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ส า ร บั ญ
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ผู้สนใจโดยมิได้คิดมูลค่า บุคคลทั่วไปที่สนใจ              
สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยแจ้งความ 
จ�านงไปยัง
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หรือ E-mail: pornpinun@conice.co.th
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ช่
วงนี้ชุ่มฉ�่ำกันเหลือเกินนะคะ ฝนตกต้นไม้เขียวสวยงำมมำกๆเลยค่ะ แต่ก็น่ำกลุ้มใจมำก
เลยที่รถติดมหำศำลเลยนะคะ
กรำบขอบพระคุณนะคะที่สมำชิกได้ไปแวะเยี่ยมเยียนเรำที่บูธที่งำน TAV Show 2014 

ที่จัดที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว และมีท่ำนที่ไปอุดหนุนเรำมำกมำย ขอบพระคุณจำก
ใจจริงๆค่ะ

ดิฉันได้ไปดูสินค้ำใหม่ของ NAD ซึ่งเป็น Masters Series ใหม่ เสียงเยี่ยมมำก และ
กำรใช้งำนง่ำย สะดวก ขณะนี้เรำรอเพียงกำรอนุมัติให้ผำ่นกำรทดสอบจำก สมอ.เท่ำนั้นนะคะ

สินคำ้ของเรำมิใช่ว่ำมำจำกโรงงำนแล้วจะขำยได้ทันทีนะคะ เนื่องจำกวำ่เรำต้องผ่ำน
มำตรฐำน สมอ. จึงต้องมีกำรตรวจ ทดสอบ และกำรไปตรวจเช็คโรงงำน กำรผ่ำนขั้นตอน
ทำงเอกสำรกับกระทรวงอุตสำหกรรม กำรจะขำยสินค้ำจึงใช้เวลำ เรำไม่สำมำรถขำยสินค้ำใหม่
พร้อมกับกำรเปิดตัวของสินค้ำในตำ่งประเทศได้นะคะ

อีกประกำรหนึ่งที่ขอควำมกรุณำเข้ำใจเรำหน่อย ก็คือสินคำ้ที่อำยุมำกแล้ว เรำไม่
สำมำรถซ่อมให้ได้ มิใช่ไม่อยำกท�ำนะคะ แต่มันหำอะไหล่ซ่อมไม่ได้ เช่น หัว CD ที่เรำใช้ของ 
Sony ถ้ำ Sony เลิกผลิต เรำก็ท�ำอะไรไม่ได้เลยค่ะ ขอควำมกรุณำเข้ำใจเรำด้วยนะคะ ยิ่ง
อุปกรณ์สมัยนี้มันเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มันก็จะมีกำรเปลี่ยนเร็วมำก ท�ำให้เรำหำอะไหล่
ยำกขึ้น เหมือนกับกำรใช้คอมพิวเตอร์ที่เสียแล้วก็คงต้องหำใหม่ อะไรท�ำนองนั้นค่ะ แต่ก็ยังไม่
ถึงขนำดนั้นนะคะ อะไรท�ำได้ ซ่อมได้ เรำก็จะพยำยำมค่ะ

ปลำยเดอืนตลุำคม เรำจะมีกำรจดังำนท่ีขอนแก่นอย่ำงเช่นทุกปีนะคะ วนัที ่30 ตลุำคม 
ถงึวนัที ่2 พฤศจกิำยน ทีร้่ำน STS Audio ชัน้ 3 ใกล้ทำงเข้ำ Robinson ที ่Central Festival 
ขอนแก่น ชำวอสีำนรอช้ำไม่ได้แล้ว รำคำพเิศษมำกมำย และเรำยนิดใีห้ค�ำแนะน�ำเรือ่งกำร
ดำวน์โหลดเพลงมำใช้ได้หลำกหลำย ตอนนี ้Digital Audio ท�ำให้ท่ำนสะดวกมำกๆนะคะ

มำคุยกับพนักงำนของเรำนะคะ เรำจะให้ค�ำแนะน�ำ ให้ท่ำนสนุกกับเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะ 
รวมทั้งสินค้ำใหม่ๆที่เรำจะขนไปให้ท่ำนได้ลองฟังกันด้วยนะคะ แล้วมำพบกันนะคะ

 

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 ***

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

นอกจากนี้จอยังมีระบบสัมผัส ที่
สามารถแยกความแรงในการกด
ได้ ท�าให้สั่งงานได้หลากหลายขึ้น 
และสิ่งที่เรียกว่า Taptic Engine 
ซึ่งเป็นระบบการตอบสนองจาก
นาฬิกาต่อผู้ใช้ เวลาต้องการ
เตือน หรือท�าการสั่งการใด ได้
หลากหลายรูปแบบใกล้เคียง
ความจริง

นาฬิกาจะมเีซน็เซอร์วดัอตัรา
การเต้นหัวใจ ด้วยการท�างานของ                              
Infrared, LED และ Photodiode                 
ที่อยู่ด้านหลังตัวเรือนถึง 4 ตัว 

ครอบด้วยเซรามิคและกระจก
แซฟไฟร์ และยังมี GPS, WIFI 
รวมทั้ง Gyroscope และ    
Accelerometer ที่ไว้ตรวจสอบ
การเคลื่อนไหวและนับก้าวเดิน
อีกด้วย innovation_large โดย
หน่วยประมวลผลการท�างานของ
นาฬิกานั้นจะอยู่บนชิพใหม่ของ 
Apple ที่มีชื่อว่า Apple S1 และ
ด้านการชาร์จไฟ ใช้เทคโนโลยี 
MagSafe สามารถชาร์จได้ง่าย
ด้วยหัวชาร์จแม่เหล็ก ที่สามารถ
แปะติดด้านหลังนาฬิกาเพื่อชาร์จ
ในมุมใดก็ได้

สรุป  Apple Watch ถือว่า
ท�างานได้ครบถ้วนความสามารถ
ที่ Smartwatch ทั่วไปควรมี รวม
ถึงยังเป็นอุปกรณ์แฟชันได้อย่าง
ดี มีหลายรุ่นให้เลือกได้ตาม
ชอบ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริม
กันระหว่างอุปกรณ์มือถือของ 
Apple ตั้งแต่ iPhone 5 ขึ้นไป
อีกด้วย โดย Apple วางแผน
จะวางขาย Apple Watch ใน
ช่วงต้นปี 2015 นี้ โดยมีราคา
เริ่มต้นที่ 349 ดอลลาร์ หรือ
ประมาณ 11,000.-บาทค่ะ

  ■ ที่มา: arip.co.th

เม้าส์ไร้สายที่เป็นมากกว่าเม้าส์
เพราะสแกนเอกสารได้ด้วย!!

หมดปัญหาหาเครื่องสแกน
เอกสารไม่ได้ เพราะเมื่อ

หรือสีเทา กระจก Ion-X
- Apple Watch Edition ตัว

เรือนเป็นทอง 18 กะรัต มีทั้ง
สีทองหรือสีกุหลาบทอง กระจก
แซฟไฟร์

ส่วนสายนาฬิกามีหลาก
หลายรูปแบบแล้วแต่รุ่น ทั้งสาย
แบบหนัง โพลีย์เมอร์ สแตนเลส               
หรือว่าจะเป็นตาข่ายเหล็ก 
เทคโนโลยีที่ด้านข้างทุกรุ่นจะ
มีปุ่มและเม็ดมะยมแบบดิจิทัล ที่
เรียกว่า Digital Crown ซึ่งถือ
เป็นเทคโนโลยีหนึ่งของ Apple 
Watch เนื่องจากนาฬิกามีหน้า
จอขนาดเล็ก การซูมแบบใช้สอง
นิ้วแบบอุปกรณ์จอสัมผัสอาจใช้
งานไม่สะดวก จึงใช้การหมุนเม็ด
มะยมนี้ เพื่อซูมแทน รวมถึงใช้
เป็นสกอร์เลื่อนได้และสามารถ
กดเพื่อกลับสู่หน้า Home ได้
ด้วยค่ะ ส่วนอีกปุ่มก็จะเรียกว่า 
Digital Touch ที่เมื่อกดแล้ว จะ
แสดงรายชื่อขึ้นมาให้เราเลือก
ติดต่อกันได้โดยง่าย

หน้าจอทุกรุ่นจะใช้จอแบบ 
Retina ท�าให้มีความคมชัดอย่าง 

Apple Watch             
เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

เป็นข่าวใหญ่โตครึกโครมและ
ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะ เมื่อใน

ที่สุด Apple ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์
ใหม่เป็นนาฬิกาอัจฉริยะตามที่
คาดการณ์ไว้ ในชื่อว่า “Apple 
Watch” ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ก็
เป็นที่ตื่นเต้นของเหล่าสาวก
มากมายค่ะ เพราะว่ามีข่าวหลุด 
รวมไปถึงหน้าตาของผลิตภัณฑ์
ออกมาน้อยมาก เมื่อเทียบกับ 
iPhone ที่เปิดตัวมาพร้อมกัน ซึ่ง 
Apple Watch มีฟีเจอร์เด่นๆยก
ตัวอย่างได้ดังนี้ค่ะ 

หน้าตา มีรูปทรงหน้าปัด
เป็นสี่เหลี่ยม มีสองขนาดคือ 38 
มิลลิเมตร และ 42 มิลลิเมตร 
โดยมีให้เลือกถึง 3 รุ่น 

- Apple Watch ตัวเรือนเป็น
สแตนเลสมีทั้งสีธรรมดาและสีด�า 
กระจกเป็นกระจกแซฟไฟร์

- Apple Watch Sport ตัว
เรือนเป็นอะลูมิเนียม มีทั้งสีเงิน
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มีเม้าส์ไร้สายที่สามารถเป็น                             
สแกนเนอร์ไปในตวั อย่าง “Zcan                          
Wireless” เม้าส์ไวร์เลสที่มา
พร้อมฟังค์ชันสแกนเนอร์ตัวแรก
ของโลก (ว้าวววววว!!)

เห็น Gadget ชิ้นนี้แล้วอด
ชื่นชมไม่ได้นะคะ เพราะแนวคิด
น่าสนใจมากๆ ลองคิดดูสิคะว่า
ปกติคนเราเวลาจะสแกนเอกสาร
ที ต้องหอบเอกสารพะรุงพะรัง
เดินไปที่เครื่องสแกน (ในกรณีที่
เครื่องสแกนอาจจะตั้งอยู่ไกล
จากโต๊ะ เช่น ในออฟฟิศ) กว่า
จะเปิดเครื่องสแกน ยิ่งถ้าสแกน
หนังสือหนาๆยิ่งล�าบาก  กว่า
จะจับหนังสือวางคว�่่าทีละหน้าๆ 
หรือถ้าจะใช้ Tablet ถ่ายรูปแทน
สแกนเอาก็ไม่ใช่ง่ายนัก กว่าจะ
ถ่ายได้  แถมออกมาภาพก็ไม่
สวยอีก...แต่พอน�าเอาเครื่อง
สแกนเอกสารมาติดไว้กับเม้าส์ก็
ท�าให้อะไรๆมันง่ายขึ้น

วิธีใช้เจ้า Zcan Wireless 
นี้ก็แสนจะง่ายค่ะ แค่น�าเม้าส์
วางลากไปตามบริเวณที่เรา
ต้องการสแกน  สามารถเลือก
สแกนเฉพาะส่วนของหน้า
ก็ได้ หรือจะสแกนภาษาต่าง
ประเทศแล้วน�าเข้าไปแปลใน 
Google Translate ก็ได้อีก โดย

เจ้า Zcan Wireless นี้จะส่ง
ไฟล์ที่สแกนผ่าน Wi-Fi เข้าไป
ยังคอมพิวเตอร์หรือ Devices 
อื่นๆของคุณ หากท่านไหนสนใจ
อยากได้เจ้าเม้าส์ไร้สายที่เป็น
สแกนเนอร์ไปในตัว สามารถสั่ง
ซื้อได้ผ่านเว็บไซท์ IndieGoGo 
นี้นะคะ 

  ■ ที่มา: indiegogo.com

Cravendale Milk Jug    
เจ้าเหยือกวิเศษบอกข้าเถิด  
นมนั่นบูดหรือไม่

ใครดื่มนมเป็นประจ�าทุกวัน
บ้างคะ? บางครั้งเราอาจจะ

ลืมว่านมที่วางอยู่บนโต๊ะ หรือ
แช่ไว้ในตู้เย็นนั้น เราซื้อมาค้าง
ไว้นานหรือยัง บางทีมันอาจจะ
บูด หรือเสียแล้วก็ได้ ถ้าเกิดคน
ไม่รู้ เดินมารินใส่แก้วแล้วดื่ม คง
ท�าให้ท้องไส้เสียปั่นป่วนแย่เลย
ค่ะ ผู้เขียนเป็นคนนึงที่ชอบแช่
นมไว้ในตู้เย็น แล้วพอกระหาย
น�้าจัดๆก็เปิดตู้เย็นแล้วยกขึ้น
มาดื่มแบบซัดโฮกก....ซึ่งบางทีก็
บ้วนนมกลับเข้าไปในขวดแทบ
ไม่ทันเพราะมันหมดอายุแล้วค่ะ 
(เพราะความตะกละแท้ๆ) 

พอมาเห็นแกดเจ็ทนี้แล้ว

ก็คิดว่าคงจะดีนะคะที่เหยือกที่
เราใช้ใส่นมอยู่นั้น สามารถบอก
เราได้ว่านมที่บรรจุอยู่ในเหยือก 
บูดหรือไม่ ตัวช่วยของเราคือ 
Cravendale Milk Jug ค่ะ ด้วย
การท�างานแบบการใช้ ค่า pH 
ด้วย pH Sensor ที่ติดอยู่ที่ฐาน
ของเหยือก วัดความเป็นกรดที่มี
ในนม แล้วแสดงผลออกมาทาง
หน้าจอ LCD ที่มีอยู่บนเหยือก
โดยจะแสดงว่า “Fresh” หรือ 
“Sour” ถ้าแสดงผลเป็น Sour 
แสดงว่านมนั้นไม่สามารถดื่มได้
แล้ว อืมมมม...ไอเดียดีมากๆ
เลยนะคะ เสียดายที่เหยือกนม
อันนี้ ยังไม่ระบุว่าวางขายที่ไหน
บ้าง แต่คาดว่าจะวางจะหน่าย
และเป็นที่แพร่หลายในตลาด
เร็วๆนี้ค่ะ

  ■ ที่มา: milkmatters.co.uk

สุดยอดโต๊ะคอม             
เพื่อมวลมนุษยชาติ              
อันแสน “ขี้เกียจ” 

หลังจากที่เห็นเจ้าโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ส�าหรับคน    

ขี้เกียจลุกจากเตียงนอนตัวนี้แล้ว
บอกเลยว่า มีความเป็นไปได้สูง
มาก ว่าในอนาคตข้างหน้า ลูก

หลานของมนุษยชาติเรานั้น
คงจะแขนขาลีบลง และมีหัวโต
ขึ้นแน่ๆค่ะ เพราะโต๊ะตัวนี้มัน
ออกวางจ�าหน่ายแล้วจริงๆนะคะ 
แล้วก็มีผู้ซื้อไปใช้จริงๆแล้วด้วย 
(อะไรจะขี้เกียจปานน้านนนน) 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
นี้เป็นผลงานของนักออกแบบ
ชาวญี่ปุ่น มีชื่อว่า “Dozing 
Desk” (แค่ฟังชื่อก็ง่วง (Dozy) 
แล้ว) สามารถปรับตัวโต๊ะได้ 
360 องศา ท�าให้วางบนเตียง
เล่นโน้ตบุ๊คได้เลย โดยตัวโต๊ะ
จะมีตะขอยางและสายรัดท�าให้
โน้ตบุ๊คยึดติดกับโต๊ะได้ไม่หล่นลง
มากระแทกใส่หน้าหรือฟาดดั้ง
จมูกค่ะ (เคยโดนเหมือนกันใช่มั๊ย
คะ) หรือจะปรับมาเป็นโต๊ะแบบ
ปกติวางกับพื้นนั่งเล่นก็ได้เช่น
กัน เมื่อไม่ใช้แล้วก็สามารถพับ
เก็บได้อีกด้วย

Dozing Desk มีจ�าหน่าย
แล้วในประเทศญี่ปุ่นค่ะ ราคา
ตัวละ 8,980 เยน หรือราวๆ 
2,800.-บาท  หากใครสนใจ
สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซท์ด้าน
ล่าง แต่เมนูเป็นภาษาญี่ปุ่น
นะคะ

  ■ ที่มา: thanko.jp



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

กับฉบับนี้เรามีข่าวคราว 
2 งานมาแจ้งให้ทราบนะ

คะ จะเป็นอะไรนั้นติดตามกัน
ได้เลยค่ะ

Conice Hi-Fi                 
in Khon Kaen 2014

และแล้วก็ได้เวลาอีกครั้ง
ส�าหรับแฟนๆเครื่องเสียง

ชั้นน�าจาก Bell’O, NAD, NHT, 
PSB, SoundCast, Supra,                     
Velodyne กับงานโพรโมชัน 
พเิศษสดุประจ�าปี ทีจ่ดักนัต่อเนือ่ง                           
มาหลายปีแล้วนะคะ ซึง่แต่ละปีกไ็ด้
รบัการอดุหนนุ เยีย่มเยยีน กนั
อย่างอุน่หนาฝาคัง่กนัมาโดยตลอด 

ซึ่งก็แน่นอนว่า งานนี้ทาง 
โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค ของเรา 
ได้รับความกรุณาร่วมจัดงาน 
Conice Hi-Fi in Khon Kaen 
2014 นี้ กับร้าน STS Audio 
นั่นเอง โดยในปีนี้นั้น เรายัง
คงจัดกันที่เดิมคือ ภายในห้าง 
Central Festival Khon Kaen 
แต่ได้ย้ายพื้นที่จัดงาน จากเดิม
ที่เป็นบริเวณบันไดเลื่อนหน้า
ทางเข้าห้าง Ronbinson ซึ่ง
สมาชิกบางท่านแนะมาว่า พื้นที่
พลุกพล่านไปหน่อย ท�าให้ฟัง
เสียงได้ไม่ละเอียดมากนัก เรา

ก็เลยย้ายเข้ามาจัดภายในตัว
ร้าน STS Audio กันเลยทีเดียว
ค่ะ โดยทางร้านได้ให้ความ
อนุเคราะห์พื้นที่ “ทั้งร้าน” ให้
กลายเป็นโชว์รูมของสินค้าใน
เครือโคไน้ซ์ฯ ของเราอย่างครบ
ครันกันในช่วงงานเลยทีเดียว
ค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าการเข้าไปจัดใน
พื้นที่ร้านนั้น ท่านก็จะสามารถ
ฟังเสียง ทดสอบคุณภาพของ
เครื่องเสียงและล�าโพงรุ่นต่างๆ
ของเราได้อย่างเต็มที่เป็นสัดเป็น
ส่วนดีขึ้นแน่นอนค่ะ

โดยงานจะจดัขึน้ตัง้แต่วนั
ที ่30 ตลุาคม ไปจนถงึวนัที ่2 
พฤศจกิายน 2557 นี ้ซึง่ภายใน
งานนัน้ทางเราจะขนสนิค้าทกุยีห้่อ 
ทกุแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Bell’O, 
NAD, NHT, PSB, SoundCast, 
Supra, Velodyne ไปให้ท่านได้
ทดลองฟัง และจบัจองเป็นเจ้าของ
ได้ในราคาพเิศษสดุ ชนดิทีว่่า 1 
ปีมคีรัง้เดยีว ราคาแบบเฉพาะ 
Exclusive เฉพาะสมาชิกในภาค
อีสานเท่านั้นเลยนะคะ ส่วน
ราคาจะเป็นอะไร เท่าไหร่บ้าง ก็
ต้องรบกวนสอบถามที่หน้าร้าน
กันเลย รับรองว่าพิเศษสุดค่ะ

และนอกจากสินค้าราคา
พิเศษสุดแล้ว เรายังเตรียมการ
ที่จะน�าสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุด สดๆ

ซิงๆ แบบว่าเพิ่งเปิดตัวกันเมื่อ
งาน CES ที่ผ่านมา ให้ท่านได้
ทดลองฟังกันเป็นครั้งแรก ไม่
ว่าจะเป็นล�าโพงอนุกรมใหม่จาก 
PSB ในชื่อ Imagine X ที่เสียง
ดีมากๆในราคาสุดคุ้ม, ล�าโพง 
NHT SuperOne 2.1 ก็จะมา
เปิดตัวให้ท่านได้ฟังต�านานเสียง
ล�าโพงตู้ปิดยอดนิยมระดับ Best 
Buy, NAD D Series ใหม่ ที่
ขายดิบขายดีเหลือเกินในตอน
นี้ ขนจะกันไปครบๆ และที่เป็น
ไฮ-ไลท์ ที่สุดคือ NAD Masters 
Series M12/M22 ปรี/เพาเวอร์-
แอมป์ ระดับ Hi-End รุ่นใหม่ 
จาก NAD Masters Series คู่
แรกของเมืองไทย ก็จะไปปรากฏ
โฉมให้ท่านไปได้ทดลองฟังเสียง
ที่สร้างค�าจ�ากัดความใหม่ของ 
Audiophile 2.0 กันเป็นครั้งแรก
เลยค่ะ

อย่าลืมนะคะ 1 ปีมี 1 หน 
ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเครื่อง
เสียง ล�าโพง และอุปกรณ์ต่างๆ
ในราคาพิเศษสุดส�าหรับสมาชิก
ภาคอีสานเท่านั้น ท่านที่อยู่ใน
จังหวัดขอนแก่น และใกล้เคียง
พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด ตั้งแต่
วันที่ 30 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 
2 พฤศจิกายน 2557 นี้เท่านั้น 
บริเวณร้าน STS Audio ชั้น 3 
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ห้าง Central Festival Khon 
Kaen ใกล้โซน Robinson ตั้งแต่
เวลา 10.30-20.30น. ปีนี้เน้นๆ
สินค้าราคาเด็ดๆกันแบบเนื้อๆ 
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงค่ะ 

Conice Happy Days 2014                                     
16 พฤศิกายน 2557        
ถึง 5 มกราคม 2558

มาแล้วคะ มาแล้ว มา
ถึง “จากโชว์รูม” ฉบับนี้    

แฟนานุแฟนที่ติดตามกันมาเนิ่น
นานก็คงพอจะทราบแล้วนะคะว่า 
นี้คือช่วงเวลาหฤหรรษ์ที่ทุกคน
รอคอยกันมาตลอด นั่นก็คือช่วง
เวลาของงาน Conice Happy 
Days 2014 นั่นเอง

ส�าหรับสมาชิกใหม่ก็ต้อง
อธิบายกันสักนิดนึงนะคะว่า 
Conice Happy Days นั้นว่า
กันง่ายๆก็คือ งานโพรโมชันใหญ่ 
ลดราคาส่งท้ายปีของพวกเรา

ชาวโคไน้ซ์ฯ ที่เราจะน�าเอาสินค้า
ใหม่ รุ่นปัจจุบัน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ 
ไม่ว่าจะเป็น NAD, PSB, NHT, 
Velodyne, Bell'O, Supra มา
ลดราคากันแบบสุดยอดแห่งปีกัน
นั่นเองค่ะ

ส�าหรับปีนี้ งานจะมีตั้งแต่
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ยาว
ต่อเนื่องไปจนวันที่ 5 มกราคม 
2558 นั่นเทียว ด้วยระยะเวลา
กว่า 45 วัน เอาแบบให้ฉ�่าใจ
สบายอุรา ให้ท่านได้มีโอกาส
เลือกซื้อเลือกหา เลือกจับจอง
สินค้าเครื่องเสียง ล�าโพง    
แอคเซสซารีย์ ได้ในราคาสุดแสน
จะพิเศษ ประเภทว่าเข้าไปที่ร้าน
แล้ว ชี้ไปที่เครื่องไหน ก็มีราคา
พิเศษให้ท่านในทันทีค่ะ

ส�าหรับงานนี้นั้น เราจัด
ขึ้นที่สาขา ร้านค้าตัวแทน
จ�าหน่าย ของเราทุกแห่งทั่ว
ประเทศค่ะ ราคาเดียวกันหมด 
ยกตัวอย่างก็เช่น ส�านักงานใหญ่ 

  ■ PSB Imagine X Series

  ■ NAD D Series

  ■ NHT SuperOne 2.1 Monitor Speaker

  ■ NAD Masters M12/M22 "Audiophile 2.0"

ซอยหอการค้า, สาขา Central 
World Plaza, สาขาซีคอน         
สแควร์, Power Mall สาขา 
บางกะปิ, งามวงศ์วาน, พารากอน 
และบางแค, The Power แฟชั่น
ไอส์แลนด์, รัตนาธิเบศร์ และ
รังสิต

ต่างจังหวัด ภาคเหนือ  
สาขาเชียงใหม่, ร้านเจียวพานิช                                  
ล�าปาง, ภาคใต้ สาขา
นครศรีธรรมราช, ร้านวชิชสุนิ 
หาดใหญ่, อสีาน ร้าน STS Audio                                  
จังหวัดอื่นๆ ก็ตามตัวแทน
จ�าหน่ายใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะ

ส�าหรับราคาสินค้าในปีนี้ 
เราลดกันแบบเต็มๆค่ะ ยก
ตัวอย่าง NAD, PSB, NHT,  
Velodyne นั้น ลดกันทุกรุ่น 
แบบเยอะเป็นพิเศษ ส่วนจะลด
เท่าไหร่ โทรสอบถามเลยนะคะ 
เพราะว่าราคานั้นเยอะเลยค่ะ ลง
กันไม่หมด ส่วนของอื่นๆ เช่น 
Supra เที่ยวนี้ลดลงมา 35% 

จากราคาขายปกติ, Bell’O ก็ลด
ถึง 20% กันเลยทีเดียว 

และนอกจากสินค้าปกติที่
เป็นชิน้เป็นตวัจะลดเยอะแล้ว ปีนี้
เราก็มีดึงสินค้าเฉพาะรุ่นต่างๆ
ออกมาลดแบบสุดๆๆๆ หมด
แล้วหมดเลย มาน�าเสนอ ซึ่งมาดู
กันนะคะว่า มีอะไรกันบ้าง 

1. NAD VISO 1 ล็อท
สุดท้าย ท้ายสุด เหลือไม่กี่เครื่อง 
จากราคาตั้ง 37,000.-บาท ราคา
ในงานนี้ลดแบบเทๆสุดๆเหลือ
ราคาพิเศษแค่ 14,900.-บาท 
แถม Adapter for VISO 1 (for 
iPhone 5) ด้วยค่ะ

2. NAD VISO 1 AP รุ่น
ใหม่ล่าสุดแบบไร้สาย ใหม่ๆสดๆ
เราก็ลดค่ะ จากราคาตั้ง 35,500.- 
ราคาพิเศษเราลดเหลือเพียง 
22,900.-บาท

3. NAD T 748 ลดกันให้
หมดไปในสิ้นปีนี้ จากราคาตั้ง 
44,000.-บาท ราคาพิเศษเหลือ
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เพียงแค่ 18,900.-บาท
4. NAD T 777 รุ่นท็อพ 

MDC ซื้อแล้วอัพได้ตลอด พลัง
เสียงหายห่วง คุณภาพไฮ-เอ็นด์                             
จากราคาตั้ง 156,000.-บาท 
เราไม่ขาย ขอขายราคาพิเศษ 
69,000.-บาท หมดแล้วหมด
เลยค่ะ

5. NHT Absolute Tower 
ล�าโพงตั้งพื้นรุ่นดี ฟังเพลงได้ ดู
หนังเยี่ยม จากราคาตั้งคู่ละ 
54,000.-บาท  ราคาพิเศษเหลือ
คู่ละ 35,900.-บาท

6. NHT Classic Four ล�าโพง                              
รุ่นท็อพของ NHT เสียงดีที่สุด
ในระดับราคานี้ จากราคาตั้งคู่ละ 
114,000.-บาท เหลือราคาพิเศษ 
64,900.-บาทเท่านั้น ล�าโพง
ตั้งพื้นราคานี้ เสียงแบบนี้ ต้อง
บอกว่าสุดคุ้มค่ะ 

SoundCast
ลดมากมายกว่า 50%

ส�าหรับสินค้าไร้สายกลุ่ม 
SoundCast สิ้นปีนี้ เราก็มีลด
ราคาลงมามากมาย มีอะไรบ้าง 
มาดูกันค่ะ

OutCast Jr. OCJ420 

ล�าโพงไร้สาย รุ่นใหญ่ ใช้งาน
นอกอาคารแบบ Outdoor ได้ 
จากราคาตั้ง 37,000.-บาท ราคา
พิเศษเหลือแค่เพียง 16,900.-
บาท แถม BlueCast ตัวรับ 
Bluetooth AptX มูลค่า 4,000.-
บาท เอาไปใช้รับสัญญาณ  
Bluetooth AptX ฟรีๆไปเลยค่ะ

Melody MLD424 ล�าโพง
ไร้สายแบบกะทัดรัด พกพาติดตัว
ไปไหนต่อไหนได้ทุกที่ ใช้งาน
นอกอาคารก็ได้ จากราคาตั้ง 
21,000.-บาท งานนี้เราลดราคา
พิเศษ เหลือเพียง 9,500.-บาท 
หมดล็อทนี้แล้วราคาตีกลับนะคะ 

iCast ICT121A แท่น
รับมือถือ iPhone/iPod แล้วส่ง
สัญญาณไร้สายไปที่ OutCast Jr. 
ตัวนี้ขายกันแบบเทๆจากราคา
ตั้ง 11,000.-บาท ราคาพิเศษ
เหลือ 5,500.-บาท

