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

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

บรษิทั โคไน้ซ์ อเีลค็โทรนคิ จ�ากดั

เลขที ่4 ซอยวภิาวดีรงัสิต 2 แยก 2
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

	 10	 มารูจ้กั	Dolby	Atmos	กนั

	 16	 ฟังนวิเอจ	เพือ่แรงบนัดาลใจ

	 	 และความสขุ

ร า ย ง า น ท ด ส อ บ

	 25	 Test	Reports
  NAD D 3020 V2
  Integrated	Amplifier

	 28	 Test	Reports
  NHT C-3
  Bookshelf	Speaker

	 31	 Test	Reports
  PSB Imagine T3
  Tower	Speakers

สวัสดีเดือนที่หกของปีค่ะ เผลอแป๊บๆเราผ่านปี 2018 มาครึ่งทางแล้วนะคะ เวลา
ผ่านไปเร็ว เทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาจนตามไม่ทัน แต่แม้จะมีอะไรใหม่ๆ 
ทางโคไน้ซ์ฯเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์อยู่เสมอค่ะ อย่างเช่นเครื่อง 

T 758 V3 AV Surround Sound Receiver รุ่นใหม่ล่าสุดจาก NAD ที่ได้รับการต่อยอดมา
จากรุ่น T 758 ที่ได้รางวัลมาแล้วมากมาย รุ่นนี้เรียกว่ารวมมิตรของที่ต้องมี อัดแน่นอยู่ใน
เครื่องเดียว ระบบ Dolby Atmos ไม่ว่าจะสตรีมเพลงผ่าน BluOS, รองรับไฟล์ MQA, มีบอร์ด
พร้อมอัพเกรดในอนาคตอย่าง MDC ที่ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่, Dirac Live และระบบ
ภาพ 4K Ultra HD Video ที่มาแรงอยู่ในตอนนี้

T 777 V3 (Atmos) AV Surround Receiver ที่ฟังค์ชันเหมือน T 758 V3 ด้วยก�าลังวัตต์ที่
สูงกว่ามาก พร้อมที่จะเปลี่ยนห้องดูหนังธรรมดาเป็นโรงภาพยนตร์ขนาดย่อมในบ้าน 

M50.2 Digital Music Player ที่ผสมผสานความเป็น Masters Series ของ M50 + M52 
เข้าด้วยกัน แล้วเพิ่มดีกรีให้แรงขึ้นด้วยการเป็นเครื่องเล่นเพลงที่สามารถ rip ไฟล์เพลงได้ในตัว
แบบอัตโนมัติ แบบ Perfect Rip แถมไฟล์เพลงที่ได้ยังเป็นแบบ Hi-res อีกด้วย ความจุในตัวที่
มถีงึ 2TB มากพอทีจ่ะเป็นคลงัเกบ็เพลงมากกว่าแสนเพลงเลยทเีดยีว มาพร้อม Mirror Backup 
การจัดเก็บข้อมูลที่มั่นใจได้ว่าหากเครื่องเกิดปัญหา ไฟล์เพลงที่คุณรักไม่มีวันหายแน่นอน 

M32 Direct Digital Amplifier ผนวก Pre และ Power Amp. เข้าด้วยกนั หากคณุเป็นนกัเล่น 
นกัฟังเพลงยคุใหม่ บอร์ด DD BluOS นีแ่หละค่ะทีค่ณุต้องการ นอกจากจะเล่นไฟล์ Digital จาก 
External HDD ได้แล้ว ยงัอาศยัเจ้าบอร์ดนีเ้จาะเข้าไปสูค่ลงัเพลงมหาศาลในไฮเปอร์สเปซอกีด้วย

พูดถึงในส่วนของงานติดตั้งระบบเสียงภายในบ้าน อย่าง PSB ที่ออกล�าโพงมาใหม่ เพื่อ
งาน Custom Installation โดยเฉพาะ ซึ่งมีทั้งแบบ In-Wall และ In-Ceiling จากประสบการณ์
การออกแบบล�าโพงระดับแนวหน้ากว่า 40 ปี พร้อมให้คุณภาพเสียงที่มีความเป็นดนตรีสูง  
รายละเอียดยอดเยี่ยม ช่วยสร้างบรรยากาศให้เข้ากับบ้าน คอนโด และร้านอาหารสวยๆได้
อย่างลงตัวเลยล่ะค่ะ หากสนใจก็สามารถติดต่อฝ่าย Custom Installation ของเราได้นะคะที่
อีเมล multiroom@conice.co.th 

เชื่อเถอะค่ะว่า...ของมันต้องมีจริงๆ  เชิญทดลองฟัง ได้ที่โคไน้ซ์ฯทุกสาขาเลยนะคะ และ
อย่าลมืมาเยีย่มเยยีนสาขาน้องใหม่ของเรา @อมัรนิทร์ พลาซ่า ชัน้ 3 ทีต่อนนีย้งัแจกของทีร่ะลกึ 
ส�าหรับผู้ที่แวะไปค่ะ

ท ด ส อ บ

	 22	 In-House	Test
  NAD M50.2
  Digital	Music	Player

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

	 18	 Custom	File
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ที่เห็นและเป็นไป

Choose
อีกบรรจุภัณฑ์
ขวดน้ำ�ดื่ม
รักษ์ทะเล-รักษ์โลก--

แนวคิดทางด้านนวัตกรรม
บรรจุภัณฑ์ส�าหรับใช้ใส่น�้า

หรือเครื่องดื่มแทนขวดพลาสติค 
ยังคงมีทยอยออกมาให้เห็นเป็น
ระยะๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ออกจะน่า
ยินดีไม่น้อย เนื่องเพราะวัสดุ
อย่างพลาสติคนั้น ด้วยตัวมัน
เองแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลาถึง
พันปีกว่าที่จะย่อยสลายได้

ซึง่เป็นเรือ่งทีส่่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมอย่างมาก โดยเฉพาะ
กบัสิง่แวดล้อมทางทะเลทีปั่จจบัุน
ในแต่ละปีนัน้ จะมขียะพลาสตคิ
ปรมิาณกว่าแปดล้านตนั ลอยอยู่
ในมหาสมุทรต่างๆทั่วโลก

และนี้, เป็นอีกหนึ่งข่าว
ที่น่ายินดีไม่น้อย เมื่อ James 
Longcroft หนุ่มอังกฤษวัย               
27 ปี จบการศึกษาด้านเคมีจาก 
Durham University ได้คิดค้น
ขวดน�้าที่สามารถย่อยสลายได้
ง่ายเป็นผลส�าเร็จอีกรายหนึ่ง 
โดยเขาได้ออกแบบขวดน�้าที่
ปลอดพลาสติคอย่างสิ้นเชิงแบบ 

เส้นด้ายแบบ Jacquard ของ 
Google ก็ได้ฤกษ์คลอดออกมา
ให้แฟนานุแฟนได้เป็นเจ้าของกัน
แบบจับตัวเป็นๆได้กันสักที

เพราะเวลานี้ได้วางจ�าหน่าย
และให้สั่งซื้อผ่านเว็บไซท์หลักของ
แบรนด์ Levi’s ได้แล้ว ในราคา
ตัวละ US$350.- หรือแค่เงิน
หมืน่ต้นๆของบ้านเราเท่านัน้เอง

แนวคิดในการท�าเสื้อตัวนี้
ออกมาของ Google นั้น เน้นไป
ที่ผู้ขี่จักรยานโดยเฉพาะ เพราะ
การสั่งการนั้นมีอุปกรณ์ควบคุม
ติดอยู่ที่ปลายแขนบริเวณข้อมือ
ของเสื้อ ซึ่งจะรองรับการสั่งด้วย
การแตะหรือกดเบาๆ รวมไปถึง
การเลื่อนหรือลูบไล้ของผู้สวมใส่   
ด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับการก�าหนด
ท่าทางในแอพพลิเคชันที่ใช้
ควบคุม อาทิ หากกดไปที่ข้อมือ
จะเป็นการเปลี่ยนเพลง การลูบ
ขึ้น หรือลูบลง เป็นการควบคุม
ระดับความดังเสียง เป็นต้น

โดยการสั่งการนั้นจะท�าได้
โดยไม่ต้องหยิบอุปกรณ์หรือเอา
เครื่องมาดูหน้าจอ อย่างเปลี่ยน
เพลง หรือรับสายเรียกเข้าซึ่ง
ใช้คู่กับหูฟัง Bluetooth หรือการ
เปลี่ยนเส้นทางการน�าทางของ 
Google Maps ทั้งหมดนั้นท�าได้
ง่ายๆด้วยการแตะหรือสัมผัสที่
ปลายแขนเสื้อเท่านั้นเอง

100% ที่สามารถย่อยสลายได้
ภายในสามสัปดาห์เท่านั้นเอง 
และที่น่าทึ่งก็คือมันเป็นมิตรกับ
สัตว์ทะเลอย่างเต่าและโลมาหรือ
วาฬ ที่หากเผลอกลืนกินขวดที่
ว่านี้เข้าไป ก็จะไม่มีอันตรายแต่
อย่างใด ในขณะที่ทุกวันนี้เรา
มักจะได้ยินข่าวสัตว์ทะเลขนาด
ใหญ่เสียชีวิตจากการกลืน กิน 
พลาสติคเข้าไปอยู่เนืองๆ

เจมส์บอกว่าภายนอกของ
ขวดนั้นท�าด้วยกระดาษรีไซเคิล 
ส่วนด้านในบุด้วยวัสดุที่แข็งแรง
และกันน�้าได้ เพื่อให้ขวดสามารถ
คงรูปร่างอยู่ได้ ซึ่งวัสดุทั้งหมด
ที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดล้วนเป็น
วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทั้งสิ้น ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมี
ชีวิตในทะเลดังที่กล่าวข้างต้นแต่
อย่างใด ภายในสามารถบรรจุน�้า
สะอาดได้เหมือนขวดพลาสติคที่
เราท่านคุ้นกันอยู่

โดยเมื่อสองปีก่อน เขา
ได้เปิดบริษัทไม่แสวงหาก�าไร 
ชื่อ Choose Water เพื่อจัดหา
น�้าสะอาดให้กับผู้ยากไร้ในทวีป
แอฟริกา ด้วยการทดลองผลิต
ขวดน�้าด้วยวัสดุและเทคนิคที่
แตกต่างกันออกไป ก่อนที่ล่าสุด

จะมาประสบความส�าเร็จกับการ
ประดิษฐ์ขวดน�้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้ในวันนี้

ขณะนี้เขายังอยู่ระหว่าง
การระดมเงินทุนผ่าน www.
indiegogo.com โดยตั้งเป้าไว้ที่ 
25,000.-ปอนด์ หรือประมาณ
กว่าหนึ่งล้านบาทเล็กน้อย เพื่อ
ขยายก�าลังการผลิตขวดน�้าดัง
กล่าวที่ใช้ชื่อแบรนด์ว่า Choose 
และได้ติดต่อขอความร่วมมือกับ
ร้านค้าปลีกรายใหญ่ของอังกฤษ
เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
ตั้งจุดประสงค์เอาไว้ว่าก�าไรที่ได้
จากการขายน�้าทั้งหมด จะมอบ
ให้กับองค์กรการกุศล Water for 
Africa ต่อไป

ปัจจุบันเขาสามารถระดมทุน
ได้ถึง 90% ของเป้าที่ตั้งเอาไว้
แล้ว อีกไม่นานคงทะลุเป้าแน่ๆ

Smart Jacket
เชื่อมต่อกับ
Smart Phone
เพียงแค่ลูบ
ก็พ�คุณไปลิ่ว

หลังจากโพรโมทกันมา
ข้ามปี ในที่สุดแจ็คเก็ท   

อัจฉริยะภายใต้ชื่อเฉพาะ Levi’s 
Commuter Trucker Jacket 
ของแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง 
Levi’s ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต
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อย่างไรก็ตาม แจ็คเก็ทตัวนี้ก็
ยังมีบางคุณสมบัติ และค�าเตือน 
ที่พึงพิจารณาให้มากก่อนตัดสิน
ใจเป็นเจ้าของ อาทิ

- ต้องมีบัญชี Google และใช้
ร่วมกับ Jacquard Application

- บางคุณสมบัติต้องใช้ร่วม
กับหูฟัง (แบบลูทูธ)

- แบตเตอรีย์มีอายุการใช้
งานปกติสองสัปดาห์ ต่อการ
ประจุหนึ่งครั้ง

- ใช้งานได้กับระบบปฏิบัติ
การ Android 6.0.1 ขี้นไป 
และ iOS 10 ขึ้นไป หรือตั้งแต่ 
iPhone 6 ขึ้นไป

- สามารถซักได้ 10 ครั้ง 
หลังจากนั้นเส้นด้ายจะเสื่อม
สภาพลง ไม่สามารถท�างาน
ได้ตามปกติ ซึ่งกับสภาพอากาศ
บ้านเราคงไม่เหมาะสักเท่าไร แต่
กับฝรั่งเมืองหนาวที่สองสาม
เดือนซักแจ็คเก็ทกันที คงคุ้ม

- และมีค�าเตือน คือ สินค้า
ชิ้นนี้มีสารเคมีก่อมะเร็ง และ
เป็นอันตรายต่อสตรีมีครรภ์

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเขา
มีระบุบอกเอาไว้ชัดเจนในเว็บไซท์
เลยนะครับ

และทาง Google เอง ยังได้ 

ระบเุพิม่เตมิว่า Levi’s Commuter                             
Trucker Jacket ตัวนี้ แม้ถูก
ผลิตออกมาด้วยเทคนิคการผลิต
ตามมาตรฐานของ Levi’s ที่ไม่
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ แบบ
ซักได้ รีดได้ ตามปกตินั้น แต่ทุก
ครั้งก่อนซักต้องถอดเอาอุปกรณ์
ชุดควบคุมที่เป็นบลูทูธซึ่งติดอยู่
ปลายแขนตรงข้อมือออกก่อนด้วย

ดูจากทั้งหมดแล้ว ท่าจะได้
เพียงแค่เล่าสู่กันฟังละกระมัง 
ด้วยคงไม่เหมาะกับเราท่านสักกี่
มากน้อยเลย

เทคโนโลยี
ProPILOT Park
จ�กรถยนต์
สู่ Ryokan

N issan Motor ได้เปิดตัว
เทคโนโลยี ProPILOT 

Park เป็นครั้งแรกพร้อมกับ
การเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่                         
All-New Nissan LEAF ที่
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนตุลา’ 
ของปีที่ผ่านมา 

ซึ่งด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว 
เพียงกดปุ่มระบบก็จะตรวจจับ
วัตถุหรือสภาพแวดล้อมรอบ
ตัวรถ จากนั้นก็น�าตัวเอง (คือ

รถ) เข้าซองหรือช่องจอดที่เลือก
ได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งวันนี้ 
Nissan ได้ก้าวไปอีกระดับ ด้วย
การน�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้
ในรีสอร์ทแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่
เรียกว่า Ryokan (เรียวกัง) ด้วย
การน�ามาใช้กับข้าวของอุปกรณ์
ต่างๆในห้องพัก ที่นอกจากจะ
เป็นการลดภาระพนักงานแล้ว 
ยังสร้างความเพลิดเพลินและ
ให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าพักได้ไม่
น้อยด้วย

เป็นที่ทราบกันดีว่าเรียวกัง
แบบโบราณนั้นเน้นความเป็น
ระเบียบอย่างสูง ข้าวของเครื่อง
ใช้ทุกชิ้นจะต้องอยู่ถูกที่ ถูกทาง                          
ตลอดเวลาในยามที่ไม่ได้ใช้งาน                        

ดังนั้นเมื่อน�าอุปกรณ์ที่ใช้
เทคโนโลยีดังกล่าว มาติดตั้งเอา
ไว้ที่รองเท้าแตะ เบาะรองนั่ง 
เสื่อ โต๊ะเตี้ย ก็ท�าให้ช่วยจัดเก็บ
ท�าความสะอาดห้องได้สะดวกเมื่อ
ผู้เข้าพักออกจากห้องไป เพราะ
เพียงแค่กดปุ่ม ข้าวของเครื่องใช้
ต่างๆก็จะแยกย้ายเคลื่อนตัวเอง
ไปอยู่ยังที่ทางของตัวเองได้อย่าง
ถูกต้องในทันที

Nissan Motor เพิ่งเปิด
ตัว ProPILOT Park Ryokan 
ซึ่งตั้งอยู่ที่ Nissan Global 
Headquarters Gallery ในเมือง
โยโกฮาม่า ไปเมื่อเดือนกุมภา’ 
ต้นปีที่ผ่านมานี้เอง
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สวัดสีค่ะ ขอต้อนรับเข้า
สู่ “จากโชว์รูม” โดย 

“หนึ่งเดียว คนเดิม” เจ้าเก่านะ
คะ ปีนี้หน้าร้อนแต่ก็มีฝนตก 
เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน 
ฝนสลับร้อน เวลาร้อนก็ร้อนจัด      
จนผิวแทบไหม้ อยู่ดีๆแดดที่   
ก�าลังเปรี้ยงๆอยู่ฝนก็ตกซะแล้ว 
บางทีตกแบบถล่มทลาย น�้าท่วม
น�้าขังระบายกันแทบไม่ทันเลยค่ะ 
ยังไงก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ
ด้วยนะคะ

ยังไม่ทันไรเราก็เดินทางมา
ถึงช่วงเวลากลางปีกันอีกแล้วนะ
คะ เพราะว่านี่เป็นเวลาที่เราจะ
เริ่มโพรโมชันใหญ่กลางปีของ
เราค่ะ 

โดยปีนี้ก็เช่นเคย กับงาน
ลดราคากลางปี Conice Hi-Fi 
Festival 2018 ตั้งแต่วันที่ 
1-30 มิถุนายน 2561 ที่จัดกัน
ที่ Conice ทุกสาขาของเรา รวม
ทั้งร้านค้าต่างจังหวัดทั่วประเทศ
เลยนะคะ

ไม่รอช้า มาดูกันเลยว่ามี 
โพรโมชันอะไรกันบ้าง

Conice
Hi-Fi Festival 2018
1-30 มิถุนายน 2561

พอมาถึงช่วงกลาง
ปี เราก็จะมีงาน

ลดราคากลางปีที่หลายๆท่าน
รอคอย โดยเราจะน�าสินค้า
ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มาลดราคา
ขายกันทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น
โชว์รูม ซอยหอการค้า, อัมรินทร์              
พลาซ่า, ซีคอนสแควร์ 
ศรีนครินทร์, สาขาเชียงใหม่, 
สาขานครศรีธรรมราช, สาขาใน 
The Mall บางกะปิ, งามวงศ์วาน, 
บางแค และสยามพารากอน 
รวมถึงตัวแทนจ�าหน่ายทั่ว
ประเทศ 

โดยงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 

จากโชว์รูม ■ ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

1-30 มิถุนายน 2561 นี้ หนึ่ง
เดือนเลยค่ะ ไปดูว่าสินค้าปีนี้มี
อะไรลดราคากันบ้าง  

เริ่มตั้งแต่สินค้าที่เป็น 
Streaming Music อย่าง   
Bluesound เห็นหลายท่าน
ถามไถ่กันมามากมายว่าเมื่อไหร่

จะลดสักที งานนี้เลยจัดให้ตามค�า
เรียกร้องค่ะ

ส่วนพวกเครื่องเสียง NAD 
เราก็ลด ล�าโพงคุณภาพจาก 
NHT และ PSB เราก็ลด แม้แต่
สับ-วูฟเฟอร์อย่าง Velodyne 
เราก็ลดค่ะ ทุกรุ่น ลดแล้ว แล้ว

ยังลดอีก
ชั้นวาง Bell’O เราก็น�ามา

ลดถึง 20 เปอร์เซ็นต์ 
สายสัญญาณและสายล�าโพง

อย่าง Supra ก็ลดมากถึง 35 
เปอร์เซ็นต์กันเลยค่ะ

ยกเว้นสินค้ารุ่นใหม่ที่เพิ่ง
เข้ามาคือ NAD M32, NAD 
M50.2, NAD T 777 V3, NAD 
T 758 V3, NAD C 338, C 
368, C 388 รวมทั้งล�าโพง 
Acoustic Energy เราไม่ได้ลด
นะคะ 

เป็นยังไงบ้างคะ โพรโมชัน
ลดราคากลางปีของเรา สนใจ
ตัวไหนหรือเครื่องไหน อย่ารอ
ช้า รีบคว้า รีบสอยกันไปเลยค่ะ 
พร้อมผ่อน 0% นาน 6 เดือน 
เฉพาะที่สาขาต่างๆของ Conice 
นะคะ

