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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: conice@conice.co.th
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ฉันกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนุกและอุดหนุนสินค้าตอนวัน Open House 
& Swap Days นะคะ เนื่องจากว่าวันนั้นหลายๆท่านทยอยกันมา การจราจรเลยไม่
ติดขัดนะคะ ก็ได้ของกันไปมากบ้างน้อยบ้างตามอัธยาศัยค่ะ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่าน 
นะคะ ท่านที่มาตอนตี 3 นั้นตั้งใจมากเลยค่ะ ดีเหลือเกิน ดิฉันรู้สึกขอบพระคุณเป็น

อย่างยิ่งนะคะ และดีใจที่ท่านได้ของที่ท่านต้องการค่ะ
ปีใหม่ โคไน้ซ์ฯก็มีอะไรใหม่ๆอีกเป็นการเพิ่มเติมและขยายผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ

เรามีสินค้า Bluesound ที่ขณะนี้ผ่านการทดสอบคุณภาพและรอใบอนุญาตของกระทรวง
อุตสาหกรรมอยู่นะคะ การขอใช้เวลานานหลายเดือนค่ะ เราขออนุญาตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ปีที่แล้ว เราคิดว่าประมาณกุมภาพันธ์หรือมีนาคมก็น่าจะได้ออกขายกันนะคะ แต่เอาให้ชม
คุณภาพกันตั้งแต่เดือนธันวาคม 2014 ที่งานของสมาคมการค้าเครื่องเสียงและภาพ (ไทย) ที่
จัดขึ้นที่ไบเทคเรียบร้อยแล้วค่ะ หลายท่านคงได้สัมผัสความไฮ-เทคของ Bluesound เป็นอย่าง
ดีนะคะ Bluesound ได้รางวัล What Hi-Fi? Awards 2014 ใน Multi-room System Product 
of the Year และได้รางวัลของ The Absolute Sound ด้วยนะคะ

และส�าหรับ NAD นั้น ที่งาน CES NAD D 7050 ได้เป็น Product of the Year 
Award for Exceptional Value ส่วนหูฟังของ NAD HP50 ได้รางวัล US. Good Design และ
ได้ Top Pick of the Year จาก Sound & Vision ด้วยนะคะ และ NAD D 7050 ยังได้เป็น 
Winner ของ Soundstage โดยได้รับการ Vote ให้เป็น Product of the Year ด้วย

ใคร่เรียนให้ทราบว่า Lenbrook นั้นเป็นบริษัทที่ตั้งใจมากๆในการผลิตสิ่งต่างๆต้อง
ออกมาดี คุ้มค่าเงิน ที่ส�าคัญคือ เสียงต้องมาอันดับหนึ่ง เสียงต้องดีเกินค่าสินค้า และดีกว่า
สินค้าอื่นในระดับราคาเดียวกันค่ะ นั่นคือ ท�าให้ NAD ถึงเสียงดีเกินราคา และข้อส�าคัญคือ 
Bluesound ลูกคนใหม่ของ Lenbrook ได้รับอุดมการณ์ในการออกแบบและการผลิตที่ต้อง     
ดีเลิศ และ Bluesound มีที่เพิ่มคือ ต้องทันเทคโนโลยีและไฮ-เทคด้วยนะคะ

เราเชื่อว่าปีใหม่เรามีของใหม่ดีเลิศมามอบให้สมาชิกทุกๆท่าน และเราเพิ่งสัมมนากัน
เพื่อจะเสริมสร้างด้วยการบริการของเราให้ดีขึ้น พร้อมทั้งให้สามารถรับใช้ท่านสมาชิกของเรา
อย่างเต็มที่นะคะ

กราบฝากสินค้าใหม่และสินค้าของบริษัท โคไน้ซ์ฯ ของเราทุกตัวไว้ให้ทุกท่านได้มา 
ทดลองฟังและรับเอาไปไว้เป็นเพื่อนคู่บ้านนะคะ

สุดท้ายนี้ขอกราบอวยพรทุกท่านให้ปีใหม่มีสุขภาพกายและใจแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะ
ด้ ว ย ค ว า ม นั บ ถื อ

 
 

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 ***

สวัสดีปีใหม่ค่ะ
ท่านสมาชิกที่รักทุกท่าน
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ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

เจ็บตัวเพิ่ม เพราะทาง Nano-
engineering ได้ค้นพบวิธีการ
ตรวจสอบระดับน�้าตาลด้วยการ
ใช้เซ็นเซอร์วัดจากผิวหนังที่เป็น 
Tattoo นั่นเอง ด้วยวิธีการสร้าง
เซ็นเซอร์ที่มีความยืดหยุ่น และ
ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆในการวัด
ระดับน�้าตาลแทนการเจาะเลือด 
ซึ่งวิธีนี้สามารถตรวจได้หลาย
ครั้งในแต่ละวัน และไม่เจาะให้
เกิดอาการเจ็บปวดวันละหลายๆ
ครั้งด้วยค่ะ

โดยสิ่งที่เป็นค�าถามของ
หลายๆ คนก็คือ การวัดในแบบ
ดังกล่าวจะสร้างความเจ็บปวด
หรือไม่ ค�าตอบคือ ไม่เลยสักนิด
เพราะมันเป็นเพียงอุปกรณ์ที่มี
ขั้วไฟฟ้าบนกระดาษบางๆ ที่ติด
อยู่บนผิวหนังเท่านั้น สามารถ
ใช้งานจนหมดอายุการท�างาน
และลอกทิ้งได้ทันที ซึ่งในปัจจุบัน

ประทานอาหาร รอยสักเหล่านั้น
สามารถบอกตัวเลขระดับน�้าตาล
ได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องเจาะ
เลือดเลยล่ะค่ะ นอกจากนี้ยัง
มีแผนในอนาคตว่าอาจจะใช้ใน
การเชื่อมต่อกับบลูทูธโดยตรง 
เพื่อให้ข้อมูลนี้ไปถึงมือแพทย์ได้
อย่างรวดเร็วผ่านทาง Cloud 
ได้อีกด้วย และหวังว่าจะน�ามา
ใช้กับการตรวจสอบแบบอื่นๆ
ในปัจจุบันได้ ไม่ว่าจะเป็นตรวจ
แอลกอฮอล์หรือสารเสพย์ติดค่ะ

  ■ ที่มา : arip

สุดเจ๋ง!! ที่โกนหนวดไฟฟ้า 
รวมร่างยูเอสบี

ที่โกนหนวดไฟฟ้ารวมร่างกับ
ยูเอสบีกลายเป็นอุปกรณ์

มัลติ-ฟังค์ชัน ส�าหรับพกพาไปใช้
งานระหว่างการเดินทางสุดเจ๋ง
ไปแล้วนะคะ 

USB Travel Shaver เป็น
ผลิตภัณฑ์โกนหนวดที่ผสมผสาน
เทคโนโลยีเข้าไป ท�าให้สามารถ
ใช้งานเป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล
ยูเอสบีได้ เหมาะส�าหรับพกพา
ไปใช้งานระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง USB 
Travel Shaver เป็นอุปกรณ์โกน

Nessis Ladle นี้ อาจน�าเรื่อง
ราวของสัตว์ลึกลับในต�านาน มา
เป็นสตอรีย์เพิ่มรสชาติให้อาหาร
จานนั้นไปเลยล่ะค่ะ ราคาของ
เนสซีอยู่ที่ประมาณ 300.-บาท
และวางจ�าหน่ายออนไลน์เดือน
หน้านี้ค่ะ

  ■ ที่มา: animicausa

จับเนสซีจากทะเลสาบ         
มาลงหม้อ

Gadget นี้ส�าหรับแม่บ้าน 
หรือคนชอบท�าครัวโดย

เฉพาะค่ะ บางทีท�าอาหารทุกวัน
มันก็น่าเบื่อใช่มั้ยคะ ถ้าอุปกรณ์
ของเรามันมีดีไซน์ที่แปลกตาไป
ก็น่าจะช่วยให้เราสนุกกับการเข้า
ครัวไม่น้อย สิ่งประดิษฐ์หน้าตา
เหมือน Nessie หรือเนสซี สิ่ง
มีชีวิตลึกลับขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
ที่เชื่อว่าอาศัยอยู่ในทะเลสาบ
เนสส์ ในสก็อตแลนด์นี้ ถูกผลิต
มาเพื่อใช้เป็นกระบวยตักน�้าซุป 
หรือซอสค่ะ สีสันสุดแฟนซีให้
ความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่
ในโรงงานช็อคโกแลตของ Willy 
Wonka เลยนะคะ ผู้ออกแบบ
นามว่า OTOTO ได้แรงบันดาล
ใจมาจากไม่อยากให้เด็กๆกลัว
สัตว์ประหลาดจากทะเลสาบนี้ 
เลยท�าให้มันดูน่ารักและเป็นมิตร
ค่ะ “Nessie Ladle” นอกจาก
ดีไซน์สุดเก๋แล้วยังมาพร้อม                         
ฟังค์ชันการใช้งานที่เก๋ยิ่งกว่า คือ
มนัสามารถวางทิง้ไว้ในหม้อโดยที่
ไม่ล้ม ระเนระนาดไปตามขอบ
หม้อด้วยค่ะ แล้วเราก็ไม่ต้องเอา
มันออกมาจากหม้อเพื่อไปวาง
บนฝาหม้ออีกทีให้หกเลอะเทอะ
บริเวณเตาท�าอาหารด้วย ผู้
ออกแบบบอกว่าในที่สุดแล้ว 

วิศวกรสุดเจ๋ง              
ผลิตสติคเกอร์ Tattoo     
วัดระดับน�้าตาลในเลือด

การที่จะต้องเจ็บที่ปลายนิ้ว
จากการตรวจเลือดของผู้ที่

ป่วยเป็นเบาหวาน น่าจะใกล้ได้
เวลาที่ได้เยียวยากันเสียทีนะคะ 
กับการตรวจที่ท�าให้ผู้ป่วยต้อง

เซ็นเซอร์แบบนี้ใช้งานได้วันต่อ
วัน และมีราคาที่ไม่แพงมาก จึง
เปลี่ยนได้บ่อยแบบที่ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมากเกินไป โดยที่แผ่น
ติด Tattoo นี้ ให้มาตรการวัด
กลูโคสได้อย่างแม่นย�า โดยจาก
การรายงานล่าสุดพบว่าผู้ป่วย
ทั้งหมดที่เป็นโรคเบาหวานใน
เพศชายอายุระหว่าง 20-40 
ปี ติดแผ่น Tattoo นี้ ก่อนรับ
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หนวดไฟฟ้าใช้แบตเตอรีย์ในตัว ที่
สามารถชาร์จแบตเตอรีย์ได้โดย
ผ่านพอร์ตยูเอสบีกับคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบคุและอปุกรณ์อเีลค็ทรอนคิส์ 
อื่นๆที่รองรับค่ะ

โดยการใช้งานครั้งแรกจะ
แนะน�าให้ชาร์จแบตเตอรีย์เป็น
เวลา 12 ชั่วโมง สามารถใช้โกน
หนวดได้นานถึง 30 นาที ซึ่ง
เพียงพอส�าหรับการโกนหนวด
ครั้งละ 5 นาที 6 ครั้งต่อสัปดาห์

ส่วนมอเตอร์จะท�างานด้วย
ความเร็ว 8,000 รอบต่อนาที 
แถมยังใช้เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล
ได้ด้วย ขนาดกะทัดรัดพกพา                            
สะดวก ราคาประมาณ 600.-
บาทค่ะ 

  ■ ที่มา: gizmag

ล�้ามาก “Word Lens”      
แค่ถ่ายภาพก็แปลแล้ว

ในที่สุดขาใหญ่แห่งวงการ
เทคโนโลยีโลกอย่าง Google 

ก็ได้ฤกษ์ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด
อย่าง “Word Lens” ออกมา
อย่างเป็นทางการนะคะ ส�าหรับ
ฟีเจอร์ “Word Lens” นั้นเรียก
ได้ว่าเป็นความสามารถใหม่ล่าสุด
ที่ท�าการดึงกล้องถ่ายภาพบน
สมาร์ทโฟน เข้ามาใช้งานร่วมกับ 
แอพพลเิคชนั Google Translate                            
นั่นเอง

ลักษณะการท�างานก็ไม่ได้             
ยุ่งยากอะไรเลยค่ะเพียงแค่โหลด                       
Google Translate App เวอร์ชนั                                
ล่าสุดทั้งในระบบ Android และ 
iOS มาไว้ในเครื่องก่อน หลัง
จากนั้นหากต้องการที่จะแปล
ข้อความอะไรก็ตามที่สนใจ อย่าง
ป้ายบอกทาง เมนูอาหาร เรา
ก็เพียงแค่ถ่ายภาพนั้น ไม่นาน 
แอพพลเิคชนั Google Translate                                  
ก็จะท�าการแปลข้อความให้
ทันที และความพิเศษของมัน
คือสามารถแปลเอกสารหรือ
ข้อความได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ทแต่อย่างใดค่ะ
ปัจจุบันฟีเจอร์ Word Lens 

ยังคงรองรับเพียงบางภาษา
เท่านั้นนะคะ ได้แก่ ฝรั่งเศส 
เยอรมัน อิตาลี โปรตุเกส 
รัสเซีย และสเปนค่ะ แต่เชื่อว่า
อีกไม่นานภาษาอื่นๆคงมีการ
อัพเดทเพิ่มเติมอย่างแน่นอน 
หากท่านสนใจก็ลองโหลดมาเล่น
กันได้นะคะ

  ■ ที่มา: androidandme

ชุบชีวิตทามาก็อตจิ           
บนโทรศัพท์แอนดรอยด์

ตอนผู้เขียนเรียนอยู่ชั้นป.5                    
จ�าได้ว่าสมยันัน้มเีครือ่งเล่น                  

สตัว์เลีย้งจากญีปุ่น่เข้ามาจ�าหน่าย 
ในประเทศไทย แล้วได้รับความ
นยิมไปทัว่บ้านทัว่เมือง สตัว์เลีย้ง 
จ�าลองตัวนั้นเรียกกันอย่าง
ติดปากว่า “ทามาก็อต” ค่ะ ฝังใจ                         
ขนาดจ�าได้แม่นว่าสัตว์ที่เลี้ยง
เป็นไก่ เครื่องสีแดง ปุ่มกด                
เหลือง เป็นเครื่องเล่นที่

ประคบประหงมประหนึ่งมันมี   
ชีวิตจริงๆ ช่วงนั้นชีวิตมีความ
รับผิดชอบมาก เพราะต้องคอยให้
อาหารมันกินเป็นเวลา คอยเช็ค
ว่าหิวน�า้รึเปล่า อึหรือยัง เป็น
ช่วงที่ชีวิตมีความสุขกับการตื่น

เช้า แถมชอบไปโรงเรียนด้วย
เพราะได้เอาไปอวดเพื่อน ผ่าน
ไป 2-3 ปี ความนิยมเริ่มหดหาย
ทามาก็อตจิได้ตายไปพร้อมความ
ทรงจ�าวัยเด็ก

แต่!!!........สัตว์เลี้ยงจ�าลอง
มันกลับมาแล้วค่ะ หลังจากให้
เราคิดถึงมาเป็นสิบปี (เหรอออ) 
แต่รอบนี้ยิ่งจับต้องมันไม่ได้ใหญ่ 
เพราะมันไม่ได้มาเป็นเครื่อง              
แต่มันกลับมาหลอกหลอนใน              
รูปแบบของแอพพลิเคชั่นบน 
มือถือระบบแอนดรอยด์ค่ะ ซึ่ง
ข้อมูลทางเทคนิคบอกว่าทามา-  
ก็อตจิในเวอร์ชันหุ่นตัวเขียวจะใช้
ชื่อว่า Tamagotchi Life ใช้งาน           
ได้กับมือถือและแท็บเล็ต ที่รัน 
Android 2.3 ขึ้นไป ติดตั้งได้ฟรี                             
ผ่าน Play Store ส�าหรับรูปแบบ         
การเล่นยังคงเค้าโครงเดิมอยู่
เช่น การให้อาหาร การดูแล
สุขภาพ การให้ยา เป็นต้น ลอง
โหลดมาเล่นกันนะคะ ส่วนสาวก 
iOS ไม่ต้องน้อยใจไป เพราะ
อีกไม่นานใน App Store ก็มีให้
โหลดเช่นเดียวกันค่ะ....ฟรีด้วย

  ■ ที่มา: tamagotchilife



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับกลับมา
สู่ “จากโชว์รูม” ของเรากัน

อีกครั้งนะคะ ฉบับนี้ก็เป็นฉบับ
แรกของปี 2558 นี้ ซึ่งก็ต้อง
บอกว่าเป็นปีที่พวกเราตื่นเต้น 
ตื่นตัวกันมาก เพราะเริ่มต้นกับ
การต้อนรับสมาชิกใหม่ล่าสุดของ
บ้านทวาทศิน ในชื่อ Bluesound 
ซึ่งพวกเรามั่นใจกันมากว่า จะ
เป็นการเปิดแนวทางใหม่ให้กับ
วงการเครื่องเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ซึ่งพอพูดถึงแบรนด์ใหม่ของ
เรานี้ ก็อดไม่ได้ที่จะต้องเล่าเรื่อง
วันเปิดตัวสินค้า Bluesound ที่

เราจัดกันไปที่งาน THE Show 
ที่ BiTec เมื่อปลายปีที่ผ่านมา 
ซึ่งเรียกว่าน�าเอาประสิทธิภาพ
ที่น่าทึ่งของ Bluesound ไปเปิด
ตัวให้เห็นกัน ทั้งในกลุ่มของ
สื่อมวลชน และลูกค้าสมาชิก 
ต่างชมกันเปาะเลยว่า รูปร่าง
หน้าตา รูปแบบการใช้งาน 
ประสิทธิภาพและการตอบสนอง
ความต้องการของนักเล่นยุคใหม่
แบบ Audiophile 2.0 นี่เป็น
อะไรที่เจ๋งจริงๆเลยค่ะ

เพราะจะหาเครื่องเสียงอะไร
ที่ตอบสนองได้ทุกอย่าง ขนาด

เล็กกะทัดรัด สวยงาม ใช้งาน
เยี่ยม เสียงดี เล่น Network ได้ 
Multi-room ก็ได้ คอนโทรลผ่าน
มือถือก็ได้ เล่น 24/192 ผ่าน 
Wi-Fi ก็ได้ ใช้งานก็ง่าย ราคา
ก็ดี เรียกว่าลงตัวครบครันแบบ
นี้ บอกได้ค�าเดียวว่าหายาก 
มากๆค่ะ 

ก็อยากให้มาลองเล่นกันนะ
คะ ปลายๆเดือนกุมภาพันธ์นี้คง
ได้สัมผัสกันตามโชว์รูมหลักๆ
ของเรากันแล้วละค่ะ

ระหว่างนี้ก็น�าเอาภาพ
บรรยากาศงานมาให้ดูกันนะคะ

  ■ บรรยากาศงานเปิด
ตัวสมาชิกใหม่ในนาม 
Bluesound
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Promotion                         
ประจำ�เดือนกุมภ�-มีน�คม

มาถึงโพรโมชันประจ�าเดือน
นี้กันต่อนะคะ เพิ่งประชุม

กันเสร็จ ออกมาสดๆร้อนๆ
ว่า ปี 2558 นี้จะเป็นปีที่พวกเรา
ที่นี่จะมีโพรโมชันเด็ดๆออกมา
เรื่อยๆในแต่ละเดือน เพื่อเป็น
การบิลว์อารมณ์การจับจ่ายกัน
สักหน่อย โดยแต่ละเดือนนั้น
เราจะดึงแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง 
หรือกลุ่มสินค้าใดสินค้าหนึ่ง ขึ้น
มาเป็นพิเศษ ซึ่งเริ่มต้นกันตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 นี้ เราก็
ต้องขอประเดิมกันกับ

NAD Integrated Amp. 
Special 

เดือนนี้เราน�าเอาอินติเกรต-
เตด แอมป์ ตัวเด่นตัวดังทั้งไลน์
ครบรุ่น พ่วงด้วยปรี/เพาเวอร์-

แอมป์ อีกหนึ่งคู่ มาจัดโพรกันค่ะ 
ติดตามรายการนี้เลยค่ะ 

NAD C 316BEE อินติเกรต-
เตด แอมป์ ก�าลังขับ 40 วัตต์ต่อ
ข้าง จากราคาตั้ง 16,000.-บาท 
ราคาพิเศษ 11,200.-บาท

NAD C 326BEE อินติเกรต-
เตด แอมป์ ก�าลังขับ 50 วัตต์ 
จากราคาตั้ง 23,000.-บาท ราคา
พิเศษ 16,000.-บาท

NAD C 356BEE อินติเกรต-
เตด แอมป์ ก�าลังขับ 80 วัตต์ต่อ
ข้าง จากราคาตั้ง 31,500.-บาท 
ราคาพิเศษ 22,000.-บาท

NAD C 375BEE อินติเกรต-
เตด แอมป์ 150 วัตต์ต่อข้าง 
จากราคาตั้ง 69,000.-บาท ราคา
พิเศษ 48,200.-บาท

NAD C 390DD อินติเกรต-
เตด แอมป์ Direct Digital 
ก�าลังขับ 150 วัตต์ต่อข้าง จาก
ราคาตั้ง 121,000.-บาท ราคา
พิเศษ 84,500.-บาท

  ■ NAD C 326BEE

  ■ NAD C 356BEE

  ■ NAD C 375BEE

  ■ NAD C 390DD

  ■ อินติเกรตเตด แอมป์ 
ราคาพิเศษสุด!
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NAD D 3020 อินติเกรต-
เตด แอมป์ Hybrid Digital 
ก�าลังขับ 30 วัตต์ต่อข้าง พร้อม 
Bluetooth AptX จากราคา
ตั้ง 23,500.-บาท ราคาพิเศษ 
16,400.-บาท

NAD D 7050 Network 
Audio Amlpilier ระบบ Wi-Fi/
Airplay พร้อม Bluetooth 
AptX ภาคขยาย Direct Digital   
ก�าลังขับ 50 วัตต์ต่อข้าง จาก

ราคาตั้ง 46,000.-บาท  ราคา
พิเศษ 32,100.-บาท

NAD C 165BEE ปรีแอมป์ 
ฟูลล์ ฟังค์ชัน พร้อมภาค Phono 
MM/MC จากราคาตั้ง 45,000.-
บาท ราคาพิเศษ 31,500.-บาท

NAD C 275BEE เพาเวอร์-
แอมป์ก�าลังขับ 150 วัตต์ต่อข้าง 
จากราคาตั้ง 62,000.-บาท ราคา
พิเศษ 43,400.-บาท

Velodyne Headphone 
Blow Out Sale!!!

และนอกจากแอมป์ NAD จะ
ลดราคาแล้ว เดือนนี้เรายังน�า
เอาหูฟัง Velodyne ทุกรุ่น ทุก
แบบ มาลดกระหน�่า Blow Out                               
ทีเดียว 50% จากราคาตั้ง ขาย
กันแบบเอาให้หมด หมดแล้ว
หมดเลย ไม่มอีกีแล้วนะคะ ดงันีค่้ะ 

Velodyne vPulse หูฟัง
แบบ In Ear คละสี จากราคา
ตั้ง 4,000.-บาท ราคาพิเศษ 

2,000.-บาท
Velodyne vFee หูฟังแบบ 

Bluetooth ไร้สาย คละสี จาก
ราคาตั้ง 12,400.-บาท ราคา
พิเศษ 6,200.-บาท

Velodyne vTrue หูฟังตัว
ท็อพแบบครอบหู จากราคา
ตั้ง 16,500.-บาท ราคาพิเศษ 
8,250.-บาท

สนใจสินค้า ไม่ว่าจะ
เป็นแอมป์ NAD หรือหูฟัง                        
Velodyne มาจัดไปเลยคะ 
ราคาพิเศษนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 

  ■ Velodyne 
vPulse

  ■ Velodyne vFree

  ■ Velodyne vTrue

  ■ NAD C 165BEE และ NAD C 275BEE

  ■ NAD D 3020 และ 
D 7050
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กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม
นี้ ที่สาขาของเราทุกสาขา รวม
ถึงร้านค้าตัวแทนจ�าหน่าย       
ทั่วประเทศ และระบบ Online 
Shopping www.conice.co.th ค่ะ

เชิญเที่ยวง�น                         
Analogue VS Digital Audio                         
ฉลอง 10 ปี            
นิตยส�ร The Wave

เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก
จริงๆเลยนะคะ อะไรจะ 10 ปี

แล้วส�าหรับนิตยสารเครื่องเสียง
คุณภาพเยี่ยม ภายใต้การดูแล
ของคุณวิจิตร บุญชู นี่เอง ที่
ไม่ทันไรก็จะครบรอบ 10 ปีกัน
แล้วเลยหรือนี่ ซึ่งงานนี้หัวเรือ
ใหญ่อย่างคุณวิจิตร แกก็มา
พร้อมกับไอเดียแจ่มๆที่แกมัก
จะริเริ่มให้กับวงการเครื่องเสียง
บ้านเรากันอยู่ตลอดเวลา โดย
มาคราวนี้ ทางนิตยสารก็เลยจะ
จัดงานเครื่องเสียงที่แหวกแนว
ไม่เหมือนใครมาก่อน ภายใต้ชื่อ
งานว่า Analogue VS Digital 
Audio ค่ะ

ส�าหรับงานนี้ ไอเดียที่จะท�า
กันก็คือ การน�าเอาเครื่องเสียง
จากสองยุค สองสมัย มาฟีเจอริง              
กันค่ะ (แหม ใช้ค�าสมัยใหม่
หน่อยค่ะ) กล่าวคือ จะเป็นงาน
ที่น�าเอาเครื่องเสียงเก่าแบบ      
วินเทจ ที่ยังคงคุณค่าอยู่ ไม่ว่าจะ
เป็นแอมป์หลอด, ล�าโพงฮอร์น 
หรือเครื่องเล่นแผ่นเสียง มา                                 
ฟีเจอรงิผสมผสานกบัเครือ่งเสยีง                              
ยุคดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น DAC 
หรือ Hi-Res Audio เรียกว่า 
เอาสองส่วนมาผสมผสานกัน 
ให้เกิดเป็นเสียงดนตรีที่ยอด
เยี่ยมค่ะ โดยในงานจะรวบรวม
เอาสองสิ่งนี้มาน�าเสนอ ทั้งใน                                
รูปแบบการเปรียบเทียบ และ
ผสมผสาน ว่า เครื่องจากสอง
ยุคสมัยนั้น เขามีดีอะไรกัน ซึ่ง
นอกจากจะเป็นนิทรรศการ

ชั้นเยี่ยมแล้ว ก็ยังมีการเชิญ 
พันธมิตรทางธุรกิจมาร่วม
ออกงาน น�าสินค้ามาโชว์ มา
ขายกันด้วย ในหลากรูปแบบ

ซึ่งพวกเราชาวโคไน้ซ์ฯก็ได้
รับเชิญไปร่วมด้วยนะคะ โดยจะ
ออกบูธน�าสินค้าใหม่ล่าสุดอย่าง 
Bluesound ไปร่วมจัดแสดง 
และไม่แน่ก็อาจจะมีการน�าเอา 
Hi-Res Audio แบบไร้สาย ไป
ร่วมแจมกับเครื่องเสียงคุณปู่รุ่น
โบราณกันว่า เวลาหลานกับ
ปู่เล่นดนตรีร่วมกันแล้ว ผลที่ได้
นั้นน่าทึ่งเลยทีเดียวค่ะ

อย่าลืมไปพบกันให้ได้นะคะ 
ในวันที่ 5-9 มีนาคม ณ บริเวณ
ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟอร์จูน ทาวน์ 
โถงทางเดิน โซน AV Super 
Store (ใกล้ทางไปโรงแรม   
Mercure) เวลา 11.00-20.30น.ค่ะ

เอาล่ะค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการ
เสียเวลา ฉบับนี้เรามีสินค้าใหม่
มาแนะน�าหลายตัวเลย ขอเชิญ
ไปติดตามใน ส่วนแนะน�าสินค้า
ใหม่กันนะคะ

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

  ■ คอนเสอร์ท “เขาใหญ่ฮกัฮลิล์คอนเสอร์ท”:                    
Paradox, 60 miles, Klear, Better Weather,                                         
หินเหล็กไฟ, กล้วยน�้าว้า และฮักเขาใหญ ่   
14 ก.พ. เวลา 16.00น. ณ โรงแรมเขาใหญ่
คาวบอย (กม.ที่ 22 ถนนธนะรัชต์) บัตร
ราคา 890 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “Valentine’s Day with Kim 
Woo Bin” 14 ก.พ. เวลา 17.00น. ณ 
รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 บัตรราคา 
5,500, 4,500, 3,500 และ 1,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “เทศกาลหวานเพลงรัก”: สุเทพ                                   
วงศ์ก�าแหง, สวลี ผกาพันธ์, สุชาติ ชวางกูร,              
นรีกระจ่าง คันธมาส, ชัยรัตน์ เทียบเทียม,   
พรพิมล ธรรมสาร, โอภาส ทศพร, พิมพ์โพยม                                               
เรืองโรจน์, สุเมธ องอาจ, รวิวรรณ จินดา, 
วสุ แสงสิงแก้ว และอื่นๆอีกมาก 20-21 
ก.พ. เวลา 19.00น.และ 14.00น. ตาม
ล�าดับ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย บัตรราคา 2,500, 2,000, 
1,500, 1,000, 800 และ 500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท BSO 2015: Clara-Jumi 
Kang plays Saint Saens 28 ก.พ. เวลา 
20.00น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย บัตรราคา 2,000, 1,600, 
1,200, 800 และ 400 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Novo Love Story Concert 
7 มี.ค. เวลา 15.00น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า 
เมืองทองธานี บัตรราคา 4,000, 3,000, 
2,500, 1,500 และ 1,000 บาท

  ■ การแสดง Maya Music Festival 7 มี.ค. 
16.30น. ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษา
พระองค์ (บางเขน) บัตรราคา 2,000 และ 
2,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Arch Enemy Featuring New 
Guitarist: Jeff Loomis Live in Bangkok 
14 มี.ค. เวลา 18.00น. ณ Hollywood Hall 
Ratchada บัตรราคา 1,500 บาท

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ 
วันที่ 4 มี.ค. ตรงกับวันมาฆบูชา และวันที่ 
13-16 เม.ย. ตรงกับวันสงกรานต์
*ทุกรายการสามารถซื้อบัตร/ติดต่อได้ที่ 
Thaiticketmajor ทุกสาขา

  ■ Maya Music     
Festival และ คอนเสอร์ท 
Arch Enemy

  ■ Analogue VS 
Digital Audio 5-9 
มีนาคม ณ บริเวณชั้น 3 
ศูนย์การค้าฟอร์จูน ทาวน์
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NEW
PRODUCTS
■  ‘แมน เมืองเหนือ’

หนทางของการฟังเพลง
ของคนเรานั้น มีความ

เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆ
อยู่ตลอดเวลา สิ่งใหม่ๆที่ว่านี้ 
ตลอดเวลานับศตวรรษ ก็มีความ
พยายามที่จะท�าให้ผู้คนสามารถที่
จะใกล้ชิดเสียงดนตรีให้ได้ดียิ่งขึ้น
ไปเรื่อยๆ เพราะไม่ว่ากาลเวลา
จะผ่านไปนานเพียงไร มนุษย์เรา
นั้นก็ไม่สามารถที่จะขาดเสียง
เพลงกันได้

ส�าหรับนักฟังเพลง คนรัก
ดนตรี คนรักเครื่องเสียง การฟัง
เพลงนั้นมีรูปแบบในการใช้งาน
ที่เปลี่ยนไป-แม้จะ--ไม่มาก แต่
ก็ได้รับการพัฒนามาโดยตลอด 
จากแผ่นครั่งสปีด 78 เล่นได้ทีละ
เพลง มาเป็นแผ่น Long Play 
สปีด 33-1/3 ที่เล่นได้สองหน้า 
45 นาที มาเป็นเทปคาสเสทท์           
เล่นยาวนานที่สุดได้ถึง 90 นาที 
แล้วก็มาถึง CD ที่นอกจากจะ
เล่นได้ยาวนานขึ้นแล้วก็ยังให้
คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นอีกด้วย

