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ส า ร บั ญ

Life Entertainment เป็นสื่อสัมพันธ์สรรสร้าง        
วงการเครื่องเสียง จัดท�าขึ้นเป็นประจ�าทุก 
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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
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บ ท ค ว า ม

 17 อ้าว...เครื่องเสียง
  ซ่อมไม่ได้แล้วเหรอ
  เล่นได้ไม่ถึง 20 ปีเลย

 22 มองไปข้างหน้า แลมาข้างหลงั 

ท ด ส อ บ

 28 Equipment Review
  Velodyne vPulse
  In-Ear Headphones

 31 In-House Test
  NAD T 777   
  A/V Receiver High-End
	 	 เทพชัดๆ
  SoundCast
  BlueCast Bluetooth 
  Receiver
	 	 เมื่อ	Smartphone	กลายเป็น
	 	 ส่วนหนึ่งของระบบ	Hi-Fi

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

 11 New Products

 24 Custom File

 38 Movie Review

 41 Oral Care

 42 เฮลธ์ แอนด์ แคร์

 44 ไลฟ์ แอนด์ สไตล์

 46 เรื่อง-ดีดี- -
  ที่ผ่านมาทาง(e)เมล

 50 มุมสบาย

สําหรับวสันต์ฤดูของเราปีนี้ ท้องฟ้าอึมครึมกว่าปกตินะคะ ไม่ทราบว่านอกจากฝนจะตก
ปกติแล้ว จะมีฟ้าผ่าอะไรที่ไหนรึเปล่าเอ่ย? เศรษฐกิจก็แย่ การเมืองก็ยุ่ง แล้วพวกเราคน
ท�ามาหากินก็ไม่รู้ว่าแต่ละเดือนจะมีอะไรเกิดขึ้น และเราควรจะใช้ชีวิตหรือวางแผนงาน
ได้อย่างไรดี เอาเป็นว่า ค่อยๆคิดเป็นวันๆไปนะคะ ไม่มีความทุกข์ร้อน วิตกกังวลถึงวัน

พรุ่งนี้ คิดแต่วันนี้วันเดียว ใครอธิษฐานได้ก็อธิษฐานไป ใครสวดมนต์ได้ก็สวดไปแล้วกันนะคะ

อยากเล่าเหลือเกินว่าเราไป Road Show ที่ล�าปางคนมากมายไม่น่าจะเป็นร้อย น่าจะ
เป็นพันมากกว่านะคะ คุณอ๋อม อรรคพันธ์ มาช่วยเล่าถึงความสะดวกและง่ายในการใช้งานของ 
VISO 1 และเสียงที่ไพเราะของหูฟัง PSB ด้วย แล้วก็ร้องเพลงให้แฟนๆฟัง เสร็จแล้วเราก็มี
คุณตู่ ภพธร มาร้องเพลงมันๆ โอ้โฮ 2 ท่านนี้เรียกเสียงกรี๊ดสุดสุดไปเลยค่ะ

เสร็จจากงานที่ล�าปางจากเหนือเราก็ลงใต้ไปหาดใหญ่ เพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆ เรา
จัดที่ห้างวิชชุสิน ปรากฏว่าก็มีลูกค้ามาฟังเครื่องและคนมาดูงานเราเต็มร้านเลยเช่นกันค่ะ 
สนุกสนานกันมากเลยค่ะ คุณอ๋อมมาร้องเพลงจากละครและร่วมเล่นเกมส์ค่ะ สมาชิกชาว
ภาคอีสานรอพบกับพวกเรานะคะ เดือนตุลาคมเราไปแน่ค่ะ พบกันที่ขอนแก่นนะคะ ส่วนชาว
กรุงเทพฯ รอเดือนธันวาคมนะคะ

เดือนนี้ตามค�าขอหลายคนบอกเวลาไม่ลดราคาแล้วไม่สนุกเลย ขอลดราคาด้วยและ
ผ่อนด้วย เราก็เลยจัดตามค�าขอนะคะ มีลดราคาหลายรุ่นเลยค่ะ ทั้ง NAD, PSB, NHT และ 
SoundCast ตัวใหม่ เพื่อให้ท่านได้ทดลองใช้ Wireless Hi-Fi ไม่ต้องมีสายก็มีเสียงเยี่ยมสุดๆ 
เลยค่ะ ดใูนเล่มนะคะ จะมรีายการลดให้ดูว่ามีอะไรบ้าง และยงัได้ผ่อน 0% อกี 6 เดอืนค่ะ น่าซือ้                                                                                    
มากเลยนะคะ มาดูกันให้ได้นะคะ แวะมาเซย์ Hello ทักทายกันนะคะ

ด้ ว ย ค ว า ม ร ะ ลึ ก ถึ ง ค่ ะ
 

สวสัดค่ีะ ท่านสมาชกิ

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

ท่านที่เกิดเดือนกันยายน-พฤศจิกายน
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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Muku รีโมทควบคุม              
การถ่ายภาพบนมือถือ

ยุคนีค้อืโลกแห่งการแบ่งปัน
นะคะ ทกุคนต่างถ่ายรปู อัพ                               

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

มาเล่น Mario Kart                 
แบบบังคับมือกันเถอะ!!

หลายๆท่านต่างก็มีความ
ฝันที่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิต

จริงใช่มั๊ยคะ? บางคนก็อยากให้                               
เหล่าการ์ตูนที่รักออกมาโลดแล่น                             
ได้จริงในโลก หรือแม้แต่กระทั่ง
เจ้าเกมส์มาริโอที่เล่นกันตั้งแต่
เด็กๆ ตอนนี้บริษัทนินเท็นโด   
ผู้สร้าง ได้รวบรวมไอเดียผลิต
เจ้า Mario Kart 7 Drift IR ออก                              
มาให้เป็นรถยนตร์บังคับโกคาร์ท                            
แล้วนะคะ ไม่ต้องเปลืองพลังงาน                             
ลงไปขับจริงๆ แต่ใช้รีโมทบังคับ
ตัวการ์ตูนสุดโปรดของเราได้เอง 
ไม่ว่าจะเป็น มาริโอ ริวกิ หรือ
ดองกี ซึ่งทั้ง 3 ตัวนี้สามารถ
ควบคุมให้เคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง
เพยีงปลายนิว้สมัผสั พร้อมฟังค์ชนั 
ดริฟท์เทโค้งกระจาย เค้าบอกว่า
เจ้ามาริโอ คาร์ท สามารถน�าไป
เล่นได้ทุกที่ตั้งแต่บนทางเท้ายัน
สนามหน้าบ้าน จะเล่นคนเดียว                     
หรือรวมก๊วนมาเล่นกันเป็นทีม
แข่งกันก็ยังได้ แม้จะดูเหมือน

หน่อมแน้ม เป็นเกมส์รถบังคับ
บ้านๆทั่วไป แต่คิดผิดค่ะ เพราะ
ทั้ง 3 ตัวถูกออกแบบมาให้มี
บุคลิกเหมือนกับในเกมส์เลย ดัง
นั้นการบังคับแต่ละตัวก็แตกต่าง
กันไปตามคาแร็คเตอร์ เรียกว่า
ต้องใช้ความสามารถและทักษะ
ในระดับนึงเลยค่ะ

เจ้ามาริโอ คาร์ท นี้เหมาะ
กับเด็กที่มีอายุ 6 ขวบขึ้นไป
นะคะ หากสนใจราคาเริ่มต้นที่ 
1,000.-ไปจนถึง 3,000.-บาทโดย
ประมาณค่ะ 

  ■ ที่มา: thinkgeek

Memo Mug                         
แก้วจดๆเขียนๆกันลืม

ไอเดียของคนเรามันไม่บอก
ไม่กล่าวหรอกนะคะ ว่าจะมา

เมื่อไหร่ ตอนตั้งใจคิด ตั้งใจท�า
ก็ไม่ยักกะคิดออก พักสมองเดิน
ไปชงกาแฟแป๊บเดียว ไอเดีย
พลุ่งพล่านซะงั้น ครั้นกลับมา
นั่งที่โต๊ะจะเขียนงาน อ้าว...ลืม
ซะแล้ว 555 แต่ไม่ต้องห่วงแล้ว
ค่ะ ตอนนี้เรามีสิ่งอ�านวยความ
สะดวกส�าหรับพวกความจ�าสั้น 
แล้วล่ะค่ะ เรียกสั้นๆว่า “Memo 
Mug” หรือภาชนะแสนเก๋ที่เป็น
ทั้งแก้ว และกระดานไวท์บอร์ด
ในตัว ใครที่เกลียดเวลานึกอะไร
ออกแล้วไม่มีที่จด ต้องใช้แก้วนี้
เลยค่ะ ลองนึกภาพท่านพักผ่อน                       
อยูใ่นห้องรบัรอง หรอืห้องประชมุ                           
แล้วนึกถึงสิ่งที่ตัวเองต้องท�า แต่
ไม่มีกระดาษจดดูสิคะ หายนะ
ของชีวิตเลยนะคะ หันซ้ายแลขวา                               
ไม่เจออะไรก็ต้องเป็นแก้วกาแฟ
นี่แหละค่ะ ใกล้มือที่สุด เพราะ
หลายๆท่านดื่มกาแฟในตอนเช้า                              
อยูแ่ล้ว ก็เป็นช่วงทีไ่ด้นัง่วางแผน                             
ว่าวันนี้ต้องท�าอะไร เราก็ดื่ม
กาแฟไปด้วย นั่งจดไปด้วย ซึ่ง                            
Memo Mug นี้ ผลิตจากเซรามิค                         
เหมอืนแก้วทัว่ไปนีแ่หละค่ะ พเิศษ                              
ตรงที่ด้านหนึ่งของแก้วคือพื้น

ว่าถ่ายออกมาแล้วหน้าตาเรา
ดูดีที่สุด (ในระยะทางไม่เกิน 
10 เมตรเท่านั้น) จากนั้นก็กด
ชัตเตอร์บนรีโมทได้เลยทันที ซึ่ง 
เจ้า Muku นีใ้ช้งานได้นานถงึ 2 ปี                                
โดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรีย์ค่ะ 
มีขนาดเล็ก บาง น�้าหนักเบา
พกพาสะดวก ใช้เป็นพวงกุญแจ
ก็ยังได้ค่ะ คาดว่า Muku จะวาง
จ�าหน่ายสิ้นปีนี้ ในราคาไม่เกิน 
1,000.-บาทค่ะ

  ■ ที่มา: kickstarter

ลงโซเชยีลมเีดยี เพือ่บอกให้
เพื่อนหรือคนรู้จักรู้ว่าเราท�าอะไร 
อยู่ที่ไหน กับใคร แต่ปัญหาของ
การถ่ายภาพยังไงให้ออกมาสวย 
พอดีนี่สิ เป็นสิ่งที่แก้ไม่ตกจริงๆ 
สมมุติไปงานมีตติงแล้วอยาก
ถ่ายรูปหมู่ อ้าว....ใครจะเสียสละ
เป็นตากล้องล่ะคะ จริงมั๊ย? วันนี้           
ค่ะ เรามีอุปกรณ์เสริมมาฝาก
ท่านผู้อ่าน LE ที่ชอบแชะรูปด้วย
กล้องบนมือถือทั้งบน iPhone, 
iPad หรือว่า Android เจ้าสิ่งนี้
เรียกว่า “Muku” ชัตเตอร์ รีโมท
ควบคุมการถ่ายภาพบนมือถือที่
ง่ายต่อทุกมุมมองที่ท่านต้องการ
นั่นเองค่ะ

Muku ชัตเตอร์ รีโมท 
สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์
มือถือของค่าย Apple ได้เลย
โดยไม่ต้องพึ่งแอพพลิเคชันใดๆ 
ทัง้สิน้ แต่ถ้าเป็นระบบแอนดรอยด์                          
อย่าง Samsung ต้องโหลด   
โพรแกรมที่ชื่อ “Shutt Camera” 
เพิ่มก่อนค่ะ การใช้งานก็แสน
จะง่าย เพียงเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ              
ตั้งกล้องให้ได้มุม ได้องศาที่คิด
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ผิวสีขาวเรียบๆคล้ายกระดาน
ไวท์บอร์ดไว้ให้เราขีดเขียน อีก
ด้านคือที่วางปากกานั่นเอง แก้ว
เตือนความจ�านี้ราคาประมาณ 
400.-บาทเท่านั้นค่ะ

นอกจากจะซื้อใช้เองแล้วยัง
สามารถซื้อเป็นของขวัญน่ารักๆ
ให้กับเพื่อนสมองปลาทองด้วย
นะคะ

  ■ ที่มา: mocha

ezShade                            
Beach Umbrella                  
ที่เป็นมากกว่าร่มริมหาด

อากาศบ้านเราเอาแน่ เอา
นอนไม่ได้จริงๆนะคะ 

กลางวันก็ร้อนแดดแผดเผา เลิก
งานฝนกลับตกหน�่าระห�่าซะงั้น 
ใครที่ชอบหนีร้อนไปพึ่งเย็นอย่าง 
ชายทะเลหรอืน�า้ตก เรามแีกดเจท็                                
มาน�าเสนอค่ะ มันคือ “ร่ม
กันแดด” นั่นเอง...เอง...เอง 
ท่านผู้อ่าน LE ก�าลังงงใช่มั๊ยคะ 
ว่ามันน่าตื่นเต้นตรงไหน จากรูป

มันก็เหมือนร่มกันแดดริมทะเล         
ทั่วๆไปนั่นแหละค่ะ แต่ความ
พเิศษของมนัอยูท่ีส่ามารถกนัรงัสี 
UVA/UVB ได้ถึง 99 เปอร์เซ็นต์
เลยนะคะ นอกจากนั้นยังป้องกัน
การสะท้อนกลับของร่มกันแดด
คันอื่นๆได้อีกด้วย

“ezShade Beach Umbrella” 
นี้มีขนาดเล็กมากค่ะ พกพาง่าย              

สะดวก พับเก็บได้และมีน�้าหนัก
เบา อยากเอาติดรถไปกางที่ไหน               
ก็ไม่ยุ่งยาก จากข้อมูลเค้าบอก
ว่าร่มกันแดดนี้ได้รับรางวัล
นวัตกรรมดีเด่นมาด้วยนะคะ 
เพราะถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อ
การใช้งาน ไม่ว่าพระอาทิตย์จะ
ส่องไปทางไหน ก็หันร่มบังไป
ทางนั้นได้เลย โดยที่ไม่ต้องดึง
ขึ้น-ลงเหมือนร่มชายหาดทั่วๆไป 
ท่านใดสนใจสามารถติดตามอ่าน
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งที่มา
ด้านล่างค่ะ

  ■ ที่มา: coolest-gadget

ป๊อบคอร์น...                    
อร่อยจริง หรือแค่กระแส

ตอนนี้กระแสป๊อบคอร์น 
หรือภาษาชาวบ้านคือ

ข้าวโพดคั่วกลับมาฮิทติดลมบน
กันอีกแล้วนะคะ เมื่อคนไทย
เริ่มมองว่าป๊อบคอร์นเป็นสินค้า
พรีเมียมหรือเป็นของที่หากิน
ง่าย แต่หาอร่อยกินยาก ดังนั้น
ไม่น่าแปลกที่เหล่าวัยรุ่นเมือง
ไทยจะเห่อป๊อบคอร์นที่มีชื่อว่า 
“Garrett” จากประเทศสิงคโปร์ 
ถึงขนาดบินไปซื้อกินถึงที่เลย
ทีเดียว บางคนที่ไปก็หอบหิ้วมา
ฝากเพื่อนฝูงกลายเป็นของฝากที่

ดึดดูดมากๆในตอนนี้ค่ะ
เท่านั้นยังไม่พอตามห้าง

สรรพสินค้าในบ้านเรา ยังมีคน
ไทยท�าแบรนด์ป๊อบคอร์นให้ดู
เป็นข้าวโพดคั่วส�าหรับตลาดบน
อีกด้วย โดยตั้งราคาไว้ที่ราคา
ถุงละ 50.-บาทขึ้นไป มีให้เลือก
หลากหลายรสชาติ ก็แล้วแต่ว่า 
ใครจะชอบเคม็ หวาน วาซาบ ิชสี                             
อู๊ยยย...เยอะแยะไปหมด

แต่ส�าหรับผู้ที่ชอบกินป๊อบ
คอร์นจริงๆ แนะน�าว่าเราท�า
กินเองก็ได้ค่ะ ลงทุนซื้อเครื่อง
นึงก็จบแล้ว เซฟต้นทุนไปเยอะ
เลย ด้วยเจ้านี่ค่ะ “Mini Retro 
Popcorn Maker”  เห็นรูปร่าง
หน้าตาขนาดเล็ก กะทัดรัด ขอ 
บอกว่าประสิทธิภาพไม่ธรรมดา
นะจ๊ะ เพราะใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที
เราก็ได้ข้าวโพดคั่วฝีมือตัวเอง
ออกมาทานได้แล้ว การใช้งาน
ก็ง่ายมากค่ะ เพียงแค่เรามีเมล็ด
ข้าวโพด เสียบปลั๊ก เครื่องก็
พร้อมงานแล้วค่ะ รสชาติที่ได้ขึ้น
อยู่กับเมล็ดข้าวโพดที่เราใส่ไป
นะคะ อาจเติมเกลือ หรือเนย
ตามความชอบ ที่ส�าคัญท�าความ
สะอาดง่ายด้วยค่ะ

  ■ ที่มา: firebox



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกที่รัก
ทุกท่าน ขอต้อนรับกลับ

เข้ามาสู่ “จากโชว์รูม” ที่ทุกท่าน
รอคอยกันนะคะ ช่วงนี้พวกเรา
ที่เดินทางกันสนุกสนานทีเดียว 
สองเดือนที่ผ่านมา มีทั้งไป                             
เยีย่มเยยีนแฟนๆกนัท้ังภาคเหนอื 
ภาคใต้ กันเป็นที่สนุกสนาน
จริงๆค่ะ เรียกว่างาน Road 
Show ภายใต้ชื่อ “Conice Hi-Fi 
Hi-Style” ที่เราจัดขึ้นนั้นประสบ
ความส�าเร็จอย่างงดงามจริงๆค่ะ

เริม่จากกลางเดอืนกรกฎาคม 
2556 เราไปเริ่มงานแรกของ

ปีกันที่จังหวัดล�าปางค่ะ กับ
งาน Conice Hi-Fi Hi-Style 
in Lampang ที่เราร่วมจัดกับ
ร้านเจียวพานิช ซึ่งเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายชั้นยอดของเราแห่ง
ภาคเหนือ ในจังหวัดภาคเหนือ
ที่แสนสงบ สบาย น่าอยู่มากๆ 
จังหวัดนี้แฟนๆโคไน้ซ์ฯของเรา
เยอะจริงๆค่ะ เรียกว่าช่วงเวลา 
3 วันที่เราจัดงานกันนี่ ไม่มีเหงา
เลย สมาชิกภาคเหนือทั้งจาก
ล�าปางและจังหวัดใกล้เคียง แวะ
มาเยี่ยมเยียนทักทายกันตลอด
เลยค่ะ น่ารักจริงๆสมาชิกภาค

เหนือเนี่ย ท�าให้อยากไปจัดกัน
อีกหลายๆๆๆครั้งจริงๆค่ะ

ส�าหรบัไฮ-ไลท์ของงานนัน้
อยูท่ีว่นัอาทติย์ที ่14 กรกฎาคม 
ทีเ่ราได้รบัเกยีรตจิากสองศลิปิน 
ดาราชือ่ดงัคอืคณุอ๋อม-อรรคพนัธ์                              
นะมาตร์ รูปหล่อ คนเดิม 
ขวัญใจโคไน้ซ์ฯของเรา มาร่วม
เล่าประสบการณ์การใช้งาน
เครื่องเสียง NAD (คุณอ๋อม
แกใช้อยู่หลายรุ่นเลย), หูฟัง 
PSB M4U 2 และก็เล่นเกมส์
กับแฟนๆที่มารอกันอย่าง
สนุกสนาน เรียกว่าเสียงกรี๊ดนี่ 
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เล่นเอาหูอื้อเลยค่ะ และพอเสร็จ
จากคุณอ๋อมแล้ว เราก็มาต่อด้วย
นักร้องหนุ่ม คุณภาพ เพราะ
เสียงดี เพลงเพราะ และเป็นคน
ที่ Nice มากๆอย่างคุณตู่-ภพธร                         
โอ้โห รายนี้ขึ้นมาร้องแต่ละเพลง                         
สาวๆใจละลายเล้ย เพลงเพราะๆ                                 
ท้ังนัน้เลยค่ะ คณุตูน่ีก่ส็ดุๆจรงิๆ 

เรียกว่างานที่เราจัดกันที่
ลานล�าปางหนา ในห้าง Central 
Plaza Lampang นี่ ผู้คนแห่
มากันแบบล้นทะลักห้างแทบจะ
แตกกันเลยทีเดียว นับเป็นวันที่
สนุกสนานและเปี่ยมสุขมากๆกัน

ทุกฝ่ายเลยค่ะ ไม่เชื่อก็ลองดูภาพ
บรรยากาศกันนะคะ

พอเสรจ็จากล�าปาง เรากเ็ว้น
วรรคกนัอยูไ่ม่นาน กย็กทมีลง
ไปใต้กนัอกีครัง้ คราวนีเ้ราลงไป
ทีอ่�าเภอหาดใหญ่กนัค่ะ กเ็ป็น
อกีครัง้ท่ีเราร่วมมอืกบัตวัแทน
จ�าหน่ายชัน้น�าของอ�าเภอหาดใหญ่                             
คือ ห้างวิชชุสิน กันค่ะ ซึ่งห้าง
วิชชุสินนี้หลายท่านคงจะทราบ 
(และหลายท่านคงยังไม่ทราบ) 
ว่าเรานั้นมีบูธแบบถาวรตั้งอยู่
ภายในบริเวณชั้น 1 ของห้าง
เลยค่ะ ซึ่งบูธนี้เรามีเจ้าหน้าที่

ฝ่ายขายของเราประจ�าการอยู่ 
คอยให้บริการท่านเต็มเวลาค่ะ 
คือจะเรียกว่าเป็นสาขาย่อยของ
เราก็คงไม่ผิดหรอกค่ะ

ซึ่งคราวนี้เราได้ท�าการ
ปรับปรุงบูธใหม่ให้มีสัดส่วน
สวยงาม เหมาะกับการเดโมฯ
ให้ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น พร้อมทั้งเติมสินค้าลงไปให้                              
ครบครนัมากยิง่ขึน้ เรยีกว่าลกูค้า                          
สมาชิกที่อยู่ในโซนหาดใหญ่นี่ มา
ที่นี่ก็ได้ลองได้ฟังเครื่องเสียงและ
ล�าโพงของเรากันได้หลากหลาย
รุ่น ครบครันค่ะ 

ส�าหรับงานนี้เราจัดขึ้นใน
ช่วงวันที่ 1-15 สิงหาคมที่ผ่าน
มา และก็เช่นกันคือ ไฮ-ไลท์ก็
อยู่ที่วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม ซึ่ง
เป็นอีกครั้งที่คุณอ๋อม-อรรคพันธ์                            
นะมาตร์ มาร่วมเล่าประสบการณ์
การเป็นเจ้าของ NAD และ PSB 
ให้แฟนได้ฟังกัน และก็เป็นอีก
ครั้งที่ผู้คนหลั่งไหลกันมาจนห้าง 
(วิชชุสิน) แทบแตก (อีกแล้ว)  
ไม่เชื่อ ก็ต้องดูภาพบรรยากาศ
กันค่ะ

กเ็รยีกได้ว่าสองงาน Conice 
Hi-Fi Hi-Style in Lampang & 
Haadyai ของเรานี่ ประสบความ
ส�าเร็จกันล้นหลามจริงๆ 

รอบหน้า แน่นอนว่าชาว
อีสานเตรียมตัวกันไว้นะคะ กับ
งาน Conice Hi-Fi Hi-Style in 
Khon Kaen 2013 ซึ่งร่วมกับ
ร้าน STS Audio จัดกันเป็นครั้ง
ที่ 3 กันแล้ว ที่ Central Plaza 
Khon Kaen อีกครั้งที่เราจะยก
ทีมยกสินค้าราคาพิเศษเยี่ยมๆ
มาให้ชาวอีสานได้เล่น ได้ลอง 
ได้เป็นเจ้าของกัน ในราคาสุด
พิเศษกันอีกครั้ง ในวันที่ 24-27 
ตุลาคม 2556 นี้ ซึ่งรายละเอียด
ลึกๆชัดๆ ขอได้โปรดติดตาม
กันอีกทีใน Life Entertainment 
ฉบับหน้านะคะ

โพรโมชันประจำ�เดือนนี้

ทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวประจ�า
ฉบับที่ทุกท่านรอกันว่า 

เดือนนี้สิงหา-กันยา เราจะมี
สินค้าอะไรมาท�าราคาพิเศษกัน
บ้าง และเพื่อไม่ให้เป็นการเสีย
เวลา...เรามาดูกันเลยค่ะ

SoundCast 
Introduction Special

โพรฯแรกแห่งเดือน เป็น
โพรฯพิเศษจริงๆ เพราะเป็น
ครั้งแรกที่เราจัดราคาพิเศษ กับ
สินค้าน้องใหม่ล่าสุดของเราคือ 
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SoundCast นั่นเอง
ก็เพราะว่าตอนนี้สินค้า 

SoundCast ได้เข้ามาในสต็อค
ของเราครบทุกรุ่นแล้ว ก็ถึงเวลา                        
จัดราคาดีๆแบบ Introductory                               
Price ให้ได้ลองได้เล่นกันนั่นเอง                           
ค่ะ ซ่ึงเราน�าเสนอกันเฉพาะช่วง                                
นี้ และจากนั้นก็จะปรับกลับไป                              
เท่าเดิมและคงอีกนานนนนนนน                                 
กว่าที่จะมีราคาแบบนี้อีก ก็เลย
อยากจะบอกว่า ท่านไหนใครที่
อยากลอง อยากเล่น ระบบเสียง
ไร้สายเยี่ยมๆละก้อ เป็นโอกาส
ของท่านแล้วค่ะ มาดูกัน

รุ่นแรก ไฮ-ไลท์เลยกับระบบ
ล�าโพงไร้สายอย่างสิ้นเชิง ที่ 
ยอดเยี่ยม ใช้งานหลากหลาย 
และเสียงดี อย่าง OutCast Jr.                               
ซึง่ราคาปกตอิยูท่ีตู่ล้ะ (เป็นล�าโพง                            
แบบ 2.1 ตู้เดียว) 37,000.-บาท 
แต่ราคาแนะน�าตัวเที่ยวนี้ขอปรับ
ลงมาเหลือเพียง 25,800.-บาท
เท่านั้นค่ะ

ซึ่งส�าหรับ OutCast Jr. นั้น 
ก็ยังมีอุปกรณ์เสริมให้ใช้งานได้
หลากหลายมากขึ้นเป็น Option 
พิเศษ ซึ่งเราก็เอามาลดราคากัน
ดังนี้ค่ะ

iCast แท่น iPod Dock 
เพื่อส่งสัญญาร iPod แบบไร้สาย   
ไปที่ OutCast Jr. จากราคาปกติ                         
11,000.-บาท ลดเหลือ 7,700.-
บาท

UAT 250 E อุปกรณ์ แปลง
สัญญาณจากเครื่องเสียง เช่น 
เครื่องเล่นซีดี หรือคอมพิวเตอร์ 
ให้เป็นสัญญาณไร้สายส่งไป
ที่ OutCast Jr. จากราคาปกติ 
10,000.-บาท ลดเหลือ 7,000.-
บาท

BlueCast อุปกรณ์ใหม่ล่าสุด 
ตัวรับสัญญาณ Bluetooth AptX 
เพื่อรับสัญญาณเสียงไร้สายจาก
มือถือ Smartphone เพื่อต่อเข้า
กับ OutCast Jr. (หรือจะน�าไป
ใช้กับเครื่องเสียงอื่นๆก็ได้ด้วย) 
จากราคา4,000.-บาท ลดเหลือ

เพียง 2,800.-บาท
นอกจากนัน้ สินค้ากลุ่มไร้สาย                             

อื่นก็ราคาพิเศษ
SubCast ชุดรับ/ส่งไร้สาย 

ส�าหรับระบบเสียงทั่วไป เพื่อ
ส่งสัญญาณไร้สาย จากราคา
ปกติ14,000.- ลดเหลือเพียง 
9,800.-บาท

SurroundCast ชุดรับ/ส่ง
สัญญาณเสียงจากล�าโพงแบบ  
ไร้สาย (มีแอมป์ในตัว) จากราคา
ปกติ 11,000.-บาท ลดเหลือ
เพียง 7,700.-บาท

NAD ก็มีลด 

และนอกจากสินค้าน้องใหม่                              

จะมรีาคาแนะน�าตวักนัแล้ว สนิค้า
พีใ่หญ่อย่าง NAD กม็รีาคาเยีย่มๆ                             
มาให้ได้เล่นได้ลองกันค่ะ

มาดูกันเลยว่าเดือนนี้ NAD 
มีราคาอะไรให้ท่านได้เลือกกัน

NAD C 316BEE จากราคา
ปกติ 16,000.-บาท ลดเหลือ 
11,160.-บาท

NAD C 326BEE จากราคา
ปกติ 23,000.-บาท ลดเหลือ 
16,000.-บาท

NAD C 356BEE จากราคา
ปกติ 31,500.-บาท ลดเหลือ 
21,900.-บาท 

NAD C 375BEE จากราคา
ปกติ 69,000.-บาท ลดเหลือ 

  ■ NAD C 316BEE จากราคาปกติ 16,000.-บาท ลดเหลือ 11,160.-บาท

  ■ NAD C 326BEE จากราคาปกติ 23,000.-บาท ลดเหลือ 16,000.-บาท

  ■ NAD C 356BEE จากราคาปกติ 31,500.-บาท ลดเหลือ 21,900.-บาท

  ■ OutCast Jr. ราคาแนะน�าตัวปรับลงมา
เหลือเพียง 25,800.-บาท

  ■ iCast แท่น iPod Dock แบบไร้สาย
ลดเหลือ 7,700.-บาท

  ■ UAT 250 E จากราคาปกติ 10,000.-
บาท ลดเหลือ 7,000.-บาท

  ■ BlueCast ตัวรับสัญญาณ Bluetooth 
Aptx ลดเหลือเพียง 2,800.-บาท

  ■ SubCast ชุดรับ/ส่งไร้สาย จากราคา
ปกติ14,000.- ลดเหลือเพียง 9,800.-บาท

  ■ SurroundCast จากราคาปกติ 
11,000.-บาท ลดเหลือเพียง 7,700.-บาท
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48,000.-บาท
NAD C 390DD จากราคา

ปกติ 121,000.-บาท ลดเหลือ 
84,500.-บาท  

NAD M2 จากราคาปกติ                   
320,000.-บาท ลดเหลือ 
199,000.-บาท

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

NAD VISO Three จาก
ราคาปกติ 40,000.-บาท ลด
เหลือ 20,000.-บาท 

NAD T 748 จากราคาปกติ 
44,000.-บาท ลดเหลือ 21,000.-
บาท

NAD T 777 จากราคา
ปกติ 156,000.-บาท ลดเหลือ 
69,000.-บาท

NAD DAC 1 จากราคา

ปกติ 15,000.-บาท ลดเหลือ 
9,900.-บาท

ล�ำโพงก็มีมำค่ะ

ต้องบอกกันก่อนว่า เมื่อ
เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เรา
มีโพรโมชันลดราคาล�าโพงหลาย
รุ่นเลย แต่น่าเสียดายที่จังหวะ
การออกแจ้งข่าวผ่านทางหน้า
หนังสือ Life Entertainment นี้
ไม่ตรงกัน เราก็เลยขอน�าเอา
ราคาพิเศษนี้มาน�าเสนอต่อเวลา
กันคาบเกี่ยวมาเดือนนี้ด้วยเลย
นะคะ ท่านที่พลาดการแจ้งข่าว
ไปจะได้มีโอกาสกันอีกรอบค่ะ

ล�าโพงในงวดนี้ เรามีลด
ราคาหลายรุ่นเลย มาดูกันค่ะ 

PSB Image B4 จากราคา
ปกติ 14,000.-บาทต่อคู่ ลดเหลือ
เพียง 5,900.-บาทต่อคู่

  ■ NAD C 375BEE จากราคาปกติ 69,000.-บาท ลดเหลือ 48,000.-บาท

  ■ NAD C 390DD จากราคาปกติ 121,000.-บาท ลดเหลือ 84,500.-บาท

  ■ NAD M2 จากราคาปกติ 320,000.-บาท ลดเหลือ 199,000.-บาท

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

  ■ NAD VISO Three จากราคาปกติ 40,000.-บาท ลดเหลือ 20,000.-บาท

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

  ■ NAD T 777 จากราคาปกติ 156,000.-บาท ลดเหลือ 69,000.-บาท

  ■ NAD DAC 1 จากราคาปกติ 15,000.-บาท ลดเหลือ 9,900.-บาท
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  ■ คอนเสอร์ท Singha Corporation Presents 
The Platters Live in Bangkok 2013  18 
ส.ค. เวลา 14.00น. ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา 
2,500, 2,000, 1,500, 1,000 และ 500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Sonic Bang The Ultimate 
International Music Festival 24 ส.ค. เวลา 
10.00-24.00น. ณ อิมแพ็ค อารีนา, เอ็กซิ
บิชัน ฮอลล์ 1-4 เมืองทองธานี บัตรราคา 
4,000 บาท

  ■ จุดประกายคอนเสอร์ท ซีรีส์#53 ตอน The 
Story of Us: รวิวรรณ จินดา featuring ชรัส 
เฟื่องอารมย ์24 ส.ค. เวลา 17.00น. ณ หอ
ประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
บัตรราคา 1,200, 1,000 และ 800 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Green Concert#16 Seven 
Return 24-25 ส.ค. เวลา 19.00น. ณ รอยัล 
พารากอน ฮอลล์ บัตรราคา 3,000, 2,500, 
2,000, 1,500 และ 1,200 บาท

  ■ คอนเสอร์ท The Palace: Legend of Retro 
Concert 31 ส.ค. เวลา 18.00น. ไบเทค 
บางนา บัตรราคา 2,500, 2,000, 1,500 
และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Grammy Happy-Face-Tival 
ตอน Party Reunion Concert 31 ส.ค. เวลา 
19.00น. ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี 
บัตรราคา 3,500, 3,000, 2,500, 2,000, 
1,500 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท เพลินจิต 2 คาราบาว ออร์เคสตรา       
14 ก.ย. เวลา 14.00น. และ 19.00น. ณ 
อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี 
บัตรราคา 3,000, 2,500, 2,000 และ 1,500 
บาท

  ■ คอนเสอร์ท Justin Bieber – Believe Tour 
Live In Bangkok 26 ก.ย. เวลา 19.30น. 
ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี บัตรราคา 6,500, 5,000, 4,000 และ 
2,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Black Night Concert…Beautiful 
Broken Heart… 28-29 ก.ย. เวลา 19.00น. 
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ บัตรราคา 3,000, 2,500, 
2,000,1,500 และ 1,000 บาท

  ■ *ทุกการแสดงสามารถติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่ Thai-
ticketmajor ทุกสาขา

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ วัน
ที่ 23 ต.ค. ตรงกับวันปิยมหาราช

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

  ■ Justin Bieber

PSB Image B5 จากราคา
ปกติ 18,000.-บาทต่อคู่ ลดเหลือ
เพียง 9,500.-บาทต่อคู่

PSB Image B6 จากราคา
ปกติ 20,000.-บาทต่อคู่ ลดเหลือ
เพียง 12,900.-บาทต่อคู ่

NHT Classic Four จาก
ราคาปกติ 114,000.-บาทต่อคู่ 
ลดเหลือเพียง 65,000.-บาทต่อคู่

ผ่อนต่อ 0% อีก 6 เดือน

และหากจะบอกว่าราคา
พิเศษที่ท่านเห็นผ่านตามานั้น 
พิเศษแล้ว ก็ต้องบอกว่ายังไม่พอ
ค่ะ เพราะจากราคาที่ท่านเห็น
นั้น ท่านยังเอาไปผ่อนต่อกัน
ได้อีก 6 เดือนแบบไร้ดอกเบี้ย
ด้วยค่ะ

สดุๆแบบนีอ้ดใจไม่ไหวกนั
แล้วใช่ไหมคะ เอาเป็นว่าโพรโมชนั                                  
รอบนีก้เ็ช่นเคย คอืพบได้ทีโ่คไน้ซ์ฯ                              
ทุกสาขา ในกรุงเทพฯ ก็                          
ส�านกังานใหญ่ซอยหอการค้า, 
Central World Plaza, Seacon 
Square, สาขาใน PowerMall 
บางกะปิ, งามวงศ์วาน, พารากอน,                             
บางแค, สาขาใน The Power by                               
Home Pro รังสิต (มีพนักงาน                        
ใหม่ไปประจ�าแล้วนะคะ), 
รตันาธเิบศร์ และแฟชัน่ไอส์แลนด์ 

ต่างจังหวัดที่ร้านค้าตัวแทน
จ�าหน่ายทั่วประเทศ ภาคเหนือ           
สาขาเชียงใหม่, ภาคใต้                   
นครศรีธรรมราช, วิชชุสิน 
หาดใหญ่ 

โพรโมชันนี้เริ่มตั้งแต่วัน
ที่ 16 สิงหาคม ไปจนถึง 15 
กันยายนนี้ค่ะ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
นะคะ

  ■ NHT Classic Four ลดเหลือเพียง 
65,000.-บาทต่อคู่

  ■ PSB Image B6 ลดเหลือเพียง 
12,900.-บาทต่อคู่ 

  ■ PSB Image B5 ลดเหลือเพียง 
9,500.-บาทต่อคู่

  ■ PSB Image B4 ลดเหลือเพียง 
5,900.-บาทต่อคู่
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NEW
PRODUCTS
■  ‘กองบรรณาธิการ’

PSB Imagine T2         
ดาวดวงใหม่จาก PSB

หากจะพูดถึงล�าโพงจากฝีมือ
การออกแบบของ Paul 

แห่ง PSB แล้ว ในช่วงปีที่ผ่าน
มาก็คงจะต้องไม่พลาดที่จะพูดถึง
ล�าโพง PSB Imagine T2 เป็น
แน่ เพราะตั้งแต่ออกวางตลาด
โลกเป็นต้นมา นี่คือล�าโพงที่
ประสบความส�าเร็จและได้ค�าชม
จากสื่อต่างๆมากที่สุด อีกทั้งเป็น
ล�าโพงที่แฟนๆ PSB กล่าวขวัญ
ถึง และเรียกร้องให้เรารีบน�ามา
ให้ได้เป็นเจ้าของกันมากที่สุดก็ว่า
ได้รุ่นหนึ่งของ PSB (ในระยะ
หลังนี้) ก็ว่าได้ 

PSB Imagine T2 เป็น
ล�าโพงตัง้พืน้ทรงทาวเวอร์ ซึง่
เป็นรุน่สงูสดุของ PSB Imagine 
Series อนัเป็นซีรส์ีทีค่ัน่ตรงกลาง                            
ระหว่างซีรีส์ระดับกลางยอดนิยม
อย่าง Image Series และรุ่น
ท็อพไฮ-เอ็นด์อย่าง Synchrony 
Series โดยแต่เดิมนั้นจะมีด้วย
กัน 3 รุ่นคือ Imagine B รุ่น
วางหิ้ง, Imagine T รุ่นวางพื้น 
และ Imagine C ล�าโพงเซ็นเตอร์

ส่วน Imagine T2 รุ่นนี้เป็น
รุ่นที่ท�าออกมาเพื่อเสริมความ
ต้องการของนักเล่น นักฟัง ที่
ต้องการเสียงอันยอดเยี่ยมคุ้มค่า                 
ในแบบ Imagine Series โดย
เพิ่มประสิทธิภาพในการตอบ
สนองต่อสัญญาณที่แรงขึ้น เล่น
ได้ดังขึ้น และมีประสิทธิภาพ
ที่เต็มที่ขึ้นในทุกๆด้านซึ่งมีจุด
เด่นดังนี้

■■ ออกแบบบตู้ใหม่ที่สูงขึ้น 
เพิ่มท่อระบายเสียงทุ้ม
เป็น 3 ท่อ ท�างานแบบ  
ตู้เปิด ท�าให้เบสส์ลงได้ลึก
ได้ถึง 34 Hz

■■ ท�างานแบบ 5-ทาง         
ครอสส์โอเวอร์ออกแบบ
พิเศษ เน้นการตอบสนอง

ความถี่ที่ต่อเนื่อง “ไร้รอย
ต่อ” จากไดรเวอร์ทุกตัว

■■ วูฟเฟอร์ออกแบบผลิตเอง                      
โดย PSB กรวยผสม
ระหว่างเซรามคิ/ดนิเหนยีว                      
และโพลีย์โพรไพย์ลีน 
ขอบยาง

■■ ไดรเวอร์แต่ละตัวท�างาน
ในห้องแยกจากกันเป็น
อิสระ

■■ ทวีทเตอร์ไททาเนียม โดม                        
1 นิว้ หล่อเยน็ด้วยแม่เหล็ก                        
เหลว Ferrofluid

■■ ออกแบบโฉมภายนอก
จากสถาบัน Industrial 
Design ชั้นน�า DFID 
โดย Davis Farrage

■■ ความไวสูง 90 ดีบี ไม่
กินวัตต์

■■ วูฟเฟอร์ 5-1/4 นิ้ว 3 ตัว,         
มิดเรนจ์ 4 นิ้ว และ     
ทวีทเตอร์ โดม 1 นิ้ว

■■ ตอบสนองความถี่        
34-23,000 Hz

■■ ต่อใช้งานแบบไบ-ไวร์ 
■■ ผิวลายไม้ Cherry แท้

ซึ่งเมื่อเทียบประสิทธิภาพ
กับรุ่น Imagine T ก่อนหน้านี้
แล้ว จะพบว่า Imagine T2 นั้น 
มีจุดเด่นอย่างมาก ในแง่ของ
การเป็นล�าโพงตั้งพื้น ที่ให้มิติ
เวทีเสียงเป็นสาม-มิติ ราวกับ
เป็นล�าโพงวางหิ้งเล็กๆ ซึ่งเป็น
ประสิทธิภาพที่หาได้ยากมากๆ 
นอกจากนั้นแล้ว จุดเด่นของ 
Imagine Series ก็ยังมีอยู่ครบ 
ไม่ว่าจะเป็นโทนเสียงที่เนียนหู 
เป็นธรรมชาติ เสียงกลางสะอาด
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สะอ้านเป็นธรรมชาติ เบสส์ลื่น
ไหล หนักแน่น และลงได้ลึก 
และยิ่งลึกขึ้นไปอีกเป็นอันมาก
จาก Imagine T2 รุ่นนี้

ความยอดเยีย่มของ Imagine                                   
T2 นั้น ได้รับการยืนยันตั้งแต่
ว่าแรกๆที่เปิดตัวกันเลยทีเดียว 
เพราะสื่อในอเมริกามากมาย
น�าไปทดสอบ และก็ชื่นชมกัน
มากมาย คว้ารางวัลมามากมาย 
ซึ่งเราก็ขอน�ามาเรียบเรียงให้ 
ท่านได้อ่านเพือ่สร้างความเชือ่มัน่                                         
กันมากมาย

The Absolute Sound 
“Top Floor Standing 
Loudspeaker 2012”
& Product of the Year 
Awards 2012 

เริ่มจาก The Absolute 
Sound โดย Robert Greene น�า
เอา T2 ไปทดสอบแล้วบอกว่า 
“นี่คือหนึ่งในล�าโพงตั้งพื้นระดับ  
Top ของปี 2012” เลยทเีดยีว ซีง่                                      
ในบทวิพากษ์นั้น Greene ได้
ชื่นชมเป็นอันมากกับคุณภาพที่               
เหนือชั้น ในราคาที่สมเหตุสมผล                
เป็นที่สุด ถึงกับบอกว่า “นี่คือ
หนึ่งในงานที่ดีที่สุดจาก Paul 
Barton” กันเลยทีเดียว

บางส่วนจากบททดสอบบอก
ว่า “เป็นล�าโพงที่ให้คุณภาพเสียง
ที่เหนือชั้นขึ้นไปอีกขั้น และท�าให้
มาตรฐานที่สูงอยู่แล้วของ PSB 
นั้นสูงขึ้นไปอีก”

“สิ่งที่สังเกตได้ในทันที และ
ท�าให้อึ้งกันไปในทันที คือเสียง
เบสส์ที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้น และ
ทอดตัวลงลึกลงไปอีก ในระดับ
ที่ไม่มีใครที่คิดว่าล�าโพงที่มีขนาด
เท่านี้จะให้เสียงทุ้มลึกสุดและ
แรงปะทะจากดนตรีออร์เคสตรา
ได้เต็มที่เท่านี้มาก่อน”

“ประสิทธิภาพในทุกด้านของ
การออกแบบ โดยเฉพาะกับการ
ตอบสนองที่ราบเรียบเป็นพิเศษ 
ทั้งในและนอกแกนนั้น ช่างดี 

อย่างวิเศษสุดจริงๆ ดีในระดับ
ที่หาคู่แข่งในระดับราคาเดียวกัน
มาเทียบได้ยากจริงๆ”

ซึ่งจากความชื่นชม ณ ตรง
นี้ เมื่อถึงคราวที่ทางนิตยสาร 
The Absolute Sound มีการ
จัดรางวัล Editor’s Choice 
Awards 2012 นั้น Imagine 
T2 ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
หนึ่งในล�าโพง “แนะน�าโดย
บรรณาธิการ” หรือ Editor’s 
Choice Awards ซึ่งเป็นการ
ที่ทางนิตยสารให้เหล่านักเขียน 
นักวิจารณ์ คัดเอาเครื่องและ
ล�าโพงที่พวกเขาเห็นว่าโดดเด่น
เป็นพิเศษ และยอดเยี่ยมที่จะ
แนะน�ากันเป็นพิเศษ 

ยังไม่พอ...เมื่อทางนิตยสาร
ฉบับนี้ตีพิมพ์บทความ “Ultimate 

Loudspeaker Guide” นั้น 
Imagine T2 ก็ไปเป็นหนึ่งใน
ล�าโพงแนะน�าเป็นพิเศษใน
บทความนั้นอีก

“เหมือนล�ำโพงอื่นๆของ 
PSB T2 เป็นล�ำโพงที่ให้กำร
ออกแบบที่เหนือชั้น และให้
ควำมคุ้มค่ำที่สูงเกินรำคำเป็น
อย่ำงมำก”

และพอผ่านมาถงึปลาย
ปี 2012 ถงึบทสรปุแห่งปี PSB 
Imagine T2 ก็สามารถคว้ารางวัล                              
“Mid-Priced Loudspeaker of  
the Years 2012” ไปครองปิดท้าย                                       
ปีกนัแบบสบายๆ เรยีกว่าครบสตูร                                
จาก The Absolute Sound กัน
เลยทีเดียว

โดยจุดที่ทางนิตยสารนี้ได้
กล่าวชื่นชม Imagine T2 เป็น

พิเศษคือ “T2 เป็นล�ำโพงที่ให้
ควำมเที่ยงตรงสูงมำกและเป็น
ล�ำโพงที่ให้เสียงที่สวยงำมจริงๆ”

เท่านั้นยังไม่พอ พอข้ามฝั่ง
มาปี 2013 เมื่อ The Absolute                          
Sound ตพีมิพ์บทความ Guide to 
High Performance Loudspeaker 
นั้นก็เป็นอีกครั้งที่ Imagine T2 
เป็นหนึ่งในล�าโพงประสิทธิภาพ 
สงูทีย่อดเยีย่ม ทีไ่ด้รบัการคดัสรร                               
ลงมาจากหลายร้อยรุ่นลงมา
เหลือเพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้น โดย
ระหว่างทางก็สามารถเอาชนะ
ล�าโพงที่มีราคาแพงกว่ามากมาย
ไปอย่างนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว

เรียกว่ากับ The Absolute 
Sound นี่ T2 กวาดไปเรียบทุก
รางวัลก็ว่าได้!

Sound Stage Hi-Fi 
“Reviewer Choice 
Awards”

และนอกจาก The Absolute 
Sound แล้ว สื่อทางด้าน Online                                 
ที่ได้รับความเชื่อถือสูงมากอีก
แห่งหนึ่งคือ SoundStage ก็ได้
ท�าการทดสอบ Imagine T2 
พร้อมทั้งยกย่องว่าเป็นล�าโพง
ระดับ Reviewer Choice หรือ
ล�าโพงแนะน�าเป็นพิเศษจาก     
ผู้ทดสอบอีกเช่นกัน

Doug Schneider ผู้ทดสอบ
แห่ง Soundstage Hi-Fi บอกว่า 
Imagine T2 คือล�าโพงที่คุ้มค่า
เงินเป็นที่สุดแห่งยุคก็ว่าได้

“อย่าให้ขนาดย่อมๆของ T2 
หลอกคุณเป็นอันขาด เพราะใน
ห้องขนาดใหญ่ของผมนั้น เสียง
จาก PSB คู่นี้นั้น ทั้งใหญ่ ทั้ง
กว้าง ทั้งโอ่โถง สด สมจริงๆ มี
มวลเหมือนจริง เสียงทุ้มดีจน
ล�าโพงที่ใหญ่กว่าและแพงกว่า
ต้องอับอายกันไปเลย อิเมจจิงก็
วิเศษสุดจริงๆ เวทีเสียงแผ่กว้าง                           
มโหฬาร แต่สิ่งให้ผมประทับใน
ที่สุดคือ เสียงกลางที่นุ่มนวล     
ลื่นไหลแบบสุดๆ เสียงแหลมที่
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เต็มไปด้วยบรรยากาศรายล้อมที่
เป็นธรรมชาติสุดๆ แผ่ไปได้ไกล
สุดๆอย่างที่ไม่มีความผิดเพี้ยน 
หรือสีสันผิดๆเข้ามาเจือปนเลย 
แม้แต่น้อย เป็นล�าโพงทีห่าจดุอ่อน                              
ได้ยากมากๆจริงๆ”

“เป็นล�าโพงทีโ่ดดเด่นเป็นสง่า 
ให้คณุภาพทีเ่หนอืชัน้ หลดุลอย                              
ออกมาจากคู่แข่ง เป็นล�าโพง
เสียงไฮ-เอ็นด์แท้ๆที่มีราคาที่สุด
จะคุ้มค่าเกินราคา จะว่าไปแล้ว 
T2 นี่ให้ประสิทธิภาพที่เข้าไปใกล้ 
Synchrony One B มากแบบ
หายในรดต้นคอในราคาที่ต�่ากว่า
เยอะเลยทีเดียว ถือเป็นหนึ่งใน
ผลงานการออกแบบที่ยอดเยี่ยม
ที่สุดในรอบ 40 ปีของ Paul 
Barton กว่็าได้ ประสบการณ์ 40 ปี                                 
ของ Paul นั้น เต็มเปี่ยมอยู่ใน
ล�าโพงคู่นี้จริงๆ”

Secret of Home Theater 

อีกหนึ่งสื่อ Online ที่มีมา
ตั้งแต่ปี 1994 ถ้าไม่แน่จริงคง
มาไม่ได้นานขนาดนี้ 

Piero Gabucci บรรณาธกิาร                                   
ผู้ทดสอบบอกว่า “ตัวเขาทั้งโดน 
T2 ซัดเข้าไปเต็มๆ กับเสียงที่
สะอาดและราบเรียบเป็นอย่าง
มาก ทั้งยังบอกว่า เป็นเรื่องยาก   
มากทีจ่ะเชือ่ว่าล�าโพงราคาแค่นีจ้ะ                         
ท�าได้ขนาดนี้“ ใครจะไม่ยอมรับ
ล�าโพงที่สวยงาม ราคาสมเหตุผล 
และคุณภาพเสียงดีขนาดนี้ได้?

“งานสร้างผิวไม้แท้สวยงาม
น่าทึ่งมาก”

“ผมอึ้งไปเลยกับบรรยากาศที่
โอ่โถงจาก T2 และความสามารถ
ในการน�าเสนอทุกสิ่งทุกอย่าง
ออกมาจากการบันทึกเสียง ไม่
ว่าจะเป็นน�้าหนักเสียงประหนึ่ง
ก�าแพงหิน หรือเสียงแหลม
ที่เปี่ยมบรรยากาศ เสียงร้อง
มีโฟคัสชัดเจน”

“ให้เสียงที่มีพลัง และมีส่วน
ร่วม ลื่นไหล เป็นธรรมชาติ 
ควบคุมได้ดี และให้เสียงเครื่อง

ดนตรีอย่างที่ควรจะเป็น”
“บอกตรงๆ PSB น�าเสนอ T2 

มาในแบบท่ีคุม้ค่าอย่างสดุยอด                               
เป็นล�าโพงท่ีหากคณุมีงบประมาณ                    
ขนาดนี้ ก็ให้ไปลองฟังล�าโพงคู่นี้
กันก่อนให้ได้” 

และนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง        
ที่คัดกันมาให้ นานๆทีจะมี
ล�าโพงที่เพิ่งวางตลาดได้ไม่นาน
แล้วคว้ารางวัลและค�าชมมา
มากมายเช่นนี้  ซึ่งตอนนี้ล�าโพง 
PSB Imagine T2 ก็ได้เข้ามา
ให้ได้ทดลองฟังกันได้แล้วตาม
โชว์รูมสาขาของ Conice ทุก
แห่งนะครับ 

ไปลองพิสูจน์กันด้วยตัวท่าน
เอง ว่าล�าโพงคู่นี้นั้น ยอดเยี่ยม
เพียงไรด้วยตัวท่านเองจะดีที่สุด
ครับ

SoundCast BlueCast 
Bluetooth Receiver

ดูเหมือนว่าความต้องการใน
การเชื่อมต่อใช้งานระหว่าง

นั้น ถูกน�ามาใช้ในผลิตภัณฑ์ของ 
SoundCast มากมายหลายรุ่น 
ด้วยประสิทธิภาพที่โดดเด่น ส่ง
สัญญาณไกลมาก ข้ามชั้น ข้าม
ตึก ข้ามห้องกันได้เลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีระบบ 
2.4 GHz อันทรงพลัง แต่ใน
บางครั้งผู้ใช้งานก็ต้องการ
ระบบไร้สายที่เรียบง่ายกว่าสัก
หน่อย อาจจะไม่ได้เน้นว่า ต้อง
ส่งสัญญาณไกลมาก เอาแค่อยู่
ภายในห้องเดียวกันกับระบบ
เสียง หรือเดินไปเดินมาในระยะ
ไม่ไกลมากได้โดยสัญญาณไม่หลุด 
และที่ส�าคัญคือเชื่อมต่อง่าย และ
ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ฟังเพลง
หลักของหลายๆคนอย่าง “มือถือ                            
Smart Phone” ได้ในทันที แบบ
ไม่ยุ่งยาก

แหล่งโพรแกรม กับระบบ
เสียงแบบไร้สายนั้น ก�าลังเริ่ม            
เป็นที่ต้องการของนักเล่น 
เครื่องเสียงมากขึ้นเรื่อย

จากแต่เดิมที่ไม่ใคร่จะมีใคร
ให้ความสนใจกันนัก เนื่องด้วย
ระบบการส่งสัญญาณไร้สาย
นั้นท�าให้คุณภาพเสียงดร็อพลง 
มาก ตั้งแต่ยุคของการส่งแบบ 
Infared จนเริ่มพัฒนามากขึ้น
เรื่อยๆจนเป็นที่ยอมรับกันว่า 
เสียงไม่ดร็อพอีกแล้ว อย่างระบบ  
2.4 GHz นัน้เอง ซึง่ระบบ 2.4 GHz                                       
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ทางออกของความต้องการนี้ 
นั้นก็คือการเชื่อมต่อไร้สายแบบ 
Bluetooth นั่นเอง

ระบบ Bluetooth นั้น เป็น
มาตรฐานการส่งสัญญาณไร้สาย
ที่ได้รับความนิยมมานาน ถูก
ออกแบบมาให้ใช้งานในการส่ง
สัญญาณเสียงจากมือถือไปที่
หูฟังแบบไร้สาย และถูกน�ามา
ทดแทนระบบหูฟังไร้สาย Small 
Talk ที่รุงรังไปในที่สุด

Bluetooth ในระยะแรกๆ
นั้น ยังถือว่าไม่พร้อมต่อการ
ใช้งานกับระบบเสียงที่จริงจัง 
เพราะขอบเขตการส่งสัญญาณที่
ค่อนข้างต�่า ระยะส่งไม่ไกลมาก 
และเครื่องส่งกับเครื่องรับก็ต้อง
อยู่ในระยะและระดับเดียวกัน 
(Line of Sight) รวมถึงคุณภาพ
เสียงที่ได้ก็ไม่ดีนัก ซึ่งจุดอ่อน
ตรงนี้ ก็ได้รับการพัฒนาแก้ไข
มาเรื่อยๆ จนวันนี้ Bluetooth 
นั้นถูกพัฒนามาถึงยุค V3.0 
และระบบ Bluetooth AptX ซึ่ง
เรียกว่า แก้ไขจุดบอดเดิมๆของ 
Bluetooth ไปจนแทบหมดสิ้น 
ไม่ว่าจะเป็นระยะส่งที่ไกลขึ้น แม้
จะไม่ได้เท่าระบบ 2.4 GHz แต่
ในห้องเดียวกัน หรือกระทั่งชั้น
เดียวกันนี่ เดินไปเดินมาได้ไกล
กว่าเดิมมาก และที่ส�าคัญที่สุดคือ 
ระบบ AptX ท�าให้คุณภาพเสียง
ดีอย่างเต็มที่ เทียบเท่าคุณภาพ
เสียงจาก CD นั่นเทียว

ดังนั้นจึงบอกได้ว่าการ
ฟังเพลงแบบไร้สายผ่านทาง 
Bluetooth นั้น คือทางเลือก
ใหม่ของระบบเสียงไร้สาย ที่ง่าย 
สะดวก และให้คุณภาพที่ดีพอที่
จะท�าให้โทรศัพท์มือถือของท่าน 
กลายเป็นแหล่งโพรแกรมชั้นดีไป
ได้แล้ว 

ส�าหรับ BlueCast นั้น เป็น
ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดของ 
SoundCast ผู้น�าแห่งผลิตภัณฑ์
เสียงไร้สายนั่นเอง โดยพื้นฐาน
แล้ว BlueCast ถูกออกแบบ

มาเพื่อใช้งานกับล�าโพงไร้สาย 
OutCast โดยเฉพาะ ด้วยการ
ออกแบบรูปทรงให้เมื่อต่อใช้งาน
กับล�าโพง OutCast แล้ว จะ
กลมกลืนเป็นส่วนเดียวกันอย่าง
สวยงามเลยทีเดียว ซึ่งการต่อ 
BlueCast เข้าไปนั้น จะเพิ่มขีด
ความสามารถในการรับสัญญาณ
ไร้สายผ่านระบบ Bluetooth 
จากเครื่องพกพามากมาย ไม่ว่า
จะเป็นมือถือ Smart Phone, 
Tablet, iPad, iPod ฯลฯ ที่ส่ง
สัญญาณผ่านทาง Bluetooth 
ได้อย่างสะดวกโยธิน ท�าให้การ

นั้นก็คือ เป็นระบบที่ท�างานแบบ
ไร้สายอย่างแท้จริง ระหว่าง
ท�างานนั้น ไม่จ�าเป็นต้องเสียบ
ไฟ ต่ออะแด็พเตอร์ใดๆ เพราะ
พลังงานที่ได้มานั้น มาจาก
ระบบแบตเตอรีย์แบบ Lipo 
Rechargeable ในตัว ซึ่งชาร์จ
ไฟผ่านทางสาย USB ที่สะดวก
และรวดเร็ว สามารถชาร์จ
ผ่านทางช่อง USB จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ หรือจะให้สะดวก
ก็สามารถหาหม้อแปลง USB 
แบบที่ใช้ชาร์จมือถือที่ขายกันไม่
ถึงร้อยบาท มาเป็นตัวแปลงไฟ

มาก มากกว่าตัวรับ Bluetooth 
ทุกชนิดที่เราได้เคยลองมาทีเดียว       
สัญญาณทีไ่ด้นัน้ก็ตดิแบบนิง่สนทิ                              
ไม่มีสะดุด และแม้จะใช้งานร่วม
กับมือถือ Samsung Android 
เวอร์ชันปัจจุบัน ที่มักจะพบ
ปัญหาเสียง Bluetooth สะดุด 
ขาดๆหายๆ หากเชื่อมต่อพร้อม 
Wi-Fi ก็ไม่พบปัญหาใดๆเลย                          
ทั้งสิ้น การต่อเชื่อมต่อนั้นนิ่ง                        
อย่างยอดเยี่ยมมาก ท�าให้การ
ฟังเพลงทางอินเทอร์เน็ตผ่าน                           
Wi-Fi ทางมอืถือ แล้วส่งสัญญาณ                           
เสียงแบบไร้สายผ่าน Bluetooth 
นั้นเป็นไปด้วยความราบรื่น
ยาวนานแบบสุดๆจริงๆ 

ส�าหรับการใช้งานกับ                   
เครื่องเสียงอื่นๆนั้น แน่นอนว่า
เครื่องเสียงใดที่มีช่อง Mini Jack 
Input ทั้งเครื่องเสียงบ้านและ
รถยนต์ ก็สามารถน�า BlueCast 
ไปใช้ได้เลย ไม่ว่าจะเป็น เครื่อง
อินติเกรตเตด แอมป์ ของ NAD                              
ทีม่ช่ีอง Mini Input ทางด้านหน้า                               
หรือฟรอนท์ เอ็นด์ ติดรถยนต์ 
หลายๆรุ่นที่มีช่องอินพุทแบบ
เดียวกัน ก็น�าไปใช้ได้ ยิ่งใช้ในรถ
นี่ยิ่งสะดวกเลยครับ เพราะมัน
จะแปลงให้ระบบเสียงในรถกลาย
เป็นระบบ Hand Free เสียง
ออกล�าโพงรถได้อีกต่างหาก!

เพียงแต่ว่าหากน�าไปใช้นั้น 
ท่านจ�าเป็นที่จะต้องหาสายเชื่อม
ที่ด้านหนึ่ง แบบ Mini ตัวเมีย 
และอีกด้านเป็น Mini ตัวผู้ มา
เป็นตัวเชื่อมระหว่าง BlueCast 
และเครื่องของท่าน เนื่องจาก 
BlueCast ถูกออกแบบมาให้มี
สรีระโค้งมน เสียบเข้าเป็นหนึ่ง
เดียวกับล�าโพง OutCast พอดี 
การที่จะน�าไปเสียบต่อกับเครื่อง
อื่นๆนั้น จะท�าให้เสียบลงไปไม่
สนิทครับ ทางแก้ก็ง่ายนิดเดียว
คือหาแจ็คแบบที่ว่ามาใช้งาน

หรือจะหาแจ็ค Mini ตัวเมีย
เป็น RCA มาก็ได้ครับ ด้วย
แจ็คแบบนี้ ท่านก็จะสามารถ

ส่งเพลงแบบไร้สาย สะดวกมาก
ขึ้นไปอีก

BlueCast ใช้ระบบการส่ง 
Bluetooth Class 2.0 V 3.0 
พร้อมระบบ AptX ให้การส่ง
ระยะสัญญาณได้ 10 เมตร โดย
การเชื่อมต่อกับล�าโพง OutCast 
นั้น จะท�าผ่านทางแจ็คแบบ 
Mini ที่เสียบเข้าทางช่อง Mini 
Jack Input ของ OutCast 
Jr. นั่นเอง เพียงแค่นั้นระบบ
ก็พร้อมต่อการรับส่งสัญญาณไร้
สายผ่าน Bluetooth กันแล้ว 

จุดเด่นอีกจุดของ BlueCast 

ชาร์จให้กับ BlueCast เลยก็ยัง
ไหว! ซึ่งการชาร์จแต่ละครั้งนั้น
ก็ใช้เวลาเพียง 1-1.5 ชั่วโมง  
เท่านัน้ กเ็อาไปใช้ได้และใช้ได้นาน                              
มากๆ เพราะชาร์จครั้งเดียวก็
เล่นได้นาน 8-10 ชั่วโมงกันเลย
ทีเดียว

การใช้งานนั้นก็ง่ายมากๆ 
เพียงกดปุ่มที่มีอยู่เพียงปุ่มเดียว
ทางด้านหน้าเอาไว้ จากนั้นก็ให้
เครื่องมือถือของท่าน ท�าการ 
Scan หาอุปกรณ์ Bluetooth 
ในระยะใกล้เคียง แล้วก็จับคู่กัน 
BlueCast นั้น จับคู่ง่ายและเร็ว

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



ดัดแปลงให้ BlueCast ต่อใช้งาน                            
กับปรีแอมป์, อินติเกรตเตด 
แอมป์ ผ่านทางอินพุท RCA 
ทั่วๆไปได้อย่างสะดวกที่สุด ท�าให้
สามารถเพิ่ม “มือถือไร้สาย” 
เป็นแหล่งโพรแกรมใหม่ให้กับ
ระบบเสียงได้ในทันที!

เรียกได้ว่านี่คืออุปกรณ์ใน
ฝัน ที่จะท�าให้ท่านสามารถฟัง
เสียงเพลงจากเครื่องพกพา/มือ
ถือ ให้ออกมาที่ระบบเสียงหลัก
ของท่านได้อย่างยอดเยี่ยม ง่าย 
และลงตัวที่สุดก็ว่าได้ครับ เพราะ
การไร้สายของBlueCast นั้น จะ
ท�าให้ท่านไม่จ�าเป็นต้องเอามือ
ถือ ตั้งอยู่กับที่หรืออยู่บน Dock 
ให้กังวลว่าใครโทรฯมาแล้วจะไม่รู้
กันอีกต่อไปแล้ว!

เรียกว่ามีไว้ติดบ้านสักชิ้น 
รับรองว่าคุณจะรักประโยชน์ที่ได้
จาก BlueCast อย่างแน่นอน!

Velodyne                     
vPulse & vFree            
“Bring the Bass”                
หูฟัง In Ear & On Ear    
จากเจ้าแห่ง Sub-Woofer

เรียกได้ว่าเป็นกระแสนิยม
อย่างยิ่ง ส�าหรับสินค้าในกลุ่ม 

“หูฟัง” ที่ก�าลังได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดียิ่งจากนักเล่นทั่วโลก
จริงๆ

ก็ด้วยว่าความนิยมใน 
เครื่องเสียงแบบพกพา และการ
ที่โทรศัพท์มือถือ Smartphone ที่
เป็นเครื่องมือหลักในการด�าเนิน
ชีวิต ที่ข้ามฝั่งจากการเป็นแค่
อุปกรณ์สื่อสารมาเป็นเครื่อง
ให้ความบันเทิงอีกด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นการดูหนังหรือฟังเพลง 

และก็แน่นอนว่า หนทางใน
การปรับปรุงคุณภาพเสียงจาก
สมาร์ทโฟนทั้งหลายนั้น ที่ง่าย
และสะดวกที่สุดก็คือการเปลี่ยนหู
ฟัง “ของแถม” ที่ให้มากับเครื่อง
ให้เป็นหูฟังแบบใหม่ จากผู้ผลิต

ที่เน้นในเรื่องคุณภาพเสียง หรือ
จากผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญด้านเสียง
โดยเฉพาะนั่นเอง 

จึงไม่แปลกที่ในปัจจุบัน เรา
จะเห็นผู้ผลิตล�าโพงแทบจะทุกเจ้า                          
หันมาท�าหูฟังออกมาตอบสนอง
ความต้องการของตลาดกัน
มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น
ผู้ผลิตล�าโพงที่มีชื่อเสียง จะมีที่
เป็นผู้ผลิตเครื่องเสียงบ้าง ซึ่ง
แต่ละคนก็พยายามที่จะเน้น
แนวทาง หรือแนวเสียงที่ตัวเอง
ถนัดในการก�าหนดแนวเสียงของ
หูฟังกันออกมา ยกตัวอย่างก็เช่น 
หูฟัง PSB M4U 2 ที่ใครได้ฟัง
ก็จะนึกไปถึงแนวเสียงจากล�าโพง 
PSB รุ่นใหญ่ๆอย่าง PSB Syn-
chrony One กันเลยทีเดียว

แล้วหากเราจะบอกว่า ถ้า
ผู้ผลิต “สับ-วูฟเฟอร์” ที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องเสียงเบสส์โดย
เฉพาะอย่าง Velodyne นั้น 
กระโดดเข้ามาร่วมวงกับตลาด
หูฟังด้วยเล่า? แนวเสียงจะเป็น
อย่างไร?