และนั่นก็เป็นโพรโมชันที่
เราสรรหามาให้ท่านได้เลือกซื้อ
เลือกหาหลากหลายรุ่น สอบถาม
ทีมงานของเราในแต่ละสาขา
ตามที่ท่านสะดวกได้เลยค่ะ ไม่
ว่าจะเป็นโชว์รูม ซอยหอการค้า, 
สาขาซีคอนสแควร์, สาขา     
อัมรินทร์ พลาซ่า (ที่เราเพิ่งเปิด
ใหม่), สาขาเชียงใหม่, สาขา
นครศรีธรรมราช, เดอะมอลล์ 
สาขาบางแค, บางกะปิ, 
งามวงศ์วาน และสยามพารา
กอน พร้อมทั้งตัวแทนจ�าหน่าย
ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัดของ
เราทุกที่เลยนะคะ

งาน Electronica 
Showcase 2018 
วันที่ 22 มิถุนายน
ถึง 15 กรกฎาคม 
2561

อีกงานที่จัดห้วงเดียวกัน 
ราคาเดียวกัน โพรโมชัน    

เดียวกัน แต่ไปอยู่ในสถานที่
ที่สะดวกในการเดินทาง และ
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ที่ส�าคัญคือ ในงานเขามีทีเด็ด
จ�าพวกของแถม ของแจก On 
Top ผ่อน 0% อะไรแบบนี้เพียบ
จริงๆ ก็ต้องไปดูกันที่งานนี้นะคะ 
Electronica Showcase 2018 
งานประจ�าปีของทาง The Mall 
เขานั่นแหละค่ะ 

ปีนี้ก็เช่นเคยนะคะ จัดกัน
ที่บูธ Conice สาขาพารากอน 
ของเรา บริเวณชั้น 4 ใน Power 

Mall นะคะ แวะไปเยี่ยมเยียน
และซื้อสินค้าในงานกันได้เลยค่ะ

เก็บตก
งานเปิดสาขาใหม่ 
Conice@Amarin
ช้ัน 3 อัมรินทร์ พลาซ่า

ผ่
านพ้นไปด้วยดีนะ
คะ ส�าหรับงานเปิด

สาขาใหม่ของ Conice ทีอ่มัรนิทร์ 

พลาซ่า ซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งที่มี
ร้านค้าเครื่องเสียงอยู่แล้ว การ
เดินทางก็แสนจะสะดวกสบาย 
ถ้าขับรถยนต์ส่วนตัวไป ก็จะมีที่
จอดรถของอาคารไว้บริการอยู่
แล้ว ส่วนท่านทีไ่ม่อยากเอารถไปก็
สามารถใช้บรกิารของ BTS ลงที่
สถานชีดิลม แล้วเดนิมานดิเดยีว 
ก็จะเจอห้างอัมรินทร์ พลาซ่า 
ก่อนถึงแยกพระพรหม จะมีทาง
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ประดิทินกรุงเทพฯ

■■ คอนเสอร์ท London Symphony Orchestra 
6-7 มิ.ย. เวลา 19.00น. ณ หอประชุม
มหดิลสทิธาคาร มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา 
นครปฐม บัตรราคา 20,000 / 15,000 / 
10,000 / 8,000 / 5,000 / 3,000 บาท

■■  คอนเสอร์ท JAZZin’ it up with Smiles 
- No.1 9-10 มิ.ย. เวลา 16.30น. ณ    
โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ บัตรราคา 
2,200 / 2,000 / 1,800 บาท

■■ คอนเสอร์ท Lula First Solo Concert 
9 มิ.ย. เวลา 19.00น. ณ GMM Live 
House @Central World บัตรราคา 
2,500 / 2,000 / 1,500 บาท

■■ คอนเสอร์ท Mr.Big Live in Bangkok 
12 มิ.ย. เวลา 20.30น. ณ GMM Live 
House @Central World บัตรราคา 
3,000 / 2,000 บาท

■■ คอนเสอร์ท Extreme Asia Tour 2018 
Bangkok 13 มิ.ย. เวลา 20.00น. ณ 
GMM Live House @Central World 
บัตรราคา 3,000 / 2,000 บาท

■■ คอนเสอร์ท 7 Wonders Concert 2018 
23-24 มิ.ย. เวลา 17.00น. ณ รอยัล      
พารากอน ฮอลล์ บัตรราคา 5,000 (VIP) /                                   
3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 บาท

■■ คอนเสอร์ท Daughtry Live in Bangkok        
2018 15 ก.ค. เวลา 20.00น. ณ 
บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, เซ็นทรัล 
ลาดพร้าว บัตรราคา 3,000 / 2,000 บาท 
(บัตรยืน)

■■ คอนเสอร์ท Celine Dion Live 2018 in 
Bangkok 23 ก.ค. ณ อิมแพ็ค อารีน่า                                  
เมอืงทองธาน ีบตัรราคา 15,000 / 12,000 /                                        
9,000 / 4,500 / 3,000 / 2,000 บาท

 * ทุกคอนเสอร์ทและการแสดงติดต่อ/ซื้อบัตร        
   ได้ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา

■■  บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ 
27 ก.ค. ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และ28 
ก.ค. ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวรัชกาลที่ 10

เชื่อม BTS เข้าห้างอัมรินทร์                                
บริเวณชั้น 2 แล้วเดินขึ้นบันได
เลื่อนไปอีกหนึ่งชั้น ก็จะเจอร้าน
ของเรา ซึ่งอยู่บริเวณชั้น 3 ติด
กับร้าน iServe หาไม่ยากค่ะ 
หรอืจะโทรสอบถามได้ที ่โทร.02-
255-6451 จะเปิดบรกิารทกุวนั 
ตัง้แต่เวลา 11.00-20.00น.นะคะ

ในงานเราได้เรียนเชิญ
สื่อมวลชน และลูกค้าทุกท่านที่
สนใจเข้าร่วมงานเปิดตัวในครั้ง
นี้ พร้อมกับสินค้าราคาพิเศษที่
พิเศษจริงๆเฉพาะในงาน พร้อม
ทั้งแจกหูฟัง NAD VISO HP30 
ถึงสองรางวัล ให้กับลูกค้าที่มา
ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย งานนี้เรา
ได้รับเกียรติจากเซเลบนายแบบ
หนุ่ม อั๋น วริศ เลิศจารุวงศ์ และ
นักร้องแหบเสน่ห์เสียงเพราะ 
บีม จารุวรรณ บุญญารักษ์ แวะ
มาร่วมงานในครั้งนี้ 

ชมภาพและบรรยากาศใน
งานกันได้เลยค่ะ

งานสถาปนิก 61 
#architect ‘18 
#BeyondOrdinary 
#ไม่ธรรมดา

เป็นอีกงานที่ Conice เรา
เข้าร่วมทุกปี และปีนี้ก็มีชุด

พิเศษๆเฉพาะลูกค้าที่สนใจในวัน
งาน โดยงานมีตั้งแต่วันที่ 1-6 
พฤษภาคม ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 
1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ในงานมีลูกค้าแวะเวียนเข้า
มาและให้ความสนใจในสินค้า
ของเรา 

ชมภาพและบรรยกาศในงาน
กันนะคะ

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

และนั่นก็คือโพรโมชันของ
เรานะคะ สะดวกที่ไหน

แวะที่นั่นได้เลยค่ะ
พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
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อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ใหม่มาก แต่ส�าหรับชาวเราและ
แฟนานุแฟนของ บ้ า น ท ว า ท ศิ น แล้ว เรื่องราว                                                       
ของระบบเสียง Dolby Atmos นั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่          

เพราะเพิ่งไม่นานมานี้นี่เอง ที่เครื่องในกลุ่มของเอ/วี รีซีฟเวอร์                                                                 
รุ่นใหม่ของ NAD สองรุ่นคือ T 777 V3 กับ T 758 V3 ก็ได้มีการ
เพิ่มเติมระบบเสียงใหม่นี้เข้ามาในเครื่องสองรุ่นที่เริ่มท�าตลาดไปเมื่อ
ต้นปีนี้นี่เอง

เรียกว่าช้าแต่ชัวร์

ดังนั้นทางทีมงานของเราจึงใคร่อยากจะขอเอาเรื่องราวของ
ระบบ Atmos มาให้ท่านได้รู้จักกันสักหน่อยก็จะเป็นการดี เผื่ออ่าน
แล้วคัน อยากจะเปลี่ยนเครื่องกันสักที ก็จะได้มีข้อมูลไปน�าเสนอท่าน
ผู้อ�านวยการประจ�าบ้านกันนะครับ 

ระบบ Dolby Atmos นั้น เป็นระบบเสียงรอบทิศที่ถูกแนะน�าโดย 
Dolby Lab ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษยน 2012 โดยน�ามาใช้ในหนังของ 
Disney และ Pixar เรื่อง Brave เป็นครั้งแรก โดยได้รับการติดตั้งที่
โรงภาพยนตร์ Dolby Theater ในนครลอสแอนเจลีส โดยได้รับการ
ติดตั้งในโรงภาพยนตร์ในวงแคบๆในช่วงแรก จนกระทั่งภายหลังก็ได้
รับการยอมรับและติดตั้งในโรงภาพยนตร์เป็นมาตรฐานทั่วโลก 

Dolby Atmos นั้น เป็นระบบที่สามารถมีจ�านวนร่องสัญญาณ
เสียงได้มากสุดถึง 128 แทร็ค บวกกับข้อมูลการเซ็ทค่าเสียงแบบ
ต่างๆ (เช่น การวางต�าแหน่งและการแพนเสียงรายล้อม) เพื่อให้
ได้ไดนามิคและขอบเขตของเสียงให้ตรงกับการวางระบบเสียงของ
โรงหนังแต่ละโรงให้ได้ดีที่สุด โดยระบบมาตรฐานนั้น จะเป็นแบบ   
10 แชนเนล คือ 7.1.2 แชนเนล

โดยระบบ Atmos Home Theater นั้น จะวางพื้นฐานมาจาก
ระบบมาตรฐาน 5.1 และ 7.1 แชนเนล โดยเพิ่มล�าโพงเหนือศีรษะขึ้น
มาอีกจ�านวนสี่ตัว กลายเป็นระบบที่เรียกว่า 7.1.4 คือประกอบไปด้วย
ล�าโพงด้านหน้าสามตัว หลังสี่ตัว บนศีรษะสี่ตัว และสับ-วูฟเฟอร์ อีก
หนึ่งแชนเนล

จุดเด่นของระบบ Atmos นั้นคือ ในขณะที่เล่นนั้น ระบบเสียง 
Atmos จะท�าการสร้างเสียงรายล้อม (Render) ขึ้นมาในทันทีที่เกิด
ภาพขึ้นมา โดยจะค�านวณและสร้างเสียงนี้ขึ้นมา โดยวิเคราะห์จาก
ชนิดและจ�านวนของล�าโพงที่ติดตั้งอยู่ในระบบเทียบกับระบบเสียง
ดั้งเดิม ที่เสียงรายล้อมจะถูกมิกซ์ไว้ก่อนล่วงหน้าจากการคาดเดาของ
เอ็นจิเนียร์ผู้ปรับแต่งเสียงเอาไว้ก่อน ว่าด้วยการคาดเดาต�าแหน่ง
หรือชนิดของล�าโพงเอาไว้ก่อน ถ้ามีอะไรผิดเพี้ยนไปก็หมายความว่า 
ทิศทางของเสียง บรรยากาศ การโอบล้อมต่างๆก็จะไม่ได้ตรงตาม

ม า รู้ จั ก  D o l b y  A t m o s  กั น
(ข้อมูลแปลจาก Wikipedia และจากเว็บไซท์ของ dolbylabs)

■■ กองบ.ก.

10

10 �������� Dolby Atmos ���.indd   10 5/25/2561 BE   14:25



รีซีฟเวอร์ นั้นคงไม่สามารถที่จะใช้โพรเซสเซอร์ ที่แรงเหมือนเครื่อง
ที่ใช้ในโรงหนังได้ ดังนั้นเสียงรอบทิศบางส่วนจึงได้รับการผสมเสียง
ลงในสัญญาณของระบบ Dolby True HD/Dolby Digital Plus เอา
ไว้ โดยสัญญาณนี้เมื่อตรวจจับได้โดยเครื่อง Dolby Atmos ก็จะท�าการ
ถอดรหัสและดึงเอาสัญญาณพิเศษเหนือศีรษะอีกสี่แชนเนลออกมา 
ลักษณะการท�างานอาจจะท�าให้นึกถึงวิธีการ Matrix ที่ใช้กันมาตั้งแต่
ระบบ Pro-Logic แต่ทาง Dolby ยืนยันว่าไม่ใช่ เพราะมันมาเป็นยุค
ดิจิทัลแล้ว สัญญาณรอบทิศพิเศษนี้จะได้รับการถอดรหัสจากสัญญาณ
ดิจิทัลล้วนๆ ซึ่งสามารถขยายระบบไปได้ถึง 24.1.10 แชนเนล และ
สามารถให้เสียงรอบทิศที่ได้รับการบรรจุไว้ล่วงหน้าแล้วในการให้เสียง
รอบทิศดังกล่าว ด้วยวิธีการที่เอาเสียงรอบทิศที่อยู่ในต�าแหน่งใกล้กัน
มารวบรวมกันเอาไว้เป็นก้อนๆหนึ่งก่อน จากนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะต้อง
ปล่อยเสียงออกมา ระบบก็จะท�าการ “คลี่” กลุ่มเสียงเหล่านั้นออกมา 
ให้ตรงตามต�าแหน่งเสียงและภาพที่เกิดขึ้นบนจอนั่นเอง

ที่วิศวกรตั้งใจไว้แต่แรก อันเป็นการลดทอนความมีส่วนร่วมในหนัง
ไป นอกจากนั้นแล้วการที่มีจ�านวนแชนเนลที่เพิ่มขึ้น ก็หมายถึงการให้
อิสระแก่ผู้ชมที่จะสร้างสรรค์เสียงรอบทิศให้ออกมาน่าตื่นตาตื่นใจขึ้น
ไปอีกขั้น 

ระบบแบบเต็มๆในโรงหนังเจเนอเรชันแรกของ Atmos นั้น 
รองรับช่องสัญญาณเสียงได้มากมายถึง 128 ช่อง และส่งเสียงไปยัง
ล�าโพงอย่างอิสระ 64 ตัวเลยทีเดียว ซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อได้รับการ
ถ่ายทอดมาลงในระบบโฮม เธียเตอร์ ที่แม้จะไม่ได้มีจ�านวนล�าโพง
มาขนาดนั้น แต่กับการเพิ่มต�าแหน่งล�าโพงขึ้นมาอีกสี่ตัว ก็สามารถ
ให้การระบุต�าแหน่งและทิศทางของเสียงรอบทิศนั้นดีขึ้นอีก แม่นย�า
ขึ้นอีกมากมาย 

ระบบเสียง Atmos ในโฮม เธียเตอร์ นั้นเริ่มมีลงในเครื่องเสียง
บ้านประมาณปลายปี 2014 โดยได้รับการยอมรับติดตั้งในผู้ผลิต
แทบทุกแบรนด์ โดยการท�างานนั้น จะแตกต่างไปจากระบบที่ใช้ใน
โรงภาพยนตร์ ส่วนของการสร้างเสียงรอบทิศ เพราะเครื่องเอ/วี 

ลำาโพงในระบบ Atmos 
วางตำาแหน่งอย่างไรกันแน่? 

ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูชนิดของล�าโพงใน
ระบบ Atmos กันก่อน โดยทางมาตรฐาน
ของ Dolby นั้นระบุให้เลือกใช้ล�าโพง      
สามแบบคือ

1. ล�าโพงฝังฝ้าเพดาน 
2. ล�าโพงแบบที่เรียกว่า Atmos Enable 

คือล�าโพงที่มีการเสริมดอกยิงเสียงสะท้อน
ขึ้นฝ้าเพดาน หรือล�าโพงที่เรียกว่า Atmos 
Add On Module (ตัวเพิ่มการยิงเสียงขึ้นฝ้า) 
เช่น ล�าโพง PSB Imagine XA ซึ่งออกแบบ
มาเพื่อให้ยิงเสียงสะท้อนเพดานกลับมาที่
ต�าแหน่งฟัง

3. ล�าโพง Atmos Soundbar
จากนั้นเราก็มาดูจ�านวนของล�าโพงโฮม 

เธียเตอร์ ในแบบดั้งเดิมกันก่อนนั้น ในระบบ 
5.1 เรามีล�าโพง หน้าซ้าย/เซ็นเตอร์/หน้า
ขวา/สับ-วูฟเฟอร์/ล�าโพงเซอร์ราวน์ดซ้ายและ
ขวา เป็นหลัก

พอมาเป็นระบบ 7.1 เรามีการเพิ่มล�าโพง
เซอร์ราวน์ด แบ็ค ขึ้นมาอีกสองตัว 

แล้วพอมาเป็นระบบ Atmos เราจะมกีาร
เพิม่ล�าโพงมาอกีกีต่วักนัแน่
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ตามข้อมลูจาก Dolby Lab นัน้แบ่งระบบ Atmos ออกเป็นสามแบบ
1. ระบบมาตรฐานเบื้องต้น มีสองแบบคือ 
ระบบ 5.1.2 
ระบบนี้เป็นการขยายระบบจากดั้งเดิม 5.1 ให้รองรับ Atmos 

อย่างง่ายที่สุด โดยการ
- ใช้ล�าโพงคูห่น้าแบบ Dolby Atmos Enable (ตอนนีส้นิค้าของเรา

ยงัไม่ม)ี หากใช้แบบนีก้ว็างล�าโพงคูน่ีต้ามแบบการวางล�าโพงคูห่น้าปกติ 
- เพิ่มล�าโพงแบบ Add On เช่น ล�าโพง PSB Imagine XA “โดย

วางล�าโพงแบบนี้เอาไว้บนล�าโพงหน้าซ้ายและขวา โดยให้ดอกล�าโพง
ยิงเสียงขึ้นไปบนฝ้า” โดยพยายามเล็งมุมยิงให้เสียงตกกระทบมาที่
ต�าแหน่งนั่งฟัง

- ติดตั้งล�าโพงฝังฝ้าเพดาน หากติดตั้งล�าโพงฝังฝ้าแล้ว พยายาม
ติดตั้งให้ล�าโพงท�ามุมที่ 65, 80 หรือ 100 องศา

ระบบ 7.1.2 
เหมือนกับระบบ 5.1.2 ทุกประการ ส�าหรับการวางต�าแหน่ง

ล�าโพง Atmos
*** ความสูงของฝ้าที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 2.2-3.6 เมตร ***

12

10 �������� Dolby Atmos ���.indd   12 5/25/2561 BE   14:25



2. ระบบอ้างอิง Reference Dolby Atmos
ระบบแนะน�าส�าหรับการที่จะสัมผัสเสียงจากระบบ Atmos ที่

สมบูรณ์แบบที่สุดในห้องทั่วๆไป แบ่งย่อยออกเป็นสองระบบย่อยคือ
ระบบ 5.1.4 
ถ้าหากเข้าใจกับระบบ 5.1.2 ก็คงจะเข้าใจทันทีว่าระบบนี้ มีการ

เพิ่มล�าโพงทั้งสามรูปแบบเข้ามาอีกหนึ่งคู่ ท�าให้ล�าโพง Atmos มี
ทั้งหมดสี่ตัว โดนต�าแหน่งการวางคือ

- หากใช้ล�าโพง Atmos Enable ให้วางล�าโพงดังกล่าวเป็นคู่หน้า
และเซอร์ราวน์ด ตามปกติมาตรฐาน 5.1 

- หากใช้ล�าโพง Atmos Add On เช่น PSB Imagine XA ให้วาง
ล�าโพงลงบนล�าโพงหน้าซ้าย/ขวา และล�าโพงเซอร์ราวน์ดซ้าย/ขวา 

- หากใช้ล�าโพงฝังฝ้าดาน ให้ติดล�าโพงท�าต�าแหน่ง คือ Atmos 
ด้านหน้า ท�ามุม 30/45/55 องศา กับต�าแหน่งนั่งฟัง และ Atmos 
ด้านหลัง ท�ามุม 125/135/150 องศา กับต�าแหน่งนั่งฟัง (ดูภาพแล้ว
จะเข้าใจครับ) 

