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ส า ร บั ญ

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

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

ห ม า ย เ ห ตุ จ า ก บ้ า น ท ว า ท ศิ น  ■   ลานทิพย์
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ฝนมาแล้วค่ะ หมู่ต้นไม้ใบหญ้าก็เริงร่ายินดี ที่บ้านเต่าหลายๆตัวก็เดินเล่นกันมาลง  
สระน�้า มีความสุขกันถ้วนหน้าค่ะ ขณะเดียวกันคุณเงินคุณทองก็เริงรื่นออกมารับวสันต์
กนัมากมาย เฮ้อ! จะดใีจหรอืเสยีใจดคีะเนีย่ ถ้ามนัเป็นเงนิทองจรงิๆไปบ้านไหนใครๆก็
คงชอบนะคะ แต่แหมตัวเท่าๆจระเข้เดินกันยุ่มย่าม ไม่ไหวค่ะ ไม่น่ารัก แต่ฝนมาบ้าน

ไหนบ้านนั้นก็ชุ่มฉ�่าชื่นใจนะคะ

เม่ือเดอืนมถินุายน งาน Conice Hi-Fi Festival ของเรา โอ้โฮ สนกุสนาน ลกูค้าเข้ามาไม่
ขาดสาย ซือ้กนัอย่างมคีวามสขุ Conice กช่็วยคนืความสขุให้ลกูค้าโดยลดราคายกใหญ่ หวงัว่าคณุ
ลกูค้าทกุท่านคงมคีวามสขุดนีะคะ พอมาถงึเดอืนสงิหาคม มีเรือ่งให้สนกุอกีแล้วค่ะ เราเรยีกเดอืน
สงิหาคมเดอืนแห่งล�าโพง มเีรือ่งให้สนกุอกีแล้วค่ะ Speakers Month นะคะ แน่นอนใครอยากได้
ล�าโพงต้องเดอืนนีเ้ลยค่ะ รบัรองราคาสดุพเิศษน่าจบัต้องเป็นอย่างยิง่เลยทเีดยีวนะคะ มลี�าโพงทัง้ 
PSB, NHT และ Velodyne ทีจ่ดัให้พเิศษสดุนะคะ ดใูนเล่มได้เลยค่ะ น่าซือ้มากเลยค่ะ

บรรยากาศประเทศไทยตอนนี้ก็ดูจะคึกคักขึ้นมาหน่อยนะคะ นี่ถ้าเมื่อไรมีการคืนความ
สุขให้นักช็อปต่างชาติได้ละก้อ เห็นทีจะสนุกมากขึ้น เพราะพวกต่างชาติจะได้มาซื้อของกันให้
ครึกครื้น ได้ยินว่าแถวราชประสงค์ถึงประตูน�า้ จะจัดเป็นมหกรรมการช็อปส�าหรับ Tourists 
สินค้า Brand Name จะลดราคาท้าลมฝน ร้านค้าย่านราชประสงค์จะรวมตัวกันลดราคา จะจัด
เป็นถนนคนเดินอีกหรือเปล่าไม่ทราบ แต่แค่ฟังก็สนุกแล้วค่ะ ยิ่งถ้ามีขายอาหารแปลกๆ เก๋ๆ
ก็จะยิ่งดีใหญ่เลยนะคะ (ขณะตรวจทานปรากฏว่าเขาปิดราชด�าริท�าถนนคนเดินจริงตามที่เขียน
แล้วค่ะ)

พรุ่งนี้ดิฉันจะเดินทางไปชัยภูมิ ตื่นเต้นค่ะ อยากไปดูทุ่งกระเจียว อื้อฮือท่าทางจะสวย
นะคะ เห็นแต่ในรูป ดูซิคะ เมืองไทยของเรายังสุดสวยอยู่ ขอให้ประเทศไทยของเรายังมีป่าไม้
อุดมสมบูรณ์ มีประชาชนที่รักกัน และข้อส�าคัญก็พระประมุขของเรามีพระพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง และ “ขอให้เราอย่าล้าหลังชาติใดๆใน Asean เลยนะคะ”

นี่ คื อ ค ำ อ ธิ ษ ฐ า น ค่ ะ

 

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 ***

วสันต์สวัสดิ์
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ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

ใดทัดเทียมจริงๆค่ะ ผู้เขียนชอบ
สังเกตพฤติกรรมเวลาคนเข้าไป
ใช้บริการของร้านนี้แล้วพบว่า มี
จ�านวนไม่น้อยเลยที่พอสั่งกาแฟ
ปุ๊บ ก็เดินหาปลั๊กไฟเพื่อเสียบ
ชาร์จแบตฯโทรศัพท์มือถือตัวเอง 
บางคนสั่งกาแฟแก้วนึง นั่งชาร์จ
แบตฯจนเต็มก็มีค่ะ 555 ตอน
นี้เป็นข่าวดีของนักชาร์จแล้วนะ
คะ เมื่อ Starbucks จับมือกับ 
Powermat (มาตรฐานการชาร์จ
ไร้สายที่ก�าหนดขึ้นโดยบริษัท 
Power Matters Alliance) ติด
ตั้งอุปกรณ์ชาร์จไร้สายในร้าน 
ซึ่งลักษณะเป็นแท่นวงกลมสีด�า
ขนาดเล็ก วางเรียงรายให้บริการ
อยู่บนโต๊ะกาแฟตามมุมต่างๆ 
เมื่อผู้ใช้น�าสมาร์ทโฟนที่รองรับ
การชาร์จไร้สายมาวางที่แท่น 

มันก็จะท�าการชาร์จโดยอัตโนมัติ
ค่ะ แต่ทั้งนี้สมาร์ทโฟนรุ่นที่
รองรับการชาร์จไร้สายได้ในตัวยัง
มีอยู่ในวงจ�ากัด ผู้ใช้สมาร์ทโฟน                          
อาจหาซื้อแผ่นรองชาร์จไร้สาย
ของ Powermat ได้ในร้าน 
Starbucks นั่นแหละค่ะ (ภาษา
ทางการตลาดเรียกว่า Win-Win 
Situation) 

Starbucks ตั้งเป้าจะติดตั้ง
แท่นชาร์จเสร็จทั่วโลกภายใน
ในปี 2015 ค่ะ โดยในระยะ
เริ่มต้นจะติดตั้งในสหรัฐเมริกา
ก่อน 100,000 จุด นอกจาก 
Starbucks แล้ว แฟรนไชส์อย่าง 
The Coffee and Tea Leaf กับ 
Mc Donald’s ก็ติดตั้งอุปกรณ์นี้
เช่นกันค่ะ 

■■ ที่มา: poweruphere.com

สามารถค�านวณปริมาณน�า้ที่เรา
ต้องดื่มเพิ่มระหว่างวันด้วยค่ะ 
และหากเราดื่มน�า้เพียงพอแล้ว
เจ้าแอพฯก็จะแจ้งให้เราทราบ
เช่นกัน ท�าให้ร่างกายของเรา
ได้รับน�้าที่เพียงพอและเหมาะสม
ตลอดทั้งวัน

แก้วอัจฉริยะน้ีก�าลังจัด                             
โพรโมชันอยู่ที่ 99 เหรียญสหรัฐฯ                             
จากราคาปกติ 199 เหรียญ
สหรัฐฯค่ะ   

■■ ที่มา: engadget.com

ดื่มกาแฟ-ชาร์จฟรี              
ที่ตาบั๊คส์

ท่
านผู้อ่านท่านใดเป็นสาวก 
Starbucks เหมือนผู้เขียน

บ้างคะ? ไม่ได้ยึดติดแบรนด์นะ 
แต่ชาเขียวปั่นของที่นี่รสชาติไร้ผู้

ดื่มอะไรไปแล้วบ้าง                
แก้วนี้บอกได้

ท่
านผู้อ่าน LE คงเคยได้ยิน
ประโยคที่ว่า “You are 

what you eat” หรือ “กินอะไร
ก็เป็นแบบนั้น” กันมาบ้างแล้ว
ใช่มั๊ยคะ แน่นอนค่ะว่าไม่ใช่แค่
อาหารที่เรากินเท่านั้นที่ส่งผล
ต่อสุขภาพ เครื่องดื่มที่เราดื่มใน
แต่ละวันก็เช่นกัน หลายคนมัวแต่
นับแคลอรี่ของอาหาร แต่ลืมนับ
แคลอรี่ในกาแฟที่ดื่มทุกเช้า นั่น
เป็นเหตุผลว่าท�าไมมม๊...ท�าไม 
เราถึงไม่ผอมซักทีค่ะ 

Smart-Cup-Vessyl แก้วน�า้
อัจฉริยะนี้มีความสามารถบอก
ได้ว่าเครื่องดื่มที่ท่านรินเข้าไป
ในแก้วคืออะไร  มีส่วนประกอบ
อะไรบ้าง (เช่น คาเฟอีน น�า้ตาล 
ฯลฯ) และมีแคลอรี่เท่าไหร่ ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงให้เห็น
ข้างแก้วทันทีที่รินน�้าเข้าไปค่ะ 
เจ้าแก้วอัจฉริยะนี้ยังใช้งานคู่กับ
แอพพลิเคชันบนมือถือ เพื่อวัด
ข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มทุก
ครั้งที่เราจิบเข้าไปได้ด้วยนะคะ 
มันฉลาดขนาดที่ว่า หากเราท�า
เครื่องดื่มหก มันจะประมวลผล
และค�านวณแคลอรี่ให้ใหม่ด้วยค่ะ 

“Vessyl” คือชื่อแอพพลิเคชัน
ที่สามารถใช้คู่กันเพื่อเก็บข้อมูล
สิ่งที่เราดื่มเข้าไปในแต่ละวัน มัน

QuitBit                           
ไฟแช็กช่วยเลิกบุหรี่ 

ก่
อนหน้านี้ไม่นาน E-Ciga-
rettes หรือบุหรี่ไฟฟ้ากลาย

เป็นตัวช่วยเลิกบุหรี่ยอดฮิทในหมู่
สงิห์อมควนักนันะคะ แต่กย็งัไม่มี
ใครบอกได้ว่าจริงๆแล้วมันช่วย
ให้เลิกบุหรี่ได้จริงเหรอ? นาย 
Ata Ghofrani จึงเป็นผู้คิดค้น
นวัตกรรมไฟแช็คอัจฉริยะที่ช่วย
ให้เราสูบบุหรี่น้อยลงออกมา
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ค่ะ โดย QuitBit ได้เข้าร่วมกับ 
Kickstarter เพื่อระดมทุนที่ใช้ใน
การผลิต แล้วตอนนี้ก็ได้เริ่มวาง
จ�าหน่ายจริงในสิงคโปร์ค่ะ 

QuitBit เป็นไฟแช็คไฟฟ้า
ขนาดเล็ก มีน�้าหนักเบา ความ
สามารถของมันคือการเก็บ
จ�านวนมวนบุหรี่ที่เราสูบ ระยะ
เวลาทั้งหมดที่เราสูบ ระยะ
ห่างต่อมวน แถมยังตั้งค่าเพื่อ
ก�าหนดการใช้งานในการจุด
บุหรี่ได้อีกด้วยค่ะ ซึ่งข้อมูลเหล่า
นี้สามารถเก็บไว้เป็นสถิติใน
โทรศัพท์มือถือผ่านทางแอพฯ 
QuitBit Mobile โดยการเชื่อมต่อ
บลูทูธแบบใช้ไฟต�า่

การท�างานของ QuitBit ก็ใช้
คอนเส็พท์เดียวกับที่จุดบุหรี่ใน
รถยนต์ค่ะ และก็เป็นเรื่องที่น่า
ยินดีที่ QuitBit สามารถท�ายอด
ขายได้เป็นที่น่าพอใจในสิงคโปร์ 
และมีอีกกว่า 50% ที่เป็นยอด
การสั่งจองจากประเทศต่างๆ 
นอกจากนี้จากผลการทดลองใช้
ก่อนวางจ�าหน่าย ยังชี้ให้เห็นว่า   

ผู้ใช้ QuitBit แต่ละคนสามารถ
ลดการสูบบุหรี่ได้ถึง 30% แหนะ
ค่ะ น่าสนนะคะ 

■■ ที่มา: quitbitlighter.com

ปากกาชี้สีไหน                    
เขียนสีนั้น

ศิลปินหรือนักวาดภาพอาจ
จะเคยนึกฝันว่าหากวันหนึ่ง

มีเครื่องมือวาดภาพ ลงสี ได้ด้วย
ปากกาเพียงด้ามเดียวคงเป็น
อะไรที่มหัศจรรย์และสะดวกแบบ
สุดๆไปเลยนะคะ แต่ใครจะไปคิด
ว่าเครื่องแบบนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว
จริงๆค่ะ

เครื่องมือดังกล่าวเรียกว่า 
“Scribble” แบ่งเป็นสองชนิด
ได้แก่ ปากกาแบบที่ใช้เขียนทั่วไป 
และปากกาสไตลัส ซึ่ง Scribble 
เป็นปากกาตัวแรกของโลกที่
สามารถใช้สีจากรอบตัวคุณมาใช้
สร้างสรรค์ผลงานทั้งในกระดาษ
หรืออุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์
ได้ ซึ่งผู้สร้างปากกา Scribble 

ก�าหนดให้สามารถเลือกใช้สีได้
ถึง 100,000 สีโดยไม่ซ�า้กัน และ
สามารถลงมือสร้างสรรค์ภาพ
วาดได้มากกว่า 16 ล้านสี โดยตัว
ปากกาจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์สี
ในตัวและไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใช้
ในการตรวจจับสีค่ะ

ตัวอย่างการท�างานนั้นเมื่อ
คุณต้องการจะใช้สีที่คุณเห็นจาก
สิ่งรอบตัว เพียงใช้ด้านหนึ่งของ
ปากกาชี้ไปที่วัตถุนั้นๆ เพื่อให้
เซ็นเซอร์ตรวจจับสีก่อนจะแปลง
ออกมาเป็นสีที่ผู้ใช้ต้องการ

อย่างไรก็ตามปากกา 
Scribble ยังไม่มีแผนเปิดตัวใน
ตอนนี้นะคะ แต่ได้มีการก�าหนด
ราคาล่วงหน้าแล้วว่า ปากกา 
Scribble แบบที่ใช้เขียนทั่วไป 
ราคาอยู่ที่ 149.95 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 4,900.-
บาท ขณะที่แบบสไตลัสจะมีราคา
อยู่ที่ 79.95 เหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 2,600.-บาทค่ะ

■■ ที่มา: getscribblepen

สร้อยคอผู้พิทักษ์!

สาวฮ็อททั้งหลายน่าจะเคย
มีประสบการณ์ที่อยากจะชิ่ง

หนีใครสักคนที่มาตามตื๊อใช่มั๊ย
คะ แต่ไอ้ครั้นจะเดินหนีไปแบบ 
ดื้อๆก็เกรงใจ ได้แต่ภาวนาให้มี
ใครสักคนโทรศัพท์เข้ามาพอดี จะ
ได้แอบชิ่งไปแบบเนียนๆ... ถ้า

เคยมีประสบการณ์แบบนี้คุณอาจ
จะอยากได้สร้อยคอ Guardian 
Angel อันนี้ ที่สามารถสั่งการให้ 
มีสาย (ปลอมๆ) โทรเข้ามาหา
คุณได้ทันทีทันใดค่ะ

สร้อยคอ Guardian Angel 
นี้ถือเป็น Wearable Devices 
อีกหนึ่งตัวที่ท�ามาเพื่อเจาะตลาด
กลุ่มสาวๆโดยเฉพาะ ความ
สามารถของมันคือการกดปุ่ม
ที่ตัวสร้อยคอ 1 ครั้ง แล้วจะ
ท�าให้มีสายเรียกเข้าปลอมๆโทร
เข้ามาในโทรศัพท์เราทันที ท�าให้
เราสามารถหาเรื่องชิ่งหนีจาก
สถานการณ์อันน่ากระอักกระอ่วน
ใจได้ และถ้าหากคุณตกอยู่ใน
สถานการณ์อันตรายให้กดปุ่ม
ค้างไว้สามวินาที เจ้าสร้อยคอนี้
ก็จะส่ง SMS ขอความช่วยเหลือ
ไปยังเพื่อนของคุณพร้อมระบุ
ต�าแหน่งพิกัด GPS ของคุณให้
ด้วยล่ะค่ะ

สร้อยคอ Guardian Angel 
ใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชัน The 
Guardian Angel บน iOS ราคา
ขายอยู่ที่ 120 เหรียญสหรัฐฯ 
หรือประมาณ 3,800.-บาท มา
พร้อมสายเงินคล้องคอ แต่
ถ้าอยากใช้เป็นสร้อยข้อมือ ก็
สามารถซื้อสร้อยข้อมือแยกมา
ได้ค่ะ 

■■ ที่มา: the-guardianangel.com



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่   
“จากโชว์รูม” กันอีกครั้งนะ

คะ มาคราวนี้ก็มาพร้อมกับสาย
ฝนที่ชุ่มฉ�า่กันพอประมาณ ปีนี้
ฝนตกไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ตกที
นึงก็แบบว่าฟ้าถล่มดินทลาย จะ
ไปไหนมาไหนก็ต้องติดร่มไปสัก
หน่อยนะคะ

ก้อผ่านไปแล้วกับโพรโมชัน              
ลดราคากลางปี Conice Hi-Fi                    
Festival 2014 กันเป็นที่
เรียบร้อย ซึ่งปีนี้เราก็ได้รับการ
ตอบรับที่ดีเยี่ยมจากแฟนๆ
เช่นเคย เห็นลูกค้าสมาชิกมา                           
สนับสนุนเราแล้วก็รู้สึกดีจริงๆ
นะคะ ซึ่งเครื่องที่ต้องเรียก
ว่าเป็นสุดยอดขายดีในช่วงนี้ก็
เห็นจะไม่พ้นที่จะเป็น NAD D 
3020 ล่ะค่ะ เห็นยอดขายของรุ่น
นี้แล้วต้องบอกว่า เตรียมตัวเป็น
ต�านานกันได้แล้วละคะ เพราะ
ขายดีมากกกก พอๆกับ 3020 
รุ่นเดิมเลย และที่ส�าคัญลูกค้าซื้อ
ไป Happy กันทุกคนค่ะ เพราะ
เมื่อเทียบกับราคาแล้ว มันหา
อะไรที่คุ้มค่ากว่านี้ยากแล้วละค่ะ

และนอกจาก D 3020 จะ
ขายดีแล้ว ตัวที่เซอร์ไพรซ์เรา
มากๆก็คือ D 7050 ค่ะ ที่ท�า
ยอดขายเรียกว่าไล่ๆ 3020 มา
เลยก็ว่าได้ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวบอก                            
เลยนะคะว่า แนวโน้มการเล่น
เครือ่งเสยีงแบบ Network Audio                                 
ของนักเล่นบ้านเรานี้ ก�าลังมา
แรงค่ะ มาแรงจริงๆ เดี๋ยวนี้เรา

ฟังเพลงจาก Network, Internet 
Radio, Bluetooth กันเป็นเรื่อง
ธรรมดากันแล้วใช่ไหมคะ?

เอาล่ะค่ะ มาดูกันเลยดีกว่า
ว่า เดือนนี้เราจะมีโพรโมชันอะไร
กันต่อบ้าง

Speakers Special!!!

เดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเดือนที่
เราเน้นโพรโมชันไปที่ล�าโพง

กันเป็นหลักค่ะ โดยเที่ยวนี้หัวใจ
หลักคือการลดราคาล�าโพง PSB/
NHT พ่วงไปถึงสับ-วูฟเฟอร์ 
Velodyne กัน “ทุกรุ่น” ในราคา         
ระดับเดียวกับงานลดราคากลางปี
ที่ผ่านมาค่ะ เพื่อเป็นการตอบรับ                        
การเรียกร้องจากแฟนๆที่พลาด
โอกาสการเป็นเจ้าของล�าโพง
หลายรุ่นที่ของหมดไปในช่วงลด                      
ราคากลางปีที่ผ่านมา เราก็เลย
เอาราคาล�าโพงเหล่านั้นกลับมา                        
อีกค่ะ ซึ่งท่านก็สามารถเลือก
ล�าโพงราคาพิเศษได้หลากหลาย 

แล้วตบท้ายด้วยโพรโมชันผ่อน 
0% อีก 6 เดือน (เฉพาะสาขา
หลักของเรา คือ หอการค้า, 
ซีคอน, เซ็นทรัลเวิลด์, เชียงใหม่, 
นครศรีธรรมราช, สาขาใน The 
Mall, และ Home Pro เท่านั้น) 

และนอกจากสินค้าจะลงมา
เยอะแล้ว ก็ยังมีบางรุ่น บางส่วน                              
ที่เราเอามาลดพิเศษอีกค่ะ คือ 

ล�าโพงวางหิ้ง สอง-ทาง 
PSB Image B5 จากราคาตั้ง 
18,000.-บาท ราคาลดพิเศษ 
9,900.-บาท

สับ-วูฟเฟอร์ Velodyne EQ-
Max 8 จากราตาตั้ง 27,000.-
บาท ราคาพิเศษเหลือเพียง 
19,000.-บาท

สับ-วูฟเฟอร์ Velodyne EQ-                            
Max 10 จากราตาตั้ง 32,000.-
บาท ลดราคาพเิศษ 22,500.-บาท

สับ-วูฟเฟอร์ Velodyne EQ-
MAX 12 ราคาตั้ง 42,000.-บาท 
ราคาพิเศษ 29,000.-บาท

ซึ่งสินค้าเหล่านี้ท่านยัง

  ■ ล�ำโพงวำงหิ้ง สอง-ทำง 
PSB Image B5 จำก
รำคำตั้ง 18,000.-บำท 
รำคำลดพิเศษ 9,900.-บำท 
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สามารถผ่อนต่อ 0% ได้อีกนะ
คะ (เฉพาะสาขาหลักของเรา คือ 
หอการค้า, ซีคอน, เซ็นทรัลเวิลด์, 
เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช, 
สาขาใน The Mall, และ Home 
Pro เท่านั้น)

NAD ก็มีติดปลายนวม       
มาอีกหน่อย

สำหรับ NAD เดือนนี้เราขอ
เสนอความพิเศษสุดยอด

กับ NAD VISO 1 กับโพรโมชัน
ถล่มราคาแบบหมดหน้าตัก หมด
แล้วหมดเลย ลดจากราคาตั้ง 
37,000.-บาท เหลือราคาพิเศษ
เพียงแค่ 14,900.-บาท พร้อม
ทั้งแถม Adapter for iPhone 
5 มูลค่า 500.-บาท อีก 1 ชิ้น 
(สินค้ามีจ�านวนจ�ากัด) 

และอีกตัวที่เอามาลดเพื่อ
ให้ท่านสามารถที่จะจัดชุดโฮม 
เธียเตอร์ ราคาดีๆได้กับล�าโพง
ที่หลากหลายก็คือ เอ/วี รีซีฟเวอร์ 

NAD T 748 ที่ลดมากมายจาก
ราคาตั้ง 44,000.-บาท เหลือ
ราคาพิเศษเพียง 18,900.-บาท
เท่านั้น

เป็นไงละคะ โพรโมชันดีๆ
แบบนี้ น่าสนใจไม่หยอกนะ
คะ ระยะเวลาก็ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้น
เดือนสิงหาคมนี้ ที่สาขาของเรา
ทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นส�านักงาน
ใหญ่ ซอยหอการค้า, ซีคอน                            
สแควร์, เซน็ทรลัเวลิด์, เชยีงใหม่, 
นครศรีธรรมราช, The Mall 
งามวงศ์วาน, พารากอน,                                
บางแค, บางกะปิ, โฮมโปร 
รังสิต, แฟชั่นไอส์แลนด์ และ
รัตนาธิเบศร์ (เงื่อนไขการผ่อน 
0% อาจจะแตกต่างกันไปตาม
สาขานะคะ รบกวนตรวจสอบ
ชนิดของบัตรที่เข้าร่วมจากสาขา
ใกล้บ้านท่านก่อนค่ะ)  

ค่ะ และนั่นก็เป็นเรื่องราว
ดีๆที่เอามาฝากกัน แล้วพบกัน
ใหม่ฉบับหน้านะคะ

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

  ■ เทศกาลดนตรี “Tofu Music Festival 2014” 
23 ส.ค. เวลา 14.15น. อิมแพ็ค อารีนา          
เมืองทองธานี บัตรราคา 4,500; 4,000; 3,000;                                             
2,500 และ 2,000 บาท 

  ■ คอนเสอร์ท Eddie Autobahn “My Inner                                            
Secret” Concert 23 ส.ค. เวลา 19.00น. ณ 
สยามภาวลัย ชั้น 6 สยามพารากอน บัตรราคา 
2,500; 2,000; 1,500 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ทการกุศล Rock Talking Life 
31 ส.ค. เวลา 16.00น. อิมแพ็ค อารีนา 
เมืองทองธานี บัตรราคา 3,000; 2,500; 1,000 
และ 800 บาท 

  ■ คอนเสอร์ทการกุศลไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเด็ก
และเยาวชน 11 ก.ย. เวลา 19.00น. ณ    
หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
บัตรราคา 900 และ 700 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “เอไอเอส มิวสิค สโตร์ เคเค 
บ็อกซ์ พรีเซนท์ ลิปตา อปป้า บ้าที่สุด ไลฟ์ 
อิน นนทบุรี” 13 ก.ย. เวลา 19.00น. ณ 
ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี บัตรราคา 2,800; 
2,300; 1,800 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “Click One Concert” 20 
ก.ย. เวลา 19.00น. ณ Bangkok Convention 
Center เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว บัตรราคา 
2,500; 2,000; 1,500 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Green Concert #17 Love 
Scenes Love Songs - Club Friday 9th 
Anniversary 27-28 ก.ย. เวลา 19.00น. ณ 
รอยัล พารากอน ฮอลล์ ธานี บัตรราคา 3,000; 
2,500; 2,000; 1,500 และ 1,200 บาท 

  ■ การแสดงคณะกายกรรมแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ICP 2014: Cirque Eclipse 
19-21 ก.ย. เวลา 19.30น.ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา 
2,500; 2,000; 1,600; 1,200 และ 800 บาท

  ■ การแสดง ICP 2014 : The World 
Greatest Abba Show, The Arrival From 
Sweden, สวีเดน 30 ก.ย. และ 1 ต.ค. เวลา 
19.30น.ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย บัตรราคา 3,000; 2,500; 2,000; 
1,500 และ 800 บาท

  ■ ทุกงานติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่ Thaiticket- 
major ทุกสาขา

  ■  บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ
วันที่ 12 ส.ค. ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  ■ สับ-วูฟเฟอร์ Velodyne 
EQ-Max Series รำคำ
พิเศษ

  ■ เอ/วี รีซีฟเวอร์ NAD 
T 748 ที่ลดจำกรำคำตั้ง 
44,000.-บำท เหลือรำคำ
พิเศษเพียง 18,900.-บำท

  ■ NAD VISO 1 ลดจำก
รำคำตั้ง 37,000.-บำท 
เหลือรำคำพิเศษเพียง
แค่ 14,900.-บำท พร้อม
ทั้งแถม Adapter for 
iPhone 5 มูลค่ำ 500.-
บำท อีก 1 ชิ้น (สินค้ำมี
จ�ำนวนจ�ำกัด)
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NEW
PRODUCTS
■  ‘แมน เมืองเหนือ’

FM นัน้ยงัถอืว่าเป็นแหล่ง
โพรแกรมต้นทางแบบฟรทีี่

ดท่ีีสดุไว้เนือ้เชือ่ใจในคณุภาพเสยีง
ได้มากท่ีสดุกว่็าได้ ซึง่ในปัจจบุนั
นัน้ นกัเล่นนกัฟังจ�านวนมากกย็งั
ท่ีจะใช้เวลาส่วนหนึง่ในการฟังเพลง
ไปกบัการฟังสถานวีทิยสุถานโีปรด
อยู ่วนันงึกห็ลายๆชัว่โมง โดย
เฉพาะหลายๆคนกช็อบท่ีจะเปิด
จนูเนอร์คลอไปกบัการพักผ่อน                               
สบายๆ ท�างาน หรือนั่งอ่าน
หนังสือในวันที่ไม่อยากจะซีเรียส
มากกับการฟังเพลงด้วยแหล่ง
โพรแกรมอื่นๆ

ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดี สถานี
วิทยุทุกวันนี้ที่หาเปิดเพลงดีๆ 
ยาวๆ โฆษณาน้อยๆ ดีเจพูด
ไม่เยอะ ก็เริ่มกลับมาเป็นที่นิยม
มากขึ้น หลายสถานีที่ฟังก็มี
เพลงเพราะให้ฟังกนัท้ังวนัเลยกม็ี 
ข่าวสารเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปมาก ไม่
ช้าไม่เชยเหมือนเมื่อก่อน หลาย

คนจึงเริ่มกลับมาฟังจูนเนอร์                                   
กันอีกครั้งหลังจากที่บอกลากัน
ไปนาน

แต่ปัญหาตรงนี้ก็มีอีก ก็คือ 
คุณภาพเสียงจากภาครับวิทยุที่
ติดๆกันมาเป็น “ของแถม” ใน
เครื่องพวกรีซีฟเวอร์ หรือวิทยุ
มือถือนั้น มีคุณภาพต�่ามากมาย
อย่างไม่น่าเชื่อ เนื่องจากเป็น
ส่วนที่ไม่ได้รับการเหลียวแลใน
การพัฒนาให้คุณภาพเสียงที่ดี 
เหมือนเป็นของแถม ผู้ออกแบบ
ส่วนใหญ่จึงพยายามที่จะท�าให้
ง่ายที่สุด ด้วยการใส่วงจรกรอง
สัญญาณแย่ๆ กรองเสียงซ่า 
เสียงรบกวนออกไปให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้ ผลสุดท้าย
คือ เสียงจากจูนเนอร์นั้นออก
มาเลวอย่างไม่น่าเชื่อ หลายครั้ง
ที่เราเปิดฟังวิทยุแล้วบอกตัวเอง
ว่า “ไม่ฟังดีกว่า” เพราะเสียงมัน
แย่จริงๆ

ทั้งๆที่จริงๆแล้ว เสียงจาก
เอฟเอ็มนี่ผมกล้าบอกเลยว่า ไม่
แย่อย่างที่คุณคิดครับ จูนเนอร์         
ดีๆให้เสียงออกมาดีมากครับ 
มากพอที่จะฟังได้อย่างมีความสุข
แบบฟังเพลงกันได้ยาวๆทั้งวัน
ทั้งคืน และหลายครั้งเราอาจจะ
โดนหลอกว่าก�าลังฟังเสียงจากซีดี
อยู่ด้วยซ�้า เรื่องจริงครับ ผู้เขียน
เป็นคนที่ชอบเล่นจูนเนอร์ และ
ฟังวิทยุแทบทุกวันจากจูนเนอร์                                  
ดีๆ และก็พบว่า มันเป็นแหล่ง        
โพรแกรมที่เสียงดีมาก หาก   
จูนเนอร์ของคุณดีพอ

ปัญหาที่สอง พอเราอยาก
ได้จูนเนอร์จริงๆจะหาซื้อ “ไม่มี” 
ครับ 555 เพราะว่าผู้ผลิตสมัย
นี้แทบไม่มีใครท�าจูนเนอร์ แยก
ชิ้นกันออกมาแล้ว เพราะเอาไป
รวมๆกับรีซีฟเวอร์กันหมด ฝรั่ง
มังค่าก็เล่นกันน้อยลง ก็เลยหา
ยากครับ จะซื้อมือสองก็ค่อนข้าง

NAD C 427
จู น เ น อ ร์ ใ ห ม่ ไ ฟ แ ร ง ๆ
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เสี่ยง เพราะภาค RF มันมีเสื่อม
ได้ พอเสื่อมแล้วประสิทธิภาพ
การรับมันตก จะรับได้ไม่ดี
เหมือนก่อน จูนไม่ติด จูนเคลื่อน 
Stereo ไม่ขึ้นบ้างอะไรบ้าง 
เสี่ยงครับ ซ่อมได้ก็ดีไป ซ่อมไม่ได้
ก็เสียเงินเปล่า ซื้อเอฟเอ็มมาฟัง
เสียงโมโนก็แปลกอยู่

