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ส า ร บั ญ

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

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

ห ม า ย เ ห ตุ จ า ก บ้ า น ท ว า ท ศิ น  ■   ลานทิพย์
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วั
นนีท้ีด่ฉินัเขยีน Life Entertainment ฉบบันี ้ทีบ่รษิทัเงยีบสงบ เป็นเวลาทีก่รงุเทพฯก�าลงั Shutdown 
ขณะน้ีกม็กีารจะปิดกรงุเทพฯและเปิดกรงุเทพฯไปพร้อมกนัโดยอกีกลุม่หนึง่ เป็นเวลาทีด่ฉินัได้เหน็
สจัธรรมข้อหนึง่ทีว่่า มนษุย์หรอืคนนัน้มคีวามแตกต่าง มคีวามเหน็ต่าง ไม่เคยเลยทีม่นษุย์จะเหน็
เหมอืนกนั เหน็ตรงไปทางเดยีวกนั คนต่างชาต ิต่างศาสนา เหน็ไม่ตรงกนั คนต่างวฒันธรรมไม่

คดิเหมอืนกนั คนชาตเิดยีวกนัยังคดิต่างกนั คนศาสนาเดยีวกนัแต่ต่างนกิายยงัสูก้นัจะเป็นจะตาย มนัเป็น    
ค�าสาปทีม่ากบัมนษุย์ หรอืมนัเป็นเสรภีาพทีต่ดิมากบัสมองของมนษุย์กนัค่ะ ถ้าเรามเีครือ่งอเีลค็ทรอนคิส์
อะไรสกัอย่างทีจ่ะใส่ความคดิให้มนษุย์คดิเหมอืนกนัหมดจะดไีหมคะ? ฝันเฟ่ืองใช่ไหมคะ?

ดิฉันชอบเพลงของ Beatles เกือบทุกเพลง และสะสมแผ่นและรักความคิดของเขา ดิฉันชอบ 
John Lennon กับบทเพลง Imagine

 Imagine there’s no heaven  It’s easy if you try 
   No hell below us    Above us only sky 
   Imagine all the people   Living for today... 
    Imagine there’s no countries  It isn’t hard to do 
    Nothing to kill or die for   And no religion too 
    Imagine all the people   Living life in peace... 
   You may say I’m a dreamer  But I’m not the only one 
   I hope someday you’ll join us And the world will be as one 
    Imagine no possessions   I wonder if you can 
    No need for greed or hunger A brotherhood of man 
    Imagine all the people   Sharing all the world... 
   You may say I’m a dreamer  But I’m not the only one 
   I hope someday you’ll join us And the world will live as one

เออ ถ้าเราไม่มีประเทศ ไม่มีเส้นแบ่งเป็นชาติต่างๆ ไม่มีการแบ่งเรื่องศาสนา ไม่ต้องคิดเรื่อง
นรกหรือสวรรค์ ไม่ต้องคิดเรื่องทรัพย์สมบัติของแต่ละคน ไม่ต้องมีความตะกละ หรือหิวโหยใดๆเลย ทุก
คนเป็นพี่น้องกันหมด เป็นมนุษย์ร่วมโลกกันหมด

ใครๆก็คงคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝัน หลายคนฝันอยากให้มี Utopia เช่นนี้เกิดขึ้น แต่มันจะเป็น
ไปได้ไหมคะ มันจะเกิดขึ้นได้ไหมคะ เพราะปัญหาของคนเราที่เป็นอยู่ขณะนี้ก็คือ ความต้องการ ความโลภ 
ในทุกอย่างทั้งเงินทอง ชื่อเสียง เราไม่เคยตัดความน่าเกลียดของมนุษย์ในเรื่องเหล่านี้ได้เลย ถ้ามันลดลง
ได้เมื่อไร โลกนี้ก็จะน่าอยู่ขึ้น จริงไหมคะ

ถ้าเราทุกคนจะคิดให้ได้ว่า การให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับ มนุษย์ก็จะละโมบน้อยลง 
ความอยากมีอยากได้ลดลง มีความกรุณากันมากขึ้น เมื่อนั้นละค่ะความขัดแย้งก็จะลดลง

ดิฉันอยากให้โลกมีสันติภาพ แต่จะไปร้องจากใครได้คะ มันอยู่ที่มนุษย์เรานี่เอง ใช่ไหมคะ เราคง
ต้องช่วยกันค่ะ เริ่มจากตัวเราก่อนเลยดีไหมคะ?

ส ว ัส ด ีค่ ะ ท่ า น ส ม า ชิ ก

To…Our dear member
ชาว บ้ า น ท ว า ท ศิ น อยากมีส่วนร่วมฉลองวันเกิดกับท่านสมาชิก โดยท่านสามารถซื้อสินค้าตรง
กับเดือนเกิดของท่าน เพียงถ่ายส�าเนาพร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริงกับพนักงาน ก็จะได้รับส่วนลด
พิเศษที่สาขาของเราทุกแห่ง โดยสินค้าปกติ เราจะลดเพิ่มจากราคาสุทธิอีก 10% แต่ถ้าเป็นสินค้าจัด     
โพรโมชันประจ�าเดือน ที่ลดมากๆแล้ว เราก็จะลดให้อีก 5%
*** ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ กั บ เ งื่ อ น ไ ข อื่ น ไ ด้ ***
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ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

คะ? ในทางกลับกันอาจเป็น
เพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลก
ส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวน
ไปหมด ที่ไหนแห้งแล้งกลับมีฝน
ตก แม้แต่ฟิลิปปินส์เองยังโดน
พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนมาเยือนซะ
ยับเลย ท�าให้นึกได้ว่า ไอ้ที่เรา
เคยคิดไว้ตอนเด็กๆว่าอยาก
ให้เมืองไทยหิมะตกก็อาจจะเป็น
จริงขึ้นมาก็ได้ ใครจะไปรู้ ดังนั้น
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
แต่เนิ่นๆ (ที่เนิ่นเกินไป) เรา
คงต้องมีเจ้า Ktrak เจ้าอุปกรณ์
เสริมที่สามารถประกอบเข้า
กับจักรยานภูเขาของเรา เพื่อ
ให้สามารถปั่นบนพื้นผิวหิมะได้
นั่นเองค่ะ ซึ่งเค้าบอกว่าสามารถ
ใช้กับจักรยานภูเขาได้เกือบทุก

ชนิดบนโลกใบนี้เลยนะคะ อีกยัง
มีขนาดน�้าหนักที่เบาเพียง 2-3 
กิโลกรัมเท่านั้น (แล้วแต่รุ่น) ซึ่ง
การใช้งานก็กล้วยๆเหมือนปั่น
จักรยานทั่วไปนั่นแหละค่ะ เพียง
แต่ไม่สามารถปั่นบนน�้าและบน
บกได้ เค้าเน้นย�้ามาว่า “ใช้กับ
พื้นที่มีหิมะเท่านั้น” ค่ะ ผู้อ่าน
ท่านใดไปเมืองนอกบ่อย ชอบ
เล่นสกี ลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่ม
เติมได้นะคะ

  ■ ที่มา: KtraK.es

นาฬิกาส�าหรับเด็กเนิร์ด

พอบอกว่าเป็นนาฬิกา
ส�าหรับเด็กเนิร์ด ดูไม่มีใคร

สนใจเลยใช่มั้ยคะ? 555 กลัว

นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีสันสดใส ดู
มีชีวิตชีวาขึ้นมาแบบเกร๋ๆเลย
ค่ะ ตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่มี
ขายนะคะ ต้องสั่งผ่านเว็บไซท์               
ที่อยู่ด้านล่างเอา ราคาคันละ
ประมาณ 1,xxx.-บาทค่ะ ใคร
ที่อยากเป็นแฟชัน ไอค่อน ร่ม
เปลี่ยนสีนี้เรียกว่าเป็นอาวุธคู่
กายได้เลยค่ะ 

  ■ ที่มา: suck.uk.com

“Ktrak” นิยามใหม่ของค�าว่า 
จักรยานภูเขา

เมื่อเดือนที่แล้ว หลายๆท่าน
คงทราบข่าว หิมะตกที่ประเทศ

อียิปต์เป็นครั้งแรกในรอบหลาย
ร้อยปี โลกเรามหัศจรรย์ดีมั้ยล่ะ

ร่
่
มเปลี่ยนสีตามสภาพอากาศ

จรงิๆแล้ว เราเอาแน่เอานอน                           
กับสภาพอากาศในประเทศ 

ไทยไม่ได้ซักเท่าไหร่เลยนะคะ 
เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เดี๋ยว
ฝนตก โอ๊ยยย...บางวันเจอ 3 
ฤดูเลยก็มี๊!! แต่ช่างเถอะ จะฤดู
อะไรก็ช่าง เรามาตักตวงความ
สุขของแต่ละวันดีกว่าค่ะ อย่าง
ร่มเปลี่ยนสีที่เห็นนี้ ผลิตจาก
หมึกชนิดพิเศษที่ท�าปฏิกิริยา
กับอุณหภูมิของอากาศค่ะ วัน
ไหนท้องฟ้าปลอดโปร่ง อากาศ
แจ่มใส เจ้าร่มนี้ก็จะเป็นสีขาว 
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อากาศเริ่มชื้น
หรือฝนตกแล้วล่ะก้อ เจ้าร่มคัน
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ถูกหาว่าเป็นเด็กคงแก่เรียน ใส่
แว่นตาหนาเตอะไรงี้....ไม่ใช่
หรอกค่ะ จริงๆแล้วเป็นนาฬิกา
ที่มีไอเดียดีมากเลยนะคะ ช่วย
ให้เราได้ใช้ความคิดนิดนึงก่อน 
พัฒนาและช่วยฝึกทักษาในด้าน
คณิตศาสตร์ไปในตัวค่ะ นาฬิกา 
Zazzle นี้เป็นาฬิกาแขวนผนัง
ที่ผลิตจากโลหะคุณภาพดี ไม่ใช่
ไก่กาอาราเล่นะคะ มี 2 ขนาด
ให้เลือกด้วยกันคือขนาดกลาง 
8 นิ้วและขนาดใหญ่ 10 นิ้วค่ะ 
นาฬิกาส�าหรับคนรักคณิตศาสตร์
นี้ ท�างานโดยใช้ถ่านขนาด AA 
เพียง 1 ก้อน ซึ่งบนหน้าปัด
นาฬิกาจะเป็นโจทย์เลขฯแบบ 
ซิมเพิ่ลๆ หรือแบบง๊ายยย ง่าย 
ให้เราแก้ค่ะ (สาบานซิว่าง่าย) 
ในเว็บไซท์มีหลายแบบให้เลือก
นะคะ ส�าหรับคนที่ชอบใช้สมอง
ประลองปัญญา ก็เชิญได้เลยค่ะ 
ราคาตกเรือนละประมาณ 600-
900.-บาท แล้วแต่ดีไซน์

  ■ ที่มา: Zazzle

สวรรค์ของคนรักโดนัท

เคยเป็นมั้ยคะ ที่ชอบกินโน่น 
กินนี่ตลอดเวลาแล้วมาตั้งข้อ

สงสัยว่าท�าไมตัวเองไม่ผอมซัก
ที นี่ยกมือเป็นคนแรกๆเลย
ค่ะ 555 ลดความอ้วนมาทั้งชีวิต
นะคะ ท�าทุกอย่างเพื่อให้ผอม

ยกเว้นหยุดกิน!! เป็นคนติด
ขนมหวานค่ะ เค้กเอย โดนัทเอย  
ไอศครีมเอย ฟาดเรียบบบ แล้ว
เราก็ไม่รู้นะคะว่าแต่ละอย่างที่เรา
ยัดใส่ปากเข้าไป เค้าผสมอะไรให้
เราบ้าง ตะกละตะกรามกินอย่าง
เดียวไม่ไหวค่ะ เราลองมาท�า
ทานกันเองดีกว่าเพื่อสุขภาพที่ดี 
(เหรอออ??) เจ้าเครื่องท�าโดนัท
แบบมินิเครื่องนี้เป็นของบริษัท 
Nostalgia ค่ะ เค้าบอกว่ามัน
เป็นมากกว่าเครื่องท�าโดนัทนะจ๊ะ 
เพราะมันสามารถผสมวัตถุดิบ 

ก�าหนดรูปร่างของโดนัทพร้อม
อบให้เสร็จสรรพเรียบร้อยออก
มาเป็นโดนัทขนาดจิ๋วหน้าตาน่า
รับประทานได้ถึง 30 ชิ้นภายใน 
90 วินาที (โอวววว..มายกอดด) 
ราคาเครื่องละประมาณ 5 พัน
กว่าบาทค่ะ

  ■ ที่มา: Nostalgiaelectronics

แค่กอดตุ๊กตาหมี                 
ก็ตรวจสุขภาพได้แล้ว

เด็กสมัยนี้ฉล๊าดดด...ฉลาด
นะคะ หลอกยากจัง วันก่อน

ไปโรงพยาบาลเห็นคุณหมอกับ
พยาบาลต้องช่วยกันจับเด็กวัด
ไข้กันพัลวันเพราะเด็กดิ้นมาก 
อยากจะเดินเข้าไปสะกิดหมอ
แล้วบอกว่า “หมอคะๆ ลองใช้
เจ้าตุ๊กตา Teddy the Guard-
ian แล้วชีวิตหมอจะง่ายขึ้นค่ะ” 
เพราะตุ๊กตาตัวนี้ไม่ใช่หมีน้อย
อาโนเนะทั่วไป แต่มันเป็นหมี
สุดไฮเทคที่ติดเซ็นเซอร์ส�าหรับ
ตรวจจับสัญญาณชีพต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็น อัตราการเต้นของ
หัวใจ อุณหภูมิร่างกาย ตลอด
จนวัดระดับออกซิเจนในกระแส

เลือด เพียงแค่ให้เด็กอุ้มตุ๊กตา
ตัวนี้ไว้ 2-5 วินาทีเท่านั้นก็วัด
ไข้ได้แล้วค่ะ หลังจากที่ได้รับผล
การตรวจแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะ
แสดงอยู่ในแอพฯบนมือถือของ
เราเลยค่ะ หากสงสัยว่าลูกจะ
เป็นไข้ ลองให้เค้ากอดตุ๊กตาก่อน
พามาส่งโรงพยาบาลก่อนก็ได้นะ
คะ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาใน
การตรวจด้วยค่ะ คุณหมอตุ๊กตา
หมีตัวนี้ราคาประมาณ 7,000.-
บาท และจะเริ่มวางจ�าหน่าย
กลางปีนี้ค่ะ 

  ■ ที่มา: teddytheguardian



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีค่ะ สวัสดี ”จากโชว์รูม” 
กันเลยนะคะ ฉบับนี้ก็เป็น

ฉบับแรกของปี 2557 ที่เริ่มต้น            
กันก็วุ่นวายกันเอาเรื่องเลย        
ทีเดียวล่ะค่ะ

วุ่นวายแรก แฟนๆสมาชิก
ของเราคงพอจะทราบกันดีว่า 
งาน Conice Open House & 
Swap Day ของเราที่จะจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 
นั้น ถูกยกเลิกไปอย่างกะทันหัน 
เนื่องด้วยสภาวะตอนนั้น ไม่
เอื้ออ�านวยต่อการจัดงานอย่าง
ที่พอทราบกันอยู่ ซึ่งทางเรา
ก็ได้พยายามแจ้งไปในทุกที่ทุก
ทางเท่าที่จะท�าได้ ซึ่งก็โชคดีที่
ข่าวคราวไปถึงสมาชิกกันมาก
พอที่ท�าให้ไม่มีสมาชิกไปที่งาน
แบบเสียเที่ยวกันเลย ก็โล่งอกไป
เปราะหนึ่งค่ะ

ทีนี้ที่ยังไม่โล่งก็คือ เรายังไม่
ได้จัดงานกันเลย จะท�าไงดี เรา
ก็เลยเลือกวันขึ้นมาใหม่ค่ะ โดย
เราเลือกวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2557 ที่จะถึงนี้ เป็นวันที่เราจะ
จัดงานนี้ขึ้นค่ะ ซึ่งเรามั่นในว่า 
หากไม่มีอะไรพลิกผันกันจริงๆ 
เราจัดแน่ๆค่ะ เพราะเจ้านายสั่ง
ลุยแล้วละคะ ว่างานนี้ “ต้องจัด” 
ไม่งั้นแฟนๆรอกันเบื่อแย่เลย
ใช่ไหมคะ

Conice Open House     
& Swap Day 2014     
งานสนุกประจำาปี ท่ีพลาดไม่ได้                                
23 กุมภาพันธ์ 2557        
@ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา 
10.00-15.00น. 

รายการต่อมา เป็นรายการ
ที่สมาชิกถามกันมาตลอด

ว่าปีนี้จะมีวันไหน ก็มาแล้วนะ
คะ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 
นี้ เป็นวันอาทิตย์ที่เราจะมีนัด
มาร่วมสนุก เอ็นจอยกันกับงาน 
Conice Open House & Swap 
Day 2014 งานแสนสนุก วิ่งไล่            

แย่งของกันแบบมันส์ๆ ตาม
แบบ Conice ที่ท�าติดต่อกันมา
หลายปีจนนับไม่ได้ละคะว่าท�า
เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้ว อิอิ

โดยงานนี้เราเลือกสถานที่
เดิมคือ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 
รัชดา เพราะเดินทางไปมาสะดวก 
มีรถไฟฟ้า จอดรถสบาย ห้อง
กว้างขวาง และใกล้บริษัทฯเรา 
(เผื่อวิ่งไปเบิกสินค้าที่ส�านักงาน
ใหญ่ง่ายๆ) นะคะ โดยจัดกัน
ที่ห้องแกรนด์ บอลล์รูม เช่น
เคยค่ะ

รายละเอียดของงานก็ตาม
นี้ค่ะ

10.00น. เปิดขายสินค้าราคา
พิเศษ 

ซึ่งต้องบอกว่า แม้เราเปิด 
10.00น.ตรง แต่ลูกค้าแฟนพันธุ์
แท้จะมารอกันก่อนนะคะ บาง
ท่านก็มากันตั้งแต่ 6 โมงเช้าก็มี        
ดังนั้นเพื่อความแฟร์ เราก็จะ
ก็จะแจกบัตรคิวให้โดยเริ่มตั้งแต่ 
9.00น.ตรงๆ (ช่วงนั้นอย่าเผลอ
ไปเข้าห้องน�า้นะคะ) ท่านที่ไปเร็ว
กว่า 9 โมง ก็ต้องคุยกันก่อนนะ
คะ ปีก่อนๆน่ารักมากๆ เพราะ
ลูกค้าที่มากันช่วง 6, 7, 8 โมง 
เขาจะลงชื่อกันไว้ก่อนว่าใครมา
ก่อนมาหลัง แล้วก็พอเข้ารับบัตร
คิวก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้เลยค่ะ

จากนั้นพอถึงเวลา 10 โมง
เป้ง เราก็จะเรียกให้ท่านที่มีบัตร
คิวเข้าทีละ 10 ท่านค่ะ โดยจะ
เรียกเพียง 3 ชุดแรกเท่านั้น คือ 
เลขที่ 1-30 ค่ะพอ โดยแต่ละชุด
จะใช้เวลาให้เข้าไปเลือกสินค้า
ที่ต้องการประมาณ 1-2 นาที 
แล้วจึงเรียกอีกชุดเข้าไป จนครบ 
3 ชุด แล้วจากนั้นก็จะให้ลูกค้า
ทั้งหมดเข้าไปนะคะ 

ทั้งหมดก็ประมาณนี้ค่ะ 
เรียนขั้นตอนเอาไว้ก่อนค่ะ จะได้
ไม่ติดขัดกันวันงาน อิอิ 

11.00น. เปิดตัวสินค้าใหม่ 
ณ ห้องมรกต 

เวลา 11.00น. ใครใคร่ ค้า

ค้า ค่ะ ใครอยากจะมาดูการ
เปิดตัวสินค้า Line ใหม่แบบ
ฝุดๆจาก NAD/PSB รวมถึง 
SoundCast ก็เรียนเชิญมา
ที่ห้องมรกตนะคะ ที่ห้องนี้เรา
มีของใหม่ล่าสุดเปิดตัวเป็นครั้ง
แรกในเมืองไทยให้ท่านได้ชมกัน 
ส่วนจะเป็นอะไรนั้น ขออุบเอาไว้
ก่อนนะคะ

12.00น. หลังจากเหนื่อยล้า
กับการหาของกันแล้ว ขอเรียน
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน
กันค่ะ--- ฟรีๆๆๆๆ

12.05น. ดื่มด�่ารับประทาน
อาหาร พร้อมรับความบันเทิง 
ส�าหรับสมาชิกรุ่นราวคราวเดียว
กับ “หนึ่งเดียว คนเดิม” ฟัง
เพลงเพราะๆสุดๆจากคุณวินัย 
พันธุรักษ์ ค่ะ ปีก่อนคุณวินัย
สร้างความประทับใจให้พวกเรา
มากๆ จนปีนี้ต้องมีอังกอร์ค่ะ

13.00น. ต่อกันเลยกับการ
เอาใจลูกๆหลานๆน้องๆหนูๆ 
คนหนุ่มคนสาวกันหน่อย กับ
นักร้องสุดหล่อ เสียงดี ลีลาเด็ด 
ที่ไปสร้างความฮือฮาเป็นอย่าง
ยิ่งกับงานที่จังหวัดล�าปางที่ผ่าน
มา กับคุณตู่ ภพธร ค่ะ คราว
นี้จัดเต็มแนว Mini Concert 30 
นาที ขนเพลงฮิทที่เพราะสุดๆมา                               
ขบักล่อมท่านกนัค่ะ สวดยวดเลย!

13.30น. ปิดท้ายงานกันด้วย
ดาราหนุ่ม ที่กลายมาเป็นแฟน
สินค้าของเราแบบเข้าเส้นกัน
ไปแล้วคือ คุณอ๋อม อรรคพันธ์                   
นะมาตร์ กจ็ะมาพบกบัแฟนๆ
เช่นเคย โดยปีนีค้ณุอ๋อมจะมอีะไร                                   
ดีๆ มาพดูคยุ เล่นสนกุกบัแฟนๆก็
เตรียมมาพบกันได้ที่งานนะคะ

งานปิด 15.00น.ค่ะ
เป็นไงคะ เห็นตารางงาน

แล้ว บอกได้ว่า กรุณา “มากัน
ทั้งครอบครัว” นะคะ คุณพ่อมา
ดูสินค้า คุณแม่นั่งฟังคุณวินัย 
คุณลูกรอดูคุณตู่ ภพธร กับคุณ
อ๋อม อรรคพันธ์ โอ...งานนี้ขอ
เป็นงานตอบแทนพระคุณลูกค้า
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จากชาวโคไน้ซ์ฯกันจริงๆเลยค่ะ
พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด 

มาร์คเอาไว้ในปฏิทิน ของดี 
ราคาถูก อาหารอร่อย ดนตรี
เพราะ และที่ส�าคัญ “ฟรี” ตลอด
งาน แหม...อะไรจ�าปานนั้น 23 
กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม   
ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา ค่ะ

และเพื่อไม่ให้เป็นการเสีย

เวลาค้นหาแผ่นพับ รายละเอียด
สินค้าที่ลงไปเมื่อคราวก่อน ก็ขอ
อนุญาตน�าเอารายละเอียดและ
ราคามาลงให้ทราบกันอีกครั้ง
ตรงนี้นะคะ (สินค้าอาจจะมีเพิ่ม
จากในลิสท์ได้และยังไม่ได้ลง 
ต้องมาลุ้นที่งานกันอีกนะคะ) 

แล้วพบกันให้ได้ค่ะ 

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

  ■ คอนเสอร์ท Avril Lavigne Live in Bangkok 
11 ก.พ. เวลา 20.30น. อิมแพ็ค อารีน่า 
เมืองทองธานี บัตรราคา 4,500, 4,000, 
3,500, 2,500, 2,000 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท ขนนกกับดอกไม้ The Original 
Returns 22-23 ก.พ. เวลา 15.00น. และ 
19.00น. อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี 
บัตรราคา 6,000, 5,000, 4,000, 3,500, 
3,000, 2,500, 1,500 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Silverlake Music Festival 2014 
1 มี.ค. เวลา 13.30น. ณ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค 
พัทยา บัตรราคา 2,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Eric Clapton Live in Bangkok 
2014 2 มี.ค. เวลา 20.00น. อิมแพ็ค อารีน่า                                       
เมืองทองธานี บัตรราคา 6,000, 5,500, 
4,500, 3,500, 2,500 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท X Sexy Beach Party Concert   
8 มี.ค. เวลา 15.00น. โอเชียน มารีน่า 
ยอร์ช คลับ พัทยา บัตรราคา 1,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท ศุ บุญเลี้ยง “มีมิตรสหายอยู่
รายทาง” 23 มี.ค. เวลา 14.00น. ณ หอ
ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ บัตรราคา 2,000, 1,500, 
1,000, 800 และ 600 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Pianoman Concert (007 Notes) 
23 มี.ค. เวลา 18.00น. อิมแพ็ค อารีน่า 
เมืองทองธานี บัตรราคา 3,000, 2,500, 
2,000 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Bangkok Jazz Collective      
29 มี.ค. เวลา 18.00น. ณ สยามพาวาลัย 
รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ สยามพารากอน 
บัตรราคา 2,500 และ 1,800 บาท

  ■ *ทุกรายการติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่ Thaiticketmajor 
ทุกสาขา

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษ คือ
วันที่ 14 ก.พ. ตรงกับวันมาฆบูชา และวันที่ 
12-16 เม.ย. ตรงกับวันสงกรานต์
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RECE IVER

NAD T 743 CT
จ�ำนวน 1 เครื่อง
9,900.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 26,000.-บาท
NAD T 744 CT
จ�ำนวน 1 เครื่อง
9,900.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 30,000.-บาท
NAD T 747
จ�ำนวน 11 เครื่อง
18,900.- (10 เครื่อง)
21,900.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 67,000.-บาท
NAD T 753
จ�ำนวน 2 เครื่อง
11,900.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 43,000.-บาท
NAD T 753 CT
จ�ำนวน 3 เครื่อง
11,900.- (3 เครื่อง)
จากราคาปกติ 43,000.-บาท
NAD T 754
จ�ำนวน 4 เครื่อง
13,900.- (4 เครื่อง)
จากราคาปกติ 47,000.-บาท
NAD T 755
จ�ำนวน 1 เครื่อง
14,900.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 59,000.-บาท
NAD T 765
จ�ำนวน 7 เครื่อง
23,000.- (7 เครื่อง)
จากราคาปกติ 80,000.-บาท
NAD T 775
จ�ำนวน 9 เครื่อง
33,900.- (5 เครื่อง)
36,900.- (1 เครื่อง)
44,900.- (3 เครื่อง)
จากราคาปกติ 94,000.-บาท
NAD T 785
จ�ำนวน 2 เครื่อง
55,000.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 130,000.-บาท

I NTEGRATED AMP.