ระบบ 7.1.4 
นี่ก็เช่นกันครับ เป็นการเพิ่มจากระบบดั้งเดิม 7.1 โดยการเพิ่ม

ล�าโพง Atmos ขึ้นมาอีกสี่ตัว โดยการจัดวางล�าโพงนั้นเหมือนกับ
ระบบ 5.1.4 ทุกปรการ 

*** ความสูงของฝ้าที่เหมาะสม อยู่ที่ประมาณ 2.2-4.5 เมตร ***
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3. ระบบสุดๆส�าหรับห้องใหญ่มาก ระบบ 9.1.2 
แปลกใจนะครับ ระบบใหญ่ของ Atmos เราคงจะเข้าใจว่า น่าจะ

เพิ่มล�าโพงยิงสะท้อนฝ้า หรือล�าโพงฝังฝ้ามากขึ้นไปอีก แต่ไม่ใช่ครับ 
ระบบนี้กลับลดล�าโพงสะท้อนหรือล�าโพงฝังฝ้าลงเหลือเพียงหนึ่งคู่ หรือ
สองตัวเท่านั้น

แต่ไปเพิ่มล�าโพงแนวระนาบขึ้นมาอีกสี่ตัวจากระบบ 5.1 หรือสอง
ตัวจากระบบ 7.1 นั่นเอง 

โดยต�าแหน่งวางล�าโพงนั้นจะแบ่งออกเป็น 
ล�าโพงหลักเก้าตัว มีล�าโพงหน้าซ้าย/เซ็นเตอร์/ขวา ล�าโพง

เซอร์ราวน์ดหกตัว (ดูตามรูปครับ) ไล่มาแต่ล�าโพงเซอร์ราวน์ดหน้า, 
ข้าง และหลัง อย่างละคู่

จากนั้นเป็นล�าโพง Atmos ซึ่งใช้หลักการวางเดียวกันกับระบบ 
5.1.2 นั่นเองครับ 

*** ความสูงของฝ้าที่เหมาะสม อยู่ที่ประมาณ 2.2-4.5 เมตร ***
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ความสูงของลำาโพง

Dolby Lab ระบุไว้ว่า เสียงของระบบ Atmos จะกลมกลืนดีที่สุด
นั้น ควรวางล�าโพงหน้าและเซอร์ราวน์ดให้สูงเหนือระดับหูเมื่อคุณนั่ง
ฟัง หากใช้ล�าโพงแขวน จะให้สูงกว่านั้นอีกก็ได้ แต่ห้ามไม่ให้ล�าโพงทุก
คู่ในระบบโดยเฉพาะล�าโพงชนิดยิงสะท้อนเพดาน วางในต�าแหน่งที่สูง
เกินครึ่งหนึ่งของความสูงของห้อง

คุ้มไหมกับการขยายระบบ

พวกเรานักเล่นโฮม เธียเตอร์ จ�านวนมาก มักมีข้อแซวกันเอง
เสมอๆว่า ซื้อเอ/วี 7.1 แชนเนลไปถึงเวลาใช้แค่ 5.1 แต่ให้ซื้อ 5.1 ก็
ไม่ยอมกลัวตกสมัย กับ Atmos ก็เช่นเดียวกัน ผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ซื้อ
เอ/วี รีซีฟเวอร์ในตอนนี้ หากเครื่องไม่มีระบบ Atmos ก็คงไม่มีใครซื้อ 

ซึ่งหากใครซื้อไปแล้ว ผมแนะน�าให้เซ็ท Atmos เถอะครับแล้วคุณ
จะทึ่ง

ส่วนใครยังไม่ได้ซื้อ หรืออยากอัพเพรด ถามว่าคุ้มไหม บอกได้
ค�าเดียวว่าคุ้มครับ เพราะผมเองก็คงจะเหมือนหลายๆคน คือก่อน
หน้านี้คิดว่า 5.1 ก็เหลือกินแล้ว 7.1 ยังเยอะเกิน แต่เอาเข้าจริงๆ
พอได้ฟัง Atmos นี่ ลืมไปหมดทุกระบบเลยครับ เพราะเสียงมันโออ่า
กว้างขวางสมจริงมากๆ จากการฟังระบบที่ใช้ล�าโพง Atmos Enable 
PSB Imagine XA ง่ายๆเซ็ทกันเป็น 7.1.4 กับเอ/วี รีซีฟเวอร์ NAD 
T 758 V3 เสียงที่ได้ยินมามันน่าตื่นตะลึงมาก มันไม่ใช่กว้างขวาง
โอ่อ่า เหมือนสลายห้องฟังให้กลายเป็นบรรยากาศหนึ่งเดียวกับหนัง
ที่ดูอยู่เท่านั้นนะครับ แต่ผมพบว่าจุดเด่นมากๆของระบบ Atmos 
คือ อยู่ตรงไหนในห้อง ก็รับได้ถึงความโอบล้อม บรรยากาศรายล้อม
ที่ดีมากๆ ไม่มีเสียงโหว่เสียงหายเลย ทุกอย่างมันกลมกลืนแผ่กว้าง
ต่อเนื่องสุดๆ เรียกว่าเสียงในอุดมคติดเลยก็ว่าได้ครับ 

อยากรู้ว่ามันเด็ดยังไง โชว์รูมของเราก็น่าจะพร้อมต้อนรับท่าน
แล้วละครับ
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ในชีวิตการฟังเพลงมายาวนานหลายสิบป ผมได้อยู่กับดนตรีใน
บ้านอย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบใดก็ดูเหมือนว่า                              
มันไม่ได้มีข้อจ�ากัดอะไรเลย เพลงที่ชอบเป็นพิเศษกับเพลง

แปลกใหม่ที่น่าทดลอง มันก็ไม่ได้มีปัญหา ทว่ามันจะให้ความรู้สึกของ
รสชาติที่ต่างกัน

ฟ ง นิ ว เ อ จ
เ พื่ อ แ ร ง บั น ด า ล ใ จ  แ ล ะ ค ว า ม สุ ข

 ■ ‘ภูธร’

เพลงที่ไม่คุ้นเคย ท�าให้เราได้พบกับคุณค่าของการแสวงหา ความ
แปลกใหม่ซึ่งก่อนหน้านั้น เป็น “ความไม่รู้” ของเรา อาจจะแปลกหรือ
แปร่งหู มันไม่ใช่อาหารที่เราเคยรับประทานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ความ
หวาน ความนุ่ม ความกระด้างหรือขมฝดคอ มันก็มีคุณค่าอยู่

เคยได้ฟังเพลงบรรเลงจากนักดนตรีประเภทนิวเอจรายหนึ่ง ผมได้
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ฟังโดยบังเอิญ นั่นคือ คุณ Karunesh: Secrets Of Life ที่ว่าบังเอิญ
ก็เพราะเหตุที่ว่า ผมเป็นคนซื้อแผ่นเสียง แผ่นซีดี แบบดูความงาม 
ความเป็นศิลปะของปกด้วย หากเพลงที่ไม่รู้จักแม้แต่น้อย ก็ดูวิธีการ
ออกแบบปก ปกมันดูน่าสนใจก็ซื้อมาทดลองฟังดู มันก็มีอัตราเสี่ยงที่
น่าสนุก บางแผ่นเห็นแค่ปก ชอบ ก็เลยเอามาประดับห้องฟัง 

แต่ขอโทษ หลายแผ่นไม่เคยเปิดฟัง
หลังจากได้ฟังเพลงที่มีปกเป็นภาพวาด ของอัลบัม Secrets 

Of Life คุณแม่สาวชาวบ้านป่า อุ้มเด็กผู้หญิง (หรือชาย?) ไปยืน
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีน�้าตกอยู่เบื้องหน้า เหมือนฉากในหนัง
ฮอลลีย์วูด ว่าด้วยชาวฮาวายเอี้ยน ผมทึ่งนะว่าเพลงที่ท�าขึ้นมาจาก
คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรีอีเล็คทรอนิคส์ผสมผสานกับเครื่องดนตรี
เสียงร้องคนอินเดียทั้งหญิงชาย

  บางเพลง บางช่วง น�ากระดิ่ง ที่ใช้ในพิธีศาสนาฮินดูมา
ใช้ ท่วงท�านองบางส่วนเหมือนเอาฮาวาย ผสมกับอินเดีย เอเชีย และ
ความเป็นสากลที่รวมตัวสร้างเสน่ห์อันล�้าลึกอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ 
และผมเองก็ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ความหมายหรือในใจของตัวเองว่า
ด้วยชีวิตธรรมชาติ

รู้สึกเหมือนตัวเองได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของอดีตที่มีป่าเขาล�าเนา
ไพรเป็นฉากรอบตัว ท่วงท�านองบางครั้งเหมือนกับเราได้เดินอยู่ในทุ่ง
กว้างสายลมแสงแดดอุ่น และผสานเข้ากับความเยือกเย็นของต้นไม้
ความรู้สึกฉันเย็นจากล�าธารเสียงสัตว์ป่าร้องระงม

ความลับของชีวิตอยู่ในธรรมชาติ
ธรรมชาติซึ่งมนุษย์ชอบท�าลายล้าง จนกระทั่งที่อยู่ของสัตว์ป่าใน    

ปัจจุบันแทบจะไม่เหลืออยู่บนโลก  ความสมดุลต่างๆได้สูญเสียไปเกือบ 
หมดสิ้น การอนุรักษ์เอาไว้ไม่ใช่แค่เพียงเราจะเรียกร้อง หรือเป่า
ประกาศ มีการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง นั่นเป็นแค่ปลายเหตุ

แต่มนุษย์ย่อมต้องตระหนักได้ด้วยตนเอง 
ศิลปินอย่าง Karunesh เขาท่องเที่ยวไปในหลากหลายประเทศ 

อย่าจ้องหาเรื่องเปลี่ยนเครื่องเสียงเลยครับ ฟังเพลงให้มากมาย
หลายหลากก่อนดีกว่า

การฟังเพลงจากอัลบัมนิวเอจ ท�าให้ข้อจ�ากัดความของดนตรีแทบ
จะไม่มีขีดคั่นใดๆ แม้จะมีการวางกรอบอย่างกว้างๆว่า ดนตรีนิวเอจ 
New Age หมายถึง ดนตรียุคใหม่ ที่มีจุดเริ่มต้นจากงานความ  
หลากหลายของนักดนตรียุโรปและอเมริกันในทศวรรษที่ 60 

เครื่องดนตรีที่ใช้  มีทั้งเครื่องดนตรีอีเล็คทรอนิคส์และอะคูสติค
ไม่มีข้อขีดคั่นอะไรมากนัก แต่ศิลปินนั้นจะเลือกบรรยายถึงท่วงท�านอง
เกี่ยวกับธรรมชาติ และการใช้ความสามารถในการเรียงร้อยให้มี
จินตนาการ หรือแรงบันดาลใจ ช่วยขับกล่อมจิตใจ อาทิ โยคะ การนั่ง
สมาธิ การผ่อนคลายความเครียด

ส�าหรับ Karunesh อัลบัม Secrets of Life  ผมถือว่าเป็น 
บทเพลงที่เหมาะส�าหรับการเริ่มต้นของคนที่ต้องการฟังเพลงแบบ  
นิวเอจ ที่ฟังง่าย สามารถเข้าถึงธรรมชาติ และจิตใจอันอ่อนโยน
งดงามในมนุษย์ เคล็ดลับของชีวิต คือการเข้าถึงธรรมชาติในส่ิงท่ี
เราเป็น

ผู้ที่ไม่เคยฟังเพลงแบบนี้ก็น่าจะทดลองดู ยังมีศิลปินในแนว
เดียวกันเป็นจ�านวนมากที่รอคอยให้ท่านได้ค้นพบ เพียงแค่เสิร์ชหาค�า
ว่า New Age Artist ก็จะค้นพบได้อย่างไม่ยากเลย มีศิลปินระดับฝึมือ 
สร้างสรรค์ผลงานแปลกๆน่าฟัง น่าเรียนรู้อีกมากมายครับ

เอนย่า ยานนี คิตาโร่ แวนเจลีส อีนิกม่า ไมค์ โอลด์ฟิลด์ เดวิด 
อาร์เคนสโตน เดวิด แลนซ์ ฯลฯ รอคอยให้ท่านมาลิ้มรสทดลอง เพื่อ
เข้าสู่ภวังค์อันล�้าลึก และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ

เชิญชวนมาฟังเพลงที่หลายท่านไม่คุ้นเคย เป็นการเปิดโลกทัศน์                                                               
ใหม่ๆ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีส�าหรับค�าว่า การฟังดนตรีจาก    
เครื่องเสียงชุดโปรด ไม่ใช่เป็นการฟังเสียงเครื่องโดยอาศัยแค่ดนตรี
เป็นทางผ่านเท่านั้นครับ

โดยเฉพาะในแถบเอเชยี จากพืน้ถิน่ทีเ่ขาอาศยัอยูใ่นฮาวาย                                                
ท่องเอเชียไปจนค้นพบว่า นักร้องนักดนตรีอินเดียมีเสน่ห์
ยิ่งนัก ไปยังอินเดีย นั่นคงจะท�าให้เขาได้ซึมซับหลาย
อย่างที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและความเป็นไปที่มนุษย์ทั้ง
หลายก�าลังเริ่มจะเหินห่างจากมันไปทุกที 

ท่วงท�านองจึงเป็นส�าเนียงที่โหยหา และอ่อนหวาน 
จริงจัง เรียงร้อยถ้อยค�าต่อกันไป ไม่มีเสียงเอฟเฟ็คท์
ในแบบอื่นใดที่เหมือนกับแนวทางนิวเอจอื่นๆ เพลง
ของ Karunesh คงอยู่กับเสียงดนตรีที่มีทั้งส�าเนียง
จากธรรมชาติ และการเรียกร้อง ให้มองเห็นความลับ   
หลากหลายของ ค�าว่า “ชีวิต”

   นี่เป็นตัวอย่างของอัลบัมเพลงสไตล์นิวเอจ ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ผมมีศิลปินไม่กี่คนที่รู้จักและเปิดใจรับ 

    การเปิดใจกว้าง ฟังให้มากที่สุดเท่าที่มีโอกาส   
จึงท�าให้เราได้รู้จักเพลงที่เราประทับใจ หรืออย่างน้อย
ที่สุดก็อาจจะชื่นชอบในวันข้างหน้าได้อีกมากมาย และ
ยิ่งมีดนตรีหรือเพลงให้ฟังหลากหลาย ประสบการณ์ก็จะ  
กว้างไกล เครื่องเสียงที่สู้อุตส่าห์ลงทุนก็จะทวีคุณค่าของ
มันมากขึ้น
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Custom File

ร ะ บ บ เ สี ย ง ใ น โ ร ง แ ร ม ร ะ ดั บ โ ล ก
■■ ‘Mr. Hires Man’

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงก้าวเข้าฤดูฝน
ชุ่มฉ�่ากันเกือบทุกพ้ืนท่ี เสร็จสิ้นงาน

สถาปนิกไปหมาดๆ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่
เข้าเยีย่มชมบธูของ Conice Electronic เราที่
งานที่ผ่านมาด้วยครับ หลายท่านสอบถามว่า
ท�าไมไม่เอาล�าโพงตวันัน้ ชดุนัน้มาออกงาน ต้อง
เรยีนให้ทราบว่า งานสถาปนกิท่ีเราไปออกงาน 
จะเน้นไปทางสนิค้า Custom Installation คอื
สนิค้าเครือ่งเสยีงล�าโพงทีเ่น้นไปกบัการตดิตัง้
ให้สวยงามไปกบัตวับ้านให้กลมกลนื เช่น ล�าโพง
ฝังฝ้า-ฝังผนงั เครือ่งเสยีงมัลต-ิรมู ทีไ่ม่ต้องการ
วางโชว์เครือ่ง หรอืแอมปลไิฟเออร์เครือ่งเดยีว
แต่ใช้งานได้ ควบคมุได้หลายห้องพร้อมกนั และ
เน้นไปน�าไปใช้งานร่วมกบัระบบโฮม ออโตเมชนั 
ได้ ซึ่งอนาคตมาแน่ๆครับส�าหรับระบบโฮม 
ออโตเมชนั 

ซึ่งปีหน้าหวังว่าจะพัฒนาระบบท่ีไปโชว์ให้ 
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ล�้าไปอีกขั้น ปีนี้แพลนว่าจะเอาตัว Amazon 
Alexa ไปโชว์ด้วยแต่ของมาไม่ทัน ตัวนี้เมื่อน�า
มาร่วมกับตัวคอนโทรลเลอร์ของ Russound 
ตระกูล MCA และ X Series จะท�าให้สามารถ 
ใช้งานการสั่งงานด้วยเสียง โดยไม่ต้องหยิบ
สมาร์ทโฟนมาปิด-เปิดโซนต่างๆได้เลย บอกผ่าน
ตวั Alexa ได้เลย แต่ปีหน้าเจอกนัแน่นอนครบั

และเช่นกนัฉบบัทีแ่ล้ว ผมได้บอกว่าจะเป็น
เรือ่ง High-Res Audio การใช้โพรแกรม Roon 
สตรีมผ่าน BluOS ต้องขออภัยยกยอดไปฉบับ
หน้าแทนครับ เนื่องจากโพรแกรม Roon 
เวอร์ชันล่าสุด 1.5 มีอัพเดทความสามารถ                                           
ใหม่ๆเข้ามาอีก เช่น ถอดรหัสไฟล์ MQA ได้                                            
แล้ว ท�าให้ท่านสามารถเล่นเพลงไฮ-เรส ท่ี
เป็นไฟล์ MQA โดยไม่ต้องใช้ DAC ที่มีตัว
ถอดรหัส MQA อีกต่อไป แค่ DAC 24/192 ก็
ฟังได้เหลอืแหล่แล้วครบั ยงัไงอดใจรออกีนดินะ
ครบั เป็นฉบบัหน้าแน่นอนครบั ขอทดสอบให้ 
แน่ใจว่าเวิร์คจริงๆก่อนครับ 

ส่วนฉบบันี ้พาไปชมงานตดิตัง้ของทมีงาน 
Custom ของโคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค เรากัน
เช่นเดิม เป็นโพรเจ็คท์ที่ส่งมอบงานก่อนสิ้น
ปีที่ผ่านมา โดยทั้งโครงการได้เลือกใช้ล�าโพง
ของทาง Russound และ NHT ในบางโซนที่
ต้องการเน้นคุณภาพเสียง

โพรเจค็ท์งานตดิตัง้ในโรงแรมระดบัโลกใน
เครอืโรงแรมไฮแอท เป็นโรงแรม Hyatt Place 
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซอยสุขุมวิท 24 ถ้านึกไม่
ออกว่าอยู่ตรงไหน ถ้าเอาง่ายๆก็คือ ซอยห้าง
เอ็มโพเรียม ตรงย่านพร้อมพงษ์นั่นเองครับ 
เข้าซอยไปประมาณ 100-200 เมตร เรียกว่า
ลงทีส่ถานรีถไฟฟ้าบทีเีอส พร้อมพงษ์ กเ็ดนิไป
โรงแรมได้สบายมากครับ โครงการก็เริ่มงาน
ระบบเมื่อกลางปีที่ผ่านมา โดยระบบเสียงจะ
เป็นระบบไลน์ หรือใช้แอมป์ไลน์ 100V น้ัน
เอง พูดถึงแอมป์ไลน์เร็วๆนี้ ทาง Russound 
จะมีแอมป์ไลน์เข้ามาเสริมไลน์ส�าหรับงาน      
คอมเมอร์เชียลโดยเฉพาะครับ โมเดลใน
ตระกูล X Series เป็นแอมป์ไลน์ 70V/100V 
ที่มีสตรีมเมอร์มาในตัว เรียกว่าครบเซ็ทไม่
ต้องหาตัวเล่นเพลงอะไรมาเพ่ิมเลยครับ และ
ช่วงนีท้มีงานเราก�าลงัทดสอบอย่างขะมกัเขม้น
ว่าคุณภาพเสียง การใช้งานระยะยาวจะเป็น
อย่างไร นอกจากตัวแอมปลิไฟเออร์แล้วยัง
รวมไปถึงล�าโพงระบบไลน์ โวลูมควบคุมระดับ
ความดังของเสียงด้วยครับ ล�าโพงน้ันมาครบ
หมด ทั้งแบบฝังฝ้าและล�าโพงแขวนเอาท์ดอร์