หูฟังเพื่อ Bass 
จาก Velodyne
Velodyne vPulse

ขอแนะน�า vPulse หูฟัง
แบบ In Ear (สอดหู) ใหม่ล่าสุด
จาก Velodyne กับนิยาม “Bring 
The Bass” หรือหูฟังที่จะน�า
เบสส์เยี่ยมๆแบบ Velodyne 
มาไว้ที่ข้างหูคุณ! เพราะจาก
ประสบการณ์ในการเป็นผู้น�าของ
สินค้าสับ-วูฟเฟอร์ ที่ดีที่สุดอย่าง
ไม่มีใครเทียมได้มากว่า 30 ปี 
วันนี้ Velodyne ก�าลังจะบอกคุณ
ว่า หูฟัง ก็ติด “Sub” ได้

vPulse เป็นหฟัูงแบบ In Ear                              
รุ่นใหม่ล่าสุด เปิดตัวมาไม่นานก็
คว้ารางวัล Best In Ear Head-
phone จากเว็บไซท์ชื่อดังอย่าง 
Cnet มาแล้วว่าคือที่สุดของ                   
หูฟังในระดับราคา 100 เหรียญ 
ออกแบบมาจากมันสมองและ      
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หูของวิศกรผู้เชี่ยวชาญของ   
Velodyne เพื่อให้ได้มาซึ่งหูฟัง
แบบ In Ear ที่ให้คุณภาพเกิน
ราคา

จุดเด่นในการออกแบบคือ

■■ ความเพี้ยนต�่า ตอบสนอง
ความถี่เที่ยงตรง

■■ ไดรเวอร์ขนาดใหญ่มาก 
เพื่อเน้นเบสส์แน่นหนัก
แบบ Velodyne ขนาด 
10 mm

■■ ออกแบบตัวหูฟังให้ใส่
สบายและช่วยลดเสียง
รบกวนจากภายนอก

■■ คอนโทรลเสียงจากสายได้ 
พร้อมไมโครโฟนคุณภาพ
สูง ส�าหรับใช้งานร่วมกับ
สมาร์ทโฟน

■■ สายแบบบางลดการพัน
กันให้ยุ่งเหยิงยากจะ
เคลียร์

■■ ยางหุ้มเปลี่ยนขนาดได้
■■ มีให้เลือกสามสี คือ ด�า, 
น�้าเงิน และชมพู

ซึ่งจากการที่เราได้ลองกัน
แล้วนั้น พบว่านิยามว่า Bring 
the Bass ของ vPulse นั้น สม
ค�าคุยจริงๆ ใครที่ชอบดูหนัง
ผ่าน Tablet หรือสมาร์ทโฟน 
ขอบอกว่า นี่คือหูฟังที่จะให้เสียง
เบสส์ที่หนักแน่น นุ่มลึก อิ่ม
หนักได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ 
ในขณะที่เสียงย่านอื่นๆนั้น ก็มี
ความนุ่มนวล สะอาดสะอ้าน น่า
ฟังมากๆ จนอยากให้ได้มาลอง
กันจริงๆครับ

vFree
หูฟังไร้สาย
ระบบ Bluetooth AptX

อีกหนึ่งรุ่นที่เราน�ามาให้ได้
ลองใช้กันนะครับ กับหูฟังแบบ 
On Ear (แปะไว้บริเวณใบหู) ใช้
ครอบศีรษะ (Headphone) ที่
โดดเด่นในการให้ความสะดวก
ในการใช้งานอย่างเต็มที่ ด้วย

สองคุณลักษณะในการใช้งาน
คือ ใช้งานแบบไร้สายด้วยระบบ 
Bluetooth AptX ซึ่งเป็นระบบ 
Bluetooth ล่าสุดที่ก�าลังได้รับ
ความนิยมและเลือกใช้ในสมาร์ท
โฟนรุ่นใหม่ๆแทบทุกยี่ห้อ ซึ่งมี
ข้อดีคือ การตอบสนองความถี่ที่
เต็มย่านหูมนุษย์ คือ 20-20,000 
Hz ท�าให้สามารถให้คุณภาพ
เสียงแบบไร้สายที่ “ไม่ดร็อพ” 
คือ ไม่มีการตกหล่นของคุณภาพ

เสียงเมื่อเทียบกับการต่อใช้สาย
ตามปกติ โดยรับพลังงานจาก
แบตเตอรีย์แบบชาร์จไฟได้ในตัว
ผ่านสายชาร์จแบบ USB (ชาร์จ
กับคอมพิวเตอร์) ตัดปัญหาความ
เทอะทะและน�้าหนักที่หนักเกิน
ไป อันเกิดจากการใช้แบตเตอรีย์ 
AA หรือ AAA ที่ท�าให้หูฟังใหญ่
และหนักโดยไม่จ�าเป็น การชาร์จ
แต่ละครั้งก็ไม่นานมาก และ
สามารถใช้งานหูฟังได้นานหลาย

ชั่วโมงกันเลยทีเดียว 
ซึง่นอกจากการท�างานไร้สาย

แล้ว หากเมื่อใดที่คุณเพลิดเพลิน
จากการฟังแบบไร้สายจนลืมเวลา             
ท�าให้แบตฯหมด vFree ยังกลับ
มาเป็นหูฟังแบบมีสายทั่วไปได้ใน                              
ทนัทอีกีด้วย เรยีกว่า 2 In 1 แท้ๆ

จุดเด่นในการออกแบบ
ของ vFree คือ

■■ คุณภาพเสียงเต็มย่าน
ด้วยระบบ AptX 

■■ ระบบการส่งไร้สาย Blue-
tooth V 2.1 ระยะท�าการ
ไกล 30 ฟุต (ประมาณ 
10 เมตร) 

■■ มีไมโครโฟนในตัว
■■ แบตฯใช้งานทนทาน
■■ พับเก็บได้เพื่อความ
สะดวกในการพกพา

■■ คอนโทรลได้ง่าย
สามารถเปลี่ยนสีสันได้ง่าย 

จากการเปลี่ยนฝาครอบภายนอก
เป็นลวดลายต่างๆให้เข้ากับสไตล์
การแต่งตัวของคุณ ซึ่ง Skin 
ภายนอกนี้จะมีให้เลือกเปลี่ยนได้
ในอนาคต (Option เสริม)

และนั่นก็คืออีกหนึ่งหูฟังที่มา
พร้อมกับความสะดวกในการใช้
งานอย่างแท้จริง สุ้มเสียงเท่า
ที่เราฟังกันคร่าวๆ ตัวนี้ให้เสียง
ที่ราบเรียบมาก กลางแหลม
เปิดโปร่ง สะอาด ชัดเจน เบสส์
นุ่ม ทุ้มลึกน่าฟังมากๆ ที่ส�าคัญ
คือน�้าหนักเบา ไม่อึดอัดเวลา
ใช้งาน พกพาสะดวก ไม่กินวัตต์ 
ท่านไหนก�าลังหาหูฟังที่ให้ความ
สะอาด สบาย เสียงดี เปลี่ยน
หน้าตาได้ ใช้งานไร้สายก็ได้ มี
สายก็ได้ ก็ขอได้โปรดมาทดลอง          
ฟังกันครับ แล้วระวัง จะติดหู                       
ท่านเดินออกไปนอกโชว์รูมนะ  
คร้าบบบ
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เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ เจ้านายได้โยนเผือกร้อน (ท�าไม
ไม่ “มันร้อน” หว่า) มาให้ (ก็ค�าขอร้องแกมบังคับ
นั่นแหละ) “อาจารย์ช่วยเขียนเรื่องลง LE ให้สักเรื่อง
นะ” (ยังไม่ทันรู้ว่าเรื่องอะไรเลย เลยยังไม่ได้ตอบครับ)  

เจ้านายก็ตามมาส�าทับต่อ “ก็เรื่องอายุการใช้งานของ
เครื่องนะ” เอ่อ...ก�าลังคิดอยู่ว่าเราพอจะหารายละเอียดได้
ไหมหว่า “ลงเล่มถัดไปเลยนะ” “ครับ” รีบละล�่าละลักตอบ
ทันที กลัวเจ้านายเปลี่ยนใจเอาวันนี้เลย ในการท�างาน
บริษัทนี่ ผมมีหลักยึดใหญ่ๆอยู่ 2 ข้อคือ

1. เจ้านายต้องถูกเสมอ
2. ถ้าเจ้านายผิด ให้กลับไปอ่านข้อ 1. แล้วหยุด
นี่ขนาดรักษากติกาอย่างเคร่งครัดแล้ว ยังเข้าๆออกๆ

โรงงานและบริษัทต่างๆมากว่าสิบแห่งแล้ว ภายในยี่สิบ

■  รองศาสตราจารย์บุญรักษ์ จิปิภพ วิศวกรที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำากัด

กว่าปีที่ผ่านมา ที่ออกก็เพราะว่างานหมด (งานยากๆน่ะ) 
เขารวยไปเรียบร้อยแล้ว เราก็หมดงานหมดหน้าที่ อาชีพ
วิศวกรที่ปรึกษาก็น่าเห็นใจตรงนี้ ถ้าเขาไม่มีเรื่องปรึกษา 
เขาก็ให้เราหยุดพักผ่อน (ทั้งๆที่ไม่อยากหยุด แต่เขาพูดให้
นิ่มนวลหน่อยเท่านั้น ผลลัพธ์เหมือนกัน)

ท�าไมเจ้านายถงึให้ผมเป็นผูเ้ขยีนเรือ่งนีล่้ะ ในเมือ่
ในบรษิทัของเรามนีกัเขยีนนามอโุฆษอยูห่ลายคน เช่น   
“หนึง่เดยีว คนเดมิ” (ไม่ทราบว่าเป็นผูห้ญงิหรอืผูช้าย 
เพราะบางครัง้...ค่ะ บางครัง้...ครบั หรอืว่า...?) “อธวิฒัน์”                                                          
(ผู้รอบรู้และมีความจ�าเป็นเลิศ รุ่นอะไร ปีอะไร ต�าหนิ
ตรงไหน หาได้รอดสายตาไม่ ยิ่งเสียงด้วยแล้ว ไม่มีทาง
หลุดจากหูได้เลย เข้าไปกระจุกอยู่ข้างในนั่นแหละ แล้ว                                                    
วิเคราะห์ด้วยมันสมองอันแสนจะโรแมนติค ว่าเพราะ   

อ้าว...เครื่องเสียงซ่อมไม่ได้แล้วเหรอ

เล่นได้ไม่ถึง 20 ปีเลย

17L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



ระดับไหนแล้วถึงจะส่งข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ไปเก็บไว้ใน
เม็ม แล้วลงลักปิดทอง เป็นอันว่าไม่มีลืมตลอดชีวิต)                                                    
“จอม Project” (ผูม้อีารมณ์ขบขนัอยูเ่ป็นนจิ เม่ือมาจบั
งานเขยีนกม็แีต่เรือ่งสนกุสนานมาเล่าสูก่นัฟัง) นอกจาก
นีน้กัเขียนภายนอกทีเ่ขยีนให้ LE มายาวนาน กห็ลายคน 
เช่น “ถมทอง” (ผูโ้ชกโชนโลดแล่นในอาณาจกัรเคร่ืองเสยีง                                                        
มายาวนาน), “ภูธร” (ผู้ที่ประทับใจกับชีวิตอันมีความสุข
ในวัยเด็ก แสดงออกผ่านตัวอักษรด้วยส�านวนที่กระชับ 
เร้าใจ น่าติดตาม), “องอาจ บุตรเริ่ม” (ผู้คร�า่หวอดอยู่ใน
วงการหนังสือเครื่องเสียงและชอบแสวงหาความแปลกใหม่ 
โดยการไปนับหลักกิโล จนกว่าจะเลย 42 กม.อยู่เป็นประจ�า 
จนลืมเรื่องครอบครัวไปเลย)

นี้เป็นเพียงตัวอย่างนักเขียนของ LE แห่งบริษัท     
โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จ�ากัด ณ บ้ า น ท ว า ท ศิ น อัน
ตัวเรานั้นไซร้ จะไปสู้นักเขียนเหล่านี้ได้อย่างไร เจ้านาย
อาจจะเห็นว่าพอรู้เรื่องภายในเครื่องอยู่บ้าง เลยให้ลอง
ดู ประกอบกับเคยเขียนบทความให้หนังสือเครื่องเสียง
หลายเล่มเมื่อนานมาแล้ว จนตามเทคโนโลยีทันบ้าง
ไม่ทันบ้าง เลยหยุดเขียนมาสิบกว่าปีแล้วมั้ง อีกอย่างหนึ่ง
ถ้าผมเขียนให้หนังสือเล่มไหน เป็นอันมองอนาคตได้เลย 
ว่าคงจะอยากไปประกอบอาชีพอื่นกันหมด ด้วยเหตุผลทั้ง
สองข้อนี้ จึงท�าให้พักการเขียนไป เอาล่ะกลับมาเขียนใหม่
คงไม่มีอาถรรพ์แล้วมั้ง เพราะ LE เป็นสื่อแจกฟรีของ                                                      
โคไน้ซ์ฯ ผมกจ็ดัแจงเคาะสนิม ร่วงกราวเลย คิดหัวข้อเร่ือง                                                        
ให้ชวนสะดุดตา วางเค้าโครงเรื่อง แล้วเริ่มกันเลยครับ

เครือ่งเสยีงไม่มีวนัตายเลยหรอื (เครือ่งเสยีงซ่อมไม่
ได้อกีแล้ว) มซีคิรบั มนัมอีายขุองมัน เหมอืนรถ เหมอืน
คนนีแ่หละ คนเจบ็ป่วยไม่สบายได้ รถเสยีได้ เครือ่งเสยีง
กเ็สยีได้เหมอืนกนั เรากร็กัษาคนให้หายป่วยได้ ซ่อมรถให้
เป็นปกตไิด้ กส็ามารถซ่อมเคร่ืองเสยีงให้ดีดังเดิมได้เช่นกนั                                                         
แต่ของทุกอย่างในโลกไม่จีรังยั่งยืน คนเสียชีวิตได้ รถเสีย
จนซ่อมไม่ได้ เครื่องเสียงก็เสียถาวรได้เหมือนกัน แล้ว
อายุเฉลี่ยของสิ่งเหล่านี้ล่ะ เป็นเท่าไร สมมุตินะครับ อายุ
เฉลี่ยของคนไทยเท่ากับ 70 ปี อายุเฉลี่ยของรถ (ที่ใช้โดย
คนไทย) เท่ากับ 40 ปี แล้วอายุเฉลี่ยของเครื่องเสียงที่ใช้
โดยคนไทยล่ะอยู่ที่กี่ปี ประโยคค�าถามสุดท้ายนี้ตอบยาก
ครับ เพราะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ดังจะแยกเป็นข้อๆ
ตามที่นึกออกดังนี้

1. เครื่องผลิตปีไหน งานเนี๊ยบไหม

2. เครื่องใช้เทคโนโลยีอะไร
3. อะไหล่ที่ใช้ในเครื่องเป็นเกรดอะไร หาซื้อได้นาน

ไหมกว่าจะหมดสต็อค
4. ลักษณะการใช้งานเป็นอย่างไร
5. การบ�ารุงรักษาเป็นอย่างไร
6. ระบบไฟฟ้าในบ้านเป็นอย่างไร
ผมคิดว่าผู้เล่นเครื่องเสียงที่อ่าน LE นี้ เป็นผู้ที่รัก

เครื่องเสียงและดนตรี ตลอดจนดูภาพยนตร์ อย่าง    
ออดิโอไฟล์และวิดีโอไฟล์ที่มีความประณีต ระมัดระวัง ใน
การใช้เครื่องเป็นอย่างดี ตลอดจนการบ�ารุงรักษาเบื้องต้น
อย่างดีเช่นกัน เป็นอันว่า ข้อ 4. และข้อ 5. เป็นผ่านได้

ต่อไปกร็ะบบไฟฟ้าในบ้าน บ้านเราใช้ไฟ 220 V 50 Hz                                                          
(V ย่อมาจากโวลท์ Hz ย่อมาจากเฮิทซ์) ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลจะมีไฟเกิน-ไฟตกไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์  
(± 10%) ส่วนความถี ่50 เฮทิซ์ไม่มปัีญหากบัเครือ่งเสยีง                                                    
เครื่องเสียงส่วนใหญ่หรืออาจจะเป็นมาตรฐานโลกเลย
ก็ว่าได้ สามารถรองรับการเปลี่ยนไฟ 220 ± 10% โวลท์ 
ได้สบายๆ แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดบางจังหวัดช่วงหัวค�า่จะ
มีปัญหาไฟตกต�่ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ อันนี้แหละจะเป็น
ปัญหากับเครื่องเสียงบางเครื่อง ให้ดูด้านหลังเครื่อง
นะครับ ถ้าพิมพ์ว่า “220 V 50 Hz” จะมีปัญหา แต่ถ้า
พิมพ์ว่า “100-240 V 50 Hz” เครื่องแบบนี้รับแรงดันตก
มากๆได้สบายมาก

ทั้งสองแบบต่างกันอย่างไร มีผลต่อเสียงอย่างไร 
แบบ 220 V 50 Hz ใช้แหล่งจ่ายไฟตรงภายในแบบเชิง
เส้นตรง (คือแปลงไฟกระแสสลับเป็นไฟกระแสตรงแบบ
ธรรมดาๆที่ใช้กันมานานแสนนานแล้ว) แบบนี้ถ้าเป็น 
เพาเวอร์-แอมป์ หรอือนิตเิกรตเตด แอมป์ จะให้เสียงอิม่แน่น                                                        
แต่ถ้าเป็นแบบ 100-240 V 50 Hz ภายในเครื่องจะเป็น
แหล่งจ่ายไฟตรงแบบสวิทชิง เสียงที่ให้ออกมาจะบางๆไม่
หนักแน่น ถึงแม้จะมีก�าลังเท่ากันก็ตาม เหมาะกับเครื่อง
เล่นอื่นๆ นอกจากเพาเวอร์-แอมป์ และอินติเกรตเตด 
แอมป์ เท่านั้นที่ใช้แบบ 220 V 50 Hz จะให้เสียงดี ถ้า
เป็นเช่นนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร ก็ซื้อเครื่องคุมไฟ (Voltage  
Stabiliser) ครบั เอาแบบมคีวามผดิพลาดไฟขาออก ± 5%                                                     
หรือถ้าให้ดีที่สุดก็ใช้แบบ ± 1% ซึ่งแน่นอนราคาแพงขึ้น
อีกโข อาจะมีคนค้านว่า เสียงไม่แน่น เสียงไม่อิ่ม มิติหุบ 
สู้เสียบเพาเวอร์-แอมป์ หรืออินติเกรตเตด แอมป์ เข้า
กับปลั๊กผนังไม่ได้ ผมขอค้านข้อนี้ เราก็เลือกเครื่องคุมไฟ 
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ขนาดใหญ่ๆซคิรบั เช่น ใช้เคร่ือง 100 วตัต์ กใ็ช้เคร่ืองคุมไฟ                                                     
1,000 วัตต์ ท�าไมถึงแนะน�าแบบนี้ ก็เพราะว่าเวลาเขา
ทดสอบก�าลังวัตต์ จะใช้ที่ควมถี่ 1 กิโลเฮิทซ์เท่านั้น แต่
เสียงดนตรีประกอบด้วยความถี่มากมาย ถ้าขยายความ
มากกว่านี้จะกลายเป็นบทความเชิงวิชาการมากเกินไป

นอกจากนี้ในระบบไฟ 220 V 50 Hz ยังมีขยะไฟฟ้า
เต็มไปหมด ทั้งสัญญาณรบกวนความถี่สูง เช่น จาก
โทรศัพท์มือถือ สัญญาณยอดแหลมจากฟ้าผ่า ฟ้าร้อง ซึ่ง
เป็นตัวท�าลายเครื่องเสียง หรือท�าให้เครื่องเสียงอายุสั้น 
(เสียเร็ว ต้องซ่อมอยู่เป็นประจ�า หรือไม่ก็เสียถาวรไปเลย) 
เรามีวิธีแก้ไขครับ โดยใช้ตัวกรองสัญญาณรบกวน (Noise 
Filter) ร่วมกับตัวกันสัญญาณยอดแหลมที่มีชื่อว่า Varistor 
(MOV = Metal Oxide Varistor) แต่ตัวแวริสเตอร์นี้จะ 
เสียบ่อย ถ้ามฟ้ีาผ่าแรงๆใกล้ๆสายไฟของการไฟฟ้า คอืมัน 
ยอมสละชพีเพือ่เครือ่งครัง้เดยีว จงึต้องมกีารตรวจสอบ                                                       
เป็นระยะๆโดยการเปิดเครื่องดูที่ตัวมัน จะเห็นรอยแตก
หรือมีรอยไหม้ ถ้าเกิดเสียใหม่ๆจะมีกลิ่นไหม้ออกมา

ทั้งตัวกรองสัญญาณรบกวนและแวริสเตอร์ส่วนมาก
จะรวมอยู่ภายในเคร่ืองคุมไฟ แต่ถ้าเคร่ืองคุมไฟราคาถูก                                                     
จะตัดส่วนนี้ออกเพื่อลดต้นทุน หรือไม่ก็ใช้ขนาดเล็ก
จ่ายกระแสได้จ�ากัด คืออั้นกระแสไฟฟ้า ท�าให้เมื่อเสียบ    
เพาเวอร์-แอมป์ หรืออินติเกรตเตด แอมป์ เข้ากับ                                                
เครื่องคุมไฟ จึงได้เสียงไม่แน่นไม่อิ่ม นอกจากนี้เนื่องจาก
ลักษณะการท�างานของการจ�ากัดสัญญาณยอดแหลมต้อง
มีการต่อลงดินจริงๆ คือขาที่สามของปลั๊กสามขา ถ้ามี
การต่อเครื่องเสียงเข้ากับเครื่องคุมไฟที่มีการป้องกันเต็ม                                                   
อัตราศึก แต่ไม่ได้ต่อขาสามของปลั๊กลงดิน (หรือเรียก
ว่าขาดินลอย) เวลาเราเอามือลูบตัวถังเครื่องที่เป็นโลหะ 
(อาจจะเป็นเหล็กหรืออะลูมิเนียม) เบาๆ จะรู้สึกสั่นที่ตัว                                 
เครือ่ง หรอือาจจะโดนไฟดดูแปล๊บๆ นัน่น่ะไฟ 100 โวลท์!                                                       
นะครับ แต่กระแสรั่วนั้นต�า่ เนื่องจากแวริสเตอร์ป้องกัน
เอาไว้ ต้องต่อสายดินลงดินจริงๆเพื่อระบายกระแสรั่วนี้
ลงดิน เครื่องก็จะไม่สั่น ความถี่ของการสั่นคือ 50 เฮิทซ์ 
ถ้าต่อสายดินลงดินจริงๆจะมีผลต่อเสียงและภาพอย่างไร? 
จะได้ภาพที่ชัดเจนขึ้น ไม่สั่น ไม่กระตุก ภาพมีมิติที่ดี ส่วน 
เสยีงจะสงดัขึน้ เสยีงชดัเจน นุม่นวล กลมกล่อม ตอบสนอง                                                      
เสียงได้ฉับไวทุกความถี่ และมีมิติเสียงที่ดีน้องๆ 3D เลย
ล่ะครับ

ต่อไปก็พิจารณาข้อ 1. เครื่องผลิตปีไหน งานเนี้ยบ

ไหม แน่นอนครับ เมื่องานเนี้ยบเครื่องก็ทนทาน ใช้งาน
ได้นานแน่นอน เพราะใช้แต่ของดีๆใส่ไว้ภายใน แล้ว 
เครือ่งผลิตปีไหนมนัเก่ียวอะไรด้วย จากการท�างานเก่ียวกับ                                                    
เครื่องเสียงมาสี่สิบกว่าปี ตั้งแต่ยุคหลอดสุญญากาศ 
ทรานซิสเตอร์ ไอซี จนถึงชิพคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ก็พอ
สรุปได้ว่าของเก่าจะทนทานกว่าของใหม่ ที่เก่าสุดคือหลอด
สญุญากาศ เรือ่ยมาจนถงึใหม่สดุเป็นชพิคอมพวิเตอร์ วทิยุ
เครื่องเก่าที่ใช้หลอดสุญญากาศของคุณพ่อคุณแม่ผม ซึ่ง
อายุเกิน 60 ปีแล้ว ยังใช้งานได้ตามปกติ ยี่ห้อ Grundig 
ของเยอรมันตะวันตก (ในสมัยนั้น) 

ส่วนคอมพิวเตอร์โน้ตบุคของผมเสียซ่อมไม่ได้ โยนทิ้ง
ไปหลายเครื่องแล้ว ถ้ารวมคอมพิวเตอร์พีซีด้วยก็ไม่ต�่ากว่า 
6 เครื่อง! คอมพิวเตอร์เพิ่งมาบูมประมาณปี 2522 เป็น
เครื่อง Apple II คือผ่านมาประมาณ 34 ปี เครื่องเสียง                                         
ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ก็เริ่มประมาณพ.ศ.2500 เครื่องเสียง     
ที่ใช้มอสทรานซิสเตอร์ก็ประมาณพ.ศ.2520 ที่ใช้ไอซีแบบ                                                           
ทรานซิสเตอร์ก็ประมาณปีพ.ศ.2515 ไอซีที่ใช้มอสทราน-  
ซสิเตอร์กร็าวๆพ.ศ.2520 กว่าๆ นีป่ระมาณคร่าวๆนะครบั                                                      
เพราะฉะนั้นเครื่องของท่านถูกสร้างขึ้นประมาณปีใดล่ะ                                                      
ครบั แล้วภายในใช้ตวัอะไรท�าหน้าทีร่บัคลืน่สญัญาณขยาย                                                       
เสียง ซึ่งช่างจะเป็นคนที่ทราบจากการเปิดดูภายในครับ

ก็จะมาถึงปัจจัยข้อที่ 2. เครื่องใช้เทคโนโลยีอะไร ผม
จะเขียนเรียงล�าดับตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับ

- เทคโนโลยสีญุญากาศ เครือ่งร้อนช้ากว่าจะเข้าทีเ่ข้าทาง                                                       
แต่โครตอึด อายุใช้งานเกิน 50 ปี ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่
บางตัวบ้าง การซ่อมก็ง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่สามารถท�าเป็น
วงจรรวมหรือไอซีได้

- เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์ ไบโพลาร์ (Bipolar 
Transistor) เปิดปุ๊บติดปั๊บ อายุใช้งานประมาณ 20 ปี 
เทคโนโลยีนี้บางครั้งจะเรียกว่า เทคโนโลยีไบโพลาร์ ซึ่ง
ใช้ BJT (Bipolar Junction Transistor) เป็นตัวๆในการ
สร้างเครื่อง

- เทคโนโลยี JFET (Junction Field Effect 
Transistor) การท�างานและอายุการใช้งานก็พอๆกับ BJT 
ยังคงเป็นตัวๆอยู่

- เทคโนโลยีไอซี BJT การท�างานและอายุการใช้งาน
เหมือน BJT แต่ใช้งานที่ก�าลังต�่า

- เทคโนโลยีไอซี BiFET (Bipolar Field Effect 
Transistor Integrated Circuit) เทคโนโลยีแบบนี้เป็น
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ลูกผสม (Hybrid) การท�างานและอายุใช้งานพอๆกับ BJT 
แต่ใช้งานที่ก�าลังต�่า

- เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์มอส (MOSFET หรือ MOS 
Technology) โดยที่ MOSFET ย่อมาจาก Metal-Oxide-
Semiconductor Field Effect Transistor หรือเรียกย่อๆ
ว่า MOS จะเป็นทรานซิสเตอร์เป็นตัวๆแบบหนึ่ง การ
ท�างานคล้ายๆ BJT คือเปิดปุ๊บติดปั๊บ แต่อายุการใช้งาน
น้อยกว่า BJT คือประมาณ 10-15 ปี มันไวต่อประจุไฟฟ้า
สถิต ท�าให้เสียได้ง่าย ถึงแม้จะมีการป้องกันภายในตัวแล้ว
ก็ตาม ประจุไฟฟ้าสถิตจะเกิดขึ้นได้ง่ายในหน้าหนาว เรา
ลองเอาหวีหวีผม แล้วเอาหวีมาใกล้ๆขนที่แขนจะเห็นขน
โดนดูดเข้าหาหวีได้ วิธีป้องกันเบื้องต้นคือ การต่อสายดิน
ที่ดี แต่บ้านเรามักจะละเลย เพราะมีหน้าหนาวอยู่ไม่กี่วัน 
ไอ้ไม่กี่วันนี้แหละถ้าโชคร้ายเครื่องก็เสีย

- เทคโนโลยีไอซี BiMOS (Bipolar Metal-Oxide-
Semiconductor) เป็นเทคโนโลยีลูกผสมระหว่าง BJT กับ 
MOS การท�างานและอายกุารใช้งานประมาณไม่เกนิ 10 ปี                                        
ใช้งานที่ก�าลังต�่า

- เทคโนโลยีไอซี BiCMOS (Bipolar Complementary 
Metal-Oxide-Semiconductor) เป็นเทคโนโลยีลูกผสม
เช่นกันระหว่าง BJT กับ CMOS ซึ่งตัว CMOS เองก็
ประกอบขึ้นมาจาก NMOS กับ PMOS ชักจะยุ่งๆมากขึ้น
แล้ว การท�างานก็แน่นอนเปิดปุ๊บติดปั๊บ อายุการใช้งาน
ประมาณไม่เกิน 10 ปี ใช้งานที่ก�าลังต�่า

- เทคโนโลยีลูกผสมร้อยพ่อพันแม่ แล้วแต่ว่าต้องการ
ส่วนไหนจะใช้เทคโนโลยีอะไร ดังนั้นบางส่วน (ทางเทคนิค                                                      
จะเรียกว่า บางภาค) ภายในเครื่องจะเสียง่าย (ช่างเรียก
ว่า “เปราะ”) เพราะใช้เทคโนโลยีที่อายุสั้น

- เทคโนโลยี CMOS คือใช้ MOS ทุกตัว แบบนี้
เป็นชิพคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเสียง่าย เพราะไวต่อการรับ
ประจุไฟฟ้าสถิต แรงดันไฟที่ใช้ภายในก็ต�า่ลงเรื่อยๆ เพื่อ
ไม่ให้เครื่องกินไฟมากเกินไป แต่ให้ท�าหน้าที่ต่างได้มาก
ขึ้น ระดับไฟฟ้าสถิตยังคงเดิม อัดเข้าไปในเครื่องก็พัง
ง่ายๆซิครับ อายุการใช้งานของเครื่องจึงน้อยกว่า 10 ปี
แน่นอน ในอนาคตเขาคาดการณ์ว่า จะใช้เทคโนโลยีแบบ
นี้ทั้งหมด ถ้าเสียก็เปลี่ยนทั้งบอร์ดเลย ไม่มีการซ่อม 
เปลี่ยนเป็นตัว คือเปลี่ยนเป็นชุดๆภายในเลย ถ้าเสีย
มากๆก็ทิ้งทั้งเครื่องเลย เหมือนที่คนญี่ปุ่นปัจจุบันท�ามา
นานแล้ว เพราะเครื่องบ้านเขาราคาถูกมาก เมื่อเทียบกับ

รายได้ของเขา อีกอย่างค่าแรงซ่อมของเขาแพงมาก แต่
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็ให้ความหลากหลายการใช้งาน 
ความสะดวกสบาย แลกกับอายุการใช้งานที่สั้นลง คอมฯ
นะคอมฯ ท�าให้มันทนๆหน่อยก็ไม่ได้ อ้อ เกือบลืมไป เรา
อัพเกรดซอฟท์แวร์เพื่อเพิ่มสมรรถนะได้ ซึ่งบริษัทแม่จะ
ส่งมาให้อัพเกรดเป็นครั้งเป็นคราว เรียกว่า อัพเกรด
เฟิร์มแวร์

ปัจจัยสุดท้ายคือ อะไหล่ครับ อะไหล่ในโลกเรานี้จะ
แบ่งเป็น 3 ระดับใหญ่ๆครับ คือ

1. เกรดทหารหรือเกรดโรงพยาบาล เป็นเกรดสูงสุด 
ราคาก็แพงสุดเช่นกัน

2. เกรดอตุสาหกรรม เป็นเกรดปานกลาง ราคาปานกลาง
3. เกรดการค้า เป็นเกรดต�่าสุด ราคาจึงถูกสุด
ในเครื่องเสียง อะไหล่ส่วนใหญ่จะใช้เกรดการค้า

ครับ ยกเว้นบางตัวจะใช้เกรดอุตสาหกรรม หรือถ้าจ�าเป็น
จริงๆถึงจะใช้เกรดทหาร ไม่มีเครื่องเสียงหรือเครื่องมือ                                                        
อีเล็คทรอนิคส์ใดใช้เกรดทหารทั้งหมดหรอกครับ ยกเว้น
เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือที่ใช้ในกิจการทหาร และใน
เครื่องบินเท่านั้นครับที่ใช้เกรดทหาร เพราะต้องการความ
เที่ยงตรงสูงสุด ไว้ใจได้มากที่สุด ทนทานสุดๆตามระดับ
เทคโนโลยี แน่นอนครับราคาสุดโต่งเลย ผมคิดว่าไม่มี
เครื่องเสียงไฮ-เอ็นด์เครื่องใดใช้อะไหล่เกรดทหารทั้งหมด
ครับ

แล้วที่มาของอะไหล่มาจากไหนกัน ณ ปัจจุบัน
นี้ อะไหล่เกรดการค้าจะมาจากโรงงานในจีน อาจจะเป็น
โรงงานของคนจีนเอง หรือโรงงานของต่างชาติ เช่น 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน เกาหลีใต้ 
ไต้หวัน เป็นต้น ที่เข้าไปตั้งโรงงานอยู่ในประเทศจีน 

ทั้งนี้เพราะค่าแรงงานถูก รัฐบาลจีนจัดสาธารณูปโภค
ให้พร้อมเพื่อเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติให้เข้าไปลงทุน 
แถมมีการลดภาษีสารพัด ชาติต่างๆก็แห่กันเข้าไปซิครับ 
ไม่ยกเว้นแม้แต่ญี่ปุ่น จนมีการคาดการณ์กันว่า ประเทศ
จีนจะเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์
ของโลกภายในอนาคตอันใกล้นี้

ส่วนอะไหล่เกรดอุตสาหกรรมนั้นมีทั้งที่ผลิตในจีน
และผลิตในประเทศแม่ของเทคโนโลยีนั้นๆ ส�าหรับอะไหล่
เกรดทหารคงไม่มีผลิตในจีน คงด้วยเหตุผลหลายประการ 
เช่น ฝีมือแรงงานจีนยังไม่มีคุณภาพพอ ที่ส�าคัญคือ กลัว
โดนก็อปปีย์ จึงยังคงผลิตในประเทศเจ้าของเทคโนโลยี 
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คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน เกาหลีใต้ 
เป็นต้น

เรื่องอะไหล่นี่แหละเป็นตัวก�าหนดระยะเวลาการ
ให้บริการของบริษัทผู้ผลิตเครื่องเสียง คือรับประกันว่า
มีอะไหล่แน่นอนภายในกี่ปี ในอดีตคือ 20 ปี จากนั้นเมื่อ
เทคโนโลยีเจริญขึ้น ระยะเวลาการให้บริการก็ลดลงๆจาก 
20 ปีเหลือ 15 ปี เหลือ 12 ปี เหลือ 10 ปี จนปัจจุบันนี้
เหลือเพียง 7 ปี (เช่น NAD ซึ่งให้การประกันเครื่อง 5 ปี) 
เท่านั้น ถ้าเกินระยะเวลานี้แล้ว ทางบริษัทแม่จะไม่บริการ
อะไหล่ให้แล้วครับ (Out of Service) ทั้งนี้เพราะแบก
สต็อคอะไหล่ไม่ไหว ยิ่งบริษัทที่เปิดมานานๆ มีเครื่องที่
เคยผลิตมาเป็นร้อยรุ่น ถ้าต้องสต็อคอะไหล่มากๆ เงินจม                                            
เจ๊งแน่นอน

นอกจากนี้นโยบายการขายอะไหล่ของบริษัทแม่ 
(เพราะคลอดเครื่องออกมา) แต่ละบริษัทก็ไม่เหมือนกัน 
อาจจะขายแบบ

- เป็นตัวๆ
- ขายเป็นบอร์ด หรือแผงวงจร
- ขายครั้งละหลายๆแผง เช่น 5 หรือ 10 แผง
- ขายเป็นกล่องๆ
- ห้ามซ่อมเป็นตัวๆ ให้เปลี่ยนยกบอร์ด หรือยกกล่อง

