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Life Entertainment เป็น
สื่อสัม พันธ์สรรสร้างวงการ
เครื่องเสียง จัดท�าขึ้นเป็น
ประจ�าทุกสองเดือน เพื่อ
จ่าย แจก ให้แก่สมาชิกและ                      
ผู้สนใจ โดยมิได้คิมูลค่า 
บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถ 
สมัครเป็นสมาชิกได้โดยแจ้ง
ความจ�านงไปยัง...

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

บรษิทั โคไน้ซ์ อเีลค็โทรนคิ จ�ากดั

เลขที ่4 ซอยวภิาวดีรงัสิต 2 แยก 2
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: conice@conice.co.th

รับข้อมูลข่าวสารของ 
Conice ผ่าน LINE@Conice 
โดยสแกน QR Code

ฝนมาแล้ว เมื่อเด็กดิฉันเคยร้องเพลงนี้ที่
โรงเรียน

 วสันต์นั้นมาแล้ว
 มาอยู่ที่ภูผา มาอยู่ที่ทุ่งนา
 มาอยู่ที่บ้านเรา
 ดีใจจริงๆนะคะที่วสันต์มาแล้ว เพราะแม้จะมี

ปริมาณน�้าที่รอการระบายอยู่มากมาย แต่ก็ชุ่มชื่นใจนะคะ 
จากบ่อที่แห้งมาก เต่าและปลาที่ทนน�้าน้อยจนร้อนจัดและ
น�้าขาดออกซิเจน ตอนนี้ก็มีมากมาย ฝูงเต่ากลับมาว่ายวน
อยู่ในน�้าอีก มีความสุขกันถ้วนหน้า รวมทั้งตัวเงินตัวทอง

ส วั ส ดี ค่ ะ ท่ า น ส ม า ชิ ก

บ ท ค ว า ม

 14	 สามเรื่อง	สามรส

	 16	 MQA	คืออะไร?

ป ร ะ จ ำ ฉ บั บ

 3	 หมายเหตจุาก	บ้ า น ท ว า ท ศ ิน

 4 ที่เห็นและเป็นไป

	 6	 จากโชว์รูม

	 9	 ประดิทินกรุงเทพฯ

 12 New Products

 20 Custom File

	 32	 เฮลธ์	แอนด์	แคร์

 34 Oral Care  ■ NHT C-3

ที่เริงร่าออกมา make love อวดมนุษย์โดยไม่อายสายตาหรือไม่แคร์สื่อเลยค่ะ
 บ้ า น ท ว า ท ศิ น ก็เริงร่ารับลมฝน งาน Electronica ที่พารากอนก็มีผู้ไปแวะเวียน                                                                                     

มากมายเลยนะคะ
 ส่วนที่ระยองเราจัดครั้งแรกค่ะ น้องๆจากบริษัทที่ไปกันก็ได้พูดคุยกับพี่ๆชาวระยองกัน

มากหน้าหลายตาเช่นกันค่ะ
 เดือนสิงหาคม เราก็มีอีเวนท์ที่ร้านวิชชุสิน หาดใหญ่ จ.สงขลา พี่น้องที่อยู่ละแวกนั้น

และจังหวัดใกล้เคียงแวะไปพบปะเราได้นะคะ ที่บูท Conice สินค้าราคาพิเศษมากมาย อย่าลืม
นะคะ 1-7 สิงหาคมนี้ค่ะ

 เดือนกันยายนชาวอีสานที่น่ารัก อย่าลืมนะคะ เรามีกิจวัตรประจ�าปีที่เราจะต้องไปพบ
กัน ที่เดิมคือเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น ด้านหน้าทางเข้าโรบินสัน ชั้น 3 เหมือนเดิม พี่ๆ
น้องๆชาวอีสานอย่าลืมพบกัน สินค้าราคาพิเศษสุด และของดีราคาน่ารักๆจาก Conice ได้ที่
งานนี้ มาจับฉลากรับของช�าร่วย มีรางวัลใหญ่ด้วยนะคะ อย่าลืมแวะมา รับรองสนุกแน่ๆค่ะ

 เรื่องรายการพิเศษอื่นๆมีอยู่ในเล่ม เราพยายามทุ่มเทเพื่อสมาชิกทุกท่านค่ะ
 อย่าลืม 7 สิงหาคมไปใช้สิทธิของเรากันนะคะ

ด้ ว ย รั ก - ร ะ ลึ ก ถึ ง

ปล.: สมาชิกเหนือ-อีสาน บอกมากันหน่อยนะคะว่าน�้าในเขื่อนมีเต็มรึยังคะ ใครบอกมาพร้อมรูปมีรางวัลค่ะ

ท ด ส อ บ

 24 In-house Test
  Bluesound
  POWERNODE 2
  The Revolution of 
  Bluesound Generation II 

28  In-house Test
  NHT C-3
  ต�านานหน้าใหม่จาก NHT
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ที่ว่าเมื่อติดไปที่ร่างกายของ
มนุษย์แล้ว มนุษย์จะไม่รู้สึกเป็น
อุปสรรค 

อย่างไรกต็าม การพฒันาวสัดุ
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยาก เพราะ
วัสดุอย่างแก้วหรือพลาสติคที่มี                                 
ความหนาระดับมิลลิเมตร ก็มี
ข้อจ�ากัดตรงที่ไม่ค่อยมีความ
ยืดหยุ่น ส่วนวัสดุออร์แกนิคที่
หนาระดับไมโครเมตรนั้น ก็ไม่

E-Skin Technology
แผ่นฟิล์มบนผิวหนัง
พัฒนาการล่าสุด             
ของจอแสดงผล

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
โตเกียวได้พัฒนาแผ่นฟิล์ม

ที่บาง และยืดหยุ่นเป็นพิเศษ 
ที่สามารถแสดงผลไฟ LED ที่
เสถียรและเป็นมิตรกับร่างกาย 
ซึ่งด้วยเทคโนโลยีนี้สามารถ
แสดงผลระดับออกซิเจนใน
เลือด อัตราการเต้นของหัวใจ
ผ่านผิวหนัง ของผู้คนโดยเฉพาะ
มีประโยชน์ต่อนักกีฬา และ
สามารถน�าไปต่อยอดอื่นๆได้อีก
มากมาย

ปัจจุบัน เป้าหมายหลัก    
เป้าหมายหนึ่งของนักวิจัยทั่วโลก      
คือ การผสานเทคโนโลยี        
อีเล็คทรอนิคส์เข้ากับร่างกาย
ของมนุษย์ เพื่อก้าวข้ามขีดจ�ากัด
หรือฟื้นฟูการท�างานบางอย่าง
ของร่างกายที่เสียไป เทคโนโลยี                  
อีเล็คทรอนิคส์แบบสวมใส่ได้ 
หรือ Wearable Electronic 
เป็นสาขาที่ก�าลังอยู่ในช่วงได้รับ
ความนิยมสูง แต่ยังต้องมีการ
สร้างวัสดุที่บางและยืดหยุ่นเพื่อ

ที่เห็นและเป็นไป

แสดงผลอีเล็คทรอนิคส์ที่สวมใส่
ได้ ที่มีประสิทธิภาพสูง ยืดหยุ่น 
และบางมาก 

ทีมวิจัยได้พัฒนาฟิล์มนี้โดย
ให้มีทั้งส่วนที่เป็นส่วนอนินทรีย์ 
และส่วนที่เป็นอินทรีย์ ส�าหรับ
ส่วนอนินทรีย์นั้นใช้ Silicon 
Oxynitrite และส่วนอินทรีย์นั้น
ใช้ Parylene เป็นวัสดุ ฟิล์ม
นี้สามารถป้องกันออกซิเจนและ
ไอน�้าไม่ท�าให้วัสดุอีเล็คทรอนิคส์ 
เสื่อมสภาพหายไป และยังช่วย
เพิ่มระยะการใช้งานของอุปกรณ์
จากระดับไม่กี่ชั่วโมง ไปเป็น
ระดับใช้งานได้นานหลายวันด้วย 
ทีมวิจัยยังสามารถฝังขั้วไฟฟ้า
ที่ท�าจาก Indium Tin Oxide 
(ITO) โปร่งแสง โดยไม่ท�าร้าย
แผ่นฟิล์มอีกด้วย 

ท�าให้แผ่นฟิล์มสามารถ
แสดงผล LED ที่ท�าจากโพลิเมอร์ 
และอุปกรณ์ตรวจจับแสงแบบ
อินทรีย์ได้ และก็บางพอที่จะแปะ
ลงบนผิวหนัง และยืดหยุ่นพอที่
จะถูกยืดตามการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายได้ 

LED ชนิดนี้มีความหนา
เพียงแค่ 3 ไมโครเมตรเท่านั้น 
แต่มีประสิทธิภาพมากกว่า LED 
แบบบางรุ่นก่อนๆถึง 6 เท่า 
ความร้อนที่เกิดขึ้นลดลง และ
ยังกินพลังงานไฟฟ้าน้อยลงอีก
ด้วย จึงสามารถแปะบนร่างกาย
เพื่อน�าไปต่อยอดเป็นอุปกรณ์
ทางการแพทย์ได้ เช่น ระบบ
รายงานระดับออกซิเจนในเลือด 
แสดงอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่ง      
นักวิจัยยังได้ใช้ LED ชนิดนี้ทั้ง
แบบสีแดงและสีเขียว รวมทั้ง
อุปกรณ์ตรวจจับแสง ไปสาธิต
การสร้างเป็นอุปกรณ์ตรวจจับ
ออกซิเจนในเลือดอีกด้วย

“การอุบัติขึ้นของโทรศัพท์มือ
ถือเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของเรา 
ในขณะที่การสื่อสารเหล่านี้เล็ก
ลง และเล็กลงเรื่อยๆ เราก็ยัง

เสถียรพอที่จะอยู่รอดในอากาศ
ล่าสดุ ศาสตราจารย์ ทาคาโอะ                                

โซเมยะ (Professor Takao                       
Someya) และดร.โทโมยกู ิโยโกตะ                                    
(Dr.Tomoyuki Yokota) 
แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยโตเกียว ได้พัฒนา
ฟิล์มคุณภาพสูงที่มีความบาง
น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร แต่
สามารถน�าไปสร้างเป็นอุปกรณ์
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อยู่ในยุคที่เราต้องถือมันไปมาอยู่” 
ดร.โซเมยะ เผย

“แต่โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร 
หากว่าเรามีหน้าจอที่จะติดไป
กับร่างกายของเราโดยตรง 
และแสดงให้เห็นว่าระดับของ 
อารมณ์และความเครียดของ
เรา ณ ขณะนั้นเป็นอย่างไร 
นอกจากนี้ เราไม่ต้องถืออุปกรณ์
นี้ไปไหนมาไหนตลอดเวลาอีก
ด้วย นับเป็นวิธีที่จะท�าให้เรา
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างได้มาก
ขึ้น หรืออาจจะเปลี่ยนโฉมหน้า
ของการสื่อสารไปเลยก็เป็นได้” 
เขากล่าวในที่สุด

  ■ ที่มา www.techtimes.com

Contact Lens Camera
นวัตกรรม                     
การบันทึกภาพและวิดีโอ
ที่เป็นสิทธิบัตรใหม่          
ของ Sony

เทคโนโลยีบันทึกภาพด้วย
ตาไม่ใช่แค่จินตนาการใน

ภาพยนตร์สายลับ อย่างที่ได้
เห็น ได้ชม กันไปใน Mission 
Impossible #5 อีกต่อไปแล้ว 
เมื่อล่าสุด Sony Corporation 
ค่ายเทคโนโลยีรายใหญ่แห่งซีก
โลกตะวันออก ได้จดสิทธิบัตร
คอนแท็คท์ เลนส์ ถ่ายภาพ หรือ
แม้กระทั่งบันทึกภาพเคลื่อนไหว
แบบวิดีโอ คลิป ได้ เพียงแค่
กะพริบตาเท่านั้น โดยผิวสัมผัส
ของเลนส์จะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์
เพื่อจับภาพ โดยใช้ตัวคอนแท็คท์                          
เลนส์ เป็นเลนส์ถ่ายภาพ แผง
ควบคุมค�าสั่งการใช้งานผ่าน
การกรอกตา และแผงส่ง
สัญญาณไร้สายไปยังอุปกรณ์อื่น

หลักการท�างานของคอนแทค็ท์                            
เลนส์ ถ่ายภาพก็ไม่ซับซ้อนอย่าง
ที่คิดแต่อย่างใด โดยคอนแท็คท์ 
เลนส์ อัจฉริยะนี้จะเริ่มท�างาน
เมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวของ
ลูกตา ส่วนการบันทึกภาพจะ
เริ่มจากการเพ่งสายตาไปยังวัตถุ 

หรือจุดที่ต้องการบันทึก จาก
นั้นแค่กะพริบตาเพื่อกดชัทเตอร์                    
ถ่ายภาพ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น
กระบวนการบันทึก

หลังจากนั้นภาพที่บันทึกไว้จะ
ถูกส่งผ่านสัญญาณไร้สายไปยัง
อุปกรณ์อื่น เช่น คอมพิวเตอร์, 
สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ท ที่
เชื่อมต่อกับคอนแท็คท์ เลนส์ 
นอกจากนี้ตัวเลนส์ยังสามารถซูม
ภาพเข้าและออกได้เหมือนกล้อง
ถ่ายภาพปกติ สามารถตั้งค่า
ช่องรับแสงได้โดยสะดวกเพียงแค่
การกรอกสายตาเท่านั้นแอง

ทั้งนี้ Sony Corp. ระบุว่า 

คอนแท็คท์ เลนส์ อัจฉริยะดัง
กล่าวมีขนาดที่บางเฉียบเท่า 
คอนแท็คท์ เลนส์ ปกติ จึงตัด
ปัญหาเรื่องการใช้งานออกไป
ได้เลย 

อย่างไรกด็ ีSony ไม่ใช่รายแรก                                
ทีเ่ริม่พฒันาเทคโนโลยคีอนแทค็ท์                           
เลนส์ ในลักษณะดังกล่าว 
โดยก่อนหน้านี้ Samsung 
Electronics บริษัทเทคโนโลยี
รายใหญ่จากเกาหลีใต้ เคยจด
สิทธิบัตรคอนแท็คท์ เลนส์ ที่มี
การท�างานในลักษณะเดียวกัน
นี้มาก่อน และในปี ค.ศ.2014 
Google ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ

เทคโนโลยี ก็เคยประกาศพัฒนา
คอนแท็คท์ เลนส์ ที่สามารถ
ตรวจวัดระดับน�้าตาลในเลือดได้

แม้การพัฒนาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับดวงตา จะสะท้อน
ถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่
ล�้าหน้า ทว่ากลับก่อให้เกิด
ความกังวลถึงความเป็นส่วนตัว 
โดย CNN ระบุว่าหากมีการน�า   
คอนแท็คท์ เลนส์ ถ่ายภาพนี้ไป
ใช้งานในชีวิตประจ�าวัน อาจเกิด
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วย
การบันทึกภาพอย่างลับๆ หรือ
แม้กระทั่งการน�าไปใช้ในเชิงลบ
ลักษณะอื่น อาทิ การโกงข้อสอบ 
เป็นต้น

  ■ ที่มา www.cnet.com
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สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสมาชิก
ทุกท่านเข้าสู่โชว์รูมของเรา

นะคะ หากท่านได้อ่าน LE ฉบับ
นี้ นั่นหมายความว่าเราผ่านพ้น
ช่วงกลางปีไปเข้าสู่ไตรมาสที่สาม
ของปีกันแล้วนะคะ งาน Conice 
Mid Year Sale 2016 ที่เพิ่ง
หมดไป หลายท่านก็คงได้สินค้า
กลับไปนอนฟังนั่งฟังกันบ้าง
สบายอุราไปเลยนะคะ คงมีความ
สุข Happy Happy กันทีเดียว

เรามาเริ่มต้นกันที่ภาพและ
บรรยากาศงานต่างๆที่เราไปมา
ให้แฟนๆเราได้ดูกันนะคะ

จากโชว์รูม ■ ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’
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งานเปดตัวสินคาใหม 
Bluesound Generation 2

เมือ่ต้นเดอืนมถินุายนทีผ่่านมา 
เราได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่

ของแบรนด์ Bluesound Gen-
eration 2 กนัเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 

โดยในงานเราได้เปิดตัว
สินค้าแบบกันเอง กันเอง เรา
เลือกโลเคชันในการเปิดตัวครั้ง
นี้ที่ร้าน Conice @ Central 
World สาขาของเราที่ชั้น 4 
บรรยากาศแบบสบายๆ ชิวๆ 
อบอุ่น มีลูกค้าและผู้สนใจให้การ
ต้อนรับจนร้านของเราดูแคบไป
ถนัดตาเลยค่ะ

โดยในงานเราได้มแีขกรบัเชญิ                              
ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่
ได้ลองสินค้าของ Bluesound 
ให้ได้ฟังกันคือ คุณวิจิตร บุญชู           
ผู้คร�่าหวอดในวงการเครื่องเสียง                         
มานาน และคุณมนตรี        
คงมหาพฤกษ์ กรูผููรู้เ้กีย่วกบัระบบ                           
Streaming Music พร้อมทั้ง 
ทีมงานของเราที่ได้อัพเดทสินค้า
ใหม่ๆให้ได้ทราบกัน และท้ายสุด                 
ก็ได้มีการให้ผู้ที่ร่วมงานได้เล่น
และได้ลองสัมผัสกับสินค้า                                 
Bluesound Gen 2 ทีเ่ราได้เตรียม                            
มาให้ได้เล่นกันอย่างเต็มพิกัด

ปิดงานด้วยการแจกรางวัล
ให้กับผู้โชคดีที่มาร่วมงานที่ได้ 
Bluesound PULSE FLEX ไป
นอนฟังที่บ้านด้วยนะคะ

น�าภาพและบรรยากาศใน
งานมาให้ดูนะคะ 

เอาล่ะค่ะ มาดกัูนว่าฉบบันีเ้รา
จะมอีะไรมาน�าเสนอให้ครกึครืน้กนั
บ้าง ก็ตามมาดูกันเลยค่ะ
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Promotion รับหนาฝน
16 กรกฎาคม                    
ถึง 31 สิงหาคม 2559
ที่ Conice ทุกสาขา 

โพรโมชันพิเศษของเราคือ 
PSB ตามค�าเรียกร้องจาก

แฟนๆ เพราะหลายท่านอาจจะ
ซื้อสินค้าของเราไม่ทันในช่วงที่
เราลดราคากลางปี อยากให้เรา
น�าล�าโพงมาจัดราคาอีก จัดไป
ค่ะ…ตามค�าเรียกร้อง (จริงๆ)

โดยเราจะมีราคาพิเศษ
ส�าหรับล�าโพง PSB ทุกรุ่น 
พร้อมทั้งหูฟัง PSB และจัดชุด
ฟังเพลงในราคาพิเศษ 4 ชุด 
และชุดโฮม เธียเตอร์ 1 ชุดด้วย
กัน คือ

ชุดฟงเพลง 1
NAD C 316BEE อนิตเิกรตเตด                           

แอมป, NAD C 516BEE 
เครื่องเล่นซีดี และล�าโพง PSB 
Alpha B1 รวมทั้งชุด 40,500.-
บาท ลดพิเศษเหลือเพียง 
26,500.-บาท

ชุดฟงเพลง 2
NAD C 326BEE อนิตเิกรตเตด                           

แอมป, NAD C 516BEE 
เครื่องเล่นซีดี และล�าโพง 
PSB Imagine XB รวมทั้งชุด 
53,500.-บาท ลดพิเศษเหลือ
เพียง 36,500.-บาท

ชุดฟงเพลง 3
NAD C 356BEE อนิตเิกรตเตด                           

แอมป, NAD C 516BEE 
เครื่องเล่นซีดี และล�าโพง 
PSB Imagine X1T รวมทั้งชุด 
78,500.-บาท ลดพิเศษเหลือ
เพียง 53,500.-บาท

ชุดฟงเพลง 4
NAD D 7050 Direct 

Digital Network Amp. และ
ล�าโพง PSB Imagine XB รวม
ทั้งชุด 63,500.-บาท ลดพิเศษ
เหลือเพียง 42,900.-บาท

