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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

บ ท ค ว า ม

 10	 ก่อนอาทติย์อสัดง
	 	 กบัการลงบลัลงัก์ของ
  Blu-ray Disc
 

ป ร ะ จ ำ ฉ บั บ

 3	 หมายเหตจุาก	บ้ า น ท ว า ท ศ ิน

 4 ที่เห็นและเป็นไป

	 6	 จากโชว์รูม

	 8	 ประดิทินกรุงเทพฯ

	 12	 คุยข้างเครื่อง

	 14	 มุมมือใหม่

 18 Custom File

	 32	 ไลฟ์	แอนด์	สไตล์

 34 Oral Care

เผลอแป๊บเดยีว เรากเ็ข้าสูเ่ดอืนที ่9 ของปีกนัแล้วนะคะ และอกีไม่นานกจ็ะถงึเดอืนตลุาคม 
เดอืนแห่งความสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ของคนไทย ซึง่ครัง้นีเ้ป็นเวลาทีค่นไทยทัว่ประเทศจะได้
ร่วมส่งเสดจ็เทวราชาสูส่วรรคาลยัโดยพร้อมเพรยีงกนั แค่นกึถงึน�า้ตากจ็ะไหลแล้วค่ะ

มาอัพเดทข่าวคราวของโคไน้ซ์ฯกันบ้าง ที่ปีนี้เราได้ตระเวนจัด Road Show ร่วมกับร้านค้า                                                                                           
ตัวแทนจ�าหน่ายเพื่อพบปะแฟนๆกันให้ครบทุกภาค ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ต้นปี @อุดร ไฮ-ไฟ, 
สหกรณ์การไฟฟ้าแม่เมาะ จ. ล�าปาง, ร้านไก่มิวสิค จ.นครราชสีมา, ร้านเอ็น เอ็น อีเล็คทริค 
จ.จันทบุรี, ร้านเซ็นทรัล ซาวด์ จ.ระยอง และสุดท้ายที่ก�าลังจะถึงคือ ร้านวิชชุสิน จ.สงขลา โดย
งานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2560 นี้ และที่สาขาของเราที่ Conice เชียงใหม่ เริ่มวัน
ที่ 1-15 ตุลาคม เป็นการส่งท้ายอีเวนท์ของปี ท่านสมาชิกที่อยู่ภาคใต้และภาคเหนือ พร้อมทั้ง
จังหวัดใกล้เคียง อย่าลืมไปพบกันให้ได้นะคะ

โพรโมชันของเราก็มีอยู่เรื่อยๆประจ�าเดือนนะคะ ที่เพิ่งผ่านพ้นไปก็เป็น PSB Special 
Deal! ที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะล�าโพงรุ่น Alpha B1 และ Imagine XB ที่
กลายเป็นขวัญใจมือใหม่อยากเล่นเครื่องเสียงไปเรียบร้อยแล้ว อาจเป็นเพราะราคาที่เป็น
มิตรแถมให้คุณภาพเสียงที่ดี เป็นการฝึกหูเพื่อเข้าสู่วงการ Hi-Fi ได้อย่างถูกต้องค่ะ นอกจาก
นี้ NAD เอง ก็ยังเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่โคไน้ซ์ฯภาคภูมิใจมากๆ เพราะไม่ว่าจะจัดอันดับอะไร 
สินค้าแบรนด์นี้ก็ได้รับรางวัลอยู่ในอันดับต้นๆมาโดยตลอด ล่าสุด NAD C 326BEE และ C 
368 ต่างก็ติด 1 ใน 8 แอมป์ฯที่น่าเอาไปจับคู่กับเครื่องเล่นแผ่นเสียงมากที่สุด (จาก thevinyl-
factory.com) โดยเฉพาะ NAD New Classic Series ที่ดิฉันอยากให้ทุกท่านไปสัมผัสกับความ
เป็นเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นมาเพื่อคนฟังเพลงโดยเฉพาะ เพราะไม่ว่าท่านจะเป็นคนยุคไหน ฟัง
เพลงจากอะไร NAD ก็พร้อมตอบโจทย์ได้ตรงเป๊ะ เพราะเป็นระบบที่เล่น Phono ก็ได้ มี DAC 
ในตัว พร้อมสล็อทใส่บอร์ดสองช่องรองรับการอัพเกรดในอนาคต หรือจะเสียบ USB หรือฟัง
เพลงไร้สายแบบ Streaming เทรนด์ใหม่ล่าสุดก็ยังได้ แต่ละรุ่นก็มาพร้อมก�าลังวัตต์ที่ดี เพียง
พอที่จะขับล�าโพงคู่เก่งได้ไม่ยาก เชื่อเถอะค่ะว่าเมื่อได้ลองเล่นดูแล้ว จะรู้ว่าท�าไม NAD ถึงมีค�า
โปรยว่า “Forever Classic” 

แ ล้ ว พ บ กั น ใ ห ม่ ฉ บั บ ห น้ า น ะ ค ะ

ร า ย ง า น ท ด ส อ บ

 26 Test Report
  Bluesound PULSE
  SOUNDBAR & PULSE SUB 

 30 Test Reports
  NAD C 368
  Hybrid Digital DAC Amp.

ท ด ส อ บ

 23 In-House Test
  NHT C-1    
  Bookshelf Loudspeaker
	 	 ทีน่่าทึง่

ส วั ส ดี ค่ ะ ท่ า น ส ม า ชิ ก,
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ที่เห็นและเปนไป

อีกนิยามของเป
ที่มากกวาคําวาเท
เพราะมันคือเลขา

เที่ยวกอนเอาเรื่องกระเปา
เปสะพายแบบเทๆ เพื่อขาซิ่ง

มาใหรูจักกันไปแลว เที่ยวนี้ไป
เจอขาวของพรรคเดียวกันนั้นอีก
ชิ้น ที่สุดเจง สุดจาบเอามากๆ 
เห็นแลวอดไมไดตองนํามาฝาก
กันในทันที

ที่วาเจง วาจาบนั้น เปน
เพราะมิเพียงใสอุปกรณขนพา
ขาวของจําพวกสัม ‘พารก’ ติดตัว
ในชีวิตประจําของเราทานได
มากกวามากชิ้นเทานั้น หาก
มันยังทําหนาที่เปนทั้งเลขาและ

ตางๆออกมาใชงาน แลวเกบ็กลบั                                
เขากระเปาไมหมด เมือ่ลกุจากไป
เปกจ็ะสัน่เตอืนใหรูพรอมบอกสิง่
ทีล่มืนัน้ผานหนาจอเชนกนั

นอกจากอุปกรณที่ตองใชใน
ชีวิตประจําวันแลว ยังสามารถ
ใชสําหรับจัดหมวดหมูเพื่อเตรียม   
อุปกรณอื่นๆที่เปนการเฉพาะ
ไดอีก เชน การออกกําลังกาย 
เขายิม หรือการไปพรีเซ็นเทชัน
งาน ตองใชอุปกรณอะไรบางใน
แตละครั้ง ก็สามารถจัดเตรียม
ไวไดกอน เมื่อจะไปก็เพียงหยิบ
อุปกรณเหลานั้นมาใสเป แลว
เปลี่ยนโหมดการใชงานใหตรง
ตามกรณีที่ตองการ หากขาดชิ้น
ใดไปเปมันก็สั่นเตือนใหทราบ 
แลวก็มาดูหนาจอสมารทโฟนวา
ลืมอะไร

แตถาหนักขอถึงขนาดวา
รีบจนลืมหยิบเปไปดวย คราวนี้    
ที่ทั้งรอง ทั้งสั่นเตือน ก็คือตัว 
สมารทโฟนเองเลย หรือหากวา
กระเปาหายไปก็สามารถตรวจ
สอบพิกัดได เพราะตัวกระเปา
เองก็ไดมีการติดตั้ง GPS เอาไว
ดวย เพราะฉะนั้นอยางที่ไดบอก 
คือมิพักตองกังวลวาตอแตนี้ไปจะ
ลืมอะไรอีกแลว

กระเปาเปสะพายที่วานี้ชื่อ 
T-Track ครับ พัฒนาขึ้นมา
โดยสตารท-อัพรายหนึ่งของ
โคลัมเบีย ชื่อ Totto ที่ลาสุดได
ขาววาพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ ให
กระเปาเปใบนี้สามารถทําหนาที่
เปนอุปกรณประจุไฟฟาไดในตัว 
ทําใหเวลาเดินทางสามารถเอา
สมารทโฟน หรือแท็บเล็ต มา
ชารจแบ็ตไดแบบไมเสียเวลา
เปลาอีกตางหาก
 ดูเหมือนเวลานี้จะเปดใหสั่ง
สินคาแบบ Pre-Order ไดแลว 
ลองเขาไปดูรายละเอียดไดที่ 
T-Track by Totto พิมพหาเอา
จาก Search Engine คายไหน
ก็ไดครับ

ผูพิทักษขาวของอุปกรณนั้นๆ
แทนคุณๆใหมิพักตองเปนกังวล
วาหลงลืมอะไร ชิ้นไหน แตอยาง
ใดอีกดวย

ก็ลองพิจารณาอุปกรณที่คุณ
ตองพกพาในชีวิตประจําวันกัน
ดูซีครับ วาเดี๋ยวนี้เราตองมีอะไร
จําเปนตองติดไมติดมือเพื่อใชใน
แตละวันกันบาง

วากันตั้งแตสมารทโฟน 
แท็บเล็ต โนตบุค กระเปาเงิน 
ต๋ัวเดินทางระบบขนสง แวนตา                            
กลองดจิทิลั กญุแจทีพ่กั - ทีท่าํงาน                             
และอีกจิปาถะสารพันพันแปด
รอยเกา, นับกันไมหวัดไหว

แต, นับแตนี้ไป หากคุณใช
กระเปาเปใบนี้จักมิพักตองเปน

กังวลแลว วาจะขาดอะไรในชีวิต
ประจําวันไปเมื่อออกจากบานใน
แตละคราว

เพราะกระเปาเปใบนีใ้ช
การมาถงึของนวตักรรม IoT: 
Internet of Thing มาใชประโยชน
ไดอยางมปีระสทิธภิาพ เพราะ
มาพรอมกบั Bluetooth Tag 
ใหตดิเขากบัทกุอปุกรณทีต่อง
ใชในชวีติประจาํวนั จากนัน้
ใชแอพพลเิคชนัสรางหมวดหมู                     
อปุกรณนัน้ๆเก็บไวในสมารทโฟน                                        
เมือ่จะไปไหนมาไหนหากไมมี
อปุกรณชิน้ใดอยูในเป มนักจ็ะ
สัน่เตอืนแลวแสดงผลทีห่นาจอ                                
สมารทโฟนทนัทวีาลมือะไรไป 
ขณะเดยีวกนัเมือ่หยบิขาวของ
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หนึ่งเพื่อจะสามารถชวยใหเขาพน
ไปจากอาการนอนไมหลับเรื้อรัง
นั้น ซึ่งในที่สุดสิ่งประดิษฐนั้น
ก็ไดกลายมาเปนแวนตาอัจฉริยะ
ที่เขาเรียกวา Sana Sleep ที่
สามารถชวยใหผูที่สวมใสนอน
หลับไดอยางงายดายภายในเวลา
เพียง 10 นาทีเทานั้นเอง

Sana Sleep ไมใชแวน
สําหรับสวมนอนที่ทําหนาที่
เพียงกันไมใหแสงเขามารบกวน                           
เทานั้น หากยังมีกลไกที่เปน
นวัตกรรมคลายแวนเสมือน
จริง หรือ VR (Virtual Reality) 
Glasses ที่ประกอบดวยเลนส
ฉายภาพบริเวณครอบตาทั้งสอง
ขาง และลําโพงที่ดานขางของขา
แวนทั้งคู ซึ่งจะทําหนาที่ปลอย
ภาพและเสียงใหทําปฏิกริยากับ
สมอง เพื่อชวยใหรางกายและ
จิตใจเกิดอาการผอนคลาย และ

นําไปสูการนอนหลับไดอยาง
งายดายในที่สุด อีกทั้งยังมี HRV                             
Sensor (Heart Rate Variability)                                   
ที่เปนระบบตรวจจับความ
เปลี่ยนแปลงของระบบประสาท
ของผูสวมใส ซึ่งจะสามารถทํา                            
หนาที่เปลี่ยนแปลงภาพ และ
เสียง ใหเหมาะสมกับสภาวะ
รางกายของผูใชในขณะนัน้อกีดวย

แวนตาอัจฉริยะนี้ไดถูกวิจัย 
พัฒนา และประดิษฐขึ้นมา เพื่อ
ทดลองใชงานแลวกับผูปวยใน
กลุม PTSD: Post-Traumatic 
Stress Disorder หรืออาการ
ของความเครียดที่เกิดจากเหตุ
สะเทือนใจ รวมทั้งผูที่เปนโรค
นอนไมหลับทั้งชนิดไมรุนแรง 
และชนิดเรื้อรัง มากวา 700 
ราย รวมทั้งยังไดมีการทดลอง
ใชกับ Bertrend Pickard ซึ่ง
นักบินที่เดินทางรอบโลกกับ
เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย 
หรือ Solar Impulse ที่มีโอกาส
พักผอนเพียงวันละ 3 ชั่วโมง อีก
ทั้งแตละครั้งที่ไดพักนั้นมีเวลา
เพียง 20 นาทีเทานั้นเอง ทําให
ตองมีอุปกรณชวยใหหลับไดงาย
ขึ้น เร็วขึ้น เพื่อสามารถใชเวลา
ในการพักผอนแตละครั้งนั้นได
อยางเต็มที่ นอกจากนี้ Sana 
Health ยังมีแผนที่จะนําแวน
นี้ไปทดลองกับกลุมนักกีฬาที่มี
เวลาพักผอนเฉพาะตอนเดินทาง
เทานั้นอีกดวย

เวลานี้ Sana Health ไดทุม
ทุนพัฒนาไปแลวกวา US$1.3 
ลาน และคาดวา Sana Sleep 
จะสามารถออกวางจําหนายได
ตั้งแตกลางปหนา หรือไตรมาส
ที่สองของปค.ศ.2018 เปนตน
ไป โดยจะมีราคาอยูที่ US$400.- 
หรือประมาณหมื่นสามพันบาท 
(บานเรา)

เอา, คืนนี้เลิกนับแกะเสียที 
แลวมาเริ่มเตรียมตัวนับเงินแทน
กันไดเลย!!!

อาการนอนไมหลับที่ติดตอกัน
นานเกินหนึ่งเดือน ซึ่งนอกจาก
จะมีสาเหตจากทางดานจิตใจ 
เชน จากความวิตกกังวลอันตอ
เนื่องแลว ยังมีสาเหตุที่เกิดจาก
ทางกายภาพอีกดวย เชน ปญหา
เกี่ยวกับการหายใจ หรือการ
ทํางานที่ผิดปกติของกลามเนื้อ
ก็เปนได

มีผูทีศ่กึษาเรือ่งอาการนอนไม
หลับที่วานี้อยางจริงจังรายหนึ่ง 
คือ Richard Hanbury ที่ใน
เวลาตอมาไดกอตั้งบริษัท Sana 
Health ขึ้น โดยเขาเคยประสบ
อุบัติหตุทางรถยนตเมื่อตอน
ที่อายุได 19 ป ซึ่งมีผลกระทบ                                 
ตอระบบประสาทที่ทําใหเขาเกิด
อาการปวดเรื้อรัง ที่ทําใหเขา
เปนโรคนอนไมหลับในเวลาตอ
มา เขาไดใชเวลาอยูนานหลาย
ปในการพัฒนาสิ่งประดิษฐชิ้น

นอนไมหลับ?
ไมตองนับแกะอีกตอไป!!!
ใสแวนนี้แลวหลับไดเลย

อาการนอนไมหลับ, นา
จะจัดเปนพฤติกรรมที่ติด

อันดับตนๆของคนเมืองนะ
ครับ และนับวันดูเหมือนผูคนที่
มีอาการดังวานี้จะมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลก

ทัง้นีท้ัง้นัน้แมจะมหีลากหลาย                           
ปจจัยในการที่ทําใหเกิดอาการ
ดังวา แตกับคนเมืองแลว, วา
กันวาสาเหตุหรือปจจัยหลักที่
เปนอันดับหนึ่ง นาจะมาจาก
ความเครียด ที่เมื่อเกิดติดตอ
กันนานวัน นานคืนเขา ในที่สุด
จากที่เคยเปนแคอาการมันก็จะ
พัฒนาไปจนกลายเปน ‘โรคนอน
ไมเหลับ’ ที่มีภาษาเรียกอยาง
เปนสากลวา Insomnia นั่นเอง

จากการศึกษาพบวาโรคนี้
สามารถเกิดขึ้นไดกับคนทุกเพศ 
ทุกวัย แตจะพบมากในเพศหญิง
และกลุมผูสูงอายุ ซึ่งมีทั้งชนิดที่
รุนแรง และไมรุนแรงมาก

โรคนอนไมหลับชนิดที่ไม
รุนแรงมากนั้น มักจะเกิดจาก
ปญหาการปรับตัวในแตละชวง
เวลา หรอื Adjustment Insomnia 
ซึ่งมักจะเกิดจากความเครียด 
หรือความตื่นเตนในบางคราว 
เปนตนวาคืนกอนสอบ คืนกอน
แขงขันกีฬา หรือแมแตเกิดจาก
การทะเลาะเบาะแวงกับคนใกล
ตัว รวมทั้งความไมคุนชิน เชน 
การเดินทางไปพักในสถานที่ที่ไม
คุนเคยแบบวาตองนอนผิดที่ผิด
ทาง โดยที่หากสถานการณนั้นๆ
ลดระดับความตึงเครียดลงมา 
หรอืมคีวามรูสกึวาผอนคลายลง ก็
จะกลับมาสามารถนอนหลับเปน
ปกติไดเอง

สวนโรคนอนไมหลับชนิด
ที่รุนแรงขึ้นมา จนถึงระดับที่
เรียกวา ‘โรคนอนไมหลับเรื้อรัง’ 
(Chronic Insomnia) นั้น เปน
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สวัสดีค่ะ กลับเข้ามาสู่ “จาก
โชว์รูม” ของเราอีกครั้งกัน

นะคะ ช่วงนี้ฝนฟ้าตกเกือบทุก
วัน ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วย
นะคะ ไข้หวัดใหญ่แต่ละสายพันธุ์
ก�าลังระบาด พกร่มติดตัวกันไว้
ด้วยนะคะ จะได้ไม่เป็นหวัด จะได้
มีเวลาและความสุขกับการฟังชุด 
เครื่องเสียงเพราะๆของเราค่ะ

มาดูกันเลยดีกว่าว่าเดือนนี้มี
โปรอะไรเด็ดส�าหรับท่านสมาชิก
กันบ้าง

NAD Special Deal!
1 ตุลาคม 
ถึง 15 พฤศจิกายน 2560

ฉบับนี้มีโพรโมชันอะไรบ้าง
มาดูกัน

เราน�า NAD มาลดราคา
พิเศษ

จากโชว์รูม ■ ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

พร้อมทั้งจัดชุดฟังเพลงและ
โฮม เธียเตอร์ มีชุดอะไรบ้างนั้น 
มาดูกันค่ะ 

ชุดฟังเพลง 1
NAD C 338 Hybrid  

Digital Integrated Amplifier             
ราคาตั้ง 27,000.-บาท กับ
ล�าโพงวางหิ้ง PSB Imagine XB 
ราคาตั้ง 17,500.-บาท ราคา
รวม 44,500.-บาท ราคาพิเศษ 
32,900.-บาท

ชุดฟังเพลง 2
NAD C 388 Hybrid 

Digital DAC Amplifier ราคา
ตั้ง 65,000.-บาท กับล�าโพง
ทาวเวอร์ PSB Imagine X1T 
ราคาตั้ง 34,000.-บาท ราคา
รวม 99,000.-บาท ราคาพิเศษ 
73,900.-บาท

ชุดฟังเพลง 3

NAD C 388 Hybrid 
Digital DAC Amplifier ราคา
ตั้ง 65,000.-บาท กับล�าโพง
ทาวเวอร์ PSB Imagine X2T 
ราคาตั้ง 50,000.-บาท ราคา
รวม 115,000.-บาท ราคาพิเศษ 
86,500.-บาท

ปิดท้ายด้วยชุดโฮม เธียเตอร์ 
ยอดฮิท ในราคาสุดพิเศษ ท่าน
ที่ก�าลังมองหาชุดโฮม เธียเตอร์ 
ไว้ดูหนังก็ได้ ไว้ฟังเพลงก็ดี เรา
เลยน�ามาจัดชุดแบบลงตัวพอ
เหมาะพอดี

ชุดดูหนังฟังเพลง
NAD T 748 ราคาตั้ง 

44,000.-บาท, PSB Imagine 
X1T ราคาตั้ง 34,000.-บาท, 
PSB Imagine XB ราคาตั้ง 
17,500 บาท, PSB Imagine 
XC ราคาตั้ง 15,000 บาท ราคา

รวม 110,500.-บาท ราคาพิเศษ 
63,400.-บาท

เป็นยังไงบ้างค่ะ กับชุดฟัง
เพลงและชุดดูหนังที่เราน�ามาลด
ในครั้งนี้ หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจ
เหล่าบรรดาคอออดิโอไฟล์กันไม่
มากก็น้อย แถมยังผ่อน 0% สี่
เดือนได้ด้วยค่ะ

Conice Special Sales 
in Hat Yai
1-7 ตุลาคม 2560
ที่วิชชุสิน หาดใหญ่

เดือนตุลาคมนี้ เราลงใต้ไป
พบปะพี่น้องที่หาดใหญ่เลยค่ะ 

เป็นงานอีเวนท์ที่เราจัดร่วมกับ
วชิชสุิน หาดใหญ่ จ.สงขลา งานนี้
ส�าหรับชาวภาคใต้โดยเฉพาะ ไม่
ว่าจะเป็นระนอง ชุมพร สงขลา 
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดอื่นๆ
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ใกล้เคียงกัน แวะไปเยี่ยมเยียนที่
บูธ Conice ของเราได้เลยนะคะ 

โดยในงานท่านสามารถไป
ทดลองเล่น ลองฟังกันอย่าง
เต็มที่ พร้อมทั้งเลือกซื้อเลือก
หาสินค้าในราคาพิเศษส�าหรับ
สมาชิกภาคใต้โดยเฉพาะเลย
ค่ะ สินค้ามากมายที่เราลดราคา

พิเศษ อาทิ Bell’O, Bluesound,                
NAD, NHT, PSB และ          
Velodyne พร้อมทั้งสินค้า    
รุ่นใหม่ๆเราก็น�าไปให้ได้ลองฟัง
กันด้วยนะคะ

อย่าลืมนะคะ วันที่ 1-7 
ตุลาคมนี้ พบกันที่วิชชุสิน 
หาดใหญ่ จ.สงขลา นะคะ

งาน Season of the Sound By The Wave Magazine
5-8 ตุลาคม 2560
ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน ์

เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องเสียงแนวไลฟ์สไตล์ ทั้งเครื่องเสียง     
อะนาล็อกและดิจิทัล ระบบสตรีมมิง ออดิโอ เฮดโฟน เครื่องเสียง

พกพา Hi-res ระบบล�าโพงไร้สาย พรั่งพร้อมทั้งเครื่องเสียงระดับสูง 
แผ่นเสียง แผ่นซีดี และแผ่นภาพยนตร์ ราคาพิเศษจ�านวนมาก ด้วย
บรรยากาศสบายๆ ไม่มีการจัดเก็บค่าเข้าชม จัดโดยเจ้าเก่าผู้คร�่าหวอด                                                                   
วงการเครือ่งเสยีงมานาน คณุวจิติร บญุช ูแห่ง The Wave Magazine 

พร้อมทั้งงานสัมมนาวิชาการเพลงคลาสสิค นิทรรศการแผ่นเสียง
เพลงพระราชนิพนธ์หายาก ในรัชการที่ 9 พร้อมรับฟังเพลงอันทรง
คุณค่านี้ผ่านเครื่องเสียงระบบสตรีมมิง ออดิโอ ของ Bluesound ของ
เราตลอดงาน 

ซึ่งพวกเราชาว Conice ก็ไม่พลาดแน่นอน เราขนสินค้าหลาก
หลายแบรนด์ หลากหลายรุ่น ไปให้ได้ทดลองฟังและทดลองเล่นกัน
อย่างจุใจ ในราคาพิเศษสุดๆกันเลยทีเดียว 

อย่าลืมไปพบกับพวกเราทีบ่ธู Conice ชัน้ 2 บรเิวณ Digital Camera 
Zone ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00น.นะคะ
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ประดิทินกรุงเทพฯ

