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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

	 9	 สดุยอดแอมปลไิฟเออร์	5	รุ่น

  ทีข่ายดทีีส่ดุตลอดกาลของ	Conice

	 12	 ในโลกทีไ่ม่จรงิเสมอไป

ร า ย ง า น ท ด ส อ บ

	 28	 Test	Reports
  NAD D 3020 V2
  Integrated	Amplifier

	 30	 Test	Reports
  NAD T 758 V3
  A/V	Receiver

ระหว่างที่นั่งเขียนหมายเหตุฉบับนี้ มาประชุมอยู่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ ผู้คนที่นี่ติดตาม
ข่าวสองเรื่องอย่างใกล้ชิดคือ ทีมหมูป่าติดถ�้า และบอลโลก เรียกว่าพอรู้ว่ามาจาก 
ประเทศไทยก็ถามถึงน้องๆทัง้ 12 ชวิีตและโค้ชหนึง่คน ตัง้แต่ด่านตรวจคนเข้าเมอืง                                                                                           

เลยทีเดียว พอมาถึงเจอเพื่อนร่วมงานจากประเทศต่างๆก็ยังถามถึงอีก ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดี
และชื่นใจที่ระหว่างประชุมก็ทราบข่าวว่าทั้ง 13 ชีวิต ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ�้าอย่าง
ปลอดภัยทุกคน

มาประชมุครัง้นีท้�าให้ทราบว่า NAD และ PSB ม ีRoad Map เปิดตวัสนิค้าใหม่ หลายรุน่ ซึง่
แต่ละรุน่กม็คีณุสมบตัทิีเ่หน็แล้วต้องยอมรบัว่าดมีากจรงิๆ (ดจีนแอบสงสยัว่าคดิได้ยงัไง) เพราะ
เค้าคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทันสมัยเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้อย่าง
สมบรูณ์แบบ รวมไปถงึ Bluesound เองทีก่ท็�าการบ้านอย่างหนกั ทุม่งบประมาณ R&D ไปเยอะ
มากในซอฟท์แวร์ เพือ่ทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัวถิชีวีติ และการใช้งานของผูบ้รโิภคมาก
ที่สุด โดยมีการจับมือกับ 3rd Party มากขึ้น แต่จะเป็นอะไรนั้น...ต้องขออุบไว้ก่อนนะคะ 

ไม่ต้องรอสินค้าใหม่เปิดตัว เพราะตอนนี้ NAD ก็มีสินค้ารุ่นใหม่ที่เพิ่งวางตลาดในไทย 
อย่าง T 758 V3 และ T 777 V3 ที่น�าเทคโนโลยีที่เรียกว่า Dirac Live มาใช้ เพียงแค่เซ็ทอัพ
เล็กน้อย เจ้าซอฟท์แวร์ตัวนี้ก็พร้อมปรับเสียงเพลงให้มีมิติแบบเป็นธรรมชาติ เข้ากับสภาพ
แวดล้อมของห้องมากขึ้นค่ะ อยากให้ได้มาทดลองฟังด้วยตัวเองจังเลยค่ะ ไม่ยากอย่างที่คิดเลย

“It’s not that we use technology, we live technology” - Godfrey Reggie

ท ด ส อ บ

	 24	 In-House	Test
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ที่เห็นและเป็นไป

Graphene Batteries
นวัตกรรม             
ขุมพลังงานเคลื่อนที่
ท่ีจะมาขับเคล่ือนอนาคต

โลกปัจจุบันรู้กันเป็นอย่าง
ดี ว่าแบตเตอรีย์ที่ทรง

ประสิทธิภาพมากที่สุดในทุกๆ
ด้าน ณ ปัจจุบัน อันถูกน�าไปใช้
ในทุกภาคส่วนของการขับเคลื่อน
ด้านพลังงานในนานาธุรกิจ
อุตสาหกรรม คือ Li-ion Battery

แต่ทราบกันไหมครับ ว่า-นั้น, 
มันคือแบตเตอรีย์ที่โลกเรารู้จัก
กันมานานกว่าหนึ่งในสี่ของ
ศตวรรษแล้ว เพราะได้ถือก�าเนิด
มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2534 โน่น นับ
เป็นวันเวลาได้นานถึง 27 ปีเต็ม

อย่างไรก็ตาม, ระหว่างห้วง
เวลาดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์
ก็ไม่ได้หยุดยั้งในการคิดพัฒนา
แบตเตอรีย์จากอนุภาคอะตอม
แบบอื่นๆขึ้นมาเพื่อทดแทนที่
ใช้อยู่ในลิเธียม-อิออนปัจจุบัน 
กระทัง่เมือ่ไม่นานทีผ่่านมา (แต่ก็
นับเป็นปีๆแล้วล่ะครับ) พวกเขา
ก็ได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่า Wonder 
Material และสามารถพัฒนาขึ้น
มาจนส�าเร็จเป็นรูปธรรม ที่เชื่อ
ว่าอีกไม่นานก็จะปรากฏโฉมออก
มาให้โลกรับรู้ในเชิงพาณิชย์แล้ว
ล่ะครับ

และนั้นคือสิ่งที่เรียกว่า           
Graphene Batteries โดยท่ีล่าสดุ                       
ได้มีการทดสอบเปรียบเทียบด้วย

การน�าไปใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า Tesla 
ซึ่งปกติใช้ Li-ion Battery ขนาด 
80kWh โดยใช้ AI-Graphene 
Battery ที่พัฒนาขึ้นมาในระดับ 
100kWh เป็นตัวเทียบเคียงใน
ทุกๆด้าน

ผลปรากฏว่านอกจากจะมี  
พลก�าลัง (Power) มากกว่าถึง 
15% แล้ว ในแง่ของ Energy 
Density หรือความหนาแน่น
ของพลังงานนั้นยังมากกว่าถึง 
7.5 เท่า เพราะในขณะที่แบต 
ลิ-อิออนวัดได้ 265Wh/kg แบต
แบบกราฟีนวัดได้ถึง 2,000Wh/
kg ท�าให้เมื่อใช้วัดระยะทางใน
การขับเคลื่อนแล้ว แบตแบบเก่า
พารถแล่นไปได้ 426 กิโลเมตร 
ขณะที่แบตแบบใหม่สามารถวิ่ง
ไปได้เป็นระยะทางถึง 3,500 

ว่าแบตแบบใหม่จะมีขนาดที่เล็ก
กว่าเมื่อเทียบกันถึง 54%

ทางด้านความเสื่อม หรือ 
Accumulated Battery Loss 
นั้น ในขั้นต้นแบบเก่าจะเสื่อม
ทันที 5% ขณะที่แบบใหม่จะ
เสื่อมเพียง 1% และต่อจาก
นั้นไปทั้งสองแบบจะเสื่อมลง
ในระดับเดียวกัน คือ 1% ทุกๆ
ระยะทาง 3,000 กิโลเมตร ทาง
ด้านอายุการใช้งานนั้น แบบเก่า
ประมาณว่ามีอายุแปดปี ขณะที่
แบตแบบใหม่จะมีอายุการใช้งาน
นานประมาณ 15 ปี

สุดท้าย, ก็เป็นเรื่องของ
ราคาที่เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ส�าคัญ และก็เป็นที่น่ายินดีอีก
เช่นกัน เมื่อประมาณว่าแบต
แบบใหม่จะมีราคาต�่ากว่าแบบ

กิโลเมตร หรือได้ทางไกลกว่าถึง
แปดเท่าเลยทีเดียว

ที่ส�าคัญคือในขณะที่แบต   
ลิ-อิออนใช้เวลาประจุนานถึง 4.5 
ชั่วโมง จึงจะเต็ม 100% พร้อมใช้
งานนัน้ แบตกราฟีนใช้เวลาประจุ
ไฟเข้าเต็มได้ในเวลาเพียงแค่ 15 
นาที เท่านั้นเอง--ประมาณ
ว่า, บางทีไปรอเติมน�้ามันที่ปั๊ม
ในคืนที่วันรุ่งขึ้นน�้ามันประกาศ
ขึ้นราคา ใช้เวลานานกว่าด้วย
ซ�้าไป!!!

ไม่เพียงเท่านั้น ด้วยขนาด
ของจริงที่น�ามาเปรียบเทียบกันนี้ 
น�้าหนักตัวของแบ็ตแบบใหม่ยัง
เบากว่าอีกด้วย เพราะหนักเพียง 
387 กิโลกรัม ในขณะที่แบต                     
ลิ-อิออนหนักถึง 544 กิโลกรัม 
และโดยทางกายภาพแล้ว ปรากฏ
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info ด็อทคอม เป็นได้ความอย่าง
แน่นอนครับ

และอย่างที่ได้บอกเอาไว้                          
ข้างต้น ว่ามนัคอื ‘วสัดมุหศัจรรย์’ 
เวลานี้จึงมีการน�า Graphene 
ไปพัฒนาเพื่อน�าไปใช้ใน   
อตุสาหกรรมอืน่ๆอกีมากกว่ามาก

จาก Vendor Machine
ที่เป็นตู้ขาย     
สารพัดสินค้า
มาวันนี้, มีตู้ขาย
รถยนต์แล้ว

เอ้า, ที่จ่าหัวเอาไว้นั่น-ใช่ว่าจะ
พูดเล่นนะครับ,
วันนี้โลกมีตู้ขายรถยนต์ (ถึง

ไม่ใช่ซะทีเดียว ก็ใกล้เคียงล่ะน่า) 
เกิดขึ้นแล้วจริงๆ ที่เมืองจีนครับ 

เดิมถึงครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียว
ตอนนี้วงการอุตสาหกรรม

รถยนต์ไฟฟ้า ก็เลยก�าลังรอความ
ส�าเร็จที่สามารถน�ามาใช้งานจริง
ได้ของ AI-Graphene Battery 
อยู่อย่างใจจดใจจ่อ ในขณะที่
อุตสาหกรรมอีกวงการหนึ่งน่าจะ
ได้ใช้กราฟีนแบตในอกีไม่ช้านานนี้
แล้ว นั้นคือวงการอุตสาหกรรม
โทรศัพท์คลื่อนที่แบบพกพา หรือ 
Cellular Phones ที่บ้านเรา
เรียกติดปากอย่างเป็นทางการ
กันว่า ‘มือถือ’ นั่นแหละครับ

เพราะเมื่อก่อนสิ้นปีที่แล้ว
ได้ไม่นาน Samsung ได้จด
สิทธิบัตรเทคโนโลยีในการผลิต
แบตเตอรีย์ในแบบที่เรียกว่า 
Graphene-Ball Battery เอา
ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งใน
เกาหลีใต้และในสหรัฐอเมริกา 
เพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาส�าหรับ
การเริ่มต้นใช้ใน ‘มือถือ’ ซึ่ง
น่าเชื่อว่าอย่างเร็วภายในปีนี้ 
หรืออย่างช้าก็ไม่น่าจะเกินต้น
ปีหน้า เราจะได้ใช้โทรศัพท์พกพา                   
เคลือ่นทีใ่ช้แบตเตอรย์ีจากขมุพลงั                              
ที่เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่นี้กัน
อย่างแน่นอน

โดยเบื้องต้นนั้น Samsung 
แจ้งว่าแบตเตอรีย์แบบใหม่นี้ จะ
เพิ่มความจุของพลังงานไฟฟ้า
ได้มากขึ้นกว่าเดิม 45% และ
ในขณะที่แบตเตอรีย์แบบเก่าใช้
เวลาประจุประมาณหนึ่งชั่วโมง
โดยเฉลี่ย แบตเตอรีย์แบบใหม่
จะใช้เวลาในการประจุเพียง 12 
นาที เท่านั้นเอง

ครับ, ก็ ‘เป็นอะไร’ ที่ใกล้
ตัวมากๆที่ได้น�ามาเล่าสู่กันฟัง
เที่ยวนี้

ส่วนใคร, หรือท่านใด ที่
สงสัยว่าแล้วไอ้เจ้าแบตเตอรีย์
แบบใหม่ที่ว่านี้ มันไปไง มาไง มี
โครงสร้างแบบไหน ดูท่าจะเกิน
ปัญญาอธิบายของผมไปมากโขอยู่ 
รบกวนเข้าไปตามรายละเอียด
เรื่องนี้ได้เลยที่เว็บ graphene-

ดูรูปประกอบกันก่อน
คือที่เห็นเป็นชั้นๆเหมือน

ลานจอดรถแบบอัตโนมัตินั้น 
คือโชว์รูมที่เขาเรียกว่า Super 
Test-Drive Center ครับ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือกันของผู้ประกอบ
การกับค่ายรถยนต์ Ford ที่น�า
รถยนต์รุ่นต่างๆมาจอดเตรียม
เอาไว้ให้ผู้สนใจได้มาลองขับแบบ
ใช้งานจริงก่อนตัดสินใจซื้อ

โดยทีศ่นูย์แห่งนีไ้ม่มเีจ้าหน้าที่                          
แม้แต่เพียงคนเดียว

วธิกีารกค็อืคณุต้องลงทะเบยีน                         
ก่อน จากนั้นเมื่อศูนย์ได้รับ
ข้อมูลตามที่ระบุเรียบร้อยแล้ว
แล้ว ก็จะน�าไปประมวลผล 
จากนั้นจะส่งรหัสรับรถให้แก่
คุณผ่านทางแอพพลิเคชันใน         

สมาร์ทโฟน เพื่อให้คุณน�ารหัส
หรือข้อมูลต่างๆที่ได้รับไปด�าเนิน
การต่อตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ซึ่ง
จะเป็นการสื่อสารกันระหว่าง                          
สมาร์ทโฟนของคณุกบัจอดสิเพลย์
ที่ศูนย์ ซึ่งเมื่อครบถ้วน  
กระบวนความแล้ว รถรุ่นที่คุณ
ต้องการจะเลื่อนลงมายังชั้น
ล่างสุด ให้คุณสามารถน�าไป
ทดลองขับได้นานถึงสามวัน เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ

โดยทุกกระบวนการไม่มีผู้คน
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแม้แต่คน
เดียว นับตั้งแต่เปิดประตูศูนย์
เข้าไปด้านใน จนกระทั่งน�ารถ
ผ่านออกมาสู่ถนน ทุกอย่างเป็น
ไปโดยอัตโนมัติทั้งหมด

ผู้เกี่ยวข้องในศูนย์แห่งนี้
ประกอบด้วยสามฝ่าย คือ ผู้ให้
บริการทางด้าน e-Commerce 
ได้แก่ Alibaba Group ผู้ให้
บริการด้านศูนย์การค้า คือ 
T-Mall และบริษัทรถยนต์ Ford 
ทั้งหมดกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
นี้เป็นการวางแผนด้วยการน�า
ประโยชน์จาก AI: Artificial 
Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ 
มาประสานเข้ากับระบบ Cloud 
Computing และ IoT หรือ 
Internet of Things รวมทั้ง                                
e-Commerce เพื่อเป็นการ
ทดลองสร้างนิยามใหม่ของ
ประสบการณ์ด้านยานยนต์ ทั้ง
ในส่วนของผู้ใช้งาน ผู้ค้า และ
ผู้บริโภค ซึ่งเป็นการสนับสนุน
แนวคิดการค้าปลีกยุคใหม่ หรือ 
New Retail ที่เป็นความถนัด
ของอาลีบาบา กรุพ อยู่แล้ว

และด้วยโมเดลธุรกิจการค้า
นี้ จะท�าให้ผู้บริโภคสามารถเข้า
ถึงบริการ และสินค้า ได้โดยไม่มี 
ข้อจ�ากัดใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งยังจะ
ท�าให้รู้สึกสนุกและมีส่วนร่วมกับ
การซื้อขายมากยิ่งขึ้นด้วย

คราวนี้เชื่อหรือยัง, ว่าตู้ขาย
รถยนต์อัตโนมัติน่ะ มีอยู่จริง!!!!
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สวัสดีค่ะ กลับเข้ามาสู่ 
“จากโชว์รูม” ของเรากัน

นะคะ ช่วงนี้ฝนฟ้าตกเกือบทุก
วัน ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วย
นะคะ จะได้ไม่เป็นหวัด เพื่อที่จะ
ได้มีเวลาและความสุขกับการฟัง
ชุดเครื่องเสียงชุดโปรดของท่าน
กันค่ะ 

ก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณ
ลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
และซื้อสินค้าของเราช่วง
โพรโมชันใหญ่กลางปี หลายท่านได้ 
แวะเวยีนไปเยีย่มเยยีมสาขาของ

จากโชว์รูม ■ ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

เรา ไม่ว่าจะเป็นท่ีส�านกังานใหญ่ 
ซอยหอการค้า (ถนนวภิาวดรีงัสติ 
ซอย 2), สาขาอัมรินทร์ พลาซ่า 
ชั้น 3 ที่เราเพิ่งจะเปิดตัวโชว์รูม
ใหม่ไปไม่นาน โดยเราย้ายจาก
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ มาประจ�า
การที่นี่เป็นการถาวรเลยค่ะ แวะ
ไปเยี่ยมเยียนและทักทายกับ
พนักงานขายของเราได้นะคะ 
โทร.02-255-6451 เปิดบริการ
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-
20.00น., สาขาซีคอนสแควร์ 
ถนนศรีนครินทร์, สาขา

เชยีงใหม่, สาขานครศรธีรรมราช, 
เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ, 
สยามพารากอน และงามวงศ์วาน 
รวมทั้งร้านค้าต่างๆทั้งใน
กรุงเทพฯและต่างจังหวัด ที่
พร้อมใจกนัลดราคาพเิศษกลางปี 
ให้คณุลกูค้าได้มาลองฟัง มาชอ็ป 
และหิว้สนิค้าของเราตดิไม้ตดิมอื
กลบับ้านกนั

ขอบคุณ และขอบคุณทุก
ท่านค่ะ _/\_

ขอให้สมาชิกและลูกค้า
มีความสุขกับการฟังเพลง และ

การดูหนังในชุดโฮม เธียเตอร์ 
สุดโปรดของท่านนะคะ

บอกกล่าว
เล่าข่าวเครื่องเสียง
มีอะไรใหม่ ไปดูกัน?