ซีดีนั้นอยู่ในตลาดยาวนาน
ร่วม 30 ปี และก็ยังอยู่ดีใน
ปัจจุบัน แต่กระนั้นก็มีความ

พยายามในการหาสิ่งที่ดีกว่าในแง่
คุณภาพ เช่น แผ่น SACD/DVD 
Audio แต่กระนั้น ความต้องการ
ของนักฟังเพลงกลับไม่ได้มอง
ที่จุดนี้ หากแต่ว่า “ความสะดวก” 
ต่างหาก ที่พวกเขาถวิลหา ความ
สะดวกที่ว่านี้ คือความง่ายในการ
ซื้อหา ความหลากหลายในการ
ฟังเพลงที่ตรงตามความต้องการ
อย่างแท้จริงนั้น ท�าให้เกิด     
ฟอร์แมทการฟังเพลงแบบใหม่ ที่
มีคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้อง เกิด
การซื้อ/ขายฟังเพลงผ่านทาง
อินเตอร์เน็ทจากร้านจ�าหน่าย
เพลงออนไลน์ เช่น iTunes,                      
HD Tracks หรือกระทั่งซื้อตรง
กับค่ายเพลงหลากหลายมากมาย 
ท�าให้นักฟังเพลง เริ่มเห็นความ
สะดวกของการฟังเพลงแบบนี้ 
เริ่มมีการน�าเอาแผ่นซีดีที่เก็บเอา
ไว้ในคอลเล็คชันส่วนตัวมาท�าการ 
Rip เพื่อเก็บลงในฮาร์ดดิสค์ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง
อีกด้วย

เมื่อนักฟังเริ่มชิน และ
สะดวกกับการเล่นเพลงแบบใหม่
นี้ ความต้องการก็เริ่มพัฒนา

ขึ้นอีก จากเดิมที่ฟังไฟล์เพลง           
ฟอร์แมท MP3 เพื่อเน้น
สะดวกและง่าย รวดเร็วในการ
ดาวน์โหลด ก็เริ่มที่จะเป็นไฟล์ที่
ให้คุณภาพสูงขึ้นไปอีก เช่น ไฟล์ 
FLAC ระดับ Studio Master 
24/192 ที่ให้คุณภาพเสียงเทียบ
เท่าสติวดิโอ เพราะแม้ไฟล์จะใหญ่
ขึ้น แต่อินเตอร์เน็ทที่รวดเร็ว ก็
ท�าให้สามารถดาวน์โหลดมาฟัง
กันได้โดยง่าย เพียงแต่ว่าขอให้
มีความจุของฮาร์ดดิสค์ให้เพียง
พอเถอะ (ซึ่งก็โชคดีมากที่เดี๋ยวนี้
ฮาร์ดดิสค์ความจุมหาศาลมีราคา
แสนจะเบาสบาย) 

สิ่งเหล่านี้ท�าให้คอลเล็คชัน
เพลงในคอมพิวเตอร์ของนักฟัง
เพลงจ�านวนมากนั้น เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จากไม่กี่ MB จนกลาย
มาเป็น TB จากการอาศัยพื้นที่
บางส่วนของคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล ก็กลายมาเป็นการหา
ฮาร์ดดิสค์แยกออกมาเพื่อเก็บ
เพลงโดยเฉพาะ ทั้งแบบเชื่อม
ต่อมีสายและแบบไร้สายแบบ 
Network หรือที่เรียกกันว่า NAS 
นั่นเอง

แนะนำ�สินค�้ใหม ่Bluesound
Living Hi-Fi แบบ Audiophile 2.0
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Streaming Music     
Service

นอกจากนักฟังเพลงใน
ปัจจุบันจะเลือกซื้อหาเพลง
ผ่านอินเตอร์เน็ทแล้ว รูปแบบ

สามปีหลัง เนื่องจากเปิดโอกาส
ให้นักฟังเพลง สามารถเลือก          
ฟังเพลงจากสถานีวิทยุทั่วโลก
ได้จากคอมพิวเตอร์ เพียงเชื่อม
อินเตอร์เน็ท ไม่ว่าจะเป็นการ
ฟังเพลงแบบไหน แนวไหน จาก
ประเทศไหน ก็เพียงแต่เข้าผู้ให้
บริการ Internet Radio Portal 
เช่น TuneIn Radio เท่านั้นก็จะ
เข้าไปเลือกสถานีเพลงทุกรูป
แบบ ทุกแนวเพลง ได้อย่างไร้ข้อ
จ�ากดัหลายหมืน่สถานไีด้อย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด ในระดับคุณภาพเสียง
ที่มีตั้งแต่ MP3 ไปจนถึง CD 
Quality กันเลยทีเดียว

ด้วยความสะดวกแบบนี้การ
ฟังอินเตอร์เน็ท เรดิโอ จึงได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก “แต่” 
วิทยุก็คือวิทยุ มันยังมีข้อเสียอยู่
อย่างหนึ่งคือ มันเป็นการฟัง
เพลงที่ “เลือก” เพลงไม่ได้ ดีเจ
เปิดมาอย่างไร ก็ต้องฟังแบบนั้น 
อินเตอร์เน็ท เรดิโอจึงเหมาะกับ
การฟังเพลงแบบสบายๆ เป็น
แบ็คกราวน์ด มิวสิค มากกว่า 
นักฟังเพลงจึงเกิดความต้องการ
ใหม่ขึ้นมาว่า หากมีแหล่งให้หา
เพลงฟังแบบฟรีๆเหมือนวิทยุ 
แต่เลือกเพลงฟังได้อย่างที่ใจ
ต้องการ ในคุณภาพเสียงที่ดีพอ
กับซีดีแล้วล่ะ? 

นั่นคือที่มาของ Music 
Streaming Service คือ ระบบ
การฟังเพลงแบบใหม่ที่ว่ากันว่า 
“อาจจะ” มาแทน “ทุกฟอร์แมท” 
เลยก็เป็นได้ เพราะระบบนี้จะให้
ผู้ฟังสามารถที่จะเลือกเพลงอะไร
ก็ได้ ศิลปินอะไรก็ได้ ณ ตอนนั้น                     
เวลานั้น ขึ้นมาฟังกันในแบบ
ทันทีทันใดได้ โดยไม่ต้องซื้อ ไม่
ต้องโหลดมาเก็บ ขอให้มีแค่       
อินเตอร์เน็ทก็พอ แถมเพลง
เหล่านั้นจะมีฐานข้อมูลเก็บไว้ใน
เครื่องของคุณได้ตลอด เมื่อไหร่ที่
อยากฟังอีก ก็เลือกฟังได้ในทันที 
ขอให้มีอินเตอร์เน็ทก็เพียงพอ 
เปรียบไปก็เหมือนคุณมี Cloud 

ของการฟังเพลงที่ก�าลังได้รับ
ความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ก็คือ 
Streaming Music Service ซึ่ง
คือบริการให้การฟังเพลง Online 
แบบ Real Time ที่ก�าลังได้รับ
ความนิยมในระดับ “ถล่มทลาย” 

ในต่างประเทศ เช่น Spotify 
นั่นเอง

ระบบการฟังเพลงแบบใหม่
นี้ ได้รับการพัฒนาจากการฟัง
เพลงผ่านอินเตอร์เน็ท เรดิโอ 
ที่เฟื่องฟูเป็นอย่างมากในสอง

■■ Deezer/Spotify/
Tidal รูปแบบใหม่ของ
การฟังเพลง Online/On 
Demand ที่ก�าลังได้รับ
ความนิยมอย่างสูง
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Service ฮาร์ดดิสค์ระดับโลก
ที่เก็บเพลงเอาไว้มากมายเท่าที่
มีในโลก ในคุณภาพเสียงขั้นต�่า
สุดคือ เอ็มพี 3 และสูงสุดระดับ 
Hi-Res เอาไว้ให้คุณเลือกฟังกัน
แบบทันทีทันใดนั่นเอง

บริการที่ว่านี้ก็เช่น WiMP, 
Rdio, Slacker Radio, Qobuz, 
HighResAudio, JUKE, Deezer, 
Murfie, HDTracks, Spotify,                              
TIDAL ที่ก�าลังตามมาอีก
มากมาย จนกูรูในวงการเครื่อง
เสียงหลายๆคนบอกว่า นี่คือ
อนาคตของการฟังเพลงกัน
เลยทีเดียว (ระบบเหล่านี้ยังไม่มี
บริการในประเทศไทย แต่คาดว่า
จะมีในเร็ววันนี้แน่นอน)

OK Computer?

ด้วยความต้องการและรปูแบบ                    
ในการฟังเพลงกเ็ช่นกนัที่
เปลีย่นแปลงไปเช่นนี ้จะเหน็ได้ว่า 
คอมพวิเตอร์นัน้เป็นอะไรทีข่าด
ไปไม่ได้ ส�าหรบัการฟังเพลงของ                     
นกัเล่นเครือ่งเสยีงและนกัฟังเพลง
รุน่ใหม่ทีม่คี�าเรยีกว่า Audiophile 
2.0 แต่กระนัน้ผูค้นกย็งัถวลิหา
อะไรทีไ่ม่จ�าเป็นต้องเป็นทางการ
นกั โดยเฉพาะในการใช้งานทีต้่อง
สะดวก ง่าย และให้ความเป็น 
Home Use มากกว่าการใช้งาน
คอมพวิเตอร์ทีเ่ทอะทะ ต้องวุน่วาย
กบัการเซท็อพั ปรบัแต่ง การแฮง็ค์ 
การรวน ไวรสั เสยีงรบกวนจาก

พดัลมระบายความร้อน ขนาด 
การคอนโทรลทีไ่ม่สะดวกนกั 

เหล่านีค้อืส่ิงทีผู่ผ้ลิตเครือ่ง
เสียงพยายามทีจ่ะพฒันามาโดย
ตลอดว่า จะท�าอย่างไรทีจ่ะท�าให้
มเีครือ่งเสียงทีต่อบสนองความ
ต้องการของนกัฟังเพลง ทีอ่าศยั
การฟังเพลงหลักในรปูแบบของ
การฟังไฟล์เพลง ทีเ่ก็บเอาไว้ใน
ฮาร์ดดสิค์ รวมถึงเป็นเครือ่งทีใ่ช้
ในการฟังเพลงผ่าน Streaming 
Music Service/อนิเตอร์เนท็ 
เรดโิอ ได้ไม่ต้องอาศยัเครือ่ง
คอมพวิเตอร์เข้ามาเก่ียวข้อง ซึง่
จุดนีเ้องท�าให้เกิดเครือ่งเสียงใน
กลุ่มใหม่ทีเ่รยีกกันว่า Network 
Audio Player นัน่เอง

Network Audio Player

เครื่องในกลุ่มใหม่ที่ขอให้คุณ
มีคือ อินเตอร์เน็ท/Wi-Fi Router 
ในบ้านก็พอแล้ว เอาเครื่อง
เข้าไปวางในต�าแหน่งที่ต้องการ 
เปิดเครื่อง เซ็ทแบบง่ายๆไม่กี่
ขั้นตอนให้เข้าร่วมวงเน็ทเวิร์ค
ในบ้านของคุณ จากนั้นเขาก็จะ
ควานหาเจอกันเอง ว่าในบ้าน
มีฮาร์ดดิสค์กี่ตัว และมีเพลงเก็บ
ไว้ที่ไหนบ้าง แล้วก็ขึ้นมาแสดง 
ผ่านระบบควบคมุทีท่�าได้โดยผ่าน            
มือถือ สมาร์ทโฟน ท�าหน้าที่
แทนรีโมท คอนโทรล 

ง่ายๆแค่นี้เอง จากนั้นที่
เหลือก็คือความสุข ไม่ว่าจะฟัง
เพลงจากอินเตอร์เน็ท เรดิโอ                               
จาก Spotify จากฮาร์ดดิสค์
จากยูเอสบี จาก NAS ได้หมด 
แบบง่ายๆไม่ต้องวุ่นวายกับ
คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องกลัวแฮ็งค์ 
ไม่ต้องกลัวไวรัส ไม่ต้องร�าคาญ
กับเสียงพัดลมคอมฯ

Multi-room Audio

ระบบเสียงแบบ Custom 
Installation ติดตั้งเป็นหนึ่งเดียว
กับบ้าน ให้ท่านมีเพลงฟังในทุก
ห้องในบ้านโดยไม่ต้องมีเครื่อง
เสียงเต็มไปทั้งบ้าน ซึ่งเมื่อสัก 
10 กว่าปีก่อน ทีมงาน Conice 
เดินทางไปดูงานการติดตั้งเครื่อง
เสียงแบบ Multi-room Audio ที่
สหรัฐอเมริกา แล้วเราก็เอากลับ
มาบุกเบิกในเมืองไทย จนทุกวัน
นี้เราคืออันดับหนึ่งด้านมัลติ-รูม 
ออดิโอ ที่ประสบความส�าเร็จเป็น
อย่างมากมาย

อย่างไรก็ตาม ระบบมัลติ-รูม                    
ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น แม้จะให้
ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเพียงไร 
ก็ยังมีข้อจ�ากัดอยู่หนึ่งอย่าง คือ
ต้องมีการเดินสายจากจุดหนึ่ง
ไปอีกจุดหนึ่ง ท�าให้เป็นระบบ
ที่มีความเหมาะสมที่จะติดตั้งไป
พร้อมๆกับการท�าบ้าน และส่ง

■■ Tidal เป็นบริการ 
Streaming ที่่ส่งเพลง
แบบรับสมาชิกในคุณภาพ
เสียงระดับ CD (ขั้นต�า่)
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มอบพร้อมๆกับตัวบ้านเมื่อลูกค้า
พร้อมจะเข้าอยู่ 

ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ยัง
มีลูกค้าอีกกลุ่มใหญ่ๆที่มีความ
ต้องการลงระบบเสียงแบบมัลติ-
รูม ออดิโอ แต่ติดว่าบ้านท�าเสร็จ
แล้ว ไม่สามารถที่จะท�าการแก้ไข
หน้างานแล้ว หรือบางท่านก็ไม่
อยากให้มีการที่จะต้องดัดแปลง
ตัวบ้านใดๆ เรียกว่าเป็นงาน 
Retrofit ซึ่งระบบมัลติ-รูม แบบ
ที่ต้องเดินสายนั้นไม่สามารถ  
ตอบสนองได้

แล้วจะดีหรือไม่หากจะบอก
ว่า ถ้ามีระบบมัลติ-รูม ออดิโอ ที่
สามารถดึงเพลงจากฮาร์ดดิสค์ 
หรือ NAS ลูกเดียว สามารถฟัง
เพลงจากอินเตอร์เน็ท เรดิโอ/
มิวสิค สตรีมมิง เซอร์วิส/ยูเอสบี
ได้ โดยสามารถเล่นได้ตั้งแต่ 1 
ห้องไปจนถึง 34 ห้อง! เพียงขอ
ให้คุณมีแค่ระบบ Wi-Fi Router 
อยู่ก่อนแล้วเท่านั้นล่ะ?

Network Audio             
+ Multi-room Audio      
= Living Hi-Fi
Introducing BluesoundTM

ขอแนะน�า Bluesound ผลิต
ภัณฑ์เน็ทเวิร์ค/มัลติ-รูม ออดิโอ 
ใหม่ล่าสุดจากแคนาดา ที่จะมา
ตอบสนองความต้องการทุก
รูปแบบของ Audiophile 2.0 
พร้อมๆกับขีดความสามารถใน
การใช้งานแบบมัลติ-รูม ออดิโอ

ด้วยการพัฒนาและคิดค้น
โดยทีมงาน Lenbrooks แห่ง
แคนาดา Bluesound คือ
ผลิตภัณฑ์ Network Audio 
Player ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักเล่นยุคใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพลงจาก
ฮาร์ดดิสค์ คอมพิเวตอร์ เครื่อง
ใดๆก็ได้ในบ้าน ผ่านทางระบบ 
Network Router (ได้ทั้งแบบมี
สายและไร้สาย) โดยการควบคุม
ผ่านทางแอพพลิเคชันมือถือ                            

สมาร์ทโฟนทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็น 
iOS, Android หรือแม้กระทั่ง
ผ่านหน้าจอ PC/Mac ที่สามารถ
ท�าการควบคุมทุกฟังค์ชันการ                           
ท�างานอย่างมั่นคง และเสถียร
จาก BluOS ระบบปฎิบัติการ
ที่คิดค้นโดย Bluesound เอง 
(ท�าให้มีการอัพเกรดแก้ไขปัญหา
ได้รวดเร็วกว่าการใช้ OS ของ
คนอื่น) 

ว่าง่ายๆเมื่อคุณมีระบบ 
Network Router ในบ้านอยู่แล้ว                       
(แน่นอนว่ามันมากบัอินเตอร์เน็ท                           
ของท่านนั่นเอง) เพียงน�าเอา
เครื่อง Bluesound รุ่นใดรุ่น
หนึ่งมาวางต่อเชื่อมล�าโพงตาม
ชอบ แล้วตั้งค่าแบบง่ายๆไม่
กี่ขั้นตอนตามคู่มือ เพียงแค่
นั้น เพลงที่คุณเก็บไว้ทั้งหมดใน
ฮาร์ดดิสค์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใน
บ้าน อยู่คนละห้อง อยู่คนละชั้น 
ขอให้อยู่ในวงเน็ทเวิร์คเดียวกัน
เท่านั้น คุณก็จะสามารถดึง
มาเล่นได้ โดยไม่ต้องเดินสาย 
สะดวกง่ายดาย

และเหนือไปกว่านั้น หาก
คุณเริ่มต้นที่เครื่องแรกในห้อง
นอน แล้วต่อมาอยากจะเพิ่ม
ให้ห้องรับแขกมีเสียงเพลง ก็แค่
หา Bluesound รุ่นไหนก็ได้ตาม

ที่ต้องการ มาอีกเครื่อง ไปไว้ที่
ห้องรับแขก แล้วท�าแบบเดียวกัน
แบบง่ายๆ คุณก็จะได้ระบบ
มัลติ-รูม ออดิโอ ที่จะเลือกดึง
เพลงจากฮาร์ดดิสค์ลูกเดียวกัน 
เข้ามาอยู่ในบ้านแบบไม่ต้อง
ลงมือลงแรงอะไรกันมากมาย
เลย คุณท�าแบบนี้ไปได้เรื่อยๆ
จะเพิ่มทีละเครื่อง หรือลงทีเดียว 
6 เครื่อง 8 เครื่อง ไปจนถึง 30 
กว่าเครื่องก็ท�าได้ ง่ายๆแค่นี้เอง 
เวลาจะคอนโทรลก็ต่างคนต่างท�า 
โหลดแอพ Bluesound ลงมือถือ 
สมาร์ทโฟน ลูกๆก็เอาไปเล่น
ที่ห้องของเขา ภรรยาฟังเพลง
ในห้องครัว คุณเองก็เล่นที่ห้อง
ท�างานหรือห้องฟังเพลงของคุณ 
ต่างคนต่างฟังเพลงที่ตัวเองชอบ
ได้อิสระ ไม่ต้องแย่งระบบ จะฟัง
เพลงเดียวกัน พร้อมกันก็ได้ ไม่
ต้องพร้อมกันก็ได้ หรอืวันดคีนืดมีี
ปาร์ตีย์ ก็สั่งให้ระบบทั้งบ้านเปิด
เพลงเล่นพร้อมๆกันทุกเครื่อง
แปลงบ้านเป็นผับ เป็นเธค ก็ได้ 

และทีส่�าคญัไปกว่านัน้ 
ส�าหรบันกั Audiophile 2.0 ครบั 
Bluesound คอืผูผ้ลิตรายเดยีวใน                             
ตอนนี้ที่คุณสามารถ Streaming     
เพลง Hi-Res Studio Quality 
ระดับความละเอียด 24/192 จาก

ฮาร์ดดิสค์มาเล่นแบบไร้สาย/
มัลติ-รูม ได้นะครับ (ยี่ห้ออื่นยัง                             
จ�ากดั Resolution ที ่16/44.1 ครบั)

มา Living Hi-Fi             
กันเถอะครับ

ส�าหรับสินค้า Bluesound ที่
จะน�าเข้ามาให้ท่านได้ทดลองนัน้มี
รุ่นอะไรบ้าง มาดูกัน

Bluesound Node

จุดเริ่มต้นของระบบ หากคุณ
มีเครื่องเสียงระบบเดิมอยู่แล้ว 
และอยากเพิ่มขีดความสามารถ
ในการเล่น Network Audio ให้
กับชุดเครื่องเสียงเดิม ก็เพียงหา 
Node เข้าไปหนึ่งเครื่อง ต่อสาย
สัญญาณ RCA ไปเข้าที่ปรีแอมป์ 
หรืออินติเกรตเตด แอมป์ แล้วก็                                 
เซ็ทอัพให้เข้าวง Network ของ
คุณที่มีอยู่แล้ว โหลดแอพฯเข้า                             
มอืถอื เพยีงแค่นี ้คณุกจ็ะสามารถ 
มีความสุขกับเพลง Hi-res จาก
ฮาร์ดดิสค์, จะเสียง USB เข้า
ฟังตรงๆกับเครื่อง, หรือจะฟัง   
อินเตอร์เน็ท เรดิโอ ก็ง่ายแค่
ปลายนิ้วควบคุมบนหน้าจอมือถือ

ออกแบบเพื่อให้คุณภาพ
เสียงที่ไม่ธรรมดา Design by 
Audiophile for Audiophile 

■■ Bluesound NODE 
สามารถต่อใช้งานกับแอมป์
ทั่วไปได้ (ในภาพเป็น 
NAD D 3020)
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ภายในใช้ DAC คุณภาพสูง 
24/192 ตอบสนองการเล่นไฟล์
เพลงสูงสุด 24/192 ทั้ง FLAC 
WAV, AIFF, AAC, WMA, และ
เอ็มพี 3 รองรับระบบ Music 
Streaming Service ทั้ง WiMP, 
Rdio, Slacker Radio, Qobuz, 
HighResAudio, JUKE, Deezer, 
Murfie, HDTracks, Spotify, 
TIDAL (ส่วนใหญ่ยงัไม่เปิดบรกิาร 
ในประเทศไทย) ฟังอินเตอร์เน็ท 
เรดิโอ จาก TuneIn (ฟังได้ใน
ประเทศไทย) ต่อยูเอสบีเล่น
เพลงโดยตรงจาก Flash Drive/
External Hard Disk ได้ ช่องขา
ออกมีทั้งแบบ RCA และ Mini 
Jack (สามารถน�าเอาล�าโพง
แอมป์ในตัว เช่น PSB PS1 มา
ต่อใช้งานได้เลย)

ต่อเชื่อมเน็ทเวิร์คได้ทั้งระบบ
สาย LAN Ethernet RJ45 และ
ไร้สายแบบ 802.11n Wi-Fi 
(สัญญาณยิ่งแรง ยิ่งเสถียร 
แนะน�าให้เพิ่ม Wi-Fi Repeater 
เพื่อความแรงของสัญญาณ) 

Node มาในรูปลักษณ์ที่
ออกแบบให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด 
จัดวางสะดวก จะโชว์เท่ หรือจะ
หลบซ่อนก็ท�าได้ทั้งสิ้น มีให้เลือก
สองสีคือสีด�าและขาวแบบ High 
Gloss ทั้งสองสี

Bluesound Powernode

ส�าหรับท่านที่ต้องการเพิ่ม
ระบบเข้าไป หรือตั้งต้นกันใหม่ 
Powernode คือ Node เครื่อง
ก่อนหน้านี้ ที่มีภาคขยายแบบ 
Direct Digital ก�าลังขับ 50 วัตต์ 
x 2 เข้าไปนั่นเอง

คุน้ๆกบัค�าว่า Direct Digital 
ใช่ไหมครับ ก็เพราะ Bluesound 
นั้นอยู่ภายใต้หลังคาบ้านเดียว
กับ NAD นั่นเอง จึงสามารถ
น�าเอาเทคโนโลยีแอมป์ Direct 
Digital ที่ยอดเยี่ยมของ NAD 
Masters Series มาบรรจุไว้ 
เพื่อให้เสียงที่ยอดเยี่ยม ก�าลัง

ขับที่เหลือเฟือ ใช้งานขับล�าโพง
ได้หลากหลาย เพียงเพิ่มล�าโพงที่
ท่านชอบเข้าไป เสียงเพลงเยี่ยม
ในแบบ Audiophile 2.0 ก็จะมา
หาท่านโดยง่าย 

ส�าหรบัรปูแบบการตอบสนอง 
และการท�างานนั้น เหมือน 
Node ทุกประการครับ

Bluesound Pulse

เหมาะส�าหรับท่านที่ต้องการ
ความสะดวก ทีเดียวจบ คุณภาพ
เสียงยอดเยี่ยม ยกไปไหนมาไหน
ย้ายที่สะดวก ก็ต้องตัวนี้เลยครับ 

เพราะว่ารวมทุกอย่างไว้ในหนึ่ง
เดียว คือมีทั้งส่วนคอนโทรลของ 
Node/ภาคขยาย Direct Digital 
แบบ Powernode (ให้ก�าลังขับ 
80 วัตต์ทั้งระบบ) ล�าโพงแบบ 
2.1 ในตัว พร้อม Input Optical 
ไว้ต่อเสียงจากทีวี ท�าตัวเป็น 
SoundBar สะดวก ง่าย เสียง
ดีแบบ All In One ทีเดียวจบ 
พร้อมลูกเล่นและการคอนโทรล
แบบเดียวกับ Node และ        
PowerNode ครับ

อ้อ ล�าโพงระบบนี้ออกแบบ
โดย Paul Barton แห่งส�านัก 

PSB นะครับ

Bluesound Vault

Vault คอื แหล่งโพรแกรม
หนึง่เดยีวของ Bluesound ที่
ยอดเยีย่ม ครบเครือ่งทีส่ดุ กล่าว
คอื เป็นการรวมกนัของภาค
คอนโทรล Network Audio/  
Multi-room Audio เช่นเดยีวกบั 
สามเครือ่งก่อนหน้านี ้แต่มกีาร
เพิม่ภาคอ่านแผ่นซดีทีรานสปอร์ต
+ฮาร์ดดิสค์ชนิดเงียบเป็นพิเศษ
รอบต�่าที่ออกแบบมาส�าหรับงาน 
Audio โดยเฉพาะขนาด 2TB + 

■■ Bluesound POWER-
NODE มีแอมป์ Direct 
Digital ในตัว ต่อล�าโพง
ฟังได้เลย

■■ Bluesound PULSE 
ตัวเดียวจบ ครบๆ

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



DAC แบบ Hi-Res 24/192 
เหมาะส�าหรับท่านที่ต้องการ

แหล่งโพรแกรม แหล่งเก็บไฟล์
เพลงที่ยอดเยี่ยม ไม่ต้องพึ่ง
คอมพิวเตอร์อย่างสิ้นเชิงใน
ระบบ เพราะ Vault จะท�าหน้าที่
นั้นทั้งหมด โดยท่านสามารถ
ที่จะน�าเอาซีดีในคอลเล็คชันมา
แปลงเป็นไฟล์เพลง (เลือกได้ทั้ง 
FLAC และเอ็มพี 3) โดยท�าการ
แปลงในแบบ Bit Perfect ที่ให้
คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด จนบาง
คนเอ่ยปากว่าดีกว่าต้นฉบับซะ
อีก (อ่านรอบช้าและอ่านซ�า้จนได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุด) จากนั้นก็
ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพลงทาง
อินเตอร์เน็ทที่ใหญ่และดีที่สุด
ในโลกมาเก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ
เพลงหรือหน้าปก ให้คุณเลือก
เล่นได้โดยง่ายในภายหลังนั่นเอง

และแน่นอนว่า ความ
สามารถในการควบคุมอื่นๆ
นั้น ก็เช่นเดียวกับ Node และ 
Powernode นั้นเอง เพียงแต่ว่า 
Vault จะเป็นเครื่องที่ต้องท�าการ
ต่อเชื่อมเข้าระบบด้วยระบบ
สาย LAN เท่านั้น (ใช้ Wi-Fi ไม่
ได้ เนื่องจากต้องส่งถ่ายข้อมูล
จ�านวนมาก) ท่านจึงสามารถ
ที่จะติดตั้ง Vault ไว้ใกล้ๆกับ 

Router ได้ จะหลบซ่อนก็ได้ หรือ
จะวางโชว์ก็ได้ ไม่ต้องกังวลเรื่อง
เสียงรบกวนใดๆ เนื่องจาก
ท�างานรอบต�า่ เสียงเงียบมากๆ 
อุณหภูมิต�่าจึงไม่มีความจ�าเป็น
ต้องใช้ลมระบายความร้อนมา  
สร้างเสียงรบกวน 

ในต่างประเทศนั้น Vault ได้
รับความนิยมอย่างสูงเป็นอันดับ
หนึ่งที่นิยมน�ามาใช้แทนเครื่อง
เล่นซีดี เพราะสามารถน�าใช้งาน
กับระบบเสียงดั้งเดิมได้สะดวก
สบาย ควบคุมได้ง่ายผ่านทาง
มือถือ และที่ทีเด็ดที่สุดคือ ท่าน
สามารถใช้แอพ Bluesound ใน
มือถือของท่านซื้อเพลง Hi-Res 
ระดับ Studio Quality โดยตรง
จากร้านค้าเพลงอินเตอร์เน็ท 
อย่าง HDTracks หรือ Hi-Res 
และดาวน์โหลดมาเก็บไว้ใน 
Vault ได้โดยตรงอีกด้วยนั่นเอง

การวางระบบ

การวางระบบ Bluesound 
นั้นง่ายมากๆ 

ท่านสามารถเลือกเอารุ่น
ใดรุ่นหนึ่งจากสี่รุ่นนี้มาเริ่มต้น
เป็นเครื่องแรกได้เลย หากเป็น 
Node/Vault ท่านต้องมีแอมป์กับ                           
ล�าโพงเตรียมไว้ด้วยนะครับ แต่

หากเป็น Powernode ก็ต้องมี                             
ล�าโพงหนึง่คู ่หากเป็น Pulse กไ็ม่
ต้องมอีะไรเลย วางแล้วฟังไดเลย

จากนั้นสิ่งที่พิจารณาต่อก็คือ 
ท่านต้องมีระบบ Wi-Fi Router 
ในบ้านนะครับ ส่วนใหญ่ท่านที่
บ้านมี Hi Speed Internet ก็จะ
มีอุปกรณ์ ที่ว่านี่แถมให้กันมา
ตามสมควร บางท่านอาจจะมี
แบบใช้สายแบบเดียวก็ใช้ได้ครับ 
แต่ต้องเดินสายกันมาที่เครื่อง 
Bluesound อาจจะไม่สะดวกนัก 
(แต่เสถียรดีมากที่สุด) 

ที่ส�าคัญคือ ถ้าท่านจะต่อ
เชื่อมแบบไร้สาย ให้ตรวจสอบ
สเปคของ Router ว่าเป็นขั้นต�่า
ต้องตอบสนองระบบ 802.11 n 
นะครับ (บางครั้งของแถมอาจจะ
มีสเปคต�่ากว่านี้) ที่ส�าคัญเลือก
เราท์เตอร์คุณภาพดีๆไว้ก่อน
ครับ (สอบถามเรื่องชนิดและ
ยี่ห้อของเราท์เตอร์ที่ดีจากทีม
งานเราได้ครับ) 

ถ้ามีสิ่งนี้ครบก็โอเลยครับ 
พร้อมลุย แต่อย่างไรก็ตาม บาง
ครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องความ
แรงสัญญาณของ Wi-Fi ที่ไม่ทั่ว
ถึงและอาจจะมีจุดบอดในบาง
จุดได้ หากเป็นเช่นนั้น Wi-Fi 
Repeater ช่วยท่านได้ครับ น�า

มาเสริมใกล้ๆต�าแหน่งของ
เครื่องก็จะช่วยเร่งความแรง
ของสัญญาณได้ ความแรงของ
สัญญาณนั้นสามารถวัดได้จาก
แอพของ Bluesound เองครับ 
สัญญาณยิ่งแรงยิ่งดีครับ เพราะ
เวลาสตรีมไฟล์ Hi-Res 24/192 
จะได้ไม่กระตุก

จากนั้นการเซ็ทอัพก็ไม่ยาก
ครับ เริ่มต่อเชื่อมตามวิธีง่ายๆ 
ลงแอพในมือถือ Update Soft-
ware สักหน่อย จากนั้นท�าการ 
Index (เรียงเพลง) ที่เพิ่งดึงมา
จากฮาร์ดดิสค์ แล้วก็เอนหลัง
นั่งฟังเพลง ง่ายๆครับ เอาเป็น
ว่าไม่น่าเกิน 30 นาที ได้ฟัง
แน่นอน ท่านสามารถเริ่มต้นที่
หนึ่งเครื่องไปก่อนก็ได้ รับรองว่า
ไม่กี่วันติดใจ มาซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆ
จนครบทุกห้องแน่นอน 

