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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 อีเล็คโทรนคิ จ�ากดั

เลขที ่4 ซอยวภิาวดีรงัสติ 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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เริ่มย่างเข้าปี 2018 แล้วนะคะ ดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยเรา
น่าจะดีขึ้นกว่าปีก่อนๆนะคะ โดยทางภาครัฐก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นช็อป
ช่วยชาติเมื่อปลายปีที่แล้ว และปี 2561 นี้ ก็มีมติอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด โดยให้ผู้ที่เดินทางไปเที่ยวเมืองรองในช่วงวันที่ 1 มกราคม-31 
ธันวาคม 2561 สามารถน�าใบเสร็จมาใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2561 ซึ่งจะยื่น
แบบในช่วงต้นปี 2562 ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้คนไปท่องเที่ยวในจังหวัดรองๆมากขึ้น เป็นการ
กระจายรายได้ แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นอีกด้วย สามารถน�ามาหักลดหย่อนได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ส่วนสองงานใหญ่ที่เริ่มเมื่อปลายปีที่ผ่านมา คืองาน Open House & Swap Day และ
งาน Conice Happy Days 2017 ก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆและสมาชิกที่ยังคงแวะเวียน
และสนับสนุนสินค้าของเราอย่างเหนียวแน่น ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ และ
หวังว่าจะยังคงสนับสนุนและอุดหนุนสินค้าของเราตลอดไปนะคะ

มาถึงโพรโมชันของเดือนกุมภาพันธ์กันนะคะ เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก เราเลย
จัดชุดฟังพิเศษๆ 3 ชุด 3 สไตล์ ให้ได้ซื้อได้หากันค่ะ ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น เข้าไปดูในส่วนของ
คอลัมน์ “จากโชว์รูม” ได้เลยค่ะ รวมทั้งเนื้อหาอื่นๆในเล่ม ที่เรามีสินค้าใหม่ๆ รุ่นใหม่ๆ ได้เข้า
มาเต็ม “โชว์รูม” ของเรากันเลยทีเดียว แวะเวียนและไปทดลองฟังแต่ละสาขาของเราได้ค่ะ

ฉบับนี้เลยอยากจะฝากท่านสมาชิกที่สนใจรับข่าวสาร สินค้าใหม่ ความเคลื่อนไหวต่างๆ 
และโพรโมชัน ท่านสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทาง www.facebook.com/
Conice Electronic หรือทาง LINE: @conice หรือท่านที่อยากจะสั่งสินค้ากับเราทางออนไลน์
ก็สั่งได้ที่ www.conice.co.th เรามีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหากันเลยค่ะ 

เราพยายามสรรหาสิ่งดีและบริการที่ดีเพื่อสมาชิกทุกๆท่านค่ะ
ด้วยรักและปรารถนาดีเสมอ
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ที่เห็นและเป็นไป

เนเธอร์แลนด์ ทดลองน�ำ
เนื้อเยื่อของกล้ำมเนื้อวัวที่ได้จำก
กำรเลี้ยงในห้องปฏิบัติกำร มำ
ท�ำเป็นแฮมเบอร์เกอร์ แนวคิด
กำรผลิตเนื้อสัตว์จำกเซลล์แบบ
นี้ มำจำกควำมต้องกำรผลิตเนื้อ
สัตว์แบบยั่งยืน ดีต่อโลก โดย
ใช้เทคโนโลยี Cell Culture เพิ่ม
จ�ำนวนสเต็มเซลล์อย่ำงรวดเร็ว 
เทคโนโลยีนี้มีข้อดีอีกประกำร 
คือช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซ     
เรือนกระจกได้รำว 14.5% ของ
ทั้งหมดอีกด้วย

3. จุลินทรีย์ผลิตสารมูลค่า
สูงจากอากาศ (From-Air-To-
Chemicals Bacteria) นักวิจัย
จำก University of Minnesota  
ผลิตแบคทีเรียสองชนิด คือ      
ซนินโีคคอ็กคสั (Synechococcus)                       
ที่สังเครำะห์แสงโดยตรึง
คำร์บอนไดอ็อกไซด์จำกอำกำศ 
แล้วเปลี่ยนให้เป็นน�้ำตำล ก่อน
ส่งต่อให้แบคทีเรียชีวำเนลลำ 
(Shewanella) เปลี่ยนให้เป็น            
กรดไขมนั ซึง่น�ำไปใช้ผลติ ‘คโีตน’                              
ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นส�ำคัญของ
สำรประกอบอินทรีย์อื่นๆ รวม
ทั้งน�้ำมันดีเซลได้ด้วย

10 เทคโนโลยี
ที่น่าจับตามอง  
สำาหรับธุรกิจ
(10 Technologies 
to Watch)

เที่ยวนี้ขอน�ำเรื่องที่เกิดขึ้น
ใกล้ๆตัวมำคุยด้วยนะครับ 

เพรำะเห็นประเด็นน่ำสนใจดี             
นั่นคือเรื่องที่จ่ำหัวเอำไว้นั่น
แหละครับ ซึ่งเป็นหัวข้อกำร
บรรยำยพิเศษช่วงหนึ่งในงำน 
Thailand Tech Show 2017 ซึ่ง
ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช. 
หรือ National Science and 
Technology Development 
Agency: NSTDA) ได้จัดขึ้นใน
วันที่เรียกว่ำ NSTDA Investors’ 
Day เมื่อไม่นำนมำนี้

โดยผู้บรรยำย คือ ดร.ณรงค์ 
ศิริเลิศวรกุล ผู้อ�ำนวยกำร  
ส�ำนักงำนฯ ได้แนะน�ำ 10 
เทคโนโลยีใหม่ที่จะส่งผลกระทบ
ในช่วงเวลำ 5-10 ปีในอนำคต 
เพื่อให้ผู้ประกอบกำร และคน                            
ทัว่ไป เตรยีมตวัได้อย่ำงเหมำะสม 
ต่อกำรรับผลกระทบทั้งในชีวิต
ประจ�ำวัน สังคม และเศรษฐกิจ

ซึ่งทั้ง 10 เทคโนโลยีนั้น 
ได้แก่

1. สารเสริมสุขภาพเนรมิต
ได้ (Phytonutrients) ปัจจุบัน
สำมำรถน�ำพืชผัก ผลไม้ มำสกัด              
เอำสำรส�ำคัญ และท�ำให้อยู่ใน
รูปลักษณะที่ชวนบริโภค ไม่ว่ำ
จะเป็นแคปซูล ผง แท่ง หรือ
ละลำยน�้ำ ผลิตภัณฑ์ที่มีสำร
มีประโยชน์จำกพืชออกสู่ตลำด
เพิ่มขึ้นมำกในแต่ละปี เรียกสำร                               
ดงักล่ำวรวมๆว่ำ Phytonutrients 
หรือ Phytochemicals ซึ่งจัดว่ำ
อยู่ในกลุ่มของอำหำรเสริมเพื่อ
สุขภำพหรือ Functional Food

2. เนื้อสัตว์ไม่ต้องฆ่า              
(Cellular Agriculture) ประเทศ

พร้อมกับส่วนที่ห่อหุ้มอยู่ได้เลย 
โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อ
ผู้บริโภค ปัจจุบันมีงำนวิจัยและ
ได้เริ่มทดลองใช้กันแล้วในหลำย
ประเทศ

5. ถุงปลูกเพิ่มผลผลิต 
(Nonwovens for Agriculture) 
หำกเอ่ยถึงนอนวูฟเวนส์ หรือ 

4. บรรจุภัณฑ์กินได ้(Edible 
Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่
ผลิตจำกผลผลิตทำงกำรเกษตร 
เพื่อใช้ห่อหุ้มอำหำรไม่ให้เกิด
ควำมเสียหำย รวมทั้งช่วยยืด
อำยุ รักษำคุณภำพของอำหำร
ให้เก็บไว้ได้นำนขึ้น และสำมำรถ
รับประทำนอำหำรชนิดนั้นๆ
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‘ผ้ำไม่ถักไม่ทอ’ อำจไม่ค่อยคุ้น
หูนัก แต่ตัวอย่ำงนอนวูฟเวนส์
ที่คุ้นเคยกันดี พบได้แพร่หลำย 
คือ ‘หน้ำกำกอนำมัย’ ที่มีเนื้อ
วัสดุลักษณะคล้ำยกระดำษ แต่
ให้สัมผัสนุ่มคล้ำยผ้ำ ผลิตภัณฑ์
แบบนี้อำศัยกำรขึ้นรูปจำกเส้นใย
โดยตรง กำรน�ำเทคโนโลยีวัสดุ
มำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ และ
เพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร จึง
มีควำมส�ำคัญมำก นักวิจัยจำก
ศูนย์ MTEC สวทช. ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยนเรศวร ท�ำวิจัยถุง
ปลูกนอนวูฟเวนส์โดยมีเป้ำหมำย
เพื่อเพิ่มคุณภำพ และปริมำณ 
ของผลิตผลทำงกำรเกษตรให้
มำกขึ้น

6. หุ่นยนต์หมอนาโน (Medi-
cal Nanorobot) ตัวยำที่ใช้รักษำ
มะเร็งขำดควำมจ�ำเพำะ จึง
ท�ำลำยเซลล์มะเร็งเป้ำหมำย
ได้เพียงแค่ 1-2% โดยที่เหลือ 
กลับท�ำลำยเซลล์ดี ท�ำให้เกิดผล                                  
ข้ำงเคียงต่ำงๆ ตำมมำ มีทีม
วิจัยที่ศึกษำกำรน�ำ T Cell มำ
ใช้เป็น Nanorobot น�ำส่งยำที่
ใช้ฆ่ำเซลล์มะเร็งได้อย่ำงจ�ำเพำะ 
หรืออำจใช้น�ำส่งอนุภำคนำโน
บำงอย่ำงที่เมื่อกระตุ้นด้วยรังสี 
จะท�ำให้เซลล์มะเร็งตำยโดยไม่
กระทบต่อเซลล์ปกติอื่นๆ

7. เข็มจิ๋วจิ้มไม่เจ็บ (Nano 
Needle) กำรฉีดยำเป็นเรื่อง
เจ็บตัว และไม่พึงปรำรถนำ ทั้ง
ของเด็กและผู้ใหญ่ แต่เรื่องนี้    
อำจกลำยเป็นอดีตไปในไม่ช้ำ 
เข็มขนำดเล็กมำกๆ ที่เรียกวำ่                                 
Micro/Nano Needles หรือ 
MNN มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ระดับไมโครและนำโนเมตร คือ
รำวหนึ่งในล้ำน และหนึ่งในพัน
ล้ำนส่วนของเมตรเท่ำนั้น ใน
เดือนมิถุนำยน 2560 ที่ผ่ำน
มำ มีกำรทดสอบประสิทธิภำพ
กำรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับ             
อำสำสมัคร โดยใช้แผ่น MNN 
เป็นคร้ังแรก โดยนักวิจัยจำก                            

ซับซ้อนมำก ต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์นับแสนนับล้ำน
เครื่อง เพื่อจ�ำลองกำรท�ำงำน
ของสมองเพียงเสี้ยววินำที แต่
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ 
(Sensor) ที่น�ำมำศึกษำสมอง
ได้ดี เช่น มีเทคโนโลยีกำรสร้ำง
ภำพประสำท (Neuroimaging) 
เรำอำจเคยเห็นเครื่องมือพวกนี้
ในโรงพยำบำลกันบ้ำงแล้ว เช่น                 
เครือ่ง MRI หรอื EEG ม ีSensor                               
ต่ำงๆที่ช่วยให้อ่ำนข้อมูลสมอง
ได้สะดวก และเรำยังมีเทคนิค
กำรวิเครำะห์ Big Data ท�ำให้
สำมำรถอ่ำนข้อมูลสมองได้อย่ำง  
รวดเรว็ ถอืเป็นศำสตร์ใหม่ทีเ่รยีก                              
รวมว่ำเป็น นิวโรอินฟอร์เมติคส์ 
(Neuroinformatics)

10. การพิมพ์ฟังค์ชัน 3-มิต ิ
(Functional 3D Printing) 
ข้อมูลจำก IDTechEx ระบุว่ำ 
ตลำดของวัสดุส�ำหรับกำรพิมพ์
สำมมิติคำดว่ำจะเติบโต และ
มีมูลค่ำตลำดทั่วโลกสูงประมำณ 
700,000 ลำ้นบำท ในอีกสิบปี                            
ข้ำงหน้ำ ในอนำคตอันใกล้ วัสดุ                            
ใหม่ๆ เช่น วัสดุ Composite 

จะช่วยให้สำมำรถพิมพ์วัสดุที่
มีคุณสมบัติเฉพำะตำ่งๆได้                             
หลำกหลำยขึ้น ท�ำให้สร้ำง
อุปกรณ์ที่ท�ำงำนได้เลยหลัง
พิมพ์เสร็จ เรียกว่ำ Functional 
3D Printing เช่น กำรพิมพ์
พลำสติคที่สำมำรถน�ำควำม
ร้อน เพรำะมีวัสดุโลหะผสมอยู่ 
จ�ำพวกวัสดุผสมคอมโพสิท กับ
อนุภำคหรือเส้นใยของทองแดง
หรืออะลูมิเนียม สำมำรถน�ำไป
ใช้ทดแทนชิ้นส่วนโลหะได้ อำทิ 
ชิ้นส่วนโคมไฟรถยนต์ หรือ
ใช้ระบำยควำมร้อนในวงจร        
อีเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น

ซึ่งจำกที่กล่ำวมำทั้งหมดนั้น 
บำงอย่ำงเริ่มเห็นเป็นรูปธรรม
ชัดเจนมำกขึ้นแล้ว อย่ำงเช่น
กำรพิมพ์ 3D รวมทั้งเข็มฉีดยำ
นำโน ผ้ำไม่ถักไม่ทอ และบรรจุ
ภัณฑ์แบบพร้อมกิน พร้อมดื่ม 
ที่ดูเหมือนจะเคยน�ำมำเล่ำสู่กัน
ฟังไปแล้ว

และจะมีให้เห็นในเชิงธุรกิจ
อุตสำหกรรมเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ
ในเร็ววันอย่ำงแน่นอน

Georgia Institute of Technology                          
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ขณะนี้มี
งำนวิจัยเพื่อสร้ำงเข็มจิ๋วที่เหมำะ
กับกำรฉีดยำ หรือวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำ รวมทั้งกำรฉีด
อินซูลินส�ำหรับกำรรักษำโรค 
เบำหวำนด้วย

8. บล็อคเชนเพื่อสุขภาพ 
(Blockchain for Health) 
คือ เทคโนโลยีกำรเก็บข้อมูล
ธุรกรรมที่ท�ำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง 
สำมำรถเก็บข้อมูลและใช้กำร
เข้ำรหัส หรือคริพโทกรำฟี            
(Cryptography) เพื่อป้องกัน
กำรแอบแก้ไขข้อมูล และก�ำหนด
สิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล ท�ำให้ระบบ
มีควำมน่ำเชื่อถือ เนื่องจำกไม่
จ�ำเป็นต้องใช้คนในกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูล และปลอดภัยจำก
กำรแอบแก้ไขและแอบเข้ำถึง
ข้อมูล ตัวอย่ำง เช่น นวัตกรรม 
Blockchain ด้ำนสุขภำพ (ไทย) 
บริษัท Block M.D. จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นบริษัทสตำร์ท-อัพ ก�ำลัง                          
พฒันำ Electronic Health Record                                 
หรือ EHR บนบล็อกเชน โดย
ใช้โครงสร้ำงเวชระเบียน หรือ
ประวัติผู้ป่วยมำตรฐำนในปัจจุบัน
นั่นเอง

9. โรงยิมสมอง (Brain 
Gym) สมองเป็นอวัยวะที่มีควำม
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สวัสดีปีใหม่สมาชิกทุกท่าน 
หวังว่าสมาชิกทุกท่าน

คงไปเที่ยวพักผ่อนหยุดยาวช่วง
เทศกาลปีใหม่กนัเป็นทีส่นกุสนาน
แล้วนะคะ หลายท่านก็คงกลับ
มาท�างานกันแล้ว และหวังว่าปีนี้
เศรษฐกิจของประเทศน่าจะดีขึ้น
กว่าปีทีแ่ล้ว และขอให้มแีต่สิง่ดีๆ
เกดิขึน้ตลอดปี 2018 นีด้้วยนะคะ

เรามาเริ่มกันกับควันหลง
วันงาน Open House & Swap 
Days 2017 กัน เลยขอน�า
บรรยากาศงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 
17 ธันวาคม ปีที่ผ่านมาให้ได้ชม
กันนะคะ

ก่อนอื่นคงต้องกราบ    
ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ยังคง
เป็นมิตรรักแฟน Conice กัน
อย่างเหนียวแน่น ที่ยังให้การ
ตอบรับกับสินค้าของเรากันเป็น
อย่างดี ท�าให้งานของเราผ่าน
ไปด้วยดี ซึ่งถือเป็นงานใหญ่  
ประจ�าปีของบริษัท Conice 
ส�าหรับงานลดราคาสินค้าเก่า 
สินค้ามีต�าหนิ และสินค้าตกรุ่น             
เรียกได้ว่าลดล้างสต็อคครั้ง
มโหฬาร หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว 
และเป็นงานที่หลายท่านรอคอย 
เพราะทุกๆปีท่านสมาชิกจะตื่น
มารับบัตรคิวกันตั้งแต่เช้ามืด 
อย่างปีนี้ก็เช่นกันค่ะ คุณภัคพล 

สงเคราะห์ จากกรุงเทพฯ มาถึง
เป็นคนแรกประมาณตีห้า ซึ่งก็ได้
สินค้าดังที่ตั้งใจไว้ค่ะ

บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้า 
เพราะมีลูกค้ามาดูสินค้าที่ตนเอง
หมายตาไว้ก่อนที่จะเปิดขาย
กันในเวลา 9.00น. เข้าคิวและ
ทยอยเข้าไปซื้อสินค้า ปีนี้ลูกค้า
ทุกท่านน่ารักมาก เข้าคิวกัน
อย่างเรียบร้อย

ช่วงสินค้านาทีทอง เวลา 
9.30-10.00น. ปีนี้เราน�าล�าโพง 
บลูทูธ SoundCast OutCast Jr. 
มาลดราคากันแบบว่า-ไม่ซื้อไม่ได้
แล้ว--จากราคาตั้ง 41,000 บาท 
เหลือเพียง 8,900 บาท และอีก
รุ่นคือ Melody MLD414 จาก
ราคาตั้ง 21,000 บาท เหลือ
เพียง 6,900 บาท 

อ้อ! ส�าหรับเงินที่ลูกค้าช่วย
กันซื้อหนังสือในงานเราได้โอน
เข้าบัญชีในโครงการก้าวคนละ
ก้าว แม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยนิด 
แต่เราก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่
ได้ร่วมท�าบุญกับโครงการนี้ ต้อง
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านไว้ ณ ที่
นี้ด้วยค่ะ

เรียกได้ว่าแต่ละคนมีของ
ติดไม้ติดมือกันไปกลับบ้านแทบ
ทุกคนเลยล่ะค่ะ เรามาชมภาพ
บรรยากาศในวนังานกนัเลยนะคะ

จากโชว์รูม ■ ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’
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Promotion 
“Month of Love”
1- 28 กุมภาพันธ์ 
2561

คราวนี้ก็มาถึงโพรโมชัน
ประจ�าเดือนรับปีใหม่ 

2561 ของเรานะคะ โพรโมชัน
เดือนแห่งความรัก ที่เราน�าชุด
ล�าโพง All-In-One Wireless 
Portable Streaming Music 
ของ Bluesound PULSE FLEX 
มาลดจากราคาตั้ง 19,000 บาท 
พิเศษเหลือเพียง 15,000 บาท 
และ Bluesound PULSE MINI                            
All-In-One Wireless Streaming                              
Music มาลดจากราคาตั้ง 
30,000 บาท พิเศษเหลือเพียง 
24,200 บาท 

และจัดชุดพิเศษที่รับความ
นิยมกันตลอดกาลทั้งหมดสาม
ชุด ดังนี้

ชุดฟังเพลง 1

อินติเกรตเตด แอมป์ NAD 
C 326BEE ราคาตั้ง 23,000 
บาท, เครื่องเล่นซีดี NAD C 
516BEE ราคาตั้ง 13,000บาท 
และล�าโพงวางหิ้ง AE100 ราคา
ตั้ง 11,000 บาท          

รวมทั้งชุดราคา 47,000 บาท                             
ลดพิเศษเหลือเพียง 35,000 บาท

ชุดฟังเพลง 2

อินติเกรตเตด แอมป์ NAD 
C 326BEE ราคาตั้ง 23,000 

บาท, เครื่องเล่นซีดี NAD C 
516BEE ราคาตั้ง 13,000 บาท 
และล�าโพงวางหิ้ง PSB Imagine 
XB ราคาตั้ง 17,500 บาท

รวมทั้งชุดราคา 53,500 บาท                             
ลดพิเศษเหลือเพียง 36,800 บาท 

ชุดฟังเพลง 3

อินติเกรตเตด แอมป์ NAD 
C 326BEE ราคาตั้ง 23,000 
บาท, เครื่องเล่นซีดี NAD C 
516BEE ราคาตั้ง 13,000 บาท 

