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

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

บรษิทั โคไน้ซ์ อเีลค็โทรนคิ จ�ากดั

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

รบัข้อมลูข่าวสารของ Conice 
ผ่าน ID LINE: @conice 
หรือสแกน QR Code
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  ■ Bluesound PULSE 2

  ■ New Product:                          
   Acoustic Energy 100 Series

2017 นี้ช่างเป็นปีที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะ ทางโคไน้ซ์ฯเองก็เรียก
ได้ว่าเป็นปีที่มีสินค้าใหม่มาเปิดตัวเยอะสุดในรอบหลายปีด้วย อย่างล�าโพง AE 
(Acoustic Energy) แบรนด์ดงัจากประเทศองักฤษ ทีไ่ด้รบัรางวลัมากมาย มาเป็น

อีกหนึ่งทางเลือกให้กับท่านที่ชื่นชอบล�าโพงที่ให้ความเที่ยงตรง มิติ และเวทีเสียงที่สมบูรณ์แบบ                                                                                          
โดยเราน�าเข้ามาทั้งหมดสามรุ่นด้วยกัน คือ AE100, AE109 และ AE107 ซึ่งหากได้ทดลองฟัง
แล้วแทบจะตกหลุมรักทันที

ส่วนโพรโมชันส่งท้ายปีอย่าง Conice Happy Days 2017 เราเริ่มกันตั้งแต่วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 ซึ่งปีนี้เรามีชื่อว่า “โปรสุดเปรี้ยง...ราคาสุดปัง!!” ที่
ยกขบวนทั้ง Bell’O, Bluesound, NAD, NHT, PSB, Supra, และ Velodyne มาลดแบบจุใจ  
+ ผ่อน 0% นานหกเดือน เห็นราคาแล้วเรียกว่า “กระเป๋าตังค์ในมือสั่นไปหมดเลยล่ะค่ะ” 

อีกงานใหญ่ที่สอบถามกันเข้ามา นั่นคือ Open House & Swap Day 2017 จัดขึ้น     
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 และยังคงใช้สถานที่เดิมคือ ที่โคไน้ซ์ฯ สาขาส�านักงานใหญ่ 
งานนี้เปิดบ้านโละสินค้าใหม่ตกรุ่น สินค้าเกรด B มีต�าหนินิดหน่อย ให้ท่านได้ขนของดี กลับ
ไปใช้ที่บ้านในราคาต�่ากว่า 70% เช่น NAD C 516BEE สภาพ 80% จากราคา 13,000 บาท 
เหลือเพียง 6,500 บาท / D 7050 ลดไปสองหมื่นกว่าบาท เหลือเพียง 23,000 บาท ส่วน
ล�าโพงก็ไม่น้อยหน้า NHT Absolute Tower จากคู่ละ 54,000 บาท ลดจนปวดใจเหลือเพียง 
26,900 บาท หรือแค่มาเดินงานเล่นๆ แล้วมีเงิน 4,500 บาทก็ได้ล�าโพง PSB Alpha B1 กลับ
บ้านไปเลย (รายละเอียดต่างๆอ่านเพิ่มได้ในเล่ม) ซึ่งไม่อยากให้พลาดกันเพราะหนึ่งปี มีหนึ่ง
หนเท่านั้นค่ะ 

โคไน้ซ์ฯผ่านร้อน ผ่านหนาวมา จนปีนี้เข้าสู่ปีที่ 41 แล้วนะคะ เรายังคงยืนหยัดที่จะส่งมอบ  
สนิค้าด ีมคีณุภาพ คุม้ค่าคุม้ราคา พร้อมการให้บรกิารทีเ่ปรยีบเสมอืนท่านเป็นคนในครอบครวัต่อไป

ขอบพระคุณส�าหรับการสนับสนุนที่มีให้กับทางโคไน้ซ์ฯเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรา
จะเดินเคียงข้างกันในวงการเครื่องเสียงต่อไปเรื่อยๆนะคะ  

สวัสดีส่งท้ายปี 2017 แล้วพบกันใหม่ปีหน้าค่ะ

ร า ย ง า น ท ด ส อ บ
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ที่เห็นและเป็นไป

ใช่แต่รถยนต์ EV
เครื่องบินไฟฟ้าก็มา
อีกไม่นานช้าไปบินกัน

พูดกันถึงเรื่องรถยนต์ที่ 
ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า 

บริการในเส้นทางน�าร่องสู่ปารีส
และอัมสเตอร์ดัม ได้ภายในระยะ
เวลา 10 ปีนับจากนี้ไป

ทางด้าน Carolyn McCal 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ 
CEO ของ EasyJet ได้ระบุว่า 
อุตสาหกรรมการบินเป็นหนึ่ง
ในความท้าทายใหม่ ที่ก�าลัง
ก้าวล่วงเข้ามาในโลกทุกวันนี้ ซึ่ง
แผนการพัฒนาของเราจ�าเป็น
จะต้องก้าวตามอุตสาหกรรม
รถยนต์ที่ก�าลังเปลี่ยนไป โดยได้
หันไปผลิตและจ�าหน่ายรถยนต์
พลังงานไฟฟ้า ที่นอกจากจะช่วย
ลดมลสภาวะอันเป็นพิษแล้ว ยัง
เป็นการช่วยลดความดังเสียงจาก
การขับเคลื่อนลงอีกด้วย

ในขณะที ่Wright Electric ได้
เปิดเผยว่า นอกจากความร่วมมอื
กับ EasyJet แล้ว ขณะนี้บริษัท
ก�าลังท�างานร่วมกับอีกหลาย           
สายการบินทั่วโลก เพื่อพัฒนา
เครื่องบินพลังงานไฟฟ้า        
ที่นอกจากจะมีความเงียบลงกว่า
เดมิถงึ 50% แล้ว ยงัมค่ีาใช้จ่าย
ทางด้านพลงังานทีน่�ามาใช้ในการ
ขบัเคลือ่นต�า่กว่าถงึ 10% อกีด้วย

ซึ่งนั้นหมายความว่าการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบิน จะ
เป็นการช่วยลดภาระค่าเดินทาง
ให้แก่ผู้โดยสารด้วยนั่นเอง

ออกมาจากการใช้พลงังานน�า้มนั
นี่ละ ที่เป็นตัวการส�าคัญในการ
ท�าให้เกิดสภาวะโลกร้อน ที่หาก
ไม่ลดปรมิาณลงจะน�าหายนะมาสู่
มนษุยชาตแิละโลกของเราในไม่ช้า

ซึ่งกับเรื่องนี้, ที่เกี่ยวกับ
เรื่องของรถยนต์ EV นั้น ดูท่า
จะมีแต่สาธารณรัฐประชาชนชาว
จีนเท่านั้น ที่เอาใจใส่มากกว่าใคร
อื่น เพราะเมื่อไม่นานวันที่ผ่าน
มา รัฐบาลจีนได้ออกประกาศมา
แล้วว่า ตั้งแต่ปีค.ศ.2019 หรือ
อีกสองปีข้างหน้าเป็นต้นไป     
ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละรายจะต้อง
ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าออก
มาขั้นต�่า 10% ของผลผลิตมวล
รวมทั้งหมดของแต่ละค่าย

และจะต้องเพิ่มเป็น 12% 
ในปีถัดไป

ทั้งนี้ BloomBerg ได้
รายงานว่าในจ�านวนขั้นต�่าที่เป็น
เปอร์เซ็นต์ดังว่านั้น จะต้องไม่
น้อย 30,000 คันต่อปี

โดยรัฐบาลจีนมีพันธสัญญา
ต่อประชาคมโลกอย่างชัดเจนว่า 
ภายในปีค.ศ.2030 จะงดการใช้
ก๊าซคาร์บอนอย่างแน่นอน อกีทัง้
ยงัได้ร่วมกบัองักฤษและฝรัง่เศส 
ในการหารอืข้อตกลงเพือ่ยตุกิารใช้
เครือ่งยนต์จากพลงังานน�า้มนัทัง้
แก๊ซโซลีน และดีเซลด้วย

และนอกจากพลงังานไฟฟ้าแล้ว       
ยังคิดค้นพลังงานทางเลือกอื่นที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เพือ่ใช้กบั
การขนส่งทีเ่รยีกว่า New-Energy 
Vehicle ขึ้นมาอีกด้วย

ขณะเดยีวกนั The Guardian                        
(หนังสือพิมพ์รายวันที่ได้ชื่อว่า
หนังสือพิมพ์ฝ่ายซ้าย กึ่งสาย
กลาง ของอังกฤษ ที่ก่อตั้งมา
ตั้งแต่ปีค.ศ.1821) ได้รายงาน
ว่า สายการบิน EasyJet สัญชาติ
สหราชอาณาจักร (United 
Kingdom) เปิดเผยแผน
ด�าเนินงานล่าสุด เกี่ยวกับการ
เปิดให้บริการเที่ยวบินโดยสาร
ที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต
อันใกล้ โดยก�าหนดว่าจะสามารถ
เริ่มให้บริการได้ภายใน 10 ปีข้าง
หน้า ส�าหรับเที่ยวบินระยะใกล้

โดยแผนงานนี้เป็นการร่วม
มือกันระหว่าง EasyJet กับ 
Wright Electric บริษัทสัญชาติ
อเมริกัน ซึ่งมีหน้าที่หลักในการ
พัฒนาเครื่องบินขับเคลื่อนด้วย
แบตเตอรีย์ โดยในระยะแรก
เพื่อให้บริการส�าหรับเที่ยวบินที่มี
พิสัยการบิน หรือใช้เวลาในการ
เดินทางไม่เกินสองชั่วโมง

ซึ่ง EasyJet ได้ประกาศว่า
เครื่องบินที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
แบตเตอรีย์ดังกล่าว จะเตรียมให้

หรือ Electric Vehicle 
แล้ว ทุกวันนี้แม้ยักษ์ใหญ่ทาง
ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์จะ
ออกปากเป็นเสียงเดียวกัน ว่า
จะต้องผลิตออกมาในไม่นานช้า
อย่างแน่นอน

รวมทั้งขณะที่หลายๆบริษัท 
ผลิตรถต้นแบบออกมา ก็มี
หลายๆบริษัทเริ่มปล่อยของจริง
ลงสู่ตลาดแล้ว

เรื่องของรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้านั้น ใช่ว่าจะออกแบบมา
เพื่อชดเชยรถที่ใช้พลังงานน�้ามัน 
ที่นับวันเป็นพลังงานที่มีแต่จะ
หมดไปจากโลกทุกทีแล้วเท่านั้น 
แต่ในความเป็นจริงอีกด้านก็คือ
เป็นแนวคิดในการใช้พลังงานที่
เป็นมิตรกับโลกอย่างเป็นส�าคัญ 
เพราะก๊าซคาร์บอนที่ถูกปล่อย
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ว่ารถยนต์ทุกคันจะต้องมีกระจก
มองข้างนั่นเอง

และมิใช่เฉพาะในอเมริกา
เท่านั้น ที่มีกฏข้อบังคับดังกล่าว                          
หากทุกแห่งหนบนโลกนี้ ต่างมี  
กฏข้อบังคับระบุให้อุตสาหกรรม
การผลิตรถยนต์ จะต้องมีกระจก
มองข้างติดตัวรถเป็นส�าคัญ    
เหมือนๆกันด้วย

ดังนั้น เวลานี้จึงมิเพียง
มีข่าวว่า Tesla ก�าลังล็อบบีย์
หน่วยงาน NHTSA ให้ปรับปรุง 
กฏระเบียบข้อนี้เสียใหม่ แม้แต่
ที่เยอรมนีเองก็มีรายงานข่าว      
ว่าค่ายรถยักษ์ใหญ่อย่าง       
Volkswagen ก�าลังผลักดันให้                           
รฐับาลปรบัปรงุกฏระเบยีบข้อบงัคบั                                   
นีใ้หม่เช่นเดยีวกนั และมแีนวโน้ม
ว่าในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็น
รถยนต์ชั้นน�าจากยุโรป จะมา
พร้อมเทคโนโลยีใหม่ในการช่วย
ให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ยวดยาน
เปลี่ยนไปจากแบบเดิมๆ

ส่วนที่สหรัฐอเมริกานั้น 
คาดว่าในปีหน้า (ค.ศ.2018) 

จะมีการหารือเกี่ยวกับการให้
ใช้กล้องมองข้างติดตั้งภายใน
รถยนต์ได้ ซึ่งจะเป็นการเปิด
โอกาสให้ Tesla และผู้ผลิต
รายอื่นๆมีเวลาในการศึกษา
เทคโนโลยีนี้เพิ่มเติม เพื่อให้ได้
ความปลอดภัยสูงสุด

ในขณะที่ค่ายรถหลายๆแห่ง 
หวังถึงกับจะให้กล้องมองข้าง
เป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจ�ารถ
ไปเลยนั่นเทียว

อย่างไรก็ตาม, เรื่องนี้เป็น
เรื่องละเอียดอ่อน เนื่องเพราะ
เกีย่วกบัความคุน้ชนิของพฤตกิรรม                                     
ผู้บริโภคอย่างเป็นส�าคัญ 
แน่นอนว่าในแง่ของเทคโนโลยี 
และองค์ประกอบโดยรวมแล้ว 
มันอาจจะดีกว่าการใช้กระจก 
มองข้ามแบบเดิมๆ แต่ถ้ามัน
ไปขัดกับพฤติกรรมของผู้ใช้ ผลที่
ตามมามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิด
กันก็เป็นได้

แต่เชื่อว่าปีหน้าจะต้องได้เห็น
ข้อยุติในเรื่องนี้อย่างแน่นอน

ติดรถทั้งหมดแล้ว จะสามารถลด
ความสิ้นเปลืองการใช้น�้ามันลงได้
ถึง 9.0 ล้านลิตรต่อปี

และเทคโนโลยีใหม่แทน
กระจกมองข้างที่ว่านี้ ได้เริ่มมี                        
ติดตั้งในรถต้นแบบออกมาให้
เห็นบ้างแล้ว

กับเรื่องนี้, สื่อเกี่ยวกับ
ยานพาหนะอย่าง Automotive 
News ได้รายงานว่าก่อนหน้านี้
บริษัท Tesla ผู้ผลิตรถพลังงาน
ไฟฟ้าสัญชาติอเมริกัน ได้เคย
ประกาศโฆษณาว่ารถ Model X 
ที่เป็นต้นแบบนั้น จะเป็นรถรุ่น
แรกที่ออกวางจ�าหน่ายโดยไม่มี
กระจกมองข้าง และใช้ให้กล้อง
ท�าหน้าที่แทน

ทว่าในเวลาต่อมาที่รถรุ่น                               
ดงักล่าวถกูน�าออกมาวางจ�าหน่าย                          
กลับยังคงมีกระจกมองข้างแบบ
ดั้งเดิมติดมาด้วย

ทั้งนี้ก็เนื่องเพราะกฎหมาย
ข้อบังคับของหน่วยงานป้องกัน
ความปลอดภัยบนทางหลวงของ
สหรัฐอเมริกา หรือ NHTSA ระบุ

รถรุ่นใหม่
ล�้าด้วยกล้อง
แทนกระจกมองข้าง

ไหนๆก็ไหนๆว่าด้วยเรื่อง
ยวดยานพาหนะมาแต่ต้น

แล้ว ขอจบเที่ยวนี้ด้วยเรื่องของ
ยานยนต์อีกสักเรื่องละกัน

เรื่องของเรื่องก็คือ ขณะนี้มี                              
ความพยายามจากค่ายรถหลายๆ                              
ค่าย ในอันที่จะพัฒนาการ                             
การออกแบบรถด้วยการลดกระจก                             
มองข้าง รวมทั้งกระจกมองหลัง
ด้วย แล้วหันมาใช้กล้องแทน

โดยกล้องจะท�าหน้าที่จับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่รายรอบ   
ตัวรถ ทั้งด้านข้าง และด้านหลัง 
แล้วส่งผลมาแสดงบนมอนิเตอร์
ทีต่ดิตัง้อยูภ่ายในรถ เพือ่ให้ผูข้บัขี่
สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อม                        
นั้นๆได้กระจ่างกว่า ชัดเจนกว่า            
รวมทั้งจากผลการวิจัยพบว่า         
การออกแบบรถโดยปราศจาก
กระจกมองข้างนั้น สามารถช่วย
ทางด้านพลศาสตร์ที่ท�าให้รถ
มีความคล่องตัวมากขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพทางด้านความเร็ว 
รวมทั้งเป็นการช่วยประหยัด  
เชื้อเพลิงอีกด้วย

โดยมีผลวิจัยสนับสนุนว่า
หากเลิกการใช้กระจกมองข้าง
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สวัสดีค่ะท่านสมาชิกและ
แฟนๆที่รักทุกท่าน นี่เรา

ก็เข้ามาสู่ “จากโชว์รูม” ฉบับ
สุดท้ายของปี 2560 กันแล้ว
นะคะ ในเมื่อมาถึงฉบับส่งท้าย
ปี เราต้องมีงานใหญ่ประจ�า
ปีของเราเหมือนเช่นเคย ที่
หลายๆท่านรอคอยกัน คืองาน 
Conice Happy Days 2017 
มหกรรมลดราคาสินค้าราคา
พิเศษ สินค้าใหม่ สินค้าจัด
ชุด ที่ขอบอกเลยว่าราคาพิเศษ
สุดๆจริงๆ ส่วนอีกงานก็คือ
งาน Open House & Swap 
Day งานขายสินค้าเกรดบี 
สินค้าตกรุ่น และสินค้ามีต�าหนิ 
เป็นสองงานใหญ่ประจ�าปีของ
เราเลยค่ะ

มาดูกันเลยนะคะว่าปีนี้มี
อะไรที่เด็ดๆกันบ้าง

จากโชว์รูม ■ ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

Conice Happy Days 2017
16 พ.ย. 2560                
ถึง 15 ม.ค. 2561

งานลดราคาส่งท้ายปีของ
พวกเราที่จะจัดกันทุกสาขา 
รวมถึงร้านค้าตัวแทนจ�าหน่าย
ทั่วประเทศ ในชื่องาน Conice 
Happy Days 2017 ค่ะ โดย
งานนี้ก�าหนดให้มีขึ้นตั้งแต่          
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 
ถึง 15 มกราคม 2561 นั่น
เลยทีเดียวค่ะ จัดที่สาขา
ของเราทุกสาขา ไม่ว่าจะ
เป็นโชว์รูม ซอยหอการค้า,      
เซ็นทรัลเวิล์ด, ซีคอนสแควร์, 
สาขาใน Power Mall ห้าง
เดอะมอลล์ สาขาสยาม-                           
พารากอน, บางกะปิ, 
งามวงศ์วาน, บางแค, ร้าน

ค้าตัวแทนในกรุงเทพฯและ
ต่างจังหวัดก็มีตามตัวแทน
จ�าหน่ายห้างร้านทั่วประเทศ, 
สาขาเชียงใหม่ และสาขา
นครศรีธรรมราชค่ะ

ส�าหรับโพรโมชันนั้น เราเอา
สินค้าทุกยี่ห้อของเรามาท�าการ
ลดราคาจากที่ลดแล้วและลดเพิ่ม
เติมอีกชนิดที่ว่าไม่ซื้อไม่ได้แล้ว 
ยังไงก็ต้องมีสินค้าติดไม้ติดมือ
กลับบ้านกันอย่างแน่นอนค่ะ

อาทิ อินติเกรตเตด แอมป์, 
ซีดี เพลเยอร์, เพาเวอร์-แอมป์,             
ปรีแอมปลิไฟเออร์, เอ/วี                               
รีซีฟเวอร์, ล�าโพง หรือจะเป็น
พวก Digital Amp., Direct 
Digital Preamp., USB DAC 
รวมทั้งพวกหูฟังทั้งหลาย สินค้า
หลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น 
NAD, NHT, PSB, Velodyne,  

สตรมีมงิ มวิสิค อย่าง Bluesound                             
ที่ลดราคาพิเศษเช่นกัน

ส�าหรับชั้นวางเครื่องเสียง
และขาตั้งจาก Bell’O ลดพิเศษ
ถึง 20%

และที่พิเศษส�าหรับผู้ที่ก�าลัง
มองหาสายสัญญาณและสาย
ล�าโพงของ Supra ปีนี้เราก็น�า
มาลดราคากันเป็นพิเศษถึง 35% 
เลยทีเดียวค่ะ 

เรียกว่าใครจะหาสาย Supra 
ก็ขอบอกว่างานนี้สอยมาเก็บไว้
เถอะค่ะ ลดราคาแบบสุดๆจริงๆ-
ไม่น่าพลาดด้วยประการทั้งปวง--

เป็นชุดเราก็น�ามาจัดชุด จัด
เซ็ท ที่คิดว่าแม็ทช์และลงตัวที่สุด                        
ส�าหรบัชดุดหูนงัและฟังเพลง อาทิ

ชุดราคาพิเศษ 1
อินติเกรตเตด แอมป์ NAD 

C 316BEE, เครื่องเล่นซีดี NAD 
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C 516BEE และล�าโพงวางหิ้ง 
PSB Alpha B1 ทั้งชุดราคาตั้ง 
40,500 บาท ลดพิเศษเหลือเพียง 
26,900 บาท

ชุดราคาพิเศษ 2
อินติเกรตเตด แอมป์ NAD 

C 326BEE, เครื่องเล่นซีดี NAD 
C 516BEE และล�าโพงวางหิ้ง 
PSB Imagine XB ทั้งชุดราคา
ตั้ง 53,500 บาท ลดพิเศษเหลือ
เพียง 36,800 บาท

ชุดราคาพิเศษ 3
อินติเกรตเตด แอมป์ NAD 

C 356BEE, เครื่องเล่นซีดี NAD 
C 546BEE และล�าโพงทาวเวอร์ 
PSB Imagine X1T ทั้งชุดราคา
ตั้ง 90,500 บาท ลดพิเศษเหลือ
เพียง 62,000 บาท

ชุดราคาพิเศษ 4
อินติเกรตเตด แอมป์ NAD 

C 375BEE, เครื่องเล่นซีดี NAD 
C 546BEE และล�าโพงทาวเวอร์ 

PSB Imagine T2 ทั้งชุดราคา
ตั้ง 193,000 บาท ลดพิเศษเหลือ
เพียง 132,900 บาท

ชดราคาพิเศษ 5
ไฮ-บริด ดิจิทัล แอมป์ NAD 

D 3020 และ ล�าโพงวางหิ้ง 
PSB Imagine XB ทั้งชุดราคา 
41,000 บาท ลดพิเศษเหลือ 
28,000 บาท