มาลองดูครับ แล้วจะรู้ว่ามัน
สะดวก ไม่ยุ่งยากจริงๆ

และนั่นก็คือ 4 รุ่นของสินค้า
ใหม่ล่าสุดของ Bluesound ที่เรา
ขอน�ามาแนะน�าในครั้งนี้ ซึ่งเรา
อยากจะบอกว่า เป็นระบบเสียง
แบบใหม่ ที่ใช้งานง่าย สะดวก 
ตอบโจทย์ของการฟังเพลงยุค
ใหม่อย่างเต็มที่ เซ็ทอัพง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ท�างานเสถียร
มากเพราะ OS ออกมาแบบ
ดีเยี่ยม แอพในมือถือควบคุมได้
ยอดเยี่ยม ทีมงาน Support สุด
ยอดจริงๆ เป็นทีมงานระดับหัว
กะทิจริงๆ

และที่ส�าคัญที่สุดคือคุณภาพ
เสียงที่ดีเยี่ยม ดั่งที่เขาบอก
ว่า Design by Audiophiles 
for Audiophiles นั่นเอง โดย
เราคาดหวังว่า Bluesound น่า
จะพร้อมให้ท่านได้ทดลองฟัง
ลองเล่นกันตามโชว์รูมของเรา
ภายในเดือนมีนาคม (อย่างช้า
เมษายน) นี้ 

อยากให้ท่านได้ลองครับ ว่า 
Living Hi-Fi นี้มันดียังไง

■

■■ Bluesound VAULT 
ฮาร์ดดิสค์จุเพลง 2TB
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ถ้
าจะถามว่า ล�าโพงที่จะเป็น
ตัวแทนถึงแนวคิดและการ

คิดค้นเพื่ออนาคตที่ดีที่สุดจาก 
PSB แล้วนั้น Imagine T3 คู่นี้
คือล�าโพงคู่นั้นนี่เอง 

ด้วยการออกแบบที่ค�านึงถึง
ผลกระทบของห้องที่มีต่อเสียง
จากล�าโพง PSB จึงออกแบบ
ให้ T3 เป็นล�าโพงที่ตอบสนอง
ได้ราบเรียบสูงสุดในห้องฟังของ             
ท่าน ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนอง
ที่สะอาด เที่ยงตรง เสียงที่
กลมกลืนสมจริง และอิเมจที่           
ชัดแจ้งราวจับต้องได้ พร้อมให้
พลังเสียงได้สูงสุด ตอบสนอง
ความถี่เต็มย่าน และราบเรียบ
แม้จะอยู่นอกแกนกระจายเสียง 
เพื่อผลแห่งเสียงและเวทีเสียงที่
โอ่โถงสมจริงเป็นที่สุด 

วูฟเฟอร์ 3 ตัว ย่อมดีกว่า
ตัวเดียว

PSB Imagine T3 เลือกใช้
วูฟเฟอร์ใหม่ล่าสุดขนาด 7 นิ้ว                           
จ�านวน 3 ตัว เรียงกันเป็นแนว
เดียวแบบ Transitional Array 
ซึ่งวูฟเฟอร์ทุกตัว จะรวมกัน
ท�างานเพื่อให้สามารถสร้าง
ความยาวคลื่นที่ยาวที่สุดเท่าที่
จะท�าได้ เพื่อให้เสียงทุ้มที่ต�่าลึก
ที่สุดโดยในย่านที่ต้องการเสียง
ทุ้มตอนบนขึ้นไป จะมีเฉพาะตัว
วูฟเฟอร์ที่อยู่ใกล้กับมิดเรนจ์ที่สุด
เท่านั้น ที่จะตอบสนองเสียงทุ้ม
ตอนบนเพื่อให้ได้เสียงที่กลมกลืน
เป็นเนื้อเดียวกันกับเสียงกลาง
ที่สุด ซึ่งผลที่ได้นั้นคือการให้การ
กระจายเสียงทั้งในแกนและนอก
แกนกว้างขวางอย่างยอดเยี่ยม
นั่นเอง

นอกจากนั้นแล้ว การวาง  
ต�าแหน่งวูฟเฟอร์แต่ละตัว จะได้          
รับการออกแบบให้สอดประสาน  
กับครอสส์โอเวอร์ เพื่อให้เหมาะ
สมกับการตกกระทบของเสียงที่
มีต่อพื้นห้องที่สุด เพราะ “การ
สะท้อนต่อพื้นห้อง” นั้น คือตัว
สร้างเสียงทุ้มที่ผิดเพี้ยนนั้นเอง 

PBS Imagine T3 
Tower

“Music Lives Here”
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โดย ณ จุดนี้ PSB รู้ดี จึงได้                            
ออกแบบครอสส์โอเวอร์เพื่อให้
ชดเชยปัญหานี้อย่างเหมาะสมไว้
แต่แรก 

การใช้วูฟเฟอร์หลายตัวเช่น
นี้ ยังมีข้อดีอย่างยิ่งอีกจุดคือ 
การถ่ายเทพลังงาน การผลักดัน
มวลอากาศ ยังท�าได้ดีกว่าการใช้
วูฟเฟอร์ขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว 
การมีวูฟเฟอร์เรียงกันก็ท�าให้
การกระจายความถี่ท�าได้กว้างขึ้น                      
ลดการตกกระทบเพียงจุดเดียว
ของเสียงทุ้มที่ท�าให้เกิดอาการ
เบสส์บูมหรือเบสส์โน้ตเดียว 
นอกจากนั้นแล้ววูฟเฟอร์เล็กๆ
หลายตัวแต่ใช้แม่เหล็กพลังสูงนั้น 
ยังช่วยให้ความไวสูง กินวัตต์ต�่า 
การขยับกรวยสมานเสมอ แม่นย�า 
เที่ยงตรง ฉับไว อันส่งผลท�าให้
การตอบสนองต่อสัญญาณฉับไว
ท�าได้ดีขึ้นและความเพี้ยนต�่าลง
ด้วย

ตู้เบสส์ แยกซ้อนอยู่ภายใน 

ตู้ของ Imagine T3 นัน้ ไม่ใช่
แค่สวยความน่าปรารถนาเพยีง
อย่างเดยีว แต่ทัง้ภายในและ
ภายนอกนัน้ผ่านการออกแบบ                            
มาอย่างยอดเยี่ยม แผงหน้า
ทรงโค้งและต�าแหน่งทวีทเตอร์ที่
เจาะจงให้อยู่ระดับแนวหูผู้ฟังพอ
ดีๆนั้น ท�าให้การกระจายเสียง
แหลมกว้างไกลไร้ขอบเขต ท�าให้
ได้อิเมจที่ยอดเยี่ยม โดยภายใน
ตู้นั้น ออกแบบให้มี “ห้องเบสส์”   
แยกย่อยอยู่ภายในโดยเฉพาะ 
เพราะ PSB ทราบดีว่า ลักษณะ
ของตู้ล�าโพงทรงแคบแต่สูงนั้น 
หากออกแบบไม่ดี จะมีปัญหาที่
เรียกว่า Pipe Resonance หรือ
การรบกวนจากกระบอกทรงสูง 
ซึ่งท�าให้เสียงทุ้มตอบสนองไม่
ดี อืด และบวมโดยปัญหาที่ว่านี้ 
ถูกป้องกันด้วยการออกแบบให้ 
แต่ละวูฟเฟอร์มีห้องของตัวเอง
โดยเฉพาะ โดยแต่ละห้องก็ได้รับ
การจูนปริมาตรให้เหมาะกับย่าน

ความถี่ตอบสนองของวูฟเฟอร์
แต่ละตัว ทั้งยังช่วยในเรื่องการ
เสริมความแข็งแรงของตู้ไปในตัว
อีกด้วย ยัง, ยังไม่พอ เพราะที่ตู้
ด้านหลังแต่ละห้องก็จะมีพอร์ท  
ระบบเสียงทุ้มแยกออกมา เพื่อ
การตอบสนองที่เหมาะสมอีก 
โดยพอร์ทเหล่านี้ สามารถที่จะ 
“อุด” เพื่อจูนเสียงทุ้มให้เหมาะ
กับต�าแหน่งการจัดวางในแต่ละ
ห้องได้อีกด้วย ไม่ว่าจะวางใน
ห้องใหญ่ ห้องเล็ก ใกล้ฝา ห่าง
ฝา ผู้ใช้งานก็สามารถที่จะปรับ
จูนได้เพื่อผลที่ดีที่สุด 

ยังมีอีก เพื่อผลแห่งการจูน
เสียงทุ้มที่สมบูรณ์แบบที่สุด ผู้ใช้  
ยังสามารถที่จะตัดการท�างาน 
ของวูฟเฟอร์ตัวล่างสุดออกไปได้ 
และท�าการ “ชอร์ท” ตัววูฟเฟอร์ 
ด้วยการใช้ U Link ที่ให้มาด้วย 
ซึ่งเรียกเทคนิคการจูนแบบนี้ว่า 
Bass Trap หรือตัวดักเบสส์ เพื่อ
ใช้ในการลดอาการบูมของเบสส์
ในห้องบางห้องที่อาจจะมีปัญหา
เบสส์ย่านต�่ามากๆได้ด้วย

Midrange is Where    
the Music Lives
เสียงดนตรีนี้มาจากมิดเรนจ์ 

เสียงดนตรีส่วนใหญ่ที่เรา
ได้ยินได้ฟังนั้นจะออกมาจาก
ไดรเวอร์ ที่เราเรียกว่า มิดเรนจ์ 
ซึ่งอาจจะเป็นตัวที่ไม่เน้น หรือ
ไม่ค่อยน่าสนใจมากเท่าวูฟเฟอร์
หรือทวีทเตอร์ แต่เอาเข้าจริงๆ
แล้ว ย่านความถี่จากเสียงเพลง
ที่เราๆฟังกันเกือบทั้งย่านคือ 
200-2,000 เฮิทซ์นั้น ล้วนออก
มาจากไดรเวอร์ตัวนี้ทั้งนั้น ไม่
ว่าจะเป็นเสียงเครื่องดนตรี หรือ
เสียงร้อง แถมย่านความถี่เหล่า
นี้ ยังเป็นย่านที่หูของเรารับฟัง
ถึงการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุด

มิดเรนจ์ที่ใช้ใหม่ล่าสุดของ 
PSB เป็นขนาด 5-1/4 นิ้ว จูน
เสียงและท�างานในห้องที่แยก
อิสระในแบบตู้ปิด ไร้การรบกวน

จากคลื่นเสียงทุ้มของวูฟเฟอร์ 
อันท�าให้เสียงราบเรียบเที่ยงตรง 
สมจริง ลื่นไหล ความเพี้ยนต�่า 
เปิดได้ดัง คงรูปเยี่ยม กระจาย
กว้าง สเกลเสียงใหญ่ กลมกลืน
เป็นหนึ่งเดียวกับวูฟเฟอร์ และ
ทวีทเตอร์

High Resolution Tweeter

ทวทีเตอร์ทีใ่ช้เป็นขนาด 1 นิว้                              
โดมไททาเนยีม แม่เหลก็นโีอไดเมยีม                                       

หล่อเย็นด้วยเฟอร์โรฟลูอิด 
พร้อมคัดเกรดให้ได้สเปคด้วยมือ 
มนุษย์ ทวีทเตอร์ตัวนี้ค้นคว้า
ทดลองวิจัยมาหลายปีเพื่อให้ได้
ทวีทเตอร์ที่ตอบสนองความถี่ได้
ราบเรียบอย่างที่สุดของที่สุด โดย
มี Phase Plug แบบพิเศษที่อยู่
ทางด้านหน้าช่วยในการเสริม
การตอบสนองความถี่ให้ไปไกลยิ่ง
ขึ้น พร้อมๆไปกับท�าหน้าที่เป็น 
“สปริงอากาศ “ช่วยแดมพ์ โดม

■■ ตู้ภายในมีการกั้นแยก
ห้องให้ไดรเวอร์ท�างานอย่าง
อิสระตามการปรับแต่งการ
ตอบสนอง
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ทวีทเตอร์ ให้คงตัวไม่เสียงรูป ไม่
สะบัด โดยการท�างานนั้น เริ่ม
ท�าตั้งแต่ 1,800 เฮิทซ์ ผสผสาน
เป็นหนึ่งเดียวกับมิดเรนจ์ เพื่อ
ให้เสียงกลางแหลมที่กลมกล่อม
ลงตัวที่สุด

Advanced Driver   
Technology Reduces 
Distortion
วัสดุไดรเวอร์แบบใหม่

ออกแบบล�าโพงไม่ใช่งาน
หมูๆ ทุกชิ้นส่วนล้วนผ่านการคิด                         
วิเคราะห์ และวิจัย อย่างไดรเวอร์                                 
ที่ใช้ใน T3 นั้น ล้วนออกแบบมา
ใหม่หมด เพื่อเป้าหมายในการ
ให้ความเพี้ยนที่ต�า่ที่สุด ให้เสียง
ดนตรีได้สมจริงที่สุด ซึ่งการจะให้
ได้ผลเช่นนี้นั้น คือ

จดุแรก ฝาปิดท�าจากทองแดง                          
ปิดรูของแม่เหล็กมอเตอร์อย่าง
พอดิบพอดี ช่วยในการลดความ
เพี้ยน 3rd Harmonic Distortion    
จุดที่สอง การเรียงไดรเวอร์
แบบสมานเสมอ ช่วยท�าให้              
สนามแม่เหล็กจากลวดทองแดง 
กระจายออกมาเป็นหนึ่งเดียว 
ท�าให้การขยับของกรวยเที่ยงตรง                        
กลมกลืนกัน อันนี้ช่วยลดความ
เพี้ยน 2nd Harmonic Distortion 
โดยเฉพาะในระดับเสียงที่ดังกว่า
ปกติ 

กรวยวูฟเฟอร์และมิดเรนจ์
ท�าจากวัสดุพิเศษ คือ การผสม
ผสานระหว่างก�ามะหยี่, ไฟเบอร์
กลาสส์, ผสมกับวอยส์คอยล์ทน
ความร้อนสูงที่ท�าจากไฟเบอร์
กลาสส์เช่นเดียวกัน ขอบล�าโพง
ท�าจากยางนุ่ม โครงล�าโพง
ท�าจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
แข็งแกร่งสูง ครอสส์โอเวอร์จูน
แบบเทพ Linkwqitz Riley 4th 
Order ซึ่งเมื่อทั้งหมดท�างาน
ร่วมกันแล้ว ผลลัพธ์คือล�าโพงที่
ให้ความเพี้ยนต�า่ที่สุดและให้การ
ตอบสนองความถี่และทนก�าลัง
ขับสูงที่สุดเท่าที่ PSB เคยท�ามา

Like Fine Furniture
งานสร้างระดับเฟอร์นิเจอร์
ชั้นเลิศ

ตูท้รงสงู ผอม สวยงาม                         
โดดเด่น ได้รับการออกแบบโดย                              
นักออกแบบ Industrial Design                               
ชือ่ดงั David Farrage แห่งสถาบนั                             
ออกแบบ DF-ID ผสมผสานกับ                                  
การออกแบบทางด้านเสียงโดย                             
ทมีงาน PSB ใช้วสัดุการออกแบบ                            
ที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ ผนังตู้ท�า

จากไม้ MDF ซ้อนกัน 7 ชั้น ขึ้น
รูปด้วยกรรมวิธีสุดยอด ท�าให้
ได้ตู้ทรงโค้งสวยงามจับใจพร้อม
ให้ผลลัพธ์ทางอะคูสติคที่ดีเลิศ                      
แผงหน้าหนาป้ึกด้วยไม้ MDF หนา                     
2 นิ้ว ท�าให้การยึดไดรเวอร์แต่ละ                     
ตัวนิ่งสนิท ไร้การสั่นค้าง รอบๆ
ขอบล�าโพงได้รบัการเซาะกลงึร่อง                            
โค้งช่วยเสริมการกระจายเสียง
พร้อมหลบซ่อนน็อตยึดต่างๆ 
เพื่อความสวยงามสบายตา ผิว
ตู้ขัดเงาด้วยมือช่างผู้เชี่ยวชาญ 

ผิวสีเชอรีย์เงางามเคลือบไว้ด้วย
วานิชเกรดเปียนโนสวยงามสุด
ยอดที่สุดเท่าที่เคยเห็นในล�าโพง 
PSB มา

Finishing Touches that 
Count
ฐานล�าโพงคือความมั่นคง

ฐานของ PSB Imagine T3        
นั้น อลังการงานสร้างที่สุด
เท่าที่เคยเห็นมาใน PSB เริ่ม
จากแผ่นอะลูมิเนียมหนา สีด�า          

■■ งานผลิตระดับ Super 
Hi-End
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สวยงามพร้อมสไปค์ ที่ท�าออก
มาแข็งแกร่งหนักแน่นที่สุด เพื่อ
ให้การจัดวางแข็งแรงและนิ่ง
ที่สุด โดยฐานนั้นสามารถปรับ
ความสูงเพื่อให้ล�าโพงตั้งอย่าง
มั่นคงที่สุดได้ 

ขั้วต่อล�าโพงเป็นแบบให้เลือก
ได้ทั่ง Bi Amp หรือ Tri Amp 
พร้อมทั้งสามารถที่จะเลือกใช้  
วูฟเฟอร์ตัวใดตัวหนึ่งท�าหน้าที่
เป็นตัวลดเบสส์ในห้องที่มีเบสส์
มากเกินไปได้อีกด้วย

A Heritage of           
Performance
ประสิทธิภาพที่เป็นต�านาน

ในโลกของล�าโพงที่ยอดเยี่ยม 
PSB นั้นคือ ผู้ริเริ่มล�าโพงแห่ง
ความยิ่งใหญ่คุ้มค่าเกินราคามา
เป็นคนแรกๆ ผู้ออกแบบและ
เจ้าของอย่าง Paul Barton นั้น 
คือหนึ่งในต�านานนักออกแบบ
ล�าโพงที่คิดค้นสิ่งใหม่ๆมากมาย
ให้กับวงการ รวมถึงการริเริ่ม
ทดสอบล�าโพงแบบ Blind Test 
ที่ร่วมกับสถาบันการค้นคว้าและ
วิจัยแห่งชาติแคนาดา ซึ่งถือว่า
เป็นการค้นคว้าวิจัยที่ส�าคัญที่สุด
ของวงการล�าโพงชิ้นหนึ่ง ซึ่ง
เป็นพื้นฐานการออกแบบล�าโพง
ของ PSB และท�าให้ PSB กลาย
เป็นล�าโพงที่ยอดเยี่ยม ที่ให้ความ  
คุ้มค่าเกินราคาในระดับต�านาน
มาจนทุกวันนี้นั่นเอง

PSB Imagine C3

ส�าหรับท่านที่ต้องการวาง
ระบบโฮม เธียเตอร์ แบบ Super 
Hi-End PSB Imagine C3 คือ 
ล�าโพงเซ็นเตอร์ที่ออกแบบมา
เพื่อท�างานกับ T3 โดยเฉพาะ ใช้
วูฟเฟอร์ มิดเรนจ์ และทวีทเตอร์
เดียวกัน เพื่อเสียงที่กลมกลืน
เป็นหนึ่งเดียวกับล�าโพง T3 มาก
ที่สุด

Specification: PSB Imagine T3 & C3

■■ PSB Imagine C3 
ล�าโพงเซ็นเตอร์ที่ออกแบบ
มาเข้ากันโดยเฉพาะ
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หัวเข็ม Moving Magnet มีปุ่ม
ปรับโทนเสียง และแท่นเครื่อง
สีเทา ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวในกาลต่อมา ขณะที่           
คุณสมบัติและประสิทธิภาพ
เป็นจุดที่ได้รับความสนใจอย่าง   
แพร่หลาย แม้นว่าก�าลังขับ 20 
วัตต์จะมีเพียงน้อยนิด แต่ก็ลงตัว
อย่างพอดิบพอดีกับล�าโพงเล็ก
ที่มีความต้านทานต�่า ความไว
สูง ใครๆต่างหลงรัก 3020 ทั้ง
สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป 
มันคือสินค้าราคาประหยัดที่ผลิต
ออกมาได้ถูกที่และถูกเวลา

เป็นเวลานานมาก กว่า
ที่ NAD หวนน�า 3020 กลับมา
ใช้อย่างมีนัยส�าคัญอีกครั้ง จาก
ที่ได้เปลี่ยนมาใช้ตัวเลข ‘32’ น�า
หน้าผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆ พร้อม
กับแนวทางที่ค่อยๆถอยห่างออก
ไปจาก 3020 การตัดสินใจครั้ง
นี้ดูเป็นการจงใจและมีเจตนา
ที่ชัดเจน เพียงแต่ D 3020 ไม่
ได้เผยโฉมออกมาในรูปตัวถัง
สีเทาแต่เป็นสีด�าขนาดย่อมเพื่อ
ให้กลมกลืนไปในทิศทางเดียว

What is                             
the NAD D 3020?

การใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์
ระบุรุ่นผลิตภัณฑ์ใน

อุตสาหกรรมเครื่องเสียง ได้รับ
ความใส่ใจและใคร่ครวญอย่าง
พิถีพิถันมาแต่ในอดีต บ้างยัง 
ยืนหยัดยาวนานถึงปัจจุบัน Linn 
LP12 นับเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ดี 
เช่นเดียวกับ Bowers & Wilkins 
800 Series, Focal’s Utopia 
และ Quad’s ESL อย่างไร
ก็ดี ปัจจุบันพบว่ามีเครื่องเสียง
ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงใน
อดีตกาล ถูกปลุกให้ฟื้นคืนชีพขึ้น
มาอีกครั้ง ดังภาพที่เราท่านเห็น
อยู่ในขณะนี้ NAD ได้น�าเอารุ่น         

เครื่องเสียงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ที่สุดแต่กาลก่อน มาผลิตออก
จ�าหน่ายใหม่ คือ D 3020 ด้วย
ความหวังว่ายังคงมาตรฐานเช่น
เดียวกับที่เครื่องต้นแบบเคย
ประสบมาแล้วในอดีต

NAD D 3020 Design

แล้วอะไรคือความยิ่งใหญ่
ที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลข 
3020? เรื่องนี้ต้องเท้าความ
ถอยหลังไปถึงปี 1978 เมื่อ
แอมป์โนเนมเครื่องหนึ่งให้คุณ
ประโยชน์ได้มากมายชนิดที่ไม่มี
ใครคาดคิดว่าจะหาได้ในเครื่องที่
มีราคาแค่ 80 ปอนด์ ในจ�านวน
อินพุทที่มี 4 ชุด ในจ�านวน
นั้น, หนึ่งชุดมีไว้รองรับสัญญาณ   
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กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม VISO 
ออกแบบให้ใช้งานในลักษณะ
วางตั้งตามแนวดิ่ง ทันสมัย ไม่มี
ภาพอนุรักษ์นิยมเหมือนเครื่อง
รุ่นต้นแบบที่ผลิตมาเมื่อปี 1978

ยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นจาก   
อะนาล็อกอินพุทแบบ RCA ที่ 
D 3020 ให้มาเพียงชุดเดียว 
ดูเหมือนเป็นการเจตนาลด
ความส�าคัญในการต่อเชื่อมกับ                               
โฟโนสเตจอย่างที่ใครบางคน
คาดหวัง แล้วแทนที่ด้วยชุด
อินพุทส�าหรับ USB-B, หนึ่ง
อินพุท optical, หนึ่งอินพุท 
coaxial, และอีกหนึ่งอินพุท 
ลูกผสม 3.5 ม.ม. ที่เปิดช่องไว้
ส�าหรับสัญญาณอะนาล็อกและ
อ็อพทิคัล โดยชดเชยส่วนที่ขาด
หายด้วย Apt-X Bluetooth ซึ่ง
ดีไซน์สอดรับกับวิถีชีวิตของคน
รุ่นใหม่ พร้อมช่องเสียบหูฟัง
ขนาด 3.5 มิลล์ให้ไว้ด้วย อีกสิ่งที่
จะมองข้ามไม่ได้คืือการบรรจุช่อง
สับ-วูฟเฟอร์ เอาท์พุท ส�าหรับ
เติมเต็มคุณภาพเสียงในระบบ 
2.1 แชนเนล หรือถ้าต้องการ

ความหรูหราเลอเลิศกว่านี้ ต้อง 
D 7050 เพิ่มคุณสมบัติสตรีมมิ่ง 
และสามารถต่อเชื่อม AirPlay 
และ Spotify ที่สามารถแข่งขัน
กับผลิตภัณฑ์คู่แข่งได้อย่าง  
ชาญฉลาด

ภาคขยายใน D 3020 
ออกแบบเป็นคลาสส์-ดี มีก�าลัง
ขับข้างละ 30 วัตต์ ถึงแม้นสิ่ง
นี้ไม่อาจถือเป็นหลักประกันใน
การเข้าสู่พรมแดนของออดิโอ
ไฟล์ แต่ให้ความมั่นใจได้ว่าก�าลัง
ที่ซ่อนอยู่ใน D 3020 มีพลังและ
มีประสิทธิภาพมากกว่าตัวเรือน
ขนาดเล็กที่ห่อหุ้ม ซึ่งนับว่าเพียง
พอต่อความนิยมชมชอบที่ผม 
(ในที่นี้หมายถึง Ed Selley-
ผูท้ดสอบ) มต่ีอ NAD ต่อแนวคดิ 
การน�าเทคโนโลยีคลาสส์-ดีมาใช้
ในครั้งนี้  

ดังที่ได้กล่าวถึงแต่แรก 
D 3020 ดูไม่เหมือนกับแอมป์ 
NAD แม้แต่นิดเดียว มันสง่า
งามกว่า ตัวเรือนขนาดพอเหมาะ 
ถูกขับให้โดดเด่นด้วยปุ่มเร่งเสียง
ปุ่มใหญ่ที่มีอยู่เพียงปุ่มเดียวบน

อ้างอิงมีทั้งไฟล์ lossless และ 
high res FLAC, มีไฟล์ย่อส่วน
จาก Spotify และ Grooveshark 
และสญัญาณสเตรโีอ สอง-แชนเนล 
จาก Netflix, iPlayer ที่รับมา
จาก Panasonic โดยตรง

Sound Quality

ผมขออนุญาตเริ่มต้นกับข้อ
คลางแคลงบางประการต่อความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตราบ
เท่าที่ผมเคยเลื่อมใสต่อ NAD 
3020 รุ่นบุกเบิก ทุกวันนี้ผมยัง
คงตื่นเต้นกับเสียงที่ได้ฟังอย่าง
ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่สงสัยเลย
ว่ามันได้ท�าให้ผมได้เปิดหูเปิด
ตา โดยพบว่ามันสามารถเข้ากัน
ได้ดีกับล�าโพงวางหิ้งที่เป็นคลื่น
ลูกใหม่ในขณะที่แอมป์อื่นๆ ใน
ยุคเดียวกันท�าได้ไม่ดีเท่า แต่ไม่
ได้หมายความว่ามันจะยิ่งใหญ่พอ
ส�าหรับโลกในศตวรรษที่ 21 ผม
คิดว่าเสียงมันนุ่มและส�ารวม
เกินไป แล้ว NAD D 3020 จะมี
อะไรเป็นทีเด็ดเพียงพอที่จะสร้าง
ความประทับใจให้แก่ผมได้บ้าง

หน้าปัดสวิทช์เปิด/ปิดเครื่องวาง
อยู่ด้านบนพร้อมไฟแสดงสถานะ
ให้เห็นชัดเจนยามเปิดเครื่องและ
สแตนด์บาย ที่วางใกล้ๆกันเป็น
สวิทช์ ‘S’ ไว้เลือกแหล่งสัญญาณ 
นับเป็นงานออกแบบที่แหลมคม 
มีรีโมทให้ใช้ส�าหรับผู้ที่ต้องการ
ความคล่องตัว

งานผลติด ีคดัสรรวสัดทุี่
มคีณุภาพมาผลิตตวัเรอืนได้                            
ประทบัใจผูพ้บเหน็ เด่นล�า้ใน
ความทนัสมยั อนิพทุต่างๆ
ท�างานได้ไหลลืน่รวมถงึอนิพทุ 
USB การเชือ่มต่อกบับลทูธูเป็นไป 
ด้วยความราบรืน่ ไร้ปัญหาจกุจกิ

NAD D 3020 Setup

NAD D 3020 ถูกน�าเข้าติด
ตั้งกับ Mordaunt-Short Mezzo 
1 พร้อมขาตั้ง โดยร่วมกับ 
Lenovo T530 ThinkPad ผ่าน
ทั้งทาง USB และบลูทูธ, เชื่อม 
iPad 3 ผ่านบลูทูธ, Arcam 
AirDAC ทางช่อง RCA และ 
Panasonic GT60 ทางช่อง    
Optical สื่อต่างๆ ที่น�ามา
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โดยตัวมันเอง ได้ท�าให้ผม
โล่งใจไปเปลาะหนึ่งที่จะเรียนให้
ทราบว่า D 3020 เป็นแอมป์ที่
มีบุคลิกน�้าเสียงร่วมสมัยมากขึ้น 
แม้จะถูกสร้างขึ้นภายใต้ปรัชญา
และเทคโนโลยีที่อิงบุคลิกเสียง
ในแบบ NAD ก็ตาม เสียง
ซาวน์ดแทร็คจาก The Social 
Network ที่ได้ฟังจากการเชื่อม
ต่อกับ ThinkPad ได้บอกให้รู้
ว่า D 3020 มีโทนบาลานซ์ที่
สวยงาม การตอบสนองความถี่
มีบูรณาการ ปลอดอาการหยาบ
กระด้างหรือแข็งกร้าวเล็ดลอด
ออกมาให้ได้ยิน นั่นย่อมหมาย
ถึงคุณสามารถฟังเสียงดังๆหรือ
เบาๆ ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อ
เนื้อเสียง 

ด้วยก�าลังขยายข้างละ 30 
วัตต์ ไม่ท�าให้ NAD ถึงกับมีพลัง
เสียงทัดเทียบชุด PA แต่เสียง
ของแอมป์เครื่องนี้จะทวีความ
บันเทิงขึ้นเป็นล�าดับพร้อมๆกับ
การบิดเร่งโวลูมเสียง ไม่เกี่ยงแม้                      
ล�าโพง Mordaunt Short Mezzos                    
จะมีความไวในระดับปานกลาง 
ก็สามารถผลิตความเข้มเสียง

ได้กังวลรบกวนเพื่อนบ้านใกล้
เคียงได้ไม่ยาก ขณะเดียวกัน
ยังสามารถถ่ายเทพลังงานของ
เสียงทุ้มประเภทต่างๆ หรือ
จังหวะต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยม 
NAD ให้ท่วงท�านองได้ผ่อน
คลายแบบสบายๆ เมื่อเปรียบ
เทียบกับแอมป์ต่างยี่ห้อที่น�ามา
ร่วมทดสอบ ขณะที่เวทีเสียงของ
แอมป์เครื่องดังกล่าวแผ่ขยาย
ออกไปด้านกว้าง D 3020 ให้
เวทีแคบกว่า แต่มีโฟคัสคมชัด
และมีการแสดงออกที่น่าตื่นเต้น
กว่า ถ้าชอบฟังเพลงคลาสสิค
แอมป์อีกเครื่องเด่นกว่า แต่ถ้า
ใครชอบเหมือนที่ผมชอบ, เพลง         
อีเล็คทรอนิคส์ เพลงร็อค NAD 
สนองตอบความต้องการคุณได้
อย่างไม่จ�ากัด

จากบัญชีรายชื่อเครื่องเสียง
ที่น�ามาทดสอบตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา น�า้เสียงของ NAD 
ในช่องสัญญาณอะนาล็อกไม่ได้ 
แตกต่างไปจากสัญญาณในช่อง
ดิจิทัลมากนัก ในขณะเดียวกัน 
สตรีมมิวสิคที่ได้จาก Arcam 
irDAC ก็แตกต่างกันอยู่บ้าง