UAT 250EC ตัวรับและ
แปลงสัญญาณเสียงให้เป็นไร้
สายแบบ 2.4 GHz จากราคา
ตั้ง 10,000.-บาท ราคาพิเศษลด 
50% เหลือ 5,000.-บาท

SubCast SCK520 ตัวรับ
สัญญาณไร้สายจาก UAT จาก

ราคาตั้ง 14,000.-บาท ราคา
พิเศษ 50% เช่นกันเหลือ 
7,000.-บาท

SurroundCast SCS200 ตัว
แปลงให้ไม่ต้องลากสายล�าโพง
หลังเพราะเปลี่ยนเป็นแบบไร้
สายพร้อมแอมป์ในตัว จากราคา
ตั้ง 11,000.-บาท ราคาพิเศษ 
50% เหลือ 5,500.-บาท

BlueCast ตัวรับสัญญาณ 
Bluetooth AptX แบบชาร์จไฟ
ได้ ไม่ต้องมีสายหรืออะแด็พเตอร์
ให้เกะกะ จากราคาตั้ง 4,000.-
บาท ราคาพิเศษลด 50% เหลือ 
2,000.-บาท (สุดคุ้มละคะตัวนี้) 

เสร็จจากสินค้าเป็นตัวๆแล้ว 
มาดูสินค้าจัดชุดกันค่ะ ปีนี้มีให้
เลือกหลากหลายระดับราคาเลย 

ชุดราคาพิเศษ 1
ชุดฟังเพลงเริ่มต้นที่จะท�าให้

คุณสัมผัสเสียงที่ดีได้ในราคา
ประหยัดที่สุด 

NAD C 316BEE ราคา
ตั้ง 16,000.-บาท + NAD C 
516BEE ราคาตั้ง 13,000.-บาท 
+ NHT SuperZero 2.1 ราคา
ตั้ง 10,200.-บาท รวมทั้งชุด
ราคา 39,200.-บาท ราคาพิเศษ 

25,900 บาท
ชุดราคาพิเศษ 2
ชุดขนาดกลาง ที่ให้เสียง

ครบเครื่องน่าฟังขึ้นไปอีกระดับ 
NAD C 326BEE ราคา

ตั้ง 23,000.-บาท + NAD C 
516BEE ราคาตั้ง 13,000.-บาท 
+ NHT SuperOne 2.1 ราคา
ตั้ง 16,000.-บาท รวมทั้งชุด
ราคา 52,600.-บาท ราคาพิเศษ 
34,900.-บาท

ชุดราคาพิเศษ 3
ชุดกลาง-ใหญ่ เสียงอิ่มนุ่ม

น่าฟังความเป็นดนตรีสูง 
NAD C 356BEE ราคา

ตั้ง 31,500.-บาท + NAD C 
546BEE ราคาตั้ง 25,000.-
บาท + PSB Imagine B ราคา
ตั้ง 41,000.-บาท ทั้งชุดราคา 
97,500.-บาท ราคาพิเศษ 
63,900.-บาท

ชุดราคาพิเศษ 4
ชุดใหญ่ของ Classic Series 

มาแบบเต็มๆครบๆ เสียงครบ
เครื่องระดับไฮ-เอ็นด์ 

NAD C 375BEE ราคา
ตั้ง 69,000.-บาท + NAD C 
546BEE ราคาตั้ง 25,000.-บาท 

  ■ SoundCast OutCast Jr.  ■ NAD T 748 A/V Surround Sound Receiver

  ■ NAD VISO 1 AP
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ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

+ PSB Imagine T2 ราคาตั้ง 
99,000 บาท รวมทั้งชุดราคา 
193,000.-บาท ราคาพิเศษ 
126,900.-บาท   

ชุดราคาพิเศษ 5
Digital Audio ส�าหรับ

นัก Audiophile 2.0 เล่นได้ทั้ง
จากคอมพิวเตอร์และมือถือ     
Bluetooth AptX 

NAD D 3020 ราคาตั้ง 
23,500.-บาท + PSB Imagine 
B ราคาตั้ง 41,000.-บาท รวม
ทั้งชุดราคา 64,500.-บาท ราคา
พิเศษ 41,900.-บาท

ชุดราคาพิเศษ 6
Digital Streaming Audio 

เล่นเพลงจากฮาร์ดดิสค์,      
Internet Radio, Network 
Storage และคอมพิวเตอร์แบบ
ไฮ-เอ็นด์ 

NAD D 7050 ราคาตั้ง 
46,000.-บาท + PSB Imagine 
T ราคาตั้ง 68,000.-บาท รวมทั้ง
ชุดราคา 114,000.-บาท ราคา
พิเศษ 74,900.-บาท      

ชุดโฮม เธียเตอร์ ราคา
พิเศษ 1

โฮม เธียเตอร์ที่เอามาฟัง
เพลงได้เยี่ยมเลยกับ NHT ใหม่
ล่าสุดทุกตัว 

NAD T 748 ราคาตั้ง 
44,000.-บาท + NHT Super-
One 2.1 ราคาตั้ง 16,600.-บาท 
+ NHT SuperOne 2.1 ราคาตั้ง 
16,600.-บาท + NHT Super-
Zero 2.1 ราคาตั้ง 9,200.-บาท 
รวมราคา 86,400.-บาท ราคา
พิเศษ 47,900.-บาท

ชุดโฮม เธียเตอร์ ราคา
พิเศษ 2

โฮม เธียเตอร์ ชุดใหญ่ เต็ม
พิกัดในราคาสุดเหลือเชื่อ 

NAD T 777 ราคาตั้ง 
156,000.-บาท + PSB Imagine 
T ราคาตั้ง 68,000.-บาท + 
PSB Imagine C ราคาตั้ง 
32,000.-บาท + PSB Imagine 

S ราคาตั้ง 46,000.-บาท รวม
ราคา 302,000.-บาท ราคาพิเศษ 
159,000.-บาท

และนั่นก็เป็นทั้งหมดค่ะ 
อย่าลืมว่าสินค้าเป็นตัวๆ เฉพาะ
รุ่นก็มีราคาพิเศษสุดยอดเหมือน
กันนะคะ ท่านที่ต้องการสินค้า
ตรงนี้ก็อย่าลืมสอบถามกันได้นะ
คะ มีราคาดีๆทุกตัว

แถมยังสามารถผ่อนต่อ 0% 
อีก 6 เดือนต่างหากค่ะ (เงื่อนไข
การผ่อน ชนิดของบัตร สินค้า             
ท่ีผ่อนได้ รวมการรบับตัรเครดทิ 
จะไม่เหมือนกัน และขึ้นอยู่กับ
สาขา สถานที่นะคะ กรุณา
สอบถามก่อนค่ะ) 

อย่าลืม อย่าลืม และอย่าลืม
ว่า เรามีนัดกับงานที่ใหญ่ที่สุด
แห่งปี Conice Happy Days 
2014 หนึ่งปีมีครั้งเดียว ตั้งแต่
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ไป
จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 
เป็นเวลา 45 วัน แห่งการลด
ราคายิ่งใหญ่แห่งปี  ที่สาขา ร้าน
ค้าตัวแทนจ�าหน่าย ของเรา
ทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ ย�้าอีก
ครั้งคือที่ ส�านักงานใหญ่ ซอย
หอการค้า, สาขา Central 
World Plaza, สาขาซีคอน                       
สแควร์, Power Mall สาขา 
บางกะปิ, งามวงศ์วาน, พารากอน                            
และบางแค, The Power แฟชั่น
ไอส์แลนด์, รัตนาธิเบศร์ และ
รังสิต

ต่างจังหวัด ภาคเหนือ  
สาขาเชียงใหม่, ร้านเจียวพานิช                            
ล�าปาง, ภาคใต้ สาขา
นครศรีธรรมราช, ร้านวิชชุสิน 
หาดใหญ่, อีสาน ร้าน STS Audio                               
จังหวัดอื่นๆก็ตามตัวแทน
จ�าหน่ายใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะ

แล้วพบกันให้ได้นะคะ

  ■ คอนเสอร์ทการกุศล Camillian Music For 
Life 29 ต.ค. เวลา 19.00น. ณ หอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) บัตร
ราคา 2,500, 2,000, 1,500, 1,000, 800 และ 
500 บาท

  ■ เทศกาลดนตรี สปช เฟส ตอน สวนสนคน
โสด: บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, โจอี้บอย และสิงห์
เหนือเสือใต้, แสตมป์ อภิวัชว์, สล๊อทแมชชีน, 
โลโมโซนิค, ตู่ ภพธร, บอย วงจอยบอย,                                               
เพลย์กราวน์ และ 25 Hours 1 พ.ย. เวลา 
14.00น. ณ หาดสวนสน จ.ระยอง บัตรราคา 
1,000 บาท

  ■ มหกรรมการแสดงดนตรีและศิลปะ CAT 
EXPO ตลาดเพลงไทยใหญ่ที่สุดใน AEC: หลาย
ศิลปิน 1-2 พ.ย. เวลา 15.00น. ณ สวนสนุก
วันเดอร์เวิลด์ รามอินทรา กม.10 ใกล้แฟชั่น 
ไอส์แลนด์ บัตรราคา 500 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท จิ้มไหล่ เฟสทิวัล Presented by 
Toyota It’s Mine 8-9 พ.ย. เวลา 12.00น.
เป็นต้นไป ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 105 บัตร
ราคา 200 และ 300 บาท

  ■ คอนเสอร์ทการกุศลเทศกาลดนตรีสวนผึ้ง 8 
พ.ย. เวลา 18.00น.เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม
ส�านักสงฆ์ห้วยหนึ่ง บริเวณตรงข้ามตลาดน�้า
เวเนโต้ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี บัตรราคา 1,000 
บาท

  ■ คอนเสอร์ท Piano Seven with Percussion 
& String Trio 8 พ.ย. เวลา19.30-21.00น. ณ 
โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ บัตรราคา 3,000, 
2,000 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Sergio Mendes Live in                                           
Bangkok 13 พ.ย. เวลา 20.00น. ณ 
แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ บัตรราคา 
5,000, 4,000, 3,200, 2,400 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท The River Jazz Festival: 
Kenny G 2014 16 พ.ย. เวลา 18.00น. ณ  
เอเชยีทคี เดอะ รเิวอร์ฟรอนท์ ใกล้โรงแรมแม่น�า้ 
บัตรราคา 3,000, 2,000 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Rock And Roll Come Back 
Music Festival #2 22-23 พ.ย. เวลา 12.00น.
เป็นต้นไป ณ บ้านซับประดู่ อ.มวกเหล็ก 
จ.สระบุรี บัตรราคา 800 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Singha Corporation Present 
Rock On The Lake Music Festival 22 พ.ย. 
เวลา 15.00น. ณ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค พัทยา 
บัตรราคา 1,200 และ 1,500 บาท

  ■ *ทุกรายการสามารถติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่    
Thaiticketmajor ทุกสาขา

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

  ■ Sergio Mendes               
Live in Bangkok
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NEW
PRODUCTS
■  ‘แมน เมืองเหนือ’

หากความเที่ยงตรงแห่ง
เสียงคือเป้าหมายหลักใน

การออกแบบล�าโพง PSB ใน
ทุกรุ่น Imagine X Series ใหม่
ล่าสุดนี้ ก็คือการน�าคุณเข้าสู่
มาตรฐานใหม่แห่งเสยีงธรรมชาติ
ที่แท้จริงในระดับราคาที่เป็นมิตร
ต่อกระเป๋าคุณยิ่งนัก 

ด้วยการผสมผสานวัสดุที่ใช้
ในล�าโพรุ่นกลางสูง Imagine 
Series ที่ได้รับความนิยมอย่าง
สูง เข้ากับขนาดและสัดส่วน
ของล�าโพงรุ่นยอดนิยม อย่าง 
Image Series ที่สุดคุ้มค่า ผล
ที่ได้คือสไตล์เสียงที่ยอดเยี่ยม 
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ในราคาที่
สบายๆเหมือนเดิม

Acoustic Research Makes 
the Difference

จากการทดสอบและทดลอง
ที่เข้มข้นหลายปีในสถาบันวิจัย
แห่งชาติแคนาดา (NRC) หนึ่ง
ในสถานที่ซึ่งมีห้องทดลองทาง 
อะคูสติคที่ดีและทันสมัยที่สุดใน
โลก ทีมวิจัยของ PSB ได้เรียนรู้                          
อย่างถ่องแท้ว่า ผู้คนชอบฟัง
เสียงแบบไหนในห้องของเขา 
ท�าให้จุดหลักในการออกแบบ 
Imagine X นั้น มาจากผลการ
ทดลองที่เข้มข้น เกี่ยวกับการ                         
ยอมรับในคุณภาพเสียงของ
ผู้ฟัง (Human Perception of 
Sound) โดยการทดสอบแบบ
ปิดตาฟังแบบสองครั้ง (Double 

Blind Listening Test) ซึ่งเป็น 
การทดลองให้ผู้เข้าร่วมฟังเสียง
จากล�าโพง และให้คะแนนความ
ชอบโดยไม่เห็นว่าตนเองก�าลังฟัง
ล�าโพงอะไรอยู่ และท�าแบบนี้ซ�้า
สองครั้งเพื่อช่วยในการตัดความ
เอนเอียง (Bias) ออกไปเพื่อผลที่
เที่ยงตรงที่สุด 

การทดลองนี ้ท�าให้ PSB รู้
ว่า อะไรคอืสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุทีค่น

เราจะบอกว่า “ชอบ” เสยีงทีก่�าลงั
ฟังอยู ่และ PSB กใ็ช้สิง่นัน้เป็น
พืน้ฐานในการผลติล�าโพงทีใ่ห้
คณุภาพเสยีงในแบบทีค่นฟังแล้ว 
“ชอบ” ทีส่ดุ ในทกุระดบัราคามา
โดยตลอด ตัง้แต่ปี 1974 เราเป็น
บรษิทัฯแรกทีใ่ช้ผลวจิยันีใ้นการ
พฒันาล�าโพงมาจนถงึปัจจบุนั 
ซึง่การที ่PSB ร่วมกบั NRC 
ทดลองครัง้นี ้ผลทีไ่ด้กใ็ช้เป็นต้น

แ น ะ น ำ� สิ น ค้ � ใ ห ม่

PSB Imagine X
ลำ�โพงแห่งคว�มคุ้มค�่
ใหม่ล่�สุดของ PSB 
The Essentials

■■ Paul Barton
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ทางในการออกแบบล�าโพงต่อๆ
มาโดยตลอด รวมถึง Imagine X 
รุน่นีด้้วย ทีท่�าให้เรามคีวามโดด
เด่นเหนือกว่าผูผ้ลติอืน่ๆ ในการที่
ท�าล�าโพงให้ออกมาเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของผูค้นทีใ่ช้งาน
จรงิๆอย่างแท้จรงิ ดัง่ปรชัญาท่ีว่า 
“Real Sound for Real People” 

“จากการได้ทดลองแบบ 
Blind TEst นั้น ท�าให้เรารู้ว่า
บุคลิกเสียงแบบไหนที่ท�าให้คน
ฟังชื่นชอบ ผลที่ได้ ท�าให้เรา
สามารถใส่สิ่งที่คนต้องการ และ
ตัดสิ่งที่คนไม่ต้องการออกจาก
การออกแบบล�าโพงของเราได้”

Paul Barton           
เจ้าของ ผู้ออกแบบ       
ล�าโพง PSB 
Real Sound                
for Real People

Imagine X มีออกมา

Our Ears are Most                         
Sensitive to the             
Midrange Frequencies
หูของเราไวต่อเสียงกลาง  
มากที่สุด 

Imagine X2T เป็นล�าโพง 
สาม-ทางแท้ๆ ที่ใช้ไดรเวอร์  
มิดเรนจ์เสียงกลางแยกอยู่ในตู้ที่
ได้รับการจูนมาเพื่อเสียงกลาง                          
โดยเฉพาะ ท�าให้การกระจาย
เสียงกว้างในระดับอุดมคติ 
พร้อมให้ความเพี้ยนที่ต�่ามาก
เวลาเล่นที่ความดังสูง ไดรเวอร์
เสียงกลางตัวนี้ออกแบบใหม่
หมดเพื่อ X2T โดยเฉพาะ ตัว
กรวยท�ามาจากโพลีย์โพรไพย์ลีน               
ผสมคาร์บอน ไฟเบอร์ ฉีด
ขึ้นรูปขนาด 5-1/4 นิ้ว โดย
ขึ้นรูปอย่างแม่นย�า เที่ยงตรง 
สม�่าเสมอ เพื่อให้การตอบสนอง
ต่อเสียงกลางได้ดีที่สุดเท่าที่จะ

ทั้งหมด 4 รุ่น ในจุดประสงค์
เดียว คือ “ให้เสียงที่เที่ยงตรง
สมจริงที่สุดเท่าที่จะท�าได้ในระดับ
ราคานี้” 

Imagine X แต่ละรุ่น 
ออกแบบเพื่อให้มีความแม็ทช์กัน
ทางน�า้เสียงอย่างเต็มที่ ท�าให้
คุณสามารถที่จะผสมผสานการ 
ใช้งานได้คล่องตวัและหลากหลาย                         
ที่สุดนั่นเอง

Imagine X2T           
Tower Speakers

ล�าโพงตั้งพื้นรูปทรงบาง
เพรียว ที่ได้รับการใช้แนวทาง
การออกแบบมาจากล�าโพงรุ่น
ยอดนิยมที่ได้รับรางวัลมามาก
อย่างอย่าง Imagine T2 ใน
ราคาแค่เพียง 1 ใน 3!!! โดย
ราคาที่ต�า่ลงนั้น มาจากการใช้ตู้ที่
มีรูปทรงที่เรียบง่ายในการผลิต
มากขึ้น แต่เน้นใช้อุปกรณ์อื่นใน

เกรดที่ทัดเทียมกับรุ่นสูงนั่นเอง

Extended Bass Response 
that’s Fast and Articulate

วูฟเฟอร์ใช้ขนาด 6-1/2 
นิ้ว ในตู้เปิดแยกสัดส่วนซ้อน
อยู่ภายใน ใช้ท่อเบสส์ออกทาง
ด้านหน้า ซึ่งท�าให้สามารถให้ 
การควบคุมเสียงทุ้มได้ดีเยี่ยม     
ไดนามิคเหลือล�้า ส่วนของเสียง
ทุ้มมีพอร์ทระบายเสียงออกแยก
อิสระระหว่างตัววูฟเฟอร์ ช่วย
ลดคลื่นสะท้อนภายในตู้ ทั้งยัง
ท�าให้แผงหน้าแคบ ตู้เพรียวบาง
สวย การจัดเรียงวูฟเฟอร์ แบบ
นี้ยังช่วยลดการสะท้อนขั้นแรก 
ซึ่งเกิดจากที่เสียงตกกระทบ
กับพื้นทางด้านหน้าตู้ไปได้เป็น       
อย่างมาก ผลก็คือให้เสียงเบสส์        
ที่เที่ยงตรง ไม่ผิดเพี้ยน เล่นได้
แรงโดยมีความเพี้ยนต�่า

■■ PSB Image X2T Tower Speakers
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■■ PSB Imagine X Family

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



ท�าได้ แผงหน้าออกแบบแคบ
และโค้ง เพือ่ลดการสะท้อนซึง่จะมี
ผลต่อการให้ความเพี้ยนหรือสีสัน
ต่อเสียงกลางให้น้อยที่สุด

Pure Titanium Tweeter 
Dome for Extended 
High Frequencies
ทวีทเตอร์ไททาเนียมแท้ๆ

ทวีทเตอร์ขนาด 1 นิ้ว โดม
ไททาเนียมที่ผสมผสานความ
แกร่ง แต่เบาสุดขีด ท�าให้การ
ตอบสนองต่อความฉับไวนั้นเร็ว
ระดับยิ่งยวด และตอบสนองต่อ
ความถี่ได้สูงลิ่ว โดยไม่เสียรูปไป
จนทะลุขีดความสามารถในการ
ได้ยินของมนุษย์ วอยซ์คอยล์ทน
ความร้อนสูง หล่อเย็นด้วยสาร
แม่เหล็กเหลว Ferrofluid ท�าให้
เล่นได้ดังและแรง โดยไม่เสีย
หาย แม่เหล็กใช้ Neodymium 
ที่แรงและเล็ก ท�าให้มีความไว
สูง ตอบสนองเที่ยงตรงไปจน
ย่านล่างสุดของเสียงแหลม เฟส

ปลั๊กที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน 
ช่วยในการกระจายเสียงที่                              
ยอดเยี่ยม ลดการเสียรูป ทั้ง
ยังช่วยป้องกันมือซนๆที่จะมา
ท�าความเสียหายด้วย

Imagine X1T
Tower Speakers

ล�าโพงตั้งพื้นที่ออกแบบมา
เพื่อความสวยงามบางเพรียว 
ตอบสนองความถี่กว้างขวาง 
เล่นได้ดังและแรงเกินขนาดและ
สัดส่วนกะทัดรัด รุ่นนี้ใช้ไดรเวอร์
วูฟเฟอร์ ขนาด 5-1/4 นิ้ว 2 ตัว 
ท�างานแบบสอง-ทาง ครึ่ง ตัว
หนึ่งท�าหน้าที่เสียงต�า่ลงมาจน
สุด ส่วนอีกตัวท�าหน้าที่เสียงต�า่
ไปจนกลางต�่า ผนวกกับครอสส์
โอเวอร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้การ
กระจายเสียงเป็นเลิศ และทน
ก�าลังขับเป็นเยี่ยม วูฟเฟอร์ที่
ใช้นี้เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ใน 
Imagine รุ่นอื่นๆนั่นเทียว 

ทางด้านทวีทเตอร์ที่ใช้ก็เช่น

เดียวกับรุ่นอื่นๆคือ ไททาเนียม 
โดม 1 นิ้ว

Imagine XB
Bookshelf Speaker

ล�าโพงวางหิง้ สอง-ทางขนาด                           
กะทัดรัด ใช้วูฟเฟอร์ 5-1/4 นิ้ว
มาตรฐาน พร้อมทวีทเตอร์ โดม
ไททาเนียม 1 นิ้ว วูฟเฟอร์ที่ใช้
นัน้กเ็ป็นรุน่เดยีวกนักบั Imagine 
Series ทุกรุ่น คือกรวยโพลีย์-          
โพรไพย์ลีนผสมเซรามิคและดิน
เหนียว ซึ่งเบาและแกร่ง ดั่ง
พิสูจน์มาแล้วในล�าโพงวางหิ้ง
รุ่นดัง เช่น Imagine B ซึ่ง
ท�าให้ประสิทธิภาพของเสียงทุ้ม
และการตอบสนองความถี่นั้น ดี
ขึ้นไปกว่าล�าโพง 6-1/2 นิ้ว ได้ 
อย่างสบายๆ ตัวตู้ออกแบบใหม่ 
จูนเสียงทุ้มให้หนักแน่นลงไปอีก 
โดยเลือกใช้พอร์ทออกทางด้าน
หลังเพื่อช่วยเพิ่มพลังสัญญาณ
เสียงทุ้มได้อีกระดับ

Imagine XC
Center Speaker

ล�าโพงเซ็นเตอร์ที่ออกแบบ
มาเพือ่ให้ท�างานร่วมกบั Imagine 
รุ่นอื่นๆโดยเฉพาะ ใช้วูฟเฟอร์ 
5-1/4 นิ้ว 2 ตัว วางนอนใน
ตู้เพรียวบาง กระจายเสียงกว้าง
ขวาง ไม่เกะกะสายตาแม้ใช้งาน
ร่วมกับทีวีบางเฉียบสมัยใหม่

และนัน่กค็อืล�าโพงในซรีส์ีใหม่
ล่าสดุ Imagine X ซึง่ตอนนีก้ไ็ด้
ทยอยเข้ามาให้ได้ลองฟังกนัแล้ว
นะครบั ซึง่ต้องเรยีนแจ้งก่อนว่า 
สนิค้าในลอ็ทแรกนีจ้ะเป็นสดี�านะ
ครบั แต่สนิค้าลอ็ทต่อๆไปทีจ่ะเข้า
มา จะเป็นส ีDark Cherry เพยีง
สเีดยีว ซึง่หากลกูค้าสมาชกิท่าน
ใดชอบล�าโพงสดี�าละก้อ เรยีนมา
จบัจองกนัแต่เนิน่ๆครบั มาลอง
ฟังกนั ล�าโพงซรีส์ีใหม่ทีจ่ะมาแทน 
Image Series ทีโ่ด่งดงันี ้เสยีงดี 
ราคาสบายๆครบั

■

■■ PSB Imagine X1T Tower Speakers ■■ PSB Imagine XC Center Speaker

■■ PSB Imagine XB Bookshelf Speakers
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NAD VISO 1 AP
AirPlay Music System

เมื่อประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา 
NAD ได้ท�าให้วงการล�าโพง

ส�าหรับใช้งานกับ Smartphone 
สั่นสะเทือนด้วยการออก NAD 
VISO 1 ซึ่งเป็นล�าโพง iPhone 
ที่ประสบความส�าเร็จอย่างสูง 
ในแง่ของการเป็นระบบที่ให้
คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมเหนือ
ชั้นกว่าล�าโพงในรูปแบบเดียวกัน
เป็นอย่างมาก ซึ่งคุณภาพเสียง
ที่ได้นั้น ท�าให้ผู้คนสามารถรับรู้
ได้ว่าการได้ฟังเสียงที่มีคุณภาพ
สูงอย่างไม่น่าเชื่อ เป็นเรื่องที่
เป็นไปได้

NAD VISO 1 ประสบความ
ส�าเร็จมากมาย ได้รับค�าชม 
และรางวัลต่างๆจากสื่อทั่วโลก
อย่างล้นหลาม ได้รับความนิยม
มากมาย ในบ้านเรานั้นก็ประสบ
ความส�าเร็จ ขายดิบขายดีเป็น
อย่างยิ่ง จนเวลาผ่านมาได้ระยะ
หนึ่ง ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
กันเกิดขึ้นบ้างตามแนวทางการ
ใช้งาน ซึ่งส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนไป
อย่างชัดเจนก็คือ การที่นักฟัง

เพลงทั้งหลาย เริ่มเปลี่ยนวิธี
การใช้งานฟังเพลงจากเครื่อง
พกพากันไป เพราะหลังเครื่องที่
ใช้ฟังนั้นจะใช้แค่มือถือเป็นหลัก 
เครื่องเดี่ยวๆฟังเพลงอย่างเดียว
เช่น iPod ก็ได้รับความนิยมน้อย
ลงเรื่อยๆ จากแต่เดิมที่ใช้ iPod 
เสียบอยู่บน Dock นั้น ก็เปลี่ยน
มาเป็นการใช้งานแค่มือถือ                      
เครื่องเดียวพอ 

ทีนี้พอเป็นมือถือ เวลาฟัง
เพลงจะเอาไปเสียบติดกับเครื่อง
ก็กระไรอยู่ใช่ไหมครับ เดี๋ยวเวลา
สายเข้า แล้วไม่ได้อยู่ใกล้ๆก็ต้อง
วิ่งไปรับที่เครื่องเสียเวลา ติดขัด
ไม่สะดวก ซึ่งก็ด้วยแนวโน้มนี้เอง 
ก็เลยท�าให้ Dock เสียบเครื่อง
พกพาบนล�าโพงแบบนี้ เริ่มหมด
ความนิยมลงไปเรื่อยๆ จนใน
ที่สุด NAD ก็พัฒนา VISO ใหม่
ขึ้นมา โดยตัดส่วนของ iPod 
Dock ออก แล้วพัฒนาการ
ท�างานแบบไร้สายเต็มรูปแบบขึ้น
มาแทน เพื่อให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานในปัจจุบันนั่นเอง

ไร้สายได้อย่างเต็มรูปแบบ โดย
หลักๆจะสามารถรองรับระบบ
ไร้สาย Bluetooth AptX พร้อม
ความสามารถในการรับระบบ
ไร้สายแบบ Wi-Fi Network 
จาก Apple AirPlay อีกด้วย 
โดยข้อดีต่างๆในการออกแบบ
เพื่อคุณภาพเสียงนั้นได้รับการ
ถ่ายทอดมาจาก NAD VISO 1 
โดยตรงอีกทั้งยังเพิ่มขีดความ
สามารถในการต่อ USB เพื่อรับ
การเล่นเพลงและชาร์จไฟจาก
มือถือไอโฟนโดยเฉพาะ พร้อม
ให้ช่องต่อ Optical Input ที่
สามารถรองรับไฟล์เพลงดิจิทัล
ระดับ 24/96 หรือต่อตรงมาจาก
ทีวีรุ่นใหม่ๆได้ในทันที 

ระบบล�าโพงทีใ่ช้งานนัน้ได้รบั
การออกแบบจาก PSB Speakers                          
ทีเ่ชีย่วชาญเรือ่งท�าล�าโพงทีใ่ห้
เสยีงทีเ่ป็นธรรมชาตสิงู ภาค
ขยายเสยีงมาจากเทคโนโลยแีอมป์
ดจิทิลัไฮ-เอน็ด์ของ NAD เอง  
คอืระบบ Direct Digital ท�าให้ผล
รวมทีไ่ด้คอืระบบล�าโพงทีใ่ห้เสยีง
ทีส่มจรงิ ทรงพลงั เพยีงพอทีจ่ะ
ครอบคลมุห้องขนาดใหญ่ โดยให้
เสยีงทีเ่ป็นธรรมชาต ิฟังสบาย 
แตกต่างจากล�าโพงตะเบงเสยีง
ในรปูแบบคล้ายๆกนัของคนอืน่
อย่างสิน้เชงิ

NAD VISO 1 AP
AirPlay Music System
Wireless Digital 
Speaker System 
with Bluetooth

NAD VISO 1 AP เป็น
ระบบล�าโพง Music System ที่
ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานแบบ
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Wireless Hi-Fi with 
AirPlay

สิง่ทีเ่พิม่เข้ามากค็อืความ
สะดวกในการเช่ือมต่อ เหมอืนดัง่
ช่ือ AP นัน้มาจาก AirPlay ซ่ึง
หมายความว่า หากบ้านของคณุ
มรีะบบ Wi-Fi Network อยูแ่ล้ว 
กเ็พยีงใช้เวลาเซ็ทอพัแบบง่ายๆ
ไม่ถงึ 5 นาท ี VISO 1 AP กจ็ะ
พร้อมเล่นเพลงแบบไร้สาย โดยใช้
มอืถอืระบบไอโฟน, ไอพอด หรอื
ไอแพด ควบคมุการเล่นเพลงได้
ในทนัท ีคุณสามารถเลอืกเพลง
จาก iTunes มาฟังผ่าน VISO 1 
AP อย่างง่ายดาย สะดวก และให้
คณุภาพทีย่อดเยีย่ม

High fidelity AptX   
Bluetooth

ส�าหรับท่านที่ไม่ได้ใช้ไอโฟน 
การฟังเสียงแบบไร้สายผ่าน AP 
ก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะ VISO 1 
AP มีระบบ Bluetooth AptX ไว้
รองรับการฟังเพลงผ่านมือถือไร้
สายที่ให้คุณภาพเยี่ยมทัดเทียม
การฟังจากซีดีได้สบายๆในแบบ
ไร้สาย

Innovative Direct     
ไไwDigital™ Technology

ภาคขยายไฮ-เทค Direct 
Digital ช่วยให้ได้พลังเสียงที่เต็ม
เปี่ยมในขนาดของแอมป์ที่เล็ก
กะทัดรัด การท�างาน Direct 
Digital ให้ความเพี้ยนต�่ามาก 
เสียงเป็นธรรมชาติเหนือชั้น                            
ไดนามิคสมจริง ทั้งยังออกแบบ
ให้เป็นหนึ่งเดียวกับล�าโพงที่
ออกแบบโดย PSB ให้เหมือน
เกิดมาคู่กัน อะไรจะดีไปกว่า
แอมป์กับล�าโพงที่ออกแบบมา
เพื่อกันและกันได้อีก? 

