
239
198
พ ฤ ษ • มิ ถุ น

2 014

Test  ฉ บั บ นี้ :

NAD VISO HP20
I n - Ear 
Headphones

พิเศษ2 ผ่อน 0% 6 เดือน 
ที่  C o n i c e  ท ุ ก ส า ข า  แ ล ะ ต ั ว แ ท น จ ำา ห น่ า ย ใ ก ล ้ บ ้ า น ค ุ ณ

รายละเอยีดหนา้ 6



Conice Electronic Co.,Ltd.
No. 4 Soi Vibhavadi Rangsit 2; Junction 2, Din-Dang, Bangkok 10400 Tel. 02.276.9644 (Auto) Fax. 02.275.7023
4th Floor Central World Plaza Tel. 02.255.6451 • 3rd Floor Seacon Square Tel. 02.721.9223
Chiang Mai Tel. 053.222.154 • Nakonsi Thammarat Tel. 075.346.752
Branch                          Bangkapi • Ngamwongwan • Bangkae • Siam Paragon  Branch                           Rangsit • Rattanathibeth • Fashion Island

e-mail: conice@conice.co.th • www.conice.co.th ©
 2

01
3 

C
O

N
IC

E
 E

LE
C

T
R

O
N

IC

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
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ส า ร บั ญ

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

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

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

บ ท ค ว า ม

 14 เล่าเรื่อง D Series 
  ในมุมมองของผม

 20 ฟังให้รู้ ดูให้เห็น...
  เล่นสายให้ได้ดังใจ

 22 เรื่องเล่าจากห้องช่าง

ท ด ส อ บ

 36 Preview
  NAD VISO HP20 
  In-Ear Headphones

ป ร ะ จ ำ ฉ บั บ

 3 หมายเหตุจาก บ้ า น ท ว า ท ศิ น

 4 ที่เห็นและเป็นไป

 6 จากโชว์รูม

 11 ประดิทินกรุงเทพฯ

 12 News & Reviews

 32 Custom File

 38 Movie Review

 41 Oral Care

 42 เฮลธ์ แอนด์ แคร์

 44 ไลฟ์ แอนด์ สไตล์

 46 เรื่อว-ดีดี--
        ที่ผ่านมาทาง(e)เมล

 50 มุมสบาย

เป็นอีกหนึ่งเดือนที่เงียบเหงา เพราะไม่รู้จะเอายังไงกันดี เศรษฐกิจเงียบงัน เหงาหงอย ส่วน
ดิฉันชีวิตของการรับใช้ ก็ดูเหมือนจะมีมากมายและวุ่นวายดี ดิฉันก�าลังจะไป Finland เพื่อ
จัดการประชุม World Council ปีหน้า ดูเหมือนจะเป็นการดีที่งานธุรกิจเงียบ แต่งานรับใช้
เข้ามาเยอะแยะ Balance ดีจัง หวังว่าพองานรับใช้คลี่คลาย ธุรกิจก็จะดีขึ้น ดิฉันก็จะได้ยุ่ง

วุ่นวายกับธุรกิจอีก สลับกันไปมาท�าให้ลืมแก่ได้ค่ะ
ในเล่มนี ้ดฉินัได้ขอให้ฝ่ายช่างอธบิายเกีย่วกบัการซ่อม ซึง่บดันีล่้าช้า โดยเฉพาะ Velodyne 

อธิบายเพื่อว่าท่านจะได้เข้าใจเรานะคะ
เดือนมิถุนายนเป็นเดือนส�าคัญของเรา เพราะเรามีงาน Conice Hi-Fi Festival 2014 

และเรามีโชว์สินค้าพร้อมโพรโมชันสินค้าที่งาน Electronica 2014 ที่ Paragon ซึ่งแน่นอนเช่น
ทุกปี มีสินค้าราคาพิเศษมากมาย และที่เป็นชุดก็ลดมากเลยค่ะ หวังว่าคงเป็นที่ถูกใจทุกท่าน
เลยนะคะ เข้าไปดูในเล่มเลยนะคะ รับรองว่าราคาดี คุณภาพดี บริษัทต้องการท�าสิ่งที่ดีที่สุดให้
สมาชิกของเรานะคะ

การร่วมสนุกทาง Facebook ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ใครที่ยังไม่เคยเข้ามาก็เข้ามา
เลยค่ะ เราแจก NAD DAC 1 ไปหลายตัวแล้วนะคะ เป็นเกมส์เล่นแก้เซ็ง ยามการเมืองและ
เศรษฐกิจถดถอย ดีกว่าอยู่เปล่าๆ อ่านหนังสือพิมพ์แล้วกลุ้มนะคะ เรื่องรถคันแรกก�าลังพ่นพิษ
เด็ดดวงไปเลย รองลงมาจากเรื่องข้าวที่ชาวนาฆ่าตัวตายไปแล้ว เขาบอกว่าตอนนี้ SME ก�าลัง
ค่อยๆทยอยปิดตัวไปประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ คนตกงานสองแสนกว่าคน โดยเฉพาะเด็ก
จบใหม่จะไม่มีงานท�า การท�าวิจัยฝุ่นคงจะก้าวหน้ามากขึ้นแน่ๆเลยค่ะ

ดิฉันท�างานด้านการรับใช้ โดยท�าให้กับสมาคม YWCA กรุงเทพฯ เรามีโครงการใน
ต่างจังหวัดให้โรงเรียนและชุมชนที่ยากจนประมาณ 40 โครงการ พอเราไปหลายๆจังหวัดแล้ว
ถึงจะเห็นว่า เรามีงานมากมายไม่รู้จบที่จะต้องท�าให้กับโรงเรียนเล็กๆในต่างจังหวัด เพราะเขา
ขาดการดูแลจากรัฐ โรงอาหารหลังคาโหว่ ส้วมแช่น�า้ใช้ไม่ได้ น�า้ดื่มสะอาดไม่มีให้เด็กและชุมชน 
สนามเด็กเล่นหาได้ยากมาก มิน่าการศึกษาบ้านเราถึงตกต�า่มาเป็นอันดับ 8 

ดิฉันบ่นให้ท่านสมาชิกฟัง เพราะห่วงอนาคตของชาติมากมายเลยค่ะ ใครที่มีความ
สามารถในการช่วยเด็กๆหรือสังคมได้ ช่วยกันหน่อยนะคะ เผื่ออนาคตของประเทศเราจะได้ดี
ขึ้นค่ะ

ดิฉันอธิษฐานทุกคืนขอให้ประเทศไทยของเราหลุดพ้นจากภาวะมืดมนต์นี่เสียทีนะคะ 
ขอทุกท่านช่วยอันอธิษฐานหรือภาวนานะคะ

ร ะ ลึ ก ถึ ง ทุ ก ท่ า น เ ส ม อ ค่ ะ

 

ส ว ัส ด ีค่ ะ
ท่ า น ส ม า ช ิ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

เกิดขึ้นอีกแล้ว กับ PhoneSoap 
Chrager ที่ชาร์จมือถือแนวใหม่ 
ที่จะมาช่วยช�าระล้างสมาร์ทโฟน
ของคุณด้วยระบบอาบรังสี UV 
เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้สมาร์ท-                        
โฟนของคุณสะอาดหมดจด 
พร้อมๆกับการชาร์จแบตเตอรีย์
ไปในเวลาเดียวกัน (ว้าวววววว)

ตัวกล่อง PhoneSoap นั้น
ออกแบบมาให้เราสามารถชาร์จ
สมาร์ทโฟนรุ่นใดก็ได้ค่ะ ภายใน
มีพื้นที่ความยาวประมาณ 6 นิ้ว 
และความกว้างประมาณ 3.74 
นิ้ว ส่วนสายชาร์จก็มีหลากหลาย
หัวให้เปลี่ยน วิธีการใช้ก็ง่ายๆ 
เพียงเสียบสาย USB เข้ากับตัว
เครื่องแล้วปิดฝา จากนั้นเครื่อง
จะแจ้งเตือนเมื่อท�างานเสร็จ
ค่ะ ส�าหรับคนที่ชอบชาร์จมือถือ
ค้างคืนและตั้งเป็นนาฬิกาปลุก
เอาไว้ก็ไม่ต้องกลัวนะคะ ด้าน
ล่างของกล่อง PhoneSoap ยัง
มีช่องให้เสียงปลุกและเสียงเตือน
ต่างๆดังออกมาได้เช่นเดิม ตอน
นี้วางจ�าหน่ายอยู่ที่ราคา 49.95 
เหรียญ หรือราวๆ 1,500.-บาท 
ใครที่สนใจลองไปกดสั่งได้ที่   
เว็บไซท์ได้เลยค่ะ

  ■ ที่มา: phonesoap.com

Wello เคสมือถือสมาร์ทโฟน
จะเปลี่ยนชีวิตคุณ

กระแสผลิตภัณฑ์เพื่อคนรัก
สุขภาพนี่ไม่มีวันตกเทรนด์

จริงๆนะคะ ล่าสุดเคสไอโฟนไม่

ได้มีไว้ส�าหรับกันกระแทกเท่านั้น 
แต่สามารถเปลี่ยนเป็นเครื่อง
ตรวจสุขภาพของผู้ใช้ได้ด้วยค่ะ 
เมื่อ Wello เคสมือถือจากผู้ผลิต
สมาร์ทโฟนอย่าง Azoi Mobile 
Technologies สามารถที่จะ
เฝ้าติดตามสุขภาพร่างกายของ
คุณได้ทั้งความดันเลือด, คลื่น
ไฟฟ้าหัวใจ, อัตราการเต้นของ
หัวใจ, ออกซิเจนในกระแสเลือด, 
อุณหภูมิ, การท�างานของปอด 
และข้อมูลด้านสุขภาพอื่นๆด้วย
ความแม่นย�าในระดับคลินิค 
(เค้าบอกอย่างนี้จริงๆนะคะ) 

ส�าหรับ Wello จะเป็นเคส
สมาร์ทโฟนที่ท�าการฝังแผงวงจร         
แบบบางที่สามารถตรวจจับ
ระดับสุขภาพเอาไว้บริเวณตัวเคส            
และเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆผ่าน 
Bluetooth ส่งไปยังสมาร์ทโฟน
ในระบบ iOS และ Andorid ที่
สามารถใช้งานได้ง่ายมากและ
ประหยัดเวลาๆสุด โดยไม่จ�าเป็น
ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลเลย
ล่ะค่ะ  แถมยังเป็นอุปกรณ์ทาง
ด้านสุขภาพทางเลือกที่อาจจะ

จะท�างานได้นานแค่ไหน) ใคร
ที่อยากเป็นเจ้าของต้องอดใจรอ
อีกนิดนะคะ เพราะอยู่ในขั้นตอน
พัฒนาค่ะ ซึ่งท่านสามารถเข้าไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไชท์
ด้านล่างค่ะ

  ■ ที่มา: chooseBlockss.com

Charger ที่ชาร์จแนวใหม่   
มาพร้อมระบบอาบรังสี UV 
ฆ่าเชื้อโรค

สิ่
งสกปรกมีอยู่รอบตัวเรา
นะคะ งานวิจัยหลายๆชิ้น

ที่เราเคยเห็นมาไม่ว่าจะเป็นใน
อินเตอร์เน็ทหรือตามนิตยสาร
ต่างๆ ก็มักจะบอกว่าสมาร์ทโฟน  
หรือพวกมือถือหน้าจอสัมผัสนั้น                             
อุดมไปด้วยแบคทีเรียหลากหลาย   
ชนิด แถมติดอันดับสิ่งของที่         
สกปรกเป็นอันดับต้นๆด้วย 
จนถึงขนาดมีฟิล์มกันรอยแบบ
กันแบคทีเรียขายเลยล่ะค่ะ 

แต่มาวันนี้ นวัตกรรมใหม่ได้

Blocks                               
สมาร์ทวอทช์ตามสั่ง

บางครั้งฟังค์ชันที่มาพร้อมกับ
อุปกรณ์ IT ทั้งหลายอาจ

ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
นะคะ แต่ส�าหรับ Blockss เป็น
แนวคิดที่ทุกคนสามารถสร้าง 
Smart Watch ที่เป็นของตัวเอง
ได้โดยสามารถเลือกอุปกรณ์ที่
จะอยู่ภายในได้ โดยทุกอย่างจะ
มาในรูปแบบบล็อคที่สามารถ
เชื่อมต่อเข้าด้วยกันได้ โดยแต่ละ
บล็อคก็จะท�าหน้าที่เฉพาะตัวไป 
และเมื่อน�ามารวมกันก็จะกลาย
เป็น Smart Watch ในแบบที่
ต้องการค่ะ 

ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถ
เลือกได้ว่าจะใส่จอเป็น LED 
หรือ E-Ink ก็ได้ จะเป็น Touch 
Screen หรือไม่ก็ได้ เราสามารถ
ปรับแต่งอุปกรณ์ต่างๆให้เข้า
กับชีวิตประจ�าวันเราได้ ไม่ว่าจะ
เป็นนักปีนเขาก็สามารถใส่ GPS 
เข้าไปได้ หรือถ้าเข้าฟิตเนสส์
ก็สามารถใส่เซนเซอร์ตรวจจับ
การเต้นของหัวใจเข้าไป ซึ่งถ้า
วิเคราะห์จากข้อมูลทั้งหมดนี้เรา
ก็น่าจะสรุปได้ว่าการท�างานของ 
Blocks ไม่จ�าเป็นจะต้องเชื่อม
ต่อกับสมาร์ทโฟนเหมือน Smart 
Watch ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ได้แต่
คิดแล้วก็สงสัยว่า แล้วมันจะ         
ท�างานยังไง แล้วแบตเตอรีย์     
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ท�าให้การใช้ชีวิตของคุณดีขึ้น 
Wello สามารถบันทึกผลทาง

ด้านสุขภาพ และสามารถเก็บ
ข้อมูลนั้นๆมาวิเคราะห์และเก็บ
ไว้เป็นความลับคนเดียว หรือเผย
แพร่ให้กับสมาชิกในครอบครัว 
หรือเพื่อนฝูงติดตามได้ตลอด
เวลาค่ะ ซึ่งตอนนี้ Wello ได้เปิด
รับสั่งจองล่วงหน้าแล้วในเว็บ 
https://azoi.com ส�าหรับท่าน
ใดที่สนใจก็สั่งจองได้เลย ราคา
ประมาณ 6,400.-บาท แต่ตอน
นี้มีให้เลือกแค่ iPhone 4S/ 5/ 
5S เท่านั้นนะคะ Android จะ
ตามมาทีหลังและวางขายจริง
ในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะ และ
ในขณะนี้ Wello ก�าลังรอการ
อนุมัติองค์การอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกาอยู่ด้วยเช่นกัน

  ■ ที่มา: azoi.com

NASA                               
กับรองเท้าไอพ่น…

แกดเจ็ทชิ้นต่อไปไม่ได้เป็นรูป
เป็นร่าง หรือใกล้ออกสู่ตลาด

หรอกนะคะ เพียงแต่เป็นแนวคิด
ที่น่าสนใจ เลยเอามาลงให้อ่าน
กันเล่นๆ เสริมจินตนาการ
เฉยๆค่ะ “Jet Shoes” หรือ
รองเท้าบินได้แบบไอพ่น เรา
คงเคยเห็นกันบ่อยๆในหนัง
ประเภทวิทยาศาสตร์ หรือ
การ์ตูนใช่มั๊ยคะ แต่ท่านผู้อ่าน 
LE ที่รักอาจจะไม่ทราบว่าราวๆ
กลางปีค.ศ.1960 องค์กร NASA 
เคยพยายามจะประดิษฐ์และ
พัฒนารองเท้าประเภทนี้ขึ้นมา
จริงๆ ซึ่งแนวคิดและตัวต้นแบบ
แรกเกิดขึ้นในปีค.ศ.1965 โดย
วิศวกรของนาซ่าที่ชื่อ John 
D. Bird (ผู้ชายใส่หมวก ผูกหู
กระต่ายในรูปด้านบน) มีแนวคิด
ว่ารองเท้า Jet Shoes นี่จะช่วย
ให้นักบินอวกาศสามารถเคลื่อนที่
ได้เร็วขึ้น ในสภาวะสุญญากาศที่
ไร้ซึ่งแรงโน้มถ่วงยังไงล่ะคะ

อย่างไรก็ตาม แม้รองเท้า 
Jet Shoes จะมีการทดลองอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องที่ห้องแล็บ
ของนาซ่าชื่อ NASA’s Langley                   
Research Center ในรัฐ

เวอร์จิเนีย แต่ก็เป็นที่น่าเสียดาย
ที่ Jet Shoes ไม่เคยได้น�าออก
มาใช้งานจริงเลยค่ะ เราคงได้
แต่ดูหนังเรื่อง Iron Man แล้ว     
อิเมจินเอาว่าถ้ามีรองเท้าแบบนี้
ซักคู่คงจะมันส์ไม่น้อยเลยนะคะ

  ■ ที่มา: arip.co.th

หมดปัญหาฝาครอบเลนส์หาย
ด้วย HACKxTACK

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ตากล้อง
ขี้ลืมมักจะประสบกันคือการ

ท�าฝาครอบเลนส์หาย!!  แต่วันนี้
ปัญหาฝาครอบเลนส์หายจะหมด
ไป ถ้าคุณใช้ HACKxTACK ค่ะ 

HACKxTACK คืออุปกรณ์
ง่ายๆ สร้างด้วยวิธีง่ายๆ แค่
เอาเหล็กมาติดไว้ที่ฝาครอบเลนส์

อันนึง  ส่วนอีกอันก็เป็นคลิปที่มี
แม่เหล็กอยู่ด้านใน เวลาเปิดฝา
ครอบเลนส์ให้ดึงตัวที่เป็นคลิปมา
หนีบไว้กับเสื้อ แล้วเราก็เอาฝา
ครอบเลนส์มาแปะกับคลิปนี้ แค่
นี้คุณก็จะหมดปัญหาท�าฝาครอบ
เลนส์หาย

อันที่จริงแล้วคิดว่าทุกคน
สามารถเอาไอเดียของผลิตภัณฑ์
อันนี้ไปท�าเองได้ง่ายๆนะคะ 
แต่ถ้าขี้เกียจท�าเอง อยากได้
แบบส�าเร็จรูปก็สามารถเข้าไปดู                          
รายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่       
KickStarter ค่ะ

  ■ ที่มา: KickStarter



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

ด่
วนจี๋ไปรษณีย์จ๋า สวัสดีจ้า
ท่านสมาชิกที่รักทุกท่าน 

“จากโชว์รูม” ฉบับนี้ เดินทางมา
หาท่านเร็วเป็นพิเศษเนื่องจาก
มีข่าวดีข่าวด่วนถึงโพรโมชัน
กลางปีที่ทุกท่านรอคอย คืองาน 
Conice Hi-Fi Festival 2014 
/ Electronica Showcase @ 
Siam Paragon ซึ่งปีนี้ “หนึ่ง
เดียว คนเดิม” เห็นราคาพิเศษ
ที่ทางฝ่ายขายเขาเคาะกันมาแล้ว 
ต้องบอกว่าตื่นเต้นจัด ต้องรีบ
เอามาบอกกล่าวกันเลยทีเดียวค่ะ

มาดูกันเลยดีกว่าค่ะ

Conice                         
Hi-Fi Festival 2014 

อย่างที่แฟนานุแฟนของ
เราจะทราบกันดีนะคะ 

ว่าช่วงเวลากลางปีนั้น เราจะ
มีโพรโมชันใหญ่ มีงานแบบ 
2-In-1 ประจ�าของเราสองงาน
ที่คาบเกี่ยวกัน และมีราคาดีๆ
ทีเดียวกันทั้งคู่ นั่นก็คือ งาน 
Conice Hi-Fi Festival ซึ่งเป็น
งานลดราคากลางปี ซึ่งจัดขึ้นทุก
สาขาของเรารวมถึงร้านค้าทั่ว
ประเทศ โดยเป็นงานที่เราเอา
สินค้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ มาท�าราคา
ลดกันแบบสุดๆกันไปเลยค่ะ

โดยปีนี้ก�าหนดงาน Conice 
Hi-Fi Festival 2014 นั้นคือวัน
ที่ 1-30 มิถุนายน 2557 นี่เอง
ค่ะ โดยท่านจะพบกับสินค้าราคา
พิเศษได้กับสาขาของเราทุกแห่ง 
ไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมซอยหอการค้า, 
สาขา Central World Plaza, 
Seacon Square, สาขาใน 
Power Mall บางกะปิ, บางแค, 
งามวงศ์วาน, Paragon, The 
Power by Home Pro สาขา
รังสิต, Fashion Island และ
รัตนาธิเบศร์

ต่างจังหวัดก็สาขาเชียงใหม่, 
นครศรีธรรมราช, เจียวพานิช 
ล�าปาง, STS Audio ขอนแก่น, 

วิชชุสิน หาดใหญ่ รวมถึงร้านค้า
ตัวแทนจ�าหน่ายในต่างจังหวัด
ใกล้บ้านท่าน ทุกแห่ง ราคางาน 
ราคาเดียวกันหมดค่ะ 

ส�าหรับรายการสินค้าราคา
พิเศษนั้น มีอะไรบ้าง ติดตามกัน
ได้เลยนะบัดนี้

เริ่มจากสินค้า ทุกรุ่น ทุก
ยี่ห้อที่เรามีอยู่ ในช่วงงานเรา
ก็จะมีราคาลดพิเศษจากราคา
ปกติทุกรุ่นค่ะ ไม่ว่าจะเป็น NAD, 
PSB, NHT, Velodyne, Bell’O, 
Supra, SoundCast, Britannia 
ส่วนราคาจะลดเท่าไหร่ มาก
เพียงไร ตรวจสอบกันได้ที่หน้า
ร้านขาประจ�าของท่านกันได้เลย
ค่ะ

แถมสินค้าเหล่านี้ นอกจาก
จะมีราคาลดพิเศษลงมาแล้ว 
ก็ยังสามารถที่จะผ่อน 0% 6 
เดือนทุกรายการอีกต่างหาก
นะคะ

และก็เช่นเคย คือนอกจากจะ

มีราคาลดพิเศษครบทุกรุ่นแล้ว 
เราก็ยังมีการดึงเอาสินค้าบาง
รุ่นมาท�าราคากันแบบสุดๆกัน
ไปอีก ปีนี้ขอบอกว่าสุดๆจริงๆ 
ประมาณว่าเป็นสินค้าที่เห็น
ราคาแล้วต้องอุทานว่า  “อุ๊ต๊ะ” 
นั่นเทียวค่ะ อิอิ

มาดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง
NAD DAC 1 จากราคาตั้ง 

15,000.-บาท ราคาพิเศษ 5,900.-
บาท

ตวัแรกเลยไม่ต้องพดูกนัให้
มากมายนะคะ กบั DAC แบบ
ไร้สาย ทีย่อดเยีย่ม คุม้ค่าแบบว่า
สดุๆ ทัง้ยงัสะดวกต่อการใช้งาน
อย่างยิง่ ให้เสียงด ีนุม่นวลอิม่เอบิ                                  
ฟังสบาย ใช้งานง่ายที่สุด จาก
ราคาตั้ง 15,000.-บาท ราคา
พิเศษ 5,900.-บาทเท่านั้น ราคา
นี้สุดๆค่ะ หมดแล้วหมดเลย หา 
DAC ที่ราคาเท่านี้ เสียงดีเท่านี้
ไม่ได้แล้วคะ ฟันธง!

