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วันที่ 3 ตุลาคม งานสนุกไหมคะ? ดิฉันขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่กรุณาสละเวลามา
ร่วมงานและร่วมสนุกกับเรานะคะ หวังว่าเราคงสร้างความบันเทิงให้ท่านได้บ้าง ไม่มากก็

น้อยนะคะ
PSB Image ตัวใหญ่ๆของเราได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆ ใครๆก็ชอบเสียงกัน และเป็น

ที่น่าปลื้มใจมากๆก็คือ ออกมาที่ตลาดสหรัฐอเมริกาไม่กี่เดือน หนังสือ Absolute Sound ที่
ทดลองและกล่าวถึงแต่สินค้า High End และ PSB Image T6 ได้รับการเลือกให้เป็น Editor 
Choice และปีนี้เล่มที่แนะนำา Buyer’s Guide 2011 สำาหรับสินค้าที่นับว่าเป็น High End นั้น
สินค้าของ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มี PSB Alpha B1 และ PSB Imagine B สำาหรับลำาโพงที่เป็น
ลำาโพงชนิดวางบนขาตั้ง และอยู่ในราคาที่น่าซื้อที่สุดด้วยนะคะ ขณะเดียวกัน PSB Image T6 
เป็นลำาโพงที่ได้รับการเลือกให้เป็น High End ที่น่าซื้อสำาหรับรุ่นวางพื้น พร้อมๆกับรุ่นราคา
สูงหน่อยของเราคือ PSB Synchrony Two ซึ่งเสียงดีมากๆ โดยเฉพาะเสียงต่ำาที่เขย่าเข้าไป
ถึงกระดูกเลยทีเดียวค่ะ เขาบอกว่า Synchrony Two เป็นคำาตอบสำาหรับทุกสิ่งของนักฟังพวก 
Audiophile เลยทีเดียวนะคะ ครั้นพอถึง Sub-Woofer เราก็มี PSB SubSonic 5i อีก ราคา
ไม่แพง แต่ให้เสียงต่ำาดีในการดนตรีทั้ง Jazz และ Hip Hop เลยทีเดียวค่ะ ส่วน NAD นั้นไม่
ต้องพูดถึงเลยนะคะ

NAD C 272BEE สำาหรับ Power-Amp. ให้ทั้งความหวานและพลัง
NAD C 326BEE Intergrated Amp. คุณ PS บอกว่ามันราคาไม่สูง แต่เสียงเป็น

ธรรมชาติและเป็นกลางมากๆ ขับลำาโพง Quad ของเขายังได้เลย ลองคิดดูซิว่ากำาลังดีขนาด
ไหน!

NAD M2 พระเอกที่เป็น Digital เสียงทั้งมีพลกำาลัง ทั้งให้ความดื่มด่ำาเต็มที่ทั้งย่านความถี่
ต่ำาและสูง ต้องเรียกว่ามันเป็น digital ที่ชนะเลิศเลยทีเดียว

NAD C 515BEE / C 542 CD Player นี่ก็แนะนำาทั้งคู่เลยค่ะ เขาบอกว่า 515 ในราคา
ขนาดนี้ไม่เห็นใครมีให้รายละเอียดเสียงได้ขนาดนี้เลย เราจึงภูมิใจนำาเสนอพี่น้อง PSB และ 
NAD ให้ท่านได้ภูมิใจที่มีโอกาสเป็นเจ้าของกับเราด้วยนะคะ

และมีงาน Conice Happy Days ประจำาปีอีกแล้วนะคะ มีรายละเอียดอยู่ในเล่ม แต่เรามี
ชุดเด็ดๆ เช่น ซื้อลำาโพงชุดแถม Sub-Woofer ราคาจิ๊บๆรวมแล้วแค่ 29,500.- บาทเท่านั้นเอง

ขอเรียนทุกท่านนะคะว่า เราพยายามนำาสินค้าดีๆมานำาเสนอและเราภาคภูมิใจในสินค้า
ของเรา ส่วนการบริการนั้นเราก็พยายามรักษาคุณภาพ มีท่านที่เขียนจดหมายมาเสนอแนะ 
เราก็ขอกราบขอบพระคุณและเราน้อมรับข้อเสนอเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นเสมอๆนะคะ

ดิฉันอยู่มาได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านสมาชิกทุกท่าน ดิฉันขอกราบขอบพระคุณที่มาร่วมงาน
ครั้งที่แล้ว และหวังว่าท่านจะติดตามงานของเราอีกนะคะ แน่นอนสิ้นปีนี้งาน Conice Open 
House & Swap Day ก็จะมีอีกนะคะ เรายังมีอะไรเล่นให้สนุกอีก เช่น สินค้ากองนี้ 500.-บาท 
สินค้ากองนี้ 1,000.-บาท อะไรทำานองนี้นะคะ รับรองว่าราคาจะพิเศษสุดๆไปเลยค่ะ

พบกันนะคะ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคมนี้ค่ะ
ด้วยความจริงใจ

สวัสดีค่ะท่านสมาชิก
ที่รักและเคารพทุกท่าน
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หัวแปรงนี้สามารถหมุนได้ถึง
ประมาณ 100 ครั้งต่อวินาที 
สาวๆคนไหนสนใจลองไปหากัน
ดู หรือหนุ่มๆจะเอาใจสาวๆด้วย
ที่ปัดขนตาไฮเทคนี้ก็น่าสนใจ
ดีนะคะ

■■ (ที่มา: http://www.maybelline.com)

Projector
Wedding Ring:
แหวนแต่งงานฉายภาพ
ความทรงจ�าแห่งรัก
ของเราสอง	

คนที่แต่งงานแล้วส่วนมาก
จะมีแหวนแต่งงานที่สวมอยู่บน
นิ้วเป็นเครื่องคอยเตือนความจ�า
ถึงค�าสัญญาแห่งความรักที่จะอยู่
ร่วมกันตลอดไปใช่มั๊ยคะ อีกสิ่ง
หนึ่งก็คือรูปภาพในวันแต่งงาน
ที่จะคอยเตือนให้นึกย้อนไปถึง
วันที่มีความสุขเวลาเราทะเลาะ

Maybelline
Pulse Perfection
Vibrating Mascara:
ที่ปัดขนตาอัตโนมัติ

ไม่รู้ว่ากลัวสาวๆจะน้อยใจ
หรือเปล่านะคะที่เห็นแต่ที่โกน
หนวดไฟฟ้าของผู้ชาย ทาง  
Maybelline เลยขอเอาใจสาวๆ
ด้วยที่ปัดขนตาแบบไฟฟ้าซะเลย              
จริงๆก็ใช้แบตเตอรีย์นี่แหละค่ะ                
โดยทีปั่ดขนตานีค้อืรุน่ Maybelline 
Pulse Perfection Vibrating ชื่อ
ก็บอกแล้วว่ามันสั่นได้... ไม่รู้ว่า
มนัจะเวิร์คหรอืเปล่า แต่ของแบบ                       
นี้ต้องลองดูด้วยตัวเองใช่มั๊ยคะ 
เจ้าที่ปัดขนตานี้ใช้แบตเตอรีย์
ขนาดเล็กเป็นพลังงานขับเคลื่อน
มอเตอร์เล็กๆด้านใน เวลาจะ
ใช้งานก็กดปุ่มที่อยู่ที่ตัวด้ามค้าง
ไว้เวลาจะหยุดใช้ก็ปล่อย โดย

ผลิตภัณฑ์ Gadget ประหลาดๆ
ทั้งหลายมาหมดแล้ว ท่านอาจจะ
ต้องเปลี่ยนใจก็ได้ค่ะเมื่อมาเห็น
รถเข็นแตงโมเย็นเจี๊ยบคันนี้ รถ
เข็นแตงโมคันนี้มีสัญชาติญี่ปุ่นค่ะ
ใช้ชือ่ว่า Marugoto Tamachan ซึ่ง
นอกจากจะเป็นเครื่องท�าความ
เย็นแล้วเนี่ยมันยังเป็นเครื่อง
ท�าความร้อนอีกด้วย (ว้าววว) 
แน่นอนว่าเจ้าเครื่องนี้เป็น
แบบพกพาที่เข็นไปไหนมาไหน
ก็ได้  Joybond ผู้ผลิตกล่าว
ไว้ว่าที่ท�าเครื่องนี้ให้สามารถ
ท�าความร้อนได้ เพราะว่าจะได้
สามารถเอาไว้เก็บความร้อนให้
กับสิ่งของอย่างอื่น เช่น อาหาร
หรือเครื่องดื่มได้ด้วย เครื่องเข็น
แตงโม Marugoto Tamachan 
นี้มีขนาด 50.2×35.4×39.2cm.           
น�้าหนัก 6.3kg และวางขาย
เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะ

■■ (ที่มา: http://www.crunchgear.
com)