อย่าแปลกใจหากเสียงจาก 
VISO 1 AP นั้นดีจนคุณไม่อยาก
จะเชื่อหูตัวเอง

USB Playback

ช่อง USB ที่ด้านหลัง 
นอกจากจะใช้ในการชาร์จไฟให้
ไอโฟน, ไอพอด และไอแพดแล้ว 
ยังสามารถเล่นเพลงผ่านเครื่อง
เหล่านั้นมาออกที่ VISO 1 AP 
ได้ด้วย

24/96 Capable Optical 
Input

New “Super 2.1” Series
นิย�มใหม่แห่งลำ�โพงตู้ปิด 
หนึ่งเดียวที่เสียงดี ในร�ค�สุดประหยัด

หากจะพูดกันไปแล้ว ปัจจุบัน
นั้นล�าโพงตู้ปิดหรือ 

Acoustic Suspension นั้น กลับ
กลายเป็นสิ่งที่หาได้ยากเย็น                           
เหลือเกินก็ว่าได้ไม่ทราบว่าด้วย
เหตุผลใด ผลงานการออกแบบที่
ยอดเยี่ยมของ Edgar Vilcher ที่
มอบเป็นมรดกเอาไว้จากล�าโพง 
AR หรือ Acoustic Research 
เมื่อ 50 ปี ก่อน ซึ่งได้รับการ

คุณสามารถต่อเครื่องเสียง 
อื่นๆเช่น เครื่องเล่นดีวีดี, ซีดี, 
บลู-เรย์, คอมพิวเตอร์ หรือแม้
จากทีวีรุ่นใหม่ๆผ่านสายดิจิทัล
แบบ Optical ได้อีกด้วย ท�าให้ 
VISO ท�าตัวเหมือนระบบเสียง
ดีๆได้ขึ้นไปอีกขั้น

Optional Wall Mount

หากคุณอยากได้ VISO 1 
AP เป็นล�าโพง Sound Bar ให้

ทีวีของคุณ (ต้องมี Optical Out) 
ก็แค่เอา Wall Bracket มายึด
ผนังก็ย่อมได้ (อุปกรณ์เสริม) 

และทั้งหมดก็คือความ                           
ยอดเยีย่มของ VISO 1 AP Music                               
System ที่จะตอบสนองทุกความ
ต้องการของการฟังเพลงผ่าน 
มือถือในยุคนี้ 

พิสูจน์ความยอดเยี่ยมได้แล้ว
วันนี้ที่โชว์รูม Conice ทุกสาขา 

■

ยอมรับว่าเป็นหนทางที่ท�าให้
ล�าโพงสามารถให้เบสส์ได้ลึก 
สะอาด ความเพี้ยนต�่า ในขนาด
ตู้ที่ไม่จ�าเป็นต้องใหญ่โตนั้น กลับ
หายไปจากล�าโพงในยุคใหม่ๆจน
แทบหาใครท�าไม่ได้

ส่วนหนึ่งนั้นอาจจะเป็น
เพราะว่า ล�าโพงตู้ปิดนั้น “ท�า
ยาก” ซึ่งก็เลยท�าให้ผู้ผลิตหลายๆ
รายได้หันไปท�าล�าโพงตู้เปิดกัน

เป็นส่วนใหญ่ ประจวบเหมาะ
กับพัฒนาการและเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันนั้นก็ท�าให้ล�าโพงตู้เปิด
สามารถให้เสียงทุ้มที่ดีเยี่ยมได้ใน
ขนาดตู้ที่ไม่ต้องใหญ่โตเทอะทะ
เหมือนก่อน

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมี
นักเล่นนักฟังจ�านวนหนึ่งที่
ยังมีความชื่นชอบเสียงที่เป็น
เอกลักษณ์ของล�าโพงตู้ปิดแบบ 

■■ NHT SuperOne 2.1 Bookshelf Monitor Speakers

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



AR ที่ให้เบสส์ที่อิ่ม แน่น สะอาด 
ราบเรียบ ฟังสบาย ไม่บูม จัด
วางง่ายกันอยู่ น่าเสียดายที่ AR 
นั้น เหลือแต่ชื่อ และถูกซื้อชื่อ
เอาไป “ย�า” จนเราไม่สามารถที่
จะรับได้กับสินค้าของเขาจนต้อง
เลิกท�าไปในที่สุดแล้วนั้น เราก็ยัง
โชคดีอยู่ที่ว่า ยังมีล�าโพงอีกยี่ห้อ
หนึ่งที่ยังยืนหยัดในพื้นฐานของ
ล�าโพงแบบตู้ปิดตามแบบ AR 
อย่างเคร่งครัด ไม่เปลี่ยนแปลง 
ให้เราได้ยังเป็นเจ้าของล�าโพงที่
ให้เสียงในแบบของ AR แท้ๆกัน
อยู่ในปัจจุบัน 

นั่นก็คือล�าโพง NHT นี่เอง
NHT หรือ Now Hear This 

นั้น อยู่ในวงการเครื่องเสียง
มานานหลายสิบปี ท�าล�าโพง
เน้นๆแบบตู้ปิดมาโดยตลอด (มี
การผสมตู้เปิดบ้างในส่วนของ         
สับ-วูฟเฟอร์) โดยปรัชญาของ
เขานั้นคือ High-End ที่ไม่ High 
Price คือเสียงไฮ-เอ็นด์ ในราคา
ไม่แพง บวกกับเอกลักษณ์ตัวตู้สี
ด�าเปียนโน ที่มีแต่คนเลียนแบบ
มาตั้งแต่สมัยแรกๆไม่เคยแปร
เปลี่ยน มีล�าโพงหลักๆไม่มาก
รุ่น แต่เน้นๆ แต่ละรุ่นอยู่กัน
ยาวนาน อย่าง Classic Series 
ออกตลาดมานานหลายปีก็ยังได้
รับความนิยมอยู่ไม่เสื่อมคลาย

จนมาเมื่อปีสองปีก่อน NHT 
ได้ตัดสินน�าเอาล�าโพงระดับ
ต�านานในซีรีส์ Super ออกสู่
ตลาดอีกครั้ง คือ SuperZero 
2.0 ซึ่งได้รับการตอบรับในระดับ
ที่เรียกว่า “ถล่มทลาย” ขายดิบ
ขายดีเป็นอย่างมาก จนเสียง
ตอบรับแกมร้องขอเริ่มดังขึ้น
เรื่อยๆ ให้ช่วยเอาล�าโพงในซีรีส์
เดียวกันที่โด่งดังพอกันออกมาให้
ครบๆเถิด

นั้นคือที่มาของล�าโพง NHT 
SuperOne 2.1 นี่เอง

NHT SuperOne 2.1 

SuperOne นั้น เป็นล�าโพง

วางหิ้ง แบบสอง-ทาง ขนาด
กะทัดรัด ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจาก 
SuperZero ซึ่งโด่งดังมากๆ แต่
มีข้อจ�ากัดอยู่หน่อยนึงตรงท่ี                                
SuperZero นั้น ใช้วูฟเฟอร์
ขนาด 4 นิ้ว ซึ่งยังไม่สามารถ
ตอบสนองต่อเสียงทุ้ม ได้ในทุก
ลกัษณะการฟังเพลง และความดงั

SuperOne จึงถูกพัฒนาขึ้น
มา โดยเพิ่มขนาดวูฟเฟอร์ขึ้น
มาเป็น 6-1/2 นิ้ว ในตู้ปิด ที่
มีปริมาตรมากขึ้น โดยยังคง                        
ทวีทเตอร์แบบเดียวกับ Super-
Zero ซึ่งเมื่ออกวางตลาด ก็ได้
รับการยอมรับที่ดีเยี่ยมไม่แพ้กัน 
แถมดีไม่ดีอาจจะมีความนิยมสูง
กว่าด้วย เพราะฟังเพลงได้ครบ
เครื่องกว่า ไม่ต้องหาสับฯมา
เสริมนั้นเอง

ส�าหรบั NHT SuperOne 2.1 
นั้น ก็คือการน�าเอา SuperOne 
ที่โด่งดังกลับมาท�าใหม่อีกครั้ง 
โดยการปรับปรุงให้ดีขึ้นไปอีก 
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ของการฟังเพลงในปัจจุบันขึ้นไป
อีก โดยจุดแรกที่ท�าการปรับปรุง
คือ วูฟเฟอร์รุ่นใหม่ ขนาด 6.5 
นิ้ว ช่วงชักยาว ที่ยังคงเป็นกรวย                         
กระดาษ (เบา แกร่ง เสียง
สะอาด) อยู่ แต่เปลี่ยนขอบมา
เป็นแบบขอบยาง เพื่อให้ใช้งาน
ได้คงทนถาวรมากกว่าขอบโฟม
ของรุน่เก่าท่ีต้องเปลีย่นทุกๆ 5 ปี 

ครอสส์โอเวอร์ที่ใช้ออกแบบ
ใหม่หมด แบบ 2nd/3rd Order 
ตัดที่ 2.4 kHz ให้ความแม่นย�า
เที่ยงตรง ปลดปล่อยเสียงแบบไร้
รอยต่อ ท�างานร่วมกันเป็นอย่าง
ดีกับทวีทเตอร์ โดมผ้า ขนาด 1 
นิ้ว ที่ให้เสียงพลิ้วหวานใสน่าฟัง

ตัวตู้ได้รับการผลิตสร้าง
แบบใหม่ และยังคงยึดหลักตู้ปิด                         
Acoustic Suspension เอาไว้
อย่างเหนียวแน่น พร้อมทั้ง
ปรับปรุงความสวยงามโดยรวม 
จากของเก่าที่เป็นการน�าเอาผิว 
Laminate ปิดรอบๆ ก็เปลี่ยน

มาเป็นการท�าสีตู้แบบเปียนโน   
ไฮ-กลอสส์ ที่เงางามมากขึ้น 
เรียกได้ว่าเทียบตัวตู้กันแล้ว รุ่น
ใหม่มีความสวยงามมากขึ้นเยอะ
เลยทีเดียว

Specifications

Finish: Black high-gloss 
vinyl laminate

System Type: Acoustic 
Suspension, 2 way, 7.3L 
internal volume.

Cabinet Size (H/W/D): 
(11.6”) x (7.25”) x (8.5”) 

Cabinet Material: 16mm 
MDF with .5 mm vinyl laminate 
exterior. Braced in two places 
internally.

Speaker Weight: 9.1 lbs 
Shipping Weight: 10.2 lbs
Tweeter: 1” soft dome
Woofer: 6.5” paper cone 
Frequency Response: 

56Hz-20kHz±3dB
Sensitivity: 86dB 
Impedance: 8 ohms 

nominal, 5.3 ohms minimum
Crossover: 2.4kHz, 12dB/

oct. low pass, 18dB high 
pass

Power Handling: 125W

เมื่อดูสเปคแล้ว หลายท่าน
อาจจะเป็นกังวลว่า NHT รุ่น
นี้กินวัตต์ เพราะความไวระบุ
มา 86 ดีบี ซึ่งจริงๆแล้ว เรา
ไม่อยากจะบอกว่ามันกินวัตต์ 
เพราะที่นี่เราลองกันด้วยแอมป์ 
NAD D 3020 ที่ให้ก�าลังขับ
ไม่มากไม่มายแค่ 30 วัตต์ ก็
สามารถให้เสียงที่ครบครันน่าฟัง
มากๆ (ท่านที่ได้ไปลองฟังที่งาน 
TAV Show ที่ผ่านมาคงพอได้
พิสูจน์กันนะครับ)  ดังนั้นจึงบอก
ได้ว่า NHT SuperOne 2.1 นั้น 
หากได้แอมป์ก�าลัง 30 วัตต์ Up 
(แต่เป็นแอมป์ที่ดีพอ) ก็สามารถ
ตอบสนองต่อการฟังเพลงที่พอ
เพียงครับ ไม่ต้องเป็นกังวลเลย 

มาดูรุ่นต่อมาครับ

NHT SuperZero 2.1

อนันีเ้ป็นรุน่ทีไ่ด้รบัการ
ปรบัปรงุจากรุน่ 2.0 ทีอ่อกมา
เมือ่ปีสองปีก่อนแล้วกข็ายดแีบบ
เทน�า้ทิง้กว่็าได้ครบั กจ็ะหาล�าโพง
ต�า่หมืน่คูไ่หนทีจ่ะให้เสยีง ให้มติิ   
ระดบัไฮ-เอน็ด์ได้เท่าคูน่ีเ้ล่า? 

SuperZero 2.1 นั้นเป็น
ล�าโพงวางหิ้งแบบ Mini Monitor 
ที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุด
ของ NHT ครับ ดังมาตั้งแต่วาง
ตลาดใหม่ๆ จนท�าออกมาอีก
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รอบก็ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม 
ซึ่งมาคราวนี้ก็ได้รับการปรับปรุง
ให้ดีขึ้นไปอีก

โดยจุดที่ SuperZero 2.1 ได้
รับการปรับปรุงนั้น อยู่ที่ภายใน
ครับ โดยเน้นการปรับปรุงที่ส่วน
ของครอสส์โอเวอร์นั่นเอง โดย
ทาง NHT ได้เพิ่ม 2nd Order 
Crossover ลงไป เพื่อช่วยกัน
เสียงทุ้มไม่ให้หลุดเข้าไปรบกวน
การท�างานของทวีทเตอร์ให้ดีขึ้น
ไปอีก ช่วยลดความเพี้ยน ท�าให้
ทวีทเตอร์ท�างานเต็มที่ในย่านที่
ตัวเองรับผิดชอบ รวมถึงท�าการ
ปรับปรุงวูฟเฟอร์ใหม่อีกด้วย ซึ่ง
ผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ ท�าให้
ความเพี้ยนลดต�่าลงไปเป็นอย่าง
มาก รวมถึงท�าให้ทนทานต่อ
ก�าลังขับได้ดีขึ้นไปอีกมาก เสียง
ดัง ใหญ่เกินตัว ประสิทธิภาพ
โดยรวมดีขึ้นไปอีกขั้น! 

โดยรวม NHT SuperZero 2.1 
เป็นล�าโพงตู้ปิด Mini Monitor 
วูฟเฟอร์ 4.5 นิ้ว กรวยกระดาษ 
ขอบโฟม ทวีทเตอร์ 1 นิ้วโดมผ้า 
ตู้ปิด ไฮ-กลอสส์ สวยงาม

Specifications

Finish: Black high-gloss 
vinyl laminate

System Type: Acoustic 
Suspension 2 way, 2.4L 

Cabinet Size (H/W/D): (9”) 
228.4mm x (5.5”) 139mm x 
(5”) 127.7mm 

Cabinet Material: 12mm 
MDF with .5 mm vinyl laminate 
exterior

Speaker Weight: 5.8 lbs 
(2.6kg) 

Tweeter: 1” soft dome
Woofer: 4.5” paper cone 

Frequency Response: 
-3dB 85Hz-20kHz

Sensitivity: 87dB 
Impedance: 8 ohms 

nominal, 4.3 ohms min
Crossover: 2kHz, 12dB/

oct. high and low-pass
Power Handling: 75W

NHT SuperCenter 2.1

และอีกรุ่นที่มาตามค�าเรียก
ร้อง ก็คือล�าโพงเซ็นเตอร์ ที่
ออกแบบมาให้แมทชิงกับซิสเต็ม 
2.1 โดยเฉพาะ ถึงคราวนี้ท่านก็
สามารถจัดชุดโฮม เธียเตอร์ ที่
ผสมผสานการออกมาอย่างดี
เยี่ยมอย่างแท้จริงแล้ว ไม่ว่าจะ
เอา SuperOne 2.1 เป็นคู่หน้า 
แล้วใช้ SuperZero 2.1 เป็นคู่
หลัง หรือจะเลือกรุ่นเดียวกันเป็น
หน้าเป็นหลังย่อมได้ เพราะคราว

นี้เรามี SuperCenter 2.1 มา
เป็นล�าโพงเซ็นเตอร์ให้แล้วจ้า

หลักๆ SuperCenter นั้น ใช้
ไดรเวอร์รุ่นเดียวกับ SuperZero 
นั่นเอง คือใช้วูฟเฟอร์ขนาด 4.5 
แบบเดียวกัน แต่ใช้จ�านวน 2 
ตัว ประกบติดกับทวีทเตอร์ โดม
ผ้า 1 นิ้ว อยู่ตรงกลางตามรูป
แบบล�าโพงเซ็นเตอร์ มาตรฐาน 
ให้การยิงเสียงที่กว้างขวาง เนื้อ
เสียงสะอาด รูปร่างหน้าตา
กลมกลืนกับล�าโพงอื่นๆในซีรีส์ได้
เป็นอย่างดี 

การท�างานยังคงเป็นแบบ
ตู้ปิด อะคูสติค ซัสเพนชัน ตัวตู้ 
ไฮ-กลอสส์ สีด�า พร้อมรูเกลียว                
น็อทมาตรฐาน Omni Mount 
สามารถแขวนยดึตดิผนงัได้อกีด้วย

Specifications

System Type: Acoustic 
Suspension 
 Drivers: 2 x 4.5, paper 
cone woofers, 1” silk dome 
tweeter. 
 Freq Response: 80Hz-
20kHz 
 Power Handling: 75W/
channel 
 Impedance: 8ohms  
nominal, x ohms minimum 
 Dimensions: 5.5”H x 16”W 
x 6.75”D 
  Weight: 19lbs

และนั้นก็คือสามรุ่นล่าสุด
ของ NHT ที่เราอยากให้

คุณได้สัมผัสกันให้ได้ ว่าล�าโพง
เสียงดีแบบตู้ปิดที่ AR เคยสร้าง
ชื่อเสียงเอาไว้นั้น ก็มีความน่า
ฟังกันไปอีกแบบ ไม่ว่าจะเป็น
ความสะอาด เสียงเปิดโปร่ง เป็น
ธรรมชาติ และมิติที่ดีเยี่ยมอัน
เป็นจุดเด่นของ NHT มานาน

พิสูจน์กันวันนี้ที่ Conice ทุก
สาขาครับ

■■ NHT SuperZero 2.1 Mini-Monitor Speakers

■■ NHT SuperCenter 2.1 Center Speaker
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NEWS  &
REV I EWS
■  องอาจ บุตรเริ่ม

NAD D 3020               
What Hi-Fi? / Best stereo amplifier up to £500,                                                              
Awards 2013.                                                                 
Our Verdict                                                                      
แอมปลิไฟเออร์ที่ดีที่สุดในวงเงิน £500 ปี 2013                                                          
ผู้เปลี่ยนแปลงที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้ผลิตรายอื่นๆ                                        
ที่มีความกล้าหาญเช่นเดียวกับผู้ผลิตรายนี้                                                                  
Likes                                                                                         
- น�า้เสียงนุ่มนวล, มั่นคงและมีพลัง                                                                        
- ล�้าสมัย                                                                                  
- ท้าทาย, เอนกประสงค์                                                 
Against / Dislike                                                                                 
- ความผิดพลาดในภาคการควบคุม

บรรดาผลติภณัฑ์เครือ่งเสยีงที่
ควรค่าต่อการยกย่องให้เป็น 

“ต�านาน” ซึ่งมีอยู่เพียงน้อยนิด
นั้น NAD 3020 เป็นชื่อหนึ่งที่
ควรได้รับเกียรติดังกล่าว เป็น

ต่อเนื่อง
โดยแทนที่จะวางข้อก�าหนด

ทางเทคนิคและตัวเลขความ
เพี้ยนต�่าทางสเปคเป็นตัวก�าหนด                      
เช่นเดียวกับผู้ผลิตส่วนใหญ่ 
NAD 3020 กลับน�าเสนอ
ประสิทธิภาพเสียงที่แท้จริง
น�าร่องเป็นรายแรก

ด้วยเหตุนี้ NAD จึงคาดหวัง
ให้ D 3020 ซึ่งจะเติบโตขึ้นใน
โลกเครื่องเสียงภูมิภพใหม่ จะยัง                    
คงจติวญิญาณของแอมปลไิฟเออร์                                         
ที่เข้าถึงความต้องการสินค้า                       
คณุภาพสูงในราคาทีส่มเหตสุมผล                                    
คุ้มค่าเงิน และได้คุณประโยชน์
ครบถ้วน

ถ้าโฟโน สเตจ เป็นหัวใจ
ส�าคัญของ 3020 ผู้เป็นต้นแบบ 
ทายาทผู้สืบเชื้อสายในปัจจุบัน
ก็มี AptX-Bluetooth ไว้เป็น
หน้าเป็นตา ไม่เพียงแต่ล�าพัง
ภาค DAC คุณภาพดีตามสมัย

เวลากว่า 35 ปีที่ NAD ได้เปิด
เผยตัวตนให้เป็นที่ยอมรับและ
เป็นกลไกชิ้นส�าคัญคอยผลักดัน
ให้มีเครื่องเสียงคุณภาพดี ราคา
ประหยัดผลิตออกสู่ตลาดอย่าง
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นิยมเท่านั้น บลูทูธชนิดนี้ยังได้
ช่วยให้การเชื่อมต่อเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

ตัวเครื่องเปิดโอกาสให้ใช้งาน
กับแล็บท็อป สมาร์ทโฟน และ
แท็บเล็ทได้อย่างกว้างขวาง ที่
ส�าคัญ ผู้คนส่วนใหญ่น้อมรับเอา
อุปกรณ์เหล่านี้ไว้เป็นหนึ่งแหล่ง
บันเทิงทางดนตรีทางเลือกไป
แล้วในปัจจุบัน

Integrated DAC

ภาค DAC ในเครื่อง
ออกแบบให้สามารถรองรับ
กระแสข้อมูลได้สูงถึง 24-bit/  
96kHz ทั้งในรูปของ USB, 
Coaxial และคู่สัญญาณ Optical 
Inputs ส�าหรับผู้ที่ใช้ Apple 
Computer (ไม่ว่า MacBook 
หรือ iMac - ผู้ถอดความ) 
สามารถเชื่อม USB เข้ากับ
คอมพิวเตอร์ได้โดยไร้ข้อกังวล 

แต่ส�าหรับคอมพิวเตอร์อื่นๆ
จ�าเป็นต้องใช้ซอฟท์แวร์ร่วมด้วย 
ซึ่งสามารถเข้าไปโหลดได้จาก
หน้าเว็บของ NAD

ส�าหรับนักเล่นที่ยังถวิลหา
อดีต ด้านหลังเครื่องก็มีช่อง
สัญญาณอะนาล็อกให้สองชุด 
เป็นช่องสัญญาณ RCA หนึ่งคู่ 
และแจ็ค 3.5 มม.อีกหนึ่งช่อง

ด้วยตระหนกัว่ามีผูใ้ช้จ�านวนไม่
น้อยต้องการใช้งานร่วมกบัล�าโพง
ขนาดเลก็ ทาง NAD จงึได้เพ่ิม
วงจร Subtle-Acting EQ และบรรจุ 
Sub-Woofer Output ให้ไว้ ส่วน 
Phono Stage ถ้าต้องการ ให้ซือ้ 
Phono Preamp เข้ามาเพ่ิม

Design/งานออกแบบ

คุณภาพการผลิตท�าได้ดีใน
ทุกๆด้าน สามารถวางใช้งาน
ได้ในแนวตั้ง ซึ่งก็น่าจะเป็นเช่น
นั้น หรือวางนอนขนานกับพื้น 

ไม่ขัดเขิน แต่ด้วยขนาดเล็ก                                     
กะทัดรัดได้แฝงไว้ด้วย
วัตถุประสงค์ที่เน้นอิสระในการใช้
งานเป็นส�าคัญ

ครั้นเมื่อได้เริ่มต้นใช้งาน ก็
พบว่า NAD ท�าหน้าที่ได้ดีมาก
และให้ความรู้สึกที่ไม่เป็นกันเอง
น้อยมาก

เราชอบความรู้สึกที่ได้รับ
จากการท�าหน้าที่ของโวลูม 
คอนโทรล แม้นว่าความไวของ
การสัมผัสปุ่มเปิดเครื่อง และ
สวิทช์เลือกแหล่งโพรแกรมจะ
มีความผิดพลาดอยู่บ้างเล็ก
น้อยก็ตาม ในที่นี้หมายถึงสวิทช์                           
ต่างๆตอบรับสัมผัสที่ไวมาก 
เป็นต้นว่าปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง 
หรือเปลี่ยนแหล่งโพรแกรมอย่าง
ง่ายดายขณะจับเครื่องเพื่อเช็ค
ความแน่นหนาของขั้วต่อต่างๆ 
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
โปรดกระท�าอย่างระมัดระวัง

(ภาพที่เห็นคงขัดตาพิลึกโดย
เฉพาะการมองเห็นรายละเอียด
ต่างๆบนดิสเพลย์) ซึ่งแอมป์อาจ
มีอาการสั่นบ้างเล็กน้อยระหว่าง
ท�างานถ้าปราศจากเดือยรองรับ

นี่คงเป็นกลยุทธ์การ
ออกแบบที่ฉีกตัวออกจากการวาง
ต�าแหน่งใช้งานตามความเคยชิน
แบบเดิม หรือในต�าแหน่งที่แอมป์
ทั่วไปท�าไม่ได้ ซึ่งยอมรับว่าเขา
ประสบความส�าเร็จในจุดนี้

D 3020 ยังเข้ากันได้อย่าง
ลงตัวกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ตามบ้านเรือน มีช่องเสียบหูฟัง
ที่ออกแบบมาอย่างดี รวมทั้ง
สามารถเข้ากันได้อย่างเหมาะ
เจาะกับโทรทัศน์และกล่องรับ
สัญญาณดาวเทียม เพื่อถ่ายทอด
สัญญาณเสียงในระบบสเตรีโอ
ออกสู่ชุดล�าโพง

แน่นอนมันสามารถวาง
บนชั้นวางเครื่องเสียงได้อย่าง
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Amplification

เมื่อมองลึกลงไปในกล่องที่
ออกแบบสร้างขึ้นอย่างประณีต 
ท่านจะได้พบกับวงจรขยายเสียง 
Class D ซึ่งมีความเป็นเหตุเป็น
ผลที่สุดเพราะไม่เพียงสิ้นเปลือง
ไฟน้อย (และความร้อนต�่าด้วย) 
ยังมีผลต่อเพาเวอร์ ซัพพลาย 
แบบ switch-mode ที่มีขนาด
เล็กสามารถบรรจุในตัวถังที่  
กะทัดรัดได้อย่างเหมาะเจาะ

เป็นความจรงิทีจ่ะบอกว่า
เทคโนโลย ีClass D และเพาเวอร์                            
ซพัพลาย แบบ switch-mode 
ถูกค่อนขอดถึงความเหมาะสม
โดยผู้ผลิตในวงการไฮ-ไฟส่วน
ใหญ่ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิต
อย่าง Chord และ Linn ก็พิสูจน์
ให้เห็นแล้วว่าสิ่งนี้มิได้เป็นปัญหา 
การออกแบบและการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพต่างหากที่
เป็นตัวชี้ขาดคุณภาพเสียงที่ได้

กระท่ังผูท้ีเ่คยกล่าวต�าหนิ
ยังได้ยอมรบัในผลของการ
ปรบัปรงุทีน่�ามาซึง่การพฒันา
อย่างก้าวกระโดด เช่นเดยีวกบั
วงจร Class D ทีน่�ามาใช้ผลติ 
D 3020 ได้รบัการยนืยนัว่า
สามารถใช้งานกบัล�าโพงได้อย่าง
กว้างขวาง (เคยเป็นจดุอ่อนของ                             

