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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

รบัข้อมลูข่าวสารของ Conice 
ผ่าน ID LINE: @conice 
หรือสแกน QR Code
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ดิฉันขอกราบขอบพระคุณสมาชิกที่แวะเวียนไปเยี่ยมเยียนน้องๆตามสาขาต่างๆ 
และที่บ้านทวาทศินนะคะ น้องๆเขาดีใจมากๆ ทุกที่ๆมีสมาชิกไปเยี่ยมเยียน 
แม้นไม่ซื้อแต่มาแวะคุยก็ยังดีค่ะ

อยากจะบอกว่าที่บริษัทของเรา ฝ่าย Custom Installation นั้น ท�างานสนุกสนานมาก 
เพราะมีสมาชิกไว้ใจได้ท�างาน Project  ของบ้านเรือนและคอนโดมิเนียม รวมทั้งอาคาร
มากมายนะคะ พวกเขาติดตั้งได้สวยงาม และไม่ใหญ่โต เกะกะบ้านที่ออกแบบไว้สวยๆ หรือ
ท�าให้สายในบ้านระโยงระยางเหมือนสายไฟข้างถนน พวกเขาท�าให้เสียงที่บ้านของคุณกระหึ่ม 
ชัดเจน ครอบคลุมทุกจุดในห้อง โดยไม่ต้องมีตัวประหลาดหรือไดโนเสาร์ตัวเบ้อเร่อไปอยู่ในห้อง 
ทุกอย่างเก็บง�าไว้อย่างดีเรียบร้อย แต่สามารถส่งความสุนทรีย์ของเสียงได้ทั้งห้อง แหมไม่อยาก
อวด แต่ขออวดว่ามันสวยงาม และเสียงก็สุนทรีย์ไปทั่วบ้านเลยทีเดียว Bluesound และ NAD 
ยุคใหม่ ท�าให้เกิดปรากฏการณ์นี้ได้นะคะ จะ 3 ห้องในบ้าน หรือ 30 ห้องในคฤหาสน์ก็ท�าได้
หมด เสียงชัดเจน แจ่มใส งดงาม ข้อส�าคัญไม่เทอะทะ เกะกะ ไม่ต้องกลัวจะทับคนตาย ต้องไป
หาฟังดูนะคะ หรือติดต่อให้เราไปจัดการเรื่องเสียงในบ้านของคุณ คอนโดของคุณ แล้วรับรอง
ว่าดี คุณจะ Happy สุดๆเลยนะคะ

สินค้าเข้ามามากมาย ส่วนลดมีเต็มที่ ไปชมสินค้า และ enjoy กับดนตรีที่เรามีให้คุณได้  
ตลอดๆเลยนะคะ มาลองฟังดูค่ะ

แ ล้ ว พ บ กั น ค่ ะ

ร า ย ง า น ท ด ส อ บ

 26 Test Reports
  NAD M32
  DirectDigital Amplifier 

ท ด ส อ บ

 18 In-House Test
  NAD C 338    
  อนิตเิกรตเตด	แอมป์
	 	 ทีค่รบเครือ่งทีส่ดุ

 22 In-House Test
  The Masters NAD M32  
  The Best of Direct Digital
  Amplifier

ส วั ส ดี ส ม า ชิ ก บ้ า น ท ว า ท ศิ น 
ที่ รั ก แ ล ะ นั บ ถื อ
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ที่เห็นและเป็นไป

นิยามใหม่ (เพื่อขาซิ่ง)
ของการสะพายหลังด้วยเป้
แบบว่าเท่-มาก--

จะว่าไป, เป้สะพายหลงันีเ่ป็น
อุปกรณ์ส�าหรับใช้พกพา                                 

ข้าวของที่ต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน                                 
ทีม่เิพยีงให้ความคล่องตัวมากกว่า                               
การ ‘พา’ ข้าวของติดตัวด้วยวิธี
อื่น ที่มักจ�าเป็นต้องใช้มืออย่าง
เป็นส�าคัญ ด้วยมือทั้งสองข้าง 
‘ว่าง’ พอที่จะใช้ท�าอย่างอื่นได้
อย่างสะดวกแล้ว

ในยามไม่ใช้งานได้อย่างสะดวก
แล้ว ยังพกพาติดตัวไปได้คล่อง
ตัวอีกด้วย

ดูภาพละกัน!!!

ต่อแต่นี้ไป
ไม่มีค�าว่า ‘ร่มหาย’ อีกแล้ว

หยิบอุปกรณ์ชิ้นนี้มาให้รู้จัก
กันแบบว่า ‘เนื่องใน

เทศกาล’ กันเลยทีเดียว
ก็เทศกาล ‘ฉ�่าพระพิรุณ’ ไง

ล่ะครับ เพราะกับห้วงเวลานี้ที่
ว่ากันว่าเข้าฤดูฝนอย่างเป็น
ทางการแล้วนั่นเอง และมิพัก
ต้องรอฟังหน่วยงานพยากรณ์
ลม ฟ้า อากาศ ที่มักจะบอก
ท�านอง ‘ฝนตกแล้วจะบอก’ กัน
ดอกนะครับ คือก่อนออกจาก
บ้านก็ให้คว้าร่มติดมือไปด้วยเลย, 
เป็นดีที่สุด

แต่ก็บ่อยครั้งครับ ที่คนเรา
มักจะลืมร่มทิ้งเอาไว้ตามที่ต่างๆ 
อย่างคนเขียนข่าวนี้เอง (มิใช่ผม
นะครับเพราะแปลมาอีกทอด) ก็
บอกว่าในชีวิตนั้นไปลืมร่มทิ้งเอา
ไว้นอกบ้านแล้วไม่น่าจะต�่ากว่า 
20 คัน จึงเมื่อเห็นอุปกรณ์ชิ้นนี้
เข้า ก็ให้ดีอกดีใจขึ้นมาเป็นพิเศษ

อุปกรณ์ที่ว่าก็คือมือจับก้าน
ร่มที่มีล็อคในตัวไงครับ

เป็นอุปกรณ์ที่แลดูเรียบง่าย 
แต่หากพิจารณาให้ดีจะพบว่า
ผู้ออกแบบนั้นมีทักษะและความ
เฉลียวฉลาดในการออกแบบสูง
มากทีเดียว และไม่ใช่ฝีมือของ
คนๆเดียวนะครับ แต่เกิดขึ้น
จากฝีมือของนักออกแบบถึงสาม
คนด้วยกัน อันประกอบไปด้วย 
Zhang Shuo, Daishao Yun 
และ Wang Wen-Year

วัสดุส�าคัญที่ใช้ในการ
ออกแบบคือโลหะ (เหล็ก) กับ
แม่เหล็กครับ ที่เห็นเหมือน
แม่กุญแจทรงกลมที่มีวงแหวน
ตัวเลขสามแถวนั้น เป็นแท่ง
โลหะ ที่แป้นทั้งสองด้านประกอบ

หากยังดีต่อสุขภาพของ
ผู้ใช้อีกด้วย, โดยเฉพาะกับเด็ก
นักเรียน

นึกถึงสมัยเป็นเด็กๆที่ต้อง
หิ้วกระเป๋าขนสมุด หนังสือ ไป
โรงเรียน จนไหล่ลู่กันได้ไหม
ครับ จ�าได้ว่าสมัยนั้นที่เลยกึ่ง
พุทธกาลมาไม่กี่มากน้อยนี่ ทุก
วันที่ไปโรงเรียนเป็นต้องหิ้ว             
กระเป๋าเดินไปเป็นกิโล กิโล กว่า
จะถึงโรงเรียน ต้องเปลี่ยนข้าง
มือถือสลับซ้าย ขวา ไม่รู้จะกี่หน
กว่าจะถึงห้องเรียน

ถ้ายุคนั้นมี ‘เป้กระเป๋า
นักเรียน’ เหมือนเช่นทุกวัน
นี้ คงดีไม่น้อยนะครับ เพราะ
นอกจากจะไม่ต้องเมื่อยมือแล้ว 
ยังเป็นการสร้างสมดุลให้ร่างกาย
ในการรับน�้าหนักอีกด้วย

เอาเรื่องเป้สะพายหลังมา
พูด ก็เนื่องเพราะไปเห็นเป้สุด
เท่เข้าใบหนึ่ง เป็นงานฝีมือของ 
Pangolin by Cyclus ที่บอกว่า
ออกแบบมาส�าหรับสิงห์นักบิด 
(ทางไกล) โดยเฉพาะ เพราะ
นอกจากจะสามารถใส่ข้าวของ
ที่จ�าเป็นได้มากกว่ามากแล้ว ยัง
เสมือนเป็นอ็อพชันพิเศษส�าหรับ
ใช้เก็บหมวกนิรภัย (กันน็อค) ใน
ตัวอีกด้วย เพราะออกแบบมาให้
ใช้งานในยามที่ไม่อยู่บนหลังอาน 
(ว่ากันแบบบ้านๆที่ไม่คุ้นค�าว่า 
‘เบาะ’ จักรยาน หรือมอ’ไซค์ นะ
ครับ) นั่นเอง

ผู้คนส่วนใหญ่อย่าเพ่อได้เป็น
งงไป, แต่บรรดาสิงห์บิกไบค์ทั้ง
หลายนั้นเชื่อว่าเมื่อได้เห็นเป้ใบ
นี้แล้วเป็นต้องซู้ดปากกันอย่าง
แน่นอน

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องเพราะ
หมวกคือปัญหาใหญ่ของเหล่าสิงห์
นักบิด ที่เวลาจอดหรือพักรถแล้ว
มักจะต้องถือติดมือไปด้วย จะ
วางไว้แบบคล้องกับแฮนด์ หรือ
ตั้งบนอาน ก็รับประกันได้ว่ามัน
จะต้องอันตรธานหายไปอย่าง
รวดเร็ว เพราะราคาแต่ละใบ
ที่พวกสิงห์บิกไบค์ใช้โดยเฉพาะ
เวลาออกทริปนี่ ราคาใบนึงเป็น
หมื่น หรือหลายๆหมื่น, ก็มีนะ
ครับ เพราะฉะนั้นถึงต้องน�า
ติดตัวไปด้วยไม่ว่าจะเข้าห้องน�้า 
หรือนั่งพักผ่อน หรือแวะท�าธุระ
หาของกินระหว่างทาง ซึ่งมัน
ไม่ใช่เรื่องที่คล่องตัวเลย

แต่นับต่อแต่นี้ไป, ที่เป้ใบ
นี้ออกตลาดมา ขาซิ่งเป็น        
ได้เฮกันอย่างแน่นอน เพราะ
นอกจากน�้าหนักเบา พับเก็บ
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2016-7 ถึงแปดรางวัลด้วยกัน
เป็นหนึ่งข้าง (รองเท้า) ที่

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์แยกชิ้น
ถึงห้ารายการ

ต้องน�าอุปกรณ์ทั้งห้ามา
ประกอบเข้า จึงจะได้รองเท้า
หนึ่งข้าง เพราะฉะนั้นเวลาขาย
อุปกรณ์แต่ละรายการเขาจึงขาย
เป็นคู่ครับ เพราะจะได้ประกอบ
กันขึ้นมาเป็นรองเท้าที่สมบูรณ์
ส�าหรับคนสวมใส่ ที่ต้องใช้ใส่เพื่อ 
‘รองเท้า’ ในการเดิน วิ่ง ไปไหน
มาไหนได้ตามปกติ

และเนื่องเพราะการจะกอปร
กันขึ้นมาเป็นรองเท้าได้อย่าง
สมบูรณ์ดังว่า ต้องใช้อุปกรณ์ห้า
ชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกันนั้น 
อุปกรณ์ทั้งห้าจึงถูกออกแบบให้
มีลวดลายสีสันที่แตกต่างกันไป 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้จินตนาการ
ในการน�ามาประกอบเข้าด้วยกัน
ได้เอง เพื่อรังสรรค์ขึ้นมาเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว

โดยอุปกรณ์ทั้งห้านั้น (ว่า
กันตั้งแต่ด้านในสุด) ประกอบ
ไปด้วยพื้นรองด้านใน หรือ 
In-Sole ราคาคู่ละ $10.- ขึ้น
ไป ถัดมาเป็นส่วนหุ้มเท้า หรือ 
In-Boot ราคาคู่ละ $30.- ขึ้นไป 
ถัดมาเป็นแผ่นรองพื้นด้านนอก 
หรือ Sole ราคาคู่ละ $27.- ขึ้น
ไป จากนั้นก็เป็นแผ่นตกแต่ง
ด้านนอก หรือ Upper Pattern 

หรือมีชื่อเฉพาะว่า KI Strap 
ราคาคู่ละ $20.- ขึ้นไป สุดท้าย
ก็คือเชือกผูก ซึ่งมีราคาคู่ละ $2.- 
ขึ้นไปครับ

เมื่อประกอบกันขึ้นมาเป็น
รองเท้าหนึ่งคู่ ราคาเท่าไร ลอง
บวกเลขดูกันนะครับ

ปัจจุบันที่ท�าออกมาแล้ว
ประกอบไปด้วย แผ่นตกแต่งด้าน
นอก หรือ KI Strap ส่วนหุ้มเท้า 
หรือ In-Boot กับเชือกผูก ซึ่งมี
ให้เลือกอย่างละ 15 สี หรือ 15 
แบบ ในขณะที่แผ่นรองพื้นด้าน
นอก หรือ Sole มีให้เลือกสามสี 
และแผ่นรองพื้นด้านใมมีเพียง
สเีดยีว เพราะเวลาสวมใส่แล้วไม่มี
ใครเห็น

โดยทั้งหมดนั้นเขาบอกว่า
สามารถน�ามาประกอบกันได้
ถึง 10,125 แบบ ที่แตกต่างกัน  
นั่นเทียว

แล้วอย่างนี้จะให้ไม่บอกว่า
สามารถจินตนาการได้ไม่มีที่  
สิ้นสุด, ได้อย่างไรกัน

อ้อ, เวลานี้ยังไม่มีวาง
จ�าหน่ายนะครับ เพราะจะเปิดตัว
ก่อนคริสต์มาสปลายปีนี้ครับ แต่
สามารถ Pre-Order ราคาพิเศษ
ได้ตั้งแต่วันนี้แล้ว

ลองพิมพ์ชื่อ KIecobe แล้ว
ใช้เสิร์ชเอ็นจินค้นหาดู, เป็น    
ได้ความครับ

เลขรหัสให้ตรงกับล็อคที่ตั้งเอาไว้ 
เหมือนที่ใช้กับแม่กุญแจกระเป๋า
เดินทางนั่นแหละครับ ไม่มีไรให้
ต้องยุ่งยากแต่อย่างใด

และไม่จ�าเป็นต้องพกลกูกุญแจ
เพื่อมาไขปลดล็อคอีกด้วย

KI Ecobe
รองเท้าที่ให้รังสรรค์
จินตนาการได้
ไม่มีที่สิ้นสุด

นี้, คือรองเท้าที่เป็นเจ้าของรางวัลงาน
ออกแบบยอดเยี่ยมจากสถาบัน
ระดับนานาชาติ ประจ�าปีค.ศ.

แผ่นแม่เหล็กเอาไว้ โดยที่ด้ามจับ
นั้นขึ้นรูปด้วยโลหะเช่นเดียวกัน

เวลาใช้งานก็เพียงเอาด้าม
มือจับคล้องหรือแขวนเข้าท่ีราว 
จากนั้นดึงแม่กุญแจทรงกลม
ออกจากด้ามจับ ซึ่งจะมีสายสลิง
โลหะอ่อนหุ้มด้วยฉนวนยืดตาม
ออกมาด้วย แล้วก็เอาอีกด้าน
ของแป้นแม่กุญแจไปตรึงเข้า
กับล็อคของที่ด้ามจับ แล้วขยับ
ตัวเลขให้ผิดไปจากรหัสสามหลัก
ที่ตั้งเอาไว้ 

เท่านี้ร่มก็จะถูกล็อคติดกับ
ราวไม่หายไปไหนอีกต่อไปแล้ว

จะปลดออกก็เพียงแค่หมุน
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สวัสดีค่ะ ต้อนรับสมาชิกทุก
ท่านเข้าสู่ “จากโชว์รูม” 

ของเรากันอีกครั้งนะคะ หาก
ท่านได้อ่าน LE ฉบับนี้ นั่น
หมายความว่าเราผ่านพ้นช่วง
กลางปีไปเข้าสู่ไตรมาสที่สามของ
ปีกันแล้วนะคะ งาน Conice 
Mid Year Sale 2017 ที่เพิ่ง
หมดไป เชื่อว่าหลายท่านก็คงได้
สินค้ากลับไปนอนฟังนั่งฟังกัน
อย่างมีความสุขแล้วนะคะ

เลยอยากเอาภาพและ
บรรยากาศงานต่างๆที่เราไป
พบปะลูกค้ามาให้ได้ดูกันค่ะ

งาน TAV 2017

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ถึง 2 
ก.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงแรม       

แกรนด์เมอเคียว โดยเราได้น�า
ชุด Masters Series ไปเปิดตัว

จากโชว์รูม ■ ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

ในงาน ให้ลูกค้าได้ชมและฟัง
เสียง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดี คนแน่นท�าให้ห้องดูเล็ก
ไปถนัดเลย ส่วนบูทที่อยู่ชั้น 3 
ลูกค้าหลายท่านก็แวะเวียนมา
เยี่ยมเยียนเราไม่ขาดสาย 

ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่ได้ไปอุดหนุนและทดลองฟัง
สินค้าของเรานะคะ

ชมภาพและบรรยากาศได้
เลยค่ะ
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งาน Conice Special Sales 
in Chanthaburi

ผ่
านไปด้วยดีอีกงานที่
เราร่วมจัดกับทางร้าน   

เอ็น เอ็น อิเล็คทริค จันทบุรี 
ลูกค้าในจังหวัดจันทบุรีและ
จังหวัดใกล้เคียงได้แวะเวียนไปที่
ร้าน ทั้งลองฟัง ลองเล่น สินค้า
มากมายที่เราขนกันไปเต็มคันรถ 

หลายท่านได้แวะไปอุดหนุน
สินค้าของเรา และหิ้วกลับไปฟังที่
บ้านอย่างแฮปปีย์

เลยขอน�าภาพและ
บรรยากาศที่เราไปออกงานมาให้
ชมกันนะคะ

August Special Deal
1-31 สิงหาคม 2560

มาถึงงาน Promotion ของ 
Conice ในเดือนสิงหาคม

นี้ เดือนนี้เราจะลดสินค้าเป็น
บางตัว บางรุ่น และบางยี่ห้อ 
เนื่องจากเราเพิ่งหมดโพรโมชัน
ลดใหญ่กลางปีไปเอง ก็เลยน�า
สินค้าที่คิดว่าลูกค้าอยากได้ไป
เพิ่มหรือไปเสริมกับชุดที่ซื้อไป
แล้ว ในราคาที่พิเศษ เรียกว่า
พิเศษกว่าพิเศษ หรือลดแล้ว ลด
อีก ว่าอย่างนั้นเลยค่ะ

มีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ
NAD เราน�าอินติเกรตเตด                        

แอมป์ รุ ่นที่ขายดีที่สุดมา
ท�าราคาพิเศษ คือ NAD C 
316BEE จากราคา 16,000.-
บาท ลดพิเศษเหลือเพียง  
9,900.-บาทค่ะ

เที่ยวนี้เราน�าหูฟัง NAD มา    
ลดพิเศษสองรุ่นด้วยกันคือ VISO                     
HP50 จากราคา 9,800.-บาท 
ลดพิเศษเหลือเพียง 5,900.-บาท 
และอีกรุ่นคือ VISO HP30 จาก
ราคา 7,500.-บาท ลดพิเศษ
เหลือเพียง 4,500.-บาทค่ะ

ต่อด้วย PSB ล�าโพงก็น�า
มาลดสองรุ่นเช่นกัน เป็นรุ่น
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ทาวเวอร์ PSB Imagine X1T 
จากราคา 34,000.-บาท ลด
พิเศษเหลือเพียง 22,000.-บาท
ต่อคู่ อีกรุ่นคือ ล�าโพงวางหิ้ง 
PSB Imagine XB รุ่นยอดนิยม 
จากราคา 17,500.-บาท พิเศษ
เหลือเพียง 11,500.-บาทต่อคู่ 
จะใช้ดูหนังหรือฟังเพลงก็แสนจะ
คุ้ม คุ้มจริงๆเลยค่ะ

สุดท้ายจะเป็นสับ-วูฟเฟอร์ 
เราน�ามาลดสองรุ่นเหมือน
กัน คือ Velodyne Impact-10 
สับ-วูฟเฟอร์ราคาประหยัด 
ส�าหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสเบสส์           
ดีๆในราคาสบายกระเปา จาก
ราคา 19,000.-บาท ลดพิเศษ
เหลือเพียง 12,500.-บาท และ 
Velodyne Wi-Q10 สับ-วูฟเฟอร์

Conice Special Sales    
in Rayong
25-29 กันยายน 2560
ร้านเซ็นทรัลซาวด์ จ.ระยอง

เป็นงานอีเวนท์ที่เราจัดร่วมกับ
ร้านเซ็นทรัลซาวด์ ที่จังหวัด

ระยอง คือเราพยายามจัดให้
ทั่วทุกภาคทุกจังหวัด เพื่อจะได้
พบปะพูดคุยกับสมาชิกของเรา
ได้อย่างทั่วถึง งานนี้ส�าหรับพี่ๆ
น้องๆที่อยู่โซนภาคตะวันออก 
เพราะแฟนานุแฟนเรียกร้องขอ
ให้จัดกันมากมาย เราก็เลย
ใช้ร้านค้าของเราเอง คือที่ร้าน
เซ็นทรัลซาวด์ 

โดยในงานก็ต้องแน่นอนว่า 
เราน�าสินค้าไปให้ท่านได้ทดลอง
เล่น ลองฟังกันอย่างเต็มที่ โดย
สินค้าที่น�าไปนั้นก็จะลดราคา

พิเศษส�าหรับสมาชิกภาคตะวัน
ออกกันโดยเฉพาะเลยนะคะ 

และนอกจากจะมีสินค้า
จาก NAD, NHT, PSB และ 
Velodyne ไปโชว์แล้ว ทางเรา
จะน�า Bluesound ซึ่งเป็นระบบ 
Streaming Music ไปให้ท่านได้
ลองกันด้วย ใครที่อยากลองเล่น 
อยากลองฟัง ระบบเสียงแบบ 
Streaming Music/Multi-room 
Audio แบบไร้สาย ต้องไม่พลาด
เลยค่ะ โดยมีทีมงานของเราไป
ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับระบบเครื่อง
เสียงกันถึงที่เลยนะคะ

อย่าลืมไปพบกันนะคะ ที่ร้าน
เซ็นทรัลซาวด์ ในอ�าเภอเมือง 
จ.ระยอง หาไม่ยากค่ะ เป็นร้าน
เครื่องเสียงเก่าแก่ที่คนย่านนั้น
จะรู้จักกันเป็นอย่างดี หรือโทร
สอบถามได้ที่ 038-613-122

แบบไร้สาย ที่มาพร้อมกับพลัง
ขับในตัว 195 วัตต์ ที่ให้อิสระ
ต่อต�าแหน่งใช้งานได้อย่างเต็ม
ที่ สามารถวางโชว์หรือหลบซ่อน
ในห้องตรงไหนก็ได้ ไม่พึ่งพาสาย
สัญญาณให้สิ้นเปลือง ให้เสียง
ทุ้มลงลึก และสะอาด จากราคา 
42,000.-บาท ลดพิเศษเหลือ
เพียง 28,000.-บาท

ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะ 
เที่ยวนี้เราเลือกสรรและคัดสรร
เครื่องและรุ่นต่างๆมาท�าราคา
อย่างที่บอกคือ ลดแล้ว ลดอีก 
ส�าหรับลูกค้าของเราโดยเฉพาะ
กันเลยนะคะ

อย่าลืมนะคะ โพรโมชัน
ดีๆอย่างนี้มีตั้งแต่วันที่ 1-31 
สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะ
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ประดิทินกรุงเทพฯ

  ■ คอนเสอร์ท คุณพระช่วยส�ำแดงสด 7 “นำค
ฟ้อน มังกรระบ�ำ” 11-13 ส.ค. เวลา 14.00น.                      
และ 19.30น. ณ โรงละครเคแบงก์สยามพฆิเนศ                            
ชั้น7 สยามสแควร์วัน ราคาบัตร 
3,200/2,700/2,200/1,700/1,200 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “DAY6 LIVE & MEET IN 
BANGKOK 2017” 13 ส.ค. เวลา 17.00น.

