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ปี 2017 เข้ามาแล้ว ขอแสดงความยินดีกับชาวไทยที่ได้สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่                
ที่พระพักตร์ผ่องใส ใจดี และสมถะ เรียบง่ายนะคะ ดูจะเป็นข่าวดีเริ่มต้นปี                                                                     
เลยทีเดียว

ปีที่แล้วอะไรๆดูจะฝืดเคืองและติดขัด แถมพระพิรุณยังเทลงมาให้ชาวประชามีน�้าท่วมบ้าน
เรือนอีก อะไรๆก็เลยแย่ไปหมด นอกเหนือจากความทุกข์ใจอันใหญ่หลวงในการขาดพ่อหลวง
ของเราไป มันเหมือนทุกข์ใดเล่าจะเท่าทุกข์ครั้งนี้นะคะ ยามน�้าท่วมภาคใต้ ดิฉันนั่งลงร้องไห้
คิดถึงพ่อหลวงผู้คอยแก้ปัญหาให้ลูกของพระองค์ท่าน แม้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็มิเคยทิ้งประชาชน
เลย พอไปถามใครๆเกือบจะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ร้องไห้คิดถึงพระองค์ท่านเหลือเกิน

ดิฉันได้ไปในนามของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เพื่อแจกอาหารมื้อละ 3,000 ชิ้น เห็น
ประชาชนนั่งรอด้วยความอดทน มีความตั้งใจเหลือเกินที่จะไปกราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
เห็นความอาลัย รัก เห็นความอดทนแล้วก็ชื่นใจกับคนไทยที่เรารักพระองค์ท่านมากมาย เรา
กตัญญูรู้คุณท่าน พวกเด็กๆวัฒนาไปช่วยกันเก็บขยะเหลือใช้ โอ้โฮ มากมายเหลือเกินค่ะ เรา
คงต้องช่วยชาติกับเรื่องขยะหน่อยนะคะ ต้องช่วยกัน Recycle, Reuse หน่อย ถุงผ้ามีไว้ติดตัว  
ตลอดๆนะคะ ห้างร้านทั้งหลาย หยุดแจกถุงพลาสติคได้ก็ดีค่ะ เรามาช่วยกันไหมคะ ลดการใช้
ถุงพลาสติค โฟม และใช้อะไรที่เป็นขยะน้อยลง

มาคยุกนัเรือ่งสนิค้าดกีว่าค่ะ เรามโีพรโมชนัออกมาแต่ละเดอืนไม่เหมอืนกนั ตดิตามข่าวสาร 
โพรโมชันของเราได้ที่ “จากโชว์รูม” ได้เลยค่ะ ว่าเรามีอะไรบ้าง รวมทั้งงานที่เราไปออกอีเวนท์
ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมาอัพเดทให้ได้ทราบกัน

มาพบกันนะคะ มีเรื่องสนุกๆ ดนตรีไพเราะให้ได้ติดตามค่ะ
ด้วยรัก-ระลึกถึง

ท ด ส อ บ

 27 Test Reports
  PSB Imagine T3
  Floor-Standing Speakers  

ส วั ส ดี ค่ ะ
ท่ า น ส ม า ชิ ก ที่ รั ก - เ ค า ร พ
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ที่เห็นและเป็นไป

แขวนคอไว้
ใช้จัดระเบียบท่านั่ง
ให้ทำางานยั่งยืน

เชื่อว่าหลายๆ ท่าน คงพอจะ
ได้ยินกันมาบ้างนะครับ กับค�า

ว่า Office Syndrome หรือกลุ่ม
อาการของโรคต่างๆที่เกิดขึ้น
กับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องอยู่ในที่
ท�างานวันละหลายๆชั่วโมง

พูดง่ายๆก็คือเกิดกับ
พนักงานที่จ่อมจมอยู่ในออฟฟิศ 
มากกว่าจะเกิดขึ้นกับบรรดาพวก
ที่มีหน้าที่ต้องออกไปวิ่งๆเต้นๆ
อยู่ข้างนอกเพื่อหาเงินเข้าบริษัท
นั่นแหละครับ

ซึ่งกลุ่มอาการของโรคที่ว่ามี
สารพัด ตั้งแต่ปวดเนื้อ เมื่อยตัว 
เมื่อยแขน เมื่อยขา ปวดหลัง 
ปวดไหล่, อะไรแถวๆนี้แหละครับ

แต่ที่พบว่ามากที่สุดใน
ปัจจุบันก็คือ ปวดคอครับ เพราะ
ทกุวนันีพ้นกังานออฟฟิศส่วนใหญ่                            
มักจะนั่งท�างานอยู่หน้าจอ
มอนิเตอร์ของชุดคอมพิวเตอร์
นั่นเอง

เมื่อไปพบแพทย์ที่ที่มักจะได้
กลับมาสองสามอย่างก็คือ ยากิน
เพื่อคลายกล้ามเนื้อ ยาทาถูเพื่อ
ลดอาการเมื่อยขบ และสุดท้าย
คือค�าแนะน�าในการ ‘นั่งท�างาน’ 
ให้ถูกวิธี

คอืส่วนใหญ่มกัจะรูท้ัง้รูล่้ะนะ
ครับ ว่าท่านั่งนั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญ

ที่สุดของคนนั่งท�างานติดที่ แต่
กไ็ม่สามารถควบคมุให้ท่าทางอนั
ถูกต้องของการนั่นนั้น อยู่กับที่
กับทางได้ทั้งวี่ทั้งวัน เพราะพอ
นั่งๆไป ประเดี๋ยวก็จะเผลอไป
ตามสภาพความต้องการสบาย-
แบบชั่วครู่ชั่วยาม--คือค้อมตัวลง

มาบ้าง ลู่ไหล่ลงบ้าง บางทีถึง
ขนาดเลือ้ยลงล่างแบบแทบจะเอา
หลงัมาแทนก้นบนเบาะทีน่ัง่กย็งัมี

กับปัญหาอาการเมื่อยคอที่
เพิ่มจ�านวนผู้ป่วยมากขึ้นนี่เอง 
ท�าให้สองนักออกแบบชาวเกาหลี 
คือ Jihoon Shu และ Yongdae 

Kim ได้คิดค้นอุปกรณ์ประเภท 
Gadget ชิ้นหนึ่งขึ้นมา มีขนาด
เสมือนบัตรประจ�าตัวพนักงานที่
ใช้คล้องคอในส�านักงานนั่นเอง 
และนอกจากจะใช้เป็นบัตร
ประจ�าตัวที่มีอแถบอีเล็คทรอนิคส์
สามารถใช้ผ่านการเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ อาทิ แตะเปิดรหัสประตู
เข้าห้องท�างานได้แล้ว อุปกรณ์
ชิ้นนี้ยังสามารถเตือนได้ด้วย
เมื่อท่านั่งไม่ต้องตามสุขลักษณะ
ที่ดี เป็นต้นว่าก้มคอลงมามาก
เกินไปหรือไม่ ชันคอมากเกินไป
หรือเปล่า และหากท่าที่ก�าลังนั่ง
อยู่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการ 
เมื่อยคอ มันจะสั่นเตือนให้ทราบ
ทันที อีกทั้งยังมีการแสดงผล
ให้ทราบผ่านแอพพลิเคชันไป
ยังสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ท ให้
เห็นในทันทีว่าท่าที่ก�าลังนั่งอยู่ไม่
ถูกต้องอย่างไร

อปุกรณ์ชิน้ทีว่่านีเ้รยีก Entag 
ครับ ช่วงที่ข่าวนี้ออกมาปรากฏ
ว่ายังเป็นเพียงแค่ Concept 
Idea อยู่ แต่เมื่อมาถึงวันน้ี                    
เข้าใจว่าน่าจะพอเป็นรูปธรรมให้
เหน็บ้างแล้ว

ลองด้อมๆมองๆหาตามร้าน
จ�าหน่าย Gadget เพื่อสุขภาพดู 
เพราะปัจจุบันมีอุปกรณ์ประเภท
สวมใส่ หรือ Wearable เพื่อ
ดูแลสุขภาพติดตามตัวในชีวิต
ประจ�าวันของผู้คน ออกมาให้
เลือกมากกว่ามากจริงๆ
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ย่อหน้าข้างต้นนั้น ได้รับค�า
ยืนยันจากค�าให้การของเพื่อน
ผู้อพยพชาวลาวที่ไปอาศัยในกรุง
ปารีส คราวที่ไปเยี่ยมเยือนเขาผู้
นั้นเมื่อกว่าสามทศวรรษก่อน

กับก่อนหน้านี้ช่วงที่ยัง   
เดินทางไปแถบยุโรปและฝรั่งเศส
บ้าง มักจะเห็นรุ่นพี่ที่นับถือกัน
หยิบออกมาเปิดใช้อยู่บ่อยครั้ง 
ยามที่พี่เขาพาไปไหนต่อไหน

กลับมาที่รายละเอียดของ 
Essential Vibrating Connected 
Jeans กันครับ

ยีนส์ที่ว่านี้จะถูกติดตั้งตัว
เซ็นเซอร์เข้าไว้เพื่อให้ท�างาน
ร่วมกับแอพพลิเคชันแผนที่ อาทิ 
Google Map เพียงระบุจุด
หมายปลายทางที่ต้องการไป มัน
ก็จะท�าหน้าที่ชี้น�าให้อย่างถูกต้อง 

ด้วยการสั่นเพื่อบอกเมื่อถึงแยก
ว่าให้ไปซ้าย หรือไปขวา หรือ
ตรงไป นั่นเองที่ท�าให้ผู้สวมใส่                      
ยีนส์อัจฉริยะนี้จะไม่มีวันหลง
ทางอย่างเด็ดขาด

ที่ส�าคัญคือท�าให้ทุกย่าง
ก้าวเดินมีความปลอดภัยด้วย 
เพราะไม่ต้องก้มหน้ามองหน้าจอ                            
สมาร์ทโฟนแทบจะตลอดเวลา
นั่นเอง

ผู้ผลิตบอกว่าความยอดเยี่ยม
อีกประการของยีนส์อัจฉนิยะนี้
ก็คือ แบตเตอรีย์ในตัวนั้นมิพัก
ต้องประจุไฟแต่อย่างใด รวมทั้ง
อายุการใช้งานยีนส์แต่ละตัวใน
คอลเล็คชันนี้ ก็ไม่ต�่ากว่า 4 ปี   
ซึ่งนั้น, ประเมินจากการสวมใส่               
สัปดาห์ละครั้งนะครับ หากใช้
งานน้อยกว่านัน้ อายกุารใช้งานก็

ยีนส์อัจฉริยะ
สวมใส่แล้วไม่มีหลงทาง
ต่อให้หลับตาเดิน!!!

เห็นข่าวนี้ทีแรกนั้น แทบจะ
ขึ้นเครื่องเพื่อบินไปซื้อหาถึง

ฝรั่งเศสโน่นเลย
ทว่า, ต้องรบีเบรคความคดิจน

ตัวโก่งหลงัอ่านข่าวเสรจ็ พร้อมๆ
กบัดวูดิโีอพรเีซ็นเทชนัจบไปแล้ว
ด้วย ทัง้นีก็้เนือ่งเพราะคอลเลค็ชนั
น้ีดไีซเนอร์เขาออกแบบมาส�าหรบั 
ผู้หญิงเท่านั้นครับ

เพราะมีเฉพาะยีนส์แบบ Hot 
Pants, Skinny และกระโปรงเข้า
รูปเหนือเข่า เท่านั้นเอง

และทั้งหมดมาในแนวดึงดูด
สายตาผู้พบเห็นเป็นส�าคัญ

พูดสั้นๆแบบเข้าใจง่ายก็คือ
ออกมาในแนวเซก็ซย์ีนัน่แหละครบั

งานนี้เป็นฝีมือออกแบบของ 
ดีไซเนอร์ค่าย Spinalli Design แห่ง                           
ฝรั่งเศส ที่ประสานเทคโนโลยีกับ
แฟชันเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว 

พร้อมกบัผลติออกมาจ�าหน่าย
แล้วด้วย ภายใต้ชือ่คอลเลค็ชนัว่า 
Essential Vibrating Connected 
Jeans

กางเกงอัจฉริยะที่ว่านี้เกิด
จากแนวคิดของดีไซเนอร์ใน
เมืองท่องเที่ยวแถวหน้าของโลก 
อย่างกรุงปารีส ที่แต่ละวันจะมี     
นักท่องเที่ยวหลงทางกันไม่รู้จะ
เท่าไรต่อเท่าไร 

อีกทั้งด้วยความที่เป็น
มหานครอันเต็มไปด้วยตรอก
ซอกซอยถนนน้อยใหญ่เต็มไป
หมด เชื่อไหมครับว่าเกือบจะ
ร้อยทั้งร้อยของคนที่ขับรถใน
ปารีส-แม้จะอาศัยมีชีวิตประจ�า
อยู่ในปารีสทุกเมื่อเชื่อวันก็เถอะ
น่า, อุปกรณ์ส�าคัญที่ต้องมีประจ�า
รถก่อนการมาถึงของสมาร์ทโฟน
กบักเูกลิ แมพ็ กค็อืหนงัสอืแผนที่
กรุงปารีสที่มีใหญ่กว่าพ็อคเก็ต 
บุค ด้วยความหนาเกินกว่าหนึ่ง
นิ้วฟุตครับ

จะนานออกไปอีก
อ้อ, ผู้ผลิตบอกว่านอกจาก

จะแจ้งเตือนให้ไปไม่ผิดทางได้
แล้ว ยังสามารถตั้งค่าให้แจ้ง
เตือนอย่างอื่น อาทิ การมีอี-เมล
เข้ามาได้อีกด้วย

สนนราคาอยู่ในช่วง 
US$90-200 เป็นเงินบาทบ้าน
เราก็น่าจะประมาณสามพันไป
ยันเจ็ดพันแถวๆนั้นแหละครับ

เกี่ยวกับ Spinalli Design นี่ 
เคยสร้างความฮือฮาให้แก่วงการ
เทคโนโลยีแฟชันมาก่อนหน้า
แล้ว แล้วการออกแบบกางเกง
และชุดว่ายน�้าที่สามารถเตือน
ผู้สวมใส่ได้ ว่าคุณอยู่กลางแดด
นานเกินไปแล้ว

เจ๋งไหมล่ะครับ!!!
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สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับกลับเข้า
มาสู่ “จากโชว์รูม” ของเรา

อีกครั้งหนึ่งนะคะ ฉบับนี้ก็เป็น
ฉบับประจ�าเดือนเมษายน ย่าง
เข้าหน้าร้อนกันอีกแล้วนะคะ 
เมืองไทยเวลาร้อน ก็ร้อนสุดๆ
กันเลยทีเดียว นี่ก็ใกล้ถึงเทศกาล
สงกรานต์กันอีกแล้ว ไปเที่ยว
สงกรานต์ที่ไหน ก็ขอให้เดินทาง
กันโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะคะ

ส�าหรับท่านที่ไม่มีคิวไปเที่ยว
สงกรานต์ที่ไหน อยากพักอยู่กับ
บ้านชิลล์ๆ ฟังเพลงเพราะๆ
จากชุดเครื่องเสียงชุดโปรดของ
ท่าน หากท่านที่ก�าลังมองหา     
เครื่องเสียงและล�าโพงสักชุดไว้ดู
หนังหรือฟังเพลง มาดูกันเลย
นะคะว่าเดือนนี้เรามีโพรโมชัน
เด็ดๆอะไรมาน�าเสนอ

มาดูกันเลยว่าโพรโมชันดับ
ร้อนของช่วงเดือนนี้มีอะไรบ้าง

Summer นี้ พี่ไม่ได้มาเล่นๆ
1-30 เมษายน 2560

โพรโมชันดับร้อน มีรุ่นไหน 
อะไรบ้าง อย่ารอช้าเลยค่ะ
ส�าหรับท่านที่ก�าลังมองหา

อินติเกรตเตด แอมป์ ใช้ส�าหรับ
ฟังเพลง ในราคาพิเศษต้อง 
NAD C 316BEE จากราคาตั้ง 
16,000.-บาท น�ามาลดกันแบบ
สุดๆที่ 9,900.-บาท

ท่านที่ชอบฟังเพลงเป็นการ
ส่วนตัวหรือเดินทางบ่อยๆ ต้อง
นี่เลยค่ะ หูฟังรุ่นยอดนิยมของ             
NAD VISO HP50 ทีใ่ห้รายละเอยีด                               
เสียงดีเยี่ยม ความไวสูง จะเล่น
กับมือถือสมาร์ทโฟนก็สะดวกค่ะ 
จากราคาตั้ง 9,800.-บาท ลด
พิเศษเหลือเพียงราคา 6,500.-บาท

เมื่อน�าแอมป์และหูฟังมาลด
แล้ว ก็ต้องมีล�าโพงมาลดด้วย 
โดยเดือนนี้เราน�าล�าโพงสองรุ่น 
สองสไตล์ด้วยกันคือ

จากโชวรูม ■ ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

PSB Imagine X1T ล�าโพง
ทาวเวอร์ตั้งพื้นที่ออกแบบมา
เพื่อความสวยงาม บางเพรียว 
ตอบสนองความถี่กว้างขวาง 
เล่นได้ดังและแรงเกินขนาด ใช้
ไดรเวอร์ วูฟเฟอร์ขนาด 5-1/4 
นิ้ว 2 ตัว ท�างานแบบสอง-ทาง
ครึ่ง ผนวกกับครอสส์โอเวอร์ที่
ออกแบบมาเพื่อให้การกระจาย
เสียงเป็นเลิศ และทนก�าลังขับ
เป็นเยี่ยม ทวีทเตอร์ไททาเนียม 
โดม 1 นิ้ว เป็นล�าโพงที่ให้เสียง
เบสส์นุ่มนวล เสียงกลาง-แหลม
เปิดโปร่ง เหมาะส�าหรับการ
ดูหนังและฟังเพลง จากราคาตั้ง                               
34,000.-บาท ลดพิเศษเหลือ 
22,000.-บาทต่อคู่

NHT C-1 ล�าโพงวางหิ้งซีรีส์
ใหม่ล่าสุดจาก NHT เป็นล�าโพง
มอนิเตอร์ขนาดสอง-ทาง มี                                
วูฟเฟอร์ขนาด 5.25 นิ้ว โดม   
ทวีทเตอร์ ขนาด 1 นิ้ว เป็น
ล�าโพงที่ให้รายละเอียดกลางและ
แหลมได้ดี เบสส์กระชับ พลิ้ว
หวาน เป็นล�าโพงเล็กที่ให้เสียง

เบสส์ที่ลงลึกได้ถึง 70 เฮิทซ์ จาก
ราคาตั้ง 29,000.-บาท ลดพิเศษ
เหลือเพียงคู่ละ 19,000.-บาท 
(จ�านวนจ�ากัดเพียง 14 คู่)

งานนีเ้รากข็นสบั-วฟูเฟอร์มา
ร่วมลดราคาเหมอืนกนันะคะ อาทิ

Velodyne Impact 10  
สับ-วูฟเฟอร์ราคาประหยัด 
ระดับราคาเริ่มต้น ส�าหรับผู้ที่
ต้องการสัมผัสเบสส์ดีๆแบบ 
Velodyne ในราคาสบายๆ ก็ให้
ประสิทธิภาพที่โดดเด่นเหนือ
กว่าสับ-วูฟเฟอร์ในระดับราคา
เดียวกัน เป็นแบบตู้เปิด ท่อ  
เบสส์ยิงเสียงลงพื้น วูฟเฟอร์ 
10 นิ้ว ช่วงชักลึก กรวยไฟเบอร์ 
วอยซ์ คอยล์ 2 นิ้ว พร้อม
แอมป์ระบบ MDP (Maximum 
Dynamic Power) 150 วัตต์ 
RMS ที่สามารถขึ้นไปได้ถึง 300 
วัตต์สบายๆ ต่อเชื่อมใช้งานได้
หลากหลายรูปแบบ พร้อมการ
ปรับแต่งมาตรฐานสับ-วูฟเฟอร์
ชั้นดี ตอบสนองเสียงเบสส์ลง
ได้ลึกสุดถึง 50 เฮิทซ์ จากราคา

ตั้ง 19,000.-บาท ลดพิเศษเหลือ
เพียง 12,500.-บาทต่อตู้

Velodyne EQ-Max 8    
สับ-วูฟเฟอร์ขนาด 8 นิ้ว เป็น
รุ่นเล็กสุดในซีรีส์ เหมาะส�าหรับ
ห้องขนาดเล็ก-กลาง ใช้ไดรเวอร์
ขนาด 8 นิ้ว กรวย Reinforced 
Fiber วอยซ์ คอยล์ 2 ชั้น                      
หน้าตัดกระบอกสูบ 6.3 นิ้ว   
แม่เหล็กหนัก 4.66 ปอนด์ ยิง
เสียงออกทางด้านหน้า พร้อม
ท่อเบสส์แบบ Down Firing ยิง
เสียงลงพื้น ขยายเสียงด้วย
แอมป์ในตัวขนาดก�าลังขับ                                 
180 วัตต์ RMS (360 วัตต์ 
Dynamic) ปรับจุดตัดได้ตั้งแต่ 
40-135 เฮิทซ์ ต่ออินพุทได้ทั้ง
แบบ Line และ Speaker Level 
และสามารถควบคุมระดับความ
ดัง, เลือกแนวเสียง, เปิด-ปิด
ไฟหน้าปัด เลือกโหมดการฟัง 
และปรับเฟสได้ 4 ระดับ จาก
รีโมท คอนโทรล และมาพร้อม
ไมโครโฟน, ขาตั้งขนาดเล็ก 
และระบบ Auto EQ จากราคา