ชุดโฮม เธียเตอร์  พิเศษ 1
เอ/วี รีซีฟเวอร์ NAD T748, 

ล�าโพงทาวเวอร์ PSB Imagine                  
X1T, ล�าโพงวางหิ้ง PSB 
Imagine XB, ล�าโพงเซ็นเตอร์ 
PSB Imagine XC ทั้งชุดราคา
ตั้ง 110,500 บาท ลดพิเศษเหลือ
เพียง 63,400 บาท

พิเศษสุดส�าหรับท่านที่ซื้อ 
NAD C 368 และ C 388 
แล้วต้องการซื้อ MDC BluOS 
Module เพิ่ม ท่านสามารถซื้อใน
ราคาพิเศษลดถึง 20%
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ประดิทินกรุงเทพฯ

  ■ คอนเสอร์ท The Story of Nop Ponchamni                                            
18-19 พ.ย. เวลา 19.00น. ณ Muang Thai                                         
GMM Live House @Central World                                         
บัตรราคา 2,500/2,000/1,600/1,200  
/1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Robben Ford Live in    
Bangkok 21 พ.ย. เวลา 20.00น. ณ โรง
ละครหิมพานต์ อวตาร Show DC บัตร
ราคา 2,600/2,300/2,000/1,700 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Shock-Five 101 C in Concert                       
25 พ.ย. เวลา 19.00น. ณ อิมแพ็ค 
อารีน่า เมืองทองธานี บัตรราคา 
3,000/2,500/2,000/1,500/1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Little Sprouts Runway 2017 
“๙ ตามที่พ่อท�า จากหมื่นวันที่พ่อสร้าง” 26 
พ.ย. เวลา 13.00น. ณ โรงละครแห่งชาติ 
บัตรราคา 2,000/1,500/1,000/800 บาท

  ■ การแสดงดนตรีนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
2560: Boris Blkin plays Sibelius (RBSO) 
28 พ.ย. เวลา 20.00น. ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา 
2,500/2,000/1,500/1,000/500 บาท

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

  ■ คอนเสอร์ทการกุศล “แสงเทียนบันดาลใจ” 
14 ธ.ค. เวลา 19.00น. ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา 
3,000/2,500/2,000/1,500/1,000 บาท

* ทุกรายการติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่              
  Thaiticketmajor ทุกสาขา

งาน Open House            
& Swap Day 2017
หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว

เป็นงานลดราคาส่งท้ายปี                             
ส�าหรับสินค้าเกรดเอที่ตกรุ่น 
หรือสินค้าเกรดบี สินค้าก�าลัง
หมดรุ่น สินค้ามีต�าหนิเล็กๆ
น้อยๆ เป็นรอยบุบเล็กน้อย 
ฯลฯ ที่น�ามาลดราคาพิเศษถึง 
40-80%

ท่านสามารถมาชอ็ป มาลอง
กนั มาซือ้สนิค้ากนัได้ เพราะใน
งานจะมสีนิค้ามากมาย หลาก
หลาย ทีเ่ราอาจจะน�ามาลงไม่
หมด อาทเิช่น ช้ันวางและขา
ตัง้ Bell’O ทีข่ายราคาตามสภาพ 
บางรุน่ลดมากถงึกว่า 50-80% 
หรอืสนิค้าใหม่แต่ตกรุน่เรากน็�า
มาลดราคาพเิศษเช่นกนั รวมทัง้
พวกสาย Supra ทีเ่ป็นเศษๆ ก็
จะน�ามาลดในราคาพเิศษในงาน
ด้วยค่ะ

โดยปีนี้ก�าหนดวันไว้คือ วัน
อาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ที่
บริษัท Conice ซอยหอการค้า 
ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น.นะคะ 

ท่านที่เป็นลูกค้าใหม่ หรือผู้ที่
สนใจสินค้าของเรา ยังไม่ทราบ
กติกาหรือรายละเอียดการซื้อ
สินค้า ติดตามอ่านได้ในส่วนของ
สินค้าราคาพิเศษ Open House 
& Swap Day ที่จะลงรายการ
และรายละเอียดไว้ให้ทราบกันค่ะ

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

เป็นไงบ้างคะราคาปีนี้ เรา
พยายามเลือกสรรสินค้า

ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ท่านสมาชิก

ได้เลือกซื้อเลือกหาหาไปใช้ใน
บ้าน, คอนโดมิเนียม หรือจะ
เป็นตามร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
ที่จะได้มีเสียงเพลงเพราะๆไว้
คอยให้บริการกับทุกๆท่าน งาน 
Conice Happy Days ทาง 
Conice เรายังให้ท่านได้ผ่อน 
0% 6 เดือนแบบไร้ดอกเบี้ยอีก 
ส�าหรับบัตรที่ใช้ผ่อนก็มีบัตรของ
ธนาคารกรุงเทพ, กรุงไทย และ
กสิกรไทย (แต่รบกวนตรวจสอบ
บัตรที่เข้าร่วมกับสาขาใกล้บ้าน
ท่านก่อนนะคะ เพราะแต่ละที่รับ
ไม่เหมือนกันค่ะ) อย่าลืมนะคะ 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึง 
15 มกราคม 2561 ที่สาขาของ
เราทุกสาขา 

ย�้าอีกครั้งนะคะ สาขาของ
เราแต่ละที่ อาทิ โชว์รูม ซอย
หอการค้า, เซ็นทรัลเวิลด์, 
ซีคอนสแควร์, Power Mall ใน
เดอะมอลล์ สาขาสยามพารา
กอน, บางกะปิ, งามวงศ์วาน, 
บางแค, สาขาเชียงใหม่, 
นครศรีธรรมราช และร้านค้า
ตัวแทนจ�าหน่ายทั้งกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัดใกล้บ้านท่านค่ะ 
โอกาสสุดท้ายแล้วนะคะ ที่ท่าน
จะได้ของราคาดีๆราคาพิเศษๆ
เอาไว้เป็นของขวัญของฝากใน
ช่วงคริสต์มาสและปีใหม่

ส่วนงาน Open House 
& Swap Day วันอาทิตย์
ที่ 17 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ 
9.00-16.00น. ที่ซอยหอการค้า 
(วิภาวดีรังสิตซอย 2)  

แล้วพบกันฉบับหน้ากับ
ปีพ.ศ.ใหม่นะคะ 

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ 
วันที่ 5 ธ.ค. ตรงกับวันพ่อแห่งชาติ, วัน
ที่ 30-31 ธ.ค.ตรงกับวันสิ้นปี และวันที่ 1 
ม.ค. 2561 ตรงกับวันขึ้นปีใหม่
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NewProducts

A c o u s t i c  E n e r g y 1 0 0  S e r i e s

  ■ The New Acoustic Energy 100 Series Loudspeakers Family 
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เป็นเวลานานมาแล้ว ที ่บ้ า น                               
ท ว า ท ศิ น  ของเราไม่ได้

มีสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมอยู่ภายใต้                            
ชายคา เพื่อเป็นทางเลือกแห่ง
เครื่องเสียงและล�าโพงที่ให้แต่
ความคุ้มค่าคุ้มราคา ซึ่งหลังจาก
ที่ใช้เวลาในการคัดสรรสินค้าที่
ต้องตอบโจทย์ สไตล์ของเรามา
เป็นเวลานาน ตอนนี้ก็ถึงเวลา
ที่เราจะได้สมาชิกใหม่เข้ามาเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสม ส�าหรับ
เสียงดนตรีชั้นดีในบ้านคุณ

ซึ่งก็คือ แบรนด์ Acoustic 
Energy นี่เอง

ส�าหรับ Acoustic Energy                           
นั้น นักเล่นที่ผ่านวงการ   
เครือ่งเสยีงมาเป็นเวลาพอสมควร 
ก็คงพอทราบกันว่า เป็นแบรนด์
ล�าโพงจากประเทศอังกฤษแท้ๆ 
ที่อยู่ในวงการมานานกว่า 30 ปี                               
คือเริ่มตั้งแต่ปี 1987 โดยล�าโพง
รุ่นที่โด่งดังมากในตอนนั้นคือ 
รุ่น AE1 ที่ได้รับการยกย่องว่า
เป็นล�าโพงวางหิ้งที่ให้เสียงได้ดี
เยี่ยมติดอันดับต้นๆของโลกใน
ตอนนั้นเลยก็ว่าได้ 

หลังจากเวลาผ่านมากว่า 
30 ปี AE นั้นมีล�าโพงดังออก
มาสู่ตลาดมานับไม่ถ้วน แต่ละ
รุ่น แต่ละช่วง ล้วนแล้วแต่ได้รับ
ความนิยม กวาดรางวัลมากมาย
โดยเฉพาะจากสื่อในอังกฤษ ไม่
ว่าจะเป็น What Hi-Fi? หรอื Hi-Fi 
Choice ในแง่ของการเป็นล�าโพงที่
ให้เสียงเป็นดนตรีน่าฟังยิ่ง 

ล�าโพง AE นั้นเป็นล�าโพงที่
ให้สไตล์ที่แฟนๆโคไน้ซ์ฯ ถามหา
กันมานาน กับล�าโพงสไตล์เสียง
แบบผู้ดีอังกฤษ มีความนุ่มนวล                                  
อิม่เอิบ สุภาพ ฟังสบาย พร้อมๆกบั                         
เก่งฉกาจในการให้มิติ เวทีเสียง 
ที่โดดเด่นเป็นสามมิติ อีกทั้งยัง
ขับง่าย ไม่เลือกแอมป์ มีราคาที่
เป็นมิตรต่อกระเป๋า และที่ส�าคัญ
คือ “แม็ทช์กับ NAD” ได้เป็น
อย่างดียิ่ง เพราะสไตล์เสียง

เกื้อกูลกันมากจริงๆ 
Acoustic Energy นั้น มี

ล�าโพงที่หลากหลายระดับราคา 
หลายรุ่น หลายซีรีส์ โดยในระยะ
แรกนี้ ทางเราขอน�าเข้าอนุกรม 
100 Series เข้ามาเป็นกลุ่มแรก
ก่อน ซึ่งล�าโพงในซีรีส์นี้รูปร่าง
หน้าตา คุณสมบัติเป็นเช่นไร ขอ
เชิญติดตามกันเลย

AE100

เป็นล�าโพงรุ่นล่าสุดแบบตั้ง
บนขาตั้งหรือชั้นวาง ที่ออกแบบ
มาเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตน
ของ AE ได้ดีที่สุด 

เป้าหมายหลักคือ การ
ออกแบบล�าโพงขนาดเล็ก ที่
สามารถเปิดได้ดงั และมีพลงัเสยีง 
อย่างน่าทึ่งที่สุดเมื่อเทียบกับ
ขนาดตู้ โดยคุณจะต้องแปลก
ประหลาดใจเมื่อได้ฟังเสียงเบสส์            
จากมิด/วูฟเฟอร์ ขนาด 4 นิ้ว 
ที่ออกแบบด้วยการใช้ช่วงชักที่
ลึกมากเป็นพเิศษ (Ultra Long 

Throw) พร้อมท�างานร่วมกบัช่อง
ระบายเสยีงเบสส์แบบ Slot ทรง
สีเ่หลีย่ม ทีช่่วยปลดปล่อยเสยีง
ทุม้ได้ดยีิง่ขึน้จากขนาดของช่องที่
เพิม่ขึน้ พร้อมๆกบัสามารถทีจ่ะ
ลดปัญหาการเกดิการหมนุวนของ
ลมในท่อเบสส์แบบทัว่ๆไปทีท่�าให้  
เกิดเสียงลมจากท่อออกมารบกวน                                     
ความเที่ยงตรงของเสียงทุ้ม 

ทวีทเตอร์ ซอฟท์โดม ขนาด 
28 มิลลิเมตร Wide Dispersion 
Technology ให้การกระจายเสียง
แหลมกว้างขวางเป็นอิสระอย่าง
น่าทึ่ง โดยทวีทเตอร์ตัวนี้นั้น ถูก
ติดตั้งแบบ “ฝัง” ลงไปบนแผง
หน้า MDF หนา 18 มิลลิเมตร 
เพื่อความสวยงามและส่งผลใน
การกระจายเสียง ลดการรบกวน
จากแผงหน้า โดยการออกแบบ
นี้ได้รับการถ่ายทอดมาโดยตรง
จากรุ่นท็อพอย่าง Reference 
Series เลยทีเดียว 

AE100 ออกมาให้เลือกใน
สีไม้วอลนัท ที่สวยงาม รูปร่าง

ลบเหลี่ยมมุมโค้งมน ที่พร้อมจะ
เตะตาคุณในความมีสไตล์ และ
ท�าให้คุณหลงใหลมากยิ่งขึ้นเมื่อ
ได้ยินเสียงจากล�าโพงตัวเล็กๆที่
น่าทึ่งรุ่นนี้

สเปค

วฟูเฟอร์ 4 นิว้ กรวยกระดาษ  
ทวีทเตอร์ โดม 1 นิ้ว  
ความถี ่45 เฮทิซ์ - 35 กโิลเฮทิซ์
ความไว 87 ดีบี
ระดับเสียงสูงสุด 110 ดีบี
รับก�าลังขับ 75 วัตต์
ความต้านทาน 4 โอห์ม
ระบบสอง-ทาง  
ผิวลายไม้วอลนัท 
ขนาด 270 x 160 x 240 

(HxWxD)

AE109 

ถ้าเป็นนักเล่นที่เล่น   
เครื่องเสียงมาสัก 20 ปี ก็อาจ
จะพอจ�าได้ว่า ชื่อ AE109 นี้เคย
เป็นล�าโพงตั้งพื้นที่โด่งดังมากๆ

  ■ AE100 Compact Standmount / Bookshelf Loudspeakers
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อยู่ช่วงหนึ่งของวงการล�าโพง
อังกฤษ ซึ่งส�าหรับ AE109 ที่น�า                        
มาแนะน�าครั้งนี้ แม้จะใช้ชื่อรุ่น                           
เดิม แต่ก็ต้องถือว่าเป็นล�าโพง                      
ตั้งพื้นรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ออกแบบ
ใหม่หมดจดจาก Acoustic Energy                                  
เพื่อให้เสียงที่เติมเต็มห้องขนาด                          
ใหญ่ได้ ในขณะที่มีขนาดที่                             
เพรียวบางอย่างน่าทึ่ง เช่นเดียว                             
กับรุ่นพี่ที่ใช้ชื่อเดียวกันที่ออกมา                              
เมื่อ 20 ปีก่อนนี้ และได้รับค�าชม                                    
เป็นอย่างสูงยิ่ง โดยคราวนี้เป็น
ล�าโพงตั้งพื้นที่ใช้ไดรเวอร์ขนาด 
4 นิ้ว Ultra High Force Motor 
System แบบช่วงชักสูงยิ่ง มา
ท�างานร่วมกันสองตัวต่อตู้ เพิ่ม 
ประสทิธภิาพทัง้เสยีงทุม้ ไดนามิค                                   

สามารถในการส่งคลื่นความถี่
มาถึงหูผู้ฟังที่เท่าเทียมกันใน
ทุกย่านอย่างเหมาะสม (Time 
Alignment) และเพิ่มขีดความ
สามารถในการรับก�าลังขับได้                        
อย่างเตม็ที ่จนสามารถตอบสนอง                         
ต่อการใช้งานทั้งดูหนังและฟัง
เพลงอย่างลงตัว

สเปค

วูฟเฟอร์ 4 นิ้วกรวยกระดาษ 
x 2 ต่อข้าง

ทวีทเตอร 1 นิ้ว 
ตอบสนองความถี่ 40 เฮิทซ์-

35 กิโลเฮิทซ์ 
ความไว 89 ดีบี
ระดับเสียงสูงสุด 113 ดีบี 
ก�าลังขับ 150 วัตต์
จุดตัดครอสส์โอเวอร์ 2.3 

กิโลเฮิทซ์
ความต้านทาน 4 โอห์ม
ระบบ 2.5-ทาง 
ผิวลายไม้วอลนัท 
ขนาด 800 x 160 x 240 

(HxWxD)

AE107

ล�าโพงเซ็นเตอร์ที่ออกแบบ
มาเพื่อให้เข้าชุดกับล�าโพงอื่นๆ
ใน AE100 Series โดยเฉพาะ 
โดยใช้วฟูเฟอร์และทวทีเตอร์แบบ
เดียวกับรุ่น AE109 วางเรียงกัน
ในแบบล�าโพงเซน็เตอร์มาตรฐาน 
เพื่อการกระจายเสียงพูด เสียง
กลาง ที่กว้างขวาง ตรงจอ และ

และพลังเสียงให้หนักแน่นเต็ม      
พกิดั โดยท�างานในแบบ 2.5 ทาง                                   
วูฟเฟอร์ตัวบนรับความถี่เสียง      
ทุม้ต้น ไปจนถงึกลางต�า่ ในขณะที่                                  
ตวัล่างท�าหน้าทีเ่สยีงทุม้ต้นลงมา                           
ถึงทุ้มลึก ซึ่งวิธีการออกแบบ
เช่นนี้ ท�าให้วูฟเฟอร์แต่ละตัว            
ท�างานอย่างคล่องตัวในย่าน                                    
ความถี่เฉพาะ ท�าให้สามารถ
ตอบสนองความถี่ได้ราบเรียบ               
มากยิ่งขึ้น โดยวูฟเฟอร์ทัง้สองนี้                               
ท�างานร่วมกบัทวทีเตอร์ซอฟท์โดม                         
ขนาด 28 มิลลิเมตร และ
ครอสส์โอเวอร์ เน็ทเวอร์ค                          
ที่ออกแบบมาอย่างโดดเด่น เพื่อ
ให้ไดรเวอร์ทั้งหมดผสมผสานกัน
อย่างลงตัว ได้ผลลัพธ์คือ ความ

สมจริง พอๆกับเสียงเบสส์ที่  
หนักแน่นเกินตัวเป็นอย่างยิ่ง

สเปค

วูฟเฟอร์ 4 นิ้วกรวยกระดาษ 
x 2 ต่อข้าง

ทวีทเตอร์ 1 นิ้ว  
ตอบสนองความถี่ 45 เฮิทซ์-

35 กิโลเฮิทซ์
ความไว 90 ดีบี
ระดับเสียงสูงสุด 113 ดีบี 
รับก�าลังขับ 150 วัตต์
จุดตัดครอสส์โอเวอร์ 2   

กิโลเฮิทซ์
ความต้านทาน 4 โอห์ม
ผิวลายไม้วอลนัท 
ขนาด 165 x 420 x 240 

(HxWxD)

...........

และนัน่กเ็ป็นสามรุน่แรกของ 
Acoustic Energy ทีท่าง

เราน�าเข้ามาให้ท่านได้มาลอง
เล่น ลองฟัง ลองจบัคูจ่บัชดุกนั
ด ูเพราะเป็นเวลานานมาแล้ว 
ทีแ่ฟนานแุฟนของเราฝากมา
ว่า อยากเล่นอยากฟังล�าโพงทีใ่ห้
เสยีงสไตล์องักฤษ นุม่ๆหวานๆ
กนับ้าง คราวนีก้ไ็ด้โอกาสทีด่แีล้ว
นะครบั ลองสละเวลาของท่าน
มาทดลองฟังทีส่าขาของโคไน้ซ์ฯ 
ใกล้บ้านท่านกนัได้เลย ป่านนี้
เพือ่นใหม่สมาชกิใหม่รายนี ้คง
ตัง้ท่ารอท่านมาฟังกนัแล้วละครบั

  ■ AE109 Floorstanding Loudspeakers

  ■ AE107 Center Speaker
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อื่นๆได้ดีแล้ว การพัฒนาในแง่
คุณภาพเสียงก็มากขึ้นไปอีก ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของมิติที่ขึ้นไปอีก
มาก ทั้งด้านลึก และขนาด รวม
ไปถึงการพัฒนาโทนเสียงให้มี
ความเที่ยงตรง ลื่นไหลน่าฟัง
เพิ่มขึ้นไปอีก

ลูกเลน
และการออกแบบ

การรวมเพลงลงไปในแผ่น 
CD-R หรือ CD-RW นั้นก็ยัง
เป็นที่นิยมของใครหลายๆคน
ที่ยังชอบรวมเพลงโปรดลงใน
แผ่นเหล่านี้ แน่นอนว่า C 568 
สามารถที่จะเล่นแผ่นเหล่านี้     

เครื่องเล่นซีดีรุ่นใหม่ล่าสุดที่
ได้รับการพัฒนามาจากเครื่อง

ระดบัห้าดาว ทีป่ระสบความส�าเรจ็                                  
อย่างสูงรุ่น C 565BEE ให้ดี
ขึ้นไปอีกระดับ ด้วยการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นในทุกด้าน 
C 568 จึงถือว่าเป็นเครื่องที่
ออกแบบมาเป็นคู่ที่ดีเยี่ยมกับ
แอมป์รุ่น C368 ของ NAD หรือ
ชุดเครื่องเสียงใดๆก็ได้ 

หลายคนคงสงสัยว่า C 565 
BEE นั้น ทั้งดีและทั้งดัง พร้อม
รางวัลต่างๆติดตัวอีกเพียบ แล้ว
ท�าไม NAD ถึงได้ออก C 568 
ทดแทนกัน 

ก็เพราะ NAD ไม่เคยหยุด
การพัฒนานั่นเอง แม้ว่าจะ
มีของดีอยู่แล้ว หากทางแผนก
วิจัยของเราพบว่ามีหนทางใด
ที่จะท�าให้สิ่งที่ดีอยู่แล้ว ดียิ่ง
ขึ้นไปอีก (และต้องดีขึ้นไปเป็น
อย่างมากด้วย) เราก็จะท�ามัน
ออกมา อย่างใน C 568 นี้เองก็
เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะนอกจาก
ภายนอกที่ปรับแต่งให้ดูสวยงาม
ร่วมสมัยกับเครื่อง NAD รุ่นใหม่