  ■ ณ Muang Thai Gmm Live House      
@ Central World ราคาบัตร 5,000/4,000/ 
3,000/2,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท NMB48 Asia Tour 2017    
14 ส.ค. เวลา 19.00น. ณ Muang Thai 
Gmm Live House @ Central World ราคา
บัตร 2,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Ariana Grande - Dangerous               
Woman Tour 17 ส.ค. เวลา 20.30น. ณ 
อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ราคาบัตร 
2,500/3,500/4,500/5,500/6,500/VIP 11,000/
VIP 24,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “สุเทพโชว์ The Unforgettable” 
19 ส.ค. เวลา 14.00น. ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ราคาบัตร                                             
3,000/2,500/2,000/1,500/1,200/1,000/                                     
500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “พิ้งค์แพนเตอร์ 50 ปี ดนตรี
และควำมฝัน” 24 ส.ค. เวลา 19.00น. ณ  
หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ราคาบัตร 2,500/2,000/1,500/1,000/800/ 
500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท FOO FIGHTERS 24 ส.ค. 
เวลา 19.00น. ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี ราคาบัตร 6,500/6,000/5,500/ 
5,000/4,500/3,500/2,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “The Chainsmokers Memories                                           
Do not Open Asia Tour 2017” 15 ก.ย. 
เวลา 20.30น. ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี ราคาบัตร 2,000/3,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท OneRepublic Live in Bangkok                                             
21 ก.ย. เวลา 20.30น. อิมแพ็ค อารีน่า                                        
เมืองทองธานี ราคาบัตร 2,000/3,000/4,000/    
5,000 บาท

* ทุกรายการติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่ 
  Thaiticketmajor ทุกสาขา

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษ คือ  
วันที่ 12 ส.ค. ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

งาน Conice Special Sales 
in HadYai
1-7 ตุลาคม 2560
ที่ร้านวิชชุสิน หาดใหญ่ 
จ.สงขลา

เดือนตุลาคมเราลงใต้ไปพบปะ
พี่น้องที่หาดใหญ่เลยค่ะ เป็น

งานอีเวนท์ที่เราจัดร่วมกับร้าน
วิชชุสิน หาดใหญ่ งานนี้ส�าหรับ
ชาวภาคใต้โดยเฉพาะ ไม่ว่า
จะเป็นระนอง ชุมพร สงขลา 
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดอื่นๆ
ใกล้เคียงกัน 

โดยในงานท่านสามารถไป
ทดลองเล่น ลองฟังกันอย่าง
เต็มที่ พร้อมทั้งเลือกซื้อเลือก
หาสินค้าในราคาพิเศษส�าหรับ

สมาชิกภาคใต้โดยเฉพาะเลย
ค่ะ สินค้ามากมายที่เราลดราคา
พิเศษ อาทิ Bell’O, Bluesound,         
NAD, NHT, PSB และ      
Velodyne พร้อมทั้งสาย Supra 

อย่าลืมนะคะ วันที่ 1-7 
ตุลาคมนี้ พบกันที่บูท Conice 
ในห้างวิชชุสิน หาดใหญ่ 
จ.สงขลา นะคะ

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

ได้บอกกล่าวเล่าข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวให้ได้ทราบ

กัน แล้วอย่าลืมไปพบปะ     
พูดคุย กับพวกเราในแต่ละงาน
กันได้นะคะ

แล้วพบกันฉบับหน้านะคะ 
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ในตอนแรกสุด มันยังไม่มีชื่ออะไรทั้งสิ้น จำกนั้นก็มำเป็น Sovi 
จนมำถึง Bluesound สินค้ำใหม่ล่ำสุดในเครือ Lenbrook ซึ่ง
ตอนนี้มีแบรนด์หลักคือ NAD และ PSB 

เปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำรในปี 2013 Bluesound เป็นเครื่องเสียง 
Multi-room ไร้สำยที่มีสินค้ำทั้งหมดอันประกอบไปด้วย ล�ำโพงตั้งโต๊ะ                                                                
PULSE สำมรุน่, NODE 2 เครือ่งควบคมุระบบเสยีง, POWERNODE 2 
เครือ่งควบคมุพร้อมแอมป์ในตวั และ VAULT 2 เครือ่ง Rip CD และ 
Music Sever โดยล่ำสุดก็มีสมำชิกใหม่คือ PULSE SOUNDBAR และ 
PULSE SUB Sub-Woofer มำเสริมเมื่อไม่นำนมำนี้ 

ใช้เวลำพัฒนำกว่ำ 3 ปีครึ่งจนมำถึงปัจจุบัน Bluesound ก�ำลัง
ขยับขึ้นไปสู่แบรนด์อันดับหนึ่งของ Lenbrook ใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ 
จำกกำรคำดหมำยของผู้บริกำรและ CEO อย่ำง Gord Simmond 
พร้อมกลับกำรเป็นตัวพัฒนำเทคโนโลยีหลักที่จะน�ำไปใช้ในเครื่องเสียง 
NAD และ PSB ในอนำคต

เชื่อไหมว่ำ กว่ำจะมำเป็นเช่นนี้ได้ Bluesound นั้นเกือบไม่ได้เกิด 

กำรจะสร้ำงแบรนด์ขึ้นมำใหม่นั้น เป็นเรื่องที่ต้องมีควำมกล้ำและต้อง
ลงทุนสูง เมื่อ Lenbrook ตัดสินใจเพิ่มสินค้ำในกลุ่ม Streaming นี้ขึ้น
มำ ไอเดียแรกคือ กำรหำสินค้ำจำกพันธมิตรเจ้ำอื่นแล้วมำแปะตรำ 
NAD ออกขำย จนเมื่อตัดสินใจพัฒนำสินค้ำเอง ก็ยังมีข้อถกเถียงกัน
ภำยในว่ำ จะสร้ำงแบรนด์ใหม่เลย หรือยังจะใช้ชื่อ NAD อยู่

ณ จุดเริ่มต้น 

เรื่องรำวของ Bluesound นั้นย้อนไปนำนกว่ำทศวรรษ เมื่อมีกำร
ประชุมภำยในด้ำนกำรวำงแผนพัฒนำสินค้ำ “เรำเริ่มเห็นจุดเริ่มต้น
ของกำร Streaming” Simmonds กล่ำว “เริ่มคิดว่ำ NAD จะท�ำอะไรดี 
แล้วอนำคตแหล่งโพรแกรมในกำรเล่นเพลงจะเป็นอะไร”

ในช่วงนั้นผู้บริโภคเริ่มที่จะหันเหจำกกำรซื้อมีเดียแบบจับต้องได้                          
ไปเป็นกำรดำวน์โหลด Apple iTunes ได้กลำยมำเป็นร้ำนขำยเพลง
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำรสตรีมเพลงออนไลน์ เพิ่งอยู่ในขั้นตอนกำร 
เตรียมกำร ในปี 2007 เครื่อง iPod ขำยไปได้เกิน 100 ล้ำนเครื่อง 

B u i l d i n g  a  B r a n d : 
H o w  B l u e s o u n d  W a s  B o r n
ก ว า จ ะ ม า เ ป น  B l u e s o u n d
จาก WiFi HiFi Magazine/April 2017 โดย Gordon Brockhouse

  ■ แปลโดย “อธิวัฒน”
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เครื่องรุ่นแรกๆที่ท�ำออกมำคือ Squeezebox โดย Slim Devices ซึ่ง
ต่อมำถูก Logitech ซื้อกิจกำรไปในปี 2006

จำกนั้นก็มำเป็น Sonos ก็เข้ำมำสู่ตลำด ซึ่งก็ต้องใช้เวลำระยะหนึ่ง
ก่อนที่จะมำเป็นผู้น�ำของตลำดอย่ำงทุกวันนี้ Lenbrook เองก็เคยเป็น
ตัวแทนของ Sonos ในแคนำดำอยู่ระยะหนึ่ง 

ค�ำถำมในตอนนั้นคือ Lenbrook จะท�ำอย่ำงไร เมื่อพฤติกรรมกำร
บริโภคเพลงก�ำลังเปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งค�ำตอบก็คือ กำรเดินหน้ำ
กบัโพรเจค็ท์ทีม่ชีือ่เรยีกว่ำ Sovi ชือ่ท่ีเกดิมำจำกกำรกลบัค�ำ Viso ซึง่เป็น
แบรนด์ลกูของ NAD ทีก่ก็�ำลงัอยูใ่นขัน้ตอนกำรพฒันำเช่นกนัในตอนนัน้

หาหนทาง

หลังจำกที่ตัดสินใจเดินหน้ำกับโพรเจ็คท์ Sovi Lenbrook ก็ต้องคิด
ต่อกับค�ำถำมคลำสสิค “จะซื้่อเขำหรือท�ำเอง? เรำเดินทำงไปเวสท์โคสท์                                                                  
เพื่อไปเยี่ยมบริษัทจ�ำนวนมำก หนึ่งในนั้นคือ Logitech ตอนนั้นเรำ
คิดว่ำเรำจะซื้อ Squeezebox เปลี่ยนรูปทรง แล้วก็ตั้งชื่อใหม่ เรียก
ว่ำตอนนั้นเรำเกือบจะได้ดีลนี้มำแล้ว พอดี Logitech ตัดสินใจปิด 
Squeezebox ลง ก่อนที่เรำจะปิดดีล ซึ่งก็ต้องนับว่ำโชคดีที่เรำไม่ได้ไป
ทำงนั้น” 

หลังจำกนั้นก็มีควำมเป็นไปได้ในหลำยแบบ มีพ่อค้ำ Silicon    
น�ำเสนอลูกเล่นกำรสตรีมมิง ได้ใน Chip Set เดียวก็มี “เรำแค่ซื้อเขำ
มำดัดแปลงนิดหน่อยก็ได้” Simmonds กล่ำว 

อย่ำงไรก็ตำม ทีมพัฒนำรุ่นใหม่ของ Lenbrook กลับมีแนวคิดที่
ต่ำงออกไป พวกเขำบอกว่ำ “มันเป็นเรื่องที่ฉลำดกว่ำ หำกเรำท�ำของ
เรำเอง แทนที่จะไปเอำงำนที่คนอื่นท�ำมำแล้ว คอยแต่ลุ้นว่ำเมื่อไหร่
เขำจะทิ้งเรำไป เรำท�ำเองได้ อำจจะช้ำกว่ำก�ำหนดหน่อย สักสี่ห้ำเดือน 
แต่เรำจะมีของของเรำเอง” 

นั่นคือค�ำตอบ ท�ำเองดีกว่ำซื้อเขำ แม้ว่ำก�ำหนด 4-5 เดือนที่ึิคิดไว้
จะเลยล่วงไปกว่ำที่คิดมำก แต่กำรที่สำมำรถออกแบบระบบควบคุมของ
ตัวเองล้วนๆ ท�ำให้มีควำมสำมำรถในกำรปรับปรุง อัพเดท เมื่อไหร่
ก็ได้ที่ต้องกำร ก็กลำยมำเป็นข้อดีอย่ำงใหญ่หลวง 

ถึงกระนั้น ช่วงเวลำที่พัฒนำนั้น ก็ท�ำให้ Sonos กลำยมำเป็นผู้น�ำ                                                                   
ในวงกำรเครือ่งแบบนีไ้ป Simmonds บอกว่ำ “คนในวงกำร Consumer                                                                  
Electronics (Sonos ถือเป็นเครื่องจำกวงกำรคอมพิวเตอร์--ผู้แปล) 
คดิกนัเสมอว่ำ ท�ำไมไม่มใีครคดิไปสูก้บั Sonos บ้ำงเลย? เรำเป็นคนท�ำ
เครือ่งเสยีง เขำเป็นคนท�ำคอมพวิเตอร์ อะไรทีค่นท�ำเครือ่งเสยีงท�ำได้ดี
กว่ำ? นั้่นใช้เวลำไม่นำนในกำรหำค�ำตอบ และท�ำสิ่งที่น่ำสนใจขึ้นมำ” 

แน่นอนว่ำ ในด้ำนเสียง Lenbrook สำมำรถสู้กับ Sonos ได้แบบ
สบำยๆ เพรำะทั้งเรื่องล�ำโพงและแอมป์นั้น คือจุดแข็งขององค์กรมำ
นำนอยู่แล้ว ยกตัวอย่ำงง่ำยๆ Bluesound PULSE SOUNDBAR นั้น 
เป็นล�ำโพงซำวน์ดบำร์ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนล�ำโพงอย่ำง Paul 
Barton ท�ำออกมำเป็นล�ำโพง สำม-ทำง ไตรแอมป์ ที่ให้กำรตอบสนอง                                                                   
อย่ำงรำบเรียบลงได้ถึง 30 เฮิทซ์ อย่ำงน่ำทึ่งในขนำดตู้ที่เล็กและบำง
นิดเดียว นั่นคือจุดแข็ง “เรำท�ำล�ำโพงให้มีประสิทธิภำพอย่ำงล�ำโพงที่
ดีควรจะเป็น”

สร้างทีม

ในทำงกลับกัน Sonos นั้นเริ่มจำกกำรเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำน
ซอฟท์แวร์และเน็ทเวิร์ค กำรใช้งำนที่เลิศหรู เสถียร ทน มั่นคงในกำร
ใช้งำน ท�ำให้สำมำรถที่จะส่งเพลงไปยังห้องต่ำงๆของผู้ใช้งำนได้อย่ำง
มั่นคง ซึ่งอย่ำงไรก็ตำม เทคโนโลยีจะส่งผลดีต่อผู้ที่เป็นรองในอนำคต

เพรำะในช่วงที่ Sonos ออกสู่ตลำด ระบบเน็ทเวิร์คไร้สำยในบ้ำน
ยังถือว่ำไว้ใจไม่ได้มำกเหมือนในปัจจุบัน และเพื่อป้องกันกำรสะดุดของ    
เสยีง ระบบ Sonos ในช่วงแรกๆต้องท�ำงำนบนระบบไว-ไฟ ทีต้่องแยก                                                                       
ออกมำจำกระบบเน็ทเวิร์คหลักของบ้ำน จนตอนหลังระบบเน็ทเวิร์คดี
ขึ้น Sonos ก็ถึงจะตัดกำรแยกเน็ทเวิร์คออกไป

ส่วน Bluesound ออกแบบให้ท�ำงำนไร้สำยมำแต่แรก ซึ่ง
หมำยควำมว่ำไม่ต้องไปเสียเวลำพัฒนำเน็ทเวิร์ค แยกระบบให้เสียเวลำ
และคำ่ใช้จ่ำย 

หรืออย่ำง Sonos ในตอนแรกๆจะไม่สำมำรถคอนโทรลผ่ำนมือ
ถือได้ ต้องคุมผ่ำนพีซีหรือแม็คอินทอชเท่ำนั้น จนตอนหลังถึงจะมีกำร
ควบคุมผ่ำนแอพมือถือออกมำเพิ่มให้ใช้ ในขณะที่ Bluesound นั้น 
ออกแบบให้คุมได้จำกมือถือแต่แรกเริ่มเลย 

ซึ่งกำรพัฒนำระบบควบคุมนี้แหละ ที่ถือว่ำเป็นตัวที่ท้ำทำย ระบบ
ควบคุมของ Bluesound ที่เรียกว่ำ BluOS นั้น ถูกพัฒนำขึ้นจำก 
Linux OS ซึ่งกลำยมำเป็นหัวใจหลักในกำรควบคุม Bluesound ซึ่ง
เรื่องกำรพัฒนำซอฟท์แวร์ นี่แหละที่กลำยมำเป็นเรื่องส�ำคัญของ
เครื่องเสียงในปัจจุบัน อย่ำง NAD เอง ก็ต้องอำศัยกำรพัฒนำ
ซอฟท์แวร์จ�ำนวนมำกให้เครื่องสำมำรถท�ำงำนตอบสนองต่อกำรใช้
งำนที่ยุ่งเหยิงมำกขึ้นเรื่อยๆ โดยทีมซอฟท์แวร์ของ Lenbrook ตอนนี้
ก็มีถึงหกคนเลยทีเดียว 

แล้ว Lenbrook ยังมีที่ปรึกษำภำยนอกจำกฝัง Silicon Valley ใน
กำรช่วยออกแบบซอฟท์แวร์ และพัฒนำโครงสร้ำงภำยในของเครื่อง
อีกหลำยคน อย่ำงคนที่ช่วยออกแบบ VAULT นั้น ก็ถือเป็นคนที่มี
ควำมเก่งฉกำจในแง่นี้เป็นอันมำก

“พวกเขำไม่รู้จัก Lenbrook แต่รู้จัก NAD แทบทุกคน” 
กำรพัฒนำสินค้ำเองทั้งหมดเป็นกำรภำยใน เพิ่มเวลำในกำรออก

สินค้ำให้ช้ำลงไปอีกหนึ่งปีเต็ม แต่เรำยอมรับได้ และเรำรู้ว่ำเรำจะได้
อะไรมำ เรำท�ำไปแล้วและมันก็ได้ผลดี

แบรนด์ 

ช่วงเวลำที ่Lenbrook ตดัสนิใจท�ำโพรเจค็ท์นัน้ David และ Norman                                                               
Chesky เจ้ำของค่ำยเพลง Audiophile Chesky Records ได้เปิด
กิจกำร HDTracks ขึ้นมำ HDTracks เป็นร้ำนขำยเพลงที่เริ่มมีเพลง 

■ Gord Simmonds, President 
and CEO, Lenbrook Group of 
Companies

และในปีนั้นเองที่ Apple วำง
ตลำด iPhone 

ในช่วงนั้นเพลงที่อยู่ใน
เครื่องเหล่ำนั้น ส่วนใหญ่มำ
จำกกำรดำวน์โหลดลง PC หรือ 
Mac หรือไม่ก็มำจำกกำรริปลง
มำจำกแผ่นซีดี แล้วก็ย้ำยลงมำ
ใส่เครื่องพกพำ นักเล่นบำงคน
เริ่มหำทำงที่จะเอำเพลงที่เก็บ
จำกพีซีของเขำมำเล่นผ่ำนทำง
ชุดเครื่องเสียงด้วยกำรสตรีมมิง 
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ที่จะสนับสนุนเพลงรำยละเอียดสูงนี้ พร้อมบอกว่ำไม่มีเหตุผลใดๆที่จะ
ฟังเพลงที่มีรำยละเอียดเสียงมำกไปกว่ำซีดี ซึ่งไม่ตรงกับนักเล่นเครื่อง
เสียงจ�ำนวนมำก แม้บำงคนจะตั้งค�ำถำมว่ำ เสียงมันจะต่ำงกันมำก
ไหม หำกเล่นผ่ำนแค่ล�ำโพงตั้งโต๊ะธรรมดำ  

ในประสบกำรณ์ของผู้เขียน, ฟังออก เมื่อปีที่แล้ว ผมได้ท�ำกำร
ทดสอบเสียงจำกซีดีกับไฟล์ไฮ-เรส ผ่ำนล�ำโพงตั้งโต๊ะอย่ำง Bluesound 
PULSE 2 ทั้งเพลงแจสส์และคลำสสิค ก็พบว่ำเสียงจำกไฮ-เรสนั้น  
นุ่มนวลกว่ำ ไดนำมิคดีกว่ำ สมจริงกว่ำ มันไม่ถึงกับหน้ำมือหลังมือ 
แต่มันฟังออก 

ส�ำหรับนักฟังเพลงทั่วๆไป ควำมต่ำงตรงนั้นอำจจะไม่ส�ำคัญไป
ส�ำหรับทุกคน แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มขยับไปสู่ซิสเต็มที่ใหญ่กว่ำ ล�ำโพงที่ดี
กว่ำ ควำมส�ำคัญอำจจะกลำยเป็นคนละเรื่องไปเลย และมันก็คงจะดีไม่
น้อยถ้ำนักเล่นเครื่องเสียงสำมำรถที่จะเล่นไฮ-เรส ผ่ำนระบบเน็ทเวิร์ค
ได้โดยไม่กระตุก

นอกจำกนั้นก็มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงวงกำรมำกมำยนัก กำรฟังเพลง
ผ่ำนอินเตอร์เน็ทที่เรียกว่ำ Internet Streaming นั้น กลำยมำเป็น
แหล่งฟังเพลงหลักส�ำหรับนักเล่นนักฟังรุ่นใหม่ Spotify คือผู้บุกเบิก
ในปี 2008 และใช้เวลำร่วม 10 ปี กลำยมำเป็นมำตรฐำนหลักในกำร
ฟังเพลงในปัจจุบัน เป้ำหมำยหลักของ Bluesound นั้นคือกลุ่มนัก
เล่นเครื่องเสียง แต่เรำก็มองไปที่คนรักเพลงที่ไม่เคยเป็นเจ้ำของชุด                                                       
เครื่องเสียงไฮ-ไฟอีกด้วย “สองกลุ่มนี้ต่ำงกันมำก” John Banks 
หัวหน้ำผลิตภัณฑ์ กล่ำว

“มีกลุ่มลูกค้ำกลุ่มใหญ่มำกๆที่โตมำกับกำรฟังเพลงผ่ำนหูฟัง แล้ว
นึกไม่ออกว่ำ จะมีระบบเสียงแบบไหนกับบ้ำนหลังแรกของพวกเขำ 
เรำจึงคิดว่ำมันเป็นโอกำสอันดีที่จะน�ำเสนอให้กับลูกค้ำกลุ่มนี้ เรำมี
ล�ำโพงแบบมีแอมป์ในตัวเอำไว้ให้พวกเขำ จำกนั้นก็มีกลุ่มนักฟังเพลง
ที่โตมำกับระบบเสียงไฮ-ไฟ เรำมี NODE และ VAULT มำเพิ่มเติม
เข้ำไปกับระบบที่พวกเขำมีอยู่แล้ว เรำเชื่อว่ำมันจะท�ำให้เขำกลับมำ 
เอ็นจอยกับเครื่องเสียงเก่ำที่เขำอำจจะเอำไปเก็บไว้ในห้องเก็บของแล้ว 
มันจะเป็นกำรปลุกชีวิตเครื่องเก่ำให้กลับมำมีชีวิตใหม่ได้ แค่เพิ่มเรำ
เข้ำไปกล่องเดียว” 

ในระบบเสียงไร้สำยทุกระบบ ต้องมีเครื่องที่เรียกว่ำ Controller                                                                  
เช่น NODE และ POWERNODE แต่กบัเครือ่งทีเ่ป็นทัง้คอนโทรลเลอร์                                                                         
ด้วย และเป็นตัวริปซีดีด้วยอย่ำง VAULT นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเห็น “ผม
จ�ำได้ว่ำเคยนั่งคุยกับคนของ Spotify เขำไม่เข้ำใจว่ำท�ำไมเรำถึงยังจะ
มีเครื่องริปซีดีอย่ำง VAULT ด้วย สมัยนี้คงไม่มีใครจะฟังซีดีแล้วหำก
มี Spotify ในเครื่องไว้แล้ว” ซึ่งผมบอกเขำว่ำ “มันเป็นเครื่องที่ท�ำให้

คนที่มีซีดีเก็บไว้เยอะแยะ คนรุ่นผมที่ยังฟังเพลงจำกซีดี ได้เอำมันมำ
ริปซีดี หัดฟังเพลงจำกกำรสตรีมมิงไง ควำมจริง Spotify ต้องขอบคุณ
เรำนะ เพรำะเมื่อคนเริ่มคุ้นกับกำรสตรีมมิง เขำก็จะคุ้นกับกำรไปเป็น
สมำชิกคุณนั่นไง”

แบรนด์ใหม่สด

กบักำรพฒันำเครือ่งและซอฟท์แวร์ Lenbrook กไ็ด้พยำยำมหำทำง                                                                   
ที่ว่ำจะท�ำอย่ำงไรที่จะน�ำเอำสินค้ำใหม่นี้เข้ำตลำด “มีกำรหำรือกัน 
เกี่ยวกับกำรวำงตลำดว่ำ จะวำง NAD กับแบรนด์ใหม่พร้อมๆกัน หรือ
แยกแบรนด์ออกไปเลย ผมมองว่ำ นอกวงกำร ไม่มีใครรู้จัก NAD กำร                                                                  
แยกแบรนด์ออกไปจึงเป็นหนทำงที่ท�ำให้เรำมีอิสระในกำรวำงจ�ำหน่ำย
สินค้ำของเรำได้กว้ำงขึ้น โดยไม่ยึดติดกับระบบเดิม มันจะท�ำให้เรำเข้ำ
ถึงลูกค้ำใหม่ๆ” 

“มันเป็นช่วงแรกของกำรต่อสู้ระหว่ำงกำรขำยตรงและกำรขำยผ่ำน
ร้ำนค้ำ เรำต้องท�ำให้ตัวแทนจ�ำหน่ำยมั่นใจว่ำพวกเขำจะไม่โดนเรำแย่ง
ลูกค้ำไป แต่สินค้ำกลุ่มใหม่นี้ ก็มีลูกค้ำจ�ำนวนมำกที่ไม่ได้ต้องกำรกำร
สนับสนุนจำกดีลเลอร์ ข้อมูลในเว็บมีมำกพอที่จะท�ำให้เขำตัดสินใจได้
เอง” 

แต่นั่นก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำ ร้ำนค้ำปลีกจะไม่ส�ำคัญ “ในช่วงนั้น 
ดีลเลอร์คอมเพลนกันมำกว่ำ Sonos ให้มำจิ้น (ผลก�ำไร) น้อยมำก 
เรำจึงคิดว่ำเรำจะท�ำสินค้ำที่ดีลเลอร์เดิมจะมีควำมรู้สึกถึงกำรพัฒนำ
ตัวเอง รวมถึงสำมำรถท�ำให้เรำเข้ำถึงดีลเลอร์ใหม่ๆที่ไม่เคยท�ำของ
เรำด้วย กำรติดตรำยี่ห้อ NAD ไป จะมีกำรปิดกั้นตัวเองไปหน่อย      
โดยเฉพำะกำรเข้ำถึงดีลเลอร์นอกวงกำร”

จำกนั้นกำรค้นหำชื่อใหม่จึงเกิดขึ้น Banks เรียกหำผู้เชี่ยวชำญ
ทำงกำรตลำดมำช่วยคิดแบรนด์ ชื่อใหม่จะต้องสื่อสำรชัดเจนว่ำเครื่อง
ใหม่นี้ท�ำอะไรได้บ้ำง พร้อมทั้งบิวท์อำรมณ์ที่บ่งบอกว่ำผู้ใช้สินค้ำนี้จะได้
รับควำมรู้สึกอะไรไป 

ชื่อต่ำงๆก็ไหลออกมำ มีทั้ง Muze (กำรเล่นดนตรี) Nimbus (กำร
เล่นบนเทคโนโลยี คลำวด์) Thesis (อันนั้นตกไปเลย) บำงอันเวิร์ค 
แต่ก็ใช้ไม่ได้ เพรำะมีคนเอำไปก่อน จนมำถึงจุดหนึ่ง ก็มำถึงไอเดียที่
ว่ำจะใช้สีเป็นชื่อของแบรนด์ “สิ่งที่มำดลใจผมคือ กำรใช้สีเป็นตัวแทน
ของดนตรี สีน�้ำเงิน (Blue) เป็นอะไรที่ผมมองว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกับ
ดนตรี มันเป็นเรื่องดีที่ชื่อเป็นตัวช่วยบอกว่ำสินค้ำของคุณคืออะไร เรำ
ก็เลยเพิ่มค�ำว่ำ Sound ลงไปอีกเพื่อให้รู้ว่ำมันเป็นอะไรเกี่ยวกับเสียง 
จนออกมำเป็นชื่อ Bluesound ซึ่งแรกๆอำจจะดูแปลก แต่ผมว่ำมัน
โดนนะ มันสะดุดใจผมได้ และมันก็ยังไม่มีคนเอำไปใช้ เรำจึงเลือกชื่อ
นี้กัน และเปลี่ยนโพรเจ็คท์ Sovi มำเป็น Bluesound อย่ำงถำวรใน
ปี 2010 

จำกนั้นก็เป็นกำรออกแบบโลโก ขั้นตอนไม่ซับซ้อนเหมือนตอนตั้ง
ชื่อ เพรำะเรำได้ชื่อมำแล้ว เรำก็เอำชื่อมำดัดแปลงเป็นโลโกเท่ำนั้นเอง 

เตรียมตัวสู่ตลาด

ในกำรออกแบบภำยนอก Lenbrook พยำยำมคิดนอกกรอบ 
เครื่องเจเนอเรชันแรกมีรูปทรงเป็นทรงเพชร “เรำต้องกำรที่จะให้
เครื่องดูไม่เป็นเครื่องเสียงจ๋ำมำกเกินไป 50% ของผู้คนชอบมันเพรำะ
มันแปลก อีก 50% ก็ไม่ชอบมันเพรำะมันแปลก” 

■ John Banks, Chief Brand Officer, 
Lenbrook Group of Companies

Hi-res ขำยให้ดำวน์โหลด ในปี 
2008 “พวกเรำเป็นคนรักเพลง 
พวกเรำสะสมไฟล์เพลงแบบไฮ-
เรส พวกเรำรู้ว่ำเรำมีขีดควำม
สำมำรถในกำรรองรับไฮ-เรส” 

