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In-House Test:
A c o u s t i c  E n e r g y  A E 3 0 0
Compact Standmount / 
Bookshelf Loudsperakers

New Product:
NAD M50.2
Digital Music Player
NAD T 777 V3
A/V Surround Sound Receiver

ลํ า โ พ ง รุ่ น ใ ห ม่
ข วั ญ ใ จ ช า ว  M i d  -  E n d

มองหางานระบบเสียงมัลติ-รูม ภายในบ้าน งานระบบเสียงโครงการ งานระบบเสียง
ในร้านอาหาร-กาแฟ โรงแรม หรือรีสอร์ท ตลอดจนระบบภาพและเสียงมินิ เธียเตอร์          
เชิญเยี่ยมชมงานระบบ Custom Installation โดย Conice Electrinic ได้ที่งาน
สถาปนกิ 61 บธู L802 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีมสีนิค้าหลากหลาย 
พร้อมดีลพิเศษ ในวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00น.





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
แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400
หรือ E-mail: conice@conice.co.th

รบัข้อมลูข่าวสารของ Conice 
ผ่าน ID LINE: @conice 
หรือสแกน QR Code

บ ท ค ว า ม

	 18	 ก้าวสูร่ายละเอยีด
	 	 ระดบั	4K	Ultra	HD

	 20	 ถงึเวลา	Streaming	สกัทสีนิะ

ร า ย ง า น ท ด ส อ บ

 

30	 	 Test	Reports
  NAD C 368
  Hybrid	Digital	DAC	Amplifier

สวัสดีเดือนเมษายน เดือนที่ร้อนที่สุดของปีค่ะ สงกรานต์ปีนี้เชื่อว่าหลายๆท่านก็มีแพลนไปเที่ยววันหยุดยาวกัน
ไม่ว่าจะเป็นทั้งในและนอกประเทศนะคะ ขอให้เดินทางไป-กลับโดยปลอดภัยตลอดทั้งทริปค่ะ ส่วนท่านที่ยังไม่
มีโพรแกรมว่าจะไปไหน แวะมาตากแอร์เย็นๆได้ที่โคไน้ซ์ฯนะคะ จะติดเอาแผ่นเพลงมานั่งฟัง หรือมาชมระบบ

โฮม เธียเตอร์ เพื่อคลายความร้อนก็ได้ ยินดีต้อนรับทุกสาขาเลยค่ะ
หลังเทศกาลสงกรานต์ไปแล้ว อีกอีเวนท์ที่เรามีความยินดีอยากเชิญให้มาร่วมคือ งานเปิดสาขาใหม่ที่อัมรินทร์พลาซ่า 

ชั้น 3 ติดกับ iServe ในวันที่ 28 เมษายนนี้ เวลา 14.00น. เป็นต้นไป ท่านลูกค้าที่อยู่ในเมืองตอนนี้เราย้ายจาก   
เซ็นทรัลเวิล์ด พลาซ่า มาพบกันที่นี่ได้นะคะ โดยร้านจะเปิดให้บริการวันแรกคือ 19 เมษายน 2561 พร้อมโพรโมชันราคา
พิเศษ (ถึงวันที่ 30 เมษายนเท่านั้นค่ะ) ผู้มาร่วมงานนอกจากจะได้รับของที่ระลึกกลับบ้านแล้ว ท่านที่ซื้อสินค้าราคาพิเศษยัง
มีสิทธิ์ลุ้นรับหูฟัง NAD VISO HP50 มูลค่า 9,800 บาท จ�านวน 1 รางวัล และ HP30 มูลค่า 7,500 บาท อีก 1 รางวัลด้วย 
โดยจะประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 3 พ.ค.นี้ทาง www.facebook.com/coniceelectronic นะคะ

นอกจากนี้อยากเชิญชวนให้ไปงานสถาปนิก หรือ Architect’18 วันที่ 1-6 พฤษภาคม ที่อิมแพค เมืองทองธานี งานแสดง
เทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งทีม Custom Installation ของโคไน้ซ์ฯได้ไปออกบูธด้วยพร้อม
ดีลสุดเร้าใจเฉพาะงานเท่านั้น ใครที่มีแพลนก�าลังสร้างบ้าน คอนโด รีสอร์ท โรงแรมขนาดเล็ก ตลอดจนร้านอาหาร/กาแฟ 
แล้วอยากได้ดนตรีเพราะๆ ผ่านการสตรีมมิงด้วยเทคโนโลยีสุดล�้าอย่าง Bluesound และระบบมัลติ-รูม อย่าง Russound ที่
พร้อมเนรมิตห้องฟังเพลงธรรมดาให้กลายเป็นระบบฟังเพลงอัจฉริยะ ตั้งเวลาเปิด-ปิดเองได้ สร้างเพลลิสท์เป็นของตัวเอง 
เลือกสไตล์เพลงที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็น Pop, Rock, Jazz หรือ Classic โดยมีจุดเด่นคือ คุณภาพเสียงแบบ Hi-res ซึ่งเป็น
แบรนด์แรกและแบรนด์เดียวของโลกที่ท�าได้ในขณะนี้ ทีมวิศวกรผู้มากด้วยประสบการณ์ของเราพร้อมให้ค�าแนะน�า ตั้งแต่การ
วางระบบเสียง ตลอดจนติดตั้งแล้วเสร็จภายในเวลาและงบประมาณที่จ�ากัดเลยล่ะค่ะ 

ปีนี้เราสัญญาว่าจะมีแคมเพญพิเศษออกมาเรื่อยๆ อยากให้ท่านสมาชิกตามติดและอัพเดทข่าวสารกับเราอย่างใกล้ชิดได้ทุก
ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ...

1. Line: @conice สอบถามข้อมูลและขอค�าปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าของเรา
2. E-Mail: conice@conice.co.th แจ้งเครื่องมีปัญหา ติดตามสถานะเครื่องซ่อม 
3. Youtube: Conice Electronic ชมรีวิวสินค้าและตัวอย่างงานติดตั้งระบบเสียงภายในบ้าน ร้านอาหาร/กาแฟ ออฟฟิศ 

โรงแรม สปา *อย่าลืมกด Subscribe นะคะ*
4. Facebook: conice electronic เข้าถึงโพรโมชันประจ�าเดือนและแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นเครื่องเสียงกับแฟนเพจ
5. Instagram: Conice Electronic ชมภาพสวยๆของ AE, Bluesound, NAD, NHT, PSB และระบบเสยีงกนัแบบเพลนิๆ 

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

ท ด ส อ บ

	 28	 In-House	Test
  Acoustic Energy AE300
  Compact	Standmount/		
	 	 Bookshelf	Loudspeakers

ป ร ะ จ ำ ฉ บั บ

 3	 หมายเหตจุาก	บ้ า น ท ว า ท ศ ิน

	 4	 ที่เห็นและเป็นไป

	 6	 จากโชว์รูม

	 8	 ประดิทินกรุงเทพฯ

	 10	 New	Products

	 24	 Custom	File
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ที่เห็นและเป็นไป

พัฒนาการล่าสุด
Hasselblad      
Medium Format
กับความละเอีดภาพ 
400M-Pixel

Hasselblad เปิดตัวกล้อง 
Medium Format ที่เป็น

พัฒนาการล่าสุด Model H6D-
400c MS ที่มีประสิทธิภาพสูง
ด้วยการถ่ายภาพได้ถึง 400 ล้าน
พิกเซล ซึ่งเป็นกล้องที่ใช้ CMOS 
Sensor 100MP (ขนาด 53.4 
x 40 มิลลิเมตร) ประกอบ
กับเทคโนโลยีเลื่อนเซนเซอร์ 
(Sensor-Shift) ที่จะท�าการถ่าย
ภาพหลายๆครั้งประกอบเข้าด้วย
กันเพื่อท�าให้ได้ภาพผลลัพธ์ 400 
ล้านพิกเซล

โดย Hasselblad อธิบาย
ว่า กล้องรุ่นใหม่นี้ใช้การเลื่อน
เซนเซอร์เพื่อรวมหกภาพ ที่ถ่าย
ด้วยเงื่อนไขแตกต่างกัน เข้าเป็น
ภาพขนาดใหญ่เพียงภาพเดียว
ที่ 400 ล้านพิกเซล (23,200 x 
17,400) โดยหากใช้การพิมพ์ภาพ
ที่ 300 dpi จะสามารถพิมพ์ภาพ
ได้ที่ประมาณ 2.0 x 1.5 เมตร 
และไฟล์ภาพ TIFF นี้มีขนาดถึง 
2.3 GB

Model H6D-400c MS จะ
ถ่ายภาพทั้งหมดหกครั้ง ในการ
ถ่ายภาพสี ตัวกล้องจะใช้วิธีการ
เลื่อนเซนเซอร์เป็นแต่ละพิกเซล
ในแต่ละเวลาภายใน Grid ขนาด 
4 x 4 และท�าการบันทึกภาพ
สี่ภาพที่มีสีแดง, เขียว และฟ้า 
เพื่อสร้างพิกเซลที่มีสี RGBG ใน
ทุกๆพิกเซล กระบวนการนี้ใช้
ทั้งหมดสี่ภาพ จากนั้นเซนเซอร์
จะกลับไปต�าแหน่งเดิม แล้วจะ
เลื่อนไปในแนวนอนครึ่งพิกเซล
เพื่อถ่ายภาพหนึ่งภาพ และแนว
ตั้งครึ่งพิกเซลเพื่อถ่ายภาพอีก
หนึ่งภาพ เพื่อบันทึกภาพที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น

นอกจากการถ่ายภาพแล้ว 

เช่าเป็นตามระยะเวลาเป็นช่วง
วัน โดยสามวันแรกคิดวันละ 
399.-ยูโร อีกสามวันถัดไป (วันที่ 
4-6) คิดวันละ 319.-ยูโร และอีก
สามวันถัดไป (วันที่ 7-9) คิดวัน
ละ 269.-ยูโร

และตัง้แต่วนัที ่10 เป็นต้นไป                                
คิดวันละ 199.-ยูโร 

โดยราคาทั้งหมดที่แจ้ง
นั้น ไม่รวม VAT, ค่าจัดส่ง, ค่า
ประกันภัย รวมทั้งค่าให้บริการ
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการเช่าใช้อีก
ด้วยนะครับ

LG Styler สุดเจ๋ง
ซัก รีด อบ จบในตู้เดียว
ใช้เวลาเพียง 20 นาที 

ใครต่อใครที่ไม่ชอบทั้งการ 
ซักผ้าและรีดผ้า ควรต้อง

มองหาเครื่องนี้เพราะตอบโจทย์
ที่ว่านั้นแบบสุดๆ เพราะมัน
สามารถท�าให้ได้หมดในเครื่อง
เดียว ทั้งซัก อบ และรีด โดยใช้
เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้เสื้อผ้า
ชุดเดิมกลับมาใส่แล้ว

งานบ้านที่น่าเบื่อและใช้เวลา
นานสุดๆคงต้องยกกับให้การ
ซักรีด เพราะกว่าจะซักผ้าเสร็จ
แต่ละที ต้องรอเครื่องปั่นอย่าง
น้อยเป็นชั่วโมง ไหนจะต้องเอา
ไปตากแล้วรอจนกว่าผ้าจะแห้ง
อีก ยิ่งตอนน�ามารีดนี่ไม่ต้อง
พูดถึง ทั้งนาน ทั้งเมื่อย แถมไม่
ค่อยจะเรียบอีกต่างหาก 

ดังนั้นเพื่อก�าจัดปัญหาเหล่า
นี้ให้สิ้นไป เรายินดีขอน�าเสนอ
ตู้อัจฉริยะ The LG Styler ตู้ที่
สามารถซัก อบ และรีด ได้แบบ
เบ็ดเสร็จในเครื่องเดียว

รูปร่างภายนอกดูสูงเพรียวที่
มีหน้าตาเหมือนตู้เสื้อผ้าเครื่องนี้ 
มีอะไรกว่าที่คิด เพราะหากเข้าไป
ใกล้ๆกจ็ะเหน็หน้าจอระบบสมัผัส 
แต่หากไม่สะดวกก็สามารถสั่ง
ผ่าน Application ได้ เมื่อกด
ปุม่ท�างาน ตวัเครือ่งกจ็ะพ่นไอน�า้   

Hasselblad H6D-400c MS ยัง
สามารถถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด
ระดับ HD และ UHD ได้ด้วย

ในด้านการเชื่อมต่อ Model 
H6D-400c MS มีพอร์ท USB 
3.0 Type-C รองรับการถ่าย
ภาพโหมด Tethered, ถ่ายโอน
ข้อมูล และเป็น Live View ที่ 
30 เฟรมต่อวินาที, ช่องเสียบ
การ์ดสองช่อง ช่องแรกรองรับ
สูงสุดที่ CFast 2.0 และอีกช่อง
เป็น SD, มีช่องต่อ HDMI, ช่อง
ต่อเสียงเข้าออก, รองรับการ

เชื่อมต่อ Wi-Fi ส่วนจอหลังมี
ขนาด 3 นิ้ว รองรับระบบสัมผัส

Hasselblad H6D-400c 
MS มีก�าหนดจะเริ่มส่งสินค้า
ได้ภายในเดือนมีนา’ศกนี้ โดย
ผู้สนใจสามารถ Pre-Order ได้
ตั้งแต่ 16 มกรา’ ที่ผ่านมา ซึ่ง
ก�าหนดราคาวางจ�าหน่ายอยู่
ที่ 38,488.- ยูโร หรือประมาณ 
1.53 ล้านบาท

แต่หากไม่ต้องการลงทุน
ด้วยการซื้อกล้อง บริษัทฯ ก็เปิด
บริการให้เช่าใช้ด้วย โดยคิดอัตรา
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ออกมาท�าความสะอาด ก�าจัด
กลิ่น เชื้อโรค และแบคทีเรียบน
เสื้อผ้า พร้อมลดรอยยับได้โดย
ไม่ต้องหยิบออกมาซักหรือรีด
ซ�า้ แถมยังซักผ้าได้ทุกชนิด ไม่ว่า
จะเป็นผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าฝ้าย 
หรือผ้าใยสังเคราะห์ก็ตาม

โดยใช้เวลาประมาณครึ่ง
ชั่วโมงทุกขั้นตอนที่ว่าก็เป็นอัน
แล้วเสร็จ แต่มีเด็ดตรงที่สามารถ
ปรับเวลาเหลือเพียง 20 นาที ได้
หากต้องการน�าเสื้อมาใส่เร็วกว่า
นั้น นอกจากนี้หากยังเรียบไม่พอ 
ก็แค่น�ากางเกงไปแขวน แล้วกด
ทับด้วยบานพับหลังประตู ก็จะได้
กางเกงจีบแบบกลีบโง้งมาใส่อวด
หล่อได้ทันที

นอกจากนีม้พิกัต้องกงัวลเรือ่ง
หน้าตาเครือ่ง เพราะถกูออกแบบ                              
รูปลักษณ์ได้อย่างทันสมัย อีกทั้ง  

ยังใช้พื้นที่น้อยในการตั้งวาง 
ด้วยมีสัดส่วนโครงสร้างเพียง 
44.5 x 58.5 x 180 เซนติเมตร
เท่านั้นเอง ซึ่งสามารถน�าไป  
ตั้งวางทุกพื้นที่ภายในบ้านได้
อย่างสะดวก

อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ถูก
พัฒนาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพราะเป็นการซักรีดที่ไม่ต้องใช้
สารเคมี และยังใช้ระบบน�า้วน
หรือการน�าน�้ากลับมาใช้ได้ใหม่
อีกด้วย

Alpha Bike
จักรยานพลัง
ไฮโดรเจน
ออกสู่ตลาดโลกแล้ว

บริษัทเทคโนโลยีกลุ่ม 
Start-Up ในฝรั่งเศส 

คือ Pragma Industries ได้

กลายเป็นบริษัทแรกที่เริ่มผลิต
รถจักรยานพลังงานไฮโดรเจน
ออกสู่ตลาด โดยจะเริ่มน�าไป
ใช้ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
ส่วนท้องถ่ินต่างๆในฝรั่งเศส
เป็นอันดับแรก

Pragma Industries ได้ขาย
จักรยานไฮโดรเจนซึ่งมีชื่อเรียก
ว่า Alpha Bike นี้ไปแล้ว 60 คัน 
ให้แก่องค์การบริหารเขตต่างๆ
ในฝรั่งเศสไปบ้างแล้ว อาทิ เขต 
Saint-Lorient และ Songbury 
Bailey เป็นต้น ในราคาคันละ 
7,500.-ยูโร หรือราวๆ 300,000.-
บาท และบริษัทยังขายสถานี
ชาร์จพลังงานไฮโดรเจน ในราคา 
30,000.-ยูโร หรือประมาณ 
1,200,000.-บาทอีกด้วย

กลุ่มเป้าหมายของจักรยาน
ไฮ-เทคนี้ คือ บริษัทขนส่งสินค้า 
รัฐบาลส่วนท้องถิ่น และบริษัท
เช่าจักรยาน

แม้ว่าราคาดังกล่าวยังสูงเกิน
ไปส�าหรับผู้บริโภคทั่วไป แต่ทาง
บริษัทบอกว่าก�าลังหาทางท�าให้

ราคาลดลง โดยอาจจะเหลือ
เพียงคันละ 5,000.-ยูโร หรือ
ราวๆ 200,000.-บาท ซึ่งพอๆ
กับราคาของรถจักรยานไฟฟ้าใน
ท้องตลาด

จักรยานไฮโดรเจนนี้
สามารถว่ิงได้ราว 100 กิโลเมตร 
จากพลังงานไฮโดรเจนขนาด
สองลิตร ซึ่งพอๆกับจักรยาน
ไฟฟ้า และใช้เวลาเพียงไม่ก่ีนาที
ในการเติมเชื้อเพลิง เมื่อเทียบ
กับจักรยานไฟฟ้าที่ต้องชาร์จไฟ                       
ทีละหลายชั่วโมงแล้ว นับว่า
คล่องตัวกว่ามาก

เมื่อปีที่แล้ว Pragma     
Industries สามารถผลิตจักรยาน
ไฮโดรเจนได้ทั้งหมด 100 คัน 
และตั้งเป้าจะเพิ่มก�าลังการผลิต
เป็น 150 คัน ภายในปีนี้ โดย
มีค�าสั่งซื้อมาจากนอร์เวย์ สเปน 
เยอรมนี อิตาลี และอเมริกา

นอกจากนี ้บรษิทัก�าลงัคดิค้น                            
จักรยานทีส่ามารถแปลงน�า้เปล่าให้ 
เป็นพลังงานไฮโดรเจนได้อีกด้วย 
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สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับกลับ
เข้ามาสู่ “จากโชว์รูม” 

ของเราอีกครั้งหนึ่ง ฉบับนี้                          
ก็เข้าหน้าร้อนกันแล้วนะคะ 
เมืองไทยเวลาร้อน ก็ร้อนสุดๆ
กันเลยทีเดียว นี่ก็ใกล้ถึงเทศกาล
สงกรานต์ ไปเที่ยวสงกรานต์
ที่ไหน ก็ขอให้ทุกท่านเที่ยวให้
สนุก พร้อมทั้งเดินทางกันโดย
สวัสดิภาพและปลอดภัยนะคะ

ส�าหรับท่านที่ไม่มีคิวไปเที่ยว
สงกรานต์ที่ไหน อยู่บ้านฟังเพลง
เพราะๆจากชุดเครื่องเสียงชุด
โปรดของท่าน หากท่านที่ก�าลัง
มองหาเครื่องเสียงและล�าโพงสัก
ชุดไว้ดูหนังหรือฟังเพลง แวะไป
ตามสาขาต่างๆของเราได้เลยค่ะ 
ที่เดียวครบจบทุกความต้องการ

Promotion 
1-30 เมษายน 2561

อากาศร้อนๆอย่างนี้ เรา
เลยขอน�าโพรโมชันสุด

ฮ็อทๆ มาให้กับสมาชิกทุกท่าน
ที่เห็นแล้วต้องร้อง Wow กัน
เลย เราน�าอินติเกรตเตด แอมป์ 
รุ่นใหญ่ NAD C 375BEE เป็น
อินติเกรตเตด แอมป ์แบบ                                   
2-แชนเนล รุน่สงูสดุของ Classic    
Series เป็นแอมป์ที่ใช้วงจรที่                                 
โดดเด่นทกุรปูแบบ ทัง้ Distortion 
Cancelling Curcuit ลดความ

