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ส า ร บั ญ

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

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

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

นี่
เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะ หวังว่าทุกท่านคงมีความสุขกาย สบายใจ ไม่ป่วยไข้ มีความสุข
ว่าจะมีวันหยุดยาวเลยทีเดียว ปีนี้ถ้าดูทั้งปีที่ผ่านมา ตลอดเวลาหลายเดือนที่ประเทศของเราต้อง
ฝ่ามรสุมหลังจาก คสช.จะคืนความสุขให้เรานั้น เราก็มีความสงบที่จะท�ามาหากินกันไม่ต้องออก
ไปนอนกลางดินกินกลางทราย แต่ต้องเรียนว่า เศรษฐกิจของประเทศนั้นเงียบเหงา ซบเซามากๆ

เลย จิตใจของพวกเราก็ดูเหมือนจะห่อเหี่ยวไปด้วย ให้เรามาตั้งความหวังกันใหม่ไหมคะ ช่วยกันอธิษฐาน 
ใครเชื่อองค์ไหนก็ช่วยกันอธิษฐานให้ปี 2558 ของเรานี้ มีสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมดีขึ้น ขออย่าให้
จิตใจเราเศร้าหมอง ขออย่าให้ศีลธรรมของคนในชาติเสื่อมทราม ขอให้คนไทยรักกัน รักกัน

ปลายปีอย่างเคยนะคะ เราชาวบ้านทวาทศินก็มีเรื่องสนุกๆมาให้อีก ก็คือเรามีสินค้า 100% แต่
ตกรุ่นมาลดมากมาย รวมทั้งสินค้าเกรด B ด้วยนะคะ เหมือนทุกปี แต่ปีนี้ลดมาก มาก มาก เพราะตาม
สภาพเศรษฐกิจที่ตกมาก มาก มาก มากค่ะ

อยากได้ของถูกแต่ดี มาดูกันได้เลยนะคะ ขายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 27 ธันวาคม 2557 นะ
คะ ปีนี้เราไม่ได้จัดงาน Open House เพราะวันว่างของโรงแรมกับของบริษัทฯไม่ตรงกันเลยจัดไม่ได้ เรา
เลยขายที่บริษัทฯค่ะ ต่างจังหวัดโทรเข้ามาได้เลยนะคะ

กตกิารเล่นไม่ยาก ส�าหรบัต่างจงัหวดั แค่ดรูายการสนิค้าแล้วโทรมาเลยนะคะ ทีโ่ทร.02-276-9644 
(อัตโนมัติ) แล้วท�าการสั่งซื้อ ท่านสามารถโอนผ่านธนาคารกสิกรไทย/สาขารัชดา-ห้วยขวาง/ประเภท
กระแสรายวัน เลขทีบ่ญัช ี089-1-00289-0 และธนาคารกรงุเทพ/สาขาซอยอารย์ี/ประเภทกระแสรายวนั เลข
ที่บัญชี 127-3-14068-9 เมื่อท�าการโอนเงินช�าระค่าสินค้าเข้าบัญชีบริษัทเรียบร้อยแล้ว ส่งรายละเอียด 
ชื่อ-ที่อยู่ส�าหรับออกใบเสร็จและส่งสินค้ามาทางแฟ็กซ์ 02-275-7023 หรืออีเมล์ conice@conice.co.th 
เราก็จะจัดส่งให้ทางขนส่งปกตินะคะ โดยไม่คิดมูลค่าค่ะ ส่วนกรุงเทพฯและปริมณฑลนั้น ดิฉันขอให้ท่าน
มาเลือกดูสินค้าและทดลองฟังได้ด้วยตัวท่านเองนะคะ เพราะท่านมีโอกาสดีกว่าต่างจังหวัดค่ะ

การประกันก็คือ สินค้าที่ 100% เราประกันให้ 1 ปีนะคะ ส่วนสินค้าเกรด บี เรายินดีประกันให้ 
6 เดือนค่ะ

สินค้าเหล่านี้จะใช้ระบบใครมาซื้อก่อน ใครติดต่อก่อน ก็ได้ก่อนนะคะ ได้เลือกก่อนด้วยค่ะ การ
ขายสินค้าเหล่านี้จะขายจนสินค้าหมด คือตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เสร็จสิ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2557 
ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นอกจากนี้เรายังจะมีงานที่ Paragon งาน Electronica Showcase ซึ่งร่วมกับ The Mall มีงาน
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 และมีงาน The Show @BiTec ของสมาคม
การค้าเครื่องเสียงและภาพ (ไทย) ที่ไบเทค บางนา ในวันที่ 11-14 ธันวาคม 2557 เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
มาให้ได้ฟังนะคะ สินค้าใหม่ ยี่ห้อใหม่ เทคโนโลยีใหม่ เอ...ผู้บริหารใหม่ด้วยดีไหมคะ จะได้สดใหม่ทุกอย่าง

ก ร า บ ส วั ส ดี ส ำ ห รั บ ปี  2 0 1 4

 

To…Our dear member
ชาว บ้ า น ท ว า ท ศิ น อยากมีส่วนร่วมฉลองวันเกิดกับท่านสมาชิก โดยท่านสามารถซื้อ
สินค้าตรงกับเดือนเกิดของท่าน เพียงถ่ายส�าเนาพร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริงกับพนักงาน 
ก็จะได้รับส่วนลดพิเศษที่สาขาของเราทุกแห่ง โดยสินค้าปกติ เราจะลดเพิ่มจากราคาสุทธิอีก 
10% แต่ถ้าเป็นสินค้าจัดโพรโมชันประจ�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 ***

ส วั ส ดี ค่ ะ ท่านสมาชิก
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ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

Ricoh กล้องสีสันมุ้งมิ้ง   
เพื่อความฟรุ้งฟริ้ง 

แว้บบบแรกที่เห็นรูป....นึกว่าที่
ชาร์ทแบตฯส�ารองค่ะ 555 

สีจะน่ารักไปไหน แต่พอมองดู
ใกล้ๆ อ้าว...นี่มันกล้องถ่ายรูป
นี่นา Ricoh ได้ผลิตกล้องออกมา
ใหม่เป็นกล้องสีสันสดใส ขนาด
พกพา มีชื่อรุ่นว่า Theta M15 
ค่ะ ความพิเศษอยู่ที่สามารถถ่าย
รูปมุมมองแบบ 360 องศาได้ 
(อืม...ถ้าวาดมือแบบสามมมม 
ร้อยหกสิบองศาระหว่างอ่านไป
ด้วยจะได้ฟีลลิ่งมาก) โดยรุ่น
ล่าสุดนี้ได้เพิ่มฟังค์ชันถ่ายวิดีโอ
เข้ามา และมีเลนส์แบบ Fisheye 
ซึ่งจะเก็บภาพในแต่ละด้านน�า
มาเชื่อมกันเป็นแบบสามมมม                           
ร้อยหกสิบองศา ในรูปแบบ
ทรงกลม ที่ดูแปลกตา ภายใน
เครื่องมีหน่วยความจ�าภายใน 4 
GB เก็บรูปได้ประมาณ 1,200 
รูป และวิดีโอได้นาน 40 นาที 
(บันทึกวิดีโอได้ครั้งละไม่เกิน 3 
นาที) แม้ไม่ได้มีช่องส�าหรับเสียบ 
SD Card มาให้แต่สามารถเชื่อม
ต่อไร้สายเพื่อใช้ส่งข้อมูลไปยัง
สมาร์ทโฟนได้ค่ะ ราคาถือว่า
แรงใช้ได้ส�าหรับกล้องของเล่น 
คือ 9,800.-บาท มีให้เลือกหลาย

สี น�้าเงิน ชมพู ขาว และเหลือง 
หากสนใจกล้องเริ่มวางขายแล้ว
นะคะ ตามลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

  ■ ที่มา: Ricoh.co.th

ใครว่า “เครื่องพิมพ์ดีด”      
ถูกดีดออกจากโลก?

นี่มันศตวรรษที่ 21 แล้วนะ
คะ อะไรที่เคยเป็นของเก่า 

เชย ไม่เก๋ ไม่ชิค ไม่เดิร์น เริ่ม
กลับมามีบทบาทมากขึ้น อย่าง 
“Hemingwrite” เครื่องพิมพ์ดีด
สุดโมเดิร์นเครื่องนี้...นี่เองงง 
เอง เองงง 

จุดประสงค์หลักของเจ้า
เครื่องพิมพ์ดีดนี้มีเพียงแค่อย่าง
เดียว คือเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
พิมพ์งานได้โดยที่ไม่มีสิ่งใด
มารบกวนค่ะ เพราะอาชีพนัก
เขียนนั้นต้องมีสมาธิจดจ่อกับ
จอตรงหน้าและการตัดตัวเอง
ออกจากโลกนั้นก็ดูยากเย็นเหลือ
เกิน ลองนึกภาพว่าก�าลังจะปั่น
ต้นฉบับ อ่ะ...เปิดคอมพ์ฯ เสร็จ
แล้วต้องมีวอกแวกแอบเข้าไป
ส่องชีวิตชาวบ้านใน Facebook 
ก่อนซัก 10-15 นาที เอ๊ะ...คนนี้
อัพรูปใน Instagram ว้าบบบไปดู
หน่อยน่า ไหนจะเช็ค Twitter อีก
แป๊บนึง......ไอ้ค�าว่า “แป๊บนึง” 
นี่แหละค่ะ เงยหน้ามาอีกทีล่อไป
ครึ่งวันซะแล้ว ต้นฉบับไม่เสร็จ
ซักที 55555 

ดังนั้น Hemingwrite จึงมี
ฟังค์ชันง่ายๆ มาแค่ 3 ฟังค์ชัน     
ค่ะ คือ ใช้พิมพ์ ใช้พิมพ์ และ
ใช้พิมพ์ เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบ
พิมพ์ใส่กระดาษมาเป็นหน้าจอ 
E-ink screen ขนาด 6 นิ้ว เพื่อ
ให้เห็นว่าพิมพ์อะไรลงไปแล้วบ้าง 
แล้วใช้ Wi-Fi เพื่อแบ็คอัพข้อมูล
ขึ้นไปบน Cloud ได้ เชื่อมต่อกับ 
Google Docs และ Evernote 
ได้ด้วย (อ้าปากค้าง) แต่!!! ยัง
คงคอนเส็พท์กันวอกแวกคือ ไม่
สามารถเช็คอีเมลหรือว่าท่องเว็บ

ที่จะแสดงข้อมูลต่างๆ ให้เรา
ได้ทราบระหว่างด�าน�้า เช่น ด�า
น�า้นานขนาดไหนแล้ว ความลึก
เท่าไหร่ บอกอุณหภูมิน�า้ รวม
ไปถึงข้อมูลการบันทึกวิดีโอ (นึก
ภาพตามเหมือน Iron Man เลย
แฮะ) ในด้านระบบการสื่อสาร
ก็จะใช้การกระจายคลื่นเสียง
ใต้น�้า ที่อาจจะใช้งานได้ไม่เกิน 
100 เมตรและส่งข้อมูลได้ช้า แต่
ก็สามารถเลือกส่งเป็นข้อมูลที่ตั้ง
ไว้ก่อนแล้วประมาณ 20 อันได้
เพื่อความรวดเร็ว เช่น “ช่วยด้วย” 
หรือ “ถ่ายรูปให้หน่อย” ราคา
ของ Scubus S ยังไม่ปรากฎนะ
คะ เนื่องจากอยู่ในช่วงระดมทุน
สร้างค่ะ 

  ■ ที่มา: Gizmag

มา “จิ้น” ว่าเป็น Tony Stark 
ตอนด�าน�า้กันเถอะ

เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอะไรๆก็ผูกติด
เข้ากับคอมพิวเตอร์  หรือไม่ก็

สมาร์ทโฟนนะคะ ดูอย่างนาฬิกา 
iWatch หรือนาฬิกา Gear ของ 
Samsung ก็เป็นที่นิยมของคน
รักสุขภาพ รักไอทีพอสมควรเลย 
ก็คงจะไม่แปลกอะไรหากวันนี้น�า
เอาหน้ากากด�าน�า้ที่ครบครันไป
ด้วยอุปกรณ์อ�านวยความสะดวก
มากมายอย่าง “Scubus S” มา
แชร์ให้อ่านกันค่ะ 

Scubus S เป็นหน้ากากด�า
น�้าที่มาพร้อมกับไฟฉายส่องสว่าง
ด้านข้าง รวมทั้งกล้องที่สามารถ
ถ่ายวิดีโอเก็บภาพบรรยากาศใต้
น�า้ ส่วนหน้ากากสามารถแสดง
ผลข้อมูลต่างๆได้มากมาย แถม
ยังมีฟังค์ชันเอาไว้ติดต่อสื่อสาร
กันระหว่างผู้ที่ด�าน�้าด้วยกันอีก
ด้วยค่ะ ตัวกล้องที่ติดมาสามารถ
บันทึกวิดีโอความละเอียด 1080p 
ที่ 30 fps หรือ 720p ที่ 60 fps 
เลนส์มุมกว้าง 135 องศา ถ่าย
ภาพที่ความละเอียด 12 ล้าน
พิกเซล พร้อมหน่วยความจ�า
ภายใน 16 GB ส่วนไฟฉายเป็น
ไฟ LED ที่สามารถใช้ในการด�าได้
ลึกถึง 40 เมตรเลยล่ะค่ะ

จอแสดงผลเป็นแบบ HUD 
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ทั่วไปได้จ้ะ   
ใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

ของเจ้าเครื่องพิมพ์ดีดไฮ-เทคนี้ 
สามารถติดตามนะคะ ดูเหมือน
ว่าจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีจาก
บรรดานักเขียนต่างประเทศ
ค่ะ ส่วนผู้เขียนเองขอพิมพ์ใส่ 
Laptop แบบเดิมน่ะดีแล้วเป็น
พวกสมาธิสั้นค่ะ 555 

  ■ ที่มา: hemingwrite

โยคะแบบเซลฟี่                 
โยคะกับ SmartMat 

นับ 1 หายใจเข้า....นับ 2 
หายใจออก....นับ 3 ค้าง

ไว้ อย่ากระดุกกระดิกค่ะ อย่าค่ะ...
อย่า....โครม!!! ล้มหน้าทิ่มลงไป

เรียบร้อยแล้ว ถอดใจ เลิกเล่นค่ะ 
โยคะเป็นกิจกรรมเพื่อสุข

ภาพที่ฮ็อทมากกกกก หลายคน
ที่เล่นก็ย่อมมีผู้สอนคอยให้ค�า
แนะน�า แต่หากอยากฝึกด้วย
ตัวเอง ตอนนี้มีอุปกรณ์ที่จะมา
ช่วยแนะน�าการเล่นของเราแล้ว
แล้วนะคะ นั่นคือ “SmartMat”                          
เสื่อที่เป็นโครงการให้ระดมทุน
บนเว็บ Indiegogo ที่ท�าให้ผู้ใช้
น�าสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต มา
เชื่อมต่อกับเสื่ออัจฉริยะนี้ เพื่อ
ช่วยในการฝึกฝนและให้ค�า
แนะน�าแบบ Real Time แก่ผูเ้ล่น 
ท�าให้เข้าถึงในประสบการณ์การ
เล่นโยคะได้ดีขึ้น แม้ดูภายนอก 
SmartMat จะคล้ายกับเสื่อโยคะ
ธรรมดา แต่ภายในจะมีเซ็นเซอร์

คอยตรวจจับการเคลื่อนไหว และ
ให้ค�าแนะน�าผ่านทางภาพและ
เสียงจากอุปกรณ์ที่น�ามาเชื่อม
ต่อ ซึ่งสามารถก�าหนดให้เงียบได้                              
เมื่อน�าไปเล่นที่อื่นๆ เช่น ใน                               
ตอนเรียนกับคนอื่นๆ หรือให้                            
ส่งเสียงได้เมื่อเล่นอยู่ที่บ้าน                       
แบตเตอรีย์ของเจ้าตัวนี้ใช้ได้นาน
ถึง 6 ชั่วโมง เชื่อมต่อได้ทั้ง iOS 
และ Android

ราคาของอุปรณ์ตัวนี้ ที่เปิดไว้
เริ่มต้นอยู่ที่อันละ 297 ดอลลาร์ 
โดยจะเริ่มส่งของให้ได้ในเดือน
กรกฎาคมปีหน้านี้ค่ะ

  ■ ที่มา: BGR

อยากถ่ายมุมไหนไม่มีพลาด   
กบั “เสือ้ตดิกล้อง 360 องศา”

อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่า 
เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อ

การสวมใส่เป็นที่นิยม ก็มีผู้คิดค้น
สิ่งประดิษฐ์โน่น นี่ นั่น ออก
มาเยอะแยะมากมาย รวมไปถึง 
แกดเจ็ทชิ้นนี้ ที่เป็นเสื้อติดกล้อง
รอบตัว 360 องศา (อีกแล้ว) 

นี่เป็นผลงานชิ้นโบว์แดง ไม่
สแลงใจของชาวเกาหลีที่มีชื่อว่า 

Shinseungback Kimyonghun 
ค่ะ เค้าออกแบบ “Aposematic 
Jacket” สีด�าที่มีกล้องติดไว้บน
เสื้อรอบตัว (ดูหลอนๆเหมือนตา
สับปะรด) โดยจะมีคอมพิวเตอร์
จิ๋ว Raspberry pi เป็นตัว
ควบคุมกล้องทั้งหมดผ่านการ
เชื่อมต่อ Wi-Fi อีกที

การท�างานของเสือ้ตวันีค้อื 
จะมปีุม่ให้กดบนัทกึภาพ พร้อมทัง้
สามารถอพัโหลดสู่อนิเตอร์เนท็                                       
ได้ทันที ซึ่งคุณ Kimyonghun 
ได้กล่าวว่า การติดเลนส์ไว้อย่าง
เปิดเผยนี้ ก็เพื่อเป็นการแจ้ง
ให้ผู้อื่นทราบได้ว่า อาจจะก�าลัง

บันทึกภาพอยู่ ซึ่งสามารถ
ใช้เป็นการป้องกันตัวเองจาก
เหตุการณ์ต่างๆได้ ผู้เขียนแอบ
ตามไปดูในลิงค์เห็นเป็นคลิปที่
แจ็คเก็ตตัวนี้ถ่ายไว้ได้ บอกได้ค�า
เดียวว่า....ปวดหัวและลายตา
มาก 555 เอาเถอะค่ะ น่าจะ
มีผู้ชื่นชอบไอเดียนี้อยู่บ้างแหละ 
ลองเข้าไป Search ดูได้จากลิงค์
นี้นะคะ http://ssbkyh.com/
works/aposematic_jacket/

  ■ ที่มา: Engadget



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีค่ะ เปิดกันมาก็ไม่ต้อง
พูดพร�า่ท�าเพลงใดๆ เพราะ

นี่เป็น Life Entertainment ฉบับ
สุดท้ายส่งท้ายปี 2014 กัน
แล้วนะคะ มาถึงฉบับนี้ เหล่า    
แฟนานุแฟน สมาชิกที่รักทุก
ท่านของ “หนึ่งเดียว คนเดิม” 
ก็ต้องพอทราบกันดีว่า เราจะ
มีข่าวดีเกี่ยวกับงานขายสินค้า
ลดราคาท้ายปีกันมาเล่าสู่กันฟัง
แน่นอนค่ะ

สามงานใหญ่ส่งท้ายปี                           
Conice Open House & Swap 
Days, THE Show 2014 @ 
BiTec 

และ Electronica Show 
Case ความยิ่งใหญ่สุดขีดที่คุณ
พลาดไม่ได้

เริ่มจากงานแรก          
Conice Open House      
& Swap Days 2014 
1-27 ธันวาคม 2557

งานขายเครื่องเสียงเกรด 
B สินค้าตกรุ่น ประจ�า

ปีที่ทุกคนรอคอยค่ะ หลายท่าน
ทราบกันดีว่า นี่คืองานที่เราจะ
น�าเอาสินค้ามือสอง และสินค้า
เกรด B มาจ�าหน่ายในราคาลด
แบบสุดๆกันโดยเฉพาะ ซึ่งปีนี้
นั้น เราเปลี่ยนรูปแบบกันใหม่

ค่ะ จะไม่เหมือนทุกๆปี คือ ปีนี้
เราจัดสินค้าขายกันแบบระยะ
เวลายาวนานเกือบเดือน คือเรา
เปลี่ยนจากแต่ก่อนจัดงานเพียง 
1 วันจบ ซึ่งสมาชิกหลายท่าน
บอกว่า บางทีติดวันหยุด ติด
ท�างาน หาระยะเวลาไม่ได้ มาวัน
หยุดไม่ได้ ท�าให้พลาดโอกาสไป 
มาเป็นเปิดขายสินค้าเหล่านี้แบบ
ชิลล์ๆ เรื่อยๆยาวๆกันไปจน
สินค้าหมดค่ะ ท่านสมาชิกจะได้
มีเวลาดูกันนานๆ แบบใจเย็นๆ
ได้เลยค่ะ

โดยสถานที่นั้น เราจะจัด
เตรียมสินค้าไว้ที่ส�านักงานใหญ่ 
ซอยหอการค้า โถงชั้นล่างเลย
ค่ะ สินค้าจะน�ามาลงเตรียมไว้ให้
เลือกชม เลือกซื้อได้ ตั้งแต่วัน
ที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นวัน
จันทร์ เป็นต้นไป เวลาท�าการ
ปกติคือ วันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 
9.00-17.00น. หยุดวันอาทิตย์ 
และวันหยุดราชการ ไปเรื่อยๆ 
จนสินค้าหมด หรือจนถึงวันที่ 27 
ธันวาคมนะคะ 

สมาชิกต่างจังหวัด อยากได้
สินค้าตัวไหน ก็โทรมาสั่งซื้อกันได้
นะคะ 02-276-9644 (อัตโนมัติ) 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 
เป็นต้นไปเช่นกันค่ะ 

ซึ่งปีนี้ สินค้าจะมีอะไรบ้าง 
พลิกโผ ติดตามกันได้เลยค่ะ

งานที่ 2                             
THE Show @ BiTec บางนา

งานต่อมา เป็นงานที่จัดโดย
ทางสมาคมการค้าเครื่อง

เสียงและภาพ (ไทย) ที่ตั้งใจจัด
ให้เป็นงานใหญ่ส่งท้ายปีค่ะ โดย
งานจะจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้า 
BiTec บางนา ในวันที่ 11-14 
ธันวาคม 2557 นี้ ซึ่งทางเรา
ก็ต้องไปออกงานร่วมกับเขา
แน่นอน โดยปีนี้เราอยู่ที่ห้อง 
MR 215 ค่ะ 

Hi-Light ทีเด็ดของเราใน
งานนี้นั้น นอกจากจะมีสินค้า
ในราคาพิเศษแบบเดียวกับช่วง
งาน Conice Happy Days 2014 
แล้ว เรายังเตรียมการเปิดตัว
สมาชิกใหม่ล่าสุดของพวกเราชาว                          
บ้านทวาทศินกันที่งานนี้ด้วยค่ะ                            
รบัรองว่าสนิค้าใหม่นี ้“โดน” แน่ๆ                               
“โดน” จังๆ ส่วนจะเป็นอะไร ขอ
อบุไว้นิด้ดดด เอาไว้ให้ตดิตามไปดู
ที่งานกันเลยดีกว่านะคะ

เพราะนอกจากจะมีสมาชิก
ใหม่มาอวดโฉมแล้ว เราก็แว่วๆ
ว่า จะมีสินค้าใหม่ล่าสุดทั้งจาก 
PSB และ NAD ไปอวดโฉม
ให้ท่านได้ทดลองฟังกันเป็นงาน
แรกที่นี้ด้วยค่ะ

พลาดไม่ได้จริงไหมคะ 11-14 
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ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

  ■ คอนเสอร์ท Melody of River Season 3 
“เลิฟล้นตลิ่ง”: บอย พีคเมคเกอร์, ZEAL, 
MUSKEETEER, โก้ Mr.Saxman, ฟอร์ด, 
Mr.TEAM, เอ็ม อรรถพล, ฟิล์ม บงกช 
13 ธ.ค. เวลา 18.00น. ณ ไมด้ารีสอร์ท 
กาญจนบุรี บัตรราคา 1,200 บาท

  ■ คอนเสอร์ท The Divas and Win 14 ธ.ค. 
เวลา 19.00น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 
2 บัตรราคา 3,000, 2,000, 1,500 และ 
1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท ZHDK Strings Orchestra 
in Thailand 2014 17 ธ.ค. เวลา 19.30น. 
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย บัตรราคา 1,500, 1,000 และ 
500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Chiang Mai Jazz Festival 
19-20 ธ.ค. เวลา 18.00น. ณ บริเวณลาน
เอนกประสงค์ ห้างพรอมเมนาดา รีสอร์ท 
มอลล์ จังหวัดเชียงใหม่ บัตรราคา 750 บาท 
(1 วัน) และ 1,200 บาท (2 วัน)

  ■ คอนเสอร์ท LOVEiS Special DOJO-B5 
Super ติ่ง Home Coming Live Concert 
27 ธ.ค. เวลา 19.00น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า      
เมืองทองธานี บัตรราคา 4,000, 3,500, 
3,000, 2,500, 1,500 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ทการกุศล Khaoyai Carity Music                                             
Fest: โจ-ก้อง, Shine, Zeal, Blackhead, 
ปั่น ไพบูลย์เกียรติ, อ.ธนิสร์, โอ้ The Olarn  
Project และหรั่ง ร็อคเคสตรา 3 ม.ค. 2558                       
เวลา 17.30-24.00น. ณ สนามฟุตบอลล์ 
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา บตัรราคา 800 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “หล่อมากมาก” 31 ม.ค. 2558 
เวลา 14.00น. และ19.00น. ณ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี บัตรราคา 4,000, 3,000, 
2,500, 2,000, 1,500 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท B for Valentine Concert  
7 ก.พ. เวลา 19.00น. ณ ธันเดอร์โดม 
เมืองทองธานี บัตรราคา 3,500, 3,000, 
2,500, 1,800 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท One Direction The On The 
Road Again 2015 Tour 14 มี.ค. 2558 
เวลา 20.00น. ณ สนามราชมังคลากีฬา
สถาน บัตรราคา 10,000 (VIP), 5,500, 
4,500, 3,500 และ 1,800 บาท
*ทุกรายการสามารถติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่    
Thaiticketmajor ทุกสาขา

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ 
วันที่ 5 ธ.ค. ตรงกับวันพ่อแห่งชาติ และ 29 
ธ.ค. 2557 ถึง 1 ม.ค.2558

ธันวาคม ที่ BiTec บางนา ห้อง 
MR 215 นะคะ

งานที่ 3                            
งาน Electronica                     
Showcase                           
22 ธันวาคม 2557                  
ถึง 4 มกราคม 2558 

งานนี้ที่ตอนแรกจะจัดกัน
เดือนมิถุนายน 2557 ที่

ผ่านมา แต่เนื่องด้วยติด
เหตุการณ์บ้านเมือง จึงย้ายมา
จัดช่วงส่งท้ายปี 2557 ต่อเนื่อง
ไปต้นปี 2558 

โดยงานนี้จัดกันในวันที่ 22 
ธันวาคม 2557-4 มกราคม 
2558 ณ พื้นที่ Royal Paragon 
Hall ชั้น 5 Siam Paragon 
ซึ่งทราบกันดีนะคะว่า เป็น
งานที่รวมเอาสินค้าทางหมวด
อีเล็คทรอนิคส์มากมาย ตั้งแต่ 
White Goods ตู้เย็นเครื่องซัก
ผ้า เตารีด ฯลฯ ที่หลากหลาย
ไปจนถึงสินค้าไฮ-เทค ทางด้าน
ภาพและเสียง ทั้งจอภาพและ
เครื่องเสียง ซึ่งก็เป็นประจ�า
ของเราทุกปีที่จะขนสินค้าของ
เราไปออกงานกันเต็มที่ พร้อม
มีเงื่อนไขพิเศษมากมายก่ายกอง    
จ�ากันไม่หมด จากบัตรเครดิท
หลากหลายที่ไปร่วมงานกัน 

เรียกว่าใครเน้นลด แลก แจก 
แถม On Top และผ่อน 0%  
จากบัตรเครคิทต่างๆก็ต้องไม่
พลาดงานนี้เด็ดขาดนะคะ

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

และนั้นก็เป็นทั้งหมดสามงาน
ใหญ่ๆประจ�าเดือนนี้นะคะ 

และที่ต้องไม่ลืมว่า ตอนนี้เรา
ก็อยู่ในช่วงเวลาหฤหรรษ์ส่งท้าย
ปี Conice Happy Days 2014 
กันอยู่ที่สินค้าทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุก
สาขา ของเรามีราคาสุดแสนจะ
พิเศษให้ท่านเลือกซื้อเลือกหาไปได้
จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2558

เอาเป็นว่า สะดวกทีไ่หน จะ                            
ไปสาขาตัวแทนจ�าหน่ายใกล้บ้าน                             
หรอืจะไปดกูนัท่ีงาน THE Show / 
Paragon หรอืจะรอดขูองเกรด B                                 
จากงาน Open House กเ็ป็นว่า                                     
ได้หมดค่ะ เดอืนธนัวาคมน้ีทัง้                              
เดอืน มแีต่สนิค้าราคาพเิศษสดุ
แสนในทกุรปูแบบให้ท่านเลอืกส่ง
ท้ายปีกนัอย่างมีความสขุทีส่ดุนะคะ

สุดท้ายนี้ พวกเราชาวคณะ 
Conice ต้องกราบขออวยพร
สมาชิกทุกท่าน ให้มีความสุข
สวัสดีในปีใหม่ 2558 ที่จะถึง
นี้ด้วยค่ะ 

สวัสดีปีใหม่แล้วพบกันปีหน้า 
2558 นะคะ

  ■ Chiang Mai Jazz 
Festival

  ■ The Olarn  Project

  ■ One Direction
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สินค้าใหม่ ตกรุ่น
สภาพ 100%

LOUDSPEAKERS

PSB Custom Sound M6x6.1
จ�ำนวน 4 ตัว
9,500.- (4 ตัว)
จากราคาปกติ 18,000.-บาท
PSB CW383
จ�ำนวน 2 ตัว
12,000.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 24,000.-บาท
PSB CWS8
จ�ำนวน 1 ตัว
9,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 20,000.-บาท
PSB Image S50 (Blk)
จ�ำนวน 1 คู่
13,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 36,000.-บาท
PSB Platinum M2 (Chy)
จ�ำนวน 1 คู่
35,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 123,000.-บาท
PSB Platinum S2 (Dark)
จ�ำนวน 1 คู่
35,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 115,000.-บาท

PSB Platinum T6 (Chy)
จ�ำนวน 2 คู่
99,000.- (2 คู่)
จากราคาปกติ 300,000.-บาท
PSB VS300 (Blk)
จ�ำนวน 2 ตัว
9,900.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 31,000.-บาท
PSB VS300 (Silver)
จ�ำนวน 2 ตัว
9,900.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 31,000.-บาท
PSB VS400 (Blk)
จ�ำนวน 2 ตัว
15,900.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 95,000.-บาท
PSB GB1 (Blk)
จ�ำนวน 3 คู่
9,900.- (3 คู่)
จากราคาปกติ 25,000.-บาท
NHT SuperOne Xu (Blk)
จ�ำนวน 2 คู่
11,000.- (2 คู่)
จากราคาปกติ 23,000.-บาท
NHT SuperOne Ci
จ�ำนวน 1 คู่
17,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 34,000.-บาท

NHT Evolution L5 (Wht)
จ�ำนวน 1 ตัว
15,000.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 62,000.-บาท
NHT Evolution M5
จ�ำนวน 2 ตัว
15,000.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 32,000.-บาท
NHT Evolution B5 L,R/B
จ�ำนวน 1 คู่
14,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 35,000.-บาท

SUB-WOOFER

PSB SSE300
จ�ำนวน 1 ตัว
6,000.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 20,000.-บาท
PSB SubSonic 5i (Sen)
จ�ำนวน 1 ตัว
9,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 24,500.-บาท
PSB Alpha Sub Zero i(Blk)
จ�ำนวน 5 ตัว
7,900.- (5 ตัว)
จากราคาปกติ 17,500.-บาท
Velodyne MicroVee (Blk)
จ�ำนวน 1 ตัว
19,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 40,000.-บาท

Velodyne WIC-10E (Blk)
จ�ำนวน 1 ตัว
23,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 40,000.-บาท

สินค้าเกรด B / มีต�าหนิ

PREAMPLIF I ER

NAD 117
จ�ำนวน 7 เครื่อง
9,900.- (4 เครื่อง)
จากราคาปกติ 36,000.-บาท
NAD 118
จ�ำนวน 3 เครื่อง
15,000.- (3 เครื่อง)
จากราคาปกติ 83,000.-บาท
NAD 162
จ�ำนวน 1 เครื่อง
12,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 27,000.-บาท

POWER-AMP.