นั่นคือเหตุผลที่ Lenbrook 
ตัดสินใจพัฒนำเครื่องให้รองรับ
ไฟล์ไฮ-เรสให้ได้ถึง 24/192 กับ
ระบบเสียงใหม่นี้แทบจะทันที 

ในทำงกลบักนั Sonos ปฎเิสธ                                                                 
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กำรพัฒนำฮำร์ดแวร์นั้นเสร็จก่อนซอฟท์แวร์ Simmonds ก็เห็น
ควำมน่ำกลัวของกำรที่ปล่อยสินค้ำออกไปก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ดี   
โดยเฉพำะกับซอฟท์แวร์ที่มีบั๊กติดไปด้วย “เรำรู้ว่ำเริ่มแรกมันคงไม่
สมบูรณ์แบบ แต่มันต้องมั่นคง เพรำะเดี๋ยวนี้อินเตอร์เน็ทมันแรง” 

ดงันั้น Lenbrook จึงเลือกที่จะค่อยๆไป เร่ิมจำกกำรออกวำง
จ�ำหน่ำยเฉพำะที ่เริม่จำกทำงสแกนดเินเวยี คอื AudioNord ก่อน ซึง่
ตวัแทนนีว้ำงสนิค้ำผ่ำนร้ำนเครอืข่ำยไฮ-ไฟใหญ่ทีช่ือ่ว่ำ Hi-Fi Klubben                                                              
ครอบคลุมย่ำนสแกนฯทั้งหมดคือ Norway, Sweden, Denmark, 
Netherlands และเพิ่มเติมคือ Germany 

“มันคือกำรทดสอบในชีวิตจริง เรำรู้ว่ำสินค้ำเรำท�ำงำนได้ดี แต่มัน
ต้องมีกำรปรับปรุงบ้ำง เรำท�ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับ Hi-Fi Klubben 
เพื่อเรียนรู้ว่ำจะปรับปรุงสินค้ำเรำให้ดีขึ้นไปอีกอย่ำงไร” 

ซึ่งจำกกำรทดลองตลำดในยุโรป นี่เองที่ Lenbrook ได้เรียนรู้และ
พร้อมต่อกำรวำงตลำดใหญ่ในทวีปอเมริกำ Banks มีหน้ำที่ในกำร
สื่อสำรแบรนด์ ซึ่งถือเป็นเรื่องยำกเอำเรื่อง เพรำะว่ำตลำดนี้ใหญ่และ
หลำกหลำย “เรำไม่ต้องกำรให้ลูกค้ำมองเรำเป็นตัวประหลำด” Banks 
หมำยควำมถึงนักเล่นเครื่องเสียงทั่วไป กับลูกค้ำที่ไม่รู้จักไฮ-ไฟมำก่อน 
“เรำออกแบบไกด์ ที่ท�ำให้ลูกค้ำทั้งหมดเข้ำใจในแบรนด์ใหม่นี้ เรำ
พยำยำมใช้ข้อควำมที่จะสะกิดใจได้ทั้งสองกลุ่ม คุณภำพเสียงคืออะไรที่
เข้ำถึงง่ำยที่สุด ไม่ว่ำคุณจะเป็นนักเล่นหรือเปล่ำ ถ้ำเรำบอกว่ำ “เสียง
มันดีมีควอลิตีย์” ใครก็ต้องเข้ำใจ”

ความเกื้อกูล

ในกลุ่มของนักเล่นและดีลเลอร์ดั้งเดิม Bluesound ได้เปรียบจำก
กำรมีคอนเน็คชันที่ดีมำแล้วจำก NAD และ PSB Simmonds บอกว่ำ 
“เรำไม่เคยหลบซ่อนว่ำ Bluesound เกิดมำจำกประสบกำรณ์ 45 ปีใน
กำรท�ำแบรนด์เก่ำแก่สองแบรนด์นั้น” 

ซึ่งควำมเกี่ยวดองกันนี้ ช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อย่ำงในวัน
นี้แบรนด์อย่ำง NAD ก็ได้รับกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
เล่นสตรีมมิงจำกเทคโนโลยี BluOS ของ Bluesound เช่นกัน หรือ
ในอนำคต BluOS ก็จะไปอยู่ในสินค้ำของ PSB เช่นกัน “ตอนนี้เรำ
ก็ก�ำลังพัฒนำสินค้ำของ PSB ที่มี BluOS อยู่ด้วย ล�ำโพงแบบมีแอมป์
ในตัวพร้อมกำรควบคุม BluOS เป็นอะไรที่เข้ำกันดีมำก” 

NAD และ PSB ได้รับควำมเชื่อถืออย่ำงสูงมำกมำนำนแล้ว แต่
เรำก็มีควำมคิดว่ำ ถึงเวลำที่ควรจะมีควำมทันสมัยเข้ำมำในแบรนด์
บ้ำง Simmonds กล่ำว “นี่เป็นเวลำที่เรำจะน�ำเอำสองแบรนด์ที่ท�ำดี
มำตลอดให้ดีขึ้นไปอีกระดับ” 

Bluesound เองก็เดินหน้ำต่อไปอย่ำงไม่หยุดยั้ง เพิ่มเติมจำกกำร
ยอมรับและไม่ยอมรับในช่วงแรก Lenbrook ก็ผลักดัน Gen 2 ออก
มำเมื่อปลำยปี 2015 ออกแบบพัฒนำโดยทีมงำนเดิม แต่ครำวนี้ปรับ
รูปร่ำงมำให้เป็นทรงเหลี่ยมที่เข้ำได้กับทุกระบบ “คงไม่ต้องบอกว่ำทุก
คนชอบมันไหมนะ” Simmonds บอก “ครำวนี้ทุกคนชอบมันแล้ว ผม
เองก็ชอบมันมำกเช่นกัน” 

เครื่องทุกเครื่องของ Bluesound มีรูเสียบหูฟัง และมีบลูทูธ รุ่น
เก่ำหำกจะต่อบลูทูธต้องเพิ่มตัวรับที่เรียกว่ำ Dongle แต่ Gen 2 นี่ต่อ
ตรงได้เลย บอร์ดที่ใช้ในเครื่องก็ได้รับกำรปรับปรุงใหม่ พำร์ทภำยใน
ดีขึ้น Processor มีพลังแรงขึ้น แต่ก็สำมำรถใช้งำนผสมผสำนไปกับ 

Gen 1 ได้อย่ำงไม่มีปัญหำ 
“เรำเอำ Gen 2 ออกตลำดเร็วมำก เรำลงทุนด้วยงบประมำณที่สูง 

มำกๆในกำรพัฒนำ Gen 2”
“แต่มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะท�ำ เพรำะ Gen 2 นี่ออกมำตรงเวลำ

เลยก็ว่ำได้”

สู่อนาคต

Simmonds บอกว่ำกำรลงทนุก�ำลงัได้ผลตอบแทนทีด่ ี“Bluesound 
ก�ำลังเติบโตอย่ำงยิ่งใหญ่ เรำก�ำลังใกล้เข้ำไปสู่กำรได้ผลบวกของกรำฟ
กำรลงทุนแล้ว สิ่งที่เรำจะท�ำต่อไปคือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เรำ
จะไม่หยุดในกำรพัฒนำกำรใช้งำนให้ดียิ่งขึ้น สำมำรถผนวกรวมกับ  
พันธมิตรอื่นๆได้ตลอดเวลำ ทุกวันนี้มีผู้ให้บริกำรฟังเพลงออนไลน์เพิ่ม
ขึ้นมำตลอด และเรำก็ต้องผนวกพวกเขำให้เข้ำมำเล่นกับเรำได้ตลอด 
ไม่ว่ำมันจะยำกหรือง่ำย” 

อย่ำงเมื่อปีที่แล้ว เครื่องที่ใช้ระบบ BluOS ทั้งหมด จะสำมำรถ
ใช้งำนร่วมกับระบบ Home Automation มำตรฐำนอย่ำง Control 
4, Creston, และ RTI Home Automation ได้ และในช่วงต้นปีนี้ จะ
สำมำรถร่วมท�ำงำนกับระบบซอฟท์แวร์ เล่นเพลงคุณภำพสูงอย่ำง 
Roon ได้ โดยขั้นตอนกำรพัฒนำก�ำลังอยู่ในกำรทดสอบอย่ำงแข็งขัน
ของทีม QA ในตอนนี้ (ขณะที่ตีพิมพ์นี้ Bluesound สำมำรถรองรับ 
Roon ได้แล้ว) 

นอกจำกนั้นแล้ว ณ ตอนนี้ Bluesound ยังเป็นเพียงแบรนด์ 
มัลติ-รูม ไร้สำยเพียงเจ้ำเดียวที่สนับสนุนกำรเล่นไฟล์ไฮ-เรสผ่ำน
ออนไลน์ชื่อ MQA ซึ่ง Greg Stidsen, ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยี
และกำรวำงแผนผลิตภัณฑ์บอกว่ำ Bluesound คือผู้ถือไลเซนซ์ 
MQA รำยใหญ่ที่สุด ในงำน CES ที่ผ่ำนมำ Tidal ก็ได้ประกำศว่ำจะ
สนับสนุนกำรเล่นไฟล์ MQA และจะมีอัลบัมที่เป็น MQA ให้ได้ฟังกัน
ในเบื้องต้นนี้กว่ำ 500 อัลบัมแล้ว 

ตอนนี้ Lenbrook ก็ได้ออกเฟิร์มแวร์ที่ท�ำให้เล่น MQA ได้มำแล้ว 
กำรอัพเดทก็มีมำตลอดเวลำที่ท�ำให้เครื่องมือถือทั้ง iOS และ Android 
สำมำรถที่จะควบคุมกำรเล่น MQA ได้ซึ่ง Stidsen มองว่ำ MQA นั้น
คือกำรท�ำให้ DAC ของคุณให้เสียงที่ถูกต้องเที่ยงตรงที่สุด 

กำรรองรับ MQA แต่แรกนั้นเป็นเรื่องที่น่ำทึ่งของ Bluesound 
เพรำะหลังจำกที่ Tidal ประกำศสนับสนุน MQA มันก็กลำยเป็นเรื่อง
ใหญ่ ซึ่งเรำไปก่อนหน้ำนั้นแล้ว เพรำะไฮ-เรสคือหัวใจของ Bluesound

แน่นอนว่ำ ไฮ-เรส สตรีมมิง น่ำจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของวงกำร
เครื่องเสียงในปี 2017 นี้ และ Bluesound เองก็ต้องเรียกว่ำนอนรอ
มำแล้ว ไม่น่ำแปลกใจเลยใช่ไหมหำกเรำได้รู้ถึงแกนหลักของแบรนด์นี้
ว่ำคืออะไร? 

Simmonds ทิ้งท้ำยว่ำ
“ส�ำหรับเรำ Bluesound คือกำรเพิ่มเติมขอบเขตของสินค้ำ  

เครื่องเสียง” 
“เรำอยู่บนควำมจริงว่ำมีผู้คนซื้อของเพื่อกำรใช้งำนแบบพื้นฐำน 

และผู้คนที่ซื้อของเพื่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพ ซึ่งในข้อหลังนี้ ถ้ำเรำเข้ำ
ถึงแค่ 5 หรือ 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้คนเหล่ำนี้ บริษัทแคนำดำที่พัฒนำ
สินค้ำเองแบบเรำก็จะสำมำรถที่จะอยู่ได้เป็นอย่ำงดีทีเดียว”
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แม้ว่าจะผ่านเวลามานานนบัสบิๆปี ผูค้นทีช่อบฟังเพลงอาจ
ไม่เคยสนใจว่า เพลงท่ีได้ฟังผ่านเครือ่งพกพา หรอืโทรศพัท์
สมาร์ทโฟน เครื่องเล่นไฟล์ไฮ-เรสนั้นเป็นไฟล์แบบไหน

อย่างไร บางครั้งก็แค่สงสัยว่าท�าไมไฟล์เพลงที่โหลดมาใช้งานนั้น ถึง
เสียงไม่ค่อยดีนัก ทั้งๆที่บอกว่ามีคุณภาพขนาดนั้นขนาดนี้ นี่ก็อาจจะ
เป็นปัญหาของความไม่เข้าใจพื้นฐานเบสิคของไฟล์เพลงนั่นเอง

ซึ่งดูเหมือนว่าทาง Life Entertainment จะได้ท�าการลงบทความ
เกีย่วกบัการเล่นไฟล์เพลงอยูห่ลายครัง้เหมอืนกนัเท่าทีผ่มจ�าได้ ลองมา 
สรุปกันอีกสักรอบเป็นไรนะครับ ผมเองก็จะได้ส�ารวจดูด้วยว่า ตัวเอง 
เล่นไฟล์เพลง ไปถึงไหนกับเขาแล้วด้วย

เราก็คงพอจ�ากันได้ว่า กรรมวิธีการเล่นระบบคอมพิวเตอร์ออดิโอก็
มีจุดประสงค์ให้เราเปลี่ยนยุคการเล่นเพลงที่มีคุณภาพดี โดยไม่จ�าเป็น
ต้องเก็บไว้ในแผ่นอีกต่อไป เครื่องมือที่ใช้คือ คอมพิวเตอร์ หรือเครื่อง
เล่นไฟล์ในบ้าน เครื่องเล่นไฟล์พกพา สมาร์ทโฟน ซึ่งเราจะต้องมีการ
โหลดหรือสตรีมเพลงมาเล่นในตัวเครื่องได้ หรือผ่าน DAC ชั้นดี ก่อน
ส่งไปให้ภาคอะนาล็อกและภาคขยายเสียงท�างาน

คือว่าไปแล้วหากเอาคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์และภาค DAC มา
รวมกัน ก็ไม่ต่างจากเครื่องเล่นซีดีนั่นแหละ เพียงแต่ไม่จ�าเป็นต้อง
ใช้แผ่นเท่านั้นเอง หลายท่านยังคงเล่นเพลงด้วยโพรแกรมชั้นดี ควบ

กับ Notebook ของ Apple หรือ Window แต่คนส่วนใหญ่กลับเล่น
ไฟล์เพลงผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเข้าถึงเพลงได้ทุกเวลาที่ต้องการ เรื่อง
ที่ส�าคัญจริงๆในปัจจุบันคือการหาไฟล์เพลงมาเล่น และเราต้องรู้จัก
คุณสมบัติของมันตามสมควร

ไฟล์เพลงมีคุณภาพและรายละเอียดต่างกันไป โดยแบ่งเป็นสอง 
กลุ่มใหญ่คือ

กลุ่มไฟล์ Lossy Audio ไฟล์เพลงที่มีการบีบอัดข้อมูลเพื่อให้ได้ไฟล์
ขนาดเล็ก จ�านวนบิทเรทต�่า ยิ่งมีการบีบอัดให้มีบิทเรทต�่าลงเท่าใด 
คุณภาพเสียงก็จะลดลงไป คุณภาพเสียงก็ด้อยลงไปด้วยเช่นกัน เป็น
ไฟล์เพลงที่มีคนนิยมเล่นกันอยู่ทั่วไป อันมีไฟล์ที่มีนามสกุลต่างกันคือ

MP3 ไฟล์เสียงที่มีความแพร่หลายมากที่สุด ถูกน�ามาใช้ในตลาด
ก่อนไฟล์ประเภทอื่นๆ ไฟล์ของเอ็มพี 3 สามารถบีบอัดให้ลดลงต�่า
กว่าไฟล์จริงถึงสิบเท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบไฟล์ WAV มาตรฐาน เริ่ม
จากบิทเรท 64 Kbps ไปจนถึง 320 Kbps ในปัจจุบันมีการพัฒนา
เทคโนโลยีให้ก้าวขึ้นไปสู่ระบบไฟล์ MP4 ที่มีขนาดไฟล์เล็กลง แต่
คุณภาพเสียงดีขึ้น

AAC ไฟล์ที่ได้รับการพัฒนามาจากไฟล์เพลงแบบ MPEG-2 อัน
เป็นการบีบอัดข้อมูลอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งท�าให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงมากเป็น
พิเศษ และยังได้คุณภาพที่ดีกว่าไฟล์ตระกูลเอ็มพี 3 อีก สามารถ

รู จั ก ไ ฟ ล เ พ ล ง ป ร ะ เ ภ ท ต า ง ๆ
■ ‘ภูธร’
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รองรับการเล่นไฟล์ที่สูงได้ถึง 576 kbps และแยกแยะแชนเนลเสียง
ออกได้ถึงดอลบี ดิจิทัล 5.1 ด้วย

WMA หรือไฟล์ Windows Media Audio เป็นไฟล์ในตระกูลของ                                           
ไมโครซอฟท์ เจ้าของ Windows คิดค้นออกมาชนกับระบบเอ็มพี 3 
คุณสมบัติต่างๆค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่ไฟล์ที่ได้ของ WMA จะมี
ขนาดเล็กกว่า สามารถรองรับการสตรีมเพลงผ่านทางอินเตอร์เน็ทได้
ด้วย ท�าให้มีผู้นิยมพอสมควร

OGG รูปแบบไฟล์ของ Ogg Vorbis เป็นการบีบอัดไฟล์ด้วย
เทคโนโลยีใหม่ เพื่อท�าให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงกว่าระบบเอ็มพี 3 แต่ให้
คุณภาพเสียงยอดเยี่ยมกว่า สามารถรองรับการสตรีมมิง ผ่านทางอิน
เตอร์เน็ทเหมือนไฟล์ WMA ในแง่ของระบบเสียงเริ่มจาก Mono ไป
จนถึงระบบสเตรีโอและแยกแชนเนลแบบ 5.1 เสียงรอบทิศทาง

เหล่านั้นคือตัวอย่างของไฟล์นามสกุลต่างๆที่มีการบีบอัดไฟล์   
ย่อส่วนลงมา จากไฟล์เต็มๆ

กลุ่มไฟล์ Lossless Audio ไฟล์เพลงที่ปราศจากการสูญเสียข้อมูล 
โดยมาตรฐานของไฟล์ข้อมูลเพลงเหล่านี้สามารถเทียบเคียงไฟล์จาก
ซีดีได้ หรือดียิ่งกว่าขึ้นไปในตระกูลไฟล์ไฮ-เรส ที่ได้มาจากการบันทึก
ต้นฉบับที่ห้องสติวดิโอมาตรฐาน ซึ่งมั่นใจได้ในคุณภาพเสียงและ  
รายละเอียดที่มากพอเพียงส�าหรับกลุ่มออดิโอไฟล์

FLAC หรือ Free Lossless Audio Codec นี่คอไฟล์เพลงที่มี
การบีบอัดที่ไม่มีการสูญเสียข้อมูลทางไฟล์ดิจิทัล แต่อาจจะช่วยในการ
ลดขนาดไฟล์ลงมาในประมาณครึ่งหนึ่งข้อมูลจริง อย่างไรก็ตามหาก
เปรียบเทียบกับไฟล์บีบอัดข้อมูลแบบอื่นอย่าง เช่น WMA เอ็มพี 3 
ประมาณนี้ก็ยังถือว่า ไฟล์ของ FLAC ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่ามาก 

AIFF หรอื Audio Interchange File Format ซึง่เป็นรปูแบบทีใ่ช้กนั
อยูใ่นโพรแกรมของ Mac ซึง่ทางแอปเปิลเป็นผูน้�ามาใช้ สามารถให้เสยีง
ตัง้แต่ระบบโมโนและสเตรโีอ ด้วยรายละเอยีดตัง้แต่เป็นได้ท้ังโมโนและ 
8 บิท/22 กิโลเฮิทซ์ ไปจนถึง 24 บิท/96 กิโลเฮิทซ์ หรือสูงไปกว่านั้น

M4A. ไฟล์เพลงที่พัฒนาต่อยอดจาก ACC ซึ่งทางแอปเปิลได้
พัฒนาขึ้นมา ด้วยความสามารถในการบีบอัดไฟล์ข้อมูลที่ดีกว่า ดังนั้น
ไฟล์ตระกูล M4A.จะให้คุณภาพเสียงที่ดีมาก และไม่สูญเสียคุณภาพ
เสียง และยังรองรับกับมาตรฐาน Tagging Standard ที่สามารถเก็บ
ได้ทั้งชื่อเพลง อัลบัม สังเกตได้จากการโหลดเพลง การฟังเพลงจาก
โพรแกรมของ iTune เป็นต้น

WAV เป็นไฟล์เพลงมาตรฐานที่ดีที่สุดส�าหรับการบันทึกเสียง ส่ง
ผ่านข้อมูลเพลงของสติวดิโอ ดังนั้นนามสกุล WAV จึงได้รับความนิยม
จากผู้ใช้งาน แม้ว่าจะมีข้อเสียเรื่องกินพื้นที่ของไฟล์ข้อมูลมาก แต่ก็
สะดวกในการบันทึกเพลงที่มีคุณภาพเสียงตั้งแต่สแตนดาร์ดของ CDA 
ไปจนถึง Hi-res Audio

CDA ไฟล์เพลงมาตรฐาน CD Audio นั่นเอง เพียงแต่ถูกน�ามา
เก็บไว้แบบไฟล์อยู่ในแผ่น ไม่สามารถน�ามาเปลี่ยนไฟล์ลงในเครื่อง
หรือฮาร์ดดิสค์ได้ เปรียบเทียบให้เห็นขนาดไฟล์ได้ชัดเจนก็คือ ในแผ่น
ซีดีเราจะเก็บไฟล์เพลงระดับ 10-15 เพลงในแผ่นขนาดความจุ 600-
750 MB นี่คือไฟล์คุณภาพเสียงแบบซีดีที่เราคุ้นชินกันมานับสิบๆปี

DSD ไฟล์เพลง Direct Stream Digital คุณภาพสูงสุด ในแบบ
ของไฮ-เรส ออดิโอ ที่แต่เดิมได้น�าไปบรรจุในแผ่น SACD ที่มีอัตรา
การสุ่มความถี่สูง ไฟล์เพลงชนิดนี้เป็นมาตรฐานของ Sony และ 

Philips ที่ต้องมีตัวแปลงไฟล์ข้อมูลต่างหากจากรูปแบบอื่นๆ ไฟล์ของ 
DSD มีการแซมปลิงเรทอยู่ที่ 2.8224 MHz หรือ 64 เท่าของ CDA 
(64 x 44.1 กิโลเฮิทซ์) แต่การแปลงในขั้นตอนของไฟล์เพลงนั้น จะ
มีการสูญเสียไดนามิคเสียงมากทีเดียว เนื่องจากเป็นระบบ 1 บิทหรือ 
Bit Stream ดังนั้นจึงต้องผ่านกระบวนการ Noise Shaping

ทั้งหมดนั้นคือไฟล์เพลงที่เราคุ้นเคยกัน เพียงแต่อาจจะยังไม่ทราบ
ถึงรากฐานของมัน แต่ก็ยังมีไฟล์เพลงอีกมากมายที่เราไม่ค่อยได้ใช้
งาน อาทิไฟล์ RA (Real Audio) ซึ่งเป็นไฟล์ส�าหรับใช้กับโพรแกรม                                                                  
Real Player อนัทีจ่รงิไฟล์นีก้แ็ตกออกมาจากไฟล์ WAV แต่ได้ถกูบบีอดั
ให้เล็กลง เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ทโดยเฉพาะ

รวมทั้งไฟล์ส�าหรับนักดนตรีคือ ไฟล์ MIDI (Musical Instrument 
Digital Interface) หรือที่เรียกกันว่ามิดิ ที่มีนามสกุล .mid เป็นไฟล์
ดนตรีที่ถูกบันทึกหรือโพรแกรมเอาไว้ จากเสียงของเครื่องดนตรีแบบ
ต่างๆ รวมถึงตัวโน้ต การเคาะจังหวะ ส�าหรับน�าไปใช้กับอุปกรณ์ดนตรี 
อาทิ ซาวน์ดการ์ด หรือเครื่องดนตรีแบบอีเล็คทรอนิคส์ทั้งหลาย

เรื่องของไฟล์เพลงนั้น เราจะต้องท�าความคุ้นเคย เนื่องจากนับ
แต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจ�าเป็นต้องใช้ไฟล์เพลงนามสกุลต่างๆกับเครื่อง
เล่นไฟล์ ระบบสตรีมเพลงจากเครื่องเสียงประจ�าบ้าน ที่นับวันจะ
มีความก้าวหน้าไป อย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นคุณอาจจะเริ่มเล่นระบบ
ไฟล์เพลงดิจิทัลได้จากผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาส�าหรับตอบรับคุณภาพ
เสียงระดับสูง ไม่ต้องมองไปอื่นไกลครับ แค่พิจารณคุณสมบัติเครื่อง 
Bluesound ก็สามารถที่จะเล่นไฟล์เพลงได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องเก็บ
แผ่นที่นับวันจะปราศจากตู้ใส่แผ่นเพราะถูกอัดไว้เต็มพื้นที่

ยกตัวอย่างง่ายที่สุด ส�าหรับการเริ่มทดลองเล่นไฟล์เพลงในระดับ
ไฮ-เรส ออดิโอ ด้วยเครื่องประเภท All-in-One อย่าง Bluesound 
PULSE 2 ที่ออกแบบมาให้สามารถสตรีมเพลงระดับไฟล์เพลงพื้นฐาน
จนถึงไฟล์ 24 บิท/192 กิโลเฮิทซ์ ในรูปแบบขนาดเล็กที่ประกอบด้วย
ล�าโพงและภาคขยายอย่างครบถ้วน สามารถสตรีมเพลงมาฟังได้จาก
สมาร์ทโฟน Tidal, Apple Music, Joox, Tune In Radio

ฟังเพลงคอมพิวเตอร์จากแหล่งเก็บข้อมูล NAS แม้แต่ Thumb 
Drive ที่เราบันทึกเพลงเอาไว้ก็ได้

การควบคุมเครื่องนั้น แค่โหลดแอพพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนหรือ
แทบ็เล็ทได้ทัง้ iOS Android Windows ก็แสนจะสะดวกสบายอย่างมาก

ส่วนผู้ที่มีระบบเสียงทั้งซิสเต็มอยู่แล้ว ก็สามารถเลือกเครื่อง 
Bluesound NODE 2 ไปต่อเข้ากับซิสเต็มดั้งเดิมได้เลย การท�างาน
ก็ครบถ้วนตามที่ต้องการทุกอย่าง ก็เป็นอีกวิถีทางหนึ่งที่สามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้กับเครื่องเสียงทั่วไปได้ในทันที

ยงัมอีกีหลายเส้นทางทีเ่ลอืกได้ เพราะระบบวธิกีารของ Bluesound 
นั้น สามารถน�าแผ่นซีดีมาถ่ายข้อมูลลงในเครื่องรุ่น VAULT เพื่อเก็บ
เอาแผ่นซีดีไว้ในคอลเล็คชัน แล้วก็หันมาฟังเพลงจากระบบไฟล์เพลง 
รายละเอียดสูงได้ทันที