และล�าโพงวางหิ้ง NHT Super 
One 2.1 ราคาตั้ง 16,600 บาท

รวมทั้งชุดราคา 52,600 บาท                             
ลดพิเศษเหลือเพียง 36,800 บาท 

เป็นยงัไงบ้างคะกับโพรโมชนั                               
ในเดือนแห่งความรักของเรา 
แวะไปทดลองฟังและเลือกซื้อ
เลอืกหากนัได้ที ่Conice ทกุสาขา 
ไม่ว่าจะเป็นโชว์รมู ซอยหอการค้า, 
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, สาขา
ซีคอนสแควร์, สาขาเชียงใหม่,                                  
สาขานครศรธีรรมราช, Power Mall                                 
ในเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน, 
บางแค, บางกะปิ และสยาม
พารากอน สะดวกทีไ่หนแวะไป
ทกัทายหรอืพดูคยุกบัพวกเรา
ได้นะคะ

Season of the Sound
1-4 มีนาคม 2561 

จัดกันทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 3 
แล้วนะคะ ส�าหรับงาน 

Season of the Sound สีสัน

ของเครื่องเสียง ชื่นชม เร้า
อารมณ์ เครื่องเสียง ดนตรี และ
เพลงไทย จัดโดยคุณวิจิตร บุญชู 
The Wave Online

เป็นงานแสดงสินค้า  
เครื่องเสียงในแนวไลฟ์สไตล์ 
หลากหลายด้วยเครื่องเสียง 
ล�าโพง แอคเซสเซอรีย์ คุณภาพ
สูงจากทุกมุมโลก ทุกรูปแบบ
ทั้งดิจิทัลและอะนาล็อก ระบบ 
สตรีมมิง ออดิโอ เครื่องเล่น
แผ่นเสียง โดยในงานจะมีการ
บรรยายเรื่อง “แผ่นเพลงไทย 
ยุคสมัยที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง” 
ประมูลแผ่นเสียงหายากเพื่อการ
กุศล พร้อมทั้งกิจกรรมการแสดง
ดนตรีไทย และวงสตริงควอเต็ท 
บนเวที กิจกรรมพิเศษการโชว์
เปรียบเทียบล�าโพงขนาดเล็กที่ดี
ที่สุดให้ได้รับชมศักยภาพกันอย่าง
เต็มที่ในงานนี้ พร้อมกิจกรรม
ต่างๆอีกมากมายในงาน

ส�าหรับคนรักเครื่องเสียงไม่                             
ควรพลาด งานมวีนัที ่1-4 มนีาคม                               
2561 ตัง้แต่เวลา 11.00-20.00น. 
ที่บริเวณชั้น 2 Digital Camera 
Zone ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 

และก็เช่นเคย Conice 
เราก็ขนสินค้าหลากหลายรุ่น              
หลากหลายแบรนด์ ไปให้ได้ฟังกนั 
ไม่ว่าจะเป็น Acoustic Energy, 
Bluesound, NAD, NHT, PSB, 
Velodyne รวมทั้งสายสัญญาณ
และสายล�าโพงของ Supra ที่น�า
ไปลดราคาพิเศษกันในงาน 

แวะไปทักทายและพบปะพวก
เราในงานได้นะคะ

Conice Special Sales                       
in Chiang Mai
23-29 มีนาคม 2561
ที่ Conice           
สาขาเชียงใหม่

ปีนี้เราขึ้นเหนือไปจัดงาน
ที่สาขาของเรา Conice@

เชียงใหม่ ในเดือนมีนาคมนี้ 
เป็นอีเวนท์ต่างจังหวัดที่แรกกัน
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เลยนะคะ
โดยในงานเราน�าสินค้า

หลากหลายยี่ห้อ หลากหลายรุ่น 
มาลดราคาพิเศษกันแบบสุดๆ 
ไม่ว่าจะเป็น Bell’O, Bluesound, 
NAD, NHT, PSB, Velodyne, 
Supra ไปโชว์กันอย่างเต็มพิกัด                            
เลยทีเดียวค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าราคา
ก็ต้องเด็ดเช่นกัน โดยเฉพาะ                            
สินค้าพวก Streaming Music                            
Bluesound เรามหีลากหลายรุน่                           
ให้ท่านได้ทดลองเล่น ทดลองฟัง
กันอย่างเต็มที่ 

อย่าลืมนะคะ พี่น้องชาว 
ภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียง 
แวะไปทดลองฟังและซื้อสินค้า
ของเราได้ตั้งแต่วันที่ 23-29 
มีนาคมนี้ ที่ร้าน Conice สาขา
เชียงใหม่ แถวคูเมือง แจ่งศรีภูมิ 
หาไม่ยากค่ะ หรือจะโทรสอบถาม
ได้ที่โทรศัพท์ 053-222-154

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

เป็นยังไงกันบ้างค่ะ กับโพรโม
ชันพิเศษของเรา พร้อมทั้ง

งานอีเวนท์ทั้งสองแห่ง ไม่ว่าจะที่
กรุงเทพฯและที่เชียงใหม่ สะดวก
แวะไปทดลองฟัง และลองเล่น
สินค้าของเราได้เลยนะคะ

ปิดท้ายด้วยการบอกกล่าวกัน
อีกครั้ง ส�าหรับท่านที่ไม่สะดวก
เดินทางไปซื้อสินค้าตามสาขา
ต่างๆของเรา ท่านสามารถซื้อ
ผ่านระบบออนไลน์ของเราได้ที่ 
www.conice.co.th และต้องการ 
ทราบข้อมลูข่าวสารและโพรโมชนั                                   
รวมทั้งสิทธิพิเศษอื่นๆอีก
มากมาย หรืออัพเดทข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ 
www.facebook.com/Conice-
Electronic หรือจะทาง LINE:  
@conice 

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
นะคะ

ประดิทินกรุงเทพฯ

■■  คอนเสอร์ท “Thailand International Jazz 
Festival 2018”: Brian McKnight, Joey 
Alexander, Jeremy Monteiro, Richard             
Jackson และฯลฯ 2-3 ก.พ. เวลา 18.00น. 
ณ ไร่สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย บัตร
ราคา Early Bird 1,800 บาท และ   
Normal 2,500 บาท บัตรเข้าได้สองวัน

■■  คอนเสอร์ท AMP SHA Concert 3-4 ก.พ. 
เวลา 19.00น. และ 17.00น. ตามล�าดบั ณ 
รอยลั พารากอน ฮอลล์ บตัรราคา 4,000/                 
3,500/3,000/2,500/2,000/1,500 บาท

■■  คอนเสอร์ท “BOYdKO50th #1 RHYTHM 
& BOYd CONCERT” 4 ก.พ. เวลา 
19.00น. ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี 
ราคาบัตร 4,000/3,500/3,000/2,500/ 
2,000/1,800/1,500 และ 1,200 บาท

■■  คอนเสอร์ท “สองวัยใจเดียวกัน ครั้งที่ 2”: 
สุเทพ วงศ์ก�าแหง, สวลี ผกาพันธุ์, จินตนา 
สุขสถิตย์, เศรษฐา ศิระฉายา และ ฯลฯ 17 
ก.พ. เวลา 14.00น. ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา 
2,000/1,500/1,000 บาท

■■  คอนเสอร์ท “ดึกด�าบรรพ์ # 201 ปั่น 
แต๋ม ตุ่น Concert”: ปั่น ไพบูลย์เกียรติ,                                       
แต๋ม ชรัส, ตุ่น พนเทพ 24 ก.พ. เวลา 
19.00น. ณ อิมแพ็ค เอ็กซ์ฮิบิชัน ฮอลล์ 4                                          
เมืองทอง บัตรราคา 3,000/2,500/1,500/ 
1,000 บาท

■■  คอนเสอร์ท “Remember Me Concert: 
เสียงเรียกจากเพลงรัก”: ไพบูลย์เกียรติ 
เขียวแก้ว, ชรัส เฟื่องอารมย์, สุดา ชื่นบาน, 
พัชริดา วัฒนา, สุทธิพงษ์ วัฒนจัง,เท่ห์                                              
อุเทน พรหมมินทร์, แสตมป์ อภิวัชร์ 
เอื้อถาวรสุข และฯลฯ 3 มี.ค. เวลา 
17.00น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา 
2,500/2,000/1,500/1,000 และ 800 บาท

■■  คอนเสอร์ท John Legend Darkness and 
Light Tour Live In Bangkok 23 มี.ค. 
เวลา 20.00น. ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 
106 บัตรราคา 8,000/4,500/2,800 บาท

* ทุกงานแสดงติดต่อ/ซื้อบัตร                    
  Thaiticketmajor ทุกสาขา

■■  บ้ า น ท ว า ท ศิ น เดือนก.พ.และมี.ค. 
ไม่มีวันหยุดพิเศษ เปิดบริการตามปกติ
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หลังจากที่เปิดตัวสมาชิก
ใหม่ คือล�าโพง Acoustic 

Energy ไปได้สองรุ่นคือ AE100 
และAE109 กไ็ด้รบัการตอบรบัและ
ประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างมาก 
จนในทีส่ดุทางเรากไ็ด้เลอืกน�าเข้า
มาให้ได้เป็นเจ้าของกันอีกสอง
รุ่น ซึ่งเป็นรุ่นที่อัพเกรดคุณภาพ
เสียง และคุณภาพงานขึ้นไปอีก
ระดับ เพื่อตอบสนองต่อนักเล่น
ที่ต้องการขยบัคณุภาพเสยีงข้ึนไป
จากสองรุ่นแรกอีกหน่อย

NewProducts

A c o u s t i c  E n e r g y  A E 3 0 0 

A c o u s t i c  E n e r g y  A E 3 0 9 

AE300 ล�าโพงวางห้ิงหรอืบน
ขาตัง้ทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนอง                             
คุณภาพเสียงชั้นสูง พลังเสียง

ระดับยิ่งใหญ่ ในขนาดตู้ที่เล็ก
กะทัดรัด ด้วยการน�าเอาวูฟเฟอร์ 
แบบใหม่ล่าสุดขนาด 5 นิ้ว 

ช่วงชักลึก Ultra High Force 
ท�างานร่วมกับท่อเปิดทรงเหลี่ยม 
Slot Shape แบบใหม่ที่ให้การ
กระจายเสียงทุ้มออกมาเต็มและ
คงที่กว่าท่อเบสส์ทรงกลมทั่วไป

ทวีทเตอร์ชั้นเลิศแบบ
ใหม่ขนาด 28 มิลลิเมตร โดม
อะลูมิเนียม กระจายเสียงมุม
กว้างเป็นพิเศษแบบ Wide  
Dispersion Technology คือ
รอบๆโดมทวีทเตอร์จะเป็น
ลักษณะผายออกเหมือนฮอร์น 
ท�าให้เสียงแหลมกระจายกว้าง
ขวางโอบล้อม โดยไดรเวอร์
ทั้งหมดยึดอยู่ในตัวตู้ไม้ MDF 
หนา 18 มิลลิเมตร พร้อม
ดามภายในอย่างแน่นอน ด้วย
เทคโนโลยีแบบเดียวกับรุ่นเรือธง          
Reference Series พร้อมท�าผิว
สีด�า High Gloss Black สุด
ประณีตดูดีอย่างไม่มีให้เห็นใน
ล�าโพงราคาระดับนี้มาก่อน 

Specifications
• Bandwidth: 45Hz -30kHz
• Sensitivity: 86dB
• Peak SBL: 112dB
• Power Handling: 100W
• Crossover Frequency: 

2.8kHz
• Impedance: 6 ohms
• Design: 2 way
• Dimensions: 

300x175x260 (HxWxD)
• Weight: 6.5kg (each)
• Finishes: Piano Gloss 

Black

อีกหนึ่งล�าโพงใหม่ล่าสุด
ของ Acoustic Energy ที่

ออกแบบเพื่อเสียงทรงพลัง เติม
เต็มพื้นที่ห้องฟังเพลงของคุณได้

อย่างน่าทึ่ง ในรูปทรงที่เพรียว
บาง สวยงาม ประหยัดพื้นที่จัด
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วาง แบบเดียวกับรุ่นดัง AE109 
ท�าเอาไว้เมื่อ 20 ปีก่อน 

High Force จ�านวนสองตัว 
ท�างานในแบบ 2.5 ทาง ตัด

ความถี่โดยวงจรครอสส์โอเวอร์ที่
ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งการ
รวมกันท�าให้มีความสามารถใน
การรับก�าลังขับที่สูงมากอย่าง
ไม่น่าเชื่อ ว่ามาจากล�าโพงขนาด    
เพียงเท่านี้ โดยทวีทเตอร์เป็น 
แบบใหม่ โดมอะลมูเินยีม ท�างาน                          
พร้อมแผงกระจายเสียงทรงโค้ง
ผายออก เพื่อให้การกระจาย
เสียงกว้างไกล พร้อมดีไซน์ เรื่อง
เฟส และการจัดการเวลาของ
ไดรเวอร์แต่ละตัวให้ราบเรียบ 
และเสียงที่เข้ามาถึงจุดฟัง
พร้อมๆกัน เพื่อการตอบสนอง
ความถี่ที่ราบรื่นเป็นพิเศษ 

เช่นเดียวกับรุ่น AE300 
ไดรเวอร์ทั้งหมดถูกติดตั้งลงบน
ไม้ MDF หนา 18 มิลลิเมตร 
พร้อมการดามโครงตู้ให้แน่น
หนาปราศจากการสั่นค้าง ซึ่งผล
ที่ได้คือเสียงที่ออกมาด้วยความ
สะอาด ไร้ความเพี้ยน ทรงพลัง 
สมจริงอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ 

Specifications
• Bandwidth: 38Hz -30kHz
• Sensitivity: 89dB
• Peak SBL: 115dB
• Power Handling: 175W
• Crossover Frequency: 

296Hz/2.56kHz
• Impedance: 6 ohms
• Design: 2.5 way
• Dimensions: 

900x175x280 (HxWxD)
• Weight: 22kg (each)
• Finishes: Piano Gloss 

Black
และนั่นก็คือสองรุ่นล่าสุด

ของ Acoustic Energy ที่เรา
ภูมิใจน�าเสนอและคัดสรรมา
เพื่อคุณๆโดยเฉพาะ หากคุณ
ก�าลังมองหาล�าโพงที่สวยงาม 
คณุภาพเสยีงดเียีย่ม และแน่นอน                          
ว่าให้ความคุ้มค่าเกินราคาตาม
สไตล์ บ้ า น ท ว า ท ศิ น 
แล้ว รับรองว่าสองรุ่นใหม่นี้จะไม่
ท�าให้ผิดหวังอย่างแน่นอน

เพื่อการนี้ AE ใช้ไดรเวอร์ 
มิด-วูฟเฟอร์ขนาด 5 นิ้ว Ultra 

11



นี้คือการอัพเดทล่าสุดกับ
เครื่องเอ/วี รีซีฟเวอร์ ที่

ได้รับรางวัลมามากมาย NAD 
T 758 เป็นเครื่องที่ได้รับการ 
ออกแบบยดึถอืปรชัญา “เรยีบง่าย                            
คือดีกว่า” ที่ท�าให้ผู้ใช้งาน
สามารถปรับแต่งได้โดยง่าย 
เน้นคุณภาพเสียงสูงสุด โดยใน

N A D  T  7 5 8  V 3
A / V  S u r r o u n d  S o u n d  R e c e i v e r

เวอร์ชันล่าสุด V3 นี้ ก็อัดเต็มไป               
ด้วยสิ่งที่แฟนๆ NAD คาดหวัง
ได้จากสินค้าของ NAD ทั้งเสียง
จากภาพยนตร์ที่สมจริงจนใจสั่น                          
จากการออกแบบพลังเสียง
ที่เต็มเปี่ยม ไปจนถึงการบวก
เอาลูกเล่นเพิ่มเติมเพิ่มความ
ละเมียดละไมไปอีกขั้น ไม่ว่า                   

จะเป็นระบบ MDC ที่สามารถ
อัพเกรดได้ในอนาคต, การ               
ตอบสนองระบบภาพแบบ 4K 
Ultra HD, การ Preset ค่าการ
ปรับแต่งตามรูปแบบที่ต้องการ
หลายแบบ นอกจากนั้นยัง
สามารถคอนโทรลผ่าน iOS 
App ผ่านทางมือถือ พร้อมทั้ง

การจูนเสียงให้สามารถใช้งาน
ในการฟังเพลงได้ดีพอที่จะเป็น
ศูนย์กลางในระบบที่เยี่ยมทั้งดู
หนังและฟังเพลงได้

MDC-The Most 
Distinctive       
Feature
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ที่ NAD นี้ เราพยายามที่
จะท�าตัวให้ทันสมัยกับโลกเอ/วีที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เคย
หยุด การคิดค้นระบบ MDC คือ
ค�าตอบทีท่�าให้เครือ่งไม่มวีนัล้าสมัย                           
เพราะช่อง MDC ที่มีมาให้ใน                                
T 758 V3 นี ้จะท�าให้คณุสามารถ                      
อัพเกรดระบบเสียงได้ในอนาคต
แบบไม่จ�ากัด เพียงแค่เติมโมดูล
แบบใหม่ใส่เข้าไปเท่านั้นเอง

Music First

ระบบเสียงที่ให้มานั้นมีมา
ครบทุกแบบที่ก�าลังได้รับความ
นิยม รวมไปถึงระบบ HD 
Dolby Atmos และ DTS Master 
Audio ทีถ่อดรหสัเสยีงด้วยระบบ 
DSP ใหม่ล่าสุด High Speed/
Multicore พร้อมตอบสนอง
ต่อเสียงแบบไฮ-เรสทุกรูปแบบ 
รวมถึง MQA ซึ่งเป็นรูปแบบ
ใหม่สุดของการฟังเพลงในตอนน้ี                                 
นอกจากนั้นแล้ว ภาคขยายของ 
T 758 V3 กอ็ดัแน่นด้วยพลงัของ
วงจร PowerDrive ที่ใีห้พลงัเสยีง      
เต็มที่ จ่ายกระแสได้สุดยอด 
พร้อมก�าลังส�าหรับระดับสูงที่จะ
ผลักดันสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจาก
ล�าโพงของคณุได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ดูหนังหรือฟังเพลง พร้อมให้
เสียงเพลงที่สมจริง กระจ่าง 
เต็มไปด้วยรายละเอียด จนหาก
เอาไปเทียบกับเอ/วี รีซีฟเวอร์                              
ทั่วๆไป คุณจะพบว่าเครื่อง 
เหล่านั้นให้เสียงเพลงแบนเป็น
หน้ากระดานไปเลย

Pure and Simple 
Video

T 758 V3 ใช้ระบบภาพแบบ
ใหม่ล่าสุดระดับสุดยอด พร้อม
ตอบสนองต่อระบบ Ultra HD 
4K 3840x2160 พิกเซล ที่ 60 
เฟรมต่อวินาที 4:4:4 gamut 
และรองรับระบบ HDR ให้ภาพ
ชัดเข้มคมลึก ในขณะที่สัญญาณ
อะนาล็อกก็สามารถรองรับ 

HDMI ได้ตามมาตรฐาน พร้อม 
Bypass ส่งตรงไปให้จอภาพของ
คุณท�าการ Process ภาพ โดย
ไม่ท�างานซ�า้ซ้อนกันระหว่างตัว 
AVR กับจอเหมือนเอ/วีอื่นๆ ซึ่ง
ท�าให้ภาพที่ได้นั้นมีคุณภาพที่
ดร็อพลงไปเปล่าๆ

Easy Flexibility

การใช้งานเรียบง่าย 
ออกแบบมาให้ปรับแต่งใช้งาน
ง่าย ไม่ต้องระดับโปรก็ท�าได้ 
แต่ละช่องอินพุท สามารถที่จะ
ตั้งค่าเสียงเฉพาะช่องได้อิสระ 
คุณสามารถเลือกแต่งเสียงตาม
แนวทางที่ชอบให้เหมาะกับหนัง
ที่ดู เพลงที่ฟัง แล้วตั้งเก็บเป็น 
Preset มาเลือกใช้ภายหลังจาก
การกดที่รีโมทเพียงปุ่มเดียว
ได้โดยง่ายและสะดวก หรือจะ
เปลี่ยนชื่อ Input ตามถนัดก็ท�าได้ 
ส่วนใครที่เล่นระบบมัลติ-รูม     
ก็สามารถต่อ Zone 2 ออกไป
เล่นห้องอื่นๆได้โดยสะดวก จะ
ใช้แอมป์นอกหรือจะดัดแปลงเอา

ภาคขยายที่ไม่ได้ใช้ในตัว (เช่น 
Surround Back) ออกไปขับ
ล�าโพง Zone 2 อีกห้องก็ได้

State-of-the-Art 
Room Correction

ระบบ Dirac Live ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นระบบแก้ไข
สภาพห้องฟังที่ดีที่สุดในปัจจุบัน 
และเป็นที่ทราบกันดีว่า Dirac 
Live นั้น ส่วนใหญ่จะมีเฉพาะ
ในเอ/วีที่มีราคาแพงกว่า T 758 
V3 หลายเท่าตัวเท่านั้น จึงเป็น
ความคุ้มค่าที่ T 758 V3 มีระบบ
นี้เตรียมไว้ให้แล้ว โดยระบบนี้จะ
ท�าให้คุณได้รับการฟังเพลงที่ถูก
ต้อง แก้ไขความผิดพลาดทาง
เสียงที่เกิดจากห้องฟังได้โดยใช้
ไมโครโฟนและซอฟท์แวร์ที่มีมา
ให้พร้อม