ตอนนี้ทาง Conice เรามี
สินค้าใหม่เข้ามาให้ท่าน

ได้ทดลองฟังและสัมผัสเสียงกัน
หลายรุ่นทีเดียว

NAD D 3020 V2 Hybrid Digital 
DAC Amplifier

แม้ภาพลักษณ์ภายนอก
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อาจจะดูไม่แตกต่างกับเครื่อง
ในเจเนอเรชันแรก D3020 แต่
เมื่อพิจารณาถึงการที่เครื่อง
เวอร์ชันใหม่สามารถท�างานได้
อย่างหลากหลายกว่า รองรับ
รูปแบบการเล่นได้มากกว่าด้วย
แล้วนั้น มันคือความยอดเยี่ยม
มากของเครื่องเวอร์ชันใหม่

นี้ และแม้คุณจะใช้งานมันแค่
ดิจิทัล อินพุท เพียงอย่างเดียว 
มันก็คือแอมปลิไฟเออร์ที่เหนือ
ชั้นกว่ามากแล้วในกลุ่มเครื่อง
ราคาระดับนี้

NAD C 316BEE V2     
Integrated Amplifier

ได้รับการปรับปรุงขึ้น

ไปอีกระดับ กลายมาเป็น C 
316BEE V2 ที่เห็นน่าจะเป็น
หน้าตาที่เปลี่ยนไป ตัวหน้าปัด
ขอบเครื่องด้านข้างจะมีความ
โค้งมนขึ้น หน้าตาออกมาแนว
เดียวกับเครื่องรุ่นใหม่ในซีรีส์ใหม่
ทุกรุ่นนั่นเอง ที่ยังคงเดิมไม่ว่า
จะเป็นก�าลังขับที่ 40 วัตต์ต่อ
ข้างที่ 8 โอห์ม การท�างานแบบ
คลาสส์-เอ/บี ที่มาพร้อมกับวงจร 
Power Drive ที่ช่วยในการปล่อย
พลก�าลังส�ารองออกไปในยามที่
ต้องการ 

อีกส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือ ภาค
โฟโน MM ทีไ่ด้รบัการเตมิกลบั
เข้ามาให้แฟนๆนกัเล่นแผ่นเสยีง

ทั้งสองรุ่นสามารถหาอ่าน
รีวิวกันได้ในคอลัมน์ “In House 
Test” และ “Test Reports” 
ฉบับนี้กันได้เลยค่ะ

Conice Special Sales
in Nakhon Si 
Thammarat
27 สิงหาคม
ถึง 2 กันยายน 2561
ที่ราน Conice
สาขานครศรีธรรมราช

ปนี้เราลงใต้ไปพบปะพี่น้อง
ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช

กันเลยค่ะ ซึ่งเป็นสาขาทางภาค
ใต้ของเรา เป็นงานอีเวนท์ที่
เราจัดส�าหรับพี่น้องภาคใต้และ
ละแวกใกล้เคียงโดยเฉพาะ ไม่
ว่าจะเป็นระนอง ชุมพร สงขลา 
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา และ
จังหวัดอื่นๆใกล้เคียงกัน แวะไป
เยี่ยมเยียน Conice ของเราได้
เลยนะคะ 

โดยในงานท่านสามารถไป
ทดลองเล่น ลองฟังกันอย่าง
เต็มที่ พร้อมทั้งเลือกซื้อเลือก
หาสินค้าในราคาพิเศษส�าหรับ
สมาชิกภาคใต้โดยเฉพาะเลย
ค่ะ สินค้ามากมายที่เราลดราคา
พิเศษ อาทิ Bluesound, NAD, 
NHT, PSB, Velodyne และ 
Supra พร้อมทั้งสินค้ารุ่นใหม่ๆ
อย่าง Acoustic Energy เราก็
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ประดิทินกรุงเทพฯ

■■ คอนเสอร์ท Mike Shinoda of Linkin Park Post 
Traumatic Tour 9 ส.ค. เวลา 20.00น. ณ GMM Live 
House @ Central World ราคาบตัร: 1,600 / 2,800 บาท

■■ คอนเสอร์ท “คุณพระช่วยส�ำแดงสด ๘ ฟื้นอโยธยำ” 
10-12 ส.ค. เวลา 14.00น. และ 19.30น. ณ โรงละคร
เคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน ราคาบัตร: 
3,200 / 2,700 / 2,200 / 1,700 / 1,200 บาท

■■ คอนเสอร์ท PIA Douwes - Live in Bangkok 
2018 13 ส.ค. เวลา 19.00น. ณ หอประชุมเล็ก            
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ราคาบัตร: 5,000 บาท

■■ คอนเสอร์ท RADWIMPS Asia Live Tour 2018 
in Bangkok 18 ส.ค. เวลา 19.00น. ณ บีซีซี ฮอลล์ 
เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5 ราคาบัตร: 3,500 / 
2,500 บาท (บัตรยืน)

■■ คอนเสอร์ท Clean Bandit Live in Bangkok       
22 ส.ค. เวลา 20.30น. ณ อิมแพค เอ็กซิบิชัน ฮอลล์ 1  
เมืองทองธานี ราคาบัตร: 1,900 / 2,600 บาท

■■ คอนเสอร์ท Chang Music Connection presents 
Getsunova CONCERT ATMOSPHERE 25 ส.ค. 
เวลา 19.00น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ราคาบัตร: 
3,000 / 2,000 / 1,300 (บัตรยืน) บาท

■■ คอนเสอร์ท “จำกภูผำถึงทะเล สำมต�ำนำนเพลงเพื่อ
ชีวิต กับ 70 ปี หงำ คำรำวำน” 25 ส.ค. เวลา 19.00น. 
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ราคาบัตร: 5,000 / 
3,000 / 2,000 / 1,500 / 1,000 บาท

■■ คอนเสอร์ท Green Concert #21 Dance Fever    
8-9 ก.ย. เวลา 19.00น. และ 17.00น. ตามล�าดับ ณ 
รอยัล พารากอน ฮอลล์ ราคาบัตร: 4,000 / 3,500 / 
3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 บาท

■■ คอนเสอร์ท “Boney M. Live in Bangkok 2018” 
15 ก.ย. เวลา 20.00น. ณ ไบเทค บางนา (ฮอลล์ 105) 
ราคาบัตร: 6,000 (VIP) / 4,500 / 3,500 / 2,500 / 
1,500 บาท

■■ คอนเสอร์ท “The Rapper Concert” 22 ก.ย. เวลา 
19.00น. ณ ไบเทค บางนา (ฮอลล์ 106) ราคาบัตร: 
3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 บาท VIP 
40,000 / 45,000 บาท (1 Unit = 10 Tickets)

■■ ละครเพลง “แฟนจ๋ำ เดอะมิวสิคัล” 16 ส.ค. - 2 ก.ย. 
เวลา 19.30น. ณ เมอืงไทยรัชดาลยั เธยีเตอร์ ราคาบตัร: 
3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 / 500 บาท

* ทุกการแสดงติดต่อ/ซื้อบัตร Thaiticketmajor ทุกสาขา
■■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ 13 ส.ค. 
ชดเชยวันแม่แห่งชาติ และ 13 ต.ค. วันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

น�าไปให้ได้ลองฟังกันด้วยนะคะ
อย่าลืมนะคะ 27 สิงหาคม 

ถึง 2 กันยายน 2561 นี้ที่ร้าน 
Conice สาขานครศรีธรรมราช 
ตั้งอยู่บนถนนกะโรม ในอ�าเภอ
เมือง หาไม่เจอโทรสอบถามได้ที่ 
075-346-752 เปิดบริการจันทร์
ถึงเสาร์ 9.00-17.00น.นะคะ

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

ปิดท้ายด้วยการบอกกล่าวกันอีกครั้ง ส�าหรับท่าน
ที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อสินค้า
ตามสาขาต่างๆของเรา ท่าน
สามารถซื้อผ่านระบบออนไลน์
ของเราได้ที่ www.conice.co.th 
หากต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร 

และโพรโมชัน รวมทั้งสิทธิพิเศษ
อื่นๆอีกมากมาย หรืออัพเดท
ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ
เราได้ที่ www.facebook.com/
Conice Electronic หรือจะทาง 
LINE: @conice 

ส�าหรับท่านที่ต้องการระบบ
เสียงแบบมัลติ-รูม งานติดตั้ง 
Custom Installation ของทาง 
Conice เรา ติดต่อและสอบถาม
ได้ ที่ e-mail: multiroom@
conice.co.th กด See First 
หรือกดติดดาว เพื่อติดตามโพสท์
และโพรโมชันพิเศษก่อนใครได้
เช่นกันค่ะ

แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้านะคะ
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มีคนเคยเปรียบเทียบไว้ว่าหากแบรนด์ Toyota คือรถยนต์คันแรกในชีวิต NAD ก็คือ
แบรนด์เครื่องเสียงชิ้นแรกในชีวิตเช่นกัน ที่เปรียบเช่นนั้นเพราะ NAD ขึ้นชื่อว่า
เป็นเครื่องเสียงที่ถ่ายทอดความเป็นดนตรีได้ธรรมชาติมากที่สุด เสียงปราศจาก

การเติมแต่งและบิดเบือน ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา โคไน้ซ์ฯได้น�าเข้าแอมป์จาก 
NAD หลากหลายรุ่น หลายท่านสงสัยว่า แอมป์รุ่นไหนเป็นที่นิยมมากที่สุด หากน�ามาจัดเป็น
อันดับก็พอจะเรียบเรียงได้ตามนี้ 

สุ ด ย อ ด แ อ ม ป ลิ ไ ฟ เ อ อ ร์  5  รุ่ น
ที่ ข า ย ดี ที่ สุ ด ต ล อ ด ก า ล ข อ ง  C o n i c e

■■ กองบรรณาธิการ

NAD C 326BEE Integrated Amplifier 
(ราคา 18,600 บาท) 

เป็นอินติเกรตเตด แอมป์ ส�าหรับมือสมัครเล่นที่พร้อมจะ
พัฒนาเลื่อนชั้นเป็น Audiophile หน้าใหม่ ที่เน้นเรื่องธรรมชาติ
ของเสียง มีก�าลังขับดี (50วัตต์/ข้าง) เหมาะส�าหรับห้องฟัง
ทั่วไปรวมถึงห้องนั่งเล่น บุคลิกในแบบ NAD ที่วางใจได้ใน
มาตรฐานการผลิต ให้ความละเอียด พลังเสียง ความเที่ยงตรง 
และประสิทธิภาพที่เกินราคา สามารถเข้าโหลดกับล�าโพงยากๆ
ได้ ไม่ว่าจะเป็นล�าโพงที่มีอิมพีแดนซ์ไม่คงที่ หรือล�าโพงที่ความ

ต้านทานสูงหรือต�่ามากๆ ก�าลังและศักยภาพแอมป์เครื่องนี้เอา
อยู่ “เป็นการเอาอยู่แบบมีคุณภาพ ไม่ใช่มีแต่เสียงให้ได้ยิน
เท่านั้น” หากสามารถรับรู้ได้ถึงเนื้อหาและมนต์เสน่ห์ที่สัมผัสผ่าน
โสตประสาท การส่ือสารที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความ
สดใสกับความโปร่งใส โทนเสียงโดดเด่นเป็นธรรมชาติ มีความ
สมดุลดีเยี่ยม ไม่เก่ียงห้องเล็กหรือใหญ่ เพราะก�าลังขับ 50 วัตต์
เอาอยู่ชนิดไม่ท�าให้เสียชื่อที่ส่ังสมมาแต่อดีต
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NAD C 356 Integrated Amplifier 
(ราคา 25,500 บาท)

คือแอมป์รุ่นกลางระดับพิมพ์นิยมที่มีความสามารถในการขับ
ล�าโพงที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ กินวัตต์กินกระแสมากน้อย
เพียงใดก็ไม่หวั่น พัฒนาภายในหลายๆส่วนโดยดึงเอาจุดเด่นของวงจร
ชั้นยอดที่มีใน Masters Series M3 ออกมาใช้อย่างเต็มพิกัด ก�าลัง

NAD C368 Hybrid Digital DAC Amplifier 
(ราคา 31,600 บาท)

C Series เป็นแอมป์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว แต่ก็ได้
รับความนิยมชนิดที่ว่าขายหมดล็อทแรกภายในสัปดาห์เดียว C 368 
เป็นแอมป์สองแชนเนล Class-D ที่นอกจากท�างานได้ในระดับเบสิค
แล้ว เพียงเพิ่ม BluOS Module ลงไป จะท�าให้มันกลายเป็นแอมป์
ที่ครบเครื่องที่สุดจนไม่มีความจ�าเป็นต้องไปหาอะไรเพิ่มไปอีกนาน 

ส�ารองอีกเพียบ เสียงออกแนวสะอาดใส เปิดโปร่ง มีมิติ เวที รูปวง ให้
ได้สัมผัสกันจุใจ เสียงร้องหนาใหญ่มวลอิ่มอันเป็นเอกลักษณ์ ใช้งานได้
หลากหลาย ทุกรูปแบบ

ให้เสียงที่ลื่นไหล ฉ�่าชื่น พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ
เทคโนโลยีในอนาคตอีกด้วย บางคนถึงกับบอกว่าเป็นแอมป์ที่ออก
มาลบล้างความเชื่อในแง่ลบของแอมป์คลาสส์-ดี ทั้งยังให้เสียงที่ใหญ่  
ชุ่มฉ�่า มีบอดีย์ มีความอบอุ่น นุ่มนวล และเป็นสามมิติ จนแทบจะ
บอกได้ว่าเสียงยังกะแอมป์หลอดนั่นเลยทีเดียว
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NAD D 3020 Hybrid Digital Amplifier 
(ราคา 19,000 บาท) 

การกลับมาอีกครั้งของต�านาน อินติเกรตเตด แอมป์ ไฮบริด ที่
ตอบสนองทุกความต้องการของนักฟังเพลงยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการรับ
สัญญาณทั้งอะนาล็อก ดิจิทัล โดยตรง จากช่อง USB และ Coaxial/
Optical ได้ถึงความละเอียด 24/192 รวมถึงรับสัญญาณบลูทูธจาก
โทรศัพท์มือถือก็ได้ ภายใต้การออกแบบที่เรียบง่าย รูปทรงกะทัดรัด 
และคุณภาพเสียงที่โดดเด่นเกินราคา NAD จึงกล้าน�าเอาชื่อ 3020 ซึ่ง
เป็นรุ่นที่โด่งดังในอดีตกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการยืนยันความคุ้มค่า
ระดับสุดยอดอย่างแท้จริง (ตอนนี้ D 3020 ไม่ได้ผลิตแล้วและมีรุ่นใหม่
อย่าง D 3020 V2 เข้ามาแทน)

NAD M32 Direct Digital Amplifier 
(ราคา 182,600 บาท) 

M32 ตัวนี้ถูกปล่อยออกมาเพื่อเป็นการตอกย�้าให้ชาวโลกรู้ถึงความ
ตั้งใจของแบรนด์ NAD ในการท�าตลาด Digital Amplifier และหาก
คุณเป็นนักเล่นฯ + นักฟังเพลงยุคใหม่สายพันธุ์ดิจิทัล ขอให้รู้ไว้เลย
ว่า บอร์ด BluOS นี่แหละที่คุณต้องการ เพราะนอกจากจะเล่นไฟล์
ดิจิทัลจาก External HDD ได้แล้ว ยังพาคุณไปพบกับคลังเพลงจ�านวน
มหาศาลที่อยู่บนไฮเปอร์สเปซได้อีกด้วย 

M32 ได้รับรับรางวัลจาก CES 2017 Innovation Award ซึ่ง
ไม่ใช่แค่ฟังค์ชันใหม่ๆกับความสามารถที่รอบเท่านั้น แต่เพราะว่ามัน
ได้สร้างมาตรฐานใหม่ของค�าว่า “คุณภาพเสียง” ขึ้นมาอีกด้วย เป็น
แอมป์ที่พร้อมเปิดประสบการณ์ดนตรีที่ท�าให้คนที่ชอบฟังเพลงต้องถึง
กับส�าลักความสุขกันเลยทีเดียว

และนั่นก็คือแอมป์ทั้งห้ารุ่นที่เป็นที่นิยมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และพร้อมตอบ
โจทย์การฟังเพลงของแต่ละท่าน สนใจรุ่นไหนไปครอบครอง เรียนเชิญมาทดลอง
ฟังเสียงกันได้ด้วยตัวเองที่โคไน้ซ์ฯทุกสาขาเลยค่ะ อย่างที่บอกว่า “สองหูของตัวเอง 

ได้ฟังไม่เท่าสิบปากว่าและตาดู” แล้วจะได้อินติเกรตเตด แอมป์ ที่คุ้มค่าคุ้มราคาไปครอบครอง...
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วันนี้ขอนําเสนอความคิดเห็นในสถานการณใกลตัวกัน
หนอยนะครับ

เรายอมรับในโลกอินเตอรเน็ทและโซเชียลที่มาแรง
มาก เทากับวาในตอนนี้ ไมวาอะไรดูเหมือนจะเคลื่อนไปตาม “กระแส” 
มากกวาที่จะเปนไปโดยธรรมชาติ ความผูกพันกับขาวสารนับลานๆตอ
วัน ทําใหคนไขวควาอะไรก็ได ที่ไมรู วามันจริงหรือเท็จกันแน

สมองจึงตองทํางานมากกวาเดิมหลายเทาเลยทีเดียว และความ
เปลี่ยนแปลงในโลกโซเชียล ไดทําใหเราตระหนักถึงอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร และการมีมากลนเกินของขอมูลเท็จปลุกปนใหเกิดความ
เขาใจหลงผิด เกิดความเสียหายอยางกวางขวาง มีขาวลือในแบบใหมที่
สามารถแชรไดในวงกวางกวาที่โลกเคยรูจัก

บางขาวสารมีผลกระทบในแตละครั้ง ก็จะสรางความเขาใจผิด
ราวกับไฟลามทุง หลายเรื่องทําใหกลายเปนกรณีพิพาทถึงโรงถึงศาล
บอยครั้ง

ใ น โ ล ก ที่ ไ ม จ ริ ง เ ส ม อ ไ ป
 ■ ‘ภูธร’

สิ่งที่เกิดหลังจากสื่อแบบสิ่งพิมพเริ่มสูญสลายไป ก็คือการผุดขึ้นมา
ของสํานักขาว ผูปาวประกาศขาวทางโลกโซเชียล ที่ดูจะไรขอบเขต และ
ใครๆก็ตั้งตนเปนเจาสํานักได และสวนมากก็เปนเจาสํานักประเภท
นักเลงคียบอรดเสียเปนอันมาก

นักเลงคียบอรดที่สวนหนึ่งทําตัวเปนนักขาวพลเมืองอวดรู แพร
ขาวลือตางๆดวยความคิดวา เรารูกอน เปนฮีโร โชวความเกงกาจ โผล
ออกมาจากมุมมืดราวกับเชื้อไวรัสที่เพาะพันธุอยางรวดเร็ว

อาจจะลืมไปวา การแสดงออกโดยปราศจากความยั้งคิดนั้น 
คือการบอก ”ตัวตน” ของผูนั้นอยางชัดเจน ทัศนคติ พฤติกรรม 
การไดรับการอบรมสั่งสอน จะเผยตัวตนออกมา เหมือนเปลื้องผา
เตนระบํา ทามกลางที่สาธารณะ อันเปนสิ่งที่พึงระวัง สําหรับผูมี
สติทั้งหลาย

เพราะโซเชียล คือ “สาธารณะ” ที่ทุกคนมองเห็นทั่วทั้งโลก
เมื่อไมคํานึงถึงกฎหมาย คนสวนหนึ่งมักจะแพรขอมูลโดย
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ปราศจากความยั้งคิดออกมากันบอยครั้ง ครั้นกลายเปนคดีความ คํา
แรกที่ออกจากปากของนักเลงคียบอรดมือไวเหลานี้คือ “รูเทาไมถึง
การณ” ดูจะเปนคําอางที่เอามาใชกันแบบชุยๆมากที่สุด เพื่อปดสวะให
พนตัว หวังใหสังคมใหอภัย      

ในระยะหลังกรณีหมิ่นประมาทก็เพิ่มมากขึ้น คดีที่ฟองรองกัน
มีหลายรอยคดี บางเรื่องก็เปนเรื่องเล็กนอยแตทําใหคดีความรกศาล
มากมาย แตกรณีที่ถือวามีมากที่สุดคือสถิติการหลอกลวงตมตุนทาง
อินเตอรเน็ท ถานับเอาจํานวนภัยคุกคามทั้งหมดที่เกิดขึ้น คิดเปนรอย
ละ 67 เลยทีเดียว

อาชญากรรมคอมพิวเตอรถือเปนภัยอันตรายรายแรงที่ปองกัน
ไดยากมาก เครื่องมือสําคัญคือการปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย 
ตอบรับกับภัยคุกคามเหลานี้ ยอมเปนสิ่งจําเปน แตการตีความบาง
มาตราดูเหมือนยังถกเถียงกันอยูในหมูนักกฎหมายเพราะยังกิน
ความกวางมาก

พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ มาตรา 14 (1) ระบุวา “ผูใด…. (1) นําเขา
สูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือบาง
สวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน” 

อาจจะตองมีการปรับปรุงในขอปลีกยอย ขยายความขอนี้อีกใน
อนาคต เพราะคําวา “เสียหาย” จะครอบคลุมตั้งแตเรื่องเบาไปหา
เรื่องหนัก ซึ่งหนักที่สุดคือการลักลอบเขาไปในระบบคอมพิวเตอร ทําให
ขอมูลผูอื่นเสียหาย