ได้อย่างดีไม่มีปัญหาเหมือน  
เครื่องเล่นซีดีรุ่นเก่า นอกจาก
นั้นแล้ว แผ่นที่บันทึกไฟล์มาเป็น 
MP3 หรือ WMA ก็ยังสามารถ
อ่านได้ด้วย ท�าให้คุณสามารถ
ฟังเพลงได้นานกว่า 10 ชั่วโมง
จากแผ่น CD-R เพียงแผ่นเดียว 
ด้วยคุณภาพเสียงที่ 128KPS ที่
ให้คุณภาพที่ดีพอส�าหรับการฟัง
แบบแบ็คกราวน์ดไปได้ทั้งวัน 
นอกจากนัน้แล้วเรายงัเตมิลกูเล่น                                
ต่างๆลงไปให้คุณได้สนุกกับการ
ฟังเพลงได้อีกมาก เช่น การ 
Random ที่สุ่มสลับเพลงไม่ให้
รู้สึกเบื่อ, Repeat เพื่อให้เพลง
วนไปได้ตลอดทั้งวัน, Skip เพื่อ

ข้ามเพลง, Scan เพื่อหาเพลง 
หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ  

ฟลูออเรสเซนท์ VFD ที่ชัดและ
เห็นได้ง่ายพร้อมให้ข้อมูลหลักต่อ
ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นหมายเลข
แทรค็ หรอืโหมดการท�างานอืน่ๆ 

ช่องต่อดิจิทัลขาออกนั้นได้รับ
การออกแบบมาเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างเต็มที่ กับเครื่อง
อัพเกรดอื่นๆไม่ว่าจะเป็น DAC 
หรือจะต่อตรงเข้าเอ/วี รีซีฟเวอร์ 
ช่องโคแอ็กเชียลได้รับการออก
แบบววงจรให้ท�างานแยกออก
จากส่วนของภาคแปลงสัญญาณ
เสียงอย่างอิสระ และยังสร้าง
ภาคนี้ให้มีค่าความต้านทานคงที่
และแม่นย�าที่ 75 โอห์มตาม
สเปคที่สุด ซึ่งการออกแบบเช่น
นี้ ท�าให้ลดความผิดพลาดเหลื่อม
ล�้าทางเวลาของสัญญาณดิจิทัล 
หรือที่เรียกว่า Jitter ไปได้มาก
ที่สุด ในขณะที่ช่อง Optical นั้น 
ก็เช่นกัน สามารถท�าให้สามารถ
ต่อเข้ากับระบบ DAC อีกหลาย
แบบที่รับได้แต่ช่อง Optical 
เท่านั้นได้

การควบคุมต่างๆนานา
เหล่านี้สามารถคุมได้จากรีโมท 
คอนโทรล CD-8 ครบทุกฟังค์ชัน                                 
สั่งงานสบายๆจากเก้าอี้ของ
คุณ โดยรีโมทนี้สามารถสั่งงาน
เลือกแทร็คโดยตรง ท�าให้คุณ
เลือกเพลงได้ในทันทีที่ต้องการ 
นอกจากนัน้ยงัสามารถโพรแกรม                              
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เพลงได้ 20 เพลง แล้วเมื่อไหร่
ที่อยากลบบางเพลงออกจาก
การโพรแกรม ก็สามารถกด
ปุ่ม Delete ลบเพลงออกไปจาก
การโพรแกรมเฉพาะเพลงนั้นๆ
ได้โดยไม่ต้องล้างการโพรแกรม
ไปทั้งหมด 

ภาคปรับแรงดันไฟ ท�างาน
แยกอิสระเป็นสองส่วน คือส่วน
ดิจิทัล และอะนาล็อก ช่วยลด
การกวนซึ่งกันและกันลง แผง
วงจรรอบๆส่วนของ DAC จะ
ถูกวางทิศทางเดินสัญญาณและ
อุปกรณ์ต่างๆอย่างระมัดระวัง
เพื่อลดการส่งสัญญาณรบกวน 
RF ลง ภาค DAC นี้ ใช้ชิพ 

24Bit Hi-res ของ Wolfson รุ่น 
WM8741 ที่ให้ความเที่ยงตรง          
สูงและมีประสิทธิภาพในการ
ถ่ายทอดรายละเอียดเล็กๆ
น้อยๆได้อย่างยอดเยี่ยม โมดูล
จัดการเวลาใช้ของ Crystek ช่วย
ลด Jitter เป็นโมดลูเกรดสงูทีไ่ม่มี
พบเจอในเครื่องเล่นซีดีระดับนี้ 
ท�าให้สามารถใช้ C 568 ให้กลาย
เป็นทรานสปอร์ตระดับไฮ-เอ็นด์ 
คู่กับ DAC ระดับ Super High-
End ได้อย่างสบาย Capacitor           
ใช้แบบ Metal Film และ 
Polypropylene เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความถี่ได้เที่ยงตรง
สูงสุด Op-Amp เกรดสติวดิโอ 

LM4562 ถูกเลือกน�ามาใช้แทนที่
จะเป็นอ็อพ-แอมป์ เกรดต�่าๆ
ธรรมดาเพื่อลดต้นทุน และ
นอกจากจะใช้คาปาซิเตอร์แบบ 
Single-Film ในส่วนขาออกเพียง
จุดเดียวแล้ว เส้นทางสัญญาณ
เสียงอื่นๆนั้นจะปราศจากการ
ใช้คาปาซิเตอร์อย่างสิ้นเชิง ท�าให้
ค่าความต้านทานขาต�่ามากเพียง
แค่ 150 โอห์ม ซึ่งตรงนี้ท�าให้ 
NAD C 568 นั้น เป็นเครื่องที่
ไม่เลือกชนิดของสายสัญญาณที่
จะเอามาเข้าคู่เลยแม้แต่น้อย 

และด้วยความดีงามเหล่านี้                               
เราอยากขอให้คุณได้ลองสละ
เวลาไปทดลองฟัง C 568 กับ

เพลงที่หลากหลายแนว เพื่อ
ที่จะได้ค้นพบว่า นี่คือเครื่องที่
สามารถตอบสนองเสียงเพลงได้
ทุกแบบ ทุกแนว และสามารถให้
คุณภาพเสียงในระดับมาตรฐาน
ไฮ-เอ็นด์ 

แน่นอนว่าคุณสามารถที่จะ
หาซื้อเครื่องเล่นซีดีที่มีราคาแพง
กว่านี้ได้สบายๆ แต่เราอยากจะ
บอกว่า มันเป็นเรื่องยากจริงๆ
หากคุณจะหาเครื่องที่ให้เสียง
ดนตรี เป็นดนตรีครบถ้วน
กระบวนความสมบูรณ์แบบได้
เท่า NAD C 568 เครื่องนี้อย่าง
แน่นอน 
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ธนาคารกรุงเทพ/สาขาอารี/ประเภทกระแสรายวัน เลขที่      
127-3-14068-9

ธนาคารกรุงไทย/สาขาสุทธิสาร/ประเภทออมทรัพย์ เลขที่      
980-1-27768-8

เมือ่ท�าการโอนช�าระค่าสนิค้าเรยีบร้อยแล้ว ส่งรายละเอยีดชือ่-ทีอ่ยู่                                                       
ส�าหรบัการจัดส่งและออกใบเสรจ็มาทางแฟ็กซ์ 02-275-7023 หรอืทางอเีมล 
conice@conice.co.th หรือทาง LINE: @conice หรือทาง facebook 
ในช่อง ”ข้อความ” ถงึเราได้โดยหลากหลายวธินีะคะ เรากจ็ะจดัส่งให้ทาง
ขนส่งปกตทิีจ่งัหวดัของท่านนะคะ โดยไม่คดิมลูค่าใดๆในการจดัส่งค่ะ

ส่วนส�าหรับสมาชิกที่อยู่กรุงเทพฯและปริมณฑล เราอยากให้
ท่านมาเลือก มาชมสินค้า ด้วยตัวท่านเอง เพราะในงานจะมีสินค้า
มากมาย หลากหลาย ที่เราอาจจะน�ามาลงไม่หมด อาทิเช่น ชั้นวาง                                 
และขาตัง้ Bell’O ทีข่ายราคาตามสภาพ บางรุน่ลดมากถงึกว่า 50-80% 
และเนื่องจากสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีน�้าหนักมาก เราจึงไม่สามารถ
จัดส่งได้เราก็เลยน�ามาลดให้สุดๆ แล้วยังมีพวกสาย Supra ที่เป็นเศษๆ 
ก็จะน�ามาลดในราคาพิเศษเช่นกัน

โดยปีนี้ก�าหนดวันไว้วันแรกของงานคือ วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 
2560 ที่บริษัท Conice ซอยหอการค้า (ซอยวิภาวดีรังสิต 2) ตั้งแต่เวลา 
9.00-16.00น.นะคะ ซึ่งกฎกติกาก็เช่นเดิมค่ะคือ เปิดรับบัตรคิว 6.00น. 
เริ่มจ�าหน่าย 9.00น.ตรงเป็นต้นไป ส�าหรับท่านที่เล็งตัวไหนเอาไว้ คงต้อง
มาดูมาชมกันเอาเองแล้วล่ะค่ะ โดยสินค้าที่เหลือจากวันงานวันแรก เราก็
จะน�ามาขายกันจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม เป็นวันสุดท้ายนะคะ

คราวนี้เราไปดูกันว่าสินค้าจะมีอะไรบ้างกันได้เลยค่ะ

งานลดราคาส่งท้ายปี สนิค้าเกรด B หรอืเกรด A ทีต่กรุน่ ที่
ทุกท่านรอคอยคือ Conice Open House & Swap 
Day ที่กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันไปแล้ว หนึ่ง

ปีมีเพียงครั้งเดียว สินค้าลดราคาพิเศษ 40-80%
ส�าหรับท่านที่เน้นอยากได้ของถูก ของดี ไม่ถึงกับฟรี แต่ก็จ่าย

น้อยมากๆ เพราะเป็นงานที่เราเอาสินค้าเกรด B สินค้าใหม่ตกรุ่น 
สินค้ามีต�าหนิเล็กๆน้อยๆ เป็นรอย บุบเล็กน้อย กล่องขาด ตัวเครื่อง
เป็นรอย และ ฯลฯ มาจ�าหน่ายกันในราคาลดแบบสะใจและสนุกสนาน
กันเป็นประจ�าทุกปีกับงาน Open House & Swap Day 2017 

โดยปีนี้เราจะแบ่งสินค้าออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือ สมาชิก
ที่อยู่ต่างจังหวัด กับสมาชิกที่อยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ 
สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
เหล่านี้ถือเป็นปริมณฑล เนื่องจากระบบขนส่งไม่ค่อยมีในจังหวัด   
ดังกล่าว ท�าให้การจัดส่งสินค้าค่อนข้างล�าบาก จึงอยากให้มาซื้อสินค้า
ด้วยตนเองนะคะ ส�าหรับสินค้าใดมีเพียง 1 เครื่อง หรือ 1 ตัว หรือ 1 คู่   
เราต้องขออนุญาตน�ามาจ�าหน่ายให้สมาชิกที่กรุงเทพฯ ไม่มีการโทรจอง
ใดๆทั้งสิ้น โดยสินค้าทุกชิ้นเรารับประกัน 6 เดือนนะคะ

สมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัด แล้วไม่อยากเข้ามากรุงเทพฯ เราก็เปิด
โอกาสให้ท่านได้โทรศัพท์เข้ามาจองก่อนในวันที่ 11-15 ธันวาคม 
2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00น. ที่โทร.02-276-9644, 02-276-9645, 
02-277-9997, 02-277-6912, 02-275-5065 แล้วท�าการสั่งซื้อ 

ท่านสามารถโอนผ่านธนาคารดังนี้
ธนาคารกสกิรไทย/สาขารชัดาภเิษก ห้วยขวาง/ประเภทกระแสรายวัน 

เลขที่ 089-1-00289-0

ง า น  O p e n  H o u s e  &  S w a p  D a y
ห นึ่ ง ปี มี เ พี ย ง ค รั้ ง เ ดี ย ว
วั น ที่  1 7  ธั น ว า ค ม  2 5 6 0  เ ว ล า  9 . 0 0 - 1 6 . 0 0 น .

ที่  C o n i c e  ซ อ ย ห อ ก า ร ค้ า
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PREAMPLIF I ER

NAD 117
จ�านวน 1 เครื่อง
4,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 36,000.-บาท

POWER AMP.

NAD M25
จ�านวน 1 เครื่อง
90,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 150,000.-บาท

DISTR IBUT ION      

PREAMP.

NAD 911
จ�านวน 2 เครื่อง
4,000.- (1 เครื่อง)
5,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 19,000.-บาท

I NTEGRATED AMP.

NAD C 326BEE
จ�านวน 3 เครื่อง
12,700.- (3 เครื่อง)
จากราคาปกติ 23,000.-บาท

DIRECT D IG ITAL AMP.

NAD C 390DD
จ�านวน 1 เครื่อง
60,500.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 121,000.-บาท

TUNER

NAD C 446
จ�านวน 2 เครื่อง
17,500.- (1 เครื่อง)
21,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 35,000.-บาท

CD PLAYER

NAD C 516BEE
จ�านวน 1 เครื่อง
6,500.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 13,000.-บาท

HYBR ID D IG ITAL AMP.

NAD D 3020
จ�านวน 1 เครื่อง
12,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 23,500.-บาท

DIRECT D IG ITAL    

NETWORK AMP.

NAD D 7050
จ�านวน 2 เครื่อง
23,000.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 46,000.-บาท

RECE IVER

NAD T 765HD2
จ�านวน 1 เครื่อง
35,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 139,000.-บาท
NAD T 777
จ�านวน 4 เครื่อง
55,000.- (4 เครื่อง)
จากราคาปกติ 156,000.-บาท

SURROUND PRE AMP.

NAD M15
จ�านวน 3 เครื่อง
90,000.- (3 เครื่อง)
จากราคาปกติ 150,000.-บาท
NAD M15HD
จ�านวน 2 เครื่อง
180,000.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 300,000.-บาท

NAD M15HD2
จ�านวน 1 เครื่อง
250,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 320,000.-บาท

I POD DOCK SPEAKER

NAD VISO 1 AP (White)
จ�านวน 1 เครื่อง
18,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 35,500.-บาท
NAD VISO 1 BT (Black)
จ�านวน 2 เครื่อง
13,000.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 30,000.-บาท

CD RECE IVER

NAD VISO THREE
จ�านวน 2 เครื่อง
6,000.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 40,000.-บาท

BLUESOUND GEN 1 

STREAM ING MUS IC 

PLAYER

NODE N100 (Black) New
จ�านวน 3 เครื่อง
10,000.- (3 เครื่อง)
จากราคาปกติ 25,000.-บาท
NODE N100 (White) New
จ�านวน 14 เครื่อง
10,000.- (14 เครื่อง)
จากราคาปกติ 25,000.-บาท
POWERNODE N150 
(White) New
จ�านวน 20 เครื่อง
15,200.- (20 เครื่อง)
จากราคาปกติ 38,000.-บาท
PULSE P300 (Black) New
จ�านวน 4 เครื่อง
15,200.- (4 เครื่อง)
จากราคาปกติ 38,000.-บาท
PULSE P300 (White) New
จ�านวน 7 เครื่อง
15,200.- (7 เครื่อง)
จากราคาปกติ 38,000.-บาท

VAULT V500 (Black) 
Demo
จ�านวน 3 เครื่อง
19,600.- (3 เครื่อง)
จากราคาปกติ 49,000.-บาท
VAULT V500 (White) 
Demo
จ�านวน 2 เครื่อง
19,600.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 49,000.-บาท

LOUDSPEAKER

NHT Absolute Tower
จ�านวน 1 คู่
26,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 54,000.-บาท
NHT Classic Two (Black)
จ�านวน 3 คู่
18,000.- (3 คู่)
จากราคาปกติ 38,000.-บาท
NHT Classic Three 
(Black)
จ�านวน 1 คู่
25,800.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 50,000.-บาท
NHT Classic Four (Black)
จ�านวน 1 คู่
45,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 114,000.-บาท
NHT Super Zero 2.0 
(Black)
จ�านวน 2 คู่
5,000.- (2 คู่)
จากราคาปกติ 10,200.-บาท
NHT VS 1.4 (White)
จ�านวน 1 ตัว
4,500.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 23,400.-บาท
PSB Alpha B1 (Sen)
จ�านวน 1 คู่
4,500.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 11,500.-บาท
PSB Alpha B1 (Cherry)
จ�านวน 10 คู่
4,500.- (10 คู่)
จากราคาปกติ 11,500.-บาท
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PSB Alpha PS1
จ�านวน 2 คู่
5,600.- (2 คู่)
จากราคาปกติ 12,600.-บาท
PSB Alpha T1 (Sen)
จ�านวน 2 คู่
6,500.- (2 คู่)
จากราคาปกติ 25,700.-บาท
PSB Image B4 (Cherry)
จ�านวน 1 คู่
4,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 14,000.-บาท
PSB Image B4 (Black)
จ�านวน 2 คู่
4,000.- (2 คู่)
จากราคาปกติ 14,000.-บาท
PSB Image S5 (Cherry)
จ�านวน 1 คู่
10,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 39,000.-บาท
PSB Image S50 (Black)
จ�านวน 1 คู่
12,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 36,000.-บาท
PSB Imagine B (Cherry)
จ�านวน 1 คู่
20,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 41,000.-บาท
PSB Imagine XB (Black)
จ�านวน 1 คู่
10,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 17,500.-บาท
PSB Imagine T (Cherry)
จ�านวน 1 คู่
34,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 68,000.-บาท
PSB Synchrony One B 
(Cherry)
จ�านวน 1 คู่
30,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 68,000.-บาท
PSB Synchrony Two 
(Cherry)
จ�านวน 1 คู่
50,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 100,000.-บาท

PSB Synchrony Two B 
(Cherry)
จ�านวน 2 คู่
24,900.- (2 คู่)
จากราคาปกติ 51,000.-บาท
PSB CHS-80
จ�านวน 1 ตัว
19,000.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 126,000.-บาท
PSB CW 383
จ�านวน 1 คู่
19,200.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 48,000.-บาท
PSB CWS 8
จ�านวน 1 คู่
17,800.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 40,000.-บาท
Russound RSF-62
จ�านวน 1 คู่
16,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 20,600.-บาท

I N -CE I L ING SPEAKER

NHT iC1
จ�านวน 1 ตัว
3,800.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 6,100.-บาท
NHT iC2
จ�านวน 2 ตัว
4,200.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 8,700.-บาท
NHT iC4
จ�านวน 2 ตัว
8,600.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 18,600.-บาท
NHT iW2
จ�านวน 2 ตัว
11,900.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 19,800.-บาท

I N -WALL SPEAKER

NHT Super One Ci Inwall
จ�านวน 1 คู่
19,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 34,000.-บาท

CENTER SPEAKER

NHT Absolute Center
จ�านวน 2 ตัว
9,600.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 16,000.-บาท
NHT Classic Two C 
(Black)
จ�านวน 1 ตัว
14,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 31,500.-บาท
PSB Alpha C1 (Sen)
จ�านวน 1 ตัว
4,500.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 9,300.-บาท
PSB Image C4 (Cherry)
จ�านวน 1 ตัว
4,000.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 12,000.-บาท
PSB Image C5 (Cherry)
จ�านวน 1 ตัว
6,000.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 16,000.-บาท
PSB Synchrony One C 
(Cherry)
จ�านวน 1 ตัว
27,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 62,000.-บาท
PSB Synchrony Two C 
(Cherry)
จ�านวน 2 ตัว
21,900.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 46,000.-บาท
PSB VS300 (Silver)
จ�านวน 2 ตัว
3,900.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 31,000.-บาท
PSB VS300 (Black)
จ�านวน 1 ตัว
3,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 31,000.-บาท

SUB-WOOFER

Velodyne DD10 (Black)
จ�านวน 2 ตู้
49,000.- (2 ตู้)
จากราคาปกติ 130,000.-บาท

Velodyne DD10 (Cherry)
จ�านวน 2 ตู้
49,000.- (2 ตู้)
จากราคาปกติ 135,000.-บาท
Velodyne DD12 Plus 
(Black)
จ�านวน 2 ตู้
100,000.- (2 ตู้)
จากราคาปกติ 205,000.-บาท
Velodyne SPL-800 Ultra 
(Black)
จ�านวน 1 ตู้
32,500.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 65,000.-บาท
Velodyne SPL-800 Ultra 
(Cherry)
จ�านวน 1 ตู้
32,500.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 65,000.-บาท
Velodyne SPL-1000 Ultra 
(Black)
จ�านวน 2 ตู้
39,000.- (2 ตู้)
จากราคาปกติ 78,000.-บาท
Velodyne SPL-1000 Ultra 
(Cherry)
จ�านวน 1 ตู้
39,000.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 78,000.-บาท
Velodyne SPL-1200 Ultra 
(Cherry)
จ�านวน 1 ตู้
58,000.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 93,000.-บาท
Velodyne EQ-Max 10 
(Black)
จ�านวน 1 ตู้
18,000.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 32,000.-บาท
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ในระหว่างความคิดที่ต้อง
เลือก NAD รุ่นหนึ่งรุ่น
ใด ผมมักจะต้องคิดมาก                           

เช่นเดียวกับคนที่มักถามมาว่า                              
เล่นแอมป์ NAD แบบไหนดี                             
เพราะปัจจุบันเครื่องเสียง NAD                               
มหีลายซรีส์ี เริม่จากซรีส์ี Classic                                        
ดั้งเดิมที่มีแนวทางออกแบบ
วงจรแบบ Class-AB อะนาล็อก
ทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ยุค 
NAD 3020 Series แรก ซึ่งคง

เสียงดั้งเดิมที่คุณมีอยู่ หมายความว่าเรามีแค่แอมป์อะนาล็อกที่ใช้
ประจ�ามาจับเข้าคู่ได้ ท�าให้ระบบเครื่องเสียงของเรากลายเป็นระบบ
คอมพิวเตอร์ ออดิโอ ได้ในทันทีทันใด