NAD VISO 1 ราคาตั้ง 

  ■ อย่าลืมนะคะ งาน 
"2014 Conice Hi-Fi 
Festival" มีตั้งแต่วัน
ที่ 1-30 มิถุนายน 2557 
นี้ค่ะ
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37,000.-บาท ราคาพิเศษ 15,900.-
บาท

ตัวที่สองนี่ก็เช่นกันค่ะ ถึง
เวลาที่จะจัดราคาแบบว่า “สุดๆ” 
แล้ว เช่นเดียวกันคือ “หมดแล้ว
หมดเลย” ของมีไม่เยอะ ราคา
นี้ไม่ต้องพูดถึงความคุ้มนะคะ แค่
เล่น Bluetooth AptX ได้ก็ฟิน
แล้วค่ะ ต่อ Bluetooth จาก
มือถือฟังได้ทั้ง iPhone และ 
Android เสียงเท่านี้ ราคาเท่านี้ 
บอกได้ค�าเดียวว่า “ช้าหมด อด
แล้วจะ  เสียจายยย” ค่ะ อิอิ

NAD T 748 ราคาตั้ง 
44,000.-บาท ราคาพิเศษ 18,900.-
บาท

มาถึงตัวนี้ เอ/วี รีซีฟเวอร์                
แบบครบเครื่อง DTS HD, 
Dolby HD 7.1 รับ 3D ตัวเดียว
จบ ก�าลังดี พลังเด็ด เสียงเนียน 
หวาน ฟังสบาย ดูหนังมันส์ ฟัง
เพลงเพราะ ลดเยอะแบบนี้ ไม่
ต้องคิดมากเลยนะคะ รีบมาซื้อ

เลยค่ะ
NAD T 777 ราคาตั้ง 

156,000.-บาท ราคาพิเศษ 
69,000.-บาท

ตัวท็อปๆก็ต้องตัวนี้กับ  
รีซีฟเวอร์เต็มพิกัด ครบครันตัว
ท็อปตัวนี้เลยค่ะ

Headphone Special 
มาถึงอีกชุดโพรโมชันที่เรา

อยากแหวกแนวน�าเสนอบ้างค่ะ 
เพราะพวกเราที่นี้ลองแล้ว อยาก
จะแนะน�ากันจริงๆว่า เป็นวิธีที่
ท�าให้เสียงจากหูฟังดีขึ้นไปอีก 
นั่นก็คือ การใช้ Headphone 
Amp. มาใช้งานร่วมกับหูฟังชั้น
เยี่ยมจาก NAD/PSB/Velodyne 
ค่ะ

Headphone Amp. ที่ว่านั้น
เราพบว่า DAC ใน D Series 
ใหม่อย่าง NAD D 1050 ซึ่ง
มีภาคHeadphone Amp. 
คุณภาพสูงมากนั้น ให้คุณภาพ
เสียงจากการฟังหูฟังที่ดีมาก 

เรียกว่ายกระดับการฟังหูฟังที่ดี
ขึ้นไปอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะ ซึ่ง
ก็เหมาะมากกับนักฟังที่จริงๆ
จังๆกับ Head Fi โดยเฉพาะ ซึ่ง
ท่านก็สามารถต่อเล่นได้คือ จาก
คอมพิวเตอร์/เครื่องเล่นซีดี มา
เข้าที่ D 1050 แล้วก็ต่อหูฟัง
ตรงเข้าไป หรือใครที่อยากจะฟัง
จากมือถือ แนะน�าให้หาเครื่อง
รับสัญญาณ Bluetooth AptX 
อย่าง iBT 300 มารับสัญญาณ
บลูทูธจากมือถือ แล้วปล่อย 
Optical Digital Out จาก iBT 
300 ไปเข้าที่ D 1050 ก็จะท�าให้
สามารถได้คุณภาพเสียงจากการ
ฟังเพลงผ่านมือถือที่ดีขึ้นเป็น
อย่างมากเชียวค่ะ

เราลองแล้วมันเวอร์ค อยาก
ให้ท่านได้ลองกัน ก็เลยจัดราคา
โพรโมชัน เอาหูฟังมาบวกกับ                               
D 1050 ท�าราคาพเิศษกนัดงันีค่้ะ 

เริ่มจากคู่แรก คู่นี้เน้นแนว
เสียงแบบเนียนนุ่ม อบอุ่นฟัง

สบาย มีความเป็นดนตรีสูง 
NAD D 1050 + NAD VISO 
HP50 ราคาตั้ง 34,800.-บาท 
ราคาพิเศษ 23,500.-บาท

คู่นี้เน้นเสียงแบบเบสส์แน่น
หนัก ลึกจัดจ้าน สะใจ NAD D 
1050 + Velodyne vFree ราคา
ตั้ง 37,400.-บาท ราคาพิเศษ 
25,500.-บาท

คู่ครบเครื่องเสียงไฮ-เอ็นด์ 
พร้อมระบบตัดเสียงรบกวนช่วย                               
ให้เสียงดีขึ้นไปอีก NAD D 1050                                  
+ PSB M4U 2 ราคาตั้ง 43,000.-
บาท ราคาพิเศษ 29,000.-บาท

สามชุดนี้อยากให้ลอง
ค่ะ แล้วจะพบว่า Headphone 
Heaven นั้นมีจริงๆ

SoundCast โอกาสทอง เรา
เอาล�าโพงบลูทูธไร้สายยอดนิยม
มาลดราคากันแบบว่า “ไม่ซื้อไม่
ได้” ล็อทเดียวพอ ล็อทใหม่เข้า
มาไม่ได้ราคานี้แล้ว กับล�าโพง
ไร้สายบลูทูธหนึ่งเดียวที่สามารถ

  ■ NAD VISO 1 ราคาตั้ง 
37,000.-บาท ราคาพิเศษ 
15,900.-บาท

  ■ NAD T 748 ราคาตั้ง 
44,000.-บาท ราคาพิเศษ 
18,900.-บาท

  ■ NAD T 777 ราคาตั้ง 
156,000.-บาท ราคาพิเศษ 
69,000.-บาท

  ■ Headphone Special
  ■ NAD D 1050 + NAD VISO HP50 ราคาตั้ง 34,800.-บาท 
ราคาพิเศษ 23,500.-บาท

  ■ NAD D 1050 + Velodyne vFree ราคาตั้ง 37,400.-บาท    
ราคาพิเศษ 25,500.-บาท

  ■ NAD D 1050 + PSB M4U 2 ราคาตั้ง 43,000.-บาท       
ราคาพิเศษ 29,000.-บาท

  ■ NAD DAC 1 จาก
ราคาตั้ง 15,000.-บาท 
ราคาพิเศษ 5,900.-บาท
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ใช้งานแบบ Outdoor นอก
อาคาร ทนแดด ทนละอองฝน 
หิ้วไปปิคนิคนอกสถานที่ ฟังใน
สวนเสียงไม่ดร็อพ ยิงเสียงกว้าง 
เพราะออกแบบมาให้ใช้นอก
อาคารโดยเฉพาะเลย มีสองรุ่น
มาลดค่ะคือ 

Melody by SoundCast 
MLD424 เจ้าตัวเล็ก เสียงไม่เล็ก 
หิ้วพกพาสะดวก ใช้งานไร้สาย 
ต่อเชื่อมบลูทูธได้เลย ตัวนี้ราคา
ตั้ง 21,000.-บาท ราคาพิเศษเหลือ
แค่ 10,900.-บาท OMG!

SoundCast OutCast Jr. 
OCJ420 ตัวใหญ่ เสียงแรง ยัง
กะล�าโพง PA ใช้ตัวเดียวคลุม
ลานบ้านใหญ่ๆหรือริมสระ
น�้ากลางๆสบายๆ ตัวนี้หากจะ
เล่นบลูทูธต้องหาตัว (BlueCast 
Bluetooth Receiver มาเสริม) 
จากราคาตั้ง 37,000.-บาท ราคา
พิเศษ 19,900.-บาทเท่านั้นค่ะ 

Bell’O ลด 20%
SUPRA ลด 35%
NAD, NHT, PSB, Velo-

dyne เป็นชิ้นลด 7%
และนอกจากสินค้าเป็นตัวๆ

จะลดราคาแล้ว เรายังจัดสินค้า
เป็นชุดด้วย ดังนี้ค่ะ 

ชุดฟังเพลงมี 8 ชุดด้วยกัน

ชุดราคาพิเศษ 1
NAD C 316BEE, NAD   

D 1050, PSB Alpha B1 ราคา
ตั้ง 52,500.-บาท ราคาพิเศษ 
34,000.-บาท

ชุดราคาพิเศษ 2
NAD C 316BEE, NAD   

C 516BEE, PSB Alpha B1 
ราคาตั้ง 40,500.-บาท ราคา
พิเศษ 25,000.-บาท

ชุดราคาพิเศษ 3
NAD C 326BEE, NAD   

D 1050, PSB Image B5 ราคา
ตั้ง 66,000.-บาท ราคาพิเศษ 
42,000.-บาท

ชุดราคาพิเศษ 4
NAD C 326BEE, NAD 

C 516BEE, PSB Image B5 
ราคาตั้ง 54,000.-บาท ราคา
พิเศษ 35,000.-บาท

ชุดราคาพิเศษ 5
NAD C 356BEE, NAD   

D 1050, PSB Imagine B 
ราคาตั้ง 97,500.-บาท ราคา
พิเศษ 62,000.-บาท

ชุดราคาพิเศษ 6
NAD C 356BEE, NAD                             

C 546BEE, NAD DAC 1, PSB                          
Imagine B ราคาตั้ง 112,500.-
บาท ราคาพิเศษ 65,000.-บาท

  ■ Melody by Sound-
Cast MLD424 ราคาตั้ง 
21,000.-บาท ราคาพิเศษ
เหลือแค่ 10,900.-บาท

  ■ SoundCast OutCast 
Jr. OCJ420 จากราคาตั้ง 
37,000.-บาท ราคาพิเศษ 
19,900.-บาท

  ■ Bell’O ลด 20%
  ■ SUPRA ลด 35%
  ■ NAD, NHT, PSB, 
Velodyne เป็นชิ้นลด 7%

  ■ ชุดราคาพิเศษ 1 NAD 
C 316BEE, NAD D 
1050, PSB Alpha B1 
ราคาตั้ง 52,500.-บาท 
ราคาพิเศษ 34,000.-บาท

  ■ ชุดราคาพิเศษ 2 NAD 
C 316BEE, NAD C 
516BEE, PSB Alpha 
B1 ราคาตั้ง 40,500.-บาท 
ราคาพิเศษ 25,000.-บาท
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  ■ ชุดราคาพิเศษ 3 NAD 
C 326BEE, NAD D 
1050, PSB Image B5 
ราคาตั้ง 66,000.-บาท 
ราคาพิเศษ 42,000.-บาท

  ■ ชุดราคาพิเศษ 4 NAD 
C 326BEE, NAD C 
516BEE, PSB Image 
B5 ราคาตั้ง 54,000.-บาท 
ราคาพิเศษ 35,000.-บาท

  ■ ชุดราคาพิเศษ 5 NAD 
C 356BEE, NAD D 
1050, PSB Imagine 
B ราคาตั้ง 97,500.-บาท 
ราคาพิเศษ 62,000.-บาท

  ■ ชุดราคาพิเศษ 6 NAD 
C 356BEE, NAD C 
546BEE, NAD DAC 1, 
PSB Imagine B ราคาตั้ง 
112,500.-บาท ราคาพิเศษ 
65,000.-บาท

  ■ ชุดราคาพิเศษ 7 
NAD C 375BEE, 
NAD D 1050, NHT 
Classic Three ราคาตั้ง 
144,000.-บาท ราคาพิเศษ 
95,000.-บาท

  ■ ชุดราคาพิเศษ 8 NAD 
C 375BEE, NAD C 
546BEE, NAD DAC 
1, NHT Classic Three 
ราคาตั้ง 159,000.-บาท 
ราคาพิเศษ 98,000.-บาท
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ชุดราคาพิเศษ 7
NAD C 375BEE, NAD 

D 1050, NHT Classic Three 
ราคาตั้ง 144,000.-บาท ราคา
พิเศษ 95,000.-บาท

ชุดราคาพิเศษ 8
NAD C 375BEE, NAD 

C 546BEE, NAD DAC 1, 
NHT Classic Three ราคา
ตั้ง 159,000.-บาท ราคาพิเศษ 
98,000.-บาท

ชุดโฮม เธียเตอร์ มี 3 ชุด
ด้วยกัน

ชุดโฮม เธียเตอร์ พิเศษ 1
NAD T 748, NHT Abso-

lute Tower, NHT Absolute 
Center, NHT Super Zero 
2.0, NAD DAC 1 ราคาตั้ง 
140,000.-บาท ราคาพิเศษ 
76,900.-บาท

ชุดโฮม เธียเตอร์ พิเศษ 2
NAD T 748, PSB Image 

T5, PSB Image C5, PSB 
Image B5, NAD DAC 1 ราคา
ตั้ง 135,000.-บาท ราคาพิเศษ 
72,000.-บาท

ชุดโฮม เธียเตอร์ พิเศษ 3
NAD T 777, PSB Imag-

ine T, PSB Imagine C, PSB 
Imagine S, NAD DAC 1 
ราคาตั้ง 317,000.-บาท ราคา
พิเศษ 162,000.-บาท

ค่ะ, และนั่นก็คือราคาพิเศษ
แบบสุดๆของงาน Conice 
Hi-Fi Festival 2014 อย่าลืม  
นะคะ งานมีตั้งแต่วันที่ 1-30 
มิถุนายน 2557 นี่เองค่ะ โดย
ท่านจะพบกับสินค้าราคาพิเศษได้
กับสาขาของเราทุกแห่ง ไม่ว่าจะ
เป็นโชว์รูมซอยหอการค้า, สาขา 
Central World Plaza, Seacon 
Square, สาขาใน Power Mall 
บางกะปิ, บางแค, งามวงศ์วาน, 
Paragon, The Power by 
Home Pro สาขารังสิต, Fash-
ion Island และรัตนาธิเบศร์

อ้อ สินค้าราคาเด็ดๆหลาย

รุ่นมีจ�านวนจ�ากัดนะคะ หมด
แล้วไม่มาเพิ่มอีก หรือล็อทต่อ
ไปก็กลับไปราคาเดิม ดังนั้นอย่า
วางใจเชียวนะคะ

Electronica               
ShowCase 2014                                
@ Siam Paragon                   
11-22 มิถุนายน 2557

อีกหนึ่งงานที่ช่วงเวลาจะ
อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน

กับ Conice Hi-Fi Festoval นี่
แหละค่ะ เพียงแค่เราก็ไปออก
พื้นที่เพิ่มเติมกันที่ Paragon 
Hall ณ ห้าง Siam Paragon 
นี่เอง โดยงานจะมีกันตั้งแต่วัน
ที่ 11-22 มิถุนายน 2557 ค่ะ 

  ■ ชุดโฮม เธียเตอร์ พิเศษ 
1 NAD T 748, NHT 
Absolute Tower, NHT 
Absolute Center, 
NHT Super Zero 2.0, 
NAD DAC 1 ราคาตั้ง 
140,000.-บาท ราคาพิเศษ 
76,900.-บาท

  ■ ชุดโฮม เธียเตอร์ พิเศษ 
2 NAD T 748, PSB 
Image T5, PSB Image 
C5, PSB Image B5, 
NAD DAC 1 ราคาตั้ง 
135,000.-บาท ราคาพิเศษ 
72,000.-บาท

  ■ ชุดโฮม เธียเตอร์ พิเศษ 
3 NAD T 777, PSB 
Imagine T, PSB Imag-
ine C, PSB Imagine 
S, NAD DAC 1 ราคาตั้ง 
317,000.-บาท ราคาพิเศษ 
162,000.-บาท
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ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

  ■ คอนเสอร์ท 10 Years of Love 
The Star In Concert  27-29 
ม.ิย. เวลา 19.00น. อมิแพค็ อารน่ีา 
เมืองทองธานี บัตรราคา 2,500, 
2,000, 1,500, 1,000, 800 และ 
500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท KPP Nanda 
Collection World Tour 2014 
Live in Bangkok 28 มิ.ย. เวลา 
19.30น. ณ บีบีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5 บัตรราคา 
4,000 และ 2,800 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Nantida… The 
Show Must Go On 30 ปี บน
เวทีที่เธอรัก กับคนที่รักเธอ 12 
ก.ค. เวลา 19.00น. ณ รอยัล    
พารากอน ฮอลล์ บัตรราคา 3,000, 
2,500, 2,000, 1,500 และ 1,200 
บาท

  ■ คอนเสอร์ท สามแยกปากหวาน 
episode 3!: อ๊อฟ ป๊อป ว่าน 13 
ก.ค. เวลา 14.00น. และ 19.00น. 
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ บัตร
ราคา 3,000, 2,500, 2,000, 1,500 
และ 1,200 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Pianoman Con-
cert (007 Notes): โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ 
เวชสุภาพร 2 ส.ค. เวลา 18.00น. 
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี 
บัตรราคา 3,000, 2,500, 2,000 
และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “แทนความผูกพัน 
20 ปี หัวแก้วหัวแหวน” ก๊อต 
จักรพันธ์ 2-3 ส.ค. เวลา 19.00น. 
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ บัตร
ราคา 3,000, 2,500, 2,000, 1,500 
และ 1,000 บาท

  ■ ละครเพลง “สี่แผ่นดิน เดอะ 
มิวสิคัล” 17 ก.ค.-3 ส.ค. เวลา 
13.30น. และ 19.30น. ณ เมือง
ไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ บัตรราคา 
3,000, 2,500, 2,000, 1,500, 
1,000 และ 500 บาท
* ทุกรายการซื้อบัตรได้ที่ Thai-
ticketmajor ทุกสาขา

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุด
พิเศษ คือ วันที่ 11 ก.ค. ตรงกับวัน
อาสาฬหบูชา, วันที่ 12 ก.ค. ตรง
กับวันเข้าพรรษา และวันที่ 12 ส.ค. 
ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ

ซึ่งงานนี้หลายๆท่านทราบกันดี
ว่า นอกจากจะได้ราคาทีเด็ดแบบ
งาน Conice Hi-Fi Festival ของ
เราแล้ว ยังมีอะไรต่อมิอะไรติด
ปลายนวมกันอีกหลายรายการ 
โดยเฉพาะพวกโพรโมชันเสริม
ของทางห้างและบัตรเครดิท เขา
ก็มีเยอะแยะเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น
ผ่อนกับบัตรเครดิทที่หลากหลาย 
ของแลก ของแถม ของที่ละลึก 
ชิงโชค คูปอง โอย...มากมาย 
เรียกว่าเยอะมาเบยฮ่ะ ท่านไหน
สะดวกแนวนั้น ก็ต้องเรียนเชิญ
ไปแวะชมกันนะคะ ปีนี้ทราบมา
ว่าบูธของเราใหญ่เป็นพิเศษกว่า
ทุกปี ก็น่าจะมีอะไรที่เซอร์ไพรซ์
กันได้ไม่ยากค่ะ

11-22 มิถุนายน 2557 ณ 

Siam Paragon Hall ชั้น 5 
Siam Paragon ค่ะ พลาดไม่ได้
เช่นเดียวกันค่ะ

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

เอาละคะ เนื้อที่หมดแล้ว เอา
เป็นว่า “จากโชว์รูม” ฉบับ

นี้ คงต้องขอลากันไปก่อน อย่า
ลืมนะคะ Conice Hi-Fi Festival                              
2014 นัน้ คอืวนัที ่1-30 มถินุายน                             
2557 และ Electronica 
ShowCase 2014 วันที่ 11-22 
มิถุนายน 2557 นี่เองค่ะ สอง
งานแบบ 2-In1 ราคาเท่ากันทุก
ที่ทั่วประเทศ สะดวกที่ไหน ไปที่
นั่น เราพร้อมให้การต้อนรับท่าน
ด้วยราคาสุดพิเศษแห่งปีเลยค่ะ 

แล้วพบกันฉบับหน้านะคะ   

  ■ Electronica               
ShowCase 2014                                
@ Siam Paragon                   
11-22 มิถุนายน 2557
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NEWS  &
REV I EWS
■  ‘จอม จุ้นจ้าน’

NAD VISO HP50 
Headphone                                                                   
Sound & Vision                        
Magazine                                   
By Steve Guttenberg / 
May, 2014

Performance ★★★★ 1/2 
Build Quality ★★★★ 1/2 
Comfort   ★★★★★ 
Value   ★★★★★

AT A GLANCE 

ชื่นชม

เสียงยอดเยี่ยม
ดูดีมีสง่า
ใส่สบายได้อย่างยาวนาน

อยากได้เพิ่มอีกหน่อย

พับให้เล็กลงเพื่อการเดินทาง 
(แบบ PSB M4U 2) ไม่ได้

ฟันธง

หูฟังรุ่นแรกของ NAD ได้
คะแนนสูงลิ่วในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
รูปลักษณ์, ความสบาย, คุณภาพ
เสียง และความคุ้มค่า 

ทดสอบ

ถือว่านีเ่ป็นการง่ายมากทีจ่ะ
เขยีนบทบทวพิากษ์ครัง้นี้ 

เพราะเสยีงทีนุ่ม่นวลราวแพรไหม                                    
รายละเอียดที่ยอดเยี่ยม เวที
เสียงที่โอ่อ่ากว้างขวาง และ
เบสส์ที่กลมกลืน ฉับไว ลง
ลึกเป็นธรรมชาติของ NAD 
VISO HP50 นั้น เป็นอะไรที่                                    
แฟนานุแฟนประจ�าของ NAD 
เช่นผูเ้ขยีนเองนั้น พอที่จะคาด
หวังกันมาก่อนได้อยู่แล้ว ว่า 
NAD นั้น คือผู้ผลิตเครื่องเสียงที่
ถนัดและท�าเป็นแต่เครื่องเสียงที่
ให้เสียง ยอดเยี่ยมในระดับราคา
ที่คุ้มค่ามานาน ก็เลยคาดไว้ก่อน
อยู่แล้วว่า HP50 ก็คงจะเข้าข่าย
นั้นด้วย 
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เมือ่ผมเจาะลกึลงไปถงึการ
ก�าเนิดของหฟัูงรุน่นี ้ผมกพ็บว่ามี
เรือ่งทีน่่าแปลกใจอยูไ่ม่น้อย เริม่
จากความจรงิทีว่่า NAD VISO 
HP50 นัน้ ได้รบัการออกแบบ
โดย Paul Barton แห่งล�าโพง 
PSB ไม่นานหลงัจากทีเ่ขาเสรจ็
สิน้จากการออกแบบหฟัูงชัน้เยีย่ม                               
อีกรุ่นคือ PSB M4U 2 ซึ่ง Paul 
Barton เป็นนักออกแบบที่ท�า
ล�าโพงยอดเยี่ยมในใจผมตลอด
การมาหลายรุ่นเลยทีเดียว ดัง
นั้นผมก็เลยคิดว่ามันก็เลยไม่น่า
ยากที่จะเอาเสียงดีๆจากล�าโพง
เหล่านั้นมาออกที่หูฟัง ซึ่งเมื่อ
ผมได้พูดคุยกับ Barton นั้น
ปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างที่ผมคิด                          
เลย Barton บอกว่า การออกแบบ                                              
หูฟังนั้นต่างจากการออกแบบ
ล�าโพงค่อนข้างมาก เพราะหูฟัง                         
นั้น เป็นอะไรที่จะไม่เกิดปัญหา                                
Standing Wave (ปัญหาที่มีการ
ตกกระทบของเสียงที่ท�าให้เกิด
การก้องสะท้อนในย่านความถี่
ต่างๆ)  เหมือนในล�าโพง ซึ่ง
ปัญหานี้ท�าให้ล�าโพงต่างๆเกิด
ความเพี้ยนและสีสันที่ท�าให้เสียง
ความเที่ยงตรงไป แต่ในทางกลับ
กัน หูฟังเองก็เสียเปรียบล�าโพง
ตรงที่ไม่มีการช่วยเหลือในการ
สร้างเสริมความถี่เสียงจากห้อง
ฟัง ซึ่งก็ท�าให้ความถี่บางย่าน
โดยเฉพาะเสียงทุ้มนั้นจะออกมา
ไม่นุ่นมนวลน่าฟังเหมือนล�าโพง
บ้านในห้องฟังดีๆ ซึ่ง Barton 
เข้าใจดี และพยายามที่จะชดเชย
การตอบสนองความที่ของหูฟัง
ของเขา ให้มีการตอบสนองเสียง                                        
ให้เปรียบเหมือนการฟังล�าโพง
ในห้อง โดยการปรับจูนความถี่
เสียงย่านเสียงกลางให้มีความ
อบอุ่นมากกว่าปกติเล็กน้อย ซึ่ง 
Barton บอกว่าการเข้ามาศึกษา
ออกแบบวิจัยหูฟังให้ทั้ง PSB 
และ NAD นั้น เป็นอะไรที่น่า                                  
ตื่นเต้นและมีความสุขที่ได้ท�า
มากๆ

ผู้ผลิตหูฟังส่วนใหญ่ ใช้วิธี
ง่ายๆในการเลือกไดรเวอร์ที่
ผลิตเตรียมไว้ให้อยู่แล้ว แต่กับ 
Barton นั้นไม่ การออกแบบนั้น
เริ่มตั้งแต่ 0 ดีไซน์ใหม่หมดจด 
โดยใช้ไดรเวอร์ขนาด 40 ม.ม. 
PSB และ NAD นั้นใช้ไดรเวอร์
ตัวเดียวกัน แต่จูนเสียงและใช้
วัสดุซับภายในที่แตกต่างกัน รวม
ถึงวัสดุที่ใช้ในส่วนของครอบหูที่
ต่างกัน รวมถึงผ่านการทดสอบ
การใช้งานจริงที่หนักหน่วง ตัว 
Barton เองบอกว่า การทดสอบ
นั้นเขานั่งฟังหูฟังทั้งคู่บนเครื่อง
บินที่ใช้เวลาบิน 16 ชั่วโมงนาน
ติดต่อกันกว่า 10 ไฟลท์ และพบ
ว่ามันเป็นหูฟังที่ใส่สบายมาก

จากนัน้เขากท็�าการทดสอบ
การตอบสนองความถี ่ด้วยการวดั
ทัง้จากเครือ่งและจากห ูพฒันา
ให้สามารถใช้งานทีห่ลากหลาย 
ขบัง่าย ไม่กนิวตัต์ ซึง่ผลท่ีได้
คอื HP50 นัน้มีความไวสงูมาก
พอทีจ่ะใช้เล่นกบัเคร่ืองพกพา                          
หรือ Smartphone ทั้งหลายได้
อย่างสบายๆ 

ตัวหูฟังนั้น จัดมาให้พร้อม
กับสายความยาว 4.2 ฟุต 2 เส้น                             
เส้นหนึ่งมีไมค์และระบบควบคุม
การเล่นคู่กับ iPhone มาให้ อีก

อันเป็นแบบธรรมดา น�้าหนัก
ของ HP50 นั้นอยู่ที่ประมาณ 8 
ออนซ์ มีสีให้เลือกสามสีคือ ขาว, 
ด�า และแดง ส่วนครอบศีรษะ
นั้น แม้จะพับไม่ได้ แต่ตัวครอบ
หูก็มีความเรียบแบนและสามารถ
ที่จะหมุนหลบหลีกหาที่ทางใน
กระเป๋า, เป้, ย่าม ในยามเดิน
ทางและไม่กินที่มากมายอะไร 

ผมทดสอบด้วยการฟังแผ่น
ซีดีกองสูงท่วมหัว และสิ่งที่ท�าให้ 
HP50 ยืนออกมาโดดเด่นเป็น
สง่าคือ เสียงที่สะอาดเที่ยงตรง
เป็นอย่างมาก เสียงการเล่น
เปียนโนของ Jacky Terrasson                
“Reach” นั้น มีความเป็น
ธรรมชาติสูงมากๆ เสียงกลาง
เที่ยงตรงโดดเด่นเหนือชั้น เวที
เสียงเปิดกว้างและถอยออกไป
ด้านหน้าของผู้ฟัง

ส�าหรบัการดหูนงัผ่านหฟัูง 
ผมต่อ HP50 เข้าตรงกบั OPPO 
BDP-105 เสยีงทีอ่อกมานัน้ต้อง
เรยีกว่ารายละเอยีดเยีย่มเลย   
เสยีงเดนิเท้าของผูค้น เสยีง
เครือ่งพมิพ์ดดีทีอ่ยูไ่กลออกไป
จากแผ่นบล-ูเรย์ Mad Men นัน้ 
ได้ยนิออกมาอย่างง่ายดาย จาก
หนงั Phantom เสยีงเบสส์ออกมา
ต�า่ลกึได้อารมณ์สมจรงิมากจรงิๆ

สรุป 

อีกครั้งที่ NAD สามารถท�า          
ได้ ไม่นานมานี่ NAD เพิ่งออก 
D3020 ซึ่งเป็นดิจิทัล แอมป์ 
ใหม่ที่กลายเป็นเครื่องเด่นเครื่อง
ดังยอดนิยมแบบฉุดไม่อยู่กันไป
แล้ว ผมก็อยากจะบอกว่า HP50 
ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน 
เพราะจากการทดสอบฟังที่ผ่าน
มา ผมก็อยากบอกว่า ในราคานี้ 
NAD VISO HP50 คือทุกอย่างที่
หูฟัง Full Size ชั้นเยี่ยมควรจะมี

การวัดผล

NAD VISO HP50 นั้น 
ให้การตอบสนองที่ราบเสียมากๆ 
มีการยกปลายแหลมช่วง 2 และ 
5kHz เพียงเล็กน้อย ซึ่งเมื่อวัด
กับต้นทางคุณภาพทั่วๆไป จะไม่
พบผลกระทบในย่านนี้แต่อย่าง
ใด ความเพี้ยนอยู่ในระดับที่ “วัด
ไม่ได้” แม้จะเล่นที่ความดังระดับ 
100 ดีบี (ท�าให้เสียงสะอาดเที่ยง
ตรงมาก) ค่าความต้านทาน
เฉลี่ย 34 โอห์ม ความไวย่าน 
300Hz-3kHz อยู่ที่ 106.3 ดีบี 
จึงเป็นหูฟังที่ไม่กินวัตต์
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ออกวางตลาดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ ส�าหรับเครื่องเสียงเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดของ 
NAD ในซีรีส์ที่ชื่อว่า D Series หรือ Digital Series นั่นเอง ซึ่ง ณ ตอนนี้ D Series 
นั้น มีทั้งหมด 3 รุ่นคือ