เบาสุดคือเรื่องการหลอกลวง การแชรสิ่งที่เปนเท็จเขาไปยังระบบ
คอมพิวเตอร

การหลอกลวงในโลกการสื่อสาร แมแตในวงการคาขายทางสื่อ
ออนไลน นับวามากมายอยางนาตกใจ ไมวาเราหรือใครๆก็อาจจะตก
เปนเหยื่อไดไมยาก

สินคาปลอมแปลงนําออกมาขายกันแบบแพรหลาย สรางความ
ปนปวนไมนอย แมกระทั่งเครื่องเสียง ลําโพง ที่อยูใกลตัวพวกเรา     
นักนิยมไฮ-ไฟนี้แหละครับ

กระบวนการฉอฉล มีการนํารูปสินคาจริงมาเสนอขาย ใหหลงผิด
คิดวาราคาถูกมาก เมื่อคุณสั่งซื้อไป ก็อาจเกิดไดสองกรณี คือไดรับ
สินคาปลอมแปลง และบางทีปดเพจ ไลน เว็บไซท หนีไปเลย นั่นคือ
ปญหาการขายสินคาออนไลนที่มีแพล็ทฟอรมหลากหลายที่ปราศจาก
มาตรฐาน หากไมอยากถูกหลอกลวง มีคาถาเดียวเทานั้นที่ปองกันตัว
เราได นั่นคือ “อยาโลภ” ไมมีทางที่สินคาราคาหนึ่งหมื่นบาท จะถูก
นํามาขายแคสองพันบาท มันเปนสิ่งที่หลายทานควรคิดคํานึงใหมากไว 
จะไดไมตกเปนเหยื่อของสิบแปดมงกุฎยุคใหม

การคาทางออนไลนเจริญเติบโตไมหยุดยั้ง คนขายเครื่องเสียงเอง
ก็ตองเปดบริการดานนี้ แมจะยังไมเต็มรูปแบบนัก สินคาเครื่องเสียง
บางอยางนั้น สามารถซื้อไดทางอินเตอรเน็ท โดยไมตองทดสอบฟง 
แตบางสินคา ลําโพง แอมป เครื่องเลนหรือเพลเยอร ไมอาจตัดสิน
กันไดแคการมองเห็นเทานั้น ตองฟง และบางทีก็ตองฟงหลายๆรอบ
ดวยซํ้า

ดังนั้น ผูแทนจําหนาย ผูขาย รานคา จําเปนตองลงทุนเปดโชวรูม
เพื่อใหบริการลูกคา เปนการบริการที่ถือวาเปนการลงทุนอยางหนึ่ง 
ตอเมื่อลูกคาไดฟงแลว จะตัดสินใจซื้อหรือไมก็ตาม สวนหนึ่งอาจจะมา
นั่งฟงอยูบอยครั้ง ถึงเวลากลับตัดสินใจไปซื้อออนไลนบริการทางเว็บ 
ที่คิดวาจะถูกกวาอีกนิดหนอย แตกลับลืมวา คนที่บริการดูแลกลับไมได
อะไร เรื่องนี้มีรานคาเครื่องเสียงหลายรานที่พบเจอประสบการณแบบ
นี้ถี่ขึ้น ตราบเทาที่ผูบริโภคยังคิดอะไรงายๆ มันก็คงเปนผลกระทบกัน
ในระยะยาวอยางแนนอน

สวนที่ดี ในแงการติดตามขาวสารทางโซเชียล อาจจะทําใหเห็นการ
เคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีเร็วมากขึ้น โดยขอมูลสําหรับการตัดสินใจ                                      

หลากหลายกวาแตกอน สินคาจํานวนมาก
ในระบบเครื่องเสียงนั้น บางทีก็ไมอาจที่จะนํา
เขาในประเทศดวยเงื่อนไขของทางราชการ 
การรูขอมูลบางสิ่ง จึงเปนไดแคการรู แตไมมี
โอกาสที่จะนํามาใชงานได การเสพยขาวสาร
ทางโซเชียลบางอยางก็ไมสามารถนํามาอยู
ในรูปแบบความเปนจริงได อัพเดทสินคา
ของตางประเทศและของไทย มันจึงไมไดมี    
เสนทางบรรจบกันงายดายนัก

ดังนั้น ทานจะไดเลนเครื่องรุนไหน รุน
ใด การตัดสินใจในเรื่องเหลานี้มีองคประกอบ
ที่นอกเหนือความคาดหวังของเราไดเสมอ

ผมมองความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลยี
อยางระมัดระวัง และไมเชื่อวาการที่เรารู
หลายสิ่งอยางนาทึ่ง บีบโลกใหเล็กลงทุกที แต
เราก็ไมควรคิดวาทุกสิ่งที่รู มันเปนความจริง 
เพราะโลกอินเตอรเน็ทยังเปนภาพจําลอง
เสมอ การจะเปนจริงก็คือสิ่งที่เราไดสัมผัส
ดวยตนเองแลวเทานั้นครับ
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ตัวผมเองนัน้เล่นเครือ่งเสยีงมากจ็ะร่วม 
30 ปี เห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการ

นี้หลายเรื่อง บางเรื่องก็ดี บางเรื่องก็แปลก 
รูปแบบการซื้อการขายเคร่ืองเสียงก็เช่นกัน 
เดี๋ยวนี้แนวการเลือกซื้อเลือกหาก็แปลกกันดี 
โดยเฉพาะเรื่องการฟังก่อนตัดสินใจ

เรื่องของเรื่องคือ ผมคุยกับเพื่อนผมคน
หนึ่ง แกจะขายล�าโพงของแก ลงประกาศ
อะไรต่อมิอะไรเสร็จ ก็มีผู้สนใจติดต่อมา บอก
อยากฟัง เพื่อนก็บอกว่ามาฟังได้นัดแนะกัน
สิ ผู้สนใจบอกว่าไม่เป็นไร ถ่ายคลิพส่งไปให้ดู
หน่อย เพื่อนก็ออกอาการงงๆ แต่ก็ท�าตาม 

คุยข้างเครื่อง

ถ่ายคลิพด้วยมือถือ (ก็รุ่นสูงอยู่) แล้วก็โพสท์
ลง Youtube แล้วส่ง Link ไปให้ดู เพื่อนบอก
ว่าอดัคลพิฟังด ูกร็ูส้กึว่าเสยีงมนัน่าอเนจอนาจ             
มาก ไม่ได้เหมือนเสียงจากล�าโพงของตัวเอง
เลย มนัดรอ็พลงไปเยอะจนน่าเกลยีด ทุม้หาย 
แหลมจัด กลางโด่ง แถมมีเสียงลมแอร์เป่า
หึ่งๆตลอด ใครฟังก็คงไม่ซื้อหรอก เสียงมัน
อุบาทว์ขนาดนั้น ซึ่งก็จริง เพราะพอส่งคลิพ                      
ไป ผู้สนใจก็หายจ้อยไปเลย-ไม่ฮา--

ผมได้ฟังแล้วก็ถึงกับกุมขมับ เรื่องอัดคลิพ
เครือ่งเสยีงลง Youtube นี ่ผมไม่ได้ไม่เห็นด้วย
นะ มันดีออกจะตาย เวลาดู Youtuber เกี่ยว

ท ด ล อ ง ฟั ง อ ย่ า ง ไ ร
ใ ห้ ไ ด้ ใ จ ค ว า ม

■■ อธิวัฒน์

กับเครื่องเสียง ลงเรื่องราวของเครื่องเสียง 
มันท�าให้เราได้เห็น และได้ยินเครื่องเสียงและ
ล�าโพงสารพัดรูปแบบ จากงานเครื่องเสียง
ต่างๆทั่วโลกอย่างสุดยอดมาก ยกตัวอย่าง
เช่น avshowroom นี่ ผู้จัดท�าแกไปทุกงาน
ใหญ่ๆทัว่โลก แล้วก็อดัคลิพมาน�าเสนอ เรากไ็ด้
เปิดโลกทรรศน์ได้เห็นเครื่องสุดยอดไฮ-เอ็นด์ 
แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน หรืออย่าง Hendrik 
Sound คนญ่ีปุ ่นนี้ โห...อัดคลิพแบบสุดๆ
อุปกรณ์ดีเต็มที่ ภาพ 4K เสียงไฮเดฟดูเพลิน 
ฟังเสียงเหมือนยังกับฟังไฟล์ไฮ-เรสเลย ผม
ชอบดูมาก ดูคลิพแกทุกวันเหมือนกัน

ดงันัน้ เราจะดคูลพิจากยทูบูเพือ่มาพอเป็น
ไอเดีย ว่าเครื่องแบบนี้ หน้าตาแบบนี้ “แนว
เสียง” “น่าจะ” เป็นแบบนี้นั้น ในความเห็น
ส่วนตัวผม ผมว่า “พอได้” 

แต่หากเราจะฟังคลิพจากยูทูบแล้วเอามา 
“ฟันธง” ว่า เครือ่งหรอืล�าโพงคูท่ีอ่ยูใ่นคลพินัน้ดี
หรือไม่ดี อันนี้ส่วนตัวแล้วผมไม่เห็นด้วย

เพราะเราจะบอกได้ยังไงว่าเสียงที่ได้ยิน 
เป็นเสียงจากล�าโพงของคุณเองหรือล�าโพงท่ี
คณุสนใจ? แล้วความเพีย้นทีเ่กดิจากการบนัทกึ 
คุณภาพของไมค์ เสียงก้องของห้อง เสียงแอร์ 
เสยีงลม เสยีงสารพดัเสยีง การบบีอดัของยทููบ 
ฯลฯ มันจะบ่งบอกประสิทธิภาพอะไรจากระบบ
นัน้ๆได้  นอกจากการให้ไอเดยี พอเป็นคร่าวๆ 
เหมือนกับการหาข้อมูลเบื้องต้น

แต่อย่าใช้มนัมาเป็นเครือ่งตดัสนิใจ แม้จะ
เป็นการตัดสินใจเบื้องต้นแค่ว่า “จะไปฟังหรือ
ไม่ฟังที่โชว์รูมดี” 

เพราะนั่นอาจจะท�าให้คุณพลาดโอกาสกับ
ของดีๆได้นั่นเอง

คนขายก็เช่นกัน ยูทูบเองก็ถือเป็นดาบ 
สองคมนะ ผมมองและเหน็มาแล้วว่า บางท่าน
ฟังเสยีงจากยทูบูแล้วส่ายหวักนัไปเลยกบัเสยีง
ที่ได้ยินก็มี เลยแทนที่จะพอลุ้นก็เลยกลายเป็น
หมดสิทธิ์ลุ้นกันไปเลยก็น่าเสียดาย

ดังนั้น ผมยังเชื่อมั่นเสมอว่า ก่อนจะซ้ือ
เครื่องเสียงหรือล�าโพง ที่เราต้องจ่ายเงินไป
แล้วนั้น การได้ฟังและตัดสินใจด้วย “หู” ของ
เราเอง จากการฟังแบบอยูใ่นเหตกุารณ์จบัต้อง
ได้จริงๆนั้นยังเป็นเรื่องที่จ�าเป็นอยู่ดี

กเ็ลยมาทบทวนขัน้ตอนก่อนการซือ้เคร่ือง
เสียงกัน

1. หาข้อมูลเบื้องต้น จะเป็นเว็บไซท์, 
นิตยสาร, Fecebook, Youtube ก็ว่ากันไป
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2. รีวิวจ�าเป็นไหม ถามผม ผมก็ว่าระดับ
หนึ่ง แต่อย่าเชื่อการรีวิวทั้งหมดอย่างไม่ลืมหู
ลมืตา ไม่ว่าจะใครทัง้นัน้ จะเป็นกรู ูกรู ูกมูัว่ ก็
ไม่ต้องสน อ่านรีวิวเอาเพื่อความบันเทิง และ
ตรวจลูกเล่นหน้าตา สเปคคร่าวๆ ว่าเหมาะ
กับเราหรือไม่ อ่านแนวเสียงว่าเขาว่ายังไง 
ยิ่งอ่านหลายรีวิวยิ่งดี เพราะว่าถ้านักวิจารณ์ 
สักสามคน บอกว่าแนวเสียงเป็นแนวน้ี แบบ
นี้ เหมือนกันหมด เราก็จะช่วยให้เรามั่นใจว่า
เสียงน่าจะเป็นแบบที่เราต้องการจริงๆ แต่
นักวิจารณ์เกิดคนนึงบอกใส อีกคนนึงบอกทึบ 
อะไรแบบนั้นก็ต้องเดาเอาแล้วว่าไม่ใครก็ใคร
สักคน ที่มั่วจุดเทียนเขียน

3. รีวิวเมืองนอก จะดีตรงที่บอกให้เรา
รู้ว่าเครื่องที่เราจะซื้อ เป็นเครื่องที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับโลกจริง หรือแค่เป็นเคร่ือง
อุปโลกน์ตีตราขายกันเองแถวๆนี้ 

4. พวกรางวง รางวัล ได้กันไว้บ้างก็ดี 
อย่างน้อยก็บอกถึงการเป็นเครื่องที่ได้รับการ
ยอมรับระดับหนึ่ง

5. เมื่อได้เครื่องที่เข ้าข่ายแล้วก็ไปฟัง
ของจริง

6. การไปฟังของจริงนั้นต้องท�าความ
เข้าใจว่า เสยีงจะไม่เหมอืนเมือ่เราเอามาทีบ้่าน
แน่นอน พยายามสังเกตสภาพแวดล้อมของ
ร้านค้า เทยีบกบับ้านเรา ห้องของเรา แน่นอน
ว่าร้านเครื่องเสียงทุกร้าน ต้องมีการทรีทห้อง 
ทรทีระบบด้วยสายไฟ สายสญัญาณ สายล�าโพง 
ทีด่ทีีส่ดุเท่าทีเ่ขาจะท�าได้ เพราะเป็นหน้าทีข่อง
เขาทีจ่ะท�าให้คณุประทบัใจ แต่กพ็ยายามให้เขา
ควบคมุสิง่เหล่านีใ้ห้ไม่เว่อร์มากนกั เช่น จะซือ้
ล�าโพงคูล่ะ 3 หมืน่ แต่ร้านใช้สายล�าโพงคูส่าม
แสนมาต่อให้นี่ ก็ต้องบอกว่ากลับบ้านระวัง
หงายหลังนะครับ ถ้าเห็นแบบนั้น จะบอกเขา
ให้ลดเกรดสายล�าโพงลงก็จะดีไม่น้อย

7. ดูองค์ประกอบของระบบว่าพอดีๆกับที่
เราใช้แล้วก็เริ่มฟัง แน่นอนว่าฟังเพลงในแนว
ที่ชอบ เพลงที่ใช่ จะเอาแผ่นไปเอง หรือเปิด 
Tidal ฟังก็ตามสะดวกครับ

8. ขณะฟัง ฟังเพลงอย่างเดียว ไม่ต้อง
ฟังค�าเชียร์ ค�าเยินยอ จากผู้ขาย เพราะเขา
มีหน้าที่เช่นนั้น 

9. พยายามชดเชยความรู ้สึก อันนี้
ส�าคัญมาก ตอนฟังมองไปรอบๆห้อง แล้ว
เปรียบเทียบกับห้องเรา แล้วพยายามชดเชย
ความรูส้กึ เช่น ถ้าห้องฟังเขาซบัเสยีงมาก ห้อง
เราซับน้อยกว่า ให้เดาว่า ไปบ้านเรา เสียง

กลางจะโด่งกว่า แหลมอาจจะเยอะกว่า หรอืถ้า
เขาใช้แอมปก�าลังเยอะมากกว่าเรา ให้คาดว่า                                               
เสยีงทุม้และไดนามคิของเราจะด้อยกว่า ในทาง
กลบักนั ถ้าแอมปเราเยอะกว่า กค็าดเดาว่าของ
เราเล่นแล้วพลงัเสยีงจะดกีว่า อะไรประมาณนี้ 

10. ตีแนวทางเสียงของอุปกรณ์ แล้วหัก
ลบออก เช่น หากร้านใช้แอมปหลอดขับ เรา 
ใช้แอมปทรานซสิเตอร์ กต้็องเดาว่าไปบ้านเรา
เสียงจะสดใสกว่า อะไรประมาณนั้น 

11. การฟังให้ฟังนานๆ ฟังจนจบเพลง 
อย่าเปลี่ยนสลับเครื่องหรือล�าโพงไปๆมาๆ 
อันน้ีบอกกันไว้หลายทีนะครับ ทดสอบเสียง
ต้องฟังนานๆ การสลับไปมา เครื่องที่มีสีสัน 
เสียงฉูดฉาด จะได้เปรียบ แต่ฟังนานๆไปจะ
ล้าหู ส่วนจะฟังนานแค่ไหน เอาเป็นว่าก็สัก
สามสี่เพลงละกันครับ 

12. หากมีการสลับฟัง ให้ดูองค์ประกอบ 
อ่ืนๆว่าไม่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะล�าโพง 
หากเทียบกันก็ต้องวางต�าแหน่งเดียวกัน วาง
ข้างกันๆมันจะมีคู่หนึ่งที่แพ้เสมอ เพราะไม่
ได้อยู่ในจุดที่ดีพอ นอกจากคุณจะซื้อล�าโพง
โดยไม่เน้นว่าจะเอาไปฟังแบบจริงจัง (ล�าโพง
แบ็คกราวน์ด)

13. การปรับเซ็ทต�าแหน่งต่างๆ ถือเป็น
บุญท�ากรรมแต่งของแต่ละร้านละกันนะครับ 
เซ็ทไม่ดีก็อดขาย เราคนซื้ออย่าไปล�าบาก
เลื่อนหรือปรับแต่งเองล่ะครับ เพราะเดี๋ยวไป
ท�าเครื่องเขาเสียหายเลยต้องซื้อ เคยเห็นมา
แล้วครับ เล่ือนครืดดดด ท้องล�าโพงขูดขาตั้ง
เป็นลอย หรือกลับปลั๊กแล้วฟิวส์ขาดโพละ อัน
นี้ไม่คนขายก็คนซื้อละครับที่ต้องร้องไห้ 

14. สุดท้ายครับ ฟังเสร็จแล้วถ้าชอบใจ

ก็ต้องซื้อ เวลาซื้อก็อย่าไปต่อรองเขาเยอะเลย
ครับ ถ้าร้านไหนเต็มใจให้บริการ บางที่การให้
ความสนับสนุนด้วยการซื้อแพงกว่าร้านอื่นๆ 
500-1,000 นึงก็ยอมไปเถอะครับ ร้านก็จะได้ 
มีก�าลังใจกัน เด็กคนขายเขาก็มีรายได้เลี้ยง
ครอบครัวเขา

โดยเฉพาะข้อหลังนี่ครับ พักหลังๆเร่ิม
ได้ยินหลายคนที่ท�าร้านขายของ (ไม่เฉพาะ
เครื่องเสียงนะ) ว่าอุตส่าห์เปิดร้าน สั่งของ 
สตอ็คของแล้ว กลายเป็นสถานทีท่ดลองให้คน
ไปซือ้ของออนไลน์ เพราะค�าสองค�าทีว่่า “ถูกกว่า”  