NAD C 315BEE
จ�ำนวน 1 เครื่อง
6,500.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 15,900.-บาท
NAD C 316BEE
จ�ำนวน 3 เครื่อง
7,500.- (1 เครื่อง)
7,900.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 16,000.-บาท
NAD C 326BEE
จ�ำนวน 1 เครื่อง
10,900.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 23,000.-บาท
NAD C 355BEE
จ�ำนวน 1 เครื่อง
12,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 29,000.-บาท
NAD C 356BEE
จ�ำนวน 1 เครื่อง
17,900.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 31,500.-บาท

CD PLAYER

NAD C 545BEE
จ�ำนวน 4 เครื่อง
10,000.- (1 เครื่อง)
10,900.- (1 เครื่อง)
12,500.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 25,000.-บาท

สินค้าราคาพิเศษ
สินค้าเกรด / มีต�าหนิ

สนิค้าเทอร์น / สนิค้ามอืสอง            

  ■ NAD AV Surround Sound Receiver T 754

  ■ NAD AV Surround Sound Receiver T 747

  ■ NAD Compact Disc Player C 545BEE

  ■ NAD Stereo Integrated Amplifier C 326BEE

  ■ NAD Stereo Integrated Amplifier C 316BEE
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  ■ NAD AV Surround Sound Receiver T 775

I N -CE I L ING/IN-WALL

NHT iC1
จ�ำนวน 2 ตัว
2,500.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 6,100.-บาท
NHT iC2
จ�ำนวน 3 ตัว
3,900.- (3 ตัว)
จากราคาปกติ 8,700.-บาท
NHT iC3
จ�ำนวน 2 ตัว
5,900.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 12,100.-บาท
NHT iC4
จ�ำนวน 1 ตัว
9,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 18,600.-บาท

LOUDSPEAKERS

NHT MA1
จ�ำนวน 1 ตัว
5,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 18,200.-บาท
NHT SA2
จ�ำนวน 1 ตัว
6,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 28,200.-บาท
NHT SB1 (Blk)
จ�ำนวน 1 คู่
6,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 20,000.-บาท
NHT SB3 (Blk)
จ�ำนวน 1 คู่
11,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 32,000.-บาท
NHT ST4 L,R (Blk)
จ�ำนวน 1 คู่
20,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 65,000.-บาท
PSB Alpha Intro LR (Blk)
จ�ำนวน 1 คู่
2,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 9,000.-บาท

PSB Alpha LR1 (Blk)
จ�ำนวน 2 คู่
2,900.- (2 คู่)
จากราคาปกติ 9,000.-บาท
PSB Alpha T1 (Sen)
จ�ำนวน 1 คู่
6,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 25,700.-บาท
PSB Image 7T (Blk)
จ�ำนวน 1 คู่
15,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 75,000.-บาท
PSB Image B15 (Sen)
จ�ำนวน 1 คู่
5,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 16,000.-บาท
PSB Image B15 (Mpl)
จ�ำนวน 1 คู่
5,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 16,000.-บาท
PSB Image T45 (Sen)
จ�ำนวน 1 คู่
13,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 39,000.-บาท
PSB Image T45 (Mpl)
จ�ำนวน 1 คู่
13,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 39,000.-บาท
PSB Image T55 (Sen)
จ�ำนวน 1 คู่
15,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 44,000.-บาท
PSB Platinum S2 
จ�ำนวน 1 คู่
29,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 115,000.-บาท
PSB Platinum T8 (Chy) 
จ�ำนวน 1 คู่
109,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 345,000.-บาท
PSB VS300 (Silver) 
จ�ำนวน 1 ตัว
9,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 31,000.-บาท

  ■ NHT ST4 Tower Speaker

  ■ NHT iC4 In-Ceiling Speaker

  ■ NAD AV Surround Sound Receiver T 765
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  ■ PSB SubZero i Subwoofer

  ■ Velodyne Impact-10 Subwoofer

  ■ PSB Image T45 Tower Speaker

NHT VS 1.4
จ�ำนวน 1 ตัว
7,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 23,400.-บาท
NHT Absolute Zero (Blk)
จ�ำนวน 1 คู่
14,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 25,200.-บาท
AR 308 HO
จ�ำนวน 1 คู่
9,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 37,000.-บาท

CENTER SPEAKER

PSB Alpha CLR1 (Blk)
จ�ำนวน 2 ตัว
2,000.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 7,200.-บาท 
PSB Alpha Intro CLR (Blk)
จ�ำนวน 4 ตัว
2,000.- (4 ตัว)
จากราคาปกติ 7,200.-บาท
PSB Alpha Intro CLR (Wht)
จ�ำนวน 2 ตัว
2,000.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 7,200.-บาท

SUB-WOOFER

NHT SW12
จ�ำนวน 1 ตู้
10,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 42,000.-บาท
NHT SW2Si
จ�ำนวน 1 ตู้
9,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 24,400.-บาท
PSB Alpha Sub Zero
จ�ำนวน 1 ตู้
4,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 17,500.-บาท

PSB Alpha SubZero i (Blk)
จ�ำนวน 2 ตู้
5,900.- (2 ตู้)
จากราคาปกติ 17,500.-บาท
PSB Alpha SubZero i (Chy)
จ�ำนวน 1 ตู้
5,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 17,500.-บาท
PSB CHS80
จ�ำนวน 1 ตู้
29,000.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 126,000.-บาท
Velodyne CHT-8Q (Chy)
จ�ำนวน 2 ตู้
9,000.- (2 ตู้)
จากราคาปกติ 22,000.-บาท
Velodyne CHT-10Q (Chy)
จ�ำนวน 2 ตู้
15,000.- (2 ตู้)
จากราคาปกติ 28,000.-บาท
Velodyne CHT-12R (Chy)
จ�ำนวน 1 ตู้
18,000.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 32,000.-บาท
Velodyne Impact-10 (Chy)
จ�ำนวน 2 ตู้
6,900.- (2 ตู้)
จากราคาปกติ 16,000.-บาท
Velodyne SPL-1000R (Blk)
จ�ำนวน 1 ตู้
29,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 62,000.-บาท
Velodyne SPL-1200 II (Chy)
จ�ำนวน 1 ตู้
29,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 68,000.-บาท
Velodyne VX-10 II (Chy)
จ�ำนวน 1 ตู้
6,000.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 12,500.-บาท
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NEW
PRODUCTS
■  ‘แมน เมืองเหนือ’

เรียกได้ว่า หากจะถามว่าช่วง
เวลาที่ผ่าน มีเครื่อง NAD 

ที่ได้รับการถามถึงจากผู้คน
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากทางสื่อ 
หรือทางสมาชิก แฟนานุแฟน 
กันอย่างไม่ขาดสายมากที่สุด นับ
ตั้งแต่เริ่มมีข่าวการเปิดตัวมา
เมื่อราวๆกลางปีที่แล้วนั้น ก็คง
เห็นจะไม่พ้นกับ NAD D Series 
นี่เอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง D 3020 
ที่หลายคนตื่นเต้นว่า เมื่อ NAD 
กล้าที่จะเอาชื่อรุ่นที่เป็นต�านาน
อย่าง NAD 3020 กลับมาท�า
ใหม่ให้เข้ายุคเข้าสมัย Digital นี้
แล้ว มันจะเป็นเช่นไร

40 ปีของ NAD

โครงการ D Series นี้ เกิดขึ้น
มาเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 

40 ปีของ NAD ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมา
ในวงการเครื่องเสียง โพรเจ็คท์
นี้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการบอกว่า 
NAD นั้น ไม่ได้แค่อยากจะอยู่
กับความรุ่งโรจน์เก่าๆหรือจม
อยู่ในอดีต ในทางกลับกัน NAD 
นั้น จะพยายามหาทางพัฒนา
สินค้า ให้มีความเหมาะสมกับ
ยุคสมัย เข้ากันได้กับเทรนด์การ
ฟังเพลง การใช้ชีวิตของผู้คนใน
ศตวรรษที ่21 ทกุรปูแบบ ทีเ่ริม่มี
การเปลี่ยน Life Style ในการใช้
ชีวิตไปในทางที่เน้นความสะดวก

สบายจากการใช้งานระบบไร้สาย, 
Bluetooth, การฟังเพลงผ่าน
หูฟัง, ผ่านคอมพิวเตอร์ ผ่าน
ระบบ Network ภายในบ้าน

เหล่านี้ผ่านการคัดกรองจาก
วิศวกร NAD แล้วใช้เวลานาน
นับปีในการพัฒนาสินค้าออกมา
ให้ตรงความต้องการมากที่สุด

จนเกิดเป็น D Series กันใน
ที่สุดในวันนี้

D Series นั้นปัจจุบันมี
เครื่องออกมาทั้งหมดสามรุ่นคือ

D 3020 Hybrid Digital 
Amplifier

D 1050 USB DAC
D 7050 Direct Digital 

Network Amplifier
ซึ่งแต่ละรุ่นนั้นก็มีจุดเด่นใน

การตอบสนองต่อการใช้งานที่
แตกต่างกันไป ดังนี้

NAD D 3020               
การกลับมาอีกครั้งของตำานาน

หากจะกล่าวถึงหนึ่งใน 
เครื่องเสียงที่มีชื่อเสียง 

โด่งดังที่สุด ผลิตจ�านวนมาก
ที่สุด จนได้รับการยกย่องว่าเป็น
หนึ่งใน “สิ่งส�าคัญแห่งวงการ   
เครื่องเสียงของโลก” แล้ว ก็คง
ไม่พ้นที่จะต้องกล่าวถึง NAD 
3020 แอมป์เครื่องเล็กๆที่เขย่า
โลกเครื่องเสียงให้ตื่นตะลึง กับ
ความส�าเร็จมหาศาลที่ท�าให้ชื่อ

ของ NAD เป็นที่รู้จักของนักเล่น
ทั่วโลกนั่นเอง 

ความยิง่ใหญ่ของ NAD 3020                            
นั้น เหมือนกับเป็นต�านานติดตัว 
NAD มาโดยตลอด เหมือน
เป็นจุดอ้างอิงแห่งความคุ้มค่า
เกินราคา บรรทัดฐานที่ยิ่งใหญ่
ซึ่ง NAD ใช้เป็นแม่แบบในการ
พัฒนาสินค้ารุ่นอื่นๆมาอย่าง
สม�่าเสมอ ตลอดระยะเวลา 40 ปี

แล้วจะเกิดอะไรขึ้น หรือต้อง
ถามว่า “อารมณ์ไหน” NAD 
ถึงได้มั่นใจนักว่าการเอา NAD 
3020 กลับมาเกิดใหม่ในแบบ
ดิจิทัล ให้เข้ากับยุคดิจิทัลนี้แล้ว 
มันต้องไม่ธรรมดาเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะหากไม่ดีจริง ไม่แน่จริง 
NAD ก็คงไม่อาจที่จะเอาต�านาน
กลับมาเช่นนี้ได้อีก!

Reineventing                 
An Icon, the D 3020                    
NAD เรียกการนำาเสนอ       
D 3020 ว่าเป็นการ                             

“กลับมาเกิดของตำานาน”     
อีกครั้ง!  

ในช่วงยุค 70 NAD 3020 
ได้ถือก�าเนิดขึ้นมา พร้อมๆกับ
การสร้างเจเนอเรชันนักฟังเพลง
มากมายนับล้านคน ที่มีความสุข
กับแอมป์เครื่องเล็กๆที่เรียบง่าย 
แต่ให้ผลงานออกมาที่ดีเกินราคา 
ซึง่ NAD 3020 เปรยีบเสมอืนกบั                               
การเป็นตัวแทนของเครื่องเสียง

NAD D Series
เมื่อตำ�น�นขอกลับม�แจ้งเกิดอีกครั้ง
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■■ NAD D 3020 Hybrid Digital Amplifier

ในโลกของความเป็นจริง ที่ผู้คน
ในยุคนั้นมีความสุขกับการต่อ
ระบบง่ายๆกับล�าโพงดีๆสักคู่ 
เครื่องเล่นแผ่นเสียงสักเครื่อง 
แล้วก็ฟังเพลงด้วยความสุขกับ
ประสิทธิภาพที่เรียกกันว่า Real 
World Performance นั่นเอง

มาถึงตอนนี้  NAD ก็
พยายามที่จะดึงหัวใจของการ
ออกแบบ NAD 3020 ดั้งเดิม
มาใส่ใน D 3020 อีกครั้ง ด้วย
หลักการ “ความเป็นจริงแห่งการ
ใช้งาน” แนวทางการออกแบบ 
ซึ่งแทนที่จะใช้ตัวเลขในห้อง
แล็บเป็นตัวก�าหนดสเปคหรือ
คุณภาพเครื่องแบบทั่วไป แต่
กับ D Series อย่าง D 3020 
นั้น การออกแบบจะเน้นที่การ
ใช้งานจริง ทดสอบจากการ “ฟัง” 
ด้วยหู กับการใช้งานกับล�าโพง
จริงๆ และดนตรีจริงๆ เพื่อให้ได้
มาซึ่งผลงานที่ใช้งานได้จริง ใน         
งบประมาณที่ไม่มีใครเอื้อมไม่ถึง 

ซึ่งจากการทดสอบนั้นพบว่า 
แหล่งโพรแกรมที่นักฟังเพลงใน
ยุคนี้นิยมนั้น เริ่มเอียงมาทาง
คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน

เป็นหลัก นั่นคือเป้าหมายแรก
ของการพัฒนาที่จะท�าเครื่อง ที่
สามารถเค้นเอาคุณภาพเสียง
สูงสุดจากแหล่งโพรแกรมเหล่า
นี้มาให้ได้

Connect
All Your Digital Devices
“ต่อเชื่อมแบบดิจิทัลครบครัน”

NAD D 3020 จะมีช่องการ
ต่อสัญญาณที่สามารถต่อได้ทั้ง
ดิจิทัลและอะนาล็อก ช่องดิจิทัล
แบบ USB เป็นแบบ Asynchro-
nous ที่ท�าให้ค่าความผิดพลาด             
ทางเวลาหรือ Jitter ที่ต�า่ที่สุด
เท่าที่จะต�า่ได้ โดยสามารถ
รองรับรายละเอียดของไฟล์ได้ใน
ระดับ HD 24/96 นอกจากนั้น
แล้วก็ยังมีช่องสัญญาณดิจิทัล
มาตรฐานอย่าง Coaxial และ 
Optical มาให้สามารถต่อใช้งาน
กับแหล่งโพรแกรมอื่นๆ เช่น 
CD, DVD, BD หรือกล่องรับ
สัญญาณ HD ที่มีช่อง Digital 
Out ออกได้

และแม้จะต่อสัญญาณดิจิทัล                                     
ได้มากมาย ครบครนั แต่ D 3020                                                                 

ก็ยังเตรียมช่องอะนาล็อกส�าหรับ
นักเล่นที่ยังต้องการต่อแหล่ง  
อะนาล็อก เช่น จูนเนอร์ หรือ
จาก Phono Preamp มาเข้า
ก็ย่อมได้ 

และนอกจากการต่อสัญญาณ
แบบมีสายแล้ว ขีดความสามารถ
ในอีกจุดที่เพิ่มเข้ามา เพื่อความ
สะดวกในการใช้ชีวิตก็คือ การรับ
สัญญาณไร้สายแบบ Bluetooth 
AptX จากสมาร์ทโฟน / Tablet 
/ Laptop เครื่องโปรดของคุณ
ได้อย่างง่ายๆ ซึ่งการต่อใช้งาน
ฟังเพลงจากบลูทูธนี้ก�าลังเป็น
ทางเลือกที่อินเทรนด์เป็นอย่าง
ยิ่งของผู้คนในยุคนี้ เพราะให้
คุณภาพเสียงที่ดีพอ ดีไม่แพ้ซีดี 
และสะดวกมากมายยิ่งนัก ไม่ว่า
จะเป็นการฟังเพลงจาก Library 
ส่วนตัวในเครื่อง หรือจะเป็นการ
ฟังวิทยุ Online มากมายนับช่อง
ไม่ถ้วนจากโพรแกรมอย่าง Tune 
In เป็นอาทิ

Power That Really     
Delivers 

“พลังที่แท้จริง”

ก�าลงัขบัทีร่ะบไุว้ของ D 3020 
คือ 30 วัตต์ต่อข้าง อาจจะดูน้อย
นิด แต่อย่าลืมว่า NAD 3020 
ดั้งเดิมนั้นก็ให้มาแค่ 20 วัตต์ 
แต่เห็นเขาขับล�าโพงตู้ปิดอย่าง 
AR ออกสบายๆ กับ D 3020 
นี่ก็เช่นกัน 30 วัตต์ที่ระบุไว้ใน 
สเปคนั้น ใครฟังเข้าก็บอกว่ายัง
กับ 100 วัตต์ก็ไม่ปาน ที่ส�าคัญ
ไปกว่านั้น การออกแบบวงจรลด
ความเพี้ยน เสริมก�าลังส�ารอง
ที่เตรียมไว้นั้น ก็ท�าให้ D 3020 
สามารถขับล�าโพงมาตรฐานใน
สภาวะการใช้งานจริงได้อย่าง
ยอดเยี่ยม ต�่าด้วยเสียงรบกวน
และความเพี้ยนอย่างน่าทึ่งเลย
ทีเดียว

D 3020 มาในรูปลักษณ์ 
Industrial Design ที่เรียบหรู            
ขนาดเล็กกะทัดรัดประมาณครึ่ง

หนึ่งของเครื่อง NAD ทั่วๆไป ใช้
งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
แสดงผลการเลือกอินพุทผ่านตัว
อักษรสีนีออนขาวสว่างตาดูดี ตัด
แผงหน้าสีด�าเงา ลูกบิดโวลูม
ขนาดใหญ่ ตัวถังเคลือบผิวยาง
กันลื่น ท�างานราบลื่น ความ
ร้อนต�่า กินไฟ Standby แค่ 0.5 
วัตต์ พร้อมรีโมท คอนโทรล ใน
การควบคุมการท�างาน และให้
คุณภาพเสียงที่สุดยอดในระดับ
ราคานี้เลยทีเดียว

ซึ่งแม้ใช้เวลาเปิดตัวไม่นาน 
ตอนนี้ NAD D 3020 ก็คว้า
รางวัล “Best Stereo Amplifier 
2013” จากนติยสาร What Hi-Fi? 
UK. มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดคร่าวๆ

■■ D 3020 Hybrid     
DigitalTM Amplifier

■■ ก�าลังขับ 2 x 30W @ 
0.00% THD, ก�าลัง
ส�ารอง มากกว่า >100W 
Dynamic Power @ 4 
Ohms

■■ AptX Bluetooth Music 
Streaming

■■ รับบิทเรทผ่านช่อง 
Coaxial/Optical  24/192 
(via Digital Audio 
input) 24/96 ผ่านช่อง 
USB input)

■■ Optical and Coaxial 
Digital Inputs, analog 
inputs

■■ Sub-Woofer Output
■■ Bass EQ  
■■ Headphone Amplifier 
แยกวงจร

■■ Wireless Remote

NAD D 1050            
USB DAC

สำหรับอีกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่
ก�าลังได้รับความนิยมเป็น
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อย่างสูงอีกแบบในตอนนี้ ก็คงจะ
ไม่พ้นกับ USB DAC เครื่อง
ถอดรหัสสัญญาณเสียงดิจิทัล 
จากแหล่งโพรแกรมต้นทางอย่าง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มาเล่นกับ
ระบบเสียงอะนาล็อกนั่นเอง

USB DAC นั้น คือค�าตอบ
ที่จะท�าให้ระบบเสียงปัจจุบันของ
คุณสามารถตอบสนองการใช้
งานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นแหล่ง
โพรแกรม ในการเล่นไฟล์เพลง
ในรูปแบบต่างๆ หรือการฟังสื่อ
ออนไลน์ เช่น Internet Radio 
จากระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้ 

D 1050 เป็น USB DAC ที่
สามารถรับรายละเอียดสูงสุดได้ที่ 
24/192 ได้ทั้งผ่านช่อง USB 
หรือ Coaxial/Optical เพื่อการ
รับฟังไฟล์เพลง โดยภาค DAC 
ของ D 1050 นั้น เป็นแบบ 
Delta/Sigma พร้อม Active 
Oversampling Filter ซึ่งเทคนิค
นี้ช่วยในการลดสัญญาณรบกวน 
และท�าให้การตอบสนองต่อ 
Phase ที่เที่ยงตรงเป็นอย่างสูง 
ซึ่งผลที่ได้นั้นคือ การตอบสนอง
ความถี่ย่านสูงที่สูงขึ้นไปอีก จาก

ความสามารถในการตอบสนอง
ต่อการสุ่มตัวอย่างสัญญาณที่ 
88.2 KHz หรือสูงกว่า

และก็แน่นอนว่า ภาคดิจิทัล
ไม่ใช่เป็นส่วนเดียวที่ NAD เน้น 
เพราะในขณะเดียวกัน ภาค   
อะนาล็อกภายใน D 1050 นั้น
ก็จัดมาอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น
ส่วนประกอบเกรดสูง หรือการ
ออกแบบที่ใช้ประสบการณ์ 40 ปี                     
ของ NAD มาร่วม เช่น การ
ใช้ทางเดินสัญญาณที่สั้นสุดขีด 
เพื่อลดความต้านทานให้ต�า่ที่สุด                         
ด้วยแผงวงจรแบบหลายชั้น 
รวมถึงการใช้ส่วนประกอบ
เทคโนโลยี SMT ที่บัดกรีจุด
ต่อจุดด้วย สารเชื่อมต่อไร้สาร
ตะกั่วที่มีส่วนประกอบของเงินสูง
เป็นพิเศษ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่
ท�าให้ D 1050 เป็น DAC ที่ให้
ประสิทธิภาพที่น่าทึ่ง 

ภาคขาออกมีให้เลือกทั้งแบบ 
RCA และ Balanced นอกจาก
นั้นแล้วยังมีภาค Headphone 
Amp. ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ 
เพื่อให้เป็นภาคขยายหูฟัง
คุณภาพสูง ส�าหรับนักเล่นหูฟังที่

แล้วต่อออกล�าโพงเล่นได้เลย 
โดยการควบคุมต่างๆ เช่น การ
เรียกเพลงออกมาฟัง การหา
คลื่นวิทยุอินเตอร์เน็ทนั้น จะ
ท�าผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และมือถือของคุณ โดยใช้ App 
หรือโพรแกรมฟังเพลงที่คุณมีอยู่
ในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นตัว
ควบคุมตามปกติ 

D 7050 Network Amplifier 
ดังนั้น ส่วนต่อล�าโพงเล่น

ได้เลย แต่ความต่างจะต่างตรง
ที่ D 7050 นั้น “ไม่จ�าเป็น” ที่
จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ควบคุม เขาจะขอเพียงแต่ว่า ขอ
ให้บ้านของคุณมีระบบ Network 
ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นมีสาย
หรือไร้สาย (ซึ่งปกติบ้านเรา
ก็จะมีกันอยู่แล้ว หากรับระบบ 
Hi-Speed Internet กันอยู่ก่อน) 
เพียงเท่านั้น D 7050 ก็พร้อม
ที่จะเป็นศูนย์กลางการควบคุม
การฟังเพลงได้ในทันที ผ่านทาง
แอพของ NAD เองที่น�ามาลงใน 
iPhone/iPad ของคุณ 

โดยเมื่อเชื่อมต่อผ่านทาง
ระบบ LAN/WiFi กับเน็ทเวอร์ค
ในบ้านคุณแล้ว สิ่งที่คุณจะท�า
ก็แค่เปิดแอพ NAD ในมือถือ
ขึ้นมา จากนั้น D 7050 ก็จะดึง
เพลงที่คุณเก็บไว้ใน Harddisk 
ในคอมฯของคุณ ออกมาเล่น
ผ่านทาง D 7050 โดยการเลือก
เล่นต่างๆนั้น ท�าจากมือถือของ                             
คุณโดยสะดวก ไม่จ�าเป็นต้อง
มีคอมฯอยู่ใกล้ๆกับเครื่องเสียง 
คอมฯของคุณจะอยู่ชั้นสอง ใน
ขณะที่ D 7050 อยู่ชั้นล่าง
หรือห้องข้างๆได้ หรือจะให้เข้า
ทางกว่านั้น ก็คือการเชื่อมกับ
ระบบ NAS ที่เป็นศูนย์กลาง
การจุข้อมูลความบันเทิงในบ้าน
ก็ได้ด้วย 

และส�าหรับท่านที่ไม่มีระบบ
เน็คเวอร์คในบ้านก็ไม่ต้อง
ห่วง D 7050 นั้นมีขีดความ
สามารถในการรับสัญญาณไร้

จริงจัง ค่า Output Impedance 
ต�่ามากๆ เพื่อให้สามารถเร่ง
เสียงได้ดัง โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง
เสียงซ่ามารบกวน

รายละเอียดคร่าวๆ 

■■ D 1050 USB 24/192 
DAC

■■ Asynchronous 24/192 
USB 

■■ 2 x Optical, 2 x Co-
axial SPDIF 

■■ Balanced XLR และ 
Single Ended Outputs

■■ ภาค Headphone Am-
plifier คุณภาพสูง 

และก็แน่นอน แม้เพิ่งเปิด
ตัวได้ไม่นาน แต่ตอนนี้ NAD                
D 1050 ก็สามารถคว้ารางวัล 
Recommended จากนิตยสาร 
Hi-Fi Choice มาเป็นทีเ่รยีบร้อย                                       
อีกเช่นกัน

NAD D 7050              
ครบครันเพื่ออนาคต 

อุปกรณ์อีกกลุ่มที่ก�าลังมา
แรงในวงการเครื่องเสียง 

■■ NAD D 1050 USB DAC

ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็น 
Segment ใหม่ของเครื่องเสียง
ในปัจจุบันก็เห็นจะไม่พ้นเครื่อง
ที่เรียกกันว่า Media Server/
Network Amplifier

เปรียบเทียบกันง่ายๆให้เห็น
ภาพในซีรีส์นี้  

D 1050 คือ DAC ที่ท�า
หน้าที่รับสัญญาณดิจิทัลจาก
คอมพิวเตอร์ ไปต่อเข้าที่ระบบ
เสียงดั้งเดิมที่คุณมีอยู่ โดยคุณ
ต้องมีแอมป์อะนาล็อกดั้งเดิมอยู่
ก่อนแล้ว 1 เครื่อง มันจึงเหมาะ
กับผู้ที่อยากเติม Computer  
Audio เข้าไปในระบบโดยไม่
จ�าเป็นต้องแก้ไขอะไรมาก

D 3020 คือ DAC + Amp. 
ที่ท�าหน้าที่รับสัญญาณดิจิทัล/  
บลูทูธจากคอมพิวเตอร์/มือถือ 
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สายที่ครอบคลุมมาก ไม่ว่าจะ
เป็น Apple Airplay, Bluetooth 
AptX ก็สามารถที่จะ Stream 
เสยีงแบบไร้สายมาเล่นที ่D 7050 
ได้ในทันทีอีกเช่นกัน

ภาคขยาย Direct Digital

D 7050 มีแอมป์ในตัวที่ให้
ก�าลังขับมากถึง 50 วัตต์ต่อข้าง 
ภาคขยายที่ใช้งานนั้น เป็นระบบ 
Direct Digital แบบเดียวกับที่ใช้
ในแอมป์เรือธงของ NAD อย่าง 
Masters Series M2 ในขนาด
ที่เล็กกะทัดรัด การออกแบบใน
แง่อื่นๆนั้น เน้นในเรื่องการ
เดินสัญญาณที่สั้น การใช้แผง
วงจรแบบ LSI แบบหลายชั้น ที่
เน้นการเดินสั้น ลดการรบกวน 
ท�างานด้วยมีความร้อนต�่า ก�าลัง
ส�ารองดีเยี่ยม คุณภาพเสียง
เยี่ยมยอด พร้อมช่อง Sub Out 
ส�าหรับเติมเต็มระบบเป็น 2.1 ก็
ย่อมได้ โดยสามารถเลือกจุดตัด
ผ่านแอพบนมือถือได้อีกด้วย

รับดิจิทัลเต็มที่

และนอกจากจุดเด่นในการ

รับสัญญาณแบบไร้สายแล้ว การ
รับสัญญาณดิจิทัลแบบอื่นๆของ 
D 7050 นั้นก็มากันครบๆ ไม่
ว่าจะเป็น Coaxil หรือ Optical 
ที่สามารถรองรับได้ถึง 24/192 
หรือหากใครอยากลากสาย USB 
มาจากคอมฯ ก็ย่อมได้ด้วยการ
ตอบสนองสูงถึง 24/96 เลย
ทีเดียว

และเนื่องจากเป็นระบบ
ดิจิทัล 100% D 7050 จึงไม่
สามารถรับสัญญาณอะนาล็อกได้

เครื่องเสียงยุคใหม่ 
ใช้มือถือเป็นรีโมท

ใช่แล้ว NAD เตรียมแอพ
ไว้ให้คุณดาวน์โหลดมาใช้กัน     
ได้ที่ iTunes Store (ระบบ 
Android ยังไม่มี ณ เวลา) ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดมาได้เลย
ฟรีๆ จากนั้นการควบคุมต่างๆ 
ก็จะท�าจากมือถืออย่างง่ายและ
สะดวก เพราะชัดเจน เห็นภาพ 
และสะดวกกว่ามากมายนัก (แต่
การควบคุมต้องท�าร่วมกับระบบ 
เน็ทเวอร์คในบ้านนะครับ)

Perfect Pitch
จุดเริ่มต้นของ “เสียงสั่งได้”

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ค�าถาม
ที่มักจะเกิดขึ้นในใจเรามากที่สุด
ค�าถามหนึ่งคือ “แอมป์กับล�าโพง 
มันแม็ทช์กันไหม?”