ChouChou Butterfly: 
ผีเสื้อนิจนิรันดร์ในโหลแก้ว

ตอนสมัยที่ยังเป็นเด็ก เคย
ไล่จับผีเสื้อแสนสวยมาใส่โหลแก้ว
ไว้เฉยชมความสวยงามของมัน
บ้างมั๊ยคะและหวังให้มันบินอยู่
อย่างนั้นให้เราได้มองดูมันต่อ
ไปอีกนานแสนนาน น่าเสียดาย
ที่เราไม่อาจเก็บรักษาผีเสื้อไว้ได้

กัน แต่จะดีขนาดไหนกันคะ ถ้า
เราสามารถน�าทั้งสองสิ่งนี้มา
รวมอยู่ในที่ๆเดียวกัน และเรา
สามารถน�าติดตัวไปได้ตลอดเวลา 
ที่กล่าวมานี้ก็คือ แหวนแต่งงาน
ที่สามารถใส่รูปลงไปได้นั่นเองค่ะ 
แน่นอนว่ารูปที่ใส่ลงไปในแหวน
ได้นั้นมีขนาดเล็กมากๆ ซึ่งอยู่
ในแผ่นสไลด์ แต่หากเราส่อง
แสงเข้าไปที่แผ่นสไลด์แล้วแสง
จะทะลุผ่านแผ่นสไลด์และผ่าน
หัวแหวนซึ่งมีลักษณะคล้ายเลนส์
ขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ที่
สามารถฉายไปบนก�าแพงหรือ
ฉากต่างๆได้คล้ายกับการท�างาน
ของโพรเจ็คเตอร์ แต่หากใคร
อยากได้แหวนแบบนี้บ้างคงต้อง
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ 
เพราะ Luke Jerram ผู้ประดิษฐ์
แหวนแต่งงานนี้ ท�าแหวนเพื่อ
มอบให้กับภรรยาของเขาเท่านั้น 
และเมื่อมีคนมาว่าจ้างให้เขาท�า
แหวนแบบนี้อีกเขามักจะตอบไป
เสมอว่า “ยินดีด้วยกับการหมั้น
ของคุณ แต่ว่าผมท�าแหวนแบบ
นี้เพื่อภรรยาของผมเท่านั้น” น่า
เสียดายจังเลยนะคะ

■■ (ที่มา: http://www.coolest-gadgets.
com)

รถเข็นแตงโมเย็นเจี๊ยบ
พกแตงโมเย็นฉ�่าได้ทุกที่

หากท่านผู้อ่านคิดว่าเคยเห็น

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป
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อย่างนั้นได้ตลอดไปนะคะ
แต่ตอนนี้เราสามารถท�า

อย่างนั้นได้แล้วล่ะค่ะ เมื่อมีผู้
ประดิษฐ์ ChouChou Butterfly : 
Flying Butterfly in Jar ซึ่งเป็น
ผีเสื้อประดิษฐ์ที่มีสภาพเหมือน
จริงอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ถูกใส่ไว้
ในโหลแก้วสามารถที่จะบินและ
เคลื่อนที่ไปได้รอบๆโหลแก้ว
นั้นเพียงแค่เราเคาะลงไปที่ฝา
ของโหลแก้วมันก็จะบินไปรอบ
โหลแก้วดูเหมือนจริงอย่างน่า
ประหลาดใจ ChouChou But-
terfly เจ้าของรางวัลชนะเลิศนี้
แม้จะดูธรรมดาแต่ก็สวยงามและ
เหมือนจริงจนท�าให้เคลิบเคลิ้ม 
ผู้คนที่เข้าชมงาน Tokyo Toy 
show 2010 เหมือนถูกสะกด
จิตต้องคอยดูมันตลอดเวลา มัน
ใช้พลังงานจากถ่าน AA 3 ก้อน 
ตอบสนองด้วยการสั่นสะเทือน 
คาดว่าจะวางขายวันที่ 1 เดือน
กันยายนปีนี้ หากท่านผู้อ่าน
สนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
แล้วนะคะที่  Japantrendshop.
com  สนนราคาอยู่ที่โหลละ 
$75 หรือประมาณ 2,400.-บาท
ค่ะ

■■ (ที่มา: http://www. japantrendshop.
com)

รถโกคาร์ทส�าหรับเล่นเกม
บนเครื่อง	Wii

สินค้าชิ้นนี้เป็นของบริษัท 
CTA Digital ค่ะ ถูกสร้างขึ้นมา
เพื่อที่จะเพิ่มความสนุกในการ
เล่นเกมขับรถบนเครื่อง Wii 
และท�าให้การขับขี่นั้นรู้สึกสมจริง

มากขึ้น โดยรถโกคาร์ทคันนี้ท�า
ด้วยวัสดุพองลมคล้ายๆบอลลูน
ที่เป็นรูปรถ ส�าหรับการใช้งาน
นั้นเพียงแค่น�ารีโมท คอนโทรล
ของเครื่องเล่นเกม Wii ใส่ลงไป
ตรงส่วนของพวงมาลัยรถ แค่นี้ก็
สามารถนั่งเล่นเกมรถบนเครื่อง 
Wii ด้วยความรู้สึกสมจริงได้
ง่ายๆ แล้วล่ะค่ะแถมยังรองรับ
น�้าหนักตัวได้ถึง 300 ปอนด์     
ทีเดียว ส�าหรับเกมที่สนับสนุน
รถโกคาร์ทส�าหรับ Wii คันนี้ก็มี
ตั้งแต่ Mario Kart, Need for 
Speed: Nitro และเกมแข่งรถ
อื่นๆอีกมากมายบนเครื่องเล่น
เกม Wii ค่ะ

■■ (ที่มา: http://www. engadget.com)

หนังสติ๊กสุดไฮเทค
ยิง	SMS	ติดก�าแพง

เห็นแล้วต้องบอกเลยว่าหนัง
สติ๊กที่เราคุ้นเคยในบ้านเราได้
กลายเป็นอุปกรณ์ดิจิทัลที่ผสม
ผสานความไฮเทคและศิลปะไว้
ได้อย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อกลุ่ม VR/
URBAN ได้ออกแบบให้หนังสติ๊ก
กลายเป็นเครื่องยิงข้อความหรือ 
SMS โดยอุปกรณ์หน้าตาคล้าย
หนังสติ๊กขนาดยักษ์นี้มาพร้อม

จอเหมือนจอมือถือ และปุ่มกด 
ซึ่งเราสามารถพิมพ์ข้อความสั้น
ลงไป เสร็จแล้วก็เล็งหนังสติ๊ก
ด้วยเลเซอร์อินฟราเรดไปที่หน้า
จอโพรเจ็คเตอร์ที่เตรียมไว้ แล้ว
ยิง ข้อความก็จะไปปรากฏที่ 
หน้าจอค่ะ อ่านรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้จาก www.vrurban.org/
smslingshot.html 

■■ (ที่มา : www.vrurban.org/smsling-
shot.html)

Mini Gum              
Camera Recorder:                         
กล้องบันทึกวีดิโอ										
ขนาดเท่าหมากฝรั่งแบบแท่ง

Mini Gum Camera 
Recorder เป็นกล้องบันทึก
วีดีโอขนาดเล็กพอๆ กับหมาก
ฝรั่งแบบแท่ง (7.3 x 2.0 x 
1.1 เซนติเมตร) พกพาสะดวก             
น�้าหนักเบาเพียง 18 กรัม 

บันทึกวีดีโอพร้อมเสียง มีความ
ละเอียด VGA - 640 x 480 
พิกเซล ในรูปแบบไฟล์ 3GP 
บันทึกได้นาน 2 ชั่วโมง ปุ่ม
ควบคุมใช้งานง่าย เพียงเชื่อมต่อ
กับคอมพิวเตอร์ ผ่านสายเคเบิล 
USB ราคาประมาณ 4,800.-
บาทค่ะ

■■ (ที่มา : http://news.siamphone.
com)
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โชวร์มู
■■  ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

■  PSB Image Series 
ก่อนรุ่นปัจจุบัน

สวัสดีเจ้าค่า ขาดหายไป
นานช่วงใหญ่ๆ จนโดน

ทวงถามกันเลยทีเดียวส�าหรับ 
Life Entertainment ของเรา 
ก็ต้องกราบขออภัยนะคะ พอดี
ช่วงที่ผ่านมา โอกาสและจังหวะ
ท�าให้ทางเราไม่สามารถออก LE 
ได้ตรงเวลา เนื่องจากติดขัดใน
หลายๆเรื่องโดยเฉพาะจังหวะ
เวลาที่ไม่เอื้อต่อการท�าเป็นเล่ม
เต็มๆ ได้แต่ออกเป็นแผ่นพับ
ใบปลิวแทน ก็ต้องกราบขออภัยไว้ 
ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

เอาเป็นว่า มาฉบับนี้ออกมา
เต็มๆพร้อมกับงานที่ทุกท่านรอ
คอยกันมาทั้งปีเลยค่ะ

นั่นคืองาน Conice Happy 
Days และงาน Open House  
& Swap Day นั่นเองค่ะ สอง
งานนี้แฟนานุแฟน บ้ า น      
ท ว า ท ศิ น คงพอจะทราบกัน