ชุดโฮม เธียเตอร์
NAD T 748 เอ/วี รีซีฟเวอร์, 

ล�าโพง PSB Imagine X1T, 
ล�าโพง PSB Imagine XB และ
ล�าโพง PSB Imagine XC รวม
ทั้งชุด 110,500.-บาท ลดพิเศษ
เหลือเพียง 63,900.-บาท

ใครที่ก�าลังมองหาชุดดูหนัง
และชุดฟังเพลงที่เน้นเสียงดีเป็น 
Hi-res ไม่ใช่เอาแต่ดังอย่าง
เดียวนะคะ มาทดลองฟังได้ที่ 
Conice ทุกสาขาเลยนะคะ ไม่
ว่าจะเป็นโชว์รูม ซอยหอการค้า, 
ซีคอนสแควร์, เซ็นทรัลเวิลด์, 

เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช, 
เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ, 
งามวงศ์วาน และสยามพารากอน                             
สะดวกที่ไหนแวะที่นั่นได้เลย 

ทีมงานโคไน้ซ์ฯยินดีต้อนรับ
และให้บริการค่ะ
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ประดิทินกรุงเทพฯ

  ■ การแสดง “ลมหายใจ เดอะมิวสิคัล” 4-21 
ส.ค. เวลา 14.00น. และ 19.30น. ณ เมอืงไทย                                              
รัชดาลัย เธียเตอร์ บัตรราคา 3,000, 2,500, 
2,000, 1,500, 1,000 และ 500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “โก๋ VS กี๋ (หลังวัง) No.21”   
7 ส.ค. เวลา 14.00น. ศาลาเฉลิมกรุง บัตร
ราคา 1,000, 700 และ 500 บาท

  ■ การแสดงละครเวทีเล่นใหญ่ The Killing 
Game เกมนี้ฉันต้องรอด 6-7 และ 13-14 
ส.ค. เวลา 13.00, 16.00 และ 19.00น. ณ  
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร บัตรราคา 500, 400 และ 
300 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Soundbox..Charlie Puth Nine 
Track Mind Tour 2016 12 ส.ค. เวลา 
19.00น. ณ Muang Thai GMM Live House 
@ Central World บัตรราคา 2,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Johnny Tillotson & Brain 
Hyland ‘A Time of Love’ Live in  
Bangkok 2016 13 ส.ค. เวลา 16.30น. ณ 
หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
บัตรราคา 2,500, 2,000, 1,500, 1,200 และ 
800 บาท

  ■ คอนเสอร์ท OD Two Door Cinema Club 
17 ส.ค. เวลา 18.00น. ณ Show DC Oasis 
Outdoor Arena บัตรราคา 2,500 และ 2,000 
บาท

  ■ คอนเสอร์ท “10 ปี ว่านโซโลอิสท์ อะโลน
เวร่า คอนเสอร์ท ตอน คนดีศรีขาวจ๋อง” 
20 ส.ค. เวลา 19.00น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า                        
เมืองทองธานี บัตรราคา 3,500, 3,000, 
2,500, 1,500 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “Simple Plan Taking One 
For The Team Tour Bangkok 2016”    
8 ก.ย. เวลา 20.00น. ณ มูนสตาร์ สตูดิโอ 8 
(ลาดพร้าว 80) บัตรราคา 2,800 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Queen + Adam Lambert On 
Tour in Bangkok 30 ก.ย. เวลา 20.30น. 
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี บัตรราคา 
8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000 
และ 2,000 บาท

* ทุกรายการซื้อบัตร/ติดต่อที่ Thaiticketmajor                                    
  ทุกสาขา

  ■  บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษ คือวัน
ที่ 12 ส.ค. ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Conice Audio Show       
in Khon Kaen
2-8 กันยายน 2559

อีกหนึ่งงานที่จัดติดต่อกัน
มาหลายปีแล้วนะคะ ตอน

นี้กลายเป็นอีเวนท์ประจ�าปีของ
ชาวสมาชิกภาคอีสานและละแวก
ใกล้เคียงกันไปแล้ว เพราะ  
แฟนานุแฟนเรียกร้องขอให้จัด
กันต่อเนื่องไปทุกปีเลย โดยงาน
นี้ก็เช่นเคยเราร่วมมือกับสหไทย
เซลส์แอนด์เซอร์วิส ร้านดีลเลอร์
ของเราที่จังหวัดขอนแก่น ในวัน
ที่ 2-8 กันยายน 2559 ที่จะถึง
นี้ ที่ห้าง Central Plaza Khon 
Kaen บริเวณชั้น 3 บันไดเลื่อน
ทางเข้าห้างโรบินสัน

แน่นอนว่าในงานเราน�า
สินค้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ไปให้ท่าน
ได้ทดลองเล่น ลองฟังกันอย่าง
เต็มที่ โดยสินค้าที่น�าไปนั้นราคา
พิเศษส�าหรับสมาชิกขอนแก่น

และจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะ 
และนอกจากจะมีสินค้าจาก 

Bell’O, NAD, NHT, PSB และ 
Velodyne ไปโชว์แล้ว ทางเรา
จะน�า Bluesound Gen 2 รุ่น
ล่าสุดของเราไปโชว์สมรรถนะ
การท�างานด้วยนะคะ ใครที่อยาก
เห็น อยากลองเล่น อยากลอง
ฟัง ระบบเสียงแบบใหม่ส�าหรับ
อนาคต การฟัง Streaming                              
Music/Multi-room Audio แบบ
ไร้สาย ต้องไม่พลาดเลยค่ะ เรา
เอาไปให้ท่านเล่นท่านลองกัน
ครบทั้ง 5 รุ่น พร้อมทั้งทีมงาน
ให้ค�าปรึกษาจัดวางระบบเต็มที่ค่ะ

อย่าลืม แวะมาพบกัน 2-8 
กันยายน 2559 นี้ บริเวณชั้น 3 
ห้างเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น 
(ทางเข้าโรบินสัน) ตั้งแต่เวลา 
10.00น. ถึง 21.00น.ค่ะ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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งาน Event ที่อุดรธานี

ผ่านพ้นไปด้วยดีกับงาน  
อีเวนท์ที่เราร่วมกับร้าน

อุดร ไฮ-ไฟ จ.อุดรธานี นับเป็นปี
แรกที่เราขนสินค้ามากมายไปจัด
กันที่นั่น และก็ได้รับการต้อนรับ
ด้วยดีจากแฟนๆและพี่น้องชาว                        
อุดรธานี ก็เลยอยากเก็บรูป
และบรรยากาศงานมาฝากกัน
ค่ะ เสียดายปีนี้ช่วงที่เราไปนั้น
เป็นหน้าฝน และที่อุดรธานีก็
เป็นจังหวัดที่ฝนตกมากที่สุดด้วย 
เลยท�าให้การเดินทางมาดูสินค้า                          
ค่อนข้างล�าบากเล็กน้อย แต่
ลูกค้าก็น่ารักมากที่แวะมาให้
ก�าลังใจกันอย่างล้นหลาม

งาน Event ที่ระยอง

นับเป็นงานแรกอีกเหมือน
กันที่เราได้ร่วมกับร้าน 

Central Sound จ.ระยอง เมื่อ
ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 
พวกเราชาว Conice ก็ได้ขน
สินค้ามากมาย หลายแบรนด์ 
หลายรุ่น เพื่อให้พี่ๆน้องๆ
ชาวระยองและจังหวัดใกล้
เคียงได้ทดลองฟังและทดลอง
เล่น ไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่อย่าง 
NAD Masters Series และ
ระบบ Streaming Music อย่าง           
Bluesound Gen 2 อาท ิVALUT 
2, NODE 2, POWERNODE 2, 
PULSE 2, PULSE MINI และ 
PULSE FLEX เรียกได้ว่าไปงาน
เดียวครบ 

รวมทัง้สนิค้าอืน่ของเราไม่ว่า
จะเป็น NAD, NHT, PSB และ 
Velodyne ในราคาสดุฟินจรงิๆค่ะ

เ ก็ บ ต ก
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ที่มีก�ำลังน้อยกว่ำเดิมก็ได้ คือ
มันจะ sensitive ดีขึ้น เวลำ
ใช้ควบคู่กับ NHT C-3 ให้ C-3 
เป็นเซอร์รำวน์ดเล่น 2 ตัว,              
สับ-วูฟเฟอร์ และ iC3-ARC 
ล�ำโพงฝังฝ้ำอีกคู่หนึ่ง รับรองว่ำ
ถ้ำเล่นชุดนี้กับเครื่องส�ำหรับเล่น 
7.2.4 Atmos/DTS System ที่
ท�ำให้คุณต้องตะลึงตะไล อ้ำปำก
ค้ำงเลยทีเดียว

มันเหลือเชื่อมำกๆเลย

NHT C-3
Bookshelf Speaker

NHT Classic Three เป็น
ล�ำโพงที่ขำยดิบขำยดีตั้งแต่
ปี 2005 ล�ำโพงวำงหิ้งรุ่นใหม่
คือ NHT C-3 นี้ถ่ำยทอดควำม
ดีเลิศของล�ำโพง Classic Three 
เดิม แต่ขณะเดียวกันก็จะเพิ่ม
เติมควำมกว้ำงของเวทีออกไป
อีก มันจะสำมำรถกระจำยเสียง
ให้ครอบคลุมอย่ำงชั้นเลิศมำก                               
เหมอืนล�ำโพงอื่นๆที่รำคำสูงกว่ำ
มำกๆ

ขณะเดียวกันเสียงย่ำน
ควำมถี่ต�่ำมันสำมำรถลงได้ถึง 
40 เฮิทซ์ ท�ำให้กำรจะต้องซื้อ 
สับ-วูฟเฟอร์มำใช้ฟังเพลงนั้น  
ไม่เป็นสิ่งจ�ำเป็นเลย

แต่ในกำรดูหนังนั้น เมื่อใช้ 
C-3 กับเซ็นเตอร์แล้วล่ะก้อ มัน
จะให้เสียงที่ฟังแล้วเหมือนล�ำโพง
ชุดไฮ-เอ็นด์รำคำสูงๆเลยทีเดียว

ล�ำโพงคู่นี้นอกจำกทำงด้ำน
กำรออกแบบจะท�ำให้เสียงกว้ำง
ขึ้นแล้ว มันยังมีควำมแข็งแรง
ของตู้และกำรดูแลง่ำยขึ้นอีกด้วย

หลังจำกประสบควำมส�ำเร็จ
กับ NHT Classic Series 

ไปพักใหญ่ๆแล้ว จนหลำยคน
ถำมไถ่กันมำตลอดถึงรุ่นใหม่ที่
เมื่อไรจะออกมำให้ได้ลองเล่นกัน                       
ตลอดระยะเวลำที่วำงตลำดมำ                                 
แต่ละรุ่นก็ได้รับควำมนิยมใน
กำรเอำไปใช้ดูหนังและฟังเพลง
ไม่ใช่น้อย 

จนมำถึงซีรีส์ใหม่ที่มีทั้งแบบ
ตั้งพื้น, วำงหิ้ง และเซ็นเตอร์ ที่
ก�ำลังเรียงแถวเข้ำมำให้เรำและ
ท่ำนได้ทดลองและฟังกัน

NHT C-4
Floor Standing 
Tower Speaker

ล�ำโพงทำวเวอร์ เดิมทีเรำ
สังเกตเห็นว่ำ NHT จะมีล�ำโพง
ทุ้มยิงจำกด้ำนข้ำงของตู้ แต่จำก
กำรสังเกตปัจจุบันลูกค้ำจะซื้อ 
สับ-วูฟเฟอร์เพิ่มกับชุดดูหนัง 
เพื่อให้ได้เสียงที่ต�่ำมำกขึ้นจำก
ล�ำโพงตั้งพื้นหรือวำงหิ้งตำม
ปกติ และให้เสียงที่ครอบคลุม
ได้ทั่วห้อง ดังนั้นเมื่อรู้ลักษณะ
ควำมชอบและกำรใช้งำนของ
ผู้ใช้งำน เรำจึงเปลี่ยนแปลงโดย
จัดวำงด้ำนหน้ำ ท�ำล�ำโพงให้กำร
ออกแบบดูง่ำยในกำรใช้งำน 
และตู้ที่กะทัดรัดลง ไม่ต้องท�ำให้  
ใหญ่โต แต่ให้เสียงที่ดีเช่นเดิม

NHT C-4 ดีครบถ้วน
ส�ำหรับกำรใช้ฟังเพลงโดยไม่
ต้องมีสับ-วูฟเฟอร์ก็ได้ ให้เสียง
ที่ดังมีพลังมำกขึ้น ในกำรเล่น
กับโฮม เธียเตอร์ ก็เล่นได้เสียง
ดังฟังชัดและแน่นอนใช้แอมป์

NewProducts

N H T  C  S e r i e s
NHT C-1
Bookshelf Speaker

อยำกจะบอกเลยว่ำ มัน
ก�ำลังจะเป็นล�ำโพงวำงหิ้งที่
ดีที่สุดที่เรำออกแบบมำเลย
ทีเดียว มันเป็นล�ำโพงมอนิเตอร์
ขนำดสอง-ทำง มีวูฟเฟอร์ขนำด 

5.25 นิ้ว อยู่ในช่อง BMC เป็น
ช่องที่ใช้วัสดุซับเสียงที่ตัวมัน
เองนิ่งสนิท และโดม ทวีทเตอร์ 
ขนำด 1 นิ้ว ขนำดของ C-1 คือ 
9.65x5.75x7.5 นิ้ว แต่เหลือเชื่อ
ที่ล�ำโพงเล็กขนำดนี้ให้เสียงเบสส์           
ที่ลงลึกได้ถึง 70 เฮิทซ์ นั้นคือ
ในห้องขนำดเล็ก คุณมีล�ำโพง
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NHT C-LCR
Center Channel 
Speaker

เป็นล�ำโพงเซ็นเตอร์     
สำม-ทำง ที่ให้เสียงที่เกินค่ำ
มำกๆ เพรำะมันให้กำรกระจำย
เสียงที่กว้ำงมำกๆ ไม่ว่ำทำงด้ำน
กว้ำง ทำงรำบ หรือทำงด้ำน
ควำมสูงในแนวตั้ง ข้อส�ำคัญ
คือควำมชัดเจนที่ท�ำให้เรำฟัง
รู้เรื่อง ไม่ว่ำจะอยู่ส่วนใดของ

ห้อง ไม่ว่ำจะนั่งหรือยืน เรำรวม
เอำส่วนดีของ Classic Center 
2C และ 3C แล้วเอำมันมำ
รวมกันและออกแบบออกมำใหม่
ให้ได้ค่ำที่ดีเหมือนของเดิม แต่
เพิ่มกำรออกแบบให้มันสำมำรถ
ถ่ำยทอดได้ชัดเจน ทั้งด้ำน                           
แนวตั้ง และแนวนอน มัน
จะตอบสนองกับแอมป์และ
โพรเซสเซอร์ที่ขับมันให้สำมำรถ
ใส่พลังได้เต็มที่ เรำฟังได้ชัดเจน 
แม้ว่ำห้องจะเล็กแคบ หรือกว้ำง 

หรือเรำจะอยู่ส่วนใด รับรอง
ว่ำมันจะออกมำชัดเจนมำก ใช้
อะลูมินัม โคน วูฟเฟอร์ขนำด 
6.5 นิ้ว มีมิดเรนจ์ อะลูมินัม 
โดม ขนำด 2 นิ้ว และทวีทเตอร์ 
อะลูมินัม ขนำด 1 นิ้ว

แค่นี้ผู้ดูและฟังเสียงของ
ภำพยนตร์ก็จะได้ยินแม้เสียง
กระซิบของดำรำแน่นอน

ชัดเจน แจ่มใส และ
ครอบคลุมครบถ้วน

 

คู่นี้คู่เดียวก็เอำอยู่หมดทุกอย่ำง
แล้ว และถ้ำเอำไปใช้ร่วมกับ           
สับ-วูฟเฟอร์ โดยวำง C-1 ไว้
บนขำตั้ง หรือจะแขวนผนัง
ห้อง หรือจะวำงหิ้ง มันสำมำรถ                 
ตอบสนองควำมต้องกำรเรื่อง
กำรจัดให้เข้ำกับห้องของผู้ใช้ที่
ห้องไม่กว้ำงมำกได้ดีเยี่ยม

C-1 เป็นทำงเลือกที่สุดยอด
ของผู้อยู่ในคอนโดมิเนียม หรือ            
อพำร์ทเมนท์ หรืออยำกได้
ล�ำโพงติดในครัวหรือห้องน�้ำ
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ฉบับนี้จะพูดถึงสามเรื่องสามรสตามที่จั่วหัวเรื่องไว้มา         
พูดคุยให้ฟังนะครับ จะมีเร่ืองอะไรบ้างตามกันดูได้                                           
เลยครับ

1. เมื่อไม่มีทางหลีกเลี่ยง ก็จงใช้ประโยชน์จากสิ่งไม่ชอบใจที่อยู่  
เบื้องหน้านั้นแหละ ให้กลับมาเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเอง

ดเูหมอืนผมจะเคยได้ยนิประโยคคล้ายๆกนันีม้าจากทีไ่หนสกัแห่ง ว่า
มนษุย์เรามกัเลอืกทีจ่ะสมัผสัแต่สิง่ท่ีดีๆ  ประเทอืงอารมณ์ เพือ่ให้ตนเอง
รูส้กึว่ามคีวามสขุ แต่ในขณะทีส่ิง่ทีช่วนให้หงดุหงดิ กลุม้ใจนัน้ พยายาม
ไม่อยากจะพบเจอ แต่ในความเป็นจริงเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้หรอกครับ 
ความไม่ชอบใจเป็นธรรมดาของโลกที่เราต้องพบเจอทุกเมื่อเชื่อวัน

คนกรุงเทพมหานครย่อมจะรู้ได้ดีกว่าใคร แค่คุณขับรถออกจาก
บ้าน เมื่อนั้นเตรียมตัวเตรียมใจเดือดปุดๆ กับการขับรถของคนอื่น ที่
อาจจะมากวนอารมณ์ในทันทีทันใด ยิ่งในวันที่ฝนตกรถติดหนักๆด้วย
แล้ว ก็จะเป็นเชื้อประทุอารมณ์ได้ดี เราคงเห็นการถ่ายคลิปวิดีโอแสดง
ถึงความเจ้าอารมณ์ของผู้คน แสดงออกมาแบบดุเดือดเลือดพล่าน
เพียงใดในยุคปัจจุบันนี้

เพราะการแก้ปัญหาจราจร ท่ีนบัวนัจะท�าไม่ได้ไร้ทางออก เพราะรถ
ต่อกนัยาวกว่าถนนไปเสยีแล้ว คนกร้็อนไปตามจ�านวนรถท่ีเพิม่ขึน้นัน่แล

โชคดีจริงๆที่บรรดาเราทั้งหลายมีเพลงให้ฟัง มีเครื่องเสียงดีๆ
เป็นเพื่อน ท�าให้เราไม่คลั่งไปกับอารมณ์ของใครต่อใครที่ก�าลังโมโหกัน
นับล้านๆครั้งต่อวันบนท้องถนน ไม่นานมานี้ เจอวันที่รถติดหนักที่สุด 
ผมนั่งในรถแท็กซี่ถึงสี่ชั่วโมง แค่จะไปตามนัดคุณหมอ ปรากฏว่าแช่อยู่

กับที่ รถเคลื่อนชั่วโมงละสองสามเมตร สิ่งที่ท�าได้คือเราต้องปลอบใจ
เราเองนั่นแหละ ว่าธรรมดาหนอ กทม.ของฉัน

ผมยึดหลักที่ว่า เมื่อไปไหนไม่ได้ ก็นั่งดูรถติดรอบด้าน แล้วบรรจง
แต่งเพลงบนโทรศัพท์มันเสียเลย โดยเอาเรื่องรถติดมาเป็นแกนกลาง 
สร้างแรงบันดาลใจ ในที่สุดก็ได้เพลงมาหนึ่งเพลง ภายในสี่ชั่วโมงนี้ 
เป็นเพลงที่ให้อารมณ์เหลือหลาย นั่นหมายถึงผมใช้เวลาที่มีอยู่อย่าง
เป็นประโยชน์ ท�าให้สิ่งที่ไม่ชอบใจกลับมาเป็นแนวทางไปสู่ความส�าเร็จ
บางอย่างได้เช่นกัน