จากโชว์รูม ■ ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

เพี้ยน ท�าให้เสียงสะอาดโปร่งใส
และเที่ยงตรง ให้ก�าลังขับ 150 
วัตต์ x 2 ที่ 8 โอห์ม พร้อมก�าลัง
ส�ารอง ที่ 200, 365, 500 วัตต์ 
ที่ 8, 4 และ 2 โอห์มตามล�าดับ 
พร้อมวงจร Power Drive ช่วย
ปรับกระแสให้เหมาะสมกับค่า
ความต้านทานของล�าโพง ท�าให้ 
C 375BEE เป็นอินติเกรตเตด 
แอมป์ ที่สามารถขับล�าโพงได้
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะมีค่า
ความต้านทานที่ซับซ้อนหรือขึ้น

ชื่อว่าขับยากเพียงไรก็ไม่หวั่น
เที่ยวนี้เราน�ามาจัดโพรโมชัน

พิเศษ จากราคาตั้ง 69,000 บาท 
ลดพิเศษเหลือเพียง 39,900 บาท 
เห็นราคาขนาดนี้แล้ว ไม่ซื้อไม่ได้
แล้ว-ลดกว่าครึ่ง--

นอกจากอนิตเิกรตเตด แอมป์  
ทีเ่ราน�ามาลดราคาแล้ว เรายงัน�า 
NAD D Series มาลดพิเศษอีก 
อาทิ เช่น

NAD D 1050 USB DAC ที่
ท�าหน้าที่รับสัญญาณดิจิทัลจาก    

คอมพิวเตอร์ไปต่อเข้าที่ระบบ 
เสียงดั้งเดิมที่คุณมีอยู่ โดยคุณ
ต้องมีแอมป์อะนาล็อกดั้งเดิม
อยู่ก่อนแล้วหนึ่งเครื่อง มันจึง
เหมาะกบัผูท้ีอ่ยากเตมิ Computer 
Audio เข้าไปในระบบโดยไม่ 
จ�าเป็นต้องแก้ไขอะไรมาก จาก
ราคาตั้ง 25,000 บาท ลดพิเศษ
เหลือ 17,900 บาท

NAD D 3020 Hybrid Digital                                          
Amplifier คือ DAC + Amp. ที่
ท�าหน้าที่รับสัญญาณดิจิทัล/    
บลูทูธจากคอมพิวเตอร์/มือถือ 
แล้วต่อออกล�าโพงเล่นได้เลย 
โดยการควบคุมต่างๆ เช่น การ
เรียกเพลงออกมาฟัง การหา
คลื่นวิทยุอินเตอร์เน็ทนั้น จะ
ท�าผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์
และมือถือของคุณ โดยใช้แอพ
หรือโพรแกรมฟังเพลงที่มีอยู่
ในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็น
ตัวควบคุมตามปกติ จากราคา
ตั้ง 23,500 บาท ลดพิเศษเหลือ 
16,700 บาท

NAD D 7050 Direct Digital                                       
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Network Amplifier มีแอมป์ใน
ตัวที่ให้ก�าลังขับมากถึง 50 วัตต์
ต่อข้าง ภาคขยายที่ใช้งานนั้น 
เป็นระบบ Direct Digital แบบ
เดียวกับที่ใช้ในแอมป์เรือธงของ 
NAD อย่าง Masters Series 
M2 ในขนาดที่เล็กกะทัดรัด 
การออกแบบในแง่อื่นๆนั้น ใช้  
แผงวงจรแบบ LSI แบบหลาย
ชั้น ที่เน้นการเดินสายสัญญาณ
ที่สั้น ลดการรบกวน ท�างาน
ด้วยมีความร้อนต�่า ก�าลังส�ารอง
ดีเยี่ยม คุณภาพเสียงเยี่ยมยอด 
พร้อมช่อง Sub Out ส�าหรับ 
เติมเต็มระบบเป็น 2.1 ก็ย่อมได้         
โดยสามารถเลือกจดุตดัผ่านแอพ                   
บนมอืถอืได้อกีด้วย 

เพียงแต่ว่าขอให้บ้านของ
คุณมีระบบเน็ทเวิร์คภายในบ้าน 

อ้อ! เกือบลืม ส�าหรับสินค้า
ราคาปกติที่ไม่ได้ลดราคา เราก็
เลยจัดโพรโมชันให้ผ่อนได้ยาวๆ
กันไปเลยค่ะ 0% 10 เดือนที่
สาขาของเราทุกสาขานะคะ

Conice Special Sales 
in Had Yai
1-7 พฤษภาคม 2561

เดือนพฤษภาคมนี้ เราลงใต้ไป
พบปะพี่น้องที่หาดใหญ่เลยค่ะ 

เป็นงานอีเวนท์ที่เราจัดร่วมกับ

ไม่ว่าจะเป็นมีสายหรือไร้สาย 
เพียงเท่านี้ D 7050 ก็พร้อม
ที่จะเป็นศูนย์กลางการควบคุม
การฟังเพลงได้ในทันที ผ่านทาง
แอพของ NAD เองที่น�ามาลง
ในโทรศัพท์ของคุณ จากราคา
ตั้ง 46,000 บาท ลดพิเศษเหลือ 
31,700 บาท

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ 
โพรโมชันพิเศษ ที่ Hot Hot 
เหมือนอากาศอันร้อนระอุของ
เดือนเมษายนนี้เลยค่ะ 
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ประดิทินกรุงเทพฯ

■■ คอนเสอร์ท Katy Perry WITNESS: The 
Tour 2018 Bangkok 10 เม.ย. เวลา 
20.30น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทอง
ธานี บัตรราคา 3,500 / 4,500 / 5,500 / 
6,500 / 7,500 / VIP 10,000 บาท

■■ คอนเสอร์ท Ichitan และ TrueID Present 
20th MOS-TATA Concert 21 เม.ย. เวลา 
19.00น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทอง
ธานี บัตรราคา 4,000 / 3,500 / 3,000 / 
2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,200 บาท

■■ คอนเสอร์ท 50 ปี ม.อ.: วงบอดี้สแลม, 
เป็ก ผลิตโชค และ วง PSU Cho-
rus 29 เม.ย. เวลา 16.30น. ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี หาดใหญ่ สงขลา บัตร
ราคา 5,050 / 4,050 / 3,050 / 2,050 /                           
1,050 (ยืน) บาท รายได้สมทบทุนศูนย์
โรคหัวใจภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาล                                       
สงขลานครินทร์ และสมทบทุนมูลนิธิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

■■ คอนเสอร์ท The One Concert: 1035 
กระบวนท่าจ�า: มอส ปฏิภาณ, โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, 
แจ๊ส สปุ๊กนิค, ไอซ์ ศรัณยู ฯลฯ 5 พ.ค. 
เวลา 19.00น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 
ราคาบัตร 4,500 / 3,500 / 2,500 / 
1,500 บาท

■■ คอนเสิร์ตการกุศล Be Musical Charity 
Concert 5-6 พ.ค. เวลา 19.00น. และ 
14.00น. ตามล�าดับ ณ เอ็ม เธียเตอร์ 
(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) บัตรราคา 3,000 / 
2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 (800 
บาท ส�าหรับนักเรียน-นักศึกษา) บาท

■■ คอนเสอร์ท Gam Concert My First Time 
19-20 พ.ค. เวลา 19.00น. และ 17.00น. 
ตามล�าดับ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 
บัตรราคา 4,000 / 3,500 / 3,000 / 
2,500 / 2,000 / 1,500 บาท

* ทุกคอนเสอร์ทและการแสดงติดต่อ/ซื้อบัตร                 
  ได้ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา

■■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ 
13-16 เม.ย. วันสงกรานต์, 1 พ.ค. วัน
แรงงานแห่งชาติ และ 29 พ.ค. วัน
วิสาขบูชา

วิชชุสิน หาดใหญ่ จ.สงขลา งานนี้ 
ส�าหรับชาวภาคใต้โดยเฉพาะ ไม่
ว่าจะเป็นระนอง ชุมพร สงขลา 
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดอื่นๆ
ใกล้เคียงกัน แวะไปเยี่ยมเยียนที่
บูธ Conice ของเราได้เลยค่ะ

ภายในงานท่านสามารถ
ไปทดลองเล่น ลองฟังกันอย่าง
เต็มที่ พร้อมทั้งเลือกซื้อเลือก
หาสินค้าในราคาพิเศษส�าหรับ
สมาชิกภาคใต้โดยเฉพาะ สินค้า
มากมายที่เราลดราคาพิเศษ 
อาทิ Bell’O, Bluesound, NAD, 
NHT, PSB และ Velodyne 
พร้อมทั้งสินค้ารุ่นใหม่ๆเราก็น�า
ไปให้ได้ลองฟังกันด้วยนะคะ

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

งานสถาปนิก 61

แจ้งข่าวอีกหนึ่งงานส�าคัญ
ประจ�าปีส�าหรับทีมงาน 

Custom Installation ของเรา 
ก็คืองานสถาปนิก 61 ที่เรา
ไปออกงานกันทุกปี ปีนี้ก็เช่น
กัน โดยสถานที่ยังเป็นที่เดิมคือ 
Challenger Hall 1-3 Impact 
เมืองทองธานี ในวันที่ 1-6 
พฤษภาคม 2561 นี้ 

ใครที่ก�าลังมองหางานระบบ
เสียงมัลติ-รูม ภายในบ้าน งาน

ระบบเสียงโครงการ งานระบบ
เสียงในร้านอาหาร-กาแฟ 
โรงแรม รีสอร์ท ตลอดจนระบบ
ภาพและเสียงมินิ เธียเตอร์ 
เชิญเข้าไปเยี่ยมชมทีมงาน 
Custom โคไน้ซ์ฯเราได้ที่งาน
สถาปนิก 61 ที่บูธ L802 
ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ซอยแรก
ขวามือสุด อิมแพ็คเมืองทองธานี 
ปีนี้จัดเต็มเช่นทุกปี มีสินค้า
ทั้งแบรนด์ Bluesound, NAD, 
NHT, PSB และ Russound ไป
จัดแสดงให้ทุกท่านได้ทดลอง
เล่นอย่างจุใจเช่นเดิม พร้อมดีล
พิเศษส�าหรับท่านที่ตัดสินใจสั่ง
ซื้อในงานนี้เท่านั้น แล้วพบกัน
ที่งานค่ะ

อย่าลืมไปพบกับทีมงาน
คุณภาพของเราที่พร้อมจะให้                       
รายละเอียด จัดชุด จัดระบบ                            
ที่เหมาะสมต่อบ้านและ          
งบประมาณของท่านอย่างเต็มที่
ในงานนะคะ ตั้งแต่เวลา 11.00-
21.00น.ค่ะ

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

แวะไปเยี่ยมเยียนและ
ทักทายพวกเราชาว 

Conice ได้ในแต่ละงานของเรา
เลยนะคะ 

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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NAD M50.2 คือการรวม
ตัวกันของเครื่องที่โด่ง

ดังจาก NAD Masters Series 
คือ NAD M50 และ M52 

คือเครื่อง Digital Music 
Player ที่รวมเอาทุกสิ่งที่คุณ
ต้องการส�าหรับการฟังเพลง
พร้อมให้คณุภาพเสยีงทีด่ทีีส่ดุเท่า
ที่จะดีได้ผสานพลังจาก BluOS

M50.2 จะท�าให้คุณสามารถ
ที่จะจัดการระบบเพลงของคุณ
อย่างเต็มที่ พร้อมเล่นเพลง 
Hi-res ผ่านทางระบบเน็ทเวิร์ค
ไร้สาย ได้ถึงระบบ 24/192 
จากทั้งแผ่นซีดีหรือไฟล์เพลงท่ี

NewProducts

N A D  M 5 0 . 2
D i g i t a l  M u s i c  P l a y e r

ดาวน์โหลดมา โดยตัว M50.2 
น้ันสามารถที่จะ RIP แผ่น
ซีดี เข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความ
จุในตัวเองขนาด 2TB ได้โดย
อัตโนมัติ พร้อมตอบสนอง
การฟังไร้สายแบบสะดวกผ่าน 
Bluetooth ได้อีกด้วย 

นี้ท�าให้ M50.2 สามารถ
ที่ท�าให้คุณเข้าถึงดนตรีที่
หลากหลายที่สุด ทั้งยังใช้งาน
ง่ายเป็นอย่างมาก เพราะ
ทั้งหมดเกิดจากการผสมผสาน
การท�างานที่ยอดเยี่ยม ทั้งจาก
ตัวเครื่องและซอฟท์แวร์ ควบคุม
พร้อมระบบ Back Up แบบ 

Mirror ที่ท�าให้คุณมั่นใจได้ ว่า
เพลงที่รักสุดใจของคุณจะไม่มีวัน
หายไปตลอดกาล

Take Two

เมือ่ตอนทีเ่ราแนะน�า M50/
M51/M52 Digital Music Suite 
เมือ่ปี 2012 นัน้ มนัเป็นเหมอืน
กับการเดิมพันว่า นักฟังเพลง
ทั่วโลกจะยอมรับระบบเสียง
ไฮ-เรส ที่เพิ่งออกมาในตอนนั้น
หรือไม่? ซึ่งในตอนนั้น ดนตรี
คุณภาพสูงเหล่านี้เพิ่งออกสู่
ตลาดใหม่ๆ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านมา 
ก็คงทราบกันแล้วว่านักเพลงทั้ง

หลายยอมรับในเพลงคุณภาพ
สูงเหล่านี้โดยง่าย ทุกวันนี้การ
หาเพลงระดับ Studio Master 
เป็นอะไรที่ง่ายดายเป็นอย่าง
มาก ซือ้มา ดาวน์โหลด และเกบ็
ไว้ได้อย่างสะดวกง่ายดายมากๆ 
Digital Music Suite จงึเป็นอะไร
ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง 
เพราะมนัท�าให้สามารถเข้าถงึไฟล์ 
คุณภาพเหล่านั้นได้โดยไม่ต้อง
อาศัยคอมพิวเตอร์ให้ปวดหัว

หลังจากนั้น ความ
เปล่ียนแปลงก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ
จากพลังการควบคุมของระบบ 
BluOS ท�าให้เรามีความรู้สึก
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ว่าถึงเวลาแล้วที่ M50 จะต้อง
ได้รับการเติมพลังเข้าไปให้ทัน
สมัย ซึ่งรวมไปถึงลูกเล่นใหม่ ที่
จะเข้าถึงดนตรีที่บันทึกมาแบบ
ใหม่ๆ พร้อมสามารถควบคุม
ด้วยระบบใหม่ๆอย่าง BluOS 
จากซีดีไปถึง 24/192 ที่มาถึง
ยุคไฮ-เรสเต็มร้อย สตรีมมิงกัน
แบบไร้สาย รวมถึงการริปซีดี
กับไฟล์ไฮ-เรส 24/192 มาเก็บ
ในตัว จึงมีการอัพเกรด M50.2 
ให้ทรงพลังขึ้น ด้วยการเพิ่ม
ฮาร์ดดิสค์ในตัวขนาด 4TB 
ท�างานแบบ RAID back up 
ป้องกันไฟล์สูญหาย โดยระบบ
การเล่นทั้งหมด ไม่ต้องอาศัย
คอมพิวเตอร์มาท�างานร่วม ตัด
ความยุ่งยาก, เสียงรบกวนจาก
คอมพิวเตอร์ รวมถึงไม่ต้องกลัว
ไวรัสมาท�าลายไฟล์เพลงสุดที่รัก
ไปได้ด้วย แค่เพิ่ม DAC เข้าไป 
ก็พร้อมฟังเพลงแล้ว

Digital Music 
Player 

M50.2 เป็นเครื่องที่ท�างาน
จากระบบการเขียนสั่งงานของ
ซอฟท์แวร์ ซึ่งหมายความว่าการ
ท�างานทั้งหมดมาจากซอฟท์แวร์ 
ไม่ใช่ตัวเครื่อง ซึ่งหมายความ
ว่า การอัพเกรด แก้ไข เพิ่มเติม
ระบบลูกเล่นต่างๆจะสามารถ
ท�าได้ตลอดเวลา แต่เพียงอัพเดท
ซอฟท์แวร์ใหม่ลงไป ก็สามารถ
ท�าให้ M50.2 กลายเป็นเครื่อง
รุ่นใหม่ได้ในทันที โดยการท�างาน

แบบนี้ ผู้ใช้ยังจะรู้ได้ด้วยว่า 
อนาคตเครื่องของคุณก�าลังจะได้
อะไรใหม่ๆมาเพิ่มประสิทธิภาพ
จาก “Roadmap” ที่ได้รับการ
วางแผนเอาไว้แล้ว 

ตั้งแต่ออกสู่ตลาด M50 
นั้นได้เพิ่มระบบฟังเพลงผ่าน
อินเตอร์เน็ท อย่าง Tune In,                
Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, 
iHeart Radio, Murfie ฯลฯ เอา
ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น
เราได้มีการรวมระบบ Direct 
Download คือการซื้อเพลง
และดาวน์โหลดผ่านแอพมา
เก็บไว้ในตัวเครื่องโดยตรง จาก 
HDTracks.com, Highres 
Audio.com ผ่านระบบ BluOS 
ได้โดยไม่ต้องผ่านคอมฯ ซึ่ง
ใน M50.2 นี้ก็ยังสามารถท�าได้  
เช่นเดมิ เพิม่เตมิคอืความทนัสมยั

Remarkable    
Performance

ตัวเครื่อง M50.2 นั้นรวมไว้

ด้วยโพรเซสเซอร์ ARM ตัวใหม่
ที่กินไฟน้อย พลังท�างานสูงล่ิว 
และเป็นโพรเซสเซอร์ที่ดีที่สุด
เท่าที่จะหาได้ในวันนี้ เรียกว่า
หากเอาไปเทียบกับคอมฯพีซีเมื่อ
สามส่ีปีก่อนแล้ว ARM ตัวนี้เร็ว
กว่าเยอะ แถมยังท�างานเงียบ 
เย็น และไม่ต้องอาศัยพัดลม
ระบายความร้อน ท�าให้เงียบ
สนิท ช่องต่อขาออกต่างๆมีมา
ให้ครบ ทั้ง SPDIF และ USB 
รวมไปถึง HDMI ที่ไม่ค่อย
เห็นเครื่องทางฝั่งฟังเพลงโดย
เฉพาะให้กันมาเท่าไหร่

The Choice is Yours

การต่อใช้งานเข้าระบบ
เน็ทเวิร์ค ท�าได้ทั้งแบบมีสาย 
LAN หรือจะไร้สายไว-ไฟก็ได้ทั้ง
สองแบบ ระบบไว-ไฟมาตรฐาน 
IEEE 502.11 b/g/n สามารถ
ที่จะสตรีมเพลง 24/96 แบบ
ไร้สายได้ แต่หากอยากให้ท�างาน
เนียนๆเสถียรๆนิ่งๆแล้ว เรา

แนะน�าให้ต่อแบบใช้สาย LAN 
จะได้พลังเต็มเปี่ยมและคุณภาพ
เสียงที่ดีที่สุด ซึ่งการควบคุม
ต่างๆนั้น สามารถท�าผ่าน
มือถือหรือแท็บเล็ทที่ต่อเชื่อม
ไว-ไฟในวงเดียวกันได้อย่าง
สะดวก ระบบ BluOS ออกแบบ
มาล�้าเลิศ ให้การควบคุมเลือก
เพลงทุกอย่างท�าได้ง่ายและ
เนียนโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ 
ทุกอย่างจัดให้และจัดได้ และ
จัดง่ายแบบอัตโนมัติ พร้อมต่อ
การเล่นอย่างรวดเร็ว เหมือน
โพรแกรมฟังเพลงชั้นเลิศที่สุด
เท่าที่คุณจะหาได้ 

และหากคุณไม่อยากใช้มือถือ 
หรือแท็บเล็ทในการคอนโทรล 
คณุสามารถทีจ่ะเลอืกการควบคมุ
ทั้งหมดผ่านทางหน้าจอ TFT 
แบบสัมผัสทางด้านหน้าเครื่อง 
พร้อมๆฟังค์ชันพื้่นฐานที่สุดใน
การเล่นเพลง คือ Play, Pause, 
Skip ที่ท�าได้จากตรงนี้เลย ส่วน
ใครที่อยากง่ายกว่านั้น เรา
ก็แนะน�าให้ท�าผ่านแอพ BluOS 
ที่เรารับรองว่า ใช้แล้วจะติดจน
ต้องมีค�าถามว่าเมื่อก่อนเราฟัง
เพลงกันอย่างไรเลยทีเดียว

Master Quality 
Authenticated

ระบบเสียงฟังเพลงไฮ-เรส
ผ่านการสตรีมมิงแบบใหม่ล่าสุด 
ที่ก�าลังได้รับการยอมรับมาก
ขึ้นเรื่อยๆคือ Master Quality 
Authenticated หรือ MQA นั้น
คอืเทคโนโลยรีะดบัปฏวิตัวิงการที่
ระบบ BluOS ทุกเครื่องสามารถ
รองรับได้ และพร้อมที่จะสตรีม
เพลงในระดับ Studio Quality 
ผ่านทางระบบเน็ทเวิร์ค ซึ่ง
แน่นอนว่า M50.2 ซึ่งควบคุม
จากระบบ BluOS นั้นก็พร้อมที่
จะตอบสนองต่อ MQA ที่ตอนนี้
มีให้บริการผ่านทาง Tidal ได้ใน
ทันที ก่อนใครๆ