แล้วนะคะว่า เป็นงานเกี่ยวกับ
อะไร ก็ตามมาดูรายละเอียดกัน
เลยดีกว่าค่ะ

เริ่มจากงานแรก Open 
House & Swap Day กันเลย
ดีกว่า งานนี้สมาชิกหลายๆท่าน
เรียกกันติดปากว่า “งานขายของ
เก่า/ของมีต�าหนิ/ของตกรุ่น” ก็
ใช่แล้วค่ะ ถูกต้องนะค้าบบบ นี่
คืองานที่เราจัดติดต่อกันมาเป็น
เวลานานนับสิบปีแล้วค่ะ ว่ากัน
ง่ายๆ นี้คืองานที่เราน�าเอาของ
เก่า, ของค้างสต็อค, รุ่นเก่าตก
รุ่น, ของมีต�าหนิ, สินค้ามือสอง
ของเทอร์น ออกมาขายกันใน
ราคาถูกกกกกก แบบสุดๆนั่นเอง
ค่ะ โดยสินค้าที่ว่านี้ ก็เป็นสินค้า
ที่เราเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอยู่
ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น NAD, AR, 
NHT, PSB, Velodyne หรือ
กระทั่งสาย Supra ค่ะ 

โดยสินค้าที่น�ามานั้น ปีนี้
เราถือได้ว่าเป็นปีที่พิเศษสุดเท่า
ที่เราเคยจัดมาก็ว่าได้ เพราะเรา
มีสินค้าที่หลากหลายในเรื่องของ
สภาพและราคามาน�าเสนอ ซึ่ง
ทางเราขอแบ่งออกเป็น 4 เกรด
ดังนี้

1. สินค้าสภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ในกลุ่มนี้คือสินค้ารุ่นเก่า ตก

รุ่น สินค้าตัวอย่างที่น�ามาเก็บ
เตรียมไว้ให้กับทาง สมอ. ที่จะ
มาท�าการสุ่มตรวจ สินค้าที่น�า
เข้ามาทดสอบ แต่ตัดสินใจไม่ท�า
ตลาด รวมถึงสินค้าค้างสต็อค
ตกรุ่น สภาพของใหม่ไม่เคยใช้
งาน โดยเฉพาะปีนี้มีกลุ่มสินค้า
ประเภท AV Receiver เยอะ
มากค่ะ ซึ่งแต่ละรุ่นนั้นเราเอามา
ลดราคากันระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ 
Up ถูกสุดๆแถมเป็นของใหม่
เอี่ยม 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบอก
ได้ค�าเดียวว่าคุ้มสุดๆค่ะ คิดดูว่า
ราคานั้น ซื้อมาฟังเพลง ฟัง
จูนเนอร์ อย่างเดียวยังคุ้มค่า
เหมือนได้เปล่าเลย อย่าลืมนะ
คะ รีซีฟเวอร์ NAD นี่ฟังเพลง
ดีเหมือนแอมป์ฟังเพลงระดับ    
Audiophile เครื่องหนึ่งเลย
ทีเดียว โดยสินค้ากลุ่มนี้มีรับ
ประกันตามปกติค่ะ

2. สินค้ามีต�าหนิ ของเกรด B 
สินค้าเทอร์น ของมือสอง

กลุ่มนี้เป็นสินค้าสภาพเยี่ยม 
แต่อาจจะมีต�าหนิเล็กๆน้อยๆ 
เช่น กล่องบุบ กล่องขาด หน้า
ปัดเป็นรอย สินค้าตัวโชว์ แกะ
ตั้งเอาไว้ แต่ใช้งานน้อย รวมไป
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ถึงสินค้ามือสองของเทอร์น โดย
สินค้ากลุ่มนี้ เราจะท�าการ “คัด” 
คุณภาพมาแบบเนื้อๆ เน้นๆ 
ตรวจสอบการท�างาน ท�าความ
สะอาดเครื่องให้อยู่ในสภาพที่
ดีเยี่ยม โดยรู้สึกว่าปี้นี้เป็นคิว 
PSB Image Series เก่า เดิน
ทางกลับกันมาจากโชว์รูมทั่ว
ประเทศเยอะทีเดียว ราคาก็ดีดี๊ดี
จริงๆ น่าสนมากๆค่ะ โดยสินค้า
กลุ่มนี้มีรับประกัน 6 เดือน ถึง 
1 ปีค่ะ

3. สินค้าเกรด C และ D 
สภาพไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ 

นี่เป็นกลุ่มใหม่ส�าหรับสินค้า
ที่เรามาน�าเสนอนะคะ เป็น
สินค้าที่เรียกได้ว่า “ท�างานได้” 
แต่อาจจะไม่ 100 เปอร์เซ็นต์นัก 
เช่น Sub-Woofer Velodyne 
HGS ที่ลดราคาลงมาเป็นแสน
จาก แสนสี่เหลือสองหมื่นกว่า
บาท ซึ่งถามว่าใช้งานได้ไหม-ได้
ค่ะ--ดีด้วย แต่การท�างานอาจ
จะไม่เต็มร้อย เช่น มีเสียงฮัม
ออกมาให้ได้ยินบ้าง หรือใช้ๆ
ไปอาจจะมีเสียงตุ้บๆออกมาให้
ได้ยินบ้าง อะไรท�านองนี้ หรือ
ในเครื่องเอ/วี รีซีฟเวอร์ บาง
เครื่อง อาจจะใช้งานเซอร์ราวน์ด      
ได้ไม่เต็มร้อย แต่เอาไปฟังเพลง         
สเตรีโอ ได้สบายๆ เสียงดีด้วย 
ซึ่งเมื่อค�านึงถึงราคาที่ลดลงมา
จนถูก “เหมือนได้เปล่า” แล้ว
ก็ไม่เสียหายอะไรที่จะเจียดสตังค์                          
เล็กๆน้อยๆซื้อไปข�าๆกันค่ะ                         
โดยต้องเรียนก่อนนะคะว่า เป็น                             
สินค้า “ขายขาด” และไม่มีการ                             
รับประกัน รับซ่อม หรือ รับคืน                             
สินค้าใดๆทั้งสิ้นค่ะ ส�าหรับ                         
สินค้ากลุ่มนี้ (เราจะมีสติคเกอร์                     
แจ้งเอาไว้ที่ตัวเครื่องเลยค่ะ) ถือ  
ว่า Buy at Your Own Risk แต่
ด้วยราคาแบบถูกแบบเหวี่ยงๆ 
เราก็เชื่อว่ามันก็น่าเสี่ยงค่ะ

4. สินค้าหมดสภาพ
และนอกจากที่เราจะมีสินค้า

สภาพดีมาขายกันในวันนั้น

แล้ว ปีนี้เรามีสิ่งที่พิเศษสุดและ
ไม่เคยท�ามาก่อนเลย นั่นคือ
รายการ “ล้างโกดัง” ค่ะ กล่าวคือ 
หลังจากที่ก่อตั้งมานี่ก็ร่วม 35 
ปีแล้ว โกดังของเราก็เริ่มล้นๆ
ค่ะ ที่ว่าล้นนี้คือ ล้นจากของเก่า
บางจ�าพวก เช่น เครื่องที่เสีย
และไม่มีอะไหล่, เครื่องที่ซ่อม
ไม่ผ่าน, เครื่องที่ถอดเป็นอะไหล่ 
หรืออุปกรณ์ของโชว์ร่วมต่างๆ 
เช่นทีวี ชั้นวาง ไปจนถึงเครื่อง
ตัวอย่าง ล�าโพงที่ไม่มีอะไหล่แล้ว 
เหล่านี้เราก็เก็บๆเอาไว้ในโกดัง
ส่วนกลางของเรา พอเวลาผ่าน
ไปนานเข้าเรื่อยๆ ของเหล่านี้

ล�าโพงที่มีแต่ตู้ไม่มีดอก เหล่า
นี้เป็นอาทิ ซึ่งสินค้าเหล่านี้ เรา
ก็จะเอามา “ขายทิ้ง” กันในงาน
นี้ในราคาหลักร้อย หลักพัน ให้
ท่านซื้อไปย�าเล่น ซื้อไปซ่อม ซื้อ
ไปศึกษา ซื้อไปเป็นอะไหล่ได้เลย
ค่ะ ขายกันเป็นกองหลักร้อย 
หลักพัน กันข�าๆ แต่ต้องบอก
ก่อนนะคะว่า ของเหล่านี้ “ขาย
ทิ้ง” อย่างเดียว เช่นกันทางเรา
ไม่รับประกัน ไม่รับซ่อม ไม่รับ
เปลี่ยน ไม่รับคืนใดๆทั้งสิ้น ซื้อ
ไปเสี่ยงกันเองส�าหรับท่านที่
มีความสามารถในเชิงช่างหรือ
อยากได้อะไหล่ไปเล่นกันมันส์ๆ