เลย ไม่งั้นไม่ขายอะไหล่ให้ แบบนี้ก็มี
อย่างนี้เป็นต้น
เมื่อเป็นเช่นนี้ บริษัทฯก็ได้ก�าหนดนโยบายรับมือ โดย

ถือลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ต้องให้การบริการที่ดีที่สุดแก่
ลูกค้าผู้มีพระคุณ โดยพยายามรับซ่อมเครื่องตลอดชีวิต
จนตายกันไปข้างหนึ่ง ไม่เครื่องก็คนละครับ จริงๆแล้ว
เครื่องไปก่อน อิ อิ ส่วนการรับประกันอยู่ที่ 2-5 ปี แล้ว                  
แต่ว่าเป็นเครือ่งอะไร แต่อะไหล่บางตวัทางเราไม่รบัประกนั 
เพราะบริษัทแม่ก็ไม่รับประกันเช่นกัน เช่น หัวอ่าน
พวก CD, DVD, BD อ้าวแล้วกัน ท�าไมจึงเป็นเช่นน้ี                                                           
ทั้งนี้ก็เพราะว่าเทคโนโลยีการผลิตหัวอ่านท�ายากมาก ยัง
ไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทั้งๆที่บริษัทที่ผลิตก็มีชื่อเสียง 
ท�าการผลิตมายาวนาน เช่น Sony, Philips, Panasonic 
และ Sanyo ปัจจุบันโรงงานของบริษัทเหล่านี้อยู่ใน
ประเทศจีนทั้งหมด เหตุผลอื่นสุดจะคาดเดาต้องเข้าไป
ท�างานระดับบิ๊กๆในบริษัทเหล่านั้นเท่านั้น จึงจะทราบ
เหตุผลที่แท้จริง

นโยบายก็มีแล้ว ก็ต้องมีผู้ปฏิบัติ คือ แผนกซ่อม

เครื่อง ซึ่งมีช่างอยู่ทั้งหมด 6 คน มีหัวหน้าช่างอีก 1 คน 
คอยตรวจสอบคุณภาพหลังจากช่างซ่อมเสร็จแล้ว เรียก
ว่า QC ก่อนจะส่งคืนให้กับลูกค้า ทางบริษัทลงทุนเรื่อง
เครื่องไม้เครื่องมือไปเป็นเงินมหาศาลที่ซื้อเข้ามาจนครบ 
มีทั้งเครื่องมือตรวจคุณภาพอะไหล่ชนิดต่างๆเท่าที่จะหา
ซื้อได้ เครื่องมือช่วยคิวซี รวมเบ็ดเสร็จเป็นเงินล้านกว่า
บาท ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของเครื่องที่ซ่อม
เรียบร้อยแล้ว ว่าต้องได้มาตรฐานจริงๆ ทางทีมงานช่าง
ต้องท�างานหนักมาก เพราะบริษัทฯเปิดกิจการมาสามสิบ
กว่าปี ขายเครื่องไปเป็นจ�านวนมาก และยังรับประกันว่า
จะซ่อมจนเครื่องหมดอายุขัยไปเอง 

ดังน้้นเดือนๆหนึ่งเครื่องจะเข้ามาให้เราซ่อมมากกว่า 
100 เครื่องครับ เมื่อปีที่แล้ว (ปี 2555) ทางทีมช่างของ
เราได้พฒันาศกัยภาพจนได้ประสทิธภิาพถงึ 99 เปอร์เซน็ต์ 
โดยค�านวณจากเครื่องที่ซ่อมเสร็จ เทียบกับเครื่องที่ไม่
สามารถซ่อมได้ ได้ขนาดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับ

ส่วนเรื่องอะไหล่ที่บริษัทแม่ไม่มีให้เราแล้ว เรา
ก็พยายามหาซื้อจากหลายแหล่งครับ เช่น จากบริษัท
น�าเข้าโดยตรงที่เชื่อถือได้ หรือจากทาง eBay เราซื้อมา
เยอะครับ แล้วมาท�าการคัดเกรดด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
ของเราเอง ก่อนจะท�าการเปลี่ยนใส่เข้าไป หลังจากนั้น
ก็ทดสอบดูว่าเครื่องท�างานถูกต้องไหม ทนทานไหม เรียก
ว่า คิวซีบางเครื่องอาจจะต้องคิวซีเป็นเวลาหลายวัน เพื่อ
ให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาขึ้นมาอีก คือท�าอย่างดีสุดความ
สามารถ นี่ถ้าเราท�าตามนโยบายของบริษัทแม่ เราคงไม่
ต้องเหนื่อยขนาดนี้ จ�านวนเครื่องซ่อมก็จะน้อย เพราะ
หมดอายุการให้บริการเร็ว แต่ที่ทางเรายอมเหนื่อยก็
เพราะต้องการบริการด้วย Service Mind เต็มก�าลังครับ

นอกจากนี้ทางเราพยายามพัฒนาความรู้ให้ช่าง
ของเราทันสมัย (Update) อยู่เสมอ เพื่อก้าวให้ทันกับ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน จึงเป็นหน้าที่ของผมซึ่ง
ต้องติดตาม ศึกษา สอน แนะน�า ติดต่อกับบริษัทแม่เป็น
ครั้งเป็นคราว ก็อยากจะขอให้มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่ๆ
เรื่อยๆ...เพี้ยง ผมจะได้ไม่ตกงานอีก แฮ่ะ แฮ่ะ

7 สิงหาคม พ.ศ.2556 เป็นวันดีที่เจ้านายของเราทั้ง
สองท่านแต่งงานกันมาครบ 35 ปี หวังว่าท่านทั้งสองคง 
จะได้ฉลองครบรอบ 50 ปีอย่างมีความสุขเช่นนี้อีกนะครับ

ผมจะรอครับ...555 (ไม่ใช่ 555 - ไฟว์ไฟว์ไฟว์)
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หลังจากใช้ชีวิตอยู่กับการเล่นเครื่องเสียงมาจนย่าง
เข้าปีที่ 46 ก็เริ่มจะเพิ่มวิถีการเล่นและการสะสม
ควบคู่กันไป

หมายความว่า ผมก�าลังพยายามหาทางเพิ่ม
แนวทางการเล่นเครื่องเสียงอีกแบบหนึ่ง เอาไว้เป็นการ
ระลึกถึงอดีต เพราะหากจะย้อนกาลเวลากลับไปด้วย “ไทม์
แมชชีน” นั้นเป็นเพียงนิทานโกหกของหนังฮอลลีย์วูด
เท่านั้น ไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมา สิ่งที่น่าจะท�าได้คือหันไปหา
วิธีการเล่นวินเทจออดิโอ ตามหลังบรรดาคนที่เขาเล่นอยู่
ก่อนแล้วนี่ละ

การเล่นเครื่องเสียงที่ท�าให้คนคนหนึ่งดึงเอาอดีตมาไว้
ในช่วงเวลาปัจจุบันได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

เครื่องเสียงที่จัดว่าเป็น Vintage นั้น อายุของมัน
น่าจะต้องก้าวผ่านกาลเวลาไม่น้อยกว่าสาม-สี่สิบปี ถึงจะ
ถือว่าวินเทจ ซึ่งหลังจากทดลองแสวงหามาเล่นเมื่อหนึ่ง
เดือนก่อนหน้านี้ ผมสอยเอาเครื่องสภาพดีๆมาเก็บไว้ไม่
ต�่าว่าห้า-หกเครื่อง และก�าลังพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะสั่ง
รีซีฟเวอร์ NAD 140 รุ่นคลาสสิค มาตีคู่ไว้กับ NAD 3020 
อินติเกรตเตดรุ่น “ลูกรัก” ให้ได้ อันนี้ไม่นับรวมล�าโพงที่
หายากๆนะครับ

แต่ขอเรียนก่อนนะครับว่า วิถีทางแบบนี้เหมาะ
ส�าหรับคนที่รู้เรื่องเครื่องเสียงรุ่นอดีตอย่างดีพอ อีกทั้ง
ต้องดูเป็นว่าเครื่องอยู่ในสภาพใด ยกเว้นจะซื้อมาเพื่อตั้ง
ไว้โก้ๆ ไม่ได้กะจะน�ามาเล่นจริงจัง นั่นอีกเรื่องหนึ่ง ต้อง
ยอมรับว่า ของเก่าส่วนใหญ่จะมีการซ่อมกันมาจนดูไม่
จืดแล้วก็มี คนขายบางรายก็มั่วนิ่ม ถ้าไม่เปิดไม่เปลือย  
ด้านในเครื่องดู และทดลองเล่นกันแบบจริงจังโอกาส
พลาดก็มีแยะ

ส�าหรับของที่ผมอยากได้ ก็น่าจะมีอยู่มากมาย ตาม
ประสาคนงก อาทิ วิทยุหลอดที่ดูคลาสสิค ส่วนในโลก

       ■  ‘ภูธร’ ของไฮ-ไฟเบอร์ต้นๆก็คือ ล�าโพง AR รุ่นที่อยากได้มา
ไว้ครอบครองอย่างเช่น AR 3a ตามประสบการณ์ที่เจอ 
ส่วนใหญ่ก็ซ่อมกันมาแบบไม่เหลือเค้าความเดิม

ที่หย่อนลงมาอีกหน่อย วันก่อนไปเจอ AR 18s 
ล�าโพงวางหิ้งขนาดเล็ก สภาพดูดีพอใช้ แต่ด้านหลังเห็นตู้
ปริแตกบวมน�้ามาจนเสียทรงไปเลย ก็ต้องพยายามค้นหา
กันต่อไป เครื่องเสียงบางรุ่นที่ผมได้มานี่เดิมๆเหมือนกับ
ว่าไม่เคยใช้งาน เก็บไว้เฉยๆ มาเสียบไฟเล่นได้เหมือน
เครื่องใหม่ สภาพที่เขาเรียกว่า “นางฟ้า” แบบนี้นานๆจะ
เจอทีละครับ

เรื่องที่ส�าคัญ ก็คือว่าการเล่นเครื่องเสียงโบราณนี้ จะ
ต้องท�าใจมากเลยว่า หากคุณลุง คุณปู่ เขาป่วย เราจะ
เยียวยารักษา หาช่างซ่อมกันที่ไหน การเล่นเครื่องเสียง
วินเทจก็จึงมีเรื่องเสี่ยงอยู่บ้างเป็นธรรมดา ดังนั้นจึงไม่
อยากแนะน�าให้คุณๆทั้งหลายจะต้องไปขวนขวาย ถ้าไม่
พร้อมจะรับคนแก่มาเลี้ยง มองหาเครื่องเสียงที่สามารถ
รักษาแนวเสียงของตนเองเอาไว้แบบแม่นๆ อาจจะง่าย
กว่าครับ

มันเป็นวิถีของนักสะสม ไม่ใช่การเล่นเครื่องเสียงเพื่อ
ความบันเทิงในแบบที่เราเล่นกันในช่วงเวลาปัจจุบัน

สิ่งที่เรียนรู้จากเครื่องเสียงและอุปกรณ์ยุคอดีตก็คือ 
ในช่วงที่ถอยหลังไปสี่สิบปีนั้น (เครื่องเสียงในยุคปี 1970) 
มักจะมีการออกแบบล�าโพงให้มีความไวสูง อันเนื่องมา
จากแอมป์ขยายเสียงนักออกแบบยังท�าก�าลังขับได้ไม่สูง
มากนัก มีแอมป์ตั้งแต่ก�าลังขับ 15 วัตต์ขึ้นไปถึง 50 วัตต์ 
นี่ก็นับว่าสุดๆแล้ว ส่วนหนึ่งก็จะเป็นด้วยความนิยมของ
แอมปลิไฟเออร์ Class-A ที่ก�าลังขับนั้นจะต�่าเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว แถมเครื่องก็ร้อนมากกว่าเครื่อง Class-AB แต่
คนไปติดใจเสียงอ่อนหวานละมุนละไมของมัน

แอมป์ใน “ยุครอยต่อ”  ก็จึงออกแบบให้มันสามารถ

ม อ ง ไ ป ข้างหน้า
แ ล ม า ข้างหลัง
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ท�างานได้แบบคลาสส์-เอ ในช่วงก�าลังขับต�า่ๆเมื่อความ
ร้อนสูงขึ้น หรือภาคขยายใช้ก�าลังขับเกิน 15 วัตต์ก็จะ
เปลี่ยนเป็นคลาสส์-เอบี 

ในช่วงสี่สิบปีก่อนนั้น แหล่งโพรแกรมที่ดีที่สุดคือ 
เครื่องเล่นแผ่นเสียง และเทปรีล ส�าหรับการน�าเอา
เครื่องเสียงวินเทจมาเล่นกับแหล่งโพรแกรมปัจจุบัน แม้
จะเล่นได้ เพราะอินพุท เอาท์พุทก็มาตรฐานเดียวกัน    
แต่สัญญาณจากแผ่นซีดี SACD เหล่านี้ มีอัตราการพีค
สูง ดังนั้นหากเจอแผ่นซีดีที่บันทึกแรงมากๆ ก็อาจจะ
ท�าให้เสียงของเครื่องเสียงวินเทจบางรุ่น สัญญาณพร่าได้
เหมือนกัน

ดังนั้นการเล่นเครื่องเสียงวินเทจ จึงเหมาะกับคนเล่น
เทอร์นเทเบิลมากกว่า เนื่องจากเกิดในยุคเดียวกัน

นั่นคือเรื่องที่ผมน�ามาบอกเล่ากันเรื่องสิ่งของในอดีต
ที่เราเก็บมาเล่นในช่วงปัจจุบันได้ แต่ส�าหรับในปี  2556 
นี้ หลายคนคงจะเริ่มก้าวหน้าไปยังการเล่นเพลงแบบ    
Digital Hi-Res กันบ้างแล้ว ในโลกเครื่องเสียงก็ยัง
มีเรื่องถกเถียงกันไปอีกเนิ่นนาน ว่าระบบเพลง Hi-Res 
เสียงสู้การฟังจากแผ่นเสียงไม่ได้

ซึ่งอยากจะขอเรียนว่า ระบบดิจิทัล ไฮ-เรสนั้น ได้ใช้
กระบวนการบันทึกในสติวดิโอมานานกว่าสามสิบปีแล้ว 
เพียงแต่เรายังไม่มีโอกาสได้ไฟล์เพลงเหล่านั้นมาเล่นใน
บ้าน พอมีจ�าหน่ายในอินเตอร์เน็ทให้โหลดมาฟัง เรา
ก็เลยไปตั้งความหวังกันว่าเสียงมันจะต้องดี เพราะเป็น
ดิจิทัลรายละเอียดสูง มันก็ใช่อยู่หรอก

เพียงแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้นสังกัดเพลงเขาปล่อย
ข้อมูลที่ดีออกมาให้เรา? สังเกตว่าบางอัลบัมคุณภาพเสียง
ก็ออกจะแย่จริงๆเสียด้วย เพราะข้อมูลเพลงหรือไฟล์ที่น�า
มาจ�าหน่ายนั้นเขาไม่ได้เอาตัวจริงที่บันทึกในสติวดิโอมา
ให้เรา แต่ก็มีอัลบัมเพลงบางชุดก็ท�าออกมาดีมาก เรียกว่า
แผ่นเสียงไม่มีทางเทียบได้แน่นอน

ดังนั้นเราจึงไม่ควรคิดไปเองก่อนล่วงหน้า ว่าระบบ
ดิจิทัล ไฮ-เรส เสียงต้องดีกว่าแหล่งโพรแกรมอื่นทุก
ประการทั้งสิ้นทั้งปวง ปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับผู้ผลิตต่างหาก 
ว่าเขาปล่อย “ของจริง” ออกมาขาย หรือฉบับรองๆมา
ป้อนตลาด ระยะเวลาแรกเริ่มของเทคโนโลยีทุกอย่างมัก
มีช่วงโกลาหลอยู่เสมอ จ�าตอนที่แผ่นซีดีออกวางตลาด
ครั้งแรกได้หรือไม่ หลายคนบอกว่าเสียงแข็งเหมือนไม้
กระดาน

ระบบดิจิทัล ไฮ-เรส นี้ก็คงไม่ต่าง คุณให้เวลามัน
สักหนึ่งปีจากนี้ไป ผมเชื่อว่าของดีๆจะมีทยอยขายใน
เน็ตแบบที่ว่า มีเงินเท่าไรก็ไม่มีปัญญาหาซื้อได้ทั้งหมด 
คุณภาพของไฟล์เพลงที่สมบูรณ์แล้วนั้น ต้องยอมรับว่า
แผ่นเสียงคงยากจะเทียมเท่าได้ เพราะแผ่นเสียงยังต้อง
น�าไฟล์เพลงจากสติวดิโอไปแปลง ไปลดคุณภาพข้อมูล 
ผ่านกระบวนการปรับแต่งมาตรฐานของ RIAA อีกต่าง
หาก จะไปเหลือความดีสักกี่มากน้อย และมันจะเหนือไฟล์
เพลงต้นฉบับได้อย่างไร?

ผมเจอเพลงดิจิทัล ไฮ-เรส จ�านวนมากที่เสียงดีจริงๆ 
หลายอัลบัมโหลดผ่านทาง HD Track.com ดีกว่าระบบ
อะนาล็อกอย่างแน่นอน แต่เราจะต้องมาค�านึงถึงอุปกรณ์
ประกอบที่จะมาร่วมท�างานด้วยกันเอาไว้ด้วย

อย่างเช่นภาคขยายหรือแอมปลิไฟเออร์ของเรา ดี
พอแล้วหรือยัง? และแค่ไหน ล�าโพงที่มีอยู่สามารถสนอง
ตอบความถี่หรือความกว้างของเรนจ์ของเสียงได้ เท่าที่
ระบบดิจิทัล ไฮ-เรส จะแสดงผลของมันได้ไหม ซอฟท์แวร์
ที่ใช้ หรือโพรแกรมที่ใช้เล่นเพลงจากคอมพิวเตอร์ใช้แบบ
ไหน อย่างไร สิ่งเหล่านี้ต้องถือว่าเรายังอยู่ในภาวะของ
การเรียนรู้ และพยายามที่จะสร้างสิ่งที่สนองตอบดิจิทัล
ออดิโอ ให้ได้สมบูรณ์ที่สุด

ล�าโพงในปัจจบุนั สามารถท�าได้ดกีว่าในอดตีมาก 
ล�าโพงตูข้นาดเลก็ๆทีเ่ราเหน็ในเวลานี ้ หากเป็นล�าโพง
ในยคุก่อน อย่าหวงัว่าจะได้ยนิเสยีงเบสส์จากล�าโพงโน่น 
ล�าโพงวนิเทจต้องมขีนาดน้องๆตูเ้ยน็ ถงึจะให้เสยีงได้เตม็ที่

วิทยาการด้านออดิโอก�าลังก้าวล�า้ไป จากต้นแหล่งคือ
ห้องบันทึกเสียง มาจนถึงเราผู้บริโภค มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ในไม่ช้าผมเชื่อว่าระบบออดิโอจะสนองตอบต่อ
ย่านความถี่โดยครบชัด ความเพี้ยนจะต�่าลงไปจนจับวัด
ไม่ได้ ล�าโพงขนาดเล็กจะให้เสียงต�่าใหญ่โตขึ้นไปอีกเท่า
ตัว รูปแบบออดิโอจะกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านไป
ด้วยในตัว

ดังนั้น ก็ต้องถามตัวเองว่าจะเดินไปข้างหน้า หรือจะ
ถอยหลังไปแบบวินเทจ ส�าหรับการมองไปข้างหน้า กับ
การแลมาข้างหลัง เสน่ห์ของการเล่นเครื่องเสียงก็ย่อม
จะแตกต่างกันไป บางคนอาจจะจับไว้ทั้งสองทาง เพราะ
คือคนละบรรยากาศ นั่นก็แล้วแต่ความถนัด ความพึงใจ 
ความสุข และความพร้อมของแต่ละท่านครับ
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C u s t o m   F i l e  ■   ‘Mr.Hires Man’

สวัสดีทุกท่านอีกครั้งท่ามกลางฤดูฝนที่มา
ตามนดัจรงิๆ อากาศโลกเรากแ็ปรปรวน

ข้ึนทุกวัน หากเราช่วยกันท�ารอบๆบ้านเรา    
ให้มีสีเขียว หรือปลูกต้นไม้ ใบหญ้า ก็จะช่วย
ให้ซึมซับมลพิษทางอากาศได้บ้างไม่มากก็น้อย 
อย่างน้อยก็ลดไอร้อนที่เป่าออกมาจากตัวแอร์
คอนดิชันของแต่ละบ้านของเราๆท่านได้บ้าง
ล่ะครับ 

วันน้ีผมพามาชิลล์ๆออกต่างจังหวัดอีกวัน
หนึ่งครับ ใกล้ๆกรุงเทพฯนี้เอง ขับรถเรื่อยๆ
ไม่เร่งรีบไปตามถนนมอเตอร์เวย์ ไม่ถึงร้อย
กิโลดี ก็ที่บางแสน เมืองชลบุรี นี้เองครับ 
เป็นบ้านพักตากอากาศสุดหรูอีกที่หนึ่งมีชาย 
หาดส่วนตัวของโครงการเอง ขับรถไปก็เลย            

ตลาดหนองมนไปนิดหนึ่งครับ อยู่ด้านขวามือ 
จะเหน็ป้ายโครงการตระหง่านเลย ตวับ้านกอ็ยู่
ติดริมชาดหาด สะอาดสะอ้านสบายตา ทันทีที่
ก้าวเดินเข้าไปก็พบกับห้องครัวที่ทันสมัยผสม
ผสานกับส่วนที่เป็นเทปันยากิ นั่งรับประทาน
กันหน้าครัวเลยทีเดียว สุขใดไหนจะเท่ารับ
ประทานอาหารกับเสียงเพลงเพราะๆ ในโซน
นี้ก็จะมีล�าโพง In Ceiling ของ NHT iC2 อยู่ 
1 คู่ พร้อมคีย์แพดของ Russound รุ่น KP4 
ไว้สั่งงาน เลือก Source ที่ต้องการเล่น เร่ง
ลดโวลูม ถ้าก�าลังติดพันกับอาหารเลิศรสอยู่
ไม่อยากลุกไปเปลี่ยนที่ตัวคีย์แพด ก็สามารถ
ใช้รีโมท คอนโทรล ยิงไปที่ตัวคีย์แพดก็สั่งงาน
ได้เช่นกัน 

สั พ เ พ เ ห ร ะ มัลติ-รูม ออดิโอ 
แ ล ะ โฮม เน็ทเวิร์ค ออดิโอ
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น�้าเสียงแทบไม่ต้องบรรยาย ทั้งฟังเพลง
ดูหนัง เพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่ง และด้าน
ติดกับห้องโฮม เธียเตอร์ ก็จะมีห้องนั่งเล่น                   
พักผ่อน ไว้ส�าหรับรับแขกหรือเอนตัวอ่าน
หนงัสอืได้ สามารถมองววิผ่านกระจกมองเหน็
ทะเล ได้พกัผ่อนอย่างเตม็ทีแ่ละเช่นกนัห้องนีก้็
ถูกขับกล่อมด้วย ล�าโพง In Ceiling ของ NHT 
iC2 เช่นกัน

ท่านสังเกตเห็นอะไรในบ้านหลังนี้ไหม
ครับ ท่านเจ้าของบ้านเลือกใช้ล�าโพง NHT 
ทั้งบ้านเลยครับ ด้วยน�้าเสียงล�าโพงไฮเอ็นด์
ที่ใสกระจ่าง รายละเอียดครบถ้วน เสียงร้อง
ที่หวานฟังได้นานๆไม่มีเบื่อ ประกอบกับการ
เลือกติดตั้งที่ให้ได้จุดฟังเพลงที่สมบูรณ์แบบ 

ส่วนด้านข้างๆเดินทะลุถึงกันได้ ก็เป็น
ห้องรับประทานอาหารแบบครอบครัวใหญ่
เลยขนาด 12 ท่ีน่ังเลยทีเดียว ก็มีล�าโพง In 
Ceiling ของ NHT iC2 อยู่ 1 คู่ คอยขับกล่อม
เสยีงเพลงให้ท่านเจ้าของบ้านขณะรบัประทาน
อาหารเพ่ิมบรรยากาศให้ไม่เงียบเหงาได้ดีเลย
ทีเดียว เดินถัดไปก่อนออกไปชานตัวบ้าน ก็จะ
พบกับชุดโฮม เธียเตอร์ ที่ลงตัวมากๆในน�้า
เสียงทันทีท่ีได้ยิน จะใช้ล�าโพง NHT ตระกูล 
Classic Series ทั้งคู่หน้าและล�าโพงเซ็นเตอร์ 
ส่วนล�าโพงคู่หลังได้เลือกใช้เป็นแบบ In Ceil-
ing ของ NHT iC3 ที่ให้บรรยากาศรายล้อม
ได้เป็นอย่างดี และที่ขาดไม่ได้สับ-วูฟเฟอร์
ของ Velodyne DD Series ขนาด 12 นิ้ว                                  
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จึงท�าให้บ้านพักตากอากาศหลังนี้ อบอวลไป
ด้วยเสียงเพลงในยามที่มาพักผ่อนจากภารกิจ
การงานที่เมืองกรุง และเมื่อเดินออกมาจาก
ตัวบ้านก็จะพบสระว่ายน�้าวนขนาดพอเหมาะ 
ที่สามารถนั่งแช่ให้น�้าวนช่วยผ่อนคลายกล้าม
เนือ้ได้อย่างสบายตวั พร้อมกบัววิชายหาดของ
ทะเลบางแสนมองเห็นเรือไกลๆค่อยๆแล่น
ไป และไม่พลาดเช่นกันที่มีเสียงเพลงให้รับฟัง
ยามว่ายน�้าในสระน�้าวนแห่งน้ี  ก็เป็นหน้าที่
ของล�าโพง Outdoor แท้ๆกันแดดกันฝนของ 
Russound และสามารถคอนโทรลด้วยคย์ีแพด
เช่นกัน ตลอดเวลาที่ได้สัมผัสบรรยากาศของ
บ้านหลังนี้ อิ่มเอิบในใจอย่างบอกไม่ถูก บาง
ท่านมมุานะท�างานจนเลยเวลาพกัผ่อน จนลมื
หาความสุขความสบายให้ตนเอง ซ่ึงการเลือก
ที่จะพักผ่อนกับธรรมชาติและเสียงเพลงน้ี ไม่
ได้เป็นสิง่ฟุม่เฟือยอย่างแน่นอน การให้รางวลั
กบัชวีติถ้าเราเลอืกในสิง่ทีช่อบ นอกจากจะช่วย
ให้ท่านสดชื่นและมีพลังกลับไปปฏิบัติภารกิจ
ประจ�าวันได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอน
ครับ ฟันธง!!

ตั้งใจว่าจะพาท่านผู้อ่านไปเยี่ยมชมบ้าน
อีกหลัง แต่ขอสลับฉากไปดูเรื่องร้อนๆ

ที่ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกขณะเกี่ยวกับระบบโฮม 
เน็ทเวิร์ค ออดิโอ แต่ฉบับนี้ขออนุญาตท่าน       
ผู้อ่านมาเกริน่ๆกนัไว้ก่อน ว่าถ้าเราอยากมาท�า
ไว้ใช้งานนั้นต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ส�าคัญๆ 
ปกติในบ้านเราถ้าบ้านหลังไหนมีอินเทอร์เน็ต 
ADSL ก็จะต้องมีเจ้าตัวที่ว่านี้อยู่แล้วคือ ADSL 
Modem Router ท�าหน้าท่ีหลักคือแปลง

สัญญาณจากสายโทรศัพท์ที่เราใช้โทรหากัน
นี้ ให้สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับโลกภายนอก                                                       
ได้อีก หรือท่องโลกอินเทอร์เน็ตนั้นเองครับ 
และสมัยนีต้วั Router ทีว่่านีย้งัสามารถท�างาน
แบบไร้สายแบบ Wi-Fi ที่เรารู้จักกันอีก ท�า     
ให้อุปกรณ์ที่เราใช้ในชีวิตประจ�าวันนี้ไม่ว่าจะ
เป็นสมาร์ทโฟน แทบ็เลท็ คอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊ 
หรือแม้กระทั่งสมาร์ททีวี ก็รับสัญญาณ Wi-Fi 
จาก Router ได้ทั้งหมด และยังท�าให้อุปกรณ์
แต่ละตัวน้ีท่ีว่ามานี้สามารถส่งผ่านข้อมูลหา
กันได้อีก แจ๋วไหมล่ะครับ ดังนั้นอุปกรณ์ทุก
ตัวในบ้านจึงถือว่าอยู่ในวงแลนเดียวกัน หรือ
เครือข่ายเดียวกันทั้งหมด 

มาดูว่าแต่ละตัวส่งข้อมูลหา
กันที่ว่านี้ ส่งอะไรได้บ้าง หลักๆ
คือภาพและเสียง ยังรวมไปถึง
วิดีโอ หนังเป็นเรื่องนี้ก็ยังสบาย
เลยนะครับ แต่เราจะใช้ตัวไหน
มาเก็บข้อมูลที่ว่านี้ดีล่ะครับ ถ้า
เรามานึกเก็บข้อมูลก็ไม่พ้นเจ้า 
Hard Drive หรือที่เราเรียกกัน
ติดปากว่าฮาร์ดดิสค์นั่นเอง แต่
จะท�าอย่างไรให้เจ้าฮาร์ดดิสค์นี้ไป
อยูใ่นวงแลนบ้านเราได้ล่ะ ง่ายสดุ
คอือยูใ่นคอมพวิเตอร์นีแ้หล่ะ แล้ว
ท�าการแชร์คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ 
แค่นี้ท่านก็สามารถแชร์ไฟล์เพลง 
ไฟล์หนัง ไฟล์ภาพ มายังเครื่อง
เล่นที่ต้องการเล่นได้อีกด้วย แต่

ช้าก่อน ถ้าจะฟังเพลง หรือดูหนังทีมานั่งเปิด
คอมพิวเตอร์อีกไม่เวิร์คแน่ 

จึงอยากแนะน�าเจ้า Hard Drive อีกตัว                                                   
ให ้ท ่านได ้รู ้ จักกัน มันคือตัว NAS แบบ
ฮาร์ดดิสค์นั้นเอง NAS คืออะไร ปกติเจ้า 
NAS นี้ท�าหน้าที่เก็บข้อมูลและแชร์ข้อมูลใน
ระบบแลนขององค์กรในบริษัท หรือส�านกังาน
ออฟฟิศ แต่ปัจจุบันถูกพัฒนามาให้ใช้งาน
ภายในบ้านแบบอย่างง่ายๆคือ Plug and 
Play แต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันคือถ้าเสียแล้ว
เสียเลย ไม่มีข้อมูล Backup เก็บไว้ให้เรา แต่
ถ้าจะเล่นแบบ NAS แท้นั้น ก็ Backup ข้อมูล
ให้ท่านสบายหายห่วง เนื่องจากใน NAS หนึ่ง
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ตัวนั้นจะมีตัวฮาร์ดดิสค์ในนั้นอย่างน้อยสอง
ถึงสามตัวท�างาน Backup และกันอยู่ตลอด
เวลา (ในหวัข้อนีผ้มขอเอาอธบิายแบบละเอยีด
ในฉบับหน้าเรื่องการสร้างโฮม เน็ทเวิร์ค เอ/วี                                         
นะครับ)  

ทีนี้ NAS ที่มาแนะน�าให้ทุกท่านหามา
เล่นกันนี้ ภายในจะมีแค่ฮาร์ดดิสค์เพียงลูก
เดียว เวลาท่านเดินไปตามร้านขายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อจะเลือกซื้อมาใช้งานก็บอก
กับคนขายว่าขอซื้อ External Harddisk แบบ 
NAS เค้าก็หยิบมาให้ท่านเลือก ส่วนจะเลือก
แบบไหนก็ขึ้นอยู ่กับงบประมาณในกระเป๋า
แต่ละท่าน จะสงัเกตได้ง่ายๆ ตวัฮาร์ดดสิค์เอง
มีแต่ช่องเสียบสายแลนกับช่องเสียบ Power 
Supply เท่านั้น ไม่มีช่อง USB ให้เห็นเลย 
ง่ายๆเลย (ตามภาพประกอบ) แต่ก็อีกนั้น      
แหล่ะครบั บางยีห้่อกม็ช่ีอง USB ให้เสยีบด้วย 
แต่แบบนี้จะแพงกว่าแบบแรกพอสมควรเลย          
อีกอันที่อยากจะแนะน�าคือให้มองหาคือโลโก 
DLNA ควรจะมีด้วยนะครับ 

ทีนี้เกิดค�าถามมาอีกว่า DLNA คืออะไร 
ขอเอาแบบย่อๆมาให้ทราบที่มาท่ีไปกันก่อน 
DLNA ย่อมาจาก Digital Living Network 
Alliance หรือแปรแบบศัพท์ทางการหน่อย ก็
คืออุปกรณ์ส�าหรับแบ่งปันสื่อท่ีใช้โปรโตคอล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาตรฐาน เอาอธิบาย
ง่ายๆได้ว่าพวกอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก 
Digital Living Network Alliance หรือ DLNA 
จะอนุญาตให้ท่านท�าการแบ่งปันคอนเทนท์                                                

ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆรอบๆบ้านของท่าน
ผ่านทางเครือข่าย Wi-Fi ของท่านในบ้าน 
ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถที่จะเซ็ทอัพเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของท่านเป็น DLNA Server 
และเปิดเพลง, วิดีโอ และรูปถ่ายต่างๆที่บน
เครื่องทีวีของท่าน อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง
จาก DLNA ออกมามากมายเช่น เครื่องเล่น 
Blu-ray™ Disc, เครื่องรับโทรทัศน์, เครื่อง
คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, เครื่อง
แท็บเล็ท และอื่นๆอีกมากมาย

เม่ือน�ากลับมาที่บ้านท่านก็เพียงแค่ น�า
เจ้า NAS ที่ว่าน้ีไปเสียบเข้ากับช่องแลนไหน
ก็ได้ของตัว Router และเสียบ Power Supply 
ป้อนให้ตัวเครื่องท�างาน รอตัวเครื่องบูทไม่น่า
เกินสองสามนาทีก็สามารถใช้งานได้เลยครับ 

อย ่างที่ เกร่ินไปแล ้ว ว ่าใครสามารถ      
ใช้ได้บ้างนั้น ก็คือใครก็ได้ที่อยู่ในวงแลนของที่
บ้านท่านนั้นเอง เก็บข้อมูลได้หมดครับ ไม่ว่า
จะเป็นไฟล์เพลง วิดีโอ รูปภาพ เอกสารงาน 
Word, Excel, Power Point ฯลฯ แต่เรามาว่า
ในส่วนของเราที่จะใช้กันครับ เอาเรื่องจะก็อป
ไฟล์เพลง หรอืวดิโีอทีเ่ราต้องการไปไว้ใน NAS 
น้ัน ก็เปิดคอมพิวเตอร์ท่านขึ้นมา แล้วเปิด
เมนูคอมพิวเตอร์ เมื่อคลิกเข้าไปก็จะเปิดหน้า 
Windows ขึ้นมา มีสองช่องด้านซ้ายมือ และ
ขวามอื ด้านซ้ายมอืนัน้ก็จะมหัีวข้อหลักให้เลือก
หลายอนั เช่น Favorite, Libraries, Computer 
แต่ให้ท่านเลือกไปที่ Network เมื่อคลิกเลือก
แล้ว ช่องด้านขวามือก็จะแสดงรายละเอียดว่า

ในวงแลน หรือ Network ที่ท่านเชื่อมต่ออยู่
นั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้าง ก็ให้เราท�าการเลือก
ไปที่ตัว NAS ที่เราน�ามาต่อใหม่นั้นก็จะมีชื่อ
เพิ่มขึ้นมาเช่นกัน ให้เราคลิกเลือกไปเลย ก็จะ
สามารถเข้าใน NAS ได้แล้ว ปกติใน NAS นั้น              
เค้าจะแบ่งโฟลเดอร์ให้เราอยู่แล้วว่าไฟล์เพลง
ก็ควรเก็บในโฟลเดอร์ Music ไฟล์ภาพก็ควร
เก็บในโฟลเดอร์ Picture    

ทนีีผ้มกเ็ปิดหน้าต่าง Windows ขึน้มาใหม่
อีกหน้า เพื่อจะไปยังต�าแหน่งที่เราเก็บเพลง
ไว้ เพื่อที่จะน�าไฟล์เพลงที่ต้องการไปเก็บไว้ที่ 
NAS ที่เราเปิดหน้า Windows รอไว้ก่อนอยู่
แล้วขัน้ตอนนีก้เ็ป็นใช้ค�าสัง่ Copy และ Paste 
เท่านั้นเอง หรือท่านที่ไม่ถนัด ก็ใช้การโยน                               
ไฟล์ก็ได้ โดยการย่อหน้า Windows ทั้งสอง
อันนี้ให้อยู่ในจอคอมพิวเตอร์ของเราทั้งสอง
อันเลย อาจแบ่งซ้ายขวา จากนั้นก็ท�าการ
โยนไฟล์ที่ต้องการมาได้เลยโดยการคลิกค้าง            
ไว้ทีโ่ฟลเดอร์ทีต้่องการ ลากมาวางอกีด้านแล้ว
ปล่อยเมาส์ แค่นีเ้อง สะดวกดด้ีวยครบั  เอาล่ะ
ทีนี้เรามีไฟล์เพลงใน NAS แล้ว จะส่ังให้เล่น
อย่างไรดีล่ะ? 