นี่คือกรรมวิธีการเล่นเพลงในยุคใหม่ที่อ�านวยความสะดวกสบายยิ่ง
ขึ้นกว่าเดิม โดยเหตุนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านที่ยังสองจิตสองใจ หัน
มาศึกษาเรื่องไฟล์เพลง แล้วเลือกสักรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถเข้าถึง
ดนตรีตามใจปรารถนา เพราะยุคนี้ตั้งแต่เริ่มต้นการบันทึกเสียงจนถึง
ห้องฟังเพลง ล้วนเป็นวิถีของไฟล์เพลงทั้งสิ้นครับ 
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เปดตัวกันไปแล้วนะครับ กับ NAD Classic                                                            
Series รุ่นใหม่อย่ำงยิ่งใหญ่ไปสำมรุ่น ซึ่ง

เรียกได้ว่ำในซีรีส์ใหม่นี้มีกำรเปลี่ยนแปลง
มำกมำยเยอะแยะไปหมด ไม่ว่ำจะเป็นดีไซน์ 
ภำคขยำย กำรท�ำงำนระบบใหม่ Class-D                                                           
Hypex Q ทีใ่ห้กำรตอบสนองรำบเรยีบสดุยอด,  
ไปจนถงึรปูร่ำงหน้ำตำทีด่เูรยีบหร ูสวยงำมขึน้          
กำรปรบัแต่งทีม่หีน้ำจอ LCD ทำงด้ำนหน้ำที่                                                                         
งดงำม และด้ำนหลงัทีท่�ำให้หลำยๆคนอึง้กค็อื 
กำรกลับมำอีกครั้งของภำค Phono นั่นเอง

ซึ่งกับค�ำว่ำภำคโฟโนนั้น นักเล่นรุ่นเก่ำ  
เหลำเหย่เช่นผูเ้ขยีนกค็งพอรูจ้กักนัด ีแต่ทนีีก้บั
นกัเล่นรุน่ใหม่ไฟแรงล่ะ รูจ้กักนัดกีบัช่องทีว่่ำนี้
แล้วหรือยัง โดยเฉพำะแฟนำนุแฟนรุ่นเยำว์ที่
เพิ่งมำเล่นเครื่องเสียงกันไม่นำนมำนี้อำจจะ                     
สงสยักนั เพรำะช่องทีว่่ำนีห้ำยไปจำกอนิตเิกรตเตด                                                                   
แอมป์ NAD มำร่วม 20 ปีได้เลยทีเดียว

อะไรคือ Phono

Phono มำจำกค�ำเตม็ๆว่ำ Phonograph ครบั 
อันค�ำว่ำโฟโนกรำฟนี้ คือชื่อเรียกแบบโบรำณ 
และเป็นทำงกำรของ “เครื่องเล่นแผ่นเสียง”                                                              

มุมมือใหม่

เ มื่ อ ภ า ค  P h o n o  ก ลั บ ม า ใ น  N A D
■ อธิวัฒน

นีเ่อง โดยค�ำนีห้ลงัๆไม่ค่อยมคีนเรยีกกนัเท่ำไหร่ 
เพรำะจะไปเรยีก LP บ้ำง Vinyl บ้ำง Record 
Player บ้ำง ท�ำให้โฟโนกรำฟนัน้ค่อยๆหำยไป 
แต่พวกเครือ่งเสยีงนีเ่ขำกย็งัใช้กนัอยูเ่ป็นส่วน
ใหญ่นะครับ (บำงยี่ห้อมีเรียกให้งงเป็นอย่ำง
อื่น เช่น Disc เฉยๆก็มี) 

และอย่ำงทีว่่ำช่องโฟโนนัน้ กต้็องมไีว้ต่อกบั
เครือ่งเล่นแผ่นเสยีงเป็นหลกัครบั ซึง่ทรำบกนั
ดว่ีำภำยในระยะเวลำสองสำมปีให้หลังมำนี ่ยอด
ขำยทั่วโลกของแผ่นเสียงนั้นเพิ่มขึ้นอย่ำงน่ำ
อศัจรรย์ จนท�ำให้ผูค้นเกิดควำมสนใจทีจ่ะกลับ
มำเล่นเครือ่งเล่นแผ่นเสยีงกนัยกใหญ่ ผูผ้ลติ                                                           
กห็นัมำท�ำเครือ่งเล่นแผ่นเสยีงออกมำขำยกนัมำก
มำยจรงิๆแทบทกุยีห้่อ ทกุเกรด ทกุระดบัรำคำ ตัง้แต่
รำคำหลกัพนั ยนัหลกัล้ำน ส่วนแผ่นเสยีงเดีย๋วนีก้็                                                                         
ออกมำขำยกันมำกมำย ศิลปนใหม่ๆทุกค่ำย 
ทกุแนว เดีย๋วนีเ้วลำออกอลับมัใหม่ (ควำมจรงิ
ค�ำว่ำอลับมักม็ำจำกลกัษณะของซองแผ่นเสยีง
ที่เหมือนอัลบัมรูป) ก็ออกมำเป็นแผ่นเสียง
แทบจะในทันทีที่มีฟอร์แมทอื่นๆออกมำแล้ว

ด้วยควำมนยิมแบบนี ้ผูผ้ลติเครือ่งเสยีงจงึ
หนัมำใส่ภำคโฟโนในอนิตเิกรตเตด แอมป์ ของ

ตัวเองเหมือนที่เคยท�ำมำในอดีตอีกครั้งครับ

แล้วภาคโฟโนมันเคยหายไปไหน

รำวๆ 20 ปีก่อน ตอนที่เครื่องเล่นซีดีเริ่ม
ได้รบัควำมนยิมเรือ่ยๆ จนกลำยเป็นฟอร์แมท                                                
มำตรฐำนนัน้ ควำมนยิมในเครือ่งเล่นแผ่นเสยีงก็         
ถดถอยลงไปมำก (แต่ไม่ถึงกับตำย) ผู้คนเริ่ม                                  
มีกำรบ่น ว่ำกำรมีภำคโฟโนซึ่งเอำไว้เล่น
แผ่นเสียงนั้น ไม่มีประโยชน์ ท�ำให้เสียช่อง
ต่อไปช่องหนึ่ง เพรำะไม่มีใครต่อเครื่องเล่น
แผ่นเสียงกันแล้ว ที่ส�ำคัญภำคโฟโนนั้นถ้ำจะ
ท�ำให้ออกมำดี ต้องใช้อุปกรณ์เกรดดีมำรำคำ
ท�ำให้ต้นทุนแพงขึ้น ดังนั้นกำรตัดออกไป ก็
ท�ำให้สำมำรถขำยเครื่องในรำคำที่เหมำะสม
กว่ำ เพรำะไม่จ�ำเป็นต้องมีส่วนที่ลูกค้ำส่วน
ใหญ่ไม่ได้เล่น ส่วนใครที่จะเล่นก็ซื้อภำคโฟโน
แยกไปเล่นกันเองดีกว่ำนั่นเอง

จนมำถงึวนันี ้วนัทีค่วำมนยิมในแผ่นเสยีง
กลับมำอีก ผู้ผลิตที่เห็นควำมส�ำคัญและอยำก 
ให้ลูกค้ำได้เล่นอย่ำงง่ำยและสะดวก ก็จึงเอำ
ภำคโฟโนกลับมำใส่ให้ในอินติเกรตเตด แอมป์.                       
อีกครั้ง อย่ำง NAD เป็นต้น
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เงียบ และเสียงรบกวนต�่ำที่สุดเท่ำที่จะเป็นไป
ได้ ภำคโฟโนไม่ดีเสียงจะซ่ำ มีกำรกวน ไม่สงัด 
บำงทีถึงกับมีสัญญำณวิทยุเข้ำมำเลยก็มี 

และนอกจำกเงียบแล้ว กำรปรับค่ำ RIAA 
ก็ต้องท�ำให้เที่ยงตรง มิฉะนั้นจะเกิดควำมผิด
เพีย้นในแง่คณุภำพเสียง บคุลิกเสียงของแต่ละ
ภำคโฟโนจึงต่ำงกันที่ตรงนี้ แอมป์บำงตัวนั้น
โทนเสียงภำค Line กับภำคโฟโนต่ำงกันแบบ
นุ่มกับใส หรือภำคซีดี ดีดี๊ดี แต่ภำคโฟโนไม่ได้.
เรื่องกันไปเลยก็เคยเจอมำแล้วครับ

หัวเข็มกับภาคโฟโน

หัวเข็มที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ ผมขอแบ่ง
เป็นตำมควำมแรงของสัญญำณขำออก คือ

1. MM - Moving Magnet ควำมแรง
สัญญำณขำออกประมำณ 3-5 MV

2. MC High เป็นหัวเข็ม Moving Coil ที่
ให้ควำมแรงสัญญำณเท่ำกับหรือเบำกว่ำ MM 
นิดหน่อย เฉลี่ยคือ 1.0-2.5 MV 

3. MC Low เป็นหัวเข็ม MC ที่ให้ควำม
แรงสญัญำณต�ำ่ ระดบัต�ำ่กว่ำ 1 MV เช่น 0.3 MV

(ส�ำหรบัรำยละเอยีดกำรท�ำงำนของหัวเขม็
สองชนิดนี้ ไว้วันหลังค่อยว่ำกันครับ) 

ภำคโฟโนพืน้ฐำนทัว่ไป (หรอืทีร่ะบวุ่ำ ภำค
โฟโน เอ็มเอ็ม) จะสำมำรถใช้งำนได้กับหัวเข็ม                                              
เอ็มเอ็ม และเอ็มซี ไฮ เป็นหลักอย่ำงไม่มี
ปัญหำ แต่จะเบำเกนิไปส�ำหรบัหวัเขม็เอม็ซ ีโลว์ 
ส่วนใหญ่ หรอืหวัเขม็เอม็ซ ีโลว์ บำงรุน่อำจจะมี
สัญญำณออกสูงอีกสักนิด เช่น 0.9 MV ก็อำจ
จะพอเล่นได้แต่ต้องเร่งเสียงมำกกว่ำปกติซึ่งก็
อำจจะมีเสียงซ่ำมำกเกินไปฟังไม่ดี 

เรำจงึมีภำคโฟโนทีส่ำมำรถเล่นได้ทัง้เอม็เอม็                                                                                
และเอ็มซี ตำมแต่จะเลือกได้ ซึ่งส่วนใหญ่ภำค
โฟโนแยกชิน้จะมใีห้เลอืกได้ แต่กบัภำคโฟโนใน           
ตวัอนิตเิกรตเตด แอมป์ อย่ำง NAD Classic Series                                                         
ใหม่นีจ้ะเล่นได้เฉพำะกับหัวเขม็เอม็เอม็เท่ำนัน้

เล่นเอ็มซีในช่องเอ็มเอ็ม

แล้วถ้ำภำคโฟโนของเรำเป็นแต่เอ็มเอ็ม 
วนัหลงัอยำกจะเล่นหวัเขม็เอม็ซใีนแอมป์ทีม่แีต่
ภำคโฟโน เอ็มเอ็ม ล่ะท�ำได้ไหม?

ท�ำได้ครับ แถมเป็นวิธีที่นักเล่นที่จริงจัง
ชอบด้วย นั่นคือ เรำสำมำรถหำอุปกรณ์ที่
เรียกว่ำ Step Up Transformer มำเสริม ซึ่ง
อุปกรณ์ท่ีว่ำนี้ เป็นเหมือนหม้อแปลงท�ำงำน
แบบ Passive คอืไม่ต้องต่อไฟ เรำเอำสเตพ็อพั 
ทรำนส์ฟอร์เมอร์มำเสริมคั่นระหว่ำงเครื่อง

หน้าที่ของภาคโฟโน

ภำคโฟโนนัน้จรงิๆแล้วท�ำหน้ำทีส่องอย่ำง
1. ขยำยควำมแรงของสญัญำณจำกหวัเขม็ 

เพรำะสัญญำณจำกหัวเข็มน้ันเบำกว่ำซีดีเป็น
หลำยเท่ำ ถ้ำต่อเครือ่งเล่นแผ่นเสยีงเข้ำช่องซดีี 
เสยีงจะเบำหงมิๆฟังไม่ได้ยนิ ภำคโฟโนจงึต้อง
มำช่วยขยำยเกนสัญญำณเสียงจำกแผ่นเสียง                                              
ให้ดังขึ้นมำในระดับ Line Level ก่อน 

2. ปรับแต่งเสียงจำกแผ่นเสียงให้ได้ตำม
สเปคทีก่�ำหนด เพรำะแผ่นเสยีงแอลพทีีค่ดิค้น
กันมำเมื่อ 60 ปีก่อนนั้น วิธีกำรที่จะท�ำให้จุ
เพลงลงไปในหนึ่งหน้ำให้ได้เยอะที่สุดนั้นต้อง
ท�ำกำรลดควำมถี่ต�่ำลง แล้วยกควำมถี่เสียง
แหลมขึน้ เพือ่ให้ร่องเสยีงเลก็ลงจะได้ใส่เพลง
เยอะๆ ดงันัน้เมือ่เอำมำเล่นกลบั ภำคโฟโนจะ
ท�ำหน้ำทีเ่หมอืนอคีวอไลเซอร์แบบกลบักนั คอื 
ยกควำมถีต่�ำ่ขึน้และลดควำมถีแ่หลมลง ท�ำให้.
เสียงออกมำรำบเรียบแบบเสียงปกติที่เรำฟัง
กนั โดยหลกักำรยกมำตรฐำนทีใ่ช้อยู ่ เขำเรยีก
กนัว่ำ RIAA ซ่ึงเป็นค่ำมำตรฐำนของภำคโฟโน  
ปัจจุบัน ดังนั้นหำกเอำเครื่องเล่นแผ่นเสียง                                               
ไปต่อเข้ำช่องซีด ีนอกจำกจะให้เสยีงเบำหงมิๆ
แล้ว เสยีงยงัจะออกมำแต่เสยีงแหลมดงัซบิๆฟัง
ไม่ได้นัน่เอง ในทำงกลบักนั หำกเอำซดีมีำต่อเข้ำ
ทีภ่ำคโฟโนเสยีงกอ็ำจจะดงัตมูจนล�ำโพงขำดได้

ดังนั้น เรำจะเห็นว่ำภำคโฟโนนั้นมีควำม
จ�ำเป็นส�ำหรบักำรทีเ่รำจะเล่นแผ่นเสยีง กล่ำวคือ
แอมป์ของเรำจะเป็นปรแีอมป์หรอือนิตเิกรตเตด                                            
แอมป์ นัน้ ต้องมช่ีองโฟโนถงึจะเล่นแผ่นเสยีงได้.                                       
ส่วนแอมป์หรอืปรแีอมป์ทีไ่ม่มภีำคโฟโน เรำจะ
เรยีกว่ำ Line Amp. หำกจะเล่นเครือ่งเล่นแผ่นเสยีง                                                                 
ก็ต้องหำภำคโฟโนแยกชิ้นมำเล่นด้วยนั่นเอง

ภาคโฟโนไม่ใช่ดีเหมือนกันหมด

ถ้ำเรำอ่ำนบททดสอบส่วนใหญ่ ภำคโฟโน
นัน้จะถกูแยกออกมำวเิครำะห์เป็นพเิศษ เพรำะ
ว่ำเป็นภำคที่ท�ำออกมำให้ดีได้ยำก ชิ้นส่วน    
องค์ประกอบต้องมีควำมถูกต้องเที่ยงตรงสูง
มำก เพรำะสัญญำณจำกหัวเข็มน้ันเบำ และ
ต้องถูกขยำยสูงมำก จึงพร้อมต่อกำรรบกวน
ทกุรปูแบบเป็นปกต ิกำรจดัค่ำ RIAA เองกต้็อง
มคีวำมเทีย่งตรง คอืพอยกชดเชยกนัแล้ว กำร
ตอบสนองต้องแฟล็ทและรำบเรียบที่สุด จึง
ไม่แปลกที่เรำจะเห็นภำคโฟโนแยกชิ้นแบบ                                                
ไฮ-เอ็นด์บำงตวั รำคำหลำยแสนบำท เป็นล้ำนกม็ี

ดังนั้น ภำคโฟโนที่ดีควรมีสิ่งส�ำคัญคือ 

เล่นแผ่นเสียงกับภำคโฟโน ตัวสเต็พอัพจะท�ำ
หน้ำที่ขยำยสัญญำณเสียงจำกหัวเข็มเอ็มซีข้ึน
มำให้แรงเท่ำกับหัวเข็มเอ็มเอ็มนั่นเอง 

ซึ่งจำกกำรขยำยหัวเข็มด ้วยหลักกำร
หม้อแปลง (ภำยในเป็นขดลวด) นี้ นักเล่นท่ี
จรงิจงัเชือ่ว่ำ ให้คณุภำพเสยีงทีด่กีว่ำภำคขยำย
เอม็ซแีบบเลอืกได้ทีอ่ยูใ่นตวัแอมป์ทัว่ๆไป ทีใ่ช้.
หลกักำรขยำยเกนแบบอเีลค็ทรอนคิส์ไม่มำกก็
น้อย แถมนักเล่นยังนิยมที่จะเอำมำจูนเสียง 
หรอืมำแมท็ช์กบัหวัเขม็เพือ่ให้ได้คณุภำพเสยีง
ให้ดีที่สุดกันอีกต่อหนึ่งด้วยสเต็พอัพเกรดดีๆ
นั้น รำคำหลำยหมื่นจนถึงเป็นแสนก็มีครับ

เครื่องเล่นแผ่นเสียง
แบบมีภาคโฟโนในตัว

อย่ำงไรกต็ำม พกัหลงัๆเครือ่งเล่นแผ่นเสยีง                                                                                
แบบรำคำประหยัด ที่เน้นควำมสะดวก เน้น 
นักเล่นที่ไม่ต้องกำรยุ่งยำกนั้น ก็จะมีอยู่บำง
รุ่นที่มีภำคโฟโนขยำยสัญญำณมำในตัวแล้ว 
เครื่องเล่นแบบนี้ สำมำรถเอำมำต่อเข้ำช่อง
ไลน์ หรือช่องซีดีได้เลย ก็ต้องตรวจสอบดูครับ 
เพรำะหำกเอำสัญญำณที่ผ่ำนภำคโฟโนในตัว                             
แล้ว มำต่อเข้ำช่องโฟโนอีกรอบ เสียงก็จะ
เหมือนต่อซีดีเข้ำช่องโฟโนแหละครับ ดังลั่น
และบวมเบลอร์มีแต่เบสส์ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว 
ผมไม่ค่อยเชียร์ให้เล่นเครื่องประเภทน้ีครับ 
หรือถ้ำจะเล่น เลือกที่สำมำรถ Bypass วงจร                         
ภำคโฟโนในตัวแล้วมำใช้ภำคโฟโนในแอมป์.           
ของเรำจะดีกว่ำครับ

โดยเฉพำะแอมป์ทีเ่ก่งฉกำจเรือ่งภำคโฟโน                                             
มำนำนอย่ำง NAD นั้น บอกได้เลยว่ำไม่
ธรรมดำครบั เพรำะแต่ไหนแต่ไรมำ ภำคโฟโน
ของ NAD นั้น ขึ้นชื่อลือชำว่ำมีดี มีเด็ด และ
ให้เสียงดอีย่ำงไม่น่ำเชือ่มำตัง้แต่ยคุ 3020 เมือ่ 
40 ปีก่อนแล้วนั่นเทียวละครับ
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เมื่อฉบับที่แล้ว ผมได้ท�าการทดสอบ NAD 
Classic Series ใหม่ล่าสดุตวัทอ็ป คอื NAD 

C 388 ไปด้วยความประทับใจ จึงเกิดมีความ
รู้สึกอยากจะรู้ประสิทธิภาพในตัวเร่ิมต้นของ   
ซีรีส์นี้บ้างว่าจะให้คุณภาพเสียงเป็นอย่างไร
บ้าง จงึได้ขอยมืมาท�าการทดสอบกนัหนึง่เดอืน
เต็มๆเลยทีเดียว

NAD C 338 เป็นอินติเกรตเตด แอมป์.     
รุ่นเล็กสุดในซีรีส์นี้ ด้วยราคาที่สองหมื่นนิดๆ 
เทียบกับเมื่อเห็นฟเจอร์ที่ติดมากับเครื่องแล้ว 
ก็ต้องบอกว่ามีความครบครันต่อทุกความ
ต้องการของการเล่นเคร่ืองเสียงในปัจจุบัน
อย่างไม่น่าเชื่อ โดยเป็นแอมป์ที่ให้ก�าลังขับ                                                               
พอเหมาะพอควรที่ 50 วัตต์ต่อข้าง ที่ 8 โอห์ม 
ท�างานด้วยหลักการ Hybrid Digital ที่แนะน�า
กันมาตั้งแต่ D 3020 ที่โด่งดัง โดยการท�างาน
ของแอมป์ไฮบรดิ ดจิทิลันัน้ กค็อืการผสมผสาน                                                
ระหว่างภาคปรีแอมป์แบบอะนาล็อก ที่ท�าให้.

N A D  C  3 3 8
อิ น ติ เ ก ร ต เ ต ด  แ อ ม ป  ที่ ค ร บ เ ค รื่ อ ง ที่ สุ ด

  ■ อธิวัฒน

สามารถรับอินพุทอะนาล็อกจากช่อง Line In                                                            
และ Phono ส�าหรับเครื่องเล่นแผ่นเสียง
ได้ ผนวกกับภาคขยายแบบ Class-D Digital                                                     
Hypex UCD ที่ ได ้รับการปรับแต ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยวิศวกร NAD อีกต่อ ท�าให้.
ได้แอมป์ที่ท�างานอย่างน่าทึ่ง ไม่ว่าจะมีระดับ
ความเพี้ยน THD ที่ต�่ามากจนวัดไม่ได้, ความ
ร้อนต�่ามากจนไม่ต้องมีช่องระบายอากาศทาง
ด้านบนให้ฝุน่ลงไปสะสม, ภาคขยายทีใ่ห้ก�าลงั
ส�ารองไปได้สูงถึง 160 วัตต์ และพีคไปได้ถึง 
300 วัตต์แบบชั่วครู่เลยทีเดียว

และนอกจากสเปคภาคขยายทีเ่ป็นเลศิแล้ว 
จดุเด่นที ่NAD C 338 ให้มานัน้ ผมว่าน่าจะเป็น
สิ่งที่เราไม่เคยเห็นจากอินติเกรตเตด แอมป์.                                                      
ระดบัราคานีม้าก่อน เพราะนีเ่ป็นแอมป์เครือ่ง
แรกที่มีการน�าเอา Google Chromecast 
Audio บรรจุไว้ในเครื่อง!

ส�าหรับท่านที่ไม่คุ ้นกับ Chromecast 

Audio นั้น ก็ขอแนะน�ากันก่อนว่า มันคือ
อุปกรณ์ที่ทาง Google คิดค้นออกมา เพื่อให้.
เราสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพในเล่น Network 
Audio ได้นั่นเอง โดย Chromecast จะท�า
หน้าที่ในการเป็นตัวเชื่อมระบบอินเตอร์เน็ท
ในบ้าน, แอพในการเล่นระบบเพลงเน็ทเวิร์ค
และสตรมีมงิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Tidal หรอืเล่น
เพลงจากระบบ Harddisk/NAS ทีเ่กบ็ไว้ในบ้าน
ได้ โดยปกตอิปุกรณ์นีน้ัน้ เราต้องซือ้เพือ่น�ามา
ใช้งานในระบบ แต่กบั NAD นัน้น�ามนัมาบรรจุ
ไว้ในเครือ่งให้เลย ท�าให้ NAD C 338 นัน้ มขีดี
ความสามารถในการเล่นเน็ทเวิร์ค ออดิโอ ได้.                               
เหมือนกับรุ่นใหญ่อย่าง C 388 โดยไม่จ�าเป็น
ต้องใส่หรืออัพเกรด BluOS MDC แต่อย่างใด

เพราะเนื่องจากเป็นรุ่นเล็ก และมีขนาด
ที่บางมาก NAD C 338 นั้นจึงไม่สามารถ
ที่จะอัพเกรดเปลี่ยนบอร์ด MDC ได้เหมือน
รุ่นพี่ๆ แต่อย่างที่เรียนไว้ครับ เขาได้ท�าการ
ใส่ Chromecast Audio ไว้ให้แล้ว ดังนั้นขีด
ความสามารถของการเล่นเน็ทเวิร์ค ออดิโอ 
จึงท�าได้ทัดเทียมรุ่นพี่ เพียงแต่ความต่างคือ 
แอพพลิเคชันในการเลือกหรือคอนโทรลเพลง
นัน้ เราจะต้องไปหาดาวน์โหลดมาลงมอืถอืของ
เราเอง ไม่สามารถใช้ BluOS ในการควบคุม
ได้ แต่แอพที่น�ามาคอนโทรลนั้น ก็สามารถหา
มาเล่นได้ไม่ยาก อย่าง Tidal นั้น ตัวแอพของ
เขาเองก็จะสามารถลิงค์มาเข้า Chromecast 
ได้ทันที ในขณะที่ทางด้านเน็ทเวิร์ค ออดิโอ 
นั้น แอพอย่าง Bubble UpnP ก็สามารถที่จะ
ดึงเพลงจากฮาร์ดดิสค์ในบ้านของเรามาเล่น     
ได้อย่างสะดวกและง่ายดายเช่นกัน 

และนอกจากจะมี Chromecast Audio ไว้.
เล่นสตรีมมิง เน็ทเวิร์ค ออดิโอแล้ว NAD C 
338 ก็ยังสามารถที่จะรับสัญญาณ Bluetooth 
AptX ได้โดยตรง มีอินพุท Line In ส�าหรับต่อ
เครื่องจูนเนอร์ มีช่อง Phono MM ส�าหรับ
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เล่นกับเครื่องเล่นแผ่นเสียง มีช่อง Digital 
Input ทั้ง Optical/Coaxial มาให้ถึงอย่าง
ละสองชุด เอาไว้ต่อกับแหล่งโพรแกรมดิจิทัล
ภายนอกได้โดยตรง 

เรียกว่าครบจนไม่รู้จะครบยังไงกับความ
ต้องการของนกัเล่นในปัจจบุนัแล้วจรงิๆสเิอ้า!