เรื่องนี้ฟังแล้วเศร้า และเทรนด์มันก�าลัง
จะไปทางนี้ด้วย แต่ก็ต้องบอกว่าพวกเราท�าตัว
เองกันนะ ร้านค้าแต่ละร้าน ค่าเช่า ค่าจ้าง 
ค่าน�้าค่าไฟ ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายสารพัด ที่ตั้งใจ
ท�าแล้วถูกด่าว่า “ขายของแพง” นี่ ผมฟังแล้ว
ก็สะท้านใจนะ เพราะบางทีไอ้ที่แพงกว่าน่ีมัน
หลักร้อย ไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนสักหน่อย 
ยิ่งเครื่องเสียงนี่ ผมถามเลยนะ มีเหลือกี่ร้าน
กันแล้วตอนนี้ที่มีโชว์รูมรอให้คุณๆเข้าไปฟัง
กัน? บางทีร้านที่ท�าอย่างดี มีพนักงานดูแล 
มีเครื่องให้ลองฟังลองเล่น กลับกลายเป็น
สถานที่ “ทดสอบเสียง” ทดสอบเสร็จก็ไปสั่ง
ซื้อออนไลน์, ส่ังเข้ามาเองจาก eBay หรือไม่
พวกเป็นเสือนอนกิน พวกไม่มีมารยาท หิ้ว
ของเถื่อน ขายของปลอม ของหนีภาษีมาขาย 
อะไรแบบนั้น

นี่คือส่ิงที่น่ากล้ว เพราะวันหนึ่งหากร้าน
ค้า ตัวแทนจ�าหน่ายดีๆหมดก�าลังใจ ถอยกัน
ไปหมดแล้ว

เราจะเหลืออะไรให้เล่นให้ฟังกันครับ?
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Custom File

R o o n  โ พ ร แ ก ร ม ส ต ร ีม ม ิง
ส ำ ห ร ับ ค น เ ล่ น ไ ฟ ล์ เ พ ล ง ตอนแรก

■■ ‘Mr. Hires Man’

สวสัดทีกุๆท่านอกีครัง้ ท่ามกลางสายฝน
ของฤดูฝน เรียกว่าหนักหน่วงกันเลย

ทีเดียวปีนี้ ชาวนาคงดีใจส�าหรับหลังผ่านพ้น
พิธีแรกนาขวัญ ถือเป็นขวัญและก�าลังใจของ
ชาวไร่ชาวนาของประเทศไทยเราทีมี่มาช้านาน 
แต่บางทผีมเหน็คนรุน่ใหม่หรอืเจเนอเรชนัใหม่
มาโพสท์นัน่โพสท์นีผ่่านสือ่โซเชยีล การเอามา
ล้อเลยีนเป็นเรือ่งตลก ผมเหน็แล้วกไ็ม่สบายใจ 
ทีส่งัคมไทยไปกนัขนาดนีแ้ล้วหรอื คอืถ้าไม่เห็น
ด้วย กค็วรอยูเ่ฉยๆจะดกีว่าครบั ประเพณมีมีา
นมนาน เป็นขวัญก�าลังใจแก่ชาวไร่ชาวนา ซึ่ง
บ้านเรากบัการเกษตรกรรมยงัเป็นของคูก่นัอกี
นานเท่านานครับ

กลับมาตามสัญญาฉบับนี้เรื่องโพรแกรม
เล่นไฟล์เพลงของ Roon ซึง่ถอืว่ามาแรงทเีดยีว
ช่วงปีสองปีที่ผ่านมา และมีเวอร์ชันล่าสุดคือ
เวอร์ชัน 1.5 ที่รองรับการเล่นไฟล์ MQA แล้ว 
ก่อนหน้าผมก็ใช้งานอยู่เมื่อสมัยสองปีก่อน 
สมัยที่ยังใช้เครื่อง Mac ของบริษัทท�างาน ก็
ทดลองเล่นดู ตอนน้ันเหมือนจะค่าบริการจะ
เพียง 99 เหรียญต่อปี แต่ตอนนี้ราคาขึ้นเป็น 
119 เหรียญต่อปีแล้ว ถ้าซื้อแบบตลอดชีพก็ 
499 เหรียญ ถือว่าหนักเอาการเลย 

เพื่อคุณผู ้อ ่านและได ้สัญญาว ่าจะน�า
เรือ่งราวมาน�าเสนอ และผูใ้ช้งาน NAD C 368,                                                

C 388 ท่ีได้สอบถามมาหลากหลายค�าถามว่า 
ท�าไม NAD รุ่นนี้จึงไม่มีพอร์ท USB ส�าหรับ
ต่อคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นไฟล์เพลงกัน ผมจึง

ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกใช้งานโพรแกรม 
Roon นีอ้กีท ีเรยีกว่าปาดเหงือ่กนัทเีดยีว เพือ่
งานนี้โดยเฉพาะ 555 ซึ่งหนนี้ผมใช้เคร่ือง
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สนใจกข้็ามส่วนนีไ้ปได้เลยครบั
ในบทความนี้นอกจากเครื่อง 

NAD C 368, C 388 แล้วใครทีใ่ช้  
Bluesound ก็สามารถน�าไปใช้ได้ 
เช่นกนัครบั ผมจะพยายามเอามา                                        
สลบักนัในตอนต่อๆไปครบั ส�าหรบั
ท่านที่ใช้ NAD C 368, C 388 
เริม่เลยกท่็านผูอ่้านต้องน�าเครือ่ง   
อนิตเิกรตเตด แอมป์ ของท่านไป
อัพบอร์ด MDC BluOS ก่อนนะ
ครบั ไม่อย่างนัน้กจ็ะไม่สามารถส่ง
เพลงไปออกทีเ่ครือ่งอนิตเิกรตเตด 
แอมป์ ตวัโปรดของท่านได้ ราคา
ค่าตัวก็รบกวนท่านสอบถามกับ
สาขาต่างๆได้เลยครบั สะดวกสาขา
ไหนกเ็ดนิทางไปสาขานัน้ได้เลย 

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังจากน�า
เครือ่งมาอพับอร์ด MDC BluOS 
แล้ว ประโยชน์นั้นมีมากมายเลย   
ทีเดียวครับ คือนอกจากจะเล่น
เพลงจากคอมพิวเตอร์ที่เราก�าลัง
จะเล่นกันนี้แล้ว เรายังสามารถ
สัง่งานตวั NAD C 368, C 388 
ด้วยแอพ BluOS ได้เหมือนตัว 
Bluesound เลยครบั คอืไม่ต้องมี
คอมพวิเตอร์กเ็ล่นไฟล์เพลงไฮ-เรส                                           
ได้เลย เอ้า แล้วจะไปซือ้ตวั Roon                                     
ให้เสียตังค์เพิ่มท�าไมเนี่ย นั่นซิ
ครบั คอืใครพอใจใช้แอพ BluOS                                           
ควบคุมผ่านมือถือสมาร์ทโฟน                                           
แท็บเล็ท ไอแพด ทั้งหลายแหล่                                                
ก็ไม่จ�าเป็นครับ 

แต่ท่านที่ต้องการจริงจังกับ
การเล่นไฟล์เพลงผ่านคอมฯมา
ก่อนหน้า หรอืท่านทีป่กตเิล่นไฟล์

คอมพิวเตอร์ของตัวเองลงโพรแกรม เป็น
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค Windows 10  สเปค
เครื่องตัว CPU ก็ intel  i7 ส่วนหน่วยความจ�า
เครือ่งหรอืทีเ่รยีกภาษาคอมพวิเตอร์ว่า Ram ก็ 
16G เรยีกว่าพอเพยีงส�าหรบัการใช้งานในการ
รันโพรแกรม Roon นี้แล้วล่ะ 

หากท่านผู้อ่านต้องการซ้ือคอมฯมาใช้เล่น
เพลง ผมแนะน�าว่าอย่างน้อยก็ควรเป็นสเปค 
CPU intel i5 กบัแรมความจ ุ8G เป็นอย่าง
ต�่านะครับ จะได้ไม่หงุดหงิดเวลาเครื่องรัน
หลายโพรแกรมพร้อมๆกัน แต่ก็มีค�าแนะน�า
เพิ่มเติมเวลาเล่นโพรแกรมฟังเพลงนี้ควรปิด

พวก Service ต่างๆที่เจ้าตัว Windows มัน
สตาร์ทตวัโพรแกรมต่างๆขึน้มาด้วย เพราะจะ
ส่งผลกบัการฟังเพลงพอสมควรเลยทเีดยีวครบั 
เพราะเวลาผมใช้งาน จะปิดหมดเลย เช่น Anti 
Virus, โพรแกรมช่วยงานพรนิเตอร์, โพรแกรม 
Microsoft Office และอกีหลากหลาย ลองพมิพ์
ดกูไ็ด้ครบั ทีช่่องค้นหา หรอื command พมิพ์ 
ว่า msconfig กจ็ะแสดงตวั System Configura-
tion ขึน้มา แล้วไปดทูีแ่ทบ็ Service จะเหน็ว่า
เจ้าวนิโดว์นีเ้รยีกโพรแกรมหลากหลายขึน้มาใช้ 
งาน นอกจากจะเปลืองพืน้ทีห่น่วยความจ�าแล้ว 
มนัยงัก่อเกดิสญัญาณรบกวนได้ครบั ถ้าใครไม่

เพลงผ่าน DAC เข้าแอมปลิไฟเออร์ อยูแ่ล้ว ก็
ลองทดลองเล่นดูก่อนได้ครับ เค้ามีให้ทดลอง 
15 วัน พอใจก็ค่อยซื้อก็ยังทันครับ ข้อดีที่เล่น
เพลงไฮ-เรส จากคอมพิวเตอร์คือ มันสะดวก
สบายในการเลอืก มคีวามรวดเรว็ในการค้นหา
เพลง สามารถแก้ไขเพลงชื่อไฟล์ หน้าปกหา
สวยๆมาใส่ได้ภายหลังได้ และเล่นไฟล์เพลง 
ได้หลากหลายชนิดครับ 

ล�าดับแรกท่านต้องไปสมัครที่หน้าเว็บ 
https://roonlabs.com/pricing.html ก่อนครบั                                                                
จะทดลองใช้ หรอืสมคัรสมาชกิ กส็ดุแท้แต่ท่าน
ผู้อ่านกันล่ะครับ
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พอสมัครเสร็จก็ต้องเอาอีเมล
กับพาสเวิร์ดมากรอกในช่อง ตาม
ในรูปเลยครับ

เข้าไปก็จะเจอเมนูด้านซ้าย
มือ ก็เลือกที่เมนู Setting ก็จะพบ
เมนยูาวเหยยีด ประมาณ 10 เมนู 
แต่ตอนนี้ผมจะแนะน�าแค่เมนู
ส�าหรับเพิ่มเพลงที่มีอยู่ในเครื่อง 
หรือในวงแลนเน็ทเวิร์ค เข้าไป
ก่อนครับ ดูตามในรูปนะครับ

กเ็ลอืกไปทีเ่มน ูStorage  แล้ว
กเ็ลอืก Add Folder เลอืกไปตามที่
หรอื path ทีเ่ราต้องการครบั
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แต่ถ้าใครเพลงอยู่ที่ Folder 
Music ก็เลือก Enable ได้เลย 
รวมไปถึงเพลงที่อยู ่ใน Playlist 
ของโพรแกรม iTune ก็จะ add 
ให้เรามาอัตโนมัติเลย 

ส่วนท่านทีม่ ีNAS หรอืเคร่ือง
คอมพวิเตอร์เครือ่งอืน่ๆทีต่่อร่วม
อยู่ในวงแลนเดียวกันนี้ ต้องการ
แชร์ไฟล์เพลงมากใ็ห้ไปเลอืกทีเ่มนู
ข้างล่างของหน้า Storage จะชื่อ
ว่า Add Network Share ท่าน    
ผูอ่้านก็กดเข้าไปได้เลย ท่านกต้็อง
กรอกให้ครบตั้งแต่ Path, User-
name, Password และ Group 
เมือ่กรอกข้อมลูเสรจ็กก็ดปุม่ Add 
Network Share ได้เลยครับ

ในแท็บ Setting บรรทัดถัด
มาคือ Service พอกดเข้าไปดู ก็
จะเจอพระเอกของเรา Tidal รอ
อยู่ ท่านก็แค่เอา Username กับ 
Password ของ Tidal ทีท่่านใช้อยู่
ประจ�าเข้ามาใส่ ก็จะได้เล่น Tidal 
คุณภาพสุดติ่งผ ่านโพรแกรม 
Roon นี้ รับรองเล่นแล้วจะติดใจ 
หน้าตาอินเตอร์เฟสสวยงามเลย
ครับ ดูเรียบๆไฮโซเลยล่ะ

นอกจาก Tidal แล้วท่านยัง
สามารถ Add เพลงท่านที่เก็บไว้
ใน Dropbox มาได้อีกด้วยครับ 
เรยีกว่ามอียูท่ีไ่หน Add มาใส่เพิม่
ได้หมดเลยครับ
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ที่นี้มาถึงขั้นตอนส�าคัญ การ
ที่จะให้เพลงไปออกที่เครื่องใด ก็
ให้ท่านเลือกจากแท็บ Setting 
แล้วไปทีบ่รรทดั Audio แล้วก ็เมนู
ย่อย Networked เลือกเครื่องที่
ท่านต้องการสตรีมเพลงไปออก
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ดตูามในรปูได้ครบั อย่างในรูป
ผมเจอเครื่องในวงแลนที่รองรับ 
การเล่นจากโพรแกรม Roon คอืมี
ตวั Bluesound VAULT 2, NAD 
C 388 และ NAD T 758 เรยีก
ว่าครบครนัเลยครบั

ไม่ว่าในบ้านจะมชีดุดหูนงั ชดุฟังเพลง เรา
เล่น Roon นี้ก็สตรีมเพลงไปได้ง่ายๆเพียงแค่
มา Enable เลอืกจดุนีเ้องครบั ในทีน่ีผ้มกเ็ลอืก 
ไปออกที่ตัว C 388 ครับ แค่นี้ก็พร้อมฟังเพลง
กันแล้วครับ

กลับออกมาหน้าแรก เราก็จะพบอัลบัม
เพลงทีเ่ราท�าการ Add เข้ามาจากในเครือ่งเรา 
อย่างของผม กจ็ะเพลงที ่Add มาจาก Folder 
MQA ล้วนๆ และทีเ่มนซู้ายมอืกจ็ะมแีทบ็ Tidal 
เพิม่ขึน้มาด้วย พอดตีอนเซท็อพั Tidal ครัง้แรก

ผมไม่ได้ Save รปูไว้เลย แต่ไม่มอีะไรยากครบั 
โพรแกรม Roon จะถามเราว่าชอบฟังเพลง
ประเภทไหน ศลิปินใครบ้างทีช่อบ เรากแ็ค่คลกิ
เลอืกๆโพรแกรมมนักจ็ะเอาเพลงประเภทนัน้ๆ
มาขึน้หน้าแรกให้เราเลอืกฟังได้แบบง่ายๆเลย
ครบั เรยีกว่าเป็นทางลดั Shortcut นัน่เอง

ท่านก็ลองเลือกเพลงที่ต ้องการฟังขึ้น
มา แล้วมุมด้านล่างขวามือ ก็จะมีให้เลือกว่า
ต้องการให้ไปออกที่ใด ท่านก็เลือกเครื่องที่เรา
ได้ Add ไว้แล้ว

ในทีน่ีผ้มก็เลือก NAD C 388 
ตรงส่วนนี้ Roon จะเรียกว ่า 
Zone และที่ข้างๆกันจะเป็นรูป
ล�าโพง
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เรายังไปปรับแต่งได้อีก เช่น   
ให้ตัวโพรแกรมท�าการถอดรหัส 
MQA ได้ด้วย ซึง่เพิง่จะมีในเวอร์ชนั
ล่าสดุทีป่ล่อยให้อพัเดทเดอืนท่ีผ่าน
มานี้เอง รายละเอียดการเซ็ทอัพ
เมนูต่างๆ ผมจะขอเอาไปเล่า
แบบละเอียดแต่ละเมนูเลยทีเดียว 
ท่านลงทุนซื้อโพรแกรมมาแต่ยัง
เล่นไม่เป็น เดี๋ยวมาเรียนรู้พร้อม
กันได้ครับ ไม่ยากครับ แต่ท่านที่
เคยเล่นโพรแกรมฟังเพลงอื่นมา
ก่อนแล้ว อย่าง JRiver กส็ามารถ  
ปรับแต่งทดลองเล่นได้เลยครับ   
ไม่ยาก และเสยีงดด้ีวยครบั

ก่อนจากกันในตอนนี้ มีข่าว
ฝากประชาสัมพันธ์กันเล็กน้อย
นะครับ ตอนนี้ล�าโพงส�าหรับงาน 
Custom Installation ดูหนังฟัง
เพลงซีรีส ์ใหม่ล่าสุดจาก PSB       
ได้เข้ามาประจ�าการแล้ว ถ้าเทียบ
กบัล�าโพงปกตขิอง PSB กจ็ะเป็น                                           
อยูใ่นซีรส์ี Imagine นัง่เอง ขอเรยีน
เชิญทุกท่านเข้ามาทดลองฟังได้ที่
ส�านักงานใหญ่ ซอยหอการค้า 
(วิภาวดีรังสิตซอย 2) ได ้เลย
ครับ โดย The CustomSound                                                  
Series แบบฝังผนังนี้มีแบบฝัง
ฝ้าเพดานคณุภาพสงู เพือ่รองรบั
ระบบ Dolby Atmos ตั้งแต่ห้อง
ขนาดเลก็ 5.1.2, 5.1.4, 7.1.4 ไป
จนถึง 9.1.2 ส�าหรับห้องขนาด

ใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานของ 
Dolby Lab 

โดยมีโมเดลแบบฝังผนังสองรุ ่น คือ 
W-LCR2 และ W-LCR

แบบฝังฝ้าเพดานสองรุ ่น คือ C-LCR 
และ C-SUR

☎ ตดิต่อสอบถามได้ทีโ่ทร. 02-276-9644 
ต่อ 105

• FB: MultiroomAudio
• INBOX: m.me/MultiroomAudio
• IG: instagram.com/multiroomaudio
• Website: http://multiroom.conice.co.th
• Email: multiroom@conice.co.th
กราบสวัสดีครับ _/\_
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In-HouseTest

แม้ว่าอินติเกรตเตด แอมป์ ยุคหลังๆของ 
NAD จะเปลี่ยนระบบการท�างานในภาค

ขยายมาเป็นระบบ Hybrid Digital Amplifier 
ทีอ่าศยัการท�างานโดยโมดลู Hypex แบบใหม่ท่ี
รองรบัการท�างานแบบดจิทิลัเตม็รปูแบบกนัมา
ได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่ส�าหรับแอมป์ที่ท�างานใน
แบบ Class-A/B ดั้งเดิมที่ออกแบบเอาไว้โดย 
Bjorn Erik Edvardsen หรอื BEE นัน้ กย็งัคง
ได้รบัความนยิมและอยูใ่นสายการผลติอยู ่เพือ่
เป็นทางเลอืกแก่นกัเล่นทีย่งัชอบสไตล์ เสยีงใน
แบบคลาสส์-เอ/บี 

และนอกจะคงอยูแ่ล้ว กย็งัมีการปรบัเปลีย่น
เพื่ออัพเดทประสิทธิภาพ ท้ังรูปร่างหน้าตา   
การใช้งาน และคุณภาพเสียงขึ้นไปอีกด้วย

อย่างเช่น NAD C 316BEE นั้น จะว่าไป
แล้วก็น่าจะเป็นแอมป์ที่ขายดีที่สุดในช่วงสี่ซ้า
ห้าปีหลังของ NAD ในบ้านเราก็ว่าได้ เพราะมี
ราคาทีน่่าคบ เสยีงด ีจบักบัล�าโพง PSB Alpha 
B1 เป็นชุดราคาประหยัด ที่ขายดีท่ีสุดตลอด
กาลเลยก็ว่าได้ 

N A D  C  3 1 6 B E E  V 2
■■ ทดสอบโดย อธิวัฒน์

โดยมาวนันี ้C 316BEE ได้รบัการปรบัปรงุ
ขึน้ไปอกีระดบั กลายมาเป็น C 316BEE V2 ซึง่
ความเปลีย่นแปลงจะมอีะไรบ้าง มาตามกันครบั