ก�าลังไคลแม็กซ์ของเรื่องแล้วดันมาหมด
เนื้อที่ เสียก ่อน แต่ฉบับหน้าสัญญาว่าจะ         
ได้ทราบอย่างละเอียดแน่นอนครับ ว่าจะเซ็ท
โฮม เน็ทเวิร์ค ออดิโอ วิดีโอ นั้นไม่ยากเลย 
แถมเราได้ใช้ฟีเจอร์ของอุปกรณ์แต่ละชนิด
ภายในบ้านเราอย่างเตม็ขดีความสามารถของ
มัน ขอประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายอีกนิด  ตอนนี้
ทางทีมงาน Custom ของทางโคไน้ซ์ฯได้เพิ่ม
ช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งช่องทาง คือ ท่าน
สามารถเข้าไปกด Like ทีห่น้าเพจ http://www.
facebook.com/MultiroomAudio ซึ่งก็คิดว่า
หลายๆท่านน่าจะมีใช้ Facebook กันอยู่แล้ว 
เราเลยเปิดหน้าแฟนเพจขึ้นมา เพื่อให้ท่าน
ได้รับชมรูปภาพสวยๆการติดตั้งของโครงการ
ต่างๆ และท่านสามารถจะฝากค�าถามที่หน้า
เพจได้เลยว่าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่ม
เตมิส่วนไหน หน้าเพจของเราจะมกีารน�าเรือ่ง
ราวรอบๆตวัเก่ียวกับเทคโนโลยด้ีานต่างๆของ
ออดิโอและวิดีโอ มาให้ท่านได้อ่านเป็นระยะๆ 
ยังไงก็ขอฝากหน้าเพจนี้ด้วยนะครับ หรือแวะ
เยี่ยมชมเราตามโชว์รูมของโคไน้ซ์ฯตามสาขา
ต่างๆใกล้บ้านท่านได้เลยครับ ฉบับนี้ผมก็   
ขอลาไปก่อนเจอกันอีกที ฉบับหน้าเลยครับ 

กราบสวัสดีครับทุกท่าน...
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องอาจ บุตรเริ่ม

Velodyne vPulse

เปรียบกับหูฟังแบบอื่น, ไม่ว่า ear buds หรือ over ear 
headphones, ส�าหรบัผมแล้ว กว่าจะท�าความคุน้เคยกบั 
in-ear headphone ได้ กนิเวลานานพอสมควร นานกว่า
เอียร์บัด และหูฟังแบบครอบหูที่มีมานาน ครั้นเมื่อกาล

ล่วงเลยเข้าสู่ระดับคุ้นชิน ความรู้สึกจึงเปลี่ยนไป 
ความคุ้นเคยที่พูดถึงคือความรู้สึกต่อสัมผัสชิ้นส่วน 

eartips ท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษของหูฟังชนิดนี้ยามต้อง
กับหูส่วนนอก (ear canal) ตามลักษณะการใช้งาน ซึ่ง
จ�าเป็นที่จะต้องให้ผิวโดยรอบของ eartips แนบสนิทกับ
รูหู เพ่ือการปกป้องไม่ให้มีการร่ัวไหลของคลื่นเสียงจาก
ภายนอกเล็ดลอดเข้าสู่ด้านใน และป้องกันเสียงด้านในรั่ว
ออกไปด้านนอก ตามคอนเส็พท์ของหูฟังแบบ in-ear ที่
ต้องมีวิธีขจัดเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยัง
ผลต่อการรายงานเสยีงดนตรบีรสิทุธิไ์ด้ครบทกุรายละเอยีด
เป็นเป้าหมาย 

เม่ือเข้าใจเจตจ�านงค์และสัมผัสได้ถึงความคุ ้นเคย
ดแีล้ว จงึไม่แปลกใจเข้าใจว่าท�าไมหูฟังประเภทนีถ้งึได้ขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว มีผู้ผลิตมากมายซ่ึงไม่ใช่เฉพาะที่เคยผลิต
หูฟังหรือล�าโพงเท่านั้นที่กระโจนเข้าร่วมสังฆกรรมขยาย
ไลน์โพรดัคท์ออกสู่ตลาด กระทั่งผู้ผลิตเครื่องเสียงไฮ-เอ็นด์    

I n - E a r  H e a d p h o n e s

จ�านวนไม่น้อย ให้ความส�าคัญกับ in-ear headphones     
ไว้บริการลูกค้าของตน ที่เป็นเช่นนี้ อาจสรุปได้ว่า

- in-ear มีความคล่องตัวกว่าเฮดโฟนทั่วไป
- ปกป้องการรั่วไหลของคลื่นเสียงทั้งจากภายในและ

ภายนอกได้ชะงัด
- ใช้งานร่วมกับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา MP3 และ

สมาร์ทโฟนได้สะดวก ทั้งให้น�้าเสียงที่มีรายละเอียดและมี
คณุภาพสงู ซึง่ดกีว่าหฟัูง ear buds ทีแ่ถมพ่วงมากบัเครือ่ง 
MP3 และสมาร์ทโฟนทั้งหลาย เพียงแต่การใช้ in-ear 
headphones มข้ีอจกุจกิอยูบ้่างกบัการถอดเปลีย่นเพือ่เลอืก
ใช้ eartips ให้รับกับขนาดรูหู (ear canal) ของแต่ละคน 
เพือ่ปกป้องการรัว่ไหลของเสยีงรบกวน และยงัมผีลโดยตรง
ต่อการตอบสนองได้ครอบคลุมตลอดย่านความถี่เสียง 

Velodyne vPulse In-Ear Headphones
หูฟังจากผู้ผลิตสับ-วูฟเฟอร์ชื่อดัง

เป็นหูฟังชนิด in-ear headphones ของบริษัท           
ผูเ้ชีย่วชาญงานผลติสบั-วฟูเฟอร์ ทีม่ปีระสบการณ์ยาวนาน
กว่าสามทศวรรษ ผลิตขึ้นภายใต้หลักการและแนวคิด
เดียวกับหูฟังอิน-เอียร์ทั่วไป เพียงแต่ด้วยชื่อเสียงและ
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ประสบการณ์น่าจะเชื่อได้ว่าหูฟังชิ้นนี้น่าจะให้คุณภาพใน
ระดับที่ไม่ธรรมดา ผู้ผลิตแจ้งว่าฝ่ายออกแบบมีความตั้งใจ
อย่างเต็มที่ ดูแลทุกขั้นตอนผลิตอย่างละเอียด เพื่อความ
มั่นใจว่าคุณภาพเสียงจะเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้นิยมพกพาดนตรีแนบกายไปในทุก 
หนแห่ง

ทางผู้ผลิตแถลงว่า vPulse เป็นหูฟังที่มีความเที่ยง
ตรงสูง ความเพี้ยนต�่าได้มาตรฐานเครื่องเสียง เสียงทุ้ม
กระชับแน่นด้วยไดรเวอร์ที่ติดตั้งไว้ในกระเปาะอะลูมิเนียม
ขนาด 10 มม. งานออกแบบทีใ่ส่ใจความสามารถในการลด
ทอนเสียงรบกวนไว้อย่างดเีพือ่ความบนัเทงิอย่างมรีะดบั มี                                        
in-line controls ไว้ควบคุมเสียง (ทั้งรับสายโทรศัพท์ ฟัง
เพลง และสวิทช์เร่งเสียง) พร้อมไมโครโฟนคุณภาพสูง 
เสน่ห์ไม่ซ�้าใครด้วยตัวสายแบน (flat cable) ป้องกันสาย
บิดรัดและเกี่ยวพันให้ดูยุ่งเหยิง มีสีให้เลือก 3 สี คือ สีด�า 
น�้าเงิน และชมพู vPulse บรรจุมาในกล่องพร้อมอุปกรณ์
เสริมสามรายการ 1 เอียร์ทิพหลายขนาดในหนึ่งชุด                                    
ไว้ให้เลือกใช้สองชุด (สีด�ากับสีเทา) 2 คลิบหนีบสาย และ 
3 ซองผ้าชนิดหูรูดส�าหรับพกพา

ข้อมูลด้านเทคนิคหลักประกอบด้วย ไดรเวอร์ขนาด   
10 มม. ตอบสนองความถีร่ะหว่าง 20-20,000 เฮทิซ์ ความ
ไว 92 ดีบี ความต้านทาน 16 โอห์ม

การรายงานผล Velodyne vPulse อาศัยการเชื่อมโยง
กับ iPhone 5 เป็นหลัก แม้นในบางครั้งได้ลองสลับใช้กับ
มีเดียอื่น เครื่องเล่น MP3 รวมทั้งเครื่องคอมแพ็คท์ ดิสค์ 
แต่ขอละที่จะพูดถึงในที่นี้ ด้วยเหตุผลทางการออกแบบอัน
มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานกับสมาร์ทโฟนเป็นส�าคัญ เพียง
แต่ในการทดสอบคุณภาพเสียงคราวนี้ มีส่วนประกอบ
เสริมเข้ามาอีกอย่าง แทนที่จะเป็นการฟังเพลงผ่าน                   
โพรแกรมมวิสคิ เพลเยอร์ บนไอโฟนอย่างเดยีว ผมยงัอาศยั       
โพรแกรม Tonido ซึ่งเป็นโพรแกรมจัดการไฟล์ภาพ เพลง 
และไฟล์หนัง ที่สามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
(ทั้ง Mac และ PC) และสามารถติดตั้งลงบนสมาร์ทโฟน
ได้ทั้งระบบ iOS และ Android เป็น Free App ที่สามารถ
อัพเกรดเพื่อใช้งานแบบ Pro และ Biz version ได้ถ้า
ต้องการ พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล (Cloud) จ�านวน 100Gb 
และ 200Gb ได้ตามล�าดับ

ที่ใช้ Tonido App ด้วยเหตุผลเพื่อเชื่อมและโหลดไฟล์
เพลงที่เป็น FLAC ไว้ใช้งานกับไอโฟนได้โดยไม่เสียพื้นที่
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ของ Sarah Joyce ใสกระจ่าง เปี่ยมพลัง ฟังได้สะอาด
สดชื่นในทุกจังหวะลีลา ดนตรีบรรเลงประสานได้กลมกลืน
ในทุกท่วงท�านอง มีชีวิตชีวา มีความไพเราะชวนให้ผู้ได้ยิน
ได้ฟังยากที่จะไม่หลงใหล และยิ่งชัดเจนเมื่อฟังจากแทร็ค 
At the Same Time ของ Hindi Zahra/Handmade เสียง
ของนักร้องสาวชาวโมร็อกโค ยิ่งฟังได้สะอาดและบริสุทธ์ิ
อย่างลึกล�้าในแบบที่เป็นธรรมชาติ ปราศจากการปรุงแต่ง
ด้วยตวัช่วยในห้องบนัทกึ ชืน่ใจทกุครัง้ทีเ่ลอืกเพลงนีม้าฟัง 

ความสามารถในการแยกแยะรายละเอียดถนัดที่จะ
ฟังจาก The Mission อัลบัม Morricone/Arena Concert   
รายละเอยีดทีถ่่ายทอดถงึเสยีงกระแอมกระไอ เสยีงพลกิโน้ต
ของนกัดนตร ีขณะเดยีวกันยงัสามารถฟังเสียงชิน้ดนตรชีิน้
เลก็ชิน้น้อยทีร่่วมบรรเลงคลอวงดรุยิางค์ได้อย่างมมีติ ิและ 
รูถ้งึต�าแหน่งแห่งหนของชิน้ดนตรเีหล่านัน้ว่าบรรเลงอยูบ่น
ส่วนไหนของเวท ีนอกจากคณุสมบตัขิอง Velodyne vPulse 
แล้ว ส่วนหนึง่คงต้องยกให้เป็นความดขีองไฟล์เสียงไฮ-เรส
แบบ FLAC ที่ไม่ย่อไฟล์จนกระทบถึงรายละเอียดปลีกย่อย
อนัเป็นสีสันของเสียงดนตรเีหมอืนเกิดขึน้กับ MP3 และขอ
ขอบคุณ Tonido ที่คิดค้น App ชิ้นนี้ให้ใช้งาน

สรุป

ยังได้ทดสอบกับแทร็ค Le Grand Tango, Yo-Yo Ma/
Soul Of The Tango, The Music of Piazzolla เพลง
บรรเลงเชมเบอร์ มิวสิค ช่วยฉายให้เห็นรายละเอียด และ
ได้ภาพบรรยากาศเวทดีนตรไีด้ชดัเจนขึน้ รวมทัง้ได้หยบิและ
เลือกหลายแทร็คของ Fall Out Boy/Save Rock and Roll 
เพื่อที่จะเน้นย�้าว่านี่คือหูฟังที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
สูงพอที่จะเชิญชวนให้ซื้อหาไว้ใช้งานโดดเด่นที่น�้าเสียงเป็น
ธรรมชาติ ใสสะอาด เสียงกลาง-แหลมกระจ่างใส มาก
ด้วยรายละเอียดและมีเสียงทุ้มนุ่มลึกในระดับที่ทัดเทียมหู
ฟังมอนิเตอร์ ในขณะเดียวกันสวิทช์บังคับและไมโครโฟนที่
แนบมา สามารถใช้งานได้คล่องตัวทั้งการรับสายโทรศัพท์ 
ปรบัเร่ง/ลดเสียง ทัง้เล่นและหยดุเพลง มบีางส่ิงทีต้่องบอก
เตือนคือคุณสมบัติการปิดก้ันเสียงรบกวนที่มีประสิทธิภาพ
สูงอาจไม่อ�านวยต่อการใช้งานบนทางเท้า การสัญจรบน
ถนน ตลอดจนระหว่างข้ามทางม้าลาย อาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้รับอันตรายจากยานพาหนะ ดังนั้นโปรดใช้งาน
ด้วยความระมัดระวัง

บนเครือ่งไอโฟน โดยการใช้ฮาร์ดดสิค์ในเครือ่งคอมพวิเตอร์
ที่บ้านหรือส�านักงาน หรือ External HD ท�าหน้าท่ีเป็น
เซิร์ฟเวอร์ โดยเจ้า Tonido จะท�า Streaming สัญญาณ
ผ่านเครือข่าย 3G หรือ Wi-Fi ให้ใช้งานนอกสถานที่            
ได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในเมืองหลวงหรือชนบท 
เพียงมีคลื่น 3G หรือ Wi-Fi ก็สามารถเลือกฟังเพลง (ไฟล์ 
FLAC) ได้ทุกที่ทุกเวลา

การทดสอบ
หูฟังไม่ธรรมดา

ต้องไม่ลืมว่า eartips มีความส�าคัญกับหูฟังขนิดนี้มาก 
เมื่อได้มาแล้ว ก่อนอื่นให้เลือกหาชิ้นที่เหมาะสมกับรูหูของ
แต่ละท่านให้ได้เสียก่อน สังเกตง่ายๆว่า คู่ไหนที่เมื่อน�ามา
เปลีย่นให้หฟัูงและสอดใส่เข้าในรหูแูล้วสามารถปิดกัน้เสยีง
จากภายนอกได้เงยีบสนทิ ยามเปิดฟังเพลงได้ยนิเสยีงครบ
ชัดทั้งทุ้ม-กลาง-แหลมหรือไม่ สลับเปลี่ยนกลับไปกลับมา
กับทุกชิ้นจนแน่ใจว่าได้ชิ้นที่ดีที่สุด ส�าหรับผมเป็นชิ้นใหญ่
รองอันดับสองเหมาะกับช่องหูเป็นที่สุด ไม่เพียงสามารถ
ปกป้องเสียงภายนอกไม่ให้เล็ดลอดเข้าสู่ภายในได้เท่านั้น 
ยังให้เสียงที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตลอดท้ังย่านความถี่ 
ในขัน้ตอนสอดใส่ใช้งานควรมกีารขยบัและบดิหฟัูงเลก็น้อย 
เพื่อให้ eartips สนิทแนบชิดรูหู ไม่เปิดช่องให้มีการรั่วไหล
ของคลื่นเสียง โดยเฉพาะเสียงรบกวนจากภายนอก

ไม่เสียทีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญงานผลิตล�าโพงสับ-วูฟเฟอร์ 
สิง่แรกทีข่อยกนิว้โป้งให้หลงัจากล่วงเลยขัน้ตอนเรยีกความ
คุ้นเคยระหว่างกันและกัน นั่นคือเสียงทุ้มท่ีมีน�้าหนักแบบ
เสียงทุ้มลึก ไม่บวม มีความกระชับแน่นในระดับที่คอเพลง
ร็อคไม่กล้าแม้แต่จะคิดเบือนหน้าหนี ท้าให้พิสูจน์ได้จาก
เพลงของวง Creed หลายๆอัลบัม ถ้าคิดว่าแทร็ค Bread 
of Shame/Full Circle โหดไป ลองเบาๆกบั Time หรอื On 
My Sleeve ซึ่งซอฟท์ลงมาหน่อยดูได้ ที่ความเข้มเสียงเมื่อ
เร่งโวลูมเกือบเต็มเพดาน เสียงกลองหนักหน่วงฟังได้เป็น
ธรรมชาติอย่างยิ่ง น�้าเสียงมีมวลจับต้องได้ ทั้งสามารถ
สัมผัสบรรยากาศความสมจริงถึงในระดับใกล้เคียงเสียง
แสดงสด ขณะที่เสียงกลาง และเสียงแหลมเปิดเผยเป็น
อิสระ มีรายละเอียดครบถ้วน 

น�า้เสยีงโดยรวมของ vPulse นัน้ ได้ท้ังความสด สะอาด 
ใสบริสุทธิ์ และรายละเอียดไม่ตกหล่น พิสูจน์ได้จากแทร็ค 
Be Nice to Me ของ Rumer, Boy Don’t Cry เสียงร้อง
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I n - H o u s e Test ■

   
Hiresman

NAD T 777
A / V  R e c e i v e r  H i g h - E n d
เ ท พ ชั ด ๆ

เมือ่ได้รบัมอบหมายจากกอง บก.ให้ทดสอบประสทิธภิาพ
ของสนิค้าตวันี ้กเ็ฝ้ารอสนิค้าเข้ามาให้ทดสอบอย่างใจจด
ใจจอ ทราบจากโชว์รมูว่าสนิค้าได้วางจ�าหน่ายมาสักระยะ
หนึง่แล้ว พอดกีบัผูท้ดสอบได้ไปเจอในเวบ็ NAD เองเพิง่

เปิดตวั APP: NAD A/V Receiver Remote มาเหมอืนกนั ก็
ช่างประจวบเหมาะอะไรเช่นนี ้ไม่ต้องมากความให้เสยีเวลา
เชิญท่านไปเข้าสู่บททดสอบกันเลยดีกว่า

เริ่มจากหน้าตา ผมว่าโงวเฮ้งดีมาก สมกับเป็นเครื่อง
ไฮ-เอน็ด์ทกุกระเบยีดนิว้ มีจอดสิเพลย์อยูต่รงกลาง ไว้แสดง
รายละเอียดได้ครบถ้วน ด้านขวามือมีปุ่มโวลูมขนาดก�าลัง
เหมาะ ถูกค่ันตรงกลางด้วยปุ่ม Source หรือปุ่มส�าหรับ
เลือกแหล่งโพรแกรมที่เราต้องการจะเล่นนั้นเอง ส่วนด้าน
ล่างจอดิสเพลย์นั้น จะมีปุ่ม AM/FM ส�าหรับเลือกว่าจะฟัง
ย่านไหน ถดัมาปุม่ Tuner Mode ไว้ส�าหรบัเลอืกว่าจะใช้ FM 
Mono หรือ FM Stereo ปุ่ม Listen Mode ส�าหรับเลือกฟัง
ระบบเสียงแบบต่างๆ เช่น ถ้า Source มาแค่ Stereo แต่
เราอยากได้บรรยากาศของเสยีงเซอร์ราวน์ดกก็ดเลือกได้ มี
ตั้งแต่ DVR, Dolby Pro-Logic IIX อีกมากมาย 

ผู ้ทดสอบขอแทรกส่วนน้ีในช่วงการทดสอบกับภาค
ผนวกหลงัสดุ ว่ามรีะบบอะไรบ้าง มาดปูุม่ถดัมาคอืปุม่ Tone 
ใช้ส�าหรับปรับเสียงทุ้มแหลมส�าหรับการฟัง ซึ่งตลอดการ
รีวิวนี้ ผู้ทดสอบแทบไม่ได้ปรับปุ่มนี้เลย ซึ่งแสดงว่า T 777                                                                  
น�า้เสยีง และโทนลั บาลานซ์ ดมีาก ปุม่ถดัมา Tone Defeat 

หรือจะถือว่าเป็นการยกเลิกปุ่ม Tone ที่เราปรับเสียงทุ้ม
แหลมไว้นัน้เอง ปุม่สดุท้ายคอืปุม่ Front Input/MP เป็นการ
เลอืกใช้ช่องอนิพทุด้านหน้าเครือ่งนัน้เอง แกะฝาเลก็ๆหน้า
เครื่อง ก็จะมีช่อง A/V ให้เสียบ พร้อมช่องมินิแจ็คส�าหรับ
เครื่องเล่น MP3 หรือ Smart Phone ทั้งหลายก็ได้ มา
ดูส่วนทางด้านซ้ายบ้าง จะมีสองปุ่มด้านล่างส�าหรับเลือก 
Speaker A และ B และส่วนซ้ายข้างจอดสิเพลย์ ก็มอีกีสอง
ปุม่สุดท้าย Memory และ Info ใช้งานในโหมดของเวลาเล่น 
Tuner เป็นหลัก เมื่อกดสองปุ่มนี้พร้อมกันจะเป็นการสั่ง                                
ให้ลบสถานีที่เราเลือก ณ ขณะนั้น

ด้านหลังเครื่อง ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มช่องเสียบต่างๆ
ชดัเจน หลกัๆกม็ดีงันี ้Digital Audio In/Out แบบ Coaxial 
3/Optical 3 ถัดมาเป็นช่อง HDMI In 6 ช่อง /Out 2 ช่อง 
ด้านล่างก็จะมีช่อง Ethernet หรือช่องต่อสาย LAN นั้น
เอง และมีช่อง MP Dock ส�าหรับเสียบสายดาต้าที่มาจาก 
Docking  iPod ของ NAD โดยเฉพาะ เพือ่ให้ท�าเราสามารถ
ดูรายชื่อเพลงได้จากทีวีที่เราต่อใช้งานได้เลยครับสะดวก
มากๆ ถัดมาจะเป็นกลุ่ม Audio/Video ทั้ง Component 
และ Composite ครบครัน ถัดมาเป็น 7.1 Channel 
Input ถัดมาเป็นกลุ่มช่องต่อสายล�าโพงทั้งหมด 7 ชุด                                                         
และชุด Speaker B แยกออกมาต่างหากอีก ขนาดพอ
เหมาะมือไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป ด้านบนก็จะมีสวิทช์เล็กๆ
ให้ปรับปิด-เปิด Soft Clipping ด้านบนขึ้นไปอีกก็มีช่อง
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ตามที่จ�าเป็นในเมนู Configuration เช่น ขนาดล�าโพงที่                                                                     
ใช้, ระยะห่างของล�าโพงแต่ละแชนเนลจากจดุนัง่ฟัง, ระดบั                                                             
ความดงัในแต่ละแชนเนล เมือ่เซท็เสรจ็ก็อยากลองฟังเทยีบ
กับลองให้เครื่อง NAD T 777 เซ็ทอัพเองผ่าน Audyssey 
Auto Calibration ซึ่งเซ็ทแบบนี้จะได้ค่าที่ละเอียดมากขึ้น                
เพราะจะมีการเช็คเฟสของสัญญาณด้วย ซึ่งก็ไม่ได้ท�า                                                                             
ให้ผิดหวัง ตัว Audyssey Multi EQ XT สามารถแก้ไขหรือ                                                               
ปรับค่าให้เหมาะสมกับห้องนั้นได้สบายเลย พอดีห้องที่
ทดสอบ สภาพอะคูสติคค่อนข้างดี ความแตกต่างจึงไม่ได้มี                                                                 
มากมายนัก แต่ถ้ากับบ้านทั่วๆไป ที่ลักษณะบ้านมักจะมี
ผนังพื้นผิวเรียบ ที่สะท้อนเสียงไปมาค่อนข้างมาก ระบบ 
Audyssey Multi EQ XT จะช่วยท่านได้มากทเีดยีว ไม่ต้องเสยี                                                                           
ตังค์ไปซื้ออุปกรณ์ปรับอะคูสติคราคาแพงๆมาใช้เลยครับ

แผ่นทีเ่ลอืกมาฟัง ทัง้ Blu-ray, CD หลายต่อหลายแผ่น 
ยิ่งเล่นเหมือนยิ่งได้เปิดโสตประสาทใหม่ที่ไม่เคยสัมผัส ทั้ง
ที่บางแผ่นฟัง ดู มาแล้วนับสิบๆเที่ยวมาแล้ว เอามาเปิด
ลองฟังครั้งนี้ก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น ผมเริ่ม
ด้วยแผ่นบูล-เรย์เรื่องโปรด Kingdom of Heaven เป็น
แผ่นโซน A ของฝั่งอเมริกา เสียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ
ถูกเปิดเผยออกมาหมดเปลือก ในฉากที่พ่อพระเอกกับ                                                                                                                      
พรรคพวกโดนซุม่โจมต ีเสยีงเอฟเฟ็คท์ต่างๆนานาทีร่ายล้อม                                                                                                                  
เรา เสียงลูกธนูพุ่งแหวกอากาศเข้ามา เสียงควบม้ามาแต่
ไกล และค่อยๆชัดเจนขึ้น และในบรรดาเสียงเอฟเฟ็คท์
เหล่านั้น ก็จะมีสกอร์เพลงบรรเลงเป็นแบ็คกราวน์ด              
ให้ได้ยินชัดเจนไม่มีอาการพล่ามัวให้ได้ยินแต่ประการใด 
หรอืในแผ่นบลู-เรย์ James Bond Casino Royale ฉากเปิด
เรือ่งมาที ่Daniel Craig ไล่ล่าสายลบัอกีฝ่ายตัง้แต่ในตลาด 

ต่อสายอากาศส�าหรับ FM ส่วนด้านล่างก็จะ                                     
มีช่องต่อสายไฟแบบสามขา ICE และมีช่อง                                  
AC Out let ไว ้ต ่อเครื่องเล ่นชนิดอื่นที่                                                                                        
ใช้ก�าลังไฟไม่สูงมาก เผื่อไว้ท�างานร่วมกัน
ได้ เช่น เครื่องเล่นบูล-เรย์, ดีวีดี, ซีดี และ
สุดท้ายอยู่ข้างๆกันคือสวิทช์ส�าหรับปิด-เปิด
เครื่อง ที่นอกเหนือสวิทช์ปิด-เปิด สแตนด์
บายหน้าเครื่อง   

ซิสเต็มหลักที่ใช้ก็ไม่ได้ใช้ล�าโพงที่เป็นรุ่น
สูงมากๆ แต่ก็เลือกมาเล่นทั้งใช้ทั้งสองยี่ห้อ 
ทัง้ PSB และ NHT ท�าการสลบักนัฟังวนัแรกที่
ฟังกับ PSB Image Series นั้นก็ได้ผลลัพธ์น่า
พอใจอย่างมากแล้ว ไม่เคยฟังเสียงจากล�าโพงชุดน้ีท่ีดีเท่า
นี้มาก่อน แต่พอลองอัพล�าโพงข้ึนไปอีกเป็นชุด Imagine 
Series ผมคิดว่าสามารถเปล่งประสิทธิภาพของเจ้า NAD 
T 777 อย่างได้เต็มประสิทธิภาพทีเดียว ด้วยมวลเสียงอ่ิม 
ที่กลมกลืนกับตัว NAD T 777 เป็นอย่างมาก ตามสเปค
แล้ว T 777 นี้ มีก�าลังขับ 80 Wrms X 7 หรือ เมื่อมาน�า
ขับแค่ 2 Channel แบบสเตรีโอ ก็จะได้ก�าลังขับถึง 120 
Wrms ต่อแชนเนลเลยทีเดียว

ในซสิเตม็ทีต่ลอดการทดสอบมีใช้อะไรบ้างไปชมกนัครบั 
ไม่ได้ต่ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม เช่น พวกปลั๊กสาย AC อะไร
ประมาณนั้น อยากทราบเหมือนกันว่าสายท่ีมากับเคร่ือง
จะได้ผลเป็นเช่นไร เพราะอุปกรณ์น้ันให้ผลในทางท่ีดีข้ึน
อยู่แล้วแน่ๆ ถ้าท่านมีโอกาสได้อัพเกรดไปใช้ก็ใช้ไปเถอะ
ครับ จะได้เค้นพลังสุดๆของตัวเครื่องออกมาอย่างหมดจด

A/V Receivers NAD T 777

- Blu-ray Player: NAD T567
- Speaker set1: PSB Imagine T, C, S ครบชุด
- Speaker set2: NHT Absolute Tower, Center, 

Zero ครบเซ็ทเช่นกัน
- Sub-Woofer: Velodyne SPL-1000 Ultra, EQ Max-

12 สลับกันบางช่วง
- สายล�าโพง: Supra PLY 3.4, สาย HDMI High 

Speed Supra เช่นกัน
- Projector: Infocus
- จอ: Xscreen
การเซท็อพั NAD T 777 ผูท้ดสอบกเ็ข้าไปเซท็ค่าต่างๆ                                                               
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ไปจนถึงสถานทูต ได้ลุ้นจนแทบลืมหายใจ การท�างานของ
รีซีฟเวอร์ไม่ได้แสดงอาการอ่อนล้าให้เห็นแต่ประการใดทั้ง
ที่ตลอดการทดสอบ ผู้ทดสอบเปิดระดับความดังประมาณ
ถงึ -12 เลยทเีดยีว และในหลายๆฉากของเรือ่ง The Dark 
Knight ก็ไม่ได้ท�าให้เราผิดหวัง ระบบเสียง Dolby Digital 
True HD ของแผ่นนี้สะอาด อิ่ม มีมวล เสียงตัวละครแต่ละ
ตัวชัดเจนเด็ดขาด อย่างฉากที่ปล้นธนาคารที่รับรู้ถึงความ
สูงของเพดานในธนาคารได้เป็นอย่างดี เสียงการสนทนา
ของตัวละครแต่ละตัว

สลับมาฟังแผ่นคอนเสอร์ทบ้าง เริ่มจากแผ่น Jazz 
Willie Nelson/Wynton Marsalis ในแทรค็ที ่Narah Jones 
มาแจมร้องเพลง น�้าเสียงของเธอยังมีเกรนเสียงที่น่าฟัง
ติดตามอยู่เสมอ หรือเสียงกีตาร์ของ Willie Nelson นั้น
ชัดเจนเสียงการตีคอร์ดต่างๆของกีตาร์คู่กายของแก ก็ไม่
ได้มีอาการจมหาย แต่ชัดลึกมีมิติชัดเจน เป็นอีกแผ่นที่เก็บ
บรรยากาศการแสดงสดได้ค่อนข้างดีมาก ท�าให้ T 777 
เปล่งประสิทธิภาพออกมาอย่างเต็มที่ มาลองแผ่นบูล-เรย์ 
คอนเสอร์ทอีกแผ่นที่ผู ้ทดสอบเพิ่งได้มาเม่ือครั้งไปเดิน
งาน High-End ที่ไบเทค บางนา ที่ผ่านมา The Eagles 
Farewell Tour Live from Melbourne เป็นแผ่นบูล-เรย์ที่                                                                             
ผูท้ดสอบรอคอยนานเหมือนกนั เป็นแผ่นทีน่ัง่ฟัง 2-3 ชัว่โมง
ได้อย่างสบายอารมณ์ ระบบเสยีง DTS HD-Master สมบรูณ์
แบบจริงๆ ฟังเหมือนอยู่ในฮอลล์แสดงสดของเค้าเลย          
ทเีดยีว เสยีงเครือ่งเคาะ เครือ่งเป่า แยกชิน้ชดัเจน น�า้หนกั                                                                                
ผ่อนหนักผ่อนเบา ได้บรรยากาศครบถ้วน หรือจะเป็น        
เสียงร้องของ Glenn Frey ก็ยังมีพลังไม่ได้อ่อนล้าไปตาม
อายขุยั ท่ีน่าชมเชยส�าหรบัเครือ่ง NAD T 777 นี ้ผูท้ดสอบ
คิดว่าโดยรวมมีความใกล้เคียง Pre Surround + Power 
Amp Multi-Channel ราคาที่มากกว่าเท่าตัวได้สบายๆ ซึ่ง
อนาคตใครมีงบประมาณเพิ่มเติม ซื้อ Power Amp Multi-
Channel มาต่อก็สุดๆได้แล้วเหมือนกัน  