และจะเกิดอะไรขึ้นหากวัน
หนึ่ง เราสามารถปรับค่าการ
ตอบสนองต่างๆของแอมป์ที่เรา
ใช้อยู่ให้แม็ทช์ และตอบสนองกับ
ล�าโพงคู่นั้นๆได้อย่างเต็มที่ที่สุด? 
เรียกว่า วันหนึ่งหากเราเปลี่ยน
ล�าโพง ก็แค่ไปโหลดค่าการปรับ
แต่งให้เข้ากับล�าโพงนั้นๆมา 
แล้วแอมป์ของเราก็จะให้การ
ตอบสนองที่ดีที่สุด และเสียงดี
ที่สุดกับล�าโพงคู่ใหม่ในทันที?

นั้นอาจจะเป็นความฝัน? แต่
ก็เรียกได้ว่าเป็นความฝันที่ไม่ไกล
นัก เมื่อ NAD กับบริษัทในเครือ
ที่เรียกว่า Perfect Pitch ร่วม
กันคิดค้น การปรับแต่งที่เรียก
ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าจะเป็นไป
ได้ในที่สุด

จุดเริ่มต้นก็คือ การที่แอมป์ 
NAD กับล�าโพง PSB โดย Paul          
Barton ร่วมมือกัน โดยการใช้
ระบบ DSP ในตัวของ D 7050 
มาปรับค่าการตอบสนองต่างๆให้
แม็ทช์ และเหมาะสมกับล�าโพง   
ที่สุดเท่าที่จะท�าให้ เหมือนท�า
ให้แอมป์กับล�าโพงเป็นหนึ่ง
เดียวกันมากที่สุด การตอบสนอง
ความถี่ดีที่สุด ราบเรียบและสุด
ไปในทุกด้าน เหมือนเป็นหนึ่ง
เดียวกัน

โดยจุดแรกที่ริเริ่มนั้น คือ
ล�าโพง PSB Imagine T/
Imagine Mini ซึ่งก็แน่นอนว่า
ในอนาคต ก็จะมีล�าโพงอื่นๆ
ตามมาอีกมากมาย ซึ่งก็จะท�าให้ 
“การแม็ทช์กัน” นั้น สมบูรณ์
ที่สุด แบบไม่ยากและค�าถามที่ว่า 
“มันแม็ทช์กันหรือเปล่า” ก็จะไม่ใช่
สิ่งที่ต้องน�ามาคิดมากอีกต่อไป 

โดย Perfect Pitch นั้น 

สามารถดาวน์โหลดและควบคุม
ผ่านมอืถอืไอโฟนได้เลยอกีเช่นกนั 

รายละเอียดคร่าวๆ
■■ D 7050 Direct Digital 
Network Amplifier

■■ ก�าลับขับ 2 x 50W @ 
0.00% THD

■■ ระบบ Wi-Fi (WPS) และ 
Network connections 
แบบมีสาย LAN

■■ ระบบไร้สาย Apple Air-
play และ DLNA media 
streaming

■■ ระบบไร้สายน AptX 
Bluetooth music 
streaming

■■ รับสัญญาณดิจิทัล 24/192 
(ผ่านทางช่อง Coaxial/
Optical) และ 24/96 
(ผ่าน USB input)

■■ Optical / Coaxial 
Digital 

■■ Sub-Woofer Output
■■ 12V trigger Input
■■ High Performance 
Headphone Amplifier 
แยกอิสระ 

■■ Wireless Remote

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

และนั่นก็คือ 3 รุ่น 3 รส 
ใน D Seires ใหม่ ที่ตอน

นี้ก็คงพอทราบกันละนะครับว่า 
D ก็คือ Digital ซึ่งก็หมายถึง
เครื่องที่ได้รับการออกแบบมา 
เพื่อที่จะให้การใช้งานตอบสนอง
ต่อ Digital Life Style ในการฟัง
เพลงของนักเล่นในปัจจุบันอย่าง
แท้จริง

ซึ่งป่านฉะนี้ แต่ละเครื่อง 
แต่ละรุ่นก็คงรอคอยการพิสูจน์
ของท่านกันแล้ว อย่าได้รอช้า 
ทดสอบฟัง ทดสอบเล่น กันได้ที่
โชว์รูมของเราทุกแห่งได้นับแต่
วันนี้เป็นต้นไป

■■ NAD D 7050 Direct Digital Network Amplifier
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NAD C 446               
Digital Media Tuner

ต้
องยอมรับอย่างหนึ่งว่า 
ทุกวันนี้แหล่งโพรแกรมที่                 

ก�าลังเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น              
เรื่อยๆในหมู่นักเล่นเครื่องเสียง
ก็คือ Internet Radio ซึ่งนักเล่น
หลายท่านพบว่า เป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่ยอดเยี่ยม ในการฟัง
เพลงจากสถานที่มากมายไม่รู้จัก
จบจากทั่วโลก ครอบคลุมทุกแนว
เพลง ทุกสไตล์ ในระดับคุณภาพ
เสยีงทีดี่อย่างทีเ่รยีกได้ว่า “รบัได้”                   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัย
ที่อินเตอร์เน็ทในบ้านนั้นเร็ว
พอที่จะท�าให้การฟังเพลงจาก       
อินเตอร์เน็ท เรดิโอ ที่ส่งมาแบบ
คุณภาพสูงนั้นไม่มีติดขัด ก็ยิ่ง
ท�าให้สามารถฟังเพลงกันอย่าง
ไม่มีสะดุดจริงๆ

NAD C 446 นั้นออกแบบ
มาให้ตอบสนองความต้องการ
ของการใช้งาน Digital Media 
ที่เต็มรูปแบบจริงๆ แน่นอนว่า                    
หลักๆนั้น นี้คือจูนเนอร์ FM                             
Stereo ทีม่ภีาครบัทีย่อดเยีย่ม
ตามแบบฉบับบของ NAD พร้อม                            
กับการเติมเต็มเทคโนโลยีดิจิทัล 

ที่เพียบพร้อมไปด้วยความ  
หลากหลายในการใช้งานเช่น

Network Player คืออะไร?

แหล่งโพรแกรมแบบใหม่ ที่
ท�าหน้าที่ในการรับสัญญาณ 
Stream หรือส่งสัญญาณไฟล์
เพลงที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์/
มือถือ/iPhone/iPod/Tablet/
Android Phone ผ่านทางระบบ 
LAN หรือ Wi-Fi ในบ้านมาให้
คุณควบคุมและต่อเชื่อมเข้ากับ
ระบบเสียงของคุณ

หรือว่ากันง่ายๆคือ เครื่อง
ที่จะเป็นตัวเชื่อมเสียงจาก
คอมพิวเตอร์/มือถือ มาให้เล่น
ได้กับระบบเครื่องเสียงในบ้าน
นั่นเอง

NAD C 446 นั้นเป็นเครื่อง 
Network Player ที่คอยท�า
หน้าที่นี้ กล่าวคือ คุณเชื่อมต่อ                 
สายแลนจาก Router หรือจะ
เชื่อมกันแบบไว-ไฟก็ได้ จากนั้น 
C 446 ก็จะดึงสัญญาณเพลงที่
เก็บไว้ในคอม/มือถือของคุณ มา
ให้เล่นและควบคุม ไม่ว่าจะเลือก
เพลง ฯลฯ ผ่านทางหน้าปัดของ 
C 446 และต่อสัญญาณออกไปที่
แอมป์ เพื่อเล่นเพลงกับระบบฟัง
เพลงของคุณนั่นเอง

ควบคุมง่ายแค่ปลายนิ้ว

การควบคุม C 446 นั้น
ง่ายมาก ด้วยการรองรับระบบ 
UPnP Digital Audio Renderer 
(DAR) Technology ซึ่งสามารถ
ท�าให้คณุสามารถควบคมุ C 446 
จากอุปกรณ์ที่รองรับระบบ 
UPnP นี้ ซึ่งท�าให้คุณสามารถ
คอนโทรลหลากหลายฟังค์ชัน
การท�างานของ C 446 ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกเพลง เล่นเพลง 
หรือกระทั่งสร้าง Playlist ผ่าน
อุปกรณ์เหล่านี้ได้

Internet Radio

มีสถานีวิทยุอินเตอร์เน็ท  
ในปัจจุบันนับพันนับหมื่นสถานี 
กับทุกแนวเพลงให้คุณเลือก ซึ่ง   
C 446 นั้นพร้อมที่จะท�าตัวเป็น
สื่อกลางในการเลือกสถานีเหล่า
นั้นผ่านหน้าปัดเครื่องแบบง่ายๆ 

Music First

ภายใน C 446 นั้นใช้ DAC 
เกรด Audiophile 24/192 และ
วงจรอะนาล็อกชั้นดีที่ออกแบบ
มาเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด
ไม่ว่าจะฟังจากต้นทางแบบใด

Uncommon Flexibility

C 446 นั้นแม้จะมีภาครับ 
FM ที่ให้คุณภาพที่ดีแล้ว แต่คุณ
ก็ยังสามารถท�าให้ดีขึ้นไปอีก
ด้วยวงจรแปลงอะนาล็อกให้เป็น
ดิจิทัลน�าเอาสัญญาณเอฟเอ็มมา
แปลงให้เป็นดิจิทัล แล้วส่งออก
ผ่านช่อง SPDIF เพื่อให้คุณต่อ
เข้ากับแอมป์ดิจิทัล หรือ DAC 
ภายนอกเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่
ดีขึ้นไปอีกได้ด้วย

Digital Audio

C 446 สามารถรองรับและ
เล่นไฟล์ดิจิทัลได้มากมาย ไม่ว่า
จะเป็น MP3, FLAC, WMA, 
WAV และ AAC จากทางช่อง 
USB ทางด้านหน้า 

ค�าตอบของทุกความต้องการ

ถ้าความต้องการของคุณคือ

1. จูนเนอร์อะนาล็อก FM/
AM คุณภาพสูง

2. Network Player รับการ 
Stream สัญญาณผ่านทางระบบ
เน็ทเวอร์คเพื่อฟังเพลงที่เก็บไว้ 
ในคอมพิวเตอร์/มือถือ

3. Internet Radio เพื่อ
การเชื่อมต่อกับสถานีเพลงและ
ข่าวสารจากทั่วโลก ในระดับ
คุณภาพเสียงออดิโอไฟล์

4. ตัวรับการเล่นไฟล์เพลง
จาก USB Drive ที่รองรับไฟล์
คุณภาพสูง เช่น FLAC และ
ถอดรหัสด้วย DAC คุณภาพสูง 
24/192 kHz 

และเป็นเครื่องที่ใช้งานง่าย 
ให้คุณภาพเสียงเป็นเลิศตาม
แบบ NAD

ก็ขอให้ได้มาทดลองเล่น ลอง
ฟัง NAD C 446 เครื่องนี้สัก
ครั้งเถอะครับ 

แล้วคุณจะติดใจ

■■ NAD C 446 Digital Media Tuner

15L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



ขอแจ้งรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกทราบ ถึงวิธีการสมัครสมาชิกและวิธีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของ
บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จ�ากัด ให้ทราบ เพื่อที่จะได้ใช้ในการสั่งซื้อสินค้ากับเราได้ สะดวก และ
รวดเร็ว มาดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้เลยครับ

การสมัครสมาชิก

 ท่านสามารถสมัครโดยคลิกที่ปุ่ม สมัครสมาชิก แล้วท�าการกรอกรายละเอียดตามความเป็นจริงให้
ครบถ้วน ซึ่งถ้ากรอกไม่ครบถ้วนระบบจะไม่สามารถท�าการสมัครสมาชิกให้ท่านได้ และพิเศษสุดๆส�าหรับ
สมาชิกใหม่ เมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้ว และได้ท�าการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บครั้งแรก ท่านจะได้คูปองส่วนลด 
500.-บาท เพื่อน�าไปใช้เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ครั้งต่อไปที่สินค้ามีมูลค่าตั้งแต่ 5,000.-บาท
ขึ้นไป

การสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์

 1) ให้ท่าน Login ตาม Username/Password ที่ท่านได้ท�าการสมัครไว้กับทางเว็บไซท์
  1.1) ให้เข้าไปที่หัวข้อ Product แล้วเลือกสินค้าที่ท่านต้องการ 
  1.2) ใส่จ�านวนที่ท่านต้องการสั่งซื้อ แล้วคลิกปุ่ม BUY NOW
  1.3) ระบบจะเข้าไปหน้ารายละเอียดสินค้าในตะกร้าของท่าน ในหน้านี้ท่านสามารถแก้จ�านวน

สินค้าได้หรือลบรายการได้ เสร็จแล้วให้ท�าการกดปุ่มอัพเดทอีกที
  1.4) หากท่านมีความประสงค์ที่จะเลือกซื้อสินค้าเพิ่มก็คลิกที่ปุ่มได้เลย หรือช�าระเงิน ก็เลือก

คลิกที่ปุ่มได้เช่นกัน 

วิธีการสมัครสมาชิกและการสั่งซื้อ

สินค้าออนไลน์
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 1.5) เมื่อท่านคลิกปุ่มช�าระเงิน ระบบก็จะเปลี่ยนไปหน้า ป้อนที่อยู่จัดส่ง ในหน้านี้ท่านสามารถ
เลือกสถานที่จัดส่งสินค้าและที่อยู่ในการออกใบเสร็จได้ 

 1.6) เมื่อเลือกที่อยู่จัดส่ง/ใบเสร็จแล้ว ให้ท่านเลือกวิธีการช�าระเงินได้ ดังนี้

ชำาระเงินโดย โอนเงินเข้าบัญชี
(โอนที่ตู้ ATM หรือโอนที่ธนาคาร) 

 เมื่อท�าการสั่งซื้อบนเว็บไซท์แล้วระบบจะ Link ต่อไปให้กรอกข้อมูลต่างๆตามวิธีการสั่งซื้อสินค้า
บนเว็บไซท์ www.conice.co.th และที่หน้านั้น หากเลือกช�าระเงินแบบโอนเงิน หลังจากกดสั่งซื้อท่านจะได้   
E-mail เพื่อยืนยันค�าสั่งซื้อสินค้า กรุณาตรวจสอบยอดโอนเงินทาง E-mail ก่อนโอนอีกครั้ง

ชำาระเงินค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีของบริษัท

    หากท่านต้องการช�าระเงินค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีของบริษัท มีดังนี้
    ชื่อบัญชี บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จ�ากัด  
  ธนาคารกสิกรไทย/สาขารัชดา-ห้วยขวาง/ประเภทกระแสรายวัน/เลขที่บัญชี 089-1-00289-0
  ธนาคารกรุงเทพ/สาขาซอยอารีย์/ประเภทกระแสรายวัน/เลขที่บัญชี 127-3-14068-9
 ธนาคารกรุงไทย/สาขาหอการค้า/ประเภทออมทรัพย์/เลขที่บัญชี 980-1-27768-8

โอนเงินแล้ว ท่านต้องทำาการแจ้งการชำาระเงินทุกครั้ง

 แจ้งการช�าระเงิน สามารถเลือกท�าได้โดยมีให้เลือกดังนี้
 1. แฟ็กซ์เอกสารใบ Pay in เมื่อท่านโอนผ่านทางธนาคารหรือ Slip ATM เมื่อท่านโอนผ่านตู้ 

ATM ท่านสามารถแฟ็กซ์หลักฐานการช�าระเงินมาที่เบอร์ 02-275-7023 พร้อมแจ้ง ชื่อธนาคาร หมายเลข
การสั่งซื้อ และเบอร์โทรติดต่อกลับ 
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 2. สแกนเอกสาร หรือถ่ายรูปใบ Pay in เมื่อโอนผ่านทางธนาคาร หรือ Slip ATM เมื่อโอนผ่าน
ตู้ ATM ท่านสามารถสแกนหรือถ่ายรูปหลักฐานการช�าระเงิน แล้วส่ง E-mail : shoponline@conice.co.th 
พร้อมแจ้งชื่อธนาคาร หมายเลขการสั่งซื้อ และเบอร์โทรติดต่อกลับ (บริษัทไม่รับหลักฐานการช�าระเงินที่แค่
พิมพ์ตัวเลขบอกมาทาง E-mail)

  ** กรุณาช�าระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินภายในเวลา 2 วัน
 ** หากไม่มีการช�าระเงิน หมายเลขการสั่งซื้อจะถูกยกเลิกภายใน 2 วัน โดยอัตโนมัติโดยตัวระบบ
 ** การแจ้งช�าระเงินทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 092-0815-783 ท�าได้แบบวันต่อวัน (ในวันเดียวกันกับที่

ช�าระเงิน) ไม่เกิน 17.00น. ในแต่ละวัน
    ซึ่งทางบริษัทสามารถท�าการเช็คกับทางธนาคารได้คือ กรุงเทพ, กสิกรไทย และกรุงไทย เท่านั้น

ชำาระเงินผ่านระบบตัดบัตรเครดิต Online 

 เมื่อท�าการสั่งซื้อบนเว็บไซท์แล้วระบบจะ Link ต่อไปให้กรอกข้อมูลต่างๆตามวิธีการสั่งซื้อสินค้าบน
เว็บไซท์ www.conice.co.th

 และที่หน้านั้น หากเลือกช�าระเงินด้วยบัตรเครดิทเมื่อกด Submit ระบบจะ Link ไปที่เว็บ Visa/
Master ของธนาคารนั้นๆ
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 หลังจากนั้นลูกค้าต้องกรอกข้อมูลต่างๆเพื่อท�าการช�าระเงินกับระบบของ Visa/Master และเมื่อทุก
อย่างเรียบร้อย ระบบ Visa/Master จะ Link กลับมาที่หน้าเว็บไซท์ www.conice.co.th

ชำาระเงินผ่านระบบ PayPal 

 เมื่อท�าการสั่งซื้อบนเว็บไซท์แล้วระบบจะ Link ต่อไปให้กรอกข้อมูลต่างๆตามวิธีการสั่งซื้อสินค้าบน
เว็บไซท์ conice.co.th และที่หน้านั้น หากเลือกช�าระเงินด้วย PayPal เมื่อกด Confirm ระบบจะ Link ไปที่
เว็บ PayPal หลังจากนั้นลูกค้าต้องกรอก Username/Password เพื่อท�าการช�าระเงินกับระบบของ PayPal 
และเมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ระบบ PayPal จะ Link กลับมาที่หน้าเว็บไซท์ www.conice.co.th

วิธีการจัดส่งสินค้า

 เราใช้วิธีการจัดส่งด้วยบริการขนส่งเอกชน (ส�าหรับสินค้ากล่องขนาดใหญ่) และ Thailand Post 
จากไปรษณีย์ไทย (ส�าหรับสินค้ากล่องขนาดเล็ก) ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เมื่อสินค้าถูกจัดส่งแล้วจะ
มีอีเมลไปแจ้งท่านให้ทราบ หมายเลขพัสดุหรือ Tracking No. เพื่อท่านสามารถน�าไปเช็คสถานะของสินค้า
บนเว็บของ Thailand Post โดยจะมีไปรษณีย์น�าสินค้าส่งมาถึงท่าน หากไม่มีผู้รับตามที่อยู่ สินค้าจะถูก
ส่งมาเก็บรอการจ�าหน่ายที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านของท่าน และท่านจะได้รับใบแจ้งจากทางไปรษณีย์ให้ไปรับ
ของ โดยสามารถรับของจากทางไปรษณีย์ได้ จันทร์-ศุกร์ หรือหากเป็นไปรษณีย์ศูนย์ใหญ่ สามารถรับได้ทุก
วัน แม้จะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ อย่าลืมเอาบัตรประชาชนไปด้วยครับ

 ส�าหรับขนส่งเอกชน ท่านจะได้รับหมายเลขพัสดุสินค้า ส่งไปที่อีเมลที่ท่านได้ท�าการสั่งซื้อเข้ามา 
ท่านสามารถโทรเช็คกับบริษัทขนส่งนั้นๆได้โดยตรงว่าสินค้ามาถึงแล้วหรือยัง 

 **ส�าหรับลูกค้าที่อยู่นอกประเทศไทย หากท่านมีความประสงค์จะสั่งซื้อ ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้
จ่ายในการจัดส่งสินค้าเอง ในการจัดส่งไปปลายทางประเทศนั้นๆ

19L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



powered by passion

บริษัท โคไนซ อีเล็คโทรนิค จำกัด
4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คูสาย) โทรสาร 02.275.7023
ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด พลาซา โทร. 02.255.6451 • ชั้น 3 ซีคอน สแควร โทร. 02.721.9223
เชียงใหม โทร. 053.222.154 • นครศรีธรรมราช โทร. 075.346.752
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แปลโดย องอาจ บุตรเริ่ม 

NAD D 3020
Hybrid Digital Integrated Amplifier

Reinventing a Classic
โดย Neil Gader

จาก The Absolute Sound #January 2014

3020 ถูกโฉลกและเป็นเลขน�ำโชคให้กับ NAD 
ยำวนำนนับสิบๆปี เริ่มตั้งแต่เปิดตัวเครื่องเล่น 
อินติเกรตเตด แอมป์ รุ่นประหยัด NAD 3020 
เมื่อต้นปี 1980 ซึ่งออกแบบและผลิตขึ้นโดยถือ                    

ควำมเรียบง่ำยและยึดเอำเป้ำหมำยเป็นส�ำคัญ สมฐำนะ                 
ของแอมป์ที่มีก�ำลังข้ำงละ 20 วัตต์ โดยไม่พึ่งพำ                                  
องค์ประกอบ หรือคุณสมบัติที่ไม่จ�ำเป็น หวังเพียงสัจจะ
ในดนตรีกำร ควำมสมดุลของโทนเสียง ปลอดจำกสีสัน 
และมีไดนำมิคส์ที่คู่ควร มีนักเล่นเครื่องเสียงเรือนล้ำน
ให้กำรขำนรับอย่ำงอบอุ่น และยังควำมประหลำดใจให้แก่
อุตสำหกรรมเครื่องเสียงไฮ-เอ็นด์เป็นอย่ำงมำก

ปัจจุบัน 3020 หวนคืนสู่วงกำรเครื่องเสียงอีกครั้ง
โดยมี “D” เป็นอักษรพิมพ์ใหญ่แปะอยู่หน้ำตัวเลข นั่น

ควำมถึง D 3020 เป็นดิจิทัลแอมป์ ผลิตมำเพื่อใช้งำน
กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีกำรเชื่อมต่อด้วย USB มี
ขนำดเล็กกะทัดรัดตำมมำตรฐำนเครื่อง Class-D มีภำค
จ่ำยก�ำลังให้มำกถึง 30 วัตต์/ข้ำง ซึ่งเป็นมำตรฐำนที่ 
NAD ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดตำมๆกันมำ คือ สำมำรถ
จ่ำยกระแสได้ถึง 100 วัตต์ (ที่โหลด 4 โอห์ม) ต่อเนื่อง
ตลอดช่วงไดนำมิคส์สูงสุด สำมำรถเชื่อมต่อสำยธำรดนตรี
ดิจิทัลผ่ำนระบบ AptX Bluetooth ในเครื่อข่ำย Wi-Fi ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รองรับสื่อดนตรีผ่ำน USB Input 
ในฐำนข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งรองรับรำยละเอียดสูงได้ถึง 
24-bit/96kHz ที่ท�ำงำนใน Asynchronous Mode แบบ 
Low Jitter  

กำรสร้ำงควำมคุ้นเคยกับ D 3020 ไม่ได้เป็นเรื่อง
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ยุ่งยำกแต่ประกำรใด ด้วยงำนออกแบบที่ค�ำนึงถึงควำม
สะดวกใช้เป็นหลัก แท่นเครื่องกะทัดรัดเจำะจงให้วำง 
แนวตั้งในลักษณะเดียวกับ Network Router เพื่อควำม
สะดวกในกำรต่อเชื่อมร่วมอุปกรณ์อื่น รวมถึงกำรใช้งำน
แบบ Headphone Amp แต่สำมำรถวำงนอนขนำนพื้น
ได้ถ้ำจ�ำเป็น

เมื่อเปิดสวิทช์แบบสัมผัสซึ่งวำงต�ำแหน่งอยู่ด้ำนบน 
ดวงไฟระบุอินพุทสัญญำณและโวลูมจะเริ่มกะพริบขึ้น
พร้อมๆกัน และจะสว่ำงนิ่งในช่วงเวลำไม่กี่วินำที โวลูม 
ลูกบิดขนำดใหญ่แสดงระดับควำมเข้มเสียง 20 dB/steps 
แสงสว่ำงบนหน้ำปัดสำมำรถปรับเร่งหรือลดควำมเข้ม
ได้ตำมต้องกำร ให้ควำมรู้สึกที่ดูดี แต่ก็ไม่คิดว่ำจะมีควำม
สลักส�ำคัญมำกไปกว่ำกำรปรับเพิ่มหรือลดตำมสภำพใช้
งำนจริง 

มีชุดเชื่อมต่อสัญญำณดิจิทัลที่ด้ำนหลังเครื่องให้สำม
ชุด ประกอบด้วย USB, SPDIF และ TosLink พร้อมด้วย
เอำท์พุทส�ำหรับ Sub-Woofer หนึ่งชุด และอะนำล็อก 

อินพุทอีกหนึ่งชุด จำกนั้นยังจะมีสวิทช์เพิ่มเสียงทุ้ม และ 
Aux Input สำรพัดประโยชน์เพิ่มให้อีกชุดส�ำหรับใช้ร่วม
งำนกับ Headphone Jack ของโน้ตบุค ทั้งยังมี TosLink 
Mini-Adapter แถมให้ด้วย และเพื่อให้กำรท�ำงำนของ
เครื่องเต็มไปด้วยประสิทธิภำพ เมื่อใดที่วงจรขยำยเสียง
ปลอดจำกสัญญำณป้อนเข้ำมำต่อเนื่องนำนเกินกว่ำ 15 
นำที เครื่องจะสวิทช์เข้ำสู่ Standby Mode ลดโวลูมลงมำ
อยู่ในต�ำแหน่ง 0.5 วัตต์ทันที

มีสิ่งที่ค่อนข้ำงท�ำให้ผู้รีวิวขัดใจอยู่บ้ำงนั่นก็คือที่ตัว
เครื่องไม่มีปุ่ม Mute ให้ใช้ ยังดีที่มีรีโมทให้เป็น IR 
Remote ในสไตล์เดียวกับ iPod สีด�ำทั้งดุ้น มี 6 ปุ่ม
ท�ำงำนจ�ำกัดตำมหน้ำที่จริง เริ่มด้วยสวิทช์ On/Off โวลูม 
+/- และปุ่มเลือกแหล่งโพรแกรม 

ผู้ทดสอบ (Neil Gader) ระบุว่ำได้เชื่อม NAD D 
3020 เข้ำกับคลังเพลงในฮำร์ดไดรว์ผ่ำนยูเอสบี ซึ่งสะดวก
มำก อย่ำงไรกต็ำมยงับอกอกีว่ำ กำรเชือ่มผ่ำน Bluetooth 
(BT) ได้ควำมประทับใจมำกกว่ำ โดยกำรนี้ เขำได้ใช้งำน
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ร่วมกับโครงข่ำยบลูทูธของคอมพิวเตอร์ Mac โดยเข้ำไป
ตัง้ค่ำ BT Sharing ในเมนยู่อยของ System Preferences 
ซึ่งท�ำให้ D 3020 สำมำรถท�ำหน้ำที่เหมือน Device หรือ
อุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง ท�ำให้กำรเชื่อมต่อสะดวกยิ่งขึ้นเพียง
แค่กดกำรเชื่อมต่อ จำกนั้นเมื่อเปิดโพรแกรม iTunes ก็
สำมำรถเลือกฟังเพลงในเพลย์ลิสท์ได้ทันที แน่นอนว่ำ
นี่คือควำมสะดวกสบำยอย่ำงยิ่งส�ำหรับบุคคลทั่วไป แต่
ส�ำหรบันกัฟังเพลงตวัจรงิดเูหมือนจะยงัไม่ดพีอ คอืน�ำ้เสยีง
ยังไม่เปิด และให้ไดนำมิคส์ได้ไม่เทียบเท่ำกับที่ได้จำกกำร
ต่อเชื่อมกับยูเอสบี รำยละเอียดสูง 