โชคดีเหลือเกินที่ NAD ยัง
เล็งเห็นว่าคนเล่นจูนเนอร์ยังมี
ครับ และก็ไม่เคยทอดทิ้งแฟนๆ
จูนเนอร์เลย (เหมือนกับที่ไม่เคย
ทิ้งอินติเกรตเตด แอมป์ ตอนนี้
คนอื่นเขาหนีไปท�าเอ/วี รีซีฟเวอร์
กัน) เราก็เลยยังเห็นจูนเนอร์รุ่น
ใหม่ๆของ NAD ออกมาตลอด 
แถมพัฒนาขึ้นมาโดยตลอดอย่าง 
NAD C 427 ตัวนี้ไงครับ

NAD C 427 ใหม่ล่าสุดนี้ 
ถูกออกแบบสร้างขึ้นมาจากด้วย
การพัฒนาเอาประสบการณ์ใน
การท�าจูนเนอร์ที่ประสบความ
ส�าเร็จมาโดยตลอดของ NAD 
มาท�าให้ดีมากขึ้นไปอีก ในระดับ
ที่ “สูงกว่ามาตรฐานการส่ง
สัญญาณ” กันเลยทีเดียว

ภาพรับนั้นใช้ภาค RF แบบ
ความไวสูงมาก เพื่อการรับที่
ชัดเจนสะอาดแม้ว่าจะอยู่ไกล
จากสถานีส่ง พร้อมทั้งให้เสียง
รบกวนที่ต�่าสุดยอดตลอดย่าน
ความถี่เสียง ซึ่งสิ่งนี้เกิดมาจาก

การที่ NAD ออกแบบภาคจ่ายไฟ
ใหม่ล่าสุด ที่ท�าให้ประสิทธิภาพ
การท�างานที่ดีขึ้น รวมถึงใช้ไฟที่
น้อยลง ปรับแต่งให้จูนได้ง่ายขึ้น
ด้วยลูกบิดจูนคลื่นแบบหมุน 24 
จุดที่จูนได้ลื่นมือเหมือนใช้ระบบ
หมุนจูนแบบอะนาล็อกดั่งเดิม
เลยทีเดียว

NAD C 427 นั้น สามารถ
ตั้งสถานีล่วงหน้าได้ทั้งเอเอ็ม
และเอฟเอ็มได้มากมายถึง 40 
สถานี พร้อมทั้งหน้าปัดแสดงผล
แบบใหม่ สามบรรทัด แสดงทั้ง
ตัวเลขสถานี ชื่อสถานีตามระบบ 
RDS รวมถึงสถานะการปรับแต่ง
ต่างๆท�าให้ C 427 นั้น มีความ
สวยงาม ร่วมสมัยมากขึ้นกว่ารุ่น
ก่อนๆมาก

ภาครับที่ยอดเยี่ยมนั้น เกิด
มาจากภาค RF แบบ MOSFET 
ผสมผสานการออกแบบแผง
วงจรให้มีการรบกวนที่ต�า่ที่สุด 
สามารถรับคลื่นได้ชัดอย่าง
ยอดเยี่ยม พร้อมทั้งลูกเล่นการ 
Blend สัญญาณที่ท�าให้น�าเอา
สถานีที่สัญญาณต�่ามากๆมา
ผสมสัญญาณ และท�าให้การ
รบกวนต�่าลงไปอีกด้วยระบบ FM 
Mute ลดเสียงซ่า ท�าให้เสียง
สะอาด แบ็คกราวน์ดเงียบลง
มากให้ความชดัเจนและเป็นดนตรี
สูงมาก

NAD C 427 Features:

■ ■■ RDS PS (Station name) 
and RT (Radio text)

■ ■■ 40 Station random 
presets (AM or FM) 

■ ■■ VFL graphic display 
■ ■■ MOS-FET RF Front 

End 
■ ■■ RS-232 Interface 
■ ■■ IR Input 
■ ■■ NAD Full Function 

Remote Control 
■ ■■ <0.5W Standby power 

consumption

First Impression

NAD C 427 เพิ่งมาถึงบ้าน
เราไม่นานก่อนปิดต้นฉบับครับ 
ดังนั้นเบื้องต้นคือเราเอามาต่อ
ใช้งานกันง่ายๆแทน C 426 ที่
โชว์รูมบ้านทวาทศินกัน จากนั้น
ลองเปิดใช้งานดู ก็พบว่าประทับ
ใจแรกคือ หน้าตาสะสวยทันสมัย
ขึ้น และจอแสดงผลก็สวยงามขึ้น
ครับ โดยเที่ยวนี้เป็นการแสดง
ผลแบบ 3 บรรทัด โดยบรรทัด
แรก แสดงเลขสถานี, บรรทัด
ที่สอง แสดงข้อมูลต่างๆ เช่น 
Tuned อะไรประมาณนั้น ส่วน
บรรทัดที่สาม เป็นการแสดงผล 
RDS จากทางสถานี ซึ่งแปลก

ใจมากคือ สถานีบ้านเรามีการ
แสดงผลแบบนี้หลายแห่งเลย
ครับ ซึ่งพอได้หน้าจอแบบ 3 
บรรทัดนี้ ท�าให้การดูข้อมูลต่างๆ
สะดวกขึ้นมาก เพราะนอกจาก
จะรวมทุกอย่างอยู่ในจอเดียวแล้ว 
การแสดงผล จ�านวนตัวอักษรก็
มากกว่ารุ่นเก่าด้วยครับ

จุดที่สองที่พวกเราประทับใจ                            
กันเลยคือ “เสียง” ที่ดีขึ้นมา
จากรุ่นก่อน 426 อย่างชัดเจน   
มากๆ พวกเราที่นี่เวลาไม่ติด
ลูกค้า ส่วนใหญ่ก็จะเปิดจูนเนอร์ 
426 คลอๆกันไปไม่ให้เหงา พอ
เปลี่ยน 427 ลง จึงง่ายมากที่จะ
พบว่า เสียงจาก 427 นั้นดีขึ้น
มากมายแบบเห็นได้ชัด ทั้งๆ
ที่เพิ่งแกะกล่องเลย ก็พบว่า
ประสิทธิภาพนั้นดีขึ้นมากอย่าง
เห็นได้ชัด เสียงชัดเจนมากๆ 
จูนติดเร็วมากๆ ชัดมากๆ เสียง
รบกวนต�่ามาก จูนกวาดคลื่นเร็ว 
คลื่นเล็กคลื่นน้อย ยิบย่อยรับ
ได้หมด ชัดและเสียงรบกวนต�่า
อย่างยิ่ง 

ยิ่งทางด้านเสียงที่โอ้...ไป
ไกลครับ พอมันรับชัด เสียง
รบกวนต�่า เนื้อเสียงมันเลย
แยกแยะออกมาดีขึ้นชัดเจน ที่
เห็นก่อนเลยคือเสียงแหลมสดใส
สะอาดกว่าเก่าเยอะเลย แต่ไม่จัด
นะครับ ไม่ได้เติมเสียง S อะไร
เข้าไปมากมาย เสียงดีเจชัดอิ่ม
สงัดดีมาก เสียงดนตรีสดใส 
ครบเครื่องทุ้มกลางแหลมดีมาก 
ฟังดีจริงๆครับ

แน่นอนครับ ราคา C 427 
กระโดดไปจาก C 426 ค่อนข้าง                            
เยอะ คือมีราคาขายสุทธิที่ 
13,200.-บาท แต่หากถามว่า 
ราคาเพิ่มกับสิ่งที่ได้มาคุ้มหรือ
ไม่ เราว่าคุ้มครับ เสียงดีแบบ
ก้าวกระโดดครับตัวนี้ อยากให้มา
ลองเล่นกัน คุ้มค่าแน่นอน ป่าน
นี้คงกระจายไปตามสาขาต่างๆ
ของเรากันทั่วแล้วละครับ

9L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



NEWS  &
REV I EWS
■  องอาจ บุตรเริ่ม

Soundcast’s Melody Makes                                  
Music in the Round Anywhere                                                                       
โดย Darryl Wilkinson                                                             
จาก www.soundandvision.com

ลำโพงบลูทูธแบบพกพา
มีให้เห็นอย่างดาษดื่นใน                               

ท้องตลาด และน�า้เสยีงคือตัวช้ีวดั                                   
ความส�าเร็จ ทว่าล�าโพงบลูทูธ
ชั้นดีกลับหาไม่ได้ง่ายๆ ล�าโพง 
บลูทูธที่ดีย่อมต้องประกอบด้วย
คุณสมบัติที่ไม่ธรรมดา เป็นต้น
ว่าความคงทนถาวร สามารถ
กันน�้า ใช้พลังงานจากรีชาร์จ          
แบตเตอรีย์ ในขณะเดียวกัน 
ยังต้องผนวกความก้าวล�า้ทาง
เทคโนโลยีเข้าไว้ด้วย

Soundcast Systems ผูผ้ลติ 
OutCast และ OutCast Jr. ที่
ประสบความส�าเร็จอย่างสูงกับ
ล�าโพงกนัน�า้ ไร้สาย ส�าหรบัพกพา                                 

ใช้งานนอกสถานที่ เผยว่า
ขณะนี้ได้ผลิตล�าโพงบลูทูธรุ่น
ใหม่ได้เฉิดโฉมไลไลกว่าเก่า คือ 
Melody ล�าโพงไร้สายรุ่นล่าสุด 
ออกแบบมาเพื่อสมานแผลใจแก่
อดีตนักฟังเพลงที่ผิดหวังกับสิ่ง
ที่ได้รับจากล�าโพงพกพาไร้สายแต่
หนหลัง โดยมีชื่อ OutCast เป็น
ประกัน

Music in the Round

นี้คือสาระเนื้อหาของ 
Melody ประการแรก ขอให้
ทราบว่า Melody นั้น แตกต่าง
จาก OutCast รุ่นพี่ทั้งสองรุ่น 
โดยแทนที่จะใช้ประโยชน์จาก 

AudioCast ซึ่งเป็นโครงข่าย
ไร้สายชนิด 2.4 GHz Wireless 
Protocol ได้เปลี่ยนมาใช้การ
เชื่อมต่อสัญญาญแบบ “lossless 
audio quality” ด้วย Bluetooth 
v3.0  ซึ่งทาง SoundCast ได้
อรรถาธิบายเหตุผลของการใช้  
บลูทูธได้ดังนี้: 

“Melody เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก
ที่รองรับสัญญาณ lossless quality 
codecs ทั้ง AptX และ AAC ซึ่ง
หมายความว่า เมื่อน�า (Melody) 
เชือ่มเข้ากบัอปุกรณ์ดงักล่าวนี ้ท่านก็
สามารถสัมผัสประสบการณ์เสียงชั้น
เยี่ยมตลอดจากอุปกรณ์ชนิด A2DP 
(Advanced Audio Distribution 
Profile) ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้ง 
เครือข่ายบลูทูธใน iOS ของ Apple 
ทีเ่ป็นไฟล์ AAC และเครอืข่ายบลทูธู                        
AptX ในระบบปฏิบัติการและ
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นๆ” 

ในขณะที่การเชื่อมล�าโพง 
OutCast รุ่นใหญ่เข้ากับ 
iPhone หรือ iPod จ�าเป็นต้อง
มีอุปกรณ์ SoundCast iCast 
Dock หรือ สายเชื่อมผ่านช่อง 
Headphone ในกรณีอุปกรณ์
ร่วมไม่ใช่ iOS หรืออาศัยตัว
ส่งสัญญาณ UAT (Universal 
AudioCast Transmitter) แต่
ส�าหรับ Melody เพียงบลูทูธก็
สามารถน�าอุปกรณ์เหล่านั้นมา
เชื่อมต่อโดยไม่ต้องผ่าน Dock 
หรือเส้นสายระโยงระยาง ที่ล�้า
หน้าอีกอย่างคือปุ่มสั่งงาน ซึ่ง
เหมือนกับที่มีอยู่ใน OutCast 
ทั้งสองรุ่น วางอยู่ต�าแหน่งด้าน
บนของตัวล�าโพง (Pause/Play, 
Track Back/Next) สัมพันธ์กับ                               
สวิทช์สั่งงานใน iOS ของ Apple                                
แต่ไม่สัมพันธ์กับระบบปฏิบัติการ   
Android หรือคอมพิวเตอร์ 
อย่างไรก็ดี ท่านสามารถใช้ 
music app control ที่มีอยู่ใน
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ท (หรือ
หาโหลดเอาจาก Google Play,  
ผู้ถอดความ)
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จุดอ่อนของการต่อเชื่อมผ่าน           
บลูทูธที่ควรรู้ก็คือ พิสัยของ
การสื่อสารระยะหวังผลจ�ากัด
ขอบเขตได้ไม่เกิน 30 ฟุต (ขึ้น
อยู่กับสภาพแวดล้อม) และ
อาจถูกรบกวนด้วยคลื่น RF ที่มี                                  
ต้นก�าเนิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในบ้าน เช่น เครื่องอุ่น/ต้ม 
ไมโครเวฟในครัว โชคดีที่การ
ทดสอบครั้งนี้ มีขึ้นในบริเวณที่                           
ตัวล�าโพงและดีไวซ์มีระยะห่าง
ไม่เกิน 30 ฟุต ในอาคารที่มี
ผนังหนาพอต่อการต้านทาน
แรงระเบิดของนิวเคลียร์ขนาด
ย่อม ซึ่งมั่นใจว่า ภายในห้อง                   
ปลอดจากการบกวนของคลื่น  
แม่เหล็กไฟฟ้าที่จะรบกวนการท�า
หน้าที่ของบลูทูธไว้อย่างดี

ในทางกลับกัน จากการได้
ทดสอบ OutCast ในอดีต พบ
ว่าการเชื่อมสัญญาณไร้สายด้วย 
iCast หรือ UAT สามารถให้
ระยะของการใช้งานนอกอาคาร
ไกลถึง 300 ฟุต ภายใต้ตัวตู้ทรง
กระบอกที่มีน�้าหนัก 26 ปอนด์
ของ OutCast ที่กินแรงระหว่าง
การเคลื่อนย้ายหาต�าแหน่งที่เป็น
อุปสรรคต่อการสื่อสาร พบว่าใน
เส้นทางที่ไม่มีวัตถุขวางกั้น การ
ท�างานยงัได้ผลดแีม้ระยะห่างเลย 
300 ฟุตไปอีกพอสมควร นับว่า
เหลือเชื่อจริงๆ มันเป็นระยะ
ทางที่ไกลกว่าพิสัยท�าการของ
มาตรฐาน Bluetooth ปกติถึง
สิบเท่า สิ่งนี้เป็นคุณสมบัติของ
การเชื่อมต่อด้วย AudioCast ซึ่ง
มี brain-cell ไว้เป็นภูมิคุ้มกัน
คลื่นวิทยุจากอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าในบ้านและจากโทรศัพท์
ไร้สาย ที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ 
SoundCast ได้น�าเสนอ BlueCast 
เป็นเครื่องรับสัญญาณบลูทูธ  
ด้วยสนนราคา 79 เหรียญ
สหรัฐฯ ให้น�าไปเชื่อมเข้าที่แจ็ค 
3.5 มม. ของตัวล�าโพง เสริม
ศักยภาพให้กับสัญญาณบลูธูท 
(รวมถึง AptX และ AAC) เพื่อ

เพิ่มระยะทางการใช้งานระยะไกล
เหมือนที่ได้จาก AudioCast และ
ทีแ่ตกต่างจากบลทูธู อะแดพ็เตอร์                                            
อื่นๆ ก็คือ BlueCast ออกแบบ
มาพิเศษให้มีสลักเลื่อน เมื่อ
เชื่อมเข้ากับล�าโพง OutCast 
สามารถป้องกันน�า้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

Portable or...             
Transportable?

OutCast Jr. ที่เคยผ่านเข้า
มาอยู่ในห้องทดสอบ (ผู้ทดสอบ) 
เมื่อกว่าสี่ปีก่อนซึ่งหนักกว่า 16 
ปอนด์ ส่วน Melody เบากว่าคือ
หนักเพียง 9 ปอนด์ รวมน�า้หนัก
ของรีชาร์จ แบตเตอรีย์ ดีไซน์
ให้ใช้งานเป็นล�าโพงแบบพกพา 
ทรงกลมฐานสีขาวนวลเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 9 นิ้ว  สูง 9.5 นิ้ว มี
มือจับเป็นแนวโค้งตามเส้นรอบ
วง ตัวเรือนผลิตจากพลาสติค                                    
และวัสดุกันรังสี UV ปกป้อง
ทุกสภาวะอากาศ รวมถึงปุ่มกด
ด้านบนและหน้ากากตะแกรง
โลหะขนาด 4 นิ้ว ล้อมรอบตัว
ตู้ท�าหน้าที่ปกป้องดอกล�าโพง  
“High-Q” full-range ขนาด 3 นิว้                              
สลบัด้วยพาสสฟีว์ เรดเิอเตอร์ 
เพื่อขับเน้นเสียงเบสส์ไว้อย่าง
ละสี่ตัว ในต�าแหน่งใต้มือจับ
มีขั้วต่อสายชาร์จ Micro-USB 
สายชาร์จไฟ AC และสายต่อ
สัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม. 
ทุกช่องเสียบจะมีแผ่นยางเปิด/
ปิดกันน�า้เข้าทุกจุด SoundCast 
ระบุว่าแบตเตอรีย์ที่ใช้เป็นแบบ 
lithium-ion สามารถใช้งานได้
นานถึง 20 ชั่วโมงต่อการชาร์จ
เต็มประจุหนึ่งครั้ง อย่างไรก็ดี 
เวลาอาจผันแปรไปตามการบิด
เร่งเสียงและแหล่งโพรแกรมที่ใช้

ชุดล�าโพงทั้งที่ Active และ 
Passive ท�าหน้าที่กระจายเสียง
สเตรีโอ 360 องศา ให้น�า้เสียง
ได้เป็นที่น่าประทับใจอย่างสูง 
แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับล�าโพง

ชนิดเดียวกันที่มีอยู่เกลื่อนตลาด 
ทางผู้ทดสอบยังได้ระบุอีกว่าเขา
สามารถสัมผัสถึงบรรยากาศ
เสียงได้กว้างใหญ่อย่างเหลือเชื่อ
ไม่ว่าจะวาง Melody ไว้ตรงส่วน
ไหนของห้อง โดยเฉพาะเมื่อวาง
อยู่บนหลังเคาน์เตอร์ หรือโต๊ะ
ใกล้ผนัง การสะท้อนเสียงจาก
ผนังห้องยิ่งช่วยส่งเสริมให้น�้า
เสียงของ Melody โอ่อ่า โอฬาร
ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ โดยเฉพาะ
เสียงทุ้ม ประสิทธิภาพหนักแน่น
ล้นเหลือเหนือค�าบรรยายใดๆ 
บนเคาน์เตอร์ในห้องครัวเสียง
ทุ้มยิ่งเข้มข้นกว่าเสียงที่สดับได้
จากการใช้งานในที่โล่งแจ้ง ไม่ใช่
เสียงออดิโอไฟล์ที่ระบุมิติสเตรีโอ                   
อย่างชี้ชัด แต่ยืนยันได้ว่าไม่มี
ล�าโพงในระบบเสียง 360 องศา 
เครื่องไหนเทียบเคียงคุณภาพ
จากล�าโพงนี้ได้ ยังไงคุณก็ไม่อาจ
หาเจอ

กล่าวโดยรวม ผู้ทดสอบพูดได้
อย่างเต็มปากว่า SoundCast’s 
Melody คือมาตรฐานใหม่ 
มาตรฐานของล�าโพงพกพาที่สูง
กว่ามาตรฐานทั่วไป สมกับที่เป็น
ล�าโพงบลูทูธหนึ่งเดียวที่เสียง
ดีที่สุดเท่าที่ผู้ทดสอบเคยประสบ
มา ในขณะที่อายุใช้งานของ 
แบตเตอรีย์อายุยาวนานอย่างไม่
น่าเชื่อ จุดอ่อนเพียงหนึ่งเดียวที่
ผู้ทดสอบมองเห็นในเวลาสั้นๆ
คือ ขนาดที่ดูจะโตไปหน่อย จึง
ไม่สะดวกแก่การบรรจุลงกระเป๋า
เดินทางหรือกระเป๋าสะพาย 
แต่ก็อีกนั้นแหละ ผู้ทดสอบยัง
ไม่เคยได้ยินว่ามีล�าโพงพกพาที่
สามารถบรรจุกระเป๋าเดินทาง
หรือกระเป๋าสะพายที่ให้เสียงได้
ดีเท่ากับล�าโพงชิ้นนี้ และนี่คือ
เหตุผลที่ส่งให้ Melody กลาย
เป็นล�าโพงบลูทูธหนึ่งเดียวที่ถูก
ล�าโพงแบบเดียวกันพากันอิจฉา 
ทั้งหลายทั้งปวง เพราะล�าโพง
ประดานั้นไม่มีใครท�าได้ดีกว่านี้
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ทึ่
ง อึ้ง เสียว....ต้องบอกยังงั้นละครับ เพราะหลัง
จากตลาดแผ่นเสียงไวนีลกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งใน
กลุ่มออดิโอไฟล์ แผ่นเสียงเพลงไทยรุ่นเก่าที่ขึ้นชื่อ
ว่าหายากๆก็ขึ้นราคาไปสุดโต่ง เล่นเอาคนซื้องง 

คนขายมีทั้งปลื้มและไม่ปลื้ม คือแผ่นเสียงที่คิดว่าจะรับซื้อ 
คนเอามาขายก็โขกราคาเต็มเหนี่ยว เพราะเริ่มรู้ว่าแผ่น
บางแผ่นมันหายากขนาดไหน

คือมีแต่ราคาจะพุ่งโด่งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่สิ้นสุด จน
บางครั้งนึกว่า ไวนีลอยู่ในตลาดเดียวกะพระเครื่อง

พ่อค้าแผ่นเสียงรายเล็กบางรายก็หน้ามึนเหมือนกัน 
เพราะหากกัดฟันซื้อไว้ ก็จะต้องใช้เงินมหาศาลในการเก็บ
อม (ไม่ใช่เก็บออม) ส่วนคนที่ปลื้มได้แก่พ่อค้าประเภทเงิน
เย็น เขาจะค่อยๆเก็บไว้เรื่อยๆ เพราะยิ่งนานวันมันก็ยิ่ง
หมดไปจากการซื้อขาย แผ่นเพลงลูกทุ่งของนักร้องดังใน
อดีต แผ่นไวนีลเพลงเพื่อชีวิตยุคแรก เพลงลูกกรุงที่สภาพ
แผ่นเนี้ยบๆ นั่นคือเป้าหมาย

คือแผ่นหายากเหล่านี้พอราคาขึ้นไประดับหนึ่ง จะ
ไม่มีของให้ซื้อเอาเสียด้วย และแล้วพ่อค้าเงินเย็นก็มักจะ
อมเอาไว้สักระยะ ก่อนจะคายออกมาวางตลาด หลังจาก
กระแสราคาขึ้นไปจนสุดๆแล้ว ไม่น่าเชื่อว่าแผ่นไวนีล
เพลงไทยไปกันสุดเหยียดที่ราคาระดับหมื่นบาทเลยทีเดียว 
แม้แต่แผ่นที่สภาพไม่ค่อยดีนักก็ยังราคาหลายพันบาท

มาลองส�ารวจความนิยมของแผ่นเพลงไทยในอดีตกัน
แผ่นไวนีลเพลงลูกทุ่งยกให้แผ่นของศรคีรี ศรีประจวบ 

ราคาแพงที่สุด แผ่นดังกล่าวจะเป็นแผ่นเสียงที่บันทึก
ครั้งแรก สปีด 33RPM Long Play สามชุดหลักๆคือ 
บุพเพสันนิวาส ตะวันรอนที่หนองหาร และเสียงขลุ่ย
บ้านนา ของกรุงไทยแผ่นเสียง

หากจะกล่าวถึงสาเหตุที่แผ่นเสียงของนักร้องท่านนี้
แพงมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ก็เพราะเป็นนักร้องที่โด่งดังมาก 

       ■  ‘ภูธร’ แต่อายุสั้นไปสักหน่อย เขาเสียชีวิตด้วยวัยแค่ 28 เมื่อวัน
ที่ 30 เดือนมกราคมปี 2515 ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
เพลงที่ขับร้องเอาไว้โด่งดังเป็นพลุเกือบทุกเพลง และ
บรรดานักร้องรุ่นหลังต่างน�ามาบันทึกเสียงให้ หรือใช้ขึ้น
เวทีขับร้องกันเสมอๆ อาทิ เพลงน�้าท่วม บุพเพสันนิวาส 
แม่ค้าตาคม วาสนาพี่น้อย พอหรือยัง อันเป็นปฐม
บทเพลงลูกทุ่งที่ครูไพบูลย์ บุตรขัน ประพันธ์ให้ ที่ท�าให้
นักร้องไร้นามโด่งดังในพริบตา อัลบัมสุดท้ายคือ คิดถึงพี่
ไหม ที่เป็นกล่าวกันว่าเป็นเพลงอาถรรพ์ ที่เขาต้องปิดไฟ
ในห้องบันทึกเสียงให้มืดสนิทถึงจะร้องออกมาได้ และนั่นก็
คือบทเพลงสุดท้ายจริงๆ

หลังจากนักร้องท่านนี้จากไปแล้วก็ไม่มีใครที่มีแนว
เสียงในแบบเขาอีกเลย ดังนั้นแผ่นเสียงที่ถือว่ามีอัลบัม
ออกมาน้อยอย่างยิ่งก็ยิ่งทวีคุณค่าและราคาหนักขึ้นไปอีก 
เมื่อก่อนแผ่นละสี่พันบาทคนบ่นว่าแพง หลังจากตลาด
ไวนีลกลับมาฟื้นคืนชีพ แผ่นละแปดพันถึงหมื่นกว่าบาท 
กลับหายากยิ่งกว่างมเข็ม

ส่วนหนึ่งเกิดจากเจ้าของแผ่นไม่ยอมขายออกมา กับ
คนขายแผ่น “อมไว้” ให้ราคาพุ่งมันหยด ก่อนจะปล่อย
ออกมาทีละแผ่น

แผ่นเพลงลกูทุง่ในยคุทองเมือ่สามสีส่บิปีทีแ่ล้ว มรีาคา
ลดหลัน่กนัลงไป นีก่แ็ว่วว่ามองหาแผ่นของนกัร้องอกีท่าน
หนึง่ คอื ระพนิ ภไูท ทีร่าคาพุง่ขึน้ไปสดุกูอ่กีแล้ว เพราะ
นกัร้องท่านนีก้ม็ผีลงานออกมาดงัสดุขดีพอๆกบัศรครีฯี แต่
อัลบัมที่วางจ�าหน่ายกลับมีไม่มากนัก ในช่วงเวลานั้น เทป
คาสเสทท์มาแรงแซงโค้งก็เลย ท�าให้ห้างแผ่นเสียงไม่ค่อย
ผลิตแผ่นเสียงออกมาขายกันนักเท่าไร

แผ่นเสียงที่นับว่าแพงอีกตระกูลหนึ่ง คือ คาราบาว 
ชุดเมดอินไทยแลนด์ อันนี้เรียกว่าเข้าขั้นโหดสุดๆครับ 
หมายถึงแผ่นที่ท�าในญี่ปุ่นนะครับ Made in Japan ราคา

แผ่นเสียงเพลงไทยเจ้าขา...

จะแพงไปถึงไหน?
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ขึ้นตามใจคนขาย และคนซื้อก็ใจอ่อนน้อมยอมตามด้วย 
ส่วนแผ่นต้นต�านานเพลงเพื่อชีวิต คาราวานก็เห็นจะ
ไม่มีใดเกินแผ่น คาราวาน ชุด คนกับควาย ว่ากันว่าแผ่น
หนึ่งๆ แลกเครื่องเล่นแผ่นเสียงราคาหลายหมื่นได้หนึ่ง
เครื่องนั่นเลยทีเดียว อุแม่จ้าว

ขนาดแผ่นชุดนี้ มีการน�ามารีมาสเตอร์ใหม่ เปิด
ให้จองในราคาพันกว่าบาทเท่านั้น พอเปิดจองก็พรึ่บ
เดียวหมด หลังจากนั้นราคาของแผ่นที่รับมาจากร้าน ก็มี
การน�ามาขายต่อกันในราคาเกือบห้าพันบาท ไม่ต้องไป
พูดถึงหรอกครับว่าแผ่น คาราวานฉบับผลิตครั้งแรกจะ
แพงขนาดไหน เพลงเหล่านี้ยอมรับว่ามีคุณค่าทางจิตใจ
ส�าหรับคนหลายๆคน หรือไม่ก็เป็นการเก็บประวัติศาสตร์
เอาไว้ จึงมีราคาที่ขนพองสยองเกล้าปานฉะนี้

ราคาของแผ่นเสียงอย่าง โมเดิร์น ด็อก นี่ก็อีกหนึ่ง
แผ่นที่แพงทะลุ ขนาดเป็นแผ่นที่น�ามาท�าใหม่ หลุดจาก
จองออกมาในตลาด ก็ราคากระโดดขึ้นไปอย่างไม่เหลียว
หลัง มันท�าให้หลายๆคนต้องคิดแล้วละว่า การกลับมา
เล่นแผ่นเสียงนี้จะเข้าทางใคร หรือว่าความอยากได้มัน
มากกว่าจ�านวนผลิต จึงท�าให้ราคากระโดดขึ้นราวกับน�า้พุ
เช่นนี้

ในขณะที่ตลาดแผ่นไวนีลเพลงไทยบางแผ่นที่น�ามา 
Re-Issue กลับขายด้วยยอดเหงาหงอยก็มีนะครับ ดังนั้น
ที่ว่าแน่จริงก็คือ แผ่นเก่าในยุคแรกที่หากใครมีสามารถ
เล่นตัวเป็นพ่อเนื้อหอมได้อย่างสบายๆ

แผ่นเสยีงเพลงไทยนัน้ หากเป็นเพลงลกูกรงุในยคุ
คณุชรนิทร์ นนัทนาคร, สเุทพ วงศ์ก�าแหง จะแบ่งออก
เป็นสองยคุ ยคุแรกเป็นการบนัทึกระบบโมโนโฟนคิ ยคุต่อ
มากเ็ริม่มรีะบบสเตรโีอเข้ามาในบ้านเรา การบนัทึกเสยีง
สเตรโีอยคุแรกมแีผ่นไวนลีบางแผ่นท�าเอาไว้ข�าๆด ีคอื
บนัทกึเสยีงนกัร้องชายไว้แชนเนลซ้าย และนกัร้องหญงิ
เอาไว้แชนเนลขวา ท�าให้คนงงเล่นว่า เฮ้....เสยีงนกัร้อง                                                        
มันไปออกอยู่ล�าโพงคนละตู้ได้ยังไง อันนั้นส่วนใหญ่เป็น
เพลงร้องคู่

ราคาแผ่นเสยีงในกลุม่นีท้ีมี่ราคาสงูกอ็าจจะเนือ่งจาก
ความหายาก และเป็นแผ่นท่ียงัต้องส่งไปผลติทีป่ระเทศ
ญีปุ่น่ เนือ่งจากประเทศไทยในช่วงเวลานัน้เรายงัไม่มี
โรงงานป๊ัมแผ่นไวนลี อย่างเก่งทีส่ดุกแ็ค่บนัทึก ท�ามาสเตอร์
ลงไปในเทปรลี หรอืเส้นลวด คณุค่าของแผ่นท่ีนกัร้อง
เหล่านัน้ยงัอยูใ่นวยัหนุม่สาว เป็นเสมอืนการเกบ็ไว้เป็น                                                               

ที่ระลึก ผมเห็นคนส่วนมากยอมซื้อแพงๆ แต่ก็ไม่เอาออก
มาลงเข็มสักที

เรียกว่าเอาขึ้นหิ้งบูชา
แผ่นจากนักร้องศิลปินต่างประเทศ แม้จะเป็นแผ่นรุ่น

เก่า คุณภาพดี ก็ยังมีราคาเป็นรองแผ่นไทย อันเนื่องมา
จากแผ่นฝรั่งเขายังมีการบันทึกและปั๊มแผ่นออกมาเป็น
ระยะๆ ไม่เหมือนของเราที่บรรดาเถ้าแก่ห้างแผ่นเสียง
ทั้งหลายเขาไม่สนใจจะมาท�าธุรกิจด้านแผ่นไวนีลอีกแล้ว 
มีมาสเตอร์ก็ลงไว้ในฮาร์ดดิสค์ แล้วน�าไปปั๊มแผ่นซีดีขาย
สะดวกกว่า ได้จ�านวนสูงกว่า

แผ่นเพลงไทยที่ท�ากันขึ้นมาส�าหรับนักเล่นเครื่องเล่น
แผ่นเสียงนั้น เรามาดูกันที่จ�านวนการผลิตก็จะเข้าใจได้ว่า 
ท�าไมราคาถึงอยู่ในระดับพันบาทขึ้นไป ก็เนื่องจากการปั๊ม
แผ่นไวนีลของเราแต่ละครั้ง 200-500 แผ่นเท่านั้นละครับ 
อย่าไปคิดว่าท�าออกมาเป็นพันๆหมื่นๆเหมือนเพลงสากล
ที่เขามีตลาดทั่วโลก

แผ่นเสียงไวนีลก็เสมือนการผลิตออกมาส�าหรับตลาด
เล็กๆแคบๆ แม้ว่านักเล่นเครื่องเสียงจะมีการกลับมาเล่น
เทอร์นเทเบิลกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทว่าจ�านวนคนเล่น
ไม่ได้มากมายอย่างที่ท่านทั้งหลายคิดกัน ดูจากการผลิต
แผ่นเสียงของไทยก็น่าจะรับรู้ได้ว่า การหันมาลงทุนใน
ตลาดแผ่นเสียงไวนีล ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้นทุนสูง จ�านวน
การผลิตน้อย

ดังนั้นแผ่นไวนีลแผ่นใดมีความต้องการสูงๆก็จะมีการ
ยกระดับราคาขึ้นไป ประกอบการปั่นราคาของคนบาง
กลุ่ม ก็ยิ่งท�าให้ราคากระฉูดขึ้นไปอีกหลายช่วงตัว

ไม่เพียงแค่แผ่นไวนีลในตลาดแผ่นเก่า แต่แผ่นที่ท�า
ขึ้นใหม่ หลายๆแผ่นก็แพงขึ้นไปอย่างรวดเร็ว ในขณะ
ที่แผ่นเสียงบางอัลบัมที่มารีมาสเตอร์ท�าใหม่ กลับราคา
หล่นลงไปก็มี หาความแน่นอนไม่ค่อยได้ แผ่นไวนีลจึง
เป็นตลาดที่คาดเดาได้ยาก ที่ถือว่าแน่เสียยิ่งกว่าแน่ก็คือ
แผ่นเสียงไวนีลเพลงไทยยุคเก่าดั้งเดิมนี่ละ ราคาแพงขึ้น
ไปจนจะถึงสวรรค์แล้วเจ้าข้าเอ๊ย.......