ส่วนตัวเครื่องรุ่น D 3020 คือ เป็นสองภาคที่รวมไว้ในเครื่องเดียว
ระหว่างเอา DAC ผนวกกับภาคขยาย ที่ท�าหน้าที่รับสัญญาณดิจิทัล 
และบลูทูธจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน จากนั้นเราก็ต่อออก
สู่ล�าโพงเล่นได้ในการควบคุมระบบหรือการน�าเพลงมาฟังก็จะผ่านมา
ทางคอมพิวเตอร์และเครื่องโทรศัพท์ที่เราใช้งาน มีแอพพลิเคชันก็ใช้
งานได้ไม่ยากเย็น

ส่วนแอมปลิไฟเออร์รุ่น D 7050 นั้นถือว่าเป็นเน็ทเวิร์ค     
แอมปลิไฟเออร์ อย่างเต็มตัวเลยทีเดียว มีหนึ่งเครื่องก็น�ามาต่อกับ
ล�าโพงที่คุณชื่นชอบ ฟังเพลงได้ ไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ เพียงแค่ภายใน
บ้านเรามีระบบเน็ทเวิร์ค ทั้งแบบสาย LAN หรือระบบไร้สาย เครื่อง
รุ่นนี้จะมีคุณสมบัติพร้อมในการสนองตอบในการฟังเพลงผ่านแอพฯได้
อย่างสะดวกมากๆ

เ ลื อ ก  N A D  เ ค รื่ อ ง ไ ห น ดี ค รั บ ?
■ ‘ภูธร’

ไม่ต้องอธิบายรายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม
เครื่องเสียง NAD Classic Series ในรูปแบบนี้ก็ยังมีให้เลือก

อยู่บ้างหากคุณชื่นชอบแบบเดิมๆเช่น NAD C 375BEE ซึ่งแน่นอน
ว่าอนาคตกาลข้างหน้า ระบบแอมปลิไฟเออร์สมัยใหม่ก็ต้องเข้ามา
ทดแทนในที่สุด ตามยุคสมัย ซึ่งเราพิเคราะห์ได้จากการขยับตัว พัฒนา
แต่ละย่างก้าวของ NAD นั่นเอง

NAD มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ปรับตัวมาเป็น D Series ที่
มีการปรับระบบวงจรขยายแบบดิจิทัลเต็มตัว อาทิ D 7050, D 1050, 
D 3020 ที่ปรับรูปทรงวางแนวตั้งอย่างเก๋ไก๋ ไม่เหมือน C Series 
เดิม ซึ่งต้องมาพิจารณากันว่า ความเปลี่ยนแปลงมาในรูปแบบนี้ ทั้ง
สามรุ่นที่เราเห็นอยู่มีความเปลี่ยนไปอย่างไร เป็นแนวคิดล�้าสมัยที่จะ
บ่งบอกเราว่า โลกเบื้องหน้าคือการปรับไปสู่ Media Server/Network 
Amplifier อย่างแน่นอน

โดยที่ D 1050 เป็นเครื่องแปงรหัสดิจิทัลสู่อะนาล็อกหรือ DAC 
มันจะท�าหน้าที่รับสัญญาณดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ ไปต่อเข้าที่ระบบ

มนัสามารถดงึเพลงทีค่ณุเกบ็
ไว้ในฮาร์ดดิสค์ในคอมฯของคุณ 
ออกมาเล่นผ่านตวัเครือ่งโดยการ
เลือกเพลงจากแอพฯในมือถือ 
รวมถงึการเชือ่มกบัระบบ NAS ที่
เป็นศูนย์กลางการจุข้อมูลความ
บันเทิงในบ้านก็ได้ด้วย

ดงันัน้การออกแบบเพิม่ซรีส์ี 
D Series เท่ากบัเป็นการน�าเอา
ความเป็น NAD สูก่ารฟังเพลงใน

■ ■■ NAD D Series The New Digital Generation

■ ■■ NAD 3020 อินติเกรเตด แอมป์ ในต�ำนำน
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รปูแบบของเนท็เวร์ิค ออดโิอ ได้โดยไม่มีอะไรต้องพะวงอีกต่อไป
เอาละ แค่นี้ยังไม่หมดนะครับ เรามาว่ากันต่อถึงเครื่องเสียง 

NAD ในซีรีส์ใหม่สุดอย่าง New Classic Series  ได้แก่ NAD C 
388, NAD C 368 และ NAD C 338 กันบ้าง นี่คือ Hybrid Digital 
DAC Amplifier ที่ NAD คาดหวังว่าจะเป็นตัวแทนของเครื่องเสียง
ระดับออดิโอไฟล์ยุคใหม่ โดยออกแบบให้การท�างานของภาคขยายเป็น
แบบไฮ-บริด ให้ภาคจ่ายไฟเป็นระบบ DC ร้อยเปอร์เซ็นต์ ภาคจ่ายไฟ   
พัฒนาการจ่ายไฟให้ทางประสิทธิภพ โวลเทจเที่ยงตรงสมานเสมอทั้ง
ย่านความถี่ ท�าให้ไร้ซึ่งเสียงรบกวนตลอดย่านการท�างาน อันนี้คือ
หัวใจการออกแบบ
 การต่อสญัญาณขาเข้าท�าได้ทัง้แบบดจิทิลัและอะนาลอ็ก โดยรุน่ใหญ่                                                                   
อย่าง NAD C 338 นัน้มช่ีองต่อแบบออพทคิลัสองชดุ โคแอค็เชยีล                                                                   
สองชุด ซึ่งถ้าต้องการเพิ่มแบบยูเอสบี ก็สามารถเพิ่ม MDC Module 
ภายหลัง ส่วนภาคอะนาล็อกนั้น ต่อไลน์อินพุทได้สองชุด และแถมพก                                                                 
ให้ส�าหรับคอไวนีล ด้วยภาคขยายหัวเข็ม Phono MM ส�าหรับ   
เครือ่งเล่นแผ่นเสยีงอกีหนึง่ชดุ อกีทัง้รบัสญัญาณ Bluetooth AptX ได้   
โดยมีเสาอากาศในตัวแบบถอดได้ ในขณะที่รุ่น C 368 จะมีความ   
ใกล้เคียงกัน และคุณสมบัติรุ่น C 338 จะเป็นการเริ่มต้นในแนวทางนี้

เครื่องเสียง NAD อีกซีรีส์หนึ่งที่ผลิตมานานคือ Masters Series 

ทัง้หมดนีเ้ป็นเครือ่งเสยีง NAD ทีม่อียู ่แสดงตวัตนชดัเจนในแต่ละซรีส์ี 
การถามว่าควรเลือก NAD รุน่ไหนส�าหรบัคณุ ผมจะตอบแบบรวบรดัทนัทดีู
จะยาก แต่กอ็าจจะพอมแีนวทางสงัเกตไว้บ้าง ตัง้แต่คณุสมบตัขิองเครือ่ง
ไปจนถงึคณุภาพ บคุลกิเสยีง และการน�าไปใช้งาน การเลอืกเครือ่งเสยีง
ล้วนเป็นการเลือกเพื่อให้ตรงกับความพึงใจของคุณ

หนึ่ง คือดูว่า NAD รุ่นใด ตรงกับงบประมาณที่คุณคิดไว้ในใจแบบ
คร่าวๆ และต้องดูว่า ในงบประมาณนั้นๆสามารถขยายเพิ่ม หรือ
บวกลบได้เท่าใด เผื่อว่าความต้องการเราเกินกว่าที่มองไว้แต่แรกจะได้                                                      
ขยับขยายได้

สอง บคุลกิเสยีงของแต่ละซรีส์ีจะต่างกนั ความละเอยีดละเมยีดละไม                                                                 
ความสะอาดเสียง Masters Series คือสูงสุดเท่าที่คุณจะค้นพบได้ใน 
NAD ถ้างบประมาณของเราไม่ถงึขนาดนัน้ กอ็าจจะลงมาดซูรีส์ีทีเ่บสคิ
ว่า คอื D Series และ New Classic Series หรอื Classic Series ดัง้เดมิ

ถ้าถามว่า บุคลิกของซีรีส์ D แตกต่างไปจาก Classic Series 
ดั้งเดิมเช่นไร ก็ต้องบอกว่า D Series และ New Classic Series จะ
ให้เสียงในแนวฉับไวมากขึ้น โปร่งใสขึ้น เป็นความสดใสในแบบแอมป์
ขยายเสียงยุคใหม่ที่เราต้องการเข้าถึงทุกย่านความถี่เท่าที่ระบบดิจิทัล
สมัยใหม่จะส่งผ่านมาได้ จึงท�าให้เสียงที่คงอยู่บนพื้นฐานมิวสิคัลของ 
NAD ก้าวไปสู่ความกระชับฉับไวอีกระดับหนึ่ง

สาม เลือกดูว่า ก�าลังขับ ฟังค์ชันต่างๆของภาคขยายพอเพียงจะ
น�าไปไดรฟ์ล�าโพงที่เรามีอยู่หรือไม่ เพื่อให้สมดุลกัน อีกทั้งฟังค์ชัน
ในการใช้งานจะบ่งบอกไลฟ์สไตล์ของเครื่องแต่ละเครื่องว่า เหมาะ
กับการน�าไปใช้งานอย่างไร ส�าหรับฟังเพลงอะนาล็อก หรือเล่นกับ                        
เครื่องเล่นซีดีทั่วไป เล่นกับแหล่งโพรแกรมได้หลากหลายรวมทั้ง    
โพรแกรมยุคดิจิทัล การเป็นระบบเน็ทเวิร์ค และการสตรีมมิงเพลง 
การดึงเอาไฟล์เพลงทั่วไปมาเล่นกับเครื่อง ฯลฯ

สามประการเบือ้งต้นนี ้เชือ่ว่าเป็นการค้นหาคณุสมบตัทิีม่อียูใ่นตวัของ 
NAD รุน่หรอืซรีส์ีต่างๆได้ตรงตามความต้องการของคณุ เริม่ต้นทดลอง 
ฟังและใช้งานสักรุ่นหนึ่ง และขยายวงออกไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆ

เชื่อว่า NAD จะไม่ท�าให้คุณต้องผิดหวังสมดังชื่อของเขาเลยว่า 
New Acoustic Dimension ครับ

เป็นเครื่องเสียงระดับไฮ-เอ็นด์                    
ในแบบของ NAD คือคัดสรร
ทุกสิ่งที่ดีที่สุด เหนือชั้นขึ้นไป
อีกทั้งอุปกรณ์และวงจร แต่
สิ่งที่ NAD ยังปกปักรักษา
ปรัชญาอย่างคงมั่นคือ ราคา
ใน Masters Series ก็จะไม่
แพงแบบไร้เหตุผล ทุกอย่างอยู่
บนพื้นฐานที่ถูกต้องต่อความ
เป็นจริง อะไรที่เป็นคอสเมติค                              
เกินจ�าเป็นและไม่ได้ช่วยให้
คุณภาพเสียงดีขึ้น Masters  
Series ก็จะไม่น�ามาใส่ไว้ให้
เปลืองงบประมาณของคนเล่น
เครื่องเสียง

■ ■■ NAD New Classic Series

■ ■■ NAD Masters Series M32 DirectDigital DAC Amplifier
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ไม่ได้เขยีนเรือ่งราวบทความเพือ่คณุนกัเล่น
มือใหม่มานานเลยทีเดียว ผมก็พยายาม

ที่จะคิดและรวบรวมเร่ืองราวที่น ่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อคณุๆทีก่�าลงัเริม่ หรอืเพิง่เริม่เข้า
มาสนใจการเล่นเครื่องเสียงกันนะครับ และ
เหล่านี้คือ ค�าถามที่ผมรวบรวมมาเวลาพูดคุย              
กับเพื่อนๆที่ไม่ได้เป็นนักเล่น แต่เริ่มต้นที่                                               
จะสนใจเล่นเครื่องเสียงบ้าง มีอะไรกันบ้าง 
มาดูกัน

คําถามเกี่ยวกับ
แหลงโพรแกรม

ค�ำถำม: แหล่งโพรแกรมคืออะไร?

คอืพอจะเริม่ปุบ เพือ่นถามก่อนเลย “อะไร
คือแหล่งโพรแกรม” 

มุมมือใหม

ห ล า ก คํ า ถ า ม  ห ล า ย คํ า ต อ บ
ภ า ค ที่  1  แ ห ล ง โ พ ร แ ก ร ม
■ อธิวัฒน

แหล่งโพรแกรม คือ ต้นทางที่เราใช้เป็น
สิ่งท่ีเราน�าซอฟท์แวร์ทางด้านเพลงและหนัง
มาเล่นครับ

ค�ำถำม: แหล่งโพรแกรมในปัจจบุนัเน้นทีอ่ะไร?

เอาหลักๆที่เรียกว่ายังหาซื้อตัวซอฟท์แวร์ 
ได้แบบไม่ต้องยุ่งยากนะครับ

Tuner เอาไว้ฟังวิทยุครับ จูนเนอร์เป็นสิ่ง
ที่มากับเครื่องเอ/วี รีซีฟเวอร์ แต่หากเล่นแบบ
ฟังเพลงแยกชิ้น ก็ต้องซื้อเครื่องจูนเนอร์แบบ
แยกครับ หลักๆเอาไว้ฟังเพลง และรายการ
วิทยุจากการส่งแบบ FM/AM 

เคร่ืองเล่นซีดี เป็นแหล่งโพรแกรมที่หา
แผ่นมาเล่นง่ายที่สุดในตอนนี้ มีราคาถูกที่สุด
ในตอนนี้

เครือ่งเล่นแผ่นเสยีง แหล่งโพรแกรมเก่าแก่

ที่กลับมาได้รับความนิยมมากในตอนนี้
Network Player มีหลายชื่อ เคร่ือง

จ�าพวกนี้ หลักๆคือมีเอาไว้เล่นไฟล์เพลงจาก
คอมพิวเตอร์/ฮาร์ดดิสค์ ผ่านทางระบบ Net-
work Ethernet หรือ Wi-Fi ในบ้าน เครื่อง
จ�าพวกนี้พักหลังๆจะเติมความสามารถในการ
เล่น Audio Streaming Service แบบรบัสมาชกิ                                                         
จ�าพวก Spotify, Tidal, Deezer ได้ด้วย 

Digital Audio Player/DAP/Hi-res Player 
อันนี้ให้นึกไปถึง iPod ครับ แต่หลังๆมีผู้ท�า
ออกมาเพื่อให้สามารถเล่นกับไฟล์เพลงแบบ
ไฮ-เรสได้ ส่วนใหญ่เครื่องเหล่านี้เป็นเคร่ือง
พกพา เน้นใช้งานกบัหฟัูง แต่เครือ่งบางระดับ
ก็มช่ีอง Digital Out เพือ่เอาไว้ต่อเล่นกับระบบ
เสยีงใหญ่ๆได้ครบั เครือ่งกลุม่นีน้ีน่กัเล่นหฟัูง
เล่นกันเอาจริงเอาจังมากๆครับ ราคาก็แพง
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เน็ทเวิร์ค เพลเยอร์
อันน้ีสิควรจะเป็นเครื่องที่เริ่มเล่น เริ่มให้

ความสนใจกันแล้วครบั เพราะเดีย๋วนีแ้นวโน้ม
ทางการฟังเพลงมาทางระบบการรับสมาชิก 
Streaming Service กันเป็นหลักแล้ว บริษัทฯ
ที่ให้บริการสมาชกิหลักๆของโลกมาก็มากมาย
ครบแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Spotify, Tidal, Apple 
Music ก็ถึงเวลาแล้วที่จะฟังเพลงกันในแบบนี้ 
คุณภาพเสียงพักหลังๆก็ดีขึ้นมาก โดยเฉพาะ
จาก Tidal ที่มีระบบ MQA ที่ท�าให้เสียงจาก
การฟังแบบรับสมาชิกดีได้เทียบเท่าหรือดีกว่า
ซีดีด้วยซ�้าไป ดังนั้นการเล่นเครื่องเน็ทเวิร์ค 
เพลเยอร์ จึงเป็นการลงทุนและเป็นแหล่ง       
โพรแกรมต้นทางที่ “ควร” จะมีส�าหรับการตั้ง
ระบบเสียงในวันนี้ครับ 

เครื่องเล่นแผ่นเสียง
เป็นสิง่ทีย้่อนกลบัมาได้รบัความนยิมอย่าง

ไม่น่าเชือ่ ในมมุมองของผม ในปัจจบุนัถ้าจะมี
แหล่งโพรแกรมหลักๆที่จะอยู่ในห้องฟังเพลง
ของคนยุคนี้ก็มีอยู ่สองแบบ คือ เน็ทเวิร์ค 
เพลเยอร์ กบัเครือ่งเล่นแผ่นเสยีงนีแ่หละครบั

คนส่วนใหญ่พอบอกถึงเครื่องเล่นแผ่น
เสียง ก็มักจะกลัวเรื่องความจุกจิก ประณีต 

หลายหมื่นบาทเลยทีเดียว
Open Reel Tape Deck แหล่งโพรแกรม

เก่าแก่ที่เพิ่งกลับมาได้รับความนิยมในหมู่นัก
เล่นไฮ-เอ็นด์ อีกครั้ง 

Blu-ray Disc Player เล่นแผ่นดูหนังเป็น
หลักครับ ปัจจุบันเครื่องจะเป็นระบบ 4K ภาพ
รายละเอียดสูงสุดครับ

Hi-Def Player คล้ายๆเนท็เวร์ิค เพลเยอร์                                               
แบบเล่นเพลง แต่นี่เอาไว้ดูหนังไฮ-เดฟ จาก
ไฟล์ที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
ครับ เครื่องกลุ ่มนี้บางทีก็เล่นเพลงได้ด้วย
เหมือนกัน

ค�ำถำม: เริม่ต้นเล่น ใช้แหล่งโพรแกรมอะไรด?ี

เครื่องเล่นซีดี
ขึ้นอยู่กับตัวคุณครับ ถ้ามีแผ่นซีดีเก็บไว้

จ�านวนหนึ่งแล้ว ก็ต้องหาเคร่ืองเล่นซีดีมาสัก
เครื่อง แต่ถ้าไม่มีแผ่นซีดีเลย (มีด้วยหรือ) ณ 
เวลา นี้ก็อาจจะไม่ต้องลงทุนกับเคร่ืองเล่นซีดี
แล้วละครบั แต่ในความเหน็ของผม ช่วงเวลานี้
คุณควรหาซื้อเครื่องเล่นซีดีมาเก็บไว้สักเครื่อง 
ไม่ต้องเอาแบบแพงอะไรมากมาย เผื่อวันหน้า
วันหลัง เอาไว้ฟังเพลงกันแบบง่ายๆได้ครับ

เอาใจใส่ที่มากเกินไปในการเล่น ตรงนั้นผม
เฉยๆ เล่นไปสักพักก็ชิน ก็รับได้ เครื่องเล่น
สมัยนี้ ก็ไม่เห็นจะต้องยุ ่งยากซับซ้อนอะไร 
อย่างของ NAD แกะกล่องมา เขาเซ็ทมา
ให้จากโรงงานที่อังกฤษโน้นแล้ว ก็ไม่ต้องไป
ซีเรียส วุ่นวายอะไร การตั้งค่าอะไรต่างๆก็ไม่
ได้ยาก หรือหากกลัวกันจริงๆก็ให้พนักงาน
ขายเขาท�าให้ก็จบ

มีอย่างเดียวที่ผมอยากให้คนที่จะมาเล่น
แผ่นเสียงคิด ก่อนซื้อ ก็คือ เรื่องราคาแผ่น 
อนันีส้หินกั ต้องถามว่ารบัได้ไหมกบัแผ่นเสยีง
ใหม่ๆทีข่ายกันระดบัแผ่นละสองพนับาท ถกูๆ
ก็ 1,000-1,500 บาท แผ่นออดิโอไฟล์ว่ากันไป
สามสี่พัน เพลงไทยก็เริ่มต้นกันที่สองพันบาท
แล้ว แผ่นมือสองเดี๋ยวนี้ไม่ถูกเหมือนเมื่อ 5-6  
ปีก่อนแล้ว ตอนนั้น 3-4 ร้อยบาทพอหาได้ 
เดี๋ยวนี้ดีดไปเกือบพันหรือพันกว่าแล้ว 

อันนี้ต ่างหากที่ต ้องคิด เพราะหากซื้อ
เครื่องมาตั้งเกาะฝุนไว้ แต่ซื้อแผ่นมาฟังไม่
ลง เพราะมันแพงเกินเหตุ ก็อย่าเล่นเลยครับ

จูนเนอร์
แหล่งโพรแกรมที่ถูกลืม แต่ผมเชื่อว่า

หลายๆคนยังฟังจูนเนอร์กันเป็นหลักในแต่ละ
วัน ฟังข่าว ฟังรายงานหุ้น ฟังรายการวิทยุ 
เปดเพลงคลอๆกันไป หากมีงบเหลือ จะจัด
สักเครื่องก็ไม่ผิด แต่ถาม Life Style ตัวเอง
ด้วยนะครับว่า ชอบฟังแบบเรื่อยๆแบบนี้ไหม 
เพราะเดี๋ยวนี้อินเตอร์เน็ท เรดิโอ ก็มีมากมาย 
ฟังผ่านมือถือยิงบลูทูธเข้าไปที่แอมป์ ก็ได้ผล
เท่ากัน คุณภาพก็สูสีกัน แต่คงไม่มีใครเคย 
ฟังจูนเนอร์ระดับไฮ-เอ็นด์ กันนะครับเดี๋ยวนี้ 
ผมจะบอกว่า จูนเนอร์ดีๆ นีเ่ปดขึน้มานกึว่าซดีี
เลยครบั (จนูเนอร์รุน่ใหม่ๆเดีย๋วนีก้จ็ะมกีารใส่                                            
ฟังค์ชันการฟังอินเตอร์เน็ท เรดิโอ ด้วย) 

Open Reel Tape Deck
สองสามปีนี้ มีนักเล่นกลุ่มเล็กๆที่เล่น

ไฮ-เอ็นด์ และวินเทจ ได้น�าเอาเครื่องเล่น 
Open Reel ซึ่งลักษณะก็คือ เครื่องเล่นเทปที่
มีม้วนใหญ่ๆ หมุนๆเหมือนหนังวิทยาศาสตร์ 
หรือหนังสืบสวนสอบสวนแบบโบราณ กลับ
มาเล่นกันครับ ตอนแรกก็เป็นการเล่นแบบ
เอาสนุกๆ อัดเพลงเก่าๆที่หายากมาแบ่งปัน
กันในหมู่เพื่อนฝูง แต่ตอนหลังฟังไปฟังมา
เสยีงมนัดมีาก กเ็ลยขยายตวัไปสูน่กัเล่นระดับ
ไฮ-เอน็ด์ ทีห่าเครือ่งเล่นระดบั Studio มาเล่น
กัน โดยฟังตัวม้วนเทปที่ท�าออกมาขายกัน ซึ่ง
หลายต่อหลายคนที่ผมได้พูดคุยมา ยืนยันว่า
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เสียงมันดีสุดยอด
แต่ความยากในการหาเคร่ืองสภาพดีๆ 

ราคาเครื่อง และราคาม้วนเทปที่ว่ากันหลาย
หมืน่บาทต่อม้วน ต่ออลับมั จงึเป็นสิง่ทีค่งไกล
จากนักเล่นทั่วไปอีกนานแสนนาน

ไฟล์ Hi-res
ถามความเห็นส่วนตัวผมว่า อะไรที่ง่าย

ที่สุด เสียงดีที่สุด สะดวกที่สุด ประหยัดที่สุด 
ในการหาเพลงคุณภาพสูงในวันนี้ ไฟล์ไฮ-เรส 
คือ ค�าตอบ คุณไปซ้ือเพลงดาวน์โหลดจาก       
เว็บไซท์ HD Track ในราคาพอๆกับแผ่นซีดี 
จากนั้นเก็บไว้ในฮาร์ดดิสค์หรือไว้ในเคร่ือง
เล่นเนท็เวร์ิค จากนัน้จะเล่นเมือ่ไหร่กเ็รยีกขึน้
มา แล้วก็ได้เสียงทีด่ีที่สม�่าเสมอ ผมว่ามนัเป็น
อะไรทีง่่ายทีส่ดุและดทีีส่ดุแล้ว จนกว่า MQA จะ
ลงตัวแล้วค่อยมาว่ากันอีกที

ค�ำถำม: MQA คืออะไร?