 ใครจะเอาอย่างเช่นหยิบงานขึ้นมาท�า หรือบรรจงเขียนโครงงาน
อะไรสักอย่างก็ช่วยให้เราไม่เสียเวลาเปล่าๆทิ้งไปแบบไร้ค่า

2. เครื่องเสียงจากใหญ่ไปสู่เล็ก จากอะนาล็อกไปดิจิทัล

คนออกแบบระบบเครื่องเสียงก็คงปวดหัวกันไม่น้อย ว่าจะย่อย
ความใหญ่โตเทอะทะของซิสเต็มเครื่องเสียงให้มันเล็กลงได้อย่างไร 
แต่นับวันความก้าวล�้าน�าหน้าของเครื่องเสียงก็จะยิ่งทวีขึ้น ในแง่ของ
ความทันสมัย เทคโนโลยีที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างดี ย่อยเอาประดา
ปัญหาทั้งมวล จากเครื่องเสียงอะนาล็อกที่มีขนาดใหญ่โตเทอะทะ ลง
มาเหลือแค่เครื่องในฝ่ามือ ที่มีอิทธิฤทธิ์สารพัด แทบไม่น่าเชื่อ

ระบบเน็ทเวิร์ค ออดิโอ คือค�าตอบที่ผมคิดว่าวิศวกรผู้คิดค้นคงเคย
เจอปัญหา การเข็นล�าโพงตัวเท่าตู้เย็น และแอมป์ตัวใหญ่ขนาดยกสี่คน
แทบไม่ขึ้นมาแล้ว เพราะมุ่งหมายที่จะได้เสียงดีๆ แต่ไม่มีวิธีท�าให้มัน
มีขนาดเล็กลงได้ ต่อเมื่อระบบดิจิทัลเติบโต สนองตอบความต้องการ
ของเรามาถึงวันนี้ ก็สามารถสร้างสิ่งที่เป็นจริงไม่ได้ของเมื่อวาน ให้

ส า ม เ รื่ อ ง ส า ม ร ส
■ ‘ภูธร’
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หมื่นเพลงจากทุกแหล่งเพลงของเราได้ง่ายๆ 
เพียงแค่ว่าต้องต่อเชื่อมระบบผ่านทางสาย 
LAN เท่านั้นเอง

PULSE 2 อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องแบบ 
All-In-One ก็เพราะเครื่องรุ่นนี้ก็เหมือนเรา
เอา NODE 2 + แอมป์ + ล�าโพง มาอยู่ใน
ตัวเองทั้งหมด เสียบปลั๊กไฟ จัดเข้าระบบ
เล่นได้เลย ไม่ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มเติม ภาค
ขยาย Direct Digital ขนาด 80 วัตต์ ฟังกัน
เพลินในขนาดที่ผมเองก็ยังทึ่งไม่วายทุกครั้ง
ที่ได้ยิน

ส่วนรุน่ PULSE MINI กค็อืเจ้า PULSE 2 
ที่ย่อส่วนให้มีขนาดที่กะทัดรัดขึ้นเท่านั้นเอง 
ทุกอย่างที่เราได้ลองได้ฟังได้เล่น ไม่มีอะไรที่
ยุ่งยากเลย ทั้งๆที่ผมก็คนวัยดึกเสียด้วยนะ
ครับ ก็เล่นได้ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลย ดังนั้น
หากปวดหัวนักกับการเลือกเครื่องเสียง และ
เบื่อหน่ายกับสถานที่วางที่นับวันจะเล็กลง
แคบลงๆ ลองมาเล่นกันดูกับ Bluesound 

มารับใช้เราในวันนี้ได้
ผมมองเห็นมาตั้งแต่แอมป์ ดิจิทัล NAD แล้วละครับ ตัวกระจิ๋ว

เดียว แต่ท�างานได้เท่าแอมป์ตัวเท่าช้าง
นั้น ย่อมหมายความว่า โลกก�าลังเปลี่ยน จากสิ่งใหญ่เป็นสิ่งเล็ก

กะทัดรัด แต่ยังสามารถทรงอานุภาพได้เท่าซูเปอร์บิ๊กทั้งหลาย ต่อเมื่อ
ผลติภณัฑ์ Bluesound ออกวางตลาดครัง้แรก เหมือนกลบัการพลกิโลก
วันวานให้ดูโบราณลงไปถนัดใจ และเมื่อได้ไปร่วมงานเปิดตัว เครื่องใน 
เจเนอเรชันที่สอง ผมยิ่งทึ่ง จากเล็กก็เล็กลงไปอีก จากบางยิ่งบางลง
ไปอีก สามารถสนองความต้องการในการฟังเพลงได้อย่างครบถ้วน

หมายถงึว่าคณุจะเริม่จากการเสรมิทพัระบบเนท็เวร์ิค ออดโิอ เข้าไป
ในซสิเตม็เดมิกไ็ด้ หรอืจะเริม่ต้นนบัหนึง่กโ็อเค ท�าได้ตามแต่ใจต้องการ 
เพราะคราวนี ้Bluesound Generation 2 ดไีซน์มาอย่างครบถ้วนมาก 
เช่น NODE 2 เป็นอปุกรณ์ท่ีจะเพิม่เตมิให้ระบบเสยีงดัง้เดมิ ให้สามารถ
เล่นเนท็เวร์ิค ออดโิอ ได้โดยไม่ต้องไปเปลีย่นท้ังซสิเตม็ เจ้า NODE 2 
ท�าหน้าที่เหมือนเป็นแหล่งโพรแกรมหนึ่งระบบเสียง

เจ้านี่มันรับสัญญาณไฟล์จากแหล่งที่เก็บเพลงของคุณ ทั้ง
คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน, มี Bluetooth ในตัว แถมฟังเพลง Online 
หรือ Internet Radio ได้ สนองตอบการเล่นไฟล์เพลงแบบเป็นสมาชิก
อย่าง Tidal ก็ยังได้ ต่อระบบได้ทั้งระบบ LAN และ Wi-Fi จะเล่น
ไฟล์เพลงแบบใดครับ? MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, FLAC, 
ALAC, WAV, AIFF, HRA รับได้หมด รวมถึงรองรับไฟล์ไฮ-เรส    
24 บิท/192 กิโลเฮิทซ์

มาถึงตัว POWERNODE 2 อันนี้เหมาะกับการเล่นระบบใหม่ทั้ง
ซิสเต็มไปเลย คุณสมบัติเหมือน NODE 2 แต่มีแอมป์ในตัว ต่อล�าโพง
ก็ฟังเพลงหรือเล่นได้ทันที

ส่วนตัวผมเองมาติดใจรุ่น VAULT 2 เพราะก�าลังมองหาแหล่ง 
โพรแกรมเอาไว้ Rip แผ่นซีดี มาเก็บไว้ให้เป็นไฟล์ในตัว เพราะมี 
Harddisk ความจุ 2TB แล้วยัง Steam ผ่านเน็ทเวิร์ค เล่นเพลงนับ

ผมว่าคุณจะติดใจ ไม่อยากกลับหลังหันไปเล่นชุดเขื่องๆอีกเลยครับ

3. เริ่มต้นดูหนังดราม่ากันดีกว่า สนุกกว่าหนังแอ็คชันยังไง?

หนังแอ็คชันมันก็สนุกอยู่หรอก แต่จะดูหนังรุนแรงให้หูร้าวอยู่ทุก
วี่วันก็คงไม่ไหว หันมาดูหนังชีวิตดราม่ากันบ้าง เพราะหนังเหล่านี้ให้
คติชีวิตได้พอสมควร ถ้าคุณรู้จักเลือกหนังที่มีคุณภาพน่าสนใจ ยก
ตัวอย่างหนังเรื่อง Beginners ที่แสนเรียบง่าย ออกฉายนานนักหนา
แล้วตั้งแต่เมื่อปี 2010 ดูทีไรก็ยังสบายใจ และชอบนักแสดงที่เขา
สะท้อนแง่มุมชีวิตได้น่าสนใจทีเดียว

ผมชอบหนังที่ดูเรื่อยๆเบาๆ แม้จะไม่มีสาระหนักๆให้เราต้อง
เครียดหรือขบคิดไปตามหนัง แต่ก็มีหลายสิ่งที่ถือว่าบทของหนังได้
สอนใจเราได้ในหลายๆเรื่อง คุณจะท�าอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์แบบ
นี้ แม่เสียชีวิตลงไป แล้วพ่อก็มาสารภาพกับลูกชายว่าตัวพ่อนั้นเป็นเกย์ 
จากนี้ไปพ่อจะขอใช้ชีวิตในแบบที่พ่อต้องการแล้วนะ คุณลูกชายก็ดูจะไม่
ขัดขวาง แต่ลึกๆแล้วเขาก็เริ่มไม่แน่ใจเหมือนกัน ความคิดหนึ่งเริ่มไม่
เชื่อมั่นในสถาบันครอบครัว ส่วนอีกความคิดหนึ่ง ก็อยากจะแต่งงาน
เพื่อความมั่นคงของชีวิต

การได้ชมบทบาทของนกัแสดงหนงัดราม่าชัน้แนวหน้าอย่าง Ewan 
McGregor, Christopher Plummer และ Melanie Laurent ช่วยให้
หนังดูมีสีสันมีชีวิตมากขึ้น ให้ความรู้สึกเบาสมอง ไปพร้อมๆกับความ    
อบอุ่นใจเกี่ยวกับมุมมองของชีวิต บทหนังเขียนได้ดีครับ หนังเล่าเรื่อง
อย่างเรียบๆ ดูแล้วจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงความเดียวดายได้ตลอดเวลา

หนังเรียบง่ายเท่าไร การเขียนบทยิ่งท้าทาย ให้ผู้ชมได้ติดตามครับ 
ผมยังเชื่อว่าดูหนังดราม่าเสียบ้าง แล้วจะรู้ว่ามีอะไรดีๆอีกมาก ไม่ใช่
แค่เอฟเฟ็คท์เซอร์ราวน์ดสะเทือนเลือนลั่นแบบแอ็คชันอยู่ร�่าไป

เอ นี่ผมก�าลังส่งสัญญาณไปบอกคนข้างบ้านหรือเปล่าว่า พี่ๆเปิด
เสียงจากหนังแอ็คชันของพี่ดังเกินไปแล้วนะครับ
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ถ้
าจะให้ย่อๆ MQA คือเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนา
เสียงจากระบบเสียงดิจิทัล ให้ดีขึ้นมากในขณะที่ลด
ขนาดของบิทเรทลงเป็นอย่างมาก มันเป็นระบบที่ต้อง

อาศัยทั้งการเข้ารหัสและถอดรหัส กล่าวคือ เพลงที่จะมาเล่นผ่าน
ระบบ MQA นั้น ต้องได้รับการแปลงให้เป็น MQA มาแต่ต้นทาง

M Q A  คื อ อ ะ ไ ร ?
■ ■■ แปลจาก MQA: The View from 30,000 Feet โดย อธวัิฒน์

หมายเหตุผู้แปล: ช่วงนี้ค�ำว่ำ MQA หรือ Master Quality Authenticated ก�ำลังเป็นที่พูดถึงในวงกำรนักเล่นนักฟัง 
Streaming Music กันมำกขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงผู้ผลิตเครื่องเสียงหลำกหลำยเริ่มพัฒนำเครื่องของตัวเองให้สำมำรถรองรับ
กับ MQA นี้ รวมถึง NAD และ Bluesound ที่ทยอยอัพเกรดเครื่องให้สำมำรถรองรับ MQA ได้ด้วย MQA คืออะไร? 
เรำมำติดตำมกันครับ 

ผู้ผลิตเพลง และมาท�าการถอดรหัสปลายทางที่เครื่องเล่นที่รองรับ
ระบบ MQA ด้วย อย่างไรก็ตามไฟล์เพลงที่เข้ารหัส MQA มานั้น ก็ยัง
สามารถที่จะเล่นผ่านเครื่องเล่นที่ไม่รองรับ MQA ได้ด้วย โดยยังจะ
ให้เสียงในระดับที่ “เหนือกว่า CD เล็กน้อย” ในขณะที่ถ้าคุณเล่นไฟล์
เพลงผ่าน DAC ที่รองรับ MQA เสียงก็จะดีขึ้นไปอีกเยอะนั่นเอง
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มันก็ไม่ถือว่าถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์นัก หากเราจะเรียก MQA 
ว่าเป็น Technology เพราะมันไม่ใช่เทคนิคใหม่ของซอฟท์แวร์ หรือ
ฮาร์ดแวร์ ที่เอามาปรับปรุงของเก่า แต่ MQA นั้นถือเป็นการคิดใหม่ 
ท�าใหม่ ตั้งแต่ต้นว่าจะท�าอย่างไร ถึงจะสามารถถ่ายทอดเสียงดนตรีให้ 
ได้ใกล้เคยีงกบัต้นฉบบัให้ได้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้ ด้วยการเริม่ต้นจาก
สัญญาณที่ได้จากการบันทึกเสียงแบบอะนาล็อกในสติวดิโอ จนมาถึง
การแปลงกลับเป็นอะนาล็อกในตอนเล่นกลับ เหมือนเป็นการรวบรวม
ทางเดินสัญญาณทั้งหมดในรูปแบบอะนาล็อกตลอดทาง หรือจะว่าไป
มนัคอืระบบทีน่่าจะเรยีกได้ว่า Analog to Analog Convertor นัน่เอง

ทีนี้มาดูกันกับประวัติของการบันทึกเสียงแบบดิจิทัลและการพัฒนา
ของมัน โดยการบันทึกเสียงแบดิจิทัลนั้น เริ่มต้นมาในช่วงปลายยุค 
70 เมื่อเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัลเครื่องแรกได้รับการแนะน�าสู่ตลาด 
และกลายมาเป็นมาตรฐานหลักในการบันทึกในอีกทศวรรษต่อมา 
เครื่องนี้ท�างานด้วยระบบ PCM Pulse Code Modulation ท�างานสุ่ม                                                                
สญัญาณที ่44.1 และ 48 กโิลเฮทิซ์ ตามล�าดับ โดยแบ่งการนับท่ี 16 บทิ                                                                       
ซึ่งเทียบไปแล้วก็นับว่าค่อนข้างหยาบเมื่อเทียบกับมาตรฐานในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม การบันทึกเสียงแบบนี้ก็เข้ามาแทนที่การบันทึกเสียง
แบบอะนาล็อกที่ใช้เทปอะนาล็อกอย่างรวดเร็ว จากนั้นแผ่นคอมแพ็คท์       
ดิสค์ซึ่งบันทึกกันในระบบ 16 บิท/44.1 กิโลเฮิทซ์ ก็ออกมาสู่ตลาด
และกลายเป็นมาตรฐานของการฟังเพลงในระดับประชาชนไปในที่สุด 
ตั้งแต่กลางยุค 1980

การโยกย้ายจากอะนาลอ็กไปเป็นดจิทิลันัน้มข้ีอดเียอะ แต่กม็ข้ีอเสยี                                                                 
อย่างมากมายมหาศาล เพราะเมื่อสัญญาณกลายเป็นดิจิทัลแล้ว 
สัญญาณดิจิทัลจึงสามารถถูกคัดลอก ส�าเนา และส่งต่อออกไป โดยที่
ไม่มีการสูญเสียในเรื่องของคุณภาพเสียงได้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น มัน
ไปเกิดในช่วงของการที่ท�าการแปลงสัญญาณดิจิทัลให้เป็นอะนาล็อก
ต่างหาก เพราะมันจะเกิดการกวนกันระหว่างสองภาคนี้เป็นอย่างมาก 
ซึ่งการกวนตรงนี้ท�าให้เกิดการตกของคุณภาพของเสียงเป็นอย่างมาก 
เพราะว่าจ�าเป็นต้องใช้วงจรกรองสัญญาณด้านต�่าที่มีความลาดชันสูง                        
เพื่อที่จะให้มันท�างานได้ ซึ่งวงจรกรองสัญญาณนี้นั้น ใช้ทฤษฎีที่คิดค้น
มาตั้งแต่ปี 1927 โดย Harry Nyquist และปรับปรุงเพิ่มเติมโดย 
Claude Shannon ในปี 1940 นั่นเทียว
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การท�างานภายใต้หลักการ Nyquist-Shannon นี้ ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วยการเพิ่มค่า
การสุ่มสัญญาณของวงจรกรองสัญญาณนี้ให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ พร้อมๆ
กับการเพิ่มจ�านวนความละเอียดของบิท ลดค่าความคลาดเคลื่อน                                                                 
ทางสัญญาณเวลา หรือ Jitter ลง รวมถึงการใช้เทคนิคเสริมอื่นๆ
ที่มีมาตลอด เพื่อให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ โดยในช่วงกลาง
ยุค 1990 วงการบันทึกเสียงอาชีพ ก็เริ่มที่จะใช้มาตรฐาน 24 บิท/96 
กิโลเฮิทซ์ ที่ให้เสียงดีกว่า 16 บิท/44.1 กิโลเฮิทซ์ ของซีดี ซึ่งก็โชคไม่
ดีนักที่ผู้บริโภคยังถูกจ�ากัดเอาไว้แค่ที่ 16/44.1 จากมาตรฐานของแผ่น
ซีดีอยู่ดี ซึ่งต่อมาในช่วงปลายยุค 90 ความพยายามที่จะไปถึงคุณภาพ
เสียงที่ดีกว่าซีดี ก็มาพร้อมกับแผ่น SACD/DVD Audio ซึ่งทั้งคู่นั้น 
ล้มเหลวในการเข้าถึงผู้บริโภค (โดยเฉพาะ DVD Audio) จนมาถึงทุก
วันนี้ Audio Only Blu-ray Disc คือความพยายามล่าสุดที่ก็ไม่ได้รับ
การตอบสนองที่ดีแต่อย่างใด

จากนั้นอินเตอร์เน็ทก็มาพร้อมกับความสามารถในการที่จะ
ถ่ายทอดดนตรีดิจิทัลได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมีสื่อกลางในการบันทึกที่จับ
ต้องได้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมองข้ามความส�าคัญของพัฒนาการ
ครั้งนี้ เพราะสื่อกลางที่จับต้องได้ (แผ่นต่างๆ) นั้นมันเป็นเรื่องยาก
มหาศาลที่จะพัฒนาและน�าเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคในทุกด้านทุกทาง ใน
ขณะที่อินเตอร์เน็ทนั้น ท�าให้ค่ายเพลงสามารถที่จะขายเพลงคุณภาพ
สูง ไปสู่ผู้บริโภคได้ผ่านการดาวน์โหลด โดยไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องการ
จะเลือกฟอร์แมทของแผ่นระบบไหนต่อไหน

ซึ่งการพัฒนาแบบนี้ ได้ทั้งค�าชมและสาปแช่ง ค�าชมคือ มันเป็นวิธี
การที่ง่ายและประหยัดที่สุดที่จะส่งต่อเพลงคุณภาพสูงสุดไปสู่ผู้บริโภค 
ส่วนค�าสาปแช่งนั้นคือ เมื่อเพลงคุณภาพสูงถูกดาวน์โหลดได้โดยง่าย 
มันก็หมายความว่า มันจะถูกก็อปปีย์ถูกส่งต่อไปเรื่อยๆ หรือแม้กระทั่ง
ท�าไปเผยแพร่ผิดลิขสิทธิ์ ซึ่งก็ท�าให้ก�าไรของค่ายเพลงจะต้องหดหาย
ไปอีกเยอะ เปรียบไปก็เหมือนกับการเอามาสเตอร์ ต้นฉบับของเพลง

ต่างๆออกไปวางขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าแบบไม่มีคนเฝ้านั่นแหละ 
ซึ่งเมื่อไหร่ที่กลายเป็นแบบนี้ ค่ายเพลงก็คงเจ๊ง