  ■ NAD C 316BEE 
Stereo Integrated 
Amplifier

  ■ PSB Imagine X1T 
Tower Speakers

  ■ NAD V ISO H P50        
Over-Ear       
Headphones
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พร้อมสินค้า Streaming Music 
อย่าง Bluesound ด้วย

อย่าลืมนะคะ มาพบกับพวก
เราชาว Conice ในวันที่ 6-10 
เมษายน นี้ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 
18.00น. ที่ขอบอกเลยว่า-ราคา
พิเศษจริงๆ--

หาร้านไม่ยากนะคะ      
โทรสอบถามเส้นทางได้ที่    
044-268-521, 089-581-4000 
อยู่บริเวณถนนสุรนารี ในตัว
อ�าเภอเมืองค่ะ

ตั้ง 27,000.-บาท ลดพิเศษเหลือ
เพียง 17,500.-บาทต่อตู้

Velodyne Wi-Q 10      
สับ-วูฟเฟอร์ที่รับสัญญาณเสียง
จากแอมป์หรือเอ/วี รีซีฟเวอร์ 
แบบไร้สาย ซึ่งนอกจากจะสะดวก
ในการจัดวางแล้ว Wi-Q ยัง  
อัดแน่นไว้ด้วยเทคโนโลยีการ
เป็นสับ-วูฟเฟอร์ชั้นดีครบถ้วน 
ไม่ว่าจะมีระบบควบคุมได้ด้วย
รีโมท คอนโทรล, ระบบ One 
Touch Auto EQ ปรับแต่งเสียง
ให้เข้ากับต�าแหน่งวางแค่กดปุ่ม
เดียว พร้อม Preset แนวเสียง
สี่แบบ เพื่อให้เข้ากับการฟังแบบ
ต่างๆ, ภาคขยายก�าลงส�ารอง
สูงแบบ Class-AB พร้อมระบบ 
Digital Distortion Limiting 
System ลดการท�างานเกินก�าลัง 
ควบคุมการเสียรูปของกรวย                             
วูฟเฟอร์ มีตัวเลขแสดงระดับ
เสียงทางด้านหน้า โดยใช้     
วูฟเฟอร์กรวย Reinforce Fiber 
ขนาด 10 นิ้ว ขอบยาง วอยซ์ 
คอยล์ใหญ่ ทนความร้อนสูง 

แบบยิงออกทางด้านหน้า พร้อม
ท่อเบสส์คู่  ก�าลังขับ 195 วัตต์ 
RMS และ 350 วัตต์ Dynamic 
จากราคาตั้ง 42,000.-บาท ลด
พเิศษเหลอืเพยีง 28,000.-บาทต่อตู้

**และพิเศษกว่าพิเศษอีก ท่าน
ที่ซื้อสินค้าเกิน 60,000.-บาทขึ้น
ไปส�าหรับสินค้าราคาปกติ (ที่ไม่ใช่
สินค้าราคาพิเศษ) รับไปเลย NAD 
VISO HP30 Headphone มูลค่า 
7,500.-บาท 1 ชิ้น**

เห็นไหมคะว่า งานนี้พี่ 
Conice เราไม่ได้มาเล่นๆจรงิจริง๊

อย่าลืมแวะไปพบกับเราได้ที่ 
Conice ทุกสาขา และตัวแทน
จ�าหน่ายใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะ

Conice Special Sales     
in Korat
6-10 เมษายน 2560
ที่ร้าน Kai Music (ไก่มิวสิค) 
โคราช

ปีนี้เป็นปีแรกที่เราไปจัดงาน
กันที่โคราช ร่วมกับหจก.

ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย เพื่อ

พบปะพูดคุยกับเหล่าสมาชิกของ
พวกเรานะคะ โดยจัดโพรโมชัน
ขายสินค้าเครื่องเสียงในราคา
พิเศษส�าหรับพี่น้องชาวโคราช 
และจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะ

ในงานท่านจะได้พบกับสินค้า
เครื่องเสียงชั้นน�าทั้งเป็นชิ้น
และเป็นชุด น�ามาลดราคากัน
พิเศษ ไม่ว่าจะเป็น Bell’O, NAD, 
NHT, PSB, Supra, Velodyne   
หลากหลายรุ่นที่ขนมาให้ท่านได้                                
ลองเล่น ลองฟัง กนัอย่างเตม็อิม่                                    

  ■ Velodyne EQ-Max 8 
Subwoofer

  ■ Velodyne Wi-Q 10 
Subwoofer

  ■ Velodyne Impact 10 
Subwoofer

  ■ NHT C-1 Bookshelf 
Speaker
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ประดิทินกรุงเทพฯ

  ■ คอนเสอร์ท Nantida 17: นนัทดิา แก้วบวัสาย 
1 เม.ย. เวลา 19.00น. ณ GMM Live House 
@Central World ชั้น 8 บัตรราคา 3,500, 
3,000, 2,500, 2,000 และ 1,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Remembering A Great King 
9 เม.ย. เวลา 17.00น. ณ หอประชุมใหญ่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัตรราคา 600 และ 
300 บาท

  ■  คอนเสอร์ท 2017 BTS Live Trilogy 
Episode III The Wings Tour in Bangkok 
22-23 เม.ย. เวลา 17.00น. และ 16.00น. 
ตามล�าดับ ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทอง
ธานี บัตรราคา 6,000, 5,500, 4,800, 3,800, 
2,800 และ 1,800 บาท 

  ■  คอนเสอร์ท Magic Moment Concert 
เพลงรักของดี้ ดนตรีของแต๋ง 6 พ.ค. เวลา 
19.00น. ณ เพลนารีฮอลล์ 2-3 ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ บัตรราคา 50,000, 10,000, 
5,000, 2,000, 1,500 และ 1,000 บาท

  ■  คอนเสอร์ท True Presents Ohm Chatree 
Live 2016 “Rewat Forever” 7 พ.ค. เวลา 
17.00น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ บัตรราคา 
3,500, 3,000, 2,500, 2,000 และ 1,500 บาท

  ■  คอนเสอร์ท Stage Fighter Round 2 Concert 
13-14 พ.ค. เวลา 19.00น. และ 17.00น. ตาม
ล�าดับ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ บัตรราคา 
4,000, 3,500, 3,000, 2,500, 2,000 และ 
1,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Soundbox: Tattoo Colour x 
Polycat 20 พ.ค. เวลา 20.00น. ณ GMM 
Live House @Central World ชั้น 8 บัตร
ราคา 900 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Singha Music Presents 
“Pitbull Climate Change Tour Live 
in Bangkok 2017” 25 พ.ค. ณ อิมแพ็ค                 
เอ็กซิบิชัน ฮอลล์ 3-4 เมืองทองธานี บัตรราคา 
3,500 และ 2,500 บาท

  ■  คอนเสอร์ท 60 ปี ร่วมฤดี ‘ให้ใจ’ 10 มิ.ย. 
เวลา 18.00น. ณ MMC Hall เดอะมอลล์ 
บางกะปิ บัตรราคา 2,500, 2,000, 1,500, 
1,000 และ 500 บาท

* ทุกรายการติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่ 
  Thaiticketmajor ทุกสาขา

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ 
13-15 เม.ย. เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์,      
1 พ.ค. ตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ            
และ 10 พ.ค. ตรงกับวันวิสาขบูชา

งานสถาปนิก 60

มาถึงแจ้งข่าวอีกหนึ่งงาน
ส�าคัญประจ�าปีส�าหรับ   

ทีมงาน Custom Installation 
ของเราก็คืองานสถาปนิก 60 ที่
เราไปออกงานกันทุกปี ปีนี้ก็เช่น
กัน โดยสถานที่ยังเป็นที่เดิมคือ 
Challenger Hall 1-3 Impact 
เมืองทองธานี ในวันที่ 2-7 
พฤษภาคม 2560 นี้ โดยเราจะ
อยู่ในฮอลล์ที่ 3 หมายเลขบูธ 
L802 (H51) หากันไม่ยาก ท่าน
ที่ก�าลังสร้างบ้าน มีโครงการ
ติดตั้งระบบเสียง ทั้งในบ้าน 
โรงแรม ร้านอาหาร สปา เพียง
น�าแบบแปลนเข้าไปปรึกษากับ
เหล่าวิศวกรของเราที่งานได้เลย 
ท�าการทดลองเล่น ทดลองฟัง
เสียงกันให้จุใจ พร้อมโพรโม
ชันพิเศษในงานส�าหรับท่านที่                           
ตัดสินใจในงาน รับไปเลย
ส่วนลดพิเศษกว่าใคร มากกว่า
ทุกครั้งที่ผ่านมา 

โดยในงานน้ี มีทัง้ Russound 
กับ Bluesound เพื่อเปิด
แนวทางการติดตั้งเครื่องเสียง 
Custom Installation กันส�าหรับ
ท่านที่สนใจจะลงเครื่องเสียง
ในบ้านหรือคอนโดฯของท่านได้
อย่างครบครันทุกรูปแบบกันเลย

และพบกับการเปิดตัวครั้ง
แรกของ Bluesound PULSE 
SOUNDBAR กับภาพเสียงระดับ 
4K UHD พร้อมดีลพิเศษเฉพาะ
ท่านที่ซื้อในงานนี้เท่านั้น

อย่าลืมไปพบกับทีมงาน
คุณภาพของเราท่ีพร้อมจะให้                              
รายละเอียด จัดชุด จัดระบบที่                             
เหมาะสมต่อบ้านและงบประมาณ                               
ของท่านอย่างเต็มที่ในงานนะคะ 
ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00น.ค่ะ

มาพบกับพวกเราให้ได้นะคะ
และคอยติดตามต่อไปว่า 

เราจะไปพบกับสมาชิกของเรา
ที่ไหนกันบ้างในฉบับหน้าค่ะ
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PSB บอกเอาไว้ว่าล�าโพงรุ่น
นี้นั้น มีปรัชญาที่เรียกว่า 

“Real Sound for Real people” 
หรือแปลเป็นไทยก็ประมาณว่า 
“ล�าโพงเพื่อนักเล่นที่รู้จริง” อะไร
ประมาณนั้น ซึ่งจะเป็นอย่างไร
นั้น ผมก็บอกได้ว่า นี่คือล�าโพง
ที่สามารถสร้างคุณภาพเสียงได้
ออกมาดีเยี่ยมเกินคาดหมายใน
ราคาที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อ

รูปโฉมภายนอกนั้นเป็น
ล�าโพงตั้งพื้น สี่ไดรเวอร์ สาม-
ทาง ที่มีรูปทรงทันสมัย บาง 
กะทัดรัด ท่อเปิดสองท่อทาง
ด้านหน้า วางไดรเวอร์แบบ 
D’Appolito คือใช้มิดเรนจ์อยู่
บนสุด ทวีทเตอร์ตรงกลาง และ
ประกบล่างด้วยวูฟเฟอร์ ตู้เป็น 
MDF มาในตู้สีด�า จุดที่ท�าให้
ดูโดดเด่นก็เห็นจะเป็นกรวย    
วูฟเฟอร์ สีเหลืองมัสตาร์ด ที่
ท�าขึ้นมาจากวัสดุเซรามิค/ดิน
เหนียว/โพลีย์โพรไพย์ลีนฉีดอัด
ขึ้นรูปนั่นเอง โดยรวมแล้วเป็น
ล�าโพงที่หน้าตาเรียบๆไม่เด่น
อะไรมาก ซึ่งต่างกับเสียงที่ได้ยิน
ออกมาอย่างสิ้นเชิง 

PSB โดย Paul Barton 
นั้น มีชื่อเสียงมานานแล้วกับ 
คุณภาพเสียงที่โดดเด่นในราคา
ที่คุ้มค่า เปาหมายของการ
ออกแบบ Imagine X Series 
ของเขานั้นก็คือ ท�าล�าโพง
ที่ให้เสียงที่เที่ยงตรงที่สุดใน
ระดับราคานี้ ซึ่งแน่นอนว่าการ
ออกแบบดีไซน์นั้น ก็ต้องอิงมา
จากรุ่นที่สูงกว่าของ PSB เอง 
โดยอาจจะมีการลดหรือตัดทอน
บางสิง่บางอย่างลงบ้าง เพือ่ให้ได้
ระดบัราคาทีเ่ป็นมติรมากขึน้ โดย
คงไว้ซึง่เสยีงทีด่ทีีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ 

โชคดีส�าหรับนักฟัง (ที่
กระเปาไม่หนักมาก) PSB นั้น
ท�าการบ้านมาดีมากอยู่แล้ว จาก

P S B  I m a g i n e  X 2 T 
T o w e r  L o u d s p e a k e r 

B r i n g  o n  t h e  B a s s
โดย Julie Mullins

จาก The Absolute Sound/2015

  ■ แปลโดย อธิวัฒน

News & Reviews
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ประวัติที่ยาวนานมาแต่ปี 1974 
นี้คือผู้ผลิตล�าโพงรายแรกที่
เข้าไปมีส่วนการออกแบบใน
สถาบันค้นคว้าและวิจัยแห่งชาติ
แคนาดา (NRC) และใช้เวลา
หลายต่อหลายปีอยู่ที่นั้นเพื่อวิจัย
ค้นคว้าหาเสียงในอุดมคติที่ผู้คน
จะชื่นชอบและยอมรับว่าเสียง

ดี โดยไม่ต้องมีปัจจัยอื่นๆ เช่น 
รูปร่างหน้าตาหรือราคามามีส่วน
ด้วยการทดสอบแบบปิดตาฟัง 
ดังนั้นล�าโพงของ PSB ทั้งหมดก็
อิงมาจากการวิจัยนี้นี่เอง 

ภายในตู้ จุไว้ด้วยดอกล�าโพง
ที่ออกแบบมาให้ได้คุณภาพที่ดี
ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เสียงกลาง ใช้

ไดรเวอร์ที่ออกแบบและสั่งท�าเอง
โดยเฉพาะ ติดตั้งอยู่ในห้องของ
ตัวเองเพื่อการกระจายเสียงที่ดี
และลดการกวนจากวูฟเฟอร์ เมื่อ
เปิดที่ความดังสูง ทวีทเตอร์ท�า
จากไททาเนียม พร้อม Phase 
Plug ช่วยกระจายเสียง และก็
เพราะออกแบบมาให้เบสส์มีพลัง

มาก X2T จึงออกแบบมาให้วาง
ห่างฝาหลังอย่างต�่าประมาณ 3 
ฟุต เพื่อลดอาการเบสส์บูม โดย
เฉพาะในห้องที่มีขนาดย่อมๆ
ลงมา แอมป์ที่แนะน�าควรเป็น 
แอมป์โซลดิ สเตท เพือ่ช่วยควบคมุ                         
เสียงทุ้มให้กระชับหนักแน่น 

ก่อนที่จะเริ่มฟังจริงจัง ผม
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โทนเสียงเปลี่ยนไปตามแผ่นที่
เล่นอย่างเป็นธรรมชาติ อย่าง
เวลาเล่นแผ่นดีๆจาก Analog                       
Production Rachmaninov      
Symphonic Dances นัน้ให้เสยีง
ออกมาเหมือนฟังกับล�าโพงที่มี
ราคาแพงกว่ามากมายเลยทเีดยีว

จากข้อมูลที่ได้มา มิดเรนจ์ 
5-1/4 นิ้วตัวใหม่นั้น ออกแบบ
ลักษณะของตัวกรวยออกมา
เพื่อให้รูปทรงการกระจายเสียง
ที่จะให้เสียงร้องออกมาได้ดีเป็น
พิเศษ และก็จริง เพราะเสียง
ร้องที่ได้จากล�าโพงคู่นี้นั้นเรียกได้
เลยว่าเป็นจุดเด่น เสียงร้องของ 
Madeleine Peyroux จากเพลง 
“Dance Me to the End of 
Love” ให้บรรยายากาศออกมาได้
ราวกับก�าลังฟังเพลงจากล�าโพง
ราคาแพงจัดๆเลยทีเดียว 

เสียงทรัมเป็ทของ Louis 
Armstrong’s “Stars Fell on                                
Alabama” จากชดุ Ella and Louis  
[AP] เล่นเอาผมสตแิตกไปเลย ใน              
งานชิน้นีค้ณุภาพการบันทกึเสยีง
นัน้ จะให้ความรูส้กึถงึเครือ่งดนตรี              
อืน่ๆนัน้ เล่นกนัจางๆบางๆอยู่
ถอยออกไปเบ้ืองหลงัลกึมากเป็น
พเิศษ ท�าให้ผมจนิตนาการไปถงึ
ภาพของ Oscar Peterson ที่
เล่นเปียนโนแบบเรือ่ยๆเบาๆ
อยูท่ี่มุมหนึ่งของห้องอัดที่ไกล
ออกไปแบบไม่ต้องการมาลด
ความส�าคัญของเสียงหลัก นี้ไม่ใช่
ความผิดของล�าโพง แต่เป็น
ความเด่นที่ล�าโพงคู่นี้ท�าหน้าที่
เป็น “คนน�าสาร” ที่ถ่ายทอดสิ่ง
ที่ถูกบันทึกไว้อย่างเที่ยงตรงและ
ถูกต้องที่สุด-น่าประทับใจมาก
ส�าหรับล�าโพงราคาแค่นี้-- 

จุดเด่นหลักของล�าโพงคู่นี้นั้น 
อยู่ที่พลังเสียงและเสียงทุ้มที่ท�า 
ให้อยากจะโยกหัวตามไป ล�าโพง
คู่นี้ให้เสียงทุ้มได้อย่างหนักแน่น 
ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ เสียง
ทุ้มลงต�่าลึกสุดอย่างไม่คิดว่าจะ

มาจากราคาแต่นี้ เพราะเบสส์                                 
คือหัวใจหลักที่นักเล่นยอมจ่าย
เงินเพื่อให้ได้มา ซึ่งกับ X2T นี้ 
เบสส์ย่านล่างสุดที่ให้มานั้น ถือ
เป็นอะไรที่ทรงคุณค่าเกินราคา
มากมายนักส�าหรับผม แม้มัน
อาจจะไม่สุดก้นบึ้งสุดๆ แต่ที่ได้                               
มากถ็อืว่าเกนิพอ เตม็ที ่ทรงพลงั 
และให้การควบคมุจงัหวะจะโคน                                
ที่ดีเยี่ยม 

ก็ต้องบอกว่า วูฟเฟอร์ 6-1/2 
นิ้ว สองตัวนั้นสอดประสาน
ท�างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ให้
เสียงที่หนักแน่น จนอาจจะเรียก
ได้ว่าเป็นล�าโพงที่ “เน้นเบสส์” ได้
อย่างเต็มปากเต็มค�า ซึ่งล�าโพง
แนวนี้นั้น มันช่วยเสริมสไตล์
เสียงที่อิ่ม มีมวล เพิ่มความสุข
สบายในการฟังได้ดียิ่งจริงๆ 

ผมเป็นคนที่ชอบความ
เที่ยงตรงของเสียง แต่ก็มีติใน
เรื่องของความหนาและอบอุ่น
เป็นพิเศษกับบางสไตล์เพลง 
เช่น ร็อค หรือพ็อพ จากเพลง
ยุค 80  REM Life’s Rich 
Pageant บนแผ่น MOFI เพลง   
บลัลาด “Swan, Swan, H” เสยีง 
อะคูสติค กีตาร์เป็นไปด้วยพลัง
และความน่าตื่นเต้น สวยงาม 
ไพเราะ และใสจริงๆ เพลง 
“Someday, Someway” ของ   
Marshall Crenshaw ก็ถูก
ถ่ายทอดออกมาอย่างเที่ยงตรง
อย่างน่าประทับใจ X2T สามารถ
แสดงออกมาถึงอารมณ์ร่วมของ
เสียงร้องที่ลอยเด่นออกมาอย่าง
น่าประทับใจ จากอีกอัลบัมของ 
Dead Can Dance’s “Spider 
Strategem” เสียงเพอร์คัสชัน 
ชัด สด กระชับน่าทึ่ง ท�าให้การ
ฟังเต็มไปด้วยความสุขสดชื่น 
และเมื่อขยับมาเพลงคลาสสิค
บ้าง ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสูงสุด
ของการฟัง X2T เลย กับผลงาน
ชุด Symphonic Dances ของ 
Earl Wild และ Arthur Fiedler’s 

Boston Pops (ดูเหมือนเพลง
คลาสสิคจะเป็นของถนัดของ 
X2T) ที่ให้เสียงกลุ่มเครื่องเป่า
ลม เครื่องสาย เครื่องเคาะย่าน
สูง ที่น่าตื่นตะลึงสุดๆ

เรื่องของเวทีเสียง ออก
แนวอัพฟรอนท์มาทางด้านหน้า
หน่อยๆ แต่ก็ให้เสียงที่แผ่กว้าง 
อาจจะไม่เน้นความลึกแบบสุดๆ 
แต่ก็ให้ความแม่นย�าของการวาง
ต�าแหน่งเสียงร้อง เครื่องดนตรี 
และนักดนตรีอื่นๆวางได้แม่นย�า
และเที่ยงตรงดี ท�าให้ความเป็น
ดนตรีมีความสมจริง เสียงแซ็กซ์
และเบสส์ให้ความสมจริงมีมวล 