D 1050 เป็น Digital to Analog Convertor/Headphone Amplifier
D 3020 เป็น Hybrid Digital Amplifier คือ อินติเกรตเตด แอมป์ + DAC + Bluetooth 
D 7050 เป็น Network Amplifier หรืออนิตเิกรตเตด แอมป์ + Network Audio Reciever 
ซึ่งทั้งสามรุ่นนี้ ผมมักได้รับค�าถามมาเสมอๆว่า มันมีความต่างกันอย่างไร อันไหนใช้ท�า

อะไร แบบไหนเหมาะกับการใช้งานแบบไหน อยู่เสมอๆ ซึ่งผมก็เลยอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟัง 
ว่าแต่ละตัวนั้นจะเหมาะกับการใช้งานเพียงไร เพราะแม้จะมีรูปร่างหน้าตาที่ดูคล้ายๆกัน แต่ว่า
แต่ละรุ่นในซีรีส์นี้นั้น ก็ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่มีความเหมาะสมที่ต่างกัน

มาเริ่มกันเลยนะครับ

       ■  อธิวัฒน์

เ ล่ า เ รื่ อ ง D
Series 

ใ น มุ ม ม อ ง ข อ ง ผ ม
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NAD D 1050

ตัวล่าสุดที่ผมเองแอบเอาไปนั่งลองที่บ้านอยู่พักใหญ่ๆ 
และเป็นเครื่องที่บอกได้ว่า แซ่บมาก กับคุณภาพเสียงที่
ได้จริงๆ NAD D 1050 นั้น เป็นเครื่องที่เรียกว่า DAC 
หรือ Digital to Analog Convertor ครับ ซึ่งเจ้า DAC นี่
ก็มีหน้าที่หลักในการแปลงสัญญาณเสียงดิจิทัล จากแหล่ง
โพรแกรมต้นทางดิจิทัลทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่น
ซีดี, BD, DVD ที่มีช่อง Digital Out แบบ Coaxial และ 
Optical รวมไปถึงการรับสัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร์
ผ่านทางช่อง USB ไม่ว่าจะเป็น PC หรือ Mac ก็สามารถ
น�ามาต่อได้ โดยอาศัยสายยูเอสบีต่อตรงมาจากเครื่อง
คอมฯของเรานั่นเอง

D 1050 นั้นเป็นเครื่องที่มีขนาดกะทัดรัดครับ ขนาด
เท่ากันกับ D 3020 เป๊ะ มีช่องอินพุทที่หลากหลายทั้ง 
Coaxial/Optical/USB และมีเอาท์พุททั้ง RCA และ 
Balanced XLR โดยภาคจ่ายไฟใช้อะแด็พเตอร์ 5V ง่ายๆ
สะดวกๆ และกินไฟต�า่มากๆจึงเสียบติดไว้ได้ตลอดไม่ต้อง
ถอดครับ 

จดุเด่นของ D 1050 นัน้ อยูท่ี่ระบบ DAC ท่ีใช้หลกัการ 
ท�างานแบบ Multibit ระดับ 24Bit/192 kHz ทั้งจากช่อง 

Coaxial/Optical และ USB (แบบ Asynchronus ที่ให้ 
Jitter ต�่า) ซึ่งก็หมายความสามารถเล่นไฟล์เพลงในระดับ 
HD Studio Quality ที่มีจ�าหน่าย Online กันได้อย่าง
หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจาก HD Track หรือ 
LINN Records ซึ่งแน่นอนว่า ไฟล์ในรูปแบบของ HD 
นั้นจะให้คุณภาพเสียงที่สูงขึ้นไปอีกมากมายจริงๆ

D 1050 นั้นเป็นเครื่องที่เล่นง่ายครับ ต่อสาย USB 
เข้าปุ้บ เปิดคอมฯปั้บ ก็เจอกันเลย การตั้งค่าต่างๆไม่ต้อง
ท�าใดๆเลย Plug & Play แท้ๆ อาจจะเข้าไปเชค็ Properties           
ได้ แต่จะพบว่า ค่าเริ่มต้นค่าแรกที่ตั้งไว้คือค่าสูงสุด
ทั้งหมดแล้ว แว่บแรกที่ผมได้เปิด D 1050 ขึ้นมา พบว่า
มันให้ Output ที่สูงมากๆ แรงสะใจเสียงอิ่มเต็มที่ ส่วน               
แว่บที่สองที่เปิดเพลงคุ้นๆหูที่ฟังมานับครั้งไม่ถ้วนผ่าน 
DAC ตัวเดิมนั้น ก็พบว่า “รายละเอียดและบรรยากาศ” 
ของ D 1050 นั้น มาอย่างเหนือชั้นจริงๆ เรียกว่า หาก
พูดในแง่รายละเอียดเล็กๆน้อยที่แผ่วเบา บรรยากาศ
ของการบันทึกเสียงจ�าพวก เสียงก้องสะท้อน ประกาย
หางเสียงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงฉาบที่ค่อยๆจางหายไป 
เสียงสะท้อนต่อของหนังกลอง เสียงกังวานของห้องอัด 
ฮอลล์คอนเสอร์ท หรือการค่อยๆจางหายของเสียงร้อง 
เสียงค้อนเปียนโนที่เคาะลงไปบนเส้นลวด เสียงเคาะเท้า
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เบาๆของนักดนตรีที่เคาะให้จังหวะ เหล่านี้ เมื่อเล่นผ่าน
ทาง D 1050 ผมพบว่ามันสามารถได้ยินขึ้นมาโดยง่าย 
จนท�าให้การฟังอัลบัมเดิมๆ ที่ฟังซ�้าแล้วซ�้าเล่ามาหลายต่อ
หลายครั้ง เกิดกลายเป็น “ประสบการณ์ใหม่” ได้ยินอะไร
ใหม่ๆออกมามากมายไม่น่าเชื่อ

นอกจากบรรยากาศจะมาอย่างเทพแล้ว เสียงจาก 
D 1050 ก็ต้องเรียกว่า Extreme ไปซะทุกด้าน บนสุด
แหลมใสทอดยาวไปสุดเท่าที่ทวีทเตอร์จะไปไหว ทุ้มล่าง
ที่ลงลึกไปสุดเท่าที่จะไปไหว เสียงกลางที่เปิดกว้างมากๆ 
สามองค์ประกอบทางเสียงที่ท�าให้เสียงจาก D 1050 นั้น                                                  
มุ่งไปทางทิศทางของความเท่ียงตรง สมจริง มีพลก�าลัง                                                   
มีไดนามิค ความฉับไวเหลือเฟือ กระแทกกระทั้น 
กระฉับกระเฉง รวดเร็ว แน่น หนัก ว่องไว จริงจัง มัน
เป็นแนวเสียงที่นักฟังเพลงที่ชอบอะไรที่สมจริง เร้าใจ 
ได้รายละเอียด ได้บรรยากาศ จะชื่นชอบแบบปฏิเสธไม่ได้
แน่นอน

ยิ่งเมื่อไหร่ที่ได้ไฟล์ 24/96 หรือ 24/192 แท้ๆมาเล่น
ด้วยละคุณเอ๋ย ต้องเรียกว่า เปิดประสบการณ์ใหม่ๆใน
การฟังเพลงเลยทีเดียวครับ เพราะเสียงมันจะหลุดไปอีก 
Level นึงเชียวละขอบอกครับ 

ส่วนใครทีม่ไีฟล์ธรรมดา ไฟล์ MP3 กไ็ม่ต้องกลวันะ
ครบั ผมเปิดเอม็พ ี3 ผ่าน D 1050 หลอกใครต่อใครว่า
เป็น FLAC 24/96 มาเยอะแล้วเหมอืนกนั ออิ ิไฟล์เอม็พ ี3                                                         
ดีๆ นี ่ขอบอกว่าไม่แพ้ใครครบั ยิง่ได้ DAC ดีๆ แบบ 
D 1050 นี ่รบัรองว่าไม่เชือ่หรอกครบัว่าฟังเอม็พ ี3 อยู่ 
สดุท้ายคอืจดุเด่นอกีอนัทีผ่มไม่อยากให้พลาดครบั นัน่
กค็อืภาคหฟัูง หรอื Headphone Amp. ในตวั D 1050 
นัน้ ต้องบอกว่าไม่ใช่ของแถมมาเฉยๆนะครบั เพราะ
เขาออกแบบมาอย่างพถิพีถินัเพือ่คอหฟัูงโดยเฉพาะเลย   
พรรคพวกเพือ่นฝงูผมทีเ่ป็นนกัเล่นหูฟังแบบจรงิจงั ฟังแล้ว
บอกว่า “ยอดเยีย่ม” ถงึกบับอกว่าเทียบกบั Headphone                                                    
Amp. ที่มีราคาแพงกว่าเป็นเท่าตัวได้อย่างสบายๆเลย
จริงๆครับ ผมจึงอยากบอกว่า นักฟังหูฟังที่จริงจังครับ 
ลองมาทดสอบฟังภาคหูฟังของ D 1050 สักครั้งเถอะครับ 
ฟังเสร็จคุณอาจจะได้หิ้ว D 1050 กลับบ้านไปก็ได้ครับ

สรุป D 1050 นั้น เหมาะกับอะไร

ท่านที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถทาง Computer 
Audio เข้ากับชุดเครื่องเสียงเดิม

ท่านทีต้่องการอพัเกรดเสียงจากเครือ่งเล่นซดี/ีBlu-ray/                                                  
DVD ที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

ท่านที่ต้องการ Headphone Amp. คุณภาพสูงมากๆ
เอาไว้เปิดโลกส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่

ท่านที่ชอบในแนวเสียงของ DAC ที่มีความสมจริง 
เป็นดนตรีสูงมาก ในราคาจิ๊บๆ 

ถ้าท่านมีความต้องการสามข้อนี้ หรือแค่ 1 ใน 3 
ขอให้ท่านได้โปรดเดินทางมาที่สาขาของเรา และน�าเอา 
D 1050 กลับไปฟังที่บ้านครับ รับรองว่าจะมีความสุขสุขี
แน่นอน

NAD D 3020 

มาดูเครื่องต่อไปกันครับ กับแอมป์ที่เรียกว่า Hot 
สุดๆ ณ นาทีนี้ และเป็นเครื่องที่ผมหาโอกาสเทสท์แบบ
จริงๆจังๆไม่ได้สักที เพราะไม่มีของให้เทสท์ ขายดิบขายดี
ของหมดไม่พอขายตลอดเลยละครับ ส่วนใหญ่ก็เลยอาศัย
การฟังโน่นนิด ที่นี่หน่อย กับซิสเต็มที่หลากหลาย ใน
หลายที่หลายแห่ง

D 3020 นั้น หลักๆเป็นอินติเกรตเตด แอมป์ ครับ 
NAD เรียกชื่อชนิดของ D 3020 ว่าเป็น Hybrid Digital 
Amplifier ครับ กล่าวคือ แม้ว่า NAD จะประสบความ
ส�าเร็จเป็นอันมากกับแอมป์ดิจิทัลแท้ๆ 100% แบบ 
Direct Digital อย่าง Masters Series M2 หรือ Classic 
Series C 390DD มาแล้วก็ตาม แต่จุดท้าทายที่เกิด
กับ D 3020 นั้น มีราคาที่ต้องไม่สูงจนเกินไปเป็นส่วน
ประกอบอยู่ด้วย ดังนั้น NAD จึงพยายามหาทางที่จะ
ท�าให้ D 3020 ออกมาให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ใน
ราคาที่สามารถเล่นกันได้ไม่ยากตามที่รุ่นพี่ 3020 เคยท�าไว้ 
ทางออกคือการพัฒนา HyBrid Digital Amplifier ที่รวม
เอาภาค DAC คุณภาพสูงแบบ Multi-bit 24/192 DAC ไว้
กับภาคขยายแบบ Class-D ที่น�าเอาระบบ PowerDrive 
ซึ่งออกแบบโดย Bjorn Erik Edverdsen มาผสมผสานกัน 
จึงเกิดความลงตัวอย่างสูงสุดเท่าที่ราคาเป็นเครื่องก�าหนด

D 3020 นั้น NAD พยายามบอกว่า เป็น 3020 of 
the 21st Century กล่าวคือ ในช่วง 70’s-80’s นั้น NAD 
3020 ถือเป็นเครื่องที่เรียกได้ว่า “เครื่องครู” คือ นักเล่น
เครื่องเสียงที่เริ่มต้นเล่นเครื่องเสียงในยุคดังกล่าว เกือบ
ทุกคนต้องผ่าน NAD 3020 กันมาแทบทั้งนั้น หลายคน
ได้ 3020 เป็นเครื่องครู ที่สอนให้รู้ถึงการเล่นเครื่องเสียง
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แบบที่ควรจะเป็น การใช้เครื่องเสียงที่ออกแบบมาเพื่อให้
ใช้ฟังเพลงอย่างมีคุณภาพจริงๆ ด้วยราคาที่ไม่สูงมาก ใช้
งานได้ครบครันกับแหล่งโพรแกรมในยุคสมัยนั้น และที่
ส�าคัญที่สุดคือ “ต้องให้เสียงที่ดี” 

ซึ่งพอมาถึงยุคนี้ D 3020 ก็ออกแบบมาเพื่อเดินตาม
ที่รุ่นพี่เคยท�าไว้ทุกประการ เริ่มจากการใช้งานกับแหล่ง
โพรแกรมแห่งยุคสมัย D 3020 นั้น สามารถรับได้มาก
พอที่จะครอบคลุมทั้งหมด ตั้งแต่ Line In แบบ Analog 
มาตรฐาน ให้คุณหาจูนเนอร์มาต่อ หรือใครจะเล่น LP 
ก็หาภาค Phono อย่าง NAD PP2i/PP3 มาต่อเข้าก็ได้
ไม่ผิดกติกา จากนั้นก็เป็นดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น Coaxial, 
Optical (รับได้ถึง 24/192) และที่ขาดไม่ได้คือ USB (รับ
ได้ถึง 24/96) ที่สามารถน�าเอาคอมพิวเตอร์มาต่อได้ และ
นอกจากนั้นแล้ว ก็มีการเติมเอาการรับสัญญาณยอดนิยม   
อย่าง Bluetooth เข้ามาไว้ให้เราฟังเพลงจากมือถือ   
สมาร์ทโฟนกันได้อีกด้วย โดยบลูทูธนี่ก็เป็นแบบ AptX ที่
ให้คุณภาพเสียงที่ดีพอส�าหรับนักฟังเพลงแน่นอน

ก�าลังขับของ D 3020 นั้นอยู่ที่ 30 วัตต์ต่อข้าง ซึ่ง
ในมาตรฐานปัจจุบันหลายคนอาจจะบอกว่ามันน้อยไป
หน่อย ถ้าตามสเปคนั่นอาจจะใช่ครับ แต่ใช้งานจริงๆเมื่อ
ก่อน 3020 ดั้งเดิม บอกมาแค่ 20 วัตต์ แต่ขับล�าโพง 

AR ตั้งพื้นตู้ปิดดังลั่นเสียงอิ่มคับห้องสบายๆ แล้วสมัย
นี้เทคโนโลยีเรื่องแอมป์นี่ไปไกลกว่าเดิมมากมาย แถม
มีระบบ PowerDrive ที่ช่วยเรื่องการแมทชิงค่าความ
ต้านทานของล�าโพงอีก ก็ยิ่งท�าให้เรื่องการขับล�าโพง
นั้นเป็นเรื่องสบายๆครับ อย่างที่โชว์รูมนี่ เอาขับ NHT 
Classic Three ความไว 86 ดีบี เสียงดีน่าฟังมากๆเลย
ครับ 

หรือหากเพื่อความสุขกายสบายใจ จับ D 3020 กับ
ล�าโพงที่มีความไวสัก 89 ดีบีขึ้นไปครับ (จะว่าไปแล้ว 
ล�าโพงความไวต�่ากว่า 89 ดีบี สมัยนี้มันหายากออกครับ) 
ฟังกันแบบอิ่มๆสบายๆแน่นอน

สิ่งที่ผมชอบใน D 3020 หรือครับ? อย่างแรกคือ
ผมชอบการที่มันสามารถเล่น Bluetooth AptX ได้ครับ 
ผมชอบที่สุดที่จะท�าการฟังเพลงผ่านมือถือ โดยการฟัง
สถานีวิทยุอินเตอร์เน็ท จากแอพมือถือของผม ไม่ว่าจะ
เป็น Tunein Radio/Aha Radio พวกนี้ท�าหน้าที่เหมือน 
Internet Radio Portal รวมเอาสถานีเพลงและข่าวสาร
หลายหมื่นสถานีจากทั่วโลกครับ เลือกเอาตามใจ ฟังเทียบ
คุณภาพเสียงเลือกสถานีที่ส่งมาดีๆระดับ 64KBPS ขึ้น
ไป แล้วส่งออกบลูทูธมาเข้า D 3020 แค่นี้ก็ฟังกันยาวๆ
ไปทั้งวันแล้วครับ เรียกว่าฟังจนแบ็ตมือถือหมดน่ะครับ 
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มันเพลิดเพลินจริงๆ ยิ่งพอได้สถานีที่ถูกใจ เปิดเพลงตรง
สไตล์เรามากๆนะครับ โอ้ ไม่อยากจะเซด ฟังได้ทั้งวันทั้ง
คืนไม่มีเบื่อเลยจริง 

หรืออย่างบางสถานี ผมถึงกับยอมเสียค่ารายปีครับ 
โดยเฉพาะคนชอบเพลง Jazz นี่ แนะน�า Jazzradio เลย
ครับ ค่าสมาชิกปีละพันกว่าบาท หรือเดือนละร้อยกว่าบาท 
เปิดเพลงแจสส์ทุกรูปแบบ แยกแนวลงมาหลายสิบแนว 
เปิดเพลงดีมากๆ ครบทุกแนว เวลาจ่ายค่าสมาชิก ส่ง
สัญญาณมาเป็น AAC 128 KBPS เสียงดีมาก ไม่แพ้ซีดี
เลยครับ ฟังกันได้ยาวไม่มีเบื่อ 

เรียกว่าจากแรกๆใช้คั่นเวลาตอนนึกไม่ออกว่าจะฟัง
อะไรดี จนหลังๆนี่กลายเป็นแหล่งโพรแกรมหลักไปเลย
ก็ว่าได้

ส�าหรับแนวเสียงของ D 3020 นั้น ออกมาใน
แนว”ครบเครื่อง” ครับ จะเรียกยังไงดีล่ะ มันอธิบาย
ยากจริง เพราะมันมีทั้งน�า้เสียงฟังสบาย ผ่อนคลาย ลื่น
ไหล หวาน เป็นดนตรี มีบรรยากาศ เบสส์อิ่มเนียน
แน่น แหลมก็ใสสะอาด กลางก็เป็นธรรมชาติ ก็เลยหา
ค�ามาบรรยายมันแบบสั้นๆได้ว่า ครบเครื่องนั่นแหละ
ครับ เพราะมันตอบสนองต่อเสียงเพลงและแนวดนตรีที่
หลากหลาย หลากรูปแบบดูเหมือนว่า NAD จะจูนเสียง
ออกมาเพื่อให้สามารถใช้งานในระบบที่เรียบง่าย มองกาล
ไกลว่าเป็นเครื่องในการจัดชุดระดับเริ่มต้น ของนักเล่นที่
อยากจะเริ่มสัมผัสถึงเสียงไฮ-เอ็นด์ ในแบบราคาประหยัด 
(Entry Hi-End) ผมจึงพบว่ามันเล่นกับล�าโพงระดับราคา
เริ่มต้นถึงกลางๆได้ดีมาก ไม่ว่าจะเริ่มกันกับล�าโพงไม่แพง
แต่เสียงดีมากๆอย่าง PSB Alpha B1 หรือ PSB Image 
B6 เหล่านี้ ผมพบว่ามันเข้ากับ D 3020 ได้ดีมาก มัน
เหมือนกับจะถูกผลักดันออกมาให้เกินตัวเกินประสิทธิภาพ
ไปมากมายเลยทีเดียวครับ

สรุป

ส�าหรับ NAD D 3020 เหมาะส�าหรับนักเล่นที่
ต้องการระบบที่เรียบง่าย ราคาไม่แพง ให้เสียงดีเยี่ยม 

นกัเล่นทีต้่องการเริม่ต้นกบัซสิเตม็ทีใ่ห้ความเป็นดนตรี
สูงในราคาไม่แพง หรือนักเล่นที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การเล่นเครื่องเสียงโดยไม่ต้องลงทุนมากจนหน้ามืด

นกัเล่นทีช่อบการใช้งานทีห่ลากหลาย เล่นทัง้อะนาลอ็ก,                                                   
ดิจิทัล คอมพิวเตอร์ และฟังเพลงจากมือถือผ่านบลูทูธ 

นักดนตรีที่ต้องการ Work Station/Home Studio รองรับ
การใช้งานแบบ  Monitor

และใครก็ได้ที่ต้องการสัมผัสเสียงที่จะกลายเป็น
ต�านานไปอีกหนึ่งรุ่นจาก NAD!!!

NAD D 7050

เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ผมเพิ่งทดสอบไปเมื่อฉบับก่อน 
ผมจึงขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดมา เอาว่าผมจะบอกเล่า
ถึงความแตกต่างระหว่าง D 3020 และ D 7050 ละกัน
นะครับ เพราะมีเพื่อนๆหลายๆท่านชอบสอบถามมาถึง
ความแตกต่าง ว่าสองตัวนี้ต่างกันอย่างไร 

ข้อแรก D 7050 นั้น NAD เรียกว่าเป็น Network 
Audio Amplifier ซึ่งความแตกต่างเห็นได้ชัดคือ D 7050 
นั้น จะมีการรองรับการเล่น Network Audio ได้ ในขณะ
ที่ D 3020 นั้น-ไม่ได้--

Network Audio คืออะไร ต้องรบกวนอ่านราย
ละเอียดในฉบับที่แล้วนะครับ ส่วนแบบสั้นๆง่ายๆคือ D 
7050 จะสามารถดึงเพลงจาก Computer/NAS (Network 
Attached Storage) หรือ Hard Disk ที่อยู่ไกลออกไป
อีกห้อง หรือส่วนอื่นในบ้าน แต่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบ 
เน็ทเวิร์คไร้สาย/มีสาย ให้ออกมาเล่น โดยใช้ตัว D 7050 
เป็น Renderer เอง ซึ่งการควบคุมต่างๆนั้นจะกระท�า
ผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟนเป็นหลักได้อีกด้วย

ซึ่งจุดตรงนี้คือจุดเพิ่มขึ้นมาจาก D 3020 ครับ
ข้อที่สอง ระบบการท�างานของ D 7050 นั้นต่างกัน

ครับ D 7050 นั้นภาคขยายจะเป็น Direct Digital 100% 
ซึ่งก็หมายความว่า ภาคแอมป์ของ D 7050 นั้น เป็น
แบบเดียวกับที่ใช้ใน NAD Masters Series M2 ครับ 
รวมถึงก�าลังขับของ 7050 นั้น มีมากกว่า 3020 คือ 50 
วัตต์ต่อข้าง ซึ่งพบว่าก�าลังขับและก�าลังส�ารองนั้น สูง
ขึ้นไปอีก ความสามารถในการขับล�าโพงที่กินวัตต์มากๆ 
7050 จึงได้เปรียบกว่า 3020 พอสมควร และแม้ว่าก�าลัง
ขับ 50 วัตต์ นี่ก็อาจจะดูไม่เยอะมาก แต่ขอบอกครับ ขับ 
Classic Four ตั้งพื้นใหญ่ให้หลุดตู้มาแล้วละกันครับ หรือ
อย่างล่าสุด ทราบมาว่าสามารถขับล�าโพงหินจัดๆอย่าง 
Totem The One หลุดตู้มาแล้วเช่นกัน ดังนั้นเรื่องก�าลัง 
50 วัตต์ นี่ขอให้วางใจครับ ขับล�าโพงหินๆได้สบายๆ 

ข้อที่สาม เนื่องจาก D 7050 ออกแบบมาเน้นการ
ท�างานแบบดิจิทัล จึงไม่สามารถรับสัญญาณอะนาล็อก

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



ใดๆได้ครับ เรียกว่าดิจิทัลเน้นๆ ไม่ว่าจะเป็น Coaxial, 
Optical, USB และ Bluetooth AptX ครับ

ข้อทีส่ี ่D 7050 สามารถควบคมุผ่านทาง Application 
มือถือทั้ง iPhone และ Android ครับ ท�าให้สะดวกในการ
ใช้งานได้มากไปอีกขั้น

ข้อที่ 5 D 7050 นั้นรองรับระบบ DLNA กล่าว
คือมันจะรู้จักกับเครื่องที่รองรับระบบ DLNA ในบ้านได้                                          
หลากหลาย แอพมือถือที่หลากหลาย ซึ่งท�าให้มันสามารถ
ที่จะเล่นเพลงจากหลากหลายแหล่งโพรแกรมที่รองรับ 
DLNA ครับ

ทัง้หมดคอืจดุเด่นท่ี D 7050 มีให้ในการตอบสนอง
ต่อการใช้งานในตอนนีค้รบั ท่ีผมบอกว่าตอนนี ้กเ็พราะว่า
เครือ่ง D 7050 นัน้เป็นเครือ่งท่ีเรยีกว่า Software Base 
ครบั หมายความว่า ในอนาคต NAD กอ็าจจะออกโพรแกรม                                                      
หรืออัพเดทข้อมูลให้ D 7050 มีขีดความสามารถในการใช้
งานเพิ่มขึ้นได้อีกครับ

ส�าหรับแนวเสียง เนื่องจากเป็นแอมป์ Direct Digital 
สไตล์เสียงของ D 7050 ก็เจริญรอยตามพี่ๆเขาแหละ
ครับ ด้วยแนวเสียงที่นุ่มนวล ชุ่มฉ�า่ ลื่นไหล มีความเป็น
ดนตรีสูง วงกว้าง โอ่โถง เบสส์ลึกแน่นรายละเอียดเยี่ยม 
เป็นแอมป์ดิจิทัลที่ให้เสียงน่าฟังเหมือนแอมป์อะนาล็อก

