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*MDC DAC Module สามารถ 
ซื้อเพิ�มเพื่อ Upgrade NAD      
C 356BEE หรือ C 375BEE ได

ดวยการรวมเอา MDCTM USB DAC แบบ 24/96 เอาไวกับอินติเกรตเตด แอมป กำลังขับ 

80 วัตต/ขาง อยางลงตัว ทำใหไดเครื่ืองที่ตอบสนองทั้งการใชงานแบบอะนาล็อกและ 

ดิจิทัล ที่ใหเสียงดนตรีดีเยี่ยมอยางนาทึ�ง ในงบประมาณสบายๆแบบ NAD

NAD C 356BEE DAC
Stereo Integrated Amplifier
ผูหลอมรวมโลกแหง Analog และ Digital ไวดวยกัน

Retro styling. Progressive technology.

CLASSIC SERIES
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ส า ร บั ญ

Life Entertainment เป็นสื่อสัมพันธ์สรรสร้าง        
วงการเครื่องเสียง จัดท�าขึ้นเป็นประจ�าทุก 
สองเดือน เพื่อจ่าย แจก ให้แก่สมาชิก และ                      
ผู้สนใจโดยมิได้คิดมูลค่า บุคคลทั่วไปที่สนใจ              
สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยแจ้งความ 
จ�านงไปยัง

บรษิทั โคไน้ซ์ อเีลค็โทรนคิ จ�ากดั
เลขที ่4 ซอยวภิาวดรีงัสติ 2 แยก 2
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: pornpinun@conice.co.th

ห ม า ย เ ห ตุ จ า ก บ้ า น ท ว า ท ศิ น  ■   ลานทิพย์

บ ท ค ว า ม

 12 ศิลปะการออกแบบล�าโพงเล็ก

 14 ชดุเครือ่งเสยีงเลก็ๆทีน่�า...
  สงูสดุกลบัคนืสูส่ามญั

 16 เสยีงก้องอนัเกดิแต่การสะท้อน
  ของอะคสูตคิในห้องฟัง

 22 แผ่น “หากนิ” ของผม (ภาค 3)  

ท ด ส อ บ

 29 Equipment Review
  NAD M50 & M52
  Digital Music Player
  & Digital Music Vault

 34 In-House Test
  SoundCast: SubCast  
	 	 ชุดเพื่อการต่อเชื่อมแบบไร้สาย
	 	 สมบูรณ์แบบ

ป ร ะ จ ำ ฉ บั บ

 3 หมายเหตุจาก บ้ า น ท ว า ท ศิ น

 4 ที่เห็นและเป็นไป

 6 จากโชว์รูม

 10 ประดิทินกรุงเทพฯ

 20 Custom File

 38 Movie Review

 41 Oral Care

 42 เฮลธ์ แอนด์ แคร์

 44 ไลฟ์ แอนด์ สไตล์

 46 เรื่อง-ดีดี- -
  ที่ผ่านมาทาง(e)เมล

 49 มุมสบาย

เดือนพฤษภาคมผ่านไปด้วยความเหงาๆ ใครๆก็คงจะต้องเอาเงินไปซื้อรถคันแรกและบ้าน
หลังแรกกัน ไม่ยักกะมีลดภาษีให้เครื่องเสียงชุดแรกกันบ้างเลยนะคะ ถ้ามีก็น่าสนุกดีนะคะ 
แต่รัดถะบานไม่ลดไม่เป็นไร บ้ า น ท ว า ท ศิ น เรามี Promotion กลางปี ดีกว่าภาษีที่ลดกัน
อีกนะคะ ไม่ซื้อเดือนมิถุนายนนี้ไม่ได้แล้วละค่ะ เรามีสินค้าที่บางรุ่นราคาพิเศษยิ่งกว่าพิเศษ

อีกนะคะ ลดแบบทั้งคนให้ราคาก็ใจหาย คนใช้ก็โอ้โฮเลยค่ะ อุ๊แม่เจ้า อะไรกันนี่ ราคาดีเลิศ ลด
ไปเกิน 50 เปอร์เซ็นต์อีกนะคะ ดูในเล่มนะคะ น่าใช้ทั้งนั้นเลยค่ะ เสียงดีมาก เราไม่ได้เอาของ 
Cheap มาให้นะคะ เราเอาของดีๆเสียงดีๆมาท�า Campaign น่าใช้สุด สุดค่ะ

VISO 1 นั้นทางโรงงานได้ให้ราคาพิเศษส�าหรับออกงาน Electronica 2013 ที่จัดขึ้น
ที่ Paragon ในวันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคมนะคะ อื้อฮือ! ราคาน่ารักมาก มีทั้ง
สีขาวและสีด�า หิ้วไปไหนมาไหนสะดวก ข้อส�าคัญที่สุดคือ เสียงดีมากมาก เอาเป็นว่าดิฉันเห็น
นิตยสารต่างๆ บอกว่าเสียงดีที่สุดเลยนะคะ

และแล้ว Conice เราก็มีของใหม่มาอีกแล้วละค่ะ สินค้าใหม่ของเราก็คือสินค้า Life 
Style เช่น SoundCast อะไรจะสมัยใหม่เช่นตัวนี้ คุณชาร์จไฟแล้วก็หิ้วเอาไปต่างจังหวัด ไป
ทะเล เอาไปตั้งที่ระเบียงบ้าน เล่นกับโทรศัพท์มือถือ ไอพอด คอมพิวเตอร์ โดยที่ไม่ต้องใช้
สายไฟให้ต้องร�าคาญ ลากสายไปมาให้เกะกะ สะดุดหกล้อม ดูรูปเถอะค่ะ น่ารักจริงๆ

นอกจากนี้แล้ว เรามีหูฟังเข้ามาเยอะแยะเลยค่ะ น่ารักจริงๆเลยนะคะ เพราะเสียง
เป็น Hi-End ทั้งหมดเลยนะคะ เสียงดี ตัดเสียงรบกวนได้หมด ไม่หนวกหู โฉ่งฉ่าง เป็นหูฟัง
ไฮ-เอ็นด์ที่น่าใช้มากๆ เพราะผลิตโดยบริษัทที่ท�าล�าโพงดีๆทั้งนั้น หูฟังที่ตบเท้าเดินขบวนกัน
มาที่บ้านเราก็คือ PSB, NAD และ Velodyne นะคะ

ฮั่นแน่! ไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะ มาดูตามสาขาของเรานะคะ รับรองติดใจแน่ๆเลยค่ะ
แล้วพบกันในงาน Power Mall Electronica Showcase 2013 ที่ Royal Paragon 

ชั้น 5 แล้ววันที่ 12-14 กรกฎาคม ชาวภาคเหนือคะ เราจะไปเยี่ยมเยียนท่านที่ Central Plaza 
จังหวัดล�าปางนะคะ ในวันที่ 14 กรกฎาคม เวลาประมาณ 15.00น. จะมีคุณตู่ ภพธร หนึ่งใน
กรรมการจาก “The Voice Kids” และคุณอ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์ จาก “วันนี้ที่รอคอย” จะ
รอคอยพบกบัท่านทีเ่ซน็ทรลั พลาซ่า ล�าปาง พร้อมกบัเพลงเพราะๆทีจ่ะมาร้องให้ฟังกนันะคะ 

อย่าลืมนะคะ เรามีนัดกันนะคะ คิดถึงทุกท่านค่ะ

สวสัดค่ีะท่านสมาชกิทีเ่คารพรกั

To…Our dear member
ชาว บ้ า น ท ว า ท ศิ น อยากมีส่วนร่วมฉลองวันเกิดกับท่านสมาชิก

ท่านที่เกิดเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
สามารถน�าบัตรอวยพรนี้ไปรับส่วนลดพิเศษได้ที่สาขาของเราทุกแห่ง

โดยสินค้าปกติ เราจะลดเพิ่มจากราคาสุทธิอีก 10% 
แต่ถ้าเป็นสินค้าจัดโพรโมชันประจ�าเดือน ที่ลดมากๆแล้ว เราก็จะลดให้อีก 5%

*** ทั้ ง นี้ ก รุ ณ า ตั ด บั ต ร อ ว ย พ ร ไ ป ด้ ว ย น ะ ค ะ ***
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“กระบอกข้าวปั้น”             
แค่บิดก็ได้ทาน

สิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี่คือ
นวัตกรรมทางด้านอาหาร

ของพี่ยุ่นเค้าค่ะ นอกจาก
คุณสมบัติของสารอาหารต่างๆ 
ที่พยายามคัดเลือกส่วนผสมดีๆ 
ที่มีประโยชน์มาประดิดประดอย
ให้อย่างสวยงามน่ารับประทาน
แล้ว แพคเกจจิงหรือหีบห่อของ
รับประทานเป็นอีกนวัตกรรม
ที่ญี่ปุ่นยังคงใส่ใจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องนะคะ ปัจจุบันไลฟ์สไตล์
การใช้ชีวิตของเราเร่งรีบเสียจน

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

เท่านี้เราก็ได้รับประทานข้าวปั้น
ทรงกระบอกอย่างเอร็ดอร่อย
แล้วล่ะค่ะ  

ไอเดียของ Smart Han ยัง
ไม่จบแค่การเปลี่ยนรูปแบบ หรือ
แพคเกจจิงของข้าวปั้นให้สะดวก
ต่อการรับประทาน หรือชุด
อาหารกล่องเท่านั้นนะคะ แต่
มันยังมีขนาดที่พอเหมาะต่อการ  
รับประทานในหนึ่งมื้ออีกด้วย ที่
ฝาด้านบนของ Smart Han ยัง
สามารถใช้เป็นที่ใส่ “ผงอร่อย” 
เนื่องจากภายในฝาสามารถปิด
เปิดออกมาได้อีกต่างหากค่ะ หาก
สนใจท่านสามารถสั่งซื้อ Smart 
Han Bento Lunch Box ได้ที่ 
Japantrendshop สนนราคา
ประมาณ 700.-บาทค่ะ

  ■ ที่มา:  japantrendshop

แค่ปิ้งขนมปัง                  
เป็นคุณก็ท�า “ไข่ม้วน” ได้

ต่
อเนื่องมาจากแกดเจ็ท
ชิ้นด้านบนอีกนั่นแหละ

ค่ะ เรื่องอาหารการกินนี่ไม่เข้า
ใครออกใครจริงๆ ยิ่งเป็นมนุษย์ 
เงินเดือนแบบเราๆด้วยแล้ว ยิ่ง
ต้องแข่งกับเวลา ไอ้ครั้นจะตื่น
เช้าๆมาท�า Breakfast ก็เกรงว่า
จะไปท�างานสาย ก็ต้องพึ่งเจ้านี่
แหละค่ะ ส�าหรับคนที่ชอบทาน
ไข่ม้วน หรือ Omelette แบบ
ฝรั่งเค้า เจ้าเครื่องกลมๆแสน

เก๋นี้มีชื่อว่า Rollie Eggmaster 
คุณสามารถเสกไข่ม้วนที่น่า                        
รับประทานได้ภายในอึดใจ และ
ง่ายไม่แพ้ปิ้งขนมปังเลยล่ะค่ะ 
Rollie Eggmaster ช่วยให้คุณ
ไม่ต้องวุ่นวายกับการพลิกรวน
ม้วนไข่ในกระทะให้สุกก�าลัง
ดี และมีรูปทรงน่าทานอะไร
ทั้งสิ้น เนื่องจากมันได้รับการ
ออกแบบมา เพื่อภารกิจนี้โดย
เฉพาะ ซึ่งขั้นตอนการท�าไข่ม้วน
ด้วย Rollie Eggmaster มี 3 
ขั้นตอนด้วยกันคือ บิด...ชิม
ครีม...จุ่มนม เย้ยยย!! ไม่ใช่ แค่
ตอกไข่ใส่เข้าไปในรูทรงกระบอก
ตรงกลางเครื่อง แล้วกดปุ่ม รอ
สักครู่ ระบบจะจัดการตีไข่พร้อม
กับให้ความร้อนที่พอเหมาะจน
สุกก�าลังดี ก่อนที่จะสไลด์ไข่ม้วน
ขึ้นมาให้คุณน�าไปรับประทานได้
เดี๋ยวนั้นเลยค่ะ 

ความลับในการท�างานของ 
Rollie Eggmaster อยู่ที่กระทะ
ร้อนทรงกระบอกที่อยู่ภายใน
เครื่อง และกลไกการผลักไข่ม้วน
ที่สุกแล้วให้เลื่อนขึ้นมาจากรูตรง
กลาง นอกจากเราจะท�าเองได้
แล้ว ความง่ายบวกความสนุก
ท�าให้เด็กๆก็สามารถท�าไข่ม้วน
ด้วยตัวเองได้ค่ะ เราสามารถใส่  
ส่วนผสมอื่นๆเข้าไปในไข่ได้ด้วย
นะคะ สนนราคาอยู่ที่ประมาณ 
900.-บาทต่อเครื่องค่ะ 

  ■ ที่มา: getrollie

เวลาทานอาหารกับเวลางานมัก
จะผสมปนเปกันไปอยู่เสมอ คุณ 
Takara Tomy บริษัทผู้ผลิตของ
เล่นในญี่ปุ่นจึงพัฒนา Gadget 
ที่มีชื่อว่า Smart Han อุปกรณ์
ที่ท�าให้คุณสามารถรับประทาน
อาหารอย่างข้าวปั้นได้อย่าง
ง่ายดายขึ้นมาค่ะ โดยไอเดียของ 
Smart Han คือ ภาชนะรูปทรง
กระบอก ที่ภายในอัดแน่นด้วย
ข้าวปั้นพร้อมส่วนผสมที่ต้องการ
รับประทานที่อยู่ตรงกลาง เวลา
ที่หิวก็แค่ หยิบ Smart Han ขึ้น
มา แล้วหมุน...หมุน...หมุน ปุ่ม
ที่ด้านล่าง คล้ายๆกับการหมุน
ลิปสติกให้แท่งสีโผล่ขึ้นมา เพียง
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Power Bank               
มือถือที่เล็กที่สุดในโลก!!!

ในงาน “คอมมาร์ท ไทย
แลนด์ 2013” ที่เพิ่งผ่านพ้น

ไป อุปกรณ์เสริมการใช้งานมือ
ถือสมาร์ทโฟนที่ได้รับความสนใจ
มากเป็นอันดับต้นๆเห็นจะหนีไม่
พ้น Power Bank หรือชาร์จเจอร์ 
แบตเตอรีย์ส�ารองที่ท�าให้การ
สื่อสารของคุณไม่สะดุด เพียง
เพราะแบตเตอรีย์ในมือถือหมด
นะคะ อย่างไรก็ตาม ขนาดของ
อุปกรณ์เสริมพวกนี้ ก็ยังมีขนาด
ใหญ่เมื่อเทียบกับโทรศัพท์หรือ
เครื่องมือสื่อสารของเราอยู่ดีนั่น
แหละค่ะ

แต่ส�าหรับชาร์จเจอร์แบต
ส�ารองรุ่นล่าสุดของ Devotec 
Industries ไม่ได้แข่งเรื่องความ
จุเพียงอย่างเดียวนคะ แต่เลือก
ที่จะแข่งตรงที่ความสะดวกพกพา
ด้วย ซึ่งบริษัทผู้ผลิตอ้างว่า Fuel 
คือ “ชาร์จเจอร์แบตส�ารอง” ที่
มีขนาดเล็กที่สุดในโลก แถมยังมี
ดีไซน์น่าสนใจอีกด้วย โดย Fuel 
จะมีรูปร่างคล้ายแกลลอนน�า้มัน
เชื้อเพลิงที่มีขนาดเล็กจิ๋วแค่ 1.3” 
x 0.9” x 0.5” เล็กพอที่จะร้อย
ไปกับพวงกุญแจ หรือกระเป๋า
ใส่พวงกุญแจที่พกใส่กระเป๋า
กางเกงได้ อีกทั้งเคสของมันท�า
จากอะลูมิเนียมท�าให้มันมีความ
แข็งแรงทนทาน และน�า้หนัก
เบา แม้ไฟฟ้าที่สามารถจ่ายได้จะ
แค่ 220mAh แต่ทาง Devotec                         

Industries อ้างว่า มันมาก
พอที่จะต่ออายุให้มือถือของคุณ
สามารถใช้สนทนาต่อได้นาน
ต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 
20-30 นาทีเลยล่ะค่ะ หรือเข้า
โหมดสแตนด์บายได้ 2-3 ชม. 
สนนราคาของ Fuel ซึ่งขณะนี้
เป็นโพรเจ็คท์บน Kickstarter อยู่
ที่ 15 เหรียญฯ หรือประมาณ 
450.-บาทเท่านั้นเองค่ะ

  ■ ที่มา: devotecindustries

กล้องถ่ายรูปอัจฉริยะ      
ผลิตพลังงานด้วยตัวเอง

ช่
วงนี้กระแสรักษ์โลกมาแรง
เหลือเกินนะคะ หลายๆ

บริษัทพากันออกผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมกันแทบทั้ง
นั้น เพื่อที่จะได้ถนอมโลกไว้อยู่
กับเราไปนานๆ ไม่เว้นแม้แต่ 
Superheadz บริษัทจากประเทศ
ญี่ปุ่นที่มีไอเดียใหม่ๆมาน�าเสนอ
ชาวโลกอยู่ตลอดเวลา ก็ได้คิดค้น

กล้องประหยัดพลังงานและลด
มลภาวะขึ้นมา อย่าง Sun & 
Cloud ที่สามารถผลิตพลังงาน
ได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากได้บรรจุ
โซล่าเซลล์ไว้ด้านบนซึ่งจะท�า
หน้าที่ชาร์จพลังงานอัตโนมัติ แต่
อย่างไรก็ตามเจ้ากล้องนี้ก็มา
พร้อมกับแท่นหมุนเพื่อเอาไว้ให้
เราหมุนชาร์จเองแบบอัตโนมือ
ค่ะ นอกจากนี้เรายังสามารถ
ชาร์จเองผ่านช่อง USB ได้ด้วย
นะคะ คุณสมบัติของตัวกล้อง
มาพร้อมกับความคมชัด 3 ล้าน
พิกเซล และฟิลเตอร์ 15 รูปแบบ
ค่ะ แฟลช LED และโหมดการ
ถ่ายภาพส�าเร็จรูปอีกมากมาย 
เช่น ถ่ายมาโคร หรือถ่ายถาพ                 
บุคคลได้ด้วย เป็นต้น ซึ่ง
กล้องตัวนี้ใช้ Micro SD Card 
รองรับความจุถึง 16 GB ใน
การเก็บบันทึกข้อมูลค่ะ ขนาด
เล็กกะทัดรัด น�้าหนักเบาเพียง 
200 กรัม พกพาสะดวก ราคา
ประมาณ 6,000.-บาทค่ะ

  ■ ที่มา: SuperHeadz

รองเท้าหนังติด GSP สุดเก๋  
ที่พาเรากลับบ้าน

Dominic Wilcox ดีไซเนอร์
ชาวลอนดอนได้รบั

แรงบนัดาลใจจากนทิานยอดนยิม
อย่าง Wizard of Oz ที ่Dorothy                                          
ไม่เคยหลงทางเลยเพราะเธอ

มีรองเท้าวิเศษที่คอยน�าทางเธอ
กลับบ้าน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 
ตอนนี้รองเท้าในนิทานนั้นได้
เข้าสู่ในชีวิตจริงอันใกล้นี้แล้วค่ะ 
คุณ Domonic ได้จับมือร่วมกับ
ผู้ผลิตรองเท้า Stamp Shoes 
สร้างรองเท้าที่สามารถน�าทาง
ไปยังสถานที่ไหนก็ได้บนโลกใบ
นี้ โดยติดเครื่องจีพีเอส ไว้ด้าน
ท้ายของรองเท้า พร้อมกับหลอด 
LED (สาเหตุที่เค้าเลือกไฟ LED 
ขนาดเล็กเพื่อที่จะสามารถมอง
เห็นได้แม้อยู่กลางแจ้งค่ะ) ที่วาง
เรยีงกนัเป็นวงกลมทีด้่านบนเพือ่
เป็นสญัลกัษณ์ในการบอกทศิทาง 
ประมาณว่าหากแสงสีเขียวเรือง
แสงขึ้นมาให้ไปด้านไหน ก็ให้
เดินไปทางทิศนั้นนั่นเองค่ะ ซึ่ง
เราผู้เป็นเจ้าของรองเท้าสามารถ
ตั้งโพรแกรมจุดหมายปลายทาง
ได้ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านช่องต่อ 
USB นั่นเอง

ขณะนี้เจ้ารองเท้ามหัศจรรย์
ยังเป็นเพียงต้นแบบและอยู่ใน
ระหว่างการพัฒนานะคะ ยังไม่มี
วางจ�าหน่าย หากท่านต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติมลองเสิร์ชชื่อใน 
Google หรือจะดูวีดิโอสาธิตการ
ใช้งานใน Youtube ก็ได้ค่ะ

  ■ ที่มา: dominicwilcox.



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับกลับ
เข้ามาสู่คอลัมน์ที่ทุกท่าน

รอคอยนี้นะคะ (อิอิ หลงตัวเอง 
เล็กน้อย) เพราะนี่คือคอลัมน์ ที่
จะบอกเรื่องราวข่าวสารความ
เป็นไปของพวกเราชาว บ้ า น 
ท ว า ท ศิ น กัน ว่าเดือนนี้จะมี
อะไรพิเศษๆให้คุณๆกัน

และที่ต้องขอบอกเลยว่า 
ความพิเศษของเดือนนี้นั้นมีอยู่
มากมายก่ายกองจริงๆ เรียกว่า
ช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนไป
ถึงกรกฎาคมนี้ เป็นช่วงเวลาสุด
พิเศษ สุดยอดแห่งความคุ้มค่า
ราคาประหยัด และเป็นช่วงเวลา
แห่งการออกงานของพวกเรากัน
อย่างมากมายเลยค่ะ

และเพื่อไม่ให้เป็นการเสีย
เวลา ขอเชิญท่านทรรศนาโดย
พลัน

งานแรก                                
Conice Hi-Fi Festival 2013 
15 มิถุนายน -15 กรกฎาคม 
2556 

และก็มาถึงงานแรก งานใหญ่
ประจ�าช่วงกลางปีของเราใน

ชื่องาน Conice Hi-Fi Festival 
2013 นั่นเอง โดยปีนี้ต้องขอ          
บอกว่าเป็นงานที่พวกเราภูมิใจ
น�าเสนอมาก เพราะว่าไม่เคย
ลดราคามากขนาดนี้มานาน
แล้วละค่ะ เพราะปีนี้เราอยาก
ท�าอะไรให้เด็ดๆหนักๆแรงๆกัน
ไป ก็ขอบอกว่างานนี้ลดกันแบบ
สุดๆจริงๆ เพราะว่าปีนี้นอกจาก
สินค้าทุกยี่ห้อ ทุกเครื่อง ทุกรุ่น 
ไม่ว่าจะเป็น NAD, PSB, NHT, 
Velodyne จะลดราคาลงมาจาก
ราคาขายสุทธิที่ประมาณ 10% 
แล้ว ท่านยังสามารถผ่อน 0% 
ต่อกันไปได้จากราคาลดแล้วนี้กัน
ได้อีก 6 เดือน! (รายละเอียด
บัตรที่รับ 0% รบกวนสอบถามที่
หน้าร้าน/สาขานะคะ เพราะบัตร
อาจจะแตกต่างกันไปตามสถานที่

และห้างค่ะ) 
เรียกว่าลดแล้ว ผ่อนได้อีก 

-สะใจค่ะ--
และนอกจากแบรนด์ดัง 

แบรนด์หลัก เราจะลดราคา ตาม            
ด้วยผ่อน 0% กันแบบสะจาย
แล้วนะครับ สินค้าในกลุ่ม   
สายสัญญาณ Supra ก็ลดราคา
ลงมาถึง 35% ของราคาตั้ง,  
ชั้นวาง Bell’O ก็ลดลงมากว่า 
20% สุดยอดเลยทีเดียวค่ะ 

และนอกจากสินค้าทุกรุ่น
ทุกแบรนด์จะลดกระหน�่าแล้ว 
แน่นอนว่าปีนี้ เราก็มีการน�า
เอาสินค้าดังมาลดราคากันแบบ
พิเศษมากกว่าปกติอีกดังนี้ค่ะ 

อินติเกรตเตด แอมป์ Direct 
Digital NAD Masters Series 
M2 ราคาตั้ง 320,000.-บาท ลด
เหลือ 199,000.-บาท ประหยัด
ไปเลยแสนสอง! 

เครื่องเล่นเพลงแบบตั้งโต๊ะ 
NAD VISO 1 ราคาตั้ง 37,000.-
บาท ลดเหลือ 23,500.-บาท นี่ก็
ลดเยอะนะคะ

เครื่อง Digital to Analog 

Convertor NAD DAC 1 ราคา
ตั้ง 15,000.-บาท ลดเหลือ 
9,900.-บาท 

เอ/วี รีซีฟเวอร์ NAD T 748 
ราคาตั้ง 44,000.-บาท ลดเหลือ 
21,000.-บาท

เอ/วี รซีฟีเวอร์ NAD T 777 
รุ่นใหญ่รุ่นท็อพที่มาพร้อมการ
ควบคุมผ่าน iPad ราคาตั้ง 
156,000.-บาท ลดลงมาเฉพาะ
งานนี้เกิน 50% เหลือ 69,000.-
บาทเท่านั้น สุดๆๆๆคุ้มๆๆๆๆ
จริงๆค่ะ 

ล�าโพงเล็กระดับยอดเยี่ยม 
NHT SuperZero 2.0 ราคาตั้ง 
11,000.- ลดเหลือ 7,490.-บาท 

และสุดท้ายอยากให้ลองมา
เล่นมาฟังกันดูกับหูฟัง PSB 
M4U 2 ราคาตัง้ 18,000.-บาท 
ลดลงมาเกือบ 50% เช่นกัน 
เหลือเพียง 9,990.-บาทค่ะ 
ราคานี้ขอบอกว่า-ทีเดียวจบค่ะ-- 

และนอกจากจะเป็นชิ้นแล้ว 
เรามีจัดชุดกันแบบเดิม แต่ปีนี้
เน้นชุดโฮม เธียเตอร์ เลยค่ะ มา
ดูกันเลยว่ามีชุดอะไรกันบ้าง

6 L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



  ■ NAD Masters Series M2 ราคาตั้ง 320,000.-บาท     
ลดเหลือ 199,000.-บาท

  ■ NAD VISO 1 ราคาตั้ง 37,000.-บาท ลดเหลือ 23,500.-
บาท

  ■ Digital to Analog Convertor NAD DAC 1 ราคาตั้ง 
15,000.-บาท ลดเหลือ 9,900.-บาท

  ■ NAD T 748 ราคาตั้ง 44,000.-บาท ลดเหลือ 21,000.-บาท

  ■ NAD T 777 มาพร้อมการควบคุมผ่าน iPad ราคาตั้ง 
156,000.-บาท ลดเหลือ 69,000.-บาทเท่านั้น

  ■ NHT SuperZero 2.0 ราคาตั้ง 11,000.- ลดเหลือ 7,490.-
บาท

  ■ ชั้นวาง Bell’O ทุกรุ่นก็ลดลงมากว่า 20%  ■ สายสัญญาณ Supra ทุกรุ่นลดราคาลงมาถึง 35%
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  ■ ชุดที่ 3: NAD T 777 + NHT Classic Three + NHT 
Absolute Center + NHT SuperZero 2.0 จากราคาตั้ง 
233,000.-บาท ลดเหลือเพียง 118,900.-บาท

  ■ ชุดที่ 2: NAD T 777 + PSB Image T6 + PSB Image 
C5 + PSB Image B6 จากราคาตั้ง 248,000.-บาท เหลือ
เพียงชุดละ 122,900.-บาท

  ■ ชุดที่ 1: NAD T 748 + PSB Image T5 + PSB Image 
C5 + PSB Image B6 จากราคาตั้ง 122,000.-บาท  เหลือ
เพียงชุดละ 70,500.-บาท

  ■ PSB M4U 2 ราคาตั้ง 18,000.-บาท เหลือเพียง 9,990.-
บาทค่ะ
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ชุดที่ 1
NAD T 748 + PSB Image                                  

T5 + PSB Image C5 + PSB                            
Image B6 จากราคาตัง้ 122,000.-                           
บาท ลดลงมากว่า 50% เหลือ
เพียงชุดละ 70,500.-บาท 

ชุดที่2
NAD T 777 + PSB Image                              

T6 + PSB Image C5 + PSB                        
Image B6 จากราคาตัง้ 248,000.-                               
บาท นี่ก็ลดลงมากว่า 50% 
เหลือเพียงชุดละ 122,900.-บาท 
ประหยัดไปทีเดียวเป็นแสน!