แน่นอนว่า แม้จะให้ความ
วิเศษในหลายแง่มุม แต่ด้วย
ราคานี้ก็ย่อมต้องมีจุดอ่อนบ้าง
เล็กๆน้อยๆ เช่น ความฉับไว 
อาจจะไม่ถึงกับเร็วปรู้ดปร้าด 
เมื่อเทียบกับล�าโพงที่มีราคา
แพงกว่าหลายเท่า หรือความ
ลึกของเวทีเสียงก็อาจจะไม่ได้ไป
สุดกู่แบบสุดๆ เมื่อเทียบกับของ
แพงกว่าหลายเท่าบ้าง แต่โดย
รวมเมื่อผมคิดค�านวณราคาแล้ว
ก็ไม่ได้รู้สึกว่าสูญเสียอะไรไปเลย 
เพราะด้วยราคาที่ซื้อหา X2T ได้
นั้น มันก็อภิมหาโคตรคุ้มแล้ว
เมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้มา ไม่
ว่าจะเป็นการออกแบบที่ดีเหลือ
เกิน ล�าโพงนี้ให้เสียงกลางที่
มีโฟคัสและเป็นธรรมชาติ เบสส์
เต็มไปด้วยพลังและรายละเอียด
ในแบบที่ไม่มีวันหาได้จากล�าโพง
ราคาแค่นี้ เล่นแผ่นดีๆเสียงที่
ออกมาจะดีเยี่ยมยอดในทุกแนว
เพลง ไม่ว่าจะแจสส์ พ็อพ ร็อค 
เพลงร้อง ออกมาดีไปหมด เป็น
ล�าโพงที่ให้เสียงดนตรีที่เที่ยงตรง 
แม่นย�า และสมจริง 

ถือเป็นล�าโพงที่ให้ความ
สุข และมีความคุ้มค่าเกินราคา
อย่างไม่น่าเชื่อ สมแล้วกับที่เป็น 
“ล�าโพงส�าหรับมหาชน” จริงๆ 

ขอแบ่งปันสิ่งที่ผมค้นพบว่ามัน
เยี่ยมมากส�าหรับเสียงจากล�าโพง
คู่นี้ ก็คือ แม้โทนเสียงโดยรวม
จะออกแนวเข้มขรึมอยู่นั้น แต่นี้
กเ็ป็นล�าโพงทีใ่ห้ความโปร่งใสได้ดี
มากพอที่จะแจกแจงจุดเด่นและ
จุดด้อยในการบันทึกเสียของแผ่น
ออกมาได้อย่างดีเยี่ยม มันท�าให้
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เป็นธรรมเนียมปฎิบัติมำยำวนำนของนิตยสำร Tthe Absolute 
Sound ที่แต่ละปีจะมีกำรให้เหล่ำผู้ทดสอบคัดเลือกเครื่อง   
“คัดสรร” เป็นพิเศษ โดยกองบรรณำธิกำร มำลงแนะน�ำกัน 

ซึ่งในปีนี้ก็มีกำรแนะน�ำออกมำเช่นเคย โดยเครื่องเสียงและล�ำโพง
ทั้งของ NAD และ PSB ของเรำนั้นได้รับกำรคัดเลือกไว้ในบทควำมนี้ 
หลำยรุ่นด้วยกัน ซึ่งขอน�ำมำรวบรวมและเรียบเรียงให้อ่ำนกันดังนี้

2 017  T h e  A b s o l u t e  S o u n d
E d i t o r s ’  C h o i c e  Aw a r d s
ก ับ เ ค ร่ื อ ง แ ล ะ ล ํา โ พ ง ข อ ง เ ร า ช า ว  C o n i c e

■ ■■ PSB Imagine 
MIni Bookshelf    
Speakers

■ ■■ PSB Imagine X2T 
Tower Speakers
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STANDMOUNT AND FLOORSTANDING
LOUDSPEAKERS

PSB Imagine Mini

ล�ำโพงเล็กที่เล่นเสียงได้ “ดัง” มำกกว่ำขนำดตัวของมันมำกนัก 
เสียงทุ้ม Roll Off ลงที่ 55 เฮิทซ์ และปลำยแหลมห้วนไปนิดหน่อย 
แต่นี่ก็เป็นล�ำโพงที่ให้มิติที่โดดเด่น ไดนำมิคมีชีวิตชีวำ ให้เสียงที่ดึงดูด
น่ำฟังและสนุกสนำนโดยแท้จริง

PSB Imagine X2T 

ล�ำโพงตั้งพื้น 3-ทำง 4 ไดรเวอร์ ขนำดก�ำลังดี ที่พิสูจน์ควำมเป็น 
“ล�ำโพงมหำชน” จำกผู้ผลิตชำวแคนำดำนี้ได้ดีที่สุด ให้เบสส์ที่เหลือเฟือ
มำกส�ำหรับรำคำนี้ เป็นล�ำโพงที่ย่ำนควำมถี่ต�่ำนั้นดีมำกๆ ซึ่งย่ำน
นี้นั้น เป็นส่วนที่นักเล่นต้องลงทุนมำกกว่ำนี้นักเพื่อให้ได้มำ นอกจำก
นั้นยังสำมำรถเล่นได้ดัง เสียงกลำงเป็นธรรมชำติ ถ้ำคุณอยำกได้

ล�ำโพงที่ย่ำนเสียงต�่ำเด่นมำกๆ ต้องเป็นล�ำโพงคู่นี้ JM บอกว่ำเป็นสิ่ง
ที่หำยำกในรำคำเท่ำนี้

PSB Imagine T3

ล�ำโพงระดับเรือธง ตัวหลักผลงำนของ Paul Barton คู่นี้ ถือเป็น
ล�ำโพงที่ให้ควำมคุ้มค่ำอย่ำงเหลือล้น เป็นล�ำโพงให้เสียงเต็มย่ำนที่
สวยงำมประณีต และผลิตสร้ำงได้เกินรำคำยิ่งนัก ท�ำงำนด้วยระบบ                                                                   
5-ทำง ที่ท�ำงำนได้หลำกหลำย ครบเครื่อง ให้เสียงดีเยี่ยมในห้องฟัง
แทบทุกแบบ ขอบคุณระบบจูนวูฟเฟอร์สำมตัวนั่น ท�ำให้ T3 เป็น
ล�ำโพงที่ฟังได้ตั้งแต่ร็อค ที่หนักแน่นรุนแรงไปจนถึงคลำสสิค ที่
ละเมียดละไม

POWER AMPLIFIERS

NAD Masters M22

คู่หูของปรีแอมป์ M12 ที่ยอดเยี่ยมตัวนี้ ให้ก�ำลังขับ 250 วัตต์  

■ ■■ PSB Imagine T3 Tower Speakers

■ ■■ NAD M asters M 22   
Stereo Power 
Amplifier
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ต่อข้ำง แบบ Hybrid Class-D ท�ำงำนด้วย Chipset nCore ตัว
ล่ำสุดจำก Hypex ให้พลังเสียงและกำรตอบสนองต่อควำมถี่เสียงทุ้ม
ในระดับอ้ำงอิง เสียงทุ้มนั่นยอดเยี่ยม สมจริง หนักแน่นรำวกับภูผำ
หิน มันลงได้ลึกสุดกู่เอำจริงๆ ในระดับที่สำมำรถแยกแยะโทนเสียง
ของ Bass Drum ออกมำได้อย่ำงยอดเยี่ยม ว่ำใช้หนังแบบไหน หัวไม้
กลองแบบใดนั่นเทียว และไม่ใช่แค่เสียงทุ้มที่ยอดเยี่ยมเท่ำนั้น เสียง
ย่ำนอื่นๆก็เปิดโปร่ง ชัด และเที่ยงตรงสูงมำกๆ

INTEGRATED AMPLIFIERS

NAD C 316BEE / C 326BEE

แม้เวลำจะผ่ำนไปนำน แต่ NAD C 316BEE ก็ยังเป็นแอมป์
ส�ำหรับผู้ที่อยำกจะเริ่มหัดเป็น Audiophile ได้อย่ำงยอดเยี่ยมเช่นเคย 
ด้วยเสียงเรียบง่ำยเป็นกลำง ก�ำลังขับดี งำนสร้ำงดี ถ้ำอยำกได้ก�ำลัง
ไปอีกหน่อย ก็ลองมองดู C 326BEE ได้ คุ้มค่ำพอกัน

NAD D 3020

เป็นเครื่องที่ออกแบบมำเพื่อยุคนี้อย่ำงแท้จริง เล็ก สะดวก และ
อัดแน่นด้วยลูกเล่นกำรใช้งำน เป็นแอมป์ก�ำลังขับ 30 วัตต์ พร้อม
รับสัญญำณดิจิทัลได้ถึง 24/96 รับได้ทั้ง USB และ Bluetooth ปลำย
เสียงแหลมนุ่มนวล เสียงเปิด ฟังสบำยคือจุดเด่น แม้บำงทีอำจจะดู
สบำยไปหน่อย แต่กับรำคำนี้ ไม่อยำกให้คิดมำกอะไรเลย เพรำะแค่นี้ก็
เรียกได้ว่ำ เป็น “ควำมมหัศจรรย์” แห่งเสียงจำกแอมป์รำคำแค่นี้แล้ว 

NAD C 356BEE

แอมป์ก�ำลังขับ 80 วัตต์ต่อข้ำง ที่น�ำเอำรุ่นใหญ่อย่ำง M3 มำย่อ
ส่วนลง ออกแบบเป็น Dual Mono เสียงออกแนวเข้ม ขรึม เวทีเสียง
กว้ำง และลึก ชิ้นดนตรีมีบรรยำกำศรำยรอบดี

■ ■■ NAD D 3020  
Digital DAC    
Amplifier

■ ■■ NAD C 356BEE 
Stereo Integrated 
Amplifier

■ ■■ NAD C 316BEE 
Stereo Integrated 
Amplifier

■ ■■ NAD C 326BEE 
Stereo Integrated 
Amplifier
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NAD C 390DD

แทนที่จะแปลงสัญญำณดิจิทัลให้เป็นอะนำล็อก แล้วค่อยส่งต่อ
ไปภำคขยำยอีกที แต่ NAD เครื่องนี้ กลับใช้วิธีรับเอำสัญญำณดิจิทัล
โดยตรง ได้ถึง 24/192 มำแปลงเป็นสัญญำณ PCM และสั่งกำร
ทรำนซิสเตอร์ ขับล�ำโพงแทน ซึ่งได้ข้อดีคือ ไดนำมิคที่กว้ำงสุดยอด 
ก�ำลังส�ำรองดีเยี่ยม ในทุกระดับสัญญำณเสียงแหลมนุ่มนวลน่ำฟัง

ALL-IN-ONE SYSTEMS

Bluesound System

NAD และ PSB ร่วมมือกันสร้ำงแบรนด์นี้ขึ้นมำ เพื่อให้ได้เครื่อง
ที่สร้ำงมำเพื่อให้เสียงดนตรี Hi-res คุณภำพสูงไปได้ทั้งบ้ำน ระบบ 
Bluesound นั้นมีหลำยรุ่น เช่น PULSE, NODE, POWERNODE, 
VAULT และ DUO แต่ละเครื่องตอบสนองดนตรีได้สูงถึง 24/192 
ผ่ำนทำงระบบ Wi-Fi Network พร้อมกำรควบคุมผ่ำนทำงมือถือ ซึ่ง

คณุสำมำรถเลอืกมำใช้ทลีะเครือ่งแล้วค่อยๆเตมิเตม็ระบบในภำยหลงัได้

EARPHONES

PSB M4U 2

ออกแบบโดย Paul Barton นี้เป็นหูฟังที่ออกแบบมำอย่ำง    
ชำญฉลำด ครบเครื่องที่สุดรุ่นหนึ่งในตลำดก็ว่ำได้ ให้เสียงเต็มย่ำน
อย่ำงเป็นธรรมชำติ เสียงร้องน่ำฟัง เสียงทุ้มยกขึ้นหน่อยๆตำมหลัก 
Room Gain ที่คิดค้นมำดีแล้วโดย PSB อีกทั้งยังมีระบบตัดเสียง
รบกวนภำยนอก ก็ยิ่งท�ำให้หูฟังรุ่นนี้น่ำใช้งำนมำก

 

และนั่นก็เป็นทั้งหมดของปีนี้นะครับ สนใจสินค้ำตัวไหน 
เรำมีรอพร้อมให้คุณไปทดลองฟังกันได้แล้วละครับ ที่ 
Conice ทกุสำขำเลยนะครบั หรอืทำง www.conice.co.th

■ ■■ Bluesound Family

■ ■■ PSB M4U 2 Active 
Noise Cancelling 
Headphones

■ ■■ NAD C 390DD 
Direct D igital         
Integrated       
Amplifier
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นอกเสียจากการมองหาเครื่องเสียงที่ดี เหมาะส�าหรับตัว
ของเราเองแล้ว เรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณากันเสมอๆใน
แวดวงของนักเล่นระดับออดิโอไฟล์คือ ท�าอย่างไรเสียงที่

ได้จากซิสเต็มนั้นจะสมดุล มีความลงตัวมากที่สุด ไม่ขาดไม่เกินมากนัก 
ขอเรียนว่าไม่มีห้องฟังเพลงห้องใดเพอร์เฟ็คท์เต็มร้อย แต่เราพยายาม
ท�าให้มันมีคุณสมบัติที่ดีได้

โดยเรื่องเงินอาจจะเป็นปัจจัยหลักในการปรับปรุง แต่ก็มีวิธีที่จะใช้
เงินให้คุ้มค่า ไม่ถึงกับลงทุนมากจนรู้สึกเดือดร้อน

หลายท่านต้องการหาสูตรง่ายๆส�าหรับการสร้างห้องฟังเพลง 
ซึ่งบางทีก็เป็นข้อจ�ากัด อันเน่ืองมาจากห้อง หรือบ้านได้ถูกสร้าง

ไปเรียบร้อยแล้ว การปรับปรุงให้ได้เต็มร้อย จึงเป็นเรื่องที่ยากการ   
ขยับขยายอัตราส่วนภายหลัง หากต้องปรับปรุงจนถึงขนาดรื้อ ขยาย ก็
จะเป็นปัญหาโครงสร้างเดิมอย่างมาก

ดังนั้น หากท�าได้ควรที่จะคิดค�านึงเอาไว้ก่อนที่คุณจะมอบหมาย
ให้สถาปนิกลงมือร่างแบบแปลนบ้าน นั่นคือ การจัดการก่อนที่จะมี
ปัญหาตามมาในภายหลัง หรือหากมีปัญหาบ้างก็สามารถแก้ไขได้ง่าย
กว่า อย่างไรก็ตาม เราก็มีเรื่องราวมาแนะน�ากัน

เมื่อบ้านสร้างเสร็จแล้ว การเลือกห้องส�าหรับดูหนังฟังเพลง เท่า
ที่มีอยู่ในบ้าน ห้องที่เลือกควรให้ขนาดยาวของห้องไม่เป็นสองเท่าของ
ความกว้าง ยกตัวอย่างห้องที่มีความกว้างสามเมตร ด้านยาวไม่ควร

ห้ อ ง ฟั ง เ พ ล ง 
กั บ ก า ร ซั บ เ สี ย ง อ ย่ า ง ง่ า ย ๆ
■ ‘ภูธร’
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เป็นหกเมตร เป็นต้น ในการสร้างห้องอัตราส่วน 4:3 ดูจะเป็นที่นิยม
อยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ดังนั้นห้องในอัตราส่วนนี้ ถือว่าลงตัวที่สุด
ส�าหรับขนาดห้อง

ส่วนความสูงของห้องจะต้องไม่น้อยกว่า 0.9 เท่าของความกว้าง 
เช่น ห้องที่มีความกว้างสามเมตร ความสูงห้องก็น่าจะอยู่ที่ 3.0 x 0.9 
= 2.7 เมตร เป็นต้น

ส่วนลกัษณะอะคสูตคิทัว่ไปในห้อง กจ็ะต้องมคีวามผสมผสานกนัระหว่าง                                                                      
ความแข็งที่ช่วยสะท้อนก้องกังวานของเสียง และส่วนที่ต้องอ่อนนุ่ม

เสียงสะท้อนส่งผลอะไรได้บ้าง? เสียงก้องสะท้อนบางส่วนท�าให้
เกิดความแรงของสัญญาณเสียงเพิ่มมากขึ้น แต่หากเพิ่มขึ้นอย่าง
ไม่เป็นสัดส่วน หรือเสียงก้องสะท้อนทบความดังขึ้นไปเป็นสองสาม
เท่าของความดังเดิม และการที่เสียงแรกช้ากว่าเสียงสะท้อน ก็จะเกิด
ความสับสนมากขึ้น

ในห้องฟังเพลงห้องหนึ่งๆที่องค์ประกอบเป็นผนังซีเมนต์รอบด้าน 
พื้นไม้  มักมีความก้องสะท้อนในระดับกลางๆคือ1 ใน 3 ถึง 1:1 ส่วน 
อันแรกเป็นเสียงสะท้อนเสียงเสียหนึ่งส่วน ซึมซับเสียงสามส่วน เสียง
เพลงจากล�าโพงจะรู้สึกได้ว่ามีความเรียบและอ่อนโยน ฟังแล้วไม่สับสน                                                         
ในท่วงท�านองเดยีวกนัเสยีงทีไ่ด้นัน้กจ็ะไม่เรยีบแห้งจนเกนิไป เสยีงร้อง 
เสยีงกลางทีถ่อืเป็นหลกั ในบรรดาย่านความถีท่ัง้หมด กจ็ะสมทู ลืน่ไหล

แต่หากอัตราการก้องสะท้อนสูงขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) ที่
นักทฤษฎีเกี่ยวกับเสียงมักจะให้ค�านิยามว่า Live & Dead End หรือ
คนละครึ่งกันคือก้องสะท้อนเท่าๆกับการซับเสียง ความรู้สึกแบบที่มี
ชีวิตชีวาก็จะมากกว่าปกติ การตั้งล�าโพง ต้องระมัดระวังมากขึ้น ว่าจะ 
ให้อยู่ตรงจุดไหนจึงจะดีที่สุด

ตามหลักล�าโพงควรอยู่ในต�าแหน่งที่ผนังด้านหลังควรมีการซึมซับ
เสียง และปล่อยให้ต�าแหน่งตรงกันข้าม หรือต�าแหน่งที่เรานั่งฟัง
อยู่เป็นส่วนที่สะท้อน ที่เราจะต้องพิจารณาใช้วัสดุซับเสียงซับเข้าไป
ช่วย ซึ่งจะใช้มากหรือน้อย ขอแนะน�าให้เริ่มใช้แผงซับเสียงต่างๆที่
มีจ�าหน่ายในตลาดนั้น ทีละส่วน ติดตั้งตรงจุดที่มีอิทธิพลต่อหูของเรา
มากที่สุด หรืออยู่ในต�าแหน่งใกล้หูนั่นเอง

หากจัดต�าแหน่งได้ลงตัวความถี่เสียงทุกเสียงจะเกิดการบาลานซ์จะ
ดีขึ้นมาก เราจะสัมผัสกับเสียงร้องลอยเด่น เสียงเครื่องดนตรี ย่อม
แสดงต�าแหน่งของมันได้ชัดเจนมากขึ้น หากมีเสียงพร่าบวมมากขึ้น ก็
แสดงว่าเราติดตั้งแผงซับเสียงผิดต�าแหน่ง จะต้องค่อยๆปรับต�าแหน่ง
ดังกล่าวให้เลื่อนไปยังจุดที่ใกล้เคียง ทีละน้อย จนกว่าเรารู้สึกได้ถึง
ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

เราต้องการใช้วัสดุซับเสียงภายในห้องที่มีสัดส่วนไม่เหมาะสม 
และมีปัญหาด้านอะคูสติค เพื่อท�าให้เกิดความสมดุลมากที่สุดและ
กระบวนการติดตั้งง่ายที่สุด

วัสดุซับเสียงที่ดีมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่ผ้าม่าน ฟองน�้า ไปจนถึง            
ไม้คอร์ก แต่วสัดตุ่างๆเหล่านัน้มักเป็นปัญหาในเรือ่งอตัราส่วนซบัเสยีง     
กับการสะท้อน มักจะไม่เป็นสัดส่วนอันแน่นอน เพราะไม่ได้รับการ
ออกแบบมาส�าหรับซับเสียง ในระบบออดิโอโดยตรง ตามหลักการ
ทั่วไป เราต้องการวัสดุที่มีความหนาแน่นเท่ากันตลอดผืนในการน�ามา
ติดตั้งเข้าไปในห้อง

จากการทดลองใช้ฟองน�้าที่ผลิตขึ้นมาซับเสียง หรือเป็น Acoustic 
Board โดยเฉพาะ จะได้ผลที่ดีกว่า เพียงแต่วัสดุหลายอย่างที่ใช้งาน

มักจะส่งกลิ่นรบกวน เนื่องจากเส้นใยหรือเนื้อวัสดุนั้นไม่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย บางชนิดติดไฟง่ายหรือเป็นเชื้อเพลิงเสียเอง ที่น่าเป็น
ห่วงที่สุดคือวัสดุบางจ�าพวกที่ท�าจากแร่ใยหิน ซึ่งก่อผลทางด้านภูมิแพ้ 
และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ดังนั้น การแสวงหาแผ่นซับเสียงที่เป็น Acoustic Board ที่ดี เป็น
เรื่องส�าคัญส�าหรับการเริ่มต้นเป็น Audiophile