ชั้นเยี่ยมจริงๆครับ 
และทั้งหมดก็คือความรู้สึกที่ผมมีต่อ D Series ของ 

NAD ครับ ซึ่งหากจะให้สรุปกันแบบ 1 บรรทัดของสรุป
ดังนี้ครับ

หากท่านอยากเพิ่มการเล่นไฟล์ดิจิทัล/อัพเกรด เสียง
จากเครื่องเล่นซีดีเครื่องเดิม เข้าไปในระบบที่มีครบอยู่
แล้ว ให้เลือก NAD D 1050 

หากท่านอยากเริ่มต้นท�าความรู้จักกับ Affordable 
Hi-End หรืออยากเดิมระบบย่อมๆที่ให้เสียงเหมือนระบบ
ใหญ่ๆ เล่นบลูทูธได้ ต่ออะนาล็อกได้ หา NAD D 3020 
จับคู่กับล�าโพงวางหิ้งดีๆสักคู่ เช่น PSB Image B6 แล้ว
ท่านจะพบความคุ้มค่าในราคาประหยัดครับ

หากท่านต้องการแอมป์ที่มีเทคโนโลยีเต็มขั้น มีเพลง
เก็บไว้ในฮาร์ดดิสค์เยอะ อยากเล่นระบบเน็ทเวิร์ค เน้น
การเล่นแบบดิจิทัลล้วนๆ รวมถึงรองรับ DLNA/Airplay/
Bluetooth AptX ทางเลือกเดียวของท่านคือ NAD D 
7050 ครับ

หรือหากจะให้ดี ก็ควรหาทั้งสามเครื่องมาลงในซิสเต็ม
ทั้งบ้านเลยจะยิ่งดีที่สุดครับ อิอิ
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วั
นก่อนหน้านี้ผมเดินเข้าไปในร้านขายแผ่นบลู-เรย์ 
ดิสค์ ดีวีดี เห็นที่นี่เขามีการจ�าหน่ายสาย HDMI 
ด้วย แต่ดูเหมือนว่าสายราคาแพงกว่าสายแถม
มากับเครื่องทีวีและบลู-เรย์ ดิสค์ นั้น จะประสบ

ปัญหาความไม่เข้าใจทั้งคนขาย คนซื้อ ด้วยกันทั้งคู่ เห็น
เจ้าของร้านบอกว่า ลูกค้าบางคนเอาไปใช้งานแล้วมาบ่น
ว่าภาพไม่เห็นชัดสดใสขึ้นเลย ไม่เหมือนดูจากที่ร้าน

ผมก็เลยถามเขาว่า ลูกค้าคุณใช้ทีวีแบรนด์ รุ่น 
เดียวกันกับที่ร้านหรือไม่ ปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ บางส่วน
กเ็หมอืนกนั ผมกเ็ลยขอยมืรโีมทมากดดเูมนภูาพของจอทวีี 
ปรากฏว่าที่ร้านตั้งไว้ที่โหมด “ร้านค้า” หมายถึง เร่งทั้ง
แสงสี คอนทราสท์กันสุดลิ่มทิ่มประตู เพราะต้องมีไว้โชว์สู้
กับแสงสว่าง มันก็สด ชัด ไบรท์สุดๆสิครับ

ก็เลยแนะให้เขาบอกกับลูกค้า ให้ไปปรับแต่งภาพหรือ
เมนู Picture ดูบ้าง อย่าไปโทษที่สายสัญญาณแต่อย่าง
เดียว ซึ่งก็ดูเหมือนจะได้ผลดี คือเข้าใจกันมากขึ้น เพราะ
ลูกค้าส่วนใหญ่ตั้งโหมดทีวีไว้ที่ Standard การปรับแสง
จึงเป็นพื้นฐานที่ว่าจะไม่เร่งสุดๆ จะอยู่กลางๆมากกว่า นี่
เป็นเรื่องที่ผมอยากจะบ่นเหมือนกันละว่า ร้านค้าส่วน
มากมักจะสร้างรูปแบบที่คนติดตามากเกินไป

หมายถึงไปเร่งแสงสีกันเสียเต็มที่ สุดขีด แบบนั้น ก็

       ■  ‘ภูธร’ จะกลายเป็นมาตรฐานให้คนที่มาพบเห็น อันที่จริงภาพบน
จอดิสเพลย์ของทีวีส่วนใหญ่จะไบรท์เกินจริงแทบทั้งนั้น

เอาละมาพูดถึงสาย HDMI ในประสบการณ์ของผม
กันหน่อย ปัจจุบันสายอินเตอร์เฟซชนิดนี้ได้รับการใช้งาน
กว้างขวางมาก หลังจากเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันกันจนน่า
เวียนหัวแล้ว ทางสมาคม HDMI ก็ประกาศให้เหลือแค่
สองเวอร์ชันคือ Standard และสาย High-Speed เพื่อ
ให้มันสนองตอบต่อการใช้งานยุคใหม่ที่เป็นสมาร์ททีวี ซึ่ง
อาศัยระบบอินเตอร์เน็ทที่ต้องการความเร็วสูงขึ้น

สาย HDMI มาตรฐานของมันจะอยู่ที่วัสดุและการ
ห่อหุ้มมากว่าเรื่องของขนาดสาย โชคดีครับที่ไม่เหมือน
สายล�าโพง สายสัญญาณแบบอื่นที่มักจะเล่นขนาดใหญ่โต
มโหฬาร และราคาพุงปรี๊ดปรอทแตกไปเป็นเส้นละแสน 
หรือล้านบาท สมค่าความเป็นไฮ-เอ็นด์ เพราะสาย HDMI 
สนองตอบความเป็นดิจิทัล ไม่จ�าเป็นต้องเพิ่มขนาด
มโหระทึกแต่ประการใด

ถ้าหากเราพูดถึงสายดิจิทัลอินเตอร์เฟซแบบ HDMI 
แล้วเห็นทีจะต้องยอมรับว่า สายหลายแบรนด์แข่งขันกัน
สูงทีเดียว และ Supra ที่ผมได้ลองใช้งานก็นับว่าเป็นหนึ่ง
ในตัวอย่างที่ดีและมาแรงไม่ด้อยไปกว่าใคร และเป็นสาย
ที่ถือว่าเจริญเติบโตได้ด้วยคุณภาพ จากการพิสูจน์ของจริง 

ฟั ง ใ ห้ รู้ ดู ใ ห้ เ ห็ น . . .

เล่นสายให้ได้ดังใจ
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คือเมื่อทดลองใช้งานแล้วต้องยอมรับว่ามองเห็น และ
ได้ยินความแตกต่างอย่างชัดเจน

ส�าหรับสาย HDMI ที่ดีแล้ว รุ่นที่ราคาต่างกันใน
แต่ละสเต็พ ควรแสดงความแตกต่างนั้นขึ้นไปทีละระดับ
ได้ สังเกตก็คือ ระดับ Noise นั้นจะลดลง และท�าให้ภาพ
สดใสชัดเจน เสียงก็จะสะอาดมากขึ้นเป็นเงาตามตัว (ตาม
ระดับราคาเงินด้วย) สาย HDMI ได้รับการใช้งานและ
จ�าหน่ายในตลาดได้มากที่สุด มากว่าสายแบบอื่นๆ

HDMI เป็นมาตรฐานที่สร้างขึ้นมาเพื่อส่งข้อมูลดิจิทัล
ออดิโอและวิดีโอแบบไม่ผ่านการบีบอัด (uncompressed) 
เป็นสื่อน�าสัญญาณท�าการสื่อสาร แสดงผล และค้นหา
ความละเอียด สนองตอบฟอร์แมทและอัตราส่วนภาพที่
ตรงกนัโดยอตัโนมัต ิเช่น การส่งข้อมลูวดิโีอแบบ Full-HD 
1080p จะต้องใช้อินเตอร์เฟซแบบ  HDMI เท่านั้น จะใช้
สายแบบอื่นไม่ได้

ส่วนที่ในปัจจุบันมีการพัฒนาภาพไปจนถึง 4K ผู้ผลิต
สายก็จะพัฒนาให้สายนั้นสนองตอบความเร็วและปริมาณ
ของข้อมูลได้ดี เที่ยงตรงมากขึ้น เนื่องจากรายละเอียด
ที่สูงมากขึ้นหลายเท่าตัวนั่นเอง สาย HDMI มาตรฐาน
จะส่งข้อมูลจากต้นแหล่งที่ความละเอียดขั้นต�า่ 1080i, 
720p, 1080p/30Hz. ส่วนสายแบบความเร็วสูงหรือ 
High Speed HDMI จะส่งวิดีโอความละเอียดเพิ่มเติมที่ 
1080p/120Hz 4K, 3D

สาย HDMI ที่มาพร้อมอีเทอร์เน็ท (With Ethernet 
-with HEC) จะรวมตัวน�าสื่อสารอีเทอร์เน็ทแบบสอง
ทิศทางมาด้วย โดยการท�างานของ Ethernet จะท�างาน
อิสระแยกจากการท�างานของระดับความเร็วในการส่ง
ผ่าน “Speed”

ผมมีโอกาสได้ทดลองใช้งานสาย HDMI Supra ขนาด
ความสองเมตรโดยบังเอิญ ราคาที่เรียกว่าไม่ถึงเส้นละ
หมื่น หรือว่าให้ชัดๆคือเจ็ดพันกว่าบาท แล้วก็ใช้จอทีวีสอง
สามรูปแบบ อาทิ จอแบบ LED TV พลาสม่าทีวี ที่ผมจะ
เคยชินอยู่สักหน่อย แถมปิดท้ายด้วยจอแบบ 4K Ultra 
HD แม้ว่าจะไม่ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับสายมากนัก แต่
การใช้งานกลับน่าประทับใจกว่าสายที่มีการบ่งบอกสเปค 
มากมายหลายหลากอีกหลายๆเส้น

การทดสอบการใช้งานสายสัญญาณจะว่ายากก็ยาก 
หรือจะว่าง่ายก็ง่าย นะครับ เพราะสายที่น�ามาใช้เพื่อการ
ฟังเพลง ดูหนัง จะมีข้อจ�ากัดอยู่ที่ว่าจะฟังหรือได้เห็น

ความแตกต่างหรือไม่แค่ไหน? แต่ในปัจจุบันอาจจะเป็น
เพราะจอทีวี เครื่องเล่นบลู-เรย์ ดิสค์ เครื่องรีซีฟเวอร์ มี
พัฒนาการตามๆกันมาด้วย ดังนั้นเราจึงสามารถเห็นได้
ชัด ฟังออกได้ทันทีทันใด

เปลี่ยนไปแบบใด ให้ความพอใจเราหรือไม่ และคุ้ม
หรือเปล่าที่จะควักกระเป๋าจ่ายออกไป

ในการใช้งานสาย มันก็แค่เปลี่ยนของเก่า เอาของใหม่
ใส่เข้าไป อย่าไปปรับอะไรที่จอทั้งสิ้น ตั้งค่าหรือโหมดตรง 
Standard ก็ใช้ได้แล้วละครับ

ผมทดลองต่อเข้าจอภาพ เพื่อจะดูระบบภาพ Full HD 
จากหนังบลู-เรย์ ดิสค์ ทั่วไปก่อน เปรียบเทียบกับสาย
ราคาเดียวกันนะครับ ผลปรากฏว่าน่าประทับใจทีเดียว 
เรื่องแรก Noise ที่มักจะปรากฏให้เห็นเป็นเม็ด Snow 
เล็กๆ การออกแนวสีขาวริ้วๆนิดหน่อย การแสดงผลออก
มาแบบสัญญาณรบกวนแบบชวนรบกวนสายตา หายไป
ทันทีที่เสียบต่อสายเส้นนี้

สิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้เลยว่า สาย HDMI ของพื้นๆกับของ
ดีๆต่างตรงที่พื้นสีด�าบนจอภาพเกลี้ยงเกลาขึ้นมาอย่าง
เห็นๆ พิเคราะห์ฉากมืดมีมิติที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน อันนี้คือ
สิ่งที่ผมพอใจ และที่ถือว่าเด็ดสุดคือ สายชั้นดีเส้นนี้ เค้า
สามารถสนองตอบความไวภาพ การเคลื่อนไหว สมูทขึ้น
ครับ อันนี้คือคุณค่าที่ไม่ต้องพูดเลยว่า คุ้มค่าแค่ไหน

ตอนปรับไปใช้กับจอ 4K อย่างนี้นี่เอง ที่ว่าดูแล้ว
ยอมจ่ายโดยไม่ปริปาก เนื่องจากรายละเอียดแม้แต่เกล็ด
แวววาวของภาชนะต่างๆ สีทองที่เหลืองอร่าม หรือ
ประกายเพชรสะดุดตาตื่นใจ เป็นเรื่องแทบคาดไม่ถึงว่า 
แค่เปลี่ยนสายเดิมมาใช้ Supra เส้นนี้ มันจะได้อะไรที่ต่าง
ออกไปมาก ก็น่าจะเกิดจากความสามารถในการลด Noise 
ด้วยระบบชีลด์เหนือกว่าสายทั่วไปนั่นเอง

ส่วนเรื่องเสียง ผมก็ฟังออกว่าเสียงดูไร้สากเสี้ยน มี
โทนัล บาลานซ์ ดีขึ้นมา ท�าให้ดู ฟัง คอนเสอร์ทที่ชื่นชอบ
ได้อย่างประทับใจมากขึ้น นี่แค่เปลี่ยนสาย Supra เส้น
เดียวเท่านั้นเองนะครับ บางท่านที่คิดจะเปลี่ยนจอภาพ
ไปเล่นรุ่นแพงๆ สมควรหวนกลับมาคิดดูว่า ถ้าสายเส้น
เดียวให้ความสุขขนาดนี้ จะไปเสียเงินอีกหลายๆหมื่นหรือ
เป็นแสนท�าไม 

จริงไหม?
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จนถึง ณ วันนี้ในเดือนเมษายน พ.ศ.2557 ผมได้
เข้ามาท�างานเป็นวิศวกรที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค 
(รวมบริหารแผนกซ่อมด้วย) เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว
ครับ หลังจากเป็นลูกค้ามาร่วม 20 ปี เหตุที่ได้เข้า

มาท�างาน เพราะในขณะนั้นทางแผนกซ่อมมีเครื่องซ่อม
ค้างสะสมเป็นจ�านวนมาก บางเครื่องต้องใช้เวลาหลาย
เดือนกว่าจะซ่อมได้ อะไรอย่างนี้เป็นต้น

ทางบริษัทเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะตระหนักดีถึง
ความรบัผดิชอบทีค่วรกระท�าเพือ่หาทางออกอืน่ๆ หลงัจาก 
พยายามหลายๆทางแล้ว ก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จ จึง
ติดต่อบริษัทที่ขายสินค้าให้เราจ�านวนมาก (แน่นอนเมื่อ
ผ่านไปเป็นสิบๆปี ก็ต้องมีเครื่องเสียมากเป็นเงาตาม
ตัว) ให้ส่งวิศวกรมาช่วยสอนและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การซ่อมให้กับเรา เขาบินตรงมาจากต่างประเทศมาสอน
อยู่พักหนึ่ง สอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่นานก็บินกลับ สรุป
เขาไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับเราได้ ทางฝ่ายบริหารของ 
บริษัทฯก็เลยนึกถึงผม เพราะแวะมาบ่อย ปรึกษาปัญหา
นี้ว่าพอมีทางแก้ไขได้ไหม ผมพิจารณาปัญหาและทางแก้
อยู่ไม่นาน ก็ตอบตกลงจะพยายามแก้ไขให้ได้ โดยใน 6 
เดือนแรกจะต้องมีตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าดีขึ้นระดับหนึ่ง นี่คาด
การณ์อยู่ภายในใจ เมื่อเข้ามาก็เริ่มศึกษารายละเอียดของ
ปัญหา พืน้ความรูข้องช่าง ความช�านาญของช่าง และอืน่ๆ

สรุปสิ่งแรกที่ท�าคือ ต้องมีวิธีการจูงใจให้ช่างท�างาน
ให้บริษัทอย่างเต็มที่เหมือนมีหุ้นส่วนอยู่ สองเนื่องจาก
ช่างแต่ละคนมีความช�านาญอยู่แล้ว เรียกว่าเก๋าเข้าขั้นล่ะ 
เพียงแต่เพิ่มเติมพื้นฐานความรู้บางอย่างเข้าไปบ้างก็ใช้ได้
แล้วครับ สามเน้นการท�างานเป็นทีม มีน�า้ใจช่วยเหลือ

 ■ รศ.บุญรักษ์ จิปิภพ

กัน สี่ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง ห้าต้องมีวินัยอะไรควร
ท�าอะไรไม่ควรท�า เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพียงสองปี                                             
กว่าเราสามารถแก้ไขสิ่งที่วิศวกรฝรั่งบอกว่าเป็นไปไม่
ได้ ให้ท�างานได้ ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นเครื่องค้างอยู่จน
ไม่มีที่เก็บ เพราะปีหนึ่งๆเราซ่อมเครื่องประมาณ 1,500 
เครื่อง (ต้องไม่ลืมนะครับ ว่าเราขายเครื่องเสียงมากว่า 
40 ปี จึงมีเครื่องออกสู่ตลาดมากมายหลายหมื่น หลาย
แสนเครื่อง) ถ้าไม่สามารถเคลียร์ให้เหมาะสม เครื่อง
เหล่านี้จะเป็นดินพอกหางหมู เครื่องค้างเป็นปีก็มีนะครับ 
อย่างที่ว่าพอผ่านสองปีกว่าเครื่องค้างเกินหนึ่งเดือนก็มี
อยู่ประมาณ 50 เครื่อง มีทั้งเครื่องที่รออะไหล่จากต่าง
ประเทศของบริษัทต่างๆ ซึ่งระยะเวลาการรออะไหล่ไม่เท่า
กัน บางบริษัทได้เร็ว บางบริษัทได้ช้ามาก เพราะบริษัท
ต่างๆแบกภาระอะไหล่มากๆไม่ไหว กับเศรษฐกิจโลกที่
ตกต�่า นอกจากนี้ยังมีเครื่องที่ซ่อมยากมากๆ ยากปาน
กลาง แต่หาที่เสียไม่เจออีก

ในที่สุดเมื่อผ่านไปสามปีกว่า จนถึงปลายเดือน
เมษายน 2557 เราสามารถท�าให้เครื่องรอซ่อมเกินหนึ่ง
เดอืน (ไม่นบัเครือ่งรออะไหล่จากต่างประเทศ ทีน่อกเหนอื 
การควบคุมของเรา) ไม่หลงเหลืออยู่เลย เราเรียกว่า Set 
Zero เป็นครั้งแรก และจะรักษาเช่นนี้ให้ได้ตลอดไป เพื่อให้
ลูกค้าได้รับเครื่องอันเป็นที่รักกลับคืนไปโดยเร็ว จนถึงวัน
นี้มีเครื่องรออะไหล่จากต่างประเทศอยู่สิบกว่าเครื่องครับ 
เรียนให้ท่านผู้อ่านทราบก็ได้ครับ คือเครื่องของบริษัท 
Velodyne บริษัทเดียว บริษัทนี้มีนโยบายขายอะไหล่ไม่
เหมือนบริษัทอื่นๆ เพราะเขาไม่ขายอะไหล่เป็นตัวๆ เขา
เล่นขายเป็นแผ่นวงจรทั้งชุดเลย จะสต็อคของก็ไม่ได้

เ รื่ อ ง เ ล่ า
จ า ก ห้องช่าง
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ด้วย ต้องส่งแผ่นวงจรที่เสียไปแลกซื้อแผ่นที่ดีกลับมานะ
ครับ ที่เป็นเช่นนี้เพราะบริษัท Velodyne มั่นใจว่าลูกค้า
มั่นใจในสินค้าของเขา คงจะไม่ทิ้งสินค้าคุณภาพคับแก้ว
ไปแน่ๆ เลยเล่นตัวเสียหน่อย แหมเกือบลืม คือว่าสั่งไป
พร้อมของแลกซื้อแล้วยังนะครับ ต้องรอให้ได้จ�านวนจาก                                             
ทั่วโลกก่อน จึงจะผลิตอะไหล่แผ่นวงจรนั้นเสียทีหนึ่ง เฮ้อ...
เหนื่อยใจจริงๆ

พูดถึงอะไหล่นะครับ เรามีสต็อคอยู่ประมาณ 3,000 
รายการ น้อยเสียเมื่อไรล่ะ ตอนท้ายบทความนี้จะมีรูป
ต่างๆให้ท่านได้ดู เพื่อยืนยันตามที่อธิบายชี้แจงใน
บทความนี้ครับ

บริษัทฯเราปรับปรุงการท�างานภายใน (ซึ่งท�ามา
นานแล้วนะครับ) ของแผนกต่างๆให้เชื่อมต่อกันโดย
ใช้ Intranet เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของข้อมูลต่างๆ 
ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายติดต่อต่างประเทศ ฝ่าย
ขาย ฝ่ายสต็อค ฝ่ายบริการ ฝ่ายช่าง และอื่นๆ นอกจากนี้
พนักงานบริษัทของเราต้องมีสมาร์ทโฟนกันทุกคน เพื่อจะ
ได้ติดต่อกันได้สะดวกครับ!

ส่วนการอัพเกรดเครื่องจะมีอีเมลข้อมูลแจ้งมาจาก
บริษัทแม่ที่ต่างประเทศเป็นระยะๆครับ พร้อมทั้งคู่มือการ
ซ่อมด้วย ทางเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ เอามาเก็บ
ไว้ในฐานข้อมูลของเรา จะใช้เมื่อไรก็เรียกดูทาง Intranet 
ได้ รวมถึงอะไหล่ต่างๆมีกี่รายการ เหลืออยู่เท่าไร

ปัญหาที่ยังพยายามแก้ไขอยู่ก็คือ เครื่องรอบสองคือ
เครื่องที่ซ่อมไปแล้วยังเสียกลับมาอีกในระยะเวลาประกัน 
ซึ่งปีหนึ่งๆก็มีอยู่ประมาณไม่เกิน 30 เครื่อง จากเครื่อง
ซ่อม 1,500 เครื่อง คือประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ แต่ความ
ตั้งใจของบริษัทฯจะต้อง Set Zero เช่นกัน แหมยาก
เอาการ ท�าไมถึงเป็นเช่นนั้น เนื่องจากบริษัทเราเปิด
มาจะสี่สิบปีแล้ว แต่รับประกันซ่อมตลอดชีพของเครื่อง 
คือจนกว่าจะหาอะไหล่ไม่ได้ ทั้งๆที่สิบปีก็ควรจะเลิกการ
บริการ (Out of Service) ไปแล้ว เครื่องบางเครื่องอายุ
เกินสามสิบปี เช่น NAD 3020 เราก็ยังรับซ่อม เพราะ
ใช้อะไหล่เป็นตัวๆ ยังมีอะไหล่คัดเกรดขายอยู่ อะไหล่ทาง                                                         
อีเล็คทรอนิคส์ส่วนใหญ่อายุไม่เกิน 20 ปี ตัวที่มีอายุสั้น
กว่าเพื่อนคือ C แบบอีเล็กโตรไลท์ รูปทรงเป็นกระบอก
กลม มีทั้งตัวเล็ก ตัวขนาดกลาง จนถึงตัวใหญ่ๆ บางตัว
จะเสียเลย บางตัวจะค่อยๆเสื่อมเนื่องจากสารอีเล็กโตรไลท์
ข้างในค่อยๆแห้ง ถ้าอะไหล่เสียจะซ่อมง่ายกว่าอะไหล่

เสื่อม เพราะอาการของอะไหล่เสื่อมมันแสดงอาการไม่
แน่นอน บางครั้งเราไม่ทราบว่าตัวไหนเสื่อม ใช้เครื่องมือ
วัดก็เป็นปกติดี พอเล่นไปๆเกิดอาการบ้างไม่เกิดอาการ
บ้าง กรณีแบบนี้เราต้องเปลี่ยน C ยกแผงวงจรเลยล่ะ
ครับ (ดูรูปในเครื่อง 3020) ทั้งนี้เพื่อแก้อาการผีหลอก 
หรืออาการเครื่องกลัวช่าง

ถ้าเป็นอะไหล่ของเครื่องรุ่นใหม่ๆ มักจะเป็นตัวเล็กๆ
ที่เรียกว่า แบบ SMT เวลาเสียซ่อมยาก เพราะมีขนาด
เล็กเกินไป ช่างต้องใช้ฝีมือเทพ ถ้าชิพคอมพิวเตอร์เสีย 
ไม่มีอะไหล่ขายเป็นตัวๆ ต้องซื้อทั้งแผงวงจร เรียกว่าซื้อ
ยกบอร์ด ถ้าสวิทช์เล็กๆหมดอายุแล้วเกิดอาการบางตัว
เราจะเปลี่ยนสวิทช์ยกชุดเลยครับ ถึงแม้จะเสียเป็นบางตัว
ก็ตาม ทั้งนี้เพราะมันจะหมดอายุไล่ๆกัน

เครื่องบางเครื่องเสียแบบที่ไม่มีในคู่มือซ่อม อีเมล
ถามไปเมืองนอกก็แล้ว ค�าตอบที่ได้มาก็น�ามาใช้ไม่ได้ เช่น 
เมื่อเปิด-ปิดสวิทช์ไฟแสงสว่าง หรือเกิดอาการสปาร์ค จะ
ท�าให้เครื่องปิดตัวมาอยู่ในสถานะ Protect คือป้องกันไม่
ให้เครื่องเสียหาย ผมและช่างจึงต้องท�าการดัดแปลงวงจร
ควบคุมใหม่โดยไม่มีผลต่อเสียง

ระบบการซ่อมของเรา ขั้นแรกต้องท�าความสะอาด
เครื่องก่อนโดยการเป่าฝุ่นทั้งเครื่อง แล้วท�าการตรวจ
ซ่อม ระหว่างซ่อมถ้าเกิดความสกปรกขึ้น ก็จะท�าการล้าง
ด้วยน�้ายาตามความจ�าเป็น เมื่อซ่อมเสร็จแล้วก็ท�าความ
สะอาดด้วยน�้ายาเป็นขั้นสุดท้าย แล้วจึงส่งไป QC 
ทดสอบดูว่างานซ่อมได้มาตรฐานหรือยัง เรียกว่า QC 
ต้องเฉียบจริงๆ

อนาคตเราจะลองพยายามให้เครื่องค้างสะสมไม่เกิน 
3 สัปดาห์ หรือถ้าอย่างดีเยี่ยมเลยก็จะไม่ให้มีเครื่องค้าง
สะสมเกิน 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย
อย่าง เช่น จ�านวนเครื่องซ่อมที่เข้ามาแต่ละเดือนระดับ
ความยาก-ง่ายของเครื่อง (ซึ่งเราแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
ยาก ปานกลาง และธรรมดา) ที่เข้ามาแต่ละเดือน วัน
หยุดตามเทศกาล เป็นต้น เรามีการสรุปและประเมินผล
งานในแต่ละเดือน แต่ละไตรมาส ตลอดทั้งปี

ที่เล่ามาให้ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณทราบนี้ คงจะท�าให้
ท่านพอจะเข้าใจกระบวนการซ่อมของเรา หวังว่าท่าน
คงจะมั่นใจในการบริการของเรานะครับ
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  ■ สต็อคอะไหล่บาง
ส่วนและอุปกรณ์
ช่าง

  ■ ภายในห้องช่าง

  ■ ก�าลังตรวจสอบอะไหล่   ■ ก�าลังตรวจสอบใบแจ้งอาการเสีย

  ■ ก�าลังตรวจหาอะไหล่ทาง Intranet   ■ รูปวงจรจากฐานข้อมูล
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  ■ เครื่องรุ่นใหม่ๆที่ใช้
อะไหล่ขนาดจิ๋ว

  ■ จิ๋วขนาดไหนลองดู
ครับ นี่แบบ SMT 
ต้องใช้แว่นขยาย
ส่องดู

  ■ เปลี่ยน C อีเล็ก-
โตรไลท์ (สีน�้าเงิน) 
เป็นชุด

  ■ เปลี่ยนสวิทช์ขนาดเล็กเป็นชุดส�าหรับแผงวงจรคอมพิวเตอร์   ■ ชิพคอมพิวเตอร์
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  ■ เครื่องรุ่นใหม่ๆ
บางรุ่นอัดแน่น
ไปด้วยแผงวงจร 
(สีน�้าเงิน)

  ■ เครื่องรุ่นเก่าที่ใช้
อุปกรณ์เป็นตัวๆ

  ■ เครื่องขยายรุ่นใหม่
ที่ยังใช้อุปกรณ์เป็น
ตัวๆ

  ■ รูปลักษณ์ภายนอกของ NAD 3020 อันอมตะ เครื่องนี้อายุเกิน 30 ปี แต่ยังใช้การได้ดี
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  ■ รูปภายในของ NAD 3020
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หากจะว่ากันไปแล้ว บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค 
จ�ากัด ของเรานั้น อยู่ในวงการเครื่องเสียงบ้านเรา
มานานมาก นับไปนับมาเหลืออีกไม่นานก็จะครบ 
40 ปีแล้ว!