หลายท่านอาจสงสยัแอมป์ระบบไลน์คอือะไร 
ต่างกบัแอมป์ระบบอมิพแีดนซ์อย่างไร เอาง่ายๆ 
อธบิายบ้านๆ แอมป์ทีเ่ราฟังกนัในบ้านคอืเป็น
ระบบอมิพแีดนซ์ ขบัเคลือ่นตวัไดรเวอร์ล�าโพง
ด้วยกระแสไฟฟ้า มีหน่วยวัดเป็นอิมพีแดนซ์ที่
เราได้ยนิบ่อยๆกนัคอื 4 โอห์ม 8 โอห์ม เมือ่
เราเอาโอห์มมเีตอร์ไปวดัทีล่�าโพง จะได้ค่าความ
ต้านทานตามอิมพีแดนซ์ที่แจ้งหรือตามสเปค  
ล�าโพงนั้นๆ ส่วนแอมปลิไฟเออร์ระบบไลน์
เอาท์พุทท่ีส่งออกมาเป็นแรงดันไฟฟ้า เช่น 
70V หรือ 100V ข้อดีของแอมปลิไฟเออร์
ระบบไลน์ นัน้คอื เราสามารถเดนิสายล�าโพง
ได้ระยะทางไกลๆเป็นกิโลได้สบายๆเลยครับ 

เราจึงเห็นแอมป์ระบบไลน์ถูกน�ามาใช้ในงาน
คอมเมอร์เชยีลในทกุๆงานครบั ทีต่วัล�าโพงกจ็ะ
มตีวัหม้อแปลงแมท็ชงิทีท่�าหน้าทีแ่ปลงแรงดนั
ไฟฟ้ากลบัมาเป็นอมิพแีดนซ์ 4-8 โอมห์เช่นเดมิ 
เพื่อขับล�าโพงตามปกติ ไว้ผมมาอธิบายอย่าง
ละเอียดในช่วงแนะน�าผลิตภัณฑ์ Russound 
70/100V อกีทนีะครบั

กลบัมาเรือ่งโพรเจค็ท์ไฮแอทต่อครบั หลงั
จากแอบมีขายของเล็กน้อย 555 อย่างที่บอก
ว่างานติดตั้งระดับโลก กว่าทางเมืองนอกจะ
อนมุตัแิบบและสนิค้าทีเ่ราเลอืกตดิตัง้แต่ละช้ิน
แต่ละอนั กต้็องส่งแบบ ส่งรายละเอยีด ส่งไป
ส่งมาหลายรอบ ซึ่งแบรนด์ Russound และ 
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NHT เมือ่น�าไปเทยีบสเปคกบัแบรนด์อืน่ๆแล้ว 
กนิขาดครบั ยิง่ได้ฟังคณุภาพเสยีงแล้ว เรยีกว่า
ไม่ผิดหวังจริงๆ ทางเจ้าของโครงการยังอดไม่
ได้ทีจ่ะแอบชมเชยว่า ไม่ผดิหวงัแม้ว่าจะใช้แอมป์ 
ระบบไลน์ในการขบัขานเสยีงเพลงท้ังหมดกต็าม

มาดูว่าเราติดล�าโพงส่วนใดกันบ้าง เร่ิม
ตั้งแต่ลานรับรถในตัวโรงแรมชั้นแรก เรียกว่า
ลงรถมากม็เีสยีงเพลงขบักล่อมต้อนรบักนัเลย 
และไล่มาลอ็บบย์ีชัน้ 2-3 ทีเ่ป็นทัง้ส่วนต้อนรับ
และห้องรับประทานอาหาร มินิ-บาร์ และ
ห้องประชุมย่อย อีกจ�านวนสองห้อง ในห้อง
ประชุมนี้ยังสามารถเลือกได้ ว่าจะฟังเสียงจาก
ทีวีภายในห้องประชุมเอง หรือเสียงเพลงจาก
ส่วนกลางได้ด้วยครบั ในส่วนของชัน้ 1-3 นีก้ไ็ด้ 
ติดตั้งล�าโพงฝังฝ้าของทาง Russound โมเดล 
RSF610 ทั้งหมด ร่วมๆ 30 กว่าตัว ส่วนใน
โซนเอาท์ดอร์ช้ัน 3 ทีอ่อกมาด้านหน้าโรงแรม ก็
เลอืกตดิเป็นล�าโพงเอาท์ดอร์คณุภาพสงูแบรนด์  
NHT Model O2ARC วางใจได้ที่รองรับได้ 

ทุกสภาวะอากาศ และที่ส�าคัญคุณภาพเสียงที่
ชดัเจนทกุรายละเอยีดแม้ยามทีเ่ปิดเพลงเบาๆ 
รับประทานอาหารเคล้าเสียงเพลงเพราะๆ

แล้วในชัน้ 19 ทีเ่ป็นโซนสระว่ายน�า้ ในโซน
อ่างแช่น�้าจากุชชี่ก็ได้เลือกติดตั้งเป็นล�าโพงฝัง
ฝ้าของทาง Russound เช่นกันในส่วนนี้ และ
ข้ามไปอีกชั้นที่เป็นไฮไลท์ คือชั้น 28 เป็นบาร์ 
ลอยฟ้าที่ชื่อว่า Aire BAR ซึ่งต้อนรับนักท่อง
เทีย่วทีม่าแวะผ่อนคลายยามเยน็ หรอืหลงัเลกิ
งานได้สบายๆจริงๆบาร์จะเปิดตั้งแต่ช่วงบ่าย
แล้ว มีโซนแสดงสด วงดนตรี 2-3 ชิ้น กับ
นักร้อง วนขับกล่อมทั้งฟลอร์ และที่ส�าคัญถูก
ขับกล่อมด้วยล�าโพงฝังฝ้าของ NHT ตระกูล 
ARC  ในส่วนภายนอกเอาท์ดอร์ ก็เป็นหน้าที่
ของล�าโพง NHT O2ARC เช่นกนั เรยีกว่าเน้น
คุณภาพเสียงไพเราะโดยเฉพาะชั้นนี้

เคร่ืองเสียงของชั้น 28 นี้ก็แยกชุดต่าง
หาก เพราะมีชุดของงานแสดงสดร่วมด้วย จึง
ไม่ได้ร่วมกบัของชัน้ 1-3 เลย การท�างานตดิตัง้                     

ของทีมงานคัสตอมก็ใช้เวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์
ในการติดตั้งระบบและทดสอบ เรียกว่าท�า
ตามแผนงาน เพราะงานระดบันีต้้องปิดประตู
ข้อผิดพลาดทั้งหลายไว้ก่อน เพราะงานแบบ
ที่เครื่องต้องรันระบบเสียงแบบ 24 ชั่วโมง 
ในงานคอมเมอร์เชียลแบบนี้ เราต้องใส่ใจทุก
รายละเอียดไม่แพ้งานแบบติดตามบ้านเลย 
เรียกว่าตรวจงานซ�้าแล้วซ�้าอีก ถือว่าบริษัท 
โคไน้ซ์ฯเราได้เบกิทางส�าหรบังานคอมเมอร์เชยีล                                  
แบบเต็มตัว ท่านไหนสนใจงานระบบ ก�าลัง
แพลนสร้างโรงแรมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ 
ต้องการงานระบบเสียงคุณภาพสูง รวมไปถึง
การตดิตัง้แบบมอืาชพี กริง๊กรางมาหาทีมงาน
คัสตอมเราได้ตลอดเวลาท�าการ 

รวมๆด�าเนินการส�าหรับโพรเจ็คท์ขนาด
ใหญ่นีใ้ช้เวลาเพยีง 5-6 เดอืนเท่านัน้ ได้ความ
สมบูณ์แบบของระบบเสียงตามที่ออกแบบไว้ 
ทัง้บนกระดาษแปลน และคณุภาพเสยีง พอใจ
ทั้งผู้ให้และผู้รับกันอย่างเต็มที่ เหนือสิ่งอื่น
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ใดคือ งานติดตั้ง Custom Installation ของ
โคไน้ซ์ฯทั้งบ้านพักอาศัย ที่เป็นระบบเสียง
มัลติ-รูม ไฮ-เรส ไปตลอดจนงานระบบเสียง
โครงการงานคอมเมอร์เชียล ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ สปา โรงแรม รีสอร์ทต่าง ๆ  นับร้อยๆ
โครงการทางเราโคไน้ซ์ฯตั้งใจเต็มที่กับทุกงาน

โปรดอย่าได้คิดว่างานเล็กงานน้อยเราจะ

ท�าไหม ขอบอกกล่าวทกุท่านตรงนีว่้าทกุๆงาน
ไม่ว่าจะโครงการเล็กหรือโครงการขนาดใหญ่ 
โคไน้ซ์ฯเรายินดีให้บริการทุกท่าน ดังเช่น 40 
กว่าปีที่ผ่านมา เราเต็มใจให้บริการแก่ทุกท่าน
ด้วยดีเสมอมาครับ 

_/\_ กราบสวัสดี

 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-276-9644 
ต่อ 105

FB: https://www.facebook.com/
MultiroomAudio

INBOX: m.me/MultiroomAudio
IG: instagram.com/multi-

roomaudio
Website: http://multiroom.

conice.co.th
E-Mail: multiroom@conice.

co.th
กด See First หรือกด

ติดดาว เพื่อติดตามโพสต์และ   
โพรโมชันพิเศษก่อนใคร
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In-HouseTest

NAD Masters Series นั้น คือความ
พยายามทีป่ระสบความส�าเรจ็ของ NAD 

ที่จะท�าเครื่องเสียงที่ให้คุณภาพเสียงระดับ   
ไฮ-เอน็ด์ ในราคาทีส่มเหตสุมผลมานานหลาย      
ปีแล้ว ตั้งแต่ยุคแรกที่เปิดตัวและโด่งดังไปกับ
อนิตเิกรตเตด แอมป์ M3 จนถงึทกุวนันีท้ีม่กีาร
ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงทัง้แนวทางการออกแบบ
และหน้าตา โดยในช่วงหลังนี้ ก็ได้เข้ามาสู่ยุค 
Audiophile 2.0 ที่มีแนวทางไปทาง Digital 
ที่ชัดเจนและแน่นอน ทั้งภาคขยายและแหล่ง
โพรแกรม

NAD M50.2 นั้น ตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบ
มาเพือ่เป็นหนึง่ใน Digital Suite ของ Masters 
Series คือรวมเป็นชุดเพื่อรองรับการฟังเพลง

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

■■ ทดสอบโดย อธิวัฒน์

แบบออดิโอไฟล์ 2.0 แบบเต็มที่ โดยหน้าที่
ของ M50.2 นั้น คือการเป็น Digital Music 
Player หรือว่าง่ายๆคือ อะไรที่เป็นดิจิทัล-ฉัน
เล่นหมด--

M50.2 ท�าอะไรได้บ้าง
1. เล่น CD 
2. Rip CD เข้าไปเก็บในฮาร์ดดิสค์ขนาด 

1.0TB ในตัว
3. Network Player เล่นเพลงที่เก็บไว้ทั้ง

ในฮาร์ดดิสค์ของตัวเอง และจากฮาร์ดดิสค์
ภายนอก เช่น ระบบ NAS 

4. เล่น Streaming Audio จากผูใ้ห้บรกิาร
แทบทุกเจ้า เช่น Tidal, Spotify ฯลฯ ยกเว้นก็
แต่ Apple Music

อ้อ จะไม่เล่นอย่างเดียวก็แผ่นเสียงนั่น
แหละครับ (ฮา) 

ความแปลกอย่างหนึง่ของ M50.2 คอื เป็น
เนท็เวิร์ค เพลเยอร์ เครือ่งทีไ่ม่มภีาค DAC ใน
ตัว คือเอาท์พุทของ M50.2 นั้นจะมีแต่ดิจิทัล 
เอาท์พทุ ทีใ่ห้มาทกุรปูแบบ ทัง้ Optical, RCA, 
AES EBU, XLR ซึง่กห็มายความว่า หากจะให้  
M50.2 ส่งเสยีงเพลงเจือ้ยแจ้วออกไป กต้็องหา 
DAC มาท�างานร่วม คุณจะใช้ DAC เดี่ยวๆ 
เช่น M51 ก็ได้ หรือหากใครใช้แอมป์ NAD 
รุ่นใหม่ๆที่มี DAC ในตัว หรือท�างานในระบบ 
Direct Digital ก็สามารถต่อ M50.2 เข้าไปใช้ 
งานได้ จะเป็น DAC ต่างยีห้่อกส็ามารถท�างาน 
ร่วมกับมันได้เช่นเดียวกัน
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44.1 ธรรมดาจาก Spotify ก็พอได้ข้อสรุปว่า 
คือเหมือน MQA นั้นจะช่วยเพิ่มความจริงจัง
ในเสียง ไดนามคิ เรนจ์จะเพิม่ขึน้ รายละเอยีด
ดีขึ้น ความหยาบกร้านน้อยลง “แต่” ไม่ใช่กับ
ทกุชดุนะครบั บางชดุพวกเพลงพอ็พใหม่ๆทีผ่ม
เทียบกันแล้วแทบไม่เห็นความต่างก็มี 

ปัญหาเดียวของ MQA ตอนนี้คือเพลงมี
น้อยครับ ฟังวนๆไปไม่กี่รอบก็หมดแล้ว (ใน
แบบที่ชอบนะครับ) 

แต่ที่แปลกใจมากคือ เมื่อผมเทียบเสียง 
MQA จาก M50.2 กับ MQA จาก Bluesound 
NODE Gen แรก ในเงือ่นไขการต่อเชือ่มแบบ
เดียวกันทั้งหมด

พดูกนัตรงๆทีส่ดุคอื เสยีงจาก M50.2 นัน้
ดีกว่า! ดีกว่ามากด้วย

ผมพยายามตรกึตรองมานัง่วเิคราะห์ โอเค 
M50.2 นั้นมีราคาที่แพงกว่า Bluesound 
NODE Gen แรก อยู่หลายเท่าตัว เสียงไม่ดี
กว่าก็คงแปลก แต่ทีนี้ดีกว่าด้วยอะไร ผมก็มา
นั่งดูก็คาดว่า

1. ตัวถังของ M50.2 นั้น แกร่งกว่าแบบ   
ปู่กับหลาน ความแข็งแกร่ง การต้านแรงสั่น
จากภายนอก ความมั่นคงในการจัดวาง การ
สลายแรงส่ันจากขาตั้งสไตล์ Tip Toe นั้น 
M50.2 สุดยอดกว่ามาก

2. ตอนแรกผมประหลาดใจว่า M50.2 
นั้นจะไม่สามารถควบคุมระดับเสียงจากแอพ 
BluOS ได้ เพราะ NAD น่าจะเน้นการควบ
คุมโวลูมผ่าน DAC หรือแอมป์ แรกๆผมก็
หงุดหงิดนิดหน่อย เพราะต้องใช้สองรีโมทคุม 
แต่ตอนหลงัผมมองวา่ การไม่มโีวลูม “ซ�้าซ้อน” 
นั้น ท�าให้ส่งผลต่อเสียงอย่างแน่นอน อย่าลืม 
ครบั หาก M50.2 มโีวลมูแล้ว, DAC กม็,ี แอมป์ 
ก็มี มันส่งผลต่อเสียงแน่นอน

3. ภาคจ่ายไฟในตัว M50.2 เหนือชั้น
กว่ามาก

4. การไม่มี DAC ในตัว แน่นอน 100 
เปอร์เซ็นต์ ว ่าลดการกวนของวงจรภาค
ดิจิทัลลงไปมากมาย ภาคจ่ายไฟท�างานอิสระ 
ประมาณเดียวกับปรี/เพาเวอร์แหละครับ 

5. อุปกรณ์ทั้งหมด การออกแบบทั้งหมด 
เป็นการท�าใหม่หมด ไม่ใช่การเอา Bluesound 
NODE มาใส่ตัวถังหรูๆแน่นอน

เพราะมันพิสูจน์จากเสียงครับ!
การทดสอบของผมเน้นการฟังเพลงจาก 

การสตรีมมิงเป็นหลักจริงๆ ตลอดเวลาร่วม

อัพเดทอะไรต่อมิอะไรบ้างก็รอนิดหน่อยครับ) 
จากน้ันผมก็ย้ายมาต่อแบบแลนนี่ยิ่งง่าย 

คือเสียบสายแลนปุ๊บ เจอเลย เล่นได้เลย ง่าย
สุดๆ (และมีความคิดเห็นส่วนตัวว่าต่อสาย
แลนเสียงดีกว่าแฮะ) 

ต่อเสรจ็กเ็ริม่ฟังกนัครบั ผมบอกตรงๆเลย      
การทีผ่มจะเลอืกเล่นเครือ่งเนท็เวร์ิค เพลเยอร์                                               
สักเครื่องมาใช้ ผมจะเอามาฟังเพลงจากระบบ
สตรีมมิงเป็นหลัก คือ Tidal และ Spotify 
ครับ หลังจากผมพบว่า “เครื่องเน็ทเวิร์ค” นั้น
มีผลต่อเสียงจากการฟังบริการเหล่านี้มากพอ
สมควร ผมจึงกระตือรือร้นมากที่จะฟังเสียง
จาก M50.2 โดยฟังผ่านทัง้ Tidal และ Spotify

ซึ่งผมก็พบว่า มันท�าให้ผมต้องทึ่งจริงๆ
การเชือ่มต่อทัง้ Tidal และ Sptify นัน้ง่ายๆ 

หากเป็น Tidal นัน้ จะสามารถคมุผ่านทางระบบ 
BluOS ผ่านมือถือได้ทันที ส่วน Spotify จะ
เป็นระบบทีเ่รยีกว่า Spotfy Connect คือ ต้อง
ท�างานร่วมกับแอพของ Spotify เองในการ
ควบคุม คือเมื่อเลือก Spotify จาก BluOS 
แล้ว ระบบจะ Link ไปเข้ากับแอพของ Spotify 
โดยอัตโนมัติ

ผมฟัง Tidal ก่อนเพราะอยากพิสูจน์เสียง
จากระบบ MQA ที่ M50.2 รองรับได้ก่อน
ใครเลย ผมเลือกให้ใช้ตัวถอดรหัส MQA ใน
ตัว M50.2 เพราะ DAC ที่ผมใช้งานนั้นยังไม่
สามารถเล่นกับ MQA ได้ และแม้ DAC จะ
ถอด MQA ไม่ได้ แต่ M50.2 ถอดได้และปล่อย
สัญญาณระดับ Hi-res ออกไปจริงแท้แน่นอน 
เพราะเพลงต่างๆที่เล่นนั้นโชว์ออกมาที่ DAC  
แบบ Full Res แสดงผลออกมาทัง้ 96 กโิลเฮทิซ์  
และ 192 กิโลเฮิทซ์ (แต่ Bit เท่าไหร่ไม่ยืนยัน
ครับ เพราะ DAC ของผมใม่แสดงผล) แค่นี้ก็
ต่ืนเต้นแล้วครับ เพราะเจ้าอื่นอย่าง Spotify 
เขาโชว์กันแค่ 44.1 เอง

ส่วนเสยีงจาก Tidal MQA ถ้าถามผมดไีหม 
ผมก็คงต้องตอบว่า “แล้วแต่” 

มันก็เหมือนกับธรรมชาติของการบันทึก
เสียง คือมีดีและมีด้อย

MQA ทีด่ ีฟังแล้วมนัดจีรงิๆ ดจีนแปลกใจ 
แต่ MQA ทีเ่ฉยๆ ก็ธรรมดาๆไม่ได้มอีะไรเด่น 
กเ็ฉกเช่นเดยีวกับซดีหีรอืแผ่นเสียงทีม่ทีัง้แผ่น
เสยีงดแีละไม่ดนีัน่แหละครบั ว่าง่ายๆคอื เมือ่
ไหร่ต้นทางดี รับรองว่า MQA คือค�าตอบหาก
คุณอยากฟังเพลงเสียงดีๆผ่านการสตรีมมิง 

ผมลองเทยีบ MQA จาก Tidal กบัสตรมีมงิ 

การควบคุมการท�างานของ M50.2 น้ัน 
ท�างานด้วยการอาศยั OS ของ Bluesound คอื 
BluOS ทีพ่ฒันาโดยทมีงานภายใต้หลงัคา Len-
brook แห่ง Canada นีเ่อง ซึง่กห็มายความว่า 
M50.2 นั้น คุยกันรู้เรื่องกับ Bluesound ทุก
เครือ่ง และการควบคมุกจ็ะท�าการคมุด้วยแอพ
เดียวกนัทัง้หมด ทัง้แอพมอืถอื, แอพ PC/Mac 
ก็เช่นกัน ซึ่งจากการที่ใช้งาน BluOS มาตั้งแต่
เวอร์ชันแรก ผมบอกเลยว่าวันนี้แอพ BluOS 
นั้นเพอร์เฟ็คท์มากๆ ท�างานราบลื่น สะดวก 
และง่าย ที่ส�าคัญเสถียรสุดๆ