วัสดุซับเสียงที่ดีเป็นอย่างไร? ประการส�าคัญเก็บเสียงได้ค่อนข้าง
ดี ต้องดูดกลืนความถี่ส่วนเกินเอาไว้ได้ส่วนหนึ่ง ปล่อยให้ทะลุผ่านส่วน
หนึ่ง และสลายพลังงานเสียงส่วนหนึ่งนั้น แผ่นซับเสียงสะท้อนบาง
แบรนด์ ราคาไม่แพง จ�าพวกฟองน�า้แบบไร้กลิน่ และมคีวามยดืหยุน่ตวั
ได้ด ีและราคาไม่ได้แพงมากนกั กม็จี�าหน่าย ดงันัน้อย่าเพิง่ลงทนุไปกบั 
วัสดุราคาแพงเกินเหตุ เพราะผลลัพธ์ก็ไม่ได้แตกต่างกันนักเท่าไร 

ตัวอย่างที่ดีของวัสดุซับเสียงในห้องฟังเพลงที่ให้ผลดีทางด้าน 
ความเรียบของสัญญาณ หรือ Flat Response คือจะไม่ไปเปลี่ยน
แนวเสียงที่มีอยู่ในซิสเต็ม มีการควบคุมย่านความถี่ให้แฟล็ทเรียบ
ตลอดเวลา ให้ความสมดุล และสามารถเลือกใช้เท่าที่จ�าเป็น ไม่ได้
หมายความว่าจะต้องปิดเต็มผนังห้องทุกด้าน วิธีการคือพยายามติดตั้ง
บริเวณที่คาดว่า เสียงจะเกิดการสะท้อนรุนแรง และมุมห้องที่ต�าแหน่ง
การวางล�าโพง

ตามประสบการณ์ของผม การติดวัสดุซับเสียงประเภทฟองน�้า 
ควรจะติดตั้งมุมระหว่างผนังหลัง และผนังข้างที่วางล�าโพง จุด
ต�าแหน่งผนังข้างซ้าย-ขวา ที่เลยออกมา จากจุดต�าแหน่งวางล�าโพง
ประมาณ 2 เมตร หรืออย่างน้อยช่วงครึ่งห้องของเรา เพราะล�าโพง
จะสะท้อนเสียงกับผนังด้านข้าง ด้านหลังจากต�าแหน่งที่มันถูกวางอยู่ 
และสะท้อนในครั้งต่อๆไปที่ประมาณกึ่งกลางห้อง อันมีผลต่อการรับ
ฟังมากกว่าต�าแหน่งอื่น

ส่วนผนังด้านหลังที่เรานั่งฟังอยู่นั้น บางทีการใช้ผ้าม่านหนาหนึ่ง
ผืนใหญ่ จากบนสุดผนังจนถึงล่างสุดของผนัง อาจจะดีกว่าการใช้แผ่น
ซับเสียงเป็นชิ้นๆ อีกทั้งความสวยงามลงตัวของห้องจะดูสบายๆกว่า

การที่เราประดับตกแต่งบ้านด้วยวัสดุพื้นๆมองดูสบายตา อาจจะ
มีผลต่ออารมณ์ในการฟังเพลง และเป็นห้อง หรือพื้นที่ของทุกคนใน
ครอบครัว ไม่ใช่เป็นเสมือนห้องแล็บทดลองอะไรสักอย่างที่เต็มไปด้วย
วัสดุหน้าตาแปลกๆมากมาย

หลายคนอาจไม่ทราบว่า ความเครียดจาก รูปแบบห้องเสมือน
กรอบครอบคลุมตัวผู้ฟัง สีสันที่สด จัดจ้าน ท�าให้ตามีอิทธิพลมากกว่า
หู นั่นก็จะเป็นการบั่นทอนการฟังเพลงอย่างมีความสุขโดยไม่รู้ตัว ผม
เคยมีประสบการณ์ว่า บางครั้งห้องฟังเพลงในรูปแบบที่นิยมกันใน
ปัจจุบัน กลับเป็นตัวท�าลายย่านความถี่บางย่านที่เราควรได้รับฟังจาก
ล�าโพง กลายเป็นความเข้าใจผิดมากมายว่า เสียงที่นิ่ง ไร้การสะท้อน 
มีความแห้งผาก หรือที่เรียกว่า Flat นั้นคือเสียงที่ถูกต้อง ซึ่งจริงๆคือ
การขาดหายไป

การแสดงดนตรีแต่ละครั้งย่อมมีส่วนขาด ส่วนเกินบ้าง เป็น
ธรรมชาติ ถ้าจะเริ่มต้นก�าจัดเสียงส่วนเกินก็จะต้องรู้ว่ามันเกินตรงไหน 
ควรจัดการเฉพาะที่รบกวนหูเราเกินไปเท่านั้น ควรอยู่กับธรรมชาติของ
เสียงที่ต้องมีการสะท้อนบ้างอย่างมีชีวิตชีวาด้วยครับ จึงจะเป็นการ                                                                   
ฟังเพลงจากชุดเครื่องเสียงอย่างสมดุลที่แท้จริง 
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ไม่ได้มีโอกาสเขียนเร่ืองราวสัพเพเหระใน
เรื่องเครื่องเสียงมานานเหมือนกันนะ

ครบั พอดช่ีวงนีม้คีวามเคลือ่นไหวต่างๆนานา 
มาเล่าสู่กันฟังบ้าง ก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศ

โลกเปลี่ยนไป ไวเหลือเกิน

ใครเพิง่ได้ดปูระกาศผลรางวลั Oscar ปีล่าสดุ                                                                                     
ที่ผ่านมานั้น คงไม่ลืมเหตุการณ์ประกาศผล
รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผิดเร่ือง ที่ถือว่า
เป็นเรื่องใหญ่ หน้าแตก และน่าอับอายกับ
คนจัดงานระดับโลกที่มีคนดูอยู่หลายล้านคน 
เหตุการณ์นี้ผมดูแล้วก็ข�าๆไปเรื่อยๆ ออสการ์
หลังๆนี้ ตัวผมเองก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ เพราะ
ดูเหมือนหนังที่ได้รางวัลในช่วงสิบปีให้หลังนี่ 
แทบไม่ได้สะดุดตาสะดุดใจผมเลยแม้แต่น้อย 
ก็แปลกดี จากคนที่จริงจังในเรื่องการดูหนัง
มาก ในยุค 80-90 นี่ บอกได้ว่าผมดูหนังแทบ
ทกุเรือ่งทีเ่ข้าฉายในบ้านเรา และทีอ่อกมาเป็น
วดิโีอเทป แต่บดันีใ้นยคุทีก่ารดหูนงัง่ายยิง่กว่า
อะไรดี ผมกลับดูหนังน้อยลงมากอย่างไม่น่า
เชือ่ อย่างปีทีผ่่านมานัน้ ผมไปดใูนโรงแค่เรือ่ง
เดยีว! ด ูStreaming อกีสองสามเรือ่ง นอกนัน้ดู
อย่างประติดประต่อทางเคเบิลทีวีอีกมั่วๆซั่วๆ 
ตามแต่จะเปิดผ่านไปเจออะไร

อาจจะเป็นเพราะอายุมากขึ้น อาจจะเป็น
เพราะมนั “ง่าย” เกนิไปหรอืเปล่า? ท่ีท�าให้ความ                                                            
รูส้กึถงึคณุค่าการ “ดหูนงั” สกัเรือ่งมนัลดน้อย
ลงไปมากมายเหลือเกิน

นึกถึงสมัยเด็กๆ จะดูหนังเร่ืองนึงไม่ใช่
เรื่องง่ายๆ ต้องวางแผนกันเป็นอย่างดี จะ
ดูรอบกี่โมง ถึงหน้าโรงกี่โมง ซ้ือต๋ัวราคาเท่า
ไหร่ นั่งชั้น 1 หรือชั้น 2 บางทีไปถึงหนัง
เข้าไปแล้ว ก็ต้องไปยืนรอหน้าโรงจนหนังรอบ
ต่อไปฉาย เพราะไม่รู้จะไปไหนดี โรงหนังเป็น 
Stand Alone ไม่มีห้างอยู่ใกล้ๆ ก็นั่งรอกันไป 
สองชั่วโมงก็ท�ากัน 

ซึง่แม้มนัจะยาก แต่การไปดหูนงัแต่ละครัง้
ในตอนนั้น ก็เป็นประสบการณ์ที่ดี สนุก และ
ไม่ลมื ไม่เหมอืนสมยันีท้ีท่กุอย่างแม้จะง่ายและ
ดขีึน้ แต่ผมกลบัรูส้กึไม่มีอาการ “อยาก” ดหูนงั

คุยข้างเครื่อง

สั พ เ พ เ ห ร ะ เ รื่ อ ง เ ค รื่ อ ง เ สี ย ง
■ อธิวัฒน์

เหมือนสมัยก่อนมานานมากแล้ว
ท่ีเกร่ินระดับนี้ นอกจากต้องการให้เนื้อที่

ต้นฉบบัมนัเปลืองขึน้แล้ว (ฮา) ก็เพยีงอยากจะ
บอกว่า มีหนงัอยูส่องเรือ่งทีไ่ด้รบัรางวลัออสการ์.                                                                  
ไป รวม 3 รางวัล คือ Manchester By The 
Sea ทีไ่ด้รบับทยอดเยีย่ม กบัดาราน�าชายยอด
เยี่ยม กับ The White Helmets ที่ได้รางวัล
หนังสารคดีสั้นยอดเยี่ยม ซึ่งทั้งสองถือว่า
เป็นหนังได้รับรางวัลออสการ์สองเรื่องแรกใน
ประวัติศาสตร์ ที่ออกฉายผ่านการ Streaming 
เป็นหลัก! โดย Manchester By The Sea นั้น 
จริงๆก็เป็นหนังตามปกตินี่แหละ เปิดตัวฉาย
โรงจ�ากัดตามสไตล์หนังอินดีย์ตามปกติ เพียง
แต่ว่า Amazon Studio ซื้อไป แล้วออกฉาย

หารายได้ในบริการ Amazon Prime ผ่านการ 
Streaming ของตัวเองเป็นหลัก ส่วนอีกเรื่อง
นั้นเป็นของ Netfilx ที่ลงทุนท�าเอง Stream 
เอง แล้วก็ได้ออสการ์ไปเอง

การได้รางวัลออสการ์จากหนังที่สร้างมา
เพือ่ฉายผ่านการ Streaming เป็นหลกันี ้ท�าให้ผม                                                                          
มองว่า โลกก�าลังจะเปลี่ยนไปอีกรอบ เมื่อผู้ที่
เคยเป็นแค่ท�าหน้าที่ส่งต่อ Content (คือตัว
หนัง) มาท�าหน้าที่กลายเป็นผู้สร้างและขาย 
Content ซะเอง เปรียบเสมือนร้านค้าปลีก
หรือดีลเลอร์ ที่หันมาผลิตสินค้าเอง เรียกว่า
ได้เนื้อๆ ไม่ต้องมารอกินเปอร์เซ็นต์น้อยๆ
เหมือนเมื่อก่อน ยิ่งยุคสมัยนี้ที่ การแข่งขัน
สูงมาก ค่ายแต่ละค่ายก็ตีกันคอนเทนท์หรือ
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หนังของตัวเอง ตีกันจนน่าเกลียด เช่น หนัง
ฉัน ห้ามไปฉายค่ายเธอ ค่ายฉันอะไรแบบนั้น 
หลายๆค่ายทีเ่คยเป็นแค่ดลีเลอร์ อย่าง Netflix 
หรือ Amazon ก็หนังมาท�าหนังออกฉายเอง 
กินก�าไรเอง ไม่ต้องง้อ และเม่ือประสบความ
ส�าเร็จระดับหนึ่งเช่นนี้ ก็ไม่แปลกท่ีแนวโน้ม 
“หนัง Streaming” จะเร่ิมเติบโตไปเร่ือยๆจน
วนัหนึง่ กน่็าจะส่งผลกระทบต่อหนงัฉายลงโรง
บ้างไม่มากก็น้อย อย่างว่ากันว่าตอนนี้ มีการ
คาดเดาว่า Apple เองก็น่าท่ีจะกระโดดลงมา
เล่นตลาดนี้กับเขาบ้าง และคงไม่แปลกที่จะ
เห็นหนังจาก Apple คว้ารางวัลออสการ์กับ
เขาบ้างในอนาคต 

นอกจากเรื่องออสการ์แล้ว ก่อนหน้าที่จะ

เขยีนบทความนีไ้ม่กีว่นั ผมกเ็พิง่ได้อ่านข่าวว่า 
ผูใ้ห้บรกิาร Streaming VDO เจ้าแรกทีใ่หญ่ยิง่
ทีส่ดุในโลกอย่าง Youtube นัน้ก็ประกาศบรกิาร 
Streaming แบบเรียกเก็บเงินเป็นครั้งแรกใน
ชื่อ Youtube TV กับเขาด้วย โดย Youtube                                                                
TV นั้น เปรียบไปก็เหมือนบริการเคเบิล ทีวี ที่
เราคุ้นเคยนั่นแหละ เพียงแต่คราวนี้ไม่ต้องมี
เสา ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องง้อช่าง คอนเน็คท์                              
กันง่ายๆจากทีวี หรือมือถือ ผ่านทางอินเตอร์-                                              
เน็ทนี่แหละ ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ
บริการ Streaming แบบ Netflix หรือ Iflix ที่
มีมานาน ท่ีต่างก็เห็นจะเป็นคอนเทนท์ของ 
Youtube TV นั้น มันคือ Live TV หรือว่า
ง่ายๆคือทีวีสดๆแบบที่เราดูกันนี่แหละ คือมี

รายการจากช่องทีวีมาตรฐานบวกกับรายการ
จากช่องที่ปกติจะต้องสมัครสมาชิกเคเบิล ทีวี 
ถึงจะได้ดู ซึ่งจะเห็นว่าความเหนือหรือแปลก
กว่า Streaming รายอื่นนั้น จะเน้นเป็นการ
เรยีกดแูบบ On Demand คอือยากดหูนงัเรือ่ง
ไหน ก็เรียกดู จ่ายเงินซื้อกันไปเป็นเรื่องๆ แต่ 
Youtube TV ออกจะเป็นแนว “เคเบิล ทีวี” ที่
ใช้ดูผ่านทางอินเตอร์เน็ทมากกว่า

Youtube TV ยังให้บริการที่จ�ากัดอยู่ใน
อเมริกา ค่าสมาชิก 35 เหรียญต่อเดือน หรือ
ราวๆพันกว่าบาทต่อเดือน (แต่ดูได้ 6 สมาชิก 
เอาไปแบ่งกับเพือ่นๆ 6 คน หรอืคนละ 2 ร้อย
กว่าบาทต่อเดอืน) ผมถอืว่าน่ากลวัมาก ส�าหรบั
ธุรกิจเคบิล ทีวี ดั้งเดิม ที่ต้องเจอคู่แข่งระดับ
นี้ ผมก็มองเห็นผู้แพ้อยู่ร�าไรแล้วละครับ โดย
เฉพาะในบ้านเรานั้น Youtube TV ถ้ามาเมื่อ
ไหร่ และมาจริงๆแล้ว ผมมองว่าธุรกิจ Cable 
TV น่าจะพบัไปกนัหมด ยิง่ยคุหลงัๆนีเ่กดิความ
ตกต�า่ในแง่คอนเทนท์ ลงไปเป็นอย่างมากมาย
ระดับนี้ ขนาดไม่มีคู ่แข่ง ผมก็ว่าเหนื่อยนะ 
เพราะแค่ Youtube ธรรมดาๆนี่ ก็แทบจะ
ท�าเอาทีวีฟรีๆเจ๊งกันไปถ้วนทั่วแล้ว ขืนมีตรง
นี้อีก สงสัยจริงๆว่าจะเป็นอย่างไร?

พูดถึงตรงนี้ก็อดที่จะพูดถึง Disruptive 
Technology/Marketing กันไม่ได้ ผู้คนพูด
ถึงกันมากในพักหลังกับค�าๆนี้ ประมาณว่า
ธุรกิจสมัยนี้ที่เกี่ยวโยงกับเทคโนโลยี ต้อง
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว และ
ฉับพลันมาก การพัฒนาปรับตัวขององค์กร
ต้องเรว็ ฉบัไว และไม่ยดึตดิกับวันวานยงัหวาน
อยู่ ตัวอย่างง่ายๆที่เห็นกันชัดๆ (และสงสาร
มากมายที่จะยกตัวอย่าง) ก็เช่น Nokia ท่ีล้ม
ข้ามวนั เพยีงยดึตดิว่า “มอืถอืต้องมปีุม่กด” ถงึ
จะเป็นมือถือเพียงแค่นั้น บริษัทยักษ์ใหญ่ก็ล้ม
ตึงกันง่ายๆข้ามวันข้ามเดือน วงการเครื่อง
เสียงก็เหมือนกัน การมาถึงของ Streaming 
Media นัน้เป็นอะไรทีห่ลกีเลีย่งกนัไม่ได้ เดีย๋วนี้
แทบทกุยีห้่อ กต้็องหนัมาตอบสนองการใช้งาน
ผ่านทางระบบเน็ทเวิร์คกันเป็นแถว เพียงแต่
ตอนนี้ส่วนใหญ่รองรับแค่การฟังเพลงเท่านั้น 
ผมก็มองว่าความส�าเร็จของสตรีมมิงทางด้าน
การดูหนังนี้ ยังไม่มีใครให้ความส�าคัญกัน
เท่าไหร่ เพราะส่วนใหญ่ก็จะโยนหน้าที่ไปทาง
เครือ่งทวีี หรอืมอืถือรบัผดิชอบกันไป ผมกเ็ลย
คดิง่ายๆว่า ถ้าผมท�าเครือ่งเสยีงตอนนี ้กเ็ป็น
โอกาสดีแล้วละ ที่ผมจะหาทางพัฒนาคุณภาพ
การดหูนงัผ่านทางสตรมีมงิ ให้มนัเหนอืชัน้ขึน้
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ไปกว่าทีเ่ป็นอยู ่ส่วนจะไปทางไหนหรอือย่างไร
ก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่ง

Hi-res ไม่ Hi-res
ฟังออกหรือไม่

ผมเบื่อที่จะได้ยินคนท่ีไม่ใช่นักเล่นเคร่ือง-
เสยีง (เช่น ภรรยาผม) บอกว่า “ฉนัฟังไม่ออก
หรอก” เวลาที่ผมพูดถากถางการฟังเพลงผ่าน
ยทูบูของคณุเธอ หรอืพวกเขาว่ามนัมคีณุภาพ
เสียงที่ตกต�่าเหลือเกิน หรือเธอมักจะไม่เข้าใจ
เวลาผมอธิบายว่า ท�าไมคนเราถึงต้องการ 
DAC ตัวละสัก 5 แสนบาท มาใช้งานในระบบ 
เพราะเธอมักจะบอกว่า “ฉันฟังไม่ออกหรอก”

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้หากจะน�าไปเถียง
กับภรรยาอย่างมีเหตุผล ก็มีข้อพิสูจน์กัน
มาแล้วเป็นหลักฐานที่มีเอกสารยอมรับจาก
มหาวิทยาลัยชั้นน�าอย่าง Queen Mary Uni-
versity of London (QMUL) สหราชอาณาจกัร 
ว่าจากตัวอย่างการทดลอง และทดสอบกว่า 
12,000 ครั้ง ในการศึกษา 18 รายการ พบว่า 
“High Resolution Audio นั้น แม้จะดูเหมือน
กว่าน้อย แต่มันก็มีผลต่อการให้เสียงที่ดีกว่า 
Standard Audio ในระดับที่ชัดเจนและเป็น
ประโยชน์” 

ว่าง่าย คือ “เสียงจากไฮ-เรสนั้นดีกว่า
สแตนดาร์ดในระดับที่ฟังแตกต่าง และส�าคัญ
ต่อดนตรี 

นอกจากนัน้ ผมเองกเ็คยไปอ่าน เจอท่ีไหน
จ�าไม่ได้จริงๆว่า มีการทดสอบท�าการฟังแบบ
ปิดตา คือไม่บอกผู้ฟังว่า ก�าลังเปิดเพลงอะไร
อยู ่และกพ็บว่า 4 ใน 5 เพลงนั้น ผู้เข้ารับการ
ทดสอบทุกคนพบว่า เสียงจากดนตรีไฮ-เรส                                             
นั้นดีกว่าเสียงจากสแตนดาร์ด ออดิโอ แผ่น
ซีดีธรรมดา