BluOS Streaming 
High-res Audio 
Included

T 758  V3 ล่าสุดนี้มีการ

บรรจุระบบ Wireless Streaming                                
BluOS เข้าไว้ในตัวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ท�าให้คุณสามารถ
ที่จะสตรีมเสียงเพลงไฮ-เรส 
Lossless ได้ในทันทีโดยไม่ต้อง
ซื้อเพิ่ม ไม่ว่าจะฟังไฮ-เรส หรือ
อินเตอร์เน็ท เรดิโอ ก็พร้อมต่อ
การท�างาน โดยสามารถควบคุม
ผ่านแอพมือถือ BluOs หรือจาก
คอมฯก็ได้ หรือจะเอาไปร่วมกับ
ระบบของ Bluesound ก็ย่อมได้

Get More Music

ไม่เหมอืนกบัเอ/ว ีรซีฟีเวอร์
ทัว่ๆไป T 758 V3 นัน้ออกแบบ
ด้วยประสบการณ์ 45 ปีในวงการ 
ที่ทุ่มเทในการท�าเครื่องเสียง
ที่ให้เสียงดนตรีที่ดีที่สุดในท้อง
ตลาด ไม่ว่าคุณจะใช้งานเพื่อดู
หนงัหรอืฟังเพลง T 758 V3 จะ
ให้ประสทิธภิาพทีย่อดเยีย่มน่าทึง่,   
เรยีบง่ายในการใช้งาน อกีทัง้
คล่องตวัในการอพัเกรดได้อย่างที่
คุณต้องคาดไม่ถึงเลยทีเดียว 
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ตั้งแต่มีโซเชียล เน็ทเวิร์ค ขึ้นมา คนเล่นเครื่องเสียงก็ดู
เหมือนจะแปรสภาพไปพอสมควร กระแสความรวดเร็ว
หลากหลายของข่าวสารต่างๆที่มุ่งตรงเข้ามายังนักเล่น 

ท�าให้มีเส้นทางเลือกมากขึ้น หรือเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากผู้อื่น
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด บางครั้งก็อยู่ในกรอบของการฟังเพลงและดนตรี 
บางคราวก็ดูออกจะเกินเลยจนกลายเป็นอะไรซักอย่างซึ่งมันไม่ใช่

คนเล่นเครื่องเสียงจ�านวนหนึ่งอาศัยพึ่งกลุ่ม LINE หรือการ
สนทนาผ่านทางสื่อโซเชียลอย่าง Facebook และอื่นๆ แน่นอนว่า
ข่าวต่างๆก็คงจะรวดเร็วทันใจมากกว่า ส่วนข่าวสารต่างๆนั้นจะเชื่อถือ     
ได้หรือไม่ หรือนักเลงคีย์บอร์ดผู้แบ่งปันประสบการณ์จะมีความ  
กระจ่างแจ้งในเรื่องดังกล่าวแค่ไหน เป็นเรื่องที่ยากจะบอก

เริ่มจากการสอบถามปัญหา ปรึกษาหารือ ในกลุ่ม ในสังคม
ออนไลน์ ก็จะได้ความเห็นอันหลากหลาย ข้อดีคือการได้รับรู้เรื่องราว     
ของผูอ้ืน่ทีพ่อจะเป็นแนวทางต้นแบบให้ตวัเองได้ แต่ในทางตรงกนัข้าม 
บางเรื่องก็ไม่สามารถที่จะยึดแบบหรือแนวทางกันได้

ผมอยากบอกว่า เครือ่งเสยีงใช้ต�าราพืน้ฐานแบบเดยีวหรอืมาตรฐาน
เดียวกัน แต่การเลือกการเล่น เป็นเรื่องปัจเจกเฉพาะตน หากมีการ     

วิวาทะกันนอกขอบเขตที่เป็นเหตุผล ก็จะกลายเป็นความขัดแย้งกัน
ความขัดแย้งที่มีมากที่สุดในโลกโซเชียล เกี่ยวกับการเล่นการฟัง

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง จะมีปรากฏที่เราเห็นอยู่เนืองๆ 
ผมพยายามประมวลดูว่า สาเหตุเหล่านี้เกิดจากอะไร แล้วก็พบว่าโดย 
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของค�าบอกเล่าจากท่านหนึ่งไปสู่อีกหลากหลาย
ท่านในกลุ่ม แต่ว่าผู้ที่บอกเล่าประสบการณ์เอง ก็ไม่อาจจะบรรยายให้
เห็นภาพได้ง่ายดายนัก เพราะทุกอย่างคือความรู้สึกที่พ่วงจินตนาการ
เข้าไปด้วย

อีกเรื่องหนึ่งคือ ผู้แชร์ประสบการณ์มีเป้าประสงค์ชักน�าผู้อื่นไปใน
ทิศทางที่ตนเองต้องการ

และผู้ที่รับรู้เรื่องราวประสบการณ์ก็ไม่เคยได้ฟังจริงๆ การสื่อสาร
ระหว่างผู้แสดงความเห็น กับผู้รับฟังความเห็น ไม่สามารถจะจูนเข้าหา
กันได้ง่ายเหมือนกับการได้ไปนั่งฟังจริงๆต่อหน้าด้วยกันทั้งคู่ ผมจึงยัง
มองเห็นว่าในโซเชียลเวลากล่าวถึงเครื่องเสียง บางครั้งมันเป็นเรื่องที่
จับต้องได้ล�าบาก คล้ายความรู้สึกที่ออกจะเลื่อนลอยด้วยซ�้า

แต่หากได้มีประสบการณ์ค้นหาตัวเอง และไปนั่งฟังเสียงจาก
ซิสเต็มจริงดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องกว่า การสนทนาใดๆทาง   

เ ค รื่ อ ง เ สี ย ง ใ น โ ซ เ ชี ย ล
■■ ‘ภูธร’
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โซเชียลก็จริงเข้าท�านองที่ว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่า
นั่งฟังเอง

แต่คุณประโยชน์ของโซเชียลก็มีอยู่ไม่ใช่น้อย เพราะท�าให้เรา
ได้รับความเห็นจากประสบการณ์ที่หลากหลาย จากผู้ที่เข้าร่วมอยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน ชอบของสิ่งเดียวกัน หรือการสนทนาอย่างเปิดเผยในที่
สาธารณะ         

ในกลุ่ม LINE หรือกลุ่มสาธารณะทาง Facebook โดยส่วนใหญ่    
หากว่ามีการทุ่มเถียงกัน มักจะบานปลายออกไป ไม่จบลงง่ายๆ 
เนือ่งจากในแต่ละกลุม่หากมผีูท้ีม่อีาชพีค้าขายเป็นสมาชกิอยูด้่วย หรอืมี
พลพรรคกองเชียร์หนุนกันไปมา ก็มักจะกลายเป็นเรื่องของประโยชน์ที่
พึงมีพึงได้ ที่จะต้องปกป้องหรือรักษาความเชื่อของตนเอาไว้

หากมีการตั้งกลุ่มสนทนาเรื่องเครื่องเสียงทางโซเชียล จ�าต้อง
ยอมรับว่าการตั้งกติกากลางจะเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก อย่ารอให้เกิด
ปัญหาแล้วค่อยมานั่งตามแก้ การเปลี่ยนแปลงกติกาไปมา ก็ยิ่งจะ
สร้างความเสื่อมมายังหมู่คณะนั้นๆได้ ปัญหาทางความคิดเห็นไม่
ตรงกันมีเกิดขึ้นได้ทุกวัน การแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีๆจะไม่ประสบ    
ผลส�าเร็จ และสร้างความแตกแยกไม่เป็นขบวน

อกีเรือ่งหนึง่ทีน่่าสนใจ นบัแต่ก�าเนดิการค้าขายผ่านทาง Facebook,                                                             
LINE, Website เป็นช่องทางที่สะดวก ไม่ต้องเปิดหน้าร้าน ไม่ต้อง
ลงทุนเปิดโชว์รูม ท�าให้บริษัทใหญ่ๆมักเกิดปัญหาตรงที่ต้นทุนจะต่าง
ไปจากการค้าแบบล่องลอยอยู่ในโซเชียล แม้ว่าผู้บริโภคมีโอกาสเลือก
มากขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับจะถูกพ่อค้าหลักลอยบางจ�าพวกแฝงตัวมา   

หลอกลวงได้ง่ายขึ้นเช่นกัน
เราคงได้เห็นอยู่ทุกวี่วัน ไม่ว่าจะเป็นการค้าสิ่งใดก็ตาม นับตั้งแต่

เครื่องส�าอางไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ เครื่องเสียง      
มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มสาธารณะในการซื้อขาย เผลอเมื่อไรจะ
มีพ่อค้าสิบแปดมงกุฎที่แฝงตัวมา เสนอขายสินค้าในราคาที่จูงใจผู้ซื้อ
อย่างมาก พอได้รับเงินโอนจากลูกค้าพร้อมๆกันหลายรายแล้ว กลับไม่
ส่งสินค้าตามสัญญา เรียกว่าหายลับเข้ากลีบเมฆไปเลย

ที่พบกันบ่อยๆคือสินค้าที่ส่งไปนั้นไม่ได้คุณภาพตามที่น�าเสนอ 
เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลายากที่จะสกัดกั้นพ่อค้าบาง
ประเภทได้ เหตุการณ์มีทั้งที่เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน และจงใจที่จะ
เข้ามาหลอกลวงต้มตุ๋นด้วย

คงไม่มีค�าแนะน�าใดๆที่ดีที่สุด หากเราไม่รู้จักผู้ขายดีพอ ขอให้คิด
ทบทวนให้มากๆก่อนจ่ายเงินสักก้อนในการซื้อของที่เห็นแต่รูปทาง  
โซเชียล แต่ไม่ได้สัมผัสของจริง

ที่แย่ที่สุดก็คือ เพจจ�าหน่ายสินค้าที่ระบุว่าสินค้าเป็นของแท้ ราคา
ถูกอย่างเหลือเชื่อ แต่ในความเป็นจริงคือของเทียมเลียนแบบ ตรงนี้
ถือว่าเป็นภัยอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะการประกาศโฆษณาอาหารเสริมที่ 
ปราศจากการรับรองของหน่วยงานราชการโดยตรง หรือแม้แต่จะผ่าน
การรับรองความปลอดภัยก็ตาม แต่โฆษณาเกินจริง ท�าให้เกิดความ
เข้าใจผิดต่างๆนานา สิ่งเหล่านี้ควรได้รับการสังคายนาเสียที

ถามว่า เราสามารถซื้อเครื่องเสียงจากสื่อโซเชียลได้ไหม? 
ขอตอบว่าได้ หากเรารู้จักสินค้านั้นอย่างดีโดยปราศจากข้อสงสัย 

เคยทดลองใช้งานมาบ้างแล้ว และการสั่งซื้อเป็นเพจของบริษัทตัวแทน
น�าเข้าอย่างถูกต้อง 

จงอย่าได้เห็นแก่ค�าว่า “ราคาถูก” เพราะความเป็นจริง ของดี  
ของแท้ไม่มีอะไรที่ถูก ทุกอย่างมีเหตุและผลในตัวเอง 

การสั่งซื้อสินค้ามือสองทั่วๆไป จะต้องมีโอกาสไปทดลองฟังสินค้า
นั้นๆ ยังที่ซึ่งระบุไว้ในเพจของผู้ขาย อย่าได้วางใจสั่ง

ซื้อมาโดยแค่การดูรูป และเชื่อในค�าชวนเชื่อใดๆ ยิ่งในระบบ
เครื่องเสียงด้วยแล้ว ไม่เห็นของจริง ไม่ได้ฟังกับหู อย่าเสี่ยงจะดีที่สุด 

กรณีการสั่งซื้อเครื่องเสียงมือสอง ไม่ว่าจะเป็นเว็บต่างประเทศ 
เพจ Facebook, LINE ในโลกโซเชียล เริ่มมีอัตราเสี่ยงทันทีที่คุณ
ซื้อจากผู้ขายที่แสดงตนคลุมเครือและเงื่อนไขแปลกๆ ดังนั้นเพื่อมิให้
พลาดท่าเสียที ก็จงใช้หลักวิเคราะห์ทุกครั้ง ก่อนยอมปล่อยเงินจาก
กระเป๋าเราไป

เครือ่งเสยีง...ผมยงัเชือ่มัน่ในเรือ่งของการได้เหน็ของจรงิ ได้สมัผสั
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเสมอมา ดังนั้นการได้ไปฟังสินค้าเครื่องเสียงถึงที่                                                         
ย่อมมีความจ�าเป็น ขนาดฟังแล้วฟังอีก ฟังอยู่หลายเที่ยวกว่าจะ         
ตัดสินใจได้ การเล่นเครื่องเสียงที่แท้จริง จึงอยู่ที่ผลลัพธ์จากการฟัง 
ไม่ใช่การฟังเขาเล่าว่าในโซเชียลแต่อย่างใด

เครื่องเสียงในโลกโซเชียลมีกรณีน่าศึกษามากมาย ในฐานะผู้นิยม
เครื่องเสียงที่มีเหตุและผล อย่าได้เห็นแค่ความสะดวก ราคาจูงใจ 
ค�าเชิญชวนที่ดูหวือหวา ควรระมัดระวังผู้ค้าที่ล่องลอย ไม่มีที่อยู่อัน
แน่นอนที่เราสามารถไปพิสูจน์คุณภาพเสียงได้ด้วยตัวของเราเอง

โลกจะเปลี่ยนแค่ไหน ไม่ส�าคัญ คนรักเครื่องเสียงต้องตามให้ทัน 
ด้วยหลักคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเสมอครับ

15



กราบสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2561 ท่านผู้อ่าน
ทุกท่านอีกครั้งครับ เวลาไม่คอยท่า

ใครจริงๆ ผ่านไปอีกปี ปีที่ผ่านมาจะขลุกขลัก
บ้าง ก็ต้องท�าใจครับ เราก็ได้แต่หวังว่าปีน้ีจะ
ได้ราบรื่น ชื่นใจกันบ้าง ไม่รู ้จะขอพรอันใด
แล้ว คงต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดกันครับ 
อัตตาหิ อัตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับ 
ก็ขอให้ทุกท่าน สุข สมหวัง ปราศจากโรคภัย
ตลอดปี 2561 นี้

ฉบับนี้เรามาเริ่มต้นปีด้วยพาทุกท่านไป

Custom File

ชมงานติดต้ังร้านกาแฟกันบ้าง ว่าติดล�าโพง
แบบไหนดี นอกจากจะสวยงามแล้ว เสียงดี 
เพิ่มมูลค่าให้กับร้านของท่านอีกเยอะเลยครับ 
เพราะหลายท่านอาจมองข้ามตรงนี้ไป เสียง
ดังกับเสียงดีนี่ต่างกันเยอะ บางทีเราอุตส่าห์ 
ติดเคร่ืองเสียงดีๆให้ลูกค้าฟัง แต่เพลงที่เปิด 
ถ้าเปิดตามใจพนักงานร้าน เอาแต่เพลงตัว
เองอยากฟัง อนันีก้ไ็ม่ไหวนะครบั คอืเรากต้็อง
ดูกลุ่มลูกค้าว่า เปิดเพลงแบบไหน ลูกค้าชอบ
ฟัง ท�าให้ร้านดมีูคลาสส์ขึน้อกีเยอะครบั คอือนั

จิ บ ก า แ ฟ ห อ ม ๆ  ฟั ง เ พ ล ง เ พ ร า ะ ๆ กั น
■■ ‘Mr. Hires Man’

นี้เจ้าของร้านต้องส่ือสารกับพนักงานในร้าน
ให้เข้าใจตรงกันก่อน เพราะบางทีพนักงานไม่
เข้าใจ ท�าไมเจ้านายเราเผด็จการจริงๆ จะฟัง
เพลงที่ชอบก็ฟังไม่ได้ 555

ส่วนร้านที่จะพาไปชมในฉบับนี้ เป็นร้าน
กาแฟทีเ่พิง่เปิดบรกิารเมือ่ปลายปีทีผ่่านมานีเ่อง 
เป็นของร้านกาแฟดอยช้าง ทีเ่จ้าของเลอืกและ
วางใจให้ทมีงาน Custom ของเราได้ท�าการตดิตัง้ 
และวางใจผลติภณัฑ์จากโคไน้ซ์ฯเราว่าได้สนิค้าดี 
คณุภาพสงูแน่นอน และงานตดิตัง้คณุภาพสงู 
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สวยงาม หลายคนเลอืกทีจ่ะตดิเอง กต้็องเลอืก
ช่างให้ดีๆครบั ผมเหน็มาหลายงานแล้ว ท่ีลกูค้า
มกัมาบ่นให้ฟังเสมอๆ ว่ารูย้งังีใ้ห้ช่างมืออาชพีตดิ
ให้ดีกว่า เพราะบางอย่างเราอาจคาดไม่ถงึว่างาน
ดูเหมอืนง่ายๆ ท�าเองกไ็ด้สะดวกสบายประหยดั
ตงัค์ แต่ผลลพัธ์กไ็ม่ได้งานทีส่วยงาม เรยีกว่า  
เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย 

สาขาแรกที่พาไปชม นับว่าเป็นสาขาใหญ่
เลยของร้านกาแฟดอยช้าง ที่ตลาด อตก.
สวนจตุจักร ใกล้ๆนี่เอง ตัวร้านจะอยู่ในโซน
ขายต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับต่างๆ ติดกับ
อาคารจอดรถ 6 ชั้น รูปทรงอาคารคล้ายเรือ
ขนาดยักษ์ เป็นอาคารกระจกโครงสร้างเป็น
เหล็ก อาคารนี่ถูกทิ้งไว้แรมปี เนื่องจากการ

ต่อสัญญามีความล่าช้า นับว่าเสียดายโอกาส
ดีๆของเจ้าของที่ไปเปล่าๆเลยนะครับ แต่ดู
โดยรวมแล้วหลังจากท�าการรีโนเวทสวยงาม 
น่านั่งพักผ่อน หลังจากเดินช็อปปิงจับจ่าย
ซื้อของในตลาดหรือเดินเลือกซื้อต้นไม้ได้เป็น
อย่างดีเลยครับ

อาคารมสีองชัน้ มบีนัไดเลือ่นพาท่านขึน้สู่ 
ชัน้บน ชัน้นีเ้ป็นส่วนของเคาน์เตอร์ส่ังออร์เดอร์ 
ก่อน แล้วกไ็ปเลอืกทีน่ัง่พกัผ่อนได้ตามใจตวัเอง
เลย มทีีน่ัง่ชลิล์ๆสบายๆดวิูวทวิทศัน์รอบๆตลาด
ได้เลย ในส่วนของชั้นล่างเป็นส่วนที่ขายของ
ผลติภณัฑ์ของดอยช้าง ส�าหรบัซือ้ตดิไม้ตดิมอื
กลบับ้าน มโีซนทีน่ัง่ท�างานได้เป็นยงัด ีและยงั
มโีซนห้องประชมุเป็นสดัส่วน เหมาะส�าหรบัคยุ
งานนอกสถานทีเ่ป็นอย่างดเีลยครบั ใครอยาก
ใช้บรกิารก็ลองตดิต่อกับทางร้านดนูะครบั ผมว่า
เป็น Work Space ทีล่งตวัมากๆ จะห้ิวโน้ตบคุ 
มานัง่ท�างาน เปล่ียนบรรยากาศได้เป็นอย่างดี 
บรรยากาศเงยีบสงบ ไม่เหมอืนเวร์ิคสเปซตาม
ห้างทีค่นพลุกพล่าน บางทจีะท�างานก็พาลเอา
ร�าคาญแทน ตอนเทีย่งๆกเ็ดนิไปหาของอร่อยๆ
ในตลาดอตก.ทานแบบสบายๆเลย 