เล็กน้อยกับ ThinkPad ที่เชื่อม
ผ่าน USB นั่นหมายถึงว่า ถ้า
แหล่งสัญญาณมีปัญหาหรือไม่
ราบเรียบ (ในที่นี้หมายถึงสตรีม
มิวสิคจาก Arcam) NAD อาจ
ท�าให้คุณไม่สมหวังอยู่เล็กน้อย 
ในขณะเดียวกัน ถ้าเป็นการต่อ
เชื่อมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
สูง เป็นต้นว่าแล็บท็อพ, 
แท็บเล็ท และอุปกรณ์หลักอื่นๆ 
D 3020 จะให้ผลงานได้เป็นที่น่า
ประทับใจอย่างต่อเนื่อง

การทดสอบในขั้นตอน
สุดท้าย ได้น�า NAD เชื่อมเข้า
กับ Panasonic GT60 ด้วยช่อง            
Optical เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
โทรทัศน์และภาพยนตร์ ส�าหรับ
เรื่องนี้พบว่า NAD ตอบสนอง
ต่อสัญญาณดนตรีได้ดีกว่า
สัญญาณเสียงจากแผ่นฟิล์มและ
เสียงจากทีวี เมื่อเร่งเสียงให้ดัง
มากขึ้นขณะใช้งานกับทีวีเสียงซ่า
จะเพิ่มขึ้น ความรื่นรมย์ก็ถดถอย
ลง เวทีแคบ ท่วงท�านองและ
บรรยากาศไม่อาจเทียบเท่าแอมป์
อ้างอิงอีกเครื่อง เสียงทุ้มก็ด้อย
พลังกว่า แต่ถ้าคุณยังยืนยันจะใช้ 
NAD กับรายการทีวีที่ชอบก็ย่อม
ได้ มันยังให้เสียงได้ดีและช่วยให้
คุณชมรายการทีวีที่โปรดปราณได้
อย่างมีชีวิตชีวา

Conclusion

จริตอย่างหนึ่งของผู้ชื่นชอบ
ระบบเสียงสเตรีโอคือ การได้
สุมหัวแลกเปลี่ยนประสบการณ์
วันชื่นคืนสุขแต่หนหลัง โดยไม่
ใยดีว่าโลกได้เปลี่ยนแปลงไปถึง
ไหนต่อไหนแล้ว ผมไม่มีข้อสงสัย
ว่าวงการเครื่องเสียงในปี 1978 
นั้นยิ่งใหญ่แค่ไหน ปัจจุบัน 
ระบบบีบอัดเสียง (compress 
music) อุบัติขึ้นพร้อมๆกับ
การล่มสลายของเทปคาสเสทท์                          
และการขยายตัวของมิวสิคช็อป
ไปตามหัวเมือง เราก้าวมาไกล
จากโลกของ NAD 3020 แต่หน

หลังมากมาย ผมไม่มั่นใจว่ามี
ความทุกข์ใจกับสิ่งนี้ไหม ในเมื่อ
แล็บท็อพที่ใช้เขียนบทความชิ้น
นี้สามารถสร้างสตรีมมิวสิคป้อน
ให้ NAD ท�าหน้าที่ขับขานเสียง
เพลงได้พร้อมๆกัน ด้วยแซมพลิง                                 
เรทที่ยากเกินความเข้าใจในสมัย
นั้น การเข้าถึงดนตรีมีให้มากขึ้น
และมีความสะดวกมากขึ้นกว่าแต่
ก่อน ถามว่า ผมจะไม่ยอมปรับ
เปลี่ยนตัวเองหรือ

สิ่งนี้นั่นเอง ที่ส่งผล
ให้ D 3020 สมคุณค่าผลงาน
สร้างสรรค์ มีเสน่ห์ดึงดูดความ
สนใจผู้พบเห็น เป็นแอมป์ที่
สนองตอบความต้องการอย่าง
เข้าถึงความบันเทิงที่พึงคาดหวัง                        
ในศักราชนี้ เช่นเดียวกับที่
บรรพบุรุษได้ท�าส�าเร็จมาแล้ว
เมื่อปี 1978 ด้วยลักษณะและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกันโดย
สิ้นเชิงกับ 3020 อันเป็นต้น
ฉบับ สะท้อนถึงเงื่อนไขได้
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในแง่ของ
แหล่งที่มาและแหล่งข้อมูล เฉก
เช่นกาลก่อน D 3020 เครื่อง
นี้ เป็นแอมป์ที่ท่านสามารถ
ฝากอนาคตความบันเทิงความ
เพลิดเพลินจากเสียงเพลงที่สูง
ด้วยคุณภาพเช่นเดียวกับอนุชน
รุ่นใหม่ได้อย่างมีความหวัง

SCORE OUT 9/10

- Pros

เสียงที่มีชีวิตชีวาและเปี่ยม
ด้วยความบันเทิง

ออกแบบได้ชาญฉลาด
กะทัดรัดผลิตได้อย่างมี

มาตรฐานสูง

- Cons

มีอินพุทค่อนข้างจ�ากัด
การรับค�าสั่งไม่คล่องเท่า

ที่ควร
ให้เสียงเพลงดีกว่าเสียงทีวี
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เป็นประจ�ำทกุฉบบัส่งท้ำยปีของนติยสำร The Absolute 
Sound ที่จะมีกำรประกำรเครื่องเสียงยอดเยี่ยมแห่ง
ปีที่ผำ่นที่ได้รับกำรทดสอบ รีวิว โดยนักวิจำรณ์ใน
สังกัด ซึ่งจะคัดมำเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นที่สุดของกลุ่ม

สินค้ำนั้นๆ
โดยรำงวัลนี้หำกจะนับแล้วก็ถือเป็นรำงวัลใหญ่และ

ส�ำคัญที่สุดแห่งปีของนิตยสำรเครื่องเสียงไฮ-เอ็นด์ ฉบับ
นี้แล้ว

ซึ่งปีนี้ มีเครื่องจำกพวกเรำชำว บ้ า น ท ว า ท ศ ิน 
ที่ติดโผออกมำ 2 รุ่น ด้วยกันคือ

The Absolute Sound’s  
2014 Product of the Year Awards 

สุดยอดเครื่องเสียงแห่งปี 2014 
ในสายตาคนทำาหนังสือ The Absolute Sound

All-In-One-System of The Year

BlueSOund SYSTem

สมำชิกใหม่ลำ่สุดของเรำที่เพิ่งผ่ำนกำรเปิดตัวไปเมื่อ
ไม่นำนนี้เอง (พร้อมขำยกุมภำพันธ์ 2558) เซ็ทนี้ เปิดตัว
ในโลกเครื่องเสียงได้ไม่นำน ก็ได้รับกำรชื่นชมเป็นอย่ำง
มำกเลยทีเดียว The Absolute Sound บอกไว้วำ่ 
นัก Audiophile นั้น เป็นกลุ่มคนที่รักในเสียงเพลง โดย
เฉพำะกับเสียงเพลงที่ได้รับกำรสร้ำงขึ้นมำอย่ำงเที่ยง
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ตรงและถูกต้อง ซึ่งทุกคนนั้นต้องกำรฟังเสียงเพลง
ที่มีคุณภำพสูงไม่ว่ำจะจุดไหนของบำ้นตลอดเวลำ ซึ่ง
ผู้ออกแบบจำก NAD นั้น ก็ได้มำตอบโจทย์ให้ทำงออก
ที่ชำญฉลำด ด้วยระบบเสียงทั้งบ้ำนแบบ Multi-room ที่
สำมำรถให้เสียงแบบ Hi-Res ผสมผสำนกับกำรเชื่อมต่อ
แบบไร้สำยแห่งยุค 21st Century

 Bluesound System นั้นมีสินคำ้อยู่ห้ำรุ่น คือ Pulse,                                                   
Node, Powernode, Vault และ Duo ซ่ึงทั้งหมดสำมำรถ                                                          
ท�ำกำร Stream เพลงไฮ-เรสระดับ 24/192 ระหว่ำงกนัและ                                                          
กันทั้งบำ้นของคุณผ่ำนทำงระบบ Wi-Fi หรือ Ethernet 
จำกนั้นก็เลือกได้ ว่ำจะฟังแยกทีละเครื่อง หรือพร้อมๆ
กันได้ ที่เด็ดกวำ่นั้นคือ สำมำรถเลือกซื้อทีละเครื่องแล้ว
ค่อยๆเติมระบบไปจนได้ตำมควำมต้องกำรได้ถึง 34 ห้อง
อีกตำ่งหำก และที่เยี่ยมยอดที่สุดคือ สำมำรถควบคุมผ่ำน
มือถือสมำร์ทโฟนได้อย่ำงง่ำยดำย ท�ำให้สำมำรถที่จะฟัง
เพลงจำกวิทยุอินเตอร์เน็ท Spotify, Tidal, Tunein ได้
อยำ่งสะดวกสบำย ไม่ต้องเดินสำยให้ยุ่งยำกอีกด้วย

Integrated Amplifier of The Year           
กลุ่มเครื่องราคาประหยัด

nAd d 3020

เป็นกำรออกแบบมำเพื่อคนรุ่นใหม่โดยเฉพำะ       
D 3020 คือเครื่องที่มีขนำดเล็ก รูปทรงเก๋ไก๋ เคลื่อนย้ำย     
ติดตั้งสะดวก และเต็มไปด้วยลูกเล่นส�ำหรับกำรฟังเพลง
ในปัจจุบัน เป็นกำรน�ำเอำชื่อของต�ำนำนมหัศจรรย์แห่ง
เครื่องเสียงรุ่นเก่ำมำใช้งำนใหม่ให้สำมำรถเล่นกับแหล่ง
โพรแกรมแห่งยุคสมัย ตอบสนองสัญญำณดิจิทัลได้ 24/96 
เล่น Bluetooth AptX ได ้

เสียงที่ได้คือควำมเป็น NAD แท้ๆ เสียงกลำงแจ่ม 

ควำมเป็นกลำงสูง โทนเสียงสะอำดๆ เบสส์ถูกยกขึ้นมำ
เล็กน้อยเพื่อควำมอิ่มนุ่ม โดยรวม D 3020 จะให้เสียง
กลำงที่มีมวล ขึ้นรูปสวย ให้บรรยำกำศสดสมจริง เสียง
แหลมอำจจะไม่สุดมำก แต่ด้วยรำคำนี้ก็ไม่ต้องไปเรียกร้อง                                                      
อะไรมำกไปกวำ่นี้แล้ว เพรำะแค่นี้มันก็เป็นมหัศจรรย์แห่ง
เสียงได้แล้ว

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

และนั่นก็คือทั้งหมดของรำงวัลนี้ครับ อย่ำลืมหำ
โอกำสไปทดลองฟังควำมยอดเยีย่มกันได้ทีต่วัแทนจ�ำหน่ำย                                                         
ใกล้บ้ำนท่ำนครับ
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ปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนกันดี? ค�ำถำมที่ฮิทติดอันดับ 
และแล้วปีใหม่ก็ผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็วแทบไม่ทันตั้ง
ตัวกับสำยลมหนำวเบำๆแวะมำเยี่ยมเยือน พอให้รู้
ว่ำประเทศนี้ยังมีฤดูหนำวสักกะตี๊ดนึง แน่นอนหำก

รักประเทศก็ต้องเที่ยวใช้เงินให้หมุนวนอยู่ในบ้ำนเมือง
ของเรำ ทว่ำในควำมเป็นจริง ประเทศญี่ปุ่นเขำท�ำได้ผล 
กวำ่ อยำ่งน้อยก็ดูดเงินนักท่องเที่ยวในช่วงยำมเศรษฐกิจ
ไม่ค่อยมั่นคง แผ่กระจำยทั่วโลกเอำไปแทบจะหมดจำก
คนไทยและคนเอเชีย ที่ติดใจใหลหลงในวัฒนธรรมของ    
ดินแดนอำทิตย์อุทัย

ผมขอผละจำกเรื่องของเครื่องเสียงในวำรสำร LE 
ของเรำสักเล่มหนึ่งนะครับ บอกเลำ่ควำมรู้สึกที่เคยไป
เยือนประเทศนี้มำแต่หนุ่มจนแก่ ว่ำคิดเห็นอย่ำงไรและ
ประทับใจสถำนที่เที่ยวของเขำที่ไหนเป็นพิเศษ แต่มิได้
หมำยควำมว่ำจะชวนท่ำนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอีกดอกหนำ 
ขนำดไม่ชวน พอนโยบำยไม่ต้องขอวีซำ่เข้ำประเทศออกมำ 
ปรำกฏว่ำใครๆก็ไปญี่ปุ่นทั้งนั้น

ผมเดินทำงไปประเทศญี่ปุ่นครั้งแรก ครั้งนั้นมีควำม
ประทับใจอย่ำงมำก จนลืมไม่ลง เพรำะเป็นกำรออกท่อง
เที่ยวเมืองนอกเป็นครั้งแรกในชีวิต

พอก้ำวลงจำกเครื่องสู่สนำมบินนำริตะ อำกำศหนำว
เย็นสิบองศำปะทะใบหน้ำให้รู้สึกยะเยือก สุดพรรณนำได้
ว่ำมันเป็นควำมรู้สึกแบบใด นอกเหนือไปจำกควำมตื่นเต้น                                       
ก็คือควำมกังวลเล็กๆอยู่ในหัวใจ ว่ำเรำจะผ่ำนเข้ำประเทศ
เขำได้ไหมนี่? แม้ตอนนั้นจะได้วีซำ่มำแบบผ่ำนได้สบำยๆ 
แต่เขำหมำยเหตุไว้เสมอว่ำ กำรได้วีซำ่ “หมำยถึงญี่ปุ่น

       ■  ‘ภูธร’ มิได้ขัดข้องที่คุณจะไปเยือน แต่ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง
อำจปฏิเสธกำรเข้ำประเทศได้ หำกท่ำนเป็นบุคคลไม่พึง
ปรำรถนำ”

คือในที่จริงแล้วหำกเรำมีควำมบริสุทธิ์ใจในจุดประสงค์
ของกำรไปเยือน ก็ไม่เคยพบอุปสรรคสักครั้งเดียวกับ
ประเทศที่เจ้ำระเบียบแห่งนี้ กว่ำสี่ห้ำสิบครั้งที่ได้ไปเที่ยว
ญี่ปุ่นของผมนั้น เป็นเครื่องยืนยัน

เรื่องขบขันคือ ครั้งแรกที่ผมเดินผ่ำนด่ำนตรวจ 
เตรียมหยูกยำไปสำรพัด ตำมประสำคนขี้กลัว ท�ำเอำ
หัวเรำะกันทั้งเรำและเจำ้หน้ำที่ จ�ำได้วำ่เงอะๆงะๆพอได้
ทีเดียว ได้ยินส�ำเนียงญี่ปุ่นสอบถำมเป็นภำษำอังกฤษ
ที่ฟังเข้ำใจยำกนิดหนึ่ง กำรตอบของผมก็เป็นไปอย่ำง      
กระท่อนกระแท่นเช่นกัน ผ่ำนมำได้สู่ด่ำนตรวจสัมภำระ
ของศุลกำกร เขำอดยิ้มน้อยๆไม่ได้ที่เห็น “ล่วมยำ”สำรพัด
อย่ำง แก้ปวดหัว เป็นหวัด ยำอม ยำดม ยำหม่อง ไม่รู้จะ
ขนไปนักท�ำไม ควำมเชย บำงทีก็น่ำประทับใจนะ

ประสบกำรณ์ที่จดจ�ำได้แว่บแรกที่ได้เห็นคนญี่ปุ่นทั้ง
หลำยที่พร่ำงพรูบนถนนและในที่ท�ำงำน ห้ำงสรรพสินค้ำ 
ได้เห็นควำมขยันขันแข็งมีวินัยของคนญี่ปุ่น ควำมทัน
สมัย ควำมสะอำด กำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งมวลชน
ที่ยอดเยี่ยม ทุกครั้งที่ไปเยือนก็รู้สึกว่ำเขำทันสมัยกว่ำเรำ
หลำยสิบปีทุกครั้ง เป็นประเทศที่ผมเดินตำม วิ่งตำม ทีไร
ไม่เคยทันคุณสักที เป็นยังงั้น ไม่เคยตำมทัน โดยเฉพำะ
ควำมมีวินัย ส่วนเรื่องของอำหำรกำรกินที่ดูว่ำทุกจำนทุก
เมนูมันช่ำงเต็มไปด้วยศิลปะเสียจริงๆ

ขนำดยำมค�่ำคืนเดินมำเจอคนญี่ปุ่นเข็นรถขำยหัวมัน

ใครๆเขาก็ไป ญี่ปุ่น 

แ ล้ ว ไ ป ที่ ไ ห น ดี ?
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เผำริมถนน ก็ดูน่ำรับประทำนไปเสียทั้งนั้น มื้อแรกที่
โตเกียวก็คือบะหมี่ที่แสนอร่อย ผมเชื่อวำ่นักท่องเที่ยว จะ
รู้สึกตลอดเวลำว่ำ  นี่ไม่ใช่ถิ่นของเรำ เรำมำเยือนประเทศ 
“ตำ่งดำว?” เข้ำให้แล้ว ประทับใจมำกที่สุด เห็นจะเป็น
ควำมเอื้ออำรี คนแปลกหน้ำ เคยหลงหำทำงขึ้นจำกสถำนี
รถใต้ดินแล้วไม่เจอทิศทำงไปโรงแรม สอบถำมผู้หญิงสำว
ที่อยู่ใกล้ๆ เขำพูดภำษำอังกฤษไม่ได้ คุณเธอก�ำลังแจก
ใบปลิวอยู่นั้น สำวน้อยฝำกงำนให้เพื่อนแล้วเดินน�ำหนำ้
พำผมไปส่งจนถึงช่องทำงออกสู่หน้ำโรงแรม

นั่นคือเสน่ห์ที่นอกเหนือไปจำกสถำนที่ จ�ำพวกวัดวำ
อำรำม ศำลเจ้ำโบรำณ และควำมเขียวชะอุ่มของต้นไม้ทัั้ง 
บ้ำนนออก ในกรุง

ครั้งแรกๆที่เดินทำงเหยียบดินแดนอำทิตย์อุทัย ผม
ท่องในใจมำตลอด อำกิฮำบำระๆๆๆๆ เพรำะอยำกดู
เครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้ำ หลำกหลำยสำรพัด เครื่องไม้                                  
เครื่องมือ D.I.Y. ส�ำหรับคนเล่นเครื่องแบบท�ำด้วยตัว
เองทั้งหลำย เพรำะหนึ่งในจุดประสงค์คือหำซื้อของพวกนี้ 
เพรำะที่ญี่ปุ่นถูกกว่ำเมืองไทย ตอนนั้นอัตรำแลกเปลี่ยน 
100 เยนเทำ่กับ 10.-บำทเท่ำนั้นเอง เดี๋ยวนี้สถำนกำรณ์
ตลำดเปลี่ยนไปมำก ที่อำกิฮำบำระคือดินแดนแห่งเกม 
และอนิเมะไปเสียแล้ว

เขำ้เมืองโตเกียวช่วงเวลำนี้ ตลำดเครื่องใช้ไฟฟำ้
กระจำยไปทั่ว แต่จะไปอยู่ในห้ำงสรรพสินคำ้ หรือไม่ก็ร้ำน
ขำยกล้องอยำ่ง BIC Camera ควำมทันสมัยยังคงกำ้ว
ล�้ำไปและสินคำ้หลำกรูปแบบเพียบพร้อม ตำมริมถนน 
มีรำ้นค้ำคอยดึงดูดเงินนักท่องเที่ยว นิยมให้พนักงำน
ตะโกนหน้ำร้ำนเชิญชวนทดลองสินค้ำใหม่ๆกันสนั่น ทั้ง
สองฟำกถนน บรรยำกำศแบบนี้หำได้ทุกที่โดยเฉพำะย่ำน 
อิเกบุคุโระ ชินจูกุ ชิบูยะ ผมคงไม่ต้องแนะน�ำ เชื่อวำ่คน
ไทยปัจจุบันน่ำจะต้องไปญี่ปุ่นสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยู่แล้ว 
แต่มักจะต้องพึ่งพำทัวร์ ซึ่งกำรเที่ยวก็จะจ�ำกัดไปอีกแบบ

ไม่เหมือนผจญภัยด้วยตนเอง แบบนี้แหละที่สนุก
ว่ำ เงอะงะ เฟอะฟะ และอยำกอยู่ตรงไหน นำนแค่ไหน ก็
เชิญตำมสบำย ไม่ต้องเร่งรีบชนิดลงมำจำกรถโค้ชถ่ำยรูป 
ได้หำ้นำทีต้องรีบขึ้นไปนั่งเพรำะไกด์ทัวร์จะไปต่อที่อื่นอีก
แล้ว เรียกว่ำไปถ่ำยรูปเอำวิวอย่ำงเดียวจริงๆ จะให้สนุก
ต้องศึกษำก่อนมำนิดหนึ่ง วำ่มีเทศกำลที่ไหน จังหวัด
ใด แบบใด รับรองว่ำสนุกจนลืมไม่ลง ผมเคยไปเดินเล่น
กลำงถนนกรุงเกียวโต ในหน้ำเทศกำลส�ำคัญของเมือง ที่

มีผู้คนแต่งชุดกิโมโนเดินเต็มไปหมดนับหมื่นๆแสนๆคน 
ได้เที่ยวเทศกำลและเพลิดเพลินขนำดลงไปเต้นระบ�ำตำม
จังหวะของเขำด้วย

ตอนนั้นอำจจะเพรำะควำมหนุ่มและเบียรุงะ (เมำ
เบียร์) นั่นแล

มำปิดท้ำยกันนิดหนึ่ง ส�ำหรับสถำนที่ที่ไปมำแล้ว
ประทับใจสักสองสำมที่ เฉพำะที่ซึ่งเน้นธรรมชำติเป็นหลัก

 ผมวำ่ทำงคิวชูดูจะน่ำเที่ยวกวำ่ ถ้ำไม่ยึดติดกำร  
ช็อปปิงนะ ที่อยำกชวนท่ำนสมำชิก LE ว่ำอยำกไปเที่ยว
ให้สนุก ลองดูได้ ด้วยกำรไปดื่มด�่ำบรรยำกำศของหมู่บ้ำน  
“ยุฟูอิน” ต้นต�ำรับของหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไทย ที่ไป
ลอกวิธีกำรมำใช้จนเป็นที่ส�ำเร็จเป็นผลดี ไปที่ไหนให้หำบ่อ
อำบน�้ำแร่ ลงไปแช่ให้หน�ำใจ อยำ่ไปเขิน หมู่บ้ำนนี้จะอยู่
ใกล้กับเมืองเบ็ปปุ จังหวัดโออิตะ ภูมิภำคคิวชู

ก็ด้วยกำรเริ่มด้วยกำรไปทำงตะวันออกของเมืองคุมำ
โมโตะไปดูของแปลกก็คือ ภูเขำไฟอำโสะที่ยังดับไม่สนิท 
ถูกจัดเป็นภูเขำไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งยังปะทุอยู่ เคยได้
ขึน้สูย่อดเขำแวะชมปำกปล่องทีเ่บือ้งล่ำงเป็นน�ำ้ก�ำมะถนัสี
มรกตท่ำมกลำงหุบเขำพร้อมควันไอพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลำ 
ซึ่งควำมลึกของปล่องวัดได้ 1,592 เมตร หลังจำกไปพัก
ค้ำงคืนที่เบปปุนอนและนอนแช่น�้ำร้อนแล้วค่อยเดินทำง
เข้ำมำยังหมู่บ้ำนยูฟูอิน หมู่บ้ำนหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง
ของเขำดังกล่ำวข้ำงต้น

อีกที่หนึ่งสำมำรถที่จะไปเที่ยวได้หลำยๆครัั้ง และ
มีพื้นที่มำกมำยให้ท่องไป คือวนอุทยำนแห่งชำตินิคโก้ 
เป็นอีกสถำนที่ท่องเที่ยวที่ลือชื่อที่สุดแห่งหนึ่ง มีหลำย
บรรยำกำศทั้งป่ำเขำ ที่ตั้งของน�้ำแร่ที่ร้อนระอุน่ำอำบ 
ที่พักหลำยรูปแบบหลำยระดับให้เลือก มีศำลเจ้ำที่โด่งดัง
โตโชกุ ที่มีสิ่งก่อสร้ำงมำกถึง 42 จุด ประกอบด้วยศำลเจำ้
ที่มีศิลปะงดงำม สุสำนของโชกุนโตกุงำว่ำ อิเอยะสุพร้อม
รูปแกะสลักไม้กวำ่ห้ำพันชิ้น ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือรูปสลัก
ของลิงสำมตัว ปิดหู ปิดตำ ปิดปำก เป็นปริศนำธรรมและ
อื่นๆอีกมำกมำย

แต่ถำ้อยำกไปช็อปปิง ตัวใครตัวมันละกันครับ ก็ไป 
แหล่งดังๆตำมที่ทัวร์เค้ำแนะน�ำ แต่หำกอยำกสัมผัส
ธรรมชำติ ลองไปที่ผมแนะน�ำดู โดยสอบถำมวิธีกำรเดิน
ทำงได้จำกองค์กำรส่งเสริมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเขำได้เทอญ
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คุ ย ข้ า ง เ ค รื่ อ ง  ■   อธิวัฒน์

เพลินจนลืมเวลากันเลยทีเดียว จับกับล�าโพง
เหมาะๆ (ในท่ีน้ีแนะน�า PSB Imagine XB 
ครับ) จัดวางเรียบๆง่ายๆไม่ซีเรียส แค่นี้ก็ได้
เสียงท่ีดีอย่างไม่น่าเชื่อว่าราคาเครื่องเสียงชุด
ละเท่านี้ จะท�าได้ขนาดนี้

D 3020 น้ัน ไม่ใช่แค่ดังบ้านเรานะครับ 
ที่ประเทศอ่ืนเขาก็ดังถล่มทลายกันไป กวาด
รางวลัไปทัว่ ไม่ว่าจะจาก What Hi-Fi? UK. ทีไ่ด้ 5                                                             

ปี 2014 ทีผ่่านมานัน้ เราต้องยอมรบัอย่าง
หนึ่งนะครับว่า เศรษฐกิจในบ้านเราน้ัน 

อยู่ในสภาวะที่ต้องเรียกว่าหืดจับกันจริงๆ ไม่
ว่าจะพูดคุยกับเพื่อนฝูงทั้งในและนอกวงการก็
บอกไปตามๆกันว่า “เงียบ” กันเหลือเกิน จน
ตัวผมเองนั้น บอกกับตัวเองว่าเกลียดค�าว่า
เงียบเอาซะจริงๆ

อย่างไรก็ตาม แม้เศรษฐกิจจะเงียบๆ      
เหงาๆกนัไปตามเรือ่ง แต่เรากโ็ชคดทีีไ่ด้สนิค้า
ดีๆดังๆมากระตุ ้นให้พวกเราท่ีน่ีได้มีความ
คึกคักสดใสกันไปตามๆกันหลายต่อหลายรุ่น 
ซึ่งก็เลยอยากจะมาสรุปกันครับว่า ปีที่ผ่านมา
และปี 2015 ทีจ่ะถงึนีม้อีะไร และจะมอีะไรเป็น
พระเอก นางเอกกันบ้าง

NAD D 3020

เปิดตวัมาด้วยความแรงจรงิๆครบั ส�าหรบั 
NAD D Series ทีเ่ป็นกลุม่เครือ่งทีแ่หวกแนว
มากๆของ NAD ทัง้รปูร่างหน้าตา และการใช้งาน                                                                  
ซึ่ง ณ เบื้องต้นตอนนี้ D Series นั้นมีออกมา
ทัง้หมด 3 รุน่ คอื D 1050, D 3020 และ D 7050

ซึง่ใน 3 รุน่นีท้ีน่อนมาเลยเรยีกว่าดงัตัง้แต่
ยังไม่เริ่มวางตลาด ก็เห็นจะเป็น D 3020 น่ี
แหละครับ ที่เปิดตัวมาก็ได้รับความนิยมอย่าง
สูงแทบจะในทันที ด้วยว่าลงตัวไปหมด ด้วย
รูปร่างหน้าตา ขนาด ราคา และที่ส�าคัญที่สุด
คือ คุณภาพเสียง 

D 3020 เป็นอนิตเิกรตเตด แอมป์ ก�าลงัขบั                                                     
30 วัตต์ต่อข้าง ท�างานแบบ Hy Brid Digital 
ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน
ส�าหรบันกัฟังเพลงสมยัใหม่แบบครบครนั ไม่ว่า         
จะเป็นการรบัสญัญาณดจิทิลัโดยตรง หรอืการ                           
ต่อไร้ส่ายผ่าน Bluetooth AptX ภายใต้รูปร่าง                                                               
หน้าตาแหวกแนว จัดวางได้ทั้งแนวนอน                                              
หรือแนวตั้ง ใช้งานสะดวก ง่ายและเสียงดี
เยี่ยม เมื่อเทียบกับราคา

ส่วนตัวผมเองชอบเสียงของ D 3020 ที่
อิม่เอบิ นุม่นวล ฟังสบาย เวลาใช้งานฟังเพลง
จากมือถือผ่าน Bluetooth AptX นี่ เรียกว่า

ดาวเต็มๆไปแต่วันแรกๆ และพอส้ินปี What 
Hi-Fi? เขากจ็ดัการทดสอบแบบ Shoot Out ซึง่
เปรียบไปก็เหมือนเอาแอมป์ ดิจิทัล ที่ดังๆใน
ตอนนีม้าชนกนั ซึง่ D 3020 กไ็ด้รางวลัชนะเลศิ
มาครองเป็นทีเ่รยีบร้อย กเ็ลยขอน�ามาให้อ่าน                                                           
กันดังนี้ครับ

What Hi-Fi Sound & Vision ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2014 ให้ประกาศมอบรางวัลให้ D 
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3020 เป็นผู้ชนะเลิศ ในการทดสอบแข่งขัน
เปรยีบเทยีบ กลุม่แอมป์ ดจิทิลั ประจ�าปี 2014 
ซึ่งคัดมาจากแอมป์ ดิจิทัล ระดับแนวหน้า 5 
แบรนด์ ในตลาดมาฟังเปรียบเทียบทดสอบ 
ทั้งในเรื่องคุณภาพเสียงและประสิทธิภาพการ
ใช้งาน

ซึง่การทดสอบเป้นไปอย่างเข้มข้น ทัง้จาก
การวัดในห้องวัด และการฟังตัดสินโดยคณะ
ลูกขุนผู้ทดสอบ ซึ่งผลที่ได้นั้น D 3020 เป็น
ผู้ชนะแบบใสสะอาดกินขาดสบายใจไปง่ายๆ 
โดยคณะผู้ทดสอบนั้น บอกว่า ประทับใจกับ
พลังเสียงที่ยอดเยี่ยมของ D 3020 จริงๆ 
ภาค DAC ในตัวนั้นก็เยี่ยมยอดมากๆ ใน
ขณะที่ลูกเล่นการต่อเชื่อม Bluetooth AptX 
นั้น ก็ดีเลิศ การเล่นเพลง 24/96 ก็ให้เสียงที่
ยอดเยี่ยมจริงๆ 

“NAD ท�ำได้อกีแล้ว D 3020 เป็นแอมป์แรก                                                            
ที่ท�ำงำนได้ฉลำดมำก เรียกว่ำเป็นตัวเร่ิมต้น
ของแอมป์ยุคใหม่เลยก็วำ่ได้ แม้วำ่ปีที่ผ่ำนมำ
จะมผีูท้้ำชงิโผล่มำมำกมำย แต่กด็เูหมอืนว่ำยงั
ไม่มใีครมำเขย่ำบงัลงัก์ของ NAD ได้เลยแม้แต่
คนเดียว เพรำะสิ่งที่ท�ำให้พวกเรำต้องชื่นชอบ

ที่เรียบร้อย 
ทางกอง บก.บอกไว้ว่า “NAD D 3020 

เป็นอนิตเิกรตเตด แอมป์ ทีช่นะรำงวลัไปแบบ
ง่ำยๆใสๆเลยทีเดียว ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของ
เทคโนโลยีกำรออกแบบ คุณภำพเสียง กำร
ใช้งำน ก�ำลังขับ เรียกวำ่หำตัวเทียบไม่ได้เลย” 