ด้วยความสงสัย ผมจึงจัดการทดสอบกัน
แบบง่ายๆไม่ซีเรียส ไม่จริงจังอะไร แค่แก้ข้อ
สงสยัแบบคร่าวๆว่า พอมเีปอร์เซน็ต์ไหม โดย
จดักนักบัทมีขายน้องๆท่ี Conice นีแ่หละ สบิ
กว่าคน ในวันประชุมอบรมประจ�าเดือน โดย
จัด Blind Test แบบง่ายๆข้ึน เปรียบเทียบ
ระหว่างเพลงไฮ-เรส โดยเปรยีบเทยีบไฟล์ไฮ-เรส                                                               
กับแผ่นซีดีธรรมดา ทดสอบกัน 5 เพลง เปิด
สลับกันไปแบบไม่บอกว่า เปิดเพลงอะไรไป 
โดยพยายามควบคมุเลเวลเสยีงให้ดงัเท่าเทยีม
กันที่สุด เพลงไฮ-เรสก็เล่นแผ่น Bluesound 
NODE 2 ส่วนซีดีก็ผ่านเคร่ืองเล่นซีดี NAD 
รุน่กลางๆธรรมดา (ราคาพอๆกนั) แล้วส่งต่อ

ไปยงั DAC ตวัเดยีวกนั สายยีห้่อเดยีวกนั ออก
ระบบเสียงเดียวกัน เวลาเปิดก็ไม่มีใครเห็นว่า
เปิดอะไร ไม่มีการถามใดๆ ให้ตอบในกระดาษ 
ผู้ทดสอบก็ไม่บอก ไม่ชี้น�า ไม่อะไรทั้งสิ้น เปิด
เพลง ตอบค�าถามลงในกระดาษ ทดสอบเสร็จ
แล้วก็ค่อยรวบรวมค�าตอบ

ผลทีไ่ด้ออกมานัน้ กแ็ปลกใจมาก เพราะผูฟั้ง                                                                               
ทัง้หมด สามารถฟังออกว่าเสยีงจากไฮ-เรสนัน้
ฟังออกมาดีกว่าซีดีกัน 4 ใน 5 เพลง เหมือน
กันหมด และ 1 ใน 5 เพลงที่ผิดนั้น ส่วนใหญ่
จะตอบว่า “ฟังไม่ออก” มากกว่า ซีดีดีกว่าอีก
ด้วย โดยส่วนใหญ่จากการเฝ้าดพูฤตกิรรมของ 
ผู้เข้าทดสอบนั้น ผมมองเห็นสีหน้า ท่าทาง
ของแต่ละคน ว่าสามารถตัดสินใจได้โดยง่าย 
เช่น เวลาเพลงทีด้่อยกว่า เปิดขึน้มานัน้ แต่ละ

คนจะเหมอืนแทบจะรูใ้นทนัทเีลยว่า เพลงไหน
เป็นซีดี เพลงไหนเป็นไฮ-เรส นอกจากนั้น ข้อ
สังเกตกับเพลงที่ส่วนใหญ่จะฟังไม่ออกนั้น จะ
เป็นเพลงช้าทีเ่ครือ่งดนตรไีม่ซบัซ้อนมาก (หาก
จ�าไม่ผิด เป็นเพลงที่ใช้แซ็กโซโฟนเล่นคู่กับ
เปียนโน) ที่ส่วนใหญ่จะฟังไม่ค่อยออก แต่เมื่อ
ไหร่ หากเป็นเพลงที่มีเครื่องดนตรีที่ซับซ้อน                                                 
มีไดนามิค มีเสียงทุ้มลงลึกนั้น ทุกคนจะบอก
เหมือนกันหมดว่า ต่างกันแบบฟังออกง่ายๆ
เลย ซึ่งผมพยายามรวบรวมความเห็นของ
แต่ละคนแล้ว มาสรุปแบบง่ายๆส้ันๆที่สุดว่า 
ไฮ-เรสนั้น “จะดูเหมือนเสียงเบากว่า แผ่ว
กว่า แต่ความเป็นธรรมชาตขิองเสียงดนตรนีัน้
ฟังแล้วดีกว่า และสวิงเสียงได้ดีกว่า ระยะห่าง
ของไดนามิคนั้นกว้างกว่า รายละเอียดเล็กๆ
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น้อยๆ จะออกมามากกว่า ท�าให้โดยรวมเสียง
เพลงมีความสมจริงกว่า ฟังได้อารมณ์กว่า 
ซึ่งฟังออกได้ชัด เวลาเล่นกับเพลงที่ีมีความ                    
ซับซ้อนของเครื่องดนตรี หรือมีไดนามิคสัก
หน่อย จะได้ประโยชน์มาก” 

ครับ แม้การทดสอบของเราจะท�ากัน
แบบข�าๆ ไม่ได้มีการควบคุมที่สตริค เข้มแข็ง 
จริงจัง และอาจจะน�ามาอ้างอิงในเชิงวิชาการ
ไม่ได้เลยก็ตาม แต่มันก็เป็นการทดสอบง่ายๆ
ทีอ่ยากให้ลองเล่นกนัดเูองในหมูเ่พือ่นร่วมก๊วน
กนัครบั เพราะอย่างน้อยการตดัสนิ กต็ดั Bias 
ออกไปพอสมควร เพราะไม่มกีารชีน้�าใดๆ ซึง่ก็
ถอืว่าโอเคระดบัหนึง่ กเ็ชญิชวนไปทดลองกนัดู
ครับ ได้ผลอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นครับ

Bluetooth มือถือต่างยี่ห้อ 
เสียงต่างกันไหม?

การทดสอบที่ผมลองท�าเพ่ือหาค�าตอบที่
สงสยัมานาน เรือ่งเสยีงเพลงจากมอืถอืว่าใคร
ดีใครด้อย เพราะดูเหมือนกว่าการแข่งขันทาง
ด้าน “เสียง” จาก มือถือในปัจจุบันนี้ ดูจะเอา
จรงิเอาจงัขึน้มาก อย่าง Nokia 6 ทีเ่พิง่เปิดตวั
ใหม่ เหน็ว่ามรีะบบเสยีง Dolby Atmos ด้วย ซึง่
ผมกง็งจรงิ ว่าเออ แล้วเสยีงรอบทศิจากมอืถอื                                                     
มันจะเป็นอย่างไร นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออก ก็
เดาๆว่าน่าจะเป็นการสร้างเสียงรอบทิศเทียม 
จากการฟังผ่านหูฟังอะไรท�านองนั้น (หรือจะ
เป็นการบันทึกเสียงเวลาถ่ายวิดีโอด้วย) 

หรืออย่าง DTS เองก็ใช่เล่น ลุยตลาด 
Smartphone กับเขาด้วย อย่างมือถือ ท่ีผม
ใช้อยู่ก็มีโหมด DTS ด้วย ซึ่งจะใช้งานได้กรณี
ต่อหูฟังเท่านั้น ซึ่งเวลากดใช้ ก็เหมือนกด 
Loudness นัน่แหละครบั คอืยกทุม้ยกแหลม 
ขึ้นมาระดับหนึ่ง ฟังโจ๊ะๆไปตามเร่ือง ซ่ึงผม
มองว่าลกูเล่นทางเสยีงเหล่านี ้น่าจะเป็นลกูเล่น                                                 
ที่ช ่วยเพิ่มความเข้มแข็ง ความโปรฯให้กับ
แบรนด์มากกว่าจะจริงจังอะไรมากมาย อย่าง
น้อยมีแล้ว ดูดีกว่าไม่มี-จริงไหมครับ--

อีกค�าถามที่ผมมักได้รับค�าถามว่า เวลา
เราฟังเพลงผ่านบลูทูธจากมือถือต่างๆ เสียง
มันเหมือน มันต่าง หรือมันขึ้นอยู่กับมือถือ 
หรือตัวรับบลูทูธกันแน่ ว่าอะไรมีผลต่อเสียง 
หรือไม่มีเลย?

การทดสอบเปรยีบเทยีบจงึท�ากนัแบบเดมิ 
คือ ทดสอบกันในหมู่น้องๆ Conice นี่แหละ  
ใช้ตัวรับบลูทูธคือ iBT300 ต่อ Optical ตรง
เข้าแอมป์ดิทิทัลตัวท็อปสุดหรูไฮ-เอ็นด์ของ 

NAD ออกล�าโพง PSB Imagine T3 ฟังโดย
เล่น Tidal เพลงเดยีวกนั เป็นการเปรยีบเทยีบ
มือถือสองรุ่น (ขอไม่บอกยี่ห้อ) ทั้งคู่ไม่รองรับ                                                      
บลูทูธ AptX ทั้งคู่ และเป็นตัวท็อปของวงการ
ทัง้คู ่โดยผลทีไ่ด้นัน้เหน็ได้ชดัว่า มอืถอืสองยีห้่อ
ให้เสียงจากการส่งบลูทูธที่ต่างกันในระดับที่
ฟังออกได้ง่ายๆ ไม่ได้เก่ียวกันในแง่ระดบัเสียง 
แต่การฟังนั้นชัดเจนว่า เครื่องหนึ่งให้เสียง                                                      
ที่โปร่งใส ชัด สะอาด กว้างกว่าอีกเครื่องหนึ่ง
ชดัเจน ในขณะทีอ่กีเครือ่งนัน้ให้เสยีงทีอ่ิม่ นุม่ 
หนา อวบกว่าชัดเจนเหมือนกัน จนเราฟันธง
กนัว่า เครือ่งแรก (ของจนีตวัทอ็ป) นัน้ เอามา
ลงชดุแยกชิน้ จะได้เสยีงเป็นไฮ-ไฟกว่า คอืรูส้กึ
เสียงไม่ดร็อพมาก ในขณะที่อีกเครื่อง (ของ
ฝรั่งตัวท็อป) เอาไว้ฟังกับระบบง่ายๆ ล�าโพง                                                

บลูทูธหรือหูฟ ังจะให้เสียงที่ เป ็นมิตร ฟัง
สบายๆได้ยาวนานกว่า

นัน่กแ็สดงว่า มอืถอืสมยันีน้ัน้แต่ละเคร่ือง
ไม่ได้ให้คณุภาพเสยีงเป็นของแถมกนัแล้ว และ
แต่ละคนก็ซ่อนทีเด็ดของตัวเองเอาไว้ในทุกจุด
ล่ะครับ เอาว่าหากเทียบกันได้เปรียบ แม้จะ
เป็นสเปคที่ซ่อนอยู่ในซอกในหลืบอย่างเร่ือง
เสียงนี่ ก็ต้องไม่ปล่อยละเว้นครับ

ก็อย่างทีบ่อกครบั การแข่งขนัเดีย๋วนีไ้ม่ว่า
วงการไหนมันสูงส่งกันเหลือเกิน ตั้งแต่ร้าน
ก๋วยเตีย๋วปากซอย ยนัยกัษ์ใหญ่หลายพนัล้าน ถ้า
ขนืปรบัตวัไม่ทนักล็�าบากเป็น Nokia กนัไปครบั

ว่าแต่ว่า Nokia 3310 ย้อนออกมาท�าใหม่ 
ก็น่าซื้อมาเก็บเหมือนกันนะฮ่ะ อิอิ
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■ ‘Mr. Hires Man’

Custom File

กราบสวัสดีท่านผู ้อ่านทุกท่านอีกครั้ง 
ขณะที่เขียนต้นฉบับนี้อยู่ ช่วงปลาย

เดือนกุมภาพันธ์ ในกรุงเทพฯอากาศตอน
กลางวัน-บ่ายๆนี่ร้อนสุดๆเลยครับ ไม่รู้ฤดู
ร้อนมากๆของไทยปีนี้อุณหภูมิจะสูงไปกัน
ถึงกี่องศากัน แต่ตัวเราก็ต้องข่มจิตใจตนเอง      
ให้เย็นๆ อย่าท�าใจให้ร้อนไปตามอากาศ ซึ่ง
เราก็เห็นๆมีข่าวไม่เว้นแต่ละวัน เรื่องของ

M Q A  ที่ สุ ด ข อ ง ก า ร ส ต รี ม มิ ง ยุ ค นี้ 
จ า ก  B l u e s o u n d

ความใจร้อนที่คนยุคสมัยนี้ยอมกันไม่ได้ ทั้ง
เรื่องขับรถบนท้องถนน หรือเพื่อนบ้านติด
กัน ก็ต้องหัดมีความเกรงใจกัน ใจเขาใจเรา 
บางทีแค่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันก็อาจจะไม่ต้องมี
เรื่องให้บาดหมางใจกันได้

ฉบับนี้ขอคั่นเวลางานโพรเจ็คท ์ พา
ทุกท่านไปรู ้จักฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ App 
BluOS กัน ซึ่งท่านสามารถฟังเพลงท่ีสุด
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ของการสตรีมมิงแบบไฮ-เรสแท้ๆ เป็นไฟล์ 
MQA ซึ่งจะอยู่ในมิวสิค เซอร์วิส Tidal อีก
ทีหนึ่ง ในตัว Tidal เองจะเรียกว่า Tidal 
Masters ซึ่งปกติแล ้วตัวเคร่ืองเล ่นของ 
Bluesound ทั้งหมดนั้นสามารถเล่นไฟล์ 
MQA ได ้อยู ่แล ้ว เป ็นเจ ้าแรกๆเลยใน
ท้องตลาด ที่สามารถเล่นไฟล์เพลงไฮ-เรส 
MQA ซึ่งในช่วงเวลาท่ีผ่านมาอาจจะยังไม่
แพร่หลายนัก เนื่องจากจะหา ไฟล์ MQA 
มาเล่นกันได้น้อย จนกระทั่งค่ายเพลงยักษ์
ใหญ่อย่างวอร์เนอร์ มิวสิค ได้ตกลงกับทาง 
MQA จะทยอยน�าเพลงคุณภาพระดับ Stu-
dio Masters มาสู่ตลาดทั่วไป และได้ร่วมมือ                                                  
กับ Tidal พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

ปกติถ้าเราจะฟังเพลงใน Tidal Masters 

จะรับฟังได้ ต้องฟังผ่านแอพของ Tidal บน 
PC หรือ MAC OS เท่านั้น บนแอพทั่วๆไป
บนสมาร์ทโฟนทั้งหลาย ทั้งใน Play Store 
และ App Store จะไม่มีเมนู Tidal Masters 
ให้เลือกใช้งาน จะต่างกับแอพของ BluOS 
โดยสิ้นเชิง เนื่องจากทาง Bluesound นั้น 
เป็นคู ่ค้าแรกๆของทาง MQA จึงสามารถ
พัฒนาแอพให้รองรับฟีเจอร์ Tidal Masters 
นี้ได้ทันท่วงที หลังจากที่ Tidal เปิดให้บริการ
นี้ เพียงไม่กี่ วัน ก็ปล่อยอัพเดทเฟิร ์มแวร ์        
ให้กับเคร่ือง Bluesound ทั่วโลกได้ล้ิมลอง 
ว่าไฟล์ไฮ-เรส MQA นั้นคุณภาพสมค�าร�่าลือ
กันหรือไม่

Tidal Masters คืออะไร ในหน้าเว็บไซท์
ของ Tidal จะเปิดให้บริการให้สมัครสมาชิกอยู่

สองแบบ คือแบบ Premium และแบบ Hi-Fi 
โดยแบบพรีเมียมนั้นคุณภาพเสียงหรือไฟล์
เพลงที่เราได้ฟังนั้น จะประมาณไฟล์ MP3 
บิทเรทไม่เกิน 320K ส่วนในแบบไฮ-ไฟนั้น 
คือท่านได้ฟังคุณภาพเทียบเท่าแผ่นซีดีเลย 
แต่มาในรูปแบบ Lossless ที่บีบอัดมาอีกที  
แบบ Flac File เพื่อให้ท่านที่อินเตอร์เน็ท 
บ้านไม่แรงมากก็ฟังได้สบายๆ และด้วย
ปัจจุบันความเร็วของอินเตอร์เน็ทโดยทั่วไป
ได้เพิ่มความเร็วสูงขึ้น ท�าให้เทคโนโลยีต่างๆ
พัฒนาตามมาด้วย รวมมาถึงเรื่องของวงการ
ไฮ-ไฟ ที่ได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆมา                                                
ให้เราได้ใช้บริการกัน โดยบ็อบ สจวร์ท แห่ง
ค่ายเมอริเดียน ได้เริ่มคิดค้นการเข้ารหัส
ไฟล์เพลงไฮ-เรสแบบ MQA ที่ท�าให ้ไฟล์
ไฮ-เรสปกติ เพลงหนึ่งจะมีขนาด 100-150 
MB เหลือเพียง 50 MB เอง และด้วยเพื่อ
การใช้ที่แพร่หลาย หรือต้องการให้ผู้ใช้ท่ัวไป
ก็สามารถฟังได้ง่ายๆ จึงท�าการร่วมมือกับ
ทาง Tidal ร่วมกันพัฒนาระบบสตรีมมิง                      
ไฮ-เรส มิวสิค เซอร์วิส ขึ้นมา เรียกการ
บริการนี้ว่า Tidal Masters และบริการน้ีผู้ท่ี
สมัครสมาชิกกับทาง Tidal ที่เป็นแบบ Hi-Fi 
ก็สามารถรับฟังได้เลย ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่ม
แต่อย่างใด นับเป็นการให้บริการที่ให้ความ    
คุ้มค่าสมเหตุสมผล 

เพราะ Music Service บางเจ้าก็สามารถ
รับฟังสตรีมมิงแบบไฮ-เรส มิวสิคได้เช่นกัน 
แต่จะเป็นการสตรีมมิงไฟล์เพลงไฮ-เรสทั่วๆ
ไป อย่างของทาง Qobuz แต่ค่าบริการราย
เดือนก็สูงตาม และต้องใช้อินเตอร์เน็ทท่ีมี
ความเร็วสูง เพื่อการรับฟังที่ไม่สะดุด หรือ
ขาดๆหายๆเป็นช่วงๆ เนื่องจากแอพ Tidal 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถถอดรหัส
ไฟล์ MQA หรือฟัง Tidal Masters ได้เช่น
กัน แต่ก็มีข้อจ�ากัดอีกนั่นแหละ ถ้าท่านไม่มี 
DAC ที่รองรับการถอดรหัส MQA ท่านก็
ฟังได้เพียงไฟล์เพลงแบบ 16 หรือ 24 บิท 
แบบธรรมดาไม่ใช่ไฟล์ไฮ-เรส 24/96 หรือ 
24/192 แต่อย่างใด อย่างที่เกริ่นข้างต้น ว่า
ทาง Bluesound เองนั้นเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆ
กับทาง MQA เช่นกัน ท�าให้การพัฒนาแอพ
และฟีเจอร์ต่างๆบน BluOS เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ Bluesound นั้น 
ทั้ง Gen 1 และ Gen 2 นั้นรองรับการเล่น 
Tidal Masters เต็มรูปแบบ และในฝั่งสินค้า 
NAD นั้นก็สามารถเล่นได้เช่นกัน โดยท่านซ้ือ 
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MDC BluOS ไปใส่ในเครื่องของท่านที่บ้าน
ได้เลย โดยมีรุ่นดังต่อไปน้ีท่ีสามารถอัพเกรด
ได้ ในตระกูลคลาสสิคซีรีส์ C 390DD, C 368, 
C 388  ในตระกูลมาสเตอร์ซีรีส์ M12, M32 
ราคาลดสุทธิของ MDC BluOS อยู่ที่ประมาณ
สองหมื่นกว่าบาท

ส่วน NAD รุ่นอื่นๆไม่ต้องน้อยใจครับ 
ท่านสามารถใช้เจ้า Bluesound NODE ทั้ง
สอง Gen มาต่อกับเครื่องแอมปที่ท่านมีอยู่
แล้วได้เลย ผ่านช่องอินพุทที่ว ่างอยู ่ เช่น 
ช ่องอินพุท AUX, MP ก็สามารถรับฟัง 
Tidal Masters ได้เช่นกัน หรือท่านต้องการ
คุณภาพเสียงดีขึ้นไปอีก ก็น�า Bluesound 
NODE ไปต่อเข้า DAC ที่มีคุณภาพสูงอย่าง
ของ NAD C 510 หรือ NAD M51 เมื่อได้
ฟังอาจจะร้อง ว้าวกันเลยครับ แถมหน้าจอ
ของตัว DAC ที่น�าเอา Bluesound NODE 
ไปต่อเข้านี้ยังโชว์บิทเรทของไฟล์เพลงที่ท่าน
ก�าลังฟัง ณ ขณะนั้นอยู่ด้วย หลายอัลบัม
ก็เป็นไฟล์ความละเอียดสูงถึง 24/192 เลยที
เดยีว ในรซีฟีเวอร์ดหูนงักเ็ช่นกนั กส็ามารถน�า 
Bluesound NODE ไปต่อได้เลยครับ ท้ังช่อง
อินพุทอะนาล็อกและดิจิทัลท่ีว่างอยู่ ท่านก็จะ
ได้ฟังเพลงแบบรอบทิศทางเป็นประสบการณ์
อีกรูปแบบที่ท่านต้องลองฟังดูครับ

ทีนี้มาดูที่ตัวแอพ BluOS กันบ้างครับ 
ต้องท�าอะไรกันบ้างอันดับแรก ท่านต้อง
สมัครสมาชิก Tidal แบบ Hi-Fi ก่อนนะ
ครับ ท�าการอัพเดทแอพ BlueOS ให้เป็น
เวอร์ชันล่าสุด หรือให้สูงกว่า 2.10.0 ก็เป็น
อันใช้ได้แล้วครับ แล้วเมื่อเปิดแอพ BluOS 
ขึ้นมา ก็สังเกตเห็นว่าแถบเมนูด้านซ้าย จะ
ยังไม่มี Tidal จะมีแค่ TuneIn และ Radio 
Paradise ให้ท่านคลิกที่เมนู More Music 
แล้วท�าการเลื่อนหา เมนู Tidal จะอยู่ล่างๆ
หน่อยครับ แล้วคลิกลูกศรด้านขวามือ ทีนี้
ท่านก็น�าเอา User Name กับ Password ที่