ใครอยากสะสมก็รีบแสวงหากันดู ไม่สู้ราคาวันนี้ วัน
ข้างหน้าราคาพื้นฐานของมันอาจจะอยู่ที่หมื่นบาทเป็น
ปฐมเลยเชียวนะครับ หากตัดใจได้ก็ไม่ว่ากัน เพราะแผ่น
เสียงสิบแผ่นเท่าราคาซิสเต็มเครื่องเสียงชั้นดีหนึ่งชุด นี่  
ถือว่าท�าร้ายหัวใจกันอย่างเหลือเกินละครับ
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2014 เป็นปีที่ค่ายเพลงแจสส์ที่มีอิทธิพลสูงสุดของ
วงการอย่าง Blue Note มีอายุครบรอบ 75 ปีพอดี 
75 ปีที่ผ่านมา สังกัดเพลงที่สร้างศิลปินระดับเอกอุ
มากมายนับไม่ถ้วน ตั้งแต่ Art Blakey ยัน Norah 

Jones ค่ายนี้มีความเป็นมาอย่างไร ผู้เขียนขออนุญาต
น�าข้อมูลที่ได้จากหลากหลายแหล่งมาแปล/เรียบเรียงและ
รวบรวมให้อ่านกันนะครับ

Blue Note นั้นก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1939 โดยสองคู่หู 
Alfred Lion และ Max Margulis โดยมี Francis Wolff 
เข้ามาร่วมทัพในอีกไม่นานโดยชื่อ Blue Note นั้นมาจาก
คาแร็คเตอร์ของโน้ตที่เล่นหรือร้องใน Pitch ที่ต�า่กว่าปกติ
เล็กน้อยของดนตรี Jazz และ Blues นั่นเอง 

แรกเริ่มของการตั้งค่ายขึ้นมานั้น เป้าหมายคือการ
บันทึกเสียงดนตรีแจสส์แบบต้นต�าหรับดั้งเดิม/Swing ที่
เล่นกันในแบบวงขนาดย่อมๆ แล้วจึงมาปรับเปลี่ยน
เข้าหาสไตล์ Modern Jazz ตั้งแต่ช่วงปี 1947 เป็นต้นมา 
และแม้ Blue Note จะไม่ได้ถือว่าเป็นสังกัดที่บุกเบิกแจสส์
แบบ Bebop แต่ก็มีนักดนตรีที่มาสร้างรูปแบบใหม่ๆ
ของ Bebop ในค่ายนี้อีกหลายคน เช่น Thelonius Monk, 

       ■  อธิวัฒน์ Fats Navarro และ Bud Powell เป็นอาทิ 
และแม้จะไม่ได้เป็นผู้ริเริ่ม Bebop แต่ถ้าหากเราถาม

ถึงแนวดนตรีหลักที่อาจจะเรียกว่าได้รับการบุกเบิกและ
สร้างความนิยมเป็นที่รู้จักโดย Blue Note จริงๆแล้ว
คือ แนวที่เรียกว่า Hard Bop ซึ่งเป็นการเอาสไตล์ของ                                                        
Bebop มาผสมกับแนวดนตรีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโซล, Blues,                                                     
R&B หรือกระทั่ง Gospel ออกมาเป็นแจสส์รูปแบบใหม่ 
(ในสมัยนั้น) ที่เพิ่มความหลากหลายในแนวทาง ทั้งผู้เล่น
และผู้ฟัง ศิลปิน ที่ร่วมกันสร้าง Hard Bop ขึ้นมา (อาจ
จะเรียกว่า Blue Note’s Sound) นั้นคือ ต�านานที่สร้าง
เสียงแจสส์ที่รุ่นลึกน่าหลงใหลเหล่านี้ ก็เช่น Horace 
Silver, Jimmy Smith, Freddie Hubbard, Lee Morgan, 
Art Blakey, Grant Green, Hank Mobley และ Jackie 
McLean เป็นอาทิ

Early years
ช่วงแรก

Alfred Lion นั้น เป็นคนเยอรมันที่มาตั้งรกรากใน
นิวยอร์คในช่วงปี 1937 โดยงานบันทึกเสียงครั้งแรกนั้น
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เป็นงานของ Albert Ammons และ Meade Lux Lewis 
ในปี 1939 บันทึกกันแบบวันเดียวจบในห้องอัดเสียง
แบบเช่าเหมาวัน หลังจากนั้น Max Margulis นักเขียน   
คอมมิวนิสท์ ก็ร่วมเข้ามาเป็นนายทุนออกเงินให้ โดยช่วง
แรกๆเน้นเพลงในแนว Boogie Woogie และงานเพลง
แรกที่เรียกได้ว่าประสบความส�าเร็จคือ เพลง “Summer-
time” เล่นโดยนัก Soprano Sax ชื่อ Sidney Bechet ซึ่ง
แนวทางการดูแลและบันทึกเสียงของ Blue Note ที่ริเริ่ม
ในตอนนั้นไม่เหมือนใครท�ามาก่อน และเป็นที่เลื่องลือว่า 
ดูแลนักดนตรีได้ “แจ่มมาก” ไม่ว่าจะเป็นการจัด ”เหล้า” 
มาเอาใจนักดนตรี, บันทึกเสียงกันตอนเช้าตรู่หลังจากที่

นักดนตรีเพิ่งเสร็จงานตอนดึกจากการเล่นตามคลับ การ
จัดแถวทีมนักดนตรีแบบประเดี๋ยวประด๋าว ชนิดที่ว่านึกถึง
ใครขึ้นมาได้ก็เรียกกันมาเดี๋ยวนั้นในเวลาแบบตั้งตัวแทบ
ไม่ติด แต่จุดเด่นที่สุดคือ การให้ “อิสระ” กับนักดนตรีใน
กับทุกภาคส่วนของการออกผลงาน 

Francis Wolff เป็นเพื่อนสนิทวัยเด็กของ Lion ที่
เข้ามาเป็นผู้เข้าร่วมทีมคนต่อมา ในปี 1941 เขาเป็นนัก
ถ่ายรูปมืออาชีพที่ย้ายมาตั้งรกรากในอเมริกาในช่วงปลาย
ปี 1939  จากนั้นไม่นาน Lion ก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร
อยู่สองปี ช่วงนั้น Milt Gabler แห่งร้านขายแผ่นเสียง 
Commodore Music Store ก็ช่วยเก็บงานต่างๆเอาไว้
ให้ โดยมี Wolff ช่วยดูแล จนปลายปี 1943 ค่ายก็กลับ
มาสู่ธุรกิจอีกครั้ง โดยท�าการบันทึกเพลงส่งกองทัพ โดย
เป็นช่วงที่บันทึกเสียงศิลปินกันแบบไม่ต้องหวังผลทางการ
ค้า นักเดนตรีในช่วงนี้ก็เช่น นักเปียนโน Art Hodes, นัก
ทรัมเป็ท Sidney DeParis, นักคลาริเน็ท Edmond Hall, 
นักเปียนโน Harlem stride James P. Johnson เป็นต้น

เข้าสู่ยุค Bebop

  ■ Alfred Lion (ขวา)   
ผู้ก่อตั้ง Blue Note 
Records กับ Max    
Margulis นักเขียน/ผู้ให้
ทุนสนับสนุน

  ■ Francis Wolff เพื่อน
สนิทและนักถ่ายภาพ
อาชีพ (ซ้าย) เข้าร่วมงาน
กับ Alfred Lion ใน
เวลาต่อมา

ในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 นักแซ็กโซโฟน 
Ike Quebec คือหนึ่งในนักดนตรีสไตล์ Bebop คน
แรกๆที่ที่ท�าการบันทึกเสียงกับ Blue Note ในช่วงนั้น 
Quebec นั้เป็นผู้ริเริ่มแนวเพลงใหม่ๆให้กับ Blue Note 
โดยตลอดจนกระทั่งเสียชีวิตในปี 1963) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ว่า แม้จะไม่ได้เป็นผู้ริเริ่ม แต่ Quebec ก็คือศิลปินเบอร์
แรกๆที่น�าเอาแนวดนตรีแบบนี้ ซึ่งภายหลังถูกท�าให้เป็น
ที่รู้จักกันจากศิลปินอย่าง Charlie Parker และ Dizzy 
Gillespie นั้นเอง

ในปี 1947 นักเปียนโน Thelonious Monk บันทึก

  ■ Ike Quebec หนึ่งใน
ต้นธารดนตรี Bebop

  ■ เพลง Summertime 
ที่บันทึกเสียงโดยนักแซ็ก
โซโฟน Sidney Bechet 
ถือเป็นปฐมบนแห่งความ
ส�าเร็จในนาม Blue Note 
Records

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



งานชิ้นแรกในฐานะนายวง ซึ่งงานชิ้นแรกก็เป็นการ
ออกตัวของมือกลอง Art Blakey เป็นครั้งแรกอีกเช่นกัน 
และอีกไม่นานนัก Art Blakey ก็มีงานในฐานะนายวงเป็น
ครั้งแรกกับค่ายอีกด้วย โดยงานของ Monk ที่บันทึกเสียง
กับ Blue Note ในช่วงปี 1947-1952 นั้น ขายไม่ค่อย
จะออกในช่วงที่มันวางจ�าหน่าย แต่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดี
ที่สุดและมีความส�าคัญที่สุดของ Monk ไปในภายหลัง โดย
ศิลปิน Bebop คนอื่นๆที่ออกผลงานในช่วงเดียวกันคือ
ปลายยุค 1940 ไปจนถึงต้น 1950 นั้นก็เช่น นักเปียนโน 
Tadd Dameron, นกัทรมัเป็ท Fats Navarro และ Howard 
McGhee, มือแซ็กซ์ James Moody และนักเปียนโน 
Bud Powell. โดยเฉพาะกับ Bud Powell ว่ากันว่างานใน

ช่วงนี้คือส่วนที่ดีที่สุดของเขา จากนั้นก็มีทรอมโบนชื่อดัง
อย่าง J.J. Johnson ไปจนถึงนักปรัมเป็ทระดับต้นๆของ
วงการอย่าง Miles Davis ก็มาร่วมค่ายบันทึกเสียงกับ 
Blue Note อยู่หลายชิ้นในช่วงปี 1952-1954 ซึ่งพอมาถึง
ยุคนี้ นักดนตรี Bebop เหล่านี้ ก็เริ่มที่จะคิดค้นแนวทาง
ใหม่ๆกันอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีนักดนตรีที่ยึดถือแนวทางแบบ
ดั้งเดิมของ Jazz แบบดั้งเดิมเริ่มต้นที่ออกงานในค่าย
อย่าง Sidney Bechet และนักคลาริเน็ท George Lewis 
มาจนสิ้นยุค 1950

Hard Bop and Beyond

  ■ Thelonious Monk

  ■ งานในยุค Bebop ถือ
เป็นงานบันทึกเสียงที่ดี
ที่สุดของนักเปียนโน Bud 
Powell

ในปี 1951 Blue Note ออกผลงานในรูปแบบแผ่น
ไวนีล 10 นิ้วเป็นครั้งแรก ซึ่งในยุคนี้นี่เองที่เริ่มมีการ
บันทึกเสียงกับนักดนตรีรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีแววรุ่งอย่างนัก
เปียนโน Horace Silver (ซึ่งอยู่กับค่ายต่อไปอีกร่วม 25 
ปี), นักทรัมเป็ท Clifford Brown, นักไวบราโฟน Milt 
Jackson (ภายหลังตั้งวง Modern Jazz Quartet) และ
วง Jazz Messengers (เริ่มต้นเป็นวงแบบ “รวมดาว” 
แต่ภายหลังกลายเป็นวงหลักของ Art Blakey ส่วนใหญ่
ใช้ชื่อ Art Blakey and The Jazz Messengers ) The 

  ■ Rudy Van Gelder  
ผู้ดูแลการบันทึกเสียง    
ผู้สร้างต�านาน “เสียงแบบ 
Blue Note”
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Milt Jackson Quartet นั้นมีงานออกมาแค่ชุดเดียวแต่ 
Art Blakey นั้นออกงานอย่างต่อเนื่องยาวนานไปกว่า
ทศวรรษ ช่วงปี 1953 นี่เองที่มีบุคคลส�าคัญผู้ถือว่าเป็น
ตัวหลักในการสร้าง “เสียงแบบ Blue Note” เข้ามาร่วม
ที่คือเพื่อนเก่าแก่ของ Wolff ที่ชื่อ Rudy Van Gelder ซึ่ง
เข้ามาดูแลการบันทึกเสียงของงาน Blue Note ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา  

ความแตกต่างของค่าย Blue Note ที่ริเริ่มขึ้นมาอีก
อย่างในช่วงนั้นก็คือ การเริ่มวิธีการที่ “จ่าย” ค่าจ้างให้
กับนักดนตรีในช่วง “ซ้อม” ด้วย ซึ่งค่ายอื่นๆในตอนนั้น
ไม่มีใครท�ากัน คือนักดนตรีจะได้เงินก็เฉพาะเมื่อท�าการ                                                   
บันทึกเสียงกันจริงๆ ซึ่งผลของการจ่ายตังค์ช่วงซ้อมนั้น 
ส่งผลให้ผลงานท้ายสุดที่ท�าการบันทึกออกมาดีกว่าเพราะ     
นักดนตรีไม่ไส้แห้งนั่นเอง (ไม่งั้นก็รีบๆซ้อมเอาให้แค่เล่น
ได้ก็พอ) 

Bob Porter ของสังกัด Prestige Records (คู่แข่ง)                                                      
เคยบอกว่า ความต่างกนัระหว่าง Blue Note กบั Prestige 

คือ “ระยะเวลาการซ้อม 2 วัน” นั่นเอง
ในกลางปี 1950 วงการเพลงเริ่มเปลี่ยนจากแผ่น 

10 นิ้ว มาเป็นแผ่น LP 12 นิ้ว ช่วงนี้นั้น Blue Note       
ก็ประสบปัญหาเอาการ เพราะเดิมนั้นผลงานก่อนหน้า
ออกมาในรูปแบบของแผ่น 10 นิ้วทั้งหมด ก็ต้องถูก
น�ามาปั๊มใหม่ให้เป็น 12 นิ้ว ตอนนั้น Lion ก็เสนอขาย 
Blue Note ให้กับสังกัดใหญ่อย่าง Atlantic แต่ก็ไม่ส�าเร็จ 
โชคดีเหลือเกินที่เกิดนักดนตรียอดนิยมในค่ายขึ้นมา
พลิกสถานการณ์คือ นักออร์แกน Jimmy Smith ที่เริ่ม
ออกงานชิ้นแรกปี 1956 และก็กลายเป็นงานที่ขายดีที่สุด 
และจากยอดขายนี่เองที่ท�าให้สถานการณ์ของค่ายดีขึ้นจน
ไม่ต้องขายกิจการ 

ช่วงกลางปี 1950 เป็นต้นไปนี่เอง ที่เราได้เห็นผลงาน                                                         
ที่ท�าให้ Blue Note เป็นที่รู้จักมากมายในวงกว้างอย่าง
แท้จริง เสียงแบบ Blue Note ที่ชัดเจนที่สุดในความเห็น
ของผม (ผู้แปล) ก็น่าจะมาจากยุคนี้นี่แหละครับ งาน
ชั้นเยี่ยมมากมายบรรยายไม่หมดจากศิลปินอย่าง Hank 
Mobley, Lee Morgan, Herbie Nichols, Sonny Clark, 
Kenny Dorham, Kenny Burrell, Jackie McLean, 
Donald Byrd and Lou Donaldson. Sonny Rollins 
ก็มาลงค่ายนี้ในช่วงปี 1956-1957 Bud Powell ก็กลับ
มาในช่วงสั้นๆ John Coltrane กับผลงาน Blue Train 
Cannonball Adderley กับอัลบัม Somethin’ Else ที่มี 
Miles Davis ในฐานะเป็นดารารับเชิญ (สมัยนี้ต้องเรียก
ฟีเจอริง) และเป็นงานที่ Miles ยอมเป็น Sideman ให้
เป็นชิ้นสุดท้าย ซึ่งช่วงนี้นี่เองที่ Blue Note ออกผลงาน

  ■ Art Blakey and The 
Jazz Messengers งาน
กับ Blue Note อย่างต่อ
เนื่องยาวนานกว่าทศวรรษ

  ■ นักออร์แกน Jimmy 
Smith เข้ามาช่วยพลิก
สถานการณ์ในช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อทันเวลาพอดี

  ■ Horace Silver     
นักเปียนโนเลือดใหม่    
ไฟแรงที่รังสรรค์ผลงานร่วม
กับ Blue Note ยาวนาน
ร่วม 25 ปี
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ที่ผสมผสานระหว่างดาวเด่นที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว (Rollins,      
Adderley) หรือศิลปินที่เคยพอมีงานอยู่บ้างแล้ว กับ
ศิลปินใหม่แกะกล่อง มือใหม่ไฟแรง ที่เพิ่งเริ่มจะสร้าง
ชื่อเสียงกันขึ้นมา (งานชุด Blue Train ถือได้ว่าเป็นงาน
ที่ส�าคัญและประสบความส�าเร็จเป็นชิ้นแรกของ Horace 
Silver และ Art Blakey and the Jazz Messengers 
เองก็สั่งสมชื่อเสียงจนเป็นต�านานจากการออกผลงานภาย
ใต้สังกัด Blue Note นี่เอง 

ต้นยคุ 1960s Dexter Gordon นกัเทเนอร์ แซก็ซ์ จาก
ยคุ Bebop ซึง่เพิง่ออกมาจากตารางจากคดยีาเสพย์ตดิ                                                          

(ไม่แปลกที่แกเล่นหนัง Round Midnight ได้ดีเหลือเกิน) 
ก็เข้ามาร่วมค่าย และก็ออกอัลบัมในสังกัดนี้ออกมาหลาย
ชุดในช่วง 5 ปี (ซึ่งแต่ละชุดนั้นยอดเยี่ยมจริงๆ - ผู้แปล) 
Gordon นั้นก็มีการร่วมงานกับศิลปิน “หน้าใหม่” ใน
ตอนนั้น อย่าง Herbie Hancock ในช่วงกลางยุค 1960 
และช่วงนี้นี่เองที่ “กลุ่มคนหนุ่ม” แห่ง Miles Davis 
Quintet ได้มาออกผลงานกับ Blue Note กันครบๆ ไม่ว่า
จะเป็น Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter 
และ Tony William โดยเฉพาะในส่วนของ Hancock และ 
Shorter นั้นออกผลงานมากมายหลากหลายในแนวทาง
ร่วมสังกัดเป็นระยะเวลานานทีเดียว ส่วน Ron Carter 
นั้นไม่ได้ออกผลงานกับ Blue Note เลยจนกระทั่งปี 
1980 แต่ก็ร่วมอยู่ในวงต่างๆมากมายนับไม่ถ้วน นอกจาก
นั้นก็มีดาวเด่นของค่ายเพิ่มขึ้นมาอย่างทรัมเป็ท Freddie 
Hubbard 

ช่วงนี้นี่เองที่เกิดแนวทางใหม่ที่ Blue Note ริเริ่ม
ขึ้นมาอีกคือ “ครอบครัวนักดนตรี” หรือการเวียนสมาชิก
ของวง ผลัดเปลี่ยนกันออกผลงานในฐานะนายวง โดย
มีกลุ่มนักดนตรีในค่ายเป็นเหมือน “ครอบครัว” ที่ผลัด
เปลี่ยนกันมาเป็น Sideman ให้ โดยกลุ่มที่เด่นชัดมาก
คือ กลุ่มนี้แหละ (Hubbard, Hancock, Ron Carter, 
Grant Green, Joe Henderson, Kenny Dorham, Lee 
Morgan, Blue Mitchell, Hank Mobley เป็นอาทิ) ที่

  ■ John Coltrane (ภาพ
บน) Dexter Gordon 
สองนักแซ็กโซโฟนร่วม
กับนักดนตรีร่วมค่ายอีก
นับไม่ถ้วนได้ร่วมกันสร้าง
ให้ Blue Note เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวางอย่าง
แท้จริง

  ■ Herbie Hancock 
หนึ่งในกลุ่ม “ครอบครัว 
นักดนตรี” แนวทางใหม่
จากการริเริ่มของ Blue 
Note
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ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนช่วยกันแบ็คสมาชิกร่วมค่าย 
ปี 1963 ผลงานของที่เรียกได้ว่าประสบความส�าเร็จ

สุดยอดคือ เพลงไทเทิล แทร็ค อันกลายมาเป็นธีมของ 
Blue Note ไปในภายหลังอย่าง The Sidewinder ของ 
Lee Morgan และ Horace Silver ก็ท�าในสิ่งเดียวกันกับ
เพลง Song For My Father นั้นเป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย
ไปในตัว เพราะจากการประสบความส�าเร็จระดับนานาชาติ
ของสองเพลงนี้ ก็ท�าให้ Lion โดนแรงกดดันจากตัวแทน
จ�าหน่ายให้พยายามดันเพลงที่ประสบความส�าเร็จในระดับ
เดียวกันออกมาให้ได้ ซึ่งมายุคนี้นี่เองที่ผลงานจาก Blue 
Note เริ่มมีซาวน์ดที่ “เตะหู” ออกมาเพื่อให้เข้าถึงคนกลุ่ม
ใหญ่และสถานีวิทยุในสหรัฐฯ

The Avant-Garde

แม้งานส่วนใหญ่ของ Blue Note จะออกมาเพื่อให้เข้า
ถึงได้กับกลุ่มผู้ฟังกลุ่มใหญ่ก็ตาม แต่ทางค่ายก็พยายาม
ที่จะทดลองท�าอะไรใหม่ๆในแนวเพลง หนึ่งในนั้นคือการ           
ทดลองกับนักดนตรีแจสส์ ในกลุ่มที่เรียกว่า Avant-Garde                                                       
/Free Jazz (แนวแจสส์ที่อิมโพรไวซ์กันแบบ “ฟรี” มากๆ 
อาจจะถึงกับปวดหัวเวลาฟังส�าหรับคนที่ไม่ถนัด) Andrew 
Hill คือนักเปียนโนหลุดโลกคนหนึ่งที่ออกผลงานในแนวนี้
กับ Blue Note ซึ่งก็แน่นอนว่าต้องมีผลงานของนักแซ็กซ์                                         
อย่าง Eric Dolphy กับชุดที่เป็นที่พูดถึงกันมากที่สุดอย่าง                   
Out To Lunch! นักแซ็กโซโฟน Ornette Coleman เจ้า                                
แห่ง Free Jazz อีกคนก็ออกผลงานภายใต้สังกัดมาสอง                
ชุดแบบแสดงสดที่ Stockholm Club และอีกสามชุดใน                                                  
สติวดิโอ) นักเปียนโน Cecil Taylor นักแซ็กโซโฟน Sam 

Rivers มือกลอง Tony Williams, นักไวบราโฟน Bobby 
Hutcherson และนกัออร์แกน Larry Young กอ็อกผลงาน                                                          
ที่แยกแนวทางออกมาจาก Hard Bop ออกมาคนละชุด
สองชุด แม้กระทั่ง Jackie McLean ดาวดังของค่าย
ที่เน้น Hard Bop มาตลอดยุค 1950 ก็ข้ามมาลองกับ 
Avant-Garde ในช่วงต้นปี 1960 เช่นกัน 

และแม้งาน Avant-Garde จะขายไม่ค่อยดีเด่อะไร
นักหนา แต่ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งที่ Blue Note และ Lion ได้
สร้างแนวทางอีกหนึ่งแนวทางให้กับวงการแจสส์

Cover Art
ปก

  ■ Eric Dolphy เจ้าของ
ผลงาน “Out To Lunch!” 
เพชรน�า้เอกของดนตรีแนว
ทดลอง

ในปี 1956 Blue Note จ้าง Reid Miles ศิลปินผู้เคย
ท�างานกับนิตยสาร Esquire มาเป็นผู้ออกแบบปก ซึ่ง
ปกที่ออกแบบโดย Miles นั้น ส่วนใหญ่จะผสมผสานเข้า
กับการถ่ายภาพของ Wolff เอาไว้ด้วย ซึ่งโดยมากเป็น
ภาพของนักดนตรีในสติวดิโอ และภาพเหล่านี้นี่เอง ที่
กลายมาเป็นแรงผลักดันในโลกของการออกแบบปกแผ่น
เสียง และนักดนตรีแจสส์ไปพร้อมๆกัน เพราะภายใต้การ
ออกแบบปกของ Miles ปกอัลบัมของ Blue Note นั้น 
โดดเด่นด้วยสไตล์ที่แหวกแนว สะดุดตา และล�า้สมัยเป็น
แบบที่ไม่เคยพบเห็นในหน้าปกแผ่นเสียง

ในช่วงนั้นมาก่อนการดีไซน์ของ Miles นั้นมีเอกลักษณ์                                                       

  ■ หนึ่งในเอกลักษณ์ของ 
Blue Note Records 
คือศิลปะบนปกแผ่นเสียง
โดยฝีมือการออกแบบของ 
Reid Miles ประกอบ
ภาพถ่ายของ Francis 
Wolff
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มาก การผสมผสานภาพถ่ายแบบขาว-ด�าที่คอนทราสท์ 
ชัดเจน การใช้ ฟอนท์ sans-serif typefaces แบบถูกที่     
ถูกเวลา การใช้สีที่ที่ขอบเขตแน่นอนและชัดเจน (ส่วนใหญ่         
เน้นขาว-ด�า และสีแบบเฉดเดียว) และการใช้กรอบ
สี่เหลี่ยมสีขาวผสมผสานเข้าไป ท�าให้เกิดเอกลักษณ์ เป็น
สไตล์ที่โดดเด่นอันถ่ายทอดมากจาก Bauhaus School of 
Design นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม เรื่องตลกก็คือ แม้ว่า Miles จะ
ออกแบบปกให้กับ Blue Note แบบนับไม่ถ้วน แต่ตัว
เขาเองนั้นไม่ได้เป็นแฟนแจสส์แบบจริงจังมากมายอะไร 
Richard Cook เคยบอกว่า ต้นแบบหน้าปกที่ Miles 
ออกแบบนั้น ทาง Blue Note ส่งคืนไปให้หลายต่อหลาย
ปก แต่แกก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก ต้นฉบับเหล่านี้จ�านวน
มากจึงตกไปสู่เพื่อนของ Miles แบบฟรีๆ หรือไม่ก็ไปอยู่ที่
ร้านแผ่นเสียงมือสองก็เยอะ 

และนอกจาก Miles แล้ว ก็ยังมีศิลปินที่ตอนนั้น
ยังเป็นที่รู้จักอย่างน้อยนิดอย่าง Andy Warhol ร่วม
ออกแบบปกให้กับ Blue Note อยู่หลายชุดเหมือนกัน

การอำาลาของ Lion & Wolff 

ปี 1965 Blue Note ถูก Liberty Records ซื้อ
กิจการไป Lion ซึ่งไม่ถนัดในการท�างานร่วมกับองค์กร
ใหญ่ ขอเกษียณไปในปี 1967 Reid Miles ก็วางมือไปใน
ช่วงเวลาเดียวกันนี่เอง จากนี้อีกสองสามปี Wolff ยังคง 
Produced ผลงานออกมาเรื่อยๆ เช่น ของนักเปียนโน 
Duke Pearson ซึ่งมาท�าหน้าที่ค้นหาแนวทางเหมือนกับ
ที่ Ike Quebec ท�ามาจนเสียชีวิตในปี 1963 แต่ Wolff 
ก็มาเสียชีวิตลงในปี 1971 และ Pearson ก็ออกไปใน
ปีเดียวกัน George Butler เข้ามาดูแลต่อ ซึ่งช่วงนี้นี่เองที่
เริ่มมีงานที่ “เอาใจตลาด” ออกมาในชื่อ Blue Note มาก
ขึ้นจนเริ่มเป็นค�าถามถึงความชัดเจนของค่าย (จากนัก
ดนตรีที่เคยมีผลงานในระดับเอกอุของค่ายมาก่อนไม่ว่า
จะเป็น Bobby Hutcherson, Lou Donaldson, Donald 
Byrd, Grant Green หรือกระทั่ง Horace Silver 

EMI ซื้อสังกัด United Artists Records in 1979 ซึ่ง
ตอนนั้นก็เพิ่งซื้อ Liberty Records ไปในปี1969 จาก
นั้นก็ท�าการ “ปล่อยให้ตาย” คือไม่มีการออกผลงาน
กับชื่อ Blue Note label ไปเร่ือยๆจนปี 1985 ที่มีการ                                                        
relaunched ค่ายกันอีกรอบภายใต้สังกัด EMI Manhattan                                                    

Records ช่วงนี้นี่เองที่มีการออกผลงานย้อนออกมา รวม
ถึงมีการออกศิลปินใหม่ๆในค่ายออกมา รวมถึงดึงศิลปิน
เก่าๆดั้งเดิมมาร่วมออกผลงานกันอีกครั้ง เช่น McCoy 
Tyner ที่กลับมาออกงานกับ Blue Note ร่วมกับนักดนตรี
รุ่นใหม่ๆอย่าง Bennie Wallace, Joe Lovano, John 
Scofield, Greg Osby, Jason Moran และเป็นอีกครั้ง
ที่โพรดิวเซอร์อย่าง Bob Belden ที่ดึงเอาชื่อเสียงความ 