โถงด้านล่างของบริษัท รวมถึง
บริเวณลานจอดรถของบริษัทนะ
คะ โดยงานวันแรกคือวันที่ 19 
จะเริ่มตั้งแต่ 9.00น. เปิดให้รับ
บัตรคิวตั้งแต่ 8.00น. และขาย
ไปเรื่อยๆจนถึงเวลาประมาณ 
16.00น.ค่ะ ซึ่งท่านสมาชิก
ทั้งหลายคงทราบกฎกติกากัน
ดีนะคะ ว่าต้องท�าเช่นไรกัน
บ้าง ซึ่งในงานปีนี้ เราก็มีของ
ว่าง, เครื่องดื่ม, กาแฟ น�้าอัดลม
บริการท่านเหมือนเคย นอกจาก
นั้นแล้วอาจจะมีรายการ “นาที
ทอง” กันเป็นระยะๆ ตลอดเวลา
งานทั้งวันด้วยนะคะ 

จากนั้นสินค้าที่เหลือจากงาน
วันแรก เราก็จะจัดไว้ที่โถงด้าน
ล่างของโชว์รูมซอยหอการค้า ไป
จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2553 
แล้วจากนั้นก็เก็บหมดค่ะ

ดังนั้น งานนี้พอมีเวลา
ให้ท่านได้ค่อยๆมาเลือกหากัน
จนถึงสิ้นปีค่ะ ส่วนท่านไหน
อยากได้รุ่นไหนเป็นพิเศษ อยาก
มาพบปะสังสรรค์ตามสไตล์บ้าน
ทวาทศิน ก็ขอเชิญมากันเยอะๆ
ในวันที่ 19 ธันวาคม นะคะ 

ส�าหรับลูกค้าต่างจังหวัด
โทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะ ที่ 
02-276-9644 อัตโนมัติ 5 เลข
หมาย ใจเย็นๆเริ่มพร้อมๆกัน
นะคะ (แต่ก็ต้องเรียนให้เผื่อ
ท�าใจกันไว้ก่อนค่ะว่า บางทีการ
โทรสั่งสินค้าอาจจะได้สินค้า
ไม่ทัน ลูกค้าท่านที่มาที่งานนะ
คะ เพราะตรงนั้นลูกค้าที่อยู่ข้าง
หน้าเครื่องจะคว้าไปก่อนได้ค่ะ 
โดยเฉพาะกับรุ่นที่สินค้ามีจ�ากัด)

ทางด้านรายละเอียดสินค้า/ 
รุ่น / สภาพ และราคา สามารถ
พลิกไปดูกันได้เลยค่ะ ต้องเรียน
ไว้เช่นเคยนะคะว่า สินค้าทั้งหมด
ที่เห็นนั้น “งดจองหรือขายก่อน
งาน” ในทุกกรณีนะคะ เพราะว่า
ไม่อยากจะมีปัญหาลูกค้ามาถึง
หน้างานแล้วไม่เจอของ ลูกค้า
บางท่านมาจากต่างจังหวัด โดย

ก็เริ่มเยอะขึ้น เยอะขึ้นเรื่อยๆ 
พวกเราก็เลยมีไอเดียที่ว่า ไหนๆ
ก็ไหนๆแล้ว เราเอาของเหล่า
นี้มาขายกันข�าๆถูกๆแบบเป็น
กองๆ ห้าร้อยพันนึงอะไรแบบ
นั้นดีกว่าค่ะ  ปีนี้ก็เลยจะมีการ
จัดมุม “ขายซาก” กัน ซากที่ว่า
นี้มีหลากหลาย จะว่าเป็น Junk 
Sales ก็ไม่ผิด เพราะมีตั้งแต่
เครื่อง NAD เก่าๆที่เป็นซาก แต่
ซื้อไปท�าอะไหล่ได้ เช่น แอมป์รุ่น
เก่าๆ ใช้งานไม่ได้ แต่ซื้อไปเอา
ตัวถัง เอาหม้อแปลง เอาแผง
หน้า ลูกบิดอะไรพวกนั้นได้ หรือ

นะคะ 
ส�าหรับงาน Open House 

& Swap Day ในปีนี้ เราจะเริ่ม
จัดกันวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 
2553 นี้ค่ะ สถานที่จัดก็คุ้นเคย
กันดีคือ บ้ า น ท ว า ท ศิ น 
ซอยหอการค้า ของเรานี่เอง 
โดยปีนี้เนื่องจากเรามีสินค้า
จ�านวนมาก และหลายกลุ่มชนิด
สินค้า ทางเราจึงจะจัดงานนี้ยาว
ไปถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2553 นี้ 
ซึ่งเป็นวันที่โชว์รูมซอยหอการค้า
ท�างานเป็นวันสุดท้ายของปี 

ซึ่งพื้นที่จัดเราก็จะจัดกันที่

■  Velodyne HGS Series
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เฉพาะกับสินค้าที่มีน้อยเครื่อง 
ต้องกราบขออภัยล่วงหน้าไว้ 
ด้วยค่ะ

Conice Happy Days 
2010

เอาล่ะค่ะ ทีนี้มาดูกันต่ออีกงาน 
งานนี้เริ่มต้นกันมาตั้งแต่วัน

ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 แล้วไป
สิ้นสุดวันที่ 3 มกราคม 2554 
นั่นเลยะคะ เป็นงานส�าหรับท่าน
ที่ต้องการ “สินค้าใหม่แกะกล่อง” 
กันในราคาสุดพิเศษ กับงานลด
ราคาประจ�าปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
พวกเราชาว บ้ า น ท ว า ท ศิ น              
ในชื่องาน Conice Happy 
Days 2010 ค่ะ

ในงานนี้ ท่านจะได้พบ
กับเครื่องเสียง, ล�าโพง, สาย
สัญญาณ, แอ็คเซสซารีย์ ชั้น
วาง จาก NAD, NHT, PSB,    
Velodyne, Bell’O, Supra,   
Britannia ที่เป็นสินค้ารุ่นใหม่
ล่าสุด ของใหม่แกะกล่องทุก
เครื่อง น�ามาลดราคาพิเศษขาย
กันแบบสุดๆ ทั้งเป็นชิ้นและเป็น
ชุด ในราคาที่ท่านต้อง Happy 
เหมือนชื่องานนั่นเองค่ะ

มาดูกันว่า ในงานนี้มีอะไร
เด็ดๆบ้าง

เริ่มจาก NAD ปีนี้ NAD 
“ทุกรุ่น” ลดราคาหมดเลยค่ะ 
ส่วนจะลดมากน้อยเพียงไร ลอง
สอบถามจากพนักงานขาย ณ 
สาขาใกล้บ้านท่านได้เลย โดย
นอกจากทุกรุ่นจะลดลงมามาก
แล้วนะคะ ยังมีรุ่นที่เราคัดมาลด
กันแบบ “เทหมดหน้าตัก” กัน
ไปเลย เช่น NAD C 315BEE   
อินติเกรตเตด แอมป์ ตัวนี้เหลือ
อยู่ไม่มาก เอามาเทขายกันให้
หมด จากราคาปกติ 15,000.-
บาท ในงานนี้เราลดเหลือเพียง 
9,900.-บาทเท่านั้นเองค่ะ สินค้า
เหลือหลักสิบเครื่อง หมดแล้ว
หมดเลยไม่มีอีกแล้วนะคะ

รุ่นต่อไป เป็นกลุ่มเอวี                
รีซีฟเวอร์ ลดกันแบบให้มึน
กันไปเลยกับ NAD T 765                              
เอวี รีซีฟเวอร์ พร้อมระบบ 
MDC (อัพเกรดบอร์ดได้) ราคา
ปกติ 80,000.-บาท แต่ในงาน
นี้เราลดเหลือเพียง 39,000.-
บาทค่ะ ลงมาเกิน 50% เลย
ทีเดียว โดยอีกรุ่นคือ T 775 ก็
เช่นเดียวกัน รุ่นใหญ่ลดลงมาก
เลยทีเดียว เพราะจากราคาปกติ 
94,000.-บาทนั้น ในงานนี้เรา
เอามาลดเหลือเพียง 63,000.-

“พิเศษ” แน่นอนค่ะ
เสร็จจาก NAD เรามา

ดู NHT กันต่อ NHT นี้ เป็น
ล�าโพงที่ทางเราไม่ค่อยที่จะน�า
มาลดราคาเลยนะคะ มาปีนี้เลย
ท�าเรื่องเซอร์ไพรซ์กันหน่อย เรา
เลยจับเอา NHT หลายรุ่นมาลด
ราคากันให้สะใจกันไปเลย เรียก
ว่าแฟนๆ NHT เห็นแล้วอดไม่ได้
แน่นอน 

รุ่นแรก NHT Classic Two 
ล�าโพงสอง-ทาง วางหิ้งที่สืบสาย
ตระกูลมาแต่ Super One โน่น