 เครือ่งเสียงในส่วนนีเ้ป็นล�าโพงฝังฝ้าของ 
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Russound RSF610 จ�านวนท้ังหมดแปดตวั ถกู
ขับด้วยแอมปลิไฟเออร์ของ NAD C 356BEE 
และเครื่องเล่นซีดี NAD C 516BEE ซึ่งล�าโพง            
ทุกตัวก็ถูกคั่นด้วยโวลูมปรับอิมพีแดนซ์ และ                                    
ส�าหรบัเร่ง ลดเสยีง ในแต่ละจดุได้อกีด้วย และ
โวลูมนี้ก็เป็นออดิโอเกรดของทาง Russound 
เช่นกัน ด้านการด�าเนินการติดต้ังงานต่างๆ 
ก็เริ่มตั้งแต่งานรีโนเวทพร้อมๆกันเลย เม่ือ
ช่างงานตกแต่งภายในรือ้ฝ้าเดมิออก ช่างไฟฟ้า                                                      
เดินสายไฟต่างๆจบ กเ็ป็นงานของระบบเสยีง
ต่อทีมงานของเราก็เข้าเดินสายล�าโพงตามจุด
ต่างๆ ซึ่งต�าแหน่งล�าโพงต่างๆเราก็ให้ทาง
ดไีซเนอร์ว่าต�าแหน่งทีเ่ราก�าหนดไปนัน้ มีอะไร 
ทีท่างเค้าต้องการปรบัเปลีย่นไหม เพือ่ให้เสยีง  
ได้ครอบคลุมและสวยงามในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
งานบางงานถ้าไม่คยุกนัแล้ว ต้องการเพยีงความ
สวยงามแต่เสียงไม่ดี เจ้าของร้านก็จะอารมณ ์
เสียเอาได้ง่ายๆเลยนะครับ ติดเครื่องเสียง                                                   
ดีๆ แตเ่สยีงไม่เห็นดีเหมือนฟังที่ร้านเลยนอ้ง 
เอ้า ไม่รู้จะตอบยังไงเลยทีนี้ ซึ่งตรงนี้ทีมงาน
ของเราก็ต้องคุยกับผู้รับเหมารอบๆข้าง เพื่อ
ให้งานได้ตามจุดประสงค์ที่เจ้าของร้านได้มอบ
หมายโจทย์มาให้เราท�า

ทิ้งระยะประมาณ 3-4 เดือน ก็เสร็จส้ิน
งานตกแต่งของตัวร้านต่างๆ ทางทีมงานก็
รอให้ช่างไฟติดไฟส่องสว่าง พวกไฟดาวน์ไลท์
ต่างๆให้เรียบร้อยเสร็จสิ้น ทีมงานของเราก็
เจาะรลู�าโพงเพือ่ตดิตัง้เทสท์เสยีงกนัก่อน เผือ่
เจอปัญหาที่ไม่คาดคิด ก็ยังพอแก้ปัญหากันได้  
เนือ่งจากงานฝ้ายงัต้องมงีานเกบ็ส ีทาสกีนัอกี 
ถ้าเราไปเข้าทีหลังสุด ท�าการเจาะรูล�าโพงจะ
ล�าบากเอา เมือ่เทสท์เสยีงไม่มอีะไรต้องแก้ไข ก็
ท�าการห่อหุม้หน้ากากล�าโพงไว้ก่อนเลย ทีน่ีเ้รา
ก็ไม่ต้องห่วงว่าเค้าจะเก็บสีมาเลอะตัวล�าโพง
ไหม ทีเ่ราท�าการตดิตัง้ไว้ไหมหนอ เมือ่ท�าสฝ้ีา
เสรจ็แล้ว ทางดไีซเนอร์ต้องการตะแกรงล�าโพง
เป็นสีน�้าตาลแบบเดียวกับเพดาน ทางทีมงาน
เราก็บรรจงจัดให้อย่างสวยงาม โดยการน�ามา
พ่นสีใหม่ เน่ืองจากตะแกรงหน้ากากล�าโพง
เดิมๆนั้นมาจากโรงงานจะเป็นสีขาว ซึ่งเป็นสี
พื้นฐานของฝ้าเพดานทั่วๆไป เมื่อเสร็จสิ้นน�า
มาติดต้ังก็สวยงาม ไม่โดดออกจากดีไซน์ของ
จากทางสถาปนิก อย่างที่บอก ลูกค้า Happy 
เรากด็ใีจทีง่านออกมาดตีามทีส่ถาปนกิดไีซน์ไว้  
พอหมดงานฝุน่ จบงานส ีงานเฟอร์ต่างๆแล้ว 
ทีมงานก็เข้าติดตั้งแอมปลิไฟเออร์ เครื่องเล่น

ซีดี และโวลูม ทดลองฟังเสียง ก็ได้เสียงเพลง
ครอบคลุมทัง้ร้าน ฟังแล้วก็หายเหนือ่ยกันเลย
ทีเดียว ตามไปชมรูปกันได้เลยครับ

เบด็เสรจ็งานนีใ้ช้ระยะเวลาแค่ 3-4 เดอืน
เอง ซึ่งระยะเวลาอีกงานก็ไล่เลี่ยกันเลย เป็น
ร้านกาแฟดอยช้าง สาขาสีแ่ยกนพวงศ์ ทางไป
จังหวัดสุพรรณบุรี ร้านจะตั้งอยู่ในปั๊มน�้ามัน
เชลล์ ฝั่งทางที่จากสุพรรณฯเข้ามา กทม.อยู่
ด้านหน้าปั๊มเลย จุดสังเกตอีกอันคือ พอขับ
เลยแยกนพวงศ์มาแล้วปั๊มจะติดกับธนาคาร
กรงุเทพเลย ร้านนีจ้ะลดไซท์ลงมานดิหน่อย แต่
ระบบโดยรวมจะเหมือนกันใช้แอมปลิไฟเออร์            
เครื่องเล่นซีดี แบบเดียวกับสาขาอตก. แต่ใช้ 
ล�าโพงแบบแขวนแทน เนือ่งจากสาขานีห้ลงัคา
ทรงจั่ว ไม่มีเพดาน เน้นบรรยากาศแบบบน
ดอย ของตกแต่งจะเป็นแบบชาวเผ่าบนดอย 
สวยงามไปอีกแบบ อันนี้จะใช้ระยะเวลานาน
หน่อย เพราะสร้างอาคารขึน้มาใหม่เลย แต่กไ็ม่
นานนกัประมาณ 5-6 เดอืน เปิดให้บรกิารก่อน
สาขาอตก.ประมาณสองสปัดาห์ พวกสายต่างๆ                                            
ก็เดินท่อร้อยสายให้เสร็จก่อนงานตกแต่ง
เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลาย ติดตั้งล�าโพงและเครื่อง
ต่างๆ เมือ่งานตกแต่งเสรจ็หมดเรยีบร้อยแล้ว 
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เรียกว่าเป็นการเดินหมากสะเทือนวงการเลย
ทีเดียว ซึ่งก็ยังไม่มีข่าวปฏิเสธหรือยอมรับกับ
ข่าวนี้ ผมก็คิดว่ามีความเป็นไปได้สูงทีเดียว
เลยครบั เพราะทาง Apple เองคงไม่สตรมีไฟล์ 
Flac ไฮ-เรส ดื้อๆแน่ เปลืองแบนวิดธ์ โดยใช่
เหตุ ทางด้าน Tidal ก็เริ่มเป๋ๆ เนื่องจากผล
ประกอบการไม่ได้ตามเป้า ซึ่งถ้า Tidal มีอัน
ล้มหายไปก็น่าเสียดายมากๆ แต่อย่าง Apple 
หนัมาให้บรกิารด้านสตรมีเพลงมากขึน้ เพราะ
ยอดการซื้อผ่านการดาวน์โหลดน้อยลงมากๆ 
เมื่อเทียบกับสมัยก่อน ยังไงก็ติดตามกันไป
เรื่อยๆครับ มีข่าวคราวใหม่ๆผมจะทยอยมา
อัพเดทผ่านช่องทางนี้ครับ                                             

กราบสวัสดี _/\_   

รูปสวยๆของสาขานี้ก็เชิญชมได้เลยครับ
ช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางทีมงานเราก็มี

งานหลายงานเร่งเปิดให้ทันเทศกาลส่งท้าย     
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันหลายงาน รวมทั้งงาน
ของร้านกาแฟดอยช้างด้วย ไว้ผมจะทยอยน�า
มาให้ชมกันนะครับ มีทั้งร้านอาหารไฮ-เอ็นด์ 
และงานโรงแรมขนาดใหญ่ ที่เรียกว่าทีมงาน
เราได้ขยายงานออกแบบติดตั้งให้ครอบคลุม
มากขึ้น จะเรียกว่าครอบคลุมระบบเสียง
ทั้งหมด ทางทีมงานเราก็ท�ามาแทบทั้งสิ้น 
แต่บางงานก็น�ามาเผยแพร่ไม่ได้เน่ืองจาก
บางงานเจ้าของต้องการความเป็นส่วนตัว แต่
หลากหลายระบบนี ้เอามาให้ชมเผือ่เป็นไอเดยี                                              
ให้ท่านน�าไปติดตั้งเอง หรือไม่สะดวกก็โทร.  
02-276-9644 ต่อ 105 กริง๊กร๊างให้ทางทมีงาน
เราออกแบบตดิตัง้ให้กไ็ด้ ผลงานท่ีผ่านมาต่างๆ 
ย่อมจะการนัตคีณุภาพมาตลอดกว่า 40 ปีของ
เราชาวโคไน้ซ์ฯ ทีไ่ด้รบัการไว้วางใจในผลติภณัฑ์ 
ของเราที่คัดสรรมาเพื่อท่านทั้งหลาย 

ปิดท้ายด้วยข่าวคราววงการเพลงไฮ-เรส 
ต่างๆที่เริ่มมีการเคลื่อนไหวกันมากข้ึน ทั้ง 
MQA ทีท่าง Deezer กใ็กล้จะให้บรกิารฟังเพลง                                                       
สตรีมมิงไฮ-เรสคุณภาพสูงของ MQA และไม่
กีว่นัทีผ่่านมาช่วงต้นปีนีเ้อง ทางนกัเขยีนของ
ส�านัก Stereophile ก็พบว่าบน iTune เค้ามี
บางอย่างเปลี่ยนไป เมื่อทาง EMC เจ้าของ 
Label ส�านกัเพลงออดโิอไฟล์ ได้ add หรอืเพิม่ 
playlist ที่ชื่อว่า High-Resolution Masters 
ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ทาง Apple เลือกที่
จะใช้บริการสตรีมมิงเพลงไฮ-เรส ในการเข้า
รหัส MQA เปิดบริการแก่ผู้ฟังของเค้าเอง 
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In-HouseTest

ตอนที่ผมได้ทราบว่าพวกเราชาวโคไน้ซ์ฯ
นี้จะได้มีสมาชิกใหม่เข้ามาเสริมทัพ โดย

เป็นล�าโพงจากทางฝั่งอังกฤษอย่าง Acoustic 
Energy นั้น ผมก็เกิดอาการดีใจออกนอกหน้า
กนัเลยทเีดยีว เพราะผมคดิมานานแล้วว่า หาก
เราได้ล�าโพงมาเสริมอีกสักยี่ห้อหนึ่งนั้นก็จะ
เป็นการดี เพราะมีตัวเลือกที่หลากหลายเพ่ิม
ขึ้นให้กับแฟนานุแฟนของพวกเรากัน

เพราะตอนนีเ้รามลี�าโพงอเมรกินั คอื NHT, 
มลี�าโพงแคนาดาคอื PSB และกม็ลี�าโพงองักฤษ
อย่าง AE มาเสริม ก็ท�าให้สามารถตอบสนอง                                                
แนวทางการฟังเพลงที่หลากหลายมากขึ้นได้ 
ครบทุกแนว

A c o u s t i c  E n e r g y A E 1 0 0
C o m p a c t  S t a n d m o u n t /
B o o k s h e l f  L o u d s p e a k e r s

■■ ทดสอบโดย อธิวัฒน์

NHT แนวอเมริกัน สดใส รายละเอียด
เยี่ยม มิติดี ราคาปานกลางถึงสูง

PSB แนวแคนาดา อิม่เอบิ นุม่นวล สุภาพ 
เบสส์หนัก ราคาปานกลางถึงสูง

AE แนวอังกฤษ เบสส์นุ่มนวล แหลมใสๆ 
กรุง้กริง้ เสยีงฟังสบายๆ ขบัง่ายราคาประหยดั
ถึงปานกลาง

AE หรือ Acoustic Energy นั้น เป็น
ล�าโพงอังกฤษแท้ๆนะครับ ตั้งอยู ่ที่ เมือง 
Gloucestershire ในประเทศอังกฤษ ก่อตั้ง
มาก็ 30 ปีพอดี คือก่อตั้งในปี 1987 นั่นเอง 
จากความทรงจ�าของผมคือ รุ่นที่ได้รับความ
นิยมโด่งดังมากในตอนแรกๆคือ AE-1 ซึ่ง

ในตอนนั้น เป็นล�าโพงแบรนด์แรกๆที่ใช้จุด
เด่นของวูฟเฟอร์กรวยอะลูมิเนียมนั่นเอง ผม
จ�าได้เลยว่าไปงานเครื่องเสียง ได้ฟังล�าโพง
คู่นี้นานมาก เสียงดีถูกใจจริงๆ โดยเฉพาะ
เบสส์ที่มาจากวูฟเฟอร์กรวยอะลูมิเนียมนั้น 
แหวกแนวล�าโพงในสมัยนั้นมาก คือเป็นเบสส์           
ที่เที่ยงตรง หนักแน่น ทิ้งตัวดีมาก และมิติก็
ดีมากๆด้วย มันเป็นล�าโพงคู่แรกๆที่สอนผม
เรื่องล�าโพงล่องหนก็ว่าได้ จ�าได้ตอนนั้นอยาก
ได้มาก วนเวียนไปฟังหลายรอบ แต่ไม่มีเงิน
ครับ ยังเป็นเด็กนักศึกษาอยู่ ก็ได้แต่จดจ�า จน
พอมาท�างานมีเงินเดือน ก็ผ่านมาหลายปีนั้น 
AE ออกรุ่น Aegis 1 จ�าได้ว่าตอนนั้นตัวแทน
จ�าหน่ายเก่า เดโมฯในงาน มนีกัแซก็โซโฟนมา
เป่าแซ็กฯจริงๆคู่กับล�าโพงกันเลย ผมประทับ
ใจมาก ล�าโพงราคาไม่ถึงหมื่นเมื่อราวๆ 20 
ปีก่อน เสียงดีมาก ก็เลยซื้อเก็บไว้ ใช้อยู่พัก
ใหญ่ๆหลายปีเลยทีเดียว เสียงดีครับ นุ่มนวล
ฟังสบาย มิติดี (แต่กรวยโลหะจะกินวัตต์ไปนิด
หน่อย) ซึ่งระหว่างนั้น AE ก็มีเซกันทางธุรกิจ
ไปบ้าง เปลีย่นมอืทัง้ตวัแทนในไทยและเจ้าของ
กิจการไปบ้างครับ 

จนกระทั่งล่าสุด ทราบว่า AE นั้นกลับ
มาอยู่ในมือผู้บริหารชาวอังกฤษเต็มตัวแล้ว 
(ข้อมูลจากเว็บไซท์) พร้อมเดินหน้าเต็มตัว
ในการออกสินค้าใหม่ๆ และก็มาอยู่ในการ
ท�าตลาดของพวกเราชาวโคไน้ซ์ฯก็รู ้สึกยินดี 
เพราะจะว่าไปแล้ว ผมก็เป็นแฟนล�าโพงยี่ห้อ
นี้อยู่พอตัวทีเดียว

AE100 นัน้เป็นล�าโพงวางหิง้ รุน่เลก็สดุใน
ซีรีส์นี้จาก AE โดยวางตัวเป็นล�าโพงในระดับ 
Entry Level คือราคาไม่แพงมาก ให้ความ                                                    
คุ้มค่าสูง ใช้งานง่าย ขับง่าย รูปร่างกะทัดรัด                                                                                                   
ไม่ใหญ่ไม่เลก็ ผมดขูนาดแล้ว ผมว่าคอนโดมเินยีม                                                                                            
ขนาดย่อมๆนี่ ใช้ล�าโพงขนาดนี้ก�าลังเหมาะ   
ใช้ในชุดขนาดย่อมๆ เช่น แอมป์ NAD C 338 
สตรีมเพลง หรือผ่าน Bluetooth ฟังในมุมใด
มุมหนึ่งเป็นสัดส่วนในห้องย่อมๆ ห้องนอน 
มุมห้องท�างานนี่ก�าลังเหมาะเลย หรืออย่าง
ร้านกาแฟ นีผ่มว่าได้ล�าโพงขนาดนีก้�าลังเหมาะ 
จับไปแขวนไว้มุมใดมุมหนึ่ง เสียงครอบคลุม
ร้านสบายๆ

เป็นล�าโพงแบบสอง-ทาง ตู้เปิด วูฟเฟอร์                                                           
4 นิว้ กรวยกระดาษ ขอบโฟม ทวทีเตอร์ โดมผ้า                                                     
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ดิจิทัลก็ท�าได้ดี ไม่ว่าจะสตรีมมิง, บลูทูธ หรือ 
Hi-res ด้วยความที่เป็นล�าโพงที่เป็นมิตร ไม่
ขี้ฟ้องมาก ว่าง่ายๆฟังอะไรก็เพราะนั่นแหละ
ครับ ฟังไพเราะ ฟังได้นาน ไม่เลือกแอมป์  
เห็นทางโชว์รูมเขาบอกว่าเอา NAD รุ่นเล็กคือ 
C338 จับคู่กันนี่เสียงออกมาดีเยี่ยมไม่น่าเชื่อ
กันเลยทีเดียว

เวทีเสียงกว้างขวางดีครับ มิติ มีโฟคัสที่
ชัดเจน การจัดวางรูปวงท�าได้ดีเกินราคาทั้ง
ด้านกว้าง ด้านลึก จัดวางง่ายปรับแต่งกัน
นิดๆหน่อยก็โอเคแล้ว ขาตั้งที่จะหามาใช้อาจ
จะต้องสูงกว่า 24 นิ้วนิดหน่อย หากต้องการ                       
ให้ทวีทเตอร์ขึ้นมาอยู่ระดับตรงหูพอดี จัดวาง
ล�าโพงรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า โท-อิน พอ
ประมาณ หาสายล�าโพงเสียงอิ่มๆมาเสริม
หน่อย ผมว่าลงตัวดีนักละครับ

สรุป

Acoustic Energy AE100 เป็นล�าโพง
ขนาดเล็ก ที่ให้ความคุ ้มค่าเป็นอย่างมาก
มายจริงๆครับ มันไม่ได้สมบูรณ์แบบเทียบ
กับล�าโพงวางหิ้งที่แพงกว่าสามส่ีเท่าได้หรอก
ครับ แต่เมื่อคิดที่ราคานี้ ผมก็หาข้อต�าหนิติ
เตียนอะไรมาว่าเขาไม่ได้เหมือนกัน ดูเหมือน
คนออกแบบล�าโพงตัวนี้ จะตอบโจทย์เอา
ไว้หมดแล้ว ว่าลูกค้าที่มีงบประมาณขนาด
นี้ ต้องการอะไร แน่นอน ต้องได้ล�าโพงที่ไม่
กินวัตต์ ขับง่าย ใช้แอมป์ระดับเริ่มต้นราคา
ไม่แพงขับได้ ให้เสียงที่เป็นมิตร ไม่ฟ้องแหล่ง
ทีม่าทีไ่ม่สมบรูณ์แบบมาก (เช่น ฟังผ่านบลูทธู 
หรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงราคาประหยัดที่ติด                   
หัวเข็มราคาถูก) ฟังง่ายกับแนวเสียงอิ่มนุ่มใส 
ฟังได้นานไม่เหนื่อยล้าเมื่อยหู จัดวางง่ายไม่
ซับซ้อนให้นักเล่นมือใหม่ได้หัดเรียนรู้กับการ
เค้นประสิทธิภาพให้ดี 

คือว่าง่ายๆ นี้เป็นล�าโพงครูส�าหรับใคร
สักคนที่อยากท�าความรู ้ จักกับเสียงไฮ-ไฟ 
ใครสักคนที่จะลองวางหูฟังสักพัก แล้วมา
เริ่มกับชุดเครื่องเสียงไฮ-ไฟ ใครสักคนที่
อยากรู้จักเสียงดีๆในงบประมาณจ�ากัด หรือ
ใครก็ตามที่อยากรู้ว่า การมาเป็นสมาชิกของ 
บ้ า น ท ว า ท ศิ น นั้นดีเพียงไร 

ผมว่า ล�าโพง Acoustic Evergy AE100 
คู่นี้คือค�าตอบครับ

ชนิดที่ว่าล�าโพงโมโน 15 นิ้วของ Altec 603 ที่                                                
ใช้ฟังอยูก่่อนมงีอนกนัเลยทเีดยีว สิง่ทีผ่มชอบ
อีกอย่างคือ เสียงกลางนุ่มหวานอิ่มเอมมาก 
วงกว้าง เสียงเปียนโนเสียงแซ็กซ์ดีแบบไม่
อยากจะเชื่อว่าออกมาจากล�าโพงคู่แค่นี้ ส่วน
เสียงแหลมก็ออกแนวสดใสดี แต่ปลายแหลม
จะออกสะบดัๆไปนดิหน่อย หากเล่นดงัๆหน่อย 
แต่โดยรวมผมมีความสุขกับการฟังตรงจุดนี้
มากแบบไม่อยากจะย้ายเลยครับ 

จากนัน้ผมกเ็อามาลงกบัชดุทีเ่คยใช้ทดสอบ                                                                                      
กับ NHT C-1 ครับ เริ่มต้นกับการใช้แอมป์ 
หลอดโมโน บลอ็ค 10 วตัต์ขบั...สบายเลยครบั 
แม้ล�าโพงจะระบุความไวระดับ 87 ดีบี คือปาน
กลาง (ลงไป 86 กเ็ริม่กนิวตัต์แล้ว) แต่ผมกพ็บ
ว่า แอมป์หลอด 10 วัตต์ ขับล�าโพงคู่นี้สบายๆ
เลยครับ 

“เสียงดีแบบว่าอึ้งไปเลย” 
คือประโยคทาง LINE ที่ผมส่งไปให้คุณ     

สุราช ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ Conice 
ทราบทันทีที่ผมต่อกับชุดหลักครับ

มันต้องอ้ึง เมื่อคิดถึงราคาของล�าโพงคู่นี้
ที่ต�่ากว่าหมื่นบาทไปเยอะพอประมาณ ถ้าให้ 
เดาเสียงที่ฟังกับราคา ผมก็ให้ประมาณหมื่น
ปลายๆกันได้ไม่ยากเลย

เสียงที่ได้เป็นเสียงแนวอิ่ม นุ่ม ของย่าน
กลางลงมาต�่า เสียงร้องเสียงกลางมีความ
อบอุ่นนุ่มนวลดี และให้เสียงที่ใหญ่เกินตัว
มาก เบสส์เป็นอีกสิ่งที่ให้ความน่าทึ่งมาก อิ่ม 
นุ่ม หนัก และทิ้งตัวลงได้อย่างไม่น่าเชื่อ ว่า
มาจากล�าโพงตวัเล็กกระเป๊ียกเช่นนี ้ยิง่ฟังก็ยิง่
งง หลายคนบอกว่าล�าโพงเป็นส่ิงทีด่เูหมอืนจะ
ไม่มีการพฒันามาตลอดระยะเวลาหลายสบิปีที่
ผ่านมา ซึ่งผมคงต้องเถียง, ใช่ครับ ล�าโพงวัน
น้ีหน้าตาเหมือนล�าโพงเมื่อ 50-60 ปีก่อนไม่
ต่าง แต่ประสทิธภิาพสิครบั ใครจะคดิว่าล�าโพง 
4 นิ้วสมัยนี้ กับตู ้เล็กๆขนาดนี้จะให้เสียง                                                   
ได้ปานนี้เล่า?