วงจรนีใ้นอดตี) และให้ความเพีย้น
ต�า่กว่าเครือ่งจากคูแ่ข่งรายอืน่ๆ

Sound/คุณภาพเสียง

แล้ว NAD ให้น�้าเสียงดีเท่า
ที่คาดหวังหรือไม่? ขอตอบสั้นๆ
ว่า ใช่

แอมป์ตัวน้อยๆเครื่องนี้ มี
ก�าลังขับเพียงข้างละ 30 วัตต์ แต่
ดูเหมือนว่าสามารถให้น�า้เสียง                              
ได้ยิง่ใหญ่เกนิตวัมากมาย เบือ้งต้น                                
เราประทับใจกับความราบรื่น
และความมั่นคงของเสียงที่
ได้ตลอดเวลาของการทดสอบ 
รวมถึงการประนีประนอมกับ
สัญญาณที่บันทึกมาด้วยคุณภาพ
ที่แย่ กระทั่งกับสัญญาณที่เป็น
ระบบ 192kbps อย่างเพลง 
Mockingbird ของ Eminem 
(ผ่าน MacBook Pro ทาง USB 
Input) ก็ฟังได้อย่างน่าปิติยินดี 
ทั้งๆที่รู้ว่าบันทึกมาไม่ดีคือทั้ง
บางทั้งแข็งกระด้าง

นับว่าส�าคัญมาก NAD 
สามารถจัดการกับเพลงดังกล่าว
ได้อย่างน่าสนุกสนาน โดยแสดง
ให้เห็นถึงลูกเล่นแพรวพราวใน
การเล่นค�าอย่างรวดเร็วของ 
Eminem ที่รับรู้ได้ถึงการขานรับ
จังหวะได้อย่างมั่นคง

เมื่อเปลี่ยนมาเป็นสัญญาณ 

24-bit/96kHz จากเพลง Kate 
Bush, Amongst Angels ซึ่ง 
D 3020 ก็ตอบสนองได้ด้วย     
รายละเอียดที่สวยสดงดงาม 
สัมผัสได้ถึงความละเอียดอ่อน 
ของย่านความถีบ่นถงึย่านความถี่
ต�่าที่สอดผสานเป็นเนื้อเดียวกัน
ได้อย่างดีเยี่ยม และดีที่สุดใน
บรรดาเครื่องระดับเดียวกัน

เสยีงใน Analogue Input ก็
ฟังได้ดเีช่นกนั ไม่ส�าคญัว่าคณุ
ฟังเพลงในแนว Aggressive                          
ร้อนแรงของ Kanye West ใน
อัลบัม Yeezus หรือซาวน์ด-
แทร็คที่กินใจอย่าง Gladiator 
ของ Hans Zimmer แอมป์ 
NAD ตัวน้อยเครื่องนี้พร้อมที่จะ                               
ประกาศศกัดา ส�าแดงพลงั ความ                         
แม่นย�าและผ่องถ่ายสุนทรียะ 
ของบทเพลงออกมาได้อย่าง
หมดจดในทุกประเภทดนตรี

Bluetooth/บลูทูธ

เมื่อสวิทช์ให้เครื่องท�างาน
เป็น Wireless Streaming ผ่าน 
AptX Bluetooth จะได้เสียง
ที่มีรายละเอียดดีกว่าฟังผ่าน      
บลูทูธธรรมดา แม้นว่าจะดีได้ไม่                              
เทียบเท่าจากการเชื่อมต่อผ่าน
สายสัญญาณก็ตาม กระนั้น
สามารถกล่าวได้ว่า บุคลิก

น�า้เสียงของ D 3020 ยังคง
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อ
ใช้บลูทูธ

แอมป์เครื่องนี้มีเสียงที่   
นุ่มนวลเป็นธรรมชาติ กระทั่ง                              
น�้าเสียงที่มาจากข้อมูล low 
data rate ยังฟังได้อย่าง
เพลิดเพลิน ให้โทนเสียงที่อบอุ่น
และมีน�้าหนักในแบบที่เราชอบ

คนส่วนใหญ่มองว่าราคา 
£400 ของ D 3020 จะเผชญิหน้า
กบัคูแ่ข่งคนส�าคญัอย่าง Rotel 
RA-10 ทีม่รีาคาเพยีง £350 ดู
ผวิเผนิอาจเป็นเช่นนัน้ อยากจะ
บอกว่ามนัไม่ได้แตกต่างกนัเลย 
คณุภาพต่างหากทีส่�าคญักว่า 

ถึงแม้เราจะให้คะแนน
คุณภาพเสียงโน้มเอียงไปทาง 
Rotel มากกว่า ในประเด็นของ
การขับเคลื่อนท่วงท�านองและ
รายละเอียดทางไดนามิค Rotel 
ได้เปรียบในคุณสมบัติข้อนี้ แต่
ถามว่า มันชนะขาด NAD ไหม? 
เราไม่คิดเช่นนั้น

ความเป็นดนตรีที่จะได้รับ
จาก NAD เป็นที่ไว้วางใจได้ มัน
สามารถท�าหน้าที่ได้ดีกับดนตรีที่
หลากหลายกว่า รวมถึงการจับ
คู่ร่วมกับอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆ และ
ในขณะที่มันเป็นรองด้านความ
บริสุทธิ์ของเสียง แต่การเข้าถึง                       
มาตรฐานยังคงอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก และเมื่อพิจารณาถึง               
รูปลักษณ์ ขนาดและรูปทรง โดย
ไม่จ�าเป็นต้องอ้างถึงข้อมูลทาง
สเปค เราไม่ลังเลใจที่จะยกให้ 
NAD เป็นฝ่ายชนะ

Verdict/สรุป

คุณภาพของ DAC ที่ใช้ใน
เครื่องนี้ เทียบได้กับเครื่อง DAC 
ที่ผลิตออกมาวางจ�าหน่ายเดี่ยวๆ
ที่มีมูลค่าถึง £200 และคุณภาพ
ของบลูทูธ รีซีฟเวอร์ ที่ใช้มีมูลค่า
อีกกึ่งหนึ่ง และถ้า D 3020 คือ
ตัวแทนไฮ-ไฟแห่งอนาคต ขอให้
รวมเราไว้เป็นหุ้นส่วนด้วย 
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NAD VISO 1 AP                                                              
Our Verdict                                                                     
เสียงดี ภาพลักษณ์ดี การต่อเชื่อมดี สมเป็นงานออกแบบที่เยี่ยมยอด                                                                           
For                                                                               
- น�้าเสียงนุ่มนวล สละสลวย และมีความสมดุล                                                                  
- ออกแบบได้น่ารัก                                                               
- การต่อเชื่อมดี                                                                 
Against                                                                         
- เสียงกระแทกกระทั้นน้อยไป                                                       
- ขาดอินพุทขนาด 3.5 มม.

ครัง้แรกทีเ่รารวีวิล�าโพง NAD                     
VISO 1 นับย้อนหลังไปเมื่อ

ปี 2012 ด้วยความปลาบปลื้มใจ
เราไม่ลังเลที่จะมอบดาวให้ถึง 5 
ดวง เสียงปรบมือขานรับความ
ส�าเร็จขยายไปถึงข้อมูลทาง
เทคนิค ความงามของรูปทรง 
และคุณภาพเสียงที่เยี่ยมยอด

จุดอ่อนเพียงประการเดียว
ที่อ้างถึงในครั้งนั้น เกี่ยวพันกับ
สิ่งที่คู่แข่งมี แต่ NAD ไม่มีคือ 
AirPlay

มาครั้งนี้เรามี NAD VISO 
1 AP อยู่ในมือ ซึ่งมันเป็นอะไรที่
วิเศษมาก (แค่เพียงการปรับปรุง
เล็กๆน้อยๆเท่านั้น)

ความเก๋ท�าให้ดูมีรสนิยมมากขึ้น
เห็นด้วยกับ NAD เป็น

อย่างยิ่ง การถอดเอาช่องเสียบ 
(dock) ออกไปเกิดจากความ
ต้องการการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ
ของผู้บริโภค เป็นบลูทูธคุณภาพ
สูงแบบ AptX ต�่ากว่านี้ไม่ใช่ 
และใช้ร่วมกับ AirPlay ถึงจะแน่

ส�าหรับผู้ที่ยังใช้ iPod ตัวเชื่อ 
USB ด้านหลังล�าโพงให้คุณภาพ
ได้ดีเช่นเดียวกับเมโมรีย์ สติกค์

สามารถรองรับสัญญาณ
ชนิด 24-bit/96kHz รวมทั้ง
รองรับสัญญาณดิจิทัลในรูปแบบ                           
optical input ของโทรทัศน์
ระบบดจิทิลัได้โดยตรง ครอบคลมุ 
ทุกการเชื่อมเน็ทเวิร์ค มีชุด   
ต่อเชื่อม Ethernet ส�าหรับการ
เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณ

การเชื่อมต่อด้วยโครงข่าย                    
ไร้สายมีขึ้นได้ง่ายมาก ทั้ง
สัญญาณ Wi-Fi หรือบลูทูธเป็น
ไปอย่างสะดวกดาย

ทันทีที่เปิดบลูทูธบนสมาร์ท- 
โฟนให้สแกนหาสัญญาณจาก 
NAD การจับคู่จะมีขึ้นภายใน
เวลาไม่กี่อึดใจ

ในขั้นตอนใช้งานให้พิจารณา
ดูว่าท่านจะฟังดนตรีจากแหล่ง
ใด ถ้าฟังจากอัลบัมให้การบังคับ
ควบคุมผ่านตัวรีโมทที่ให้มา

พร้อมตัวเครื่อง สามารถควบคุม
สั่งการเล่นได้ครบทุกหน้าที่ รวม
ทั้งการบิดเร่ง/หรี่เสียง แต่ถ้า
เป็นบลูทูธ ตัวรีโมทสามารถ
ท�าหน้าที่ได้เพียงเร่ง/หรี่เสียง
ได้หน้าที่เดียว การเลือกเพลงให้
เลือกผ่านแหล่งโพรแกรม

Performance/คุณภาพ

พูดถึงคุณภาพเสียง เรามี
ความประทับใจเป็นอย่างมาก

น�้าเสียงที่ได้สะดับตรับฟัง
มาเป็นเสียงที่ดีที่สุดเท่าที่เครื่อง
ประเภทและระดับเดียวกัน
สามารถให้ได้ สัมผัสได้ถึง                   
น�้าเสียงที่มีพลังอันสวยสด
งดงาม เริงร่า มีชีวิตชีวาชนิด
ยากที่จะหาใครเทียบ

น�าเสนอรายละเอียดได้
มั่นคง นุ่มนวลและสละสลวย 
ต่อเสียงที่หยาบกระด้าง หรือ
เสียงในแทร็คคุณภาพต�่า NAD 
ก็ยังขัดเกลาให้นุ่มนวลชวนฟัง
ขึ้นมาก

เป็นรายละเอียดที่มากด้วย
ความอุดมสมบูรณ์ สามารถขอด
เอาส่วนปลีกย่อยออกมาตีแผ่ได้
อย่างโดดเด่น มีเสียงทุ้มลึกที่ดี
เยี่ยม เต็มพลัง ไม่มากไม่น้อย
จนเกินงาม

Verdict/สรุป

เป็นความส�าเร็จของ NAD 
VISO 1 AP การถอดเอา iPod 
Dock ออกไปไม่ก่อให้เกิดผลเสีย
ใดๆขึ้นเลย ต้องขอบคุณโครง
ข่ายไร้สายที่ให้ความยืดหยุ่น
คล่องตัวกว่า

ซึ่งสิ่งนี้กลายเป็นจุดแข็ง
พอๆกับเสน่ห์ของรูปทรงโค้งมน
ที่ส่งอิทธิพลโน้มน้าวให้ผู้บริโภค
หันมาสนใจ

Design/งานออกแบบ

มันดูดีมากๆ คุณภาพการ
ผลิตสูงส่งและเป็นอุปกรณ์ที่ผลิต
ออกมาได้อย่างวิจิตรบรรจง

หรูหราตระการตาด้วย
โครงสร้างตัวเรือนที่โค้งมน ข่ม
ทรงตู้แบบเหลี่ยมมุมของคู่แข่ง
ขาดกระจุย วงแหวนโลหะขนาด
ใหญ่ตรงกลางรับกับขอบตู้เป็น
แนวเดียวกับเส้นรอบวงของ
วงกลม สัมผัสได้ถึงความงดงาม
อย่างมีรสนิยม

บนวงแหวนโลหะที่แต่เดิม
เป็นช่องเสียบและฐานรองรับ 
iPod ปัจจบันได้เปลี่ยนเป็นสวิทช์
สัมผัสพร้อมดวงไฟแสดงผล เพิ่ม
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กับอีกหนึ�งในลำโพง Bookshelf ที่ขายดีที่สุด ลำโพง Best Buy ระดับตำนานจาก NHT ที่สราง 
ความประทับใจไปทั�วสำหรับการเปนลำโพงวางหิ้ง สอง-ทาง ที่ตอบสนองความตองการของ 
นักเลนผูใฝฝนหาลำโพงที่ใหคุณภาพเสียงแบบครบเครื่องในราคาสบายๆไดดีที่สุด

NHT SuperOne 2.1 ไดรับการปรับปรุงเพิ�มขีดความสามารถขึ้นไปอีกระดับในหลายจุด ทั้ง 
ไดรเวอรปรับปรุงใหม, วงจรครอสสโอเวอร จุดตัดใหม เพ่ือการตอบสนองท่ีราบเรียบข้ึน และเพิ�ม 
ความสวยงามแข็งแรงของตัวตู โดยยังคงไวดวยน้ำเสียงของลำโพงตูปด Acoustic Suspension 
ตัวเล็ก เบสสลึก มิติเวทีเสียงยอดเยี่ยมเปนสาม-มิติ อันเปนเอกลักษณที่ไมเคยเปลี่ยนของ NHT 
มาโดยตลอด

พิสูจนคุณภาพเสียง High-End ที่ไมจำเปนตอง High-Price ไดแลววันน�้

S u p e r  S e r i e s  -  S u p e r  V a l u e ,  S u p e r  P e r f o r m a n c e ,  S u p e r  A f f o r d a b l e .

ก ลั บ ม า อี ก ค รั้ ง
ต า ม ค ำ เ รี ย ก ร อ ง

SuperOne 2.1
Bookshelf Monitor

now
hear
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ผมขออนุญาตบ่นเหมือนคนแก่สักครั้งเถอะ เพราะ
เริ่มทนเห็นคนเล่นเครื่องเสียงที่มีพฤติกรรม
แปลกๆไม่ไหวจริงๆ เพราะมันออกจะขัดใจ และ
ไม่รู้จะแนะน�าอย่างไร อันที่จริงเมื่อครั้งแรกๆ

ที่ประสบพบเห็นบางครั้งก็วางเฉย เพราะไม่ใช่เรื่องอะไร
ของเรานี่นา แต่พอเห็นหลายๆคนเข้าก็อดจะหงุดหงิด
ไม่ได้ เรื่องแรกคือนักเล่นหัวสูง บางคนเล่นเครื่องเสียง
ไฮ-เอ็นด์เสียด้วย แต่กลับขี้เหนียวไม่เข้าเรื่อง

ผมเห็นเขาตระเวนซื้อแผ่นซีดีก็อปปีย์ หรือไม่ก็มา
ยืมแผ่นเพื่อนๆไปก็อปจากคอมพิวเตอร์ เอามาเล่น                                                 
กับเครื่องเล่นซีดีราคาแสน ไม่รู้ว่ายังมีตรรกะเหลือบ้าง
หรือเปล่า? เคยคิดไหมว่าเครื่องเสียงราคาสูงๆ หรือ    
เครื่องเสียงชั้นดี ไม่ได้ท�าออกมาเพื่อเอาขยะมายัดใส่
เข้าไป พอใช้ “แผ่นผี” ไปนานๆ มันก็เริ่มจะจ�าแต่แผ่น
ประเภทโหลยโท่ยแบบนี้ ไม่อ่านแผ่นลิขสิทธิ์ซะงั้น ตอน
นี้จะท�าไง?

ก็ไปโวยตัวแทนจ�าหน่าย ผู้น�าเข้าสิ ว่าเครื่องมันไม่ดี 
อันที่จริงน่าจะถองตัวเองมากกว่าครับ 

เครื่องเล่นซีดี นั้นเขาจะมีการจูนอัพระดับการอ่าน
แผ่นหรือความเข้มหัวพิคอัพเลเซอร์ให้มันสมดุลกับแผ่น
มาตรฐาน แต่พอไปเอาแผ่นไร้มาตฐานมาเล่นบ่อยๆ มัน
ก็ต้องเพี้ยนเป็นธรรมดา เราควรจะต้องมานั่งคิดต่าง
หากว่า เมื่อซื้อรถเมอร์เซเดส เบนซ์ มาแล้ว ท�าไมอุตริไป
เอาล้อตุ๊กๆมาใส่วิ่งอยู่ได้ ใช่...มันก็วิ่งบนถนนพอได้ครับ 
แต่มันเหมาะสมกับการออกแบบมาแต่ต้นหรือไม่เล่า?

แล้วบางคนแปลกนะครับ ผมเคยคุยกับเขา ดูจะ    
ภูมิอกภูมิใจนักหนากับการเล่นแผ่นก็อปปีย์ รวมไปจนถึง

       ■  ‘ภูธร’ การอัดหนังลงฮาร์ดดิสค์ แล้วเอามาเล่น มันสะดวก และ
ราคาถูก ไม่ต้องเสียอะไรให้คนที่เขาสร้างหนังมาด้วย
ความยากล�าบาก คนวงการหนังลงทุนเท่าไรก็มาหมดตัว
ไปกับการเล่นเทคโนโลยีเสียงและภาพแบบมักง่ายของคน
ยุคปัจจุบันเช่นนี้แหละ

แล้วใคร ศลิปินคนใด นกัสร้างภาพยนตร์ทีไ่หน จะ
ลงทนุท�าของดีๆ ออกมาให้เสพย์ศลิปะอนัมคีณุค่ากนัเล่า ท�า
หนงับ้าๆบอๆ แบบว่าตลกบรโิภคแล้วกนั ไม่ต้องไปอาร์ท 
อะไรให้มากเรือ่ง เพลงไทยเดีย๋วนีเ้องกเ็ถอะ เอาอเีลค็โทน 
หรอืดนตรอีเีลค็ทรอนคิส์มาบรรเลงอดัเป็นดจิทิลัป๊ัมแผ่น
ออกมาขาย หรอืขายเป็นไฟล์ไปเลย ง่าย ด ีถกู

ขออภัยจริงๆนะครับที่ดูเหมือนบ่นแรงไปหน่อย แต่
เราต้องถามตัวเอง ว่าทุกวันนี้ เราก�าลังท�าลายวงการ
เครื่องเสียงที่เรารักกันอยู่ใช่หรือไม่? อย่าไปบอกว่าเดี๋ยว
นี้หาเครื่องเสียงดีๆได้ยาก ไม่มีเพลงงดงามด้วยบทกวี
ประพันธ์ออกมาให้ฟัง ก็มีแต่คนชอบของถูกของฟรีทั้ง
บ้านทั้งเมือง แล้วมันจะไปรอดกันที่ไหนเล่าครับ

ประสาอะไรกับเครื่องดีๆ แพงๆ เรายังท�าลายมันอยู่
ทุกวี่วันได้นี่ครับ

ก็ต้องกลับมาช่วยกันคิด จะประคับประคองให้มีเพลง
ดีๆ หนังดีๆ ออกมาให้เราได้รับความบันเทิง มีคุณค่า
เก็บไว้ในคอลเล็คชัน ท�าได้โดยการกลับมาสนับสนุนแผ่น
ลิขสิทธิ์เถอะครับ แม้จะต้องจ่ายแพงสักหน่อย แต่คุณ
ก�าลังท�าในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นแรงใจให้คนท�างานศิลปะ
เขาสามารถสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาได้สม�่าเสมอ

อันที่จริงผมก็เคยคิดมาตั้งนานแล้วว่า เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ก�าลังเป็นตัวท�าลายความดีงามของมนุษย์ 

เรื่องชวนคิด
ในวงการเครื่องเสียงของเรา
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จากการแสวงหาเพลง แผ่นเสียง แผ่นเสียงไวนีล ก็
เปลี่ยนมาโหลด ก็อปปีย์แผ่น คิดค้นเทคนิค MP3 และ
อื่นๆ เอาปริมาณเพลง เอามาใส่เครื่องเสียงพกพา 
เครื่องสมาร์ทโฟน ใช้หูฟังอุดหู เรียกว่าให้มันทิ่มแทง
เข้าไปในโสต 

สามารถใช้ความเก่งของคอมพิวเตอร์ บันทึกเพลง
เป็นพันๆ เลือกฟังโดยไม่ต้องไปค�านึงถึงคุณภาพ

คนทั่วโลกก�าลังฟังเพลงแบบหยาบๆมากขึ้นทุกวัน ถ้า
เทคโนโลยีมันช่วยให้คนเราพฤติกรรมย�า่แย่ลง เราจะนับ
มันเป็นเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมชีวิต หรือท�าลายชีวิตให้ไร้
คุณค่ากันแน่? 

เกินกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์คนทั้งโลก ก�าลังฟังเพลง
เพียงเพื่อจะให้ลืมสภาพรอบข้าง ไม่คุยกับใคร ไม่เคยพูด
ถึงคุณภาพดนตรี แต่สนุกกับปริมาณที่เปลี่ยนไปได้ตามใจ
นึก เล่นไป แชตคุยกันไป สนุกสนาน จนไม่ต้องไปค�านึง
ถึงคุณภาพเพลง ดนตรีให้มันรกสมอง?

นี่หรือความสุนทรีย์? ผมไม่ค่อยแน่ใจนัก 
ในที่สุดเรามิอาจจะยับยั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ได้ แต่เราควรเลือกเทคโนโลยีที่ดี หรือว่าปล่อยให้มัน   
สั่งการให้เราเป็นไปดั่งหุ่นยนต์? ระบบเครื่องเสียงที่ใช้กับ
ไฟล์เพลงชั้นดี ที่สั่งซื้อผ่านเน็ทก�าลังก้าวหน้าไป ด้วย  
รายละเอียดข้อมูลแบบ Hi-Res นี่อาจจะเป็นหนทางที่
ดีที่สุด ส�าหรับผู้ที่ต้องการทั้งความสะดวก และคุณภาพ
ของเพลง

มีเครื่องเสียงแนวหน้าหลายแบรนด์พยายามท�า
เครื่องออกมาสนองตอบสิ่งเหล่านี้ แต่เขาก็ไม่ได้อนุญาต
ให้เราไปก็อปปีย์เพลงผิดลิขสิทธิ์มาฟังกับเครื่อง ถึงมัน
จะท�าได้ แต่ก็ต้องรู้ว่า หากเราต้องการให้วงการเพลง 
ภาพยนตร์ และแหล่งซอฟท์แวร์ก�าเนดิขึน้มาได้ใหม่ๆ ดีๆ  
ตลอดเวลา แล้วละก้อ จะต้องหันเหพฤติกรรมกันบ้างครับ

โอเค ผมอาจจะเป็นคนไม่กี่คนที่ออกมาตะโกนดังๆ
ว่า ให้เรารู้จักใช้เทคโนโลยี ด้วยความภูมิใจ มิใช่สนุกกับ
การลักลอบหยิบฉวยของฟรีที่เจ้าของเขาลงทุนลงแรง
เหน็ดเหนื่อย และหลายท่านอาจจะหัวเราะคนแก่อย่าง
ผม แต่เชื่อเถอะ ผู้คนจะหันกลับมามองตัวเอง ว่าเรา
ก�าลังเดินทางไปสู่หนใด โดยเฉพาะวงการเครื่องเสียง 
วงการดนตรีนั้น ผู้บริโภค แฟนเพลง ได้ช่วยกันท�าลายให้
ย่อยยับไปกับมือแท้ๆ

การเรียกคืนคุณค่าแห่งอดีตกลับมา อยู่ที่ทุกคนใน

วงการช่วยกัน หรือหากจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ก็ตามใจ 
เพียงเสียงเดียวอย่างผมก็คงได้แต่โวยวายไปตามประสา 
ไม่อาจเปลี่ยนการหมุนของโลกไปสู่ความหายนะของความ
สุขจากดนตรีมีคุณภาพได้หรอกนะ

อีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะน�ามาพูดกันไว้บ้าง อย่าไปถก
เรื่องเก่าๆให้เสียเวลา เห็นนักเล่นเครื่องเสียงหลายคน 
ชอบเถียงกันหน้าด�าหน้าแดง ยิ่งคนที่เป็นสาวกเซียนๆ 
เครื่องเสียงด้วยแล้ว ดูจะเชื่อมั่นหลักการของตัวเองกัน
เสียเหลือเกิน เช่น บอกว่าระบบแผ่นเสียงไวนีลดีกว่า 
แผ่นซีดีทุกแง่ทุกมุม บางท่านก็อาจจะบอกว่าเล่นระบบ 
เพลงไฮ-เรส มันจะดีกว่าทั้งแผ่นเสียงไวนีลและซีดี

มันก็เหมือนเราถกเรื่องแอมป์หลอด แอมป์
ทรานซิสเตอร์ นั้นแหละครับ อะไรดีกว่า อันนี้ไม่ถูกต้อง
นะครับ ควรจะพูดว่าอะไรที่คุณพึงใจหรือชอบมันมากกว่า 
เพราะแต่ละแบบล้วนมีบุคลิกของตนเองทั้งสิ้น แผ่นเสียง
ให้ความเอิบอิ่มเป็นอะนาล็อกน่ารักใคร่ และเป็นเสียง
บันทึกตรงที่ผ่านขั้นตอนอะนาล็อก ในขณะที่ซีดีผ่าน
กระบวนการดิจิทัลที่แม่นย�า ไร้เสียงรบกวน แต่ข้อมูลที่มี
การแปลงรหัสก็สามารถผิดพลาดได้เหมือนกัน

หรือระบบเพลงโหลดซื้อมาจากเว็บต่างๆที่ขายเพลง 
ไฮ-เรสนั้น ก็ใช่ว่าจะมีคุณภาพดีเหมือนกันทุกอัลบัม ที่ดี
จริงๆดีกว่าทั้งซีดีกับแผ่นเสียงก็มี ส่วนที่ย�่าแย่กว่าก็มีเช่น
กัน ทั้งนี้ใครจะไปรับประกันได้ว่าอัลบัมเพลงที่ขายกันตาม
เว็บต่างๆนั้น ตัวต้นสังกัดเอาไฟล์เพลงแท้ๆจากสติวดิโอ
มาให้ มิใช่การเอาข้อมูลระดับซีดีมาอัพแซมปลิงให้มัน
ดูละเอียดขึ้น แต่เสียงเลวลง เรียกว่าทั้งแห้งทั้งแบน มัน
ขึ้นอยู่กับต้นสังกัดนั้นๆมีความจริงใจต่อผู้บริโภคหรือไม่ 

หากไม่ซื่อตรงคุณจะได้เพลงที่ดีแต่ละเอียด แต่ขาด
อารมณ์ดนตรี อันนี้แหละครับ ต่อให้ผ่านกระบวนการ
รายละเอียดสูงปานใด ก็ไม่มีทางที่จะแสดงคุณภาพเสียง
ที่ดีออกมาได้เลย เพราะเขาก็เอาไฟล์ซีดีนี้แหละมาแปลง  
นิดๆหน่อยๆ ให้เราหลงเชื่อซื้อเพลงไฮ-เรสที่ออกจะเละๆ
มาฟังกัน ก็ต้องคอยสดับตรับฟัง ว่าคนเล่นเพลงเขา
ชื่นชมเชื่อถือค่ายไหน อย่าได้สุ่มซื้อมาโดยไม่ศึกษา

ครับโลกเครื่องเสียงก้าวหน้าไป แต่อันที่จริงวงการ
เครื่องเสียง คนเล่นไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนสักเท่าไร ส่วน
หนึ่งก็ยังอยู่ที่เดิม และมีทัศนคติสุดโต่งกันอยู่ตลอดเวลา 
เห็นทีจะต้องกลับมาคิดกันใหม่แล้วกระมังครับ
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C u s t o m   F i l e  ■   “จอม Project”

ก็ประมาณเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นนั้นแหละ
ครับ ชาติอื่นๆเค้าก็เรียกไม่เหมือนเราหรอก          
ชิมิๆ) และจะลืมไม่ได้เลยคือบริษัทคนไทยที่
ไปได้งานในพม่าทีไ่ด้ให้ความช่วยเหลอืในเรือ่ง
ต่างๆ คือ Furnish Décor เย้ๆๆ 

ไปเท่ววววกนัๆ กบัเหรีย่งน้อยดก่ีา...กผ็ม
นี้แหละครับ ฉายาผมเอง เพราะไปที่ไหนๆ
ผมก็จะเป๋อๆเปิ่นๆอยู่เป็นประจ�าๆ เท่วนี้ก็
อีกนั่นแหละ 

พอครัน้ดลีงานกนัเสรจ็ผมกจ็ดัแจงเตรยีม
ตัวเดินทางไปในทันที จึงมาเล่า (โม้) ให้คนที่
บ้านฟัง เค้าก็ถามผมว่า “ขอวีซ่าพม่าหรือยัง”  
โอ้ววว...เหมือนฟ้าผ่าลงกลางกบาล พม่าต้อง
ขอวีซ่า! จะเถียงรึ เราก็แค่เหรี่ยงน้อย...