ชุดที่ 3
NAD T 777 + NHT Classic                              

Three + NHT Absolute Center 
+ NHT SuperZero 2.0 จาก
ราคาตั้ง 233,000.-บาท ลดลง
มากว่า 50% เหมือนกันเหลือ
เพียง 118,900.-บาท

ชุดเหล่านี้ขอบอกว่า เซ็ทกัน
แล้ว ฟังกันแล้ว จัดราคากัน
แล้ว เสียงดี คุ้มค่าราคาสุดๆ 
ยิ่ง NAD T 777 นี่ ได้ App 
ควบคุมผ่าน iPod แล้ว 

และยังไม่พอ... 
เพราะความพเิศษทีน่อกเหนอื                            

ไปจากนั้นสินค้าทุกรุ่น ทั้งเดี่ยว 
และที่จัดเป็นชุดๆ แบบที่เห็น
ราคาลดกันแบบดุเดือด โหดๆ 
50% กันแบบนี้แล้ว คุณยังรับ
สิทธิผ่อน 0% ได้อีก 6 เดือน 
อีกต่างหาก!!! เน้นๆเนื้อๆคุ้มๆ 
โอ้ยยย สะจายยย ไม่เคยเห็น
แบบนี้มาก่อนเลยนะคะ

ไม่รีบไม่ได้แล้วเน้ออออ โดย
งานนี้เริ่มกันตั้งแต่วันที่ 15 
มิถุนายน 2556 นี้ไปจนถึง 15 
กรกฎาคม 2556 หนึ่งเดือน
เต็มๆ ที่ Conice ทุกสาขา ทั้ง
ส�านักงานใหญ่ ซอยหอการค้า, 
ซีคอน สแควร์, เซ็นทรัลเวิลด์ 
พลาซ่า, Home Pro รังสิต, 
รัตนาธิเบศร์, แฟชั่นไอส์แลนด์ , 
The Mall บางกะปิ, งามวงศ์วาน, 
พารากอน และบางแค และร้าน
ค้าตัวแทนจ�าหน่ายใกล้บ้านท่าน

ไปภาคเหนือกันก่อน เราจะขอไป
พบกับพี่น้องชาวล�าปางกันนะคะ 
โดยเราร่วมกับร้านค้าของเราคือ 
เจียวพานิช ไปออกงานกันที่ห้าง
เซ็นทรัลพลาซ่า ล�าปาง บริเวณ
ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ซึ่งเรา
จัดกันในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 
2556 นี้ เพียง 3 วันเท่านั้น ที่
ท่านจะพบกับสินค้ามากมาย 
หลายหลาก จากพวกเราชาว   
โคไน้ซ์ฯ ที่ขนไปให้ลองเล่นลอง
ฟังกันครบๆทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มา
ให้ลอง ให้เล่น และที่ส�าคัญคือ 
ให้ซื้อกันในราคาสุดแสนพิเศษ   
เฉพาะแฟนๆชาวภาคเหนือกัน
โดยเฉพาะเลยค่ะ

โดยงานจะเริ่มขายของโชว์
ของกันให้สนุกสะใจกันตั้งแต่วันที่ 
12 กรกฎาคม ตามเวลาเปิดห้าง
ละค่ะ ใครสนใจอยากเล่นอยาก
ลองตัวไหน หรือมีค�าถามข้อ
สงสัยในการเล่นเครื่องเสียงอะไร 
ทั้งระบบ DAC ระบบ Computer 
Audio ก็ขอให้แวะมาเยี่ยมชมได้
เลยค่ะ พวกเราเตรียมผู้มีความ

ต่างจงัหวดัทีต่วัแทนจ�าหน่าย                          
ใกล้บ้านท่าน หรือ Conice                     
เชียงใหม่, ภาคใต้ นครศรีธรรมราช                                      
และร้านวิชชุสิน หาดใหญ่ (มี
พนักงานของเราประจ�าอยู่ และ
เตรียมเปิด เพราะก�าลังปรับปรุง
สถานที่ใหม่เร็วๆนี้) 

สอบถามข้อมูล รายละเอยีด 
ราคา สนิค้าเพ่ิมเตมิที ่Facebook:                          
Conice Electronic หรือ     
02-276-9644 (อัตโนมัติ)

งานที่ 2                       
Power Mall Electronica                      
Showcase 2013             
@ Siam Paragon

งานต่อไปเป็นงานออกร้าน
ขายของลดราคาประจ�าปี       

อีกงาน ที่หลายๆท่านรอคอย 
เพราะงานนี้มีของแถมของแจก 
On Top มากมายก่ายกองกันไป
หมด ยิ่งใครเน้นช็อปผ่านบัตร 
เครดิท เพื่อรับโพรโมชันของ
แต่ละบัตรแบบสุดๆนั้น ก็ต้อง
เรียกว่าพลาดไม่ได้เช่นกัน นั่นก็
คืองาน Electronica Showcase                   
@ Siam Paragon โดยจัด
ที่ Siam Paragon Hall ชั้น 5 
นั่นเอง ซึ่งทราบกันดีนะครับ 
ว่างานนี้เขาเอาสินค้าเครื่องใช้
ไฟฟ้า สารพัดรูปแบบมาขาย มา
โชว์ กันอย่างมากมายสุดยอด
ของเมืองไทยกันเลยทีเดียว

ซึ่งพวกเราชาวโคไน้ซ์ฯก็ไป
ออกงานที่นั่นกันทุกปีเช่นกัน
นะคะ โดยปีนี้เราไปออกบูธ                      
ขายสินค้าราคาพิเศษ ราคา
เดียวกับช่วงงาน Hi-Fi Festival 
2013 นั่นเองค่ะ ซึ่งราคา
ก็พิเศษสุดเช่นเดียวกัน และ
ที่งานนั้น อาจจะมีตัวเลือก
ในการผ่อนที่หลากหลายบัตร
มากยิ่งขึ้น และของสมนาคุณ                       
เล็กๆน้อยๆของทางห้างเขา
ก็อาจจะมีให้ติดไม่ติดมือกันเป็น
พิเศษอีกนะคะ

ก็อย่าลืมแวะไปเยี่ยมเยียน 
ให้ก�าลังใจกันนะคะ ตั้งแต่ 
26 มิถุนายน 2556 ถึง 7 
กรกฎาคม 2556 ที่ Royal 
Paragon Hall ชั้น 5 ขึ้นไปชั้น
บนสุด ชั้นเดียวกับโรงหนังนั่น
แหละคะ ไปพบกันให้ได้เลย 

อ้อ กระซิบบอกหน่อยนะคะ 
ว่าทีง่านเราอาจจะมสิีนค้าใหม่ๆที่
เอามาเปิดตัวเป็นครั้งแรกที่งาน
นี้ด้วยนะคะ อย่าพลาดไปเยี่ยม
ชมกันนะคะ

งานที่ 3                       
Conice Hi-Fi Hi-Style                       
in Lampang                     
12-14 กรกฎาคม 2556

งานพบปะแฟนานุแฟนแนว 
Road Show ที่เราริเริ่มจัด

กันเมื่อประมาณสองปีก่อน จาก
ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช ไป
ภาคอีสานที่ขอนแก่น และภาค
เหนือปีที่แล้วไปกันที่เชียงใหม่ 
มาปีนี้เราขอเริ่มต้นกันด้วยการ
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รู้และประสบการณ์มาพูดคุยให้ค�า
แนะน�ากันเต็มที่

และพอมาวันอาทิตย์ที่ 14 
กรกฎาคม ก็ต้องมีปาร์ตีย์กัน
แบบคึกคักสนุกสนานกันแบบ
ชาวโคไน้ซ์ฯ โดยในวันนี้เรา
จะมีโชว์กัน ซึ่งในงานนี้เรา
ได้กรรมการสุดหล่อจาก The 
Voice Kids อย่างคุณตู่ ภพธร 
มาขับร้องเพลงให้เราฟังกัน แล้ว
ก็ต่อด้วยดาราสุดหล่อ (มาก) 
ที่ก�าลังจะมีละครดังออกมา
เร็วๆนี้คือ คุณอ๋อม อรรคพันธ์      
นะมาตร์ มาพูดคุยพบปะแฟนกัน
ที่งานด้วย

ส�าหรับแฟนๆโคไน้ซ์ฯที่อยู่
ละแวกภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็น
เชียงใหม่ เชียงราย ล�าปาง 
ล�าพูน หรือละแวกใกล้เคียง 
สามารถมาเลือกชมสินค้าราคา
พิเศษ และมาร่วมกิจกรรมกับ
นักร้องและดาราคนโปรดของ
ท่านได้ที่เซ็นทรัลพลาซ่า ล�าปาง 
โดยช่วงเช้าเราจะมีการโชว์พลัง
เสียงของสินค้าต่างๆมากมาย

  ■ คอนเสอร์ท จุดประกายคอนเสอร์ท#52 เมื่อ
ปั่นขอแจสส์ด้วยคน 22 มิ.ย. เวลา 17.00น. ณ    
หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
บัตรราคา 1,200, 1,000 และ 800 บาท

  ■ คอนเสอร์ท เพลงท�านอง...สองครู เอื้อ   
สุนทรสนาน+สมาน กาญจนะผลิน 29-30 มิ.ย. 
เวลา 14.00น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย บัตรราคา 2,500, 2,000, 1,500, 
1,000, 800 และ 500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท BMW Millennium Auto Presents 
P.O.P. Party of The Bakerian 29 มิ.ย. เวลา 
19.00น. อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี บัตร
ราคา 3,000, 2,500, 2,000, 1,500 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท 2013 Park Shin Hye Asia 
Tour Kiss of Angle in Thailand 29 มิ.ย. 
เวลา 19.00น. ณ สยามพาวาลัย รอยัล แกรนด์ 
เธียเตอร์ สยามพารากอน บัตรราคา 4,000, 
3,000, 2,000 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Ronan Keating Fires Live 
2013 10 ก.ค. เวลา 20.00น. อิมแพ็ค อารีน่า 
เมืองทองธานี บัตรราคา 4,500, 3,500 และ 
2,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท 40 ปี มิตรภาพบนถนนดนตรี   
สุรชัย จันทิมาธร 13 ก.ค. เวลา 19.00น. หอ
ประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตร
ราคา 1,500, 1,200, 1,000, 800 และ 500 บาท

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

ที่เราขนกันมาเยอะมากๆ ส่วน
ช่วงบ่ายหลังจากอิ่มท้องจาก
การรับประทานอาหารกันเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ก็แวะมาฟังเพลง
เพราะๆ จากคุณตู่ ภพธร ใน
เวลา 15.00น. และต่อด้วยคุณ
อ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์ ที่จะ
มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการ
ใช้สินค้าให้แฟนๆและผู้สนใจ
ได้ฟังกัน

.....................

เอาละค่ะ เนื้อที่หมดลงแล้ว 
อย่าลืมนะคะ ปีนี้ เน้นๆ

เนื้อๆ 3 งานที่มีเหมือนกัน 1 
อย่างคือ “ของราคาถูกมากๆๆ” 
เน้นๆเนื้อๆค่ะ หวังว่าราคาปีนี้
จะท�าให้ทุกท่านแฮปปีย์ ซื้อของ
กันได้ถูกใจกันอย่างถ้วนทั่ว

และพบกันให้ได้เลยนะคะ          
กับ 3 งาน ราคาสุดพิเศษที่ 
Conice ทุกสาขาค่ะ 

รับสมัคร                                
เพื่อนร่วมงาน

บริษัทโคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค 
จ�ากัด รับสมัครพนักงานขาย /                    

หน่วยออกงาน / หน่วยแทนประจ�าสาขา 
จ�านวนหลายอัตรา ด่วน! 

เป็นชายหรือหญิงก็ได้ มีใจรักในงานขาย 
ไม่จ�าเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอให้รักการ
เรียนรู้ เรามีการฝึกอบรมให้ พนักงานขาย
สามารถท�างานในเขตรังสิตได้ (กรุณาระบุ) 

ต�าแหน่งหน่วยออกงาน / หน่วยแทน ต้องสามารถเดินทางไปยังสาขาต่างๆทั่วกรุงเทพฯ
ได้ (บางกะปิ, บางแค, งามวงศ์วาน, พารากอน) ต�าแหน่งหน่วยแทนจะได้รับการบรรจุเป็นฝ่าย
ขายเต็มเวลาทันที ที่มีสาขาว่าง (ตามความสมัครใจ) รายได้ดี สวัสดิการพร้อมมีการฝึกอบรม
เพิ่มทักษะตลอดเวลา 

สมัครด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐานการสมัคร ที่ฝ่ายบุคคล 
บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จ�ากัด เลขที่ 4 วิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-276-9644

  ■ คอนเสอร์ท 45 Years Of  
Jennifer Kim 27-28 ก.ค. เวลา 
19.00น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 
บัตรราคา 3,000, 2,500, 2,000, 
1,500 และ 1,200 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Steve Vai Live in 
Bangkok 6 ส.ค. เวลา 21.00น. ณ 
เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ชั้น 8 บัตรราคา 
2,490 และ 1,490 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Sonic Bang The 
Ultimate International Music  
Festival 24 ส.ค. เวลา 12.00-
24.00น. อิมแพ็ค อารีน่า/อิมแพ็ค 
เอ็กซิบิชัน ฮอลล์ 1-4 เมืองทองธานี 
บัตรราคา 5,000 และ 4,000 บาท
*ทุกรายการติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่ 
Thaiticketmajor ทุกสาขา 

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุด
พิเศษ วันที่ 22 ก.ค. ตรงกับวัน
อาสาฬหบูชา และวันที่ 12 ส.ค. 
ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ

  ■ เจนนิเฟอร์ คิ้ม
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คุณ Robert Harley จากนิตยสาร Absolute 
Sound พูดถึงว่า การท�าล�าโพงเล็กราคาไม่แพง
นั้น จะท�าให้ดีต้องข้ามข้อจ�ากัดนานาประการให้ได้ 
เพราะจากราคาที่เป็นข้อจ�ากัดนั้น จะท�าอย่างไร 

       ■  ลานทิพย์ ก็คือ มีข้อจ�ากัดทั้งปริมาณของเสียงและคุณภาพของเสียง 
ซึ่งผู้ผลิตจะต้องขบคิดและแก้ข้อจ�ากัดนี้ให้ได้

คุณโรเบิร์ท ฮาร์เลย์ จึงเชิญผู้ผลิตล�าโพงเล็กที่มี         
คุณภาพเป็นที่ยอมรับอย่างดีมาเล่าว่าท�าอย่างไรจึง
สามารถท�าล�าโพงให้ดี พิเศษ เป็นที่ยอมรับได้

คุณพอล บาร์ตัน วิศวกรและผู้ก่อตั้งล�าโพง PSB 
ออกแบบล�าโพงเมื่อ 40 ปีมาแล้ว สมัยยังอยู่มัธยมปลาย
ชั้น Grade 10 ส�าหรับวิชาฟิสิกส์ เนื่องจากเป็นนัก
ดนตรีบวกกับเป็นวิศวกร ดูเหมือนจะเสริมกันได้ดี พอล
เป็นนักไวโอลินระดับชาติ เล่นกับวง Canada National 
Youth Orchestra และเป็นนักไวโอลินของมหาวิทยาลัย 
University of Toronto Repertoire Orchestra หูจาก
การฟังดนตรีที่ช�่าชอง และความรู้ทางฟิสิกส์ ท�าให้เขา
สามารถเอาสิ่งที่เขารู้ดีและรักมารวมกัน และท�าล�าโพงใน
ปี 1972

อาศัยการที่สามารถใช้ห้อง Anechoic Chamber 
ของ National Research Centre ใน Ottawa ท�าให้เขา
สามารถดีไซน์ล�าโพงได้ใกล้เคียงเสียงจริง การท�างานของ
ล�าโพงกับการวัดค่าต่างๆ เที่ยงตรง การแก้ไขปรับปรุง
ท�าได้ดีและเที่ยงตรงขึ้น 

ในปี 1980 ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทใหญ่คือ 
Lenbrook Group of Companies ซึ่งเป็นเจ้าของ NAD                     

ศิลปะการออกแบบล�าโพงเล็ก
(บทความจาก The Absolute Sound / April 2013)

เลือกวัสดุอะไรให้ดีสุดในราคาอันเหมาะสม และ
การออกแบบกจ็ะต้องพเิศษและเยีย่มพอทีจ่ะข้ามข้อจ�ากดันี้
ได้ จึงจะสามารถท�าล�าโพงขนาดเล็ก ราคาดี และคุณภาพ
สูงได้

จากการที่คุณ Robert Harley น�าผู้ผลิตล�าโพงเล็ก 
แต่คุณภาพเยี่ยมพอที่จะถือว่าเป็นล�าโพง Hi-End ได้นั้น 
มาคุยกันโดยจะมี PSB คือคุณ Paul Barton, Michael 
Borresen จาก Raidho Acoustics, คุณ Yoav Geva 
จาก YG Acoustics, คุณ Andrew Jones จาก TAD 
และคุณ Kevin Voecks จาก Revel มาคุยกัน

ค�าตอบจากทั้ง 5 คนก็จะคล้ายๆกัน พอสรุปได้ว่า 
การออกแบบโดยอาศัยทักษะในการท�าล�าโพงมานาน
นั้น ช่วยได้มาก ความงามและการให้ของเล็กๆดูดีได้นั้นก็
ส�าคัญ ล�าโพงถึงแม้จะเล็ก แต่ถ้าออกแบบให้เสียงออกมา
ดี ไม่มีเสียงใดขาดไปนั้น สามารถท�าให้ล�าโพงเล็กฟังออก
มาได้วิเศษเหลือเชื่อทีเดียว ทั้งๆที่ก็รู้ๆกันว่า ล�าโพงเล็ก
จะมีข้อจ�ากัดเรื่องเสียงเบสส์และความลึกของเสียง การ    
ตอบสนองได้ทั้งเสียงค่อยและเสียงดังมากๆ พูดง่ายๆ
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ด้วย ได้กลายเป็นล�าโพงที่ประสบความส�าเร็จอย่างยิ่ง                                           
ในสหรัฐอเมริกา และทวีปอเมริกา รวมทั้งขณะนี้ก็       
แพร่หลายไปทั่วโลกแล้ว

  ■ Robert Harley: มีอะไรบ้างในการออกแบบที่
ท้าทาย และมีข้อจ�ากัดที่เราต้องจัดการให้หมดไปและ
ท�าล�าโพงเล็กๆออกมาให้ดีได้?

Paul: สิ่งที่ท้าทายที่สุดส�าหรับผมก็คือ ท�าอย่างไร
ให้ล�าโพงเล็กๆสามารถถ่ายทอดเสียงที่มีความถี่ต่างๆให้
ออกมาครบบริบูรณ์ และเหมือนจริงเหมือนจังที่สุด ทั้ง
ปริมาตรความดัง ค่อย และคุณภาพ คือความถี่ครบถ้วน
บริบูรณ์ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องถ่ายทอดเสียงที่มีความถี่ต�า่
มากๆ คุณต้องไม่ลืมว่าถ้าความถี่ต�า่ลง การเดินทางของ 
Woofer ก็ต้องมากขึ้น ถ้าล�าโพงเล็กต้องลงต�า่ความถี่จาก
ดนตรีและยังต้องเล่นให้ดังด้วยนั้น เป็นเรื่องยากมากๆ 
เพราะมันจะเริ่มเกินก�าลังของมัน และบางทีมันก็มีความ
ไวที่น้อยกว่าล�าโพงตัวใหญ่ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องการ 
Amp. ที่มีก�าลังมากขึ้น ถ้าจะเล่นให้ได้เสียงดังเท่ากัน ผม
ต้องรู้จักหลักของการประนีประนอม เพื่อให้ได้เสียงดนตรี
ที่มีความเป็นจริง อาจจะต้องยอมเสียบางสิ่งบ้าง เพื่อให้
ได้เสียงที่ออกมามีสมดุลสูงสุด จากประสบการณ์กว่า 40 
ปี มันสอนผมเรื่องนี้

  ■ Robert Harley: คุณมีวิธีหรือเทคนิคอะไร
โดยเฉพาะหรือไม่ เพื่อให้ล�าโพงเล็กสุดของคุณมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

Paul: เทคนิคหนึ่งที่ผมใช้เพื่อแก้ปัญหาล�าโพงเล็ก 
แต่ให้ได้เสียงเหมือนล�าโพงใหญ่ได้ก็คือ ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่
พิเศษ โดยผมจะใช้ Neodymium Booster Magnet เพื่อ
ใส่วางไปบนวูฟเฟอร์ปกติ ให้ลงไปที่ตรงบริเวณ Voice 
Coil วิธีนี้ผลที่แม่เหล็กมีพลังเพิ่มขึ้นจากการบูสท์ขึ้นมา ก็
จะเพิ่มประสิทธิภาพของล�าโพงและเพิ่มความลึกของเสียง
เบสส์ให้ลงได้ลึกขึ้นอีกด้วย ในทางทฤษฎีก็คือ ถ้าเราเพิ่ม
พลังแม่เหล็กให้แรงขึ้น ที่รอบวอยซ์ คอยล์ เราสามารถ
ลดขนาดตู้ของล�าโพงลงได้ โดยเสียงยังได้เท่าเดิม 

การท�าล�าโพงคู่เล็กๆแบบสอง-ทางนี้ ท�าให้ผม
สามารถรู้พื้นฐานของกฏของฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับล�าโพงและ
สามารถน�าความรู้นี้ไปปรับใช้กับล�าโพงทุกขนาด เพราะ
เรารู้สิ่งที่ยากที่สุดแล้ว

  ■ Robert Harley: แล้วการออกแบบล�าโพงคู่ใหญ่
กว่าล�าโพงวางหิ้งของ PSB ได้น�าข้อคิดและหลักการ
ออกแบบมาใช้กับล�าโพงเล็กไหม?

Paul: คิดว่ามันกลับกันมากกว่า ล�าโพงเล็กมีความ
ยากล�าบากในการออกแบบมากกว่า มันจึงเอาหลักมาใช้ได้
มากกว่า มันท�าให้เรารู้ว่า ถ้ามีงบจ�านวนหนึ่ง ท�าอย่างไร
จึงจะใส่สิ่งที่ดีที่สุดเข้าไปที่ในงบนั้นได้ และจะขนาดไหน
ก็ตาม หลักและข้อก�าหนดมันท�าให้เราสามารถท�าให้ได้
สิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับยอดเงินและราคาหรือขนาดนั้นๆ ถ้า
ล�าโพงใหญ่ เราก็สามารถท�าให้ดีที่สุดส�าหรับล�าโพงใหญ่ 
มันเหมือนถ้าเราท�าโจทย์ที่ยากที่สุดแล้ว เราก็สามารถท�า
โจทย์ที่ยากน้อยกว่าได้เสมอ

  ■ Robert Harley: ถามจริงๆเถอะ ล�าโพงเล็กๆ 
สอง-ทาง มีข้อดีกว่าอย่างไรบ้าง ในด้านเสียงและทาง
ด้านเทคโนโลยี กว่าล�าโพงที่มีหลายๆทางคู่ใหญ่

Paul: ค�าตอบมีอยู่ว่า ข้อได้เปรียบที่สุดก็คือ จะโดย
ตั้งใจหรือเพราะความจ�าเป็นบังคับก็เห็นจะได้ นั่นคือ 
ล�าโพง Woofer กับ Tweeter มันจะอยู่ใกล้กัน และการ
ออกแบบ Crossover ดีๆแล้วละก้อ จะได้เสียงที่มีความ
ต่อเนื่อง สอดคล้อง และสมานเสมอได้ดีทีเดียว ไร้รอยต่อ                
โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะถ้าล�าโพงนั้นอยู่ใกล้กันมากกว่า
หรือชิดกว่าช่วงคลื่นของมันแล้วละก้อ มันจะท�าให้ล�าโพง
ทั้งสองตัวท�างานได้ดังกับว่าเสียงออกมาจากล�าโพงตัว
เดียวกันเลยทีเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการ การ
ออกแบบครอสส์โอเวอร์ก็คือ ต้องให้เสียงที่ช่วงปลายหรือ
เสียงที่สูงของตัววูฟเฟอร์กับเสียงของทวีทเตอร์ช่วงที่ต�่า
ที่สุด มีการกระจายที่สมานเสมอกับที่ความถี่เดียวกัน เมื่อ
ท�าให้มนัเกดิเสยีงเช่นนีไ้ด้ เสยีงทีไ่ด้รบัจะฟังเป็นธรรมชาติ
มาก เวทีเสียงดี กว้าง ชัดเจน ข้อส�าคัญก็คือผู้ที่จะฟังไม่
ต้องนั่ง ณ จุดใดจุดเดียวขยับเขยื่อนไม่ได้ หรือมี Sweet 
Spot อยู่ที่เดียวเท่านั้น และการจัดวางล�าโพงก็ไม่ต้องอยู่ที่
จุดใดจุดเดียว ผิดไปจากจุดนั้นแล้วเสียงจะแย่มาก

ดังนั้นถ้าออกแบบมาดี การจัดวางก็จะง่ายขึ้น การนั่ง
ก็พอจะขยับขยายได้ และล�าโพงก็จะให้ความเป็นธรรมชาติ
อย่างยิ่ง
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เมื่อเดินทางจนเหน็ดเหนื่อยจ�าเป็นต้องหยุดพัก ให้
ร่างกายไม่เคร่งเครียดเบื่อล้า ใช้ความคิดหนักหน่วง
มาแล้วหลายชั่วโมง ก็ต้องหาเวลาผ่อนคลายด้วยดนตรี
เบาๆ ชีวิตมนุษย์เมื่อดิ้นรนไปสู่จุดสูงที่สุดแล้วก็อยาก

จะย้อนกลับคืนมายังความเป็น “สามัญ”ดูบ้าง 
ผมเกริ่นกล่าวเช่นนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่า เล่นเครื่องเสียง   

มาแล้วตลอดชีวิต ได้เรียนรู้ ได้มองเห็น ได้จับต้องมา
หลายหลาก ในปัจจุบันมักใช้เวลาไปกับการฟังเพลงจาก
เครื่องเสียงชุดขนาดยักษ์ ที่ซึ่งผลาญเงินของตัวเองไป
มิใช่น้อย แทบไม่อยากคิด ว่าจะกล้าบ้าบิ่นบินสูงไปถึง
เพียงนั้นได้อย่างไร แต่หากนึกถึงความสุขที่ได้จากมันก็คง   
คุ้มค่าอยู่หรอก เพราะเปิดฟังทุกวัน วันละหลายชั่วโมง 
แต่ที่ “ยุ่งขิง” กลับเป็นการปรับโน่น เปลี่ยนนี่ ต่างหาก 
ผลาญเงินไม่ว่า ผลาญเวลานี่สิหนักหน่วง

นักเล่นเครื่องเสียงต้องเซ็ทอัพ ต้องขยับล�าโพง 
เปลี่ยนสายสัญญาณ สายล�าโพง หาแอ็คเซสซอรีย์มา

       ■  ‘ภูธร’ ประดับ ปรับปรุงอะคูสติคห้องฟัง เป็นธรรมชาติของการ
ใฝ่รู้และหาเรื่องให้มันสนุกเรื่อยไป ดีขึ้นบ้าง เสมอตัว
หรือเสียงเลวลงไปจนอยากจะเบื่อโลก การปรับบางอย่าง
ใช้เวลาท�าซ�้าไปซ�้ามาครั้งแล้วครั้งเล่า นับสิบ นับร้อยครั้ง 
ในใจของเราคงไม่อายที่จะบอกว่านี่ตูข้า บ้าหรือเปล่า? 
เสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระกับเครื่องเสียงชุดใหญ่ ถ้านับๆ
ดู ก็น่าจะครึ่งค่อนชีวิตที่เล่นเครื่องเสียงเข้าไปแล้ว

ในทุกวันนี้ มองดูเจ้าชุดเครื่องเสียงยักษ์ใหญ่ครั้ง
ใด ก็ได้แต่ปลง เพราะเงินก็ใช้ไปมาก เวลากลับสูญเสีย
มากกว่าอีก แต่ก็เอาเหอะ มันมาขนาดนี้แล้ว ก็ยอมกันไป 
ฟังๆไปก็ผวา วันไหนมันจะมีอะไรสะดุดหูให้ข้าพเจ้ากาย
บริหาร โยกย้ายล�าโพงอีกหนอ???

แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ให้บังเอิญว่าชุดเครื่องเสียง
เล็กๆที่ใช้รีซีฟเวอร์ยุคต้นของ THX ขับล�าโพง NHT 
Super Zero 2.0 ฟังเพลงเบาๆ รวมถึงดูหนังจากจอทีวี
ขนาด 50 นิ้ว ที่โถงชั้นล่างของบ้าน มันท�าให้เราขัดใจ

ชุ ด เ ค รื่ อ ง เ สี ย ง เ ล็ ก ๆ ที่ น ำ . . . 

    สูงสุด
    กลับคืนสู่
    สามัญ
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ขึ้นมา เพราะท�าท่าดังๆหายๆ บางทีระบบอีเล็คทรอนิคส์
ของเครื่องรวนขึ้นมาเฉยๆ แบบว่าไม่มีเสียง หน้าปัดไม่
ติดสว่างเหมือนดังเคย แล้วก็เป็นบางช่วงบางเวลาด้วย 
จู่ๆจะดีก็ดีขึ้นมาแบบไม่มีทั้งปี่และขลุ่ย

ผมนึกถึงชุดเครื่องเสียงสเตรีโอแบบเบสิคขึ้นมาทันที 
แล้วก็คิดถึงเจ้ารูปเหล่ (เพราะรูปมันไม่หล่อ) NAD ขึ้น
มา เนื่องจากในอดีตเคยเล่น NAD 3020 เวอร์ชันแรกๆ 
คิดว่าหากจะหาอินติเกรตเตด แอมป์ มาขับเสียง NHT 
Super Zero 2.0 ก็น่าจะต้องเป็น NAD นี่ละครับ และ
การเอามาทดแทนรีซีฟเวอร์รุ่น Top ของแบรนด์ดังในยุค
หนึ่ง ที่ระบุก�าลังขับไว้ถึง 160 วัตต์ต่อช่องเสียง จะเลือก
รุ่นไหนของ NAD มาทดแทนดี

ใจมนักอ็ยากจะไปถงึโน่นละครบั NAD C 375BEE แต่
มานบัสะตุง้สะตงัค์แล้ว มนัน่าจะต้องไปถงึพีใ่หญ่หรอืเปล่า 
เนือ่งจากเจ้า NHT Super Zero 2.0 ตวักระจิว๋เดยีว แล้วก็
ไม่ได้ฟังอะไรที่มันดังมากมายนักหนา อีกอย่างได้เคยเห็น
หนูเล็กอย่าง C 316BEE ผมชอบหน้าตา ความเรียบง่าย 
ไม่มีรอยขยักใดๆ เรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้า นั่นสิ…แต่มันจะ
ไหวไม๊ เท่าที่เคยรู้ว่าว่ามันเป็นอินติเกรตเตด แอมป์ ที่ได้
รับการพัฒนามาจาก NAD C 315BEE ด้วยการปรับแต่ง
ภาคจ่ายไฟให้ดีขึ้น แถมกินไฟน้อยลง ตรงกับนโยบาย
รัฐบาลที่เค้าอยากให้เราประหยัดๆไฟกันหน่อย

ก�าลังขับล่ะแค่ 40 วัตต์ต่อข้าง ที่ 8 โอห์ม มันขี้ปะติ๋ว        
ไปหน่อยหรือเปล่า แต่ในใจก็เชื่อว่า ฝีมือการออกแบบ
ภาคขยายระบบ PowerDrive ออกแบบโดย Bjorn Erik 
Edvardsen ไม่อุจจาระไก่แน่ๆ มันน่าลองดูนะ

ผมไปได้ทดลองฟัง NAD C 316BEE ที่ บ้ า น      
ท ว า ท ศิ น ซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อย เพราะเสียงที่ได้ถือว่า
โอเคมากๆ เสียงอบอุ่น ปลายแหลมเรียบง่ายไม่โฉ่งฉ่าง 
เสียงกลางก�าลังพอดีๆ เพลงร้องทั่วไปนี่ผมว่าเจ้า C 
316BEE มันท�าได้ไม่ต่างไปจากแอมป์รุ่นพี่ใหญ่ของ NAD 
และเป็นไปได้ด้วยว่าก�าลังขับแค่ 40 วัตต์ อาจจะฟังแล้ว
ไพเราะกว่ารีซีฟเวอร์ขนาดก�าลังขับ 160 วัตต์ ที่ผมใช้อยู่
ด้วยซ�า้ไป ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ก็ได้รับข้อเสนอว่า ถ้าใช้ซีดี
เพลเยอร์คู่กันไปด้วยก็น่าจะลงตัวไม่น้อย

ผมนึกขึ้นได้ว่า ห้องโถงด้านล่างที่ใช้เครื่องเสียงฟัง
เพลงดูหนังนั้น เล่นจากแหล่งเดียวคือ เครื่องเล่นบลู-เรย์ 
ดิสค์ เครื่องเล่นประเภทนี้ ถ้าไม่ใช่เครื่องที่ราคาสูงๆแล้ว
ละก้อ การออกแบบภาคสัญญาณภาพและเสียง มักจะ

รบกวนกันและกันได้ง่ายนักแล การได้ซีดีเครื่องเล็กๆอีก
สักเครื่องไปใช้งานร่วมกันกับอินติเกรตเตด แอมป์ ก็น่า
จะมีเหตุผลอยู่ และเจ้า NAD C 515BEE นี้ก็หน้าตาสม
กันเปี๊ยบกับ NAD C 316BEE เหมือนคนออกแบบเขา
ดีไซน์มาเป็นคู่ตุนาหงัน

ชอบในรูปทรงที่บางเท่าๆกัน สี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียบง่าย                                                      
โดยจัดวางด้วยกันแล้วจัดว่าทั้งคู่นี้ช่างงามแท้

ผมต้องกลับมารื้อชุดเครื่องเสียงเดิมออกมาทั้งหมด 
เพราะรีซีฟเวอร์ตัวใหญ่ไปยัดไว้ในตู้กระจกที่วางรองทีวี
ขนาด 50 นิ้ว เพราะอยากให้ทุกอย่างมันดูเรียบร้อยตาม
ค�าสั่งแม่บ้าน ทีนี้ละครับทั้งสายต่อ สายไฟ พะรุงพะรัง
ก็เก็บบกวาดออกมาเกลี้ยง เช็ดท�าความสะอาดตู้ชั้นวาง 
แล้วจับเอาพี่น้อง C 316BEE และ C 515BEE เข้าไป
ด้านใน ต่อสายไม่กี่เส้นก็เรียบร้อย

หลังจากนั้นผมได้ต่อสายล�าโพงของ NHT Super                      
Zero 2.0 ให้ครบเซ็ท ล�าโพงวางบนขาตั้งเดิม ไม่
เปลี่ยนแปลงไม่เซ็ทอัพอะไรใหม่ นอกจากเปลี่ยนตัวซีดี
และอินติเกรตเตด แอมป์ เข้าไปแทน แน่นอนเราก็ต้อง
เบอร์นเครื่องเสียงกันหน่อย อย่าไปคาดหวังมากนัก แต่
แค่แรกๆก็ฟังแล้วมึนจริงๆครับ เพราะเสียงมันช่างลงตัว
ยังกะถูกก�าหนดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อนานมาแล้ว เสียงอบอุ่น
ฟังสบาย รายละเอียดครบครัน พลังเสียงดีพอ หรือาจจะ
พูดว่าฟังดีกว่าตอนใช้รีซีฟเวอร์ขับเสียงด้วยซ�้าไป