การใช้งาน

การต่อและเซ็ทอัพเครื่องนั้น อาจจะท�าให้.
หลายคนกลวั แต่ผมบอกเลยว่าการตัง้ค่าต่างๆ
ของเครื่องในตอนแรกนั้น ง่ายยิ่งกว่าปอก
กล้วยเข้าปากซะอีก เมื่อท�าการเซ็ทอัพนั้นเรา
ก็ต้องทราบก่อนว่า หากอยากจะเล่นเน็ทเวิร์ค 
ออดิโอ จาก Chromecast นั้น เราก็ต้อง
มีระบบอินเตอร์เน็ท ไว-ไฟ แบบไร้สายรออยู่
ก่อนแล้วนะครบั เพราะ C 338 นัน้จะไม่มช่ีอง 
LAN มาให้ ดังนั้นการต่อเชื่อมต้องเป็นแบบ                                            
ไร้สายเท่านั้น (รวมถึงไม่มีช่อง USB Type B 
ส�าหรับรับสัญญาณดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์มา
ให้ด้วย เพราะในเมื่อสามารถสตรีมผ่านเน็ท
เวร์ิคได้ กไ็ม่จ�าเป็นต้องลากสาย USB ล่ะครบั) 

ซึง่การเซท็อพัต่างๆนัน้ ไม่ได้ยากอะไรเลย
ครบั ท�าตามขัน้ตอน เปิดคูม่อืตามเป็นสเตพ็ๆ
ไป แล้วกจ็ะได้เองแบบง่ายๆภายในเวลาไม่เกนิ 
15 นาที ซึ่งหากติดตรงไหน ให้เจ้าหน้าที่ของ
เราแนะน�าท่านได้ครับ ไม่ยาก

โดยหลักๆ แอพที่ท ่านจะต ้องมีก็คือ 
Google Home เอาไว้เซ็ทอัพ เชื่อมต่อ Chro-
mecast เข้ากบัระบบเนท็เวร์ิคของบ้าน, Tidal 
หากท่านต้องการฟังเพลงออนไลน์คุณภาพ
สูง (Support Chromecast อยู่แล้ว) และ 
Bubble UpnP เอาไว้เล่นเนท็เวร์ิคครบั แค่นีก้็
ครอบคลุมแล้วครับ

ส�าหรบัการเซท็อพัอืน่กไ็ม่มอีะไรครบั ขัว้ต่อ                                                         
ล�าโพงเป็นไบน์ดิง โพสท์, สายไฟถอดออก
ได้ ด้านหน้าเครื่องไม่มีปุ่มอะไรเลย นอกจาก
เปิด-ปิดกับโวลูม และปุ่ม Bass EQ เอาไว้ยก
เสียงทุ้ม ที่น่าเสียดายหน่อยคือ ไม่มีปรับทุ้ม
แหลมมาให้ด้วย

คุณภาพเสียง 

ก่อนอื่นต้องบอกว่า NAD ซีรีส์หลังๆน่ี 
ต้องการการเบอร์น-อินนานมากเลยทีเดียว
ครับ ผมว่ามีเกิน 100 ช่ัวโมงก็ว่าได้ โดย
แรกๆแกะกล่องต่อออกมาน้ัน เสียงทึบและ
ทู่มากครับ ถ้าไม่อดทน อาจจะถอดใจได้เลย 

เพราะมันฟังดไูม่มอีะไรในกอไผ่เลย ต้องปล่อย
ใช้งานไปเรือ่ยๆสักพกัใหญ่ๆ เสียงถึงจะเริม่มา
ครับ นอกจากนั้นแล้ว ผมยังพบว่าแม้จะเป็น
แอมป์ ดิจิทัล แต่เขาก็ชอบให้อุ่นเครื่องก่อน
ฟังจริงจังนะครับ ผมพบว่าเปิดเครื่องแรกๆ 
เสียงก็จะทึบๆจืดๆหน่อย แต่พอพ้นไปสัก 30 
นาที เสียงมันจะออกมาครบเลย โดยเฉพาะ
ด้านแหลม 

ผมลอง NAD C 338 กับซสิเตม็หลักๆสอง
ซิสเต็ม ซิสเต็มแรกเป็นล�าโพงส่วนตัว ความไว
สงูเกอืบ 100 ดบี ีเป็นล�าโพงตูเ้ปิด กลางแหลม
เป็นระบบฮอร์น โดยความบ้าบิน่ คอื เอา NAD 
C 338 ไปแทนชดุปร/ีเพาเวอร์-แอมป์หลอด ที่

มรีาคารวมกนัแพงกว่า C 338 อยูห่ลายเท่าตวั 
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับ เสียงที่ C 338 ให้ออก
มานั้น มีความหนานุ่มมากกว่าคู่แอมป์หลอด
เฉยเลย! คือฟังยังไง เสียงจาก C 338 ก็นุ่ม
กว่า หนากว่า (แอมป์หลอด EL34) แม้ความ
หวานหรอืประสทิธภิาพอืน่ๆจะเป็นรองอยู่บ้าง 
แต่นึกถึงราคาที่ C 338 ต�่ากว่าร่วม 6 เท่าตัว
นั้น ผมไม่อยากจะบ่นละครับ เพราะที่ส�าคัญ
คือ แม้จะแทนแอมป์ที่มีราคารวมกันแพงกว่า
ถึงหกเท่าตัว แต่เสียงที่ได้ยินออกมานั้น ไม่ได้.
แพ้มากมายอะไรแบบนั้นเลย ในทางกลับกัน 
C 338 กลับท�าได้ดีพอฟัดกันในหลายส่วน ไม่
ว่าจะเป็นทุ้มที่อิ่มหนานุ่มกว่า และแน่นอนว่า
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พลังเสียงที่ดีกว่า
อย่างไรก็ตาม หลังจากฟังกับล�าโพงฮอร์น        

อยูพ่กัหนึง่ ผมว่ามนัมคีวามไม่แมท็ช์กนัในบาง
อย่าง เพราะ C 338 นั้นเสียงกลางเปิด ใหญ่ 
ดีมากอยู่ ล�าโพงฮอร์นเสียงกลางก็เปิดใหญ่ดี
มากอยู่ พอมันมาเข้ากัน ผมว่าเสียงกลางมัน
เยอะไป มันพุ่ง ท�าให้ฟังนานๆแล้วมันมึนๆ
ยังไงชอบกล ผมจึงเปลี่ยนล�าโพงย้ายมาลอง
กบัล�าโพงสไตล์ร่วมสมยักนับ้าง ในทีน่ี้คึอื NHT 
Absolute Tower โดยย้ายกันไปฟังที่โชว์รูม 
Conice Central World Plaza

พอมาได้ล�าโพงสมัยใหม่เท่าน้ันแหละคุณ
เอ๋ย NAD C 338 ก็ ฉายแววความยอดเยี่ยม
ออกมาแบบอ้าปากค้างเลยคุณ

จากการทดสอบผ่านการฟัง Tidal Master 
เป็นหลัก ผมพบว่าตัวเองมีความประทับใจกับ
แอมป์ตวับางๆราคาไม่แพงตวันีเ้ป็นอย่างมาก 

ข้อหนึ่ง นี่เป็นแอมป์ก�าลัง 50 วัตต์ ตัว
บางๆทีใ่ห้เสยีงใหญ่มาก เสยีงร้องของ Diana 
Krall ในชดุใหม่ ฟังผ่าน Bluesound NODE 
เล่นจาก Tidal (ผมจ�าไม่ได้จรงิๆว่าเป็น MQA 
หรอืเปล่า) นัน้ ใหญ่โตเตม็ฝาห้องเลยครบั เป็น
เสยีงร้องทีใ่หญ่โต พอทีจ่ะท�าให้คนชอบล�าโพง
ฮอร์น ปลืม้กนัได้เลย และนอกจากจะใหญ่เตม็
ไปด้วยความอวบอิม่ เนยีน ขึน้รปู แล้ว เครือ่ง
ดนตรอีืน่ๆทีร่ายล้อมอยู ่กส็ร้างภาพวงทีโ่อ่โถง 
กว้างใหญ่ เลยขอบล�าโพงออกไปอย่างน่าอิม่เอม                                                      
ใจ น�้าเสียงโดยรวมมีความนุ่ม หนา ใหญ่ ฉ�่า 
อิ่มเอิบ ฟังสบายเป็นอย่างมาก

เรียกว่า บอกว่าก�าลังฟังแอมป์คลาสส์-ดี 
คงไม่อยากจะเชื่อ

จากนัน้ผมกฟั็งเพลงไปเรือ่ยๆหลากหลาย
รปูแบบพอ็พ, รอ็ค, คลาสสคิ, แจสส์ สลบักนัไป 
ยิ่งฟังก็ยิ่งชอบแอมป์ที่ดีนั้น จะต้องท�าตัวเป็น 
กลาง ปรบัเปลีย่นคณุภาพเสยีงไปเรือ่ยๆ ตาม
ต้นทางที่เล่นมา ในที่ C 338 ท�าได้ เมื่ออยาก
มันส์กบัรอ็ค เบสส์ กห็นกัแน่น กระชบั ทิง้ตวัดี 
เสียงกลางนั้นเปิดใหญ่ชัดเป็นจุดเด่นมากๆ
ของแอมป์ตัวนี้อยู่แล้ว ท�าให้มันเป็นแอมป์ที่
ฟังเพลงร้องดีมากๆ ฟังคลาสสิค เชมเบอร์                                         
เสียงเชลโลก็ลื่นไหล มีความอิ่ม เชลโลนี่ เจอ
เสียงแห้งๆเป็นอันจบนะ แต่กับ C 338 น่ี
ไหลลื่นมาก ให้ความเป็นธรรมชาติในน�้าเสียง
ดีมาก ผ่านตลอดเลย ส่วนเวลาฟังแจสส์นั้นก็
ถือว่าโอเคเลยครับ 

เสยีงแหลมมคีวามสภุาพนุม่นวลดมีาก ผม
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พบว่า NAD C 338 มีความแม็ทช์ในแง่เสียง
แหลมกบัล�าโพง NHT ได้ดมีากๆ ผมลองหลาย
รุ่นเลย Absolute Tower, Absolute Zero, 
Classic C-1 นี่ก็ดีมากเลยครับ (C-3 อาจจะ
ต้องไปรุ่น C 368 อัพ) ด้วยก�าลังขับ 50 วัตต์ 
ของ C 338 นั้น สามารถขับล�าโพงระดับ 86 
ดีบ ีเหล่านีผ่้านอย่างสบายๆเลย รวมถงึผมฟัง
แล้วมีความเห็นว่า ความแม็ทชิงทางน�้าเสียง                                              
ของล�าโพง NHT กับ C 338 นั้น เป็นคู่หูที่
เหมาะมาก มากแบบฟังแล้วลุกไม่ขึ้นเลย 
สงัเกตได้ว่าตอนทีผ่มไปนัง่ฟังนัน้ เวลาผ่านไป
ร่วมสามชัว่โมงแบบไม่รูส้กึตวัเลย คอืผมมองว่า
ความโปร่งใสชดัเบสส์เกบ็ตวัเรว็ของ NHT นัน้ 

พอมาเจอกบัความหนานุม่ เบสส์อิม่ และก�าลงั
ส�ารองดีๆ จาก C 338 เข้าไปแล้ว มนัเยีย่มมาก 
โดยเฉพาะ Absolute Tower นีผ่มว่าเหมาะสุด
เลย (ถ้าอยากได้เสียงแบบครบเครื่องนะครับ) 

กลับมาทดลองกันอีกระบบต่อ หลังจาก
ปล่อยให้เบอร์นไปจนครบเวลาแล้ว ผมก็กลับ
มาลองภาคโฟโนของ C 338 กันต่อ จากเครือ่ง
เล่นแผ่นเสียงราคาไม่แพงของ Dual หัวเข็ม 
MM ระดับกลางๆของ Nagaoka MP150 
เสยีงทีไ่ด้ มคีวามอบอุน่นุม่นวลดมีาก พืน้เสยีง
เงียบสงัดดีแท้ เบสส์อิ่มหนานุ่ม ปลายเสียง
แหลมออกค่อนข้างจะราบเรียบดีครับ

การใช้งานทางด้านแอพอย่างที่เรียนครับ

ว่า แอพคนกลางในการใช้งานนั้น ท�างานกัน
ได้ดีกันมากแล้ว อย่าง Bubble UPNP นั้น 
เรียกหา NAS ได้ไวมาก การเล่นก็เสถียรดี 
การเลือกเพลงในระบบ Library ก็มาตรฐานดี
ไม่มีปัญหาอันใด 

การใช้งานบลูทูธท�าได้ดีครับ บางครั้งเรา
ขี้เกียจเชื่อม หรือใช้งานแอพที่ไม่ซัพพอร์ท 
Chromecast (เช่น Apple Music) เรากส็ามารถ                                                        
ทีจ่ะส่งเพลงจากมอืถอืเราเข้าไปผ่านทางบลทูธู                                                         
ได้เลย คณุภาพเสยีงจากบลทูธูกอ็ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี
มากครับ เพียงแต่เท่าที่ใช้งาน พบว่าหากเรา
ท�าการเชื่อม Chromecast อยู่ แล้วมีการสลับ
มาบลูทูธนั้น อาจจะมีการติดขัด หรือควานหา
กนัไม่เจอบ้าง เพราะ Chormecast และบลทูธู                                               
เขาจะแชร์อินพุทเดียวกัน คือช่อง Wi-Fi/ 
Bluetooth นั่นเอง ซึ่งวิธีแก้ที่ง่ายๆคือ ปิด
เครื่อง Main Power ทางด้านหลัง แล้วเปิด
ใหม่ก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกตคิรบั 

สรุป

การได้ทดสอบ C 338 นั้นได้สอนอะไร
ผมหลายอย่างเลยครับ โดยเฉพาะในเร่ือง           
การแม็ทชิงทางน�้าเสียง ว่าหากเราสามารถ
แมท็ช์สไตล์เสยีงของแอมป์กบัล�าโพงให้เข้ากนั
ให้ดไีด้นัน้ มนัจะช่วยผลกัดนัคณุภาพเสยีงออก
ไปได้ดกีว่าทีเ่ราคาดมากมาย พอๆกับทีจ่ะบอก
ว่า หากเราฟังซิสเต็มใดซิสเต็มหนึ่งแล้ว รู้สึก
ไม่ชอบ รู้สึกมันมีอะไรแปลกที่เราไม่ปิ๊ง ก็อย่า
เพิ่งโทษระบบไปทั้งหมด บางครั้งหากได้ความ
แม็ทช์ขึ้นมาจริงๆแล้ว เราก็อาจจะได้ส่ิงท่ีดี
เกินกว่าที่เราคาดไว้มาก

NAD C 338 ก็เช่นกัน เมื่อมันได้รับการ
แม็ทช์กับล�าโพงที่เข้ากันดีมากๆแล้ว นี่คือ 
แอมป์ระดับ Super Best Buy สุดคุ้มค่า ที่ให้.
เสียงที่ดี ฟังดีได้ทั้งแบบจริงจังและผ่อนคลาย 
และที่ส�าคัญ มันตอบสนองต่อการใช้งานท่ี
ครอบคลุมทุกความต้องการของนักเล่นในวัน
นี้อย่างครบแบบสุดๆ คุณคิดดู แอมป์หนึ่งตัว 
ก�าลงัขบั 50 วตัต์ พคีได้ 300 วตัต์ อนิพทุเพียบ 
เล่นเน็ทเวิร์คได้, บลูทูธได้ ใช้เป็น DAC ได้.                                                                         
โฟโนเล่นแผ่นเสียงก็ได้ ตัวเดียวจบจริงๆ
ใช้งานกันไปยาวๆ เสียงก็ดี ใช้งานก็สะดวก 
เบ็ดเสร็จ สิริรวมทั้งหมดสองหมื่นต้นๆแค่นี้ 
คุณจะไปหาได้จากที่ไหนอีก

นอกจาก NAD ล่ะครับ?
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In-houseTest

สวัสดีท่านผู ้อ่านอีกคร้ังครับ ฉบับน้ีมา
พบกันในคอลัมน์ In-House Test โดย

ในคอลัมน์นี้ผมได้รับมอบหมายให้ทดสอบ
สินค้าตัวล่าสุด เรียกได้ว่าเป็นท่ีสุดของไลน์ 
Masters Series นั่นคือ NAD M32 ซ่ึงผม                    
ได้มีโอกาสได้ฟังเสียงคร่าวๆตอนกลางปี.                                        
ก่อนที่ฮ่องกง ตอนไปประชุมประจ�าปีของ 
NAD น�้าเสียงยังติดหู ติดใจน�้าเสียงที่ได้ยิน
ตอนนั้น ทั้งที่ยังเป็นเครื่องโพรโตไทท์อยู่เลย 
ตอนนั้นเดมโมด้วยล�าโพง PSB Imagine                   
T3 ด้วยน�้าเสียงที่มวลเสียง ละเอียด ใส                                               
กระจ่าง ระดับไมโครของตัวโน้ตนั่นเลย จน
กระทั่งต้นปีที่ผ่านมาสินค้าตัวทดสอบได้ถูกส่ง
มา และไม่รอช้าที่ผมก็ได้โอกาสรับมาทดสอบ 

เพ่ือท่านผู้อ่านจะได้รับทราบแนวเสียงคร่าวๆ
ก่อนไปฟังตัวจริงที่โชว์รูมกันต่อไป 

ในไลน์มาสเตอร์ส ซีรีส์ นี้ถือก�าเนิดมา
เกือบสิบปีแล้วเห็นจะได้ โดยตัวแรกที่เป็น    
อนิตเิกรตเตด แอมป์ จะเป็นโมเดล M3 ทีเ่ป็น
ไฮ-เอ็นด์ แอมปลิไฟเออร์ ขนาด 180+180 
Wrms. เลยทีเดียว และถูกเป็นแอมป์อ้างอิง
ในห้องทดสอบในหลายส�านักจากต่างประเทศ 
อย่าง The Absolute Sound, Stereophile, 
Sound and Vision และนิตยสารในประเทศ
อย่าง คุณวิจิตร บุญชู แห่ง The Wave ก็   
ได้เลือกไว้เป็นแอมปลิไฟเออร์อ้างอิงส�าหรับ
ประจ�าห้องทดสอบ และพ่วงรางวัลต่างๆ
มากมาย ทั้ง Class-A ของ Stereophile หรือ 

The Component  Recommend ของ The 
Absolute Sound  และรางวัลอืน่ๆอกีมากมาย
ติดต่อกันหลายปี 

จนกระทั่งมาเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว NAD 
ไม่รอช้าก็เข็นเอาความส�าเร็จใหม่มาให้ท่าน
ผู้ใช้งานได้จับต้องเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก ใน
ขณะที่สินค้าไฮ-เอ็นด์ที่เป็นระบบดิจิทัลนั้น 
มีราคาระดับหลักล้านแทบทั้งส้ินและระบบ
ดจิทิลัที ่NAD เลอืกใช้ กไ็ม่ได้เป็นระบบดจิทัิลท่ี
เป็นตลาดแมสโพรดัคส์ อย่างแอมปลิไฟเออร์. 
ดิจิทัล คลาสส์-ดี แต่กลับเลือกใช้เทคโนโลยีที่
ซุ่มพัฒนาด้วยตนเอง อย่าง Direct Digital 
นั่นเอง จึงเป็นที่มาของอินติเกรตเตด แอมป์. 
ตระกูลมาสเตอร์ส ซีรีส์ ในนาม M2 ที่พกพา
ก�าลังขับมากถึง 250 Wrms. ต่อข้าง และ
ก็เช่นเคยที่ก็ไม่เคยพลาดได้รับรางวัลต่างๆ
มากมาย 

เมื่อมาถึงเจเนอเรชันล่าสุด ตัว M32 ได้.
รับการพัฒนาหลายๆด้าน ทั้งรูปร่างตัวถังท่ี
ได้ปรับเปลี่ยนใหม่เป็นแบบตัวมาสเตอร์ส ซี
รีส์ M12 ที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้เอง นัยว่า
เป็นการรีโวลูชันทั้งหมด ตัวเครื่องและการ
ออกแบบ มาด้วยก�าลังขับที่ 150+150 Wrms. 
เลยทีเดียว เป็นระบบไดเร็คท์ ดิจิทัล เฉก
เช่น NAD M2 แต่ถูกพัฒนาด้วยชิพตัวล่าสุด 
มาเป็นเจเนอเรชันต่อมานี้ นอกจากน้ันยัง
น�าเอาเทคโนโลยี MDC เข้ามาใช้อย่างเต็ม                                                         
รูปแบบ หลังก่อนหน้ามีการใช้แล้วบ้างใน
ตระกลู Classic Series อย่างรีซีฟเวอร์ดู
หนัง T 775, T 777 หรือแอมป์ฟังเพลง 
C 390DD แต่เป็นยุคของการเริ่มต้น และ
ปัจจุบันผมพบว่า การท�างานนั้นสมูทขึ้นมาก 
และถูกน�ามาใช้ตั้งแต่ M12, M17 ที่สามารถ
รองรับระบบใหม่ๆที่จะเข ้ามาในอนาคต 
ก็ใส่การ์ด MDC นี้เข้าไป และ MDC ตัว
แรกที่น�ามาใส่ก็เป็นตัวท็อปของยุคนี้ MDC 

T h e  M a s t e r s  N A D   M 3 2
T h e  B e s t  o f  D i r e c t  D i g i t a l  A m p l i f i e r

  ■ “Mr.Hires Man”
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BluOS ราคาค ่าตัวก็ประมาณสองหม่ืน
บาท เรียกว่าใส่กับ M32 นี่แล้วติดปีกทันที 
รองรับถอดรหัส MQA ทั้งการเล่นจากไฟล์
ปกติ และเล่นจากมิวสิค เซอร์วิส จาก Tidal 
Master เพียงเท่านี้โลกของสตรีมมิงไฮ-เรส 
ก็อยู ่ภายในมือท่าน ขณะท่ีเขียนบทความ 
อัลบัมไฮ-เรส MQA บน Tidal Masters มี 
500-600 อัลบัมแล้วครับ 

กลับมาที่ M32 ตัวที่ผมได้รับมา ผมได้ขอ
ให้อัพเกรดให้เพิ่มการ์ด BluOS มาเลย เพราะ
อยากทดสอบว่า เมื่อมาอยู่บนมาสเตอร์ส ซีรีส์ 
แล้วจะแจ่มแค่ไหน ตัว M32 หน้าปัดเครื่องจะ
ละม้ายกบั M12 ยงักะแกะ มีปุม่ปิด-เปิด สมัผสั
อยูก่ลางด้านบน ขอบหน้าปัดตวัเครือ่ง สงัเกต
ถ้าเสยีบปลัก้แล้วไฟสแตนด์บายเป็นสส้ีมทีข่อบ
โลโก NAD เมื่อเปิดเคร่ืองข้ึนมา เคร่ืองจะ
ท�าการบูทระบบใช้เวลาเล็กน้อยประมาณ 3-5 
วนิาท ีหน้าจอแสดงผลจะขึน้ โลโก NAD พร้อม
แสดงชื่อรุ่นสวยงาม 

หน้าจอมีทั้งหมดห้าแท็ป Main, Media, 
Mode, EQ, Setup มาดูว่าแต่ละแท็ปท�างาน
อย่างไรบ้าง โดยหน้าจอเป็นระบบสัมผัส แต่ก็
สามารถใช้รโีมท คอนโทรล สัง่งานได้ ตวัรโีมท
นั้นมีน�้าหนัก สวยงามมาก เรียกว่าหรูเลยล่ะ 
แต่ผมถนัดจิ้มที่หน้าจอมากกว่า 555

ไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง
Main: เป็นแท็ปเมนูส�าหรับเลือกแหล่ง 

โพรแกรม กดซ้าย หรือขวา เพื่อเลือก Source 
ที่เราต้องการฟัง 

Media: เป็นแท็ปเมนูส�าหรับแสดงผล 
เพลงที่เราก�าลังเล่น มีปุ่มเล่น หยุด ย้อนกลับ                                                
แทร็ค ข้ามแทร็ค พร้อมกันน้ัน ยังมีปุ ่ม
ให้เลือกเล่นแบบสุ ่ม กับแบบเล่นวน แยก
อยู่สองข้างซ้าย-ขวา ทีเด็ดในขณะท่ีเราเล่น
เพลงในซอร์ซนั้นอยู่ สามารถเข้าไปเซ็ทอัพ              
ให้เครือ่งอพัสญัญาณได้อกี โดยไปทีเ่มน ูSetup 
แล้วเลือกแซมปลิงเรทที่ต้องการได้เลย โดย
สูงสุดคือ 192K

Mode: เป็นแท็ปเมนูที่ให้เราเลือกในแถว  
แรกเป็นโหมดการฟังจะเลือกเป็นสเตรีโอหรือ
โมโนก็ได้ เหมาะส�าหรับใช้เซ็ทอัพซิสเต็ม หรือ
ล�าโพงในระบบเราเอง แถวที่สองเป็นการ
เลือกเฟสของสัญญาณ สามารถเลือกบวก-ลบ
ได้ เพื่อเช็คว่าเพลงที่เราฟังนั้น ถ้าบันทึกกลับ
เฟสมา เราก็มาปรับแก้ตรงนี้ได้เลย

EQ: เป็นแท็ปเมนูที่ให้เราปรับเสียงทุ้ม 

เสียงแหลม และบาลานซ์ซ้าย-ขวา อันนี้ก็                                           
พ้ืนฐานท่ัวๆไปนะครับ ถ้าไม่ใช้ก็สามารถ
ท�าการปิด-เปิดได้

Setup: เป็นแท็ปเมนูสุดท้ายที่ไปปรับ    
รายละเอียดปลีกย่อย เข้าไปก็มีส่ีเมนูย่อย 
แถวแรก

Speaker Setup: อันนี้ปรับอิมพีแดนซ์ 
ของล�าโพงที่ท่านน�ามาต่อได้ มี Sub Out     
ให้ต่อสับ-วูฟเฟอร์เพิ่มได้ อันนี้สังเกตแอมป์.
รุ่นใหม่มีมาให้ทุกรุ่น มีโอกาสผมจะมาอธิบาย 
การเล่นฟังเพลงแบบ 2.1 ได้ประสบการณ์
ที่ดีเลย เนื่องจากเพลงที่เราฟังปัจจุบันเป็น
ไฮ-เรสเป็นส่วนใหญ่ ไฟล์คุณภาพดีมากจะมี                    
ไดนามิค เรนจ์ ที่กว้างมาก ตัวนี้มาช่วยล�าโพง
ท่านได้เป็นอย่างดี

Source Setup: อันนี้เป็นการตั้งค่าซอร์ซ 
ที่เราน�ามาต่อใช้งานในแต่ละช่อง รวมถึง 
การ์ด MDC ที่เราน�ามาต่อในแต่ละ Slot ด้วย 
สามารถตั้งชื่อได้ ตั้งเกนขยาย เร่งลดได้ มี                                            
ประโยชน์ที่เราสามารถปรับให้แต่ละแหล่ง  
โพรแกรมมีความดังใกล้เคียงกัน เวลาเรา
เปลี่ยนแหล่งโพรแกรมที่เราจะเลือกเล่น

Digital Output: อันนี้เป็นการปรับค่า 
แซมปลิงเรท สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 48k, 
96k, 192k