จงึจ�าต้องเดนิก้มหน้าแล้วไปนัง่เงยหน้าขอ
ถ่ายรูปท�าวีซ่า ก็รูปขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลัง

เปิดหัวแบบอินเทรนด์ฝุดๆ ก่อนอื่นต้องขอ
ปรบมือดังๆให้วิศวกรคนเก่งของเรา คุณ

โหน่ง วีระพงศ์ เฮ.....ที่ดีลงานให้เราได้ก้าวไป
อีกขั้น โดยรับงานระดับบิ๊กโพรเจ็คท์ ณ นคร
ย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่า เอ้า เฮ.....โดยครั้งนี้
ผมรบัหน้าทีน่�ามารายงานให้ทกุท่านได้รบัแซ่บ                                                      
กนัก่อนนะครบั อาจจะเป็นแบบไม่มรีปูแบบ อ ิอิ                                                                                   
ประมาณท�าไป เท่วไป ชลิล์ๆ นะครบั ชดุเครือ่งเสยีง                                                                                 
ที่จะน�ามาติดตั้งก็เป็นระบบ Home Theater 
14.1!!! Masters Series ทัง้ Set!!! ฟรุง้ฟริง้ๆๆ                                                        
รายละเอียดลึกๆรอให้เจ้าตัว เจ้าของโพรเจ็คท์
มาเป็นผูเ้ล่าแจ้งแถลงไขกนัอกีทคีรบั ส่วนผูท้ีม่ี
อปุการคณุในครัง้นีเ้หน็ว่าเป็นเจ้าของธนาคาร
และธุรกิจอื่นๆในพม่า (ขอเรียกชื่อพม่าล่ะ
กันนะครับ ดูคุ ้นเคยดี ถึงแม้ช่ืออย่างเป็น
ทางการเค้าจะเปลี่ยนเป็นเมียนม่าแล้วก็เถอะ 

Go to AEC  
Ye s ,  W e  c a n  5 5 5

ขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวนแว่นตา ตามระเบยีบ 
นี่ยังดีนะที่มีผู้ใหญ่ใจดีที่เค้าไปท�างานอยู่ก่อน
แล้วจัดแจงดูแลเรื่องขอวีซ่าและตั๋วเครื่องบิน
ให้ ไม่งั้นล่ะน้องเหรี่ยงคงแย่... 

หมดเรื่องท�าวีซ่า ก็มาถึงวันเดินทางครับ 
เรียบง่ายสบายๆที่ดอนเมือง เครื่องออก
ตอนทุ่ม เช็คอินตอน 18.20น.! เป็นการขึ้น
เครื่องไปต่างประเทศที่กระชั้นชิดที่สุดของ
ที่สุดส�าหรับผม โดยปกติถ้าเราจะเดินทางไป
ต่างประเทศ อย่างน้อยก็ต้องมาเช็คอินก่อน
สัก 2-3 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง แต่ถ้าเป็นบิน
ในประเทศก็ไม่แปลกอะไร เจ้ผมบินขึ้นบินลง
กรงุเทพฯ-หาดใหญ่ประจ�าๆ เรยีกครัง้สดุท้าย
ตลัลอดๆ เรยีกว่าขึน้เครือ่งเป็นคนสดุท้าย พ่อ
แม่พี่น้องที่ร่วมเดินทางมองหน้าและอวยพร
กันทั้งล�า 555 อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับ
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นะคะ ยางกอน ค่ะ) เจ้าหน้าที่น้องนกน่ารัก
ตอบด้วยเสียงรัญจวนจิตว่า “ก็มีอยู่เสมอค่ะ” 
อู้ยยย...เสียงแบบนี้ หน้าตาแบบนี้ ผมหละ
ชักอยากจะมีค�าถามๆๆๆๆๆ กับน้องเค้าไป
เรื่อยๆ..... @^^@ 

ก่อนขึน้เครือ่งกม็าถงึสิง่ทีจ่�าเป็นมว้ากกกก
อีกสิ่งหน่ึงคือ ต้องแลกตังค์ไปใช้ยังต่างแดน
ครับ เดินเข้าไปท่ีเคาเตอร์รับแลกเงินอย่าง
ม่ันใจ แล้วพูดออกไป “แลกเงินจ๊าดไปพม่า
หน่อยจ้ะน้อง” หล่อนตอบ “ถ้าจะไปพม่าต้อง
แลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯนะคะ เงินจ๊าด
คุณต้องไปแลกที่นู้นค่ะ”เอิ้กกก...น้องเหรี่ยง
เขิลลลอ่ะ ตอนแลกเงินต้องบอกพนักงานเลย
นะครับว่าจะเอาไปใช้ที่พม่า เพราะแบงค์ดอล
ที่จะเอาไปใช้ที่พม่าต้องสภาพใหม่และห้ามพับ
นะจ้ะ เอากะเค้าซิ...พี่หม่องเนี้ยย ผมถามได้

ความว่า ไม่มีที่ไหนในโลกเบี้ยวๆใบนี้ที่มีกฎ
เกณฑ์แบบพี่หม่องเบยยยยย OMG (Oh My 
Godddd)

พอขึน้เครือ่งได้ กไ็ด้นัง่ท้ายๆเครือ่ง และก็
มาเป็นกลุ่มสุดท้าย ซึ่งก็ถูกต้องแว้วว ชิมิๆ ไม่
ต้องงู้นงี้หรอกครับเป็นใครขึ้นเครื่องครั้งแรก
ก็สนุกสนานตื่นเต่วกันทั้งนั้นแหละ ไม่ว่าชาติ
ไหนภาษาไหน แม้แต่ฝรัง่หวัแดงเองทีเ่ค้าไม่ใช่
คนเมือง เค้าก็ตื่นเต่วๆนะ มันน่ารักดีอ๊อก...
ผมเคยเห็นฝรั่งบางท่านกดนู้นเล่นนี่ตอนขึ้น
เครื่องบินเป็นที่สนุกสนานเฮฮา เวลาเราบิน
เที่ยวบินระหว่างประเทศ ออกจากประเทศ
เรา ผู้คนชาติอื่นที่เค้าอยู่บนเครื่องล�าเดียว
กับเรา เค้าย่อมเคยขึ้นเครื่องมาบ้างอยู่ก่อน
แล้ว อย่างน้อยก็ตอนมาเมืองไทย เค้าคงไม่
พายเรือมาหรอก ดังนั้นเราก็จะไม่เห็นเค้า
ท�าอะไรที่มันเฉิ่มๆ แต่ถ้าคุณเคยขึ้นเครื่อง
ในประเทศอื่นๆ หรือเป็นสายการบินภายใน
ประเทศของที่ต่างๆที่ไหนๆก็ต้องมีมือใหม่
ด้วยกันทั้งนั้น ผมว่ามันน่ารักดี นึกถึงตอน
สมัยสนามบินดอนเมืองยังเก็บภาษีสนามบิน
อยู่ (ยังไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิ) ยังต้องเอา
แบงค์ห้าร้อยหยอดตู้เพื่อช�าระภาษีสนามบิน 
ก็ตื่นเต้นจะตายอยู่แล้ว ยังข�าอยู่เลย ท่องค�า
ศัพท์ที่ต้องใช้บนเครื่องบิน แค่ขอน�้าส้มดื่ม
บนเครื่องยังต้องหัดออกเสียงให้ถูก เพราะไม่
อยากวางฟอร์มไม่พูดไม่จาท�าตัวเป็นพวกดัชนี
ไฉไลชี้อย่างเด่ว หากไม่ได้บินสายการบินไทย 
ตอนนัน้เครือ่งบนิยงัดดูส้วม เอ้ย...ดดูบหุรีบ่น
เครื่องได้ เหม็นจะตาย...(ผมไม่แก่นะครับ แค่
ท้าวความให้ฟัง คริๆ)

พอเครื่องลดเพดานบินลง กัปตันประกาศ
ว่าก�าลังจะถึงสนามบินมินกาลาดอง นคร    
ย่างกุ้งแว้ว ส่ิงแรกที่ผุดขึ้นมาในสมองของ
ผมคือ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง...ผมรีบถาม
คนข้างๆซึ่งดูยังงัยๆก็ต้องเป็นเจ้าถิ่นอย่าง
แน่นอน ด้วยส�าเนียงภาษาเหรี่ยงน้อยแบบ
ผม ว่าจะสามารถเห็นเจดีย์ชเวดากองจากบน
เครื่องนี้อ่ะป่าวว? พี่เค้างง ไม่ตอบ คงต้อง
มนต์ส�าเนียงภาษาของผม คริๆ

สรุปผมก็ไม่เห็น เพราะไม่รู ้อยู ่ตรงไหน 
และผมกไ็ม่ใช่คนแถวนี.้...เวลาทีย่่างกุง้ช้ากว่า
เราครึง่ชัว่โมงนะครบั คงเพราะมวัแต่ย่างกุ้งอยู่
เลยช้าไปครึง่ชัว่โมง ถ้าเป็นทอดกค็งเรว็ขึน้อกี
หน่อย ฮ่า.....

ในการเดินทางไปต่างที่ต่างแดนของผม
กม็กัจะใส่นาฬิกาแค่ 2 เขม็ ไม่มวีนัทีค่รบั มนั

โดยครั้งนี้คณะของเราที่เดินทางไปอาจ
จะมีหลายท่าน แล้วแต่ละท่านก็เป็นการน่ัง
เครือ่งบนิครัง้แรกกนัเกอืบทกุคน!!! ดงันัน้การ                     
กรอกเอกสารอะไรต่างๆจึงต้องค่อยเป็นค่อย
ไป ต้องชมคนบริหารจัดการครับว่าเก๋า... กะ
เวลาแบบเป๊ะเว่อร์

จึงท�าให้หัวใจดวงน้อยของน้องเหร่ียงต่ืน
เต่วๆ ว่าจะตกเครือ่งหรอืไม่ ในระหว่างเชค็อนิ
จดัหาทีน่ัง่เป็นกลุม่สดุท้าย กธ็รรมดาครบั ต้อง
นัง่กระจดักระจายกนัไป ช่วงเวลาทีพ่นกังานจดั
ท�าตั๋วโดยสารและโหลดสัมภาระต่างๆอยู่นั้น 
ผมก็ถามเจ้าหน้าที่สายการบิน ว่าเห็นคนไทย
เราไปท�างานที่ย่างกุ้งบ่อยไหม? (น่ีก็อีกช่ือนะ
ครับที่เราเรียกแบบสไตล์ไทย ย่างกุ้ง ถ้าไปพูด
กับคนชาติอื่นเค้าไม่รู้นะครับ ต้องออกเสียง...
ดูปากนิเชานะคะ ยางกอน ดูปากนิเชาอีกครั้ง
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ปรบัต้ังเวลาง่ายด ีหมนุไปหน้ากลบัหลงัได้สบาย 
พอกัปตันประกาศเวลาปุ๊บก็ตั้งเวลาเตรียมตัว
ท�างานในเวลาของชาตนิัน้ได้ทันทเีลย

พอมาถงึกม็คีนมารบัครบั เค้าแต่งตวัแบบ
หนุ่มสมัยใหม่ ใส่กางเกงยีนส์ขารีบ เสื้อทรง
รัดรูป ทรงผมเปิดข้างขึ้นสูงแบบวัยรุ่นไทยใน
พารากอน แต่ปากแด๊งงงงเพราะยงัเคีย้วหมาก
อยู ่(อนันีไ้ม่ขอออกความเหน็ เพราะเป็นรสนยิม                                                                  
ส่วนตั๊ว ส่วนตัว) ส่วนผู้ร่วมคณะท่านอ่ืนๆ
ก็มีรถมารับไปอีกต่างหาก คนขับรถมารับใส่
โสร่งแบบดั้งเดิมของแท้ ทุกอย่างดูเป็นแบบ     
ออริจินอลมั่กๆ เหลือเพียงผมที่หน้าตาน่า
สงสารและผู้คุมงานอีก 2 ท่านที่ต้องรอพบ
เจ้านายของเค้าก่อน คนที่ว่ามารับผมก็ไม่เชิง
ครับ เค้ามารับเจ้านายของเค้าท่ีบินตามมา
จากเมืองไทยอีกเที่ยวบินหนึ่งซะมากกว่า ส่วน
ผมน่ะเพียงขออาศัยใบบุญทีมที่เค้าพาผมมา
เท่านั้น ก็ผมมันน่าซงซาน...พอพบเจ้านาย
เค้านี่ โอ้โห้...แบรนด์เนมทั้งร่างเลยทีเด่ววว 
นี่ยังไม่ใช้เจ้าของตัวจริงนะครับ คุณเค้าเป็น
ผู้ประสานงานในการติดต่อเอาคนไทยเรามา
ท�างานให้กบัท่านเจ้าสวัๆทัง้หลายทีพ่ม่านี ้ผม
คยุกนักบัคณุเค้าได้ความว่าคณุเค้าเดนิทางไป
เมืองไทยเป็นว่าเล่น โดยหลักๆก็หาสินค้าไทย
เกรดพรเีมยีมๆให้กบัท่านๆทัง้หลายในพม่า ดู
แต่ละสิ่งที่ท่านใช้อยู่นี่ เศรษฐีไทยมีหลบครับ 
ออกแนวเหมือนกับคนจีนที่เพิ่งเปิดประเทศ
เมื่อหลายปีก่อนนู้นเลยครับ ของอะไรที่หรูมี
ราคาทีห่รา พีเ่ค้าจะจดัเตม็ตลอด เครือ่งประดบั
นีว่อมแวบๆระยบิระยบัแสงสะท้อนเข้าตาแทบ
บอด ยินดีๆนะครับเห็นคุณลูกค้ามีความสุขๆ 
(อย่างอื่นในความน่ารักของที่นี่ยังมีอีกเยอะ
ครับ) คุณเค้าน่าจะมีภารกิจเยอะครับ ตั้งแต่
ลงเครื่องแล้วขึ้นรถตู้พร้อมคนขับแบบผู้มีอัน
จะกินในบ้านเรา คุณเค้าก็คุยๆๆๆเรื่องงาน
ตลอด พาไปทานข้าวดึกๆ ผมจึงถามว่าร้านนี้
เค้าปิดกี่โมง คุณเค้าตอบ “24 hours“  แสดง
ว่าที่นี่เค้าไม่ธรรมดา มีนักท่องราตรีตลอดคืน
แวะเวียนกันเข้ามานั่งอยู่ไม่ขาด ก็น่าจะจริง
ครับ เพราะตลอดทางที่นั่งรถมายันดึกออก
ปานนี้ก็ยังมีรถวิ่งอยู่บนถนนไม่เคยขาด และ
คุณเค้ายังกรุณาเล่าให้ฟังว่า ทานดึก นอนดึก 
นอนแค่วันละ 4-5 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น

ผมไม่ได้ทานอาหารมื้อดึกๆแบบน้ีมา
นานมาก แต่ฟังคุณเค้าคุยมาตลอดทางเลย
หิว...ก็นี่มันตีหนึ่งแล้วอ่ะ คุยไปคุยมา กินไป
กินมา ก็ฟาดไปตีสอง กว่าจะถึงโรงแรมที่พัก

ก็เกือบจะตีสาม แต่มันไม่ง่วงครับ มันยังตื่น
เต่วไม่หาย คุณเค้าเล่าให้ฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้
ของพม่า ตื่นใจตลอด ยิ่งฟังราคาที่ดินกะห้อง
พกัต่างๆในพม่าแล้วยิง่ตาตืน่ ราคาไม่แพ้ทีด่นิ
ในย่านธรุกจิของบ้านเราเลย เรือ่งสิง่ต่างๆใน
พม่า เช่น รถยนต์ ทีส่่วนมากเป็นรถพวงมาลัย
ขวาแบบบ้านเรา แต่ดันขับเลนซ้ายแบบเขมร 
ลาว ส่วนมอเตอร์ไซค์ในย่านเมืองที่นี่ห้ามนะ
ครับ ไม่มีแว๊นกะสก๊อยมาให้เห็น พูดถึงเบอร์
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีของที่นี่ ที่เคยแพงระดับ 
2,500 ดอลลาร์ยูเอสต่อหนึ่งเบอร์ ว่าถึงเรื่อง
โทรศพัท์แล้วซึง่เป็นอปุกรณ์ทีเ่ชือ่ว่าจ�าเป็นกบั
ชีวิตผู้คนสมัยน้ี ท่ีอยู่ในสังคมเมืองอยู่ไม่น้อย 
ผมก็ขยาดอยู่นะ ก่อนมาเช็คค่าโทรจากค่าย
เอไอเอส โทรออกมีระดับราคาดังนี้ เผ่ือว่าจะ
เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆกับท่านได้

1. โทรเข้าเบอร์จดทะเบยีนภายในประเทศ
พม่านาทีละ 25.-บาท

2 .  โทรกลั บ เบอร ์ ที่ จ ดทะ เบี ยน ใน
ประเทศไทยโดยไม่สนว่าตอนนี้ปลายทาง
เครือ่งโทรศพัท์นัน้จะอยูท่ีส่่วนใดในโลกนี ้นาที
ละ 45.-บาท

3. โทรไปเครือข่ายประเทศอื่นๆทั่วโลก
นาทีละ 80.-บาท

4. ค่ารับสาย เน้นนะครับ ว่าค่ารับสาย 
60.-บาทขาดตัวจากทั่วทั้งจักรวาลลลนี้เบยยย 

5. เอสเอ็มเอสครั้งละ 12.-บาท ส่งได้ตัว
อักษรต่อครั้งประมาณสองประโยค

6. อินเตอร์เน็ทตายสนิทททท ไม่ต้องเช็ค
ค่าบรกิารให้รกขมอง แต่คนทีน่ีเ่หล่าวัยรุน่เค้า
กเ็ป็นสงัคมก้มหน้า มอืถูไถจอแบบวัยสะรุน่ทัว่
โลกแล้วนะครับ เบอร์ที่จดทะเบียนที่นี่เค้าเล่น
เน็ทได้ ส่วนชาวไทยเรามาเยี่ยมเยือนแค่ครั้ง
คราวแต่ค้างคืนก็ขอแค่ Wi-Fi ของโรงแรม
เค้าใช้ไปก่อนครับ 

และยังมีอีกหลากเรื่องที่คุณเค้ากรุณา
เล่าให้คนด้อยประสบการณ์ในต่างแดนแบบ
ผมได้ฟัง แต่ผมเป็นคนสติปัญญาน้อย ฟัง
อะไรก็ไม่ค่อยจะเข้าใจ ต้องไปลองเอง ต้อง
ขอขอบคุณผู้วางโพรแกรมการเดินทาง บอก
แล้วว่าเก๋าจริง ไม่ใช่เก๋าเจ้ง.....55 เดินทาง
มาคืนวันเสาร์ เช้าวันอาทิตย์ก็หยุดซิครับ เค้า
ต้องทราบอยู่แล้วแน่ๆว่าต้องโดนลากคุยงาน
ยาววววววชัวร์ เลยวางโพรแกรมให้ได้พัก ฮะ
ฮ่า....ล�า้ลึกๆ จอมยุทธผู้วางโพรแกรม ตั้งแต่
เริ่มออกเดินทางที่สนามบินเมืองไทยแว้ววว 
เป๊ะเว่อร์ ฟินน์เฟอร์....พรุ่งนี้รู ้กัน สู้ต่อไป                             

ไอ้มดแดง หุ หุ หะ หะ
หลังจากสลบไสลในแผ่นดินพม่าไปในคืน

แรก ก็ตื่นขึ้นมาตามเวลาเดิมเหมือนตอน
อยู่ประเทศไทยไชโย วันอาทิตย์ถามแล้วว่าไม่
ท�างานกันชิมิๆ ก็ได้รับการยืนยันว่าชัวร์ และ
อกีความกรณุาหนึง่ทีต้่องขอบคณุงามๆ คอืจดั
ให้ผมได้พักในโรมแรมที่มี Wi-Fi ใช้ในห้องพัก
ได้ ถามให้ดนีะครบั ท่านทีจ่ะมาทีน่ีว่่า ที่ๆ ท่าน
จะพกัม ีWi-Fi ถงึในห้องพกัหรอืไม่ บางทีบ่อกมี 
Wi-Fi แต่ก็มเีฉพาะทีล็่อบบย์ีเท่านัน้ ส่วนเรือ่ง
สภาพห้องนั้นต้องขอขอบคุณครับ เค้าจัดการ
ให้แล้วก็ดีทั้งน้านนนน  ไม่บ่นๆ นอนตัวเด่ว
เดี่ยวๆ เผื่อท�าไรเป๋อๆเปิ่นๆจะได้ไม่อาย อยู่
คนเดยีวครบั คนอืน่เค้ามทีีพ่กัรบัรองไว้ให้แล้ว
ในที่อื่น ส่วนผมขังเดี่ยว พร้อมวันหยุด 1 วัน 
โอ้ววว วิญญาณเท้าอุ่นเข้าสิง.....นึกถึงวันคืน
ก่อนเก่าทีผ่มได้ไปในต่างแดน เมือ่หลายปีก่อน
นู้นนนน เป็นวันที่ผมจะจ�าไม่ลืมไปตลอด ผม
เข้ารับต�าแหน่งน้องเหรี่ยงน้อย ควบต�าแหน่ง
ท่านเท้าอุ่นก็ ณ ต่างแดนแสนไกล ไกลที่สุด
เท่าที่มนุษย์บนโลกนี้จะไปกันได้แล้วล่ะครับ 
(ก็โลกเรามันกลม ไปไกลสุดก็ได้แค่ครึ่งโลก 
ประเทศไหนที่อยู่ตรงข้ามกันกับเรา เราก็ไป
ไกลสดุได้แค่นัน้) ผมเดนิมากทีส่ดุในชวีติตัง้แต่
เกิดมาจากท้องบิดามารดาก็วันนั้นแหละ จาก 
8 โมงเช้าถึงสองทุ่ม ผมเดินวนไปเวียนมาทั้ง
ขึ้นรถเมล์ ทั้งลงรถไฟใต้ดิน คนเด่วตลอด 12 
ชั่วโมงในเมือง LA. จนพี่ที่ไปด้วยกัน (แต่พี่
เค้าเป็นนักเรียนเก่าอเมริกาครับ เค้าไม่มีเชื้อ                
เหรี่ยงแบบผมนะ) นึกว่าผมโดนคุณมืดแถว
นั้นจับโอนสัญชาติ รับกรีนการ์ด กลายเป็น
วิญญาณเฝ้าประเทศสหรัฐอเมริกาไปแว้วววว 

เอ ้ า...พอจะพาไปลุย หน ้ากระดาษ
สัมปทานก็หมด ไม่เป็นไรนะครับ เด่วมาลุย
ไปในแดนดินถ่ินชินรงกะผมต่อในครั้งต่อไป 
พม่ายงัมอีะไรน่ารกัๆทีใ่ห้ได้สัมผสัอกีแยะ (ชนิ
รง เป็นกีฬาประจ�าชาติของพม่าครับ คล้าย
ตะกร้อวงแบบบ้านเรา แต่ลีลานี่เด็ดขาด เล่น
กันตามตรอกซอกซอยทัว่ไป ทีข้่างโรงแรมทีผ่ม
พักก็เตะกัน) เหรี่ยงน้อยถ่ายภาพ เหรี่ยงน้อย
รายการ อย่าแปลกใจและต�าหนผิมเลยนะครบั 
ทีม่รีปูมาให้ดเูพยีงนสิสโหน่ยย กผ็มยงัไม่ได้พา
เท่วเบย ถ้าให้ดกู่อนก็ไม่มไีฮไลท์ให้ได้โม้ในครัง้
ต่อไปจิ คริๆ 
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I n - H o u s e Test ■

   
อธิวัฒน์

ลำโพง NHT หรือ Now Hear This กับผมน่ีต้อง
ถือว่าเป็นแฟนเก่าแก่กันมานานครับ ถ้านับความ
หลังครั้นแบรนด์นี้เข้ามาใหม่ๆ ก็จ�าความได้ว่าเห็น
ครั้งแรกก็ประทับใจแล้วกับรูปร่างหน้าตาของ NHT 

ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครจริงๆ
ไม่ว่าจะเป็นผิวสีด�า High Gloss ท่ีสวยงาม ไปจนถึง

รูปร่างที่แปลกกว่าใคร จากการเป็นล�าโพงตู้ที่หน้าแคบ แต่
ลึก แถมท�าหน้าเอียงเป็นเหมือนโท-อิน ไปในตัว ก็ต้อง
บอกว่าแปลก ยิง่พอได้ยนิเสยีงกต้็องบอกอกีว่า เป็นล�าโพงที่                      
ให้เสียงและมิติดีแบบ 3 มิติ น่าประทับใจมากๆ

NHT ยุคแรกๆนั้นออกแบบโดย Ken Kantor ซึ่งเป็น

หนุม่นกัออกแบบล�าโพงไฟแรงทีเ่คยฝากผลงานไว้กับล�าโพง 
AR Magic Speaker ที่โด่งดังในระดับต�านาน โดยแนวคิด
ของ Ken Kantor นั้น อยู่ที่การท�าล�าโพงให้ได้มิติดีเยี่ยม
แบบ Holographic 3 มติ ิโดยเน้นการค�านวณการกระจาย                    
เสียงให้ลดการตกกระทบจากผนัง เฉลี่ยมุมตกกระทบกับ
มุมตรงของเสียงมาที่ผู้ฟังให้ได้ลงตัวที่สุด

ตัวอย่างผลงานออกแบบของ Kantor ที่ประสบความ
ส�าเร็จสูงสุดก็เห็นจะเป็น NHT 3.3 นี่แหละครับ อภิมหา
ล�าโพงหน้าแคบ แต่ลึกสุดๆ หน้าเอียงโท-อิน ใช้วูฟเฟอร์ 
12 นิ้วอยู่ด้านข้าง ท�าให้ได้ล�าโพงรูปทรงแปลก มองด้าน
หน้าเหมือนล�าโพงหน้าแคบๆรุ่นใหม่ๆ แต่พอมองด้าน

NHT SuperOne 2.1
A  t r u e  h i g h - e n d  b o o k s h e l f  m o n i t o r
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นั้นผมฟังแล้วผมว่าเป็น ล�าโพง NHT ที่ “น่าเล่น” ที่สุด 
เพราะให้ความเป็น NHT ที่เต็มเปี่ยม คือ มิติเยี่ยม เสียง
โปร่งใสสะอาด เบสส์ตึงกระชับแบบล�าโพงตู้ปิด และราคา
ขายที่พอเหมาะพอควร 

ผมชอบ SuperOne มาก แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของสักที 
เพราะมัวง้างไปง้างมา ของหมดครับ NHT เลิกท�า ผมยัง
เสียดายอยู่เลย เวลาเจอฝรั่งของ NHT ทีไรก็มักจะบอกว่า 
เสียดาย ยูไม่น่าเลิกท�า SuperOne เลย ล�าโพงรุ่นนี้เสียง
ดีราคาเยา ขายได้ตลอดกาลอยู่แล้ว ฝรั่งก็พยักหน้างึกๆ 
วันดีคือดีก็ท�า SuperZero 2.0 ออกมาก่อน ผมก็กระเซ้า
ไปอีกว่า ท�าไมไม่ท�า SuperOne นะ ไอรับรองว่าขายดีกว่า 
SuperZero อีก (อิอิ) ฝรั่งก็พยักหน้างึกๆ (คงไม่เข้าใจที่
ผมพูดแต่เกรงใจ) แต่วันดีคืนดีก็ท�า SuperOne 2.1 ออก
มาจนได้ครับ สมใจสักที

หน้าตา

SuperOne 2.1 ท�าไมต้องสองจดุหนึง่ ผมพจิารณาแล้ว
ก็แกะกล่องล�าโพงคู่แรกของประเทศไทยออกมาดู อ้อ จาก
ด้านนอกนั้นก็มีการเปล่ียนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนครับ แม้ 
2.1 ยังใช้ตู้ขนาดเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นเก่า แต่สิ่งที่
เห็นได้ชัดคือ ตัวตู้ท�าผิวใหม่สวยงามขึ้นมากมายครับ จาก
เดิมเทคนิคที่ใช้คือ ใช้แผ่นลามิเนท สีด�า ปิดผิวรอบๆตู้ ท�า 
ให้ความเงางามยงัไม่ถงึกบัสดุยอด และจะมรีอยต่อทีข่อบๆ 
ตู ้ในทกุด้าน แต่พอมารุน่ใหม่นี ้เปล่ียนมาใช้เทคนคิการพ่น
สีลงสีแบบ Piano Black แบบเดียวกับรุ่นพี่ๆใน Classic 
Series ครับ ผิวตู้ของ SuperOne 2.1 จึงเงางามสวยกว่า
เดิมมากมายนัก 

จดุทีส่องทีเ่หน็ได้ชดัคอื วฟูเฟอร์เปลีย่นใหม่ครบั ของเก่า
เป็นกรวยกระดาษขอบโฟม ของใหม่เป็นกรวยกระดาษขอบ
ยาง ซึ่งแน่นอนว่าขอบยางนั้นทนทานกว่าโฟมมาก เรื่อง
เปื่อยเป็นผงนี่ ลืมไปได้เลย ส่วนกรวยกระดาษนี่ ผมบอก
ตรงๆชอบมากครบั ส่วนตวัชอบเสยีงจากกรวยกระดาษมาก
ทีส่ดุ เพราะนุม่นวลเป็นธรรมชาตดิ ีเบา เสยีงสะอาดครบั

นอกจากนั้น พอไปอ่านข้อมูลในเว็บฯของ NHT เขา
ก็บอกว่า ส่วนของครอสส์โอเวอร์นั้นก็ท�าการปรับปรุงใหม่ 
ปรับแต่งเพื่อให้การท�างานของวูฟเฟอร์กับทวีทเตอร์ สอด
ประสานกันให้ดีกว่าเดิม ให้เสียงแบบ Seamless คือ ต่อ
เนือ่งกลมกลนืกนัดขีึน้ไปอกี ซึง่กห็มายความว่า SuperOne 
2.1 นั้น ไม่ใช่แค่เอาของเก่ามาปัดฝุ่นท�าใหม่นะครับ ว่าไป