รูปร่างหน้าตาของ M50.2 นั้น บอกได้ค�า
เดียวว่า “งาม” ส�าหรับแฟน NAD คงพูด
ได้เต็มปากว่างาน Masters Series รุ่นใหม่นี่ 
ยอดเยี่ยม ประณีต สวยงามท่ีสุดเท่าที่ NAD 
เคยท�ามา ด้วยการออกแบบ Industrial Design 
ที่ดูดี มีเกรดเหมือนเคร่ืองไฮ-เอ็นด์ ผมคง
อธิบายได้ไม่ละเอียดเท่าดูรูปเอาละกันนะครับ 
แต่ผมบอกได้ว่า ทุกอณูของ M50.2 นั้น เต็ม
ไปด้วยความใส่ใจในการคัดเลือกวัสดุ ตัวถังที่
แข็งแรง, แกร่ง และหนักแน่น ความประณีต
ไร้ที่ติ ความสวยงามเอาไปเต็มร้อยจริงๆ คือ
เนียนมาตั้งแต่แกะกล่องเลยก็ว่าได้ และจอ 
LCD แบบสัมผัสที่นอกจากจะใช้สั่งการต่างๆ
แล้ว ยังคอยแสดงผลข้อมูลเพลงต่างๆทาง
ด้านหน้านั้นมันเท่จริงๆสิ

การใช้งานต่อเชื่อม

ส�าหรบัคนทีเ่ล่นเนท็เวร์ิค เพลเยอร์ ตัง้แต่
ยุคแรก คงจ�าความปวดหัวในการเซ็ทช่วงแรก
ได้ดี แต่กับ M50.2 ที่มาถึงเจเนอเรชันนี้แล้ว 
บอกได้ค�าเดยีวว่าง่ายเหมอืนปอกกล้วยเข้าปาก 
เคล็ดลับง่ายๆคือ

1. อยากเสถียร อยากน่ิงไปนานๆ ให้ต่อ
สาย LAN ครับ เสียบปุ๊บ ใช้งานได้เลยยังกะ
ต่อเครื่องเล่นซีดี

2. เครื่องต้องวางอยู่ห่างจาก Router จะ
ต่อ Wi-Fi ก็ไหวอยู่ครับ การเชื่อมต่อไว-ไฟนั้น
ไวสมชื่อ ง่ายและเร็วกว่ายุคแรกๆเยอะ แค่ท�า
ตามข้อแนะน�าในคู่มือง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนครับ 

ผมเองนั้นแรกเริ่มต่อไว-ไฟก่อนเลย ก็ไม่
ยาก เพียงครู่เดียวก็ติด ก็เล่นได้ เร่ิมจากให้ 
เครือ่งปล่อยไว-ไฟ Hotspot ออกมา ลงแอพใน
มอืถอื จากนัน้กไ็ปเข้า Server ของ Bluesound 
แล้วก็ Connect เข้ากับระบบไว-ไฟที่บ้านเรา 
แค่นีก้เ็ล่นได้แล้ว (แรกเริม่เครือ่งอาจจะท�าการ
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เดือนที่ผมใช้ M50.2 เป็นแหล่งโพรแกรม
หลักนั้น มันชนะทุกแหล่งโพรแกรมทางดิจิทัล
ที่ผมมีอยู่อย่างราบคาบ ที่น่าทึ่งกว่าคือ แม้จะ
เปิดเสียงเทียบเคียงต่อจากแหล่งโพรแกรม        
อะนาลอ็กทีร่าคารวมหวัเขม็ ทัง้ระบบแพงกว่า 
M50.2 ไปเยอะ ผมกไ็ม่ได้รูส้กึถงึความด้อยกว่า
ของเสียงจากดิจิทัลท่ีมาจากการสตรีมมิงด้วย
ซ�้า! หลายครั้งที่ผมฟังอัลบัมที่ผมคุ้นเคยจาก 
Tidal หรือ Spotify ที่ผมฟังบ่อยๆจากแผ่น
เสียงจนถึงเพลงท้ายๆ แล้วเผลอชะเง้อไปดู
เครื่องเล่นแผ่นเสียง เพราะนึกว่ามันก�าลังจะ
สุดแผ่นต้องลุกไปยกอาร์มขึ้นเลยขนาดนั้น! 

เสียงออกมามีความเป็นธรรมชาติ ราบ-
เรียบ ลื่นไหล ไม่มีความคม จัด หยาบ แห้ง 
ใดๆมาให้สมัผสัเลย ผมทึง่กบัความสามารถใน
แง่นี้ของ M50.2 ตลอด มันท�าให้ผมฟังเพลง
ได้ยาวนานมาก หากเมือ่ก่อนการฟังสตรมีจาก
คอมพิวเตอร์ คือการฟังเพลินๆเพื่อวอร์มอัพ
รอหลอดร้อน หรืออะไรก็ตามแต่ กับ M50.2 
นัน้ บอกเลยว่าไม่ใช่ มันใช้ฟังเอาจรงิได้! ความ
ห่างเวลาสลับจากดิจิทัลมาเป็นอะนาล็อก มัน
ใกล้ชิดขึ้นไปมาก จนรับได้แล้ว และมันพลิก
ความเข้าใจของผมกับคุณภาพเสียงจากการ
ฟังเพลงทีถ่กูดถูกูในแง่คณุภาพเสยีงให้ยอมรบั
ได้อย่างเต็มใจเลยทีเดียว

ซึ่งจากการฟังไป ฟังมา ฟังนานๆเข้า ผม
ก็ว่า Spotify หลายๆชุด อัดมาดีๆ เล่นผ่าน 
M50.2 นี่ ท�าให้แปลกใจได้เลย ไม่ต้องไปถึง 
Tidal หรอกครับ

ส�าหรับการสลับมาฟังไฟล์ไฮ-เรส การ
ท�างานของ M50.2 ก็ฉายแววแรงรุ่งขึ้นไปอีก 
แม้จะไม่รองรับ DSD แต่การเล่นไฟล์ 24/96 
ไปจนถงึ 24/192 นัน้บ่งบอกศกัยภาพทางเสยีง
ของเครือ่งตวันีไ้ด้ดจีรงิๆ เสยีงจาก M50.2 นัน้ 
มคีวามเป็นธรรมชาตสิงู เตม็ย่านในทกุด้าน มี
เนื้อเสียงที่นวลเนียน ฟังสบาย เบสส์อิ่มแน่น
และลึก (ขึ้นอยู่กับ DAC ของคุณด้วย) แผ่นดี
มาด ีเลวมาเลว (ไม่มาก) ยิง่เรโซลชูนัสงูๆ ราย
ละเอียดที่ออกมานั้นก็พรั่งพรู แต่ไม่ได้ออกมา
แบบยัดเยียด ผมไม่อยากใช้ค�าว่ามีความเป็น   
อะนาลอ็ก แต่อยากจะบอกว่ามนัไม่ท�าให้นกึถงึ
ว่าก�าลังฟังดิจิทัลอยู่แม้แต่น้อย ที่แน่ๆมันทิ้ง
การฟังเพลงจากคอมฯผ่าน JRiver 18 ท่ีผม
ใช้อยู่ไปเยอะมากในทุกแง่

อ้อ ก่อนปิดการทดสอบ ลืมไปเลยว่า 
เครื่องนี้ Rip CD ได้ และผมก็พบความ

ประหลาดใจอีกแล้ว
ข้อแรก M50.2 นั้นสามารถเล่นซีดีฟังได้ 

ทันทีที่ใส่แผ่นเหมือนเครื่องเล่นซีดีทั่วไป (ถ้า
ผมจ�าไม่ผิด รุ่นเก่าต้องริปเพลงลงฮาร์ดดิสค์
ก่อน) โดยเมือ่ใส่แผ่นซดีเีข้าไป เครือ่งจะท�าการ
ค้นหาชื่ออัลบัม ศิลปิน จากฐานข้อมูลก่อน 
แล้วกท็�าการเล่น ผมจงึไม่แน่ใจ 100 เปอร์เซน็ต์
นกัว่าเป็นการเล่นแบบ Real Time หรอืไปเกบ็
ไว้ใน Buffer ก่อน แต่ทีแ่น่ๆระยะเวลาการรอ
เล่นนั้น ไม่ได้นานไปกว่าการอ่านแผ่นซีดีของ
เครือ่งเล่นซดีอีย่างเดยีวทัว่ไปเท่าไหร่ 

โดยเมื่อใส่แผ่นเข้าไป เครื่องจะถามว่า
จะเล่นเฉยๆหรือจะริป หากเล่นเฉยๆก็เล่น
ไป หากจะริปก็จะท�าการริปเพลงเข้าไปเก็บใน
ฮาร์ดดิสค์ ซึ่งการริปนั้นจะใช้เวลานานกว่า
การใช้คอมฯอยูพ่อสมควร (น่าจะราวๆ 15 นาที
ต่อแผ่น) ท�าให้ผมคาดเดาว่า น่าจะเป็นการ
ริปที่ปันแผ่นในสปีดที่ช้ามาก เพื่อให้ข้อมูลมา   
ครบถ้วนกระบวนความ 

และสิ่งที่น่าแปลกใจมากเป็นอันดับต่อไป
คือ ผมฟังแล้ว ผมว่าเพลงๆเดียวกัน แผ่นๆ

เดียวกัน เสียงจากไฟล์ที่ริปไปลงฮาร์ดดิสค์ใน
เครื่อง ท�าไมมันออกมาดีกว่าเวลาเล่นแผ่น
แบบเรียล ไทม์ ก็ไม่รู้ได้

ผมลองริปแผ่น Rickie Lee Jone “Pop 
Pop” แล้วเทยีบกนั ผมว่าเสยีงจากฮาร์ดดิสค์มี
ความสะอาด คมชัด กว้าง และมีมิติที่ชัดเจน
กว่า ในขณะที่ซีดีเวลาเล่นตรงๆมันออกจะ
คลุมเครือกว่า? 

ความสงสัยนี้ผมเอาไปถามน ้องๆที่ 
Conice ก็ได้ความเห็นเดียวกัน ว่าเพลงที่
เอาไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสค์ท�าไมเสียงมันดีกว่า
ต้นฉบับเฉยเลย 

อันนี้คุณต้องทดลองกันเองนะครับ 
ความน่าประทับใจอีกอย่างของ M50.2 ก็

คือการท�างานที่เสถียรมาก ตลอดเวลาหนึ่ง
เดือนที่ใช้งานตามสะดวก เปิด-ปิด (เคร่ืองนี้
สามารถปิดเพาเวอร์ได้ ต่างจาก Bluesound 
ทีจ่ะเปิดท�างานตลอดเวลา) บางทเีผลอปิดปลัก๊ 
ไฟดบับ้างอะไรบ้าง M50.2 นีเ่ฉยๆเลย เสถยีร
มาก ไม่มแีฮงค์ ไม่ดรีวน ท�างานนิง่ตลอดครบั

สรุป

NAD Masters Series M50.2 เป็นเครื่อง
ทีย่อดเยีย่มมาก ผมฟัง NAD รุน่ใหม่ๆทกุรุน่ที่
ออกมานบัสบิปี แต่ละรุน่แต่ละเครือ่งมดีมีเีด่น
ให้ประทับใจกันได้หมด แต่เครื่องไหนท่ีสร้าง
ความประทับใจได้เท่า M50.2 ที่ผมขอยกให้ว่า
เป็น NAD ที่โดดเด่นที่สุดในรอบหลายปี

เพราะมันพลิกทุกอย่างในความเชื่อเร่ือง
การฟังเพลงจากสตรีมมิงกับผมไปเลยว่า “เรา
สามารถเอาจริงจากเสียงของการสตรีมมิง
ได้”  M50.2 ได้พิสูจน์ข้อนี้อย่างไร้ข้อกังขาว่า 
หากได้รับการออกแบบอย่างดีพอ และใส่ใจใน
ทุกด้านแล้วนั้น เสียงจากดิจิทัลในทุกรูปแบบ
นั้น “เอาจริงได้” 

เพราะใครรูจ้กัผมดกีจ็ะรูว่้าผมเป็นคน “อะ
นาล็อก” ขนาดไหน  ถ้าเครื่องดิจิทัลเครื่องใด
ที่ท�าให้ผมชื่นชอบออกหน้าออกตาขนาดนี้ ผม
ว่ามัน “เหนือชั้น”จริงๆครับ มันบ่งบอกเลยว่า
ทีมวิศวกร NAD รุ่นใหม่นี่เก่งจริงๆ

แม้ราคาของมนัอาจจะท�าให้มกีารสะดดุใน
การตัดสินใจกันบ้าง แต่คิดดูง่ายๆนะครับ ซื้อ 
M50.2 หนึ่งเครื่อง แล้วไม่ต้องซื้อซีดีอีกเลย
ตลอดชีวิต เหลือจ่ายค่าฟังเพลงเดือนละ 129 
บาท? ไม่กี่เดือนก็คืนทุนแล้วละครับ 
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TestReports

อะไร คือ NAD D 3020 V2
ค�าตอบก็คือมันเป็นอินติเกรตเตด 

แอมป์ ขนาดกะทดัรดั ทีไ่ด้เข้ามาแทนทีเ่ครือ่ง
รุ่นก่อน คือ Model D 3020 ท่ีเราได้เคยน�า
มารีวิวไปแล้วเมื่อกรกฎา’ ปีค.ศ.2014 โดย
รหัสตัวเลขของชื่อโมเดลนั้น หาได้ตั้งขึ้นโดย
อบุตัเิหตแุต่มเีจตนาตรงเพือ่แสดงความเคารพ
ไปยังเครื่องต้นแบบตัวจริง คือ NAD 3020 
อินติเกรตเตด แอมป์ ที่ถือก�าเนิดขึ้นมาตั้งแต่
ยุคทศวรรษที่ 70s โน่น ซึ่งแอมป์นี้ได้เปรียบ
เสมือนเครื่องส�าหรับนักเล่นมือใหม่ที่ใครก็

สามารถเป็นเจ้าของได้ โดยเป็นที่รับรู้กันว่า
มันมักจะให้การท�างานร่วมกับอุปกรณ์ต้นทาง
ที่มีราคาแพงๆได้อย่างยอดเยี่ยม แนวคิดใน
การน�า 3020 กลับมาพัฒนาอีกครั้งก็เนื่อง
เพราะต้องการให้สอดรับกับเทคโนโลยีแห่ง
ยุคสมัย เพื่อให้นักเล่นเครื่องเสียงมือใหม่ใน
ยุคนี้ สามารถสัมผัสได้ถึงความยอดเยี่ยมของ
มันในยุคปัจจุบัน ที่สามารถรับรู้ได้ถึงความ         
ยิ่งใหญ่ของมันนับแต่ถือก�าเนิดมาในอดีตได้ 
อย่างแจ่มชัด

แม้ว่าตลาด 2-Channel จะไม่เติบโตแบบ

เดยีวกบัพวกระบบ Multi-Channel ทีม่ทีัง้ภาพ
และเสยีงกต็ามแต่ช่วงเวลาสีปี่กน่็าจะนานเกนิ
พอแล้วส�าหรับ NAD ที่จะปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องรุ่นนี้ ซึ่งในที่สุดแล้ว Model D 3020                                                  
V2 กไ็ด้ถกูน�าเสนอออกมา ซึง่แม้ว่าภาพลกัษณ์ 
ภายนอกจะดูไม่แตกต่างกับเครื่องเจเนอเรชัน
ก่อน แต่คุณสมบัติภายในรวมทั้งสเปคต่างๆ
ที่ให้มาก็น่าแปลกใจและน่าสนใจไม่น้อยเลย 
ด้วยมันบ่งบอกถึงความเป็นแอมป์ร่วมสมัย
โดยแท้ เพราะย้อนเวลากลับไปไม่นาน รวมท้ัง
เมือ่ไม่นานเดอืนทีผ่่านมา เราพบเหน็แอมป์ทีม่ี

N A D  D  3 0 2 0  V 2
I n t e g r a t e d  A m p l i f i e r
A r e  t h e  n u m b e r  ‘ 3 0 2 0 ’  s t i l l  t h e  k e y  t o       
a f f o r d a b l e  H i - F i  g r e a t e s t ?
จาก avforums

โดย Ed Selley/March 2, 2018

 ■ แปลโดย พิพัฒน
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ความยอดเยีย่มผ่านตามาไม่น้อย ซึง่มนักท็�าให้ 
เรากงัขาว่า NAD จะเอาตวัรอดในตลาดทีมี่การ
แข่งขันสูงนี้ได้หรือ

NAD D 3020 V2
กับคุณสมบัติทางด้านเทคนิค

อนิตเิกรตเตด แอมป์ ของ NAD กเ็ช่นเดยีว                                                        
กับแอมป์อื่นหลายๆเคร่ืองท่ีเราได้พบเห็นใน
ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คือมีอะไรต่อมิอะไรให้มา
มากกว่าแถวอินพุทแบบ RCA แบบด้ังเดิม 
อย่างไรกต็าม NAD ตระหนกัถงึความต้องการ
ของผู ้คนที่มองหาส่ิงต่างๆในแอมป์ และ
พวกเขาก็ได้รังสรรค์มันออกมาให้มีประโยชน์
มากกว่าที่แอมป์ของใครอื่นจะให้มา ซึ่งเครื่อง
ในอดตีทีผ่่านๆมาของค่ายนีไ้ด้ยนืยนัสิง่ทีก่ล่าว
นี้ได้เป็นอย่างดี

นั้น, หมายถึง Model D 3020 V2 ก็
ยังคงมีช่องเสียบอินพุทให้ แต่มีเพียงช่อง
เดียวโดดๆ และก�ากับมันไว้ว่าส�าหรับ AUX 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการจ�าเป็นในการน�า
อปุกรณ์ ภายนอก ทีม่เีอาท์พทุประเภทเดยีวกนั
นีม้าต่อใช้งานด้วยน้อยลง ขณะเดยีวกนัมนักม็ี                                       
อินพุทส�าหรับ Coaxial และ Optical ที่
สามารถรองรับการท�างานได้ถึงระดับ 24/92 
ให้มาด้วย แม้ในเอกสารของ NAD จะไม่
ได้ระบุว่าชิพที่ใช้ใน DAC เป็นแบบใด ของ
ใคร แต่ที่น่าสนใจก็คือข้อมูลระบุว่ามันได้ถูก
ออกแบบมาส�าหรับ 8-Channel ร่วมกับการ
ท�างานในแบบ 2-Channel Stereo ซึ่งมันส่อ
ให้เห็นได้ถึงเจตนาในการท่ีจะท�าให้เป็นเคร่ือง
ที่มีการท�างานอันมั่นคง และเปี ่ยมไปด้วย
ประสิทธิภาพ อย่างที่มิอาจมองเป็นอื่นใดไป
ได้เลย

จากอินพุทที่มีให้แสดงให้เห็นว่ามันเป็น
เครื่องที่สามารถท�างานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนๆ
ได้อย่างหลากหลาย โดยที่มิพักต้องมีช่อง
เชือ่มต่อมากๆแต่อย่างใด ซึง่เป็นจดุหนึง่ทีท่�าให้ 
ผูบ้รโิภคสามารถเข้าถงึการเป็นเจ้าของเครือ่งได้ 
ง่ายขึน้ ในขณะเดยีวกนัหากใครอยากได้แอมป์
ที่มีอินพุทให้เชื่อมต่อได้หลากหลายแบบเดิมๆ 
NAD C 316BEE ก็มีทุกอย่างพร้อมรองรับ
ความต้องการนัน้ได้อย่างสมบรูณ์อยูแ่ล้ว

การเปลี่ยนแปลงท่ียิ่งใหญ่ท่ีเกิดกับเคร่ือง
เจเนอเรชันใหม่ตัวน้ีก็คือ การน�าเอาพอร์ท
ส�าหรับ USB-B ที่มีในเครื่อง Model D 3020 
ออกไป แล้วแทนที่ให้ด้วย Phono Input ที่