อีกปัญหาของระบบ High-Res นี้คือ มันไม่ได้แก้ปัญหาของเสียง
แบบดิจิทัลที่มีมาตั้งแต่ครั้งคิดค้นระบบเสียงนี้เลย กับเสียงที่แบน 
หยาบ ใสเกินจริง แบบที่เป็นมาตลอด เพราะเสียงดิจิทัลยังคงต้องใช้ 
วงจรกรองสัญญาณ Low Pass แบบดั้งเดิมอยู่ ซึ่งวงจรกรองนี้จ�าเป็น
ต้องน�ามาใช้เพื่อป้องการความเพี้ยนที่เรียกกันว่า Aliasing (การขึ้น
ขอบเป็นหยักๆ) ซึ่งวงจรกรองนี้ ก็พกแถมสิ่งรบกวนอื่นๆเข้ามาท�าให้
คุณภาพเสียงที่ได้นั้นตกลง ซึ่งทางแก้มีทางเดียวคือ เพิ่ม Sample 
Rate หรือการสุ่มสัญญาณเข้าไปให้มากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นเอง เรียกได้
ว่าแค่เอาแนวคิดเมื่อ 50 ปีก่อนมาท�าให้ดีขึ้นไปเท่าที่จะท�าได้เท่านั้น

ดังนั้น สิ่งที่เรียกว่า ไฮ-เรส มิวสิคนี้ จึงมาพร้อมกับขนาดของไฟล์
ที่ใหญ่โตมโหฬาร การเพิ่มค่าการสุ่มสัญญาณหรือ Sampling Rate 
ช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงแต่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาหลักของระบบเสียงดิจิทัล
เท่าไหร่ ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ค่าการสุ่มสัญญาณสูงๆ ก็ถือเป็นการสิ้น
เปลืองสัญญาณไปโดยไม่จ�าเป็น เพราะที่ค่าบิทสูงๆนั้น ไม่ได้มีข้อมูล                                                             
สญัญาณจรงิๆแม้แต่น้อย ตวัอย่างเช่น ไฟล์เพลงที ่192 กโิลเฮทิซ์/24 บิท                                                                  
นั้น จะถูกถอดรหัสสัญญาณที่ 90 กิโลเฮิทซ์ ซึ่งหมายความว่าการ
ถอดรหัสนั้นท�าที่ความถี่ที่เกินความสามารถในการได้ยินไปไกลมากๆ 
ยิ่งเรสสูงๆก็ยิ่งต้องถอดรหัสที่ความถี่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ขนาดก็ใหญ่โดย
ไม่จ�าเป็น เปรียบไปเหมือนการที่คุณส่งหนังสือพ็อคเก็ทบุคเล่มหนึ่ง 
ไปในกล่องขนาดใหญ่พอๆกับตู้หนึ่งใบนั่นแหละ ยิ่งไปกว่านั้น การ
ที่จะเอาไฟล์เหล่านี้มาเล่นกลับ ก็ต้องอาศัยนักเล่นที่ “เป็น” ในเรื่อง
คอมพิวเตอร์ (ปัญหาหลักของนักเล่นบ้านเราเลย) ที่จะท�าให้สามารถ
ฟังเพลงเหล่านี้ได้

เพื่อเป็นการสรุปคุณภาพเสียงที่ตกลงของเสียงดิจิทัลนั้น เกิดจาก
วงจรกรองสัญญาณที่เรียกว่า Sampling Filter นี้ิ ซึ่งผู้ผลิตก็พยายาม
ที่จะลดการสูญเสียนี้ด้วยการเพิ่มค่าการสุ่มสัญญาณขึ้นไป (Sampling 
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สูงไปเรื่อยๆ เช่น 96-192 กิโลเฮิทซ์) ซึ่งยิ่งเพิ่มขนาดของไฟล์เพลงก็
ยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆ ก็เลยท�าให้ต้องจ�ากัดตัวเองอยู่ในกลุ่มนักเล่นที่จ�ากัด 
ค่ายเพลงเองก็ใจไม่กล้าพอที่จะปล่อยเพลงคุณภาพสูงออกมา เพราะ
กลัวจะไปท�ามาหากินต่อภายหลังไม่ได้ นักเล่นนักฟังเองหากไม่เป็น
คอมพิวเตอร์ก็หมดปัญญาที่จะเล่นได้ ซ�้าร้ายไปกว่านั้น จ�านวนเพลง
ที่ปล่อยกันออกมาก็น้อย และก็ไม่ได้เป็นเพลงที่ตั้งใจท�ามาแบบไฮ-เรส 
ตั้งแต่ในสติวดิโอ พูดกันตรงๆคือ ไอ้ไฟล์สติวดิโอที่ขายๆกันนั่น เรา
จะรู้ได้ยังไงว่าเสียงมันเหมือนสติวดิโอ แบบที่นักดนตรีหรือโพรดิวเซอร์
เขาฟังกันจริงๆไม่ได้หมกเม็ดหรือแทงกั๊ก 

และที่ส�าคัญที่สุด คือไฟล์ไฮ-เรสใหญ่ๆพวกนี้ มันสตรีมมิงไม่ไหว!
คือจะว่ากันไปแล้ว พัฒนาการของดิจิทัล ออดิโอ นั้น มัน “เหลว” 

เทคโนโลยี “เหลว” โครงสร้างธุรกิจก็ “เหลว” นักดนตรีไม่สามารถที่
จะถ่ายทอดคุณค่าทางดนตรีไปยังแฟนเพลงของเขาในแบบที่เขาได้ยิน 
คนฟังเพลงก็ไม่ยอมรับที่จะต้องวุ่นวายอะไรกันมากมายนักหนา

ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่ช่วยให้ดิจิทัล มิวสิค ได้เดินหน้า 
MQA หรือ Master Quality Authenticated ก็เกิดขึ้นมาแบบสวนทาง 
ในหมัดเดียว MQA คือ ทางแก้ปัญหาที่พูดมาทั้งหมดก่อนหน้านี้ไป
อย่างหมดสิ้น ตั้งแต่งานเทคนิค, งานธุรกิจ, คุณภาพเสียง และความ
ง่ายในการเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินกับคนฟัง

มันท�าอย่างไร? ส�าหรับมือใหม่ สิ่งแรกที่ MQA ท�าคือหยุดใช้
ทฤษฎีโบราณของ Nyquist-Shannon ไปซะ ทฤษฎีโบราณที่สร้าง
ก�าแพงหนิขึน้มาบัน่ทอนคณุภาพ เพราะทฤษฎขีองท้ังคูน่ัน้ คดิมาแต่ต้น         
เพื่อน�าไปใช้ในงานอื่นๆ เช่น การถ่ายรูปทางการแพทย์ และวงการ                                                                 
อื่นๆที่ไม่ได้มาทางเสียงดนตรีเลยแม้แต่น้อย โดย Bob Stuart และ 
Peter Craven ผู้คิดค้นระบบ MQA นี้ คิดค้นระบบการเข้ารหัสแบบ
ใหม่ทั้งแท่ง ด้วยการคิดการสุ่มสัญญาณแบบใหม่ ลดปริมาณการกรอง                                                                
สัญญาณลง เพื่อแก้ปัญหาดั้งเดิมที่ติดมากับดิจิทัล ออดิโอ ตั้งแต่วัน
แรกที่มันถูกคิดค้น 

ซึ่งนอกจากจะให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นแล้ว MQA ยังช่วยให้ค่าย
เพลงสามารถน�าเพลงที่มีคุณภาพเสียงสูงสุดไปสู่ผู้บริโภค โดยที่ยัง
สามารถป้องกันการถูกก็อปปีย์ไปได้อีก เพราะขณะที่คุณฟังเพลง 
MQA นั้น คุณจะได้ยินเสียงเพลงคุณภาพสูงสุดอยู่นั้น ไฟล์เพลงที่คุณ
มีอยู่นั้น มันจะมาในรูปแบบของไฟล์ FLAC 44.1 หรือ 48 กิโลเฮิทซ์
ธรรมดานี่เอง ความเป็นไฮ-เรส มันจะถูกดึงออกมาเพื่อเล่นผ่าน DAC 
ระบบ MQA เท่านั้น ด้วยเทคนิคการ “ฝัง” ข้อมูลไฮ-เรสเอาไว้ในไฟล์
ธรรมดา ที่จะถูกดึงออกมาเฉพาะกับการเล่นผ่านเครื่องระบบ MQA 
นั่นเอง ดังนั้นไฟล์นี้แม้จะกระจายออกไป มันก็ไปในฐานะไฟล์เพลง
คุณภาพซีดีเท่านั้น ค่ายเพลงก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไป นอกจากนั้นแล้ว
ลักษณะการ “ฝัง” ข้อมูลไฮ-เรสนี้ ไม่ถือเป็นการป้องกันการก็อปปีย์                                                                      
แบบดั้งเดิมที่ท�าให้คุณภาพเสียงดร็อพลงไปอีกด้วย 

และจากการคดิค้นวธิกีารเข้ารหสัสญัญาณแบบใหม่ทีเ่กบ็ข้อมลูเสยีง
เพลงไว้อย่างเตม็ที ่โดยไม่ไปถอดรหสัสญัญาณทีค่วามถีส่งูเกนิไปแบบไม่
จ�าเป็นของระบบดัง้เดมิแล้ว กท็�าให้ไฟล์เพลงทีเ่ข้ารหสั MQA มานัน้ มี
ขนาดทีเ่ลก็ลงไปมาก โดยทีไ่ม่มผีลกระทบด้านคณุภาพเสยีงใดๆทัง้สิน้ 

อีกข้อดีของ MQA คือ ทั้งค่ายเพลงและคนฟังเพลงจะเข้าถึงได้
ง่ายและสะดวก เล่นได้กับเครื่องเล่นทุกชนิด ค่ายเพลงหลายค่ายเริ่ม
ที่จะน�าเอา MQA เข้าไปเสนอขายพร้อมๆกับไฟล์รูปแบบอื่นๆ เช่น 
MP3/AAC/CD/96/24 

สุดท้าย MQA สัญญาว่า เสียงที่นักดนตรีได้ยินในสติวดิโอจะ
เท่ากับเสียงที่ผู้บริโภคได้ยิน ด้วยหลักการท�างานที่ยืนยันว่า ข้อมูลไฟล์
เพลงที่เข้ารหัสที่สติวดิโอนั้น จะเป็นข้อมูลเดียวกับที่ผู้ฟังจะได้ยินแบบ
ไม่มีการอั้นการออมเลยทีเดียว

ซึ่งจากทั้งหมดที่ว่ามา ผม (ผู้เขียน) มองว่า ไม่ว่า MQA จะได้รับ
การยอมรับมากน้อยแค่ไหน แต่นี้ก็เป็นหนทางที่จะเปลี่ยนวิธีการฟัง
เพลงคุณภาพสูงจากดิจิทัล ออดิโอ ของเราไปได้ตลอดกาลเลยทีเดียว 
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■ ‘Mr. Hires Man’

Custom File

สวัสดีทุกท่านอีกคร้ัง ฉบับน้ีมาพร้อม
สายฝนช�่าฉ�่าจริงๆครับ กทม.ถึงกับ

อ่วมเลยครบั แล้วฟ้าฝนกเ็ลอืกช่วงเวลาตกได้ดี
จริงๆ ทั้งก่อนไปท�างานและก่อนเลิกงาน จะ
รอให้ถึงบ้านก่อนก็ไม่ได้ ใจร้ายจริงๆพ่ีฝนเรา 
ผมถือเคล็ดเล็กน้อย อย่าเรียกน้องน�้าหรือ
น้องฝนเลย เดี๋ยวมาแบบปี 2554 อีกทีนี่ เรา
จะแย่กันเอาครับ กับสภาพเศษฐกิจตอนนี้ก็ยัง
ไม่ค่อยฟื้นตัวเลย ได้แต่หวังว่าให้ทุกอย่างรีบ
กลับมาให้เหมือนเดิมไวๆ

ห่างหายจากพาไปชมงานตดิตัง้หลายฉบบั 
จริงๆตอนแรกฉบับบน้ีผมคิดว่าจะพาทุกท่าน
ไปดูงานเปิดตัว Bluesound Gen 2 ท่ีสาขา
เซ็นทรัลเวิร์ล ที่ผ่านมาหยกๆขอยกยอดเป็น
ฉบบัหน้าแล้วกนัครบั ว่ากนัฉบบันีม้งีานตดิตัง้                            
ของทีม Custom ในโพรเจ็คท์นี้ ที่ส่งมอบงาน

เม่ือตอนต้นปีแล้ว ตั้งอยู่ในย่านตัวเมืองเลย 
ก่อนถึงซอยทองหล่อ เป็นซอยสุขุมวิท 49 
สามารถลงรถไฟฟ้าสถานีทองหล่อและเดินต่อ
ไปอีกเล็กน้อย แล้วเดินเลี้ยวเข้าซอยไป ระยะ
ห่างจากปากซอยประมาณ 80 เมตร เห็นจะ
ได้ครับ เป็นอาคารโมเดิร์น มีกระจกรอบตัว
อาคารโดดเด่นทนัสมยั มทีีจ่อดรถสะดวกสบาย 
ตวัอาคารจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะเป็น
ร้านอาหารสุดหรู กับอีกด้านเป็นโชว์รูมของ
ตกแต่งบ้านสุดชคิ ซึง่ทัง้สองงานนีจ้ะถูกตดิตัง้                             
ในช่วงเวลาใกล้ๆกัน

โดยเซท็แรกในส่วนร้านอาหารนัน้มทีัง้หมด                                                                                    
3 ชัน้ แต่โซนทีเ่ป็นโซนทีน่ัง่รบัประทานอาหาร
จะเป็นชั้นท่ี 1 และชั้นที่ 3 โซนแรกเป็นเป็น
มินิบาร์แบบโถงสูงเปิดโล่ง 2 ชั้น บรรยากาศ
นัง่สบายๆ ถกูตดิตัง้ด้วยล�าโพงแบบแขวนของ 

Russound Model 5B45 จ�านวน 2 ตวั กใ็ห้เสยีง                                                           
ได้ครอบคลุมสบายๆ 

ส่วนโซนที่สอง เป็นแบบอินดอร์และ     
เอาท์ดอร์ มีประตูคั่นกลางสามารถเปิดโล่ง                                                                
ได้ เผื่อท่านที่ต้องการจัดปาร์ตี้เล็กๆก็สบาย                                                                            
มาก ถูกติดตั้งด ้วยล�าโพงแบบแขวนของ                                                                                 
Russound Model 5B45 จ�านวน 2 ตวัเช่นกนั 
ตวัแอมปลิไฟเออร์ นัน้ก็เลือกใช้เป็นของ NAD 
C 245BEE เป็นแอมป์ 4 แชนเนล แชนเนล
ละ 40 วัตต์ RMS สามารถขับขานเสียงเพลง
ได้สบายๆ โดยทั้งสองชั้นจะสามารถเลือกเล่น
เพลงแบบอิสระ จะฟังเหมือนกันทั้งสองโซน
ก็ได้ หรอืต่างคนต่างฟังในแต่ละชัน้ก็ได้เช่นกนั 

อย่างเช่นโซนด้านล่างฟังเพลงแบค็กราวน์ด                                                                                              
มิวสิค สบายๆไป แต่โซนชั้นบนก็สามารถ
เปิดเพลงเต้นร�าสนุกๆได้ตามใจลูกค้า ได้ด้วย

C u s t o m  I n s t a l l a t i o n
a n d  B e a u t i f u l  S o u n d
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แอมปลิไฟเออร์เพียงตัวเดียวน้ีของ NAD 
สามารถสั่งงานได้สบายๆและคุณภาพเสียง
กเ็ฉกเช่นท่านนัง่ฟังชดุเครือ่งเสยีงท่ีบ้านเลยที
เดยีว ด้วยระบบง่ายๆแบบนีก้เ็นรมติให้ร้านค้า
ของท่านได้บรรยากาศทีน่่านัง่ ถอืเป็นการเพิม่
มูลค่าให้กับร้านค้าอย่างหนึ่งเลยครับ

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มส่วนของมิกเซอร์เพื่อ 
ให้ท่านผูใ้ช้งานได้ปรบัแต่งตามใจชอบ สามารถ
ใช้ไมโครโฟนเพื่อประกาศเมื่อจัดอีเวนท์ย่อยๆ 
หรือจะท�าการร้องคาราโอเกะ ก็ท�าได้ง่ายดาย
เช ่นกัน จะเห็นว ่าเป ็นระบบที่ง ่ายจริงๆ                                                
งบประมาณไม่มากแต่ใช้งานได้ครอบคลุม
ตามจดุประสงค์ต้องการ เพยีงแค่ท่านต้องการ
ค�าปรึกษางานติดตั้งว่าต้องการเป็นลักษณะ
แบบใด ยกให้เป็นหน้าทีข่องทีมงานเราจดัการ
ให้ท่านเองทุกอย่าง 
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มาดูอีกด้านของอาคารหลังน้ี จะมีบันได
ทางขึน้คัน่กลางแบ่งสองฝ่ัง ฝ่ังขวามอืนีจ้ะเป็น
ส่วนของโชว์รมู ของตกแต่งบ้านมากมายหลาย
สไตล์ ตั้งอยู่ชั้น 2 ของตัวอาคาร เป็นโถงสูง
ประมาณ 5-6 เมตร จดัแต่งสวยงาม ครบครนั 
ของตกแต่งตามมุมต่างๆของบ้าน มาดูใน
ชุดระบบเสียงกันว่าประกอบไปด้วยส่วนใดกัน
บ้าง โดยมีหัวใจหลักเป็นแอมปลิไฟเออร์ของ 
NAD C 356BEE 80+80 วัตต์ อาร์เอ็มเอส                                                                       
เช่นเคย ต่างกับระบบเสียงของร้านอาหารที่
ผ่านมา คือท่านเจ้าของร้านต้องการเป็นแบบ
ฟังเหมือนกันหมดทั้งโชว์รูม 

โดยถ้าแบ่งเป็นโซนย่อยจะมี 4 โซน ภายใน
โชว์รูมแบ่งเป็นล�าโพงแบบแขวน ที่ถูกติดตั้ง                                                                            
ด้วยล�าโพงแบบแขวนของ Russound Model 
5B45 จ�านวน 2 คู่ ติดตั้งรายรอบตัวโชว์รูม 
ด้านล�าโพงแบบฝังฝ้าน้ันจะถูกติดตั้งด้วย

ล�าโพงฝังฝ้าเสียงดีของ Russound Model 
RSF61 จ�านวน 1 คู่ ตามในรูปจะถูกติดตั้ง
ในโชว์รูมส่วนที่เป็นเพดานบิวท์เพิ่มขึ้นมา ซึ่ง
สวยงามกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของเพดาน                 
ได้เป็นอย่างด ีบางท่านกลัวว่าเมือ่ตดิไปแล้วจะ
เกะกะไม่สวยงามลืมความคดินีไ้ปได้เลย ล�าโพง
ฝังฝ้าปัจจุบันนี้รุ่นใหม่ๆจะมีขอบตะแกรงเล็ก
มาก มีความหนาเพียง 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้น 
สวยงามคงทน ล�าโพงโซนสุดท้ายจะถูกติดตั้ง
ภายนอกตรงโถงบันไดทางเดินเข้าโชว์รูม ถูก
ตดิตัง้เป็นล�าโพงฝังฝ้าแบบ One Point Stereo 
ของ Russound Model RSF61T จ�านวน 1 ตวั 
เนือ่งด้วยเพดานเป็นพืน้ปนู ทมีงานกท็�ากล่อง
ใส่ติดตั้งเพื่อความสวยงาม และเพิ่มอะคูสติค  
ให้กับตัวล�าโพงได้เป็นอย่างดีด้วย  

โดยล�าโพงทุกโซนจะถูกคั่นด้วยโวลูมของ 
Russound ALTx2D ที่สามารถเร่งลดระดับ

เสยีงเพลงได้อสิระในแต่ละโซน โดยจะตวัโวลมู
จะสามารถให้ท่านเลือกติดตั้งได้ว่าจะติดตั้ง                                                 
ใกล้กับจุดที่ติดตั้งล�าโพงเพื่อสะดวกในการ
ปรับเสียง เช่น ในบ้านท่านอาจติดตั้งใกล้กับ
ต�าแหน่งของแผงสวิทช์ไฟก็ได้ย่อมได้เพื่อ
ความสวยงาม และง่ายต่อการใช้งาน แต่ใน
งานนี้เลือกติดตั้งไว้ที่จุดเซ็นเตอร์ควบคุม เพื่อ
ง่ายในการปรับแต่งความดัง ซึ่งตรงนี้จะปรับ
เพยีงแค่ครัง้เดยีว เพือ่กนัไม่ให้ผูท้ีไ่ม่เกีย่วข้อง
มาปรับเล่นได้  

เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นท่านเจ้าของก็พอใจ
ในเสียงที่ได้เป็นอย่างมาก โดยท่านเจ้าของ
เคยบ่นว่ามีประสบการณ์กับการติดตั้งระบบ
เสียงในโชว์รูมก่อนหน้านี้ ที่ล�าโพงจะถูกติด
ตั้งหลายๆต�าแหน่ง แต่ไม่สามารถปรับระดับ
ความดังเสียงให้ดังเท่าๆกันได้ และเสียงที่              
ได้คุณภาพก็ไม่ค่อยมีรายละเอียด เมื่อมาเจอ
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กับทางโคไน้ซ์ฯก็ทราบว่ามีระบบแบบนี้ด้วย 
ท�าให้สะดวกสบายใช้งานง่ายๆไม่ยุ ่งยาก 
และโอกาสต่อไปจะได้เลือกใช้บริการจากทาง                    
โคไน้ซ์ฯเราอีกครั้ง

ของแบบนีส้บิปากว่าไม่เท่าทดลองฟังด้วย
ตัวเองครับ เสร็จสิ้นไปอีกโพรเจ็คท์ของเหล่า
ทีมงาน Custom Installation ของโคไน้ซ์ฯ
เรา อยากจะบอกว่าประสบการณ์เหนือสิ่งอ่ืน
ใด และทางโคไน้ซ์ฯเราก็มีบริการครอบคลุม
ทั้งเครื่องเสียงในบ้าน ระบบมินิ เธียเตอร์ ไป
จนถึงงานติดตั้งระบบเสียงแบบมัลติ-รูม งาน
ติดตั้งแบบฟังเหมือนกันหมด แบ็คกราวน์ด 
มิวสิค โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้อง
ประชุมสัมมนา ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
สนิค้าและบรกิารของท่านเองด้วยงบประมาณ
อันน้อยนิด แต่ผลตอบแทนกลับมาคุ ้มค่า      
ใช้งานได้ยาวนาน 

เราครบรอบ 40 ปี มีคืนก�าไรให้ทุกท่านที่แวะ
มาอุดหนุนเราด้วยดีเสมอมา อันไหนที่เรา     
ให้ได้ไม่เหลือบ่ากว่าแรง จัดแถม จัดราคาพเิศษ
ให้แก่ท่านไปเลยครับ

ฝากงานประชาสัมพันธ์กันเล็กน้อย ตอน
นี้ตัว Bluesound Gen 2 ท่านผู้อ่านหาซื้อ      
ได้ตามโคไน้ซ์ฯสาขาต่างๆได้แล้วครับ หรือสั่ง
ซือ้ผ่านเวบ็ไซท์ http://www.conice.co.th กจ็ดั
ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยครับ ท่านที่สนใจสินค้า
และทดลองฟัง ตอนนี้เรามีบริการจัดตัวเดโม                                                                                  
ให้ท่านฟังถึงบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ก่อนที่ท่าน
จะตดัสินใจหรอืต้องการค�าปรกึษา ก็เช่นเคยเข้า
มาฝากค�าถามได้ที่ multiroom@conice.co.th                                                                                                   
หรือหน้าแฟนเพจ Facebook ที่ http://www.
facebook.com/MultiroomAudio ทางเราจะ
รีบติดต่อกลับหาท่านให้เร็วที่สุด พร้อมโซลูชัน
ด้านภาพและเสียงที่ตรงใจท่านอย่างแน่นอน 

พูดถึง Bluesound Gen 2 แล้วตอนนี้มี
เฟิมแวร์ตัวใหม่ล่าสุดแล้ว ที่เพิ่งปล่อยอัพเดท
เมื่อ 1 มิถุนายน สามารถรองรับการถอดรหัส
ไฟล์เสียงล่าสุดอย่าง MQA รายละเอยีดหาอ่าน
ได้ในฉบบันีแ้ล้วนะครบั ว่าไฟล์เสยีง MQA นัน้
มีที่ไปที่มาอย่างไร ผมทดลองฟังแล้วอดบอก
ต่อไม่ได้ครับ ไม่เสียแรงนะครับที่ Bluesound 
เป็นอันดับต้นๆในเรื่องการฟังเพลงสตรีมมิง
แบบไฮ-เรส ราคาก็ไม่ได้โหดร้ายหรอืแพงแสน
แพง จบัต้องกนัไม่ได้ นบัว่าเป็นนวตักรรมท่ีทัน
สมยั มกีารอพัเดทให้มคีวามทนัสมยัตลอดเวลา 
ทัง้ตวัเฟิมแวร์เครือ่งและตวัแอพลเิคชนัควบคมุ 
และส�าคัญสุดคือคุณภาพเสียงที่ทีมงานจาก 
NAD การันตีได้ทั้งความคุ้มค่าและสวยงามใน
ตัวเดียวกัน หมดยุดการฟังเพลงที่สตรีมเพลง
แบบ MP3 หรือไฟล์ Flac ทั่วๆไปแล้วนะครับ 
จ่ายตังค์ทั้งทีในราคาที่เท่ากันเลือกสิ่งที่ดีกว่า
เถอะครับ แล้วพบกันฉบับหน้าครับ

_/\_ สวัสดี

ในฉบบัถดัๆไปมโีอกาส จะพาทกุท่านไปชม
งานตดิตัง้อกีแบบ จะเป็นแบบร้านค้าในรปูแบบ                                                                    
ร้านกาแฟบ้าง ที่ตกแต่งได้อย่างสวยงามไม่    
แพ้กัน เพ่ือทุกท่านจะเกิดไอเดียน�าไปใช้งาน
ได้จริงๆ หรือไม่สะดวกในการติดตั้งเอง ก็ยก
ให้เป็นหน้าที่ของโคไน้ซ์ฯเราได้บริการแก่ท่าน 
อย่างที่บอกไปในฉบับก่อนหน้านี้ ปีนี้ โคไน้ซ์ฯ
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สวสัดทีกุท่านอกีครัง้ ตวักระผมห่างหายจาก
การมารวีวิสนิค้านานพอควร จนกระท่ัง

การมาถงึของ Bluesound Gen 2 นี ้ตอนได้ข่าว
คราวเมือ่ปลายปีก่อน เห็นรปูตวัเครือ่งจากข่าว
คราวทางเมอืงนอก กอ็ดชืน่ชมในความสวยงาม
ไม่ได้ และทราบว่าเป็นการปรบัปรงุขนานใหญ่
เลยทีเดียว โดยเฉพาะตัว POWERNODE 2 
ได้มีการปรับเปลี่ยนภาค D to A Converter  
และภาคก�าลังขยายใหม่ ก็เก็บความสงสัยมา
ตลอดเวลา มาจนได้เจอตวัจรงิวนันี ้ เพราะตวั 
Bluesound POWERNODE Gen 1 นัน้กเ็สยีง                      
ดีมั่กๆอยู่แล้ว ด้วยความอยากรู้ว่าเค้าท�าการ
ปรับปรุงอะไรเพิ่มขึ้นมาอีก ยิ่งเห็นเมืองนอก
นติยสารต่างๆรวีวิเทกระหน�า่ได้ 5 ดาวอกี ไม่
รอช้าจึงท�าการขอเครื่องมาทดสอบกันให้ทุก     
ท่านได้อ่านแบบสบายๆ แต่ได้ใจความ  

เมื่อรับเครื่องมาแล้ว กล่องสีด�าสวยงาม 
ลักษณะแบนๆคล้ายๆกล่องตวั D 7050 ตระกลู                                                          
D Series ของ NAD เริม่แกะกล่องออกมากพ็บ
ตัวเครื่องห่อมาในถุงผ้าอย่างดี ตัวเคร่ืองก็ยัง
เป็นวสัดคุลายอะครลีคิเหมอืนเดมิแต่แน่นหนา
มากขึ้น ผิวเคลือบเป็นวัสดุคลายยางนุ่มนิ่ม 
มือมาก ในกล่องเล็กข้างๆภายในกล่องก็จะมี                                                        
สายไฟ AC ,สาย CAT5 หรอืทีเ่รานยิมเรยีกว่า
สาย LAN, มตีวัแปลงมนิแิจค็เป็นช่องเสยีบสาย                                                      
ออพทิคัลแถมมาให้ด้วย มาดูที่ตัวเครื่องด้าน
หน้ามีช่องเสียบหูฟังแบบ 3.5 mm ด้านหลัง 
มีช่องต่อล�าโพง แบบลูกบิดมือหมุนได้ง่ายๆ 
หรือจะเสียบขั้วต่อบานาน่าก็ได้เพียงถอดจุก
พลาสติคที่ถูกอุดรูออกมาเท่านั้นเอง ช่องแรก
รูเล็กๆแบบรูเสียบมินิแจ็ค 3.5 ม.ม. จะเป็น

B l u e s o u n d 
P O W E R N O D E  2
T h e  R e v o l u t i o n      

o f  B l u e s o u n d 

G e n e r a t i o n  I I
  ■ Mr. Hires Man
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ช่องอะนาลอ็ก อนิพทุ หรอืท่านจะใช้ช่องนีเ้ป็น
ดิจทิลั อนิพทุ กไ็ด้ แต่เป็นดจิทิลัแบบออพทคิลั 
โดยใช้แจ็คแปลงที่เค้าแถมมาให้ในกล่อง  

ขั้วต่อถัดมาเป็นขั้วต่อ RCA ส�าหรับต่อ                                               
สับ-วูฟเฟอร์ได้เหมือน Gen 1 ช่องถัดมา
เป็นช่องยูเอสบี ข่าวดีช่องน้ีสามารถต่อกับ
ฮาร์ดดิสค์ขนาด 2.5 นิ้วได้แล้วครับ นอกจาก
จะต่อเข้ากับยูเอสบีแบบ Thumb Drive ปกติ
ทั่วไป  เพราะใน Gen 1 นั้นช่องยูเอสบีนี้ต้อง 
ใช้ฮาร์ดดสิค์แบบ 3.5 นิว้เท่านัน้ครบั และช่อง
ติดกันเป็นช่องต่ออีเทอร์เน็ท ส�าหรับใช้สาย                   
LAN จากเราท์เตอร์ไว-ไฟ ที่บ้านท่านมา
เสียบเข้ากับตัวเครื่องได้เลย เหมาะส�าหรับ
บ้านของท่านผู้อ่านท่านใดสัญญาณไว-ไฟไม่
ค่อยดี หรือแรงไม่พอ เพราะระบบจะเสถียรไม่
เสถยีรขึน้อยูต่รงนีด้้วยครบั ช่องถดัมาเป็นช่อง 
IR In เพื่อท่านจะใช้งานกรณี สั่งจากอุปกรณ์                  
อื่นๆมาควบคุมตัว POWERNODE 2 นี้อีกที
ก็ย่อมได้ อีกสองช่องอยู่ถัดเรียงกัน ไม่ขอลง                                                         
รายละเอียดนะครับเป็นช่อง Mini USB และ
ช่องมินิแจ็ค ส�าหรับฝ่ายช่างเวลามีการน�า
เครื่องมาตรวจเช็คเวลาเครื่องเกิดปัญหา ช่อง
สุดท้ายคือช่องเสียบสายไฟ AC เป็นแบบ
สามขา เผื่อท่านที่อยากอัพเกรดมาใช้สายไฟ
แบบเกรดสูงขึ้น 

มาดูรายละเอียดตัวเครื่องกันต่อครับ กาง
สเปคออกมา ถึงกับอึ้ง เพราะเปลี่ยนไปทุก
กระบวนความ ตั้งแต่ก�าลังขับ จากเดิมมี 50 
วัตต์ แบบ Direct Digital ถูกเพิ่มเป็น 60 วัตต์ 
RMS แล้วเป็นแบบ Hybrid Digital แบบ 
High Current ข้อดขีองแอมป์ทีม่กีระแสสงูนี ้ท�า    
ให้สามารถขับล�าโพงความไวต�่า หรือล�าโพง   
ตั้งพื้นขนาดย่อมๆได้เลย ภาค DAC จากเดิม
ทีเ่ป็น Direct Digital กถ็กูเปลีย่น เป็นแบบ 32 
บิท/192K Over Sampling 8X นับว่าเป็นการ
เปลี่ยนที่มีนัยะบางอย่าง อีกอย่างที่เปลี่ยน
ไปคือหัวใจของตัวระบบปฏิบัติการ ได้เลือก                                               
ใช้ CPU ความเรว็ 1GHz ของ ARM Cortex-9                                    
Multi-Core Processors แบบที่ใช้ใน Smart-
phone High-End หลายๆยี่ห้อ เพ่ือความ
รวดเร็วในการท�างานนั้นเอง

ด้านรองรับความสามารถในการเล่นไฟล์
ต่างๆก็ครบถ้วน MP3, AAC, WMA, OGG, 
WMA-L, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, HRA 
และไฟล์ฟอร์แมทล่าสุดอย่าง MQA เรียกว่า
เกือบทั้งหมดในโลกของไฟล์ Hi-res ในตอนนี้ 

ยกเว้นไฟล์แบบ DSD แต่ทาง Bluesound เอง
แจ้งว่าอยูใ่นช่วงทดสอบพฒันาอยูข่อให้แฟนๆ
สบายใจได้ ได้เล่นไฟล์ DSD กันแน่นอน

จดุส�าคญัอกีอย่างทีเ่รยีกว่าใน Bluesound 
Gen 2 จะมีมาให้เลย คือภาครับ Bluetooth 
แบบ AptX ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเฉยๆ เพราะ
ผมลองเทียบกับการสตรีมเพลงผ่านไว-ไฟใน
ตัว App BluOS เองแล้วคุณภาพเสียงดีกว่า
ชัดเจน แต่ก็เข้าใจว่าเค้าใส่มาให้เผื่อเหลือ
เผ่ือขาด อย่างเช่นน�าไปใช้กรณีที่ท่านจะเปิด
เพลงฟังจาก Youtube ก็ท�าได้ง่ายเช่นกัน แค่
ท�าการเปิด Pair บลูทูธระหว่างมือถือท่านกับ
ตัว POWERNODE 2 เสียก่อน หรือเหมาะ
กับ Bluesound ตระกูล PULSE ทั้งหลายที่มี
ล�าโพงในตัว เน้นยกไปไหนมาไหนได้ ก็สตรีม
แบบนี้ก็ใช้งานได้ง่ายเช่นกัน 

ส่วนล�าโพงที่น�ามาต่อเข้ากับ POWER-
NODE 2 เพื่อทดสอบครั้งนี้หลากหลายสไตล์
เช่นเดิม ตั้งแต่ PSB Imagine XB ,Imagine T 
หรอืจะเป็น NHT Super One 2.1 แต่ทัง้หลาย
ท้ังมวลผมขออ้างอิง จากการฟัง Imagine T 
นะครับ ผมว่าแมทช์กันเกิน 100 เปอร์เซ็นต์
เสียอีก สายล�าโพงผมใช้เป็น Supra Ply 3.4 
ต่อแบบไบ-ไวร์ ผมถอดขัว้จัม๊ทีห่ลงัล�าโพงออก 
ท่านใดมีขัว้ล�าโพงแบบแยกระหว่างเสยีงแหลม-
เสยีงทุ้ม ลองดนูะครบั เพิม่สายล�าโพงไม่กีต่งัค์ 
แต่เสยีงทีไ่ด้สุดคุม้เลยครบั สายไฟผมก็เปล่ียน
มาใช้ของ Supra เช่นกัน หัวท้ายก็เป็นของ 
Supra อันนี้ลางเนื้อชอบลางยานะครับ ใคร
ฟังไม่ออกก็ไม่ต้องหาเรื่องเปล่ียนก็ได้ แต่ผม
เปลี่ยนแล้ว เวลานั่งฟังแบบจริงจัง เสียงสงัด
ขึน้ เสยีงอิม่ มมีติด้ิานลกึชดัเจนทนัตาเหน็เลย

เมือ่จดัแจงต่อสายล�าโพงเสรจ็ ผมเริม่จาก
เอาสาย LAN มาเสียบที่หลังตัวเครื่อง เสียบ
สายเอซีไฟที่ตัวเครื่องติดเป็นสีแดงสักพัก
เปลี่ยนเป็นสีน�้าเงิน แสดงว่าเครื่องเข้าไปอยู่
ระบบไว-ไฟท่านเรยีบร้อยแล้วครบั ยงัไม่ทนัจะ
เปิดแอพเลย ไฟกก็ะพรบิ อ้าว งานเข้าแล้วเหรอ                                                       
เนีย่ แต่ทีไ่หนได้เครือ่งมนัก�าลงัท�าการอพัเดท

เฟิร์มแวร์นั่นเอง เมื่อเปิดแอพ BluOS ขึ้นมา 
จะเห็นเลยว่า หน้าแอพแจ้งว่าท�าการอัพเดท
อยู่ อยู่ขั้นตอนไหน จากล�าดับที่ 1-4 เมื่อ
เสร็จส้ินหน้าแอพก็เปล่ียนไปเข้าหน้าหลัก ไม่
รอช้าผมเข้าในแท็ป More Music แล้วเลือก
ไปที่ Tidal ไปใส่ Username กับ Password 
แล้วกด update ง่ายจรงิๆ แค่นีผ้มมคีลงัเพลง 
30 ล้านเพลงอยูใ่นมอืแล้ว ส่วนท่านทีอ่ยากฟัง
เป็น Music Service เจ้าอืน่ ก็ไปสมคัรก่อนนะ
ครับ แล้วค่อยเอา Username กับ Password 
มาใส่ วิธีการเดียวกับ Tidal ดูภาพประกอบ
ได้ครับ ผมใช้ iPad ในการควบคุม เนื่องจาก
ปัจจุบันสายตาผมเองไม่อ�านวยกับการเล่น                      
สมาร์ทโฟนสักเท่าไรครับ จอมันเล็ก ใช้กับ 
iPad จอใหญ่สะใจดีครับ

เริ่มจากศิลปินโปรดผมท่านนี้ Herbie 
Hancock กบัเพลง Watermelon Man ของค่าย 
Bluenote จริงๆอัลบัมนี้เป็นเพลงยุค 60 ยุด
เริม่ต้นระบบเสียงสเตรโีอ แต่เสียงแรกทีไ่ด้ยนิ 
ฟังแล้วเหมือนเพลงยุคนี้ที่เพิ่งผ่านการบันทึก
เสียงมาไม่นานนี้ การบันทึกเสียงยอดเยี่ยม                                                      
มาก หรอืว่าเป็นอลับมัทีเ่ค้ารมีาสเตอร์มาแล้ว 
แต่ดูแล้วก็ไม่น่าใช่ เคยฟังกับแผ่นซีดีคุณภาพ
เสียงคนละเรื่องกับคราวนี้เลย ใครมีแผ่น
ซีดียุคต้น‘90 ลองมาเปิดฟังดูครับ อารมณ์
ประมาณนั้น เสียงมันแห้งๆ ดิจิทัลจ้าเลย 
ยิ่งเป็นเพลงแจสส์ย้อนยุคแบบนี้ มันไม่ค่อยมี
มิติ แต่พอมาลองการฟังเพลงแบบสตรีมมิงนี้ 
คนละเรือ่งเลย ชิน้ดนตรล่ีองลอยชดัเจน เสยีง
แซ่ทีฟ่าดบนฉาบ เสียงเปียนโน เสียงทรมัเป็ท 
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แยกอสิระชดัเจน แม้มติด้ิานลกึไม่ลกึมาก กพ็อ
เห็นรูปวงชัดเจนอยู่ กับเพลงถัดมาเพลงเดียว
กับชื่ออัลบัม Cataloupe Island นี้ยิ่งชัดเจน
ด้านความลึก เสียงเครื่องเป่ากังวาน สามารถ
รับรู้ถึงความกว้างของห้องบันทึกเสียงเค้าเลย 