ผมฟังเครื่องเสียงชุดนี้อยู่หนึ่งสัปดาห์ วันละห้าหก
ชั่วโมงเป็นอย่างต�่า บางวันเปิดเช้ายันเย็น 

ประทบัใจครบั บางทอีะไรกต็ามทีม่นัดสูามญั เรยีบง่าย                                                          
กลับให้คุณค่าได้มากกว่าความยุ่งเหยิงสารพัด เสียงทุก
เสียงเต็มไปด้วยคุณภาพของดนตรีที่ครบถ้วน ผมไม่ได้น�า
ไปเปรียบเทียบชุดเครื่องเสียงชุดยักษ์ใหญ่ในห้องฟังเพลง
หรอกนะครับ แต่เชื่อไหมว่าผมหยุดฟังชุดใหญ่จนแทบ
ลืม ไม่ได้เข้าไปฟังอีก ถึงป่านนี้จวบจนเกือบหนึ่งเดือนมา
แล้ว แต่ละวันมานอนเขลงฟังเพลงจากสองพี่น้องตระกูล 
Classic Series อย่างสบายอกสบายใจ

เพราะอะไร….ก็ เพราะทุกอย่างมัน Simple สบายๆ
กลับคืนสู่ความเรียบง่ายสามัญ จนไม่อยากไปยุ่งกับ “ชุด
ยักษ์ยาก” อีกเลยเจ้าประคุณ ชีวิตคนเราบางครั้งให้มัน
ง่ายเข้าไว้บ้างก็ดีเหมือนกัลลล์
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 ■ แปลโดยองอาจ เมื่อเร็วๆนี้ ขณะแวะเวียนเยี่ยมมิตรสหายที่คุ้นเคย
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะนักเล่นเครื่องเสียง
ผู้เชี่ยวชาญอีเล็คทรอนิคส์และล�าโพง ผมถูกคาดคั้น
ให้ตรวจเช็คสภาพ “ห้องฟัง” ให้เขา ด้วยเจ้าตัวมีความ

รู้สึกเหมือนกับว่าก�าลังเจอกับ “ดนตรีก�ามะลอ” เป็นพวก
ความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด จึงได้รีบพากันเดินเข้าสู่
ห้องฟัง เพื่อเปิดเพลงฟัง ทนฟังอยู่ได้ไม่นานได้ข้อสรุปว่า 
เสียงแย่จริงๆ

นี่เป็นเรื่องที่วนเวียนซ�้าซากอยู่ในหัวผมอยู่เสมอๆ 
มันแสดงให้เห็นว่า มีผู้คนอีกมากมายที่ไม่สามารถเข็น
ให้เครื่องเสียงของเขานั้นแสดงประสิทธิภาพออกมาได้
อย่างเต็มที่ ในกรณีของเพื่อนผมยังเชิดหน้าถือดีอวดคุย
โวว่าตนมีเครื่องเสียงชั้นดี มีสมรรถนะสูง เป็นชุดเอ/วีที่
ประกอบด้วยล�าโพงทาวเวอร์ PSB และชุดเครื่องเสียง
แยกชิ้นของ NAD ที่ต้องใช้เงินไปราวๆ 10,000 เหรียญ
ดอลลาร์ สหรัฐฯ เข้าแลก ช่างกระไรเลย ใยคุณภาพเสียง
ถึงไม่สมสัดสมส่วนกันเลย ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวล�าโพงหรือ
ชุดอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ (ผมเคยมีประสบการณ์กับ
ล�าโพงคู่ดังกล่าวมาแล้วในบ้านผมเอง) ปัญหาอยู่ที่ห้อง
อย่างเดียวเลย ชีวิตเมืองของผู้คนยุคปัจจุบันส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในคอนโดมีเนียม ห้องบนชั้นลอย หรือแฟล็ท-  
อพาร์ทเมนท์ห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้า พร้อมกับเจียดเงินบาง
ส่วน (อย่างเลี่ยงไม่ได้) เพื่อสร้างห้องฟังเพลง ซึ่งมีความ
ส�าคัญและมีอิทธิพลต่อซิสเต็มเครื่องเสียงอย่างสูง เห็นที
เราจะต้องหันกลับมาทบทวนในสิ่งที่เคยพูดถึงวิธีปรับปรุง
ห้องฟังเพื่อยกระดับคุณภาพเสียงในชุดดูหนัง/ฟังเพลงกัน
อีกซักครั้ง

เ สี ย ง ก้ อ ง
อันเกิดแต่การสะท้อนของอะคูสติคในห้องฟัง
“Reflecting” on Room Acoustic Reflections 
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ปัญหา: คลื่นสะท้อน

ขอให้ยอมรับในเบื้องต้นว่า การสาธิตระบบเสียง  
เซอร์ราวน์ดตามโชว์รมูเครือ่งเสยีงโดยอาศยัล�าโพงคณุภาพ
ต�่าที่วางหันหน้าเข้า/ออกผนังหรือพื้นห้อง ไม่สามารถถือ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการกระจายเสียง แม้นว่า ผลที่ได้ใน
บางห้องน�าพาความรื่นรมย์และให้ความบันเทิงในการฟัง 
ได้ไม่น้อยก็ตาม การวางต�าแหน่งล�าโพงเข้ามุมห้อง, ใกล้
หรือชิดผนัง ล้วนแต่เป็นต�าแหน่งที่ไม่เป็นผลดี เสียงที่พุ่ง
ตรงออกจากล�าโพงมุ่งหน้าสู่หูผู้ฟังจะเดินทางเร็วและกร้าว
กว่าเล็กน้อย เมื่อเทียบกับคลื่นเสียงที่สะท้อนจากผนัง
หลังห้องและฝ้าเพดานที่ติดตามมาภายหลัง อาการเช่นนี้ 
ล้วนเป็นสิ่งที่ออดิโอไฟล์ส่วนใหญ่ปรารถนาขจัดออกไป แต่
มันจะให้ผลเหมือนที่ผมไปพบเจอมาจากบ้านของเพื่อนผม
หรือไม่ ดูเหมือนว่าจะใช่ แต่ไม่ใกล้เคียงซะทีเดียว

ปัญหา: รูปทรงของห้อง

ขนาดและรูปลักษณ์ของห้องฟังเพลงเป็นปัจจัยส�าคัญ                                                    
หนึ่งที่มีความส�าคัญต่อคุณภาพเสียง ฝาห้อง ผนังที่ไม่
ราบเรียบ มีโค้งมีเว้า ฝ้าเพดานต�า่ มีเหลี่ยมมุมมาก  
รวมถึงพื้นต่างระดับ ล้วนมีผลกระทบต่อเสียงที่ได้ทั้งนั้น                                                    
และดูเหมือนว่าเราไม่ค่อยมีทางเลือกมากนัก  ด้วย
ประสบการณ์ของผมที่ถือเอาบ้านแถบชานเมืองด้าน
ตะวันตกเฉียงใต้ของออนตาริโอ (จังหวัดหนึ่งของประเทศ
แคนาดา) เป็นตัวอย่าง ห้องในบ้านแถบนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้
สร้างขึ้นในสไตล์ที่นักเล่นเครื่องเสียงปรารถนา จึงต้อง
มีกลเม็ดในการจัดการกับผนังห้องด้านหลัง โดยน�าวัสดุ  
ดูดซับและกระจายเสียงเข้าช่วย จะลองใช้ชั้นวางแผ่น CD, 
DVD หรือ Blu-ray ที่มีขนาดใหญ่มาจัดวางไว้ จะให้ผล
ในการกระจายเสียงได้ดีขึ้น พร้อมกับน�าวัสดุที่มีคุณสมบัติ
ดูดซับเสียงเข้ามาใส่ในชั้นที่ว่าง เราจะได้เฟอร์นิเจอร์ที่มี

คุณสมบัติเป็นอุปกรณ์ดูดซับและกระจายเสียงเพิ่มเข้ามา

วิธีแก้ไข: การสะท้อนเสียงอันเกิดจากพื้นและผนังห้อง

มันอาจฟังดูง่ายและเถรตรงเกินไป แต่ขอให้เชื่อเถอะ
ว่าพรมปูพื้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนักเล่นเครื่องเสียงมา
นาน พื้นห้องส่วนใหญ่ ล้วนถูกสร้างด้วยวัสดุพื้นแข็งและ
หนาทึบ ประเภทซีเมนต์บ้าง ไม้บ้าง ส�าหรับไม้มีทั้งที่เป็น
แผ่นไม้อัด และบ้างก็เป็นไม้ปาร์เก้ชิ้นเล็กวางเรียงขนาน
กัน เมื่อน�าพรมมาวางลงบนพื้น ช่วยให้มีการดูดซับและ
ลดการรบกวนของคลื่นเสียงได้ และแน่นอนว่าสามารถ
รองรับฝ่าเท้าให้นุ่มสบายระหว่างนั่งฟังเพลงนานๆ และ 
ให้เสียงเสียงกีตาร์ที่ฟังดูมีชีวิตชีวามากกว่า

ปัจจุบันมีผู้ผลิตแผ่นดูดซับเสียงชนิดแขวนหรือปิดทับ
ลงบนผนังคุณภาพดีออกวางจ�าหน่ายให้เลือก โดยอาศัย
ท�าขึ้นจากวัสดุที่สามารถหาได้จากร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
สอดใส่ความรู้สึกของผู้ออกแบบลงไป ถ้าเป็นไปได้ แนะน�า
ให้ออกแบบใช้เองเพื่อสิ่งที่ต้องการในราคาที่เหมาะสม 
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เมื่อได้แผ่นดูดซับเสียงมาแล้ว วิธีง่ายๆ ได้ผลเร็วและได้
ผลดีที่สุดในการเล็งหาต�าแหน่งติดตั้งใช้งานแผ่นดูดซับ
เสียงที่ซื้อมา หรือที่ผลิตขึ้นใช้เอง แนะน�าให้หากระเงา
มาเป็นตัวช่วย และใช้ความอดทนในการค้นหาต�าแหน่ง
ติดตั้งแผ่นดูดซับที่เหมาะสม ให้ถือกระจกเดินไปรอบห้อง
ในลักษณะขนานกับพื้น เพดานและผนังห้อง จุดไหน
ที่สามารถมองเห็นตัวล�าโพงปรากฏบนกระจก นั่นคือ
บริเวณต�าแหน่งที่คลื่นเสียงจากล�าโพงวิ่งมากระทบ ให้ติด
ตั้งอุปกรณ์ดูดซับเสียงลงไปในต�าแหน่งนั้น

วิธีแก้ไข: ทดลอง-ปรับแก้

โดยความเป็นจริง ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนสร้าง
ห้องฟังที่มีการออกแบบอย่างเจาะจงให้เป็นห้องฟังมา
ตั้งแต่ต้น ดังนั้นผมขอเสนอวิธีแปลงโฉมห้องธรรมดาใน
บ้านให้เป็นห้องฟังขึ้นใหม่ แม้นว่าอาจจะถูกยิ้มเยาะโดย
แม่บ้านของคุณบ้างก็ตาม แต่หลังจากนั้นอาจจุดประกาย
ให้เธอน�าไปประยุกต์ในห้องเก็บของหรือห้องชั้นใต้ดินของ

เธอขึ้นมาใหม่ก็ได้  ประการแรก ไม่ควรท�าห้องให้มีผนัง
ท�ามุมฉาก และประการต่อมา พยายามหลีกเลี่ยงห้องที่มี
สัดส่วนเป็นผลคูณหรือหารลงตัวด้วยเลขคู่ เช่น 10 x 20 
ฟุต เป็นต้น

หวังอย่างยิ่งว่าค�าแนะน�าเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์
และเพียงพอที่จะเป็นแนวทางในการออกแบบห้องฟังที่
สอดรับกับรสนิยมเพลงของท่านได้ไม่มากก็น้อย ผมเข้าใจ
ดีว่าขณะนี้หลายท่านอาจนั่งนับนิ้วว่าจ�าเป็นต้องใช้แผ่น
ดูดซับเสียงกี่แผ่นจึงเพียงพอกับแนวทางปรับปรุงห้องและ
ขจัดเสียงสะท้อนที่ไม่ต้องการ ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไป
ด้วย ควบคู่กับแนวทางเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการพิสูจน์ผ่าน
ประสบการณ์ของผู้คนในแวดวงเดียวกัน เพราะนี่คืองาน
สร้างสรรค์จากประสบการณ์โดยตัวคุณเอง
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C u s t o m   F i l e  ■   ‘จอม Project’

ใช่แล้วงับ อ่านไม่ผิดและไม่ต้อง งง เพราะ
ครานี้จะพาไปรู้จักกับสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานฝุดๆ 

ของการเสพย์อรรถรสจากเครื่องเสียง ชื่อก็
บอกอยู่แล้วว่า “เครื่องเสียง” แน่แหละ ก็ต้อง
เอาไว้ใช้ฟังเสียงซิ (แบบนี้ภรรยาที่บ้านก็ต้อง
นิยามว่าเป็นเครื่องเสียงอีกแบบหนึ่งเช่นกัน
ซิเนาะ หุ หุ) 

ธรรมชาติของเสียงนั้นเกิดมาจากการสั่น, 
สะเทือน ครับ เช่น เมื่อเราหนาวสั่นก็จะเกิด
เสียงฟันกระทบกัน กึกๆๆๆๆ แฮ่ๆ พูดเล่น
น่ะ ทีนี้เอาจริงและ 

ธรรมชาติของเสียงนั้นก็ต้องว่าด้วยเร่ือง
คุณสมบัติเฉพาะของเสียง อันประกอบด้วย

1. การเคลื่อนที่
2. การสะท้อน
3. การหักเห
ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะคลื่นเสียงที่เกิดจาก

แหล่งก�าเนิดเดียวเดี่ยวๆนะครับ หากจะกล่าว
ถึงการเกิดซ้อนกัน หรือลักษณะอื่นๆนั้น ก็จะ
ว่ากันในภายภาคหน้าหากมีโอกาส

คลื่นเสียง เมื่อใช ้ค�าๆนี้แสดงว่าโดย       
ข้อเท็จจริงแล้วเสียงนั้นมีลักษณะเป็นดังคลื่น 
แบบเดียวกับคลื่นในทะเลนั้นแหละ ลอง
นึกถึงเวลาที่เราโยนก้อนหินลงไปในน�้า “ตุ๋ม” 
นั้นแหละคลื่นเสียงก็เช่นกัน มีการกระเพื่อม 
เป็นระลอกคลื่น มีการเคลื่อนท่ีเป็นลักษณะ
เดียวกัน มีลักษณะเป็นวงกลมกระจายออกไป 
ลองมาดตูวัอย่างแบบทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์หน่อย
ก็แล้วกัน ดังรูปที่แสดง

ให้นกึถงึว่าแนวเส้น 0 เป็นระนาบของพืน้

น�า้ในยามปกต ิทีน่ิง่เรยีบเงยีบสงบใช้เป็นระดบั
อ้างอิง ส่วนจุดสูงสุดที่ 1 เป็นยอดคลื่น และ
ที่ -1 เป็นท้องคลื่น เห็นมะ รูปคลื่นซายน์เวฟ                                                        
แบบวทิยาศาสตร์แท้ทีจ่รงิกจ็�าลองมาจากความ
จรงิตามธรรมชาต ิโดยลกัษณะรปูคลืน่ดงัภาพ
นี้ เราเรียกว่า 1 รูปคลื่น หรือ 1 ลูกคลื่นนั้น
เอง แล้วสังเกตหรือไม่ว่า เมื่อเวลาที่เราโยน
ก้อนหินขนาดต่างกนัลงไปในน�า้ ลกูคลืน่ทีเ่กดิ
ขึ้นก็จะมีขนาดที่ต่างกันด้วย เช่น เมื่อโยนหิน
ก้อนเล็กๆ ลูกคลื่นที่เกิดขึ้นก็เล็ก แต่เมื่อโยน
หินก้อนใหญ่ แน่นอนลูกคล่ืนก็จะใหญ่ไปตาม
ขนาดของก้อนหินที่ถูกโยนลงไปในน�้า ดังนั้น
คลื่นเสียงของความถี่ต�่าๆ จึงมีขนาดรูปคลื่น
ที่ใหญ่และยาวกว่าคลื่นเสียงของความถี่สูงๆ                                               
โดยเสียงเองน้ันก็จ�าเป็นต้องอาศัยตัวกลาง
ในการเดินทางไปด้วยนะฮาฟฟ เช่น อากาศ 
ของเหลว ก๊าซ หรือแม้กระทั่งของแข็งเอง 

เสียงก็ยังสามารถใช้เป็นตัวกลาง
ในการ เดินทางได้ ซึ่งโดยปกติ
แล้วเสียงส่วนใหญ่ที่เราได้ยิน
ได้ฟังก็จะเดินทางผ่านอากาศ
มาแทบทั้งส้ิน แต่ถ ้าเป็นในที่
ซึ่งเป็นสุญญากาศ อันนี้จบกัน 
เพราะเสียงเดินทางบ่ได้เด้อพี่
น้อง เจ้าสุญญากาศนี่ร ้ายจริง 
(แม้แต่ข้าราชการก็ยังไม่สามารถ
ท�างานได้ในสุญญากาศแบบนี้นะ 
เหอ เหอ )

จะสังเกตเห็นได้ว่าคลื่นเสียง                                           
จะสามารถเดนิทางได้ดกัีบตวักลาง
ที่มีอนุภาคเป็นเนื้อเดียวกันต่อ
เนื่องกันไป แต่ถ้าเป็นลักษณะ
ของส่ิงที่ไม่มีความต่อเนื่อง มี
อนุภาคแยกจากกันไม่ต่อเนื่อง 

มารู้จักกับ“เสียง”กัน
เช่น ขี้เลื้อย อันนี้น้องคลื่นเสียงของเราก็ยาก
จะเดินทางผ่านไปได้ หรือถึงจะผ่านไปได้บ้าง
ไรบ้างก็น้อยจุงเบย ไม่เหมือนกับแสงนะครับ 
แสงสามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้ เช่น 
การเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลก ดังนั้น
จะเห็นได้ว่า แสงนั้นเป็นสมบัติของจักวาล แต่
เสียงนั้นเป็นสมบัติของโลก ฉะนั้นเอเล่ียน
จึงจะไม่มีเพลงฟังตอนที่อยู่นอกโลกตามหลัก
วิทยาศาสตร์ 555… 

ตามปกติแล้วเสียงมีความเร็วในการเดิน
ทางในอากาศประมาณ 1,090 ฟุต หรือ 330 
เมตร/วินาที 

แต่แสงนั้นเร็วกว ่าเสียงมว๊ากกก คือ
ประมาณ 299 ,792 ,458 เมตร/วินาที              
ป้าดดดดดด (ดอ เด็ก หมดโลก) เอาเลข
กลมๆคดิง่ายๆกป็ระมาณ 300,000 กโิลเมตร/
วนิาท ีและยงัมศีพัท์อกีค�า ทีน่กึขึน้มาได้อกี คอื 

■ ■■ รูปแสดงลูกคลื่น
เสียงแบบ Sine 
Wave
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ค�าว่า “ปีแสง” ค�าๆนี้มีความหมายถึงหน่วย
ของระยะทางที่แสงสามารถเดินทางไปได้ใน 
1 ปี หากว่าอยากจะทราบ กล็องคณูกนัเล่นๆดู
นะครับ ส่วนผมเวียนหัวแล้ว เลขเยอะเกิ๊นนน

แต่ก็ยังมีสิ่งอื่นที่เร็วกว่าเสียง ไวกว่าแสง
นะ เอ้……อาไยว้า…ก็ความคิดและจิตของเรา
นี้ไง แสงที่ว่าเร็วแสนเร็วแล้ว ยังต้องใช้เวลา
ในการเดนิทาง ถ้าไม่เชือ่ ผมจะพสิจูน์ให้ท่านดู
นะบัดนาว มีท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่า ดวงอาทิตย์อยู่
ห่างจากโลกประมาณ 150,000,000 กิโลเมตร 
แสงใช้เวลาเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลก
ด้วยเวลาประมาณ 500 วินาที ว่าง่ายๆก็ 8 
นาทีนั้นแหละ แต่เมื่อท่านนึกถึงดวงอาทิตย์
ปุ๊บ ก็ถึงปั้บเลย เรียกว่าถ้าใช้เวลา 8 นาทีเท่า
กัน ท่านไปกลับได้หลายรอบแล้ว อัย….ย่ะ 
ลองใหม่ดูซิ คิดถึงสิ่งใดปุ๊บ ก็ถึงปั๊บ ก็แล้วยัง
งี้อะไรไวกว่ากันครับ? ดังนั้นเมื่อความคิดและ
ความอยากคอืจติใจของเราทีไ่วกว่าแสง จงึต้อง                
คอยดูแลและควบคุมมันไว้ให้ดี ไม่มีอะไร                                    
น่ากลัวเท่าสิ่งที่อยู่กับตัวเราเองนี้เลย

เราลองมาวิเคราะห์กันแบบจริงๆจังๆ 
หลากเรื่องหลายราวที่ผู้คนทะเลาะเบาะแว้ง
ฆ่ากันตายอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเรื่องพื้นๆแบบ
ชาวบ้านร้านตลาด ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆโตๆ
แบบก่อสงครามเต็มรูปแบบ ฆ่าล้างกันด้วย
อาวธุและยทุโธปกรณ์ต่างๆ จริงๆแล้วพืน้ฐาน                                   
มาจากความคิดและจิตใจที่เราควบคุมมันไม่                 
ได้ เท่านั้นเอง…..

กลับมาเรื่องเดิมนะจ๊ะ มาว่ากันต่อเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นก็จะมีผลท�าให ้ความเร็วใน
การเดินทางของเสียงเพิ่มขึ้นด้วยนะจะบอก
ให้ ประมาณว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา
เซลเซยีส เสยีงกจ็ะวิง่เรว็ขึน้ได้อกี 2 ฟตุ/วนิาที 
ว่าง้านนน

ดงันัน้เราจงึมกัจะจ�าว่าความเรว็ของเสยีง
นั้นมีประมาณ 1,100 ฟุต/วินาที เพราะเนื่อง
ด้วย 2 เหตุหลัก คือ

1. จ�าง่าย เอาเลขกลมๆก้อแล้วกัน
2. มีหลักการนิสนุง ก็เพราะที่ความเร็ว 

1,090 ฟุต/วินาที นั้นเขาอ้างอิงที่อุณหภูมิ 0 
องศาเซลเซียส ดังนั้นในอุณหภูมิท่ัวไปก็เลย
เพิ่มมาอีกนิสนุงอ่ะ โดยมีสูตรอยู่หลายสูตร 
เลือกเอาที่ง่ายสุดใช้ง่ายฝุดๆก็ต้องสูตรนี้เลย

V = 331 + 0.6 T
V = Velocity of Sound m/s  = ความเร็ว

ของเสียง มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที
331 และ 0.6 = Constant Value = ค่า

คงที่
T = Temperature in Celsius Degree = 

อุณหภูมิ หน่วยเป็นองศาเซลเซียส
ส ่วนสูตรอื่นๆนั้นบ ้างก็เป ็น หน ่วย

ฟาเรนไฮด์มั้งล่ะ เป็นแรงคินมั้งล่ะ โอ้ย..ปวด
ตับ อันนี้แหละชิวสุด

แต่อย่าลมืนะครบัสตูรบางสตูรกม็ค่ีาความ
เพี้ยน อยู่ในช่วงย่านหนึ่งๆ เช่นกัน ท่าน
ก็เลือกเอาก็แล้วกันครับว่าจาก 2 หลักการนี้ 
ท่านจะเป็นบุคคลประเภทไหน เอิ้กกก…

ธรรมชาติของเสียงเมื่อเดินทางแล้วไป
กระทบกับวัสดุใดๆเข้า ก็จะเกิดปรากฏการณ์
ขึ้นอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ

1. สะท้อนกลับ
2. ดูดซับ
3. ผ่านออกไป
ซึง่สดัส่วนของทัง้ 3 ปรากฏการณ์ทีจ่ะเกดิ

ขึน้นีก้จ็ะแตกต่างกนัไปตามวสัดทุีเ่สยีงเดนิทาง
ไปกระทบด้วย เช่น เมื่อเป็นของแข็ง แหงล่ะ 
เสยีงทีส่ะท้อนกต้็องมาก ผ่านไปได้น้อย ดดูซบั                                                
นิดๆ

ซึง่จากสดัส่วนการเกดิปรากฏการณ์ของทัง้ 
3 ส่วนนีจ้งึเป็นพืน้ฐานของการออกแบบระบบ 
อะคูสติค และวัสดุศาสาตร์อันเกี่ยวเนื่องและ
มีผลต่อเสียง เช่น ถ้าห้องฟังที่มีสัดส่วนของ
วัสดุที่แข็งอยู่มาก ห้องนั้นย่อมมีเสียงสะท้อน
หรือเสียงก้องมาก เพราะจะมีการสะท้อนกลับ
มาสะท้อนกลับไปเป็นจ�านวนหลายๆครั้ง แต่
ถ้าเป็นห้องที่มีลักษณะที่มีวัสดุที่มีการดูดซับ
มากเกินไป ก็จะท�าให้เสียงในห้องนั้นห้วนๆ 
ด้วนๆ ไม่มีฮาร์โมนิค ไม่มีบรรยากาศโอบ
ล้อมในการเสพย์สุนทรีย์ทางดนตรีซะงั้น แต่
ประโยชน์ของเจ้าเสียงสะท้อนนี้มนุษย์เรา
ก็สามารถน�าเอาหลักการมาใช้สร้างเครื่องวัด
ความลกึของใต้ท้องทะเล หาระยะของเรอืด�าน�า้               
ได้เชยีวนา แม้กระทัง่เครือ่งมอืทางการแพทย์ที่                      
ใช้ตรวจอวยัวะภายในร่างกายของเรา กใ็ช้คลืน่                                                  
อัลตราซาวน์ดไง อันนี้ว ่าด้วยการสะท้อน
ของเสียงนะครับ อย่าสับสนกันกับคุณสมบัติ
ความเร็วในการเดินทางของเสียง เสียงนั้น
ถ้าเดินทางจากแหล่งก�าเนิดอื่นมากระทบ
กับของแข็งจะเกิดการสะท้อนมาก แต่ถ้าเรา
มีแหล่งก�าเนิดเสียงจากวัสดุที่เป็นของแข็ง
เองยกตัวอย่าง เช่น รถไฟปู๊ดๆกระฉึกกระชัก 
เม่ือเราเอาหูแนบรางรถไฟ (ระวังร้อนควรท�า
ในท่ีไม่มีแดดนะ เหอ เหอ) เราจะสามารถ
ได้ยนิเสยีงของล้อรถไฟทีว่ิง่บนรางเหลก็ได้จาก                                             

ระยะไกลๆ (ถ้ามันเข้ามาใก้ลแล้วก็ตัวใครตัว
มันนะ อิ อิ)

นั้นแสดงให้เห็นว่า ถ้ากล่าวกันในเรื่อง
การเดนิทางของเสยีงนัน้ มนัสามารถเดนิทาง
ได้เร็วในวัสดุที่เป็นของแข็งมากกว่าของเหลว 
อากาศ และก๊าซ ตามล�าดับ 

ที่นี้เรามาว่าเรื่องของการหักเหกันมั่ง 
เหตุที่จะท�าให้เสียงเกิดการหักเหนั้นก็มีอยู่ 2 
ลักษณะหลักๆ คือ

1. เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนผ่านตัวกลางที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีผลท�าให้ความเร็วของ
คลื่นเสียงนั้นเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อคลื่น
เสยีงเดนิทางมาตามอากาศ ทนัใดนัน้กก็ระทบ
กับวัสดุที่เป็นของแข็งที่มีความหนาแน่นของ
อนุภาคที่ต่างจากอากาศมากๆ ก็จะท�าให้คลื่น
เสียงนั้นเกิดการหักเหขึ้น

2. เมื่อคล่ืนเสียงมีการเคล่ือนผ่านไปใน
บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ อัน
มีผลท�าให้ความเร็วในการเคล่ือนไปของคล่ืน
เสียงนั้นเปล่ียนแปลงไป เช่น ท่านเคยมี
ประสบการณ์เห็นฟ้าแลบแป็บปลาบ แล้วท่าน
กน็กึในใจว่าจะต้องตามมาด้วยเสยีงฟ้าร้องอนั
ดังสนั่น แต่ผลก็คือเงียบฉี่ป่ะ นั้นแหละคือผล
ของอุณหภูมิของอากาศที่มีความแตกต่างกัน 
ระหว่างอุณหภูมิของอากาศที่ใกล้กับพื้นดิน 
และอณุหภมูขิองอากาศทีส่งูเหนอืพืน้ดนิขึน้ไป 
เพราะเมื่ออากาศส่วนที่สูงจากพื้นดินมีความ
เยน็มากกว่า เสยีงทีเ่กดิจากฟ้าผ่า แทนทีจ่ะวิง่
ลงสู่พื้น แต่กลับมีวิถีที่วกกลับขึ้นไปสู่เบื้องบน
ท้องฟ้าดังเดิม (อาจเพราะหาคนที่เคยสาบาน
ไว้ไม่เจออ่ะด)ิ ในทางกลบักนัหากอณุหภมูขิอง
อากาศบริเวณใกล้พื้นดิน  ต�่ากว่าอุณหภูมิบน
ท้องฟ้าเช่นในยามดึกดื่น เสียงฟ้าร้องก็จะดัง
สนั่นหว่ันไหว เพราะเสียงจะเดินทางลงมาสู่
พืน้ได้ง่ายกว่าตอนกลางวนั สงัเกตจากเมือ่เกดิ
ฝนตกในตอนค�า่คนืจึงดเูหมอืนว่าเสียงฟ้าร้อง
จะดังกว่าเมื่อเกิดฝนตกในตอนกลางวันไงจ๊ะ 
อย่าว่าแต่คลืน่เสยีงเล่ย ใครๆเค้ากช็อบอากาศ
เยน็ๆ และอยากจะวิง่ไปหาอากาศทีเ่ยน็ทัง้นัน้
แห่ละ เย็นด้วยฟรีด้วยแบบห้างฯอ่ะ เห็นป่ะ
คนตรึม แต่ตอนเนี้ยร้อนใกล้จะบ้าอยู่แว้วววว 

ทีไ่ล่เรยีงมาทัง้หมดทัง้สิน้นีก้เ็ป็นแค่เพยีง
การพิมพ์ไปบ่นไป มิได้เป็นหัวข้อหรือหลักการ
ใดๆ ไม่อยากให้เป็นแบบต�าราเรียน เบื่อจะ
เรยีนแบบคร�า่เคร่ง อยากเรยีนรูแ้บบฟินๆ ฟิว
ประมาณเล่นเฟซ แชทไลน์ บ่องตง!
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       ■  อธิวัฒน์ สวัสดีครับ กลับมาสู่คอลัมน์แนะน�าแผ่น แนะน�า
เพลงกันนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบ
ขอบพระคุณแฟนานุแฟนที่ได้ให้ก�าลังใจ บอกว่า
ชอบอ่านคอลัมน์นี้กันมาก ก็เลยท�าให้ผู้เขียน

มีก�าลังใจหาแผ่นดีๆมาแนะน�ากัน ซึ่งบางท่านก็ได้ฝาก
แนะน�ามาว่า แผ่นที่น�ามาลงนั้น อยากจะให้หาแผ่นที่หา
ซื้อได้ง่ายหน่อย บางแผ่นหาไม่ได้เลย ก็ต้องกราบขออภัย
นะครับ จริงๆผู้เขียนก็พยายามหาแผ่นที่หาซื้อได้นะครับ 
หาไม่ยาก และขอเรียนว่า แผ่นที่คัดมานี่ หามิได้เป็น
แผ่นเสียงนะครับ (ต้องกราบขออภัยด้วยความคลุมเครือ
ของการเรียกชื่อคอลัมน์) แต่เป็น “ทุกฟอร์แม็ท” เลย 
เพราะผู้เขียนพยายามที่จะหาแผ่นที่หาซื้อกันได้ทุก
ฟอร์แม็ท ไม่ยาก ไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงไวนีล แผ่น 
อะนาล็อก แผ่นซีดี หรือไฟล์ HD ประมาณนั้นครับ