มาทดลองเล่น App: NAD A/V Receiver Remote 
กัน ก่อนอื่นท่านผู้อ่านต้องมีโทรศัพท์ iPhone หรือ iPad, 
iPod Touch ให้เข้าไปที่ iTunes Store แล้ว Search ชื่อ
ตามนี้ได้เลยครับ ขอให้ดูรูปประกอบนะครับ เริ่มจากให้น�า
สายแลนจากตัว Router Wi-Fi ที่บ้านมาเข้าช่อง Ethernet 
ด้านหลังเครื่อง แล้วเปิดสวิทช์หน้าเครื่อง T 777 ได้เลย 
ท�าการเปิด App: NAD A/V Receiver Remote ขึ้นมาก็
โชว์แบบรูปแรกเลย

จะแสดงเครือ่ง T 777 ทีต่่อในวงแลนเรยีบร้อยแล้ว ให้ท่าน                                                                                   
กดเลือกที่โชว์ขึ้นมานั้นได้เลยครับ

ถัดมาที่รูปที่ 2 คือหน้าจอหลักจะแสดงปุ่มปิด-เปิด 
ระดับความดังที่เปิด ณ ขณะนั้น ด้านข้างจะมีปุ่มบวก ลบ       
ใช้ส�าหรบัเร่ง ลด ความดงันัน้เอง ตรงการใช้เลอืก Source 
ที่ต้องการเลือกเล่น สไลด์เลื่อนไปมาได้ ด้านล่างหน้าจอ
แบ่งเป็น 4 แทป็ แทป็แรก Auto Discovery คอืหน้าจอแรก
ที่เราเปิด App ขึ้นมาแล้วเจอ เป็นการค้นหาเครื่อง T 777     
แท็ปที่สองเป็นปุ่ม Remote ก็หมายหน้าจอที่ท่านก�าลังสั่ง
งานอยู่นี้แหล่ะครับ แท็ปที่สาม เป็นส�าหรับ Setup แท็ปที่
สี่ส�าหรับเลือก Preset ที่เราตั้งค่าแบบต่างๆไว้
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มาดูแท็ป Setup กัน ด้านในมีอะไรบ้างตามรูปเลย
ครับ เข้าไปแล้วมีเมนูย่อยอีก 8 เมนู ได้แก่ Source Setup, 
Display Setup, Listening Mode Setup, Speaker Setup, 
Trigger Setup, Zone Setup, Amplifier Setup, Control 
Setup 

Source Setup เมื่อกดเลือกเข้ามาแล้ว ก็จะโชว์รายชื่อ 
Source ทัง้หมด เรากเ็ข้าไปแก้ไขในแต่ Source ได้เลย เช่น 
ชื่อ Source, Analog Audio/Digital Audio จะใช้งานช่อง
ไหน, Video ใช้งานช่องไหน, เลือกเก็บไว้ที่ Preset ที่เท่าไร
ก็ได้, Trigger ช่องไหน 

Speaker Setup เมื่อกดเข้ามาก็จะโชว์ล�าโพงแชนเนล
ต่างๆว่ามอีะไรบ้าง เราสามารถก�าหนดล�าโพงต่างๆได้เลย 
ว่าใช้งานหรอืไม่ใช้งาน ตลอดจนถงึเลอืกให้เป็น Large หรอื 
Small ได้หมด

Listening Mode Setup เมื่อกดเข้ามา ก็จะแสดง
โหมดย่อยภายในอีก 3 โหมด ได้แก่ Dolby Digital 
Setup, Dolby Pro-Logic IIX Setup, DTS Setup 
ในแต่ละโหมด ก็ให้อิสระในการเลือกของท่านให้ปรับ
แต่งตามใจชอบ เช่น เมื่อ Input มาเป็นสเตรีโอ ท่าน
ต้องการให้โหมดนี้เมื่อเลือกใช้งานแล้วจะให้เสียงแบบ
ไหน Pro-Logic II Movie, Pro-Logic Music ก็ช่วย
สร้างบรรยากาศการฟังได้ดีเหมือนกันครับ เช่น เมื่อเรา                                                                  
ดู Source ที่เป็นช่องฟรีทีวี เมื่อฉายหนังหรือซีรีส์ ปกติก็
จะส่งสญัญาณมาแค่สเตรโีอ แต่เมือ่เราเลอืกใช้งานโหมดนี้ 
ก็จะได้อรรถรสในการชมได้เหมือนกัน   

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



Trigger Setup เมือ่กดเข้ามาจะเป็นการเลอืก�าหนดการ
ใช้งาน Trigger ขาออกในแต่ละช่องว่าจะสัง่งานไปต่อเครือ่ง
อะไรที่เราต้องการไป Trigger ให้เครื่องนั้นๆท�างานขึ้นมา
ตามที่ตั้งค่าไว้

Zone Setup เม่ือกดเข้ามาจะสามารถก�าหนด การท�างาน
ในแต่ละโซนให้ท�างานหรือไม่ท�างานได้ หรือประยุกต์ไป           
ใช้กบังานมลัต-ิรมูได้ โดยสามารถท�ามัลต-ิรมูได้สงูถงึ 4 โซน                                                                         
เลยทีเดียว

Amplifier Setup เมือ่กดเลอืกเข้ามาจะเป็นการเลอืกว่า
จะใช้ภาคขยายของแชนเนล Surround Back ให้ท�าหน้าเป็น
อะไร ก็มีให้เลือกเป็น Surround Back, Bi-Amp ส�าหรับ
ล�าโพงคู่หน้า Zone 2, 3, 4 ส�าหรับต่อไปใช้งานมัลติ-รูม 
ว่าจะไปให้ออกที่โซนไหน

Control Setup เมือ่กดเข้าไปเป็นการเลอืกสัง่ให้ท�างาน 
จะเป็นการเปิดฟีเจอร์ HDMI Control (CEC) สามารถเลือก
เปิดหรือปิดได้ ฟังค์ชันนี้เครื่องที่มาต่อ HDMI ด้วยต้องมี
มาตรฐาน CEC เหมือนกัน เนื่องจากจะเป็นส่ือสารสอง
ทางคือทั้งส่งข้อมูลและรับข้อมูลด้วย                                                                 
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I n - H o u s e Test ■

   
อธิวัฒน์

SoundCast BlueCast  
B l u e t o o t h  R e c e i v e r
เ มื่ อ  S m a r t p h o n e  ก ล า ย เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ร ะ บ บ  H i - F i

อย่างที่เราพอทราบกันนะครับว่า สินค้าภายใต้ชี่อ 
SoundCast นัน้ คอืสมาชกิใหม่ล่าสดุภายใต้ชายคา 
บ้ า น ท ว า ท ศิ น ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญ
เป็นพิเศษในเรื่องของการ “ไร้สาย” กันโดยเฉพาะ 

เพราะสนิค้าของเขานัน้ ทัง้หมดจะท�างานด้วยการต่อเชือ่ม
แบบไร้สาย Wireless กันทั้งสิ้น

โดยรุน่ทีเ่ป็นตวัน�าน้ัน กค็อื OutCast Jr. ล�าโพงไร้สาย                                                      
มีแอมป์ในตัว ท�างานได้ทั้งในและนอกอาคาร โดยไม่ต้อง
ลากสายไฟสายล�าโพงใดๆทัง้สิน้ เพราะเป็นระบบ Wireless 
100% ที่แม้กระทั่งสายไฟก็ไม่ต้องใช้ เพราะอาศัยพลังงาน
จากแบตฯชาร์จไฟได้ในตัว ไม่เหมือนล�าโพงไร้สายเกือบ
ทัง้หมด ทีไ่ร้สายกเ็ฉพาะสายล�าโพง แต่สดุท้ายเวลาท�างาน
กต้็องเสยีบปลัก๊ไฟอยูใ่กล้ๆ ซึง่กแ็ทบไม่ต่างอะไรจะล�าโพงมี
สายธรรมดาทั่วไปเลย ดีไม่ดีจะล�าบากกว่าเวลาหาปล๊ักไฟ
ไม่ได้อีกต่างหาก

OutCast Jr. นัน้ รบัสญัญาณขาเข้าได้หลากหลายครบั 
จะเสียบมือถือลงไปตรงๆก็ได้ หรือจะรับสัญญาณไร้สาย                                                                       
แบบ 2.4 GHz จากตวัส่ง 2.4 GHz กไ็ด้ สะดวกทัง้นัน้ และยิง่                                                                                                                      
ตอนนีจ้ะสะดวกและง่ายเข้าไปอกี เพราะเขาท�าตวัรบัสญัญาณ                                                                                                     
Bluetooth มาให้ใช้เพิ่ม ซึ่งก็หมายความว่า อีกหน่อยหาก
มือถือ Smartphone/Tablet ของท่าน ส่งสัญญาณบลูทูธ            
ได้ ก็จะสามารถส่งเพลงออก OutCast Jr. ได้เลย

ซึ่งอุปกรณ์ที่ว่านี้ มีชื่อว่า BlueCast นี่เอง
BlueCast นั้น เป็นเครื่องรับสัญญาณ

บลูทูธขนาดเล็กกะทัดรัด ท�างานระบบไร้สาย
บลูทูธเวอร์ชันล่าสุด V3.0 ซึ่งพัฒนาขีดความ
สามารถในการทะลทุะลวง และระยะท�าการให้ดี                                           
ขึ้นไปกว่าเดิมมาก ที่ส�าคัญคือ มันสามารถอยู่
ห่างจากการรับส่งได้นับสิบเมตร ไม่จ�าเป็น
ต้องจ่อตรงๆเหมือนเมื่อก่อน ว่าง่ายๆพกมือ
ถือใส่กางเกง เดินไปเดินมาในบ้าน สัญญาณ
ไม่มีหลุด โดยมีอีกจุดเด่นคือ การรองรับระบบ 
Bluetooth AptX ซึ่งเป็นระบบที่ท�าการส่ง
สญัญาณเสยีงนัน้ เตม็ย่านความถี ่20-20,000 
Hz ซึ่งก็หมายความว่า คุณภาพเสียงที่ได้ยิน
นัน้ “ไม่มดีรอ็พ” ถ้ามอืถอืของคณุรองรบั AptX 
(เช่น Samsung Galaxy รุ่นใหม่ๆ) คุณภาพ
เสียงที่ได้นั้นก็เต็มที่ทีเดียว (กับ iPhone เท่าที่
ลองเสียงก็เต็มย่านดีครับ) 

จุดเด่นมากๆอีกจุดของ BlueCast นั้นก็คือ มันท�างาน
แบบไร้สายอย่างส้ินเชงิ อกีแล้วครบัท่าน ใช่แล้ว เหน็เล็กๆ
แบบนี ้BlueCast ใช้ระบบชาร์จไฟนะครบั ไม่ต้องเสยีบสาย
ไฟระหว่างท�างานเหมือนเครื่องแนวนี้บางเครื่อง เพราะมี
แบตฯแบบชาร์จไฟได้ในตัว การชาร์จก็ผ่านระบบ USB 5V 
ทีม่สีายมาให้ จะเอาชาร์จกบั Laptop กไ็ด้ หรอืใครไม่อยาก
เปิดคอมฯ ก็ไปหาอะแด็พเตอร์ชาร์จไฟ USB แบบที่ใช้กับ
มือถือนั่นแหละครับ มาต่อกับสายที่แถมไว้ในกล่อง ก็ชาร์จ
ได้เลย หรอืใครใช้มอืถอืซมัซงุทีช่าร์จผ่านช่องยเูอสบ ีมนิ ิอยู่ 
กเ็อาทีช่าร์จมอืถอืของท่านแหละครบั มาใช้ชาร์จ BlueCast 
ได้เลย-สะดวกจริง--

ข้อดี (มากๆ) อีกข้อของ BlueCast นั้น ก็คือแม้ว่าจะ
ถูกออกแบบมาให้ท�างานร่วมกับล�าโพงไร้สาย OutCast Jr. 
ก็ตาม แต่ลักษณะการต่อเชื่อมนั้น ก็เป็นการใช้แจ็ค Mini 
3.5 MM ซึ่งก็หมายความว่า สามารถน�าไปประยุกต์ใช้งาน                                                            
ร่วมกับเครื่องเสียงอื่นๆที่มี Input แบบ Mini Jack (รูหูฟัง
เล็ก) ได้เลย เช่นกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงรถยนต์ 
เครื่องเล่นพกพาใดๆที่สามารถต่อ Input ได้ มันก็จะช่วย
ให้ท่านสามารถฟังเพลงจากมือถือที่ส่งสัญญาณไร้สาย                                                                 
มาได้ทันที

หรือไม่เว้นแม้แต่เครื่องเสียงแยกชิ้น!
ใช่แล้วครับ ท่านสามารถน�า BlueCast มาใช้งานกับ
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6. การใช้งานราบรื่นมากๆ 
ระบบ Android ไม่มีปัญหาการ
ติดขัดของสัญญาณเหมือนที่เคย
ฟังกับบลูทูธช่วงแรกๆที่มักจะพบ
ว่าสัญญาณ Wi-Fi จะสะดุดหรือ
ความเรว็ตกเวลาต่อเชือ่มพร้อมๆ
กับบลูทูธ

7. หากล�าโพงใหญ่ในระบบ
ใหญ่หน่อย เวลาตวัเครือ่ง Connect                                                   
สัญญาณบลูทูธกับมือถือ จะมี
เสียงดัง “ตุ้บ” ออกล�าโพงตอนมี
การ Sync สัญญาณเล็กน้อยๆ 
พอๆกับ NAD 3020 ไม่ใช่เรื่อง
ผิดปกติครับ

 8. หากไม ่ ใช ้งานติดกัน
ประมาณ 15 นาที จะดับเอง เพื่อ
เป็นการประหยัดพลังงาน หาก
ต้องการใช้อีกครั้ง ต้อง Connect 
กับมือถือใหม่นะครับ

สรุป 

เป ็นเครื่องที่ ใช ้แล ้ว ชีวิต   
แฮป็ปีย์มากๆครบั เรยีกว่าใช้แล้ว                                                                                          
ติดหนึบ ติดใจจริงๆ โดยเฉพาะ
การใช้มือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว
ฟัง Internet Radio ผ่านบลทูธูแล้ว 
สขุสดุๆครบั ฟัง Jazz Radio เปิด 
Tune In ฟังเพลงคลาสสิคจาก 
BBC เสียงดีพอ ดีกว่าฟังจูนเนอร์                                      
อะนาลอ็กแน่นอน ดพีอทีจ่ะใช้กัน
แบบยาวๆ ฟังนานๆไม่เหนือ่ยล้า                                        
ใช้แล้วจะพบว่า มือถือนี่ได้กลาย
เป็นแหล่งโพรแกรมทีไ่ว้เนือ้เชือ่ใจ                                                               

เครื่องเสียงแยกชิ้นของท่านได้เช่นกัน 
แต่รปูร่างลกัษณะภายนอกนัน้ ออกแบบมาให้เข้ากบัตวั

ถังของล�าโพง OutCast Jr. จึงมีรูปร่างที่โค้งมน ท�าให้มัน                                                      
ไม่สามารถที่จะเสียบตรงเข้าช่อง MP ที่ด้านหน้าของ               
แอมป์ NAD รุ่นใหม่ๆหรือเครื่องแบบอื่นๆที่พื้นผิวหน้า
เรียบๆได้ เพราะมันจะติดโค้ง ท�าให้เสียบแจ็คไม่สุด เสียง
มาไม่ครบแชนเนล

แต่เราก็ดัดแปลงได้ง่ายๆ แบบไม่ยุ่งยากคือ
วิธีแรก ท�าสายที่ด้านหนึ่งเป็น Input 3.5 MM ตัวเมีย 

อีกด้านหนึง่เป็น RCA ตวัผู ้ง่ายๆแค่นีเ้อง เวลาต่อกไ็ปเข้า 
Input ด้านหลังแอมป์แบบเหมือนต่อเครื่องเล่นซีดี

วิธีที่สอง ท�าสายที่ด้านหนึ่งเป็น Input 3.5 MM ตัวเมีย 
อีกด้านหนึ่งเป็นแจ็ค 3.5 MM ตัวผู้ เพ่ือเสียบเข้าท่ีช่อง 
Input Mini แบบทีห่น้าเครือ่ง NAD รุน่ใหม่ๆ (ช่อง MP) ได้

แค่นี้เองครับ สายที่ว่าก็ท�าสั้นๆพอครับ สัก 6 น้ิวก็
เหลือหลายแล้ว ของผมใช้แบบแรก ยาวแค่สามสี่นิ้ว ห้อย
หลบอยู่หลังเครื่อง แค่นี้ก็เวอร์คสุดๆแล้วละครับ

การใช้งาน

ง่ายและสะดวกที่สุดครับ ผมแยกออกมาเป็นข้อๆดังนี้ 
1. แกะกล่องออกมาใช้งานเลย ใช้ไปได้นานหลายชัว่โมง

กว่าแบตฯจะหมด เวลาแบตฯจะหมด จะมีไฟกระพริบสีแดง 
สักพักแล้วก็ดับ 

2. ชาร์จไฟประมาณ 1 ชั่วโมงคร่ึง ไม่เกิน 2 ช่ัวโมง
ครับ ใครมีมือถือ Samsung Galaxy เอาอุปกรณ์ และสาย
ชาร์จของมือถือมาต่อชาร์จได้เลย ระหว่างชาร์จไฟจะเป็นสี
แดง เมื่อชาร์จเสร็จไฟจะดับไปเอง สามารถเอาไปใช้ได้เลย

3. ใช้งานจริงตามสเปคก็ 8-10 ชั่วโมงครับ นานหาย
ห่วงเลย

4. คณุภาพเสยีงดมีาก หมายถงึไม่พบผลต่างเมือ่เทยีบ
กับการต่อแบบใช้สาย Mini-Mini ของ Belkin ที่ผมใช้อยู่  
ก่อนหน้าเลยแม้แต่น้อย รบัประกนัเสยีงไม่ดรอ็พ ทุ้มกลาง
แหลมมาชัด มาครบ มาเต็มๆ เสียงดีไม่ดี ขึ้นอยู่กับมือถือ
คณุแล้วครบั ผมใช้ Galaxy S III พอใจกบัคณุภาพเสยีง ทัง้ที่
ฟังจาก Music Player ในตวั, Internet Radio หรอืแม้กระทัง่                                                            
ดึงเพลงจาก JRiver ในคอมฯมาฟังผ่าน Gizmo ครับ 
Happy สุดๆจริงๆ 

5. ระยะใช้งานดมีาก เคยเผลอเอามอืถอืใส่กระเป๋าเดนิ
ไปห้องอื่น ก็ไม่มีอาการสะดุดใดๆทั้งสิ้น

ในคณุภาพเสยีงได้เลย แถมสะดวกใช้ฝดุๆ ฟินๆ จงุเบย ครบั
ไม่เชื่อลองดูครับ เครื่องละสามพันนิดๆ (นิดเดียว) ยิ่ง

ตอนนี้มีโพรโมชันลดลงไปอีก เรียกว่าคุ้มสุดๆครับ
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ได้ฝากอารมณ์ความอบอุ่นแบบ
ครอบครัวให้เราประทับใจกันไป 
แล้ว เพราะภาคแรกเป็นเร่ืองราว                            
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว ผู้เป็นพ่อที่ไม่เคย
มีความผูกพันกับใคร จนวันนึง
เด็กๆทั้ง 3 คนก็เข้ามาท�าให้ปมที่
อยู่ในใจของผู้เป็นพ่อได้ถูกคลาย                  
ออก ดูแล้วรู้สึกอบอุ่นมากๆค่ะ                  

ภาค 2 เนื้อเรื่องไม่ได้ต่อเนื่อง
กับภาคแรก ดังนั้นไม่ต้องกังวล
ว่าไม่ได้ดูภาคแรกมาแล้วจะดูไม่รู้
เรื่องนะคะ เอาเป็นว่าเตรียมตัว                  
เตรียมใจให้สบาย มานั่งดูหนัง
ที่ให้อารมณ์เพลินๆดีกว่าค่ะ 
ภาคนี้ไม่ได้ให้ฟีลอบอุ่นแบบ
ภาคแรก แต่มุ่งประเด็นของ
หนังไปที่ “อารมณ์แห่งความรัก” 
มากกว่าค่ะ ออกตัวให้แรงๆเลย
นะคะว่ามุขในหนังเรื่องนี้ไม่ใช่
มุขปัญญาอ่อนแน่นอน เป็นมุข
ที่สร้างสรรค์เลยล่ะค่ะ แถมยังได้
นักพากย์ระดับเทพอย่าง Steve 
Carell มาเป็นเสียงหลักอีกด้วย 
ท�าให้แอนิเมชันเรื่องนี้สนุกขึ้นไป
อีก 2 ระดับ

ท่านผู้อ่าน LE ที่มีลูกหรือ 
เดก็ๆในบ้าน แนะน�าให้ไปดกูนันะ                                
คะ เพราะเป็นหนังที่สร้างสรรค์
และจรรโลงใจจริงๆ เชื่อว่าถ้านั่ง
ดูกันทั้งครอบครัว ท่านจะต้อง
หัวเราะและอมยิ้มไปตลอดทั้ง
เรื่องเลยล่ะค่ะ

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

DESPICABLE ME 2

ผู้ก�ำกับ: Pierre Louis Padang 
Coffin, Chris Renaud                   
นักแสดงน�ำ: Steve Carell, Kristen 
Wiig และ Benjamin Bratt

กลบัมาเรยีกรอยยิม้และ
เสยีงหวัเราะกนัอกีครัง้นะคะ กบั
แกง็ค์ตวัเหลอืง Minion จอม
ขโมยซนี ภาคทีแ่ล้วถ้าท่านผูอ่้าน 
LE ได้ด ูจะรูเ้ลยว่า “Despicable                                 
Me” เป็นหนังแอนิเมชันที่อาจ
จะเรียกว่าไม่มีสาระเลยก็ว่าได้ 
หนังโคตะระเว่อร์แต่เรียกเสียง
ฮาน�้าตาไหลได้ลั่นโลกเลยทีเดียว
ค่ะ ภาคนี้เปิดตัวได้เจ๋งตั้งแต่ออก
มาเป็นตัวอย่างหนังแล้วค่ะ แล้ว
ไม่ใช่แค่ดังแค่ในหนังเท่านั้นนะ
คะ กระแสของเจ้าตัว Minion 
ยังออกมานอกจอเป็นที่ต้องการ
ของนักสะสมของเล่นไปทั่วโลก 
แม้แต่ชุด Happy Meal ของ 
McDonald ยังมีของเล่นเป็นตัว
การ์ตูนในเรื่องนี้เลยค่ะ (ผู้เขียน
เองก็บ้ากับเค้าเหมือนกัน ได้มา 
3 ตัวค่ะ 555) 

“Despicable Me 2” หรือ
ที่มีชื่อไทยว่า “มิสเตอร์แสบ...
ร้ายเกินพิกัด” นี้ กลับมาพร้อม
กับความฮา ความน่ารักของ
บรรดาตัวละครต่างๆ ที่ภาคแรก                    

THE GREAT GATSBY

ผู้ก�ำกับ: Baz Luhrmann              
นักแสดงน�ำ: Leonardo DiCaprio, 
Joel Edgerton และ Tobey 
Maguire

“The Great Gatsby” เป็น
หนังที่ดูแล้วชอบที่สุดของปีนี้เลย
ก็ว่าได้ค่ะ เพราะไปดูในโรงฯถึง 
2 รอบ และดูเวอร์ชันสมัยคุณแม่
ยังสาวของปี 1974 ที่ได้ดาราดัง
อย่าง Robert Redford กับ Mia 
Farrow มาเป็นนักแสดงน�าด้วย 
ทั้ง 2 เวอร์ชันแม้ห่างกันเกือบ 
40 ปี แต่หนังยังคงไว้ซึ่งความ
หรูหรา ฟู่ฟ่า อลังการตามสไตล์
ผู้ก�ากับอย่าง Baz Luhrmann ที่
ฝากผลงานไว้อย่างสวยงามและ
น่าจดจ�าในเรื่อง Moulin Rough 
มาแล้ว

“The Great Gatsby” เป็น
หนังที่อ้างอิงจากนวนิยาย
คลาสสิคอันโด่งดังของ F. Scott 
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Fitzgeral นักเขียนที่เล่าเรื่องราว
เสียดสีและสะท้อนเปลือกสังคม
อเมริกันในยุคนั้นที่เฟื่องฟูถึงขีด
สุด คนใช้ชีวิตหลังสงครามอย่าง
หรูหราฟู่ฟ่า มีความเหลื่อมล�า้                               
และการแบ่งชนชั้นอย่างเห็น
ได้ชัด คนให้คุณค่าของเปลือกที่
มองเห็นมากกว่าความดีงามของ
จิตใจ เรียกว่าเป็นยุคที่ศีลธรรม
ตกต�า่มากที่สุดเช่นกัน นอกจาก
จะเสียดสีสังคมด้วยภาพปาร์ตีย์
สุดแสนอลังการ เสื้อผ้า เครื่อง
แต่งกายและการออกแบบฉาก
อันตระการตาแล้ว หนังยังเล่าถึง                               
เรื่องราวเกี่ยวกับความศรัทธา
ในความรักที่ชายหนุ่มอย่าง 
Gatsby อภิมหาเศรษฐีผู้มีบุคลิก
ลึกลับ ซึ่งชอบเปิดคฤหาสถ์จัด
ปาร์ตีย์สุดหรูอยู่บ่อยๆ แม้จะ
มีเงินทองและผู้คนรายล้อม
มากมาย แต่สิ่งที่แกตส์บีย์อยาก
ได้มากที่สุดกลับเป็นความรักจาก 
Daisy Buchanan หญิงสาวอัน
เป็นสุดที่รักของเขาซึ่งมีสามีเป็น
ผู้ดีจอมเจ้าชู้ ความรัก ความ
หลอกลวง และการทรยศหักหลัง   
น�าไปสู่โศกนาฏกรรมอันน่า
สะเทือนใจ เป็นมากกว่ารักสาม 
เส้า ดจูบแล้วให้ความรูส้กึหนกัอึง้                                    
ในหัวค่ะ แอบหงุดหงิดที่หนังไม่
จบแบบสวยงามตามแบบฉบับ
หนังทั่วไป แม้จะมีรักแท้เป็นตัว
ผลักดัน อาจเป็นเพราะความรัก
บังเกิดในยุคที่ความฟุ้งเฟ้อและ
ไร้ศีลธรรมเข้าครอบง�า ท�าให้
มนุษย์เลือกสิ่งที่มองเห็นได้ด้วย
ตามากกว่าสิ่งที่ใช้ใจสัมผัสก็เป็น
ได้ค่ะ

น่าแปลกใจที่ “The Great 
Gatsby” ไม่ได้รับเรตติงดีเท่าที่
ควร แต่โดยส่วนตัวกลับมีความ 
รูส้กึว่ามนัเป็นหนงัทีล่ะเมยีดละไม                              
ดีมากค่ะ ดูสนุกตลอดทั้งเรื่อง 
ซาวน์ดแทร็คเป็นเพลงร่วมสมัย                 
ที่น�ามารีมิกซ์ใหม่ได้กลิ่นอาย
ของความเป็นแจสส์ที่ลงตัวและ 
เพราะมาก (เพราะขนาดซือ้อลับมั                               

นี้ใน iTunes โหลดลง iPod ฟัง                     
ทุกวันเลยค่ะ) สุดท้ายสิ่งที่หนัง
น�าเสนอ ไม่ใช่แค่ให้เราเห็นถึง                           
ความงดงามของเคร่ืองแต่งกาย                            
หรือความโอ่อ่าของคฤหาสน์ 
เพยีงอย่างเดยีวหรอกนะคะ แก่น 
ของหนังเน้นย�า้ให้เรายอมรับ
เรื่องการแบ่งชั้นทางสังคมที่
มีมาตั้งแต่สมัยก่อน คุณภาพ
ชีวิตระหว่างคนรวยและคนจน 
คนบางกลุ่มที่ดูเป็นผู้ดี เป็นคน
มีหน้ามีตาในสังคมก็ดีแค่เปลือก 
หนังท�าให้เราเห็นอย่างชัดแจ้ง
ในตอนท้ายว่า สิ่งที่แกตส์บีย์
พยายามเพือ่เดซย์ีมาท้ังหมด ไม่มี
ความหมายเลย เดซีย์เห็นแก่ตัว
มากเกินไป เราอาจจะคิดว่าเรา
มีความรักอันบริสุทธิ์มอบให้เพื่อ
แสดงถึงความจริงใจ แต่สุดท้าย
แล้ว ใจมนุษย์ก็ยากแท้หยั่งถึงค่ะ 
ความรักมันช่างซับซ้อนและยาก
จะเข้าใจจริงๆ

WORLD WAR Z

ผู้ก�ำกับ: Marc Forster           
นักแสดงน�ำ: Brad Pitt, Mireille 
Enos และ Daniella Kertesz

ถ้าติดตามอ่าน LE อย่าง
สม�า่เสมอ ท่านผู้อ่านคงคุ้นเคย
ดีนะคะ ว่าผู้เขียนชอบรีวิวหนัง
ที่เกี่ยวกับซอมบีย์ 555 เรียกว่า                      
เป็นความชอบส่วนตัวเลยล่ะค่ะ    
เรียกว่าหนังเรื่องไหนมีซอมบีย์
ไล่ล่ากินคนแบบเลือดสาดจอ 
โหดๆนี่กดไลค์ทันทีค่ะ (ล้อเล่น
นะคะ) 

มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะ                            
World War Z อ่านว่า เวิลด์-
วอร์-ซี ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า
ท�าไมต้องอ่านแบบนั้น รู้แต่ว่า
มันเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจาก
นิยายที่มีผู้อ่านทั่วโลก แม้หนัง
จะยึดเค้าโครงแบบเดิมไว้ แต่
เนื้อเรื่องก็ถูกเปลี่ยนไปเยอะ
เหมอืนกนัค่ะหนงัเป็นแบบสารคดี
ที่ไปสัมภาษณ์เหล่าผู้รอดชีวิต

หลังจาก World War Z ผ่านพ้น
ไปแล้ว โดยมนุษย์เป็นฝ่ายชนะ

หนังไม่ได้ให้ความส�าคัญของ
ที่มาที่ไปว่าท�าไมคนถึงกลายพันธุ์
เป็นซอมบีย์ ไวรัสที่แพร่เชื้อเกิด
จากอะไร แต่หนังดึงให้คนดูลุ้น
ระทึกไปกับสถานการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้นกับตัวละครแต่ละตัว ซึ่ง
เรื่องนี้ก็ได้นักแสดงมากความ
สามารถอย่างแบรด พิตต์ มา
เป็นตัวหลักในการด�าเนินเรื่อง
อีกด้วย โดยรับบทเป็น Gerry 
อดตีเจ้าหน้าทีท่ีเ่คยผ่านเหตกุารณ์ 
ซอมบีย์บุกเมืองมากแล้ว และ
ต้องยอมรบัเลยค่ะว่า แบรด พติต์ 
เอาอยู่จริงๆ การแสดงของเค้า
บอกกับการด�าเนินเรื่องสะกด
อารมณ์คนดูได้ตั้งแต่นาทีแรกๆ
เลยค่ะ คนในโรงหนังบางคนถึง
กับส่งเสียงเชียร์ ออกมาจริงๆ
ด้วยนะคะ 555 แบบว่าอินจัด ก็
จะไม่ให้ลุ้นได้ยังไงล่ะคะ ซอมบีย์
เรื่องนี้วิ่งเร็วติดเทอร์โบ 3 ตัว 
มากค่ะ ไม่ได้เป็นซอมบย์ีหน้าโง่ๆ                             
เดินช้าๆ เหมือนเรื่องอื่นๆนะคะ                              

แล้วขอโทษค่ะ ไม่ได้วิ่งเร็ว    
อย่างเดียว มีฉากนึงที่ฝูงซอมบีย์                    
กระโจนไปเกาะเฮลิค็อพเตอร์
ด้วย อลังการมาก คิดในใจว่า
ซอมบีย์พวกนี้ต้องไปฝึกวิชามา
จาก Die Hard แน่นอน ซอมบีย์                           
อะไรนอกจากฉลาดแล้วยังบ้า 
ระห�่าขนาดนั้น 

เป็นหนงัทีจ่ดัเรทผูช้มไว้ที ่13+ 
นะคะ เพราะมีภาพที่ใช้ความ
รุนแรง ความบ้าคลั่งตลอดทั้ง
เรื่อง ถ้าคิดเยอะหน่อย อาจมอง
ว่าหนงัให้แง่คดิเรือ่งความรนุแรง 
ประมาณว่าถ้าเราฆ่าซอมบีย์ตัว
นึง ซอมบีย์ที่เหลือก็เหมือนถูก
กระตุ้นให้โกรธแค้นเรามากขึ้น มี
อารมณ์รุนแรง ฉุนเฉียวและคิด
วิธีแก้แค้นที่ทวีความโหดร้ายและ
รุนแรงขึ้น เหมือนกับการที่เรา
เลือกจะโต้ตอบกับคนที่คิดร้าย
กับเรายังไง เราจะเลือกทางไหน 
ระหว่างเป็นฝ่ายหยุด ไม่ตอบโต้ 
หรือจะกระทบกระทั่งกันไปมา 
ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะ

39L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



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
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e-mail: waterpik@conice.co.th

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. ๘๑/๒๕๕๔



O r a l  C a r e  ■   ‘Tooth Fairy’

การมีฟันที่สวยงาม ดูดี แข็งแรง เป็น
สิ่งที่ทุกคนปรารถนากันอยู่แล้วใช่มั๊ยคะ 

เพราะฟันเป็นส่วนหนึง่ของร่างกายทีท่�าหน้าที่
ช่วยเคี้ยวอาหารให้ละเอียด ท�าให้ระบบอวัยวะ
ต่างๆในร่างกายได้น�าไปท�าหน้าที่หล่อเลี้ยง                                            
ส่วนอืน่ๆต่อไป แต่หากวนัหนึง่ฟันของคณุเกดิ
มีปัญหา ท�าให้ไม่สามารถทานอาหารได้อร่อย
อีกต่อไป หรือทานไปก็เกิดอาการเจ็บปวดหรือ
เสียวฟันร่วมด้วยย่อมไม่ส่งผลดีแน่นอนค่ะ 

ดังนั้น LE ฉบับนี้จึงมีค�าแนะน�าในการ

กิ น ผักผลไม้ อ ย่ า ง ไ ร

ใ ห้ ฟันสวย แ ข็ ง แ ร ง ?