  ■ การแสดง West Side Story, Musical, The 
Original Broadway Classic สหรัฐอเมริกา 5-6 
ต.ค. เวลา19.30 น., 7-8 ต.ค. เวลา 14.30น.และ 
19.30น.ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย บัตรราคา 5,000 / 4,000 / 3,500 / 
2,500 / 2,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ทซิมโฟนี Lithuanian National 
Symphony Orchestra 14 ต.ค. เวลา 19.30 น. 
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
บัตรราคา 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 
1,000 บาท

  ■ การแสดง Taming of The Shrew: คณะ 
Stuttgart Ballet 18-19 ต.ค. เวลา19.30 น.    
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
บัตรราคา 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 / 
2,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท 28th Toyota Classics Charity 
Concert 10 ต.ค. เวลา 19.00น. ณ หอประชมุใหญ่ 
ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย ราคาบตัร 5,000 / 
3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท 2 Gents 2 Gen: ปั่น-ไพบูลย์เกียรติ                                               
เขียวแก้ว และบี-พีระพัฒน์ เถรว่อง 4 พ.ย. 
เวลา 18.00น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี 
ราคาบัตร 1,000 / 1,500 / 2,000 / 2,500 / 
3,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท The Legend Music Festival 2017 
11 พ.ย. เวลา 15.00น. ณ Bliss by Khaokor 
Highland อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ์ ราคาบตัร 1,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Ed Sheeran Live in Bangkok 
2017 16 พ.ย. เวลา 20.00น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า 
เมืองทองธานี ราคาบัตร 1,800 / 2,500 / 3,500 / 
4,500 / 5,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท CAT EXPO 4 คนเล็ก เพลงโต: 
ศิลปินกว่า 100 ชีวิต 24-25 พ.ย. เวลา 17.00-
23.30น. ณ สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ (รามอินทรา 
กม.10) ราคาบัตร 1,500 บาท (ราคาบัตร ส�าหรับ
เข้างานได้ 2 วัน)

  ■ คอนเสอร์ท Shawn Mendes Illuminate World 
Tour 2017 Bangkok 11 ธ.ค. เวลา 20.00น. ณ 
อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ราคาบัตร 5,000 / 
4,000 / 3,000 / 2,000 บาท

* ทุกรายการติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่              
  Thaiticketmajor ทุกสาขา

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษ คือ วัน
ที่ 23 ต.ค. ตรงกับวันปิยมหาราช, 26 ต.ค. ตรง
กับวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9

Conice Special Sales in 
Chiang Mai
1-15 ตุลาคม 2560
ที่ Conice สาขาเชียงใหม่

เดือนตุลาคมนี้ เรามีจัดงาน
อีเวนท์ทั้งสองแห่ง คือที่

หาดใหญ่ จ.สงขลา ทางภาคใต้ 
และขึ้นเหนือไปที่สาขาเชียงใหม่
ของเราด้วย ซึ่งจะเป็นอีเวนท์
สุดท้ายของปีนี้ค่ะ

โดยในงานเราน�าสินค้า
หลากหลายยี่ห้อ หลากหลายรุ่น 
จาก Bell’O, Bluesound, NAD, 
NHT, PSB, Velodyne, Supra, 
Soundcast ไปโชว์กันอย่างเต็ม
พิกัดเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งแน่นอน
ว่าราคาก็ต้องเด็ดเช่นกัน โดย
เฉพาะสินค้าพวก Streaming 
Music Bluesound เราขนกัน
ไปมากมายให้ท่านได้ทดลองเล่น 
ทดลองฟัง ซึ่งการใช้งานก็แสน
ง่าย โดยทีมงานของเราพร้อมให้
ค�าแนะน�าและวิธีการใช้งานกัน
อย่างเต็มที่

พี่น้องชาวภาคเหนือและ
จังหวัดใกล้เคียง อย่าลืมไปพบ
กันนะคะ 1-15 ตุลาคม นี้ที่ร้าน 

Conice สาขาเชียงใหม่ แถว
คูเมือง แจ่งศรีภูมิ หาไม่ยากค่ะ 
หรือจะโทรสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 
053-222-154

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

เป็นยงัไงกนับ้างค่ะ กบัโพรโมชนั                              
พิเศษของเรา พร้อมทั้งงาน

อีเวนท์ทั้ง 3 แห่ง ไม่ว่าจะที่
กรุงเทพฯ, หาดใหญ่ จ.สงขลา 
และที่เชียงใหม่ สะดวกที่ไหน
แวะไปทดลองฟัง และลองเล่น
สินค้าของเราได้เลยนะคะ 
ปิดท้ายด้วยการบอกกล่าวกันอีก
ครั้ง ส�าหรับท่านที่ไม่สะดวกเดิน
ทางไปซื้อสินค้าตามสาขาต่างๆ
ของเรา ท่านสามารถซื้อผ่าน
ระบบออนไลน์ของเราได้ที่ www.
conice.co.th และต้องการทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และโพรโมชัน                             
รวมทั้งสิทธิพิเศษอื่นๆอีก
มากมาย หรืออัพเดทข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ 
www.facebook.com/Conice 
Electronic หรือจะทาง LINE:  
@conice 

แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้านะคะ 
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เป็นแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆที่ว่าระบบการใช้แผ่นภาพและ
เสียงในรูปแบบดิจิทัล ก�าลังจะถึงเวลาจากพวกเราไป

เนื่องจากการสตรีมภาพยนตร์และเพลงได้เจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ระบบอินเตอร์เน็ทมีความเร็วสูงมากขึ้น ท�าให้รูปแบบ
การน�าเสนอความบันเทิงผ่านวิธีการนี้มากยิ่งขึ้น ด้วยคุณภาพที่ดีและ
สะดวกกว่าอย่างชัดเจน เครื่องเสียงที่ออกแบบส�าหรับการตอบรับ              
สตรีมมิง ออดิโอ ได้เข้าครอบครองตลาดแทนเครื่องเสียงทั่วไปมา  
หลายปีแล้ว คาดว่าไม่เกนิห้าปีข้างหน้าเราอาจจะหาเครือ่งเสยีงพืน้ฐาน 
เดิมๆได้ยากถึงยากที่สุด

และหนึ่งในเหตุการณ์ที่ชี้ชัดคือ บรรดาผู้ผลิตภาพยนตร์ฮอลลีย์วูด                      
ตัดสินใจที่จะเลิกผลิตแผ่นบลู-เรย์ ดิสค์มาหลายครั้ง แม้ว่าจะไม่เกิดขึ้น                                                                   
ในทันทีทันใด การลดปริมาณการผลิต การส่งแผ่นออกนอกประเทศมี                           
สัญญาณชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดสติวดิโอดังบางค่ายได้ยกเลิกการ    
ส่งแผ่นบล-ูเรย์ ดสิค์เข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทย ไม่ว่าใครจะคาดหวัง                                                                    
แผ่นบลู-เรย์ ดิสค์ ระบบ 4K HDR ที่เป็นสุดยอดของภาพและเสียง ก็
ต้องหยุดคิด เตรียมตัวรับสถานการณ์ได้แล้ว

ผมอยากพากลับไปย้อนดูต�านานของ BD (Blu-ray Disc) ก่อน
ที่มันจะจากพวกเราไป ในอีกไม่นาน ถึงความเป็นมาก่อนที่จะถึงช่วง
เวลาอัสดงของเทคโนโลยีรูปแบบนี้

เทคโนโลยีบลู-เรย์ ดิสค์ ที่บรรดาผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่จะรู้จัก
บลู-เรย์ ดิสค์ ในฐานะแผ่นบันทึกข้อมูลภาพยนตร์ความจุสูง ซึ่งจะ
ให้คุณภาพข้อมูลได้สูงกว่าแผ่นดีวีดีถึง 7-8 เท่าตัว เปรียบเทียบใน
ด้านของรายละเอียดแล้ว จะยิ่งเห็นได้ชัดเจนว่ามันน�ามาใช้ในระบบ
ไฮเดฟฟิเนชันได้อย่างเหมาะสม บลู-เรย์ ดิสค์เป็นแผ่นข้อมูลชั้นเดียว
ก็จะบันทึกได้ถึง 25 กิกะไบต์/1 เลเยอร์ แผ่นมีขนาดเท่ากับแผ่นดีวีดี
และซีดี โดยแผ่นบลู-เรย์จะมีลักษณะเป็นแบบหน้าเดียวและสองหน้า

โดยแต่ละหน้าสามารถรองรับได้ถึงสองชั้นข้อมูล ถ้าจะแบ่งแผ่น 
บลู-เรย์ออกเป็นประเภทตามขนาดของข้อมูลก็จะแบ่งได้ออกเป็นสาม
ประเภท แผ่น BD-R (SL) หมายถึง บลู-เรย์ ดิสค์รอมที่เป็นแบบ
ซิงเกิลเลเยอร์แบบหน้าเดียวขนาด 25 กิกะไบต์ แผ่น BD-R (BL) 
หมายถึงแผ่นบลู-เรย์ ดิสค์รอมแบบดับเบิลเลเยอร์ ก็คือแบบหน้าเดียว                                                                   
แต่มีสองชั้นข้อมูลที่มีความจุถึง 50 กิกะไบต์

ก่ อ น อ า ทิ ต ย์ อั ส ด ง
   
กั บ ก า ร ล ง บั ล ลั ง ก์ ข อ ง  B l u - r a y  D i s c
■ ‘ภูธร’
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และสุดท้ายแผ่น BD-R (2BL) ก็หมายถึง บลู-เรย์ ดิสค์รอมแบบ 
ดับเบิลเลเยอร์แบบสองหน้าที่มีความจุประมาณ 100 กิกะไบต์

บลู-เรย์ ดิสค์ก็คือการน�าเอารูปแบบของแผ่นอ็อพติคัล ดิสค์ มา
ใช้บันทึกข้อมูลรายละเอียดสูง ชื่อของบลู-เรย์นั้นก็จะมาจากความยาว
ช่วงคลื่นที่ใช้อยู่ในบลู-เรย์ ซึ่งเป็นแสงสีฟ้าที่ขนาด 405 นาโนมิเตอร์ 
เก็บข้อมูลได้มากกว่าดีวีดีประมาณ 7-8 เท่าตัว ในขณะที่ดีวีดีนั้นจะใช้
เลเซอร์สีแดงซึ่งมีความยาวคลื่นที่ 650 นาโนมิเตอร์ ความเร็วในการ
อ่านหรือการบันทึกแผ่นบลู-เรย์นั้นก็จะมีค่าที่ 1X, 2X, 4X ในแต่ละ 
1X และมีความเร็ว 36 เมกกะบิต/วินาที

ช่วงเวลาสิบปีก่อนหน้านั้น บลู-เรย์ ดิสค์เป็นระบบไฮเดฟฟินิชัน
หลักส�าหรับเครื่องเล่นภายในบ้าน เกม และคอมพิวเตอร์ แนวทาง
การเจริญเติบโตของบลู-เรย์ ดิสค์เหมือนจะไปได้ดี แต่เมื่อมีระบบ  
สตรีมมิงเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการโจรกรรมด้วยแผ่น 
ก็อปปีย์ในตลาดเอเชียกว้างขวางที่สุด แผ่นบันทึกข้อมูลชั้นดีนี้ก็จะ
กลายเป็นอดีตไปในอีกไม่นานนัก

เคยมีการส�ารวจในประเทศเยอรมันพบว่า 40 ล้านครัวเรือนทั่ว
ประเทศ มีเกือบสองล้านครัวเรือนเท่านั้นที่จะซื้อเครื่องบลู-เรย์ ดิสค์
มาใช้งาน แผ่นซอฟท์แวร์นั้นจะยังสร้างความรู้สึกสวนทาง เพราะมี
ระดับราคาสูงเฉลี่ยระดับราคา 800-1,000 กว่าบาท อันเป็นอุปสรรค
ชิ้นใหญ่เลยทีเดียวที่จะท�าให้ตลาดบลู-เรย์ ดิสค์ลุ่มๆดอนๆมาตลอด 
การป้องกันการเล่นแผ่นก็อปปีย์ ความพยายามผลักดันให้มีเขต
ภูมิภาค การจ�ากัดโซนในการเล่นแผ่นกับเครื่องเป็นตัวเร่งเร้าอย่าง
หนึ่งให้การชมภาพยนตร์จากแผ่นบลู-เรย์เป็นเสมือน “กั๊กเอาไว้บาง
ส่วน” หรือตอนตัวเองไม่ให้โต

แผ่นบลู-เรย์ในปัจจุบันมีมาตรฐานถึงสามโพรไฟล์ ก็คือมาตรฐาน 
1.0, โบนัสวิว 1.1 ที่เป็นเรื่องของการเพิ่มการถอดรหัสของภาพซ้อน
ภาพ หรือว่า picture in picture ต่อมาเป็นมาตรฐานบีดีไรท์ 2.0 ที่
เป็นเวอร์ชันปัจจุบันที่ท�าให้เครื่องสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้ แต่
ประโยชน์ข้อนี้กลับไม่เป็นไปตามความุ่งหมายมากนัก ดูจะเป็นวิธีการ
เชยหรือโบราณไปแล้วด้วยซ�้าไป

บลู-เรย์ ดิสค์ เพลเยอร์ท�าท่าเหมือนมาแรง แต่แล้วก็ชะงักตัวเป็น
ช่วงๆ ปัญหาการอ่านแผ่นผ่านบ้างไม่ผ่านบ้าง ระบบป้องกันที่ใส่เพิ่ม
เข้าไปเรื่อยๆในเครื่องก็ยิ่งเป็นการท�าลายตัวของมันเอง หลายบริษัท
ด้วยกันที่พยายามท�าให้ราคาเครื่องให้มีราคาต�่าลงมาจนกลายเป็น
เรื่องผิดปกติ คือเครื่องมีราคาต�่ามาก ไม่ถึงเครื่องละสามพันบาท แต่
แผ่นซอฟท์แวร์ยังคงมีราคาสูงลิ่ว ไม่เปลี่ยนแปลง

ในบ้านเราปัญหาเรื่องแผ่น BD ที่แพงท�าให้ผู้ที่บริโภคผู้ที่ซื้อ
เครื่องบลู-เรย์ ดิสค์ มาไว้ส�าหรับการดูดีวีดี ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตลาด
ที่เป็นช่องว่างที่แปลกมากทีเดียว

ตลาดของเครื่องเล่นบลู-เรย์ ดิสค์ นั้นระดับราคาที่ถูกที่สุดต่อ
เครื่องเคยอยู่ในระดับ 15,000-17,000 บาท ตัวเครื่องรุ่นใหม่ๆก็คง
พยายามท�าตลาดทางด้านเรื่องราคาประหยัดตรงนี้กันมากขึ้น และ
เครื่องราคาถูกก็ครองตลาด เพื่อน�าไปเล่นแผ่นก็อปปีย์? เทคโนโลยีตัว
นี้จึงน่าจะอวสานเร็ววันยิ่งขึ้น เพราะฮอลลีย์วูดเบื่อที่จะสู้รบปรบมือกับ
ขบวนการละเมิดลิขสิทธิ์

ในอีกทางหนึ่งบางบริษัทที่เป็นผู้น�าด้านอ็อพติคัล ดิสค์ ได้พยายาม                                                                
แสดงผลงานของตัวเองให้เห็นว่าตัวบลู-เรย์ ดิสค์ นั้น เรายังสามารถ

ท�าอะไรกับมันได้มากกว่าปัจจุบันนี้อีก อย่างเช่นการเปิดตัวแผ่นบลู-เรย์ 
ดิสค์ที่มีความจุถึง 400 กิกะไบต์  ดิสค์ที่มีความจุมหาศาลนี้ ถือว่า
เป็นแผ่นดิสค์ซูเปอร์ มัลติ-เลเยอร์ และออกมาคุยโอ่ว่า สามารถเพิ่ม
ชั้นข้อมูลที่มีถึง 16 เลเยอร์ เลเยอร์ละ 25 กิกะไบต์ ซึ่งก็เท่ากับ 400 
กิกะไบต์พอดี

โดยทั้ง 16 ชั้นข้อมูลจะรวมอยู่ในบนแผ่นบลู-เรย์ ดิสค์ ด้าน
เดียวเท่านั้นหมายความว่า ในหน้าหนึ่งนั้นจะมีถึง 16 ชั้นข้อมูลด้วย
กัน หากถามว่าเราจะเอาแผ่นบลู-เรย์ ดิสค์ ที่มีข้อมูลบรรจุอยู่อย่าง
มหาศาลนี้ไปใช้งานทางด้านใด คงไม่ใช่เพื่อความบันเทิงในบ้านเป็น
แน่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บข้อมูลทางด้านไฮเดฟฟินิชัน ข้อมูล
จ�านวนมากมายมหาศาลเทียบเท่ากับฮาร์ดดิสค์ขนาดใหญ่หนึ่งลูกนี้ไป
ใช้ในอุตสาหกรรมอย่างอื่น 

หลายบรษิทัมองเหน็คณุประโยชน์ของบล-ูเรย์ ดสิค์ว่า สามารถน�า
ไปใช้ในระบบเครือ่งเสยีงรถยนต์ได้ จงึมกีารน�าเสนอเครือ่งเสยีงรถยนต์ 
ออกวางตลาดในรูปของบลู-เรย์ ดิสค์ น่าจะท�าให้มีความคึกคักส�าหรับ
ผู้ใช้มากพอสมควร เครื่องเหล่านี้มีการพัฒนารวมกันมาทั้งจอภาพ 
ภาคขยาย ระบบเนวเิกเตอร์ มรีะบบปฏบิตัการวนิโดว์ทีม่าพร้อมกบัจอ  
แอลอดีทีีม่คีวามละเอยีดระดบัไฮ-เรโซลชูนั สามารถเล่นแผ่นซดี ีดวีดีี 
และบลู-เรย์ได้ ในญี่ปุ่นบางเครื่องยังมีฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟที่มีความจุสูง 
ส�าหรบัการรองรบัข้อมลูต่างๆทีจ่ะโหลดลงไปสูต่วัเครือ่งได้ ผนวกระบบ
เชื่อมต่อด้วยบลูทูธ มีแอมปลิไฟเออร์ที่เป็น 5 แชนเนลอยู่ในตัว

มกีารพฒันาเครือ่งบล-ูเรย์ ดสิค์ให้สามารถเล่นแผ่นระบบ 4K พ่วง
ด้วยเทคโนโลยี HDR เพื่อต่ออายุของบลู-เรย์ ดิสค์ให้มีลมหายใจไป
อีกสักพัก แต่ในที่สุดไม่ว่าหมอดูคนไหนก็สามารถท�านายทายทักได้ว่า 
ไม่มีทางรอด เมื่อการขยายตัวของระบบเช่าภาพยนตร์ เพลง ผ่านการ      
สตรีมมิงแผ่อาณาจักรไปทั่วโลก ความเร็วอินเตอร์เน็ทมากเพียงพอที่
เราจะชมภาพยนตร์ระบบเสียง Dolby Atmos และระบบภาพ 4K ได้ 
แล้วถามว่าใครจะมานัง่เกบ็แผ่นให้เป็นทีส่ิน้เปลอืงพืน้ทีบ้่านกนัอกีต่อไป

และแล้วอาทิตย์ก็ค่อยๆอับแสงลง เพื่อรอวันใหม่ในการต้อนรับ
วิถีทางล�้าสมัย คือ นับแต่นี้เพลง ภาพยนตร์ จะถูกป้อนสู่ผู้บริโภคด้วย                
วิธีการเช่าชม เช่าฟัง และเก็บเอาไว้ได้ ถ้าคณุพร้อมจะจ่ายให้กับสตวิดโิอ                                                                   
ในเงื่อนไขที่ก�าหนด เตรียมตัวกันไว้ก่อนและเริ่มค้นหาแนวทางการ
เล่นระบบเสียงและภาพที่เหมาะสมกับยุคสมัยกันได้แล้วนะครับ
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ช่วงเดือนสองเดือนก่อนปิดต้นฉบับนี้ 
ผมมกีารขยบัขยายปรบัแต่งระบบเสยีง

ของผมในหลายจุด มีทั้งการเปลี่ยนอุปกรณ์ 
การปรับจูน การปรับแต่ง ฯลฯ อีกมากมาย 
เพือ่ท�าการเค้นคณุภาพเสยีงออกมาหลงัจากที่
ไม่ได้ยุ่งกับระบบมานานนับปี 

เครื่องเสียงนี่ก็แปลกนะครับ ใช้งานไปสัก
พัก แม้เราจะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันมากมาย
อะไรนกั แต่พอเวลาผ่านไป กค็วรทีจ่ะมาตรวจ
สอบกันบ้าง ยกตัวอย่าง ล�าโพงอาจจะเคลื่อน
ไปจากจุดที่เราตั้งไว้แต่แรก อาจจะเป็นเพราะ
มีใครไปโดนมันบ้าง ตัวเราเองบ้าง ผ.บ.บ้าง 
หรอืมนัจะเคลือ่นเองบ้างกไ็ม่แปลก เพราะมนั
สั่นอยู่ตลอดเวลา 

หรือเครื่องเคราอ่ืนๆก็เคลื่อนกันได้ น็อต
หัวเข็ม คลายตัวนี่เกิดได้เสมอๆ หาฟังเพลง
จากแผ่นเสยีงอยูแ่ล้ววนัดคีนืด ีเสยีงมนัเปลีย่น 
การเกาะแทร็คแปลกๆ มีเสียงแตกเพิ่มขึ้นมา 
เมือ่เข้าไปตรวจสอบส่วนใหญ่กเ็กดิจากนอ็ตยดึ
หัวเข็มคลายตัวนี่แหละ 

ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปสักพัก ก็ควรตรวจ
สอบครับ ขั้วแจ็ค ขั้วล�าโพง หลวมคลอนคลาย
ไปบ้างก็จับขันซะ Oxide เกาะจับหมองคล�้าก็
หา Deoxit มาท�าความสะอาดบ้าง ทิพโททรุด
ตวั เคลือ่นไปจากจดุทีเ่ซท็ไว้กป็รบัใหม่ ขัว้ปลัก๊

คุยข้างเครื่อง

จั ด เ ค รื่ อ ง เ สี ย ง อ ย่ า ง ไ ร ดี
■ อธิวัฒน์

ห้อยตัวหลวมก็อัดเข้าไปใหม่ ปัดฝุ่นด้านหลัง
เครือ่งบ้าง ถ้าพอมฝีีมอืเชงิช่างบ้าง กไ็ขเครือ่ง
ที่มีรูระบายอากาศ มาปัดเป่าไล่ฝุ่นออกไปบ้าง 
ไล่ท�าไปทลีะจดุสองจดุแบบนีล้ะครบั รบัรองว่า
ท�าเสร็จแล้ว เสียงจะดีกว่าเดิมที่เป็นอยู่เยอะ
เลยนะครับ ว่างๆก็ลองท�าดู 

ท่ีผมถือโอกาสท�าเช่นนี้ ก็เพราะบังเอิญ 
เมื่อสามเดือนก่อนผมเพิ่งได้เพาเวอร์-แอมป์ 
ใหม่มาหนึ่งเครื่อง 

ตามปกต ิในความเชือ่ของผมมาแต่ดัง้เดมิ 
ผมมองว่าเพาเวอร์-แอมป์ นี่เป็นอุปกรณ์ใน
ระบบที่ผมให้ความส�าคัญน้อยที่สุด คือหากจะ
ต้องแบ่งงบไปลง ส่วนที่ผมจะประหยัดที่สุด 
คือเพาเวอร์-แอมป์ 

เพราะผมมีความเชื่อว่าในระบบเสียงนั้น 
ต้นกับปลาย คือแหล่งโพรแกรมกับล�าโพง มี
ความส�าคัญสูงสุด ที่ต้องให้ในระดับเท่าๆกัน 
ส่วนภาคขยายนั้น ประหยัดได้ก็ประหยัด เอา
ก�าลังขับให้แม็ทช์กับล�าโพงก็พอ หากเป็นแบบ
แยกช้ิน ก็ให้ความส�าคัญกับปรีแอมป์มากกว่า
เพาเวอร์-แอมป์ เพราะคิดว่าปรีแอมป์คือตัว
ก�าหนดโทนเสียง ส่วนเพาเวอร์-แอมป์นั้น
เหมือนแค่ตัวขับล�าโพงให้ขยับได้เท่านั้นเอง

ซึ่งการได้เพาเวอร์-แอมป์เครื่องใหม่นี้เข้า
มา ก็ต้องท�าให้ผมต้องมาคิดกันใหม่ครับ

เพราะผลทีไ่ด้เมือ่เราเอาเพาเวอร์-แอมป์ที่              
ดี ที่แม็ทช์ ที่ลงตัว มาเข้าระบบนั้น มันส่งผล
กับเสียงโดยรวมออกมาอย่างมากมายมหาศาล
จริงๆ จริงในระดับที่เรียกว่า ข้ามความส�าคัญ
ไปไม่ได้เลย

เพาเวอร์-แอมป์ที่ดี ส่งผลอะไรกับเสียง
ในระบบ? 