Control Setup: อันนี้เป็นการปรับให้ 
เคร่ืองสแตนด์บายได้เมื่อไม่มีสัญญาณ เพื่อ
ประหยัดพลังงาน หรือลืมปิดเครื่อง เวลาเลิก
เล่นแล้ว พร้อมยังมีช่อง IR ไปสั่งงานเครื่อง
อื่นได้อีก

นอกจากนี้ที่ด้านหน้าปัดยังมีช่องเสียบ      
หูฟังขนาด 6.3 mm. และช่องเสียบยูเอสบี
ส�าหรับเอา Thrum Drive หรือ Harddisk 
External มาต่อได้ เวลาน�ามาต่อที่ช่องอินพุท
หน้าจอก็จะขึ้นเป็น USB Media

หมดจากด้านหน้า มาดูหลังเครื่องก็จะ
พบว่าฝั่งอินพุทแบบดิจิทัลจะถูกน�ามาอยู่บน
แผง MDC เกือบทั้งหมด ยกเว้นช่องยูเอสบี
แผงแรกจะเป็น MDC DD SPDIF มีช่อง 
Coax สองช่อง Optic สองช่อง และช่อง
ต่อบาลานซ์ AES อีกหนึ่งช่อง Slot ถัดมา 
MDC BluOS บนการ์ด ก็มีเสาบลูทูธช่องต่อ
สายแลน RJ45 และช่องต่อยูเอสบีสองช่อง 
ซึ่งยูเอสบีสองช่องนี้จะไปอยู่ในเมนูของแอพ 
BluOS ไม่เกี่ยวกับช่องยูเอสบีที่หน้าจอแสดง
ผลหลักนะครับ ด้านขวามือของหลังเครื่องก็มี 

ช่องเสียบสายไฟสามขา ถอดเปล่ียนอัพเกรด
ได้ ขั้วต่อล�าโพงอย่างดีชุบทอง 24K สองชุด 
เล่นไบ-ไวร์ได้เลย 

ช่องต่ออินพุทอะนาล็อกมีสามช่อง เป็น
ช่องต่อโฟโนซะหนึ่งช่อง และ Line แบบ Aux 
สองช่อง ติดกันเป็นขั้ว RCA line out ส�าหรับ
ต่อสับ-วูฟเฟอร์ และที่แปลกอีกอันคือตัว M32 
มีช่องดิจิทัล เอาท์พุท มาให้สองช่อง มีทั้งสอง
แบบ Coax และ Optic 

มาถึงซสิเตม็ทีใ่ช้ทดสอบ ผมใช้ล�าโพง PSB 
Imagine T3 และ NHT C-3 สลับกันไป สาย
ทั้งหมดรวมสายไฟของ Supra ผ่านช่องต่อ
ปล๊ักของ Supra เช่นกัน ท�าการเช็คเฟสไฟ
ก่อนเสียบทุกครั้ง เพลงส่วนใหญ่ Tidal และ
ช่อง USB ต่อกับฮาร์ดดิสค์ เอ็กเทอร์นอล ไฟล์
เพลงส่วนใหญ่เป็นไฟล์ Flac 24/96 และไฟล์ 
MQA ทั้งที่โหลดมาจากเว็บ Highresaudio.
com และบน Tidal Master ผมเปิดเบิร์น     
อยูป่ระมาณห้าวนัก่อนฟังจรงิจงั แต่ผมมคีวาม
เชื่ออยู่อย่างหนึ่ง สินค้าอะไรถ้าเสียงดี ต้องมี
แววตั้งแต่เสียบฟังครั้งแรก ซึ่งกับ NAD M32 
เช่นกัน แว่บแรกผมว่า M32 นั้นเสียงสะอาด
มาก เพียงแต่แกะกล่องมาฟังเลยนั้น ยังมี                                               
อาการฟุ้งๆอยู่ เหมือนมองช่องมองภาพที่
โฟคัสยังไม่คมเป้ะ แต่เบิร์นไปสักพักแล้ว เจ้า
ประคณุเอ๋ย ผดิหผูดิตา อเิมจนิง่สนทิไม่มแีกว่ง 
ยิ่งเอาเครื่องกรองไฟมาต่อนะ เห็นผลมากกับ
ระบบเสียงที่เป็นดิจิทัล  

ผมเอาสายแลนจากเราเตอร์มาต่อกับ  
ช่องต่อที่การ์ด MDC BluOS แล้วท�าการสั่ง
อัพเดท FW ก่อนเลย เพื่อให้แน่ใจว่าเป็น
เวอร์ชนัล่าสุดแล้ว มริอช้าเข้าแอพ BluOS ไปที่ 
Tidal ใส่ username, password เรยีบร้อย ทนีี้
ก็มานั่งฟังแบบจริงจังหลายๆเพลงที่คุ้นเคย 
พบว่าเสียงแต่ละเสียงที่ได้ยินนั้น ใสสะอาด 
มีมวล ฮาร์โมนิคที่สมจริง ไม่ได้ขยายใหญ่โต
เกนิขนาด ปรมิาณเสยีงทุม้กไ็ม่ได้น้อยลง กลบั
เพิ่มสมจริงในแต่ละแทร็คที่ฟัง อย่างเสียงเกา
กีตาร์เริ่มต้นในแทร็ค Nashville 1972 ของ 
Rodney Crowell ที่เป็นไฟล์ MQA ไพเราะ
มาก แยกชดัเจนสองตวั เสียงร้องสไตล์คนัทรย์ี
ทีข่ึน้จมกูนดิๆ ก็อบอวนไปด้วยบรรยากาศ ฟัง
แล้วผ่อนคลายมากๆ 

อีกอัลบัมที่ไพเราะไม่แพ้กันของ Christo-
pher Cross ในแทร็ค Say You’ll Be Mine 
เป็นไฟล์ MQA เช่นกัน ทีใ่ห้เสียงร้องหลักสมทู
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เนียนมาก และเสียงร้องประสานเสียงนั้นมี
ความต่อเนื่องไหลลื่น ไม่ตีรวนกันเอง เสียง
กลองมคีวามกระชบั ใบไม่ใหญ่โตเกนิจรงิ หรอื
จะเป็นแทรค็ Ventura Hiway ของวง America 
ทีใ่ห้ความรูส้กึของมนต์เพลงยคุ 70  แต่พอฟัง
จาก M32 กลบัได้รายละเอยีดเลก็ๆน้อยๆครบ
ถ้วน เสียงร้องเสียงประสานเสียงฟังมีพลัง  
ขับขานให้ได้ยิ่งเสียงสะอาดๆแบบนี้ 

เอาเป็นว่าช่วงนี้ก�าลังเห่อ MQA ผมจึง
เลือกฟังเพื่อทดสอบจาก Tidal Masters ถ้า
จะให้ซื้อหมดคงไม่ไหวเยอะมาก นั่งไล่ในแอพ 
BluOS  เจอเพลงของ Fleetwood Mac ซ่ึง
ตอนเป็นแผ่นซีดีนั้น จ�าได้ว่าเสียงจะไม่ค่อย
เปิดมาก ในใจตอนนั้นคิดว่าถ้ามีเป็นไฟล์
ไฮ-เรสให้ฟังคงดีไม่น้อย แต่พอฟังเป็นไฟล์ 
MQA จาก M32 แสดงศักยภาพของอัลบัมนี้ 
Rumours ออกมาเตม็ๆอย่างในเพลง Dreams 
เสียงร้องของเธอ รับรู้ได้ถึงความกังวานใน
ห้องบันทึกเสียง รายละเอียด เคร่ืองดนตรี
ต่างพรั่งพรูออกมาเป็นช้ินๆแบบไม่ต้องเพ่ง
แต่ประการใด ประกายปลายเสียง ไม่ว่าเสียง
ตคีอร์ดกตีาร์ชดัแบบทีแ่อมป์ทัว่ๆไปอาจหาฟัง         
ได้ยาก แต่ M32 ที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยี     
ไดเร็คท์ ดิจิทัล นั้นสามารถท�าออกมาได้อย่าง
ดีเยี่ยม อีกอย่างคือ แบ็คกราวน์ดพื้นหลังเวที
นัน้เงยีบสนทิจรงิๆให้ท่านลองนกึถงึสดี�าทีเ่รา
มอง แล้วมีความรู้สึกว่าลึกเข้าไป

อีกอัลบัมที่เป็นไฟล์ MQA ท่ีมีโอกาสได้ฟัง 
แล้วชอบมาก เหมาะส�าหรับทดสอบซิสเต็มมา
จากค่าย 2L ชื่อ The Nordic Ssound ใน
แทร็ค Nordheim: Colorazione (Excerpt) 
ผมฟังมาหลายซิสเต็มยังไม่เคยมีแอมป์ตัว
ไหนระดบัสองสามแสน ให้บรรยากาศได้แบบนี้ 
จะพบได้ซิสเต็มหลักล้านน่ันเลย เสียงไวโอลิน
แผ่วเบามากๆ ค่อยๆไล่ระดับน้ันชัดเจน
มาก เหมือนเข้าไปนั่งฟังในห้องบันทึกเสียง 
เสียงเครื่องเคาะต่างๆที่น�ามาบันทึกนับสิบ
เสียง ให้ซาวน์ดสเตจท่ีกว้างมาก นับเป็น
ประสบการณ์การฟังที่แทบไม่อยากคืนเคร่ือง
ทดสอบเลย 555

หลังจากฟังไฟล์ไฮ-เรสหลากหลายอัลบัม
แล้ว มาฟังอัลบัมทั่วๆไปที่เป็น Lossless ของ                              
Tidal อย่างอัลบัม Hell Freezes Over ใน
แทร็ค Hotel California แค่ขึ้น Intro ก็ได้ใจ
ไปล่ะ M32 ตัวนี้โชว์ศักยภาพอีกแล้ว เสียง
กีตาร์จะไล่การดีดจะชัด เนียน ใส ไม่มีปลาย

เสยีงฟุง้ๆเลย เสยีงบรรยากาศในฮอลล์ รอบๆ
ก็ได้มีมิติดีมาก ได้ยินชัดเจนแบบไม่เคยฟังมา
ก่อน อย่างที่บอกไปก่อนหน้า บางที่อัลบัม
ที่คุ้นเคย เรามาฟังที่ดีขึ้นไปอีกนี้นี่ท�าหูเสีย
ได้เหมือนกันนะครับ แต่อัลบัมไหนที่เราฟัง
บ่อยๆ แล้วจับผิดมันเราก็จะฟังออกง่ายดาย
เลย อีกหลายๆเพลงที่ฟังในช่วงสัปดาห์กว่าๆ
ที่ M32 อยู่กับผม ไม่มีอาการเป๋ หรือวูบวาบ                                                        

ให้เหน็ เพราะหลายคนห่วงว่าเครือ่งมาสเตอร์ส                                                          
ซีรีส์ รุ่นใหม่เสียงจะอิ่ม หวานแบบรุ่นเก่าหรือ
ไม่ คงครบถ้วนเหมือนเดิม 

อีกอันที่มีโอกาสได้ลองคือช่องต่อดิจิทัล
แบบ AES หรือขั้วบาลานซ์ที่เรารู้จักกัน ผม
คิดว่าเจ้า NAD M32 นี้ช ่องต่อให้เสียงที่                                              
ครบถ้วนมากที่สุดแล้วในบรรดาขั้วต่อชนิด
อื่นๆ ผมได้มีโอกาสหยิบยืม M50 ที่เป็น 
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เครื่อง CD/Streamer ตัวแรกสุดในตระกูล
มาสเตอร์ส ซีรีส์ ซึ่งในอนาคตจะมีรุ่น 50.2 
ออกมาน่าจะช่วงปลายปีนี ้ผมทดลองต่อดจิทิลั
ทั้งสามช่องจากเครื่องเล่น M50 พบว่าเสียง
จากเครื่องเล่นซีดีนี้ต่อผ่านช่องดิจิทัล AES                          
ให้คุณภาพดีมาก ท่านท่ีมีเคร่ืองเล่นซีดีท่ี
มีดิจิทัล เอาท์ แบบ AES ก็ลองใช้ช่องน้ีดู                 
ครบั ผมว่าน่าจะได้ผลลพัธ์เหมอืนๆกนั เพราะ                

ทุกช ่องสัญญาณที่ถูกส ่งมาจากเครื่องซีดี     
ท่านสามารถเข้าเมนูดิจิทัล เอาท์พุท เพื่อท�า                                                
การอัพแซมปลิงสัญญาณได้สูง 192k ท�า        
ให้แผ่นซีดีของท่าน บางแผ่นอาจฟังได้ดีกว่า
ไฟล์ไฮ-เรสบางไฟล์เสียอีกครับ

สุดท้ายท้ายสุดก่อนจะจบบททดสอบนี้ 
อยากจะบอกว่าถ้าที่บ้านมีอินเตอร์เน็ท มี     
เราเตอร์แล้ว ควรซื้อการ์ด MDC BluOS 

อัพเกรดไปด้วยกันเลยครับ ใช้เวลาไม่นานใน
การใส่ รับรองส่ิงที่ท่านได้กลับมานั้นคุ้มค่า
ได้เปิดโลกการฟังเพลงไฮ-เรส สตรีมมิงจาก 
Tidal Masters ที่เป็นไฟล์ MQA ยิ่งฟังผ่าน 
NAD M32 แล้ว ก็เป็นที่สุดของที่สุดแล้ว ใน
บรรดาอินติเกรตเตด แอมปลิไฟเออร์ จาก 
NAD เลยครับ
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TestReports

ปจจบุนัการเลนภาพและเสยีงแบบ Stream-   
ing ไดกลายเปนมาตรฐานใหมของความ

บันเทิงไปแลว และในขณะที่บรรดาคนเลน
เครื่องเสียงสวนใหญยังคงเพลิดเพลินกับการ
เลนจากแหลงโพรแกรมแบบเดิมๆ อาทิ จาก
เครื่องเลนแผนเสียงบาง เคร่ืองเลนซีดีบาง 
หรือบางก็ยังคงชื่นชอบการเลนจูนเนอรอยู  
แตก็มีคนอีกจํานวนไมนอยที่ตองการใหชุด                                              
เครือ่งเสยีงของเขาสามารถทาํอะไรไดมากกวา
นั้นอีก

ไมเพยีงแตผูทีช่ืน่ชอบการดาวนโหลดเพลง
มาฟง ดวยการจดัเกบ็เอาไวในคลงัดนตรทีีเ่ปน
สวนหนึ่งของคอมพิวเตอรเทาน้ัน แตก็ยัง
มีผูคนอีกเปนจํานวนไมนอยท่ีตองการเขาถึง
ดนตรีดวยวิธีการงายๆ แบบการเชื่อมตอผาน
ทางวทิยอุนิเตอรเนท็ หรอืผูใหบรกิารทางดาน
นี้ ที่มีเพลงใหเลือกฟงไดเปนจํานวนนับพันๆ
เพลง ซึง่ทัง้หมดนัน้ NAD M32 Direct Digital 
Amplifier เครื่องนี้สามารถทําใหได รวมทั้ง
ยังใหนํ้าเสียงออกมาไดอยางสุดยอดเปนที่นา
อัศจรรย สมกับการเปนเคร่ืองเสียงในตระกูล 

N A D  M 3 2
D i r e c t  D i g i t a l  A m p l i f i e r
จาก Secrets of Home Theatre and High Fidelity/April 2017

โดย Chris Eberle 

  ■ แปลโดย พิพัฒน

Masters Series อันเลื่องชื่อมานานชา
NAD M32 โดดเดนดวยการใช Direct 

Digital Technology ใหการทํางานในระบบ 2-                                                                       
แชนเนล สเตรโีอ รองรบัการเลนเพลงแบบไรสาย                                                                   
ดวยการ Streaming ผานเครือขาย Wi-Fi 
และ Bluetooth โดยการใช BluOS Module 
โครงสรางเครื่องเปนแบบ MDC: Modular 
Design Construction ที่ใหอัพเกรดเพื่อกาว
ทันเทคโนโลยีใหมๆไดไมมีที่สิ้นสุด

เกริ่นนํา

NAD M32 คือแอมปลิไฟเออรที่มีความ
โดดเดนดวยการผสมผสานกันอยางลงตัวใน
รูปแบบของการเปน Hybrid Amplifier อยาง
แทจรงิ โดยขณะทีด่านหนึง่เปนทีร่บัรูกนัอยาง
ดีวาคือแอมป 2-แชนเนล, ระดับ Hi-End ใน
ตระกูล Masters Series ที่หลายๆเครื่องได.
สรางความประทับใจใหแกผูใชดวยเทคโนโลยี
อนักาวลํา้ ในอกีดานของแอมปเครือ่งนี,้ เพยีง
แคเสรมิโมดลู BluOS เขาไป มนักจ็ะกลายเปน
เครือ่งทีพ่รอมรองรบัการทาํงานในแบบไรสาย 

ที่สามารถพาคุณๆเขาถึงเสียงเพลงซึ่งจัดเก็บ  
ไวในรูปไฟลเสียงจากที่ตางๆไดอยางสะดวก
และงายดายอีกดวย

หากใครก็ตามที่ตามติดความเปนมาของ 
NAD มาบาง, แมจะเพียงนอยนิดก็เถอะ ก็
จะทราบดี วาชื่อนี้ไดเนนในเรื่องคุณภาพของ
เสียงเปนสําคัญเหนืออื่นใด พูดงายๆสําหรับ
เครือ่งเสยีง NAD แลว เรือ่งความสนุทรยีของ
เสียงดนตรียอมตองมากอนเรื่องอื่นใดเสมอ 
และกับเครื่องในตระกูล Masters Series ลวน
แลวแตไดชือ่วาเปนสดุยอดของมนตเสนหของ
เสียงดนตรีที่โดดเดนดวยการใชเทคโนโลยีขั้น
สูง เมื่อปค.ศ.2014 ผมมีโอกาสเปนเจาของ
ชุดมัลติ-แชนเนลแบบแยกชิ้น คือ Model 
M17 และ M27 และพบวามันใหนํ้าเสียงที่
สะอาดอยางสดุยอดชนดิทีไ่มเคยไดฟงจากมลัต-ิ
แชนเนลชุดไหนมากอนเลย และเชนกันกับ                                                   
นํา้เสียงทีไ่ดยนิจาก Model M32 ทีม่นัสามารถ
รักษาความถูกตอง เที่ยงตรง ของสัญญาณ
เสียงจากตนฉบับ และสงผานไปยังลําโพง
เพือ่แปรสัญญาณนัน้ออกมาเปนคล่ืนเสียง ให.
สมัผสัไดถงึความเปนสดุยอดชนดิทีม่พิกัตองหา
คํากลาวอางใดๆมาอธิบายแมแตเพียงนอย

NAD M32 ถกูออกแบบใหสามารถรองรับ
การอัพเกรดดวยชุดโมดูล อินพุท ที่แตกตาง
กันไดถึงสี่ชุด ซึ่งกับเครื่องตัวอยางที่ไดมาเพื่อ
การลองเลนนี้ ไดใสชุดโมดูล BluOS ท่ีเปน
แบบดิจิทัล อินพุท มาใหเรียบรอยแลว ทําให.
สามารถใชงานในการเลนเพลงแบบไรสายดวย
การสตรีมมิงผานเครือขายไว-ไฟและระบบ
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บลูทูธไดอยางสะดวก และงายดาย รวมทั้งให.
นํ้าเสียงออกมาไดยอดเยี่ยม และนับเปนการ
หลอมรวมความโดดเดนอันทรงประสิทธิภาพ 
ทั้งการเปนเครื่องเลนดิจิทัล และอะนาล็อก 
เขาไวในหนึ่งเดียวไดอยางลงตัว

การออกแบบ

NAD M32 เปน Direct Digital Ampli-
fier ในตระกูล Masters Series ที่ออกแบบ
มาสําหรับนักเลนระดับออดิโอไฟลโดยเฉพาะ 
โดดเดนดวยเทคโนโลยดีจิทิลัทีมี่ความกาวหนา
อยางมาก ดวยการสงสัญญาณออกไปยัง
ลําโพงโดยตรง ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ผมเคย
พบครั้งแรกเมื่อสามปกอนจาก Model M27 
แอมปลิไฟเออรมัลติ-แชนเนล Model M32 
ก็เชนเดียวกัน แตเปนเทคโนโลยีท่ีมีพัฒนา
ลาสุดของชุดอุปกรณที่ NAD ไดพัฒนาขึ้น
มารวมกับ Cambridge Silicon Radio ซึ่งมี
สิทธิบัตรเฉพาะ เปนแบบ Class-D Amplifier                                                  
ที่ทําใหดูคลายกับว าเปนเคร่ือง DAC ท่ี
สามารถขับลําโพงได หลายๆบริษัทไดผลิต
แอมป คลาสส-ดี ออกมา แลวเรียกมันวาเปน 
Digital Amp แตในความเปนจริงแลว, ไมใช
เลย เพราะเครือ่งเหลานัน้ลวนใหการทาํงานใน
แบบ Switching เพราะสัญญาณที่ออกมานั้น
อยูในรูปของอะนาล็อก แลวผานกระบวนการ
ในภาคปรับแตงเสียง รวมท้ังภาคการควบคุม
ระดับความดังเสียง แลวจึงสงตอไปยังลําโพง

แต NAD M32 คอืแอมปทีท่าํงานในรปูแบบ                                                       
ดิจทิลัดงัทีเ่รยีกวาดจิทิลั แอมป ไดอยางแทจรงิ 
เพราะสญัญาณจะผานตรงมาจากดจิทิลั อนิพทุ                  
ไมวาจะทาง Coaxial, Optical, USB, Bluetooth                                                        
แมกระทั่งจากเครือขายไว-ไฟ โดยปราศจาก
กระบวนการแปลงสัญญาณแตอยางใด จน
กระทัง่ออกจากเอาทพทุของเครือ่งไปยงัลาํโพง 
และจากการทีป่ราศจากกระบวนการทาํซํา้ซอน

สวิทชหลักของ Power ในการเปดปดการ
ทํางานของเครื่องซึ่งเปนแบบกดผลักนั้นอยูท่ี
ดานหลังของเครื่อง

ทีฝ่าหลงัเครือ่งดานบนนัน้ มกีารเซาะรอง
ขนาดใหญเพือ่ใหการระบายความรอนทีด่ ีทาํให.                                                                 
มิพักตองกังวลแมวาจะนําเครื่องชิ้นอื่นไปวาง
ซอนไวดานบน ความรอนจากการทํางานของ
แอมปจะไมสงผลกระทบตอเครื่องดานบน
อยางเด็ดขาด สําหรับขารองแทนเครื่องนั้น
ออกแบบมาเปนพิเศษ ดวยการใชแผนแทง
ยางขนาดใหญทีม่พีืน้ลางเปนแบบกรวยแหลม 
รองเอาไวดานใตขารองหลักที่เปนแทงโลหะ 
และตรึงกันไวดวยแมเหล็ก เพื่อมิใหขารอง
สมัผสัพืน้ผวิทีต่ัง้วางเครือ่ง หากไมตองการใชก็                          
สามารถถอดหรือดึงออกได

สําหรับที่แผงหลังของเครื่องนั้นประกอบ
ไปดวยอะนาล็อก อินพุท แบบ RCA สามชุด 
ซึ่งหนึ่งในนั้นสําหรับใชกับ Phono MM Input 
(สําหรับเครื่องเลนแผนเสียงที่ติดตั้งหัวเข็ม
แบบ Moving Magnet) พรอม RCA Output 
อีกหนึ่งชุด ทางดานดิจิทัล อินพุท มีใหพรอม
รองรบัทัง้ AES/EBU, Coaxial, Optical, USB-
A และ USB-B โดยมีชอง หรือ Slot พรอม
รองรับโมดูล MDC ใหอีกสามชอง ซึ่งดิจิทัล 
อินพุท ทั้งหมดรวมทั้งของชองรับโมดูลที่จะ
เพิ่มเขามาใหมนั้น พรอมรองรับการทํางานที่
ระดับ 24 บิท/192 กิโลเฮิทซ

โดยเครือ่งทีไ่ดมาลองเลนครัง้นีไ้ดใส BluOS 
Module ใหมาดวยแลวดังที่กลาวขางตน

สําหรบัรโีมท คอนโทรล ทีใ่หมานัน้คอนขาง
จะมีนํ้าหนักมาก และเปนชิ้นหนึ่งที่ดูนาสนใจ                                                              
ยิ่งเทาที่ไดเคยเห็นมา มันถูกขึ้นรูปดวยแทง
อะลูมิเนียมแบบชิ้นเดียว โดยที่แผงหนาปด
สําหรับควบคุมการทํางานนั้นไดประกอบ
แผนพลาสติคคุณภาพสูงเขาไวดวย จะวาไปดู
เหมอืนมนัจะมนีํา้หนกัมากกวาเครือ่งเลนดวีดีี
บางเครือ่งทีผ่มเคยเหน็มาดวยซํา้ ประมาณสกั
เกือบครึ่งกิโลกรัม หรือใกลๆหนึ่งปอนดก็เปน
ได รวมทั้งมันสามารถใชควบคุมการทํางาน
เครื่องอื่นๆไดดวย โดยเปนรีโมท คอนโทรล 
แบบเรืองแสงเพื่อเอื้อความสะดวกในการ
ใชงานในหองมืด เชนบรรยากาศในหองโฮม 
เธียเตอร ไดเปนอยางดี

การเซ็ท-อัพ

กลาวสาํหรบัการเลนแบบพืน้ฐานกบั NAD 

ตางๆในภาคการทํางานทางดานอะนาล็อก 
มันจึงปราศจากความพราเพี้ยนตลอดจนไมมี
สญัญาณไมพงึประสงคตางๆ อยางเชน Noise 
เกิดข้ึนแตอยางใด การเดินทางของสัญญาณ
จงึมคีาความตานทานทีต่ํา่เปนพเิศษ จึงใหการ
ทํางานที่กระชับ ฉับไว สามารถสนองตอบได.
อยางรวดเร็ว และใหคา Damping Factor 
ออกมาไดสูงมากๆ ซึ่งหมายถึงการไดมาซึ่ง
สัญญาณที่ไปยังเอาทพุทนั้น มีความถูกตอง 
เที่ยงตรง อยางแทจริงนั่นเอง

ในการทํางานของภาคปรีแอมปไมวาจะ
เปนการควบคุมระดับความดังเสียง หรือการ
ปรับแตงในสวนของโทน คอนโทรล หรือ
ปรับทุม/กลาง/แหลม ก็เปนการกระทําผาน
ซอฟทแวร ซึง่ไมมผีลกระทบตอรปูของสัญญาณ
เหมือนการปรับแตงทางดานอะนาล็อก ผลก็                                                    
คือทําใหไมมีการเปล่ียนแปลงดานเฟสทาง
ไฟฟาแตอยางใด ทั้งยังไมมีความเพี้ยนเกิด
ข้ึนอีกดวย โดยซอฟทแวรนี้ยังไดผนวกภาค
ครอสสโอเวอรเอาไวในตัว เพื่อใชในกรณีที่ใน
ระบบเสียงในซิสเต็มมีการแยกสับ-วูฟเฟอร
ออกตางหาก