  ■ Joe Lovano นักแซ็ก
โซโฟนเลือดใหม่ของ Blue 
Note ยุคใหม่

  ■ Norah Jones นักร้อง         
ดาวเด่นแห่งยุค 2000 
สร้างชื่อให้ Blue Note 
กลับมาอีกครั้ง
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โดดเด่นในแง่ของดนตรีแจสส์ชั้นดีกลับมาสู่ชื่อ Blue Note                                                      
อีกครั้ง จนกระทั่งเข้าสู่ยุค 2000 ที่ค่ายประสบความ
ส�าเร็จอย่างล้นเหลือกับนักร้องอย่าง Norah Jones และ
ก็มีการดึงเอาศิลปินที่เคยมีชื่อเสียงมาออกงานที่มีกลิ่น
แจสส์ผสมผสานมาเรื่อยๆเช่น Van Morrison, Al Green, 
Anita Baker ไปจนถึงนักร้องรุ่นใหม่อย่าง Amos Lee 
ซึ่งความหลากหลายในดนตรีก็ยังมีอยู่เช่นการผสมผสาน
ดนตรี Hip Hop กับแจสส์ ที่ออกมาเรื่อยๆเป็นอาทิ 

ปี 2012 EMI ถูกควบกิจการรวมกับ Universal 
Music และ Blue Note ก็ได้ประธานใหม่คือ Don Was 
มาจนปัจจุบัน

ผลงานระดับควรหามาฟัง

หลังจากที่เราพอทราบประวัติกันแล้ว แน่นอนก็ต้อง
มาปิดท้ายด้วยการแนะน�างานที่เด่นๆของค่ายนี้กัน แต่
ก็เพราะว่าสังกัดมีอายุอานามมานานกว่า 75 ปี ผลงาน
เพลงที่ออกภายใต้สังกัดแจสส์ที่ยิ่งใหญ่นี้จึงมีมากมาย
อย่างนับไม่ถ้วน มีทั้งดีและไม่ดี การจะบอกว่างานไหน
น่าฟัง หรือคัดจากความชอบส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องยากมาก 
บางงานหายาก บางงานหาง่าย โชคดีที่ผลงานระดับชั้น
เยี่ยมของ Blue Note นั้น มีการย้อนออกกันมาให้ค้นหา
กันมากมายตลอดเวลาในทุกฟอร์แม็ท ไม่จะเป็น CD, LP 
หรือแม้จะเป็นไฟล์ดิจิทัลก็ตามที (ผม-ผู้แปล) 

ดังนั้นทางลัดที่ดีที่สุดคือการหา List แนะน�าจาก
นักนิยมแจสส์ที่เชื่อถือได้ ผมเองก็พยายามที่จะหาลิสท์
อัลบัมยอดเยี่ยมมา ก็พบว่ามันมีมากมายจนไม่รู้จะเชื่อ
ใคร สุดท้ายไปเจอลิสท์ของ www.allmusic.com ที่ท�าเอา
ไว้ตั้งแต่ปีก่อน (2013) แต่ดูแล้วก็เข้าท่าดี จึงขออนุญาต
น�ามาลงให้ดูกัน

Allmusic.com เว็บไซท์ดนตรีออนไลน์ ที่น่าเชื่อถือ
ได้ให้นักวิพากษ์ในสังกัดคัดงาน Blue Note ที่ยอดเยี่ยม
ในสายตาของแต่ละคนมาแนะน�ากัน โดยเน้นที่ผลงานซึ่ง
ออกในช่วง 40 ปีแรกของสังกัด (แน่นอนว่ามันเป็นช่วงที่
พวกเขาพีคที่สุด) ซึ่งก็มีดังนี้

John Bush

“The Finest in Jazz Since 1939” คือค�าบรรยาย
ของค่ายนี้ ซึ่งไม่มีเลยที่ผมจะไม่เชื่อ แจสส์ที่ดีที่สุดที่ผม
เคยฟังคือ งานที่เสียงมีเสียงน�าที่แข็งแกร่ง ประสานด้วย

การสอดรับของเครื่องดนตรีอื่นที่เพียบพร้อม น่าฟัง น่า
ค้นหา แต่ไม่ถึงกับฟรีจนเกินไป ผมชอบที่เน้นๆกลุ่ม
เครื่องเป่าที่ดุดัน โดยเฉพาะทรอมโบนหรือเทเนอร์ แซ็กซ์  
 Art Blakey - At the Jazz Corner of the World, 
Vol. 2 
 Bobby Hutcherson & Harold Land - San    
Francisco 
 Horace Silver - Song for My Father 
 Dexter Gordon - Go! 
 Herbie Hancock - Maiden Voyage 
 Lee Morgan - Search for the New Land 
 Kenny Dorham - Una Mas 
 Jimmy Smith - The Sermon! 
 Jimmy Smith - Midnight Special 
 Wayne Shorter - Speak No Evil 
 John Coltrane - Blue Train 
 Cannonball Adderley - Somethin’ Else 
 Hank Mobley - Soul Station 
 Lou Donaldson - Blues Walk 
 Sonny Clark - Dial “S” for Sonny 
 The Jazz Crusaders - Live at the Lighthouse ‘66 
 Bennie Green - Walkin’ & Talkin’ 
 Sheila Jordan - Portrait of Sheila Jordan 
 Donald Byrd - Places and Spaces 
 Bobbi Humphrey - Blacks and Blues

Stephen Thomas Erlewine

John Patton - Let ‘em Roll 
 Grant Green - Green Street 
 Donald Byrd - Street Lady 
 Eric Dolphy - Out to Lunch 
 Herbie Hancock - Inventions & Dimensions 
 Andrew Hill - Judgment! 
 Kenny Burrell - Midnight Blue 
 Lonnie Smith - Think! 
 Hank Mobley - A Caddy for Daddy 
 Ronnie Foster - The Two Headed Freap 
 Tina Brooks - True Blue 
 Sam Rivers - Dimensions and Extensions 
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 Reuben Wilson - Blue Mode 
 Jimmy McGriff - Electric Funk 
 Lee Morgan - The Sidewinder 
 GrachanMoncur III - Some Other Stuff 
 Larry Young - Into Somethin’ 
 Jack McDuff - Down Home Style 
 Lou Donaldson - Everything I Play Is Funky 
 Freddie Roach - Good Move!

Tim Sendra

Blue Note นั้นคือ Big albums โดย Big name 
โดยแท้ งานระดับนี้มันเยอะจนไม่รู้จะนับยังไง อย่างไร
ก็ตาม งานจากศิลปินใหม่ นักดนตรีไม่ดัง แต่น่าฟังและ
ดีนั้นก็มีอีกเยอะ  
 Tina Brooks - True Blue 
 Johnny Coles - Little Johnny C 
 JuttaHipp with Zoot Sims - JuttaHipp with Zoot 
Sims 
 Fred Jackson - Hootin’ ‘n Tootin’ 
 Leo Parker - Rollin’ with Leo 
 Freddie Roach - Good Move! 
 Louis Smith - Smithville 
 Harold Vick - Steppin’ Out! 
 Don Wilkerson - Elder Don 
 Baby Face Willette - Stop and Listen 
 Babs Gonzales - Weird Lullaby 
 Various Artists - Blue Note Swingtets 
 Madlib - Shades of Blue

Matt Collar

การฟังงานเพลงของ Blue Note นั้นก็เหมือนกับการ
ดูละครที่เวลาเล่นออกมาก็บอกได้เลย ว่ามาจากบริษัท
อะไรใครเป็นคนจัด การที่จะคัดผลงานเด่นของค่ายนี้นั้น
จึงเป็นเรื่องยากมากๆ  เพราะพอนึกถึงชื่อหนึ่งก็จะไป
ลืมอีกชื่อหน่ง ผมพยายามนึกถึง Sideman ดีๆที่สร้าง
ซาวน์ดของ Blue Note ให้โดดเด่นขึ้นมาได้โดยตัวเองไม่
ได้พาดหัว ตัวอย่างก็เช่น มือทรัมเป็ท Woody Shaw นั่น
ไง เสียงทรัมเป็ทของเขาในเพลงดังของ Horace Silver’s 
Cape Verdean Blues  นั้นเรียกว่าเป็นไฮ-ไลท์ของชีวิต

นักดนตรีของทั้งคู่เลยก็ว่าได้ นอกนั้นขาประจ�าของผม
ก็เช่น Freddie Hubbard และที่ต้องไม่พลาดก็คืองาน
ของ Tina Brooksอย่าง True Blue ที่ออกมาเมื่อปี 1960    
จ�านวนอัลบัมของ Blue Note นั้นมันเยอะจริงๆครับ ยังมี
อีกมากมายที่เราอาจจะไม่คุ้นเลย แต่เป็นงานที่ดีมากๆซึ่ง
ก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องออกไปค้นหากันล่ะ  
 Art Blakey& the Jazz Messengers - Moanin’ 
 Tina Brooks - True Blue 
 Kenny Burrell - Midnight Blue 
 Donald Byrd - A New Perspective 
 Lou Donaldson - Alligator Bogaloo 
 Kenny Dorham - Trompeta Toccata 
 Dexter Gordon - Doin’ Allright 
 Herbie Hancock - Empyrean Isles 
 Joe Henderson - Page One 
 Andrew Hill - Point of Departure 
 Freddie Hubbard - Hub-Tones 
 Bobby Hutcherson - Components 
 Hank Mobley - No Room for Squares 
 GrachanMoncur III - Evolution 
 Lee Morgan - Live at the Lighthouse 
 Wayne Shorter - Juju 
 Horace Silver Quintet with J.J. Johnson - The  
 Cape Verdean Blues 
 Lonnie Smith - Live at Club Mozambique 
 Louis Smith - Here Comes Louis Smith 
 Larry Young - Unity

Thom Jurek

ที่ผมคัดมานี่เป็นลิสท์แบบเรียบๆง่ายๆที่สุดเท่าที่จะ
พยายามท�ามาให้ ผมท�าแบบนี้ทุกๆปีแหละ ลิสท์นี้เอา
จริงๆแล้วอาจจะมีเป็นร้อยๆแผ่น เพราะผมเล่นเพลง 
Blue Note เยอะและเป็นประจ�าอย่างไม่น่าเชื่อ เรียกว่า
ฟังทุกช่วง ทั้งจากยุค 70, 80 และ 90 ด้วย ดังนั้นการจะ
ตัดอะไรออกไปเป็นเรื่องยากจริงๆ เพราะอยากจะบอกว่า
มันยังมีงานจากศิลปินของค่ายนี้อีกมากที่ผมจ�าเป็นต้อง
ตัดออกไป เพราะอยู่ในช่วงที่ไม่ได้ก�าหนดไว้จาก Larry 
Young, Tony Williams, John Patton, Moacir Santos, 
Don Wilkerson, Duke Pearson, Reuben Wilson, 
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Gene Harris, Eddie Henderson, Ronnie Laws, 
the George Adams-Don Pullen Quartet, Robert 
Glasperและ José James ซึ่งบอกได้ว่างานจากศิลปิน
เหล่านี้นั้น มีคุณค่าน่าฟังทั้งสิ้น 
 Thelonious Monk - The Complete Blue Note 
Recordings 
 Art Blakey & the Jazz Messengers - Moanin’ 
 Jimmy Smith - Back at the Chicken Shack 
 Wayne Shorter - Speak No Evil 
 Donald Byrd - Black Byrd 
 Herbie Hancock - Maiden Voyage 
 John Coltrane - Blue Train 
 Sonny Rollins - A Night at the Village Vanguard, 
Vol. 1 
 Horace Silver - Song for My Father 
 Hank Mobley - Dippin’ 
 Andrew Hill - Complete Blue Note Andrew Hill 
Sessions (1963-66) 
 Jackie McLean - Let Freedom Ring 
 Sonny Clark - Cool Struttin’ 
 Lee Morgan - Cornbread 
 Eddie Gale - Eddie Gale’s Ghetto Music 
 Grant Green - Idle Moments 
 Bobby Hutcherson - Oblique 
 Bobbi Humphrey - Blacks and Blues 
 John Patton - Let ‘em Roll 
 Sam Rivers - Fuchsia Swing Song 
 Eric Dolphy - Out to Lunch

Blue Note
ในมุมมองนักเล่นเครื่องเสียง

นักเล่นเครื่องเสียงที่ไม่ได้เป็นแฟนแจสส์จริงๆจะ
ไม่ค่อยชอบ Blue Note ครับ ส่วนใหญ่จะบอกว่าฟัง
ยาก  ปวดหัว แต่หากใครที่ชอบ ก็จะฟังค่ายอื่นล�าบาก
อยู่เหมือนกัน เพราะหากจะวัดกันที่ Hard Bop แล้ว 
ไม่มีใครสุดเท่าค่ายนี้ครับ ทางด้านคุณภาพเสียงก็เช่น
กัน นักฟังชอบงานของ Blue Note ที่มีการบันทึกเสียง
โดย RVG หรือ Rudy Van Gelder ซึ่งให้เสียงที่โดดเด่น 
คมชัด สมจริง ให้บรรยากาศแบบสด ดิบ ชัด วางวงแบบ

แยกแยะชัดเจน แหลมใสกระจ่าง เบสส์ลึก และส่วนที่
ผมว่าเด่นสุดคือฝีมือการบันทึกเสียงกลองแจสส์ครับ สุด
ยอดครับ โดยเฉพาะช่วงโซโลของหลายๆชุด เสียงกลอง
ที่สมจริงมากๆ ไดนามิคดีมากครับ หลายชุดจึงให้เสียง
ดีในระดับที่ใช้อ้างอิงการฟังเพลงของนักเล่นเครื่องเสียง
กันได้ แต่จะให้เจาะจงกันเป็นชุดๆนั้นก็ยาก เพราะจาก
ประสบการณ์การฟังของผม (ผู้เรียบเรียง) นั้นบอกได้ว่า
แต่ละชุดให้เสียงที่ใกล้เคียงกันมาก เรียกว่าฟังปุ้บรู้ปั้บว่า
เป็นเสียงของ Blue Note เลยก็ว่าได้ และก็อย่างที่บอก
ครับว่า RVG เข้ามาร่วมในช่วงกลางๆ1950 ดังนั้น บาง
ครั้ง บางชุดของ Blue Note ในช่วงก่อนหน้านั้น อาจจะ
เจอเสียงทึบๆทู่ๆได้ครับ (เช่น Miles Davis หรือ Bud 
Powell บางชุด)

ชุดที่ผมใช้ฟังบ่อยๆจนติดและว่าเสียงดีก็เช่น Blue 
Train ของ John Coltrane, Song For My Father ของ 
Horace Silver (เปียนโนชัดเป็นหลังๆ), Moanin’ ของ 
Art Blakey (กลองมันส์มาก), Go! ของ Dextor Gordon 
(แซ็กซ์ใหญ่ดี), Maiden Vayage ของ Herbie Hancock, 
The Cat ของ Jimmy Smith (เสียงออร์แกนไฟฟ้าเบสส์
ลึกมาก), Idle Moments ของGrant Green (นี่ก็ดีเกือบ
ทุกชุด), Midnight Blue ของ Kenny Burrell (คนนี้เสียง
ดีเกือบทุกชุด), Something’s Else ของ Cannonball   
Addreley หรือ Bass on Top ของ Paul Chamber 
(เบสส์ลึกสะอาด) เป็นอาทิครับ (จริงๆก็ดีเฉลี่ยๆกันไป
เกือบทุกชุดนะครับ หากเป็นฝีมือการบันทึกของ RVG) 

แผ่นเหล่านี้หาไม่ยากครับ มีย้อนออกมาตลอด ทั้ง
จากตวัค่ายเองและสงักดั Audiophile มากมายหลากหลาย 
ทั้ง LP ไปถึงไฟล์ 24/96 ยังมี หรือหลังสุด Blue Note    
รีมาสเตอร์กันใหม่ ขายทั้งไฟล์ ทั้ง LP ในซีรีส์ครบรอบ 
75 ปี เสียงพอได้ครับ ไม่เท่าพวก First Press ที่ราคาปา
ไปแผ่นละหลายหมื่นแล้ว เราก็เล่นแบบสบายๆนี่แหละ
ครับ พอฟังกันได้แหละครับ

เอาละครับ เขียนมาเยอะแล้ว คิดว่าแฟนแจสส์น่าจะ
ชอบ กันนะครับ ไว้วันหลังมีโอกาส จะเอาเรื่องของค่าย 
อื่นๆเช่น Prestige, Contemporary มาเล่าสู่กันฟังต่อ
ครับ แต่ละค่ายก็มีดีมีเด่นไม่แพ้กันครับ

สวัสดีครับ
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C u s t o m   F i l e  ■   “Mr. Hires Man”

สวัสดีท่านผู้อ่าน เผลอแป้ะเดี๋ยวผ่านครึ่ง 
ปีแรกไปแล้ว ท่านทีว่างแพลนจะท�าอะไร 

สญัญากบัตวัเอง หรอืคนรอบข้างว่าจะท�าอะไร
ให้ส�าเร็จ ยังมีเวลาให้ท�าอีกครึ่งปีนะครับ 555 
เวลาไม่คอยท่าจริงๆ เราทุกคนมีเวลา 24 
ชั่วโมงเท่ากันทุกคน แล้วแต่ท่านจะจัดสรรปัน
ส่วนไปท�าภารกจิในแต่ละวนัอย่างไรบ้าง กอ็ย่า
ลืมแบ่งปันเวลามาฟังเพลงที่เราชอบกันนะ
ครบั จติใจจะได้เบกิบานแจ่มใสมพีลงัไว้ต่อสูใ้น                                               
วันถัดๆไป 

เห็นหัวข้อวันนี้หลายท่านอาจแปลกใจ ว่า 
NAD มาท�าตลาด Custom แล้วเหรอ ฮัน่แน่ ยงั
ไม่ถงึเวลาครบั แต่ก่อนหน้ากม็แีอมปลไิฟเออร์  
มลัต-ิแชนเนล ส�าหรบังาน Custom Installa-
tion ให้ได้มาใช้งานกันหลายรุ่นเหมือนกันนะ
ครบั ทัง้ CI9060, CI9120 ซึง่คณุภาพการนัตี                              
ผลงานมาตลอด เปิดท�างาน 24 ชัว่โมงได้สบาย
มาก แถมคุณภาพเสียงที่ได้คือ NAD แท้ๆอีก
ด้วย แต่ทราบข่าวมาว่าจะรุ่นใหม่มาแทนใน
เร็ววันนี้แล้ว ท�าให้ช่วงนี้สินค้าทั้งสองตัวขาด
ตลาดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง มาเข้าเรื่องของเรา
วันนี้กันดีกว่า

ฉบับนี้ผมพาไปชมระบบมัลติ-รูมไร้สาย 
หรือมีสายก็ได้ เอ้ะยังไงกันแน่ อย่าเพิ่งงงกัน
ครับ ไร้สายในที่นี้หมายถึง แต่ละโซนอิสระต่อ                                   
กันไม่จ�าเป็นต้องเดินสายล�าโพงมาจากส่วน
กลางเหมือนระบบมลัต-ิรมูทัว่ไป แต่เราจะเดนิ
สายล�าโพงจากแอมป์ในโซนนัน้ๆเลย ท�าให้ไม่
ว่าบ้านสร้างเสร็จแล้วหรือก�าลังก่อสร้างไม่ใช่
ปัญหาอีกต่อไป แต่ยังมีส่ิงหนึ่งที่เรายังอาศัย

NAD D 7050 
Wireless Multi-room Audio
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จากศูนย์กลางอยู ่ คือคลังเพลงที่เราเก็บไว้
ต้องการฟังนั้นเองครับ 

ทีน่ีม้าเริม่รูจ้กัพระเอกของเราในท้องเรือ่ง
ก่อนเลยครับ คือเจ้า NAD D 7050 Direct 
Digital Network Amplifier ที่เพ่ิงเปิดตัวที่
งานที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา เมื่อต้นปีที่
ผ่านมานั้นเอง ในต่างประเทศก็ Hot Hit ไม่
แพ้กัน ได้รับรางวัล Technology Integrator 
Excite Award 2013 พกเอาความสามารถ
มาเต็มระบบในเครื่องเดียวกัน มาดูสเปคกัน
คร่าวๆนะครับ ก�าลังขับ 50 วัตต์ต่อข้าง หรือ 
100 วัตต์ต่อห้องเลยทีเดียว และส�าคัญสุดๆ
เป็นภาคขยายแบบ Direct Digital แบบเดียว
กับแอมปลิไฟเออร์ ไฮ-เอ็นด์ของ NAD คือ
เจ้า M2 Masters Series เรือธงนั่นเอง ทาง
ด้านฝ่ังอนิพทุรบัสญัญาณเหล่ามีเดยี สตรมีมงิ 
ทั้ง Airplay และ DLNA มันคืออัลไล? เดี๋ยว
ไปว่ากัน, AptX Bluetooth มิวสิค สตรีมมิง ที่
สามารถส่งเพลงจากมือถือ แท็บเล็ทของท่าน
เองมาฟังได้เลย คุณภาพระดับ Lossless กัน
เลยทีเดียว, ช่องที่สาม รับอินพุท USB จาก
คอมพิวเตอร์ หรือเครื่อง MAC แบบต่างๆ
ที่ระดับ 24/96 ซึ่งพอเพียงที่จะฟังเพลงไฮ-                                                 
เรโซลชูนัทีม่ขีายตามท้องตลาด ณ ขณะนี ้และ
อกีสองอนิพทุคอื ออพทคิอลและโคแอก็เชยีล ท่ี
ขาดไม่ได้เลย จะเหน็ว่าเจ้า D 7050 นีถ้กูสร้าง
มาเพื่อระบบดิจิทัลโดยเฉพาะ จึงไม่มีอินพุท                 
แบบอะนาล็อกมาให้ต่อใช้งานกัน และที่ด้าน
เอาท์พุท นอกจากมีขั้วล�าโพงท่ีให้มาตามปกติ
แล้ว ยังแถมช่องต่อสับ-วูฟเฟอร์ มาให้อีก                                 

ด้วยส�าหรับ ท่านที่อาจใช้แค่ล�าโพงวางหิ้งแล้ว 
อนาคตอยากเพิ่มสับ-วูฟเฟอร์ ก็สามารถท�า                                 
ได้อย่างง่ายดาย ส่วนด้านหน้ามีช่องต่อหูฟัง
ขนาด 3.5mm. มาให้ด้วยซึง่เท่าทีท่ดลองฟังดไูม่
ใช้ของแถมแน่นนอนครบัคณุภาพเสียง เทยีบ
เคียงแอมป์หูฟังราคาแพงที่ขายในท้องตลาด
ได้สบายๆเลย 

ที่น้ีมาดูการใช้งานกันดีกว่าว่าเราจะใช้ D 
7050 ให้เต็มประสิทธิภาพนั้นได้อย่างไรบ้าง 

สมมตุผิมน�าเครือ่งไปตดิตัง้ไว้ทีห้่องนัง่เล่น 
ต่อเข้ากับล�าโพง PSB Image T5 และต่อช่อง 
ออพทิคอลเข้ากับทีวีที่วางอยู่ในห้อง เพื่อเวลา
ดคูอนเสอร์ทจากทวีหีรอืดหูนงั เพิม่อรรถรสไป
ได้อีก เอาเครื่องเล่นบลู-เรย์ หรือเครื่องเล่น
ดวีดี ีมาต่อช่องโคแอก็เชยีล แล้วท�าการเซท็อพั
ค่า Wi-Fi ให้เครื่อง D 7050 นี้ เข้าไปอยู่ใน
วงแลนในบ้านเรา และเซ็ทอัพค่า AirPlay 
Device Name อาจตั้งชื่อเป็น NAD D 7050 
Living Room แทนค่าเดมิ เพือ่ให้จดจ�าง่ายใน
การควบคุม รายละเอียดการเซ็ทอัพค่าต่างๆ
มีอยู่ในคู่มือแล้วท�าตามได้เลยครับ จากนั้นมา
ถึงการควบคุมไร้สาย ท่านสามารถใช้โทรศัพท์
มือถือ iPhone หรือสมาร์ทโฟน Android หรือ
จะเป็น iPad, Tablet ก็ได้เช่นกัน น�ามาติดตั้ง 
App ที่ชื่อว่า NAD D 7050 มีทั้ง App Store 
และ Play Store เจ้าแอพตวันีท้�าหน้าทีค่วบคมุ
ไร้สายผ่านระบบไว-ไฟภายในบ้าน การใช้งาน
หลกัๆเราจะใช้ควบคมุการปิด-เปิด เลอืกแหล่ง  
โพรแกรมท่ีต้องการเล่น ท�าให้สะดวกสบาย
ไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนไหนของบ้าน ที่มีไว-ไฟ

ไปถึงท่านก็ควบคุมเจ้า D 7050 ได้ดั่งใจ อีก
แอพหนึ่งซึ่งถือว่าเป็น Highlight เลย จริงๆ
มีหลากหลายแอพให้เลือกใช้งานมาก แต่ที่มา
แนะน�าวันนี้เอาฝั่งแรกก่อน ด้าน iOS ผม
แนะน�า Plug Player ด้าน Android แนะน�า 
BubbleUpnP การใช้งานก็จะคล้ายคลึงกัน
มาก ต่างกนัทีอ่นิเตอร์เฟสทีแ่ล้วแต่คนจะเลอืก
ใช้งานฝ่ังไหน หรอืชอบรปูร่างหน้าตาแบบไหน
มากกว่ากัน 

เจ้าแอพตัวนี้ท�าหน้าที่ส่ังงานให้เราเลือก
เล่นเพลงจาก NAS ที่ต่ออยู่กับตัว Router ไว-
ไฟหลกัทีอ่ยูใ่นบ้าน ซึง่ใน NAS เรากเ็กบ็เพลง
ไว้หลากหลาย ทั้ง MP3, WAV, FLAC, AIFF 
etc. ซึง่ NAS ปัจจบุนั รองรบัมาตรฐาน DLNA 

25L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



กันอยู่แล้ว (เรื่อง DLNA กลับไปอ่านได้ใน           
คอลัมน์ Custom File ฉบับที่ 234 Network 
Audio) หรือจะเป็นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมต่อกับวงแลนไว-ไฟ ณ ขณะน้ัน เราก็
สามารถเล่นเพลงจากในเครื่องคอมนั้นได้เช่น
กัน นอกจากท�าหน้าที่เลือกเพลงแล้วตัวแอพ
ยงัท�าหน้าทีส่ัง่ให้เพลงไปออกตามห้องต่างๆท่ี
เราต้องการฟังด้วยครับ 

ตามรปูจะเหน็ว่าเมือ่เราคลกิทีปุ่ม่ Device 
จะแบ่งเป็นสองฝ่ัง คอืฝ่ังแรกหมายถงึ เครือ่ง
ที่เราต้องการให้เล่น หรืออีกนัยคือเครื่อง D 
7050 ทีเ่ราตัง้ชือ่ตามห้องต่างๆไว้ ส่วนอกีด้าน
คือเลอืก Media Server ทีเ่ราต้องการจะเล่น ไม่
ว่าจะเป็น NAS คอมพวิเตอร์ หรอืมอืถอื ไอแพด
ต่างๆที่อยู่ในวงแลนนี้สามารถเลือกเอาเพลง
จากในนี้ไปออกที่เครื่อง D 7050 ห้องที่เรา
ต้องการได้เลยครัช เจ๋งป่าว จากนั้นก็กดปุ่ม                                     
Browse เพือ่ทีจ่ะเข้าไปเลือกเพลงท่ีเราต้องการฟัง 
แล้วกก็ดปุม่ Play อกีท ีเพลงเพราะๆจะบรรเลง                                                                                                    
ผ่าน D 7050 ขับกล่อมท่านตลอดการใช้งาน

แต่ในบางอารมณ์เราไม่อยากฟังเพลง
จาก NAS อยากฟังเพลงจาก Internet Radio 
เพลงในโทรศัพท์เราเอา เราก็เลือกส่งจากมือ
ถอืหรอืแทบ็เลท็เราได้ง่ายๆเลย เพยีงแค่เลอืก 
Source ที่ตัว D 7050 ไปที่ BT หรือบลูทูธ                                          
นั่นเอง และคุณภาพเสียงเทียบเท่าฟังจาก
แผ่นซีดีเลยทีเดียว เพราะมาตรฐานของเจ้า 
D 7050 นั้นรองรับ AptX และเผื่อส�าหรับ
ท่านที่ต้องการเลือกซื้อมือถือครั้งต่อไป ก็มอง
หาเจ้าสญัลกัษณ์ AptX ไว้ได้กด็คีรบั ส่วนในฝ่ัง

เครือ่งไอโฟนและไอแพด ท่านกไ็ม่ต้องเสยีใจที่
ไม่ได้ใช้งาน AptX นะครบัท่านกเ็ลอืกใช้ส่งเป็น 
AirPlay แทนครับคุณภาพเสียงดีไม่ได้แพ้กัน                                      
เหมือนกันครับ 

จะเห็นว่าการใช้งานในหนึ่งห้องนี้ สุดคุ้ม
จรงิๆ และห้องอืน่ๆจะต่อแบบนีก้ไ็ด้ หรอืเลอืก 
ใช้ล�าโพงให้เหมาะสมกบัความต้องการได้ เช่น
ห้องรบัประทานอาหาร อาจเลือกใช้เป็นล�าโพง
ฝังฝ้าของ Russound, NHT ทีใ่ห้คณุภาพเสยีงไม่
แตกต่างจากล�าโพงแบบตวัตูเ้ลย แต่ท่านได้ความ                                                        
สวยงามไม่ต้องมลี�าโพง มาวางให้เกะกะ เพยีง
เอา D 7050 วางติดตั้งไว้ใต้ทีวี ต่อเข้าอินพุท
ทีท่่านต้องการ แล้วแค่เดนิสายล�าโพงสองเส้น
ขึ้นฝ้า จบสะดวกสบาย 

หรือจะเป็นห้องนอนที่ต้องการพักผ่อน
ต้องการล�าโพงเสยีงใสๆ ก็อาจเลือกเป็นล�าโพง
วางหิง้ NHT Classic Three หรอืเพิม่สบั-วฟูเฟอร์
ไว้เพ่ือดูหนังก็ย่อมท�าได้ ทุกๆห้องเชื่อมต่อ
ถึงกันด้วยระบบไว-ไฟภายในบ้าน แล้วท�าการ
ควบคุมไรสายจากมือถือแท็บเล็ทสะดวกสบาย 
ในแต่ละห้องกเ็ลอืกฟังเพลงตามไลฟ์สไตล์ของ
แต่ละคน และที่ส�าคัญท่านสามารถขยายโซน
ออกไปได้ไม่จ�ากดัอกีด้วย และสิง่ส�าคญัคณุภาพ
เสยีงทีท่่านได้รบั คอืเสียงไฮ-เอน็ด์ย่อมๆนีเ้อง 
จะฟังแบค็กราวน์ดนัง่ท�างาน จบิกาแฟพกัผ่อน
มุมโปรด หรือเน้นฟังแบบออดิโอไฟล์ได้หมด 
อยู่ที่ท่านจับเอาล�าโพงมาเลือกใช้งานคู่กัน

จากไดอะแกรมระบบง่ายๆ 3 โซนนีด้งัทีผ่ม
ได้อธิบายไปแล้วว่าแต่และโซนท�างานได้อิสระ
จริงๆ และเลือกเปิด-ปิด โซนที่ต้องการ จาก

ที่ไหนของบ้านก็ได้ ขอเพียงสัญญาณไว-ไฟใน
บ้านท่านมคีวามแรงเพยีงพอต่อการใช้งานและ 
สตรมีมิง่เพลง ทีส่�าคญั อย่าลืมเซท็ค่า AipPlay 
Device Name ในแต่ละห้องให้ท่านจดจ�าได้
สะดวกในการใช้งานด้วยครับ ซึ่งผมจะแนะน�า
เพิ่มเติมคือ ถ้าท่านกังวลเรื่องไว-ไฟว่าอาจ
ออกแบบมาไม่ดีพอ ก็แนะน�าให้เดินสายแลน
แทนครับ คือในแต่ละห้องที่ท่านต้องการฟัง 
เดนิสายแลนไปรอ ณ จดุทีท่่านจะตดิตัง้เจ้า D 
7050 นี ้ซึง่หลายๆบ้านอาจมอียูแ่ล้ว หรอืบ้าน
ที่ก�าลังสร้าง ถ้าเพิ่มได้ก็แนะน�า ช่างเดินสาย                                          
ท่านเพิ่มไปเถอะครับ เพราะถ้าเชื่อด้วยสาย
แลนทั้งระบบ มีอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องเซ็ทอัพเลย 
เพยีงเสยีบสายแลน ตวั App คอนโทรลจะมอง
เห็นเครื่อง D7050 โดยอัตโนมัติเองเลย ส่วน
บ้านสร้างเสร็จแล้ว ก็ท�าให้ระบบ Wi-Fi ใน
บ้านท่านให้เสถียรขึ้น อาจเพิ่มอุปกรณ์ที่เรียก
ว่ารีพีทเตอร์มาช่วย