ข้างเหมือนเจอก�าแพงอยู่ด้านหน้า ซึ่งเป็นล�าโพงให้เสียงดี
น่าอัศจรรย์ครับ ตอนนั้นได้ Stereophile Recommended 
Class-A ท่ีราคาต�่าท่ีสุด โด่งดังขายดีมาก เสียงดี แต่กิน
แรงแอมป์น่าดูครับ จ�าได้ว่าเคยมีลูกค้าน�าเอาไปใช้ในชุด
โฮมฯ ใช้เพาเวอร์-แอมป์ ญี่ปุ่น ตัวท็อพขับ ปรากฏว่าพอ
หนงัโหมหนกัๆ แอมป์ตดัครบั ตดัแป๊ะตดัแป๊ะตลอด เพราะ
ขับไม่ไหว

อย่างไรก็ตาม แม้ NHT จะโด่งดังในแง่ล�าโพงไฮ-เอ็นด์ 
แต่จริงๆแล้วปรัชญาของเขานั้นคือ High-End ที่ไม่ High-
Price ทีใ่ช้มาตัง้แต่ตัง้กจิการ ดงันัน้เขากไ็ม่ได้มลี�าโพงทีเ่น้น
ตลาดไฮ-เอ็นด์ แต่อย่างเดียว (จริงๆราคาก็ไม่ได้แพงมาก
เท่ายี่ห้ออื่นในระดับเสียงเดียวกัน) แต่ก็ยังมีล�าโพงในกลุ่ม
ราคาประหยัดและไม่แพงออกมาอีกด้วย ซ่ึงในยามนั้นตัว
ที่ดังที่สุดก็เห็นจะเป็น NHT SuperZero ซึ่งเป็นล�าโพงมินิ 
มอนิเตอร์ ตัวจิ๋ว เล็กนิดเดียว แต่เสียงดีมากๆ 

SuperZero นั้น โด่งดังมาก เพราะช่วงนั้นมีการน�าไป
ทดสอบโดยนกัวจิารณ์ของ Stereophile และได้รบัการชืน่ชม
เป็นอย่างมาก ถึงขนาดให้ติด Class ของ Stereophile 
Recommended Components ซ่ึงในยุคน้ัน ต้องบอกว่า
เป็นเรือ่งทีไ่ม่น่าเป็นไปได้ทีล่�าโพงราคาต�า่อย่าง SuperZero 
จะมาติดคลาสส์กับเขา เพราะ Stereophie ยุคนั้นนี่ จะไม่
มองสนิค้าราคาประหยดัเลยแม้แต่น้อย แต่กับ SuperZero 
อาจจะเรยีกได้ว่า เป็นล�าโพงรุน่แรกทีม่รีาคาต�า่มาก (ไม่ถงึ
หมื่นต่อคู่) ที่เข้ามาติดคลาสส์แบบนี้จะไม่ให้ดังได้ไงละครับ 
เรียกว่าทะลุฟ้าเลยก็ว่าได้

อย่างไรกต็าม SuperZero นี ่มันเป็นล�าโพงเลก็จิว๋ครบั 
ตัวเขาเองเดี่ยวๆ เบสส์น้อย ฟังเพลงไม่ครบเครื่องนัก
หรอกครับ บอกกันตรงๆยุคน้ันต้องเอาเข้าผสมกับสับรุ่น 
SW2 เข้ากนัแล้วเสยีงดเีหลอืเชือ่ แต่กบัลกูค้าบางท่านกย็งั
บอกว่า อยากเล่นตัวเดียวจบ แนวเสียงดี มิติเยี่ยมเหมือน                                                        
SuperZero แต่ขอเบสส์เยอะกว่าน้ันหน่อย ไม่ต้องมาก
ระดับถล่มบ้าน เอาให้แค่ฟังเพลง Pop เพลง Jazz หรือ 
Rock แบบไม่หนักหนามาก ให้ได้พอดีๆไม่ขาดไม่เกินก็จะ
ดีมาก

NHT ก็เลยตอบสนองด้วยการท�า SuperOne ออกมา
ครบั ซึง่ SuperOne กค็อืการเอา SuperZero มาเพิม่ขนาด
และปริมาตรตู้ให้ใหญ่ข้ึน เปลี่ยนมาใช้วูฟเฟอร์ขนาด 6.5 
นิ้ว ซึ่งก็ท�าให้ได้เสียงทุ้มที่ดีและหนักแน่นขึ้น โดยยังได้มิติ
ที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิม ซึ่งเจ้า SuperOne นี่แหละ ที่ตอน
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แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในหลายจุดเหมือนกัน

การใช้งาน

พอพูดถึงล�าโพง NHT คนส่วนใหญ่จะมีค�าถามข้ึนมา
ก่อนเลยว่า “กนิวตัต์” เพราะสเปคล�าโพงยีห้่อนีส่้วนใหญ่ระบุ
ความไวว่า 86 ดบี ีเป็นส่วนมาก ความไวขนาดนีน้ัน้ จรงิๆ
ถือว่าเป็นความไวระดับปานกลางนะครับ ไม่ถือว่าต�่า แต่
ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นล�าโพงความไวสูงแบบล�าโพงฮอร์น ซึ่งพอ
มาถึงตรงนี้ผมต้องเรียนว่า ล�าโพง NHT ไม่ใช่ล�าโพงที่กิน
วตัต์ แต่เป็นล�าโพงทีช่อบแอมป์คณุภาพด ีในทีน่ีห้มายความ
ว่าเป็นแอมป์ที่ออกแบบมาดี อย่างน้อยๆก็ให้ก�าลังส�ารอง
ที่ดี ซึ่งก็โชคดีอีกนั่นแหละที่แอมป์ส่วนใหญ่ในสมัยน้ี ก็ไม่                
ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรมากในเรื่องของก�าลังขับ 

ยกตัวอย่างง่ายๆ เคยมีลูกค้าน�าแอมป์หลอด Single 
Ended EL84 ก�าลงัขบัแค่ 10 วตัต์ มาเปิดกบั NHT Classic                                
Three ซึง่ลอืกนัว่ากนิวตัต์อย่างโน้นอย่างนี ้แต่เชือ่ไหมครบั 
แอมป์ 10 วัตต์ขับล�าโพงคู่น้ีอ่ิมแน่นเต็มห้อง! เบสส์ลึก
สะท้านสะเทือนอย่างไม่น่าเชื่อ! ใครเห็นก็ไม่เชื่อ ไม่คิดว่า
แอมป์ 10 วัตต์ แถมเป็นหลอดจะขับล�าโพงที่มีความไว 86 
ดีบี ได้ดีแบบครบเครื่องขนาดนี้

กับ SuperOne 2.1 นี่ก็เหมือนกันครับ ตอนที่เราเริ่ม
แนะน�ากนัไปใน Facebook กม็สีมาชกิจ�านวนมากสอบถาม
กันมาว่า กินวัตต์ไหม แอมป์ 3020 ขับไหวไหม 326 ไหว
ไหม 356 ไหวไหม ค�าถามหลักที่ท่านสมาชิกเป็นห่วงกัน
คือ มันกินวัตต์ไหม? 

ตอบตรงนี้เลยว่า “ไม่” ครับ NHT SuperOne ไม่กิน
วัตต์ แต่เขาชอบแอมป์ที่ “ดี” ครับ แอมป์ที่ดีในที่นี้คือ มี
ก�าลงัส�ารองทีด่พีอ-ขอแค่นัน้--ซึง่ในเคสนีแ้อมป์ NAD ผ่าน
ทุกรุ่นครับ ผ่านนี่ไม่ใช่ว่าแค่มีเสียงดังออกมานะครับ “ดัง
แล้วดี” (ตามล�าดับราคาเครื่อง) ด้วยถึงจะเรียกว่าผ่านครับ

เพราะทีน่ีเ่ราลองกนัตัง้แต่ D 3020 ซึง่ถอืว่าเป็นแอมป์ที่                                                               
ก�าลงัน้อยทีส่ดุเท่าทีเ่ราม ีคอื 30 วตัต์ กข็บัฉลยุครบั (เคลด็
ลับให้เบสส์นิ่มแน่นหนักขึ้นไปอีกคือ กด Bass EQ ปุ่ม
เล็กๆที่ด้านหลังเครื่องครับ) เปิดกันออกมาเต็ม ใครได้ไป
ฟังที่งาน TAV Show ที่ผ่านมาก็คงจะพอได้ยินกันนะครับ 
เสียงออกมาอิ่มๆเต็มๆกับ D 3020 เลย ทีนี้หาก D 3020 
ผ่าน รุ่นอื่นก็โอเคเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น 316 @ 40 วัตต์, 
326 @ 50 วัตต์, 356 @ 80 วัตต์, 375 @ 150 วัตต์, ส่วน
พวกมาสเตอร์ M2/M3 นี่ไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะครับ 

เสียง

ผมฟัง NHT SuperOne กับซิสเต็มที่หลากหลายมาก
ครับ อย่างแอมป์ NAD นี่ลองแทบทุกรุ่นอย่างที่แจงไป
ก่อนหน้านี้แหละครับ เพราะอยากรู้จริงๆว่าไหวไม่ไหว พอ 
ได้ค�าตอบแล้วกม็านัง่ฟังกนัแบบเค้นคณุภาพแบบจดัเตม็กบั 
NAD M2 กันทีเดียว ปิดต้นฉบับกันไปเลย

เสียงจาก SuperOne นั้น คงความเป็น NHT อย่าง
เต็มเปี่ยมครับ คือให้แนวเสียงที่มีความเปิดโปร่ง พล้ิวใส 
สะอาด กระจ่าง เรียกว่ามาคนละฝั่งกับ PSB เลยครับ ราย
นั้นเขาจะมานุ่มนวล อิ่มเอิม เนียนๆอุ่นๆหวานๆ ต่างคน
ต่างแนวครับ มีแฟนกันคนละฝั่ง

ดงันัน้คนทีจ่ะมาฝ่ัง NHT เป็นใคร? ข้อหนึง่ทีผ่มนกึออก
เลยคือ คนที่ชอบฟังเสียงเพลงในแบบที่เน้นรายละเอียด                                                              
แบบ Audiophile ครับ ใครชอบเสียงร้องที่ลอยชัดเด่น ขึ้น
รูปชัด ไม่เน้นความหนาอ้วน แต่เน้นโฟคัสชัดๆ เสียงร้อง
ทีร่ายล้อมไปด้วยบรรยากาศปลกีย่อยเลก็ๆน้อยๆ ฟรุง้ฟริง้
ไปด้วยหางเสยีง เอค็โค่ เสยีงกลนืน�า้ลาย ขยบัปาก จะชอบ
เสียงกลางจาก NHT แน่นอนครับ ใครชอบฟังไซ่ฉิน เพลง
ร้องนักร้องจีนที่ก�าลังนิยมกันอยู่ ก็ Now Hear This (มา
ฟังกันทางนี้) ได้เลยครับ

เสยีงกลางของ SuperOne นัน้แจ่มครบั อย่างทีเ่รยีนไว้คอื                                                                                                      
โปร่ง สะอาด ไม่เน้นหนา ไม่เน้นขนาด แต่เน้นความชัด 
ไม่ใช่แค่เสยีงร้องนะครบั เสยีงเปียนโนกฟั็งดมีาก เสยีงแซก็                                                                 
อาจจะไม่ใหญ่อ้วนมาก แต่ก็ชัดเจนมีบรรยากาศ ทรัมเป็ท 
แปร๋นในแบบที่ควรแปร๋น ฟังดีครับ

เสียงแหลมจากทวีทเตอร์ โดมผ้านั้น มีจุดดีคือสะอาด 
ความเพี้ยนต�่า แต่ต้องควบคุมไว้ดีๆนะครับ เพราะถ้า
ท�างานเกินขีดเมื่อไหร่ เสียงจะสะบัดเจี๊ยวจ๊าวไม่น่าฟัง ซึ่ง
ในคราวนี้ NHT ท�าได้ดีมากทีเดียว เรียกว่าในระดับเสียง
การฟังปกติถึงดังมาก ทวีทเตอร์ตัวนี้ท�างานได้ดีมาก เสียง
แหลมใสพล้ิวละเอียดยังกับเป็นโดมโลหะก็ไม่ปาน เรียกว่า
เอกลกัษณ์ของ NHT เชยีวล่ะ เสียงแหลมนีท้ัง้ใส ทัง้สะอาด 
กรุง้กริง้ได้ใจ เสยีงฉาบ แฉ ไทรแองเกลิ มคีวามเงาแวววาว 
สว่างสวย, ใช่เลยครับ โทนเสียง “สว่าง” นี่แหละคือแนว
ของ NHT เวลาฟังเพลง เหมอืนดนูกัดนตรทีีเ่ล่นอยูบ่นเวที
ทีส่ป็อตไลท์ และไฟเวลา ฉายสว่างเตม็ที ่ท�าให้เหน็นกัดนตรี
ชัดเจนครบทั้งวงครับ

เสียงทุ้ม ตู้ปิด ทุ้มของ SuperOne นั้น ไม่ถึงกับอิ่ม
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แน่นหนา เน้นปรมิาณครบั ทุม้ออกแนวราบ เรยีบ กระชบั 
สะอาด ไม่เน้นตมูตาม เน้นเกบ็ตวัเรว็ กระชบั แบบตูปิ้ด ไม่
เน้นบมู แต่พอจะลงลกึ กล็กึได้อย่างทีค่วรจะเป็น เล่นได่ดงั 
ไดนามิคเร็วฉับไว แต่ต้องบอกก่อนนะครับ กรวยกระดาษ
ขอบโฟม ต้องเบอร์น-อิน นานมากกว่าปกติเยอะเลย ผม
ว่าต้องมีไม่ต�่ากว่า 100 ชั่วโมง ไม่ง้ันแรกๆจะแห้งๆจมๆ 
เบสส์น้อย ต้องรอสักพัก มันจะค่อยๆมาเรื่อยๆจนเต็มที่
แล้ว บอกได้เลยว่าเบสส์แบบนี้หายากครับ

เวทเีสยีง อนันีไ้ม่ต้องเป็นห่วงเลย ผมพบว่า SuperOne 
เป็นล�าโพงที่จัดวางเพื่อให้ได้เวทีเสียงดีๆได้ง่ายมากๆ หา
ขาตั้งดีๆที่พอเหมาะ จัดระยะห่างให้สวยๆ ท�ามุมเป็น
สามเหลี่ยมด้านเท่า โท-อินเล็กน้อย จัดบาลานซ์ นิดๆ
หน่อยๆ แค่นัน้ มติมิาเพยีบ แบบว่าล�าโพงล่องหนกว่็าได้ครบั                                                                           
เปิดเพลงปุ้บ หายไปปั้บ ด้านหน้ากลายเป็นเวทีเสียงที่
ชัดเจน กว้างมากๆ ลึกมากๆ แผ่ไกลขยายไปรอบๆล�าโพง
ได้อย่างน่าทึง่ มติกิช็ีช้ดัขึน้รปูเป็นตวัเป็นตนกนัแบบไม่ต้อง
เพ่ง เป็นล�าโพงเจ้ามิติ และเวทีเสียงจริงๆ เรียกว่าราคา
เท่านี้ ผมว่าหาตัวเปรียบความเก่งกาจทางด้านนี้ยาก หรือ
อาจจะไม่มีเลยครับ 

แนวเพลงที่เหมาะที่ผมฟังนั้นครอบคลุมหลากหลาย
ครบั ผมพบว่าผมสนกุมากๆกบัการฟังเพลงจากแผ่นออดโิอ
ไฟล์ยคุใหม่ๆทีน่ยิมฟังกนั แบบเน้นรายละเอยีดเป็นเมด็ๆ 
ก็ฟังสนุกเหลือหลาย พอไล่มาฟังเพลงร้อง เพลงพ็อพ ก็
ไพเราะสบายหู ฟังแจสส์ เบสส์อาจจะเก็บตัวเร็วไปหน่อย 
แต่พอได้เสียงเปียนโนมาก็...เออ เจ๋งแฮะ มาคลาสส์ต้อง
เจอแชมเบอร์ครับ พล้ิวเลย เป็นล�าโพงที่ฟังเพลงได้หลาก
หลายครับ บอกได้เลย

สรุป

ด้วยราคาคู่ละไม่ถึงหมื่นสี่พันบาท นี่เป็นล�าโพงที่น่า
เล่นมากๆเรยีกได้ว่าราคานีห้าคูแ่ข่งยากมากๆ ส�าหรบัการ
เป็นล�าโพงส�าหรับนักฟังออดิโอไฟยล์ ที่ชอบฟังเพลงแบบ
เน้นรายละเอียด มิติ เวทีเสียง นักฟังเพลงที่ชอบเสียงที่
น่าตื่นเต้น นักฟังเพลงที่อยากจะเริ่มกับการจริงจังในการ
ฟังแบบเอาจริง คุณจะได้ล�าโพงที่เป็นจุดเริ่มต้นให้กับชีวิต
นักออดิโอไฟล์ได้ดีที่สุดในราคานี้เลยก็ว่าได้ครับ

อยากให้หยิบแผ่นโปรดถือติดมือไปที่โชว์รูมของเราทุก
แห่ง แล้วมาลองฟังครับด้วยตัวเองครับ รับรองจะติดใจ
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ตุ๊กแกรักแป้งมาก

ผู้ก�ำกับ: ยุทธเลิศ สิปปภำค      
นักแสดงน�ำ: จิรำยุ ละอองมณี และ
ชลธิดำ อัศวเหม

สารภาพตามตรงว่าไม่มี
ความคิดที่จะไปดูหนังเรื่อง

นี้อยู่ในหัวเลยค่ะ อาจเป็นเพราะ
ตัวอย่างหนังไม่น่าสนใจ ชื่อเรื่อง
ก็แปลกๆ ไม่ใช่แนวหนังที่ชอบ 
จนวันนึงอ่านทวิตเตอร์แล้วเห็น
ว่าเป็นที่พูดถึง (ในแง่ดี) เยอะ 
ประกอบกับวันนั้นคุณแม่อยาก
ดูหนัง 5555 ก็เลยเป็นที่มาของ
การนั่งเขียนรีวิวหนัวเรื่องนี้ใน
วันนี้นี่แหละค่ะ 

“ตุ๊กแกรักแป้งมาก” เป็นหนัง
ที่เล่าเรื่องความหลังในวัยเยาว์ 
จะบอกว่าให้อารมณ์คล้ายๆ 
“แฟนฉัน” ก็คงไม่ผิด เพราะ

หลายๆฉากในตุ๊กแกฯ ดูแล้ว
ท�าให้นึกถึงแฟนฉันได้ไม่ยาก 
ตุ๊กแกเติบโตมาเป็นวัยรุ่นยุคที่
ค้นหาตัวเอง ค้นหาความรักของ
ตัวเอง เป็นเด็กศิลป์ผู้หลงไหล
ในแผ่นฟิล์ม พบเจอกับอุปสรรค
มากมาย เพราะไม่มีแต้มต่อใน
ชีวิตมากนัก แรงผลักดันเพียง
สิ่งเดียวที่ท�าให้ตุ๊กแกอยากไต่เต้า
เป็นผู้ก�ากับเพราะเคยสัญญากับ
แป้งไว้ตอนเด็กว่า “ถ้าคุณแป้ง
เป็นดารา....ผมจะวาดรูปให้คุณ
แป้งเอง” และไม่ว่าตุ๊กแกจะพบ
เจอกับอะไรมาบ้าง สิ่งหนึ่งที่ไม่
เคยเปลี่ยนคือความทรงจ�าอัน
งดงามในอดีตและความรู้สึกอัน
มั่นคงที่เค้ามีต่อเด็กผู้หญิงแสนดี
ที่มีชื่อว่า “แป้ง” 

ตัวผู้เขียนเองไม่ได้อินอะไร
กับหนังมากหรอกค่ะ อาจเป็น
เพราะไม่ได้เข้าถึงบทที่ผู้ก�ากับ

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

เค้าเขียนไว้ แต่ยอมรับว่า 
“ตุ๊กแกรักแป้งมาก” เป็นหนังที่ 
“น่ารักดี” ดูแล้วอมยิ้มไปกับภาพ
ย้อนอดีต ขนมห่อละ 2 บาท  
ลูกกวาดสีสวยในขวดโหล ปืน                          
แก๊ป ร้านขายของช�า บรรยากาศ              
เก่าๆท�าให้เรานกึย้อนกลบัไปตอน 
เราเป็นเด็กอีกครั้ง นักแสดง
อย่างน้องเก้านี่ไม่ต้องพูดถึง                     
ผลงานคุณภาพมีให้เห็นมากมาย 
แก๊งค์เด็กๆก็แสดงได้น่ารักน่า
หยิกสมวัย น้องใหม่แห่งวงการ
อย่างเพลง ลูกสาวคุณนันทิดา 
ก็แสดงได้ 3 ผ่านส�าหรับหนัง
เรื่องแรก สิ่งเดียวที่ขัดใจส�าหรับ
หนังเรื่องนี่คือการให้เรทติง
หนังที่ตั้งไว้ถึง 15+ ทั้งๆที่เรื่อง
นี้เป็นหนังที่ใสมาก ออกแนว
ครอบครัวจ๋าๆด้วยซ�้า เลิฟซีน
เดียวที่มีให้เห็นคือ ฉากพระ-นาง
จับมือแล้วหันมายิ้มให้กัน (อยาก

เห็นหน้าคนจัดเรทติงอีกแล้วล่ะ
ค่ะ 555) 

ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เขียนเดินออก
จากโรงฯด้วยอาการอมยิ้มแล้ว
สรุปความรู้สึกของตุ๊กแกได้ว่า.....
ไม่ใช่ความทรงจ�าหรอกที่เราไม่
ลืม...ความรักต่างหากที่ท�าให้เรา
ไม่เคยลืม

THE FAULT                      
IN OUR STARS

ผู้ก�ำกับ: Josh Boone            
นักแสดงน�ำ: Shailene Woodley, 
Ansel Elgort และ Nat Wolff

นิยามเพียงสั้นๆของหนัง
เรื่องนี้คือ “รักที่สมบูรณ์

ของคนไม่สมบูรณ์” ค่ะ เป็น
นิยายที่ถูกตีพิมพ์เมื่อปี 2012 
ของ John Green เป็นเรื่องเล่า                             
ของผู้ป่วยโรคมะเร็งอายุ 16 ปี                                
ชื่อ Hazel ซึ่งถูกพ่อแม่คะยั้น- 
คะยอให้เข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนที่
ให้ก�าลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งอย่างไม่
ค่อยเต็มใจนัก ซึ่งต่อมาได้พบรัก
กับ Augustus เพื่อนรุ่นเดียวกัน
ที่อดีตเป็นนักบาสเก็ตบอล และ
เป็นมะเร็งถึงขั้นต้องตัดขาข้าง
หนึ่งทิ้ง 

ฮาเซลท�าใจกับการใช้ชีวิตใน
แต่ละวันโดยมีแนวคิดที่ว่า ยังไง
ทุกคนก็ต้องตายและถูกลืมเข้า
วันนึง แม้จะเป็นคนที่มีชื่อเสียง 
มากๆแต่สุดท้ายคนก็จะค่อยๆ
ลืมกันไป จะช้าหรือเร็วเท่านั้น
เอง จนวันที่ได้รักกับพระเอก
ความคิดนั้นเปลี่ยนไป เราไม่
จ�าเป็นต้องเป็นที่จดจ�าหรือเป็นที่
รู้จักของใครหลายล้านคน เพราะ
เราอาจต้องการคนเพียงคนเดียว
ที่จดจ�าเราได้ รักเรา และตายไป
กับเราแค่นั้นเอง 

หนังเรื่องนี้ท�าให้ผู้เขียนเสีย
น�้าตาเยอะที่สุดในรอบปีก็ว่าได้
ค่ะ ดูแล้วมันเกิดค�าถามกับตัว
เองตลอดเลยว่าถ้าเป็นเรา เรา
จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุข
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แบบในหนังได้มั๊ย เราจะท�าใจ
ยอมรับความตายที่จะมาพราก
เราไปจากคนรักได้หรือเปล่า สิ่ง
ที่สัมผัสได้ชัดอย่างนึงคือ หนัง
เรื่องนี้ไม่ใช่นิยายรักธรรมดาๆ 
แต่มันเล่าปรัชญาผ่านเรื่องราว
ความรักของเด็กหนุ่มสาวคู่นึง
ที่เป็นมะเร็งได้อย่างลึกซึ้งและ 
เจ็บปวดมากๆ  

หนังเศร้าและไม่ได้เหมาะ
กับคนทุกกลุ่มค่ะ เพราะมันเต็ม
ไปด้วยความเศร้าจริงๆที่เจ็บ
ลึก การแสดงอันยอดเยี่ยมของ
นางเอกท�าให้หนังน่าสนใจขึ้น
มาก บวกกับความเป็นธรรมชาติ
และมีเสน่ห์ของพระเอกที่ดู
เหมือนเคมีของทั้งสองจะเข้า
กันมากๆ เปลี่ยนพล็อทเรื่อง
ที่ดูธรรมดาพิเศษขึ้นมาทันทีค่ะ 
หนังท�าให้เราเห็นความส�าคัญ
ของการชีวิตให้มีความสุขใน
ทุกๆวันมากขึ้น ท�าไมความรัก
ของคนที่ไม่สมบูรณ์สองคน ถึง
สามารถเติมเต็มจนสมบูรณ์แบบ
เสียจนคนที่สมบูรณ์อย่างเราๆ
สู้ไม่ได้เลย 

ทั้งคู่รักกัน ดูแลเอาใจใส่
กันจนวันสุดท้ายของชีวิตจริงๆ 
ชอบ Quote ของหนังหลายๆ
อันเลยค่ะ แต่ชอบอันนี้มากที่สุด 
“You don’t get to choose if 
you get hurt in this world, 

but you do have some say 
in who hurts you. I like my 
choices” อารมณ์ประมาณว่า....
เราเลือกไม่ได้หรอกว่าจะเจ็บหรือ
ไม่เจ็บ

แต่เราเลือกได้ว่าจะให้ใคร
เป็นคนท�าให้เราเจ็บ และถ้า
เธอจะท�าให้เราเจ็บ เราก็ยินดี
นะ ^_^

THE MAZE RUNNER

ผู้ก�ำกับ: Wes Ball              
นักแสดงน�ำ: Dylan O’Brien, Kaya 
Scodelario และ Will Poulter

ภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลง
มาจากนวนิยายขายดีของ 

James Dasher ค่ะ เป็นเรื่อง

ราวของเด็กกลุ่มหนึ่งที่ถูกส่งมา
อยู่ในพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วย
เขาวงกต หนึ่งในนั้นคือเด็กหนุ่ม
นามว่า Thomas ผู้ตื่นมาพบว่า
ตัวเองอยู่ท่ามกลางทุ่งกว้างที่
โอบล้อมไปด้วยก�าแพงคอนกรีต
ขนาดใหญ่ ในหัวปราศจากความ
ทรงจ�าใดๆ ไม่รู้กระทั่งชื่อของ
ตัวเอง พ่อแม่เป็นใคร อดีตของ
ตัวเองเป็นอย่างไร และไม่รู้ว่าตัว
เองอยู่ที่ไหน

โธมัสและคนอื่นๆในทุ่งหญ้า
ไม่เคยรู้เหตุผลว่าท�าไมพวกเขา
ถึงต้องมาอยู่ที่นี่ พวกเขารู้แค่
เพียงว่าทุกๆเช้าประตูเขาวงกต
จะถูกเปิดออกและปิดลงในทุกๆ
เย็น และในทุก 30 วันจะมีเด็ก
ชายหน้าใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาใน

ลิฟท์ ด้วยความที่โธมัสเป็นคน
ที่ขี้สงสัยและดื้อรั้น เขาสงสัย
ใครรู้ตลอดเวลาว่าในเขาวงกต
นั้นมีอะไร จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อ 
Minho ผู้พยายามจะช่วยเหลือ
เพื่อนที่บาดเจ็บจน ไม่สามารถ
ออกจากประตูวงกตได้ทันเวลา 
โธมัสจึงกระโจนเข้าไปในเขา
วงกตและพยายามเอาตัวรอดให้
พ้นคืนนั้น

ชอบที่หนังเรื่องนี้เล่าเรื่อง
กระชับ ท�าให้เราไม่หลุดไปจาก
หนังเลยค่ะ ลุ้นกับเนื้อเรื่อง
ตลอดเวลา แต่ด้วยความที่เดิน
เรื่องเร็วท�าให้ปูมหลังตัวละคร
บางตัวไม่ได้ถูกพูดถึง หรือพูดถึง
แบบข้ามๆท�าให้ยังงงและตาม
ไม่ทันบางช่วงค่ะ 

สรุป “The Maze Runner”                            
เป็นหนังสนุกเท่าที่หนังจาก
นิยายวัยรุ่นเรื่องหนึ่งจะท�าได้ 
ส�าหรับคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือ
อย่างผู้เขียนก็ไม่ต้องกังวลค่ะ ดู
รู้เรื่องแน่นอน ดีเสียอีกค่ะได้ดู
แบบไม่มีอะไรในหัวจะได้ไม่ต้อง
มาตั้งแง่ คาดหวังว่าหนังควร
จะออกมาเป็นแบบที่ต้องการ 
ส�าหรับวันหยุดที่อยากดูหนัง
อยู่บ้าน เรื่องนี้เป็นตัวเลือกที่
ดีค่ะ สนุกค่อนไปทางมาก และ
ติดตามภาคต่อที่ก�าลังจะตามมา
ได้เลย
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O r a l  C a r e  ■  ‘Tooth Fairy’