ท่านสมัครกับทาง Tidal ไว้แล้วมาใส่ได้เลย 
เสร็จแล้วก็กด Update หนึ่งที เป็นอันเสร็จ
พิธี ส�าหรับบ้านไหนที่มี Bluesound หลาย
เครื่อง ระบบ BluOS จะท�าการแชร์ไว้ยัง
เคร่ืองที่มีในวงแลนนั้นทั้งหมด ท่านไม่ต้อง
ไปไล่ท�ากับเครื่องอื่นๆอีกเลย  

เม่ือออกจากหน้าใส่ค่าต่างๆแล้วทั้งหมด 

ที่เมนูหลักของท่าน จะมี Tidal เพิ่มเข้ามา
เรยีบร้อยแล้ว ท่านกค็ลกิเข้าไปหน้าแรกเลย ก็
จะเห็นเด่นเลย ที่แท็บค�าว่า MASTERS ท่าน
กเ็ลือ่นเลอืกอลับมัทีท่่านอยากฟังได้เลย บางที
ท่านอาจสังเกตเห็นว่าท�าไมอัลบัมมันไม่เยอะ
เลย อาจจะเป็นด้วยการแสดงผลของตัวแอพ
มีข้อจ�ากัดข้อมูล ผมก็มีวิธีที่ท่านสามารถเข้า
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เลือกอัลบัมที่เป็น Tidal Masters ท้ังหมด 
มาเก็บไว้ในแอพ BluOS ได้เช่นกัน โดย 
อัลบัมทั้งหมดจะอยู่ในหัวข้อ Favorite หรือ
ให้ท่านคลิกที่รูปดาว มุมด้านบนของแอพ 
BluOS  วิธีท�าก็ง่ายๆ เพียงท่านมีโพรแกรม                                  
Tidal บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่อง 
MAC ของท่าน แล้วไปท่ี What’s New? แล้ว    

เลื่อนหน้าต่างด้านขวามือลงมาที่เป็นหัวข้อ
อัลบัม แล้วเลือกคลิกไปที่หัวข้อ Masters 
ให้ท่านคลิก Show All ด้านขวามืออีกที ทีนี้
หน้าต่างก็จะแสดงอัลบัมที่เป็นอัลบัม MQA 
ทั้งหมดใน Tidal ขึ้นมา จากนั้นท่านก็เล่ือน
เม้าท์ไปที่หน้าปกแต่ละอัน จะสังเกตเห็นว่า
มีรูปดาวอยู่ ท่านก็เพียงแต่คลิกที่รูปดาวนั้น               

ให้เป็นสีฟ้า ท่านอยากฟังตัวไหนก็ไล่ไปคลิก
ไว้ ส่วนตัวผม ผมคลิกไว้หมดเลย ทั้งหมดน่า
จะมีประมาณสามถึงส่ีร้อยอัลบัม ใน ณ ขณะ
วันที่ผมท�าบทความนี้ ในอนาคตก็คงเพิ่มมา
อีกมากพอสมควร เพียงเท่านี้ตัว Tidal ของ
แอพ BluOS ก็จะมีอัลบัมแบบเดียวกันกับบน
เวอร์ชัน Desktop

เพลงใน Tidal Masters นั้น ณ ขณะท่ี
ผมจัดท�าบทความนี้ ยังมีเฉพาะค่าย Warner 
Music และข่าวดีว่าเมื่อหลายวันก่อน ค่าย 
Universal Music ก็บรรลุข้อตกลงที่ให้บริการ 
MQA แล้วเช่นกัน ใน Tidal เองคงต้องรอ
สักพักที่เค้าจะต้องเอาไฟล์ไฮ-เรส อัพโหลดข้ึน
เซิร์ฟเวอร์ของ Tidal เอง ท�าให้เราในฐานะ 
ผู้ฟังก็ได้ฟังเพลงของศิลปินเพลงที่เราชื่นชอบ
มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่
บริการสตรีมมิงต่างๆจะเข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังและเพลง หรือ 
Content อื่นๆ ผลพวงก็มาจากเทคโนโลยีท่ี
รวดเร็วขึ้นนั้นเอง ส่วนตัวผมมองว่าผู้บริโภค
ได้ประโยชน์เต็มๆกับบริการรูปแบบนี้ คืออัน
ไหนที่เราฟังชอบ ก็อาจไปซื้อแผ่นซีดี หรือซ้ือ
ไฟล์เพลงเก็บไว้ 

ส ่วนศิลปินเองนั้นก็ต ่างมุมมอง การ
ปล่อยเพลงของตัวเองให้บริการบนมิวสิค 
เซอร์วิส นั้น เป็นการโพรโมทตัวเองในทาง
อ้อม รายรับนั้นอาจจะได้น้อย แต่ถ้าคนฟัง
เยอะ เพลงก็จะได้รับความนิยมที่รวดเร็ว 
ส่งผลไปเป็นลูกโซ่อื่นๆ คือขายแผ่น ซีดี มี
คอนเสอร์ทให้แสดงตามมาอีก แต่บางท่านก็
อาจจะคิดอีกแบบไม่ปล่อยให้ฟังแบบนี้หรอก 
อยากฟังก็ต้องซื้อแผ่นเอา แบบนี้ก็อาจได้เงิน
จริง แต่ผลงานก็จะเป็นเพียงคนที่รู้จักศิลปิน
ท่านนั้นเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นแค่กลุ่มเล็กๆ คือ
ทุกอย่างผมมองเป็นห่วงโซ่ อันไหนจะยาวจะ
ส้ัน ก็จะขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของศิลปินหรือค่าย
เพลงท่านนั้นๆที่สังกัดอยู่นั่นเอง

ในอนาคตอีกหลากหลายฟีเจอร ์ของ 
BluOS ก�าลังรออัพเดทให้ผู้ใช้งานได้มีโอกาส
ใช้กันจริงๆ ส�าหรับค�าว่าตกยุคคงต้องตัดออก
ไปได้เลยจาก BluOS นับเป็นข้อดีของยุค
ดิจิทัล มิวสิค อย่างแท้จริง ท�าให้ทั้งเครื่อง
เก่าเครื่องใหม่ได้ใช้งานร่วมกัน ไม่ต้องถึง
เวลาเปลี่ยนเทคโนโลยีที ก็โล๊ะซิสเต็มที น่า
ปวดหัว และเสียเงินไม่รู้จบ 

สวัสดีครับ
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TestReports

นี้, คอืล�ำโพงทีก่�ำเนดิขึน้มำจำกควำมรัก 
และควำมทุ่มเท ของชำยที่ชื่อ Paul 

Barton ผู้ที่ไม่ประนีประนอมยอมอ่อนโอน  
ให้กับข้อจ�ำกัดใดๆแม้เพียงน้อยนิดต่องำนอัน
เป็นสิ่งที่เขำรักเป็นชีวิตจิตใจ และนับเป็นกำร
พัฒนำกำรออกแบบอย่ำงเต็มรูปแบบที่ท�ำ                                               
ให้ล�ำโพงรุ่นนี้ก้ำวขึ้นมำเป็น ‘ที่สุด’ ของ PSB 
Imagine Series

เกริ่นนำ�

จะว่ำไป, ใช่ว่ำ Paul Barton ผู้ก่อตั้งและ
หวัหน้ำทมีออกแบบของ PSB Speakers จะไม่
เคยออกแบบล�ำโพงในระดับ Flagship Model 
มำก่อน เพรำะล�ำโพงทีเ่คยได้ชือ่ว่ำเป็นสดุยอด
ของค่ำยนี้อย่ำง Synchrony One ก็เคยอยู่ใน
ต�ำแหน่งที่ว่ำนั้นมำตั้งแต่ครั้งที่ถูกแนะน�ำสู่
วงกำรครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.2008 โน่นแล้ว 

อย่ำงไรก็ตำม กับหลำยๆปีที่ผ่ำนมำ ที่
เขำได้มุ่งมั่นพัฒนำล�ำโพงในตระกูล Imagine                 
Series ออกมำสูว่งกำรนัน้ มนักพ็อทีจ่ะท�ำให้เรำ                                                         
มองเห็นแนวทำงในกำรที่เขำจะพัฒนำล�ำโพง
ระดบัสดุยอดออกมำให้เหน็อกีครัง้ และนัน้เองก็
คอืทีม่ำของทัง้หมดอนัได้บรรจอุยูใ่น Imagine 
T3 คู่นี้นี่เอง

ส�ำหรับคนอย่ำงพอลแล้ว แนวคิดและ
โครงกำรออกแบบล�ำโพงอย่ำง Imagine T3 
นีแ่หละ ทีค่อืควำมสขุอนัแสนหวำนในทกุขณะ
จิตของเขำ ทีเ่รำสำมำรถรบัรูไ้ด้ในทนัททีีไ่ด้ยนิ   
น�้ำเสียงของชำยผู้นี้ในยำมที่เขำพูดถึงมัน

พอลออกจะมีน�้ำใจต่อผมมำก ด้วยเรำได้มี
โอกำสพูดคุยกันก่อนหน้ำที่ผมจะลงมือท�ำรีวิว
ชิ้นนี้ โดยเขำได้บอกถึงแนวทำงที่เขำมองเห็น
ว่ำจะสำมำรถพัฒนำ Synchrony One ให้ดีขึ้น
ไปอกีได้อย่ำงไร โดยสิง่แรกทีเ่ขำจะท�ำกค็อืกำร

P S B  I m a g i n e  T 3
F l o o r - S t a n d i n g  S p e a k e r
จาก Secrets of Home Theatre and High Fidelity / April 11, 2016

โดย Piero Gabucci

  ■ แปลโดย “พิพัฒน์”
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ให้ได้มำซึง่ไดนำมคิ เรนจ์ ทีด่ขีึน้ สำมำรถผลกั
มวลอำกำศให้เป่ียมไปด้วยพลงัมำกขึน้ ในขณะ
ทีต่�ำ่ด้วยค่ำควำมเพีย้น ประกำรต่อมำกค็อืกำร
ท�ำงำนของไดรเวอร์จะต้องมีพ้ืนที่มำกพอใน
กำรที่จะผลักมวลอำกำศปริมำณมำกน้ันออก
มำด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงตรง อย่ำงแท้จริง

ด้วยกำรออกแบบฐำนรองของล�ำโพงที่
ประกอบเข้ำขำตั้งแบบเดือยแหลม ที่ท�ำให้แล                                               
เหมือนล�ำโพงคู่นี้จะแยกกับพ้ืนผิวห้องอย่ำง
เด็ดขำดนั้น มันยังสำมำรถให้เสียงในย่ำน
ควำมถี่ต�่ำๆ ออกมำครอบคลุมพื้นที่ภำยใน
ห้องได้อย่ำงเหมำะสม รวมทัง้จำกกำรออกแบบ
ให้มี Port Plug ของวูฟเฟอร์แต่ละตัวนั้น ยัง
เป็นกำรช่วยให้สำมำรถปรับแต่งเสียงเบสส์    
ได้อย่ำงเหมำะสมในแต่ละสภำพห้องอีกด้วย

พอลนั้นมีควำมสนใจในเรื่องดนตรีมำ
ตั้งแต่เด็ก โดยเริ่มต้นเล่นไวโอลินเมื่ออำยุ 9 
ขวบ ซึ่งได้รับกำรถ่ำยทอดมำจำกผู้เป็นบิดำ 
และเป็นผู้มอบไวโอลินชั้นเยี่ยมจำกฝีมือของ 
Stradivarius ให้แก่เขำ เมื่ออำยุได้ 19 ปี พอล
เริ่มต้นท�ำล�ำโพงขึ้นมำใช้เองร่วมกับเพ่ือนๆ
ที่มหำวิทยำลัย University of Waterloo ใน
เมืองออนตำริโอ

ผมออกจะโชคดีท่ีเคยได้ท�ำรีวิว Imagine 
T2 มำก่อน และจ�ำได้ว่ำเคยถูกมนต์สะกดจำก
ล�ำโพงคู่นั้นด้วยน�้ำเสียงที่อุดมไปด้วยควำม
โปร่งใส กระจ่ำงชัด ในขณะที่ดูเหมือนว่ำ 
Imagine T3 จะขำดหำยคุณภำพเหล่ำนั้นไป 
โดยมีสิ่งที่ดีขึ้นมำแทน อำทิ เวทีเสียงท่ีกว้ำง 
และลึก ยิ่งขึ้น กับเบสส์ที่สะอำดขึ้น แต่นั้น
คล้ำยว่ำผมจะคิดล่วงหน้ำไปเอง, ก็เป็นได้

ก�รออกแบบ

ภำพลักษณ์และโครงสร้ำงของ Imagine 
T3 แทบไม่มใีดแตกต่ำงไปจำก Imagine Series 
รุ่นอื่นๆ เพียงแต่มันมีขนำดที่ใหญ่กว่ำ ซึ่งใน
กำรออกแบบโครงสร้ำงน้ีมี David Farrage 
นักออกแบบเชิงอุตสำหกรรม (Industrial 
Designer) เข้ำมำมีส่วนด้วยอย่ำงเป็นส�ำคัญ

พอลให้ควำมเห็นว่ำควำมกว้ำงหรือแผง
หน้ำของล�ำโพงนัน้ ควรมลีกัษณะค่อนข้ำงแคบ 
หรอืเพรยีวบำง เท่ำทีจ่�ำเป็น ในขณะทีค่วำมลกึ
นั้นไม่มีใครสำมำรถระบุออกมำเป็นที่แน่นอน 
ได้ เพรำะมนัมคีวำมส�ำคญัของปรมิำตรภำยใน
ตู้เข้ำมำมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วย

ล�ำโพงคู่นี้มีควำมสูง 48 นิ้ว โดยต�ำแหน่ง

ควำมช่ืนชอบของเขำเท่ำนั้น โดยกรวยของ
ไดรเวอร์ที่เป็นแบบ Cone นั้น มีโครงสร้ำง
จำกกำรข้ึนรูปจำก Felt/Fiberglass เคลือบ
สำรสังเครำะห์พิเศษ ประกอบเข้ำกับขอบยำง 
(Rubber Surround) โดยชดุตวัขบัเสยีงทัง้หมด
ในล�ำโพงเป็นวูฟเฟอร์ขนำด 7 นิ้ว, สำม
ตัว มิดเรนจ์ขนำด 5-1/4 นิ้ว, หนึ่งตัว และ                                           
ทวีทเตอร์แบบ Titanium Dome ขนำด 1 นิ้ว 
ซึง่ใช้แม่เหลก็แบบ Neodymium ใช้กำรระบำย
ควำมร้อนด้วยสำรแม่เหลก็เหลว (Ferro-fluid) 

อีกหนึ่งตัว และเป็นทวีทเตอร์แบบพิเศษที่
เหมือนกับทวีทเตอร์ชั้นยอดที่ใช้ในล�ำโพงรุ่น
พิเศษเท่ำนั้น คือ ทั้งหมดประกอบกันขึ้นมำ
ด้วยมือล้วนๆ ไม่มีกำรใช้เครื่องไม้เครื่องมือ
อื่นเข้ำมำเกี่ยวข้องเลย

ชุดตัวขับเสียงย่ำนควำมถี่ต�่ำ หรือวูฟเฟอร์                                                  
แต่ละตัวนั้นติดตั้งอยู ่ ในห้องเฉพำะ โดย
โครงสร้ำงภำยในแต่ละห้องมีกำรคำดดำม
ภำยในเพื่อป้องกันกำรเกิดรีโซแนนซ์อันไม่พึง
ประสงค์ แต่ละห้องมี Port หรือท่ออำกำศ

ท่ีตดิตัง้ทวทีเตอร์นัน้อยูท่ีค่วำมสงู 
35 นิว้ จำกพืน้ โครงสร้ำงมคีวำม
มั่นคงแข็งแรงสูง ขณะเดียวกัน
ก็ให้รับรู้ได้ถึงพื้นที่ว่ำงภำยในที่มี
ขนำดใหญ่ ท�ำให้มันไม่ใช่ล�ำโพงที่
จะง่ำยต่อกำรเคล่ือนย้ำยสักเท่ำไร
นกั ด้วยน�ำ้หนกัทีป่ระมำณว่ำกว่ำ 
70 ปอนด์ Imagine T3 เป็นล�ำโพง
ท่ีแม้ว่ำจะแลดูหรูหรำ งำมสง่ำ                                     
ทว่ำมันก็สำมำรถต้ังวำงได้อย่ำง
ลงตัวกับทุกสภำพห้องด้วยควำม
กลมกลืนอย่ำงยิ่งเช่นกัน

PSB Imagine T3 มีผิวนอก
ของโครงสร้ำงตู้เป็นมันวำวและ
มีให้เลือกสองสี หรือสองแบบ 
คือ Glossy Black และ Glossy 
Cherry ทีท่กุด้ำนไม่ว่ำจะแผงหน้ำ 
ผนังด้ำนบน ด้ำนข้ำง ตลอดจน
ด้ำนหลัง จะมีลักษณะเป็นแบบ
มันวำวกลมกลืนเหมือนกันหมด 
จนท�ำให ้เมื่อน�ำแผ ่นตะแกรง
ปกป้องไดรเวอร์มำปิดทับที่แผง
หน้ำของตู้ที่มีโครงสร้ำงสีเชอร์รีย์
แล้ว มันดูเหมือนจะกลำยเป็น
ส่วนเกินไป

PSB ก�ำหนดให้ Imagine T3 
เป็นล�ำโพงที่ท�ำงำนกระจำยเสียง
ในแบบ 5-ทำง ระบบท่ออำกำศ 3 
ชุด (Transitional 5-Way, Triple 
Port Reflex) โดยกำรใช้ชุดตัว
ขบัเสยีงทีอ่อกแบบด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ท้ังหมด ซึ่งก็เช ่นเดียวกับ
ล�ำโพงรุ่นสุดยอดอื่นๆ จำกกำร
ออกแบบของพอลที่ผ่ำนๆมำ ที่
ชดุตวัขบัเสยีงนัน้จะต้องเป็นแบบ
พิเศษเฉพำะ ซึ่งออกแบบมำตำม
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ระนำบไม่เสมอกัน ขั้วต่อล�ำโพงที่แผงหลัง
ซึ่งติดตั้งอยู ่ด้ำนล่ำงสุดนั้นออกแบบมำให้.         
ใช้งำนได้ทั้งกำรเล่นในแบบ Tri-Amp และ 
Bi-Amp โดยขั้วต่อนี้สำมำรถเชื่อมเข้ำด้วยกัน                                                 
ได้ด้วยแผ่นโลหะ (Jumper) ทีม่ใีห้มำพร้อมสรรพ

ก�รเซ็ท-อัพ

หำกจะกล่ำวส�ำหรบักำรเล่นเครือ่งเสยีงทุก
วนันีแ้ล้ว ห้องฟังทีผ่มใช้งำนอยูไ่ม่ได้จดัว่ำเป็น
ห้องที่ใหญ่โตอะไรนัก ด้วยสัดส่วนของควำม
กว้ำงกับควำมลึกที่ 14 x 17 ฟุต กับควำมสูง 
7 ฟุต ขณะเดียวกันมันก็สำมำรถท�ำเป็นห้อง
เปิดได้ด้วยขนำดทีใ่หญ่ขึน้เป็นสองเท่ำ ทีก่ล่ำว
ให้ทรำบเช่นนี้ก็เนื่องเพรำะต้องกำรให้คุณๆ 
ทรำบเป็นเบือ้งต้นก่อน ว่ำห้องนีม้นัไม่ง่ำยนกั
ที่จะจัดกำรกับเสียงเบสส์ให้อยู่หมัดได้

นั้น, ท�ำให้ผมจ�ำต้องขยับล�ำโพงห่ำงออก
มำจำกผนังหลังค่อนข้ำงมำก ซึ่งมำกเกินกว่ำ
ทีต่ัง้ใจไว้แต่แรก และเข้ำมำใกล้ต�ำแหน่งนัง่ฟัง
สักหน่อย โดยผมได้จัดกำร Toe-In หรือเอียง
แผงหน้ำของมันเข้ำหำกันเล็กน้อย ในระดับที่
สำมำรถสัมผัสโฟคัสของเสียงได้อย่ำงชัดแจ้ง 
ขณะเดยีวกันก็ให้ระดบัควำมดงัของเสียงกลำง
ออกมำอย่ำงเหมำะสม พร้อมๆ กบัให้รบัรูไ้ด้ถงึ                                                               
ควำมกว้ำงของภำพลกัษณ์บนเวทเีสยีงทีใ่ห้ออก                                                                       
มำได้เป็นอย่ำงดี