NAD 2100
จ�ำนวน 1 เครื่อง
8,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 17,800.-บาท
NAD C 275BEE
จ�ำนวน 2 เครื่อง
36,900.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 62,000.-บาท
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  ■ PSB SubZero i Subwoofer

  ■ NAD Stereo Integrated Amplifier C 326BEE

  ■ NAD Compact Disc Player C 545BEE

  ■ NAD AV Surround Sound Receiver T 747

  ■ NAD AV Surround Sound Receiver T 765

  ■ NAD AV Surround Sound Receiver T 775

  ■ Velodyne CHT-8Q Subwoofer
  ■ NHT Classic Absolute Zero   ■ PSB Alpha LR1 Monitor Speaker

  ■ PSB Alpha Intro CLR Center Speaker

NAD S250
จ�ำนวน 1 เครื่อง
49,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 123,500.-บาท
NAD 902
จ�ำนวน 1 เครื่อง
9,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 25,000.-บาท

I NTEGRATED AMP.

NAD C 326BEE
จ�ำนวน 3 เครื่อง
13,000.- (3 เครื่อง)
จากราคาปกติ 23,000.-บาท
NAD C 372
จ�ำนวน 1 เครื่อง
15,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 38,000.-บาท

NAD C 356BEE
จ�ำนวน 2 เครื่อง
19,900.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 31,500.-บาท
NAD C 375BEE
จ�ำนวน 5 เครื่อง
41,900.- (5 เครื่อง)
จากราคาปกติ 69,000.-บาท
NAD M3
จ�ำนวน 1 เครื่อง
80,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 150,000.-บาท

TUNER

NAD C 425
จ�ำนวน 1 เครื่อง
4,900.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 10,600.-บาท

NAD C 426
จ�ำนวน 2 เครื่อง
5,500.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 11,500.-บาท

CD RECE IVER

NAD VISO THREE
จ�ำนวน 3 เครื่อง
15,900.- (3 เครื่อง)
จากราคาปกติ 40,000.-บาท

CD/SACD PLAYER

NAD M5
จ�ำนวน 5 เครื่อง
49,000.- (5 เครื่อง)
จากราคาปกติ 97,000.-บาท

CD PLAYER

NAD C 515BEE
จ�ำนวน 4 เครื่อง
6,900.- (4 เครื่อง)
จากราคาปกติ 12,900.-บาท
NAD C 545BEE
จ�ำนวน 2 เครื่อง
12,000.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 25,000.-บาท
NAD C 542
จ�ำนวน 1 เครื่อง
10,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 21,500.-บาท
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RECE IVER

NAD T 747
จ�ำนวน 9 เครื่อง
15,000.- (9 เครื่อง)
จากราคาปกติ 67,000.-บาท
NAD T 748
จ�ำนวน 5 เครื่อง
16,000.- (5 เครื่อง)
จากราคาปกติ 44,000.-บาท
NAD T 765
จ�ำนวน 3 เครื่อง
31,900.- (3 เครื่อง)
จากราคาปกติ 138,000.-บาท
NAD T 775
จ�ำนวน 6 เครื่อง
41,900.- (6 เครื่อง)
จากราคาปกติ 152,000.-บาท
NAD T 785
จ�ำนวน 1 เครื่อง
59,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 188,000.-บาท

DVD/CD RECE IVER

NAD VISO TWO
จ�ำนวน 1 เครื่อง
15,900.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 45,000.-บาท

SURROUND RECE IVER

NAD VISO FIVE
จ�ำนวน 4 เครื่อง
19,900.- (4 เครื่อง)
จากราคาปกติ 54,000.-บาท

SUB-WOOFER

PSB Alpha Sub Zero i (Blk)
จ�ำนวน 1 ตัว
5,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 17,500.-บาท
Velodyne Impact 10 (Chy)
จ�ำนวน 1 ตัว
6,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 19,000.-บาท

Velodyne Impact 10 (Blk)
จ�ำนวน 1 ตัว
6,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 19,000.-บาท
Velodyne CHT-8R (Chy)
จ�ำนวน 2 ตัว
7,000.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 20,000.-บาท
Velodyne CHT-8Q (Chy)
จ�ำนวน 1 ตัว
7,000.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 22,000.-บาท
Velodyne CHT-10 (Blk)
จ�ำนวน 1 ตัว
9,000.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 34,600.-บาท
Velodyne CHT-10Q (Chy)
จ�ำนวน 1 ตัว
13,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 28,000.-บาท
Velodyne CHT-12R (Chy)
จ�ำนวน 1 ตัว
17,000.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 32,000.-บาท
Velodyne CHT-15R (Blk)
จ�ำนวน 1 ตัว
29,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 49,000.-บาท
Velodyne SPL-800R (Blk)
จ�ำนวน 1 ตัว
23,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 53,500.-บาท
Velodyne SPL-1000R (Blk)
จ�ำนวน 1 ตัว
29,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 62,000.-บาท
Velodyne SPL-1000R (Chy)
จ�ำนวน 1 ตัว
29,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 62,000.-บาท
Velodyne SPL-1200 (Chy)
จ�ำนวน 1 ตัว
35,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 88,000.-บาท

Velodyne DD-10 (Blk) 
จ�ำนวน 1 ตัว
79,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 130,000.-บาท
Velodyne DD-10 (Chy) 
จ�ำนวน 2 ตัว
82,900.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 135,000.-บาท
Velodyne DD-12 (Blk) 
จ�ำนวน 1 ตัว
89,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 145,000.-บาท
Velodyne DD-12 (Chy) 
จ�ำนวน 1 ตัว
92,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 150,000.-บาท
Velodyne DD-18 (Blk) 
จ�ำนวน 1 ตัว
119,000.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 195,000.-บาท

LOUNDSPEAKERS

NHT VS 1.4 (Blk)
จ�ำนวน 5 ตัว
6,900.- (5 ตัว)
จากราคาปกติ 23,400.-บาท
NHT VS 1.4 (Wht)
จ�ำนวน 1 ตัว
6,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 23,400.-บาท
NHT Super Zero 2.0 (Blk)
จ�ำนวน 24 ตัว
3,000.- (24 ตัว)
จากราคาปกติ 5,500.-บาท
NHT Classic Two (Blk)
จ�ำนวน 1 คู่
20,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 38,000.-บาท
NHT Classic Three (Blk)
จ�ำนวน 1 คู่
30,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 50,000.-บาท/คู่
NHT Absolute Zero (Dark)
จ�ำนวน 1 คู่
15,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 25,200.-บาท/คู่
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PSB CHS80
จ�ำนวน 1 ตัว
35,000.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 126,000.-บาท
PSB Alpha Intro LR (Blk)
จ�ำนวน 1 คู่
3,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 9,000.-บาท
PSB Alpha Intro LR1 (Blk)
จ�ำนวน 2 คู่
3,000.- (2 คู่)
จากราคาปกติ 9,000.-บาท
PSB Alpha B1 (Chy)
จ�ำนวน 3 คู่
5,900.- (3 คู่)
จากราคาปกติ 11,500.-บาท
PSB Alpha T1 (Sen)
จ�ำนวน 1 คู่
6,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 25,700.-บาท
PSB Synchrony One (Chy)
จ�ำนวน 1 คู่
91,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 154,000.-บาท
PSB Synchrony Two B (Chy)
จ�ำนวน 1 คู่
30,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 51,000.-บาท
PSB Platinum M2 (Chy)
จ�ำนวน 1 คู่
30,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 123,000.-บาท
PSB Platinum S2 (Dark)
จ�ำนวน 1 คู่
29,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 115,000.-บาท
PSB Platinum T8 (Chy)
จ�ำนวน 1 คู่
109,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 345,000.-บาท
PSB Image B4 (Chy)
จ�ำนวน 3 คู่
4,000.- (3 คู่)
จากราคาปกติ 14,000.-บาท

PSB Image T5 (Chy)
จ�ำนวน 1 คู่
15,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 42,000.-บาท
PSB Image B6 (Chy)
จ�ำนวน 2 คู่
11,900.- (2 คู่)
จากราคาปกติ 20,000.-บาท

I POD DOCK SPEAKER

NAD VISO 1 (Wht)
จ�ำนวน 3 ตัว
9,900.- (9 ตัว)
จากราคาปกติ 37,000.-บาท
NAD VISO 1 (Blk)
จ�ำนวน 10 ตัว
9,900.- (10 ตัว)
จากราคาปกติ 37,000.-บาท

CENTER

PSB Synchrony One C (Chy)
จ�ำนวน 1 ตัว
36,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 62,000.-บาท
PSB Image C4 (Chy)
จ�ำนวน 1 ตัว
6,000.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 12,000.-บาท
PSB Alpha Intro LCR (Wht)
จ�ำนวน 2 ตัว
2,000.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 7,200.-บาท
PSB Alpha Intro LCR (Blk)
จ�ำนวน 1 ตัว
2,000.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 7,200.-บาท
NHT Clsssic Two C (Blk)
จ�ำนวน 1 ตัว
20,000.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 31,500.-บาท
NHT Clsssic Two C (Dark)
จ�ำนวน 1 ตัว
20,000.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 31,500.-บาท
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Bluesound               
Audio Ecosystem                         
So Long, Sonos!                                           
จาก The Absolute Sound                                                                                                                       
โดย Spencer Holbert                                                                       
■  องอาจ บุตรเริ่ม - แปล

Bluesound คืออะไร?

แม้ Bluesound จะเป็น
ชื่อใหม่ในโลกเครื่องเสียง แต่ 
Lenbrook ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ 
NAD, PSB และรวมทั้ง Blue-
sound มีประวัติศาสตร์มาอย่าง
ยาวนานในฐานะผู้ออกแบบ,    
ผู้ผลิตเครื่องเสียงและล�าโพง
คุณภาพสูงในราคาที่ทุกคนซื้อหา
ได้ หัวใจของ Bluesound ยืนอยู่                               
บนแนวทางออกแบบตามปรชัญา                         
ของ Paul Barton ผู้ก่อตั้ง PSB 
และวิศวกรแห่ง NAD Electronics                               
ภายใต้กองก�าลังสนับสนุนอัน
ทรงพลังเช่นนี้ ช่วยส่งเสริม 
Bluesound เดินหน้าคว้าชัยได้
อย่างน่าทึ่ง Bluesound “Eco-
system” ประกอบขึ้นจากอุปกรณ์
ห้าชิ้นดังนี้: Node, Powernode, 
Vault, Duo และ Pulse เนื่อง
ด้วย Node และ Powernode มี
อะไรที่เหมือนๆกัน ต่างแต่เพียง
ภาคขยายเสยีงใน Powernode มี
ให้มากกว่า ดังนั้นในการทดสอบ
นี้ผู้ทดสอบได้กระท�ากับอุปกรณ์
ทุกชิ้นเว้นแต่ Node ชิ้นเดียว

Bluesound Vault 

Bluesound Vault เป็น

ในอดีตระบบเสียงแบบ multi-
zone ไม่เพียงแต่มีราคาแพง                  

ลิ่ว ยังเป็นภาระ น�าความยุ่งยาก                         
มาสู่ผู้สนใจในทุกๆทาง เริ่ม
ตั้งแต่ขั้นตอนเลือกซื้อ ขั้นตอน
ติดตั้งก็ต้องการทีมติดตั้งที่มี
ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ การ
เดินสายสัญญาณเชื่อมระบบ
ที่กินเวลานาน รวมถึงสารพัด 
“multi…” ต่างๆ เช่น multi-zone 
rack preamps, multi-amps, 
multi-sources, multi-speakers, 
แป้นควบคุมฝังผนัง และสาย
สัญญาณ-สายล�าโพงนับสิบนับ
ร้อยเส้น เสร็จแล้วปฏิบัติการ
ดังกล่าวได้เปลี่ยนลุคภายใน
บ้านของคุณไปจากเดิม ดังนั้น               
บริษัทเครื่องเสียงรายหนึ่ง
ชื่อ Sonos ก่อตั้งในปี 2002 ได้

ออกแบบระบบเสียงมัลติ-โซน ที่
ติดตั้งได้ง่าย และมีราคาถูกกว่า                  
ออกสู่ตลาด อย่างไรก็ตามแม้
ระบบดังกล่าวจะใช้การเชื่อมต่อ
ไร้สายและเน้นความสะดวกใน
การติดตั้งใช้งานเช่นสมัยนิยม
แล้วก็ตาม กระนั้นคุณภาพ
ไม่เหนือไปกว่าที่ได้รับจาก CD 
และ MP3 และน�้าเสียงที่ได้ร�่าๆ
จะด้อยกว่าด้วยซ�้า แล้วถ้าจะ
รวมเอาคุณสมบัติการเชื่อมต่อ
ไร้สาย ระบบเสียงรายละเอียด
สูง เข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับชุด
เครื่องเสียงในอดีตล่ะสามารถ
ท�าได้ไหม? แน่นอน เหล่านี้มีอยู่
พร้อมสรรพใน Bluesound ซึ่งให้
ผลลัพธ์อันเป็นสัจจะแห่ง High-
End Audio พร้อมการเชื่อมต่อที่
สอดรับกับศตวรรษที่ 21

  ■ Bluesound Vault
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เพื่อนรักคนใหม่ของผู้ทดสอบ
ตลอดสามเดือนที่ผ่านมา เป็น
ทั้งมิวสิค เซิร์ฟเวอร์, ฮาร์ดไดรว์             
และซีดี ริปเปอร์ ผนึกรวมอยู่
ในกล่องที่ออกแบบมาอย่างดี                
ฮาร์ดไดรว์มีความจุ 1TB ท�า 
ก็อปปีย์ข้อมูล (CD Ripping) 
สะดวกคล่องตัว หลังจากสอด
แผ่นแผ่นซีดีเข้าเครื่อง การ                           
ก็อปปีย์จะมีขึ้นภายในเวลาไม่
เกิน 5 นาที พร้อมๆกับท�าการ
ค้นหาภาพปกอัลบัมและข้อมูล  
อื่นๆไปด้วยอัตโนมัติ เสร็จแล้ว                         
เครือ่งจะคายแผ่นออกมา ส�าหรบั                              
ท่านที่สะสมแผ่นซีดีไว้มากมาย
และต้องการท�าส�าเนาเก็บไว้ใน
เซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการ
ใน Vault อ�านวยประโยชน์และ    
ให้ความคล่องตัวสูงกว่าระบบอื่น
ที่เป็น Computer-Based ใน
ขณะที่การริพแผ่นซีดีแม้จะช้า
กว่าการใช้คอมพิวเตอร์ แต่การ
ที่เราไม่ต้องไปท�าอะไรอีกเลย
หลังจากป้อนแผ่นซีดีเข้าเครื่อง
เท่ากับช่วยประหยัดเวลาได้มาก
ทีเดียว

ใช่เพียงล�าพังการริพแผ่น             
ซีดีที่คล่องตัวเท่านั้น ใน
กระบวนการรวบรวมและจัด
ระเบียบเพลงก่อเกิดประโยชน์

และให้ความคล่องตัวสูง ยามใช้
งานก็ง่ายดายเป็นอีกหนึ่งความ
สามารถที่ Vault มีให้ คือมัน
สามารถเข้ามาจัดระเบียบข้อมูล
เพลงที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ทดสอบ (Spencer Holbert - 
ผู้ถอดความ) ที่ถ่ายส�าเนาจาก 
(rip) แผ่นซีดีในคอลเล็คชันเก็บไว้
ใน Network Attached Storage 
(NAS drives) ได้สะดวกง่ายดาย 
เพียงแค่เชื่อม Vault เข้ากับ 
เน็ทเวิร์คด้วยสาย Ethernet 
(ตามเจตจ�านงค์ของ Vault เพื่อ
ให้การถ่ายทอดสัญญาณ High-
Res เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ) 
มันก็มองเห็น NAS Drives ทันที 
และหลังจากท�าการ re-index 
music collection หรือเรียง
ล�าดบัเพลงใหม่ ด้วย Bluesound 
App บน iPad เครื่องก็เริ่ม
ท�างานทันทีโดยใช้เวลาไม่เกิน 
20 นาทีส�าหรับเพลงที่มีอยู่กว่า
หมื่นเพลง ทั้งส่วนที่เก็บไว้ในตัว 
Vault  และใน NAS Drivers ที่มี
อยู่ทุกตัว ช่วยให้ผู้ทดสอบค้นหา
เพลง และสร้าง playlists ท�า 
Stream Music ป้อนการท�างาน
ให้เครือข่าย Bluesound ทุกตัว
ได้ทันที มีเอาท์พุทให้ External 
DAC ทางช่อง Optical และรวม

ขั้นตอนติดตั้งใช้งาน 
สามารถวาง Vault ไว้บริเวณ
ส่วนไหนของห้องก็ได้ ขอเพียง
สามารถเชื่อมต่อเข้ากับสาย 
Ethernet และในกรณีต้องการ
ใช้งานร่วมกับ DAC ในชุด
เครื่องเสียง Vault ก็ท�างานได้
อย่างเงียบสงัด กลไกใน NAS 
Drives ซะอีกที่ส่งเสียงรบกวน
ดังกว่า ยิ่งในระบบ multi-drive 
ซึ่งประกอบด้วย hard drives 
หลายตัวอย่างใน Drobos ของผู้
ทดสอบที่ต้องพึ่งพาพัดลมระบาย
ความร้อน มีเสียงรบกวนดังมาก
จนยากจะยอมรับได้  Vault ไม่
เคยท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้ง
เงียบและเย็น สามารถหลบมุม
ตรงไหนก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องมี
คีย์บอร์ดหรือมอนิเตอร์แสดงผล           
ในขณะติดตั้ง ท�านองเดียวกับ 
Mac Mini และสามารถท�าสตรีม            
ไฮ-เรส ออดิโอ แจกจ่ายให้กับ
อุปกรณ์อื่นๆได้โดยปราศจาก
อุปสรรค ด้วยความสัตย์ ทุกวันนี้
ผู้ทดสอบมี Vault ประจ�าบ้าน ไม่
คิดว่าจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีมัน 
สุดท้ายของเล่นชิ้นนี้ ให้ทุกสิ่งที่
ต้องการโดยไม่ท�าให้งบประมาณ
บานปลาย

Bluesound Powernode

ผู้คนส่วนใหญ่อยากมีห้องที่
สามารถฟังเพลงได้มากกว่าหนึ่ง
ห้องขึ้นไป นั่นหมายถึงว่าใน
สถานการณ์ปกติต้องจ่ายเงินค่า
เครื่องเสียงทั้งระบบและอุปกรณ์
ส่วนพ่วงเพิ่มอีกชุด Bluesound 
Powernode จะช่วยให้ทุกอย่าง
ง่ายขึ้น ในเครื่องประกอบด้วย
อนิตเิกรตเตด แอมป์ การเชือ่มต่อ  
ไร้สาย (หรอื Ethernet) และระบบ
จดัการเพลงไว้ในตวั Powernode มี
ทุกสิ่งเหมือนกับ Vault เพียงแต่
ไม่มี CD และ Internal Storage 
เมื่อเชื่อมต่อกับเน็ทเวิร์ค เปิด 
Bluesound App เจ้า Power-
node จะท�าการเชื่อมต่อและเล่น

ถึงการป้อน Stream Music ไป
ยังอุกรณ์อื่นๆที่ต้องการผ่าน
ทาง iPad App

Vault ติดตั้ง DAC รองรับ
สัญญาณ PCM Audio ได้สูง
ถึง 192kHz/24-bit ยังพบว่ามี    
อะนาล็อก เอาท์พุท แบบไฮ-เรส
ให้ด้วย ผู้บริโภคจึงสามารถดึง
สัญญาณป้อนให้ชุดอ้างอิงอื่นได้
หากต้องการ

ยิ่งกว่านั้น Vault ยังเปิด                            
พื้นที่ไว้ส�าหรับรองรับ Stream 
Internet Radio อย่าง Radio, 
Slacker และ Tune In ได้ดี
เท่าๆกับเครือข่ายให้บริการ 
Streaming Music ในกลุ่ม 
Qobuz, Deezer, Wimp (ราย
หลัง เป็นบริษัทให้บริการ 
Streaming Music ในกลุ่ม   
ประเทศสแกนดิเนเวีย เยอรมนี 
และยุโรปบางประเทศ - ผู้ถอด
ความ, ยังไม่เปิดให้บริการใน
สหรัฐอเมริกา) และ Spotify          
แม้ว่าคุณภาพของวิทยุทาง   
อินเตอร์เน็ทยังไม่เข้าถึง                            
มาตรฐานไฮ-เรส แต่ก็ดีพอ
ส�าหรับการติดตามข่าวสาร
บ้านเมืองยามเช้า หรือความ
เคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงของ
ดนตรีใหม่ๆได้ทันสถานการณ์ 

  ■ Bluesound Powernode
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เพลงจาก NAS Drives ได้ทันที 
ภายใต้การควบคุมด้วยแอพ
ตัวเดียวกัน ท�าให้ Vault และ 
Powernode สามารถท�างาน
ร่วมกัน หรือแยกท�างานเดี่ยวๆ
ก็ได้เช่นกัน 

เพียงแค่เพิ่มล�าโพงเข้าไป 
จะเป็นชนิด 150 วัตต์/8 โอห์ม 
หรือ 80 วัตต์/4 โอห์ม ภาค
ขยายเสียงแบบ Direct Digital 
ใน Powernode ซึ่งออกแบบ
โดย NAD ก็สามารถขับน�า้เสียง
ที่ฉ�่าหวานถึงเพลงร็อคได้อย่าง
สนุกสนาน นอกจากนี้ Power-
node  ยังมีช่อง Sub-Woofer 
Out ซึ่งสามารถเชื่อมเข้ากับ
ล�าโพงในระบบ 2.1 ได้อย่าง
มีพลัง

ผู้ทดสอบได้เชื่อม Pow-
ernode เข้ากับชุดล�าโพง 
Bluesound Duo ซึ่งประกอบ
ด้วยล�าโพงวางหิ้งหนึ่งคู่ และ
สับ-วูฟเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว/280 
วัตต์อีกหนึ่งตู้ ล�าโพงนี้ออกแบบ
และผลิตให้โดย PSB ผู้ทดสอบ
ได้ติดตั้ง Powernode เข้ากับ
ชุดล�าโพง Duo ไว้ในหลายห้อง 
การติดตั้งมีความสะดวกอย่าง
มาก แค่เสียบปลั๊ก Powernode, 
เชื่อมต่อ Duo จากนั้นจึงออก
ค�าสั่งท�า Streaming เพลงผ่าน 
Bluesound App ก็สามารถฟัง
เพลงที่ชอบจากวิทยุอินเตอร์เน็ท 
หรือจากบัญชีเพลงที่เก็บไว้เครื่อง 
Vault หรือ NAS Drives เครื่อง
อื่นๆได้ตามต้องการ ในการ
ใช้งานร่วมกันโดยท�า Stream-
ing ผ่าน Vault เพื่อส่งต่อไปยัง
ซิสเต็มหลัก, ถึง Powernode 
และต่อไปยัง Pulse (ซึ่งจะกล่าว
ถึงในตอนหลัง) และอาศัยระบบ
ควบคุมไร้สายในลักษณะของ
การเดินวนรอบบ้าน การท�า
หน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่น โวลูม
เสียงท�างานเป็นปกติ การเลือก
แทร็คเพลง และการเลือกแหล่ง
รายการถูกต้องแม่นย�า ท่าน

สามารถควบคุมสั่งงานแหล่ง
โพรแกรมที่ต่อเชื่อมเข้ากับ 
Powernode ได้อย่างคล่องตัว 
เช่นอยากฟังเพลงแจสส์ในห้อง
ครัว ฟังเพลงบลูส์ที่ลานโล่ง
หลังบ้าน และฟังเพลงคลาสสิค 
แบบไฮ-เรสกับชุดเครื่องเสียง
หลัก คุณสามารถท�าสิ่งเหล่า
นี้ได้อย่างอิสระและง่ายดายด้วย 
Bluesound Powernode หรือ
แม้แต่การท�าสตรีมดนตรีแบบ
ไฮ-เรส ให้กับทุกห้องฟังล้วนอยู่
ในวิสัยไม่เกินเลย

Powernode รวมอนิตเิกรตเตด      
แอมป์ ระบบดิจิทัลคุณภาพ
ดีเยี่ยมเอาไว้ในตัว มันมาพร้อม
กับราคาที่สูสีพอฟัดพอเหวี่ยงกับ
คู่แข่ง ด้วยคุณสมบัติของภาค
ขยายเสียงคุณภาพสูงที่ออกแบบ
โดย NAD และความสามารถใน
การท�าสตรีมสัญญาณดนตรีแบบ
ไฮ-เรส 192kHz/24-bit ไม่เพียง
แต่จะบดบังรัศมีของบรรดาคู่แข่ง
ลงไป มันยังช่วยให้คุณบอกลา 
Sonos ได้โดยไม่ลังเล ที่ $699 
เป็นราคาที่บอกให้รู้ว่า Power- 
node นั้นถูกอย่างไม่น่าเชื่อ 
และเป็นตัวเร่งให้เกิดการตัดสิน
ใจได้ง่ายขึ้น ส�าหรับใครที่มีชุด
เครื่องเสียงอยู่แล้ว และต้องการ

คุณสมบัติการสตรีม และระบบ
จัดการเพลงที่เป็นระบบ แนะน�า
ให้เติม Node ซึ่งมีต้นทุนเพียง 
$499 คุณก็สามารถใช้งาน
คุณสมบัติทุกอย่างที่มีอยู่ใน 
Powernode เพียงแต่ภาคขยาย
ลดทอนลงไปครึ่งหนึ่ง

Bluesound Pulse  

Bluesound Pulse ไม่ได้เป็น
สนิค้าในแบบ Lifestyle แต่เพยีง
อย่างเดยีว มนัคอืทกุสิง่ทกุอย่าง
ทีค่ณุต้องการใช้ประโยชน์จาก
เสยีงเพลงทีร่วมอยูใ่นกล่อง
เดยีวกนั เริม่ต้นจากภาคขยาย
เสยีง Direct Digital เช่นเดยีว
กบั Powernode พร้อมด้วย DAC 
ชนดิ 25-bit/844kHz ล�าโพง                                
ไฮ-เอน็ด์ และรองรบัการ 
streaming สญัญาณดนตรแีบบ
ไฮ-เรสจาก Vault หรอื NAS 
Drives ในโครงข่ายไร้สายได้
โดยตรง น�า้เสยีงของ Pulse ยอด
เยีย่มในแบบทีค่วรจะเป็น อย่า
คาดหวงัจะได้สมัผสัคณุภาพเสยีง
แบบสามมติ ิแต่ถ้าต้องการเสยีง
ดนตรคีณุภาพสงู แขกทกุคน
ทีร่่วมงานรอบเตาป้ิงบาร์บคีวิใน
สวนหลงับ้านจะพลอยต้องมนต์
เสน่ห์ของ Pulse กลบัไปทกุราย 

แค่เสียบปลั๊กไฟ  เชื่อมต่อ
กับ Bluesound App บวกขั้น
ตอนเซ็ทอัพที่ไม่ยุ่งยาก ไม่นาน
เกินห้านาทีคุณก็สามารถเลือก
ฟังเพลงทีใ่ช่ในสไตล์ทีช่อบได้ทนัที 
และถ้าต้องการโยกย้ายใช้งาน
ต่างห้อง ล�าบากแค่เพียงถอด
ปลั๊กแล้วกระเตงมันไปกับคุณ 
และมนัจะท�าการเชือ่มต่ออตัโนมตัิ
เมื่อน�ามันเสียบเข้ากับปลั๊กไฟ
อีกครั้ง ภายในเสี้ยวนาที เช่น
เดียวกันคุณสามารถน�ามันเข้า
กลุ่มกับ Bluesound ชิ้นอื่นๆ
ร่วมเล่นเพลงเดียวกันในทุกห้อง 
หรือจะใช้งานจากหลากแหล่ง 
โพรแกรม ต่างรูปแบบดนตรีได้
ดังใจปรารถนาทุกประการ

Bluesound Duo 

Bluesound Duo เป็นชุด
ล�าโพงแบบ 2.1 ที่ประกอบรวม
เป็นส่วนหนึ่งของ Bluesound 
Ecosystem ที่ราคา $999 คงไม่
ได้เป็นตวัเลือกทีถู่กทีสุ่ดในการน�า
เข้าชุดร่วมกับ Powernode แต่
สิ่งที่คุณจะได้รับคือคุณสมบัติ
การกระจายเสียงคุณภาพสูง 
ท�างานสอดประสานกับ Power-
node ที่เป็นเทคโนโลยีและงาน
ออกแบบของ NAD ได้อย่าง

