
ในยุคสมัยที ่โลกกาวหนาจนตามแทบไมทันนี ้  
เราไดประโยชนจากเทคโนโลยีตางๆ ที่มนุษย
พยายามคิดคนขึ้นมาสนองตอบความตองการ

ความบันเทิงจากเสียงดนตรี และก็ทําใหมันติดตามเราไปได  
ทั้งภายในบาน นอกบาน อยางทรงประสิทธิภาพ ระบบลําโพง
แบบแอกทีฟชนิดไวรเลสส ไรสาย แมจะมิใชของแปลกใหม  
อีกตอไป เพียงแตการกําเนิดของ SoundCast เมือ่ป 2004 
กลับเปนการพัฒนาอยาง “ถึงที่สุด” ของระบบการฟงเพลง  
ไรสายสัญญาณอยางทรงประสิทธิภาพจริงๆ เปนครั ้งแรก     
นั่นคือลําโพงชนิดนี้ สามารถใชงานไดทั้งภายในและภายนอก
อาคารอยางเต็มศักยภาพ ที่สําคัญ ไมตองอาศัยพึ่งพาการเสียบ
ปลั๊กไฟเสมอไป
 แคเสียงดีอยางเดียวก็คงไมพอ ในเมื่อลําโพง Soundcast  
OutCast Jr. นี้ เสมือนตูลําโพงเคลื่อนที่ ซึ่งมีระบบชารจพลังไฟ
ใสในแบตเตอรี่ของตัวเอง เมื่อนําไปใชงานตอเนื่องยาวนาน 
เกิน 6-15 ชั่วโมง โดยไมตองพึ่งพาไฟเอซี นี่คือปรากฏการณ 
ที่นักเลน นักฟงเพลงจากสมารทโฟน ตองหูผึ่ง หากไดใชอุปกรณ
ของ Soundcast OutCast Jr. แบบครบเครื่อง คุณจะพบวา
โลกนี ้มันง ายดายถึงเพียงนี ้เชียวหรือ? อยางเช น ลําโพง      
OutCast Jr. ผนวกกับ Soundcast UAT หรือ Universal 
Audio Transmitter ก็ทําใหเราใชแหลงโปรแกรมนานาประเภท
ที่เปนการตอสายแบบสเตอริโอสงผานจาก UAT ไปเขายัง 
OutCast Jr. ฟงเพลงแบบไรสายอยางเพลิดเพลินไดในระยะไกล 
100 เมตรอยางไรปญหา
 การสงสัญญาณแบบไรสายของระบบ SoundCast      
โดย UAT นี้ จะเปนแบบ Wireless ยานความถี่สูง 2.4 GHz 
ลําโพงตู เดี ่ยวทรงกระบอก OutCast Jr. นี ้ ออกแบบโดย        
ใชโครงสรางปองกันความรอน ชื้น ปองกันนํ้าไดเปนอยางดี       
ดังนั้นคุณจะนําไปวางไวที ่กลางแจงมันก็จะไมมีการเจ็บปวย
ออดแอดใหเห็น ประเภททนแดดทนฝนสามารถทํางานไดเต็ม
ประสิทธิภาพไมวาจะสงเพลงจากเครื ่องเลน MP3, iPod, 
iPhone เครื่องคอมพิวเตอร หรือระบบเสียงจากเครื่องเลนซีดี
ที ่มีภาคไลนเอาตมาตรฐาน นอกจากระบบการตอบรับแบบ   
ไรสายแลว ที่ตัวลําโพงมีอินพุตจากมินิแจ็คเพื่อตอสายดังกลาว
จากเครื่องเลนพกพาทุกรูปแบบที่มีชองหูฟง