MQA คือกรรมวิธีการลดขนาดไฟล์เพลง
ให้เล็กลง จนสามารถที่จะท�าให้ไฟล์ Hi-res 
คณุภาพสงู มขีนาดทีเ่ลก็ลงจนสามารถ Stream                                                       
เพลงคุณภาพสูงให้ฟังผ่านทางผู ้ให้บริการ  
Music Streaming ได้ โดยไม่เกิดการกระตุก

ค�ำถำม: จะเล่น MQA อย่ำงไร?

คุณต้องสมัครใช้บริการ Tidal ซ่ึงเป็น
เจ้าเดียว ณ ตอนนี้ที่ให้บริการ จากน้ันก็ซ้ือ
เครื่องเน็ทเวิร์คที่รองรับระบบ MQA เช่น 
Bluesound ไปเล่น เพลงที่เป็นระบบ MQA 
จะเล่นกับเครื่องที่รองรับระบบ MQA เท่านั้น 

ค�ำถำม: อยำกเล่นเน็ทเวิร์ค ออดิโอ ต้องมี                                            
อะไรบ้ำง?

มเีครือ่งเนท็เวร์ิค เพลเยอร์ เช่น Bluesound 
NODE 2, Wi-Fi Router และมีอินเตอร์เน็ท 
ความเร็วสูง...อ้อ มีมือถือสมาร์ทโฟน หรือ
คอมพิวเตอร์ เอาไว้สั่งงานเลือกเพลง

ค�ำถำม: ไฟล์ไฮ-เรสที่เล่นกัน มีอะไรบ้ำง?

เท่าที่มีตอนนี้หลักๆที่ขายกันตามเว็บไซท์
ดาวน์โหลดเพลงนะครับ แบ่งเป็นสองแบบคือ 
แบบไฮ-เรสคือ ไฟล์ที่จะระบุมา เช่น 24/96, 
24/192 แบบนี้ กับอีกแบบคือแบบ Direct 
Stream Digital หรือ DSD 

เครื่องเน็ทเวิร์คกับ DAC ส่วนใหญ่จะ
รองรบัเล่นไฟล์ไฮ-เรส 24/96 อะไรพวกนีไ้ด้ แต่                                                
ไฟล์ DSD นี่ต้องดูครับ หากเคร่ืองไหนไม่

รองรับ จะเล่นไม่ได้ครับ 

ค�ำถำม: แล้ว DAC คืออะไร มีไว้ท�ำอะไร?

DAC คือ Digital to Analog Converter 
มหีน้าทีใ่นการแปลงสญัญาณ Digital จากแหล่ง                                                                       
โพรแกรม ทีม่ช่ีอง Digital Output เช่นเครือ่งเล่น                                                                               
CD, DVD, Blu-ray หรือเน็ทเวิร์ค เพลเยอร์ 
เพ่ือแปลงให้เป็นสญัญาณอะนาลอ็ก เพือ่ท�าการ
ต่อไปเข้าแอมป์ทัว่ๆไป (ทีเ่ป็นระบบอะนาลอ็ก) 

ดั้งเดิมนั้น DAC เกิดมาเพื่อเป็นอุปกรณ์
ในการอัพเกรดเสียง เช่น เพิ่ม DAC ให้กับซีดี
เคร่ืองเก่า เพื่ออาศัยวงจรที่ดีกว่าของ DAC 
ตัวใหม่นี้ มาท�าให้คุณภาพเสียงจากซีดีเครื่อง
เดิมให้ดียิ่งขึ้น 

ภายหลงั DAC ถูกผลิตมาเหมอืนจะกลาย
เป็นแหล่งโพรแกรมชนิดหนึ่งก็ได้ โดยมีการ
เพิม่ช่องต่อแบบยเูอสบ ีเพือ่รบัสญัญาณเสยีง 
ดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์โดยตรง มาออกที่ชุด
เครือ่งเสยีงได้ เราเรยีก DAC ประเภทนีว่้า USB 

DAC ซึ่ง DAC รุ่นใหม่ๆก็เป็นแบบนี้ทั้งหมด
ยิง่ไปกว่านัน้ DAC รุน่ใหม่ๆ ยงัเพิม่ฟีเจอร์ 

ลงไปอกีเยอะ อย่างเช่น มภีาคขยายหฟัูงในตวั 
หรือบางตัวก็สามารถใช้งานเป็นปรีแอมป์   
ควบคุมเสียง และเอาแหล่งโพรแกรมอื่นๆมา
ต่อได้เลย กลายเป็น Digital Preamplifier ไป

ค�ำถำม: จ�ำเป็นต้องมี DAC ไหม?

ถ้าท่านฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์ แล้ว
ต้องการต่อออกชุดเครื่องเสียงหลัก ก็จ�าเป็น
ครับ เสียงจากคอมพิวเตอร์ออกมาเลยจะไม่
ค่อยได้เรื่อง ต้องต่อยูเอสบีมาเข้า DAC แล้ว
จะดีขึ้นมากครับ เครื่องชนิดอื่นก็เช่นกัน ไม่
ว่าจะเป็นเครื่องเล่นซีดี หรือเน็ทเวิร์ค ออดิโอ 
บางครัง้หาก DAC ทีเ่พิม่เข้าไปเกรดด ีเกรดสงู
กว่าเดิมที่อยู่ในเครื่อง ก็จะสามารถท�าให้เสียง
ดีขึ้นไปครับ ซึ่งส่วนกรณีนี้แนะน�าให้ทดลอง
ฟังเปรียบเทียบระหว่างเพิ่มกับไม่เพิ่มก่อน
ตัดสินใจครับ
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ค�ำถำม: ไฟล์เพลงมำตรฐำนที่ใช้งำนกันใน
ปัจจุบัน มีอะไรบ้ำง?

พูดเลยครับว่า เยอะมากๆ เอาเป็นว่าผม
ก็อป Wikipedia ออกมาเลยละกันนะครับ

ไฟล์เพลง ตอนนี้หลักๆมีสามกรรมวิธีใน
การแปลงไฟล์ ลงมาคือ

1. แบบไม่มีการบีบอัด Uncompressed 
-- WAV, AIFF, AU และ raw header-less 
PCM ไฟล์แบบนี้ ก็เหมือนกับมาเนื้อเน้นๆ
ครับ คุณภาพจึงสุดเท่าที่จะสุดได้ แต่ข้อเสีย
คือใหญ่มากมาย เปลืองที่เก็บ และสตรีมผ่าน
อินเตอร์เน็ทไม่ไหวครับ 

2. แบบบีบอัด แต่ไม่เสียข้อมูล Loss-
less Compression -- กลุ่มนี้ เป็นส่วนที่
นักเล่นยอมรับที่สุดในปัจจุบัน คุณภาพเสียง
ดีมาก ขนาดไม่ใหญ่เกินไป ตัวที่นิยมที่สุดคือ 
FLAC แล้วก็มีอื่นๆ เช่น Monkey’s Audio 
(นามสกุล .ape), WavPack (นามสกุล .wv), 
TTA, ATRAC Advanced Lossless, ALAC 
(นามสกุล .m4a), MPEG-4 SLS, MPEG-
4 ALS, MPEG-4 DST, Windows Media 
Audio Lossless (WMA Lossless), และ 
Shorten (SHN) 

3. แบบบีบอัด โดยการตัดทอนข้อมูลท่ีไม่
จ�าเป็นออก Lossy Compressed -- นี่ก็เยอะ
มาก พวกนี้ืถือว่าคุณภาพอาจจะต�่าที่สุด ยก

ตัวอย่าง Opus, MP3, Vorbis, Musepack, 
AAC, ATRAC และ Windows Media Audio 
Lossy (WMA lossy)

ส่วนไฟล์แบบใหม่สุดคือ MQA นั้น การ
ท�างานจะอยู่ในส่วนของ Lossy นะครับ แต่วิธี
การท�างานของเขาท�าให้คุณภาพเสียงที่ได้นั้น
ออกมาเป็น Lossless หรืออาจจะ Uncom-
pressed เลยก็ว่าได้

สรปุอกีที เอาทีเ่ห็นกันบ่อย ใช้กันเยอะคอื 
FLAC กับไฟล์ Hi-res, AAC ส�าหรับแฟนๆ 
Apple, และเอม็พ ี3 ส�าหรบัคนทัว่ๆไปละกนั
ครบั (ส่วน DSD จะเป็นไฟล์นามสกลุ DSF/DFF)

ค�ำถำม: Bluetooth เสียงดีพอไหม?

พอครับ ถ้าคุณต้องการฟังเพลงเป็น   
แบค็กราวน์ดไป ท�าโน่นนีไ่ป โดยมมีอืถอืตดิตวั                                        
ในระยะไม่ไกลมากจากตวัรบั คณุภาพทีไ่ด้นัน้ไม่
ได้ถึงกับเลิศ แต่ก็ไม่ได้เลวจนรับไม่ได้ หลาย
ต่อหลายครั้งผมยังเคยพบว่าผมอาศัยฟัง
เพลงจากบลูทูธในแต่ละวันมากที่สุดเลยก็ว่า
ได้ โดยเฉพาะพักหลังที่มีระบบบลูทูธ AptX ที่
ให้คุณภาพเสียงพอๆกับซีดีนั้นก็ดีเลยทีเดียว 
โดยเฉพาะหูฟังบลูทูธนี่ เป็นอะไรที่ท�าให้ชีวิต
สะดวกขึ้นเยอะแบบไม่น่าเชื่อครับ

แต่หากจะเอาจรงิเอาจงัเรือ่งคณุภาพเสยีง 
บลทูธูกค็งยงัไปไม่ถงึ อาจจะต้องรอการพฒันา
อีกสักพักครับ

ค�ำถำม: แหล่งโพรแกรมไหนเสียงดีที่สุด?

เถียงกันไม่จบหรอกครับ รักแบบไหน 
อยากเล่นแบบไหน เลือกแบบนั้นครับ 

ผมเองหลักๆผมเล่นหมด ผมฟังจูนเนอร์  
ตอนเช้าเข้าห้องน�า้, ฟังอนิเตอร์เนท็ เรดโิอ ตอน
นัง่ดืม่กาแฟ อ่านข่าว (จากมอืถอื) ในเวลาอาหาร
เช้า, พอขบัรถ ผมฟังซดีบ้ีาง วทิยบุ้าง หรอืบางที
ถ้าชัว่โมง 4G เหลอืเยอะ ผมกส็ตรมี Tidal ไปเข้า
บลทูธู ฟังตอนรถตดิๆกนัยาวๆ, ไปยมิอาศยัเนท็ 
ฟร ีผมสตรมีด ูNetflix ตอนคาดโิอฯ, พอกลบั
บ้าน ตอนเยน็หัวค�า่ ผมฟัง Apple Music ผ่าน
ทางคอมพวิเตอร์, พอเริม่ดกึๆผมฟังแผ่นเสยีง                      
สักสองสามแผ่น แล้วเข้านอน

ค�ำถำม: สดุท้ำย ต้องเลอืกเครือ่งเดยีว เล่นอะไรด?ี

บีบกันแบบนี้ ถ้าเริ่มต้นงบจ�ากัด ซื้อได้
เครื่องเดียว ในความเห็นของผม ณ นาทีนี้ 
ผมจะหาเน็ทเวิร์ค เพลเยอร์ ดีๆสักเครื่อง
ครับ มันครบแล้วที่จะให้ผมฟังเพลงได้ในแบบ
ทีผ่มต้องการ พอได้มา ผมจะสมคัร Tidal หรอื 
Spotify แล้วจากนั้นโลกแห่งการฟังเพลงก็จะ
เป็นของผมแบบไร้ขีดจ�ากัดครับ

จากนัน้พอมงีบเม้มเงนิภรรยามาได้อกีระยะ 
ผมถึงค่อยหาเครือ่งเล่นแผ่นเสียงมาเตมิเตม็ความ 
สนุทรย์ีและประณตีแบบ Slow Life ในชวีติ กบั
เสยีงในแบบอะนาลอ็ก ทีไ่พเราะไปอกีแบบครบั

มาถงึตรงนี ้ผมกค็งต้องสรปุกนัแล้วล่ะว่า 
เรื่องของการเลือกแหล่งโพรแกรมนั้น มันขึ้น
อยูก่บัไลฟ์สไตล์คนเราครบั ทกุแหล่งโพรแกรม      
ให้ความสขุทางเสยีงเพลงแก่เราได้หมดครบั อย่า
ไปเอาเป็นเอาตายกับมนัว่าโน่นนัน่นีต้่องแบบนีด้ี
ทีส่ดุอะไรแบบนัน้ ไม่งัน้เล่นกนัไม่สนกุครบั คอื
ความส�าคญัของการเล่นเครือ่งเสยีงคอื ความสขุ
ทีอ่ยูก่บัตวัเราครบั บางคนเล่นเครือ่งเสยีงเพราะ
เพือ่น เลือกไอ้นัน่ไอ้นีเ่พราะเห็นเพือ่นเล่น กท็�า
ตาม ทัง้ๆทีต่วัเองไม่ชอบ แบบนัน้เรยีกว่าหลง
ทางครับ ผมเห็นมาเยอะแล้ว เห็นเพื่อนเล่น                                                        
แผ่นเสยีง กเ็ล่นตาม ซือ้มนัไปไม่ให้อายเขา เสรจ็
แล้วไม่ชอบ ขีเ้กยีจเปลีย่นแผ่นอย่างโน้นอย่างนี ้ก็
เสียเงนิไปเปล่าๆ สุดท้ายไอ้เพือ่นนัน่หน่ะ มาเต๊าะ
ขอซือ้เครือ่งเราแบบถกูๆไปขายต่อก�าไรเหน็ๆ

ดังนั้น รักอะไร ชอบอะไร ถามตัวเองให้
แม่น ลองเล่นแล้วตอบค�าถามให้กับตัวเอง
อย่างไม่ต้องไปสนใจใครครับ เพราะเงินมัน
เป็นเงินของเรา
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Custom File

เ สี ย ง เ พ ล ง ส ต รี ม มิ ง ช า ย ท ะ เ ล
■ ‘Mr. Hires Man’

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านอีกครั้ง กลับ
มาพบกันในฉบับบสุดท้ายส่งท้ายปีกัน

แล้ว ช่วงที่ผมจัดท�าต้นฉบับอยู่นี้ก็เป็นช่วง
ใกล้งานราชพิธีเต็มทีแล้ว ใจหายมาก นั่งนับ

แต่ละวันที่ผ่านพ้นไป ระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา
เห็นประชาชนของพระองค์ท่าน ต่างก็ปฏิบัติ
ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ ทั้งการไว้ทุกข์ 
การต้ังใจท�าความดีต่างถวายเป็นพระราชกุศล 
เพ่ือพระองค์จะได้หมดห่วงว่าประชาชนชาว
ไทยต่างคนก็ไม่ลืมหน้าที่ของตนเอง เพื่อให้ 
ประเทศไทยเราได้ขับเคล่ือนต่อไป แม้ความ
เจริญต่างๆอาจจะเท่าเทียบกับอารยะประเทศ 
อื่นๆ แต่จงภูมิใจเถอะครับที่เกิดเป็นไทย อยู่
แบบวิถีไทย พอเพียงตามพระราชด�ารัสของ
พระองค์ท่าน

ฉบับนี้มาตามสัญญา ฉบับก่อนที่พาไป                                             
เยี่ยมชมโครงการงานติดตั้งของทีมงาน   
Custom Installation ของโคไน้ซ์ฯเรา ไกล-
ใกล้ ถ้าลูกค้าต้องการชื่นชอบในผลิตภัณฑ์เรา 
เราก็เดินทางไปติดตั้งให้หมดครับ และฉบับนี้
ก็ออกเดินทางไปไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
นี่เอง ขับรถยนต์ก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆ ถ้า
แวะนั่นแวะนี่ ก็มีสองชั่วโมงได้ ถ้าไม่เร่งรีบบึ่ง
รถไปกัน ผมพาท่านไปบางเสร่ ชลบุรี นี่เอง 
เป็นงานติดตั้งระบบเสียงในโรงแรมระดับ 
Luxury สี่ดาว อยู ่ถนนเลียบชายหาดบาง
เสร่เลย เข้าซอยจากถนนไปประมาณ 100 
เมตรเห็นจะได้ก็ถึง มีชื่อว่า Costa Village                                         

24

Life Entertainment

24 Custom File.indd   24 11/9/2560 BE   11:12 AM



Bangsaray ตัวรูปแบบอาคารโรงแรมเป็น
รูปแบบทันสมัย ชมรูปไปพร้อมๆกันได้ครับ 
มีระฆังใบใหญ่สามใบ ห้อยเด่น เป็นสง่า  
สะท้อนศิลปะการออกแบบ ภูมิสถาปัตย์ ได้ 
เป็นอย่างดี โครงการมีสองเฟส เฟสแรกที่
เปิดให้บริการแล้วมีจ�านวนห้องพัก 46 ห้อง

โครงการนี่ทางทีมงาน Custom เราได้ 
ติดตั้งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เรียกว่าใช้งานมา
เกือบจะครบหนึ่งปีแล้ว ในส่วนที่ทางเจ้าของ
โครงการต้องการให้มีเสียงเพลง ก็บริเวณ
ล็อบบีย์ ช้ัน 1 ส�าหรับแขกที่เข้ามาพักได้นั่ง
พักผ่อนหย่อนใจกันก่อน เมื่อท่านเดินมาถึง

เหนื่อยๆ และอีกส่วนคือ ชั้นที่ 8 ทั้งหมด 
ดาดฟ้าของโรงแรมนัน่เอง ทีเ่ป็นส่วนของสระ
ว่ายน�้า และสปอร์ตคลับส�าหรับออกก�าลังกาย     
โดยท่านเจ้าของโครงการเลือกผลิตภัณฑ์ของ 
Bluesound และล�าโพง Outdoor ของทาง 
Russound เรียกว่าทางเจ้าของโครงการเน้น
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คุณภาพเสียงแบบสุดๆนั่นเอง
ในชั้นที่หนึ่งนั้นถูกติดต้ังด้วย Bluesound 

POWERNODE แอมป์และเพลเยอร์ สตรมีมงิ                    
ในตวัเดยีวกนั และล�าโพงฝังฝ้าของ Russound 
เรียกว่าขับกล่อมตั้งแต่ล็อบบีย์มาถึงหน้า
ลิฟท์ทั้งชั้นกันเลย ทางเข้าก็โล่งไม่มีกระจก
ใดๆกั้น เรียกว่าทดสอบประสิทธิภาพความ 
คงทนของตัวล�าโพงกันเลย เนื่องจากอยู่ใกล้ 
ชายทะเลค่อนข้างมาก ห่างเพียง 100 เมตร
จากชายหาดเห็นจะได้ ท้าทายความเค็มของ
ไอทะเลกันทีเดียว เช่นกันในส่วนของชั้นที่ 
8 ก็ถูกขับขานเสียงเพลงจาก Bluesound 
POWERNODE เช่นกัน แต่เปลี่ยนมาใช้ 
ล�าโพง Outdoor แบบตู้แขวนของ Russound 
Model 5B55 ผสมผสานกับล�าโพงก้อนหิน

ของ Russound Model 5R82 เช่นกัน เพื่อ
ความรู้สึกกลมกลืนธรรมชาติแบบสุดๆ ทั้ง
การนั่งนอนบนเก้าอี้ชายหาด ริมสระน�้ามอง
เห็นววิทะเลไกลสดุลกูหลูกูตา ทีส่�าคญัคณุภาพ
เสียงนั้น ที่เข้าขั้นไฮ-ไฟเต็มรูปแบบ ที่ดีมา
จากต้นทางมาถึงปลายทางที่ตัวล�าโพง ล�าโพง
อย่างล�าโพงก้อนหนิ ในตลาดนัน้มหีลากหลาย
ยี่ห้อ หลายแบรนด์ แต่ถ้าท่านได้มาฟังล�าโพง
ของทาง Russound แล้วท่านสามารถที่จะ
เปรียบเทียบงานผลิตวัสดุภายนอกภายในตัว
ตู้ งานละเอียดเหมือนก้อนหินจริงๆ ไม่ใช่ดู
เหมือนก้อนพลาสติคแล้วเอาล�าโพงไปยัดใส่
ดื้อๆให้มีเสียงออกมาก็จบ ถ้ามาเจอตัวจริง
ท่านเองก็ตัดสินใจได้เลย 