เสียงแหลมมีความสดใส และให ้ราย
ละเอียดดี ท�าให้องค์รวมของล�าโพง AE100 
น้ัน ให้เสียงไปทางเบสส์นุ่ม แหลมใส เป็น
แนวเสียงที่หลายๆคนชอบแน่ๆ เพราะแนว
แบบนี้ฟังเพลงทั่วๆไป เพลงพ็อพ เพลงร็อค 
เพลงร้อง เพลงไทยสตริงนี่ได้หมด ฟังง่ายฟัง
สบายไม่กินวัตต์ ขับง่าย ฟังได้ดีทั้งจากแหล่ง
ทางอะนาล็อก เล่นแผ่นเสียงก็ถ่ายทอดความ
เป็นอะนาล็อกออกมาได้ดี หรือจะไปทางฝั่ง

1 นิ้ว ระบบตู้เปิดแบบ Slot Load คือเป็นช่อง
สี่เหลี่ยมไม่ใช้ท่อกลมแบบทั่วๆไป โดยช่องที่
ว่านี้อยู่ทางด้านหลัง และกระจายลมออกแนว
กว้างกว่าแบบท่อกลมที่เราคุ้นตากัน โดยส่วน
ตัวผมคิดว่าท่อแบบนี้กระจายเสียงทุ้มได้กว้าง
กว่า ไม่พุ่งเป็นล�า ท�าให้สามารถวางชิดฝาได้ 
ดีกว่าแบบท่อกลม ซึ่งเป็นสิ่งที่ล�าโพงขนาดน้ี
ต้องการให้มาช่วยเรื่องเสียงเบสส์ 

ซึ่งผมก็พบว่าจริง วูฟเฟอร์ 4 นิ้ว กับตู้ 
เล็กๆขนาดนี้ จะไปคาดหวังเบสส์ทิ้่งลงพื้นสั่น
บ้านไปทั้งหลังก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่หากจะบอก
ว่าเป็นล�าโพงเล็ก วูฟเฟอร์ 4 นิ้ว ที่เบสส์เกิน
ตัวมากกกกกก ก็คงบอกได้ และใครฟังก็คงไม่
เชือ่ว่าล�าโพงเลก็ๆสมยันีเ้บสส์มนัจะเยอะปานนี้
ได้ เพียงแต่จัดวางมันดีๆ เอาเข้าใกล้ฝาหลัง
หน่อย เบสส์ไม่บมูมาก เพราะว่าช่องเบสส์แบบ
สล็อทนี่แหละครับ

ตัวตู ้ขนาดเล็ก ลบมุมต่างๆดูกลมกลืน
สวยงาม ปิดผิวด้วยวีเนียร์ ลายไม้ที่ดูเหมือน
ไม้จริงมากๆ งานผลิตสร้างประณีต สวยงาม
เกินราคา ขั้วต่อเป็นไบน์ดิง โพสท์ ซิงเกิล-ไวร์ 

ผมทดสอบ AE100 ด้วยเง่ือนไขเดียว
กับที่ทดสอบ NHT C-1 ไปคราวที่แล้ว แต่มี
เพิ่มช่วงเบอร์นฯกันนิดหน่อย คราวน้ีผมเอา
ไปวางเบอร์นแบบง่ายๆ เอา AE100 วาง
ไว้บนเปียนโนใกล้ผนังหลังหน่อย โดยต่อกับ
แอมป์หลอดแบบ PA โบราณ Altec 342B 
ก�าลัง 35 วัตต์ โมโน แบบง่ายๆครับ จั๊มสาย
ที่แอมป์ไปขับล�าโพงสองข้างเลย (เสียงโมโน 
แต่ออกล�าโพงสองตัว 4 โอห์ม รวมกันเหลือ 
2 โอห์ม แอมป์หลอดท�าได้ แต่ไม่แนะน�ากับ
แอมป์ทรานซิสเตอร์นะครับ) 

ช่วงแรกๆเปิดเพลงเบอร์นฯจากบลูทูธมือ
ถือ ออกตัวรับ IBT300 AptX ช่วงที่ทดสอบนี่ 
อากาศกรุงเทพฯก�าลังลดลงมาระดับ 18-20 
องศา เช้าๆมาเปิด JazzRadio.com ช่อง 
Holiday Jazz ฟังเพลงแจสส์คริสต์มาสยาม
เช้า จิบกาแฟไปด้วย ฟังเสียงผ่าน AE100 
โอย...สุขใจอย่าบอกใครเชียวครับ ผมบอกกับ
ตัวเองเลยว่า บางทีนะ เล่นเครื่องเสียงนี่ แค่
นี้ก็พอแล้ว หัวใจหลักคือเพลงที่ได้ยิน ฟังแล้ว
ยิ้ม ฟังแล้วมีความสุข ฟังแล้วเพลิน มันคือจุด
หมายของเครื่องเสียงหรือเปล่า?

เพราะเสียงที่ได้นั้น อิ่ม นุ่ม เนียน ฟัง   
ไพเราะจรงิๆ เบสส์ออกมาเกนิตวัมาก เรยีกว่า
คลมุบรเิวณชัน้ล่างของบ้านแบบเตม็ๆสบายๆ
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นี้, คอืแอมปลไิฟเออร์ตวัใหม่จากค่าย NAD 
ที่มีชื่อรุ่นว่า Model C 338 ซึ่งเป็นแบบ 

Hybrid Digital Integrated Amplifier ท�างาน
ในระบบ 2-แชนเนล สเตรีโอ ด้วยก�าลังขับ 
50 วัตต์/ข้าง, อย่างต่อเนื่อง ที่มีโครงสร้าง      
ภาพลักษณ์เพรียวบาง

แอมป์แบบ Class-D Hybrid น้ัน เป็น
ที่ยอมรับกันว่าให้น�้าเสียงที่เท่ียงตรง ถูกต้อง 
และสะอาดสะอ้าน ด้วยไม่ต้องเสียพลังงาน
ไปในรูปของความร้อนแต่อย่างใด รวมทั้งยัง
ให้ประสิทธิภาพการท�างานที่มั่นคง แม้จะต้อง
ขบัล�าโพงทีม่โีหลด อมิพแีดนซ์ อนัซบัซ้อนขณะ
ท�างาน ก็ไม่แสดงอาการล้าออกมาให้ได้ยิน
แต่อย่างใด นอกจากนั้นยังถูกออกแบบมา
ให้รองรับการท�างานกับอินพุทต่างๆได้อย่าง
หลากหลาย มิเพียงกับ Analogue Source 

N A D  C  3 3 8
H y b r i d  D i g i t a l  I n t e g r a t e d  A m p l i f i e r
จาก Secrets of Home Theatre and High Fidelity

โดย Jim Milton • October 2, 2017

■■ แปลโดย พิพัฒน์

นานารูปแบบ รวมทั้งยังให้เล่นกับหัวเข็มแบบ 
MM: Moving Magnet ได้ในตัวเท่านั้น หาก
ยังสามารถรองรับ Digital Input ได้ผ่านทาง 
Coaxial และ Optical และยังพร้อมรับกับการ
เล่น Streaming Music ทัง้จากเครอืข่าย Wi-Fi 
และระบบ Bluetooth ด้วย รวมทั้งยังได้ผนวก 
Chromecast เอาไว้ในเครือ่งอย่างพร้อมสรรพ

อีกทั้งยังให้ใช้งานได้ง่ายๆเพียงแค่เสียบ
สายไฟ AC แล้วต่อเข้ากับล�าโพงคู่หนึ่ง เพียง
แค่นีก้ส็ามารถพบความบนัเทงิอนัสนุทรย์ีของ
เสียงดนตรีจากมันได้แล้ว

จุดเด่น

• เป็นแอมป์แบบ Single-Ended ที่มี
ขนาดกะทัดรดั ออกแบบมาด ีมค่ีาความเพีย้นต�า่

• สามารถควบคุมการท�างานได้ทั้งจาก                                                                        

รโีมท คอนโทรล และแอพพลเิคชนัทีใ่ห้ดาวน์โหลด                                                                        
ได้ฟรี

• ให้การตอบสนองความถี่ได้อย่างเป็น
อิสระจากการเปลี่ยนแปลงโหลดอิมพีแดนซ์
ของล�าโพง

• ให้การท�างานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ใน
พื้นที่ที่จ�ากัด

เกริ่นน�ำ

NAD มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายอัน
เนื่องมาจากความยอดเยี่ยม และเป ี ่ยม
ประโยชน์ของเทคโนโลยี Hybrid Digital 
Amplifier โดยเฉพาะกับประสิทธิภาพการ
ท�างานในทางเดินสัญญาณที่ต�่าด้วยค่าความ
เพี้ยน ให้ความถูกต้องเที่ยงตรงสูง พร้อม
ด้วยน�้าเสียงที่เป็นธรรมชาติอันเป็นจุดเด่นที่
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เข้มลักษณะเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของ NAD 
ที่เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไร (แต่ผมก็พอจะจ�า
ได้ว่าตอนมีรีซีฟเวอร์เครื่องแรกของค่ายนี้ใน
ช่วงทศวรรษที ่60 ผมเรยีกมนัตอนนัน้ว่าสเีขยีว
มะกอกเข้มนะ) แม้ตวัเครือ่งจะแลดบูาง เบา แต่
กใ็ห้รบัรูไ้ด้ถงึงานฝีมอืว่ามคีวามแขง็แรง มัน่คง
สูงอยู่ในทีเช่นเดียวกัน

Hypex UcD Module (ที่ให้การท�างาน
ในแบบอะนาล็อก คลาสส์-ดี) เป็นสิ่งที่ NAD 
ได้ออกแบบและปรับปรุงขี้นมาเพื่อให้การจ่าย
กระแสมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการ
ท�างานกับล�าโพงที่มีโหลดอิมพีแดนซ์ต�่าๆ ท�า 
ให้กล่าวได้ว่าไม่ว่าจะกับล�าโพง 8-โอห์ม หรือ   
4-โอห์ม NAD C 338 เครื่องนี้ก็สามารถ
ท�างานด้วยได้อย่างเหมาะสม

กำรเซ็ท-อัพ

สัญญาณ PCM ได้ถึงระดับ 24/192 นอกจาก
น้ียังมีช่องเสียบส�าหรับเฮดโฟนแบบมินิ แจ็ค 
(3.5mm) และช่องสญัญาณเอาท์พทุแบบ RCA 
Sub-Out (Mono) ให้ด้วย แม้จะมีโครงสร้าง
เคร่ืองขนาดกะทัดรัด แต่ก็อัดแน่นไปด้วย
ประสิทธิภาพที่ให้การท�างานได้อย่างสมบูรณ์ 
มีเสาอากาศให้ถึงสามชุด ส�าหรับใช้กับเครือ
ข่ายไว-ไฟสองชดุ และอกีชดุส�าหรบัระบบบลทูธู 
อีกทั้งมันยังเป็นอินติเกรตเตด แอมป์ เครื่อง
แรกท่ีผมรับรู้ได้ว่าผนวก Chromecast เข้า
มาด้วย ซึ่งนั้นมันสามารถท�าให้คุณเข้าถึงการ 
สตรีมเพลงความละเอียดสูงได้โดยตรง แทนที่
จะมาจากสัญญาณธรรมดาๆที่เก็บเอาไว้ใน       
สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต

แผงหน้าปัดเครื่องประกอบไปด้วยลูกบิด
ควบคมุระดบัความดงั และเลอืกแหล่งโพรแกรม                                                                           
พร้อมมีปุ่ม Bass EQ ให้ส�าหรับกรณีที่เล่นใน
ระบบ 2.1 จอแสดงผลเป็นแบบไฟฟลอูอเรสเซนต์                                                               
(VFD: Vacuum Fluorescent Display) ที่
สามารถให้เลือกปิดได้ ฝาหลังด้านบนของตัว
เคร่ืองเป็นแบบปิดเรียบ ไม่ได้เป็นแบบเซาะ
ร่องเพื่อช่วยในการระบายความร้อนเหมือน
พวกแอมป์ Class-A/B แต่อย่างใด ด้วยการ
ท�างานในแบบคลาสส์-ดี ท�าให้แอมป์เครื่อง
นี้สามารถท�างานได้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ 
โดยที่มิพักต้องเป็นกังวลเรื่องความร้อนแต่
อย่างใด รวมทั้งยังสามารถตั้งวางในพื้นที่ที่
จ�ากัดได้อย่างไม่มีปัญหาที่ว่าการถ่ายเทความ
ร้อนของเครื่องจะไม่สะดวกอีกด้วย 

จอแสดงผลจะบอกสถานะการท�างานกับ
แหล่งโพรแกรมต่างๆให้ทราบผ่านทางตัว
อักษร BT, TV, Phono, Coax 1&2, Opt 1&2          
และเม่ือใช้งาน Bass EQ ก็จะมีไฟแสดงให้ 
ทราบ ระดบัความดงัเสียงจะแสดงให้ทราบด้วย
ตวัอกัษรไฟสขีาวอย่างชดัเจน เหน็ชดั อ่านง่าย 
และจะปิดไปในช่วงสองสามวนิาทหีลงัการปรบั
แต่ง โดยทีต่วัอกัษรแสดงอนิพทุทีท่�างานยงัคง
ส่องสว่าง แต่มีขนาดตวัอกัษรทีเ่ลก็กว่า อาจจะ
มองไม่ชดันกัหากอยูไ่กลเกินไป แบบอยูห่่างกัน
อีกฟากหนึ่งของห้อง, อะไรแถวๆนั้น

ที่แผงหลังของเครื่องก็ประกอบไปด้วย
หลายๆส่วน ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น นั้นก็คือ
มีช่องเสียบอินพุทต่างๆ, ขั้วต่อเสาอากาศทั้ง
สามชุด รวมทั้งขั้วต่อสายล�าโพงซึ่งเป็นแบบ 
Binding-Post และขั้วเสียบสายไฟ AC ที่เป็น
แบบถอดเปลี่ยนได้ สีสันของเครื่องเป็นเทา

ท�าให้ NAD มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ Model 
C 338 Hybrid Digital Integrated Amplifier 
นอกจากจะมคีวามมัน่คงแข็งแรงสงูและให้การ
ท�างานในรปูแบบ 2-แชนเนล สเตรโีอ ได้อย่าง
น่าเชื่อถือแล้ว ยังได้เพิ่มดิจิทัล อินพุท รองรับ
การเล่นเพลงแบบ Streaming ผ่านเครือข่าย 
Wi-Fi พร้อมผนวก Chromecast ในตัว ท�าให้ 
เวลานีค้ณุสามารถบนัเทงิและมคีวามสขุได้กบั
เสียงดนตรีที่สะอาดสะอ้าน บริสุทธิ์ ทั้งจาก
การใช้งานแบบผ่านทางสายสญัญาณและแบบ     
ไร้สาย กบัแหล่งโพรแกรมต่างๆได้อย่างสะดวก

ดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีอะไรเลยท่ีแอมป์ 
เครือ่งนีท้�าให้ไม่ได้ เพราะไม่เพยีงแต่ให้ใช้งาน
ได้กับแหล่งโพรแกรมอะนาล็อกผ่านทางสาย
สัญญาณ มันยังมีภาคโฟโน สเตจ ในตัวที่
รองรับการใช้งานกับหัวเข็ม MM อันเป็นที่                                 
ชื่นชอบของใครหลายๆคน ในเวลานี้ ที่มีส่วน
อย่างยิ่งในการท�าให้มนต์เสน่ห์ของเสียงจาก
แผ่นไวนีลคืนกลับมาสู่วงการอีกครั้ง และหาก
คุณต้องการการเล่นอะไรทีเ่รยีบง่าย ไม่ยุง่ยาก 
การเข้าถึงเสียงเพลงแบบไร้สายทั้งจากระบบ   
บลูทูธและเครือข่ายไว-ไฟผ่านทางผู้ให้บริการ
อย่าง Tidal หรือ Spotify มันก็สามารถให้คุณ
กระท�าได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกัน

การจบัคูห่รอืท�างานร่วมกบัล�าโพงใดๆกห็า
ใช่เรือ่งยากล�าบาก เพราะด้วยพลงัของก�าลงัขบั
ขนาด 50 วตัต์/ข้าง, อย่างต่อเนือ่ง และต�า่ด้วย
ค่าความเพีย้นขณะท�างานนัน้ มนัสามารถเพิม่
พลงัขึน้ไปได้สงูสดุถงึทีร่ะดบั 300 วตัต์ ได้อย่าง
สบายๆ และกับราคาค่าตัวเพียงแค่ US$650.- 
นัน้ มนัหาใช่สิง่ทีบ่รรดาออดโิอไฟล์จะต้องการ
อะไรจากมันมากไปกว่านี้อีกแล้ว เว้นเสียแต่
ใครเต็มใจที่จะจ่ายเงินมากกว่านั้น, มันก็เป็น
อีกเรื่อง เพราะด้วยตัวมันเองแล้ว Model C 
338 กล่าวได้ว่าเป็นแอมปลิไฟเออร์ท่ีสุดแสน
จะยอดเยี่ยม และน่ามหัศจรรย์ยิ่ง รวมท้ังยัง
เหมาะส�าหรบัผูท้ีต้่องการฟังแบบสบายๆ รวม
ไปถึงนักฟังที่เอาจริงเอาจังด้วย

กำรออกแบบ

NAD C 338 ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับ
กับแหล่งโพรแกรมอะนาล็อกได้สามชุด ขณะ
ที่เดียวกันก็มีดิจิทัล อินพุท ให้สี่ชุด (Coaxial 
สอง, Toslink สอง) มีอินพุทชุดหนึ่งให้ท�างาน
ร่วมกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ใช้หัวเข็มแบบ 
MM ทางด ้านดิจิทัล อินพุท นั้นรองรับ

การเซท็-อพั NAD C 338 ไม่มอีะไรซบัซ้อน                                                    
รีโมท คอนโทรลและเสาอากาศได้แยกบรรจุ
อยู ่ในอีกกล่องต่างหาก มีแผ่นค�าแนะน�า      
พร้อมภาพประกอบโชว์ให้เห็นอย่างชัดเจน ให้                        
สามารถท�าได้ง่ายๆแบบเป็นขัน้เป็นตอน และ
เมื่อดาวน์โหลดแอพพลิเคชันมาเรียบร้อยแล้ว 
ก็สามารถปรับแต่งอินพุทและระดับความดัง
ได้ด้วยสมาร์ทโฟน ที่ให้เอื้อความสะดวกได้ดี
เหมือนกับการใช้รีโมท คอนโทรล ที่มีขนาด
ก�าลังเหมาะมือ มันเป็นแบบอินฟราเรดที่จะ
ต้องจีต้รงไปยงัเครือ่งในเวลาทีต้่องการสัง่การ
ท�างาน แต่กับสมาร์ทโฟนที่ผ่านเครือข่ายมัน
ท�างานง่ายๆในแบบไร้สาย