เคยได้ยินค�าที่เซียนๆเขาเรียกว่า “เสียง
หลุดตู้” ไหมครับ? นั่นแหละ ผลจากเพาเวอร์-
แอมป์ดีๆ นีแ่หละ เพราะหากเพาเวอร์-แอมป์ดี                                                   
ส่ิงที่ได ้คือ การขับล�าโพงออกมาได้อย่าง
หมดจด ผลักดันทุกเม็ดเสียงออกมาได้อย่าง
หมดจด รายละเอยีด บรรยากาศ ไดนามคิ เวที
เสียง โทนัล บาลานซ์ ทุ้ม กลาง แหลม ล้วน
มากจากเพาเวอร์-แอมป์ดีๆที่จะผลักดันให้สิ่ง
เหล่านี้ดีขึ้นมาได้ทั้งนั้น

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงต้องมาคิดใหม่ ในเมื่อ
เพาเวอร์-แอมป์ก็มีส่วน แล้วเราควรให้ความ
ส�าคญักบัอปุกรณ์ในระบบเสยีงต่างๆอย่างไรดี 
โดยเฉพาะเมื่อโดนค�าถาม “มีงบจ�ากัด” เพราะ
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมบอกได้ค�าเดียว
ว่า ทุกชิ้น ทุกอุปกรณ์ ในระบบเสียง มีความ
ส�าคญัทดัเทยีมกนัครบั ใครคนหนึง่คนใด หาก
แย่ มันก็ดึงให้แย่ลงไปหมดแหละ 

มานั่งตรองดู ตัวอย่างชุดเครื่องเสียง
ของผมเองนะครับ ณ ตอนนี้ หลังจากท่ีจัด
ทุกอย่างลงตัวมากๆให้เสียงที่ดี ออกมาถูกใจ
มาก แบบว่าไม่อยากจะไปแตะต้องปรับแต่ง
อะไรแม้แต่น้อยนิดขนาดนี้ได้ ถามว่าอะไร
มีส่วนส�าคัญที่สุด? แล้วถ้าจ�าเป็นต้องตัดอะไร
บางอย่างออกไป เพราะงบจ�ากดั ผมจะตดัอะไร

ล�าโพง ถ้าแอมป์ไม่ดีเลยละ ไม่แม็ทช์เลย
ละ ก�าลังน้อยหรือมากไปล่ะ เสียงก็ไม่ดีหรอก 

ปรีแอมป์ ถ้าปรีแอมป์ดีเหลือหลาย แจ่ม
ทุกจุด แต่มาอั้นที่เพาเวอร์-แอมป์ที่ไม่ดีละ 

เพาเวอร์-แอมป์ เช่นเดยีวกนั ถ้าเพาเวอร์-
แอมป์เทพมากๆ ราคาเรอืนหลายแสน แล้วไป
จับกับปรีหลักพัน คุณภาพแย่ๆหล่ะ? 

ดจิทิลั ถ้าทกุอย่างดหีมด แต่ผมเอาเคร่ือง 
DVD ราคาพันกว่าบาทมาเป็นต้นทางล่ะ 

ระบบเทอร์นเทเบิล ถ้าผมเอาเครื่องเล่น
แผ่นเสียงระดับไฮ-เอ็นด์มากเล่น แล้วถ้าภาค
โฟโนไม่ดีละ

เทอร์นเทเบลิ ถ้าผมเอาเทอร์นตวัเป็นแสน
มาเล่นกับหัวเข็ม 800.-บาทละ

หัวเข็ม ถ้าผมเอาหัวเข็มราคาแสนมา
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เฉพาะในแง่ของโทนัล บาลานซ์ ซึ่งเอาอะไร
มากู้ไม่ขึ้นเลย ผมเรียนรู้ในจุดนี้อยู่ช่วงหนึ่งที่
มีการเลือกปรีแอมป์มาเข้าระบบ ผมได้ท�าการ
ทดสอบปรีแอมป์เกือบ 5 เครื่อง มาสลับกัน
ฟัง ผมพบว่า ปรีแอมป์มีความส�าคัญต่อเสียง
ในระบบมาก โทนลั บาลานซ์ (ทุม้กลางแหลม) 
ของระบบจะถูกควบคุมโดยปรีแอมป์ก็ว่าได้. 
ยกตัวอย่าง หนึ่งในปรีแอมป์ที่มาลงมีเสียง
แหลมที่ใสจ้าแห้งมาก ถ้าปรีแอมป์เป็นแบบ
น้ีแล้ว เราไปปรับส่วนอื่นลงมายากมากครับ 
เพราะมันจะคาอยู่อย่างนั้นแหละ เหมือนเป็น
ตราบาป จนกว่าเราจะถอดมนัออกแล้วหาตวัที่
แม็ทช์หรือดีจริงๆลงไป นี่ยังไม่รวมเรื่องภาค
โฟโนนะครับ เพราะปรีแอมป์เดี๋ยวนี้ตัดส่วนนี้
กันออกไปเป็นส่วนใหญ่

เพาเวอร์-แอมป์นี่ เวทีเสียง ความโอ่โถง 
บรรยากาศ การท�าล�าโพงให้ “หลุดตู้” มาจาก
เพาเวอร์-แอมป์เลย ที่ส�าคัญอีกจุดคือ ความ
สามารถในการขับล�าโพง ก�าลังส�ารอง พีค
เพาเวอร์ ส�าคัญมากที่จะให้ความต่อเนื่องของ
เสียง การสวิงเสียง ไดนามิค การผลักดันราย
ละเอียดแผ่วเบา ฯลฯ อีกมากมายที่เพาเวอร์-                                                     
แอมป์มีบทบาทส�าคัญ โดยเฉพาะในเรื่อง
ก�าลัง หากแอมป์ขับล�าโพงไม่ไหว ก�าลังขับไม่
พอ ก�าลังส�ารองแย่ ส่ิงที่คุณจะได้คือ เสียง
เพี้ยน แห้ง จม ตื้อ แบน ทุกอย่างที่แย่ เกิด
ขึ้นได้จากจุดนี้ครับ 

จะเห็นว่ามาถึงจุดนี้ ไม่มีใครยอมใครเลย 
ปล่อยส่วนใดๆไป มันดึงประสิทธิภาพของ
ระบบโดยรวมลงมาหมดเลย  

ทีนี้มาดูล�าโพงกันบ้างอย่างที่ผมเรียนไว้
ครับ ส่วนที่ท�าให้ล�าโพงแพงที่สุดคือเสียงทุ้ม 
เพราะหากเราจะเอาเสียงทุ้มหนัก ลึก เท่าไหร่ 
ก็ต้องจ่ายตังค์แลกมาเท่านั้น ดังนั้นหากแบ่ง
งบประมาณให้ส่วนข้างต้นไปแบบเท่าๆกันไป
เกือบทั้งหมดได้ จนเหลืองบที่เปอร์เซ็นต์น้อย
ลงมาบ้าง เป็นผม ความเห็นส่วนตัว (จริงๆ
ไม่จ�าเป็นต้องท�าตาม) ผมจะยอมเอากลาง
แหลม/มิติ/เวที มาก่อน ยกตัวอย่าง หากผม
ชอบล�าโพง PSB Imagine T2 มากมายก่าย
กอง แต่ผมเทงบไปลงอุปกรณ์อื่นจนหมด จน
ตังค์ไม่เหลือ ผมก็จะถอยลงไปเล่น Imagine 
B ก่อน เพราะอย่างน้อย มันก็จะยังให้เสียง
กลางแหลมสไตล์ Imagine T2 ที่ผมชอบได้อยู่ 
มอีเิมจ ซาวน์ดสเตจ ในแบบทีผ่มชอบได้อยู ่แต่
ที่หายไปคือเบสส์ ผมก็ต้องท�าใจยอมรับใช้ไป
ก่อน วันหลังมีงบค่อยเปลี่ยน หรือจะหาเอา

เล่นกับเครื่องเล่นแผ่นเสียง 12,500.-บาทละ 
ทกุอย่างดหีมด ยกเว้นล�าโพง ถ้าล�าโพงแย่มากๆล่ะ 

เห็นไหมครับยิ่งคิดยิ่งปวดกะโหลกศีรษะ 
แต่บังเอิ้น บังเอิญ เรื่องของเรื่องคือ มีเพื่อน
ท่านหนึ่งได้ถามความเห็นนี้มา ไอ้ผมเองก็พ้น
ช่วงเวลาทีจ่ะต้องซือ้เครือ่งเสยีงพร้อมๆกนั ทัง้
ชดุมานานมากแล้ว (คอืเราค่อยๆเตมิ แต่เพือ่น
จะลงทุนทีเดียวจบ) เล่นเอาผมมึนตึบ จึงบอก
เพือ่นไปตามแนวความคดิทีผ่มมี ณ ตอนนี ้คอื
ถ้าจะเอาให้ได้ดีแบบทีเดียวจบ มันต้องดีพอๆ
กันหมดแหละนะ ถ้าใน Link มันมีอะไรที่ไม่ดี
สักอย่าง มันจะดึงทุกอย่างลงไปหมด ดังนั้น                                                                
หน้าที่ของคนที่จะจัดชุด คือ ถ้างบประมาณ
จ�ากัด ต้องหาอะไรที่มันดึงลงไปให้น้อยที่สุด                                                                     
เท่าที่จะน้อยได้ 

ส่วนตัวผม เล่นไปเล่นมา ผมมองว่า 
“ล�าโพง” คือส่วนที่ยอมลดช้ันให้ได้มากท่ีสุด 
เพราะอะไร? เพราะล�าโพงเดีย๋วนีด้ขีึน้มากมาย 
แม้ล�าโพงระดับไฮ-เอ็นด์จะมีราคาแพงจนน่า
ขนหัวลุก แต่ล�าโพงระดับราคาต�่ากว่าแสน
บาท ทีใ่ห้เสยีงดมีากๆแบบใช้กนัไปยาวๆได้นัน้                                       
มีมากมาย หรือหากงบประหยัดจริงๆเราก็
สามารถเลือกที่จะยอมเสีย “สิ่งที่ท�าให้ล�าโพง
แพงที่สุด” คือ “เสียงทุ้ม” ไปก่อนได้ เช่น เรา
อาจจะเล่นล�าโพงเล็กในซีรีส์ เพ่ือเอากลาง
แหลมทีด่เีอาไว้ก่อน โดยยอมเสยีเรือ่งเบสส์ไป 
ก็พอประหยัดได้ หรือวันหลังเพิ่มสับ-วูฟเฟอร์                                         
ก็ได้ ยกตัวอย่างล�าโพง PSB Alpha B1 ราคา 
6,900.-บาท นั้นแม้ราคาจะเท่าน้ี แต่ผมก็
พบว่า ล�าโพงเดี๋ยวนี้ราคาแค่น้ี ก็พอให้ความ
สนุกสนานในการฟังได้ ไม่ว่าจะเป็นมิติเวที
เสยีง โทนเสยีงทีนุ่ม่นวลฟังสบาย และเบสส์ที่
ให้ได้ก็ไม่ได้น้อยหรือขี้ริ้วขี้เหร่อะไรเลย

ทางด้านต้นทาง อย่างแหล่งโพรแกรม ผม
มองว่า ลดไม่ได้เลย มีงบเท่าไหร่ก็ต้องเทไป 
เพราะต้นทางยิง่ด ียิง่ส่งผลรวมต่อระบบ อยาก
เล่น DAC ก็ต้องสุดๆ อยากเล่นอะนาล็อก                                                                        
กต้็องไปให้สดุเท่าทีจ่ะไปได้ ทัง้เทอร์น ทัง้หวัเขม็                                                                
อัดเต็ม ส�าคัญมาก การจะขุดเสียงดนตรีออก
มาให้เต็มที่ ต้นทางส�าคัญมาก อย่างที่ลองมา
ทกุอย่างดหีมด เคยเอาเทอร์นกระป๋องๆ หรอื
เครื่องดีวีดีจีนแดงมาเล่น เสียงก็ลงหุบเหวไป
ทั้งหมดได้ไม่ยาก

ภาคขยาย เริม่ต้นปรแีอมป์เป็นตวัก�าหนด
โทนเสียงหลักของระบบเลย ลดทอนยาก ไหน
จะเรื่องอินพุท เอาท์พุทอีก ปรีแอมป์นี่ถ้าไม่
ดี จูนให้ตายเสียงก็ยากที่จะออกมาดีได้ โดย

สับ-วูฟเฟอร์มาเพิ่มได้
เพราะทุ้มเพิ่มได้ แต่กลางแหลม มิติ ถ้าไม่

ดีแต่แรกแล้ว ไม่มีอะไรแก้ได้ครับ
ครับ มาถึงตรงนี้ พอจะเข้าใจหลักการนะ

ครับ ซึ่งหากจะให้แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กันออก
มาแล้ว ผมว่ามันท�าได้ยากมาก เพราะตัวแปร
มันเยอะมาก บอกกันยากจริงๆ เอาว่าเป็น
ความคิดเห็นคร่าวๆละกันนะครับ เพราะเอา
เข้าจริงๆ ผมก็ยืนยันตามหลักเดิมๆ ทุกชิ้น 
ทุกอุปกรณ์ มีความส�าคัญเท่ากันหมดครับ 

อุปกรณ์เสริม และสาย
ถามผมว่า ถ้างบเบื้องต้นจ�ากัด แล้วพวก

สายล่ะจ�าเป็นไหม? 
จะว่าจ�าเป็นก็ต้องบอกว่าจ�าเป็น เพราะไม่มี

สายต่อก็ไม่มีเสียง อิอิ แต่หากจะว่าไม่จ�าเป็น 
ในที่นี้หมายถึงการลงกับสายที่ไปดึงงบด้าน
เครื่องหรือล�าโพงออกไปจนหมด ยกตัวอย่าง 
งบหนึ่งแสน เอาไปลงสายซะสามหมื่น แบบนี้
ผมไม่เห็นด้วย-ง่ายๆแบบนี้แหละครับ--

สายเป็นอะไรทีไ่ปเล่นภายหลงัได้ครบั และ
จะไปเล่นสนุกมากถ้าเราเริ่มปรับตัวและชินกับ
เครื่องเสียงของเราไประดับหนึ่งแล้ว คือมัน
จะสนุกเวลาเปลี่ยนเข้าไปแล้วเห็นผลต่างว่า
มันช่วยระบบเสียงของเราได้มากน้อยแค่ไหน 
นอกจากนัน้แล้ว สายยงัเป็นอะไรทีแ่ก้คนัเราได้ดี 
เวลาทีค่นัแต่มงีบไม่เยอะ คอือยากเสยีเงนิบ้าง
ว่างัน้ หรอืเวลาไปดงูานแล้วอยากมอีะไรตดิไม้.
ตดิมอืกลบัมาบ้าง เพราะหลบซ่อนภรรยาได้ง่าย

ดังนั้นผมมองว่า อย่าเพิ่งไปลงทุนกับสาย 
หรืออย่าเอาสายไปเป็นงบประมาณหลักของ
ระบบมากมายอะไร เอาแค่พอใช้ได้ในเบื้องต้น
ไปก่อนครับ ไม่ว่าจะเป็นสายล�าโพงหรือสาย
สัญญาณ เอาที่พอดีๆ ถ้าน้องคนขายเขาแถม
ให้กเ็อามาก่อน ถ้าเขาขายให้ กเ็อาทีม่นัไม่เว่อร์                                                
มากสัก 10 เปอร์เซ็นต์ของราคาระบบก็พอ 
แล้วเล่นไปสักปีสองปีก่อน (เอ้า หกเดือนก็ยัง
ดีน่า) แล้วค่อยอัพครับ

และหากจะอัพ ผมไล่ความส�าคัญดังนี้ครับ 
สายไฟ (รวมเต้ารับ), สายสัญญาณ (พร้อม
กันทั้งแหล่งโพรแกรม/ปรี/เพาเวอร์) แล้วค่อย
มาสายล�าโพงครับ จากนั้นก็ไปว่ากันเรื่องของ
จุกจิกของกลุ่ม Isolate ลดการรบกวน ลดการ
สั่น อะไรจ�าพวกนั้น แล้วก็จบครับ 

แต่อย่าลมืครบั หากรวมงบได้ก้อนใหม่ใหญ่
พอ ในที่นี้เราอัพล�าโพงก่อนเลยครับ เพราะ
ไม่มอีะไรทีอ่พัแล้วเหน็ผลเท่าล�าโพงหรอกครบั
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สิ่งหนึง่ทีผ่มมกัจะบอกต่อเพือ่นๆน้องๆ
ในการเล่นเครื่องเสียงเสมอๆว่า ทริก

ในการพัฒนาคุณภาพเสียงอันดับหนึ่งที่ฟรี 
และควรท�าเสมอๆนั่นคือ การเช็คข้ัวไฟ หรือ
สลับขั้วปลั๊กไฟให้ถูกต้อง

เพราะว่าการเสยีบปลัก๊ทีถ่กูขัว้นัน้ นอกจาก
ท�าให้เครือ่งเสยีงของเราให้เสยีงดถีกูต้องอย่าง
ทีค่วรจะเป็นแล้ว ยงัช่วยในเรือ่งความปลอดภยั
จากการถูกไฟรั่วมาดูดเราได้

เคยสังเกตหรือโดนกันเป็นอาจิณเลยไหม
ครบั? เวลาเราเอือ้มมอืไปเสยีบสายต่อโน่นนีท่ี่
ด้านหลังเครื่อง มักจะมีกระแสไฟมาดูดให้เรา
สะดุง้ มากบ้าง น้อยบ้าง บางทแีค่แสบๆคนัๆ 
แต่บางทมีนัแรงระดบัเดยีวกบัการเอานิว้ไปแหย่

มุมมือใหม่

เ รื่ อ ง ข อ ง ไ ฟ ฟ้ า
■ อธิวัฒน์

ปลั๊กไฟเลยทีเดียว
ผมเองวนัก่อนโดนกบัตวัเองเลย ไปจดัสาย

หลงัเครือ่งระบบโฮม เธยีเตอร์ ท�าความสะอาด
ปัดฝุ่นดูดฝุ่นไปตามเรื่อง สาย RCA เกิดหลุด 
กเ็ลยเอาเสยีบต่อเข้าไปใหม่ ทนีีม้อืไปโดนหลงั
เครื่อง ไฟดูดปื้ดเข้าให้ แทบหงายท้องเลยที
เดียว ตกใจเหมือนกัน เราว่าเราตรวจเช็คขั้ว
ดีแล้วนี่น่า สงสัยมีใครถอดปลั๊กและเสียบปลั๊ก
ใหม่เข้าไปโดยไม่ได้ตรวจเชค็ ท�าให้เกดิไฟรัว่ขึน้
มา (ซึ่งก็พบว่าฝีมือคุณลูกนี่เอง) 

ทนีีพ้อเครือ่งตวัใดตวัหนึง่ไฟรัว่ขึน้มา ไฟที่
รัว่มนัวิง่ถงึกนัได้ครบั มนัวิง่ผ่านทางสายทีต่่อๆ
กนันีแ่หละ มนักเ็ลยดดูเราได้ ทัง้ๆทีเ่ราไม่ได้ไป
ยุง่อะไรกบัปลัก๊เครือ่งเสยีงทีเ่ราใช้ประจ�ามาก่อน

ทีนี้ถ้าเครื่องและบ้าน มีระบบกราวน์ด
ดีแล้ว โอกาสที่ไฟจะรั่วมาดูดเรานั้นก็มีน้อย
ลง เพราะไฟที่รั่วมันก็วิ่งลงกราวน์ดไป แต่ทีนี้
เชื่อไหมครับ ผมมองเครื่องของผมทุกเครื่อง
ที่ต่ออยู่ตรงนั้น รวมทั้งทีวี LED จอ 60 นิ้ว
รุ่นใหม่ๆนี่แหละ ใช้ปล๊ักแบบสองขา ไม่มีขั้ว
กราวน์ดเลยสักเครื่อง! ไอ้หยา ผมก็ไม่รู้ว่า
ด้วยเหตุผลกลใดในแง่วิศวกรรม หรือแค่เรื่อง
การลดต้นทนุกไ็ม่ทราบได้ เขาถงึไม่ท�ากราวน์ด   
ไว้ให้กับเครื่องเหล่านี้ ก็ไม่รู้จริงๆแม้เครื่องจะ
กนิไฟน้อย ใช้ไฟน้อย การรัว่เป็นเรือ่งปกติ ถ้า
โวลท์ที่รั่วมันต�่า มันก็แค่พอตื้ดๆชาๆนิดๆไม่
เท่าไหร่ แต่ท�าไว้หน่อยไม่ดีหรือครับ เพราะ
บางทีอุปกรณ์อื่นที่ต่อพ่วงมันรั่วมาได้ มันวิ่ง
ผ่านมาทางสายต่อต่างๆได้ มันไม่สนุกเลย
เวลาโดนดูดครับ 

เครื่องเสียงก็เหมือนกันครับ อย่าได้ไว้ใจ 
บางเครือ่งขาหลงัเป็น IEC มากจ็รงิ แต่ไม่มขีัว้
กราวน์ดครับ ผมก็ไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไร ผู้ผลิต
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ตรวจไฟของการไฟฟ้ามา แบบในรูปน่ะครับ 
เขามีขายกันตามการไฟฟ้านครหลวงทุกสาขา 
หรอืเดีย๋วนีร้้านอปุกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไปก็มขีายแล้ว 
ได้มาแล้วก็มาเสียบทดสอบดูครับ เวลาเสียบ
มันจะมีไฟขึ้นมาแสดง ไฟแสดงอะไรก็อ่านที่
ชาร์ทที่เขามีไว้ให้ ถ้าถูกหมดก็โอเค! ลุยต่อ แต่
ถ้าผดิ เช่นสลบับวกเป็นลบ/ลบเป็นบวก กเ็รยีก
ช่างไฟฟ้ามาสลับให้ถูก 

โดยเฉพาะถ้าไม่พบว่าบ้านมกีราวน์ด บ้าน
เก่าๆที่มักไม่ได้ท�ากันแต่แรก ผมเรียนขอร้อง 
เรียกช่างมาเดินกราวน์ดเถอะครับ เพื่อความ
ปลอดภยัของตวัท่านและคนทีท่่านรกั (จ�าสมยั
ที่เราต้องเอาผ้ามาพันมือจับตู้เย็นกันได้ไหม
ครับ ยุคนั้นมันน่าอนาถจริงๆ)

ตรวจขั้วไฟ

ขั้นต่อมา ก็คือมาตรวจอุปกรณ์แต่ละตัว 
ว่าต่อไฟถูกขั้วไหม เริ่มต้นด้วยการถอดสาย
ต่อทั้งหมดออก เหลือแต่เครื่องเปล่าๆทุก
เคร่ืองนะครับ อย่าให้เครื่องแต่ละเครื่องต่อ
เชื่อมถึงกันได้ 

ทีน้ีถ้าปล๊ักผนังเราต่อถูกต้องทั้งหมดแล้ว 
และเป็นเครื่องเสียงที่ใช้ไฟสามขามีกราวน์ด
จริงๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนัก ยกเว้นมันจะ
ต่อผิดกันในเครื่อง ก็ต้องถือว่าเป็นบุญธรรม
กรรมแต่งละกัน ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเหมือนกัน 

ถ้าเป็นช่าง เขาจะใช้มิเตอร์วัดไฟกัน แต่
ผมไม่ใช่ช่าง ใช้มิเตอร์วัดไฟไม่เป็น ก็เลยขอ
ตรวจด้วยอุปกรณ์ง่ายๆครับ ผมใช้แค่ไขควง
วดัไฟนีแ่หละ แต่ผมขอให้ไปหาแบบทีม่นัแสดง
ตัวเลขโวลท์ไฟได้ด้วยนะครับ เพราะแบบถูกๆ
มนัมแีต่ตดิกบัดบั แต่หากเป็นตวัเลขโวลท์ มนั
จะแสดงให้เห็นด้วยว่า ไฟมันรั่วอยู่ที่ระดับกี่
โวลท์พอคร่าวๆ 