รุ่นต่อไปเลยดีกว่า ฮั่น
แน่ พอทราบกันแล้วนะคะ จาก 
Three ก็ต้องมา Four ถึงล�าโพง
ตั้งพื้นระดับไฮ-เอ็นด์ เสียง
ดีสุดๆคู่นี้ จากราคาเดิมๆที่คู่
ละ 114,000.-บาทนั้น เราไม่
ขาย เราขอขายกันแบบพอดีๆ
ที่ 69,000.-บาทเจ้าค่ะ ย�้าที่ราคา
คู่ละ 69,000.-บาท เท่านั้นคะ 
ลดกันกระหน�่าพระเจ้าช่วยกล้วย
ทอดกันไปเล้ยสะใจจริงๆ 

ส่วนใครที่อยากจัดชุดเป็น 
HT นะคะ เซ็นเตอร์อีกสอง

■  NHT Classic Four

■  NAD C 315BEE

บาท เท่านั้น ในขณะที่รุ่น Top 
อย่าง T 785 ก็ไม่น้อยหน้าใคร 
ลดลงมาแบบวูบๆจากราคาตั้ง
ปกติ 130,000.-บาท เราเอา
มากระหน�่าในงานนี้เหลือเพียง 
79,000.-บาทเลยทีเดียวค่ะ สะใจ
ไหมจ๊ะ

และนอกจากเครื่องตรงนี้
แล้ว ก็ขอกระซิบบอกว่า ลูกค้า
ท่านไหนที่มีความสนใจเครื่อง
ในกลุ่ม Masters Series แล้ว
คิดถึงราคาลดเยอะแบบช่วงงาน
กลางปีละก้อ กระซิบบอกให้ท่าน
ลองเช็คกับพนักงานขายเจ้า
ประจ�าของท่านดูนะคะ งานนี้มี 

เทียว เป็นล�าโพงขนาดเหมาะ
เสียงดีน่าเล่น ยิ่งพอรู้ว่าเราลด
ราคาจากปกติคู่ละ 38,000.-บาท 
เหลือเพียงคู่ละ 26,500.-บาทละ
คะ? น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะ 

รุ่นต่อมา NHT Classic 
Three หนึ่งในสุดยอดล�าโพงวาง
หิ้งระดับไฮ-เอ็นด์ที่โด่งดังระดับที่
หนังสือ The Absolute Sound 
เคยบอกไว้ว่าดีที่สุดในระดับราคา
นี้มาแล้ว โดยระดับราคาเดิม
นั้น อยู่ที่คู่ละ 50,000.-บาท แต่
ในงานนี้เราลดลงเหลือเพียง
คู่ละ 35,000.-บาท เท่านั้นค่ะ      
ว้าวๆๆ
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รุ่นเราก็ลดคะ รุ่น Two C ลด
จากตัวละ 31,500.-บาท เหลือ 
22,000.-บาท และรุ่น Three 
C ลดจาก 38,000.-บาท เหลือ
เพียง 27,000.-บาทค่ะ

เสร็จจาก NHT มาดู PSB 
กันบ้าง แน่นอนว่าโพรโมชันปี  
นี้เรามาเน้น Entry Hi-End กัน
อีกรอบ ด้วยการน�าเอาล�าโพง 
Alpha Series กลับมาลดราคา 
ให้สะใจกันไปข้างนึง เป็นราคาที่ 
คุ้นกันดีนะคะ คือ PSB Alpha 
B1 ลดเหลือ 6,900.-บาท, PSB 
Alpha T1 ลดเหลือ 14,900.-
บาท และเซ็นเตอร์ PSB Alpha 
C1 ลดเหลือ 6,500.-บาท
เท่านั้น

และราคาทีล่ดไปมากๆๆๆๆ           

ขนาดนี้แล้ว หากท่านอยากจัด
ชุดโฮม เธียเตอร์ ล่ะ ขอบอกว่า    
เราน�าข้อเสนอที่ท่านปฏิเสธไม่ได้        
เชียวค่ะ เพราะหากท่านซื้อ PSB 
Alpha T1 เป็นคู่หน้า + PSB 
Alpha B1 เป็นคู่หลัง + PSB 
Alpha C1 เป็นเซ็นเตอร์แล้ว 
ซึ่งปกติหากเอาราคาลดพิเศษ
ของล�าโพงทั้งสามมารวมกันก็       
จะได้ทั้งชุด 28,300.-บาท โดย
หากท่านต้องการสับเพิ่มเพื่อให้
ครบระบบ 5.1 เราก็มีเงื่อนไข
พิเศษให้ท่านเพิ่มเงินอีกเพียง 
1,200.-บาท ก็จะได้สับ-วูฟเฟอร์ 
PSB SubZero i ไปอีกหนึ่งตู้    
โดยทั้งชุดคือ PSB Alpha T1 + 
B1 + C1 + Alpha SubZero i       
นั้น รวมกันลดพิเศษเหลือเพียง 

29,500.- หรือง่ายๆคือซื้อสับ 
PSB SubZero i ได้ในราคาจิ๊บๆ
เพียง 1,200.-บาทเท่านั้น!!! 

เป็นไงคะ สะใจไหมคะ ชุด
นี้ในงบ 29,500.-บาท ได้ล�าโพง 
5.1 ทั้งชุด ขอบอกว่าไร้เทียม
ทานค่ะ ไม่มีตัวเทียบในระดับ
ราคาเดียวกันแน่นนอน  แต่ต้อง
บอกก่อนว่า ของมีจ�านวนจ�ากัด
นะคะ โดยเฉพาะตัว SubZero i                              
นัน้ มไีม่มากหมดแล้วหมดเลยค่ะ

ถัดจาก PSB มาด ูVelodyne                                     
กันต่อ นอกจาก Velodyne ทุก
รุ่นจะลดราคาลงมาจากราคา
ปกติกันแบบพอหอมปากหอมคอ

■  Bell’O AVS-422T

■  NAD C 515BEE

■  PSB SubZero i

แบบเนื้อๆหนักๆ 3 ชุด เป็นชุด
ฟังเพลงล้วนๆตามค�าเรียกร้อง 
แถมปีนี้เอาเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุด
มาจัดชุดกันเลยทีเดียว

ชุดแรก คือชุดระดับ Entry 
Level High End ที่เรียกได้ว่า 
คุ้มค่าน่าเล่นและขายดีที่สุดตั้งแต่
ทางเราเคยจัดกันมาทีเดียว จะ
เรียกว่าเป็นชุด Classic ก็ว่าได้  
เพราะหลายๆท่านทีก่�าลงัก้าวเข้า
มาสู่วงการเครื่องเสียงก็เริ่มมา
จากชุดแบบนี้แหละ ชุดนี้เดิมเรา
ใช้ศูนย์กลางเป็นอินติเกรตเตด 
แอมป์ NAD C 315BEE ซึ่ง
มาถึงตอนนี้ ขอแยกตัวออกไป

กันแล้ว ปีนี้เราคัด Impact-10 
สับ-วูฟเฟอร์ ขนาด10 นิ้ว รุ่น
ยอดนิยมมาลดราคาจาก
ปกติ 15,000.-บาท เหลือเพียง 
10,500.-บาท เท่านั้นเองค่ะ โดย
เพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกล่าสุด
อย่าง Bell’O ก็ไม่น้อยหน้าใคร 
ลดกันทุกรุ่นจากราคาปกติกว่า 
20% โดยทางเราคัดออกมาลด
มากๆอีก 3 รุ่นคือ AVS-422T 
ลดจาก 9,900.-บาท เหลือเพียง 
7,000.-บาทถ้วนๆ รุ่น B-722T 
ลดจาก11,000.-บาท เหลือ
เพียง 6,600.-บาท และอีกรุ่นคือ 
B-733M รุ่นนี้จากปกติ 12,900.-
บาท เราเอามาลดเหลือเพียง 
7,740.-บาทเท่านั่นค่ะ เรียกว่า 
สามรุ่น สามรส ลดกันแบบสุดๆ
สะใจกันไปเลย

ลดเป็นชิ้นก็แล้ว ทีนี้เรามา
ดูการลดเป็นชุดกันต่อเลย

ค่ะ ปีนี้เราจัดสินค้าลดกันเป็นชุด

ดังเดี่ยวเครื่องละ 9,900.-บาท
ไปซะแล้ว ก็เลยยอมให้น้องใหม่ 
อย่าง C 316BEE เข้ามาเป็น
ตัวแทน โดยเอามาท�างานร่วม
กับเครื่องเล่นซีดีที่สุดแสนจะ           
คุ้มค่าอย่าง NAD C 515BEE 
และล�าโพง PSB Alpha B1 รวม
ชุดนี้ลดราคาจากปกติ 37,800.-
บาท พอเอามารวมชุด เราก็ลด             
เหลือเพียง 26,500.-บาทเท่านั้น                          
ค่ะ ราคานีท่้านจะได้ชดุทีป่ระกอบ                         
ไปด้วยแอมป์ระดับรางวัล    
ยอดเยี่ยมแห่งยุโรป EISA 
Awards 2010 (C 316BEE เพิ่ง     
ได้มา), เครื่องเล่นซีดีระดับ 
Recommended จาก The 
Absolute Sound และล�าโพง
ระดับ Budget Loudspeaker of 
the Year จาก The Absolute 
Sound เรียกว่าไม่ไฮ-เอ็นด์ก็ไม่รู้
จะเรียกอะไรแล้วล่ะค่ะ 