ทีนี้แผ่นที่ผมแนะน�านี่ จะหาได้ที่ไหน? ก็ต้องบอกว่า 
ปัจจุบันนี้ร้านขายแผ่นบ้านเรานั้นเหลือน้อยเต็มทีครับ 
ที่พอจะขออนุญาตแนะน�าแบบไม่ขอโฆษณา คือ ร้าน 
Boomerang และร้าน CAP ซึ่งบางร้านมีบริการรับสั่ง
แผ่นจากเมืองนอกให้ด้วย คืออยากได้แผ่นไหน ก็เปิด
เว็บสั่งกันได้จากตรงนั้นเลย รอนานหน่อย แต่ก็ได้แผ่น
มาฟังสบายใจกว่า เพราะหลายคนกลัวการสั่งซื้อของทาง
อินเตอร์เน็ทกันมาก

ส่วนแผ่นไหนเป็นแผ่นที่ไม่ท�า ไม่ผลิตแล้ว หาไม่ได้
จากร้านขายแผ่นใหม่จริงๆ ก็คงต้องพึ่งระบบออนไลน์กัน 

แผ่น “ ห า กิ น ” ของผม 
[ ภ า ค  3 ]

อย่างเช่น คุณอ่าวหรือ Ebay ที่เป็นที่นิยมกันในหมู่นัก
หาแผ่น-แต่--ต้องขอบอกก่อนครับว่า ช่วงหลังนี้ Ebay มี
ปัญหามาก จากการตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ๆขึ้นมา ซึ่งคงจะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่ประเทศไทยเข้าไปอยู่ในกลุ่มของ
ประเทศที่ห้ามท�าการขายสินค้าลิขสิทธิ์หลายๆชนิด ซึ่งก็
แน่นอนว่า แผ่นซีดี, แผ่นเสียง ก็อยู่ในข่ายนั้นด้วย ทั้งๆ
ที่เท่าที่ทราบมานั้น จริงๆการห้ามนั้นจะอยู่ในกลุ่มพวก
สินค้าทางซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ แผ่นเสียง แผ่นซีดี ไม่
น่าจะอยู่ในข่ายนี้ แต่ระบบการตั้งค่าแบบอัตโนมัติของ
ผู้ขายที่ตั้งกัน (แบบไม่รู้ตัว) นั้นพอเข้ากลุ่มนี้ไป ก็จะท�าให้
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มของประเทศที่ “No Shipping” คือ 
“ไม่ส่ง” สถานเดียว พอเรากดซื้อ ระบบก็จะเด้งเราออกมา
ซื้อไม่ได้

ซึ่งจริงๆแล้ว บอกได้ว่าผู้ขาย 90 เปอร์เซ็นต์พร้อมส่ง
มาเมืองไทยนะครับ หลายๆคนเวลาผมถามไป ก็จะตอบ
กลับมางงๆว่า ไอก็ส่งตามปกตินี่ ยูก็กดซื้อสิ แต่พอเรากด
ซื้อ ระบบก็จะเด้งเราออกว่าเราอยู่ในประเทศที่ผู้ขายไม่ส่ง
ให้ เป็นอย่างนี้หลายที ก็บอกได้ว่า ผู้ขายนั้นโดยมากไม่รู้
หรอกครับว่า เขาเสียลูกค้าต่างชาติไปเยอะเลย (เป็นสิบ
ประเทศ ตัวหลักๆทั้งน้าน) 

ทางแก้จึงอยู่ที่ผู้ขาย ถ้าเอะใจ เอาเชื่อประเทศไทย
ออกจากลิสท์รายชื่อ ก็โอเคแล้ว แต่จะมีกี่คนที่รู้ และท�า? 
(บางคนก็ไม่อยากขายคนไทยครับ เพราะท�าเขาแสบกัน
เยอะ) 
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2-3 G นี้ โหลดกันแว่บเดียวก็ได้แล้ว ได้เพลงดี เสียง
ดีด้วย ไม่ต้องรอ ไม่ต้องลุ้น (แถมได้มาก็แบ่งปันกับ
เพื่อนๆได้) ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ ตัวผมเองก็โหลด
เพลงชอบๆมาลองฟังหลายชุดแล้วเหมือนกัน

ส�าหรับวง Eagles นี่ไม่ต้องพูดกันมากเลยนะครับ
ว่า “น่าจะ” เป็นวงดนตรี “คันทรีย์ร็อค” ที่ได้รับความ
ชื่นชอบจากคนไทยมากที่สุดวงหนึ่ง โดยเฉพาะรุ่น 40 อัพ
นี่ ผมว่าพอๆกับ Santana อ่ะ ยิ่งใครเป็นนักเที่ยวผับ 
เที่ยวบาร์เมื่อสัก 20 ปีก่อนนี่ ต้องถนัดเพลง Desperado 
กันเป็นพิเศษ เพราะเป็นเพลงหากินของนักร้องไทยใน
ผับบาร์ ออกแนวคันทรีย์กันเรียกว่า สุดๆ เพื่อนฝูงผม
เวลานั่งกรึ่มได้ที่ หรือมีใครอกหัก ได้ยินเพลงนี้ขึ้นมา
ก็จะแหกปากโหยหวนขึ้นมาทันใด ผมก็ไม่เข้าใจ เพลงมัน
เกี่ยวกับอกหักตรงไหนหว่า แต่พอตอนร้อง “Freedom” 
พี่แกก็จะโหยหวน “ฟรีด้อมมมม” แหกปากขึ้นมาทุกทีสิ 
ถามมันว่าเกี่ยวอะไร ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า อ๋อ มันฟรีด้อม
ไง หมายถึงเป็นอิสระ กลับมาเป็นโสดอีกที-อ๋อ--เพิ่งรู้
จริงๆ อิอิ 

นั่นคือตัวอย่างครับ เพลงของวงนี้นี่เกาะกินใจนักฟัง                                                      
เพลงชาวไทย เพราะมีความไพเราะ ฟังง่าย ได้ใจความ 
ติดหูง่าย ร้องมั่วตามง่าย “ลีดกีตาร์ปาก” ก็ง่าย อย่าง 
I Can’t Tell You Why นั้นไง เวลาลงห้องซ้อม ดนตรี
อื่นๆเล่นกันได้เพราะจังหวะง่ายๆคอร์ดง่ายๆ แต่พอถึง
เวลากีตาร์โซโล เล่นไม่เป็น ก็ท�าเสียงกีตาร์ “ลีดปาก” กัน
นีแ่หละง่ายกว่าเยอะ ”แต่ว แตว แต้ว แต่ว แตว แตว”-ฮา--

ส่วนเรื่องเสียงดีนี่ มาทีหลัง มันมาตอนวงนี้เขา      
Reunion กันเมื่อสักสิบกว่าปีก่อน (น่าจะเป็นวงแรกๆ
เลยที่กลับมารวมกันแล้วดังแบบสุดๆ จนเป็นตัวอย่างให้
วงคนแก่กลับมาหากินกันอีกครั้งแบบเป็นพรวน) กับชุด 
Hell Freezes Over นั่น เรียกว่า ผมไม่ได้เห็น “ความ

และที่โหดไปกว่านั้นครับ คือ ระบบ Ebay มีการ
ตั้งค่าที่ท�าให้เราไม่เห็นแผ่นที่ผู้ส่งยอมส่งมาเมืองไทย 
ไว้ตั้งแต่แรกๆเลย คือ หากที่อยู่จัดส่งเราระบุไว้ว่าอยู่
เมอืงไทยนัน้ เวลาเราค้นหาแผ่นท่ีเราต้องการ จะแทบไม่มี
แผ่นออกมาให้เห็นเลย! เรียกว่าจากก่อนที่ออกกันมาเป็น
หมื่น เป็นแสนแผ่น มาเดี๋ยวนี้ ไม่โผล่มาสักกะแผ่น เล่น
เอานักล่าหาแผ่นดีๆ ใจหายกันเป็นแถว บ้างก็ถึงกับตกใจ
นึกว่ามีอภิมหาอัครสุดยอดเศรษฐีมากวาดแผ่นเสียงไปจน
หมดโลกกันซะแล้ว ไม่เชื่อลองไปค้นหารายชื่อศิลปินโปรด
ของคุณดูสิครับ (ตั้งค่าส่งมาที่อยู่เมืองไทยนะครับ)

ทางแก้ ท�าไงดี? บอกได้เลยว่า “ท�าใจครับ” เราอาจ
จะต้องเบนเข็มไปซื้อแผ่นใหม่หรือไปหาเว็บด้านนอกที่ขาย
กันละครับ เพราะแม้ผมจะพบทางที่เราจะเข้าไปดู ไปเลือก
แผ่นได้มากมายตามปกติเหมือนเดิม คือ แค่ไปเปลี่ยนที่
อยู่จากเมืองไทย ไปเป็นที่อยู่ใน USA. (แล้ว Sign Out ที
นึง แล้ว Sign In กลับไปอีกที) แล้วก็ Watch ตัวสินค้า
เอาไว้ จากนั้นก็เปลี่ยนที่อยู่กลับมาเมืองไทย (แล้ว Sign 
Out ทีนึง แล้ว Sign In กลับไปอีกที) แล้วก็กดซื้อนั้น ก็
พบว่าเวอร์คครับ แต่ปัญหาก็ยังไม่จบ เพราะเมื่อเราจะ
ท�าการจ่ายเงิน ระบบก็เด้งเราออกมาอยู่ดี

ทางเดียวที่ท�าได้คือ พอได้แผ่นที่ต้องการแล้ว ติดต่อ
คนขายให้ช่วยแก้ให้เราสามารถสั่งซื้อได้ ซึ่งเท่าที่ผมลอง
มาสองสามครั้ง มันไม่ยอมท�าให้ครับ อาจจะกลัวเรื่อง
กฎหมายก็เป็นไปได้ บางคนก็เงียบไปเลย บางคนก็แกล้ง
บื้อ บอกยูก็กดซื้อไปสิ อะไรประมาณนั้น คุยกันไม่รู้เรื่อง 
สรุปคือสั่งอะไรไม่ได้เลยครับ เซ็งเป็ด

สุดท้ายก็คงต้องหาวิธีส่งไปบ้านเพื่อน บ้านญาติ หรือ
คนรับส่งของจาก Ebay กันนั่นแหละ เฮ้อ อะไรมันจะ
วุ่นวายปานนั้น

มาดูกันดีกว่าครับว่า เดือนนี้มีแผ่นอะไรมาแนะน�ากัน

Eagles                                                 
“Studio Albums 1972-1979”                    
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มาแนะน�ากันชุดแรกนี่ มาแบบไม่มีแผ่นครับ อิอิ 
เพราะเป็นเพลงดาวน์โหลดกันนิ ตอนนี้นักเล่นบ้านเรา
เริ่มยอมรับและสั่งซื้อเพลงด้วยการดาวน์โหลดกันมากขึ้น
เยอะเลยครับ เพราะเดี๋ยวนี้ Net แรงมาก ไฟล์ใหญ่โต                     
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คลั่งไคล้” ในแผ่นซีดีอะไรมากเท่านี้แล้ว ตอนนั้นเป็น
เรื่องจริงจังมากกับการถกเถียงว่า แผ่นนี้ต้องเวอร์ชันนั้น 
เวอร์ชันนี้ เสียงดีเสียงไม่ดี บางคนมีเก็บไว้หลายเวอร์ชัน
กันเลยทีเดียว ซึ่งผมฟังดูมันก็พอๆกันนะ นอกจาก
เวอร์ชันแผ่นปั๊มไทยยุคแรกๆนั้น มันแย่ซะจริงๆ 

ซึ่งความดังของ Hell Freezes Over นี่ยังไม่จบ 
วิบากกรรมตามมาเมื่อมีการน�าเอาบันทึกการแสดงวัน
นั้น มาลงเป็นแผ่น Laser Disc ระบบเสียง DTS แผ่น
แรกๆ โอ้ว์ มายก้อด เปิดกันกระหน�่า เสียงมันดีจริง
ไรจริง โดยเฉพาะแทร็คแรก Hotel California นี่ สุดๆ 
“ตึง โป๊ะ ตึงๆ “ฟังกันเรียกว่า แทบอาเจียนเป็นกลอง
บองโกกันเลยเวลาเดินงานเครื่องเสียง ยังครับยังไม่พอ 
พอมี DVD ก็มีการเอาแผ่นนี้มาท�าเป็น DVD DTS อีก             
โอ้ว์... “ตึง โป๊ะ ตึงๆ” กันต่อ แบบว่าไม่มีร้านไหนไม่
เปิดเพลงนี้เดโม เดี๋ยวนี้ก็ยังเปิดกันอยู่ประปราย ไม่น่า
เชื่อนะครับ Hell Freezes Over นี่ผมต้องเรียกว่ามันคือ 
ปรากฎการณ์ครับ 

จนเรียกว่า จากวงที่ชอบ กลายเป็นวงที่เกลียด เพราะ
เอียนกันไปเลย ฮา 

แต่อย่างว่าครับ รักกัน ชอบกัน เบื่อกันไปพัก ก็คิดถึง 
พอได้ข่าวว่า HD Tracks ร้านขายเพลง HD Online ได้
เอางาน Studio Album ของ Eagles ในยุครุ่งเรือง 6 
ชุด มาท�าเป็นไฟล์ HD ออกขายให้ดาวน์โหลดกัน ใน
รายละเอียดระดับ 24/192 ก็อดไม่ได้ครับ ที่จะต้องเอามา
ลองฟัง แล้วมาเล่าสูกันฟัง 

Studio Albums 1972-1979 นั้น เป็นการน�าเอา
ผลงาน 6 ชุด ในช่วงเวลาแรกของวง ก่อนที่จะแยกตัวกัน
ไปทางใครทางมันในยุค 80 โดยทาง HD Tracks ระบุว่า 
ท�าการ Remastered ใหม่โดย Bernie Grundman จาก
ม้วนเทปรีลมาสเตอร์แท้ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยงาน 6 ชุด
คือ (รายละเอียดแปลจากบทแนะน�าของ HD Tracks)

Eagles                                                     
“Eagles”                                                
1 9 7 2

ชุดแรกที่ออกมาในปี 1972 และท�าให้วงแจ้งเกิด 
ด้วยยอดขายถล่มทลาย เพลงดังก็มี “Take It Easy,” 
“Witchy Woman” และ “Peaceful Easy Feeling” เป็น

งานระดับมาสเตอร์พีซ ที่ท�าให้โลกเข้าใจถึงดนตรีแบบ 
Southern California Country Rock และได้รับการ
ยกย่องจากนิตยสาร The Rolling Stone ว่าเป็น 1 ใน 
500 ผลงานที่ดีที่สุดตลอดกาล

Eagles                                                 
“Desperado”                                          

1 9 7 3

 แน่นอนว่า Desperado คือเพลงฮิทระดับคลาสสิค
จากชุดนี้ ดังทะลุฟ้า ข้ามาผับคันทรีย์เมืองไทยจนถึง
ทุกวันนี้ ชุดนี้ขายไปกว่า 2 ล้านชุดทั่วโลก เพลงดัง
ก็มี “Desperado” ที่ Rolling Stone’s ยกให้เป็น “500 
Greatest Songs of All Time.” นอกนั้นเพลงที่ฮิทๆก็
เช่น “Tequila Sunrise” และ “Outlaw Man.”

Eagle                                                     
“On The Border”                                      

1 9 7 4

นี่ก็ซัด Platinum คู่ ชุดนี้วงเล่นแรงและหนักขึ้น เพลง                                                      
ดังๆที่คุ้นหูก็ “The Best Of My Love” “Already Gone” 
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และ “James Dean” อัลบัมที่ดีที่สุดตลอดกาลจาก Rolling Stone เพลงดังก็ไม่
พ้น “Hotel California” และ “The New Kid in Town” 
ซึ่งทั้งสองเพลงนั้นก็เอา GRAMMY® กลับมาให้เชยชม
เช่นกัน

Eagles                                                   
“One Of These Nights”                              

1 9 7 4

งานสติวดิโอระดับ Masterpiece อีกชุด เพลงดัง
ระดับ Top Ten เป็นแถบๆที่คุ้มหูก็ “One Of These 
Nights”, “Lyin’ Eyes” และ “Take It To The Limit” ชุด
นี้ฟาดแผ่นเสียงทองค�าขาว Platinum ไป 4 รอบ และ
เป็นงานชิ้นแรกของวงที่คว้า Grammy ไปได้จากเพลง 
Lyin’ Eyes โดยชุดนี้ เป็นชุดสุดท้ายที่ Bernie Leadon 
ร่วมอยู่ในวง และเป็นชุดที่ผลักดันวงให้กลายเป็นวง
อเมริกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุค

Eagles                                                    
“Hotel California”                                   

1 9 7 6

อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในงานที่ประสบความส�าเร็จ
สูงสุดในประวัติศาสตร์เพลงร็อค แน่นอนว่านี่คือผลงาน
ที่ขายดีที่สุดและได้รับความชื่นชมที่สุดของวง 1 ใน 500 

Eagles                                                   
“The Long Run”                                                

1 9 7 9

งานสติวดิโอชุดสุดท้ายของวง ฟาด Platinum ไป 7 
รอบ ขายดีเป็นเททิ้ง กับเพลงดังที่ต้องเรียกว่า “โคตร
ฮิท” มาตรฐานชายไทย  “Heartache Tonight”, “The 
Long Run” และที่ชอบกันเหลือเกิน จนถึงทุกวันนี้ ก็
คือ “I Can’t Tell You Why” ที่ขึ้นไปถึงอันดับ 1  ของ  
Billboard Charts และอยู่บนนั้นติดต่อกันนาน 8 สัปดาห์ 
เรียกว่าดังกระหึ่มจริงๆ (บ้านเราก็สุดๆ  and spent 
eight นอกจากนั้นเพลง “Heartache Tonight” ก็คว้า 
GRAMMY® ไปครองอีกเช่นกัน 

ส�าหรับตัวผมเองนั้น แต่ไหนแต่ไร บ่องตง คือ 
Eagles นี่มีสองชุด คือ The Best of (ซึ่งก็เป็นหนึ่ง
ในอัลบัมที่ขายดีที่สุดตลอดกาลของ USA.) กับ Hell 
Freezes Over เท่านั้นเอง ซึ่งเมื่อได้งานทั้ง 6 ชุดมา
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ฟังแล้ว ก็ต้องบอก
ตรงๆอีกว่า ส�าหรับ
คนที่ไม่ค่อยถนัด              
เพลงร็อค หรือ   
คันทรีย์ ร็อค แบบ
ผมนั้น ชุดรวมฮิท 
นั้นก็เหลือกินแล้ว 
เพราะเพลงดี เพลง
ดัง เพลงคุ้น นั้นอยู่
กันครบหมดแหละ 
ส่วนชุดแบบยก 6 
ชุดนี้ เมื่อได้ไล่ฟัง
ไปเรื่อยๆจนหมด (ก็
นานโขอยู่) ก็ยอมรับว่า เพลงที่เราชอบก็อยู่ในชุดรวมฮิท 
ล้วนๆ ส่วนเพลงที่ไม่ได้อยู่ในชุดรวมฮิทก็ฟังแล้วเฉยๆ 
น่าเสียดายที่ทาง HD Tracks บังคับการซื้อขายแบบยก
ชุดเท่านั้นในราคา 109.99 เหรียญ หรือราวๆ 3,299.-
บาท (ตกอัลบัมละ 550.-บาท) ดังนั้นทางเลือกที่จะเอา
ประหยัด และเป็นข้อดีของการซื้อเพลงแบบดาวน์โหลด
นั้น คือ สามารถเลือกซื้อเป็นเพลงๆได้ ชอบเพลงไหน 
ซื้อเพลงนั้น ใช้ไม่ได้กับ Eagles ชุดนี้ แต่การซื้อยกชุดนั้น 
ก็จะได้ราคาที่คุ้มกว่า ได้คุณค่ามากกว่า ก็ต้องรอดูครับว่า
วันหลังจะมีแยกขายหรือเปล่า?

ส�าหรบัคณุภาพเสยีงนัน้ มดีแีละเฉยๆครบั ชดุท่ีผมว่า
ให้การบนัทกึเสยีงมาในระดบัท่ีดมีาก คอื ชดุแรก Eagles 
และ Hotel California ครับ ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติดี 
แนวเสียงครบเครื่องทุ้มกลางแหลม เสียงกีตาร์โปร่งใส 
รายละเอียดดี เสียงร้องก็เปิดสะอาด วงกว้างใหญ่ดี ส่วน
ชุดที่ให้เสียงกลางๆโอเค คือ Desperado, The Long 
Run และ One Of These Night ที่ให้เสียงชัดเจนหนัก
แน่นดีแต่ติดใสคมไปนิดหน่อย ตามประสาแผ่นเพลงร็อค
ทั่วๆไป ส่วนชุดที่ผมว่าเสียงไม่ดีเลยคือ The Long Run 
ครับ ออกจัดจ้านเจี๊ยวจ๊าวและหยาบกร้านไปหน่อย (เพลง
ในชุดก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ด้วยครับ) 

เสียดายอย่างคือ ตอนฟังอยู่นั้นผมหาแผ่น Eagles 
ที่ผมมีอยู่ไม่เจอ จึงเอามาเทียบไม่ได้ เลยบอกไม่ได้ว่า
ไฟล์ 24/192 นี่ เสียงจะดีกว่าซีดีขนาดไหน แต่หากถาม
ผม ตามมาตรฐานการฟังไฟล์ 24/96 แท้ๆเท่าที่ได้ฟังมา 
ผมว่า “ดีใช้ได้” ซึ่งก่อนอื่นเราต้องยอมรับอย่างว่า การ

บันทึกเสียงของ
งานเพลงร็อคในยุค 
70-80 นั้น ก็คงไม่ได้
เน้นเสียงที่เลิศเลอ                 
อะไรมาก คือดีระดับ
หนึ่ง จากการบันทึก
แบบมัลติ-แทร็ค 
และการกระหน�า่
อีคิวและรีเวอร์บ               
มากมายในยุคนั้น                
ดังนั้นจะบอกว่า 
Eagles นั้นให้เสียง
เลอเลิศสุดโต่งอะไร

แบบนั้นก็คงไม่ใช่ แต่ถามว่างานรีมาสเตอร์ของ Bernie 
Grundman เท่าที่ได้ฟังนั้นแย่ไหม ไม่แย่ครับ ฟังได้ 
เป็นการดึงอารมณ์ดนตรีพ็อพ/ร็อคอย่างตรงจุด คือไม่
พยายามยัดเยียดสีสัน หรืออัดอีคิว หรือลบเสียงซ่ากันจน
เว่อร์ แต่พยายามดึงอารมณ์ของการบันทึกเสียงดั้งเดิม
ของวงออกมาอย่างเที่ยงตรง สังเกตง่ายๆครับเมื่อเรา
ฟังชุดแรกคือ Eagles นั้น เราจะพบว่าเนื้อเสียงอิ่มเอิบ 
กีตาร์โปร่งๆเนียนๆอิ่มๆ ฟังเป็นธรรมชาติ มาจนถึงยุค 
Hotel California เลย (แต่แปลกที่ On The Border กลับ
ให้เสียงที่ไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่) ในขณะที่ The Long 
Run ที่มาเข้ายุค 80 แล้วนั้น ส�าเนียงแนวเสียงก็มาเป็น
แนวยุค 80 ไปเลย คือเริ่มรู้สึกถึงความเป็นอีเล็คทรอนิคส์      
มากขึ้น เบสส์แน่นแต่ไม่สะอาด เสียง Compressed 
เสียงร้องไม่กลมกล่อมเป็นธรรมชาติเท่า (ผมมองว่า การ
บนัทกึเสยีงเพลงพอ็พในยคุ 80 นัน้ เป็นยคุทีแ่ย่ทีส่ดุแล้ว) 

สรุปว่า Eagles 24/192 Studio Album ยกชุด
นี้ แม้ Sonic ในแง่เสียงผมอาจจะมองว่ายังไม่สุดอย่าง
ที่ใจปรารถนา เพราะก่อนซื้อ ผมก�าลังนึกถึงบรรยากาศ
เหมือนวง Eagles เข้ามายืนเล่นในห้องฟัง ตามขีดความ
สามารถของไฟล์ HD 24/192 ซึ่งผมอาจจะคาดหวังมาก
ไปหน่อย แต่แม้ว่าจะไม่ได้ถึงขนาดนั้น กับแฟนานุแฟน 
Eagles ที่เล่นไฟล์ HD 24/192 แล้ว มันคือสิ่งที่พวกท่าน
รอคอย บอกได้ว่าคุ้มค่าที่จะซื้อไปโหลดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสค์
อย่างแน่นอนครับ

เพราะเพลงของวงนี้ ฟังกี่ทีก็ไม่มีเบื่อครับ!
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N A D  C  316 B E E  S t e r e o  I n t e g r a t e d  A m p l i f i e r  |  4 0 W x 2

N A D  C  3 2 6 B E E  S t e r e o  I n t e g r a t e d  A m p l i f i e r  |  5 0 W x 2

N A D  C  3 5 6 B E E  S t e r e o  I n t e g r a t e d  A m p l i f i e r  |  8 0 W x 2
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AD C 390DD Direct Digital Amplifier ลาสุด ที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี Direct Digital โดยตรงจาก 

NAD Masters Series M2 โดดเดนดวยการทำงานแบบ Digital 35 Bit แทๆที่ขึ้นชื่อวาเที่ยงตรงสูงสุด 

ความเพี้ยนต่ำสุดจนวัดแทบไมได ใหเสียงดนตรีพิสุทธิ์ เปนกลาง ทรงพลัง สมจริง ดวยกำลังขับ 150 วัตต 

ตอขาง พรอมวงจร Digital PowerDriveTM เสริมกำลังสำรองเต็มเปยม โดยสามารถรับสัญญาณดิจิทัล 

NAD C 390DD
สุ ด ย อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี แ ห ง แ อ ม ป ลิ ไ ฟ เ อ อ ร

H i g h  P e r f o r m a n c e  H o m e  T h e a t e r  a n d  H i - F i

N
สูงสุด ได 24/192 ผานทางชอง Optical, Coaxial, AES/EBU พรอมรับ USB Input ไดถึง 24/96 ทำใหพรอมตอ การรองรับไฟล 

HD Music ที่กำลังไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆอยางเต็มที่

กาวเขาสูโลกแหงเสียงดิจิทัลสมบูรณแบบวันนี้ กับ NAD C 390DD สุดยอดไฮ-เอ็นด ดิจิทัล แอมปลิไฟเออร 

ในระดับราคาที่ทำใหคุณสัมผัสได ไมยากไดแลววันนี้ 



E q u i p m e n t Review ■

   
องอาจ บุตรเริ่ม

NAD M50 & M52

มนุษย์ในปัจจุบันผูกพันกับตัวเลขอย่างสนิทสนมกว่า
มนุษย์ทุกยุคในอดีต ตัวเลขที่เกี่ยวกระหวัดกับค่า
ครองชีพ ตัวเลขรายรับรายจ่ายประจ�าวัน ดอกเบี้ย
ธนาคาร ก�าไร-ขาดทนุ และ/หรอื/อกีทัง้ดอกผลจาก

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
เป็นตัวเลขที่เข้ามาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไปจากความ

คุ ้นเคยเดิมๆ ไม่เว ้นกับความคุ ้นเคยต่อบรรยากาศ
การดื่มด�่าสุนทรีย์จากเสียงเพลงส่วนบุคคลในแบบการ
ท�าซ�้า (Sound Reproduction) ที่มิใช ่การแสดงสด 
(Live Performance) ดูเหมือนความผูกพันนี้ก�าลังเป็น
ปรากฏการณ์ เป็นวัฒนธรรมใหม่ของมวลมนุษย์ใน
ยุคดิจิทัล ยุคข้อมูลข่าวสาร ยุคนิวมีเดีย-ส่ือสมัยใหม่ 
สุดแต่จะเรียกขาน โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร์ช่วยหนนุ บ้างกร็วมเรยีกขานเป็นคอมพวิเตอร์ 
มิวสิค ไปโดยปริยาย

เกิดแต่ความล้มเหลวอย่างรวดเร็วของสื่อดนตรีใน                                                           
ฟอร ์แม็ทดิจิทัลของแผ่นพลาสติคขนาดฝ่ามืออย ่าง
คอมแพ็คท์ ดิสค์ เม่ือถูกน�ามาเทียบเคียงครั้งแล้วครั้ง
เล่ากับแผ่นไวนีล ลองเพลย์ อยู่บ่อยครั้ง ในที่สุด Sony               
ได้ตอบโจทย์และแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์
ใหม่ภายใต้ช่ือ Super Audio CD ที่สามารถบรรจุข้อมูล

D i g i t a l  M u s i c  P l a y e r  &  D i g i t a l  M u s i c  V a u l t
เ ค รื่ อ ง เ สี ย ง แ ห่ ง อ น า ค ต

ข่าวสารการดนตรีที่มีรายละเอียดมากพอส�าหรับต่อกรกับ
แผ่นเสียงไวนีลได้อย่างพอฟัดพอเหวี่ยง ทั้งอาจจะดูเหนือ
กว่าด้วยซ�้า เมื่อได้มาสเตอร์ที่เป็นชิ้นเดียวกันกับที่น�ามา
เป็นต้นแบบในการกัดแผ่นเสียง ยังไม่นับรวมมาสเตอร์ใน
ระบบดิจิทัลแบบ High Bits และการท�าโอเวอร์ แซมพลิง 
ชนิด 96 kHz หรือ 192 kHz ที่เหนือกว่าในขั้นตอนผลิต
ซีดี ซึ่งจ�ากัดไว้แค่เพียง 16 Bit ที่แซมพลิง เรท 44.1 kHz 
หรือ 48 kHz 

ผลของการนี้ไม่เพียงได้สร้างความพึงพอใจและเรียก
เสียงตอบรับจากนักเล่นเครื่องเสียงกลับคืนมาเท่านั้น ยัง
คืบคลานเข้าไปในพื้นที่ฟากฝั ่งผู ้ผลิตเครื่องเสียงที่เคย
ปักหลักอยู่กับการผลิตเครื่องเล่นแผ่นเสียงอะนาล็อกราย
ใหญ่ๆมาอย่างยาวนาน เช่น Linn, Meridian ในอังกฤษ 
จากนัน้กแ็ผ่อาณาบรเิวณออกไปอย่างต่อเนือ่ง จนอาจกล่าว
ได้ว่าได้กระจายสู่วงการอุตสาหกรรมเครื่องเสียงน้อยใหญ่
ได้อย่างครอบคลุมแล้วในปัจจุบัน ทั้งยังออกแบบให้ผูกโยง
เข้ากบัเครอืข่ายอนิเตอร์เนท็ พรมแดนและเครอืข่ายใหม่ที่
สามารถน�าพานกัเล่นเครือ่งเสียงในทกุมมุโลกได้มธุีรกรรม 
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน และ/หรือแบ่งปัน ข้อมูลความรู้ความ
บันเทิงระหว่างกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
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NAD M50 & M52
Digital Music Player & Digital Music Vault

เพยีงแต่ในระบบดงักล่าวจะเป็นจรงิได้กต่็อเมือ่ 1.ต้องมี
เครือ่งเล่นดจิทิลัทีร่องรบัสญัญาณแบบ High Definition 2.มี 
Hard Disc เก็บบรรจุข้อมูล และ 3.มีระบบเชื่อมต่อเครือ
ข่ายอนิเตอร์เนท็ความเรว็สงูรองรบั อืน่ๆเป็นส่วนปลีกย่อย