ซึ่งในปีที่ผ ่านมา Stephen Mejas ได้
ท�าการทดสอบ D 3020 และบอกไว้ว่า “นี่คือ
ควำมสนุกสูงสุดที่ผมเคยได้รับมำจำกกำรเล่น
เครื่องเสียง ผมไม่คิดว่ำเครื่องเสียงไฮ-เอ็นด์ 
อืน่ๆทีม่อีะไรคล้ำยๆกัน ไม่ว่ำจะเป็นช่อง USB 
24/6 หรืออะไรก็ตำมที่จะมีรูปร่ำงหน้ำตำและ
เสียงดีเท่ำนี้ได้ เป็นเครื่องที่จะท�ำให้นักเล่น
เครื่องเสียงรุ่นใหม่ๆได้เข้ำถึงเสียงแบบ High 
Fidelity ได้อย่ำงเหมำะสมที่สุด” 

ซึ่งบรรทัดหลังที่เขียนนี่แหละครับ ที่ผม
เหน็ด้วยทีส่ดุว่า NAD D 3020 เป็นเครือ่งเสยีง
ทีเ่หมาะทีส่ดุกบัการทีจ่ะท�าให้นกัเล่นรุน่ใหม่ๆ
มาเข้าถึงเสียงเพลงแบบ Hi-Fi อย่างแท้จริง
ได้โดยไม่ต้องควักกระเป๋ากันมากมายก่ายกอง 

พูดถึงไปแล้วนักเล่นรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้มัก
เริม่ต้นด้วยการฟังเพลงผ่านหฟัูงต่อจากมอืถอื               
บางท่านก็ลงทุนกับหูฟังราคาหลายหมื่นบาท 
ผมอยากแนะน�าว่า ลองขยับมาทางนี้ดูบ้าง
ครับ มันก็เป็นอีกความสุขหนึ่งนะ ที่ท่านจะ
ฟังเพลงกันแบบสบายๆผ่อนคลาย นั่งเอน
หลังฟังเพลงผ่านชุดเครื่องเสียง ฟังเสียงผ่าน
ทางล�าโพง ดีๆ  ชดุเรยีบๆง่ายๆ ผมว่าโอฯเลย
ส�าหรบั D 3020 เพราะตอบสนองการใช้งานที่
คุน้เคยได้ หากท่านเก็บเพลงไว้ในมอืถือเยอะ ก็
ฟังผ่าน Bluetooth AptX ออกไป เสียงดีครับ 
หรือหากอยากฟังหูฟังอยู่ ภาคหูฟังที่ให้มานั้น 
เป็นวงจรแยกเลยนะครับ เหมือนฟังจากปรี                                             
หูฟังชั้นดีเลยทีเดียว เรียกว่าราคาเท่านี้ มี
ครบๆแบบนี้ก็ซื้อไปเถอะครับ ขอร้อง...อิอิ

NAD D 7050

อกีเครือ่งทีเ่ซอร์ไพรซ์ผมมากๆเลย เพราะ
เมื่อดูจากจ�านวนการขายที่ไม่ได้น้อยหน้า D 
3020 แม้แต่น้อย D 7050 กเ็ลยท�าให้ผมตระหนกั
เห็นถึงแนวโน้มที่แจ่มจรัสของเครื่องเสียง                                                                   
ในกลุ่ม Network Audio เป็นอันมาก

จากแต่เดิมที่คิดว่า นักเล่นบ้านเราคง
ยอมรับอะไรใหม่ๆแบบเน็ทเวิร์ค ออดิโอ กัน
ยาก กลายเป็นต้องคิดใหม่ท�าใหม่กันแล้ว 
เพราะ D 7050 นั้นขายดีมาก และที่ส�าคัญ
คอื แม้จะเป็นเครือ่งแบบใหม่ ทีต้่องอาศยัการ

มำกๆน้ันยังไม่มีใครท�ำได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ออกแบบ รูปร่ำงหน้ำตำ คุณภำพเสียง พลัง
เสียงที่ท�ำให้คณะผู้ทดสอบประทับใจจริงๆ” 

และไม่ทนัไรจากการได้รบัการยกย่องให้เป็น                                                                                   
แอมป์ ดิจิทัล แห่งปี NAD D 3020 ก็ได้รับ                                              
รางวัลมาอีกหน่ึงรางวัล คราวนี้ต้องเรียกว่า 
รางวัลใหญ่มากๆจากทางฝั่งอเมริกากันบ้าง

นัน่กค็อื รางวลั Product of the Year 2014 
จากนิตยสาร Stereophile

ซึ่งเป็นประจ�านะครับที่ทางนิตยสารไฮ-
เอ็นด์ ท่ีได้รับการยอมรับมานานฉบับนี้จะจัด
รางวัล Product of the Year กันทุกๆตอน                                               
สิ้นปี ซึ่งจะว่าไปก็คือรางวัลใหญ่ที่สุด ที่ทาง
นติยสารจะให้เหล่านกัเขยีน นกัวจิารณ์ ประจ�า
หนังสือทุกคนมาโหวตกันว่า อะไรคือที่สุดใน
แต่ละแขนงเพียงหนึ่งเดียวที่จะมาเป็นสินค้า
แห่งปี

ซึง่ในปี 2014 ทีผ่่านมานี ้ทางนติยสารและ
กองบรรณาธิการ ก็ได้เลือกให้ NAD D 3020 
เป็น Product of the Year ในสาขา Budget 
Component of the Year หรือเครื่องเสียง
ราคาประหยัดยอดเยี่ยมแห่งปี ไปครองเป็น

■ ■■ NAD D 3020 (หน้า
ซ้าย) ลงหลักปักฐานกลายเป็น
ต�านานบทใหม่ไปเรียบร้อย
แล้ว

■ ■■ NAD D 7050 Network 
Audio Amplifier ที่ท�าให้
แฟนๆ NAD เริ่มคุ้นเคยกับ
การฟังเพลงผ่าน WiFi/AP
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เซ็ท อัพกันแบบใหม่ๆ เช่นการเซ็ทให้เข้ากับ
วง LAN หรือ Network ภายในบ้าน หรือการ
ที่ต้องหา APP Control จากมือถือ หรืออะไร
ต่อมิอะไรที่มีขั้นตอนมากกว่าเครื่องเสียงทั่วๆ
ไปอยู่พอประมาณ

แต่ Feedback จากทีมขายบอกมาว่า 
ลูกค้าซื้อไป ท�าเอง เซ็ทเอง จบแบบไม่ต้อง
โทรมาถามเลย

แสดงว่านกัเล่นบ้านเรา รุน่ใหม่ๆนีพ่ร้อม
ต่อการเล่นเน็ทเวิร์ค ออดิโอ กันอย่างแท้จริง
แล้วครับ

ส�าหรบัท่านทีย่งัไม่คุน้ เนท็เวร์ิค ออดโิอ ก็
คือ ระบบเครื่องเสียงที่สามารถดึงเพลงที่เก็บ
ไว้ในคอมพิวเตอร์, External Hard Disk หรือ 
Network Attached Storage (NAS) ผ่าน
ทางระบบเน็ทเวิร์คภายในบ้าน ไม่ว่าจะมีสาย
แลน หรอืไร้สายแบบ Wi-Fi ซึง่ NAD D 7050 
สามารถตอบสนองตรงนี้ได้ นอกเหนือไปจาก
การรบัสญัญาณเสยีงดจิทิลัจากช่อง USB และ 
Coaxial/Optical

จุดเด่นอีกจุดคือภาคขยายนั้นเป็น Direct 
Digital ล้วนๆแบบเดียวกับ Masters Series 
M2 ท�าให้แนวเสยีงไปทางเดยีวกนักบัแอมป์ตวั
ละสองแสนกว่าบาท! เสียงดีจนเรียกว่าเป็น
เสียงแบบไฮ-เอ็นด์ได้เลยครับ ก�าลังขับ 50 
วัตต์ ก็ไม่ธรรมดา ขับล�าโพงใหญ่ๆได้สบายๆ 

เรียกว่าครบเครื่องส�าหรับนักเล่นยุคใหม่
แท้ๆครับเครื่องนี้

Bluesound NODE

หนึ่งในสมาชิกใหม่ล่าสุดที่ผมได้มีโอกาส  
ได้ลองในเวลาสั้นๆก่อนปิดต้นฉบับนี้ครับ 

ลองกนัแบบคร่าวๆเอาไว้ฉบบัหน้าลองกนั
เต็มๆแล้วจะมาว่ากันอีกที 

แต่เท่าทีไ่ด้ลองนีข่อบอกเลยว่า “สงสัยเสีย
ตังค์” แหงๆ

Bluesound NODE คืออะไร รบกวนพลิก
ไปอ่านที่บทความแนะน�าสินค้าใหม่นะครับ 
ส่วนตัวผมชอบมันมากๆ เพราะ NODE เป็น
เหมือนตัวที่ท�าให้ซิสเต็มเครื่องเสียงส่วนตัว
ของผม เพิม่ขดีความสามารถกลายเป็นเครือ่ง
แบบเน็ทเวิร์ค ออดิโอ ได้ในทันที โดยผมไม่
จ�าเป็นต้องเปลีย่นปรแีอมป์ หรอือนิตเิกรตเตด                                                 
แอมป์ ตัวเก่าที่ผมยังชอบในน�้าเสียงออกไป
จากระบบ

เพราะส่วนใหญ่หากอยากจะเล่นเน็ทเวิร์ค 
ออดิโอ ก็ต้องเปลี่ยนแอมป์ใหม่ทั้งเครื่อง แต่ 
NODE นี่เอามาใส่เข้าไปในระบบเก่า เหมือน
เพิม่แหล่งโพรแกรมอกีจดุหนึง่เข้าไปเท่านัน้ ชดุ
เครือ่งเสยีงดัง้เดมิทีใ่ช้อยูก่ก็ลายเป็นเนท็เวร์ิค                                                              
ออดิโอ ซิสเต็ม ไปในทันที

แถมวันหลังยังเสกให้เป็น Multi-room 

Audio ได้อีก
แล้วแบบนีจ้ะไม่ให้ต้องเสยีตงัค์กนัได้อย่างไร                                                                                   

ละครับ อิอิ
เพราะนอกจากที่  NODE จะเพิ่มขีด

ความสามารถในการดึงเพลง (Stream) จาก
คอมพิวเตอร์ และฮาร์ดดิสค์ แบบ NAS ที่
ผมเก็บเพลงไว้หลายพันเพลงออกมาฟังผ่าน
เครื่องเสียงชุดเก่าของผมได้แล้ว มันยังดึง
เพลงในความละเอียดระดับ 24/192 ผ่าน
ระบบ Wi-Fi ได้อีก เรียกว่าสุดๆครับ มาสเต็พ 
นี้ เสียงดีกว่าฟังผ่านบลูทูธไปอีกขั้นเลย

สิ่งที่ผมท�าคือ ผมเอาเพลงไปเก็บใน NAS 
ครับ (ยี่ห้อ Zyxel + Hard Disk 2TB  ไม่
กี่ตังค์) เอาไปไว้ใกล้ๆกับตัว Router ออกไป
จากห้องฟัง) จากนั้นเอา NODE มาลงระบบ 
ต่อสาย RCA ไปเข้ากับปรแีอมป์ เครือ่งประจ�า 
จากนั้นลงแอพของ Bluesound ในมือถือครับ 
จากนั้นท�าการเซ็ทอัพนิดหน่อยๆเพื่อให้ตัว 
NODE/ WI-Fi Router และ NAS มาเจอกัน 
เพียงครู่เดียว เดี๋ยวก็ได้ฟังเพลงจากฮาร์ดดิสค์
แล้วครับ ฟังเพลง 24/192 ได้โดยไม่ต้องเปิด
คอมฯ พอไม่เปิดคอมฯ เฮ้ยๆ เสียงดีขึ้นแฮะ 
เพราะว่าพัดลมคอมฯนี่มันตัวรบกวนเลยนะ
ครับ เสียงลมของมันดังครับ ขนาดคอมฯ
เครื่องใหม่ว่าพัดลมเบาไปเยอะแล้ว แต่พอ
ปิดมันตอนฟังเพลงนี่ มันเงียบลงเยอะจริงๆ 

■ ■■ Bluesound NODE 
สมาชิกใหม่ที่จะท�าให้ 
Network Audio กลายเป็น
มาตรฐานการฟังเพลงอีก   
รูปแบบหนึ่ง

■ ■■ PSB Imagine T3 (หน้า
ขวา) Super Hi-End ล่าสุด
จาก PSB
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PSB Imagine T3 เป็นล�าโพงรุ่นท็อพตัว
ใหม่ที่มาแทน Synchrony Series ครับ ว่ากัน
ง่ายๆต่อไป PSB จะ 2 ซีรีส์หลักๆเท่านั้น คือ 
Alpha เป็นรุ่นประหยัด จากนั้นเป็น Imagine 
ทีกิ่นยาว ตัง้แต่รุน่กลาง (Imagine X) รุน่กลาง
สูง (Imagine เฉยๆ) ไปจนท็อพคือ T3 ตัวนี้
ตัวเดียวนี่เอง 

เรียกว่าตัวเดียวแทน Synchrony ทั้ง 
Series ว่างั้นครับ 

คูน่ีร้าคาขายสทุธแิสนเจด็กว่าๆ สงูสดุเท่า
ที่ผมเคยเห็น PSB มาเลยทีเดียว

แต่พอแกะกล่องเห็นงานสร้าง ก็ต้อง
บอกว่าแสนเจ็ดนี่ไม่แพง งานสร้างอภิมหา
ประณีตสวยงามที่สุดเท่าที่เคยเห็น PSB ท�า
มา ตู้ใหญ่มาก สูงกว่า Synchrony One พอ
ประมาณ ทีเ่ดด็คอืตูส้เีชอรย์ีแบบ High Gloss 
ตวัแรกทีเ่หน็จาก PSB นีง้ดงามมากๆเหมอืน
เฟอร์นิเจอร์อย่างหรูเลยครับ สูงใหญ่ โค้ง
มน สวย... มันอลังการไปหมดทั้งตู้ ฐานตั้ง
อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีด�า แค่สไปค์ลูกเบ้อเริ่ม 
นี่ก็ยังกับล�าโพงราคาหลายๆแสน 

ขัว้ต่อด้านหลงัเพยีบ เล่นเป็นไตร-แอมป์ได้อกี                                                                                     
ต่างหาก คือแกะออกมา พวกเราก็ร้องอู้อ้าว์ 
กันใหญ่ ต้องคอยตีมือไม่ให้มาจับ กลัวล�าโพง
เป็นลอย แต่ก็อดไม่ได้ครับ เดี๋ยวต้องมาแอบ
ลูบๆคล�าๆกัน เพราะทุกคนเห็นแล้ว บอกกัน
เป็นค�าเดียวเหมือนกันว่า “สุดๆ”

ยิ่งพอฟังเสียงก็ต้องบอกว่า “สุดๆ” เลย
ทีเดียวครับ ขนาดตอนนี้เพิ่งแกะ เปิดฟังกัน
เสียงดีขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องรีบปิดต้นฉบับก่อน ก็
บอกได้ค�าเดียวว่านี่มันเสียงแบบ Super High 
End เลยนะเนี่ย 

แม้ชื่อรุ่นจะเป็นเหมือนรุ่นเล็กกว่า Syn-
chrony แต่โทษทีเสียงทิ้ง Synchrony One 
รุ่นท็อพไปเยอะเลยครับ 

ให้เสยีงยิง่ใหญ่ โออ่า อลงัการมากๆ เบสส์   
ลึกแผ่ทิ้งตัวดิ่งลงไป เสียงกลางเปิดละเอียด
และโปร่งขึ้น แหลมใสสะอาดรายละเอียดยิบ
ยับเอาใจหูออดิโอไฟล์มากขึ้น เวทีเสียงกว้าง
ขวางเป็นสามมิติ เหมือนล�าโพงล่องหน เสียง
ดีจริงๆครับ ไฮ-เอ็นด์ระดับสาม-สี่-ห้าแสนมี
หนาวๆร้อนๆแน่นอน 

ขอรอเบอร์นฯไปอกีนดิ แล้วเดีย๋วเล่มหน้า
จะมารีวิวครับ แต่ผมมั่นใจเหลือเกินว่า PSB 
Imagine T3 คู่นี้โด่งดังทะลุฟ้าแน่นอน!!! 

อดใจรอ แพร้บบบเดียวครัช

พอเงียบลงไปนี่ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวก
บรรยากาศ หางเสยีง ออกมาบานตะไทอย่างไม่
น่าเชือ่ครบั อกีอย่างผมว่า Power Supply ของ
คอมฯ นี่มันกวนครับ กวนระบบเสียง พอปิด
คอมฯฟังเพลง เอ้อ เสียงดีขึ้นชัดเจน จากเมื่อ
ก่อนหากต้องการฟังเพลง 24/96 ผมต้องเปิด
คอมฯฟังเพลงจาก JRiver ตอนน้ีผมข้ามไป
อีกสเต็พ เพราะผมไม่ใช้คอมฯแล้ว ผมใช้แอพ
มือถือควบคุม ดึงเพลงจาก NAS ที่อยู่ไปอีก
ห้องแทน จากนั้นก็ปิดคอมฯ หากอยากดูเน็ท 
ดู FB ก็เอา Tablet มานั่งเอนหลังเปิดดูแทน 

อยากฟังวทิย ุInternet radio บ้าง ในแอพของ 
Bluesound เขาก็มี TuneIn มาให้เพียบพร้อม 
แหมสขุจีรงิๆ ฟังไฟล์เพลงได้ทัง้เงยีบ ทัง้เสยีง
ด ีสะดวกสบายแบบว่าสดุๆ เทยีบราคา NODE 
แล้วผมว่าคุ้มค่าสุดโต่งจริงๆ 

อนาคตมาแล้วครับผม ไว้ฉบับหน้าจะมา
ว่ากันละเอียดๆอีกทีครับ

PSB Imagine T3

ว่าจะปิดต้นฉบบัอยูแ่ล้ว ทเีดด็ท่าไม้ตายมา
ถึงเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับ
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C u s t o m   F i l e  ■   “จอม Project”

ไหน ไม่ขอวพิากษ์นะครบั เพราะธรรมย่อมไหล
ไปสูธ่รรม สายน�า้จากสายใดๆแตกต่างทีม่าแต่
หนไหนสดุท้ายกต้็องไหลมารวมกนัในห้วงมหา
สาครใหญ่ ดังนั้นพระไม่ได้แปลว่า คนหัวโล้น
ห่มผ้าสเีหลอืงหรอืโทนสต่ีางๆใดๆ องค์สมเดจ็
สมัมาสัมพุทธเจ้าทา่นไมเ่คยตรสัแบบนัน้ไว้ใน
ที่ใดๆคัมภีร์ไหนๆ หากแต่พระแปลว่าดี แปล
ว่างาม แปลว่าประเสรฐิ นอกจากนีม้ใิช่พระ.....
อย่ายึดติดใน Uniform เครื่องแต่งกาย หรือ
เฮโลไปกับสื่อโง่ๆละโมบขายข่าว มีสติปัญญา
เขลาๆ มิได้รู ้มิได้ทราบถึงความหมาย ไม่
แยกแยะ ว่าอะไรเป็นเรือ่งของหลกัธรรม เรือ่ง
ของค�าสอนท่ีมิเคยเปล่ียนแปรแม้อะไรจะเกิด
ขึ้นหรือดับลง อะไรที่เป็นแค่เรื่องของคนชั่วๆ
ทีแ่ต่งกายเรยีนแบบหลอกพวกโง่ๆเหมอืนกันที่

สวสัดปีีใหม่คร้าบบบบ สมาชกิ LE ทูก้ท่าน 
ความไร้โรคไร้ภัย ประสบแต่สิ่งดีจงมีแด่

ท่านทั้งหลายเทอญญญ สาธุๆๆ
ไป Fitness กันเถอะ 555 เผื่อมีไรให้ถ่าย

คลปิ อิๆ  กว่็ากนัไปตามเรือ่งตามโลกอ่ะนะครบั
ก่อนที่จะกล่าวความอันต่อจากเดิมเมื่อ

ตอนที่แล้ว และเพื่อให้ได้อารมณ์อันต่อเน่ือง
โปรดอ่านคอลมัน์ Custom File นีใ้น LE ฉบับ
ที ่241 เพือ่เป็นการบวิท์รมณ์กนัอกีรอบกไ็ด้นะ   
ฮับ แต่ถ้าไม่สะดวกก็มาลุยกันโลด...

ชาวพม่า โดยเฉพาะสาวๆที่นวยนาดใน
ชุดผ้าถุงลองยีนี้นี่น่ายลซะเจงๆพ่ีน้องเอ้ยยย 
ส่วนพี่ๆผู้ชายนั้นขอยกไว้ในสถานะจ้าวถิ่น ข้า
น้อยขอบายไม่ชายตา...งุงิๆ

การเดินเล่นในกรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า 
นัน้เป็นสิง่ทีน่่าอภริมย์ยิง่ครบั เพราะอากาศไม่
ร้อนแรงแบบในเมอืงใหญ่ตกึสงูๆยงัมไิด้มมีาก
นัก ถ้าจะติดร่มกันฝนและแว่นกันแดดไปด้วย
เพือ่ไม่ให้เค้ารูว่้านยัน์ตาเรามองอะไรอยูก่ต็าม
ใจ @^^@ (ในช่วงนั้นเป็นเดือนกันยายนครับ 
มีทั้งฝนและแดดสลับกันทั้งวัน)

เช้าวันอาทิตย์มีละอองฝนบางๆพอที่จะ
เดนิกางร่ม ทอดน่องไปใส่บาตรพระท่านได้แบบ                                                             
สบายๆ มาเยอืนถิน่ทีไ่ด้ชือ่ว่ามีสถาบนัศาสนา
ทีแ่ขง็แกร่งเป็นเมอืงพระพทุธศาสนาทีเ่ข้มแขง็                                                       
กต้็องใส่บาตรกนัหน่อย เพือ่ความเป็นสริมิงคล 
เริม่ต้นวนัอนัสดใสกนัครบั ข้าวดย่ีอมต้องปลกู
ในนาดีฉันใด ศรัทธาอันตั้งใจมั่นแล้วย่อม
หยั่งลงสู่พระรัตนตรัยฉันนั้น เร่ืองของสงฆ์ท่ี
มีความแตกต่างจากบ้านเราไม่ว่าจะแง่ใดมุม

Go to AEC  
C o n t i n u o u s s s s

หลงมองเห็นแต่เปลือกของเครื่องแต่งกาย แต่
มิได้เคยสดับ หรือเห็นในอริยสัตย์ใดๆ 

ไปครับ...ถ้ายังอยู่ในโลกก็มาไปกันต่อ ที่
แรกที่จะพาไป แฮ่ๆ...ยังครับ ยังมิใช่พระมหา
เจดีย์ชเวดากอง ก็แดดแลฝน ยังไม่เป็นใจ พูด
เรือ่งพระแล้วเข้าวดัเบย เด่วจะต้องลาบวชและ
ไม่สึกซะเปล่าๆนา...

ผมจะพาท่านไปตลาดกันก่อนครับ เป็น
ตลาดดังขายของที่ระลึกหลากหลายอารมณ์
แบบประมาณจตัุจักรบ้านเรา (แต่เลก็กวา่ของ
เราเยอะ จ�าไว้พี่ไทยหญ่ายยยย 55 ) เรียกว่า 
Scott Market หรือภาษาถิ่นคนที่นี้เค้าเรียก 
Bogyoke         

ผมเรียกใช้บริการพี่แท็กซี่จากแถวมหา-
วิทยาลัยย่างกุ้งมาที่ตลาดด้วยราคา 3 ดอลลาร์

■ ■■ ตลาด Bogyoke
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ครบั บอกกนัไว้จะได้ไม่โดนฟัน หรอืมใีครได้ถกู
กว่าก็ยินดีด้วยจ้ะ ที่ตลาดมีของขายมากมาย 
เล่าไปคงจะไม่หมด กลายเป็นรายการไล่เรียง                                                    
รายชื่อสินค้ากันไปซะ เอาเฉพาะท่ีเป็นเอก-
ลักษณ์ของที่นี้ ก็ต้องงานหยก งานไม้ ผ้าถุง 
โสร่ง ขนม อาหาร งานศลิปะทีเ่ป็นงานเฉพาะ
ถิน่ เพลนิๆครบั พ่อค้าแม่ค้าพดูไทยกนัได้แถบ
ทกุร้าน เรยีกว่าเหน็พีไ่ทยย่างกร่างมานีจ้้องตา
เป็นมันหวานหมูกันเลย แบบร้านค้าแถวตึก
หนึ่งย่านถนนออร์ชาร์ดในสิงคโปร์ หรือร้าน
แถวมงก๊งในฮ่องกง ตอนสมัยก่อนนู้น ส่วน
จะพดูกนัเก่งมากเก่งน้อยมลีกูล่อลกูชน กลเม็ด
ทีเด็ดกันแบบไหนก็ว่ากันอีกที เร่ืองสกุลเงิน
ผมใช้มั่วซั่วทั้ง จ๊าด บาท ดอลล์ ควักเจอไร
จ่ายอันนั้น ทั้งท�าบุญ ซื้อของ จ่ายแท็กซี่ ร้าน
อาหาร โอ้ย...มั่วไปหมด แต่ก่อนจะลงมือสั่ง
อะไร ท�าไร จ่ายอะไรก็ถามเค้าสักนิสสสก่อน                       
ก็ได้ครับ ว่าคุณๆเค้ายินดีรับอ่ะป่าวกับสกุล
เงินที่เรามี ส่วนมากเอาหมดอ่ะขอให้มีมาจ่าย

■ ■■ ห้างสุดหรู Paragon แห่ง
ย่างกุ้ง

■ ■■ อาหาร Fusion Myamar 
style

■ ■■ Burmar Potato Lay

จากนั้นผมไปต่อที่ห ้างที่ดังที่สุด ใหญ่
ที่สุด ทันสมัยที่สุดในย่างกุ้งนี้เบยยย นั้นคือ 
ห้าง Junction Square ไม่ไกลนักจากตลาด 
ค่ารถแท็กเตอร์ เอ้ย...แท็กซี่น่าจะประมาณ 
60.-บาทนะ พอมาถึงส่ิงที่ท�าให้ผมค่อนข้าง
แปลกใจและภมูใิจในทอียูค่อื ห้างทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็น
เบอร์ 1 ของที่นี้เต็มไปด้วยอาหารหลากหลาย 
ทั้งอาหารพม่า จีน ญี่ปุ่น ฝรั่ง ร้านไอศครีม                                                       
ร้านเบเกอรีย์ แต่ที่ฮิทที่สุด มีเยอะที่สุด คือ 
ร้านอาหารไทยครับท่าน! มีจ�านวนร้านเยอะ
ที่สุด และที่แปลกไปกว่านั้นคือทุกร้าน ไม่รับ
เงินไทย 555

อาจจะเพราะว่าอยู่ในห้างอ่ะนะครับ เลย
ต้องชาตินิยมนิสสสนุงงงง สังเกตเห็นเด็กๆ
วัยรุ่นออกันอยู่หน้าโรงหนังเหมือนบ้านเรา
เนี้ยหล่ะครับ เสียงแบบนกกระจอกแตกรัง 
150 ฝูง ท่าทางจะเป็นลูกคนมีตังค์แถวเมือง
นี้ใส่ยีนส์กันหมดแร่ะ ไม่หล่อไม่สวยไม่น่ารัก
แบบตอนใส่ลองยีเลยนินู๋ๆ 

ผมลองชิมอาหารดู สองสามอย่าง อัน
แรกเป็นอาการพื้นเมืองขึ้นห้างแนว Fusion 
คล้ายๆแกงกระหรี่ราดบนขนมปัง ก็โอนะพอ
ได้ๆ อีกอย่างก็ไอศครีม Local Brand ก็โอ 
สดุท้ายกแ็นวๆแบบ ของทานเล่นทีห่ลายๆคน
ชอบคือ มันฝรั่งทอดกรอบครับ แต่เป็นแบบ 
Local มั่กๆ บรรจุถุงแบบผลิตเองใช้เครื่อง
จักรเล็กๆ ใส่พริกแห้งแบบป่นนิดๆแต่ยังเป็น
เม็ดๆให้เห็นอยู่ ดิบเถื่อนได้รมณ์เป็นอย่างยิ่ง 
ดื่มด�่าซี้ดซาดเผ็ดถึงใจ ชอบๆ 

จากนัน้พอแดดร่มลมตก ผมอยากสมัผสัวถิี
ชวีติของผูค้นทีน่ีย้ิง่ขึน้ ไปมาแล้วทัง้ตลาด ห้าง
หรู เราไปลองดูสวนสาธารณะแบบรากหญ้า                                                     

เถอะ คริๆ ส่วนผมไม่ได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอัน
มาเลย เก็บมาไว้แค่ความทรงจ�า เพราะต้อง
เก็บตังค์ไว้กินข้าวบ้าง งบน้อย ต้องเจียมเนื้อ
เจียมตัวครับผม แฮ่...
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ประชาชีดูม่ะ... ที่นี้เค้าเป็นเมืองท่ีมีทะเลสาบ 
และต้นไม้อยู่ตลอดครับจึงท�าให้ไม่ได้ร้อนนรก
แตก ปลาแดกเดือดแบบกรุงเทพฯบ้านเราใน
ยามฤดูร้อน แต่เรื่องรถติดนี้เริ่มๆจะเอาเรื่อง
แล้วล่ะครับ เพิ่มดีกรีความปวดขมับด้วยรถรา
ที่มีพวงมาลัยขวาแบบบ้านเรา (เพราะส่วน
ใหญ่เป็นมอืสองจากญีปุ่น่) แต่ขบัแบบเลนซ้าย
เหมือนในประเทศ ลาว เขมร สรุปง่ายๆว่ารถ
ส่วนใหญ่ด้านคนขับอยู่ฝั่งขวาเหมือนบ้านเรา
แต่วิง่สลบัเลนกนัอ่ะ แทก็ซีส่่วนใหญ่ไม่เปิดแอร์
นะครับ ส่วนน้อยโชคดีจริงจึงจะเจอรถบริการ
ที่เปิดเครื่องปรับอากาศให้เย็นฉ�่าช่ืนใจสักคัน
หนึ่ง ไปครับลุยๆสวนสาธารณะ ไปสัมผัสราก
หญ้าของย่างกุ้งกัน วันอาทิตย์หยุดงานแบบ
นี้ต้องมีประชาชนคนพม่ามาเดินเล่นพักผ่อน
หย่อนใจกันบ้างแน่นอน

ผมเลือกเอาสวนสาธารณะที่มีช่ือเรียก
ว่า Kandawgyi Nature Park ร่มรื่นดีทีเดียว
ครับ ผู้คนมาก แต่ไม่ถึงกับคับคั่ง มีหนุ่มสาว
มาจู้จี้กันตามประสา เพื่อความด�ารงอยู่ของ
ประชากรโลกในกาลต่อไป...มองๆดแูล้วท่านๆ
ทั้งหลายที่มาเดินเล่น นั่งเล่นน้ีคงเป็นคนท่ี
อพยพมาจากเมืองอื่นๆเข้ามาท�างาน ท�ามา
หาเลี้ยงชีพในเมืองที่ก�าลังมีการเจริญเติบโต                                                                 
และพัฒนาอยู่ในขณะนี้แบบย่างกุ้ง ที่มีงาน
มีเงิน มีโอกาสส�าหรับพวกเค้า ไม่ว่าชาติไหน 
ภาษาใดในโลก หรือในพิภพจักรวาลใดก็คงจะ
เหมือนๆกันแหล่ะครับ ต่างกันแต่เพียงช่ือ
สมมติุทีใ่ช้เรยีก แต่ข้างในเรากเ็หมือนกนั คอืมี
ความอยาก และความอยากนั้นก็ย่อมต้องการ
ได้สิ่งที่ดีขึ้น ในแบบการสมมติของสังคม                                                                                                      
นัน้ๆ เช่น สงัคมนีย้กย่องคนทีม่สีิง่นี้ๆ  คนใน                                                                                         

สงัคมนัน้กจ็ะต้องดิน้รนขวนขวายหามาให้ได้ซึง่                                                                                          
สิ่งนั้นๆ มันเป็นอุปทานหมู่ที่ห้ามไปแตะต้อง

สวนท่ีน้ีมีสิ่งก่อสร้างใหญ่โตอยู่อย่างครับ 
เรยีกว่าเป็นสญัลกัษณ์ของทะเลสาบแห่งนี ้เค้า
ว่ากันว่าจ�าลองมาให้เป็นพระราชวังเลยทีเดียว
เชยีว ส่วนเรือ่งประวตัศิาสตร์ความเป็นมาใดๆ
น่ีผมไม่ทราบนะครับ RAM ผมต�่า Memory 
ผมก็เต็มมมม.... ขออภัยหากถ้าท่านสนใจใคร่

รู้ส่ิงใดไปถามอากู๋ กูเก้ิลเถอะนะตะเอง เก๋า
ม่ายรุ แต่เก๋าฮักตะเองน้า...ผมรู้แค่ว่าสวยดีที่
เมืองไทยไม่น่าจะมีนะแบบเนี้ย มองไปไกลๆ
สามารถเหน็ยอดพระมหาเจดย์ีชเวดากองด้วย
นะจะบอกหืออออ ใกล้ๆมีร้านกาแฟนั่งพัก 
ส่ังขนมฝรั่งมานั่งทานเล่น รสชาติทานได้ไม่
น่าเกลียดน่ากลัวแต่ประการใดตามมาตรฐาน
สากลครบั หลงัจากเหนือ่ยมาตลอดทัง้วนั ตอน
นี้ถึงคราต้องไปในที่ที่ทุกท่านต้องไปและผู้คน
ทั้งสามโลกนึกถึงและรู้จักพม่าดี เป็นที่ที่ต้อง
ห้าม...พลาด เป็นเด็ดขาดเมื่อยามมาเยือน
แดนดินถ่ินนี้ เราเริ่มยามเช้ากันด้วยการใส่
บาตร แล้วผมก็จะพาท่านบริบูรณ์โพรแกรม                                   
ของวันด้วยการกราบนมัสการพระมหาเจดีย์                                                  
ชเวดากอง ในบรรยากาศโพล้เพล้ เดนิทกัษนิา                                                 
รอบพระมหาเจดีย์ 3 รอบ เพื่อบูชาระลึก
ถึงคุณพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม 
และพระสงฆ์ กราบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  แต ่
ไม่ใช่เพื่อการขอ พุทธแท้ไม่ขอ ไม่อ้อนวอน 
พุทธแท้ไม่ขอส่ิงใดนอกตัว ต้องเข้าใจใน
เหตุป ัจจัย ดังนี้แลจึงต้องมานมัสการใน
ตอนเย็น เพราะจะท�ากิจกรรมได้มากกว่า                                                      
ใช้เวลาได้มากกว่า เย็นกว่า สงบกว่า แปลกตา                                              

■ ■■ Kandawgyi Nature 
Park

■ ■■ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
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กว่าในยามค�่าคืน หลายๆท่านน่าจะไม่ค่อย
ได้ยินได้ฟังใครเล่าถึง หรือไม่นึกไม่คิดว่าที่นี้ 
เค้าจะนมัสการพระมหาเจดีย์กันในยามค�่าคืน
กัน แต่ผมแนะน�าเลยนะครับ ให้มาในเวลา
ใกล้ค�า่ต่อจนถงึหมดแสงตะวนั ท่านจะได้สมัผสั
ความงามที่หลากหลายในเวลาที่ต่างไป คล้อย
ตามแสงอาทิตย์ที่แปรเปลี่ยน ความงามก็จะ
ค่อยๆผลันไป ค่อยๆเดิน ค่อยๆดู ค่อยๆรู้ไป 
ต่อเมื่อช�านาญแล้วไม่ค่อยก็ต้องรู้ 

การเข้าไปนมสัการพระมหาเจดย์ีชเวดากอง                                                                                   
ทางเข้ามีสี่ทิศครับ รักทิศไหนชอบทิศใดก็
แล้วแต่ใจจะปรุงแต่งกันไป เลือกกันเอาเอง 
แต่ท่ีแน่ๆทุกทางเข้าจะเหมือนกันคือต้อง
ถอดรองเท้าและถุงเท้าครับ แล้วเค้าจะมีถุง                                            
พลาสติคให้เราใส่ไว้ พร้อมยื่นตะกร้าท�าบุญ
ตามก�าลังศรัทธา หลังจากน้ันก็ต้องข้ึนไป          
ณ ลานพระมหาเจดย์ี ด้วยลฟิท์ม้ัง บันไดเลือ่น
มั้ง เดินมั้ง แล้วแต่ว่าทิศนั้นๆมี Option อะไร            
ให้ได้เลือกมั้ง พอถึงทางเข้าลานก็สามารถ
พิสูจน์ได้ด้วยว่าท่านมีหน้าตาท่าทางเหมือน
ประชาชนคนที่นี้หรือไม่ คือ ถ้าเหมือนเข้าฟรี 
Free แต่ถ้าไม่เหมือนโดน 8,000 จ๊าดดดดดด 
ถ้าจ่ายเป็นเงินดอลลาร์ก็จะโดนไป 11 ดอลล์ 
ถ้าจ่ายเงินไทยก็จะโดนไป 350.-บาทขาดตัว 

โดยยดึสโลแกนเดมิครบั รบัหมดอ่ะขอให้มี                                    
มาจ่าย ฮ่า.... 