แอพพลเิคชนันัน้ใช้งานง่ายและไม่มปัีญหา 
แต่การดาวน์โหลด Chromecast จากระบบ 
iOS ของผมออกจะเป็นเรื่องท้าทายสักหน่อย 
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ส่วนการเชื่อมต่อกับ Spotify นั้นไม่ได้ยุ่งยาก
แต่อย่างใด ผมน�า Oppo UDP-13 มาต่อเข้า
เพื่อเวลาที่จะลองเล่นแผ่นดิสค์ ในขณะที่เสา
อากาศทีใ่ห้มานัน้ สองเสาใช้กบัระบบเครอืข่าย
ไว-ไฟ ส่วนอกีเสาใช้กบัระบบบลทูธู ซึง่เพยีงแค่
ขันสกรูว์เข้ากับตัวเครื่องก็เป็นอันติดตั้งเสาที่
สามารถปรับเปลี่ยนองศาได้เป็นที่เรียบร้อย 
อย่างไรก็ตามในความเห็นของผม ผมว่าต้ัง
เสาแบบชี้ตรงขึ้นบนนั่นแหละดีที่สุดแล้ว ซึ่ง
หลังจากตั้งค่าต่างๆเป็นที่เรียบร้อย ผมก็ไม่
พบปัญหาในการเชื่อมต่อสัญญาณแต่อย่างใด 
แม้จะเดินไปรอบๆบ้าน ก็ยังสามารถควบคุม
การท�างานของเครื่องได้

อย่างไรกต็าม, กบัเรือ่งทีว่่านัน้ บ้านแต่ละ
หลังของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันนะครับ

กำรฟัง

ในการฟังเพลงกบับางแห่นทีม่คีวามคุน้เคย                                                                                    
นั้น ท�าให้ผมทราบความแตกต่างของเสียง
ระหว่างซิสเต็มที่ใช้อยู่ คือ Emotiva UPA-1 
Mono-Block และ UMC-200 Pre/Pro กับ
ที่ฟังจาก NAD C 338 ได้ โดยที่สายดิจิทัล
แบบ Coaxial ที่ใช้เชื่อมต่อน้ันเป็นของ Zu 
Audio Firemine ส่วนสายอะนาล็อกเป็นของ 
Kimber PBJ

ฟังกับอัลบัม Billy Joel ‘Greatest Hits 
Vol. 1&2’

ผมมีอัลบัมชุดนี้มานานหลายปีมากแล้ว 
เป็นเวลานานที่นับย้อนไปยังยุคสมัยที่เรา
สามารถใช้บริการเมล ออร์เดอร์ ซึ่งใช้เงิน    
ไม่กี่สตังค์ก็ได้แผ่นซีดีมาฟังแล้วถึง 10 แผ่น 
แต่แผ่นเหล่านั้นมันช่างให้เสียงที่ราบเรียบ   
น่าเบื่อ ด้วยคุณภาพเสียงที่ไม่ได้ดีไปกว่าที่ฟัง
จากสถานีวิทยุเอฟเอ็มแต่อย่างใดด้วยซ�้า

กระทั่งผมมาได้ชุดที่อัพเกรดขึ้นไปเป็น 
SACD น่ันละ ผมจึงสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบาง
อย่างที่ขาดหายไป ไลน์ของเสียงเบสส์มีน�้า
หนักและรับรู้ได้ถึงพลังอย่างชัดขึ้น เวทีเสียง
ให้ออกมาทั้งกว ้างและลึก เสียงเปียนโน
ให้ออกมาได้อย่างสมจริงมาก กังวานเสียง
ของบิลลีย์ โจเอล มีความกระจ่างใส การ
ท�างานของ NAD C 338 กับอัลบัมชุดนี้
ท�าให้ล�าโพง Revel F36 ของผมดูดีขึ้นมา
อย่างน่าภูมิใจทันที และเล่นได้ที่ระดับความ
ดังมากขึ้น รายละเอียดเล็กๆน้อยๆปรากฏ
ข้ึนให้ได้ยินอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่
เคยได้สัมผัสเสียงเหล่านั้นมาก่อนเลยจาก                                                   
อัลบัมชุดเก่า และแม้ว่าจะรับรู ้ได้ว่ามันมา
จากการบันทึกเสียงที่ดีมิใช ่เฉพาะแต่จาก
ประสิทธิภาพของ NAD C 338 แต่อย่างใด 
แต่แอมปลิไฟเออร์เครื่องนี้ก็สามารถถ่ายทอด
มันออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติยิ่ง และ
เปี่ยมไปด้วยไดนามิคอันยอดเยี่ยมมาก ที่แผง                                              
หน้าปัดของแอมป์ไม่ได้แสดงอัตราการสุ ่ม
สัญญาณ แต่ท่ีเคร่ือง Oppo มันบอกให้รู้ว่า
อยู่ที่ระดับ 88 กิโลเฮิทซ์ และเมื่อเห็นดังนั้น 
มันก็เหมือนกับว่าแอมป์เครื่องนี้ได้ตกรางวัล
ให้กับผมแล้วล่ะคุณ

ฟังกับเพลง Copland ‘Fanfare for the 
Common Man’

นี้, เป็นแผ่นของ Telac จากการบรรเลง
ของวง Cincinnati Pops Orchestra ที่
ควบคุมวงโดย Eric Kunzel ซึ่งเป็นอัลบัมที่
ควรมีในครอบครองอย่างยิ่ง ผมมักจะใช้แผ่น
น้ีเป็นแผ่นทดสอบซิสเต็มต่างๆ บ่อยครั้งกว่า
แผ่นอ่ืนๆที่มีอยู ่ และทันทีที่ได้สัมผัสเสียง
ของกลองทิมปะนี ผมก็รับรู้ได้ถึงน�้าเสียงอัน
มหัศจรรย์ยิ่งที่แอมป์เครื่องนี้ให้ออกมา

เสียงก้องสะท้อนของกลุ่มเครื่องเป่าทอง
เหลืองที่แผดออกมานั้น ช่างเนียนหูน่าฟังยิ่ง 
และเมือ่เล่นทีร่ะดบัความดงัอนัเหมาะสม ผมก็
แทบจะบอกตัวเองได้ทันทีว่าเวลานั้นนั่งอยู่ ณ 
ต�าแหน่งใดในคอนเสอร์ท ฮอลล์ แบบทีห่ากน�า
ไปเล่นแบบมลัต-ิแชนเนล, แล้วล่ะก้อ สามารถ
บอกหมายเลขเก้าอี้ที่นั่งได้เลยนั่นเทียว และ
ก็เป็นช่วงนี้เองที่ผมสามารถแยกแยะความ
เป็นธรรมชาติของลมที่เป่าออกมาจากเครื่อง
ทองเหลือง กับเสียงลมหายใจของศิลปินที่สูด
เข้าไปก่อนประทับริมฝีปากเข้ากับปากเครื่อง
เป่า NAD C 338 สามารถท�าหน้าที่รายงาน
เสียงต่างๆเหล่านั้นออกมาได้อย่างกระจ่างใส 
ชดัเจน มัน่คง รวมทัง้ให้เบสส์ออกมาได้กระชบั
แน่นอย่างยิ่ง

หลังจากให้เครื่องท�างานไปพักใหญ่ๆ ผม
ลองเอามือไปสัมผัสตัวเครื่องดู พบว่ามันแทบ
จะไม่มีความร้อนเกิดขึ้นเลย หากคุณก�าลัง
มองหาแอมปลิไฟเออร์ที่เปี ่ยมไปด้วยพลัง 
แต่ไม่มีที่ทางในการวางตั้งสักกี่มากน้อย (ใน
ท�านองหากมีห้องค่อนข้างเล็ก และกังวลเรื่อง
พื้นที่ว่างข้างเครื่องจะมีไม่มากพอส�าหรับการ
ระบายความร้อน) แล้วล่ะก้อ, NAD C 338 
เครื่องนี้คือแอมป์ในอุดมคตินั้นส�าหรับคุณ
อย่างแน่นอน

ฟังกับอัลบัม Simon & Garfunkel ‘The 
Complete Albums Collection’

นี่เป็นอัลบัมที่ผมมักจะเลือกน�ามาใช้ฟัง 
ในเวลาที่ต้องการสัมผัสเสียงอะคูสติคอันเป็น
ธรรมชาต ิเพราะทัง้กบัเสยีงร้องและเสยีงกตีาร์
ของพอลนั้นมีความเป็นธรรมชาติสูงมาก มีไม่
ก่ีแทร็คจากอัลบัมชุดนี้ที่บันทึกจากการแสดง
สดของพวกเขาที่บรรเลงใน Carnegie Hall 
ซึ่ง NAD C 338 สามารถถ่ายทอดบรรยากาศ
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แวดล้อมในโถงแสดงดนตรนีัน้ออกมาได้อย่าง
ยอดเยี่ยม สวยงาม และน่าฟังเป็นอย่างยิ่ง

ในบางช่วงทีเ่สยีงดนตรแีละเสยีงร้องเงยีบ
ไป ระหว่างนั้นคุณอาจรับรู้ได้ถึงเสียงสนทนา
ของผู้คน เสียงเก้าอี้จากการขยับเนื้อขยับตัว 
รวมทั้งเสียงไอเบาๆด้วย ในขณะที่บางแทร็ค
ที่ตัดมาจากอัลบัมอื่น สัมผัสได้ถึงเสียงเบสส์ที่
มากขึ้น รวมทั้งเสียงกลอง เสียงกีตาร์ไฟฟ้า 
ที่เพิ่มเข้ามาสร้างจังหวะจะโคนให้สนุกสนาน
ชวนให้ขยับเท้าตามอย่างเพลิดเพลิน และกับ
ช่องว่างระหว่างแทรค็นัน้ ผมสมัผสัได้ถงึความ
เงยีบอนัสงดัยิง่ ทีแ่ม้แผ่นก�าลงัหมนุแต่เสมอืน
ไม่มีใดเคลื่อนไหวแม้แต่น้อย มันเป็นความ
สงัดเงียบอันบ่งบอกความโดดเด่นในการออก
แบบแอมป์คลาสส์-ดีของ NAD ในห้วงเวลา
นี้ได้เป็นอย่างดี

ฟังกับผู้ให้บริการ Spotify
การได้เข้าร่วมกบัผูใ้ห้บรกิารแบบสตรมีมงิ 

มนัจะเป็นการเปิดโลกกว้างทางด้านดนตรใีห้แก่
คุณอย่างที่คาดไม่ถึง เพราะมันยังมีเพลงและ
ดนตรอีกีมากกว่ามาก ทีค่ณุไม่เคยสมัผสัมาก่อน 
รวมทั้งยังให้คุณเข้าถึงแนวดนตรีจากแต่ละ
ศิลปินที่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย                                                             
ได้อย่างไม่รู้จบ รวมทั้งยังใช้เวลาในการค้น
พบอะไรใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้นว่าตอน
นี้คุณอยากจะฟังเสียงของ Sinatra จบเพลง

นัน้แล้วคณุอาจจะอยากฟังเสยีงศลิปินอืน่ และ
อื่นๆในเวลาถัดๆไปได้แบบแทร็คต่อแทร็ค

อย่างเม่ือไม่นานนี้ผมเพิ่งจะพบกับ Jean-
Michel Jarre อกีครัง้กบัอลับมัชดุ Essential                                                 
Recollection ทีใ่ห้เสียงดนตรจีากการสังเคราะห์
ของซินเธไซเซอร์ออกมาได้อย่างโอ่อ่า ยิ่งใหญ่ 
น่าหลงใหลและน่าฟังยิง่ อย่าง Oxygene, Pt. 
4 เป็นอาท ิและทีส่�าคญัคอื NAD C 338 ช่วย
ให้การค้นพบเสียงเพลงใหม่ๆดนตรีใหม่ๆได้ 
อย่างง่ายดาย อกีทัง้ยงัชวนให้สนกุอย่างยิง่อกี
ด้วย โดยเพียงแค่น�ามันไปวางไว้ในห้องใดสัก
ห้อง อย่างเช่นห้องนั่งเล่นก็ได้ และด้วยการ  
ใช้งานผ่านแอพพลเิคชนัทีแ่สนสะดวก ง่ายดาย 
คณุสามารถใช้เวลาอย่างแสนสขุไปกบัมนัในวนั
หยุดได้ตลอดทั้งวันอย่างไม่รู้เบื่อ และแม้คุณ
จะใช้ล�าโพงแบบวางหิ้ง ด้วยประสิทธิภาพอัน  
ยอดเยี่ยมของแอพพลิเคชัน มันให้คุณใช้ปรับ 
Bass EQ เพ่ือสัมผัสน�้าเสียงในย่านความถี่
ต�่าๆจากล�าโพงคู่เล็กๆของคุณได้อย่างน่าทึ่ง 
อีกท้ังยังไม่ก่อให้เกิดความพร่าเพี้ยนจากการ
ขบัเกนิก�าลงัแต่อย่างใดด้วย

สรุป

อย่างไรก็ตาม, ผมเองก็ยังคงไม่ได้เล่น
อย่างเต็มที่ในแบบของการสตรีมมิงสักเท่าไร
นัก โดยเฉพาะเวลาที่ต้องการฟังอย่างเอาจริง
เอาจัง เพราะฉะน้ันบรรดาแผ่นต่างๆก็ยังคง
อยู่ในห้องฟังของผม และคงไม่หายไปในไม่
ช้าอย่างแน่นอน เพียงแต่การฟังเพลงแบบ     
สตรีมมิงมันช่วยให้เราค้นพบขอบเขตของการ
ฟังเพลงที่กว้างไกลขึ้น หลากหลายมากขึ้น ถึง
ขนาดอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นขอบฟ้าที่ไกลโพ้น
อันไม่รู้จบก็ว่าได้

และ NAD C 338 เครื่องนี้ ก็สามารถ
รงัสรรค์คณุภาพเสยีงทีด่อีอกมาได้ในทกุรปูแบบ
ของวธิทีีค่ณุเลอืกจะเล่น

และแม้ว่ารีโมท คอนโทรล ของเครื่อง
จะถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี ผมพบว่าการ
ควบคุมเครื่องทั้งการเลือกอินพุท และการ
ควบคุมระดับความดัง ผ่าน iPhone ของผม 
มันคล่องมือกว่า 

Hybrid Digital Amplifier เครื่องนี้รองรับ
การท�างานทั้งกับอะนาล็อก และดิจิทัล และ
แม้ว่าคณุจะมเีครือ่งเล่นแผ่นเสยีง กน็บัว่าโชค
ดยีิง่ ทีม่นัได้ถกูออกแบบมาเพือ่แผ่นไวนลีด้วย 
และเมื่อมันได้จับคู่กับล�าโพงอันเหมาะสม มัน
ก็จะน�าพาคุณไปยังโลกของดนตรีที่กว้างไกล    
ได้อย่างไร้ขอบเขต

และต้องขอบคุณ Chromecast ที่มันจะ
ท�าให้แต่ละค�่าคืนของคุณเปี่ยมไปด้วยความ    
สุนทรีย์ ที่ได้จากการสตรีมมิงน�าเสียงดนตรี
มากล่อมก่อนส่งคุณสู่นิทราอันรื่นรมย์

ชอบ
• ผนวก Chromecast ในตัว
• แอพพลิเคชันใช้งานง่าย
• รองรับการท�างานกับล�าโพงทุกโหลด

อิมพีแดนซ์
• Hybrid Class-D Amp ไม่เกดิความร้อน

ขณะท�างาน และต�่าด้วยค่าความเพี้ยน
ใคร่เห็น
• แสดงอัตราการสุ ่มสัญญาณบนจอ  

แสดงผล
• จอแสดงผลที่แสดงสถานะต่างๆ มาก  

กว่านี้
• พอร์ทส�าหรับต่อสาย LAN
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TestReports

ช่วงที่ผ่านมาหลังๆนี่เราได้เห็น NAD ส่ง
เครื่องรูปร่างหน้าตาออกแบบทันสมัย

เหมอืนออกมาจากสตวิดโิอออกแบบโดยเฉพาะ
มาหลายรุ่น จนถึงวันนี้ที่ C 368 ออกสู่ตลาด
ในรปูร่างหน้าตาทรงอนรุกัษ์นยิมทีคุ่น้เคย คอื
ดูจืดๆเรียบๆเหมือนไม่ค่อยมีอะไรภายนอก 
เพราะข้างในต่างหากเล่าที่เค้าเน้นกันเพื่อค�า
ที่ว่า “คุณภาพเสียง” นั่นไง

ไส้ใน คือสิ่งที่เราได้เห็นภาคขยายแบบ 
Hypex UcD ที่ได้รับการโมดิฟายด์โดยทาง 
NAD เองเพือ่ให้ได้ก�าลงัขบัชลิล์ๆออกมาท่ี 80 
วัตต์ แล้วก็น�ามาผนวกกับลูกเล่นหลากหลายที่
จะมาช่วยตอบสนองต่อระบบ Hi-Fi ชั้นดี 

N A D ’ s  L a t e s t  F u l l  W i d t h  ‘ C l a s s i c ’: 
T h e  C  3 6 8
By Paul Rigby (The Audiophile Man)

http://theaudiophileman.com/February 2017

■■ แปลโดย อธิวัฒน์

DAC ที่ใช้เป็นแบบ 8 แชนเนล ที่ท�างาน
ในแบบ Dual Differential เพื่อช่วยในการ
ถ่ายทอดรายละเอยีด พร้อมมเีสาทางด้านหลงั
ส�าหรบัรบัสญัญาณ Bluetooth AptX ทีอ่นญุาต
ให้คณุส่งเสยีงเพลงมาออกทีห่ฟัูงแบบไวร์เลสส์ 
หรือจะให้ตัวเครื่องสตรีมข้อมูลเพลงออกมา
จากมือถือหรือแท็บเล็ทย่อมได้ นอกจากนั้น                           
ยังสามารถเล่นกับเครื่องเล่นแผ่นเสียง MM 
ได้ด้วย 

สิ่งที่น่าสนใจอีก คือช่องที่เตรียมเอาไว้
ส�าหรับการเติมช่องอัพเกรดเข้าไปอีกสองช่อง 
ที่พอทราบมาก็มีช่องที่เตรียมไว้รับ Digital 
Audio แบบอ่ืนๆ เช่น USB, HDMI และ

อีกช่องส�าหรับการเติม BluOS Module เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการเล่นระบบเสียง 
Hi-res/Multi-room ของ Bluesound ได้ด้วย 
ซึ่งระบบของ BluOS นี่ดีมากตรงที่พัฒนา
แอพซอฟท์แวร์เองไม่ได้พึ่งคนกลาง ท�าให้การ
ท�างานและอพัเกรดนัน้ท�าได้ดแีละรวดเรว็ โดย 
BluOS นั้นสามารถรองรับให้เครื่องสามารถ 
สตรีมไฟล์เพลงผ่านทางระบบไร้สายได้ถึง 
24/192 เลยทีเดียว 

มปีรแีอมป์ เอาท์ ส�าหรบัเล่นไบ-แอมป์ ด้วย                                                               
การเพิ่มเพาเวอร์-แอมป์ อีกเครื่อง หรือต่อ        
สับ-วูฟเฟอร์ ต่อล�าโพงได้สองคู่ 

มีช่องเสียบหูฟัง วงแหวนปรับแต่งสไตล์
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เข็มทิศ จอแสดงผล ปุ่มเลือกอินพุท และโวลูม 
เพยีงเท่านี ้ทีเ่หลอืเป็นการท�างานสัง่งานผ่าน
รีโมท คอนโทรล ตัวเครื่องทั้งหมดมีน�้าหนัก
เกือบ 8 กิโลกรัม โครงสร้างแข็งแรงดีมาก

SOUND QUALITY

ผมเริ่มฟังผ่านเพลงของ Stevie Wonder 
จากผลงานระดับสุดยอด Songs in the Key 
of Life เสยีงร้องจากเพลง The Impassioned 
Love’s in Need of Love Today ที่แบ็คด้วย 
กลุม่ร้องประสานเสยีงแบบในโบสถ์ และเครือ่ง
เคาะเพอร์คัสชันจ�านวนมาก ถูกถ่ายทอดออก
มาด้วยความสมจรงิ สิง่ทีช่อบในทนัทคีอื เสยีง
กลางของ NAD นั้นเต็มไปด้วยความหวานฉ�า่ 
เจือไว้ด้วยความเป็นธรรมชาติ ประสานด้วย
ความอบอุ่นจากการร้องประสานเสียงที่น่าฟัง 
ซึ่งฟังผ่านไปแล้ว ผมก็ไม่รู้จะหาข้อต�าหนิในแง่
โทนเสียงจากการฟังเพลงนี้ออกมาได้อย่างไร 
รายละเอียดนั้นดีมาก ไปจนถึงย่านล่างสุด 
เสียงกีตาร์เบสส์จับทางได้โดยง่าย จริงๆแล้ว
เสียงทุ้มนี่มีความหนักแน่นเข้มข้นให้เสียง
กลองทีห่นกัหน่วงเป็นฐานแห่งเสยีงดนตร ีไม่มี
ความรูส้กึ “ยวบยาบ” หรอือ่อนนุม่จนเกนิไปใน

ประเภทนี้ มันเหมือนกับ NAD นั้นดึงคุณ
เข้าไปถึงอารมณ์เพลงได้อย่างโดยตรงเลย 
เป็นการเข้าถึงที่ NAD ท�าได้ดีมากๆ แม้ใน
บางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายนุ่มสบาย
ส�าหรับดนตรีบางชนิดที่เน้นความรุนแรงไป
บ้างก็ตามที 