D 3020 น�้ำเสียงที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ในแบบ NAD 
ไว้อย่ำงสมบูรณ์ เด่นชัดมั่นคงในเสียงกลำงที่มำกล้น
ด้วยเสน่ห์ มีดุลยภำพลงตัวอย่ำงเหมำะเจำะ ไม่กรีดร้อง
โหยหวนที่ปลำยเสียง หรือเบ่งบวมอุ้ยอ้ำยที่ฐำนเสียง 
อำจมีบำงช่วงตอนที่เบำบำงไปนิด แต่โดยรวมๆแล้วยังคง
แก่นสำรควำมสดใสร่ำเริงมีชีวิตชีวำไว้อย่ำงมีบูรณำกำร 
มีมวลเสียงที่สำมำรถสัมผัสปริมณฑลและบรรยำกำศ
ควำมสมจริงได้อย่ำงเนืองแน่น รวมถึงได้สนับสนุนกำรไล่ 
bass lines ของ Lee Sklar’s ตลอดกำรบรรเลงร่วมกับ 
James Talor ใน “Fire and Rain” (Warner) ได้อย่ำง
กระชับและแม่นย�ำ ตลอดจนบรรยำกำศกำรขำนรับที่                                                      
นุ่มนวลและผ่อนรำยละเอียดลงเมื่อเข้ำปะทะกับเสียง
กระแทกรุนแรงของกีตำร์ (เบสส์) ไฟฟ้ำ หรือเมื่อยอม
หลบให้กับจังหวะโหมกลอง double-kick-drum ของ Lars                                                       
Ulrich แห่งวง Metallica’s 

เสียงร้องโน้มเอียงไปทำงแห้งเล็กน้อย โดยเฉพำะ
เสียงนักร้องหญิง แต่ส�ำหรับมิติและรำยละเอียดจะช่วย
ส่งให้เสียงนักร้องกลุ่มออกมำได้ดีมำก ดังปรำกฏในเพลง 
Jackson Brown’s “Colors of the Sun” (Asylum) ตรง
เสียงร้องของ Jackson Brown และ John Henley 

ทำงผูท้ดสอบระบวุ่ำใช้ D 3020 ร่วมกบัล�ำโพงสอง-ทำง 
Franco Serblin, Accordo ซึ่งเป็นล�ำโพงที่มีดีไซน์และ
ผลิตขึ้นอย่ำงประณีตบรรจง และยังเป็นมรดกล�ำโพงชิ้น
สุดท้ำยของ Serbin นักออกแบบล�ำโพงจำกอิตำลีผู้ลำโลก
นี้ไปเมื่อเดือนมีนำคม 2013 ล�ำโพงนี้มีควำมไวปำนกลำง 
คือ 87dB และเป็นล�ำโพงที่ยอมรับกันทั้งแวดวงไฮ-เอ็นด์                     
ว่ำให้เสียงกลำงและกำรตอบสนองย่ำนท็อพ-เอ็นด์อยู่ใน
ชั้น World Class ซึ่ง D 3020 สำมำรถเข้ำถึงควำม
ท้ำทำยอย่ำงที่สุด โดยป้อนกระแสได้ต่อเนื่องไม่มีอำกำร

ชะงักหรือสะอึกให้เป็นพิรุธแม้แต่ครั้งเดียว
กับแทร็ค Jacques Loussier Trio, “The Best of 

Play Bach” ที่ได้ชื่อเป็นแผ่นบรรเลงสด Jazz/Classical 
ที่มีชีวิตชีวำที่สุด (Liveliest Recordings) ทำง D 3020 
สำมำรถให้ทั้งไดนำมิคส์ ฮำร์โมนิคส์ และควำมหนำแน่น
ของบรรยำกำศได้อย่ำงน่ำเลื่อมใส แม้นว่ำจะมีอำกำรหด
ตัวบ้ำงตลอดจนควำมแปรปรวนของพิทช์ย่ำนควำมถี่ต�่ำๆ
ให้เห็นประปรำย แต่คุณภำพโดยรวมแล้วมิอำจปฏิเสธได้
ว่ำ นี่คือแอมป์ขนำด 30 วัตต์ที่มีผลงำนน่ำประทับใจที่สุด 
ทั้งผู้ทดสอบยังกล่ำวยอมรับคุณสมบัติด้ำน Midbass โดย
อำศัยเสียงกระแทกของกลอง tom-toms ในแทร็ค Blood, 
Sweat & Tear, “More and More” (Columbia) และ
ด้วยเสียงเปียนโนในแทร็ค “Sometimes in Winter” โดย
อำศัยฟังกำรแดมพิงของค้อนที่หวดกระหน�่ำลงบนสตริง
ซึ่งให้ผลดีเยี่ยม

ที่ให้ควำมแปลกใจอย่ำงที่สุดคือ คุณภำพและควำม
นุ่มนวลของเสียงย่ำนท็อพ-เอ็นด์ แม้นว่ำทวีทเตอร์ที่ใช้
ใน Accordo จะค่อนข้ำงจ�ำกัดเสียงแหลม แต่กลับไม่เป็น
อุปสรรคต่อกำรท�ำหน้ำที่ของ D 3020 โดยยังสำมำรถ
ให้เสียงเปียนโนในเพลง Janne Mertanen, “Chopin            
Nocturnes” (Alba) มีควำมเฉียบพลัน (transient 
speed) และมีฮำร์โมนิคที่โอ่อ่ำเปิดเผยชวนให้หลงใหล

ยำมเมื่อใช้งำนร่วมกับเฮดโฟนที่ทำงผู้ทดสอบนิยม
ใช้ คือ AKG K501 ด้วยประทับใจในเสียงกลำงเป็นพิเศษ 
D 3020 ก็สำมำรถให้เสียงที่ปลอดเสียงรบกวนที่ดีเยี่ยม 
และให้ดนตรีกำรได้เป็นเลิศ ทั้งสำมำรถให้สมดุลของโทน
เสียงได้เทียบเท่ำกับฟังจำกชุดล�ำโพง พร้อมนี้ผู้ทดสอบยัง
ได้ยืนยันว่ำ เขำได้ฟังเพลงผ่ำนเฮดโฟนกับ D 3020 นำน
กว่ำที่เคยปฏิบัติมำตลอดเวลำของกำรทดสอบแอมป์ชิ้นนี้
และชิ้นไหนๆ

ใครที่ก�ำลังเห็นดีเห็นงำมกับคอมพิวเตอร์ มิวสิค และ
เห็นด้วยกับกำรต่อเชื่อมด้วยบลูทูธ ขอบอกว่ำ D 3020 
เป็นตัวเลือกที่น่ำจับตำมอง เพรำะสนนรำคำอยู่ในวิสัยที่
น้อมรับได้สนิทใจ เมื่อเทียบกับขนำดและคุณภำพแบบจิ๋ว
แต่แจ๋ว ที่ไม่มีอุปสรรคทั้งในขั้นตอนใช้งำน หรือยำมฟัง
เพลง และคุณภำพที่สำมำรถเทียบเคียงมำตรฐำนต้นแบบ 
3020 ได้อย่ำงมั่นใจ
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ในช่วงระยะเวลาที่ผมเขียนต้นฉบับคือปลายเดือน
ธันวาคม ได้มีเหตุการณ์ที่ส�าคัญของบ้านเมืองเรา
เกิดขึ้น  กระแสการเมืองที่เรียกว่าเป็นการปฏิวัติ
ประชาชน ที่ก�าลังด�าเนินไปอย่างเข้มข้น อย่าถามเลย

ว่าผมอยู่ฟากฝั่งไหน เพราะสิทธิของพลเมืองไทยทุกท่าน 
สามารถแสดงออกได้ตามรัฐธรรมนูญ จะเห็นด้วย หรือ
เห็นต่าง ก็ถือเป็นธรรมดา

อารมณ์การฟังเครื่องเสียง ก็ดูจะหดหายไปมิใช่น้อย 
จึงขออนุญาตออกไปนอกเรื่องเครื่องเสียงกันสักหน่อย ถือ
เสียว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนความในใจของคนๆหนึ่งออกมา
แสดงความคิดความเห็นต่างนั้นเป็นเรื่องที่ธรรมดาใน
สังคมมนุษย์ที่อยู่รวมกันมากๆ

เพียงแต่เมืองไทยดูในความเห็นต่างกลับมีความ
แตกแยกมายาวนานเกือบสิบปี จึงน่าเป็นห่วงไม่น้อย

การเกดิมอ็บในเมอืงไทยมมีาหลายครัง้ มกัจะมกีารน�า
เอาค�าว่า สันติ อหิงสา มาใช้เสมอ ส่วนจะอหิงสาจริงหรือ

       ■  ‘ภูธร’ ไม่อย่างไร เหตุการณ์ที่กลุ่มผู้คนจ�านวนมากแสดงพลัง
ของตนนั้น จะสามารถบ่งบอกได้ในตัวเอง

อันที่จริงจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นท�าให้ผมนึกถึง
ภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ที่ได้รับออสการ์ 8 รางวัล นั่นคือ 
GANDHI จึงได้ไปค้นหาแผ่นบลู-เรย์มาฉายขึ้นจอ 100 
นิ้ว ดูแต่ต้นจนจบอีกครั้งหนึ่ง (น่าจะเป็นครั้งที่ยี่สิบ 
สามสิบของตัวเองละครับ) ภาพยนตร์เรื่องนี้มีหลายฉาก
ที่น�้าตาผู้ชมไหลออกมาเอ่อล้นดวงตาได้เอง เนื้อหานั้น
มาจากประวัติมหาบุรุษชื่อก้องโลก ได้ถูกถ่ายทอดออกมา
อย่างประณีต

GANDHI สร้างจากเหตุการณ์จริง เมื่ออังกฤษเข้า
ครอบครองอินเดียในปี 1858 แล้วตั้งชื่ออินเดียว่าเป็น  
ปริติชราช

คานธีถือก�าเนิดในช่วงเวลาที่อังกฤษปกครองประเทศ
อินเดีย คือในปี 1869 เจริญเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความ
ไม่ยุติธรรมของการเป็นเมืองขึ้น การเอารัดเอาเปรียบ 

อหิงสา
. . . ใ น จ อ ห นั ง
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ความไม่เป็นธรรมที่คนอินเดียยากจนได้รับจากอังกฤษนั้น 
เหลือที่คานธีจะพึงทนไหว จึงได้ด�าเนินการประท้วงโดยวิธี
สันติ อหิงสา ท�าการปลดปล่อยอินเดียให้เป็นเอกราช

ในทางหนึ่งผู้มีอ�านาจก็ต้องพยายามรักษาอ�านาจของ
ตนเอาไว้ คานธีถูกจ�าคุก กักขังหลายครั้งหลายหน แต่
ท่านก็อดทนไม่โต้ตอบ ไม่ชิงชัง และโกรธแค้น แต่ใช้วิธี
แบบสันติ ต่อต้านแบบ “ดื้อเงียบ” จากคนที่ไม่เคยมีใคร
รู้จัก กลายเป็นขวัญใจของคนยากไร้ทั้งหลาย เมื่อท่าน
ท�าการประท้วงจะมีประชาชนอินเดียเข้าร่วมนับแสน นับ
ล้านคน

แม้ทางการอังกฤษจะจ้องหาทางจับกุมตัว และ
พยายามท�าลายภาพลักษณ์ของคานธีตลอดมา แต่ก็ไม่
ประสบผล ยิ่งรัฐบาลพยายามด�าเนินการดังกล่าว รวม
ทั้งกระท�าการตอบโต้แบบรุนแรงมากขึ้นเท่าใด เหตุการณ์
ก็จะยิ่งบานปลายมากขึ้นเท่านั้น ในภาพยนตร์ได้แสดง
ให้เห็นถึงการปราบปรามประชาชนด้วยอาวุธด้วยความ
รุนแรงอีกด้วย

ในฉากหนึ่งที่ผมรู้สึกสะเทือนใจมาก เมื่อนายพล 
Dyer สั่งให้เจ้าหน้าที่ยิงกราดเข้าไปในกลุ่มประชาชนใน
ที่สาธารณะ จนมีผู้เสียชีวิต ท�าให้รัฐบาลอังกฤษเสื่อมเสีย
เกียรติยศมากขึ้นไปอีก และถูกโลกประนามอย่างรุนแรง 
หรือในตอนต้นเรื่อง มีฉากที่คานธีน�าผู้ประท้วงเผาบัตร
ต่างด้าว แล้วถูกตีล้มคว�่าคะม�าหงาย พอลุกขึ้นได้ก็ไปหยิบ
บัตรมาเผาอีก แม้จะเจ็บปวดและถูกกระท�าทารุณเพียงใด 
จิตใจมุ่งมั่นก็มิได้ย่อท้อ

ในภาพยนตร์มีฉากที่ต�ารวจใช้ไม้กระบองตีผู้คนที่เดิน
เข้าไปหาอย่างสงบ คนแล้วคนเล่าอย่างน่าสลดใจ เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ยอมรับความรุนแรง และไม่
โต้ตอบใดๆ ผมเชื่อว่านี่คือการต่อสู้แบบอหิงสาที่เป็น
ตัวอย่างที่ดีที่สุด ตรงต้องต่อความหมายของค�านี้จริงๆ 
เพราะอหิงสาเป็นนัยยะความหมายทางศาสนา เก่าแก่
ของอินเดีย คือการหลีกเลี่ยงความรุนแรงทุกรูปแบบ และ
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

อหิงสาเป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง หลีกเลี่ยงการ
บาดเจ็บ เป็นรากศัพท์ที่ใช้ทางศาสนามายาวนานกว่า 
800 ปีก่อนพุทธศักราช

การต่อสู้ด้วยความสงบ สันติ อหิงสา ของคานธี ใช้
เวลายาวนานถึง 40 ปี จนถึงปี 1945 อังกฤษจึงต้อง
ยอมจ�านน และประกาศว่าจะให้เอกราชอินเดียทันทีที่ชาว

อินเดียสามารถตั้งรัฐบาลของตนเองได้ ทว่าศาสนาใหญ่ๆ
ในอินเดียที่มีผู้นับถือต่างกันไป ก็มีทั้งศาสนาพราห์ม ฮินดู 
อิสลาม คานธีพยายามอย่างมากที่พยายามให้ทุกฝ่าย
ประนีประนอมกันเพื่อชาติ ยอมอดอาหารประท้วงหลาย
ครั้งจนแทบเสียชีวิตของตนด้วยซ�้า

ในที่สุดอิสรภาพที่ได้มาก็แตกเป็นสองเสี่ยง เมื่อมีการ
แยกเป็นอินเดีย และปากีสถาน ตามพื้นถิ่นของประชาชน
ที่นับถือศาสนาต่างกัน และอินเดียก็ได้รับอิสรภาพอย่าง 
สมบูรณ์ในปี 1974 กระนั้นในปี 1948 ก็ถูกคนคลั่ง
ศาสนาได้ลอบสังหารท่านมหาตมะคานธี ท�าให้โลกโศกา
อาดูรต่อการสูญเสียครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อดูภาพยนตร์ GANDHI ที่สร้างขึ้นอย่างประณีต
โดยท่านเซอร์ Richard Attenborough ครั้งใด ผมก็อด
คิดสังเวชสลดใจในเหตุการณ์เมืองไทย และทุกแห่งหน
ทั่วโลก ที่ความเหลื่อมล�้าของผู้คน ศาสนา หรือการเมือง
เรื่องอ�านาจและผลประโยชน์ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประหัตประหารกันเรื่อยมา เราอยู่ในโลกที่โหดร้าย หรือ
ว่าคนต่างหากโหดร้ายต่อโลกกันแน่?

ดนตรีและภาพยนตร์เป็นศิลปะ ประเภทหนึ่งที่ช่วย
กล่อมเกลา สร้างบทเรียนเตือนใจเรา และให้ความสุข ให้
ความคิดที่หลายหลาก ในแต่ละครั้งที่ผมมีโอกาสนั่งลงฟัง 
หรือดู จะค้นหาความหมายในสิ่งที่บทภาพยนตร์พยายาม
บอกเราเสมอ ไม่ใช่แค่ดูหรือฟังแล้วผ่านเลยไป บางครั้ง
ก็อดคิดในแง่ร้ายมิได้  ที่ว่าโลกเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมาก
ขึ้นเท่าใด ดูเหมือนจิตใจผู้คนก็หยาบมากขึ้นเท่านั้น

ทั้งๆที่ดนตรีเป็นสิ่งหนึ่งที่กล่อมเกลาจิตใจให้ค�านึงถึง
ความละเอียด แต่ก็ยังมีคนเอาดนตรีบางประเภทไปปลุก
เร้าใจให้คนต่อสู้ท�าร้ายกัน ผมเชื่อเสมอมาว่า มนุษย์ทุก
ผู้ทุกนามเกิดมาความพร้อมกับความบริสุทธิ์ แต่ที่เปลี่ยน
ไปก็ด้วยเหตุแห่งการแสวงหาแบบผิดๆ จากการอยู่กิน
แค่พอเพียง กลายเป็นการสะสม หลังจากสะสมมากเกิน
ไป ความโลภก็ครอบง�า และเมื่อความโลภเข้าไปที่ใด ที่นั่น
ย่อมมีเหตุแห่งทุกข์เสมอ

บ้านเมืองเมื่อสงบแล้วก็แตกแยก หลังการแตกแยก
กลับมาสงบอีกครั้งหนึ่ง วนเวียนไปเช่นนี้ เพียงแต่การ
เปลี่ยนผ่านมักจะมีความรุนแรงมาแทนที่ค�าว่า อหิงสา 
เสมอ จึงเป็นเรื่องที่สังคมจะต้องพึงระวังเป็นอย่างยิ่งครับ
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C u s t o m   F i l e  ■   “จอม Project”

โห้ะ โห้ะ โห้ะๆๆๆๆ เสียงคุณลุงร่างใหญ่
ใจดีหนวดขาวเคราเฟิ ้มมม ที่คุ ้นชินใน

บรรยากาศประมาณทีผ่มนัง่พมิพ์ต้นฉบบัอยูน่ี้ 
ยังคงเป็นห้วงช่วงเวลาอันมีความสุข

อบอวลด้วยเสียงรื่นเริงบันเทิงจิต ผมก็
อยากแบบโลกๆ อยากให้เป็นดังนี้อยู่นานๆ
เท่าที่จะเป็นไปได้ ถึงแม้นในความเป็นจริง
นัน้ ความสขุย่อมอยูคู่ก่บัความยากล�าบากร�า่ไป 

มันเป็นของคู่กัน เป็นของคู่โลก เฉกเช่น 
มีขาวย่อมมีด�า มีดีย่อมมีเสีย ฉันใดก็ฉันนั้น 
ไม่ผิดไปจากความที่เคยเป็นอย่างนั้น เพราะ
สิ่งนี้มี สิ่งนี้ๆจึงมี แต่แบบสิ่งดีๆคู่ของดีๆ
กม็นีะ ใช่!!! เมือ่มโีคไน้ซ์ฯ ย่อมมเีครือ่งเสยีง                                                               
ดีๆไว้บริการคุณๆ หุ หุ

ความเดิมเมื่อฉบับที่แล้วคอลัมน์ “Cus-
tom File” ได้พาคุณไปเยี่ยมชมโครงการที่                                                  

โ พ ร เ จ็ ค ท์ ดาวกระจาย
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room ของโคไน้ซ์ฯทั้งโครงการ
กว่าร้อยชุด อันส่งผลให้บริษัท 
โคไน้ซ์ฯ กลายเป็นผู้น�าทางด้าน
ระบบเครื่องเสียง Multi-room ใน
ประเทศนี้แบบตัวจริงเสียงจริง                 
จะๆ แบบมีหลักฐานคาหนังคา                          
ตากันเลย จะบอกว ่าเราเป ็น
นัมเบอร์วัน (No.1) ในงานระบบ
เครื่องเสียง Multi-room นี้ก็น่า
จะได้นะๆ อิ อิ     

โดยครานีผ้มจะขออนญุาตน�า
ท่าน ไปเยี่ยมชมอีกหนึ่งบริษัท                                            
ยักษ ์ ใหญ ่ของวงการอสังหา-        
ริมทรัพย์ในบ้านเรา ที่ให้ความ  
ไว ้วางใจในระบบเครื่องเสียง 
Multi-room ของโคไน้ซ์ฯเรา แต่
จะไม่ใช่แนวอภิมหาพญาโพรเจ็คท์
ยักษ์เดี่ยวๆแบบแนว Toscana 
นะครับ แต่จะเป็นแนว “ดาว
กระจาย” ติดตั้งครอบคุมกันไป
ทกุๆโครงการในเครอืของบรษิทัฯ

อ ย ่ า ง ใ น บ ้ า น ตั ว อ ย ่ า ง
โครงการต่างๆหลายสิบโครงการ 
เป็นบริษัทที่ เจ ้าของโครงการ     
ได้ชื่อว่า เป็นเจ้าสัวรวยหุ้นอันดับ
หนึ่ งด ้านอสังหาริมทรัพย ์ ใน
ประเทศไทยหลายปีติดต่อเลย
เชียว นั้นก็คือ.....บริษัท พฤกษา

ยิ่งใหญ่ตระการตา เช่น โครงการ 
Toscana เขาใหญ่ ที่มีพื้นที่รวม
กันทั้งโครงการประมาณ 3,000 
ไร่ เรียกว่าน่าจะเริ่ดหรูอลังการ
งานสร้างและใหญ่ที่สุดในละแวก
เขาใหญ่นี้ 

โดยทางโครงการได ้เลือก
ติดต้ังระบบเครื่องเสียง Multi-
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เรียลเอสเตส จ�ากัด (มหาชน) ครับผม
ซึ่งต่อแต่นี้ไป กระผมขออนุญาตเรียก

สั้นๆเพื่อความกระชับว่า บริษัทพฤกษาฯ 
ก็แล้วกันนะจ้ะนาย โดยบริษัทพฤกษาฯได้                   
ให้ความการุณเลือกใช้ระบบเครื่องเสียง Multi-
room ของทางโคไน้ซ์ฯในบ้านตัวอย่างไปแล้ว
หลายสิบโครงการครับ ไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบ

เคร่ืองเสียงกับโคไน้ซ์ฯ ยังมีโครงการระดับ 
Big Big ของบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นอีกมากครับ 
ที่จะทยอยน�าพาท่านไปเยี่ยมชมในคราวต่อๆ
ไป แน่นอนนะครบัโครงการใหญ่ๆแบบนีย่้อม
เนื้อหอม ความหอมนั้นพัดไปไกล ใครต่อใคร
ก็ต้องจ้องเข้ามาหา แต่ท�าไมโครงการระดับ     
อภมิหาพญาโพรเจค็ท์เหล่านีจ้งึให้ความเมตตา          

ไว้วางใจ และเลือกเราโคไน้ซ์ฯ ได้เป็นผูร้งัสรรค์
เสียงเพลงในโครงการเหล่านี้ เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการส่งเสริมธุรกิจการค้าของโครงการ
คุณภาพเหล่านี้ มาครับ...ผมจะรับหน้าที่พา
ท่านไปเยี่ยมชมโครงการเหล่านี้กัน

ระบบยอดฮิท Hi Performance and 
Budget Save

ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดีย่ว หรอืคอนโด-                                   
มิเนียม เพราะโคไน้ซ์ฯสามารถ
ออกแบบระบบเครื่องเสียงให ้                                                   
สอดคล้องกับงบประมาณ และ
ตอบสนองความต้องการใช้งาน
ของแต่ละโครงการได้อย่างลงตัว 
นอกจากที่ ติด ต้ังผ ่ านไปแล ้ว
หลายโครงการ ก็ยังมีที่จะเปิด
โครงการอีกมากที่ยังต้องใช้ระบบ
เครื่องเสียงของทางโคไน้ซ์ฯเรา 
เพื่อขับกล่อม สร้างบรรยากาศ
ความสุนทีรย์ให้กับลูกค้าที่เข้ามา
เยี่ยมชมโครงการให้มีความรู้สึก
รืน่รมย์ เหมอืนกบัได้พกัผ่อนอยูท่ี่
บ้านของลูกค้าเอง และทางด้าน
พนกังานผูด้แูลโครงการเองกร็ูส้กึ
ผ่อนคลายในการที่มีเสียงเพลง
ประโลมเล้าเบาๆ ตลอดทั้งวันที่       
ได้ท�างานภายในโครงการ เรียก
ได้ว่าจะซื้อก็ง่าย จะขายก็คล่อง 
คุยอะไรก็รื่น ชุ่มชื่นหัวใจกันทั้ง
พนักงานผู ้ดูแลโครงการ และ
ลูกค้าผู ้มาเยือนในบรรยากาศ
แบบชิว ชิว ฟิน ฟิน ซึ่งทาง                                            
โคไน้ซ์ฯเองได้รับความไว้วางใจ
จากบรษิทัพฤกษาฯมากว่า 5 ปีแล้ว                                                          
ครับ ด ้ วยการดูแลบริการ ท่ี           
ครบวงจร ทั้งน�าเข้า ออกแบบ                                     
ติดตั้ ง โยกย ้ายอุปกรณ ์ เ ม่ือ
ต้องการที่จะติดตั้งในโครงใหม่ 
เรียกได้ว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

One Stop Service
ทีเดียวเชียว

โคไน้ซ์ฯเท่านั้นครับท่านที่
มีบริการครบๆแบบนี้ จังซี่ๆ ซิ 
บอกไห่หหหหหห

แบบนีเ้รยีก “คุม้จงุเบย” และ
ไม่ได้มีแค่ Toscana และพฤกษา
เท่านั้นนะครับ ที่ผูกปิ่นโตระบบ
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ช่ายยยคร้าบบบบ ถูกและดีมีที่เนี้ยยยย
ที่เดียว บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จ�ากัด 
ภูมิใจน�าเสนอ

ชุดเครื่องเสียง Multi-room แบบ Single 
Source 4 Zone เปิดฟังเหมือนกันทุกโซน 
แต่สามารถเปิด-ปิดและปรับระดับความดัง
อิสระได้ทุกโซน

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1. NAD C 326BEE Integrated Ampli-

fier 1 เครื่อง
2. Russound SDB 4.1 Speaker Selec-

tor 1 เครื่อง
3. Russound RSF6.1 In Ceiling Speak-

er 3 คู่

4. Russound 5B45 Outdoor Speaker 
1 คู่

Source by Owner (แหล่งสัญญาณแล้ว
แต่ลูกค้าจะเลือกใช้ครับ)

ด้วยอุปกรณ์เพียงเท่าที่บอกกล่าวท่านไป
นี้ บวกกับความเอาใจใส่ของเรา ราคาไม่ถึง
แสน!!! เพียงเท่านี้ก็เนรมิตโครงการมูลค่า

เป็นพันๆล้านของคุณลูกค้า ให้มี
เสียงเพลงขับกล่อม ดุจดังอยู่ใน
ทพิย์วิมานเลยทเีดยีวเทยีว เทวดา  
เอ้ยยยยยย

รูปแบบ 4 โซนล�าโพงที่ ใช ้
ติดตั้งเป็นแบบมาตรฐานในทุก
โครงการของพฤกษาก็คือ

โซนที ่1 ส�านกังานขาย ตดิตัง้             
ล�าโพง 1 คู่ Stereo

โซนที่ 2 บ้านตัวอย่างหลังที่
หนึ่ง ติดตั้งล�าโพง 1 คู่ Stereo

โซนที่ 3 บ้านตัวอย่างหลังที่
สอง ติดตั้งล�าโพง 1 คู่ Stereo

โซนที่ 4 บริเวณ Outdoor 
ติดตั้งล�าโพงกันน�้า 1 คู่ Stereo

ทุกๆโซนสามารถเปิด-ปิด 
ปรับระดับเสียงได้อิสระต่อกัน
นะจ้ะ แถมให้เสียงเป็น Stereo 
แท้ๆจร้า 

น่าสนไหมล่ะครับท่าน หาก
ท่านก�าลังมีธุรกิจที่ต้องการเสียง
เพลงดีๆ เพราะๆไว้เพือ่เสรมิสร้าง 
Look ในธุรกิจของท่านแล้วละก้อ 
ชุดนี้แหละครับ จัดไป!  

หรือจะเลือกปรับเปลี่ยนใน
แบบที่คุณพอใจ  

บอกความต้องการของคณุมา
ซิ แล้วเราจะจัดให้.....

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงแบบ
ไหน ล�าโพงชนิดใด

ฝังฝา ฝังผนัง แขวน วางพื้น 
วางหิ้ง Indoor Outdoor มีทุก
แบบ เลือกเอาไปใช้ให้พอจายยยย
เถอะพระเจ้าข้า.....