Soundcast

คุณภาพเสียงกลางแจงทุกแหงหน ในกลางใจคุณ

OutCast Jr.
Wireless Speaker
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 โครงสรางหลักระบบลําโพง OutCast Jr. นั้นเปนวัสดุผสมรูปทรงกระบอก 
สีขาว ดานบนของตูมีปุมสัมผัสสําหรับการคอนโทรลเสียงและเลือกเพลงไดจาก
ไอพอด คอมพิวเตอรแบบไรสายได วางบนพื้นสีเทาเกไก ดานลางดีไซนใหเวา
เปนขาตั้งไปในตัว ใชตัวขับเสียงหรือไดรเวอร โอมนิไดเร็กแชนแนล (ใหเสียง
รอบตัว) แบบฟูลเรนจสี่ตัวสงเสียงได 360 องศา ซับวูฟเฟอรขนาด 6.5 นิ้วควํ่าลง
แบบดาวนไฟร่ิงยงิเสียงตํ่า ไดหนกัแนนเตม็อิ่มนาประทบัใจ ภาคขยายเสยีงดจิติอล 
คลาส D โดยแยกเปนแอมปลิไฟร ไบ-แอมป แยกออกเปนสองชุด ขับเสียงตํ่า
ดวยพลัง 30 วัตตตอเนือ่ง และเสียงกลางสูงรอบทิศทางอีก 15 วัตต x 2 ทําให
ไดมาซึ่งคุณภาพเสียงอันโดดเดนจริงจัง ดุจซิสเต็มเครื่องเสียงมาตรฐาน 
 ระบบของลําโพงเอื้ออํานวยใหคุณสามารถใชงานกับไฟดีซี ในรถยนต เรือ 
ที่มีกระแสไฟ 12 โวลต ผนวกระบบแบตเตอรี่แบบ “รีชารจ” พรอม AC        
อะแดปเตอรขนาด 12 โวลต ที่สามารถแปลงไฟ 220 โวลต มาเปนไฟ DC      
สูระบบวงจร ทําใหไดประโยชนในเรื่องคุณภาพเสียงที่ดี เนื่องจากมี Noise 
รบกวนในระดับที่ตํ่ามาก การเปนลําโพงแบบอเนกประสงค ดีไซนจึงเดนลํ้า    
ในเรื ่องเทคโนโลยีของวัสดุ ขนาดและนํ้าหนักของ OutCast Jr. นับวาเบา    
และโยกยายสะดวกมาก ทําใหมันเปนลําโพงชั้นดีใน “ทุกที่ทุกเวลา” และเมื่อ
เสียบปลั๊กไฟชารจจนเต็ม ไฟ LED สีแดงที่กะพริบจะดับลง หมายถึงวา คุณนํา
เอาไปใชนอกสถานที่โดยไมตองเสียบไฟเอซีไดนับสิบชั่วโมง (ขึ้นอยูกับระดับ
ความดัง และการใชงานที่ตอเนื่องยาวนานแคไหน) 
 สวนทานที่เปนเจาของไอโฟน ไอพอด ตระกูลหลักของแอปเปล หากนํา
เอาลําโพง OutCast Jr. ไปใชงานรวมกับ ICT121A ในรูปแบบของ iCast 
Transmitter ซึ่งมีรูปทรงและการใชงานคลายแอปเปลด็อกกิ้ง เพื่อชวยให   
การทํางานแบบสงเพลงไรสายไดคลองตัวมากขึ้น การใชงานก็เพียงแคเสียบตอ
ไอโฟน ไอพอดเขากับชองรองรับของทรานสมิตเตอรรุนนี้แลว ก็จะสงสัญญาณ
ผานไปยังลําโพง OutCast Jr. ไดโดยไมตองมีสายสัญญาณ การออกแบบนั้น
ไดเอื ้อใหเราเลือกคอนโทรลไดทั ้ง จากทรานสมิตเตอร และที ่ตัวลําโพง  
Soundcast เองไดโดยตรง