ต่อมาก็ลองการฟังโดยต่อช่อง Coaxial 
ของ NAD เพื่อลองฟังภาค DAC ในตัว เพลง
เดียวกันที่ฟังก่อนหน้านี้ พบว่าต้องมีการลด
โวลูมลงไปหน่อย เสียงเครื่องเป่าทองเหลือง
ดุดันขึ้น เสียงเปียนโนก็เหมือนจะจริงจังมาก
ขึ้น เสียงที่อบอุ่นเมื่อสักครู่ เปล่ียนไปเป็น
เสยีงทีเ่พิม่ความสด ฟอร์เวร์ิดมาด้านหน้ามาก
ขึ้น ทรานเชียนส์ฉับไวมากขึ้น เสียงเปียนโน
เหมือนเร็วว่องไวมากขึ้น เบสส์มีความกระชับ 
หนกัแน่น พนัชย์ีมากขึน้ น�า้หนกัเสยีงทุม้กด็มูี
มวลหนักแน่นมากขึ้นไปอีก

ฟังบลูทูธ ลองฟังเพลง Marvin Gaye’s 
Mercy Mercy Me จาก iPhone 6s พบว่าการ
จับคู่นั้นท�าได้ง่ายมาก หาเจอเร็ว และการต่อ
เชื่อมก็เร็ว การฟัง MP3 เหมือนจะได้ความ
นุม่จาก NAD มาช่วยให้น่าฟังขึน้ เหมอืนความ
นุ่ม ความหวานมันจะช่วยให้ความหยาบกร้าน
ของเอม็พ ี3 ลดลง ท�าให้สามารถเข้าถงึและฟัง                                              
เอ็มพี 3 ได้ง่ายและสบายมากขึ้นกว่าปกติ 

จากนั้นผมลองฟังจากเครื่องเล่นพกพา 
Astell & Kern AK120 ต่อ Optical ไปเข้าที่ 
NAD ทางช่องอ็อพทิคัล Optical ฟังเพลง I 
Shot the Sheriff ของ Bob Marley ที่ 24/192 
อีกครั้งที่ต้องบอกว่าเบสส์มีความหนักแน่น มี
น�้ามีเนื้อ เสียงกลางและแหลมมีรายละเอียด
และบรรยกาศที่ดีท�าให้ถ่ายทอดเสียงเพลง
ออกมาได้อย่างมีความไพเราะ แล้วเจือไว้ด้วย
ความนุ่มนวลอีกเล็กน้อย ซึ่งแนวเสียงแบบนี้ 
โทนเสียงแบบนี้ คอวินเทจ เร็กเก ชอบแน่ๆ! 
เพราะมันเหมือนกับดึงเข้าไปสู่ช่วงเวลานั้น
ได้เลยทีเดียว

สรุป 

ด้วยความครบครันทางด้านลูกเล่นการ
ต่อเชื่อมนั้น NAD C 368 มีความสามารถที่
จะตอบสนองทุกความต้องการของนักเล่นใน
ปัจจุบันได้อย่างเต็มที่ แถมยังอัพเกรดได้ใน
อนาคตอีก ก็บอกได้ว่า นี่คือเครื่องที่เต็มไป
ด้วยคุณภาพที่น่าลองจริงๆ  

ย่านเสียงทุ้มนี่เลย เสียงเครื่องเคาะ ให้ความ
ชัด แม่นย�า และมีความกระจ่างชัดเจนเต็ม
ไปด้วยรายละเอียดเหมือนมีตัวตนจริงๆ ซึ่ง
ทัง้หมดช่วยให้เพลงๆนีเ้ตม็ไปด้วยความสมจรงิ
ในการน�าเสนอ เตม็ไปด้วยเวทเีสียงเสรมิความ
จริงจังให้กับเสียงเพลง นอกจากนั้นแล้ว ก็มี
แค่ส่วนของเสียงหวดแฉในบางช่วงเท่านั้น
ที่อาจจะรู้สึกว่าเสียงมันออกนุ่มไปนิดหน่อย
เท่านัน้ แต่อย่างไรกต็าม บรรยากาศทีต่ามมา                                         
รายละเอียดที่ตามมาของการตีฉาบแฉนี่ก็ท�า
ออกมาได้อย่างถึงบรรยากาศจริง 

จากนั้นผมเริ่มมาฟังแจสส์ ผ่านแผ่น
ซีดีใหม่ของ Mats Eilersten. Rubicon งาน
แจสส์ช้ินใหม่สังกัด ECM ที่เน้นแนวช้าๆ 
เนือยๆ แต่เต็มไปด้วยรายละเอียดที่ค่อยๆ
ออกมา ซ่ึงนอกจากเสียงกลางสูงที่ดูจะนุ่มไป
นิด และความไวในช่วงการหวดเพอร์คัสชัน
ท่ีดูช้าไปนิดหน่อยแล้ว เสียงที่ได้ยินออกมาก็
เต็มไปด้วยความสมจริงเป็นธรรมชาติ เสียง
เปียนโนเตม็ไปด้วยรายละเอยีด มคีวามฉ�า่นุม่
เติมเข้ามาเล็กน้อย ซึ่งก็ช่วยย่านเสียงกลาง
ให้มีความอบอุ่นน่าฟัง ได้อารมณ์เข้าถึงดนตรี 
ซึง่เป็นเรือ่งทีจ่�าเป็นส�าหรบัการน�าเสนอดนตรี
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TestReports

ออกแบบและทดสอบทีส่ถาบนัค้นคว้าและ
วิจัยแห่งชาติแคนาดา ในเมืองออตตาวา 

ไม่ไกลจากบ้านของ PSB ในเมืองพิคเกอร์ริง 
ออนตาริโอ มากนัก PSB Imagine XA ก็เป็น
หนึง่ในล�าโพงทีไ่ด้รบัการออกแบบ และทดสอบ
อย่างจริงจังที่สุด ไม่ต่างจากรุ่นอื่นๆด้วยฝีมือ
การออกแบบของ Paul Barton

PSB XA เป็นล�าโพงทีอ่อกแบบมาเพือ่ใช้งาน                                                                                   
ในระบบ Dolby Atmos และก่อนอืน่เลย ผมกอ็ยาก
จะบอกว่าคุณควรได้อ่านบททดสอบนี้ แม้คุณ                                                                           
อาจจะไม่เชือ่มาก่อนว่า การเพิม่ล�าโพงด้านบน
นัน้ จะช่วยให้การดหูนงัมรีสชาตคิวามสนกุเพิม่
ขึ้น-จนกว่าจะได้ลอง--เหมือนผม

P S B  I m a g i n e  X A
D o l b y  A t m o s  E n a b l e d  S p e a k e r s 
จาก hometheaterhifi.com/March 2017

โดย Piero Gabucci

■■ แปลโดย อธิวัฒน์

จุดเด่น

PSB Imagine XA Dolby Atmos Enabled 
Speaker 

- ออกแบบมาเพือ่ให้เป็นล�าโพงส�าหรบัเสยีง                                                                                 
ด้าน “สูง” 

- ระบบสองทาง “ยิงเสียงแนวตั้ง”
- ตั้งวางแบบปกติหรือแขวนผนังได้
- ให้ความเป็น Atmos ได้ดีเยี่ยม
- งานสร้าง ผิวเป็นวีเนียร์ ขั้วต่อไบน์ดิง

โพสท์ 
- ทดสอบเสียงโดย Paul Barton 
- เซ็ทง่ายไม่ยุ่งยาก 

ในการทดสอบล�าโพง PSB Imagine XA นี้ 
ผมจ�าได้ถงึความตืน่เต้นทีย้่อนกลบัไปตัง้แต่ยคุ 
1980 ทีผ่มได้ดหูนงัผ่านทวี ีด้วยการต่อเสยีงฟัง
แบบ 2-แชนเนล อยู่ และเมื่อได้ยินเสียงแบบ                                                     
2-แชนเนล แบบมีทิศทางเป็นครั้งแรกจาก           
ระบบเสยีง Dolby Stereo กบัหนงั The Predator                                                          
ทีแ่ทบท�าให้ผมตกเก้าอีจ้ากเสียงเฮลิคอ็พเตอร์ที่
ดังปานฟ้าผ่า แล้วบินผ่านจอจากซ้ายไปขวา 
มนัท�าให้ผมตืน่เต้นมาก แม้จะเป็นการฟังแบบ
สเตรโีอ 2-แชนเนลธรรมดา จากเครือ่งสเตรโีอ 
รีซีฟเวอร์ ธรรมดาก็ตามที และตั้งแต่นั้น ผม
ไม่เคยดูทีวีโดยไม่เปิดเสียงผ่านชุดเครื่องเสียง
ของผมอีกเลย แม้แต่ดูข่าวก็เถอะ 

จนกระทั่ง …

หลังจากนั้นอีกหลายปี Dolby แนะน�า
ระบบเสียง Dolby Surround แบบหลาย
แชนเนล แยกอิสระเป็นครั้งแรก ระบบเสียง
โฮม เธียเตอร์ ก็ยกระบบไปอีกจุดหนึ่งอย่าง
มากมาย เสียงเริ่มเพิ่มจากแค่ซ้ายไปขวาหรือ
ขวาไปซ้าย กลายเป็นจากหน้าไปหลงั หรอืจาก
หลังไปหน้า เสียงเซ็นเตอร์ แชนเนล ที่เพิ่ม
เข้ามา ก็ท�าให้เสียงพูดมีความชัดเจนมากยิ่ง
ขึ้น ในขณะที่ช่องสัญญาณ LFE ที่เพิ่มเข้ามา
อีก ก็ท�าให้เสียงทุ้มส่ันสะท้านไปถึงขั้วกระดูก
อย่างสะใจ 

จากนัน้ ดอลบนีัน้ยงัไม่จบ ในช่วงประมาณ
ปี 2012 ระบบเสียงรอบทิศก็มีการเพิ่มความ
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เป็น “3 มิติ” ลงไป ด้วยการเพิ่มล�าโพงให้อยู่                                               
เหนือหวัของเราข้ึนไป เรยีกระบบนีว่้า Atmos ท่ี
แม้แรกเริม่จะพฒันาไว้ใช้ในโรงหนงัเท่านัน้ แต่
ไม่นานก็ดัดแปลงมาลงในระบบโฮม เธียเตอร์                                                         
โดยหวงัว่า จะมาช่วยเพิม่และกระตุน้ตลาดของ
ล�าโพงและรซีฟีเวอร์ โฮม เธียเตอร์ ทีเ่ริม่ชะลอ
ตัวได้ตื่นเต้นกันอีกรอบ จนเป็นที่ยอมรับมาก
ขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน 

และไม่ได้แค่ดอลบีอย่างเดียว DTS เองก็
ออกระบบ DTS: X และ Auro 3D ที่ท�างาน
ในแบบเดียวกันออกมาด้วยเช่นกัน

การออกแบบและจัดวาง

ล�าโพง PSB Imagine XA นั้น ก็เหมือน
กบัล�าโพง Atmos ทกุแบบคอื ออกแบบให้ด้าน
บนลาดเอียงเป็นมุมประมาณ 30 องศา แผง
ด้านที่ท�ามุมเอียงนั้น จะถูกซ่อนอย่างดีภายใต้           
หน้ากากทรงแปลกที่ไม่ค่อยเคยเห็นแบบนี้
ที่ไหนมาก่อน ซึ่งหน้ากากนี้ ไม่ได้มีหน้าที่แค่
ปิดบงัซ่อนเร้นป้องกันตวัดอกล�าโพงเท่านัน้ แต่
ภายในกรอบหน้ากาก ยงัมกีารตดิตัง้ฟองน�า้เอา
ไว้คอยท�าหน้าที่เป็นตัวก�าหนดคลื่นเสียงให้ยิง                                                                  
ไปในทิศทางที่ต้องการอีกด้วย 

ไดรเวอร์สองตัว แบ่งออกเป็นทวีทเตอร์
โดมไททาเนียม หล่อเย็นด้วยแม่เหล็กเหลว
ขนาด 1 นิ้ว และมิด-วูุฟเฟอร์ 4 นิ้ว กรวย 
โพลีย์โพรไพย์ลีนผสมดินเหนียว

ล�าโพง PSB Imagine XA นั้น ออกแบบ
มาให้วางอยูท่างด้านบนของล�าโพงคูห่น้าซ้าย/
ขวา ซึ่งผมก็ได้รับล�าโพงคู่หน้าในซีรีส์เดียวกัน
นี้มาใช้งานด้วยคือ Imagine X2T แบบตั้งพื้น 
และ Imagine XB แบบวางหิง้เป็นคูห่ลงั โดยมี 
XC เป็นล�าโพงเซน็เตอร์ ล�าโพง PSB Imagine 
XA นั้นออกแบบให้ นอกจากนั้นแล้ว หากคุณ
ต้องการวางล�าโพง XA ลงบนล�าโพงโดยตรง ก็
สามารถท�าได้โดยทาง PSB มฐีานยางเอาไว้ให้
เพื่อความมั่นคงหากต้องการวางเช่นนั้น รวม
ถึงมีชุดแขวนหนังมาให้ใช้งานด้วยหากคุณไม่
ต้องการวาง XA เอาไว้บนล�าโพงของคุณ ซึ่ง
หากคุณเลือกที่จะแขวนผนัง PSB แนะน�าว่า
ควรแขวนในระนาบเดยีวกบัล�าโพงคูห่น้า และ
ไม่ควรแขวนล�าโพงให้สงูเกนิล�าโพงหน้า 18 นิว้ 
และไม่ควรแขวนต�า่เกนิกว่าต�าแหน่งหขูองผูฟั้ง
เวลานั่งฟังตามปกติ และไม่ให้สูงเกินครึ่งหนึ่ง
ของระยะความสูงของห้องและสุดท้าย PSB 
แนะน�าว่าควรวางล�าโพง XA ให้อยูด้่านบนของ
ล�าโพงหลกัคูห่น้า แต่วางให้ใกล้ทีส่ดุเท่าทีจ่ะใกล้

อีกขึ้น เพิ่มจากเดิมที่เป็นการให้เรียบรอบทิศ
แนวระนาบ ไปเป็นการห่อหุ้มผู้ชมด้วยเสียง
รอบทิศในทุกทิศทุกทาง  

แค่นีก้ล็องคดิดคูรบั ว่าเมือ่เสยีงแบบนีเ้ข้า
มาอยูใ่นบ้านแล้ว การดหูนงัโฮม เธยีเตอร์ มนั
จะไปได้เยีย่มขนาดไหน (แผ่น Blu-ray สามารถ
รองรบัได้สงูสดุถงึ 34 แชนเนลเลยทเีดยีว) 

ส�าหรับคนส่วนใหญ่แล ้ว การมีเสียง
เหนือหัวเพิ่มขึ้นมาสองคู่ ก็น่าจะพอเหลือเฟือ
แล้ว เอาให้สุดก็สักสี่ แต่ก็นั่นแหละ พวกเรา            
ส่วนใหญ่ก็ท�าไม่ได้ หรือไม่ก็ไม่อยากจะเจาะ
รูฝังล�าโพงใหญ่ๆส่ีรูบนฝ้าเพดานเท่าไหร 
ล�าโพงแบบ Atmos Enable จึงเป็นค�าตอบที่ดี 
ซึ่งผมก็ทราบมาว่า PSB และ Paul Barton 
นั้น ได้ท�างานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Dolby 
Lab ในการออกแบบล�าโพงชนิดนี้เลยทีเดียว 
โดยทาง PSB นั้น ออกแบบ Module ล�าโพง 
XA และผมก็ทราบมาด้วยว่าดอลบีนั้นก็ใช้ 
ล�าโพง PSB Imagine XA ในการเดโมระบบ
เสียง Atmos ด้วย 

ดอลบีเขียนมาว่า
“ด้วยองค์ความรู้ของเราในด้านจิตวิทยา

และฟิสิกส์ของเสียง เราได้พัฒนาเทคโนโลยี
ท่ีท�าให้ล�าโพงสามารถสร้างเสียงเหนือหัวของ
เราได้ โดยต้ังสูงอยู่จากพื้นไม่ก่ีฟุต ดอลบีได้
ก�าหนดมุมในการยิงเสียง, การตอบสนอง
ความถี่ และบุคลิกเสียงของล�าโพงในแบบนี้
ไว้ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า พลังงานทางอะคูสติคที่
ออกมาจากล�าโพงแบบนี้ จะพุ่งตรงไปกระทบ
กบัเพดานได้โดยตรงเกอืบทัง้หมด แล้วจากนัน้
กจ็ะสร้างเสยีงท่ีผูฟั้งจะสามารถรบัรูไ้ด้ในทนัที 
ว่ามาจากทางด้านบน โดยไม่ต้องมีล�าโพงอยู่
ทางด้านบนจริงๆ โดยล�าโพงที่เข้าร่วมระบบ
นี้นั้น จะมีความสามารถในการสร้างเสียงจาก
ทางด้านบนที่เที่ยงตรงเหมือนมีชีวิตจริงๆ 
และอยู่สูงจริงๆ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ ท�าให้
ผู้ชมเชื่อว่าเสียงอยู่ทางด้านบนจริงๆ”

ปัจจุบันมีสองวิธีที่จะวางระบบเสียงด้าน
สูงใน Dolby Atmos คือ การติดตั้งล�าโพง
แบบฝังฝ้าเพดาน แล้วยิงเสียงตรงลงมา 
หรือการเลือกใช้ล�าโพงที่ทางดอลบีเรียกว่า
ล�าโพง Atmos (Atmos Enabled Speakers)                                           
ซึ่งล�าโพงแบบหลังนี้ ไม ่ได ้ติดบนฝ้าและ
ยิงเสียงลงมา หากแต่เป็นการติดตั้งวาง
ทางด้านหลัง แล้วยิงเสียงสะท้อนเพดาน
กลับลงมาที่หูของคุณ ซึ่งสิ่ง ท่ีเกิดข้ึนคือ
เสียง “ปีศาจ” หรือ Phantom Sound ที่เกิด
จากการสะท้อนของการยิงเสียงจากล�าโพง
ทางด้านหลัง ท�าให้เกิดความรู ้สึกเหมือน
เสียงนั้นยิงโดยตรงลงมาจากฝ้าเหนือหัว ซ่ึง
ล�าโพงแบบนี้นั้น จ�าเป็นต้องมีองค์ประกอบ                                                 
อื่นๆที่ลงตัวมาช่วยกันด้วย ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนท่ี
ของตัวห้อง, ความสูง หรือความลาดเอียงของ
เพดาน ฯลฯ

ในโรงหนัง ระบบเสียง Dolby Atmos 
นั้นสามารถมีจ�านวนแชนเนล หรือ “ที่มาของ
เสียง” ได้สูงสุดถึง 128 แชนเนล แบบอิสระ 
โดยส่วนที่ซาวน์ด เอ็นจิเนียร์ จะออกแบบมา
ให้เสยีงอยูเ่หนอืหวัเรานัน้ กเ็ช่น เสยีงนกร้อง 
เสียงฝน เสียงฮอที่บินผ่านไป เสียงระเบิด ที่
วางจุดต่างกระจายๆไปทั่วพื้นที่เพดานอย่าง
แม่นย�า ไอเดียคือ ให้เสียงรอบทิศนั้น ก้าวไป
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ได้ คือหากเป็นไปได้ก็ไม่ควรเกิน 2-3 ฟุต จาก
ล�าโพงหลักนั่นเอง

ผมทดสอบโดยใช้รีซีฟเวอร์ Pioneer Elite 
VSX-1131 เซท็ค่าผ่านระบบ MACC Calibration                                                               
แล้วก็ปรับโน่นนี่อีกนิดหน่อย ต้นทางเป็น
เครื่อง BD ของ Oppo BDP-103 

เสร็จจากการเซ็ทระบบ ผมก็พบว่า แผ่น
ทดสอบผมมน้ีอยจรงิ และหลงัจากทีอ่อกไปหา
ซื้อ ก็พบว่าหนังระบบ Dolby Atmos ที่ได้กลับ
มานั้น เป็นหนังแอ็คชันทั้งนั้นเลย จนผมชัก
สงสัยว่าระบบเสียงเนี่ย เขาท�ามาเพื่อนหนัง
แอค็ชนั (หรอืเกมส์) โดยเฉพาะเลยหรอืเปล่า?