  ■ Bluesound Pulse
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กลมกลืน สับ-วูฟเฟอร์ขนาด 8 
นิ้วสามารถรองรับก�าลังได้สูงถึง 
250 วัตต์ เพียงพอส�าหรับการ
เติมเต็มเสียงให้ห้องฟังได้โดยไม่
พร่องหล่น (มี digital equaliza-
tion ใน Powernode ไว้ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับล�าโพง 2.1 
ได้ด้วย)

 ทางผู้ทดสอบได้ติดตั้ง 
Powernode และเซ็ทชุดล�าโพง 
Duo แบบ Nearfield ไว้บนโต๊ะ
ท�างานหนึ่งชุด ในห้องนอนหนึ่ง
ชุด และห้องนั่งเล่นอีกหนึ่งชุด 
คุณภาพเสียงที่ได้ไม่ท�าให้ผิดหวัง 
(เป็นความคาดหวังที่มีที่มาจาก 
PSB ผู้ออกแบบ) โดยเฉพาะ
กับการฟังในระยะใกล้ สามารถ
สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของ
เวทีเสียง และจับต�าแหน่งชิ้น
ดนตรีจาก Duo ได้อย่างชัดเจน 
รวมถึงความต่อเนื่องของการ
สอดประสานคลื่นเสียงร่วมกับ     
สับ-วูฟเฟอร์ได้เป็นเนื้อเดียวกัน

สิง่หนึง่ทีผู่ท้ดสอบเครือ่งเสยีง                            
รายน้ีให้ความใส่ใจเป็นพเิศษกค็อื 
ความสิน้เปลอืงของพลงังาน เขา
พบว่าในโหมดสแตนด์บาย ตวั                               
สบั-วฟูเฟอร์ใช้ไฟเลีย้งแค่ 0.5 วตัต์                            
เท่านัน้ เขาจงึเปิดสวทิช์อปุกรณ์
ทกุชิน้ในระบบไว้โดยไม่กงัวลต่อ

ทางชุด Bluesound Ecosystem 
ก็สามารถบริหารจัดการได้ด้วย
ตัวเอง

Bluesound Ecosystem                         
สามารถท�างานได้ทัง้แบบต่อเชือ่ม                            
และไม่ต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ท 
ในขณะต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ท                       
ความเรว็สงูจะช่วยให้ผูใ้ช้สามารถ                           
ฟังเพลงจากวิทยุอินเตอร์เน็ท
และสถานีให้บริการเพลง
อย่าง Spodify ได้อีกหนึ่งช่อง
ทาง ในระบบเชื่อมต่อไร้สาย
ของ Bluesound สามารถเชื่อม
ต่ออุปกรณ์ได้ถึง 8 ชิ้นในคราว
เดียว นับว่ามากพอส�าหรับการ
ใช้งานในครอบครวัทัว่ไป ถ้าคณุมี
คฤหาสน์หลังใหญ่ และต้องการ
ให้ทุกห้องทั้งภายในและนอก
อาคารไม่ขาดเสียงดนตรี ยัง
สามารถบริหารจัดการได้เต็ม
พิกัดถึง 34 ชุดอุปกรณ์ เปรียบ
กับสมัยก่อน การติดตั้งระบบ
เสียงในโครงสร้างพื้นที่ขนาด
ใหญ่ถึง 34 ห้องกระจายรอบ
บ้าน คุณต้องมั่นใจว่า routers ที่
ใช้มีความเร็วสูงเพียงพอส�าหรับ
รองรับการสัญจรของสัญญาณ
ได้โดยไม่มีอุปสรรค (ความเร็วไม่
ต�่ากว่า 50Mb/วินาทีหรือสูงกว่า) 
และสายส�าหรับเชื่อมต่อสัญญาณ

อย่างน้อยก็ต้องเป็น CAT6 
Ethernet ถึงตรงนี้ พอมองเห็น
แล้วใช่ไหมว่าต้องใช้เงินในการ
ลงทุนไปเท่าไหร่ ยิ่งหากมอง
ถอยหลังกลับไปเมื่อ 10 ปีก่อน 
คุณภาพก็ไม่ได้ดีไปกว่าเสียงจาก
เครื่องเล่นซีดีความคุ้มค่าอยู่ตรง
ไหน  ในยุคของ Bluesound 
แล้ว ทุกอย่างง่ายขึ้น ต่อให้พื้นที่
ใช้งานกว้างใหญ่เพียงไหนก็ตาม 
ทั้งในแง่ของติดตั้ง ระบบควบคุม
สั่งงาน และการท�า Streaming                   
สัญญาณไฮ-เรสส่งผลให้ Blue-
sound กลายเป็นสินค้าที่ดีพร้อม
ส�าหรับศตวรรษที่ 21 ผลผลิต
ของสองผู้ประกอบการมือดี 
NAD และ PSB คุณย่อมทราบ
ดีว่าสินค้าที่คุณซื้อไปเป็นสินค้าที่
มีคุณภาพสูง

ผูท้ดสอบได้กล่าวสรปุใน
ย่อหน้าสดุท้ายไว้ว่า “ถงึตอน
นีผ้ม (Spencer Holbert) ยงัไม่
คลายความตืน่เต้นจากเสยีงเพลง
ทีไ่ด้จาก Bluesound Ecosystem 
การใช้งานทีส่ะดวกและคล่องตวั
สงูด้วยตวัช่วยสมาร์ทโฟนและ
แอพพลเิคชนัในไอแพด เมือ่
เรว็ๆนี ้ผมตดิสนิใจซือ้บ้านเก่า
ทรง Victorian-Style ทีส่ร้างขึน้
ในปี 1910 มคีวามกงัวลใจว่าจะ
ท�าอย่างไรกบัการเดนิและเจาะ
ช่องร้อยสายสญัญาณบนผนงั ฝ้า
เพดานและตวัอาคารอาย ุ104 ปีที่
สวยงามได้อย่างไร แล้วเป็นไปได้
ไหมถ้าไม่มกีารเดนิสายสญัญาณ 
ไม่มกีารเจาะฝ้า/เพดาน การตดิตัง้
ไม่ต้องกนิเวลาเนิน่นาน (เพยีงไม่
กีช่ัว่โมงแทนทีจ่ะเป็นวนัๆ) ทีส่ดุ 
ผมจงึตดัสนิใจซือ้ชดุ Bluesound 
ทีผ่มได้ท�าการทดสอบ (และเพิม่
เตมิอปุกรณ์บางชิน้เข้าไป) ไว้เป็น
ของตวัเองซะเลย นัน่คอืเหตผุล
ทีบ่อกว่า ท�าไมผมจงึชอบสนิค้า
ชดุนี”้

ขอบคุณ Bluesound และ 
ลาก่อน Sonos

■

มาตรของมเีตอร์ไฟฟ้า อกีครัง้กบั
รปูลกัษณ์ของ Duo งานออกแบบ
ด ีมีคณุภาพสงู ได้มาตรฐาน 
Audiophile ทกุประการ

สรุปส่งท้าย
The Bluesound         
Ecosystem 

Bluesound ทุกชิ้นท�าหน้าที่
ประสานร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยม
ทั้งในรูปแบบโครงข่ายไร้สาย 
และเชื่อมต่อด้วย Ethernet โดย
ทั้งระบบสามารถควบคุมสั่งการ
ผ่านแอพบน tablet และสมาร์ท-            
โฟนได้อย่างคล่องตัว ขณะ
เชื่อมเข้ากับระบบเน็ทเวิร์คใน
บ้าน สามารถท�าสตรีมสัญญาณ
ป้อนให้อุปกรณ์ทุกชิ้นแบบร่วม
แหล่งโพรแกรมเดียวกันหรือ
ต่างแหล่งได้พร้อมๆกัน แต่ละ
ชิ้นสามารถปรับเสียง เลือก
อินพุท ได้เป็นอิสระ และ/หรือ
ท�างานร่วมกันเสมือนเป็นหนึ่ง
เดียวก็ท�าได้ การท�า Streaming 
สัญญาณไฮ-เรสกระจายไปยังทุก
อุปกรณ์เป็นคุณสมบัติพื้นฐาน 
การจัดระเบียบล�าดับการเล่น
เพลงทุกชั้นตอนสามารถสั่งการ
ผ่าน Bluesound App กระทั่ง
การท�างานร่วมกับ NAS Drives 

  ■ Bluesound Duo
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PSB’s Sweet-Sounding Tower Speaker                        
PSB Imagine X1T           
Tower of Power Wows the Audiophiliac                                                                    
ทดสอบโดย Steve Gutenberg / CNET.com                              
■   อธิวัฒน์ - แปล

ผมนั้นใช้งานล�าโพง PSB 
Image T6 เป็นล�าโพง

ประจ�าออฟฟิศที่ CNET นี้มา
ได้นานเป็นปีแล้วเหมือนกัน ซึ่ง
ในตอนนี้ T6 ก็ถึงคราวปิดสาย

กลับท�าออกมาได้น่าฟังกว่า ฟังได้
ลื่นไหล ติดตามได้ง่าย เบสส์
กระชับ กลองแน่น เวทีเสียงลึก
เป็นสามมิติในระดับที่ต้องบอกว่า
ดีที่สุดในระดับราคานี้ก็ว่าได้ 

Daft Punk “Random 
Access Memory” ให้เสยีงทีช่ดั
สดสะใจดกีมาก เสยีงจาก X1T 
นัน้ มคีวามกระจ่างชดัพอทีจ่ะ
ถ่ายทอดเสยีงทีผ่่านการดดัแปลง
มากมายของดนตรอีเีลค็ทรอนคิส์
แนวนีอ้อกมาอย่างชดัเจน จะ
เรยีกว่าฟ้องความเป็นอเีลค็ทรอ-                      
นคิส์ออกมาได้ชดัเจนกค็งไม่ผดิ 
เพราะเวลาเรามาเล่นกบัเพลงที่
เน้นความเป็นธรรมชาตขิองเสยีง
ร้องอย่าง งานล่าสดุของ Norah 
Jones “No Fool, No Fun” เสยีง
กลางของ X1T นัน้ออกมาได้แจ่ม
จรสัมากๆ ให้ความรูส้กึเหมอืน
จรงิเป็นอย่างยิง่ อนัหมายความ
ว่า X1T นัน้ จะให้การถ่ายทอด
เสยีงทีด่จีากการบนัทกึเสยีงทีด่ี
ออกมาได้เป็นอย่างดนีัน่เอง นีค่อื
คณุสมบตัขิองล�าโพงทีใ่ห้ความ
เทีย่งตรงสงู นัน่เอง

ทวทีเตอร์ของ X1T นัน้เป็น
ไทเทเนยีมโดม ขนาด 1 นิว้ ส่วน                                
วูฟเฟอร์ 5.25 นิ้ว อิมพีเดนซ์อยู่
ที่ 8 โอมห์ น�้าหนักราวๆ 38 
ปอนด์ เป็นล�าโพงที่ออกแบบโดย 
Paul Barton ที่เน้นแนวทาง
ในการท�าให้ล�าโพงตอบสนอง
ความถี่ที่เที่ยงตรง ผสมผสานกับ
การทดสอบที่จริงจัง ว่าความถี่
ตอบสนองแบบไหนที่ท�าให้คนฟัง
ชื่นชอบ จากการทดสอบแบบปิด
ตาฟังอันโด่งนั้นเอง

ซีรีส์ Imagine X นั้น ยัง
มีรุ่นอื่นๆให้เลือกอีกหลายรุ่น 
เช่น XB แบบวางหิ้ง Bookshelf 
Speaker ($499/pair), XC 
เซ็นเตอร์ และตั้งพื้นรุ่นใหญ่ 
X2T ซึ่งแนะน�าเลยว่าหากคุณ
มีห้องที่ใหญ่โตมากกว่าปกติ ลอง
ไปฟังรุ่นนี้กันดูได้ครับ

■

การผลิต และมีผู้สืบทอดใหม่มา
ทดแทนกัน ในชื่อ Imagine X 
Series ซึ่งมาคราวนี้ผมก็เลย
ท�าการทดสอบ Imagine X1T 
ซึ่งเป็นล�าโพงตั้งพื้นรุ่นรองท็อพ

ของซีรีส์นี้ดูก่อน
จากการเทยีบดกูนัตวัต่อตวั T6 

นัน้มขีนาดทีส่งูกว่า ใหญ่กว่า X1T 
ซึง่จะว่าไปแล้วหากเอามาเทยีบกนัก็
คงไม่แฟร์เท่าไหร่ แต่สิง่ทีน่่าแปลก
ใจเป็นอย่างยิง่คอื เจ้าตวัเลก็รุน่ใหม่
นี ้กลบัให้เสยีงทีเ่ตม็อิม่และหวาน
น่าฟังกว่า T6 เฉยเลย แน่นอน
ล่ะครบัว่า T6 ให้เบสส์ทีล่งได้ลกึว่า 
และเล่นได้ดงักว่า 

แต่นั่นก็เฉพาะเวลาที่ผม
เล่นที่ระดับความดังสูงมากๆ ซึ่ง
เวลาผมลดโวลูมลงในระดับการ
ฟังปกติมาตรฐาน (ซึ่งก็ถือว่าดัง
มากอยู่ดี) เสียงจาก X1T นั้น 
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PSB Imagine XB                        
Speaker System                             
AT A GLANCE                                                                     
Plus                                                                          
Price: $1,846                                                             
เสียงกระจ่างและราบรื่นเที่ยงตรง                                                  
Sub ขนาดเล็กปรับแต่งเสียงได้ดี                                                               
ราคารับได้                                                                            

THE VERDICT                                                           
PSB’s Imagine X Series เป็นกลุ่มล�าโพงที่จะประสบความส�าเร็จเป็นอย่างยิ่ง                                                   
ด้วยเสียงที่ยอดเยี่ยมนันเอง                                                                     
จากนิตยสาร Sound & Vision / ตุลาคม 2014 โดย Mark Fleischmann                                                             
■   อธิวัฒน์ - แปล

Imagine X is...
the New Image 

ลำโพงในซีรีส์ Imagine X 
นั้น ถูกผลิตเพื่อมาแทน

ซีรีส์ Image ดั้งเดิมนั่นเอง 
แต่การออกแบบนั้น กลับมา
ใช้วิธีที่แปลกขึ้นมาหน่อยคือ ใช้
เทคโนโลยีระดับเดียวกับที่ใช้ใน
ซีรีส์ที่สูงกว่า Image เดิม คือ 
Imagine Series มาอยู่ในตู้ที่ 
เรียบง่ายขึ้น

หรือจะว่าง่ายๆที่สุด (โดย
ผู้แปล) คือการเอาไดรเวอร์/     
ครอสส์โอเวอร์จากซีรีส์รอง
ท็อพ อย่าง Imagine มาใช้ในตู้
ที่มึความหรูหราน้อยลง (แต่ยัง
ทรงประสิทธิภาพเท่าเดิม) เพื่อ
ให้ขายถึงมือนักเล่นได้ในราคาที่
ประหยัดขึ้นนั้นเอง 

ซีรีส์นี้มีทั้งหมด 4 รุ่น ตั้ง
พื้น 2 รุ่น, วางหิ้ง 1 และ
เซ็นเตอร์ 1 คู่แรกเป็นแบบ   
ตั้งพื้นรุ่นใหญ่ในชื่อว่า X2T (ยัง
ไม่ได้มาท�าการทดสอบในคราว
นี้) ที่ถ่ายทอดโดยตรงมากจาก 
Imagine T2 กับอีกรุ่นที่ย่อมลง
มาอีกในแบบตั้งพื้นคือรุ่น X1T

ส่วนทีน่�ามาทดสอบครัง้

ไปในตัวด้วย ในขณะที่ตัววูฟเฟอร์
เองก็มีเฟสปลั๊กทรงหัวกระสุน 
ช่วยในการรีดเสียงทุ้ม ซึ่งตัว
ล�าโพงเซ็นเตอร์ก็ใช้ไดรเวอร์แบบ
เดียวกันทั้งหมด ขั้วต่อไบน์ดิง 
โพสท์ ชุบทองเหมือนกันหมด 

ทางด้าน The SubSeries 125 
Sub-Woofer (ยงัไม่มจี�าหน่ายใน
ประเทศไทย) ใช้วฟูเฟอร์ 8 นิว้ ตวั
เดยีวกรวยโพลย์ีโพรไพย์ลนี ยงิ
เสยีงทางด้านหน้า สามารถปรบั
เสยีงและจดุตดัผ่านทางแผงหน้า
ทางโค้งได้ตามเอกลกัษณ์ของ PSB

Tell Me All 

ตัวล�าโพงทั้งหมดใช้เวลา
หลายสบิชัว่โมงในการเบอร์น-อนิ                                 
ซึ่งเมื่อไหร่ที่พ้นเบอร์น คุณจะ
พบว่าเสียงจะหลุดตู้ออกมาได้ดี
เป็นอย่างมาก เสียงจะออกมา
เต็มไปด้วยความเป็นดนตรีกับ
เกือบทุกเพลงที่เล่นผ่าน ที่ผม

  ■ PSB Imagine XB 
Bookshelf Speaker 
และ Imagine XC 
Center Speaker

นีเ้ป็นวางห้ิง สอง-ทาง รุน่ XB 
กบัเซน็เตอร์ รุน่ XC ซึง่ท้ัง
คูอ่อกแบบมาเป็นล�าโพงแบบ
ตูเ้ปิดท่อออกทางด้านหลงั โดย

ตวัตูน้ัน้เป็นแบบเรยีบง่ายทรง
สีเ่หลีย่มมาตรฐาน มไิด้หรหูรา
ขนาด Imagine ซรีส์ี (ไม่ม ีX) ที่
แพงกว่า แต่กม็คีวามคล้ายคลงึ
กนัในหลายรแูบบ เช่น แผง
หน้าทางโค้งมนทีช่่วยลดการตก                           
กระทบของเสยีงกบัแผงหน้า
ล�าโพง ท�าให้การกระจายเสยีง
แนวนอนท�าออกมาได้ดมีากๆ 
และแม้ตูจ้ะไม่ได้ใช้ไม้ประกบกนั 7 
ชัน้แบบรุน่ใหญ่ แต่กม็กีารดาม
ภายในอย่างแขง็แรงไม่แพ้กนั 

ทวีทเตอร์ที่ใช้เป็นไททาเทียม
ขนาด 1 นิ้ว และวูฟเฟอร์ขนาด 
5.25 นิ้ว กรวยท�าจากเซรามิค 
ผสมโพลีย์ ผสมดินเหนียว แบบ
เดียวกับรุ่นใหญ่ซึ่งไดรเวอร์
ทั้งหมด ออกแบบและผลิตโดย 
PSB เองทัง้สิน้ โดยทีต่วัทวทีเตอร์ 
ยังมี Phase Plug ที่ท�าหน้าที่ทั้ง
ป้องการความเสียหายจากคนมือ
ซน และช่วยในการกระจายเสียง
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ต้องบอกว่าเกือบ ก็เพราะว่า สับ 
8 นิ้วนั้นอาจจะยังไม่สามารถ
ให้แรงปะทะระดับสั่นสะเทือน
ห้องจากหนังแอ็คชันในฉากแรง 
มากๆ หรือเพลงร็อคแรงจัดๆ
ได้เต็มที่นัก โดยตามประเพณี
ของ PSB นั้น แนวเสียงของ
เขาจะออกมาในทางของความ
อบอุ่น เป็นกลาง เป็นธรรมชาติ 
จากการปรับแต่งร่วมกับสถาบัน
ค้นคว้าและวิจัยแห่งชาติของ
แคนาดา ซึ่ง Barton ใช้เวลา
หลายปีในการทดลองที่นั่นจนพบ
ว่า เสียงที่ถูกใจคนฟังส่วนใหญ่
นั้น จะไม่มีการแต่งแต้มสีสัน 
หรือเพิ่มเติมความเจิดจ้าจัดจ้าน
ใดๆลงไปในเสียง และต้องเป็น
เสียงที่เที่ยงตรงจากล่างสุดไปบน
สุด แล้วผสมผสานความอบอุ่น
นุ่มนวลลงไปอีกหน่อยนั่นเอง

PSB Imagine XB 
Speaker System 

จากหนงั Jack Ryan: Shadow 
Recruit ล�าโพง Imagine XB 
หน้า/หลัง ให้เวทีเสียงที่ กว้าง
ไกลทะลุต�าแหน่งวางล�าโพงไป

ได้สบายๆ มันแทบไม่ท�าให้คุณ
รู้เลยว่าก�าลังฟังล�าโพงขนาด
เล็กแค่นี้อยู่ เพราะเสียงมันใหญ่
มาก เสียงยิงปืนกันในฉากต่อสู้
ในห้องน�า้นั้น แรง ดัง สับสน
อลหม่านในแบบที่ควรจะเป็น บ่ง
บอกว่าล�าโพงสามารถที่จะเล่น
ได้ดังในระดับมาตรฐานได้เป็น
อย่างดียิ่ง ฉากเฮลิค็อพเตอร์บิน
นั้น หากสับท�าได้ลึกกว่านี้อีก
หน่อยก็จะดีมากเลย 

The Wolf of Wall Street 
หนังที่เต็มไปด้วยความดัง ทั้ง
เสียงพูดที่ดัง เสียงเพลงที่ดัง 
เสียงต่างๆจากเรื่องนี้มันดัง
ไปหมด ชุดล�าโพงจาก PSB นี้ก็
ถ่ายทอดความดังออกมาได้ดัง
สมใจ มันเป็นการให้เสียงที่ลงตัว
มากระหว่างเวทีเสียงที่กว้าง
ขวางโอ่โถง ใหญ่ แต่เต็มไป
ด้วยรายละเอียดเล็กน้อยที่แฝง
อยู่ เสียงพูดเป็นธรรมชาติ น่า
ประทับใจมากมาย อย่างฉาก
พายุในหนัง All is Lost นั้น
ก็ท�าออกมาได้สมใจริงดียิ่ง หนัง
เรื่องนี้นี่ ไม่มีบทพูด แต่เต็มไป
ด้วยซาวน์ด เอฟเฟ็คท์ มากมาย

ไปหมด ไม่ว่าจะเป็นเสียงลม 
เสียงฝน เสียงเงียบสงัด เสียง
ไม่ลั่น ซึ่งเหล่านี้นั้นได้ Imagine 
XB ถ่ายทอด เวทีเสียงที่เต็มไป
ด้วยรายละเอียดที่สมจริง จาก
เสียงลมพัดแผ่วเบา ไปจนเสียง
กระหน�่าของพายุ เสียงทุ้มต�่าที่
ท�าออกมาจากสับนั้น ก็ถือว่าท�า     
ได้ดีกว่าที่จะคาดหมายได้จากสับ
ราคาเท่านี้มาก่อน

Clockwork Dreamscape 

มาฟังเพลงกนับ้าง จากอลับมั                          
The Power and the Glory 
โดยวง Gentle Giant ในแนว 
Progressive-Rock ทีบ่นัทกึเสยีง 
กนัมาแบบเซอร์ราวน์ดในรปูแบบ 
CD + Blu-ray Edition การ
จ�าลองเสียงออกมานั้นเที่ยงตรง
เหมือนเข็มนาฬิกาก็ว่าได้ ซึ่งการ
ฟังเสียงแบบนี้นั้น บอกได้เลย
ว่าการสร้างอาณาบริเวณเสียงที่
กว้างขวางมากๆนั้นคือ จุดเด่น                                
ของล�าโพงในซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้                              
เสียงกีตาร์ เบสส์ จากอัลบัม
นี้ เรียบง่ายแต่ฟังได้ดีเหลือเกิน 
เสียงเบสส์ฝีมือ Ray Shulman 
ถูกจัดวางให้อยู่มาทางด้านหน้า 
ชัดเจนและลึก จุดนี้นี่ท�าให้ชุด
ล�าโพงนี้ฉายแววออกมาได้ดี
เยี่ยม ทั้งตัวล�าโพงและตัวสับ ที่
ให้เสียงเบสส์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ 

งานเพลงคลาสสิคกัน
บ้าง จากแผ่นของ Sergiu 
Celibidache น�าวง Munich 
Philharmonic บรรเลงงานของ 
Bartók Debussy, Milhaud, 
Mussorgsky, Prokofiev, Ravel, 
Rimsky-Korsakov, Roussel, 
Shostakovich และ Tchaikovsky. 
เล่นกันแบบบันทึกการแสดง
สด ที่ให้เสียงกลางที่เรียบ 
สะอาด เยือกเย็น เปี่ยมไปด้วย
รายละเอียด หากเจอล�าโพงไม่ดี 
เสียงเหล่านี้จะไบรท์มาก แต่กับ 
PSB นั้นไม่ใช่เลย เพราะเสียงที่
ออกมานั้น สดใสร่าเริง สมจริง

เป็นอย่างมาก เรียกว่าถ่ายทอด
ออกมาแต่ของดีๆ ไม่มีแย่ออก
มาแถมแต่อย่างใด อย่างใน
เพลงของ Debussy’s La Mer 
และ Tchaikovky’s Nutcracker 
Suite นัน้ออกมาแบบเป็นสามมติิ 
ให้เวทีเสียงเป็นชั้นๆถอยลึกลง
ไปเลยทีเดียว 

ฟังแจสส์กันต่อกับ Oscar 
Peterson’s Unmistakable 
(CD) เสียงจากการบันทึก
ระดับประวัติศาสตร์ ในแบบ 
“Re-Performance” คือการที่       
เอาการบันทึกเสียงดั้งเดิมมา
ป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ แล้วส่งไป
ให้เปียนโน เล่นตามโพรแกรม 
อีกที ซึ่งเสียจาก XB นั้น เต็ม
ไปด้วยชีวิตชีวาอย่างน่าทึ่ง ตรง
นี้แหละที่อาจจะบอกได้ว่าเป็น
จุดเด่นที่สุดของล�าโพงรุ่นนี้ก็ว่า
ได้ เพราะ XB สามารถให้เสียง
เปียนโนที่เที่ยงตรง แยกแยะคีย์                  
เสียงที่เล่นด้วยมือซ้ายและขวา
ออกจากกันอย่างถูกต้องน่าทึ่ง                  
ผสมผสานลงตัวระหว่างคีย์ที่
แผ่วเบาจากการเล่นด้วยมือซ้าย                  
ประสานกับความหนักแน่น
รุนแรงจากมือขวาได้อย่างเป็น
ธรรมชาติจริงๆ

สรุป

PSB Imagine X Series 
นั้น เป็นล�าโพงที่ต้องเรียกว่า
เป็นเจ้าแห่งล�าโพงระดับราคา
นี้อย่างแท้จริง Imagine XB/XC 
เป็นล�าโพงที่สามารถเล่นได้ง่าย 
จับคู่ได้กับเอ/วี รีซีฟเวอร์ ราคา
ประหยัดแล้วให้เสียงที่ออกมา
ได้ดีอย่างน่าพอใจ และยิ่งเมื่อ
คุณขยับไปจับกับเอ/วีที่ดีขึ้นไปอีก 
เสียงที่ได้ออกมาก็จะดีขึ้นไปอย่าง
น่าพอใจไปอีกขึ้น 

เรียกได้ว่า นี่คือชุดล�าโพงที่
เป็นจุดเริ่มต้นที่การเซ็ทระบบใน
ราคาประหยัดที่ดีเยี่ยมยอดจริงๆ 

  ■ SubSeries 125 Sub-
Woofer (ยังไม่มีจ�าหน่าย
ในประเทศไทย)
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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
this



คุณปฏิเสธได้ยาก ว่าเทคโนโลยีสารพัดเข้ามาวุ่นวาย
ในชีวิต จนกลายเป็นว่ามนุษย์อย่างเราท่านไม่
อาจจะอยู่ได้อย่างปกติสุขเหมือนห้าหกสิบปีที่แล้ว 
ได้ความสะดวกเพิ่มขึ้น แต่ก็ผสมความวุ่นวาย

       ■  ‘ภูธร’ ไปกระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระ ที่สามารถท�าลายเซลล์
จอประสาทตา เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจอประสาทตา
เสื่อม ดังนั้นเพลาๆกันไว้บ้างนะโยมทั้งหลาย ถ้าจะให้ดี 
หลีกเลี่ยงการใช้งานไม่ได้ หาฟิล์มป้องกันแสงสีฟ้ามาปิด
หน้าจอเสียแต่บัดนี้

อย่างไรก็ตาม แสงอื่นๆในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ 
กย็งัมอีนัตรายเช่นกนั อย่าคดิว่าเป็นอนัตรายเฉพาะแสงสี
ฟ้า เพียงแต่แสงสีฟ้าจะมีปฏิกิริยาสูงสุดเท่านั้นเองครับ ใช้
งานสิ่งของเหล่านี้ พักบ้าง เป็นระยะๆ จะท�าให้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้นครับ

อย่างไรก็ตามจากการติดตามข่าวสารน่าสนใจจากงาน
แสดงสินค้าเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น พบว่ามีเทคโนโลยีที่
ดีๆจะมาช่วยให้เราสุขสบายมากขึ้น ตามประสามนุษย์
กลายพันธุ์ในปัจจุบัน จากสังคมหมู่บ้านย่อยๆ กลายเป็น
สังคมใหญ่ อะไรๆก็เบี่ยงเบนไปได้เสมอ เทคโนโลยีก็เป็น
ผลมาจากการคิดค้นที่แสวงหาเงินทองของบริษัทต่างๆ
ด้วย เขาจะมองในมิติไหน

และการน�าเอาเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์มาให้เรา
ได้ใช้ได้บริโภค ไม่เพียงสร้างรายได้ให้กับบริษัทเหล่านั้น 
แต่ยังจะได้ชื่อเสียง ความเป็นผู้น�า และเอื้อประโยชน์กับ
ผู้คนด้วย

ในงาน CEATEC 2014 ที่ผ่านมา ผมเป็นงงเหมือน
กันที่พบว่า บริษัทอีเล็คทรอนิคส์ใหญ่ๆของญี่ปุ่น ทั้ง 
Toshiba, Panasonic, Fujitsu, Sharp เหมือนจะหันเหมา
ท�าการเกษตรยุคไฮ-เทคกันทั้งหมด อะไรกันนั่น?