บัตรเข้าถวายสักการะพระมหาเจดีย์ของ
ผมอาจดูมีราคามากกว่าทั่วไปอยู่สักหน่อย ก็
เพราะผมจ่ายเต็มอัตรารวมค่ากล้องถ่ายภาพ
ด้วย จ่ายแบบไม่มีหมกเม็ด มิได้เหลี่ยงภาษี
บุญกันเบยยยนะ...

บนลานพระมหาเจดีย ์มีสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์

มากมายหลายร้อยรายการนะครับ ไม่ได้มี
เพียงองค์พระมหาเจดีย์เท่านั้น อย่าคิดเรื่อง
คุม้ไม่คุม้เลยครบั ในบรรดาสิง่ศกัดิส์ทิธ์นานปั                                              
ประการ ณ ลานพระมหาเจดีย์นี้ ผมสงสัย
เพียงอย่างเดียวครับ คือ ต้นตาล! ว่าใช่หรือไม่ 
ดสููงเด่นเป็นสง่ามว้ากกกก จนไม่แน่ใจเกรงว่า
กล่าวอะไรไปจะเป็นการหลบหลู่....หุ หุ

ไปกันนะครับหากมีโอกาส อย่าพลาดด้วย
ประการทั้งปวง ความงามของศาสนสถาน
ต่างๆ ไม่ขอบรรยายนะครบั เพยีงแค่จะใช้ภาษา                                                               
มนุษย์ธรรมดาๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆก็ไม่
คู่ควรหรอกนะครับ ใช้จิตวิญญาณของตัวท่าน
เองมาสัมผัส และค้นหากันเอาเองเถอะครับ
ท่านผูเ้จรญิทัง้หลาย ผมพามารูจ้กัแล้ว ทีเ่หลอื
ก็ตามศรัทธานะครับผม

โชคดีปีใหม่ทุกท่านครับ
ปล.ขอขอบคุณ คุณ khundenkrup จาก 

pantip นะครับผม
■ ■■ ต้นตาล = สิ่งศักดิ์สิทธิ์?

■ ■■ ศาสนะสถานต่างๆบนลาน
พระมหาเจดีย์
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E q u i p m e n t Review ■

   
องอาจ บุตรเริ่ม

PSB ImagIne x1t
L o u d s p e a k e r s

PSB Imagine X1T เปิดตัวอย่างเป็นทางการเม่ือ
ต้นซัมเมอร์ปี 2014 ต่อมาได้รับรางวัล 2014 CE 
Pro Best Award สาขา In-Room Speakers จาก
งาน CEDIA EXPO 2014 ทัง้ๆทีล่�าโพงคูน่ีถ้กูออก

แบบแพค็เป็นชุดรวมล�าโพงในตระกลู Imagine X (ประกอบ
ด้วยล�าโพงวางพื้นทรงสูง (Tower) สองคู่ นอกจากล�าโพง

คู่นี้แล้ว ยังมี Imagine X2T รุ่นใหญ่อีกหนึ่งคู่ จากนั้นยัง
มีล�าโพงวางหิ้งหรือขาตั้ง Imagine XB หนึ่งคู่ และล�าโพง
เซ็นเตอร์ Imagine XC อีกหนึ่งตู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้งานในระบบมัลติ-แชนเนล และโฮม เธียเตอร์) เท่ากับ
ยืนยันว่ามีดีมากกว่าจะตีกรอบจ�ากัดวงไว้ใช้งานในระบบ
มัลติ-แชนเนลหรือโฮม เธียเตอร์ เท่านั้น

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



คือเหตุผลที่ผู้ทดสอบตัดสินใจหยิบเอา Imagine X1T มา
ทดสอบโดยไม่ลังเล 

PSB Imagine X1T เป็นล�าโพงวางพืน้ หน้ากว้าง 8-1/4 
นิ้ว สูง 34-1/2 นิ้ว ลึก 15-5/8 นิ้ว มียางแข็งรองพื้นสี่จุด
และเดอืยแหลมแถมมาให้เลอืกใช้ตามรสนยิมของผูใ้ช้แต่ละ
ราย ตัวขับเสียงประกอบด้วยวูฟเฟอร์คู่ขนาด 5-1/4 นิ้ว 
ออกแบบให้ท�างานในลักษณะ 2.5 ทาง โดยแต่ละตัวจะท�า
หน้าท่ีในขอบเขตความรับผิดชอบของตัวเอง ตัวหนึ่งดูแล
ย่านความถ่ีต�่ากว่า 800 เฮิทซ์ลงไป ในขณะที่อีกตัวดูแล
ความถี่ที่สูงขึ้นมาจากตัวแรกแต่ไม่เกิน 1,800 เฮิทซ์ ทั้ง
คู่จะช่วยกันแบ่งเบาภาระท�าหน้าที่ตอบสนองคล่ืนความถ่ี
ต�่าและรับมือกับอะคูสติคภายในห้องให้ด�าเนินไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ไม่กร�างานหนกัเหมอืนกบัใช้วฟูเฟอร์ตวัเดยีว 
ส่วนทวีทเตอร์เป็นโดมขนาด 1 นิ้ว ผลิตจากไทเทเนียม
บรสิทุธิท์ีผ่่านการพสิจูน์แล้วว่าแผ่กระจายเสยีงได้สวยงาม มี
ความสมดุลและมีไดนามิคส์ ขั้วต่อสายล�าโพงด้านหลังเป็น 
5-way binding post พร้อมจ๊ัมเปอร์ที่สามารถถอดออก                             
ใช้งานเป็นไบ-แอมป์ หรือไบ-ไวร์ ได้

การทดสอบ

อุปกรณ์ร่วมทดสอบครั้งนี้ประกอบด้วย NAD C 
375BEE/Integrated Amplifier, NAD C 516BEE/CD 
Player และ Supra/Interconnect & Loudspeaker Cable 
ท�าการทดสอบแบบ near field ไม่มีการโท-อิน ต�าแหน่ง
ล�าโพงวางห่างผนังหลัง 1.2 เมตร ห่างจากผนังด้านข้าง 1 
เมตร ระยะห่างระหว่างล�าโพง 2 เมตร 

เพราะต้องใจเสยีงกลางของ Image X1T มาตัง้แต่วนิาที
แรกที่ได้ยิน หลังจากหยิบแผ่น Herold-Lanchbery, La 
Fille Ma Gardee/The Unchaperoned Daughter-The 
Royal Ballet Production (Decca 430196-2) ออกจาก 
C 516BEE ในช่วงเผาหัว จากนั้นได้หยิบเอาแผ่น Cafe 
Blue ของ Patricia Barber (FIM CD010 HDCD) ป้อน
เข้าไปแทน A Taste of Honey เป็นแทร็คแรกที่ตั้งใจฟัง 
ไม่ผดิหวงั พดูได้ค�าเดยีวว่าไม่ผดิหวงัจรงิๆ ถดัจากเสยีงกรดี
สายกีตาร์ของ John McLean ที่ว่าโดดเด่นแล้ว Patricia 
Barber เธอเปล่งทุกถ้อยค�าทุกส�าเนียงออกมากระจ่างชัด 
สะอาดหมดจด ได้อารมณ์ เข้าถึงความรู้สึกถวิลหาคนรักที่
พลดัพรากจากมาเนิน่นาน สะกดเอาผูท้ดสอบนัง่นิง่ไม่อาจ
ขยับตัวด้วยเกรงว่าจะหลุดจากภวังค์ ไม่บ่อยครั้งนักที่เจอ

ไม่น่าแปลกใจหรอก เพราะพลันที่ผู้ทดสอบพบเห็นตัว
จริงและได้ยลน�้าเสียงของ Imagine X1T แม้เพียงชั่วขณะ                           
รับรู้ได้ทันทีถึงความไม่ธรรมดาของล�าโพงวางพื้นคู่นี้ โดย
เฉพาะเสียงกลางที่เด่นล�้าติดหูตั้งแต่โน้ตตัวแรกเปล่งเสียง
ออกมา ยังทราบอีกว่า กว่าจะได้มาซึ่งล�าโพง PSB แต่ละคู่                                                         
ทางทีมออกแบบของ PSB ได้อาศัยประสบการณ์และ    
เรียนรู้ ความต้องการของผู้ฟังจากงานค้นคว้าวิจัยที่เก็บ
รวบรวมไว้ในสถาบันวิจัยแห่งชาติแคนาดา (National 
Research Council Canada, NRC) ใช่เรียนรู้แค่ว่าผู้คน
ชอบฟังเสียงอะไร แต่ยังเรียนรู้ว่าห้องมีอิทธิพลต่อเสียงที่
ได้ยินอย่างไร การออกแบบ Imagine X จ�าต้องใคร่ครวญ
อย่างหนกัในประเดน็เหล่านี ้จากนัน้ยงัต้องผ่านขัน้ตอนปิด
ตาฟังสองชั้น (double-blind listening tests) เพื่อยืนยัน
ความเทีย่งตรงของน�้าเสยีงทีไ่ด้ฟังมา จนกว่าจะได้ข้อสรปุที่
ตรงกับค�าขวัญที่ระบุว่า real sound for real people นั่น
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เข้ากับอาการเช่นนี้ จนต้องปล่อยเพลงไหลต่อเนื่องไปจน
จบแผ่น กระนั้นยังย้อนกลับมาเล่นซ�้าเพลงอีกหลายเที่ยว 
รวมถึง Nardis แทร็ค 11 ซึ่งเธอปล่อยให้เครื่องดนตรีทุก
ชิ้นในวง เคลื่อนขบวนออกมาสนับสนุนให้ Imagine X1T 
ส�าแดงอิทธิฤทธิ์ได้อีกหลายคุณสมบัติ โดยเฉพาะเสียง
กลอง และเหล่าบรรดาเพอร์คัสชันอันเป็นฝีมือและฝีเท้า
ของ Mark Walker แทร็คนี้ได้เผยให้เห็นขีดความสามารถ
ด้านอื่นของ Imagine X1T รวมอยู่ด้วย เป็นต้นว่า การ
ตอบสนองตลอดย่านความถีเ่สยีง เริม่จากย่านความถีต่�า่ถงึ
ย่านความถี่สูง เนื้อหาของเสียงทุ้มที่ไม่เป็นรองเสียงกลาง
ยืนยนัได้จากกลองชดุของ Mark, ดบัเบลิเบสส์ของ Michael 
Arnopol ที่ล้อรับกันอยู่ตลอด รวมถึงเสียงเปียนโนของตัว
เธอ-Patricia แทร็คเดียวกันนี้ ยังเผยให้เห็นความเก่งกาจ
ด้านเวทเีสยีงรวมอยูด้่วย ความกว้างทีท่อดระยะห่างระหว่าง
เวทซ้ีาย/ขวา ต�าแหน่งตืน้/ลกึของเครือ่งดนตรแีต่ละชิน้ล้วน                    
มีอาณาบริเวณ จับต้องได้เหมือนมองเห็น ไม่ต้องหลับตา
วาดภาพเหมอืนล�าโพงทัว่ไป เพยีงแต่เวทด้ีานลกึจะด้อยกว่า
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับด้านกว้าง 

เสียงของ Esther Ofarims ในเพลงกล่อมเด็ก Kinder-
spiele แทร็คแรกในอัลบัม Esther (ATR XRCD01) ยิ่ง
สามารถเน้นย�้าความเป็นเลิศของเสียงกลางจากล�าโพงคู่นี้ 
สดใสไพเราะเหนือค�าบรรยาย

ไม่โหดไปใช่ไหมถ้าจะเลือกแทร็ค 2 Allelujah! Lau-
damus Te by Alfred Reed อัลบัม Pomp & Pipes/
Frederick Fennell/Dallas Wind Symphony/Paul Riedo, 
organ (RR-58CD) เข้ามาร่วมพสิจูน์ศกัยภาพของ Imagine 
X1T ไม่มีเจตนาต้องการกลั่นแกล้งหรือลบหลู่ แต่อยาก
รู้จริงๆว่า ล�าโพงตู้เล็กๆคู่นี้สามารถกร�างานหนักได้ซักแค่
ไหน เหลือเชื่อครับ เสียงเครื่องลมทองเหลือง เครื่องลมไม้ 
เครื่องสาย เพอร์คัสชัน กลองทิมปะนี เบสส์ดรัม และไพพ์
ออร์แกน ไม่มีเครื่องดนตรีชิ้นไหนตกหล่นหรือตกส�ารวจ 
โดยเฉพาะตอนบรรดาฉาบ, แตรทองเหลืองระเบิดเสียง 
ก่อนจะตามมาด้วยเบสส์ดรัม กระหน�่าอย่างเต็มแรง (ใน
วินาที 0:06) Imagine X1T สามารถน�าสารดนตรีจากการ
ตีความของเหล่านักดนตรีในวง Dallas Wind Symphony 
ออกมาตีแผ่ได้อย่างเต็มก�าลัง ไม่ปิดบังอ�าพราง ยิ่งฟังต่อ
ไปจนถึงช่วงท้ายที่เครื่องดนตรีทุกชิ้นบรรเลงร่วมกันทั้งวง 
ยิง่รบัรูไ้ด้ถงึความยิง่ใหญ่ โอ่อ่าอลงัการเหลอืเกนิ ไม่น่าเชือ่ 
แต่ก็ต้องเชื่อว่าเป็นความสามารถของล�าโพงหุ่นบอบบางมี

ความสูงแค่ระดบัเอว ทีเ่หลือเชือ่อกีอย่างก็คอืการขบัเคล่ือน
มวลอากาศได้หนนุเนือ่งราวลูกคล่ืนทกุครัง้ทีเ่บสส์ดรมัและ
ไพพ์ออร์แกนท�างาน อย่าเพิง่เชือ่ผูท้ดสอบ ควรอย่างยิง่ทีจ่ะ
ต้องทดลองด้วยตัวท่านเอง

ได้หยิบอีกหลายๆแผ่นขึ้นมาฟัง เริ่มด้วย Diana Krall/
All For You, A Dedication to the Nat King Cole 
Trio เพื่อเล่นเพลง Hit That Jive Jack จับท่วงท�านอง
เสียงร้องและเสียงดนตรีในจังหวะสวิงของ Diana Krall 
กับผองเพื่อนนักดนตรีสนุกครับ Imagine X1T ขานรับ                                                                                    
ได้สนกุสนานชวนให้ขยบัมอืเท้าตามไปด้วยตัง้แต่ต้นจนจบ พอ
เป็น Fleetwood Mac/Rumours เสยีงร้องของ Christine McVie 
เศร้ากลืนไปกับเปียนโนที่เธอบรรเลงได้อย่างเหงาหงอย                                                                                     
ในเพลง Songbird ส�าหรับเพลง Downtown ของ Lady 
Antebellum/Golden ได้อารมณ์สนุกหลุดโลกแบบวัยรุ่น          
ที่ไร้ซึ่งความกังวล ไม่สนใจว่าจะมีอะไรรออยู่ข้างหน้า ใน
ท�านองเดียวกัน Imagine X1T ได้ท�าหน้าที่เสมือนเป็น
ม้าน�าสารเสนอต่อผู้ฟังได้อย่างตรงไปตรงมา สนุกก็บอก
ว่าสนุก เศร้าก็บอกว่าเศร้า ไม่แปลงสาส์นให้เบี่ยงเบนไป
จากต้นฉบับ

สรุป

PSB Imagine X1T เป็นล�าโพงที่ใช้งานได้ดีกับทุก
ประเภทดนตรี เยี่ยมมากกับดนตรีน้อยชิ้นจ�าพวกพ็อพ  
แจสส์ คันทรีย์ ร็อคก็ยังได้ ในขณะที่เพลงคลาสสิคจะมี                                                                          
ข้อจ�ากัดเล็กน้อยตรงความถี่ต�่าตอนล่างยังไปไม่ถึง ออก                                                                         
อาการห้วนกระชั้นเป็นบางครั้งบางคราว แต่เมื่อได้ยิน                                                                       
ว ่าราคาค่าตัวเลยวงเงินสองหมื่นกว ่าบาทไปไม่มาก                                                                    
ต�าหนิเล็กๆน้อยๆจุดนี้ข ้ามผ่านไปได้เลย แล้วคุณจะ                                                                 
ได้สัมผัสเน้นๆเนื้อๆกับจุดเด่น, เสียงที่เป็นธรรมชาติ                                                               
เสียงกลางหวานติดหู เสียงแหลมสดใสกังวานไกล                                                       
เป็นล�าโพงขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ที่ให้เสียงเกินตัว มีเวทีเสียง                                                          
ที่พ้องต�าแหน่งได้สมจริง สามารถท�าให้คุณได้ยินเสียง                                                       
คอนเสอร์ทฮอลล์และห้องอัดได้ชั่วพริบตา เวทีเสียง                                                                    
แถวหน้าจะล�า้ออกมาด้านหน้าล�าโพงเลก็น้อย เวทด้ีานหลงั                                                         
ทอดระยะห่างจากแถวหน้า แถวกลางไว้ค ่อนข้างชัด                                                                  
ความหนาแน่นและการแยกแยะรายละเอียดดนตรีดีเกิน
ตัว สามารถแยกแยะวงดนตรี (คลาสสิค) น้อย-ใหญ่ได้ไม่
ผิดเพี้ยน เป็นหนึ่งล�าโพงที่ตั้งใจแนะน�าไว้พิจารณา
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ไอฟาย..แต๊งกิ้ว..เลิฟยู้

ผู้ก�ำกับ: ธรำธร ธรำธร            
นกัแสดงน�ำ: ซนันี ่สวุรรณเมธำนนท์ 
และปรีชญำ พงษ์ธนำนิกร 

ถ้
าเคยอ่าน LE ฉบบัก่อนหน้า                             
นี้จะเห็นได้ว่าผู้เขียนได้รีวิว

ภาพยนตร์ของ GTH ค่ายหนัง
อารมณ์ดี หลายเรื่องเลยนะคะ              
ยอมรับว่าเป็นติ่งของ GTH ที่
ชื่นชอบหนังของค่ายนี้เอามากๆ 
เรียกว่าท�าหนังอะไรออกมา
ก็ดูหมด แล้วค่อนข้างรีวิวไปใน
แนวบวกด้วย ค่ายนี้สร้างหนัง 
Feel Good ได้ตามถนัดอยู่แล้ว 
คอหนังโรแมนติค คอมเมดีย์                       
ไม่เคยผิดผวัง พอมาถึง “ไอฟาย..
แต๊งกิ้ว...เลิฟยู้”  กระแสดีตาม
คาดค่ะ เปิดตัววันแรกรายได้ก็
ฟาดไปสูงถึง 29.17 ล้านบาท   
ผู้เขียนยังไม่ได้ไปดูทันทีที่หนัง
เข้าเพราะดูตัวอย่างหนังแล้ว
เหมือนพอจะคาดเดาหนังได้ว่าจะ
ออกมายังไง แล้วมันก็....กริบ....

ไปตามคาดจริงๆ
ไอฟาย เป็นเรื่องราวของ

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษสาว ต้อง
พบกับเรื่องราวอันสุดแสนจะน่า             
ปวดหัว เมื่อลูกศิษย์ชาวต่างชาติ            
ของเธอตัดสินใจทิ้งแฟนหนุ่ม
คนไทยไปอเมริกา แต่ด้วยความ
ที่พระเอกฟังภาษาอังกฤษไม่
ออก เธอจึงอัดวิดีโอบอกเลิกใส่
ธัมป์ไดรว์แล้วขอร้องให้นางเอก
ช่วยไปเปิดแปลให้พระเอกฟัง 
พล็อทหนังดี ด�าเนินเรื่องเยี่ยม 
บวกกับมุขตลกที่สอดแทรกเข้า
มา ท�าให้ไม่สงสัยว่าท�าไมคนทุก
เพศ ทุกวัย ต่างแห่กันไปดูหนัง
เรื่องนี้ มีเพียงบางจุดที่ผู้เขียน
รู้สึกอึดอัดกับหนังคือการ Tie-In 
สินค้าลงไปในหนังด้วย เราจะ
เห็น Logo Brand ร้านกาแฟ 
Coffee Bean’s and Tea Leaf 
ไม่ต�่ากว่า 3 ครั้ง (เหมือนก�าลัง
นั่งดูซิทคอมบ้านนี้มีรักเลยค่ะ) 
นอกจากนั้น มุกตลกในหนังเรื่อง
นี้ จะสังเกตเห็นว่า GTH จะเน้น
ตลกสกปรกมากขึ้น ซึ่งก็ไม่ต่าง

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

จากตลกคาเฟ่สมัยก่อน พูดตาม
ตรงฉากที่เอาดอกไม้ไฟจุดใส่ก้น
ผู้ชายอ้วนๆนั่น ผู้เขียนนั่งกรอก
ตาหลายรอบมาก คือนอกจาก
จะไม่ตลกแล้วยังชวนอาเจียนอีก
ด้วย ไหนจะฉากที่โจ๊ก โซคูล ฆ่า
จิ้งจก ก็ให้อารมณ์เดียวกัน

มาพดูถงึส่วนดขีองหนงักนั
บ้าง “ไอซ์” นางเอกคนสวยแสดง
ได้ดตีามคาด เธอคอืแสงสว่างของ                         
หนงัเรือ่งนีจ้รงิๆ บทจะน่ารกั

กน่็ารกัขนาดผูห้ญงิด้วยกนัแทบ
ละลาย บทจะตลก กท็�าเอายิม้
มมุปาก ชืน่ชอบสไตล์การแต่งตวั
ของไอซ์ในเรือ่ง น่ารกัเหมาะกบั
ตวัเธอจรงิๆ ส่วนซนันีพ่ระเอก
ของเรือ่งกด็บิ ห่าม เท่ หล่อตาม
บทบาททีไ่ด้รบั เอาว่าฉากซนันี่
นัง่นิง่ๆในร้านกาแฟ ผูห้ญงิ
กก็รีส๊ลัน่โรงฯแล้วค่ะ แต่โดยส่วน
ตวัยงันกึภาพไม่ออกว่าตวิเตอร์
ภาษาองักฤษสวย เก่ง หน้าทีก่าร
งานด ีมารยาทเรยีบร้อย จะมา
ตกหลุมรกัผูช้ายเซอร์ หยาบคาย                            
และติดลบมารยาทการเข้าสังคม
ได้ยังไง มันย้อนแยงกันจริงๆค่ะ 

โดยรวมแล้วชอบแง่คิดเดียว
ของหนังเรื่องนี้คือ บางทีผู้หญิง
ก็ไม่ได้ต้องการผู้ชายที่หล่อ รวย 
เพอร์เฟ็คท์ไปเสียทุกคน เพียงแต่
ต้องการผู้ชายที่ดีพอ และพร้อม
จะดูแลได้

LIMITLESS

ผู้ก�ำกับ: Neil Burger            
นักแสดงน�ำ: Bradley Cooper, 
Anna Friel และ Abbie Cornish

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปดูหนังใน
โรงฯเท่าไหร่ค่ะ แต่ยังดีที่มี

แผ่นตุนไว้ที่บ้านเยอะ วันหยุดที่
ผ่านมาเลยได้หยิบเอาเรื่องนี้มา
ดูแล้วชอบมาก เลยอยากเอามา
เขียนให้ท่านผู้อ่านได้อ่านกันค่ะ 
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แม้เรื่องที่ก�าลังรีวิวจะไม่ใช่หนัง
ใหม่ (ค่อนข้างเก่า) แต่รับรอง
ว่าเป็นหนังที่ภูมิใจน�าเสนอสุดๆ                              
เป็นหนงัแอค็ชนัไม่กีเ่รือ่งทีผู่ห้ญงิ                                  
ดูแล้วรู้สึกว่า...เฮ้ยยย สนุกอ่ะ 

LIMITLESS เรื่องนี้สร้าง
มาจากนิยาย The Dark Fields 
โดย Alan Glynn ค่ะ ความ
น่าสนใจของหนังอยู่ที่ ชายคน
หนึ่งมีอาชีพเป็นนักเขียนไส้แห้ง 
ท�างานก็ไม่ทันส่ง หมดไอเดีย
ในชีวิต แล้ววันหนึ่งก็ได้พบกับ
อดีตพี่เขยตัวเอง ด้วยความหวัง
ดี (ประสงค์ร้าย??) พี่เขยคนนี้
กลับหยิบยื่นยาลึกลับให้ โดยไม่ได้
บอกคุณสมบัติและผลข้างเคียง                                 
ของมันมากนัก พระเอกผู้ที่ไม่มี
แต้มต่อในชีวิตใช้เวลาไม่นาน
ก่อนตัดสินใจกลืนยาเม็ดใส
แจ๋วลงไป เพียงครึ่งนาทีพบว่า
ยาท�าให้สมองท�างาน 100%  
ประสาทสัมผัส และการจดจ�าดี
กว่าคนปกติหลายเท่า สามารถ
คิดวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว นั่น
เป็นจุดเริ่มต้นให้ชีวิตของพระเอก
เปลี่ยนไปตลอดกาล ไม่ใช่เฉพาะ
ในแง่ที่ดีขึ้นเพราะพระเอกมี                     
รายได้จากการท�างานมากขึ้น แต่
เป็นผลข้างเคียงของยาที่เกิด
ประสาทหลอน อ่อนแอ และ
เหมือนคนป่วย พระเอกเพิ่งค้น
พบว่าคนที่ใช้ยาชนิดเดียวกัน
นี้ ต่างล้มหายตายจากโลกนี้ไปที

ละคน นั่นเป็นสาเหตุให้พระเอก
ต้องดิน้รนเพือ่หาทางรอดอกีครัง้

ชอบที่หนังเรื่องนี้ท�าให้
เข้าใจสังคมมากขึ้น ว่านอกจาก
มนุษย์ส่วนใหญ่จะตัดสินคน
จากภายนอกแล้ว การพูดจา
ก็ท�าให้รู้ถึงมุมมองทางความคิด                    
และสถานภาพทางสังคมอีก
ด้วย สุดท้ายนี้หากท่านผู้อ่าน
เบื่อภาพยนตร์ที่เดาตอนจบได้
อย่างง่ายดาย และฉากแอ็คชัน
ซ�้าซาก เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ไม่
ควรพลาดค่ะ

Taken 3

ผู้ก�ำกับ: Olivier Megaton        
นักแสดงน�ำ: Liam Neeson,    
Forest Whitaker, Maggie Grace 

“But if you don’t, I will 
look for you, I will 

find you... and I will kill...” คอื
ประโยคไม้ตายท่ีเราจะได้ยนิทุก
ภาคของหนงัเรือ่งนีน้ะคะ จ�า
ได้ว่าภาคแรกทีด่ ูThe Taken นี่
ชอบมากกกกก หนงัสนกุและลุน้    
ระทึกสดุๆ แอบกรีส๊ว่าโห...ถ้าเรา
มพ่ีอเก่งๆแบบนีน้ะ โคตรเท่เลย
อ่ะ หลงัจากนัน้ไม่นานกม็ ีTaken 
2 ตามมาพลอ็ทเรือ่งเดยีวกนัเป๊ะ 
ตามมาด้วย Taken 3 (ชกัโมโห 
555) แต่เอาน่า เค้าบอกว่าเป็น
ภาคสดุท้ายแล้ว กเ็ลยมาดสู่งท้าย

คณุลงุเลยีมซกัหน่อย 
Liam Neeson กลับมารับ

บทอดีตซีไอเอ ผู้เฝ้ารอเวลาที่จะ
ได้กลับมาคืนดีกับอดีตภรรยา
อีกครั้ง แต่ฝันนั้นก็สลาย เมื่อ
อดีตภรรยาของเขาถูกฆาตกรรม
อย่างเหี้ยมโหดเกินบรรยาย ลุง
เลียมถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร 
ท�าให้ต้องหลบหนีการตามล่า
อย่างต่อเนื่องจากผู้ใช้กฏหมาย
อย่างซีไอเอ เอฟบีไอ กรมต�ารวจ 
และพวกนอกกฎหมายด้วย งาน
เข้าลุงเลียมต้องเรียกร้องความ
ยุติธรรมให้ตัวเอง แถมยังต้อง
ปกป้องลูกสาวคนส�าคัญที่มีค่าที่
สุดในชีวิตที่เหลืออยู่ตอนนี้อีก
ด้วย ภาคก่อนหน้าว่าลุงเก่งแล้ว 
มาภาคนี้ลุงเลียมเมพหนักเข้าไป
อีก ต่างกันตรงที่ตัวละครในภาค