ชุดต่อมาขยับมาเป็นชุด
ที่เรียกว่า รวม “ของใหม่” ที่  

9L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



ยอดเยี่ยม เรียกว่า แม้รางวี่
รางวัลจะยังไม่มาเพราะเป็นของ
ใหม่ๆซิงๆ แต่เป็นรุ่นที่พวกเรา
ฟังแล้ว “ซูด้ยอด” ในระดบัราคานี้
แน่นอน คือชุดที่ประกอบไปด้วย 
NAD C 356BEE รุ่นใหม่ล่าสุด 
อินติเกรตเตด แอมป์ ชั้นเยี่ยม
ที่มาแทน C 355BEE ที่โด่ง
ดัง เราเอามาจับกับเครื่องเล่น
ซีดี NAD C 545BEE เครื่อง
เล่นซีดีระดับกลางที่คุ้มค่าน่าเล่น
ที่สุด และสุดท้ายคือเอามาจับ
กับล�าโพง PSB Image B6 รุ่น
ใหม่ล่าสุด ชุดนี้เราฟังแล้ว ลงตัว
สุดๆ เสียงอิ่มนุ่มหวานใสไพเราะ 
เสียงกลางเยี่ยม มิติยอด ราคา
ปกติชุดนี้รวมกันอยู่ที่ 76,500.-
บาท เราไม่ขาย ขอขายกันที่ชุด
ละ 53,400.-บาทเท่านั้นเองคะ
คุ้มแน่นอน-ฟันธง! 

ชุดสุดท้ายที่เราจัด เป็น
ชุดใหญ่เลย ชุดนี้ให้ความเป็น                            
ไฮ-เอ็นด์ เต็มเปี่ยมแน่นอน                      
เพราะประกอบด้วย “ตัวท็อพ”                          
ของทัง้ NAD และ PSB เลย เร่ิม                          
จาก NAD ตัวใหญ่ C 375BEE 
ที่ยอดเยี่ยม กับเครื่องเล่น
ซีดี NAD C 565BEE ที่สุดยอด 
และล�าโพง PSB Image T6 
ล�าโพงระดับ Editor’s Choice 
จาก The Absolute Sound 
ทั้งหมด รวมกันเป็นชุดที่ให้เสียง
ดนตรีระดับน่าทึ่ง วงใหญ่ เสียง
อิ่มแน่น กลางเปิดโปร่ง เวที
เสียงเป็นสามมิติ เบสส์อิ่มลึก
กระแทกกระทั้น เสียงกว้างไกล
น่าฟังมากๆ ชุดนี้ปกติ จัดกัน
ในราคาปกติที่ 163,000.-บาท 
เราไม่ขาย ขอขายกันหวานๆ

ที่ 113,000.-บาทเท่านั้นค่ะ คุ้ม
จริงๆ

โดยชุดเหล่านี้ หากท่าน
ซื้อเป็นชุดกันแล้ว ท่านยังจะได้
ของแถมที่ทรงคุณค่า เป็นสาย
สัญญาณ Supra AV 6 ซึ่งเป็น
สายสัญญาณอะนาล็อก แบบที่
มี 6 เส้นรวมกัน (เท่ากับเอาไป
ต่อเป็นสายสัญญาณแบบ RCA 
ได้ 3 คู่) ความยาว 1.8 เมตร 
(ไม่รวมหัวแจ็ค) มูลค่า 3,800.-
บาท ไปฟรีๆเลย 1 เส้นค่ะ เห็น
ไหมคะนอกจากราคาจะดแีล้วยงัมี
ของแถมอีกต่างหาก 

และขอกระซิบต่ออีกหน่อยว่า 
ส�าหรับท่านที่ซื้อเครื่องล�าโพงไม่
ว่าจะเป็นชิ้นหรือเป็นชุดในราคา
รวมกัน 1 แสนบาท ขึ้นไป เราก็
เตรียมของที่ระลึกเล็กๆน้อยเป็น
หูฟัง MB Quart จากเยอรมัน
แท้ๆ (คละรุ่น) ไปเลย 1 ชิ้น
ค่ะ อันนี้ต้องเรียนว่า ของแถม

มีจ�านวนจ�ากัดนะคะ หมดแล้ว
หมดเลยค่ะ มูลค่าของแถมก็สาม
พันอัพค่ะ รับไปเลยเน้นๆ

สะใจไหมคะ โพรโมชันปีนี้                       
สุดๆกันไปเลย โดยงาน 

Conice Happy Days นี้ มีเวลา
ให้ท่านเลือกซื้อหากัน 1 เดือน
กว่าๆค่ะ ที่โชว์รูมของพวก
เรา ทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นสาขา
หอการค้า, สาขาซีคอน, สาขา 
Central World Plaza (เปิด
แล้วจ้า) หรือตามห้าง Power 
Mall งามวงศ์วาน, บางกะปิ, 
ท่าพระ, บางแค และ Paragon 
หรือจะที่ Home Pro ก็มีรังสิต, 
รัตนาธิเบศร์, พระราม 2 และ
แฟชั่นไอส์แลนด์

ต่างจังหวัด ภาคเหนือ
ก็โคไน้ซ์ เชียงใหม่, ภาคใต้ก็
นครศรีธรรมราช หรือหาดใหญ่
ร้านวิชชุสิน (มีพนักงานของ
เราประจ�าอยู่) หรือจังหวัดอื่นๆ
ก็ตามร้านค้าตัวแทนจ�าหน่ายใกล้
บ้านท่านได้เลยนะคะ

โดย Conice Happy Days 
งานนี้มีตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน
นี้ไปจนถึง 3 มกราคม ปีหน้าค่ะ 
แล้วพบกันให้ได้นะคะ  

ค่ะ เนื้อที่ฉบับนี้หมดลงแล้ว 
ก็ต้องต้องของกราบลากันไปก่อน 
อย่าลืมนะคะ ช่วงเดือนสุดท้าย
ของปี เรามีสองงานเด็ดๆ อยาก            
ได้ของใหม่ของจัดชุด เป็นชิ้น
ราคาดีๆ มีงาน Conice Happy 
Days 14 พ.ย. 53 - 3 ม.ค 
54 ที่ทุกสาขาร้านค้าตัวแทน
จ�าหน่าย ส่วนใครอยากมาลุย
แย่งของมีต�าหนิ ตกรุ่น เกรด 
B ราคาถูก ก็วันอาทิตย์ที่ 19 
ธันวาคม ที่ส�านักงานใหญ่ซอย
หอการค้าไทย ตั้งแต่ 9.00 น 
เป็นต้นไป สะดวกงานไหน ไป
งานนั้นรับรองว่าได้เสียเงินอย่าง
คุ้มค่าแน่นอนค่ะ

แล้วพบกันปีหน้านะคะ 

■  NAD C 356BEE

■  PSB ‘New’ Image T6 ■  Supra AV-6
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C O N I C E

NEWS
■■  ‘หน ึ ่งเด ียว คนเด ิม’

หลังจากที่รอคอยกันมานาน
หลายเดือนกับการย้าย

ตำาแหน่งร้าน รวมถึงเหตุการณ์
บ้านเมืองที่ทำาให้แฟนๆของ 
Conice @ Central World 
Plaza ต้องรอแล้วรอเล่าว่าเมื่อ
ไหร่สาขากลางเมืองของเราแห่ง
นี้จะได้เปิดบริการสักที 

กไ็มต่อ้งรอแลว้นะครบั สาขา 
Central World Plaza ของเรา
ได้เปิดบริการอีกครั้งหนึ่งแล้ว 
โดยคราวนี้ย้ายตำาแหน่งร้านไป
จากเดิมอีกนิดหน่อย คืออยู่ชั้น 
4 เหมือนเดิม แต่ย้ายไปโซน C 
หรอื Central Court ซึง่อยูบ่รเิวณ
แถวๆลิฟทแ์ก้ว โซนสินคา้ไฮ-เทค 
ย่านมือถือ และร้าน Power Buy 
โดยของเรานั้นสังเกตง่ายๆคือ 
อยู่ติดกับโชว์รูม Nokia ตรงกัน
ข้าม iMobile ครับ รับรองหา

Conice Central World
เปิดบริการแล้ววันนี้! 