มนุษย ์กับ เทคโนโลยี

ยุ่งเหยิงมาให้เช่นกัน มองให้ลึกและกว้างขวาง ก็
จะพบว่าเทคโนโลยีที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมานั้น มีทั้ง

ประโยชน์และโทษ โดยเฉพาะเมื่อคุณใช้มันอย่างไม่จ�ากัด
ขอบเขต

ใครไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ ยกมือขึ้น.....พูดแบบนี้หา
คนที่ยกมือได้น้อยยิ่งนัก ระบบของสมาร์ทโฟนท�าให้คุณ
สะดวกขึ้นมากมาในโลกโซเชียลมีเดีย แต่การใช้มันแบบ
หามรุ่งหามค�่า ก็อันตราย ที่ส�าคัญคือ พึงระวังแสงจาก
โทรศัพท์ แท็บเล็ท แสงสีฟ้าสุดอันตรายเอาไว้ด้วย มีการ
ส�ารวจว่าอัตราการใช้เวลาอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือและ
คอมพิวเตอร์ของผู้คนนั้นเพิ่มขึ้น เป็นการใช้งานที่มาก 
กว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน

มันส่งผลกระทบกับสุขภาพตาโดยตรง โดยเหตุที่หน้า
จอของอุปกรณ์ดังกล่าวจะปล่อยแสงสีฟ้าออกมารบกวน                         
ได้มากกว่าอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ แสงสีฟ้าเป็นคลื่นแสง
พลังงานสูง ที่มีความยาวคลื่น 400-500 นาโนเมตร ซึ่ง
เป็นอันตรายต่อดวงตาของเราอย่างยิ่ง ดังน้ันการใช้                                                 
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ทอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ย่อม
ไม่เกิดผลดี

ส่วนมากจะมาด้วยอาการตาแห้ง พร่ามัว น�า้ตาไหล 
การวิจัยทางการแพทย์พบว่า แสงสีฟ้า (Blue Light) จะ
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บรษิทั Toshiba ได้น�าเสนอแบรนด์ผกัสลดัทีมี่ชือ่ว่า “1 
Week Salad” ท่ีเขาเอาจรงิเอาจงั ท�าการเพาะปลกูแล้วส่ง
ขายตามซเูปอร์มาเกท็ ร้านสะดวกซือ้ท่ัวประเทศ โตชบิา
ได้ให้เหตผุลในเรือ่งความสด ความสะอาด พรัง่พร้อมด้วย                                                        
ผกัหลายหลากชนดิให้เลอืก ทางบริษัทได้ด�าเนินการเกษตร                                                       
ในร่มมาระยะหนึง่แล้ว

โดยการเพาะปลูกนี้ จะท�าในพื้นที่แนวดิ่งมาก
ขึ้น ทุกอย่างได้รับการควบคุมมาตรฐานด้วยเทคโนโลยี
ล้วนๆ  เป็นการปลูกผักไร้สารพิษ แบบมีเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ ควบคุมทุกขั้นตอน ใช้ระบบป้องกันสารพิษ ป้องกัน
แบคทีเรีย มีการตรวจสอบด้วยอินฟาเรด เฝ้าดูการเจริญ
เติบโตของผัก พร้อมระบบปรับอากาศให้คงที่ตลอดเวลา

ที่ส�าคัญความใหม่สดนี้จะคงนานกว่าผักธรรมดา คือ
เมื่อท�าการซีลและออกจ�าหน่าย สามารถเก็บถนอมไว้ใน  
ตู้เย็นได้หนึ่งสัปดาห์

หลังจากอุดหนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือนแล้ว หันมา
รับประทานผักของเขาไปด้วยเลย

อีกรายหนึ่ง ยักษ์ใหญ่พานาโซนิค ไม่ได้เพียงแต่จะ
ท�าการเกษตรอุตสาหกรรมไร้สารพิษแบบไฮ-เทคอย่าง
เดียว แต่เขาวางโครงการขนาดใหญ่ สร้างชุมชนอนาคต
ขึ้นมาทั้งเมืองไปเลย ด้วยการสร้างเมืองนอนาคต ท�าการ
ทดลองการใช้ชีวิตยุคใหม่ ใช้พลังงานทุกอย่างเป็นกรีน
เทคโนโลยี โซล่าเซลจะมีบทบาทมากที่สุด เพื่อรักษาสภาพ
แวดล้อม ปลูกผักปลอดสารพิษสดใหม่ทุกวัน โดยใช้เมือง
ฟูจิซาวะเป็นฐาน ด้วยโครงการ Fujisawa SST

 เมืองสะอาด พลังงานสะอาด การบริโภคสะอาด 
ชุมชนสุขภาพดี นี่ต้องบอกว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตกันไปเลย

ฝั่งเกาหลี เขาก็มิได้น้อยหน้า เริ่มโครงการอุปกรณ์
เครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะ ในฐานะผู้ผลิตสินค้าเครื่องใช้
ไฟฟ้าครัวเรือน อันดับต้นๆ ได้น�าเสนอนวัตกรรมล่าสุด 
ให้เครื่องใช้เหล่านี้ท�างานร่วมกันกับสมาร์ทโฟน และ
แท็บเล็ทได้ด้วย โดย LG ได้ร่วมกับแอพพลิเคชัน บริษัท 
LINE ท�าการเปิดบริการที่เรียกว่า HomeChat ให้ผู้ใช้งาน
เครื่องครัวโดยควบคุมสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ด้วยสมาร์ทโฟน

ท�าไปท�ามาเราน่าจะต้องถือว่า สมาร์ทโฟน คืออวัยวะ
ส่วนหนึ่งของร่างการแล้วนะครับ

ในงาน CEATEC ปีนี้ หุ่นยนต์กลับมาเป็นพระเอก
อีกครั้ง โตชิบาได้น�าเอาหุ่นยนต์ต้นแบบมีหน้าตาเหมือน

มนุษย์ ที่ชื่อ Aiko Chihara ที่มีความสามารถเป็นล่าม
ภาษามือ ให้กับคนหูหนวก พร้อมสนทนาภาษาญี่ปุ่น
ได้ด้วย โดยหุ่นยนต์ของโตชิบาตัวนี้ท�าการควบคุมด้วย
ระบบปฏิบัติการ Android ในชั้นแรกแค่เพียงท�าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ ในฐานะเจ้าหน้าที่ต้อนรับของบูธ Toshiba 
ภายในงาน แต่ในอนาคตจะสร้างประโยชน์มหาศาล

ทาง Omron เองก็น�าเสนอหุ่นยนต์ซึ่งสามารถ
เคลื่อนไหวรวดเร็ว สามารถเล่นปิงปองแข่งกับคนจริงๆได้ 
และเขาได้ใส่โพรแกรมให้มันมีความสามารถระดับนักกีฬา
ปิงปองแชมป์โลกเลยทีเดียว ดังนั้นมนุษย์จะเอาชนะ   
หุ่นยนต์ปิงปองนี้ไม่ง่ายเลย ในขณะที่หุ่นยนต์ตัวปุ๊กลุก 
น่ารัก ก�าลังได้รับความนิยมอย่างสูงของญี่ปุ่นคือ Papero 
จาก NTT Docomo ส�าหรับเป็นเพื่อคนแก้เหงา ปลอบใจ        
คลายทุกข์ อัพเดทความรู้ของมันเองจากอินเตอร์เน็ท 
เพื่อจะได้มาสนทนากับเราได้อย่างชาญฉลาด

ตอนนี้มีออกมาจ�าหน่ายแล้ว และคงจะเป็นของเล่นที่
เอื้อประโยชน์อย่างยิ่ง

เทคโนโลยีที่ท�าให้ผู้คนสะดวกสบายคือสมาร์ทโฟน 
มีบทบาทมากขึ้น ความเร็วในการโหลดข้อมูลฉับไวน่า   
ตื่นตะลึง เมื่อ NTT Docomo โอเพอเรเตอร์มือถือใน
ญี่ปุ่น ได้แสดงให้เราเห็นว่าเทคโนโลยี 5G จะเป็นค�าตอบ
ของการสื่อสารยุคใหม่ โดยร่วมกับผู้ผลิตมือถือ Samsung, 
Nokia, Fujisu ท�าการทดสอบระบบ 5G ที่สามารถโหลด
อินเตอร์เน็ทได้เร็วถึงกว่า 10Gbps และจะมีการน�ามาใช้
จริงในญี่ปุนภายในปี 2020

เราก็ยังคงอยู่กับเน็ทความเร็ว “เกือบจะสูง” ไปเรื่อยๆ                                                      
แล้วกันครับ

ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของการผลิตแว่นตาอัจฉริยะ ใน
แบบเดียวกับ Google Glass ที่ทางโตชิบาเป็นอีกราย
หนึ่งที่หันมาพัฒนาด้านนี้ โดยแว่นอัจฉริยะดังกล่าว มี
ความสามารถรายงานสภาพอากาศ การออกก�าลังกาย 
Fitness การท�าอาหาร และอนาคตจะยงัช่วยในการสอืสาร                                                        
กับผู้อื่นหลายๆประการ แว่นพิเศษนี้ท�าได้แม้กระทั่งรู้
ข้อมูลของคนที่คุณได้พบหน้า (หากคนผู้นั้นใช้งานอะไรสัก
อย่างในโลกโซเชียลมีเดีย)

ท�าไปท�ามา ความเป็นส่วนตัวของเราจะลดน้อยถอย
ลงไปทุกวันแล้วใช่ไหม? เทคโนโลยีจึงต้องเลือกให้เหมาะ 
และใช้ให้เป็น จึงจะก่อประโยชน์และไร้โทษภัยตลอดไป
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วั
นก่อนมานั่งนึกๆย้อนอดีตประสาคนเริ่มแก่ ดูว่า
เราเองมีอายุในการที่เริ่มสนใจเครื่องเสียงนี่มา
กี่ปีแล้ว 

เคยนับกันไหมครับ?
ผมเองมานั่งนับดู ว่าตัวเองเริ่มชื่นชอบสนใจเรื่อง

เครื่องเสียงนั้น สืบเนื่องมาจากความหลงใหลในศิลปะบน
ปกแผ่นเสียงที่ไปเห็นเข้าที่ห้างเซ็นทรัล สีลม จนกระทั่ง
ซื้อหนังสือ Hi-Fi Stereo ฉบับแรกจากแผงหนังสือหน้า
โรงหนังเฉลิมไทย (ยังไม่ปิด) ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาเรียน
หนังสืออยู่ อ.น.ศ. ตอนสัก ม.3 ซึ่งหากนับเวลาจากวัน

       ■  อธิวัฒน์ นั้นถึงวันนี้ก็ร่วมเกือบ 25 ปีแล้ว
ตอนนั้นเป็นยุค 80 ตอนต้นๆ ช่วงนั้นแผ่นซีดีเริ่ม

มีก่อก�าเนิดขึ้นมาแล้ว ขายแผ่นละ 500.-บาท ก็ว่าแพง
มหาศาล แผ่นเสียงยังอยู่อุดมสมบูรณ์ดี ในราคาห้าง
เซ็นทรัลแผ่นละ 290.-บาท ส�าหรับเพลงฝรั่ง และ 120.-
บาท ส�าหรับเพลงไทย (ย�้าครับว่า 120.-บาท) แต่บ้าน
เราคนไทยก็ต้องฟังเพลงจากเทปคาสเส็ทท์เป็นหลัก เทป
เพลงไทยค่ายใหญ่ม้วนละ 45.-บาท เพลงลิขสิทธิ์ WEA 
55.-บาท และเทปพีค็อค (เถื่อน) 25-30.-บาท 

เวลาผ่านมาเรื่อยๆ จากแผ่นเสียงเปลี่ยนมาเป็นซีดี 

คุ ณ พ ร้ อ ม ที่ จ ะ เ ป็ น

Audiophile 2.0 
ห รื อ ยั ง ?
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(ผมยังสงสัย แผนกแผ่นเสียงห้างเซ็นทรัล สีลม เปลี่ยน
การโชว์สินค้าจากแผ่นเสียงเป็นซีดีไปแค่ข้ามสัปดาห์ 
สงสัยจนถึงทุกวันนี้ว่า ใครคือผู้โชคดีที่เหมาแผ่นไปหมด
หนอ) แล้วซีดีก็เอ็นจอยตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งผ่าน
มา 20 กว่าปี ก็มีความพยายามที่จะเข็นฟอร์แมทใหม่ออก
มาก�าจัด โดยเน้นที่คุณภาพ เช่น SACD/DVD Audio ก็
ไม่ส�าเร็จ พอเน้นคุณภาพกันไม่ส�าเร็จ ก็เน้นความง่าย 
ความหยาบกันไปกับไฟล์เพลงเอ็มพี 3 ซึ่งโดนปรามาศ
มากมายอย่างโน้นอย่างนี้ แต่ไหงได้ ท�าไปๆมาๆเล่นเอา
ซีดีเจ๊งกระบ๊งไม่เป็นท่าเลย

การมาถึงของเอ็มพี 3 และเพลงบีบอัดขายทาง 
Internet นี่และ ที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางการเล่นเครื่องเสียง
กันอีกรอบ เมื่อนักเล่นเริ่มที่จะไม่พอใจกับเสียงธรรมดาๆ          
จากคอมพิวเตเอร์ ผู้ผลิตก็เริ่มที่จะงัดเอาผลิตภัณฑ์ที่
ตายไปแล้วอย่าง Digital To Analog Converter หรือ 
DAC กลับมาเกิดใหม่ โดยเติมช่องรับสัญญาณทางสาย 
USB ขึ้นมาแทน และแม้เบื้องต้น การต่อทาง USB จะ
ให้คุณภาพเสียงที่แย่มาก ก็มีการปรับแต่งเพิ่มขีดความ
สามารถในการแก้ปัญหานี้กันด้วย Asychronus USB 
ขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ พอการส่งผ่านทาง USB ดี
ขึ้น ผู้คนก็เริ่มที่จะรู้สึกว่า ไฟล์เพลงที่ฟังก็ต้องดีกว่านี้ ดี
กว่าเพลงที่เกิดจากการบีบอัดแบบเอ็มพี 3 ค่ายเพลงก็                                                           
ตอบสนองด้วยการน�าเอาเพลงในระดับ Hi Resolution 
ออกมาขายให้ดาวน์โหลดมาฟังกัน มากขึ้นเรื่อยๆและ
เรื่อยๆ จนพอถึงระดับหนึ่งก็มีการแย้งอีกว่า ไฟล์ 24/96 
หรือ 24/192 มันยังไม่พอ ก็ไปต่อกันที่ DSD กันต่อไปอีก 

เห็นไหมครับว่าความต้องการของคนเรานั้นไม่มีที่สิ้น
สุดกันเอง

กลับมาทางอีกกลุ่ม คือกลุ่มที่ “เสียงพอได้” กลุ่มนี้
บางทีก็ไม่ได้ต้องการฟังเสียงแบบไฮ-เรส กันตลอดเวลา 
บางครั้งบางอารมณ์ ก็อยากฟังอะไรเรียบๆง่าย เสียง
พอได้ ไม่ต้องเสียเงินซื้อเพลง นักเล่นกลุ่มนี้จะเริ่มมาปลี้ม                                                   
กับการฟังของฟรีแต่ดี ก็จะเริ่มต้นกันที่ การฟัง Internet 
Radio กัน จากสถานีวิทยุที่ติดมากับโพรแกรม iTune 
บ้าง หรือฟังจาก Internet Radio Portal อย่าง Tune In 
Radio หรือ AHA หรือไม่ก็เข้าเว็บของสถานีกันโดยตรง 
เดิมที่ฟังกันแบบเสียงโทรศัพท์ 32 KBPS พอเน็ทไวขึ้น 
ก็ได้การส่งที่แบนวิดธ์ที่ดีขึ้นเป็น 128 KBPS คุณภาพ
เสียงก็ดีขึ้นไปเรือยๆหลายคนฟังแล้วติดใจฟังกันได้เป็น

วันๆ เพราะพอเป็นการส่ง 128 KBPS แล้ว เสียงก็ไม่ได้
ด้อยกว่า CD มากมายอะไร

การฟังอินเตอร์เน็ท เรดิโอ นี่ฟังแล้วติดนะครับ ผู้คน
เริ่มติดใจกับการ Streaming Music จากตรงจุดแรก                                                
ที่อาศัยการฟังผ่านโพรแกรมในคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเล่น                                                 
จ�านวนมากก็ยังไม่อยากที่จะมาเสียเวลาในการเปิด
คอมฯกัน หรือบางคนก็ไม่อยากจะมีคอมฯอยู่ในห้องฟัง 
ประจวบเหมาะกับ มาถึงเวลานี้ จ�านวนเพลงที่เก็บสะสม
กันในคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนมันเริ่มล้นทะลัก เรา
เลยเริ่มที่แยกส่วนการเก็บเพลงและมีเดียต่างๆออกไป
จากคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการเพิ่มความจุ และปลอดภัย
ขึ้น เราก็เลยเริ่มหา External Hardisk มาต่อกับคอมฯ 
บางคนก็ไม่ไกลกว่านั้นก็คือหาเครื่องที่เรียกว่า Network 
Attached Storage หรือ NAS ซึ่งก็คือ External HDD 
แบบที่ไม่ต้องต่อสายตรงเข้ากับคอมฯ ตรงนี้ท�าให้เกิด
เครื่องกลุ่มใหม่ขึ้นมาอีก นั่นคือ เครื่องในกลุ่ม Network 
Audio Player ที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

Network Audio Player ก็คือ เครื่องเสียงชนิดหนึ่ง 
ที่จะท�าหน้าที่ให้การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในระบบ Home 
Network เพื่อท�าการดึงเพลงที่เราเก็บไว้ใน Computer, 
External HDD หรอื NAS ทีอ่ยูใ่นวง LAN หรอื Network                                                                          
ไร้สาย (Wi-Fi) ออกมาเล่นกันได้โดยง่ายดาย คือ แค่ต่อ
เครื่องเข้าระบบ LAN แล้วจากนั้นมันก็จะเจอเพลงทุก
เพลงที่เราเก็บไว้ในคอมฯ หรือ HDD หรือ NAS ในบ้าน
ออกมาเล่นผ่านระบบเสียงได้ในทันที ซึ่งเครื่องแบบนี้
สะดวกมาก เพราะเราเก็บเพลงไว้จุดเดียว แต่จะสามารถ
ดึงมาเล่นได้โดยง่าย ไม่ต้องเสียบสายย้ายกันวุ่นวาย 

เครื่องแบบ Network Player นี่ต้องเรียกว่าเป็น
ปัจจุบันและอนาคตของวงการ หากเราบอกว่า แผ่นเสียง
มาซีดี, ซีดีมาไฟล์เพลง แล้วจากนั้นไปไหนต่อ ก็มาที่ 
Network Player นี่แหละครับ ฝรั่งเรียกการเล่นกลุ่มนี้ว่า
เป็นการเล่นแบบ Streaming Media หรือการดึงเอาไฟล์
มีเดียหลากหลาย จากที่เราเก็บในคอมฯ/ฮาร์ดดิสค์ ออก
มาเล่นผ่านทางเครื่องเสียงบ้าน ด้วยการ “หลั่งกระแส
ข้อมูล” หรือการ Streaming ผ่านทางอากาศออกมาเล่น
ผ่านเครื่องเสียงบ้านนั่นเอง

เครื่องแบบเน็ทเวิร์คนี่ใช้แล้วติดใจ เพราะส่วนใหญ่
จะมี App ใช้มือถือ สมาร์ทโฟน ควบคุม ซึ่งมันง่ายกว่า
รีโมทเดิมๆมากมายนัก แถมมันยังให้ลูกเล่นในการเล่น
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มากมายก่ายกอง การฟังท�าได้อย่างหลากหลายจากแหล่ง 
โพรแกรม ทั้งคุณภาพสูงสุด คือการเอาเพลงไฮ-เรส จาก
ฮาร์ดดิสค์มาเล่น หรือจะฟังแบบกลางๆจากการเล่น   
อินเตอร์เน็ท เรดิโอ ก็ได้ หรือจะเอาแบบง่ายขึ้นไปอีก 
เครื่องแบบนี้ก็จะสามารถรับเอาสัญญาณ Bluetooth จาก
มือถือมาเล่นได้อีก

ตอนนี้จึงบอกได้ไม่ผิดว่า Network Player คือแหล่ง 
โพรแกรมแบบใหม่ล่าสุดที่จะกลายมาเป็นมาตรฐานของ
นักเล่นยุคนี้นี่เอง ยิ่งเมืองนอกเมืองนาตอนนี้ก�าลัง
นิยมการฟังเพลงแบบ Streaming On Demand อย่าง 
Spotify ซึ่งเปรียบไปก็เหมือนการเรียกเพลงที่อยากฟังมา
ฟังตามต้องการ ในระดับคุณภาพเสียงระดับซีดีได้ในทุก
เวลาที่ต้องการ โดยที่คนฟังอย่างเราๆท่านๆไม่ต้องเสีย
กระตังค์แม้แต่บาทเดียว (แต่หากเสียตังค์ ค่าสมาชิก ก็จะ
สามารถโหลดเพลงมาเก็บไว้ได้ด้วย) 

ว่ากันว่าบริการแบบ Spotify นี่แหละที่เป็นอนาคต
ของคนฟังเพลงยุคนี้ ที่เล่นเอา iTunes เริ่มรู้จักกับค�า
ว่า “ยอดตก” กันไปได้ในที่สุด เหมือนกับที่ระบบดูหนัง 
Streaming อย่าง Netflix โค่นเครือข่ายระบบเช่าหนัง
ในอเมริกาให้ล้มระเนระนาดไปแค่ข้ามวัน เมืองไทยเรา
ยังไม่มีแต่ว่ากันว่าก�าลังจะมี และหากมีเมื่อไหร่ผมว่า
โฉมหน้าวงการเพลงเมืองไทยคงเปลี่ยนกันไปอีกรอบ
เหมือนที่เป็นอยู่ในเมืองนอกตอนนี้แหละครับ

และในเมื่อแนวทางการเล่นฟังเพลงในโลกมันเริ่ม
เบนเข็มไปทางนี้แล้ว เราในฐานะนักเล่นเครื่องเสียงจะ
ปรับตัวอย่างไรกันดี?

ข้อแรก ผมมองว่าอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทเครื่องเสียง
จะเริ่มขยับตัว เพื่อออกสินค้าที่มาตอบสนองความต้องการ
ทางนี้ให้ได้ แน่ใจว่าตอนนี้ นักเล่นสนใจในเทคโนโลยี
การฟังเพลงแบบนี้แน่นอน แต่ในใจนั้นยังขัดแย้งอยู่ว่า 
“เสียงมันจะดีหรือ?” กันอยู่

จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตแหละครับ ที่จะท�าเครื่องเสียง
ที่ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการการฟังในเชิงนี้ คือ
ท�าให้นักเล่นเครื่องเสียงยอมรับในการเล่นแบบใหม่นี้ ที่
เริ่มมีค�าเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการแล้วว่า

Audiophile 2.0” นั่นเอง
Audiophile 2.0 คือแนวทางการเล่น ที่หากจะว่าไป

แล้วคือความต้องการของนักเล่นในยุคต่อไป จะเป็นเรา
หรือไม่ก็แล้วแต่ ที่แน่ๆคือเครื่องของ Audiophile 2.0 
นั้น ต้องท�าให้ได้คือ

1. เล่นระบบ Network Audio โดยการดึงเพลงจาก 
Hard Disk ในระบบเพื่อท�าการเล่นไฟล์ไฮ-เรส อย่างเต็ม
รูปแบบในคุณภาพเสียงไฮ-เอ็นด์เต็มขั้น

2. รองรับการเล่น Streaming Media จาก Internet 
ไม่ว่าจะเป็น Internet Radio, Spotify, Aha, Tuned In 
Radio ฯลฯ ที่ค่าการปรับแต่งคุณภาพเสียงสูงสุดได้

3. รองรับการเล่น USB Media เช่น External Hard 
Disk, USB Stick โดยสามารถดึงเอาไฟล์ระดับ Hi-res 
สูงสุดได้

4. รองรับการเล่นไร้สายแบบเรียบง่ายอย่าง Blue-
tooth/Airplay โดยให้คุณภาพเสียงสูงสุด

5. รองรับการเล่นแบบอะนาล็อกดั้งเดิม ด้วย Line 
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In RCA เพื่อเล่นกับแหล่งโพรแกรมดั้งเดิม (แม้กระทั่ง
แผ่นเสียง LP) 

6. สามารถควบคุมผ่านระบบ Application ของ 
Smartphone ทั้งระบบ Android/Apple

7. สามารถที่จะขยายระบบเป็น Multi-room Audio ได้
แบบง่ายๆไม่ต้องเดินสาย เพื่อการฟังแบบ “ศูนย์กลาง” 
คือ ใช้ตัวจุข้อมูลเพลง ณ จุดเดียว และเชื่อมต่อเครื่อง
แต่ละเครื่องในระบบด้วยระบบ ”Wi-Fi”

8. เป็นเครื่อง “Software Base” กล่าวคือ สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้งาน ลูกเล่น การรองรับระบบ
ต่างๆ ด้วยการอัพเกรดทางซอฟท์แวร์

9. เป็นเครื่อง “Hard Ware Base” คือ สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพเพื่ออนาคตด้วยการอัพเกรด เช่น ระบบ   
โมดูลาร์, ปลั้ก-อิน เพราะว่าเทคโนโลยีมันไปไว 

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายผู้ผลิตมากๆนะครับ ถ้า
จะตอบสนองความต้องการของนักเล่นในระดับนี้ เพราะ
มันต้องเกี่ยวข้องกับการค้นคว้า วิจัย การทุ่มเทอย่าง
มากมาย และที่ยากที่สุดคือ การเอาชนะ ความดื้อของ
พวกเราชาวนักฟังเพลงที่พยายามบอกตัวเองอยู่ตลอดว่า 
“อย่ายอมรับของใหม่ หากของเก่ามันดีอยู่แล้ว”

แต่ในอีกแง่ถ้าเราคือหลุดกรอบไปว่า “แล้วหากมัน
ท�าได้ และท�าได้ดีล่ะ” จะยอมรับไหม?

ส�าหรับผมเองนั้น จากที่เริ่มต้นกันง่ายๆตั้งแต่เอา
คอมฯต่อสายออกล�าโพงคอมฯง่ายๆ (แต่ของดี) ไล่มา
เปลี่ยนซาวน์ดการ์ด ระดับท็อพๆในอดีตกาลอย่าง 
SoundBlaster Audigy 1/2 มาจนถึงเล่น DAC แยกจาก 

16/44.1 มาจนถึง 24/192 หรือ DSD ควบคู่ไปกับการฟัง
เพลงอะนาล็อกจากแผ่นเสียงและหัวเข็ม MC หรือแม้กระ
ทั้งจูนเนอร์อะนาล็อก ที่ฟังติดต่อกันมาแต่วันแรกของการ
เล่นเครื่องเสียง จนในทุกวันนี้ ผมก็ไม่เคยหยุดในการที่
จะหาสิ่งที่ดีที่สุดมากรอกรูหูของผม (เท่าที่ปัญญา+เงินใน
กระเป๋าและภรรยาจะเอื้ออ�านวย) ผมไม่เคยปฎิเสธอะไร
ก็ตามที่เปิดตัวมาพร้อมกับค�าสัญญาว่าจะให้สิ่งที่ท�าให้การ
ฟังเพลงนั้นดีขึ้นจนใกล้เคียงกับเสียงจริงไปเรื่อยๆ และ
ผมก็ไม่เคยที่จะปิดตัวเองอย่างเด็ดขาด

ซึ่งล่าสุดผมยอมรับโดยสดุดี กับการเป็น Audiophile 
2.0 หลังจากที่ได้ลองเล่น ลองฟัง เครื่องเสียงระดับ 
Audiophile 2.0 เครื่องแรกในชีวิตอย่าง NAD Masters 
Series M12/M22 

มันเป็นเครื่องที่ตอบสนองทั้ง 9 ข้อที่ผมบอกมาข้าง
ต้นได้อย่างเต็มเปี่ยม โดยให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมอย่าง
น่าทึ่งจากทุกการเล่นแบบ Audiophile 2.0 จนท�าให้ผม
สามารถยอมรับและอยากจะเป็น Audiophile 2.0 เต็มตัว 
บ้างแล้วละครับ

เอาไว้มีโอกาสเล่นกันเต็มๆแล้วเรามาว่ากันละเอียดๆ
อีกที แต่ผมรับรองว่า NAD ตัวนี้ คือ Audiophile 2.0 
ตัวเดียวเท่าที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้ ที่จะท�าให้คุณมอง
เทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างเต็มตาครับ 

ตอนนี้หากสนใจ แวะไปลองเล่นลองฟังกันที่งาน 
The Show ที่ BiTec วันที่ 11-14 ธันวาคมนี้กันต่อครับ 
รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน 

  ■ NAD Masters 
Series M12 Digital 
Preamp DAC (บน) 
และ M22 Stereo 
Power Amplifier
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เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันไปแล้วส�ำหรับนิตยสำร The 
Absolute Sound เดือนพฤศจิกำยนของทุกปี ที่จะ
จัดท�ำบทควำม High End Buyer Guide ขึ้น เพื่อ
เป็นกำรแนะน�ำเครื่องเสียงและล�ำโพง ที่มีคุณภำพ

เสียงควรคำ่ต่อกำรแนะน�ำให้เป็นตัวเลือกเครื่องเสียงที่ให้
เสียงแบบไฮ-เอ็นด์ได้

ซึ่งปีนี้เครื่องเสียงภำยใต้ร่มเงำหลังคำ บ้ า น                                                      
ท ว า ท ศิ น ของเรำ ก็ได้รับเลือกให้อยู่ในบทควำม
นี้มำกมำยหลำยรุ่น ซึ่งเรำก็ขอน�ำมำเรียบเรียงให้       
แฟนำนุแฟนได้รับทรำบกันดังนี้

Integrated Amplifier                            
NAD D 3020

เป็นเครื่องที่ออกแบบมำเพื่อนักเล่นในยุคสมัยนี้โดย
เฉพำะ ด้วยขนำดที่เล็ก กะทัดรัด แต่อัดแน่นไปด้วย
ประสิทธิภำพ ด้วยก�ำลังขับ 30 วัตต์ต่อขำ้ง พร้อมภำค 
DAC ในตัวขนำด 24 bit/96 kHz จำกช่อง USB รวมถึง
สำมำรถรับสัญญำณไร้สำย Bluetooth AptX ได้อีกด้วย 

และแม้วำ่ขนำดจะเล็ก ท่ำทำงเจียมเนื้อเจียมตัวใน
แบบ NAD แท้ๆ แต่คุณภำพนั้นกลับเกินตัวเป็นอย่ำง
ยิ่ง โดดเด่นเป็นพิเศษที่เสียงกลำง แนวเสียงเป็นกลำง ไม่
เน้นไปทำงใดทำงหนึ่งมำกไป ท�ำให้สำมำรถให้เสียงดนตรี
ที่กลมกล่อม ให้บรรยำกำศควำมสมจริงของเวทีเสียงได้
ดี ซึ่งเมื่อเทียบกับรำคำขำยแล้ว ก็ต้องบอกว่ำ นี่คือแอมป์
ระดับ “มหัศจรรย์” ที่ครบเครื่อง ที่มีควำมสุขใจที่จะอยู่
ร่วมด้วย

*** NAD D 3020 ยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 40 สุด
ยอดเครื่องเสียงราคาประหยัดที่ดีที่สุดแห่งปี หรือ Greatest 
Bargains in High End Audio อีกด้วย ***