 หากทัง้หมดนีท้ีไ่ด้แนะน�าท่านผูอ่้านมานี้ 
รู้สึกว่าเป็นความยุ่งยาก หรือล�าบากในการหา
อุปกรณ์ ท่านสามารถยกหูโทรศัพท์กริ้งกร้าง                                                 
มาที่โคไน้ซ์ฯเรา ติดต่อฝ่ายงาน Custom เรา
ได้ที่เบอร์ 02-276-9644 ต่อ 105 หรือจะ
เป็นอีเมล multiroom@conice.co.th ทีมงาน                                         
Custom เรายนิดใีห้บรกิารให้ค�าปรกึษา ตลอด
จนช่างติดตั้งเราที่มีความช�านาญมืออาชีพ
ที่ผ่านการฝึกฝน และติดตั้งงานระบบเสียง
โครงการต่างๆเป็นพันๆโครงการมาแล้ว ก็
ขอเรียนเชิญทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้าน
เอง หรือตลอดจนเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา, 
สถาปนิก, วิศวกร และท่านที่สนใจต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม หรือให้ทางเราออกแบบให้ ส่ง
ใบเสนอราคา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมครับ

ทิง้ท้ายฉบบันีม้เีรือ่งจะแจ้งให้เหล่าสถาปนกิ, 
วศิวกร, เจ้าของโครงการ, ผูร้บัเหมา และท่าน
ทีก่�าลงัสร้างบ้านเลอืกหาวสัดใุนการสร้างบ้าน 
ตกแต่งบ้าน ตอนนี้มีแอพที่ชื่อว่า Wassadu 
ให้โหลดได้ใช้งานฟรี ทั้ง App Store, Play 
Store ในแอพนี้ในหมวดสินค้า Audio Video 
มสีนิค้าของทางโคไน้ซ์ฯเราเกอืบทกุรุน่ให้ท่าน
ไปเลือกชม และเลือกใช้งานกันอย่างจุใจอีก
ด้วยครับ และเหมือนเคยฝากท่านผู้อ่านช่อง
ทางการติดต่อทาง www.facebook.com/
MultiroomAudio เข้าไปติดตามข่าวสารใหม่ๆ 
หรือฝากค�าถามกันได้ครับ

ส่วนฉบับนี้ขอตัวลา กราบสวัสดี _/\_

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





E q u i p m e n t Review ■

   
องอาจ บุตรเริ่ม

NAD VISO HP20
R o o m F e e l T M  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

คอเพลงทีต้่องการความเป็นส่วนตวัขณะเดนิทาง นัง่
โต๊ะท�างาน หรือขณะออกก�าลังกายท่ามกลางฝูงชน 
นอกจากหฟัูงแบบครอบห ู(Headphones) แล้ว หฟัูง                                                        
แบบ In-Ear Headphones น่ีแหละท่ีสามารถน�า

บรรยากาศแบบไฮ-ฟิเดลิตีย์ มีคุณภาพได้ใกล้เคียงความ
สมจรงิทีส่ดุ โดยปราศจากการรัว่ไหลของคลืน่เสยีงเลด็ลอด
ออกมารบกวนคนข้างเคียงเหมือนปรากฏการณ์ที่เกิดจาก  
หูฟังแบบ Earphones  

ทว่าโครงสร้างทางกายภาพของ In-Ear Headphones 
จ�านวนไม่น้อย โดยเฉพาะ ear tips ซึง่เป็นส่วนทีต้่องสมัผสั
ช่องหกู่อความระคายเคอืงสร้างความร�าคาญแก่ผูใ้ช้ได้ตลอด                     
เวลา และ In-Ear ส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นน้ัน ยกเว้น NAD 
VISO HP20 RoomFeelTM High Resolution In-Ear 
Headphones ให้สมัผสัแรกเข้ากบัร่องหไูด้อย่างเป็นกนัเอง
ไร้อาการระคายเคือง แผ่นซิลิโคนเจลของ ear tips แนบ
สนิทได้ความรู้สึกผ่อนคลายปลอดจากเสียงครืดคราด และ
ให้เสียงเสนาะหูได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดใช้งาน

NAD VISO HP20 บรรจุในกล่องกระดาษแข็งอย่าง

ดี โตขนาดพ็อกเก็ทบุคเล่มหนาโดยม้วนขดอยู่ในกระเป๋า
หนัง (ท�าจาก Neoprene) รูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 
นิ้ว หนา 1 นิ้ว ซึ่งบรรจุสเตรีโอและอะแด็พเตอร์ส�าหรับ
ใช้งานบนเครื่องบินแถมไว้พร้อมกับ ear tips ซิลิโคนเจล
ต่างขนาดอีกสี่ชุด (ไม่รวมที่ติดมากับหูฟัง) และคลิบหนีบ 
ทาง NAD ออกแบบผลิตหูฟังชุดนี้ขึ้นด้วยความใส่ใจโดย
มุ่งหวังให้คุณภาพเสียงต้องกับรสนิยมและอยู่ในความคาด
หวังของนักฟังเพลงระดับออดิโอไฟล์ จึงให้ความพิถีพิถัน
อย่างเต็มเปี่ยมในงานดีไซน์รูปลักษณ์ การเลือกใช้วัสดุคัด
เกรด ตลอดจนได้บรรจุเทคโนโลยีขั้นสูงมาผลิตเป็นหูฟัง
ชิ้นนี้ เช่น ใช้อัลลอยผลิตเป็นทั้งตัวหูฟังและส่วนประกอบ
ของไดอะแฟรมแบบไดนามิคส์ ไดรเวอร์ ชิ้นยิบย่อยใน
ตัวเรือนขนาด 8 มิลล์ ที่ให้ความแม่นย�าในการถ่ายทอด
เสียงได้อย่างเที่ยงตรง นอกจากนี้ ยังได้บรรจุเทคโนโลยี 
RoomFeelTM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตหูฟังครอบหู PSB 
M4U 2 Headphones (บรษิทัล�าโพงในสงักดัเดยีวกบั NAD) 
และ NAD VISO HP50 Over-Ear Headphones เข้าไว้ด้วย    
นัยว่าจะช่วยให้ส่งเสริมให้น�้าเสียงของหูฟังชิ้นนี้เปิดกว้าง 
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List OMPS/MCAD-10969) ก็มีความเฉียบคมสมกับฝีมือ
ชักคันซอของนักสีไวโอลินชื่อดังแห่งยุค โดย NAD VISO 
HP20 สามารถตอบสนองสัญญาณไปจนสุดปลายย่าน
ความถี่สูง ให้มิติและมีบรรยากาศสเตรีโอเหมือนได้นั่งฟัง
จากชุดเครื่องเสียงยังไงยังงั้น อีกทั้งได้สัมผัสเสียงทุ้มของ 
kettle drum ได้ด้วยความรูสึ้กทีแ่ทบไม่เป็นรองเครือ่งเสียง                          
บ้านเลยทีเดียว ต่างก็แต่มวลเสียงที่ดูยังจะเป็นรอง แต่
อารมณ์ความรู้สึกท�าได้แทบไม่ต่างกัน 

น�้าเสียงของ NAD VISO HP20 มีความเป็นดนตรี
แทรกอยู่ในทุกอณู มีน�้าหนักของเสียงทุ้มที่รองรับเพลง
ร็อคหนักๆ ได้อย่างไม่ท้อถอย จากแทร็ค “A Day in the 
Life”, Jeff Beck Live - B.B. King’ Blues Club And Grill 
(Friday Music) คอเพลงรอ็คทีห่วัน่ว่า In-Ear Headphone 
ไม่อาจตอบสนองรสนิยมในสไตล์เพลงที่ชอบ ขอให้วางใจ 
ในขณะเดียวกัน ส�าหรับคอเพลงพ็อพผู้มีสุนทรีย์สื่อไปทาง
แนวอ่อนหวานเรยีบง่าย ผูว้จิารณ์ขอเอาเสยีงร้องของ Eva 
Cassidy และเสยีงดนตรใีนหลายๆแทรค็ของอลับมั Song 
Bird (S&P Records HQ-180g, original master tapes) 
วางไว้เป็นประกัน

มาถึงตรงนี้ กล่าวได้อย่างเต็มปากว่า NAD VISO 
HP20 ท�าหน้าที่ได้ดีอย่างสม�่าเสมอตั้งแต่วันแรกที่ได้ฟัง 
และเป็นหูฟัง in-ear ชิ้นเดียวที่ถูกเลือกเป็นเพื่อนร่วมทาง
ไปในทกุๆที ่แม้ตอนออกไปจอ็กกงิ ในขณะทีห่ฟัูงหลายชิน้ที่
กล่าวถงึข้างต้นถกูม้วนเกบ็เข้าซองบรรจกุล่อง ส�ารองไว้เป็น                                                      
อุปกรณ์ทดแทนเมื่อคราวจ�าเป็น ชัดเจนว่าเทคโนโลยี 
RoomFeelTM ใน NAD VISO HP20 ยังให้ผลงานที่มีช่อง
ว่างอยู่พอสมควรเมื่อเทียบกับที่เคยได้ฟังจาก PSB M4U 2 
Headphones (ในขณะที่ผู้วิจารณ์ยังไม่เคยมีประสบการณ์
กบั NAD VISO HP50 Over-Ear Headphones) เนือ่งด้วย
ข้อจ�ากัดทางโครงสร้างและลักษณะการใช้งานที่แตกต่าง
กนั อย่างไรกต็ามคณุภาพเสยีงของ NAD VISO HP20 กม็ี
ดีมากพอต่อการที่ผู้ครอบครองจะได้ซึมซับความประทับใจ
ไว้เป็นสมบัติส่วนตัว  มีระบบขจัดเสียงรบกวนและปกป้อง
เสียงรั่วไหลที่วางใจได้ บุคลิกน�า้เสียงเป็นธรรมชาติ อบอุ่น
ชวนฟัง รายละเอยีดดทีัง้ในยามฟังเสียงหนกัๆ และฟังแบบ
แผ่วเบา เป็นเสียงที่มีความไพเราะและสามารถฟังเพลง
ติดต่อกันได้เป็นเวลายาวนานโดยไม่ก่อความร�าคาญหรือ
ท�าให้ล้าหูแต่ประการใด 

มีเวทีเสียงโอ่อ่าเป็นสามมิติ เต็มอ่ิมด้วยโทนเสียงที่อบอุ่น
เป็นธรรมชาติเหมือนได้สัมผัสจากชุดเครื่องเสียงไฮ-เอ็นด์ 
แต่จะคาดหวังว่า NAD VISO HP20 สามารถให้ผลสัมฤทธิ์
เช่นเดียวกับ PSB M4U 2 Headphones และ NAD VISO 
HP50 Over-Ear Headphones หรือไม่นั้น ยังคงต้องรอ
การประเมิน 

ชุดรีโมทพร้อมด้วยไมโครโฟนความไวสูงไม่เพียงมี                                                   
ไว้ควบคมุการเล่น/เลอืกเพลงได้คล่องตวัเท่านัน้ ยงัสามารถ
พูดสายโทรศัพท์และสามารถออกค�าสั่งร่วมกับ Siri ใน 
iPhone ได้อย่างแม่นย�า NAD VISO HP20 มีให้เลือกสอง
สี คือ ด�าและสีโลหะเงิน

ขอบอกให้ทราบในเบื้องต้นว่า NAD VISO HP20 เป็น
หูฟังแบบ in-ear ชิ้นแรกที่ให้ผลงานได้ดีตั้งแต่การฟังครั้ง
แรก พลนัทีเ่ปิดบรรจภุณัฑ์ออกมาแล้วเสยีบสายเข้ากับช่อง
เสียบหูฟังของ iPhone 5 ไม่เพียงความกระชับกลมกลืน
เข้ากับช่องหูได้อย่างที่ไม่เคยเกิดกับหูฟังแบบเดียวกันยี่ห้อ
อื่นๆ ไม่ว่าเป็น iPhone in-ear, Martin Logan Mikros 70 
หรือ Velodyne vPulse ซึ่งล้วนต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่นาน 
แต่ส�าหรับ VISO HP20 ทุกอย่างดูราบรื่นและเป็นกันเอง
ได้ในเวลาอันรวดเร็ว เสียงครืดคราดจากผิวสัมผัสระหว่าง                                                                           
ซิลีโคน-เจล กับช่องหูแทบไม่รู้สึกว่ามีผลรบกวนเนื้อเสียง 
เสียงรบกวนท่ีเกิดจากการเสียดสีของสายเคเบิลกับเส้ือผ้า
เครื่องแต่งกายก็ต�่ามากเมื่อเทียบกับหูฟังอื่นๆ ในขณะที่                                              
น�้าเสียงโดยรวมมีความโดดเด่นในทุกคุณสมบัติ กระตุ้น
ให้เกิดเปลี่ยนใจจากแค่นึกอยากฟังเล่นๆ เป็นการพินิจ
พิเคราะห์อย่างจริงจัง จึงได้สวิทช์จากไฟล์เพลง MP3, 320 
kbps ใน iPhone 5 ไปเป็น FLAC ใน iMac Music Sever 
โดยอาศัยภาค DAC ใน NAD D 3020 เพื่ออ้างอิง 

ซึง่กไ็ม่ผดิหวงั เพราะเสยีงเพลงทีไ่ด้ฟังจาก NAD VISO 
HP20 น้ันให้ความรู้สึกท่ีดีวันดีคืน แรกสัมผัสที่พูดได้ว่า
ดแีล้ว ครัน้เม่ือเวลาผ่านไปนานวนั ผ่านวนั ผ่านสปัดาห์ ยิง่
วนัเวลาเพิม่พนูน�า้เสยีงยิง่ชวนฟัง เห็นได้จากเสยีงร้องและ
เสียงดนตรีที่ทั้งสดทั้งสะอาดของ Joni Mitchell ในแทร็ค 
“A Case of You” (1999 Remastered, DCC GZS-1132) 
และเสยีงเปียนโนใน “The Last Time I Saw Richard” ทีดู่
เป็นธรรมชาตมิากเหลอืเกนิ ส่วน Joni Mitchell กส็ามารถ
เปล่งเสยีงร้องออกมาใสกงัวาลและเป่ียมไปด้วยพลงัได้อย่าง                
เหลอืเชือ่ ในขณะทีเ่สยีงโซโลไวโอลนิของ Itzahak Perman                                                                  
ในแทรค็ Auschwitz-Birkenau (John Williams - Schindler’s                                                                           
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I n - H o u s e Test ■

   
อธิวัฒน์

การเล่นไฟล์เพลงดิจิทัลในทุกวันน้ีน้ัน ต้องเรียกว่า    
ได้กลายมาเป็นหน่ึงในแหล่งโพรแกรมมาตรฐาน
ของนกัเล่นบ้านเรากนัไปแล้วนะครบั เรือ่งนีห้ากนบั
แต่วันแรกๆที่พวกเราจัดงานแนะน�าการเล่นสินค้า  

ในกลุ่มนี้เมื่อปีสองปีก่อนที่นักเล่นส่วนใหญ่ยังงงๆกันอยู่
ว่ามันคืออะไร จนถึงวันนี้นี่ต้องเรียกว่า ตลาดได้เปลี่ยนไป
มากมายเลยทีเดียว สังเกตจากยอดขายของสินค้าในกลุ่ม 
DAC ไม่ว่าจะเป็น NAD DAC 1, NAD D 1050 หรือ 
แอมป์ Digital อย่าง NAD D 3020, D 7050 ไปจนถึง M2 
นั้น ต้องบอกว่าขายดีมากครับ ได้รับความนิยมมากๆเลย

อย่าง DAC นัน้ เราต้องยอมรบัเลยครบั NAD DAC 1    
นัน้ ขายดบิขายดเีหลอืเกนิครบั ด้วยข้อดทีีว่่า เป็น DAC ไร้สาย                                                                        
ใช้งานง่าย Plug & Play ท�างานดีเยี่ยม เสียงดีเป็นยอด 
แถมราคาไม่แพง ท�าให้ชนะใจนกัเล่นหลายๆคน รวมถงึผม
เองด้วยที่ใช้ DAC 1 มาตั้งแต่วันแรกๆเลย เพราะติดใจใน
เสียงที่นุ่มนวลฟังสบาย และที่ติดสุดๆคือการใช้งานแบบ
ไร้สายนี่แหละครับ ที่ท�าให้ติดใจมาก เพราะผมเป็นคนที่
เครื่องเสียงอยู่ทางด้านหน้าห้อง ส่วนคอมฯอยู่ทางหลัง
ห้อง ลากสาย USB ยาวๆมันเกะกะครับ พอได้ DAC 1 
ไร้สายมานี่โดนเลย มันไม่ต้องลากสายครับ ใช้งานสะดวก
สบายจริงๆ สบายจนเสียนิสัยแหละครับ อยากใช้งานแต่ 
DAC ไร้สายเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า อุปกรณ์

ที่พึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง DAC นี่ เทคโนโลยีรวมถึง
ความต้องการทางตลาดมันก็ไปไวเหมือนกับคอมพิวเตอร์
แหละครับ DAC 1 นั้น แม้จะมีความดีเยอะ เสียงก็ดีมาก 
(แม้ทุกวันนี้ผมก็ว่ามันก็ยังเป็น DAC ที่ยังให้เสียงที่ดีน่า
ใช้อยู่) แต่เรื่องสเปคที่รองรับรายละเอียดได้ถึง 16 บิท/
48 kHz นั้น หลายคนก็บอกว่า อยากได้ที่มันมากกว่านี้อีก
หน่อยไหวไหม? 

ค�าตอบก็คือ DAC 2 นี่แหละครับ
NAD DAC 2 เป็น DAC แบบไร้สายที่สืบทอดความ

ส�าเร็จมาจาก DAC 1 โดยตรงครับ โดยส่วนที่ปรับปรุงใหม่
ทีช่ดัแจ้งทีส่ดุกค็อืการเปลีย่นมาใช้ชพิใหม่ของ Burr Brown 
ที่ท�าให้มีขีดสามารถในการรับไฟล์ที่มีความละเอียดสูงสุดที่ 
24/96 (ทีก่ล่องจะระบ ุ24/192 ซึง่หมายความว่า ชพิทีใ่ช้นัน้
เป็นชพิแบบ 24/192 แต่การรบัสญัญาณขาเข้าจรงิๆจะรบัได้
ถึง 24/96 นะครับ) ซึ่งมากกว่า DAC 1 ที่รับได้ถึง 16/48 
ซึง่การรบัไฟล์ทีม่คีวามละเอยีดสงูขึน้ กห็มายถงึรายละเอยีด 
ความสมจริงของเสียงก็จะดีขึ้นตามไปด้วยครับ

และนอกจากจะเปล่ียนใช้ชิพใหม่แล้ว การใช้งานใน
บางส่วนก็ได้รับการปรับปรุงเช่น ตัวส่ง (Transmitter) ที่
ของ DAC1 เป็นแท่งทรงแบนๆใช้งานแบบห้อยๆ จัด
วางไม่ค่อยสะดวก พอมา DAC 2 ก็เปลี่ยนมาเป็นตัวส่ง
ทรง Tower ทีส่ามารถตัง้โต๊ะได้ รปูทรงดดูกีว่าเก่าค่อนข้าง                                                
เยอะเลยทีเดียว

NAD DAC 2
W i r e l e s s  D i g i t a l  t o  A n a l o g  C o n v e r t o r
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เสยีงกลางอบอุน่ เนยีนๆ ผ่อนคลาย บรรยากาศเสยีงกลาง
ดีมาก เสียงแหลมไม่มีค�าว่าจัดจ้านแข็งกร้าวใดๆ จุดนี้ผม
ว่า DAC 2 ท�าได้ด ีมนัท�าให้การฟังเพลงจากไฟล์ธรรมดาๆ
ของเรามคีวามน่าฟังขึน้ ไม่ว่าจะเป็น MP3 หรอื MP4/ACC 
ท่ีเราซือ้ เราดาวน์โหลดหรอืแบ่งจากเพือ่นๆมาเล่นกนั (ซึง่
ผมว่าไฟล์เหล่านีแ้หละทีเ่รามกีนัเยอะทีส่ดุ) อย่างตวัผมเอง
นั้นมีไฟล์ MP3 แจสส์ ที่ได้มากมายก่ายกอง หลายๆแทร็ค 
เปิดแล้วไม่รู้หรอกครับว่าเป็น MP3 อันนี้เรื่องจริง

อย่างผมได้มาอัลบัมนึงจากของ Dextor Gordon ชุด 
The Other Side of Round Midnight ซึ่งเป็นงานที่ออก
มาเสริมจาก OST Round Midnight หนังแจสส์ที่หลายๆ
คนชอบกันเมื่อหลายปีก่อน อัลบัมนี้ผมฟังจนจบชุด นึกว่า
ฟังไฟล์ 24/96 แต่ที่ไหนได้เป็น MP3 ครับ 555 เรื่องจริง 
เพราะเสียงดีมากครับ แค่แทร็คแรก Round Midnight ก็
ให้รูปวงที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นกลองที่กวนๆอยู่
ทางด้านหลังล�าโพงซ้าย เบสส์เล่นอยู่ทางขวา และเวลา
ที่มือเบสส์เก่ียวโน้ตต�่าๆ เสียงเบสส์อิ่มลึกทิ้งลงพื้น เสียง
เปียนโนก็กังวานพอเหมาะ ยิ่งพอเทเนอร์ แซ็กซ์ ขึ้นมานี่
จบเลย เสยีงแซก็ซ์ใหญ่ได้บรรยากาศมากเลย แผ่นนีใ้ห้ใคร
ฟังก็ไม่เชื่อหลอกว่าเป็น MP3 @ 256 KBPS เท่านั้นเอง

ต่อกันที่แทร็คชื่อ Tivoli ต้องปรบมือให้เลยครับ เสียง
ใหญ่ เตม็วง เตม็ห้อง เสยีงเปียนโนใหญ่โตชดัเจน เสยีงฉาบ
ใสกังวานสมจริง โซพราโนเล่นแบบมีบรรยากาศรายล้อม                                                          
ยอดเยี่ยม เบสส์สะอาดลงลึก 

เป็น DAC ที่ให้ความเป็นดนตรีแบบสอบผ่านคะแนน
สูงครับ

จากนั้นผมลองขยับมาเล่นกับไฟล์ 24/96 กันบ้างครับ 

ส�าหรับตัวเครื่องนั้น แทบไม่ต่างอะไรกับ DAC 1 ครับ 
เป็นเครื่องขนาดย่อมๆวางบนฝ่ามือสบายๆ ด้านหลัง       
มีเอาท์พุท RCA ชุบทองมา 1 ชุด, มีช่อง Coaxial Out 
เพื่อให้น�าไปต่อใช้งานร่วมกับ DAC อื่นหรือใช้ต่อเข้าเอ/วี    
รีซีฟเวอร์ ก็ได้เช่นกัน

การใช้งานนั้นง่ายๆครับ ต่อเครื่อง DAC 2 เข้ากับ 
แอมป์แบบปกติ เสียบไฟ จากนั้นก็เอาตัวส่งต่อเข้าช่อง 
USB ที่คอมฯ เมื่อตัวส่งจูนกันเจอกับตัวรับแล้ว ไฟหน้า
เครื่องทั้งสองจะเปลี่ยนเป็นสีน�า้เงิน แค่นั้นก็พร้อมใช้แล้ว
ครบั เพราะระหว่างนัน้ คอมฯกจ็ะตรวจหาไดรเวอร์เองอะไร
เอง สักพักก็จะใช้งานได้

และเพือ่ให้เป็นความมัน่ใจว่าการตัง้ค่าได้ร้อยเปอร์เซน็ต์ 
ผมแนะน�าให้เข้าไปดูการตั้งค่ากันหน่อย ที่รูปล�าโพงของ
คอมฯ เลือกดู properties ตรงหัวข้อ Advanced ดูว่าค่า
เสียงตั้งไว้สูงสุดที่ 24 bit, 96,000 Hz นะครับ 

จากนั้นก่อนฟังเครื่องนี้ ผมก็แนะน�าให้ท�าการทดลอง
สลบัขัว้ปลัก๊ไฟกนัดขู�าๆก่อนครบั ลองกลบัปลัก๊และฟังเทยีบ
ดู ความเหน็ของผมคอื DAC 2 นีแ้ปลก คอืกลบัปลัก๊สองด้าน 
เสยีงค่อนข้างต่างกนั แต่ไม่มด้ีานใดด้านหนึง่ทีแ่ย่ คอืกลบั
ด้านหนึง่ จะให้เสยีงทีอ่ิม่นุม่ เสยีงแหลมนุม่ๆ ในขณะทีอ่กี
ด้านจะได้แหลมใส กลางพุ่งเปิด อันนี้แล้วแต่ความแมทชิง                                                                     
กับชุดที่ใช้อยู่ครับ ผมเองผมชอบแบบนุ่ม ก็เลยใช้ด้านนี้ใน
การทดสอบนะครับ

เสียง

เนือ่งจากการทดสอบ DAC 2 ครัง้นี ้เป็นการสลบัแทน 
DAC 1 ที่ผมใช้อยู่ จึงเป็นการง่ายมากที่จะฟังข้อแตกต่าง
ของทั้งสองเครื่องครับ ตัวส่งตัวรับของสองรุ่นนี้ ใช้แทน
กนัไม่ได้ครบั (ตอนแรกขีเ้กยีจเลก็น้อย เลยลองๆดแูต่ใช้ไม่                                       
ได้ครบั) จดุที ่DAC 2 ฉายแววออกมาแบบจบัได้ในทนัท ีคอื
เนื้อเสียงที่ยังคงแนวทางเดียวกันกับ DAC 1 คือให้ความ
นุ่มนวล อิ่มเอิบ ฟังสบาย แต่ทุ้มของ DAC 2 นี่ อิ่มหนา 
หนักแน่นขึ้นมาอีกจนรู้สึกได้เลยครับว่า เบสส์แน่นหนัก 
กระชับจริงจังและลงได้ลึกกว่า 

อีกจุดที่เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนคือ เวทีเสียงที่กว้าง
ขวางมาก DAC 2 นี่ให้วงกว้างดีจริงๆครับ เวทีเสียงกว้าง 
แผ่ออกไปข้างๆล�าโพงอย่างน่าประทับใจจริงๆ ด้านลึกก็
ไม่ใช่ย่อยเลย ให้ภาพวงเป็นสามมิติดีเกินราคาครับขอบอก

แนวเสยีงโดยรวม ออกไปทางอิม่ หนา นุม่ ฟังสบายๆ 
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ถ้า MP3 @ 44.1 ดีได้ขนาดนั้น 24/96 ก็มิต้องไปคิดมาก
ครับ มันจะเหมือนกระโดดข้ึนไปอีกระดับ ผมลองกับชุด 
Getz & Gilberto ก่อนเลย อัลบัมนี้ได้มาจาก HD Tracks 
24/192 ครับ เล่นกับ DAC 2 ได้ไม่มีปัญหา โดย DAC 
2 จะปรับลงมาเป็น 24/96 โดยอัตโนมัติ เสียงจากอัลบัม
นี้ต้องเรียกว่าขึ้นไปท้าชนแผ่น LP ได้เลย อิ่มนุ่มนวลเป็น
ธรรมชาตดิจีรงิๆ ทีผ่มสงัเกตได้คอื ชิน้ดนตร ีเสยีงร้อง มติิ 
มันมีขนาดที่ใหญ่ อวบอ่ิม มีมวล ดีจริงๆ เสียงร้องของ 
Astrud Gilberto จากแทรค็ The Girl From Ipanema นัน้ มี
ขนาดและสดัส่วนทีด่ ีมบีรรยากาศรายล้อมด ีเสยีงร้องเปิด
เป็นธรรมชาต ิเสยีงเบสส์ เดนิลืน่ๆแบบเนยีนๆนุม่ๆ แล้ว
พอเสียงแซ็กซ์ของ Stan Getz ขึ้นมานี่... แหม มันได้เลย                                               
ใหญ่เต็มฝาบ้าน รายละเอียดดีเยี่ยม ฟัง 24/96 นี่ มันดีด
ไปอีกระดับจริงๆครับ

ขยับมาฟังคันทรีย์ร็อคขวัญใจคนไทยกันบ้างกับ The 
Eagles 24/192 จาก HD Tracks เช่นกนั ผมเปิดกบั Take the 
Easy กันก่อน เสียงน่าฟังดีครับ กีตาร์โปร่งให้รายละเอียด                                                                           
ดี เสียงร้องดี เบสส์แน่น เสียงสะอาด แยกแยะดีจริงๆ ซึ่ง
กับดนตรีร็อคน้ีก็ถือว่าโอเคครับ ยิ่งพอข้ึนแทร็ค Witchy 
Woman ขึ้นมานี้ แจ่มเลยครับ เร่งเสียงดังขึ้นไปอีกหน่อย 
ฟังเสียงตีกลอง Tom ตอนต้นเพลง ตึ้งๆๆ โอ้ มันแน่น 
ห้องสะเทอืนสะใจดจีงั เสยีงกว้างดมีาก เสยีงร้องของ Don 
Henley กับคอรัสขึ้นมานี่ เอ็คโค่บานเลยครับ ใส่มาเยอะ
เชียว ซ่ึงพอใส่มาเยอะ DAC 2 ก็ถ่ายทอดออกไปตามนั้น
ละครับ เรียกว่าความเที่ยงตรงดีมาก ฟังเพลงร็อคมันส์ดี
ครับ ซึ่งหากจะให้หาจุดติเล็กๆน้อยๆ ผมก็ว่าในบางจุดที่มี
ดนตรีโหมซับซ้อนข้ึนเยอะๆ ก็อาจจะมีการสับสนหรือเกิด

อาการอั้นๆหรือกร้าวขึ้นไปนิดหน่อยอยู่บ้างครับ ซึ่งจุดนี้
ต้องไปเทียบกับ DAC ระดับแพงอย่าง M51 โน่นนะครับ 
ถึงจะพอเห็นได้เท่านั้นเอง

โดยรวมแล้วเป็น DAC ที่ให้เสียงที่ฟังสบาย ฟัง            
ได้หลากหลาย ไม่เหนื่อยกับความเป็นดิจิทัล นุ่มแต่ก็แฝง                                                               
ไว้ด้วยรายละเอียดที่ดี เสียงเป็นธรรมชาติ ฟังผ่อนคลาย   
นุ่มนวล น่าฟัง เสียงกว้างขวาง และเล่นกับไฟล์เพลงที่        
หลากหลาย ไม่ซเีรยีสว่าต้องไฟล์ดไีฟล์เด่นไฟล์แพงครบั MP3 
ถ้าไม่บบีมาแย่เกนิไป เจอกบัเครือ่งนีไ้ปกฟั็งสบายๆครบั

สรุป 

โจทย์ที่น่าล�าบากใจของ DAC ที่มีราคาไม่แพงคือใน
กลุ่มไม่เกินสองหมื่นบาท (DAC 2 อยู่หมื่นกว่าบาท)  คือ
ท�าไงให้เสียงดิจิทัลที่มาจากคอมฯนั้น ไม่แห้ง ไม่หยาบ ไม่
จัด ให้ความน่าฟัง เป็นดนตรี ผมฟัง DAC หลากยี่ห้อใน
ระดับราคานี้มาค่อนข้างเยอะ บางรุ่นสเปคดีกว่า DAC 2 
มาก แต่เสียงกลับไม่น่าฟังเท่า เรียกว่าดีที่สเปค แต่เสียง
ไม่โดน อะไรประมาณนั้น ผมว่าตรงนี้จ�าเป็น ข้อได้เปรียบ                                                       
ของ NAD คือ Engineer เขาฟังเป็น จูนเสียงเป็น มี
ประสบการณ์ในการท�าเครื่องเสียงมานาน การท�า DAC 
มาเครื่อง จับ DAC Chip สเปคดีๆมาใส่ มันไม่ยากหรอก
ครับ แต่ท�าอย่างไรให้เสียงมันออกมาน่าฟังนี่สิครับที่ยาก 
บางครัง้สเปคไม่ต้องเลศิหร ูกใ็ห้เสยีงทีด่ไีด้ DAC 2 นีแ่หละ
ครับเป็นตัวอย่างที่ว่านั้นเป็นอย่างดี