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา องค์กรของเรานั้น
ได้พยายามที่จะสร้างชื่อเสียง ความเชื่อมั่น ในหมู่นักเล่น
เครื่องเสียงชาวไทยมาโดยตลอด ว่าเป็นบริษัทที่ท�ามา
ค้าขายอย่างสุจริต เที่ยงตรง ทุ่มเท และเอาใจใส่ต่อลูกค้า
เป็นอย่างสงูตลอดมา จนเราได้รบัความเชือ่ม่ัน เชือ่ถอืจาก
ลกูค้าตลอดระยะเวลา 40 ปี ว่าเป็นผูน้�าเข้าเครือ่งเสยีงที่
ใส่ใจต่อลูกค้าเป็นเลิศมาโดยตลอด

ซึ่งสิ่งที่ท�าให้เราเป็นเช่นนั้นได้ ก็เนื่องด้วยปรัชญา 
Love - Care - Share - Help ที่เรายึดถือกันและใช้ใน
การอบรมบ่มนิสัยพนักงานของเรามาโดยตลอด ซึ่งก็ท�าให้
พวกเราทุกคนนั้น สามารถที่จะให้บริการลูกค้าสมาชิกทุก
ท่านด้วยความจริงใจ ใส่ใจอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นจาก
ฝ่ายขายที่ให้บริการลูกค้าตั้งแต่วันแรกที่ได้สัมผัสกับสินค้า
ของเราในโชว์รูม ซึ่งส่วนใหญ่ที่ลูกค้าสมาชิกจะได้สัมผัส
นั้น ก็คือฝ่ายขายนี่แหละครับ ที่เป็นด่านหน้าที่จะให้การ
บริการแก่สมาชิกของเราอย่างเต็มที่ และลูกค้าส่วนใหญ่ก็
จะได้รับการให้บริการจากฝ่ายขายเป็นหลักนั่นเอง ดังนั้น
การจะให้บริการดีหรือไม่เพียงไร ฝ่ายขายของเราจะเป็น
ด่านแรกเสมอๆ

อย่างไรก็ตาม เรายังมีอีกฝ่ายที่ท�างานแบบว่าจะเรียก
ว่าปิดทองหลังพระก็ว่าได้ เพราะเป็นฝ่ายที่ต้องท�าการดูแล
ลูกค้าเช่นกัน และเป็นการดูแลที่มีความส�าคัญต่อลูกค้าไม่
แพ้กับฝ่ายขาย นั่นก็คือ “ฝ่ายช่าง” ของเรานั่นเอง

ฝ่ายช่างนั้น จะพูดไปแล้วก็เรียกว่ามีความส�าคัญต่อ
ลูกค้าไม่ได้ยิ่งหย่อนไปจากฝ่ายขาย แถมอาจจะส�าคัญกว่า
ด้วยซ�า้ เพราะเป็นฝ่ายที่ต้องดูแลลูกค้าในยามที่ประสบ
ปัญหาในการใช้งาน เครื่องมีปัญหา ร้องเพลงไม่ออก ร้อง

ฝ่ายช่าง –เล่า
อธิวัฒน์-เรียบเรียง

เพลงไม่เพราะ ลูกค้าจะมาหาเราด้วยความหนักใจ ไม่
สบายใจ ฝ่ายช่างนี่แหละครับ ที่จะเป็นผู้ที่จะเปลี่ยนสิ่ง
เหล่านั้นให้เป็นความสุขใจไปในที่สุด

ฝ่ายช่างของเรานั้นประกอบไปด้วย ทีมงานช่างฝีมือ
ดีทั้งหมด 6 คนครับ แบ่งเป็นช่างเครื่องเสียง 5 และช่าง
ล�าโพงอีก 1 เรียกว่าจ�านวน 6 คนนี่ และมี advisor เป็น
อาจารย์ที่แก่กล้าวิทยายุทธ์อีก 1 ท่าน ที่ช่วยแก้ปัญหาใน
เครื่องที่มีอาการวิกฤติ อาจจะดูไม่มาก แต่หากเทียบกับ
ช่างของประเทศอื่นนั้น ประเทศไทยของเรานับว่าอาจจะ
มีช่างเยอะที่สุดก็ว่าได้ ฝรั่งยังเคยแซวๆเราเมื่อรู้จ�านวน
ช่างของเราว่า “นี่คุณเปิดสายการผลิตได้เลยนะเนี่ย” มา
แล้ว ซึ่งที่เราต้องมีช่างจ�านวนมากขนาดนี้ ก็เพราะว่า       
นักเล่นบ้านเรานั้น มีความรัก ความผูกพัน ในเครื่อง
เสียงที่ตนเองใช้ บางเครื่องใช้มาร่วม 20 ปี เกิดการ
เสียการเสื่อม จะทิ้งก็เสียดาย เพราะเขาก็เคยท�าหน้าที่
ให้ความสุขกับเรามานานหลายปี ก็เอามาซ่อมซะหน่อย 
แบบนี้ กับบริษัทฯที่ขายของมานาน 40 ปี แน่นอนครับ
ว่า เครื่องรุ่นเก่าๆที่ขายมาตลอด 40 ปี ก็ย่อมต้องมี
เยอะเป็นธรรมดา พวกเราก็ไม่ยั่นละครับ ช่าง 5 คน คิว
ยาวหน่อย แต่พวกเราก็ลุยเต็มที่ครับ อยากท�าให้ท่านได้
เครื่องกลับไปฟังกันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้อยู่แล้วครับ

แต่อย่างไรก็ตาม การซ่อมเครื่องนั้น บางครั้งมันก็
จะเกิดเหตุสุดวิสัยครับ เรื่องสุดจะคาดเดามันเกิดขึ้นได้    
เสมอๆเมื่อเข้ามาอยู่ในห้องช่าง ซึ่งทางเราก็ขอกราบ
เรียนชี้แจงเล็กน้อยดังนี้ครับ

ระยะเวลาการซ่อม

การซ่อมเครื่องนั้น เราพยายามจะท�าให้เร็วที่สุดเท่า
ที่จะท�าได้ครับ เราพยายามที่ให้เวลาของการมาถึงของ
เครื่อง บวกระยะเวลาการเข้าคิว การเข้าซ่อม การ QC 
เสร็จส่งกลับถึงท่านให้ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน 

จากใจฝ่ายช่าง
ฝ่ายข่าง - เล่า   ■  อธิวัฒน์ - เรียบเรียง
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ส�าหรับเครื่องที่มีอาการเสียระดับปานกลาง ส่วนเครื่องที่
เข้ามาท�าเล็กๆน้อยๆก็อาจจะใช้เวลาที่สั้นลงลดหลั่นกัน
ไป ที่นี่เราแบ่งงานกันชัดเจนครับ มีทั้งฝ่ายจัดคิว, ฝ่าย
ซ่อม และก็ฝ่าย QC เราพยายามท�าทุกอย่างด้วยความ
รอบคอบ สม�า่เสมอ ทดสอบด้วยความละเอียดเท่าที่จะ
ท�าได้ ซึ่งเครื่องแต่ละเครื่องก็มีอาการที่ต่างๆกันไป เรา
ทุกคนพยายามที่จะท�าให้เครื่องของท่านเสร็จเร็วที่สุดเท่า
ที่จะท�าได้ แต่บางครั้งอาการบางชนิด ก็ต้องใช้เวลาในการ
ค้นหาที่ยาวนานกว่าปกติ อย่างเครื่องเก่าอายุหลายสิบปี 
บางทีก็ต้องท�าการไล่วงจร ไล่วัด C ไปทีละตัว กว่าจะครบ
ก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน บางทีเปลี่ยน C ตัวปัญหาจบ  
C ตัวต่อไปช็อทต่อ ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้ ก็อาจจะใช้เวลา
นานครับ เคยเจอบางเครื่องเปลี่ยน C ไปจนครบหมด 
อาการก็ยังเกิดแบบนี้ ก็ต้องว่ากันนานหน่อยละครับ 

เครื่องอีกประเภทที่ซ่อมนาน หรือรอนานคือเครื่อง
ประเภท “กลัวช่าง” เครื่องประเภทนี้ ตอนอยู่กับท่านจะ
แสดงปัญหา แต่พอมาถึงเรากลับไม่เป็นอะไร ไอ้ครั้นจะ
ส่งกลับคืน พอไปถึงบ้านท่าน ปัญหามันก็กลับมาอีก เรื่อง
แบบนี้มันเกิดกับทุกแบบครับ อย่างรถยนต์ บางทีเรา
ได้ยินเสียงดังตลอดเวลา พอเอาเข้าศูนย์ ดันกลัวช่างไม่
ส่งเสียงซะงั้น แบบนี้ทางเราก็จะต้องท�าการเทสท์ เพื่อหา
สาเหตุกันให้ได้ครับ บางครั้งอาการมันกว่าจะออกก็นาน
ครับ เทสท์กันเป็นสัปดาห์ยังเคยเลยครับ 

นอกนั้นแล้วเครื่องบางชนิดก็ต้องท�าการเทสท์นาน
ร่วมสัปดาห์ เช่น เครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี ที่เมื่อเปลี่ยนหัวแล้ว 
ต้องมีการเทสท์ให้แน่ชัด ว่าสามารถใช้งานได้ไม่มีสะดุด
ครับ เครื่องกลุ่มนี้จึงต้องใช้เวลานานสักหน่อยครับ

อะไหล่หมด 

ช่วงหลังๆนี่ ท่านที่น�าเอาเครื่อง NAD รุ่นเก่ามากๆ
มาซ่อม เช่น NAD รุ่นเลข 4 ตัว โดยเฉพาะในกลุ่ม 
เครื่องเล่นซีดี หรือจูนเนอร์ เราก็ต้องเรียนไว้ก่อนกัน
การผิดหวังว่า เครื่องในกลุ่มนี้ บางเครื่องนั้นจะเริ่มไม่มี
อะไหล่แล้วครับ เนื่องจากทาง NAD นั้นสต็อคอะไหล่ใน
ระยะเวลา 10 ปี ดังนั้นเครื่องที่เก่ามากๆ อะไหล่ก็จะ
ค่อยๆหมดไปครับ อย่างเช่น หัวอ่านเครื่องเล่นซีดี รุ่น
เก่ามากๆ เลข 4 ตัว ตอนนี้ไม่มีอะไหล่แล้ว กลุ่มเลข 3 

ตัว บางรุ่นก็เริ่มจะหมดครับ DVD นี่ก็เช่นกันครับ ดังนั้น
หากท่านเห็นเครื่องมือสองขายถูกๆ บอกให้ไปเปลี่ยนหัว
เอง ก็อย่าวางใจครับ หัวอ่านเก่าเป็นอะไรที่หายากมากๆ
ครับ

ไม่ใช่เฉพาะเครื่องเล่นซีดีครับ จูนเนอร์ นี่ก็หากกล่อง 
RF เสื่อมนี่ก็จบครับ เวลาเจอจูนเนอร์เก่าๆขาย บอกว่า
ไฟ Stereo ไม่ขึ้นนี่ก็เตรียมตัวท�าใจครับ กล่อง RF เป็น
อะไรที่อะไรของรุ่นเก่าๆนั้นหาไม่ได้แล้วครับ

และนอกจากนั้น บางทีแอมป์ หรือเครื่องอื่นๆก็เช่น
กันครับ อะไหล่บางตัวอาจจะหาไม่ได้แล้ว หากมันเป็น
อะไหล่เฉพาะทางครับ พวกเราที่นี่ไม่ใช่ไม่ตุนสต็อคนะครับ 
ตุนครับ ตุนเยอะด้วย แต่เวลาผ่านไป อะไหล่มันหมดไป
เรื่อยๆไงครับ บางทีท่านเช็ควันนี้ยังมี ปีหน้าเอามาซ่อม 
อาจจะไม่มีครับ เพราะสมมุติเครื่อง 15  ปี NAD สต็อค 
10 ปี เราเอามาตุนอีก 5 ปี มันก็มีโอกาสที่จะหมดได้ครับ 
ดังนั้นเวลาเครื่องเสีย เช็คแล้วมีอะไหล่ บางทีอะไหล่เก็บ
ไว้นานเสื่อมอีก หยิบมาจะเปลี่ยนอะไหล่เสื่อมเสียแล้วก็มี 
อย่านิ่งนอนใจครับส่งซ่อมได้ ส่งเลย

ส่วนหากอะไหล่ไม่มีแล้วท�าอย่างไร เวลาลูกค้าถาม 
เรามักจะบอกเสมอๆว่า เอามาตรวจสอบดูก่อน หากท�าได้
เราซ่อมให้ท่านแน่นอนครับ เพราะบางครั้งแม้อะไหล่แท้
ไม่มี แต่การเทียบอะไหล่นั้นท�าได้ครับ สเปคอาจจะไม่ตรง
แต่ก็อาจจะแก้ขัดกันพอไหว แต่ก็ไม่เสมอไปครับ เพราะ
เป็นอะไหล่จ�าพวก Transistor, Capacitor, Resister อะไร
พวกนี้ก็พอหาได้ หม้อแปลงช็อทก็อาจจะพันใหม่ได้ แต่
อะไหล่บางตัว พวกเปลี่ยนทั้งบอร์ด หรือพวก Micropro-
cessor ควบคุมปุ่ม Logic อะไรพวกนั้น บางทีก็เป็นเบอร์
เฉพาะ แทนกันไม่ได้เลยทีเดียวครับ แบบนั้นก็ต้องท�าใจ
ครับผม แบบว่าเราก็เสียใจจริงๆ ไม่เฉพาะท่านเจ้าของ
เครื่องนะครับ

Velodyne ทำาไมส่งซ่อมนานจัง

เครื่องเสียงยุคใหม่ออกแบบผลิตด้วยเทคโนลยีที่ 
เรียกว่า SMT หรือ Surface Mount Technology ครับ 
ซึ่ง SMT นั้น จะใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์เล็กๆมากๆ ประกอบ
ลงบอร์ด ด้วยแขนกลในโรงงาน ซึ่งการประกอบแบบ
นี้ เรื่องจะไล่ซ่อมอุปกรณ์ทีละตัวนั้นหมดสิทธิครับ ดังนั้น
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เวลามีปัญหาก็ต้องท�าการเปลี่ยนบอร์ดทั้งบอร์ด ซึ่งตรง
นี้ก็จะน�าพามาถึงอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้การซ่อมแต่ละครั้ง
กินเวลานานขึ้น นั่นก็คือ การเพิ่มเข้ามาของ “การรอ  
ชิ้นส่วนรอะไหล่”

ซึ่งมาถึงตรงนี้ ก็ต้องเรียนกันตรงๆครับว่า ในภาย
หลังจากที่เกิดวิกฤติ Subprime ของสหรัฐอเมริกานั้น 
บริษัทเครื่องเสียงที่เป็นคู่ค้าของเราก็ต้องเรียกว่าโดน
ระเบิดลูกใหญ่ไปเต็มๆครับ เพราะส่วนใหญ่การเติบโต
หรือหดตัวของธุรกิจเครื่องเสียงนั้นก็อยู่ที่ตลาดอสังหาฯนี่
แหละ พอตลาดนี้พัง เครื่องเสียงก็กระทบกันไป แต่ละเจ้า
ก็เลยต้องปรับตัวเพื่อสู้กับการถดถอยกันยกใหญ่ครับ โดย
ส่วนมากก็จะมารัดเข็มขัดกัน ทั้งตัดทอนไลน์สินค้า, คัด
กรองดีลเลอร์, ไปจนถึงรัดเข็มขัดกันทุกวิธี โดยส่วนหนึ่งที่
มักจะใช้กันคือการ “ตัดสต็อคอะไหล่” นั่นเอง

Velodyne นั้น เป็นผู้ผลิตที่ใช้วิธีลดพนักงาน ตัดการ
สต็อคอะไหล่ เพื่อเซฟเงินทุนหมุนเวียนครับ เนื่องจาก
อะไหล่ที่จมอยู่จ�านวนมาก ก็ต้องกินเงินกันเป็นธรรมดา 
แถมกินเงินแบบว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะออกไปด้วย ทาง     
Velodyne จึงใช้กฎในการควบคุมอะไหล่ใหม่คือ “ไม่สต็อค
อะไหล่” และหากมีการเบิกอะไหล่จากตัวแทนจ�าหน่าย
นั้น ตัวแทนฯต้องส่งชิ่นส่วนอะไหล่เก่ากลับไปที่ Velodyne 
ด้วย! จากนั้นโรงงานถึงจะท�าการผลิตอะไหล่ทดแทนเพื่อ
ส่งกลับมาที่เรา นอกจากนั้นแล้ว Velodyne นั้นออกกฎ
เหล็กมาว่า “ห้ามท�าการซ่อมดัดแปลงอะไหล่เองเด็ดขาด” 
หมายความว่า ทีมช่างของเรา จะไม่สามารถที่จะลงมือ
ซ่อม Velodyne ได้เอง สิ่งที่เราท�าได้คือ การถอดแอมป์ 
ออกแล้วส่งกลับไปที่โรงงาน Velodyne แล้วทางนั้นถึงจะ
ส่งแอมป์ใหม่มาให้เท่านั้นครับ แม้จะสั่งอะไหล่มาตุนเขา
ก็ไม่ยอมครับ เพราะเทคโนโลยีภาคขยายของ Velodyne 
นั้นเขาค่อนข้างหวงครับ 

ซึ่งด้วยวิธีการนี้ ก็เลยท�าให้การซ่อม Velodyne แต่ละ
ครั้งจะกินเวลานานกว่าปกติค่อนข้างมากครับ อาจจะอยู่
ในระยะเวลา 1-3 เดือนเลยทีเดียว เนื่องจากการส่งของ
ไปมากินเวลาครับ

ซึ่งเราก็ต้องกราบเรียนตามตรงครับ ใจเราไม่อยาก
แช่เครื่องของท่านนานแน่นอนครับ แต่ด้วยสถานการณ์
แบบนี้ เราก็จ�าเป็นครับ และเราก็ได้แต่คาดหวังว่าเมื่อ

สถานการณ์ดีขึ้น อะไรต่อมิอะไรก็จะกลับมาเหมือนเดิม 
โดยในระหว่างนี้ เราก็จะพยายามที่จะผ่อนหนักเป็นเบาให้
ได้ครับ หากท่านต้องรอนาน และระหว่างนั้นไม่มีสับมา
ช่วยสร้างความสะใจระหว่างดูหนัง เราก็จะมีตัวส�ารองไป
ให้ท่านได้ใช้กันในระหว่างซ่อมครับ 

จึงอยากจะกราบเรียนท่านลูกค้าสมาชิกไว้ ณ ที่นี้
ครับ สถานการการซ่อม Velodyne ช่วงนี้ก็จะช้านิดหนึ่ง
ครับ แต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยครับ ได้พยายามอย่างยิ่ง 
เจ้านายของเราถึงกับเดินทางไปหา CEO ของ Veldoyne 
ถงึที ่เพือ่แจ้งให้ทราบถงึข้อตดิขดัทีว่่านี ้ซึง่ทาง Velodyne 
ก็รับทราบและบอกให้อดทนรออีกนิดเดียวครับแล้วทุก
อย่างจะดีขึ้นครับ

ครับ หลังจากที่เล่าเรื่องราวเหล่านี้ ก็รู้สึกดีขึ้นครับ 
เราอยากจะเรียนท่านจากขั้วหัวใจของคนเป็นช่างเลย
ว่า “เราอยากแก้ปัญหาให้ท่าน” เราอยากซ่อมเครื่อง
ของท่านให้หายสนิทกลับมาเป็นเหมือนใหม่ๆอย่างที่สุด 
เพราะความส�าเร็จของคนเป็นช่างนั้น คือ การซ่อมเครื่อง
ให้หายจากอาการเสีย ไม่มีครั้งไหนที่เราจะไม่พยายาม
ซ่อม หรือละเลยปัญหาของท่านเลยแม้แต่น้อย แต่บาง
ครั้ง อุปสรรคมันก็มีมากลั่นแกล้งเราซะงั้น ก็ไม่กลัวครับ 
เพียงแต่อยากจะกราบเรียนท่านลูกค้าสมาชิกให้ทราบถึง
อุปสรรคหลายรูปแบบ ที่ท�าให้บางครั้งอาจจะตอบสนอง
ท่านได้ไม่เต็ม 100% อย่างที่เราต้องการครับ

สิ่งที่เราท�าอยู่ในตอนนี้คือพยายามที่จะพัฒนาฝ่ายช่าง
ของเราให้ท�างานกันอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ครับ อย่าง
ตอนนี้เรามี รศ.บุญรักษ์ จิปิภพ ซึ่งท่านเป็นอดีตอาจารย์
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (หลังเกษียณ
จากราชการก็มาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต) มา
เป็นที่ปรึกษา ให้ค�าปรึกษาวางระบบการซ่อมให้กับทีม
งานของเรา เรามีการจัดซื้อเครื่องมือวัดไฮ-เทค มูลค่า
ร่วมสองล้าน เราพยายามปรับปรุงขั้นตอนการท�างาน 
การรับเครื่อง การแจ้งลูกค้า พัฒนาการสื่อสารระหว่าง
ฝ่ายบริการกับฝ่ายลูกค้าให้ดีขึ้น ต่อเนื่องขึ้นครับ ซึ่งเรา
พยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่ครับ 

ซึ่งก็หวังว่า ในปีต่อๆไป เราจะสามารถให้บริการอย่าง
เต็มที่ยิ่งๆขี้นไปอีกครับ
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C u s t o m   F i l e  ■   “จอม Project”

ไปเท่ววว งาน ถา ปะ นิก กานนนนน

จั่วหัวแบบเด็กแนว แปลว่า “ไปเที่ยวงาน
สถาปนกิกนัเถอะ” ขออนญุาตคณุคร ูและ

นักวิชาการด้านภาษาไทยนิสนุงนะงับ ถอยไป
ห่างๆก่อน “ผมมนั Indy พีไ่ม่เข้าใจหรอก” อ ิอิ

ปีนี้งานสถาปนิก 57 หรือ Architect 14 
มีขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือน
พฤษภาคม 2557  และในทกุๆปีกจ็ะอบุตัขิึน้ใน
ช่วงห้วงเวลาประมาณนี้แหล่ะ ขณะที่ต้นฉบับ
บทความ “Custom File” นีเ้ข้าสูโ่รงพมิพ์ งานนี้
กค็งจะเสรจ็สิน้เรยีบร้อยกนัไปอกีปี โดยภายใน
งานเหลอืบรษิทัทีท่�าระบบ Multi-room Audio 
เพียงบริษัทเดียว แสดงความเป็น Number 1 
อย่างแท้จริง แอน แอ่น แอ้น......นั่นคือเรา 

บรษิทั โคไน้ซ์ อเีลค็โทรนคิ จ�ากดั จร้า...........
จากบรรยากาศและสถานการณ์บ้านเมือง

อย่างที่เป็นอยู่นี้ เฮ้ยยย....ทุกท่านก็ทราบ
กันดีอยู่แล้ว อย่าให้ต้องตอกย�้าอะไรไปกว่านี้
เลย แต่เราก็อยากที่จะเสนอแง่มุมเล็กๆ เพื่อ
ที่จะมาเรียนกับท่านว่า ก็สถานการณ์แบบนี้
แหล่ะ มันพิสูจน์ความเป็นตัวจริง ของจริงๆ
เท่านั้นที่อยู่ได้ และก็เติบโตได้ด้วย พวกเรา
ชาวโคไน้ซ์ฯขอกราบขอบพระคณุทูก้กกกกท่าน
ที่ท�าให้เรายังคงยืนหยัดอยู่ และจะคงด�ารงอยู่ 
ขอบพระคุณทุกก�าลังใจที่เข้ามาพบปะ พูดคุย 
ไต่ถาม ปรกึษา และเยีย่มชมภายในบธูของชาว
เรานะคร้าบบบป๋มมมม
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ชื่อที่ผู้จัดงานใช้ในปีนี้ มาในช่ือ “สิบแปด 
แปดสิบ” ก็คือ เป็นการจัดงานครั้งที่ 18 และ
สมาคมสถาปนกิสยามครบรอบ 80 ปีพอดคีรบั
ท่าน ถอืได้ว่าเป็นสาขาวชิาชพีทีส่ร้างคณุปูการ
ให้กบัประเทศไทยของพวกเรามายาวนาน และ
จะยืนยาวต่อไปอีกนานเท่านาน เมื่อกล่าว
ถึงงานสถาปนิกแล้วก็ถือว่าเป็นการจัดแสดง
งานด้านวิชาการของวิชาชีพแขนงน้ี ท่ีเป็น
งานใหญ่และมีชื่อเสียงระดับประเทศมาเนิ่น
นาน รวบรวมเอาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงาน
ด้านนีไ้ว้อย่างครบครนั เป็นแหล่งทีใ่ห้สายงาน
วิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง กระทั่งเป็นแหล่งท่ี         
ให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาหาข้อมูล ข่าวสาร 
ทีท่นัสมยั และยงัแพร่หลายกระจายความนยิม
ไปยังบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจเข้ามาชมงาน 
และหากในช่วงที่เหตุการณ์บ้านเมืองเราเป็น
ปกติสุขดี ผู้คนก็จะล้นหลามมากกว่าน้ีอีกมาก 
แต่กระนัน้กย็งัมผีูท้ีต่ัง้ใจมาในงานทีจ่ดักนัปีละ
แค่ครัง้ และมคีรัง้ละ 6 วนัเท่านัน้ ในปีนีถ้อืว่า
มีท่านที่ตั้งใจมาชมงานไม่น้อยหรอกนะครับ