มาฟังอีกอัลบัมของ Bill Evans เพลง 
Someday My Prince will come ในอัลบัม 
Jazz Piano-Verve 50 ที่ให้บรรยากาศการ
แสดงสด เสียงเปียนโนของบิลไม่ท�าให้ผิด
หวัง เสียงดับเบิลเบสส์ช่วงโซโลแม้จะเบาแต่                            
กไ็ด้ยนิชดัเจน เพราะตอนอดัสมัยนัน้เครือ่งไม้.                                                                                                        
เครื่องมือคงยังไม่ทันสมัยมากนัก อัดมาแล้ว
ได้คุณภาพแค่นี้ก็ดีมากๆแล้ว ที่นี้ลองมาฟัง
อลับัม้สมยันีก้นับ้าง กบัศลิปินเพลงแจสส์อย่าง 
Bob James เล่นดูเอ็ทกับมือเบสส์ Nathan                                                                                      
East อลับมัล่าสดุของแกทีเ่ข้าชงิรางวลั Grammy                                                                                    
ปีล่าสุด กับอัลบัม The New Cool แค่แทร็ค
แรก The new Cool ก็รู้เลย ว่าเป็นเพลง
ที่พิถีพิถันในการบันทึกเสียงยุคใหม่ เสียง
เปียนโนเข้ม อิ่มรับรู้ถึงน�้าหนักการกดแต่ละ
คีย์ของแก เสียงเดินเบสส์ก็ชัดเจน โซโลแข่ง
กัน ไม่มีใครล�้าหน้าใคร แต่อย่าไปคาดหวัง
ว่าการบันทึกเสียงจะเทียบเท่ากับเพลงอัลบัม

ออดิโอไฟล์สมัยนี้ทั้งหลายนะครับ  แต่ในแง่
คณุภาพเพลงหรอืคณุค่าของเพลงอลับมันีน้ัน้
เกิน 100 ทีเดียว

อีกอัลบัมที่ผมฟังบ่อยช่วงนี้  อัลบัม Cello 
Project เป็นเพลงทีใ่ห้อารมณ์การดวลระหว่าง
เสียงเปียนโนกับเสียงเชลโลที่มีความสมจริง
มากมาย การผ่อนหนกัผ่อนเบาของเครือ่งสาย                                           
และการไล่แต่ละคีย์ของนักเปียนโน แค่แทร็ค
แรกก็สนุกแล้ว ในเพลง Libertango เป็นการ
บันทึกเสียงน่าชื่นชม ส�าหรับอัลบัมที่เป็น
เพลงฟังทั่วๆไป ไม่ใช่อัลบัมออดิไฟล์ที่นับวัน
พยายามสร้างคุณค่าถีบราคากันแพงหูฉี่ ตัว 
POWERNODE 2 นีย้ิง่เปิดนาน เสยีงทีไ่ด้จาก 
POWERNODE 2 ก็ยังลื่นไหล สปีดไม่มีตก 
หรอืออกอาการเฉือ่ยให้เห็นแม้แต่น้อย ผมเปิด
ติดต่อกันมาประมาณ 6 ชั่วโมงแล้ว ลองไปจับ
ดูก็อุ่นๆ ผมเปิดในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 
ปรับอุณหภูมิไว้ที่ 25-26 องศา 

สลับมาฟังไฟล์เพลงแบบไฮ-เรส กันบ้าง 
ส่วนใหญ่เป็นไฟล์ Flac 24/192 และ 24/96 
กับไฟล์เพลง RIP ที่ผมริบจากแผ่นซีดีแบบไฟล์ 
AIFF จะเป็น 16/44.1 ผมน�าฮาร์ดดสิค์ External                                                       
แบบ 3.5 นิว้ ความจ ุ2TB มาเสยีบช่องยเูอสบี

ด้านหลงั แล้วเปิดทีห่ลกัของแอพกจ็ะเจอยเูอสบี                 
ขึ้นมาเป็นอีก Source หนึ่ง แต่ยังท�าอะไร
ไม่ได้ ผมทิ้งไว้พักใหญ่ ออกไปทานข้าว ทาน
กาแฟ ปล่อยให้เครื่องมันท�าการ Re-Index 
จนเสร็จ กลับมาเปิดที่หลัก เลือกยูเอสบีเพลง
จากฮาร์ดดิสค์ เอ็กซ์เทอนัล ก็พร้อมเล่นแล้ว 

เริ่มฟังอัลบัมประจ�าของผม อัลบัม Come 
Away with Me เป็นไฟล์ 24/192 อลับมันีถ้้าเป็น                                                         
แผ่นเรยีกว่าผมฟังบ่อยจนแผ่นสกึกว่็าได้ แต่ใน
ยุคเป็นไฟล์เพลงนี้ ฟังไปเถอะครับตราบที่
เครือ่งไม่พงัไปเสยีก่อน 555 ผมเลอืกฟังแทรค็  
Feelin’ The same Way รายละเอียดพรั่งพรู           
ชัดเจน ออกทุกเม็ด เสียงร้องของ Norah 
เหมอืนจะมอีาการน�า้เสยีงขึน้จมกูเลก็ๆ แต่กบั
เครื่องราคาสามหมื่นกว่าบาทนี่ ผมว่าสู้ราคา
เครื่องบางเครื่องที่ระดับแสนบาทได้เลย เป็น
เครื่องเล่นที่ท�าให้ผมเพลิดเพลิน ผมนี่นั่งฟัง
จนจบอัลบัมอย่างรวดเร็ว ตอนแรกก็กะว่าจะ
เลือกฟังเฉพาะเพลงสองเพลงเท่านั้น 

มาอีกอัลบัมที่ผมฟังค่อนข้างบ่อยของวง
รอ็คยคุ 80 Foreigner อลับมั Agent Provocateur                                                              
ในแทร็ค I Want to Know What is เสียงร้อง
ของ Lou Gramm มนัช่างโดนใจเหลอืเกิน กบั
ไฟล์ไฮ-เรส 24/192 ที่เห็นแตกจ่างชัดเจนเมื่อ
เทียบกับแผ่นซีดี ฟังจากไฟล์เพลงน�้าเสียง
กระจ่างขึ้น น่าจะมาจากการรี-มาสเตอร์จาก                                                                      
อะนาลอ็ก ทีจ่งใจปรบัจนูเสยีงกลาง ตดัสญัญาณ                                                                    
รบกวนออกเกือบหมด ฟังแล้วแบ็คกราวน์ด
สงดั และเสยีงร้องมคีวามกงัวานแบบใช้เอค็โค่                                                       
ช่วยทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเพลงยคุนัน้ กบั Blue-
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sound POWERNODE 2 นีร่ดีพลงัเสยีงได้อย่าง
หมดจด เสียงลีดกีตาร์ออกจะสุภาพเล็กน้อย 
ออดอ้อนตามเพลง กระเด่ืองกลองก็ฟังออก
ชัดเจน ไม่มีฟุ้งเบลอร์ให้ได้ยิน อีกหลากหลาย                                                    
อัลบัมที่เลือกมาฟัง ทั้งเพลงพ็อพ เพลงร็อค 
เพลงคลาสสิค และเพลงแจสส์ แนวที่เจ้า 
Bluesound POWERNODE 2 นี้ถนัด ผมคิด
ว่าเป็นพอ็พรอ็คทัว่ๆไป ท่ีเด่นทัง้เสยีงร้อง ทีม่ี
ความกังวาน ชัดเจน ชิ้นดนตรีแยกชิ้นอิสระ 
ที่หาได้ยากในเครื่องเล่นไฟล์เพลงดิจิทัลทั้ง
หลายในระดับราคาหลักหม่ืน ส่วนมากจะเจอ
ในเครื่องระดับแสนบาทขึ้นไปทั้งนั้น 

ก่อนจะท�าการคืนเครื่องไปผมก็มีโอกาส   
ได้เล่น ไฟล์เพลงดจิทิลัทีเ่ข้ารหัสแบบ MQA มา
ก็มีเรื่องตื่นเต้นไม่น้อย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2016 ที่ผ่านมา ทาง Bluesound เองได้ปล่อย 
เฟิร์มแวร์ 2.2.2 มาให้ได้อพัเดทกนั โดยท�าการ
แจ้งว่า Bluesound ทุกรุ่นรองรับการเล่น
ไฟล์ MQA แล้ว ไม่รอช้าที่จะทดสอบ ผมก็ไป
ขวนขวายหาไฟล์จนเจอ ที่เว็บนี้ www.2l.no/
hires/index.html พอเข้าไปก็มีเพลงตัวอย่างให้
ทดลองฟัง หลากหลายพอสมควร แถมในเพลง
เดียวกันนั้น ยังมีหลายฟอร์แมทให้สามารถ
ดาวน์โหลดมาฟังได้ฟรีๆ อกี นอกจากนัน้ในเวบ็
ยงัมขีายแบบดจิทิลัดาวน์โหลดอกี แต่เวบ็ทีผ่ม
ท�าการซื้อประจ�าจะเป็นเว็บ www.highresau-
dio.com เจ้านีเ้ป็นของทางฝ่ังเยอรมนั เค้าจะ
แบ่งไว้หมวดหมู่ตามฟอร์แมทต่างๆ และยังมี
ไฟล์เพลง Sample ให้ดาวน์โหลดฟร ีมาทดลอง                                
ให้ได้ฟังเหมือนกัน 

มาพดูถงึคณุภาพเสยีงกนัดกีว่า ผมท�าการ
ทดลองซือ้มา 1 อลับมั เป็นเพลงแจสส์เพลงร้อง
ทัว่ๆไป ความละเอยีดของไฟล์เพลงอลับมันีอ้ยู่
ที ่24/96 ซึง่ใน Bluesound ท่านจะสามารถเชค็
ได้ง่ายๆในหน้าแอพ BluOS โดยการกดเลือก 
Info Technical อยู่มุมล่างขวาขณะเล่นเพลง
นั้นๆ เมื่อฟังแล้วก็ยังไม่เห็นความแตกต่าง                                                           
กับไฟล์เพลงไฮ-เรสทั่วๆไปมากนักเทียบเป็น
เปอร์เซ็นต์ ผมยังให้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 
คงต้องรอให้มีอัลบัมเพลงหลากหลายมากกว่า
นี้ ผมจะท�าการทดสอบแบบละเอียดอีกที แต่
เพลงที่ผมดาวน์โหลดมาจากเว็บ 2l นั้นเป็น
เพลงคลาสสิค มีความละเอียดอยู่ที่ 32/352.8 
เพลงน้ีฟังแล้วดีกว ่าไฟล์ไฮ-เรสทั่วไปพอ
สมควร เหมือนยกระดับคุณภาพเสียงขึ้น
อีกขั้นเลยทีเดียว ทั้งปลายเสียงเหมือนมี                        
ฮาร์โมนิครอบๆชิ้นดนตรีที่ชัดเจนขึ้นอีก นับ
ว่าเห็นแววอนาคตของไฟล์ MQA แล้วล่ะว่ามา
แน่ๆกับคุณภาพแบบนี้

จรงิๆไฟล์ MQA นัน้กค็อืไฟล์ Flac ทีท่�าการ
เข้ารหสัมาแบบ MQA สงัเกตชือ่ไฟล์เพลงจะมี
ฟอร์แมทแบบนี้ “ชื่อเพลง.mqa.flac” ที่แปลก
ใจคือไฟล์มีขนาดค่อนข้างเล็ก เมื่อเทียบกับ
ไฟล์ Flac ที่เป็นไฮ-เรสทั่วๆไป อันนี้เค้าคง
เน้นมาเพ่ือการฟังเพลงไฮ-เรสผ่าน Music 
Service ทัง้หลาย ทีค่งทยอยเปิดตวักนั ใกล้ๆ
เรว็ๆนีเ้ราคงเหน็ใน Tidal ก่อนรายอืน่ๆ ต้อง
ท�าความเข้าใจ เจ้าอื่นที่เปิดให้ฟังเพลงไฮ-เรส                                                   
แบบสตรีมมิ่งก็มีให้บริการแล้วนะครับ เช่น 
Qobuz  ซึ่งใน Bluesound ก็รองรับอยู่แล้ว 

เพียงท่านน�า Username และ Password ที่
ท่านสมัครไว้มาอัพเดทใส่ในตัวเครื่องเท่านั้น
เอง แต่ความเร็วอินเตอร์ที่บ้านท่านต้องสปีด
สูงพอสมควรนะครับถึงจะสามารถเล่นได้แบบ
ไม่สะดุดให้เสียอารมณ์

ตลอดเวลาที่อยู ่กับ Bluesound POW-
ERNODE 2 มาเกือบเดือน ผมแทบไม่ได้เปิด
เครื่องเสียงชุดอื่นฟังเลย ยอมรับว่า POW-
ERNODE 2 นี้เอาใจผมไปเต็มๆ นอกจากจะ
ใช้เป็นชุดหลักส�าหรับฟังเพลง ท่านก็สามารถ
เอาไปต่อกับทีวี ดูหนังเป็นชุดโฮม เธียเตอร์ 
แบบ 2.1 ก็ได้นะครับ โดยการเพิ่มแอคทีฟว์ 
สับ-วูฟเฟอร์อีกตัว จะเลือกเอาสัญญาณเข้า
เป็นอะนาล็อกหรือดิจิทัลก็ได้ทั้งสองแบบ ทีวี
ปัจจุบันมีช่องดิจิทัล เอาท์ แบบออพทิคัลเกือบ
ทกุเครือ่งอยูแ่ล้ว คณุภาพเสียงหายห่วงอยูแ่ล้ว 
ฝากท่านที่ก�าลังหาซื้อชุดเครื่องเสียงใหม่ หรือ
เพิง่มาสนใจเล่นเครือ่งเสยีง มงีบพอประมาณ
สัก 5-60,000.-บาท ประเภทจัดชุดแอมปลิไฟ-
เออร์ + เครื่องเล่นซีดี + ล�าโพง ขอให้ท่านไป
ลองฟัง POWERNODE 2 นี้ให้จงได้ครับ จับคู่
ล�าโพงทีท่่านชืน่ชอบ หรอืจะเป็นท่านทีม่ลี�าโพง
อยู่แล้ว ก�าลังหาแอมปลิไฟเออร์อยู่ ก็ลองยก
ล�าโพงของท่านไปทดลองต่อฟังกบั Bluesound 
POWERNODE 2 ตามโชว์รูมต่างๆได้เลย 
น้องๆทมีงานพร้อมคอยบรกิารต้อนรบัทกุท่าน
อยู่แล้ว ของแบบนี้สิบปากว่าไม่เท่านั่งฟังด้วย
ตัวท่านเองครับ 

_/\_ สวัสดี
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In-houseTest

Now Hear This หรือ NHT นั้น เป็นชื่อ
ที่อยู่คู่กับพวกเราชาวโคไน้ซ์ฯ มานาน

นักหนาหลายปี เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ท่ีปัน
กันมาแต่อ้อนแต่ออก ตั้งแต่ยุคสมัยของ Ken 
Kantor ทีเ่ป็นนกัคดิไฟแรงทีพ่ฒันาล�าโพง AR 
Magic Speaker มาให้โลกตะลึง แล้วก็มาท�า
แบรนด์ตวัเอง ออกล�าโพงรปูทรงแปลกพสิดาร 
แต่ให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมมาหลายรุ่น ที่ดัง
สดุขดีเหน็จะเป็น Model 3.3 ล�าโพงตัง้พืน้หน้า
แคบเท่าล�าโพงวางหิ้ง 6 นิ้ว แต่ลึกลงไปเป็น
เมตร แถมหน้าเอียงแบบโทอินในตัว ให้เสียง                                             
เยี่ยม อิเมจยอด หาตัวจับยากในสมัยนั้น

Ken Kantor นั้น แกเป็นติ๊ด (อาร์ทิสท์) 
วันดีคืนดีแกก็ออกไปเป็นศิลปินนักร้อง (ดังไม่
ดังคงไม่ต้องบอก) แต่ NHT นั้นยังอยู่กันต่อ 
ภายหลังก็เลิกท�าล�าโพงหน้าเอียงแบบโทอิน                                                          
ไป เพราะว่าหน้าตามันประหลาดไปหน่อย อีก
อย่างล�าโพงโทอินมาจากโรงงาน บางครั้งพอ
เข้ากับระบบที่หลากหลาย มันจ�ากัด Sweet 
Spot ไปหน่อย มุมฟังจ�ากัด และดอกล�าโพง
เดี๋ยวนี้พัฒนาการกระจายเสียงดีขึ้นมาก 
เทคนิคการท�าตู้ก็ดีขึ้นมาก การกระจายเสียง
จากแผงหน้าก็ดีขึ้นมาก ไม่ต้องโทอินเยอะ ก็                 
ได้อิเมจที่ดีเยี่ยม ดั่งล�าโพงรุ่นหลังๆของ NHT 

ที่ไม่ได้โทอินแผงหน้าแล้ว แต่อิเมจดีเยี่ยมทุก
รุ่นไม่มียกเว้นใดๆ

นอกจากจะเป็นล�าโพงทีเ่ก่งในเรือ่งอเิมจจงิ                                                                                    
แล้ว NHT นี่เป็นผู้ผลิตล�าโพงระดับกลางๆ 
แทบจะเรยีกว่ารายเดยีวทีเ่หลืออยูเ่ลยกระมัง ท่ี
ยังท�าล�าโพงแบบตู้ปิด Acoustic Suspension                
ที่คิดค้นโดย Edgar Villchurr แห่ง AR อยู่                                                         
แม้ AR เองหลงัๆยงัเลกิท�า ส่วน NHT นีไ่ม่เลกิ                                                             
เพราะเชื่อมั่นในความสะอาดและบุคลิกเสียง
เบสส์ แบบล�าโพงตู ้ปิดที่ยังไงๆก็มีจุดเด่น
ของตัวเองที่ตู้เปิดท�าไม่ได้อยู่ ในแง่ของความ
กระชับ ราบเรียบ นั่นเอง

อกีจุดทีเ่ป็นเอกลักษณ์มาตลอดคอืตูล้�าโพง
สี High Gloss Black ที่ท�ามาก่อนชาวบ้าน
ชาวช่องเขานานแล้ว เรียกว่าเห็นล�าโพงสีด�า
เงาแบบเปียนโนนี่ ก็ต้องนึกไปถึงล�าโพง NHT 
เลยทีเดียว

NHT ยคุหลงัๆ Classic Series นีเ่รียกว่า
ดังมานานมากๆ Classic 3 และ Classic 4    

N H T  C - 3
ตํ า น า น ห น า ใ ห ม จ า ก  N H T

  ■ อธิวัฒน
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นี่อยู่ในตลาดร่วม 10 ปีนะ เรียกว่ายาวนาน
ที่สุดรุ ่นหนึ่งเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยทีเดียว 
ล�าโพงที่อยู่ในตลาดนานๆแบบน้ีเรียกว่าต้อง
มีดี คือมีลูกค้าอุดหนุนกันตลอด ด้วยว่าเสียง
ดี ลงตัวทั้งรูปร่าง หน้าตา ราคาและคุณภาพ
เสยีง ซึง่กว่า NHT จะหาตวัตายตวัแทนมาได้ก็
ต้องคิดกันหลายตลบแหละครับ มันต้องดีกว่า
จริงๆเท่านั้น

C-3 = Classic 3?