NAD M50 Digital Music Player เป็นเครื่องเล่นใน
กลุ่มที่ทางผู้ผลิตให้ชื่อว่า Masters Digital Music Suite 
ที่สามารถรองรับสัญญาณดิจิทัลแบบ High Resolution 
สามารถเล่นแผ่นและแปลงไฟล์จาก CD และ SACD         
ได้ในตวั ท้ังยงัสามารถเล่นเพลงจาก USB Drive, External 
Hard Disk ผ่านระบบ LAN และโครงข่ายไร้สาย Wi-Fi 
ตลอดจนวทิยอุนิเตอร์เนท็ได้ด้วย แต่ดเูหมอืนว่าทางผูผ้ลติ
วางเป้าไว้ที่สื่อดนตรีในฟอร์แม็ท 24/96 และ 24/192 ที่มีที่
ให้ดาวน์โหลดสญัญาณความละเอยีดสงูจาก Studio Master 
เป็นหลกั เพือ่ประกนัว่าจะไม่เกดิความผดิพลาดหรอืมคีวาม
บกพร่องเกดิขึน้ หรอืคณุภาพดภีายใต้ข้อจ�ากดัด้านศกัยภาพ
ของแผ่นดิสค์ และ NAD M50 สามารถรองรับสัญญาณที่
เป็น FLAC, ALAC, MP3, WMA, AAC, Ogg ได้ครอบคลมุ

NAD M52 Digital Music Vault ชดุเกบ็บนัทกึไฟล์เพลง

เพือ่ท�างานร่วมกบั M50 อย่างจ�าเพาะเจาะจง ประกอบด้วย 
Hard Disk Drive ชนิดความจุ 1 Terabyte รวม 3 ชิ้น 
มีพื้นที่ใช้งานถึง 2 Terabyte เป็นฮาร์ดดิสค์ที่มีรอบหมุน
ต�่า ชนิด Ultra Low Noise ซึ่งออกแบบมาเพื่อภารกิจเก็บ
บันทึกไฟล์เพลงโดยเฉพาะ และสามารถยืดอายุไฟล์เพลง  
ได้ยืนยาวกว่าฮาร์ดดิสค์ทั่วไป โดยอาศัยเทคโนโลยี RAID 
5 และระบบส�ารองไฟล์ข้อมลูทีม่กีารตรวจสอบหลายชัน้เพือ่
คงสภาพความสมบรูณ์ของไฟล์เพลงเอาไว้ ฮาร์ดดสิค์แต่ละ
ตัวจะมีไฟแจ้งเตือนให้ทราบ เมื่อตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา ไม่
สามารถท�างานได้หรอือาจท�าหน้าทีไ่ด้ไม่สมบรูณ์ กส็ามารถ
แก้ไข สลับ หรือเปล่ียนฮาร์ดดิสค์ใหม่ได้ โดยเครื่องจะท�า
หน้าที่ปรับแต่งคืนสภาพเป็นปกติเองอัตโนมัติ

เงื่อนไข/องค์ประกอบ

เป ็นความท ้าทายอย ่างมากในโอกาสได ้สัมผัส
ประสบการณ์จากคอมพิวเตอร ์ มิวสิค จากบริษัท
เครื่องเสียงโดยตรงในทุกๆครั้ง แทนที่จะเป็นความคุ้น
เคยจากได้ฟังชุดเครื่องเสียงที่เล่นไฟล์ FLAC ใน External 
Hard Disk ที่เชื่อมต่อเข้ากับ iMac บนโต๊ะท�างาน ไม่ว่า
จะฟังผ่าน หรือฟังอย่างพินิจพิเคราะห์ในห้องฟังนักเล่นที่
สนิทคุ้นเคย หรือตามโชว์รูมบริษัทฯ ห้างร้านเครื่องเสียง
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ในศูนย์การค้าใหญ่ย่านกลางกรุง นั่นก็ได้ความตื่นเต้นแค่
ชั่วครู่ชั่วยาม ที่หาสารัตถ์แก่นสารได้ไม่มากนัก ต่อเม่ือ   
ได้เล่น-ได้ลอง ได้ขลุกอยู่กับ NAD M50 & M52 นับเวลา
เป็นวันๆ วันละหลายๆชั่วโมง กึ่งตัดขาดจากโลกภายนอก 
กระทั่งเครื่องมือติดต่อสื่อสาร iPhone ยังจ�ากัดการใช้งาน
แค่เพยีง NAD M50 Remote App ส�าหรบัสวทิช์เลอืกเพลง
แค่หน้าทีเ่ดยีวเท่านัน้ นอกจากเวลาอาหารมือ้หลกัเท่านัน้ที่
ต้องหอบสงัขารออกจากห้อง ของว่าง น�า้ชา/กาแฟมบีรกิาร
เสิร์ฟให้ถึงห้องโดยไม่ต้องร้องขอ 

การรายงานผล NAD M50 และ NAD M52 อ้างอิงคู่
กบัอปุกรณ์ประกอบดงันี ้อนัดบัแรกเป็น NAD M51 Direct 
Digital DAC, NHT Model 4 และ PSB Synchrony 
One สลับเปลี่ยนเพื่อบรรยากาศของโทนเสียงโดยรวม 
และสายสัญญาณทั้งระบบ ทั้งสาย RCA, Swift XLR-
Balance, HDMI, Eternet และสายล�าโพงล้วนเป็น Supra 
เพื่อแมทชิงค่าความต้านทาน ค่าไหลเวียน ตลอดจน
โครงสร้างที่มีการปกป้องการคร่อมแชนเนลและปฏิกิริยา
ต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในทิศทางเดียวกัน

เพื่อให้การควบคุมสั่งงานมีความคล่องตัวสอดเข้ากับ
ยุคสมาร์ทโฟน ก่อนอื่นแนะน�าให้เข้าไปโหลดและติดตั้ง
แอ็พ NAD M50 Remote ที่ App Store ของ Apple ใน

กรณทีีค่ณุใช้ไอโฟนและเข้าไปโหลดที ่Google Play ส�าหรบั
โทรศัพท์ในระบบปฏิบัติการ Android จากนั้นก็น�ามาเชื่อม
ต่อสญัญาณเข้ากบัตวัเครือ่งเล่น NAD M50 Digital Music 
Player ผ่านช่องสัญญาณ Wi-Fi เพื่อเลือก Sources สร้าง 
Playlists คัดเพลงที่ต้องการไว้ให้เรียบร้อยซะก่อน จากนั้น
เชิญเลือกสัมผัสความบันเทิงจากแหล่งและไฟล์ที่ต้องการ
ได้เลย

การทดสอบ

โพรแกรมที่น�ามาใช้รายงานการฟังทดสอบในครั้งนี้
ประกอบด้วย CD, SACD, USB Drive และไฟล์ FLAC จาก 
External Hard Disk เมื่อเชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่ให้สวิทช์
เลือกซอร์ซซะก่อน ใหม่ๆอุ่นเครื่องด้วยไฟล์เพลงจาก USB 
Drive เพื่อเช็คความเสถียรของ NAD M50 Remote App 
ที่โหลดจาก App Store (ฟรี) การเชื่อมต่อสนองตอบได้ดี
ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ แม้ใช้ CD และ SACD ร่วมแถว
ตรวจสอบคณุค่า M50 & M52 ถงึกระนัน้การให้น�า้หนกัขอ
อนญุาตพุง่เป้าไปทีไ่ฟล์เพลงไฮ-เรสฯ จาก USB Drive และ 
External Hard Disk มากเป็นพเิศษตามคอนเสพ็ท์ทีถ่อืเป็น
หัวใจของงานออกแบบชุดเครื่องเสียงแนวนี้ 

เมื่อป้อนแผ่นเข้าเครื่อง ไม่ว่าเป็นแผ่น CD หรือ 
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SACD เครื่อง M50 จะแสดงอักษรถามคุณว่า จะให้ Rip 
หรือ Play ถ้าต้องการ Rip เพลงเก็บลงในฮาร์ดดิสค์ของ 
M52 ให้กด Rip แล้วท�าตามขั้นตอนที่เครื่องแสดงไปตาม
ล�าดับข้ันไปจนกว่าจะส�าเร็จข้ันตอนดังกล่าว ถ้าต้องการ 
Play หรือเล่น ให้กด Play เพื่อเล่นเพลงจากแผ่นดังกล่าว
ได้ทันที ไม่ผิดหวังเลยกับเผ่น The Dark Side of the 
Moon ของ Pink Floyd ในแผ่น SACD ให้รายละเอียดใน
บรรยากาศรายรอบได้วิเศษกว่าแผ่นซีดี ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง
กับมิติเวที ตลอดจนช่องว่างของชิ้นดนตรีที่มีมวลอากาศ
ห้อมล้อมได้เนืองแน่น (EMI CEMI 5821362 SA / 
Harvest-CDP 7 46001 2) หรือในเพลง The Doors/
Riders on the Storm (Analoque Productions CAPP 
75011SA/Electra 8122-79865) ถึงจะไม่เห็นดีเห็นงาม
กบัการมเีครือ่งเสยีงไว้ฟังเอฟเฟ็คต์ต่างๆตามทีห่ลายๆคน
นยิมกนั แต่ขอบอกว่าเสยีงฝนตกฟ้าร้องในแผ่นนีใ้ห้เสียงได้
ใกล้เคียงของจริงมาก ขนาดเจ้าเหมียวที่บ้านตื่นตระหนก
วิ่งซุกใต้โต๊ะใต้เก้าอ้ีแทบไม่ทันเม่ือเล่นมาถึงเพลงนี้ เสียง
ดนตรีต่างๆเป็นไปในแบบท่ีควรเป็น ได้ความเพลิดเพลิน
ตั้งแต่ต้นจนจบเพลง เสียงร้องที่ออกลีลาคล้ายเสียงพึมพ�า
ของ Jim Morrison มีความกลมกลืนมีบรรยากาศเหลือ
เกิน เสียงกลอง กีตาร์ไฟฟ้า คีย์บอร์ด ใน L.A. Woman 
มีน�้าหนัก มีเนื้อเสียงที่ควบแน่นเหมือนจริงสุดๆเหมือน
กับเครื่องดนตรีทุกชิ้นถูกจูนขึ้นอย่างสอดประสาน ไม่ตึง 
ไม่หย่อน ลงตัวได้จังหวะจะโคน แน่นอนว่าเสียงในแผ่น 
SACD เข้าถึงรายละเอียด เข้าถึงน�้าหนักและเนื้อดนตรี                                             
ได้ชัดเจนมีสาระมากกว่าแผ่นซีดีธรรมดา มาถึงตอนนี้พอ
สรุปได้ว่า คุณภาพในการถ่ายทอดเสียงจากแผ่นซีดี และ 
SACD ของ M50 ก้าวผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้แล้วอย่าง
สบาย แต่เพื่อความมั่นใจ จึงขอพ่วง Yo-Yo Ma/Soul of 
The Tango: The Music of Astro Piazzolla (Sony SICC 
10018/Sony SK63122) เข้าเสรมิอกีอลับมั แค่ไทเทลิแทรค็ 
Libertango แทร็คเดียวสรุปได้อย่างหมดจรด แทบไม่ต้อง
ไปสนใจฟังแทรค็อืน่ งานดนตรใีนแบบเชมเบอร์ มวิสคิ ท�า
ขึ้นเพื่อเชิดชู Astro Piazzolla สหายดนตรีต่างวัยผู้ล่วงลับ
ชาวอาร์เจนตินา บรรเลงร่วมกับอดีตทีมนักดนตรีที่เคย
ท�างานร่วมกับเทพเจ้าเพลงแทงโกรุ่นใหม่ของ Piazzolla 
ทัง้กตีาร์ เพอร์คสัชนั และขาดไม่ได้คอื Bandoneón เครือ่ง
ดนตรีประจ�ากายของนักประพันธ์ท่านนี้ การบรรเลงที่
หยอกล้อ เร่งเร้า สอดประสานระหว่างเสียงเชลโลของ Yo 

Yo Ma และแบนโดเนียนที่บรรเลงโดย Nestor Marconi 
ชวนให้นกึถงึภาพความเร่าร้อนในท่าทางการเต้นร�าแทงโก 
ได้อย่างสนุกสนาน เวทีเสียงมีความลึกตื้นเป็นวงกว้าง 
เสียงดนตรีที่เข้มเบาในบางจังหวะที่กระจายออกไป ฉาย        
ให้เห็นภาพเหมือนกับว่าหนุ่มสาวจับมือเกาะเอวร่วมเริง
ระบ�าปลายเท้าเกีย่วกระหวดัวนเวยีนโลดแล่นไปในทกุตาราง
นิ้วทั่วพื้นเวที เป็นแทงโกที่สนุกสนาน เร้าอารมณ์ เร้าใจ 
จนต้องปรบมือให้เมื่อส้ินเสียงเพลง ครับ! ล�าพังเสียงจาก
ซีดี และ SACD ก็คุ้มค่าแก่การฟัง คุ้มกับการลงทุนแล้ว

แต่เมื่อศักยภาพของ M50 และ M52 มีให้มากกว่านั้น 
ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปเช่นเดียวกับที่ผู้พันขี้เมานัยน์ตา
บอด Frank Slade กล่าวให้ความมั่นใจแก่ Donna หญิง
สาวที่ก�าลังรอคนรักที่ผิดนัดเวลาในตอนหนึ่งของ Scent 
of Women ว่า 

“No mistakes in the tango, Donna. Not like life.
It’s simple. That’s what makes the tango so great.
If you make a mistake, get all tangled up, just 

tango on.
Why don’t you try?
Will you try it?” มีหรือที่จะไม่พยายาม 
ว่าแล้วจัดการโหลด The Dark Side of the Moon 

ของ Pink Floyd ที่น�ามาสเตอร์ต้นฉบับมารีมาสเตอร์ใหม่
โดย Doug Sax และ Kevin Gray ในสติวดิโอ AcousTech 
Mastering ที่ Camarillo, California เข้าสู่ Playlist บน
ไอโฟน ตามด้วย Yo-Yo Ma/Soul of The Tango: The 
Music of Astro Piazzolla (24bits/88.2kHz), Itzhak 
Perlman/Virtuoso Violinist (PCM Stereo and Dual Mono 
Recording Master), Rimsky-Korsakov/Scheherazade 
(Audiophile 176kHz/24bit) และแต่ก่อนลงรายละเอียด
กับไฟล์ไฮ-เรส ที่อ้างถึงข้างต้น ขออนุญาตเสนอคิวลัดกับ 
Train, Save Me, San Francisco ที่ Rip จากแผ่นซีดีที่วาง
จ�าหน่ายในท้องตลาด โดยมีผู้รับอาสาเพราะมีอุปกรณ์ Rip 
ที่ทันสมัย โดยตั้งค่าไว้ที่ 24bits/88.2kHz ได้ผลในเกณฑ์
ที่น่าพอใจมากพอดู นั่นคือได้รายละเอียดมากขึ้น ดนตรีมี
เนื้อเสียงหนาแน่นขึ้น มีเวทีตื้น-ลึก-และความกว้างใหญ่
โตขึ้นชนิดไม่น่าเชื่อว่าเป็นวงที่บรรเลงด้วยนักดนตรีแค่
เพียงสามคนเท่านั้น แน่นอนว่าไม่ใช่บรรเลงขึ้นโดยใช้ชิ้น
ดนตรีเพียงสามชิ้น แต่อาศัยแบ็คกิงแทร็คเข้าช่วย และ
อาศัยความจัดเจนของวิศวกรประจ�าห้องอัดท�าหน้าที่มิกซ์
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เสียงได้อย่างลงตัวท�าให้เสียงร้องและเสียงดนตรีใน I Got 
You มีอิมแพ็คท์ที่สูงมาก สามารถฟังเสียงในระดับความ
เข้มเสียงที่ต่างกันได้สมดุลเทียบเท่าแผ่นต้นแบบ สามารถ
ฟังดังในระดับใกล้เคียงเสียงแสดงสดได้โดยไม่ออกอาการ
พร่าเพี้ยนให้เห็น เพียงแต่ความนุ่มนวลเท่านั้นที่บางเบา
ไปบ้างก็เท่านั้น แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ถ้าเสียง
ต้นแบบมีคะแนน 10 เสียงที่ Rip มาอยู่ในมาตรฐาน 9+ 

กลับเข้าสู่คิวหลักของงานนี้กันต่อ เริ่มที่ Pink Floyd/
The Dark Side of the Moon โพรเกรสซฟีว์รอ็คทีเ่นอืงแน่น                                                        
ด้วยเสียงดนตรีที่สลับซับซ้อน บอกได้ค�าเดียวว่าไม่ผิดหวัง
ครบั โดยเฉพาะในเพลง Time สลบัซบัซ้อนของเสยีงดนตรี
มีความสงบเงียบแทรกอยู่ ช่วยเปิดเผยให้กลไกของนาฬิกา
เปล่งเสียงออกมาได้เหมือนจริงอย่างเหลือเชื่อ ทั้งยัง
สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนถึงแหล่งก�าเนิดของเสียงแต่ละ
หน่วย ครั้นเมื่อเสียงดังขึ้นก็เป็นเสียงที่สะอาดสะอ้านฟัง                                                              
ได้ผ่อนคลายอย่างยิ่ง ไดนามิคส์ดี และมีพลังของดนตรี
อย่างเต็มเปี่ยม ไม่เว้นในช่วงบรรเลงสารพัดชิ้นดนตรีที่
สลับซับซ้อน นี่คือเหตุผลหนึ่งท่ีท�าให้น้ีอัลบัมน้ีมียอดขาย
มากกว่า 30 ล้านก็อปปีย์ และติดอันดับบนชาร์ทของ  
บิลล์บอร์ดได้ยาวนานกว่า 741 สัปดาห์ ไม่ผิดหวังเลย
ที่เลือกไฟล์ไฮ-เรสของ Pink Floyd ชิ้นนี้เข้าร่วมทดสอบ
ประสิทธิภาพของ M50 และ M52 ในครั้งนี ้

ขออนุญาตใช้งานดนตรีคร่อมสายพันธุ์ระหว่างดนตรี
คลาสสิคกับเพลงเต้นร�าจากละตินอเมริกาของ Yo-Yo 
Ma/Soul of The Tango: The Music of Astro Piazzolla 
ช�าแหละคุณสมบัติด้านการฉายภาพมิติเวทีเสียงปรากฏ
ว่าได้ผลดีเยี่ยมเช่นกัน อาจมีคนแย้งว่า ก็เชมเบอร์ 9 ชิ้น 
10 ชิ้น จะยากต่อการแยกแยะตรงไหน มันก็น่าจะจริง แต่
เชื่อไหมว่าถ้าใครเคยได้เห็นภาพการแสดงสดที่ Yo-Yo Ma 
ร่วมบรรเลงกัน Astro Piazzolla และทีมนักดนตรีจาก
อาร์เจนตินามาบ้างแล้ว จะเห็นว่าการบรรเลงในจังหวะ
แทงโก นักดนตรีไม่ได้นั่งบรรเลงตัวเแข็งเหมือนดนตรี
คลาสสิคทั่วไป หากต้องออกท่าทางยักย้ายส่ายร่างคล้าย
กับก�าลังเริงระบ�าร่วมกับหนุ่มสาวนักเต้นแทงโกไปด้วยใน
เวลาเดียวกัน ส่งให้เราสามารถได้ยินเหมือนกับที่สายตา
มองเห็นว่านักดนตรีทั้งวงเคลื่อนไหวอย่างเร่งร้อนและ
เร่งเร้าในบางจังหวะด้วย เสียงดนตรีบางชิ้นจึงเคลื่อนไหว
ไปมา ซ้ายที ขวาที ขึ้นบนก็มี ลงล่างก็มี ภาพเช่นนี้มันน่า
ตื่นเต้นไหมล่ะคุณ 

ส่วนไฟล์เพลงในอัลบัม Itzhak Perlman/Virtuoso 
Violinist และ Rimsky-Korsakov/Scheherazade ขอ     
ใช้ตรวจสอบบรรยากาศความเป็นธรรมชาตขิองเสยีงดนตรี 
เลือกไทเทิลแทร็ค Carmen Fantasy Op.25 ของ Pablo 
De Sarasate และ Rimsky-Korsakov/Scheherazade 
ประสานมอืทดสอบพลงัความงามตามธรรมชาตเิสยีงดนตรี 
และดูการตอบสนองคล่ืนเสียงอันสลับซับซ้อนที่เกิดจาก
การบรรเลงของมหาออร์เคสตราวงใหญ่ พูดไปแล้วจะหา
ว่าคุย เสียงที่ได้โอ่อ่าชวนตื่นตาตื่นใจเหลือเกิน เป็นเสียง
ที่มองเห็นได้เหมือนมีวงดนตรีวงใหญ่เข้ามาบรรเลงเล่น
อยู่ใกล้ๆตัว การสอดประสานตลอดจนการบรรเลงเล่นมี
ความต่อเนื่องภายใต้โทนเสียงที่ฟังได้เป็นธรรมชาติในทุก
จังหวะลีลา ทั้งในช่วงที่บรรเลงแผ่ว และช่วงที่โหมประโคม
อย่างเตม็ก�าลงั โดดเด่นเกนิหน้าเสยีงจากแผ่นซดีอีย่างเหน็     
ได้ชดั หรอืเมือ่เทยีบกบั SACD กย็งัดเูหนอืกว่า ยิง่เป็นเสยีง
ไวโอลินภายใต้คันซอของ Itzhak Perman แล้ว ยิ่งฟังยิ่ง
รบัรูไ้ด้ถงึความไพเราะและมคีวามเป็นธรรมชาตอิย่างไร้ทีต่ิ

สรุป

อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า แม้จะเคยมีประสบ-
การณ์มาบ้างแล้วจากการเล่นไฟล์เสียงไฮ-เรส ผ่าน
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว และได้เคยไปฟังตามห้องฟังในโชว์รูม
เครื่องเสียงบางแห่งมาบ้างแล้วก็ตาม แต่นั่นก็เป็นแค่การ
ฟังแบบฉาบฉวย ฟังแบบผ่านๆไม่ใช่เป็นการฟังอย่างเอา
จริงเอาจังวันละหลายๆชั่วโมง และหลายๆวันเหมือนกับ
ครั้งนี้ ท�าให้ได้สัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่ในแบบที่ดีกว่า 
และชวนให้น่าหลงใหลอย่างมากต่อประสบการณ์จากการ
ฟังเพลงผ่านไฟล์คอมพวิเตอร์ แม้นยงัไม่มโีอกาสได้เปรยีบ
เทียบแบบ A/B เทสท์กับแผ่นเสียงในระบบอะนาล็อกชั้นดี 
แต่เท่าที่ได้เปรียบเทียบเสียงกับแผ่น SACD สามารถบอก
ได้ตรงนีว่้า คณุค่าทีไ่ด้จาก M50, M52 และควรต้องนบัรวม 
M51 เข้าไปด้วย คุ้มค่ากับโอกาสและเวลาที่ใช้ไปกับการขัง
ตวัอยูใ่นห้องฟังนานๆวนัละหลายๆชัว่โมง ขงัตวัเองอยูร่่วม
กบัชดุเครือ่งเสยีงทีเ่ป็นแนวโน้มใหม่ของวงการเครือ่งเสยีง
ในกาลข้างหน้า เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า และเป็นกระแส
ที่น่าจับตามอง เพราะนี่คือเทรนด์เครื่องเสียงในอนาคต ที่
จะเข้ามาทดแทนเครื่องเสียงแบบเดิมๆในอีกไม่ช้าไม่นาน 
เริ่มต้นซะตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่คุณจะตกเทรนด์
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I n - H o u s e Test ■

   
อธิวัฒน์

SoundCast: SubCast
ชุ ด เ พื่ อ ก า ร ต่ อ เ ชื่ อ ม แ บ บ ไ ร้ ส า ย ส ม บู ร ณ์ แ บ บ

คงจะพอคุ้นหู คุ้นตา กันแล้วนะครับ กับแบรนด์ใหม่ 
สมาชิกล่าสุด ของพวกเราชาวโคไน้ซ์ฯ ที่เปิดตัวมา
ได้สักระยะแล้ว แต่พอหลังจากเปิดตัวก็เกิดอาการ
สะดุดเล็กน้อย เพราะว่าฝรั่งเมืองนอกบอกมาว่า 

“ใจเย็นๆจ้า” เพราะของเขาเพิ่งเปิดตัวกันไม่นาน คิวผลิต
ส่งผู้น�าเข้าชาติอื่นๆนั้นยาวเหยียดเลย ท�าไม่ทัน ขอเลื่อน
นัดส่งสินค้าเข้าเมืองไทยเรามาอีกสักระยะ 

ซึ่งเราก็รอๆๆๆ จนมาถึงตอนนี้ สินค้า SoundCast 
ก็เข้ามาให้เลือกได้หลากหลายแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นล�าโพง
ไร้สาย, ตัวส่งไร้สาย, ตัวรับไร้สาย, แอมป์ไร้สายส�าหรับ
ล�าโพงหลัง, ตัวส่ง Bluetooth AptX มีมากันเพียบๆ ลอง
หาลองเล่นกันดูครับ

และพอของมาครบๆแบบนี้ ผมก็ต้องเอามาลองกันล่ะ 
OutCast Jr. ตัวล�าโพง Outdoor Jr. ไร้สายนั้น เอามาลอง
มาลงที่หน้า “In House Test” นี้ไปแล้ว มาคราวนี้ เหลียว
ซ้ายแลขวาเอาอะไรดี เจอชุด SubCast นี่เข้าให้ ดูๆไปเออ 
น่าลองด ีจงึท�าการยกกล่องมาลองกนัทีบ้่านและมารายงาน
ให้ท่านทราบกันละครับ

อะไรคือ SubCast

SubCast นั้น เป็นชุดระบบแปลงสัญญาณเสียงแบบ
ไร้สาย ที่ในชุดนั้นมาด้วยกันครบเซ็ท คือมีตัวส่ง 1 ตัว 
เรียกว่ารุ่น Universal Audio Transmitter หรือ UAT (มี
ขายแยกเดีย่วด้วยครบั) และก็มตีวัรบัอกีหนึง่ตวั เรยีกว่าตวั 
Wireless Audio Receiver (ขอเรยีกว่าตวัรบัเฉยๆนะครบั) 
ซึง่ออกแบบมาเพือ่มาเป็นตวัทดแทนสายสญัญาณในการที่
จะต้องส่งสัญญาณจากแหล่งโพรแกรมไปที่แอมป์ ให้กลาย
เป็นระบบไร้สาย เพื่อใช้ในกรณีที่จะต้องลากสายสัญญาณ
ที่ยาวกว่าปกติ ในการใช้งาน เช่น ระบบ Multi-room ที่
เครื่องเล่นซีดี หรือคอมพิวเตอร์ อยู่ชั้นล่าง แต่ต้องการส่ง
สัญญาณไปที่เครื่องควบคุมหรือแอมป์ที่อยู่ถัดออกไปอีก
ห้อง หรืออีกชั้น หรือใช้ในงานโฮม เธียเตอร์ ที่สับ-วูฟเฟอร์ 
จ�าเป็นต้องอยู่ห่างจากเอ/วี รีซีฟเวอร์ มากเช่นหน้าห้องกับ
หลังห้อง โดยไม่จ�าเป็นต้องลากสายยาวๆ เป็นต้น

ระบบ SoundCast ประกอบไปด้วยอุปกรณ์สองชิ้นคือ
Universal Audio Transmitter หรือ UAT เป็นเครื่อง
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และการควบคุมต่างๆจากช่องยูเอสบีอีกด้วย)

การใช้งาน

SubCast นั้นอย่างที่เรียนไว้ก่อนว่า แม้ชื่อจะเป็น
สับ แต่การใช้งานจริงนั้นครอบคลุมหมด ไม่ว่าจะเป็นการ    
ต่อใช้งานจากแหล่งโพรแกรมมาตรฐานที่มีช่องขาออก             
แบบอาร์ซีเอหรือจะต่อจากช่องหูฟังของเครื่องพกพา ผ่าน
สายต่อแบบ Mini-Mini และสุดท้ายก็คือการต่อผ่านช่อง
ยูเอสบีจากคอมพิวเตอร์

ซ่ึงท�าให้การใช้งาน UAT นั้นมีความหลากหลายมาก 
คุณสามารถที่จะต่อเครื่องเล่นซีดี, เครื่องเล่นแผ่นเสียง                                                      
หรือจูนเนอร์ มาไว ้ที่ข ้างๆตัว ในขณะที่แอมป์หรือ
ปรีแอมป์ไปอยู่ที่ข้างล�าโพงที่ห่างออกไปหน้าห้องได้โดย
ไม่ต้องลากสายอาร์ซีเอยาวๆ ซึ่งตรงนี้ท�าให้ผมนึกขึ้นถึง
การเล่นสายอาร์ซีเอแบบประหยัด คือ เราลงทุนกับสาย 
อาร์ซีเอชั้นดีๆจริงๆ หัวแจ็คที่ดีจริงๆ แต่ใช้สายสั้น แค่
คืบเดียวพอ! ต่อออกมาสองชุด ชุดนึงเข้าที่ UAT ตัวส่ง 
ส่วนอีกคู่ก็เข้าที่ตัวรับ ด้วยวิธีนี้คุณจะได้อานิสงค์จากการ
ใช้สายอาร์ซีเอคุณภาพสูงมากๆ โดยไม่ต้องใช้สายยาว! 
ซ่ึงแน่นอนครับ จากการที่ลองก็พบว่า แม้ขึ้นตอนการส่ง
สัญญาณจากตัว  UAT ไปตัวรับ จะเป็นการส่งสัญญาณ
แบบไร้สายก็ตามที แต่สายอาร์ซีเอที่ต่อระหว่างแหล่ง
โพรแกรมไปยังตัวส่ง และจากตัวรับไปที่แอมป์นั้น มีผลต่อ
เสียงครับ สายดีขึ้น เสียงก็ดีขึ้น หมายความว่าเราอาจจะ
ลงทุนกับสายที่ยาวเบ็ดเสร็จแค่ 1 เมตร เอามาแบ่งเป็น 4 
เส้น! ประหยัดไปเยอะเลย!