ผมขออนุญาตน�าท่านเข้าสู่งานสถาปนิก 
57 เพือ่เข้ามาชมพืน้ทีจ่ดัแสดงนวตักรรมของ
บริษัท โคไน้ซ์ฯ เรากันครับ ปีนี้เราน�าเอาบูธ
ที่ออกแบบและจัดท�าขึ้นใหม่มาเพื่องานนี้โดย
เฉพาะ ผนงัด้านแรกจัว่หวัไว้ด้วยความหนกัแน่น                                                                  
และเป็นจริง We are Number 1 เราโชว์รูป 
Profile งานต่างๆมากมาย แต่ก็เป็นแค่เพียง
บางส่วนของงานท่ีพวกเราท�ากันมาแล้ว และ
ถ้าจะเอามาลงให้ดกูนัทัง้หมด คงต้องเช่าพืน้ที่
จัดแสดงกันทั้ง Hall กันเบยยยยยยย        

ดังน้ันจึงเอามาให้ชมกันแบบพอหอมปาก
หอมคอ พอให้ดูกันออกว่าเป็น “ตัวจริงเสียง
จริง” ไม่ได้เท่ียวไป Copy รูปงานของคนอื่น
มาแปะให้ดู เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและ
ราคาที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้จริง เพราะ
หากจะมีผู้ที่มาเยี่ยมชมบางท่านให้เกียรติเรา 
เข้ามาสอบถาม ปรกึษา หากแต่บางทท่ีานกย็งั
มไิด้เป็นคอเครือ่งเสยีง ท่านจงึอาจจะมคี�าถาม
ประมาณว่า “แพงไหม? บรษิทัอะไร?” แน่นอน
แหละครบั หากว่าเป็นนกัเล่นเครือ่งเสียงไม่ว่า

จะระดับน้อย ระดับใหญ่ หรือระดับไหนๆก็คง
ไม่สงสัยว่า บริษัท โคไน้ซ์ฯ คือผู้ใดในวงการ
เครื่องเสียงเมืองไทย ด้วยความที่เป็นบริษัท                     
เครื่องเสียงที่มีประวัติยาวนานมากว่า 40 ปี                                        
หากถาม 100 ท่าน ทั้ง 100 ท่าน 100% ต้อง
ตอบว่ารูจ้กัและรูจ้กัด ีถงึดมีว้ากกกก แต่กไ็ม่ว่า
กันครับ เราก็เป็นเพียงบริษัทเล็กๆที่รอคอย
ความเมตตาจากท่าน หรอืเราอาจจะยงัไม่เป็น
ที่รู้จักในวงกว้าง ออกนอกไปจากวงการเครื่อง
เสียง เราจึงได้แต่เพียรที่จะหาหลักฐานมา
ยนืยนัต่อท่านโดยความเป็นจรงิว่าเราพอจะท�า
อะไรๆให้ท่านได้บ้าง ด้วยรูปภาพงานจ�านวน
หนึ่ง ที่มีทั้งงานบ้านหรูๆระดับ Hi-End  งาน 
Projects ที่ใช้ในโครงการใหญ่ๆระดับประเทศ 
นั่นย่อมน่าจะพอจะแสดงได้ว่า เราอยู่ตรงจุด
ไหน เพราะหากราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพ 
ก็ไม่น่าที่จะมีโครงการใหญ่ๆระดับประเทศ 
เหล่านั้นมาเลือกใช้บริการของเรา ไม่ว่าจะ
เป็น Toscana โครงการทีใ่หญ่ทีส่ดุในแถบเขา
ใหญ่ หรอืจะเป็น Granada โครงการใหญ่ทีส่ดุ
ในเครือ SC Asset หรือบริษัท พฤกษาเรียล                                                      
เอสเตด จ�ากัด (มหาชน) บรษิทัทีใ่หญ่ทีสุ่ดทาง
ด้านอสงัหารมิทรพัย์ในตลาดหุน้ และอืน่ๆอกี
มากมายทีเ่ลอืกใช้เครือ่งเสยีง และทมีงานของ
เรา บริษัทเหล่านี้คงไม่ได้เลือกผู้ที่จะมาร่วม
งานกันแบบขอไปทีหรอกนะครับ บุคลากรใน
องค์กรนัน้ คณะกรรมการจัดซือ้จัดจ้างล้วนเป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถจะต้องคัดกรองกัน 
อย่างรอบครอบถ่ีถ้วนที่สุด ที่จะเลือกคัดสรร
อะไรสักสิ่งเข้าสู่โครงการที่จะเสริมสร้างภาพ
ลักษณ์ พร้อมทั้งมอบคุณภาพระดับสุดยอด                                                                            
ให้เข้ามาใช้กนัในโครงการของท่านเหล่านัน้ แต่
ไม่ใช่ว่าเราจะท�าเฉพาะงานที่ใหญ่ที่สุดนะครับ 
เรายังพร้อมที่จะสร้างความสุขให้กับทุกท่าน
ด้วยชุดเครื่องเสียงหลายระดับ และคุณภาพ
ทีมงานอันเป็นที่สุดๆในระดับราคาที่คุ้มค่า 

เพราะโคไน้ซ์ฯเราเป็นที่สุดในงานด้าน
เครื่องเสียง Multi-room จริงๆนะตะเอง

กเ็รามากนัแบบ 1 Stop Care ครบั “โคไน้ซ์ฯ                                                            
ที่เดียว พอและดี” เราน�าเข้า ออกแบบ ติดตั้ง 
และดูแลท่านไปตลอดการใช้งาน 

“ไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ใช่เรา ส�าหรับคุณ”
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มาชมผนังจัดแสดงด้านต่อมาครับ เป็น
รูปแสดงโครงสร้างล�าโพงฝังฝ้า NHT รุ่น iC4                                               
ARC ขนาด 8 นิ้ว เป็นรุ่นสุดยอดนิยมในบ้าน
ระดับหรูๆ มักจะเลือกใช้ในโซนโถงท่ีมีขนาด
ใหญ่ แบบในละครทีวีอยู่เสมอๆ นั้นคงเป็น
เพราะว่า “เราเอาอยู่.....................” แน่ๆ 
นะ หุ หุ

และรูปที่แสดงโครงสร้างของตัวดอก
ล�าโพงของ Russound ที่จ�ากัดในเรื่องของ
ราคา แต่ไม่ประหยัดในคุณภาพนะจ้ะนาย
จ๋า เป็นล�าโพงระดับ Entry Level ในแบบ
มาตรฐานของเรา ทีท่�าเอาท่านเจ้าของธรุกจิท่ี
เลือกไปใช้ในสถานประกอบธุรกิจทุกท่าน ร้อง

ออกมาเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า อูย้...เสยีงดขีนาด
นี้ก็โอแว้วววววว.......

ถดัมาเป็นรปูเครือ่ง Extreme Series ครบั
ผม ใหม่ล่าสดุจาก Russound อนันีต้้องขอลอง
ใช้งานกันแบบตัวเป็นๆซะก่อนเถอะน่า จะมา
โม้ให้ฟังครับ  

ถัดมาครับเป็นผนังที่โชว์ล�าโพงที่ติดตั้ง
ภายในห้องน�้า  มีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐาน
กลมๆ หรือจะฉีกแนวเอาแบบส่ีเหล่ียมก็มี         
ให้เลือก ทั้งแบบกลมและแบบเหลี่ยม เป็นรุ่น
ใหม่ขอบบาง เพิ่มความ Modern ขึ้นมาอีก
ระดับ ลองมโน (นึกดู) เล่นๆนะจ้ะพี่จ๋า จะมี
ความสุขขนาดไหน ที่จะมีข่าวหรือมีเพลง ฟัง

กันในห้องน�้า และที่ส�าคัญมั่กๆคือ ไม่เป็น
แค่เสียงธรรมดาๆนะ แต่นั้นหมายถึงเสียง
ที่ไพเราะที่เราพอใจด้วย และในขณะเดียวกัน
กับที่เราท�าธุระไป ฟังเพลงไพเราะๆไป อึม....
สูก สุ้ก สุขแท้ๆ หรือว่าท่านจะเลือกแบบที่
ต้องหอบเอาชุดเครื่องเสียงเข้าไปในห้องน�้า
ด้วย แล้วท่านจะเสียบปลั๊กไฟฟ้าที่ไหน? แล้ว
ท่านจะวางเครื่องพวกนั้นไว้ที่ใด? แล้วเสียงที่
ท่านจะได้จะเป็นยังงัย? แล้วปลั๊กไฟกับห้องน�า้
เนี้ยยยยย..... มันปลอดภัยชิมิๆ? เลือกระบบ 
Multi-room ซิครับ จะได้ไม่ต้องมีค�าถามพวก
นี้  จบป่ะ.....
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ส่วนจดัแสดงต่อมาเลยนะครบั เป็น Diagram                                                                          
แสดงอุปกรณ์โดยรวมของระบบ แบบที่พอจะ
ท�าให้บรรดา Engineer และช่างผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับทางด้านงานติดต้ัง หรือผู้ออกแบบระบบ 
ได้เห็นภาพรวมของทั้งระบบ หรือบางทีอาจ
จะมีไว้เพียงแค่ให้งงๆเล่นๆ หรือว่าเพื่อให้
เกิดค�าถาม?

ส่วนที่ถัดมาอีกก็จัดโชว์ล�าโพงฝังฝ้าใน
ห้องทานอาหาร ลองจิน (จินตนาการ) ดูนะ
ครับ ทานอาหารไป ฟังเพลงเพราะๆไปด้วย 
รสชาติอาหารอร่อยคูณสอง คูณสามเลยล่ะ
คุณเอ้ยยยยย

แล้วเรายังมี Brand น้องใหม่ แต่ไม่         
ไร้ประสบการณ์แบบ SoundCast เพราะทีมนี้
เค้าออกมาจากบริษัทที่ออกแบบ และท�างาน
ด้านเคร่ืองเสียงระดับโลกอยู่ก่อนแล้วจึงมา 
สร้างนวัตกรรมของเค้านะ......ซิบอกให๋

SoundCast เป็นผูน้�าทางด้านเครือ่งเสยีง
แบบไร้สาย เรียกว่าถ้าท่านมโนถึงเครื่องเสียง
ในแบบอิสระ ไร้สาย อย่างแท้จริง ใช้งานได้
จริงๆ ไม่อิงนวนิยายใดๆ ท่านก็ต้องจ�าชื่อนี้ 
ไว้เลยล่ะกานนนนนน

และที่อยากจะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของ
ท่านสถาปนิก และท่านผู้ที่มีความสนใจคือ 
App ใหม่ล่าสุดที่ท่านสามารถเข้าไปหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ที่เก่ียวกับงานด้านสถาปนิกได้แบบ
ครบครนั สะดวกสบาย ไม่ต้องไปตะลอนๆตาก
แดด ตากลม ตากฝน เพือ่ให้ผวิกายกลายเป็นสี
แทนเข้มมมขึน้มา เรยีกว่ามวัีสดอุปุกรณ์นานา
ประการอย่างครบถ้วน ล้วนเป็นของด ีและทีด่ี
จริงๆคือ มีเราใน App ที่ชื่อว่า WASSADU                                                    
นั่นด้วยแระ.....คริๆ @^^@ 
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P r e View ■

  
‘แก้มบุ๋ม’

NAD VISO HP20
ก้ า ว แ ร ก ข อ ง H i g h  r e s o l u t i o n  I n - E a r  H e a d p h o n e s

หลังผ่านการท�า Research & Development จาก
สถาบันวิจัยนานาชาติประเทศแคนาดามานาน
หลายปี ในทีส่ดุหฟัูงแบบอนิเอยีร์รุน่แรกของแบรนด์ 
NAD อย่าง VISO HP20 ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็น

ทางการครัง้แรกในวนัที ่18 พฤศจกิายน ท่ีผ่านมา หลงัจาก
ที่คลอดรุ่นพี่อย่าง NAD VISO HP50 ออกมาแล้วได้รับผล
ตอบรับที่ดีมากจากเหล่าออดิโอไฟล์และนักฟังเพลงทั่วโลก 

แม้จะเป็นก้าวแรกแต่ NAD ก็ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและ
แรงใจ ตั้งแต่การออกแบบรูปทรงหูฟัง วัสดุที่ใช้ ไปจนถึง
คุณภาพเสียง ในส่วนของการออกแบบนั้น NAD ได้ร่วม
มือกับนักออกแบบชาวอังกฤษ David Farrage แห่ง “New 

York’s award-winning DF-ID industrial design studio” 
ให้ออกแบบหูฟังที่ตอบโจทย์ 4 ข้อ คือ 1. คุณภาพเสียงดี 
2. วัสดุทนทาน 3. ใช้กับระบบปฏิบัติการ iOS ได้ 4. ราคา   
ไม่เกนิ $200 แม้จะเป็นโจทย์ทีย่ากแต่ NAD ยงัได้รบัความ
ร่วมมือจาก PSB บริษัทรุ่นพี่ผู้เชี่ยวชาญและช�านาญเสียง                                                           
แบบอะคูสติคโดยเฉพาะ มาช่วยท�าให้ VISO HP20 มี      
ซาวน์ดสเตจที่ชัด ลึก และมีมิติมากขึ้น   

NAD VISO HP20 ออกแบบด้วยหลักการเดียวกับ 
HP50 คือเป็นหูฟังเทคโนโลยี RoomFeel ลิขสิทธ์ิเฉพาะ 
NAD หูฟังแบบ In Ear รุ่นแรกที่ให้เสียงจากหูฟังที่เปรียบ
เสมือนว่าก�าลังฟังเพลงจากล�าโพงชั้นเยี่ยมในห้องฟังชั้น
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ดี ไม่ใช่แค่มีเสียงดังกรอกอยู่ที่สองหู แต่ให้เสียงที่เปี่ยมไป
ด้วยบรรยากาศอบอุ่น…สมจริง เหมือนฟังดนตรีจริงๆที่
เป็นธรรมชาต ิเทีย่งตรง ไร้ซึง่ความเพีย้น เหมอืนฟังดนตรี
สดเล่นอยู่ตรงหน้า ตัวหูฟังยังได้รับการผลิตมาจากวัสดุที่                                                                
แข็งแรงทนทาน แต่มนี�า้หนกัเบาด้วยการใช้วสัดอุะลมูเินยีม 
และมาพร้อมกับไดรเวอร์แบบ Neodymium จึงช่วยให้คุณ
ดื่มด�่ากับเสียงเพลงโปรดได้เต็มอรรถรสยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยงัมปีุม่ส�าหรบัคอนโทรลระดบัเสยีง เปลีย่นเพลง หรอืย้าย
โหมดการท�างานของสมาร์ทโฟน ให้คุณสามารถควบคุม
การท�างานของสมาร์ทโฟนได้ง่ายๆโดยไม่ต้องหยิบออก
มาจากกระเป๋าค่ะ                           

 อยากให้มาทดลองฟังเสยีงของหูฟังรุน่แรกของแบรนด์ 
NAD ทีค่ร�า่หวอดอยูใ่นวงการเครือ่งเสยีงมากกว่า 40 ปีนะ
คะ ว่าจะ “โหด” ขนาดไหน หากฟังแล้วตดิใจเหมอืนผูเ้ขยีน 
NAD VISO HP20 มี 2 สีสองสไตล์ให้เลือกคือ ด�ากับเงิน
ค่ะ 

ร่วมพิสูจน์ความยอดเยี่ยมได้แล้ววันนี้ ที่โคไน้ซ์ฯทุก
สาขานะคะ หรือติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ที่ 
Facebook Fanpage ที่ www.facebook.com/pages/
Conice Electronic ค่ะ 
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DALLAS BUYERS CLUB

ผู้ก�ำกับ: Jean-Marc Vallée                                
นกัแสดงน�ำ: Matthew McConaughey, 
Jennifer Garner, Jared Leto

ในที่สุดก็มีโอกาสได้ดูหนังที่
คว้า 2 รางวัลจาก Golden 

Globes Award มาครองทั้ง
รางวัล Best Actor โดย Mat-
thew McConaughey และ
รางวัล Best Supporting Actor 
โดย Jared Leto ค่ะ 

สารภาพตามตรงว่าเหตุผล
หลกัทีดู่เพราะอยากรูว่้าพี ่Matthew 
แกเล่นได้เก่งกว่าพี่ Leonardo 
ใน The Wolf Of Wall Street 
อีกเหรอ ถึงได้รางวัล Oscars 
ไปครอง จนกระทั่งได้ดูเองกับตา
เลยถึงบางอ้อว่า...อืม พี่แกเล่น
ได้ดีจริงๆค่ะ แมทธิวรับบทเป็น 
Ron Woodroof ช่างไฟฟ้าแห่ง

เมืองดัลลัส ผู้ใช้ชีวิตได้สุดเหวี่ยง
ทั้งเหล้า ยา ปาร์ตีย์ และผู้หญิง 
จนกระทั่งวันนึงแพทย์ตรวจพบ
ว่าเค้าติดเชื้อ HIV มีชีวิตอยู่ได้แค่ 
30 วัน แต่ด้วยความบ้าบิ่น ไม่
เกรงกลัวอะไร นอกจากความ
ตาย ท�าให้รอนดิ้นรนทุกวิถีทาง
เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอด แทนที่
จะนอนรอความตายอยู่บนเตียง
เฉยๆ 

เนื่องจากฉากหลังของหนัง
คือยุค 80 สมัยนั้นยา AZT ที่
เอาไว้ใช้รักษาโรคเอดส์ยังไม่
แพร่หลาย และ FDA ยังไม่ถูก
อนุญาตให้จ�าหน่าย ใครที่ป่วย
เป็นโรคนี้จะถูกสังคมรังเกียจ
และปล่อยให้นอนตายอย่างน่า
อนาถค่ะ  

เห็นบอกว่าหนังเรื่องนี้สร้าง
มาจากชีวิตจริงนะคะ แต่มีการ
ดัดแปลงเนื้อเรื่องนิดหน่อยเพื่อ
ความบันเทิง พี่แมทธิวทุ่มเทกับ

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

ในวงกว้างและน่ากลัวแค่ไหน 
เป็นอีกหนึ่งหนังน�้าดีที่อยาก

ให้หามาเสพย์กันค่ะ แล้วช่วยให้
คะแนนหน่อยเถอะว่าพี่ลีโอใน 
The Wolf of Wall Street กับ พี่
แมทธิวใน Dallas Buyers Club 
ใครแสดงได้ดีกว่ากัน (เพราะใจ
จริงก็ยังแอบเทคะแนนให้ลีโอ
แบบหมดหน้าตักอยู่ค่ะ 555)

หนังมาก โดยลงทุนลดน�้าหนัก
ถึง 21 กิโลฯ เพื่อให้ดูเหมือน   
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์จริงๆ

และอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้
คือ Jared Leto ที่รับบทเป็น 
Rayon กระเทยที่ติดเชื้อเอดส์ได้
น่ารัก และน่าสงสารไปในตัว จน
เผลอคิดว่าเค้าเป็นกระเทยจริงๆ
ค่ะ หนังใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ
การตามติดชีวิตของรอน และ
การเอาตัวรอดในรูปแบบต่างๆ 
แบบเนิบๆท�าให้บางช่วงของ
หนังน่าเบื่อ หนังด�าเนินเรื่อง
เรื่อยๆ ไม่ขึ้น ไม่ลง สื่อให้เรา
เห็นพัฒนาการของตัวละครที่              
อาการค่อยๆทรุดลงจนเรารู้สึกมี
อารมณ์ร่วม เห็นอกเห็นใจ และ
มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
มากขึ้น ที่ส�าคัญหนังสอนให้เรา
ตระหนักถึงโทษของการมีเพศ
สัมพันธ์แบบไม่ป้องกันค่ะ (พูด
ง่ายๆคือมั่ว) ว่าโรคนี้มันระบาด

DON JON

ผู้ก�ำกับ: Joseph Gordon-Levitt          
นกัแสดงน�ำ: Joseph Gordon-Levitt, 
Scarlett Johansson, Julianne 
Moore

เชื่อว่าหนังเรื่องนี้คงไม่คุ้นหน้า 
คุ้นตา คุ้นหู ท่านผู้อ่าน LE 

ที่รักซักเท่าไหร่นะคะ อาจเป็น
เพราะมันไม่ได้เป็นหนังฟอร์ม
ยักษ์ หรือหนังในกระแสที่ทุก
คนต้องดู บังเอิญขับรถผ่านแล้ว
เห็น Poster หนังเรื่องนี้แปะ
อยู่ค่ะ เลย Search ดูปรากฏว่า                         
เนื้อเรื่องน่าสนใจ เลยตีตั๋ว
เข้าไปดูซักหน่อย (จริงๆคือชอบ
นางเอก 555) 

Don Jon เป็นหนังเกี่ยวกับ
ความรักของผู้ชายกับผู้หญิงที่
ต่างขั้วกันแบบสุดๆค่ะ พระเอก
ชื่อ Jon รับบทโดย Joseph 
Gordon (เขียนบทเอง ก�ากับ
เอง เล่นเอง) เป็นคนที่ติดหนัง
โป๊มาก มากขนาดที่ว่าอะเซเดเฮ
กับผู้หญิงเสร็จแล้ว ยังต้องเปิด
หนังโป๊ดูเพื่อเติมเต็มอารมณ์ต่อ 
ส่วนนางเอกคนแรกชื่อ Barbara 
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(คิดว่านางเอกมี 2 คน) รับบท
โดย Scarlett กลับเป็นผู้หญิงที่
โลกสวยมากกกกก (และชี ฮ็อท 
มาก) ชอบดูหนังโรแมนติคและ
คาดหวังให้จอนปฏิบัติตัวเหมือน
พระเอกในหนัง ตอนแรกจอน
เหมือนจะทุ่มเทการจีบบาบาร่า
มาก สั่งอะไรได้หมดเพราะนาง
สวย ตรงสเป็คหมดทุกอย่าง แต่
จอนยังคงหมกมุ่นกับการดูหนัง
โป๊เหมือนเป็นกิจวัตรประจ�าวัน 
จนในวันหนึ่งบาบาร่าก็จับได้และ
เลิกคบ (ตอนดูนี่แอบคิดในใจว่า
แค่แฟนติดหนังโป๊ถึงกับต้องบอก
เลิกเลยเหรอ) น่าแปลกที่สุดท้าย
แล้วผู้หญิงที่จอนตัดสินใจใช้ชีวิต
อยู่ด้วยกลับเป็น Esther ผู้หญิง 
(ไม่สาว ไม่สวยและไม่เซ็กซีย์) ที่
ผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว แต่
เป็นคนที่เข้าใจและยอมรับในตัว
ตนที่แท้จริงของจอนมากที่สุด 

หนังเรื่องนี้ยอมรับว่าแรกๆ
มีฉากโป๊เยอะค่ะ แต่ช่วง 10 นาที 
สุดท้ายหนังท�าได้พีคมาก ชอบ 
Quote ของจอนตอนที่พูดถึง                                
เอสเธอร์ว่า “I don’t usually 
like it when a girl looks me 

right in the eye, and this girl 
does that a lot. But I don’t 
know what it is about her, 
when she does it, I don’t 
mind. I just look right back 
at her, and pretty soon. It’s 
like she knows what I’m 
thinkin’, or I know what she’s 
thinkin’.....and yeah I do lose 
myself in her. And I can tell 
she’s losing herself in me. 
And we’re just lost together” 

Don Jon ไม่ได้เป็นหนัง
ดีขนาด “ต้องดู” นะคะ ที่เขียน
เรื่องนี้เพราะไม่ค่อยเห็นหนัง
ที่สื่อรูปแบบความสัมพันธ์ของ
คู่รักออกมาในแนวนี้เท่าไหร่ ไม่
ได้เป็นหนังลุ้นรางวัลอะไร แต่
เป็นหนังเรื่องเดียวที่ได้ทั้งความ
รัก ศาสนา สุขภาพ กีฬา เพื่อน 
และครอบครัวค่ะ ลองไปหามา
ดูกันนะคะ จะได้เข้าใจตัวเองและ
คู่รักมากขึ้นค่ะ

มาก ส�าหรับคริสเตียนจะรู้จัก
เรือโนอาห์เป็นอย่างดี เพราะ
ปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบท
ที่ 6 กล่าวถึงการที่พระเจ้าทรง
ท�าลายมนุษย์ด้วยการท�าให้น�า้
ท่วมโลก เนื่องจากทรงเห็นว่า
โลกเต็มไปด้วยความอ�ามหิต แต่
ชายนามว่าโนอาห์เป็นคนดี จึง
ให้เขาและครอบครัวซึ่งประกอบ
ไปด้วยภรรยา บุตรชายทั้งสาม 
คือ Shem, Ham, Japheth และ 
สะใภ้รอดชีวิต โดยทรงบัญชา
ให้สร้างเรือที่มีความยาว 150 
เมตร ความกว้าง 25 เมตร 
ความสูง 15 เมตร สูง 3 ชั้น 
และดาดฟ้า บรรทุกอาหารและ
สัตว์ทั้งปวงไปด้วย หลังโนอาห์
ประกอบเรือเสร็จ พระเจ้าทรง
บันดาลให้ฝนตกหนักเป็นเวลา 
40 วัน เกิดน�้าท่วมนาน 150 วัน                                 
จนผู้คนล้มตายหมด แล้วจึงทรง
ท�าให้น�้าลดและแผ่นดินแห้ง ถ้า
ยึดตามหลักไบเบิลจริงๆโครง
เรื่องจะเป็นแบบนี้ค่ะ แต่ใน
หนังยึดตามพระคัมภีร์แค่ 20%  
ท�าให้คนที่ไม่เคยรู้เรื่องพระคัมภีร์
อาจเข้าใจเนื้อหาผิดไปอย่างสิ้น
เชิงค่ะ เช่นในหนัง Noah เป็น
คนไม่ดี กีดกันมนุษย์ไม่ให้ขึ้นเรือ 
(ทั้งๆที่ในไบเบิลโนอาห์ชักชวน
ทุกคนให้ขึ้นเรือแต่ไม่มีใคร
ไป นอกจากนี้หนังยังออกแนว  
แฟนซีย์ ใส่ตัวผู้ร้ายลงไปท�าให้มี
เรื่องราวมากขึ้น 