ฉบับหน้าจะพาท่านไปเยี่ยม
ชมโครงการไหนกันอีก อย่าลืม
มาชมกันนะจ้ะ คริ คริ
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E q u i p m e n t Review ■

   
องอาจ บุตรเริ่ม

Melody by SoundCaSt
W i r e l e s s  B l u e t o o t h  S p e a k e r  S y s t e m

หลังจากห่างหายไปจากชีวิตผู ้คนซะนาน มาหนนี้ 
อากาศหนาวสะใจคนที่คุ้นเคยกับอากาศร้อนอย่าง
เราๆ ท่านๆเหลอืเกนิ ซ�า้ยงัหนาวได้นานพอให้หยบิ
เอาเสือ้ผ้าชุดกนัหนาวออกมาปัดฝุน่ ซกัล้างเพือ่สวม

ใส่เดินรับลมหนาวก่อนปลายปี-ข้ามปีได้อย่างสุขส�าราญ 
พร้อมกับช่วยให้คิดถึงบุญคุณแสงแดด ที่เคยบ่มผิว

เกรียมไหม้ในฤดูร้อนขึ้นมาในทุกเช้ายามค�่าคืนอันเหน็บ
หนาวคืบคลานผ่านไป ท�าให้เช้าของฤดูหนาวเป็นเช้าแห่ง
ความสดชื่นแจ่มใส มีชีวิตชีวาเสียนี่กระไร

อรุณรุ ่งยามเมื่อฤดูหนาวมาเยือน วันใดที่เป็นวัน
พักร่างกายจากการจ็อกกิงเรียกเหง่ือ เพ่ือกระตุ้นให้ต่อม        
ใต้สมองหลงัสาร Endorphins หรอืทีส่่วนใหญ่เข้าใจในนาม
สารแห่งความสุข ผมชอบที่จะน่ังจิบกาแฟบนเก้าอ้ีสนาม 
รอรับไออุ่นจากแสงแดดอ่อนๆยามเช้า มีหนังสือดีๆซัก
เล่มเป็นเพือ่น โดยมเีสยีงเพลงจากวทิย/ุคาสเสท็ท์เปิดคลอ
เบาๆ บางครัง้ได้อาศยัฟังจากชดุเครือ่งเสยีงในบ้าน ทีเ่ดนิ

ทางผ่านบานประตู-หน้าต่างซึ่งเปิดบานอ้าไว้ เพื่อซึมซับ
ดนตรีที่เล็ดลอดออกมา แบบตามมีตามเกิด ไม่คาดหวัง
ประโยชน์ความเบิกบานที่ได้รับอย่างที่ควรจะเป็น

กระทั่งเมื่อเจอเข้ากับ Melody by SoundCast ช่วย
ให้บรรยากาศการหย่อนใจยามเช้ามีชีวิตชีวามากขึ้น เพิ่ม
รสกาแฟ เติมสีสันการท่องสวนอักษร ตลอดจนการไล่ตาม
ตวัโน้ตเตม็ไปด้วยรสชาต ิขนาดรปูทรงเลก็กระทดัรดัขนาด
พอๆกับวิทยุ/เทปกระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก น�้าหนักเบา สะดวก
ที่จะวางตรงไหนก็ได้ บนโต๊ะกาแฟ เก้าอี้สนาม หรือบน
พ้ืนหญ้า พื้นปูน อยู่ในวิสัยที่ท�าได้ทั้งส้ิน ด้วยเพราะได้ถูก
ออกแบบให้ทนต่อทกุสภาพดนิฟ้าอากาศ ทนหนาว ทนร้อน 
ทนความชื้น ท�างานด้วยรีชาร์จแบตเตอรีย์ ไม่ต้องอาศัย
เชื่อมต่อสายไฟกับเต้าเสียบให้ยุ่งยาก

คุณสมบัติ

Melody by SoundCast เป็นล�าโพงเอนกประสงค์ 
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ที่นิยมในปัจจุบันเช่น Pandora, Spotify, Rhapsody และ
อื่นๆที่มีให้เลือกอย่างมากมาย ในขณะที่ผู้ทดสอบเลือก     
ใช้ iTune (AAC), TuneIn Radio และ Tonido (FLAC) 
ด้วยเหตุผลเดียว คือความคุ้นเคย

Melody by SoundCast ท�างานด้วยรีชาร์จแบตเตอรีย์ 
Lithium-ion สามารถใช้งานได้นานต่อเนือ่ง 20 ชัว่โมง จาก
การชาร์จต่อครั้ง เป็นแบตเตอรีย์ประสิทธิภาพสูง สามารถ
จ่ายกระแสป้อนการท�างานของล�าโพงแบบไฮ-โวลูมได้เต็ม
ที่ ใช้ไดรเวอร์ขับเสียงแบบ Four Full-Range Hi-Q 3” ที่
ถูกออกแบบให้สามารถขับเสียงทุ้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีมุมกระจายเสียงในระบบสเตรีโอรอบตัว 360 
องศา มีภาคขยายเสียงในแบบ Proprietary SoundCast 
DPAT (Dynamic Power Amplification Technology) ที่
สามารถกระจายเสียงได้เต็มพลังโดยปลอดจากความเพี้ยน 
มีสายชาร์จให้ทั้งแบบ AC พร้อมปล๊ักอะแด็พเตอร์ส�าหรับ
เต้าเสียบไฟทุกมาตรฐานสากลให้ใช้งานได้อย่างครอบคลุม, 
Micro-USB และปล๊ักเสียบสายชาร์จกับรถยนต์ ล�าโพงมี  
รูปทรงกระบอกเรียวขึ้น ฐานมีเส้นผ่าสูงกลาง 9 นิ้ว สูง 
9.5 นิ้ว หนัก 9 ปอนด์ (4 กิโลกรัมโดยประมาณ)

ผลจากการใช้งาน

Melody by SoundCast บรรจกุล่องจากโรงงานพร้อม
แบตเตอรีย์ที่มีก�าลังพร้อมใช้ผนึกอยู่ในเครื่อง อย่างไรก็
ดี ก่อนใช้งานจริงควรชาร์จแบตเตอรีย์ให้เต็มซะก่อน โดย
สังเกตจากไฟชาร์จสีแดงดับลงเมื่อประจุแบตเตอรีย์เต็ม
ก�าลัง ฟังค์ชันใช้งานเรียบง่าย มีให้ใช้เท่าที่จ�าเป็นมีสวิทช์
เปิด/ปิด สวิทช์บลูทูธ ปุ่มเล่นเพลง ปุ่มหยุดเพลงชั่วคราว 
ปุ่มค้นหาเพลง ปุ่มเร่ง/ลดเสียงแยกอย่างอิสระ เปิดโอกาส 
ให้บังคับใช้งานได้ทั้งที่ตัวล�าโพง และสั่งผ่านสมาร์ทโฟน 
หรือ Music Player อื่นๆได้โดยตรง

การรายงานผล Melody by SoundCast ผู้ทดสอบ   
ได้ใช้อุปกรณ์ซึ่งประกอบ iPhone 5 และ 21.5 inch, iMac 
(2.9 GHz Intel Core i5) โดยใช้ไอโฟน 5 เล่นไฟล์เพลง 
AAC ที่ Bit Rate 320 kpbs และใช้ iMac ท�าหน้าที่เป็น 
Cloud Stream Music เล่นไฟล์เพลงสกุล FLAC ผ่าน 
Tonido แอพบน iPhone 5 

ก่อนอื่นๆต้องบอกว่า Melody by SoundCast 
ออกแบบมาดมีาก ตวัถงัพลาสตคิสขีาวนวลดมูรีสนยิมมาก 
น่าจับน่าเป็นเจ้าของ การเชื่อมต่อบลูทูธท�าได้สะดวก แค่

ออกแบบใช้งานโดยการเชื่อมต่อกับสื่อสมัยใหม่ผ่าน Blue-
tooth v3.0 หรือด้วยสายสัญญาณสเตรีโอแบบมินิแจ็ค 
สามารถน�าออกใช้งานนอกสถานที่ได้สะดวกสบาย ดีไซน์
สวย น�้าหนักเบา ตัวเรือนท�าด้วยพลาสติคเนื้อดีกันน�้า
กระเซ็น กันแสงยูวี สีงาช้างสามารถวางอวดโฉมบนโต๊ะ
ท�างาน ชุดรับแขก หรือตู้โชว์ได้ไม่อายผู้คน

การเชื่อมต่อแหล่งรายการผ่าน Bluetooth มีความ
สะดวกอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับสมาร์ทโฟนต่างๆ ทั้ง iOS 
ของ Apple และ Android สารพัดยี่ห้อ หรือจะใช้งานกับ
อปุกรณ์ Stream Music บน Cloud Computer ผ่าน Apps 
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กดสวิทช์บลูทูธที่บนตัวล�าโพง (เห็นได้จากดวงไฟสีน�้าเงิน
กระพริบขึ้น) พร้อมกับเปิดใช้งานบลูทูธที่ไอโฟน ทั้งคู่จะ      
ใช้เวลาสแกนหากนัไม่นาน และเมือ่กดสัง่ให้เชือ่มต่อบลทูธู
ที่ไอโฟน ดวงไฟสีน�้าเงินบนตัวล�าโพงจะหยุดกระพริบ น่ัน
หมายถึงการเชื่อมต่อมีขึ้นโดยสมบูรณ์ และพร้อมส�าหรับ
เล่นเพลงได้ทันที 

และทันทีที่กดปุ่ม Play เล่นเพลง Wide River to 
Cross ของ Diana Krall, Glad Rag Doll พลันพบว่า 
เสียงที่ Melody by SoundCast ขับขานออกมาดีเกินกว่า
ที่คาดหวังไว้มาก ใหญ่กว่าขนาดของตัวล�าโพงที่มองเห็น 
สมัผัสถงึพลงัดนตร ีและเนือ้เสยีงทีค่วรค่าแก่การชืน่ชม ทัง้          
รายละเอียด น�้าหนัก และบรรยากาศ สิ่งเดียวที่ดูเหมือน
จะเป็นจุดอ่อนเล็กน้อยนั่นก็คือ บรรยากาศสนามเสียงใน
แบบสเตรีโอ ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดของล�าโพงชนิดน้ี เป็นเร่ือง
ที่ต้องท�าใจ และต้องยอมรับว่าต่อให้เป็นล�าโพงท่ีออกแบบ
มาดีแค่ไหน ภายใต้ข้อก�าหนดด้านการออกแบบเพื่อใช้งาน
แบบเดียวกัน สัมฤทธิ์ผลย่อมไม่แตกต่างไปจากสิ่งที่ควรจะ
เป็น เพราะเมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายการออกแบบ โดยถือ
วัตถุประสงค์เป็นตัวตั้ง ขอยืนยันว่า Melody by Sound-
Cast สามารถน�าเสนอเนือ้หาเข้าถงึเป้าหมายได้อย่างครบ
ถ้วน การใช้งานในออฟฟิศที่มีการจ�ากัดพื้นที่จะได้ผลงาน
ดกีว่าน�าออกใช้งานนอกอาคารซึง่เป็นทีเ่ปิดโล่ง อย่างไรกด็ี                                                            
ภายใต้ดีไซน์ที่ให้การกระจายเสียงในทุกทิศทาง 360 องศา 
ไม่ว่าจะนั่งฟังตรงไหน ผู้ฟังจะได้ยินเสียงในแบบเดียวกัน
เหมือนกันทุกๆคน จะแตกต่างกันบ้างทั้งนี้ขึ้นอยู ่กับ
ประสิทธิภาพการท�างานของโสตประสาทของแต่ละบุคคล

เสียงร้องของ Christine McVie ในเพลง Songbird 
(Fleetwood Mac, Rumours) ขับขานออกมาได้อย่าง
น่าฟังเหลือเกิน กลมกลืนได้อารมณ์กับเสียงเปียนโนท่ี
เธอบรรเลงเป็นจุดเด่นอีกประการของล�าโพงชุดนี้ รวม
ถึงความหลากหลายในการขับประสานเสียงดนตรีนานา
ชนิดในวงบรรเลงเพลงคลาสสิคในเพลง Rhapsody in 
Blue (Gershwin-Rhapsody in Blue, An American in 
Paris/Bernstein, New York Philharmonic) ก็ท�าได้ดีเช่น
กัน ยิ่งเพลงบรรเลงเครื่องดนตรีน้อยชิ้นอย่าง Pablo de 
Sarasate - Habanera Op.21 No.2 (Virtuoso Violin, 
Itzhak Perman) ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ท้ังเสียงไวโอลิน เสียง
เปียนโนฟังได้ไพเราะสุดจะบรรยาย ทั้งได้ความสนุกใน
จงัหวะอารมณ์เพลงเต้นร�า-แทงโก ได้อย่างสวยงาม หรอืใน

เพลง Pablo De Sarasate-Ziguenerweisen Op.20 แทรค็
สดุท้ายในอลับมัเดยีวกนั ซึง่มเีสยีงดนตรใีนวงออร์เคสตรา
วงใหญ่เพิ่มเข้ามา ก็สามารถถ่ายทอดรายละเอียดดนตรีที่                                                   
ซับซ้อนและบรรยากาศโศรกเศร้าได้อย่างกินใจ

สรุป

ยามฟัง Melody by SoundCast เบาๆขณะท�างาน 
หรือขณะหย่อนใจขณะดื่มด�่ารสกาแฟยามเช้ายังได้ราย
ละเอยีดชิน้ดนตรคีรบถ้วน ขณะเร่งเสยีงเพิม่ขึน้ในระดบัปกติ
ทุกอย่างยังไปได้ดี เร่งเสียงเพิ่มอีกนิด อีกนิด และอีกนิด 
ตามพฤติกรรมการฟังที่คุ้นเคยเมื่อต้องพิเคราะห์คุณภาพ
อย่างเคร่งครัด ยังปรากฏว่าโทนเสียงมีความสมดุล และ
ไดนามคิส์คงสภาพอยูใ่นความควบคมุไว้ได้ตลอดย่านความถี่ 
อย่าเร่งโวลมูสงูเกนิถ้าไม่ต้องการฟังเสยีงโหวกเหวกจากการ
ท�างานเกินก�าลัง ล�าพงัความดงัในระดบัปกตมิคีวามชดัเจน 
และมีคุณภาพที่ไม่ว่าใครก็ไม่อาจปฏิเสธได้ลง ขอร้องเพียง
ประการเดียว อย่าใช้มาตรฐานนักฟังหูทองเข้ามาตัดสิน 
ตัดประเด็นนี้ไปได้ เชื่อว่าล�าโพงบลูทูธชิ้นนี้จะไม่ท�าให้คุณ    
ผิดหวัง ในทุกบรรยากาศ และสถานที่ที่น�าไปใช้งาน
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I n - H o u s e Test ■

   
อธิวัฒน์

NAD C 446
D i g i t a l  M e d i a  T u n e r 
เ ร า ย ก  " โ ล ก " ม า ไ ว้ ที่ นี่

ต้
องยอมรบัว่าแหล่งโพรแกรมทีก่�าลงัได้รบัความนยิม
ขึ้นมาอย่างเงียบๆแต่เริ่มครองใจคนรักดนตรีมาก
ขึ้นเรื่อยๆนั้น ก็คือ Internet Radio นี่เอง

ตั้งแต่สมัยโพรแกรม iTune เริ่มมีใหม่ๆ หลาย
คนก็ต้องอิ่มอกอิ่มใจกับการที่ได้ฟังสถานีวิทยุโปรดตาม
แนวเพลง ตามเมืองต่างๆที่ทาง iTune รวบรวมไว้ใน
ส่วนของ Radio มากมายหลายร้อยช่อง แม้ว่าตอนนั้นขีด
ความสามารถในการรับสถานีวิทยุเหล่านี้จะต�า่มาก เพราะ          
อินเตอร์เน็ทยังไม่แรงกันมาก ต้องเลือกการส่งสัญญาณ
เป็นแบบต�่าสุด ซึ่งก็ให้คุณภาพเสียงที่ต�่าต้อยพอๆกับฟัง
เพลงผ่านทางหูโทรศัพท์ แต่หลายคนก็ฟังกัน เพราะบ้าน
เราหาช่องวิทยุที่เปิดเพลงตามใจคนฟังไม่ค่อยจะได้

จนมาภายหลัง เม่ือ Hi-Speed Internet เริ่มกว้าง
ขวางขึน้ เรากเ็ริม่ทีจ่ะฟังเสยีงเพลงจากอนิเตอร์เนท็ เรดโิอ                                            
ที่มีคุณภาพได้มากยิ่งข้ึน เพราะสามารถเลือกการส่งที่       
ให้คณุภาพเสยีงดขีึน้ได้ง่ายขึน้ เรากเ็ริม่ต้นทีจ่ะตัง้ข้อสังเกต
กนัแล้วว่า คณุภาพเสยีงท่ีได้จากช่องอนิเตอร์เนท็ เรดโิอ ที่
ส่งมาดีๆนั้น มันไว้เนื้อเชื่อใจกันได้เลยทีเดียว หลายๆช่อง 
ดีในระดับที่ไม่บอกว่าฟังวิทยุอยู่ก็คงไม่มีใครเชื่อ ต้องนึกว่า
ฟังซีดีอยู่เลยก็มี 

พูดถึงตรงนี้ ก็ต้องอธิบายว่าอินเตอร์เน็ท เรดิโอ ส่วน
ใหญ่จะท�าการส่งสญัญาณผ่านทางอนิเตอร์เนท็ โดยรปูแบบ
ที่เรียกว่า Streaming คือ การบีบอัดสัญญาณและส่งผ่าน
เข้ามาทางคอมพิวเตอร์ของเรา สัญญาณที่ส่งมาจะถูกบีบ
เป็นสองรูปแบบหลักๆคือ MP3 และ AAC ส่วนข้อมูลนั้น
จะถูกบีบลงมาลักษณะเดียวกับการบีบอัดสัญญาณ คือเริ่ม
ตั้งแต่ 24 KBPS ไปจนถึงระดับ 320 KBPS ซึ่ง ตัวเลข 
ยิ่งสูงก็จะยิ่งให้คุณภาพเสียงที่ดี โดยเท่าที่ฟังมา ระดับการ
บีบอัดระดับ 64 KBPS นั้น อยู่ในระดับที่ “พอได้” ในขณะ
ที่ 128 KBPS นั้น อยู่ในระดับ “OK เลย” ส่วน 320 KBPS 

นั้นอยู่ในระดับ “แจ่มจ๊ะ” คือ เกือบเท่าซีดีก็ว่าได้
ทีนี้การที่เราจะฟังอินเตอร์เน็ท เรดิโอ ผ่านระบบเสียง

ในบ้านนัน้ต้องท�าเช่นไร หลกัๆกค็อื เราต้องมคีอมพวิเตอร์ 
ในคอมพิวเตอร์เวลาเราจะฟัง เราก็ต้องเข้าเว็บของสถานี
วทิยทุีเ่ราต้องการฟัง หรอืไปเข้าเวบ็ Internet Radio Portal 
เช่น tunein.com, lastfm.com เป็นต้น จากนั้นก็ไปเลือก
หาสถานีกันตามชอบ เวลาฟังก็ควบคุมเพลงระดับเสียง
จากคอมพิวเตอร์ แล้วปล่อยสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ไป
เข้า DAC ที่อยู่ภายนอก ซึ่งก็ต่อเข้าชุดเครื่องเสียงอีก
ทีหนึ่งนั่นเอง

ซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่า การที่เราจะฟังอินเตอร์เน็ท 
เรดิโอ นั้น เราต้องมีคอมพิวเตอร์ เป็นหลักในห้องฟัง

แล้วทีนี้ ถ้าถามว่าหากเราไม่ต้องการให้ในห้องฟัง
ของเรามีคอมพิวเตอร์ล่ะ? ถ้าเสียงรบกวนจากพัดลม
คอมพิวเตอร์มันเกินที่เราจะรับได้ หรือบางคนไม่ถูกกับ
คอมพิวเตอร์เลย หรือบางคนก็แสลงใจเหลือเกินที่จะเห็น
คอมพิวเตอร์อยู่ในห้องฟัง แล้วจะท�าไงดี ถึงจะได้มีโอกาส
ที่จะฟังวิทยุดีๆจากทั่วโลก?

ค�ำตอบอยู่ที่นี่ครับ NAD C 446 Digital Media Tuner 
เครื่องนี้นี่เอง

NAD C 446 นัน้ เป็นเครือ่งแบบใหม่ล่าสดุที ่NAD ท�า
เพิม่ขึน้มาเพือ่ทีจ่ะตอบสนองความต้องการในการใช้ฟังเพือ่
ฟัง Digital Media ที่ครอบคลุมและหลากหลายมากที่สุด 
โดยสามารถตอบสนองความต้องการได้ดังนี้

1. เป็นจูนเนอร์ AM/FM แบบอะนาล็อกดั้งเดิม
2. เป็นเครื่องรับอินเตอร์เน็ท เรดิโอ จากสถานีต่างๆ

ทั่วโลก
3. เป็นเครื่องเล่นไฟล์เพลงดิจิทัลผ่านทางช่อง USB 

ด้านหน้า (รองรับ MP3, FLAC, WMA, WAV และ AAC)
4. เป็นเครื่องเล่นเพลง Netrwork Player ที่ท�าการดึง
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แม้ผมจะเป็นคนทีพ่อเป็นเรือ่งคอมพวิเตอร์ แต่หากมาเป็น
เรื่อง Network นี่ บ่องตงๆว่า ไม่ค่อยจะเป็นเรื่องเป็นราว
เท่าไหร่ครบั แต่กท็�าใจดสีูเ้สอื วดัดวงเอา ยก C 446 ไปลองที่
บ้านให้รูแ้ล้วรูร้อด ท�าตวัเหมอืนกบัเราเป็นลกูค้าทีซ่ือ้ไปแบบ                                                                         
งงๆ แล้วเอาไปเซ็ทเองดูสิว่าจะเป็นอย่างไร 

ซึ่งก็ปรากฎว่า มันช่างง่ายเหลือเกินครับ
แรกเริม่ ต้องบอกข้อส�าคญัทีส่ดุครบั คอืผูท้ีจ่ะใช้ C 446 

เป็นอินเตอร์เน็ท เรดิโอ จูนเนอร์ นั้น “ต้อง” มีระบบ
เซิร์ฟเวอร์ในบ้านนะครับ ระบบเซิร์ฟเวอร์ในบ้านนั้น คือ
อะไร ผมก็บอกยากเพราะไม่ค่อยเก่ง เอาเป็นว่าง่ายๆคือ 
บ้านท่านจะต้องมีระบบ Internet High Speed ครับ เวลา
ท่านติดต่อให้ช่างมาติดตั้งระบบไฮ สปีด อินเตอร์เน็ท ร้อย
ทัง้ร้อยเขาจะมาพร้อมกบัเครือ่งทีเ่รยีกว่า Internet Modem 
Router ครบั ส่วนใหญ่กจ็ะเป็นเครือ่งทีส่ามารถส่งสญัญาณ
อินเตอร์เน็ทไร้สายไปทั่วบ้านของท่านได้นั่นเองครับ

และถ้าท่านมเีครือ่งทีว่่า และทีบ้่านท่านเล่นอนิเตอร์เนท็
จากจุดไหนในบ้านก็ได้ นั่นแสดงว่าท่านจะสามารถเล่น C 
446 ได้ครับ

(ในคู่มือของ C 446 จะมี Quik Start Guide ให้ ดู
ตามไปด้วยครับ)

ต่อแบบมีสาย LAN
เมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้ว ต่อ C 446 เข้ากับเครื่องเสียง

ของท่านแล้ว จัดวางเครื่อง ถ้าบังเอิญ C 446 ของท่าน
วางอยู่ใกล้เครื่อง Router แล้ว สามารถเสียบสาย LAN 
จาก Router มาได้ไม่น่าเกลียด ก็แนะน�าให้เสียบสาย LAN 
ครับ เพราะว่า ยังไงๆการต่อเน็ทเวอร์คผ่านสาย LAN นั้น
เสถียรกว่าแบบ Wi-Fi อยู่แล้ว โดยต่อสาย LAN มาเข้าที่
ช่อง Ethernet ที่ด้านหลังของ C 446 ได้เลยครับ

และหากเป็นการต่อแบบสาย LAN ท่านก็ไม่ต้องท�า
อะไรเลยครับ เสียบปุ้บเล่นได้ปั้บ ข้ามไปเลือกสถานีได้เลย 
ไม่ต้องท�าอะไรทั้งสิ้นครับ Plug and Play ของแท้ครับ 

ต่อแบบไร้สาย Wi-Fi 
ส่วนใครทีเ่ครือ่ง C 446 อยูห่่างคนละห้องกับ Router ก็

ไม่ต้องกงัวลครบั เล่นแบบไร้สายกส็ะดวกด ีให้เอาเสา Wi-Fi 
ที่ C 446 ให้มาด้วยจัดแจงหมุนๆเข้าไปครับ จากนั้นก็มา
เตรียมเซ็ท-อัพกันครับ

เมื่อต่อเสาอากาศ เปิดเครื่องขึ้นมาแล้ว ขั้นตอนก็ท�า
ดังน้ีครับ จะท�าด้วยการกดหน้าปัดเครื่องก็ได้ หรือจะกด
จากรีโมทก็ได้ครับ (ดูภำพปลำกรอบครับ)

เพลงจากคอมพิวเตอร์, มือถือ, NAS Hard Disk ที่มีระบบ 
UPuP (Universal Plug and Play) มาท�าการควบคมุ เลอืก
เพลง จัด Playlist และอื่นๆได้ รองรับไฟล์ MP3, FLAC, 
WMA, WAV และ AAC 

โดย C 446 นัน้ จะท�าการรองรบัสญัญาณเหล่านีผ่้านทาง
ระบบ Server ภายในบ้านของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบไร้สาย                                                                            
Wi-Fi หรอืแบบมสีาย LAN ซึง่เมือ่สญัญาณรบัเข้ามานัน้ ก็
จะได้รบัการแปลงให้เป็นอะนาลอ็กด้วย DAC คณุภาพสงูใน
ตัวแบบ 24/192 แล้วก็ปล่อยเป็นอะนาล็อกผ่านช่อง RCA 
ไปเข้าที่ระบบเสียงของคุณนั่นเอง

ว ่าง ่ายๆเป็นการดึงกับฟีเจอร์การเล ่นเพลงจาก
คอมพิวเตอร์ของคุณออกมา อยู่ในเคร่ืองเสียง “แท้ๆ” 
และตัดเสียงแห้งๆแบบคอมฯออกไปให้พ้นจะระบบ!