การวัดก็ง่ายๆครับ เสียบปล๊ักด้านหนึ่ง
ก่อน เปิดเครื่อง เอาไขควงวัดไฟจ้ิมที่น็อต 
หรือตัวถังและไล่ไปตามจุดต่างๆไปเรื่อยๆ 
ถ้าไขควงแบบถูกๆหากมีไฟรั่วมันจะติด หาก

เขาคงมีเหตุผลของเขา แต่เราเห็นก็ไม่ชอบ 
อย่างสาเหตุที่เรียนไว้ก่อนน่ะครับ

ทีนี้ท�าไงดี ก็ต้องมานั่งไล่ขั้วปลั๊กกันใหม่ 
ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ก็มาเล่าสู่กันฟังดีกว่า

หมายเหตุ: ผมไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า นี้เป็น
เพียงการเล่าประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาให้ท่าน
ได้รับรู้เท่านั้น ทุกอย่างที่ผมท�านี้ ผมมีวิศวกร
ไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญให้ค�าปรึกษาตลอดเวลาท่ีท�า 
ไม่ได้ท�ามัว่ๆซัว่ๆ ไม่งัน้ผมคงไม่ได้มานัง่เขยีน
อยู่ตรงนี้ ถ้าท่านไม่มีช่างไฟฟ้าที่เช่ียวชาญ
เป็นที่ปรึกษา “ห้ามท�าตาม” นะครับ ถ้าท่าน
มีความสงสัย ข้องใจ หรือมีปัญหาเรื่องไฟฟ้า 
โปรดปรึกษาวิศวกรไฟฟ้าหรือการไฟฟ้า หรือ
เรียกช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตมาช่วยดู อย่าท�า
ด้วยตนเองเด็ดขาด เรื่องของไฟฟ้า เป็นเรื่อง
ที่พลาดแล้วถึงตายครับ

ขั้นตอนแรก ตรวจสอบขั้วถูก, 
กราวน์ดต่อ

ก่อนทีเ่ราจะเริม่ท�าอะไรเรากต้็องมาดกู่อน
ว่า “ช่างเถอะ” ของเราที่เดินสายไฟตอนท�า
บ้านนั้น ได้เดินไว้ถูกต้องเพียงไร หลายบ้าน
โดน “ช่างเถอะ” เล่นงาน เดินไฟสลับขั้วมั่วไป
หมด กราวน์ดต่อบ้างไม่ได้ต่อบ้างกไ็ม่รู ้ไม่ต้อง
อะไรมาก บ้านผมนี่แหละ เดินสายไฟสลับกัน
มั่วตามอารมณ์เลย มารู้ตอนเปลี่ยนปลั๊กผนัง
แบบ Audio Grade ถึงได้รู้ว่าแต่ละห้อง พี่แก
เดินตามใจเลย บางห้องด�าเป็นบวก เทาเป็น
ลบ บางห้องเทาเป็นบวก ด�าเป็นลบ บางห้อง
พี่แกไม่ต่อกราวน์ดดื้อๆเลยก็มี 

ทนีีถ้้าเจอแบบนีก้ม็นึสคิรบั ถ้าเครือ่งปลัก๊
สองขาธรรมดา ยงัสลบัขัว้วดัไฟได้ แต่ถ้าเครือ่ง
สามขามาเลย ก็กลายเป็นต่อสายผิดเฟสไฟ
ตลอด เมื่อไหร่เสียงมันจะดีได้ละครับ ท่ีไฟไม่
ดูดก็เพราะไฟที่รั่วมันลงกราวน์ดไปก็รอด ทีนี้
ถ้าไปเจอเครือ่งสามขาหลอก คอืทีเ่ครือ่งไม่มีขา 
กราวน์ดกโ็ดนสองเด้ง คอืเฟสไฟกผ็ดิ กราวน์ด                                                         
ก็ไม่ลง กลับขั้วก็ไม่ได้ ซวยซ�้าซวยซ้อนได้ทั้ง
เสียงแย่และไฟดูด

ดงันัน้ ก่อนอืน่ตรวจดกูนัก่อน ว่าปลัก๊ผนงั
เราต่อไฟไว้ถกูหรอืเปล่า วธิกีารตรวจกง่็ายสิน้ดี
ครบั บางท่านใช้ปลัก๊รางไฟออดโิอเกรดทีม่ไีฟ
แสดงว่าต่อตรงเฟส มกีราวน์ดหรอืเปล่า กเ็สยีบ
ตรวจดไูด้เลย ไฟมนัจะขึน้ครบทีเ่ขามไีว้ให้ (ปลัก๊
คอมฯบางยีห้่อมเีหมอืนกนั แต่อย่าไว้ใจครบั ผม
เคยเจอที่มันสลับมาจากโรงงานเลย) 

แต่ถ้าไม่มีปลั๊กรางแบบน้ัน ไปหาปลั๊ก

ไม่มีไฟรั่วมันจะดับหรือหรี่ลงกว่าเดิม หาก
เป็นไขควงแบบแสดงตัวเลข ก็อ่านจ�าค่าโวลท์
ที่แสดงเอาไว้ครับ

อ้อ มาถึงตรงนี้ เวลาใช้ไขควงวัดไฟ มัน
จะมีส่วนที่ต้องเอานิ้่วเราแตะเอาไว้ด้วยนะ
ครับ หากเป็นแบบถูกๆ มันจะอยู่ที่ปลายด้าม
ครับ ไม่แตะไว้ จิ้มยังไงไฟก็ไม่ติดแล้วจะวัดผล
ผิดพลาดครับ

จากนั้นปิดเครื่อง กลับปล๊ัก แล้วท�าแบบ
เดิม ตรวจดูครับไฟติดหรือดับหรือหรี่ หาก
เป็นแบบแสดงตัวเลข ดูที่เลขโวลท์ครับ ถ้าต่อ
ถูกขั้วโวลท์จะแสดงค่าต�่ากว่า ถ้าผิดขั้วโวลท์จะ
แสดงสงูกว่า เปรยีบเทยีบกนัครบัอนัไหนแสดง
โวลท์น้อยกว่าอันนั้นต่อถูกเฟสครับ (ไขควง
แบบนี้ยังไงก็จะมีไฟขึ้นนะครับ เป็นเรื่องปกติ
แต่ไม่ต้องตกใจ เพราะหากโวลท์ไม่สูงมาก จะ
ไม่รู้สึกเวลาถูกดูดเท่าไหร่ครับ ที่ผมเคยเจอมา
ก็ 6V บ้าง 12V บ้าง แรงๆหน่อยก็ 55V พวก
นี้ถือว่าโอเคครับ) 

ส�าหรบัเครือ่งทีเ่ป็นปลัก๊สามขา หากอยาก
จะแน่ใจให้ไปหาอะแดพ็เตอร์ แปลงสามขาเป็น
สองขา แบบสีส้มสีขาวสีเทาที่มีขายทั่วๆไปมา
ต่อแล้วสลับวัดดไูด้ครบั เครือ่งดีๆ คงไม่มใีครท�า
ผดิขัว้มาจากโรงงาน ยกเว้นเครือ่งแบบสามขา
หลอก คอื ด้านหลงัเป็น IEC แต่ไม่มขีากราวน์ด                                                             
แบบนั้นยิ่งต้องเช็คครับ ถ้าผิดก็ตัดหัวสายไฟ 
ทิ้ง่แล้วซือ้หวัใหม่มาต่อ ไหนๆกไ็หนๆแล้วกถ็อื
โอกาสอพัเกรดหวัปลัก๊ไปเลย พอเปลีย่นหวัแล้ว
ก็ต่อตามปกตไิปก่อน ถ้าผดิอยูอ่กีก็ค่อยไปสลบั
สายทีห่วัปลัก๊เอาอกีทคีรบั เหนือ่ยหน่อยแต่คุ้ม
ครับ อย่าไปเปิดฝาเครื่องสลับภายในนะครับ 
เดี๋ยวประกันจะหมด

กลับแล้ว ยังรั่วอยู่เยอะ

เครื่องบางเครื่องกลับปลั๊กแล้วก็ไม่รัก
ดี อาจจะเป็นเพราะดีไซน์มาไม่ดี หรือเครื่องมี
ปัญหา ถ้าเป็นเครือ่งใหม่ๆทีม่ตีวัแทนจ�าหน่าย 
ก็แนะน�ายกไปให้เขาดูเถอะครับ ถ้าเราท�าทุก
อย่างข้างต้น ปลั๊กถูกขั้ว สลับทุกหนทาง (โดย
ไม่ต่อเชือ่มใดๆ) แล้วไฟทีร่ัว่ออกมายงัสงู หรอื
มันยังแสบๆคันๆอยู่ ผมเคยเจอน่ากลัวมาก 
(แต่เป็นเครื่องเก่ามากแล้ว) คือขั้วผิด รั่วออก
มา 220V กลับขั้วถูกแล้ว ก็ยังรั่วออกมา 110V 
แบบนี้โดนเข้าไปก็กระเด้งกระดอนอันตราย
เหมือนกัน ยิ่งพอต่อเชื่อมกับเครื่องอื่นๆแล้ว 
มันไปถึงกันหมด ทีนี้โซนเครื่องเสียงจะกลาย
เป็นโซนอันตรายไปเลย 

■ ■■ ปลั๊กตรวจไฟของการไฟฟ้า
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ส่วนใครเครื่องเก่า ตัวแทนเลิกท�า โดย
เฉพาะเครื่องเก ่าๆวินเทจที่สมัยนั้นการ
ออกแบบยังไม่รัดกุม ยังไม่มีสมอ.น้ันจะท้ิง
เครือ่งไปกเ็สยีดาย อยากใช้กอ็ยากใช้ ผมกใ็ช้วธิี
ง่ายๆคอื ท�าสายกราวน์ดขึน้มาเองเลยครบั หา
สายไฟดีๆ มาสกัเส้น แกะเอาเฉพาะสายกราวน์ด                                                                
ก็ได้ ผมเอาสายล�าโพงเก่าๆที่ปลดไปนี่แหละ
ครบั เอาเส้นพอประมาณสกั 1.6/2.5 ด้านหนึง่
พันเข้ากับตัวถึงเครื่อง เช่น คลายน็อตตัวถัง
แล้วพนัสายจากนัน้ไขนอ็ตอดัเข้าไป จากนัน้อกี
ด้านหนึง่กจ็ิม้ลงรกูราวน์ดทีป่ลัก๊ราง หรอืปลัก๊
ผนงัไปเลยครบั ทนีีไ้ฟทีร่ัว่มนักจ็ะวิง่ลงกราวน์ด                                           
ไป ไฟกเ็ลกิดดู 

ดตูามภาพครบั แอมป์หลอดเก่าเครือ่งนี ้ต่อ
ผดิ 220 V ต่อถกู 110V พอต่อกราวน์ดแล้วไฟ
ไม่เหลอืให้วดัเลยครบั ปลอดภยัไม่โดนดดูแล้ว 

ส่วนใครมีฝีไม้ลายมือเชิงช่างบ้าง จะเอา
ปลายด้านหนึ่งท�าเป็นหัวก้ามปูดีๆต่อเข้าตัว
ถัง แล้วอีกด้านก็ตัดหัวปลั๊กไฟแบบสองขาเก่า
ออก แล้วเอาปล๊ักไฟใหม่แบบสามขา จากนั้น
เอาสายกราวน์ดทีเ่ราเพิง่ต่อนีไ่ปลงขากราวน์ด
ของปลั๊กไฟเลยก็ได้ สะดวกดีครับ

อีกแบบที่ผมท�าเพื่อใช้กับเครื่องแอมป์ที่  
ไฟรั่วคือ ผมเอาสายไฟหรือสายล�าโพงปลด
ระวางมาต่อกับหัว RCA ต่อเชื่อมบัดกรีเฉพาะ
ส่วนที่เป็นด้านกราวน์ดของหัว RCA เท่านั้น
นะครับ ส่วนปลายอีกข้างผมต่อกับ Banana 
Jack แบบใช้กับล�าโพงนี่แหละ แล้วเอาท่อหด
หุ้มไว้ให้สวยงาม เวลาใช้งานก็เอาด้านที่เป็น 
RCA ต่อเข้ากับช่อง Input ที่เหลือๆที่แอมป์ 
แล้วด้าน Banana กจ็ิม้ลงรกูราวน์ดทีป่ลัก๊ราง
หรือปลั๊กผนัง ก็ใช้ได้เหมือนกันครับ

****ที่ส�าคัญคือ เวลาเสียบกราวน์ดลง
รูปลั๊ก กรุณาตรวจสอบดีๆว่า เป็นรูกราวน์ด                                          
จริงๆนะครับ ไปเสียบรูไฟนี่มีช็อตตายกัน
แน่ๆ และเวลาเสียบอย่าจับทีป่ลายทีเ่ป็นโลหะ    
เด็ดขาดครับ**** 

ครับ ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผมลองท�ามาแล้ว 
ช่วยแก้ปัญหาเรือ่งไฟรัว่ ต่อสายไฟผดิไปได้ จน
ตอนนีปั้ญหาจบแบบเบด็เสรจ็เดด็ขาดครบั ซึง่

แน่นอนเมื่อเครื่องทั้งระบบต่อสายไฟถูกเฟส
แล้ว นอกจากจะหมดปัญหาถูกไฟดูดเวลาจับ
เครือ่ง กย็งัช่วยเรือ่งคณุภาพเสยีงให้ดขีึน้ครับ 
ผลทีไ่ด้จะส่งผลในเรือ่งแบค็กราวน์ด ทีส่งดัขึน้ 
มิติชัดเจนขึ้น และส่งผลเรื่องเสียงทุ้มเป็นตัว
เป็นต้นขึ้น คุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนครับ

หม้อแปลง Isolate
จำาเป็นไหม

จ�าเป็นครับ ผมบอกเลย ถ้า
1. บ้านคุณไม่มีกราวน์ด และไม่สามารถ

เรยีกช่างมาเดนิกราวน์ดได้ไม่ว่าด้วยกรณใีดๆ
2. ระบบเสยีงคณุมกีารรบกวนจากอปุกรณ์ 

เช่น เครื่องท�าน�้าร้อน, ปั๊มน�้า, ตู้เย็น
ถ้าเป็นแบบนี้ การหาหม้อแปลง Isolate 

ก็จะช่วยท่านได้ เพราะหม้อแปลงแบบนี้จะ
มีขดลวดสองชุดแยกกัน เพื่อให้แยกสัญญาณ
รบกวนจากกนัได้ดยีิง่ขึน้ ว่าง่ายๆคอื แยกวงจร
ไฟของระบบเครื่องเสียงของท่านให้แยกออก
มาจากระบบไฟอื่นๆของบ้านนั้นแหละ ซ่ึงจะ
ช่วยลดปัญหาเรื่องเสียงรบกวนออกไปได้เยอะ
มาก นอกจากนั้นผมยังพบว่าเครื่องเสียงที่ต่อ
กบัหม้อแปลงแบบนีน้ัน้ ปัญหาเรือ่งไฟรัว่กล็ด
น้อยลงไปเองเป็นอย่างมาก บางเครื่องกลับ

■ ■■ วัดตอนผิดเฟส ไฟรั่วออกมา 220V เลย

■ ■■ วัดตอนถูกเฟส ไฟลดลงมา 55V

■ ■■ วัดตอนต่อสายกราวน์ดตัวถังจิ้มลงรูกราวน์ด ไม่มี
ไฟรั่วค้างเลย

■ ■■ สายกราวน์ดท�าเอง จากสายกราวน์ดของสาย 
Supra LoRad

■ ■■ ด้านหนึ่งเสียบเข้าที่ช่อง RCA ที่ว่าง หรือพันกับ   
ตัวถัง อีกด้านเสียบเข้าที่รูกราวน์ดของปลั๊กราง 
แต่ต้องมั่นใจว่ากราวน์ดมันต่อลงดินจริงนะครับ

■ ■■ เครื่องนี้ต่อเข้าหม้อแปลงแบบ Isolate ตอนเสียบ
แบบธรรมดา ไฟรั่ว 220V เลย แต่พอต่อเข้ากับ
หม้อ Isolate ลดเหลือ 55 V ไม่ว่าจะกลับขั้วยังไง

■ ■■ พอเสียบสายกราวน์ดลงรู ไฟรั่วหายไปหมด
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ขั้วแล้วก็ไม่สามารถวัดไฟรั่วได้เลยด้วยซ�้า บาง
เครือ่งแม้บ้านไม่มกีราวน์ดต่อแล้วไฟรัว่อยู ่แต่ก็
ลดลงจนอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย 

อย่างเมือ่ก่อน ระบบเสยีงบ้านผมมปัีญหา
เรือ่งเสยีงจีก่วนจากเครือ่งท�าน�า้ร้อนมาก โดย
เฉพาะเวลาฟังแผ่นเสียง เพราะภาคขยาย 
Phono เกนมนัสงู ยิง่ได้ยนิชดัระดบัท่ีต้องหยดุ
ฟังเวลาใครอาบน�้า เพราะวงจรไฟมันดันมา
จากไฟชดุเดยีวกนั พอเอาหม้อ Isolate มาใช้ใน                                           
ระบบฟังเพลง ปัญหาก็หายไปหมด 

หม้อแปลงแบบนี้ มีขายท้ังในวงการ   
เครื่องเสียงที่ท�าออกมาตามแบรนด์ต่างๆ
หลายยี่ห้อ อยู่ในตัวถังที่สวยงาม หรือหากจะ
เอาประหยัดลงหน่อยก็สั่งผลิตเองก็ได้ บ้าน
เรามีผู้รับท�าอยู่ไม่กี่เจ้าหรอกครับ หรือบางทีก็
ไปหาซือ้หม้อมอืสองของญีปุ่น่ (เกรดดมีาก) ที่
มีผู้น�าเอาหม้อจากอุตสาหกรรมทางการแพทย์
อื่นๆมาใช้ก็ได้เช่นกัน ส่วน Volt ไฟที่ท่าน
สั่ง ก็ตามแต่ต้องการ หากเป็นเครื่องบ้าน
เรา ก็เป็นแบบขาเข้า 220V ออก 220V หาก
เป็นเครื่องเมืองนอกจาก USA ก็เข้า 220V 
ออก 110V 

ที่ส�าคัญคือ อย่าลืมดูว่าอัตราการกินไฟ
รวมของระบบของเรา กับหม้อแปลงต้อง
สัมพันธ์กันนะครับ สอบถามผู้ผลิตแต่ละเจ้า
กันเองนะครับ

Ground Box ของเล่นใหม่
กำาลัง In Trend

ถ้าเราสังเกตวงการเครื่องเสียงตอนนี้
มักจะมีของเล่นใหม่ๆมาออกมาตลอด ที่อิน
เทรนด์ มากในตอนนี้คือ อุปกรณ์ที่เรียกว่า 
Ground Box หรือกล่องกราวน์ด ที่เห็นมี                                     
ผู้ผลิตท�าออกมาสู่ตลาดกันแทบจะทุกวันเลย
ก็ว่าได้นั่นเอง

กล่องกราวน์ดที่ว่านี้ ส่วนใหญ่มีการท�า
งานคล้ายๆกัน คือ เป็นอุปกรณ์ Passive 
ไม่ต้องเสียบไฟ แค่เอาสายด้านหน่ึงต่อเข้าท่ี
เครื่อง อีกด้านหนึ่งต่อเข้าท่ีตัวกล่องกราวน์ด
เท่านั้น คุณภาพเสียงก็จะดีข้ึนมาผู้ผลิตส่วน
ใหญ่จะบอกว่า หน้าที่ของมันคือการเอาขยะ
ทีม่าจากราวน์ดไฟมาสลายทิง้ในตวัมันเอง อนั
นี้ผมเคยได้ยินและได้อ่านมานานแล้วว่า สาย                                            
กราวน์ดนั้นเป็นทั้งส่วนดีและส่วนเสีย ส่วน
ดีคือ มันปลอดภัย แต่ส่วนเสียคือ มันน�าพา
ขยะจ�าพวก Noise คลื่นรบกวน ติดกลับมา
ในระบบด้วย 

โดยส่วนใหญ่เท่าทีพ่อทราบมา ภายในของ
อุปกรณ์เหล่านี้ “บางยี่ห้อ” ที่ผมทราบมา จะ
บรรจไุว้ด้วยแร่หรอืหนิธรรมชาตทิีเ่รยีกว่า หนิ
ทัวร์มาลนี ทีม่คีณุสมบตัดิดูความร้อนเป็นหลกั 
โดยเมื่อเราต่อสายมาจากเครื่อง ขยะที่มาจาก                                 
กราวน์ดจะวิ่งผ่านสายที่ต่อไว้มาลงที่แผ่น
ทองแดงทีอ่ยูใ่นกล่อง เกดิเป็นความร้อน และ
หนิทวัร์มาลนีกจ็ะดดูความร้อนสลายขยะเหล่า
นั้นออกไปนั่นเอง

ส่วนผลจะดีไม่ดีอยู ่ที่ หูท ่านครับ ลอง
ทดลองฟังกันด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจครับ 
ระดับการฟังออกไม่ออกของแต่ละคนไม่เท่า
กัน ของกลุ่มนี้มีหลายราคาตั้งแต่หลักพันยัน
หลายหม่ืน ทดสอบและตัดสินด้วยหูของท่าน
เองก่อนเสียเงินครับ ถ้าเอามาลองฟังที่บ้าน
ได้ก็ยิ่งดีครับ

ทีน้ียังมีความเข้าใจผิด ว่าอุปกรณ์ที่ว่านี้

เอาไว้ต่อเพือ่ช่วยในเรือ่งกราวน์ดไฟ เช่น บ้าน
ทีไ่ม่มกีราวน์ด กไ็ม่จ�าเป็นต้องเดนิกราวน์ด แค่
เอากล่องนี้มาต่อแล้วก็จะเปรียบเสมือนการ
ต่อกราวน์ดลงดินอย่างไรอย่างนั้น ประมาณ
ว่ามันคือ “กราวน์ดเทียม” ซึ่งเป็นความคิดที่
ผิดนะครับ 

ก่อนที่ท่านจะเล่นอุปกรณ์พวกนี้ ต้อง
ทราบก่อนว่า มันไม่ใช่กราวน์ดเทียม หากไฟ
รั่ว ไฟดูด ต่อกราวน์ด บ็อกซ์ ยังไง มันก็รั่ว
และดูดอยู่เท่าเดิมนะครับ 

ดงันัน้ยงัไงหากจะเอาปลอดภยั ผมขอร้อง
ครับ เดินกราวน์ด เช็คกราวน์ด อย่างถูกต้อง
โดยช่างที่มีใบอนุญาตและควบคุมโดยวิศกร
ไฟฟ้าเถอะครับ 

เพราะชีวิตของคนที่เรารัก บางครั้งมันก็
ขึ้นอยู่กับสายเล็กๆสีเขียวนี่แหละครับ
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Custom File

S p o t i f y
บุ ก ว ง ก า ร ส ต รี ม มิ ง เ พ ล ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
■ ‘Mr. Hires Man’

กราบสวัสดีท่านผู ้อ่านทุกท่านอีกคร้ัง 
ฉบับนี้มีเรื่องร้อนๆในวงการสตรีมมิง

ฟังเพลงแบบสบายๆมาเล่าสูก่นัฟังอกีแล้ว แต่                                                 
ก่อนจะไปถึงเรื่องเพลง อยากจะขอให้ทุกท่าน
ร่วมน้อมระลึกถึงพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัว 
รชักาลที ่9 ของปวงชนชาวไทย มาร่วมกจิกรรม
ท�าความดีเพื่อพระองค์ท่านเป็นคร้ังสุดท้าย 
ก่อนที่จะถึงงานพระราชพิธีอันส�าคัญยิ่งใน
ปลายเดือนตุลาคมน้ี ใครมีความสามารถท�า
ดอกไม้จันทน์ ก็มีให้ไปนั่งท�ากันตามห้าง ช่วง
ที่เขียนต้นฉบับนี้ ก็มีการรับสมัครอาสาสมัคร 
ตามเขตทีท่่านอาศยัอยู ่เพือ่เป็นเจ้าหน้าทีช่่วย
เหลือในช่วงงานพระราชพิธีอันส�าคัญนี้ ต่าง
จงัหวดักม็กีารจดังานตามส่วนราชการนัน้ๆนะ
ครบั ลองตดิตามข่าวสารดวู่าเราท�าอะไรได้บ้าง                                                 
เรากช่็วยๆกนัตามความสามารถเรา เอาจติเรา
เป็นทีต่ัง้ว่าอยากจะท�าอะไร เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลเป็นครัง้สดุท้ายกนัครบั นกึแล้วกใ็จหาย 
หนึ่งปีผ่านไปเร็วมาก แต่เราจะผ่านเหตุการณ์
ส�าคัญนี้ไปด้วยกัน และท�าตามรอยเท้าพ่อกัน 
ปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป

ฉบบันีม้เีรือ่งมาเล่าเกีย่วกบัวงการสตรมีมงิ
น้องใหม่ อย่าง Spotify ท่ีเพ่ิงเปิดตัวให้บริการ
ในเมืองไทยไปเมื่อ 22 สิงหาคมที่ผ่านมาน้ี
ครับ Spotify นั้นมีต้นก�าเนิดมาจากทวีปยุโรป 
ประเทศสวีเดน ซึ่งจะแบบเดียวกับ Tidal เช่น
กัน ก่อนที่ Tidal จะโดนฝั่งอเมริกาเทคโอเวอร์
ไปโดย Jay-Z  เจ้าพ่อแร็พโย่วนั่นเอง ส่วนจะ
มีทีเด็ดอย่างไร พิเศษตรงไหน ลองตามกันไป
ครับ Spotify แจ้งว่ามีสมาชิกกว่า 60 ล้านกว่า
คนทัว่โลกและตัง้เป้าเอาให้ถงึ 70 ล้านคนภายใน
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สิ้นปีนี้ ดูก็ไม่น่ายากครับ ข้อดีของ Spotify คือ
มีเพลงไทยน่าจะพอๆกับ Apple Music เม่ือ
เปิดบริการเต็มระบบ ก่อนหน้าในเมืองไทยเรา
ก็มี App ของ Joox ที่มีเพลงไทยเยอะเช่นกัน 
แต่ที่ผมเลือกที่จะพูดถึง Spotify นั้นเนื่องจาก 
Spotify มีการสตรีมมิงผ่านสัญญาณ Wi-Fi ไป
ทีเ่คร่ืองเสยีงคุณภาพและความเสถยีรดีกว่า เรา
เล่น Bluetooth มาก ซึง่เป็นข้อจ�ากดัที ่Joox และ 
Apple Music เลือกใช้งานอยู่ ถ้าใครใช้ล�าโพง 
บลูทูธเป็นหลักก็จะเหมาะสมเลย เหมาะส�าหรับ
พื้นที่ไม่ไกลมากเช่นในห้องที่ฟังอยู่ ระยะ 5-10 
เมตร ไม่สามารถเดินลงไปชั้นล่างหรือที่ไกลกว่า
นั้นได้ เพราะสัญญาณจะขาดหาย  

แต่ Spotify นั้นจะอาศัยสัญญาณไว-ไฟเป็น
หลัก สตรีมผ่านล�าโพงหรือเคร่ืองเสียงท่ีเป็น
ระบบไว-ไฟได้ อย่างเช่น Bluesound, MDC 
BluOS หรือ ChromeCast ในตัว NAD C 338 
เอง เริ่มจากการสมัครสมาชิก จะมีทั้งแบบฟรี
และพรีเมียม ข้อแตกต่างมีอะไรบ้าง ดูตามใน
รูปเลยนะครับ หรือเข้าไปอ่านรายละเอียดใน
เว็บของ Spotify ได้ อันเดียวกันครับ มาทราบ
ข้อจ�ากัดกันก่อน เมื่อเราน�ามาใช้กับเครื่องเสียง
บ้านที่เราฟังกัน ยกตัวอย่าง แอมปลิไฟเออร์ตัว
ล่าสดุ อย่าง NAD C 338 นัน้ ปกตเิราเล่นเพลง
สตรีมมิงได้อยูแ่ล้ว ผ่านแอพ  Google Home แต่
เมือ่ม ีSpotify เข้ามาท่านกส็ามารถสตรมีมงิมา
ได้เช่นกนั คณุภาพเสยีงดด้ีวยครบั แม้ไม่ได้สมคัร
สมาชกิ Spotify แบบพรเีมยีม แต่ถ้าท่านสมคัร
สมาชิกพรีเมียม ท่านสามารถสตรีมมิงคุณภาพ
สงูผ่าน Bluesound ได้ กรณทีีส่มคัรแบบฟร ีก็
มองเห็นตัวเครื่องเล่นหรือล�าโพง Bluesound 
เช่นกนั แต่จะไม่สามารถสตรมีมงิไปได้ ท�าให้ท่าน
อดึอดัใจเลก็น้อย หรอืสดุท้ายแอบสมคัรเพือ่ลอง
ฟังเสียงดูจนได้ว่าเสียงดีกว่าจริงไหม 555
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ข้อแตกต่างส�าคญัคอืคณุภาพเสยีง เมือ่ท่าน
สมัครแบบพรีเมียม ท่านสามารถรับฟังได้ที่บิท
เรท 256 KB/S เลยทเีดยีว ซึง่ไฟล์ทีเ่ข้ารหสัมา
เป็นแบบ OGG  อ้างองิจากเวบ็ Spotify เลยครบั 
ทาง Spotify จะเรยีกว่าเป็นแบบ Extreme บาง
เวบ็เหน็แจ้งว่า บทิเรทอยูท่ี่ 320 KB/S ซึง่ลอง
ฟังเปรยีบเทยีบ ฟังออกแน่นอนครบั ผมเคยอ่าน
ผ่านๆมา เค้าน�าเอาไฟล์ OGG มาเปรยีบเทยีบ
ฟังกับไฟล์แบบ MP3 ซึ่งก็ฟังออกมาเสียงดีกว่า
แบบเอ็มพี 3 เล็กน้อย แถมมีขนาดไฟล์เล็กว่า
อีกท�าให้เหมาะสมที่จะน�ามาใช้กับการสตรีมมิง
ผ่านอินเตอร์เน็ท เรียกว่าถ้าเน็ทไม่ได้ช้ามากๆ 
ไม่มสีะดดุแน่นอนครบั อนัต่อมาทีจ่ะเหมอืนๆกบั 
Music Service รายอืน่ๆคอืถ้าฟังพวกสมาร์ทโฟน                                                      
จะสามารถฟังออฟไลน์ได้ด้วยครับ โดยไฟล์
เพลงที่เราเลือกจะถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในตัว
เครื่อง คือ เอาไว้ฟังเวลาที่เราเดินทางไปในที่ไม่
สัญญาณ 3G/4G/ไว-ไฟ ก็ยังเปิดแอพเล่นเพลง                                                    
ได้ปกติผ่านการฟังจากสมาร์ทโฟนเท่าน้ันครับ 
อันอื่นๆก็จะเกี่ยวกับการเล่นข้ามเพลง หรือ 
Skip ได้ ไม่จ�ากดั ไม่มโีฆษณามาคัน่ให้ร�าคาญใจ             
ทั้งหมดเสียค่าบริการ 129 บาทต่อเดือน คุ้มไม่
คุ้มอยู่ที่ท่านผู้อ่านนะครับ จะตัดสินใจอย่างไร

การใช้งาน Spotify นัน้ ทกุรปูแบบจะใช้งาน                                                                            
ผ่านแอพ Spotify เป็นหลกันะครบั หมายถงึว่าใช้
เป็นตวัเล่นเพลงหรอืสตรมีมงิเพลงนัน้เอง แอพอืน่                                                                         

ที่เปิดขึ้นมาอย่าง Google Home หรือ BluOS  
เป็นเพียงแอพเอาไว้เลือกฟัง หรือสั่งการให้มา
เปิดแอพ Spotify อีกที อย่างในรูปที่ผมแนบ จะ
เห็นว่าเมื่อเปิดแล้ว ด้านล่างเมื่อเราเลื่อนลูกศร                          
ขึ้นมา จะเห็นเครื่องเล่นหรือล�าโพงที่อยู่ในวง
แลนทั้งหมด เราสามารถเลือกสตรีมไปได้ว่า
อยากให้ไปออกเครื่องได้ ก็จะเป็นระบบมัลติ-รูม 
กลายๆนั่นเองครับ อ๋อ ลืมแจ้งไป ในแอพ My 
Russound ก็สามารถใช้ Spotify ได้เช่นกันครับ 
เรียกว่าไม่ว่าอยู่มุมไหนของบ้านที่ไว-ไฟไปถึง 
เราก็สตรีมเพลงจาก Spotify ไปฟังได้เลยง่ายๆ 

ทีนี้เรื่องส�าคัญเลยนะครับ เรื่องคุณภาพ
เสยีง ยอมรบัก่อนเลยว่าไม่สามารถสู ้Tidal ได้ ยิง่     
Tidal Masters อันนั้นก็ไม่ต้องไปเทียบให้เสีย
เวลา ทีน้ีถามว่าเหมาะกับใครล่ะ ถ้าเป็นตัวผม
จะตอบว่าคนที่มีชีวิตไลฟ์สไตล์ ฟังเพลงไทย ฟัง
ฮ็อทฮิท อันนี้ไม่ผิดหวังแน่ แต่ถ้าคิดว่าชอบฟัง
สไตล์ออดิโอไฟล์อันนั้นไป Tidal เถอะครับ ยิ่ง
ไฟล์ MQA บน Tidal Masters นั้นนับวันจะยิ่ง
มากขึน้ทกุวนั ขณะทีเ่ขยีนต้นฉบบัอยูน่ี ้ทางค่าย
เพลง Sony ก็มาร่วมวงแล้ว ท�าให้อนาคตสดใส
แน่นอนครบั ซึง่ค่ายเพลงสามยกัษ์ใหญ่ Warner, 
Universal, Sony กฟั็งกนัไม่หวาดไม่ไหวแน่นอน 
และอย่างที่เคยบอก Bluesound - NAD เป็น
พันธมิตรต้นๆกับทาง MQA ตั้งแต่ท�าการเปิด
ตวัไปใหม่เม่ือสองปีก่อน นับว่าเป็นการมอง

การณ์ไกลที่แสนชาญฉลาด ร่วมไปถึงท่านผู้ใช้
งานทีเ่ลอืกเครือ่งเสยีงจาก Bluesound - NAD 
มาใช้งาน ท่านจะได้รบัการอพัเดททีใ่หม่สดก่อน
ใครแน่นอนครบั และทีส่�าคญั  Music Frist ตาม
สโลแกนแน่นอนกนัจรงิๆ 

เม่ือเปรียบเทยีบกนัเด๋ียวท่านผูอ่้านจะหาว่า
ผมล�าเอียง Tidal มีข้อดี ก็มีข้อเสียนะครับ แต่
เป็นเสียสตังค์นะครับ คือราคาค่าสมาชิกแบบ 
Hi-Fi นั้นตกเดือนละเกือบ 360 บาท แพงกว่า 
Spotify สองเท่าตัวเลยนะครับ คุ้มไม่คุ้มอยู่ที่
ท่านตัดสินใจครับ เอาง่ายๆลองเลือกสมัคร
สมาชกิอย่างละเดอืน ลองเอาทีท่่านชอบฟังเพลง
ประจ�า จะทราบเองว่าเราชอบฟังแบบไหนกันแน่ 
เมือ่นัน้ค่อยสมคัรใช้กนัยาวๆจะดกีว่าครบั เพราะ
อย่าง Spotify สมคัรสมาชกิรายปีนัน้ถกูกว่าจ่าย
รายเดือนพอสมควรครับ

อนาคตวงการเพลงสตรีมมิงนั้นรุนแรง
แน่นอนครับ เพราะทุกเจ้าก�าลังจะเปลี่ยนไป                         
สตรีมมิงแบบ Lossless แบบ Tidal กันแน่ ๆ
ครับ เนื่องจากปัจจุบันความเร็วสูงกว่าเมื่อ
ก่อนมาก ทั้งวงการมือถือ 3G/4G และก�าลัง
ปรับเปลี่ยนไป 5G และอินเตอร์เน็ทบ้านที่ว่า
กันระดับ 100-1000MBS ท�าให้การสตรีมมิง 
Lossless นี้เป็นเรื่องชิลล์ๆเลย และ Tidal เอง
ก็บริการส่งไฟล์เพลงเป็นไฮ-เรส รูปแบบไฟล์ 
MQA เป็นเจ้าแรก ไม่แน่อาจมีเจ้าอื่นบริการ 
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Did you know:
เพลงไทยค่าย GMM ท่านสามารถเลือกฟังได้บนบริการของ Spotify, Apple Music, Joox
ส่วนค่าย RS นั้นท่านสามารถเลือกฟังได้บนบริการของ Deezer, Joox 
บนแอพ BluOS นั้นเลือกฟัง Music Service ได้จากทั้ง Tidal, Spotify, Deezer

Music Service ส่งไฟล์ MQA ตามมาอีก เมื่อ
เกิดการแข่งขัน ผลที่ตามมาคือค่าบริการก็น่าจะ
ถกูลงมา กเ็ป็นประโยนช์กบัผูบ้รโิภคน่ันเองครบั 

เรือ่งใกล้ตวัทีปี่หน้ามาแน่ ทีพ่ร้อมเปิดบรกิาร 
Music Service แบบ Lossless ก็น่าจะเป็น 
Apple Music และ Deezer ข่าวจากทาง Deezer 
ก็ยืนยันแล้วว่า พร้อมเปิดบริการแบบ Hi-Fi 
แน่นอน และทาง Apple กอ็อกหมดัแยบ็มาแล้ว
ว่า iOS 11 ทีก่�าลงัจะเปิดตวัรองรบัการเล่นไฟล์ 
Flac ท�าให้อนาคตการเปิดบรกิาร Apple Music 
Hi-Fi นัน้มโีอกาสสงูเลยทีเดียว มารอดูกนัครบั 
ว่าสิง่ทีผ่มคาดการณ์จะมาไหมหนอ ก่อนจากกนั
ฉบับนี้ ผมจะเรียนว่า คอลัมน์ “Custom File” 
นัน้ จะเปลีย่นเนือ้หาสาระไปบ้างครบั นอกจากที่
พาไปชมงานตดิตัง้ตามบ้านหรอืร้านค้าต่างๆ ซึง่
ข่าวสารวงการเครือ่งเสยีง ดนตร ีผมจะพยายาม
น�ามาสลบักนัไป ส่วนเรือ่งการทดสอบเครือ่งนัน้ 
เด๋ียวให้ท่านอื่นๆท�าทดสอบรีวิวดีกว่าครับ จึง
เรียนมาให้ท่านที่ติดตามคอลัมน์น้ีได้ทราบทั่ว
กนั หรอืมข้ีอสงสยัสอบถามการเล่นสตรมีมงิแบบ
ต่างๆ ส่งอีเมลมาได้ที่ weeraphong@conice.
co.th ได้ครบั กระผมยนิดตีอบข้อสงสยัทกุค�าถาม 

สวสัดคีรบั
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In-houseTest

เรียกว่าลองกันมาแทบจะครบทุกรุ่นเลยนะ
ครับ ส�าหรับล�าโพง Classic Series ใหม่

ของ NHT จากที่สร้างความประทับใจตั้งแต่ตัว
ตั้งพื้น C-4 ตัววางหิ้ง สาม-ทาง C-3 มาถึง
วันนี้เกิดอยากลองตัวเล็กสุดในซีรีส์อย่าง C-1 
กันบ้างว่าแนวเสียงจะเป็นอย่างไร

เพราะจะว่าไปแล้ว C-1 น่ีน่าจะเป็นรุ่นท่ี
ถูกมองข้ามไปมากที่สุด เพราะแฟนๆไม่เล็ง 
C-3 ก็ไป C-4 หรือไม่ก็เอา C-1 ไปเป็นแค่คู่
หลังในระบบโฮม เธียเตอร์ 

ซึ่งผมบอกได้เลยว่า “เสียดาย” มาก หาก

N H T  C - 1
B o o k s h e l f  L o u d s p e a k e r  ที่ น า ทึ่ ง

  ■ อธิวัฒน

เอาล�าโพงเล็กๆคู่นี้ไปใช้เป็นแค่คู่หลัง 
เพราะหลังจากที่ใช้เวลาร่วมอยู่กับมันเป็น

เวลาแรมเดือน ผมว่ามันเป็นล�าโพงที่ดีมาก 
ดีพอที่จะหาเรื่อง หามุม ระบบให้มันสักระบบ
เพื่อใช้ฟังมันโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ 

จดุทีผ่มอยากทดลองล�าโพงรุน่นี ้ด้วยความ
รู้สึกอยากทดลองอย่างนึง การทดลองนั้นคือ
การทดลองที่ว่า “NHT เป็นล�าโพงที่กินวัตต์ 
จริงไหม” เพราะนี่เป็นค�าถามที่ผมได้เห็นบ่อย
มากเวลามีการพูดถึงล�าโพง NHT ว่า “กินวัตต์
ไหม?” มักจะเป็นค�าถามแรกของใครก็ตามที่

เห็นล�าโพงรุ่นนี้ในทันที
ล�าโพงตู้ปิด ต้องกินวัตต์เสมอ? ไม่มั้งครับ 

ล�าโพง AR 2AX ทีผ่มฟังอยูท่กุวนั ขบัด้วยแอมป์
หลอด 6V6 Pushpull 10 วัตต์ เสียงดังจนหู
อื้อ เบสส์อิ่มลึกยังกับล�าโพงตั้งพื้น เมื่อก่อน
ผมใช้ AR94SX 8 นิ้ว สองดอก ตู้ปิด ความไว 
89 ดีบี แอมป์ 20 วัตต์ ขับฉิวๆ NAD 3020 
นี่แหละไพเราะนัก

ผมเคยทดลอง NHT Classic Three รุ่น
เก่า เอาแอมป์หลอด Parallel Single Ended 
10 วตัต์ เปิดเสยีงดงัอิม่เตม็ทุม้ทิง้ตวัลงพืน้ ยงั
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กับล�าโพงตั้งพื้น
ล�าโพง NHT กินวัตต์มีไหม-มี--3.3 พวก

ยุคจุด 3 จุด 5 นั่นประไรครับ กินวัตต์แบบดุ
เดือด แอมป์ไม่แรงจริงๆ 250 วัตต์ ก็เอาไม่
ออก แบบนั้นผมก็ว่าเกินไป NHT รุ่นหลังๆ
เป็นตู้ปิด เหมือนเดิมที่ไม่ค่อยมีใครท�ากันแล้ว 
ระบุความไวต�่า 86 ดีบี แต่เอาเข้าจริงๆ ลอง
มาหลายครั้งแล้ว ผมว่ามันไม่ใช่ล�าโพงกินวัตต์ 
เพยีงแต่มนัเป็นล�าโพงทีช่อบแอมป์ทีด่ ีแอมป์ที่
จ่ายกระแสดีๆ ไม่ต้องวัตต์เยอะ ขอให้เก่งจ่าย
กระแสดี ผมว่าเอาอยู่ เล่นได้สบายๆ

มาคราวนีผ้มเลยอยากทดสอบอะไรทีแ่หวก 
คือเอา C-1 นี่แหละเล็กสุด น่าจะกินวัตต์สุด? 
เบสส์น้อยสดุ ขบัยากสดุ แล้วมาเอาแอมป์หลอด                                                               
วัตต์น้อยๆขับดูกันว่าผลจะเป็นอย่างไร

ภายนอก

ล�าโพง NHT รุ่นใหม่น้ีงานสวยเช่นเดิม
ครับ ตู้ไฮ-กรอสส์ สีด�าเป็นเอกลักษณ์เงางาม
สวย NHT สีอื่นนี่รับไม่ได้เลยนะครับ ต้อง
ด�าเงาอย่างเดียว เป็นล�าโพงสอง-ทางดูง่าย 
ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไฮ-เทคอะไรเยอะแยะ
มากมาย กรวยวูฟเฟอร์เป็นโพลีย์โพรไพย์ลีน
ธรรมดาๆขนาด 5.25 นิ้ว ขอบยาง ทวีทเตอร์ 
อะลูมิเนียม 1 นิ้ว ท�างานตู้ปิด ขนาดเล็กๆ
วางบนมือใหญ่ๆของผมสบายๆ ข้ัวต่อด้าน
หลงัท�าเป็นซงิเกลิ-ไวร์ธรรมดาๆ ก�าหนดความ
ไวไว้ 85 ดีบี ตอบสนองความถี่ 70-20,000 
เฮิทซ์ ท�างานเป็นแบบตู้ปิด แนะน�าให้ใช้กับ
แอมป์ 35-100 วัตต์ 

การทดสอบผมมาแปลกกว่าทกุครัง้ เพราะ
ถ้าใช้แอมป์ NAD มันขับล�าโพง NHT ออก
อยู่แล้วครับ NAD เขากระแสแรงจ่ายกระแส
ดี ก�าลังส�ารองก็ดี เรื่องขับ NHT ไม่ใช่ปัญหา

แต่โจทย์คราวนี้ผมขอทดลองอะไรที่แปลก 
คือ ผมจะเอาแอมป์หลอดมาขับ NHT 555 
มันเป็นไปได้ไหม เอาล�าโพงตู้ปิดที่ว่ากันว่ากิน
วตัต์ มาขบัด้วยแอมป์หลอดจะไปเหลอืหรอื? อ่ะ
ลองดูกันหน่อย

ผมเริม่แรกกบัการเอาแอมป์หลอด รุน่เก่า
ของ Philips HF-304 แบบ EL84 Pushpull 
ก�าลังขับ 10 วัตต์ต่อข้างมาขับ  เริ่มเปิดเพลง
แรกขึ้นมา ยอมรับในทันทีว่า 10 วัตต์ เอา 
NHT รุ่นนี้ไหวครับ แต่ไม่สะใจเพราะต้องเร่ง
โวลูมขึ้นไปเยอะมากเกินไป ท�าให้เสียงซ่ามัน
ออกมาเยอะไปหน่อย “แต่” ม ี“แต่” ครบั เสยีง

ที่ผมได้ยินออกมานั้น ผมว่ามันดีอ่ะ ถามว่า
ระดับเสียงที่ได้ยินดังพอไหม ค�าตอบคือ “พอ” 
ถามว่าโทนัล บาลานซ์ มันโอเคไหม ก็ตอบได้
ว่า โอเคแหละ กับเพลงพ็อพ เพลงร้อง เพลง
แจสส์ สามสี่ชิ้น ผมว่าได้ แต่หากเจอดนตรีที่
ซับซ้อนหน่อย ผมว่ามันเกิดอาการ “ไม่แม็ทช์” 
กันขึ้นมามากกว่าขับไม่ไหวนะ

ผมจึงเปล่ียน ทีนี้ผมเอาแอมป์หลอด
เหมือนเดิม แต่ขยับมาเป็นตัวที่ก�าลังขับเยอะ
ที่สุดในบ้าน เป็น Marantz 8B ตัวนี้ EL34 
Pushpull ให้ก�าลังขับที่ 35 วัตต์ (ซึ่งก็ยังเรียก
ว่ากระจุมกระจิม๋เหมอืนเดมิเมือ่เทยีบกบัแอมป์
สมัยใหม่) 

มาคราวนี้เรียกว่าพลิกเลยครับ โวลูมลด 
ลงมาเยอะเลย จากเที่ยงเหลือประมาณ 11 
โมง แต่ที่ส�าคัญคือเสียงที่ออกมานั้น เล่นเอา
ผมอึ้งไปเลยล่ะ

ข้อแรก เรือ่งก�าลงัขบั หลอด 35 วตัต์ แม้
จะเป็นขั้นต�่าสุดตามสเปค แต่ก็สามารถขับ
ล�าโพงนีอ้อกมาได้ “หลดุ” แบบสบายๆนะครบั 
ปิดเคสเรือ่งแอมป์ ต้องหลายร้อยวตัต์ไปได้เลย 
เพราะหลอด 35 วัตต์ มันไม่ได้เยอะอะไร แต่
แอมป์หลอดมันจ่ายกระแสดีครับ นี่คือที่ผม
พยายามจะเน้น ว่า NHT ไม่ได้กนิวตัต์ แต่ชอบ
แอมป์ดี แอมป์ดีคือ แอมป์ที่ High Current 

จ่ายกระแสดีๆ เอามาแมท็ช์ได้ กห็ลดุตูห้ายห่วง 
ทั้งความอิ่มเอิบของเสียง และความดังท่ีเล่น             
ได้จนถึงขีดสุดของล�าโพงนั่นแหละครับ

ข้อสอง เมื่อได้แอมป์เสียงอิ่ม นุ่มหนา 
NHT C-1 เป็นล�าโพงที่ให้สเกลเสียงที่ใหญ่จน
น่าตกใจ เสียงร้องของ Diana Krall ในชุด 
Turn Up The Quiet ล่าสุด ใหญ่โตเต็มฝาห้อง                                      
จนผมแปลกใจ ผมต้องบอกก่อนนะครับว่า 
ล�าโพงที่ใช้ประจ�าในห้องนี้ของผม เป็นล�าโพง                         
ฮอร์น DIY วูฟเฟอร์ 15 นิ้ว ที่เมื่อผมเทียบ 
C-1 กับล�าโพงคู่เดิมแล้ว ผมว่าสเกลเสียงของ 
C-1 นัน้ ฟัดกับล�าโพงใหญ่ๆได้อย่างไม่น่าเชือ่!