NAD C 390DD

โดยผิวเผิน NAD C 390DD อำจจะดูเหมือนกับ    
อินติเกรตเตด แอมป์ ที่มี DAC อยู่ในตัวทั่วๆไป ซึ่ง
จริงๆแล้วนั้น ไม่ใช่ เพรำะนี่คือแอมป์ที่น�ำเอำเทคโนโลยี
จำกสุดยอดแอมป์รำคำสองแสนกวำ่บำทอย่ำง NAD M 2                                                      
มำใช้งำนอย่ำงเต็มที่ด้วยเทคโนโลยี Direct Digital ที่

The Absolute Sound
2015 High End Audio Buyer’s Guide

กั บ เ ค รื่ อ ง เ สี ย ง ข อ ง

Conice
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ท�ำงำนแบบดิจิทัลแท้ๆ ตั้งแต่ขำเขำ้ยันขำออก แถม
ดีไม่ดี ระยะเวลำที่ผ่ำนมำก็ได้น�ำมำปรับปรุงใส่เขำ้ไปใน            
C 390DD เครื่องนี้เขำ้ไปอีก แค่นี้ยังไม่พอ เพรำะมันยัง
เป็นเครื่องแบบ Software Based ที่สำมำรถอัพเกรดได้
ไม่มีสิ้นสุดอีกด้วย

เป็นเครื่องที่ให้ไดนำมิค เรนจ์ ที่กวำ้งขวำงอยำ่งนำ่
เหลือเชื่อ เสียงฟังสบำย ผ่อนคลำย เบสส์หนักแน่นทรง
พลังแบบสุดๆ เสียงแหลมนุ่มนวลไม่ยัดเยียด

Floorstanding Loudspeakers                
PSB Imagine T2

ล�ำโพงตั้งพื้นทรงหรูหรำน่ำดู ที่ให้เสียงได้ใหญ่โต
อย่ำงไม่น่ำเชื่อ ไดนำมิคแบบสุดๆที่สำมำรถสรำ้งเสียง
ที่มีสเกลขนำดใหญ่สมจริง เบสส์ลุกแน่นครอบคลุมทุก
แนวไปจนถึงร็อคและคลำสสิค จุดเด่นอีกจุดคือเวทีเสียง
ระดับล�ำโพงล่องหน ที่สรำ้งภำพของวงดนตรีอยู่ตรงหนำ้
อย่ำงกว้ำงขวำงเหมือนไม่ได้มีล�ำโพงตั้งอยู่ ควำมเพี้ยน
ก็ต�่ำมำกๆ เสียงกลำงเที่ยงตรงบริสุทธิ์ และเสียงแหลมก็
สะอำดมำกๆ ให้โทนัล บำลำนซ์ที่เที่ยงตรง เป็นธรรมชำติ 

เหมือนล�ำโพงที่แพงกวำ่มำกมำย เสียงจำกวงออร์เคสตรำ
เหมือนมีชีวิต เปียนโนเหมือนเปียนโน เสียงร้องเหมือน
คนมำยืนร้องจริงๆ ถือเป็นงำนระดับ Masterpiece ของ 
Paul Barton อย่ำงแท้จริง

Headphone                                         
PSB M4U 2

เป็นหูฟังที่ออกแบมำโดยตรงจำกนักออกแบบระดับ
ต�ำนำนอย่ำง Paul Barton และแม้จะเป็นครั้งแรกที่เขำ
ผู้นี้หันมำออกแบบหูฟัง แต่ก็ต้องบอกว่ำเป็นกำรออกแบบ
ครั้งแรกนี้ก็ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงงดงำมเลยจริงๆ

พูดกันตรงๆซีเรียสเลยว่ำ นี่คือหูฟังที่ออกแบบมำ
อย่ำงชำญฉลำดที่สุด ครบเครื่องที่สุด ออกแบบเผื่อทุก
ควำมต้องกำรที่สุดในตลำด! เป็นหูฟังที่ออกแบบมำเพื่อ
กำรใช้งำนในทุกรูปแบบจริงๆ เริ่มจำกเสียงที่ครบย่ำน 
เป็นกลำง สมจริง อย่ำงน่ำหลงใหล มีกำรยกเบสส์ขึ้น
แต่พองำมเพื่อเพิ่มควำมอบอุ่นนุ่มนวลและให้ได้อำรมณ์
เหมือน “ฟังล�ำโพงดีๆในห้อง” นอกจำกนั้น ในเรื่องของ
ควำมกระจ่ำง รำยละเอียด พลังเสียง PSB M4U 2 ก็
ท�ำได้อยู่ในระดับแถวหน้ำของหูฟังรำคำนี้ และให้ดีขึ้นไป
อีกคือ นี่เป็นหูฟังที่ออกแบบมำให้มีวงจรตัดเสียงรบกวน
จำกภำยนอกที่เลือกใช้หรือไม่ใช้ได้อีก มีวงจรขยำยเสียงใน
ตัวให้อีก หรือจะฟังแบบ Passive ปกติ ก็ได้อีก แถมเสียง
ดีมำกมำยเหลือเกินอีกด้วย 

คือถ้ำคุณคิดจะมีหูฟังทุกสภำวะกำรใช้งำนแบบครบ
เครื่องจริงๆชิ้นเดียว M4U 2 คือค�ำตอบนั้น

และนั่นก็คือทั้งหมดของ The Absolute Sound ใน
ปีนี้นะครับ จะจริงหรือไม่ ต้องมำพิสูจน์กันด้วยหูของท่ำน
เอง ที่โชว์รูมของเรำทุกแห่งครับ
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C u s t o m   F i l e  ■   “Mr. Hires Man”
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ไ ล ฟ์ ส ไ ต ล์ ชี วิ ต ยุ ค ใ ห ม่
กับ มัลติ-รูม ออดิโอ

สวัสดีทุกท่านอีกครั้ง เผลอแป๊ะเดียวหมด
ปีอีกแล้วเหรอนี้ เหมือนเพิ่งกราบสวัสดี

ท่านผู ้อ่านเมื่อตอนต้นปีมา เมื่อฉบับก่อน
หน้านี้เอง เดือนส้ินปีนี้บรรยากาศกลับมาดู
คึกคักน่าจับจ่ายใช้สอยอีกครั้ง เดินไปทางไหน
ห้างร้านก็มีแต่ Sale Sale Sale โคไน้ซ์ฯเรา
ก็คืนก�าไรให้ลูกค้าเช่นกัน น�าสินค้าใหม่โมเดล
ล่าสุดมาลดราคาทุกไอเทมเช่นกัน หวังว่าคง
ถูกใจแฟนๆโคไน้ซ์ฯเราไม่มากก็น้อย ท่านที่
หมายตาเครื่องเสียงหรือล�าโพงชิ้นไหนไว้ ไม่
ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง หนึ่งปีมีครั้ง
เดียวถือว่าให้รางวัลตัวเองกับการท�างานหนัก
มาตลอดปี

ฉบับส่งท้ายปีนี้ขอพาท่านผู้อ่านกลับไป
เยี่ยมชมงานโครงการต่างๆของทางทีมงาน 
Custom Installation กันบ้าง หลังจากที่พา
ไปท�าความรู้จักเกี่ยวกับเรื่อง Network Audio 
กันที่ก�าลังคืบคลานมาถึงหน้าบันไดบ้านเรา
แล้ว เดี๋ยวจะเลี่ยนกันเอาป่าวๆ ฉบับนี้เป็น
ระบบมัลติ-รูม ออดิโอ แบบ 4 โซน ที่ติดตั้ง 
ทั้งโครงการ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวใจกลาง
เมือง อยู่ในซอยสุขุมวิท 69 อยู่ท้ายซอย ซึ่ง
ซอยก็ไม่ได้ลึกมากมายนักประมาณ 200-300 
เมตร แถมปากซอยเป็นสถานรถไฟฟ้าบีทีเอส 
อีก นับว่าสะดวกสบายจริงๆ ตัวโครงการมี
ทั้งหมด 6 ยูนิท เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวสไตล์                      
โมเดร์ิน 3 ชัน้ เมือ่วารสารฉบบันีถ้งึมอืท่านแล้ว 
คาดว่าโครงการน่าจะเสรจ็สมบรูณ์แล้ว ขณะที่
ผมเขยีนบทความนี ้งานเสรจ็สิน้แล้วกว่า 90%
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ท่านเจ้าของโครงการเป็นผู้ที่มองการณ์
ไกล เนื่องจากท่านเดินทางไปต่างประเทศ
บ่อยๆ จะเห็นว่าเรื่องระบบเสียงมัลติ-รูม น้ี
เป็นเรื่องพื้นฐานที่บ้านสมัยนี้ควรมีกันแล้ว
ทุกบ้าน เพราะจะได้ทั้งความสวยงาม ความ
สะดวกสบาย และคุณภาพเสียงท่ีดี ซ่ึงท่าน
กไ็ด้ฟังมาหลากหลายแบรนด์ แต่ท่านกเ็จาะจง
เลือกแบรนด์ของทาง Russound ติดตั้งทั้ง
โครงการ โดยเป็นแบบ 4 โซน เลือกฟังอิสระ
ในแต่ละโซน ในจ�านวน 6 หลังนี้ มีแบบโซน 
Outdoor 2 หลัง เนื่องจากมีสระว่ายน�้าขนาด
เล็กภายในบริเวณบ้านด้วย เรียกว่าครบถ้วน
กระบวนความเลยครับ ตลอดโครงการท่าน
เจ้าของโครงการลงทุนควบคุมคุณภาพ และ
งานดไีซน์ทกุจดุเรยีกว่าหาจดุบกพร่องไม่ได้เลย 
เนียบทุกขั้นตอน ฉบับนี้จะเน้นรูปเยอะหน่อย
ครับ เพื่อนท่านจะได้ชมรูปสวยๆกัน 

โดยใน 6 หลัง จะท�าการก่อสร้างสอง
หลังด้านในสุดก่อน และจะเป็นบ้านที่มีโซน 

Outdoor เพ่ิมข้ึนมา แบ่งเป็นโซนแรก ห้อง
รับแขก-ห้องรับประทานอาหาร, โซนที่สองจะ
เป็นห้องน่ังเล่น-ห้องแต่งตัว+ห้องน�้า, โซนที่
สามจะเป็นห้องนั่งเล่นชั้นสาม และโซนที่ 4 
สุดท้ายเป็นโซน Outdoor ด้านนอกตรงสระ
ว่ายน�้า ท่านลองดูในไดอะแกรมระบบตาม
ก็ได้ จะได้ไม่งงกันครับ ตามไดอะแกรมก็จะ       

เพื่อสามารถเลือกฟังเสียงจากรายการทีวีปกติ            
หรือฟังวิทยุผ่านดาวเทียมก็ได้ไม่มีเสียงซ่า                                                                                             
ให้รบกวนใจว่าสญัญาณชดัหรอืไม่ชดั ซึง่คณุภาพ                                                                                
เป็นสเตรีโออยู่แล้ว ส่วนในล�าโพงแต่ละโซนก็
เป็นล�าโพงฝังฝ้าของ Russound รุ่น RSF 61           
และล�าโพง Outdoor กเ็ป็นของทาง Russound                                                   
เช่นกัน เลือกใช้ในรุ่น 5B55 ทนแดด ทนฝน 
100% หายห่วงตลอดอายุการใช้งาน  

จากจุดเซ็นเตอร์ก็จะมีสายล�าโพงเดินไป
ตามโซนต่างๆ และสาย CAT5 เดนิไปยงักล่อง
คย์ีแพด ไว้ส�าหรบัควบคมุโซนนัน้ๆ ในระบบก็
จะมีทั้งหมด 4 จุด ซึ่งสายต่างต่างจะถูกร้อย
ท่อร้อยเฟล็กซ์อย่างดี หมดปัญหาเรื่องแมลง
ต่างๆที่จะเข้ามาแทะรับประทานเป็นอาหาร 
ได้อย่างแน่นอน 

ส่วนบ้านอีกส่ีหลังก็มีดีไซน์คล้ายๆกัน 
เพียงแต่ในโซน Outdoor นั้น ถูกน�าไปแทน
ในโซน Master Bedroom แทนจะแตกต่าง
ในส่วนรายละเอียดปลีกย่อย คือบางหลังก็จะ

แบ่งเป็นจุดหลักคือจุดเซ็นเตอร์ จะมีแอมป์                                                                               
คอนโทรลเลอร์ Russound CA4 ทีม่กี�าลงัขบั 30 
Wrms ต่อโซน จะถูกต่อเข้ากับแหล่งโพรแกรม                                                         
ต่างๆได้ถึง 4 แหล่งโพรแกรม

ในบ้านหลังนี้ก็ถูกต่อเข้ากับ NAD IPD2 
หรือ iPod Dock นั้นเอง แหล่งโพรแกรมที่ 2 
ต่อเข้าเครือ่งเล่นซดี ีNAD C 516BEE ส�าหรบั
เล่นแผ่นซดีแีละ MP3 แหล่งโพรแกรมที ่3 ถกู
ต่อเข้ากับ Apple Airport Express ส�าหรับ
สตรีมมิงเพลงจาก iPhone, iPad หรือเครื่อง 
Mac ก็ได้เหมือนกัน และแหล่งโพรแกรม
สุดท้าย ต่อเข้ากับกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 
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มีเฟอร์นิเจอร์บิวท์-อินครบ บางหลังก็จะติด
แค่วอลเปเปอร์รอท่านเจ้าของบ้านเลือกสรร
เฟอร์นิเจอร์ตามใจชอบเอง แต่ก็มีระบบเสียง
มลัต-ิรมู รองรบัให้อยูแ่ล้ว เพยีงท่านหาแหล่ง   
โพรแกรมมาต่อตามไลฟ์สไตล์ของท่านเจ้าของ
บ้านเอง บางคนชอบฟังเพลงจากมือถือ ก็จะ
เลือกเอาสตรีมเพลงทั้ง 4 แหล่งโพรแกรมก็
ย่อมได้ ไม่ผิดกฎกติกาแต่อย่างใด เม่ือมีแขก
หรือเพื่อนมาเยี่ยมเยือน ก็จะสามารถสตรีม
เพลงจากมอืถอืของผูม้าเยีย่มเยอืนได้เลย เค้า
ก็ได้ฟังเพลงที่เค้าชอบได้ทันที เป็นการเพ่ิม
มูลค่าให้กับท่านเจ้าบ้านอย่างไม่รู้ตัว ด้วยงบ
ประมาณอันน้อยนิดค�านวณดูคร่าวๆยังไม่
ถึง 1% ของตัวบ้านด้วยซ�้า ส�าหรับท่านผู้อ่าน                                        
ทีล่งัเล หรอืกลวัจะแพง ไม่ต้องกลวัครบั เพราะ
เลือกเอาตามงบประมาณที่เรามี หรือที่เรา
ต้องการใช้งาน บางทีระบบใหญ่เกินก็เกิน
ความจ�าเป็นกม็ใีห้เหน็เยอะไปครบั จะได้ไม่ต้อง
เสียดายกันทีหลัง  

การติดต้ังระบบก็เหมือนเช่นทุกครั้ง ทีม
ช่างเราเร่ิมงานพร้อมกับการสร้างบ้านเลย 
เดินท่อร้อยสายล�าโพง สายสัญญาณส�าหรับ 
คีย์แพดไว้พร้อมกันเลย เสร็จแล้วก็เข้าติดตั้ง
ระบบเมื่องานเฟอร์นิเจอร์เสร็จส้ินหมดแล้ว 
และโครงการนีพ้เิศษขึน้ไปอกีจะไม่มกีารโชว์ตวั
เครือ่งคอนโทรลเลอร์ คอืเป็นบ้านรปูแบบใหม่
อย่างแท้จรงิ ซ่อนจดุเซน็เตอร์ไว้ทีห้่องเซอร์วิส
หลัก แล้วเดินสัญญาณของแหล่งโพรแกรม
ต่างๆไปเข้าทีจ่ดุเซน็เตอร์แทน ท�าให้บ้านแลดู
สวยงามเป็นระเบียบเรยีบร้อย ไร้สายต่างๆมา
เกะกะบดบังเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงาม การควบคุม
ก็เพียงเดินไปท่ีคีย์แพดในแต่ละจุดหรือในโซน
นั้นๆ หรือจะใช้รีโมท คอนโทรล ยิงไปที่ตัว
คีย์แพดก็ได้เช่นกัน ก็ไม่ต้องลุกจากเก้าอี้เลย 
สะดวกสบายสุดๆครับ 

เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งโพรเจ็คท์ส�าหรับปีนี้  
ถือว่าส่งท้ายปีเลย ที่ใช้ระยะเวลาเพียงแค่                 
ปีเดียวจบงานทั้งโครงการ งานจะช้าหรือเร็ว

อยู่ที่ท่านเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของโครงการ 
จะต้องคอยกวดขันให้ผู้รับเหมาต่างๆ ด�าเนิน
งานตามแพลนที่วางไว้ เมื่อไรที่ชะล่าใจปล่อย
ให้ท�ากันเอง เจอผู้รับเหมาดีก็ดีไปครับ เจอทิ้ง
งานก็เยอะ แต่ถ้าเมื่อไรที่ท่านเลือกใช้บริการ
จากโคไน้ซ์ฯเรา รับรองพันเปอร์เซ็นต์ตัด
ปัญหาเรือ่งทิง้งาน แถมได้รบัค�าแนะน�าตลอด
โครงการ ปรบัเปล่ียนรปูแบบได้ตามหน้างานที่  
อ�านวยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ แถมได้การ
รับประกันหลังการขายให้สบายใจอีก

ในปีหน้าคอลมัน์นีอ้าจถกูปรบัรปูแบบหรอื
เนื้อหาไปให้เหมาะสมกับรูปแบบระบบเสียง
มัลติ-รูม ต่างๆที่ก�าลังเข้ามาในอนาคตต่อไป 
แต่จะมีท่าน “จอม Project” ดูแลควบคุมการ
ผลิตเหมอืนเดมิ แฟนๆไม่ต้องห่วงว่าเนือ้หาจะ
ไม่เข้มข้นเหมือนเดิม ส่วนตัวกระผมไว้เจอกัน
ใหม่เมือ่โอกาสและสถานการณ์เอือ้อ�านวยครบั 

สวัสดีครับทุกท่าน..._/\_
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I n - H o u s e Test ■

   
อธิวัฒน์

ถ้
าพูดถึงล�าโพงในกลุ่มท่ีเรียกว่า Mainstream หรือ
ล�าโพงในระดับราคากลางๆที่ได้รับความนิยมและ
ขายดีที่สุดของ Conice มาโดยตลอดนั้น ก็คงต้อง
ยกให้ล�าโพง PSB ใน Series Image Series ทีเ่รยีก

ได้ว่าครองใจมหาชนมาได้อย่างยาวนาน ตั้งแต่รุ่นแรกๆ
ที่ออกมาจะยี่สิบปีแล้ว และก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
มาเรื่อยๆ ผ่านมาก็มีการปรับปรุงมาได้ท้ังหมดก็ร่วม 3 
ซีรีส์ทีเดียว

ซึง่ในแต่ละซรีส์ีนัน้ รุน่ทีจ่ะได้รบัความนยิมสงูสดุกค็งจะ
เป็นรุ่นที่ท�าออกมาเป็นล�าโพงวางหิ้ง สอง-ทาง วูฟเฟอร์                                                        
6-1/2 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานยอดนิยมของคนไทย 
(และอาจจทั่วโลก) เพราะว่าเป็นไซส์ที่ตอบสนองได้ครบ 

หากต้องการล�าโพงที่ไม่ใหญ่โตเกินไป แต่สามารถให้เสียง
ครอบคลุมครบเครื่องในระดับราคากลางๆ คือประมาณ
หมื่นห้า ซึ่งรุ่นที่เป็นที่นิยมตลอดก็เช่น Image 2B, Image 
B25 และ Image B6 ซึง่ทัง้หมดเป็นล�าโพงวางหิง้ สอง-ทาง 
6-1/2 นิ้วทั้งสิ้น

ทีนี้พอมาถึงปี 2014 นี้ หลังจากที่ออก Image Series 
หลังสุดมาได้ร่วมสามปี PSB ก็ออกล�าโพงในรุ่นใหม่ที่จะ
มาแทน Image Series ออกมา ซึ่งออกมาคราวนี้เล่นเอา 
แฟนานุแฟนถึงกับงงๆกันไป เพราะมีการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆมากมาย ตั้งแต่ชื่อรุ่น ไปจนขนาดของล�าโพง ซึ่งผม
ก็ขออนุญาตน�ามาชี้แจงดังนี้

ล�าโพงในซีรีส์ Image Series จะไม่มีอีกต่อไป

PSB Imagine XB
A t t r a c t i v e l y  C o m p a c t  T w o - w a y  S p e a k e r
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แรก ผมยอมรับเลยว่าอึ้ง ก่ึงไม่พอใจเล็กน้อย ที่ล�าโพง
ในซีรีส์ใหม่นี้ จากเดิมที่จะมีรุ่นวางหิ้ง 2 ขนาด คือ 5-1/4 
นิ้ว และ 6-1/2 นิ้วนั้น เปล่ียนแปลงให้เหลือเพียงขนาด
เดียว คือเหลือเพียงรุ่นที่ใช้วูฟเฟอร์ 5-1/4 นิ้ว ซึ่งก็คือรุ่น 
XB นี่เอง ซึ่งหากจะเทียบแล้วก็คือ Image B5 รุ่นเก่า ซึ่งก็
หมายความว่าขนาดทีไ่ด้รบัความนยิมมากทีส่ดุคอื 6-1/2 นิว้ 
(Image B6) นั้นถูกตัดออกและไม่มีตัวมาทดแทน

อย่างนี้ก็แย่สิ เพราะคนส่วนใหญ่ (รวมถึงผม) ก็ยัง
ชอบล�าโพง 6-1/2 นิ้วมากกว่า เพราะมันตอบสนองเสียง
ทุ้มที่ดีกว่า 5-1/4 นิ้ว แล้ว PSB เล่นตัดรุ่นขายดีออกไป
แบบนี้แล้ว-คิดได้ไง--

ด้วยความสงสยั ผมจงึได้ลองถามทาง PSB ไป ค�าตอบ
นั้นมาแบบง่ายๆว่า

“ลองฟังดกู่อน เพราะเราขอรบัรองว่า Bass ของ Imagine                                                                           
XB นั้นดีกว่า B6 มากมาย ทั้งจากทางสเปคและจากการ
ฟังจริงๆ นอกจากนั้นการใช้ไดรเวอร์ 5-1/4 นิ้ว ท�าให้มี
แผงหน้าที่แคบลง ซาวน์สเตจ จะดีขึ้นอีกมากเช่นกัน PSB 
ไตร่ตรองรอบคอบแล้ว และคดิว่าล�าโพงวางห้ิงรุน่เดยีว และ
ครบเครื่องที่สุดในระดับราคานี้คือ XB นี่แหละ” 

เอาครับเขาว่ากันแบบนั้นก็ต้องลองดู

เสียง

ผมน�าเอาล�าโพง XB ที่ทางโชว์รูมเบอร์นฯไว้ระยะหนึ่ง
แล้ว มานั่งฟัง โดยต่อเข้ากับแอมป์ที่คิดว่า มันน่าจะเหมาะ
ในการจัดชุดและได้ความคุ้มค่าสูงสุดอย่าง NAD D 3020 
ใช้เครือ่งเล่นซดีรีุน่ประหยดั NAD C 516BEE แต่ต่อดจิทิลั 
เอาท์ ไปเข้าที่ 3020 ฟังเพลงทั้งจาก CD และบางครั้งก็ 
Bluetooth ไปแบบสบายๆ 

PSB นัน้เป็นล�าโพงทีเ่ซท็ง่าย ไม่เรือ่งมากมาแต่ไหนแต่
ไรแล้ว ไม่ว่าจะเป็นรุน่ไหน XB นีก่ใ็ช่ครบั ล�าโพงรุน่นีจ้ดัวาง
กันแบบเรียบๆง่ายๆเพียงครู่เดียว ก็ได้เสียงที่กลมกล่อม
ลงตัว ผมพบว่ามันชอบวางอยู่บนขาตั้งความสูงสัก 24 นิ้ว 
(รวมสไปค์แล้วก็น่าจะ 26 นิ้ว) โท-อินเล็กน้อย ห่างฝาหลัง
สัก 1 เมตร หรือจะใช้ฝาหลังเป็นจูนเบสส์ก็ได้ครับ เพราะ
เป็นล�าโพงตูเ้ปิด พอร์ท ออกทางด้านหลังเข้าฝาก็เบสส์เยอะ
หน่อย ซึง่ในทีท่ดสอบนี ้ผมวางห่างออกมาจากฝาประมาณ 
1 เมตร ซึ่งได้เบสส์ที่ดีพอเพียง

ผมเปิดแทร็คแรกจากแผ่น ซึ่งเป็นเพลงรวมค่าย 
Stockflisch Records จุดแรกที่ผมฟังเพื่อจับผิดก่อนเลย

ล�าโพงท่ีจะมาทดแทน Image Series ที่อยู่ในระดับ
ราคาเดียวกัน คือ Imagine X Series

มาถึงตรงน้ี ความงงก็จะบังเกิด เพราะว่าหากพูดถึง 
Imagine Series นัน้ เราจะคุน้เคยกบัล�าโพงซรีส์ีระดบักลาง-
สูง ที่มีราคาสูงกว่า Image Series เก่าอยู่พอประมาณ 
หลายท่านกเ็ลยอาจจะสงสยัว่า อ้าว ต่อไป PSB ระดบัราคา  
กลางๆที่เป็นตัวแทรกระหว่าง Alpha Series ซึ่งเป็นกลุ่ม
ล�าโพงราคาประหยัด กับ Imagine Series ที่เป็นล�าโพง
กลางสูง จะไม่มีแล้วหรือ?

มีครับ และนั่นก็คือ Imagine X Series นี่เอง
แล้วท�าไม PSB ถงึตดั Image Series ออก และเปลีย่น

ชื่อซีรีส์ให้กลายเป็น Imagine X?
กเ็พราะว่ามนัเกดิจากการพฒันาครบั หลงัจากที ่Image 

Series ดัง้เดมิ พฒันามาถงึจดุหนึง่แล้ว คณุ Paul Barton ก็
พยายามหาทางพฒันาให้ดขีึน้ไปเรือ่ยๆ จนถงึจดุหนึง่กพ็บ
ว่า ประสิทธิภาพที่ได้นั้น ดีขึ้นไปมาก มากจนอยู่ในระดับที่
เรียกว่าอยู่ในซีรีส์ที่สูงกว่าได้นั่นเอง 

ว่าง่ายๆคือ Image Series ใหม่ ท�าออกมาแล้ว เสียง
ดีใกล้เคียงกับ Imagine Series! มาก เพราะองค์ประกอบ
ส�าคัญในล�าโพงใหม่นี้ ได้รับการถ่ายทอดมาโดยตรงจาก 
Imagine Series ไม่ว่าจะเป็นวฟูเฟอร์กรวยโพลย์ีโพรไพย์ลนี                                            
ผสมเซรามิคและดินเหนียวฉีดขึ้นรูป หรือทวีทเตอร์ โดม          
ไททาเนยีม 1 นิว้หล่อเยน็ด้วยแม่เหลก็เหลว กเ็ป็นตวัเดยีว
กับ Imagine Series!!!