Classic Series เป็นซีรีส์ล�าโพงที่ขายดี
ที่สุดของ NHT หลังจากออกตลาดมาเป็นสิบ
ปี ก็ได้เวลาที่จะทดแทนกันไป อย่างมารุ่นใหม่
นี่เรียกสั้นๆว่า C ซึ่งก็แน่นอนว่าย่อมาจาก 
Classic นั่นเอง ที่ใช้ช่ือเช่นน้ีเพราะล�าโพงน้ี
คงความคลาสสิคหลักๆของ NHT เอาไว้หมด 
ไม่ว่าจะเป็นการท�างานแบบตู้ปิด, เป็นล�าโพง
วางหิง้ สาม-ทาง ตูส้ดี�าเปียนโน ขนาดสดัส่วน
ก็พอๆกับรุ่นเก่าคือ Classic 3 แต่ก็ได้รับการ

ปรับปรุงในหลายจุดเหมือนกัน
จดุแรกคอืตวัตู ้จากตูท้รงอ้วนๆท้วมๆของ

รุน่เก่า รุน่ใหม่ทีม่ามเีหล่ียมสันมากขึน้ ดเูพรยีว
กระชบัสดัส่วน Slim ขึน้ จุดเด่นทีเ่ห็นได้ชดัเลย
คอืตวัตูด้้านหลงัทีต่ดัเอยีงลาดลงไป ท�าให้ด้าน
บนของตัวตู ้มีพื้นที่น้อยลง แล้วก็ลาดลงไป
ทางด้านหลัง (ดูรูปเอาเถอะครับ อธิบายยาก
จริง) ด้วยวิธีการนี้ เป็นความคิดที่ชาญฉลาด                                                         
ของ NHT มาก เพราะการปาดตู้ด้านหลังลาด
ลงไปเช่นน้ี มันช่วยในการกระจายเสียงของ 
มิดเรนจ์และทวีทเตอร์ ให้กระจายโอบล้อม
ไปด้านหลังได้ดียิ่งขึ้นมาก เปรียบไปหากเป็น
ล�าโพงรุ ่นเก่าๆหน่อยก็เหมือนล�าโพงที่เอา                                             
ทวีทเตอร์ไปอยู่ด้านหลังเพื่อเสริมการกระจาย
เสียงของเสียงแหลมแหละครับ ซึ่งการปาด
เอยีงเช่นนี ้ช่วยได้แน่นอน ผลทีไ่ด้ไม่ต้องบอกก็
รู้ว่า มิติ อิเมจ ต้องดีขึ้น การไล่เลเยอร์ ชั้นเชิง
ของเวทีเสียงในทางลึกนี่ดีขึ้นแน่นอน 

C-3 ยังใช้หลักการท�างานแบบ สาม-ทาง                                                   

เหมือนเดิมครับ ใช ้ วูฟเฟอร ์ 6-1/2 นิ้ว 
กรวยอะลูมิเนียมขอบยางเหมือนเคย กรวย
อะลูมิเนียมนี่มีข ้อดีคือ เบาและแกร่ง ซึ่ง
ใช้ท�าเป็นวูฟเฟอร์จะได้เสียงที่กระชับ สะอาด 
ขอบยางก็ท�าให้ทนทานนานปี ส่วนดอกเสียง
กลางเป็นโดม อะลูมิเนียม 2 นิ้ว พร้อมเลนส์
กระจายเสียงออกแบบใหม่ ทวีทเตอร์ขนาด 
1 นิ้ว โดม อะลูมิเนียมเหมือนกัน ท�างานใน
ระบบตูปิ้ด ตอบสนองความถ่ี 45-20,000 เฮทิซ์ 
ความไวขยบัมาหน่อยที ่87 ดบี ีความต้านทาน
ปกติ 6 โอห์ม ต�่าสุด 4 โอห์ม แนะน�าก�าลัง
ขับ 50-150 วัตต์

Classic NHT

ความคลาสสิคของ NHT อยู่ที่ไหน? ตู้ปิด 
กินวัตต์? ผู้คนมักบอกว่าล�าโพง NHT กินวัตต์ 
ต้องการแอมปที่มีก�าลังขับสูงๆ แต่เชื่อหรือไม่
ครับ ผมเคยฟัง NHT Classic 3 ที่เสียงดีที่สุด 
ขับด้วยแอมปหลอด Parallel Single Ended 
ก�าลงัขบัแค่ 10 วตัต์เท่านัน้เอง! วนันัน้เป็นวนั
ทีผ่มได้ยนิเบสส์ทีล่กึและสะอาดทีส่ดุจากล�าโพง 
6 นิ้วอย่างไม่น่าเชื่อ เสยีงอิม่ครบเตม็ขัน้แบบ
ไม่ต้องการอะไรเพิ่มอีกแล้ว 

ดังนั้นผมไม่อยากจะบอกว่า NHT กินวัตต์ 
เต็มปากเต็มค�านัก แน่นอนว่าหากเอาแอมป
ก�าลังขับเท่ากัน ขับ NHT ที่ 87 ดีบี เทียบ
กับอีกล�าโพงที่ความไว 90 ดีบีแล้ว เสียงจาก
ล�าโพง 90 ดีบี จะดังกว่า NHT มาก แต่มัน
เป็นตัวบอกว่าล�าโพงความไวสูงกว่าเสียงจะดี
กว่าไหม-ก็คงไม่ใช่--

ในความคดิและจากการทดลองของผม ผม
ว่า NHT นั้นไม่ใช่ล�าโพงที่ต้องการแอมปวัตต์
สงูๆนะ แต่มนัต้องการแอมปทีด่!ี หากแอมปดี    
โทนเสียงแม็ทช์ ก�าลังไม่ต้องสูง ก็เอาล�าโพง
ยี่ห้อนี้อยู่ดี และดีมากๆอย่างไม่น่าเชื่อด้วย 

อย่างการทดลองฟังครัง้นีน้ัน้ ผมฟัง C-3 คู่
กบัชดุปร ีM12 และเพาเวอร์-แอมป NAD M22                                                         
แอมป ดจิทิลั เสยีงดเียีย่ม ก�าลงัขบัก�าลงัดีๆ ที่ 
150 วัตต์ ขับ C-3 ออกมาได้เสียงเยี่ยมมากๆ 
ก�าลังขยายของแอมปเครื่องนี้นี่มันเด็ดจริง 
แต่ก�าลงัอย่างเดยีวกไ็ม่ได้ท�าให้เสยีงทัง้ระบบดี                                            
ได้หรอกนะครับ แอมปมันต้องให้เสียงท่ีดี
ด้วยๆ ผมแนะน�าเลยนะ หาสายล�าโพงเสียง
อิ่มใหญ่มาเสริมหน่อย สาย AC ระดับกลางๆ
เสียงอิ่มๆมาเสริมเท่านั้นแหละ ชุดนี้ไปไกล
แบบ “จ่ายแพงกว่าท�าไม” โน่นเทียว
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จุดเด่นแรกอย่างที่คาดไว้ครับ มิติเวทีจาก
ล�าโพงคูน่ีน้ัน้ เป็นเลศิจรงิๆ จดุนีเ้หน็ได้ชดัว่าดี
กว่ารุน่เก่าในทนัททีีเ่ซท็เลย เราเซท็ฟังกนัแบบ
ออดิโอไฟล์เต็มขั้นครับ ห่างฝาหลังร่วมสอง
เมตร แต่ขยับเก้าอี้นั่งฟังเข้ามาให้ใกล้ล�าโพง
ในระดับสามเหลี่ยมด้านเท่า ตัวเราเป็นยอด
สามเหลีย่ม อนัเป็นเทคนคิมาตรฐานทีจ่�าได้ว่า 
NHT มกัจะแนะน�าแบบนี ้หากต้องการอเิมจจงิ
แบบดีเต็มที่ (ยอมให้ถอยลงมาได้สัก 2-3 ฟุต) 
การวางแบบนี้แน่นอนว่าเบสส์ลดลง แต่อิเมจ                  
มาเป็นชั้นๆแน่นอน ส�าหรับคนชอบอิเมจ 
แต่ใครลดอิเมจ ความชัดลง แล้วถอยล�าโพง
ไปใกล้ฝาหลังหน่อย เบสส์ก็จะมีความอิ่มเอิบ                                                                              
ขึ้นมา แต่อิเมจ (ด้านลึก) อาจจะลดความชัด
ลงไปบ้างก็ต้องเลือกเอาครับ

ความชดัเจนของอเิมจนีเ่ยีย่มเลยครบั ชิน้
ดนตรมีคีวามชดัเจนขึน้รปูได้โดดเด่นตามสไตล์ 
NHT แบบไว้ลายชาติเสือแน่นอน ขนาดของ
ชิ้นดนตรีอยู ่ในระดับกลางๆขึ้นภาพคมชัด 
แต่ไม่ใหญ่มากตามสไตล์ล�าโพงสมัยใหม่ แต่
ล�าเครื่องดนตรีหรือเสียงร้อง มีการแยกแยะ
ต�าแหน่งชัดเจน มบีรรยากาศรายล้อมทีด่ ีเห็น
ภาพของวงออกมาได้ง่ายดายแบบไม่ต้องเพ่ง 

เวทีเสียงเป็นสาม-มิติมากๆ เปิดปุ ้บ 
เหมือนล�าโพงล่องหนหายไปเลยจริงๆครับ 
มนัเหมอืนกบัมลี�าโพงตัง้อยูต่รงหน้า แต่เสยีง
มาจากอาณาบริเวณรอบๆล�าโพง ไม่ได้มา
จากล�าโพงเลย อันเป็นจุดเด่นของล�าโพงท่ีให้
มิติดีครับ NHT C-3 ได้จุดนี้ที่ดีกว่ารุ่นเดิมไป
อีกพอสมควร เพราะด้านหลังท่ีอัดลาดเอียง
เป็นแน่แท้ เวทีเสียงด้านหลังของล�าโพงรุ่น
นี้จึงถอยไปไกลมาก แผ่กว้างไปทางด้านหลัง
อย่างน่าประทับใจ มีความชัด ไล่เรียงระดับ
เป็นชั้นเป็นเชิงสวยงามมาก มีการแยกแยะ 
ชิ้นดนตรีออกไปได้เป็นล�าดับ สัดส่วน ไล่เรียง
กัน ไม่อัดเป็นกระจุก แผ่ถอยออกไปด้านหลัง 
ก่อนกระจายไปทางด้านกว้าง (ทางด้านหลัง) 
จุดนี้เด่นมาก ฟังกันเพลินเลย ไม่ว่าจะเป็น
แจสส์ แบบ Jazz At The Pawnshop หรือ
จะฟังคลาสสิควงใหญ่ๆก็ไล่เรียงเลเยอร์สวย
ทีเดียวครับ

จุดเด่นนี้ ใครชอบทางนี้ ไปลองฟังกันดู
ครับ ไม่ผิดหวังแน่นอน

โทนเสียง คือ NHT แน่นอน เบสส์ แบบ
ตู้ปิด ใครชอบใคร่หามาลองฟังกัน เบสส์แบบ
เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ กระชับ เนียน 

ไว ไม่เน้นหนาอ้วนอิม่เอบิ เน้นความเทีย่งตรง
สะอาด เก็บตัวเร็ว แบบตู้ปิด ที่ใช้อากาศเป็น
ตัวคุมการขยับของกรวย ดังนั้นกรวยวูฟเฟอร์
มันขยับเป็นเส้นตรงแบบลูกสูบดีมาก ไม่โยก
ไปซ้ายไปขวา อากาศภายนอกไม่มผีล เบสส์จงึ
สะอาด ความเพีย้นต�า่ ไม่บมู ไม่เบลอร์ แต่อาจ
จะไม่ตูม้ได้ใจคอเบสส์แบบเพลงตึด้ๆนกั แต่คอ
แจสส์ คลาสสิค นี่ต้องบอกว่าชอบ ซึ่งแม้จะ                                                         
สะอาดๆราบๆเรยีบๆ แต่บทจะลงลกึกล็งได้นะ                                                           
ครบั บทจะกระแทกกระทัน้กท็�าได้ แม้จะไม่ได้ลง                                                                  
ลึกสั่นพ้ืนแบบล�าโพงตั้งพื้นก็ตาม (ใครชอบ
แบบนั้นลองฟัง C-4 ครับ) 

เสียงกลาง/แหลมนี่ ไม ่ต ้องพูดถึงเลย 
ล�าโพงสาม-ทางได้เปรียบสอง-ทางตรงไหน?

มีมิดเรนจ์ท�างานในย่านเสียงกลางที่ตัว
เองถนัด

ทวีทเตอร์ก็ท�างานในย่านเสียงแหลมที่ตัว
เองถนัด

ผลคือ ต่างคนต่างท�างานในย่านที่ตัวเอง
ถนัด เสียงแหลมไม่ต้องลงมากลาง ซึ่งท�าให้
ตัวเอง (ซึ่งมีขนาดเล็ก) ต้องรับความถี่ต�่าเกิน
ไป เสียรูป เพี้ยน ไม่น่าฟัง เสียงกลาง (2 นิ้ว) 
กไ็ม่ต้องไปดดัจรติกรดีเสยีงแหลม (นกึถงึผูช้าย
บีบเสยีงเป็นผูห้ญงิประมาณ Bee Gees) กส่็ง
เฉพาะเสียงตัวเอง ไม่ต้องสั่นในย่านความถี่
สูงที่ไม่ถนัด ต่างคนต่างท�า ทีนี้ก็สบายครับ 
ไม่เครียด ไม่เพี้ยน แต่ล�าโพงสาม-ทางนั้น 
ส�าคัญคือ ครอสส์โอเวอร์ต้องออกแบบมาดี 
การวางต�าแหน่งของมิดเรนจ์และทวีทเตอร์ก็
ต้องออกแบบมาดี

ซึ่ง NHT นั้นออกแบบตรงนี้มาดีตั้งแต่ 
Classic 3 แล้วละครับ โดยหลักการใช้แบบ
ที่ AR เคยคิดเอาไว้นานมาแล้ว (แต่ไม่เห็นมี
ใครยอมท�านอกจาก NHT) คอืเอามดิเรนจ์และ                                                  
ทวีทเตอร์มาให้อยู ่ติดกันที่สุดเท่าที่จะท�าได้  
ด้วยการรวมกันอยู่ในแผงเดียวกัน ให้ใกล้กัน
ทีส่ดุ ซึง่กถ่็ายทอดมาถึง C-3 นี ้โดยมาคราวนี้           
ยังคงความชิดกันของ 2 ไดรเวอร์ ในระดับที่                                                                     
ใกล้เคียงกันไว้ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ แต่แยกแผง
ออกเป็นตวัใครตวัมนั เพือ่ให้ง่ายในการ Service                                                                     
น่ันเอง (เผื่อเสียตัวเดียวก็ถอดซ่อมทีละตัว     
ได้ ของเก่าต้องถอดยกแผง)

อีกจุดของความชาญฉลาดในการวาง
ไดรเวอร์ ให้สงัเกตทวทีเตอร์ของ C-3 ครบั ว่า
มนัอยูใ่นต�าแหน่งทีสู่งมาก เกือบขึน้ไปชดิขอบ
บนของตูล้�าโพงเลยทเีดยีว จุดนีน้ัน้แน่นอนว่า

ช่วยในเรื่องการกระจายเสียงให้ไม่ตกกระทบ
กับแผงหน้าให้ได้มากทีสุ่ดเท่าที่จะมากได้ บวก
กบัการลบเหลีย่มมมุขอบตูท้างด้านหน้า กช่็วย
ลดการตกกระทบของเสียงกลางแหลมกับแผง
หน้าล�าโพงเข้าไปอีกต่อ...ยัง...ยังไม่พอ บวก
กับการปาดด้านหลังลาดเอียงลงไปอีก ก็ช่วย
ในเรือ่งการกระจายเสยีงแบบรอบตวัล�าโพงอกี

จึงไม่แปลกที่ท�าไม ล�าโพงคู่นี้ถึงได้มิติและ
เสียงกลางแหลมดีนัก!

เสียงกลางแหลมนี่ มาแนว NHT เลย
ครับ โปร่ง ใส กังวาน สะอาด ดีนัก เสียงออก                          
แนวกลางแหลมทีห่ลายคนชืน่ชอบ มนักระจ่าง 
ใสสะอาด ปลายแหลมมีความสดใสกรุ้งกริ้ง 
สดใสสะใจ เสยีงฉาบแฉ ไทรแองเกลินีม่าแบบ                                            
กริ้งๆกันเลยทีเดียว เสียงร้องมาแนวแฟล็ท 
(ไม่ใช่คอนโด) คือเที่ยงตรง สะอาดล�้าลึก เป็น
มอนิเตอร์ สติวดิโอ สูงมาก เสียงร้องขึ้นรูป 
สวยงามสะอาดสะอ้าน เหมอืนนกัร้องเพิง่อาบ
น�า้ท�าผมมาหน้าแจ่มผมเรยีบออกมาร้องเพลง
แรก เหง่ือยังไม่ออก แล้วมีไฟเวทีสาดลงมา
แต่พองาม มนัท�าให้เหน็ภาพนกัร้อง นกัดนตรี
ชัดเจน เหมือนดูทีวี ไฮ-เรส HDTV ถ้าเป็น
เปีนนโนก็สวยงามเห็นความชัดเจนของค้อน
ที่เคาะลงไปบนเส้นลวด สวยงามฟังเพลินกัน
เลยทีเดียว

สรุป

NHT C-3 นัน้ เป็นล�าโพงทีเ่หมาะกบันกัฟัง                                                         
ทีต้่องการความจรงิจงัในการรบัฟังเพลง นกัฟัง                 
ที่ต้องการเสียงที่ท�าให้เข้าถึงจุดแห่งการฟัง
ที่จริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังเวทีเสียงที่                                                          
กว้างขวาง และลกึเป็นอสิระ แบบสามมติ ินกัฟัง                                                               
ที่ชอบเห็นมิติขึ้นรูปชัดเจนแจ่มแจ้ง นักฟัง
ที่ชอบในรายละเอียดลึกๆแบบ Inner Detail 
ดีๆ นักฟังที่ชอบไฟล์ไฮ-เรส ชอบฟังการถอด
เกร็ดเสียงจากห้องอัดกันมาแบบหมดเปลือก 
และนกัฟังทีช่อบเสยีงทีโ่ปร่งใส กงัวาน สะอาด
สะอ้าน เบสส์กระชับเก็บตัวเร็ว ความเพี้ยน
ต�่า ที่มาในขนาดที่พอเหมาะพอสม สวยงาม
ประดับห้อง ครบเครื่องไปหมด

รีบมาฟังกันเลยครับ รับรองได้ ว่า NHT 
C-3 คู่นี้จะกลายเป็นต�านานตัวฮิทติดลมบน   
ได้ไม่แพ้ Classic 3 แน่นอน รบีหน่อยนะเดีย๋ว
ของล็อทแรกขาดตลาดไป จะรอนานไม่รู้นะจ๊ะ
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■ หมอสันติภาพ

เดือนเมษายนอากาศร้อนมากครับ บาง
จังหวัดร้อน 44 องศาเซลเซียส คนส่วน

มากจะหลบแดดไปตากแอร์ในห้างสรรพสนิค้า 
บางคนก็นอนฟังเพลงจาก NAD, PSB, NHT 
อยูในบ้านเปิดแอร์เย็นสบาย สิ้นเดือนจ่ายค่า
ไฟฟ้าเพิ่มมากหน่อยไม่เป็นไร ขออย่างเดียว
อย่าป่วยจากโรคที่มากับฤดูร้อน

โรคไข้หวัด (Influenza)
หรือ Common Cold 

ภาษาแพทย์เรยีกว่า Acute Pharyngitis                                     
เพราะจะเจบ็คอ มอีาการคอหอยอกัเสบ                                                              

สาเหตเุกดิจากไวรสัทีเ่รยีกว่า Influenza Virus 
หรอือาจจะเป็นไวรสัทีร่ะบาดครัง้คราว หรอืไวรสั
ประจ�าของหวดั สาเหตทุีเ่กดิจากไข้หวดัเนือ่งจาก
อากาศร้อนจดัมาก ตากแดดนานๆแล้วเข้ามา
ในห้องแอร์ที่อากาศเย็นจัด ร่างกายปรับตัว           
ไม่ทัน ร่วมด้วยกับร่างกายอ่อนแอ อดนอน                                                         
เที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่จัด ดื่มเหล้ามาก บาง
ท่านมีโรคประจ�าตัวอยู่เก่า เช่น โรคภูมิแพ้.   
แพ้อากาศ ควันบุหรี่ ฝุ่น ละอองเกษรดอกไม้.                           
เป็นตัวเร่งให้เกิดไข้หวัด อาจจะมีโรคไซนัส

อักเสบอยู่เก่ารักษาไม่หายขาด
อาการของไข้หวดัคอื ไข้หวดั ปวดหวั ตวัร้อน                                                               

คัดจมูก น�้ามูกไหล จาม ไอ มีเสลดมาก บาง
คนไอแห้งๆ  ทีท่รมานมากคอื เจบ็คอ คอแห้ง 
เสียงแหบ อาการไข้ถ้าหากเกิน 38-39 องศา
เซลเซียส ก็อันตรายมาก ในเด็กอาจจะช็อคได้. 
ผู้ใหญ่ถ้าไข้สูง 40 องศาเซลเซียส ก็จะตัวร้อน 
ปวดหวั ปวดเมือ่ยตามเนือ้ตามตวั ทรมานมาก 
ไข้หวัดจะมีอาการคัดจมูก น�้ามูกไหล หายใจไม่
สะดวก จามบ่อยๆ อาการน�า้มกูไหลน่าร�าคาญ
มาก ต้องคอยเอาผ้าเช็ดน�้ามูกตลอดเวลา