ไม่เชือ่มาลองฟังกันดคูรบั เปิดใจให้กว้าง แล้วมาลองครบั
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ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่า ทุกวันน้ีแหล่งโพรแกรมที่
เพิ่มบทบาทความส�าคัญในการฟังเพลง/ดูหนังในบ้าน 
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายนั้น กลับกลายเป็น “โทรศัพท์
มือถือ” ไปซะได้
เรยีกว่าการก่อก�าเนดิของ Smartphone นัน้ เป็นอะไรที่

พลกิโลกกนัจรงิๆ ไม่ใช่เฉพาะกบัการพลกิชวีติประจ�าวนัของ
ประชากรโลกให้เปลีย่นไปอย่างมากมายแล้ว การรบัฟังความ
บันเทิงอย่างการฟังเพลงนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างยิ่ง ด้วย
เทคโนโลยขีองการเป็นคอมพวิเตอร์ มอืถอื ของสมาร์ทโฟน                                                                         
ซึ่งท�าให้การฟังเพลงของเราเปลี่ยนไปมากจริงๆ

อย่างตัวผมเอง อยู่บ้านนี่ หากไม่ได้ประจ�าอยู่หน้า
ซิสเต็มหลักฟังอะนาล็อกอย่างแผ่นเสียงแล้ว ส่วนที่เหลือ
คอืการฟังเพลงผ่านเครือ่งมอืถอืเกอืบล้วนๆ ตัง้แต่ตืน่นอน 
ผมจะเปิดเพลงจากมอืถอืออก Bluetooth ผ่านเข้า OutCast 
BlueCast ส่งสญัญาณเข้าแอมป์ตวัเลก็ๆ เปิดฟังเสยีงเพลง
จากรายการ Internet Radio อย่าง Jazz Radio เป็นหลัก 
พออาบน�้าแต่งตัวเสร็จ ก่อนจะมาท�างาน ก็มานั่งกินกาแฟ
กับอาหารเช้า ผมก็จะย้ายการเชื่อมบลูทูธจากมือถือ ไปเข้า
เครื่องรับบลูทูธของ iBT 300 ฟังรายการเดิมไปเรื่อยๆจน
พร้อมออกเดินทาง (สารภาพว่าบางทีก็ฟังเพลินจนออกมา
ท�างานสายครับ อิอิ) 

ชีวิตผมจะวนแบบนี้เรื่อยไปครับ หากวันไหนอยากจะดู
หนงั ผมจะใช้มอืถอืในการ Stream หนงั HD ทีเ่กบ็เป็นไฟล์

ไว้จาก NAS ออกมาเล่นผ่านตัว Dongle Google Chrome 
Cast ออกทีวี โดยเล่นกันง่ายๆคือ ต่อช่องหูฟังของทีวีมา
เข้าท่ีแอมป์ ด้วยสาย Mini-RCA นั่นเอง (เนื่องจากห้อง 
ดูหนังผมมีเนื้อที่จ�ากัด ผมจึงดูหนังในแบบ 2-แชนเนล 
เท่านั้นครับ) 

จะเหน็ว่าความบนัเทงิเกอืบทัง้หมดทีผ่มใช้ในบ้านนัน้ มี
มือถือมามีส่วนแทบทั้งสิ้น 

และก็เหมือนคนเล่นเครื่องเสียงทั่วๆไป ที่หากมีอะไร
ที่จะปรับปรุงคุณภาพการเล่นการฟังให้ดีได้ ผมก็จะหามา 
อย่างเช่นการเล่นบลูทูธ AptX จากเครื่อง iBT 300 กับการ
ต่อสญัญาณเสยีงจากช่องหฟัูงของทวี ีมาเข้าทีแ่อมป์นัน้ ผม
พบคอขวดอยูอ่ย่างคอื สายสัญญาณแบบ Mini-RCA (ปลาย
ด้านหนึง่เป็นแจค็หฟัูง อกีด้านเป็น RCA ตวัผู)้ ทีผ่มใช้แบบ
สายแถมสีด�าแดงอยู่ ใจหนึ่งก็คิดว่ามันไม่น่าซีเรียส เพราะ
เราไม่ได้เล่นได้ฟังแบบซีเรียสกับจุดนี้ แต่อีกใจหนึ่งก็สงสัย
อยู่ว่ามันจะดีไหม ถ้าเราหาสายดีๆมาเปลี่ยน

ทนีีห้ากจะหาสายดีๆ มาเปลีย่น ทางเลอืกกค็งไม่พ้นกบั
การ DIY คอืหามนิแิจค็กบั RCA มาประกอบเข้ากบัสายน�า
สญัญาณแบบทีเ่ราต้องการ ซึง่คดิๆไปก็ไม่เวิร์ค เพราะสาย
ดีๆมันเส้นใหญ่ เอามารวบให้ด้านหนึ่งเป็นหัว Mini Jack 
ตัวเมียนั้น เป็นเรื่องล�าบาก และแม้จะท�าได้ ก็คงไม่สะดวก
ในการใช้ เพราะมันหนัก โยกเยก ใช้ไม่ได้นานก็คงหลุดพัง 
(จรงิๆมปีระสบการณ์ครบั) หรอืไม่เครือ่งกย็กล้อเพราะสาย

Supra MP Cable Mini-Plug to RCA
คู่  แ  ท้  มิ  นิ  แ  จ็  ค
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เต้นเกินไป เสียงเฉลี่ยที่ได้ฟังออกมานั้น เบสส์เขาดีจริงๆ
แหละ นุม่นวลอิม่เอบิลืน่ไหลและลงลกึ ในขณะทีเ่สยีงกลาง                                                                            
นุม่นวลสะอาด เปิด น่าฟังมาก และทีม่าแปลกสดุคอืแหลม
ครบั มาแนวหวานใสเนยีนน่าฟังจรงิๆ เรยีกว่าผ่าเหล่าผ่ากอ                                                                    
แนวใสโปร่งของ Supra กันไปเลยละ

หลังจากฟังไปได้พักหนึ่ง ผมก็เปล่ียนซิสเต็มครับ ไป
ลองต่อตรงช่องหูฟังจากทีวี ดึงไฟล์เพลงจาก NAS มาลง 
Chrome Cast ออกจากช่องหูฟังของทวีีเข้าแอมป์ ถอดสาย
แถมอันเก่าออก แล้วเอา Supra เข้าแทน ... แหม เสียง
อิ่ม มาครบเครื่องดีจริงๆ เรียกว่าไม่ต้องไปเทียบกับสาย
แถมเลยครับ เสียงดีน่าฟังกว่ามากมาย ทั้งอิ่มเอิบนุ่มนวล 
ลื่นไหล หวานใส ชิ้นดนตรีใหญ่ขึ้น สเกลใหญ่ขึ้น เบสส์ลง
ลึกขึ้น แหลมสะอาดใสพลิ้วขึ้น กลางก็เปิด โฟคัสชิ้นดนตรี
เป๊ะขึ้นมาหมด

จากนั้นก็ลองปรับมาดูหนังกันครับ อย่างที่คาด เสียง
เบสส์แน่นหนักลงลึกสะใจขึ้นเยอะ เสียงกลางก็อิ่มหนาขึ้น 
วงกว้างขว้าง มติ ิโฟคสั นิง่ขึน้เยอะเลย เรยีกว่าฟังได้อรรถรส                                                                       
ขึ้นมากครับ

เรียกว่ากลับไปใช้สายเดิมไม่ได้เลยล่ะครับ 
สรุป คืองานนี้ต้องซื้อสองชุด สองเส้นมาใช้ครับ ผม

ค่อนข้างแปลกใจกับแนวเสียงจาก Supra เส้นนี้ที่ค่อนข้าง                                                  
แหวกแนวครับ จากใสโปร่ง มาเป็นนุ่มหนาอิ่ม ผมมองว่า 
Supra เข้าใจที่จะจูนเสียงสายนี้ ให้เหมาะกับการใช้งาน
กับเครื่องมือถือสมาร์ทโฟนที่บางทีเนื้อเสียง ความเนียน 
ความฉ�่าอิ่ม ยังไม่ค่อยจะดีนักครับ การที่ท�าสายที่ตีแผ่มาก
ไป อาจจะฟ้องความผิดเพี้ยนจนไม่น่าฟังก็เป็นไปได้ ซึ่ง
การจูนเสียงให้ผ่อนคลาย นุ่มนวลแบบนี้ มันเพิ่มความน่า
ฟังให้กบัแหล่งโพรแกรมจ�าพวกมอืถอื และคอมพวิเตอร์ได้ดี                                                
ทีเดียว (แต่ก็ไม่ได้ ท�าให้ขุ่นเบลอร์ กลบเกล่ือนนะครับ) 
เรียกว่าฟังแล้วความเป็นดนตรีจากแหล่งโพรแกรมเหล่านี้
นั้นดีขึ้นมามากครับ

แนะน�าเลยครับ กับทุกท่านที่ท�าการต่อระบบด้วยสาย 
Mini-RCA โดยเฉพาะทีใ่ช้เครือ่งรบับลทูธู iBT300 อย่าให้สาย                                                                          
แถมมาเป็นคอขวดครับ ลองหาสาย Supra รุ่นนี้มาลอง
เปลีย่นดคูรบั เหน็ผลแน่ๆ ราคาไม่แพง รบัรองว่าเป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่ามากๆครับ 

หนักเกิน ทีน้ีจะใช้สายเล็กๆก็ไม่ไหว เพราะก็จะกลายเป็น
สายคุณภาพต�่าไปอีก เดินดูหลายเจ้า ก็รับไม่ได้ เพราะมัน
ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับสายแถมที่มากับเครื่อง iBT300 เท่าไหร่

สดุท้ายโชคดคีรบั ฝ่ายสตอ็คแจ้งเข้ามาว่า มสีาย Supra 
MP-RCA เข้ามารุน่หนึง่ ผมไปดแูล้วเข้าแกป็ไปหมด ตัง้แต่
ขนาดสายท่ีไม่หนาใหญ่เกินไป หัวแจ็คขนาดพอเหมาะ 
คณุภาพงานด ีราคารบัได้ไม่สงูมาก จงึขอเอามาลองดคูรบั

สาย Supra รุน่นี ้ข้อมลูทาง Supra ไม่ได้บอกอะไรมาก
เลยครับ บอกแค่ว่าเป็นสายชีลด์เท่านั้น ส่วนอื่นไม่มีบอก 
เท่าทีด่ดู้วยตากเ็หน็ขัว้แจค็ RCA หน้าตาโอเคครบั มนิแิจค็                                                           
ชบุทองกด็ดู ีตวัสายพบังอได้ดไีม่แขง็เกนิไป ฉนวนด้านนอก
สีขาวเรียบๆง่ายๆ ไม่มีสกรีนใดๆทั้งสิ้น

ด้วยความไม่คดิมาก ผมกเ็อามาเสยีบแทนสายเก่าของ 
iBT 300 เลยครับ จัดแจงต่อฟัง Jazz Radio ผ่านมือถือ 
Samsung Galaxy S5 เปิดขึน้มา แทรค็แรกๆกเ็หน็ผลเลย
ครับ เสียงอิ่มนุ่มแน่นขึ้นชัดเจน แปลกใจจริง ปกติเวลา
เราเอาสาย Supra เข้าระบบนี่ ส่วนใหญ่เราจะคาดหวังถึง
เสียงที่โปร่ง ใส กังวาน กลางแหลมพลิ้วข้ึน แต่นี่กับสาย
รุ่นนี้ เสียบเข้าไป สิ่งแรกที่พบเลย คือ เบสส์ที่อิ่ม หนา นุ่ม 
สะอาดขึ้นอย่างชัดเจนครับ ชอบจริงๆมาแนวนี้นี่ มันช่วย
เตมิความอิม่ของเสยีงทุม้ทีเ่ป็นจดุอ่อนของเสยีงจากการฟัง
บลูทูธได้ในทันทีเลย

ผมฟังไปหลายๆเพลง เพ่ือไม่ให้รู้สึกว่าเป็นการตื่น
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I n - H o u s e Test ■

   
อธิวัฒน์

Velodyne vTrue
S t u d i o  H e a d p h o n e

ของเสียงเบสสในแบบที่หูฟังอื่นๆให้ไม่ได้ ซึ่งเมื่อฟังติดต่อ
กันนานๆ ผมก็อยากที่จะรู้ว่า แล้วรุ่นท็อพอย่าง vTrue นี่
ล่ะ เสยีงเขาจะขนาดไหน กเ็ลยยเุจ้านายให้ลองสัง่มาลองดู 

แล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนี่แหละครับ

รูปโฉม

vTrue นั้นเป็นหูฟังแบบ Full Size ขนาดค่อนข้างใหญ่
ครบั เป็นแบบครอบหสูนทิทัง้ใบห ูรปูร่างภายนอกนัน้ต้อง
บอกว่าสวยเท่มาก ด้วยดีไซน์แบบรูปทรงด้านนอกคล้ายๆ
กึ่งหยดน�้า กึ่งแอปเปิล สวยจริงด้วยพื้นผิวสีเงินปัดลาย
เสี้ยน ท�าจากอะลูมิเนียม น�้าหนักเบาแต่แกร่ง โดยวัสดุ
รองรับใบหูและส่วนคาดศีรษะนั้น เป็นหนังสีเบจ เดินด้าย
ขาว สวยมาก ดูๆไปได้อารมณ์เหมือนเบาะรถสปอร์ตหรูๆ
ก็ไม่ปาน ส่วนรองรับหูนั้นท�าได้ดีมากครับ ครอบพอดีๆ มี

เรยีกว่าเป็นกระแสทีแ่ผ่กว้างกระจายไปอย่างเป็นปรากฎ-                                      
การณ์ทีเดียว ส�าหรับการขยายตัวของตลาดหูฟัง                           
หรือ Headphone ที่ได้รับการตอบรับทั้งจากนักเล่น 
และผู้ผลิตกันอย่างที่เรียกว่าน่าตื่นตะลึง
เพราะตอนนีห้ากดกูนัดีๆ แล้ว ผูผ้ลติเครือ่งเสยีง/ล�าโพง 

แบรนด์หลักๆมากมาย ตั้งแต่ระดับล่างยันไฮ-เอ็นด์ ก็หัน
ออกมาท�าสินค้าในกลุ่มหูฟังออกมาสู่ตลาดกันมากมาย
มหาศาล จนเลือกกันแทบไม่ถูกกันเลยทีเดียว เพราะมี
มากมายไปหมด เวลาเข้าร้านขายหูฟังนี่ เจอแขวนเรียง
กันเป็นหลายร้อยรุ่นแล้วเลือกไม่ถูก

ซึ่งหากจะว่ากันตรงๆแล้ว ผู้ผลิตที่กระโดดมาท�าหูฟัง
นั้น เราก็ต้องยอมรับว่ามีทั้งท่ีต้ังใจท�าจริงๆกับท�ากันตาม
กระแส แบบหลงันีว่่าง่ายๆไปหาโรงงาน OEM มา จ้างทมี
ดไีซน์ แล้วกแ็ปะตราสญัลกัษณ์ยีห้่อตวัเองเข้าไป เท่านัน้ ก็

ขายออกได้โดยอาศัยชื่อชั้นของ
สินค้าตัวเองเป็นตัวช่วย ในขณะ
ที่อีกกลุ่มนั้น ก็เอาจริงเอาจังกับ
การออกแบบดีไซน์แบบไม่ให้เสีย
ชื่อ ยกตัวอย่างก็เช่นหูฟังจาก 
NAD/PSB ทีวิ่เคราะห์วิจัยกันเป็น
ปีๆ เพือ่ให้ได้หูฟังทีด่ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะดี                 
ได้ในงบประมาณ

ทางด้าน Velodyne เองกเ็ช่น
กนั ด้วยชือ่ชัน้ของแบรนด์นัน้ ไป
เอาหูฟัง OEM ที่ไหนมาปิดยี่ห้อ
ตัวเองก็ขายได้แล้ว เพราะชื่อ
แบรนด์แบบนี้ ใครก็อยากได้มา
ติดแนบใบหูกันทั้งนั้น โดยฉพาะ
กลุ่มแฟนพันธุ์แท้ 

แต่ผมก็มั่นใจว่า ด้วยประสบ-
การณ์ ศักดิ์ศรีของแบรนด์ Ve-
lodyne คงไม่ท�าอะไรแบบนั้น
หรอก เพราะตั้งแต่ออกหูฟังและ
เราน�าเข้ามาลองตลาดสองรุน่ คอื 
vFree กับ vPulse ผมได้ฟังแล้วก็
ต้องบอกว่า มันมีเอกลักษณ์ของ
ความเป็น Velodyne อย่างเต็ม
เปี่ยม โดยเฉพาะในแง่ของเสียง
เบสส์ ทีต่อบสนองความมนัส์สะใจ
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ทีนี้เสียงเปลี่ยนไปหมดเลยครับ 
ผมต่อ vTrue เข้ากับมือถือ Galaxy S5 เป็นหลักครับ 

ซึ่งความไวระดับ 96 ดีบี ของ vTrue นั้น สามารถฟังจาก
เครือ่งได้เลย ทีร่ะดบัเสยีงประมาณ 80 เปอร์เซน็ต์ ซึง่ถอืว่า
เป็นมาตรฐานครับ ไม่ถือว่ากินวัตต์มากมายอะไร มือถือ
ทัว่ไปเล่นได้ไม่ต้องอาศยัแอมป์แยก (แต่มัน่ใจว่าหากเล่นกบั
แอมป์หูฟังดีๆ แยกอีกอย่าง NAD D 1050 ก็จะดีขึ้นไปอีก
มาก) ผมฟังเพลงทัง้จากในตวัเครือ่งเอง, ดงึเพลงจากระบบ 
Network NAS บ้าง ฟังจาก Internet Radio บ้าง คละๆกัน
ไปทั้งเพลงไทย จีน ฝรั่ง แจสส์ พ็อพ คลาสสิค ออดิโอไฟล์                                                     
ไล่ไปถึงโมโน  

เสียงจาก vTure เมื่อพ้นการเบอร์นฯแล้ว ก็ต้องบอก
ว่าเป็นเสียง “เฉพาะทาง” ที่ผมมั่นใจมากว่าคนที่ชอบ ก็จะ
บอกว่าใช่เลยครับ! 

ที่ชอบนี่คือ คนที่ชอบความเข้มข้น หนักแน่น อิ่ม
หนา อวบอัด มีเนื้อมีหนังของเสียงเบสส์ ผมรับประกันว่า
ต้องชอบแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ ก็นี่มันหูฟังจากคนท�า
สับ-วูฟเฟอร์นิ จะให้เบสส์บางๆเรียบๆแบบล�าโพงวางหิ้ง                                                    
มันก็คงเป็นเรื่องตลก ดังนั้นสิ่งที่คุณคาดหวังได้และจะ
ได้รับ คือหูฟังที่ให้เสียงเบสส์ได้เยี่ยมมากๆ เยี่ยมในแบบ
สะใจนะครับ สะใจกับเบสส์เป็นลูกๆ หนา ใหญ่ ไม่ใช่มา
แบบตงึๆไวๆเนยีนๆสะอาดๆ ถ้าชอบแบบนัน้ PSB M4U 2     
รอท่านอยู่ครับ

แต่ถ้าท่านชอบเสียงจากหูฟังทีฟั่งแล้วเหมอืนฟังล�าโพง
วูฟเฟอร์ 15 นิ้วคู่ แบบออกวินเทจๆหน่อยนะ

ต้องโดน vTrue ครับ
เพราะเบสส์แบบนี้ครับ ผมจึงมีความสุขมากกับการฟัง

แจสส์สแตนดาร์ด, บบีอ็พ, ฮาร์ดบอ็พ, Bluenote, Prestige 
ฯลฯ เหลอืหลายครบั เสยีงดบัเบลิ เบสส์ หรอือะคสูตคิ เบสส์ 
มันอิ่มหนาได้เนื้อได้มวล ได้บรรยากาศดีจริงๆครับ

ในย่านเสียงกลาง ต่อเนื่องขึ้นมาจากเบสส์ เนื้อเสียง
กลางค่อนข้างไปทางอิม่นวลครบั บ่งบอกแนวเสยีงของหฟัูง                                   
รุ่นนี้ว่า ใครชอบหูฟังเสียงโปร่งๆใสๆให้บายไปได้เลยครับ 
แต่ใครชอบฟังเสียงกลางแบบหนาๆ อวบๆ ขยี้ฟองเบียร์
หน่อยๆ จะชอบครับ ว่าแล้วขยับเสียงจากคุณ Diana 
Krall สักหน่อย เสียงร้องนุ่มๆแหบๆเรื่อยๆแบบนี้แหละ
ครับ เหมาะกับ vTrue ดีนัก มันได้เนื้อหนัง ได้มวลน่า
ฟังดีครับ ฟังงานชุด Quite Night ดูครับ เสียงร้องลอย
หลุดออกมาจากวงดี เบสส์ที่เดินนุ่มหนาเป็นลูก ขึ้นรูปชัด               

ความนุม่นวล ไม่ร้อนมากมายอะไร สวมใส่แล้วกระชบัก�าลงัดี 
ไม่บีบเค้นจนร�าคาญ ที่ส�าคัญคือ ใส่ไปนานๆเมื่อเราชินๆ
เข้า ก็จะรู้สึกเหมือนไม่ได้สวมใส่อะไรอยู่ ซึ่งเป็นข้อดีของหู
ฟังที่ออกแบบมามี Ergonomic ที่ดีครับ

ไดอะแฟรมทีใ่ช้นัน้ มขีนาดใหญ่ถงึ 50 มม. เพือ่ตอบสนอง                                                                             
เสยีงเบสส์ในแบบ Low Ditorsion หรอืความเพีย้นต�า่ ในแบบ
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ Velodyne โดยตวัไดอะแฟรมมกีารจนู
ไว้ด้วยวัสดุกรองเสียงแบบต่างๆ เพื่อให้ได้การตอบสนอง                                                                   
ความถี่ตามสเปคคือ 10-20 kHz ซ่ึงวัสดุกรองชั้นนอกสุด
นั้นเป็นผ้าตาข่ายสีฟ้าเข้ม ตัดกับหนังสีเบจและครอบสีเงิน 
แบบว่าเข้ากันดีจริงๆ 

จุดเด่นอีกจุดคือ สายที่ให้มาเป็นสายที่หุ ้มด้วยด้าย
สนี�า้เงนิถกั กลายเป็นสายหุม้ผ้าทีส่วย ทนทาน และได้อารมณ์                                                                              
วนิเทจเพิม่ขึน้มาอกีหน่อย เรยีกว่าด ู“เก๋า” ดคีรบั ซึง่สายที่
ให้มานี้มีทั้งแบบมาตรฐาน และแบบที่มีรีโมทควบคุมเสียง
ใช้กับ iPhone ได้เช่นกัน

Specifications:

■ ■■ Driver size: 50 mm
■ ■■ Frequency response: 10 Hz-20 kHz
■ ■■ Sensitivity: 96 dB/1 kHz/1 mW
■ ■■ Impedance: 24 Ω
■ ■■ Power handling: 100 mW

■ ■■ Transducer type: Dynamic
■ ■■ Weight: 10.6 oz., without cable

เสียง

ก่อนอ่ืนต้องบอกก่อนเลยว่า หูฟังรุ่นนี้ต้องการการ
เบอร์น-อินที่นานนนนน มากครับ ขอบอกว่า ไม่น้อย
กว่า 100 ชั่วโมงแน่ๆ เสียงตอนแรกหากต่อฟังกันแบบไม่
เบอร์นฯ รับรองได้ว่า เอาออกมาวางเก็บได้ในทันที เสียง
มันจะออกทึบครับ ทู่ๆ เบสส์หนืดๆอื้อๆ ฟังแล้ว โอ้มาย 
กร้อด ไม่หวาย ไม่หวาย อันน้ีไม่ต้องตกใจครับ รออีกสัก
หน่อย เบอร์นอีกสักนานๆแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปครับ

ผมเองนัน้ฟังครัง้แรกเกดิอารมณ์นีแ้หละ แต่ด้วยความ
สงสัย ก็เลยเอามาเสียบช่องหูฟังของเครื่องเล่นซีดีที่บ้าน 
เปิดแผ่น Purist Audio Enhancer จัดการเบอร์นๆๆและ
เบอร์น ช่วงกลางคืนวันละ 7-8 ชั่วโมง ทิ้งไว้อยู่สามส่ีวัน 
จนคิดว่าน่าจะไหวแล้ว ก็เอามาลองฟัง
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เครือ่งสายแยกแยะไม่ตดิเป็นพรดื 
ฟังดีจริงๆครับ 

เสยีงแหลม อาจจะไม่ใสกรุง้กริง้                                                        
กระจ่างซิบๆนะครับ บอกไว้ก่อน 
ปริมาณเสียงแหลมออกแนวนุ่ม
นวล มีปลายแหลมติดอยู่ก�าลังดี
พอเหมาะพอสม จะว่าไปมันก็ใส
อยู่นะครับ ผมลองเสียงฉาบแฉ
จากแผ่น Art Pepper “New York 
Album” แทร็ค “A Night in Tu-                                                    
nisia” เสียงเคาะฉาบต้นเพลง                                             
นั้นมีความสะอาดสะอ้านดี บรร-                                               
ยากาศดี ความใสดี แต่ปริมาณ                                            
อาจจะไม่เท่ากับหูฟังที่นี้ใสจัดๆ

หลากหลายที่ สุดครับ นักเล ่น
เครื่องเสียงส่วนใหญ่ก็จะจัดหา
มาเก็บกันไว้คนละคู ่สองคู ่ครับ 
เพราะราคาก็ไม่สูงมาก และการ
ฟังหูฟังนั้นก็เป็นการให้อารมณ์
ที่ดีอีกแบบที่หาไม่ได้จากการฟัง
ระบบเสียงจากล�าโพง โดยเฉพาะ
การถ่ายทอดรายละเอียดเล็กๆ
น้อยๆทีเ่ข้าถึงได้ง่ายกว่า เพราะไม่
ต้องไปสูญเสียกับอะคูสติคในห้อง 

ซึง่หฟัูงนัน้กเ็หมอืนกบัล�าโพง
ทั่วๆไป คือให้เสียงที่แตกต่างกัน
ไปตามสไตล์การออกแบบของ
แต่ละผู้ผลิต ส่วนหูรุ่นไหนจะโดน
ใจใคร ก็ต้องไปนั่งทดลองฟังกับ
เครื่องของตัวเองกันนานๆ

อย่าง Velodyne vTrue รุ่น
นี้ ถ ้าถามผมว่ามันเหมาะกับ
รสนิยมแบบไหน ผมบอกได้เลย
ว่า มันเป็นหูฟังที่เหมาะมากๆกับ
นักฟังที่ชอบเสียงแบบ อิ่มหนา 
เข้มข้นหนักแน่น นักฟังที่ชอบ
ดนตรีที่หนักแน่น จริงจังสะใจ 
เน้นทุ้มมากหน่อย กลางเนียนๆ
อุ่นๆหน่อย แหลมก�าลังดี ไม่ใส
มากมายอะไร แต่ให้ปริมาณที่พอ
เหมาะ คนที่จะชอบก็ต้องนักฟัง
ที่ชอบฟังเพลงร่วมสมัยจากแจสส์ 
ไปพอ็พสมยัใหม่ (ลองฟังเบสส์ไลน์ 
ฝีมอื Nathan East ในเพลง “Get 
Lucky” ของ Daft Punk แล้วจะ
เข้าใจครับ) ไปจนถึงเพลงแรงๆ 
Drums and Bass ดูครับ 

แล้วจะรู้ว่า Velodyne vTrue 
เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับ

นะครับ คือมีให้ได้ระดับที่เที่ยง
ตรงเป็นมอนิเตอร์ดี แต่กับแทร็ค         
นีต้้องบอกว่า ทุม้นัน้เยีย่มจรงิ ทิง้
ตัวลงลึกดีมาก เสียงกลางเสียง
แซ็กซ์ก็มีความเที่ยงตรงดีครับ

สุดท ้ายผมก็ป ิดด ้วยแจสส ์
มาตรฐานดั้งเดิมของนักเล่นยุค 
80 อย่าง Grover Washington Jr. 
“Winelight” ครบั แทรค็แรกกบ็อก
ได้เลยว่า เบสส์หนาอิ่มแน่น คือ
จุดแน่นของหูฟังรุ่นนี้แหละ จุดที่
สองคือเสยีงกว้างขวาง รปูวงแทบ
จะอ้อมไปหลงัใบห ูเสยีงกลางเปิด
สะอาด แหลมใสก�าลังดี อืมเสียง
ลงตวัครบั จะผดิไหมว่าผมว่าเสยีง
มันเหมือนฟังล�าโพงมอนิเตอร์ 
วนิเทจ วฟูเฟอร์ 12 นิว้ สาม-ทาง 
ทวีทเตอร์กรวยกระดาษครับ? ผม
ว่าแนวเสียงและบรรยากาศที่ของ
เขาออกมาแบบนั้นจริงๆนะ ใคร
ชอบแนวนี้ลองดูครับ

สรุป

หูฟังนั้น เป็นกลุ ่มอุปกรณ์
เครื่องเสียงที่ ณ ตอนนี้มีความ
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BEGIN AGAIN

ผู้ก�ำกับ: John Carney           
นักแสดงน�ำ: Keira Knightley, 
Mark Ruffalo, Adam Levine

“I don’t know you, but 
I want you all the more for 
that” ท่านที่คุ้นๆกับเนื้อเพลง
ท่อนนี้ แสดงว่าเราเคยดูหนัง
เรื่องเดียวกันค่ะ นั่นคือ Once 
และนี่คือเพลง Falling Slowly 
แนวโฟล์คซองจ๋าๆที่ผู้เขียนฟังกี่
ครั้งก็รู้สึกชอบค่ะ ผ่านมาหลาย
ปี ผู้ก�ากับเรื่อง Once ก็ได้คลอด
หนังที่มีเพลงเป็นองค์ประกอบ
หลักอย่าง “Begin Again” ให้
เราได้ซาบซึ้ง น�้าตาซึมกันอีก
เรื่องค่ะ 

Begin Again เป็นหนังที่ใช้
เพลงเป็นสื่อในการเล่าเรื่อง สื่อ
ความรักในรูปแบบต่างๆ แต่                               
เข้าถงึง่าย เพราะเนือ้เพลงเพราะ                                  
ติดหูและจดจ�าง่ายค่ะ หนัง  
เกี่ยวกับคู่รักของคนสองคนที่
ก�าลังหลงทาง ชีวิตมีแต่เรื่อง
แย่ๆ แต่เมื่อกลับมาเจอกัน ทั้ง
สองต่างช่วยกันซ่อมแซมและ 
เติมเต็มด้วยเพลงรักที่แต่งขึ้น
มาเอง หนังไม่ได้ออกแนวความ
รักชายหญิงเท่านั้นนะคะ แต่
เป็นความรักที่มีความฝันเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย เมื่อมีฝัน ก็มีหวัง 
มีความหวังก็ต้องผิดหวัง เป็นสิ่ง
ที่หนังน�าเสนอค่ะ 

สิ่งที่ชอบมากที่สุดของหนัง
เรื่องนี้ นอกจากเพลงประกอบ
แล้วคือนักแสดงค่ะ Keira 
Knightley รับบทเป็นนางเอก
ชื่อ Greta ที่มีเสน่ห์มากกกกก 
ลุคส์ของเคียร่าในเรื่องนี้เซอร์
สุดๆค่ะ ที่อึ้งคือเสียงร้องเพลง
ของเธอที่หวานมากๆ เพิ่มความ
น่ารักทวีคูณเข้าไปอีก นอกจาก
เคียร่าแล้วเราจะได้มีโอกาสชม
การแสดงบนจอเงินครั้งแรกของ 
Adam Levine นักร้องน�าสุดเท่ 
อภิมหากาพย์แห่งความหล่อของ
วง Maroon 5 มารับบท Dave 
แฟนหนุ่มของเกรตาด้วยค่ะ แม้
บทจะไม่ส่งเท่าไหร่แต่ความหล่อ
และเสียงพี่อดัมก็ท�าให้สาวๆที่นั่ง
ข้างๆกรี๊สสสส จิกเบาะด้วยความ
ฟินได้ค่ะ 5555 นอกจากนั้นยัง