เพียงแต่ตัวตู้ของ Imagine X นั้น ท�ามาจากไม้ MDF 
มาตรฐานทรงเหลี่ยมพร้อมการดามภายในอย่างแข็งแรง
และแปะผิวด้วยวีเนียร์ลายไม้แบบมาตรฐาน ไม่ได้สร้าง
ด้วยหลักการหรูหราเทียบเท่า Imagine Series ดั้งเดิม ซึ่ง
เป็นการใช้ไม้ MDF ซ้อน 7 ชั้น ดัดทรงโค้งขึ้นรูปและดาม
อย่างแขง็แรงพร้อมแปะผวิไม้แท้เท่านัน้เอง หรอืให้ง่ายขึน้
ไปอีก คือ Imagine X คือการน�าเอาไดรเวอร์ของ Imagine 
Series มาลงตู้แบบ Image Series นั่นเอง ซึ่งผลที่ได้คือ 
เสยีงท่ีดขีึน้มากมายแบบก้าวกระโดดจากไดรเวอร์ คณุภาพ
สูง แต่ได้ราคาขายที่ถูกลงเยอะแยะ จากตู้ท่ีออกแบบผลิต
อย่างเรียบง่ายมากขึ้นนั่นเอง

ส่วนผลทางเสียงจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาตามกันดูครับ

Imagine XB

 เม่ือคราวท่ีได้เห็นข้อมูลของ Imagine XB เป็นครั้ง
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ก็แน่นอนว่าต้องเป็นเสียงเบสส์ คือถ้าเบสส์ออกมาไม่เต็ม
เท่า B6 ก็จบ แสดงว่า PSB พูดไม่จริง

แต่เมือ่เสยีงเพลงออกมานัน้กต้็องบอกว่าเบสส์ท่ีได้ออก
มาจาก Imagine XB นั้นนอกจากจะออกมาได้ไม่แพ้ B6 
แล้ว ยังดีกว่า B6 ด้วยซ�้าไป! เพราะเบสส์ที่ออกมานั้น มี
คณุภาพสงูกว่า B6 ครบั ทัง้ในแง่ความสะอาด การควบคมุ
ตวั น�า้หนกัเสยีง ความลกึ ความหนกัแน่น เรยีกได้ว่า ดกีว่า
กนัฟังออกชดัเจน คอืเมือ่เราเทยีบกบัล�าโพง 6-1/2 นิว้แล้ว 
เราจะมคีวามรูส้กึว่าเบสส์อาจจะดเูหมอืนหนากว่า แต่ฟังดีๆ
มนัคอื “บวม” กว่า ฟังแล้วเบสส์ XB มคีวามเป็น “ไฮ-เอน็ด์”                        
ขึน้ไปจนใกล้รุน่พีอ่ย่าง Imagine B (ซึง่เป็นล�าโพงวางหิง้ที่
ผมยกให้ว่าเบสส์เยี่ยมที่สุดแล้ว) เลยทีเดียว

พอมาตรงนี้ ผมเลยจัดเพลงแบบเบสส์ๆมาครับ จับ
แนวทางคือ เบสส์จาก XB น้ัน หนักแน่น สะอาด ลึก 
กระแทกกระทั้น เหมือนฟังล�าโพงตั้งพื้นก็ไม่ผิด เรียกว่า
ล�าโพงเมื่อก่อน 8 นิ้ว นี้ผมว่าสู้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเสียงเล่น
เบสส์ อะคูสติค ในแทร็ค Colour to the Moon จากแผ่น
รวมเพลงของ Stockflisch Records น้ัน ทั้งอ่ิม ท้ังนุ่ม 
และหนัก แถมที่น่าทึ่งคือ ให้สเกลที่ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อว่า
ออกมาจากล�าโพงคู่แค่นี้เอง 

เรยีกว่าเบสส์นีส้อบผ่านระดบัเกรด A ครบั ไม่ต้องห่วง
เลยว่า จะให้เบสส์สู้ 6-1/2 นิ้วไม่ได้ ขอยืนยันว่าได้ และ
อาจจะดีกว่าด้วยซ�้า 

พอเบสส์ผ่าน ส่วนอื่นน่ีแทบไม่ต้องพูดถึงกันละครับ 
เพราะส่วนที่ PSB ท�าได้และท�าได้ดีมาตลอดนั้น ก็คือเสียง
กลางจากล�าโพงคู่นี้นั้น...แจ่มจริงๆครับ ไม่ว่าจะเป็นเสียง
ร้อง เสียงเปียนโน ล�าโพงยี่ห้อนี้นั้นเก่งฉกาจมาแต่ไหนแต่
ไรแล้ว ยกตวัอย่างเพลงเดมินีแ่หละ เสยีงนกัร้องชายทีเ่ปิด
ออกมานั้น มีความอิ่มนุ่มนวลชวนฟังยิ่ง ท่ีน่าทึ่งคือสเกล
เสยีงกลางทีม่ขีนาดใหญ่โตเกนิขนาดล�าโพงไปมากมาย มนั
อาจจะไม่ได้ใหญ่ระดับล�าโพงตั้งพื้น แต่ในมาตรฐานล�าโพง
วางหิง้ กต้็องบอกว่าเสยีงกลางจ�าพวกเสยีงร้องนัน้ โดดเด่น
ไปด้วยความสะอาด ชัดเจนแบบเป็นธรรมชาติ มีขนาด มี
สเกลที่ใหญ่เกินตัว เหมาะสม น่าฟัง มีความเป็นกลางสูง

เสียงร้องของนักร้องขวัญใจออดิโอไฟล์อย่าง Jheena 
Lodwick นั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แสดงถึงความสะอาด เป็น
ธรรมชาติของเสียงกลางที่โดดเด่น รายละเอียดรายล้อม 
การขึ้นรูป ก�าลังพอเหมาะพอสมคือไม่ถึงกับชัดเป็นเม็ด
เหมือนยัดเยียด แต่ก็ไม่คลุมเครือจนเหมือนดูภาพที่ไม่       

ได้ฟัส เรียกได้ว่าลงตัวมากๆ ฟังสบาย ผ่อนคลาย
เสียงแหลมจากทวีทเตอร์โดมไททาเนียมอยู่ในระดับ

ที่เยี่ยม หากพูดถึง Image Series เดิมๆนั้น เป็นล�าโพง
ที่แปลกสักหน่อยคือ มีทวีทเตอร์โดมโลหะ แต่ให้เสียงนุ่มหู                                                             
เหมือนทวีทเตอร์โดมผ้า ซึ่งกับบางรสนิยม (รวมถึงผม) 
ผมว่ามนันุม่สบายผ่อนคลายไปนดิ ท�าให้รายละเอยีดปลาย
เสียงแหลมบางช่วงมันหุบไปหน่อย ซึ่งกับ XB นี่เห็นได้ชัด                                                             
เลยว่า เสียงแหลมเปิดโปร่งเป็นประกายมากขึ้น แต่ไม่ถึง                                                                 
กับใสกริ้งๆจนเสียบุคลิกอบอุ่นของ PSB ไป (Paul Barton 
ได้ท�าการทดสอบแบบปิดตาฟัง แล้วพบว่าเสียงที่คนส่วน
ใหญ่ชอบฟัง คือเสียงที่ให้การตอบสนองความถี่ที่ราบเรียบ
และมกีารดรอ็พของปลายเสยีงแหลมลงนดิหน่อย--ว่าง่ายๆ 
ล�าโพงเสียงนุ่มนวล ซึ่งเป็นสไตล์หลักของ PSB นั่นเอง) 

ซึ่งตรงนี้ท�าให้บุคลิกเสียงแหลมไล่ลงมาที่เสียงกลาง
แหลมของ XB มีความเปิดโปร่งขึ้น ท�าให้รายละเอียดใน
ย่านนี้ดีขึ้นเยอะ เรียกว่าเข้าไปใกล้รุ่นพี่อย่าง Imagine B 
กันเลยก็ว่าได้

อย่างที่เรียนไปก่อนคือ แต่ไหนแต่ไรมา PSB เป็น
ล�าโพงที่จัดวางง่าย ไม่ยุ่งยาก ผมพบว่า ไม่เคยต้องใช้เวลา
นานมากมายอะไรกับการที่จะให้เวทีเสียงที่ดีจากล�าโพงคู่
นี้ คือลุกปรับไปมาสองสามรอบก็ให้เสียงที่กว้างขวางแบบ
หลุดเลยขอบล�าโพงออกไปไกล ด้านลึกนั้นก็ถอยหลังแสดง
ภาพความเป็นสาม-มิติ ของเวทีเสียงได้อย่างดีเยี่ยม โดย
ให้ภาพรวมของวงที่ยอดเยี่ยมเกินราคา ทั้งกว้าง ทั้งลึก 
และสูงได้ดีมาก

จุดเด่นอีกจุดที่ล�าโพง PSB มีให้ก็คือ ความง่ายในการ 
ใช้งานร่วมกับแอมป์ เพราะเป็นล�าโพงที่ไม่กินวัตต์ เอา  
แอมป์ก�าลัง 30 วัตต์ ขับก็สบายแสนสบาย ตลอดการฟัง
ผมชอบที่ล�าโพงคู่นี้แม็ทช์คู่กับแอมป์เล็กๆแต่เสียงดีชะมัด
ยาดอย่าง NAD D 3020 เป็นอย่างมาก ผมว่ามันเป็นคู่
กันมาแต่ชาติปางก่อนแหงมๆ (ฮา) เพราะมันเข้ากันได้ดี                        
เหลือเกิน เคล็ดไม่ลับคือกดปุ่ม Bass EQ เล็กๆที่ด้าน
หลังของ D 3020 จากนั้นมันจะส่งผลให้เบสส์ของ XB 
เด้งใหญ่หนักอิ่มนุ่มขึ้นมาทันตาเห็น เสียงของคู่นี้มันเข้า
กันดีเหลือเกิน นุ่มนวล สะอาด เป็นธรรมชาติ ฟังสบาย                                                             
ให้ประสิทธิภาพเหมือนฟังชุดไฮ-เอ็นด์ ที่มีราคาแพงกว่า
สองสามเท่าตัวสบายๆ ผมขอแนะน�าอย่างยิ่ง หากใคร
อยากได้ระบบ Entry Level Hi-End ผมขอแนะน�าจับ 
NAD D 3020 เข้ากับ PSB Imagine XB คู่นี้ครับ แล้ว
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คณุจะพบว่าด้วยงบประมาณไม่ถงึสีห่มืน่บาท (ไม่รวมแหล่ง         
โพรแกรม) มันคือคู่แอมป์+ล�าโพงที่ให้ประสิทธิภาพได้ดี
อย่างน่าทึ่งจริงๆ

สรุป

ล�าโพง PSB Imagine XB นีถ้อืเป็นก้าวกระโดดครัง้ใหญ่
ของ PSB ส�าหรับการท�าล�าโพงวางหิ้งในระดับราคาหมื่น
กลางๆไม่เกนิสองหมืน่ ทีใ่ห้เสยีงดโีดดเด่นเหนอืระดบัราคา
ไปเป็นอย่างมาก ซึ่งหากเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้แล้ว หลาย
ท่านอาจจะมคีวามรูส้กึกงัขา ว่าขนาดกเ็ลก็ลง วูฟเฟอร์ก็เล็ก
ลง แล้วมันจะมาแทนตัวเก่าได้อย่างไร ผมเองก็คิดเช่นนั้น 
จนกระทั่งได้ฟังตัวจริงก็ต้องยอมรับว่า PSB Imagine XB 

ได้ลบล้างข้อกังขาเหล่านั้นไปอย่างหมดสิ้น
เป็นล�าโพงที่บ่งบอกถึงเทคโนโลยีการผลิตล�าโพงที่ดี

ขึ้นเรื่อยๆ วันนี้เรามีล�าโพงที่ใช้วูฟเฟอร์เล็กลง แต่ให้การ     
ตอบสนองเสยีงเบสส์ทีด่ขีึน้มากในทกุด้าน นัน่กห็มายความ
ว่า เราจะได้ล�าโพงที่ให้มิติเวทีเสียงที่ยอดเยี่ยมโดดเด่น                                                           
เบสส์ดี กลางแหลมยอด ในขนาดที่เล็กลง และราคาที่
สบายๆ 

ไม่น่าเชื่อจริงๆครับ ที่วันนี้เราจะมีล�าโพงราคาเท่า
นี้ ที่ให้เสียงได้ดีอย่างนี้ ผมขอยกให้ PSB Imagine XB คู่
นี้ เป็นล�าโพงที่โดดเด่นที่สุดในระดับราคานี้คู่หนึ่ง ที่คุณๆ
ไม่ควรพลาดที่จะทดลองฟัง หากมีงบประมาณขนาดนี้ครับ
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GONE GIRL

ผู้ก�ำกับ: David Fincher          
นักแสดงน�ำ: Ben Affleck,      
Rosamund Pike และ Neil Patrick 
Harris

ตั้งแต่อ่านนิยายเล่มนี้จบ 
ก็บอกตัวเองเลยว่าถ้าเอา

มาสร้างเป็นหนังเมื่อไหร่ ต้อง
ไปดูให้ได้ แล้วก็ได้ดูสมใจอยาก
ค่ะ Gone Girl เป็นผลงานของ
ผู้ก�ากับคนเก่ง David Fincher 
ที่ฝากผลงานดีๆไว้หลายเรื่อง
เช่น The Curious Case of 
Benjamin Button และ Social 
Media มาเรื่องนี้เดวิดได้ก�ากับให้
เรื่องนี้ออกมาลึกลับ ระทึกขวัญ
สะใจคอหนังจิตๆอย่างผู้เขียน
เป็นอย่างมากค่ะ 555 เริ่มเรื่องที่ 
Nick Dunne พระเอกของเรื่องที่
รับบทโดยพี่เบน ชลาทิศ เฮ้ยยย...
Ben Affleck ค่ะ ที่จู่ๆภรรยาก็
หายตัวไปในวันครบรอบแต่งงาน
ปีที่ 5 และด้วยหลักฐานหลายๆ
อย่างท�าให้นิคตกเป็นผู้ต้องสงสัย

ในคดีทันทีค่ะ 
หนังเล่าเรื่องในบรรยากาศ

เทาๆ หม่นๆ คาดเดาไม่ได้
ตลอดเรื่อง (นี่ขนาดอ่านหนังสือ
มาแล้วยังเดาทางหนังไม่ถูกเลย
ค่ะ) ภาพสืบสวนการหายตัวไป
ของภรรยานิคและภาพความ
รักตอนพบกันครั้งแรกของทั้ง
คู่ อดีต-ปัจจุบัน ช่างแตกต่าง
กันมากเหลือเกิน หนังค่อยๆ
เผยให้เห็นถึงปัญหาต่างๆของ
การมีชิวิตคู่และปัจจัยต่างๆที่มา
กระทบ เช่น เรื่องของมือที่ 3 
และความโรคจิตของตัวนางเอก
เอง (ภรรยานิค) 

สิ่งที่ชอบที่สุดของหนัง 
Gone Girl คือช่วงที่เขียนถึง
ความสัมพันธ์ที่แปรเปลี่ยนไป
เรื่อยๆ จากคน 2 คนที่ต่างก็มี
แผลในใจ แต่สามารถเติมเต็ม
ส่วนที่ขาดของกันและกันจนเป็น
ความรักที่เหมือนจะเพอร์เฟ็คท์
ตามแบบที่นางเอกอยากจะให้
เป็น ไม่นานนักความรักหมด
ลงกลายเป็นคนรู้จัก หมางเมิน 
และพร้อมท�าร้ายกัน ชั้นเชิงชอบ

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

การเล่าเรื่องที่ท�าได้ดีมาตั้งแต่ต้น
ค่ะ ยอมรับว่าผู้แต่งเลือกเทคนิค
การเล่าเรื่องได้มีเสน่ห์มาก เก็บ
ทุกรายละเอียดจริงๆ (แม้ตัด
บางส่วนที่มีในหนังสือไป) การ
เล่าเรื่องเป็นล�าดับขั้น ท�าให้คน
ตามเรื่องได้ง่าย เอาคนดูอยู่และ
ไม่น่าเบื่อเลยค่ะ 

ไม่ได้ดหูนงัทีพ่ีเ่บนเล่นมา
นานแล้ว กลับมาเจอเรือ่งนี ้ส่วน
ตวัคดิว่ายงัเล่นได้ดเีหมอืนเดมิ 
สีหน้าแววตาของนคิ ต้องเป็น
พีเ่บนเท่านัน้จรงิๆค่ะ เพลง
ประกอบก็เข้าก๊ันนนเข้ากัน 
ระทกึใจส่ันด ีเป็นอกีหนึง่หนงั
ทีแ่นะน�าให้หามาชมกันค่ะ เป็น
เรือ่งของความสัมพนัธ์ระหว่าง
คน 2 คนล้วนๆ ทีม่ปัีญหาจาก
จุดเล็กๆบานปลายเป็นเรือ่งราว
ใหญ่โต แอบกระซบิว่า....คณุ
ผูช้ายดแูล้วจะกลัวแฟนมากขึน้ค่ะ

THE HUNDRED-FOOT 
JOURNEY (2014)

ผู้ก�ำกับ: Lasse Hallström       
นักแสดงน�ำ: Helen Mirren,     
Om Puri, Manish Dayal

ได้ยนิชือ่เสยีงเรยีงนามของ
หนงัเรือ่งนี ้ตอนแวะไปเยีย่ม

ญาติๆ ทีส่งิคโปร์ค่ะ เค้าบอกว่ามี
หนงัสอืเล่มนงึอ่านสนกุมากก�าลงั
จะเอามาท�าเป็นหนงั ผูเ้ขยีน                            
เลยตั้งหน้าตั้งตารอมาตั้งแต่
นั้นค่ะ พอหนังเข้าโรงฯก็ไม่รอ
ช้า รีบตีตั๋วไปดูทันที ปรากฎว่า 
2 ชั่วโมงที่ได้ดูหนังเรื่องนี้เรียก
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ว่าคุ้มค่าเงินมากค่ะ โดยส่วนตัว
คิดว่าเป็นหนังฟีลกู้ดแห่งปีเลย      
ทีเดียว ถ้าเคยได้ดูแอนิเมชัน
เรื่อง Ratatouille ของค่าย Pixar 
ก็จะบอกว่าอารมณ์นั้นเลยค่ะ 

หนงัเล่าถงึ Hassan Kadam 
ชายหนุ่มอินเดียที่มีพรสวรรค์ใน
การท�าอาหาร เขาและครอบครัว
ต้องย้ายออกจากบ้านเกิดใน
อินเดีย มาอยู่แถวสนามบิน 
Heathrow ประเทศอังกฤษ แต่
แล้วไม่นาน Papa (หัวหน้า
ครอบครัวที่สูญเสียภรรยาไปจาก
เหตไุฟไหม้) กต็ดัสนิใจครัง้ยิง่ใหญ่                                  
หอบลูกหลานมาเสี่ยงดวงใน
ยุโรปแทน ไปๆมาๆ เลยลงหลัก
ปักฐานที่ Saint-Antonin-Noble-
Val หมู่บ้านในชนบททางตอนใต้
ของฝรั่งเศส ที่นั่นปาป้าได้เปิด
ร้านอาหารอินเดียชื่อว่า Maison 
Mumbai ปัญหาคือ...ฝั่งตรง
ข้ามห่างไปประมาณ 100 ก้าว (ดู
ในหนังไม่ถึงนะคะ) กลับมีร้าน
อาหารฝรั่งเศสชื่อดังอย่าง Le 
Saule-Pleureur ที่มีดาวมิชลิน     
การันตีอยู่ 1 ดาว อยู่ภายใต้การ
ดูแลของ Madame Mallory ผู้
ใฝ่ฝันและรอคอยมากว่า 30 ปีว่า
ต้องได้ดาวมิชลินมาประดับร้าน
เพิ่มอีกดวง การต่อสู้ของสอง
วัฒนธรรมจึงเริ่มต้นขึ้นค่ะ 

ชอบที่หนังเผยให้เห็นถึง
การแก่งแย่ง เอาชนะกันทั้ง 
2 ฝั่ง ไม่เฉพาะเรื่องการแย่ง
ลูกค้า การซื้อวัตถุดิบตัดหน้า 
การจับผิดแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ให้
เอาผิดอีกฝั่ง แต่รวมไปถึงการ
ใช้วาทศิลป์ตอบโต้กันไปมาอย่าง           
ดุเดือด เช่นตอนทีม่าดาม มลัลอรี                      
จิกกัดปาป้าว่า “If your food 
is anything like your music, 
then I suggest you tone it 
down”. หรือจะเป็นค�าพูดของ
ปาป้าที่ย้อนกลับไปว่า “ I will 
turn the music down, but I 
will turn the heat up.” แหม....
มันช่างเป็นคู่ปรับที่สมน�้าสมเนื้อ

กันจริงๆ 
The Hundred-Foot 

Journey สร้างมาจากนิยาย
เล่มโปรดของ Oprah Winfrey 
จับมือกับ Steven Spielberg 
แน่นอนว่าแน่นไปด้วยคุณภาพ
จริงๆค่ะ อาจเรียกได้ว่าเป็นหนัง 
Romantic-Comedy ก็ได้ เพราะ
มีฉากดรามาปะปนมาเล็กน้อย
พอเป็นสีสันเท่านั้น ตัวผู้เขียน
เองแทบจะไม่เคยดูหนังอินเดีย
เลย แต่พอดูเรื่องนี้ก็ได้เรียน
รู้วัฒนธรรมของชาวอินเดียมาก
ขึ้นนะคะ บรรยากาศหนังอบอุ่น 
ชวนยิ้มตลอดทั้งเรื่อง โลเคชัน
สวย ดูแล้วสบายตา ผนวกกับ
ดนตรีประกอบที่ลงตัวมากๆท�า 
ให้เป็นหนังน�้าดีที่ไม่ควรพลาด
เลยล่ะค่ะ

THE WALKING DEAD

ผู้ก�ำกับ: Ernest R. Dickerson, 
Greg Nicotero, Guy Ferland etc…                      
นักแสดงน�ำ: Andrew Lincoln, 
Steven Yeun, Chandler Riggs, 
Norman Reedus, Melissa 
McBride, Lauren Cohan, Emily 
Kinney และ Danai Gurira 

สาเหตุที่เขียนเรื่องนี้เพราะ
ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาไปดู

หนังที่โรงฯเลยค่ะ บังเอิ๊ญญญญ
ว่าตอนไปซื้อแผ่นหนังพนักงาน
ที่ร้านแนะน�าซีรีย์เรื่องนี้ ก็เลย
ลองดูซักหน่อย จริงๆซีรีย์นี้ออก
อากาศครั้งแรกเมื่อปี 2010 โน่น
แน่ะค่ะ ปัจจุบันก็เข้าสู่ Season 
5 แล้ว ผู้เขียนเพิ่งจะได้ดู Ss1 
กับเค้าก็เมื่อเดือนที่แล้วเอง 
ปรากฏติดงอมแงมเลยค่ะ (ตอน
นี้ดู Ss4 ใกล้จบละ ^_^) 

The Walking Dead เป็น
ละครชุดแนวดรามาสยองขวัญ 
สร้างโดย Frank Carabon เนื้อ
เรื่องเริ่มต้นขึ้นโดยนายอ�าเภอ
ชื่อ Rick Grimes ที่ตื่นขึ้นมา
จากอาการโคมาแล้วพบว่าโลก

เต็มไปด้วยซอมบีย์กินเนื้อ ริก
พยายามเอาตัวรอดเพื่อออก
ตามหาครอบครัวที่พลัดกัน
ไป ซึ่งระหว่างทางก็ได้พบกับ
ผู้รอดชีวิตมากมายจนกลาย
มาเป็นสมาชิกในกลุ่ม หนัง
ให้ความส�าคัญตรงที่การเดิน
ทางไปยังเมืองต่างๆแต่ละครั้ง
นั้นผู้รอดชีวิตต้องเจออุปสรรค
และความล�าบากจากการต่อสู้
กับกลุ่ม Walker (ซอมบีย์)                                    
ที่คอยกินทุกอย่างที่มีชีวิต รอย
กัดและรอยข่วนของพวกมัน
ท�าให้มนุษย์ติดเชื้อและกลายร่าง
ได้ จ�านวนที่มหาศาลของพวก
มันน่ากลัวพอๆกับมนุษย์ที่ริก
และสมาชิกเดินทางไปเจอ ตอน
แรกที่ดูผู้เขียนกลัวซอมบีย์มาก
ค่ะ หน้าตามันแหยะๆ เหมือน
ศพเดินได้ วิธีฆ่ามันง่ายมากคือ
ท�าลายส่วนที่เป็นสมอง แต่เมื่อ
ดูไปเรื่อยๆ สังเกตว่าสมาชิกใน
กลุ่มมีสกิลการเอาตัวรอดสูงขึ้น 
สามารถต่อสู้กับซอมบีย์ได้โดย
ไม่หวาดวิตก มีสติ เพราะซอมบีย์                               
มันไม่ฉลาดค่ะ มันเดิน เดิน 
เดินหาอาหารไปเรื่อยๆ พอเจอ
ก็พุ่งเข้าจู่โจม ไม่ได้วางแผน คิด
วิเคราะห์อะไร สามารถท�าตัว
ปะปนไปกับพวกมันได้บางที ท�าให้
ทีมของริกตั้งรับได้ แต่ผู้รอด

ชีวิตกลุ่มอื่นที่บังเอิญผ่านไปเจอ
นี่สิคะ กลับน่ากลัวกว่าซอมบีย์                                
เยอะเลย สภาพสังคมเปลี่ยน
ไปท�าให้คนเห็นแก่ตัว เอาตัว
รอด และไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้น ยิ่ง          
Season หลังๆนี่สื่อให้เห็นชัด
ว่ากลุ่มของริกใช้เวลากับซอมบีย์                   
มานานจนหมดความกลัวไป
แล้ว แต่กลับกลัวคนมากกว่า
เพราะมีสมอง มีความคิด ลึกลับ      
ซับซ้อน ตามที่สโลแกนหนังว่า
ไว้ว่า “Fight the Dead, Fear 
the Living” 

อยากให้ได้ดูกันจังเลยค่ะ 
สนุกจริงๆ เครียดด้วย 5555 
เครียดเพราะคิดตาม บาง
สถานการณ์กดดันแบบสุดๆ ลุ้น
ตัวโก่งเลยค่ะ ละครชุดนี้ได้รับ
การตอบรับที่ดีจากแฟนๆทั้ง
ไทยและเทศ แถมเข้าชิงรางวัล
มากมาย รวมถึงรางวัลสมาคม
นักเขียนแห่งอเมริกา และรางวัล
ลูกโลกทองค�าสาขาละครโทรทัศน์
แนวดรามาอีกด้วย ในช่วงแรก
ที่ออกอากาศ Season 4 มียอด   
ผู้ชมถึง 16.1 ล้านคน ท�าให้
กลายเป็นซีรีย์ทางเคเบิลทีวีที่มี
คนชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์
เลยล่ะค่ะ 
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ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี

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

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

เ ข า ถึ ง ไ ด ย า ก

Waterpik Dental Water Jets
และ Water Flosser
เปนการผสมผสานระหวาง
แรงดันน้ำกับการฉีดน้ำเปนจังหวะ
ที่ชวยขจัดคราบแบคทีเรีย
ระหวางซอกฟน

อุปกรณขัดฟน
ทำงานโดยการสั่นเปนจังหวะ

ถึง 10,000 ครั้งตอนาที
สามารถพกพาและใชทำความสะอาด

หลังอาหารทุกมื้อ

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-100E2

Waterpik
Dental
Water Jets
Model:
WP-70E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-360E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-450E2

Waterpik
Flosser
Model:

FLW-220 UK
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O r a l  C a r e  ■  ‘Tooth Fairy’

การฟอกสีฟันเป็นการท�าให้ฟันขาวขึ้นค่ะ 
โดยใช้สารที่เป็นกรด เช่น Carbamide 

Peroxide หรือ Hydrogen Peroxide ที่มี
ความเข้มข้นในระดับที่พอดี เคลือบไปบริเวณ
ผิวฟัน ตัวยาจะมีการท�าปฏิกิริยาเกิดเป็น 
Oxygen ไปย่อยสลายสาร Organic ในผิวฟัน 
ท�าให้สีขาวขึ้น 

หลังการฟอกสีฟัน อาจมีอาการเสียวฟัน  
ได้บ้างระยะหนึ่ง ทันตแพทย์จะท�าการเคลือบ
ฟลูออไรด์ให้ โดยปกติอาการจะหายไป หลัง
จากเลิกฟอกสีฟัน ไปประมาณ 1-2 วัน ซึ่งโดย                                                 
ทั่วๆไปการฟอกสีฟันจะแบ่งออกเป็น 3 แบบ
คือ

1. แบบทีใ่ห้ทันตแพทย์ฟอกในคลนีคิ หรอื
ที่เรียกทั่วไปว่า “In office” โดยใช้ hydrogen 
peroxide หรือ Carbamide Peroxide ความ
เข้มข้นสงู 30-35% ฟอกสฟัีนโดยใช้ความร้อน
หรอืแสงช่วย จะเห็นผลเรว็ ไม่ต้องอมถาดฟอกสี
ฟันท่ีบ้าน ให้เกดิความร�าคาญ แต่อาจต้องเสยี
เวลามาที่คลีนิค 1-6 ครั้ง แสงอาจเป็นแสงที่
ฉายวัสดุอุดฟัน แสงโคม เป็นต้น ส่วนแสง
เลเซอร์ในปัจจุบันหลายๆคลีนิคเริ่มน�าเข้ามา

ส า ร พั น . . . การฟอกสีฟัน
ตอนที่1

[อ้างอิงบทความจาก ทพ.ณัฐวุฒิ แก้วสุทธา]

ใช้กนัแล้วเพราะมข้ีอดทีีเ่หน็ผลเรว็ ข้อเสยีเดยีว
คือราคาค่อนข้างแพงค่ะ 

2. แบบที่ทันตแพทย์ท�าถาดฟอกสีเฉพาะ
ตัว ใส่เจลฟอกสีฟันไปอมเองที่บ้าน วิธีนี้เรียก
ว่า” Home Bleaching” ค่ะ เจลที่ใช้มักเป็น 
Carbamide Peroxide 100% วิธีนี้ท�าไม่
ยาก หมอฟันจะตรวจสุขภาพฟันและท�าความ
สะอาดฟันโดยการขูดหินปูนก่อน จากนั้นก็จะ
พิมพ์ฟันของเราขึ้นมา 1 ชุด เพื่อส่งไปท�าถาด
ฟอกฟัน ลักษณะเหมือนยางใสๆค่ะ เวลาใช้ก็
แค่หยอดยาลงไปในร่องฟันยางแต่ละซี่ ครอบ
ไว้ 6 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าน�้ายาหมดแล้วยังไม่
พอใจในความขาวก็ซื้อเพิ่มได้ (แต่ต้องอยู่ใน
ความควบคุมของทันตแพทย์ เพราะการใช้ยา                                             
ในปริมาณที่เยอะเกินไปอาจมีอันตรายกับ
เคลอืบฟันได้) วธินีีค่้อนข้างง่ายและประหยดัค่ะ 

3. ซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ทมาฟอกเอง เป็นวิธี
ที่สะดวกมากแต่ค่อนข้างเส่ียงค่ะ เพราะถาด
ฟอกมักขอบไม่พอดีกับฟันของแต่ละคน ยา
อาจเกนิมาทีเ่หงอืก กดัเนือ้เยือ่ในช่องปากเป็น
อันตรายได้ ซึ่งไม่แนะน�าค่ะ 
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เ ฮ ล ธ์  แ อ น ด์  แ ค ร์  ■   ‘หมอสันติภาพ’

โรคยอดฮิท 5 โรคนี้เหมือนกับเครื่องเสียง
ยอดฮิทของบ้านทวาทศิน คือ NAD, PSB, 

NHT, VISO 1, SoundCast โรคเบาหวาน 
ความดัน ไขมันสูง หัวใจ เก๊าท์ เกิดจากอาหาร
การกินท่ีกินดีเกินไปและขาดการออกก�าลัง
กาย เบาหวานเกิดจากกินน�้าตาลมากเกินไป 
ความดันโลหิตสูงเกิดจากกินอาหารมัน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งมันสัตว์ ข้าวมันไก่ ขาหมู คอ
หมูย่าง และเกลือ อาหารเค็ม อาหารขยะมาก 
ไขมันในเลือดสูงเกิดจากคอเลสเตอรอลและ                                                     
ไตรกลีเซอร์ไรด์สูงและไขมันอิ่มตัว อาหาร

มันสัตว ์ สเต็กติดมัน โรคหัวใจเกิดจาก
คอเลสเตอรอลไปอุดเส้นเลือดในหัวใจ ท�าให้
ตีบ แตก ตัน ที่หัวใจและเส้นเลือดในสมอง 
ท�าให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเก๊าท์เกิดจาก
อาหารประเภทสัตว์ปีก เช่น เป็ดไก่ และเนื้อ
มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเครื่องใน
สัตว์ จะมีกรดยูริคท�าให้เป็นโรคเก๊าท์มาก

สาเหตทุีช่่วยการเกดิ 5 โรคนีน้อกจากอ้วน
เกินขนาด เพราะว่ากินมากเกินไปแล้ว การ
ขาดการออกก�าลงักายทีเ่ป็น Arobic Exercise 

โรคเบาหวาน

ความดัน

ไขมันสูง

หัวใจ
เก๊าท์

คือการออกก�าลังกายที่ต้องมีเหงื่อโทรมตัว ใช้                                                                                                                                              
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โรคเบาหวาน
(DM หรือ Diabetes Mellitus)

สาเหตุเกิดจากความบกพร่องของเอ็นไซม์
ที่เรียกว่า อินซูลิน (Insulin) ซึ่งสร้างโดยเซลล์
ของตับอ่อน มีความบกพร่อง ผลิตไม่พอ ท�าให้
ไม่สามารถจะเผาผลาญน�้าตาลกลูโคสในเลือด
ให้กลายเป็นพลังงานได้ น�้าตาลที่เหลือมาก
เกินพอจึงล้นเข้ากระแสเลือด และออกมาใน
ปัสสาวะ จึงเรียก เบาหวาน คนธรรมดาจะมี
น�้าตาลในเลือด 80-110 ม.ก.เปอร์เซ็นต์ คน