มันให้ความล่องหนหายตัวไปของล�าโพง
แทบจะในทันทีที่เสียงเพลงดังขึ้น บ่งบอกถึง
ความสามารถในการกระจายเสียงที่เป็นอิสระ
จากแผงหน้าตู้ได้ดีเยี่ยม ล�าโพงหายไป เหลือ
แต่เวทีเสียงที่กว้างแผ่ไกลออกไป สุ้มเสียงท่ี
ใหญ่โต จนหลายครั้ง ลืมไป นึกว่าฟังล�าโพง
ใหญ่คู่เดิมอยู่เลยทีเดียว

พูดถึงโทนเสียง เรามักจะชินว่า NHT เป็น
ล�าโพงที่ให้เสียงแนวโปร่งใส กรุ้งกริ้ง ออก
บางหน่อย

นั่นมันผิดหมดเลย
กับในระบบนี้ (แอมป์หลอดหมดทั้งระบบ) 

NHT C-1 ส�าแดงตวัเองออกมาเป็นล�าโพงทีใ่ห้
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เสียงอิ่มนุ่ม น่าฟังจริงๆ ปลายเสียงแหลมให้
ความใสสะอาดพอดีๆ ไม่ได้ใสเจิดจ้ากรุ้งกริ้ง                                     
เกินงามอะไรเลย มันผิดบุคลิกที่คุ ้นเคยไป
หมด เสียงกลางใหญ่ อิ่ม อย่างช่วงหนึ่ง ผม
นั่งดูสารคดี Netflix เร่ืองราวของ Frank 
Sinatra โดยเปิดเสียงออกระบบนี้แหละ บาง
ช่วงบางฉากมีเพลงของ Sinatra แทรกออก
มา เสียงร้องของ Sinatra นั้น ใหญ่และลอย
ขึ้นไปตรงจอ 55 นิ้ว อย่างน่าท่ึงมาก เสียง
ใหญ่เตม็จอเหมอืนพุง่ทะลอุอกมาจากจอ โฟคสั
ชดั วงบกิแบนด์แผ่กว้างไปรอบๆอาณาบรเิวณ 
สร้างความรู้สึกเหมือนก�าลังดูผ่านระบบโฮม 
เธียเตอร์ ดีๆที่มีล�าโพงเซ็นเตอร์ดีๆ ทั้งๆที่
จริงๆผมฟังอยู่กับแค่ระบบ 2-แชนเนล และ
ล�าโพงเล็กๆคู่เดียวเอง

ตรงนี้แหละครับที่ผมอ้ึง เพราะทันทีที่วง
บกิแบนด์กระหน�า่กลองขึน้มา เสยีงหวดกลองที่
เตม็ไปด้วยความหนกัแน่น สวงิเสยีงอย่างแรง 
ไดนามคิอย่างดงั มนัสร้างความน่าตืน่ตาตืน่ใจ
มาก เมื่อคิดว่าก�าลังฟังล�าโพงคู่เล็กนิดเดียวนี้
อยู่ จนผมต้องแอบค้อนเจ้าล�าโพงใหญ่คู่น่ัน
ว่าแหม่ ปล่อยให้น้องเค้ามาเทียบข้างได้ไงนะ 

นอกจากที่จะให้ไดนามิค การสวิงเสียง
ที่น่าทึ่งแล้ว ผมก็ต้องแปลกใจอีกค�ารบเมื่อ
พบว่ามันรับมือกับดนตรีบิกแบนด์ ที่ซับซ้อน 
เซ็งแซ่ ได้อย่างดีเยี่ยม แม้บางครั้งพบความ
เพี้ยนพร่าจากการคุมตัวไม่อยู่บ้างที่ความดัง
แรงๆ แต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียรูปมวยใดๆ
เลย ดนตรีประเภทนี้นั้น มันท้าทายมากครับ 
มนัท้าทายความสามารถทัง้แอมป์ ท้ังล�าโพงที่
จะคุมทุกอย่างให้อยู่ในระดับที่ดี บิกแบนด์ ถ้า
เจอระบบไม่ดี จะเปลี่ยนจากความมันส์กลาย
ไปเป็นความหนวกหูครับ ซึ่งในที่นี้ผมว่า NHT 
C-1 สอบผ่านด้วยคะแนนสงูแบบไม่น่าเชือ่เลย
เมื่อเทียบกับขนาด

ทีนี้ก็มาถึงเสียงที่ท�าให้ผมอึ้งที่สุดล่ะครับ 
“ทุ้ม” ครับ

เวลาทดสอบล�าโพงแบบนี้ ทรงนี้ ขนาดนี้ 
ถ้าจะให้เซฟตัวเองก็ต้องบอกว่า “ทุ้มพอได้ แต่
ถ้าจะให้ดีต้องมีสับ-วูฟเฟอร์ ช่วย” ใช่ครับ กับ 
C-1 ผมคงต้องบอกแบบน้ัน ถ้าคุณจะน�ามัน
ไปใช้กบัการดหูนงัโฮม เธยีเตอร์ แต่กบัการฟัง
เพลงนั้น ผมว่ามันท�าได้แบบน่าทึ่งมาก มาก
พอที่ผมจะบอกว่า หากฟังเพลง “คู่เดียวพอ” 
ไม่ต้องมีสับ-วูฟเฟอร์ครับ

เพราะทุ ้มที่ผมได้ยินออกมาจากล�าโพง

เล็กๆ 4.5 นิ้วนี้ มันอิ่ม แน่น หนัก และ “ลึก” 
อย่างไม่น่าเชื่อ (ผมใช้ค�าว่าไม่น่าเชื่อมาก่ีครั้ง
แล้วเน่ีย) หลายต่อหลายเพลง จากหลายต่อ
หลายแนวเพลง เสียงทุ้มของล�าโพงคู่นี้มัน
อ่ิม เด้ง หนัก และทิ้งลงพื้นแบบยอดเยี่ยม
มาก ไม่ต้องอะไรมาก จากเพลงเปิด Eagle 
Hell’s Freezes Over นั่นแหละครับ เสียงอิ่ม
แน่นใหญ่โตน่าทึง่มาก และหากจะเทยีบไป ผม
ว่าวูฟเฟอร์ 6.5 นิ้ว ก็ท�าอะไรมันไม่ได้ เพราะ
ที่มันให้นี่ ผมก็ไม่เห็นมันจะแพ้ 15 นิ้วคู่ก่อน
หน้านีเ้ท่าไหร่ (แต่ต้องอย่าไปมองวฟูเฟอร์มนั
ตอนท�างานนะครับ ปั้มเข้า/ออกน่ากลัวเทียว) 
มนัเป็นเสยีงทุม้ทีเ่พยีงพอและพอเพยีงส�าหรบั
การฟังเพลงทั่วไปที่หลากหลาย ผมจะขอยก
เว้นก็ร็อคหูเหล็กแนวเดียวเท่านั้นแหละครับ

ส�าหรับแนวเพลงที่ล�าโพงคู่นี้ชอบ ผมว่า
มันชอบเพลงโวคัล เสียงร้องมาก ใครชอบ
แนวเสียงแบบเสียงร้องอิ่ม เนียน หวาน เจือ
ความโปร่งเอาไว้นิดหน่อย ไม่แห้ง มีขนาด มี
สเกล ทีใ่หญ่เกินตวั ผมว่าจะต้องชอบมนัมากๆ 
เสียงเปียนโนก็เช่นกัน มีความสมจริงน่าฟัง
มากมาย ฟังแจสส์ ทริโอแบบ Bill Evans Trio 
นี่โดนเลยครับ มาครบทั้งบรรยากาศ ความ
โปร่งกงัวานทีพ่อเหมาะของเสยีงเปียนโน เบสส์                                
ที่อิ่มนุ่มหนาเกินขนาด กลองแบบแซ่กวนไป
รอบๆแทบจะมองเหน็หนงักลองกนัเลย เยีย่ม
จริงๆ หรือใครชอบ Sax ชอบ Trumpet เจอ
เสยีงทรมัเป็ทของ Miles Davis แทรค็แรกจาก           
อัลบัม ‘Round Midnight เข้าไปก็จะชอบครับ 
เสียงทรัมเป็ทแบบใส่ตัวครอบ แหลม มันใส
จี้ด เข้าไปถึงใจพระเดชพระคุณ ยังกะ Miles 
มาเป่าอยู่ตรงหน้าเลยทีเดียว

มิติ เวทีเสียง ส�าหรับ NHT แล้วงานหมู
ครับ C-1 ให้เสียงที่กว้างขวางมาก สามารถ
ผลักดันเวทีให้หลุดเกินขอบล�าโพงด้านข้าง
ออกไปได้แบบง่ายๆ ด้านลึกก็ถอยลงไปเป็น
ล�าดับชั้นง่ายๆ ให้เสียงเป็น 3-มิติ ว่างั้น จัด
วางดีๆครับ ลงขาตั้งมวลปานกลาง อย่าหนัก
มาก อย่าเบามาก โท-อินพอประมาณ แค่
นี้ก็เป๊ะแล้ว จัดวางง่ายมากๆไม่ต้องซีเรียส 
อะไรมากมาย เวทีเสียงเยี่ยมในทุกด้าน หาย
ห่วงครับ

เม่ือเล่นมาถึงตรงนี้ผมมีเคล็ดลับในการ
เล่น NHT ให้แจ่มให้หลุด ให้อึ้ง

1. ใช้แอมป์ด ีจ่ายกระแสด ีอย่าปิดก้ันอย่า
แปลกใจทีผ่มจะบอกว่าแอมป์หลอดกข็บัมนัได้ดี 

ผมลองมาแล้วนี่ไง
2. ใช้แอมป์ทีใ่ห้เสยีงแนวอิม่หนา นุม่หนา 

เข้มข้น อย่าเอาแอมป์ เสียงใสโปร่ง มาแม็ทช์ 
มันจะไปกันใหญ่ เสียงมันจะบาง

3. สายล�าโพง สายสัญญาณ สายไฟ AC 
ก็เช่นกัน ให้หาสายเสียงอิ่ม นุ่ม หนาอวบมา
ผสมผสานเข้าไปช่วยเติมเนื้อ

4. อย่าอายที่จะปรับ Bass ช่วย หรือยก 
Loudness ช่วย ล�าโพงคู่นี้มีขีดความสามารถ
ในการรับเสียงทุ้มที่ดีมากกว่าที่คุณคิด ปรับ
ไปเถอะครับถ้าปรับแล้วเสียงถูกใจเราขึ้น ปรับ
ทุ้ม ปรับแหลม ต�ารวจไม่จับไม่ผิดกฎหมาย
หรอกครับ

5. วางบนขาตัง้ทีม่คีวามมัน่คง ไม่โยกเยก 
ไม่เบาจนเกินไป และไม่หนกัทบึจนเกินไป เล่น
ล�าโพงวางหิ้ง ต้องไม่ประหยัดขาตั้งครับ

6. NHT C-1 ไม่ชอบอะนาล็อก แปลกนะ
ครบั ผมฟังกบัแผ่นเสยีง เสยีงออกมาธรรมดา
มาก เฉยๆเลย แต่พอเล่น Digital ทั้ง Hi-res 
ทั้ง Streaming นะ โอ้...มันออกมาเต็ม น่าทึ่ง
มาก มันเป็นล�าโพงยุคใหม่จริงๆครับ

สรุป 

ตอนแรกที่ผมเอาล�าโพงคู ่นี้มาทดสอบ 
บอกตรงๆว่ากะเอามันมาฆ่าเลยนะ ใจผมน่ะ 
พยายามหลอกตวัเองเสมอว่าล�าโพงเลก็สูล้�าโพง
ใหญ่ไม่ได้หรอก ซึ่งก็จริงครับ ถ้าล�าโพงเล็กคู่
นั้นเป็นล�าโพงคุณภาพต�่าๆทั่วๆไป แต่ NHT 
C-1 นี่ พิสูจน์ให้ผมเห็น และเซอร์ไพรซ์ผมใน
ทกุกรณ ีในระดบัทีพ่ลกิความเชือ่ดัง้เดมิทีผ่มมี
ต่อล�าโพง NHT หมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินวัตต์ 
เรือ่งเสยีงบางเสยีงใสเกนิ เรือ่งขบัยาก จดัวาง
ยาก อะไรต่อมิอะไร 

ซึ่งเมื่อลองเข้าจริงๆ มันเป็นล�าโพงท่ี
ท�าให้ผมได้ประหลาดใจมากที่สุดในรอบหลาย
ปีเลยทีเดียว บางทีเราไม่ได้คาดหวังอะไรมาก 
พอได้ผลที่ออกมาเกินคาดมันก็จะประหลาดใจ
มากมายแบบนี้แหละครับ ยิ่งเมื่อเทียบราคา
ขายต่อคู่แล้ว ผมว่า NHT C-1 เป็นล�าโพงที่มี
ราคาถูกมากๆ ครบเครื่องมากๆเมื่อเทียบกับ
เสียงที่ได้ยิน ในระดับที่น่าทึ่งและมหัศจรรย์
มากครับ ขอให้แม็ทช์มันให้ดี มันจะส�าแดง
อิทธิฤทธิ์ออกมาให้คุ้นประหลาดใจเลยแหละ

แนะน�าอย่างยิ่ง และควรหาโอกาสมาลอง
ฟังด้วยตัวท่านเองครับ
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TestReports

แล้ว Bluesound PULSE SOUNDBAR กไ็ด้
เข้ามาเติมเต็มระบบล�าโพงแบบไร้สาย                                    

ในรูปแบบของซาวน์ดบาร์ส�าหรับการใช้งาน
กับโทรทัศน์ ซึ่งท�าให้ชื่อของ Bluesound 
ครอบคลุมความหมายถึงการเป็นระบบล�าโพง
แบบไร้สายได้อย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ใน
ทุกรูปแบบการใช้งาน

Bluesound PULSE SOUNDBAR ทีป่ระกอบ
ไปด้วยชุดล�าโพงซาวน์ดบาร์กับสับ-วูฟเฟอร์                                                                          
นับเป็นอีกหนึ่งความยอดเยี่ยมส�าหรับการ  
เข้าถึงระบบล�าโพงแบบไร้สายอย่างแท้จริง

จุดเดน
Bluesound PULSE SOUNDBAR
& SUB

• ชุดล�า โพงระบบไร ้สายที่มาพร ้อม
แอพพลิเคชันซึ่งครอบคุมการท�างานได้อย่าง
หลากหลายจากจุดเดียว

• มโีครงสร้างภาพลกัษณ์ทีถ่กูออกแบบมา
ให้ประกอบเข้ากับทีวีได้อย่างสวยงาม

B l u e s o u n d 
P U L S E  S O U N D B A R 
&  S u b - W o o f e r
จาก Secrets of Home Theatre and High Fidelity/June 21, 2017

โดย Kieran Coghlan

  ■ แปลโดย พิพัฒน

• งานฝมือเป ยมไปด้วยคุณภาพและมี
ความแข็งแรงมั่นคงสูง

• รองรับการเชื่อมต่อได้อย่างหลากหลาย
• ให้น�้าเสียงที่เปยมไปด้วยคุณภาพ ทั้ง

หนักแน่น ชัดเจน และนุ่มนวลน่าฟัง
• รองรับการท�างานกับไฟล์คุณภาพสูง

อย่าง MQA

เกริ่นนํา

ปัจจุบันความต้องการของผู้คนในการที่จะ
เข้าถึงเสียงดนตรีได้อย่างสะดวก ง่ายดาย มี
เพิม่มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหน ณ ห้องใด ไม่
ว่าจะภายใน หรอืนอกชายคาบ้าน ไม่ว่าจะจาก
แหล่งก�าเนดิเสยีงใดกต็าม ทัง้จากเครือ่งเล่นซดีี 
เครือ่งเล่นเพลงแบบพกพา หรอืแม้กระทัง่คลงั
เพลงทีเ่กบ็ไว้ในคอมพวิเตอร์ ทกุวนันีไ้ม่ว่าใคร
กต็ามต่างกต้็องการเข้าถงึบรรดาเพลงเหล่านัน้
ได้อย่างง่ายๆแบบเพยีงปลายนิว้สมัผสัเท่านัน้

ทกุวนันีเ้ราสามารถสมัผสัเพลงได้มากกว่า
มากเพยีงแค่ใช้ปลายนิว้ ซึง่ต้องขอบคณุสมาร์ท-                                                              

โฟน ตลอดจนอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆในการจัด
เกบ็เพลงจ�านวนมากเหล่านัน้ มนัมหีลากหลาย                                                        
วิธีที่ จะเล ่นเพลงจากสื่อดิ จิทัลกับชุดโฮม 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ อาทิ ผ่านทาง AirPlay, 
DLNA, Bluetooth รวมทั้งอีกหลากหลายช่อง
ทางจากการเชื่อมต่อส่ือดิจิทัลเหล่านั้นเข้ากับ
รีซีฟเวอร์, แอมปลิไฟเออร์ ตลอดจนล�าโพง 
ทัง้ผ่านทางสายและระบบเครอืข่ายแบบไร้สาย

ล�าโพงทั้งแบบที่ต้องใช้สายต่อ และแบบ    
ไร้สาย คอืองค์ประกอบสดุท้ายในการท�างานร่วม
กบัแอมปลไิฟเออร์ หรอืรซีฟีเวอร์ รวมทัง้ล�าโพง
ไร้สายในระบบเครือข่ายที่มีภาคขยายเสียงใน
ตวั ทีท่�างานร่วมกับอปุกรณ์พกพาทีค่วบคมุการ
ท�างานผ่านแอพพลเิคชนั กเ็ป็นเช่นเดยีวกนั

ล�าโพงระบบไร้สายของ Bluesound นั้น 
ล้วนแล้วแต่ท�างานผ่านแอพพลิเคชัน BluOS 
โดยทีม่พิกัต้องพึง่พาอาศยัอปุกรณ์ควบคมุการ
ท�างานอื่นใดอีกทั้งสิ้น ใช้เฉพาะแอพพลิเคชัน
นี้ผ่านทางระบบปฏิบัติการได้ทั้ง iOS และ 
Android (ที่ใช้ได้ทั้งกับของ Google และ 
Amazon) หรือจะใช้ผ่าน Window และ OS/X 
จากคอมพิวเตอร์ก็ได้

การออกแบบ

ในการลองเล่นครั้งนี้ ผมได้ลองครบทั้ง
ซสิเตม็อนัประกอบด้วยซาวน์ดบาร์ Bluesound 
PULSE SOUNDBAR และ SUB

ซึ่งชุดล�าโพงได้แยกส่งกันมาโดยที่ผมได้.
รับตัวซาวน์ดบาร์ก่อน ท�าให้มีโอกาสได้สัมผัส
ประสิทธิภาพเฉพาะตัวของมันได้อย่างเต็ม
ที ่เป็นซาวน์ดบาร์ทีถ่กูออกแบบมาเป็นอย่างดี 
แฝงความมัน่คงแขง็แรงเอาไว้อย่างเตม็ที ่โดย
เฉพาะกับตะแกรงแผงหน้าซึ่งเป็นโลหะสีเทา
ด�า ทีแ่ม้จะท�าให้หน้าตาแลดเูรยีบง่าย แต่มนัก็
เหมาะกับบรรยากาศห้องโดยทั่วๆ ไป รวมทั้ง
กับทีวีพวกจอแบน แผ่นบาง ที่ไม่ว่าจะวางตั้ง
หรอืแขวนเข้าผนงั กล้็วนเข้ากนัเป็นอย่างดกีบั
ซาวน์ดบาร์ชิ้นนี้

ภายในโครงสร้างที่ขึ้นรูปด้วยโลหะนั้น 
ประกอบไปด้วยชุดตัวขับเสียงทั้งหมดหกตัว 
โดยมีทวีทเตอร์, มิดเรนจ์ และวูฟเฟอร์ อย่าง
ละสองตัว พร้อมผนวกภาคขยายเสียงในตัว 
โดยทัง้หมดทีก่อปรกันขึน้มานัน้แม้จะแลดเูข้ม 
ขรึม แต่ก็ให้ความรู้สึกวางใจได้ในความเสถียร
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ของระบบอะคูสติค
ในขณะที่ตัวสับ-วูฟเฟอร์เองก็ถูกออกแบบ

มาให้เข้ากับตัวซาวน์ดบาร์ได้เป็นอย่างดี อีก
ทั้งยังมีความบางอย่างน่าทึ่ง ด้วยความลึก
ของโครงสร้างตู้เพียง 4.8 นิ้ว เท่านั้นเอง มัน
จึงสามารถน�าไปตั้งวางหรือซ่อนเก็บเอาไว้ได้.                                          
อย่างสะดวก และง่ายดาย หรือหากจะน�าไป
แขวนเข้าผนงักท็�าให้แลลงตวักนัได้เป็นอย่างดี 
ทั้งกับทีวีและตัวซาวน์ดบาร์เอง 

การเซ็ท-อัพ

การเริ่มต้นใช้งานชุดล�าโพงระบบไร้สาย
ของ Bluesound ออกจะเป็นเร่ืองท่ีสะดวก 
และง่ายดายมาก เพยีงมรีะบบเครอืข่ายไร้สาย 
(Wi-Fi Network) แล้วน�าอุปกรณ์ทั้งหมดเข้า
มาอยู่ในวง (เครือข่าย) เดียวกัน แล้วเริ่มด้วย
การดาวน์โหลดแอพพลิเคชันมาติดต้ังไว้ใน
อุปกรณ์ดิจิทัล อาทิ สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต 
หรือแม้กระทั่งเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ก็ได้ แล้ว
จัดการใช้อุปกรณ์จัดเก็บแอพพลิชันท�าความ
รู้จักกับชุดล�าโพงด้วยการ Paring ง่ายๆ จาก
นัน้กเ็ข้าไปในแอพพลเิคชนัแล้วเลอืกเอาว่าคณุ
จะเข้าถึงเสียงเพลงที่จัดเก็บเอาไว้ในแหล่งใด 
เมื่อได้ที่ต้องการแล้ว ก็สามารถเร่ิมเล่นเพลง
เหล่านั้นได้ในทันที

โดยการผนวกรวมให้อปุกรณ์ต่างๆท�างาน
ร่วมกันในระบบนั้น ต้องกระท�าทั้งการน�าตัว
ซาวน์ดบาร์ และสับ-วูฟเฟอร์ เข้ามาไว้ใน
แอพพลิเคชันทั้งคู่ แล้วเลือกค�าสั่งให้ท�างาน
ร่วมกันในการใช้งาน

ผมมีปัญหาเล็กน้อยในการเข้าถึงแหล่งที่

เสียงขาออกแบบ RCA จึงได้ใช้ดิจิทัล ออดิโอ 
เอาท์ แบบออพทิคัล ซึ่งก็สะดวกดี เพราะที่
ซาวน์ดบาร์มีช่องอินพุทสัญญาณเสียงให้ทั้ง 
Analogue RCA และ Optical In

ซอฟท์แวร์ BluOS นั้นมาพร้อมความ
สามารถให้คุณปรับแต่งเสียงในโหมดต่างๆได้
อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็น Lip-sync Delay, 
Wide Mode, Deep Bass Mode, Treble/
Bass รวมทั้งการปรับแต่งบรรยากาศเสียง
พดู การปรบัแต่งเฉพาะในส่วนของสบั-วฟูเฟอร์                                              
อีกด้วย

การใช้งาน

เพือ่นร่วมงานของผม, Jay Haider ซึง่เคยมี
ประสบการณ์กบัแอพ BluOS มาก่อน จากทีเ่คย
น�ามาใช้กบั Blusound Gen-2 Wireless Multi-
room Music System บอกว่ามนัให้รายละเอยีดดี
มาก และดหูน้าตาจะไม่มอีะไรเปลีย่นไปมากนกั 
โดยกับแอพพลิเคชนัทีป่รบัปรงุใหม่หลังจากท่ีเขา
เคยลองใช้งานนั้น มันได้เพิ่มการรองรับการ
ท�างานร่วมกบัไฟล์คณุภาพสงูอย่าง MQA ด้วย

แรก, ที่ผมเริ่มลองเล่น PULSE SOUND-
BAR กับไฟล์เพลงที่เก็บไว้ใน NAS ซึ่งมีผสม
ปนเปกนัไปทัง้ไฟล์ MP3, FLAC รวมทัง้บางตัว
อย่างใหม่ๆของ MQA ด้วยนัน้ บางแทรค็ทีผ่ม
ใช้เป็นมาตรฐานในการทดสอบอุปกรณ์เครื่อง
เสียงก็มีอย่าง Sultans of Swing ของ Dire 