รองรับการใช้งานกับหัวเข็ม Moving Magnet: 
MM ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะดูเป็นเรื่องดี
ไม่น้อยในการที่น�ามากล่าวถึง เพียงแต่วิธีการ
มันออกจะดูห่ามๆอยู่สักหน่อย ประการแรก
เลย, ก็คือ ตลาดเครื่องเล่นแผ่นเสียงยังคงมี
ความส�าคัญอย่างมีนัยยะ และ NAD ก็กลับมา
ที่ตลาดนี้อีกครั้ง ดังนั้นการที่ Model D 3020 
V2 สามารถท�างานร่วมกบัเครือ่งเล่นแผ่นเสยีง                                                  
ได้ มันจึงออกจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ แต่สิ่ง
ที่ส�าคัญไม่น้อยเช่นเดียวกันก็คือ เราไม่รู้ว่ามี 
คนจ�านวนมากเท่าไรที่ต้องการต่อเชื่อมแอมป์ 
ของเขาเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง ซึ่งแม้ว่า
โดยเนือ้แท้แล้วผมจะชอบความคดินีอ้ยูไ่ม่น้อย
ก็ตาม แต่ผมก็ไม่รู้เช่นเดียวกันว่าจะมีใครสัก
เท่าไรทีท่�าแบบนัน้ (หมายถงึเล่นทัง้สองอย่าง
ผ่านแอมป์เครือ่งเดยีวกนั) นัน้, จงึเป็นเรือ่งที่
ผมบอกข้างต้นว่า NAD ท�าเรือ่งแปลกๆทีอ่อก
จะดหู่ามๆสกัหน่อย แต่กไ็ม่ได้เป็นเหตผุลว่ามนั
เป็นสิ่งที่ไม่ควรท�าดอกนะ

ส�าหรับการท�างานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 
Bluetooth AptX ยังคงมีให้อยู ่เหมือนเดิม 
แสดงให้เหน็ว่ายงัมเีครือ่งคอมพวิเตอร์จ�านวน
ไม่น้อยที่สามารถสื่อสารกับมันผ่านช่องทางนี้
ได้อย่างมคีวามสุข นอกจากนีท้ีแ่ผงหน้าปัดของ 
Model D 3020 V2 ยงัมช่ีองเสยีบเฮดโฟนแบบ 
Mini Jack 3.5mm ให้มาด้วย รวมทัง้ทีแ่ผงหลงั
ยงัมช่ีอง Pre Out และ Sub-Woofer Out ให้ 
ด้วย ซึง่เป็นเอาท์พทุขนาด 3.5mm ทีส่ามารถ
หา Stereo RCA Adaptor มาใช้ร่วมได้ไม่ยาก 
รวมทัง้ยงัมช่ีอง 12V Trigger ให้พร้อมสรรพ

แอมปลิไฟเออร์เครื่องนี้ท�างานในแบบ 
Class-D เหมือนกับแอมป์ในยุคปัจจุบันของ
ค่ายนี้ ให้ก�าลังขับอย่างต่อเนื่องที่ 30 วัตต์/
แชนเนล ทัง้ทีโ่หลด 4 โอห์ม และ 8 โอห์ม โดย
ให้ท�างานได้กบัล�าโพงเพยีงคูเ่ดยีว ซึง่เมือ่เทยีบ
กบัแอมป์ท่ัวๆไป ทีท่�างานในแบบ Class-A/B ที่
ระบกุ�าลงัขบัเท่าๆกนัแล้ว มนัจะมปีระสทิธภิาพ
ในการท�างานทีส่งูกว่า สามารถให้พลงัขบัออก
มาได้ด้วยคณุภาพทีเ่หนอืกว่า เพราะการท�างาน
ของแอมป์ในแบบคลาสส์-ด ีนัน้ มนัไม่ต้องสญู
เสยีพลงังานไปในรปูของความร้อนแต่อย่างใด 
เคร่ืองจึงสามารถท�างานออกมาได้เต็มที่มาก 
กว่า ประสิทธิภาพที่ได้จึงเต็มเม็ดเต็มหน่วย
กว่า 30 วตัต์ ทีม่ขีองมนัจงึหาใช่เรือ่งทีน่่ากงัวล
แต่อย่างใด เพียงแต่ต้องพิจารณาหาล�าโพงที่
ท�างานเข้าขากบัมนัหน่อย, กเ็ท่านัน้เอง อกีสิง่

หนึง่กค็อืการใช้งานปุม่ Bass EQ นัน้ บางครัง้
อาจเป็นการเพิ่มเบสส์ที่ย่านความถ่ีต�่ามากๆ   
ให้ออกมามากเกนิจ�าเป็นได้

การออกแบบ

NAD D 3020 V2 มีลักษณะคล้ายกับ
เครื่องรุ ่นก่อนหน้านี้ ซึ่งนั้นอย่างน้อยมัน
ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีส�าหรับผม การตัดสินใจ
ออกแบบรูปร่างหน้าของเครื่องให้สามารถต้ัง
วางได้ในลักษณะแบน บาง ออกจะให้ความ
ยืดหยุ่นอยู่ไม่น้อย รวมทั้งแลดูทันสมัยกว่าคู่
แข่งอีกด้วย อีกทั้งยังช่วยให้การสัมผัสหน้าจอ
เพื่อส่ังการท�างานต่างๆสามารถท�าได้อย่าง
สะดวก และไฟส่องสว่างบ่งบอกสถานะการ
ท�างานของเครื่องก็เห็นได้ชัดเจนดี หน้าจอ
สัมผสัก็สนองตอบต่อการท�างานได้เป็นอย่างดี

ส�าหรับลูกบิดโวลูม คอนโทรล ที่อยู่ด้าน
บนก็ได้รับการออกแบบมาดี นอกจากจะแลดู
ลงตวักบัโครงสร้างเครือ่งแล้ว ยงัให้ความรู้สกึ
สมัผสัในการท�างานได้เป็นอย่างดด้ีวย อย่างไร
ก็ตาม, ในหลายๆความรู้สึกของผู้คนเมื่อเห็น
หน้าตาเครื่องแล้ว ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะ
ไม่ได้คิดว่ามันคือเครื่องเสียง แต่ไพล่ไปนึกว่า
มันเป็นเครื่องเล่นเกมส์ หรือเป็นพวกกล่อง
รับสัญญาณมากกว่า ส�าหรับผมแล้วมันออก
จะดูดีกว่าหน้าตาของเครื่องลักษณะเดิมๆ 
อย่างเช่น Model C338 รวมทั้งเมื่อเทียบกัน
ด้านราคาแล้ว Model D 3020 V2 มีค่าตัวที่
ย่อมเยากว่ามากด้วย

และกับราคา 450.-ปอนด์ ของมันออกจะ                                                
เป็นส่ิงทีน่่าสนใจ กับทีเ่พิม่ขึน้มาอกี 50.-ปอนด์  
จากเครือ่งรุน่ก่อน เมือ่เทยีบกบัสิง่ที ่NAD เพิม่
เข้ามาในเครื่องรุ่นใหม่แล้ว มันดูจะให้ความ 
คุ้มค่าสูงมาก รวมทั้งยังเป็นจุดแข็งที่ท�าให้ดู
เหนือกว่าคู่แข่งอยู่ไม่น้อย เพราะเมื่อเทียบกับ
คูแ่ข่งทีม่รีาคาต�า่กว่าแล้ว ความหลากหลายใน
การใช้งานที่ Model D 3020 V2 ให้ ไม่ว่าจะ
เป็นการรองรับการใช้งานกับสัญญาณดิจิทัล 
และระบบบลูทูธแล้ว มันดูยอดเยี่ยมกว่าจน
ท�าให้คุณสามารถลืมเรื่องราคาค่าตัวของมัน
ไปได้อย่างรวดเร็ว

ทดสอบ NAD D 3020 V2 อย่างไร

ผมได้เชื่อมต่อให้มันท�างานร่วมกับล�าโพง 
Spender A1 ซึ่งเป็นล�าโพงที่ผมพบว่ามัน
ให้การท�างานได้เป็นอย่างดีกับแอมป์ที่มีราคา
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ในระดบันี ้เพราะสามารถสือ่ให้ผูฟั้งรบัรูไ้ด้ง่าย
ว่าแอมป์ทีม่าท�างานร่วมกบัมนันัน้เป็นอย่างไร 
ในขณะที่อุปกรณ์ที่ผมใช้เป็นแหล่งโพรแกรม
นั้น ประกอบไปด้วย Naim ND5 XS โดยการ
เชื่อมต่อผ่านทางโคแอ็กเชียล อินพุท แล้ว
ก็ใช้ Yamaha WX-AD10 ต่อผ่านทางช่อง 
AUX Input รวมทั้งใช้เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง 
Audio-Technica LP5 ทีป่ระกอบเข้ากบัหวัเขม็ 
Goldring E3 มาร่วมทดสอบในหนนี้ผ่านทาง
ภาคโฟโน สเตจ ของแอมป์ ส�าหรบัการทดสอบ 
ระบบบลูทูธของ NAD D 3020 V2 นั้น ผมใช้ 
ไฟล์เพลงที่มีในสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ 
คือ Motorola G4 ซึ่งมีทั้งไฟล์แบบ Lossless 
และทีเ่ป็น Hi-res อย่าง FLAC และ AIFF รวม
ทั้งไฟล์เสียงที่ดาวน์โหลดมาจาก Qobuz (ผู้ให้ 
บริการสตรีมมิงสัญชาติฝร่ังเศส) และใช้ไวนีล
อีกจ�านวนหนึ่ง

คุณภาพเสียง

เกือบจะสี่ปีเห็นจะได้ที่ผมเคยรีวิว Model 
D 3020 ผมยังจ�าความรู ้สึกท่ีสนุกกับมัน
ได้ดี ผมพบว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเครื่องรุ่น
ใหม่นี้นอกจากการน�าเสนออีกแนวทางเลือก
ของการใช้งานแล้ว มันไม่ได้ทิ้งพื้นฐานเดิม
ที่มุ่งเน้นความบันเทิงใจแต่อย่างใด จากการ
ฟัง Springer ของ Tosca ด้วยเนม ผ่านทาง   
โคแอก็เชยีลพบว่า NAD ยงัคงรกัษาเอกลกัษณ์
ของสุ ้มเสียงที่เปี ่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา
เอาไว้ได้อย่างน่าชื่นชม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี
เพราะมนัเป็นน�า้เสยีงทีช่วนให้ตดิตามอย่างไม่         
รู้เบื่อ และก�าลังขับ 30 วัตต์ ที่มีในตัวของมัน                                        
ก็สามารถท�างานร่วมกับล�าโพงสเพนเดอร์ได้ 
เป็นอย่างดี สามารถรังสรรค์เสียงดนตรีออก
มาได้ในระดับความดังท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ห้องได้อย่างลงตัว ชนิดที่ไม่ได้รู้สึกถึงความขึ้ง

เครียดในน�้าเสียงแต่อย่างใด
Model D 3020 V2 ให้การท�างานอย่าง

ยอดเยี่ยม ด้วยการรังสรรค์เสียงดนตรีออก
มาได้อย่างดงามแบบไม่มีที่สิ้นสุด มันไม่ได้มี                                     
น�้าเสียงใดท่ีโดดเด่นหรืออ่อนด้อย เป็นพิเศษ
ท่ีจุดใดจุดหนึ่ง แต่มันเป็นน�้าเสียงที่มีความ
สมดุลโดยรวมอย่างสมานเสมอ คือเป ็น       
น�้าเสียงที่เหมาะส�าหรับการฟังดนตรีโดยแท้  
และท่ีน่าสังเกตเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าก็คือ 
เคร่ืองในเวอร์ชันใหม่นี้ให้น�้าเสียงที่เปิด และ
ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างกว่าเครื่องเวอร์ชัน
ก่อนอย่างรับรู้ได้ชัดเจน ซึ่งกับประเด็นนี้ผม
ก็ไม่ชัดเหมือนกัน ว่ามันเนื่องมาจากล�าโพง               
สเพนเดอร์ หรือเป็นเพราะรีวิวครั้งก่อนผม   
ใช้ล�าโพง Mordaunt-Short Mezzo 1 กับ
เครื่องเวอร์ชันเก่ากันแน่ 

แต่อย่างไรกต็าม, ผมยนืยนัว่ามนัสามารถ
ให้ซาวน์ด สเตจ ออกมาได้ดีกว่าที่เคยฟังครั้ง
ก่อนอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ มันยังมีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนระหว่างการฟังผ่านดิจิทัล อินพุท 
และอะนาล็อก อินพุท ในเครื่องเวอร์ชัน 2 นี้ 
เพราะปลายเสยีงแหลมทีไ่ด้ยนิจากเครือ่งทีต่่อ
ผ่านทางโคแอก็เชยีลนัน้ สามารถรบัรูไ้ด้อย่าง
ชัดเจนกว่าเสียงที่ได้ยินจากเครื่องที่ต่อผ่าน                                               
อ็อกซิลารีย์-อิน พลังของเสียงย่านความสูง
ตอนปลายๆนี่แหละ ที่เป็นเครื่องบ่งชี้ความ
แตกต่างท่ีว่านี้ได้เป็นอย่างดี มันเป็นปลาย
เสียงแหลมที่น่าฟัง สละสลวย สวยงาม ปลอด
จากความกระด้างแข็งอย่างส้ินเชิง จึงเมื่อ
เทียบกันแล้วกับบางเครื่องที่น�ามาต่อผ่าน    
อะนาล็อก อินพุท อาจจะฟังดูไม่น่าสนใจสัก
กี่มากน้อยก็เป็นได้ นั้นเอง, ที่มันท�าให้เสียง 
ของยามาฮาน่าสนใจน้อยกว่าเสียงของเนม  
จงึกบัการเล่น NAD เครือ่งนี ้ผมขอแนะน�าให้ 

ใช้การต่อผ่านดิจิทัล อินพุท จะเป็นการดีกว่า
ขณะเดียวกันการท�างานของภาคโฟโน  

สเตจ ก็สามารถให้ออกมาได้เป็นอย่างดี มัน
ออกจะยอดเยี่ยมมากเมื่อมองในประเด็นที่ว่า
สามารถเล่นแผ่นไวนลีได้ในแอมป์ราคาระดบันี้ 
และให้สุ้มเสียงออกมาได้ดด้ีวย มนัท�างานร่วม
กับชโกลด์ริง อี3 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งนั้น, 
ต้องยกประโยชน์ให้กบัตวัเครือ่งเล่นแผ่นเสยีง
ออดิโอ-เทนิคา แอลพี 5 ด้วยเช่นดียวกัน และ
ที่น่าสนใจก็คือการใช้งานวงจรปรับแต่งเสียง
เบสส์จากปุ่มที่แผงหลังเครื่อง มันสามารถ
ช่วยเติมเต็มในบางความรู้สึกที่คุณอาจรับรู้ว่า
ขาดหายไปก็ได้ ซึ่งหากกล่าวโดยสรุปกับภาค
โฟโน สเตจ ของแอมป์เครื่องนี้แล้ว มันนับว่า
ดีเพียงพอที่จะท�างานร่วมกับเครื่องเล่นแผ่น
มาตรฐานทั่วๆไปได้อย่างสบายๆ

ส�าหรับการท�างานร่วมกับระบบบลูทูธนั้น 
มันสามารถให้ประสิทธิภาพออกมาเทียบเคียง
ได้กบัการเล่นผ่านดจิทิลั อนิพทุ เสยีงของเบสส์ 
ที่ฟังจากสมาร์ทโฟน โมโตโรลา รับรู้ได้ว่าทอด
ขยายไปได้ไม่เท่าทีไ่ด้จากจากไฟล์เสยีงของกบีูซ 
ที่มาจากเครื่องเล่นของยามาฮา แต่นั้นก็หาใช่
ปัญหา เพราะ NAD D 3020 V2 เครื่องนี้ก็มี
ปุ่มปรับเบสส์เพื่อแก้ไขให้คุณได้อยู่แล้ว 

จงึกล่าวโดยรวมว่ามนัเครือ่งทีร่วมการเล่น
แบบไม่ธรรมดา คือสามารถเล่นแผ่นไวนีล 
และรองรับระบบบลูทูธอยู่ในเครื่องเดียวกันได้ 
อย่างลงตัวดีแท้

สรุป

หากมองจากภาพลกัษณ์ภายนอกแล้ว อาจ
จะไม่เหน็ความแตกต่างของ NAD D 3020 V2 
กับเครื่องเจเนอเรชันก่อน แต่เมื่อพิจารณา
ถึงการที่เครื่องเวอร์ชันใหม่สามารถท�างาน       
ได้อย่างหลากหลายกว่า รองรับรูปแบบการ
เล่นได้มากกว่าด้วยแล้ว นั้น, มันคือความ
ยอดเยี่ยมมากของเครื่องเวอร์ชันใหม่นี้ และ 
แม้คุณจะใช้งานมันแค่ดิจิทัล อินพุท เพียง
อย่างเดียว มันก็คือแอมปลิไฟเออร์ที่เหนือชั้น
กว่ามากแล้วในกลุ่มเครื่องราคาระดับนี้

อีกทั้งยังเป็นเครื่องที่สามารถรังสรรค์    
น�้าเสียงอันเปี่ยมไปด้วยความเป็นดนตรี ใน
ความหมายของค�าว่า Musicality ออกมา      
ได้อย่างสวยงาม ผ่านแหล่งโพรแกรมอย่าง
หลากหลายได้อย่างน่าชื่นชมโดยแท้ด้วย
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TestReports

NHT C-3 เป็นล�ำโพงคอมแพ็คท์ แบบ        
สำม-ทำง ที่ใช้มิดเรนจ์แบบโดม และ

ระบบตู้ปิด โดย C-3 น้ันเป็นตัวท่ีมำทดแทน
หนึง่ในล�ำโพงทีข่ำยดทีีส่ดุของ NHT คอื Classic                                                    
Three โดยทำงผู้ผลิตบอกว่ำ C-3 จะให้กำร
พัฒนำในแง่ของงำนสร้ำงและคุณภำพเสียง
ขึ้นไปจำกรุ่นเดิมพอสมควร

ล�ำโพงวำงหิ้ง สำม-ทำง ถือเป็นของหำ
ยำก กำรเพิ่มดอกเสียงกลำงเข้ำไปน้ันจะ
ช่วยในเรื่องของกำรกระจำยเสียง และลด
ควำมเพี้ยนลง แต่ก็เพ่ิมควำมซับซ้อนในกำร
ออกแบบ และแน่นอนคือรำคำ ตรงน้ีเป็น
เรื่อง “ควำมลับ” ของแต่ละผู้ผลิต โดยทำง 
NHT นั้นเลือกแนวทำงในกำรใช้โดมมิดเรนจ์ 

N H T  C - 3
B o o k s h e l f  S p e a k e r 
จาก www.hometheaterhifi.com

โดย Jay Haider/February 20, 2018

■■ แปลโดย อธิวัฒน์

ขนำดใหญ่นั่นเอง
ผม (ผู ้ทดสอบ) เป ็นเจ ้ำของล�ำโพง  

Classic Three อยู ่หลำยปีทีเดียว ทุกวัน
น้ีก็ใช้เป็นล�ำโพงหลัง ดังนั้นเมื่อ NHT เอ่ย
ปำกส่ง C-3 มำให้ทดลองฟัง ผมก็มีควำม
กระตือรือร้นเป็นอย่ำงมำก ที่จะได้ฟังกำร
ปรับปรุงใหม่ครั้งนี้ ซึ่งเมื่อได้เห็นหน้ำตำแล้ว 
มันก็เหมือนกับล�ำโพง Classic Three ที่ได้รับ
กำรปรับแต่งให้ดูดีขึ้นด้วยกำรใช้ตู้เป็นเหลี่ยม
สันแทนแบบเดิมที่เป็นแนวโค้ง ซึ่งผมมองว่ำ
ท�ำให้ดูดีขึ้นอีกจมเลย

NHT C-3 and Classic Three

ภรรยำของผมนั้นเอ่ยปำกเมื่อเห็น C-3 

ใหม่ว่ำน่ำจะมำจำก Clean Line คือดูเส้นสำย
รำบเรียบสวยงำมมำกกว่ำรุ ่นเดิมที่ดูอ้วนๆ
อวบๆ รวมถึงตัดฐำนตั้งแบบเดิมออกไป
ด้วย ส่วนแผงหน้ำนั้นก็ท�ำเป็นมุมหลบตำม
ขอบเพื่อท�ำให้เสียงจำกมิดเรนจ์และทวีทเตอร์
นั้น กระจำยเสียงได้กว้ำงขวำงและไม่เกินกำร
ตกกระทบกบัแผงหน้ำ งำนผลติตวัตูน้ัน้ดดีูและ
มีรำยละเอียดพอๆกับล�ำโพงที่มีรำคำแพงกว่ำ
มำกมำยหลำยยี่ห้อ ไม่ว่ำจะเป็น Joeseph 
Audio หรือ Avalon