เป็นเบาหวานน�้าตาลจะสูงเกิน 140 เป็น 200, 
300, 400 ม.ก.เป็นต้น

สาเหตุของโรคเบาหวาน
1. กรรมพันธุ์ พ่อเป็น แม่เป็น ลูกก็จะ

เป็นด้วย
2. อายุมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ 

40 ปีขึ้นไป
3. อาหารการกนิน�า้ตาลมาก อาหารหวาน 

และแป้งมาก เช่น ข้าว ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่
4. ขาดการออกก�าลังกาย ท�าให้อ้วนมาก
อาการ
1. ปัสสาวะบ่อย น�้าหนักลด ผอม เพราะ

ว่านอนไม่หลับ ต้องลกุขึน้มาปัสสาวะบ่อยตอน
กลางคืน

2. เหนือ่ยง่าย อ่อนเพลยี กนิจ ุแต่ไม่อ้วน 
แรกๆอ้วนแล้วก็จะผอม

3. เวลาเป็นแผลจะหายยาก เช่น แผล            
ทีเ่ท้า

อาการแทรกซ้อน
โรคเบาหวานไม่เจ็บ ไม่ปวด ไม่ค่อยมี

อาการทรมาน นอกจากปัสสาวะบ่อย คนเลย
ไม่กลัวนัก แต่มีอาการแทรกซ้อนมีเยอะมาก 
ร้ายแรง และสายเกินไปเสียแล้ว ถ้าหากเท้า
เน่าเป็นแผลเรื้อรัง เรียกว่า Diabetic Foot 
ต้องท�าแผลนานหลายเดือน ต้องปะหนัง            
ร้ายแรงอาจจะต้องตัดขา ถ้าหากเบาหวาน
ขึ้นตา จะท�าให้เป็นต้อกระจก จอรับภาพของ
ตาเสื่อม ตาบอด มองไม่เห็น ถ้าขึ้นที่ไตท�า                                              
ให้เป็นโรคไตวาย รุนแรงถึงขั้นต้องล้างไต
อาทิตย์ละ 3 ครั้ง และตายได้ ถ้าไปที่ข้อ ท�า           
ให้ข้อเข่าเส่ือม เดนิไม่ไหว ข้ออกัเสบ จนกระทัง่
ต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

การรักษา
ก็ต้องกินยาหรือฉีดยาอินซูลินจนแก่ตาย

ไปข้างหนึ่ง 
การป้องกัน
กง่็ายนดิเดยีวคอื ออกก�าลงักายสม�า่เสมอ

ทุกวัน และ Diet ควบคุมอาหาร กินผักและ
ผลไม้ งดน�้าตาล ของหวาน กินแป้ง ข้าว 

กล้ามเนื้อมันใหญ่ๆทุกมัน เช่น แขนขา ล�าตัว                                                  
หลัง หน้าท้อง ครั้งละอย่างน้อยนานครึ่ง
ชั่วโมง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง และ
ทางการแพทย์หวัใจต้องเต้น Peak หนึง่เป็น 2 
เท่า เช่น คนปกตคินเราชพีจร 70 ครัง้ต่อนาที 
ต้องเพิ่มเป็น 140 ครั้งต่อนาที Peak หนึ่ง 
ความขี้เกียจคนไม่ออกก�าลังกายมี 100 กว่า
อย่าง เช่น ไม่มีเวลาว่าง ท�างานหนักก็เหนื่อย
จะตายอยูแ่ล้ว ปวดขาปวดเข่า เดนิไม่ไหว วิง่ไม่
ไหว ถ้าไม่ใช่ช็อปปิง บางคนก็บอกว่า เดินทั้ง
วันท�างานทั้งวันก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว
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ก๋วยเตี๋ยวพอประมาณ ถ้าไม่อ่ิมก็กิน ผักและ
ผลไม้จนอิ่ม

โรคความดันโลหิตสูง
(Hypertension)

ความดันโลหิตคือ แรงดันของหัวใจและ
หลอดเลอืดทีป๊ั่มออกมาเลีย้งร่างกายวดัได้ปกติ 
120/80 ม.ม.ปรอท ตวับน 120 ม.ม. คอื Systolic 
เป็นความดนัของหวัใจ และ 80 ม.ม.ตวัล่างคอื 
ความดนัของหลอดเลอืดแดง โรคความดนัสงูก็
จะสูงขึ้นกว่า 150/90 ม.ม. เช่น 180/95 หรือ 
250/100 ม.ม. ก็สูงมาก

สาเหตุ
1. ไขมันในเลือดสูง คือคอเลสเตอรอล

และไตรกลีเซอรไรด์ไปเกาะตามฝาผนัง หลอด
เลือด ท�าให้เป็นโรคหลอดเลือดแข็ง ความดัน
โลหิตจะสูง

2. อายุมาก เช่น 40 ปีขึ้นไป แต่ในคนตั้ง
ครรภ์ โรคครรภ์เป็นพิษความดันสูงได้

3. อาหารเค็มและอาหารมันเป็นสาเหตุ
ท�าให้ความดนัสงู โดยเฉพาะเกลอื น�า้ปลา ซอีิว๊ 
ปลาเค็ม เนื้อเค็ม อาหารมัน เช่น ข้าวมันไก่ 
ขาหมู คอหมูย่าง ท�าให้อ้วน

4. กรรมพนัธ์ุ ความอ้วน อารมณ์ฉนุเฉยีว
โกรธง่าย ท�าให้ความดันสูง

อาการ

1. ปวดหัว ตามัว หงุดหงิด ตาพร่า นอน
ไม่หลับ หน้าแดง มือเท้าชา

2. อาการของโรคความดันแท้ๆจะมีน้อย
มาก แต่จะไปมีอาการรุนแรงของอาการ
แทรกซ้อนมากกว่า

อาการแทรกซ้อน
ความดันโลหิตสูงจะท�าให ้เกิดอาการ

แทรกซ้อนท่ีร้ายแรง คือ เส้นเลือดตีบ แตก 
ตัน แล้วแต่ว่าจะไปเกิดปัญหาที่อวัยวะใด

ถ้าเกดิทีเ่ส้นเลอืดในสมอง เรยีกว่า Stroke 
ตัง้แต่รนุแรงมากถงึตาย จนกระทัง่อ่อนๆ มอื
เท้าอ่อนแรงและชา ถ้าหากรอดตายก็จะเกิด
อาการอมัพฤกษ์ อมัพาต ถ้าอดุตนั ตบี ทีห่วัใจ
กจ็ะเกดิโรคร้ายแรงทีส่ดุคอื โรคหวัใจขาดเลอืด 
ตายทันที ถ้ารอดก็จะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือด เรียกว่า MI ถ้าตีบตันก็ต้องท�า Balloon 
ใส่ท่อเล็ก โรความดันก็จะท�าให้เกิดโรคไตวาย 
ซึ่งต้องล้างไตตลอดชีวิตและอายุสั้น

การรักษา
มีอย่างเดียวคือ ต้องกินยารักษาโรค   

ความดันตลอดชีวิต
การป้องกัน
กง่็ายนดิเดยีวคอื การออกก�าลงักายทกุวนั 

ไม่เครียด คมุอาหาร งดของเคม็ งดอาหารมนั
ทุกชนิด กินผักและผลไม้มากๆ

โรคไขมันในเลือดสูง
(Hyperlipidemia)

ไขมันในเลือดสูงเกิดจากการไม่ออกก�าลัง
กายและกินอาหารไขมันมากเกินไป เช่น 
อาหารขยะ Junk Food

ไขมันในเลือดมีอันตราย มี 4 ชนิดคือ
1. Cholesterol มีมากในไขมันสัตว์ เช่น 

ข้าวมนัไก่ส่วนหนงัไก่ ขาหมสู่วนตดิหนงั ดงันัน้                                                     
เวลาสั่งอาหารอย่าเอาหนัง หอยนางรม 
ปลาหมกึ ส่วนไข่แดงให้กนิวนัละ 1 ฟองเท่านัน้ 
ปกติมีค่าไม่เกิน 200 ม.ก.เปอร์เซ็นต์

2. Triglycerides เป็นไขมันอันตรายอีก
ชนิดหนึ่ง มีมากในอาหารประเภทขนมหวาน 
กะทิ มะพร้าว ถั่ว Nut ขบเคี้ยว เหล้า เบียร์ 
ปกติมีค่าไม่เกิน 150 ม.ก.เปอร์เซ็นต์

3. HDL ไขมันชนิดดี ชนิดความเข้มข้น
สูง ช่วยป้องกันโรคสมองและโรคเส้นเลือดตีบ 
ตัน ไม่มีในอาหาร ต้องออกก�าลังกายอย่าง
เดียวเท่านั้น

4. LDL ไขมนัชนดิเลว ความเข้นข้นไขมนั                                           
ต�่า ท�าให้เกิดโรคเส้นเลือดในสมอง หัวใจตีบ 
แตก ตัน เพราะว่ามันไปกระตุ ้นการสร้าง
คอเลสเตอรอลเพิ่มมากขึ้นในเลือด จึงเป็น
อันตราย LDL มีมากในอาหารไขมันสัตว์

ประเภทไขมนัอิม่ตวัในอาหารม ี2 ประเภท
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1. ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid) 
เป็นไขมันชนดิเลว เพราะไปเพิม่คอเลสเตอรอล
ในเลือดให้สูงขึ้น มีในอาหารที่เป็นไขมันสัตว์
ทุกชนิด ข้าวมันไก่ตรงหนังไก่ ขาหมูส่วนติด
หนัง หมูย่าง เนื้อย่างติดมัน ในพืชจะมีใน
น�้ามันปาล์ม น�้ามันมะพร้าว

2. ไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty 
Acid) กรดไขมันชนิดดี ช่วยลดคอเลสเตอรอล
ในเลือด พบมากในอาหารที่เป็นน�้ามันพืชทุก
ชนิด ยกเว้นน�้ามันปาล์ม และน�า้มันมะพร้าว

Cooking Oil น�้ามันประกอบอาหารท่ี
ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายคือ ไขมันไม่อ่ิมตัว 
น�้ามันดอกทานตะวันดีมาก น�้ามันมะกอกดี 
แต่จะแพงหน่อย น�า้มนังามมีากทีแ่ม่ฮ่องสอน 
น�้ามันดอกค�าฝอย น�้ามันร�าข้าวราคาถูกมาก
และดี น�า้มนัถัว่เหลอืงราคาถกูสดุและด ีน�า้มนั
ข้าวโพดด ีทีเ่ลวคอืน�า้มนัปาล์ม น�า้มนัมะพร้าว 
น�้ามันหมู น�้ามันสัตว์

น�้ามันที่ดีที่สุดคือ น�า้มันปลา Fish Oil มี
สาร Omega 3 และ Q10 ซึ่งเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ ป้องกันโรคหัวใจ โรคมะเร็งได้

โรคหัวใจ
(Heart Failure)

สาเหตุ
สาเหตุของโรคหัวใจวายมีมากมายหลาย

อย่าง แต่ที่พบมากที่สุดคือ เส้นเลือดตีบและ
อุดตัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากคอเลสเตอรอลไป
เกาะตามผนงัหลอดเลอืดเลีย้งหวัใจ ทีเ่รยีกว่า 
โคโรนาร ี(Coronary Artery) ซึง่ถ้าตบีหรอือดุ
ตนัทนัท ีมกัจะตายอย่างสงบเงยีบทนัท ีแต่ถ้า
หากรอดตาย ส่งโรงพยาบาลทนั รอดชวีติ แต่
กล้ามเนื้อบางส่วนของหัวใจจะตายเพราะขาด
เลอืด เราเรยีกว่า MI หรอื Myocardial Infarc-
tion แปลว่ากล้ามเนือ้หวัใจตาย เพราะขาดเลอืด

อาการของโรค
จะหน้ามดื เป็นลม เฉยีบพลัน เจ็บหน้าอก

รนุแรงด้านซ้ายบรเิวณหวันม ปวดร้าวไปทีไ่หล่
ซ้าย หลงั คอ คาง เหงือ่แตก ฟบุตวัลงหมดสติ 
ต้องรีบส่งไปโรงพยาบาลเร็วที่สุด ใกล้ที่สุด ยิ่ง
เรว็โอกาสยิง่รอดมาก ถ้าหากคนช่วยเหลือและ
ญาติพอจะท�า CPM การฟื้นคืนชีพ กระตุ้น
หัวใจได้ จะช่วยได้มาก

ถ้าหากรอดตาย เมื่อถึงโรงพยาบาลจะ
ท�า EKG คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ก็จะบอกโรคหัวใจ          
ได้ทกุชนดิ โดยเฉพาะ MI จะตรวจพบชดัเจนง่าย
มาก ซึง่ถ้าหากว่าเหน็ไม่ชดักต้็องวิง่บนสายพาน 
เรยีกว่า Stress Test ถ้ารอดชวีติ แพทย์จะฉดี
สเีข้าหัวใจ เรยีกว่า Cat-Scan ถ้าพบการตบีตนั                  
ที่เส้นเลือดหัวใจ Coronary แพทย์จะท�าการ
รักษาโดยขยายถ่างหลอดเลือด เรียกว่า Bal-
loon ขยายท่ีตบีตนัให้โป่งออกตามเดมิ ถ้าหาก                          
ล้มเหลว ไม่ยอมขยาย ต้องใส่ท่อเหลก็เรยีกว่า 
สเตนท์ (Stent) เข้าไปถ่างเส้นเลอืดไว้ ถ้ายงัไม่
หายอกี ขัน้สดุท้ายต้องท�าเส้นเลอืดใหม่เรยีกว่า 
By Pass คอื ผ่าตดัใหญ่เปลีย่นเส้นเลอืดโดย
ตดัเอาเส้นเลอืดท่ีขามาท�า Graft เปลีย่นแทน

การรักษา
การรกัษาโรคหัวใจยุง่ยาก ได้ผลน้อย แพง 

ยุ่งยากล�าบาก สู้ป้องกันไม่ได้
การป้องกัน
คือการออกก�าลังกายทุกวัน ห้ามสูบบุหรี่

เด็ดขาด ควบคุมอาหาร คุมคอเลสเตอรอล  
ไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมัน 4 อย่างให้ดี มาพบ
แพทย์ทุกครั้งที่เจ็บหน้าอก ควรตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี ตรวจหัวใจอย่างสม�่าเสมอ การออก
ก�าลังกายเป็นยาวิเศษที่สุด ต้องเป็นชนิด 
Arobic Exercise วันละครึ่งชั่วโมง อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง งดกินเหล้า เลิกสูบบุหรี่ ไม่
เครียด ฝึกท�าสมาธิและสวดมนต์ก่อนนอนทุก
วัน ไม่โกรธ ไม่เกลียด

โรคเก๊าท์ (Gout)

โรคเก๊าท์เป็นโรคที่ฮิทขึ้นมา เพราะว่า
เกี่ยวข้องกับอาหารการกินที่คนไทยชอบกิน 
เช่น ข้าวมนัไก่ ไก่ย่าง ไก่ทอด และเป็ด ทีอ่ร่อย
มากคือ เป็ดย่างโฟร์ซีซัน เป็ดปักกิ่ง เป็ดพะโล้

ทีค่นไทยเป็นโรคเก๊าท์กนัมากจรงิๆอาหาร
จากเครือ่งในสตัว์ เช่น ก๊วยจับ๊ ต้มเลอืดหม ูจะ
มีเครื่องในหมูเยอะมาก ต้มแซ่มเครื่องในวัว 
คนไทยยังนิยมเครื่องในไก่ เครื่องในเป็ดกัน
มาก มันอร่อยดี ทั้งหมดนี้คือสาเหตุของการ
เกดิโรคเก๊าท์ เพราะว่าอาหารทีก่ล่าวมาทัง้หมด
จะมีกรดยูริค (Uric Acid) และสารเพียวรีน 
ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเก๊าท์ เพราะว่ามันจะไป
ตกผลกึเป็นตะกอนตามข้อต่างๆ ทัง้ข้อเลก็ ข้อ
ใหญ่ ตามข้อนิว้มอืนิว้เท้า และบางคนจะปวดที่   
ข้อมือ ข้อเท้า ข้อศอก ข้อเข่าด้วย

โรคเก๊าท์หรือ Gout Arthritis เป็นโรค
ข้ออักเสบจากการที่กินอาหารที่มีกรดยูริคสูง
มาก แต่ความจริงร่างกายก็สร้างกรดยูริคขึ้น
มาเองได้เหมือนกัน เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้น            
ให้กรดยรูคิสูง คนปกตค่ิาของกรดยรูคิในเลือด
จะเท่ากับ 2-7 ม.ก.เปอร์เซ็นต์ คนที่เป็นโรค
เก๊าท์เจาะเลือดดูกรดยูริคจะขึ้นสูง เช่น 8, 10, 
12 ม.ก.เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงมาก

อาการ
คอือาการข้ออกัเสบเฉยีบพลนั จะมอีาการ

ปวด บวม แดง ร้อน เจ็บหน้าที่ข้อที่เป็นเก๊าท์ 
เช่น ข้อนิว้เท้า ข้อเท้าจะบวมเป่ง สแีดงจดัและ
ปวดมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเดินจะเจ็บ
ปวดมาก เดนิกระย่องกระแย่งทเีดยีว หนุม่บาง
คนลงทนุซือ้ไม้เท้าและรถเขน็ไว้เลย เพราะโรค
เก๊าท์เป็นโรคไม่หายขาด กินสัตว์ปีก เครื่องใน
อีก ก็จะเก๊าท์ขึ้นเป็นทุกที

การรักษา
ก็ต้องกินยารักษาเก๊าท์ มี 2 ประเทภคือ 

ระยะปวดเฉยีบพลัน ก็กินยาแก้ปวด Norgesic 
ยาแก้อักเสบ Voltaren ส่วนยารักษาจะมียา
ขับกรดยูริค Allopurinol และห้าการสร้างกรด     
ยูริค Colcichine ซึ่งการกินยาสองชนิดนี้จะ
กินชั่วคราว หรือกินตลอดไปก็ได้ ตามแพทย์
สัง่และความสมคัรใจ จะรอป่วยแล้วค่อยกนิกไ็ด้

มาไดเอทควบคุมการกินอาหารและออก
ก�าลังกายกันเถิดครับ จะป้องกันได้ทั้ง 5 โรค 
กินไปฟังเพลงไปจากเครื่องเสียง NAD, PSB, 
NHT สุขภาพจะดีและชีวิตจะมีความสุขครับการท�างานของหวัใจล้มเหลวยงัครองแชมป์                                                                               

การตายเป็นอันดับหนึ่ง รองจากอุบัติเหตุรถ 
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ไ ล ฟ์   แ อ น ด์   ส ไ ต ล์  ■   ‘เจ แอลที’

งานแต่งงานสมัยนี้มีเงินซะอย่าง อยาก
จะเอาระดับไหน Theme อะไร จะยิ่ง

ใหญ่ จะหวานแหวว จะขรมึดนู่าเชือ่ถอื หรอืจะ 
Rock สดุๆกไ็ด้เลย Organizer จดัให้ได้ระเบดิ
เถดิเทงิ เคยดทูวีช่ีอง We ไหมคะ เขาจะมเีรือ่ง 
ออร์แกไนเซอร์ทีเ่นรมติสรรพสิง่ต่างๆให้คูบ่่าว
สาว ขนาดหาตุก๊ตายดันุน่นิม่ๆตวัละเป็นหมนื
ให้ก็ยังมีเลยค่ะ

ทีเ่ขยีนเรือ่งนีเ้พราะช่วงนีก้�าลงัเตรยีมงาน
แต่งงานให้ลกูสาวค่ะ กเ็ลยสนกุพร้อมกบัวุน่ๆดี
ค่ะ มอีะไรน่าสนใจมาเล่าสูก่นัฟัง ว่าธรรมเนยีม
ฝรัง่นัน้ เขามีการจดัทีค่่อนข้างจะ Fix และฝรัง่ก็
รูส้กึจะถอืโชคลางไม่น้อยกว่าเราเลยค่ะ

เริ่มจากการแต่งตัวของเจ้าสาวนะคะ การ
เลือกสี 

Married in white.  You have chosen 
right. แต่งสีขาว แปลว่าเลือกถูกคนแล้ว

Married in blue.  Your love is true. ถ้า
แต่งสีฟ้า แปลว่าความรักนั้นเป็นรักแท้

Married in pink.  Your fortune will sink. 
ถ้าแต่งชุดสีชมพู โชคลาภหายหมด

Married in red.  You’ll wish you were 
dead. ถ้าแต่งชุดสีแดง ขอตายดีกว่า

Married in yellow.  Ashamed of the 
fellow. ถ้าเจ้าสาวแต่งสีเหลือง เจ้าบ่าวท�า       
ให้ต้องอับอาย

Married in brown.  You’ll live out of 
town. ถ้าแต่งชุดสีน�้าตาล จะต้องไปอาศัยอยู่
นอกเมือง หรือบ้านนอก

Married in grey.  You’ll live far away. 

เ ต รี ย ม ง า น

แต่งงาน
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ซือ่ตรง ความจรงิใจ ความไร้มลทนิ ซึง่สีนีม้มีา
ตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิม

เจ้าสาวจงึถอืเป็นเรือ่งเครือ่งลางและความ
โชคดีที่จะต้องมีทั้ง 4 สิ่งนี้

ท�าไมผู้หญิงต้องยืนด้านซ้ายของผู้ชายใน
การท�าพิธี หรือเวลาอื่นๆ ประวัติก็คือ สมัย
ก่อนผู้ชายมือขวาต้องพร้อมที่จะชักดาบขึ้น
มา ดังน้ันแขนขวาจะต้องว่าง จึงให้หญิงอยู่
ด้านซ้าย

กระดาษฝอยที่เอาไว้โปรยนั้น เป็นการ
พัฒนามาจากการใช้ข้าวโปรยให้บ่าวสาว เพื่อ
เป็นการอวยพรให้มีการเจริญพันธุ์ดั่งรวงข้าว

ดอกไม้ที่โยนโดยเจ้าสาว อันนี้คนไทยท�า
บ่อยทีเดียว เกิดที่โลกใหม่คือ อเมริกา เพื่อ
เสี่ยงทายว่าใครจะได้แต่งงานต่อไป

การใส่มกุ ธรรมเนยีมฝรัง่คดิถงึมกุเหมอืน
หยาดน�้าตา ไม่ควรใช้ หรือผู ้ชายไม่ควรให้       
ผูห้ญิง แต่ในงานแต่งงานใครพดูกันว่าให้ใส่มกุ 
เพราะน�้าตาเอามาใช้หมดแล้วในวันนี้ ต่อไป
หลังจากแต่งงานจะได้ไม่มีหลั่งน�า้ตาอีกต่อไป

แล้วถ้าเด็กถือแหวนหรือบ่าวสาวขณะจะ
สวมแหวนให้กัน แล้วท�าแหวนหล่น บางคน
บอกว่าเป็นการไล่ความชั่วร้ายทั้งหลายออกไป 
แต่บางพวกบอกว่าใครที่ท�าแหวนหล่น คนนั้น
จะต้องตายจากไปก่อน

เวลาแต่งงานให้ดูเวลาที่เข็มนาฬิกา โดย
เฉพาะเข็มนาทีชี้ขึ้นข้างบน แปลว่าเป็นการ
แต่งงานจากสวรรค์

เห็นเจ้าสาวในชุดเจ้าสาวก่อนวันแต่งงาน
ได้หรือไม่ คนไทยเราเดี๋ยวนี้มี Pre Wedding 
ค�าตอบคือ ไม่ดี คู่สมรสจะมีโชคลาภ ถ้าเจ้า
บ่าวจะได้เห็นเจ้าสาวของเขาในเวลาที่เธอเดิน
มาอยู่เคียงข้างเขา

ของขวัญแต่งงาน เดิมทีสมัยโบราณ
คนจะน�าผลไม้มาให้เป็นของขวัญแต่งงาน 
เพื่อให้คู่สมรสมีผลิตผล ก็คือมีลูกดกเหมือน            
ผลไม้ แต่ตอนหลงัเปลีย่นเป็นของขวญั สมยันี้
เอาเงนิไปดกีว่า คูส่มรสจะมอบของช�าร่วยกลบั
คืน ปฏิบัติกันมาหลายร้อยปีแล้ว สมัยนี้เป็น
ธรรมเนยีมทีจ่ะให้ Almond เคลอืบน�้าตาลเป็น
สีๆ 4 ก้อน เพื่อจะเป็นการอวยพรให้ผู้มางาน
มีสุขภาพ เงินทอง ความเจริญพันธุ์ ความสุข 
และอายุยืนยาว

และหลังจากพิ ธีแล ้ว ธรรมเนียมอีก
ประการหนึ่งคือ เจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวข้าม
ธรณีประตู เพราะเชื่อว่าจะได้ป้องกันเจ้าสาว
จากสิ่งชั่วร้ายที่จะท�าอันตรายเจ้าสาวของเขา

แต่ความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้ท�าให้คนเราอยู่
ด้วยกันยืดหรือไม่ยืดนะคะ อะไรก็ไม่ส�าคัญ
เท่ากับความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความ
เกรงใจ ความนับถือซึ่งกันและกัน ที่จะท�า       
ให้ชีวิตดูประคับประคองกันจนถึงวันสุดท้ายที่
ตายจากกัน “Till death do us part.”

ถ้าแต่งชุดสีเทา ต้องจากบ้านไปไกล
Married in black.  You’ll wish you were 

back. ถ้าแต่งชุดสีด�า ก็จะหวังว่าขอให้กลับ                                  
มาเหมือนเดิม

เจ้าสาวในวนัแต่งงาน เราคงได้ยนิถงึเรือ่ง
เจ้าสาวต้องมี

Something Old ของเก่า เพ่ือให้เจ้าสาว 
ได้ระลึกและจดจ�าอดีต

Something New เพื่อให้คู่สมรสได้มีโชค
และความส�าเร็จในอนาคต

Something Borrow เพื่อให้เจ้าสาวระลึก
ถึงเพื่อนและครอบครัว เมื่อออกไปสร้าง
ครอบครัวใหม่แล้วล�าบากมีปัญหาให้กลับมา
หาได้

Something Blue สีฟ้าเป็นสีของความ
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เ รื่ อ ง - ดี ดี - -  ที่ ผ่ า น ม า ท า ง  ( e )  เ ม ล  ■   ‘เพ็งแพว’

เผลอปรารภไปฉบับก่อน ว่าเวลาช่างผ่านไป
เร็วเหลือเกิน มีความรู้สึกว่าค�าปรารภนั้น

เพิ่งจะผ่านแป้นพิมพ์ไปไม่กี่มากน้อย เหลือบ
ดูประดิทินอีกหนในวันนี้ จวนเจียนจะสิ้นปี
เต็มทีแล้วหรือนี่ ให้รู้สึกว่าตลอดปีที่ก�าลังจะ
ผ่านไปยงัไม่มสีาระทีเ่ป็นชิน้เป็นอนัให้กบัความ
หมายของชีวิตเลย

อย่างไรก็ตาม, ในความรู ้สึกว่าเป็นปีที่
ก�าลังจะผ่านไปแบบสบายๆก็รู้สึกแอบดีกับตัว
เองอยู่บ้างเล็กน้อย เมื่อได้หันกลับมาเอาใจใส่
การออกก�าลังอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอีกครั้ง 
หลังจากปล่อยเนื้อปล่อยตัวและตามใจปากมา
นาน ปีนี้เป็นปีที่ได้เข้มงวดกับตัวเองในเรื่อง
การออกก�าลงักายให้ได้ทกุวนัครบั อย่างน้อยๆ
วันละครึ่งชั่วโมงต้องมี

กบัเรือ่งทีน่�ามาเล่าสูก่นัฟังเทีย่วนี ้น้องนุง่
คนด ีFwd มาให้จากหลายๆแหล่ง ซึง่ล้วนเป็น
เรือ่งราวเกีย่วกบัการมสีขุภาพดเีป็นทีต่ัง้ กบัอกี
บางเรื่องราวที่หลายๆคนมองข้าม

อย่างเรื่องดี-ดี--ที่ตีพิมพ์ไว้ในบรรทัดถัด
ไปครับ

จากน�้าให้เร็วที่สุด จากนั้นถอดซิมการ์ดออก 
แล้วน�าโทรศัพท์พร้อมกับซองกันความชื้นไป
ใส่รวมกนัไว้ในถงุซปิลอ็ก และวางทิง้ไว้เช่นนัน้
ประมาณ 1-2 วัน ทั้งนี้แนะน�าว่าไม่ควรเปิด
เครือ่งในระหว่างการเกบ็รกัษา เพราะอาจท�าให้
เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายในตัวเครื่องได้

2. ช่วยรักษาสภาพอัลบัมรูปถ่าย
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอัลบัมรูปภาพเก็บ

ไว้มากมาย และเพิ่งเห็นว่ามีบางส่วนที่เปียก
แฉะหรืออับชื้น ให้น�าอัลบัมรูปภาพเหล่านั้น
มาเป่าด้วยลมร้อน ก่อนทีจ่ะน�ากลบัไปเกบ็ ควร
สอดซองกนัความชืน้เอาไว้หลงัรปูภาพเหล่านัน้
ด้วย เพือ่ให้ซองกันความชืน้ช่วยดดูซมึความชืน้
ทีอ่าจจะยงัซ่อนตวัอยูใ่นเนือ้กระดาษ แล้วค่อย
น�าออกมาหลงัจากทีอ่ลับมัภาพแห้งสนทิดแีล้ว

3. ปกป้องเอกสารส�าคัญจากความชื้น
หากคุณเก็บเอกสารส�าคัญเอาไว้ในโต๊ะ

ท�างาน ตูเ้ก็บของ กล่องกระดาษ กล่องพลาสตคิ 
หรือแม้กระทั่งตู้ใส่ซองจดหมาย แค่ใส่ซองกัน
ความชืน้ตามลงไปด้วย ประมาณ 1-2 ซอง กช่็วย
ป้องกนัเอกสารส�าคญั เช่น ใบแจ้งเกดิ สมดุบญัชี

ประโยชน์ซองกันความชื้น
ที่ใครหลายคนมักมองข้าม

ประโยชน์ของซองกนัความชืน้ หรอื Silica 
Gel ทีห่ลายคนอาจยงัไม่รู ้หากมซีองกนั

ความช้ืนอยู่ในมืออย่าเพิ่งทิ้ง มาใช้ประโยชน์
จากเหล่านี้กันเถอะ

เช่ือว่ามีคนไม่น้อยที่มักจะโยนซองกัน
ความชื้นทิ้งลงถังขยะ หลังจากน�าของที่เพิ่ง
ซ้ือมาใหม่ออกมาใช้ แต่หลังจากนี้คุณอาจจะ
อยากเก็บพวกมันเอาไว้มากกว่า หากได้รู้ถึง
ประโยชน์ของซองกันความชื้นที่มีประโยชน์
มากมาย ซ่ึงบางอย่างอาจเป็นอยู่เหนือความ
คาดหมายเลยด้วยซ�้า 