ส ่วนการใช ้งานแบบที่สองนั้น เป ็นการต่อแบบ
ยูเอสบีจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องเรียนก่อนว่าการท�างาน
ของ UAT นั้น เป็นการดึงเอาสัญญาณอะนาล็อกจาก
ซาวน์ดการ์ดของคอมพิวเตอร์ มาท�าเป็นสัญญาณไร้สาย

ส่งสัญญาณไร้สาย ท�าหน้าที่คือรับสัญญาณ
ขาออกจากแหล่งโพรแกรม เช่น เครื่องเล่น
ซีดี/ดีวีดี/จูนเนอร์ หรือจากช่อง Pre Out/Sub 
Out ที่ต่อสัญญาณขาออกเป็นแบบ RCA แล้ว
แปลงให้กลายเป็นสญัญาณไร้สายทีค่วามถี ่2.4 
GHz ซึ่งสามารถตอบสนองการส่งสัญญาณ
ความถี่ครอบคลุมหูมนุษย์ได้ยินเต็มย่านที่ 
20-20,000 Hz (มั่นใจได้ว่าไม่มีปัญหาเสียง 
ดร็อพ เสียงอับทึบลงในย่านสูง หรืออั้นตื้อ
ในย่านทุ้ม) ซึ่งนอกจากจะรับสัญญาณแบบอาร์ซีเอแล้ว ก็
ยังรับสัญญาณจากช่อง USB จากคอมพิวเตอร์ รวมถึง
จากช่องต่อแบบ Mini Jack จากเครื่องพกพาหรือมือถือ
ได้ด้วย ซึ่งก็หมายความว่า UAT จะสามารถส่งสัญญาณ                        
ได้หลากหลาย ครอบคลุมการใช้งานมาก

ส�าหรับระยะการส่งสัญญาณนั้น สามารถส่งได้ไกล
สุดถึง 300 เมตร ด้วยสัญญาณ 2.4 GHz ที่ทะลุทะลวง
ก�าแพงได้สบายๆโดยตัว UAT นั้น ลักษณะเป็นแท่งทรง
เหลี่ยม ขนาดพอเหมาะ ด้านยาวนั้นเพียงแค่ 5 นิ้วกว่าๆ 
จะวางนอนหรอืวางตัง้กไ็ด้ตามสะดวก โดยระบบสายอากาศ
นั้นจะอยู่ภายในเครื่อง โดยแยกแยะความต่างจากตัวรับ
ด้วยสีเทาอ่อนๆ 

การจัดวางนั้นจะสามารถวางนอนราบไปกับพื้นผิว       
ได้ หรือจะวางตั้งก็ได้ โดยจะมีฐานแบบแม่เหล็กมาให้ ซึ่งที่
ก้นของ UAT ก็จะมีเหล็กให้ดูดติดกันตั้งเอาไว้ได้สะดวก ซึ่ง
ที่ด้านใต้นี้เอง จะมีสวิทช์ให้เลือก 3 ชุด คือ IN คือความ
แรงของสัญญาณขาเข้า ให้เลือกสองระดับ คือ Lo และ Hi 
เพือ่ให้แมท็ช์กบัแหล่งโพรแกรม ชดุต่อมาคอื RM เป็นสวทิช์    
ให้เลือกกรณีที่จะเลือกว่า ตัวส่งกับตัวรับอยู่ในห้องเดียวกัน 
(S) หรอือยูค่นละห้อง (M) ซ่ึงกค็อืการเลอืกความแรงในการ
ส่งสญัญาณนัน่เอง และสวทิช์ชดุสดุท้ายคอื CH นัน้ คอืการ
เลือกช่องสัญญาณให้ตรงกับตัวรับ ซึ่งมี 3 ช่องสัญญาณที่
ต้องเลอืกจนูให้ตรงกนั ส�าหรบัตวัรบั หรอื Wireless Audio 
Receiver นัน้ จะท�ามาเป็นสดี�า เพือ่แยกความแตกต่างจาก 
UAT โดยจะมีช่องสัญญาณขาออกแบบอาร์ซีเอและที่ด้าน   
ใต้จะมีสวิทช์เลือก CH ให้ตรงกับตัวส่ง

ทั้งสองเครื่องรับพลังงานจากช่องยูเอสบีแบบ Mini 
โดยมีอะแด็พเตอร์แบบ 5V แปลงยูเอสบีมาให้ในระบบ
ด้วย โดยทั้งสองก็สามารถรับพลังงานจากช่องยูเอสบีของ
คอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน (UAT ยังรับข้อมูล สัญญาณเสียง
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นะครับ ว่าง่ายๆ UAT ไม่ใช่ DAC ดังนั้นคุณภาพเสียงที่     
ได้นั้น จะขึ้นอยู่กับซาวน์ดการ์ดของคอมพิวเตอร์เป็นหลัก 
ซึง่กโ็ชคดทีีซ่าวน์ดการ์ดในคอมพวิเตอร์ หรอื Lap Top ยคุ
ใหม่นี ่ตอบสนองรายละเอยีดระดบั 24/192 กนัแทบทัง้นัน้ 
ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการฟังเสียงจากคอมพิวเตอร์
แบบไร้สาย ทีป่ระหยดัครบั ถ้า DAC ในตวัคอมฯดพีอ เสยีง
ก็ออกมาดีได้ครับ

โดยนอกจากการรับสัญญาณเสียงของคอมพิวเตอร์
แล้ว UAT ยังจะท�าหน้าที่เชื่อมค�าสั่ง Media มาตรฐาน
ของคอมพิวเตอร์ เช่น Play/Pause/Skip และเร่งหรี่เสียง
ได้อีกด้วย (ส�าหรับการใช้งานร่วมกับล�าโพงไร้สายของ 
SoundCast)

สดุท้ายการเล่นแบบสาย Mini กย็ิง่สะดวก หาสาย Mini-
Mini ที่มีขายทั่วไปมาต่อ ก็ท�าให้สามารถฟังเสียงจากมือถือ
ได้ละครับ หลายท่านถามว่าอยากจะหาทางต่อเครื่องมือถือ 
หรือระบบพกพาเข้าท่ี NAD แต่อยากจะให้เครื่องมือถืออยู่
ใกล้ๆมือหน่อย ก็นี่เลยครับ วิธีนี้จะท�าให้ท่านส่งสัญญาณ
เสียงไร้สายไปที่แอมป์ NAD ที่รักของท่านได้ในทันที

วิธีการต่อก็ง ่ายสุดๆครับ Plug & Play เอาสาย 
อาร์ซเีอมาสองคู ่จะเอาทีเ่ขาแถมมากไ็ด้นะครบั คูแ่รกกต่็อ
จากแหล่งโพรแกรม หรอื Sub Out มาเข้าที ่UAT จากนัน้ก็
เสียบปลั๊ก หรือหากเป็นการต่อจากคอมฯ ก็ต่อยูเอสบีตรง
มาจากคอมฯได้เลย ไม่ต้องต่อไฟเพิ่มครับ เพราะ UAT จะ
รับไฟตรงจากคอมฯเลย เสียบต่อแล้วก็พร้อมเล่นครับ ไม่
ต้องลง Driver อะไรให้ยุ่งยาก

ส่วนตัวรับก็เช่นกัน ต่อสายอาร์ซีเอไปที่ Input  ของ

แอมป์หรือสับแค่นั้นเองครับ สายไฟก็ต่อเข้า
กับอะแด็พเตอร์ จากนั้นก็เลือก CH ให้ตรง
กันกับตัว UAT เท่านั้นก็เสร็จ พร้อมเล่นกัน
ละครับ

คุณภาพการใช้งาน

ตอนแรกว่าจะเขียนหัวข้อว่า คุณภาพ
เสียง แต่ก็รู ้สึกแปลกๆ เพราะเมื่อเอาชุด 
SubCast มาลองใช้งานจริง ก็พบว่ามันไม่มี
บุคลิกเสียงอะไรให้รู้สึกได้ครับ นั่นเป็นเรื่องที่
ดีมาก เพราะ SubCast นั้นมีหน้าที่เพียงการ
ท�าตัวเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบ “ไร้สาย” 
เท่านั้น การเติมแต่งเสียงลงไป เป็นเรื่องไม่ดี

แน่ๆ ซึ่งก็โชคดีว่า มันไม่ได้เติมแต่งบุคลิกเสียงอะไรลงไป
ให้สังเกตได้มากมายอะไรเลย แนวเสียงก็จะเปล่ียนไปตาม
สายสัญญาณที่ใช้นั่นแหละครับ หากใช้สายที่แถมมากับชุด
กธ็รรมดาๆหน่อย ตามประสาสายแถมด�าแดงครบั แต่หาก
เราสเตพ็ อพั เอาสายคณุภาพดีๆ ลงไปแทน เสียงทีไ่ด้นัน้ก็
ดตีามสายไปครบั จะว่าไปแล้ว SubCast กท็�าหน้าทีเ่หมอืน
แค่เป็นขัว้ต่ออาร์ซเีอนัน่แหละครบั  (แต่เป็นขัว้ต่อทีไ่ฮ-เทค 
เพราะมันไร้สาย)

ความนิ่งของการใช้งานนั้นเยี่ยมครับ เพราะในการ
ใช้งานในบ้านผม ผมไม่พบการสะดุดสัญญาณเสียงใดๆ
เลย การทดลองนั้นลองส่งสัญญาณข้าม 2 ชั้น และผม
พยายามหาเรื่องดึงสัญญาณไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกล     
ได้ตามสถานการณ์ใช้งานจริงในบ้านเดี่ยว สองชั้น ขนาด
มาตรฐานมนุษย์เงินเดือนทั่วๆไป ก็ไม่พบการสะดุดของ
สัญญาณเลย เรื่องความไกลของสัญญาณ 2.4 GHz นี่ 
บอกได้เลยว่าไกลมาก ใช้งานในบ้านนี่เหลือเฟือจริงๆ
ครับ อย่างที่งานที่เราจัดเมื่อปลายปีที่ผ่านมาที่โรงแรม                  
ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา นั้น ระยะส่งจากที่หน้าเวทีไปหลัง
แกรนด์ ฮอลล์ ไกลร่วม 60-70 เมตร นี่สบายๆไม่มีสะดุด

สัญญาณแบบนี้จะสะดุดในกรณีเดียว คือ หากมีคน  
หนาแน่นในห้องนั้นๆครับ ยกตัวอย่างที่งานปลายปีที่ผ่าน
มา หน้าห้องมีสมาชิกยืนออกันอยู่ด้านหน้าราวๆ 50 ท่าน 
ซึง่หากสญัญาณ 2.4 GHz โดนแบบนีเ้ข้าไป เขาจะแพ้ “น�า้” 
ครับ สัญญาณแบบนี้จะไม่ผ่านน�า้ครับ และตัวคนเรามีน�้า 
70 เปอร์เซ็นต์ เวลามายืนรวมๆกันเยอะๆ สัญญาณจะ
ไม่ผ่านครับ ซึ่งวิธีแก้นั้นง่ายมาก ก็คือ เอาตัวส่ง/รับไปติด     
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เหลือเส้นเดียว
และที่ทีเด็ดคืออะไรไหมครับ? ทีเด็ดคือ คุณเปิดเสียง

ไปเลื่อนสับไป อิสระสุดๆไม่ต้องกังวลเรื่องกระตุกสายสับ
หลุด ไม่ต้องกลัวสายหลุดเสียงดังปึ้งออกล�าโพง หรืออะไร
เลย แค่เผื่อสายไฟเอซีแบบธรรมดาๆก่อน ยาวๆหน่อย 
จากนั้นก็ต่อ UAT ไว้ที่ช่อง Sub Out ที่รีซีฟเวอร์ แล้วก็ต่อ
ตัวรับเข้าที่สับ แล้วก็เปิดสัญญาณเสียงทุ้ม จะเป็นเทสท์
โทน หรอืจะเป็นเพลงทีม่เีบสส์นานๆต่อเนือ่งนานๆหน่อย 
แล้วก็วางสับไว้บนพรม แล้วก็ลากสับไปให้ทั่วห้อง แค่นี้เอง
ครับ พอไม่ต้องกังวลเรื่องสายอาร์ซีเอหลุดแล้ว ทีนี้เลื่อน
ไปไหนก็ไม่กลัวครับ ไม่นานก็ได้ต�าแหน่งที่เสียงดีที่สุด-คุ้ม
ค่าเหนื่อยแน่นอน--

เพราะผมลองแบบนี้นี่แหละ ถึงได้รู้ว่าห้องเพื่อนนั้น 
วางสับในจุดที่ไม่ดีมานานแสนนานจริงๆ พอได้ SubCast 
ไปนี่ เป๊ะเลย! จบ!

สรุป

ตอนทีผ่มเจอฝรัง่ของ SoundCast ทีม่าเมอืงไทยคราว
นั้น ผมถามเขาว่าท�าไมสินค้าชุดนี้ ถึงได้ตั้งชื่อว่า SubCast 
ทั้งๆที่จริงๆแล้ว มันท�างานได้ดีมาก มากมายกว่าการเป็น
เพียงแค่ตัวท�าให้ต่อเชื่อมสับแบบไร้สายได้ เพราะมันท�าตัว
ตั้งแต่เป็นตัวส่งเสียงจากคอมฯ จากมือถือ จากเครื่องเล่น
ซีดี เป็นตัวท�าให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะมาก เป็นตัวท�าให้เรา
เอาเครื่องเล่นซีดีมาวางไว้ข้างๆตัวได้โดยไม่ต้องลากสาย
ยาว หรือแม้กระทั่งเครื่องเล่นแผ่นเสียง คราวนี้มาอยู่ใกล้
มือ ยิ่งง่ายยิ่งสะดวกในการเปล่ียนแผ่น ไม่ต้องรีบลุกไป
เปลี่ยนแผ่นอีกต่อไป

จึงบอกได้ว่า ชื่อ SubCast นั้นคงไม่เหมาะนัก อยาก
จะเรียกและควรจะเปลี่ยนเจ้าชุดไร้สายยอดเยี่ยมนี้ว ่า 
Universal Cast มากกว่า เพราะการท�าตัวเป็นตัวเชื่อม
สัญญาณแบบไร้สายของมันนั้น หลากหลาย มากมาย 
ครอบคลุม ยอดเยี่ยม จนอยากจะแนะน�าเลยว่า ใครหา
ทางออกในการที่จะต้องลากสายยาวๆจากแหล่งโพรแกรม 
ไม่ว่าจะเป็นซีดี, คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นพกพา แล้ว
ไม่ต้องการเดินสายยาวๆให้ยุ่งยาก เกะกะ สิ้นเปลือง และ
เสี่ยงต่อการกวนและการดร็อพของสัญญาณ

ผมขอบอกเลยว่า ชดุ SoundCast “SubCast” ชดุนีเ้ป็น
อะไรที่คุณ “พลาดไม่ได้” จริงๆ

ไว้บนเพดานหรือให้สูงกว่าตัวคนเราเท่าน้ันเอง ง่ายดาย
มาก เพราะฐานของชุด SubCast เขาท�าเป็นแม่เหล็กมา 
จะพลิกแพลงยังไงก็ได้ครับ 

แต่กับบ้านอยู่อาศัยของคนเราๆท่านๆท่ัวๆไปน่ี ไม่
ต้องเป็นกังวลเลยครับ-รับประกัน--

หลังจากลองสัญญาณไร้สายไปจุดต่างๆจนพอใจ ผม
พบว่า SubCast นั้น ให้คุณภาพเสียงไม่ถูกรบกวนจน
เป็นนัยส�าคัญ แต่ถ้าจะให้บอกว่า เสียงไม่ดร็อพแบบ 100 
เปอร์เซ็นต์นั้น ก็คงเป็นไปไม่ได้ครับ มีบ้าง แต่เรียน
ตรงๆว่าไม่มากไม่มายอะไรนัก ไม่มาเพ่งกันจริงๆก็แทบ
จะแยกแยะกันไม่ออกหรอกครับ ซึ่งเมื่อเราแลกมาด้วย
ความสะดวกในการต่อเชื่อมแล้ว ก็ท�าให้ได้ประโยชน์จาก
การใช้งานมากๆ เช่น 

ผมเซ็ท UAT ไว้ที่คอมฯชั้นบน เปิดโพรแกรมฟังเพลง 
JRiver เอาไว้ จากนัน้กเ็อาตวัรบัไปไว้ท่ีแอมป์ท่ีชัน้ล่าง จาก
นัน้กเ็ดนิลงไปฟังกบัชดุเครือ่งเสยีงข้างล่าง แล้วใช้ App ชือ่ 
Gizmo คมุเพลงจากคอมพวิเตอร์แทน แค่นีก้ส็บายแล้วครบั 
เอนหลงัฟังเพลงง่ายๆ ไม่ต้องยกคอมฯ ยกฮาร์ดดสิค์ลงมา
ต่อข้างล่างให้เสียเวลา

หรือหากผมมีล�าโพงไร้สาย OutCast Jr. ยิ่งแจ๋วครับ 
เพราะผมแค่จูนคลื่นให้ตรงกัน จากน้ันก็ควบคุมเพลงจาก
แผงควบคุมเพลงที่ด้านบน OutCast Jr. ได้อย่างสะดวก 
ไม่ว่าจะเป็น Play/Pause/Ship เร่งหรี่เสียงได้หมดเลยครับ 
สะดวกมากๆจริงๆ

จากนั้นก็เอาไปลองกันแบบ SubCast แท้ๆ คือเอาไป
ใช้งานกับสับ-วูฟเฟอร์ครับ อย่างที่หลายท่านทราบ การ
เซ็ทสับนั้น เป็นเรื่องที่ยากพอสมควร โดยเฉพาะการหา
ต�าแหน่งจัดวางที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่ต้องออกแรง
กันมาก และบางทีต�าแหน่งที่สับให้เสียงที่ดีที่สุดในห้อง
นั้น ก็ไม่ใช่อยู่ด้านหน้า แบบท่ีเห็นในภาพโฆษณากันซะ
ที่ไหน เพราะบางทีพี่แกก็แพ่นไปอยู่ข้างห้องบ้าง ข้างที่นั่ง
บ้าง มุมซ้าย มุมขวาบ้าง ดีไม่ดีไปโดนหลังห้อง หลังเก้าอี้
นั่งฟังก็เจอมาแล้วครับ การหาต�าแหน่งแรกเริ่มที่ต้องท�า
กันก็คือ การเลื่อนสับไปที่ต่างๆทั่วๆห้องเพื่อหาต�าแหน่ง
เสียงที่ดีที่สุด แต่หากมีสายเกะกะพะรุงพะรังก็ไม่ใช่เรื่อง
งานครับ สายไฟนั้นพอหาพวกปลั๊ก 3 ตายาวๆมาชั่วคราว                        
ได้ แต่สายอาร์ซีเอนี่สิ จะให้หาสายยาวมาแต่คร้ังแรกก็ดู
จะสิ้นเปลืองไปหน่อย พอได้ SubCast มานี่หมูๆเลยครับ 
จะยกสับไปไหนก็ได้ ชิลล์ลากสายไฟเอซีสะดวกกว่า เพราะ
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กันนะคะ แต่ที่ชอบก็มีอยู่เรื่อง
เดียวคือ “13 เกมส์สยอง” นอก
นั้นดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่

“เกรียนฟิคชั่น” เป็นหนัง
ชีวิตวัยรุ่นทั่วๆไปที่ไม่ธรรมดา
ค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กม.ต้น 
4 คน ที่ชอบอัดคลิปลงโซเชียล        
มีเดีย อย่าง Youtube หรือ 
Social Cam เพื่อสร้างกระแส 
แก๊งเกรียนที่ว่าประกอบไปด้วย 
ตี๋, โอ๊ต, ม่อน และโมน ต่างก็
เป็นหนุ่มป๊อบประจ�าโรงเรียนไป
โดยปริยาย 

จากนั้นไม่นานเหตุชุลมุน
ตามประสาวัยรุ่นก็เกิดขึ้น เมื่อ
มีเรื่องชู้สาวเข้ามาพัวพัน ไหนจะ
ต้องจีบสาวให้ติด ง้อสาว แกล้ง
เพื่อน ปกป้องพี่สาว แถมสอบ
ปลายภาคก็ใกล้เข้ามาอีก (บอก
แล้วว่าเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย) 
ชอบที่ “เกรียนฟิคชั่น” ไม่ได้
เกรียนเหมือนชื่อหนัง ตรงข้าม
กับเป็นหนังที่เน้นเรื่องมิตรภาพ
ของเพื่อนและความรักของ
ครอบครัวเป็นหลัก ถ่ายทอดชีวิต
วัยรุ่นที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็ผ่าน

มาแล้วทั้งนั้น โชคดีที่ตอนไป
ดู ไปกับเพื่อนม.ปลาย เลยท�าให้
อินกับหนังเมื่อเนื้อเรื่องมันเป็น
เหตุการณ์ที่แบบ เฮ่ยยย...เราก็
เคยท�ามาแล้วจริงๆ เป็นหนังที่ดู
เล่นๆเพลินๆค่ะ จบแบบหักมุม
ได้ดี ดูแล้วอยากกลับไปใช้ชีวิต 
วัยรุ่นอีกครั้ง

คู่กรรม

ผู้ก�ำกับ: กิตติกร เลียวศิริกุล                                 
นักแสดงน�ำ: ณเดชน์ คูกิมิยะ,                            
อรเณศ ดีคำบำเลส, นิธิศ           
วำรำยำนนท์

เดิมทีแล้วความตั้งใจที่จะไป
ดูหนังเรื่องนี้ มีมาตั้งแต่ได้เห็น
ตัวอย่างหนังครั้งแรกแล้วค่ะ 
อยากดูมากกว่าเรื่อง “พี่มาก 
พระโขนง” อีกนะคะ แต่ตอนที่
หนังเข้าใหม่ๆหาเวลาไปดูไม่ได้
เลย จนหลังๆได้ยินเสียงวิจารณ์

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

เกรียนฟิคชั่น

ผู้ก�ำกับ: ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล    
นักแสดงน�ำ: พันธดนย์ จันทร์เงิน,                          
กฤษณภูมิ พิบูลสงครำม, ปุริม                                   
รัตนเรืองวัฒนำ, กิตติศักดิ์      
ปฐมบูรณำ, ลักษณ์นำรำ เปี้ยทำ,                                
เจนจิรำ จ�ำเนียรศรี, วนิดำ      
เติมธนำภรณ์

ไหนๆก็ไหนๆแล้ว Life   
Entertainment ฉบับนี้ก็ขออวย
หนังไทยหมดเลยแล้วกันนะคะ 
ใครจะไปรู้ว่าอาจเป็นยุคที่หนัง
ไทยเฟื่องฟูสุดๆก็เป็นได้ อย่าง
เรื่องนี้ที่ตอนแรกเห็นตัวอย่าง
หนังแล้วไม่มีความคิดที่จะมาดู
อยู่ในหัวเลยแม้แต่น้อย แต่ครั้น
กระแสในทวิตเตอร์เริ่มพูดถึง
มากขึ้นๆ ก็สงสัย (อีกแล้ว) ว่ามี
อะไรดีนักหนา กระแสตอบรับถึง
ได้ดีเกินคาดเหลือเกิน หาข้อมูล
เลยท�าให้รู้ว่า อ้อ...ผู้ก�ากับคน
เดียวกับเกย์แห่งสยาม เอ๊ย! “รัก
แห่งสยาม” นั่นเอง พี่มะเดี่ยว
สร้างหนังมาหลายเรื่องเหมือน

ในแง่ลบเยอะมาก ทั้งในเรื่อง
การแสดงที่ไม่สมบทบาทของ
ตัวละคร และบทที่ผิดเพี้ยนไป
จากนวนิยายของทมยันตี ท�าให้
สงสัยว่าจะด่าอะไรกันนักหนา 
โดยส่วนตัวคิดว่ารสนิยมในการ
ดูหนังของแต่ละคนไม่เหมือน
กันค่ะ ความคาดหวังและ
องค์ประกอบหลายๆอย่างท�าให้
เราตัดสินคุณภาพหนังที่แตกต่าง         
กันออกไป หนังที่คนนี้ดูแล้วชอบ
มาก อาจเป็นหนังที่ห่วยแตก                                 
ส�าหรับอีกคนหนึ่งก็เป็นได้ 
ดังนั้นจึงตัดสินใจไปดูด้วยตัวเอง              
แบบไม่มีอคติใดๆ ไม่เคย
ดูเวอร์ชันอื่น และไม่เคยอ่าน
หนังสือมาก่อนด้วย รู้แต่เพียง
ว่าเป็นหนังญี่ปุ่นท�าสงครามโลก 
ผ่านประเทศไทย แล้วก็มีความ
รักเกิดขึ้นระหว่างอังศุมารินกับ                      
โกโบริ ตอนจบพระเอกโดน
ระเบิดตาย...จบ
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พอเข้าไปดูจริงๆภาพเปิดตัว
ด้วยแอนิเมชัน ณเดชน์นั่งบน
รถไฟ เดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ
ซึ่งส่วนนี้เองท�าให้เกิดความน่า
เบื่อเพราะกินเวลาไปไม่ต�า่กว่า 7 
นาที หลังจากนั้นก็ด�าเนินเรื่อง
เร็วมาก ไม่ได้พูดถึงความขัดแย้ง
อะไรเลย มาถึงนางเอกก็เกลียด
พระเอกเลย (ทราบมาว่าคุณ
เรียว ผู้ก�ากับอยากตีความใหม่ให้
หนังออกมาเป็นความรักระหว่าง
ชายหนุ่มกับหญิงสาวจึงไม่ได้ลง
รายละเอียดส�าคัญในส่วนอื่น) 
หลังจากดูจบ รู้สึกดีใจที่ตัดสินใจ                          
มาดูหนังเรื่องนี้ เพราะหนังไม่
ได้แย่แบบที่โดนวิจารณ์ขนาด
นั้น ชอบที่คุณเรียวสร้างมุมมอง
ของ “คู่กรรม” ขึ้นมาใหม่ โดย
เน้นที่จิตใจรักของโกโบริที่มีต่อ
อังศุมารินโดยที่ตัวเองไม่เคยได้
รับการปฏิบัติที่ดีด้วยแม้แต่น้อย 

ส่วนที่ดีที่สุดของหนังเรื่อง
นี้คือณเดชน์ค่ะ แสดงได้สม
บทบาทขนาดที่เชื่อว่าเค้าเป็นคน
ญี่ปุ่นจริงๆ สถานที่ถ่ายท�าสวย 
ภาพที่ออกมาสมจริง ทั้งฉาก
ระเบิดที่ระเบิดค่อยๆเข้ามาหาตัว 
ควัน เศษฝุ่นที่ค่อยๆเข้ามาตรง
รถไฟ และฉากระเบิดสะพานท�าได้
ดีเยี่ยมค่ะ เพลงประกอบเพราะ
และเศร้ามาก ส่วนนางเอกหรือ
น้องริชชี่ ที่มีดีกรีเป็นถึงนัก
แบดมินตันเยาวชนทีมชาติ ก็ไม่
ได้เล่นแข็งเป็นหินตามที่ด่ากัน 
อาจเพราะนี่เป็นการแสดงครั้ง
แรกของเธอประกอบกับบทของ
อังศุมารินที่เป็นคนมากไปด้วย
ทิฐิ ทะนงตัว หัวรั้น และเป็น
เด็กผู้หญิงใสๆที่ยังไม่เคยรู้จัก
ความรัก จึงไม่รู้ว่าจะแสดงออก
ยังไง แต่ตอนจบน้องริชชี่ก็แสดง
ได้ดีท�าเอาหลายๆคนน�้าตาไหล
กับฉากที่พระเอกตาย เรียกว่า
ตีกันทั้งเรื่องมาบอกรักกันแค่ 
20 นาทีสุดท้ายนี่ล่ะค่ะ สรุป
แล้วชอบหนังเรื่องนี้มาก และ
รู้สึกหงุดหงิดเวลาเห็นคนเปรียบ

เทียบรายได้ระหว่าง “พี่มากฯ” 
กับ “คู่กรรม” มันเทียบกันไม่
ได้หรอกค่ะ “พี่มากฯ” เป็นหนัง
ให้ความบันเทิง “คู่กรรม” เป็น
หนังที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน
ในการดู ชอบตอนที่โกโบริบอก                         
ว่า “ชั่วชีวิตของคนเรา หาก
เลือกจะรักใครสักคนด้วยหัวใจ
ทั้งหมด ผมก็ได้เลือกแล้ว ผม
ไม่ทราบว่าท�าไม แต่ผมรักทุก
อย่างที่ประกอบเป็นตัวคุณขึ้นมา 
และถ้าเราต้องได้รับความทุกข์ 
ทรมานเพราะรักใครสักคน ผม
ก็ยินดี.....คุณมีเหตุผลของคุณ 
ผมมีหัวใจของผมก็พอแล้ว” 

พี่มาก พระโขนง

ผู้ก�ำกับ: บรรจง ปิสัญธนะกุล      
นักแสดงน�ำ: มำริโอ้ เมำเร่อ,                    
ดำวิกำ โฮร์เน่, พงศธร จงวิลำส, 
ณัฏฐพงษ์ ชำติพงศ์, อัฒรุต                    
คงรำศรี, กันตพัฒน์ สีดำ

ไม่รู้ว่ากว่า LE ฉบับนี้จะถึง
มือท่านผู้อ่าน “พี่มาก พระโขนง” 
จะลาโรงไปแล้วหรือยังนะคะ 
เพราะเป็นหนังที่ท�ารายได้เยอะ
เหลือเกิน ขึ้นแท่นหนังที่ท�า
รายได้มากที่สุดของค่าย GTH 
และมากที่สุดของหนังไทย 
(ล่าสุดต้นเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 
555 ล้านบาท) พี่มากพระโขนง
เวอร์ชันนี้แตกต่างจากต�านาน 
“แม่นาคพระโขนง” ภาคอื่นๆที่
เคยสร้างมาอย่างสิ้นเชิงค่ะ เริ่ม
ตั้งแต่การเลือกนักแสดงหน้าฝรั่ง
อย่างมาริโอ้มารับบทเป็นพี่มาก
ที่สุดแสนจะแบ๊ว ขี้อ้อน แทนที่
จะเป็นพี่มากหน้าไทย ลุคส์ชาย
ชาติทหารแบบสมัยก่อน แล้ว
การเลือกนางเอกอย่างใหม่ 
ดาวิกา มาเป็นแม่นาคหน้าลูก
ครึ่งที่สวยสะกดทุกสายตาทุกซีน
ที่ออกมาจริงๆ ที่พ่วงมาด้วยคือ 
เหล่าเพื่อนทั้ง 4 ของพี่มาก ไม่
ว่าจะเป็น ไอ้ชิน, ไอ้เอ, ไอ้เผือก, 
ไอ้เต๋อ ที่มาเรียกเสียงฮากระจุย

กระจายลั่นโรงเลยล่ะค่ะ  
พล็อทเรื่องไม่มีอะไรมากค่ะ 

(แต่ก็ดูไป 3 รอบ ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า) 
เริ่มจากพี่มาก หรือมาร์ค ต้องไป
ออกรบในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงที่เมียตัวเอง
ก�าลังท้องแก่ใกล้คลอด กว่าจะ
กลับมานางนาคก็เป็นผีตายทั้ง
กลมเสียแล้ว ขอบอกว่าเรื่องนี้ไม่
ได้เป็นหนังผีตุ้งแช่นะคะ เรียก
ว่าเป็นหนังที่ขายความตลกบวก
ความน่ากลัวจะดีกว่า เพราะเริ่ม
เรื่องมาได้ไม่ถึง 5 นาทีก็หัวเราะ
กันแล้วกับฉากที่ไอ้เต๋อพูดด้วย
ถ้อยค�าไทยโบราณก่อนที่จะโดน                                    
ไอ้เผือกตบหัวตักเตือนว่าไม่
จ�าเป็นต้องพูดอะไรที่โบราณ
ขนาดนั้น (มึงเป็นคนโบราณ
ไง๊....เชยชิบหาย) เรียกเสียงฮา
โดยพร้อมเพรียงกันทั้งโรง 

หลายท่านอาจได้ยินกระแส
เรื่องความตลกของพี่มากอย่าง

กระหน�า่หูอยู่แล้ว แต่จริงๆ
ก็มีฉากซึ้งๆท�าให้เราน�า้ตาไหล
เหมือนกันนะคะ โดยส่วนตัว
ชอบฉากที่พี่มากกับนางนาคนั่ง
ชิงช้าสวรรค์ตอนไปเที่ยวงานวัด
ด้วยกัน นางนาคถามว่า “ถ้าเค้า
ตายไปตัวเองจะอยู่ได้มั๊ย” พี่มาก
ตอบ “ถ้าไม่มีตัวเอง เค้าอยู่ไม่ได้
หรอก” ยังจ�าแววตาแห่งความรัก
ปนเศร้าที่ใหม่ ดาวิกา ถ่ายทอด
อารมณ์นั้นออกมาได้ดีมากๆค่ะ 
ทีมงานได้เลือกเพลง “อยากหยุด
เวลา” ของปาล์มมี่ มาเป็นเพลง
ประกอบ ท�าให้ทุกอย่างลงตัว
มากจริงๆ มันท�าให้เรารู้สึก “ซึ้ง” 
ไปกับความรักที่ทั้งคู่มีต่อกัน    
โอยยยย...ฟังแล้วคิดถึงคนที่เรา
รัก น�า้ตาแตก 555 ไปดูกันเถอะ
ค่ะ แล้วจะเข้าใจว่า “ความตาย...
มิอาจพรากหัวใจรักแห่งนาง” ไป
ได้จริงๆ
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ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี

ภ า ย ใ น ช อ ง ป า ก
ช ว ย ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด ฟ น

 แ ล ะ ข จั ด เ ศ ษ อ า ห า ร ที่ ต ก ค า ง
ใ น บ ริ เ ว ณ ที่ แ ป ร ง สี ฟ น

เ ข า ถึ ง ไ ด ย า ก

Waterpik Dental Water Jets
และ Water Flosser
เปนการผสมผสานระหวาง
แรงดันน้ำกับการฉีดน้ำเปนจังหวะ
ที่ชวยขจัดคราบแบคทีเรีย
ระหวางซอกฟน

อุปกรณขัดฟน
ทำงานโดยการสั่นเปนจังหวะ

ถึง 10,000 ครั้งตอนาที
สามารถพกพาและใชทำความสะอาด

หลังอาหารทุกมื้อ

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-100E2

Waterpik
Dental
Water Jets
Model:
WP-70E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-360E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-450E2

Waterpik
Flosser
Model:

FLW-220 UK

“อานคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทยกอนใช”
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บริษัท โคไนซ อีเล็คโทรนิค จำกัด
4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คูสาย) โทรสาร 02.275.7023
ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด พลาซา โทร. 02.255.6451 • ชั้น 3 ซีคอน สแควร โทร. 02.721.9223
เชียงใหม โทร. 053.222.154 • นครศรีธรรมราช โทร. 075.346.752
e-mail: waterpik@conice.co.th
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O r a l  C a r e  ■   ‘Tooth Fairy’

อย่างสม�า่เสมอ

ข้อควรปฏบิตัเิป็นพิเศษเพือ่รกัษาสขุภาพฟัน
ส�าหรับคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจคือ...