ฝรัง่เป็นผลไม้ทีม่คีณุค่าทางอาหารสงู และ
หารับประทานได้ง่ายทุกฤดูกาล แถม

ราคาก็ไม่แพงนะคะ ที่ส�าคัญฝรั่งให้คุณค่าทาง
อาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายไม่
น้อยเลยค่ะ แต่ที่เห็นได้ชัดคือ ช่วยในการดูแล
รักษาช่องปากให้มีสุขภาพดีแข็งแรง เช่น ช่วย
ลดอาการปวดฟัน ป้องกันฟันผุ รักษาอาการ
เหงือกบวม แผลเปื่อยในช่องปาก เนื่องจาก
ฝร่ังมีวิตามินซีสูง วิตามินเอ เส้นใยอาหาร 
มีแร่ธาตุโพแทสเซียม ซัลเฟอร์ แคโรทีน                    
และน�้าตาลจากธรรมชาติ นอกจากนี้ใบฝรั่ง
สามารถน�ามาใช้ดับกลิ่นปากได้อีกด้วยค่ะ

จากการทดลองในประเทศสวีเดน โดย    
ให้อาสาสมัครที่มีปัญหาเรื่องคราบพลัค คราบ
หินปูน รับประทานสารสกัดจากใบฝรั่งในรูป
แคปซูล และรับประทานผลฝรั่ง 1-2 ผลต่อ
วันควบคู่กัน ผลปรากฏว่าช่วยลดคราบพลัค

และปัญหาเรื่องโรคในช่องปากได้ดี จึงมีการ
ผลิตน�้ายาบ้วนปากและยาสีฟันที่มีส่วนผสม
ของฝรัง่ด้วย สูตรและส่วนผสมก็สุดแสนจะง่าย 
คือ ใบฝรั่ง 10-15 ใบ, เกลือ 1/2 ช้อนชา และ
น�้าสะอาด 1 ถ้วยค่ะ

วธิที�า ล้างใบฝรัง่ให้สะอาด ต�าพอแหลก พกั
ทิ้งไว้จากนั้นน�าน�้าสะอาดไปต้มในหม้อให้พอ                                                
เดือด ใส่ใบฝรั่งที่ต�าไว้ลงไปตามด้วยเกลือ คน
ให้เกลือละลาย ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น กรองกาก
ฝรัง่ออก น�ามาดืม่วันละ 1-2 ครัง้ หรอืจะใช้ใบ
สด 3-4 ใบ เคี้ยวและคายทิ้ง เพื่อช่วยระงับ
กลิ่นปากก็ได้ค่ะ 

ใบฝรั่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ นอกจาก
ช่วยระงับกลิ่นปากแล้ว ยังช่วยแก้อาการปวด
ฟัน ลดอาการอกัเสบของเหงอืก และขจัดคราบ
พลัคได้เป็นอย่างดีค่ะ 

ฝรั่ง
ช่  ว  ย  บ  ำ�  รุ  ง 

เหงือก แ ล ะ ฟัน
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เ ฮ ล ธ์  แ อ น ด์  แ ค ร์  ■   ‘หมอสันติภาพ’

ใหม่ๆ, มือถือ iPhone 6 ออกใหม่ เล่นเน็ท 
เล่น Facebook, LINE, Instagram, Twitter 
ติดต่อกับสังคมภายนอก โพสท์รูปลง Pantip

5. ใส่ใจในสุขภาพ เมื่ออายุ 70-80-90 
ปี จะมีเร่ืองของสุขภาพมาเกี่ยวเยอะมาก จะ
มีอาการป่วยบ่อย จึงต้องออกก�าลังกายอย่าง
สม�่าเสมอทุกวัน ไปโรงพยาบาลเช็คอัพตรวจ
สุขภาพประจ�าปี ทุก 3-6 เดือน กินอาหารที่มี
ประโยชน์ให้ครบ 5 หมู ่คอื โปรตนี ไขมนั แป้ง 
คาร์โบไฮเดรต ผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์ กากใย                                                  
อาหาร อาหารทีม่วิีตามนิ เกลอืแร่ เมือ่เจบ็ป่วย                                                           
เริ่มแรกควรรีบไปหาหมอทันที เช่น เป็น
ไข้ ปวดหัว ตัวร้อน ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ป้องกันโรคทุกปี

มีปฏิสัมพันธ์กับสังคม

แทนที่จะนอนเหงาคนเดียว ดูทีวี อ่าน
หนังสือพิมพ์ รดน�้าต้นไม้อยู่กับบ้าน ทั้งที่มี
เงินสะสมมาตลอดชีวิต 60 ปี ก็ออกไปเที่ยว
ตอนแก่บ้าง

ชมรมแพทย์ศิริราชศิษย์เก่ารุ ่นแก่ที่สุด 
อายุเฉลี่ย 60-70-80-90 ปี กลุ่มที่ผมชอบไป
เที่ยวด้วยมีประมาณ 60-100 คน แต่ไปเที่ยว
กันประมาณ 3-4 รถตู้ นั่งสบายๆ 12 คน ก็
ประมาณ 40-50 คน

ทริปหนึ่งก็ไปปาย แม่ฮ่องสอน โดยนั่ง
เครื่องบินไปกลับเชียงใหม่ แล้วต่อรถตู้ไปทาง
ปาย แม่ฮ่องสอน คนที่อายุมากที่สุด คือท่าน
อาจารย์หมอเฉก ธนะสิริ ท่านอายุ 95 ปีแล้ว 
แต่ยังแข็งแรงมาก ท่านกับภรรยาเล่าว่า ออก
ก�าลังกายทุกวัน คือว่ิง ว่ายน�้า เข้าฟิตเนสส์
ทุกวัน ท่านเดินเร็วจนผมตามไม่ทัน ท่านไม่
เคยเหนื่อยเลย ท่านนุ่งกางเกงลายตาสก็อตสี
ส้ม เสื้อลายดอก สมวัย 95 ปี ร่าเริง แจ่มใส 
คุยสนุกเสมอ

เราเดินทางไปเยี่ยมโรงพยาบาลปาย 
แม่ฮ่องสอน แบบ Lecture เพราะที่ไปด้วยกัน
เป็นหมอทั้งหมด ส่วนมากเป็นศาสตราจารย์
ของศิริราช หรือนายพลเอกของทหาร แต่ก็
เอาอาจารย์หนุม่ๆเหรยีญทองเก่งวชิาการตาม
ที่โรงพยาบาลเขาร้องขอมาไป Lecture ด้วย 
ทางโรงพยาบาลก็เลี้ยงข้าวเย็นตอบแทนเรา 
และแถมการแสดงบนเวทชีาวเหนอืทีป่ระทบัใจ

พวกหมอที่ไปเที่ยวด้วยกันก็สนุกสนานใน
การร้องเพลง พดูคยุกนัถงึความหลงัครัง้เก่าๆ 
คนที่มีงานอดิเรกตรงกัน ก็สนุกมาก คือ เอา
กล้องถ่ายรูป DSLR Canon และ Nikon มา
อวดกัน มีทั้งขนาดยักษ์รุ่นเก่า Full Frame ที่
หนักมากก็มี เนื่องจากแก่แล้ว สะพานกล้อง
ไม่ไหว กล้องใหญ่ ก็เอากล้องใหม่ๆรุ่นท็อพ

ชื่อยาวหน่อยครบั แต่ย่อมาเหลอื “พฤฒพลงั” 
เหมือนเครื่องเสียงชั้นดี ชื่อยาว แต่ย่อ

เหลือ NAD, NHT, PSB ค�าว่า พฤฒพลัง เป็น
ค�าทีก่�าลงัฮทิมากของผูส้งูอาย ุแปลว่า ผูส้งูอายุ                                               
ที่ยัง Active อยู่ในสังคม มีกิจกรรมในสังคม
อย่างต่อเนือ่ง ในขนาดก�าลังด ีไม่ Over Active                                                     
ไปขี่ Big Bike กับสาวสะก๊อยซ์ในถนน หรือ 
Not Active นอนดูแต่ TV ทั้งวันทั้งคืน

บทบาทของผู้สูงอายุที่ดี
1. มีทัศนคติในทางบวกต่อการสูงอายุ ไม่

บ่นแต่แย่ๆ อยากตายทุกวัน ความแก่เป็น
ธรรมชาติ เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี มีโอกาส
ท่องเที่ยว

2. ไม่ยึดมั่นแต่ความหลังครั้งเก่า เช่น ไม่
สนใจคอมพิวเตอร์ ไม่เล่นเน็ท ไม่เล่น Face-
book ไม่ชอบโทรศัพท์มือถือ วันๆเอาแต่อ่าน
หนังสือพิมพ์และดูทีวี

3. เข้าใจวยัอืน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ลกูหลาน                                                                                   
วัยรุ่นหัวใหม่ชอบ Chat ฟังเพลง ดูหนัง ข่ี
มอเตอร์ไซค์ กินอาหารนอกบ้าน ถ้ามีเงินควร
สังสรรค์กับลูกหลานเป็นประจ�า เสาร์-อาทิตย์
พาลูกหลานไปเลี้ยงข้าวนอกบ้าน

4. พัฒนาตนเองให้ทันสมัย ถ่ายรูปด้วย
กล้อง Digital DSLR Canon  Nikon, สะสม
นาฬิกา Swiss Made, Rolex, Panerai รุ่น

พฤฒพลัง Active Aging
ศักยภาพที่ดีผู้สูงอายุในการดำารงชีวิต
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ตลอดทาง แต่พอขึ้นรถลงเรือได้บ้าง มีลูก 4 
คน ชาย 1 คนเป็นคนเข็นรถเข็น อีก 3 คน
ช่วยดูแลเรื่องการกินอยู่หลับนอน ตอนขึ้นรถ
บัสนั่งหน้าติดกัน ท่านคุยให้ฟังเรื่องท่านชอบ
ไปนั่งสวดมนต์ท�าสมาธิ วิปัสนา กัมมัฎฐาน                                            
เลยท�าให้ท่านเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งมาก 
สนุกสนานร่าเริง หัวเราะตลอดทาง พูดคุย
กับผู้คนฉันท์มิตร กลายเป็นคนที่น่ารักของ
รถทัวร์ไปเลย

การไหว้พระท�าบญเป็นความสุขทางใจที่
ประหลาดมหัศจรรย์มาก นอกจากอธิฐานขอ
พรความเป็นศิริมงคลแล้ว ยังท�าให้เกิดความ
สุข ความสบายใจมาก ส่วนมากการไหว้พระ
มกัจะไปด้วยกนัทัง้ครอบครวัและเพือ่นฝงู ท�าให้
เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมสัมพันธ์ไมตรีของ
คนในครอบครัว การบริจาคเงินท�าบุญตาม
ก�าลงัศรทัธาเป็นการฝึกใจเรือ่งการให้ ลดความ
ตระหนี่ถี่เหนียว เพราะมีคนบอกว่า คนแก่                                                
ยิ่งแก่ยิ่งขี้เหนียว การท�าบุญจึงเป็นการให้
อย่างมีความสุข

ความจริงการไปวัดยังได้ผลอย่างอื่น บาง
คนไปเช่าพระเครือ่ง พระบชูากลบัมาบ้าน เป็น
ความสุขของคนแก่ไปอีกแบบหนึ่ง ได้ถ่ายรูป
สวยๆ เช่น พระพทุธชนิราช เป็นพระพทุธรปูที่
สวยทีส่ดุในโลก ถ่ายรปูมาลง Facebook แล้วมี
ความสขุมาก บางคนได้หนงัสือดีๆ กลับมาอ่าน
ทีบ้่าน เช่น หนงัสอืท่านพทุธทาสภกิข ุหนงัสอื
ของท่านปัญญา นันทะภิกขุ วัดชลประทาน 
เป็นหนังสือดีน่าอ่านส�าหรับคนแก่

สุดยอดของผลการท�าบุญคือ การได้พบปะ
กับผู้คนที่มีความสุขบนใบหน้ามากมาย มาก
หน้าหลายตา ช่วยกระตุ้นสัมพันธภาพที่ดีของ
คนแก่กับสังคมและคนแวดล้อมรอบตัว ว่าใน
โลกนีเ้รายงัมเีพือ่นมนษุย์อกีมากมายทีเ่กดิมา
ร่วมโลกของเรา การแผ่เมตตาให้เพือ่นร่วมทกุข์
เกดิแก่เจบ็ตายของเรา เป็นความสุขสูงสุดของ
มนุษย์ ท�าให้เราอยู่เย็นเป็นสุข

การมีสุขภาวะที่ดี
(Healthy Aging)

คนยิ่งแก่ยิ่งมีโรคภัยไข้เจ็บมากเป็นเงา
ตามตัว คนแก่ต้องระวังเรื่องหกล้ม เพราะว่า
ถ้ากระดูกแตก เจ็บปวด ท่านจะเข็ดขยาดต่อ
การมีกิจกรรมทางร่างกาย ครั้งต่อไปจะออก
ก�าลังยากขึ้น ขี้เกียจขึ้น มีข้ออ้างมากขึ้น

การรับประทานอาหารคนแก่จะเก่ียวข้อง
กับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันใน

เลือดสูง โรคหัวใจ โรคเก๊าท์ โรคไขข้อเส่ือม 
ยิ่งถ้าท่านโดนห้ามกินข้าว แป้ง น�้าตาล มาก
เกินไป ห้ามกินเนื้อ หมู ไก่ อาหารทะเล ใน
ทีส่ดุท่านกไ็ม่มอีะไรจะกนิเลย นอกจากข้าวต้ม 
ผักต้ม น�้าพริก ปลาทู น่าสงสาร ในที่สุดกลาย
เป็นโรคขาดอาหารแทน ดงันัน้ลกูหลานทีเ่ปิด
แต่เน็ทอ่าน แล้วไม่ใช่หมอ แต่ไปขู่คนแก่ห้าม
กินโน่น กินนี่ จนผอมเป็นโรคเบื่ออาหาร จึง
น่ากลัวอย่างยิ่ง

คนแก่บางคนยังแอบกินเหล้า เบียร์ ไวน์ 
แอบสูบบหุรี ่สูบกล้อง เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
อย่างยิ่ง ควรเลิกเสีย

สขุภาพช่องปาก เรือ่งฟัน เหงอืก ควรดแูล
เอาใจใส่พบทนัตแพทย์ประจ�าเมือ่ปวดฟัน และ
ท�าฟันปลอมช่วยเคี้ยวอาหาร

สุขภาพผิวหนังมักจะแห้ง หนังบาง และ
คนั ควรไปพบแพทย์ตรวจดเูป็นประจ�า ถ้าหาก
เป็นโรคผิวหนังอักเสบ เชื้อรา ก็รีบรักษาด่วน 
แต่ถ้าแตกแห้งคันเพราะเป็นฝ้า ตกกระ คัน ก็
ใช้ Vaselin หรือน�้ามันมะกอกทาก็หาย

เรื่องการใช้ยาทุกชนิดในคนแก่มีอันตราย
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่ติดง่าย เช่น ยา
ระบาย แก้ท้องผูก ยากล่อมประสาทช่วยนอน
หลับ เมื่อกินมาก กินบ่อย ไปซื้อกินเอง จนติด
ก็จะเลิกยาก พอไม่ใช้ก็จะมีอาการก�าเริบ ควร
ไปหาแพทย์เพื่อรักษาต้นเหตุ มียาหลายชนิด
ท�าให้ง่วงนอน ซึมเศร้า และเบื่ออาหาร เช่น 
ยาแก้หวดัหลายชนดิจะแรงมาก ต้องระวงัได้ดี

เคยมีคนไข้อายุ 85 ปี มาหาแพทย์ด้วย
อาการพยายามกินยาฆ่าตัวตายหลายครั้ง 
เพราะว่ามีปัญหาป่วยทางโรคจิต เนื่องจาก
ทะเลาะกบัภรรยาอายเุท่ากนั ภรรยาเลยหนไีป
อยูอ่กีบ้าน อาการคนไข้ยิง่ซมึเศร้า เหงาหงอย 
มองทุกอย่างรอบข้างเป็นลบ ขาดคนที่จะมา
พดูคยุด้วย จงึเศร้าถงึขนาดพยายามฆ่าตวัตาย

ท้ายสุดฝากท่านผูอ่้าน LE ทีเ่คารพทกุท่าน 
ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีค่า เคยท�าประโยชน์แก่
พวกเรา จึงช่วยกันดูแลทุกคน ผมเองก็ดูแล
ภรรยาอายุ 72 ปีเป็นอย่างดี ส่งเสริมให้ไป
เทีย่วภเูกต็ เชยีงใหม่ ปีละ 1-2 ครัง้ ไปสงัสรรค์
กับเพื่อน 6-7 คนที่เดอะมอลล์ กินข้าวด้วยกัน 
และส่งเสริมให้ไปจับกลุ่มเล่นไพ่กันทุกสัปดาห์ 
เพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ส่วนผมนอนอยู่กับ
บ้านฟังเพลงจากเครือ่งเสยีงทีด่ทีีส่ดุจาก NAD, 
NHT และ PSB มีความสุขดี

ขนาดเล็กๆเบาๆมาแขวนคออวดกัน เช่น 
Nikon 1 V1 และ Canon EOS M กล้องดัง
รุ่นท็อพ น�้าหนักเบา ส�าหรับคนแก่มาอวดกัน 
สนุกสนานมาก

คนแก่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะควักนาฬิกาที่สะสม
มาอวดกัน กลุ่มคนรวยมีเงินก็สะสมนาฬิกา 
Swiss Made มี Tag Heuer รุ่น Formular 1,                                                
EDOX, Mido, Rolex, Rado, Panerai และ
ที่ราคาย่อมเยาลงมาคือ Victorinox, Timex,                                                       
SF, Luminox และ Swatch ไม่ได้อวดราคา 
แต่คุยกันถึงประวัติความเป็นมาของนาฬิกา
แต่ละยีห้่อ ส่วนแพทย์ทีป่ระหยดัและทนัสมยัก็
จะเล่นนาฬิกาญี่ปุ่น สุดยอดท็อพฮิทญี่ปุ่นก็คือ 
Seiko, Citizen, Orient, Casio โดยเฉพาะรุ่น 
Protek ของ Casio จะใช้เดินป่าขึ้นเขาดีมาก 
เพราะว่ามีเข็มทิศชี้ทิศเหนือ Barometer วัด
ความกดของอากาศ วัดความสูงของยอดเขา 
วัดความชื้นสัมพัทธ์อากาศ วัดอุณหภูมิ ใช้จับ
เวลาได้ นาฬิกา Seiko รุ่น Fang, Monster 
จะเก่งเรื่องด�าน�า้ได้ลึก 200 เมตร, ใช้พลังแสง
อาทิตย์ Solar และ Citizen ใช้ Eco Drive 
ปฏิทินวันที่ 100 ปี หรือตลอดชีวิตเรียกว่า 
Perpetual Calender ตั้งวันที่ทุกสิ้นเดือนทุก
เดือนอัตโนมัติ และตั้งนาฬิกาจากดาวเทียม 
Satellite 26 เมืองใหญ่

ทำาบุญสะสมความดี

ผู้สูงอายุแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ พวกท่ี
ไม่เคยท�าบุญ ไม่ชอบไหว้พระ จะเป็นคนแก่ที่
เครียด ขี้บ่น โกรธง่าย หงุดหงิด ขี้โมโห นอน
ไม่หลับ ไม่ค่อยมีความสุขทางใจ แม้จะร�่ารวย
มาก อกีกลุม่หนึง่พวกชอบท�าบญุ สะสมความดี 
จะเป็นคนแก่ทีใ่จเยน็ สงบ นิง่ ยิม้แย้ม แจ่มใส 
ใจเป็นสุข นอนหลับง่าย หลับสบาย

คนแก่ชอบท�าบุญมักจะไปไหว้พระ 9 วัด 
เป็นกลอุบายให้ออกก�าลังเดิน 9 วัดใน 1 วัน 
จะก�าลังพอดีกับคนแก่ แต่ต้องเป็นวัดใกล้ๆ
กันหน่อย

ผมเพิง่ไปไหว้พระ 9 วดัทีพ่ม่า เพิง่กลบัมา 
ไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวนเป็น High Lights 
เพราะขึ้นไปยาก แสนสนุกสนานใจ ไหว้พระ
เจดย์ีชะเวมอร์ดอร์และพระเจดย์ีชะเวดากอง ที่
ย่างกุ้ง ไหว้พระนอนตาหวานองค์ใหญ่ 2 องค์ 
พระพม่าตาหวานมาก ไหว้พระธาตุเข้ียวแก้ว 
ไปคราวนี้มีผู้สูงอายุไปด้วยหลายคน ไปกับลูก
หลานหลายคน มีท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุ 85 
ปี แข็งแรงมาก แต่เดินไม่ได้ ต้องนั่งรถเข็น
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ไ ล ฟ์   แ อ น ด์   ส ไ ต ล์  ■   ‘เจ แอลที’

ตอนนี้ไม่ว่าจะไปไหน ใครๆก็จะดื่ม Wine 
กับอาหาร ไม่ว ่าจะเป็นอาหารทะเล 

อาหารจนี แต่ท่ีท�าให้รูส้กึข�าๆกค็อื ไปกนิส้มต�า 
ไก่ย่าง ยังอุตส่าห์มีคนติดเอาไวน์ไปกิน แล้ว
แก้วก็ปรากฏว่าตามมีตามเกิด ที่ร้านมีอะไร
ก็ใช้อย่างนั้น

ดิฉันเคยจัด Garden Party ที่โรงเรียน
เก่า นักเรียนเก่ามากันเป็นร้อย เราจะมีการ
ด่ืมแชมเปญฉลองให้กับศิษย์เกียรติยศ จึงไป
ซือ้แก้ว Wine ส�าหรบั Party ทีเ่ป็นแก้วรปูทรง
เหมาะส�าหรบั Wine แต่เป็นพลาสตคิใส พอสามี
เหน็กถ็กูมองแบบ ฮ!ึ อะไรกนิแชมเปญกบัแก้ว
พลาสติค แต่ช่วยไม่ได้ เพราะงานแบบนั้นใคร
จะเอา Champagne Flute ใบละหลายๆสตางค์
ไปแจกกันเป็นร้อยๆใบ แล้วใครจะรับผิดชอบ
เก็บ แต่หลายคนก็จะรู้สึกว่าภาชนะกับของที่ใส่
ลงไปนั้นไม่คู่ควรกันเลยทีเดียว

ดงันัน้ เรามาลองดกูนัไหมคะ ว่าแก้วอะไร
เหมาะกับเครื่องดื่มประเภทไหน

เวลาไปงานเลี้ยงมีหลายครั้งที่เขาจะยังไม่
ได้เสิร์ฟอาหารอะไรเป็นเรื่องเป็นราว มักจะ
เป็นเครื่องดื่มที่ดื่มตอนเข้ามาและนั่งคุยกัน
สัพเพเหระก่อนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม
ประเภท Aperitifs มหีลายอย่าง เช่น Campari                                     
Cinzano, Vermouths Lillet และ Sherry 
หรือมิฉะนั้นดื่ม Cocktail ถ้าเราต้องการ
ให้แขกผสมเองตามใจ โดยไม่มีบาร์เทนเดอร์
เป็นเรื่องราว เราก็ต้องเตรียมโซดา น�้าผลไม้                                          
น�้าแร่จะเป็นชนิดไม่มีแก๊สและมีแก๊สไว้พร้อม 
แน่นอนต้องเตรยีมแก้วไว้ด้วย และถ้าเป็นพวก 
Aperitifs แล้วจะเป็นทรงปากบานๆหน่อย 
ถามว่าจะเสร์ิฟไวน์ด้วยไหม? ด้วยกด็นีะคะ แล้ว
แก้วล่ะ สรุป ไวน์นั้นเป็นเครื่องดื่มที่กินก่อนก็                    
ได้ กินไปพลางๆก็ดี กินหลังก็เด็ด แต่ก่อน

�in�&�in�

■■ Alsace Wine 

■■ Champagne Coupe

■■ Sherry Flute

■■ Wine Glasses
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อาหารมักจะเป็น White Wine นะคะ
ไวน์ขาวนั้นเวลาเสิร์ฟต้องเย็นนะคะ แช่         

ตู้เย็นก่อนดื่มสักหลายชั่วโมง หรือประมาณ
หนึ่งวันก็ได้นะคะ หรือจะเอาแช่ในถังแช่ไวน์
ใส่น�้าแข็งและน�้าเย็นลงไป ขณะที่น�้าแข็ง
ละลายนั้นจะเย็นกว่า จึงเป็นการดีกว่าที่จะแช่
ในน�้าแข็งล้วนๆ เปิดขวดแล้วหมุนขวดเป็น
บางครั้งบางคราว ไวน์จะเย็นเร็วขึ้น อาหารที่
เป็นเนื้อขาว ก็จะรับประทานกับไวน์ขาว เน้ือ
สีขาว White Meat ก็เช่น ไก่ ปลา และเนื้อ
ลูกวัว สลัดและผลไม้ แต่หลายๆคนชอบไวน์
ขาวตั้งแต่ตอนค็อกเทลและดื่มติดต่อเร่ือยมา
จนถึงอาหาร ไวน์ขาวไม่มีตะกอน จึงสามารถ
ดืม่ได้จนหมดขวด ขณะทีไ่วน์แดงมตีะกอน จงึ
ไม่สามารถเทจนหมดขวดได้

ไวน์แดงส่วนใหญ่แล้วบ้านเมืองหนาวจะ  
ใช้วิธีให้มันเย็นตามธรรมชาติของห้อง ถ้ามัน

เย็นเกินไป ความอุ่นจากมือเมื่อคลึงแก้วไป
เร่ือยๆเบาๆก็ท�าให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้ ไวน์
แดงก็กินกับเน้ือแดง เช่น เนื้อวัว Pasta ที่
ซอสเป็นพวกซอสแดง ไม่ใช่ซอสขาว ถ้าเริ่ม
ดืม่ก่อนอาหารไปแล้ว บางคนกด็ืม่ต่อ บางคน
เริม่จาก Claret หรอื Red Wine ทีเ่บาๆหน่อย 
Burgundy จะหนักเกินไปหน่อย Rose เป็น
ที่ไม่มีแก๊ส ก็จะถือเป็นไวน์แดง แต่เสิร์ฟเย็น
และทานกับปลา เนื้อลูกวัว ไก่ และผัก ผลไม้

คราวน้ีอยากให้เห็นลักษณะของแก้วที่จะ
ใช้ คุยนอกเรื่องจากเรื่องแก้วไวน์มานาน ก็จะ
ขอให้ดูรูปประกอบนะคะ ถ้าเราเสิร์ฟไวน์ขาว 
หรือดื่ม German Wine ลักษณะแก้วจะสูงกว่า 
Wine Alsace จากฝรั่งเศสนะคะ ถ้าเราเสิร์ฟ
ไวน์แดง ถ้า Bordeaux จะแบบหนึ่ง ขณะที่ 
Burgundy จะอีกแบบหนึ่งนะคะ

ถ้าเราเสิร์ฟแชมเปญจะมีแก้วให้เลือก 2 

แบบนะคะ แบบ Coup และแบบ Flute ค่ะ 
สุดแท้แต่ใครจะชอบค่ะ

แต่รางเนื้อชอบรางยา บางคนไม่ชอบไวน์ 
แต่ชอบ Spirit เช่น สก็อตช์ เบอรเบอน หรือ 
Malt Whiskey ก็เลือกแก้วชนิด Tumbler นี่
แหละคะ ถ้ากินเพียวๆก็แก้วส้ัน แต่พวกชอบ
ผสมโซดาหรือน�้า เป็น Long Drink ก็เลือก
แก้วทรงสูง

เมื่อได้แก้วสวยมาใส่น�า้อมฤตแล้ว คราวนี้
ก้อ Enjoy นะคะ รับรองว่ารสชาติดีกว่าแก้ว
ธรรมดาหนาๆตามร้านอาหารแน่นอนเลยค่ะ

 คราวนี้ก็เสิร์ฟเลยนะคะ ใครชอบดื่มอะไร 
ขอให้ทานอาหารให้อร่อยด้วยนะคะ

■■ Types of Wine Glasses

■■ Bordeaux Wine ■■ Burgundy Wine

■■ Champagne Flute ■■ German Wine

■■ Whiskey Long ■■ Whiskey Short
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เ รื่ อ ง - ดี ดี - -  ที่ ผ่ า น ม า ท า ง  ( e )  เ ม ล  ■   ‘เพ็งแพว’

เวลาผ่านไปเร็วมากนะครับ เผลอประเดี๋ยว
เดียวนี่ก้าวล่วงมาถึงครึ่งหลังที่เหลื่อมไป

ข้างค่อนของปีเข้าไปแล้ว ทั้งๆที่ช่วงนับแต่
ไตรมาสสุดท้ายของปีก่อน มาจนถึงก่อนกลาง
ปีนี้ หลายๆคนยังออกปากบ่นอยู่เลย ว่าท�าไม
เวลามันช่างผ่านพ้นไปช้าเหลือเกิน ทว่า, หลัง
จากที่บ้านเมืองถูกจัดระเบียบใหม่ได้ไม่กี่มาก
น้อย เหลือบตาดูประดิทินอีกที อ้าว, นี่จะเข้า
ไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วหรือนี่ ถึงได้ปรารภ
แต่แรกไงครับ ว่าเวลามันผ่านไปเร็วมาก

จงึเมือ่วนัเวลาคล้อยมาจะถงึเทศกาลเฉลมิ
ฉลองใหญ่ประจ�าปีอีกแล้ว เช่ือว่าหลายๆคน
ได้เริ่มวางแผนกันบ้างแล้ว ว่าหนาวนี้-หากจะ
มีเหมือนหนาวมากและหนาวนานเช่นที่ผ่าน