■
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หลังจากขาดหายจาก
การแนะน�าเครื่อง

เอ/วี รีซีฟเวอร์ ส�าหรับระบบ
โฮม เธียเตอร์ จาก NAD มา
นาน ถึงตอนนี้ก็ได้เวลาแนะน�า
สมาชิกใหม่ล่าสุด ที่อัดแน่น
ไว้ด้วย “ทุกอย่าง” ที่ต้องการ
ส�าหรับระบบโฮม เธียเตอร์ ยุค
ใหม่อย่างเต็มขีดขั้น กับ NAD 
T 777 V3

Version 3 คือเวอร์ชัน
ปรับปรุงใหม่ล่าสุดของ NAD 
T 777 (80 วัตต x 7) ที่เป็น
สุดยอดนวัตกรรมเอ/วี รีซีฟเวอร์ 
ของ NAD ที่ได้รับการยอมรับ

เป็นอย่างสูงมากแล้ว โดย
คราวนี้ได้รับการปรับปรุงเพิ่ม
เติมขีดความสามารถในการ
รองรับระบบภาพและเสียงใหม่
ล่าสุดอย่างเต็มอัตรา ไม่ว่าจะ
เป็นระบบเสียงรอบทิศล่าสุด 
Dolby Atmos, การรองรับภาพ
ระดับ 4K Ultra HD พร้อมด้วย
การบรรจุระบบ BluOS จาก 
Bluesound ที่ท�าให้การใช้งาน
เพื่อการฟังเพลงจากระบบ 
Network/Streaming คุณภาพ
สูงอีกด้วย

NAD T 777 V3 เลือกใช้
ชิพเซ็ท 4K ที่ดีและทันสมัยที่สุด

ในปัจจุบัน ท�าให้สามารถผ่าน
สัญญาณภาพทั้งแบบมาตรฐาน
และ HD ได้อย่างครบครันขึ้นไป
ถึง 4K HD พร้อมรองรับระบบ
สี 4:4:4 Pure Color และระบบ 
HDCP 2.2 สามารถท�าให้คุณ
เล่นไฟล์ภาพ 4K ที่ใส่รหัสกัน  
การก็อปปีย์ได้อย่างไม่มีปัญหา

Dolby Atmos 
Built-In

สิ่งที่ทุกคนรอคอยกับ 
NAD มาถึงคราวนี้ได้รับการ
บรรจุไว้เรียบร้อยกับระบบเสียง
รอบทิศ Dolby Atmos ที่จะ

เพิ่มประสบการณ์การดูหนังให้
เต็มที่ เติมเต็มพลังเสียงให้เต็ม
ห้องคุณเหมือนอยู่ในเหตุการณ์
จริง  ด้วยออพชันให้เลือกการ
จัดล�าโพงได้มากมายหลายแบบ 
ตั้งแต่ระบบ 5.1.2 ไปจนถึง 
7.1.4 ซึ่งไม่ว่าจะจัดล�าโพงแบบใด 
ระบบเสียงนี้ก็จะให้ความสมจริง 
การวางต�าแหน่งเสียงรอบทิศ
ที่กว้างขวาง โอ่โถง และแม่นย�า
เป็นอย่างสูง

State-of-the-Art 
Room Correction 

ลูกเล่นทีย่อดเยีย่มอกีอย่าง

N A D  T  7 7 7  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
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ทีเ่ติมเข้ามาใน NAD T 777 V3 
คือระบบแก้ไขสภาพห้องฟัง Dirac 
Live Room Correction ซ่ึงเป็น
ที่กล่าวขานและยอมรับกันทั้ง
วงการว่า คอืระบบแก้ไขสภาพ
ห้องฟังทีท่�างานอย่างยอดเยีย่ม 
ซบัซ้อน และได้ผลจรงิทีส่ดุเท่าท่ี
เคยมมีา ซ่ึงโดยปกตแิล้ว Dirac 
Live น้ีจะมมีาให้เฉพาะกบัเครือ่ง
ระดับ Super High-End ราคา
แพงทั้งนั้น จึงเป็นการโชคดีเป็น
อย่างยิ่งที่ NAD T 777 V3 ได้
บรรจรุะบบนีม้าให้ได้ โดยผลดทีี่

จะได้คอื การแก้ไขปัญหาเสยีงทีไ่ม่
สมบรูณ์แบบในห้องฟัง เพิม่ความ
เที่ยงตรง ลดความเพี้ยน เสริม
สร้างความสมจริงในระดับเดียว
กบัโรงภาพยนตร์ชัน้น�าเลยทีเดยีว

Enter
the World of                 
Music Streaming

NAD T 777 V3 ได้รับ
การบรรจุระบบ BluOS เอา
ไว้ให้ในตัวเป็นที่เรียบร้อย ซึ่ง
ก็หมายความว่า คุณจะมีขีด

ความสามารถในการเล่นระบบ 
Network Audio/Streaming 
ได้ในทันที โดยไม่จ�าเป็นต้อง
ซื้อเครื่องเน็ทเวิร์ค เพลเยอร์ 
ราคาหลายหมื่นบาทมาเล่นใน
ภายหลัง ระบบ BluOS นั้น
เป็นมาตรฐานการเล่นเน็ทเวิร์ค 
ออดิโอ ที่คิดค้นและพัฒนาการ
ใช้งานมาจนยอดเยี่ยมเป็น
อย่างมากในเครื่องเสียง NAD 
และ Bluesound ซึ่งจะท�าให้
คุณสามารถฟังเพลงระดับ HD 
24/192 ผ่านทางระบบเน็ทเวิร์ค

อย่างง่ายดาย จากการควบคุม
ผ่านแอพลิเคชันในมือถือ พร้อม
ทั้งตอบสนองต่อบริการสตรีมมิง
ได้เกือบทุกแบบในโลก ไม่ว่าจะ
เป็น Tidal (รองรับระบบ MQA 
อันยอดเยี่ยม) Spotify ฯลฯ อีก
มากมายไม่รู้จบ

ท�าให้ NAD T 777 V3 ไม่ได้
เป็นแค่เอ/วี รีซีฟเวอร์ ส�าหรับ
ดูหนังเครื่องหนึ่ง แต่ถึงพร้อม
ต่อการใช้งานเป็นศูนย์กลาง
เพื่อความบันเทิงในบ้านอย่าง
สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

MDC-Ready
for Anything

ไม่ต้องกลัวตกยุค ตกรุ่น 
MDC หรือ Modular Design 
Construction ที่ท�าให้สามารถ
อัพเกรดสิ่งใหม่ๆเติมลงไปใน
เครื่องได้ตลอดเวลา

6 x HDMI
and Network
Connectivity

NAD T 777 V3 มีช่องต่อ 
HDMI 2.0 มาให้ถึงหกช่อง 
ต่อเชื่อมเสียงได้หลายหลากทั้ง 
Coaxial และ Digital ไม่ว่าจะ
ต่อแหล่งโพรแกรมทางภาพหรือ
เสียงก็พร้อมต่อการตอบสนอง 
อีกทั้งยังรองรับการต่อใช้งานกับ
ระบบ Home Automation อื่นๆ 
ไม่ว่าจะเป็นระบบ Control4, 
Creston, URC และ RTI เพื่อ
เป็นหนึ่งในบ้านอัจฉริยะของ
ท่านก็ย่อมได้

หมายเหต:ุ ระบบ Dirac Live 
ทีม่าพร้อมกบัเครือ่งนัน้ จะเป็นตวั 
Dirac Live LE (ปรบัแต่งเฉพาะ
ย่านเสยีงทุม้) ซึง่ลกูค้าจะสามารถ
อัพเกรดเป็นเวอร์ชันเต็มได้ใน
ภายหลัง (ซื้อเพิ่มเอง) และก่อน
ใช้งานต้องมกีารอพัเกรดเฟิร์มแวร์
ก่อน ท่านสามารถรับค�าแนะน�า
จากพนักงานขายของเราได้

■
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P S B  S u b S e r i e s  4 5 0
D S P  C o n t r o l l e d  S u b - W o o f e r

หลังจากขาดหายไปนาน
ส�าหรบัล�าโพงสบั-วฟูเฟอร์ 

จาก PSB มาถึงตอนนี้ ทาง
เราก็ได้น�าเข้าสับรุ่นใหม่ล่าสุด
ของ PSB มาให้ได้ลองเล่นลอง
ใช้กันตามค�าเรียกร้องแล้วนะ
ครับ ส�าหรับแฟนๆ PSB คง
ทราบกันดีว่าสับของค่ายนี้นั้น มี
จุดเด่นที่เบสส์ มาในแนวแน่น 
หนัก กระแทกกระทั้นหน้าอก
หน้าใจกันแบบมันส์สะในอารมณ์
มาก ใครชอบเบสส์แน่นๆ ตึ้กๆ 
ลงพื้นแบบกระแทกๆ อิ่มๆ 
คลุมพื้นที่ห้องใหญ่ๆกันแบบ
ง่ายๆ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน 

โดยตอนนี้เราเอาเข้ามา
ให้ท่านสัมผัสกัน คือ PSB 
SubSeries 450

สับ-วูฟเฟอร์ ระดับเรือธง 
และอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่
สูงสุด ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่ 
PSB เคยท�ามา พัฒนาต่อเนื่อง
มากจาก SubSeries 500 ที่
คว้ารางวัลมาแล้วมากมาย ด้วย
เป้าหมายเดียวกันคือ “กะทัดรัด
และทรงพลัง” ตอบสนองความถี่
ราบเรียบสุดขีดลงไปได้ถึง 20 
เฮิทซ์! พร้อมให้พลังเสียงระดับ
เขย่าพื้นบ้านให้สั่นสะท้านทรวง 
ไม่ว่าจะเป็นออคเทฟว์ต�่าสุดของ
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เสียงจากวงออร์เคสตรา หรือ
เสียงระเบิดจากหนังแอ็คชัน 
สวยงามด้วยตู้ไฮ กรอสส์ ที่ฝัง
ไว้ด้วยวูฟเฟอร์ ออกแบบพิเศษ
ขนาด 12 นิ้ว ท�างานร่วมกับ
พาสสีฟว์ เรดิเอเตอร์ ขนาด   
10 นิ้ว สองตัว ขับด้วยภาคขยาย
ออกแบบพิเศษแบบ Class-D ที่
ร่วมพัฒนาโดย NAD เพื่อให้ผล
ของสับ-วูเฟอร์ที่เที่ยงตรงอย่าง
ไม่น่าเชื่อ พร้อมความเพี้ยนต�่า

มากๆจนแทบจะวัดไม่ได้ 
ด้วยความท่ีเป็นเรือธง

จาก PSB SubSeries 450 จึง
ผลิตสร้างด้วยวัสดุระดับเกรด
สูงสุดในทุกช้ินส่วน สร้างด้วย
เคร่ืองจักรท่ีปรับแต่งมาเพ่ือ
การน้ีโดยเฉพาะ ใช้ไดรเวอร์ท่ี
ออกแบบมาเพ่ือใช้งานเฉพาะรุ่น
น้ีเท่าน้ัน โดยมีการผสมผสาน
การท�างานของระบบ DSP 
(Digital Signal Processing) ที่

ทีมวิศวกรของ PSB ออกแบบ
ท�าให้ได้ภาคขยายที่ทรง
ประสิทธิภาพ มีค่าหยุดยั้ง                              
การส่ันค้างของกรวยหรือ 
Damping Factor ที่สูงมากๆ 
จ่ายกระแสแบบ High Current 
เพื่อเบสส์ที่ลึกและแน่นที่สุด 
นอกจากนั้นเวลาไม่ได้ท�างาน 
ระดับ Auto Stand By ก็กิน
กระแสไฟเพยีง 0.5 วตัต์เท่านัน้เอง 

การปรับแต่งนั้นท�าได้

หลากหลาย เพื่อให้ได้เสียงที่
ลงตัวที่สุดในห้องของคุณ ไม่ว่า
จะเป็นโวลูม, ครอสส์โอเวอร์, 
ปรับเฟส, ปรับค่าการหน่วงเวลา 
และสามารถต่อเชื่อมได้หลาย
แบบ เพื่อการติดตั้งจัดวางที่
สะดวกและลงตัวทุกระบบ 

ตอนนี้ก็มีมาให้ได้ทดลองกัน
แล้ว สนใจทดลองฟังสินค้าได้ที่
โชว์รูมของเราทุกสาขาได้เลยครับ
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ในเรื่องของความบันเทิง
ในบ้าน ยังคงแบ่ง
ออกเป็นสองเส้นทาง                                                                  

ที่ทั้งคู่ควบและขนานกันเสมอ 
นั่นคือ ระบบภาพและเสียง การ

เรียนรู้เรื่องราวของรูปแบบ
เทคโนโลยีภาพและเสียงกันอย่าง
เข้าใจถึงเบื้องลึก ว่าเราจะได้
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ 4K กันอย่างไร?

ก้ า ว สู่ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ร ะ ดั บ  4 K  U l t r a  H D
■■ ‘ภูธร’

ฟังเพลงสองแชนเนลได้กลับมาเฟื่องฟูเล็กน้อยจากการเล่นแผ่นเสียง 
อะนาล็อก 

แต่ในทางดิจิทัล สตรีมมิง กลับน่าจับตา เพราะเจริญเติบโต
มากกว่าในอัตราส่วน 80 เปอร์เซ็นต์

อนาคตของระบบเสียงจึงค่อนข้างชัดเจนว่า เราคงมีหลักอยู่ที่ไฟล์
ไฮ-เรสหรือดิจิทัล สตรีมมิง 

แต่ในความบันเทิงที่เรียกว่าคู่ขนาน ก็คือการชมภาพยนตร์ในบ้าน 
สติวดิโอฮอลลีย์วูดได้เริ่มน�าระบบภาพ 4K และระบบเสียงแบบ Dolby 
Atmos เข้ามาเป็นตัวหลักแล้ว

นอกจากปล่อยมาสเตอร์ในรูปของแผ่นบลู-เรย์ 4K ก็ยังน�าเสนอ
การสตรีมมิงแบบ 4K กับผู้ให้บริการหลายรายชิมลางตลาดแล้วด้วย 
แม้ว่ามันจะยังด้อยกว่าแผ่นภาพยนตร์บลู-เรย์อยู่บ้างก็ตาม

เมื่อจะเริ่มต้นโฮม เธียเตอร์ 4K Ultra HD ผมอยากให้ท่าน

มนุษย์เราสัมผัสสิ่งต่างๆรอบกายในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งก่อให้เกิด
ผลทางด้านการมองเห็นการได้ยินและการสัมผัสทางผิวหนัง เป็นที่มา
ของอารมณ์รับรู้ในความรู้สึกต่างๆมากมาย

นั่นแหละครับ คือสัมผัสธรรมชาติของพวกเราทุกคน
การมองเห็นถือเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่งกับชีวิต แสงสีที่เราประสบ

อยู่ทุกวันในธรรมชาตินั้นประกอบด้วยรายละเอียดมิติและเฉดสีนับ
แสนล้านเฉดสี  

ในขณะทีม่นษุย์พยายามท�าสือ่เพือ่ทดแทนการมองเหน็ในธรรมชาติ 
สร้างสรรค์เพื่อความบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ จอโทรทัศน์ ส�าหรับใช้
ในบ้านเรือน มีการพัฒนาต่อเนื่องมานับร้อยปี

ปัจจุบันมีการคิดค้นเทคโนโลยีส�าหรับการน�าเสนอภาพที่มีแสงสี 
ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

สังเกตว่าในช่วงยุคแรกจนถึงยุคกลางเราก็ยังไม่อาจที่จะมองเห็น
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ภาพที่วิศวกรด้านภาพ คิดค้นออกแบบได้ใกล้เคียงแสงสีในธรรมชาติ 
บนจอภาพยนตร์หรือจอโทรทัศน์ได้ แต่ในปัจจุบัน เราได้เดินเข้าไปใกล้
มากขึ้นอย่างน่าทึ่ง และเทคโนโลยีนั้น จะมีบทบาทกับชีวิตคุณอย่าง
แยกไม่ออก นั่นคือการชมภาพเสมือนจริงแบบ 4K

ถ้าถามว่า เทคโนโลยีรายละเอียดระดับ 4K คืออะไร เราควรจะไป
เริ่มต้นจากโรงภาพยนตร์ครับ

จากโรงภาพยนตร์สู่บ้านเรือน คือเส้นทางที่ก่อก�าเนิดมาหลาย
ทศวรรษ ในอดีตที่ผ่านมาเราได้ถ่ายท�าภาพยนตร์ด้วยฟิล์มขนาด 35 
มิลลิเมตร และ 70 มิลลิเมตร นั่นคือมาตรฐาน

ต่อมามกีารคดิค้นทวีรีะบบไฮ-เดฟินชินั นกัวทิยาศาสตร์ได้มีการ
ค�านวณกนัว่า การแสดงภาพบนหน้าจอทีว ี ถ้าต้องการชมภาพท่ี
ใกล้เคยีงกบัฟิล์ม 35 มลิลเิมตร ซึง่เป็นมาตรฐานในโรงภาพยนตร์ ต้อง
ใช้รายละเอยีด 1920×1080 พกิเซล หรอืจ�านวนภาพบนจอสองล้านจดุสี

จอโทรทัศน์จึงมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบของการสแกนเป็น
เส้นมาสู่การแสดงเป็นจุดสี ยิ่งจ�านวนเม็ดสีมากเท่าไหร่ ก็ถือว่ามี
คุณภาพของภาพใกล้เคียงธรรมชาติมากเท่านั้น 

โดยมีการก�าหนดให้รายละเอียดภาพที่ดีที่สุดในขณะเริ่มต้นก็คือ 
Full HD หรือเท่ากับ 1920×1080i = 2,073,600 พิกเซล นั่นคือยุค
เริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมทีวีทั่วโลก

ในขณะที่โรงภาพยนตร์เอง ก็มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ระบบ
ดิจิทัลได้เข้ามาแทนระบบอะนาล็อก การฉายภาพยนตร์ด้วยฟิล์มถูก
แทนที่ด้วยภาพแบบแบบดิจิทัลรายละเอียด Full HD เข้ามาแทนที่ ได้มี
การเรียกขานระบบในโรงภาพยนตร์ว่า ระบบ 2K (Full HD)

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่เพียงแต่ในโรงภาพยนตร์ อุตสาหกรรม
จอทีวี เครื่องเล่นแผ่นภาพยนตร ์DVD ที่ใช้ในบ้าน ก็ได้ปรับเปลี่ยน
รายละเอียดของภาพขึ้นเป็น Full HD ด้วยเช่นกัน

เป็นเพียงบทเริ่มต้นที่จะก้าวไปสู่รายละเอียดของภาพที่ดียิ่งกว่า 
เพราะหากต้องการรายละเอียดของภาพที่ใกล้เคียงในชีวิตจริง เพียงแค่ 
FULL HD นั้นยังไม่เพียงพอ

การถ่ายท�าภาพยนตร์ระบบ 70 มิลลิเมตร หรือระบบ IMAX 
(ใช้ฟิล์ม 70 มิลลิเมตรในแนวตั้ง) ที่สามารถให้รายละเอียดดียิ่งกว่า
ฟิล์ม 35 มิลลิเมตร หมายความว่า ภาพจะดีกว่าระบบ Full HD ครับ                                                                  
รายละเอียดฟิล์มแบบ 35 มิลลิเมตร ซึ่งต่อมาทดแทนด้วยภาพ
แบบดิจิทัล 2K ซึ่งบรรดาโรงภาพยนตร์ใช้กันอยู่ ยังไม่สามารถให้
ภาพเสมือนจริงได้

ดังนั้น จึงมีการปฏิวัติด้านภาพกันอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเพิ่ม
รายละเอียดให้ใกล้เคียงสิ่งที่ดวงตามนุษย์มองเห็น ระบบ 4K จึงเป็น
ค�าตอบของระบบภาพแห่งศตวรรษนี้

ค�าว่า 4K ก็คือความหมายที่ว่า รายละเอียดภาพเหนือกว่า 
Full HD อีกสี่เท่าตัว มาตราส่วนตรงนี้เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์
อีเล็คทรอนิคส์ หรือจะกล่าวว่า 4K เท่ากับ 4000 ก็ได้ เพราะ K 
หมายถึง Kilo หรือ 1000

อนัดบัแรกสดุลงมาดกูนัทีร่ายได้หน้าจอทวีรีะดบั 4K กนัหน่อยครบั
ตามมาตรฐานที่ก�าหนดส�าหรับรายละเอียดหน้าจอ 4K ก็คือ 

3840x2160 พิกเซล เท่ากับ 8.09 ล้านพิกเซล นี่คือมาตรฐานใหม่ของ
ระบบภาพตั้งแต่วันนี้จนถึงอนาคตข้างหน้า  

สติวดิโอมาตรฐานโลกถ่ายท�าภาพยนตร์ด้วยระบบ 4K มาหลาย

ปีแล้ว โรงภาพยนตร์ได้เปลี่ยนแปลงระบบการฉายภาพแบบ 4K ด้วย 
รวมถึงระบบจอภาพ เครื่องเล่นบลู-เรย์ ดิสค์ แผ่นภาพยนตร์บลู-เรย์ 
ดิสค์ ก็ได้ก้าวเข้าสู่ระบบ 4K ด้วยเช่นกัน

บางท่านอาจจะสงสยัว่า ท�าไมจอทวีบีางรุน่ไม่ระบวุ่าเป็นจอแบบ 4K 
แต่เรยีกตวัเองว่า Ultra High Definition TV หรอืทบัศพัท์ว่า UHD TV 
กเ็พราะทาง Consumer Electronics Association หรอื CEA สมาคม
ด้านอีเล็คทรอนิคส์แห่งอเมริกา ก�าหนดให้รายละเอียดจอภาพตั้งแต่ 
4K ขึ้นไป ใช้ชื่อ Ultra High Definition TV แทนค�าว่า 4K 

ดงันัน้ ความหมายทัง้สองประการดงักล่าว เป็นความหมายเดยีวกนั
ยังจ�าได้ไหมว่า แต่เดิมเรามีจอทีวีรายละเอียดแบบ HD ที่

รายละเอียดเพียง 1366x768 ก็ถือว่าหรูหราแล้ว ต่อมามีระบบภาพ 
Full HD ที่ซึ่งรายละเอียด 1980x1080 ก็ว่าสวยงามมากนักหนา แต่
ปัจจุบัน เราก�าลังก้าวข้ามไปสู่รายละเอียด Ultra HD 4K ที่แสดง
ผลภาพรายละเอียดมากถึง 3840x2160 จะอดใจไหวไหมที่จะได้ชม
ภาพยนตร์ภายในบ้าน เป็นระบบภาพไฮ-เดฟฟินิชัน เท่าเทียม
โรงหนังระดับ World Class!