ทางดานกายภาพของ NAD M32 นั้น 
โครงสรางตัวถังเครื่องขึ้นรูปดวยอัลลอย มี
ขนาดที่กําลังเหมาะ แผงหนาปดในสวนที่เปน
จอดิสเพลยซึ่งอยูกึ่งกลางนั้น เปนกระจกแบบ 
Touch Screen แผงหนาปดดานขวามีปุ ม
ลูกบิดทรงกลมขนาดใหญ สัมผัสแลวใหความ
รูสึกเหมือนกําลังจับตองเครื่องชั้นยอด เปน
ปุมควบคุมระดับความดังเสียงแบบเดินหนาที่
เพิ่มความดังสเต็พละ 0.5 ดีบี ที่แผงหนาปด                                             
ไมมีสวิทช Power เหมือนเครื่องทั่วๆไป แตที่
กึ่งกลางตอนบนของแผงดิสเพลยนั้นเมื่อแตะ
เบาๆ มันก็จะเปลี่ยนสถานะจาก Standby 
มาเปนพรอมทํางานทันที ดวยการแสดง
สญัลกัษณ NAD สขีาวทีห่นาจอ อยางไรกต็าม,                                          
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M32 เครื่องนี้ ขณะที่ยังไมไดใสโมดูลใดๆทั้ง
สิ้นนั้น มันสามารถนําเครื่องเลนแผนเสียง, 
เครื่องเลนซีดี หรือจูนเนอร มาตอเขาโดยตรง
เพื่อการเลนแบบ 2-แชนเนล สเตรีโอ สําหรับ
การลองฟงเสียงในรูปแบบนี้ ผมใชเครื่องเลน 
Universal Disc Player ตวัหนึง่มาตอผานชอง
โคแอก็เชยีล เพือ่ลองฟงเสยีงเพลงจากการเลน
แผนซีดี หรือหากจะนําไฟลเพลงท่ีเก็บไวใน             
คอมพิวเตอรมาตอเลนผานพอรท USB ก็ได 

แตนัน้มนัคอนขางมขีอจาํกดัในการใชงาน 
ซึง่พบวามนันาจะสะดวกกวา คลองตวักวา รวม
ทัง้ยงัดกีวาดวยการเลนเพลงแบบสตรมีมงิโดย
การลงทนุเพิม่กบั BluOS Module ดงัทีผ่มพบ
จากเครื่องที่ไดลองนี้ เพราะมันเหมือนกับการ
เปดโลกใหมของความสุนทรียที่ใหความเปน
ไปไดตางๆ อยางนาทึ่ง เพราะมาพรอมทั้ง                                               
อีเธอรเน็ท, ไว-ไฟ ตลอดจนบลูทูธ และให.
สามารถควบคุมการทํางานทั้งปวงไดผานทาง
สมาทรทโฟน และแท็บเล็ท พรอมสามารถ
สนองตอบทางดานคุณภาพเสียงตอความ
ตองการของบรรดาออดโิอไฟลไดอยางโดดเดน 
ทัง้การรองรบัความละเอยีดของไฟลเสยีงไดถงึ
ระดับ 24 บิท/192 กิโลเฮิทซ อีกทั้งยังสามารถ
เลนไฟลฟอรแม็ทคุณภาพสูงอยาง MQA จาก 
ผูใหบริการระดับพรีเมียมอยาง Tidal ไดอีก
ดวย มันจึงเปนสื่อที่ใหความบันเทิงทางดาน
เสียงดนตรีอันสุนทรียอยางไรขีดจํากัดอยาง
สิน้เชงิ และเมือ่พจิารณาถงึราคาคาตวัของมนั
หลงัจากทีไ่ดฟงเสยีงแลว จะพบวามนัคอืความ
คุมคาอยางนาประหลาดใจยิ่ง

สิ่งแรกที่ตองทําในการเซ็ท-อัพกับการ
ใชงานผานโมดูล BluOS ก็คือการติดตั้ง
แอพพลิเคชันลงบนสมารทโฟน หรือแท็บเล็ท 
ซึ่งกรณีของผมนั้นใชสมารทโฟน จากน้ันก็
นําพา NAD M32 เขาสูระบบเครือขายไว-ไฟที่
ใชรวมกัน ซึ่งขณะทําการติดต้ังแตละข้ันตอน
นั้นสามารถทําไดงายผานทางหนาจอ และ
แมวาจะสะดวกพอในการทํางานผานหนาจอ
แบบแตะสัมผัส ผมกลับพบวาการทําผานข้ัน
ตอนคําแนะนําตางๆบนหนาจอสมารทโฟน
ชวยใหรวดเร็วกวา

ขณะเลนเพลงผานระบบเครือขายไรสาย 
คุณสามารถเลือกแหลงท่ีมาจาก Source 
ตางๆไดอยางสะดวกและงายดาย รวมทั้งการ
เลนกับอุปกรณที่เชื่อมตอผานระบบบลูทูธก็
เชนกัน ซึ่งผมสามารถเลือกเพลงและสงจาก

สมารทโฟนไปยัง NAD M32 ไดโดยตรง และ
ความสนุกก็บังเกิดขึ้นกับผมทันที เมื่อไดผาน
การลงทะเบียนเขาสูผูใหบริการอยาง iHeart-
Radio เพราะมนัทาํใหผมใชเวลาตลอดทัง้บาย
ขลุกอยูกับการคนหาเพลง และเพลิดเพลินไป
กับเสียงดนตรีจากสถานีวิทยุตางๆ ทั่วโลก 
รวมทั้งจากบรรดาสถานีทองถิ่นเองดวย

ฟงเสียงของ NAD M32
Direct Digital Amplifier

ผมตอ NAD M32 เขากับลําโพงที่ใชเปนคู
อางอิงตามปกติ คือ Axiom LFR1100 ซึ่งเปน
ลาํโพงแบบ Omni-Directional ขัว้ตอทีเ่ปนแบบ 
Binding Post นั้นดูจะเปนมิตรกับหัวเสียบ                                                      
แบบตางๆ ไดเปนอยางดี หรือแมกระทั่งกับ
การเปลือยสาย ก็ใหเสียบตอไดอยางสะดวก 
ปกติแลวลําโพงคูนี้ตองการตอใชงานในแบบ 
Bi-Amp หรือตอเลนในระบบ 4-แชนเนล แต
การลองครั้งนี้ผมตอเขากับขั้วตอที่ไปยังชุดตัว
ขบัเสยีงทีก่ระจายเสียงออกมาดานหนาเทานัน้ 
มันจึงใหประสิทธิภาพการทํางานเหมือนกับ
การใชลาํโพง Model M100 ซึง่แมในเบือ้งแรก                                           
ผมลองเลนแบบนี้กอนก็ตาม ลําโพงมันก็ยัง
ทาํงานออกมาในแบบ Fill-Rage ทีใ่หเวทเีสยีง
ออกมาไดกวางอยางยิ่ง

เวลาท่ีผมจะประเมินศักยภาพของอุปกรณ
ใดในระบบเสยีง ผมมกัจะมคีาํถามทีถ่ามตวัเอง
อยูสองขอ คือหนึ่ง, มันสามารถใหรูปวงของ
เสียงจากแตละชิ้นเครื่องดนตรีออกมาไดเปน
สามมิติอยางเสมือนจริงไหม กับอีกหนึ่ง, คือ
ผมสามารถจินตนาการถึงพื้นที่เสียงนั้นออก
มาใหเห็นจริงไดในจินตภาพไหม สองคําถาม
นั้นมันเนื่องมาจากประสบการณจริงที่ผมเคย
อยูทามกลางเสียงทั้งในสนามเบสบอลล และ
ในคารเนกีย ฮอลล การบันทึกเสียงของวง       
ออรเคสตรานั้นมักกระทํากันในฮอลลหรือโถง
แสดงดนตรทีีว่างเปลา ในขณะทีก่ารนาํเสนอผล
งานใหไดฟงกนัแบบ Live Concert นัน้ จะกระทาํ
กนัในฮอลลทีเ่ตม็ไปดวยผูชม ผมตองการรบัรู.
และบอกไดถงึความแตกตางระหวางการทีม่ผีูชม                                                     
หรอืไมมีคน ทัง้ในฮอลลและในสตวิดโิอ และผม
ยังตองการใหบรรยากาศเสียงดนตรีรายลอม
อยูรอบๆ คลายกบัอยูบนเวททีีไ่กลออกไปดวย

ปกตแิลวผมมกัจะเริม่ตนดวยการเลนแผน
ซดีชีดุเกาๆของ London Digital ซึง่เปนอลับมั
ท่ีวง Chicago Symphony Orchestra บรรเลง

คตีนพินธทีเ่ปนงานซมิโฟนยีของบโีธเฟน และ
บราหมส งานชุดนี้มีความเปนดนตรีและมี
ความเปนธรรมชาติมาก แตโดยรวมแลวเสียง
ของกลุมเครื่องสายจะพุงออกมาขางหนา นั้น, 
นาจะเนือ่งมาจากการวางไมโครโฟนทีต่ัง้เอาไว.
เฉพาะที่ดานหนาของเวทีเทานั้น มันทําใหผม                                                
รูสึกคลายกับวานั่งฟงอยูแถวแรกของที่นั่งนั่น
เทียว ใกลมากพอขนาดที่สามารถบอกไดเลย 
วานักไวโอลินที่หนึ่งนั้นสวมรองเทาชนิดไหน 
แมจะฟงไดวา M32 ใหอะไรหลายๆอยางทีเ่ปน
สาระอันสําคัญของเสียงออกมาไดเหมือนกับ
หลายๆเครื่อง ที่ไดฟงมากอนหนานี้ แตเวลา
นี้รูสึกไดวามันสามารถสัมผัสไดถึงเวทีเสียงที่
กวางกวาเดิม ในขณะที่เสียงของเครื่องเปา
ทองเหลือง และเครื่องเปาลมไม ดังออกมา
จากที่ทางของมันที่มีระยะหางบนเวทีเสียง
อยางเหมาะสม รวมทั้งยังสามารถสัมผัสไดถึง   
รายละเอียดของสีสันในนํ้าเสียงที่เปนความ           
คุ นเคยไดเปนอยางดี อีกทั้งยังงายตอการ
แยกแยะความแตกตางของเสียงบาสซูน ที่ดัง
ออกมาจากผูเปาตัวหลักกับเสียงที่ออกมาจาก  
ผูเปาซึ่งอยูแถวถัดไปทางดานหลังดวย

จากนั้นผมไดลองกับแผนที่บันทึกเสียง
ใหมๆ บาง อยางงานไวโอลนิ คอนแชรโต ของ 
Alban Berg จากฝมอืบรรเลงของ Ann Sophie 
Mutter ซึ่งงานดนตรีชิ้นนี้ออกจะมีความซับ
ซอนคอนขางมาก จากการประชันกันระหวาง
เสียงของไวโอลิน กับเสียงของชิน้เครือ่งดนตรี
นานาประเภท ที่ประกอบกันขึ้นมาเปนวง
ขนาดใหญอยางออรเคสตรา โดยมีไวโอลิน
อยู เบื้องหนาและตรงตําแหนงกึ่งกลางบน
เวทีเสียง กระนั้นก็ยังใหสัมผัสไดถึงตําแหนง
แหงหนของเครื่องดนตรีแตละชิ้น ที่ใหเสียง
ออกมารายรอบไวโอลินไดอยางชัดเจน และ
ดวยความสมานเสมอกันอยางเทาเทียม ซึ่ง
สาํหรบัผมแลว, นีเ้ปนการทดสอบรายละเอยีด                                                       
ของเสียงที่ดีกว าการใชฟ งจากเสียงกีตาร
คลาสสคิ หรอืเปยนโน ทีม่กัจะพบในบทวจิารณ
สวนใหญ ซึ่งกับประเด็นนี้ NAD M32 มีความ
โดดเดนอยางมาก ความโปรงใสของเสยีงนัน้มี
ความกระจาง และเหนือชั้นกวาสุมเสียงที่ผม
เคยไดสัมผัสกับบรรยากาศเสียงในฮอลลของ
เมืองชิคาโก ที่วากันวามีความกระจางใสอยาง
ยอดเยี่ยมมาแลวดวยซํ้า สวนใหญคีตนิพนธ
ชิ้นนี้มีงานโชวกลุมเครื่องดนตรีคอนขางมาก 
อยางชวงทายๆ ของมฟูเมนททีส่องทีเ่ปนการ
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สงเสยีงประสานกนัในกลุมคลารเินท็นัน้ M32 
สามารถรังสรรคออกมาใหรับรูไดโดยปลอด
ความพราเพีย้นอยางสิน้เชงิ นอยส ฟลอรหาย
ไปหมดสิ้น เสียงลมหายใจที่สัมผัสไดถึงความ
มีชีวิตชีวานั้น ทําใหกลาวไดวาสามารถนําไป     
ใชเปนมาตรฐานอางอิงของแผนซีดีไดเลย

ผมชอบที่จะฟงเสียงของบาสซูนจากการ
เดีย่วของตาํนานแหงวง New York Symphony                                                  
Orchestra อยาง Judith LeClair ดวย ชอบใน               
นํ้าเสียงที่ใหออกมาไดอยางโดดเดน และให.
สมัผสัไดถงึเนือ้เสยีงทีม่คีวามอิม่เตม็ ชวนดืม่ดํา่ 
และถายทอดออกมาไดอยางพลิ้วไหวเต็มไป
ดวยสีสันอันหลากหลาย อุดมไปดวยความมี
ชีวิตชีวาอยูเบื้องหนา อีกทั้งยังสอดประสาน                                                
ไปกับเสียงเปยนโนอยางชวนใหนาติดตามไม 
รูเบื่อ ซึ่งทําใหบอยครั้งที่ฟงแผนนี้ผมเผลอใจ
คลอยตามไปดวยจนเสียงดนตรีจบไปเมื่อไร
แทบไมรูตัวนั่นเทียว

ลองฟง NAD M32 กับงานดนตรีร็อคดู
บาง ผมเริ่มตนกับอัลบัมรี-มาสเตอรของวง 
Led Zeppelin ทีม่บีรรยากาศความอบอุนแบบ
เดิมๆอยูอยางครบถวน ซ่ึงน้ันหมายความวา
ในการบันทึกเสียงมันคลายถูกปกคลุมอยูบาง 
แตความกองสะทอนของเสยีงรวมทัง้เอฟเฟคท
อืน่ๆ ทีม่อียูในแผนนัน้ มนัใหความสมจรงิออก
มาไดดกีวาสิง่ทีเ่ทคโนโลยคีอมพวิเตอรของวนันี้
ทําใหเราฟง Robert Plant และเพื่อนพอง                                                       
ทําใหรู สึกแหมือนวาเขากําลังบรรเลงอยาง
เมามนัอยูใน Madison Square Garden และให.
บงัเอญิวาผมเปนคนหนึง่ทีก่าํลงัชมคอนเสอรท                                                     
ของเขาอยู ณ ที่นั้นดวย ทวาในความเปนจริง
แลว, มันคือคอนเสอรทที่กําลังบรรเลงอยูใน
หองฟงที่เปนสวนตัวของผมตางหากเลา

และกับอัลบัม Sonic Highways ที่เปนชุด
ลาสุดของวง Foo Fighters มันใหบรรยากาศ
ในคลบัแบบทบึๆ ทมึๆ ออกมาไดอยางสมจรงิ 
อีกทั้งยังใหรับรูไดวา Dave Grohl กําลังนั่งอยู
เบื้องหนาคอนโซลบันทึกเสียงแบบอะนาล็อก                                                          
ด้ังเดมิในการทาํมาสเตอร เทป ทีเ่ปนแบบ Reel-
to-Reel ซึ่งทั้งหมดน้ันเปนความยอดเยี่ยม                                                                      
อกีครัง้ของ NAD M32 ทีส่ามารถใหออกมาได.
อยางเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ดวยเวทีเสียงที่
กวางขวาง รวมทัง้รายละเอยีดและบรรยากาศ
เสียงอันยอดเยี่ยม มันมีแอมปลิไฟเออรนอย
กวานอยเครื่องมากที่จะทําใหผมรูสึกเชนน้ีได. 
และแมวาที่ผานมาผมจะมีความคุนเคยกับ    

นํ้าเสียงอันเปนบุคลิกของ NAD อยูไมนอย 
แตท่ีไดสัมผัสจาก Direct Digital Amplifier 
เครื่องนี้ มันคือความเหนือชั้นที่เพิ่มขึ้นไปอีก
ระดับอยางแทจริง

สรุป

ผมฟงพวกเครื่องเสียงไฮ-เอ็นดมามาก
พอที่จะรู วาพวกมันตองมีบางสิ่งบางอยางที่
พิเศษ ที่ทําใหผมตื่นเตนไดอยางแทจริง ซึ่ง 
NAD M32 ก็เปนหนึ่งในจํานวนนั้น แมวา
ที่ผานมาผมจะคลุกคลีอยูกับเครื่องของคาย
น้ีมานานมากแลวก็ตาม รวมกระทั่งแมจะ
มีประสบการณกับชุดแยกชิ้นอยาง M17/M27 
ที่ใชเทคโนโลยีคลายๆกัน มามากกวามาก  
แตกับทุกๆสิ่งที่ NAD M32 ถายทอดออกมา
ใหผมไดสัมผัสนั้น มันคือความเหนือชั้นกวา
ทุกๆเครื่องที่ผมเคยฟงผานมายิ่งขึ้นไปอีก 
ดวยแนวทางใหมในการออกแบบชุดประมวล
ผลสัญญาณ NAD โดยแอมปลิไฟเออรเครื่อง
นี้ ไดกอใหเกิดการกําหนดนิยามใหมของการ
ฟงข้ึนมาใหรับรูไดอยางชัดเจน ทั้งในแงของ
ความกระจางใสในนํ้าเสียงและเวทีเสียงที่เปน
เรื่องสําคัญยิ่ง

สําหรับผมแลวส่ิงที่มีมนตเสนหที่สุดของ
เครื่องทั้งในระบบภาพ และระบบเสียง ก็คือ
ความเปนธรรมชาตมิากทีส่ดุเทาทีจ่ะคนพบได. 
ซึง่ทางเลอืกกค็อืตองดตูรงทีว่ามนัสงผลกระทบ                                                         
ตอตนฉบับใหมีการเปลี่ยนแปลงไปนอยที่สุด
เทาทีจ่ะเปนไปได และ NAD M32 คอืเครือ่งทีใ่ห.
ความเปนธรรมชาตใินนํา้เสยีงออกมาไดอยาง                                                                 
สดุยอดมาก และไมเพยีงเทานัน้, มนัยงัสามารถ                                                                 
ยกระดับสิ่งที่บันทึกมาอยางดอยคุณภาพ ใหดี
ขึ้นไดในเวลาเดียวกันดวย ซึ่งนั้นเปนบางสิ่ง
บางอยางที่ผมเคยคิดวามันไมนาจะเปนไปได. 
แตแอมปลไิฟแออรเครือ่งนีไ้ดแสดงใหเห็นแลว 
ถึงความสามารถในการยกระดับหรือปรับปรุง
คุณภาพของสัญญาณใหดีขึ้นได โดยเฉพาะใน
แงของเวทีเสียงที่ใหออกมาไดอยางกวางขวาง
ยิ่ง ขณะเดียวกันความราบเรียบอยางเปน
ธรรมชาตใินนํา้เสยีงทีใ่หออกมา มนักส็ามารถ
ชนะใจผมไดเชนกัน อีกทั้งมันยังชวยใหผมได.                                                                 
รบัรูขึน้มาอยางชดัแจง วาในหลายๆความคุนเคย                                                                               
กบัเสยีงดนตรใีนอลับมัตางๆทีค่ดิวามกัคุนนัน้ 
มันยงัมีอะไรๆทีผ่มไมเคยไดยนิ ไดสมัผสัมากอน 
ซกุซอนอยูอกีมากกวามากอยางนาทึง่ ซึง่เปนสิง่
ท่ีผมไมเคยคนพบจากเครือ่งอืน่ใดมากอนเลย

และกอนที่จะใหความเห็นถึงคุณภาพ
เสียง ผมใครขอพูดถึงความเจงเปงของไอเจา  
BluOS Module สักหนอย เพราะจากการเพิ่ม
เขามาของโมดูลตัวนี้ มันชวยให NAD M32 
นอกจากจะคงความเปนเครือ่งทีย่อดเยีย่มของ
บรรดาออดโิอไฟลแลว ยงัเอือ้ความสะดวก และ
ใหคลองตัวในการใชงาน ที่เหมาะกับไลฟสไตล                                           
ในชวีติประจาํวนัอยางยิง่อกีดวย เพราะไมเพยีง               
สะดวกดายกบัการเลนแผนซดี ีหรอืจดัหมวดหมู                  
บรรดาเพลงที่มีในคอมพิวเตอรใหงายและ                                                               
สะดวก ตอการนํามาเลนกลับไดอยางรวดเร็ว
เทานัน้ โมดลู BluOS ตวันีย้งัสามารถพาคณุเขา
ถงึเสยีงเพลงในระบบเครอืขายไดอยางงายดาย
อกีดวย ไมวาจะเปนจากวทิยอุนิเตอรเนท็ หรือ   
ผูใหบรกิารรายตางๆ ในรปูแบบของ Streaming 
Service Provider กต็าม เพราะบางคราวทีค่ณุ
ตองการใหเสียงดนตรีเปนเพียงแบ็คกราวนด
ของงานเล้ียง โมดลูชดุนีส้ามารถชวยคณุรงัสรรค
ความบันเทิงในลักษณะที่วานั้นขึ้นไดอยาง                              
คาดไมถงึเลยทเีดยีว

ไมวาจะอยางไรก็ตาม, NAD M32 คือ
ความยอดเยี่ยมในการออกแบบที่มีความ
สมบูรณในทุกๆดาน และเปนเครื่องที่ผมขอ
แนะนําในระดับ Highest Recommendation 
อยางแทจริง

จุดเดนที่นาชื่นชมของ NAD M32
Direct Digital Amplifier

• เทคโนโลย ีDirect Digital ใหเสียงดนตรี
ที่สะอาด กระจางใส บริสุทธ์ิ และปราศจาก
ความพราเพี้ยน

• ใหเวทีเสียงที่กวางขวาง อุดมไปดวย  
รายละเอียด และมีไดนามิค เรนจ ที่ยอดเยี่ยม

• ให คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมอย าง     
เทาเทียมกัน ทั้งจากส่ือที่สัมผัสได เชน แผน
ซีดี และจากเสียงที่มาจากสื่อไรสายในรูปแบบ
ของ Streaming Music

• งานฝ มือที่ประกอบกันขึ้นมาเป น
เครื่อง NAD M32 นั้น คือความเหนือชั้นอัน          
ยอดเยี่ยมมาก

• BluOS Module ชวยใหเขาถึงโลกของ
เสียงดนตรีที่มีความเปนไปไดอยางสมบูรณ

• และหวังเพียงในอนาคตอันใกล BluOS 
Application จะใชงานไดงายกวานีอ้กีสกัหนอย
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การพูดคุยสนทนาเป็นหัวใจของการ
สื่อสาร เราต้องรู ้จักพูดและฝึกพูด

ให้เป็น ไม่ใช่แค่พูดอะไร? แต่จะพูดอย่างไร? 
พยายามแล้วจะพบว่ายิ่งพูดก็จะยิ่งคล่องข้ึน 

ไลฟ์ แอนด์ สไตล์

ม า ร ย า ท สั ง ค ม ยุ ค ใ ห ม่ ตอนที่ 6

ก า ร สื่ อ ส า ร
■ ‘เจ แอลที’

เพราะมีความมั่นใจขึ้น น่าเสียดายที่มนุษย์
สมัยนีใ้ช้วธิส่ีง E-mail, SMS, Facebook, Line 
จนเขียนอะไรหรือพูดอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราว
ต่อหน้าคู่สนทนาได้ยากขึ้น 

การส่ือสารที่ดีเป็นประตูไปสู่คนภายนอก 
ถ้าเรารู้จักเวลาที่จะพูด เวลาที่จะตั้งใจฟังคน
อื่นพูด ส�าคัญมากเป็นวินัยอย่างหนึ่งและเป็น
ความฉลาดที่เราจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับคนที่เรา
สนทนาด้วยมากขึ้น

มีคนพูดไว้ว่า รูปร่างภายนอกแค่โหมโรง 
แต่การสนทนาเป็นการชีว่้าจะแพ้ชนะเลยทเีดยีว

เรื่องมีอยู่ว่า ท่านทูตท่านหนึ่งบอกให้คน
เตรียมเรื่องทูตคนเก่าเพื่อจะส่งให้ท่าน แต่
คนๆนัน้เตรยีมและเขยีนในภาษาองักฤษ และ
น�าไปส่งให้กับเลขาทตู ท่านทตูโทรตามมาด่วน
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เป็นการแซงแย่งพูด รอฟังเขาจนจบ
- อย่าหยุดเขาขณะที่เขาก�าลังพูดหรือ   

เล่าเรื่อง
- อย่าเดินหนีไปเฉยๆต้องจากลาแบบ

สุภาพก่อนและจึงไป
- อย่าบอกว่าเขาพดูผดิ เรือ่งนีต้้องอย่างนี้

ต่างหาก หรือคุณคิดผิดแล้วนะ การต่างความ
คิดเห็นมีเสมอฟังเขาพูดไป ถ้าเราไม่เห็นด้วย 
อาจจะเก็บไว้ในใจ จะได้ไม่ได้ต้องทะเลาะกัน

จริงๆแล้ว การพูดจาแบบนักการทูตนั้นมี
แต่ลมปาก และใครๆก็รู้ว่ายางรถยนต์เต็มไป
ด้วยลมทั้งนั้น และลมเหล่านี้ล่ะที่ช่วยลดการ    
กระเทือนของเรา นั่นหมายถึงลมปากนี่ละที่
จะช่วยให้สัมพันธไมตรีดีขึ้น 

เวลาที่คนเราเห็นไม่ตรงกันมักเกิดการ
ทะเลาะกัน ถ้าเป็นระหว่างประเทศก็เป็น
สงครามเลยทเีดยีว คนทีค่ดิแตกต่างไม่จ�าเป็น
ต้องเป็นศัตรูกัน ถ้าเราฟังไว้บ้าง บางทีก็น่า
คิด การคิดตามบางทีก็ได้ท�าให้เราเห็นความ
คิดอีกด้านหนึ่งได้ 

การใช้วิเทโศบายในการเจรจา การคุยกัน
บางทีก็ท�าให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ เรา
เพยีงบอกว่าในมมุมองของเรา เรามองอย่างนี้ 
คุณอาจจะมองไม่เหมือนกันก็ได้ และไม่ใช่เรา
ถกู และเขาคดิอย่างไร เราต้องฟังเขาให้เขาได้.
อธบิายให้เราเข้าใจ แม้นเราไม่เหน็ด้วยกอ็ย่าเพิง่