มา, จะไปเก็บภาพและบรรยากาศไว้ในความ
ทรงจ�ากันท่ีไหน ซึ่งนั้นมันหนีไม่พ้นเรื่องของ
การเดินทาง ที่หลายๆคนชอบจะผ่านทางไป
ถึงไหนต่อไหนด้วยตัวเองและพาหนะส่วนตัว
มากกว่า กเ็ลยหยบิเอาเรือ่งทีค่ณุหมอท่านหนึง่
ได้เตอืนเอาไว้เกีย่วกบัการใช้รถยนต์ ตัง้แต่ก่อน
ถึงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มาเตือนผู้ใช้รถยนต์
อีกครั้ง เพราะสามารถน�าไปใช้กับการเดินทาง                                              
ได้ตลอด มิพักว่าจะต้องเป็นช่วงเทศกาลไหนๆ
ก็ตาม

นอกจากนัน้ ยงัมเีรือ่งราวเกีย่วกบัสขุภาพ
มาฝากกันอีกสองเรื่องครับ โดยเรื่องนึงนั้น
มีเร่ืองของความเชื่อมาข้องเกี่ยวด้วย-มีอะไร, 
และเป็นอย่างไร--เชิญติดตามกันได้ครับ

มีประโยชน์ต้องบอกต่อ…
10 อาหารเพื่อสุขภาพที่ควรทานทุกวัน

ต้
องบอกว่าเรื่องสุขภาพ ในทุกๆวันนี้ 
กลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนใส่ใจกัน

มากขึ้น เพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพ
ที่ดี ไม่เพียงแต่การออกก�าลังกายเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น ที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดี การ
รับประทานอาหารก็ถือเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้เรา
ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ท�าให้ร่างกาย
แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีกันด้วย ซึ่งทั้งสองวิธี
นี้ เราเองก็ท�าได้ง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากเลย

ส�าหรับในวันนี้มี 10 อาหารเพื่อสุขภาพที่
คณุควรทานทกุวนัมาฝาก ใครทีก่�าลงัคดิอยาก
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เริ่มทานอาหารเพื่อสุขภาพกันดู หรือใครท่ียัง
ละเลยสุขภาพร่างกายกันอยู่ ควรหันกลับมา
สนใจและใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น 

มาดูกัน ว่า 10 อาหารเพื่อสุขภาพนั้น มี
อะไรกันบ้าง และลองหามาทานกันดู

เบอร์รย์ี แม้ว่าผลไม้ตระกลูเบอร์รย์ีจะเคย
เป็นผลไม้ที่หาทานได้ยากในบ้านเรา แต่ใน
สมัยนี้เห็นจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว เพราะเดี๋ยวนี้                                            
เห็นมีขายกันเกลื่อนตามห้างสรรพสินค้า 
ตลอดจนตามท้องตลาดบางแห่ง คุณๆรู้ไหม
ว่า ผลไม้ตระกูลเบอร์รีย์นั้น ช่วยในเรื่องของ
ระบบย่อยอาหารได้มากเลยทีเดียว แถมยังมี
แอนตีอ็อกซิแดนท์ช่วยให้ผิวอ่อนเยาว์ และที่
ส�าคัญยังมีวิตามิน-ซี ที่ช่วยในเร่ืองผิวพรรณ

และป้องกันหวัดอีกด้วย
ไข่ไก่ เป็นสุดยอดอาหารที่หาง่ายมากๆ 

แถมยังราคาถูกอีก คุณๆรู ้ไหมว่าไข่ไก่นั้น
เป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูง ที่ท�าให้คุณ
ได้พลังงานแต่ไม่อ้วน แถมมีประโยชน์ในการ
บ�ารุงสายตา อ้อ, ยังมี Lutein ที่จะป้องกันผิว
คุณจากการท�าลายของแสงแดดอีกด้วย

ถัว่ เป็นแหล่งของเหลก็ ซึง่เป็นสารอาหาร
ท่ีช่วยในการส่งผ่านอ็อกซิเจนจากปอดไปยัง
เซลล์ต่างๆของร่างกาย โดยในถ่ัว 1 ถ้วย จะให้
ธาตุเหล็กประมาณ 16 มิลลิกรัม ซึ่งถือว่าเป็น
ปริมาณที่สูงมาก นอกจากนี้ ถั่วยังมีไฟเบอร์ที่
ช่วยให้ร่างกายขับถ่ายได้ง่ายอีกด้วย

อลัมอนต์ แมค็คาเดเมยี มะม่วงหมิพานต์ 

เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยประโยชน์ต่อสุขภาพ
หัวใจ จากการศึกษาของนักโภชนาการ พบว่า 
ผูท้ีร่บัประทานเมลด็พชืเหล่านีจ้ะมอีายยุนืกว่า
ผู้ที่ไม่ได้ทานถึง 2-1/2 ปีเลยทีเดียว นอกจาก
นี้ยังมี Omega 3 ALA ที่จะส่งผลให้อารมณ์
ดีขึ้น ที่ส�าคัญยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวที่
ไม่ดีอีกด้วย

ส้ม เป็นแหล่งวิตามิน-ซี คุณภาพ ที่มี
ประโยชน์ต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว และ
ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค รวมทั้งยังมีไฟเบอร์
สูง เป็นแหล่งของแอนตีอ็อกซิแดนท์ ที่จะช่วย
ปกป้องเซลล์ผิวจากการถูกท�าลาย และเสริม
สร้างคอลลาเจนในผิว เรียกว่าคุณประโยชน์
ครบครันเลยทีเดียว

มันเทศ อาหารที่หาได้ง่าย แถมยังให้
ประโยชน์มากมายกับสุขภาพอีก มันเทศเป็น
แหล่งเบตาแคโรทีนชั้นดีที่ช่วยในการบ�ารุง
สายตา เสริมสร้างระบบภูมิคุ ้มกัน และที่
หลายๆคนคิดไม่ถึงคือ มันเทศมีสารต้าน
มะเร็งสูงอีกด้วย

บร็อคโคลี เป็นแหล่งของวิตามินซี-เอ 
และเค เป็นผักที่มีเบตาแคโรทีนสูง ช่วยบ�ารุง
สายตา และมสีารไอโซธิโอไซยาเนทส์ (Isothio-
cyanates) ที่ช่วยต่อต้านมะเร็งปอด รวมถึง
มะเรง็กระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี ้วติามนิ-เค 
ยังเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างความแข็ง
แรงของกระดูกด้วย

ชา แม้ว่าชาจะเป็นหนึง่ในเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ได้
ให้ผลดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ แต่รู้ไหมว่า การดื่ม
ชาในปรมิาณทีพ่อเหมาะ จะช่วยลดความเสีย่ง
ต่อการเป็นอลัไซเมอร์ มะเรง็ ช่วยท�าให้สขุภาพ
ฟันและกระดูกแข็งแรงขึ้น เพราะในชานั้นมี
สารแอนตีอ็อกซิแดนท์ที่เรียกว่า ฟลาโวนอยด์   
(Flavonoid)* ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพ

ผักคะน้า มีสารเบตาแคโรทีนสูง ช่วยลด
ความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร 
มะเร็งล�าไส้ มะเร็งปอด รวมถึงมีวิตามินที่ช่วย
เสรมิสร้างกล้ามเนือ้ สร้างภมูต้ิานทานโรคทีด่ี 
นอกจากนีย้งัมแีคลเซยีมเสรมิสร้างการท�างาน
ของกระดูก

โยเกิร์ต อาหารสุขภาพที่หลายๆคนมักจะ
ซื้อไว้ติดบ้าน เอาไว้ทานยามหิว และนั่นเป็น
สิ่งที่ดีแล้ว เพราะในโยเกิร์ตนั้นมีสารอาหาร
ที่จ�าเป็นต่อร่างกายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี วิตามิน-บี 
12 และโปรตีน ดังนั้น ถ้าคุณทานโยเกิร์ตให้
ได้วันละ 1 ถ้วย จะท�าให้สุขภาพคุณดีอย่าบอก
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ใครเลยเชียว
*ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) เป็นสาร

ประกอบฟีนอลิค มีคุณสมบัติเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ (Antioxidant) ช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ช่วยให้เม็ด
เลือดไม่จับตัวเป็นก้อนจนอุดตัน ป้องกันการ
เกิดมะเร็ง เป็นสารต้านจุลินทรีย์ นอกจากน้ี
ยังเป็นสารต้านอาการแพ้ ต้านไวรัส ต้านการ
อักเสบ แต่สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือคุณสมบัติ
ในการเป็นสารแอนตีอ็อกซิเดนท์ โดยสาร     
ฟลาโวนอยด์มคีวามสามารถในการลดการเกดิ
อนุมูลอิสระ หรือหากเกิดมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้น
แล้ว ฟลาโวนอยด์ก็สามารถก�าจัดได้

ฟลาโวนอยด์พบมากในไวน์และชา ซ่ึงเรา
จะเห็นได้ชัดในชาวฝรั่งเศสที่ส่วนใหญ่จะนิยม
บริโภคเนยและน�้ามันหมูจ�านวนมาก ซ่ึงเป็น
สาเหตุให้ระดบัไขมนัคอเลสเตอรอลในเลอืดสงู 
และเสีย่งต่อการเกดิโรคความดนัโลหติสงู (Hy-
per Tension) ด้วย แต่กลับพบว่าชาวฝรั่งเศส
มีอัตราการตายเนื่องจากโรคหัวใจ และหลอด
เลอืด น้อยกว่าชาวอเมรกินัซึง่มพีฤตกิรรมการ
บริโภคอาหารคล้ายกันถึง 2.5 เท่า ที่เป็นเช่น
นี้เพราะชาวฝรั่งเศสจะนิยมดื่มไวน์หลังอาหาร 
ซึ่งมีสารฟลาโวนอยด์อยู่ในไวน์นั่นเอง 

โดยมกีารศกึษาพบว่าการดืม่น�า้องุน่ชนดิสี
ม่วง ในปริมาณแก้วละ 5 ออนซ์ วันละ 2 แก้ว 
จะช่วยลดการเกาะตัวของเม็ดเลือดได้ถึง 60% 
ซึ่งท�าให้เม็ดเลือดไม่จับตัวเป็นก้อนจนอุดตัน 
อันเป็นสาเหตุส�าคัญของโรคหัวใจ แต่ทว่าไวน์
นั้นมีราคาสูง ถ้ารายได้น้อยๆอย่างผม คงจะ
ไม่ไหวจรงิๆ คงจะซือ้ได้แต่ขวดเปล่า 555+ แต่
ถ้าเป็นชาล่ะก็พอไหวครับ 

สารฟลาโวนอยด์ที่ส�าคัญที่พบมากใน
ชาเขียว ได้แก่ คาเทชิน (Catechin) ซ่ึงมี
คณุสมบตัเิป็นสารต้านอนมุลูอสิระ สารแอนต-ี                
อ็อกซิเดนท์ ช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับ
ความเสียหายจากอนุมูลอิสระ และยังท�างาน
ร่วมกบัสารแอนตอีอ็กซเิดนท์และเอนไซม์อืน่ๆ
ในล�าไส้ ตับ และปอด เพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์
เนื้องอกก่อตัว มีความสามารถในการป้องกัน
มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีงานวิจัยพบว่าผู้ที่ดื่มชาเขียวตั้งแต่
วันละ 10 ถ้วยขึ้นไป มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็น
มะเร็งกระเพาะอาหารน้อยลง และผู้ที่ดื่มชา
เขียวตั้งแต่วันละ 2 ถ้วยขึ้นไป มีปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเป็นมะเร็งตับอ่อนน้อยกว่าผู้ท่ีไม่ได้ด่ืม
ถึงเกือบ 60%

และการดื่มชาประจ�า ก็ให้ผลในการลด
อตัราเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจได้เหมอืนกบัการ
ดืม่ไวน์อกีด้วย และพบว่าชาทีส่กดัเอาคาเฟอนี   
ออกจะให้ผลน้อยกว่าชาที่ไม่ได้สกัดคาเฟอีน

(ข้อมูลจาก Blogspot.com โดยคณุ TOM)

จริง หรือ มั่ว??.. 
อาหารเหล่านี้ห้ามกินคู่กัน 

ช่
วงน้ีสเตตัสเตือนภัยเรื่อง ‘เซ็ทอาหาร
คู่ต้องห้าม’ ก�าลังแพร่หลาย บางคนก็

วิตก บางคนก็ว่ามันดูเวอร์เกินจริงไปหน่อย 
ข้อไหน ‘จริง’ ข้อไหน ‘มั่ว’ นายแพทย์กฤษดา                  
ศริามพชุ อ�านวยการศนูย์เวชศาสตร์อายรุวัฒน์
นานาชาติ มาเคลียร์ข้อสงสัยให้คุณแล้ว!

กล้วยกับเผือก ห้ามรับประทานด้วยกัน 
จะท�าให้ท้องอืด

ฟันธง!: อันนี้มีส่วนจริงอยู่บ้าง เพราะ
กล้วยกับเผือกมีสิ่งที่เหมือนกัน คือ แป้ง
ปริมาณมหาศาล เมื่อแป้งถูกหมักอยู่ในท้องก็
จะเกิดแก๊สจึงท�าให้แน่นท้องได้

เหล้าขาวกบัลกูพลบั ห้ามรบัประทานด้วย

กัน จะท�าให้เป็นพิษ
ฟันธง!: เรื่องความเป็นพิษนั้นไม่ต้อง

กังวลเลย ลูกพลับมีเบตาแคโรทีนสูงมากจึง
ช่วยบ�ารุงตับได้ แต่ว่าเหล้าขาวนั้นไม่ดีต่อตับ
อย่างแรง แม้ไม่มีปัญหาเวลากินคู่กัน แต่ดื่ม
เหล้ามากๆ อันตรายแน่นอน

ส้มกับน�า้มะนาว  ห้ามรบัประทานด้วยกัน 
จะท�าให้กระเพาะทะลุ

ฟันธง!: อย่างมากก็แค่แสบหรือระคาย
ท้องเพราะรสชาติเปรี้ยวจัดเท่านั้น ไม่อย่าง
นั้นคนที่ชอบดื่มน�้าส้มผสมมะนาวคงกระเพาะ
รั่วไปหลายคนแล้ว

กล้วย มะละกอ แตงโม ห้ามรับประทาน
ด้วยกัน จะท�าให้เป็นโรคเบาหวาน

ฟันธง!: แม้พวกนี้จะเป็นผลไม้ที่มีค่าดัชนี
น�้าตาล (Glycemic Index) เป็นอันดับต้นๆ
ที่คนเป็นเบาหวานต้องระวัง เพราะอาจท�าให้
ระดับน�้าตาลในเลือดสูงได้ แต่ไม่ถึงขั้นท�าให้
คุณ (คนปกติ) เป็นเบาหวานอย่างแน่นอน

น�้าผึ้งกับน�้าร้อน น�้าผึ้งที่ชงด้วยน�้าร้อน 
จะท�าให้เสียวิตามินไป
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ฟันธง!: วิตามิน-บี และวิตามิน-ซี ที่มีอยู่
ในน�้าผึ้ง ค่อนข้างใจเสาะต่อความร้อนก็จริง 
แต่วิตามินพวกนี้มีน้อยมากอยู่แล้ว หากสูญ
เสียไปก็ไม่ได้มีผลอะไรมากเท่าไหร่

หัวไชเท้ากับผลไม้ทุกชนิด ห้ามรับ-
ประทานร่วมกัน จะท�าให้เกิดคอพอก

ฟันธง!: คอพอกไม่ได้เป็นง่ายๆและการ
กินหัวไชเท้ากับผลไม้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย ที่
ต้องระวังส�าหรับคนที่เป็นคอพอกอยู่แล้ว คือ 
‘กะหล�า่ปลีดิบ’ ต่างหาก

ผกัปวยเล้งกบัเต้าหู้ ห้ามรบัประทานด้วย
กัน จะท�าให้เป็นนิ่วที่ไขสันหลัง

ฟันธง!: โรคนิว่ในไขสนัหลงัไม่มีในสารบบ
ด้วยซ�า้ ปวยเล้งเองก็เป็นผักที่ดีมาก มี ‘โฟลิก’ 
สูง ส่วนเต้าหู้ถ้าเป็นห่วงเรื่องน่ิวก็ขอให้เลี่ยง
เต้าหู้แข็ง เพราะแคลเซียมจะได้ไม่มากเกินไป

(ที่มา: Lisa)

จอดรถปิดกระจก
เปิดแอร์นอน-ถึงตาย!!!

สพฉ.เตือนภัยเงียบเดินทางช่วงเทศกาล
สงกรานต์ จอดพักรถนอนเปิดแอร์และ

ปิดกระจก ถึงตายได้ เพราะสูดก๊าซคาร์บอน
มอน็อกไซด์และก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ แนะ
ก่อนเดินทางควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 
และตรวจเช็กสภาพรถให้พร้อม หากต้องจอด
พักเลือกสถานที่ที่ปลอดภัย

นายแพทย์อนชุา เศรษฐเสถยีร เลขาธกิาร
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 
กล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงของการเดินทางกลับ
บ้านของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
นอกจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้ว ยังมีภัย
เงียบที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่อง คือ การจอดพักรถ
ริมข้างทางแล้วเปิดแอร์เพื่อนอนหลับพักผ่อน 
ซ่ึงในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้ได้มีผู ้ขับขี่รถต้อง

เสียชีวิตจากการเปิดแอร์นอนในรถแล้วหลาย
ราย อันตรายจากการสตาร์ทรถแล้วเปิดแอร์
นอนไปด้วยนั้น ถือเป็นภัยใกล้ตัวที่หลายคน
มองข้าม 

เพราะการเปิดแอร์พร้อมสตาร์ทเครื่อง-
ยนต์ทิ้งไว้และปิดกระจกรถมิดชิดทั้ง 4 ด้าน
นัน้ จะท�าให้ระบบแอร์ของรถยนต์ซึง่จะต้องดดู
อากาศจากภายนอกเข้ามาหมนุเวยีนภายในรถ 
จะดูดเอาควันจากท่อไอเสียรถยนต์เข้ามา ซึ่ง
ในไอเสียรถยนต์มีทั้งก๊าซคาร์บอนมอน็อกไซด์ 
และคาร์บอนไดอ็อกไซด์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
ร่างกายอยู่เป็นจ�านวนมาก 

ทั้งนี้ ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย
และเคมภีณัฑ์ ระบวุ่าการสดูดมก๊าซคาร์บอนได
อ็อกไซด์อาจจะท�าให้เกิดการระคายเคือง ปวด
ศีรษะ เซื่องซึม เคลิบเคลิ้ม สั่นกระตุก หายใจ
ติดขัด หมดสติไม่รู ้สึกตัว หัวใจเต้นผิดปกติ 
เนื่องจากมี Hemoglobin น้อยกว่าปกติ และ
มผีลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางจนอาจ
ถงึขัน้เสยีชวีติ ซึง่เมือ่ระบบแอร์ของรถยนต์ดดู
ก๊าซเหล่านี้เข้ามา เมื่อเรานอนหลับอยู่ เราก็
จะสูดดมก๊าซเหล่านี้เข้าไปด้วย และจะส่งผล
ต่อร่างกายของเราโดยท�าให้เราค่อยๆหมดสติ 
จนอาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้เสียชีวิตไปในที่สุด

นพ.อนุชา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ส�าหรับคนที่
ต้องเดินทางไกล ควรจะวางแผนการเดินทาง
ให้ด ีโดยต้องนอนหลบัพกัผ่อนให้เพยีงพอ และ
ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ควร
ศึกษาเส้นทางการเดินทางให้ละเอียด เพื่อย่น
ระยะเวลาของการเดินทางให้ไวขึ้น และเลือก
ใช้เส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัย  และควร
ตรวจเช็กสภาพของรถให้พร้อม ทั้งระบบเบรก 
สภาพเครื่องยนต์ ใบปัดน�้าฝน หรือสัญญาณ
ไฟต่างๆของรถ  

และเมื่อรู้สึกง่วง ก็ควรที่จะจอดรถนอน
หลับพักผ่อนประมาณ 30-40 นาที ในที่ที่
เหมาะสม อาทิ ป้อมต�ารวจ ปั ๊มน�้ามันที่มี
ไฟส่องสว่าง เมื่อจอดรถยนต์แล้วก็ควรดับ
เครื่องยนต์รถ และลดระจกลงเล็กน้อยเพื่อ
ท�าให้เกิดการระบายอากาศภายในรถ และควร
ปรับเบาะรถให้พอดีกับการนอน  

และอย่าลืม หากบาดเจ็บหรือป่วยฉุกเฉิน 
ให้โทรหาสายด่วน 1669 (ศูนย์นเรนทร) ซึ่ง
พร้อมดูแลประชาชนทั่วประเทศตลอดเวลา ไม่
เฉพาะแต่ในช่วงเทศกาลเท่านั้น  (หมายเลขนี้
จดติดฝาบ้านตัวใหญ่ๆเอาไว้เลยนะครับ)
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แรกที่จะหยิบเอามุมสบายเที่ยวนี้มาเล่า
สู่กันฟังนี่ มิใคร่แน่ใจดอกนะครับ ว่าจะ

หาเรื่องล�าบากให้แฟนานุแฟนหรือเปล่า ด้วย
สถานที่นี้แม้มิได้ไปประจ�า แต่บ่อยครั้งที่ผ่าน
ทางมาแถบนี้แล้วต้องแวะ เนื่องเพราะมิเพียง
ติดใจบรรยากาศอันคู่ควรกับค�าว่า ‘มุมสบาย’ 
เท่านั้น หากรสชาติอาหารแต่ละจานที่ถูกน�า
มาแต่งโต๊ะมากบ้าง น้อยบ้าง ตามแต่จ�านวน
เพื่อนร่วมโต๊ะในแต่ละครั้งคราวนั้น แทบมิมี
จานใดไม่ถูกปากในความหมายที่ว่าอร่อยพอ
ให้ถึงกับตั้งใจมาได้ในบางหน แม้ว่าพิกัดจะอยู่
ห่างจากพื้นที่ท�าการที่เป็นวัตรปฏิบัติอันเป็น
ปกติของแต่ละวันก็ตาม

ที่บอกว่าไม่แน่ใจจะหาเร่ืองล�าบากมา      
ให้หรอืเปล่า กเ็นือ่งเพราะเมือ่ไม่กีว่นัทีผ่่านมา
มีห้างใหญ่ไปเปิดสาขาละแวกนั้น พาเอารถรา
ตดิกนัหนบึหนบัโดยเฉพาะกบัวนัหยดุ แม้ผ่าน
มาถงึวนันีท้ีห้่างได้เปิดไปนานนบัเดอืนแล้ว ยงั                                                 
ได้ข่าวว่าทุกวันหยุดสุดสัปดาห์การเดินทาง     
ไป-มา ละแวกนั้นยังไม่สะดวกเอาเสียเลย

อย่างไรกต็าม หากตัง้ใจไปเอารสชาตคิวาม
อร่อย คลกุเคล้ากบับรรยากาศรายรอบท่ีสดชืน่
ชวนสบาย พาให้ลืมความวุ่นวายในเมืองไป
พอได้แล้วล่ะก้อ, คุ้มที่จะไปครับ

มมุสบายเทีย่วนีค้อืร้านอาหารทีม่ชีือ่จ่าหวั
ไว้นั่นแหละครับ คราที่ผมได้ผ่านทางมารู้จัก
หนแรกๆนั้น แรกที่ได้โต๊ะนั่งริมชายทุ่ง (นา) 
ใจก็กระหวัดไปยังสถานที่ๆเคยประทับใจซึ่งอยู่
ละแวกเดียวกันนี้เมื่อกว่า 20 ปีมาแล้ว กับ

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

บรรยากาศและชื่อที่ยังจ�าติดใจจนวันนี้ คือ                                             
‘เกริงกระเวีย’ ครับ ไม่ทราบพอจะมีใครทัน
ยกมือขานรับบอกรู้จักกันบ้างหรือเปล่า

‘เกรงิกระเวยี’ นัน้เป็นสวนอาหารยคุแรกๆ
ละแวกพุทธมณฑล คราวที่ยังไม่ถูกรุกล�้าด้วย
บ้านจัดสรรเช่นวันนี้ เมื่อคราวที่ถนนสายปิ่น
เกล้า-นครชัยศรีตัดเสร็จใหม่ๆเมื่อกว่าสาม
ทศวรรษมาแล้ว และยังไม่ค่อยจะมีรถผ่านนั้น 
ผมชอบไปถ่ายรปูบรรยากาศสองข้างทางถนน
สายน้ีอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนั้น 
ถ่ายพระอาทิตย์ตกกลางถนนได้สวยมาก อีก
ทัง้ยงัสามารถกางขาตัง้กล้องกลางถนนได้เลย 
เพราะอย่างทีบ่อก รถผ่านทางแถบนีน้้อยมาก
จรงิๆ และด้วยกจิกรรมทีว่่านัน้ในเวลาไม่นาน
ปีต่อมานั่นแหละครับ ที่ท�าให้วันหนึ่งผมได้พบ
เจอกับ ‘เกริงกระเวีย’

แล้วก็ให้ติดใจบรรยากาศนับแต่นั้นมา จน
อดที่จะชวนใครต่อใครไปด้วยไม่ได้ ไปดื่ม กิน 
กันต้ังแต่ช่วงบ่ายแก่ๆนั่งรับลมทุ่งธรรมชาติ
ท่ีพัดโชยตลอดเวลา เย็นสบายและชื่นใจกว่า
ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศเป็นไหนๆ                                                         
แม้จะเป็นสวนอาหาร แต่เขาจัดโต๊ะที่นั่ง
เป็นซุ้มๆวางกันห่างๆแบบโปร่งๆ ให้ความ
เป ็นส ่วนตัวสูงมาก แต ่ละซุ ้มเรียงราย
รอบสระน�้ารูปสี่ เหล่ียมขนาดใหญ่ ท�าให ้
บรรยากาศรายรอบทั้งชื่นใจและสบายตาอยู่
ในท ีประเดีย๋วประด๋าวแบบห่างบ้าง ถีบ้่าง กม็ี
เสยีงหวดูรถไฟสายใต้ดงัมาจากไกลๆ มองเหน็
ขบวนตัดชายทุ่งอยู่ลิบๆ ทั้งจากขาขึ้นที่ก�าลัง

จะเข้าศาลายา และขาล่องทีอ่อกจากสถาน ีเป็น
ภาพธรรมชาตโิดยรวมทีจ่นวันนี-้คดิถึงทไีร--ก็
ยังจ�าบรรยากาศนั้นๆได้เหมือนวัน เวลา เพิ่ง
ผ่านไปไม่นานนี้เอง

กระทัง่ได้มาเจอ ‘ร่มไม้รมินา’ นีแ่หละครบั 
ที่พอจะคลายความคิดถึง ‘เกริงกระเวีย’ ไป    
ได้บ้าง แต่ไม่อาจท�าให้ลืมเลือนไปได้แต่อย่าง
ใด เพราะในความทรงจ�าที่มีต่อ ‘เกริงกระเวีย’ 
นั้น มันมีรายละเอียดมากกว่ามากที่แฝงเอา                 
ไว้ อันชวนให้คอยระลึกถึงอยู่เสมอมา

มาถงึทีน่ีแ่ล้ว, จานแรกทีป่ระทบัใจมากกบั 
‘ร่มไม้ริมนา’ คือ กบทอดน�้าปลาครับ เพราะ
มาชิ้นบะละฮึ่มชวนให้คิดถึง ‘เขียดแลว’ ที่
แม่ฮ่องสอน ซึ่งกินหนหลังสุดก็เกือบ 30 ปีมา                                                                      
แล้ว จากนั้นไม่เคยเจอตัวโตๆอย่างนี้อีกเลย 
มาที่นี่จานนี้ต้องสั่งครับ ส่วนจานอื่นก็ว่ากัน
ไปตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนทอดย�า
สมุนไพร, ปลาคังผัดฉ่า, ปลาหมึกผัดไข่เค็ม, 
ออส่วนหอยนางรม, ผัดฟักแม้ว,หน่อไม้ฝรั่ง
ผดักุง้ และมาใกล้ๆนครชยัศรแีล้วต้องไม่พลาด
เป็ดพะโล้ กบัขาหมทูอดครบั เพราะเป็นวตัถดุบิ
หลักของแถบนี้ และที่นี่ก็ท�าออกมาเสิร ์ฟ                                                
ได้อร่อยแบบไม่เสียชื่อเจ้าถิ่นทั้งเป็ดและหมู

‘ร่มไม้ริมนา’ อยู่พุทธมณฑลสาย 5 ออก
จากปิ่นเกล้าไปพุทธมณฑล เลยสาย 4 แล้ว 
อีกกระเดี๋ยวก็ถึงแยกซ้ายเข้าสาย 5 เล้ียว
ไปไม่กี่มากน้อย ก็เห็นร้านอยู่ริมถนนด้าน              
ซ้ายมือแล้วล่ะครับ 

ร่มไม้ริมนา
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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

16 พฤศ 2557 - 5 มกร์ 2558


	01 LE Sep-Oct 2014
	02 NAD VISO 1_2013.2.1
	03 หมายเหตุจากบ้านทวาทศิน
	04 ที่เห็นและเป็นไป
	06 จากโชว์รูม
	12 New Products
	20 News & Review
	24 NHT SuperOne 2.1_2014.1.0
	25 NAD D Series_2014.1.0
	26 เรื่องชวนคิดในวงการเครื่องเสียงของเรา
	28 Custom File
	31 NAD VISO HP50 Th_2013.1.1
	32 In-House Test_NAD
	36 Movie Review
	38 NAD Classic 2-Ch Amp_2010.1.0
	39 Velodyne EQ-Max_2012.1.1
	40 Waterpik Products_2011.1.3
	41 Oral Care
	42 เฮลธ์ แอนด์ แคร์
	44 ไลฟ์ แอนด์ สไตล์
	46 เรื่อง-ดีดี-- ที่ผ่านมาทาง (e) เมล
	50 มุมสบาย
	51 SoundCast Products Th_2013.2.2.
	52 NHT Architect Series