นอกจากนี้ไข้หวัดจะมีอาการไอ ซึ่งน่า
ร�าคาญมากต่อคนอืน่ๆ เพราะกลัวจะตดิจากเรา 
อาการไอบางคนไอแห้ง เพราะคันคอ หลาย                                                       
คนไอแล้วมีเสมหะมากต้องบ้วนออก เป็นที่
รังเกียจของคนรอบข้าง คนที่เป็นรุนแรงอาจ
จะไอออกมาเป็นเลือด ซึ่งถ้าเป็นนานๆต้อง                                                
ไปเอ็กซ-เรย์ เพื่อแยกโรควัณโรค TB จาก
โรคหวัด

คนที่เป็นหวัดรุนแรงจะปวดหัว เหนื่อย 
อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เพราะว่าไอมาก เบื่อ
อาหาร กินข้าวไม่ได้ น�้าหนักลด ไข้หวัดไม่

เฮลธ์ แอนด์ แคร์

รนุแรงถงึตายหรอืพกิาร แต่ต้องหยดุงาน นอน 
พักหลายวัน จึงเป็นโรคที่เสียหายต่องานมาก

การรักษาโรคไข้หวัด

โรคไข้หวดัไม่มยีารกัษา โดยเฉพาะเป็นเชือ้
ไวรสั ไม่มยีาฆ่าเชือ้ไวรสัโดยตรง แต่ต้องกนิยา
เพื่อลดอาการทรมานจากการป่วยเป็นไข้หวัด

1. Paracetamol 500 มิลลิกรัม เป็นยา
ลดไข้ที่ดี ปลอดภัย ราคาถูก ควรซื้อประจ�า
บ้านไว้ เรื่องของไข้นั้นท่านควรจะมีปรอทวัด
ไข้ไว้ประจ�าบ้าน ปัจจุบันราคาถูกมาก ปรอท
มี 3 ชนิด คือ 

ชนดิที ่1 ปรอทอมแบบโบราณ อม 3 นาที 
ต้องสลัดปรอทให้ลงมาก่อนทุกครั้ง คนปกติ
อณุหภมูร่ิางกายเท่ากบั 37 องศาเซลเซยีส คน
ป่วยเป็นไข้หวัดจะสูง 38-39 องศาเซลเซียส ที่
สูงมากคือ 40 องศาเซลเซียส 

ชนดิที ่2 เป็นแผ่นบางๆเหมอืนพลาสเตอร์
ยา เหมาะส�าหรับเด็กที่ไม่สามารถอมได้ 

ชนิดที่ 3 เป็นไฟฟ้า มือถือ เปิดเครื่องแล้ว
จ่อที่หู หรือหน้าผากจะขึ้นเป็นตัวเลขดิจิทัล
ให้เลยว่า 38-39 องศาเซลเซียส กินยาลดไข้.

โ ร ค ที่ ม า กั บ ฤ ดู ร้ อ น
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อย่างเดยีวอาจจะไม่ได้ผลดเีท่ากบัเอาผ้าชบุน�า้
เย็นพอประมาณ เช็ดตัวร่วมด้วย ต�าแหน่ง
ที่จะเช็ดตัวได้ผลดีคือ รอบคอ รักแร้ ขาหนีบ 
เพราะเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดใหญ่ๆผ่าน มัก
จะดูดเอาความร้อนออกมาจากร่างกายด้วย
ประสิทธาพที่ดีที่สุด อย่าไปเช็ดบริเวณที่ไม่มี
เส้นเลือดใหญ่ คือหน้าผาก หน้าอก แขน ขา 
จะไม่ได้ผลเลย

2. CPM-Chlorpheniramine 4 มิลลิกรัม 
เป็นยาดลน�า้มกูทีด่ทีีส่ดุ ราคาถกูทีส่ดุ กนิเพยีง 
1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร ข้อเสียมีอย่างเดียว
คือ จะง่วงนอนมาก อาจจะท�างานไม่ไหว ถ้า
กินยา CPM นี้ห้ามเด็ดขาดไม่ให้ขับรถยนต์ 
รถมอเตอร์ไซค์ ท�างานกับเคร่ืองจักร เพราะ
ว่าอันตรายมาก ถ้าหากจ�าเป็นจริงๆ ก็ต้อง
กินก่อนนอน หรือหลังเลิกงาน กลับบ้านแล้ว

แต่ถ้าหากมีเงินมากพอ ก็จะมียาแก้หวัด                                                                      
แก้แพ้ ทีไ่ม่ง่วงนอนคอื Telfast, Zyrtec, Claritine,                                                                                 
Travegyl เป็นยาลดน�้ามูกและแก้แพ้ท่ีไม่    
ง่วงนอน แต่มรีาคาแพงมาก แต่กนิแค่ 1 เม็ด 
2 เวลา เช้า-ก่อนนอนก็ได้

3. ยาแก้ไอ (Antussis) และยาขับเสมหะ 
(Expectorants) ทั้ง 2 ชนิดต่างกันมาก ยา
แก้ไอจะระงับการไอ ท�าให้หยุดการไอ เหมาะ
กับไอแห้ง ยาขับเสมหะ ท�าให้ไอเพ่ิมมากข้ึน 
แต่จะละลายและขับเสมหะท่ีคั่งค้างในทาง
เดินหายใจออกจากร่างกาย ยาระงับไอ ได้แก่ 
Dextromethorphan หรือ Romilar เป็นยาที่
กินแล้วหยุดการไอ อาจจะมีอันตรายในคนที่มี
เสมหะมากๆ เพราะเสมหะจะอุดตัน หายใจไม่
ออก ที่แรงมากคือ Ropect เม็ดสีแดงนิ่มๆ 
ท�ามาจากฝิ่น แรงมาก กินแล้วจะหยุดไอทันที 
แต่ง่วงนอนมาก ห้ามขับรถยนต์และท�างาน
เครื่องจักร ตัวที่สามคือ M. Tussis หรือยา
แก้ไอน�้าด�า ใช้จิบเอาเม่ือไอ อย่าลืมเขย่าขวด 
เพราะว่าตัวยาอยู่ก้นขวด ยานี้ท�าให้มวนท้อง
และคลื่นไส้ ท�าให้ง่วงนอนด้วย ถ้ากินมากจะ
ติด พวกวัยรุ่นชอบเอาไปท�ายา

ยาขบัเสมหะ Expectorants เป็นยาละลาย
และขบัเสมหะออกมาท�าให้ไอสะดวก ขบัเสมหะ
ออก คนกินต้องรู้ล่วงหน้าว่าข้อเสียของมัน
คือ กินแล้วจะท�าให้ไอมากขึ้น แต่ไอสบายๆ
หลวมๆ ได้แก่ Bisolvon เป็นยาตลาดที่ใช้ได้.
ผลดีมาก ราคาถูก กิน 2 เม็ด 4 เวลาหลัง
อาหาร ช่วยละลายเสมหะได้ เสริมด้วยการดื่ม
น�า้อุน่มากๆ น�า้ธรรมดากไ็ด้ จบิน�า้บ่อยๆ ดืม่
น�า้ทกุครัง้ทีไ่อ ไปไหนมาไหนพกขวดน�า้ไปด้วย

จะหายไอเร็วขึ้น ประเภทที่ 2 ยาละลายเสมหะ
ชือ่ Fluimucil เป็นผง ในซอง ละลายน�า้ 1 แก้ว
ต่อ 1 ซอง ยานี้มีสีส้มและรสหวานซ่าคล้าย
น�้าส้ม เด็กจะชอบกินมาก อีกประเภทหนึ่งชื่อ 
M. Scillae Ammon Carb เป็นยาน�้า ยารุ่น
เก่า ปัจจุบันคนไม่นิยมกิน เพราะเขาบอกว่า
รสเหมือนเยี่ยวม้า

4. ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) คือยาแก้.
อักเสบท่ีฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แต่ไม่ฆ่าเชื้อไวรัส 
จึงไม่ควรกินอย่างยิ่ง ถ้าเป็นหวัดจากเชื้อไวรัส
หวัดอย่างเดียว แต่คนนิยมกินกันมากทั้งซื้อ
เองและหมอตีจ๋ากร้านขายยา บางครัง้แพทย์ก็
ยอมตามใจคนไข้สัง่ยาให้กนิ 2 เมด็ 3 เวลาหลงั
อาหาร และก่อนนอน เป็น 4 ครั้ง ยานี้ความ
จริงมันจะมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะอาการ
ที่แทรกซ้อนร่วมด้วย นั่นคือต่อมทอนซิล                                                      
อักเสบ (Acute Tonsilitis) ปกติเด็กอายุแรก
เกิดถึง 8 ขวบจะมีต่อมทอนซิลไว้ช ่วยฆ่า
แบคทีเรียที่ลุกล�้าเข้าไปในคอ แต่พอหลัง
จาก 8 ขวบแล้วมันก็เลิกท�าหน้าที่เปล่ียน
กลับกลายเป็นพิษ เมื่อแบคทีเรียโจมตีต่อม
ทอนซิลจนอักเสบ บวมแดง โต บางคนเป็น
หนอง ท�า  ให้เจ็บคอมาก แพทย์จะตรวจโดย
ใช้ไม้กดลิ้นและไฟฉายส่องดูโตบวมแดง กรณี
เช่นนี้แหละ ยาปฏิชีวะแก้อักเสบจะมีประโยชน์
มาก มีทั้งกินและฉีด ยาฉีดที่คนนิยมมากคือ 
Lincocin 2cc. 600 มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้าม
สะโพกหรือยา CEF-3 2 กรัม ฉีดเข้าเส้นโดย
บวกน�้าเกลือ 100 ซีซี หยดช้าๆเข้าเส้นโลหิต 
ส�าหรับคนที่แพ้ยา Penicillin แพทย์จะเปลี่ยน
ยาเป็น Rulid กิน 2 เวลา 1 เมด็เช้า-เยน็ หรอื
ยา Erythromycin 

5. ยาอ่ืนๆ ในบางครั้งแพทย์จะใช้ยา
อ่ืนๆร่วมด้วยตามอาการ เช่น ยา Brufen 
หรือ Voltaren ที่แพทย์เรียกว่า N-SAID ช่วย                                            
เสริมฤทธิ์ยาลดไข้แก้ปวด ส�าหรับ VITC 
500 มิลลิกรัม ก็มีประโยชน์ในการรักษาและ
ป้องกันหวัด

การป้องกันไข้หวัดดีที่สุด คือ การนอน
หลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกก�าลังกายมาก 
และอย่าลมืฉดีวคัซนีกนัไข้หวดัใหญ่ Influenza 
Vaccine ซึ่งป้องกันได้ 1 ปี แล้วฉีดซ�้า

โรคท้องร่วง              
(Acute Diarrhea)

โรคท้องร่วง ท้องเสีย ภาษาแพทย์เรียกว่า 
Acute Gastro Enteritis คือโรคกระเพาะ

อาหาร ล�าไสอ้ักเสบ สาเหตจุากอาหารเป็นพิษ 
(Food Poisoning)

โรคท้องเสียที่เกิดจากอาหารเป็นพิษนั้น
มีได้ 2 แบบคือ

1. อาหารไม่สะอาด มแีบคทเีรยีปนอยู ่ม ี2 
แบบคอื มนัปล่อยสารพษิ Toxin ลงไปในอาหาร
โดยตรง อาจจะบูดเน่า อาหารเก็บไว้นาน                                                         
โดยไม่รักษาความเย็นหรืออุ่นให้ร้อนตลอดวัน 
อีกชนิดหนึ่งคือ เรากินเอาแบคทีเรียเข้าไป
โดยตรง โดยมากจะเป็นอาหารทะเล Sea 
Food เช่น เรากนิหอยนางรมสด แบคทเีรยีช่ือ
ว่า Vibrio Cholera จนปล่อยพิษออกมา โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อน มันจะเจริญเติบโต
เร็วมาก จนเรามีอาการท้องเสีย

2. ท้องร่วงที่ไม่ได้เกิดจากแบคทีเรีย แต่
เกิดจากสารปนเปื้อนที่แม่ค้าใช้ถนอมอาหาร 
เช่น ใสด่ินปะสิวเนื้อเคม็ตากแห้ง อาหารทะเล
ที่ใช้ Formaldehyde ดองศพรักษาไม่ให้เน่า 
ผงชรูสปลอมทีท่�าจาก Borax ท�าให้ท้องเสยีได้.                                                       
ลูกชิ้นเด้งดึ๋งก็ใส่สารท�าให้เด้งได้ ที่ร้ายกาจ
ต่อมนุษย์มากที่สุดคือ ยาฆ่าแมลงที่ฉีดพืช 
ผัก ผลไม้ กันแมลงเจาะท�าให้ท้องเสีย

การรักษาและป้องกัน

เลือกกินอาหารที่สุก สดใหม่ เสมอ ถ้าไป
จ่ายตลาดเอง ให้เลือกเอาเจ้าที่ไว้ใจได้ อย่า
ซื้อจากขาจร

อาการท้องร่วงคือ ปวดท้องรุนแรง ถ่าย
บ่อย เป็นน�้า เป็นมูกเลือด กระปริบกระปรอย 
ถ้าไม่รกัษาจะมอีาการชอ็ค เพราะขาดน�า้อย่าง
รุนแรง อาเจียนมาก จนกินไม่ได้

ยารักษาเบื้องต้น คือ กินเกลือแร่ ORS 
ละลายน�้ากินมากๆ เพื่อชดเชยเกลือแร่ที่ถ่าย
ออกมา ยาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะคือ Norfloxacine 
ขนาด 400 มิลลิกรัม กิน 1 เม็ดเช้า-เย็น กิน 
Immodium เพือ่หยดุการถ่าย และ Buscopan 
ลดการเกรง็ตวัของล�าไส้และแก้ปวดท้อง แพทย์
บางคนจะให้ Librax เพื่อแก้ล�าไส้แปรปรวน 
และ Motilium แก้อาเจียน

ฤดูร้อนโปรดระวังรักษาสุขภาพให้ดี อย่า
ให้ป่วย หมั่นออกก�าลังกายบ่อยๆ นอนหลับ
พักผ่อนมากๆ ดื่มน�้ามากๆ อยู่บ้านนอนฟัง
เครื่องเสียง NAD, PSB, NHT แสนจะมีความ
สุข สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
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■ ‘Tooth Fairy’

ฟันของมนุษย์น้ันเม่ือใช้งานไปสัก
ระยะหนึ่ง มักจะค่อยๆเหลืองลง

เรื่อยๆไม่ขาวเหมือนเดิม ท้ังน้ีเพราะต้อง
สัมผัสกับอาหารรูปแบบต่างๆที่มนุษย์กินอยู่
ทกุวนันัน่เองค่ะ ดงันัน้วนันีเ้ราจงึมคี�าแนะน�า
ดีๆมาฝาก

8 วิธีแก้ปัญหาฟันเหลือง 

1. รับประทานผักผลไม้บางจ�าพวกที่ต้อง
เคี้ยว เช่น แอปเปิล ซึ่งมีสารขัดฟันอยู่ในตัว 
และผักบางชนิด เช่น แครอท ก็มีเน้ือแข็ง 
ขณะทีก่�าลงัเคีย้ว เนือ้ของผลไม้ชนดินีก้จ็ะช่วย
ไปขดัคราบเหลอืงๆบนฟันออกได้ ข้อเสยีคอืไม่
สามารถท�าให้ฟันขาวขึ้นได้อย่างถาวร

2. ใช้สมุนไพรจากธรรมชาติในการขัดฟัน                                              
เช่น เกลือ มะนาว ใบข่อย เปลือกกล้วย 
เหล่านี้มีสารในการขจัดคราบสกปรกบนฟัน            
สามารถช่วยให้คราบฟันหลุดออกไปได้ เพียง
แต่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องและไม่ควรขัดฟันแรง
เกินไป เพราะจะท�าให้เคลือบฟันเกิดความ
เสียหายได้

และแมงกานีส จะช่วยดูดซับคราบสกปรกและ
เพิ่มความขาวของฟันได้

7. หากทดลองทกุวิธีแล้วยงัไม่ได้ผล บางที
อาจเกดิจากสาเหตอุืน่กไ็ด้ เช่นลิน้อาจไม่ได้รับ
การท�าความสะอาดที่ดีเพียงพอ ท�าให้เกิดการ
สะสมของเชื้อแบคทีเรีย และเป็นสาเหตุของ
ฟันที่มีสีเหลือง

8. หลีกเล่ียงเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ 
หรือผลไม้ที่มีสีจัดทั้งหลาย ทั้งนี้ก็เพราะเป็น
ส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ท�าให้ฟันดูไม่ขาว

การจะรักษาสุขภาพฟันให้ดูดีและขาว
สะอาดอยู ่ตลอดเวลานั้น นอกจากจะต้อง
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกินของคุณด้วย
แล้ว ยังต้องหมั่นรักษาความสะอาด และหมั่น                    
ไปพบแพทย์เพื่อขอค�าแนะน�าในการดูแล
รักษาฟันอย่างสม�่าเสมอ เพื่อสุขภาพฟันท่ีดี 
นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดฟันโดย
น�้าฉีดอย่าง  Waterpik ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี 
นอกจากช่วยขจัดคราบเหลืองแล้วยังมีแปรง 
ขูดลิ้นท�าความสะอาดอีกด้วย

Oral Care

ทํ า อ ย่ า ง ไ ร ใ ห้ ฟั น ข า ว ด่ั ง ใ จ
ด้ ว ย วิ ธี ฟ อ ก แ บ บ ธ ร ร ม ช า ติ
อ้างอิงจาก: เกร็ดความรู้.com

3. ขดูหนิปนูทกุ 6 เดอืน เพราะคราบเหลอืง                                                            
อาจเกิดมาจากหินปูนที่สะสมอยู่

4. ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกฟัน ส่วนใหญ่มักมา
ในรูปแบบของยาสีฟันและน�้ายาบ้วนปากที่มี
ส่วนผสมของสารฟอกฟัน ซึ่งจะช่วยท�าให้ฟัน
ขาวกระจ่างขึ้นมาอย่างรวดเร็ว แต่ข้อแนะน�า
ก็คือก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ควรแปรง
ฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของโพแทสเซียม                                                            
ไนเตรด (Potassium Nitrate) เป็นเวลา 2                                                                              
สัปดาห์ก่อน เพราะจะช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแรงให้กับเคลือบฟัน ไม่ท�าให้เปราะบาง
จนเกินไป

5. ใช้น�้ามะนาว เพราะน�้ามะนาวมีฤทธิ์
เป็นกรด และมีคุณสมบัติที่เหมือนสารฟอก
ขาว เมื่อคั้นน�้าออกมาผสมกับน�้าเปล่าใน
อัตราส่วนที่เท่ากัน แล้วน�าไปถูฟัน ก็จะช่วย
ท�าให้ฟันขาวขึ้นได้

6. ใช้เปลอืกกล้วย (แนะน�าเป็นกล้วยหอม) 
โดยน�าผิวเปลือกกล้วยด้านใน มาขัดๆถูๆ
บรเิวณฟัน ประมาณ 3 นาท ีแร่ธาตตุ่างๆจาก
เปลือกกล้วย เช่น โพแทสเซียม แมกนีเซียม 
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บริษัท โคไนซ อีเล็คโทรนิค จํากัด เลขท่ี 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 คูสาย)

ชําระคาไปรษณียากรแลว

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๓/๒๕๔๓

ปณฝ. สุทธิสาร

เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได

 1. จาหนาไมชัดเจน

 2. ไมมีเลขที่บานตามจาหนา

 3. ไมยอมรับ

 4. ไมมีผูรับตามจาหนา

 5. ไมมารับภายในกําหนด

 6. เลิกกิจการ

 7. ยายไมทราบที่อยูใหม

 8. อื่นๆ

ลงชื่อ…  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  
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