ดงัทีไ่ด้บอกแต่แรก ว่ำล�ำโพงตัง้อยูบ่นแท่น
รองที่สำมำรถปรับระดับควำมสูง ต�่ำ ได้ทั้ง                                                         
สีม่มุ ผมจงึปรบัแผงหน้ำให้มนัลำดลงเลก็น้อย 
เพื่อให้ทวีทเตอร์สำมำรถยิงเสียงตรงมำยัง
ต�ำแหน่งที่นั่งฟังได้อย่ำงเหมำะสม โดยที่ขณะ
นัง่ฟังนัน้หูสองข้ำงของผมจะอยูสู่งกว่ำพืน้ห้อง
ประมำณ 32 นิ้ว (ในขณะที่บอกไว้ตอนต้นว่ำ
ทวีทเตอร์ติดตั้งอยู่บนแผงหน้ำตู้ สูงจำกพื้น 
35 นิ้ว) ซึ่งกับที่กล่ำวนั้น, ท้ำยที่สุดแล้วมัน
จะให้กำรกระจำยเสียงที่สะอำดสะอ้ำนหรือไม่    
ได้โฟคัสจำกทวีทเตอร์ที่เหมำะสมหรือเปล่ำ 
ผมก็ไม่มั่นใจ บอกได้เพียงว่ำส่ิงที่ Imagine 
T3 คู่นี้สำมำรถปรับแต่งหรือเซ็ท-อัพเช่นนั้น
ได้แม้เพียงเล็กๆน้อยๆ มันเป็นส่ิงที่น่ำพอใจ
ยิ่งส�ำหรับผม

ผมมเีวลำอยูก่บั PSB Imagine T3 ค่อนข้ำง                                                        
นำน และในเวลำเดียวกันนั้นผมมีสำรพัด
แอมปลิไฟเออร์เข้ำมำให้ลองเล่นไม่น้อย แต่
ผมไม่เคยน�ำล�ำโพงคู่นี้ออกมำจำกซิสเต็มเลย 
โดยแอมป์ที่ใช้นั้นมีทั้ง Parasound Halo A21 

เฉพำะ โดยอยูด้่ำนหลงัของตู ้และแต่ละพอร์ท 
นั้นมีวัสดุปิดกำรท�ำงำนของท่ออำกำศ หรือ 
Port Plug ให้มำด้วย เพื่อควบคุมกำรท�ำงำน
ของคลื่นควำมถี่ต�่ำที่เกิดข้ึนภำยในห้องฟัง             
ให้เหมำะสมกับสภำพทำงด้ำนอะคูสติคของ
แต่ละห้องฟังที่แตกต่ำงกันไป รวมทั้งเพ่ือเอ้ือ
ควำมสะดวกในกำรหำต�ำแหน่งวำงล�ำโพงด้วย 
โดยสำมำรถปิดกำรท�ำงำนเฉพำะท่อใดท่อหนึง่ 
หรือสองท่อ หรือปิดหมดทั้งสำมท่อก็ได้ ส่วน
มิดเรนจ์ซึ่งติดตั้งอยู่ตอนบนสุดของตู้นั้น ก็อยู่

ในโครงสร้ำงห้องเฉพำะเช่นเดียวกัน แต่เป็น   
ตู้ปิด หรือ Sealed Chamber อันมิดชิด

ชุดตัวขับเสียงทั้งหมดถูกติดตั้งอยู่บนแผง
หน้ำตู้ ซึ่งใช้ MDF ที่มีควำมหนำ 2 นิ้ว และ
ปิดทับขอบโดยรอบเอำไว้ด้วยวงแหวนเพือ่ซ่อน
สกรว์ูทีข่นัให้ไดรเวอร์ยดึตดิกบัแผงหน้ำตูเ้อำไว้

ล�ำโพงถูกวำงเอำไว้บนฐำนที่เป็นอะลู-     
มิเนียมหล่อเพื่อให้ได้ควำมมั่นคง และมีควำม
เสถียรสูงสุด และให้ปรับระดับควำมสูงของ
เดือยแหลมได้ในกรณีที่วำงอยู่บนพื้นที่แนว
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แอมป์แบบโซลิด-สเตท รวมท้ังอินติเกรตเตด 
แอมป์ Rega Elicit R และชดุแอมป์ในอนกุรม 
Azur Series ของ Cambridge Audio ส่วน
แหล่งโพรแกรมที่ใช้มีทั้งเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง 
และเครือ่งเล่นแผ่นเอสเอซดี ีซึง่ท้ังสองเครือ่ง
ล้วนเป็นของ Marantz ส�ำหรับสำยสัญญำณ
ทั้งหมดที่ใช้ในซิสเต็มเป็นของ Transparent 
Audio

ก�รลองเล่น

แผ่นที่อยู่ในควำมสนใจล่ำสุดของผม ซ่ึง
ท�ำให้ผมดึงมันออกจำกชั้นวำงมำเพื่อกำรลอง
กับล�ำโพงนี้เป็นแผ่นแรก คือ อัลบัมซีดีชุด 
Speechless ของ Bruce Cockburn ทีใ่ห้เสยีง                                                         
กีตำร์โฟล์คออกมำไม่ธรรมดำ โดยเฉพำะกับ
กำรท�ำงำนระหว่ำงนิว้หวัแม่มอืของเขำกบัสำย
เสียงต�่ำ E-Bass และผมคิดว่ำ Imagine T3 
สำมำรถถ่ำยทอดควำมไม่ธรรมดำอนัยอดเยีย่ม                                                                      
ทีบ่นัทกึเอำไว้นัน้ออกมำให้รบัรูไ้ด้อย่ำงหมดจด 
โดยเฉพำะกับแทร็ค 3: Water into Wine ที่มี
ท่วงท�ำนองของเสยีงดนตรอีนัสวยงำมนัน้ มนั
สำมำรถสื่อออกมำให้รับรู้ได้อย่ำงชัดเจนทั้ง
เสียงของตัวโน้ตในย่ำนควำมถี่สูง ตลอดจน                                        
ท่วงท�ำนองของเสียงในย่ำนควำมถี่ต�่ำๆที่
แอบแฝงอยู่

ล�ำโพงคู ่นี้สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้สึก
สัมผัสของนิ้วที่กรีดกรำยไปบนเส้นสำยของ
กตีำร์ออกมำได้อย่ำงเป็นธรรมชำตมิำก ยิง่กว่ำ
นัน้มนัยงัให้รบัรูถ้งึอำรมณ์ทีเ่ป่ียมไปด้วยควำม
มีชีวิตชีวำอย่ำงมำก น�้ำเสียงจำกแต่ละคอร์ด
โดยรวมแล้ว ให้ออกมำอย่ำงสะอำดสะอ้ำน 
เสียงในย่ำนควำมถี่ต�่ำสำมำรถทอดลงไปได้ต�่ำ
ลึกอย่ำงน่ำฟัง

เช่นเดียวกับที่ Imagine T2 ได้เคยสร้ำง
ควำมประทบัใจแรกให้กบัผมมำแล้ว เพรำะชัว่
เวลำไม่นำนล�ำโพงคู่นี้สำมำรถพำผมเข้ำถึง
เสียงดนตรีที่ก�ำลังฟังอยู่ได้เป็นอย่ำงดี กำร                                                                              
ให้ไดนำมคิเสยีงทีส่ะอำด กำรถ่ำยทอดสญัญำณ
ฉับพลันที่รวดเร็ว กำรให้เสียงในย่ำนควำมถี่                                                                                    
ต�ำ่ๆออกมำได้อย่ำงยอดเยีย่ม รวมทัง้สำมำรถ                                              
ควบคุมเอำไว้ได้เป็นอย่ำงดี ควำมหวำนซึ้ง 
ไพเรำะ ของเสียงในย่ำนควำมถี่สูง รวม                         
ทั้งยังอุดมไปด้วยรำยละเอียดให้รับรู้ได้อย่ำง
ชัดเจน กล่ำวโดยรวมแล้วมนัคอืน�ำ้เสยีงทีน่�ำมำ
ซืง่ควำมสขุในกำรทีไ่ด้ฟังอย่ำงแท้จรงิ

หลำยคนคงคุน้เคยกบัวง Porcupine Tree 

ที่มี Gavin Harrison เป็นมือกลองกันเป็น
อย่ำงดี โดยเฉพำะกับงำนดนตรีที่ชื่อ Cheat-
ing the Polygraph ที่เกวินได้ก้ำวข้ำมพื้นฐำน
ควำมเป็นดนตรีร็อคของเขำ ไปสู่เครื่องเป่ำ
ทองเหลืองในรูปแบบของ Big Band และผม
เองกป็ระทบัใจกบัเสยีงทีไ่ด้ยนินัน้จำกกำรเล่น
ผ่ำนระบบ Digital 5.1 และ DTS Surround 
แต่เมื่อผมมำลองฟังผ่ำน Imagine T3 เพียง
คู่เดียว ผมก็มิได้รู้สึกเลยว่ำมีอะไรขำดหำยไป
จำกท่ีเคยได้ยินบ้ำง แม้ว่ำ PSB จะมีล�ำโพง
เซ็นเตอร์ แชนเนล Imagine C3 มำให้เติม
เสียงทำงด้ำนหน้ำได้ แต่ผมว่ำฟังในรูปแบบ  
สเตรโีอกบัล�ำโพงนีเ้พยีงคูเ่ดยีว มนักย็อดเยีย่ม
มำกเกินพอแล้ว

กำวนิได้จดัวำงรปูแบบของแถวกลุม่เครือ่ง
เป่ำทองเหลืองเอำไว้ที่แถวหน้ำ รวมทั้งที่
ต�ำแหน่งกึง่กลำงด้วย และผมกส็ำมำรถรบัรูถ้งึ
ควำมซบัซ้อนของเสยีงจำกเครือ่งเป่ำทีแ่ตกต่ำง                                                            
กนัออกมำได้อย่ำงรวดเรว็ Imagine T3 มเิพยีง
สื่อออกมำให้รับรู้ถึงควำมแตกต่ำงของแต่ละ
ชิ้นเครื่องดนตรีได้เท่ำนั้น หำกมันยังสำมำรถ
บอกต�ำแหน่งแห่งหนของเครื่องดนตรีแต่ละ
ชิ้นได้อย่ำงแม่นย�ำอีกด้วย รวมทั้งยังสำมำรถ                                               
ให้น�้ำเสียงที่มีควำมเป็นดนตรีออกมำได้อย่ำง
ครบถ้วน ในช่วงต้นๆ ของแทร็ค What Hap-
pens Now? ให้ควำมเป็นดนตรีแจสส์ออกมำ
ได้อย่ำงมีชีวิตชีวำมำก เสียงจำกเครื่องดนตรี
แต่ละชิ้นมีควำมเกำะเกี่ยว และมีควำมสัมพันธ์
สอดคล้องกันได้อย่ำงชัดเจน ทั้งในรูปแบบ
และเนื้อหำ

ผมไม่สำมำรถจินตนำกำรได้ ว่ำมีล�ำโพง 
สักเท่ำไรที่จะสำมำรถควบคุมเสียงของวง    
ออร์เคสตรำขนำดใหญ่เอำไว้ได้เหมอืนล�ำโพงคู่
นี้บ้ำง เสียงของกลุ่มเครื่องทองเหลืองให้ออก
มำได้อย่ำงชัดเจน มีควำมคมชัด และบ่งบอก
ควำมเป็นโลหะอย่ำงชัดแจ้ง ในขณะที่กลุ่ม
เครื่องเคำะจังหวะ หรือเพอร์คัสชัน  แต่ละ
ช้ินต่ำงก็มีที่ทำงห่ำงจำกกันให้รับรู ้ได้อย่ำง
เหมำะสม น่ำฟัง ไม่ว่ำจะเป็นเสียงของกลอง 
ฉิ่ง (Cymbal) หรือระนำด (Xylophone) รวม
ทั้งหลอมรวมกันออกมำได้อย่ำงกลมกลืน โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงเริ่มของแทร็ค Hate-
song/Halo แม้ว่ำช่วงต้นๆ แทร็คจะเริ่มด้วย
เสียงของกลุ่มเพอร์คัสชันอย่ำงรวดเร็ว และ
เป็นช่วงสั้นๆ แต่ Imagine T3 สำมำรถถ่ำย
ควำมแตกต่ำงของแต่ละเส้นเสียง จำกแต่ละ

ชิ้นเครื่องดนตรี รวมทั้งเสียงจำกเครื่องเป่ำ
ลมนำนำประเภท (Wind Instruments) ออก
มำได้อย่ำงหมดจด รวมทัง้ให้ต�ำแหน่งแห่งหน
บนเวทีเสียงได้อย่ำงชัดเจนอีกด้วย

จำกนัน้ผมกล็องฟังด้วยรปูแบบของดนตรี
ที่มีควำมแตกต่ำงออกไปบ้ำงกับแนวของ 
Light Classical โดยหยิบงำนชุด Serenade 
No.7 ‘Haffner’ K.250 ของ Mozart แผ่นซีดี
ของ JVC XDCD 24-bit จำกกำรบรรเลงของ 
The Jean-Francois Pillard led Orchestra 
ที่ทั้งยิ่งใหญ่และมีควำมละเอียดอ่อนแฝงอยู่
ด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับกลุ่มเครื่องสำยที่
มีควำมแตกต่ำงในควำมเหมือนอยู่ในที และก็
เป็น Imagine T3 คูน่ี ้ทีส่ำมำรถให้รำยละเอยีด
ของเสียงเดี่ยวไวโอลินออกมำได้อย่ำงโดดเด่น 
สัมผัสได้ถึงพื้นที่และมวลอำกำศ อันหลุดลอย
ออกมำจำกเสียงอันต�่ำลึกของเชลโล และแนว
บรรเลงของฮอร์น ที่ประกอบกันเป็นฉำกหลัง 
มันสำมำรถรังสรรค์ภำพรวมของเสียงออกมำ
ให้รับรู้ได้ถึงรำยละเอียดต่ำงๆอย่ำงหมดจด 
และถ่ำยทอดออกมำอย่ำงยิง่ใหญ่เตม็เวทีเสยีง
ด้วยควำมน่ำประทับใจอย่ำงยิ่ง

ผมมีเวลำอยู ่กับ PSB Imagine T3 คู ่
นี้นำนพอกระทั่งอัลบัมไวนีลชุด Adele/25     
วำงจ�ำหน่ำย แม้ว่ำผมจะไม่ใช่แฟนำนุแฟน
แบบตัวจริงเสียงจริงของเธอ ผมก็ชื่นชอบ          
น�ำ้เสียงอนัมบีคุลิกเฉพำะตวัของเธออยูไ่ม่น้อย 
ซึ่งล�ำโพงคู่นี้ก็สำมำรถถ่ำยทอดน�้ำเสียงของ
เธอออกมำได้อย่ำงน่ำฟัง รวมทั้งยังสำมำรถ
ถ่ำยทอดบำงบุคลิกในน�้ำเสียงนั้น ที่ผมไม่เคย
ได้ยนิมำก่อน ให้รบัรูไ้ด้อย่ำงน่ำทึง่มำกอกีด้วย 
ซึ่งนั้นหำใช่มีใดที่ผิดพลำดเก่ียวกับน�้ำเสียง
ของเธออย่ำงแน่นอน แต่เป็นประสิทธิภำพ
ของล�ำโพงคู ่นี้ต่ำงหำก ที่สำมำรถโฟคัสไป
ยังบุคลิกในน�้ำเสียงของเธอพร้อมกับควบคุม
เอำไว้ได้เป็นอย่ำงดี และถ่ำยทอดเสียงร้อง
ของเธอออกมำให้รับรู้ได้อย่ำงน่ำฟัง อัลบัม
ชุดนี้สำมำรถถ่ำยทอดควำมเป็นดนตรีที่สอด
ประสำนกันระหว่ำงเสียงร้อง กับเสียงดนตรี 
ออกมำได้อย่ำงลงตัวยิ่ง ซึ่งกับแทร็ค I Miss 
You สำมำรถบ่งบอกสิ่งที่ว่ำนี้ได้เป็นอย่ำงดี

ขณะเดียวกันกับบำงแทร็คอย่ำง When 
We Were Young ล�ำโพงคู่นี้ก็สื่อให้รับรู้ได้
ถึงบรรยำกำศเสียงที่เปี่ยมไปด้วยควำมมีชีวิต
ชีวำ ขณะเดียวกันก็ให้ออกมำได้อย่ำงอ่อน
หวำน น่ำฟัง กำรท�ำงำนของเปียนโนกับเสียง
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ร้องสอดประสำนกันเป็นอย่ำงดี ที่บำงครั้ง
บำงครำวเสียงเปียนโนหลุดลอยออกมำจำก
เครือ่งดนตรอ่ืีนข้ึนมำประชนักบัเสยีงร้องนัน้ ท�ำ            
ให้ผมหวงัว่ำสกัวนัคงมอีลับัมเฉพำะทีเ่ป็นกำรที่
เป็นกำรท�ำงำนร่วมกัน ระหว่ำงเสียงร้องของ
เธอกับเสียงเปียนโนในรูปแบบของ Duet ให้
ได้ฟังกันบ้ำง

รำยละเอียดต่ำงๆ ที่ Imagine T3 ให้ออก
มำตลอดช่วงควำมถี่เสียงนั้น ยังควำมประทับ
ใจแก่ผมอย่ำงยิ่ง เสียงในย่ำนควำมถี่ต�่ำๆ ถูก
ควบคุมเอำไว้ได้อย่ำงสมบูรณ์ตลอดเวลำ กำร
ใช้หรือไม่ใช้ Port Plug เป็นเร่ืองท่ีละเอียด
อ่อน และให้รับรู้ถึงควำมแตกต่ำงของเสียง                                               
ได้อย่ำงชัดเจน กับห้องที่มีควำมลึกค่อนข้ำง
มำกนั้นเรื่องนี้ส�ำคัญมำกทีเดียว แต่กับห้อง
ของผมที่มีขนำดพื้นที่ไม่มำกนักนั้น มันไม่   
ได้ท�ำให้ผมรู ้สึกว่ำจะต้องปรับแต่งจุดนี้เพื่อ                                           
ให้วูฟเฟอร์บำงตัวต้องท�ำงำนในแบบพำสสีฟว์
แต่อย่ำงใด ด้วยตลอดระยะเวลำที่ฟังล�ำโพง 
คู่นี้ผมไม่ได้รู ้สึกมีช่วงไหนเลยที่เบสส์มันจะ
บวม หรอือวบอ้วนเกนิ หรอืเกนิกว่ำจะควบคมุ      
ได้นั่นเอง

 สุดท้ำย, กับอัลบัม The Beatles 
White Album แผ่นไวนีลท่ีน�ำมำพิมพ์แผ่น
ใหม่จำกกำรท�ำรีมำสเตอร์เมื่อปี ค.ศ.2009 
ได้ตอกย�้ำถึงแก่นแท้ของควำมสุข ควำม
เพลิดเพลิน ควำมเป็นดนตรี ท่ีล�ำโพงคู ่น้ี
สำมำรถถ่ำยทอดออกมำให้รบัรูไ้ด้อย่ำงสมบรูณ์ 
โดยเฉพำะกับเสียงในย่ำนควำมถี่กลำงที่ให้
ออกมำได้อย่ำงสดุยอด เป็นแต่ละเสยีงร้องทีม่ี    
รูปทรงของแต่ละบุคลิกอันยอดเยี่ยม รวมทั้ง
เสยีงกตีำร์ทีส่ะอำดสะอ้ำนอย่ำงหมดจดแท้จรงิ

สรุป

กล่ำวในแง่ของควำมคุ้มค่ำแล้ว Imagine 
T3 คือล�ำโพงที่มีรำคำแพงที่สุดเท่ำที่ PSB     
ได้เคยท�ำออกมำ แต่นั่นก็หำได้ท�ำให้ผมรู้สึก
หวั่นไหวไปกับรำคำคู่ละ US$7,500.- ของมัน
แต่อย่ำงใด เพรำะนัน้มันสะท้อนถงึควำมคูค่วร
และสมจริงอย่ำงถึงที่สุดแล้ว และที่พิเศษกว่ำ
นั้นซึ่งได้มำด้วยก็คือ งำนฝีมือที่กอปรกันข้ึน
มำเป็นล�ำโพงอันยอดเยี่ยม สมบูรณ์แบบใน
ทกุรำยละเอยีดอนัประณตียิง่ พร้อมด้วยขนำด
และน�ำ้หนกัตวัทีเ่หมำะสม รวมทัง้ชดุไดรเวอร์ที่
ได้ถูกออกแบบ รวมทั้งคัดสรรวัสดุที่ใช้ มำเป็น
อย่ำงดีอีกด้วย

ในฐำนะสถำปนกิ, มนัเป็นเรือ่งยำกส�ำหรบั
ผมทีท่�ำทุกสิง่ได้อย่ำงทีต้่องกำร ด้วยมนัมเีรือ่ง
ของงบประมำณเข้ำมำเก่ียวข้องกับแนวคิด
ของกำรออกแบบ ค�ำว่ำ ‘ประนีประนอม’ มัน
อำจจะใช้ได้ในทำงกำรเมือง แต่ในแง่ของงำน
สร้ำงสรรค์แล้ว ค�ำนี้มันไม่สำมำรถน�ำมำ     
ใช้ได้เลย จึงอยู่ที่ว่ำจะท�ำอย่ำงไรให้เหมำะสม 
หรือออกมำดีที่สุด ต่อแนวคิดอันเป็นเลิศนั้น

ไม ่ มีควำมแตกต ่ำงในเรื่ องของกำร
ออกแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรท�ำบ้ำน หรือท�ำ
ล�ำโพง ทุกอย่ำงมักจะเริ่มต้นบนโต๊ะเขียน
แบบด้วยดินสอและแผ่นกระดำษก่อนเสมอ 
โดยมีเร่ืองของรำคำและกลุ่มเป้ำหมำยเป็น
สิ่งก�ำหนด แต่นั้นมันก็ไม่สำมำรถเรียกว่ำ
กระบวนกำรสร้ำงงำนที่สร้ำงสรรค์ได้อย่ำง 

ในควำมรู ้สึกที่ชื่นชม ไม่ว่ำจะเป็นน�้ำเสียง
ที่เป็นกลำง มีควำมเป็นธรรมชำติ ง่ำยต่อ
กำรท�ำงำนด้วยกับแอมปลิไฟเออร์ได้อย่ำง      
หลำกหลำย เบสส์ที่อยู่ในร่องในรอยอย่ำงถูก
ต้อง ทั้งแน่น กระชับ เปี่ยมไปด้วยพลัง และ
เป็นเบสส์ที่สะอำดอย่ำงแท้จริง ไดนำมิคที่          
ยอดเยี่ยมทั้งแม็คโคร ไดนำมิค และไมโคร  
ไดนำมิค กำรสนองตอบต่อสัญญำณฉับพลัน
ได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง และปรำศจำกควำม
พร่ำเพี้ยนอย่ำงสิ้นเชิง

รู ้แต่เพียงว่ำปัญหำที่เกิดขึ้นกับผมเวลำ
นี้ก็คือ-แล้วผมจะแยกทำงกับล�ำโพงคู ่นี้ได้.
อย่ำงไรกัน!!!!