NHT มีสีให้เลือกเพียงสีเดียวคือสีด�ำเงำ
แบบ Gloss Black

ถึงแม้ว่ำสีด�ำเงำนั้นเป็น Signature ของ 
NHT มำตั้งแต่ยุคสมัยของ Ken Kantor แต่
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ผมเองก็ยังอยำกจะเห็นสีอื่นบ้ำง เช่น สีขำว 
และมำถงึสมยันีแ้ล้วผมกอ็ยำกจะเหน็หน้ำกำก
ที่ยึดกับแผงหน้ำด้วยระบบแม่เหล็กดูดเหมือน
ล�ำโพงรุ่นใหม่ๆเขำท�ำกันด้วย

Design

มิดเรนจ์และทวีทเตอร์ที่ใช้ใน C-3 น้ัน
ได้รับกำรปรับปรุงใหม่ โดมของทั้งคู ่นั้นมี                                       
หน้ำกำกโดยเฉพำะที่ท�ำออกมำแล้ว ท�ำให้ 
สำมำรถถอดเปลี่ยนดูแลซ่อมแซมได้ง่ำยกว่ำ
รุ่นก่อน ทวีทเตอร์เป็นขนำด 1 น้ิว ไม่มีโฟม
ติดด้ำนหน้ำอีกต่อไป ครอสส์โอเวอร์ตัดที่ 817 
เฮิทซ์ และ 4750 เฮิทซ์ ไม่ระบุแนวทำงกำร
ตัด โดยโดมมิดเรนจ์ใหม่นี้ได้รับกำรตัดให้ 
ท�ำงำนสูงขึ้นกว่ำรุ่นเก่ำเล็กน้อย และเหมือน
กับล�ำโพง NHT ทุกรุ่น C-3 ท�ำงำนในระบบ  
ตูปิ้ด ในขณะทีล่�ำโพงแทบทกุรุน่ในทกุวนันีเ้ป็น
ล�ำโพงตู้เปิด

ข้อดขีองกำรเป็นล�ำโพงตูปิ้ดนัน้ คอืตวัตูจ้ะ
ท�ำงำนเป็นเหมือนสปริง เพื่อป้องกันกำรขยับ
เกินขอบเขตของกรวยวูฟเฟอร์ เบสส์ลงได้ลึก
ขึน้ ไม่มเีสยีงรบกวนหรอืควำมเพีย้นทีเ่กดิจำก
ท่อเบสส์ ล�ำโพงตูเ้ปิดส่วนใหญ่จะท�ำงำนได้ง่ำย
กว่ำ แต่กจ็ะท�ำงำนเกนิขอบเขตกว่ำ และอำจจะ
ท�ำให้เกิดปัญหำเสียงกลำงที่พุ่งกว่ำ

Setup and In Use

ผมฟัง C-3 ทั้งแบบเดี่ยวและเสริมด้วย
สับ-วูฟเฟอร์ แปลกมำก, NHT ไม่บอกหรือ
แนะน�ำกำรจัดวำงมำในกล่องเลย และเว็บไซท์                            
ก็ไม่มีคู่มือให้ดำวน์โหลด ผมก็เลยทดสอบกำร
จัดวำงด้วยตัวเอง โดยวำงบนขำตั้งสูง 30 
นิว้ ซึง่ท�ำให้ทวทีเตอร์อยูใ่นระดบัหขูองผมพอดี 
ล�ำโพงซ้ำย-ขวำอยู่ห่ำงกัน 11.5 ฟุต และห่ำง
จำกจุดฟัง 13.3 ฟุต

เหมือนกับล�ำโพง Bryston Mini A 
และMonitor Silver 1 NHT C-3 ถือว่ำมีควำม
ไวที่ดีใช้ได ้ผมใช้แอมป์ก�ำลงัไม่ไดสู้งอะไรขบั ก็
ถอืว่ำโอเค น่ำพอใจ อย่ำงแอมป์อ้ำงองิของผม
คือ ATI AT4007 ก็ขับได้สบำยมำก 

เสียงแหลมจำก C-3 นั้นจะคมและสด
ไป ถ้ำยิงตรงเข้ำหำต�ำแห่งฟัง ผมพบว่ำเสียง
แหลมจะมีระดับที่น่ำพอใจเม่ือท�ำกำรโท-อิน
ที่ 21 องศำ ผมทดสอบโดยใช้แอพ Speaker 
Angle เป็นตัววัดกำรโท-อิน โดยหำกจะว่ำกัน
ไปแล้ว ถ้ำเป็นตัวเก่ำจะชอบให้วำงหน้ำตรง 

ส่วนตัวใหม่นี้จะชอบให้โท-อินมำกกว่ำ 
เสียงจำก C-3 นั้นเมื่อแรกฟังก็จะคำด

เดำแนวเสียงได้ยำกสักหน่อย เสียงกลำงและ
แหลมนัน้มคีวำมเป็นกลำงสงูทเีดยีว และหลงั
จำกฟังไปเร่ือยๆนั้นก็จะพบว่ำเป็นล�ำโพงที่ให้ 
รำยละเอียดสูง เสียงกีตำร์จะได้รับกำรไฮ-ไลท์ 
ขึ้นมำพอประมำณ เสียงร้องมีแนวออกมำ
ทำงด้ำนหน้ำเล็กน้อย อิเมจนิ่งมำก เสียงพูด
เสียงกลำง ตรึงไว้กับที่ได้อย่ำงดีมำก แม้จะลุก
ข้ึนออกมำจำก Sweet Spot ควำมกลมกลืน
ของเสียงดีมำก เสียงสะอำด และออกไปทำง 
“เรว็” กำรเป็นล�ำโพงตูปิ้ด ท�ำให้สำมำรถเข้ำกบั                       
สับ-วูฟเฟอร์ ได้โดยง่ำยอีกด้วย

Iron and Wine
“Beast Epic”

ผมมองวงนี้ว่ำเป็น Simon & Garfunkel 
ยคุใหม่ เสยีงร้องนัน้มคีวำมอบอุน่ เข้ำกบัเสยีง 
อะคูสติดกีตำร์ที่น่ำฟัง 

เสียงจำกกำรเล่นแผ่นไวนีลเป็นกลำง มี
ควำมเป็นธรรมชำติ สะอำด เคลียร์ เสียง     
ทวทีเตอร์และมดิเรนจ์ แบบโดม เป็นธรรมชำติ
และไม่ถกูท�ำให้แขง็กร้ำว เสียงร้องไล่เรยีงเป็น

ชั้นๆท�ำให้มีควำมผ่อนคลำย C-3 มีกำรเน้น
เสยีงกลอง Bongo ในเพลง Call It Dreaming                                            
ขึน้มำอกีหน่อย นอกนัน้เนยีนนุม่ไหลลืน่ อดุม
ด้วยเสียงดนตรีเหมือนนักร้องอยู ่ตรงหน้ำ
ได้ดีเยี่ยม

Mahler Symphony No.5
Minnesota Orchestra                  
Osmo Vanska conducting

ผมไม่ได้ฟังเพลงซมิโฟนมีำนำนพอสมควร 
เมื่อผมเห็นอัลบัมนี้บน Tidal ผมก็สงสัยอยำก
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ฟัง กำรตคีวำมของ Vanska นัน้พสิจูน์ถงึควำม
แตกต่ำงที่เคยฟังจำก Bernstein ที่ผมโตมำ
ด้วยเอำเรื่องอยู่ 

ยกตัวอย่ำง เสียงโซโล ทรัมเป็ท ในมูฟ-
เมนท์แรกของ Vanska จะเริ่มนำทีที่ 5.27 
ในขณะที่ Bernstein เริ่มที่ 6.10 ควำมต่ำง
กันเป็นเหมือนคนละเรื่อง แต่ผมก็มองว่ำ 
เป็นควำมต่ำงที่ชวนให้บริโภค มำกกว่ำที่
จะปฎิเสธ ผมฟังแล้วเห็นแผ่นน้ีมีให้เลือก
ฟังแบบ 5.0 Channel SACD ด้วย สงสัย
ต้องหำมำเก็บซะแล้ว 

เสียงจำก C-3 นั้นมีควำมกว้ำงขวำงสม
กับกำรตีควำมของ Vanska เวทีเสียงออกจะ
ตื้นกว่ำล�ำโพงอ้ำงอิงของผมหน่อย แต่ควำม
กว้ำง กำรแยกแยะ ไดนำมิคนั้นออกมำเต็มๆ 
เสียงกลุ่มเครื่องเป่ำทองเหลืองนั้นปลดปล่อย
ออกมำอย่ำงแพรวพรำว เสียงแหลมเปิด
สะอำด ไม่มีอำกำรคมจัดเป็นบำงช่วงเหมือน 
Classic Three

Joy Division
Unknown Pleasures
(2007 remix)

วงนี้เป็นวง Post Puck ปลำย 70 ถึงต้น 
80 มำแรงจนกระทั่งนักร้องน�ำ Ian Curtis 
ตำย และชุดนี้เป็นเหมือนงำน Debut ที่แรง
จริงๆ 

NHT C-3 เล่นเพลงเอกจำก Unknown 
Pleasures ได้อย่ำงเตม็ไปด้วยรำยละเอยีดและ
ควำมกระจ่ำง เสียงบำริโทนของ Curtis น้ัน 
ออกมำได้อย่ำงกระจ่ำงชัด ไม่มีกำรเติมควำม
หวำนหรือฉ�่ำมำกจนเกินไป ควำมกระจ่ำง
และเป็นกลำงของ C-3 น้ันท�ำให้เพลงเปิด
อย่ำง Disorder นั้น ท�ำได้ดีมำก กำรแยกแยะ 

ระหว่ำงเสยีงแต่ละแบบท�ำได้ดเียีย่ม ฟังแล้วให้ 
ควำมกระจ่ำงและรำยละเอียดดีกว่ำ Classic 
Three พอสมควร ยิ่งเมื่อรวมกับสับ-วูฟเฟอร์ 
เรียกได้ว่ำก็แรงกันจนหูแทบดับ อย่ำงไม่น่ำ
เชือ่ว่ำล�ำโพงขนำดแค่นีจ้ะสร้ำง “ก�ำแพงเสยีง” 
ที่ใหญ่ และโอบล้อมได้เท่ำนี้เลยจริงๆ เสียง
เบสส์นัน้กเ็ตม็ทีเ่ลย เสยีงกลำงทีล่�ำ้ออกมำนดิ 
ท�ำให้เสยีงกตีำร์ทีป่ระสำนกบัเสยีงร้องนัน้ น่ำ
ฟัง น่ำสนใจ แต่ไม่ดงึควำมสนใจจำกเสยีงร้อง
มำกเกินไป

ในแทร็ค Red Mosquito เป็นตัวยืนยัน
กับผมว่ำ C-3 นั้นเล่นร็อคได้สบำยๆ เสียง 
Kickdrums ของ Matt Cameron ออกมำด้วย
แรงกระแทกเป็นลูกๆ อย่ำงไม่ต้องพึ่งสับ-วูฟ
เฟอร์เลย เสียงไฮ-แฮทก็มีควำมเฉียบคม 

เสียงสไลด์กีตำร์ของ Mike McCready 
โปร่งกระจำยออกมำจำกโดมเสียงกลำงและ
แหลมได้อย่ำงดีเยี่ยม ซึ่งกับเพลงช้ำนั้น ก็ท�ำ
ออกมำได้อย่ำงผ่อนคลำยและหลำยหลำก

สรุป

NHT C-3 เป็นล�ำโพงที่ยอดเยี่ยม พร้อม
เป็นศูนย์กลำงในกำรสร้ำงระบบเสียงดีๆสัก
ระบบได้ มันเป็นล�ำโพงที่ท�ำให้ผมประทับใจ
เป็นอย่ำงยิง่ ดดู ีเสยีงเยีย่ม วดัผลออกมำยอด   
และตรงตำมประเพณีของ NHT คือมีรำคำที่
สมเหตุผล และแม้ผมจะชอบ Classic Three 
รุ่นก่อนหน้ำนี้อยู ่มำกแล้ว แต่ก็มีเหตุผลอยู่
เกินพอที่จะซื้อ C-3 เพิ่มมำกอีกสักคู่ได้ไม่ยำก 
ผมว่ำ NHT ถ่อมตัวไปนิดที่บอกว่ำ C-3 นั้นมี
กำรปรับปรุงจำก Classic Three “นิดหน่อย” 
เพรำะเมื่อฟังแล้ว ผมว่ำควำมเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงในแง่เสียงของ C-3 นั้น มันมำก
เอำกำรเลยทีเดียว 

ส�ำหรับรสนิยมของผม ถ้ำหำกต้องกำร
ให้ C-3 ท�ำงำนเป็นสุดๆ ก็อำจจะต้องหำ
สับ-วูฟเฟอร์มำเสริม ซึ่งก็โชคดีมำกที่กำรเป็น
ล�ำโพงตู้ปิดนั้น ท�ำให้กำรปรับแต่งเสียงทุ้ม
จำกเอ/วี รีซีฟเวอร์ นั้นท�ำได้ง่ำยมำก กำรจัด
ระบบใหม่ อำจจะเริ่มที่ C-3 เดี่ยวๆก่อนแล้ว
ค่อยเพิ่มสับในวันหลัง กำรเริ่มต้นกับล�ำโพง
ที่ยอดเยี่ยมไว้ก ่อนนั้น จะท�ำให้กำรขยำย
ระบบต่อๆไปในอนำคตนั้นท�ำได้ง่ำย ส�ำหรับ
ผู้ที่ต้องกำรสร้ำงระบบ 2.1 ที่มีประสิทธิภำพ
สูง กำรหำสับ-วูฟเฟอร์ดีๆมำลงสักสองตัว      
ซ้ำย-ขวำ จะเป็นทำงเลือกที่ท�ำให้ระบบลงตัว 
เสียงเต็มย่ำนและเซ็ทอัพง่ำยด้วย 

จำกกำรทดลองฟังของผม นกัออดโิอไฟล์ที่
ไม่ต้องกำรเพิม่สบั กอ็ำจจะมองไปทีรุ่น่ใหญ่วำง
พื้นอย่ำง C-4 ซึ่งก็คือ C-3 แบบตั้งพื้น พร้อม
กำรเพิม่วฟูเฟอร์ 6.5 นิว้เป็น 2 ตวั ซึง่ไม่ได้กนิ
ที่ทำงกำรวำงมำกไปกว่ำ C-3 เลย แต่ถ้ำคุณ
ไม่ใช่คอเบสส์เหมอืนผม ผมว่ำ C-3 คูเ่ดยีวนัน้ก็
เหลอืๆ และพร้อมทีจ่ะเปิดประตสููโ่ลกของดนตรี
ที่คุณโปรดปรำนได้อย่ำง่ำยดำย 

 

Pearl Jam
2016/04/11 Tampa, FL

งำน Booglegs ของ Peral Jam ที่ตัว
วงเองท�ำออกมำขำยในเว็บไซท์ มีให้เลือก   
Resolution สูงสุดที่ 24/96 ALAC HD หรือ 
FLAC HD ที่รำคำรำวๆ 20 เหรียญ ซึ่งถือว่ำ
ไม่เลวเลยส�ำหรับอัลบัมควำมยำว 90-120 
นำที แถมตอน Black Friday ยังลดอีก 50 
เปอร์เซ็นต์ ผมอ่ะรีบซื้อเลย และก็พบว่ำมัน
จุไว้ด้วยงำนระดับหำฟังยำกจำก Pearl Jam 
ไว้เยอะมำก 
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TestReports

การตามล่าหาล�าโพงที่ยิ่งใหญ่สักคู่นั้น คือ
ความสขุของการเป็นนกัเล่นเครือ่งเสยีง

จริงๆ เพราะการอัพเกรดล�าโพงนั้น เป็นอะไร
ที่ให้ผลในการเปลี่ยนแปลงเสียงของซิสเต็ม  
ได้ชัดเจนที่สุดแล้ว เพียงแต่ว่า ในตลาดนั้นมี      
ผูผ้ลติล�าโพงนบัร้อยมาเป็นตวัเลอืก ซึง่การหา 
ผูท้ีใ่ห้ประสทิธภิาพทีด่ทีีส่ดุนัน้คอืเรือ่งทีท้่าทาย

ล�าโพงทีผ่มเคยฟังแล้วว่าดทีีส่ดุนัน้ มรีาคา
แพง ส่วนใหญ่มีราคาพอๆกับรถยนต์ใหม่ๆ
ถอยห้างอย่างดสีกัคนั มนัจงึเป็นเรือ่งทีท้่าทาย
อีกครั้งที่ผมจะหาล�าโพงที่ให้ผลงานที่ดีพอใน
ราคาที่ซื้อหาได้ไม่ล�าบากนักจึงเป็นเรื่องปกติ
เสมอๆที่เวลาไปเดินงานเครื่องเสียง “ราคา” 
จึงมักจะเป็นสิ่งส�าคัญที่ผมมักจะถาม เพราะ
ล�าโพงที่จะผ่านเข้ามาให้ผมใช้งานนั้น ราคา
เป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องไม่แพงเกินไป ในขณะที่
คุณภาพนั้นต้องดีด้วย 

หนึ่งในล�าโพงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคย
ฟังมาจากงานเครือ่งเสียง “ไม่ว่าจะระดบัราคา
ใด” คือ ล�าโพง PSB Imagine T3 ซึ่งในราคา
ขายของเขานัน้ ต้องบอกว่าไม่ถอืว่าถกู แต่เมือ่
เทียบคุณภาพเสียงที่ได้ออกมาแล้วล่ะก้อ บอก
ว่าราคาแพงก็คงไม่ได้เหมือนกัน

Features

Imagine T3 เป็นล�าโพง สาม-ทาง ห้า
ไดรเวอร์ แบบตั้งพื้น ที่ออกแบบมาเพ่ือให้.         
ได้คุณภาพเสียงระดับอ้างอิง ทวีทเตอร์เป็น
ไททาเนียมพร้อมเลนส์กระจายเสียง ซึ่ง Paul 
Barton ใช้ในล�าโพงทั้งซีรีส์นี้ของเขา ด้วย
เหตุผลคือ ท�าทวีทเตอร์ที่ใช้งานได้ครบ ผลิต
เยอะ ราคาลง คณุภาพด ีส่งผลให้ล�าโพงราคาไม่
แพง แต่เสยีงของทวทีเตอร์ตวันี ้กลบัแตกต่าง                                                         
กนัไปในแต่ละรุน่ได้ โดยสิง่ทีจ่ะท�าให้เสยีงของ
ทวทีเตอร์ ในรุน่อืน่ๆทีต่่างกนัไปนัน้ อยูท่ี่การ
ออกแบบวงจรครอสส์โอเวอร์นั่นเอง 

ตวัตูง้ดงามยิง่นกั ใช้ไม้ MDF อดัขึน้รปูซ้อน
กันเจ็ดชั้น ท�าทรงโค้งมนสวยงามหนักแน่น                                                          
ด้วยแผงหน้าหนา 2 นิว้ ตวัทีผ่มทดสอบ ผวิเป็นสี
ไม้เชอร์รย์ี ลงเงาแบบเปียนโนทีส่วยงามมากๆ 

เทคโนโลยีการออกแบบห้าไดรเวอร์นั้น 
ใช้หลักการที่เรียกว่า Transitional 5-Way 
Design โดยวูฟเฟอร์หลัก 7 นิ้ว จ�านวนสาม
ตัว จะท�างานอยู่ในห้องแยกส่วนของใครของ

P S B  I m a g i n e  T 3
T o w e r  S p e a k e r s
จาก avforums.com/December 2016