■ ■■ รักษาปากและฟันที่แข็งแรงด้วยการ
แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทุกวัน รวม
ทั้งพบทันตแพทย์เป็นประจ�า

■ ■■ บอกทันตแพทย์ให้ทราบว่าเราเป็นโรค
หัวใจ

■ ■■ ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของแพทย์อย่าง
เคร่งครัด และใช้ยา เช่นยาปฏิชีวนะ 
ตามที่แพทย์สั่ง

ถ้ารบัการรกัษาทางทนัตกรรม จะมโีอกาสเสีย่ง                                                                                
หรือไม่

หากเรามีอาการโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้ว เรา
ก็อาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการอักเสบของเนื้อเยื่อ
บุโพรงหัวใจค่ะ  เพราะเมื่อไหร่ที่มีเลือดออก
ในช่องปาก แบคทีเรียในช่องปากก็สามารถ
เข้าไปในกระแสเลือด และไปฝังตัวที่ลิ้นหัวใจ

หลายๆท่านอาจเคยตั้งค�าถามว่า “โรค
หัวใจกับโรคเหงือกมีความสัมพันธ์กัน

หรือไม่” โดยทั่วไปแล้ว มีข้อมูลบ่งชี้ว่า โรค
เหงือกเรื้อรังอาจท�าให้เกิดการก่อตัวของโรค
หัวใจได้ค่ะ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต
ทั้งในชายและหญิงเลยล่ะค่ะ

ถ้าถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ต้องเกริ่นก่อนว่า จริงๆแล้วโรคเหงือก
เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่ส ่งผลต่อสภาพ
ภายนอกปากค่ะ ซ่ึงในทางด้านโรคหวัใจมทีฤษฎี
หนึ่งกล่าวว่า โรคเหงือกมีแบคทีเรียที่จะเข้าไป
ในกระแสเลือด โดยจะติดไปกับไขมันท่ีเข้าไปสู่
หลอดเลือดหัวใจ อาการนี้ท�าให้เกิดลิ่มเลือดท่ี
ท�าให้เกิดหัวใจวายได้นั่นเองค่ะ 

จากรายงานของ The Surgeon General 
ในเรือ่งสขุภาพปากและฟัน ระบวุ่า สขุภาพปาก
และฟันทีด่มีคีวามส�าคญัต่อสขุภาพโดยรวม ดงั
นั้นเราควรแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่าง
ถูกวิธี และเป็นเหตุผลที่เราต้องพบทันตแพทย์

หรือเนื้อเยื่อหัวใจที่อ่อนแออยู ่แล้วได้ เช่น 
การติดเชื้อจะไปท�าลายลิ้นหัวใจหรือเนื้อเยื่อ
หัวใจนั่นเองค่ะ

ข้อควรระวังถ้าท่านมีอาการดังต่อไปนี้:

■ ■■ ใส่ลิ้นหัวใจเทียม
■ ■■ มีประวัติของการอักเสบของเนื้อเยื่อบุ
โพรงหัวใจ

■ ■■ เป็นโรคหัวใจหรือลิ้นหัวใจผิดปกติแต่
ก�าเนดิ, ลิน้หวัใจถกูท�าลายด้วยไข้รมูาตคิ,                                                                
ลิน้หวัใจรัว่พร้อมกบัอาการหวัใจเต้นผดิ
ปกติ

■ ■■ เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจโตผิดปกติ
■ ■■ อย ่าลืมแจ ้งทันตแพทย์ว ่าเราเป ็น
โรคหัวใจและรับประทานยาชนิดใด
อยู่ เพราะทันตแพทย์จะบันทึกข้อมูล
สุขภาพของเราและรักษาได้อย่างถูก
วิธีค่ะ

โรคหัวใจ
กั บ โรคเหงือก
ที่ ไ ม่ ค ว ร ม อ ง ข้ า ม
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เ ฮ ล ธ์  แ อ น ด์  แ ค ร์  ■   ‘หมอสันติภาพ’

ท่
านผู้อ่าน Life Entertainment ที่เคารพ 
เคยแปลกใจไหมครับว่า ท�าไมจึงป่วย

บ่อยเหลือเกิน เดี๋ยวก็เป็นไข้หวัด โรคตาแดง 
ท้องร่วง เชื้อรา อีสุกอีใส หิด เหา ทั้งๆที่นอน
ฟังเพลงจาก NAD, PSB, NHT อยู่กับบ้าน   
เชื้อโรคมันมากับมือครับ

หมอบอกว่าป้องกันโรคไวรัสระบาดให้กิน
ร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ แพทย์ที่โรงพยาบาล
ทุกคนก็ถูกพยาบาลป้องกันโรคติดเช้ือให้ล้าง
มือ ครูทุกคนก็สั่งนักเรียนล้างมือก่อนกิน
ข้าว คุณอย่าลืมขอร้องแม่ค้าส้มต�าล้างมือทุก
ครั้งก่อนต�าส้มต�านะครับ คนที่ชอบเอามือปั้น
ข้าวเหนียวกิน หรือตักบาตรข้าวเหนียว ก็ควร
ล้างมือก่อนเสมอ

ในบรรดาสตัว์โลกทัง้หลาย นอกจากสมอง
แล้ว มอืของมนษุย์เป็นอวยัวะวเิศษท�าให้มนษุย์
เป็นสิง่ทีม่ชีวีติเหนอืกว่าสตัว์โลกทัง้ปวง สมอง
นั้นคิดค้น นึก สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ แต่มือ                                 
ใช้ในการประดิษฐ์นวัตกรรม ซ่ึงลิงและสัตว์
อื่นๆท�าไม่ได ้เหมือนมนุษย์ เราใช้มือจับ

สิ่งของต่างๆตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนเข้า
นอน คือล้างหน้า แปรงฟัน อาบน�้า กินข้าว 
สัมผัสกับผู้อื่น ไหว้ สวัสดีครับ ตลอดจนเอา
มือหยิบขนมครก ปาท่องโก๋ เข้าปาก แคะ
จมูก ป้ายตา เกาหลัง มือจึงน�าเอาเชื้อโรคเข้า
ร่างกายได้ง่าย หากมีคนป่วยสักคนติดเชื้อโรค 
มีเช้ืออยู่ในตัว มือก็สามารถกระจายเชื้อไปยัง
ผู้อื่นโดยการ Shake Hand สวัสดีแบบฝรั่ง                                                    
สู้ไหว้แบบไทยดีกว่าไม่ติดเชื้อ นอกจากการ
สัมผัสตัวโดยตรงกอดจูบแล้ว เชื้อโรคยัง
กระจายโดยอ้อมผ่านตัวกลาง เช่น กลอน 
ลกูบดิประต ูก๊อกน�า้ โถส้วม ปุม่กดชกัโครกส้วม 
ราวโหนรถเมล์ และราวบันไดเลื่อน

เชื้อโรคบนมือ

สิ่งที่มีชีวิตเล็กจ๋ิวบนมือของคนทั่วไปแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท

1. พวกท่ีพบได้ปกติทั่วไป ยังไม่ป่วย ซึ่งมี
อยู่นับสิบชนิด เช่น แบคทีเรียที่พบได้ชั่วคราว  
แม้มือจะสะอาดกต็าม เมือ่มาสมัผสักนั กต็ดิต่อ

มาที่เราอย่างหลวมๆ ล้างออกได้ง่าย ขอ                
ให้ล้างมือบ่อยๆ

พวกนี้ไม่ก่อโรค ยกเว้นแต่ที่มีกรณีการ
เหนี่ยวน�าเข้าสู่กระแสเลือดหรืออวัยวะภายใน 
เช่น มีดบาด ตะปูต�า หรือในทางการแพทย์ 
เช่น การแทงน�้าเกลือเข้าหลอดเลือดด�า โดย
ระมัดระวัง เผลอเรออาจจะติดเชื้อโดยตรงเข้า
กระแสเลือด หรือฉีดยาเขา้กลา้มเนื้อได้ โดยที่
ผวิหนงัไม่สะอาด ไม่ท�าการฆ่าเชือ้โรคอย่างถกู
ต้อง อาจจะท�าให้เกิดการตดิเชือ้ในกระแสเลือด
ตามมาภายหลังได้

2. ส่วนเชื้อโรคบนมือชนิดที่สองเป็นเชื้อ
โรคคนป่วยเชื้อโรคชนิดร้ายแรง ติดต่อง่าย 
เกิดโรคได้มากมาย บางอย่างรุนแรงถึงชีวิต

โรคติดเชื้อที่ติดต่อผ่านทางมือ

โรคตดิเชือ้ผ่านทางมอืมมีากมายทีเ่กดิจาก
การสมัผสัมอืโดยตรงม ี4 ระบบใหญ่ๆดงันีค้อื

1. โรคติดเชื้อโดยมือผ ่านระบบทาง
เดินหายใจ เช่น ไข้หวัด วัณโรค โรคหัด 

ล้างมือบ่อยๆ
โ ร ค ภั ย ติ ด ต่ อ น้ อ ย ล ง
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โรคหัดเยอรมัน นอกจากจะติดต่อทางการ
หายใจเข้าโดยตรงแล้ว การท่ีมือไปสัมผัสกับ
สิ่งของโดยตรงหรือของใช้ร่วมกับผู้อื่น หรือ
เครื่องใช้ในที่สาธารณะ เช่น ลูกบิดประตู ราว
โหนรถเมล์ บันไดสาธารณะ แล้วมาแคะจมูก 
เชื้อโรคที่ติดมากับมือก็จะเข้าสู่โพรงจมูกส่วน
หน้า เมื่อเราหายใจเข้าผ่านจมูกก็จะท�าให้เกิด
โรคได้ ทุกครั้งควรล้างมือก่อนแคะจมูก

2. โรคตดิเชือ้ทางเดนิอาหาร โรคท้องเสยี 
โรคไวรสัตบัอกัเสบชนดิเอ โรคบดิ อหวิาตกโรค 
โรคพยาธิชนิดต่างๆ ซึ่งติดต่อได้จากการที่มือ
ปนเป้ือนสิง่เหล่านี ้แล้วมาหยบิจบัอาหารก่อน
รับประทานเข้าไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร
ลาว เช่น ข้าวเหนียวไก่ย่าง

3. ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรง เช่น โรค
ตาแดง โรคเชื้อรา แผลผิวหนังอักเสบ หิด 
เหา โรคเริม เชื้อรา เหล่านี้ติดต่อผ่านทาง
มือโดยตรง

4. โรคที่ติดต่อผ่านมือและได้หลายทาง 
เช่น โรคอีสุกอีใส อาจติดต่อได้จากการหายใจ 
และการสัมผัสผู ้ป ่วยควรหยุดงานและลา
เรียน เพราะจะติดต่อเพื่อนๆได้ง่าย ควรล้าง
มือบ่อยๆ

โรคระบาดติดเชื้อเหล่านี้เป็นโรคท่ีพบ
บ่อยในบ้านเรา และบางคร้ังอาจจะมีภาวะ
ที่แทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาได้ จึงควรล้าง
มือบ่อยๆ

การล้างมือให้ถูกวิธี

มีทั้งสิ้น 6 ขั้นตอนคือ

1. ถูฝ่ามือกับฝ่ามือโดยเปิดน�้าก๊อกให้ไหล
ผ่าน

2. ใช้ฝ่ามือข้างหนึ่ง ถูหลังมืออีกข้างหนึ่ง 
ท�าสลับกัน

3. ซอกนิ้วมือด้านฝ่ามือ 2 ข้างถูสลับกัน
4. ถูซอกน้ิวมือด้านหลังมือด้วยฝ่ามือ 2 

ข้างสลับกัน
5. ล้างหัวแม่มือทั้งสองข้างให้สะอาด

โดยรอบ
6. เอาปลายนิ้วมือถูฝ่ามือทั้ง 2 ข้างท�า

สลับกัน
รวมเวลาในการล้างมือนี้ประมาณ 15-

30 วินาที อย่างน้อย 10 วินาที นอกจาก
นีค้วรล้างมอืด้วยน�้าทีก่�าลงัไหลรนิจากก๊อกน�้า              
หลังจากนั้นควรใช้ผ ้าหรือกระดาษสะอาด                                            
เช็ดให้มือให้แห้ง หรือท�าให้แห้งด้วยเครื่อง  
เป่าลมหลังล้างเสร็จ

การล้างมือไม่จ�าเป็นต้องใช้น�้ายาฆ่า
เช้ือโรคเพียงแต่ใช้สบู ่กับน�้าก็พอ ถ้าเป็นที่
สาธารณะควรเป็นสบู่เหลวที่กดออกมาจากที่
บรรจุ ถ้าเป็นที่บ้านใช้สบู่ก้อนได้ การล้างมือ
อย่างถูกวิธีสามารถช่วยลดการติดเชื้ออย่าง
ดีมาก ในที่ท�างานถ้าเป็นแพทย์ หลังตรวจ         
คนไข้ควรล้างมือเมื่อตรวจคนไข้เสร็จทุกราย 
ถ้าเป็นชาวบ้านทกุครัง้กลบัจากท�างานเข้าบ้าน
ก็ควรจะล้างมือก่อนทุกครั้ง

เมื่อไรที่ควรล้างมือ

ควรล้างมือในกรณีต่างๆดังนี้ หลังเสร็จ
กจิกรรมทีท่�าให้มอืสกปรก เช่น ท�างาน ยกของ 

พรวนดิน กวาดบ้าน ล้างห้องน�้า 
เป็นต้น ล้างมือก่อนประกอบ
อาหาร หรือหยิบจับอาหารเข้า
ปาก ล้างมือก่อน ล้างหน้า แปรง
ฟัน หรือหลังเข้าห้องน�้าทุกครั้ง 
ล้างมือเมื่อจะสัมผัสปาก จมูก 
และจูบกัน

ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสผู้
ป่วย รวมทั้งกรณีที่เป็นผู้ป่วยเสีย
เอง ยิ่งต้องล้างมือให้บ่อยหลัง
เช็ดน�้ามูก ไอ จาม ควรล้างมือ
ก่อนสัมผัสบุตรหลาน และล้าง
มือหลังจากกลับมาจากที่ท�างาน
มาถึงบ้าน

การล้างมอืควรท�าให้บ่อยเป็น
นิสัย เนื่องจากการสัมผัสบริเวณ
จมูก ตา ปาก หรือหยิบจับอาหาร 

สามารถน�าเชื้อโรคจากมือเข้าสู่ร่างกายได้
นอกจากนี้บ ่าวสาวแต่งงานใหม่ และ

คนที่เล้ียงดูลูกหลาน โดยการจูบ โอบกอด ก็
สามารถน�าโรคมาสู่เด็กน้อยได้

รณรงค์อย่างไร

แม้เชือ้โรคทัง้หลายสามารถกระจายได้ง่าย
ด้วยการสัมผัส การล้างมือก็เป็นการป้องกัน
การแพร่กระจายโรคเหล่านี้ โดยประชาชน
ทั่วไปอาจจะมองข้ามว่า ไม่ใช่เรื่องใหญ่และ
ละเลยส่ิงที่ควรปฏิบัติ เห็นได้จากการระบาด
ของโรคตาแดงให้เห็นอยู่เนืองๆ การรณรงค์
เรื่องการล้างมือจึงมีความส�าคัญมาก โดย
ต้องเริ่มต้นจากตนเองและบุคคลในครอบครัว 
การที่ผู้ใหญ่ล้างมือให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่าง จะ
สามารถสร้างอปุนสิยัทีด่ใีห้แก่เยาวชนอนาคต
ของชาติต่อไป

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะสละเวลามีค่าของ
ท่านนิดเดียวล้างมือของท่านให้สะอาดเพื่อตัว
ท่าน บุตรหลานของท่าน และสังคมส่วนรวม

บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีที่ล้างมือในห้องน�้า
สะดวกสบาย แวะล้างมือก่อนและหลังจับ
เครื่องเสียง NAD, PSB, NHT นะครับ จะ       
ได้มีสุขภาพดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ขอขอบคณุอาจารย์ นพ.นพวชัร์ สมานคต-ิ
วัฒน์ ศัลยแพทย์จาก Thaiclinic.com เป็น
อย่างสูงครับ
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ไ ล ฟ์   แ อ น ด์   ส ไ ต ล์  ■   ‘น�้ำชำ’

ไม่ลืมแต่แค่ตกหล่น หลังจากที่เราถ่ายรูปติด
บัตรเรียบร้อยแล้ว ก็จะเดินไปที่ห้องพิพิธภัณฑ์
ก่อนค่ะ ระหว่างทางร่มรื่นไปด้วยต้นไม้อายุ
เป็นร้อยปี บางต้นก็เพิ่งปลูกไม่นานค่ะ เพราะ
เขาไม่ให้ถ่ายรูป เลยจ�าไม่ได้ว่ามีต้นอะไรบ้าง 
มีบางต้นที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน แต่อย่างที่
บอก...”น�้าชา” ตกหล่นไป...อย่างถาวร 

ห้องพิพิธภัณฑ์จัดแสดงความเป็นมาของ
พระต�าหนักใหญ่ในวังสระปทุม และพระราช
ประวตัเิจ้าของวงั สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า                                                                                      
ที่ “น�้าชา” คิดว่าน่าสนใจมากคือ เรื่องราวการ
บรูณะพระต�าหนกัใหญ่ค่ะ ก่อนทีส่มเดจ็พระเทพ                                                                      
จะเสดจ็มาประทบั พระต�าหนกันีไ้ด้ถกูปล่อยทิง้
ไว้ให้ทรุดโทรม แต่ตอนนี้ได้รับการบูรณะ            
ให้กลับมามีชีวิตย้อนหลังไปเป็นร้อยปี เพื่อ
การศึกษาของคนรุ่นใหม่ คุณมัคคุเทศก์บอก
ว่าทุกอย่างได้ถูกซ่อมแซม ซื้อใหม่ และจัดวาง

นับจากครั้งที่แล้วที่ได ้ไปเท่ียวงานศิลป์
แผ่นดิน “น�้าชา” เกิดความติดใจ อยาก

เที่ยววังอีก วันหนึ่งไปเห็นป้ายโฆษณาท่ีไหน
ก็เลือนๆไปแล้ว เริ่มแก่แล้วก็เป็นอย่างน้ี 
ชักเลอะเลือน ดูอย่างวันนี้ปะไร น่ังรถจาก
เยาวราชว่าจะไปลงพาหรุดั แต่อท่ีาไหนกเ็ล่าไม่
ถกู รถเมล์ข้ึนสะพานพทุธข้ามแม่น�า้เจ้าพระยา
ไป โดยมีป้าแก่ๆนั่งเหวออยู่ในรถ 

กลับมาเข้าเรื่องต่อค่ะ เมื่อได้เห็นป้าย
โฆษณาแล้วกก็ลบัมาหาข้อมลูเพิม่เตมิ แล้วโทร
ไปแสดงความจ�านงค์ขอเข้าเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ 
“น�า้ชา” ได้ชวนเพือ่นไปด้วย 1 คน แต่เพือ่นเกดิ
ไม่ว่างเอานาทีสุดท้าย สุดท้ายจริงๆ คือดิฉัน
ยืนอยู่ในวังสระปทุมเรียบร้อยแล้ว ก็เลยเดิน
ชมวงัเพยีงล�าพงั จะว่าไปกด็นีะคะ เพราะความ
ที่ไปคนเดียว มีแม่ลูกอีก 1 คู่ เป็นอาคันตุกะ
ในขณะนัน้ การชมวงัครัง้นี ้“น�า้ชา” จงึตกัตวง

ความรู้ได้ดังใจ 
เหมือนกับที่พระที่นั่งอนันตสมาคม เขา

ห้ามเอากระเป๋าเข้าไป “น�้าชา” ก็ฝากทุกอย่าง
ลงถุงผ้าที่มีซิปล็อคกุญแจด้วย เอาไปแค่สมุด
โน้ตกับปากกาค่ะ แล้วเขาก็มี walky listeny 
แจกคนละอนั คราวนี ้“น�า้ชา” บอกว่าไม่ขอรบั
ค่ะ เนื่องจากหูไม่ดี ฟังไม่รู้เรื่องขี้เกียจถือ แต่
ขอมัคคุเทศก์เป็นมนุษย์ 1 คน เจ้าหน้าที่งง
นิดหน่อย แต่ก็จัดให้ตามค�าขอ 

แม้ว่าอาจจะเป็นครั้งแรกที่เป็นมัคคุเทศก์
เฉพาะกิจ แต่เห็นได้ชัดว่าท�าการบ้านมาดีค่ะ 
ถามอะไรก็รู้ซะส่วนใหญ่ ต้องใช้ค�าว่า “ส่วน
ใหญ่” ค่ะ เจอนักท่องเที่ยวอย่าง “น�้าชา” 
สอบถามอย่างกบัอาจารย์ออกข้อสอบ ไม่มทีาง
ได้คะแนนเต็ม เพราะ “น�้าชา” สงสัยทุกอย่าง 
แล้วก็ถามทุกอย่างที่สงสัย ฮ่าๆๆ 

เล่าข้ามไปหน่อย คนกลางคนก็ง้ีแหละค่ะ 
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พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
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ให้เหมือนเมื่อคราวก่อนกระนู้น พอได้ยินดังนี้ 
หัวใจ “น�้าชา” ก็เต้นตูมตามด้วยความตื่นเต้น
อยากเห็นเสียเดี๋ยวนี้แล้ว 

เมื่อออกจากพิพิธภัณฑ์เดินไปพระต�าหนัก
ใหญ่ พอพ้นแนวไม้ ทันทีที่เห็นพระต�าหนักสี
เหลอืงเข้มตระหง่านอยูต่รงหน้า ความงดงาม
ของสถาปัตยกรรม และด้วยความร�าลึกถึง
เจ้านายที่เคยประทับอยู่ในพระต�าหนักแห่ง
นี้ ในหลวง 2 พระองค์ สมเด็จพระพันวัสสาฯ               
สมเด็จพระบรมราชชนก สมเดจ็ย่า พระพีน่าง...
ได้ดลใจให้ “น�้าชา” ยกมือไหว้ ไม่ได้ไหว้ตัว          
อาคาร แต่ไหว้ถวายความเคารพเจ้านายทุก
พระองค์ทีเ่คยประทบัอยู ่ณ พระต�าหนกัแห่งนี้

เมื่อได้เข้าไปในอาคารแล้ว เจ้าหน้าที่ก็น�า  
ให้เดินขึ้นชั้นสองก่อนค่ะ ตรงบันไดมีภาพผ้า
ปักลายฝงูนกกระเรยีนผนืใหญ่ ประมาณ 5 ฟตุ 
ใส่กรอบตัง้แสดงอยู ่เป็นฝีพระหตัถ์ของสมเดจ็

พระพนัวสัสาฯ เพราะความเก่าท�าให้มรีอยสนมิ
ผ้าข้ึนทั่วไป แต่ก็ยังเห็นความประณีตของ
เส้นสายลายปักอยู่ บันไดโค้งพาขึ้นไปชั้นบน
คล้ายๆกับที่พระที่นั่งอนันตฯ คาดว่าบันไดตึก
สมัยก่อนคงเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ ดูหนักแน่น                                                
มั่นคง

แบบแปลนช้ันบน เป็นระเบียงทอดยาว
ด้านหน้า หลังระเบียงเรียงรายด้วยห้อง
ต่างๆ สมยัก่อนคงไม่มหีน้าต่าง แต่ปัจจบุนัได้กุ                                            
กระจกปิดหมดแล้วเปิดแอร์เย็นฉ�่าแทน คาด
ว่าป้องกันฝุ่นค่ะ เพราะไม่งั้นคงได้ปัดกวาด
เช็ดฝุ่นกันตลอดเวลา แถมมีนกบินเข้ามาท�า
สกปรกอีก

ตรงระเบียง (ทางวังเรียก “เฉลียง”) มี
หมอนและที่รองนั่งตั้งอยู ่ เป็นที่ทรงโปรด
ประทับนั่งเล่นของสมเด็จพระพันวัสสา อีก
ทั้งยังเป็นมุมประวัติศาสตร์ กล่าวเป็นวันที่
ในหลวงเข้ารับพระราชทานน�้าสังข์จากสมเด็จ
ย่าของพระองค์ เนื่องในวโรกาสทรงอภิเษก
สมรส 

ห้องทุกห้องมีประตูทะลุถึงกันภายใน
ทัง้หมดค่ะ ห้องแรกทีเ่ข้าไปเป็นห้องเทา “น�้าชา”                                                        
มองไม่เหน็ว่าท�าไมจึงเรยีกห้องเทา ลืมถาม แต่
เดาว่าน่าจะเป็นเพราะตกแต่งด้วยผ้าม่าน
สีคราม คนสมัยก่อนอาจจะเรียกสีเทา เป็น
ห้องทรงพระบรรทมของเจ้าฟ้ามหิดล หรือ
พระบรมราชชนกค่ะ  มีภาพสีน�า้มันขนาดใหญ่
แขวนอยู่ เป็นฝีพระหัตถ์ทรงวาดของรัชกาลที่ 
6 วาดภาพเจ้าฟ้ามหิดลและพระชายา ราวกับ
ภาพถ่ายเลยค่ะ 

แล้วก็ห้องทรงพระอักษร ห้องทรงพระ
ส�าราญ ห้องทรงนมสัการ ท้ายสดุห้องบรรทม
สมเด็จพระพันวัสสาฯ ที่เฟอร์นิเจอร์แตกต่าง
กับของพระราชโอรส เนื่องจากทรงด�าริว่าเจ้า
ฟ้ามหิดลเป็นพระโอรสของพระมหากษัตริย์ 
จึงโปรดสั่งเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นจากต่างประเทศ 
ส่วนของพระองค์เองกลับเรียบง่าย เป็นของ
ท�าในประเทศทัง้สิน้ ดจูะทรงโปรดสเีทา เพราะ
ห้องบรรทมของพระองค์นั้น เฟอร์นิเจอร์เป็น
สีเทาส่วนมากค่ะ 

เจ้าหน้าท่ีเล่าว่าในบั้นปลายพระชนม์ชีพ 
ทรงโปรดบรรทมทีห้่องทรงนมสัการ หรอืห้อง
พระน่ันเอง ก็เป็นห้องพระเล็กๆ ภายในห้อง
มีพระหมู่บูชา แล้วก็ไม่ปรากฏสิ่งใดอื่นอีก น่า
จะทรงบรรทมบนพื้นหน้าพระหมู่นั่นกระมัง

ตอนที่เดินดูแต่ละห้อง เขาให้ยืนดูหน้า
ห้องค่ะ มีเชือกกั้นไว้ แต่ห้องไม่ลึก ยืนด้าน

หน้าก็เห็นทุกอย่างได้ชัดเจน “น�้าชา” เห็นแม่
บ้านนุ่งผ้าถุงคนหนึ่งยืนอยู่ด้วย! ไม่เข้าใจว่า
ท�าไมต้องไปยืนเฝ้าตรงนั้น ฮ่าๆๆ นี่ถ้าแต่ง
ชุดโบราณกว่านี้ แล้วแดดไม่แรงอย่างนี้ อาจ
จะนกึว่าได้เหน็ประวตัศิาสตร์จากมติหินึง่กเ็ป็น  
ได้ “น�้าชา” ก็ถามคุณมัคคุเทศก์เหมือนกันค่ะ
ว่าท�าไมต้องไปยืนตรงนั้น? ได้รับค�าตอบค่ะ 
แต่...ฟังไม่รู้เรื่อง เอวังด้วยประการฉะนี้

จากนั้นก็ลงมาชั้นล่าง มีห้องเสวย ห้อง
รับแขก และห้องพิธี ซึ่งได้มีการจัดแสดงของ
เล่นส่วนพระองค์ของยวุกษตัรย์ิ และของอืน่ ๆ  
รวมถึง “เจ๊กตู้” สมัยโบราณ เจ๊กตู้เป็นเหมือน
ห้างสรรพสินค้าที่น�าเสนอสินค้าถึงประตูบ้าน
เลยทีเดียว 

สิง่ที ่“น�า้ชา” ชอบและใช้เวลาชมนานทีส่ดุ
คือจดหมายค่ะ ขออนุญาตใช้ค�าศัพท์ธรรมดา
นะคะ เป็นจดหมายของลูกชายที่ออดอ้อนแม่
เพื่อขอให้แม่เห็นชอบและอนุญาตให้แต่งงาน 
เป็นจดหมายที่น่ารักมากๆค่ะ ลายพระหัตถ์
ของพระบรมราชชนกแม้จะหวัด แต่ก็อ่านง่าย 
มีความยาวหลายแผ่นทีเดียว “น�้าชา” ขอไม่
เล่าถึงเนื้อหาในจดหมายนะคะ แต่ขอบอกว่า 
ผูร้กัประวตัศิาสตร์ ไม่ควรพลาดเอกสารส�าคญั
ยิ่งชิ้นนี้ค่ะ 

นอกจากความน่ารักของชายหนุ่มคนหนึ่ง
แล้ว ยงัแสดงชดัถงึหวัใจทีส่�านกึต่อภาระหน้าที่
ของการเป็นลูกพระมหากษัตริย์ แม้ว่าจะไม่
ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน แต่ก็มีความตั้งใจที่จะ
ช่วยกันบ�ารุงความสุข สบาย ให้กับประชาชน
เช่นกัน  

กว่าบทความนี้จะถึงสายตาของผู้อ่าน ก็
เลยก�าหนดเปิดเข้าชมของพิพิธภัณฑ์แล้ว แต่
ท่านไม่ต้องเสียใจไปค่ะ พิพิธภัณฑ์มีก�าหนด
เปิดทุกปีค่ะ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม ถึง 
31 มีนาคม เว้นวันอาทิตย์ โดยการเข้าชม         
ให้ท�าการโทรไปแจ้งก่อนค่ะ ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02-252-1965-7 การแต่งกายต้อง
สุภาพค่ะ สุภาพสตรีให้นุ่งกระโปรงถึงเข่า และ
ไม่ให้ใส่เสื้อเปลือยแขน ส่วนสุภาพบุรุษก็น่าจะ
ไม่ให้ใส่ยีนส์ และกางเกงขาสั้นนะคะ

เป็นการชมวังที่ดีที่สุดเท่าที่ “น�้าชา” เคย
ชมมาในประเทศไทยเลยค่ะ สมบูรณ์แบบก็ว่า
ได้ ขอแนะน�าเลยนะคะว่า ไปชมกันให้ได้ สัก
ครั้งหนึ่งของชีวิต
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เ รื่ อ ง - ดี ดี - -  ที่ ผ่ า น ม า ท า ง  ( e )  เ ม ล  ■   ‘เพ็งแพว’

6 วิธีจูงใจ...
ให้ไม่พลาด ‘มื้อเช้า’

ทราบหรอืไม่ว่า “การงดรบัประทานอาหาร
เช้า” โดยจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ผลที่ตาม

มาอย่างคาดไม่ถึงก็คือ ร่างกายจะขาดความ
สามารถในการควบคุมน�้าหนัก...!! 

 นั่นหมายความว่า คนที่ไม่กินอาหารเช้า                                                 
เป็นประจ�า มีแนวโน้มที่จะกินอาหารที่มี
คอเลสเตอรอลสูง และมักจะมีพฤติกรรม
เลือกที่จะบริโภคอาหารที่มีไขมัน แคลอรี และ
น�า้ตาลสงูกว่าปกต ิแถมยงัเลอืกทีจ่ะกนิผกัและ
ผลไม้น้อยลงกว่าปกติเสียด้วยซ�้า...