รูปลักษณ์

ภายนอกของ C 446 นั้น ก็เหมือนกับจูนเนอร์ NAD 
ทั่วไปแหละครับ ดูๆไปก็ดูไม่ออก ถ้าไม่เห็นเสา Wi-Fi ที่ติด
ตั้งอยู่ด้านหลัง แผงหน้าสีเทาด�าขรึมเรียบตามแบบ NAD 
ปุ่มคอนโทรลต่างๆมีเท่าที่จ�าเป็น เร่ิมจากทางซ้าย ปุ่ม
ปิด-เปิด, ถัดมาเป็นปุ่มเลือกแหล่งโพรแกรม, เลือกเล่น
หรือหยุด, เลือกการแสดงผลหน้าจอ, จอแสดงผล, ปุ่มเข้า
การ Set Up, ปุ่มย้อนออก และลูกบิด ซึ่งจะใช้ในการเลือก
ฟังค์ชันต่างๆ

ด้านหลงันัน้มตีัง้แต่ช่องต่อเสาอากาศวทิย,ุ ช่องเอาท์พทุ 
RCA, ช่องเสียบเสา Wi-Fi, ช่องเสียงเสา DAB (วิทยุ 
Digital มีเฉพาะทางยุโรป), ช่องต่อสาย LAN, ช่อง Digital 
Out แบบ Optical, ช่อง RS 232 ส�าหรับเชื่อมกับระบบ 
Control, ช่อง Trigger สัง่ปิด-เปิดจากเครือ่งอืน่ๆ และช่อง
ต่อสายไฟแบบ IEC แต่เป็นแบบ 2 ขา (ดังนั้นการพลิกขั้ว
ปลั๊กเพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุดจึงจ�าเป็น)

การใช้งาน และเซ็ท-อัพ

การฟังAM/FM
ไม่ต้องอะไรมากนะครับ ง่ายๆคือ ต่อสายอากาศแล้ว

กจ็นูแบบ AM/FM ทัว่ไปครบั ผมเรยีนตรงๆเลย เม่ือคณุมี
อนิเตอร์เนท็ เรดโิอ อยูใ่นมอืแล้ว ช่องสถานแีบบอะนาลอ็ก  
ดั้งเดิม คงกลายเป็นเรื่องรองไปจริงๆ

การฟังอินเตอร์เน็ท เรดิโอ
แรกเริ่มเดิมทีก็หวั่นใจครับ กลัวว่าจะปรับตั้งไม่เป็น     
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7. ใส่ Password ครับ ก็เป็น Password เดียวกันกับ
ที่เราใช้ Log In เข้า Internet ครับ ใส่เสร็จก็ OK ครับ

8. รอสักพัก ถ้าไม่ใส่ Password ผิด ก็จะเชื่อมต่อ    
กันได้

แค่นีเ้ครือ่งกพ็ร้อมทีจ่ะเล่นอนิเตอร์เนท็ เรดโิอ ละครบั

การฟังอินเตอร์เน็ท เรดิโอ

เมื่อเราเข้าท�าการเชื่อมต่อ
เข้ากบัระบบเนท็เวอร์คในบ้านเรา   
ได้แล้ว ต่อไปก็ไปเลือกฟังสถานี
ของเรากันครับ เมื่อเราเลือก      
อินเตอร์เน็ท เรดิโอ ขึ้นมา มันจะ
มีมาให้เลือก 4 บรรทัดคือ

1. My Favorite อันนี้เป็น
ช่องที่เรา MEM ไว้ครับ เริ่มแรก
จะไม่มีอะไร

2. Local (Thailand) จะขึ้น
มาเพื่อเลือกช่องท้องถิ่นของบ้าน
เรา (ทีม่กีารส่งแบบอนิเตอร์เนท็)

3. Stations สถานีทั้งหมดจะ
อยู่ที่นี่ครับ 

4. Podcasts เป็นรายการ
ต่างๆทีม่ใีห้เลือกฟังกัน ประมาณ
ไม่สดเหมือนวิทยุครับ

เราอยากฟ ั ง วิทยุ ก็ เ ลื อก 
Stations เข้ามาครับ ซึ่งเมื่อเข้า
มาแล้วก็จะมีให้เลือกคือ

1. Location เลือกสถานี
ตามประเทศต่างๆเลยครับ เริ่ม
ตั้งแต่เลือกทวีป แล้วเข้าไปเลือก
ประเทศต่างๆครับ A ยัน Z ครับ

2. Genre เลือกตามแนว
เพลง ทุกแนวที่มีในโลกใบนี้ครับ

3. Search Stations นึกถึง
สถานีไหน เลือกมาตรงนี้ครับ 
เช่นอยากฟังเพลงรัก ใส่ค�าว่า 
Love Radio กไ็ปใส่ค�านีล้งไป ทนีี้
สถานีที่เปิดเพลงรัก ทั้งโลกนี้ก็จะ
โผล่มาให้คุณเลือกครับ

1. กดซีตุ้บ เอ้ย Set Up ครับ
2. จะเห็นขึ้นมาว่า Network Setup กด OK เลยครับ 

(ถ้าเป็นหน้าปัดก็กดที่ปุ่มลูกบิดใหญ่ครับ)
3. เลือก Wireless Set Up ครับ
4. เลือก View Network ครับ
5. รอสักพัก Network ละแวกใกล้เคียงจะขึ้นมาครับ
6. เลือก Network ที่เราต้องการ
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4. Popular Stations ก็จะเป็นช่องที่คนทั่วโลกชอบฟัง
กันเป็นพิเศษครับ  

เอาล่ะ มาถงึตรงนีผ้มขอพกัยกก่อน มาฟังอนิเตอร์เนท็ 
เรดิโอ กันก่อน ผมพบว่าสถานที่ที่ออกมาให้เลือกนั้น มัน
ช่างเยอะจริงๆ เยอะอย่างไม่รู้จะเลือกฟังอะไรกันดี ดังนั้น
ผมจึงเลือกการฟังตามแบบ Genre เอาไว้ก่อน ผมเป็นคน
ชอบฟัง Jazz ผมก็จะเลือก Jazz จากน้ันสิ่งที่ท�าได้ก็ “ไล่
ฟัง” ไปทีละช่องละครับ ผมแนะน�าเลยว่า งานหนักของ
ท่านในช่วงแรกๆก็คือการไล่ฟังเลือกช่องที่ถูกใจนี่แหละ
ครับ ไล่ฟังไปเรื่อยๆๆและเรื่อยๆ พอเจอช่องที่ถูกใจ หรือ
เปิดเพลงแบบที่เราชอบ ก็กด MEM ครับ สถานีนั้นก็จะไป
เข้าที่ My Favorites เลย วันหลังเราก็ไปเลือกจากตรงนั้น
จะง่ายกว่าครับ

การเข้าช่องแต่ละสถานีนั้น ค่อนข้างเร็วครับ แน่นอน
ว่ามันคงไม่เปลี่ยนเร็วแบบ พรืดๆเหมือนตอนที่เราเลือก 
FM ธรรมดา คอืจะมช่ีวงเวลาของการ Connect และ Buffer 
อยูบ้่าง มีหลดุบ้าง ตดิบ้างไม่ซเีรยีสครบั รบัช่องนีไ้ม่ได้ กม็ี
อีกเป็นพันช่องให้เลือก เลือกไปเรื่อยครับ

จากการฟัง ผมพบว่าหากจะฟังช่องทีใ่ห้คณุภาพเสยีงทีด่ี
พอในระดับที่ “รับได้” นั้น ต้องเป็นช่องที่มีการส่งมาระดับ 
MP3/128 KBPS เป็นต้นไปครับ เสียงที่ได้นั้นจะดีมากเลย 
อย่างบางช่องส่ง 320 KBPS นี่เรียกว่า ไม่แพ้ซีดีเลย เสียง
ดีครับ ช่องที่ผมชอบมากๆเรียกว่า แค่สองช่องก็คุ้มแล้ว ก็
คือ Audiophile Jazz มาจากกรซีครบั เปิดเพลงแจสส์เสยีง
ดีที่ 320 KBPS เสียงดีมากๆเลย ไม่มีโฆษณาคั่น อีกช่องก็ 
LINN Jazz ครับ อันนี้ก็หายห่วง เสียงดีมาก แค่สองช่อง
นี้ ผมเปิดเพลงได้ยาวนั้นทั้งวันไม่มีเบ่ือเลยครับ นอกจาก
นั้นช่องต่างๆก็ฟังกันไปเรื่อยๆครับ ช่องดังๆมากันครบ 
Jazzradio, Radio1, SkyFM นี่ หาดีๆเจอครับ แต่ต้องอึด
หน่อยเพราะช่องสถานีมันเยอะจริงๆ

เยอะแบบที่เรียกว่า ผมว่าหากไล่ฟังกันไปทีละช่อง ทุก
แนวนี่ ปีนึงก็ไม่ครบครับ

ส�าหรับคุณภาพเสียง บอกได้เลยว่ากับช่องที่ส่งดีๆ 
(มีมากมายไม่รู้จบ) เสียงที่ได้นั้นดีมาก เบสส์อิ่มนุ่มใหญ่ดี 
เสียงแหลมสะอาดสะอ้าน แนวเสียงออกไปทางอิ่มเอิบอุ่น
นุ่มนวลแบบ NAD ชัดเจนเลยครับ เสียงไม่แห้ง มีความ
เป็นอะนาล็อกสูง ฟังได้ทนและนาน (ส�าคัญส�าหรับวิทยุ) 
ไม่มีเสียงรบกวน เงียบ ท�างานราบรื่นครับ

กับช่องที่ส่ง 64 KBPS หรือต�่ากว่า คุณภาพเสียงก็   

โอเคครับ พอๆกับจูนเนอร์อะนาล็อก คือ อาจจะฟังได้ถึง
การบีบอัดในย่านเสียงแหลมบ้าง แต่หากเราฟังสถานีข่าว 
หรือสถานีเพลงพ็อพ แบบเปิดเป็นแบ็คกราวน์ด มิวสิค ไป
เรื่อยๆละก้อเหลือกินเหลือใช้แล้วละครับ

สรปุในส่วนของอนิเตอร์เนท็ เรดโิอ กบ็อกได้ค�าเดยีวว่า 
“สุโค่ย” ครับ สุดยอดจริง แค่จุดนี้จุดเดียวก็คุ้มค่าเหลือเกิน
แล้วละครับ อย่าลืมนะครับ เพลงที่เราฟังนี่ “ฟรี” ล้วนๆ
นะครับ

UPnP

อีกจุดหนึ่งที่ท�าให้ความคุ้มค่าของ C 446 
เพิ่มขึ้นไปอีกระดับก็คือ การที่ตัว C 446 ท�า
หน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมข้อมูลเพลง
จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ซึ่งการใช้งานก็ไม่
ได้ยากเย็นอะไรเลย มาดูกันครับ 

UPnP นัน้ย่อมาจาก Universal Plug and 
Play ครับ ว่ากันง่ายๆคือ มาตรฐานกลางที่
ท�าให้เครื่องหรืออุปกรณ์แต่ละเครื่อง คุยกัน
ผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ในบ้านกันได้อย่างง่ายๆ
คือ แต่ละคนพอเจอกันก็คุยกันได้เลย ไม่ต้อง
เสียเวลาท�าการเซ็ท-อัพตั้งค่า IP อะไรให้ยุ่งยาก 

อย่าง C 446 นั้น ก็รองรับระบบ UPnP ครับ นั่น
ก็หมายความว่า มันสามารถที่จะน�าเอาข้อมูลเพลงจาก
อุปกรณ์ที่รองรับ UPnP ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรือ  
มือถือ มาเล่นผ่าน C 446 ได้ด้วย! 

ยกตัวอย่างง่ายๆครับ ในคอมพิวเตอร์ผมมีโพรแกรม
ฟังเพลง JRiver ซึ่งโพรแกรมนี้รองรับ UPnP ครับ มือถือ 
Samsung Galaxy S3 ของผมกร็องรบั UPnP ครบั โดยใน
มือถือของผมนั้น มี App ชื่อ Gizmo ซึ่งเป็น App ส�าหรับ                                                 
ควบคมุโพรแกรม JRiver อยูด้่วย สิง่ทีผ่มท�าคอื

1. เปิดเครื่อง NAD C 446 แล้วเลือก 
Source ไปที่ UPnP

2. เปิดคอมฯ เปิดโพรแกรม JRiver
3. เปิดมือถือ เปิด App Gizmo
4. พอ Gizmo ขึ้นมา ผมเลือก Option 

เลือกการเล่น ว่าจะให้เล่นผ่านอะไร ตอนนี้พอ
เปิดขึ้นมา ก็จะเจอเลยว่ามี NAD C 446 เพิ่ม
ขึ้นมาใน List (ดูรูปครับ)

5.เลือก NAD C 446
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6. จากนั้นก็เล่นเพลงจากการควบคุมตามปกติ เสียง
ทั้งหมดก็จะไปออกที่ C 446 ครับ แค่นี้เอง

ซึ่งนอกจาก C 446 จะเล่นได้แล้ว ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นช่ือเพลง ช่ือศิลปิน Meta Data ต่างๆก็จะไปขึ้นที่   
หน้าปัดของ C 446 ด้วยครับ! 

จากน้ันท่านก็สามารถท่ีจะควบคุมเพลงในคอมพิวเตอร์
ของคุณผ่านทาง NAD C 446 ได้เลย โดยใช้ App Gizmo 
+ JRiver เป็นตวัควบคมุ โดยสามารถทีจ่ะคอนโทรลได้หมด 
ไม่ว่าจะเป็นเล่น หยุด ข้ามเพลง เร่งลดโวลูม ได้หมดครับ 
หรือหากคอมพิวเตอร์ใครอยู่ใกล้ๆจะใช้หน้าจอ JRiver คุม
เลย ก็ได้ครับ สะดวกไปหมด 

ซึ่งจุดนี้ผมมองว่าแจ่มมากครับ คือใครก็ตามที่ซิสเต็ม
ฟังเพลงอยูค่นละห้องกบักบัคอมพวิเตอร์ ทีเ่กบ็เพลงไว้แล้ว 
C 446 จะเข้ามาเป็นตัวช่วยที่เวอร์คมากๆครับ เพราะท่าน
จะสามารถคอนโทรลเพลงได้เตม็รปูแบบจากมอืถอื โดยทีไ่ม่
ต้องมีคอมฯอยู่ในห้องฟังเลย 

นี่แหละ (โดยใช้ App อีกตัวที่เรียกว่า Twonky Mobile 
Server เป็นตัวควบคุม) 

ไว้หากได้ลองแล้วจะมาเล่าต่อครับ

USB

ช่อง USB ด้านหน้าของ C 446 นั้นรองรับการเล่น
ไฟล์ที่หลากหลายครอบคลุมครับ ไม่ว่าจะเป็น MP3, FLAC, 
WMA, WAV และ AAC น่าเสยีดาย (อกีแล้ว) ทีผ่มแทบไม่มี
เวลาทีจ่ะได้ลองส่วนนีเ้ลยครบั เพราะแค่เล่นกบัอนิเตอร์เนท็ 
เรดิโอ กับ UPnp นี่ก็หมดเวลากันแล้วละครับ แต่ให้เดา ก็
คดิว่าเป็นช่องทีไ่ม่น่าจะมปัีญหาอะไรครบั (แต่จรงิๆพอคณุ 
Stream เพลงผ่าน UPnP ได้ก็แทบไม่มีความจ�าเป็นต้อง
โหลดเพลงมาลง USB Drive แล้วละครับ)

สรุป

หลงัจากทีไ่ด้ลอง NAD C 446 อยูพ่กัใหญ่ๆแล้ว กต้็อง
บอกว่า “มันแจ่มมากครับ” มันเป็นเครื่องที่ครอบคลุมการ
ท�างานอย่างเป็นเยี่ยมจริงๆ เอาว่าแค่การท�าหน้าที่เป็น 
Internet Radio Portal ที่รวมเอาสถานีวิทยุจากทั่วโลกมา   
ไว้ในจุดเดียว ให้เลือกฟังเลือกใช้กันแบบง่ายๆ “เหมือน
เครื่องเสียง-ไม่ใช่คอมฯ” นั้น ก็คุ้มเกินคุ้มแล้วครับ จะมี
อะไรเยี่ยมไปกว่า เช้าฟังข่าวจาก BBC2, บ่ายฟังช่องแจสส์
จาก New York, ค�า่ฟังเพลงรักจาก Love Radio, ดึกๆฟัง
เพลงแดนซ์แนวคลับจาก Paris 

เพียงแค่นี้คุณก็จะพบว่า เวลาในการฟังเพลงในแต่ละ
วันของคุณ มันแทบไม่พอเลยจริงๆ

แล้วไหนจะมเีล่น UPnP ใช้เป็นสือ่กลางในการดงึเพลง
จากคอมฯหรือฮาร์ดดิสค์อย่างสะดวกสบายไร้สาย, ไหน
จะเล่น USB ได้ ไหนจะต่อ Digital Out ออกไปอัพเกรด
ได้ ไหนจะควบคุมง่าย เซ็ทอัพง่าย สะดวก รวดเร็ว ท�างาน
นิ่ง และเสถียร (จริงๆยังมีลูกเล่น ให้เล่นเยอะกว่านี้ครับ 
สงสัยต้องมีรอบสอง) 

ที่ส�าคัญ เสียงดีมากครับ ไม่มีความเป็นดิจิทัล ไม่แห้ง 
ไม่หยาบ มีแต่ความนุ่มนวลน่าฟังแบบ NAD 

อ้อ FM Stereo เขาก็มีมาให้ด้วยนะจ๊ะ
แหมเห็นมากันครบๆแบบนี้ สงสัยจะต้องหามาเก็บ    

ไว้สักเครื่องดีไหมครับ? ทีเดียวจบเลย

น่าเสียดายท่ีผมไม่มี NAS (Net Work Attached 
Storage) ระบบ UPnP ใช้งานอยู่ครับ ไม่งั้นคงได้ลองกัน 
เพราะทาง NAD เองก็แนะน�าครับว่า หากเราเอาเพลง
ของเราเก็บไว้ท่ี NAS (ซ่ึงก็คือฮาร์ดดิสค์ท่ีเราสามารถดึง
ข้อมูลเพลง ออกมาเล่นผ่านระบบเน็ทเวอร์คได้โดยไม่ต้อง
เปิดคอมฯ) ก็จะเป็นเร่ืองท่ีสะดวกมากข้ึนไปอีก เพราะไม่
ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ต้องการฟังไฟล์เพลง และก็
สามารถดึงเพลงมาเล่นผ่าน C 446 ได้จากระบบ UPnP 
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หนังจะพาเราไปเจอกับอะไรบ้าง 
เหมือนเราเป็นหนึ่งในตัวประกัน
ที่ทั้งเครียดและกดดันจนลืมเวลา
ไปเลย หนังเรื่องนี้ท�าได้ดีมาก
ค่ะ ดีตั้งแต่การคัดเลือกนักแสดง
มากฝีมืออย่าง Tom Hanks มา
รับบทเป็นกัปตัน เพราะเปิดดูบท
สัมภาณ์ของกัปตันตัวจริงใน 
YouTube รูปร่าง หน้าตา อายุ 
ใกล้เคียงกับทอม แฮงค์ส เลย
ค่ะ ไหนจะ Barkhad Abdi ที่มา
รับบทเป็นโจรสลัดมูเซ่ กุ้งแห้ง 
ขี้ยา ที่บุคลิกเข้ากับบทมาก ดูน่า
กลัวแถมคาดเดายาก แต่ภายใต้
ความน่ากลัวของมูเซ่ กลับท�าให้
รู้สึกว่าบางทีเค้าก็ไม่ได้อยากมา
เป็นโจรสลัดหรอก แต่เพราะไม่มี
ทางเลือกต่างหาก มารู้ทีหลังว่า
นักแสดงที่เป็นโจรสลัดทุกคน
เป็นชาวโซมาเลียจริงๆค่ะ และ
หนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของ
พวกเค้าด้วย (คุณพระ!!!) 

หนังด�าเนินเรื่องแบบใกล้
เคียงเหตุการณ์จริงค่ะ เก็บ
ประเด็นได้หมด ชอบที่หนังไม่
ได้เข้าข้างประเทศตัวเองแบบ
อเมริกันจ๋า แต่จิกกัดกันระหว่าง
ประเทศที่เจริญแล้วไปเอาเปรียบ
ประเทศที่ยากจน ท�าให้เราเข้าใจ

ความทุกข์ของชาวโซมาเลียมาก
ขึ้น ชอบทุกอย่างที่เป็นหนังเรื่อง
นี้ค่ะ คุ้มค่าทั้งเงินกับเวลาที่เสีย
ไป หนังไม่น่าเบื่อเลยแม้จะไม่มี
ฉากแอ็คชันยิงกันตูมตาม หรือ
ระเบิดสนั่นหวั่นไหว และต้อง
ปรบมือดังๆให้กับทอม แฮงค์ส 
ที่เล่นหนังเรื่องไหนก็ “เอาอยู่”                             
จริงๆค่ะ โดดเด่นมากโดยเฉพาะ                           
20 นาทีสุดท้ายที่เค้าเขียน
จดหมายถึงครอบครัว และ
ตะโกนพูดความในใจออกมา

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

เหมือนเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิต 
ฉากนั้นบีบคั้นหัวใจจนน�้าตา
ไหลตามเลยค่ะ ต้องดูให้ได้นะ
คะเรื่องนี้ พูดเลยว่าไม่อยากให้
พลาด ผู้เขียนอินกับหนังมาก
ขนาดที่เดินออกจากโรงหนัง
แล้วบอกกับตัวเองว่าอยากขึ้น           
เครื่องบินไปกอดกัปตันฟิลลิปส์ 
ตอนนั้นเลยค่ะ (ฮ่าๆๆ) อยาก
บอกว่าคุณเก่งมาก เข้มแข็งมาก
ที่ผ่านมันมาได้ และแน่นอนว่า
แผ่นหนังออกเมื่อไหร่ต้องซื้อเก็บ
ไว้เป็นหนึ่งหนังโปรดตลอดกาล
แน่นอนค่ะ

THE HUNGER GAMES: 
CATCHING FIRE 

ผู้ก�ำกับ: Francis Lawrence     
นักแสดงน�ำ: Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson และ Liam 
Hemsworth 

เตือนด้วยความหวังดีว่า 
หากท่านผู้อ่าน LE อยากดูหนัง
ภาคต่อเรื่องนี้จริงๆ ควรดูภาค
แรกก่อนค่ะ เพื่อจะได้เข้าใจที่มา 
ที่ไปของหนังง่ายขึ้น เพราะ The 
Hunger Games: Catching 
Fire คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลัง
จากชัยชนะของ Katniss และ 

CAPTAIN PHILLIPS 

ผู้ก�ำกับ: Paul Greengrass           
นักแสดงน�ำ: Tom Hanks, 
Barkhad Abdi และ Barkhad 
Abdirahman 

Captain Phillips เป็นหนงั
ฟอร์มยักษ์ของปีนีก้ว่็าได้ค่ะ และ
คาดว่าน่าจะได้เข้าชิงหลายรางวลั
เลยทเีดยีว เพราะเป็นหนงัทีส่ร้าง
จากเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิใน
ปี 2009 เมือ่ Richard Phillips 
กปัตนัเรอืได้รบัมอบหมายให้น�า
เรอืสนิค้าอย่าง Maersk Albama 
จากท่าเรอืโอมานไปส่งทีเ่มอืง
มอมบาซ่า แต่ระหว่างที่เรือแล่น
ผ่านโซมาเลีย พวกเขาก็ถูกโจมตี
โดยกลุ่มโจรสลัดผู้หิวโหยจาก
ประเทศโซมาเลีย ท�าให้กัปตัน 
ฟิลลิปส์ถูกจับเป็นตัวประกัน และ
ต้องใช้สติบวกกับไหวพริบเพื่อ
ความอยู่รอดของลูกเรือและตัว
ของเค้าเอง

ขอบอกว่าไม่มีหนังเรื่องไหน
ที่ท�าให้รู้สึกตื่นเต้น กดดัน ลุ้นจิก
เบาะ นั่งเกร็งในโรงหนังมานาน
มากแล้วค่ะ ตลอดระยะเวลากว่า 
2 ชั่วโมง คาดเดาไม่ได้เลยว่า
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Peeta พระ-นางของเรื่องในภาค
ที่แล้ว ที่ต้องกลับมาสู้กันอีกใน
เกมส์ล่าชีวิต ครั้งที่ 75 ที่มีชื่อ
ว่า “Quarter Quell”  ซึ่งครั้ง
นี้กฎ กติกา ได้ถูกเปลี่ยนโดย
ประธานาธิบดี Snow ที่ต้องการ
ก�าราบความกระด้างกระเดื่อง
ของนางเอกจากภาคที่แล้ว โดย
การจับเอาผู้ชนะรายเดิมจากทั้ง 
12 เขต ทั้งหญิงและชาย กลับ
เข้ามาในอรีน่าเพื่อฆ่ากันจน
เหลือผู้ชนะเพียงคนเดียวเท่านั้น  
 ช่วง 20 นาทีแรกของหนัง
ค่อนข้างน่าเบื่อค่ะ เพราะบท
ของหนังบีบคั้น และกดดันให้เรา
รู้สึกหดหู่ถึงการแบ่งชนชั้น และ
ความไม่เท่าเทียมกันของคน 
และฉากแอ็คชันก็น้อยกว่าภาคที่
แล้วมาก (โดยส่วนตัวชอบการไล่
ล่าแบบภาคก่อนมากกว่า เพราะ
รู้สึกตื่นเต้น และชวนให้ลุ้นตลอด
ทั้งเรื่อง) แต่สิ่งที่ท�าให้สมาธิไม่
หลุดไปจากหนังเลยแม้มีความ
ยาวถึง 2 ชั่วโมงกว่า คือการ
แสดงของนักแสดงที่สมบทบาท
มากค่ะ โดยเฉพาะนางเอกของ
เรื่องที่หนังจบแทบลุกขึ้นยืน
ปรบมือให้กับการแสดงออกทาง
สีหน้า และแววตาของความทุกข์ 
สับสน เศร้า และโกรธได้อย่าง

ไร้ที่ติ  นอกจากนั้นสิ่งที่ชอบใน
หนังเรื่องนี้อีกอย่างคือ Special 
Effect ต่างๆที่อัดแน่นเข้ามา
ในหนังแบบคุณภาพทุกฉากค่ะ 
สมจริงมากและช่วยเพิ่มให้หนังมี
ลูกเล่น โดดเด่นเหนือจินตนการ

The Hunger Games: 
Catching Fire จบฉากลงด้วย
ปลายเปิดที่พร้อมสานต่อในภาค
ต่อไป และเชื่อว่าหากท่านได้ดู
ภาคนี้จบแล้ว ท่านต้องอยาก
รู้และอยากติดตามบทสรุปของ
หนังเรื่องนี้ต่อค่ะ ดังนั้นถ้าคิดว่า
ทนรอภาค 3 ที่จะเข้าฉายเดือน
พฤศจิกายนปีหน้าไม่ไหว แนะน�า
ให้ซื้อหนังสือภาค 3 มารอเลยค่ะ 
ไม่งั้นจะรู้สึกอึดอัดและค้างคา 
เหมือนผู้เขียนที่ดูจบแทบวิ่งไป
บีบคอเพื่อนที่อ่านหนังสือครบ
หมดแล้ว ให้เล่าตอนจบมาซะดีๆ 
(ฮ่าฮ่าฮ่า) 

THOR:                        
THE DARK WORLD 

ผู้ก�ำกับ: Alan Taylor            
นักแสดงน�ำ: Chris Hemsworth, 
Natalie Portman, Tom Hiddleston 
และ Anthony Hopkins 

รีวิวเรื่องต่อไปก็ยังเป็นหนัง
ภาคต่อค่ะ ซึ่งเป็นหนังของค่าย 
Marwell ซึ่งต้องสารภาพตาม
ตรงเลยนะคะว่า เนื้อเรื่องภาค
แรกเป็นยังไงก็จ�าไม่ค่อยได้ค่ะ 
แต่พอเข้าไปดูก็พอปะติดปะต่อได้
นะคะ ถ้าถามว่าต้องดูภาคแรก
ก่อนมัย๊? จะให้แนะน�ากอ็ยากให้ดู
ภาคแรกก่อนอยู่ดีแหละค่ะ 555 
จริงๆก็เคยเขียนรีวิวภาคแรกไป
ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ  

เนื้อเรื่องของภาคนี้ เริ่ม
ต้นก็ปูเนื้อเรื่องมาเยอะแยะ
มากมาย จับประเด็นได้บ้าง ไม่ได้
บ้าง แต่ไม่สนใจค่ะ เพราะตั้งใจ
มาดูกล้ามพระเอกอยู่แล้ว (ล้อ
เล่นนน) ประมาณว่านางเอก
ของเรื่องอย่าง Jane Foster 
ไปจับถูกสารชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า 
“Aether” ซึ่งไอ้สารตัวนี้ก็เข้าไป
สิงในร่างนางเอกและปลุกให้
เหล่าตัวร้ายอย่าง Malekith และ  
Dark Elves ฟ้ืนคนืชพี เดอืดร้อน
พระเอกของเราที่ต้องแบกร่าง
นางเอกกลับมาอีกโลกนึงเพื่อ
ช่วยเหลือไม่งั้นนางเอกก็ตาย 

ภาคนี้เอาจริงๆคือจับใจ
ความหนังได้ไม่ละเอียดค่ะ 555 
เพราะฉากเยอะเหลือเกิน ต่อสู้

กันอีรุงตุงนังไปหมด แต่ถ้าถาม
ว่าสนุกมั๊ย? ขอตอบดังๆเลย
ว่า “มาก!!” ค่ะ ถ้าดูเพื่อความ
บันเทิง ไม่เก็บประเด็นอะไร
ก็แนะน�านะคะ เอาจริงๆสนุก
กว่าภาคแรกอีก เพราะมันตลก
กว่า ตลกที่ว่าคือ ธอร์เป็นหนัง
ฮีโร่ แนวแอ็คชันที่ไม่น่าจะสร้าง
เสียงหัวเราะได้มากขนาดนี้ แต่
มันตลกจริงๆค่ะ โดยได้ตัวร้าย
ที่น่ารักและมีเสน่ห์ น่าหมั่นไส้            
แบบเกลียดไม่ลงอย่าง Loki (ออก                               
นอกหน้าสุดฤทธิ์) มาสร้างสีสัน
ให้หนังเรื่องนี้ครบเครื่องมาก
ขึ้น เรียกว่าเกิดมาเพื่อขโมยซีน
พระเอกไปเลยจริงๆ ในส่วนของ
ฉากแอ็คชันก็เรียกว่าจัดเต็มนะ
คะ สู้กันทั้งเรื่อง สู้กันจนแอบ
คิดในใจว่าตัวร้ายจะเยอะไปไหน 
แล้วไม่ได้ร้ายน่ากลัว หรือมีความ
โหดเลยนะคะ อารมณ์เหมือน                            
เทเลทับบี้ออกมาวิ่งๆๆๆ ใน
ฉากให้ดูวุ่นวายไปงั้นเอง 555 