เกบ็เพลงซึง่เป็น 10TB NAS ทีอ่ยูใ่นเครอืข่าย
ของผมกับแอพ BluOS แต่หลังจากติดต่อกับ                                                   
ผู้ให้บริการ (ISP: Internet Service Provider) 
ก็พบว่าสามารถแก้ปัญหาใด้ง่ายมาก ด้วยการ
เพ่ิมช่ือในเครือข่ายเข้าไป จากนั้นทุกอย่าง
ก็สามารถเข้าถึงกันได้อย่างสะดวก รวมทั้ง
ในเวลาที่ผมเพิ่มอัลบัมเพลงใหม่ๆเข้าไปใน
อุปกรณ์ขัดเก็บ (NAS) มันก็แสดงให้เห็นใน
แอพ BluOS ทันที

ผมมีปัญหาเล็กน้อย (อีก) ในการเอา
สัญญาณเสียงจากทีวีมาต่อเข้าซาวน์ดบาร์ 
เนื่องเพราะทีวีของผมไม่มีช่องต่อสัญญาณ
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Straits จาก Mercury Records หรืออย่าง                       
อัลบัมชุด Telarc’s Copland: The Music of 
America รวมทั้งอัลบัมของ Norah Jones 
ชุด Come Away with Me จาก Blue Note 
Records ซึ่งผมสามารถใช้เวลาไม่นานนักกับ
แทร็คแรกๆจากอัลบัมเหล่านี้ ในการที่จะบอก
ความชอบหรอืไม่ในอปุกรณ์ท่ีผมก�าลงัทดสอบ
ได้เป็นอย่างดี 

เพราะจากประสาบการณ์และการคุ้นชิน
จากทีไ่ด้ฟังมาบ่อยครัง้ มันช่วยให้ผมบอกได้ว่า
อุปกรณ์นั้นๆมีอะไรเป็นพิเศษให้น่าสนใจหรือ
ไม่ และนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมน�ามาใช้ในการฟังกับ 
PULSE SOUNDBAR เช่นกัน ผมฟังหลายๆ
เพลงจากอัลบัมเหล่านั้น ฟังด้วยความกระตือ-
รือล้นแบบฟังแทร็คนี้แล้ว ใคร่ฟังแทร็คต่อไป
อีก ว่ามันจะให้น�้าเสียงออกมาเป็นอย่างไร ซึ่ง
นัน้เป็นอาการทีบ่่งบอกได้ถงึความประทบัใจใน
ล�าโพงนี้โดยแท้นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม, ต้องบอกว่าแรกทีเดียวเลย
ที่ได้ยินเสียงอันมีลักษณะที่น่าสนใจน้ัน ผมไม่
ค่อยจะแน่ใจนักว่ามันใช่เสียงท่ีผมชอบหรือไม่ 
เพราะมันออกจะแตกต่างในรายละเอียด แต่
เป็นน�้าเสียงที่อบอุ่น นุ่มนวล อิ่มเต็ม ขณะ
เดียวกันก็มีความกลมกลืนท่ีกลมกล่อมอย่าง
น่าฟัง โดยปกติแล้วผมมักจะชอบน�้าเสียงที่
สดใส เจิดจ้า จากการฟังชุดเครื่องเสียง ผม
ชอบที่จะสัมผัสได้ถึงรายละเอียดต่างๆของ
เสียงในย่านความถี่สูง รับรู้ได้ถึงอาการของ
ปลายนิ้วที่สัมผัสผ่านสายกีตาร์แต่ละเส้น รวม
ทั้งฮาร์โมนิคของเสียงอันแผ่วเบาของกลอง 
ทิมปะนี รวมทั้งการขยับของริมฝปากนักร้อง
ขณะที่ลมหายใจลอดผ่าน 

ซ่ึงขณะทีฟั่งใหม่ๆนัน้ ผมไม่คดิว่าจะสมัผสั
ได้ถงึรายละเอยีดเหล่านัน้จากซาวน์ดบาร์ชิน้นี,้ 
ซึง่-นัน้, เป็นความคดิทีผ่ดิ เพราะในความเป็น
จรงิแล้วผมได้ยนิรายละเอยีดเหล่านัน้ เพยีงแต่
โดยรวมแล้วมนัไม่ได้โดดเด่น ชดัเจน เท่าทีเ่คย
รบัรูม้าเท่านัน้ และนัน่เองท่ีเป็นสิง่ดงึดดูให้ผม
ต้องลองฟังกับเพลงต่างๆมากยิ่งขึ้น เพื่อจะ                    
ได้เข้าถึงล�าโพงตัวนี้มากขึ้นด้วยนั่นเอง

และเพื่อให้มั่นใจว่าซาวน์ดบาร์ตัวนี้จะ
สามารถพัฒนาน�า้เสียงให้ผมรับรู้ได้มากขึ้นไป
อีก ผมจึงให้เวลากับมันด้วยการ Burn-In เพื่อ
ให้การท�างานของมันอยู่ตัวและคงที่เสียก่อน 
ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นน�้าเสียงที่มันให้ออกมาจะ
เป็นความชื่นชอบใหม่ของผมก็เป็นได้

Marianne Thorson “Mozart”

Bluesound System เป็นชดุแรกทีผ่มน�า
มาใช้ลองเล่นกับไฟล์ฟอร์แมท็ล่าสุดอย่าง MQA 
จาก Merridian ซึง่ผมไม่ต้องการทีจ่ะพดูถงึมนัใน
ฐานะของฟอร์แมท็เสยีง แต่ผมใคร่พดูถงึความ
ประทบัใจจากบางตวัอย่างของเพลงทีเ่ป็นแบบ
รายละเอยีดสงู ทีผ่มได้ดาวน์โหลดเพลงนัน้ๆมา
ทั้งในรูปแบบของไฟล์ MQA และ PCM

ซิสเต็มของ Bluesound ได้เล่นไฟล์เพลง
ทุกรูปแบบที่ผมปอนเข้าไป ทั้ง FLAC, PCM 
รวมท้ัง MQA กล่าวโดยปกติแล้วผมชอบฟัง
เพลงจากล�าโพงที่ให้น�้าเสียงที่มีความคมชัด
สงูอย่าง Energy ซึง่เมือ่น�ามาเปรยีบเทยีบกนั
โดยใช้ไฟล์ความละเอยีดสงูแบบ PCM ด้วยการ
ฟังงานคอนแชร์โตของโมสาร์ทนั้น ซึ่งต่อมา
ผมได้ให้ซสิเตม็ของ Bluesound เล่นงานดนตรี
ชิ้นเดียวกันนั้นในรูปแบบของไฟล์ MQA ด้วย

ผมพบว่าตวัเองชอบน�า้เสยีงจากการฟังครัง้
หลงัมากกว่า ทัง้ด้วยเสยีงของย่านความถีส่งูที่
กระจ่างชดั สดใส มากกว่า ในขณะทีเ่สยีงกลาง
ก็อ่ิมเต็มและให้ความกลมกลืนออกมาได้อย่าง
กลมกล่อม น่าฟัง ซึง่นีเ้ป็นเพยีงตวัอย่างเดยีว
ของงานดนตรีที่ได้น�ามาเปรียบเทียบกัน มัน
แสดงให้เหน็ว่าซสิเตม็ของ Bluesound สามารถ
รองรับการท�างานร่วมกับ MQA ได้อย่าง                                                 
ยอดเยี่ยม ร่วมทั้งยังเล่นกับไฟล์สกุลอื่นๆ      
ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ชุดล�าโพงที่ผมน�าเปรียบเทียบด้วยเป็นชุด

ขนาดเลก็แบบ Sat/Sub System ของ Energy 
ซึ่งในการท�างานร่วมกันนั้นมันยอดเยี่ยมที
เดยีว ในขณะทีก่ารท�างานด้วยซาวน์ดบาร์แบบ
เดีย่วๆของ Bluesound PULSE SOUNDBAR 
นัน้ ย่านความถีต่�า่ตอนล่างๆมนัสามารถลงไป
ได้ลึกอย่างน่าทึ่งมาก มากกระทั่งผมให้รู้สึกว่า
ส�าหรับการฟังเพลงเพียงอย่างเดียวแล้ว ผม
ไม่ได้ต้องการสับ-วูฟเฟอร์เข้ามาเพิ่มแต่อย่าง
ใด แต่เมื่อได้ลองเสริมเข้ามา ผมพบว่าย่าน
ความถีต่�า่ๆนัน้มนัยอดเยีย่มน่าฟังยิง่ขึน้ไปอกี 

ส�าหรับการใช้งานเพื่อดูภาพยนตร์จากทีวี 
โดยเปรียบเทียบกับล�าโพงปกติที่ผมใช้อยู่ พบ
ว่าจากการติดตั้งล�าโพงแซ็ทเทิลไลท์ที่ใช้งาน
อยู่ มันสามารถให้เวทีเสียงออกมาได้กว้าง
กว่าเสียงจากตัวซาวน์ดบาร์ แต่เมื่อเทียบ
คุณภาพเสียงโดยรวมจากการใช้วิดีโอ ซอร์ซ 
แล้ว พบว่าล�าโพงซาวน์ดบาร์สามารถให้ภาพ
รวมของเสียงออกมาได้ดีกว่า และเมื่อลองกด
ใช้ Wide Mode พบว่ามันสามารถให้เสียงที่
กว้างกว่าเดิมอีกพอประมาณ อย่างไรก็ตาม 
โหมดใช้งานนี้มันก็ไม่สามารถน�าไปเทียบกับ
เสียงจากชุดล�าโพงที่ให้บรรยากาศรายรอบซึ่ง
ตั้งอยู่ทั่วห้องได้ 

ซึ่งก็นั่นล่ะนะ, ใครที่เลือกล�าโพงซาวน์ด-
บาร์มาใช้งาน เขาย่อมไม่ชอบที่จะมีล�าโพงต้ัง
วางเกะกะรอบๆห้องอยู่แล้ว และนั้นมันก็ไม่
ยตุธิรรมนกัทีจ่ะน�ามาเปรยีบเทยีบกนั อย่างไร
ก็ตาม กับห้องขนาดย่อมๆที่ปราศจากการ   
ตดิตัง้ ล�าโพงเซอร์ราวน์ดแล้ว Wide Mode ใน
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ซาวน์ดบาร์ Bluesound PULSE SOUNDBAR 
ก็ให้บรรยากาศเสียงจากการดูหนังออกมา     
ได้ครอบคลุมอย่างเกินพออยู่แล้ว

The Dark Night Blu-ray

กล่าวเฉพาะตัวซาวน์ดบาร์แล้ว แน่นอน
ว่า Bluesound PULSE SOUNDBAR ย่อม
ไม่เหมาะกับการใช้ดูหนังที่เน้นย่านความถี่ต�่า
มากๆที่มีแชนเนล LFE: Low Frequency 
Effect โดยเฉพาะ แต่ส�าหรบัการใช้ดภูาพยนตร์
ทางทีวีแล้ว มันกลับสามารถให้คุณภาพเสียง
โดยรวมออกมาได้อย่างน่าฟังเกินพอ ท้ังด้วย
ความนุ่มนวล เป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะกับ
เสียงพูด สนทนา ที่มีความกระจ่างใสและมี
ความเป็นธรรมชาติสูงมาก 

ซึง่เมือ่เพิม่ตวัสบั-วฟูเฟอร์เข้าไปในซสิเตม็ 
สิง่ทีข่าดหายไปจากการดหูนงัทีก่ล่าวข้างต้นจะ
หมดไปทนัท ี(แต่ส�าหรบัผมแล้วมนัหาใช่ความ
จ�าเป็นทีจ่ะต้องการเสยีงย่านความถีต่�า่ๆขนาด
นั้น ในการฟังเพลงแต่อย่างใด) ภาพลักษณ์
ของ PULSE SUB นั้นดูได้รับการออกแบบมา
อย่างยอดเยี่ยมมาก แต่ด้วยข้อจ�ากัดในเรื่อง
ของขนาดตู้ที่ค่อนข้างเล็ก เมื่อน�ามาเปรียบ
เทียบกับสับ-วูฟเฟอร์ของ Energy ท่ีผมใช้อยู่
ตามปกติแล้ว จะเห็นความแตกต่างกันบ้าง

ยกตวัอย่างจากหนงัเรือ่ง The Dark Night 
แผ่นบลู-เรย์ ฉากระเบิดในโรงพยาบาลที่มี
เสยีงย่านความถีต่�า่มากๆนัน้ สบั-วฟูเฟอร์ของ 
Energy จะให้เสียงออกมาได้อึกทึกกึกก้องกว่า 
แต่เมือ่พจิารณาดกูายภาพของสบั-วฟูเฟอร์ทัง้
สองตัวแล้ว มันช่างมีความแตกต่างกันมาก 
เพราะในขณะที่ Energy ใช้วูฟเฟอร์ขนาด 8 
นิ้ว และท�างานในระบบตู้เปดที่มี Port หรือ
ท่ออากาศเสรมิคลืน่ย่านความถีต่�า่นัน้ PULSE 
SUB ใช้เพียงตัวขับเสียงขนาด 6.5 นิ้ว และ
ท�างานในระบบตู้ปด และทั้งคู่ต่างผนวกแอมป
ขนาด 100 วัตต์, เท่ากัน

สับ-วูฟเฟอร์ดูจะท�างานได้ดีกว่าในย่าน
ความถีต่�า่ๆเมือ่ใช้ดหูนงัจ�าพวกแอค็ชนั ในขณะ
ทีซ่สิเตม็ของ Bluesound ให้เสยีงช่วงความถีต่�า่
ตอนบนออกมาได้ดี ส่วนแซ็ท/สับ ซิสเต็ม ที่
ปกติผมใช้อยู่นั้นมักจะมีช่วงว่างเล็กน้อยใน
ออคเทฟว์ที่สาม (ยกตัวอย่างประมาณในช่วง 
80-160 เฮิทซ์) โดยจะมีความไม่ราบเรียบ                                                              
อยู่บ้างจากช่วงเบสส์ตอนล่าง (20-80 เฮิทซ์) 
ไปยังเบสส์ตอนบน (80-200 เฮิทซ์) ในขณะที่

ซสิเตม็ของ Bluesound จะให้เสียงพดูทีช่ดัเจน 
โดยเฉพาะกับเสียงผู้ชายมีความโดดเด่นมาก 
ส่วนชุดแซ็ท/สับของ Energy นั้น เสียงพูด
ชายจะขาดความลึกไป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกัน
แล้วพบว่าชุดของ Energy จะอ่อนด้อยในย่าน
ความถี่กลางตอนบน และช่วงความถี่ต�่า ของ
เสียงพูด โดยเสียงพูด สนทนา โดยเฉพาะ
เสียงของผู้ชายนั้น ซิสเต็มของ Bluesound 
ให้ออกมาได้อย่างสมจริง และมีความเป็น
ธรรมชาติมากกว่า

อย่างไรก็ตาม, โดยตัวมันเองของ PULSE 
SOUNDBAR นั้น ก็สามารถให้เสียงในย่าน
ความถี่ต�่าที่ทอดขยายออกไปได้อย่างน่าพอใจ 
ซึง่ผมคดิว่าส�าหรบัการใช้งานเชงิคณุภาพทัว่ไป
แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องลงทุนเพิ่มกับตัว PULSE 
SUB ด้วยซ�้า แต่หากคุณคิดว่าต้องการ หรือ
รูส้กึอยากได้เบสส์ทีม่ากกว่านัน้ ผมมคีวามเหน็
ว่าน่าจะพิจารณาตัวอื่นที่มีไดรเวอร์ใหญ่กว่านี้ 
หรืออีกวิธีที่เป็นค�าแนะน�าจาก Paul Barton                                               
ผู้ออกแบบล�าโพงชุดนี้ก็คือ ใช้ PULSE SUB 
สองตวัซะเลย ซึง่นัน้นอกจากมนัจะช่วยให้การ
ตอบสนองในย่านความถีต่�า่ๆทีด่ขีึน้แล้ว มนัยงั
เพิม่ระดบัความดงัเสยีงขึน้ไปอกีถงึ 6 ดบีด้ีวย 

อย่างไรก็ตาม, สับ-วูฟเฟอร์เพียงตัวเดียว
ก็ท�างานร่วมกับซาวน์ดบาร์ได้อย่างลงตัวดีอยู่
แล้ว ซ่ึงหากขนาดห้องของคุณค่อนข้างเล็ก 
เก็บซ่อนมันได้ง่าย และต้องการสับ-วูฟเฟอร์                                                      
ระบบไร้สาย มันก็คือตัวเลือกในอุดมคติที่
ท�างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

มีความน่าตื่นเต้นเล็กๆอยู่หน่อย ตรงที่
ผมพบว่า PULSE SOUNDBAR มันสามารถ
ท�างานแบบไร้สายร่วมกับคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ
ในบ้านได้ ด้วยการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth 
AptX ท�าให้นอกจากเราสามารถเล่นเพลงที่
เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธได้แล้ว เรา
ยังสามารถดูวิดีโอจาก YouTube แล้วฟังเสียง
ทีเ่ปยมไปด้วยคณุภาพจากซาวน์ดบาร์ได้ แทนที่
จะฟังเสียงจากล�าโพงชุดคอมพ์เหมือนเคย

สรุป

Bluesound PULSE SOUNDBAR มนัช่าง
ยอดเยีย่มมาก เป็นผลิตภัณฑ์คณุภาพระดบั Hi-
End ทีร่่วมสมยั ซึง่ได้รบัการออกแบบมาเป็น
อย่างด ีมนัให้การตอบสนองต่อสญัญาณเสยีง
ดนตรไีด้อย่างอบอุน่ น่าฟัง เปยมไปด้วยอรรถรส
ตามธรรมชาตขิองเสียงดนตร ีทีเ่ทีย่งตรงตาม

ต้นฉบบัแบบทีอ่อดโิอไฟล์ต้องการอย่างแท้จริง
ผมชอบที่มันให้เสียงในย่านความถี่สูง

ออกมาได้อย่างนุ่มนวล น่าฟัง ขณะที่เสียง
กลางนั้นอิ่มเอิบ และให้การท�างานร่วมกับ 
Bluesound PULSE SUB ได้อย่างยอดเยี่ยม 
ลงตัว ด้วยการให้เสียงที่ออกมาได้อย่างลึกล�้า
น่าประทับใจยิ่ง

อย่างไรก็ตาม, หากห้องที่น�าไปใช้มีขนาด
ใหญ่สักหน่อย การใช้ PULSE SUB สองตัว 
ก็เป็นเรื่องที่เหมาะสม เพราะมันไม่ได้ยุ่งยาก
ในการหาที่ทางวางตั้งแต่อย่างใด ขนาดที่เล็ก
กะทดัรดัของมนัช่วยให้เก็บซ่อนได้ง่ายๆ เพราะ
ทัง้ซสิเตม็คอืซาวน์ดบาร์และสบั-วฟูเฟอร์นัน้ต่าง
ถกูออกแบบมาให้เข้าคูก่นัได้อย่างเหมาะสมอยู่
แล้ว และเหมาะอย่างยิ่งในการที่จะใช้งานมัน
ร่วมกับอปุกรณ์พกพา อย่างเครือ่งเล่นเพลง หรอื
สมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต รวมทัง้กับชดุคอมพวิเตอร์ 
อกีทัง้การควบคมุการท�างานผ่านแอพพลิเคชนั 
BluOS กท็�าได้อย่างสะดวกในทกุๆความต้องการ
ใช้งานฟังค์ชันต่างๆ

เมือ่เทยีบกับราคาค่าตวัทัง้ซสิเตม็แล้ว นบั
ว่ามันเป็นชุดที่ให้ความคุ้มค่าสูงมาก ด้วยการ
เอื้อให้ใช้งานต่างๆได้อย่างมากมาย ในขณะที่ 
PULSE SOUNDBAR ด้วยตัวมันเองเดี่ยวๆก็
ให้ความยอดเยีย่มอย่างน่าประทบัใจยิง่ ทัง้ด้วย
ประสิทธิภาพการท�างาน และคุณภาพเสียงที่
แม้แต่ออดิโอไฟล์ก็มิอาจปฏิเสธ

สดุท้าย, หากคณุก�าลงัมองหาล�าโพงระบบ
ไร้สายระดบัไฮ-เอน็ด์แล้วล่ะก้อ ชือ่ Bluesound, 
คือแบรนด์ที่ให้ความคุ้มค่าต่อการฟังอย่างยิ่ง

ชอบ
• แอพพลิเคชัน BluOS สามารถใช้กับ

อุปกรณ์พกพาและชุดคอมพิวเตอร์ได้เป็น
ส่วนใหญ่

• งานฝมือที่มีความยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง
• ซาวน์ดบาร์ด้วยตัวมันเองสามารถให้

คณุภาพเสยีงออกมาได้อย่าน่าฟัง ทัง้ในแง่ของ
ความอบอุ่น นุ่มนวล อิ่มเต็ม ตลอดจนเบสส์ที่
ทอดขยายลงไปได้ต�่าอย่างน่าประทับใจ

สิ่งที่ใครเห็น
• เอาท์พุทที่มากกว่านี้ในตัวสับ-วูฟเฟอร์
• รายละเอียดด้านความเป็นไฮ-เอ็นด์ที่

มากขึ้น
• สายออพทิคัล ทอสลิงค์ ส�าหรับใช้เชื่อม-

ต่อกับทีวี
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TestReports

NAD C 368 คอืแอมป์ตวัล่าสดุจาก NAD 
ทีม่าจากผูผ้ลติทีม่คีวามโดดเด่นในตลาด

เครื่องเสียงมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุค 70 ที่ 
NAD นั้นโด่งดังกับแอมป์ 3020 ที่ต่อมากลาย
เป็นต้นแบบหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
เน้นในเรื่องของก�าลังขับและก�าลังส�ารองท่ีสูง
เป็นพเิศษ ในราคาขายทีม่คีวามคุม้ค่าเป็นหลกั 

C 368 นัน้กเ็ช่นกนั แม้เวลาจะผ่านไป 40 ปี.                                                                                   
และมคีวามเปลีย่นแปลงอยูบ้่าง แต่พืน้ฐานแล้ว
นีค้อือนิตเิกรตเตด แอมป์ แบบเดยีวกบั 3020 มี
ความเหมอืนกนัอยูส่องอย่างคอื เล่นกบัล�าโพง
ที่หลากหลาย และต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียง                                                                   
ได้แล้วนั้น ที่เหลือคือความใหม่ที่ก้าวล�้าสม

N A D  C 3 6 8
H y b r i d  D i g i t a l  D A C  A m p l i f i e r
จาก avforums.com/February 2017

โดย Ed Selley

  ■ แปลโดย อธิวัฒน

กับการใช้เวลา 40 ปีในการพัฒนา และกับ
การเปลี่ยนแปลงที่มากมาย ก็ต้องมีค�าถามว่า 
แล้วมันจะยังคงความเป็น Master ได้เทียบ                                          
เท่ากบัรุน่เก่าทีโ่ด่งดงัหรอืไม่ หรอืว่าในปี 2017 
นี ้แอมป์รุน่ใหม่จะท�าได้ดกีว่า 3020 ในแง่ของ
ความคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งส่ิงเหล่านี้เราจะได้มา
ทดสอบกัน

Specifications 

C 368 เป็นแอมป์อินติเกรตเตด แบบ 2-
แชนเนล ทีอ่อกแบบด้วยวงจรดจิทิลัของ NAD 
นีก่ห็มายถงึว่านีเ่ป็นแอมป์แบบ Class-D อ่ะๆ
ก่อนทีท่่านจะเลกิอ่านไป เพราะได้ยนิมาจนเบือ่

ว่าแอมป์คลาสส์-ดี นั้นเสียงไม่ดีเหมือนคลาสส์                                                       
นั้น ก็ขอให้สละเวลามาศึกษาแอมป์ตัวนี้กัน
ก่อน เพราะ NAD นัน้ถอืว่าเป็นเจ้าแรกๆทีร่บั                                     
คอนเส็พท์ของการใช้ภาคขยายแบบคลาสส์-ดี 
หรือแอมป์ที่ใช้ภาคจ่ายไฟแบบ Switching 
มาใช้งานก็ว่าได้ แถมได้ใช้งานออกแบบมา
นานร่วมทศวรรษแล้ว อย่าง C 368 นี้ก็ได้รับ
การออกแบบบนพื้นฐานของระบบที่เรียกว่า 
Hypex Module ซึ่งให้ก�าลังขับที่ 80 วัตต์ต่อ
ข้าง และขยับขยายไป 120 วตัต์ แบบไดนามคิ
ได้สบายๆจนบอกได้ว่าคงไม่ค่อยมลี�าโพงคูไ่หน
ที่แอมป์เครื่องนี้ขับไม่ออก