 ด้วยเหตุนี้ โภชนากร ซูซาน โบเวอร์แมน 
ท่ีปรึกษาของเฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชันแนล     
ลมิเิตด็ ม ี6 วธิจีงูใจ ให้ไม่พลาดมือ้เช้า มาฝาก

 ซูซาน โบเวอร์แมน เผยข้อแรกว่า ควร 
เริม่ต้นมือ้เช้ากบั “อาหารเบาๆ ปรมิาณน้อยๆ”                                                   
ฝึกรับประทานอาหารมื้อเช้าด้วยเมนูอาหารที่
ย่อยง่าย แต่เป่ียมไปด้วยคณุค่าทางอาหาร และ
ไม่ควรบริโภคในปริมาณที่มากเกินไป ส�าหรับ
การเริ่มต้น เช่น ลองรับประทานเครื่องดื่ม                                                       
โปรตีนเชคกับผลไม้ หรือไข่ต้มสักลูก ตบท้าย
ด้วยผลไม้ซัก 2-3 ชิ้น อีกหนึ่งวิธีจูงใจคือ 

“โปรตีน” สารอาหารส�าคัญส�าหรับมื้อแรก 
เพราะนอกจากโปรตีนจะท�าให้ร่างกายรู ้สึก 
“อิม่” ได้นานแล้ว ยงัช่วยกระตุน้ให้ร่างกายและ
จิตใจตื่นตัวไปตลอดทั้งวันอีกด้วย

 ลองดอูกีซกัวธิเีปลีย่น ‘อาหารมือ้หนกั’ เป็น 
‘ของว่าง’ จรงิๆแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องรบัประทาน                                                   
อาหารทั้งมื้อให้หมดภายในครั้งเดียว แต่
สามารถใช้เวลาไปกับอาหารมื้อนั้นๆด้วยการ
ละเลียดอาหารแต่ละอย่าง หรือเว้นช่วงการ
รบัประทาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ระหว่างอาหาร
คาวกับอาหารหวาน

 วิธีต ่อมา ตื่นก่อนเวลาปกติ 15 นาที 
นอกจากจะได้ปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัในยามเช้า
แบบไม่ต้องเร่งรีบแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้น
ระบบต่างๆภายในร่างกาย ให้ค่อยๆตื่นตัว
จากการนอนหลับ และพร้อมที่จะผจญภัย                                                   
กับภารกิจหนักต่างๆในช่วงวันอีกด้วย 

 ส่วนแรงจงูใจทีห้่า เมนไูหนๆกเ็ป็นอาหาร
เช้าได้เสมอ เพราะไม่เคยมีกฎตายตัวหรือข้อ
บังคับ ว่าเมนูอาหารชนิดใดบ้างที่ควรหรือไม่
ควรเป็น ‘อาหารมื้อเช้า’ เพราะประเด็นส�าคัญ
คือการเน้นที่คุณค่าของสารอาหารที่บริโภค
เป็นหลัก 

 และสุดท้าย คุณมั่นใจแค่ไหนกับ ‘กาแฟ

ดูเหมือนระยะหลังๆ นี่ เรื่องดี-ดี--ที่น�า
มาเล่าสู ่กันฟังออกจะกระเดียดไปข้าง

และมัฟฟิน’ เป็นมื้ออาหารเช้า มี
อีกหลายคนที่ไม่ยอมรับประทาน
อาหารเช้า เพราะเชื่อว่า ‘แค่ดื่ม
กาแฟคู่กับมัฟฟิน’ หรือเบเกอรีย์
อืน่ๆสกัชิน้สองชิน้กอ็ิม่ท้อง เทยีบ
เท่ากับอาหารมื้อเช้าที่มีคุณค่า    
ได้แล้ว แต่ในความเป็นจริงกลับ   
ให้พลังงานที่สูงกว่า 700 กิโล-
แคลอรี รวมทั้งมีไขมันไม่ดีที่ถูก
ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของคุณถึง 6 
ช้อนชา โภชนากรกล่าว

 เพื่อสุขภาพที่ดี ในอนาคต 
แค่ปรับพฤติกรรมการกิน โดย
หันมาให้ความส�าคัญกับ “การ                                                                                 
รับประทานอาหารมื้อเช้า” จะพบ
การเปลี่ยน-แปลงที่ดีขึ้นสะท้อน
ให้เห็นจากร่างกายของคุณเอง...
ซูซานย�้าทิ้งท้าย

กระเทียมหมักมะนาว
สูตรยูเครน-รัสเซีย

มีสูตรกระเทียมหมักมะนาว
เพื่อสุขภาพอยู่สูตรหนึ่ง ซึ่ง

เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ 
ท�าให้แลดูคล้ายเป็น ‘สายด่วนสุขภาพ’ ไปซะ
แล้ว แต่, กน็ัน่แหละนะครบั ว่ากนัตามกระแส 
เนือ่งเพราะสงัเกตดทูกุวนันีผู้ค้นให้ความสนใจ
ในเรื่องสุขภาพกันมาก มีสถานบริการส�าหรับ
ออกก�าลังกาย หรือ Fitness เกิดข้ึนแทบจะ
ทุกมุมเมือง ศูนย์การค้าที่เปิดใหม่ๆก็มักจะมี
สถานฟิตเนสส์ที่ว่านี้ด้วยแทบทุกแห่ง

(และทีม่าพร้อมๆกบัการเปิดตวัของสถาน
ฟิตเนสส์ที่เพิ่มมากขึ้น ก็คือคดีความใน สคบ. 
ที่เวลานี้มีเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภคอัน
เนื่องมาจากการเอารัด เอาเปรียบ ของสถาน
ให้บริการประเภทนี้ ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
เช่นกัน เพราะฉะนั้นหากคิดจะไปสมัครเป็น
สมาชิกของที่ใด อ่านรายละเอียดกันให้ดีๆนะ
ครบั เพราะเท่าทีต่ามข่าวด ูพบว่าส่วนใหญ่แล้ว
เป็นสถานทีใ่ห้บรกิารนัน่แหละครบัที ่‘หมกเมด็’ 
อย่างเป็นส�าคัญ)

 เพราะฉะนัน้หากจะมเีรือ่งเกีย่วกบัสขุภาพ
มาเล่าสู่กันฟังมากหน่อย ก็ไม่ว่ากันนะครับ 
เที่ยวนี้ก็เลยจัดเต็มสามเรื่องเลย เชิญติดตาม
กันได้ถัดจากบรรทัดนี้ไปครับ
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ให้ผนังเส้นเลือดแข็งแรงขึ้น ซึ่งไขมันที่เรารับ
ประทาน สะสมมาตั้ง 50 ปี กินกระเทียมสด 
2 เดือน มันยังช่วยอะไรไม่ได้แน่ แต่ก็ยังดีที่
กินกระเทียมหมักมะนาวมาได้ระยะหนึ่ง จึง
ท�าให้เส้นเลอืดในสมองผมไม่แตก ผมจงึไม่เป็น
อัมพฤกษ์ 

 ปัจจบุนักย็งักนิกระเทยีมหมกัมะนาวอยูท่กุ
วัน ตรวจร่างกายที่ รพ.นนทเวช ทุกสองเดือน 
ปรากฎว่าคุณหมอทางเดินอาหาร คุณหมอ         
จิระพงษ์กับคุณหมอระบบประสาท คุณหมอ
ศิลารัตน์ คุณหมอทั้งสองท่านชมผมทั้งคู่ ว่า
คุมไขมันในเลือดดีมาก เก่งมากๆ จริงๆ แล้ว
ผมไม่เคยคุมอาหารการกิน โดยเฉพาะของ 
มันๆเลย ไม่ได้เก่งตามที่หมอบอกหรอกนะ
ครับ เพียงแต่คุณหมอไม่รู้ว่าผมกินกระเทียม
หมักมะนาวนั่นเอง

 สูตรนี้อยากให้ลองๆท�าทานดูนะครับ เสีย
เวลาปอกเปลือกกระเทียม กับคั้นน�้ามะนาว 
หน่อยเดียวเท่านั้น

 (ซื้อที่คั้นน�้ามะนาวแบบเป็นขาตั้ง แล้วมี
ช่องใส่มะนาว ผ่ามะนาวแบ่งครึ่งใส่ได้ครั้งละ
หลายๆซีก แล้วมีคันโยกกด ทุกท่านน่าจะเคย
เห็น สะดวกท�าไม่ยากอย่างที่คิด)

 โดยใช ้สัดส ่วนดังนี้  มะนาว 50 ลูก 
กระเทยีม 1 กโิลกรมั (ถ้าจะลองท�าน้อยหน่อย 
กล็ดลงตามส่วน เช่น มะนาว 25 ลกู กระเทยีม
คร่ึงกิโลกรัม) ปลอกเปลือกกระเทียม มะนาว
คั้นน�้า (ผ้าขาวบางกรอง หรือเอากระชอนมา 
กรอง) แล้วน�ามาปั่นรวมกัน เสร็จแล้วเก็บใส่
โหลแก้ว ท้ิงไว้สักสองอาทิตย์ (ถ้าจะกินเลยก็  
ได้ แต่มันจะร้อนมากๆบริเวณทางเดินอาหาร
ตรงหน้าอก) จากนั้นกินวันละ 1 ช้อนกินข้าว 
ทุกคืน กินเสร็จอาบน�้าแปรงฟัน นอน

 มะนาวกระเทียมท�าเสร็จแล้ว ไม่ต้องเก็บ
เข้าตู้เย็น เพราะมะนาวกับกระเทียมเป็นกรด
ด้วยกันทั้งคู่ เพียงแต่ช้อนที่จะตักทานควรจะ
สะอาดหน่อย

 มะนาวกระเทียมถ้าท�าจ�านวนที่บอก กว่า
จะหมดก็หลายเดือน เมื่อท�าเสร็จแรกๆสี
จะเป็นสีเหลืองอ่อน หรือสีครีม สีสวยน่า        
รับประทาน พอทานไปเรื่อยๆจะเริ่มออก
เหลืองเข้มขึ้น ไม่เป็นไรไม่เสีย ทานไปเรื่อยๆ
พอใกล้หมดก็ท�าใหม่จะได้ทานต่อเนื่อง

 แต่สิง่ส�าคญั กระเทยีมทีน่�ามาท�าถ้ามแีผล 
หรอืมจีดุเขยีวๆให้ตดัทิง้ให้หมด เพราะถ้าไม่ตดั
ทิง้จะท�าให้กระเทยีมมะนาวทีท่�าจะเสยี ไม่นาน
จะออกสีเขียวๆทานไม่ได้.....

น�้าแข็งใสๆ...
อันตรายกว่าที่คิด!!

ในแต่ละวันแทบทุกคนล้วนต้องเกี่ยวพันกับ
เจ้าน�้าแข็งใสๆกันใช่ไหม ไม่ว่าจะมาจาก

การไปรับประทานอาหารนอกบ้าน เช่น ที่
ภัตตาคาร ร้านอาหาร ไปจนถึงร้านเครื่องดื่ม
ข้างทาง หรือหน้าออฟฟิศ แล้วรู้กันไหมคะ ว่า
เหน็หน้าตาใสๆเยน็ๆแบบนี ้มอีนัตรายแฝงอยู่
อย่างไม่น่าเชื่อ

 หลายคนอาจสงสยัว่า เอ๊ะ!..น�า้แขง็กท็�ามา
จากน�้าทั้งหมด 100% แล้วอันตรายจะมาจาก
ตรงไหน 

 จากประสบการณ์ของผู้เขียนในการเป็นที่
ปรึกษาและการตรวจโรงงานผลิตน�้าแข็งนั้น 
ขอเล่าให้ฟังกันถึงทีม่าทีไ่ป และอนัตรายทีค่วร
ระวังจากน�้าแข็งนั้น คืออะไรกัน

 น�้าแข็งที่เราบริโภคกันโดยส่วนใหญ่ มา
จาก 2 แหล่งหลักๆคือ น�้าแข็งที่ผลิตมาจาก
โรงงานผลิตน�้าแข็ง และน�้าแข็งที่ผลิตจาก
เครื่องท�าน�้าแข็งอัตโนมัติ ไม่นับที่แช่ท�าเอง
ในตู้เย็นบ้านเรานะคะ

 อันตรายจากน�้าแข็งที่ว่านี้ ส่วนใหญ่ที่เรา
ควรระมัดระวังกันก็คือ เชื้อโรค หรือจุลินทรีย์
ในกลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคที่ปะปนมาจากการผลิต
และการขนส่งกันนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะว่า 
เป็นภัยร้ายที่มองไม่เห็นกันจริงๆ หากเรา
เคยติดตามข่าวสารของคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) หรือจากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข อาจเคยได้ยินอยู่บ่อยๆกับการ
ตรวจพบจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในน�้าแข็งมี
เกินมาตรฐาน

 เช่น กรณีการพบโรงงานน�้าแข็งหลอด

ก�าลังโด่งดังและเป็นที่กล่าวขานถึงกันมากใน
โลกไซเบอร์ ว่ากันว่าเป็นสูตรรัสเซีย ต่อมา
หลงัจากสหภาพโซเวยีตล่มสลาย จงึได้ทราบว่า              
ต้นต�ารับจริงๆของสูตรนี้มาจากยูเครน

 ผู ้ที่น�าสูตรนี้มาเผยแพร่คือ ดร.วีณา          
เชิดบุญชาติ ผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพร
ต่างๆทั้งของไทยและต่างประเทศมาช้านาน 
และได้น�าข้อมูลที่ได้มาเล่าสู่กันฟังผ่านทาง
รายการ ‘เพื่อคุณภาพชีวิต’ ทาง Trinity Radio 
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนั้นล้วนแล้วได้รับการรับรอง
จากองค์การอนามัยต่างๆของสถาบันต่างๆ
ทั้งในและนอกประเทศ

 ที่สูตรกระเทียมหมักมะนาวเป็นที่กล่าว
ถึงกันมากในโลกไซเบอร์ ก็เน่ืองเพราะมี
จดหมายบอกเล่าของท่านหน่ึงไปโพสต์ไว้ใน
พันทิป ความว่า.....ประสบการณ์ของผมเอง 
เมื่อปี 2547 ได้ฟังรายการคุณภาพชีวิตของ
ดร.วณีา กเ็ลยลองท�าทาน ทานไปได้ประมาณ 
2 เดือน ผมมีอาการปวดหัวมาก รีบไป                                                  
โรงพยาบาลนนทเวช คุณหมอศิลารัตน ์       
โมรรัตน์ คุณหมอด้านระบบประสาท แจ้ง     
ให้ทราบว่าเส้นเลอืดในสมองตบีหลายร้อยเส้น 
จ�าเป็นต้องฉีดยาขยายหลอดเลือด

 คนไข้ (ผม) ต้องตดัสนิใจเอง ว่าจะฉดีหรอื
ไม่ เพราะยาที่จะฉีดให้นี้เป็นยาที่มีสรรพคุณ
สูง (ยาแรงมาก) อาจท�าให้เส้นเลือดในสมอง
แตก ถ้าเส้นเลอืดไม่แขง็แรงพอ หมอได้เตรยีม
ห้องไอซยี ูส�าหรบัผ่าตดัสมองในกรณเีส้นเลอืด
ในสมองแตกไว้แล้ว แต่ถ้าไม่ฉีดยาตัวนี้ คน          
ไข้ก็จะเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ผมตกลงฉีด 
ผลปรากฎว่าเส้นเลือดปกติแข็งแรงดี ผม
คิดว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากผมทานกระเทียม
หมกัมะนาวมาก่อนหน้านัน้ถงึสองเดอืน จงึท�า     
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ย่านบางเขน ซึ่งปรับที่พักเป็นโรงงานผลิต 
เมือ่ อย. เข้าตรวจและน�าตวัอย่างส่งตรวจ พบ
ปนเปื้อนเชื้อโรคเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะ 
อี.โคไล จุลินทรีย์ซาลโมเนลลา ตัวการโรค
ท้องร่วง ซึ่งปกติเชื้อโรคดังกล่าวจะปนเปื้อน
ในอุจจาระเท่านั้น

 จากตัวอย่างที่ยกมาเล่า แสดงให้เห็น
ว่า ภัยที่น่ากลัวจากน�้าแข็งน้ีมาจากกระบวน 
การผลิต และการขนส่ง ของโรงงานที่ไม่            
ได้มาตรฐาน ไม่มีจิตส�านึกที่ดีในการผลิต
อาหารให้ปลอดภัย ตั้งแต่มาตรฐานน�้าที่จะน�า
มาผลิตน�้าแข็งเพื่อการบริโภค ก็ควรต้องเป็น
น�้ามาตรฐานน�้าบริโภค และผู้เขียนเองมั่นใจ
ว่า โรงงานน�้าแข็งที่ผลิตภายใต้สุขลักษณะที่
ดี และผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินโรงงานตามกระทรวงสาธารณสุขน้ัน
มีน้อยมาก

 ยังมีเรื่องที่ต้องระวังเล่าให้ฟังต่อ โดย     
น�้าแข็งที่เราบริโภคกันในปัจจุบันมีมากมาย 
หลายชนิด ตั้งแต่น�้าแข็งหลอด น�้าแข็งเกล็ด   

อะไรมาใส่หรือเปล่า มีกระบวนการในการล้าง
ท�าความสะอาดกระสอบทีเ่วยีนกลบัมาใช้หรอืไม่

 แล้วเคยเห็นเวลาจะน�าลงจากรถขนส่งกัน
ไหมคะ เหยียบขึ้นไปบนกระสอบเอย ลากลง
มาที่พื้นเอย เห็นแล้วแทบไม่กล้าทานอาหาร
ร้านนัน้เลย ยงัไม่รวมการปนเป้ือนเมือ่มาถงึที่
ร้านแล้ว หากแม่ค้าพ่อค้าไม่ใส่ใจความสะอาด 
น�าน�า้แขง็มาแช่ในถงัทีเ่ดยีวกบัหมสูด ผกัสด ที่
ใช้เป็นวตัถดุบิต่างๆ ฟังเท่านีแ้ล้วอาจเลกิทาน
น�้าแข็งประเภทนี้กันไปเลยใช่ไหม

 สงัเกตไหมคะว่า ชาวต่างชาตจิะกลวัน�า้แขง็
บ้านเรามากๆ เพราะหลายต่อหลายรายท้อง
เสีย ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ เข้าโรงพยาบาล
เพียงเพราะน�้าแข็ง และหลายครั้งที่เราก็มี
อาการเดียวกัน แต่มัวไปคิดถึงว่าเราไปทาน
อะไรมา โดยที่ทุกๆคนจะมองข้ามน�้าแข็งไป

 นอกจากนี้ เคยลองสังเกตน�้าแข็งแต่ละ
ร้านที่เราทานเข้าไปกันบ้างไหมคะ ว่าสะอาด
หรือไม่ แค่ลองสังเกตดูก้นแก้วเวลาที่น�้าแข็ง
ละลายหมดแล้ว บางร้านผู้เขียนเคยเห็นว่ามี
ตะกอนส่ิงสกปรกตกอยู่ที่ก้นแก้วจ�านวนมาก 
นี่แค่สิ่งที่มองเห็นได้เท่านั้นนะคะ

 ดังนั้น หากเราอยากทานน�้าแข็งที่สะอาด 
ปลอดภัย จึงควรใส่ใจกับแหล่งที่มา และ
พยายามสังเกตน�้าแข็งจากร้านที่เราทาน ว่า
สะอาดเพียงพอหรือไม่ ควรเลือกทานน�้าแข็ง
ที่ผลิตโดยเครื่องอัตโนมัติ เพราะมีความเส่ียง
น้อยกว่า หรือเลือกทานน�้าแข็งอนามัยที่ผ่าน
การรบัรองคณุภาพตามระบบ GMP หรอืระบบ
ความปลอดภัยของอาหารดีกว่าค่ะ 

 กรณีไปซื้อเครื่องดื่มหรือทานอาหารตาม             
ร้านที่ไม่ได้ใช้น�้าแข็งที่ผลิตจากเครื่องอัตโนมัติ 
ก็ควรสังเกตภาชนะที่ใส่น�้าแข็งกันนะคะ ว่า
มีความสะอาดและสุขลักษณะที่ดีเพียงใด                
ไม่อย่างนั้นแล้ว เราอาจได้เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อ                                                   
ให้เกิดโรคเข้ามาในร่างกายเรา จนท�าให้เรา
เจ็บป่วยได้นะคะ

 อยากมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย 
จึงควรใส่ใจส่ิงที่เราจะทานเข้าไปกันสักนิดนะ
คะ และอย่าลืมประโยคส�าคัญที่ว่า You are 
what you eat กันล่ะ

 เรยีบเรยีงโดย PrincessFangy ตดิตามข้อ
เขียนดีๆของเธอได้ที่ twitter.com/Princess-
Fangy

น�า้แขง็โม่ หรอืน�า้แขง็ป่น (ทีโ่ม่และป่นมาจาก
น�้าแข็งซอง สมัยก่อนเรียก ‘น�้าแข็งมือ’ นึก
ภาพง่ายๆคือ น�้าแข็งก้อนใหญ่ๆที่น�ามาท�า
เป็นน�้าแข็งใสนั่นเอง)

 เจ้าน�้าแข็งที่เราควรระวังมากที่สุด คือ     
น�้าแข็งโม่ หรือน�้าแข็งป่น โดยเฉพาะที่ผลิต
จากโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน และร้านอาหาร
ตามสั่ง ร้านขายเครื่องดื่มทั่วไปนิยมใช้ใส่แก้ว
มาให้เรา ในน�า้แขง็พวกนีพ้บว่า มกีารปนเป้ือน                                                     
ของเชื้อโรคตั้งแต่แหล่งน�้าที่ใช้ในการผลิต
น�้าแข็ง กระบวนการตัดก้อนน�้าแข็งให้มีขนาด
เล็กลง จากการใช้ใบมีดที่เป็นเหล็กและมีสนิม 

และต ้องบอกค ่ ะว ่ า โรงงานที่ ไม ่ ได ้
มาตรฐาน มักมีคนงานเป็นต่างด้าวที่ต้องมี
แรงและพลงักายในการยก การตดัก้อนน�า้แขง็
เยอะๆ และพบเห็นอยู่บ่อยๆว่า ไม่สวมเส้ือ
ท�างาน ใส่เพียงกางเกงขาสั้น และรองเท้าบูท 
เดินบนลานน�้าแข็งไปมา ส่วนบรรจุภัณฑ์ก็มัก
ใช้เป็นกระสอบเก่าๆ ใบสีขาว ที่เคยใส่ข้าวสาร 
ใส่แป้ง และไม่แน่ใจว่าจะเอากระสอบสารเคมี
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เปาโลที่จ่าหัวเอาไว้นั้น คือโรงพยาบาลที่อยู่
ย่านสะพานควายนะครับ ที่พามาหาของ

อร่อยกินละแวกนี้ ก็เนื่องเพราะห้วงท่ีผ่านมา
มีอยู่ช่วงนึง ต้องเดินเข้าๆออกๆเปาโลติดต่อ
กนัหลายวนั และเข้าไปแต่ละครัง้ต้องอยูอ่ย่าง
น้อยๆก็ครึ่งค่อนวัน นั้นเองที่ช่วงน้ันจ�าต้อง
ฝากท้องเอาไว้กับร้านอาหารแถวๆน้ัน แล้ว
ท�าให้ได้รู้ว่า-เออหนอ, รอบๆโรงพยาบาลนี้มี
อร่อยๆหลายหาบแฮะ ก็เลยน�ามาบอกกล่าว
เล่าสู่กันฟัง เผื่อผ่านทางไปแวะท�าธุระแถบ
นัน้จะได้มลีายแทงเอาไว้หาอะไรอร่อยๆ (ตาม
ความชอบส่วนตัวของผม) กินกัน

แถบนั้นไม่มีที่จอดรถสาธารณะดอกนะ
ครับ หากไม่มีธุระปะปังที่โรงพยาบาล แต่ผ่าน
ทางตรงนั้นแล้วเกิดหิวขึ้นมาพอดี เอารถไป
จอดทีห้่าง C ใหญ่ ตดิโรง ‘บาล กไ็ด้ครบั แม้ใน                                              
ห้างจะมีศูนย์อาหาร แต่มาที่หาบต่างๆซึ่ง
ผมจะเรียงรายเอาไว้ให้ดูนี่ น่าจะถูกปากกว่า
นะครับ อ้อ,จอดรถที่เขาแล้ว แวะซื้ออะไรใน
ห้างติดไม้ติดมือไปหน่อยก็ดีนะครับ เขามีท่ี         
ให้เอื้อเฟื้อแล้ว เราก็อุดหนุนเขาบ้างละกัน

เริ่มกันที่หาบแรกก่อนเลยนะครับ หัน
หลังให้โรงพยาบาลแล้วเลี้ยวขวา เดินไปจนถึง
ทางขึ้นรถไฟฟ้า คือเลยพลาซาขนาดย่อมๆ
มาหน่อย ก็จะเห็นซอยข้างๆเดินเข้าไปเลย
ครับ ไม่กี่ก้าวก็จะเจอป้าย ‘ข้าวมันไก่มงคล
วัฒนา’ ที่มีสารพัดป้ายรับประกันความอร่อย
ประดับข้างฝาเต็มไปหมด แต่ถึงไม่เห็นป้ายที่
ว่า แค่เห็นจ�านวนไก่ตอนที่แขวนอยู่ในตู้เป็น

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

พวงๆชนิดนับจ�านวนตัวไม่ถ้วน ก็เชื่อได้ว่า
อร่อยแน่ เพราะไม่ง้ัน วันๆคงไม่ขายมากตัว
ถึงขนาดที่เห็น

แต่หากเกรงใจคลอเรสเตอรอล ก็ให้เดิน
ต่อไปอีกหน่อยจนถึงกะไดทางขึ้นรถไฟฟ้าอีก
ด้าน (ซึง่อยูฝ่ั่งฟตุปาธเดยีวกนั) ตรงหน้ากะได
ทางขึ้นนั้นคือตึกแถวห้องนึง หน้าร้านมีป้าย                                                 
ไวนีลบอกช่ือ ‘ค่ัวไก่โอชา’ หลักๆขายอาหาร
จานเดียวซ่ึงที่ข้ึนชื่อก็คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นั่น
แหละครบั นอกจากเส้นจะหอมนวลกลิน่กระทะ
แล้ว เส้นยงันุม่เนยีนและถงึเครือ่งพร้อม ชนดิ
ที่แม้จะไม่ถึงข้ันหาบที่ขายกลางคืนหน้าวัด
สามง่าม ตีนสะพานยศเส ก็ใกล้เคียงล่ะน่า 
นอกจากก๋วยเต๋ียวคั่วไก่แล้ว ยังมีเยนเตาโฟที่
เอาการเอางานกับปากและลิ้นได้อย่างอร่อย 
รวมทัง้ท่ีหากนิไม่ค่อยได้อกีจาน คอื ข้าวหมสูบั
ทอดกบัปลาเคม็ทีป้ั่นมาเป็นก้อนๆจานละสอง
ก้อนเขื่อง อร่อยครับ อร่อย

คราวนีข้้ามฟากไปฝ่ังตรงข้ามโรงพยาบาล
บ้าง ข้ามตรงทางขึน้รถไฟฟ้านัน่แหละครบั ลง
มาแล้วเดนิมุง่หน้าไปทางหมอชติไม่กีม่ากน้อย 
ก็จะเจอร้าน ‘ข้าวแกงภาคกลางและปักษ์ใต้’ 
ใครชอบกนิข้าวแกงจะต้องชอบร้านนี ้เพราะมี
กับ มีแกง ให้เลือกละลานตาเต็มไปหมด ผม
ชอบข้าวแกงปักษ์ใต้ตรงทีม่ ี‘ผกัเหนาะ’ ให้หยบิ
มาแนมได้ไม่อ้ัน เป็นอีกร้านข้าวแกงที่ต้อง
บอกว่าอร่อยเด็ดขาดจริงๆ แกงปักษ์ใต้นั้นมี
ครบทั้งไตปลา แกงเหลือง คั่วกลิ้ง ส่วนภาค
กลางท่ียืนพ้ืนแบบแกงเขียว แกงแดง และ 

แพนงนั้น มีครบครับ
กลับมายืนหน้าโรงพยาบาลใหม่ คราวนี้

หันซ้ายเดินไปทางห้าง C ใหญ่ หน้าห้างจะ
มีทางม้าลายให้ข้ามถนนไปฝั่งตรงข้าม ข้าม
ไปแล้วเดินมุ่งหน้าต่อไปยังสะพานควาย เดิน
ไปสักพักจะเห็นตึกแถวฝั่งขวามือห้องหนึ่งขาย 
‘ก๋วยเตีย๋วเนือ้ตุน๋’ สาวกเนือ้หรอื Meat Lovers 
ไปแถบนัน้แล้วอย่าได้พลาด จะเกาเหลาเนือ้ตุน๋ 
หรือเกาเหลารวม กินกับข้าวเปล่า หรือจะสั่ง
แบบกินเส้น ก็ได้ความครับ

นั้น, ว่ากันแบบมื้อเช้ากับมื้อกลางวัน 
แต่ถ ้าอยู ่ถึงเย็น ผมมักจะฝากท้องไว ้กับ
หาบ ‘ข้าวต้มเครื่อง’ ที่เป็นรถเข็นครับ หาบ
นี้อยู่ฝั ่งเดียวกับโรงพยาบาล ให้เดินไปทาง
สะพานควาย ก่อนถึงส่ีแยกไม่ก่ีมากน้อยจะ
เจอกับรถเข็นข้าวต้มเจ้าที่ว่า ใกล้ๆกันมีหาบ 
ก๋วยจับ๊ ข้าวต้มเครือ่งหาบนีม้ทีัง้หมสูบั กระดกู
หมู กุ้ง ปลา ปลาหมึก สารพัดครับ ข้าวต้ม
ปลานั้นมีน�้าจ้ิมเต้าเจ้ียวรสเด็ด พร้อมข่าแห้ง
หั่นฝอยโรย นี่ถ้ามีเต้าหู้ทอดโรยหน้าให้ด้วย
นี่ เป็นระลึกชาติได้ถึงข้าวต้มปลากับหัวปลา                       
หม้อไฟ ที่ตลาดยอด ข้างโรงหนังบุศยพรรณ 
ย่านบางล�าพูโน่นได้เลย

อ้อ, ข้าวต้มหาบนี้หยุดขายวันจันทร์นะ
ครับ ด้วยเหตุผลทางเทศกิจ ขายช่วงสี่ซ้าห้า
โมงเย็นเป็นต้นไป ไม่ถึงสองทุ่มก็เก็บหาบ
แล้วล่ะครับ

อร่อย
ร   อ   บ   ๆ   เ   ป   า   โ   ล
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ICบริษัท โคไนซ อีเล็คโทรนิค จำกัด
4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คูสาย) โทรสาร 02.275.7023
ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด พลาซา โทร. 02.255.6451 • ชั้น 3 ซีคอน สแควร โทร. 02.721.9223
เชียงใหม โทร. 053.222.154 • นครศรีธรรมราช โทร. 075.346.752
สาขา     บางกะป • งามวงศวาน • บางแค • สยามพารากอน  สาขา          รังสิต • รัตนาธิเบศร • แฟชั่นไอสแลนด

e-mail: conice@conice.co.th • www.conice.co.th

Makers of the
�nest subwoofers

in the world!





Life Entertainment เป็นสื่อสัมพันธ์สรรสร้างวงการเครื่องเสียง จัดทำาขึ้นเป็นประจำาทุกสองเดือน เพื่อจ่าย แจก
ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจโดยมิได้คิดมูลค่า บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยแจ้งความจำานง ไปยัง
บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำากัด เลขที่ 4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: pornpinun@conice.co.th

4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คู่สาย)

ชำาระค่าไปรษณียากรแล้ว

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๓/๒๕๔๓

ปณฝ. สุทธิสาร
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