มารู้เอาทีหลังว่ามี End 
Credit ในช่วงท้ายด้วยนะคะ 
(แง้วววว....) เป็นการหยอดเพื่อ
ที่จะให้ติดตามชมในภาคต่อไปค่ะ
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ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี

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

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

เ ข า ถึ ง ไ ด ย า ก

Waterpik Dental Water Jets
และ Water Flosser
เปนการผสมผสานระหวาง
แรงดันน้ำกับการฉีดน้ำเปนจังหวะ
ที่ชวยขจัดคราบแบคทีเรีย
ระหวางซอกฟน

อุปกรณขัดฟน
ทำงานโดยการสั่นเปนจังหวะ

ถึง 10,000 ครั้งตอนาที
สามารถพกพาและใชทำความสะอาด

หลังอาหารทุกมื้อ

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-100E2

Waterpik
Dental
Water Jets
Model:
WP-70E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-360E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-450E2

Waterpik
Flosser
Model:

FLW-220 UK

“อานคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทยกอนใช”
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O r a l  C a r e  ■  ‘Tooth Fairy’

หลายๆท่านอาจไม่ทราบว่าการสบฟันทีผ่ดิ
ปกติเกี่ยวข้องกับการปวดหัวได้อย่างไร 

เรยีนให้ทราบตรงนีเ้ลยนะคะ ว่าในใบหน้าของ
เรามีกล้ามเนื้อมากมายหลายชิ้น ที่ท�าหน้าที่
ยกขยับขากรรไกร มีกล้ามเนื้อคอ กล้ามเนื้อ
ไหล่ คอยพยุงศีรษะ (กะโหลกไว้) กล้ามเนื้อ
เหล่านี้ ถ้าอยู่ระยะพักในภาวะสมดุลจะไม่มี
ปัญหา แต่ถ้ามันถูกให้ท�าหน้าที่แบบถูกฉุด 
กระชาก หรือหดตัว แบบไม่สมดุล เบ้ไปข้างใด
ข้างหนึง่เป็นเวลานานๆ มนักจ็ะเป็นจดุเริม่ต้น
ของ “อาการปวด” ได้ค่ะ การปวดศรีษะลักษณะ
นีบ้างครัง้กเ็ป็นด้านเดยีวหรอืทัง้ 2 ข้าง หรอืมี
อะไรมารัดตรึงรอบๆ ศีรษะค่ะ  

จากสถิติของ America Academy of Cra-
niofacial Pain บอกว่า 1/8 ของคนอเมริกัน
ทนทุกข์กับการปวดศีรษะ และประมาณ 80% 
ของการปวดศีรษะมาจากการตึงตัวของกล้าม
เนื้อ แล้วก็มันเป็นผลพวงของการสบฟันผิด
ปกติ ไม่น่าเชื่อว่าการปวดศีรษะ ปวดใบหน้า
มีเรื่องฟัน เรื่องการบดเคี้ยวเข้าไปเก่ียวข้อง
เสียส่วนใหญ่ และเป็นที่ยอมรับแล้วว่าฟัน                       
ข้อต่อกรรไกร กล้ามเนื้อบดเคี้ยว กล้ามเนื้อ
คอ กล้ามเนื้อบริเวณไหล่มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน และมีส่วนชักน�าท�าให้ปวดศีรษะ                  
ได้ ดูเหมือนว่ามันสลับซับซ้อนจนเข้าใจยาก
ทีเดียว

การรักษาทางทันตกรรม

ถ้าท่านมีอาการปวดศีรษะซึ่งเป็นผลจาก
การสบฟันผิดปกติควรปรึกษาทันตแพทย์ 
เพื่อตรวจภายในช่องปาก ฟันและกล้ามเนื้อ                                             
ที่ เกี่ยวข ้องทันทีค ่ะ การรักษาจะเริ่มจาก
การแก้ไข การสัมผัสที่ผิดปกติ กล้ามเนื้อ
จะได ้ท�างานในลักษณะปกติ ไม ่ถูกดึงรั้ง
จนเกินขอบเขต โดยการใช้เครื่องมือทาง
ทันตกรรม เพื่อให้กล้ามเนื้อพักและท�างาน
น้อยลง อาการปวดศีรษะจะปรับตัวดีขึ้น 
    หากมอีาการปวดศรีษะมาเป็นเวลานานๆ 
และไม่เคยตรวจสขุภาพในช่องปากเลย ลองเข้า
พบทันตแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพฟันดูการสบ
ฟัน ตรวจทัง้ข้อต่อขากรรไกร อาจจะพบสาเหตุ
ของอาการปวดนั้นที่หลายคนมองข้ามไปค่ะ

ป ว ด ศีรษะ
แ ล ะ สุ ข ภ า พ ฟัน
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เ ฮ ล ธ์  แ อ น ด์  แ ค ร์  ■   ‘หมอสันติภาพ’

เป็นแพทย์ที่เคยแต่ผ่าตัดคนอื่นมาตลอดชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท�าหมันชาย วันน้ีโดน

ผ่าตัดเอง เพราะเป็นโรคต้อกระจก เนื่องจาก
โรคชรา อาย ุ70 ปี ตามวั 2 ข้าง มองไม่เหน็มา
หลายปี อ่านหนงัสอืไม่เหน็ ได้แต่ฟังเพลงจาก 
NAD, PSB, NHT เท่านัน้ หลงัผ่าตดัต้อกระจก
ข้างขวา 1 ข้าง โลกสว่างไสวมองเห็นชัดเจน

ต้อกระจกเป็นปัญหาทางสายตาท่ีมีผล
ต่อประชาชนทั่วโลกมานานแสนนาน WHO 
องค์การอนามยัโลก ประมาณว่าจากประชากร
ทัว่โลก 6 พนัล้าน มคีนตาบอดประมาณ 40-50                                                  
ล้านคน ซึง่มสีาเหตมุาจากโรต้อกระจกและโรค
แทรกของมันถึง 45 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะ
ในประเทศที่ยากจน และมีแสงแดดจัดๆ
เหมือนไทย

ต้อกระจกคืออะไร

ต้อกระจก คือการมัวของตาซึ่งเกิดจาก

ความขุ ่นของเนื้อเลนส์ (Lens) ในดวงตา 
สาเหตุมาจากหลายสาเหตุ เช่น จากโรคชรา
อายุมากขึ้น โรคติดเชื้อในครรภ์มารดา การ
ติดเช้ืออักเสบ รับรังสี โรคขาดอาหาร โรค
พันธุกรรม และโรคจาก Metabolic เช่น โรค
เบาหวาน เป็นต้น โรคเบาหวานจะเป็นตัวเร่ง
ท�าให้ต้อกระจกมีเลนส์ขุ่นเร็วขึ้น

นอกจากน้ี หากเกิดร่วมกับบางโรคอาจ
ท�าให้เลนส์ขุ ่นขึ้นได้เร็วกว่าปกติ เช่น เบา-
หวาน เป็นต้น

อาการโดยทั่วไป
ของผู้เป็นต้อกระจก 

1. ตามวัลง โดยจะมวัลงทลีะน้อยๆ ยกเว้น
ที่เร็วๆคือ จากอุบัติเหตุ 

2. การลดลงของ Contrast Sensitivity 
การแยกความแตกต่างของความมดื-สว่าง เมือ่
อยู่ในที่แสงจ้า หรือแสงมืดสลัวกลางคืน 

3. Myopic Shift คือสายตาเปลี่ยนแปลง
เป็นสายตาส้ันมากขึ้น จะมองไกลไม่ชัด การ
มองใกล้ชดั จะพบในต้อกระจกบางชนดิเท่านัน้

4. Monocular Diplopia คอื เหน็ภาพซ้อน
เหมอืนมวีตัถปุกตไิด้มากกว่าหนึง่อนั ทัง้ทีม่อง
ด้วยตาข้างเดียว

5. ปวดตา และมีอาการแทรกซ้อนของ
ต้อหิน อันนี้อันตรายมาก เพราะจะมัวไป
เรื่อยๆ จะแก้ไขให้มองเห็นใหม่ได้ยาก หรือ
บอดเลย

การรักษา

1. การรักษาด้วยยา ตอนนี้มียาหยอดตา
ที่ใช้หลายยี่ห้อ โดยมากจะเคลมว่า ท�าให้เลนส์
ตาที่ขุ ่นใสขึ้นได้ หรืออย่างน้อยก็ท�าให้ที่ขุ ่น
มากขึ้นนั้น ขุ่นช้าลงกว่าเดิม จากการทดลอง
ใช้ของแพทย์ ผลปรากฏว่ายาบางตัวก็ได้ผล
จริงอย่างที่โฆษณา คือ บางคนมองเห็นได้ชัด

ตอ้
กระจก
เ มื่ อ ห ม อ โ ด น ผ่ า ตั ด ต า เ อ ง
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อาการแทรกซ้อนในภายหลังมากกว่า ปัจจุบัน
นยิมท�าวธินีี ้ในรายทีเ่ลนส์แขง็ๆขุน่ๆครบั แต่
แนวโน้มก็ลดลงเรื่อยๆแล้ว

2.4. Phacoemulsification And As-
piration With/Without Intraocular Lens 
Implantation

วิธีนี้ก�าลังนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน 
เป็นการผ่าตัดด้วยแผลขนาดเล็กกว่าทุกวิธี
แรกๆท่ีกล่าวมา แผลที่ผ่าตัดเข้าในตาอาจมี
ขนาดไม่ถึงครึ่งเซนติเมตร จะเจาะถุงหุ้มเลนส์
ด้านหน้า แล้วใช้เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง
เป็นตัวสลายเน้ือเลนส์ให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้ว
ค่อยดูดออกมาทีหลัง (วิธีการอื่นๆเป็นการ
ผ่าตัดเอาเลนส์ออกมาชิ้นเดียว เป็นชิ้นใหญ่ 
จงึมแีผลใหญ่ ขนาดแผลจงึกว้างกว่าวธินีีม้าก) 
จากนัน้จงึใส่เลนส์เทียม และอาจจะเยบ็ปิดแผล
หรือไม่เย็บก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของแผล 

วิธีนี้ปลอดภัยมากขึ้นไปอีก และก�าลัง
นิยมกันมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันท�ากันอย่าง
แพร่หลายโดยจักษุแพทย์ ตามโรงพยาบาล
ศูนย์ และโรคพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือ 
(โรงพยาบาลขนาดเล็ก และโรงพยาบาลต่าง-                                      
จังหวัดหลายๆแห่งยังไม่มีเครื่องมือนี้ เพราะ
ว่าราคาแพง แต่ปัจจุบันโรงพยาบาลใหญ่ๆ
ในกรุงเทพฯ หลายสิบแห่งมีเครื่องมือสลาย
ต้อกระจกนี้แล้ว) 

ผมเองกไ็ด้รบัการกัษาด้วยการผ่าตดัแบบที่ 
4 นี้ คือสลายต้อกระจกด้วยเครื่อง Phaco ท�า
ในโรงพยาบาลของเราเอง หมอเก่งมาก ก่อน
ผ่าตัดก็หยอดยาชาหลายรอบ จนไม่เจ็บ ชา
ได้ที่ ไม่ต้องดมยาสลบ ไม่ต้องค้างคืน ผ่าตัด
เสรจ็แล้วนอนพกั 2-3 ชัว่โมงก็กลับบ้านได้เลย 
แต่ปิดตาข้างทีผ่่าตดัไว้ 1 คนื วันรุง่ขึน้แพทย์ก็
จะตรวจและเปิดตาให้ ถ้าหากเรียบร้อยดี ก็ยัง
ต้องใส่แว่นด�ากนัแดดเวลาออกนอกบ้าน ห้าม
สระผมนาน 1-2 เดอืน เพราะว่ายาสระผมอาจ
จะเข้าตาได้ แพทย์ส่ังน�า้เกลือล้างแผลและส�าลี
เช็ดขี้ตาท�าความสะอาด ต้องหยอดตา 2 ขวด 
เป็นยาแก้อักเสบ และยาลดบวม ต้องไปจ้าง
ร้านตัดผมเขาสระผมให้จะได้ไม่โดนตา

ส�าหรับเลนส์เทียม (IOL - Intra Ocular 
Lens) นั้นจะมีให้เลือกหลายเกรด หลายราคา
มาก เลนส์เทียมท�าจากอุปกรณ์สังเคราะห์ที่
ท�าข้ึนมาโดยเฉพาะ เพื่อท�างานแทนเลนส์
ธรรมชาตใินดวงตาของเรา ทีขุ่น่มวัและต้องถกู
เอาออกไป โดยจะท�าหน้าทีร่วมแสงให้ได้โฟคสั
ภาพสู่จอประสาทตา 

ปัจจุบันมีเลนส์หลายสิบชนิดวางขายใน
ท้องตลาด แต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัว 
ซึ่งการเลือกใช้ชนิดใดนั้น ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ
ฐานะของผู้ป่วย และการพิจารณาของแพทย์
ที่วางแผนการรักษาให้ ราคามีตั้งแต่หลักพัน
บาท หมื่นบาท ถึงแสนบาท ซึ่งคนไข้ต้องเสีย
เงินเพิ่มเป็นพิเศษ ของผมนั้นเสียเพิ่ม 6 พัน
บาท ช่วยท�าให้ตามองเห็นดีขึ้น ส่วนที่ราคา
หลายๆหมื่นเป็นโพรเกรสสีฟว์เลนส์ ใช้มอง
ใกล้ได้ มองไกลได้ ของผมท�าเสร็จแล้วก็ไป
ตัดแว่นตาอ่านหนังสือเพิ่มไม่กี่บาทค่าแว่นตา

ถึงแม้ว่าผมจะโชคดีที่เป็นแพทย์เอง แต่
เมื่อป่วยก็ต้องรักษา เวลาผ่าตัดครั้งแรก ท�า                                       
ให้ซาบซึ้งว่า เวลารักษาคนป่วยควรจะท�า
อย่างไร คนป่วยทุกคนต้องการความรักความ
เอาใจใส่ ปลอบโยน ความรวดเร็ว สะดวก
สบาย และความมั่นใจ คิดว่าเมื่อหายแล้วผม
คงเป็นหมอที่ดีขึ้น

โชคไม ่ดี คือเดือนหน้าจะต ้องผ ่าตัด
ต้อกระจกตาข้างซ้ายอีกข้างหนึ่ง เพราะว่าตา
มัว 2 ข้างพอๆกัน ข้างขวาดีแล้ว ทุกวันนี้ขับ
รถ ดูคอมพิวเตอร์ อาศัยแต่ตาขวาที่ผ่าตัดแล้ว 
แจ่มชัด มองเห็นดี

ดวงตาเป็นของมีค่าที่สุดในชีวิต เพราะ
ว่าท�าให้เราเห็นโลกมหัศจรรย์ที่งดงามสดใส 
แม้ว่าการผ่าตัดต้อกระจกจะราคาถูก สะดวก 
สบาย ง่ายดาย กจ็รงิ แต่การป้องกนัยงัส�าคญั
ที่สุด การกระทบกระเทือนลูกตา แสงแดดจ้า 
อย่าลืมใช้แว่นกันแดดให้เป็นนิสัย ระวังโรค
ตาแดง ตาอักเสบ อย่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
ถ้าป่วยแล้วต้องควบคุมน�้าตาลให้ดี

ที่ส�าคัญที่สุดคือ ต้องไปพบจักษุแพทย์ทุก
ครั้งที่ป่วยเก่ียวกับดวงตา ไม่ว่าจะเป็นโรคตา
ชนิดใด อย่าซื้อยาหยอดตาจากร้านยาเองเด็ด
ขาด ควรถนอมสายตาด้วยแว่นตาด ีระมดัระวงั
เมื่อใช้คอนแท็คท์ เลนส์

เรามีหูไว้ฟังเพลงจากเครื่องเสียงดีๆ คือ 
NAD, NHT, PSB แต่ตาก็ส�าคัญ ไว้ดูหนัง
จากชุด Home Theater เมื่อไรที่ดูหนังไม่ชัด 
อย่าลืมไปหาหมอทันทีนะครับ รีบรักษาก่อน
ที่จะเสื่อม แล้วท่านจะมองเห็นโลกที่งดงาม
ตลอดไป

ขอขอบคุณ นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย จาก 
www.thaiclinic.com ไว้เป็นอย่างสูงครับ

ขึ้นจริง  อ่านตัวหนังสือที่มีขนาด
เล็กลงได้มากกว่าเก่า แต่ไม่ค่อย
ได้ผลเท่าไรถ้าเป็นมากมานาน 
เลนส์ขุ่นมากแล้ว มักใช้ในกรณีที่
เริ่มเป็นน้อยๆมากกว่า โดยมาก
ต้องหยอดตากันวันละ 3-4 คร้ัง
เป็นเวลานานหลายเดือน ผู้ใช้ยา
หยอดบางท่านเข้าใจผิดว่า แค่
หยอดยาสองอาทิตย์แล้วจะหาย
ดี เหมือนกับการกินยาแก้หวัด 
ปวดหัว ตัวร้อน ซึ่งก็ต้องอธิบาย
กันตรงนี้เลย ยานี้เห็นผลช้ามาก 
และถึงหยอดไปก็ไม่ได้ช่วยให้มอง
เห็นชัดขึ้นเลย

2. การรักษาด้วยการผ่าตัด
2.1. Couching
เป็นวิธีโบราณไม่มีใครท�ากัน

อีกแล้ว (อินเดียท�ากันมาหลาย
ร้อยปี) จะใช้วิธีเอาเข็มจิ้มเข้าไป
ในตา ผ่านตาขาว เพือ่เขีย่ให้เลนส์                                      
ที่ขุ ่นหลุดร่วงจากต�าแหน่งเดิม 
ตกลงไปในช่องลกูตาด้านหลงั ซึง่
คนไข้จะมองไม่เห็นชัดข้ึนเท่าไร
นัก แล ้วต ้องใช ้แว ่นตาเลนส ์
ใหญ่เท่าขนมครก เพื่อรวมแสง
และโฟคัสแทนของเดิม มีโรค
แทรกซ้อนเยอะมาก ปัจจบุนัแพทย์
ปริญญา ไม่มีใครท�าแล้ว

2.2. Intracapsular Cataract 
Extraction With/Without Intraocular Lens 
Implantation

อันนี้นิยมท�า เคยท�าเม่ือสิบปีก ่อนมา
แล้ว คือการผ่าตัดเข้าไปในลูกตา และดึงเอา
เลนส์ออกมาทั้งอัน แล้วค่อยใส่เลนส์เทียม
เข้าไปแทน หรือไม่ใส่ก็ได้ แล้วเย็บปิดแผล ซึ่ง
จะลดการเกิดโรคแทรกซ้อนอันเกิดจากเลนส์
ที่ตกค้างอยู่โดยวิธี Couching แต่วิธีน้ีก็ยังมี
ผลข้างเคียงเยอะ ปัจจุบันไม่มีใครท�า ยกเว้น
คนเป็นถุงเลนส์หย่อน หรืออุบัติเหตุ กระทบ
กระแทกตาที่รุนแรงเท่านั้น 

2.3. Extracapsular Cataract Extraction 
With/Without Intraocular Lens Implantation

นยิมท�ากนัในปัจจบุนั เป็นการผ่าตดัเข้าไป
ในลกูตา เจาะถงุหุม้เลนส์เอาเลนส์ท่ีขุน่ออกท้ัง
อัน โดยเหลือถุงหุ้มเลนส์ไว้ และใส่เลนส์เทียม
เข้าไปในถงุหุม้เลนส์นัน้ แล้วจงึเยบ็ปิดแผล ซึง่
จะปลอดภยัในระหว่างการผ่าตดัมากกว่า และมี
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แต่ง แต่รักกันก็อยู่ด้วยกัน แต่บางคนมันอยู่
กันแบบยังไม่รักค่ะ ไม่ใช่แฟนค่ะ แต่ดูกัน เออ 
หนอ สถาบนัครอบครวัของเรามนัเป็นอะไรไป
แล้ว บางคนบอกว่ายงัไม่ใช่ บางคนว่าใช่ แต่ไม่
ถึงเวลา บางคนว่าใช่คนนี้ แต่ไม่อยากลงทุน 
อยู่กันไปเรื่อยๆก็ได้ บางคนก็ว่ากระดาษแผ่น
เดียวไม่เห็นจ�าเป็นอะไร แต่งได้ จดทะเบียน 
ได้ ก็เลิกได้ หย่าได้

คนสมัยนี้แปลก ไม่ค่อยอยากแต่งงาน 
คบกันเฉยๆ ดูกันไปดูกันมา แต่ขณะ

เดียวกันก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเยี่ยงสามี
ภรรยา แต่ไม่อยูห่รอือยูด้่วยกนักไ็ด้ แต่ไม่ต้อง
แต่งงาน ถามเข้าก็บอกว่าดูๆกันอยู่ เอ, หรือ
ว่าเราแก่แล้ว จึงคิดว่านี่ไม่ใช่แต่งนะ แค่ดูมัน
มากกว่านัน้แล้ว บางคนน่าเหน็ใจ เพราะภาวะ
เศรษฐกิจยังไม่ดี ยังเก็บเงินเก็บทองไม่พอจะ

แ ต่ ง ง า น มี ค ร อ บ ค รั ว       ท�าไม
คนวัยอย่างดิฉันนั้นตอนสาวๆก็อยากใส่

ชุดแต่งงาน อยากมีครอบครัว อยากมีคู่ชีวิต 
แต่งงานไปแล้วกห็วงัจะอยูก่นัจนถอืไม้เท้ายอด
ทองกระบองยอดเพชร แบบที่ผู้ใหญ่อวยพร      
ให้ ความพยายามว่าจะต้องอยูก่นัให้ยดื เพราะ
แต่งงานแล้วจึงท�าให้เรารู้จักอดทน ให้อภัย 
ปรับตัว หันหน้าเข้าหากัน และไม่เคยคิดถึง
เรื่องการหย่าร้างเลย
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แ ต่ ง ง า น มี ค ร อ บ ค รั ว       ท�าไม
แต่ถ้าไม่มกีารแต่งงาน อยูก่นัเฉยๆ Com-

mittment จึงไม่มี ไม่มีใครรู้สึกว่าฉันจะต้อง
อยู่กับเธอให้ได้ตลอดชีวิต หรือ “Till death 
us do part” ความตายเท่านั้นที่จะมาพราก
เรา เมื่อไม่มีความรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อ
ค�าสัญญาที่ผูกพันกันไว้ การแยกจากกันจึง
ง่ายมาก ทะเลาะกันไม่พอใจหิ้วกระเป๋าจาก
กันมาเลยทีเดียว แล้วจะไปมองหรือหาคนใหม่

ได้ง่ายๆ โดยทีไ่ม่ต้องรูส้กึว่าเรามี
อะไรผูกพันอยู่กับคนเก่า Single 
Mom หรือ Single Dad จึงเกิดมี
ขึ้นในสังคม ใครอยากรับผิดชอบ
ลูกก็เก็บเด็กไว้ ใครไม่อยากรับผิด
ชอบก็เดินตัวเปล่าออกไป

คนไทยรบัวฒันธรรมฝรัง่มาก
ข้ึนทุกที การแต่งงานกลายเป็น
เรือ่งยากล�าบาก วุน่วาย และล้าสมยั                                               
ไปเสียแล้ว แต่ที่ตลกมากๆก็คือ 
ในสังคมฝรั่งตอนนี้กลับกลาย
เป็นว่ามีคนมากมายเชื่อเรื่อง
สถาบันครอบครัว และพยายาม
ที่จะให้เกิดการหย่าร้างลดลง ถ้า
มีปัญหาอะไรเขาก็จะมีที่ปรึกษา
หรือจิตแพทย์ที่จะช่วยให้ทั้งสอง 
ได้คุยและปรับตัวปรับใจเข้าหา

กนั เวลาทีด่ฉินัไปงานแต่งงานในโบสถ์ เขาจะมี                                                   
ค�าสอนให้คู ่แต่งงานรู ้ว่า ความรักนั้นต้อง
อดทนนาน ความรักจึงจะกระท�าคุณให้ รัก
แล้วต้องเสียสละ ต้องไม่เห็นแก่ตน ต้องมอง
แต่ส่วนที่ดีของอีกคนหนึ่งเสมอ ถ้าท�าเช่นนั้น
ได้ ความรักก็จะยืนนาน การอยู่ด้วยกันจนวัน
ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากไปก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย

ความรักหรือความรู้สึกที่อยู่ด้วยกันอย่าง

ฉาบฉวย มนักจ็ะเป็นไปอย่างฉาบฉวยไม่ลกึซึง้                                                 
ขณะที่ถ ้าเรายอมรับผิดชอบที่จะอยู ่กับใคร
อย่างลึกซึ้ง จะรักกับเขาไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ 
รวยหรือจน สบายดีหรือเจ็บป่วย ก็จะผูกพัน
คนสองคนเอาไว้ด้วยกันอย่างลึกซึ้ง

หลายคนสงสัยว่าท�าไมเราต้องมีความ
สัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง มีความรักที่ผูกพันกันแน่น
หนาด้วย ตอนหนุ่มตอนสาวก็คงไม่รู้สึกอะไร 
เพราะเราก็ยังโลดแล่นไปในโลกของความ
สนุกสนาน เฮฮา แต่เมื่อไรที่เรามีวัยที่จะ
อยากหยุดและไม่สนุกกับทางโลกแล้ว วันนั้น
เราจะมองหาใคร เขาก็มีครอบครัวของเขา 
เขาก็อบอุ่นอยู่กับลูกเต้า ยามเจ็บไข้เขาก็มีลูก
เมียหรือสามีดูแล แล้วเราก็ไม่มีใคร ถึงเวลา
นั้นก็สายไปแล้ว เราจะเริ่มคิดได้ว่า สถาบัน
ครอบครัวนั้นส�าคัญและจ�าเป็นมาก ถึงเวลา
นั้นเราจะเหงาและเดียวดาย ดิฉันจึงอยากจะ
บอกทกุคนว่า ชายหญงิถกูสร้างมาเพือ่กนัและ
กัน และเพือ่สร้างครอบครวั สถาบนัครอบครวั
จึงยังส�าคัญ และความรักที่มีความรับผิดชอบ
และทุม่เทจะเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัสงัคงของโลก 
ไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคต

ให้เรามาสร้างครอบครัวที่ดีกันนะคะ
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คมชัดละเอียดเหนือกว่า Full HD มากถึง 4 
เท่า ทั้ง Sony, Sharp และ LG, Samsung 
ต่างกพ็ร้อมส่งทวีสุีดล�า้เหล่านีล้งตลาดแล้ว แต่
การขาดแคลนเนื้อหารายการ (Content) ที่มี
ความละเอยีดระดบั 4K รวมทัง้ราคาทีปั่จจบุนั
ยงัจดัได้ว่ามหาโหด เลยท�าให้เทคโนโลย ี4K ยงั
ไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากนัก

นาฬิกาอัจฉริยะ

 Smart Watch หรอืนาฬิกาอจัฉรยิะ คอืหนึง่
ในค�าศพัท์ใหม่แห่งปีค.ศ.2013 อนัเป็นผลติผล
ส่วนหน่ึงของนวัตกรรมคอมพิวเตอร์สวมใส่
ได้ เดิมทีมันมีจุดหมายมาเพื่อเป็นตัวกลาง
ระหว่างคุณกับอุปกรณ์จ�าพวก Smart Device 
อื่นๆ ยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีหลายๆ
เจ้า ทั้ง Apple, Google ต่างก็ตกเป็นข่าว                                                          
ว่าก�าลังเร่งพัฒนานาฬิกาอัจฉริยะของตัวเอง
กันทั้งนั้น อันที่จริงตอนนี้คุณก็สามารถเป็น
เจ้าของเทคโนโลยสีดุล�า้นีไ้ด้แล้วด้วย ผลติภณัฑ์
นาฬิกาอัจฉริยะของ Samsung รวมไปถึง