เลือกจอภาพแบบ 4K Ultra HD หนึ่งจอ เครื่องเล่นบลู-เรย์ ดิสค์ 
แบบ 4K หนึ่งเครื่อง หรือซื้อแพ็คเกจ Netflix ก็สามารถตอบโจทย์
ได้แล้ว ส่วนระบบเสียงจ�าเป็นไหมที่จะต้องไปให้ได้ถึงขนาด Dolby 
Atmos นั่นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละท่าน 

ซึ่งเราจะมากล่าวถึงรายละเอียดที่ลึกยิ่งขึ้นกว่านี้ ในช่วงเวลาที่
เหมาะสมต่อไปครับ
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ช่วงนี้ผมก�ำลังแฮปปีย์มีควำมสุขกับกำรฟังเพลงจำกกำร 
Streaming เป็นอันมำก เนื่องจำกได้ NAD Masters 
Series M50.2 มำลองได้พักหนึ่ง (ไว้รออ่ำนรีวิวเต็มๆ

อีกทีนะครับ) ซึ่งผมพบว่ำเครื่อง Digital Music Player เครื่อง
นี้ได้เปิดประสบกำรณ์กำรฟังเพลงจำกกำรสตรีมมิงให้ผมได้ในอีก
มิติเลยก็ว่ำได้

จริงๆสตรีมมิง มิวสิค ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่ำงใด มีมำนำนแล้ว 

เพียงแต่ยังหำชื่อเรียกกันชัดๆไม่ลงตัวจนไม่นำนมำนี้นี่เอง ผมเองนั้น
น่ำจะสัมผัสกำรฟังเพลงแบบนี้มำตั้งแต่ครำวที่ Apple ออก iTunes 
กันตั้งแต่เวอร์ชันแรก น่ำจะเกินสิบปีมำแล้ว ซึ่งตอนนั้นเรำใช้งำนมัน
เป็นเพียงโพรแกรมในกำรฟังเพลงที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ เพรำะร้ำน 
iTunes ก็ยังไม่เปิดบริกำรในเมืองไทย ก็ได้อำศัยใช้ฟังเพลง MP3 ที่
เก็บไว้ในฮำร์ดดิสค์  (แล้วก็เริ่มเรียนรู้ว่ำ โพรแกรมฟังเพลงในคอมฯ
นั้นให้เสียงที่ไม่เหมือนกัน) 

ถึ ง เ ว ล า  S t r e a m i n g  สั ก ที สิ น ะ
■■ อธิวัฒน์
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ตอนนั้น iTunes มีลูกเล่นแถมมำให้อีก
ส่วน คือกำรรับฟัง Internet Radio ซึ่งท�ำให้
เรำสำมำรถเชื่อมต่อรับฟังสถำนีวิทยุต่ำงๆ
จำกทั่วโลกที่มีกำรส่งออกมำทำงอินเตอร์เน็ท 
ในยุคนั้นยังเป็นสถำนีวิทยุจริงแท้นี่แหละ 
รำยกำรเดียวกับที่ออกอำกำศ มีดีเจพูด มีพัก
อ่ำนข่ำว มีพักรำยงำนสภำพกำรจรำจรหรือ
อำกำศ กำรส่งออกมำก็เป็นกำรสตรีมมิง
ตำมเทคโนโลยีสมัยนั้น คือ Bitrate ต�่ำๆ 
16Kbps บ้ำง 32 บ้ำง เหล่ำนี้ฟังผ่ำนกำร
เชื่อมอินเตอร์เน็ทแบบ Dial Up 56K พอ
ไหว แต่บำงสถำนีส่งมำแบบดีขึ้นไปอีกคือ 
96kbps อินเตอร์เน็ท 56K เอำไม่ค่อยอยู่ 
ต้องรอดึกๆตอนคนไม่ค่อยใช้งำน ถึงจะพอ
ฟังได้ คุณภำพเสียงตอนนั้นก็ไม่ขี้เหร่หรอก
ครับ ฟังผ่ำนล�ำโพงคอมฯก็พอไหว ไม่ได้แย่
ไปกว่ำกำรฟังสถำนีวิทยุ FM เท่ำไหร่ ถ้ำ 
96K นี่โอเคเลย ส่วน 16Kbps เสียงเหมือน
โทรศัพท์ ฟังไม่ค่อยจะได้

อินเตอร์เน็ท เรดิโอ น่ีแหละครับท่ี
เป็นจุดเร่ิม ซ่ึงพออินเตอร์เน็ทเรำพัฒนำ
เป็นไฮ-สปีดกันแล้ว กำรฟังที่บิทเรทสูงๆ
ระดับ 96K ก็เป็นเร่ืองง่ำยๆ คุณภำพก็ดีข้ึน
เรื่อยๆ แต่ก็ยังมำใช้เป็นแหล่งโพรแกรม
หลักในกำรฟังเพลงแบบ Hi-Fi ไม่ไหวอยู่ดี
นะ คือพอใช้ฟังเพลงแบบเป็นแบ็คกรำวน์ด                            
มิวสิค ได้ ตอนน้ีก็เร่ิมมีผู้ให้บริกำรเป็น
สถำนีวิทยุอินเตอร์เน็ทแบบเปิดเพลงท้ังวัน
ไม่มีดีเจเพ่ิมข้ึนมำหลำยเจ้ำ กำรส่งก็ดีข้ึน 
ที่ผมใช้ประจ�ำจนถึงทุกวันน้ีก็ Jazzradio 
ที่ฟังต้ังแต่ฟรีมำหลำยปี จนตอนหลังๆก็
เห็นใจเขำ ฟังฟรีมำนำนยอมสมัครเสียเงิน        
รำยปีกันไป (เฉลี่ยเดือนละไม่ถึงร้อยบำท)  
ได้ฟังแบบไม่มีโฆษณำค่ัน และคุณภำพกำร
ส่งที่ 320Kbps สุ้มเสียงโอเคเลย ฟังได้แบบ

เพลงเปิดวนซ�้ำบ่อยเกินไป ถือว่ำคอนเทนท์จ�ำกัด ไม่โดนใจ 
ทีนี้ก็มำถึงผู้ให้บริกำรแบบสมัครรำยเดือน แต่ลักษณะกำรฟัง

เป็นอิสระเหมือนมีเพลงส�ำรองเก็บเอำให้ฟัง อยำกฟังเพลงอะไรก็
เลือกกันไปฟังกันไปไม่มีที่ส้ินสุด เสียตังค์ก็สมัครจ่ำยใช้งำนกันเป็น
รำยเดือน รำคำก็เฉล่ียๆกันไปไม่ได้แพงอะไรมำก ร้อยกว่ำบำทถึง
สองร้อยกว่ำบำท ถูกกว่ำซีดีแผ่นเดียว มีเพลงอยู่ในสต็อคให้เลือกฟัง
กันเป็นร้อยล้ำนเพลง เรียกว่ำออกมำเป็นที่นิยมได้ไม่ก่ีปี ทั้งร้ำนทั้ง
โรงงำนผลิตซีดีพำกันเจ๊งไปหมด บ้ำนเรำนั้นจริงๆตอนนี้ก็มีหลำย
เจ้ำ แต่ที่ผมลองมำก็มีสำมส่ีเจ้ำ คือ Tidal, Apple Music และ 
Spotify ซึ่งแต่ละเจ้ำมีดีมีด้อยกันไปตำมแต่นโยบำย ซึ่งพอเอำมำ
เล่ำให้ฟังในฐำนะคนใช้งำนดังนี้

Tidal เป็นเจ้ำแรกที่ผมลองในวงกำรนี้ ผมจ�ำไม่ได้ว่ำมำเปิดให้
บริกำรก่อนหรือหลัง Apple Music โดยเปิดตัวมำก็เน้นเลยว่ำเป็น
ผู้ให้บริกำรสตรีมมิงที่ให้คุณภำพเสียงดีที่สุด คือในช่วงแรกนั้นบอกว่ำ
เสียงดีเทียบเท่ำซีดี ท�ำให้วงกำรตื่นเต้นกันมำก และยุคหลังก็มีกำร
เติมกำรสตรีมระบบ MQA เข้ำไป ซึ่งบอกว่ำจะให้คุณภำพเสียงใน
ระดับ Hi-res Audio จำกกำรสตรีมมิงได้ รำคำต่อเดือนตอนนี้รู้สึก
จะลดลงมำเหลือสองร้อยกว่ำบำทแล้ว มีเพลงให้ฟังเยอะ แต่เทียบ
กับอีกสองเจ้ำ ผมว่ำยังไม่เยอะเท่ำ (แล้วแต่แนวด้วยครับ) คุณภำพ
เสียงหำกเป็น MQA บอกตรงๆว่ำดีกว่ำคนอื่นหมด แต่หำกเป็นส่วน
ที่เป็น CD Quality ผมก็บอกตรงๆว่ำ บำงทีผมก็ฟังไม่เห็นจะต่ำง
จำกเจ้ำอื่นเท่ำไหร่ จุดเด่นอีกจุดของ Tidal คือ สำมำรถน�ำไปเล่นกับ
เครื่องเสียงบ้ำนเกรดดีอย่ำง NAD/Bluesound ได้ในทันที โดยอำศัย 

พอจริงจังบ้ำงนิดหน่อย 
Jazzradio นี่ผมชอบมำก เปิดเพลงแจสส์ทั้งวัน แยกเป็นแนวๆ

ออกไปชัดเจนเป็นสิบๆแนว คุณภำพเสียงโอเค แต่ข้อเสียคือยัง
เป็นกำรเปิดในแนววิทยุ คือเปิดเพลงวนไปเรื่อยๆ เลือกได้แต่แนว 
เลือกตัวเพลงไม่ได้ ช่วงแรกๆเพลงเปิดดีมำก เพรำะ Music Director 
เก่ง จัดเพลงดีเหลือเกิน ฟังไม่เคยเบื่อ วันดีคืนดีแกเป็นโรคร้ำย ตำย
ไปดื้อๆ พอเปลี่ยน Music Director ครำวนี้เปิดเพลงไม่ดีเลย วนไป
วนมำน่ำเบื่อ ไอ้เรำเพิ่งต่ออำยุไปสำมปี เสียดำยตังค์เลย

ตรงนี้เป็นจุดที่ท�ำให้เห็นว่ำ กำรให้บริกำรทำงนี้ เนื้อหำกำร
ให้บริกำรหรือคอนเทนท์นั้น เป็นสิ่งที่มีควำมส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ำ
คุณภำพในแง่อื่นเลยแม้แต่น้อย กำรฟังเพลงแบบวิทยุ ถ้ำฟังเช้ำ แล้ว
บ่ำยเจอเพลงเดียวกันเปิดนี่ ถือว่ำเสียหำย Jazzradio พักหลังๆ เจอ

App ของเครื่องเสียงเหล่ำนั้นเป็นตัวเล่น ซึ่งผมเดำว่ำ มีโอกำสที่
ผู้ผลิตเครื่องเสียงแต่ละเจ้ำจะหำวิธีท�ำให้เสียงจำก Tidal ดีขึ้นไปอีกได้
ตำมแต่ควำมสำมำรถของแต่ละผู้ผลิตอีกด้วย

จุดอ่อนของ Tidal ที่ผมมองว่ำเป็นเรื่องที่แรงที่สุด คือคอนเทนท์
ครับ เพลงใน Tidal (ในแนวที่ผมฟังคือ Jazz) ผมว่ำน้อย และจุดที่
ด้อยที่สุดคือระบบ Playlist ระบบแนะน�ำเพลง ระบบแนะน�ำศิลปินใน 
Tidal นั้น อ่อนกว่ำคนอื่นๆหมด ท�ำให้โลกของกำรฟังเพลงแคบมำก 
ผมเคยบอกเพื่อนๆว่ำ Tidal นั้น คุณต้องรู้ว่ำคุณจะเข้ำไปฟังอะไร
ก่อน แล้วค่อยเข้ำไป Search แต่หำกวันนั้นคุณแค่ก่งก๊ง อยำกฟัง
เพลง แต่ไม่รู้จะฟังใคร อะไรแบบนั้น คุณจะพึ่ง Tidal ไม่ได้เลย เพรำะ
เข้ำไปก็จะเจอแต่หน้ำเดิมๆ ไม่มีเพลงใหม่มำเพิ่ม ไม่มีเพลงแนะน�ำ 
ไม่มี Playlist ใหม่ๆขึ้นมำ มันจืดชืดครับ อ้อ และ MQA ที่เป็นจุดขำย 
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มำ...เออดี ฟังต่อ ต่อไปเรื่อยๆ
จุดเด่นของ Spotify อีกจุดคือไม่ปิดกั้นตัวเอง เล่นได้กับสำรพัด

เครื่องเล่น เพรำะเขำมีระบบที่เรียกว่ำ Spotify Connect ที่ควำนหำ
เครื่องที่รองรับ Spotify ที่อยู่ในวง Network ในบ้ำนคุณมำให้เลือกว่ำ
จะเล่นกับเครื่องไหนได้ เอำเป็นว่ำอะไรรันกันด้วย Android พี่แกไปได้
หมด, Playstation ก็เล่นได้, มือถือ, คอมฯ เล่นได้ และแน่นอนเครื่อง
เน็ทเวิร์ค เพลเยอร์ แทบทุกยี่ห้อในโลกก็เล่นได้หมด มันท�ำให้ฐำนของ
สมำชิกมำกมำยกว่ำคนอื่นเขำหมด

คุณภำพเสียงหรือ? พอได้ครับ บำงอัลบัมเทียบกันเพลงต่อเพลง 
ผมก็ว่ำพอๆกับเพื่อนๆก่อนหน้ำนี้นี่แหละ บำงอัลบัมอำจจะฟังสู้ 
Tidal ไม่ได้ แต่เฉลี่ยรวมๆก็จะประมำณเดียวกับ Apple Music ครับ 
และที่ส�ำคัญที่สุดคืออย่ำลืมนะครับ ว่ำกำรบันทึกเสียงของแต่ละศิลปิน 
แต่ละอัมลัม มันก็มีดีมีด้อยสลับกันไปด้วย เหมือนบำงทีก็เจอซีดี เจอ
แผ่นเสียงเสียงบันทึกเสียงแย่ๆมำ เรำก็จะมำโทษระบบมันไม่ได้หรอก
จริงไหมครับ 

แต่แม้คุณภำพเสียงอำจจะไม่สุด แต่ผมกลับพบว่ำตัวเองในพักหลัง 
ฟังเพลงสตรีมมิงจำก Spotify เยอะที่สุด เพรำะผมพบว่ำมันท�ำให้ผมได้
เจองำนเพลงดีๆใหม่ๆอยู่ตลอดเวลำ ไม่น่ำเบื่อ

ตรงนี้แหละที่ผมค้นพบว่ำ สุดท้ำยผู้ที่มีคอนเทนท์ดีที่สุด คือผู้ชนะ 
แม้จะไม่ได้ชนะในเรื่องคุณภำพเสียง แต่บำงทีเรำก็อยำกได้คอนเทนท์
ที่ดีไม่ใช่หรือ? บำงทีเพลงที่ชอบ เพลงที่ใช่ ก็อำจจะมำเหนือกว่ำเสียง
ที่ดีก็ได้นะครับ

เพรำะสุดท้ำยนั้น เรำเสียค่ำสมำชิกมำเพื่อฟังเพลงใช่ไหมครับ?

จริงๆแล้วมีน้อยมำกนะครับ จ�ำกัดและไม่แยกแยะแนวเอำไว้ให้ด้วย 
แทบไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกจุดเด่นตรงนี้ออกมำได้เลย 

ดังนั้น ส�ำหรับ Tidal ผมมองว่ำเป็นบริกำรที่เหมำะกับผู้ที่ต้องกำร
คุณภำพเสียงที่ดี รู้ตัวเองดีว่ำจะฟังอะไร และไม่เน้นที่ควำมหลำก
หลำยของ Playlist ครับ

Apple Music ผมดีใจมำกที่ทรำบว่ำ Apple จะเปิดให้บริกำรใน
เมืองไทย เพรำะรู้ว่ำควำมหลำกหลำยของเพลงจำก Apple นั้นต้อง
ดีมำกๆแน่นอน ซึ่งก็ไม่ผิดหวังครับ Apple Music เป็นผู้ให้บริกำร
ที่มีควำมหลำกหลำยและจ�ำนวนเพลงที่มำกมำยมหำศำล ระบบกำร
เซ็ทอัพเลือกศิลปิน เลือกแนวที่ชอบเพลงที่ใช่ตอนต้นก็ดีมำก กำร
แยกแยะ New Releases Update ก็ดีมำกๆ ระบบกำรแนะน�ำ
เพลงก็ดีพอสมควร คุณภำพเสียงจำกกำรฟังผ่ำนคอมพิวเตอร์หรือ
มือถือออกหูฟังนั้นก็ดี เสียงนุ่มนวลสะอำดฟังสบำย แม้จะไม่เท่ำ 
Tidal แต่ก็ไม่แย่ครับ ฟังได้เพลินๆดี แต่จุดอ่อนที่แรงที่สุดของ 
Apple Music คือกำรที่ไม่คบหำกับใครเลย คือ Apple Music นี่
จะเล่นได้เฉพำะกับ App มือถือและคอมพิวเตอร์เท่ำนั้น เท่ำที่เห็น
ตอนนี้ยังไม่มีผู้ผลิตสินค้ำในกลุ่มเครื่องเสียงเจ้ำไหนเลยที่สำมำรถ
เล่น Apple Music ในรูปแบบเดียวกับ Tidal ซึ่งหมำยควำมว่ำ ถ้ำ
คุณต้องกำรเสียงจำก Apple Music ให้ไปเข้ำระบบเสียงไฮ-ไฟ จะ
ท�ำได้สองวิธี คือฟังผ่ำนคอมฯ ออกสำยยูเอสบีไปเข้ำยูเอสบี DAC 
แบบดั้งเดิม และสองคือกำรส่งสัญญำณจำกมือถือไปเข้ำบลูทูธ ซึ่ง
เป็นวิธีที่ท�ำให้คุณภำพเสียงดร็อพลงไปเยอะ เมื่อเทียบกับคู่แข่งเจ้ำ
อื่นๆ ซึ่งทั้งหมดท�ำให้กำรฟังเพลงผ่ำน Apple Music นั้นจ�ำกัด
มำก มันจึงเป็นผู้ให้บริกำรที่เหมำะกับ Lifestyle ของนักฟังเพลง
ทั่วไป ที่ฟังเพลงผ่ำนมือถือและหูฟังง่ำยๆมำกกว่ำนักฟังเพลงที่
ต้องกำรให้สตรีมมิงมำเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ต้องมำพร้อมกับกำร
ควบคุมที่ง่ำยและสะดวก