ง่าย ไม่ยาก ณ ที่นี้ ท่านจะได้
พบกับสินค้าหลากหลายครบครัน
ที่สุด ตั้งแต่ชุดประหยัด ไปจนถึง
ระดบัไฮ-เอน็ด ์สดุยอด และระบบ 
Multi-Room Audio ก็มี Demo 
เตรียมไว้ให้ได้ทดลองกัน ตาม
มาตรฐาน Conice คอืบรกิารดว้ย
อธัยาศยัไมตรกีนัแบบคนรูใ้จครบั

ทีมงานโดยคุณปิติพัทธ์    
เชื้อตะโหนด หรือคุณแก้ว จาก
สาขาบางแค ย้ายมาประจำาการที่
นี่ ร่วมกับคุณโจ นัฐวุฒิ พร้อมที่
จะให้การบริการท่านอย่างเต็มที่
ครับ อย่าลืมนะครับ วันไหนแวะ
ไปย่านนั้น ไปเยี่ยมเยียน ดูหนัง 
ฟงัเพลงกนัไดค้รบั พวกเราพรอ้ม
ใหก้ารบรกิารทา่นอยา่งเตม็ที ่โทร.
02.255.6451 ครับ
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■  NAD Stereo Integrated Amplifier C 316BEE

สวัสดีครับ ช่วงไตรมาส        
สุดท้ายของปีนี้ NAD ก็

มีสินค้ารุ่นใหม่ๆเข้ามาตลาด 
เมืองไทยเราหลายรุ่นทีเดียว 
บางรุ่นก็ได้เห็นได้ลองกันไปแล้ว 
บางรุ่นก็เพิ่งจะเข้ามาหรือก�าลัง
จะเข้ามาในสิ้นปีนี้ มาดูกันเลยดี
กว่าครับว่ามีรุ่นอะไรกันบ้าง

สิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยใช้อัตรา
กินไฟขณะ Standby ต�่าเพียง 1 
วัตต์ ช่วยประหยัดพลังงาน ลด
ภาวะโลกร้อน และที่แน่นอน
คือ เสียงดีขึ้น ภาคขยายระบบ  
PowerDrive ออกแบบโดย
วิศวกรเครื่องเสียงชื่อก้องโลก 
Bjorn Erik Edvardsen ท�าให้

N E W

PRODUCTS
■■  ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

เหมาะสมและพอเพียงด้วย Input                           
Line Level RCA ชุบทอง 7 ชุด 
ขั้วต่อล�าโพงแบบ Binding Post 
ขนาดใหญ่แข็งแรง ควบคุมการ
ท�างานด้วยรีโมท คอนโทรล 
หม้อแปลงทอรอยดัลขนาดใหญ่
ที่หาไม่ได้ในแอมป์ระดับราคานี้ 
ชิ้นส่วนภายในคัดเกรดเลือกสรร

หลากหลายรุ่นใหม่จาก NAD

เป็นแอมป์ที่มีก�าลังส�ารองสูง 
ความเพี้ยนต�่าแม้เล่นที่ความดัง
มากกว่าปกติก็ตาม

ให้ก�าลังขับปกติที่ 40 วัตต์
ต่อข้างที่ 8โอห์ม (20-20,000 
Hz) พร้อมก�าลังส�ารองที่ไปได้สูง
ถึง 100 วัตต์ ท�าให้นี่เป็นแอมป์
ที่ถึงพร้อมต่อการให้การใช้งานที่
เหมาะสมในห้องฟังระดับกลางๆ
และล�าโพงขนาดมาตรฐานที่ได้
รับความนิยมทั่วไปได้เป็นอย่าง
ดี พร้อมด้วยลูกเล่นการใช้งานที่                        

มาอย่างดี 
ล่าสุดนิตยสาร Hi-Fi News 

แห่งสหราชอาณาจักร ได้ท�าการ
ทดสอบ NAD C 316BEE 
เครื่องนี้ พร้อมยกต�าแหน่ง 
“Outstanding Product” ให้กับ 
C 316BEE อีกวาระหนึ่งหลัง
จากที่เคยให้ไว้กับ C 315BEE 
มาแล้ว ขอตัดบทสรุปสั้นๆมาให้
อ่านก่อนดังนี้

“NAD C 316BEE คงไม่
สามารถที่จะไปทดแทนเครื่อง

NAD C 316BEE         
น้องเล็กผู้ยิ่งใหญ่

อินติเกรตเตด แอมป์ ที่ได้
รับการพัฒนามาจาก NAD 

C 315BEE ที่โด่งดังจนคว้า
รางวลั EISA Awards เครือ่งเสยีง
ยอดเยี่ยมจากยุโรปมาแล้ว 

พัฒนาขึ้นจากพื้นฐาน
เดิม แต่ปรับแต่งภาคจ่ายไฟให้ดี
ขึ้น กินไฟน้อยลง เป็นมิตรต่อ    
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ไฮ-เอ็นด์ ระดับอ้างอิงได้ แต่
สิ่งที่มันให้ได้ คือความเป็น
ดนตรีที่เที่ยงตรง ซื่อสัตย์และ
ดีพอส�าหรับการเป็นศูนย์กลาง
ของระบบหลัก-ไม่ใช่ระบบรอง--     
น�้าเสียงน่าฟัง รื่นรมย์ผ่อน
คลายด้วยความนุ่มนวล ลื่นไหล 
มีจังหวะจะโคนแม่นย�า และมัน
ก็ท�าหน้าที่ได้ดีเลิศเหมือนรุ่นพี่ 
3020 จริงๆ จนบอกได้ว่านี่-คือ
เครื่องสุดคุ้มระดับสุดยอดจริงๆ”

เป็นไงครับ สั้นๆคือทาง 
Hi-Fi News เขาชอบมาก บอก
ว่าคุ้มสุดๆ เหมือนกับที่ 3020 
เคยท�าไว้เลยทีเดียว น่าเล่นมาก 
และได้ต�าแหน่ง Outstanding 
Product ไป ซึ่งความหมายคือ 
“เครื่องระดับโดดเด่นเป็นพิเศษ” 
นั่นเทียวครับ 

ส�าหรับรายละเอียดคร่าวๆ
มีดังนี้ครับ

ก�าลังขับต่อเนื่องที่ 8 โอห์ม 
40 วัตต์

0.01%
Headphone Output Im-

pedance 68 โอห์ม 
ส�าหรับราคาขายสุทธิอยู่

ที่ 12,400.-บาท รับประกัน 2 
ปีเต็ม

NAD C 356BEE                      
บทต่อมาของเครือ่งระดบักลาง 
ที่ประสบความส�าเร็จสูงสุด

เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า                    
เครื่องอินติเกรตเตด แอมป์ 

ในคลาสสิคซีรีส์นั้น จะมีอยู่
ทั้งหมด 4 รุ่น เริ่มจากรุ่นเริ่ม
ต้น, รุ่นกลาง, รุ่นกลางสูง 
และรุ่นสูงสุด 4 รุ่น สี่ระดับ
ราคา ซึ่งในสี่รุ่นนี้ความนิยม
ก็อยู่ในระดับที่พอๆกัน โดยหาก
เป็นศูนย์กลางของระบบระดับ
กลางๆแล้ว แอมป์รุ่นกลางที่ได้
รับความนิยมเลือกซื้อเลือกหามา
ใช้งานกันมาก ก็จะเป็นแอมป์ที่

325BEE ด้วยซ�้าไป
มาถึงวันนี้ C 355BEE ก็ได้

รับการปรับปรุงใหม่ หมดจนอาจ
จะเรียกว่าได้รับการออกแบบใหม่
หมดกลายมาเป็นรุ่นใหม่ที่ท่าน
เห็นอยู่นี้ นั้นก็คือ C 356BEE 
นี่เอง

ด้วยก�าลังขับ 80 วัตต์ต่อ
ข้างที่ 8 โอห์ม พร้อมระบบ 
PowerDrive ที่พัฒนาใหม่ล่าสุด 
นี่คือแอมป์ที่มีความสามารถใน
การขับล�าโพงที่หลากหลาย ไม่
ว่าจะเล็กหรือใหญ่ กินวัตต์กิน
กระแสมากน้อยเพียงใดก็ไม่หวั่น 
พัฒนาภายในหลายๆส่วนโดย
ดึงเอาจุดเด่นของวงจรชั้นยอดที่
มีใน Masters Series M3 ออก
มาใช้อย่างเต็มพิกัดเท่าที่จะท�าได้ 
ผสานระบบ Modular Con-
struction Design MDC ให้คุณ
สามารถเพิ่ม Module Phono 
รุ่น PP375 เข้าไปในเครื่องอย่าง
ง่ายดาย ท�าให้เพิ่มขีดความ

เพาเวอร์-แอมป์ 1 เครื่อง เพื่อ
เพิ่มก�าลังขับ, เพิ่ม 2 เครื่อง
เพื่อเล่นไบ-แอมป์ หรือเพิ่ม 1 
เครื่องที่ Pre Out 2 เพื่อน�ามา
ใช้งานต่อล�าโพงไบ-ไวร์แยกขับ
เฉพาะเสียงทุ้มก็ย่อมได้ หรือ
จะต่อเข้า Main In เพื่อใช้เป็น  
เพาเวอร์-แอมป์อย่างเดียวก็ได้
อีกเช่นกัน