โดยส่วนตวั รูส้กึเฉยๆถงึเฉย
มากกบัหนงัเรือ่งนีค่้ะ สารภาพว่า
แอบหลบัไปตอนกลางๆเรือ่งด้วย 
(หนงัยาว 2 ชัว่โมงกว่าๆ) แม้
ตอนเกอืบสดุท้ายของหนงัพดูถงึ
การสร้างโลกใน 6 วนัของพระเจ้า
ผ่านการใช้ภาพทีแ่สนน่าทึง่ ด้วย
เทคนคิพเิศษทีช่วนตืน่ตาแต่กร็ูส้กึ
ว่ายงัไม่โอเท่าไหร่ ด�าเนนิเรือ่ง 
ดราม่าแบบเนบิๆ แต่ให้คะแนนที่
นกัแสดงค่ะ เล่นดทีกุคน ถ้าไม่ได้ดู
กไ็ม่ถอืว่าพลาดอะไรไปค่ะ

NOAH

ผู้ก�ำกับ: Darren Aronofsky     
นักแสดงน�ำ: Russell Crowe,   
Jennifer Connelly, Emma Watson, 
Logan Lerman

บอกกับตัวเองเลยค่ะว่า
จะไม่พลาดกับหนังเรื่อง

นี้ เพราะโดยส่วนตัวชื่นชอบ
การแสดงของ Russell Crowe 
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และ Water Flosser
เปนการผสมผสานระหวาง
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ทำงานโดยการสั่นเปนจังหวะ

ถึง 10,000 ครั้งตอนาที
สามารถพกพาและใชทำความสะอาด
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O r a l  C a r e  ■  ‘Tooth Fairy’

การเลือกรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่
เหล่า มผีลต่อการเสรมิสขุภาพให้แขง็แรง              

นะคะ ในมุมกลับกัน การกินไม่เลือก ก็ส่งผล
เสยีต่อสขุภาพเช่นกนั อาหารทกุชนดิท่ีเราทาน
จะผ่านทางปาก โดยมีการบดเค้ียวสัมผัสกับ
เหงือกเป็นด่านแรก คราบอาหารท่ีหลงเหลือ
จากการบดเคี้ยว จะถูกเปลี่ยนเป็นกรดท�าลาย
ฟันโดยแบคทีเรีย ซึ่งอาหารที่ท�าให้เกิดฟันผุ
และเหงือกอักเสบมีดังนี้ค่ะ

■ ■■ น�้าตาล ที่ใช้ในการปรุงอาหาร ขนม 
น�้าตาลในผลไม้ น�้าตาลที่อยู่ในนม น�้าตาลที่
ผสมในอาหารส�าเรจ็รปู เครือ่งปรงุต่างๆ เช่น 
ซอสมะเขือเทศ น�้าสลัด น�้าผึ้งที่ผสมในขนม 
น�้าตาลเหล่านี้มีส่วนที่ท�าให้ฟันผุและเหงือก

อักเสบได้ง่าย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะ
ต้องหยุดรับประทานทั้งหมด เพราะร่างกาย
ยังต้องการสารอาหาร ที่มีในนม ผลไม้ ผัก

■ ■■ แป้ง เป็นอาหารที่ท�าให้เกิดพลังงาน (มี
อยู่ใน ข้าว ขนมปัง ขนม ฯลฯ) ในมมุกลบักนัก็
ท�าให้เกิดฟันผุและเหงือกอักเสบได้ง่ายเช่นกัน 

ดงันัน้เพือ่สขุภาพฟันทีด่ ีเราจงึต้องปรบัวธิี
การกินและรูปแบบการกินเสียใหม่ดังนี้ค่ะ 

■ ■■ ลดการทานอาหารระหว่างมื้อ ยิ่งกิน
บ่อย เพ่ิมความถี่ในการกิน จ�านวนกรดที่
เกิดจากแบคทีเรีย ก็มีโอกาสสัมผัสกับผิวฟัน
มากขึ้น

■ ■■ ลดทานอาหารหวานเหนียวๆ ติดฟัน
ง่าย เช่น ทอ็ฟฟ่ี น�า้เชือ่มทีม่ากบัขนม น�า้อดัลม                                                    

กินต้องเลือก
เ พื่ อ เหงือกและฟัน

อาหารพวกแป้งที่แปรรูป เราควรดูฉลากเพื่อ
ตรวจปริมาณน�้าตาล ไม่ควรทานบ่อยๆ เลือก
ทานผลไม้เป็นอาหารว่างแทนขนม สุขภาพ
ฟันดี และอย่าลืมแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อ             
ใช้ยาสีฟันที่มีฟูลออไรด์ ป้องกันฟันผุ ใช้ไหม
ขัดฟันหรือเครื่องท�าความสะอาดฟันโดยใช้น�้า
ฉีดอย่าง Waterpik ท�าความสะอาดตามซอก
ฟัน รวมไปถึงพบทันตแพทย์ปีละ 2 ครั้งค่ะ 

ถ้าท่านผูอ่้าน LE ท�าตามทีแ่นะน�า ผู้เขยีน                                             
มั่นใจว่าท่านจะมีสุขภาพฟันและเหงือกที่ดี
ตลอดไปค่ะ
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เ ฮ ล ธ์  แ อ น ด์  แ ค ร์  ■   ‘หมอสันติภาพ’

สงกรานต์เพิง่ผ่านไป พร้อมกบัวนัผูส้งูอายุ 
เราควรให้ของขวัญสองอย่างแก่ผู้สูงอายุ 

คือสุขภาพ Health ที่ดี และเครื่องเสียงที่ดีคือ 
NAD, NHT, PSB เป็นการตอบแทนกตัญญู   
ผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเรามาแต่เกิด

อัมพาตคืออะไร
อัมพาตพบในผู้สูงอายุบ่อยแค่ไหน
อะไรคือสาเหตุของอัมพาต
ท�าอย่างไรจึงจะป้องกันโรคอัมพาต
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยอัมพาต

อัมพาตคืออะไร

ในปัจจุบันที่คนเรามีอายุยืนข้ึน เน่ืองมา
จากปัจจัยหลายประการ เช่น การท่ีเรามีการ
ดูแลสุขภาพร่างกาย การออกก�าลังกายอย่าง
สม�่าเสมอ การพักผ่อนที่เพียงพอ และการ      

รบัประทานอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ เป็นต้น ใน
ทางตรงกันข้าม ถ้าเราละเลยส่ิงเหล่านี้ เช่น 
นอนดกึ สบูบุหรีจ่ดั ดืม่แอลกอฮอล์เป็นประจ�า 
ท�าให้เกดิเจบ็ป่วยเป็นโรคต่างๆได้ เช่น เบาหวาน                                                      
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคตับ และใน
บรรดาโรคต่างๆเหล่านี ้ โรคอมัพฤกษ์ อมัพาต 
เป็นโรคหนึง่ทีไ่ม่เพยีงมผีลต่อผูป่้วยเอง แต่ยงั
มีผลกระทบอย่างมากต่อญาติของผู้ป่วยด้วย 
ทั้งในแง่เวลา ค่ารักษาพยาบาล และการขาด
รายได้ของญาตทิีต้่องคอยพาผูป่้วยมาหาแพทย์ 
ดังน้ันโรคอัมพาตจึงมีผลกระทบอย่างมากต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมด้วย

อัมพาต (Stroke) เป็นค�าที่ใช้เรียกอาการ
อ่อนแรงครึ่งซีกของร่างกาย หรือครึ่งท่อน
ล่างของร่างกาย ทีม่สีาเหตจุากโรคหลอดเลอืด
สมอง หรือไขสันหลัง ซึ่งเกิดจากหลอดเลือด

ตีบหรือแตกได้
WHO องค์การอนามัยโลก ให้ค�าจ�ากัด

ความไว้ว่า Stroke เป็นอาการที่เกิดอย่าง
ปัจจุบันทันทีต่อการท�างานของสมองบางส่วน
หรือทั้งหมด โดยที่อาการนั้นเป็นอยู่นานเกิน 
24 ชั่วโมง หรือท�าให้สูญเสียชีวิต ซึ่งมีสาเหตุ
มาจาก โรคของหลอดเลือดเท่านั้น

ค�าว่า อัมพาต มักจะหมายถึง อาการอ่อน
แรงจนไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้เลย

ส่วนค�าว่า อมัพฤกษ์ หมายถงึ อาการอ่อน
แรงที่ผู้ป่วยยังพอขยับร่างกายส่วนนั้นได้บ้าง 
โดยทัว่ไปเรามกัจะนกึว่าอมัพาต อมัพฤกษ์  จะ
ต้องมีอาการอ่อนแรงเสมอ แต่โดยความเป็น
จริงแล้ว การที่มีอาการชา  หรือมีความรู้สึก
ลดน้อยลงครึง่ซกีทัง้ในแง่การรบัรูส้มัผสั ความ
เจบ็ปวด  ความรูส้กึร้อนหรอืเยน็ ทีล่ดลงกเ็กดิ

ม า ป้ อ ง กั น โรคอัมพาต
ใ น ผู้ สู ง อ า ยุ กั น เ ถิ ด
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ป้องกนัในระยะทีย่งัไม่มอีมัพาต เป็นส่ิงทีแ่พทย์ 
สามารถให้ค�าแนะน�าได้

ในบรรดาผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป 
โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่จัด มีประวัติเบาหวานใน
ครอบครัว จ�าเป็นต้องได้รับการตรวจร่างกาย 
วัดความดันโลหิต เอ็กซเรย์ปอด คลื่นไฟฟ้า
หัวใจ ตรวจเลอืดหาระดบัน�า้ตาล ไขมนัในเลอืด 
ตลอดจนการตรวจหาเชื้อซิฟิลิสในเลือด อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

จะเป็นการท�าให้เราทราบว่า มีโรคประจ�า
ตัวหรือไม่ เม่ือพบว่ามีโรคเหล่านี้ตั้งแต่ระยะ
แรกๆ จะท�าให้การควบคุมและป้องกันผล
แทรกซ้อนของโรคสามารถท�าได้ง่าย 

ส�าหรับผู ้ป่วยบางรายที่มีโรคอัมพาตอยู่
แล้ว และก�าลังรักษาอยู่ สิ่งที่ส�าคัญก็คือ ท�า
อย่างไรให้อาการนั้นดีขึ้น และป้องกันไม่       
ให้เกิดอัมพาตซ�้า การควบคุมอาหาร เลือก    
รับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ 

เช่น ผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวาน ควรควบคุม
อาหารรสหวานทกุชนดิ เช่น ทองหยบิ ทองหยอด                                                                 
ฝอยทอง ผลไม้รสหวานทุกชนิด ลดอาหาร
จ�าพวกแป้ง เช่น ข้าว ขนมปัง เป็นต้น แนะน�า
ให ้รับประทานผักและผลไม้มากขึ้น เช ่น 
แอปเปิล ส้ม มะละกอ เมล่อน

ส่วนผู้ท่ีมีไขมันในเลือดสูง ควรงดอาหาร
จ�าพวกขาหมู หนังไก่ตอน ที่มีคอเลสเตอรอล
สูง ไข่แดงควรกินวันละ 1 ฟอง ปลาหมึก 
หอยนางรม กุ้ง   

ถ้าหากมีไตรกรีเซอไรด์สูง ควรงดอาหาร
จ�าพวกแป้ง ขนมหวาน กะทิ นอกจากนี้ควร
ออกก�าลังกายและทานยาตามแพทย์สั่งอย่าง
สม�า่เสมอ 

รวมทั้งหม่ันไปพบแพทย์เป็นระยะๆ จะ
ช่วยให้อาการดขีึน้ และยงัป้องกนัไม่ให้อมัพาตซ�า้

ผลที่เกิดกับผู้ป่วยอัมพาต 

ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตในระยะแรก พบว่าจะ
มีอาการเลวลงได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีโรค
แทรกซ้อน เช่น น�้าตาลในเลือดสูง ปอดบวม 
หรือชัก ก็ยิ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นไปอีก 
ในช่วงเดือนแรก หลังเกิดอาการพบว่ามีอัตรา
ตายถึง 25 เปอร์เซน็ต์ และตาย 10 เปอร์เซน็ต์ 
ใน 1 ปี 

เมือ่เราตดิตามผูป่้วยเหล่านีต่้อไป จะพบว่า
ผูป่้วยจะไม่สามารถท�างานได้ถึง 50 เปอร์เซน็ต์ 
ซึ่งในจ�านวนนี้มีถึง 25 เปอร์เซ็นต์ที่ต ้อง
อยู่ในสถานพยาบาลเป็นเวลานาน นอกจาก
นี้ 30 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยจะเกิดโรคสมอง
เสื่อมตามมา

สรุป 

จะเหน็ได้ว่า โรคอมัพาตเป็นโรคทีท่�าให้เกดิ
ความสูญเสียทั้งในแง่ของตัวผู้ป่วยเอง ญาติพี่
น้องทีจ่ะต้องดแูลช่วยเหลือ มผีลต่อเศรษกิจใน
ครอบครวัและส่วนรวม การป้องกันโรคอมัพาต 
สามารถท�าได้โดยการคอยตรวจสขุภาพร่างกาย
สม�่าเสมอ ก็จะช่วยเราสามารถมีชีวิตที่มีความ
สุขช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่ต้องเป็นภาระ
ของครอบครัว 

มาช่วยกันดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เรา
เคารพรักตั้งแต่วันนี้เถิดครับ ชีวิตจะมีความ
สุขทั้งครอบครัว เหมือนกับได้ฟังเครื่องเสียง
ดีๆ อย่าง NAD, NHT และ PSB ร่วมกันทั้ง
ครอบครัว

ขอขอบคุณ นายแพทย์สามารถ นิธินันท์ 
www.thaiclinic.com

จากโรคหลอดเลือดสมองได้ทั้งสิ้น

อาการ Stroke 

อาการจะต้องเกิดในทันทีทันใด เช่น ต่ืน
นอนเช้า ขณะก�าลังท�างาน หรือก�าลังท�า
กิจวัตรต่างๆ แล้วมีอาการชา หรืออ่อนแรง 

ในบางคนอาจจะมีอาการเตือนมาก่อน 
เช่น มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีก ตาข้างหน่ึง
ข้างใดมองไม่เห็นชั่วระยะเวลาสั้นๆ แค่เป็น
นาทีหรือเป็นชั่วโมง แล้วอาการดีขึ้นเป็นปกติ 
ซึ่งถ้าผู้ป่วยมีอาการเตือนแล้วรีบมาพบแพทย์
ก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันการเกิด
อัมพาต อัมพฤกษ์ได้

อัมพาตพบในผู้สูงอายุบ่อยแค่ไหน 

จากการศึกษาของต่างประเทศพบว่า 
อัมพาตจะพบมากขึ้นตามอายุทั้งเพศชายและ
หญิง เช่น

1. อายุ 45-54 ปี พบอัมพาตประมาณ 1 
ต่อประชากร 1000 ราย 

2. อายุ 56-64 ปี พบอัมพาตประมาณ 1 
ต่อประชากร 100 ราย

3. อายุ 75-84 ปี พบอัมพาตประมาณ 1 
ต่อประชากร 50 ราย

4. อายมุากกว่า 85 ปี พบอมัพาตประมาณ 
1 ต่อประชากร 30 ราย

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู ้ชายมีความเสี่ยง
มากกว่าผูห้ญงิ ในช่วงอาย ุ45-64 ปี แต่ถ้าอายุ
มากกว่า 65 ปีแล้ว โอกาสในการเกิดอัมพาต 
จะค่อนข้างเท่ากัน

อะไรเป็นสาเหตุของอัมพาต

จากการศึกษาพบว่า ความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือดหัวใจ  หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ                                                 
เบาหวาน สูบบุหรี่ การดื่มเหล้า แอลกอฮอล์ 
ล้วนเป็นสาเหตุส�าคัญของการเกิดอัมพาต
ทั้งสิ้น

คนที่มีโรคความดันโลหิตสูง มีโอกาสเป็น
อมัพาตมากกว่าคนทีไ่ม่เป็นประมาณ 2-4 เท่า

คนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ มีโอกาสเป็น
อัมพาตมากกว่าคนไม่เป็นประมาณ 1-3 เท่า 

ดังนั้น การควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง 
จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

ท�าอย่างไรจึงจะป้องกันอัมพาตได้

ดังได้กล่าวมาแล้ว การควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ล้วนสามารถป้องกันการเกิดอัมพาตได้ การ
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ไ ล ฟ์   แ อ น ด์   ส ไ ต ล์  ■   ‘เจ แอลที’

ดิฉนัก�ำลงัเข้ำสู่ภำวะวัยขีลื้ม เคยถำมหมอ
ว่ำ โอกำสเป็นอัลไซเมอร์มีไหมคะ? คุณ

หมอหวัเรำะแล้วบอกว่ำ ก็ขีลื้มตำมอำยเุท่ำนัน้
ละครบั วยันีแ้ล้วต้องมลีมืบ้ำง โดยเฉพำะคนที่
วนัหนึง่ท�ำหลำยๆอย่ำง โอกำสจะได้โฟคสัอะไร
อย่ำงเดยีวกจ็ะหำยไป ท�ำให้ได้หน้ำลืมหลัง คณุ

หมอบอกต้องรูจ้กัตัง้สตใิห้ดีๆ  เคยท�ำสมำธไิหม 
ถ้ำไม่เคยก็รู้จักท�ำสมำธิ ท�ำใจให้นิ่งจะช่วยได้

ปัญหำนี้ไม่ใช่ปัญหำส่วนตัวของดิฉันเลย 
เพรำะวันหนึง่ได้อ่ำนหนงัสือพมิพ์ Wall Street 
Journal ตรงหัวข้อ Life & Style ของเขำ 
โอ้โฮ มันเป็นปัญหำของคนทั่วโลกเลยค่ะ เขำ

วัยขี้ลืม
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บอกว่ำกำรลืมของแล้วต้องหำตลอด เช่น จะ
ไปท�ำงำนหำกุญแจล็อคบ้ำนยังไม่ได้ ปิดบ้ำน
ไม่ได้ก็ยังไปไหนไม่ได้ ค้นหำกว่ำจะใช้เวลำหำ
เสร็จอีก 10 นำที มันอยู่ใต้กองหนังสือท่ีเอำ
เข้ำมำตอนเขำ้บ้ำนเมื่อวำนนี้ กุญแจบ้ำนหำย 
กุญแจรถหำไม่เจอ ข้อส�ำคัญดิฉันเคยออกจำก
บำ้นแล้วขับรถไปบ่นไปวำ่ ท�ำไมวันนี้มองอะไร
ไม่เห็นถนน คน และรถ พล่ำมัวไปหมด อ้ำว! 
ลืมใส่แว่น อันนี้อันตรำยอย่ำงร้ำยเลยทีเดียว 
กว่ำจะประคองรถถงึบรษิทักลวัชนชำวบ้ำนตำย 
ดิฉันมีพี่คนหนึ่ง ก่อนออกจำกบ้ำนลูกชำยจะ
เตือนคุณแม่ว่ำ “แว่นตำ นำฬิกำ ฟันปลอม 
กุญแจ” ถ้ำลูกไม่อยู่ คุณแม่ก็จะลืมไม่อย่ำงใด
ก็อยำ่งหนึ่ง

ถ ้ำคุยกันในหมู ่คนมีอำยุ พวก Baby 
Boomer จะเริ่มเขำ้สู่ภำวะนี้กันทั้งนั้นค่ะ

อะไรเป็นสำเหตุเขำบอกว่ำ เร่ิมต้นเรำมำ
โทษ Genes ของเรำก่อนเลยค่ะ ตัวต้นเหตุ 
แล้วต่อมำก็คือ ควำมเครียดจำกกำรงำน จำก
ชีวิตประจ�ำวัน แล้วก็มำที่ควำมเหน็ดเหน่ือย 
และกำรท�ำงำนหลำยๆอย่ำงพร้อมกัน เช่น 
คุณแม่บ้ำนซักผ้ำ รีดผ้ำ ท�ำกับข้ำว เอำผ้ำใส่
เครื่องไว้ แล้วไปท�ำกับขำ้ว นึกได้มำเอำผ้ำ ทิ้ง
กับข้ำวไว้บนเตำ นึกได้กลับมำอำหำรไหม้เป็น
ถ่ำนซะแล้ว หรอืพวกไฮเปอร์ หรอืพวกซมึเศร้ำ 
เหล่ำนี้เป็นเหตุได้ทั้งสิ้น

อำจำรย์ที่ Harvard เขำศึกษำไว้และบอก
ว่ำมันเป็น “Seven Sins of Memory” เขำ
บอกว่ำมันอยู่ที่กำรเก็บเข้ำไปในสมองขณะที่
ท�ำ และกำรดึงกลับมำจำกสมองเมื่อต้องกำร 
มันอยู่ที่ส่วนของสมองเรำ สมองเรำจะจดจ�ำ
เหมือนคล้ำยถ่ำยรูปไว้ตอนที่เรำท�ำ มันจะอยู่
ที ่Neurons เวลำนกึขึน้มำส่วนทีด่งึกลบัจะต้อง
พยำยำมหำควำมจ�ำหรือภำพส่วนน้ัน ดังน้ัน   
ตอนที่เรำวำงอะไรเรำต้องใส่ใจเพื่อให้สมอง
เก็บภำพและเรำจะได้ดึงมันออกมำได้

เขำอธิบำยว่ำ บำงทีคุณเข้ำบ้ำนมำหิวโซ
เลย ทิ้งกุญแจแล้วไปหำของกิน พอคุณกินอิ่ม 
คณุจะลมืเรือ่งกญุแจ กว่ำจะนกึได้อกีกค็อื เกดิ
อำกำรหิวขึ้นมำอีก แล้วมันจะไปกระตุ้นให้นึก 
ออก เขำพูดถึงยีนตัวหนึ่งคือ Dopamine D2 
Receptor Gene (DRD2) ที่มีส่วนท�ำให้ลืม
มำก หรอืลมืน้อยต่ำงกนั ทีเ่ยอรมนันีเ้ขำศกึษำ
คน 500 คน แล้วพบว่ำมนัเกีย่วกบัยนีในแต่ละ
คน อธิบำยเรื่องกำรแพทย์ก็ยุ่งยำกนะคะ เอำ
เป็นว่ำท�ำอย่ำงไรจะให้สมองของเรำดีขึ้น และ
ไม่ค่อยลืมดีกวำ่ค่ะ

ท�ำดงันีน้ะคะ หำทีป่ระจ�ำ เช่น ภำชนะทีจ่ะ
ใส่ทุกอย่ำงรวมกนัไว้ในทีเ่หน็ง่ำยๆ และเป็นที่
ประจ�ำไม่ต้องวำงสะเปะสะปะไว้ไหนๆ ถำ้เป็น
แว่นตำมีไว้ 2-3 อันประจ�ำที่ เช่น หัวเตียง 
ในห้องน�้ำถ้ำอ่ำนหนังสือในห้องน�้ำ และอัน
ท่ีติดตัวไปไหนๆก็เก็บใส่ซองไว้ในกระเป๋ำเลย 
ชำร์จโทรศพัท์เป็นทีป่ระจ�ำจะได้หยบิจำกทีเ่ดมิ
ไม่ต้องหำทุกอย่ำง ถำ้เอำวำงไว้ใกล้ประตูออก
จำกบ้ำนได้ก็จะดีมำกๆ

แล้วถ้ำเวลำจะไปซื้อของจะซื้อไก่ให้หลับตำ 
นึกถึงไก่จ�ำภำพไว้ในสมองก่อน เวลำไปถึงจะ
ได้นึกออก นึกอะไรท�ำอะไรค่อยๆจ�ำทีละอย่ำง 
อย่ำจ�ำหลำยๆอย่ำงพร้อมกันจะนึกออกยำก 
คนที่ท�ำอะไรหลำยๆอย่ำงมักจะลืมไม่อะไรก็
อะไรอย่ำงหนึ่งเสมอ ส�ำคัญส�ำหรับคนเหลำ่นี้ 
คือ จด จด จด และจด ลงในสมุด จะสำมำรถ
ดึงขึนมำอ่ำนได้เสมอ

มีหนังสือที่อำจำร์ท่ำนหนึ่งที่ USA. เขียน
ไว้ วิธีกำรหำของ

■ ■■ อย่ำเดนิพล่ำนหำ รอให้พอมไีอเดยีก่อน

แล้วจะพอคิดได้ว่ำจะหำที่ไหนดี
■ ■■ ใช ้ครั้งสุดท้ำยที่ ไหน ใช ้ไปท�ำอะไร 

พยำยำมนึกก่อน
■ ■■ ท่องเอำไว้วำ่หำอะไร โทรศัพท์ โทรศัพท์ 

เพรำะบำงทีหำไปหำมำจ�ำไม่ได้ว่ำ เอ๊ะ!ก�ำลัง
หำอะไร

■ ■■ เปิดดูเพรำะบำงทีหนังสือพิมพ์บังอยู ่ 
พรมบังอยู่

■ ■■ ค่อยๆเปิดดูทีละชิ้น อย่ำรื้อกระจุย
กระจำย

■ ■■ ของทีห่ำยรบัรองได้ว่ำมนัอยูไ่ม่ไกลเกนิ 
50 เซนตเิมตรจำกทีเ่คย ค่อยๆดบูรเิวณใกล้ๆ 
แล้วค่อยหำห่ำงออกไป

นึกดูให้ดีก่อนแล้วตั้งสติ สติดีแล้วเดี๋ยว
ปัญญำเกิดเอง ไชโยนึกได้แล้ว!