ว่ำง่ำยๆมันคือโพรแกรมฟังเพลงส�ำหรับแฟน Apple ครับ
Spotify ถือเป็นผู้น�ำในกำรให้บริกำรฟังเพลงแบบสตรีมมิงในตอน

นี้ เพรำะมีสมำชิกเยอะที่สุดในโลก ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพรำะว่ำสำมำรถ
ใช้งำนฟังกันฟรีๆก็ได้ (แต่จ�ำกัดกำรใช้งำนเยอะมำกๆและมีโฆษณำ
ขั้น) ซึ่งส�ำหรับใครที่ตกลงปลงใจสมัครแบบเสียเงินรำยเดือน ค่ำ
รำยเดือนก็ไม่ได้แพงอะไรมำกมำยเท่ำไหร่

Spotify นั้น จำกกำรใช้งำนมำ ผมยอมรับว่ำส่วนตัวและแนว
เพลงที่ผมฟัง ผมว่ำมีควำมหลำกหลำยสูงสุด เพลงเยอะแบบเยอะ
จริงๆคิดอะไรได้ออกมำหมด และที่ผมว่ำเยี่ยมที่สุด คือระบบกำร
แนะน�ำเพลงนั้นยอดเยี่ยมกระเทียมดองที่สุด ก่อนจะมำ Spotify นี่
ผมว่ำ Apple Music เยี่ยมแล้วนะ เจอพี่สป็อทเข้ำไปนี่ถึงกับเหวอ...
ยกตัวอย่ำง หำกคุณชอบนักเปียนโนคนหน่ึง คุณเลือกฟังอัลบัมนึง
ของเขำไป เพียงแค่นี้ระบบของ Spotify จะเอำนักเปียนโนที่เล่น
ในแนวที่คุณฟังมำก่อน ออกมำแนะน�ำให้แบบมำกมำยทะลักทลำย
ก่ำยกอง  เรียกว่ำเพิ่มพูนประสบกำรณ์กำรฟังเพลงแบบไม่มีท่ีสิ้น
สุด มันเปิดโลกทรรศน์ในกำรฟังเพลงได้อย่ำงเหลือเช่ือ บำงวัน
ผมพบตัวเองว่ำ นั่งฟังเพลงท่ีแนะน�ำต่อกันมำเร่ือยๆจำกระบบ 
Spotify แบบไม่ได้หยุดเลยทั้งวัน มันท�ำให้ผมค้นพบอัลบัมเชิงลึก
ใหม่ๆของศิลปินโปรด พร้อมกับต่อยอดประสบกำรณ์ฟังเพลงต่อไป
เรื่อยๆ เรื่อยๆแบบไม่รู้จบ คือจบชุดน้ี เรำไปต่ออีกชุดท่ีเขำแนะน�ำ
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เรื่องของคุณภาพเสียง
จากการสตรีมมิง 

อย่ำงที่เรียนไว้ตอนต้นว่ำ ผมก�ำลังแฮปปีย์กับกำรใช้งำนเน็ทเวิร์ค 
เพลเยอร์ ระดับไฮ-เอ็นด์ อย่ำง Masters Series M50.2 เป็นอันมำก 
กำรได้เล่น M50.2 นั้นเป็นตัวที่บอกผมว่ำ “Not all network players 
are created equal” 555-ว่ำไปนั้น--หรือแปลเป็นไทยว่ำ “เครื่องเล่น
เน็ทเวิร์คไม่ได้เสียงเหมือนกันทั้งหมด” อันนี้เป็นประสบกำรณ์ที่ผม
ผ่ำนมำแล้วก็รู้สึกเป็นเช่นนั้น  

ยกตัวอย่ำงง่ำยๆ บ้ำนผมมีเครื่องที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรเล่น
เน็ทเวิร์ค ออดิโอ/สตรีมมิง เยอะอย่ำงไม่น่ำเชื่อ ทีวีผมก็เล่นได้, ผม
มีตัว Chromecast สองตัว ก็สำมำรถเล่นผ่ำนทำงกำรเชื่อมต่อแบบ 
DLNA ได้, Playstation 4 ก็เล่นได้, ไม่ต้องพูดถึงมือถือทุกเครื่อง
ในบ้ำนก็เล่นได้, คอมพิวเตอร์สองเครื่องก็เล่นได้, แล้วก็มีเครื่อง
เน็ทเวิร์ค เพลเยอร์ ประจ�ำบ้ำนที่ใช้อยู่ก่อนอย่ำง Bluesound NODE 
(Gen 1) ก็เล่นได้แน่นอน

ซึ่งก่อนที่ M50.2 จะมำถึง ผมฟังแล้วฟังอีก ผมก็ว่ำ NODE นั้น
ให้เสียงจำกกำรฟังสตรีมมิงที่ดีที่สุดในบ้ำนแล้ว ไม่ว่ำจะเป็น Tidal 
หรือ Spotify ยิ่ง Tidal ตอนเป็น MQA นี่ ยิ่งดีระดับที่ไม่ต้องไปคิดถึง
ซีดีกันแล้ว ในขณะที่เครื่องอื่นๆที่มีเติมเข้ำแบบเป็นของแถมหรือเล่น
ผ่ำนแอพที่เป็นลักษณะแบบนั้น ผมพบว่ำให้เสียงที่ธรรมดำมำกไป
จนถึงไม่น่ำฟังเลยก็ว่ำได้

ดังนั้นจุดแรกหำกคุณจะตัดสินคุณภำพเสียงของกำรฟังเพลงแบบ

สตรีมมิง ให้มองที่เครื่องเล่นก่อนครับ
ต่ำงเครือ่ง ต่ำงเสียง เหมอืนเครือ่งเล่นซดีนีัน่แหละครบั เหมอืนเรำ

ฟังเพลงจำกเครือ่งเล่นดวีีดเีทยีบกับเครือ่งเล่นซดีแีท้ๆแบบนัน่แหละครบั
และกเ็ป็นสจัธรรมครบั NODE 1 เมือ่เจอ NAD Masters Series M50.2 

ซึ่งมีรำคำสูงกว่ำ 7-8 เท่ำตัวนั้นก็ต้องยอมถอยให้เป็นธรรมดำเช่นกัน 
เพรำะเสียงจำกกำรฟัง Spotify ที่แสนธรรมดำ พอมันเล่นผ่ำน

เครื่องเพลเยอร์ระดับไฮ-เอ็นด์แล้วนั้น มันกระโดดออกไปอีกจนท�ำให้
ผมมำนั่งตรง Sweet Spot ของล�ำโพงเพื่อฟังแบบจริงๆจังๆได้ไม่แพ้
กำรฟังเพลงจำกอะนำล็อกเลยทีเดียว เอำไว้รออ่ำนรำยละเอียดเยอะ
จำก In House Test ครำวหน้ำละกันนะครับ

ตรงนีน้ีแ่หละครบัทีผ่มอยำกเน้นว่ำ จรงิๆนัน้กำรฟังเพลงแบบ
สตรมีมงินัน้ ดพีอทีค่ณุจะใช้เป็นแหล่งโพรแกรมหลกัแทนซดีกีนัได้
แล้ว เอ้ำพดูตรงๆนีแ่หละ จะมอีะไรทีม่นัง่ำย มนัด ีมนัสะดวก มนัเปิด                                                           
โลกทรรศน์กำรเรยีนรูท้ำงดนตรไีด้ดไีปกว่ำกำรฟังเพลงแบบนีแ้ล้วเล่ำ ที่
ส�ำคญัมนัประหยดัมำกมำยเหลือเกิน จ่ำยเดอืนละร้อยกว่ำสองร้อย แล้วมี
เพลงให้ฟังแบบไม่สิ้นสุด มันช่วยประหยัดได้มำกมำยจริงๆนะครับ

เหลือตัวแปรเดียวคือ เรื่องกำรผลักดันคุณภำพเสียง ซึ่งผมมองได้
เลย เริ่มต้นกับเครื่องเน็ทเวิร์ค เพลเยอร์ ดีๆแต่ต้นอย่ำง Bluesound 
NODE ก็เหลือเฟือแล้ว หรือถ้ำอยำกจะไปสุดแล้วไปหยุดตรงนั้น ไป
ลองฟัง NAD M50.2 กันเถอะครับ แล้วจะพบว่ำ มุมมองต่อกำรฟัง
เพลงแบบสตรีมมิงของคุณจะเปลี่ยนไปเลย

แบบที่ผมโดนมำแล้วเนี่ย
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กราบสวัสดีท ่านผู ้อ ่ านอีกคร้ังหน่ึง 
ต้อนรับหน้าร้อนอันหฤโหดปีน้ีกัน

ตั้งแต่ต้นฤดูร้อนกันเลยทีเดียว ขณะที่ผมจัด
ท�าบทความนี้ต้นเดือนมีนาคม ในปีที่ผ่านมา
จนถึงต้นปี 61 นี้ ที่กรุงเทพฯไม่ได้มีอากาศ
หนาวเย็นมากมายมากนัก นับวันรวมๆกัน 
ผมว่าไม่ถงึ 10 วนัเลยครบั ต�า่สดุน่าจะ 17-18 
องศาเท่านั้นเอง อิจฉาท่านที่อยู่ต่างจังหวัด     
จริงๆ ที่ดูข ่าวทีไรเห็นเลขตัวเดียวกันเลย
ทีเดียว บางที่บนเขาก็ถึงกับเป็นน�้าค้างแข็ง
กันเลยทีเดียว ก็ยังดีใจที่ยังมีอากาศหนาวเย็น 
ให้ได้สัมผัสกันจริงๆ ชาวกรุงเทพฯน่ีเท่าที่จ�า
ความได้ น่าจะมีเกือบ 7-8 ปีเลยครับ ที่แบบ
ว่าจะเจออากาศหนาวเย็นแบบที่ต้องปิดประตู
หน้าต่าง ปิดแอร์นอน จ�าได้ว่าประหยัดค่าไฟ

Custom File

ร ะ บ บ เ สี ย ง ไ ฮ - เ อ็ น ด์ 
ใ น ร้ า น อ า ห า ร  W o r l d  C l a s s

■■ ‘Mr. Hires Man’
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ไปได้หลายตังค์เลยเดือนนั้น 555 
ฉบับนี้ผมพาไปชมงานติดตั้งระบบเสียง

ของทีมงาน Custom ที่ท�าการติดตั้งและเพิ่ง
ส่งมอบงานเมื่อต้นปีนี้เอง เรียกว่ายังหมาดๆ
เลย ทีมงาน Custom ของบริษัท โคไน้ซ์                                                   
อีเล็คโทรนิค จ�ากัด ได้ท�าการติดตั้งระบบ
เสียงในร้านอาหารระดับหรูในย่านสาธร ชื่อ
ร้าน Brasserie 9 ในซอยสาธร 6 เป็นร้าน
อาหารสไตล์ฝรั่งเศส ตัวอาคารเป็นไม้ที่แรก
เห็นก็ให้ความรู ้สึกอบอุ ่น และนอกจากนั้น
ร้านยังเป็นเจ้าของรางวัล World Luxury 
Restaurant Award Winner 2017 กัน
เลยทีเดียว การันตีความอร่อยได้แน่นอน 
ที่ส�าคัญอร่อย เพลงก็ไพเราะ จะเพิ่มรสชาติ
อาหารได้เป็นอย่างดีเลยครับ ระบบได้รับการ
ออกแบบจากคุณสุริยา Sound Engineer 
ประจ�าบริษัทโคไน้ซ์ฯเรา ที่ผ่านการอบรมงาน
ระบบเสียง ทั้งระบบในบ้านจนถึงงานระดับ
ซาวน์ดสเตจ ไว้ใจได้ว่าเสียงมีความไพเราะ
แน่นอน ยิง่ได้สินค้าคณุภาพสูงจากการน�าเข้า
และจดัจ�าหน่ายโดยตรงจากโคไน้ซ์ฯเราสบายใจ
หายห่วงแน่นอนครับ

ระบบเสยีงมทีัง้หมดห้าโซน มโีซนส�าหรบังาน
แสดงสดอกีหนึง่โซน เป็นเวทเีลก็ๆ ดนตร ี2-3 ชิน้                                                                
กใ็ช้สนิค้าส�าหรบังานแสดงสด จะไม่ได้เกีย่วกบั
ระบบเสยีงหลกัภายในร้าน แต่กส็ามารถเอาเสยีง 
จากโซนแสดงสดนัน้มาออกล�าโพงในโซนอืน่ได้ 
เช่นกัน ผ่านมกิเซอร์ในระบบนัน่เอง ระบบเสียง
ภายในร้านได้เลือกใช้บริการล�าโพงฝังฝ้าของ
ยีห้่อ NHT รุน่ใหญ่สุดเลยในซรีส์ีของ ARC เป็น
ล�าโพงฝังฝ้า NHT iC4-ARC เพือ่ให้ได้คณุภาพ
เสยีงทีส่มบรูณ์แบบ ทัง้ฟังเพลงจากเครือ่งเล่น                                                       
ซดีหีรอืเสียงจากเวทแีสดงสดทีใ่ห้ความสมจรงิได้  
โดยที่ลูกค้าอีกกลุ่มยังนั่งรับประทานอาหารอยู่                                             
ในอกีโซนหนึง่ ส่วนตวัแอมปลไิฟเออร์กใ็ช้บรกิาร
ของ NAD เช่นเคย เป็นโมเดลล่าสดุ NAD CI 
980 ทีม่กี�าลงัขบัแชลเนลละ 50 วัตต์ RMS 8 
แชนเนล ใช้จ�านวนสองตวั รวมมทีัง้หมด 16 
แชลเนล ขบัล�าโพง NHT iC4-ARC จ�านวน 16 
ตวัพอด ี และใช้เป็นแอมปลิไฟเออร์รุน่เก่าทีถ่อด
มาจากร้านเดมิของ B9 เอง เป็นของ NAD เช่น
กันโมเดล CI 9120 อกีหนึง่ตวัทีใ่ช้ขบัล�าโพงชดุ
เก่าทีท่�าการถอดน�ามาตดิตัง้ทีร้่านใหม่นีเ้ช่นกัน

การฟังเพลงสามารถเลือกได้ว ่าจะฟัง
จากแหล่งโพรแกรมไหน ผ่านตัวมิกเซอร์ที่ท�า
หน้าท่ีคอยเลือกสัญญาณที่เข้ามา ก่อนส่งเข้า
แอมปลิไฟเออร์ NAD CI 980 และ CI 9120 
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เพื่อที่จะออกล�าโพงในแต่ละโซนถัดไป โดย
แหล่งโพรแกรมหลักที่ทางร้านเลือกใช้คือ 
เครื่องเล่นซีดี NAD C 546BEE ท่ีนอกจาก
จะเล่นซีดี 24 บิทแล้วยังมีช่องยูเอสบีส�าหรับ
เสียบตัว USB Drive อีกด้วย ที่สามารถเล่น
เพลงต่อเนือ่งเป็นร้อยๆเพลงได้โดยไม่ต้องมา
คอยเปลี่ยนแผ่น ซึ่งผมว่าเหมาะสมกับร้านค้า
ที่ต้องการคุณภาพเสียงเช่นนี้ 

ในชั้นหนึ่งนั้นมีหลักโซนปีกซ้ายจะมีห้อง  
ซิกการ์ ถัดมาเป็นบาร์ส่วนแสดงสด ที่มีความ
หลากหลายแนวตั้งแต่แนวโอเปร่าร้อง แจสส์ 
ไปถึงแนว EDM ที่มีดีเจช่ือดังมาคอยเปิด
แผ่นกันเลยทีเดียว ทางด้านปีกขวาก็เป็นห้อง
รับรองสองห้องใหญ่ แต่ในยามที่ไม่มีการจอง
ห้อง ก็จะเปิดโล่งทะลุถึงกันหมด ดูโปร่งสบาย
ตามากๆ แถมยังมีบรรยากาศที่ให้ความรู้สึก
เป็นกันเอง ผ่านเสียงเพลงเพราะของล�าโพง
ฝังฝ้าที่ติดตั้งในแต่ละห้อง ชั้นบน ก็แบ่งเป็น
สองโซนหลกั เมือ่เดนิขึน้บนัไดมา ปีกทางซ้าย
จะเป็นห้องจัดเลี้ยงขนาด 30-40 ที่นั่ง ทางปีก
ขวาเป็นโถงขนาดใหญ่ มีเคาน์เตอร์บาร์คอย
ให้บริการ และยังมีห้องเล็กแยกอีกห้องหน่ึง
ได้ ส�าหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว 
บรรยกาศก็เปิดโล่ง สบายๆ

จบไปอีกหนึ่งงานที่ภูมิใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 
ส�าหรบัระบบเสยีงไฮ-เอน็ด์ในร้านอาหารสดุหรู 
Brasserie 9 ทางบรษิทัโคไน้ซ์ฯกข็อถอืโอกาส 
ขอบพระคณุเป็นอย่างสงู ทีเ่ปิดโอกาสเลอืกใช้ 
สนิค้าและบรกิารจากชาวโคไน้ซ์ฯเราด้วยดเีสมอ
มา ทางเรายดึถอืปฏบิตัมิาตลอด 40 กว่าปี ว่า
ทั้งงานขายและบริการหลังการขายนั้นส�าคัญ
อย่างยิง่ จงึท�าให้เราให้ความส�าคญักบัลกูค้าที่
แวะเวียนเข้ามา ไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่ล้วน
ท�าให้เรามวีนันีไ้ด้ หากมสีิง่ใดสิง่หนึง่ทีข่าดตก 
บกพร่องไป ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ  

ส่งท้ายผมขอฝากท่านที่สนใจงานระบบ
เสียงมัลติ-รูม ภายในบ้าน งานระบบเสียง
โครงการ งานระบบเสยีงในร้านอาหาร-กาแฟ 
โรงแรม รสีอร์ท ตลอดจนระบบภาพและเสยีง
มินิ เธียเตอร์ เชิญเข้าไปเยี่ยมชมทีมงาน 
Custom โคไน้ซ์ฯเราได้ที่งานสถาปนิก 61 ที่
บธู L802 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 ซอยแรกขวามอื
สดุ อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีงานเริม่จดัแสดง
ต้ังแต่วนัที ่1-6 พฤษภาคม ศกนี ้รายละเอยีด
เพิม่เติม โทรสอบถามได้ทีเ่บอร์ 02-276-9644 
ต่อ 105 หรอืเวบ็ไซท์ http://multiroom.conice.
co.th ปีนี้จัดเต็มเช่นทุกปี มีสินค้าทั้งแบรนด์  
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Bluesound, NAD, NHT, PSB และ Russound 
ไปจัดแสดง ให้ทุกท่านได้ทดลองเล่นอย่างจุใจ
เช่นเดมิ พร้อมดลีพเิศษส�าหรบัท่านทีต่ดัสนิใจ
สัง่ซือ้ในงานนีเ้ท่านัน้ แล้วพบกนัทีง่านครบั

ปิดท้ายด้วยเรือ่งราววงการเพลงไฮ-เรสกนั
บ้าง ตอนนี้สินค้าในกลุ่มเครื่องเสียงรีซีฟเวอร์ 
ดูหนังฟังเพลงของ NAD รุ่นใหม่ล่าสุด NAD 
T 758 V3 และ T 777 V3 เริ่มวางจ�าหน่าย
แล้ว มาพร้อม BluOS Module ที่สามารถเล่น
เพลงไฟล์ไฮ-เรส MQA ได้สบายๆ ไม่ต้องเสีย
เงินซื้อการ์ด MDC เพิ่มอีก ส�าหรับหลายท่าน
อาจคดิว่าราคาสงูจงั แต่ถ้าได้ทดลองเล่นสมัผสั
ตัวจริง พบว่าราคาไม่แพงเลย เทียบกับราคา 
น�้าเสียงยามดูหนัง หนักแน่น ฉับไว ยามฟัง 
เพลง เสยีงอิม่ ไพเราะ ดจุอนิตเิกรตเตด แอมป์  
ชั้นดี ท�าให้เป็นแอมป์ดูหนังที่ฟังเพลงได้ด้วย 
ที่ไม่ต้องแยกชุดดูหนังฟังเพลงอีกต่อไป  

อีกเรื่องที่หลายๆคนคงงง เอ๊ะ...ท�าไม
แอมปลไิฟเออร์เครือ่งรุน่ใหม่ของ NAD ตระกลู 
Classic ท�าไมไม่มช่ีอง USB มาให้ แล้วแบบนี้
จะเล่นเพลงจากคอมพวิเตอร์ได้อย่างไร วันนีผ้ม
มาแนะน�าเบือ้งต้นก่อนแล้วกันครบั ว่าจะเล่น
อย่างไรได้บ้าง ทีส่�าคญัเสียงดกีว่าใช้สาย USB 
เทพๆ ที่ขายกันเส้นละสองสามหมื่นเลยครับ 
ก่อนอืน่ตวัเครือ่งแอมปลไิฟเออร์ NAD C 368 
หรอื C 388 นัน้ต้องมกีารตดิตัง้การ์ด MDC 
BluOS ก่อนนะครบัท่านผูอ่้านถงึจะสตรมีเพลง
จากคอมพวิเตอร์มาทีแ่อมป์ NAD ได้ ส่วนอนั
ถดัมาคอมพวิเตอร์ท่านต้องมโีพรแกรมทีช่ือ่ว่า 
Roon อนันีเ้สยีตงัค์ปีละ 119 เหรยีญ หรอืจะ
ซือ้ขาดก็ 499 เหรยีญ https://roonlabs.com/
pricing.html บางท่านอาจจะบ่นแพงจงั แต่ๆๆ...