Reference
iPhone 4S Smartphone with iTune Music Player Program

Asus UX31 Labtop Computor with iTune Music Player Program

 การเลนกับลําโพงประเภทอเนกประสงคผมไดหางหายไปนาน หลังจาก
ที่ชีวิตไมไดเขาไปเกี่ยวของกับการติดตั ้งระบบเสียงอาคาร หรืองานดาน 
Professional แมวาบางชวงเวลา จะไดเลนระบบลําโพงกลางแจง ลําโพง
ในระบบเสียงของโรงภาพยนตร และลําโพง Out Door อยูบาง หรือผาน
การทดสอบลําโพงประเภทด็อกกิ้งออดิโอซิสเต็มมาหลายรูปแบบ ก็ไมเหมือน
ครั้งนี้ เนื่องจากลําโพง OutCast Jr. นั้น เปนลําโพงไรสายแบบ Wireless 
ที่มีระบบชารจแบตเตอรี่ไปเลนนอกสถานที่ดวย จึงเปนประสบการณแปลกใหม
ครั้งแรกครับ

 ในการทดสอบครั้งนี ้ ผมไดใชวิธีการตอสองรูปแบบเปรียบเทียบกัน  
หนึ่ง ตอสายอนาล็อกอินเตอรคอนเน็กเขากับ Soundcast UAT แลวใชฐาน
ของ UAT สงสัญญาณไรสายไปยังลําโพง OutCast Jr. สวนอีกวิธีการหนึ่ง
คือ ตอแบบมีสายเขาที่ตัวลําโพง โดยใชสายนําสัญญาณแบบมินิแจ็ค ตอจาก
ตัว iPhone 4S เขาไปยังชองตอมินิแจ็ค อินพุตที่สวนหัวดานบนของลําโพง 
ซึ่งมีชองตออินพุตรองรับไวใหอีกแบบหนึ่ง ตรงหูหิ้วจะมีพื ้นที่วางไอโฟน     
ไอพอด หรือเครื่องเลนพกพาทั่วไปไดพอดิบพอดี การตอใชงานทั้งแบบไรสาย
และมีสายก็สะดวกทั้งสองวิธี แตที่นาทึ่งคือ การตอแบบผานทรานสมิตเตอร
ไรสาย ใหเสียงแมนยําดีมาก เหมือนดังระบบตอสายไมผิดเพี้ยน 
 แตใหความสะดวกกวาในการนําลําโพงไปวางในพื้นที่ตางๆ จากภายใน
หองฟง จนถึงบริเวณกลางแจงนอกบาน ระยะไกลออกไปไดถึง 100 เมตร 
หรือหากจะใหไดคุณภาพเสียงแบบดีที่สุดก็ไมตํ่ากวา 30 เมตร ซึ่งผมวาเปน
ระยะ “หวังผลเลิศ” ของเราไดครับ
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 นาแปลกไปกวานั้น เพลงบางเพลงที่มีความละเอียดออน ในความกังวาน   
คียเปยโน ลําโพงซึ่งใชตัวขับเสียงแบบ “ฟูลเรนจ” กลับใหความรูสึกเต็มอิ ่ม      
กับเสียงหวานๆ นั้นไดเปนอยางดี ชวงปลายเสียงแหลม ความกังวาน สวางไสว 