เริ่มแรกแกะกล่องออกมา ก็ต้องเห็นกัน
ว่าหน้าตาเปลี่ยนไป ตัวหน้าปัดขอบเครื่อง
ด้านข้างจะมีความโค้งมนขึ้น หน้าตาออกมา
แนวเดียวกับเครื่องรุ่นใหม่ในซีรีส์ใหม่ทุกรุ่น
นั่นเอง ซึ่งจะเรียกเป็นรุ่นใหม่เลยก็คงไม่ผิด 
NAD เองจริงๆจะเปลี่ยนชื่อรุ่นไปก็คงได้ แต่
ไม่ท�าเพราะพื้นฐานการออกแบบหลักๆยังคง
อิงจาก C 316BEE ดั้งเดิมไว้เกือบทั้งหมด ไม่
ว่าจะเป็นก�าลังขับที่ 40 วัตต์ต่อข้างที่ 8 โอห์ม 
การท�างานแบบคลาสส์-เอ/บี ที่มาพร้อมกับ
วงจร Power Drive ทีช่่วยในการปล่อยพลก�าลัง
ส�ารองออกไปในยามที่ต้องการ  

อีกส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือ ภาคโฟโน MM ที่
ได้รบัการเตมิกลบัเข้ามาให้แฟนๆนกัเล่นแผ่น
เสียงได้เฮกัน แต่แฟนนักเล่นเทปก็ต้องอดไป 
เพราะว่า V2 นี่ตัดภาค Tape Loop ออกไป
แล้ว (ใครยงัเล่นเทปคาสเสทท์ เดค็ กนัอยูบ้่าง

ครับ-ฮา--เทปรีล เครื่องละล้านก็คงไม่เล่นกับ
แอมป์หมืน่กว่าบาทนะครบั) คอืไม่ม ีTape In/
Out อีกต่อไป

นอกนั้นทุกอย่างยังคงเดิม ต่อล�าโพง
ได้หนึ่งคู่ ขั้วล�าโพงไบน์ดิง โพสท์ แบบเดิม, 
อนิพทุมใีห้รวมห้าช่อง เหลอืเฟือต่อการใช้งาน                                        
มีรีโมทตัวเล็กๆแต่ใช้งานได้ครบมาให้ มีปรับ
ทุ้มแหลมด้านหน้าพร้อม Tone Defeat มี
ช่องเสียบหูฟัง และยังมีช ่อง Mini Jack 
Input ส�าหรับเสียบสายจากเครื่องเล่นพกพา
ไว้ด้านหน้าเหมือนเดิม (จริงๆสมัยนี้ก็คงไม่มี
ใครต่อแบบนี้กันแล้ว) 

ตัวถังหน้าตาดูบึกบึนแข็งแรง และดูดีกว่า 
Version ก่อนนี้นะครับในทัศนะของผม

เสียง

ผมต่อเข้ากับล�าโพงท�าเอง DIY 15 นิ้ว 
ตูเ้ปิด ทวีทเตอร์ฮอร์น ความไว 95 ดบี ี8 โอห์ม 
ในซสิเตม็ทีส่องของผม C 316BEE V2 นัน้เข้า
มาท�าหน้าที่แทนชุดปรี/เพาเวอร์-แอมป์หลอด
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ครับ คราวนี้มือกลองเป็น Jack DeJohnette 
คนนี้นี่ฝีมือลือลั่นอยู่แล้ว โซโลกลองชุดนี้นี่
หายห่วงเลย เยี่ยมไม่แพ้กันและยาวกว่าด้วย 
DeJohnette นั้น ลูกล่อลูกชนสมัยใหม่กว่า 
การย�้าหนักเบา สลับกันไปมานั้นแพรวพราว
หลายหลาก ได้รับการถ่ายทอดออกมาโดย              
C 316BEE V2 ได้ดมีากจรงิๆ การย�า้หนกัเบา 
ให้เรารู้สึกได้ถึงการตีเบา ตีแรง ของมือกลอง
น้ันเป็นเร่ืองที่วัดกันในแง่ของความสามารถ
ของแอมป์ได้ดีครับ แอมป์ไม่ถึง เราจะรู้สึกว่า
มือกลองตีอยู่ที่แรงเดียว ไม่รู้สึกถึงว่าเอามือ
ผ่อน มีเร่ง ตีแรง ตีเบา แอมป์ดีๆจะสามารถ
ท�าตรงนี้ได้ดี ซึ่งจุดนี้-ผมให้ผ่าน--

เปลีย่นมาฟังเพลงร้องกบั Diana Krall ชดุ
ล่าสุด Turn Up The Quiet นี่ บันทึกเสียงดี
มากครับ เพลงแรก Like Someone In Love 
นี่ เริ่มมาก็เบสส์ อะคูสติค นี่มาเป็นลูกๆเลย 
เสียงร้องใหญ่ปานกลางอยู่ตรงกลางนิ่งเป๊ะ
เลย เสยีงเปียนโนมคีวามชดัเจนด ีกลางแหลม
ของ C 316BEE V2 นี่ แม้จะมีแนวที่นุ่มนวล 
แต่ผลสังเกตได้ว่ามีความโปร่งแทรกอยู่พอ
สมควร คอืเสยีงไม่ได้ออกนุม่หนาเหมอืน NAD 
รุน่เก่าๆแล้ว กลางแหลมมคีวามโปร่งใสกงัวาน
เข้ามาพอสมควร ท�าให้บรรยากาศ รายละเอยีด
ต่างๆ ออกมาดีมากขึ้น โดยเฉพาะกับชุด
นี้ที่เหมือนซาวน์ด เอ็นจิเนียร์ จะเน้นให้คุณ 
Diana แกร้องแบบกระซิบกระซาบส่ันเครือ 
เว่อร์ๆหน่อย ประมาณได้ยินเสียงริมฝีปาก
กระทบกัน กลืนน�้าลายอะไรเทือกนั้น พวก
ชอบเสียงร้องไม่มีผิดหวัง ลองฟังแทร็คที่สอง
นีแ่หละครบั Isn’t it Romantic นี ่โอ้...มาครบ
เลย NAD C 316BEE V2 ท�าได้ชิลล์ๆครับ
คนชอบเสียงร้อง บรรยากาศ อะไรต่อมิอะไร
นี่-ผ่านแน่นอน--

สดุท้าย ของแถมทีเ่ขาให้มาด้วย ภาคโฟโน                                          
ครับ ผมเซ็ทลงกับชุดเครื่องเล่นแผ่นเสียง
ราคาไม่แพง ก็บอกได้ว่าโอเคเลยครับ มาแนว
เดียวกับภาคโฟโนของ NAD อย่าง PP2e   
ครับ เสียงนุ่มนวล ฟังสบาย เงียบ ใช้งานได้ 
หายห่วงส�าหรับคอแผ่นเสียงสบายใจได้ครับ

สรุป

แต่ไหนแต่ไรมา NAD C 316BEE V2 คือ 
แอมป์ที่ผมจะแนะน�าให้ใครต่อใครที่ต้องการ       
แอมป์ หรือต้องการจัดเซ็ทสักระบบที่มีงบ
จ�ากัดที่สุด หรือใครที่จะซื้อแอมป์สักตัวแล้วมี

ที่ราคารวมเกิน C 316BEE V2 ไปหลายเท่า
ตัว และแทนที่จะรู้สึกในทันทีว่ามันห่างชั้นกัน
เหลอืเกนิ ผมกก็ลบัไม่ได้รูส้กึว่า C 316BEE V2 
จะถกูทิง้ไปไกลอะไรเลย ในทางกลบักนั เสยีงที่
ได้กลับออกมาได้ไม่แพ้กันด้วยซ�้า

จดุแรก ผมพบว่าน�า้เสยีงของอนิตเิกรตเตด 
แอมป์ ตัวเล็กๆตัวนี้ มีน�้าหนักและพลก�าลัง
ดีมาก แน่นอนว่าต่อกับล�าโพง 95 ดีบีน้ัน 
แอมป์อะไรก็ขับง่ายๆทั้งน้ัน ใช่ครับถ้าในแง่
ของความดังนะครับ แต่พลก�าลังในที่นี้ผมว่า
ถงึการให้ไดนามคิ การสวงิเสยีง การโหมความ
แรงเมือ่ดนตรถีงึจงัหวะทีต้่องการ เหล่านี ้เห็น
ได้ชดัว่า C 316BEE V2 ท�าได้ดเีกนิตวัมาก มนั
ท�าให้การฟังดนตรพีอ็พ/รอ็ค หรอืเพลงจงัหวะที่
คกึคกั อย่างเพลง Get Lucky ของ Daft Punk 
ที่มีการปั๊มพลังเสียงเบสส์ออกมาจากวูฟเฟอร์ 
15 นิ้ว ได้ราวกับสับ-วูฟเฟอร์แบบแยกช้ินกัน
เลยทีเดียว แรกว่ามาเป็นลูกๆตั่บๆกระแทก
หน้าอกหน้าใจได้ดี

จดุต่อมา ผมว่านีเ่ป็นแอมป์ราคาประหยดัที่
ให้เสยีงได้กว้างและลกึ การวางวง การให้อเิมจ 
ทั้งด้านกว้างและลึกนั้น ท�าได้ดีเกินราคามาก 
ไม่แปลกที่เราจะเห็นการวางวงที่ข้ึนรูปเป็น
สามมิติ การวางต�าแหน่ง ของเคร่ืองดนตรี
ต่างๆในแผ่น Waltz For Debbie ของ Bill 
Evans Trio นั้น ถูกจัดวางเอาไว้ให้เห็นภาพ
ของวงทริโอสามชิ้นที่ถูกจัดเครื่องดนตรีแบบ 
“ในบาร์” ของ Village Vanguard ได้อย่าง
ชัดเจน เสียงฉาบ เสียงแฉ เสียงกวนแส้ลง 
ไปบนหนงักลองของ Paul Mortian นัน้ ท�าให้ 
เห็นภาพออกมาได้ดีทีเดียว

ติดใจ Bill Evans อยู ่ ย้ายไปชุด At 
Shelly’s Manne Hole เพลง Swedish Pastry 
แทร็คนี้ผมชอบ เสียงโซโลกลองของ Larry 
Bunker ในช่วงเกือบท้ายเพลงมาก ผมว่ามัน
เป็นการบันทึกเสียงกลองในแบบวงแจสส์ ที่ 
ให้เสียงสมจริงที่สุดชุดหนึ่งก็ว่าได้ เสียงกลอง
ที่ถ่ายทอดโดย C 316BEE V2 นั้นท�าได้ดีมาก 
ไดนามคิด ีมคีวามไว กระแทก อาจจะไม่ได้สปีด
เร็วจัดเต็มที่ แต่ได้พลังที่น่าพอใจมาก สลับกับ
เสียงกลาง มีจังหวะที่มือเบสส์ Chuck Israels 
เกี่ยวสายเบสส์ ดึง “ตึงงง” ขึ้นมา แหม...มันส์ 
ได้อารมณ์ดี-ผมให้ผ่าน--

ต่อเลย ย้ายไป Montreux กับ Live At 
Montreux (ชุดแรก) ของ Bill Evans Trio กัน
ต่อ ยังติดใจโซโลกลอง เจ๋ง ต้องแทร็ค Nardis 

งบไม่มาก หรือจ�ากัดที่สุดผมจะบอกว่า NAD         
C 316BEE V2 นี่แหละ ราคาถูกที่สุดที่คุณจะ
หาแอมป์ที่เสียง ”ดี” ได้แล้วในตลาดวันนี้ 

กบั Version 2 นีก่เ็ช่นกนั หลงัจากทีฟั่งมา
ร่วมเดือน ผมก็บอกได้ว่า นี่คืออินติเกรตเตด 
แอมป์ คุม้ค่าทีส่ดุเท่าทีค่ณุจะหาได้แล้วในวนันี้ 
หากมีงบเท่านี้ ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะ
มีอะไรที่ดีกว่านี้ไปได้?

ใครมีงบอยู่เท่านี้ ไปลองฟังดูครับ
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In-HouseTest

NAD PP 2e นั้นเป็นภาคโฟโนแบบ
แยกช้ิน หรอืเรยีกกนัอย่างเป็นทางการ

ว่า Phono Preamplifier ซึง่ท�าหน้าทีใ่นการรบั
สัญญาณหัวเข็มของเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง มา
ท�าการขยายเกนให้มคีวามแรงขึน้มาเทยีบเท่ากบั
สญัญาณ Line Out จากเครือ่งเล่นซดี ีพร้อมๆ
ท้ังท�าการชดเชยการตัง้ค่า EQ มาตรฐาน RIAA 
ให้สัญญาณขาออก ที่จะไปยังปรีแอมป์หรือ
อนิตเิกรตเตด แอมป์ เป็นสญัญาณทีร่าบเรยีบ
เหมอืนสญัญาณ Line In ทัว่ไป

ซึ่งหน้าที่สองอย่างของภาคโฟโนน้ี เป็น
ส่วนที่ส�าคัญและท�าให้ดีได้ยาก เน่ืองจากการ
ขยายเกนสัญญาณขึ้นมาเป็นจ�านวนมากนั้น 
เสี่ยงต่อการดึงสัญญาณรบกวนทุกรูปแบบ 

N A D  PP 2e
 ■ ทดสอบโดย อธิวัฒน

บวกกับภาค EQ ในตัวที่ต้องแม่นย�าและตรง
ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ และหากส่วนใดส่วน
หนึ่งของสองส่วนนี้ผิดพลาด นั่นก็คือสุ้มเสียง
ที่ไม่ดีนั่นเอง

เคร่ืองเสียงยุค 90 เกือบทั้งหมด จะตัด
ภาคโฟโนออกไป เพราะยุคนั้นไม่มีใครเล่น
แผ่นเสียงกัน และการใส่ภาคโฟโนไว้ในเครื่อง
แต่ไม่ได้เล่น ก็เป็นการเปลืองอินพุท และ
ท�าให้เคร่ืองแพงโดยใช่เหตุ ซึ่งใครที่ต้องการ
เล่นแผ่นเสียง ก็ต้องหาโฟโนแยกชิ้นเช่น
น้ีมาเล่นนั่นเอง จะมีมายุคนี้ที่ความนิยมใน
แผ่นเสียงเพิ่มมากขึ้น หลายยี่ห้อก็น�าเอาภาค
โฟโนกลับมาใส่ในแอมป์ของตัวเองอีกครับ แต่
กย็งัมีอกีมาก ทีย่งัต้องอาศยัภาคโฟโนมาใช้ใน

การต่อแผ่นเสียง
NAD PP 2e นัน้จรงิๆออกมานานแล้วน่า

จะเป็นสบิปีแล้วมัง้ แต่รุน่แรกจะไม่ม ีe จากนัน้
ก็เพิ่งมาเติม e เข้าไปหลัง PP2 ซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงภายในบางส่วนขึ้น รวมถึงเติมระบบ 
Auto Off เข้าไปเพือ่ประหยดัพลงังาน โดยหาก
ไม่มีสัญญาณเข้าสักพักใหญ่ ตัวเครื่องจะเข้า
โหมด Stand By เอง เพื่อเป็นการประหยัด
พลงังาน (รุน่เก่าไม่มปิีด/เปิด เสยีบปลัก๊ไฟเข้า
เลยและเปิดไปตลอด) อย่างไรก็ตามการเปิด
ต้องกดปุ่มเปิดเอง ไม่มีระบบ Auto Sensing 
แบบสับ-วูฟเฟอร์แต่อย่างใด

NAD PP 2e มีขนาดที่เล็กกะทัดรัด วาง
บนฝ่ามือพอดีๆ ดูเล็กๆแบบนี้แต่งานผลิต
กลับดดูมีตีวัเครือ่งเป็นโลหะทัง้หมด ท�าให้งาน
ภายนอกดูแน่นหนา และมีราคากว่าที่คิดไว้  
ด้านหลังมีอินพุทให้มาสองช่องคือ MM และ 
MC แยกกัน ก็หมายความว่าคุณสามารถที่จะ
ต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้สองเครื่องพร้อมๆ
กัน (เยี่ยมเลย) แต่การฟังต้องฟังทีละเครื่อง 
และจ�ากดัว่าเครือ่งหนึง่ตดิหวัเขม็เอม็เอม็ และ
อีกเครื่องติดหัวเข็มเอ็มซี ส่วน Line Out มี
มาให้หนึ่งชุด ตัวเครื่องรับไฟจากอะแด็พเตอร์
ภายนอกขนาด 24V

เสียง

ผมน�า PP 2e มาทดสอบ ด้วยความท่ีเป็น
เครื่องราคาไม่สูงมาก ก็ต้องจับเข้ากับระบบที่
ราคาไม่สูงมาก โดยเซ็ทเข้ากับเทอร์นฯราคา
ประหยัดอย่าง Rega RP-1 บวกหัวเข็ม 
Nagaoka MP-200 ซึ่งเป็นหัวเข็มระบบ 
Moving Iron ที่ให้สัญญาณขาออก 4.0MV 
เทียบเท่าหัวเข็มเอ็มเอ็มทั่วไป ระบบนี้รวม 
PP 2e เข้าไปแล้วก็น่าจะจบอยู่ที่งบประมาณ 
สามหมื่นกลางๆไม่เกินส่ีหมื่นบาท พอเหมาะ
พอสมส�าหรับผู้ที่จะเริ่มต้นเล่นแผ่นเสียงกัน 
ได้เป็นอย่างดีทีเดียว

ทดสอบจุดแรก ความเงียบของ PP 2e 
นั้นอยู่ในระดับที่ดีมาก เสียงซ่านั้นมีออกมา
ให้ได้ยินน้อยมาก ในระดับการฟังปกตินั้น ไม่
สามารถได้ยนิได้จากต�าแหน่งฟังในห้องทีเ่งยีบ
มากๆ ต้องเร่งกันแรงมากแล้วโดยเอาหูไป                            
ใกล้ทวีทเตอร์นั่นแหละครับถึงจะพอได้ยิน 
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ว่าเราคงไม่คาดหวังมาก อย่างเก่งก็แค่ให้เรา
เล่นแผ่นเสียงกับระบบที่แอมป์ไม่มีภาคโฟโน        
ได้ เราอาจจะบอกให้มีเสียงดังออกมาไม่                                                   
น่าเกลียดนักก็พอ ผมเองก็คิดเช่นนั้นตอน
ที่ขอ PP 2e มาลอง แต่เมื่อใช้ๆไป ก็ต้อง
ยอมรับเลยว่า NAD ก็คือ NAD ที่ท�าเป็นแต่
ของดีราคาถูก ถูกจนบางทีคนมองข้าม อย่าง                                         
PP 2e นีก่เ็ช่นกนั ทีผ่มฟังผ่านมา ผมบอกได้ว่า                                            
มันเป็นเครื่องที่คุ้มค่าอย่างเหลือเชื่อจริงๆ

Yama & Jiro’s Wave แผ่นแจสส์ญี่ปุ ่น
สังกัด Three Blind Mice ออกมาอย่าง
ชัดเจนตามสไตล์ การบันทึกของค่ายนี้ คือ
แทบเห็นค้อนเคาะลวดกันเลยทีเดียว เสียง
สีดับเบิล เบสส์ สะอาดลื่นไหลและลงจนฝ้า
สั่น เสียงแหลมออกแนวเก็บตัวนิดหน่อย 
คือไม่ได้กรุ๊งกริ๊งมาก เบสส์คือจุดเด่นจริงๆ
ของโฟโนตัวนี้ มันให้เบสส์ที่เป็นธรรมชาติ
มาก มีฮาร์โมนิคสมจริงและลงลึก ใครชอบ                                              
เบสส์ดีๆ ผมว่าประสิทธิภาพในเชิงนี้ของ   
PP 2e นี่ เยี่ยมเลยจริงๆเกินราคามากๆ