ดังกล่าวแล้ว เราควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม                                                                
ชา กาแฟ น�้าอัดลม และการสูบบุหรี่ เพราะ                                                    
พฤติกรรมเหล่านี้ท�าให้เกิดปัญหาสุขภาพฟัน
ตามมา ไม่ว่าจะเป็นฟันเหลือง ฟันผุ เกิด                                   
กลิ่นปาก เป็นต้น อีกทั้งการพบทันตแพทย์                                                            
เพือ่ตรวจฟันอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ กจ็ะท�าให้เรา                                                            

ป้องกนัและรบัมอืกบัปัญหาสขุภาพ                                                       
ฟันมาฝากค่ะ

ผลไม้สดที่มีเนื้อสากๆ เช่น 
แอปเปิ้ล สตรอเบอรีย์ ฝรั่ง ช่วย              
ในการขัดฟันเวลาเคี้ยวท�าให้ฟัน                                                                          
และเหงอืกสะอาด และยงัท�าให้ฟัน                                                        
ของเราดูขาวค่ะ นอกจากนี้ การ
ทานอะโวคาโดยงัช่วยรกัษาปัญหา
กลิ่นปากอย่างได้ผลอีกด้วยนะคะ 
ส่วนผักสดอย่าง บร็อคโคลี ผัก
กาดหอม จะช่วยสร้างเยื่อบางๆ 
เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ฟันมีคราบ
และยังเป ็นการเคลือบผิวฟ ัน                                      
ได้เป็นอย่างดีค่ะ

และถ้าอยากมีฟันสวยขาว
ด้วยวิธีประหยัดไม่ต้องพึ่งหมอล่ะ
ก้อ ลองวิธีเหล่านี้ดูนะคะ

1. เปล่ียนจากไวน์แดงเป็น
ไวน์ขาว เพราะไวน์แดงจะทิง้คราบ                                          
บนฟันได้นานกว่าไวน์ขาวค่ะ  

2. หากดืม่ชาหรอืกาแฟ ให้เตมิ                                                            
นมลงไปเยอะๆ ลดความเข้มของ                                 
กาแฟลง เพราะคาเฟอีนจะท�า        
ให้ฟันเหลือง      

3 .  ทานผักผลไม ้ที่ มี เนื้ อ
สากๆให้ฟันได้เคี้ยว เพื่อเป็นการ
ขัดฟันไปในตัว                                                                   

4. หลังจากดื่มน�้าผลไม้สีๆ
ทัง้หลายแล้ว ให้รบีแปรงฟันทนัที                                                                                       

5. ดื่มน�้าเปล่าเยอะๆค่ะ                                                  
นอกจากการทานผกัและผลไม้                                                                                   

ได้รับค�าแนะน�าดีๆในการดูแลสุขภาพฟันให้                            
แข็งแรง พร้อมใช้งานไปนานๆค่ะ
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เ ฮ ล ธ์  แ อ น ด์  แ ค ร์  ■   ‘หมอสันติภาพ’

บันได 8 ขั้นการเตรียมการเลิกบุหรี่

ผมเลกิบหุรีม่าได้ 30 ปี หรอื 40 ปี ตอนนี้
อายุ 70 ปี สาเหตุที่เริ่มสูบบุหรี่ เพราะ

ชอบฟังเพลง กินเหล้า เลยติดบุหรี่ ตอนอายุ 
20 ปีสูบได้ 10 ปี ไปเรียนต่อที่ Loma Linda 
University, California เป็นโรงเรียนแพทย์ 
SDA (Seventh Day Adventists) เขาห้าม
สูบบุหรี่เด็ดขาด และชี้ให้เห็นโทษของมันเลย
เลิกบุหรี่เด็ดขาด

ท�าไมการเลิกบุหรี่เป็นเรื่องยาก

สาเหตุที่การเลิกบุหรี่เป็นเร่ืองยาก มี 2 
สาเหตุส�าคัญคือ

1. การติดบุหรี่ เพราะร่างกายต้องการ 
(Physical Addiction)

2. การตดิบหุรี ่เพราะว่าสบูบหุรีจ่นตดิเป็น
นิสัย (Psychological Addiction) หรือเรียก
ง่ายๆว่า เป็นนิสัย (Habit)

จริงๆแล ้วการติดบุหรี่ ของคนเราจะ
ประกอบด้วยทัง้ 2 องค์ประกอบข้างต้น ดงันัน้                                        
การตั้งใจเลิกบุหรี่จึงต้องขจัดทั้ง 2 สาเหตุ          
ดังกล่าวข้างต้น

ข้อเท็จจริง
ของการติดบุหรี่ทางกาย 
Physical Addiction

ภายในเวลา 7 ถึง 10 วินาที เมื่อเริ่มสูบ

บุหรี่ สาร Nicotine ก็จะเริ่มส่งผลต่อสมอง
ของเรา โดยเริ่มแรกก็จะเกิดความรู้สึกมีสุข มี
ความพึงพอใจ และกระฉับกระเฉงขึ้นมาทันที 
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อผ่านไป 30 นาที นิโคติน
ก็สลายออกจากร่างกายของเราหมด เมื่อนั้น
ก็เกิดความรู้สึกเหนื่อย เพลีย กระสับกระส่าย 
เครียด หงุดหงิด ชาวบ้านเรียกว่า ขี้ยาลงแดง 
ก็จะเข้ามาแทนที่ จนต้องการสูบบุหรี่มวนใหม่ 
และความต้องการนัน้ก็จะเพิม่ปรมิาณขึน้ และ
ความถี่มากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นอาการติด
บุหรี่ไปในที่สุด

ข้อเท็จจริง
ของการติดที่เรียกว่า 
Psychological Addiction หรอื Habit

ข้อน้ีต้องถามตัวคุณเองที่ติดบุหรี่ ว่าบุหรี่
มีความส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวันของตัวคุณเอง
มากน้อยแค่ไหน

สาเหตุการติดบุหรี่นั้น อธิบายง่ายๆตาม
หลักการของ Ian Pavlov ในทฤษฎีที่เรียกกัน
ตามประสาชาวบ้านว่า เมื่อหมาได้ยินเสียง
กระดิ่งเรียก จะมีน�้าลายไหล เพราะคิดว่าจะ
ได้กินอาหาร ซึ่งได้จากการทดลองท�ากระดิ่ง
น้ันมาสั่นเรียกหมาก่อนการกินอาหาร เมื่อ
กระดิ่งดังขึ้น หมาจะน�า้ลายไหลทันที ไม่ว่าจะ                                                  
ได้กนิอาหารหรอืไม่กต็าม หมากเ็รยีนรูว่้า เสยีง
กระดิ่งดัง เอาล่ะจะได้กินอาหาร จึงน�้าลาย
ไหล เทียบกับคนสูบบุหรี่ก็จะมีพฤติกรรมเช่น

เดียวกัน เมื่อผมเองได้ฟังเพลงและกินเหล้า 
สมองก็จะส่ังว่าเอาล่ะ เราจะได้สูบบุหรี่เสียที 
หรอืคนทีกิ่นข้าวอิม่ก็จะอยากสูบบหุรีม่ากทนัที 
บางคนขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยรถ สมองก็จะส่ัง
ว่า เอาล่ะจะได้สูบบุหรี่เสียที ทุกครั้งที่ขึ้นนั่ง
หลังพวงมาลัยรถ ก็จะอยากสูบบุหรี่ทันที

การเลิกบุหรี่

การเลิกบุหรี่ด ้ วยยา ผลิตภัณฑ ์ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถช่วยคุณเลิก
บุหรี่ทางกาย Physical Addiction เท่านั้น 
ส่วนทางใจหรอื Habit ต้องอาศยัก�าลงัใจ ความ
เข้มแข็ง ความตั้งใจจริง ถ้าหากคุณอยากเลิก
บหุรี ่ควรท�าในโอกาสส�าคญั เช่น วนังดสบูบหุรี่
โลก วันเกิดลูกชายหัวแก้วหัวแหวน วันที่กลับ
จากฟังเทศน์ที่วัด หรือวันดีที่เป็นมงคล ที่คุณ
ตัดสินใจแน่วแน่จะเลิกบุหรี่

แนวทาง 8 ขัน้ตอนการเลกิบหุรีม่ดีงันีค้รบั
1. วนันัน้ทิง้บหุรีท่ัง้หมดลงถงัขยะ โถส้วม 

หาให้หมดว่าคุณซ่อนบุหรี่ไว้ที่ไหนบ้าง ใน
กระเป๋าเสื้อ ในลิ้นชัก ในแจ็คเก็ท ในกางเกง 
ในซอกต่างๆของรถยนต์ โยนทิ้งให้หมด อย่า 
ให้เหลือแม้แต่มวนเดียว ไม่ว่ามันจะแพงแค่
ไหน หอมหวลแค่ไหน กอ็ย่าเสยีดายเป็นอนัขาด

2. ทิง้ทีเ่ขีย่บหุรีไ่ปเสยีด้วย กรณทีีเ่สยีดาย
เพราะว่าเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านราคา
แพง อาจจะยกให้เพื่อนรักไปเสีย หรือน�าไป
เก็บซ่อนไว้ในที่ลับตา ที่คิดว่านอกจากมองไม่

มาเลิก
สูบบุหรีก่ันเถอะ
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เหน็แล้ว ยงัยากทีจ่ะหยบิออกมาใช้ได้อย่างง่าย
3. เปลี่ยนทรงผม เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 

ให้คนรู้ว่าเราเปลี่ยน เราก�าลังจะเปลี่ยนเป็น
คนใหม่แล้ว

4. ท�าความสะอาดบ้านและเครื่องเรือน
ทัง้หมด เสือ้ผ้ากน็�ามาซกัใหม่ทัง้หมดให้สะอาด 
ปราศจากกลิ่นของบุหรี่ จริงอยู่คนสูบไม่เคย   
ได้กลิ่นเหล่านี้ เพราะว่าความเคยชิน แต่เมื่อ
คุณเลิกบุหรี่แล้ว คุณจะได้กลิ่นของมันทันที

5. ดืม่น�า้เปล่าสะอาดจ�านวนมากๆ มันจะ
ช่วยช�าระล้างพิษของนิโคตินออกจากร่างกาย 
ลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งปอด โรคถุงลม
โป่งพอง โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันตาย โรค
อัมพฤกษ์ อัมพาต จากเส้นเลือดในสมองตีบ 
การดื่มน�้ามากๆยังช่วยลดความอยากของ
บุหรี่ได้ด้วย

6. ลดปรมิาณของสารคาเฟอนี (Caffeine) 
ที่รับประทานในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นชาหรือ
กาแฟกต็าม โดยก่อนเลกิบหุรี ่ควรจะพยายาม
ลดสารคาเฟอนีลงประมาณครึง่หนึง่ของทีเ่คย
รับประทาน เช่น การดื่มกาแฟ เป็นต้น เพราะ
ว่าสารนิโคตินในบุหรี่นั้น ท�าให้สารคาเฟอีน
ในกาแฟดูดซึมเข้าร่างกายได้รวดเร็วยิ่งข้ึน 
ถ้าหากคุณรับประทานสารคาเฟอีนในกาแฟ 
ขณะที่คุณก�าลังสูบบุหรี่ไปด้วยในปริมาณเท่า
เดิม อาจจะท�าให้เกิดอาการคาเฟอีนเป็นพิษ 
Caffeine Toxicity โดยมีอาการเครียด ใจสั่น 
กระวนกระวาย เหงื่อแตก ตัวเย็นได้ และนั่น
อาจจะกระตุ้นท�าให้คุณอยากจะหันกลับไปสูบ
บุหรี่ได้อีกครั้งหนึ่ง

7. การออกก�าลังกายอย ่างพอเพียง 
สม�่าเสมอ ทุกๆวันเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะว่า                                                
นอกจากท�าให ้ร ่างกายของคุณแข็งแรง
ปราศจากโรคภยัไข้เจบ็แล้ว ยงัท�าให้คณุประสบ
ความส�าเร็จในการเลิกบุหรี่ด้วย

8. หาเพื่อนสนิทที่มีความต้องการเลิก
บุหร่ีด้วยกันสักคน และเลิกพร้อมกัน จะ               
ได้เป็นที่ปรึกษา คอยเตือนและคอยให้ก�าลังใจ
แก่กัน หรืออาจจะหาแรงบันดาลใจอื่นมาช่วย
เสริม เช่น เลิกเพื่อเลิก เลิกเพ่ือบิดามารดา 
หรือคนรักก็ได้

หวังว่าทุกคนที่ตั้งใจเลิกบุหร่ีคงเลิกได้นะ
ครับ

ขอขอบคุณ นพ.ธเนศ พัวพรพงษ์ จาก Thai-
clinic.com

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

สารพิษในบุหรี่

บุหรี่มีสารพิษมากกว่า 4,000 ชนิด แต่
ตัวอย่าง 3 สารพิษคือ

1. Tar เป็นสารเชิงซ้อน มีสารเคมีนับ
พันอย่างที่สามารถท�าลายเนื้อปอดได้ ส่วน
ประกอบของ Tar คือกรดต่างๆ แอลกอฮอล์ 
อัลดีไฮด์ที่ใช้ดองศพ ไฮโดรคาร์บอน และ
ก๊าซอันตราย คือ ไซยาไนด์ และไนโตรเจน-        
ไดออกไซด์ ทัง้หมดเป็นสารพษิท�าลายร่างกาย

2. Nicotine เป็นสารที่พบเฉพาะในใบ
ยาสบูเท่านัน้ มฤีทธิท์�าลายระบบประสาทอย่าง       
อ่อนๆ โดยออกฤทธิท์ีร่ะบบประสาทส่วนกลาง
โดยตรง ท�าให้ผูใ้ช้เกดิอาการตดิได้ง่าย นโิคตนิ
เหมือนสารพิษตัวอื่นๆ คือเป็นตัวกระตุ้นให้
หลอดเลือดเกิดการหดเกร็ง (Vaso-Constric-
tion) ท�าให้เกดิความดนัโลหติสงู หวัใจเต้นแรง
และเร็วขึ้น และท�าให้ความอยากอาหารลดลง 
ถ้าสบูเอานโิคตนิเข้าไปในร่างกายปรมิาณสงูๆ 
จะท�าให้เกิดมือสั่น หายใจเร็ว และที่แปลก
ประหลาดมากคือ ปัสสาวะน้อยลง

3. CO หรือ Carbon Monoxide เป็น
ส่วนประกอบสูงมากถึง 4 เปอร์เซ็นต์ ของ
ควนัทีเ่กดิจากการเผาไหม้ยาสูบ เป็นก๊าซทีไ่ม่มี
สี ไม่มีกลิ่น เป็นก๊าซที่ท�าให้เกิดการรบกวน 
การแลกเปลีย่น การขนส่งออกซเิจนไปให้เซลล์
ต่างๆของร่างกาย ท�าให้หัวใจท�างานหนักขึ้น 
และต้องการออกซิเจนสูงขึ้น ทั้งๆที่รบกวน     
การขนถ่ายออกซิเจน นอกจากนี้ยังท�าให้สาร 
Cholesterol เกาะกับผนังของหลอดเลือดแดง
ง่ายขึ้นด้วย อีกทั้งรบกวนการมองเห็นของ
สายตา และการตัดสินใจ

โทษและภัยของยาสูบ

1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด ท�าให้หัวใจ
เต้นแรงและเร็ว ท�าให้คอเลสเตอรอลเกาะที่
ผนังหลอดเลือดได้ง่าย ท�าให้ความดันโลหิต
สูงและหลอดเลือดหดตัว

2. ระบบทางเดินหายใจ ท�าลายเนื้อปอด
โดยตรง โดยเฉพาะถุงลมและทางเดินหายใจ 
รบกวนการขนถ่ายออกซิเจนในระดับเซลล์

3. ระบบประสาทส่วนกลาง ท�าให้เสพย์
ติด ต้องเสพย์มากขึ้นเรื่อยๆ รบกวนความคิด
และการตัดสินใจ รบกวนการมองเห็น มือสั่น 
และหายใจเร็ว

4. กระดกูและข้อ บหุรีท่�าให้เกดิโรคกระดกู
หักได้ง่ายในผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือน (Post 

Menopause)
5. ระบบทางเดินอาหาร ท�าให้เบื่ออาหาร 

คลื่นไส้ อาเจียน

โรคที่เกิดจากบุหรี่โดยตรง

1. ระบบหัวใจและการไหลเวียนของโลหิต 
ท�าให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด หัวใจหลอดเลือด
ตีบ และลงท้ายด้วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย บุหรี่
ยังท�าให้เกิดความดันโลหิตสูง และหลอดเลือด
แข็ง แต่เปราะ และแตกง่าย หลอดเลือดใน
สมองแตก ตีบ ตัน ได้ง่าย

2. ระบบทางเดินหายใจ บุหรี่เป็นสาเหตุ
ส�าคัญท�าให้เกิดโรคถุงลมในปอดโป่งพอง โรค
หลอดลมตบี มะเรง็กล่องเสยีง และมะเรง็ปอด

3. ระบบทางเดินอาหาร ท�าให้เกิดโรค
มะเรง็ในช่องปาก มะเรง็หลอดอาหาร และทีไ่ม่
น่าเชือ่แต่เป็นจรงิ คอืมะเรง็ตบัอ่อน เนือ่งจาก
สารพษิทีเ่กดิจากบหุรีน่ัน้สะสมในเลอืดและก่อ
มะเรง็ในตบัอ่อนได้ นอกจากนีย้งัท�าให้เกดิโรค
ฝ้าขาวในปาก (Leukoplakia) ซึ่งจะท�าให้เกิด
มะเร็งช่องปากในอนาคต

4. ระบบประสาท ท�าให้เสพย์ติดและเกิด
โรคสมองเฉียบพลัน (Stroke) ในระยะยาว
บุหรี่ท�าให้เกิดโรคการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ผดิปกติ เชน่ มอืสั่น Parkinsonism ซึง่เป็นผล
มาจากเซลล์สมองส่วนทีค่วบคมุการเคลือ่นไหว
ของกล้ามเนือ้ได้ตายไป จากการทีม่กีารตบีตนั
ของหลอดเลือดสมองที่ไปเลี้ยงเซลล์เหล่านั้น

5. ระบบทางเดนิปัสสาวะ บหุรีเ่ป็นสาเหตุ
ส�าคัญของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

ขอขอบคุณ นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ จาก 
Thaiclinic.com

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

ชีวิตใครใครก็รัก ไม่น่ามาตาย เพราะสิ่งที่ไร้
สาระ โง่เขลา จากการสูบบุหรี่เลย ตั้งต้น 

ชีวิตใหม่เพื่อคนที่เรารักเสียแต่วันนี้ เอาเงิน
ค่าบุหรี่ทั้งหมดมาซื้อเครื่องเสียง NAD, PSB, 
NHT ฟังอย่างมีความสุขและอายุยืนยาวดีกว่า 
จงเลิกสูบบุหรี่เสียตั้งแต่วันนี้เถิดครับ
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ไ ล ฟ์   แ อ น ด์   ส ไ ต ล์  ■   ‘น�้ำชำ’

โล่งตลอดล่อให้คนขี่จักรยานอย่างฉันตกหรือ
ไงเนี่ยะ ขอบอกว่าขี่ด้วยความเครียดจริงๆค่ะ 
ขี่ไปจูงไป 55555 

แต่พอขี่ไปได้สักพักใหญ่ๆ (มากๆ) จาก
ความเครียดก็กลายเป็นความเคยชิน เลยพอ
จะขี่ได้บ้าง ขี่ไปก็พักถ่ายรูปไป ขี้เกียจจอดหยิบ
กล้องจากกระเป๋าเป้บ่อยๆ เลยเอากล้องแขวน
ไว้หน้ารถ เนื่องจากจักรยานเล็กไม่มีตะกร้า
ไว้ของ เจอคนขายล็อตตารี่ เอ้า...อุดหนุนสัก
หน่อย มเีลขท้ายทีต้่องการด้วยค่ะ ตามทางทีข่ี่
ไปก็จะมีสวนบ้าง บ้านคนบ้าง บางบ้านก็สวย 
เก๋กระทั่งประตูบ้าน มีบ้านหนึ่งเลขที่บ้านตรง
กับเลขท้ายล็อตตารี่เลยแหละค่ะ ประตูบ้าน
สวยมาก 

ไกดน์�าทางมั่วสดุๆเจอทางตนับอ่ยมากค่ะ 
บางทกีล็ุน้ระทกึเนือ่งจากมหีมามาเห่าต้อนรบั 
ไม่ได้มาตวัเดยีวนะเออ อนีีไ้ม่รูจ้ะเลือกโดนหมา
ฟัดหรือว่ายอมลงน�้าดี? จะบ้าตาย...พอเจอ
ทางตนัท ีกต้็องกลบัรถทใีช่ไหมคะ ทาง 1 เมตร
นี่เอาจักรยานมาวางขวางยังไม่ได้เลย กลับรถ
ทีก็ต้องลง แล้วค่อยๆยกจักรยานให้กลับหลัง

ผู้
อ่านอาจจะคดิว่าฉนัชวนไปกนิกระเพาะ
หมูเจ้าเด็ด ไม่ใช่หรอกค่ะ ชวนไปข่ี

ก็ไกลมากค่ะ 
เรือข้ามฟากนี้มีมอเตอร์ไซค์ข้ามด้วย เขา

ก็จัดระเบียบให้คนขึ้น-ลงก่อน แล้วรถตาม 
ทีหลังค่ะ ค่าข้ามฟากคนละ 4 บาท ส่วนรถไม่
ได้ถาม ชาตินี้คงไม่ได้ขี่รถข้ามฟากเจ้าพระยา 
เลยไม่รู้จะถามไปเพื่อ? 

พอลงจากเรือก็เจอที่ให้เช่าจักรยานเลยค่ะ 
จ�าอัตราเช่าไม่ค่อยได้แล้วค่ะ ไม่แพงหรอกค่ะ 
จักรยานก็มีสภาพโอเค ขี่ได้ปลอดภัย เบรก
ดี หัวไวมาก 555555 ทีแรกน้องชายบอก         
ให้เอาคนัโต ขี่ๆ ไปต้องย้อนมาขอเปลีย่นทีร้่าน 
คะเนดแูล้วไม่น่าจะรอด ดทีีเ่ปล่ียน แต่กระนัน้
ก็ยังไม่รอด...

แรกเร่ิมก็ข่ีไปตามทางเล็กๆ กว้างไม่เกิน 
1 เมตร ทีแรกคิดว่าทางแบบนี้คงระยะสั้น แต่
ที่ไหนได้...เป็นทางวิบาก (ส�าหรับฉัน) ที่ทอด
ยาวไกลไม่รูจ้กัจบจกัสิน้ โอ้ว...ถนนเป็นแบบนี้
ทั้งบางกะเจ้าเหรอไงเนี่ยะ? ขี่ไปบ่นไปค่ะ

พื้นแผ่นซีเมนต์ยกสูงจากน�้าไม่ต�่ากว่า
เมตร แต่ตัวแผ่นซีเมนต์ดันกว้างไม่เกินเมตร 
ตลอดทางมีร้ัวเหล็ก 1 ด้านค่ะ อีกด้านเปิด

ขี่ จั ก ร ย า น ที่

สวนบางกะเจ้า
พระประแดง

จักรยานต่างหาก ที่สวนบางกะเจ้า 
พระประแดง หรือที่หลายๆคนเรียกว ่า 
กระเพาะหมู เพราะรูปทรงพื้นที่ สวนนี้มีพื้นที่
มากทีเดียว แล้วอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ นัก
ท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักดีค่ะ โดยเฉพาะนักปั่น
จกัรยานเทีย่ว พวกเขาได้ยกย่องให้เป็น urban 
OASIS เลยทีเดียว 

ฉนัเองเป็นคนชอบขีจ่กัรยานเทีย่วอยูแ่ล้ว 
ถึงขี่แบบสะเปะสะปะ แต่ก็ชอบน่ะนะ แล้ว
เพราะความที่ขี่สะเปะสะปะเลยไม่ได้ข่ีในเมือง 
เนื่องจากเกรงใจผู ้ใช้ถนนร่วมกันรายอ่ืนๆ 
พออ่านเจอกระเพาะหมู...ก็สนใจ อยากจะไป          
ได้น้องชายใจดีเป็นไกด์พาไปครั้งแรก 

นัดกับน้องชายที่ BTS บางนา 9 โมงเช้า
ค่ะ เช้าวันนี้ฝนตกตั้งแต่ 6 โมง อุณหภูมิเลย
ไม่สูงเหมือนหลายวันที่ผ่านมา เรานั่ง Taxi                                                        
จากบีทีเอสไปท่าน�้าบางนา ไปทางถนน
สรรพาวุธ เพื่อขึ้นเรือข้ามฟากไปบางกะเจ้า 
นบัว่าใกล้ทเีดยีว แต่ถ้าไปทางรถยนต์จากบ้าน
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หนั เหน็ความล�าบากของทางวบิากหรอืยงัคะ? 
ไม่นับความจริงอีกอย่างหน่ึงว่าถึงฉันจะ

เป็นคนชอบขี่จักรยาน แต่ฉันนั้นเป็นนักขี่เจ้า
ถนนอ่ะค่ะ คือชอบที่กว้างๆจะได้สะเปะสะปะ 
ได้สบายๆ นี่อะไร...มาขี่บนทางแคบๆ บาง
ช่วงก็แคบลงไปอีกประมาณคร่ึงเมตรม้ังคะ 
อย่าถามว่าแล้วขี่เข้าไปท�าไม? ก็คุณไกด์น�าไป
ยังไง ก็ต้องตามไปยังงั้นอ่ะค่ะ จะกลับไปเอง
ก็จ�าทางไม่ได้แล้ว 

พอมาเจอถนน (ในที่สุด) ก็เกิดความ
ลิงโลด ขี่ด ้วยความสุขส�าราญเป็นที่ยิ่งจน
น้องชายต้องตีรถคู่มาบอกว่า...ข่ีชิดในหน่อย        
เจ๊ แล้วยังบอกว่าจะกลับไปทางเดิมดีกว่า แต่ 
หัวเด็ดตีนขาด ฉันไม่ยอมกลับไปใช้ทางเล็กๆ
นั้นอีกแล้ว ถ้าจะต้องตาย ขอตายบนถนน
กว้างๆ นี่ดีกว่าตายเพราะตกถนนแคบๆ 

ขี่มาด้วยความส�าราญสักพักเพิ่งรู ้ตัว...    
จ๊ากกล้องถ่ายรูปที่หน้ารถจักรยานหายไป
ไหนเนี่ยะ ตะโกนบอกน้องชาย แล้วสองศรี          
พี่น้องก็ปั่นย้อนทางกลับไปหากล้อง น้องปั่น
เร็วมากค่ะ แป๊บเดียวหายไปไหนไม่รู้ ไอ้เราก็

ต้องเลี้ยวซ้าย (ผู้ชายเลี้ยวขวา) ได้เรื่องซิคะ 
เลี้ยวผิด พอดีน้องชายกลับพอดี รีบปั่นตามพี่
สาวที่เลี้ยวผิด 55555 

สรุปว่าหากล้องไม่เจอค่ะ แต่ไม่เป็นไร
หรอกเนอะ ถ้ากล้องยังอยู ่กับรถก็เสียหาย
ตอนทีต่กคอูยูด่ ีคดิบวกค่ะ คดิบวก แล้วพีน้่อง
ก็ขี่เที่ยวต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผ่านตลาด
น�้าบางน�้าผึ้ง แต่ไม่ได้แวะเพราะเคยมาแล้ว 
อาหารไม่อร่อยค่ะ 

ขี่ได้สักพักหนึ่งก็วนกลับมาที่ท่าเรือแล้ว 
เป็นการจบทริปผจญภัยครั้งนี้ ถามว่าปอด      
ได้สูบโอโซนบริสุทธิ์รู ้สึกอย่างไรบ้าง ตอบไม่
ได้ แต่ช่วงขี่จักรยาน 3 ชั่วโมงเป็นช่วงเวลา
ที่ได้ปลด-ปล่อยและวางทุกเรื่อง เพราะต้อง    
มาโฟคัสกับเส้นทางแทน เป็นความประทับใจ                                                
ค่ะ ถ้ามีโอกาสก็คงกลับไปขี่รถเล่นอีก แต่คง
ไม่ไปทางแคบๆนั่นแล้วค่ะ เครียดจริงไรจริง 
เหอๆแล้วก็คงไม่แขวนกล้องไว้กับหน้ารถ
จักรยานอีก บทเรียนมีไว้ให้หลาบจ�า จ�าไว้ๆ 

เลยต้องรีบปั่นไปด้วย ปั่นไปมองหากล้องตาม
ถนนไป รูต้วัอกีท.ี..ลงไปนอนบนฟกูธรรมชาติ
เรียบร้อยแล้ว

ขอบคณุเจ้าวชัพชืทีข่ึน้หนาแน่นตรงจดุนัน้
พอดี ถ้าไม่มีเจ้า...ลงได้ลงอาบน�า้ในคูแน่ๆค่ะ 
แต่ไหนๆเจ้าจะมาช่วยแล้วท�าไมต้องเป็นพันธุ์
ที่โดนแล้วคันด้วย???? เหลียวมองไปรอบๆ                                                             
โอ้วววว นีฉ่นัเป็นดาราน�าในเรือ่ง Home Alone                                                       
หรอืไงเนีย่ะ? ไม่มีผูค้นเลย? ตะเกยีกตะกายลกุ
ขึน้อย่างทลุกัทเุล ไม่ใช่ตวัคนเดยีว แต่กบัอกี 1 
คนัรถต้องพากลบัขึน้มาบนถนน โชคดนีกัหนา
ทีไ่ม่มบีาดแผล กระดกูกระเดีย้วไม่แตกหกั แต่...
แต่...คนัโครตๆอ่ะ แล้วฉนัจะเอาน�้าทีไ่หนล้าง
ตัวล่ะเนี่ยะ?

ข่ีๆไปสักพักเจอบ้านค่ะ เหมือนๆจะเป็น
ร้านอาหารรึเปล่า? เข้าไปกะจะขอเขาใช้น�้า
ประปาล้างตัวหน่อยนึง แต่ไม่มีผู้ใดอยู่เลย จ�า
ต้องถือวิสาสะเปิดน�้า (อยู่หน้าบ้านค่ะ) พอ       
ได้ล้างจนหมดความคันแล้วก็ไปต่อค่ะ ออกมา
ถึงทางแยก เอ๊ะ...ซ้ายหรือขวาหว่า? ตัดสินใจ
เลี้ยวซ้าย เพราะจิมมี่ เหลี่ยว บอกว่าผู้หญิง
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เ รื่ อ ง - ดี ดี - -  ที่ ผ่ า น ม า ท า ง  ( e )  เ ม ล  ■   ‘เพ็งแพว’

ไหนที่ว่าง ขอให้ลองขี่จักรยานไปท�างาน จับ
เวลาแล้วคุณจะพบว่าใช้เวลาน้อยกว่าการเดิน
ทางด้วยรถยนต์จริงๆ โดยเฉพาะในเมือง
หลวงที่การจราจรเคลื่อนตัวช้าหรือติดขัด การ                                                  
ใช้จักรยานวิบาก หรือเสือหมอบ ปั่นลัดเลาะ
เข้าซอยจนถึงจุดหมายจะช่วยย่นระยะเวลา
ได้มาก

2. หลับได้สนิท: การออกไปควบจักรยาน
ตอนเช้าตรู่อาจรู้สึกทรมานบ้างในช่วงแรกๆ 
แต่เมือ่ท�าให้ชนิแล้ว มนัจะช่วยเร่งกระบวนการ
เมตาบอลซิมึให้เผาผลาญสารอาหารช่วงเช้าได้ดี 
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด แห่งสหรัฐฯ ได้วิจัย
โดยให้คนมีอาการนอนไม่หลับปั่นจักรยานวัน
ละ 20-30 นาที ทุกวันนานเป็นเดือน ผลคือ
คนพวกนีห้ลบัสนทิเรว็ขึน้กว่าเดมิเป็นครึง่ จาก
เดิมทีต้องข่มตาหลับนานถึงสองสามชั่วโมง ก็
ลดลงมาเหลือแค่ชั่วโมงกว่าเท่านั้น

3. คงความอ่อนเยาว์ไว้ได้นานกว่า: นักวิทยา-
ศาสตร์จากสแตนฟอร์ดเจ้าเดิม พบว่าการ
ข่ีจักรยานเป็นประจ�าสามารถท�าให้ผิวหนัง
ปรับตัวป้องกันตัวเองจากรังสียูวีได้ รวมทั้งท�า           
ให้แก่ช้าลง ด้วยรายละเอียดว่าการเพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือดด้วยการออกก�าลังกาย จะ
ช่วยให้ท้ังออกซเิจนและสารอาหารไปเลีย้งเซลล์

ผวิหนงัได้ดขีึน้กว่าเดมิ รวมทัง้ขบัของเสยีและ
สารพิษต่างๆออกไปด้วย นอกจากนี้ การออก
ก�าลังยังเป็นการสร้างสภาพภายในร่างกาย
ให้เหมาะสมต่อการผลิตคอลลาเจน อันเป็น
สารเคมีให้ความชุ่มชื้นต่อผิวพรรณลง ไปเร่ง
กระบวนการซ่อมแซมผวิส่วนทีส่กึหรอ กระนัน้ก็
ยงัอดเตอืนไม่ได้ว่า ควรทาครมีกนัแดด SPF30 
ทุกครั้งก่อนออกแดด เพราะเดี๋ยวนี้แดดแรง
มาก แรงจริงๆ

4. ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารท�างานเป็น
ปกติ: จากการวิจัยของทีมนักวิทยาสาสตร์                  
มหาวิทยาลัยบริสตอล แห่งอังกฤษ พบว่าการ
ขี่จักรยานเป็นประจ�าจะท�าให้ระบบทางเดิน
อาหารแข็งแรง ด็อกเตอร์อานา ไรมุนโต แห่ง                                                      
ทมีนกัวจิยับอกว่า “การออกก�าลงักายสม�า่เสมอ 
จะท�าให้อาหารไหลเวยีนได้คล่อง ลดปรมิาณน�า้
ที่ร่างกายจะดูดซึมกลับ อาหารจะไหลเข้าสู่
ระบบต่างๆได้ง่าย ร่างกายดดูซมึได้ง่ายเช่นกนั”

5. ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง แจ่มใส: ถ้าอยาก                                                     
ให้สมองโปร่ง คิดอะไรออกง่ายๆ ทางออก
ง่ายๆ คือการปั ่นจักรยาน คณะวิจัยแห่ง
มหาวทิยาลยัอลิลนิอยส์ พบว่าการได้ออกก�าลงั
กายแบบแอโรบิค โดยเฉพาะปั่นจักรยาน จะ
ช่วยให้คนท�าแบบทดสอบเก่ียวกับสมองและ

เทีย่วนีม้เีรือ่งด-ีด-ี-เพยีงเรือ่งเดยีวมาฝาก ก็
อย่างที่จ่าหัวเอาไว้นั่นแหละครับ คือไปอ่าน

พบบทความที่กลุ่มนักปั่นจักรยานเขารวบรวม
ผลดีจากการปั ่นจักรยานเอาไว้ แล้วน�ามา
รวมๆกันเข้าไว้ในเว็บบอร์ดของ bikeloves 
ด็อทคอม ที่ได้เข้าไปหาข้อมูลและอัพเดทเรื่อง
จักรยานอยู่เนืองๆ เนื่องเพราะตัวเองก็เป็น
คนอยู่กับจักรยานมากว่าค่อนชีวิต ต้ังแต่ข่ีไป
โรงเรียนสมัยอยู่ชั้นประถมที่บ้านนอก จนทุก
วนันีเ้กษยีณแล้วกย็งัขาดจกัรยานไม่ได้ จงึเมือ่
ได้อ่านพบเรื่องราวดีๆก็ใคร่น�ามาแบ่งปันด้วย 