ใหเสียงไดแบบเต็มๆ เนื้อๆ รวมไปถึงเสียงตํ่าของเบสลึกๆ ที่แนนหนักสะทาน
สะเทือนไมนอยหนาใคร ทําไดแมนยําและสมจริงสมจัง ผมวานาจะพอๆ กับเสียงตํ่า
ของซับขนาดสิบนิ้วขึ้นไปนั่นละครับ มันทําใหเปนลําโพงที่สามารถกระจายเสียง
ทั้งภายในและภายนอกอาคารไดอยางกินอาณาบริเวณกวางขวาง
 เปรียบเทียบคุณภาพเสียงระหวาง การสงแบบไรสายกับการตอพวงสาย   
จากเครื่องเลนพกพาสูตัวลําโพงโดยตรง แทบจะหาความแตกตางไมเจอ นั่นก็
หมายความวา การสงสัญญาณแบบไรสายจาก UAT ไปยังลําโพง OutCast Jr.  
ไมตางไปจากการตอสายสัญญาณ ดังนั้นเมื่อไมตองใชสายและนําเอาลําโพงไปวาง
หาง (ในที่โลง) ไกลออกไปมากกวา 40-50 เมตร ยังสามารถแสดงพลังไดเต็มอิ่ม 
รายละเอียดเสียงครบ ก็ตองยอมยกใหวา ระบบการสงเพลงไรสายไดกาวผาน
อุปสรรคนานาประการมาไดอยางสมบูรณแบบแลว
 การสงสัญญาณผานหองที่ปดกั้นหรือผานผนัง ความแรงของสัญญาณอาจลด
ลงไปบาง ผมหมายถึงวา ระยะการสงแบบ Wireless อาจจะจํากัดระยะลงมาบาง 
ทั้งนี้เนื่องจากเรามุงหมายคุณภาพที่เต็มรอยจาก OutCast Jr. นั่นเอง ผมเชื่อวา
ลําโพงในตระกูลของ SoundCast สามารถตอบโจทยความตองการฟงเพลง    
อยางมีคุณภาพไดหลายหลากรูปแบบ ไมวาจะโอนเสียงขามไปยังหองอื่นแบบ  
มัลติรูม ฟงในหองรับแขก แมจะแอบไวมุมๆ หอง หรือตั้งไวใตรมไมชายคา กลางแจง 
เมื่อคุณตองเลี้ยงรับรองเพื่อนๆ มีปารตี้ นําไปใชในหองอาหาร ความสะดวกสบาย
ในแบบที่คุณ “สั่งการไดทุกเมื่อ” แบบไรสาย นี่คือความสะดวกจากเทคโนโลยี
สมัยใหมที่ไมเคยมีมากอน
 หากใชลําโพง OutCast Jr. ในแบบตอเนื่อง การชารจไฟใหแบตเตอรี่เต็ม
แตละครั้ง ผมพบวาเราฟงไดยาวนานมาก เกือบๆ สิบชั่วโมงเลยทีเดียว หมายถึง
การเปดเพลงฟงแบบเต็มกําลัง เหมือนฟงเครื ่องเสียงชุดหลักในบาน แตหาก     
คุณเลนแบบแบกกราวนดมิวสิกแผวๆ เบาๆ ละก็ ฟงไดนานยิ่งไปกวานั้น ถือวา
แบตเตอรี่ทนนานมากทีเดียว แตหากตองการปารตี้สุดเหวี่ยงทั้งคืน เพียงแคหา
ปลั๊กไปเสียบไวตลอดเวลา ก็จะสมปรารถนา สวนเพลงสามารถคอนโทรลไดจาก
ไอพอด ไอโฟน จากภายในบานไดอยางไรกังวล