ปิดท้ายเพลงร้องอกีสกัแผ่น Norah Jones 
“Come Away With Me” แทร็คแรกหน้าสอง 
Lonestar เสียงร้องของ Norah ชัดเจนขึ้น
รูปดี มีความสะอาด นวลเนียน ให้สเกลที่พอ
เหมาะ เสยีงเครือ่งดนตรอีืน่ๆรายล้อมกนัได้ดี 
มีเลเยอร์ วางวงชัดเจน เสียงเปียนโน เสียง
กลอง เสียงอะคูสติคกีตาร์เป็นธรรมชาติ ฟัง
สบายๆมาก

สรุป

โทนเสียงโดยรวมของ PP 2e นั้น 
นุ่มนวล หนา อบอุ่น มีความเป็นดนตรีสูง 
ใครที่คาดหวังภาคโฟโน เสียงใสๆโชะๆ 
ประเภทเอาให้คล้ายๆซีดีหรือไฟล์ไฮ-เรส 
น่ันก็บอกให้มองผ่านไป แต่ใครอยากได้ภาค   
โฟโนที่เสียงนุ ่มนวล อิ่มเอิบ อบอุ ่น ฟังได้ 
นาน ไม่บิดเบือนความเป็นอะนาล็อกจาก
แผ่นเสียงแผ่นโปรดของคุณ ผมแนะน�าเลย 
จับกับหัวเข็มเอ็มเอ็มดีๆหน่อย หัวที่แถมมา
กับเคร่ืองเล่นราคาประหยัดระดับหมื่นต้นๆ
กลางๆ ส่วนใหญ่ให้คุณภาพระดับของแถม 
ลองเปลี่ยนหัวเข็มดูครับ หัวเข็มเอ็มเอ็มเล่น
ที่มีราคาสักแปดถึงเก้าพัน มีหลายยี่ห้อ เช่น 
ของ Ortofon, Grado, Nagaoka, Audio 
Technica ไปยันหมื่นกลางๆก็พอ ส่วนเอ็มซี                        
ก็หม่ืนต้นข้ึน อย่าง Denon DL103 นี่จับกับ 
PP 2e ได้ดีเลย 

ในโลกเครื่องเสียงที่สินค้ามีราคาแพง
จนไม่อยากจะเชื่อขึ้นไปทุกวันๆ หากคุณไป
ส�ารวจตลาดแล้วก็จะตกใจว่า ภาคปรีโฟโน
เดี๋ยวน้ีขายราคาเริ่มต้นกันก็สองสามหมื่น 
เฉลี่ยรุ่นกลางๆก็ว่ากันไปค่อนแสน ส่วนสอง
สามแสนถึงล้านนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากๆ 
แล้วกับ NAD PP 2e กับราคาไม่ถึงหมื่นบาท 
เราจะคาดหวังอะไรในตอนแรก บอกตรงๆ

เสียงกวน จี่ ฮัมต่างๆไม่มีออกมาให้ได้ยิน 
ถ้าได้ยินออกมาให้ไปหาสาเหตุอ่ืนได้เลย เช่น                         
สายกราวน์ดหรือการกวนจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
อื่นๆ เช่น ตู้เย็น, เครื่องท�าน�้าอุ่น หรือปั๊มน�้า 
(ถ้าเจอเหตุนี้คงต้องแก้ด้วยการหาหม้อแปลง
แบบ Isolate มาต่อไฟแยก) 

จากนัน้กเ็ป็นการฟัง ผมพบว่าแม้จะท�างาน
ด้วยระบบทรานซิสเตอร์ล้วนๆ แต่ PP 2e 
กลับชอบที่จะให้มีการวอร์มเคร่ืองก่อนการ
ฟัง หมายความว่า แผ่นแรกท่ีฟังเสียงอาจจะ
ไม่มาเต็มร้อย ขอให้ผ่านไปสักหน้าสองหน้า 
เสียงก็มาเต็มที่ 

จุดเด่นที่ท�าให้ผมแปลกใจมาก คือเสียง
จาก PP 2e นั้นดีกว่าที่คาดไว้มาก จากที่คิดว่า                                                       
จะโดนทิ้งหากภาคโฟโนหลอดในปรีแอมป์ตัว
อ้างอิงของผม ก็พบว่าเสียงไม่ได้ท้ิงกันอย่าง
น่าเกลียด แถมจะไปเทียบข้างกันได้ไม่ยาก 
ความโดดเด่นนั้นอยู ่ที่ โทนเสียงที่อิ่มเอิบ 
นุ่มนวล มีความหนานุ่ม ฟังสบายดีมาก โดย
เฉพาะเบสส์นั้น อิ่ม นุ่ม และลงลึกได้จน
ผมแปลกใจจริงๆ เสียงดับเบิล เบสส์ ของ 
Stanley Clark จากแผ่น Big Jazz Trio นั้น 
มีความสมจริงเป็นธรรมชาติได้ดีอย่างน่า                                       
แปลกประหลาดใจ มันขึ้นรูปอะคูสติค เบสส์  
ตัวใหญ่ออกมาได้ดีเยี่ยม จนมองเห็นภาพการ
ดึงนิ้ว เกี่ยวสาย มองเห็นเส้นสายกระพือ
สั่นสร้างเสียงทุ้มออกมาได้อย่างน่าท่ึงมาก 
“มันเหมือนจริง” คือค�าที่ผมอยากใช้ เพราะ
ความเป็นธรรมชาติในแง่น้ีน้ันท�าให้ผมต้อง
แปลกใจจริงๆ ว่าเครื่องราคาแค่นี้ท�าได้แบบ
นี้มันไม่ธรรมดาจริงๆ 

ขยับมาแผ่นสวิงๆของ Shoji Suzuki 
in Concert แผ่นนี้นักเล่นยุค 80 ต้องมีติด
ห้อง ดนตรีบิก แบนด์ สวิง เสียงกว้างใหญ่
ดี รายละเอียดอาจจะไม่ได้ทะลักทลายออกมา
เหมือนฟังระบบที่ราคาแพงกว่าเป็นสิบๆเท่า 
แต่ก็ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่มีการ 
พุ่งปรี๊ดกัดหูแต่ประการใด ขนาดวงกว้าง แผ่
ออกไปอย่างน่าพอใจมาก เสียงกระทืบเท้า
ให้จังหวะตอนต้นเพลง ชัดเจนมากกว่าปกติ
หน่อย ทุ้มยังเป็นจุดเด่น อิ่ม และหนาแน่น 
เสียงเครื่องเป่า คลาลิเน็ทเป็นธรรมชาติฟัง
สบาย การวางรูปวงดีมากทั้งด้านกว้างและลึก
ที่ไล่เรียงระดับชั้นออกมาได้ดีมาก

เสียงเปียนโนจากเพลง The Way We 
Were เพลงแรกจากแผ่น Girl Talk ของ 
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TestReports

40 ผ่ำนไป จำกเครือ่ง 3020 ตวัแรกท่ีออก
มำเพือ่เป็นบรรทดัฐำนของเครือ่งเสยีงใน

ระดบัรำคำนีอ้อกสูจ่ตลำด ในวนันี ้D 3020 ที่
เม่ือครัง้ออกมำเมือ่ปลำยปี 2013 ออกแบบมำ
เพื่อตอบรับต่อกำรเล่นดนตรีจำกคอมพิวเตอร์  
ก็ถึงครำวที่จะมีกำรปรับปรุงเพิ่มเติมอีกครั้ง

D 3020 เวอร์ชนัแรก นัน้มรีปูร่ำงทีก่ะทดัรดั                                                        
สำมำรถเลอืกว่ำจะวำงได้ทัง้แนวนอนและแนว
ตั้ง กำรต่อเชื่อมนั้นก็เน้นไปทำง Digital เป็น
หลัก ไม่ว่ำจะเป็นช่อง Asynchronus USB, 
Toslink, Coaxial และกำรต่อไร้สำยผ่ำน 
Bluetooth ซึ่งมันเป็นเครื่องที่ออกแบบมำให้ 
สำมำรถใช้งำนได้สนกุและดเียีย่มส�ำหรบันกัฟัง
เพลงที่มีงบประมำณจ�ำกัด 

ส�ำหรับ Version 2.0 น้ี ก็เหมือนกับรุ่น
แรกในทำงด้ำนนอก ทั้งรูปร่ำงหน้ำตำ ขนำด

และน�้ำหนัก แต่ภำยในนั้นได้รับกำรปรับแต่ง
มำหลำยจุด ก�ำลังขับยังคงเป็นที่ 30 วัตต์ต่อ
ข้ำงเท่ำกันทั้ง 8 และ 4 โอห์ม ท�ำงำนในแบบ 
Class-D ที่ผนวกเอำระบบ Power Drive และ 
Soft Clipping ของ NAD มำใช้เพือ่ให้ขบัล�ำโพง                                                              
ได้หลำกหลำยในควำมเพี้ยนที่ต�่ำ นอกจำกนั้น
แล้ว กำรท�ำงำนในแบบนี้ก็ท�ำให้ตัวเครื่องมี
ควำมร้อนต�่ำมำก ไม่จ�ำเป็นต้องมีช่องระบำย
อำกำศ ท�ำให้ตัวเครื่องที่ขนำดที่กะทัดรัด    
และกินไฟต�่ำมำก ในระดับสแตนด์บำยนั้นใช้ 
พลังงำนแค่ 0.5 วัตต์ ซึ่งตัวเครื่องจะปดเอง
เมื่อไม่มีสัญญำนเข้ำมำเกิน 30 นำที

อนิพทุนัน้ในเวอร์ชนั 2 ม ีCoaxial, Optical                                                          
มำให้ มีช่องสัญญำณไร้สำยคือ Bluetooth 
AptX แต่ได้ตัดช่องUSB ออกไป ท�ำให้ไม่
สำมำรถต่อใช้งำนกับคอมพิวเตอร์ทำงช่อง      

ยูเอสบีได้ โดยทำง NAD ชดเชยกำรหำย
ไปของช่องนี้ด้วยกำรเพิ่มช่อง Phono MM 
ส�ำหรับต่อกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงมำให้แทน 
ตรงนีถ้อืเป็นควำมกล้ำ เพรำะตลำดแผ่นเสยีง
ก�ำลังโตวันโตคนื แม้จะดแูปลกส�ำหรบัเครือ่งที่
ออกแบบมำเหมือนเครื่อง Desktop ก็ตำมที

กำรเลือกช่องสัญญำณต่ำงๆท�ำได้จำก
ปุมสัมผัสด้ำนหน้ำ เป็นวิธีกดซ�้ำให้เปล่ียนไป
เรื่อยๆ ด้วยกำรแสดงผลที่อ่ำนง่ำย สว่ำงพอ
เพียง อำจจะงงๆกดไม่โดนหรือไม่ไปในตอน
แรกๆ แต่หลังจำกที่คุ้นเคยรู้จังหวะกันดีแล้ว
ก็เป็นเรื่องหมูๆที่จะท�ำ โดยหำกใครไม่สะดวก
ก็เลือกกดผ่ำนทำงรีโมทขนำดกะทัดรัดที่ให้มำ
ก็ได้ ซึ่งที่รีโมทนี้นอกจำกจะเลือกอินพุทหรือ
หรีเ่ร่งเสยีงแล้ว ยงัสำมำรถเลอืกทีจ่ะบสูท์เสยีง
ทุ้มได้จำกปุม Bass ซึ่งจะยกเสียงทุ้มขึ้นมำ 6 

N A D  D  3 0 2 0  V 2
จาก Hi-Fi News/May 2018 โดย Paul Miller

 ■ แปลโดย อธิวัฒน
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ดีบี ส�ำหรับกำรเพิ่มทุ้มให้กับล�ำโพงขนำดเล็ก
ตัวเครื่องนั้นออกแบบมำให้วำงได้ทั้งแนว

ตั้งและแนวนอน แต่น่ำเสียดำยอย่ำงที่กำร
แสดงผลต่ำงๆนั้นจะท�ำในแนวต้ังเท่ำนั้น ซึ่ง
หำกวำงนอนก็จะดูล�ำบำกนิดนึง กำรเร่งโวลูม
ที่ด้ำนหน้ำนั้นดูจะง่ำยกว่ำรุ่นเก่ำ ควำมหนืด
ของลูกบิดออกมำก�ำลังดี ลูกบิดก็เปลี่ยนใหม่
ไม่ได้ใช้แบบหุ้มยำงแบบเก่ำแล้ว โดยกำรเร่ง
โวลมูนัน้พบว่ำเมือ่ทดสอบกบัล�ำโพงรำคำ 500 
ปอนด์ อย่ำง Monitor Audio Silver 2 นั้นก็
พบว่ำต้องเร่งโวลมูไปเกนิครึง่อยูเ่หมอืนกนัถงึ
จะได้ยินระดับเสียงที่พอใจ

ด้วยขนำดแค่นี้ ไม่แปลกท่ีด้ำนหลังจะต่อ
เชื่อมยำกสักหน่อย เพรำะอินพุท/เอำท์พุท  
อยู่เบียดกันไปหน่อย แต่ข้ัวล�ำโพงก็ต่อได้ง่ำย
และสะดวกดี เพียงแต่ว่ำรูมันจะตื้นไปหน่อย 
เพรำะบำนำน่ำที่ใช้มันจะเสียบได้ไม่สุดเท่ำไหร่ 
ส่วนทำงด้ำนหน้ำนั้นมีรูแจ็ค 3.5 มิลลิเมตร 
เอำไว้ต่อหูฟังได้ มีช่อง Sub-Woofer ไว้ต่อ
เล่นกับสับได้ด้วย

หนักแน่นทรงพลัง

แม้กำรออกแบบของแอมป์คลำสส์-ดี ตัว
นี้จะต่ำงกับต้นต�ำรับเมื่อยุค 70 อยู่อย่ำงมำก 
แต่ในเรื่องจิตวิญญำณแห่งดนตรีและน�้ำเสียง
ทีไ่ด้ยนินัน้ กย็งัคงถ่ำยทอดควำมคลำสสคิจำก
ต้นแบบอยู่ได้ มันให้เสียงที่มีชีวิตชีวำ สดชื่น 
กระฉับกระเฉง และมีควำมสำมำรถในกำรจับ
ล�ำโพงอะไรก็ตำมที่เอำมำต่อด้วย จนน่ำแปลก
ใจในขนำดที่เล็กกะทัดรัดของมัน โดยให้เสียง
ย่ำนเสียงกลำงที่มีชีวิตชีวำ เสียงทุ้มที่นุ่มนวล 
เสียงแหลมที่มีรำยละเอียดพลิ้ว เคลียร์ และ 
เวทีเสียงที่กว้ำงและลึก 

ในกำรฟังแบบต่อจำกช่องอะนำล็อก Aux 
ต่อจำกเครื่อง Qobuz Sublime+ สตรีมเพลง
ของ David Byrne American Utopia ในแบบ 
24/96 เสียงจำก D 3020 V2 แสดงให้เห็นถึง                                     
กำรสร้ำงเสยีงเพลงทีน่่ำประทบัใจกบัเสยีงร้อง
ที่ทรงพลัง มีน�้ำหนักและวำงต�ำแหน่งแม่นย�ำ
สวยงำมอยูบ่นเวทเีสยีงทีแ่ผ่กว้ำงขวำง รองรบั
ไปด้วยเครื่องดนตรีต่ำงๆที่วำงกระจำยไปทั่ว
อำณำบริเวณของล�ำโพง

“Everybody’s Coming to My House” ตำม
ต่อมำ ไลน์เบสส์แม้จะไม่ลกึสดุๆ แต่กก็ระชบั 
และต่อเนื่องไปกับดนตรีได้เป็นอย่ำงดี ท�ำให้ 
เสยีงจำก D 3020 V2 นัน้มสีปีดทีฉั่บไว รวดเรว็  

ก�ำลงัขบั 30 วตัต์ อำจจะดนู้อยไป แต่กส็ำมำรถ
จับล�ำโพงได้หลำกหลำยมำกกว่ำที่คิดมำก

ฟัง Tidal กันต่อจำก Oliver James เสียง
จำก D 3020 V2 นั้นสำมำรถควบคุมดนตรี
ออกมำได้ดีเลิศ เสียงร้องเดี่ยวในตอนท้ำย
เพลงนั้นเหมือนถูกถ่วงสมอให้นิ่งสนิทอยู่ตรง
กลำงเวทเีสยีง เป็นแทรค็ทีใ่ห้ควำมเป็นสำม-มติิ        
ได้อย่ำงดีเลิศจำก D 3020 V2 

สิ่งที่น่ำแปลกใจอย่ำงหนึ่งคือ เสียงจำก
อินพุทต่ำงๆนั้นไม่เหมือนกัน โดยเฉพำะจำก
ช่องดิจิทัล และอะนำล็อก จำกกำรต่อเครื่อง
เล่นซดี ีQuad Elite CD สองช่อง คอือะนำลอ็ก                                                            
และ Toslink นัน้พบว่ำ เสียงจำกสองช่องต่ำงกัน 
โดยช่องออ็พทคิลัจะออกมำสว่ำงสดใสมำกกว่ำ
ทำงช่อง Aux ที่ต่อแบบอะนำล็อก แต่ผลต่ำง
ก็ไม่ได้มำกมำยอะไรมำกจนเป็นนัยะส�ำคัญ
หรือมำท�ำลำยคุณภำพเสียงไป โดยส่วนตัวผม
เองผมว่ำผมชอบเสียงจำกทำงช่องอะนำล็อก                                                 
มำกกว่ำ

ส�ำหรับกำรฟังผ่ำนทำงบลูทูธ AptX นั้น 
ได้กลำยเป็นช่องทำงเดียวของกำรฟังไร้สำย
ไปแล้ว เพรำะ NAD ไม่รองรับกำรต่อแบบ Air 
Play อกีต่อไป โดยเสยีงของกำรต่อแบบบลทูธูนี้ 
ให้เสียงที่ใช้ได้ น่ำประทับใจทีเดียว แต่หำกฟัง
กนัอย่ำงเอำจรงิเอำจงัจะพบกว่ำเสยีงบลทูธูจะ
บำงและคมไปบ้ำงพอสมควร ตรงนี้พบได้เมื่อ
ฟังเปรียบเทียบแหล่งเดียวกันระหว่ำงกำรฟัง
แบบต่อสำยและไร้สำย

ข่ำวดีอีกอย่ำงคือ D 3020 V2 เครื่องนี้ มี
ภำคโฟโนมำให้ด้วย เป็นภำคโฟโนแบบ MM 
ซึง่เรำได้ลองต่อกับเครือ่งเล่นแผ่นเสียง Rega 
Planar 3 กับหัวเข็ม Rega Elys 2 แล้วก็พบ
ว่ำเสียงจำก D 3020 V2 นั้นสำมำรถถ่ำยทอด
บุคลิกเสียงจำกเทอร์นฯตัวนี้ได้เป็นอย่ำงดี  

เสยีงจำกแผ่น Massive Attack “Mezzanuine” 
เต็มไปด้วยพลังและสิ่งดีๆที่แผ่นไวนีลควรจะ  
ให้ได้ ส่งผลให้สเตรีโอ อิเมจ ที่ออกมำนั้น มี
ขนำดที่ใหญ่โตและไร้ซึ่งกำรบีบคั้น

เป็นเสียงที่ฟังแล้วสนุกด้วย จำก Paul           
Simon’s “You Can Call me Al” จำก ”Graceland”                                                     
เสยีงเรว็ กระชบั ได้อำรมณ์ ดงึควำมมส่ีวนร่วม                                                                                  
ในกำรฟังเพลง ดงึให้ผมลกุขึน้มำฟังอย่ำงจริงจงั
มำกกว่ำแค่จะปล่อยผ่ำนเป็นแค่แบ็คกรำวน์ด                                                                   
มิวสิค ไป 