เค้าให้เรามีทดลองเล่นกันฟรีก่อนครับ 
สามารถใช้งานได้ 14 วัน ถ้าเล่นแล้วรู ้สึก
ไม่แตกต่างกับการใช้งานเล่นเพลงผ่านแอพ 
BluOS โดยตรง กไ็ม่ต้องจ่ายซือ้มาใช้ครบั ใช้แอพ                                                             
BluOS ก็ได้ครับสะดวกสบายกว่าเยอะ แถม  
สตรีมเพลงจากมิวสิคเซอร์วิสต่างๆได้เยอะ
สารพดัเลยครบั ทัง้ Tidal, Qobuz, Spoyify, 
Deezer, Tunin และสารพดัไม่หวาดไม่ไหว ส่วน
ใครอยากจะเล่นคอมฯต่อสตรีมผ่าน BluOS 
ฉบับหน้าผมจะมาอธิบายละเอียดวิธีใช้งาน 
อธิบายกันเต็มหนึ่งคอลัมน์เลยครับ แล้วจะ
ทราบว่าท�าไม Roon ถงึกล้าตัง้ราคาซอฟท์แวร์ 
เค้าราคาแพงได้ใจจริงๆ แล้วพบกนัครบั

_/\_ กราบสวัสดี 
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In-HouseTest

เมื่อฉบับที่แล้ว ผมได้ท�ำกำรทดสอบล�ำโพง 
Acoustic Energy AE100 ไปด้วยควำม

ประทับใจ และก็ไม่ลังเลเลยที่จะแนะน�ำให้ใคร
ก็ตำมที่ก�ำลังมองหำล�ำโพงวำงห้ิงดีๆสักคู่ใน
รำคำต�่ำกว่ำหนึ่งหมื่นบำท ได้ทดลองฟังกัน

มำครำวนี ้ผมได้มโีอกำสฟังล�ำโพง Acous-
tic Energy หรือ AE ที่เพิ่งเข้ำมำใหม่อีกรุ่น                                                   
โดยเป็นรุ ่นที่ เขยิบขนำด งำนผลิต และ
คุณภำพโดยรวมขึ้นมำอีกระดับ โดยรำคำ
ขึ้นมำเป็นระดับเกือบสองหม่ืนบำทต่อคู่ ใน
รุ่น AE300 ซึ่งถูกออกแบบมำเป็นล�ำโพงที่          
ให้คุณภำพเสียงระดับที่จริงจังขึ้นมำอีกขั้น 

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

ส�ำหรบัประวตัคิวำมเป็นมำของล�ำโพงจำก 
อังกฤษยี่ห้อนี้นั้น ผมคงขออนุญำตไม่เล่ำซ�้ำ 
เพรำะว่ำเพิ่งเล่ำกันไปเมื่อครำวก่อนแล้ว เอำ
เป็นว่ำล�ำโพงแบรนด์นี้นั้น ผมมองว่ำมีแวว
ดีเป็นอันมำก 

AE300 เป็นล�ำโพงวำงบนขำตั้งหรือวำง
หิ้งนั้นเอง (แต่หำกอยำกให้เสียงดีๆก็ควรวำง
บนขำต้ัง) แรกแกะกล่องออกมำนั้น ก็เห็นว่ำ
มีขนำดที่ใหญ่กว่ำ AE100 ที่เพิ่งทดสอบไป     
พอประมำณ ท้ังขนำดภำยนอก ปริมำตรตู ้
ด้วยว่ำขยำยขนำดวูฟเฟอร์มำเป็น 130 มิลลิ-
เมตร หรือรำวๆ 5 นิ้วครึ่ง วูฟเฟอร์ตัวนี้เป็น

ดีไซน์คนละแบบกับ AE100 อย่ำงส้ินเชิงนะ
ครับ โดยใช้กรวยวูฟเฟอร์แบบใหม่ ท�ำจำก
เซรำมคิ/อะลมูเินยีม ประกบอดัเข้ำด้วยกนัแบบ
แซนวชิ ทีแ่หวกแนวกว่ำคนอืน่ทีเ่หน็มำ คอื ตวั
โคนนั้นมีควำมตื้นมำก แต่ไปลึกที่ช่วงชักของ
กระบอกสูบวอยซ์คอยล์แทน ผมเข้ำใจว่ำดไีซน์ 
กรวยตื้นนั้น จะช่วยให้กำรกระจำยเสียงย่ำน
มดิ-เบสส์ ท�ำได้กว้ำงขวำงมำกยิง่ขึน้ ในขณะที่                                               
เบสส์ลึกๆนั้นไปอำศัยช่วงชักที่ลึกเป็นพิเศษ
ของวอยซ์คอยล์ในกำรปั๊มเบสส์ออกมำนั่นเอง

ทวีทเตอร์เป็นแบบใหม่เช่นกัน เป็นโดม
ท�ำจำกอะลูมิเนียมขนำด 28 มิลลิเมตร หรือ
รำวๆ 1 นิ้ว ออกแบบให้มีมุมกระจำยเสียง
กว้ำงขวำงเป็นพิเศษ ด้วย Wide Dispersion 
Technology Waveguides จำกกำรที่รอบๆ
ตวัทวทีเตอร์จะมลีกัษณะผำยออกคล้ำยๆกึง่ๆ
ปำกแตรกึง่ๆกรวย หรอืจะเรยีกว่ำ ฮอร์นแบบ
ตื้นๆก็คงไม่ผิด ลักษณะแบบนี้ เห็นแล้วก็เดำ
ได้เลยว่ำ ช่วยในกำรกระจำยเสยีงของทวทีเตอร์
ให้กว้ำงขวำงหลุดออกจำกกำรสะท้อนกับพืน้ผวิ
ด้ำนหน้ำของตู้ล�ำโพง ท�ำให้กำรกระจำยเสียง
แหลมเป็นอิสระกว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้นนั่นเอง

ออกแบบเป็นล�ำโพงตู้เปิด เบสส์ออกทำง
ด้ำนหลัง ท่อเบสส์ออกแบบเป็นปำกเหล่ียม 
สไตล์ Slot เอกลกัษณ์ของล�ำโพง AE ซึง่พสิจูน์ 
มำแล้วก่อนหน้ำนีกั้บรุน่ AE100 ว่ำท�ำเบสส์ได้ 
สะอำดและลึกเกินตัวมำก 

ตวัตูข้นำดย่อมๆใหญ่กว่ำ AE100 แต่ไม่ได้ 
ใหญ่กว่ำล�ำโพงวำงห้ิงระดับรำคำนี้ทั่วไปครับ 
วำงบนขำตั้ง 24 นิ้วก�ำลังเหมำะ ตู้ท�ำแบบ   
ไฮ กรอสส์ สีด�ำเงำสวยงำมมำก ขั้วต่อด้ำน
หลังเป็นไบน์ดิง-โพสท์ ควำมไวระบุไว้ 86 ดีบี  
อมิพแีดนซ์ 6 โอห์ม แนะน�ำแอมป์สงูสดุ 100 วตัต์  
ตอบสนองควำมถี ่45-30,000 เฮทิซ์เลยทเีดยีว

เสียง

ผมเลือกทดสอบ AE300 ในเงื่อนไขเดียว
กับที่เคยทดสอบ NHT C-1 คือผมสงสัยอย่ำง
นงึ คอื  AE300 เป็นล�ำโพงตูเ้ปิด แต่ระบคุวำมไว                                                           
ที ่86 ดบี ีซึง่จะว่ำกนัจรงิๆคอื ค่อนข้ำงต�ำ่ ผม
จึงทดสอบแบบผิดกฎแบบจับผิด ด้วยกำรน�ำ
เอำมำขับกับแอมป์หลอดก�ำลังขับแค่ 10 วัตต์ 
ต่อข้ำง นี่คือบททดสอบแรก ว่ำจริงๆแล้ว มัน
เป็นล�ำโพงที่กินวัตต์หรือเปล่ำ?
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ลึกก็ท�ำได้ดีมำก เป็นล�ำโพงรำคำเกือบสอง
หมื่นบำทที่ให้เวทีเสียงได้ดีมำก จะว่ำให้เสียง
เป็นสำม-มิติ ก็คงไม่ผิด ด้ำนลึกถอยลงไปได้ดี
งำม สร้ำงควำมสมจริงในกำรฟัง จะเรียกว่ำ
เป็นล�ำโพงล่องหนได้ก็คงไม่ผิดครับ

สรุป

Acoustic Energy AE300 เป็นล�ำโพงที่
หำกจะหำค�ำสรุปมำ ก็คงต้องบอกว่ำ 

1. เป็นล�ำโพงที่เล่นง่ำย ขับง่ำย ไม่เลือก
แอมป์ (อย่ำกลัวสเปค 86 ดีบี) 

2. จัดวำงง่ำยไม่เรื่องมำก เซ็ทกันเพียงไม่
นำนเสียงก็ลงตัว

3. เสยีงฟังสบำย แต่กลบัเอำจรงิเอำจงัใน
แง่ของมิติ เวทีเสียง ที่ดีเกินรำคำ

4. ทุม้ด ีกลำงนุม่สะอำด แหลมใสกระจ่ำง 
จังหวะจะโคนดี ครบเครื่อง 

5. ฟังเพลงได้หลำกหลำย ตัง้แต่เพลงร้อง
เบำๆ แจสส์ พอ็พ รอ็คแบบไทยๆ สบำยมำกๆ

6. สวยงำมดดูมีำก หน้ำกำกเป็นแบบแม่เหลก็                                                                                
ดูด เก๋ไก๋

7. รำคำไม่สูงเลยเมื่อเทียบกับคุณภำพ
เสียงที่ได้ยิน

Matching

1. ลองหำแอมป์เบสส์อิม่นุม่ หลำยคนบอก
ว่ำ NAD Classic Series ใหม่นี่แหละเวิร์คนัก 
โดยเฉพำะ C 338 นีเ่ข้ำกนัดมีำกๆ เบสส์หนกั
เป็นลูกๆ ฟังไพเรำะมำก เป็นคู่ขวัญกันเลย

2. ลองหำสำยล�ำโพงเสียงอิ่มปลำยแหลม
เนียนๆมำผสมครับ

3. หำกอยำกได้มิติ เวทีเสียงที่ดี วำงห่ำง
ฝำออกมำหน่อย ขำตัง้ดีๆ  มัน่คง มำเสรมิกจ็ะ
เยีย่มไปอกี แต่หำกใครจะวำงห้ิงก็ไม่ว่ำกัน อยำก
ได้เบสส์เยอะก็วำงเข้ำฝำหน่อยครับ เวทีด้ำน
ลึกอำจจะหำยไปหน่อยแต่ได้ควำมหนักแน่น                                                          
กลมกล่อมครบเครื่องของเบสส์มำแทน

4. ใช้งำนได้ทัง้ดหูนงัฟังเพลงแน่นอน กำร
โยนเสียง ควำมกว้ำง เอำมำท�ำเป็นล�ำโพงคู่
หน้ำสบำยๆ แต่หำกจะเอำเบสส์ สั่นห้องคง
ต้องเสริมสับ-วูฟเฟอร์เข้ำไปหน่อยครับ

สุดท้ำยคงต้องบอกว่ำ นี่เป็นล�ำโพงที่ให้ 
เสยีงทีน่่ำฟังมำกคูห่นึง่ในรำคำนี ้ผมแนะน�ำให้ 
ไปทดลองฟังกนัได้เลย รบัรองว่ำในรำคำขนำด
นี้ มีค�ำเดียวที่สรุปได้ คือ “คุ้มค่ำน่ำเล่น” ครับ 

ใช้ Bluesound NODE (Gen 1) ฟังทั้งจำก
ไฟล์ Hi-res และ MQA จำก Tidal ก็บอกได้
ว่ำล�ำโพงคูน่ีน้ัน้ ไม่ปฏิเสธแหล่งโพรแกรมครบั 
ได้ทั้งอะนำล็อกและดิจิทัล ด้วยสไตล์เสียงที่ฟัง
ง่ำย เป็นมิตรกบัดนตรทีีห่ลำกหลำย แนวเสยีง         
ออกไปทำงล�ำโพงอังกฤษแท้ๆ คือ เบสส์อิ่ม 
นุ่ม หนัก กลำงอบอุ่นนุ่มนวล และแหลมใส
สะอำดก�ำลังพอดี (หลำยคนบอกว่ำ AE คือ
ล�ำโพงท่ีให้เสยีงอยูต่รงกลำงระหว่ำง PSB และ 
NHT ผมกว่็ำเช่นนัน้) เบสส์นัน้หนกัและทิง้ตวั
ลงพ้ืนอย่ำงน่ำแปลกใจ มีรำยงำนเข้ำมำบอก
ว่ำ เอำ NAD C 338 ตัวเล็กขับเบสส์ออกมำ
เป็นลูกๆน่ำทึ่งมำกๆ ก็อยำกให้ไปลองฟังกัน
ครับ ซึ่งกับซิสเต็มผมนั้น เบสส์ดีมำกๆ ผมว่ำ                                             
เวร์ิคนะครบั ท่อเบสส์แบบทรงเหล่ียม มนัท�ำให้ 
พืน้ท่ีหน้ำตดัของกำรกระจำยเสยีงทุม้ออกทำง
ด้ำนหลังได้ดีมำก เสียงลมไม่กวนด้วย เบสส์มี
บุคลิกของล�ำโพงตู้ปิดอยู่พอควรทีเดียว

เสยีงกลำงมีควำมเนยีน ผมทดสอบส่วนตรง
นีก้บัเพลงร้อง เสยีงเปียนโน เสยีงแซก็โซโฟน                                                      
(เยอะมำกครับ สมัยนี้พอฟังกับ Tidal แล้ว 
แทบจ�ำไม่ได้แล้วฟังเพลงอะไรบ้ำง) เฉล่ียๆ
แนวเสียงกลำงออกมำที่ชอบมำกอันดับหนึ่ง 
คือ สเกลเสียงใหญ่เกินตัวมำก ไม่แพ้ล�ำโพงคู่
ใหญ่ๆที่ต้ังอยู่ก่อนเลย เสียงร้องเอำแบบเต็ม
ฝำห้องนี ้ต้องไปหำ Dean Martin ชดุ “Dream 
with Dean” มำฟังเลยครบั แทรค็แรก I’m Con-
fessin’ นีล่ะครบั เสยีงร้องใหญ่ ชดัเตม็ฝำเตม็
ห้อง ฟังกลำงคืนนี่มีกลัวผีกันบ้ำงแหละ ร้อง
ริมฝีปำก เสียงกลืนน�้ำลำย เสียงทอดถอนใจ                                                        
สุดๆเลยชุดนี้ แค่แทร็คนี้แทร็คเดียวก็บ่งบอก
บุคลิกเสียงกลำงของ AE300 ได้ดีมำกครับ 
เป็นเสียงกลำงที่เป็นธรรมชำติได้ดีมำก ไม่งั้น
ผมไม่สำมำรถฟังมนัได้นำนวันละหลำยชั่วโมง
หรอกครับ

เสียงแหลมมีควำมสดใสสะอำด เป็น
ประกำยดี ปลำยแหลมออกจะเรียวเล็กไปนิด
เดียว ผมว่ำตรงนี้หำสำยล�ำโพงที่ให้ปลำย
แหลมนุ่มนวลมำชดเชยกัน ก็โอเคแล้วละครับ 
กำรผำยปำกแตรขอบๆทวีทเตอร์นั้น ช่วยให้ 
เสียงแหลมกว้ำงขวำง และหลุดตู้ได้ดีมำกๆ 
แถมท�ำงำนประสำนกับมิด-วูฟเฟอร์ ได้เป็น
เน้ือเดียวกันดี ตรงนี้เลยท�ำให้มิติกว้ำง และ
หลุดลอยออกไปอย่ำงที่เล่ำมำก่อนน่ะครับ 

มิติมีควำมชัดเจน เวทีเสียงนอกจำกจะ
กว้ำงขวำงหลดุตูด้แีล้ว ตรงกลำงกช็ดั นิง่ ด้ำน

ค�ำตอบคือ “ไม่” ครับ
แอมป์หลอด 10 วตัต์ ขับล�ำโพงคูน้ี่สบำย เๆลย
ด้วยกำรเร่งโวลูมเพิ่มขึ้นมำอีกรำวๆ 25 

เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับล�ำโพงควำมไว 95 
ดีบี ก่อนหน้ำนี้ก็บอกได้แล้วว่ำนี่เป็นระดับ
โวลูมปกติส�ำหรับล�ำโพงทั่วๆไป (ก็คู่เดิมมันไว
เว่อร์ครับ) แต่ที่ส�ำคัญ คือระดับควำมดังเสียง 
ควำมอิม่เอบิของเสยีง เนือ้เสยีงควำมสะอำดที่
ได้จำกกำรใช้แอมป์ 10 วตัต์ ขับนัน้ มันบ่งบอก
ออกมำว่ำ เพยีงพอและเหลอืเฟือทีจ่ะคลมุห้อง
ขนำดกลำงๆได้อย่ำงสบำยๆเพียงคู่เดียวเลย

จุดเด่นแรกที่สัมผัสได้ในทันที คือ มิติและ
เวทเีสยีงจำกล�ำโพงคูน่ีน้ัน้ ต้องชมเปำะเลยว่ำ
เยี่ยมมำก ยิ่งเมื่อคิดค�ำนวณรำคำซื้อกันแล้ว 
คงต้องบอกว่ำไม่อยำกจะเชื่อว่ำมำจำกล�ำโพง
รำคำแค่นี ้ด้วยเวทเีสยีงทีก่ว้ำงมำก กว้ำงขวำง
ให้เสียงหลุดตู้ออกไปทำงขอบข้ำงของล�ำโพง
แต่ละข้ำงได้อย่ำงยอดเยี่ยม หลุดลอยออกไป
เป็นอิสระแบบไม่ค่อยเคยเห็นล�ำโพงรำคำไม่
แพงท�ำกันได้แบบง่ำยๆเช่นนี้ ตอนเริ่มต้น
เบร์ินฯ ผมเล่นกนัง่ำยๆด้วยกำรต่อเครือ่งเล่น
เกมส์ PS4 เล่นเกมส์ Grand Tourismo Sport 
เป็นเกมส์แข่งรถ เสียงรถแข่งที่วิ่งฉวัดเฉวียน
จำกซ้ำยไปขวำ ขวำไปซ้ำยนัน้ กว้ำงขวำงมำกๆ 
เวลำรถวิ้วเฟี้ยวไปทำงซ้ำย เสียงนั้นตำมจอไป
แบบแม่นย�ำ แล้วก็หลุดขอบล�ำโพงซ้ำยออก
ไปทำงผนังห้องด้ำนซ้ำยแบบหลุดตู้แบบน่ำ
ทึ่งมำก (เช่นเดียวกันเมื่อรถวิ่งไปทำงขวำ) 
มันสร้ำงควำมสนุกในกำรเล่นเกมส์ได้ดีจริงๆ 
ควำมกว้ำง กำรต่อเนื่องของมิติเสียงเยี่ยม 
จนผมบอกกับตัวเองว่ำ แค่นี้ก็พอแล้ว ไม่ต้อง
ต่อเซอร์รำวน์ดก็ได้เสียงยังกับเซอร์รำวน์ดก็
ว่ำได้ เสียงเครื่องยนต์รถแต่ละคัน สำมำรถ   
จ�ำแนกควำมแตกต่ำงของเสียงออกมำได้ 
ชัดเจนดั่งผู้ออกแบบเกมส์ต้องกำร เคร่ืองสูบ 
V ใหญ่ๆ เป็นสูบ V เครื่องสูบเรียงก็สูบเรียง 
เครื่องเทอร์โบ เครื่อง NA แยกแยะชัดเจน 
รำยละเอยีด ควำมกว้ำง ควำมแม่นย�ำของเสยีง
ที่ตรงกับภำพ เล่นและฟังอยู่เป็นสัปดำห์ บอก
ได้ค�ำเดียวว่ำล�ำโพงนี้ เอำไปดูหนังได้ดีเยี่ยม
เลยล่ะคุณ จะดูกันแค่สองแชนเนลก็ได้ เพรำะ
เสียงเขำกว้ำงและโอบล้อมดีจริงๆ