นี้ไม่เน้นแอ็คชันอย่างเดียว แต่
มีดราม่าเข้ามาผสมด้วยท�าให้หนี
ความน่าเบื่อ ซ�้าซากของหนังไป
ได้หน่อยนึง ลองนึกภาพหนัง
เรื่อง 300 สิคะ ภาคแรกท�าออก
มาได้ว้าวว...ไร้ที่ติ แต่พอภาค 2   
ออกมา เนื้อเรื่องไม่ได้ต่างกัน
มาก CG แบบเดิมๆ ไม่ตื่นเต้น 
ไม่เร้าใจแล้วนั่นแหละค่ะ

สรุปภาคส่งท้าย Taken 3 
เป็นหนังรูปแบบเดิมที่ท�าซ�้าจาก
ภาคก่อนๆ ที่ขายความเป็นลุง
เลียมได้อย่างครบถ้วน ฉาก    
แอ็คชันยังคงเอกลักษณ์งานภาพ
ที่สับสนฉับไวในฉากแอ็คชันได้
อย่างดี เพลงประกอบใช้ได้ เอาไว้
ดูเพลินๆโอเคเลยค่ะ
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ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี

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

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

เ ข า ถึ ง ไ ด ย า ก

Waterpik Dental Water Jets
และ Water Flosser
เปนการผสมผสานระหวาง
แรงดันน้ำกับการฉีดน้ำเปนจังหวะ
ที่ชวยขจัดคราบแบคทีเรีย
ระหวางซอกฟน

อุปกรณขัดฟน
ทำงานโดยการสั่นเปนจังหวะ

ถึง 10,000 ครั้งตอนาที
สามารถพกพาและใชทำความสะอาด

หลังอาหารทุกมื้อ

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-100E2

Waterpik
Dental
Water Jets
Model:
WP-70E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-360E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-450E2

Waterpik
Flosser
Model:

FLW-220 UK

“อานคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทยกอนใช”

ส น ใ จ เ ป น ตั ว แ ท น จ ำ ห น า ย   ติ ด ต อ
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เ ฮ ล ธ์  แ อ น ด์  แ ค ร์  ■   ‘หมอสันติภาพ’

งาน Open House ปีนี้จัดดีมาก เพราะว่า
นานถงึ 27 วนั ทกุปีจดัวนัเดยีว หลายคน

อดไปซื้อของในงาน เพราะท้องเสีย ปวดท้อง 
เป็นโรคกระเพาะอาหาร โรคไส้ติ่งอักเสบ โรค
ท้องอดื แน่นท้อง ปีนีผ้มเลยได้ซือ้ของสะใจคอื 
NHT Classic Two, NAD Integrated Amp. 
C 375BEE, NAD VISO 1, NHT SuperZero 
และ NAD M55 รวมหมดแสนหนึ่งพอดี เอา
กลบัมาบ้านฟังเพลงทัง้ชดุอย่างมคีวามสขุตาม
ประสาคนแก่อายุ 70 ปี ปีหน้าซื้อใหม่อีก

โรคปวดท้องเป็นโรคยอดฮิทอันดับหนึ่ง
ของคนไทย พบเป็นประจ�าทุกวัน ไม่มีใครไม่
ปวดท้อง อันดับหนึ่งคือ โรคท้องร่วง ท้องเสีย                                                 
อาหารเป็นพิเษ เนื่องมาจากบ้านเรามีอาหาร
ข้างถนนขายง่ายและเยอะมาก ตลอด 24 
ชั่วโมง หากินง่าย บางครั้งแม่ค้าอาจจะท�า
อาหารไม่สะอาด อาหารจึงเป็นพิษได้ง่าย

สาเหตุอาหารเป็นพิษมีหลายขั้นตอน
1. จากอาหารดิบเองไม่สดสะอาด เนื้อหมู 

เนือ้วัว อาจจะมกีารปนเป้ือนระหว่างการขนส่ง 
การเดินทาง กว่าจะมาถึงแม่ค้า

2. การเก็บรักษาไม่ดี ความเย็นไม่เพียง
พอ โดยเฉพาะอาหารทะเลจะมีการปนเปื้อน
แบคทีเรียได้ง่าย

3. ขบวนการท�าครัวไม่สะอาด เครื่องครัว
สกปรก ไม่ได้ล้าง ตากแดด อบ นึง่ ต้ม เครือ่งมอื                                                     
สะอาดพอ

4. ขบวนการท�าอาหารไม่สุก ไม่สะอาด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารอีสาน เช่น ส้มต�า 

แพทย์จะส่ังให้กินยาฆ่าเชื้อโรคชื่อ Nor-
floxacin 400 มิลลิกรัม 1 เม็ด 2 เวลา เช้า-
เย็น 3-5 วันจนหาย ยาหยุดการถ่ายท้องชื่อ 
Immodium 2 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง ยาแก้ปวด
ท้องชือ่ Buscopan 2 เมด็ 4 เวลา และยาถ่ายสี
ด�าๆ ชือ่ Carbon ช่วยดดูซมึพษิของแบคทเีรยี 
คนไข้ที่อาเจียนมากก็จะกินยา Motilium หรือ 
Plasil แก้อาเจยีน และยาแก้ท้องอดืชือ่ Librax 

อีกประการหนึ่งที่ส�าคัญมาก คือต้อง
งดอาการทุกชนิด ยกเว้นน�้าอุ่นและข้าวต้ม
เปล่าๆ ซึ่งถ้าหากมันจืดมากก็ใส่ซีอิ๊ว หรือ
น�้าปลา หรือเกลือได้ การงดอาหารเพราะว่า
อาหารปกติจะเข้าไปกระตุ้นกระเพาะอาหาร
และล�าไส้ ให้ท�างานหนักมากขึ้น ก็จะยิ่ง
ถ่ายและอาเจียนมากขึ้น การงดอาหารจึงท�า                           
ให้กระเพาะและล�าไส้ได้หยุดพัก เพื่อไม่ให้
ทรมานมากเกินจากความหิว จึงให้กินข้าวต้ม
เปล่าๆร้อนๆได้ และกินน�้ามากๆ กินเกลือแร่ 
ORS ละลายน�้ามากๆ

มีคนไข้หลายคนจะถามหมอว่า ท�าไมนั่ง
กินอาหารด้วยกัน 5 คน กินเหมือนกัน แต่
หนูท้องเสียคนเดียว ค�าตอบคือ ในกระเพาะ
อาหารจะมีกรดเกลือ HCL ช่วยฆ่าแบคทีเรีย 
แต่ละคนจะมีความแรงประสิทธิภาพไม่เท่ากัน 
บางคนกรดแรงมากก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหมด 
คนที่ป่วย กรดในกระเพาะไม่แรงพอ ก็ฆ่า
แบคทเีรยีไม่หมด ดงันัน้ข้อควรระวงักค็อื ควร
เลือกซื้อกินแต่อาหาร้อนๆ สุก สะอาด สดใหม่ 
ดูหน้าแม่ค้าที่น่าจะไว้ใจได้

ลาบดิบ ก้อยปลา ก้อยเนื้อ ซกเล็ก ลาบเลือด 
จะท้องเสียง่าย

5. หลังจากแม่ครัวท�าอาหารสุกแล ้ว 
เอามาต้ังรอขายไม่สะอาดพอ มีฝุ ่นละออง 
แมลงวันมาตอม ไม่ได้เก็บในอุณหภูมิที่เหมาะ 
นานๆเข้าก็จะบูดเสียเป็นพิษได้

6. อาจจะมีสารเป็นพิษเจือปนมากเกิน
ขนาด เป็นผงชูรสปลอด น�้าส้มสายชูปลอม 
ท�าจากกรดก�ามะถันราคาถูก มีดินประสิวท�า       
ให้ปลา เนื้อหมู สีแดงสด ฟอร์มาลีน ดีดีที 

โรคท้องเสีย มักจะกินอาหารเย็น ระยะ
ฟักตัวของเช้ือโรค 6-8 ชั่วโมง มักเริ่มปวด
ท้อง ถ่าย อาเจียน ตอนตี 3 ตี 4 และมีอาการ
ปวดท้องมากจนต้องไปหาหมอตอนสว่างพอดี 
เพราะว่าถ่ายและอาเจียนมาก

หลายคนจะมีอาการรุนแรงมาก การเสีย
น�้า เกลือแร่ โซเดียม โปแตชเซียมมาก จะ       
ท�าให้อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม                                              
ช็อค ยิ่งอาเจียนมากกินน�้าไม่ได้ยิ่งช็อคง่าย 
และการเสยีเกลอืแร่มากกจ็ะมอีาการท้องแน่น                                             
ท้องอืด

การพิเคราะห์โรค ง่ายมาก จากประวัติ
ของการกินอาหาร การถ่ายบ่อย อาเจียนมาก 
การรกัษาถ้าถงึแทพย์และมอีาการรนุแรงมาก 
แพทย์กจ็ะให้น�า้เกลือเข้าเส้น 1,000 ซ.ีซ.ี ใน 8 
ชั่วโมง ถ้าอาการเป็นไม่มาก ไม่สะดวกกับการ
นอนให้น�้าเกลือ 8 ชั่วโมง ก็ให้กินน�้าเกลือแร่
ชนิดผง เช่น ORS เป็นผง ซองละลายน�้าสุก
กินบ่อยๆมากแทนน�้าเกลือฉีด

ปวดท้อง จ ะ ร้ อ ง ห า ใ ค ร
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เป็นไส้ติ่งจะมีอาการป่วยหนักนอนซม ซึม ไม่
กินข้าว กินน�า้ ไม่พูดไม่จากับใคร

แพทย์จะตรวจร่างกายอย่างละเอียด เจาะ
เลือด ตรวจปัสสาวะ และท�าอัลตรา ซาวน์ด 
ก็จะพิเคราะห์โรคได้ และจะท�าการผ่าตัดทันที 
ก่อนผ่าตัดก็จะให้งดน�้างดอาหารก่อน 6-8 
ชัว่โมง เพราะว่าต้องดมยาสลบในการผ่าตดัเอา
ไส้ติง่ออก หลงัผ่าตดั 3 วนักส็ามารถกลบับ้านได้

สรปุ ไส้ติง่เป็นโรคทีพ่บบ่อย มอีนัตราย มี
ความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต จึงต้องระวังและ
รู้จักโรคเป็นอย่างดี เมื่อแพทย์พิเคราะห์โรค
ไส้ต่ิงอักเสบได้ ก็ควรรักษาโดยให้แพทย์ผ่าตัด
ทันทีจะปลอดภัย

โรคนิ่วท่อไต
(Ureteric Stone)

ท่อไต คือท่อทางเดินปัสสาวะภายในท้อง
ต่อจากไต ไหลผ่านลงมาที่กระเพาะปัสสาวะ 
มีความยาวประมาณ 1 ฟุต ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางเท่ากับแท่งดินสอ อาการปวดท้อง
จากน่ิวท่อไตเกิดจากนิ่วไตก้อนเล็กหลุดจากไต 
เคลื่อนมากับน�้าปัสสาวะ ไหลลงมาตามท่อไต 
แต่บังเอิญมาติดค้างอยู่ตรงบริเวณท้องน้อย
ด้านขวาหรือซ้าย ถ้าด้านขวาก็ท�าให้เกิดความ
เข้าใจผิดว่าเป็นไส้ติ่ง แต่ถ้าเป็นข้างซ้ายใน      
ผูห้ญงิกอ็าจจะพเิคราะห์โรคผดิว่าเป็นปีกมดลูก
อักเสบเฉียบพลันได้

การพิเคราะห์แยกโรคเริ่มจากซักประวัติ 
อาการปวดท้องน้อยซ้ายหรือขวา มันจะปวด
บีบรัด ปวดรุนแรง แต่ปวดเป็นพักๆ ปวดๆ
หายๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้ากนิยา Buscopan 
คลายการเกรง็ตวัของกล้ามเนือ้ในช่องท้อง จะ
หายปวดเป็นปิดทิ้ง หมดฤทธิ์ยาก็จะปวดอีก
เหมือนเดมิ เป็นๆหายๆ อาการปัสสาวะมกัจะมี
เลอืดปนออกมา หรอืเป็นสีแดง ปัสสาวะอาจจะ
มตีะกอนขุน่ข้น ปัสสาวะบ่อยๆ บางรายอาจจะ
มีการติดเชื้อ เป็นทางเดินปัสสาวะอักเสบด้วย

การตรวจหานิ่วทางเดินปัสสาวะฝ่าย
สะดวกมาก คือ 

1. เอ็กซ-เรย์ตรวจดูทางเดินปัสสาวะ 
แพทย์เรียกว่า KUB 

2. ท�าอลัตรา ซาวน์ด ช่องท้องกจ็ะพบก้อนนิว่
3. ตรวจปัสสาวะก็จะพบเมด็เลือดแดงหลุด

ออกมากับปัสสาวะ พบผลึกตะกอนนิ่ว 
การพิเคราะห์โรคจะค่อนข้างง่าย
การรักษาโดยแพทย์ศัลยกรรมทางเดิน

ปัสสาวะ โดยท�าการผ่าตัดออก หรือสลาย

นิ่ว โดยเครื่องสลายนิ่ว ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย ไม่มีอันตราย

โรคปีกมดลูกอักเสบ
(Acute Pid)

เป็นโรคเฉพาะสตรีเท่านั้น ปีกมดลูกคือ 
อวัยวะส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวมดลูก ประกอบ
ไปด้วยปีกมดลกู ปากแตร และรงัไข่ และเยือ่บุ
ช่องท้องที่ยึดอวัยวะเหล่านี้กับช่องท้อง

สาเหตกุารอกัเสบมกัจะเกิดจากการตดิเชือ้
แบคทเีรยีจากช่องคลอดและมดลกู อาจจะเป็น
เชื้อโรคจากแบคทีเรียทั่วไปหรือเชื้อกามโรค 
เช่น หนองใน โกโนเรีย เป็นต้น ต�าแหน่งที่
กามโรคชอบมากคือ ปีกมดลูกและรังไข่ มัน
จะอกัเสบ บวมพอง และเป็นหนอง เป็นสาเหตุ
ส�าคญัท�าให้เป็นหมนั เพราะท่อรงัไข่อดุตนั ซึง่
ท�าให้การรักษาสตรีมีบุตรยากท�าได้ยากมาก

อาการโรคปีกมดลกูอกัเสบจะปวดท้องน้อย
มากข้างใดข้างหนึง่ หรอืสองข้างได้ เมือ่เอามอื
กดท้องน้อยจะเจบ็มาก (แต่นิว่ท่อไตเอามอืกด
หน้าท้องจะไม่เจบ็) บางทอีาจจะคล�าเป็นก้อนได้ 
เพราะเกิดเป็นฝีในท้อง อาการปวดท้องมักจะ
เป็นๆหายๆเป็นบ่อย เมื่อกินยา Antibiotics 
ยาปฏิชีวนะก็จะหายไป หมดฤทธิ์ยาก็จะกลับ
มาเป็นอีก

อาการป่วยทีเ่กิดร่วมด้วยคอื อาการตกขาว 
คันช่องคลอด ปัสสาวะแสบ มักจะปวดประจ�า
เดอืนบ่อยๆ ประวตัทิีส่�าคญัคอื มสีามแีล้วหรอื
นอนกับแฟนเป็นประจ�า และประวัติแฟนเคย
แอบบอกว่าเป็นกามโรคบ่อย เพราะไปเที่ยว
โสเภณหีรอืหญงิหากนิมา ซึง่บางครัง้การรกัษา
แพทย์ต้องรกัษาทัง้ภรรยาและสาม ีโดยการกิน
ยา ฉีดยา ทั้งคู่จึงจะหายขาด

การตรวจพิเคราะห์โรคโดยแพทย์สูตินรี-
แพทย์ จะท�าได้โดยง่าย โดยการตรวจภายใน 
(PV) ซึ่งแพทย์จะบอกได้ทันทีเลยว่าเป็นโรค
ปีกมดลูกอักเสบหรืออาจจะตรวจเพิ่มเติมโดย
การใช้เครื่องอัลตรา ซาวน์ด

การรกัษาท�าได้ง่ายโดยให้ยาปฏชิวีนะทีด่ีๆ  
ทั้งกินและฉีด

โรคปวดท้องสุดท้ายนี้เกิดจากไปตะลอน
เที่ยวกลางคืน หญิงหากินนอกบ้าน สู้อยู่บ้าน
แสนสุข นอนฟังเพลงจากเครื่องเสียง NHT 
Classic Two, NAD C 375BEE และ NAD 
M55 ดีกว่ามาก เสียงเพลงไพเราะ สนุก 
ปลอดภัย และปลอดจากโรคด้วยครับ

โรคไส้ติ่งอักเสบ

ขออนญุาตเปลีย่นแผ่นใหม่ อลับมัโรคปวด
ท้อง มาเป็นเพลงโรคไส้ติง่อกัเสบครบั เป็นโรค
ทีร้่อนแรงสดุฮอ็ทมาก เพราะว่าต้องผ่าตดัด่วน 
ถ้าช้ามันจะแตกและตาย เพราะพิษแบคทีเรีย
จะกระจายไปทั่วช่องท้อง หรือเข้ากระแสโลหิต
ตาย ถ้าหากไม่ตายก็คางเหลือง เพราะว่าจะ
อักเสบในช่องท้องและกลายเป็นฝีเรื้อรังใน
ท้อง ในที่สุดก็ต้องผ่าตัดอยู่ดี

ไส้ติง่ คอืส่วนเหลอืของถงุเกบ็อาหาร เป็น
ติง่เลก็ๆตรงปลายสดุของล�าไส้ใหญ่ เมือ่หลาย
ล้านปีก่อน มนุษย์เคยใช้มันเป็นที่เก็บอาหาร
ที่ย่อยแล้ว แต่ปัจจุบันเราเลิกใช้มานานมาก 
เพราะว่าเรากินอาหารวันละ 3 ม้ือ ไม่ต้อง
ตุนอาหารไว้ในล�าไส้อีกต่อไป แต่ไส้ต่ิงก็ยังอยู่
แต่หดลงมาเหลือเล็กเท่าปลายนิ้วก้อย ตรง
ปลายล�าไส้ใหญ่ เราไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรคือ
สาเหตุของไส้ติ่งอักเสบ ที่คนโบราณบอกว่า 
เพราะว่ากินเมล็ดฝรั่ง เมล็ดมะเขือน้ันไม่จริง 
แต่มีแบคทีเรียเข้าไปและท�าให้เกิดการอักเสบ
โดยไม่คาดฝันและไม่ทราบสาเหตุ

การรู ้จักโรคและการพิเคราะห์โรคไส้ต่ิง
อักเสบนั้น มีความส�าคัญมากที่สุด เพราะการ
รักษานั้นต้องรีบไปพบแพทย์ และต้องผ่าตัด
อย่างเดยีวเท่านัน้ ไม่มกีารรกัษาแบบอืน่ อาการ                                                                  
ทีโ่ดดเด่นทีส่ดุของโรคไส้ติง่อกัเสบคอื ปวดท้อง
อย่างเฉยีบพลนัทนัทใีน 24-48 ชัว่โมง และใน
ชีวิตก็มักจะเป็นครั้งเดียว ถ้าหากเป็นซ�้าซาก
ที่เดิมบ่อยๆ หลายๆครั้ง เป็นๆหายๆ ไม่ใช่
ไส้ติ่งอักเสบ

ต�าแหน่งที่ปวดท้องไส้ติ่งอักเสบคือ ช่อง
ท้องบรเิวณท้องน้อยด้านล่างขวา ซึง่ต�าแหน่ง
นี้อาจจะมีโรคได้ 

3 โรค คือ ไส้ติ่งอักเสบ ปีกมดลูกด้านขวา
อักเสบ และนิ่วท่อไตส่วนล่างอุดตัน ต้องแยก
โรคออกจากกันดีๆ

โรคไส้ติง่อกัเสบจะปวดรนุแรงมาก ปวดจน
ตัวงอ เจ็บบริเวณหน้าท้องด้านล่างขวา เม่ือ
แพทย์เอามือกดเพื่อตรวจร่างกายจะเจ็บมาก 
คนไข้มักจะปัดมือหมอทันที หรือร้องโอยดังๆ
เลย เวลาเดินก็จะตัวงอเพราะว่าเจ็บหน้าท้อง
น้อยด้านขวา

อาการป่วยอืน่ๆทีเ่กดิร่วมด้วยกบัโรคไส้ติง่
อักเสบคือ มักจะเป็นตัวร้อน 38-39 องศา มี
อาการท้องผกู เพราะล�าไส้หยดุเคลือ่นไหว และ
กินอาหารไม่ได้ จะมีอาการอาเจียนมาก คน
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O r a l  C a r e  ■  ‘Tooth Fairy’

ส า ร พั น . . . การฟอกสีฟัน
ตอนที่2

[อ้างอิงบทความจาก ทพ.ณัฐวุฒิ แก้วสุทธา]

ฉบบัทีแ่ล้วได้จ�ำแนกประเภทกำรฟอกสฟัีน
ทั่วไปกันไปแล้วนะคะ ฉบับนี้จะกล่ำวถึง

กำรเตรียมตัวก่อนรับกำรฟอกสีฟันค่ะ ผู้ป่วย
ที่ฟอกสีฟันต้องขูดหินปูนจนเหงือกไม่อักเสบ 
และต้องอุดฟันให้เรียบร้อยที่รอยผุ เพรำะเจล
ฟอกสีฟันอำจเข้ำไปที่รอยผุถึงโพรงประสำท
ฟันท�ำให้ปวด-เสียวได้ นอกจำกนี้รอยสึกด้ำน
คอฟันก็ควรปิดให้หมดก่อนกำรรับกำรฟอก
สีฟันด้วยค่ะ

ส่วนค�ำถำมทีว่่ำฟอกสีฟันนัน้อนัตรำยไหม 
จะเสยีวมำกไหม หรอืเมือ่ไรจะขำวนัน้ ตอบได้ว่ำ                                                             
ท�ำตำมทีท่นัตแพทย์แนะน�ำอย่ำงเคร่งครดั กไ็ม่
น่ำจะอันตรำยแต่อย่ำงใดค่ะ บำงครั้งอำจ
มีอำกำรเสียวขณะฟอกสีฟัน แต่เมื่อหยุด
ฟอก อำกำรจะค่อยๆดีขึ้นใน 2-3 วัน ส่วน
จะขำวได้เร็วแค่ไหนนั้น ก็ขึ้นกับสีฟันของเรำ
ก่อนฟอกด้วยว่ำคล�้ำแค่ไหน กำรฟอกสีฟันใน
แต่ละบุคคล จะมีผลกำรตอบสนองที่แตกต่ำง
กัน เนื่องจำก

1. ต�ำแหน่งสี ถ้ำสีอยู่ในเนื้อฟันจะฟอก
ยำกใช้เวลำนำนกว่ำ

2. ควำมเข้มและชนิดของสี  สีที่อ่อนจะ
ฟอกง่ำยและเรว็ สทีีต่อบสนองต่อกำรฟอกได้ดี 
จำกมำกไปน้อย คือ เหลือง เทำอ่อน น�้ำตำล
อ่อน เหลืองเข้ม น�้ำตำลเข้ม เทำด�ำ

ทั้งนี้สีที่ฟอกอำจกลับมำคล�้ำใหม่ใน 3-8           
ปีขึ้นกับสีของแต่ละบุคคลนะคะ ซึ่งถ้ำเรำกลับ
ไปฟอกใหม่จะขำวเร็วกว่ำครั้งแรก ส�ำหรับผู้ที่
อดุฟันก่อนฟอกสฟัีน สวีสัดอุดุทีม่สีเีหมอืนฟัน
เดิมจะไม่ซีดไปตำมกำรฟอก เมื่อฟอกจนขำว
แล้วสขีองฟันกับวัสดอุดุอำจไม่เหมอืนกันได้ ซึง่
ในกรณีนี้อำจต้องอุดใหม่เพื่อให้สีใกล้เคียงกัน
ค่ะ กำรฟอกสฟัีนทัง้ปำกรำคำประมำณ 6,000-
10,000.-บำท ขึ้นกับวิธีกำรของทันตแพทย์ 
และระดับรำคำของแต่ละคลินิคค่ะ
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ไ ล ฟ์   แ อ น ด์   ส ไ ต ล์  ■   ‘เจ แอลที’

ได้อ่านหนังสือพิมพ์แนวหน้าถึงเร่ืองกรม-
ควบคุมความประพฤติใช้เครื่องอีเล็คทรอ-

นคิส์ติดตามตวัส�าหรบันกัโทษ หรอืผูท้ีต้่องโดน
คุมประพฤติในกรณีติดยาเสพย์ติด หรือพวกที่
คดีไม่ร้ายแรง เช่น เมาแล้วขับ ซึ่งโทษจ�าคุก                                              
ไม่นาน หรือพวกที่ลดวันจ�าคุกแล้ว หรือ
เป็นเด็กและเยาวชน หรือผู้ที่ไดรับการฟื้นฟู
สมรรถภาพแล้ว

กรมควบคมุความประพฤตจิะเริม่ใช้ในเขต
กรุงเทพฯและในจังหวัดต่างๆอีกหลายจังหวัด 
โดยศาลจะตดัสนิสัง่ เครือ่งนีใ้นประเทศไทยใช้โดย                                                                 
ความร่วมมือของบริษัท สามารถ คอมเทค           
เรียกเครื่องนี้ว่า EM (Electronic Monitoring 
Devices) โดยจะให้เป็นค�าสั่งว่าห้ามออกจาก
บ้านเวลา 22.30-05.00น. เพ่ือไม่ให้ออกจาก
บ้านไปกินเหล้า หรือให้กลับบ้านก่อนเวลา 
22.30น. และพวกขบัรถเรว็ ห้ามขบัเรว็กว่า 80 
กม. เครือ่ง EM นีจ้ะส่งสญัญาณเตอืน พวกตดิ
ยาก็จะมีห้ามเป็นจุดๆว่าห้ามไปที่ใดบ้าง หรือ
ต้องอยู่บ้านห้ามไปไหน ระยะเวลาของการใส่
เครื่องนี้ประมาณ 15-30 วัน แล้วแต่โทษหรือ
ค�าสั่งของศาล

เครื่องนี้ถ้าเป็นภาษาฝรั่งมันก็คือ Cops 
Tracker for Prisoners มนัคอืระบบ GPS ท่ีเป็น
ก�าไลข้อเท้าของนกัโทษ แล้วมนัจะบอกได้ทนัที
ว่านักโทษนั้นอยู่ที่ไหน ออกนอกบ้านรึไม่ ไป

เขาไปไหนมาไหนอย่างไรบ้าง และถ้าท�าอะไร
อีกการจับกุมจะท�าได้ทันที เช่น ถ้าพวกที่ชอบ
กระท�าความผิดเรื่องเพศ เดินไปใกล้ระยะของ
โรงเรียน ผู ้คุมประพฤติจะทราบทันที และ
ติดตามหรือหยุดยั้งได้

อยากให้ได้เหน็ว่าเทคโนโลยสีามารถให้ความ                                                                            
เพลิดเพลินความสุข เช่น พวกทีวี เครื่องเสียง 
ให้การรักษาผู้เจ็บป่วย เช่น เครื่องช่วยชีวิต
ทางการแพทย์ ให้ในเรื่องการคมนาคม เช่น 
เครือ่งมอืต่างๆ บนเครือ่งบนิ รถ และเรอื กบั
การเรียนการสอนในโรงเรียน โดยเฉพาะการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และนี้ก็
คอืการใช้ประโยชน์อกีด้านหนึง่ ถ้าเราสามารถ
ควบคุมพวกที่ไม่ค่อยนิ่งเหล่านี้ให้ติดที่ได้ ก็คง
ช่วยสังคมเราได้มากทีเดียว

แต่ถ้าสามีไม่นิ่ง เราจะหาซื้อเครื่องแบบ
นี้มาใส่ข้อเท้าของพวกเขาบ้างดีไหมคะ? พอ
ใกล้อาบอบนวด บาร์ หรือผับ เครื่องนี้จะส่ง
สัญญาณให้ข้อเท้าเจ็บจะได้ไม่เดินไปใกล้

หรือคุณภรรยานักช็อป พอใกล้ห้างเครื่อง
ก็จะส่งสัญญาณ ท�าให้เข้าไปไม่ได้ จะได้ไม่
เสียเงิน

ดูถ้าจะมีประโยชน์ ใช้ได้กับคนทั่วไปที่
ควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะ

เครื่องอีเล็คทรอนิคส์

ติดตามตัว
ที่ๆอโคจรรึเปล่า ทั้งโลกขณะนี้ใช้ระบบ Track-
ing ทาง GPS ท�าให้เรารูถ้นน การค้นหาถนน
หนทางง่ายดาย แต่ใน USA. นั้นต้องใช้ระบบ                                                        
น้ีเน่ืองมาจากเดิมทีที่แคลิฟอร์เนียนั้น เกิดมี
ปัญหารัฐบาลขาดงบประมาณอย่างยิ่ง สภาพ
ห้องขังจึงเลวร้าย แออัด ศาลจึงตัดสินปล่อย
ผู้ต้องขังจ�านวน 50,000 คนออกจากห้องขัง 
ชาวบ้านชาวช่องวิตกทุกข์ร้อนมาก เพราะกลัว
บรรดาผู ้ต้องขังเหล่านี้จะกลับมาขโมยหรือ
ท�าร้ายประชาชนคนบริสุทธ์ิอีก เครื่อง GPS 
Tracking มันก่อเกิดจากระบบดาวเทียมที่
จะติดตามผู้ต้องขังเหล่านี้ให้อยู่เป็นที่ ห้าม
ออกไปไหน พวกนี้จะต้องอยู่ในที่ๆได้ก�าหนด
ไว้เท่าน้ัน ถ้าออกมามันจะส่งสัญญาณท�าให้มี
เสียงร้องเตือน หรือมีสัญญาณเตือนที่ข้อเท้า
ของนักโทษ ให้รู้ว่าออกมานอกที่กักกันแล้ว

ขอย้อนกลับมาเรื่องเทคโนโลยีนี้ ท�าให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐได้มาก ขณะเดียวกัน
ก็ไม่ต้องสร้างห้องขังขึ้นมากมาย เขาสามารถ
รับโทษอยู่กับบ้าน แต่ไม่สามารถออกไปก่อ
เหตุ จี้ ปล้น หรือกินเหล้า เสพย์ยาได้อีก และ
อุปกรณ์นี้สามารถเช็คได้ถึงการเดินทางไป
ไหนมาไหนของเขา และข้อส�าคัญคือ ไม่ต้อง
ให้รัฐต้องเลี้ยงดูให้เขากินอยู่อีกด้วย และข้อ
ส�าคัญส�าหรับผู้ท่ีได้รับการปล่อยตัวแล้ว ยัง
เป็นการคุมประพฤติเขา โดยสามารถรู้ได้ว่า

45L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



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

เที่ยวนี้เป็นเรื่องที่ดี-ดี--เกี่ยวกับสุขภาพโดย
เฉพาะ เพราะน้องนุง่ผูข้ยนัหาเรือ่งราวทีน่่า

สนใจมาใส่ไว้ให้ในตู้รับจดหมายมีบันทึกก�ากับ
มาว่า ด้วยห้วงเวลานับจากน้ีไปได้ย่างเข้าสู่
เทศกาลเฉลมิฉลองกนัแล้ว จงึขอเน้นด้วยเรือ่ง
ราวที่เกี่ยวกับสุขภาพอันเนื่องมาจากอาหาร
การกินเป็นหลัก ซึ่งสามเรื่องหลักท่ีผมคัดมา
เผยแพร่นี้ได้มาจากต่างที่ ต่างทาง ซึ่งได้แจ้ง
ให้ทราบถึงที่มาที่ไปด้วยแล้ว และขอขอบคุณ
เรือ่งราวด-ีด-ี-ทัง้หลายนีไ้ว้ ณ ทีน่ีอ้กีครัง้ครบั