เสียงรบกวนต�่ำมำกในระดับที่น่ำพอใจ
อย่ำงยิง่ส�ำหรบัภำคโฟโนในตวัเครือ่ง ในรำคำนี้ 
ไม่มฮีมัอย่ำงสิน้เชงิ แต่กำรเร่งเสยีงทำงช่องนี้
จะต้องเร่งมำกกว่ำทำงช่องอืน่ๆพอสมควร อนั
นี้เป็นเรื่องปกติ อย่ำงไรก็ตำมโดยรวมแล้วผม
มีควำมรู้สึกว่ำภำคโฟโนของ D 3020 V2 นั้น 
อำจจะเหมำะกับนักเล่นนักฟังที่ก�ำลังเริ่มต้น
เล่นแผ่นเสียงมำกกว่ำ นักเล่นที่หวังจริงจัง
อย่ำงมำกๆกบัภำคโฟโนในตวัของเครือ่งระดบั
รำคำนี้ ซึ่งใครที่จริงจังมำกๆก็อำจจะต้องหำ
โฟโนแยกชิ้นที่มีรำคำสูงกว่ำนี้มำเล่นนั่นเอง

สรุป

เป็นก้ำวแห่งควำมร่วมสมัยของอินติเกรต-
เตด แอมป์ NAD D 3020 V2 เป็นเคร่ืองท่ี
สมควรแก่กำรพิจำรณำอย่ำงแน่นอนในระดับ
รำคำนี้ มันเป็นเครื่องที่ออกแบบมำดี เสียง
ดี ให้เสียงที่ลืนไหลนุ่มนวลฟังสบำยในแบบที่
นักเล่นเครื่องเสียงระดับเริ่มต้นจะต้องหลงรัก 
บำงคนอำจจะคดิถงึช่องยเูอสบทีีห่ำยไป แต่กไ็ด้ 
ชดเชยมำทำงช่องอะนำล็อก และเสียงที่ได้รับ
กำรปรบัปรงุขึน้มำอกีระดบัจนท�ำให้ D 3020 V2 
กลำยเป็นแอมป์ระดบัเริม่ต้นทีค่ลำสสคิจรงิๆ 
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TestReports

กับการที่ เป ิดตัวมาตั้งแต ่ป ีค.ศ.2011 
มันอาจจะนานเกินไปแล้วส�าหรับเอ/วี                     

รีซีฟเวอร์ สักเครื่อง ที่จะยังคงโลดแล่นอยู่ใน
ตลาดได้ด้วยความชื่นชมในคุณภาพเสียงจาก
นิตยสารต่างๆได้ ซึ่งกับเครื่องอื่นๆมันอาจ
จะตกยุค ตกสมัยไปแล้ว แต่กับ NAD T 758 

V3 ไม่ใช่เช่นนั้นแน่นอน เนื่องเพราะจาก
การออกแบบโครงสร้างเครื่องในรูปแบบของ 
MDC: Modular Design Construction มัน
ช่วยให้เครือ่งสามารถปรบัเปลีย่นตวัเองให้เข้า
กับเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างเท่าทันอยู่ตลอด
เวลา ซึง่นัน้, ทางบรษิทัได้บอกว่ามนัจะไม่มวีนั

N A D  T  7 5 8  V 3
A / V  R e c e i v e r
จาก soundandvision โดย Mark Fleischmann/April 4, 2018

■■ แปลโดย พิพัฒน์

ล้าสมยัอย่างแน่นอน เนือ่งเพราะเราวางแผน
ให้มันสามารถมีวิวัฒนาการในตัวเองได้ตลอด
เวลานั่นเอง

ด้วยการผนวกชดุโมดลู VM130 ของระบบ
ภาพ และชุดโมดูล AM230 ของระบบเสียง 
ท�าให้เครื่องสามารถเปล่ียนผ่านจาก Version 
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จะดูยอดเยี่ยมกว่าเดิมแล้ว ยังให้การใช้งานที่
คล่องตัวกว่าด้วย และเพื่อรองรับการท�างาน
กบับอร์ดแบบใหม่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
ท�าให้ V3 ต้องยอมเสยีอนิพทุของพอร์ท HDMI 
ไปชดุหนึง่ เหลอืไว้เพยีงสามชดุ กบัเอาท์พทุอกี
หนึ่งชุดเท่านั้น รวมทั้งมีออดิโอ อินพุท แบบ
ดิจิทัลให้อีกสองชุด ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้ง 
Optical และ Coaxial อย่างไรก็ตาม, การมี 
HDMI Input ให้เพียงสามชุด แม้ดูว่ามันอาจ
จะมีข้อจ�ากัดในการใช้งานกับบรรดา Source 
อยูส่กัหน่อย แต่ดไูปกน่็าจะเพยีงพอส�าหรบัการ                                                       
ใช้ในซสิเตม็ทีป่ระกอบไปด้วย Set-Top TV Box,     
เครือ่งเล่นแผ่นบล-ูเรย์ และอาจจะเป็นอปุกรณ์ 
ส�าหรบั Streaming Video อาท ิApple TV อะไร
พวกนี้, หรืออาจจะเป็นพวก Game Console 
อีกสักเครื่องส�าหรับบางคน ซึ่งก็น่าจะดูเพียง
พอแล้ว และอย่างไรก็ตาม, ศูนย์กลางของ
การเล่นแบบสตรีมมิงของคุณทุกวันนี้ อาจ        
จะอยู่ที่เครื่องเล่นเกม หรือเครื่องเล่นบลู-เรย์  
หรืออยู่ที่ทีวีก็ได้ ซึ่งมันท�าให้ดูเป็นเครื่องที่
ร่วมสมัยกว่าครั้งที่ยังเป็น V2

และท่ีดูเข้ากับยุคสมัยอย่างเห็นได้ชัดก็
คือ สามารถรับฟังวิทยุอินเตอร์เน็ทผ่านทาง 
TuneIn ที่มีอยู่ใน BluOS พร้อมสรรพ ท�าให้  
NAD ไม่จ�าเป็นต้องใส่ภาครับ FM Tuner เข้า
มาในเครื่องรุ่นใหม่นี้ ท�าให้ขณะที่ดูเหมือนว่า
คุณจะสามารถรับฟังจากคล่ืนสถานีท้องถ่ิน
ได้น้อยลง คุณกลับสามารถเลือกฟังจากสถานี
กระจายเสียงต่างๆจากทั่วโลกได้เพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งจะว่าไปมันก็ดูคุ้มอยู่เหมือนกัน

เครื่องระดับ High End
ที่ใครก็สามารถเปนเจ้าของได้

อาจจะมีผู้อ่านบางคนที่ไม่คุ้นกับชื่อ NAD 
น้ี, คือบริษัทสัญชาติบริติชที่เวลานี้มาอยู่ใน
มือของชาวแคนาเดียน ซึ่งเริ่มมีชื่อเสียงจาก
อินติเกรตเตด แอมป์ Model 3020 ปัจจุบัน
เป็นส่วนหนึง่ของ Lenbrook Group ทีม่ลี�าโพง 
PSB และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสตรีมมิง ออดิโอ 
อย่าง Bluesound โดยมีสินค้าคุณภาพครบ
ท้ังกลุ่มสเตรีโอ 2-แชนเนล และเซอร์ราวน์ด 
ซาวน์ด แบบมัลติ-แชนเนล ซึ่งสินค้าในกลุ่ม
เซอร์ราวน์ด ซาวน์ด ที่มีชื่อเสียงก่อนหน้าที่จะ
พัฒนามาเป็น Version 3 ของเอ/วี รีซีฟเวอร์ 
Model T 758 ก็มีอย่าง Model T 777 ซึ่ง
เป็นแบบ 7-แชนเนล NAD นั้น ได้ชื่อว่าเป็น 

ผูผ้ลติสนิค้าคณุภาพสงูไฮ-เอน็ด์ ทีเ่ป็นมติรกบั
ผู้มีรายได้ออกจะย�่าแย่อยู่สักหน่อย

(หากว่ากันตามประสาบ้านเราในต้นฉบับ
เขาก็คงพูดไว้ประมาณว่า-เป็นสินค้าส�าหรับ
ผู้มีรสนิยมสูงแต่รายได้ต�่า, อะไรท�านองนั้น
แหละครับ)

NAD T 758 V3 เป็นเครื่องที่มีหน้าตา
เรียบง่ายแบบคลาสสิค แผงหน้าปัดมีปุ่มปรับ
อะไรให้น้อยมาก ประกอบไปด้วยลกูบดิควบคมุ
ความดังเสียง กับแป้นเนวิเกเตอร์ส่ี-ทิศทาง
กับปุ่มเลือกเมนู รวมทั้งยังมีเพียงปุ่มเลือก 
Source และเลือกฟังเท่านั้น ซึ่งแลดูเป็น
ระเบียบเรียบร้อยดี อย่างไรก็ตาม, NAD ได้ 
บรรจุฟังค์ชันการท�างานต่างๆเอาไว้ให้ใช้งาน
ได้อย่างสะดวก ทั้งผ่านทางรีโมท คอนโทรล 
และแอพพลิเคชันแบบใหม่ โดยรีโมทนั้นมีให้ 
สองชิน้ ชิน้เล็กส�าหรบัใช้ควบคมุการท�างานใน
โซนที่สอง

ก�าลังขับในตัวนั้นหากท�างานในแบบ 2-
แชนเนล มีก�าลังขับแชนเนลละ 110 วัตต์ 
หากท�างานในแบบมลัต-ิแชนเนล ซึง่มทีัง้หมด 
7-แชนเนล จะมีก�าลังขับแชนเนลละ 60 วัตต์ 
ซึ่ง NAD เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเพียงไม่ก่ีรายท่ี
ระบุคุณสมบัติของก�าลังขับของแต่ละแชนเนล 
ในแต่ละรูปแบบการท�างานเอาไว้อย่างชัดเจน 
ซึง่ก�าลังขบัแต่ละแชนเนลนัน้ดเูพยีงพอส�าหรบั
การท�างานรองรับระบบ 5.1.2 ในแบบ Dolby 
Atmos หรือจะต่อใช้งานในระบบ 7.1 ก็ใช้การ
ได้ หรือหากจะเพิ่มล�าโพงหลังด้านบนอีกคู่ใน
ระบบ 5.1.4 ก็เพยีงเพิม่แอมป์ 2-แชนเนล เข้า
มาในระบบอีกเครื่อง หรือจะเล่นให้เต็มระบบ
ด้วยการเพิ่มล�าโพงเซอร์ราวน์ดหลังอีกคู่เป็น
ระบบ 7.1.4 ก็เพียงเพิ่มแอมป์ 2-แชนเนล 
เข้ามาอกีหนึง่ตวัเท่านัน้ และแม้ว่าเวลานีย้งัไม่
สามารถเล่น DTS:X ได้ แต่ในอนาคตอันใกล้ 
เชือ่ว่าสามารถอพัเกรดได้อย่างแน่นอน เพราะ
ผูผ้ลติได้วางแผนเตรยีมการณ์เอาไว้พร้อมแล้ว

ส�าหรับโมดูล VM130/AM230 ก็พร้อม
รองรับระบบภาพและเสียงดังที่ ได ้กล่าวไว ้                                         
ข้างต้นแล้ว รวมทั้งยังมีพอร์ท USB ให้ถึง
สี่ชุด รวมทั้งยังมีเสาอากาศส�าหรับรองรับ
การท�างานแบบสตรีมมิงผ่านทางเครือข่าย
ไว-ไฟและบลูทูธ รวมทั้งยังมีช่องเสียบส�าหรับ
ไมโครโฟนเพื่อการเซ็ทอัพผ่านระบบ Dirac 
Room Correction ด้วย

การท�างานรองรับระบบ Ultra HD เป็น

ภาพรวม

โดดเดน:

โครงสรางแบบโมดูลชวย
อัพเกรดเครื่องได

Dirac ระบบชวยแกไขสภาพหอง
เลนแบบสตรีมมิงไดผาน 

BluOS
รองรับ Dolby Atmos 7.1.4 

ดวยการเพิ่มแอมป

ดูดอย:

ม ีHDMI Input ใหเพียงสามชดุ
(ยัง) ไมรองรับ DTS:X
การใชงาน Dirac ออกจะ 

ซับซอนกวาระบบ Auto Room 
EQ สวนใหญ

โดยรวม:

กลยทุธในการออกแบบของ 
NAD ทีม่โีครงสรางแบบ MDC 
ทาํใหเครือ่งทีเ่ปนพฒันาการลาสดุ
อยาง V3 สามารถอพัเกรดไปได
ไมสิน้สดุ อกีทัง้ยงัโดดเดนดวย
การใชเทคโนโลยเีขามาชวยในการ
แกไขความบกพรองของสภาพหอง 
รวมทัง้การสตรมีมงิเสยีงเพลง
อยางทรงประสทิธภิาพทีไ่มกระทบ
ความยอดเยีย่มของนํา้เสยีงแมแต
นอย ทัง้หมดคอืความนาชืม่ชม
ของเอ/ว ีรซีฟีเวอร เครือ่งนี้

2 มาเป็น V3 ได้อย่างสะดวก ซ่ึงสามารถ
รองรบัการท�างานของ Ultra HD Video, Dolby 
Atmos, USB รวมทั้งยังให้เสียบเสาอากาศ
เพื่อรองรับการเล่นในแบบไร้สายได้โดยผ่าน
ทางเครือข่าย Wi-Fi และระบบ Bluetooth 
ซึ่งทั้งหมดสามารถควบคุมการท�างานได้อย่าง
สะดวกผ่าน BluOS Application ของ NAD 
เอง รวมทั้งยังมีคุณสมบัติให้เล ่นในแบบ  
Multi-room ได้อีกด้วย นอกจากนี้ V3 ยังได้ 
เปลี่ยนระบบแก้ไขความบกพร่องของห้อง ท่ี
จากแต่เดิมใช้ Audyssey Room Correction 
มาเป็นแบบ Dirac Live ทีม่ผีูผ้ลติน้อยรายนกั
จะใช้ระบบอันล่าสุดและทันสมัยนี้ ซึ่งนอกจาก

31

30 Test Reports NAD T 758 V3.indd   31 7/19/2561 BE   10:26



แบบสงูสดุในอตัรา 60fps กบัการสุม่สญัญาณสี
ในแบบ 4:4:4 ซึ่งนั้นหมายถึงว่าในการท�างาน
แล้วไม่มีการบีบอัดสัญญาณสีแต่อย่างใด ส่วน
การท�างานของระบบ High Dynamic Range 
เป็นแบบ HDR10 ไม่ได้เป็นแบบ Dolby Vision               
โดยผู้ผลิตบอกว่า ARM Processor ที่ใช้ใน
เครื่องนั้นส�าหรับการท�างานของผลิตภัณฑ์ 
Bluesound ที่มีระบบการท�างานแบบ BluOS 
High Res Network Streaming ทีม่คีณุสมบตัิ
ในการประมวลผลสัญญาณได้อย่างกว้างขวาง 
และครอบคลมุการท�างานของผลติภณัฑ์ต่างๆ
ในเครือข่าย BluOS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้ยงัสามารถอพัเกรดคณุสมบตัหิลกัต่างๆ
ในอนาคตได้อย่างสะดวกอีกด้วย รวมทั้งยัง
ได้ผนวกระบบ HDCP 2.2 Copy Protection 
ขณะท�างานกับซอร์ซที่เป็น UHD อีกด้วย

การใช้งาน Dirac

แต่เรือ่งทีย่ิง่ใหญ่และน่าสนใจยิง่ในการนีก้็
คือ การเพิ่มเข้ามาของระบบ Direc ซึ่งก�าเนิด
จากบริษัทสวีเดนที่มีประสบการณ์ด้านน้ีมา 
15 ปี ที่ได้คิดค้นระบบขึ้นมาแก้ไขสภาพห้อง             
ส�าหรับระบบโฮม เธียเตอร์ ระดับไฮ-เอ็นด์                                
ที่รวมถึงการประมวลผลสัญญาณส�าหรับ
การน�าไปใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างมือถือ 
และระบบเสียงในรถยนต์ด้วย อย่างไรก็ตาม, 
NAD มิได้น�าระบบ Direc Live มาใช้โดยตรง 
แต่ยังได้พัฒนามันให้โดดเด่นข้ึนไปอีก โดย 
Paul Barton ได้ออกแบบให้มันท�างานร่วม
กับล�าโพง PSB เพื่อออกแบบไมโครโฟนที่ใช้ 
ในการปรับแต่งเสียงที่รับรู้เสียงได้ในระดับ 
‘Room-Feel’ ด้วยจุดมุ่งหมายให้มันสามารถ
สมัผสัรบัรูไ้ด้เสมอด้วยการรบัรูเ้สยีงของมนษุย์
อย่างแท้จริง

นอกจากนีเ้ขายงัมคี�าแนะน�าอนัทรงคณุค่า
ที่ช่วยให้การท�างานของ Dirac Live สามารถ
ท�างานตอบสนองได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น ทั้ง
ในแง่ของเวลาเดินทางของเสียง รวมทั้งท่ี
เกี่ยวกับเฟสสัญญาณด้วย ซ่ึงมักจะมีข้อจ�ากัด
ในการปรับแต่งการตอบสนองความถี่ในเชิง
การอคีวอไลเซชนัทีค่วามถีต่�า่กว่า 500 เฮทิซ์ลง
ไป เพราะเป็นช่วงของย่านความถีต่�า่ทีส่ามารถ
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของ
เสียงในห้องส่วนใหญ่ ซ่ึงนักเล่นเคร่ืองเสียง
ส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงการใช้อีเล็คทรอนิคส์
เข้ามาแก้ใขบุคลิกของเสียงในย่านความถี่

กลาง และชอบที่จะใช้พวกวัสดุปรับแต่งเสียง
จ�าพวก Acoustic Treatment มากกว่า ใน
ขณะที่มีบ้างที่แนะน�าให้ท�าทั้งสองอย่างควบคู่
กันไป และหากคุณต้องการการแก้ไขปัญหา
ด้านการตอบสนองความถ่ีภายในห้องอย่าง
เต็มรูปแบบ ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลด
ซอฟท์แวร์มาตรฐานของ Dirac ได้ ในราคา
พิเศษ US$99.-

เอ/วี รีซีฟเวอร์ ส่วนใหญ่มักจะมีทั้งระบบ
เซ็ทอัพแบบอัตโนมัติ และระบบแก้ไขสภาพ
ห้องให้มาพร้อมกัน แต่กับ Dirac แล้วมัน
มีการท�างานที่แตกต่างออกไป แล้วลืมการ
ตั้งค่าแบบเดิมๆ อาทิ การตั้งค่าล�าโพง ใน
ระบบแก้ไขสภาพห้องที่เคยคุ้นไปซะ เพราะ
เอ/วี รีซีฟเวอร์ ตัวนี้ต้องการให้คุณระบุบุคลิก
ของล�าโพงอย่างถูกต้องในเมนู Speaker 
Configuration รวมทั้งยังให้ระบุแอมป์ที่จะใช้ 
กับล�าโพงต่างๆอย่างถูกต้องด้วย โดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีเพิ่มแอมป์เข้ามาในระบบ เพื่อการ
ท�างานกับล�าโพงเซอร์ราวน์ดทั้งหลาย ไม่ว่า
จะเป็นเซอร์ราวน์ดหลัง หรือเซอร์ราวน์ดตัว
บน เพราะมิฉะนั้นแล้วระบบ Dirac อาจจะไม่
ได้ยินเสียงของล�าโพงนั้นๆด้วย และนั่นจะน�า
ไปสู่การปรับแต่งต่างๆที่ผิดพลาด ซึ่งมันเคย
เกิดขึ้นกับผมมาแล้วเมื่อแรกๆที่ได้น�าเครื่อง
นี้มาใช้ กระทั่งได้รับความช่วยเหลือนิดหน่อย
จากทีม NAD ปัญหาจึงลุล่วงไปได้