นาฬิกาอัจฉริยะยอดฮิท ที่ประสบความส�าเร็จ
จากการระดมทุนออนไลน์อย่าง Pebble ด้วย

สุดยอดสมาร์ทโฟนรุ่นท็อพ

 ไม่ว่าคุณจะเป็นสาวกของค่ายไหน ปีค.ศ.
2013 ก็เต็มไปด้วยสุดยอดสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ 
ที่มาคอยล่อตาล่อใจให้จับจองเป็นเจ้าของกัน                                                                                                   
ได้ทัง้นัน้ เริม่ต้นกนัที ่Apple ทีไ่ด้เปิดตวั iPhone                                                                                                     
5C รุน่รองตวัใหม่สสีนัสดใส และ 5S ทีภ่ายใน
ใช้ซพียีตูวัแรง พร้อมเซน็เซอร์สแกนลายนิว้มอื 
ฝั่ง Samsung ก็อัพเดทสมาร์ทโฟน Galaxy 
ของตัวเองด้วย S4 ที่โดดเด่นเรื่องหน้าจอ
คมกริบ ในขณะที่ HTC One ก็ท�าให้ใครต่อ
ใครต่างก็หลงใหลไปในตัวเครื่องอะลูมิเนียม 
เรียบหรูชวนมอง ปิดท้ายด้วย Nexus 5 จาก 
Google ทีจั่ดเตม็สเปคสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
ระดับท็อพ แต่มาพร้อมราคาที่ถูกกว่าชาวบ้าน

เกมคอนโซล

 เมื่อตอนก่อนที่เครื่องเกมคอนโซลรุ่นใหม่

เที่ยวนี้ขอน�าเรื่องใกล้ๆตัว มาเล่าสู่กันฟัง
ครับ ใกล้ตัวที่ว ่าก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

เทคโนโลยี บังเอิญว่าก่อนสิ้นปีไปอ่านเจอ
บทความที่น่าสนใจเข้าชิ้นหนึ่ง จาก MSN 
Technology ของ Microsoft เหน็ว่าหากน�ามา
เล่าสู่กันฟังในวงกว้าง, ท่าจะดี ด้วยบทความ
ที่ว่านั้นเป็นการสรุปสุดยอดผลงานเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ล�้าหน้าที่สุดในรอบปีที่ผ่าน
มา (ค.ศ.2013) เขียนโดยคุณ Joe Minihane 
นักเขียนประจ�าของคอลัมน์เทคโนโลยีของ
ค่ายนี้

 ทัง้หมดคณุโจรวบรวมมาได้ 15 เทคโนโลยี
ครับ มีอะไรบ้าง บรรทัดถัดไปคือค�าตอบ

ทีวี 4K ที่สุดของความคมชัด

 ทีวีจอยิ่งใหญ่ก็ต้องยิ่งดีอยู ่แล้ว แต่ติด
ตรงที่พอขนาดจอมันเริ่มใหญ่มากขึ้นๆ ความ
ละเอียดที่เป็นความคมชัดของภาพก็จะยิ่งลด
ลงๆเท่านั้น และนี่คือยุคใหม่แห่งทีวีจอ 4K 
หรือ UHD (Ultra-High Definition) ที่ให้ความ

■■ 4K Televisions

■■ Smart Watch

■■ Smartphones

■■ Gaming Consoles
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อัพเกรดปรับปรุงขาตั้งให้กางได้หลายระดับ, 
พื้นที่ความจุมากขึ้น, พร้อมฝาปิดที่ท�าหน้าที่
เป็นคย์ีบอร์ด และซพียีภูายในทีแ่รงระดบัเดยีว
กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุค

แว่นอัจฉริยะ Google Glass

 อีกก้าวหนึ่งของนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
สวมใส่ได้ ปัจจุบัน Google Glass ยังไม่มีวาง
ขายอย่างแพร่หลาย โดยมีแค่ 8,000 อัน
เท่านั้น ที่เปิดขายให้กับผู ้ชนะการประกวด 
Google Glass จะตอบสนองการส่ังงานผ่าน
เสียง และจะแสดงข้อมูลต่างๆส่งตรงถึงหน้า
ดวงตาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเมล, แผนที่ หรือ
แม้แต่วิดีโอแช็ท คุณยังสามารถถ่ายภาพหรือ
บนัทกึวดิโีอได้ แต่กอ็าจจะท�าให้เกิดความกังวล
ในเรือ่งของการไปละเมดิความเป็นส่วนตวัของ
ผู้อื่นได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม Google Glass ก็
ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมแห่งวงการคอมพิวเตอร์
พกพาส่วนบุคคลอย่างแท้จริง

อุปกรณ์สร้างภาพเสมือนจริง
Oculus Rift

 เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ท�าให ้เรา
ได้เข้าถึงเสี้ยวส่วนหนึ่งของโลกแห่งอนาคต 
และบริษัท Oculus VR จากสหรัฐฯ ก็ได้ปฏิวัติ
วงการอย่างแท้จริง ให้เราได้เข้าใกล้อนาคต
มากยิ่งขึ้นไปอีก ด้วย Rift ชุดอุปกรณ์ครอบ
ศรีษะทีใ่ห้มมุมอง 110 องศารอบตวั พร้อมทัง้
ภาพกราฟิค 3 มิติ สมจริงอย่างที่สุด ปัจจุบัน
ก�าลังอยูใ่นขัน้ตอนของการพฒันา เพือ่การน�า
ไปใช้เล่นเกมต่างๆ และคาดว่าจะพร้อมเปิดตวั
วางขายจริงภายในปีนี้ อีกไม่นาน เราคงท่อง
โลกตะลุยอวกาศกันได้ง่ายๆแค่จากในบ้านเลย
ทีเดียว

ไมโครชิพซ่อมแซมตัวเองได้

 เป็นที่รู้ๆกัน ว่าชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กแถม
ยังละเอียดอ่อนอย่างไมโครชิพต่างๆนั้น น่า
กลายเป็นเศษขยะไปได้เลย เมื่อได้รับความ

จากทัง้ Microsoft และ Sony ใกล้ๆจะเปิดตวั    
มีบางคนตั้งค�าถามว่า ในยุคของเกมมือถือ ที่
เราสามารถพกเอาเกมใส่กระเป๋าไปเล่นได้ทุก
ที่ ทุกเวลา แล้วเกมคอนโซลท่ีต้องต้ังเล่นอยู่
กับบ้านล่ะ จะยังประสบความส�าเร็จอยู ่อีก
หรอื แล้วค�าข้องใจดงักล่าวกต้็องหมดสิน้ไปทนัที 
เมื่อ Xbox One และ PlayStation 4 เปิดตัว
วางขาย เกมคอนโซลทั้งสองสามารถท�ายอด
ขายได้เกนิกว่า 1 ล้านเครือ่งตัง้แต่วนัแรก (ว่า
แต่เมือ่ไหร่จะมขีายในไทยอย่างเป็นทางการกบั
เขาบ้างนะ เพราะตอนทีพ่มิพ์ต้นฉบบันี ่ยงัไม่มี
วี่แววเลย)

Surface 2

 ความพยายามแรกของ Microsoft ที่จะ
รวมเอาระบบปฏิบัติการ Windows เข้ากับ
ฮาร์ดแวร์ที่ Microsoft หันมาเป็นผู้ผลิตเอง 
แทบ็เลต็ตระกลู Surface ต่างกไ็ด้รบัเสยีงตอบ
รับที่ดีเมื่อตอนเปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.
2012 มาปีนี้ (2013) Surface 2 ได้รับการ

■■ Surface 2

■■ Google Glass

■■ Oculus Rift

■■ Self-healing microchips

47L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



เสียหายแม้เพียงเล็กน้อยที่บนขั้ววงจรแค่
เพียง 1 จุด จากทั้งหมดกว่าหลายพันหลาย
หมื่นจุด แต่บรรดานักวิจัยที่สถาบันเทคโนโลยี
แคลิฟอร์เนีย ก�าลังจะพาเราเข้าสู่ก้าวใหม่ของ
นวัตกรรมการสร้างชิพ ที่สามารถซ่อมแซมตัว
เองได้ เมื่อเกิดภาวะเสียหายในจุดต่างๆพูด
ง่ายๆก็คือ หากวงจรบนชิพสุดล�้าดังกล่าวเกิด
เสียหายขึ้นมา มันจะ “รักษาตัวเอง” ได้ด้วย
การปรับแต่ง และค้นหาช่องทางอื่น ในการ
ส่งผ่านข้อมลูทดแทนจดุทีเ่สยีหายไปได้นัน่เอง

Project Loon 
บอลลูนปล่อยฟรีอินเตอร์เน็ท
จาก Google

 แน ่นอนว ่า บอลลูนฮี เลียมคงไม ่ ใช ่
เทคโนโลยทีีใ่หม่อะไรมากนกั แต่ลองคดิว่าเป็น
บอลลูนที่ปล่อย Wi-Fi ได้สิ และนั่นแหละคือ                                                 
ไอเดียของ Google ในชื่อของ Project Loon 
ทีต้ั่งเป้าหมายว่าเชือ่มต่อสญัญาณอนิเตอร์เนท็
ให้กับพื้นที่ห่างไกล ผ่านศูนย์กลางสัญญาณ 

Wi-Fi จากบอลลูนที่ลอยสูง 20 กิโลเมตร จาก
พ้ืนโลก ส่วนภาพนี้เป็นภาพของผู้ที่มาเยี่ยม
ชมบอลลูนที่ถูกน�ามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
กองทัพอากาศ ณ เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศ
นิวซีแลนด์

เครื่องพิมพ์ 3 มิติสำาหรับคนทั่วไป

 ลองจินตนาการถึงสิ่งที่คุณจะสามารถ
ท�าได้ เมื่อได้น�าเอาเครื่องพิมพ์ 3 มิติมาไว้ใน
บ้านของคณุเองส ิอนัทีจ่รงิเทคโนโลยกีารพมิพ์ 
3 มิติ มีมานานแล้ว แต่เพิ่งจะมีราคาลดลง
มาเรื่อยๆตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จนกระทั่ง
อยู่ในระดับที่คนทั่วไปเริ่มสามารถจับจองเป็น
เจ้าของได้ (อย่างน้อยก็ในกลุ่มประเทศยักษ์
ใหญ่ทั้งหลาย) แค่แนวคิดของมัน ก็สามารถ
เปลี่ยนโลกทั้งใบได้แล้ว คุณสามารถพิมพ์
ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้จากวัสดุที่คุณมี แต่
แน่นอนว่า พอมีประโยชน์มาก ก็ต้องมีโทษ
ตามมาด้วยเหมอืนกัน ยกตวัอย่างเช่นในกรณี
ของการที่เจ้าของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สามารถ 

“ดาวน์โหลด” แม่แบบมาสร้างปืนที่ใช้งานได้
จริง นอกจากนี้ก็ได้จุดประเด็นถึงค�าถามที่ว่า 
ถ้าผู้บริโภคสามารถพิมพ์ทุกอย่างได้เองจากที่
บ้านแล้ว พวกเขาจะต้องซือ้อะไรอืน่อกีท�าไมล่ะ

Hyperloop
แนวคิดระบบรถไฟเร็วเกือบเหนือเสียง

 ณ ตอนนี้ ไฮเพอร์ลูพ ยังไม่ได้เป็นอะไร
มากไปกว่าเป้าหมายในฝันของคน ที่ริเริ่ม เอ
ลอน มัสค์ ซีอีโอของบริษัท Tesla Motors      
ผูท้ีห่ลายๆคนเรยีกเขาว่าเป็น โทน ีสตาร์ค ใน
โลกแห่งความเป็นจริง ได้วาดฝันถึงแนวคิดใน
การสร้างระบบขนส่งทางรถไฟใต้ดนิ ทีพุ่ง่ตรง
จากลอส แองเจลิส ไปยังซานฟรานซิสโก บน
เส้นทางความยาวกว่า 600 กิโลเมตร ได้ภายใน
เวลาแค่ราวๆครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ตามทฤษฎี
แล้ว ไฮเพอร์ลพูจะประกอบไปด้วยส่วนของห้อง
โดยสารที่เคลื่อนที่ภายในท่อกดอากาศ และ
สามารถท�าความเร็วได้สูงกว่า 900 กิโลเมตร/
ชั่วโมง

■■ Google Project Loon ■■ Consumer 3D Printers

■■ Hyperloop
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โครงการอวกาศเชิงพาณิชย์ SpaceX

 อีกหนึ่งวิสัยทัศน์สุดล�้าหน้าของเอลอน 
มัสค ์ ที่ ได ้กลายเป ็นความจริง SpaceX 
(Space Exploration Technologies Corpo-
ration) คือบริษัทอวกาศยานขนส่งเชิงพาณิชย์ 
ที่ประสบความส�าเร็จในการส่งจรวดขึ้นสู ่วง
โคจรได้อย่างต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปีค.ศ. 2010 แต่
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา SpaceX เพิ่ง                                                        
ได ้สร ้างอีกหนึ่งประวัติศาสตร ์ ด ้วยการ
เป็นบริษัทเอกชนเจ้าแรก ท่ีสามารถขนส่ง
ดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรได้เป็นผลส�าเร็จ

ชุดเกราะทหารแบบ Iron Man

 อนัทีจ่รงิแล้วชือ่จรงิๆของมนัคอื ชดุปฏบิตัิ
การเบาส�าหรบัยทุธวธิจีูโ่จม (Tactical Assault 
Light Operator Suits) แต่มักจะถูกเรียกว่า 
เป็นชุด Iron Man ของกองทัพสหรัฐฯ ได้รับ
การออกแบบมาให้สามารถป้องกนักระสนุ, ทน
ไฟ, ติดตัง้เซน็เซอร์ และเครือ่งมอืสือ่สารสดุล�า้ 

แต่ยงัคงอยูใ่นขัน้ตอนของการวางแผนพฒันา, 
ทดสอบภาคสนาม และจะยังคงไม่ปรากฏเป็น
รูปเป็นร่างจริงภายในเร็วๆนี้

Drone หุ่นโดรนบังคับ

 แม้จะดูเหมือนเป็นการเพ้อฝันของเจฟฟ์ 
บีซอส ซีอีโอของแอมะซอน เว็บไซท์ร้านค้า
ออนไลน์ชื่อดัง ที่เพิ่งปล่อยคลิปโชว์ตัวอย่าง
การใช้ หุ่นยนต์บังคับ หรือ Drone เหินฟ้าไป
ขนส่งสนิค้าให้ผูซ้ือ้ได้ภายในวนัทีส่ัง่ของ แม้ว่า
ตอนนีก้ฎหมายของสหรฐัฯ จะไม่อนญุาตให้หุ่น
โดรนบินไปมาเหนือน่านฟ้าสหรัฐฯได้ก็ตาม 
(คาดว่าอาจจะมกีารแก้กฎหมายนีภ้ายในปีค.ศ.
2015) แต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือ ความแพร่หลาย
ของหุ่นยนต์โดรน ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทกับ
ชีวิตผู้คนทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม 
กฎหมาย ณ ปัจจบุนั ยงัคงไม่อนญุาตให้มกีาร
ใช้งานหุ่นโดรนได้อย่างอิสระ อันเนื่องมาจาก
เหตุผลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วน
ตัว โดยมีแต่องค์กรของทางการสหรัฐฯอย่าง 

FBI หรือต�ารวจเท่านั้น ที่สามารถใช้งานหุ่น
โดรนในการติดตามผู้ต้องหาหรือผู้สูญหายได้

ยุครุ่งเรืองของเงิน Digital Bitcoin

 แม้จะถือก�าเนิดขึ้นมาบนโลกออนไลน์
มานานกว่า 4 ปีแล้ว แต่ปีค.ศ.2013 ถือ
เป็นปีแห่งบิทคอยน์จริงๆ แต่ก็เป็นความ
โด่งดังในแนวทางที่ค่อนข้างไม่ดีนักเสียมาก 
กว่า บิทคอยน์ คือสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ขึ้นกับ
สกุลเงินใดๆทั้งส้ิน ค่าเงินของมันสามารถ
พลิกผันได้อย่างอิสระตามปริมาณความนิยม 
บิทคอยน์มักถูกใช้เป็นสกุลเงินในการซื้อขาย
ภายในเว็บไซท์ออนไลน์ที่ผิดกฎหมายอย่าง 
Silk Road ที่ปัจจุบันถูกปิดไปแล้ว แต่ก็มี                                                     
องค ์กรอื่นๆอีกหลายแห ่งที่ถูกกฎหมาย
มากกว่า และยอมรับการใช้จ่ายด้วยค่าเงิน
บิทคอยน์ ยกตัวอย่างเช่น WordPress และ 
OKCupid รวมไปถึงกิจการบนโลกแห่งความ
เป็นจริงหลายๆแห่งทั่วโลกด้วย

■■ SpaceX

■■ Army Iron Man Suits

■■ Drone

■■ Bitcoin
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หลายวันก่อน-แต่ก็นานนับเดือนโพ้น
เดอืนแล้วล่ะครบั--พรรคพวกเขามีผูใ้หญ่

คู่สามี ภรรยา ชาวต่างประเทศที่รักชอบกันมา
นานเป็นสิบๆปี เดินทางมาเยี่ยมเยือนตาม
วัตรปฏิบัติ สองสามปีครั้งบ้าง ปีสองปีหนบ้าง 
สดุแท้แต่สะดวก แต่ละครัง้ทีม่าพรรคพวกรายที่
ว่านี่ ก็มักจะพาไปหาอะไรอร่อยๆกิน หรือตาม
ทีแ่ขกบ้านแขกเมอืงทีเ่สมอืนญาตทิัง้คูต้่องการ 
ซึง่ผมเองกไ็ด้ยนิเรือ่งผูใ้หญ่คูน่ีอ้ยูเ่นอืงๆ ตาม
แต่โอกาสทีพ่รรคพวกหรอืเพือ่นรายทีว่่าจะเล่า
ให้ฟัง โดยที่ไม่เคยได้พบเจอมาก่อน

กระทัง่หนล่าสดุทีท่ัง้คูม่าเมอืงไทย ปรากฏ
ว่าใครต่อใครที่เคยร่วมแก็งค์ ร่วมก๊วน กับ
เพื่อนไปติดอยู่ต่างจังหวัดหมด ลงท้ายก็เลย
ส่งเสียงทางอากาศมายังผม-ว่างหรือเปล่า, 
ช่วยกันพาคุณเดวิดกับภรรยาไปหาอะไรกิน
กันหน่อยซี

แต่ไอ้อะไรที่ว่าของเพื่อนน้ัน ว่าก็ว่าเหอะ, 
เธอหมายใจว่าจะไปมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เคย
พดูผ่านๆกนัไม่น่าจะต�า่กว่าสองสามหน ว่าว่าง
หรือมีเวลาเมื่อไรอยากไปนั่งสบายๆชิลล์ ชิลล์ 
กินอะไรที่นั่นสักหน่อย แต่ก็ไม่ได้จังหวะสักที 
กระทัง่คุณเดวดิกบัภรรยามาเทีย่วเมอืงไทยหน
หลงัสดุนีล่ะ ถงึได้รวบยอดทัง้เลีย้งรบัแขกและ

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

สนอง Need ท่ีอยากไปนัง่กนิอะไรสบายๆชลิล์ 
ชิลล์ ในคราวเดียว

สถานที่ว่าก็คือที่จ่าหัวเอาไว้นั่นแหละครับ 
คือ ‘สโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลอง’ บางท่าน
อาจคุน้ แต่บางท่านอาจจะไม่เคยได้ยนิมาก่อน 
เล่าสู่กันฟังอย่างนี้ครับ นี้,เป็นร้านอาหารที่
ด�าเนนิการโดยสวสัดกิารกองทพัเรอื ก็คล้ายๆ
กับของทัพบกที่ส่วนใหญ่อาจจะรู้จักกันดี ซึ่ง  
อยู่ที่ ‘สถานตากอากาศบางปู’ ที่มีร้านอาหาร
อยู่ในส่วนของ ‘ศาลาสุขใจ’ ชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ
ให้พ้องกบั ‘สะพานสขุตา’ ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์หนึง่
ของสถานตากอากาศบางป ูทีช่่วงปลายปีทีผ่่าน
มามีผู้คนไปเท่ียวชมกันค่อนข้างมาก เนื่อง
เพราะเป็นช่วงที่นกนางนวลอพยพหนีหนาว
มาพักอาศัยอยู่แถบนั้น นับเป็นหมื่นๆตัว แล
ลานตาดีจริงๆ 

ส�าหรับ ‘สโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลอง’ 
นัน้ บรรยากาศกค็ล้ายๆกบั ‘สถานตากอากาศ
บางปู’ น่ันแหละครับ เพียงแต่แทนที่จะอยู่
เคยีงทะเล กลบัเป็นร้านอาหารทีอ่ยูเ่คยีงแม่น�า้
บรเิวณปากอ่าว ได้บรรยากาศของลมแม่น�า้พดั
ตึงดีครับ เพราะเป็นอาคารที่เปิดโล่งรับลม
เต็มๆถึงสามด้าน ไม่ว่าจะเลือกนั่งตรงไหน 
บริเวณใด ก็ได้รับลมและบรรยากาศริมแม่น�้า

ไม่ต่างกันสักกี่มากน้อย
ส�าหรับอาหารก็คล้ายๆกับที่สถานตาก

อากาศบางปูนั่นแหละครับ คือเน้นไปทาง
ด้านอาหารทะเล ซึ่งความสดของแต่ละอย่าง
ที่น�ามาขึ้นโต๊ะนั้น ใช้การได้ทีเดียว ไม่ว่าเป็น
กุ้ง (ซอสมะขาม-แนะน�าเป็นพิเศษ) หอย ปู                            
ปลา ส่วนน�้าจิ้มก็ลงตัวดี อย่างที่พูดอยู่เสมอๆ                                         
นั่นแหละครับ กินอาหารทะเลนี่ ได้สดเมื่อไร, 
ก็เป็นอันได้ความเมื่อนั้น ได้น�้าจิ้มถึงรสอีก
หน่อย ก็เจริญอาหารกันแบบลืมหมอกัน
ไป (ชั่วครั้งชั่วคราว) ได้เลย ยิ่งไปร้านไหน              
ได้บรรยากาศเข้ามาเป็นตัวช่วยอีกอย่างนี่ ขึ้น
ป้ายร้านในดวงใจติดข้างฝาได้เลย

‘สโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลอง’ นั้น หาก
จะเทยีบการเดนิทางกบัทีไ่ป ‘สถานตากอากาศ
บางปู’ โดยเอาใจกลางกรุงเป็นหลักแล้ว ใกล้
ไกลกันไม่เท่าไรนัก แน่นอนว่าบางปูนั้นย่อม
ต้องไกลกว่า แต่จะว่าไปแล้วก็ขับรถไปสบายๆ
ทั้งสองแห่งล่ะครับ อ้อ, หมายถึงต้องเป็นวัน
หยุดที่ถนนหนทางว่างรถหน่อยนะครับ

โดย ‘สโมสรท้ายเรือแม่กลองนั้น’ อยู ่
ภายในบริเวณป้อมพระจุลฯครับ ก็ป ้อม      
พระจุลจอมเกล้าที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ
เรือทางด้านเมืองปากน�้า สมุทรปราการ 
นั่นแหละครับ การเดินทางไม่ยุ ่งยากเลย                 
ให้ใช้ทางด่วนขั้นแรกขาออกถนนพระราม 2 
เป็นหลัก พอข้ามสะพานพระราม 9 แล้ว ก็
ชิดซ้าย เพื่อออกทางลงสุขสวัสดิ์ แล้วก็วิ่งบน
ถนนสขุสวสัดิน์ัน่แหละครบั ตรงตลอด ไม่ต้อง
ว่อกแว่กไปไหน ผ่านพระประแดงไปกระทั่งถึง
สามแยกพระสมุทรเจดีย์ ที่หากเลี้ยวซ้ายก็จะ
ไปยังวัดพระสมุทรเจดีย์ แต่ให้เล้ียวขวาแทน
ครับ เล้ียวแล้วก็ตรงไปอีก ตรงไปเรื่อยๆตรง
ไปตามเส้นถนนจะพาไปไหนนั่น อีกประมาณ 
7 กิโลเมตร ก็จะถึงปากทางเข้าป้อมพระจุลฯ 
แลกบตัรซะหน่อย (วนัธรรมดา) แต่ถ้าวนัหยดุ
ลดกระจกลงแล้วบอกไปกนิอาหาร ส่วนใหญ่มกั
จะไม่ต้องแลก 

คราวนี้ก็วิ่งไปตามถนนภายในป้อมนั่น
แหละครบั ตามป้ายไปเรือ่ยๆประเดีย๋วก็ถึงเอง

เอ่อ, มีข้อใคร่เรียนให้ทราบนิดนึงนะครับ 
ว่าควรมีรถส่วนตัวไปเอง เพราะรถสาธารณะ
นั้นอาจพามาถึงหน้าป้อมได้ แต่เข้าไปกว่าจะ
ถึงสโมสรน่ะ-ไม่น่าจะเดินไหวนะครับ--เพราะ
คงมีสักสองสามกิโลขึ้นครับ
 

ส โ ม ส ร

ท้ายเรือหลวง
แม่กลอง
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หูฟงทั่วไปทำหนาที่เหมือนเปนลำโพงที่
แปะเอาไวขางใบหู เสียงที่คุณไดยินคือ 
เสียงตรงจากตัวไดรเวอร ไดความ 
ชัดเจนครบถวน แตขาดไปซึ่ง 
บรรยากาศในการเสริมความสมจริง
ของการฟงเพลง เฉกเชนการฟง 
ลำโพงชั้นดีในหองชั้นเยี่ยม ที่ตอง 
อาศัยการสะทอนจากตัวหองและวัสดุ
ตางๆในการสรางบรรยากาศและ 
ความเปนดนตรีที่สมจริง 

RoomFeelTM Technology     
คือทางออกที่จะทำใหคุณไดรับ 
ประสบการณการฟงเพลงผานหูฟง 
แบบใหม จากการวิเคราะหและ 
ออกแบบอยางชาญฉลาดของ 
วิศวกร NAD ทำใหเสียงที่ถายทอด 
ผานออกมานั้น มีการตอบสนอง 
ความถี่ เปรียบไดกับการฟงลำโพง 
ไฮ-เอ็นด ชั้นเยี่ยม ในหองฟงเพลง 
ชั้นเลิศ ที่ไดรับการปรับแตงอะคูสติด 
มาอยางดี สงผลใหการฟงเพลงมี 
บรรยากาศและอารมณรวมที่ดีอยาง
ที่ไมเคยไดยินมากอนจากหูฟงทั่วๆไป

พิสูจน RoomFeelTM Technology 
ในหูฟง NAD VISO HP50 ดวย 
ตัวคุณเองวันนี้

แลวมุมมองที่มีตอหูฟงของคุณจะ 
เปลี่ยนไป

H e a d p h o n e

WE
DON’T
CARE

ABOUT
YOUR

LIFEST YLE.
WE

CARE
ABOUT
YOUR
EARS.

VISO HP50

มี    ใ    ห    เ    ลื    อ    ก    3    สี

บริษัท โคไนซ อีเล็คโทรนิค จำกัด
4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คูสาย) โทรสาร 02.275.7023
ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด พลาซา โทร. 02.255.6451 • ชั้น 3 ซีคอน สแควร โทร. 02.721.9223
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VISO HP20 [Black /Silver]

High Resolution In-Ear Headphones

N E W
A R R I V A L



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


	01 LE Jan-Feb 2014
	02 SoundCast Products Th_2013.2.1.
	03 หมายเหตุจากบ้านทวาทศิน
	04 ที่เห็นและเป็นไป
	06 จากโชว์รูม
	08 สินค้าราคาพิเศษ
	11 New Products
	16 วิธีการสมัครสมาชิก และการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
	20 NAD C 316BEE+C 326BEE+C 356BEE_2011.1.0
	21 NAD D 3020 Reinventing a Classic
	24 อหิงสา...ในจอหนัง
	26 Custom File
	30 Equipment Review
	33 In-House Test
	38 Movie Review
	40 Waterpik Products_2011.1.2
	41 Oral Care
	42 เฮลธ์ แอนด์ แคร์
	44 ไลฟ์ แอนด์ สไตล์
	46 เรื่อง-ดีดี-- ที่ผ่านมาทาง (e) เมล
	50 มุมสบาย
	51 NAD VISO HP50 Th_2013.1.1
	52 NHT Architect Series