 บทความเขาว่าเอาไว้ดังนี้ครับ
 เราอาจข่ีจักรยานเพื่อช่วยให้โลกสะอาด

ขึ้น นั่นคือเหตุผลเบื้องต้นท่ีท�าให้ใครๆหัน
มาขี่จักรยาน แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปกว่า
นั้น เจาะให้ลึกด้วยหลักวิทยาศาสตร์ คุณจะ
พบว่าตัวเองสามารถรักษาเซลล์สมองไว้ได้ จะ
ใช้มันเพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัวก็ได้ ที่เห็น
ชดัๆคือ การออกก�าลงักายแบบแอโรบิคแบบนี้ 
ช่วยขยายความจขุองปอดได้ด ีตามมาด้วยการ
หลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขหรือเอนดอร์ฟีน ถ้า
งั้นแล้วการขี่จักรยานกันสม�่าเสมอจะไม่ดีหรือ 

มันดีแน่ๆ ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
1. เดินทางได้เร็วขึ้นด้วยจักรยาน: ถ้ามีวัน

ม า  ปั่นจักรยาน กั น เ ถ อ ะ
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มลพษิเลยแม้แต่น้อย จกัรยานเป็นพาหนะทีม่ี
ประสิทธิภาพสูง เราเดินทางด้วยจักรยานเร็ว
กว่าเท้าถึงสามเท่าด้วยพลังงานเท่ากัน เทียบ
กับการเติมน�้ามันรถยนต์แล้ว คือจักรยาน          
ใช้พลังงานเมื่อขี่ไกล 2.24 แกลลอนต่อไมล์ ที่
เราไม่ค่อยได้คิดกันคือ เรื่องสัดส่วนน�้าหนัก 
โดยเฉลีย่นคนขีจ่ะหนกักว่าจกัรยานหกเท่า ใน
ขณะที่รถยนต์หนักกว่าตัวเราถึง 20 เท่า

9. จักรยานคือเครื่องแสดงสถานะ: เปล่า มัน
ไม่ได้แสดงว่าคณุรวยเลยถ้าได้ขีจ่กัรยานแพงๆ 
แต่ท่ีเห็นได้ชัดๆ คือ มันแสดงให้รู้ว่าคุณคือ
คนใส่ใจสุขภาพ เป็นชนชั้นที่เห็นความส�าคัญ
ของการอนุรักษ์พลังงานจริงๆ ท�าให้ใครๆ
เห็นบ่อยๆแล้ว เขาจะเข้าใจจริงๆ ว่าคุณไม่                                                   
ได้ท�าเอาหน้า การขี่จักรยานบ่อยๆอาจท�า                                              
ให้เกิดการเลียนแบบได้ และในที่สุด “ชนชั้น
จักรยาน” จะเกิดขึ้นและแพร่ออกไปเป็น            
กลุ่มใหญ่

10. ช่วยให้เรื่องบนเตียงดีขึ้น: การเป็นคน
แอ็คทีฟว์ ออกก�าลังกายบ่อยๆ โดยเฉพาะ
ข่ีจักรยาน จะท�าให้ระบบหลอดเลือดท�างาน
ดีข้ึน ส่งผลให้กิจกรรมทางเพศดีขึ้นด้วย ทั้ง
ระยะเวลาและอายุการใช้งาน รายงานการ
วิจัยช้ินหน่ึงจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐฯ 

ระบุว่านักกีฬาชายที่เล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมอ 
จะมีความสามารถทางเพศเทียบเท่ากับเพศ
เดียวกันที่อ่อนกว่าสองถึงห้าปี ยืดระยะเวลา
การถึงวัยทองต่อไปได้อีกมากมาย

อีกชิ้นหนึ่งคือ รายงานการวิจัยของ       
มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด พบว่าผู ้ชายวัย 50 
กว่าๆที่ปั ่นจักรยานได้อาทิตย์ละสามชั่วโมง 
จะมีความเสี่ยงต่ออาการไม่แข็งตัวน้อยลง 30 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับพวกไม่ชอบปั่นซ�้ายัง
ดื่มเหล้าสูบบุหรี่

11. เป็นแม่พันธุ์ที่ดี: ใครจะเชื่อบ้าง ว่าการ
ขี่จักรยานเป็นประจ�าจะท�าให้คุณเป็นพ่อคน 
แม่คน ที่มีสุขภาพดี ตามรายงานการวิจัย
จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน พบว่าหญิงตั้งครรภ์
ชาวสหรัฐฯ ที่ออกก�าลังสม�่าเสมอระหว่างตั้ง
ท้อง จะคลอดลูกง่ายกว่าปกติ คลอดแล้วยัง
ฟื้นสภาพกลับมาเป็นปกติได้เร็วกว่า อารมณ์
ก็ไม่ขึ้นๆลงๆเหมือนแม่ทั่วไปที่เอาแต่กิน 
ด้วยระหว่างเก้าเดือนแห่งการตั้งครรภ์ ไม่
ต้องสงสัยเลยว่าการออกก�าลังกายสม�่าเสมอ
ระหว่างการตั้งครรภ์นั้น ท�าให้แม่แข็งแรง ซึ่ง
ผลพลอยได้คือเธอสามารถป้องทารกในครรภ์
ได้ดี ผลพวงจากแม่แข็งแรงนี้ส่งผลกระทบ
ไปถึงลูกด้วย ซึ่งจะแข็งแรงตามกันเมื่อเขา

ความจ�า ท�าคะแนนดีขึ้นถึง 15 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อการปั่นจักรยาน
กระตุ้นให้หัวใจสูบฉีดเลือด มัน
จึงสูบเลือดไปเลี้ยงสมองด้วยโดย
ปริยาย มีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น
ก็ท�างานได้ดีขึ้นอยู่แล้วเป็นปกติ 
และจะดีย่ิงขึน้เมือ่คณุอายเุลย 30 
ไป ซึ่งเซลล์สมองเสื่อมลงตามวัย 
การปั่นจักรยานสม�่าเสมอจะช่วย
ให้สมองเสื่อมช้าลง

6. ร่างกายแข็งแรงขึ้น: เมื่อ
ก่อนมีค�าพูดว่าให้กินแอปเปิ้ลวัน
ละลูก แล้วจะไม่ต้องไปหาหมอ 
ตอนนี้ต้องคิดใหม่แล้ว ว่าถ้าการ
กินแต่แอปเปิ้ลโดยไม่ออกก�าลัง 
คงไม่มีทางแข็งแรง ต้องออก
ก�าลังบ่อยๆ แล้วจะท�าให้เซลล์                    
ภมูป้ิองกนัแขง็แรงเอง ลดอาการ               
ติดเชื้อ ตามค�ายืนยันของแคธ                                               
คอลลินส์ หัวหน้านักโภชนาการ
แห ่งโรงพยาบาลเซนต ์จอร ์จ 
ลอนดอน 

มหาวทิยาลยันอร์ธ แคโรไลนา                                                  
ยังเสนอ ผลงานวิจัย สนันสนุน 
อกีด้วยว่า เอาแค่ข่ีจกัรยานให้ได้วนัละ 30 นาที 
อาทติย์ละห้าวนั คณุกจ็ะแขง็แรงจนแทบสะกด
ค�าว่า “หมอ” ไม่ถกูแล้ว จะจรงิหรอืไม่กล็องป่ัน
จักรยานดูเถอะ

7. อายุยืน: คิงส์ คอลเลจ แห่งลอนดอน 
ได้เปรียบเทียบแฝดแท้จ�านวน 2,400 คู่ ที่
ออกก�าลังและไม่ได้ออกก�าลัง พบว่าฝ่ายที่
ปั่นจักรยานครั้งละ 45 นาที อาทิตย์ละสาม
วันติดต่อกันมาเก้าปี จะคงความอ่อนเยาว์                
ไว้ได้มากกว่าแฝดคนที่ไม่ได้ปั่น คนปั่นบ่อยจะ
ลดอัตราการเสี่ยงโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดลง                                          
ได้มาก เช่น โรคหวัใจ ไขมนัอดุตนัในเส้นเลอืด 
เบาหวาน มะเร็งทุกประเภท รวมทั้งความดัน
เลือดสูง และโรคอ้วน ร่างกายคุณจะปกป้อง
ตัวเองจากอันตรายภายนอก ทั้งจากสภาพ
แวดล้อม และเชื้อโรค นี่จึงเป็นเหตุให้นัก
จักรยานมีอายุยืน

8. ช่วยลดมลภาวะช่วยให้โลกน่าอยู่ขึ้น: ความ
จริงเรื่องพื้นที่ คือ จักรยานยี่สิบคัน สามารถ
จอดได้ในที่ว่างที่จอดรถยนต์เพียงคันเดียว
ได้ ใช้พลังงานและวัตถุดิบเพียงห้าเปอร์เซ็นต์
ของที่ ใช ้สร ้างรถยนต์หนึ่งคัน เพื่อสร ้าง
จักรยานคันเดียว และที่ส�าคัญจักรยานไม่ก่อ
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ลืมตาดูโลก
12. หัวใจแข็งแรง: รายงานการวิจัยหลาย

ชิ้นจากหมาวิทยาลัยเพอร์ดิว ในสหรัฐฯ แสดง         
ให้เห็นชัดเจนว่าการขี่จักรยานสม�่าเสมอ จะ
ท�าให้โอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจลดลงได้ถึง
ครึ่ง ตามรายงานของศูนย์ป้องกันโรคหัวใจ
แห่งอังกฤษ ระบุว่าผู้คนชาวอังกฤษสามารถ
หลีกเลี่ยงการเป็นโรคหัวใจได้หลายหมื่นคน 
เมื่อพยายามท�าให้ตัวเองฟิตอยู ่เสมอ แค่ข่ี
จักรยานให้ได้อาทิตย์ละ 30 กิโลเมตร เป็น
อย่างต�่า เท่านี้ก็ลดโอกาสเป็นโรคหัวใจได้
ชะงัดแล้ว

13. การขี่จักรยานสมัยนี้ปลอดภัยกว ่าแต่
ก่อนมาก: เพราะเทคโนโลยีการสร้างจักรยาน
ในปัจจุบันเจริญก้าวหน้าไปมาก นั่นก็ใช่อีก 
เรื่องคือผู้คนสมัยนี้รู้จักจักรยานมากกว่าเม่ือ
ก่อน และรู ้จักด้วยว่ามันเป็นพาหนะทาง
เลือกที่สามารถใช้แทนยวดยานชนิดอื่นได้ดี มี
จักรยานให้เลือกหลากชนิด ต้ังแต่เสือหมอบ
เพื่อแข่งระดับแกรนด์ ทัวร์ ไปจนถึง จักรยาน
จ่ายตลาด จักรยานนอนถีบ มีการให้การ
ศึกษาเรื่องการใช้ถนนร่วมกับจักรยานใน
หลายประเทศ เกือบทุกประเทศมีเลนส�าหรับ
จกัรยาน หรอืแม้แต่ออกกฎหมายเพือ่คุม้ครอง
คนขี่จักรยาน (เมืองไทยเราด้วยหรือเปล่า
หนอ) การขี่จักรยานทั้งเพื่อออกก�าลังและเพื่อ
ใช้เป็นพาหนะ จึงปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมมาก

14. ขี่จักรยานแล้วเจ้านายจะรัก: เปล่า เรา
ไม่ได้หมายถึงเจ้านายหนุ่มๆ จะชอบบั้นท้าย
ของสาวๆ ในกางเกงจักรยานผ้าไลครา                                          

ตัวนั่นแหละ ที่สูดก๊าซพิษเข้าไปมากกว่าคน
ขี่จักรยานและคนเดินทางเท้า โดยเฉลี่ยแล้ว
คนนั่งแท็กซี่จะได้รับอนุภาคขนาดเล็กมากเข้า
ร่างกาย มากกว่าแสนโมเลกลุต่อลกูบาศก์เมตร 
มันจะไปจับที่ปอดและท�าลายเซลล์ต่างๆ คน
นั่งรถเมล์จะสูดเข้าไปเกือบแสน ในขณะที่คน
ขับรถตามปกติจะดูดซับได้ 40,000 โมเลกุล 
แต่คนขี่จักรยานจะสูดอนุภาคเหล่านี้เข้าไป
แค่ 8,000 โมเลกุลต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้น 
เพราะนักจักรยานจะขี่อยู่ริมถนน และไม่ได้อยู่
ท่ามกลางแถวรถยนต์ที่ปล่อยควันพิษตรงๆ 

แต่รายงานชิ้นนี้อาจเปลี่ยนไปถ้ามาท�าที่ 
กทม.!!!!! 5-5-5-5-5

18. ครอบครัวสมัครสมานกันมากกว่าคนที่ไม่
ได้ขี่จักรยาน: การขี่จักรยานเป็นกิจกรรมที่ง่าย
ที่สุดที่ครอบครัวจะท�าร่วมกันได้ ขี่จักรยาน
ได้ทั้งพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายาย ถ้าลูกๆเห็นคุณ
พ่อคุณแม่ปั่นจักรยานเป็นประจ�าอยู่แล้ว พวก
แกจะคดิว่านีค่อืเรือ่งธรรมดาและอยากท�าบ้าง 
เวลาไปเที่ยว จะพกจักรยานไปด้วยก็ยังได้ ใน
ปัจจุบันจักรยานพับช่วยให้น�าพามันไปไหนๆ       
ได้ง่ายขึ้น และแน่นอนที่สุดการขี่จักรยาน
ด้วยกันในครอบครัวต้องใช้เวลาอย่างต�่าหนึ่ง
ชั่วโมง จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คนในครอบครัว
ได้ใช้ร่วมกัน

19. เป็นโอกาสให้ได้กินขนมกรอบเค็ม: แม้ว่า
การลดหรืองดอาหารเค็มๆจะเป็นสิ่งที่หมอ
แนะน�า แต่เมื่อใดที่คุณจะขี่จักรยานได้ไกล 
หรือขี่แข่งขัน ก่อนการขี่ครั้งนั้นสองถึงสาม
วันคุณกินสแน็คพวกนี้ได้ เพราะเกลือที่ปนอยู่
ในอาหารพวกนี้ จะช่วยปกป้องร่างกายไว้จาก

วิจัยระยะยาวชิ้นหนึ่งที่กระท�าโดยกลุ่มนักวิจัย
ชาวฟินแลนด์ พบว่าชายผูข้ีจั่กรยานอย่างน้อย
วนัละครึง่ชัว่โมง มโีอกาสเป็นมะเรง็น้อยลง 50 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเรื่องท�าได้ไม่ยากเลย แค่
ปั่นจักรยานไปท�างาน หรือถ้าปั่นไปท�างานไม่                                                      
ได้ ก็ซื้อเทรนเนอร์ไว้ปั ่นที่บ้านก่อนออกไป                                              
ท�างานสักคร่ึงช่ัวโมงก็ยังดี ส่วนสาวๆที่มี
โอกาสได้ปั ่นจักรยานในเวลาเท่ากัน ยังลด
โอกาสเป็นมะเรง็เต้านมได้ถงึ 34 เปอร์เซน็ต์ด้วย

16. ลดน�้าหนักได้ชะงัก: แน่นอนอยู ่แล้ว
ว่าการออกก�าลังท�าให้เราเผาผลาญพลังงาน      
ได้มากกว่าปกต ิบางคนอาจคดิว่าการออกไปวิง่
จ็อกกิงคือหนทางลดน�้าหนักที่ดี แต่ก็ไม่เสมอ
ไป การวิ่งเผาผลาญไขมันไปได้เยอะก็จริง แต่
ก็ไม่ใช่หนทางที่ดีส�าหรับคนอ้วน น�้าหนักมาก 
เพราะน�้าหนักของคุณนั่นเองแหละที่จะไป
ท�าลายข้อต่อกระดูกหัวเข่า ข้อเท้า จักรยาน
นี่แหละคือทางเลือกที่หมอแนะน�า เพราะมัน
มีอานมาคอยแบกน�้าหนักตัวเกือบทั้งหมดอยู่
แล้ว คุณสามารถเผาผลาญแคลอรีได้เท่าเดิม
หรอืมากกว่าด้วยซ�า้ โดยข้อต่อต่างๆไม่เสือ่ม ดี
กว่าเห็นๆ เพลินกว่าชัดๆ เมื่อปั่นได้นานกว่า
และสบายกว่า

17. คนจักรยานรับมลพิษได้น้อยกว่าคนนั่ง
ในรถยนต์: เวลาเห็นใครขี่จักรยานบนถนน 
เราอาจพากันคิดว่าเขาคงสูดเอาไอพิษเข้าไป
เพียบ แต่จริงๆแล้ว ไม่ใช่เช่นนั้น เพราะเขา
กลับรับมันได้น้อยกว่าคนขับรถ หลักฐาน
ยืนยันมั่นเหมาะคืองานวิจัยที่กระท�าโดย
อิมพีเรียล คอลเลจ กรุงลอนดอน ที่นักวิจัย
พบว่าผู้โดยสารรถบัส แท็กซี่ และรถยนต์ส่วนแต่หมายความว่าไม่ว ่าจะเป็น

ช่วงก่อนเข้างาน หรือระหว่าง
พักกลางวัน คนปั่นจักรยานเป็น
ประจ�าจะให้ผลผลิตได้มาก และ
รู้จักจัดการกับเวลาได้ดีกว่า คนที่
ไม่ท�าหรอืออกก�าลงัอะไรเลย เป็น
ผลจากการศึกษาตัวอย่าง 200 
คน ที่กระท�าโดยมหาวิทยาลัย 
บริสตอล ของอังกฤษ ยืนยันค�า
กล่าวอ้างนี้ได้ดี

1 5 .   ป ั ่ น จั ก ร ย านห ่ า ง ไ ก ล
มะ เร็ ง : มีห ลักฐานมากมาย
แสดงให้เหน็ว่าการป่ันจกัรยานท�า                                                   
ให้ห่างมะเรง็ มอีกีหลายช้ินเหมอืน
กันที่ แสดงว ่ าการ ข่ีจั กรยาน
เท่านั้น ที่เหมาะแก่การจัดเรียง
เซลล์ให้ท�างานได้เป็นปกติ การ
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สภาวะสูญเสียความร้อน อันเป็นสภาพที่เกิด
จากการดื่มน�้ามากเกินโดยไม่มีเกลือปน พูด
ง่ายๆ คือ การรับเกลือโซเดียมเข้าร่างกาย
เสียก่อนที่จะเสียมันออกมาทางเหง่ือ พอเสีย
เหงือ่จรงิๆ จะได้ไม่เสยีเกลอืมากเกนิไปนัน่เอง

 20. ป ั ่นจักรยานเพื่อให ้ เล ่นกีฬาอื่นได ้ดี
ขึ้น: เป็นเรื่องจริงทีเดียว เมื่อพูดถึงการ                   
ได้เคลือ่นไหวอยูเ่สมอ นกัจกัรยานเมาเทนไบค์
จะลงซิงเกิล แร็ค แค่วันเสาร์อาทิตย์เท่าน้ัน 
วันธรรมดาเขาจะขี่เสือหมอบเพ่ือคงความ
สามารถทางด้านแอโรบิคไว้ นักฟุตบอลล์จะ
เตะและวิ่งไล่ลูกได้ดีขึ้นถ้าเขาปั่นจักรยานเป็น
กิจกรรมเสริม ไม่ว่าคุณจะเล่นกีฬาเคลื่อนไหว
ใดๆก็ตาม การได้จักรยานเข้าไปเสริมย่อมท�า            
ให้กีฬาที่เล่นอยู่แล้วนั้นเล่นได้ดีขึ้น 

21. ก่อให้เกิดจินตนาการ: ไม่แปลกเมื่อ         
หัวข้อแรกๆ ของบทความนี้ได้บอกไว้แล้ว ว่า
จักรยานพัฒนาสมอง นักเขียน นักดนตรี 
ศิลปินสาขาต่างๆ และพวกนักบริหาร คือ 
สาขาอาชีพ ที่ต้องใช้การออกก�าลังกายเป็น
เครื่องมือส�าคัญในการแก้ปัญหาด้านจิตใจ 
หรืออะไรก็ตามที่เข้ามาขวางการตัดสินใจ ถ้า
คุณเป็นคนหนึ่งที่ปั่นจักรยานเป็นประจ�า คุณ
จะเข้าใจความรู้สึกว่าการปั่นเสร็จแล้วหัวโล่ง 

สมองปลอดโปร่ง เพราะหัวใจที่ได้รับการ
บริหารได้ส่งเลือดไปเล้ียงอวัยวะอื่นๆ รวมทั้ง
สมองได้ดีขึ้นนั่นเอง มันจึงส่งผลถึงสมองและ
ท�าให้คุณคิดอะไรได้เยอะแยะด้วย

22. ฟิตได้โดยไม่ต้องออกแรงมาก: เมื่อพูด
ถึงความฟิตเปร๊ียะ เกือบทุกคนจะคิดถึงการ       
ออกก�าลังกายหักโหม หามรุ่งหามค�่า หรือ      
ออกก�าลังภายในโรงยิม แต่ตามรายงานการ
ประชุมสัมมนาของศูนย์ป้องกันโรคหัวใจ แห่ง
สหรัฐฯ พบประชาชนชาวอเมริกันที่ขี่จักรยาน 
บ่อยๆจะมคีวามฟิตเท่ากบัคนทีอ่่อนกว่าตนเอง
ถึง 10 ปี จะดีหรือไม่ละถ้าคุณมีอายุ 45 แต่
แข็งแรงเท่ากับคนอายุแค่ 35 ปี

23. ช่วยให้ปอดใหญ่กว่าใครๆ: เป็นธรรมดา
อยู ่แล ้ว ท่ีเ ม่ือออกก�าลังโดยเฉพาะแบบ
แอโรบิค เช่น จักรยาน ปอดจะท�างานหนัก
กว่าปกติ นักจักรยานในวัยผู้ใหญ่ที่ปั ่นเป็น
ประจ�าสม�่าเสมอ จะใช้ออกซิเจนมากกว่าคน
ธรรมดาสิบเท่าแม้จะนั่งดูทีวีอยู่เฉยๆ การ
ปั่นจักรยานบ่อยๆจะช่วยให้ระบบหลอดเลือด                                                
แข็งแรง ช่วยให้หัวใจท�างานได้ดีกว่าเดิม 
รับเอาออกซิเจนเข้าไปมากกว่าปกติ เมื่อ
เคลื่อนไหวต่อเนื่องพอปอดขยายได้ถึงระดับ
หนึ่ง จะท�าให้คุณไม่ต้องใช้ความพยายาม

มากในการหายใจเพื่อรับออกซิเจนจ�านวน
มาก อัตราเต้นปกติของหัวใจจะช้าลงกว่าคน
ที่ไม่ได้ออกก�าลัง ดีหรือไม่ล่ะถ้าหัวใจไม่ต้อง
ท�างานหนัก

24 .   เผาผลาญไขมัน ได ้ มากกว ่ า : นั ก
วิทยาศาสตร์การกีฬาค ้นพบว่าอัตราการ                                                          
เผาผลาญสารอาหาร หรือเมตาบอลิซึม 
โดยเฉพาะส ่วนที่ เผาผลาญไขมันนั้น จะ
ไม ่เพียงแค่ท�างานหนักขึ้นระหว ่างการขี่
จักรยานเท่านั้น หากมันยังท�างานต่อเนื่อง
หลังคุณลงจากอานแล้วต่อไปได้อีกหลาย
ชั่วโมง นี่เองจึงเป็นเหตุผลให้เราต้องกิน
อะไรเข ้าไปหลังจากขี่จักรยานหนักๆ มา
แล้วภายในสองชั่วโมง เพื่อให้อาหารทั้งหมด
ถูกเผาผลาญได้หมดจนไม่ต้องเก็บไว้เป็น                                                
ไขมัน แต่ถ้าไม่กินหรือกินน้อย (ถ้าคุณทนหิว
ได้) ร่างกายคุณก็จะดึงไขมันที่เก็บไว้ออกมา        
ใช้ ถ้าคณุฝึกแบบอนิเตอร์วลัรวมเข้าไปด้วยการ
ขับขี่ทางไกลธรรมดา คุณก็จะเร่งกระบวนการ
เผาผลาญให้มากและเร็วขึ้นอีกถึงสามเท่าครึ่ง 
เมื่อเทียบกับนักจักรยานที่ขี่ช้าๆด้วยรอบขา
สม�่าเสมออย่างรวดเร็ว

25. ก่อเกิดการเสพย์ติดในทางที่ดี: ติดเหล้า
ติดบุหรี่ยังอันตราย ติดช็อคโกแลตก็อันตราย 
แต่ไม่มีใครตายเพราะติดการปั่นจักรยาน เมื่อ
ใดที่ออกก�าลังแล้วท�าต่อเนื่อง ร่างกายคุณจะ
หล่ังสารแห่งความสุข คือเอ็นดอร์ฟีน ออก
มากระตุ้นให้คุณต้องจูงจักรยานคันโปรดออก
ไปปั่นอีกจนได้เมื่อถึงเวลา ปั่นบ่อยๆ มันก็ดี
ต่อสุขภาพ การเสพย์ติดการปั่นจักรยานจึง
เป็นการเสพย์ติดที่ดีและควรค่าต่อการเสพย์
เป็นอย่างยิ่ง

26. ป่ันจักรยานท�าให้มเีพือ่นเยอะแยะและเป็น
เพือ่นทีแ่ขง็แรงทัง้นัน้: เชือ่ว่าการไปป่ันจักรยาน
นั้น คงต้องมีหลายครั้งที่คุณไม่ได้ปั่นคนเดียว 
ต้องมีกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเสือแบบไหน การปั่น
รวมกลุ่มท�าให้เกิดสังคมของคนชอบกิจกรรม
แบบเดียวกัน และถูกคอกัน การรวมกลุ่มขี่
จักรยานค่อนข้างแตกต่างกับการท�ากิจกรรม
อื่น เพราะคนที่จะมาขี่จักรยานด้วยกัน และ
ตามกันทันนั้น ต้องแข็งแรงเท่าๆกัน หรือ
มากกว่า อันหมายถึงสุขภาพที่ดี ทุกคนแข็ง
แรง รวมทัง้คณุด้วยทีจ่ะได้ทัง้ความเพลิดเพลิน
และสุขภาพที่ดีกลับไป

อ่านจบแล้ว, รบีออกไปคว้าจกัรยานมาป่ัน
กันโดยพลัน!!!
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เป็นห ้วงเวลาไล ่ๆกันกับป ีก ่อนท่ีลงไป
หาดใหญ่ ปีนี้ก็ลงไปอีกคร้ัง แต่จากเท่ียว

ก่อนที่เผ่นไปแบบคิวโดด และต้องหันซ้าย 
หันขวา ตามที่ถูกก�ากับ เท่ียวน้ีเม่ือได้เป็น           
ผู้ก�าหนดซะเอง ก็เลยวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า  
ได้ นั้นเอง,จึงกับเวลาที่แม้จะมีน้อยกว่าเที่ยว
ก่อน คือแค่สองวันเต็มๆกับหนึ่งคืน จึง
สามารถอร่อยได้แบบ ‘จัดเต็ม’ ชนิดที่อิ่มจน
จุกมาถึงกรุงเทพฯนั่นเทียว

เทีย่วนีท้ีม่เีวลาสองวนัเตม็ๆ กเ็นือ่งเพราะ
ลงไปไฟลท์แรกตอนเช้าหกโมงคร่ึง ออกจาก
เครื่องรับรถที่เช่าเอาไว้ล่วงหน้าเสร็จยังไม่ทัน
ได้เวลาเคารพธงชาติ ผมและคณะก็เผ่นแผลว 
ออกจากสนามบินแล้วล่ะครับ โดยมื้อแรกของ
วันตั้งใจเอาไว้แล้วที่ ‘โชคดีแต่เต้ียม’ พร้อมๆ
กับท�าใจ ว่าอาจจะต้องใช้เวลารอโต๊ะว่างสัก
หน่อย กบัภาวนาให้มทีีจ่อดรถ (รมิถนน) เถอะน่า

‘แต่เตี้ยม’ นั้นก็คือ ‘ติ่มซ�า’ สุดยอดอาหาร
เช้าของชาวใต้เชื้อสายจีนฮกเกี้ยนนั่นเอง 
สังเกตดูชาวใต้ที่ขายขนมจีบ ฮะเก๋า ซาละเปา 
แบบนี้เป็นหลัก นับแต่นครศรีธรรมราช ตรัง 
ลงไปหาดใหญ่ ภเูกต็ (ยนัสงิคโปร์ทีเ่คยผ่านตา
มา) มักจะใช้ค�าว่า ‘แต่เตี้ยม’ มากกว่า ‘ติ่มซ�า’ 

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

โดยที ่‘โชคดแีต่เตีย้ม’ เจ้านีเ้ป็นทีล่อืชือ่ว่าเช้าๆ
นัน้ ทวัร์ลงเรยีงรายเป็นตบัตัง้แต่สิน้เสยีงไก่โห่
ไม่กี่มากน้อย เพราะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้า แล้ว
ขายไปยันเที่ยงก็หยุดพักเพื่อปรับหาบ เตรียม
ของขายต่อรอบเยน็ โดยรอบเยน็นัน้เปิดตัง้แต่
ห้าโมงไปเกือบๆสองยาม เพราะติดป้ายบอก
เอาไว้ว่าขายช่วง 17.00-23.30 นาฬิกาครับ

ทว่าไปถึงแล้ว ‘โชคดี’ เกินคาด เพราะ
พอส่งคณะลงที่หน้าร้านเสร็จ หาที่จอดฝั่ง
เดยีวกนัไม่ได้ ไปจนเกอืบสดุถนนๆ ทีเ่ป็นสาย
สั้นๆ แล้ววนรถกลับมาอีกหนถึงฝั่งตรงข้าม
ร้าน ปรากฏมีรถเคล่ือนออกให้เข้าไปแทนที่
ได้พอดี น่ีนับเป็นโชคดีหนึ่ง ออกจากรถแล้ว
มองไปทีห่น้าร้าน เหน็ผูค้นเรยีงรายกนัเตม็ไป
หมด แลไม่เห็นคณะที่มาด้วย แต่พอเดินข้าม
ถนนเข้าไปถึงหน้าร้าน อ้าว, พลพรรคเข้าไป
นั่งปร๋อรออยู่ที่โต๊ะกลมใหญ่แล้ว นับเป็นโชคดี 
สอง แสดงว่าอีกไม่นานของนึ่งสดๆ ร้อนๆ 
ก็จะมาขึ้นโต๊ะแล้ว เพราะที่นี่มีกติกาอย่างคือ
ต้องได้โต๊ะนั่งก่อน แล้วค่อยออกมาส่ังของที่
ด้านหน้า เพราะคนนึ่งจะได้รู้ว่าอยู่โต๊ะไหน จะ                
ได้เสิร์ฟถูกโต๊ะไงครับ

พอนั่งลงก็ได้ความว่าส่ังไปเรียบร้อยแล้ว 

กว่า 20 เข่ง กับบะกุ๊ดเต๋ชามใหญ่ยกัษ์-หลังจาก
นั้นมิพักต้องเล่าอะไรต่อนะครับ--สนนราคา
นั้นว่ากันเข่งละ 16.-บาท ที่ข้างฝาก็เลยมีสูตร
คิดเงินเทียบเอาไว้ให้แบบ 1 = 16 ไปจนถึง 
40 = 640 คล้ายๆสูตรคูณแม่ 16 ยังไงก็ยัง
งั้น ส่วนบะกุ๊ดเต๋นั้นธรรมดาชามละ 80.-บาท 
ชามใหญ่อย่างที่เห็นนี่ ก้อตกที่ละ 250.-ครับ 
มาพร้อมผักสดทั้งผักชี ผักกาดหอม และมี
ปาท่องโก๋มาให้แนมด้วย

กว่าสิบปีมาแล้วที่ยังลงมาหาดใหญ่เพื่อ
เยี่ยมญาติข้างพ่ออยู่เนืองๆนั้น แทบทุกเช้าก็
มากนิทีน่ีแ่หละครบั เพราะบ้านญาตผิูใ้หญ่นัน้
อยู่บนถนน ‘ละม้ายสงเคราะห์’ เส้นเดียวกับที่
เป็นทีต่ัง้ของร้านนีน้ีเ่อง เรยีกว่าเป็นขาประจ�า
กันอยู่ช่วงหนึ่งก็ว่าได้ กระทั่งช่วงประมาณสิบ
ปีให้หลังที่ไม่ได้ลงไปนั้น ทั้งได้ยินและสังเกต
เห็นบ้างว่ามีร้าน ‘โชคดีติ่มซ�า’ เปิดกระจาย
อยู่รอบๆกรุง ยังเข้าใจเอาเองว่าขึ้นมาท�าการ
ตลาดถึงเมืองหลวงเลยหรือ แต่พอมาเที่ยวนี้
นั่งลงเสร็จ สะดุดตาเข้ากับป้ายเขียนหนังสือ
ตัวโตๆติดเอาไว้ว่า ‘โชคดี แต่เตี้ยม หาดใหญ่ 
ไม่มีสาขาในกรุงเทพฯ’ จึงค่อยถึงบางอ้อเอา
ในบัดนั้นเอง

จริงสินะ ‘แต่เตี้ยม’ กับ ‘ติ่มซ�า’ ก็เขียนไม่
เหมือนกันแล้ว แสดงว่าเราเองนั้นแหละที่ไม่
เฉลียวเอาเสียเลย 

เดี๋ยวนี้มีร ้านอาหารที่เห็นชื่อแล้วท�าให้
นึกถึงร้านที่ชอบ และเคยไปกินมาก่อน ไม่
ค่อยจะน้อยเลยนะครับ อย่าง ‘ไก่ทอดเดชา’ 
เจ้าดังหาดใหญ่อีกราย ก็เห็นมีชื่อเดียวกันนี้ที่
กรงุเทพฯ แต่ดูๆ แล้วไม่น่าจะเกีย่วกนั เพราะที่
หาดใหญ่นัน้เป็นไก่ทอดอสิลาม แต่ทีเ่มอืงกรงุ
นีไ้ด้ยนิว่าเป็นร้านของพวกในวงการบนัเทงิมา
ลงขันกันท�า

และอย่าว่าแต่ในเมืองหลวงเลยนะครับ 
ขนาดชื่อ ‘ครัวลุง.....’ อะไรสักกะอย่าง ที่ขาย
อาหารทะเลแถบโคกขาม ซึ่งเป็นที่ลือเล่ือง
ในเรื่องรสชาติมาก ยังถูกน�าไปใช้กับร้านขาย
อาหารทะเลแบบเดยีวกนัแถวๆ บางตะปนูโน่น 
จนลงุทางร้านนีท้ีอ่ยูใ่กล้ๆกรงุเทพฯกว่า ถงึกบั
ออกปากว่าร้านนี้ไม่มีสาขานะครับ

เที่ยวนี้สัมปทานพื้นที่หมดแล้ว เหลืออีก
สามมื้อขอยกยอดไป ‘จัดเต็ม’ เที่ยวหน้าละกัน

อ ร่ อ ย แ บ บ  ‘จัดเต็ม’ 
ที่ ห า ด ใ ห ญ่
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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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