 ในการตอใชงานกับทรานสมิตเตอรเพื่อทําระบบสงเสียงไรสายนั้น 
ใหพิจารณา “ชองสัญญาณ” ดวย โดยดูจากดานใตของตัว UAT วา 
CH=Channel ตั ้งไว ที ่แชนแนลใด แลวไปตั ้งล็อกช องสัญญาณที ่         
OutCast Jr. ใหตรงกัน (มีใหเลือก 1-2-3) สวนการตั้งระดับความแรง
สัญญาณอินพุตเลือกไดทั ้งตํ ่าหรือสูง Lo, Hi สวนที ่ RM หมายถึง             
การเลือกระหวางหองหลัก (S) และหรือนําไปใชงานกับระบบมัลติรูม (M) 
ที่เราสามารถสวิตชตําแหนงเลือกคอนโทรลในหองที่ตองการได
 มาพูดถึงการใชงานและประสิทธิภาพของเสียงที่ไดจาก OutCast Jr. 
ผมวาเปนลําโพงที่นารักตั้งแตแรกเห็นแลวละครับ ลําโพงอะไรหนอดูๆ ไป
คลายเครื่องกรองอากาศสีขาวๆ กลมๆ ทรงกระบอก ขนาดกําลังพอดีๆ 
แตเมื ่อไดทดลองฟงเสียงจากระบบไรสายที ่สงจากไอโฟนและ UAT   
ทรานสมิตเตอร ไมคิดเลยวาเสียงจะโออาเปดเผยขนาดนี้ ฟงเพลงไดอยาง
หลากหลาย นาตืน่เตนตรงพลังเสียงแบบไบ-แอมปที่ถือวามีสวนอยางมาก
ที่ทําใหพลกําลังแนนหนัก ตองบอกวาตกใจเลยละครับที่เสียงเต็มหอง
ขนาดใหญ แถมเสียงเปดกวางไปไกลทั่วอาณาบริเวณ หาใชดังหนักแนน
เฉพาะจุดที่ตั้งลําโพงเทานั้น

 ถือเปนลําโพงแอกทีฟไรสายที่ใหคําจํากัดความไรสายไดอยางสมบูรณที่สุด    
เพราะมันมีระบบแบตเตอรี่ในตัวเองที่จะสรางเสียงเพลงใหคุณไดยาวนานพอเพียง    
โดยมีพลังขับอิ่มแนนจริงจัง
 ทุกสไตลเพลง โดยเฉพาะ Jazz Pop ที่จะกองกังวาน และแผเวทีเสียงไดกวาง 
เสมือนยกชุดเครื่องเสียงชั้นดีไปฟงในสถานที่ที่ตองการโดยไมหวั่น ลม ฝน ฟาอากาศ
แตประการใดทั้งสิ้น ถาหากใครสกัคนจะมองหาระบบเสยีงแบบ Music Everywhere 
ผมเชื่อวา OutCast Jr. เปนคําตอบที่สมจริงและตรงความตองการ และไมเคย
ไดเห็นลําโพงใดๆ ทําไดเสมอเหมือนมากอนเลยก็วาได…
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Specifications
DRIVERS One 6.5” Downward-Firing, High-SPL, Long-Throw 

 Woofer Using IMPP Cone and Rubber Surround 

 Four Full-Range Drivers in a Stereo 360º Array Using 

 IMPP Cones and Rubber Surrounds

ACOUSTIC FREQUENCY 51 - 18 kHz

AMPLIFIERS Subwoofer Amp - 30W RMS, 

 Class-D Stereo Amp - 15 x 2 RMS, Class-D

THD 0.1% THD @20-20kHz

BATTERY Rechargeable Internal Battery With External 

 AC Power Supply

RF LINK Bi-Directional Communication

DSP Proprietary 24-bit

TECHNOLOGY FHSS 40-Ch Wireless Protocol

DIMENSIONS Diameter 10.5” (26.7 cm) Height 19.5” (49.5 cm)

WEIGHT Unit only 16.4 lbs (7.5 kgs)

Distributor: Conice Electronics Co., Ltd.

 Tel. 0-2277-9997 

Price: OutCast Jr. OCJ-420 35,700 Baht

 UAT 250 EU 7,760 Baht

Product Rating

Performance 
ศักยภาพ

4

Structure
โครงสราง ความแข็งแรง ความสวยงาม

4

Value
คุณคาเมื่อเปรียบเทียบราคา

4.5

Overall
คุณภาพโดยรวม

4.5

Easy to use
ความงายตอการใชงาน

4.5

หมายเหตุ: 
1 ดาว = ยังตองปรับปรุง 2 ดาว = ดี 
3 ดาว = ดีมาก  4 ดาว = ยอดเยี่ยม 
5 ดาว = ดีทีสุ่ด The Best
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