โดย Mark Henninger 

■■ แปลโดย อธิวัฒน์
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มัน แต่ละห้องท�างานเป็นระบบตู้เปิด มีท่อ
ระบายเสียงทุ้มแยกส่วนของใครของมันเช่น
กนั โดยวฟูเฟอร์ตวับนสดุทีอ่ยูใ่กล้มดิเรนจ์นัน้ 
จะท�างานจนไปถึงย่านความถี่ 450 เฮิทซ์ อีก
สองตัวด้านล่าง ก็ท�างานท่ีย่านความถี่ต�่าลง
มา พร้อมๆกับมีวงจรกรองเสียงทุ้มต�่าที่อาจ
จะบูมขึ้นมาจากการสะท้อนกับพื้นห้องมาช่วย
ในเรื่องการตอบสนองต่อเสียงทุ้มที่ราบเรียบ 
นอกจากนั้นผู ้ผลิตยังให้จุกยางมาให้เพ่ือไว้.
ท�าการอุดรูระบายเสียงทุ้มด้านหลัง เพื่อจูน
เสียงเบสส์ให้เข้ากับการจัดวางในแต่ละห้อง
ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้อีกด้วย โดยล�าโพงคู่น้ีนะ 
เสียงทุ้มลงลึกไปจนถึงจุด Cut off ที่ 20 เฮิทซ์
เลยทีเดียว 

เสียงกลางมีขนาด 5.25 นิ้ว วางต�าแหน่ง
อยู่บนทวีทเตอร์ การวางไดรเวอร์ที่ผสมผสาน
กบัครอสส์โอเวอร์แบบออร์เดอร์ ที ่4 Linkwitz 
ซึ่งการวางมิดเรนจ์อยู ่บนทวีทเตอร์น้ีเป็น
แนวทางการออกแบบที่ PSB ริเริ่มมาตั้งแต่  
ปี 1978 เลยทีเดียว 

การตอบสนองความถี่อยู่ที่ 24 เฮิทซ์ถึง 
23 กิโลเฮิทซ์ (± 3 ดีบี) ความไว 89 ดีบี/W/M 
รับก�าลังขับจุดตัดครอส์โอเวอร์ 45/1800 เฮิทซ์ 
ความต้านทานปกติ 8 โอห์ม ต�่าสุด 4 โอห์ม 
ล�าโพงต่อแบบ Bi-Amp/Tri-Amp ได้ ขั้วต่อรับ 
Banana Plug ได้

Setup

ล�าโพง T3 มาถึงผมด้วยสภาพสมบูรณ์ 
แต่ละข้างบรรจุมาในกล่องขนาดใหญ่มากมาย 
เพือ่ให้ขนส่งได้ปลอดภยั แต่การแกะกล่องตดิตัง้                                                                
จัดวางก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไร 

ผมจดัวาง T3 ลงในต�าแหน่งทีล่�าโพงก่อน
หน้านีเ้คยวางอยูก่่อนหน้านี ้แผงหน้าล�าโพงอยู่
ห่างจากผนงัด้านหน้า 54 นิว้ และห่างกนั 6 ฟตุ 
โท-อนิเลก็น้อย เมือ่เวลาฟังทดสอบอย่างจรงิจงั 
ผมจะเลือ่นตวัเองให้ล�าโพงและต�าแหน่งนัง่ท�า
มมุเป็น 3 เหลีย่มด้านเท่า ฟังเพลงหลกัๆจาก 
PC Windows 10, iTunes, Tidal, CD, ว่ากนั
ไปถึง Chromecast Audio กันเลย 

ผมไม่ได้ปรับโทนเสียง EQ อะไรทั้งสิ้น 
และผมไม่คดิว่า T3 จะต้องการมนัแต่อย่างใด                                         
หรือแม้แต่การใช้สับ-วูฟเฟอร์มาเสริมทุ้มต�่า 
ผมก็ว่าไม่จ�าเป็น นอกเสียจากว่าคุณอยากจะ
ถล่มบ้านด้วยเสยีงทุม้จรงิๆ ผมแนะน�าลองหา 
SubSeries 450 ของ PSB มาเสรมิดลูะกนัครบั

นอกจากการจดัวางแล้ว ส่วนทีเ่จ้าของ T3 
ต้องใช้ในการเซ็ทอัพก็คือ การจูนเบสส์ด้วยตัว
อุดท่อ ส่วนตัวผมนั้นใช้ Mini DSP UMIK-1 
และ Room EQ Wizard ช่วยในการวัด และ
พบว่าในห้องผมนั้น ควรอุดท่อไปสองในสาม 
แล้วจะให้เสยีงทุม้ทีเ่หมาะกบัห้องผมทีส่ดุ โดย
ลงไปได้ถงึ 20 เฮทิซ์ โดยไม่มกีารโด่งขึน้มาเลย 

Performance and Listening

เข้าประเดน็กนัต่อเลย “นีค้อืล�าโพงทีด่ทีีส่ดุ
เท่าทีผ่มเคยรวีวิมา” ล�าโพง PSB Imagine T3 
คือล�าโพงที่ผมจะใช้เป็นตัวอ้างอิงล�าโพงอื่นๆ 
ไปตลอดจนกว่าวันหนึ่งจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ได้. 
มันเป็นล�าโพงที่ให้เสียงดนตรีออกมาอย่าง
ไร้ที่ติจริงๆ 

จากการวัดเรว็ๆง่ายๆ ก็บอกว่ามนัเป็นจรงิ
อย่างที่หูผมได้ยิน ผลการวัดนั้นสอดคล้องกับ
เสียงจริงๆ เพราะ T3 สามารถที่จะครอบคลุม                                                           
การตอบสนองความถี่ในย่านการฟังเพลงได้.
อย่างมีความราบเรียบเที่ยงตรงสูงมาก ท�าให้.
การฟังเพลงนั้น กลายเป็นเรื่องสนุกสนานไป
แม้จะเป็นงานก็ตาม นบัเวลาหลายร้อยชัว่โมงที่
ผมฟังเพลงผ่านล�าโพงคูน่ี ้แล้วพบว่าแทบไม่ได้.
จดโน้ตเกีย่วกับเสียงเพื่อใช้ในการรีวิวเลย และ
ผมก็ไม่พบด้วยว่า ผมจะโน้ตข้อต�าหนิอะไรใน
ล�าโพงคู่นี้ได้เลย เพราะมันมีแต่ค�าชม!

เอา มาดูเช็คลิสท์กัน
- อิเมจสมบูรณ์แบบ? ล�าโพงหายไปเลย

เวลาเปิดเพลง? -ผ่าน--
- พลังเสียงพอๆกับคอนเสอร์ท แสดง

สด? -ผ่าน-- 
- เสียงทุ ้มลึกสุดสะอาดปราศจากความ

เพ้ียน ที่ท�าให้สับ-วูฟเฟอร์แบบแยกขายต้อง
อาย? -ผ่าน-- 

- เสียงแหลมที่สะอาดไร ้ซึ่งสิ่งสกปรก
เจือปน? -ผ่าน--

- เสียงกลางเป็นธรรมชาติสมจริงเหมือน
นักร้องมายืนร้องอยู่ในห้อง? -ผ่าน--

- หน้าตาสวยงามคลาสสิค เหมือนล�าโพง
แพงกว่าหลายๆเท่า? -ผ่าน-- 

จะว่าไปแล้วกไ็ม่ใช่เรือ่งน่าแปลกใจอะไรนกั
กับล�าโพงท่ี Paul Barton ตั้งใจ ใช้เวลาและ
ประสบการณ์ที่สั่งสมมา 40 ปี พัฒนาขึ้นมา
ให้เป็นล�าโพงที่ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ซึ่งผมนั้น
ไม่ได้มโนใดๆ และได้เคยเดนิทางไปเยีย่มพอล
ถึงถิ่นในแคนาดาที่สถาบันวิจัยแห่งชาติของ

แคนาดากันมาแล้ว
ยิ่งฟังผมก็ยิ่งพบว่ามันยากที่จะหาแนว

เสยีงจากล�าโพงคูน่ี ้ซึง่กเ็หมอืนกบัระบบล�าโพง
ชัน้สดุยอดทีใ่ห้การน�าเสนอเสยีงทีม่คีวามเทีย่ง
ตรงสูงและเปลี่ยนบุคลิก เปลี่ยนแนวเสียง
ไปตามเพลงและการบันทึกเสียงของเพลง
นั้นๆไปเรื่อยๆ เปล่ียนเพลง เปล่ียนอารมณ์ 
เปล่ียนแนวเสียง ไปตามแผ่น ซึ่งผมถือว่า
เป็นความน่าตื่นตะลึงมากๆกับล�าโพงคู่หนึ่งที่
จะท�าได้ระดับนี้ 

ผมเล่นเพลงแรงๆแนว Dubstep กบังาน
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จะ “อิน” กับดนตรีแบบนี้ แต่ก็แปลกว่า T3 
สามารถท�าได้และท�าได้ดีมากอย่างเหลือเชื่อ                                                
เลยทีเดียว 

ต่อกันมาด้วยวงโปรดของผม The Orb 
กับงานล่าสุดชื่อ COW/Chill Out World กับ
ดนตรีแนว Electronic Minimalist Chill Out 
ฟังแทร็ค 4am Exhale ไปได้ครึ่งหนึ่ง ก็ต้อง
ทึ่งกับอิเมจที่น ่าทึ่งสุดๆ เหมือนฟังเสียง         
เซอร์ราวน์ดรอบทิศ Atmos จากล�าโพงแค่คู่
เดียว! มันท�าให้ผมอึ้งถึงกับฟังแผ่นนี้ซ�้าแล้ว
ซ�้าเล่าหลายรอบเลยทีเดียว 

ผ่านเพลงแปลกๆในแบบของผมมาเยอะ 
ก็คงสงสัยว่าแล้วพวกเพลงที่คุณไปได้ยินใน
งานเครือ่งเสยีงบ่อยๆเวลาเล่นผ่านล�าโพงคู่นี้
เป็นไงบ้างหรือ? เอาเป็นว่า เสียงที่ได้ยินออก
มานัน้ มนัท�าให้ผมนกึถงึชดุเครือ่งเสยีงซเูปอร์                                                                 
ไฮ-เอ็นด์ ที่โชว์กันตามงานนั่นแหละ แต่ใน
ราคาที่ประหยัดกว่ากันมากนัก อย่างแผ่น 
Kieth Don’t Go จากชุด Acoustic Live นั้น 
รายละเอยีดยบิย่อยเลก็ๆน้อยๆทีไ่ด้ยนิออกมา
นัน้ มนัพอๆกับชดุราคาล้านได้อย่างสบายมาก 
ไม่เห็นจะมีอะไรขาดหายไปเลย

ว่าแบบนี้แล้วคงไม่ต้องไปหา Money หรือ 
Comfortably Numb ของ Pink Floyd มาฟัง
นะครบั เพราะผมเองกเ็บือ่เอาการ แต่พอดวีนั
หนึง่มเีพือ่นแวะมาบ้าน และขอฟังสองแทร็คนี้ 
ผมก็จัดไป ผลหรือ? น�้าตาไหลครับ เพื่อนผม
ฟังสองเพลงนีด้้วยน�า้ตาแห่งความซาบซึง้-ถาม
ว่าล�าโพงที่ดึงอารมณ์คนฟังมาขนาดนี้แล้ว 
คุณว่ามันควรอยู่ระดับใดเล่า นอกจากระดับ      
สุดยอด--จริงไหม?

สรุป

หลังจากใช้เวลาอันทรงคุณค่าไปมากพอดู
กับล�าโพงคู่นี้ ผลสรุปนั้นง่ายมาก คือจนกว่า
จะมีอะไรที่ดีกว่านี้มาจุติ, ล�าโพงคู่นี้จาก PSB 
คือดาวดวงเด่นของวงการเพลงที่ดีที่สุดเท่าที่
ผมเคยฟังมาในบ้านผม ไม่ว่าจะเป็นล�าโพง
แบบไหนและราคาเท่าไหร่ ด้วยราคาขาย
เท่านี้ มันอาจจะเกินเอื้อมส�าหรับนักเล่น          
งบจ�ากัดไปบ้าง แต่เชื่อผมเหอะ กัดฟันลุยได้ 
ลุยเลย ล�าโพงแบบนี้ถือเป็นการลงทุนระยะ  
ทีเดียวจบ ไม่มีเจ็บ เพราะถึงเวลาแล้ว คงอีก
นานหรืออาจจะไม่ต้องเปล่ียนล�าโพงไปอีกเลย
ตลอดกาล 

ของ Datsik เน้นเบสส์ตึ่บๆแบบลงพื้น ซึ่ง T3 
นั้นให้เสียงทุุ ้มระดับเขย่าประสาทแบบสุดๆ 
เสยีงเบสส์ Synth ชดัหนกัแน่นจนแทบจะมอง
เหน็ภาพอยูต่รงหน้า เป็นเบสส์ทีว่ิง่มากระแทก
คุณแบบแทบจะจับต้องได้ อย่างไม่น่าเช่ือ 
เพราะมันเหมือนอัดกระแทกด้วยสับ 12 นิ้ว                                                   
คู่กันเลยทีเดียว 

Beija Flor โดย Da Lata แผ่นรวมเพลง
แนวเต้น จงัหวะช้าๆหน่อย เพลงนีเ้น้นจงัหวะ
เบสส์ เนียนๆลื่นๆ แล้วมากระแทกทีหลัง ซึ่ง

จดุทีเ่บสส์หนกัลงมานัน้ ล�าโพงอืน่ๆอาจจะตดั
ออกไปเลย หรือไม่ก็ปล่อยออกมาแบบเบลอร์ 
เพี้ยนๆ ซึ่งสิ่งนี้ไม่มีให้เห็นใน T3 แม้แต่น้อย 
ที่ท�าออกมาได้เป็นชั้นๆกันเลยทีเดียว 

Ganzi โดย Howie B ดนตร ีElectronic เสยีง
ซินเธไซเซอร์แบบเน้นๆล้วนๆ ด้วยเทคนิค                                                                 
อเีลค็ทรอนคิส์แนวหลอน ด้วยคลืน่เสยีง เพลง
นีย้ากทีจ่ะฟังด้วยล�าโพงธรรมดาให้ได้เนือ้หนงั 
หรอือนิกบัมนั ผมพบว่ามนัต้องฟังผ่านสุดยอด
หฟัูงระดบั 4 ไดรเวอร์ ระดบัสดุยอดเท่านัน้ถงึ
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การมองข้ามเลือดเล็กน้อยในอ่างล้าง-
หน้าหลังจากการแปรงฟันหรือใช้ไหม

ขดัฟัน อาจดไูม่ใช่ปัญหาอะไรในตอนแรก แต่มี
เหตผุลทีด่ทีีค่ณุควรคอยตดิตามสญัญาณเหล่านี้ 
ซึง่เป็นสญัญาณเริม่แรกของโรคเหงอืกทีย่งัคง
รักษาให้คืนสู่สภาพเดิมได้ หากปล่อยทิ้งไว้โดย
ไม่ดแูล โรคเหงอืกระยะไม่รนุแรงนีอ้าจลกุลาม
จนถงึขัน้ร้ายแรง ซึง่ท�าลายกระดกูและเนือ้เยือ่
ยึดฟันอย่างถาวร ใส่ใจกับสัญญาณเด่นชัดห้า
ประการซึ่งร่างกายส่งถึงคุณ และคอยดูแล
ช่องปากให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ

1. เห็นสีแดง
สีแดงเป็นสีสัญญาณเตือนถึงอันตราย 

หากเริ่มส่องกระจกและเห็นเหงือกเป็นสีแดง 
ก็มีความเป็นไปได้ว่านี่อาจเป็นสัญญาณของ
ปัญหาที่ก�าลังเกิดขึ้นกับเหงือก เหงือกสุขภาพ
ดีจะกระชับและเป็นสีชมพูอ่อน แบคทีเรียอาจ
เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพเหงือกระยะเริ่ม
แรกที่ยังไม่รุนแรง

2. เหงือกมีอาการบวม
โรคเหงอืกในระยะเริม่แรก เหงอืกอาจบวม

ขึน้เนือ่งจากมอีาการอกัเสบ นีเ่ป็นสญัญาณว่า
ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนกิจวัตรการดูแลช่องปาก
ให้จริงจังยิ่งขึ้น

Oral Care

3. เห็นเลือดในอ่างล้างหน้า
การพบเห็นเลือดในอ่างล้างหน้าเมื่อคุณ

บ้วนปากหลังจากแปรงฟัน และ/หรือใช้ไหม
ขัดฟันเป็นอีกหนึ่งอาการปัญหาสุขภาพเหงือก
ระยะเริ่มแรก

4. เหงือกร่น
หากฟันเริ่มดูใหญ่กว่าปกติ และสังเกต

เห็นเหงือกร่น หรือเหงือกเผยอห่างออกจาก
ฟัน น่ันเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่พบบ่อยครั้ง
ของปัญหาโรคเหงือกระยะเริ่มแรกหรือโรค
ปริทันต์ นี่ไม่ใช่ส่ิงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อ
อายุเพิ่มมากขึ้น

5. มีกลิ่นปาก
กลิ่นปาก อาจเป็นสัญญาณของปัญหา

โรคเหงือกระยะเริ่มแรกได้เช่นกัน โดยทั่วไป
แล้วแผ่นคราบพลัคที่ก่อตัวบนลิ้นเป็นต้นเหตุ
ส�าคัญของกลิ่นปาก

ความเปลี่ยนแปลงเด่นชัดในช่องปากอีก
ประการหน่ึง ซึ่งเกิดขึ้นจากปัญหาโรคเหงือก
ยังรวมถึงการระคายเคืองเหงือก, ช่องว่างผิด
ปกติที่เริ่มขึ้นเกิดระหว่างซี่ฟัน, ฟันโยกและ/
หรอืความผดิปกตใินการเคีย้วหรอืลกัษณะทีฟั่น
สบกนัเมือ่คณุกดั เหล่านีเ้ป็นสญัญาณทีค่ณุไม่                                   
ควรละเลย หากคุณเข้าควบคุมสถานการณ์                   

5  สั ญ ญ า ณ ที่ บ่ ง บ อ ก ว่ า . . .
คุ ณ เ ริ่ ม มี ปั ญ ห า สุ ข ภ า พ เ ห งื อ ก

■■ ‘Tooth Fairy’

ที่ เกิดขึ้นกับเหงือก ก็ยังมีโอกาสที่คุณจะ                                                                                                                   
หลีกเลี่ยงปัญหาโรคเหงือกระยะรุนแรงได้

ดูแลและรักษาสุขภาพเหงือก
ได้อย่างไร?

การรักษาสุขภาพเหงือกเริ่มต้นด้วยการ
ค้นหาว่าคุณมีปัญหาสุขภาพเหงือกประเภท
ใด หากเหงือกของคุณบวมหรือพบเลือดใน
อ่างล้างหน้าระหว่างแปรงฟัน คุณอาจก�าลัง
มีปัญหาเหงือกอักเสบ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่
ดูแล อาจส่งผลให้เหงือกและฟันของคุณเป็น
โรคทางช่องปากร้ายแรงอย่างโรคปริทันต์ได้  
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันคุณจ�าเป็นต้อง
ปรับเปล่ียนกิจวัตรประจ�าวันของคุณ ซึ่งรวม
ถึงการแปรงฟัน, การใช้ไหมขัดฟัน และการ
บ้วนปากหรือการใช้เครื่องท�าความสะอาดฟัน 
Waterpik ก็เป็นอีกนวัตกรรมในการท�าความ
สะอาด ขจัดเศษอาหาร และคราบสกปรก
ต่างๆ ในช่องปากและเหงือก ด้วยแรงดันน�้า
สูง ท�าความสะอาดทุกซอกทุกมุมในช่องปาก 
ช่วยลดกล่ินปาก ป้องกันฟันผุ คราบหินปูน 
และโรคเหงือกได้

ที่มา: fightgumdisease.com
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Life Entertainment เปนสื่อสัมพันธสรรสรางวงการเครื่องเสียง จัดทําขึ้นเปนประจําทุกสองเดือน เพื่อจาย แจก 
ใหแกสมาชิกและผูสนใจโดยมิไดคิดมูลคา บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครเปนสมาชิกไดโดยแจงความจํานง ไปยัง…  
บริษัท โคไนซ อีเล็คโทรนิค จํากัด 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 คูสาย)

ชําระคาไปรษณียากรแลว

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๓/๒๕๔๓

ปณฝ. สุทธิสาร

เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได

 1. จาหนาไมชัดเจน

 2. ไมมีเลขที่บานตามจาหนา

 3. ไมยอมรับ

 4. ไมมีผูรับตามจาหนา

 5. ไมมารับภายในกําหนด

 6. เลิกกิจการ

 7. ยายไมทราบที่อยูใหม

 8. อื่นๆ

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