เถียง และจึงอธิบายมุมมองของคุณที่เห็นต่าง

อย่าพูดว่า 

- ผมไม่เห็นด้วย
- ผมว่าไม่จริงหรอก
- ผมไม่เห็นรู้สึกแบบนั้นเลย
ถ้าบทสนทนาจะน�าไปสูก่ารทะเลาะเบาะแว้ง                                                                                      

ขอให้บอกว่าเราค่อยคุยกันทีหลังดีกว่า วันนี้
พอดีไม่มีเวลาแล้ว หรือพอดีติดเรื่องหรือติด
จะต้องไปธุระอะไรก็ว่าไป

อย่าพูดว่า 

- ไม่น่าเชื่อเลย คนอย่างคุณคิดอย่างนี้
ได้ยังไง การพยายามประนีประนอมจะช่วย
ให้การสนทนาที่ขัดแย้งค่อยดีขึ้น แต่ถ้าเป็น
เพื่อน เห็นต่างอย่างไร ความเป็นเพื่อนก็ยัง
มีเหมือนเดิม

- อย่าขึ้นเสียง เพราะจะท�าให้รุนแรงขึ้น
- อย่าประชด ประชัน
- อย่าเอาความเห็นต่างมาเก็บไว้ในใจ      

ให้ขุ่นเคือง
ตามสภุาษติไทยคอืปากเป็นเอก เลขเป็นโท 

ดงัสนุทรภู ่บอกไว้ว่า “เป็นมนษุย์สดุนยิมเพยีง
ลมปาก จะได้ยากโหยหวิเพราะชวิหา” สรปุรูจ้กั
พูดให้ดี ถูกกาลเทศะ ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง 

และโดนต่อว่า “ผมให้คณุเอามาให้ผมไม่ใช่หรอื 
ท�าไมคุณเอาให้เลขา ที่ผมบอกให้คุณเอามา   
ให้ผมเพือ่ผมจะได้ให้คณุย่อและเล่าให้ฟัง” นีค่อื
การฟังแล้วไม่ได้ตั้งใจ หรือจดจ�าค�าพูด ส�าคัญ
มากคือต้องฟังและจดจ�าค�าของคู่สนทนาไม่ใช่
ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ที่คนไทยพูดว่า ฟังไม่ได้ศัพท์
จับไปกระเดียดนั่นเอง 

การมีคู ่สนทนาที่จะให้เราได้ผลคือ เรา
ต้องฟังเขา และแสดงความสนใจค�าพูดของ
เขา ไม่ใช่ท�าตาเหม่อลอย “เออ...อยากพดูอะไร
ก็พูดไป” มองหน้าคู่สนทนา และรับทราบ จะ
ยิ้มหรือจะพูดว่า “ค่ะ” หรือ “เข้าใจค่ะ” ถ้าเรา
รู้จักฟัง เราจะเป็นนักสนทนาที่ดี

สิ่งที่ควรทำา

- ให้คู่สนทนาได้พูด ใครๆก็อยากมีผู้ฟัง 
และอยากตอบค�าถามให้ได้ค�าแนะน�า 

- การถามค�าถามที่ดี ไม่ใช่การถามแบบ
ซอกแซก ไม่มีมารยาท

- ถามค�าถามง่ายๆธรรมดาเพื่อชวนคุย
ก่อน และชวนให้คนอื่นได้เข้ามาร่วมสนทนา

- ถามค�าถามทีต่่อนือ่งท่ีเขาคยุอยู ่แสดงว่า
คุณสนใจเรื่องของเขา

- ตั้งใจฟัง และรู้ว่าตอนเร่ิมต้นเร่ิมเร่ือง
อะไร ตอนกลางเป็นอย่างไร ตอนจบจบ
อย่างไร เป็นต้น

- อย่าขัดขึ้นมา หรือแทรกเวลาผู้อ่ืนพูด    
ให้เขาพูดให้เสร็จเสียก่อน

- และเมือ่จากกนัอย่าลมื ขอบคณุ กล่าวลา 
และบอกเขาว่าการสนทนาน่าสนใจมากๆเลยที
เดียว และดีใจที่ได้รู้จัก ได้มีโอกาสพูดคุยด้วย

- คยุเรือ่งปัจจบุนัทีเ่ป็นข่าวคราว ต้องอ่าน
จงึจะเป็นคูส่นทนาทีด่ไีด้ ถ้าไม่มีความรูร้อบตวั
เลย คนสนทนาด้วยจะประเมินคุณได้ว่าไม่มี
ความรู้หรือตื้นเขิน            

- ขณะเดียวกันถ้าเป็นเร่ืองปัญหาบ้าน
เมืองก็อย่าให้ถึงกับต้องถกเถียง ทะเลาะกัน

- มองตา
- ฟังให้ชัดเจน ตั้งใจฟัง อย่าใจลอย
- ถ้าแม้นเบื่อมากๆก็ต้องพยายามจบการ

สนทนาแบบสุภาพ ไม่ใช่หนีหายไปเฉยๆหรือ
ขัดคอเขา

สิ่งที่ไม่ควรทำา

 - อย่าเอาแต่พดูคนเดยีว ต้องเป็นการคยุ
กับทั้งเขาและเรา

- อย่าพยายามจบประโยคให้เขา เพราะถือ
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■ หมอสันติภาพ

ท่
านผู้อ่าน Life Entertainment ที่เคารพ 
นอนฟังเพลงแสนสุขจาก NAD, NHT, 

PSB พอลุกขึ้นเดิน เข้าห้องน�้าก็ปวดหลัง 
ทรมานสุด ผมอายุ 72 ปี ปวดหลังไปหาหมอ
หลายครัง้ หมอบอกว่าเป็นโรคคนแก่ แต่ความ
จรงิโรคปวดหลงัเป็นได้ทกุอาย ุแม้แต่หนุม่สาว
ในวัยท�างานก็ปวดหลังบ่อยๆ

โดยทั่วไปแล้ว อาการปวดหลังมักไม่ได้
เกิดจากสาเหตุร้ายแรงเหมือนที่เรากลัวกัน 
ซึ่งแพทย์สามารถให้การวินิจฉัยโรคจากการ
ซักประวัติ การตรวจร่างกายเท่านั้น แพทย์ก็
สามารถรกัษาได้เลย ถ้าหากจากหลงัการรกัษา
ไปช่วงหนึ่งแล้ว อาการปวดหลังกลับเป็นมาก
ขึ้น หรืออาการไม่ดีข้ึน ก็จ�าเป็นต้องถ่ายภาพ
ทางรังษี X-Rays ซึ่งการถ่ายภาพแบบปกติจะ
เห็นแต่กระดูกเท่านั้น ไม่เห็นเน้ือเยื่อ เช่น 
กล้ามเนื้อ หมอนรองกระดูก บางกรณีอาจจะ
ต้องอาศัยเอ็กซ-เรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan 
หรือเอ็กซ-เรย์แม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) หรือฉีดสี
เข้ากระดูกสันหลังถึงจะเห็นความผิดปกติ

สาเหตกุารปวดหลงัเกดิได้หลายสาเหต ุแต่
สาเหตุที่พบบ่อยได้แก่

1. ความผดิปกตขิองกระดกูสนัหลงัตัง้แต่เกดิ 
อาจจะท�าให้เกิดอาการปวดหลังตั้งแต่วัย

เด็ก แต่อาจจะมาแสดงอาการตอนเวลาอายุ
มากขึ้นได้ ซึ่งเกิดจากความเส่ือมสมรรถภาพ
ภายหลัง โรคที่พบบ่อยในกลุ่มนี้ ได้แก่ โรค
กระดูกสันหลังคด ซึ่งสังเกตได้คือ มีกระดูก
สันหลังเอียง กระดูกสะบัก 2 ข้างสูงไม่เท่า
กัน หน้าอกพูนสองข้างไม่เท่ากัน การรักษา
โรคกระดูกสันหลังคดขึ้นกับความรุนแรง อายุ
ของผู้ป่วย และจุดประสงค์ของการรักษา เพื่อ
พยายามท�าให้กระดูกสันหลังที่คดให้ตรง ซึ่ง
มีการรักษาหลายวิธี เช่น การออกก�าลังกาย
กล้ามเนื้อ ใส่เฝือกหลัง ผ่าตัดกระดูกสันหลัง 
การรักษาจะเหมาะเฉพาะกับเด็กแต่ละคน

2. การใช้งานกระดูกสันหลังผิดวิธ ี
เป็นสาเหตุที่ท�าให้ปวดหลังมากที่สุด เกิด

จากใช้หลงัท�างานอย่างผดิวธิ ีเช่น การยกของ
หนกัมาๆขึน้จากพืน้ในท่าก้มหลงั เช่น โต๊ะ ตู.้ 

เฮลธ์ แอนด์ แคร์

เตยีง หรอืการนัง่ขบัรถเป็นเวลานานๆ ซึง่ท�า 
ให้เกิดอาการปวดหลังขึ้นมาทันที หรือในวัน
สองวนัหลงัจากนัน้ ซึง่แบ่งออกเป็นสองกลุม่คอื

2.1. อาการปวดหลังจากกล้ามเนื้ออักเสบ 
กล้ามเนือ้หลงัเป็นส่วนทีช่่วยให้ก�าลงัและความ
แข็งแรงในการท�ากิจกรรมต่างๆ การยืน เดิน 
และยกของ กล้ามเนือ้อกัเสบเกิดจากเมือ่กล้าม
เนื้อท�างานมากเกินไป หรือการใช้งานผิดท่า 
ซึง่มปัีจจยัท�าให้อาการเป็นมากขึน้ ได้แก่ การใช้
งานไม่เหมาะสม หรือคนอ้วนมากเกินไป การ
สูบบุหรี่ ท�าให้กล้ามเนื้อหลังอักเสบ จะท�าให้
เกิดอาการปวดหลัง แข็ง เกร็ง ขยับเขยื้อน
หลังไม่ได้ อาจจะมีอาการตัวเอียง เดินล�าบาก 
มีแนวการรักษาดังนี้

- การนอนพักในท่าที่สบาย เช่น ท่านอน
หงาย งอเข่าเล็กน้อย โดยใช้หมอนเล็กๆรองใต้
เข่า หรอืนอนตะแคงกอดหมอนข้าง (เหน็ไหม 
การมีคนให้กอดนอนดีอย่างนี้เอง) หลีกเลี่ยง
การนอนคว�า่ เพราะว่าท�าให้หลงัแอ่นและปวด
มากขึ้น แต่ไม่ควรนอนเกิน 2-4 วัน เพราะว่า

ป ว ด ห ลั ง  โ ร ค แ ส น ท ร ม า น
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จะท�าให้กล้ามเนื้อหลังอ่อนแอมากขึ้น ยิ่งกลับ
มาด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้เร็วเท่าไร อาการ
ปวดหลังก็จะดีขึ้น เร็วขึ้น เท่านั้น

- ให้ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดความ
เจบ็ปวด ลดการอกัเสบกล้ามเนือ้ ยาคลายการ
เกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

- การท�ากายภาพบ�าบัด
2.2. หมอนรองกระดูกส่วนเอวกดทับ

เส้นประสาท (Lumbago) หมอนรองกระดูก 
(DISC) เป็นตัวท�าให้เกิดความยืดหยุ่นของ
กระดูกสันหลัง และให้ความมั่นคงแข็งแรงกับ
สันหลัง เมื่ออายุมากขึ้น ส่วนประกอบภายใน
ที่เป็นภายในหมอนรองกระดูกจะลดลง และ
ความยืดหยุ ่นลดลง ถ้ามีแรงมากระท�าต่อ
หมอนรองกระดูกในลักษณะท่ีเฉียงๆ ซ่ึงมัก
จะเป็นท่ายกของหนัก จะท�าให้หมอนรอง
กระดูกแตก ท�าให้ผู้ป่วยปวดหลัง ในบางราย
หมอนรองกระดกูทีแ่ตกออกมาจะไปกดทบัเส้น
ประสาท ท�าให้เกดิอาการปวดหลงั และปวดร้าว
ไปที่ขา ขาชา หรือขาอ่อนแรง ร่วมด้วย

ผู้ป่วยส่วนใหญ่หายได้โดยการรักษา แทบ
ไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งมีวิธีการรักษาคือ

1. นอนพกั แต่ไม่ควรนอนนานเกนิ 2-3 วนั
2. รับประทานยาแก้ปวด ลดการอักเสบ 

ยาคลายกล้ามเนือ้ วติามนิบบี�ารงุเส้นประสาท
3. ท�ากายภาพบ�าบัด เช่น การดึงหลัง 

การอบหลังด้วยความร้อน หรือคลื่นเสียง 
Ultra Sound

4. การออกก�าลงักายเพือ่บรหิารกล้ามเนือ้
หลังและหน้าท้องให้แข็งแรง

5. การผ่าตัด ถือว่าเป็นการรักษาสุดท้าย 
ซึ่งจะผ่าตัดเมื่อมีข้อบ่งชี้ชัดเจน เช่น ปวดมาก
จนรบกวนต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน และ
รักษาด้วยวิธีการ ไม่ผ่าตัด แล้วอาการไม่ดีข้ึน 
เช่น ไม่สามารถกลั้นอุจจาระกลั้นปัสสาวะได้ 
(อุจจาระราด ปัสสาวะราด)

3. การติดเชื้อกระดูกสันหลัง
การตดิเชือ้กระดกูสนัหลงัส่วนเอว มสีาเหตุ

จากเชื้อแบคทีเรียกระจายมาตามกระแสเลือด                    
แล้วไปยังกระดูกสันหลัง ท�าให้ไข้ขึ้นและมี                                                             
อาการปวดหลังอย่างรุนแรง การรักษาจ�าเป็น
ต้องท�าอย่างรวดเร็ว เช้ือท่ีพบบ่อยคือ เช้ือ
วัณโรค ซึ่งอาจจะมีอาการค่อยเป็นค่อยไป 
อาการปวดหลงัเพิม่ขึน้ทีละน้อยๆ มีไข้ต�า่ๆใน
ตอนบ่าย น�า้หนกัลดลง ถ้าไม่ได้รบัการรกัษาที่
ถกูต้อง จะท�าให้หลงัโก่ง และเป็นอมัพาตได้ แต่
ถ้าได้รับการรักษาทันก็จะหายเป็นปกติ

4. กระดูกสันหลังเสื่อม
โรคประจ�าตัวของผมเอง เมื่ออายุมากขึ้น 

กระดูกสันหลังเสื่อมโดยธรรมชาติ ซึ่งอาจจะ
แบ่งกระดูกสันหลังเสื่อมเป็นสองระยะ

ก. ระยะข้อต่อหลวม เมื่อข้อต่อเส่ือมถึง
จุดหน่ึง ความแข็งแรงของกระดูกสันหลังจะ
ลดลง ท�าให้มีการเคลื่อนไหวของข้อต่อมาก
ขึน้ (ข้อต่อหลวม) ท�าให้เกดิอาการปวดหลงั ใน
ช่วงเริม่ต้นมกัจะมอีาการปวดหลงัเวลาขยบัตวั
เปลี่ยนอริยาบถ เช่น เวลานอนแล้วลุกยาก ก็
จะมีอาการตลอดเวลา

ข. ระยะข้อต่อแข็ง (กระดูกงอก) ซึ่งเป็น
ระยะต่อมา มีกระบวนการซ่อมแซมตัวเอง
โดยการสร้างหินปูนมายึดเกาะข้อต่อให้แข็ง
แรงข้ึน อาการปวดหลังที่เกิดเนื่องจากข้อต่อ
หลวมก็จะหายไป แต่ถ้าหินปูนที่ร่างกายสร้าง
ข้ึน มีมากเกินไป จนกดทับเส้นประสาท ก็จะ
ท�าให้เกิดอาการปวดหลังอีก ซึ่งคราวนี้อาการ
ปวดหลังมักจะเกิดเมื่อเริ่มเดินออกไปได้ระยะ
หน่ึง อาการปวดและชาที่ขามักจะเป็นมากขึ้น 
จนเดินไม่ไหว ต้องหยุดเดินและนั่งพักอาการ
จึงดีขึ้น ระยะทางที่เดินได้โดยไม่ปวดจะส้ันลง
เรื่อยๆตามความรุนแรงของโรค

ท่านผู้อ่าน LE ที่เคารพ ข้อแนะน�าในการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวันเพื่อป้องกันและบรรเทา
อาการปวดหลังคือ

การนอน
เตียงนอนควรท�าด้วยวัสดุแข็ง ผิวเรียบ 

และมีความสูงระดับหัวเข่า ที่นอนควรมีเนื้อ
แน่น มีความแข็งพอสมควร เมื่อนอนแล้ว
ลุกข้ึน ท่ีนอนจะคงรูปตามเดิม ไม่ยุบ บุ๋มไป
ตามน�้าหนักตัว หรือไม่ท�าให้ล�าตัวคดงอเมื่อ
นอนบนที่นอน

ท่านอนควรนอนหงายแล้วใช้หมอนเล็กๆหนนุ
เข่าเพือ่ให้สะโพกงอเลก็น้อย หรอืนอนตะแคงข้าง
กอดหมอนข้าง โดยขาวางบนหมอนข้างให้สะโพก
งอ เข่างอเล็กน้อย ไม่ควรนอนคว�่า

การลุกจากที่นอน ให้เล่ือนตัวมาขอบ
เตียง ตะแคงตัว งอเข่าและสะโพก ห้อยขาลง
ข้างเตียง พร้อมกับใช้มือยันเตียงลุกขึ้นยืน ไม่
ควรลุกขึ้นยืนทันทีในขณะที่นอนหงาย เพราะ
ว่าต้องใช้กล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องมาก อาจ
จะท�าให้ปวดหลังได้

การนั่ง
- เก้าอ้ีควรมีความสูงระดับข้อเข่า เมื่อนั่ง

แล้วฝ่าเท้าจะวางราบกับพื้นพอดี
- ส่วนรองนัง่ มคีวามลกึทีจ่ะรอบรบัสะโพก

และต้นขาได้พอดี
- พนักพิงมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ และ

เอนไปข้างหลงัเลก็น้อยประมาณ 10-15 องศา
- ทีเ่ท้าแขน เพือ่เป็นทีพ่กัวางแขน และใช้ยนั                                                                       

ตัวเวลาจะนั่งลงหรือยืนขึ้น
- ท่านั่งหลังตรงพิงกับพนักพิง น�้าหนัก

ลงบริเวณกลางพอดี ไม่นั่งเอียง เท้าสอง
ข้างวางราบกับพื้น เข่างอตั้งฉาก ต้นขาวาง
ราบกับที่นั่ง ให้งอเข่าพับอยู่ห่างจากขอบของ
ที่นั่งประมาณ 1 นิ้วเพื่อป้องกันการกดทับ
เส้นเลือดใต้เข่า

- ไม่ควรนัง่ไขว่ห้าง เพราะว่าจะท�าให้น�า้หนกั                                                                                     
ตัวเอียงลงข้างใดข้างหนึ่ง และแนวกระดูก   
สันหลังเอียง ท�าให้ปวดหลังได้

- การนัง่ขบัรถ ควรให้เบาะทีน่ัง่เอนไปข้าง
หลงัเลก็น้อย ประมาณ 10-15 องศา และขยบั
เบาะให้พอด ีซึง่แม้เหยยีบคนัเร่งหรอืเบรคเต็ม
ทีแ่ล้ว เข่าจะงอเล็กน้อยประมาณ 20-30 องศา 
และนั่งให้แผ่นหลังกับสะโพกแนบกับเบาะ                                                 
ใช้หมอนเล็กๆหนาประมาณ 3-5 นิ้วรอบหลัง
บริเวณเอวด้วย

การยืน
ยืนในท่าตรง ที่หลังสบาย กางขาออกเล็ก

น้อย ให้น�้าหนักตัวลงมาค่อนทางส้นเท้าสอง
ข้าง ไม่ควรยืนท่าเดียวนานๆ ควรขยับตัวและ
เปลีย่นท่าบ่อยๆ หรอืยนืให้น�า้หนกัตวัลงบนขา
ข้างหนึ่ง แต่ต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆ

ขั้นตอนการยกของหรือหยิบของที่วางต�่า
กว่าสะโพก

ต้องพยายามให้หลงัตรงอยูต่ลอดเวลาทีย่ก
ของ ไม่ควรก้มลง ก้มหลัง ยกสิ่งของในท่าเข่า
เหยียดตรง หรือบิดเอียงตัว ดังนี้

ขั้นที่ 1. ยืนหลังตรง กางขาออกเล็กน้อย 
งอเข่าย่อตัวลงจนกระทั่งอยู่น่านั่งยองๆ

ขั้นที่ 2. หยิบของสิ่งที่ต้องการ ถ้าของนั้น
หนักต้องอุ้มของนั้นแนบชิดกับล�าตัว

ขั้นที่ 3. ค่อยๆลุกขึ้นด้วยก�าลังขา โดยให้
หลังตรงอยู่ตลอดเวลา

ท่านผู้อ่าน LE ที่เคารพ แพทย์เป็นเพียง  
ผู้ให้ค�าแนะน�าเท่านั้น การป้องกันไม่ให้ปวด
หลังนั้นขึ้นอยู่กับตัวท่านเองเป็นส�าคัญ จะท�า                                                                
ให้ไม่ปวดหลัง นอนฟังเพลงจากเครื่องเสียง
ของ NAD, NHT และ PSB สบายที่สุด หาย
ปวดหลังแน่นอน

■ ■■ ขอขอบพระคุณ น.พ.พนมกร ดิษฐสุวรรณ/                          
Thaiclinic.com
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การฝังรากเทียมคืออะไร

การฝังรากเทยีม คอื การผ่าตดัทีน่�าโลหะ
ผสมหรือโครงฝังลงในต�าแหน่งของ

ขากรรไกรภายใต้เหงือก เมื่ออยู่ในต�าแหน่ง
ที่เหมาะสมแล้ว ทันตแพทย์จะน�าฟันใหม่มา
ให้ยึดติดกับราก

รากเทียมทำางานได้อย่างไร

รากเทียมจะท�างานร่วมกับกระดูกขา-
กรรไกรเมื่อทั้งสองอย่างประสานกันอย่าง
สนิทแล้ว และจะให้เกิดการรองรับฟัน โดย
ฟันปลอมหรือที่ยึดฟันปลอมที่ท�างานร่วม
กับรากเทียม จะไม่เล่ือนหรือลื่นออกจากจุด
ที่ต้องการ ซึ่งจะมีประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะ
ตอนที่พูดและรับประทาน การฝังรากเทียม
นี้ ช่วยในการท�าฟันปลอม การครอบฟัน และ
ที่ยึดฟันปลอมบนรากเทียมจะให้ความรู ้สึก
ที่เป็นธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมหรือการท�า                    
ฟันปลอมแบบธรรมดา

ส�าหรับบางคน การท�าฟันปลอมหรือที่ยึด
ฟันปลอมแบบธรรมดาไม่ได้ให้ความรูส้กึสบาย 
อาจมีบางจุด ที่ท�าให้เจ็บ นูน หรือยื่นออกมา 
บางครั้งอาจมีความรู้สึกคลื่นไส้ ยิ่งไปกว่านั้น
การที่ยึดฟันปลอมแบบธรรมดาต้องใช้ติดกับ

Oral Care

ฟัน หรือช่องว่างของฟันที่เหลือจากฟันที่หาย
ไป ประโยชน์ของการท�ารากเทียมก็คือไม่ต้อง
กรอฟันเพื่อที่จะเตรียมแนบสะพานฟันให้ติด
กับฟัน แต่เจาะลึกลงไปในฟันที่จะแทนที่เลย 
การเตรยีมตวัส�าหรบัการฝังราก ต้องมสีขุภาพ
เหงือกท่ีแข็งแรง และมีกระดูกมากเพียงพอที่
จะรองรับรากฟัน และต้องยอมรับที่จะรักษา
สขุภาพของเหงอืก และกระดกูให้สมบรูณ์ การ
ดูแลความสะอาดของช่องปากอย่าง ละเอียด
ถี่ถ้วน และไปพบทันตแพย์ตามระยะเวลาที่
ก�าหนดจะท�าให้การฝังรากฟันมอีายกุารใช้งาน
ได้นานยิ่งขึ้น

โดยปกติการฝังรากเทียมจะมีราคาแพง
หากเปรียบเทียบจากวิธีการเปลี่ยนฟันในแบบ   
อื่นๆ และบริษัทประกันส่วนใหญ่ได้ให้วงเงิน
ในการคุม้ครองน้อยกว่าร้อยละสิบของค่ารกัษา

สมาคมทันตกรรมแห่งสหรัฐอเมริกาจึง
ได้ตระนักถึงสองวิธีในการฝังรากฟันอย่าง
ประหยัดคือ การผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมเป็น 
การผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมไปในขากรรไกร
โดยตรง และเมื่อเนื้อเยื่อบริเวณรอบเหงือก
ได้เยียวยาจนหายจึงผ่าตัดครังที่สองเพื่อ
เชื่อมรากฟันเทียมกับรากฟันจริง และในที่สุด      
ฟันปลอมกจ็ะน�ามาตดิทหีลงัแบบแยกต่างหาก 
หรือรวมกับสะพานฟัน หรือฟันปลอม

ส า ร พั น กั บ ร า ก ฟั น เ ที ย ม
■ ‘Tooth Fairy’

การหลอมเนื้อโลหะให้เป็นโครงแล้วน�า
มาติดบนขากรรไกรใต้เนื้อเยื่อของเหงือก 
เป็นการหลอมเนื้อโลหะให้เป็นโครงแล้วน�ามา
ติดบนขากรรไกรใต้เนื้อเยื่อของเหงือก เม่ือ
เหงือกได้รักษาเยียวยาจนหายโครงนั้นจะติด
สนิทอยู่กับขากรรไกร หลังจากนั้นให้ติดโครง
ส่วนทีย่ืน่ออกมาจากเหงอืกให้เข้ากบัฟันปลอม
เหมือนวิธีของ Endosteal Implants

การรักษารากฟัน
จะอยู่ได้นานเท่าไร

โดยปกติแล้วการฝังรากฟันจะอยู่ได้ 10-
20 ปี ขึ้นอยู่กับต�าแหน่งของรากฟัน และหาก      
ผู้ป่วยดูแลสุขภาพช่องปากเป็นอย่างดี และไป
พบทันตแพทย์ตามก�าหนด เพราะฟันกราม
นั้นอาจได้รับการกระทบกระเทือน และฉีก
ขาด การฝังรากเทยีมธรรมดานัน้ไม่สามารถอยู่    
ได้นานมากถ้าอยูใ่นต�าแหน่งด้านหน้าของปาก
	 บทความจาก	colgate.co.th
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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

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