ในงานสถาปนกิเมือ่กลางปีทีผ่่านมา เราก็
น�าไปโชว์ทุกปี เหล่าสถาปนิก ดีไซน์เนอร์ มา
เจอของจริงยังต้องร้องว้าวเมื่อได้ฟังเสียง ก็ไม่
รอช้าที่น�าไปใช้กับโครงการที่ตนออกแบบ ของ
แพงต้องแพงอย่างมีเหตุผล ไม่ได้แพงเพราะ
ยี่ห้อ แต่มีราคาสมเหตุ สมผลเพราะคุณภาพ
เนื้อๆนั่นเอง และไม่ได้ราคาแพงเว่อร์ๆแบบ
จับต้องไม่ได้ ซึ่งท่านเป็นลูกค้าของโคไน้ซ์ฯมา
นานน่าจะทราบกันดีครับ ว่าผลิตภัณฑ์จาก
บ้านทวาทศินนั้นทางผู้บริหารนั้น คัดแล้วคัด
อีก กว่าจะน�าสินค้ามาน�าเสนอท่านในแต่ละ
โพรดัคท์ เรียกว่าไว้วางใจกันได้มายาวนานถึง 
40 กว่าปีมาแล้ว ส่วนการติดตั้งของโครงการ
นี้ก็ไม่ได้ยากเย็นแต่ประการใด การเดินท่อ   
ร้อยสายนั้นก็ถูกบรรจงติดตั้งสวยงาม ไม่ได้ 
เดินสายเปลือยๆให้ตากแดดตากฝนบั่นทอน
อายุการใช้งานของตัวสายแน่นอน เพราะทาง  

เราได้เลือกใช้งานสายล�าโพงส�าหรับงานที่ใกล้ 
ชายทะเลโดยเฉพาะ เรยีกว่าหมดห่วงตลอดอายุ
การใช้งาน 

มาถึงการควบคุมการใช้งานก็ง่ายดาย
สุดๆ พนักงานก็เปิดแอพ BluOS บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในส่วนของออฟฟิศ เลือกเปิด
เพลงได้ตามต้องการจะเร่งลด ระดับเสียงก็ท�า 
ได้หมด ฟังต่างกัน หรือเหมือนกันแต่ละโซน 
แค่คลกิเลอืกในคอมพวิเตอร์ได้เลย หรอืจะเปิด
จากแอพบนสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นกัน ยิ่งเลือก
ฟังบริการสตรีมมิงอย่าง TuneIn ใน BluOS 
สารพัดหลากแนว คุณภาพเสียงจาก TuneIn 
ก็ไม่ได้ขี้เหร่เลย บางสถานีผมเห็นปล่อยมาที่
บิทเรท 256K เลยทีเดียว 

ช่วงวันหยุดพักผ่อนลองวีคเอ็นด์หรือช่วง
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แต่ที่ผมอยากเห็นคือ ราคาค่าบริการที่ถูกลง
บ้างอาจจะเหลือ 199 บาทต่อเดือน ไม่รู้จะ
มีโอกาสเห็นราคานั้นไหม แต่ก็เข้าใจหัวอก                      
ผู ้ให้บริการนะครับ คือทุกอย่างมันจะเป็น
คล้ายๆห่วงโซ่ ถูกส่งต่อไปทอดๆถึงมือศิลปิน
รายได้ที่ได้อาจจะน้อยนิด แต่ดีกว่าเราไปส่ง
เสริมตลาดละเมิดลิขสิทธ์ิกัน ซึ่งผมมองว่า
ราคาจะเป็นตัวก�าหนดอนาคตได้ดีเลย

ราคาสูงเกินไปคนก็ใช ้บริการกันน้อย 
ต้นทุนก็สูงขึ้น สุดท้ายก็อยู ่ที่ใครสายป่าน
ยาวจะอยู ่กันได้นานไหม โอกาสที่จะไปดึง
คนที่ใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ ให้มาใช้ก็น้อย
ลงอีก แต่ผมก็เชื่อว่าลึกๆการแข่งขันเรื่อง
ราคาให้ดึงดูดผู ้ใช้งานน่าจะเกิดขึ้นบ้างล่ะ 
เพราะการฟังเพลงแบบสตรีมมิงนั้น สะดวก
สบาย คุณภาพก็มาถึงระดับ Studio Master 
ซึ่งสมัยก่อนอาจเป็นเรื่องเพ้อฝัน แต่ปัจจุบัน
มาถึงแล้ว ฮาร์ดแวร์ที่มารองรับจุดนี้ต่าง
ก็พัฒนาไม่หยุดยั้ง ยกตัวอย่างแอมป์ดิจิทัล 
เมื่อสักสิบปีก่อนใครได้ฟังก็ร้องยี้ ราคาแพง
ด้วย มาถึงยุคปัจจุบัน คุณภาพเสียงเนื้อๆ 
ราคาก็ถูกลงมาก มีการพัฒนาชิพรุ ่นใหม่ๆ 
คุณภาพเสียงฉีกตัวมาจากแอมป์อะนาล็อก
สบายๆ ด้วยแบนด์วิดที่กว้างสามารถรองรับ
เพลงไฮ-เรสได้สบายๆ

เช่นเคยปลายปีทางโคไน้ซ์ฯเราก็มีงาน 
Open House & Happy Day ลดราคาพิเศษ
ประจ�าปี รายละเอียดติดตามได้ใน LE ฉบับ
นี้ครับ ของใหม่ ของมีต�าหนิ ตัวโชว์ ก็มา
เลือกกันในงาน Open House ที่ บ้ า น 
ท ว า ท ศ ิน ซอยมหาวทิยาลยัหอการค้า ใครมี
ข้อสงสัยอะไร ก็แวะมาเจอกันได้ครับ

ก่อนจากกันฉบับนี้ก็เป็นธรรมเนียมเช่น
ทกุปี ในโอกาสทีปี่พ.ศ.2560  ทีก่�าลงัจะผ่านไป 
กระผมก็ขอให้ท่านผู้อ่านทุกๆท่าน มีสุขภาพ
แข็งแรงกัน คิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนากัน 
แล้วพบกันอกีทปีีหน้าฟ้าใหม่พ.ศ.2561 นะครบั

กราบสวัสดี _/\_   

ปลายปี อากาศก�าลังดี จะไม่ได้หนาวเย็นแบบ
ขึ้นภูเขา ลองหาโอกาสมาพักผ่อนหย่อนใจกัน
ได้นะครับ ผมรับประกันบรรยากาศชาดหาด
บางเสร่ไม่แพ้ชายหาดช่ือดังที่ต่างๆแน่นอน
ครบั ราคาอาหารแถวนัน้ กไ็ม่ได้แพงหฉูี ่เรยีก
ว่าราคาทั่วไป หรือเช้าๆก็มีตลาดใกล้ๆถ้าท่าน
อยากทานอะไรแบบชาวบ้านทั่วไปก็แว้บออก
มา ระยะไม่ถงึกโิลเหน็จะได้ อาหารทะเลกส็ดๆ
จากสพานปลาเลยกม็คีรบั เลอืกทานกนัได้ตาม
อัธยาศัย ตามงบประมาณกระเป๋าเรา ไหงวก
มาเรื่องกินจนได้ 555 ไว้มีโอกาสได้ไปที่ต่างๆ
จะน�ามาแชร์กันบ้างครับ 

เร็วๆนี้ท่านที่มองหาระบบเสียงที่ใช้งาน
โรงแรม หรือร้านอาหาร หรือระบบที่ต้องการ
ระยะการเดินสายไกลๆระดับ 200-300 เมตร

นั้น จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Russound มาจัด
จ�าหน่าย ซึง่ผมมโีอกาสได้ทดลองแล้วคณุภาพ
เสียงดีเลย ใช้งานแบ็คกราวน์ด มิวสิค นี่ จัด
ว่าแจ่มเลยล่ะ ไว้ตัวสินค้าผ่านขั้นตอนต่างๆ
เรียบร้อยแล้ว จะมาน�าเสนอให้แก่ทุกท่าน
ที่ติดตามกัน ได้ทราบรายละเอียดก่อนใคร   
เช่นเคยครับ 

อีกเรื่องที่น�ามาฝากกันเกี่ยวกับวงการ
ผู้บริการเพลงสตรีมมิง ที่ผมน�าเรื่องราวของ 
Spotify มาน�าเสนอนั้นใน LE ฉบับที่ผ่าน
มา แล้วเกริ่นเรื่องราวไปมากมาย รวมไปถึง  
การให้บริการสตรีมมิงแบบไฮ-เรส ว่าจะมีเจ้า
ไหนมาเปิดให้บริการอีกไหมหนอ แล้วก็มีข่าว
ว่า ทาง Dreezer เตรียมเปิดให้บริการ MQA 
สตรีมมิงบ้างเช่นกัน นับเป็นข่าวดีเลยครับ 
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TestReports

ระบบเสียงเพื่อการเล่นเพลงแบบไร้สายที่
ได้รวมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในหนึ่งเดียว

เครือ่งนี ้คอื Bluesound PULSE 2 เป็นเครือ่ง
ทีไ่ด้ผนวกรวมเอาไว้ทัง้แอมปลไิฟเออร์คณุภาพ
สงู ล�าโพงทีใ่หน้�้าเสียงอนัยิง่ใหญ่ ทีไ่ด้รวมเอา
ไว้ในโครงสร้างเครื่องส�าหรับการเล่นเพลง
แบบ Streaming ชิน้เดยีว ทีอ่อกแบบมาอย่าง
ร่วมสมัย ที่นอกจากจะไม่สร้างปัญหาเรื่องการ

B l u e s o u n d  P U L S E  2
A l l - i n - O n e  S t r e a m i n g  M u s i c  S y s t e m
จาก Secrets of Home Theatre and High Fidelity

โดย Chris Eberle/May 2017

  ■ แปลโดย พิพัฒน

ติดตั้ง และการเชื่อมต่อสายต่างๆด้วยการ                                                   
ใช้งานผ่านเครือข่าย Wi-Fi แล้ว ยังท�าให้บ้าน
อบอวลไปด้วยลมหายใจของเสียงเพลงอย่าง
อบอุ่นอีกด้วย

สะดวกด้วยการใช้งานแอพพลเิคชนั BluOS 
มนัช่วยให้เข้าถึงสถานวิีทยอุนิเตอร์เนท็ทีม่นีบั
หมื่นๆ สถานีได้อย่างสะดวก ช่วยให้สามารถ
ดงึเพลงทีเ่กบ็เอาไว้ในเซร์ิฟเวอร์มาฟังได้อย่าง                                             

ง่ายดาย รวมทัง้ยงัเอือ้ให้เล่นเพลงจากอปุกรณ์ 
อื่นๆผ่าน Bluetooth ได้อีกด้วย

ที่ส�าคัญคือทุกวันนี้มีอุปกรณ์ประเภทนี้
น้อยมากทีส่ามารถรองรบัไฟล์ MQA ได้ โดยที่
ในจ�านวนน้อยกว่าน้อยนั้น มีเจ้าเครื่องนี้รวม
อยู่ด้วยที่ให้เล่น MQA ได้

และเมื่อรวมกับความโดดเด่นของภาค
ขยายเสียงที่เป็นแบบคุณภาพสูงอย่าง Direct 
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กับ iPod เพียงแต่ไม่ต้องพกพา แค่ตั้งวางมัน
เอาไว้ตรงไหนก็ได้ภายในบ้าน จากนั้นก็เช่ือม
ต่อเข้ากับเครือข่ายไว-ไฟที่ใช้อยู่ แล้วเพียงแค่
เสี้ยววินาทีคุณก็สามารถเล่นเพลงที่ต้องการ
ฟังได้อย่างสะดวก รวดเรว็ โดยทีไ่ม่มใีดให้ต้อง
วุ่นวายมากไปกว่านั้น ส�าหรับผมแล้ว, ตอนนี้
ใคร่รู้เพียงว่า PULSE 2 มันทิ้งห่างคู่แข่งไป
ไกลแค่ไหนแล้ว-เรามาดูกัน--

โดยภาพลกัษณ์โดยรวมของมนัแล้วอาจจะ
ถูกเหมารวมเอาได้ง่ายๆว่าเป็นพวก ‘ล�าโพง
ไร้สาย’ แต่หากใครเรียกมันเช่นนั้นก็ออกจะ
เป็นการหมิ่น Bluesound PULSE 2 อยู่ไม่
น้อย เพราะจะเป็นการถูกต้องและชัดเจน
มากกว่าด้วยการเรียกมันว่า ‘ระบบเล่นเพลง
แบบสตรีมมิงในเครื่องเดียว’ เพราะค�าว่า All-
in-One Streaming Music System นั้นคือ
กุญแจส�าคัญ เพราะมันเป็นการบอกให้รู้ว่าใน
กล่องเดียวที่เห็นนั้น มันมีองค์ประกอบอ่ืนใด
มากกว่าหนึ่งอย่างแน่นอน และนั้นแหละคือ
สิ่งที่ PULSE 2 เป็น

เพราะมันเป็นอินติเกรตเตด แอมป์ แบบ 
Direct Digital 3-Channel ร่วมด้วยชุดตัวขับ
เสยีงหรอืไดรเวอร์อกีสองตวั อกีทัง้ยงัผนวกสบั-
วูฟเฟอร์เอาไว้ด้วย แถมยังมีเครื่องเล่นเพลง
แบบสตรีมมิงอีก คืออะไรก็ตามที่คุณต้องการ
จะเล่นเพลงมันได้รวมอยู่ใน PULSE 2 แล้ว

อ้อ, สิ่งที่คุณต้องเพิ่มเข้ามาอีกเพียงอย่าง
เดียว ก็คือเครือข่ายอินเตอร์เน็ทนั่นเอง

ผมได้เคยพดูถงึรายละเอยีดของเทคโนโลยี
ไดเร็คท์ ดิจิทัล แอมป์ ไปบ้างแล้ว เมื่อคราว

การออกแบบ

การออกแบบให้มีความสะดวก สบาย ใน
การใช้งานของผู้บริโภค ดูเหมือนจะเป็นส่ิงที่
ผู้ผลิตเครื่องเสียงทุกรายมีความพยายามมา
อย่างต่อเน่ือง ยุคสมัยของแผ่นเสียงและเทป
ดูเหมือนจะผ่านไปไม่นาน และผมยังจ�าได้ดี
ถึงคร้ังแรกที่คอมแพ็คท์ ดิสค์ เข้ามาตีตลาด
ในทศวรรษท่ี 80 ซึ่งนั้นมันท�าให้เราท่านต่าง
ประหลาดใจยิ่งกับการเล่นแผ่นขนาดกะทัดรัด 
มันวาว ที่ให้ความสะดวกอย่างเหลือล้น

ต้องขอขอบคณุ Steve Job ในการรงัสรรค์  
iPod ข้ึนมา ที่ท�าให้ทุกวันนี้เราสามารถเล่น
เพลงได้โดยทีม่พิกัต้องสมัผสัสือ่เพลงทีม่รีปูแบบ                                                                      
ทางกายภาพแต่อย่างใด

คอืไม่ต้องมแีผ่นเหมอืนอย่างไวนลิ หรอืซดีี 
รวมทั้งไม่ต้องมีม้วนเส้นเทปในรูปแบบต่างๆ
อย่างรีล หรือคาสเส็ทท์ อีกต่อไปแล้ว

เพราะมันท�าให้เราไม่ต้องไปเสียเวลากับ
การน�าแผ่นเข้าออก หรอืเปลีย่นม้วนเทป ด้วย
เวลาน้ีเราเพียงแต่ดูหน้าจออย่างสมาร์ทโฟน 
หรือแท็บเล็ท แล้วก็เข้าไปสไลด์เพื่อเลือกและ
เล่นเพลงทีต้่องการฟังได้ในทนัท ีจากนัน้เสยีง
เพลง เสียงดนตรี ก็ไหลลื่นเข้าไปยังหูฟังที่เรา
ก�าลังสวมใส่อยู่ หรือแม้แต่ตรงไปยังล�าโพงที่
แขวนเอาไว้ ณ จุดใดจุดหนึ่งภายในบ้าน แล้ว
ส่งความไพเราะออกมาให้เราสัมผัสได้ในเวลา
อันรวดเร็ว

และ Bluesound PULSE 2 มันก็ความ
สะดวกในการเข้าถึงเพลงได้ง่ายๆ เหมือน

Digital Amplifier ด้วยแล้วล่ะก้อ หมดความ
กังวลเรื่องคุณภาพเสียงไปได้เลย

จุดเด่น

• สะดวกด้วยการเป็นเครือ่งเล่นเพลงไร้สาย                                                                                 
แบบครบวงจรในหนึ่งเดียว

• รวมล�าโพง แอมปลิไฟเออร์ และเครื่อง
เล่นสตรีมมิง ไว้ในเครื่องเดียว

• เรยีบหร ูดดู ีเข้ากบัทกุรปูแบบการตกแต่ง                                                           
ภายในบ้าน

• มีให้เลือกทั้งสีขาว และสีด�า
• ควบคุมการท�างานผ่าน BluOS ที่เอ้ือ

ความสะดวกในการใช้งานกับล�าโพงรุ่นอ่ืนๆ 
ของ Bluesound และเครื่องเสียง NAD บาง
รุ่นได้อย่างสะดวก

• รองรับไฟล์คุณภาพสูงท่ีเป็น Hi-res 
อย่าง MQA

• สตรมีผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนท็, มเีดยี 
เซร์ิฟเวอร์ และอปุกรณ์พกพาได้อย่างคล่องตวั

• ควบคุมการท�างานผ่านสมาร์ทโฟน, 
แท็บเล็ท และชุดพีซี ด้วย BluOS แอพ ได้ทั้ง
ระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Mac OS X 
และ PC

เกริ่นน�า

ก่อนหน้านี้ผมได้รับเครื่อง NAD M32 
Direct Digital Amplifier มาเพื่อท�าการรีวิว 
พร้อมๆกับ Bluesound PULSE 2 ที่เป็น
เครื่องเล่นเพลงแบบสตรีมมิงท่ีรวมทุกอย่าง
ไว้ในหนึ่งเดียว ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะรวม
การวิพากษ์ วิจารณ์ เครื่องทั้งสองเอาไว้ใน
รีวิวชิ้นเดียว ทว่า, ผมค้นพบความน่าสนใจ
ในตัว Bluesound PULSE 2 ได้ในเวลาอัน
รวดเร็ว และคิดว่ามันน่าจะมีบทความเฉพาะ
ที่เป็นการรีวิวตัวเองโดดๆ จะเป็นการดีกว่า 
ทั้งสองแบรนด์ต่างก็อยู ่ภายใต้ร่มเงาของ 
Lenbrook Group ซึ่งนั้น, เป็นเรื่องที่ดียิ่งใน
การทีท่ัง้คูต่่างจะช่วยกนัพฒันาผลติภณัฑ์ ด้วย
การน�าความเป็นสุดยอดของคุณภาพเสียง             
ในระดับที่เป็นความปรารถนาของออดิโอไฟล์  
มาผนวกรวมเข้ากับการใช้งานที่แสนสะดวก 
และคล่องตัว 

ซึ่งจะว่าไป, MAD M32 ท่ีมาพร้อมโมดูล 
BluOS สามารถยืนยันในสิ่งที่กล่าวนั้นได้เป็น
อย่างด ีในขณะที ่PULSE 2 ดจูะมอีะไรทีใ่ห้ได้ 
มากกว่านั้นอีก
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ที่รีวิว NAD M32 โดยพื้นฐานแล้วข้อมูล
สัญญาณขาเข้าทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบของ
ดิจิทัล จนกว่าจะมีเสียงออกมาจากล�าโพง แม้ 
กระทั่งการควบคุมระดับความดังเสียง ตลอด
จนการปรับแต่งภาคโทน คอนโทรล ก็อยู่ใน
การใช้งานผ่านซอฟท์แวร์ มิใช่กระท�าผ่านปุม
ลูกบิดบนแผงหน้าปัดแบบอะนาล็อก ซึ่งด้วย
วิธีนี้นอกจากจะช่วยลดความผิดเพี้ยนแล้ว ยัง
สามารถให้เข้าถึงรายละเอียดต่างๆด้วยความ
เที่ยงตรงได้อย่างเป็นธรรมชาติมากกว่า ซึ่ง
กับการเล่นเพลงแบบสตรีมมิงแล้ว การปรับ
แต่งผ่านซอฟท์แวร์มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและ   
เหมาะสมมาก 

ทางด้านระบบล�าโพงนัน้มนัใช้ชดุไดรเวอร์  
ขนาด 2.75 นิ้ว, สองตัว ท�าหน้าที่ขับเสียงใน
ย่านความถี่กลาง/แหลม และใช้วูฟเฟอร์ขนาด 
5.25 นิว้, แบบโคนอกีหนึง่ตวั ท�าหน้าทีใ่ห้เสยีง                                               
ในย่านความถี่ต�่า และถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ระบุ
จุดตัดความถี่มาให้ทราบ แต่มันก็สามารถ
ท�างานลงไปได้ที่ย่านความถี่ต�่าลึกถึงระดับ 45 
เฮทิซ์ ซึง่อาจจะดวู่ามนัลงไปไม่ได้ต�า่ลกึมากนกั 
แต่ในความเป็นจรงิแล้วขณะท�างานมนัให้เสยีง
เบสส์ทีเ่ยีย่มมากไม่ว่าจะฟังกบัดนตรรีอ็ค หรอื
ฟังจากดนตรคีลาสสคิกต็าม เพราะไม่ว่าจะเป็น
ในแง่ของช่วงไดนามิคเสียง หรือช่วงการตอบ
สนองความถีน่ัน้ ฟังแล้วสมัผสัได้ถงึความยอด
เยี่ยมอย่างน่าประหลาดใจ ด้วยมันสามารถให้ 
ออกมาได้กว้างมาก