ขอไปใส่แว่นก่อนนะคะ ว่ำท�ำไมตำฟำงจงั!
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เ รื่ อ ง - ดี ดี - -  ที่ ผ่ า น ม า ท า ง  ( e )  เ ม ล  ■   ‘เพ็งแพว’

ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจใกล้ๆตัวกัน
เช่นเดิมนะครับ คือมีเร่ืองของสุขภาพ

เป็นหลกั เนือ่งเพราะจะว่าไปแล้วคนเรานัน้ สขุ
ใดจะเท่ากับสุขที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ, เป็น
ไม่มี เพราะนั้นการใส่ใจดูแลสุขภาพ จึงเป็น
เรื่องส�าคัญที่มิอาจมองข้ามได้ เที่ยวน้ีมีสาม
เรื่องสุขภาพ ซึ่งสองเรื่องแรกมีที่มาจากแหล่ง
เดียวกัน และเป็นเรื่องราวแบบที่ชอบพูดกัน
ว่า-คนละเรื่องเดียวกัน--ครับ

เรื่องแรกนั้นมาจากทีมงานเดลิ นิวส ์
ออนไลน ์ ในขณะที่ เรื่องหลังเรียบเรียง
โดยคุณ PrincessFangy ตีพิมพ์ในเว็บไซท์         
เดียวกัน จากข้อมูลของนายแพทย์เอกภพ 
สิระชัยนันท์ หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ส ่วนเรื่องสุดท ้าย มาจากข ้อมูลของ        
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพครับ

ได้ระบายหรือปรึกษากับญาติพี่น้อง ก็จะช่วย
คลายความวิตกกังวลลง

ในขณะทีค่วามเชือ่ทีว่่าโรคมะเรง็เป็นโรคที่
ไม่มสีญัญาณเตอืนใดๆ แต่ความจรงิคอื มะเรง็
หลายชนิดมีอาการแสดงน�ามาก่อนแล้ว

วงการแพทย์ทั่วโลกได้รณรงค์เรื่อง 7 
สัญญาณอันตรายของโรคมะเร็ง ได้แก่ ระบบ
ขับถ่ายเปล่ียนแปลง, แผลที่ ไม ่รู ้ จักหาย, 
ร่างกายมีก้อนตุ่ม, กลุ้มใจเรื่องกลืนกินอาหาร, 
ทวารทั้งหลายมีเลือดไหล, ไฝหูดที่เปลี่ยนไป, 
ไอและเสียงแหบเรื้อรัง ซึ่งอาการเหล่านี้อาจ
จะเป็นหรือไม่เป็นมะเร็งก็ได้ แต่ไม่ควรปล่อย
เอาไว้ให้มีอาการติดต่อเรื้อรัง

และที่ส�าคัญคือ มะเร็งที่เพิ่งเริ่มมีอาการ
นั้น โอกาสที่จะรักษาหายขาดมีอยู่มาก

ส่วนหลายคนที่คิดว่าโรคมะเร็งเป็นเรื่อง
ของโชคชะตาฟ้าลิขิต เป็นเรื่องของเวรกรรม 
แท้จริงแล้วเราสามารถป้องกันตนเองจาก

หยุดความเชื่อผิดๆ 
เกี่ยวกับมะเร็ง

โรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนล้วน
แล้วแต่ต้องพบเจอ ดังนั้นทุกคนควรมีความ  
รู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคต่างๆเพื่อป้องกันตัว
เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรคร้ายที่อันตราย
ถึงชีวิตทั้งหลาย 

นพ.วรีวฒุ ิอิม่ส�าราญ ผูอ้�านวยการสถาบนั
มะเรง็แห่งชาต ิได้เตอืนความเข้าใจผดิเกีย่วกบั
โรคมะเร็งไว้ดังนี้

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าไม่ควรคุยเรื่องโรค
มะเร็ง เพราะเป็นเรื่องเศร้า ต้องปกปิด
ไว้ไม่ให้ใครรู้ แต่ความจริงแล้วการที่ได้พูด
คุย แลกเปลี่ยนความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรค
มะเร็งในสังคม จะช่วยให้เกิดความเข้าใจใน
การดูแลตนเองตั้งแต่การป้องกัน รวมถึงเข้า
สู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง ส่วนผู้ป่วยถ้า      
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ได้ผล ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว เราควรจะเลือกรับ
ประทานอาหารบางอย่างเพือ่ป้องกันไม่ให้เป็น
มะเร็ง หรือถ้าเป็นโรคมะเร็งแล้ว ควรจะเลือก
บริโภคอาหารอะไรเพื่อช่วยควบคุมโรค 

ค�าถามเหล่านี้ เป็นค�าถามที่ผู้ป่วยจ�านวน
มากในปัจจุบันถามต่อแพทย์ผู ้รักษา โดย
หวังว่า แพทย์สามารถให้ค�าตอบได้ ว่าควรจะ             
รับประทานอาหารอย่างไรเพื่อให้ผลการรักษา
ได้ผลดีที่สุด

ปัจจุบัน มีข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับผลของ
การรับประทานอาหารกับต่อโรคมะเร็งอยู่พอ
สมควร มักพบว่า อาหารบางชนิดอาจมีผลต่อ
การเกิด หรืออาจป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง         
ได้บ้าง เช่น อาหารที่มีสารไฮโดรคาร์บอน
ที่เกิดจากการเผาไหม้ ปิ ้ง ย่าง จนเกรียม 
อาหารที่มีส่วนผสมของไนไตรทจากสารรักษา
สภาพอาหารทีไ่ม่ถกูต้อง อาหารหมกัดอง และ
อาหารที่มีความชื้นและมีเชื้อราปนเปื้อน ท�า                                          
ให้มีโอกาสเกิดมะเร็งมากกว่าอาหารอื่น

อาหารประเภทเน้ือสัตว์ทีป่รงุโดยการทอด 
หรือผัด ซึ่งมีไขมันสูง จนท�าให้เกิดโรคอ้วน 
อาจเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งสูงขึ้น ในทางตรง
กันข้าม มีทฤษฎีว่าโรคมะเร็งอาจเกิดจากผล
ของสารอนุมูลอิสระ (Oxygen Free Radical) 
ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาของการเผาผลาญอาหาร 
ถ้ามีอนุมูลอิสระนี้มากเกินไป เซลล์ปกติอาจ
กลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งได้ ส่วนสารต้าน

มะเร็งหลายชนิดได้ ด้วยการศึกษาหาความ
รู้เรื่องปัจจัยเสี่ยง และการปฏิบัติตัวให้ห่าง
ไกลจากโรคมะเร็ง โดยต้องร่วมมือกันในทุก
ภาคส่วน ตั้งแต่ในระดับบุคคล ระดับสังคม 
และนโยบายระดับประเทศ รวมถึงการออก
กฎหมายควบคมุและด�าเนนิการอย่างจรงิจงั ก็
จะสามารถลดการเกิดมะเร็งในภาพรวมได้ถึง 
40 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรกต็าม แม้ความรูเ้รือ่งโรคภยัต่างๆ
เป็นเรื่องส�าคัญ แต่ควรระวังและพิจารณา     
ให้ด ีว่าข้อมลูทีร่บัทราบมานัน้เป็นสิง่ทีถ่กูต้อง                                              
หรือไม่

มาทำาความเข้าใจกับ
“อาหารต้านมะเร็ง” กันเถอะ

หลายท่านคงได้รับข้อมูลจากการบอกเล่า 
หรือการอ่าน ว่าการเลือกรับประทานอาหาร
สามารถป้องกันหรือรักษาโรคมะเร็งอย่าง
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อนุมูลอิสระที่เรียกว่า Antioxidant พบมากใน
ผักและผลไม้บางชนิด เช่น ชาเขียว ผลไม้ที่มี
รสเปรีย้ว เป็นต้น จะช่วยต้านผลของสารอนมุลู
อิสระ ซึ่งอาจช่วยลดโอกาสเป็นมะเร็งได้ระดับ
หน่ึง การรบัประทานเนือ้สตัว์ ประเภทเนือ้แดง 
ไขมนัสงู ให้พอเหมาะ ทานปลามากขึน้ เน้นผกั
ผลไม้ให้มากขึน้ อาหารประเภทกากใย เช่น ผกั
ผลไม้บางชนดิ ซึง่มบีทบาทในการก�าจดัอนมุลู
อิสระ อาจช่วยลดโอกาสการเป็นมะเร็งได้

อย่าง ไรกต็าม การเกดิโรคมะเรง็ไม่ได้เกดิ           
ขึ้นจากผลของอาหารอย่างเดียวโดยตรง ไม่
เช่นนั้นแล้ว ครอบครัวเดียวกันที่มีใครคน
หนึ่งเป็นมะเร็ง สมาชิกท่านอื่นในครอบครัวที่                                                  
รับประทานอาหารคล้ายกัน ก็น่าที่จะเป็น

มะเร็งแบบเดียวกันไปด้วยทั้งหมด 
ดงันัน้ อาหารชนดิใดชนดิหนึง่ไม่มอีทิธพิล

มากพอที่จะท�าให้ผู้บริโภคเกิดมะเร็งโดยตรง 
แต่น่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการก่อโรคมะเร็ง 
ดังนั้น อาหารเพื่อต่อต้านการเกิดมะเร็ง จึง
ควรเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ไม่ใช่
เลอืกทีจ่ะบรโิภค หรอืไม่บรโิภค อาหารชนดิใด
ชนิดหนึ่ง และต้องเป็นอาหารที่มีความสะอาด 
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

ส�าหรับผู ้ป ่วยที่เป ็นโรคมะเร็งอยู ่แล้ว 
ความต้องการอาหารจะแตกต่างจากคนปกติ 
เพราะผู้ป่วยมะเร็งต้องได้รับการรักษาด้วยวิธี
การต่างๆ เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี การ
รบัยาเคมบี�าบดั ซึง่ต้องการสารอาหารเพิม่มาก

ขึ้นกว่าปกติ เพื่อซ่อมแซมเซลล์ปกติ และช่วย                           
ให้ร่างกายสามารถรับการรักษาได้ครบถ้วน
ตามแผนที่แพทย์ได้วางไว้ 

นอกจากนี้ โรคมะเร็งหรือวิธีการรักษา 
อาจมีผลท�าให้เกิดผลข้างเคียง เช่น อาการ
คล่ืนไส้ อาเจียน ท้องเสีย เบื่ออาหาร แผล
อักเสบเยื่อบุช่องปากหรือหลอดอาหาร ท�าให้   
ผูป่้วยมะเรง็มแีนวโน้มทีจ่ะขาดสารอาหาร และ
มีน�้าหนักตัวลดลง ดังนั้น ควรพยายามรักษา 
น�้าหนักตัวให้คงที่ในระหว่างการรักษา ด้วย
การรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ และมสีาร
อาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย

นอกจากนี้ สิ่งที่ส�าคัญมากคือ อาหารต้อง
สุกและสะอาด ในขณะที่มีภาวะเม็ดโลหิตขาว
ต�่าหรือมีภูมิคุ้มกันต�่า ต้องหลีกเล่ียงอาหารไม่
สุก เช่น หอยนางรม กุ้งเต้น ปลาดิบ เป็นต้น

ผู ้ป ่วยที่มีอาการเบื่ออาหาร ควรทาน
อาหารทลีะน้อย แต่บ่อยขึน้ ในบางกรณ ีผูป่้วย
ที่ไม่สามารถทานอาหารเองทางปากได้เพียง
พอ อาจจ�าเป็นต้องรับอาหารทางสายยางทาง
จมูก หรือหน้าท้อง เข้ากระเพาะอาหารหรือ
ทางเส้นเลือดด�า

ปัจจุบัน มักมีผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการ
บอกเล่าว่า ควรเลอืกทานแต่อาหารจ�าพวกผกั
และเนื้อปลา เพราะมะเร็งชอบอาหารโปรตีน
จากเนื้อสัตว์อื่นที่ไม่ใช่ปลา ท�าให้ผู ้ป่วยโรค
มะเร็งหลายรายต้องประสบกับภาวะขาดสาร
อาหาร จากการปฏิบตั ิตวัอย่างเคร่งครดัตาม
ความเชือ่ดงักล่าว ผลลพัธ์คอืน�า้หนกัตวัลดลง 
ทนการรักษาได้น้อยลง ท�าให้รับการรักษาไม่                                                 
ได้ตามแผน ซึง่มผีลให้ผลการรกัษาไม่ดเีท่าทีค่วร 

นอกจากนี้ ยังเกิดความวิตกกังวลมากจน
เกินพอดีกับการที่จะรับประทานอาหารนอก 
กฏที่ตั้งไว้ ความจริงแล้ว เซลล์มะเร็งเป็นเซลล์
ในร่างกายของผู้ป่วย แต่มีความสามารถบาง
อย่างสงูกว่าเซลล์ปกต ิแม้ว่าผูป่้วยจะอดอาหาร
โดยไม่รับประทานอะไรเลย เซลล์มะเร็งก็ยังมี
ความสามารถในการเจริญเติบโตได้

ที่ส�าคัญ ยังไม่เคยมีหลักฐาน ว่าการเลือก
รับประทานอาหารจะท�าให้มะเร็งโตช้าลง หรือ
ฝ่อลงแต่อย่างใด เนือ้สัตว์หนึง่ค�าทีร่บัประทาน
เข้าไป ย่อมกระจายไปสูเ่ซลล์ต่างๆ ทัว่ร่างกาย 
ไม่ได้เลือกที่จะวิ่งไปสู่ก้อนมะเร็งเพียงที่เดียว 
ถ้าร่างกายไม่แขง็แรง อาจเกดิภาวะแทรกซ้อน
อื่นของโรคมะเร็งตามมาอีกด้วย 

ดังนั้น ขอย�้าว่าอาหารต้านมะเร็งที่ควร
รับประทาน คืออาหารที่มีคุณค่าทางอาหาร
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ครบถ้วน และสมดุล มีความสุก สะอาด ไม่ใช่
เลือกรบัประทานอาหารเพยีงชนดิใดชนดิหนึง่

พฤติกรรม
ทำาลายกระดูกไม่รู้ตัว

ปัญหาสขุภาพกระดกูเกดิได้จากหลายปัจจยั 
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน 
โภชนาการที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกก�าลัง
กาย หรือจากรูปแบบการใช้ชีวิตประจ�าวันที่
ไม่ถูกต้อง โดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัว ทั้งหมดนี้ท�า    
ให้คุณต้องเผชิญกับปัญหาความผิดปกติ อัน
เกี่ยวเนื่องกับกระดูกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

นบัตัง้แต่อาการปวดหลงั และคอ ไปจนถงึ
โรคกระดูกสันหลังเสื่อม โรคกระดูกสันหลัง              
คดงอผิดปกติ หรือโรคหมอนรองกระดูก   
สันหลังทับเส้นประสาท ซึ่งสาเหตุส�าคัญของ
อาการเจบ็ป่วยเหล่านี ้มกัเกดิจากพฤตกิรรมที่
ไม่เหมาะสมในชีวิตประจ�าวันนั่นเอง 

และนี่คือพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง หาก
คุณไม่อยากเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพกระดูกที่จะ
ตามมา   

1. นั่งไขว่ห้าง จะท�าให้น�้าหนักตัวลงที่ก้น

ข้างใดข้างหนึ่ง เป็นผลให้กระดูกคด    
2. นั่งหลังงอ หลังค่อม เช่น การอยู่หน้า

จอคอมพวิเตอร์ตดิต่อกันนานๆเป็นชัว่โมง จน
ท�าให้กล้ามเนื้อเกร็ง ค้าง เกิดการคั่งของกรด
แล็คติก มีอาการเมื่อยล้า ปวด และมีปัญหา
เรื่องกระดูกผิดรูปตามมา

3. ยืนพักขาลงน�้าหนักด้วยขาข้างเดียว 
การยนืทีถ่กูต้อง ควรลงน�า้หนกัทีข่าทัง้ 2 ข้าง
เท่าๆกัน โดยยืนให้ขากว้างเท่าสะโพก จึงจะ
ท�าให้เกิดความสมดุลของโครงสร้างร่างกาย

4. ใส่ส้นสูงเกิน 1 นิ้วครึ่ง จะท�าให้แนว
กระดูกสันหลังช่วงล่างแอ่นมากกว่าปกติ ซึ่ง
จะน�ามาสู่อาการปวดหลัง       

5. หิ้วของหนักด้วยนิ้วบ่อยๆ จะมีผลท�า  
ให้มีพังผืดยึดตามข้อนิ้วมือ 

6. นั่งกอดอก จะท�าให้หลังช่วงบน สะบัก 
และหัวไหล่ ถูกยืดยาวออก หลังช่วงบนค่อม
และงุ้มไปด้านหน้า ท�าให้กระดูกคอยื่นไปด้าน
หน้า มีผลต่อเส้นประสาทที่ไปเล้ียงแขน อาจ
ท�าให้มืออ่อนแรงหรือชาได้        

7. น่ังเบาะเก้าอี้ไม่เต็มก้น จะท�าให้กล้าม
เนื้อหลังต้องท�างานหนัก เพราะฐานในการ

รับน�้าหนักตัว 
8. ยืนแอ่นพุง/หลังค่อม การยืนหลังตรง 

แขม่วท้องเล็กน้อย เพื่อเป็นการรักษาแนว
กระดกูช่วงล่างไม่ให้แอ่น และท�าให้ไม่ปวดหลงั

9. สะพายกระเป๋าหนักข้างเดียว ไม่ควร
สะพายกระเป๋าข้างใดข้างหนึ่งต่อเนื่องกันเป็น
เวลานาน ควรเปลี่ยนเป็นการถือกระเป๋าโดย  
ใช้ร่างกายทัง้ 2 ข้าง ให้เท่าๆกนั อย่าใช้แค่ข้าง
ใดข้างหนึง่ตลอด เพราะจะท�าให้เกดิการท�างาน
หนกัอยูข้่างเดยีว ส่งผลให้กระดกูสันหลังคดได้ 

10. ขดตวั/นอนตวัเอยีง ท่านอนหงายเป็น
ท่านอนที่ถูกต้องที่สุด ควรนอนให้ศีรษะอยู่ใน
แนวระนาบ หมอนหนุนศีรษะต้องไม่แข็งหรือ
นิม่เกนิไป ควรมหีมอนรองใต้เข่าเพือ่ลดความ
แอ่นของกระดูกสันหลังช่วงล่าง หากจ�าเป็น
ต้องนอนตะแคงให้หาหมอนข้างก่าย โดยก่าย
ให้ขาทั้งหมดอยู่บนหมอนข้าง เพื่อรักษาแนว
กระดูกให้อยู่ในแนวตรง

ฉบบันีล้าไปก่อนครบั เทีย่วหน้าจะหาเรือ่ง
ดีๆ ที่ผ่านทางมาในเมล-บ็อกซ์มาเล่าสู่กันฟัง
ใหม่ครับ
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กับสถานทีท่ีพ่าคณุๆไปยงัแห่งหนอนัเป็น 
มุมสบายของเที่ยวนี้ ก็คือที่จ่าหัวเอา     

ไว้นัน่แหละครบั แต่หากจะให้ย้อนความกลบัไป
ยงัวนัแรกๆทีรู่จ้กักนัมานานข้ามทศวรรษแล้ว 
ทศวรรษเล่า ก็ต้องบอกว่าเป็นตั้งแต่ยุคสมัยที่
ป้ายหน้าร้านยงัใม่มคี�าว่า ‘นวิ’ มาปะหน้าโน่น 

นั้น, หมายถึงยุคสมัยที่ยังใช้ชื่อว่า ‘จินดา’ 
นั่นเอง

เป็น ‘จินดา’ ที่อยู่ขนาบเคียง ‘แม่กลอง’ 
มาตั้งแต่ครั้งถนนที่ตัดผ่านยังเรียกขานกันว่า 
‘ธนบุรี-ปากท่อ’ อยู่เลย

ผมไปพักผ่อนแบบดื่ม กิน กับเพื่อนพ้อง
กลุม่ ‘รบัลม’ แถบท่าเรอืข้ามฟาก ‘มหาชยั-ท่า
ฉลอม’ มานานเกอืบทศวรรษทีต้่องย้อนกลบัไป
ถึงสี่ทศวรรษก่อน และบ่อยครั้งที่มาถึงละแวก
ทีว่่านัน้แล้ว เกนิกว่าครึง่ในกลุม่เพือ่นพ้องออก
อาการอยากย้ายที่ไป ‘แต่งโต๊ะ’ ข้ามถิ่นบ้าง ก็
จะเตลิดกันไปต่อ แต่ก็ไม่ไกลเกินถิ่นแม่กลอง
ดอกนะครับ หรือบางคราวขบวนก็ไปหยุดอยู่
แถวๆ ดอนหอยหลอด โดยที่ไม่มีหนใดเลยจะ
ไปได้ไกลเกินกว่านั้น ด้วยทุกคนออกปากเป็น
เสียงเดียวกันว่า--เสียเวลา--ในความหมายที่
ว่ารู้ๆกันอยู่ ว่าเสียเวลาเรื่องอะไร-ฮา--

ภาพของ ‘จนิดา’ ในคนืวนัอนัยาวนานของ
ความทรงจ�านั้น คือเรือนไม้ยกสูงเหนือพื้น
ถนนต้องก้าวเดนิขึน้บนไปยงัโถงอนัโล่งกว้าง ที่
ตัง้วางด้วยโต๊ะ เก้าอี้ อนัพอประมาณ เปิดข้าง                                                    
ด้านเลียบแม่น�้ากับฝั่งถนนที่ห่างกันค่อนข้าง
มาก ท�าให้ได้ลมแม่น�า้ที่พัดตึงแทบตลอดเวลา 
ชวนให้ได้บรรยากาศและอรรถรสที่อ่ิมเอมยิ่ง

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

ขึ้นมากนัก
หลังจากก๊วน ‘รับลม’ สลายไปราวๆ             

ปีสองศนูย์ ผมกแ็ทบไม่ได้มาเยอืนละแวกนีอ้กี
เลย กระทั่งช่วงปลายอายุราชการของอาจารย์ 
(ผช.ศ.) ด�ารง วงศ์อุปราช-ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทัศนศิลป์ (จิตกรรม) พ.ศ.2542 ก่อน
ท่ีท่านจะเกษียณจาก ‘ทับแก้ว’ ซึ่งเป็นช่วงที่
ท่านก�าลงัมดี�ารจิะก่อสร้างศนูย์ทศันศลิป์ ด�ารง             
วงศ์อุปราช ที่นครชัยศรี ประมาณปี 37-38 
(หากจ�าไม่ผิด) ผมได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุย
กับท่านที่บ้านพักอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอยู่
บ้าง แม้จะไม่บ่อยครั้ง แต่แทบทุกครั้งหลังลา
จากอาจารย์มา ผมกับเพื่อนพ้องที่ไปด้วยก็มัก
จะมา (หาเรื่อง) พักรถ พักคน ที่ ‘จินดา’ นี่ละ 
ก่อนจะเข้ากรุงเทพฯ

แล้วจากน้ันมา ผมก็แทบมิได้ผ่านทาง
มายังแถบน้ีแบบเป็นเรื่องเป็นราวอีกเลย 
กระทัง่ปีสองปีท่ีผ่านมานีล่ะ ทีไ่ปๆมาๆแถวๆ
อัมพวา แม่กลอง แทบทุกเดือน แต่ดูเหมือน
จะลืม ‘จินดา’ ที่เคยเป็นสถานีหลักไปเสียแล้ว 

กระทัง่สองสามเดอืนทีผ่่านมา ได้ผ่านทาง
ไปแถบน้ันอีกหน ขณะออกจากวัดและค่าย
บางแก้ว แล่นรถตามถนนเส้นในมาเพื่อจะ
ออกพระราม 2 ขาเข้ากรุงเทพฯนั้น ขณะใกล้
สายหลักเต็มทีมีใครบางคนที่ร่วมทางติดรถ
มาด้วยเอ่ยข้ึนลอยๆ ว่าหาอะไรกินแถวนี้เลย
ไหม ชักจะหิวแล้ว 

และตามประสาคนที่ตั้งใจเอาดีทางด้านนี้
มานานช้า-ก็มิรอช้า, หลายๆชื่อในละแวกนี้ที่
อยู่ในลิ้นชักความทรงจ�าก็เรียงรายโผล่กันขึ้น

มาให้ต้องนึกตัดสินใจ ว่าน่าจะลงเอยที่ไหน
ดี แต่แล้วจู่ๆ ชื่อหนึ่งที่อยู่ลึกสุดก็ผุดพรายขึ้น
มาด้วยเหตุและผลที่ว่า-เลียบแม่กลอง ออก
พระราม 2 ใกล้ๆสะพาน--ไม่น่าจะเป็นอื่นใด
ไปได้นอกจาก ‘จินดา’ เพราะน่าจะได้ความ
ที่สุดแล้ว

แล้วก็ยังคงได้ความจริงๆครับ เพราะของ
ทะเลที่มาขึ้นโต๊ะทั้งปู ทั้งกุ้ง ทั้งหอย ทุกจาน
ยงัคงสด และรสมอืยงัคงทีส่�าหรบัอาหารจานที่
ต้องปรงุ ไม่ว่าจะเป็นปลาทซูาเตีย๊ะ หอยหลอด
ผัดฉ่า และอินทรีย์แดดเดียว ที่หนังกรอบแต่
เนื้อนุ่มเนียน ไม่อมน�้ามันแม้แต่น้อย  อ้อ, มี
ปลาทูแดดเดียวเป็นอีกทางเลือกด้วย จัดเป็น
อีกหนึ่งร้านอาหารทะเลที่วางใจได้ทั้งราคา
และรสชาติ

พิกัดที่แน่นอนของร้านก็คือพระราม 2 
ขาเข้ากรุงเทพฯ ก่อนถึงสะพานข้ามแม่กลอง 
(สะพานพระเลิศหล้าฯ) ให้ออกทางคู่ขนาน 
แล้วว่ิงไปจนสุดถนนจะลงแม่กลองนั่นแหละ
ครับ ‘จินดา’ ที่ปัจจุบันเป็น ‘นิวจินดา’ อยู่ตรง
ใต้สะพานข้ามแม่กลองนั่นเอง 

และเมื่อเปลี่ยนเป็น ‘นิว’ แล้ว ก็ไม่เหลือ
ภาพลักษณ์เก่าที่ผมเอ่ยถึงข้างต้นเลย เพราะ
เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน แต่อาคารด้านเลียบ   
แม่น�า้ยงัคงเปิดโล่งรบัลมแม่น�า้ทีพ่ดัเยน็สบาย
เหมือนเดิม

อ้อ, บรรทัดสองของจ่าหัวนั่น อยู่ที่หน้า
ปกรายการอาหาร หรือเมนู ของร้านเขานะ
ครบั-มใิช่ของผมแต่อย่างใด--ไปพสิจูน์กนัดเูอา

นิว...จินดา อร่อยตัวแม่ 
ร ส ช า ติ แ ท้ ข อ ง แ ม่ ก ล อ ง
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Life Entertainment เป็นสื่อสัมพันธ์สรรสร้างวงการเครื่องเสียง จัดทำาขึ้นเป็นประจำาทุกสองเดือน เพื่อจ่าย แจก
ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจโดยมิได้คิดมูลค่า บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยแจ้งความจำานง ไปยัง
บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำากัด เลขที่ 4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: pornpinun@conice.co.th

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

ชำาระค่าไปรษณียากรแล้ว

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๓/๒๕๔๓

ปณฝ. สุทธิสาร
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