หลังจำกรอพ้นเบิร์นแล้ว ก็มำเล่นกับ
กำรฟังเพลง ผมเลือกฟังทั้งทำงฝั่งอะนำล็อก
จำกเครื่องเล่นแผ่นเสียง NAD C 556 ติด
หัวเข็ม Denon DL103R กับฝั่งดิจิทัล ผม                
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เมื่อไรก็ตามที่ผมได้ยินเสียงพร�่าบ่นเกี่ยวกับ           
เคร่ืองเสียง Hi-End ว่ามักจะมีราคาแพง 

ส�าหรับผมแล้วก็มักจะนึกได ้เพียงค�าตอบ
เดียว ว่า...ก็ NAD ไงเล่า แม้บางทีน้ันอาจจะ
ไม่ใช่ค�าพูดที่แท้จริงก็เป็นได้ แต่มันก็ดูเป็นค�า                                          
โต้แย้งที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพทีเดียว ใน
การที่จะบอกให้รู้ว่าการเล่นเครื่องเสียงหาใช่
เรื่องที่จะต้องลงทุนมากๆเสมอไป เพราะนับ
ตั้งแต่ก ่อตั้งมา NAD Electronics ได้ให้                                       
ความส�าคัญกับการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ให้ 
คุณภาพเสียงที่ดีภายใต้ราคาที่สมเหตุ สมผล 
มาอย่างต่อเนื่อง 

N A D  C  3 6 8
H y b r i d  D i g i t a l  D A C / A m p l i f i e r
C l a s s i c  S o u n d ,  2 1 s t  C e n t u r y  C a p a b i l i t i e s
จาก The Absolute Sound

โดย Vade Forrester/ January, 2018

■■ แปลโดย พิพัฒน์

และกับพัฒนาการล่าสุด คือ NAD C 
368 Amplifier/DAC เครื่องนี้ก็ออกมาตอกย�้า
ประเพณีปฏิบัติของค่ายเครื่องเสียงรายนี้ได้ 
เป็นอย่างดีอีกครั้ง

ซึ่งกับราคาที่มันเสนอนี้ พบว่ามันมีคู่แข่ง
อยู่สองตัวที่เป็นเครื่องประเภทเดียวกัน และ
ผมได้เคยทดสอบมาแล้วทั้งคู่ นั่นคือ Rotel 
A14 (ที่มีราคาแพงกว่าถึง US$400.-) กับ                                                        
Yamaha A-S801 (ซึ่งมีราคาพอๆกัน) และ
แม ้ว ่ากับราคาค ่าตัวของมันที่  US$899 
อาจจะไม่ใช่ราคาที่เหมาะสมนักส�าหรับใคร
หลายๆคน แต่ด้วยราคาเพียงแค่นี้, มันกลับ

ให้ประสิทธิภาพและมากความสามารถในการ
ท�างานให้แก่คุณมากกว่ามากเลยทีเพียว

แล้วมีอะไรบ้างล่ะ กับความเป็น Hybrid 
Digital DAC/Amplifier ในความหมายของ NAD 
ค�าตอบก็คือมันเป็นอินติเกรตเตด แอมป์ ที่                                                                           
ได้ผนวกความเป็นเครือ่งอะนาล็อกและดจิิทลั ที่
มพีร้อมทัง้อนิพทุ/เอาท์พทุเข้าไว้ด้วยกนัในหนึง่
เดยีว ด้วยการเป็นแอมปลไิฟเออร์แบบบรูณา
การทีม่าพร้อม DAC ซึง่ท�างานได้ถงึระดบั 192 
กโิลเฮทิซ์/24 บทิ ในตวัเหมอืนแอมป์รุน่ใหม่ๆ
ทีเ่ป็นส่วนใหญ่ของตลาดเวลานี ้ โดย NAD C 
368 ให้ก�าลังขับ 80 วัตต์/แชนเนล รองรับ
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ระบบไร้สายผ่าน Bluetooth AptX และมีภาค             
โฟโน อินพุท รองรับการเล่นหัวเข็ม MM: 
Moving Magnet มีอะนาล็อก อินพุท แบบ 
Unbalanced และมภีาค Headphones Amp 
แยกต่างหาก มดีจิทิลั อนิพทุ ให้สีช่ดุแบ่งเป็น 
Coaxial และ Optical อย่างละสองชดุ และแม้ว่า
มนัจะไม่ม ีUSB Port ให้เหมอืนกบัแอมป์อืน่ๆ
ประเภทเดยีวกัน แต่ผมกลับมองว่ามันเป็นความ
ชาญฉลาดของทมีออดโิอ เอน็จเินยีร์ ในการน�า
หลกั MDC: Modular Design Construction                                                                   
มาใช้ในการออกแบบเครื่อง เพราะมันท�าให้ 
สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตได้ 
แบบไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เหมือนคู่แข่ง ที่
แม้ปัจจุบันเครื่องในตลาดสามารถรองรับไฟล์
เสียงคุณภาพสูงอย่าง DXD, DSD ผ่านพอร์ท 
USB ได้ แต่ก็ไม่มีเครื่องไหนเลยที่สามารถ  
รองรบัไฟล์ฟอร์แมท็ใหม่ๆทีม่คีณุภาพสงูมากๆ
อย่าง MQA ได้เลย

ในขณะที่หากคุณเพิ่ม BluOS Module 
เข้าไปใน NAD C 368 คุณก็จะสามารถเล่น
ไฟล์ MQA ได้สบายๆ และในอนาคตหากจะ
มีดิจิทัล เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่ให้คุณภาพดี
กว่านี้อีก คุณก็เพียงแค่เปลี่ยนโมดูลโดยที่ไม่
ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แต่อย่างใดดังท่ีได้กล่าว
ข้างต้นนั่นเอง

แต่ไหนแต่ไรมาแอมป์ของ NAD มักจะ
บอกก�าลังขับแบบ RMS ด้วยตัวเลขที่ค่อนข้าง
เจียมเนื้อเจียมตัว ทว่าในการท�างานจริงแล้ว
มันสามารถให้พลังเสียงอันทรงประสิทธิภาพ
มากกว่าตัวเลขที่บอกเอาไว้ในสเปคมากนัก 
เช่นกันกับแอมป์ C 368 เครื่องนี้ที่บอกก�าลัง
ขับเอาไว้เพียง 80 วัตต์/ข้าง, ทั้งที่ 4 โอห์ม 

และ 8 โอห์ม แต่ในการท�างานที่เป็นแบบ 
Class-D Amp ของมันนั้น สามารถรังสรรค์
พลังเสียงแบบ IHF Dynamic Power ออกมา
ได้ถึง 240 วัตต์, ที่ 4 โอห์ม หรือเปรียบได้กับ 
145 วัตต์, ที่ 8 โอห์มนั่นเทียว

กึ่งกลางแผงหน้าปัดของเครื่องมีช ่อง
ดสิเพลย์ทีแ่สดงสถานะต่างๆด้วยตวัเลขและตวั
อักษร หลากสีสันท่ีให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน 
แม้จะอยูค่นละฟากห้องกต็าม รโีมท คอนโทรล
ที่ให้มาก็ให้ใช้ควบคุมการท�างานเครื่องต่างๆ
ของ NAD ได้อย่างหลากหลาย มิใช่เฉพาะแต่
แอมป์เท่านั้น หากยังใช้ควบคุมจูนเนอร์และ
เคร่ืองเล่นซีดีได้อีกด้วย ซึ่งนั้นมันช่วยให้คุณ
ไม่ต้องเป็นภาระกับการมีรีโมท คอนโทรล 
หลายๆตัวให้ต้องยุ่งยากและสับสน 

โครงสร้างตัวถังเครื่องที่มีสีสันอันเป็น
เอกลักษณ์นั้นมีขนาดก�าลังดีแบบ Mid-Size 
ทีแ่ผงหน้าปัดเครือ่งนอกจากมจีอดสิเพลย์แล้ว 
ด้านขวามือมีปุ่ม Volume Control แบบลูกบิด 
ทีใ่ห้การเร่ง/ลดระดบัความดงัเสียงสเตพ็ละ 1/2 
ดีบี โดยมีค่าเริ่มต้นอยู่ที่ -20 ดีบี ระหว่างแผง
หน้าปัดกับลูกบิดโวลูม คอนโทรล มีปุ่มเล็กๆ
สองปุ่มส�าหรับเลือกอะนาล็อก อินพุท และ
ดิจิทัล อินพุท ซึ่งมันออกจะง่ายและสะดวก
กว่าหากคุณเลือกอินพุทต่างๆผ่านทางรีโมท 
คอนโทรล ส่วนลูกบิดขนาดใหญ่ทางด้านซ้าย
มือของแผงหน้าปัดนั้น คือ Channel Control 
แบบ Jog Dial โดยระหว่างลูกบิดควบคุมกับ
แผงหน้าปัดนัน้ มช่ีองเสยีบเฮดโฟนขนาดแจค็ 
มาตรฐาน 1/4 นิ้ว

ที่แผงด้านหลังของเครื่องนั้นจัดวางช่อง
เสยีบต่อต่างๆด้วยรปูแบบเหมอืนเครือ่งทัว่ไป 

ประกอบไปด้วย Optical In และ Coaxial In 
อย่างละสองชุด, Line In แบบ RCA สอง
ชุด, Phono In, Pre-Out/Sun-Woofer Out, 
RS-232 Port, IR In/Out, Trigger In/Out 
นอกจากนั้นก็มีช่องเสียบเสาอากาศส�าหรับ                     
ใช้รับสัญญาณบลูทูธ ซึ่งเป็นแบบถอดแยกได้  
ขั้วต่อให้ใช้งานกับล�าโพงได้สองคู่ และขั้วเสียบ
สายเอซีที่เป็นแบบถอดแยกได้ตามมาตรฐาน 
IEC สวิทช์ Power เปิด/ปิดเครื่อง

และมี MDC Slot ให้สองชุด ส�าหรับเพิ่ม
โมดูลต่างๆตามความต้องการใช้งานได้หลาก
หลายยิ่งขึ้น

NAD C 368
กับการเซ็ท-อัพ และใช้งาน

แม้ NAD จะระบุว่า C 368 ไม่จ�าเป็นต้อง
เบอร์น-อนิแต่อย่างใด เนือ่งเพราะการท�างาน
ของมันนั้นไม่ก่อให้เกิดความร้อนในตัวเครื่อง 
แต่เนื่องเพราะล�าโพง KEF Q700 ที่ผมเพิ่ง
ได้มา มันจ�าเป็นต้องผ่านกระบวนการนี้ ผมก็
เลยจับให้มันทั้งคู่ให้เริ่มต้นท�างานไปพร้อมๆ
กัน แบบเบอร์น-อินร่วมกันไปในที โดยเปิด
อยู่ในห้องฟังที่เปรียบเสมือนห้องท�างานของ
ผมไปด้วยในตัว

KEF Q700 ซึ่งเป็นล�าโพงแบบตั้งพื้นนั้น 
ใช้ชุดตัวขับเสียงมิดเรนจ์/ทวีทเตอร์ที่เป็นแบบ 
Uni-Q Concentric ซึ่งมีขนาด 6-1/2 นิ้ว 
ท�างานร่วมกบัวฟูเฟอร์ ขนาด 6-1/2 นิว้ และมี
แผง Bass Radiator ขนาด 6-1/2 นิว้ อกีสองตวั

นับจากที่การเล่นเพลงของผมในทุกวัน
นี้เป็นไปแบบสตรีมมิงจากไฟล์เพลงความ
ละเอียดสูงแบบ Hi-res Music File ชุดเครื่อง
เล่นของผมที่ใช้เป็น Digital Playback กับ
ไฟล์เพลงเหล่านั้นที่ผมได้เก็บเอาไว้ใน NAS: 
Network Attached Storage ก็คือ Oppo 
Digital Sonica DAC ซึ่งได้ตั้งค่าเอาไว้ให้เล่น
ได้สูงสุดทีร่ะดบั 192/24 และที ่DSD64 ส�าหรบั              
การใช้งาน NAD C 368 ผมให้มันรับข้อมูล
สญัญาณจากเครือ่งเล่นซดี ีAudiolab 8000CD 
โดยให้มันท�าหน้าที่เป็น Transporter ในการ
ส่งสัญญาณข้อมูลออกไปจากดิจิทัล เอาท์ เข้า
สู่พอร์ท SPIF In ของ C 368

ในการลองเล่นครั้งนี้ผมได้เพิ่ม MDC 
BluOS Module เข้ามาด้วย และได้ดาวน์โหลด 
BluOS App เข้ามาไว้ทัง้ใน iPhone และ iPad 
ของผมพร้อมสรรพ ซึ่งแม้ว่าจะสะดวกกับการ
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รับรู้กันดีอยู่แล้วนั่นเอง
ฟังเสียงร้องของ Shelby Lynne จาก 

อัลบัม Just A Little Lovin ของ Acoustic 
Sounds DSD64 ที่บันทึกเสียงอันแผ่วเบา
ออกมาได้อย่างสวยงาม น่าฟัง และมักจะ
ต้องการระดับความดังเสียงที่เพิ่มมากขึ้นกว่า
แผ่นอื่นๆที่มี ซึ่งกับ C 368 เอง ผมก็ต้องเร่ง
ระดับความดังเสียงเพิ่มขึ้นไปอีก 4 ดีบี เพื่อจะ
ได้ยินเสียงจากอัลบัมนี้ในระดับการฟังปกติที่
คุ้นชินของผม แต่เมื่อไปถึงจุดที่ว่านั้น ผมให้ 
รูส้กึประหลาดใจมากกบัเสยีงเบสส์อนัมหาศาล
ที่มันรังสรรค์ออกมาให้ได้สัมผัส เพราะอัลบัม
นี้ให้เสียงเบสส์ออกมาเปี่ยมไปด้วยพลังอย่าง
ยิ่ง และ C 368 ก็สามารถท�าให้ล�าโพง KEF ที่
ปกตค่ิอนข้างเจยีมเนือ้เจยีมตวั เปล่งพลงัเสยีง                                          
ออกมาได้อย่างน่าฟัง รวมทั้งยังสามารถ
ควบคุมเสียงย่านมิดเบสส์เอาไว้ได้เป็นอย่างดี
อีกด้วย เนื้อเสียงของ Lynne ที่เปล่งออกมา
นั้นให้ออกมาได้อย่างสมจริง เสียงของกลุ่ม   
เพอร์คัสชันให้ออกมาได้อย่างรวดเร็ว มีการ
เกิดขึ้นและจางหายในฉับพลันอย่างสมจริง 
เป็นน�้าเสียงที่สนุกสนาน น่าฟัง อุดมไปด้วย
ความบันเทิงอย่างยิ่งยวด แม้ว่าภาค DAC 
ของ C 368 จะไม่สามารถรองรับ DSD ก็ตาม 
แต่มันก็สามารถท�างานร่วมกับภาคที่ว่านี้ใน 
Oppo Sonica ได้เป็นอย่างดี

จากนั้นผมก็ได้ลองเล่นแผ่นที่พรรคพวก
กอ็ปปีย์มาให้จากคตีนพินธ์ Lincolnshire Posy 
งานมาร์ชิง แบนด์ ของ Percy Grainger ซึ่ง
บรรเลงโดยวง Dallas Wind Symphony ภาย
ใต้การควบคุมของ Jerry Junkin ที่บันทึกอยู่
ในแผ่นซีดีของ Reference Records (RR-
117) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการบันทึกแผ่น
ทกุรปูแบบของ RR มคีวามโดดเด่นด้าน Bass 
Drum เสมอด้วยต�านานของวงการอันเป็นที่
ยอมรับกันว่ายอดเยี่ยมอย่างยิ่งในการบันทึก
เชิงนี้ คือ Telarc ด้วยสามารถให้พลังของ
เสยีงในย่านความถีต่�า่ๆออกมาได้อย่างยิง่ใหญ่
ใกล้ๆกบัระดบัเดยีวกบัทีส่บั-วฟูเฟอร์ให้ออกมา                                       
ได้นั่นเทียว เหมือนกับได้ย้อนกลับไปอยู่ใน
วงดนตรีที่เมื่อก่อนผมได้ร่วมบรรเลงอยู่ด้วย 
รับรู้ได้ถึงความบริสุทธิ์ของท่วงท�านอง และ
ความถูกต้องของเสียงดนตรี ที่ C 368 ให้ 
ออกมา เช่นเดียวกับความยอดเยี่ยมทางด้าน
ไดนามิค เพาเวอร์ ที่มันมีอยู ่ในตัว โดยไม่
ได้รู้สึกขึ้งเครียดในน�้าเสียงที่ได้ยินนั้นแม้แต่

ใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมการท�างานผ่าน
แอพพลิเคชัน แต่การใช้งานผ่านแท็บเล็ตดูจะ
สะดวก และคล่องตัวกว่า ด้วยการที่มันมีพื้นที่
หรือหน้าจอในการให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ 
มากกว่า และเห็นได้ชัดเจนกว่านั่นเอง

เสียง

NAD C 368 ให้การท�างานขับล�าโพง 
KEF ออกมาได้อย่างราบรื่น ให้น�้าเสียงที่มี
ความกลมกลืน สละสลวย ด้วยภาพรวมของ
คณุภาพเสยีงทีนุ่ม่หวาน ชวนฟัง ทางด้านเวที
เสียงมีความมั่นคง ชัดเจนดี แม้มีบางครั้ง
อาจจะฟังได ้ว่าต�าแหน่งแห่งหนบนเวทีเสียง
มันเหลื่อมไปบ้าง เมื่อเทียบกับที่ได้เคยฟัง
มาจากซิสเต็มที่มีราคาแพงกว่านี้มากๆจาก
ที่ได้เล่นไฟล์ AIFF ที่ได้ริปมาจากอัลบัมของ 
Delos CD (DE 3137) Alan Hovhaness: 
Symphony No.22 “City of Light”/ Gerrard 
Schwarz conducted Seattle Symphony 
Orchestra ผมให้รู้สึกทึ่งอย่างน่าแปลกใจที่ C 
368 สามารถให้น�้าหนักเสียงออกมาได้อย่าง
หนักแน่นและมั่นคง รวมทั้งสามารถถ่ายทอด
ลีลาและจังหวะเสียงจากออร์เคสตราทั้งวงที่
สอดประสานกันออกมาได้อย่างอบอวล และ
โชคดทีีสุ่ม้เสยีงมนัให้ออกมาได้อย่างหนกัแน่น
นั้น อุดมไปด้วยความนุ่มนวลอย่างน่าฟัง หา

ใช่น�้าเสียงที่แข็งกระด้างแต่อย่างใด อีกทั้งยัง
แผ่กว้างออกมาอย่างเปี่ยมไปด้วยพลัง ขณะ
เดียวกันก็สังเกตได้ถึงบางสิ่งบางอย่างใน
กลุ่มเครื่องสาย ที่ C 368 ให้ออกมาได้อย่าง                                                  
น่าสนใจ จะเรียกว่าอะไรดีล่ะ, ความถูกต้อง 
เทีย่งตรงหรอื? ฟังๆดก็ูอาจจะใช่นะ หรอืว่าเป็น
น�า้เสยีงทีส่วยงามอย่างน่าฟังล่ะ? แน่นอน, จะ
บอกว่าเช่นนัน้-มันกใ็ช่อกีนัน่แหละ--

กลับมาลองเล่นแผ่นซีดีดูบ้าง ผมเลือก
อลับมั La Folia: Rodrigo Martinez 1490-1701                                                                 
จากการบรรเลงของ Jordi Savall และเพือ่นพ้อง                                                         
ร่วมวง ซึง่เป็นอลับมัของ AliaVox AVSA9805 
ทีแ่ม้ว่าเบสส์จาก KEF จะไม่สามารถทอดขยาย
ลงไปได้ลกึอย่างทีล่�าโพงชดุใหญ่กว่านีข้องผมที่
ประกอบไปด้วยสับ-วูฟเฟอร์, สองตัว สามารถ
ให้ออกมาได้ แต่ก็พบว่าบางสิ่งบางอย่างที่  
ขาดหายไปนั้น มันน้อยนิดมาก แต่สิ่งที่น่า
สงัเกตกค็อื C 368 สามารถถ่ายทอดระดบัของ                              
ไดนามิคที่มีการผันแปรตลอดเวลาออกมาได้      
อย่างต่อเนื่อง และด้วยความละเอียดลออ                                              
ที่แม่นย�ายิ่ง อีกทั้งยังให้น�้าเสียงของกลุ ่ม      
เพอร์คัสชันออกมาได้อย่างมีชีวิตชีวาและอุดม
ไปด้วยรายละเอียดอย่างวูบไหว ระยิบระยับ 
ซึง่เหล่านัน้บ่งบอกให้รูไ้ด้ถงึความสมบรูณ์แบบ
ทางด้านไดนมิค ที่ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ NAD 
ล้วนให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบอันเป็นที่