การเล่นผ่าน BluOS มันก็เช่นเดียวกับ
ที่ผมเคยใช้มันใน NAD M32 เพียงเชื่อมต่อ            
มันเข้ากับเครือข่ายไว-ไฟในบ้าน มันก็ช่วยให้ 
เข้าถึงสถานีวิทยุอินเตอร์เน็ทได้อย่างรวดเร็ว 
หรอืจะเรยีกเพลงทีม่เีกบ็ไว้ในเซร์ิฟเวอร์มาเล่น 
ก็สามารถท�าได้อย่างสะดวก หรือจะใช้บริการ 
สตรมีมงิ ออนไลน์ ทีเ่ป็นสมาชกิอยู ่กท็�าได้ง่าย 
อยากจะฟังเพลงที่มีในสมาร์ทโฟน หรือที่เก็บ
เอาไว้ในแทบ็เลท็ กเ็ล่นผ่านระบบบลทููธได้ทันที 

นอกจากนี้, หากคุณผนวก Bluesound 
VAULT 2 เข้ามาในระบบเครือข่ายเดียวกัน
ด้วย นัน่กห็มายความว่าคณุมฮีาร์ดดสิค์ความจุ 
2TB ในตัว อีกทั้งยังมีเครื่องเล่นซีดีที่สามารถ 
Rip เพลงจากแผ่นเก็บไว้เพื่อน�าไฟล์เพลงมา
เล่น โดยที่มิพักต้องใส่แผ่นอีกต่อไปได้อย่าง
ง่ายๆ อีกด้วย

PULSE 2 มีโครงสร ้างลักษณะการ
ออกแบบ และการใช้วสัด ุทีด่แีละเปยมไปด้วย

คุณภาพ รวมทั้งมีความพิถีพิถันประณีตใน
การประกอบ แผงหน้าที่เป็นตะแกรงโลหะซึ่ง
ปดบงัไดรเวอร์เอาไว้ข้างหลังนัน้ มนัไม่ได้เป็น
อปุสรรคในการกระจายเสยีง หรอืก่อให้เกดิสสีนั
ในน�า้เสยีงแต่อย่างใด ผมสามารถสมัผสัได้ถงึ 
รายละเอียดที่ย่านความถี่สูงๆได้อย่างชัดเจน 
และเปยมไปด้วยความถูกต้องอย่างแท้จริง

แผงควบคุมการท�างานที่ด ้านบนถูก
ออกแบบและจัดวางเอาไว้อย่างเหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม, ไม่ว่าผมหรือใครก็คงไม่ได้ใช้ 
งานมนัมากนกั เพราะเราน่าจะควบคมุการท�า
งานทกุๆอย่าง ผ่านสมาร์ทโฟน หรอืแทบ็เลท็ 
ได้อย่างคล่องตัวและสะดวกกว่า อีกทั้งหากจะ
ตัง้วางมนับนชัน้ทีค่่อนข้างสูง ก็มพิกัต้องกังวัล
ว่าจะไม่รู้ถึงสานะการท�างานของมัน เพราะไฟ 
สีแดง เขียว หรือน�้าเงิน ที่แผงหน้าจะช่วยให้ 
คุณเห็นได้อย่างชัดเจน ว่ามันอยู่ในสถานะใด 
ซึง่การกระพรบิและตดิสว่างของสไีฟแต่ละดวง
นั้น ในคู่มือการใช้งานก็บอกให้รู้ได้ชัดเจนอยู่
แล้ว เป็นต้นว่าถ้าคุณเห็นไฟสีน�้าเงินติดสว่าง 
จ้า นั้นหมายความว่ามันพร้อมจะ
เล่นเพลงให้ คุณฟังแล้ว

อีกทั้งไม่ต ้องมองหารีโมท 
คอนโทรล เพราะมันไม่มีมาให้
ในกล่องด้วย ด้วยทุกสถานะการ
ท�างานและการเข้าถึงฟังค์ชัน                          
ต่างๆ ผมสามารถท�าผ่าน BluOS 
แอพที่อยู ่ในสมาร์ทโฟนของผม
อยู่แล้ว

ท่ีแผงหลังมีช ่องเสียบต ่อ
ต่างๆท่ีเอื้อความสะดวกพอควร 
อาท ิช่องเสียบสาย Ethernet, ช่อง
เสียบ Mini Jack Input ส�าหรับ
ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ภายนอก รวม
ทั้งยังมีพอร์ทยูเอสบีมาตรฐาน 
ส�าหรบัใช้กบัอปุกรณ์จดัเกบ็หน่วย
ความจ�าแบบพกพา เช่น Thumb  
Drive และให้น�าชุดหูฟังมาต่อใช้ 
เพือ่การฟังทีเ่ป็นส่วนตวัได้อกีด้วย

การเซ็ท-อัพ

การเซท็-อพันัน้สะดวกและใช้                                           
เวลาไม่มากนาที ที่ต้องท�าอย่าง
เป็นส�าคัญก็คือเสียบสายไฟเอซี                                          
ของ PULSE 2 เข้ากับปลั๊กไฟ
ที่ผนังห้อง แค่นั้นเอง จากนั้น

มันก็จะเข้าสู่โหมด Hotspot ให้ดาวน์โหลด
แอพมาเก็บไว้ในสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ท 
แล้วก็เปดเพื่อเข้าสู ่เครือข่าย ซึ่งที่หน้าจอ
จะมีรายชื่อเครือข่ายไว-ไฟให้เห็น ก็เลือก
เครือข ่ายของคุณ จากนั้นกลับไปที่แอพ 
BluOS อีกครั้ง แล้วท�าตามค�าแนะน�าใน
การเซ็ท-อัพ ในกรณีของผมซึ่งมีแอพน้ีอยู่ใน                                                
สมาร์ทโฟนแล้ว ก็เพียงแต่เข้าไปอัพเดท
เฟร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นเอง ซ่ึง
มันใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง

จากนั้นไฟแสดงสถานะที่แผงหน้าปัดก็ติด
สว่างเป็นสีน�้าเงินเข้ม นั้นหมายความว่าผม
พร้อมทีจ่ะเข้าสูค่วามบนัเทงิเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว

ส�าหรับใครที่เป็นกังวลเรื่องการปรับแต่ง
ต่างๆ โดยเฉพาะกับภาคโทน คอนโทรล และ
ระดับความดังเสียง ที่แอพมีหน้าตาเพื่อการนี้
ให้โดยเฉพาะ คณุสามารถเข้าไปเลอืกปรบัแต่ง              
หรือตั้งค่าต่างๆเอาไว้ได้ก่อน ส�าหรับผมเอง
หลังจากที่เคยใช้ฟังค์ชันนี้มาแล้ว และพอใจ
กับค่าต่างๆที่ตั้งเอาไว้ ผมก็ตั้งสถานะของมัน
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เทียบเคียงกับเสียงที่ผมเคยได้สัมผัสจาก 
NAD M32 ก่อนหน้านั้นได้เลย ต้องไม่ลืมว่า
มันได้ใช้เทคโนโลยี Direct Digital Amplifier 
แบบเดียวกัน ซึ่งผมไม่เคยได้ฟังเครื่องอื่นใดที่
สามารถเทียบเคียงกันได้ง่ายๆเช่นนี้มาก่อน 
กล่าวสั้นๆ PULSE 2 มันก็มีความโดดเด่น                                              
เช่นเดียวกับ M32 แม้ว่าทั้งคู่จะมีราคาที่แตก
ต่างกัน แต่มันกลับมีความโดดเด่นอย่าง
ชดัเจนแบบเดยีวกันอย่างทีไ่ม่เคยสัมผสัได้จาก
เคร่ืองอ่ืนใดมาก่อนเลย

ไม่ต ้องสงสัยเลยว่าทั้งคู ่จะมีค ่าความ
เพ้ียนท่ีต�่ามากๆคือมีค่า THD เพียง 0.005% 
จากการท�างานเต็มก�าลังขับที่ 80 วัตต์/ข้าง 
น้ันหมายถึงว่าผมสามารถเล่นที่ระดับความ
ดังใดก็ได้ที่พอใจ โดยมิพักต้องเป็นกังวลแต่
อย่างใดเลย เพราะในความเป็นจริงแล้วเมื่อ
ใดก็ตามที่เราเพิ่มระดับความดังเสียงมาก
ข้ึน มันก็ง่ายต่อการที่จะได้ยินความไม่ถูก
ต้องหรือเสียงที่ ผิดเพี้ยนไป แต่ PULSE 2 
สามารถแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่โดยมิมีใด
ให้ต้องลังเลเลย

เมือ่ผมพดูว่า M32 มคีวามโดดเด่น นัน้ผม
หมายความว่าทัง้คูใ่ห้สุ้มเสียงทีค่ล้ายกันมากใน
ขอบเขตแคบๆ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าตัวล�าโพงมัน
มีขนาดเล็ก และมีระยะการฟังที่ใกล้กว่า เมื่อ
เทียบกับปกติที่ผมฟังจากล�าโพงตั้งพื้นขนาด
ใหญ่ แน่นอนเมือ่เทยีบกัน PULSE 2 อาจจะมี
ปัญหาอยู่บ้างในการที่จะให้เสียงดนตรีออกมา
ได้ไม่เต็มห้อง และแม้ว่าเรื่องของไดนามิคกับ
การให้เสยีงในย่านความถีต่�า่ๆออกมาได้อย่าง

ต�า่ลกึ จะขึน้อยูก่บัขนาดตูเ้ป็นส�าคญั ผมกไ็ม่มี
ข้อสงสยัใดเลยในการท�างานของ PULSE 2 ท่ี
ลงไปได้ถึงระดับ 45 เฮิทซ์

ส่ิงหนึ่งที่ล�าโพงลักษณะนี้มักจะมีปัญหาก็
คอืความสามารถในการกระจายเสยีงทีถ่กูต้อง 
แต่นั้นไม่ใช่ปัญหาส�าหรับ PULSE 2 เพราะ 
ผมเพียงตั้งวางมันสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย ให้ 
ล�าโพงอยู่ในแนวกับการฟัง จากนั้นก็ลองเดิน 
ฟังไปมารอบๆห้อง พบว่ามนัให้เสยีงออกมาได้ 
อย่างถูกต้อง น่าฟัง ทั้งจากคล่ืนเสียงในแนว 
ตัง้ และแนวนอน การกระจายเสยีงให้สมัผสัได้ 
ถงึความเทีย่งตรง อย่างไรกต็ามการตัง้วางมนั
ห่าง หรือใกล้ ผนังหลังมากเกินไป ก็มีอิทธิพล 
ต่อลักษณะเสียงเป็นส�าคัญเช่นกัน ในการใช้ 
งานจรงิคณุควรลองขยบัต�าแหน่งมนัด ูเพือ่ให้ 
ได้เสียงที่คุณพอใจที่สุด

ใน BluOS ผมสามารถค้นพบการให้บรกิาร
เพลงแบบสตรีมมิงนับป็นหมื่นๆแสนๆเพลง 
จากให้ผู้บริการต่างๆที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลย บาง
แห่งให้บริการงานดนตรีคลาสสิคที่มีคุณภาพ 
สูงมากๆ ผมสามารถเลือกฟังงานเชมเบอร์  
มิวสิค ที่ชื่นชอบได้อย่างอิ่มเอม นอกจากนั้น
แล้วยังมีผู้ให้บริการงานดนตรีในแนวอื่นๆอีก
มากมาย หลายหลาก ที่ล้วนแล้วแต่เป็นแบบ
คุณภาพสูงทั้งสิ้น ซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึง
และมีส่วนร่วมในงานดนตรีที่ชื่นชอบเหล่านั้น
ได้โดยง่าย และมันก็ไม่ง่ายเลยที่จะท�าให้เลิก
ฟังเหมือนอย่างที่ผมก�าลังเป็นอยู่ 

คอืได้ฟังแล้วกย็งัอยากทีจ่ะฟังต่อไปไม่รูจ้บ                                          
นั่นเอง

ให้เป็นค่าเริม่ต้น หรอื Default แล้วจากนัน้ทกุ
ครั้งไม่ว่าผมจะใช้เครื่องอะไรผ่านแอพ BluOS 
ก็มิพักต้องเป็นกังวลเรื่องนี้เลย

วธีิทีง่่ายทีส่ดุส�าหรบัการเริม่ต้นกบั PULSE 2 
กค็อื เข้าไปลงทะเบยีนกบัสถานวีทิยอุนิเตอร์เนท็   
อย่าง Radio Paradise ก็มีอยู่ในแอพน้ีแล้ว 
ท�าให้ไม่ต้องเสยีเวลาลอ็ค-อนิในการเข้าถงึมนั 
เช่นดียวกับพวกสถานีเพลงดีๆที่ให้บริการฟรี
หลายๆแห่ง เช่น iHeartRadio กส็ามารถเข้าถงึ
ได้เลย ผมเสนอให้คณุลองเข้าถงึสถานท้ีองถิน่ที่
คณุอาศยัอยูด่ ูคณุอาจจะพบอะไรดีๆ แบบฟรีๆ
อย่างผมกไ็ด้ เพราะทีผ่มอยูใ่น Orlando นัน้ ผม
พบสถานดีนตรหีลากแนว หลายประเภท ทีล้่วน
แล้วแต่น่าฟังเต็มไปหมด

อย่างไรกต็าม, คณุภาพเสยีงของแต่ละสถานี
แต่ละแห่งกแ็ตกต่างกนัไป และขึน้อยูก่บับรกิาร
ที่คุณเลือกด้วย เห็นได้ชัดว่าพวกให้บริการ                                                                
ระดับพรีเมียมอย่างเช่น Tidal ที่มีการบีบอัด                                             
ข้อมูลไม่มากนัก มักจะให้คุณภาพเสียงที่ดี
กว่า แต่มันก็สมควรจ่ายมิใช่หรือ เพราะมัน
จะคุ ้มค่ามากกับการได้รับรู ้ถึงประสิทธิภาพ
อันยอดเยี่ยมของ PULSE 2 และสัมผัสได้ถึง               
คุณภาพเสียงชั้นเลิศที่มันให้ออกมา ไม่ว่า
จะฟังจากสถานีพรีเมียม หรือผู้ให้บริการฟรี                       
สตรีมมิงก็ตาม

การใชงาน

คุณภาพและความถูกต้อง เที่ยงตรง ของ
เสียงในการเล่นแบบสตรีมมิงนั้น ขึ้นอยู่กับ
ต้นฉบับที่บันทึกมาเป็นส�าคัญ เช่นการน�า
ต้นฉบับที่ไม่มีคุณภาพมาท�าการแปลงเป็น
ไฟล์ ทีไ่ม่ว่าจะใช้การแปลงด้วยคณุภาพสงูเพยีง
ใด หรือแม้แต่ปลอดการบีบอัดข้อมูลก็ตาม 
คุณภาพเสียงที่ได้มันก็ยังคงแย่อยู่ดี ผมพบ
ความเป็นจรงินีจ้ากการฟังงานดนตรคีลาสสคิ
จากสถานวีทิยอุนิเตอร์เนท็หลายต่อหลายแห่ง 
ที่เป็นสถานีดนตรีคลาสสิคโดยเฉพาะ พบว่า
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานดนตนรีที่บันทึกมา
จากการบรรเลงสดของฝังยุโรป ที่ฟังแล้วพบ
ว่าบ่อยครั้งเหมือนพวกเขาไปวางไมโครโฟน
เอาไว้ที่ด้านหลังของฮอลล์ และอยู่ด้านหลัง
ของวงด้วย

ผมสัมผัสได้ถึงความยอดเยี่ยมของเสียง
จากประสิทธิภาพของ PULSE 2 ด้วยฟังจาก
การสตรีมมิงงานดนตรีช้ินเล็กๆ เช่น วง
สตริง ควอร์เท็ท หรือไม่ก็กีตาร์ ทริโอ มัน
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ฟงกับ MQA

ในช่วงท้ายๆที่ผมลองเล่น PULSE 2 ผม
กไ็ด้รบัแจ้งจากทาง Bluesound ว่าอย่าลมืลอง
เล่นการสตรีมมิงไฟล์ MQA: Master Quality 
Authenticated ผ่าน BluOS ด้วย เพราะเขา
เป็นผู้ผลิตรายแรกที่มีผลิตภัณฑ์รองรับการ
เล่น MQA ที่เป็นไฟล์เพลงคุณภาพสูงระดับ 
Hi-Resolution แบบ Online ได้

MQA นั้นถูกคิดค้นข้ึนมาเพ่ือการใช้งาน
ผ่านอินเตอร์เน็ทโดยเฉพาะ เพราะมันไม่
ได้ต้องการแบนด์วิธมากนักในการส่งผ่าน
ข้อมูล ในขณะที่ไฟล์ไฮ-เรส ออดิโอ สกุลอื่นๆ 
ต้องการแบนด์วิธมากๆในการถ่ายโอนข้อมูล 
จงึไม่เหมาะทีจ่ะใช้ฟังแบบสตรมีมิงสกัเท่าไรนกั

เพือ่สมัผสัประสบการณ์ดงักล่าว ผมได้เข้า   
ไปยังผู้ให้บริการทางด้านนี้อย่าง Tidal และ
พบว่ามันมีงานดนตรีคลาสสิคอยู่บ้างที่เป็น
แบบ MQA รวมทั้งมีบางอัลบัมที่เป็นงาน
ดนตรีคลาสสิคัล ร็อค ของวง The Doors 
รวมอยู่ด้วย งานชิ้นแรกท่ีผมเลือกมาฟังคือ
งานเดี่ยวเชลโลจากศิลปนอัจฉริยะทางด้าน
นี้ คือ Mstislav Rostropovich ซึ่งบรรเลง
งาน Cello Concerto ของ Dvorak ร่วมกับ
วง London Philharmonic ซึ่งเป็นการบันทึก
เสยีงในยคุดัง้เดมิ ทีซ่าวน์ดสเตจค่อนข้างแคบ
และเสยีงของกลุม่เครือ่งสายออกจะทือ่ๆอยูส่กั
หน่อย แม้ว่าเสยีงของเชลโลจะให้ออกมาได้ดงั   
และกระจ่างชดั แต่ด้วย MQA มนักบ็อกให้รบัรู ้
เหมอืนกนั ว่ามนัเป็นงานบนัทกึเสยีงทีไ่ม่ค่อย
ดีสักเท่าไรนัก

อัลบัมที่ผมเลือกฟังต่อมาค่อนข้างจะใหม่ 
และทนัสมยัหน่อย เพราะเพิง่ออกสูต่ลาดเมือ่
หกเดอืนก่อนนีเ้อง นัน่คอือลับมัเดีย่วเปยนโน
ของ Alexandre Tharoud ที่บรรเลงงาน 
Piano Concerto No.2 ของ Rachmaninov 
ซ่ึงผมสามารถบอกได้เลยว่ามนัไม่มใีดแตกต่าง                                                  
กนัเลยจากการฟังงานดนตรชีิน้นีผ่้านแผ่นซดีี 
และฟังจากการสตรมีมงิ MQA มนัให้บรรยากาศ
เสยีงและความโปร่งใสในน�า้เสยีงออกมาได้อย่าง
ยอดเยีย่มมาก และหากจะเหนอืไปจากนีก้น่็าจะ
มีแต่ฟังจากอัลบัม SACD เท่านั้น

ผมจบลงด้วยการฟังอัลบัมท่ีน�ามาบันทึก
เสียงใหม่ คือ The Doors 50th Anniversary 
Deluxe Edition มันเป็นงานบันทึกเสียงที่   
ยิง่ใหญ่ และยอดเยีย่มมาก ผมสนกุกบัมันมาก 

เพราะเสมือนได้อยู่ในสติวดิโอร่วมกับบรรดา
เหล่านกัดนตรทีัง้หลายด้วยนัน่เอง เสยีงเดีย่ว
คีย์บอร์ดดูจะเป็นอย่างเดียวที่ออกจะกระด้าง
รุนแรงสักหน่อย แต่ก็ต้องไม่ลืมว่ามันเป็น
อัลบัมที่น�าต้นฉบับเดิมกลับมาพิมพ์แผ่นใหม่

MQA ดูจะเป็นทางผ่านที่ดีในการน�าไปสู่
การสัมผัสคุณภาพเสียงแบบไฮ-เรส จากผู้ให้ 
บริการออนไลน์ แน่นอนว่ามันย่อมต้องมีค่า               
ใช้จ่ายบ้าง แต่เมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วมัน
ก็นับว่าคุ้มค่า เพราะหากต้องการคุณภาพที่ดี
กว่านี้ก็ต้องเสียเงินดาวน์โหลด หรือไม่ก็ต้อง
ไปซื้อแผ่นมาฟัง

สรุป

Bluesound PULSE 2 All-in-One 
Streaming Music System ให้คุณภาพเสียง 
ที่คุ้มที่สุดภายในบ้าน ด้วยเทคโนโลยี ไดเร็คท์  
ดจิทิลั รวมทัง้ยงัเป็นระบบเสยีงทีย่อดเยีย่มใน
ระดับออดิโอไฟล์อีกด้วย

ด้วยราคาค่าตัวเพียง US$699 ที่ได้ผนวก
เทคโนโลยีอันโดดเด่นมากมายเข้ามาไว้ในตัว 
มันเป็นการยกระดับตัวเองให้แหนือชั้นขึ้นไป
กว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน เพราะในขณะที่คู่แข่งส่วนใหญ่มุ่งเน้น
ไปที่การใช้งานที่เอื้อความสะดวก ง่ายดาย 
โดยมิได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องคุณภาพเสียง
นัก Bluesound กลับมิได้เดินไปในแนวทาง
นั้นด้วย และด้วยนวัตกรรมการออกแบบอัน
ก้าวหน้า มันสามารถยกระดับคุณภาพเสียง            
ขึน้มาได้อย่างโดดเด่น และเหนอืกว่า โดยทีม่ไิด้ 
ต้องจ่ายอะไรเพิม่เป็นพเิศษ เพราะคณุสามารถ
ซือ้หาผลติภณัฑ์ของ Bluesound ได้โดยทีม่ต้ิอง
จ่ายมากๆ เหมือนบางซิสเต็มที่ท�าได้ในแบบ
เดียวกัน รวมทั้งคุณยังสามารถสั่งการ และใช้ 
งานมนัได้ง่ายๆผ่านอปุกรณ์อย่างสมาร์ทโฟน 
หรอืแทบ็เลท็ ทีจ่ะพาคณุเข้าไปถงึเสยีงดนตรทีี่