และต่อไปน้ีก็คือประโยชน์ของซองกัน
ความชื้นที่ทุกคนมองข้ามไป

1. ลดความเสียหายของโทรศัพท์มือถือ
หลังตกน�า้

หากคุณเผลอท�าโทรศัพท์มือถือตกน�้า ก็
สามารถท�าให้โทรศพัท์มอืถอืกลบัมาใช้งานตาม
ปกติได้อีกครั้ง เร่ิมจากการน�าโทรศัพท์ขึ้นมา
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ธนาคาร หรอืสัญญาต่างๆจากความชืน้ท่ีเป็นต้น
เหตุของกลิน่อบักบัเชือ้ราได้แล้ว

4. ลดระดับความชื้นตามมุมอับภายใน
บ้าน

นอกจากจุดที่คุณเอาไว้เก็บเอกสารส�าคัญ
แล้ว ซองกนัความช้ืนยงัสามารถตามตดิสิง่ของ
ต่างๆไปดดูซบัความชืน้ได้ทกุที ่และคงจะดกีว่า
หากมีพวกมันวางปะปนเอาไว้กับสิ่งของ โดย
เฉพาะตามมมุอบัภายในบ้าน เช่น บรเิวณห้อง
เกบ็ของทัง้ในและนอกบ้าน โรงจอดรถ รวมไป
ถงึบ้านทีม่ชีัน้ใต้ดนิ หรอืสถานทีท่ีค่าดว่าจะเกดิ
ความชื้นได้ง่าย

5. ยืดอายุการใช้งานให้ของตกแต่งตาม
เทศกาล

เนื่องจากของตกแต่งบ้านตามเทศกาล
ต่างๆ เช่น ของตกแต่งบ้านวันปีใหม่ วัน
วาเลนไทน์ และวันคริสต์มาส เป็นสิ่งของที่มี
โอกาสน�าออกมาใช้ได้น้อยมาก หรือแค่เพียง
ปีละคร้ัง ดังนั้นคงจะดีกว่าหากน�าซองกัน
ความชื้นใส่ลงไปในกล่องที่เอาไว้เก็บสิ่งของ
เหล่านี้ด้วย จะได้ช่วยดูดซับความชื้นพร้อมทั้ง

รกัษาสภาพของใช้ ให้สามารถน�ากลบัมาใช้งาน
ได้ใหม่ในปีต่อไป

เหน็ไหมว่ามวีธินี�าซองกนัความชืน้กลบัมา
ใช้ได้หลากหลายวธิ ีฉะนัน้หลังจากนีห้ากมซีอง
กันความชื้นหลงเหลืออยู่ในบ้าน ก็อย่าเพิ่งทิ้ง
ไปเปล่าๆ แต่ทีส่�าคญัคอืควรเก็บให้ห่างจากมอื
เด็กและห้ามให้เอาเข้าปากเด็ดขาด

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซท์คนรักบ้าน 
naibann.com

กินสมดุล
กระตุ้นเผาผลาญ

นักโภชนาการแนะเคล็ดลับฟิต แอนด์ 
เฟิร์ม ให้กับหนุ่มสาวออฟฟิศ เพียง ‘กิน

ให้น้อยกว่าพลังงานที่ใช้ออกไป’ ตามด้วยการ
ออกก�าลังกายเผาผลาญพลังงาน เท่านี้ก็ได้
สุขภาพดีแล้ว

ศัลยกรรมความงามและการลดความอ้วน 
ถือเป็นเทรนด์ฮิทของคนยุคนี้ ท�าให้สถาบัน
ลดน�า้หนกั คลนิคิศลัยกรรม และสถาบนัเสรมิ
ความงามต่างๆผุดขึ้นมามากมาย อีกทั้งยัง

มีการโฆษณาชวนเชื่อเชิญชวนให้ไปใช้บริการ 
หลายคนเสียเงินเสียทองไปไม่น้อย เพื่อให้ได้
มาซึ่งความสวยใส และมีหุ่นสวยฟิต แอนด์ 
เฟิร์ม ดงัใจปรารถนา ซึง่กม็ทีัง้ได้ผลบ้างและไม่
ได้ผลบ้าง ซ�้าร้ายบางคนเกิดโยโย่อ้วนมากกว่า
เดิม และหลายคนมีอันตรายถึงชีวิตจากภัยยา
ลดความอ้วน 

ดร.ฉตัรภา หตัถโกศล ภาควชิาโภชนวทิยา 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เปิดเผยว่า ปัจจัยที่ท�าให้คนในปัจจุบันมีไขมัน
สะสมเยอะ หรืออ้วนนั้น เกิดจากหลายปัจจัย 
แต่ปัจจัยที่ส�าคัญคือ กิจวัตรในชีวิตประจ�าวันที่
เราหลีกเลี่ยงได้ยาก โดยเฉพาะพฤติกรรมการ
กินอาหารกับเมนูจานโปรด ที่หลายคนบอก
ว่ายากที่จะอดใจ

ไม่ว่าจะเป็นไก่ทอด ข้าวขาหมู ข้าวหน้า
เป็ด ข้าวมันไก่ ข้าวเหนียวหมูย่าง ข้าวเหนียว
มะม่วง ไอศกรีม และเมนูขนมหวานต่างๆที่
หลายคนโปรดปราน ซึ่งล้วนแต่อุดมไปด้วย  
ไขมัน และน�้าตาล ที่สามารถเปลี่ยนไปเป็น 
ไขมันได้ รวมถึงพฤติกรรมการนั่งโต๊ะท�างาน
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ทั้งวันของหนุ่มสาวออฟฟิศ ก็มีส่วนท�าให้เกิด
ไขมันสะสมหน้าท้องได้ง่ายเช่นกัน

ดังนั้น เราควรมีวิธีจัดการและควบคุมไข
มนัในชวีติประจ�าวนั เพือ่สร้างความฟิต แอนด์ 
เฟิร์ม ให้กบัหุน่สวย โดยมหีลกัการง่ายๆคอื รบั
ประทานอาหารแต่พอดี หยุดตามใจปาก และ
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง และที่ส�าคัญต้อง
ควบคุมแคลอรีของอาหารที่รับประทาน โดยมี
ข้อแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญคือ ต้องกินให้น้อย
กว่าพลังงานที่ใช้ออกไป ซึ่งหากต้องการลด
น�้าหนักการลดพลังงาน 3,500 กิโลแคลอรี 
ซึ่งเท่ากับไขมัน 0.45 กิโลกรัม ฉะนั้นถ้าใน
แต่ละวันลดพลังงานลง 500 กิโลแคลอรี ใน
หนึ่งสัปดาห์ก็จะสามารถลดน�้าหนักไขมันได้
ประมาณ 0.45 กิโลกรัมเลยทีเดียว 

เมือ่ลดอาหารแล้ว กค็วรจะเลอืกตวัช่วยทีด่ี 
รวมถงึการเลอืกรบัประทานอาหาร และเครือ่ง
ดืม่ ทีจ่ะมาช่วยลดไขมนัในร่างกายด้วย ซึง่การ
ดื่มชาก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง เพราะชาไม่
เพียงแต่จะท�าให้เรารู้สึกสดชื่น คลายร้อนใน
หน้าร้อน แบบนี้แล้ว หากเรารู้จักเลือกชนิด
ของชา ก็จะสามารถช่วยลดไขมันในร่างกาย 
และท�าให้ผิวพรรณสดใสได้อีกด้วย เช่น ชา
อู ่หลง เพราะในชาอู ่หลงนั้นมีสารโอทีพีพี 
(OTPP) ซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระได้ดี 
และหากดื่มชาอู่หลงในขณะที่ทานอาหาร ก็จะ
มีส่วนช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานได้มาก
ขึ้นถึง 10 เปอร์เซ็นต์ และยังมีผลวิจัยพบว่า 
สาร OTPP ช่วยลดการดูดซึมไขมัน และเพิ่ม
การขับไขมันทางอุจจาระ สามารถลดไขมันใน
ช่องท้อง หรือสามารถต้านภาวะอ้วนลงพุงได้
ดีกว่าสารโพลีย์ฟีนอลอื่นๆอีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เราจะมีตัวช่วยลด
ไขมันแล้ว เราก็ต้องดูแลตัวเองควบคู่ไปด้วย 
เช่น หลกีเลีย่ง หรอืบรโิภคแต่น้อย ส�าหรบัอาหาร 
ที่อุดมไปด้วยไขมันตัวร้าย และคอเรสเตอรอล 
อย่างเช่น ของทอดน�้ามันทั้งหลาย เคร่ืองใน
สัตว์ ไส้กรอก หมูยอ กุนเชียง ขนมเบเกอรี 
รวมถงึของหวานชนดิต่างๆ เพราะการกนิของ
หวานมากๆจะท�าให้ระบบเผาผลาญเก็บสะสม
ไขมันมากกว่าการเผาผลาญออกไปใช้ และ
ขนมหวานมักมีส่วนผสมของไขมันไม่ดีอยู่ด้วย 
หากกินเข้าไปมากๆไขมันในเลือด และพุงก็
จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ อาหารที่
มีเกลือ หรือโซเดียมสูง เช่น ไส้กรอก เบคอน 
กุนเชียง ฮอทด็อก ก็เป็นศัตรูตัวฉกาจของหุ่น
ฟิต แอนด์ เฟิร์ม เช่นกัน และยังเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคความดันโลหิตสูงอีกด้วย 
และสุดท้าย สิ่งที่จะท�าให้เรามีทั้งหุ่นและ

สุขภาพที่ดีก็คือ การออกก�าลังกาย เพราะการ
ออกก�าลังกายจะช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ 
และไขมันแอลดีแอล (LDL ไขมันตัวร้าย) ได้
เป็นอย่างดี ที่ส�าคัญคือ ช่วยเพิ่มไขมันเอชดี
แอล (HDL ไขมนัชนดิด)ี ทีค่อยเกบ็กวาดไขมนั
ตัวร้ายให้ออกไปจากหลอดเลือดร่างกายด้วย

นอกจากนี้ ประโยชน์ของการออกก�าลัง
กายยังท�าให้หุ่นกระชับ ไม่หย่อนคล้อย และ
ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย ซึ่งการออกก�าลังกาย
นั้น สามารถท�าได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้แต่ท�างาน
ในออฟฟิศ แทนที่จะนั่งอยู่กับโต๊ะเฉยๆ ควร
เปลีย่นอริยิาบถ ยดืเส้นยดืสาย และเดนิไป-มา
บ้าง เพราะการเดินสามารถเผาผลาญแคลอรี
ได้มากกว่าการน่ัง 3-5 เท่า ผลการวิจัยพบ
ว่าการเดนิ 10,000 ก้าว ใน 1 วัน สามารถช่วย
เผาผลาญพลังงานได้ถึง 400-500 กิโลแคลอรี 
นอกจากนี้ ควรเข้าฟิตเนส หรือไปวิ่งตามสวน
สาธารณะเป็นประจ�า โยคะ ต่อยมวย รวมถึง
การว่ายน�้า ก็จะช่วยให้ร่างกายได้เผาผลาญ
พลังงานเพิ่มขึ้น

แต่ทั้งนี้ผู ้ปฏิบัติควรมีระเบียบวินัย และ
ความตั้งใจจริงในการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
ด้วยความสม�่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ผลสูงสุดและโชว์หุ่นสวยฟิต แอนด์ เฟิร์ม ได้
ไม่อายใคร

ขอขอบคุณคอลัมน์สุขภาพในเช็คชัน Life-
style ของกรุงเทพธุรกิจออนไลน์

9 ของสด
ที่ไม่จำาเป็นต้องใส่ตู้เย็น 

สูตรการรับประทานเพื่อสุขภาพตามที่
ต่างๆ มักเน้นที่ ‘ของสด’ เป็นหลัก ซึ่ง

มากในตู้เย็น
- เชื้อโรคอดเจริญเติบโต โดยเฉพาะใน

ของสดอย่างเนื้อหมู, ไก่, ปลา หรือว่านมและ
โยเกิร์ตที่เสี่ยงมีเชื้อเพิ่มง่าย

- ยืดอายุการกินได ้ อาหารที่ ถูกหยุด
กระบวนการสุกหรือเสื่อมโดยธรรมชาติ จะ
เก็บได้นานขึ้นมาก

แต่ส�าหรับท่านที่ไม่สะดวกเรื่องตู้เย็น เช่น 
อยู่หอพัก หรือที่พักอาศัยที่ยังไม่อาจติดตั้งตู้
เย็นได้ ไม่เป็นไรครับ เพราะเรื่องในวันนี้จะ
ช่วยให้ท่านจัดระเบียบของสดในที่พักของท่าน
ได้ดีขึ้น  

ที่ส�าคัญคือ ช่วยให้ท่านมีของสดที่ดีต่อ
สุขภาพรับประทานอยู่ตลอดด้วยครับ

ต่อไปนีค้อืบรรดาของสดทีอ่ยูน่อกตูเ้ยน็ได้
1. มะเขือเทศ
นอกจากเป็นผักต้านชราอันดับต้นๆแล้ว 

มะเขือเทศยังมีความพิเศษที่ธรรมชาติให้มา
อีก โดยการที่มันสามารถเก็บไว้นอกตู้เย็นได้ 
โดยข้อเสียของการใส่มะเขือเทศที่ยังไม่สุกดีไว้
ในตู้เย็นก็คือ “มันอาจไม่สุกอีกเลย” เพราะดัง
ที่เล่าไปว่าความเย็นไป ‘เบรค’ กระบวนการ
สุกของมันเสีย นอกจากนั้นความเย็นจนเกิน
ไปยังไปท�าลายรสสัมผัสของมัน ท�าให้มันเละ
และเสียรสไปครับ

2. กระเทียม
ครัวไทยสมัยก่อนนับแต่ยุคครัวไฟมีหัว

กระเทียมแขวนไว้ติดเสา ไม่ได้เอาไว้ไล่ผีดูด
เลือด แต่ปู่ย่าตาทวดเรารู้มาก่อนว่ากระเทียม
ควรจะเก็บอย่างไร เพราะมันเสี่ยงต่อการ ‘ขึ้น
รา’ จึงต้องหาทีแ่ห้ง และลมโกรก ใช้เก็บ ซึง่เสา
และขื่อในครัวรวมถึงที่เก็บโปร่งๆนั้น เหมาะ
สมด้วยประการทั้งปวง

3. หัวหอม
เก็บไว้นอกตู้เย็นได้สบาย ถึงเวลาจะเอา

มาใช้ก็ค่อยปอกเปลือกออก ซึ่งสิ่งที่ต้องระวัง
คือ ‘ความชื้น’ ที่จะพา ‘เชื้อรา’ ให้มาทักทาย
เร็วกว่าที่ควรได้ ผิดกับต้นหอม และผักชี ที่
ควรต้องเก็บในตู้เย็น ไม่เช่นนั้นจะเหี่ยวเสียได้ 
เทคนคิง่ายๆอกีข้อคอื อย่าเกบ็หวัหอมร่วมกบั 
‘มันฝรั่ง’ ไม่อย่างนั้นจะเสียเร็วครับ

4. โหระพา
เป็นผกัประจ�าครวัทีไ่ม่ควรเกบ็ในตูเ้ยน็เป็น

อย่างยิ่ง เพราะจะเกิดสิ่งที่ดูไม่น่ากินทันที นั่น
คือความห่อเหี่ยวอับเฉาจะมาเยือน เป็นการ
เตือนเบาๆว่า โหระพาไม่ได้ชอบความเย็น
จัดนัก ทางแก้ง่ายๆไม่ต้องพาโหระพาไปฉีด

เป็นสิ่งท่ีดีครับ แต่ท่านควรทราบว่ามี
ของสดอยู่หลายชนิด ที่ไม่จ�าเป็นต้องสดจาก
การ ‘แช่เย็น’ หรือจาก ‘ตู้เย็น’ เสมอไป

มันสามารถสดอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง
ซึ่งมีอยู่หลายอย่างด้วยครับ ดังที่ปู่ย่าตา

ยายของเราท่านกไ็ม่ได้เดอืดร้อนเรือ่งตูเ้ยน็แต่
อย่างใด แต่การมตีูเ้ยน็กท็�าให้เราสะดวกสบาย
หลายอย่างแถมยังดีต่อสุขภาพของเราด้วย

โดยตู ้เย็นมีประโยชน์หลักๆที่น่ารักดัง
ต่อไปนี้

ความดีของตู้เย็น
- รักษาความสด หยุดกระบวนการสุกโดย

ธรรมชาติ อย่างกล้วยหอมห่ามๆจะสุกช้าลง
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หน้าตึง แค่หาตะกร้าสานโปร่งๆมาเป็นบ้าน
โหระพา ให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเทไม่มีแมลงก็
พอครับ

5. แตงโม
หน้านีม้แีตงโมเนือ้ฉ�า่รวมถงึแตงต่างๆให้

กินชื่นใจ อีกทั้งได้ไลโคปีนไม่แพ้มะเขือเทศอยู่
มาก หากซื้อมาเป็นลูกเขียวๆยังไม่จ�าเป็นต้อง
รีบพาเข้าตู้เย็น เพราะแตงโมลูกเขียวกลมๆนี้ 
มเีปลอืกทีช่่วยรกัษาสภาพคมุอณุหภมิูไว้ให้ดอียู่ 
มีการศึกษาว่า ที่อุณหภูมิห้องแตงโมมีแอนตี
ออกซิแดนท์สมบูรณ์ดี

แต่เมือ่ใดทีล่งมอืท�าคลอด เอ๊ย…ผ่าแตงโม
แล้วกนิไม่หมด เมือ่นัน้ต้องเกบ็ในตูเ้ยน็หรอืใน
ตู้แช่ที่รักษาสภาพอาหารได้แล้วล่ะครับ

6. กาแฟ         
กาแฟผง หรือกาแฟส�าเร็จรูป ไม่ต้องเก็บ

ในตู้เยน็เสมอไป ไม่อย่างนัน้นอกจากอาจท�าให้
ชื้นจากอณูน�้าในตู้เย็นแล้ว  ท่านอาจได้กาแฟ
รสประหลาดลิ้น เพราะกาแฟมีความสามารถ 
‘ดกักลิน่’ ได้เป็นอย่างด ีคล้ายกบัใส่ ‘ถ่านก้อน’ 
ด�าๆไว้ในตู้เย็นนั่นละครับ ถ้าท่านไม่อยากให้
อาราบิกา หรือโรบัสตาชั้นดี กลายเป็นกลิ่น
ทุเรียน หรือชีส ก็แยกไว้ข้างนอกดีกว่าครับ

7. น�้าผึ้ง
ไม่จ�าเป็นต้องแช่ในตูเ้ยน็กอ็ยูไ่ด้นบัพนัปี มี

หลักฐานจากไหใส่น�้าผึ้งในหลุมพระศพฟาโรห์
ที่ยังคงสภาพดีอยู่ ด้วยน�้าผึ้งแท้มีคุณสมบัติ
ป้องกันเช้ือจุลินทรีย์ต่างๆได้ดีอยู ่แล้ว ถึง
ขนาดใช้ท�าแผลได้ ด้วยน�้าตาลที่เข้มข้นจัดบีบ
คั้นจนเชื้อตัวเล็กตัวน้อยไม่อาจอยู่ได้ในน�้าผึ้ง 
ซึ่งหากท่านเก็บในตู้เย็นจะท�าให้น�้าหวานจาก
ธรรมชาตินี้ตกผลึกเป็นน�้าตาลปึกไปเสีย

8. น�้ามันปรุงอาหาร      
โดยเฉพาะ ‘น�้ามันมะพร้าว’ และ ‘น�้ามัน

มะกอก’ เพราะด้วยความเยน็ของตูเ้ยน็จะท�าให้
มันกลายเป็นไขราวกับเนยเหลว ซึ่งนอกจาก
ท�าให้ไม่น่ารับประทานแล้ว ยังต้องใช้เวลา
อีกพักใหญ่ๆกว่าจะให้ไขขุ่นนั้นกลับกลายเป็น
น�้ามันใสได้อีกครั้งง ให้เก็บน�้ามันเหล่านี้ไว้
ภายนอก ปิดฝาให้ดี

มีเทคนิคเล็กๆคือ ใช้ช้อนตวงน�้ามันทุก
ครั้งที่ใช้ ท่านจะได้รู้ปริมาณน�้ามันที่บริโภคต่อ
วัน พยายามเลี่ยงการกะประมาณแล้วเทครับ

9. ขนมปังแผ่น       
แสนเสียดายเมื่อกินแซนด์วิชไม่หมด หรือ

กินขนมปังสังขยาเจ้าอร่อยเหลือ แล้วใส่ตู ้

เย็นไว้ เป็นการปิดชะตาชีวิตของขนมปังจน
สนิท ท�าให้ไม่มีใครอยากกินอีก โดยความ
เย็นจะท�าให้ขนมปังเนื้อนุ่มก�าลังดี กลายเป็น
เหนียวแบบยางยืด ส่วนขอบก็แข็งยากจะ
เคี้ยว นอกจากนั้น ความเย็นชื้นในตู้เย็นยัง
พาขนมปังทั้งแถวป่วยด้วยเชื้อราได้เร็วเกิน
คาดครับ       

ตูเ้ยน็เป็นอปุกรณ์ถนอมอาหารแสนพเิศษ
ยิง่ ถ้าเราใช้มนัอย่างถกูวธิ ีคอืรูว่้ามสีิง่ใดทีค่วร
ใส่ตู้เย็นให้เป็นประโยชน์ แต่เมื่อใดที่มีความ
พยายามเอาของที่ไม่มีที่ทางจ�าเป็นในตู้เย็นไป
ใส่ สิ่งที่ได้อาจตรงกันข้าม

 คือของดีนั้นอาจกลับกลายเป็นของที่รับ
ประทานไม่ได้ จนถึงขั้นต้องทิ้งไป อย่างกาแฟ 
ที่ไม่ว่าจะแบบบดหรือเมล็ด จะสลายรสอันดี
งามไปหมดเหลอืแต่กลิน่ตุๆ แปลกๆของตูเ้ยน็
แทน รวมถึงผักและสมุนไพรหลายอย่างที่อาจ
เฉาชอกช�้าได้ เมื่อถูกขืนใจจับใส่ตู้ แต่ทางแก้ก็
ไม่ยาก เช่น บางอย่างจับใส่ห่อหรือกล่องกัน
อากาศไว้อย่างดี
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นี้, เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีมุมสบายๆชวน
ให้มาเยือนอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะ

ยามที่มีธุระต้องมาบ้านแคราย หลังจากเสร็จ
สิ้นธุระปะปังก็มักจะมานั่งดื่ม กิน ที่นี่อยู่บ่อย
ครั้ง ด้วยความชอบเป็นส่วนตัวท่ีว่ามิเพียง
เป็น Beef Lover หรือจะว่าเป็นพวก Beef-
mania ก็คงมิผิดนัก แล้วร้านน้ีก็มีจานอร่อย
จากเนื้อที่สามารถสนองตอบความชื่นชอบนั้น
ได้อย่างลงตวั ด้วยความอร่อยลิน้ทีมี่ความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมาก

ส่วนใหญ่ผมจะมาที่ร้านนี้คนเดียว จึงไม่มี
ปัญหากบัใครเพราะสามารถสัง่อาหารจานเนือ้
ได้เต็มที ่แต่หนหลงัสดุไปธุระงานหนึง่มา แล้ว
ชวนน้องนุ่งมาด้วยอีกสามคน ระหว่างนั่งมา
ในรถต่างก็มีเรื่องคุยแบบคนละเร่ืองเดียวกัน
อย่างสนกุปาก คอืมอียูเ่รือ่งเดยีวนัน่แหละครบั 
แต่หลากบรบิทหน่อย มนักเ็ลยกลายเป็นคยุกนั
ติดพัน ชนิดที่น้องนุ่งทั้งสามไม่มีใครถามผม
เลย ว่าจะพาไปนั่งกินแกมคุยต่อที่ไหน ร้านใด

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

กระทัง่มาถงึลานจอดแล้วผมชีไ้ปทีร้่านนัน่
แหละครับ ท้ังสามต่างก็ร้อง อ้าว ไปตามๆ
กัน คนนึงก็บอก-พี่, ผมไม่กินเนื้อนะ อีกคน
บอก-หนกูไ็ม่กนิค่ะ--ส่วนคนสดุท้ายออกอาการ
น่ิงไปแบบอ้ึงๆ เพราะเป็นคนที่ผมชวนไปกิน
ไหนต่อไหนอยูบ่่อยๆจงึรูด้ว่ีาน้องคนนีก้ไ็ม่กนิ
เนื้อวัวเหมือนกัน

ที่ทุกคนออกอาการดังว่า ก็เนื่องเพราะ
ป้ายหน้าร้านเขามีขนาดใหญ่ ยักษ์ แบบบะละ
ฮึ่ม ว่า ‘เนื้อตุ๋นจักรเพ็ชร’ นั่นเองครับ เที่ยว
น้ีเวลาจ่าหัวข้างต้นผมก็เลยต้องมีสร้อย-ใช่ว่า
จะมีดีเฉพาะเนื้อ!!--ให้คุณๆได้ทราบกันตั้งแต่
แรก เพราะเกรงว่าจะเหมือนกับน้องๆทั้ง
สาม คือ เห็นจ่าหัวแล้วจะข้ามไปเลย เพราะไม่                     
รับประทานเน้ือวัวเหมือนกัน ซึ่งก่อนพาเข้า
ร้านผมก็บอกพวกน้องๆว่า, รู้ล่ะน่า ว่าไม่กิน
เน้ือกัน แล้วร้านนี้เขามีแต่เนื้ออย่างเดียวซะ
ที่ไหนเล่า ไป เข้าไป เดี๋ยวกลับออกมาแล้วกลัว
ว่าจะติดใจแอบกลับมาเองไม่บอกพี่น่ะซี

พอได้ที่นั่งเรียบร้อยผมก็จัดรายการ ‘หมู’ 
มาแต่งโต๊ะแบบไม่ต้องพึง่เมนแูต่อย่างใด ให้แต่                                                    
ละคนหายกังวลกันไปเลย กอปรไปด ้วย
เกาเหลาหม้อไฟชุดหมูรวม ที่มาพร้อมทั้ง
หมูตุ๋น หมูสด ตับหมู ลูกชิ้นหมู เอ็นแก้วหมู 
ถัดจากนั้นก็มีจานหมูย่าง ไส้กรอกเยอรมัน   
หอมค�า (ไส้กรอกหมูอีกแบบที่หอมควันไฟอยู่
ในที) ลูกชิ้นหมูปิ้ง ผักหวานลวกราดน�้าหอย 
และต้นอ่อนทานตะวันผัดน�้ามันหอย โดย
พวกหม้อไฟนั้นสามารถสั่งเครื่องมาเติมเพิ่มได้
เป็นระยะ ระยะ 

ใครที่กินข้าวก็ส่ังข้าวเปล่าที่เป็นข้าวหอม
ชื่นใจมากิน ส่วนใครที่ชอบเส้น ก็มีให้เลือก
สารพัดแบบทั้งเส้นหมี่ เส้นเล็ก เส้นใหญ่ รวม
ทัง้เส้นอดุ้ง สัง่เส้นมาลวกกนิพร้อมเครือ่งและ
น�้าซุปร้อนๆจากหม้อไฟได้ตามอัธยาศัย

ขณะที่เวลาผมมาคนเดียวนั้น จะเป็นเนื้อ
ล้วนๆครับ ที่เป็นหลักก็คือเกาเหลาหม้อไฟ 
ที่มีเครื่องมาครบทั้งเนื้อตุ๋น เนื้อสด ลูกชิ้น
เนื้อ และเอ็นแก้ว แล้วสั่งเนื้อเซอร์ลอยแยก
ต่างหากมาลวกจิ้ม เนื้อโคขุนย่างอีกจาน และ
สุดท้ายคือลูกชิ้นเนื้อปิ้งอีกสามไม้ (ต้องบอก
ไม่ราดน�้าจิ้ม ให้แยกใส่ถ้วยมาต่างหาก เพราะ
ที่ร้านจะราดมาแบบไม่หวง คือ ชุ่มโชกมาก 
แต่ผมไม่ชอบ) 

นอกจากเกาเหลาหม้อไฟแล้ว เขายงัมแียก
ขายเป็นชามแบบก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ด้วย นอกจากนัน้แล้วพวกอาหารจานเดยีวก็ยงั
มีแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่น ข้าวซอย (ที่เลือกได้ทั้ง
หมูและเนื้อ) อ้อ, มีแพะตุ๋นยาจีนด้วยนะครับ

ที่นี่น�้ าซุปกับน�้ า จ้ิมพริกต�าของเขามี
เอกลักษณ์สูงมาก น�้าซุปเข้มข้น จัดจ้าน หอม
อร่อย ส่วนน�้าจ้ิมพริกต�าส�าหรับใส่ก๋วยเตี๋ยว 
ส�าหรับจิ้มเนื้อ ส�าหรับจิ้มลูกชิ้น ก็ไม่เหมือน
กันนะครบั อร่อยและเข้ากันกับเครือ่งจ้ิมดมีาก

ทราบว่ามีสามขาครับ อยู่แถวๆราชพฤกษ์
สาขานงึ อกีแห่งอยูท่ีศ่นูย์การค้า Porto Chino 
บนถนนพระรามสอง ขาออก แถวๆมหาชัย 
ส่วนร้านประจ�าของผมนั้นอยู่ที่ศูนย์การค้า
สนามบินน�้า มาร์เก็ท พาร์ค ครับ

บนเส้นติวานนท์จากแครายไปปากเกร็ด 
ถึงสามแยกสนามบินน�้าเลี้ยวซ้าย ตรงไปเลย
ส�านักงานสลากกินแบ่งหน่อยเดียว ถึงสาม
แยกไฟจราจร ศนูย์การค้าทีว่่ากอ็ยูต่รงโค้งทาง
ด้านซ้ายมือของสามแยกนั่นแหละครับ

เนื้อตุ๋น จักรเพ็ชร
ใ ช่ ว่ า จ ะ มี ดี เ ฉ พ า ะ เ น้ื อ ! !
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Life Entertainment เป็นสื่อสัมพันธ์สรรสร้างวงการเครื่องเสียง จัดทำาขึ้นเป็นประจำาทุกสองเดือน เพื่อจ่าย แจก
ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจโดยมิได้คิดมูลค่า บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยแจ้งความจำานง ไปยัง
บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำากัด เลขที่ 4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: pornpinun@conice.co.th

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

ชำาระค่าไปรษณียากรแล้ว

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๓/๒๕๔๓

ปณฝ. สุทธิสาร
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