32



น้อย แม้จะที่ระดับความดังโครมครามก็ตาม 
เวทีเสียงให้ ออกมาได้อย่างมั่นคงและลึกมาก 
แม้ว่าบางครั้งอาจจะฟังได้ว่ามันขาดความ
แม่นย�าไปบ้างเมื่อเทียบกับหลายๆซิสเต็ม    
ราคาแพงๆทีผ่มเคยได้ฟังมา แต่กล่าวโดยรวม
แล้วที่ได้ยินมันก็ยงัยนืยนัความยอดเยีย่มด้าน
เวทเีสยีงท่ีแอมป์ เคร่ืองนีใ้ห้ออกมาอยูด่ ีและนี้
เป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสเสียงจากการเช่ือม
สัญญาณผ่านดิจิทัล เอาท์ จากเครื่องเล่นซีดี
ของ Audiolab มายังดิจิทัล อิน ของ C 368

NAD ได้พูดถึง BluOS Module เอา
ไว้ว่า-น้ี, คือองค์ประกอบอันเป็นนวัตกรรม
ส�าคัญที่ใครก็มิอาจปฏิเสธได้ มันจะเป็นสิ่ง
ท่ีมาปลดปล่อยเสียงดนตรีเพื่อให้คุณเข้าถึง
ได้ในทุกสิ่งที่เคยจินตนาการมาก่อนได้อย่าง
ไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าจะจากบริการสตรีมมิงใดๆ 
หรือแม้แต่ในคอลเล็คชันโปรดเดิมๆ ที่เป็น
ส่วนตัวของคุณก็ตาม เพราะด้วยเทคโนโลยี
ล่าสุดของเราน้ี จะช่วยให้คุณสามารถเข้า
ชิดใกล้ในรายละเอียดที่มีแทร็คโปรดต่างๆได้
อย่างแนบชิดกว่าเดิม ด้วยการควบคุมง่ายๆ
ผ่านแอพพลิเคชัน BluOS ที่เป็นหนึ่งใน
ระบบบริหารจัดการในการเข้าถึงเสียงดนตรีที่
ก้าวหน้าที่สุด ณ ปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถ
เชื่อมต่อและคุวบคุมอุปกรณ์อื่นๆภายในบ้าน
ที่ท�างานในระบบเดียวกันได้อย่างสะดวก ที่จะ
ส่งผลให้คณุได้รบัประสบการณ์ในการฟังเพลง
อย่างน่าทึ่ง ซึ่งทั้งหมดจากความก้าวหน้าทาง
ด้านเทคโนโลยขีองเราทีก้่าวล�า้ จะท�าให้คณุได้ 
สมัผสักบัประสบการณ์ฟังทีไ่ม่เหมอืนใครอย่าง
ที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน--

ยิง่ไปกว่านัน้ BluOS Module ยงัสามารถ
เปลี่ยนให้ C 368 กลายเป็นอุปกรณ์ส�าหรับ
การเล่นสื่อดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบได้อย่างน่าทึ่ง 
ซึง่เสมือนได้เพิม่เครือ่งเล่นสตรมีมงิลงในภาค 
DAC ที่สามารถรองรับไฟล์คุณภาพสูงอย่าง 
MQA ได้ โดยให้การท�างานได้ถงึความละเอยีด
อย่างน้อยกท็ีร่ะดบัอตัราการสุม่ความถีท่ี ่192 
กโิลเฮทิซ์ ด้วยการใช้ BluOS แอพพลเิคชนัที่
มีใน iPad หรอื iPhone กจ็ะช่วยให้การเลอืก
และเล่นเพลงผ่าน C 368 เป็นไปอย่างสะดวก 
และง่ายดาย หรอืจะให้ท�างานผ่านล�าโพงอย่าง 
Bluesound PULSE 2 ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
เดยีวกนั ในการควบคมุการท�างานของซสิเตม็
กไ็ด้ รวมทัง้ในการเล่นไฟล์ MQA ด้วย ซึง่ขณะที่                                                            
ก�าลังพิมพ์ต้นฉบับนี้, PULSE 2 ก�าลังเล่น
ไฟล์ MQA จากเพลง Snilla Patea (352.8/24 
MQA.FLAC จาก 2L Recording) ทีเ่กบ็ไว้ใน 
NAS โดยที่ปิดการใช้งาน C 368 และหาก            
คุณสงสัยว่า PULSE 2 สามารถรองรับไฟล์ 
ต้นฉบับ 352.8 กิโลเฮิทซ์ ได้อย่างไรแล้วล่ะ
ก้อ ต้องไม่ลืมนะว่า MQA นั้น มันสามารถ
จัดการให้ไฟล์มีความสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่                                               
ใช้งานด้วยได้เป็นอย่างด ีดงันัน้ในกรณนีี ้มนัจงึ                                               
สามารถจดัการให้ไฟล์กลายเป็น 176.4 กโิลเฮทิซ์  
ทีส่อดคล้องกบัการท�างานของ BluOS Module 

ได้อย่างลงตวั และนัน้คอืสิง่ที ่NAD เลอืกทีจ่ะ
ไม่รองรบัการเล่นกบัไฟล์  DSD ซึง่หากคณุเป็น
เหมอืนกบัผม ทีช่ืน่ชอบการเล่นไฟล์ทีเ่ข้ารหสั
ดงัว่ามา ก็ควรทีจ่ะหา DAC แบบภายนอกอกี
ตัวที่สามารถรองรับไฟล์พวกนั้นได้นั่นเอง

ล�าโพง Bluesound PULSE 2 สามารถ
ตั้งวางได้ทุกหนแห่งที่รัศมีท�าการของ Wi-Fi 
ไปถึง คุณจึงสามารถใช้งานมันโดยจะให้ผ่าน 
หรือไม่ผ่าน C 368 ก็ได้ หากคุณเลือกให้มัน
ท�างานร่วมกับ C 368 คุณก็สามารถเลือกเล่น
มนัจากแหล่งโพรแกรมไหนกไ็ด้ทีม่กีารเชือ่มต่อ
กับ C 368 เช่นฟังจากแผ่นไวนีลแบบไร้สาย, 
เจ๋งไหมเล่า อกีทัง้มนัยงัสามารถขยายการเล่น
ไปยงัพวกทีม่กีารเชือ่มต่อกนัผ่านสายได้อกีด้วย 
ผมพบว่าแอพ BluOS ออกจะมีลูกเล่นบาง
อย่างอยู่หน่อยๆ แต่นั้นไม่ใช่ปัญหา, เพราะ
พอได้ใช้งานไปสักระยะ ก็พบว่าสามารถใช้งาน
มันได้คล่องมากขึ้นและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเอง

หากคุณเป็นคนที่ชอบเล่นเฮดโฟน คุณ
อาจจะมีแอมป์ส�าหรับมันโดยเฉพาะก็เป็นได้  
แต่ผมใคร่บอกว่าช่องเสียบเฮดโฟนใน C 368 
นั้น มันออกจะเหมาะกับเฮดโฟนของ NAD 
เอง คือ VISO HP50 เอามากๆ เพราะจาก
ที่ผมสัมผัสนั้น เสียงที่มันให้ออกมาไม่ใช่แค่ 
Ok หรือว่าดีเท่านั้น หากต้องบอกว่าเสียงมัน
เยีย่มยอดเอามากๆ เพราะสามารถสมัผสัได้ถงึ
เบสส์ทีม่าเตม็ๆจากอลับมั La Folia: Rodrigo 
Martinez 1490-1701 รวมทัง้ยงัให้รบัรูไ้ด้ถงึการ
ผนัแปรทางด้านไดนามคิทีเ่ยีย่มมากๆอกีด้วย

ผมได้ถามเก่ียวกับภาคการท�างานของ
เฮดโฟนกับ Greg Stidsen ผู้อ�านวยการด้าน
เทคโนโลยีและการวางแผนผลิตภัณฑ์ของ 
Lenbrook International ซึ่งเขาได้บอกว่าภาค
การท�างานดังกล่าวมันใช้ Op-Amp แบบจ่าย
กระแสได้สูงถึงสี่ตัว ต่อขนานกันส�าหรับการ
ท�างานในแต่ละแชนเนล โดยที่ใช้นั้นเป็นของ 
CLC2059 ซึง่เป็นแบบทีม่คีวามเพีย้นต�า่มากๆ 
สามารถให้ก�าลงัขบัทีเ่อาท์พทุของภาคเฮดโฟน
ได้ถึง 700mW, ที่ 32 โอห์ม ซึ่งนั้นจึงไม่ใช่ 
เรื่องน่าแปลกใจเลยว่าท�าไมมันจึงสามารถให้ 
คุณภาพเสียงออกมาได้ดี 

แน่นอนว่าเฮดโฟน แอมป์ โดยเฉพาะ
หลายเครื่องๆสามารถให้ก�าลังขับได้มาก แต่
กลับมีอินติเกรตเตด แอมป์ น้อยกว่าน้อยนัก
ที่จะมีประสิทธิภาพการท�างานที่ภาคเฮดโฟน
ได้ถึงขนาดนี้
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หรือการเทียบเปรียบกัน

Yamaha A-S801 มีราคาค่าตัวพอๆกับ 
NAD C 368 และใช้การท�างานแบบทั่วๆไป 
คอืเป็นพวก Class-AB ทีใ่ห้ก�าลงัขบั 100 วตัต์/
แชนเนล โดยที่ภาค DAC นั้นสามารถรองรับ
ไฟล์  DXD และ DSD128 ได้ และหากต้องการ
เล่นบลทูธูด้วย กต้็องเพิม่อะแดพ็เตอร์ YBA-11 
อีกตัวด้วยราคา US$50.- และออกจะแตกต่าง
ไปจากแอมป์ยคุใหม่ทัง้หลาย ทีปุ่ม่ควบคมุการ
ท�างานต่างๆยงัเป็นลกูบดิแบบเดมิๆ แทนทีจ่ะ
เป็นแบบการตั้งค่าต่างๆผ่านเมนู, ซ่ึงดูๆไป
แล้วมันก็ออกจะดึงดูดผู้สูงวัย-อย่างผม, ได้ไม่
น้อยเหมือนกัน นอกจากนั้นแล้วมันยังให้เล่น
กับแผ่นเสียงได้ โดยรองรับหัวเข็มแบบ MM 
รวมทั้งยังมีภาคเฮดโฟน แอมป์ ในตัว และสิ่ง
ที่ส�าคัญเหนืออื่นใดก็คือมันให้น�้าเสียงออกมา
ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว

โดยทั่วไปแล้ว C 368 ให้น�้าเสียงที่เข้ม
ขรึมกว่า Yamaha เล็กน้อย แต่น้ันอาจจะ
เนื่องเพราะตัวล�าโพงก็เป็นได้ เพราะในการ
ลองเล่น Yamaha นั้นผมใช้ LS50 ซึ่งแม้มัน
จะเป็นล�าโพงของ KEF และใช้ตัวขับเสียงแบบ 
Uni-Q Driver ด้วยกันทั้งคู่ เสียงมันก็มีความ
แตกต่างกัน โดย LS50 ออกจะมีน�้าเสียงที่
กลมกลนื และมรีายละเอยีดมากกว่าหน่อย ใน
ขณะที่ Q700 มีวูฟเฟอร์เพิ่มเข้ามา รวมทั้งยัง
มีพาสสีฟว์ เรดิเอเตอร์ อีกถึงสองแผง ซึ่งนั้น
มนัจงึสามารถให้เบสส์ทีต่�า่ลกึและเป่ียมไปด้วย
พลังกว่า LS50 จะให้ออกมาได้ ซึ่งเบสส์ที่เพิ่ม
มากขึ้นนี้เองที่อาจท�าให้รู้สึกได้ว่าเสียงในย่าน
ความถี่สูงๆด้อยลงไป

แอมป์ทั้งคู ่นั้นให้เสียงออกมาฉ�่าหวาน
เข้าทีทีเดียว ไม่มีความกระด้างหรือให้รู ้สึก
หยาบกร้านแต่อย่างใด LS50 ออกจะขาดเบสส์ 
ลึกอยู่สักหน่อย ในขณะที่ Q700 ฟังได้ว่าให้ 
เบสส์ออกมามากกว่าจาก Just A Little Lovin 
และ Lincolnshire Posy และที่เบสส์ลึกอย่าง 
La Folia: Rodrigo Martinez 1490-1701 
แต่นัน้มนักเ็นือ่งมาจากต้นฉบบัการบนัทกึทีม่ี
เบสส์ลึกกว่าอยู่แล้ว เพราะมันลงไปถึงกลางๆ 
20 เฮิทซ์นั่นเทียว Yamaha ขับเสียงร้องของ 
Shelby Lynne ออกมาได้ค่อนข้างดี ท�าให้ผม
สามารถสัมผัสได้ถึงเสียงที่ออกจะแหบแบบ
มีเสน่ห์เฉพาะตัวของเธอในบางช่วงได้ชัดแจ้ง 

ซ่ึงน้ันก็น่าจะเน่ืองมาจาก LS50 ที่ให้เสียง
ออกมาได้อย่างกล่อมเกล้ียงกลมกลืนมากกว่า 
Q700 นั่นเอง

แอมป์ท้ังคู่ออกจะยอดเยี่ยมและให้ความ
คุ ้มค ่ามากเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติที่มี 
Yamaha อาจจะดูมีก�าลังขับที่มากกว่าหน่อย 
ประสิทธิภาพด้าน DAC มากกว่านิด รวม
ทั้งยังมีปุ่มปรับต่างๆแบบควบคุมด้วยลูกบิด
แบบเดิมๆที่ให้การใช้งานแบบง่ายๆ ตรงไป
ตรงมาด้วยความคุ้นชินแบบเก่าๆ ในขณะที่
ความพร้อมต่อการรองรบัการท�างานกบั MDC 
Module แบบต่างๆทีก้่าวไปพร้อมกบัเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท�าให้ C 368 มคีวามยดืหยุน่ และคล่อง
ตวั ในการใช้งานอย่างเป็นส�าคญัมากกว่า อาทิ 
การรองรับไฟล์เสียงคุณภาพสูงอย่าง MQA 
รวมทั้งการเชื่อมต่อผ่าน HDMI ด้านกายภาพ
แล้ว Yamaha แลดมูขีนาดทีเ่ทอะทะกว่าหน่อย 
แต่หากกล่าวเฉพาะเสียงแล้วทั้งคู่ให้ออกมาได้ 
ค่อนข้างดีทีเดียว ทั้งคู่มีความคุ้มค่าพอๆกัน 
การจะเลือกเคร่ืองหนึ่งเครื่องใด ขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติเฉพาะตัวและความต้องการใช้งาน
ของคุณเองมากกว่า หากคุณไม่ต้องการเล่น 
DAC ทีแ่ยกออกเป็นอกีเครือ่ง Yamaha ก็ดจูะมี
ภาษีกว่า แต่ก็ต้องไม่ลืมว่ามันไม่รองรับ MQA 
นะ ในขณะที่ NAD มีความหลากหลายของ 
MDC Module ทีก้่าวทนัเทคโนโลยใีหม่ๆอย่าง
ไม่สิ้นสุด ซึ่งหากมองประเด็นนี้แล้ว C 368     
ก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ท้ายสุดแล้ว...

ผมเริม่ต้นรวีวิด้วยความรูส้กึทีค่่อนข้างอคติ
กบั C 368 อยูส่กัหน่อย ตรงทีภ่าค DAC ในตวั
มันค่อนข้างจ�ากัดการท�างาน แต่ในทันทีที่ได้ 
สัมผัสผมก็รับรู้ถึงแนวทางของ NAD ได้เป็น
อย่างดี ว่าแทนที่จะท�าแอมป์ออกมาเหมือน
ใครอื่นทั่วๆไป แบบ ‘กูก็ท�าด้วยเหมือนกันนะ’ 
พวกเขากลับคิดไปไกลกว่านั้น ในการที่จะให้ 
ผลิตภัณฑ์ของเขาสามารถรองรับการท�างาน
ได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพการ
ท�างานมากยิ่งข้ึน ซึ่งเป็นการก้าวไกลเกินกว่า
กรอบที่ใครต่อใครได้ละเลยไป หรือคาดคิดไม่
ถึง ซึ่งนั้นมันเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมมาก

เทคโนโลยีของ DAC มันก้าวไปรวดเร็ว
มาก ดงันัน้การเลอืกเล่น DAC แบบภายนอกที่
แยกเป็นอกีเครือ่งต่างหาก จึงท�าให้คณุไม่ต้อง
จ�ากดัตวัเองอยูก่บัทีห่ากมเีทคโนโลยใีหม่ๆก้าว

เข้ามาในอนาคตอันใกล้ มันท�าให้แอมป์ของ
คณุไม่ล้าสมยัแบบเครือ่งส่วนใหญ่ในท้องตลาด 
ตัวอย่างง่ายๆก็คือ DAC ส่วนใหญ่เวลานี้ไม่
สามารถเล่นไฟล์ MQA ได้ ซึง่นัน้มนักห็มายถงึ                                                
เครื่องส่วนใหญ่ในเวลานี้ก้าวตามเทคโนโลยี
ไม่ทันแล้ว และนั่นมันจะกลายเป็นคุณสมบัติ
ส�าคัญในอนาคตอันใกล้ของแอมป์รุ่นใหม่ๆ
ที่ภาค DAC จะต้องท�างานกับไฟล์ MQA 
ได้ เพราะผู้ผลิตจะต้องใส่มันเข้าไปตามความ
ต้องการของผู้บริโภค เช่นเดียวกับผม, ที่หาก
ต้องเสยีเงนิให้กบัผูใ้ห้บรกิารสตรมีมงิคณุภาพ
สูงอย่าง Tidal ผมก็ต้องการที่จะฟังเพลงที่มี
คุณภาพเสียงดีที่สุดจากไฟล์ MQA ที่พวกเขา
มไีว้บรกิาร ซึง่เมือ่มองไปยงัแอมป์ส่วนใหญ่ใน
เวลานี้แล้ว ก็มี C 368 กับ BluOS Module 
เท่านั้น ที่สามารถรองรับความต้องการที่ว่า
นี้ของผมได้

และคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะ
กลายเป็นหัวข้อ หรือประเด็น ที่ต้องน�ามา                                               
ถกเถียงกัน ถ้าหากแนวคิดเช่นนั้นมันท�า      
ให้คุณภาพเสียงที่ออกมาต้องด้อยลงไป--แต่
ไม่เลย, คุณภาพเสียงที่มันให้ออกมานั้นช่าง
สุนทรีย์และมีความน่าฟังยิ่ง--ทั้งเปี่ยมไปด้วย
พลัง, ให้เบสส์ที่ลึกล�า้และหนักแน่น รวมไปถึง
เสียงกลาง แหลม ที่ราบรื่น นุ่มเนียน อย่าง
มาก ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ามันสามารถ                                                                                        
ก้าวข้ามแอมป์โซลิด-สเตทแบบในอดีตไปได้ 
อย่างหมดจด รวมถึงการออกแบบเครื่องให้ 
ท�างานในแบบคลาสส์-ดี ที่ให้เสียงออกมาได้ 
ยอดเยี่ยมดังที่กล่าวอีกด้วย

ทั้งง่ายต่อการติดตั้ง ปรับแต่ง สะดวก
ในการใช้งาน และให้ความหยืดหยุ ่นอย่าง
ยอดเยี่ยมเมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์บลูทูธ        
และทั้งหมดที่กล่าวนั้น, มันอาจจะเป็นแอมป์ 
เครื่องสุดท้ายในชีวิตของคุณที่จะลงทุนซื้อมา
ใช้งานก็เป็นได้ บอกตรงๆ ผมไม่ค่อยจะเคย
รู้สึกประทับใจอะไรอย่างนี้มาก่อนสักเท่าไรนัก

เป็นแอมป์ที่ผมขอแนะน�าให้คุณๆลงทุน
ด้วยอย่างยิ่งยวด ในระดับที่ต ้องบอกว่า 
Strongly Recommended จริงๆ

         
หมายเหตุ: ฉบับที่แล้วขอแก้ไขในคอลัมน์ 
“Test Reports” NAD C 338 ก�ำลังขับต้อง
เป็น 50 วัตต์
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Life Entertainment เป็นสื่อสัมพันธ์สรรสร้างวงการเครื่องเสียง จัดทำาขึ้นเป็นประจำาทุกสองเดือน เพื่อจ่าย แจก 
ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจโดยมิได้คิดมูลค่า บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยแจ้งความจำานง ไปยัง...
บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำากัด เลขท่ี 4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: conice@conice.co.th

4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงรัชดาภิเษก 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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