อย่างไรกต็าม, แม้จะไม่มปัีญหาทีว่่าข้างต้น                                                    
การตัง้ค่าการท�างานของ Dirac กไ็ม่ได้ยุง่ยาก
หรือซับซ้อนไปกว่าเอ/วี รีซีฟเวอร์ ส่วนใหญ่
แต่อย่างใด เพราะใช้การเชื่อมต่ออุปกรณ์
ต่างๆเข้ากันทั้งระบบแบบเดียวกัน รวมทั้ง
ยังสามารถเซ็ทอัพผ่านทาง Notebook หรือ 
PC ได้อย่างปลอดภัย เพราะระบบได้มีการ
ป้องกันการเข้ามารบกวนจากภายนอก หรือ
จากผู ้ไม่ประสงค์ดีได ้อยู ่แล้ว แต่หากคุณ
ใช้ Mac คุณต้องไปตั้งค่า Sound Settings 
ท่ี USB Microphone ทั้งนี้ตัวเอ/วี รีซีฟเวอร์ 
และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเซ็ทอัพจะต้องอยู่
ใน LAN หรือเครือข่ายเดียวกัน

เม่ือการตั้งค่าต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ผมก็ใช้ซอฟท์แวร์ในคอมพิวเตอร์จัดการกับ
ต�าแหน่ง ณ จุดต่างๆ โดยที่ผมได้เชื่อมต่อใน
ระบบ 5.1.4 จึงวัดค่าของเสียงที่ล�าโพงต่างๆ
ทั้ง 9 ต�าแหน่ง ด้วยการใช้ Room Feel ที่
เป็นสิทธิบัตรของ NAD เข้ามาช่วยในการ

จัดการ เพือ่ส่งการตัง้ค่าทีถู่กต้องและเหมาะสม
กับสภาพห้องไปยังเอ/วี รีซีฟเวอร์ ซึ่งขั้นตอน
การท�างานต่างๆนั้นคุณสามารถเข้าไปดูวิดีโอ
อธิบายขั้นตอนการท�างานแบบทีละขั้น หรือ 
Step-by-Step ได้อย่างสะดวก เพราะ NAD 
ได้อธิบายขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆ ใน Dirac 
App เอาไว้อย่างชัดเจน

กล่าวได้ว่า Dirac เปรียบได้กับเครื่องมือ
อันสุดยอดของนักเล่นเครื่องเสียงที่ใส่ใจใน
ทุกรายละเอียดอย่างแท้จริง เพราะนอกจาก
มนัจะสามารถบอกได้ว่าสภาพห้องของคณุเป็น
อย่างไรแล้ว มนัยงับอกด้วยว่าจะแก้ไขอย่างไร
เพื่อให้ได้คุณลักษณะเสียงที่ดีที่สุดในห้องของ
คุณ ซึ่งผลที่ได้นั้นต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมาก 

ส�าหรับอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการลอง
เล่นกับเอ/วี รีซีฟเวอร์ เครื่องนี้ ประกอบไป
ด้วยล�าโพง Paradigm Reference Studio 
20 V4, ล�าโพง Klipsch RP-140SA สองชุด, 
สบั-วฟูเฟอร์ Paradigm Seismic 110, เคร่ือง
เล่น Oppo BDP-83 Universal Disc Player, 
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Micro-Seiki BL-51 
ประกอบเข้าหัวเข็ม Shure M97xE แลเครื่อง
โฟโน ปรีแอมป์ Denon PRA-S10 โดยในส่วน
ของภาพยนตร์เรือ่งต่างๆทีล่องเล่นด้วยน้ันมา
จากแผ่นบลู-เรย์

ทั้งกระชับและฉับไว

ในช่วงแรกๆที่ผมเริ่มฟังเอ/วี รีซีฟเวอร์ 
เครื่องนี้ และเป็นก่อนที่จะใช้ระบบแก้ไขสภาพ
ห้อง พบว่ามนัเป็นเครือ่งให้การตอบสนองด้วย                
น�า้เสยีงออกมามคีวามเป็นธรรมชาตสิงูมาก ไร้ 
การแต้มแต่งต่างๆลงในน�้าเสียงอย่างสิ้นเชิง 
ซึง่นัน้นบัว่า NAD ท�าออกมาได้ยอดเยีย่มมาก 
และเมื่อเข้าสู่กระบวนการใช้งานผ่าน Dirac 
มันดูเหมือนจะมีความแตกต่างในทางที่ดีขึ้น
ไปอีกอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในแง่การ
ตอบสนองต่อย่านความถี่ต�่าๆ มันสามารถ
ขจดั Standing Wave ทีเ่กดิขึน้ในห้องได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และมจีงัหวะจะโคนของน�า้เสยีงท่ี
กระชับ ฉับไวขึ้น เสียงกลางยังคงท�างานออก
มาได้เป็นอย่างดี ความสมดุลเสียงที่เกิดข้ึน
ภายในห้องกใ็ห้ออกมาได้อย่างน่าฟัง หากไม่มี
อะไรผดิพลาดเกีย่วกบับคุลกิของล�าโพงทีใ่ช้แล้ว
ล่ะก้อ ทุกอย่างจะสามารถให้ออกมาได้อย่าง                                            
ยอดเยีย่มแม้รายละเอยีดเลก็ๆน้อยๆอเิมจทีใ่ห้ 
ออกมาก็ดีขึ้น จะว่าไปแล้ว, มันสามารถแก้ไข
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ภาพรวมด้านจังหวะจะโคนของเสียงได้เป็น
อย่างดี มีความกระชับฉับไวให้รับรู้ได้ ตั้งแต่
ย่านความถี่สูงลงมายังย่านความถี่ต�่านั่นเลย

กบัภาพยนตร์เรือ่ง King Arthur: Legends 
of the Sword ผลงานของ Guy Ritchie ที่เข้า
รหัสบันทึกเสียงแบบ Dolby Atmos ได้แสดง
ให้เหน็ถงึความยอดเยีย่มของเสยีงจาก Height 
Speaker ได้เป็นอย่างด ีและถงึแม้จะใช้ล�าโพง 
Atmos Speaker เพียงคู ่เดียวส�าหรับการ
ท�างานกับเครื่องที่เป็นแบบ 7-แชนเนล มันก็
ยังสามารถให้สนามเสียงออกมาได้อย่างโอ่อ่า 
รับรู ้ได้ถึงมวลอากาศอันยิ่งใหญ่ โดยท่ีไม่ได้ 
รู้สึกว่าเป็นเสียงที่มาจากล�าโพงชุดหน้าเพียง
อย่างเดียวแต่อย่างใด และกับ ‘ความสมดุล
เสียง’ ที่ว่านั้น มันหาได้ไปบดบังรายละเอียด
เล็กๆน้อยๆที่มีแต่อย่างใด แต่ละตัวโน้ตจาก
เครื่องดนตรีต่างๆสามารถผสมผสานกันได้ 
อย่างลงตัว แม้จะเป็นเสียงจากเครื่องดนตรีที่
มีความแตกต่างกันอย่างมาก เช่น เสียงของ
ทรอมโบนกบัเชลโล มนักย็งัสามารถหลอมรวม
กันออกมาเป็นเสียงเบสส์อย่างน่าฟัง

The Zookeeper’s Wife ผลงานการก�ากับ
ของ Niki Caro บันทึกเสียงด้วยระบบ DTS-
HD Master Audio ทีถ่่ายทอดจากเรือ่งจรงิของ
เจ้าหน้าทีส่วนสตัว์ผูค้อยช่วยเหลอืผูล้ีภ้ยัชาวยวิ
จากกรุงวอร์ซอว์ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
เสยีงของระเบดิทีฝ่่ายนาซทีิ้งลงมาท�าลายล้าง
สวนสัตว์นั้น ให้ออกมาได้อย่างน่าฟัง มีพลัง
และเป่ียมไปด้วยความหนกัแน่น ซาวน์ดแทรค็ 
อยู่ในโทนอบอุ่น น่าฟัง นุ่มนวล และมีความ
สดใสพอประมาณ ขณะทีเ่สยีงพดูคยุสนทนาก็
มีความชัดเจนและสมจริงสูง

สุดท้ายกับเรื่อง Game of Thrones 
ฤดูกาลที่ 7 ตอนที่ 1-3 ซ่ึงแสดงให้เห็นได้ชัด                          
อย่างยิง่ถงึความยอดเยีย่มของ Dolby Atmos 
ฉากที่ White Walkers ลุกขึ้นมาจากม่าน
หมอกใน Dragonstone นั้น บรรยากาศ
เสียงอันโหมประโคมจากช้ินเคร่ืองดนตรีท้ัง
มวลในวงออร์เคสตรา ผสมผสานออกมา
ได้อย่างยิ่งใหญ่ผ่านล�าโพงที่ยิงเสียงขึ้นด้าน
บนของ Klipsch ขณะท่ีการปะทะกันระหว่าง
เรือเดินสมุทรสองล�าใน Stromborn เสียงปืน
จากสองฝ่ายทีย่งิใส่กนัอย่างอตุลดุนัน้ ทัง้เสยีง
หลกัและบรรยากาศเสยีงโดยรวมมนัให้ออกมา
ได้อย่างสมจรงิมาก สมจรงิจนท�าให้ผมแทบจะ
ลุกขึ้นวิ่งหนีออกมาจากห้องนั่นเทียว และจาก

ฉากนี้เองที่เป็นส่ิงยืนยันความยอดเยี่ยมของ
ระบบ Dirac อย่างเห็นได้ชดั เพราะมนัสามารถ
แยกแยะเสียงความสับสนอลหม่าน และความ
วุ่นวายจากเสียงต่างๆออกมาได้อย่างกระจ่าง
ชัด เสียงการเคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆเป็น
ไปอย่างรวดเร็ว สมจริง และครอบคลุมพื้นที่
อย่างทั่วถึง

ความสุขที่ทบเท่าทวีคูณ

จากนั้นผมได ้หันมาลองฟังเสียงจาก
แผ่นบ้าง ซึ่งเป็นอัลบัม Kullervo งานของ 
Jean Sibelius บรรเลงโดยวง Minnesota 
Orchestra ภายใต้การน�าของ Osmo Vanska 
ร่วมกับกลุ่มนักร้องเสียงประสานชาย คณะ 
YL Male Voice Choir ซึ่งเป็นอัลบัมแบบ 
Multi-Channel SACD ที่ยอดเยี่ยมมากของ
ค่ายบันทึกเสียง Bis แห่งสวีเดน (ส�าหรับผม
แล้ว อัลบัม Beethoven Cycle ของ Vanska 
น้ัน คือนับเป็นงานบันทึกเสียงระดับไฮ-เรส
ท่ียอดเยี่ยมมากในเวอร์ชันเสียงเซอร์ราวน์ด) 
มันให้สนามเสียงที่เป ิดโปร่งมาก เครื่อง
ให้การท�างานกับสัญญาณ Multi-Channel 
PCM ที่มาจากเครื่องเล่นแผ่น แล้วปรับแต่ง
ให้เป็นดอลบ ีเซอร์ราวน์ด ท�าให้สามารถสมัผสั
รายละเอียดเสียงประกอบที่เล็กๆน้อยๆได้ 
อย่างน่าฟัง แต่เมื่อลองปิดการใช้งานฟังค์ชัน
ดอลบี เซอร์ราวน์ด พบว่าน�้าเสียงจะมีความ
หยาบกร้านเล็กน้อย ขณะเดียวกันก็สัมผัสได้ 
ถึงสีสันในน�้าเสียงที่เพิ่มมากขึ้น ฟังดูสุ้มเสียง
คมชดัมากขึน้ รบัรูไ้ด้ถงึความมากขึน้ของเสยีง
โดยรวมแบบเกินเลย โดยเฉพาะกับเสียงเดี่ยว
แคลิเน็ตในมูฟเมนท์ที่สอง

กับแผ่นไวนีลชุด Crosswinds ซึ่งเป็น
อลับมัชดุทีส่องของ Billy Copham ทีด่เูหมอืน
เขาจะไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการกระหน�่า
หวดกลองคร้ังแล้วครั้งเล่า ตลอดทั้งอัลบัมที่
เป็นดนตรใีนแนว Jazz-Funk ซึง่ได้ท�างานร่วม
กับพี่น้อง Brecker และมือกีตาร์อย่าง John 
Abercrombie ผมได้ลองเปรียบเทียบการฟัง
ผ่านระบบแก้ไขสภาพห้องในโหมดสเตรโีอ กบั
การฟังแบบปิดการใช้งาน รวมทั้งฟังแบบใช้/
กบัไม่ใช้สบั-วฟูเฟอร์ด้วย ตัง้แต่แรกเริม่อลับมั
ในหน้าแรก กระทั่งหน้าสองนั่นแหละผมจึง
สมัผสัได้ว่าต�าแหน่งแห่งหนต่างๆบนเวทเีสยีง 
ให้โฟคัสที่ชัดเจนขึ้นเป็นพิเศษกับการท�างาน
ของระบบ Dirac

อีกครั้งกับการฟังแผ่นไวนีลอัลบัมชุด 
Regatta de Blanc ซึ่งเป็นอัลบัมชุดที่สอง 
(อีกแล้ว) ของ The Police วงร็อคจากอังกฤษ 
ที่บางคราวหยิบมาฟังแล้วผมอยากจะลุก
หนี จากการที่สัมผัสได้ถึงฝีไม้ลายมืออันสุด
แสนมหัศจรรย์ของ Stewart Cpoeland ใน
การบรรเลงกับอุปกรณ์คู่มือของเขา อันได้แก่
กลองชุด ที่ให้เสียงออกมากระชับฉับไว พร้อม
จังหวะจะโคนอันรวดเร็ว และโหมกระหน�่า
ออกมาอย่างไร้รูปแบบ และบางคราวก็บาดหู
อยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะกับปลายเสียงของฉาบ 
แต่เมื่อได้ฟังผ่านระบบแก้ไขสภาพห้องจาก
เครื่องแล้ว มันสามารถขจัดความหยาบกร้าน
ของเสียงในย่านความถ่ีสูงๆให้หมดไปได้เป็น
อย่างดี ขณะเดียวกันเสียงของกีตาร์ไฟฟ้าจาก
การรงัสรรค์ของ Andy Summer ทีฟั่งดสัูบสน
อลหม่าน รวมทั้งฟังเพี้ยนแปร่งในบางคราว 
ก็ได้ระบบ Dirac นี่ละ ที่ท�าให้สารพัดเสียงทุก
สิ่งทุกอย่างประดามีในอัลบัมนี้น่าฟังขึ้น

แอพ BluOS สามารถดาวน์โหลดมาได้ฟรี                                                  
และติดตั้งได้ง่าย รวมทั้งให้การใช้งานสะดวก 
ไม ่ยุ ่งยากเหมือนบางแอพที่แลดู วุ ่นวาย 
ซับซ้อน ขณะเดียวกันกับการติดตั้งผู้ให้บริการ
สตรีมมิงมาถึง 16 ราย (รวมทั้งมีบางราย
ที่ออกจะใหม่ส�าหรับผม อย่าง Calm Radio, 
Murfie และ WiMP) ในตัว ก็ดูจะเพียงพอ ซึ่ง
แม้จะไม่มี Pandora ให้มาด้วย แต่กับ Radio 
Paradise ที่ให้มามันก็พอเพียงส�าหรับผมแล้ว 
ซึ่งกับทั้งหมดที่มีมาให้ มันก็ดูจะผสมผสาน
ความต้องการฟังดนตรีในรูปแบบต่างๆ ที่
แตกต่างกันไปของคนเราได้เป็นอย่างดี การ
มี TuneIn ท�าให้รับรู้ได้ว่า NAD ก็เอาใจใส่ใน
รายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเรื่องเหล่านี้ด้วย
เช่นกัน

การออกแบบโครงสร้างหลักของเครื่อง
ด้วยหลักการ Modular Design Construction 
ของ NAD ท�าให้เครื่อง Model T 758 V3 มี
ความโดดเด่นที่สามารถพัฒนาตามเทคโนโลยี
ใหม่ๆของเซอร์ราวน์ด ฟอร์แม็ท ได้อย่าง
ไม่ส้ินสุด อีกทั้งการผนวกเข้ามาของระบบ
แก้ไขสภาพห้องอย่าง Dirac ที่สามารถให้การ
ท�างานได้อย่างยืดหยุ่น และลงตัวกับทุกสภาพ
ห้อง ท�าให้มันเป็นเอ/วี ร๊ซีฟเวอร์ ที่สามารถ
รังสรรค์เสียงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมในทุก
ห้องอย่างแท้จริง
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หินปนู หรอืทีบ่างคนเรยีกว่า หินน�า้ลาย 
เป็นการพัฒนามาจากคราบแบคทีเรีย 

พลคั (Plaque) หรอืเรยีกตามภาษาชาวบ้านว่า 
“ขีฟั้น” มลีกัษณะคล้ายฟิล์มใสๆ บางๆ เกาะตวั
อยู่บริเวณโคนฟันใกล้ขอบเหงือก อาจมีสีออก
เหลือง หรือเทาได้เล็กน้อย

คราบเหล่านีส้ามารถเกดิขึน้ได้แม้หลงัการ
แปรงฟันเพียง 2-3 นาที เป็นเมือกใสๆ ของ
น�้าลายมาเกาะที่ตัวฟัน

คราบหินปูนเกิดขึ้นได้อย่างไร?

หนิปนูเกดิจากการตกตะกอนของแคลเซยีม                                                                  
และฟอสเฟต ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีอยู่ในน�้าลาย 
ขณะที่เราก�าลังทานอาหาร โดยเฉพาะอาหาร                                                
ประเภทคาร์โบไฮเดรต ทีม่แีป้งและน�า้ตาล แล้ว
เราท�าความสะอาดฟันไม่เพียงพอ แบคทีเรีย                                                        
ที่อยู่ในปากของเรา ก็จะใช้น�้าตาลที่ติดอยู่ตาม
ซอกฟันของเราเป็นแหล่งพลังงาน เพื่อสร้าง
กรดและสารพิษ

หากปล่อยทิง้ไว้นานๆ แคลเซยีมในอาหาร
ก็จะเข้ามาเกาะรวมอยู่ด้วย จนท�าให้เกิดเป็น
คราบแข็งที่ติดแน่นมาก จนกลายเป็นหินปูน

Oral Care

ที่เราไม่สามารถแปรงฟันออกได้ด้วยตนเอง 
ในที่สุดก็ต้องให้ทันตแพทย์เป็นผู ้ขูดหินปูน
ออกให้เท่านั้น

ไม่ขูดหินปูนออกจากฟันได้ไหม?

บางคนไม่อยากไปขูดหินปูนออกจากฟัน 
เพราะไม่อยากเสยีเงนิ แต่หากปล่อยให้หนิปูน
มาเกาะที่ฟัน หรือทับถมเพิ่มขึ้นนานๆเข้า ก็
จะเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดฟันผุได้ และยังอาจ
ลามไปถึงเหงือกอักเสบ หรืออาจถึงขั้นท�าลาย
รากฟัน จนอาจต้องท�ารากฟันเทียม ซ่ึงเสีย
ค่าใช้จ่ายมากกว่าการไปขูดฟันหลายเท่านัก

ป้องกันการเกิดคราบหินปูนได้อย่างไร?

หากเราแปรงฟันให้ถูกวิธี เราก็จะป้องกัน
การเกิดคราบหินปนูได้ เราควรแปรงฟันอย่าง
น้อยวันละสองครั้ง ใช้ไหมขัดฟันหรือเครื่อง
ท�าความสะอาดฟัน Waterpik หลังการแปรง
ฟัน รวมถึงการไปพบหมอฟันทุกๆหกเดือน 
เพื่อขูดเอาหินปูนออก

ที่มา: sanook.com

หิ น ปู น ที่ ฟั น เ กิ ด จ า ก อ ะ ไ ร ?
ไ ม่ เ อ า อ อ ก ไ ด้ ไ ห ม ?

■■ ‘Tooth Fairy’

34

34 Oral Care.indd   34 7/19/2561 BE   10:27



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

 Bluesound Gen 2_2016.1.4.pdf   1   7/13/2561 BE   14:17



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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