ต้องการฟังได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ในโลกของอินเตอร์เน็ทที่กว้างไกลท�าให้ 

คุณไม่จ�าเป็นต้องมี หรือเก็บสะสม สื่อความ
บันเทิงประเภทที่จับต้องได้อีกต่อไปแล้ว และ
ไม่จ�าเป็นต้องพกพาตดิตวัไปไหนมาไหนอกี ไม่ 
ว่าจะเป็นม้วนเทป หรือแผ่นซีดีก็ตาม เพราะ
ปัจจุบันด้วยผลิตภัณฑ์อย่าง Bluesound 
PULSE 2 ที่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย มันก็                                         
สามารถพาคุณเข้าสู ่โลกของเสียงดนตรีได้ 
อย่างกว้างไกลไม่มีที่สิ้นสุด ที่ไม่นานปก่อน
หน้านี้, มันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นเอง

หากคุณก�าลังมองหาบางส่ิงบางอย่างที่
เรยีบ หร ูดดู ีมคีวามยดืหยุน่และสะดวกในการ
ใช้งานสงู ในการทีจ่ะพาคณุเข้าถงึเสยีงดนตรทีี่
ต้องการแล้วล่ะก้อ Bluesound PULSE 2 คือ
ค�าตอบนั้นอย่างไม่มีใดต้องสงสัยเลย

มันคือ All-in-One Streaming Music 
System ที่ผมขอแนะน�าเป็นพิเศษ

ชอบ

• เทคโนโลยี Direct Digital ให้น�้าเสียงที่
สะอาด ปลอดความพร่าเพี้ยน

• ให้เสียงเบสส์ออกมาได้อย่างเหมาะสม 
เมื่อเทียบกับมิติโครงสร้างเครื่อง

• ให้ประสทิธภิาพออกมาได้ด ีมอีาการโยน
ของเสียงน้อยมาก

• BluOS ช่วยให้เข้าถึงโลกออนไลน์ได้ 
อย่างกว้างขวางด้วยตัวเลือกที่มีมากกว่ามาก

• รองรับ MQA 
• มีภาพลักษณ์ด้วยรูปแบบที่เรียบ หรู 
• มงีานโครงสร้างด้วยฝมอืทีป่ระณตี และ

พิถีพิถัน แลดูมั่นคงแข็งแรงดี

ใคร่เห็น

• แอพ BluOS ที่ใช้งานง่ายยิ่งกว่านี้อีก
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■ หมอสันติภาพ

อาทติย์ก่อนขณะทีก่�าลงันอนฟัง Jazz At 
The Pawn Shop ต้องเครื่องเสียงชุด

โปรด ล�าโพง PSB แอมป์ NAD C 375BEE, 
CD NAD C 524 และเพลงจาก JRiver นอน
หลับประมาณ 10 โมงจนกระทั่งตกเตียงตอน
ตี 4 อาการตกเตียงชนิดนอนลงพื้นข้างเตียง
แล้วลุกนั่งก็ไม่ได้ ขึ้นเตียงก็ไม่ได้ เรียกคนใน
บ้านทีร่กักไ็ม่ได้ยนิเสยีง เพราะว่าบ้านสร้างใหม่
แยกกันนอน สี่ห้องๆละหนึ่งครอบครัว นอน
ต่อกบัพืน้กไ็ม่ได้ ลกุขึน้เตยีงกไ็ม่ได้ เรยีกกไ็ม่มี
ใครได้ยิน เพราะว่าห้องปิดมิดชิด โรคตกเตียง
เป็นโรคที่ทรมานมากครับ

สาเหตุของโรคตกเตียง มันจะเกิดจาก
โรคนอนไม่หลับมาก่อน นอนดิ้นไปดิ้นมา 
เนือ่งจากเป็นโรคนอนไม่หลบัจงึมคีวามจ�าเป็น

ต้องกินยานอนหลับ เพื่อให้หลับสบายไม่
กระวนกระวาย ยานอนหลับควรจะเป็นยาที่
แพทย์ปรญิญาสัง่เท่านัน้ เพราะว่าฤทธิร้์ายแรง                                                 
เรานึกไม่ถึงจริง คนบางคนจะนอนหลับยาก 
แต่บางคนหลับง่าย แต่ตื่นไว เช่น ตี 2-3 ก็
ต่ืน ไม่รู ้จะท�าอะไรดี ในโลกนี้มีคนทรมาน
จ�านวนมาก

ผมเองเป็นโรคนอนหัวค�่า นอนไว หลับ
ง่าย แต่อย่านึกว่าเป็นบุญนะครับ ที่หลับง่าย
หลับลึก เพราะว่าพอถึงตี 1 ตี 2 ก็ตื่น แล้ว
คราวนี้แหละครับ จากเป็นบุญกลายเป็นบาป 
เพราะว่าตอนตี 1 ตี 2 ไม่รู้จะท�าอะไร ก็นอน
ไม่หลับ ตอนนี้ยิ่งกระวนกระวายใหญ่ เพราะ
ไม่รู้จะท�าอะไรจะนอนเฉยๆก็ไม่ใช่ที่ ต้องลุก
มาท�างานบ้านตอนตี 2 จึงจะเอาอยู่ ความ

เฮลธ์ แอนด์ แคร์

ผิดพลาดของผมอยู่ตรงที่พอตี 2 นอนไม่หลับ
กเ็ลยลกุมากนิยาต่ออกีหนึง่เมด็ เลยกลายเป็น 
สอง dose ทั้งๆที่แพทย์สั่งให้กินแค่หนึ่งครั้ง
ก่อนนอน การตัดสินใจกินยานอนหลับคืนละ
สองครัง้ จงึเป็นความผดิมหนัต์ ไม่ควรท�า การ
ออกฤทธิ์ยาจะต่างกันกับที่แพทย์สั่งกินทีเดียว
สองเม็ด ครั้งหนึ่งก่อนนอน ไม่จ�าเป็นไม่ควร
ท�าอย่างยิ่ง

ยานอนหลับที่ร้ายแรงที่สุด ถ้าไม่กินตาม
แพทย์สัง่คอืยา Dormicum ขนาด 15 มลิลกิรมั 
เป็นแผง ยาเม็ดจะมีสีฟ้า เป็นยานอนหลับท่ี
แรงมาก ในอดีตเคยโด่งดังในเรื่องการน�ามา
ใช้ทางที่ผิด เช่น ใช้มอมยาสตรีสาว เพราะ
ออกฤทธ์ิเร็ว ตื่นช้า ราคาไม่แพง แต่ปัจจุบัน
เข้าห้างขายอย่างเด็ดขาด นอกจากกระทรวง
สาธารณสุข แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เดิมใช้ฉีดใน
การขูดมดลูกและช่วยการผ่าตัดเล็กๆ

แต่มคีนแอบใช้ทางทีผ่ดิมาก และอดตีเดมิ
เป็นยารักษาการติดยา Heroine ฝิ่น ยาบ้า 
แต่ปัจจุบันห้ามใช้ นอกจากแพทย์สั่งเท่านั้น 
สาเหตุที่ผมติดยา Dormicum เพราะว่าเอาไป 
ใช้ในทางที่ผิด คือผมเป็นโรค Spondylosis 
ปวดหลงั ปวดเอว ปวดตะโพก ปวดเข่า และขา
ซ้ายมาก มนัปวดมากจนนอนไม่หลบั ขยบัตวัก็
ปวดเข่า ปวดสะโพก ปวดหลัง ปวดไหล่ ความ
คิดผิดที่คิดว่ากินยานอนหลับก็จะง่วงและหลับ
ไป ทุกอย่างตื่นขึ้นมาเดี๋ยวก็ดีเอง แต่ตรงกัน
ข้าม ยามนอนหลับท�าให้หลับง่าย เพียงระยะ
แรกทีเ่ข้านอนเท่านัน้ทีห่ลับสนทิ พอหมดฤทธิ์
ยาระยะแรก 3-4 ชั่วโมง ตอนนี้ความเลวร้าย
จะตามมาเป็นชดุ คอื โรคแก่ กระดกูเสือ่ม ปวด
เข่า ปวดหลัง ปวดเอว สะโพก ตามมาเป็นชุด 
นอนจนตกเตียงก็ไม่หายปวด

ค�าถามง่ายๆของคนไข้ที่นอนตกเตียง 
ถามง่ายๆว่าท�าไมไม่ลุกขึ้นนั่งแล้วก็นอนบน
เตียง ค�าตอบตรงนี้แหละยากที่สุดคือ กล้าม
เนื้อคลายตัว ไม่มีแรงในการทรงตัว หรือลุก
ขึ้นยืนได้ตามปกติ ตัวอย่างยานี้ชื่อ Valium 
หรือ Diazepam มีทั้งหมด 5, 10 มิลลิกรัม มี
ทั้งเม็ดและฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เข้าเส้น วันที่ผม
ตกเตียงกินยา Valium 5 มิลลิกรัม สองครั้ง 
ห่างกันสี่ชั่วโมง เพราะนอนไม่หลับ ปวด และ
หงุดหงิดกระวนกระวายเวลานอนไม่หลับ คน
ปกติแพทย์จะใช้ Valium เป็นยาฉีดก่อนผ่าตัด                       
เล็กๆ หรือเป็นยากันชัก เช่น คนไข้ชักระตุก                                                   
จากลมบ้าหมู หรือชักจากไข้สูง และโรคของ

เ มื่ อ ห ม อ ต ก เ ตี ย ง
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สมอง ยา Valium จึงไม่มีขายตามท้องตลาด 
เพราะเป็นยากนัชกัและโรคประสาทด้วย ดงันัน้                                                                
วนัตกเตยีงทีผ่มกนิยา Valium เมด็ จงึเป็นการ
กินยาหย่อนหรือคลายกล้ามเนื้อ ภาษาแพทย์ 
เรียกว่า Muscle Relaxants ยาคลายตัวกล้าม
เนื้อ ข้อดีจึงเป็นการคลายการหดเกร็งของ
กล้ามเนื้อ ข้อเสียเราจะหมดแรง กล้ามเนื้อ                                               
ไม่ท�างานชั่วคราว แพทย์จึงใช้รักษาการหด
และเกร็งของกล้ามเน้ือ การชัก และคนไข้ 
โรคประสาทมากกว่าอย่างอื่น

ยาอกีประเภทหนึง่ทีเ่ป็นยาคลายกล้ามเนือ้                                                                                                         
และยานอนหลบัอ่อนๆคอืยา Muscle Relaxants                                                                                   
หรอืคล้ายการเกรง็ตวัของกล้ามเนือ้ เช่น ยาท่ี
รูจ้กักนัดคีอื Norgesic, Mydocalms หาซือ้ง่าย                           
มากทกุร้านขายยา ขายเป็นว่าเล่น มนัเป็นยา                                                                
แก้ปวด Paracetamol 500 มิลลิกรัม + ยา                                                             
Muscle Relaxants เวลากินจะหลับเร็ว แต่
ท�าให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ยืนไม่อยู่ เดินไม่ได้ 
ดี ต้องเขย่งหรือใช้ไม้เท้าเกาะ นานๆกินทีไม่
เป็นไร แต่ถ้ากินบ่อยๆกล้ามเนื้อจะอ่อนแรง
กลายเป็นคนโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ยาคลายกล้ามเนื้อมักจะกินรวมผสมกัน 
2-3 อย่าง คือ Norgesie + ยา Voltaren ซึ่ง
เป็นยา N-SAID แก้เส้นเอน็ กล้ามเนือ้อกัเสบ 
และยา Tranquilizer อ่อนๆ ท�าให้คลายปวด
แขน ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเอว ปวดสะโพก 
ขา เป็นยาสตูรทีผ่มชอบมากทีส่ดุท่ีใช้เป็นประจ�า 
ยาสตูรนีค้นนยิมมาก เพราะซือ้ง่าย กนิสะดวก 
แต่กนิแล้วแขนขาจะอ่อนแรง คนบ้านนอกและ
คนเก่าแก่จะเรียกว่า ยาชุดประดง ตามร้าน
ขายยาจะบอกว่าจัดเป็นยาชุดใส่ซองเดียวกัน
รวม 7-8 อย่าง กินแล้วหายทุกโรค แต่พิษ
ร้ายมนัเยอะมาก เพราะจะกดักระเพาะ ปวดหวั 
เบื่ออาหาร ท�าให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ยาในระบบประสาทมีมากมายในเมืองไทย 
หาซือ้ง่าย มาในรปูของยาต่างๆ เพยีงแค่ท่าน
ผู้อ่าน LE ที่รักเคารพ ต้องระมัดระวังอย่าง
ดี ห้ามอ้างเข้าข้างตัวเองว่า แพทย์สั่ง เพราะ
เมื่อท่านป่วยไปพบแพทย์ ก็ต้องสั่งยารักษา
เป็นธรรมดา แต่เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของเรา ต้องโยนยาท้ิงให้หมดทุกอย่าง อย่า
อ้างเดด็ขาดว่าเกบ็ไว้ใช้คราวหน้า อย่าเสยีดาย
ยา จะเหมือนผมที่เก็บสะสมยาดีๆไว้มากจน
เกอืบตาย รกัษาโรคทกุโรคเมือ่หายแล้วโยนทิง้
หมด แม้กระทัง่ยารกัษาความดนั เมือ่รกัษาถงึ
ระดบัหนึง่ แพทย์บอกหยดุ ผมโยนทิง้หมด ทกุ
วันนี้ยาความดันโลหิตสูงไม่กินเลย คุมอาหาร 

ถีบจักรยานในบ้าน ส่วนเบาหวานคุมน�้าตาล
ดีๆและฉีดแต่ Insulin ไม่มากนัก ก็ควบคุม
น�้าตาลได้ประมาณ 140/70 มิลลิกรัม ความ
ดันโลหิต 140/80 ม.ม.ปรอท โดยไม่ต้องกิน
ยา ทุกวันนี้จะกินแต่ยารักษาโรคไตวาย CRM 
คือ Sodamint, Calcium, Carbonate อย่า
เก็บยาท่ีเหลือไว้ในบ้านเด็ดขาด ป่วยเมื่อไร
ก็ไปหาหมอ ทุกวันนี้แม้แต่พาราเซตามอลผม
ก็ไม่เก็บเอาไว้ในบ้าน ถ้าปวดหลังก็หาสาเหตุ
เอาว่าท�าไมจึงปวดหัว เช่น อดนอนพักผ่อนไม่
เพียงพอ เครียด เป็นต้น

เมื่อก ่อนผมจะกินยาคลายเครียดชื่อ 
Tranxene 5 มิลลิกรัม เป็นประจ�า เพราะ
นอนไม่หลับ ทุกวันนี้เลิกกินเด็ดขาด อ้าว 
เวลาเครียด นอนไม่หลับ ท�าอย่างไร ใช้สวด
มนต์อย่างเดียว สวดโดยอ่านจากหนังสือสวด
มนต์ หรือตอนนี้เปิดซีดีธรรมะ ฟังก็สบาย 
ถ้าหากเกิดอาการนอนไม่หลับก็ท�าสมาธิ เปิด
ซีดีธรรมะเบาๆจนหลับ หรือนอนสบายๆ
เฉยๆก็หลับได้ อยู ่ที่ใจของเราต้องฝึกครับ 
การออกก�าลังกายเป็นยานอนหลับวิเศษที่สุด 
ผมซ้ือจักรยานมาหนึ่งคัน ถีบจักรยานในร่ม
ตลอดวัน การออกก�าลังกายเป็นรดน�้าต้นไม้ 
ออกแรงกลางแจ้ง เหงื่อออกดีมาก มีความสุข
ทีท่ัง้ร่างกายและจติ ทกุครัง้ทีด่อกสพุรรณกิาสี
เหลืองออกเต็มต้น มีความสุข ดาวเรืองสีแดง
และสเีหลอืงท�าให้สดชืน่ การออกก�าลงัโดยการ
รดน�้าดอกไม้ต้นไม้ท�าให้นอนหลับสบายมากๆ

ยาคลายเครียด ยากล่อมประสาท เดิม
เป็นยาที่ฮิทมาก เพราะกินแล้วสบาย แต่ผล
เสียผลลัพธ์เยอะ ท�าให้ติดยา เวลาขาดยาจะ
กระวนกระวาย นอนไม่หลบั ยากล่อมประสาท 
ภาษาราชการเรียกว่า ยาออกฤทธ์ิจิตประสาท 
เป็นยาที่ควบคุมเคร่งครัด คนที่กินต้องส่ง  
รายชื่อคนกินให้กระทรวงสาธารณสุข

ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ชั่วร้ายที่สุด
ในโลกท�าลายมนุษย์อย่างย่อยยับคือ ยา
เสพย์ติด Addiction ร้ายแรงขนาดที่เรียกว่า 
Wpreotic คือท�าลายประสาทอย่างรุนแรง ใน
สมัยโบราณคือ ฝิ่น (Opium) ซึ่งขณะนี้ทาง
รัฐบาลควบคุมอย่างเข้มงวด โดยการท�าลาย
ไร่ฝิ่นทั้งหมด

กัญชาและกระท่อมก็เช่นกัน ปัจจุบันถูก
ท�าลายทิ้งจนเกือบหมด แต่ก็ยังมีคนแอบปลูก
ขึ้นมาอีกจนได้ ปลูกง่าย แอบปลูกในป่า เดี๋ยว
เดียวก็ข้ึนแล้ว ในระดับต�่าๆก็เสพย์เพื่อความ
สุขสบาย แต่เมื่อเสพย์ติดก็จะรุนแรง เมื่อขาด

ยาจะมีอาการลงแดงหรือ Withdrawal ยา
ที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดชาติจะล่มจมคือ 
Amphetamine หรอืยาบ้า เป็นยาระบาดไปทัว่
ประเทศ ต�ารวจจับได้ทุกๆวัน คนติดคุกหลาย
แสน การเลิกยา หยุดยา แพทย์จะรักษาโดย
การกินยา Methadone บ�าบัดเหมือนรักษา 
Heroine การรักษานั้นง่ายมากคือ บอกคนไข้.
ว่าเลิกกิน พูดง่ายแต่ท�ายากมาก ยาบ้าจึง
เป็นยาท�าลายเศรษฐกิจอันดับหนึ่งยิ่งกว่าโจร
ผู้ร้ายใดๆ

ยา Ice หรือยาผงขาว เป็นยาเสพย์ติดอีก
ชนิดหนึ่งที่เป็นยาท�าลายประสาท ยาหลอน
ประสาทพอๆกัน ยาไอซ์ราคาแพง การออก
ฤทธิ์รุนแรงมากๆ ยิ่งกว่าเฮโรอีนและยาบ้า

ยาเสพย์ติดชนิดที่เอามาท�าเป็นยาแก้ไอ
มีหลายชนิด คือ ยาแก้ไอน�้าด�า เดิมคือฝิ่น
นั่นเอง เรามาสกัดใช้เป็นยาแก้ไอดีมาก ส่วน
ยา Morphine และยา Pethidine ฉีดเป็นยา
แก้ปวด ต้องเป็นยาแพทย์ส่ังฉีดเท่านั้น แล้ว
ต้องส่งรายงานแพทย์ ชื่อแพทย์ ชื่อคนไข้ ไป
ให้กระทรวงสาธารณสุขควบคุมที่กองอาหาร
และยา ควบคุมประสาทยาที่ออกฤทธิ์ต ่อ          
จิตประสาท ส่วนที่เรากลัวว่าจะมาท�ายาบ้าคือ 
Dextromethorphan สามารถจะเปลีย่นจากยา
แก้ไอเป็น Amphetamine คือยาบ้าได้

หลงัจากเลกิกนิยาเมือ่ตกเตยีงเหลอืแค่ยา
โรคไตวายเท่านัน้ ยาแก้ปวด ยากล่อมประสาท 
ยานอนหลับโยนทิ้งหมด บางวันเท่านั้นที่อาจ
จะนอนไม่หลับจริงๆ แต่ใจก็สู้เต็มที่ สวดมนต์ 
ท�าสมาธิ ออกก�าลังกาย ถ้านอนไม่หลับจริงๆ
ก็ลุกมารดน�้าต้นไม้รอบบ้าน

ผลลัพธ์จากการตกเตียง จังหวะพอดีกับ
อายุ 72 ปี ผมเป็นโรคของกระดูก กล้ามเนื้อ
แทน คือปวดกระดูก แขนขาซ้าย เอว สะโพก
หลัง ปวดตลอดวัน ปวดมากที่สุด คือตอน
นอน ขณะนี้ผมจึงกลายเป็นคนพิการเกือบ 
100 เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถลุกเดินไปไหน
มาไหนได้ตามปกติ ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมคือ             
ไม้เท้าสองอัน รถ Wheel Chair เป็นมนุษย์ 
ล้อไปเลย สามารถลุกยืนได้ 1-2 นาที เดิน
ไปมาไม่เกินสิบก้าวก็ต้องหาที่นั่ง วันก่อน
ภรรยาไปซื้อรถไฟฟ้ามาให้ใช้ ราคา 35,000 
บาท มันยังไม่มีแรงไต่ขึ้นหน้าบ้านที่สูงชัน 
รถเก้าอี้นั่งวีลแชร์ราคา 27,000 บาท ใช้คุ้ม
กว่ามาก ท�าให้เราไปไหนสะดวกทุกๆแห่ง มา
รักษาสุขภาพกันครับ
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Life Entertainment เปนสื่อสัมพันธสรรสรางวงการเครื่องเสียง จัดทําขึ้นเปนประจําทุกสองเดือน เพื่อจาย แจก 
ใหแกสมาชิกและผูสนใจโดยมิไดคิดมูลคา บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครเปนสมาชิกไดโดยแจงความจํานง ไปยัง…  
บริษัท โคไนซ อีเล็คโทรนิค จํากัด เลขท่ี 4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: conice@conice.co.th

4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คูสาย)

ชําระคาไปรษณียากรแลว

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๓/๒๕๔๓

ปณฝ. สุทธิสาร

เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได

 1. จาหนาไมชัดเจน

 2. ไมมีเลขที่บานตามจาหนา

 3. ไมยอมรับ

 4. ไมมีผูรับตามจาหนา

 5. ไมมารับภายในกําหนด

 6. เลิกกิจการ

 7. ยายไมทราบที่อยูใหม

 8. อื่นๆ

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