กบัเทีย่วนี ้มเีรือ่งอะไรบ้าง-ถดัจากบรรทดั
นี้ไป, เข้าเรื่องกันเลย

5 อาหารดีๆ 
ที่ไม่ควรกินเยอะไป

จากประโยคที่บอกต่อๆกันมาว่า กินผัก
เยอะๆจะได้มีสุขภาพดี กินผลไม้เยอะๆ

แล้วจะได้ผิวสวยๆนั้น บางทีก็อาจจะไม่เป็น
เช่นนั้นเสมอไปแล้ว เพราะบอกเลยว่าไม่ว่า
อาหาร ผัก ผลไม้นั้น จะมีประโยชน์มากมาย
สักแค่ไหน แต่ถ้ากินมากไป ก็มีผลเสียด้วยกัน                                               
ทั้งนั้น

แต่การได้รับปริมาณวิตามิน-ซี มากเกิน
ไป มากกว่า 500 มิลลิกรัมต่อวัน ต่อเนื่องกัน
เป็นระยะเวลานาน สามารถท�าให้เกิดนิ่วใน
ไตได้ รวมถึงหากรับประทานวิตามิน-ซี มาก
เกิน 1,000 มิลลิกรัม ยังอาจท�าให้เกิดอาการ
ท้องเสีย และหากทานตอนท้องว่าง ก็อาจเกิด
การระคายเคืองในทางเดินอาหาร เนื่องจาก
ความเป็นกรดของวิตามิน-ซี ทั้งยังอาจเกิด
อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือถึงขั้นคล่ืนไส้ 
อาเจียนได้ด้วย

3. ทูน่า ปลาทะเลน�้าลึก หนึ่งในอาหาร
ทะเลมีไขมันและคอเลสเตอรอลต�่า มี DHA 
(Docosahexaenoic Acid) ซึ่งมีประโยชน์
โดยตรงกับสมอง ช่วยบ�ารุงเซลล์สมอง และ
เสริมสร้างความจ�า

แม้ปลาทูน่าจะมีคุณประโยชน์สูง แต่
ส�าหรับส�าหรับสตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก และหญิง
ที่เพิ่งคลอด ควรหลีกเล่ียงหรือรับประทานแต่
น้อย ประมาณ 3 ก้อนส�าหรับไลท์ทูน่า หรือ 1 
กระป๋องส�าหรับทูน่าขาว เพื่อป้องกันอันตราย
จากสารปรอท เพราะทนู่ามสีารปรอทอยูใ่นเนือ้
ปลาเอง ถ้ากินมาก อาจท�าให้มปีรอทสะสมมาก

1. มะละกอ ผลไม้ด ีมปีระโยชน์มากมาย 
ไขมนัและคอเลสเตอรอลน้อย และยงัดต่ีอระบบ
ขับถ่าย จึงมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการลด                 
น�า้หนกัเป็นอย่างมาก และแน่นอนว่าเมือ่ระบบ
ขับถ่ายดีข้ึน โรคต่างๆที่เก่ียวกับระบบย่อย
อาหารนัน้กพ็ลอยจะบรรเทาลงไปด้วย

การจะกินมะละกอเป็นผลไม้ลดน�้าหนักจึง
ไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วงแต่อย่างใด แต่ก็ควรกิน
ในปรมิาณทีพ่อเหมาะ ไม่มากจนเกนิไป เพราะ
ถ้ากินมากเกินไปมะละกออาจท�าให้คุณมีผิวที่
เหลืองขึ้นได้ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ

และนอกจากนีม้ะละกอยงัมวีติามนิ-เอ สงู 
ถ้ากนิมากไป มคีวามเสีย่งต่อกระดกูและข้อต่อ 
อาจมีอาการเบื่ออาหาร เซื่องซึม นอนไม่หลับ 
กระวนกระวาย ผมร่วง ปวดศีรษะ ท้องผูก

2. ส้ม ใครๆกร็ูว่้ากนิส้มเยอะๆแล้วจะช่วย
ให้ผวิด ีระบบขบัถ่ายด ีเพราะส้มจดัเป็นผลไม้
ประเภทหนึง่ทีมี่วติามนิ-ซ ีสงูมาก ซึง่วติามนิ-ซี 
มปีระโยชน์หลายอย่าง ทัง้เสรมิสร้างภมูคิุม้กนั
ให้ร่างกาย, ป้องกันอนุมูลอิสระ, ต่อต้านโรค
หวัใจ, ช่วยให้สขุภาพเหงอืกแขง็แรง ทัง้ยงัโด่งดงั                                                          
เรื่องบรรเทาอาการหวัด
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เกนิไปในร่างกาย อาจท�าให้เกดิผลเสยีต่อระบบ
ประสาท เช่น การตายของเนือ้สมองบางส่วน  

4. กะหล�่าปลี ผักยอดฮิทของอาหารสุด                                              
แซ่บอย่างส้มต�าที่ดับเผ็ดได้ดี ซึ่งอันที่จริง
กะหล�่าปลีนั้นมีประโยชน์มากมาย แต่ทว่า
การกินกะหล�่าปลีดิบมาก  อาจเป็นปัญหากับ
สุขภาพในระยะยาว

พืชตระกูลกะหล�่าทุกตัว จะมีคุณสมบัติใน
การป้องกนัและยบัยัง้การเกดิมะเรง็ได้ในหลาย  
ส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งล�าไส้ใหญ่ 
กระเพาะอาหาร เต้านม มดลูก รังไข่ และยังมี
ฤทธิใ์นการขับสารพษิออกจากร่างกายได้ แต่ถ้า
คุณรับประทานกะหล�า่ปลีเป็นประจ�า ก็จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพของตับให้ท�างานดีขึ้น

แต่ในขณะเดียวกัน ในกะหล�่าปลีก็มีสาร 
Goitrogen อยู่มาก ซึ่งสาร Goitrogen น้ีจะ
ไปกนัไม่ให้ต่อมไทรอยด์จบัไอโอดนีไปสร้างเป็น 
Thyroscine ส่งผลจะท�าให้เกดิโรคคอหอยพอกได้

หากชอบกินกะหล�่าปลีประจ�า ควรกิน
กะหล�่าปลีสุกจะดีกว่ากินกะหล�่าปลีดิบ เพราะ
สาร Goitrogen นีจ้ะถกูท�าลายได้โดยการท�าให้
สุก ดังนั้นควรท�าให้สุก และกินแต่พอดี

5. น�า้ แม้แต่น�้า ก็ไม่พ้นจากข้อครหานี้ไป
ได้…จริงอยู่ท่ีน�้าเป็นส่ิงที่ร่างกายคนเราขาด
ไม่ได้ แต่การดื่มน�้ามากเกินวันละ 6-7 ลิตร 
จะเสี่ยงเกิดอาการไฮโปแนทรีเมีย สมองบวม
จนเสียชีวิตได้

การดื่มน�้ามากไปจะท�าให้ร่างกายได้รับ
น�้าปริมาณมากเกินไปในเวลารวดเร็ว ท�าให้
เกิดภาวะน�้าเกิน หรือน�้าเป็นพิษ และน�้าจะมี
ผลให้ธาตุโซเดียมในเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว 
ร่างกายจะรักษาสมดุลน�้าระหว่างนอกเซลล์
และภายในเซลล์ไม่ได้ ท�าให้เซลล์บวมและท�าให้
ช็อก อาจกระตุกหรือชัก สมองบวม ปอดบวม 
หมดสติและเสียชีวิตได้

เพราะฉะนัน้ดืม่ในปรมิาณทีเ่หมาะสมตาม
ปกติที่วันละ 6-8 แก้ว หรือประมาณ 2 ลิตร 
ดื่มอย่างพอเหมาะพอควร ก็เพียงพอส�าหรับ
ร่างกายแล้ว

ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าตั้งอยู ่ในพื้นฐานของ
ความพอดีแล้ว ยังไงก็เป็นส่ิงดีต่อตนเองอยู่
เสมอ

บทความข้างต้น น้องผู้ Fwd มาให้บอกว่า
ได้มาจาก emaginfo.com ครับ

10 เคล็ดวิธี
กินปิ้งย่างปลอดภัย 
ไม่ต้องกลัวมะเร็ง

นี้, เป็นบทความดีๆของ นพ.กฤษดา 
ศิรามพุช ที่พบเห็นจาก ‘ผู ้จัดการ

ออนไลน์’ ครับ
ในวันครอบครัวหรือวันที่พาตัวเองออกไป

เทีย่วท่ามกลางฤดทูีอ่ากาศฉ�า่เยน็สบาย หลาย
ท่านนกึถงึกจิกรรมการรบัประทานแบบสนกุ มี
สีสัน อย่างการกินอาหารปิ้งย่างนะครับ

ฝรั่งเรียก “ฤดูบาบีคิว”
แต่บ้านเรามีทุกฤดู (แฮ่)
ซึ่งทุกปีผู้เชี่ยวชาญอาหารของเขาจะออก

มาเผยเทคนิคกินกันให้สนุกทีเดียวครับ ส่วน
ของไทยเรา พวกเราคุ้นชินกับอาหารปิ้งย่างที่
แสนอร่อยอยู่แล้ว โดยเฉพาะน�้าจิ้มที่มีหลาก    
รสแซ่บถูกปากคนไทย ในแบบที่ต่างจากซอส
บาบีคิวของฝรั่ง

หลายท่านที่ระวังสุขภาพอาจเป็นห่วง
อนามยัของลกูหลานจากการกนิอาหารประเภท
นี้ครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะมีการศึกษา
ยืนยันเช่นกันว่าการ “รับประทานบ่อย” เกิน
ไปมีผลร้ายต่อสุขภาพ

เพราะการปิ้งย่างเนื้อสัตว์แต่ละครั้ง จะให้
สารเคมทีีร่่างกายไม่ปรารถนาแต่ว่ามะเรง็ชอบ
อยู่ หลักๆคือ

- PAHs
- HCAs
สองตัวนี้เป็นกลุ่มสารระดับ “ดาวร้าย” ที่

ท�าลายสุขภาพในระดับลึกทีเดียวครับ ลึกถึง
ขนาด “ดีเอ็นเอ” ซึ่งเป็นอณูจิ๋วที่คุมร่างกาย
เรารวมถึงการเกิดเนื้องอกและมะเร็งด้วย นี่
คือกลไกในระดับลึกที่เผยให้เห็น “ความเส่ียง” 
ก�าเนิดมะเร็งจากเคมีของการปิ ้งย่างครับ 
(Cancer Science 2004; 95 (4): 290-299)

ซึ่งไม่ได้ห้ามรับประทานนะครับ ยังอยาก
ให้ท่านที่รักมีความสุขกับของโปรดอยู่ แค่ขอ
ให้ดูป้องกันความเส่ียงโดยเทคนิคง่ายๆ ดัง
ต่อไปนี้ครับ

ก่อนหม่ำ�ปิ้งย่�ง 
ให้สร้�งเกร�ะป้องกัน 

1. เลือกเน้ือ เริ่มจากการเลือกเนื้อของ
โปรดควรเน้นที่ประโยชน์ และพบกับครึ่งทาง
คือ ให้ “อร่อย” ด้วย

ควรระวังเนื้อแปรรูปอย่างไส้กรอกแดงๆ, 
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เบค่อน, แฮม, แหนม, สแปม, ซาลามี ่(แหนม
ฝรั่ง), กุนเชียง (บางท่านเอามาย่างไฟอ่อนๆ
ทาน) ซึง่เนือ้เหล่านีม้สีทิธิเ์สีย่งเคมมีะเรง็กลุม่ 
“ไนไตรต์” ทีม่าจากดนิประสวิทีท่�าเนือ้แดงครบั

2. ลดเนื้อแดง ให้นึกถึงหลักเลือกเนื้อ
ง่ายๆ ว่าให้ “มันน้อย” เข้าไว้ คือ ไขมันต้อง
ไม่มากไป เพราะไม่ดีต่อสุขภาพแล้วยังสร้าง
เป็นเคมีเร่งมะเร็งเวลาปิ้งย่างได้อีก โดยเน้ือ
แดงมักมากับไขมันครับ อาทิ เนื้อหมู, วัว, 
แกะ และเป็ด แต่ถ้าจ�าเป็น ให้เลือกไม่ติดมัน
และเลาะหนัง

ส่วนเนื้อที่ดีคือ เนื้อปลาและไก่ครับ
3. เก็บเนื้อให้ดี การเก็บรักษาเนื้อต่างๆ 

ทีจ่ะเอามาย่าง เพือ่ให้ลดความเสีย่งเชือ้ไส้เน่า, 
เชื้อปวดท้อง, เชื้อหูดับ, และอีกมาก

โดยเพือ่ไม่ให้เนือ้ของท่านกลายเป็นสวนสตัว์                                                                             
ย่อมๆ ผูรู้ท่้านว่าให้เกบ็ไว้ในตูเ้ยน็ท่ีอณุหภมูติ�า่
ราว 4 องศาเซลเซียส จะท�าให้ไม่เสยีรสของเนือ้ 
และลดความเสีย่งเชือ้ปนเป้ือนครบั

4. หมักด้วยสมุนไพร ใช้การ “หมัก” ช่วย
ได้ครับ

โดยการหมักเนื้อในเคร่ืองปรุงสุขภาพ 
อย่างน�้าส้มสายชู, น�้ามะนาว, สับปะรด, 
กระเทียม, ใบสะระแหน่, หรือโรสแมรีแบบ
ฝรั่ง ซึ่งพบว่าช่วยลดการสร้างสารก่อมะเร็ง
เนื้อ (HCAs) ได้อย่างน่าประทับใจถึง 96% 
โดยหมักราว 30 นาที

5. ทาน�้ามันลดเสี่ยงไหม้ เพราะเน้ือไหม้
เป็นสัญญาณอันตรายของมะเร็ง เพราะสาร
เคมีที่ไม่พึงประสงค์อย่าง HCAs ที่มีผลลึกถึง
ยีนที่คุมร่างกายจะออกมา……

โดยเทคนิคหนึ่งคือ ลูบไล้เนื้อก่อนปิ้งด้วย
น�้ามันก่อนให้มันสัมผัสกับเตาไฟ เพื่อลดเสี่ยง
รอยไหม้ตรงจุดสัมผัสครับ

6. อย่าใช้ไฟแรง โดยให้ทิ้งระยะห่าง
ระหว่าง “เนื้อ” กับ “ไฟ” หรือแหล่งให้ความ
ร้อนก�าลังพอดี ถ้ามีถ่านคุอยู่ข้างใต้ก็ขอให้
เทคนคิง่ายคอื “เกลีย่ถ่าน” ให้แผ่ออกไปก�าลงัดี

ส่วนที่ส�าคัญที่มองข้ามไม่ได้อีกประการ
คือ “ชนิดถ่าน” ที่ควรเลือกให้ปลอดภัยไม่
ท�าลายธรรมชาติ ในเมืองนอกแนะให้ใช้ไม้
อย่างฮิกกอรี

7. ให้แน่ใจว่าสุก ผู้เชี่ยวชาญฝร่ังท่านว่า
ให้ใช้ “เทอร์โมมิเตอร์” วัดอุณหภูมิว่าสุกถึง
เนื้อในจริง แต่เชื่อว่าท่านที่รักไม่สะดวกแน่ถ้า
รับประทานนอกบ้าน

ดงันัน้เทคนคิง่ายๆคอื ให้ป้ิงเนือ้ทีไ่ม่หนา

เกนิไป ก่อนกนิหัน่ดขู้างในก่อน และตอนเสร์ิฟ
ถ้าไม่แน่ใจหรอืเหน็ยงัแดงอยู ่กข็อให้เขาท�าให้
สุกอีกครั้งเถิดครับ

8. ปิ้งผัก-ผลไม้บ้าง ปลอดมะเร็งแน่ แค่
ล้างให้สะอาดดก่ีอน เพราะผกัผลไม้ไม่ใช่โปรตนี
ทัง้ก้อนทีโ่ดนความร้อนแล้วเปล่ียนเป็นสารก่อ
มะเร็ง (HCAs)

ดังน้ันการย่างผักและผลไม้จึงสบายใจ
สบายสุขภาพกว่าย่างเนื้อ นอกจากนั้นยังช่วย
ให้เส้นใยและสารต้านมะเร็งที่เข้าไปช่วย “ล้าง
พิษ” จากของย่างให้ด้วยครับ

9. ตัดทิ้งส่วนมัน เพราะส่วนไขมันคือ
โรงงานผลิตมะเร็ง จ�าง่ายๆว่า ไขมันเมื่อโดน
ความร้อนจะกลายเป็นสารเคมีร้ายอย่างอื่น 
(PAHs) ซึ่งมาจากมันที่หยดแหมะลงไปโดนไฟ
แล้วระเหยขึ้นมาจับเนื้ออีกที

ดังน้ันการ “ตัดมัน” จึงเท่ากับตัดไฟแต่
ต้นลมก่อนครับ

10. ให้หมั่นพลิก ต้องกลับข้างอาหารปิ้ง
ย่างบ่อยๆครับ แล้วจะช่วยลดความเสี่ยงได้ 
การกลับเนื้อย่างบ่อยๆท�าให้ไม่เส่ียงต่อการ
ไหม้เป็นรอยประทับที่รับประทานบ่อยๆไม่ดี

บรรดาเนือ้ย่างทีม่รีอยไหม้สวยเป็นตาราง
น่ากิน แต่ก็ขอให้ระวังอย่าอร่อยเพลินไปนะครบั

อาหารปิ้งย่างเป็นของอร่อย แต่ขออย่า
บ่อยเกินไปนะครับ นอกจากนั้นแล้วการ 
“ท�าความสะอาดอุปกรณ์” ที่ใช้ปิ้งย่างก็ส�าคัญ
ครับ โดยต้องให้ปลอดจากคราบไหม้ รอย
ด�า และสิ่งตกค้างปนเปื้อนทั้งหลาย รวมถึงที่
คีบเนื้อและอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสเนื้อทั้งหลาย
ด้วยครับ

ซึง่บางเทคนคิเป็นแบบฝรัง่ จงึขออนญุาต
ปรับให้ท�าง่ายเหมาะกับบ้านเราหน่อยครับ 
เคลด็ลบัทัง้หลายนีจ้ะช่วยลดความเสีย่งได้ และ
ท�าให้ท่านสบายใจในทุกขณะที่รับประทาน ยัง
คงอิ่มเอมเติมเต็มความสุขได้เช่นเดิม
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10 สัญญาณฟ้อง
ว่าร่างกายกำาลังอ่อนแอ

รู้
ได้อย่างไรว่าร่างกายของเราก�าลังขาด
สารอาหารชนิดใดอยู่?

10 สัญญาณเตือนต่อไปนี้ จะชี้ให้ทราบว่า
ร่างกายของเราก�าลังขาดสารอาหารชนิดใด

สัญญาณที่ 1 มองไม่เห็นในท่ีแสงน้อย 
ตาแห้ง

สารอาหารที่ขาด: เบต้าแคโรทีน ช่วยใน
การมองเห็นและช่วยระบบภูมิคุ้มกัน

แหล่งอาหาร: ผลไม้สีเหลืองและส้ม นม 
ผักใบเขียว

สัญญาณที ่2 อ่อนเพลยี เครยีด เหนบ็ชา 
เบื่ออาหาร

สารอาหารที่ขาด: วิตามิน-บี ช่วยสร้าง
โปรตีน สร้างเมด็เลือดแดง ต้านอาการเหนบ็ชา 
บ�ารุงประสาท

แหล่งอาหาร: ข้าวซ้อมมือ นม ไข่ ถั่ว 
ปลา เนื้อสัตว์

สัญญาณที่ 3 เลือดออกตามไรฟัน เป็น
หวัดง่าย เหงือกอักเสบ

สารอาหารที่ขาด: วิตามิน-ซี ช่วยให้หลอด
เลือดแข็งแรง ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และ
เสริมสร้างภูมิต้านทาน

แหล่งอาหาร: ผลไม้รสเปรี้ยว ผักใบเขียว
สัญญาณที่ 4 พบภาวะกระดูกพรุน การ

หดตัวของกล้ามเนื้อและหัวใจผิดปกติ
สารอาหารท่ีขาด: แคลเซียม ช่วยรักษา

กระดกูและฟัน ช่วยการหดเกรง็ตวัของกล้ามเนือ้ 
และหัวใจ

แหล่งอาหาร: เนือ้สตัว์ ไข่แดง หอยนางรม 
ถั่ว ผักใบเขียว นม ปลาตัวเล็ก

สญัญาณที ่5 โลหิตจาง แผลหายช้า เส้น  
เลือดด�าขอด

สารอาหารที่ขาด: วิตามิน-อี เป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ บ�ารุงผิว ประสาทและกล้ามเนื้อ 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

แหล่งอาหาร: เนื้อสัตว์ ผักใบเขียว ถั่ว 
ธัญพืช เมล็ดพืช น�า้มันพืช

สัญญาณที่ 6 ซีด เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย 
หัวใจเต้นถี่ ติดเชื้อง่าย

สารอาหารทีข่าด: ธาตเุหลก็ เป็นส่วนส�าคญั
ของฮีโมโกลบิน ส่วนประกอบของเอ็นไซม์                                                         
และสารภูมิคุ้มกันในเซลล์

แหล่งอาหาร: ตับ ม้าม เนื้อสัตว์ ไข่แดง 
หอยนางรม ถั่ว ผักใบเขียว

สญัญาณที ่7 แผลหายช้า รบัรูก้ลิน่รสได้
ไม่ดี เป็นโรคผิวหนังบ่อย

สารอาหารทีข่าด: แร่ธาตสุงักะส ีช่วยในการ
เตบิโตของเซลล์ ระบบภมูคิุม้กนั การรบักลิน่

แหล่งอาหาร: เนื้อสัตว์ อาหารทะเล เนย
แข็ง ถั่วเปลือกแข็ง จมูกข้าวสาลี

สัญญาณที่ 8 กล้ามเนื้อเกร็ง กระวน-

กระวาย สับสน
สารอาหารทีข่าด: แร่ธาตแุมกนเีซยีม เสรมิ

การสร้างกระดกูและฟัน สร้างพลงังาน ควบคมุ
การท�างานของหวัใจและคลายกล้ามเนือ้

แหล่งอาหาร: ธัญพืช ถั่วเปลือกแข็ง ผัก
ใบเขียวเข้ม หอย

สัญญาณที่ 9 เป็นโรคกระดูกอ่อนและ
ฟันผุ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ท้องผูก

สารอาหารทีข่าด: วติามนิ-ด ีช่วยดดูซมึแร่
ธาตุ โดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัส

แหล่งอาหาร: ตับ นม ไข่แดง เนย
สัญญาณที่ 10 ผิวหนังแตก สะเก็ดรอบ

จมูก ผมร่วง ผมเปราะ เบื่ออาหาร คลื่นไส้
สารอาหารที่ขาด: ไบโอติน (วิตามิน-เอช) 

ช่วยเผาผลาญอาหาร ผลิตกรดไขมันเพื่อ
สุขภาพผิวและเส้นผม

แหล่งอาหาร: ถัว่เหลอืง ตบั ธญัพชืไม่ขดัสี 
ดอกกะหล�า่ สัตว์ปีก

หากท่านมีอาการบางอย่างตามที่กล่าว
มาข้างต้น ควรหันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้น 
และรับประทานอาหารให้ตรงกับสารอาหาร
กลุ่มที่ก�าลังขาด รวมทั้งพยายามรับประทาน
อาหารให้ครบ 5 หมู ่พร้อมออกก�าลงักาย เพือ่
สุขภาพที่แข็งแรง

บทความชิน้นีไ้ด้มาจาก ‘เดลนิวิส์ ออนไลน์’ 
ซึ่งแจ้งว่าเป็นข้อมูลจาก ‘เมก้า วีแคร์’ ครับ
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เรื่องของเรื่องมันเริ่มจากช่วงสายของวัน
หนึ่ง มีเสียงเรียกลอยลมมาทางเซลลูลาร์ 

ปลายเสียงจากอีกด้านที่ไม่รู้ว่าอยู่ไกลแค่ไหน 
แต่ได้ยินว่าใกล้เหมือนพูดคุยอยู่ข้างๆส่งเสียง
มาพร้อมค�าถาม ว่ากลางวันนี้กินอะไรกันไหม, 
จะได้ผ่านไปรบั เหลอืบดนูาฬิกาก่อนให้ค�าตอบ
เห็นเข็มสั้น ยาว ท�ามุมแหลมกันบนหน้าปัด
ด้านซ้ายค่อนไปข้างบน อีกชั่วโมงกว่าๆก็จะ
เทีย่งแล้ว เลยปฏเิสธไป แต่กม็คี�าถามกลบัพ่วง
ท้าย ว่าจะไปกินกันที่ไหน

คู่สนทนาตอบกลับมาสั้นๆว่าจะไปแหลม
เกตุ ก็เลยย�้าอีกครั้งว่าไปเถอะ แต่ถึงแล้วโทร
บอกด้วยละกัน

คือเป็นประโยคทิ้งท้ายตามความเคยชินท่ี
ออกจะติดห่วง ยามได้ยินว่าใครจะขับรถออก
นอกเมืองไปไหนๆจะใกล้หรือไกล ก็ช่าง ขอ
ให้ได้รู้ว่าไปถึงที่หมายเรียบร้อยแล้ว ก็พอจะ
สบายใจได้อยู ่ และคู ่สนทนานั้นระยะหลัง
ได้ข่าวอยู่บ่อยครั้ง ว่ามักจะต้องออกไปดูไซท์
งานละแวกหัวเมืองชายฝั่ง ริมทะเล อย่าง
ชะอ�า หัวหิน อยู่เนืองๆ บางคราวก็ไปถึงแถบ
ชายทะเลเมืองจันท์ ซึ่งเที่ยวน้ีก็คิดว่าคงจะไป
ละแวกแหลมสงิห์ อ่าวคุง้กระเบน หรอืไม่กห็าด
เจ้าหลาว แล้วก็คงแวะหาอะไรกินกันแถวๆ

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

ศรีราชาที่ ‘แหลมเกตุซีฟู้ด’ เป็นแน่
เอ่ยถึงช่ือ ‘แหลมเกตุซีฟู้ด’ นี่ ท�าให้นึก

ย้อนไปถึงยุคสมัยที่ยังอยู่ร่วมขบวน ‘เย่อกับ
ปลา’ ซี่งมักจะไปลงเรือเข้าหาหมายละแวก
แสมสาร เกาะครามใหญ่ อยูแ่ทบทกุเดอืนเมือ่
สกักว่าสามสบิปีมาแล้ว แม้ตวัเองจะมไิด้พสิมยั
กีฬาทางน�า้ประเภทนี้นัก แต่ก็ชอบร่วมไปด้วย
เพื่อเอาบรรยากาศ ‘ย้ายที่กินเหล้า’ เป็นหลัก 
และแทบทุกครั้งที่เข้าศรีราชาเพื่อรองท้องก็
มักจะชวนกันไปแต่งโต๊ะกันที่ ‘จ๊ัวหลี’ กระทั่ง
มาหลังๆมีพรรคพวกบางรายชวนให้ไปลอง 
‘แหลมเกตุซีฟู้ด’ ดูบ้าง สุดท้ายแวะศรีราชา                                               
คราใดก็ ได ้พึ่ งพาอาศัยสองร ้านนี้แหละ      
เป็นหลัก

กระทั่งหัวขบวน ‘เย่อกับปลา’ อพยพลง
ไปอยู่ทางทะเลปักษ์ใต้นั่นแหละ ก็เลยห่างๆ
กันไป โดย ‘จั๊วหลี’ นั้นยังพอได้เจอกันบ้าง 
เพราะย้ายออกมาอยู่ด้านนอกเมืองริมถนน
สายทางหลวง แต่กบั ‘แหลมเกตซุฟีูด้’ นี ่แทบ
จะเลือนกันไปเลย

จนมาได้ยินช่ือแหลมเกตุอีกครั้งดังที่เล่าสู่
ให้ฟังข้างต้นนั้นแหละครับ

ย้อนกลับไปที่วันข้างต้น (ต่อ) หลังหยุด
สนทนากนัสกัใกล้ๆชัว่โมง ผมเริม่คดิว่ากลางวนั                                                                               

จะกนิอะไรด ีเพราะเมือ่เช้ามวัแต่วุน่ๆไม่มอีะไร
ได้ติดท้องแม้แต่กาแฟสักถ้วย ร�่าๆว่าจะเดิน
ไปสั่งอะไรแบบ ‘สิ้นคิด’ กินตามความเคยชิน 
เสียงจากเครื่องมือสื่อสารก็ดังรัวขึ้น เห็นชื่อ
ผู้ที่เรียกเข้ามาก็ให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือ
เปล่า เพราะยังไม่ทันถึงชั่วโมงดี โทรกลับมา
แล้วนี่ กดปุ่มรับเสร็จยังไม่ทันจะเอ่ยปากถาม 
ก็มีเสียงแทรกเข้ามาก่อนว่า-ถึงแล้วนะ-- 

ตอนนัน้จ�าได้แต่ว่าร้อง-เฮ้ย, พร้อมอทุาน
เป็นค�าถามท�านองว่าไหงเรว็นกัล่ะ ยงัไม่ทนัถึง
ชั่วโมงขับรถยังไงไปกันถึงศรีราชาแล้ว--ตานี้
ถึงคราวคู่สนทนาตอบกลับมาพร้อมเสียงงงๆ
บ้าง-ว่า, ศรีราชาอะไรอ่ะ--งง--  

ก็เลยถามแกมย�้าไปว่า-ไหนบอกจะไปกิน
กันที่แหลมเกตุไม่ใช่เหรอ-ทางโน้นตอบกลับ
มาว่า-ก็ใช่น่ะซ ีนีน่ัง่อยูใ่นร้านแล้ว, แล้วพดูถึง
ศรีราชาอะไร นี่ ‘แหลมเกตุซีฟู้ด’ ที่ตึก Rain 
Hill ปากซอยสุขุมวิท 47 นะเฟ้ย!!!

(ตัดมาฉากจบ, ที่หลังจากนั้นประมาณ
สองสัปดาห์ผมถูกพามายันให้เห็นกับตา ว่า 
‘แหลมเกตุซีฟู้ด’ อยู่ที่นี่จริงๆ)

ใช่จริงๆครับ แต่ร้านที่กรุงเทพฯ นี่ เป็น 
Gen II ที่มาท�าตลาดแบบคนรุ ่นใหม่ ใน
ลักษณะบุฟเฟ่ต์ ซีฟู้ด คิดราคา Net ที่คนละ 
499.-บาท/90 นาที มีเมนูให้เลือกส่ังได้ไม่อั้น
กว่า 20 รายการ อาทิ ปลากะพงทอดน�้าปลา, 
กุ้งอบเกลือ, หอยนางรมสด. หอยแมลงภู่อบ, 
หอยแครงลวกจ้ิม, ย�าทะเลบกุ, ทะเลบกุลวกจ้ิม, 
ต้มย�าทะเลบุก, กรรเชียงปูผัดผงกะหรี่, หมึก
นึ่งมะนาว, ลูกชิ้นปลาอินทรีย์ลวกจิ้ม, หมึก
ผัดไข่เค็ม, น�้าพริกไข่ปู, กุ้งแช่น�้าปลา, เกี๊ยว
กุง้ทะเล, ทอดมนัปลา, บรอ็คโคลผีดักุง้, ส้มต�า
นางฟ้า, กะหล�่าปลีทอดน�้าปลา, หมูค�าหวาน, 
ข้าวผัดก้ามปู เป็นต้น พร้อมเครื่องดื่มชา                                             
ดอกไม้เย็นๆ และของหวานไอศครีมแท่งอีก
ต่างหาก 

ไปลองมาแล้วครับ ต้องบอกว่าคุ้มสุดคุ้ม
จริงๆ ถามไถ่ได้ความว่ายังยืนราคาและยังยืน
ระยะด้วยเมนูนี้ไปเรื่อยๆ แถมยังมีสลับสับ
เปลี่ยนหมุนเวียนหน้าใหม่ๆมาให้ลิ้มชิมกัน
อีกเป็นระยะๆไป

หากคุณก�าลังหาอาหารทะเลกินในราคาที่
ก�าหนดได้ ด้วยปริมาณที่ไม่อั้น (หากกระเพาะ
รับไหว) อีกทั้งยังไม่ไกลเกินใจกลางกรุงล่ะก้อ, 
ขอแนะน�าแบบ 2-Thump Up เลยครับ-เด็ด
ขาดสุดคุ้มจริงๆ--

แหลมเกตุซีฟู้ด
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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: conice@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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