ทดลองฟัง

ผมคงบอกได้ว่า ผมนัน้มข้ีอแย้งและสงสยั
มากมายก่อนที่จะท�าการทดสอบ แม้ผมจะ
มั่นใจว่าล�าโพง PSB นั้นไม่เคยท�าให้ผมผิด
หวังในเรื่องเสียงอยู่แล้ว แต่ที่ผมเป็นห่วงคือ 
เรือ่งพืน้ทีข่องห้องมากกว่า เพราะมคีวามรูส้กึ
ว่าล�าโพงมันอยู่สูงเกินกว่าล�าโพงเซอร์ราวน์ด  
มากไปหน่อย และผมก็วางมันใกล้ทั้งเพดาน                                                 
และผนังเกินสเปคที่ก�าหนด ซึ่งการวางผิด
สเปคแบบนีจ้ะส่งผลต่อการฟังมากน้อยแค่ไหน
ต่างหากที่ผมเป็นห่วง 

ไม่ต้องเดากันมาก แม้หนังแต่ละเรื่องจะ
น�าเสนอระบบเสียง Atmos ที่ต่างๆกันออก
ไป แต่สิ่งที่ผมพบคือ มิติของเสียงที่เพิ่มขึ้น
มานั้น มันท�าให้เพิ่มความเหมือนจริงเข้าไป
อีก ผมรู้สึกได้ว่าเหมือนถูกห่อหุ้มล้อมรอบ
ไว้ด้วยบรรยากาศที่เหมือนอยู่ในเหตุการณ์ 
(ผมเพิ่มระดับเสียงของแชนเนลบนน้ีไปจาก
ปกติอีก 4-5 ดีบี เพราะผมอยากฟังเสียง
แบบนี้เยอะๆ) 

ความรู ้สึกเหมือนจริงนั้น ได ้มาจาก
บรรยากาศรายล้อมที่มากขึ้น อย่างในหนัง 
Gravity กับ Sandra Bullock เสียงดนตรี
ประกอบที่รายลอบอวกาศและช่องว่างต่างๆ
ในหนังนั้น ผมพบว่า XA สามารถถ่ายทอด
ความแม่นย�าเสียงของเศษซากชิ้นส่วนยาน
อวกาศที่บินลอยข้ามหัวไปได้อย่างน่าต่ืนเต้น 
การได้ยินเสียงหัวใจเต้นในอวกาศนั้น มัน
เข้ม มนัท�าให้รูส้กึกดดนั มนัไม่ใช่เป็นแค่เสยีง
ทีท่�าให้ผมได้ยนิแค่ว่ามนัมาจากด้านบนนะ แต่
มนัเป็นการสร้างเสยีงเหมอืนเราหลดุเข้าไปอยู่
ในหนังอย่างไรอย่างนั้น 

ที่ตรงข้ามกับ Gravity เลยคือ Madmax: 

Fury Road มาเรือ่งนี ้เสยีงจาก Atmos Channel                                                           
นัน้ แรงแบบถล่มทลายน่าด ูเสยีงระเบดิ เสยีง
เครื่องยนต์ค�าราม เสียงกรีดร้องของนักรบใน
เร่ือง เพ่ิมความสมจริงตื่นเต้นให้กับหนังเป็น
จริงเป็นจังอย่างยิ่ง มันเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึก
ได้เลยว่า เราขาดอะไรไปในระบบ 5.1 หรือ 
7.1 ก่อนหน้านี้-มันคือการเติม “ชีวิต” ลงไป
ในหนัง” นั่นเอง--

มาถึงตรงน้ี เป็นตอนที่ผมจะบอกคุณว่า
เสียงโดนรวมของล�าโพง PSB ระบบนี้เป็น
อย่างไร และ XA นั้นช่วยสร้างอะไรเพิ่มขึ้น 
ก่อนอื่นต้องบอกว่า X2T คู่หน้าแบบตั้งพื้น
นั้น คงไปเทียบกับตัวท็อพ PSB Imagine T3 
ไม่ไหว ผมเองก็ลองฟังเพลงผ่าน X2T ดูก็พบ
ว่าซิกเนเจอร์ของ Paul Barton นั้นมาครบ ไม่
าว่าจะเป็นโทนเสียงที่เยี่ยมยอด เปิด สะอาด 
นุ่มนวล เอามาใช้ฟังเพลงได้เยี่ยมไม่แพ้การ
เอามาท�าการดูหนังแน่นอน 

ทางด้านสบั SubSeries 300 ก็ให้เสียงเบสส์                                                          
ที่ลึกได้ใจจริงๆ พลังเสียงทุ้มนั้นมาเต็ม ฉาก
แผ่นดนิไหวในหนงั San Andres นัน้ เขย่าบ้าน
ให้สัน่ได้สบายๆ เบสส์เยีย่ม ไม่ใช่แค่หนกัแน่น                                                      
แต ่ลึกในระดับบตอบสนองได ้ทุกซาวน์ด 
เอฟเฟ็คท์ แบบสบายๆ

หนัง San Andres นี่ แค่ซื้อมาดูเอฟเฟ็คท์
ก็คุ้มแล้ว เรื่องราวก็งั้นๆ แต่เอฟเฟ็คท์นี่ ไม่
ต้องสงสัยเลย หลายฉายให้เสียงรายรอบ
เหมือนเกิดรอบๆตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นเสียง
ขับรถผ่านอุโมงค์ เสียงตึกที่ถล่มผ่านหัวเรา
ไป หรือเสียงเฮลิค็อพเตอร์ ที่บินอยู่เหนือหัว
คุณ สุดๆไปเลย 

จากนั้นผมก็กลับมาฟังเพลงบ้าง อยาก
รู้ครับว่า ล�าโพงระบบนี้เวลาเอามาฟังเพลง

แล้วจะน่าฟังหรือเปล่าเวลาเรามีแชนเนลด้า
นบนมาด้วย อนันีเ้ซอร์ไพรซ์เลย เวลาดเูครดทิ
ตอนจบหนัง ฟังเพลงประกอบตอนจบนี่แหละ
ครับ ผมฟังแล้วคิดว่าถ้าเราเอา XA มาเสริม
บรรยากาศ แอมเบยีนซ์ ให้กบัการฟังเพลง ผม
ว่ามนัได้เลยล่ะ อยากเหน็แผ่นคอนเสอร์ทระบบ                                                           
นี้บ้างจังครับ 

นักออดิโอไฟล์ส่วนใหญ่จะชอบฟังเพลง 
2-แชนเนลเท่านั้น แต่ก็มีหลายคนที่ชอบฟัง
เพลงแบบมบีรรยากาศรายล้อม ผมล่ะกย็นืยนั
เลย หากมีการน�าเอาเสียงก้องสะท้อนของ
โถงคอนเสอร์ท ฮอลล์มาผสมแล้วให้ออกมา
จากทางด้านบน ผมว่ามันเสริมอารมณ์การดู           
คอนเสอร์ทจากแผ่นได้ดีเลยล่ะ

Conclusions

ผมขอแนะน�าล�าโพง PSB Imagine XA 
เป็นอย่างสูง ไม่ว่าคุณจะมีล�าโพง PSB อยู่
ก่อนแล้ว หรอืใช้ล�าโพงยีห้่ออืน่อยู ่ล�าโพงเสรมิ    
แชนเนลบนนี ้จะท�าให้ประสบการณ์การดหูนงั
ของคุณเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ที่ราคานี้ ผม
แนะน�าให้ซื้อสี่ตัวเลย

ชอบ
- ดงู่ายๆ สบายตา Simple, clean styling
- เซ็ทง่ายเสียงดีเร็วกว่าที่คิด
- มีชุดแขวนผนังมาให้ด้วย
- เสียงดีในแบบ PSB Sound ไม่มีผิดหวัง 
อยากเห็นเพิ่มเติม 
- อยากเห็น XA สี่ตัวลงระบบ
- แหม… มีสีอื่นให้เลือกบ้างก็ดีนะ 
- อยากให้ยึดกับล�าโพงที่วางด้านล่างให้

มั่นคงกว่านี้อีกนิด
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การที่เราจะได้ความก้าวหน้า คุณต้อง
มีความพิเศษ ที่ท�างานเป็นท่ีรวมของ

สังคมที่เราอยู่บ่อยที่สุดและนานท่ีสุด ดังน้ัน
การดูแลมารยาทของเราในสถานที่ท�างานจึง
ส�าคญัทีส่ดุ การทีเ่รามมีารยาทไม่ดแีน่นอนนัน่
หมายความว่า เราคงไม่เป็นทีร่กัหรอืพอใจของ
เพือ่นร่วมงานเลย การมภีาพพจน์ทีด่ตีอนแรก
นัน้กส็�าคญั แต่ส�าคญัต่อมากค็อื กรยิามารยาท 
คุณเป็นคนทีจ่ะเป็นผูส้ร้างภาพพจน์ของตวัเอง
และองค์กรของคณุ ความส�าเรจ็ของคณุนัน้อยู่
ทีค่ณุจะเข้ากบัคนอืน่ได้อย่างไร มารยาทดหีรอื
ไม่ และความสามารถในการท�างานกับผู้อื่น
ด้วย ความสภุาพอ่อนน้อมนัน้จะสามารถท�าให้ 
คุณอยู่ในหน่วยงาน

เริม่ต้นตัง้แต่จะสมคัรงาน เรากต้็องรูข้ัน้ตอน                                                                                  
ทีเ่หมาะสมแล้วว่าควรท�าอย่างไร การสมคัรงาน                                                                  

ไลฟ์ แอนด์ สไตล์

ไม่ใช่ส่งแต่ใบสมคัรงาน แต่ต้องมจีดหมายแนบ
ไปกับใบสมัครงานด้วย โดยเป็นการแนะน�า
ตัวเอง เพ่ือให้เราเป็นบุคคลที่น่าสนใจที่เขา
จะอ่านใบสมัครของเราด้วยความสนใจ และ

ม า ร ย า ท สั ง ค ม ยุ ค ใ ห ม่ ตอนที่ 8

ใ น ที่ ทํ า ง า น
■■ ‘เจ แอลที’

การท�างานและความส�าเร็จที่เคยท�ามา
4. ความรูแ้ละประวตักิารศกึษา แน่นอนไม่

ส�าคัญเท่าเคยท�าอะไรบ้าง
5. เรื่องส่วนตัวไม่ส�าคัญ และต้องให้เขา

ไม่ต้องยาวยืดเยื้อ ส้ัน กระชับ 
อ่านง่าย แสดงให้เห็นว่าคุณท�า
อะไรให้องค์กรได้ เคยท�าอะไรมา
บ้าง มีความรู้อะไรที่จะมาท�างาน
ที่องค์กรนั้น

ข้ันตอนการเขียน Resume 
นั้นคือ

1. ไม่ควรเกนิสองหน้ากระดาษ 
ถ้าเป็นไปได้ หนึง่หน้ากด็ ีสัน้ กระชบั

2. ฟังดเูป็นลกัษณะธรุกจิและ
ไม่ใช่จดหมายส่วนตัว

3. สองส่วนสามเล่าถงึประวตัิ    
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ติดต่อเรากลับมาได้
6. อย่าใส่ความต้องการทางด้านการเงิน
7. อย่าใชว้ิธีการเขียนว่า “เขา” เป็นบุรษุที่ 

สาม และอย่าเขียนตัวเองบ่อยเกินไป
8. ถ้าใช้ชื่อผู้ที่เราจะอ้างถึง ก็ควรใส่ใน

กระดาษอีกแผ่นหนึ่งต่างหาก แต่เราต้องให้ 
ท่านเหล่านั้นได้ทราบล่วงหน้าก่อน

เมื่อสมัครแล้ว ก็ต้องมีการไปสัมภาษณ์ 
เราต้องท�าการบ้านอย่างดี อ่านข้อมูลของ
บริษัท หรือองค์กรอย่างดี เช่น ตามเว็บ หรือ
ตามโบร์ชัวร์ ข้อมูลต่างๆเก็บไว้เป็นความลับ
ส่วนตวัอย่าเอาข้อมลูนัน้ไปขยายให้ใครๆ รูจ้กั
ทักทายพนักงานตั้งแต่รปภ.จนถึงพนักงาน
ต้อนรับ และเลขาของเจ้านายที่จะสัมภาษณ์ 
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Harvard University, Carnegie                    
Foundation, Stanford 

Research Institute พูดถึง
ความรู้ความสามารถมีผล
ต่อการสัมภาษณ์เพียง 15 

เปอร์เซ็นต์ แต่การจะท�างาน
ให้ส�าเร็จและก้าวหน้านั้นต้อง
อาศัย 85 เปอร์เซ็นต์ ในด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน                           

และผู้ที่ติดต่อด้วย

ตัวอย่างใบสมัครงาน

ชื่อ....................................  นามสกุล........................................................
e-mail address.................................................  Tel.................................

ความสามารถและประสบการณ์

บริษัทที่ 1....................................... เริ่มท�าปี 2001-2010
ต�าแหน่ง......................................... หน้าที่...............................................
บริษัทที่ 2....................................... เริ่มท�าปี 2010-2017
ต�าแหน่ง......................................... หน้าที่............................................... 
ความรู้
ปรญิญาตร.ี...................................... เกยีรตนิยิม.........................................
จากมหาวทิยาลยั........................................................................................
ปรญิญาโท................................................................................................
จากมหาวทิยาลยั........................................................................................

ความสามารถพิเศษ

ภาษาอังกฤษ คล่องทั้งการอ่าน เขียน และพูด
คอมพิวเตอร์ Word, Power Point, Excel, Photoshop

เรา อย่าท�าท่าหยิ่ง ผยอง ต้งแต่เข้าสู่ออฟฟิศ 

ท�า (DO)

1. เตรยีมอ่านทกุอย่างเกีย่วกบัองค์กรทีจ่ะ
เข้าไปสัมภาษณ์

2. ถึงก่อนเวลาและให้รู ้จักตึกหรือที่ตั้ง 
อย่ากระหืดกระหอบหาที่ไม่เจอ

3. ยืนให้สง่า ยิ้มแย้ม สบตา ท�าความ
เคารพให้เรยีบร้อยและแนะน�าตวัเองว่าเป็นใคร

4. รอให้เขาเชญิให้นัง่ อย่าไปถงึลากเก้าอีม้า
นัง่เอง นัง่ตวัตรง อย่ายกแข้งยกขามาไขว่ห้าง

5. มองผู้สัมภาษณ์เราว่าเขาจบรึยัง ยิ้ม 
ท�าความเคารพและขอบคุณที่เขาให้เวลาเรา

อย่าท�า (DON’T)

1. อย่าพูดเรื่องส่วนตัว พูดเรื่องงาน และ
ความสนใจในงานเท่านั้น

2. อย่าขยกุขยกิ เคาะดนิสอ กดปากกาดงั
คลิกๆ จับหน้าจับผม มือไม้ขวักไขว่

3. อย่าพดูอะไรทีไ่ม่ดทีีท่�าให้เหน็เป็นความ
คิดด้านลบ แม้จะเกี่ยวกับบริษัทที่ลาออกมา

4. อย่าอ่านเอกสารบนโต๊ะหรอืหยบิจบัอะไร
5. อย่าจดอะไร เราต้องอาศัยความสนใจ

และความจ�า เขียนเฉพาะเบอร์โทรศัพท์หรือ 
วันนัดครั้งต่อไป มีแค่ Notepad เล็กๆ

6. อย่าหยิบ iPad ออกมาอัดหรือพิมพ์
อะไร แค่ปากกา ดินสอ สมุดโน้ตเล็กๆ

7. ปิดโทรศัพท์มือถือ
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ฟลูออไรด์ คือ แร่ธาตุตามธรรมชาติ 
โดยจะพบกระจายอยู ่ทั่วไปตาม

เปลอืกโลก อาหารบางชนดิ และน�า้ประปาบาง                                             
พื้นที่ก็มีฟลูออไรด์

ฟลูออไรด์มักจะถูกเติมลงไปในน�้าดื่มเพื่อ
ช่วยป้องกนัฟันผ ุในช่วงยคุ 1930 นกัวจิยัพบ
ว่า ผูท้ีด่ืม่น�า้ทีผ่สมฟลอูอไรด์ตามธรรมชาตมิา
โดยตลอดจะมีฟันผุน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในบริเวณที่
ไม่มนี�า้ทีมี่ฟลอูอไรด์ตามธรรมชาตถิงึ 2-3 เท่า 
งานวิจัยหลังจากนั้นเป็นต้นมา ก็ได้ยืนยันอีก
ว่าเมือ่มกีารเตมิฟลอูอไรด์ลงในน�า้ประปา ฟันผุ
กจ็ะลดน้อยลง American Dental Association 
องค์การอนามยัโลก และ American Medical                                     
Association กต่็างยนืยนัและสนบัสนนุการเตมิ
ฟลอูอไรด์ในน�า้ประปาเนือ่งจากผลในการลดฟันผุ

ฟลูออไรด์ทำ�ง�นอย่�งไร?

ฟลอูอไรด์จะพบมากในกระดกูทีก่�าลงัเจรญิ
เติบโตและฟันทีก่�าลังก่อตวัของเดก็ โดยช่วยท�า   
ให้สารเคลอืบฟันของฟันน�า้นมและฟันแท้แขง็ขึน้
ก่อนทีฟั่นจะข้ึน ฟลูออไรด์ช่วยท�าให้สารเคลอืบฟัน
ของฟันแท้ทีข้ึ่นมาแล้วแข็งข้ึน ท�างานในช่วงการ
สลายแร่ธาตแุละช่วงการกลบัคนืของแร่ธาตทุีเ่กดิ
ตามธรรมชาติในช่องปากของเรา

Oral Care

หลังจากที่เรารับประทานอาหาร น�้าลาย
ของเราจะมกีรดทีท่�าให้เกดิการสลายของแร่ธาตุ 
หรือการละลายของแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัส
ภายใต้ผวิฟัน ในเวลาอืน่ๆ เมือ่น�า้ลายมสีภาพ
เป็นกรดน้อยลง จะท�างานในทิศทางตรงข้าม
คอื จะช่วยในการเตมิแคลเซีย่มและฟอสฟอรสั
ที่ท�าให้ฟันของเราแข็งแรงขึ้น กระบวนการนี้
จะเป็นการกลบัคนืของแร่ธาต ุเมือ่มฟีลูออไรด์ 
ในช่วงนี ้แร่ธาตทุีส่ะสมจะแขง็ขึน้ท�าให้ฟันของ
เราแข็งแรง และป้องกันการสลายตัวในช่วง
การสลายแร่ธาตุในเวลาต่อไป

คว�มสำ�คัญของฟลูออไรด์

หลังจากรับประทานอาหาร เศษอาหาร
เล็กๆที่หลงเหลืออยู ่ภายในปากจะแตกตัว
กลายเป็นคาร์โบไฮเดรตและน�า้ตาล ก่อนจะถกู
แบคทเีรยีจะน�าไปย่อยเป็นกรด ส่งผลให้เกดิฟันผุ 
กรดเหล่านีจ้ะละลายแร่ธาตทุีอ่ยูบ่นเคลอืบฟัน 
โดยกระบวนการนีจ้ะเรยีกว่าการสูญเสียแร่ธาตุ
ของฟัน ผลก็คือ ฟันจะอ่อนแอและกลายเป็น
ฟันผใุนทีส่ดุ ในขัน้ตอนนีฟ้ลอูอไรด์จะเข้ามามี
บทบาทส�าคญั เพราะฟลูออไรด์จะช่วยเสรมิจุดที่
อ่อนแอก่อนทีจ่ะเกดิฟันผ ุท�าให้ฟันแขง็แรงขึน้ 
กระบวนการนี้เรียกว่าการคืนแร่ธาตุให้กับฟัน 

ฟ ลู อ อ ไ ร ด์ คื อ อ ะ ไ ร ?
มี ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ สุ ข ภ า พ ฟั น อ ย่ า ง ไ ร ?

■■ ‘Tooth Fairy’

เมือ่ฟลอูอไรด์เข้าไปอยูใ่นกระบวนการคนืแร่ธาตุ
ให้แก่ฟัน แร่ธาตทุีต่กตะกอนอยูบ่นเคลอืบฟัน
จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับฟันของ
คุณ และป้องกันไม่ให้เคลือบฟันละลายใน
กระบวนการสญูเสยีแร่ธาตคุร้้งถดัไป กล่าวโดย
สรปุกค็อื ฟลอูอไรด์จะช่วยยบัยัง้กระบวนการที่
ท�าให้ฟันผุและป้องกันฟันผุนั่นเอง

ทร�บได้อย่�งไร
ว่�เร�ได้รับฟลูออไรด์
ในปริม�ณที่เหม�ะสม

ถ้าน�้าดื่มของเรามีการเติมฟลูออไรด์ การ
แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เป็นประจ�าก็
น่าจะเพยีงพอส�าหรบัผูใ้หญ่และเดก็ทีม่ฟัีนแขง็แรง

ถ้าน�้าประปาในพื้นที่ของคุณไม่มีการเติม
ฟลูออไรด์และไม่มีฟลูออไรด์ตามธรรมชาติ 
(หนึ่งส่วนในล้านส่วน) ทันตแพทย์หรือกุมาร
แพทย์อาจจะสั่งฟลูออไรด์เม็ดหรือน�้าให้เด็ก 
รับประทานทุกวัน ทันตแพทย์และกุมารแพทย์
จะสามารถบอกได้ว่าฟลอูอไรด์ปรมิาณเท่าใดจงึ
จะเหมาะสมกบัครอบครวัของคณุ ดงันัน้จงึควร
ปรึกษาทันตแพทย์หรือกุมารแพทย์

ที่มา: http://www.colgate.co.th
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Life Entertainment เป็นสื่อสัมพันธ์สรรสร้างวงการเครื่องเสียง จัดทำาขึ้นเป็นประจำาทุกสองเดือน เพื่อจ่าย แจก 
ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจโดยมิได้คิดมูลค่า บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยแจ้งความจำานง ไปยัง...
บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำากัด 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 คู่สาย)

ชำาระค่าไปรษณียากรแล้ว

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๓/๒๕๔๓

ปณฝ. สุทธิสาร

เหตุขัดข้องที่นำ�จ่�ยผู้รับไม่ได้

  1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน

  2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

  3. ไม่ยอมรับ

  4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

  5. ไม่มารับภายในกำาหนด

  6. เลิกกิจการ

  7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่

  8. อื่นๆ

ลงชื่อ....................................
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