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

มี Mark Ruffalo ที่พลิกบทสัตว์
ประหลาดร่างยักษ์ตัวเขียวมาเล่น
เป็นโพรดิวเซอร์ขี้เมา ตกอับได้
อย่างแนบเนียน ไร้ที่ติค่ะ 

โดยส่วนตัวแล้วชอบเนื้อหา
ของหนังนะคะ เรียบง่ายดี ไม่
ต้องตกแต่งอะไรมาก สะท้อน
ความเป็นจริงอย่างเห็นได้ชัด 
อารมณ์อาจจะมีสะดุดบ้าง                            
ง่วงนอนเป็นบางช่วง แต่ก็มี                             
เพลงเพราะๆที่คอยดึงให้
บรรยากาศอบอวลกลับมาค่ะ ไม่
น่าเชื่อว่าพอดูจบ หนัง Feel 
Good เนื้อเรื่องเรียบๆจะท�าให้
คนดูรู้สึกสุข อิ่มอกอิ่มใจได้ขนาด
นี้ค่ะ ลองไปหาดูกันนะคะ แล้วจะ
เชื่อค�าโปรยของหนังที่ว่า “ความ
รัก...จะเป็นเพลงเพราะที่สุดที่
คุณเคยได้ยิน” 

GRACE OF MANACO 

ผู้ก�ำกับ: Olivier Dahan         
นักแสดงน�ำ: Nicole Kidman,   
Tim Roth, André Penvern 

เรือ่งนีเ้รยีกได้ว่าผดิหวงัอย่าง
รนุแรงค่ะ เพราะตัง้ความหวงัไว้           
มากตัง้แต่ดหูนงัตวัอย่าง โชคดี                               
ยงัได้ 5.6 คะแนนจาก IMDb และ                             
เกบ็ไปอย่างละ 1 ดาวกบัเวบ็วจิารณ์
หนงัอย่าง Rotten Tomatoes กบั 
The Guardian  

ตอนแรกก็แอบตะหงิดใจ
เล็กๆแล้วว่าท�าไมหนังเข้าฉาย
ได้แค่ 3 วัน รอบฉายก็ดูบางตา
อย่างผิดสังเกต ทั้งๆที่ตอนนั้น
ก็ไม่มีหนังไหนมาแย่งซีนเลย
ค่ะ พอเข้าไปดูแล้วถึงบางอ้อ 
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Grace Of Monaco เป็นหนัง
แนวชีวประวัติที่สร้างจากเรื่อง
จริงของ Grace Kelly หรือชื่อ
เต็มว่า เกรซ แพทริเซีย เคลลีย์ 
หญิงสามัญที่เป็นนักแสดงชาว
อเมริกันที่เริ่มมีผลงานฮอลลีย์วูด
ตั้งแต่ปี 1950 เริ่มจากซีรีย์ ก่อน
จะเริ่มผลงานจอเงินในบทสมทบ
หญิงด้วยเรื่อง Fourteen Hours 
หนังไม่ได้เล่ารายละเอยีดชีวติของ
เกรซ เคลลีย์ ก่อนหน้านีเ้ท่าไหร่
นักเริ่มเรื่องมาก็ตัดเข้าฉากถ่าย
หนังที่ว่า และตัดเข้าสู่พาดหัวข่าว
ที่เธอเข้าร่วมงานเทศกาลหนัง
เมืองคานส์ และได้รับเชื้อเชิญ                              
จากเจ้าชาย Rainier ให้ไปพบ
ที่วัง ก่อนที่ทั้งสองจะรู้จักกัน 
ตกหลุมรักกัน และลงเอยด้วย
การอภิเษกสมรสในท้ายที่สุดค่ะ 

สิ่งที่หนังเล่าคือเหตุการณ์
ของเกรซ หลังจากแต่งงาน
กับเจ้าชายไปแล้ว โดยมุ่งไปที่
ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ
โมนาโกและฝรั่งเศสในช่วงนั้น 
ซึ่งเจ้าหญิงได้เสนอมุมมองสิทธิ
สตรีที่ท�าให้เรารู้สึกว่าเธอคือ
วีรสตรีที่มากอบกู้เอกราชของรัฐ
โมนาโกอย่างแท้จริง 

ตอนแรกคดิว่าจะเป็นหนงั
ดราม่าจดั แต่เนือ้หากลบัเบา
กว่าทีค่ดิ และถงึแม้จะมเีรือ่ง
การเมอืงเข้ามาเกีย่ว แต่กย็งั
มีมขุตลกสอดแทรกพอให้หวัเราะ
กล้อมแกล้มบ้าง อมืม....แต่มนั
กยั็งฝืดๆอยูด่แีหละน่า ไม่รูส้คิะ 
โดยรวมภาพสวยด ีเสือ้ผ้าหน้าผม
พรเีมีย่มมาก โดยเฉพาะ Nicole                                         
ที่แสดงได้สวย สง่า งดงามสม
กับบทเจ้าหญิงเป็นที่สุดแต่ยัง
ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ค่ะ หนัง
พยายามเค้นอารมณ์มากเกิน
ไป ท�าให้รู้สึกอึดอัด บางประเด็น
ของหนังเช่นเรื่องการเมืองน่า
ติดตาม ดูมีลับลมคมใน น่า
ค้นหา แต่ขาดการปูพื้นด้านการ
เป็นดาราฮอลลีย์วูดของเกรซ จึง
อาจพูดได้ว่าหนังน�าเสนอเพียง

เสี้ยวเดียวของชีวิต แล้วเราก็ไม่
ทราบหรอกค่ะ มันเรื่องที่เค้า
น�าเสนอจริงเท็จกี่เปอร์เซ็นต์กัน
เชียว หนังไม่ได้แย่มากหรอก
ค่ะ ดูเพลินๆได้ ออกจากโรงฯมา
แม้จะจ�าอะไรไม่ค่อยได้เพราะไม่
ประทับใจเท่าไหร่ แต่คิดว่าเป็น
หนึ่งหนังชีวประวัติที่ควรค่าแค่
การเสียเวลานั่งดูค่ะ

MALEFICENT

ผู้ก�ำกับ: Robert Stromberg     
นักแสดงน�ำ: Angelina Jolie,   
Elle Fanning, Sharlto Copley 

Malificent เป็นการน�าเรื่อง
ราวของเจ้าหญิงนิทรากลับมาเล่า
ใหม่ ในอีกแง่มุมที่ไม่เคยปรากฎ  
ในหนังสือนิทาน ซึ่งเรื่องนี้มา
เปิดเผยถึงปูมหลังว่าเธอเป็นใคร 
จากนางฟ้าโลกสวยถึงกลายมา
เป็นนางร้ายในเทพนิยายได้ และ
เพราะอะไรเธอถึงใจร้ายสาปเจ้า
หญิง Aurora แสนสวยของเราให้
หลับใหลเหมือนคนตาย       

มาเลฟิเซนต์เกดิในดนิเเดนที่
มีเเต่ความสงบเเละความไว้ใจกัน 
มาเลฟิเซนต์เติบโตมาพร้อมกับ

จิตใจที่บริสุทธิ์แบบนั้นค่ะ ขณะที่ 
Stefan เติบโตในโรงนา ดินแดน                         
ของมนุษย์ที่เผชิญทั้งความโลภ 
อ�านาจ เเละสิ่งชั่วร้าย โชคชะตา
ท�าให้ทั้งสองมาเจอกันในวัย
เด็กและรักกันเยี่ยงหนุ่มสาวที่
มีความรักเป็นครั้งแรก แต่แล้ว
มาเลฟิเซนต์ก็ถูกหักหลังท�าให้
เธอต้องจมอยู่กับความเศร้าก่อน
ที่จะกลายมาเป็นนางร้ายอย่างที่
เรารู้จักค่ะ

ถือว่าเป็นหนังใหญ่ที่ยังคง
มนต์เสน่ห์แบบการ์ตูน Disney 
ได้ครบถ้วนนะคะ เช่นเรื่องราว
แฟนตาซีย์ระหว่างธรรมะและ
อธรรมที่มีคติสอนใจ ความใส
ซื่อบริสุทธิ์ของตัวละคร และรัก
แรกพบ ในดินแดนที่สวยงามดุจ
ความฝัน มีตัวละครที่มีเสน่ห์ที่
ท�าให้คนดูหลงรักและเอาใจช่วย

จุดเด่นของหนังเรื่องนี้ที่ไม่
พูดถึงไม่ได้เลยคือ การแสดง
ของ Angelina Jolie ค่ะ เธอ
เล่นได้ไร้ที่ติจริงๆ แสดงออก
ทั้งทางสีหน้า แววตา บุคลิก 
เหมาะกับบทมาเลฟิเซนต์ที่
ดูสง่างามและน่าเกรงขาม
อย่างน่าเชื่อถือ ฉากที่ชอบ

มากที่สุดคือฉากที่มาเลฟิเซนต์                              
โดนตัดปีกแล้วร้องไห้ออกมาด้วย
ความเจ็บปวด มันรู้สึกเจ็บปวด
จริงๆนะคะ คือเจ็บตัวที่ปีกหัก
ด้วยแล้วเจ็บใจที่ถูกหลอกด้วย 
พลังจริงๆค่ะ และอีกฉากคือฉาก
ที่มาเลฟิเซนต์เดินนวยนาดเข้า
มาในท้องพระโรง ในงานวันเกิด
เจ้าหญิงแองจีย์หัวร่อต่อกระซิก
ได้อย่างน่ารัก พร้อมกับตัดพ้อ
ได้อย่างเจ็บแสบและสะใจลึกๆ 
ชอบรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะของ
โจลี่มากค่ะ (คารวะ 3 จอก) 

ผู้เขียนออกจากโรงหนังด้วย
ความรู้สึกดี๊...ดี ตามสไตล์หนัง 
Disney ที่ดูมาทุกเรื่องค่ะ หนัง
มีโทนสดใส และมุกตลกๆน่ารัก
ตลอดทั้งเรื่อง เหมาะทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ แม้จะมีมุมดราม่านิดๆ
แต่ก็มีที่มา ที่ไป สอดรับกับเนื้อ
เรื่องได้เป็นอย่างดีค่ะ ผู้เขียนอิน
มากขนาดที่ติดพูดค�าว่า “Well...
Well” ไปเป็นอาทิตย์เลยค่ะ เช่น 
“เว๊ลลล...เวล หิวน�า้จัง” หรือ 
“เว๊ลลล...เวล รถโคตรติดเลย” 
หรือ “เว๊ลลล...เวล เดือนนี้ยอด
ขายจะถึงเป้ามั๊ย” 5555 ค่ะ
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ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี

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

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

เ ข า ถึ ง ไ ด ย า ก

Waterpik Dental Water Jets
และ Water Flosser
เปนการผสมผสานระหวาง
แรงดันน้ำกับการฉีดน้ำเปนจังหวะ
ที่ชวยขจัดคราบแบคทีเรีย
ระหวางซอกฟน

อุปกรณขัดฟน
ทำงานโดยการสั่นเปนจังหวะ

ถึง 10,000 ครั้งตอนาที
สามารถพกพาและใชทำความสะอาด

หลังอาหารทุกมื้อ

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-100E2

Waterpik
Dental
Water Jets
Model:
WP-70E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-360E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-450E2

Waterpik
Flosser
Model:

FLW-220 UK

“อานคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทยกอนใช”

ส น ใ จ เ ป น ตั ว แ ท น จ ำ ห น า ย   ติ ด ต อ

©
 2

01
1 

C
O

N
IC

E 
EL

E
C

TR
O

N
IC

บริษัท โคไนซ อีเล็คโทรนิค จำกัด
4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คูสาย) โทรสาร 02.275.7023
ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด พลาซา โทร. 02.255.6451 • ชั้น 3 ซีคอน สแควร โทร. 02.721.9223
เชียงใหม โทร. 053.222.154 • นครศรีธรรมราช โทร. 075.346.752
e-mail: waterpik@conice.co.th

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. ๓๕๒/๒๕๕๗



O r a l  C a r e  ■  ‘Tooth Fairy’

อาการเสียวฟันเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะ ใคร
ที่มีอาการเสียวฟันอยู่ คงจะรู้ดีว่า เสียว

ฟัน ทรมานไม่ใช่เล่นเลย สาเหตุของอาการ
เสียวฟัน เกิดได้หลายสาเหตุค่ะ เช่น การสึก
ของเนือ้ฟัน, เหงอืกร่น, การแปรงฟันทีร่นุแรง
เกินไป หรือแปรงผิดวิธี เป็นต้น

การเสียวฟันเกิดจากการที่เนื้อฟันไม่มี
อะไรมาปิดหุ ้ม เนื่องจากสูญเสียส่วนของ
เคลือบฟันชั้นนอกไป ก่อนอื่นต้องทราบก่อน
ว่า ภายในเนื้อฟันนี้จะประกอบไปด้วย ท่อ
ฟันขนาดเล็กๆหลายพันท่อ ซึ่งบรรจุไปด้วย
ของเหลว โดยท่อฟันเล็กๆเหล่านี้จะน�าไป
สู ่โพรงประสาทที่อยู ่ด้านในตัวฟันค่ะ เมื่อ
เคลือบฟันชั้นนอกถูกท�าลาย หรือเกิดเหงือก
ร่น จนในทีส่ดุไม่มีอะไรมาปิดหุม้เนือ้ฟันไว้ กจ็ะ
ท�าให้ประสาทรับรู้เกิดความรู้สึกเจ็บปวด เมื่อ
สัมผัสกับอาหาร หรือเครื่องดื่ม ส่ิงเหล่านี้จะ
กระตุ้นประสาทฟันท�าเสียวฟันนั่นเอง...

วิธีการป้องกันไม่ให้เสียวฟัน คือต้องดูแล
รักษาฟันและเหงือกให้แข็งแรงอยู ่เสมอค่ะ 
เพือ่ป้องกนัไม่ให้ผวิเคลอืบฟันถกูท�าลายไป ท�า
ง่ายๆได้โดยการ

■ ■■ แปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี วันละ 2 
คร้ัง เลือกแปรงสีฟันที่มีขนนุ่ม แปรงอย่าง

เบามือ และถูกวิธี
■ ■■ ท�าความสะอาดฟันด้วยไหมขัดฟันเป็น

ประจ�าทกุวนั จะช่วยให้เหงอืกมสีขุภาพแขง็แรง
■ ■■ หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารหรือ

เครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวบ่อยๆ รวมไปถึงน�้า
อัดลม หลังจากทานแล้ว ให้ดื่มน�้าเปล่าตาม
หรือบ้วนปากมากๆ

■ ■■ หมั่นพบทันตแพทย์เป็นประจ�าทุกๆ 6 
เดือน เพื่อตรวจเช็คสุขภาพฟัน

วิธีแก้อาการเสียวฟันง่ายๆมีดังนี้ค่ะ
หลังจากแปรงฟันและบ้วนปากเรียบร้อย

แล้ว ให้บีบยาสีฟันที่ช่วยลดอาการเสียวฟัน 
ปรมิาณเท่าเมด็ข้าวโพด ใช้นิว้ป้ายไปทาบรเิวณ
ที่เสียวฟัน นวดวนทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที 
แล้วบ้วนออก โดยไม่ต้องบ้วนน�้า หลังจากนั้น
ห้ามรบัประทานอาหารหรอืเครือ่งดืม่ 30 นาที 
ถ้าเป็นตอนกลางคนื ก็นอนทัง้อย่างนัน้ได้เลย
ค่ะ เพียงเทา่นี ้อาการเสยีวฟันของคุณจะดีขึน้
ภายใน 2 สปัดาห์ค่ะ แต่หากสาเหตขุองอาการ
เสียวฟันเกิดจากฟันผ ุหรอืฟันแตกร้าว แนะน�า
ให้รีบไปพบทันตแพทย์เพื่ออุดฟัน หรือรับการ
รักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ

เสียวฟัน...
ท   ำ�   ไ   ง   ดี
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เ ฮ ล ธ์  แ อ น ด์  แ ค ร์  ■   ‘หมอสันติภาพ’

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากให้ลูกท่ีเกิดมา
ฉลาดเหมอืนอลัเบร์ิต ไอน์สไตน์ ผูค้ดิค้น

ไปไม่ได้ เพราะกินผิดช่วงเวลาของชีวิต
อาหารบ�ารงุสมองนัน้จะช่วยได้จรงิในระยะ

ที่สมองเด็กก�าลังเจริญเติบโต หรือในระยะเริ่ม
แรกของชีวิตนั้น หลังจากนั้นเมื่อเด็กเริ่มเข้า
โรงเรียนก็สายเกินไปเสียแล้ว เพราะสมอง
เด็กมันเจริญเติบโตเต็มที่เสียแล้ว ไม่ว่าจะมา
กินอาหารบ�ารุงสมองท�านุบ�ารุงเพียงใด มัน
ก็สายไปเสียแล้ว

ความเฉลยีวฉลาดของคนส่วนหนึง่เกิดมา
จากกรรมพันธุ์ เช่น พ่อเป็นวิศวกร แม่เป็น
สถาปนิก ลูกย่อมฉลาด ถึงแม้ว่ากรรมพันธุ์จะ
เป็นตัวก�าหนดขีดขั้นของสติปัญญาก็ตาม แต่
เด็กจะโตข้ึนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเต็มขั้น
หรือไม่ ก็ยังขึ้นกับอาหารที่คุณแม่รับประทาน
ในช่วงทีล่กูอยูใ่นครรภ์ และอาหารทีล่กูก�าเนดิ
มาในช่วงแรกของชวีติซึง่เป็นช่วงทีค่ณุแม่ระอา
มากท่ีลูกอายุก่อน 2 ขวบ ไม่ยอมกินอาหาร 
เนื้อ นม ไก่ ไข่ หมู ปลา ถั่ว ในช่วงเด็กเล็กๆ
เสรมิจากนมแม่ เราจะเหน็ภาพทีแ่ม่วิง่ไล่ต้อน

ป้อนข้าว กล้วย ไข่ ให้ลกูเลก็ๆ 2 ขวบกนิ โดยมี
ลกูวิง่หนจีานข้าว สัน่หวัไม่ยอมกนิไปรอบบ้าน

ถ้าหากในช่วงที่คุณแม่ก�าลังตั้งครรภ์ คุณ
แม่รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ มีปริมาณ
เพยีงพอความต้องการของร่างกาย เน้นอาหาร
โปรตีนจากเนื้อ นม ไก่ ไข่ หมู ปลา ถั่ว เซลล์
สมองของลูกในครรภ์จะสามารถเจริญเติบโต
ได้เต็มที่ เป็นรากฐานที่มั่นคง เมื่อคลอดออก
มาแล้ว สิ่งแวดล้อมดี ได้รับการศึกษาดี มีการ
เล่าเรียน ฝึกฝน ย่อมมีโอกาสที่จะมีสติปัญญา
เฉลียวฉลาดได้เต็มขั้นตามพันธุกรรมก�าหนด

ตรงกันข้าม หากมารดาวัยรุ ่น ทีนเอจ 
ตั้งครรภ์ กินเหล้า สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน 
อดนอน ขาดอาหารโปรตีน ทั้งปริมาณและ
คุณภาพอาหาร คุณภาพของเซลล์สมอง ไม่
อาจจะเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ เมื่อเด็กเริ่ม
เข้าโรงเรียน เซลล์สมองหยุดเจริญเติบโตแล้ว 
จ�านวนของเซลล์สมองเดก็ซึง่ปกตจิะมปีระมาณ 
1 แสนล้านเซลล์ อาจจะมจี�านวนน้อยกว่าเซลล์

อาหาร
บ  ำา  รุ  ง  ส  ม  อ  ง  ใ  ห้  ฉ  ล  า  ด

ระเบิดปรมณู หรือฉลาดเหมือนพอล                                                   
บาร์ตัน ผู้ให้ก�าเนิดล�าโพง PSB จากแคนาดา
ที่โด่งดังที่สุด เพราะความฉลาด พ่อแม่จึง
พยายามปรนเปรออาหารสุดยอดต่างๆให้
ร่างกายและสมองลกู โดยหวงัว่าจะมพีฒันาการ
ที่ดีขึ้น โตแล้วจะฉลาด นั่นคือให้กินอาหาร
บ�ารุงสมอง

อาหารที่เชื่อกันว่าช่วยบ�ารุงสมองตาม
ความเชื่อมีหลายอย่างคือ เนื้อสัตว์ นม ไข่ ไก่ 
หม ูปลา หรอืแม้กระทัง่ตามโฆษณากค็อื รงันก
และซุปไก่ แต่ที่ขึ้นชื่อที่สุดคือ ปลา ผู้ใหญ่เชื่อ
กนัว่าให้เดก็กนิปลาเป็นอาหารบ�ารงุสมอง โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ตาปลา สมองปลา หวัปลา กนิ
แล้วเด็กจะฉลาดขึ้น

หากว่าอาหารดังกล่าวท�าให้เด็กไทยฉลาด
เป็นอัจฉริยะจริงๆ ในประเทศไทยคงไม่มีเด็ก
สอบไล่ตก แต่หวังว่าจะให้เด็กฉลาดขึ้นคงเป็น

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



ก๋วยเตี๋ยวสลับบ้างบางมื้อ
3. กนิพชื ผกั ผลไม้มากๆเป็นประจ�า โดย

เฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ที่ไม่หวานจัดมากๆ
4. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถ่ัว

เมล็ดแห้งเป็นประจ�า
5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย ถ้าไม่แพ้
6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอสมควร อย่า

อร่อยกินจนลงพุง
7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด

และเค็มจัด
8. กนิอาหารทีส่ะอาดปราศจากการปนเป้ือน
9. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
มาดูรายละเอียดในแต่ละข้อว่ามีอะไรบ้าง
1. กนิอาหารครบ 5 หมูใ่ห้หลากหลายและ

ควบคุมน�้าหนักตัว เนื่องจากร่างการต้องการ
อาหารคอื โปรตนี คาร์โบไฮเดรท ไขมนั แร่ธาตุ                                           
วิตามิน น�้า และใยอาหาร แต่ไม่มีอาหารใด
เพียง 1 ชนิดให้อาหารได้ครบ 5 หมู่ตามที่
ร่างกายต้องการ จงึต้องกนิอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
และหลากหลาย ได้สารอาหารครบถ้วน โดย
ควบคมุน�า้หนกัของร่างกายให้พอด ีอย่าให้อ้วน

2. กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหาร
ประเภทแป้งเป็นบางมื้อ ข้าวเป็นอาหารหลัก     
ของคนไทยที่ ให ้ก�าลังงาน มีสารอาหาร          
คาร์โบไฮเดรท โปรตนี วติามนิ และเกลอืแร่ธาตุ                                                   
รวมทั้งใยอาหาร ควรกินข้าวที่ขัดสีน้อย และ
กินสลับกับอาหารแป้งประเภทอื่นๆ เช่น 
ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ขนมปัง และเผือกมัน

3. กินผักมากๆ กินผลไม้เป็นประจ�า กิน
ผักผลไม้นอกจากให้วิตามิน แร่ธาตุ และกาก
อาหารแล้ว ยงัมสีารอาหารอืน่ๆทีช่่วยป้องกนั
ไม่ให้ไขมนัไปเกาะตามหลอดเลอืด และท�าให้เยือ่                                                                     
บุเซลล์อวัยวะต่างๆแข็งแรงด้วย

4. กนิปลา เนือ้สตัว์ไม่ตดิมนั ไข่ และเมลด็
ถั่วแห้งเป็นประจ�า 

- เนือ้สตัว์ทกุชนดิมโีปรตนี แต่ควรกนิชนดิ
ไม่ติดไขมัน เพื่อลดการสะสมในร่างกาย

- ไข่เป็นอาหารโปรตนีอร่อย หาง่าย ราคา
ถูก เด็กสามารถกินไข่ได้ทุกวัน แต่ผู้ใหญ่ที่มี
คอเลสเตอรอลสูง ควรกินสัปดาห์ละ 3 ฟอง

- ถั่วเมล็ดแห้งและผลิตภัณฑ์ เป็นโปรตีน
ท่ีดี ราคาถูก หาง่าย ควรกินสลับกับเนื้อสัตว์
เป็นประจ�า

5. ด่ืมนมตามวัย นมมีโปรตีน วิตามินบี 
และแคลเซยีมทีส่�าคญัต่อการเจรญิเตบิโต และ
สร้างความแข็งแรงให้กระดูกและฟัน จึงเป็น
อาหารที่เหมาะสมส�าหรับคนทุกเพศทุกวัย หา

ง่าย ราคาถูก ดื่มง่าย
6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร ไขมัน

ให้พลังงานและความอบอุ่นต่อร่างกาย ทั้ง
ช่วยดูดซึมวิตามินเอ, ดี, อี และเค แต่ไม่
ควรกินมากเกินไป เพราะว่าจะท�าให้อ้วน
และเกิดโรคอื่นตามมา การได้รับไขมันอิ่มตัว
จากสัตว์และคอเลสเตอรอลมากเกินไป จะท�า                 
ให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง เกิดความเส่ียง
ต่อการเป็นโรคหวัใจ ควรกนิอาหารประเภทนึง่ 
ย่าง อบ จะช่วยลดไขมันในอาหารได้

7. หลกีเลีย่งการกนิอาหารรสหวานจดัและ
เค็มจัด การกินอาหารรสหวานจัดมากเกินไป
จนเป็นนิสัย จะท�าให้เกิดโทษต่อร่างกาย รส
หวานจัดเกินไปเพิ่มพลังงาน ท�าให้อ้วนและ
เป็นเบาหวานได้ ลดอาหารเค็มจัด เพราะเกิด
ภาวะเส่ียงมีโซเดียมสูงในเลือด และเกิดโรค
ความดันโลหิตสูง

8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปน
เปื้อน กินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ มีการ
ปกปิดแมลงวันและบรรจุในภาชนะที่สะอาด มี
อุปกรณ์หยิบจับที่ถูกต้อง ย่อมท�าให้ปลอดภัย
จากการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินอาหาร

9. งดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�าเป็นโทษ
ต่อร่างกาย ท�าให้สมรรถภาพของการท�างานลด
ลง ท�าให้เกดิอบุตัเิหตไุด้ง่าย สญูเสยีทรพัย์สนิ
เงนิทอง เสีย่งต่อการเป็นโรคตบัแขง็ แผลใน
กระเพาะอาหารและล�าไส้ เป็นมะเรง็หลอดอาหาร 
และโรคกระเพาะอาหาร จึงควรงดหรือลด
การดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ขับขี่ยานพาหนะ                                                        
ขณะมึนเมา

การกินอาหารและโภชนาการเป็นเรื่อง
ใหญ่ส�าคญัมากในชวิีต เราเกิดมาเพือ่กินก็ต้อง
กนิให้มคีวามสขุและมปีระโยชน์ต่อสขุภาพของ
ร่างกาย หลายคนอาจจะกินในภัตตาคารของ
โรงแรมเลิศหรูแสนแพง แต่ก็ไม่อร่อยเหมือน
กับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นในห้องแถว แต่ที่สุด
ยอดคือ อาหารที่แม่บ้านท�าให้กินเองในบ้าน
ยามค�่าคืนใต้แสงเทียนที่มีเสียงเพลงจาก
เครือ่งเสยีงชัน้ยอด NAD, PSB, NHT ขบักล่อม                                                 
บรรเลงเพลงโปรดให้ เป็นอาหารทีอ่ร่อยและมี
ความสุขที่สุดในโลก

ขอขอบคุณ อาจารย์นายแพทย์ ยุทธสิทธิ์       
ธนพงศ์พิพัฒน์

www.thaiclinic.com

สมองของเด็กที่ได้รับประทานครบหมู่ จ�านวน
เซลล์อาจจะน้อยลง 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
ส�าคัญมาก

เดก็ทีเ่ซลล์สมองน้อยกว่าเหล่านีจ้ะมีอาการ
ซึม เศร้า เหงาหงอย สมองปัญญาทึบ ไม่ฉลาด 
IQ ต�่า เป็นตัวอย่างให้เห็นในเด็กที่มีจ�านวน
เซลล์สมองน้อยกว่าปกติ แม้จะมีโอกาสได้เล่า
เรยีน มโีอกาสได้รบัการฝึกฝนเท่าเทยีมกบัเดก็
คนอื่น ก็ไม่อาจจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด                                                             
เต็มขีดขั้นตามที่กรรมพันธุ์ก�าหนดได้ หรืออีก
นัยหนึ่ง ไม่ว่าพ่อและแม่จะเป็นคนฉลาดเพียง
ใด ก็ไม่อาจพัฒนาให้ลูกเป็นคนฉลาดได้

ดงัน้ันจงึสรปุได้ว่า อาหารมอีทิธพิลต่อการ
พัฒนาของสมองเด็กก่อนเด็กเกิด นับต้ังแต่
การปฏิสนธิเกิดขึ้นในครรภ์ของแม่เลยทีเดียว 
อาหารบ�ารุงสมองเด็กจึงเป็นอาหารที่แม่กิน
ในระยะตัง้ครรภ์นัน่เอง และรวมถงึอาหารเดก็
แรกเกิดในช่วง 1-2 ขวบด้วย

ในขณะตั้งครรภ์ คุณแม่จึงควรเอาใจใส่
อาหารการกิน อย่างน้อยที่สุดต้องกินอาหาร
ให้ครบ 5 หมู่ เพิ่มอาหารที่ให้โปรตีนสูง ได้แก่ 
เนื้อ นม ไก่ ไข่ หมู่ ถั่ว เต้าหู้ ถ้าหากแม่เป็น
คนยากจน ก็พึ่งโปรตีนจากพืช คือ ถั่ว ได้แก่ 
ถั่วเขียว ถั่วด�า ถั่วแดง ถั่วเหลือง เต้าหู้ บาง
รายคุณแม่กินนมวัวไม่ได้ เพราะว่าแพ้ ให้กิน
นมถั่วเหลืองแทน

อาหารบ�ารุงสมองทารกแรกเกิดดีท่ีสุดใน
โลกคือ นมแม่ เมื่อเด็กครบอายุ 4 เดือนแล้ว 
คุณพ่อคุณแม่ควรให้อาหารเพิ่มเติม ตามบ้าน
นอกอาจจะให้เฉพาะข้าวต้มบดกบักล้วยเท่านัน้ 
ไม่เพียงพอคุณภาพ ควรให้กินเนื้อ นม ไก่ ไข่ 
หมู ปลา ถั่ว เต้าหู้ ผัก และผลไม้ เป็นต้น การ
ปลูกฝังนิสัยดี เสียแต่เนิ่นๆ อย่าเบื่อที่จะวิ่งไล่
ป้อนอาหารลูกตลอดทั้งวัน 4-5 มื้อ

ข้อปฏิบัติการกินอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ดี

ร่
างกายต้องการสารอาหารทีมี่อยูใ่นอาหาร 
เพือ่ให้มสีขุภาพทีด่ ีและเราต้องรวู่าจะกนิ

อาหารอย่างไร กินอาหารอะไรบ้าง กินมาก
น้อยเพียงไร จึงจะได้สารอาหารครบและเพียง
พอกับความต้องการของร่างกาย

ข้อปฏบิตักิารกนิอาหารทีด่ขีองคนไทยเพือ่
สุขภาพ 9 ข้อดังนี้

1. กินอาหารครบ 5 หมู่ คือ แป้ง ไขมัน 
โปรตีน เกลือแร่ กากใยอาหาร ต้องไม่อ้วน

2. กินข้าวเป็นอาหารหลัก กินแป้ง เช่น 
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ไ ล ฟ์   แ อ น ด์   ส ไ ต ล์  ■   ‘เจ แอลที’