เต็มปำกเต็มค�ำ เว้น
เสียแต ่ว ่ ำงำนชิ้น
น้ันมันจะถูกเรียก
ว่ำ Flagship หรือ
สิ่งซึ่งเป็นที่สุดแล้ว
บนเส้นทำงของงำน
นั้นๆ ควำมส�ำเร็จ
ข อ ง ก ำ ร เ ป ็ นนั ก
ออกแบบอยู ่ที่กำร
สั่งสมประสบกำรณ์ 
ใ น ก ำ ร รั บ มื อ กั บ
เ งื่ อ น ไ ขต ่ ำ งๆ ได ้
อย่ำงเหมำะสมและ
ลงตัว อำทิ ในเรื่อง
งบประมำณ และ
ระยะเวลำด� ำ เนิน
งำน ซึ่ ง เหล ่ ำนั้น
ล้วนเป็นสุดยอดของ
กระบวนกำรเรียน
รู ้ในสิ่งที่ควรหรือไม่
ควรท�ำ

ท ้ ำยที่ สุ ดแล ้ ว
เ ม่ื อ จ บ ก ำ ร รี วิ ว
ล�ำโพงคู ่น้ี มันออก
จ ะ เป ็ น เ ร่ื อ งย ำก
ส�ำหรับผมในกำรที่
จะบอกออกมำได้ ว่ำ 
PSB Imagine T3 คู่
นี้สร้ำงควำมอภิรมย์
ให้แก่ผมในแง่ไหน                     
ได้บ้ำง จงึจะครบถ้วน                                                       
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จับมือทักทาย

การสัมผัสมือ Shaking Hands วิธีแสดง
ความยินดีที่ได้รู้จักแบบฝร่ังหรือการ

อ�าลาจาก
การสัมผัสมือเป็นวิธีการสื่อสารกันโดยไม่

ต้องใช้ค�าพูดเลย เป็นการสร้างความรู้สึกคร้ัง
แรกในการได้พบปะ หรือฝากความประทับใจ
ไว้ในการลาจาก

สมัยก่อนผู ้ชายจะรอให้ผู ้หญิงยื่นมือให้
ก่อน เพือ่แสดงความเป็นสภุาพบรุษุ แต่สมัยนี้
โดยเฉพาะในอเมรกิาไม่ส�าคญัแล้วใครกย็ืน่มอื
แสดงความยินดีที่ได้รู้จักได้

- การสัมผัสมือท�าเมื่อได้พบกันเป็นครั้ง
แรก หรือได้มีโอกาสมาพบกันอีก หรือก�าลัง
จะลาจากกัน

- การสัมผัสมือท�าเมื่อเราไม่ได้พบบุคคล
นั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและได้มาพบกัน

- เวลาไปบ้านใครแล้วพบเจ้าของบ้าน หรอื
เสร็จงานแล้วจะลาเจ้าของบ้านกลับ

- ถ้าเขามีแจกไวน์ หรือเครื่องดื่มเวลา
ไป Cocktail ถือแก้วไว้ที่มือซ้ายเสมอ เผ่ือ
มือขวาจะได้ว่างและไม่เปียก พร้อมจะสัมผัส
กับคนอื่นได้

- ถ้าใครยืน่มอืซ้ายให้จบั อย่าตกใจ เรากย็ืน่
มอืซ้ายให้จบั เพราะบางคนเขามีปัญหากบัมือขวา 
อาจจะเจ็บหรือฝรั่งบางคนมีปัญหาเรื่องไขข้อ

ไลฟ์ แอนด์ สไตล์

- การจับมอืเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตก 
อาจจะมีวิธีต่างๆกันบ้างตามแต่ประเทศ

การจบัมอือย่าจบัแบบมอือ่อนๆ ไม่มคีวาม
รูส้กึ ต้องจบัแบบมัน่คงและให้สมัผสัได้ถงึความ
เป็นมิตร

ม า ร ย า ท สั ง ค ม ยุ ค ใ ห ม่ ตอนที่ 5

■ ‘เจ แอลที’

1. ยื่นมือออกไป นิ้วโป้งขึ้น นิ้วทุกนิ้วติด
กันอยู่

4. เขย่ามือจากข้อศอก (ไม่ต้องเขย่าแรง
จากหัวไหล่) 2 ครั้งแบบนิ่มนวลไม่ใช่ขนาด
ข้อศอกเจ็บ ไม่ต้องเขย่าแล้วเขย่าอีก

5. อย่ายืน่นิว้มอืไปให้เขาในลักษณะท่ีฝรัง่
เรียก Fingerella เพราะถ้าเป็นแบบนี้ เท่ากับ
เชื้อเชิญให้สุภาพบุรุษจุมพิตมือ ไม่ใช่จับมือ

6. ขณะที่จับมือใคร ท่านสุภาพบุรุษอย่า
เอามืออีกข้างคือข้างซ้ายล้วงกระเป๋า เพราะ
ไม่สุภาพ

2. ยืน่มอืไปให้ถงึมอือกีท่านหนึง่ ให้ฝ่ามอื
ทั้งสองประสานกัน

3. ก�ามือให้เกิดการเกาะกันไว้
7. ถ้าไม่ใช่ท�ากับเด็ก ลูกน้อง หรือลูก

หลาน อย่าจับมือแล้วเอามืออีกข้างตบหัวไหล่
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โบลิเวีย สัมผัสมือทั้งเวลาพบและเวลา
จาก ตามองตา และยืนใกล้ชิด ถ้าเป็นญาติ
หรือเพื่อนสนิทจะกอดกัน ผู ้หญิงก็จะหอม
แก้มกัน

บราซิล บราซิเลียนจะสัมผัสมือกัน และ
มองหน้ากันเวลาสัมผัสมือ แต่มักจะจับกัน
นานและท�าเสียงจุ๊บ จุ๊บ แต่ถ้าผู้หญิงจะหอม
แก้มกันเอง

ซิลี จะจับมือกันระหว่างชาย ผู ้หญิงจะ
แตะไหล่ขวากัน และอาจจะกอดหรือหอมกัน
ท่ีแก้ม และจะยืนใกล้กัน

จีน คนจีนมักจะก้มศีรษะให้กัน และอาจ
จะมีสัมผัสมือ เราต้องรอให้คนจีนเป็นคน
ยื่นมือให้เราก่อน เราจึงจะจับ และเราต้อง
ทักทายคนที่มีอาวุโสมากกว่าเราก่อนเสมอ 
ตาอาจจะไม่ต ้องสบ เพราะถือเป็นการให้
ความเคารพ คนจีนอาจต้อนรับและร�่าลาด้วย
การปรบมือก็ได้

โคลัมเบีย ชายจะจับมือกันตามปกติ ทั้ง
ยามพบกันและจากกัน แต่หญิงจะจับข้อศอก
ของกันและกัน

เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ไอร์แลนด์, นอร์เวย์ 
และสวีเดน จะจับมือเหมือนกัน สบตากัน 
และจับอย่างมั่นคงแต่ไม่นาน

เอกัวดอร์ และเปรู จับมือกันทั้งยามพบ
และยามจาก ถ้าเป็นหญิงและเป็นเพื่อนกัน
ก็จะหอมแก้มกันนะคะ

ฝร่ังเศส เช่นเดียวกันก็คือ การจับมือทั้ง
ยามพบและลาจาก ผู้ชายจะยื่นมือ ผู้หญิงจะ
ส่งมือให้ และฝ่ายชายจะจูบหลังมือ ถ้าเป็น
ครอบครัวหรือเพื่อนก็จะกอดและหอมแก้มทั้ง
สองแก้มเลยทีเดียว

เยอรมัน เหมือนฝรั่งเศส แต่จะถือสา
เร่ืองถ้าอีกฝ่ายเอามือล้วงกระเป๋า เหมือน
คนอเมริกันที่ไม่ชอบเหมือนกัน

สหราชอาณาจักร จับมือเบาๆ และคน
อังกฤษเราต้องดูว่าเขายื่นมือให้เราจับรึไม่ 
ถ้าเขายื่นมาเราค่อยจับ คนอังกฤษไม่เคยคิด
ว่าตัวเองเป็นคนยุโรป

อินเดีย ชายหญิงจะไม่สัมผัสกัน จะพนม
มือไหว้กันมากกว่า

อิตาลี นอกจากจับมือกันแล้ว อีกแขน
หนึ่งยังเอื้อมไปจับแขนของกันและกันด้วย 
แต่ผู้ชายจะรอให้ผู้หญิงยื่นมือมาให้ก่อน

ญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นโค้งให้กัน ทั้งเวลาพบและ
เวลาจาก มีจับมือแบบสัมผัสเบาๆ ถ้าคน
ตะวันตกจะก้มหัวไม่ต้องต�่ามากก็ได้ แต่ต้อง

โค้งตอบ การไม่โค้งตอบเหมือนกับเค้ายื่น
มือมาแล้วคุณไม่รับมือเขา การโค้งหมายถึง 
การแสดงความนับถือ ขอบคุณ ขอโทษ การ
ยอมรับการรู ้สึกถึงบุญคุณ หรือแม้กระทั่ง
แสดงความยินดี คนญ่ีปุ ่นที่จบจากเมือง
นอกตะวันตกอาจจับมือและมองตา มักเป็น
ในวงการธุรกิจหรือคนสมัยใหม่

มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, มาเก๊า, มัลดีฟส ์
จับมือแต่ไม่แน่น และห้ามส่งอะไรด้วยมือ
ซ้ายโดยเด็ดขาด ถ้าผู้ใหญ่ไม่ยื่นมือให้ อย่า
ได้ยื่นมือไปก่อน

โมร็อคโค จับมือเบาๆ แล้วเอามือแตะ
หัวใจเพื่อเป็นการแสดงความรู้สึกอบอุ่น แต่
ถ้าสนิทๆกันก็จะเอาแก้มแตะกัน

ไนจีเรีย รอให้ผู ้ที่มีอายุปฏิบัติก่อนแล้ว
เราค่อยท�าตาม เพราะมีชนหลายกลุ่มหลาย
เผ่าที่วัฒนธรรมต่างกัน

ปารากวัย จับมือกันและถ้าพบเพื่อนหรือ
ครอบครัวก็จะหอมกันสองครั้ง

รัสเซีย จับมือกันเหมือนปกติ แต ่ถ ้า
ครอบครัวหรือเพื่อนสนิทก็กอดและหอม
แก้มกัน แต่ไม ่ให ้ จับมือกันขณะยืนอยู ่ที่          
ธรณีประตู เพราะเป็นเรื่องโชคไม่ดี เข้ามา
ในบ้านให้เรียบร้อยก่อนจึงจะจับมือได้

สิงคโปร์ เนื่องจากมีทั้งจีน มาเลย์ และ
แขก จึงแล้วแต่ประเพณี แต่การจับมือเป็นที่
ยอมรับของคนรุ่นใหม่ที่รับวัฒนธรรมตะวัน
ตก แต่ถ้าคนรุ่นเก่าต้องดูว่าคนจีนท�าอย่างไร 
มาเลย์ท�าอย่างไร และแขกท�าอย่างไร

แอฟริกาใต้ จับมือและตบหลังด้วยมืออีก
ข้างหนึ่ง และเป็นคนช่างพูด

เกาหลีใต้ ทั้งสัมผัสมือและทั้งโค้งด้วย แต่
ไม่ต�่ามาก เพื่อแสดงความนับถือ เขาจะใช้มือ
ซ้ายจับที่ข้อศอกขวา เป็นการให้เกียรติ มอง
ตาขณะจับ และผู้ที่มีอาวุโสจะยื่นมือให้ก่อน 
ผู้หญิงจะพยักหน้าแต่จะไม่สัมผัสมือกับผู้ชาย

ประเทศไทย แน่นอนว่าจะพนมมือไหว้ 
แต่ถ ้าในวงการธุรกิจก็อาจจะมีการสัมผัส
มือบ้าง แม้จะเป็นคนไทยด้วยกันเอง แต่ก็                                         
เหมือนหลายๆชาติคือ รอให้ผู ้ใหญ่ยื่นมือ
มาให้ก่อน 

เมื่อเราเริ่มต้นได้ถูก เราก็คงไม่ถูกเพ่ง
เล็ง และเราก็จะได้รับการยอมรับตามสมควร
ในตอนแรก และหลังจากนั้น การพูดจา การ
มีอัธยาศัยของเราก็จะท�าให้ผู ้อื่นยอมรับเรา   
ได้ เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง 

เขา เพราะท�าให้คนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดี แต่ถ้า
ผู้ใหญ่กับเด็กก็ท�าได้ บางประเพณีรับได้ บาง
ประเพณีไม่ชอบ

8. มอืของเราไม่ควรใส่น�า้หอมหรอืทาครมี
หอมเกินไป ท�าให้คนที่จับอาจจะรู้สึกไม่สบาย 
เพราะแพ้กลิ่น

9. อย่าท�าตัวเป็น Terminator โดยจับ
มือคนแล้วบีบจนเขาเจ็บ การจับมือควรแน่น 
มั่นคง แต่ไม่ใช่บีบจนนิ้วแทบหัก

การจับมือเราต้องรู้ที่ถูกที่ควร เพราะมัน
เป็นการท�าให้เรารู้สึกดีก็ได้ และรู้สึกแย่ต้ังแต่
แรกก็ได้ แบบว่าเขาไม่แยแสเรา

ถ้าเราเดินทางไปในที่ต่างๆ โปรดดูว่า
ใครท�าอะไรบ้าง จะได้ไม่ผิดประเพณีใครเขา

อเมริกา เพศไม่ส�าคัญ ชายหรือหญิง
สามารถยื่นมือแสดงความยินดีที่ ได ้พบได้
ทั้งนั้น

ที่ทั่วโลกโดยทั่วไป สตรีท่ีมีอายุจะต้องยื่น
มือก่อน ให้เกียรติผู้สูงอายุ

ยุโรป สตรียื่นมือมาให้จับก่อน ทั้งในการ
พบปะธุรกิจและสังคม

อาหรับ, ตะวันออกกลาง และอัฟริกาเหนือ 
ผู ้หญิงปกติจะไม่ค ่อยเข ้ามาเกี่ยวข ้องกับ
ธุรกิจหรือสังคมชาย อย่าคิดจับมือผู ้หญิง
อาหรับ นอกจากจะเดินทางไปท่ีอ่ืน แต่ชาย
จะจับมือ ยืนใกล้ชิด กอด และหอมแก้มทั้ง
สองแก้ม

อาร์เจนตินา ผู้ชายจะกอดกัน ผู้หญิงกับ
ผู้หญิงจะจับมือกันทั้งสองข้างและหอมแก้ม

ออสเตรีย, กรีซ, โปรตุเกส, สเปน และสวิต-                                                 
เซอร์แลนด์ จะจับมือทั้งเวลาพบกันและจาก
กัน การจับมือมั่นคงและมองตากัน

บงักลาเทศ, ปากสีถาน, ไต้หวนั และศรีลังกา 
อาจจะมีการจับมือกันบ้าง แต่ไม่แน่น อย่า
ยื่นให้หรือรับอะไรด้วยมือซ้าย เพราะเป็น
เรื่องต้องห้าม การโค้งพร้อมกับการจับมือ
มักท�าในไต้หวัน

เบลเยียม, ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด ์
สัมผัสมือกันเสมอเวลาพบและลาจาก และจะ
สัมผัสแบบค่อนข้างผิวเผิน แต่มีการมองตา
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หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่า โรคเบาหวาน
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปากและฟันด้วย 

แต่ในความเป็นจรงิ มผีูป่้วยเบาหวานหลายคน
เผชญิกบัปัญหาช่องปากทีเ่กดิจากระดบัน�า้ตาล
ในเลือดไม่สมดุลกัน

ได้ง่าย เรียกได้ว่ามีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อน
ตัง้แต่ศรีษะจรดเท้า เช่น ระบบหวัใจและหลอด
เลือด ระบบสมอง ไตเส่ือม จอประสาทตาเสือ่ม 
รวมไปถงึเกดิปัญหาในช่องปาก โดยเฉพาะโรค
เหงือกและฟัน หรือโรคปริทันต์

ผูป่้วยเบาหวานและมอีาการปรทินัต์อกัเสบ                                                                                     
จะควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืดได้ยาก เนือ่งจาก                                                       
กระบวนการอกัเสบ ท�าให้ร่างกายเกดิภาวะด้ือ
ต่ออินซูลิน สูญเสียสมดุลของระดับน�้าตาล 
รวมถึงการไหลเวียนของเลือดเฉพาะต�าแหน่ง
และการแลกเปลีย่นสารอาหารลดลง ผูป่้วยจงึมี
เม็ดเลือดขาวลดลงอีกทั้งยังท�าหน้าที่บกพร่อง 
มีภาวะการขาดวิตามินบีและซี ทั้งหมดเป็นผล
ให้เนือ้เยือ่ปรทินัต์ทีย่ดึรากฟันมคีวามต้านทาน
ต่อการตดิเชือ้ลดลง ท�าให้ไวต่อการตดิเชือ้มาก
ขึ้น ทั้งยังเกิดหินน�้าลายเพิ่มขึ้นด้วย การหาย
ของแผลช้าลง เนื้อเยื่อปริทันต์และกระดูก
รากฟันก็ถูกท�าลายลงอย่างรวดเร็ว มักเกิด
เหงือกบวม เป็นฝีหนองได้บ่อย

วิธีป ้องกันและดูแลป ัญหาโรคเหงือก
ส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน

• คุมอาหารให้ดี โดยระวังการกินอาหาร
ให้เหมาะสมกับร่างกาย ไม่ให้อ้วนเกินไปหรือ
ผอมเกินไป

• กินยาเบาหวานให้ตรงเวลาสม�่าเสมอ
• ออกก�าลังกายตามสมรรถภาพของ

ร่างกาย
• ดืม่น�า้เปล่าสะอาดอย่างน้อยวนัละ 6 แก้ว
• แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 เวลา และ

ท�าความสะอาดฟันและฟันปลอมโดยการบ้วน
ปากหรือแปรงฟันหลังอาหาร

• พบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการผิดปกติในช่อง
ปาก เช่น เหงือกบวมแดง มีเลือดหรือหนอง
ออก ควบคุมน�้าตาลได้ไม่ดี โดยหาสาเหตุที่
ชัดเจนไม่ได้

• ใช้เครือ่งท�าความสะอาดฟันโดยใช้น�า้ฉดี 
Waterpik จะช่วยขจดัคราบเศษอาหารได้ดแีละ
รักษาโรคเหงือกอักเสบได้อีกด้วย

หากดแูลการอกัเสบของเหงอืกรอบฟันให้ดี
ขึ้น จะสามารถควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้น และ
ในทางกลบักนัหากควบคมุเบาหวานให้ดกีจ็ะลด
ปัญหาการอักเสบของเหงือกได้เช่นกัน

■ ■■ ที่มา: นิตยสาร Happy+                                           
เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Oral Care

โรคเบาหวานไม่ใช่แค่เพียงปัญหาการ
ควบคุมน�้าตาลเท่านั้น เพราะเมื่อการควบคุม
น�า้ตาลไม่ดแีล้ว ไขมนัในเลอืดจะผดิปกตไิปด้วย 
ท�าให้หลอดเลอืดทัว่ร่างกายเสือ่มสภาพเรว็ เสยี
ความยดืหยุน่ ผนงัขรขุระ ท�าให้เกดิการอดุตนั                                                       

โ ร ค เ บ า ห ว า น 
แ ล ะ ปั ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ 
ช่ อ ง ป า ก แ ล ะ ฟั น
■ ‘Tooth Fairy’
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ชําระคาไปรษณียากรแลว

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๓/๒๕๔๓

ปณฝ. สุทธิสาร

เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได

 1. จาหนาไมชัดเจน

 2. ไมมีเลขที่บานตามจาหนา

 3. ไมยอมรับ

 4. ไมมีผูรับตามจาหนา

 5. ไมมารับภายในกําหนด

 6. เลิกกิจการ

 7. ยายไมทราบที่อยูใหม

 8. อื่นๆ
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