ด้วยการใช้ระบบคลาสส์-ดี ก็ท�าให้ C 
368 นั้นมีข้อดีตรงที่มีขนาดบางกว่าแอมป์.                                   
คลาสส์-เอบี อื่นๆในก�าลังเท่าๆกัน แถมยัง                                                
กินไฟน้อยกว่ามาก และยังเสียบไฟที่ Volt                                                          
ต่างๆกันได้ไม่ต้องกลัวระเบิด ด้านหลังมี                                                                                                      
ช่องเสยีบต่อมาพอสมควร เช่น ช่องต่อเครือ่งเล่น                                                                                 
แผ่นเสยีงหวัเขม็ MM ซึง่ NAD นัน้มชีือ่เสยีง
มานานแล้วกบัภาคโฟโนคณุภาพด ีตัง้แต่สมยั
ทีแ่ผ่นเสยีงเป็นแหล่งโพรแกรมหลกั-ล้มหาย--
แล้วก็กลับมาใหม่ในทุกวันนี้ ก็ได้เห็นช่องต่อ
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เครื่องเล่นแผ่นเสียงกลับมาอยู่ที่แอมป์ NAD 
อกีครัง้ นอกจากนัน้แล้ว กย็งัมช่ีอง Line อกี
ช่อง เผือ่ไว้หากอยากจะต่ออะไรแบบอะนาลอ็ก
เข้าทางช่องนี้อีกก็เป็นข้อดีเช่นกัน ส่วนทาง
ด้านดิจิทัลนั้น มี Optical และ Coaxial มา
ให้อย่างละสองช่อง พร้อมทั้งเสา Bluetooth 
ส�าหรบัการฟังเพลงจากมอืถอื โดย DAC ทีใ่ช้ใน                                                        
ภาคนี้นั้น ทาง NAD ไม่ได้ให้ข้อมูลมา แต่จาก
การหาข้อมูลจากที่อื่น มีโอกาสที่ DAC นั้นจะ
เป็นแบบ 8-แชนเนล ของ ESS Sabre ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็น DAC เกรดสูงเลยทีเดียว 

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ NAD พยายาม
ผลกัดนัระบบการอพัเกรดแบบ MDC ซึง่กบั C 
368 นีก้ม็ช่ีองเสยีง MDC มาให้สองช่อง ซึง่ตอน
นีม้ ีMDC ทีห่ามาอพัเกรดได้สองแบบ แบบแรก
คือ DD HDMI ส�าหรับเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการต่อ HDMI (ส�าหรับการรับสัญญาณ                                                             
จากเครือ่ง BD) และแบบทีส่องเป็น BluOS ซึง่
ท�าให้มีขีดความสามารถในการเล่น Network 
Audio และ Multi-room นั่นเอง

Design

กาลครัง้หนึง่นานมาแล้ว NAD นัน้มสีไตล์
ของตวัเองมานานทีจ่ะท�าเครือ่งออกมาในสเีทา 
พร้อมปุ่มเปิดปิดสีเขียว อย่าง C 368 ก็ยังพอ
มีเค้าอยู่ แต่สีเทาของ C 368 นั้นถือเหมือน
จะเข้าขึน้มาเรือ่ยๆจนเกอืบจะกลายเป็นสดี�าไป
แล้ว ส่วนปุ่มเปิดสีเขียวก็หายไปแล้วด้วย 

หน้าตาของ C 368 นัน้ ท�ามาได้ด ีเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการออกแบบท่ีให้ฟีเจอร์ต่างๆ
เรียงกันอย่างสมเหตุและผล และแทนที่จะมี
ปุ่มเยอะๆ NAD เลือกที่จะใช้จอ LCD เป็นตัว
แสดงผลการคอนโทรลต่างๆ แม้จะว่าตรงๆ
ว่าการใช้งานจริง มันต้องเข้าโน่น กดนี่ให้.
งงๆกันบ้าง แต่ก็พอให้อภัยเพราะมันท�าให้ดู
สวยงามโดดเด่นขึ้นมาเยอะเลย 

ตัวเครื่องผลิตสร้างได้ระดับโอเค ไม่ได้สุด
ยอดอะไร แต่กไ็ม่ได้ดไูม่ด ีคอืถ้าเทยีบกบัคูแ่ข่ง
ในราคา 800 ปอนด์ด้วยกนั อาจจะรูส้กึของเขา
ก็อาจจะดูหรูหรามากกว่า NAD อย่างรีโมท ที่
ให้มาก็ดูธรรมดาไปหน่อย ซึ่ง NAD ก็คงบอก
กลับมาว่า ของเขาเน้นเคร่ืองเคราภายในที่
มองไม่เหน็มากกว่าด้านนอกทีไ่ม่ช่วยให้เสยีงดี
ขึ้นเท่าไหร่นั้่นเอง

ก่อนที่จะทดสอบ ผมขอบอกว่า NAD จะมี
การอพัเกรดซอฟท์แวร์อยูบ้่างทางเวบ็ไซท์ของ

เสียงออกมาได้ดีเทียบเท่ากับช่องดิจิทัลก็ว่าได้ 
ซึง่เมือ่ฟังสลบัไปมาระหว่างสองภาคนัน้ ผมกมี็
ความรูส้กึว่า คาแรค็เตอร์เสยีงของ C 368 นัน้ 
หลกัๆมาจากภาคขยาย -ไม่ใช่ภาคปร-ี-

อีกจุดที่น่าสนใจคือการใช้งานผ่าน Blue-
sound Module ซึ่งแม้การใช้งานอาจจะไม่
ถึงกับไม่มีติดขัด แต่ก็สามารถท�าให้ขีดความ
สามารถในการเล่นเน็ทเวิร์คของ NAD ไปได้.
สวยงามมาก นอกจากนั้นแล้ว ยังเพิ่มความ
สามารถในการเล่นมัลติ-รูมแบบก้าวหน้าได้.
เป็นอย่างดี ซึ่งแม้โมดูลตัวนี้ราคาเดี่ยวจะสูง
ถงึ 400 ปอนด์ แต่พอรวมเข้าไปแล้วกจ็ะท�าให้. 
C 368 เป็นอินติเกรตเตด แอมป์ All In One 
ตวัเดยีวจบแบบไม่ต้องไปเพิม่อะไรอกียาวนาน
กันเลยทีเดียว 

ทางด้านการฟังเพลงผ่านบลทูธูถอืว่าโอเค 
ใช้งานได้ดีตามมาตรฐานปี 2017 มีความ
นิ่งและมั่นคงที่ดี ระยะการใช้งานไกลตาม
มาตรฐาน ช่องเสียบหูฟังดี มีเสียงซ่าออกมา
บ้าง และอาจจะดูไม่ทรงพลังบ้าง แต่โดยรวม
ให้การใช้งานที่น่าพึงพอใจ

สรุป

ถ้า NAD ท�าหน้าตาของ C 368 ให้ดหูวอืหวา                                                       
อวกาศมากกว่านี้ ผมว่าผู้คนคงฮือฮากับมัน   
ได้มากกว่านี้ เพราะจากการที่เฝ้าดูวงการ
เครื่องเสียงระยะหลังๆ ผมว่าเป็นเรื่องแปลก
ที่ผู ้คนจะให้ความส�าคัญกับหน้าตามากกว่า
คุณภาพ และเครื่องที่มีหน้าตาหวือหวา มักจะ
ได้รับความสนใจมากกว่าเสมอๆ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่น่าเสียดาย 

NAD C 368 เมื่อแกะกล่องออกมาจาก
โรงงาน เป็นแอมป์ที่ท�างานได้ในระดับเบสิค 
แต่หากจะให้สุด การเติม Bluesound Module    
ลงไป จะท�าให้มนักลายเป็นแอมป์ทีค่รบเครือ่ง
ที่สุดจนไม่มีความจ�าเป็นต้องไปหาอะไรเพิ่ม
ไปอีกนาน

และหากจะให้สรุปอีกที นี่เป็นแอมป์ท่ีให้
เสียงที่ลื่นไหล ฉ�่าชื่นรื่นรมย์ ในน�้าเสียงที่สุด
รุ่นหนึ่งที่ผมทดสอบมาในระยะหลังๆนี้ แม้ใน
ระดบัราคานีอ้าจจะมคีูแ่ข่งทีใ่ห้ไดนามคิทีด่กีว่า
หน่อย แต่เมือ่เลอืกถงึขดีความสามารถในการ
ให้การอัพเกรด การเพิ่มประโยชน์ใช้สอยใน
คุณค่าในอนาคตแล้ว NAD C 368 นี้จะเป็น
เครื่องที่ผมแนะน�าได้อย่างเต็มใจ 

เขา ผมแนะน�าให้คุณไปอัพเกรดเครื่องให้ใช้.
ซอฟท์แวร์ใหม่ทีสุ่ดก่อนทีจ่ะฟังกันอย่างจรงิจัง 
แม้มันจะไม่เยอะแยอะมากมาย แต่เรื่องการ
ใช้งานอะไรต่อมิอะไร เขาจะมีปรับปรุงกันอยู่
เรือ่ยๆ จงึขอแนะน�าว่าควรตรวจสอบบ้างกจ็ะดี 

Sound Quality

C 368 นั้น มาถึงผมในสภาพที่เหมือน
มีการใช้งานมาบ้างแล้ว ผมจึงท�าการทดสอบ
แบบจริงจังในทันที 

เร่ิม, กับการฟังพิสูจน์ ลบล้างความเชื่อ
เก่าๆท่ีว่าแบบคลาสส์-ดี ให้เสียงที่บางและไม่
เป็นธรรมชาติ นี่อาจจะจริงเมื่อในอดีตสมัยที่
คลาสส์-ด ีมใีหม่ๆจรงิๆ ซึง่เมือ่ฟัง C 368 ได้ไม่                                                         
ถงึ 30 วนิาทแีรก ผมกบ็อกได้ว่า ความเชือ่เหล่า
น้ันใช้ไม่ได้กับ NAD แม้แต่น้อย เพราะเสียง
ที่ได้ยินน้ัน เป็นเสียงที่ใหญ่ ชุ่มฉ�่า มีบอดีย์.                                                       
มีความอบอุ่นนุ่มนวลและเป็นสามมิติ จนผม
แทบจะบอกได้ว่าเสียงยังกะแอมป์หลอดนั่น
เลยทีเดียว

 นี่หมายความว่าเมื่อฟังเพลง Calexico’s 
Algiers จากการต่อผ่านช่องโคแอ็กเชียลแล้ว 
เสียงท่ีได้น้ันเต็มไปด้วยขนาดและบรรยากาศ
ที่เต็มไปด้วยความละเมียดละไมน่าฟัง จนไม่มี
ใครทีไ่ม่หยดุฟังเสยีงแบบนีไ้ด้หรอก ตรงนีเ้หน็
ได้ว่า ค�าสัญญาของคลาสส์-ดี ที่จะให้ก�าลัง
ส�ารองที่ไร้ขีดจ�ากัดนั้นท�าได้จริง ท�าให้เสียงที่ 
ได้นั้นไร้ซึ่งความเครียดแข็งอย่างสิ้นเชิง

ถ้าคุณหาเพลงไฮ-เรส เล่นได้ คุณพบว่า
เสียงที่ได้นั้นดีขึ้นไปอีก จากไฟล์ 24/96 ของ                                                                        
Massive Attack’s Blue Lines ฟังออกมาแบบ
แทบไม่มคีวามเป็นดจิทิลัอยูใ่นนัน้เลยเสยีงร้อง                                                                    
จากเพลง Safe from Harm นัน้ออกมาเตม็ที่
แบบไร้ขดีจ�ากดั ท�าให้นกึไปถงึเสยีงทีเ่คยฟังจาก
แผ่นเสยีง 180G เมือ่ก่อนหน้าทีไ่ม่มผีดิ เป็น
เสยีงท่ีดอีย่างไม่คดิว่าจะได้จากแอมป์ราคา 800 
ปอนด์เลยทเีดยีว ยิง่เมือ่ฟังไปเรือ่ยๆกบัเพลง
ทีม่คีวามหนกัหน่วงขึน้ก็พบว่า การตอบสนอง     
เสียงทุ้มนั้นก็ดีมากๆอย่างน่าประทับใจมาก
จนหากจะเกิดข้อจ�ากัด ก็บอกได้ว่าเกิดจากตัว
ล�าโพงที่น�ามาทดสอบร่วมมากกว่า 

ภาคโฟโนนั้นท�าออกมาได้ดีกว่าคู่แข่งใน
ระดบัเดยีวกนัมาก จากการต่อกบัเครือ่งเล่นแผ่น
เสยีง Avid Ingenium, โทนอาร์ม SME M2-9 
และหวัเขม็ Nagaoka MP150 เสยีงทีไ่ด้ยนิออก
มานัน้ ไร้ซึง่สญัญาณรบกวน และให้ผลงานทาง
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ไลฟ์ แอนด์ สไตล์

ม า ร ย า ท สั ง ค ม ยุ ค ใ ห ม่ ตอนที่ 7

■ ‘เจ แอลที’

Verbal Padding

Padding คือการใช้ค�าพูดที่ไม่จ�าเป็น มี
ไว้บางทีเพื่อการสนทนาให้มันไหลๆไป ยก
ตัวอย่างเช่น ถ้าภาษาอังกฤษก็คือค�าว่า Like 
เป็นค�าพูดจากพวก Southern California ใน
ยุค 1970 เป็นที่รู ้จักกันว่าศัพท์นี้ใช้กับพวก 
Valley Speak การใช้ค�าว่า Like บ่อยๆนั้น
ท�าให้ผู้พูดกลายเป็นเหมือนไม่ค่อยมั่นใจในตัว
เองเท่าไรเลย ถ้าเราไม่พดูค�านีจ้ะท�าให้ค�าพดูมี
น�้าหนักมากขึ้น หลายคนพูดภาษาอังกฤษ นึก
อะไรไม่ออกก็จะพูดค�าว่า Like um you know. 
ท�าให้น่าร�าคาญและเวลาพูดลองใช้มือถืออัด
ไว้ แล้วจะรูว่้าน่าร�าคาญและน่าเบือ่ส�าหรบัผูฟั้ง

คนไทยเราก็มี verbal padding หรือค�า
พูดที่ไม่จ�าเป็นแต่ใช้กันเกร่อมากคือ แบบว่า... 
ไอ้นั่นไอ้นี่... อยากจะพูดเลยว่า เอ่อ... อื่อ
ฮื้อ... บางครั้งพวกพิธีกรหรือพวกตลกในทีวี
จะมีค�าพวกนี้ใช้เยอะมาก จนท�าให้เรารู้สึกว่า
มันเยอะเกินไป

ค�าว่าไม่มีปัญหา ค�านี้ถ้าจะใช้แทนว่าไม่
เป็นไรค่ะ ไม่ค่อยเหมาะ ถ้าใครขอบคณุอะไรเรา 
เรากต็อบว่า ด้วยความยนิด ีด้วยความเตม็ใจ ดี
กว่าบอกว่าไม่เป็นไร ไม่มปัีญหา เพราะท�าให้เกดิ
ความรูส้กึทีด่ต่ีางกนั ถ้าเป็นภาษาองักฤษกค็อื                 
My pleasure หรือ You’re welcome

Mingling

การเข้าสังคม แน่นอนก็เพื่อจะได้พบปะ
ผู้คน รู้จักคนใหม่เก็บความรู้สึกดีๆกับคนเก่า
หรอืเพือ่นเก่า แล้วถ้าเราสามารถเข้าวงสนทนา
และเข้ากบัเพือ่นใหม่ได้ด ีกท็�าให้งานดสูนกุและ
ไม่เหงา ถ้าต่างฝ่ายต่างไปนัง่ในมมุของตวัเอง 
ไม่มาสรวลเสเฮฮา แน่นอนงานกจ็ะกร่อยแน่ๆ 
การมีมารยาททางสังคม เช่น การแนะน�าตัว 
การรูจ้กัแนะน�าตวัเองให้ผูอ้ืน่ และเรากส็ามารถ
พดูคยุท�าความรูจ้กักบัผูอ้ืน่ได้ด้วย ข้อส�าคญัถ้า
คนอืน่เขาสนทนากนั และไม่ให้โอกาสคณุเข้าไป
แนะน�าตวัหรอืคยุด้วย อย่ารูส้กึหงดุหงดิ หรอื
รู้สึกไม่เป็นที่ต้องการ เพราะบางทีบางคนเขา
อยากคยุธุระกันเองอยู ่ขณะเดยีวกันถ้าคณุเหน็
ใครยนืเหงาอยู ่กเ็ข้าไปคยุด้วยเพือ่ไม่ให้เขารูส้กึ
โดดเดี่ยว และคุยด้วยจนกว่าคุณจะแนะน�า       
ให้ผู้นั้นได้มีคนคุยด้วย ถือเป็นความกรุณาที่
เราสามารถมใีห้ใครๆได้ด้วย
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อย่าเล่าเรื่อง Joke เกี่ยวกับศาสนาและเชื้อชาติ
อย่าแย่งเอาใครคนใดคนหนึง่มาเป็นของตวัเอง คยุ

และไม่มีเวลาคุยกับผู้อื่นเลย
อย่าใช้ค�าว่า No problem ใช้ค�าว่า ขอบคุณ ด้วย

ความยินดี แทนค�าว่าไม่มีปัญหา
เวลามีงานเช่นน้ีอย่ามัวแต่คุยกับเพ่ือนร่วมงาน 

หรือคนท่ีคุณมาด้วยเท่าน้ัน มันเป็นเวลาของการได้
พบปะและสร้างความรู้จักกับคนอื่น

ท�าให้ผู้ร่วมงานและผู้บริหารได้รับรู้ถึงการอยู่ในทีม
ของคุณโดยมีส่วนร่วมด้วย ไม่ใช่ไปยืนกรอกตา ไม่รับรู้ 
หรือไม่มีส่วนร่วมอะไรเลย

อย่าพูดว ่าเราต ้องพบกันอีกนะ ถ ้าคุณไม ่ได ้
หมายความเช่นนั้นเป็นอันขาด

เวลาที่เราไปงานเชนนี้ อยาพยายามใกลชิดทางกายภาพกับคนอื่น
เกินไป และใหแนใจวาเรามีหมากฝรั่งหรือยาอมติดตัวไวเพื่อใหแนใจวา
เราจะไมมีกลิ่นปากไปทําใหบรรยากาศมันไมดีเทาที่ควร

อย่าเดนิหนคีนทีค่ณุคยุอยูด้่วยจนกว่าคณุจะชวนคน
อื่นมาร่วมคุยด้วย แล้วจึงค่อยๆปลีกตัวออกไป

จบประโยคก่อนเดินจากไป เช่น ดีจังที่ได้คุยกับคุณ 
หรือผมสนุกกับการคุยกับคุณมากครับ

พยายามหาเพื่อนคุยให้คู่สนทนาของคุณแล้วค่อย
ถอยหลัง และบอกว่ายินดีที่ได้พบคุณ และคุยกับคุณ 
หวังว่าจะได้คุยกันอีก

ลองชวนคนที่คุยด้วยเดินไปรวมกลุ่มหรือคุยกับคน
อื่น แล้วจึงค่อยๆปลีกตัวออกมา

อย่าปรี่ตรงเข้าไปทานอาหารเลยโดยที่ยังไม่ได้
ทักทายใครเลย ต้องทักทายใครๆก่อน หรืออาจจะชวน
คนที่เราคุยด้วยไปตักอาหารด้วยกัน
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การนอนกดัฟันเป็นภาวะทีพ่บได้บ่อยมาก 
และพบได้ในเดก็และผูใ้หญ่ราว 30-40 

ล้านคนในสหรัฐอเมริกา ถ้าคุณตื่นข้ึนมา
พร้อมกับอาการปวดขากรรไกรหรือปวดศีรษะ 

Oral Care

นัน่แสดงว่าคณุมอีาการนอนกดัฟัน การนอน
กัดฟันสามารถท�าให้เกิดการปวดฟันและฟัน
โยก หรอืบางส่วนของฟันสกึกร่อนไป ในทีส่ดุ
แล้ว การนอนกดัฟันอาจท�าลายเนือ้เยือ่กระดกู
และเหงอืกในบรเิวณทีเ่กีย่วข้อง และอาจส่งผล
ต่อความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรเช่นกัน

เราจะรู้ได้อย่างไร
ว่ามีอาการนอนกัดฟัน 

ส�าหรับหลายๆคน การนอนกัดฟันเป็น
อาการที่เกิดโดยไม่รู ้ตัว พวกเขาอาจไม่รู ้จน
กระทั่งมีคนมาบอกว่ามีการท�าเสียงบดเคี้ยวที่
น่าร�าคาญในขณะนอนหลบั บางคนอาจจะรูเ้มือ่                                                                 
พบว่าฟันสึกหรือสารเคลือบฟันแตกไปเวลาไป
ตรวจฟันกับทันตแพทย์

การนอนกัดฟัน
รักษาได้อย่างไร 

วธิรีกัษาทีเ่หมาะสมนัน้ขึน้อยูก่บัสาเหตกุาร
เกิดปัญหา ทันตแพทย์จะท�าการถามค�าถาม
ต่างๆ และตรวจฟันอย่างละเอียดเพื่อวินิจฉัย

น อ น กั ด ฟั น  อ ย่ า ง นิ่ ง น อ น ใ จ
■ ‘Tooth Fairy’

ว่าอะไรคอืสาเหตขุองการนอนกดัฟัน จากระดบั
ความเสียหายของฟันและสาเหตุที่เป็นไปได้ 
ทันตแพทย์อาจแนะน�าให้

• สวมที่ครอบฟันขณะนอนหลับ ซึ่งผลิต
มาเพื่อให้พอดีกับฟันของคุณโดยเฉพาะ โดยที่
ครอบฟันจะป้องกันไม่ให้ฟันบนบดกับฟันล่าง 
แม้ว่าจะเป็นการจัดการกับการนอนกัดฟันท่ีดี 
แต่นี่ไม่ใช่การรักษา

• หาวิธีผ่อนคลายความเครียด  เนื่องจาก
ความเครียดจะเป็นสาเหตุหลักของการนอน
กัดฟัน อะไรก็ตามที่สามารถลดความเครียด
ก็จะช่วยลดการนอนกัดฟันได้ อาทิ การฟัง
เพลง การอ่านหนังสือ การเดินเล่น หรือการ
นอนแช่น�า้ การหาวธิจีดัการกบัความเครยีดใน
สถานการณ์ต่างๆกอ็าจช่วยได้ นอกจากนี ้การ
ใช้ผ้าอุน่แนบกบัใบหน้าด้านข้างกส็ามารถช่วย
ลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากการนอนกัดฟันได้

• ลดจุดที่สูงสุดของฟัน เพื่อท�าให้ฟันเท่า
กนั การบดเคีย้วทีผ่ดิปกตโิดยทีฟั่นไม่สบกนัพอดี
สามารถแก้ได้โดยการเสริมฟัน การครอบฟัน                                                  
หรือการจัดฟันได้

การป้องกัน

หากการนอนกัดฟ ันของคุณเกิดจาก
ความเครียด เทคนิคบ�าบัดและผ่อนคลายอาจ
ช่วยได้ นอกจากนี้ การหลีกเลี่ยงสารกระตุ้น 
เช่น ยาสูบและคาเฟอีน ก็เป็นวิธีที่ดีเช่นกัน

ภาวะที่เกี่ยวข้อง

คนที่มีภาวะนอนกัดฟันอย่างรุนแรงอาจ
จะกัดฟันจนฟันแตกหักและวัสดอุดุฟันเสยีหาย 
ยิ่งหากบดฟันหรือเค้นฟันร่วมด้วย ก็อาจเป็น
สาเหตใุห้เคลือบฟันชัน้นอกสึกหรอ ซึง่อาจเป็น
สาเหตุให้เกิดอาการเสียวฟันเพิ่มขึ้นได้

การนอนกัดฟันอย่างรุนแรง
อาจส่งผลดังนี้:

ขากรรไกรผิดปกติในบางกรณี ซึ่งเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่าโรคข้อต่อขากรรไกรผิดปกติ 
(TMJD)

ปวดศีรษะ
ปวดใบหน้าโดยไม่พบสาเหตุแน่ชัด
รับประทานอาหาร กัด หรือพูดไม่สะดวก

ที่มา: www.colgate.co.th 
บทความเรื่องสุขภาพช่องปาก
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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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