ดิฉันเป็นคนรักสุนัข แต่เป็นความรักที่
โดนต่อว่า ว่าแยกไม่เป็นระหว่างรักสุนัข

กับรักลูก เพราะเราจะรักสุนัขแบบลูกนั้นไม่
ได้ ดิฉันจะโดนคนใกล้ตัวว่า เลี้ยงหมาตัวไหน
เป็นเสียหมาหมด มีใครเป็นอย่างนี้บ้างไหม
คะ? ยกมือขึ้น

ถ้าเราดูช่องโทรทัศน์ของ True ที่มีคุณ
ซีซาร์ จะเห็นว่าเขาจะจัดการกับครอบครัวที่
เอาสุนัขมาเป็นลูก แล้วมันก็จะเลยเถิดและ
มีอาการก้าวร้าวกับคนอื่น หวงพ่อแม่มาก ขี้
อิจฉาคอยกีดกัน หรือเรียกร้องความสนใจ
จากพ่อแม่ แต่ในอาการทั้งหมดที่แย่นั้น เขา
มีสิ่งหนึ่งคือ ความรัก ถ้าเราว่าเขาและเขา
เถียงได้ เขาจะบอกว่า “ก้อเพราะรักแม่มาก
ที่สุดในโลกไง”

ขอถ่ายทอดเรื่องข�าๆ รวมทั้งน่าปวดหัว 
ไว้ให้ฟังสนุกๆนะคะ ดิฉันมีสุนัขทั้งที่บ้าน
และที่ท�างาน ที่บ้านดิฉันมี 2 ตัว ตัวหนึ่งชื่อ 
Buddy เป็น Golden Retriever อกีตวัหนึง่เป็น 
Labrador ชือ่ Peppy Buddy มาทหีลงั Peppy 
แต่เพราะมันขี้อ้อน คอยเกาะแม่แจ มันจึงดู
เหมือนจะเป็นลูกรัก และมันก็ข่มขู่พี่ Peppy 
เพราะมันถือว่าตัวมันเป็น Alpha หรือหัวหน้า
ฝูง ในฝูงของมันมี Peppy เป็นลูกน้อง กับมี
แม่เป็นผูส้นบัสนนุ หรอืผูค้�า้บลัลงัก์ในทกุด้าน

ถ้าไม่มีคนอยูบ้่าน Buddy จะเป็นสนุขัทีส่ัง่
ได้ พดูรูเ้รือ่ง เพราะมนัฉลาดมาก แต่ถ้าแม่อยู่
บ้าน เขาจะซ่า กร่าง ใครพดูอะไรไม่เชือ่ เกาะตดิ
แม่แล้วท�าหน้าแบบฉนัเป็นเจ้าบงัลังก์ของบ้าน
นี้ ถ้าแม่ให้ความสนใจ Peppy เมื่อไร จะออก
อาการหงดุหงดิ กดัโน่นกดันี ่แต่ไม่ให้ขาด เช่น 
รองเท้าจะเอามาอมแล้วสบดัหวั แต่ฉลาดพอที่
จะไม่ให้ขาด เพราะจะโดนตี คนอื่นตีจะไม่รู้สึก                                                     
ขายหน้า แต่ถ้าแม่ตี จะรู้สึกขายหน้า และ
มีอาการงอนไปนอนหลบไม่มาหาแม่สักหนึ่ง
วันเลยทีเดียว

Buddy และ Peppy ฉลาด จะรูจ้กันัง่ รูจ้กั
คอย รูจั้กสงบใจอธิษฐานก่อนกินข้าว เวลาสงบ
ใจนั้น เขาสองตัวเกือบจะไม่ได้ยินเสียงหายใจ
เลย รู้จักไปปล่อยทุกข์เป็นที่เป็นทางอย่างยิ่ง 
ถ้ากลางคืนเข้าบ้านก็จะไม่ปล่อยทุกข์ในบ้าน
เลย ถ้าจ�าเป็นก็จะเห่าบอกให้รู้ เราก็จะมาเปิด
ให้เขาออกไปท�าธุระ

ทีบ้่านมตีวัเงนิตวัทองมาก เพราะเป็นบ้าน
สวน เขาจะมีความสามารถที่จะว่ิงไปกัดจนตัว
พวกนี้ตาย แต่ความสามารถมีจ�ากัด วันหนึ่ง
เขาสองตัวพบศัตรูคู่อาฆาต แต่ขนาดของมัน
เท่าจระเข้ทีเดียว การต่อสู้ประสบความพ่าย
แพ้ เพราะหางของตัวเงินตัวทองใหญ่และมี
พลังมาก วันนั้นผู้พิทักษ์สองตัวของเราได้แผล                         
หลายแผล เลือดออกโทรมเลย ตอนหลังเรา
จึงต้องเก็บตัวผู้พิทักษ์ของเราไว้ เพราะกลัว
มันจะตายเปล่า

ตอน Peppy เจบ็ แม่จะพยายามหาโอกาส
เข้าใกล้เขา และเล้าโลม ปลอบโยน แต่ไม่เคย
ได้เกิน 1 นาที Buddy ตัวอิจฉาจะเข้ามาขวาง
หน้าขวางหลังทันที ใครไม่เคยรู้ว่า สุนัขอิจฉา
แบบหนังทีวี ก็ขอให้ทราบเลยนะคะ เวลาตัว
อิจฉาทะเลาะหรือตบตีกัน ดิฉันเข้าใจเลยว่า
ท�าไมฝรั่งใช้ศัพท์ค�าว่า Bitchy หรืออาการของ
หมาตัวเมียกับผู้หญิงที่วีน งี่เง่า และอิจฉาตา
ร้อน เพราะมันเหมือนอาการของสุนัขเวลาที่
อิจฉาริษยากันมากเลยค่ะ

คราวนี้เล่าถึงรักที่ไม่มีเงื่อนไขบ้างนะคะ 
เขารกัเราแบบมอบกายถวายชวีติ เขาเป็นของ                     
เราคนเดียว และเราเป็นของเขาคนเดียว เช่น 
เวลาเราไม่สบาย ทั้งๆที่เขากลัวการขึ้นลง
บันได เขาจะค่อยๆย่องขึ้นบันไดมาเยี่ยมเรา
ถึงเตียง และนอนเฝ้า หรือนั่งเฝ้าเราเวลาเรา
กินข้าวอยู่บนเตียงนอน บันไดที่บ้านมีรอยขูด
ขีดเต็ม เพราะเขากลัวการลงบันได เขาจะจิก
บันไดอย่างแน่นทีเดียว

สุนัข...
รั  ก  ที่  ไ  ม่  มี  เ  งื่  อ  น  ไ  ข

■■ Peppy และ Buddy

■■ รับแขกแบบผมเป็นลูก
คนหนึ่งของบ้าน
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ถ้าไปเดนิเล่นกนัแล้วมงี ูเขาจะวิง่เข้าไปงบั
และเหว่ียงอย่างแรง จนงกูระดกูหกัหมด ไม่มา
ท�าอนัตรายแม่เขาได้ ดเูถอะค่ะความรกัทีเ่ขามี
ให้กับเรา เป็นผู้พิทักษ์ของเรา

เวลาเขาไม่สบายนะคะ เขาจะอ้อนมากและ
จะต้องการให้เรานั่งลูบตัวเขา ปลอบโยนเขา 
และตาของเขาจะบอกเราทุกอย่างว่าเขารู้สึก
อย่างไร แต่สุนัขก็ส�าออยเป็นนะคะ บางทีไม่
ป่วยแต่ท�าเหมอืนป่วย แกล้งหายใจแรงๆ และ
ไม่กนิข้าวเพือ่เรยีกร้องความสนใจ เคยพาไปหา
หมอ หมอบอกทุกอย่างดีหมด ผลเลือด OK 

หมด ลูกเลยล้อว่า หมาและแม่ควรไปปรึกษา
จิตแพทย์มากกว่าสัตวแพทย์

หนังสือเขาเขียนเอาไว้ว่า เราเป็นโลกใบ
เดียวของเขา ถ้าเขาไม่มีเจ้าของ โลกของเขา
ก็ทะลายลง เขาหัวใจสลาย และเขาไม่รู ้ว่า
เจ้าของท�ากับเขาอย่างนี้ได้อย่างไร ไม่เข้าใจ
เหตุผลของมนุษย์ว่า ไม่รักเขาได้อย่างไร ถ้า
คุณมีน้องหมาหรือลุงหมาแก่ๆที่บ้าน อย่า
ทอดทิ้งเขาเลยนะคะ เขาฝากชีวิตนี้ไว้กับคุณ
แล้ว จะด ุจะว่า จะตบ้ีางกพ็อให้เขารูจ้กัประพฤติ
ตน แต่อย่าทิง้ให้เขาไปเข้าโรงเรยีนประจ�าทีว่ดั

หนึง่วดัใดเลยนะคะ เขากจ็ะเฉาตาย และพระก็
จะล�าบากด้วย สนุขันัน้อายยุนื บางตวัอยูด่ ีกนิ
ดี ได้ถึง 20 ปี บางตัว 11-12 ปี แต่เชื่อไหม
คะ เขาส�ารวจแล้วว่าหมาข้างถนนนั้นอายุส้ัน
แค่ประมาณ 1-2 ปีเท่านั้นเองค่ะ เพราะเขา
อยูโ่ดยขาดความรกัและความรูสึ้กว่างเปล่าไม่มี
จุดมุ่งหมาย

มาช่วยกันรักเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ข้างกายของ
เรากันนะคะ เพราะเขานั้นรักเราสุดชีวิตเขา
เลยค่ะ

■■ Buddy  ไปหาหมอ 
หมอบอกสบายดี

■■ Buddy ยามป่วย ซึม
หน่อย

■■ Buddy ร้องเพลงชาติ
ตอน 8.00น.

■■ ชอบคาบทุกอย่างไว้
ในปาก โดยเฉพาะลูก 
Tennis

■■ Peppy ท�าตัวเล็ก กลัว 
Buddy

■■ Peppy ขอกินอย่าง
เดียว

■■ Buddy ใครท�าอะไร ผม
เสนอหน้าท�าด้วยทุกอย่าง
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เที่ยวนี้ออกจะมีเรื่องไกลตัวในเชิงสุขภาพนิด
นึงนะครับ เนื่องเพราะมีเรื่องราวประเภท-

ใช่ว่า, ใส่บ่าแบกหาม--มาเล่าสูก่นัฟังเรือ่งหนึง่ 
เป็นเรื่องที่ตัวเองค่อนข้างสนใจเป็นส่วนตัว
ด้วย เพราะทกุวนันีย้งัคงเป็นสมาชกิของ ‘ซอง
ที่ระลึกวันแรกจ�าหน่าย’ อยู่เลย เอ่ยมาถึงตรง
นีพ้อจะทราบกนัเป็นเงาๆนะครบั ว่าเป็นเรือ่ง
ของไปรษณยีากร หรอืทีเ่รยีกกนัสัน้ๆแบบคุน้
ปากคุ้นความเข้าใจ ว่า ‘แสตมป์’ นั่นเอง

กอปรกับได้เรื่องราวเกี่ยวกับแสตมป์ของ
บ้านเรามาจากน้องนุ่ง ที่ส่งผ่านมาให้โดยทิ้ง
เอาไว้ในกล่องจดหมายอีเล็คทรอนิคส์ ซึ่งบอก
ว่าอ่านพบในเว็บไซท์ที่ให้ความหลากหลาย
อย่าง MThai เพราะรู้ว่าเป็นเรื่องที่พี่สนใจ จึง
เมลมาให้, เธอบอกไว้อย่างนั้น

 ก็เลยได้มีโอกาสน�ามาแบ่งปันกันเที่ยว
นี้ครับ

แสตมป์แพงที่สุดในโลก
ราคาประมูลสูงกว่า 300 ล้าน

เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ ่านมา ได้มี
การประมูลแสตมป์ครั้งส�าคัญเกิดข้ึนที่

มหานครนวิยอร์ค และได้สร้างมูลค่าสงูสดุเป็น
ประวตักิารณ์ขึน้มาใหม่ โดยมรีาคาสงูกว่าสถติิ
เดิมถึงสี่เท่าตัว

ส�านักข่าวต่างประเทศรายงานจากนคร
นิวยอร์คประเทศสหรัฐ เมื่อวันที่ 18 มิถุนา 
2557 ว่าแสตมป์ราคา 1 เซนต์ในสมัยที่
องักฤษยงัเป็นเจ้าอาณานคิมในอเมรกิาใต้ช่วง
ศตวรรษที่ 19 ได้กลายเป็นแสตมป์ที่มีราคา
แพงสุดของโลก 

โดย Sotheby สถาบันประมูลชื่อดังระบุว่า 
แสตมป์ Magenta 1 เซนต์ ใน British Guiana                     
ปีค.ศ.1856 ถูกประมูลไปในราคา 9.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 304 ล้านบาท ใน
นครนิวยอร์คของสหรัฐ เดิมทีแสตมป์ดวงนี้                                            
ได้รบัการคาดหมายว่าจะขายได้ในราคาระหว่าง 
10 ถึง 20 ล้านดอลลาร์ ส่วนผู ้ ท่ีประมูล             
ได้แสตมป์ไปนั้นไม่มีการเปิดเผยชื่อ

แสตมป์ดวงนี้มีขนาด 1 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว 
(2.5 เซนติเมตร x 3.2 เซนติเมตร) และไม่ได้
น�าออกมาแสดงต่อสาธารณะตัง้แต่ปีพ.ศ.2529 
ซึ่งเจ้าของแสตมป์คนสุดท้ายคือ Mr. John 
E. DuPont จอห์น อี.ดูปองต์ ทายาทธุรกิจ 
DuPont Chemical 

ส่วนแสตมป์ที่เป็นเจ้าของสถิติเดิมเป็น
แสตมป์สวีเดนปีค.ศ.1855 ถูกประมูลไปใน

ว่าหากน�ามาประมูลใหม่ราคาจะต้องสูงกว่าที่
ประมูลล่าสุด เมื่อปี ค.ศ.1993 ที่ราคา 4 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอย่างแน่นอน

เรื่องน่ารู้ของแสตมป์ไทย

แสตมป์หรอืตราไปรษณยีากร ในปัจจบุนัถกู
ลดคณุค่าลง ด้วยเทคโนโลยทีีม่กีารสือ่สาร

รวดเรว็ สะดวก เข้ามาแทนที ่ท�าให้วยัรุน่หลาย
คนหันความสนใจไปใช้วิธีการแช็ท ไลน์ หรือ                                                       
อี-เมล มากกว่าที่จะส่งจดหมายหากันเหมือน
สมัยก่อนแทน ท�าให้เด็กๆยุคใหม่ไม่รู ้จัก
หน้าตา หรอืแม้แต่ประโยชน์ของแสตมป์ ดงันัน้                                                                           
ก่อนทีแ่สตมป์จะถกูกลนืหายไป วนันีเ้ราหนักลบั
มาท�าความรู้จักกับเรื่องน่ารู้ของแสตมป์ไทย                                                                               
ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่ากัน

ผู้ริเริ่มแสตมป์ “แสตมป์” หรอืกระดาษรปู
ทรงส่ีเหล่ียมขนาดเล็ก ใช้ติดบนซองจดหมาย 

ราคา 2.3 ล้านดอลลาร์สหรฐัเมือ่ปี พ.ศ. 2539 
ต่อมาได้ถูกน�ามาประมูลอีกครั้งเมื่อเดือน
พฤษภา 2553 ที่การประมูล ณ นครเจนีวา 
สวิตเซอร์แลนด์ หนนี้สามารถท�าเงินได้สูงถึง 
2.875 ล้านสวสิฟังก์ หรอืกว่าร้อยล้านบาทเลย
ทีเดียว โดยแสตมป์นี้เป็นแสตมป์สีเพี้ยน ซึ่งที่
ถูกต้องเป็นสีเขียวแต่กลับพิมพ์ออกมาเพี้ยน
เป็นสีเหลือง

อย่างไรก็ตาม แสตมป์ที่ผู ้คนส่วนใหญ่
รู้จักกันดีว่ามีราคาแพงที่สุด คือ แสตมป์ของ
หมู่เกาะ Mauritius ที่พิมพ์ออกมาเมื่อ 21 
กันยา ค.ศ.1987 รูปควีนวิคตอเรีย ซึ่งเป็น
แสตมป์ดวงแรกของจักรวรรดินิยมอังกฤษ ที่
พมิพ์นอกสหราชอาณาจกัร แสตมป์ชดุนีม้สีอง
สี สองราคา คือ สีส้มอมแดง ราคา 1 เพนนี 
และสีน�้าเงินเข้ม ราคา 2 เพนนี แสตมป์ชุดนี้
ปัจจบุนัไม่ปรากฏว่าผูใ้ดเป็นผูค้รอบครอง คาด

■■ แสตมป์แพงที่สุดในโลก
ของปัจจุบัน

■■ แสตมป์สวีเดน ปีค.ศ.
1855

■■ แสตมป์ของหมู่เกาะ 
Mauritius

เ รื่ อ ง - ดี ดี - -  ที่ ผ่ า น ม า ท า ง  ( e )  เ ม ล  ■   ‘เพ็งแพว’
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เพื่อเป็นหลักฐานการช�าระค่าบริการไปรษณีย์ 
แนวคดิเรือ่งการใช้แสตมป์เป็นค่าไปรษณย์ีรเิริม่
โดยนายเจมส์ ชาลเมอส์ (James Chalmers)                                                         
ชาวสก็อตแลนด์ เมื่อประมาณปีพ.ศ.2377 
(ค.ศ.1834) ซึ่งความคิดดังกล่าวก็ได้รับการ                                          
ยอมรับต่อมาในพ.ศ.2382 ภายใต้การผลักดัน                                                            
ของ เซอร์ โรว์แลนด์ ฮิลล์ (Sir Rowland Hill)

แสตมป ์ดวงแรกของโลก เมื่ อวันที่  1 
พฤษภาคม พ.ศ.2383 ก็ได้ออกแสตมป์ดวง
แรกของโลกคือ แสตมป์เพนนีแบล็ค (Penny 
Black) มรีาคาหน้าดวง 1 เพนน ีซึง่เป็นอตัรา
ค่าไปรษณีย์ส�าหรับจดหมาย สามารถส่งได้ทุก                
ปลายแห่งด้วยอัตราเดียวกันและเร่ิมมีผล
บังคับใช้ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2383 เน่ืองจาก
สหราชอาณาจกัรเป็นประเทศแรกทีอ่อกแสตมป์ 
สหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal 
Union หรอื UPU) ก�าหนดให้สหราชอาณาจกัร

เป็นชาติเดียวที่ยกเว้นไม่ต้องพิมพ์ชื่อประเทศ
บนดวงแสตมป์ดังเช่นของประเทศอื่นๆ

แสตมป์ชุดแรกของไทย ก็คือ แสตมป์ชุดที่
หนึ่ง หรือ ชุดโสฬศ ออกเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
พ.ศ.2426 ประกอบด้วยแสตมป์ราคา หนึ่ง
โสฬส (ครึ่งอัฐ), หนึ่งอัฐ, หนึ่งเสี้ยว (สองอัฐ),                                                      
หนึง่ซกี (สีอ่ฐั), หนึง่สลงึ (สบิหกอฐั) แสตมป์อกี                                                            
ดวงราคาหนึ่งเฟื้อง (แปดอัฐ) มาถึงล่าช้าและ
ไม่มีการใช้งานจริงทางไปรษณีย์ แสตมป์ชุดนี้
ออกแบบและพิมพ์ที่บริษัท วอเตอร์โลว์ แอนด์ 
ซันส์ (Waterlow and Sons) กรุงลอนดอน 
สหราชอาณาจักร ในช่วงนั้นไทยยังไม่ได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ แสตมป์
ชุดนี้จึงยังไม่มีชื่อประเทศปรากฏบนดวง ส่วน
แสตมป์ทีส่ัง่พมิพ์ชดุต่อๆมาเป็นไปตามกฎของ
สหภาพสากลไปรษณีย์ มีชื่อประเทศและราคา
ในภาษาอังกฤษ และมีค�าว่า “Postage” ซึ่ง

หมายถึงเป็นการช�าระค่าไปรษณีย์
แสตมป์ไทย มักมีภาพลวดลายต่างๆออก

มาไม่ซ�้ากัน ทั้งสวยงาม และให้ความรู้ จึง
ท�าให้หลายคนมกัสะสมแสตมป์เป็นงานอดเิรก
อย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง        
ส่งจดหมาย เพราะแสตมป์ที่สะสมสามารถ
บอกเล่าเรื่องราว เหตุการณ์ ณ ตอนนั้นๆ 
หรือยุคสมัยของไทยได้เป็นอย่างดี กลายเป็น
ของเก่าที่มีคุณค่า

แต่ในยุคปัจจุบัน เมื่อคนส่วนใหญ่เริ่มคุ้น
เคยกับเทคโนโลยี ที่มีความสะดวกสบายและ
รวดเร็วในการสื่อสารมากกว่า จึงท�าให้คุณค่า
ของแสตมป์ไทย หมดไป!!! และเมื่อรุ่นต่อรุ่น
ยังคงไม่ได้สนใจเรื่องของแสตมป์ ทั้งหน้าตา 
และชื่อแสตมป์ ก็คงต้องหายไป!! เช่นกัน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 57 ที่ผ่านมา 
ไปรษณีย์ไทยออกแสตมป์ที่ระลึกในโอกาส
ครบรอบ 60 ปี องค์การสวนสัตว์ ในพระบรม-
ราชปูถมัภ์ (อสส) เป็นภาพกราฟิค “สมนั” กวาง                                                    
พื้นเมืองเฉพาะถ่ิน พบเพียงแห่งเดียวในโลก
บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย 
ปัจจุบันสูญพันธุ์แล้ว เหลือเพียงแต่ซากเขา
อันสวยงาม กลายเป็นสัญลักษณ์ขององค์การ 
สวนสัตว์เพื่อเตือนใจ

ตะลุยโลกแสตมป์ ท�าให ้ไปรษณีย ์ ไทย
ตระหนักถึงปัญหา จึงจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชน ได้รู้จักแสตมป์ หรือตรา
ไปรษณียกร กันมากขึ้น กับกิจกรรมตะลุยโลก
แสตมป์ ค้นหาสัตว์ป่า โดยการพาไปเห็นของ
จริง อ้างอิงจากภาพที่มีอยู่บนแสตมป์ และ
เปรียบเทียบกัน เพื่อช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ รู้จัก
แสตมป์และคณุค่าของสตัว์ป่าควบคูก่นัไปมาก
ขึ้น อย่างภาพสัตว์สมัน ที่เด็กๆไม่ได้มีโอกาส
ได้เหน็ พวกมนัแล้ว เนือ่งจากเป็นสตัว์สญูพนัธุ์                                            
แต่เดก็ๆกย็งัได้รูจ้กัหน้าตาเจ้าสมนั บนแสตมป์
ไทยได้อยู่

ผูป้กครองสามารถพาบตุร หลาน ไปเทีย่วชม                                                                           
และหาความรู้เหี่ยวกับแสตมป์ได้ที่ ‘พิพิธภัณฑ์
ตราไปรษณียากร สามเสนใน’ ซึ่งอยู่ใกล้ๆ     
สี่แยกสะพานควาย เยื้องๆกับโรงพยาบาล
เปาโลไปทางสวนจัตุจักรครับ

อ้อ, ต่างจงัหวดัหลายๆแห่งกม็พีพิธิภณัฑ์ที่
ว่านี้นะครับ อาทิ เชียงใหม่, ขอนแก่น, ภูเก็ต 
เป็นต้น

(ขอบคุณภาพประกอบจากเว็บ wikalenda.
com ครับ)

■■ พิพิธภัณฑ์ตรา
ไปรษณียากร (สามเสนใน)

■■ แสตมป์สมัน สัตว์สูญพันธุ์

■■ แสตมป์ชุดที่หนึ่ง หรือ
ชุดโสฬศ

■■ Sir Rowland Hill
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กับชื่อที่จ่าหัวเอาไว้ว่า ‘บ้านก�านัน’ นั่น 
หากเป็นเมื่อสองสามเดือนก่อนหน้า

นี้ ที่สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่เข้าที่เข้าทาง 
คงเป็นที่ถูกครหากันบ้างแล้ว ว่าท่าจะ ‘อิน’ 
เอาการอยู่สักหน่อย ทั้งๆที่หากจะว่าไป ‘บ้าน
ก�านัน’ ซึ่งเป็นร้านอาหารที่น�ามาให้รู้จักกัน
เที่ยวนี้ ได้ไปมาก็ในช่วงที่เหตุการณ์บ้านเมือง
ยังระออุยูน่ัน่แหละครบั เพราะถกูหนบีไปตัง้แต่
ช่วงหลังปีใหม่มาไม่กี่มากน้อย ก็ว่าจะน�ามา 
บอกกล่าวตั้งแต่กลับมาใหม่ๆแล้ว แต่เอะใจ
ว่าหากเอามาเล่าสู่กันฟังช่วงนั้น ก็คงเป็นดังที่
ได้เกริ่นไว้ข้างต้น

จงึเมือ่วนันีท้ีเ่หตกุารณ์ต่างๆเริม่จะค่อยๆ
นิง่ ค่อยๆเข้าทีเ่ข้าทาง และเทีย่วนีค้ง ‘สะเดด็
น�า้’ จรงิๆไม่ใช่หน่อมแน้มแบบ ‘ไม่สดุ’ เหมอืน
เจ็ดแปดปีก่อน ซึ่งแทนที่จะจบได้ กลับกลาย
เป็นให้เกิดความวุ่นวายตามมาแบบลากยาว 
จงึเมือ่มบีทเรยีนแล้ว กพ็อจะวางใจได้ว่าเทีย่วนี้
คงตกผลึกและเข้าที่เข้าทางจริงๆได้เสียที

ซึง่แม้อาจจะต้องใช้เวลาบ้าง แต่เพือ่ความ
เป็นปึกแผ่นแน่นเหนียวแบบหนึ่งเดียวในวัน
หน้าอย่างแท้จรงิ กย็นิดคีรบั อยูอ่ย่างนีย้งัให้รูส้กึ                                                                      

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

ว่าอบอุ่นใจกว่าอยู่กับประชาธิปไตยแบบมีเอ็ม 
79 รายวันด้วยซ�า้ไป (ฮา)

กลับมาที่ ‘บ้านก�านัน’ กันดีกว่า ที่บอกว่า
เป็นแบบฉบับของความอร่อยนั้น แค่ชื่อก็คง
บอกได้ว่าเป็นความอร่อยแบบบ้านๆที่บอก
ตามตรงว่าหากนิได้ยากเอาการ เพราะไอ้ความ
ท่ีอร่อยของรสชาติแบบเหมือนเข้าไปซุกกินอยู่
ก้นครัวนั้น วันนี้บอกตรงๆครับ ว่าหาร้าน
อาหารที่รสมือเหมือนท�ากินกันเองนี่ ในเมือง
กรุงผมนับร้านได้ไม่ถ้วนนิ้วมือจริงๆ

แหะ, แหะ, แต่ท�ากนิเองทีว่่านัน้ หาได้ลงมอื                                                           
เองนะครับ หากแต่เป็นฝีมือแม่ น้า ป้า ที่คุ้น
รสมือมาแต่อ้อนแต่ออกโน่น แม้พอจะได้ติด
ปลายมอืมาบ้างจากทีเ่คยเป็นลกูมอื กไ็ม่ได้สกั
กระผกีทีพ่อจะเป็นสรรพรสอะไรได้ดอกนะครบั

รายการอาหารของทีน่ีก่เ็ป็นอาหารตามสัง่
แบบพืน้ๆนัน่แหละครบั ไม่ว่าจะเป็นต้ม ต�า ย�า 
แกง ก็ล้วนแล้วแต่หากินที่ไหนก็ได้ เพียงแต่
มัน ‘อร่อย’ ไม่เหมือนกันนั่นเอง เพราะความ
จดัจ้าน ถงึเครือ่ง ถงึพรกิถงึขงิ และทีส่�าคญัคอื 
‘รสมอื’ ทีร่วมความแล้วคอืความ ‘กลมกล่อม’ นี่ 
มันผิดกันครับ 

มาถึง ‘บ้านก�านัน’ แล้ว ใครที่ชื่นชอบกิน
ปลาเป็นพเิศษ จะต้องชอบแน่ๆ เพราะทีน่ีเ่ขา
มีเมนูปลาให้เลือกแยะครับ ไม่ว่าจะเป็นปลา
ช่อน ปลาดุก ปลากะพง ปลาเนื้ออ่อน หรือ 
แม้กระทั่งปลาไหลก็มีครับ ผมเองจะว่าไปก็หา
ใช่ใครที่สันทัดเรื่องปลาสักกี่มากน้อย-ยกเว้น
ปลาดิบอย่างโอ-โทโร่กะแซ(ล)มอน--ยังซด
ต้มย�าพุง (ไข่) ปลาช่อนโฮกแทบลืมวางช้อน
ล่ะครับ นั่นน่ะยังไม่นับปลากะพงราดน�้าย�า
ตะไคร้ กับปลาช่อนทอดน�้าปลาอีกต่างหากนะ
ครบั ขณะทีบ่างคนในคณะทีร่่วมโต๊ะบอกว่าฉูฉ่ี่
ปลาเนือ้อ่อน ปลาช่อนผดัพรกิแกง กบัปลาดกุ
ผัดฉ่านี่-ได้แรงอกจริงๆ--คือทั้งก๊วนที่ไปด้วย
เที่ยวนั้น ‘แหลงใต้’ กันทั้งโต๊ะครับ ก็เลยหลุด 
‘ได้แรงอก’ แบบถึงอกถึงใจออกมา

คือไปกันมากคนนี่ ได้กินมากอย่างคุ้มค่า
กับการเดินทางครับ นอกจากเมนูปลาที่เอา
มาท�าได้สารพดัทัง้ผดัฉ่า ผดัพรกิแกง แล้ว ยงัมี
ลกูชิน้ปลากรายอกีอย่างทีเ่อามาผดัฉ่าได้อร่อย
อย่างกลมกล่อม ทอดมนัปลากรายกห็นบึอร่อย
ถึงเครื่องชนิดที่ยกนิ้วโป้งให้ได้เลย 

ที่บอกว่าได้กินมากอย่าง อร่อยได้มากคุ้ม
กบัการเดนิทางนี ่เพราะ ‘บ้านก�านนั’ ออกจะไกล 
CBD (ค�าย่อที่เวลานี้ก�าลังฮิท ฮ็อท ในแวดวง                                                              
อสังหาฯ อยู่สักนิด) เนื่องเพราะอยู่ไกลโพ้น
ถึงลาดกระบังโน่น แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
ใช้บริการฟรีของมอเตอร์เวย์ นี่ประเดี๋ยวเดียว
เองครับ

คือออกจากพระราม 9 เข้ามอเตอร์เวย์ 
ว่ิงยาวอย่างเดียวกระทั่งถึงแยกซ้ายออกที่ป้าย
บอกทางออกอ่อนนุช-ลาดกระบัง ซึ่งเป็น
ทางออกสุดท้ายก่อนถึงด่านเสียค่าผ่านทาง 
ออกมาแล้วก็จะเจอสามแยกไฟจราจรที่ถนน
หลวงแพ่ง คือสายที่ชาวบ้านเรียกเส้นอ่อนนุช-
ลาดกระบัง นั่นแหละครับ ก็เล้ียวขวาไปสัก
ประเดี๋ยวจะเห็นสะพานข้างหน้า ไม่ข้ามไปนะ
ครับ ให้กลับรถใต้สะพาน กลับรถแล้วชิดซ้าย
เข้าไว้เลย เพราะความอร่อยอยู่ตรงเชิง (ตีน) 
สะพานนั่นแหละครับ

คอืเห็นป้าย ‘บ้านก�านนั’ แต่ไกลตัง้แต่กลับ
รถแล้วล่ะครับ-อ้อ, อย่าไปวันอาทิตย์นะครับ 
ก�านันขอหยุดวันนึง

อ ร่ อ ย แ บ บ บ้ า น ๆ ที่ . . .

บ้านกำานัน

หมายเหตุ: ที่บอกไปฉบับก่อนตอนที่พาไป ‘นิว..
จินดา’ แถบแม่กลอง ว่าออกจากวัดและค่ายบางแก้ว
นั้น คลาดเคล่ือนนะครับ เพราะที่ถูกแล้วเป็น ‘วัด
และค่ายบางกุ้ง’ ครับ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
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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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