มีอินพุทต่อเชื่อมให้ใช้
มากมายเกินพอถึง 7 ชุด รวม
ช่องต่อ Mini ทางด้านหน้า
เครื่องส�าหรับผู้ที่ต้องการน�า
เครื่องพกพาแบบ iPod แบบ 
อื่นๆมาต่อใช้งานจากทางด้าน
หน้าได้สะดวกสบาย และส�าหรับ
ผู้ที่รักการปรับปรุงทางด้านสาย 
C 356BEE นี้มาพร้อมช่องต่อ
ปลั้กไฟแบบถอดได้ ให้คุณเลือก
หาสายไฟ AC ดีๆมาเสริมกันได้
ตามใจชอบอีกด้วย

ส�าหรับรายละเอียดคร่าวๆ
มีดังนี้

ก�าลังขับ 80 วัตต์ (วัดที่ค่า 
THD, 20Hz-20 kHz, ขับพร้อม
กันสองแชนเนล น้อยกว่า < 
0.009%ที่ 8 โอห์ม) 

Dynamic Headroom 8 
Ohm +2.6dB

Dynamic Headroom 4 
Ohm +4.4dB

ก�าลังขับไดนามิค IHF 
145W ที่ 8 โอห์ม; 220W ที่ 4 
โอห์ม; 290W ที่ 2 โอห์ม

S/N ratio >92dB (IHF; 
A-weighted, 500mV input, ref. 
1W out in 8 โอห์ม); >110dB 
(IHF; A-weighted, ref. 80W in 
8 โอห์ม, ที่ระดับเสียงสูงสุด)

ตอบสนองความถี่ ±0.3dB 
(20Hz-20kHz, เปิด Tone De-
feat); 10Hz - 65kHz (-3dB)

การแยกแยะแชนเนล 1 kHz 
>80dB; 10 kHz>68dB

กินไฟขณะStandby <0.5W
กินไฟขณะเปิดเครื่อง <40W
กินไฟขณะท�างานเต็มที่ 

มีก�าลังขับประมาณ 80 วัตต์ ขับ
ล�าโพงวางหิ้งขนาดใหญ่หรือตั้ง
พื้นขนาดกลางได้ก�าลังดี ให้เสียง
ที่เต็มห้องระดับกลางๆได้อย่าง
สบายๆ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่าน
มา แอมป์ระดับนี้อย่าง NAD C 
352BEE และ C 355 BEE ก็คือ
ตัวเลือกที่ประสบความส�าเร็จเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะหลังสุดคือ 
C 355BEE นั้นขายดีและประสบ
ความส�าเร็จมากทีเดียว อาจจะ
มากกว่ารุ่นกลางต้นๆแบบ C 

สามารถในการต่อเชื่อมเครื่อง
เล่นแผ่นเสียงส�าหรับผู้ที่รักเสียง
แบบอะนาล็อกก็สามารถเล่นได้
ทั้งหัวเข็ม MM/MC 

การคล่องตัวในการใช้งาน
นั้นมีเต็มเปี่ยม สามารถต่อ
ล�าโพงได้ 2 คู่ ให้คุณขยายเพิ่ม
ล�าโพงไปอีกจุดของบ้าน หรือน�า
ไปใช้งานในการต่อล�าโพงแบบ 
Bi-Wire ได้ก็ไม้ผิดกติกา มีช่อง 
Pre Out ให้มาสองชุด เพื่อการ
ขยายระบบไม่ว่าจะต้องการเพิ่ม

Rated Distortion (20Hz-
20kHz) 0.01%

IHF Dynamic Headroom 
8, 4 โอห์ม +3.5/+4.5 ดีบี

IHF Dynamic Power 8, 4 
โอห์ม 90 / 120 วัตต์

Damping Factor (ref.    
8 โอห์ม, 1kHz) 200

Voltage Gain 39 ดีบี
Signal/Noise Ratio,      

A-weighted 95 ดีบี
THD + Noise น้อยกว่า 

■  NAD Stereo Integrated Amplifier C 356BEE
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ดีวีดีเจ้าประจ�าก็เริ่มหันมาขาย   
Blu-ray แทน DVD กันเป็น
แถวๆแล้ว ก็เป็นเรื่องยืนยัน
ได้ว่า “ถึงเวลา” เสียตังค์เปลี่ยน
เครื่องกันแล้วล่ะครับ ซึ่งใน
ตลาดที่เครื่องแต่ละเครื่องนั้น 
ราคากดต�่าลงมากันจนติดดินไป
เรื่อยๆ ก็เริ่มมีค�าถามขึ้นมาว่า 
“แล้วคุณภาพล่ะ” นั่นแหละครับ
ประเด็น ทุกวันนี้เราเห็นเครื่อง
เล่น Blu-ray ลดราคาลงมาต�่า
ลงๆจนไล่ๆกับเครื่องเล่นดีวีดี 
ราคาถูกๆกันแล้ว “แล้วคุณภาพ
ล่ะ” นั่นคือสิ่งที่เป็นค�าถาม ซึ่ง
กับทาง NAD นั้น เรายืนยัน
ว่า จะไม่ลงไปเล่น “สงคราม
ราคา” ที่ก�าลังเริ่มต้นเกิดขึ้นใน
วงการเครื่อง Blu-ray Disc อย่า
เด็ดขาด เพราะเมื่อสงคราม
ราคาเกิดขึ้น สิ่งที่ผู้คนจะได้ไป
คือเครื่องที่ดูดีจากข้างนอก แต่
ข้างในนั้นตัดกันออกไปจนแทบ
ไม่เหลืออะไร ภาพที่ได้ดู เสียง
ที่ได้ยิน สเต็พเพิ่มจากเครื่องดีวีดี
เครื่องเก่าไปเพียงนิด แล้วจะ

350W (230V AC 50Hz)
ส�าหรับราคาขายสุทธิอยู่

ที่ 24,400.-บาท รับประกัน 2 
ปีเต็ม

NAD C 245BEE                          
เพาเวอร์-แอมป์          
สารพัดประโยชน์

ทีนี้มาดูสินค้าในรูปแบบ
ที่ไม่ค่อยได้เห็นมาก่อน

จาก NAD นะครับนั่นก็คือ
เครื่องเพาเวอร์-แอมป์ แบบ 4 
แชนเนล ซึ่งตามปกติเราไม่ค่อย
จะได้เห็นกัน เพราะส่วนใหญ่         
เพาเวอร์-แอมป์ จะท�ากันมา
ตามมาตรฐานคือ 2 แชนเนล 
แล้วก็ไป 5 หรือ 7 แชนเนลกัน
เลย แต่ 4 แชนเนลนี้ ไม่ค่อยจะ
มีกัน ซึ่งจริงแล้วจะบอกว่า NAD 
C 245BEE เครื่องนี้นั้น เป็น
แอมป์ 4 แชนเนลที่เมื่อดูการ
ใช้งานแล้วต้องบอกว่า “สารพัด
ประโยชน์ของแท้เลย” มาดูกันดี
กว่าว่าท�าอะไรได้บ้าง

- ใช้เป็นเพาเวอร์-แอมป์ต่อ
ล�าโพงสองคู่ ใช้งานแบบ  Multi-
Room แบบ 2 โซนง่ายๆ ต่อ 
Pre Out จากแอมป์ของคุณ ไม่
ว่าจะเป็นอินติเกรตเตด แอมป์ ที่
มี Pre Out หรือ Pre Amp 
ก็ตาม คุณก็สามารถเซ็ทมัลติ-รูม
แบบ 2 โซน (หรือมากกว่า ตาม
แต่แอมป์ที่คุณใช้ร่วม) ได้ง่ายๆ 
เช่น เพิ่มล�าโพงไปเข้าที่ห้องน�้า 
หรือระเบียง โดยขยายเพิ่มจาก
ชุดฟังเพลงในห้องนอน

- ใช้งานขยายระบบ Multi 
Zone ให้กับเอวี รีซีฟเวอร์ ทราบ
กันดีว่า เอวี รีซีฟเวอร์ของ 
NAD นั้น รุ่นใหม่ๆจะมีช่องต่อ
ให้สามารถเพิ่ม Subzone ได้อีก 
2 ช่อง แต่ Subzone ทั้งสอง
ช่องดังกล่าว ไม่มีก�าลังขยายใน
ตัว ต้องหาแอมป์มาเสริม ทีนี้
หากเป็นแอมป์ 2 แชนเนล คุณ
ต้องซื้อถึงสองเครื่อง อาจจะ

สิ้นเปลืองเกินไป การเลือก C 
245BEE เสริมเข้าไป ก็เป็นการ
ดี ท�าให้คุณซื้อแอมป์เครื่อง
เดียว ต่อได้ 2 โซน ซึ่งก็เพิ่มขีด
ความสามารถท�าให้คุณดูหนัง  
เซอร์ราวน์ดเต็มรูปแบบ 1 ห้อง 
และฟังเพลงแยกกันอีก 2 ห้อง
ได้อย่างอิสระจ�าชุดเครื่องเสียง
เพียงชุดเดียวได้สบายๆ

- ใช้งานต่อล�าโพง Bi-Amp 
สร้างระบบไบ-แอมป์เต็มรูปแบบ

- หรือจะใช้เป็นสเตรีโอ
แอมป์ก็ยังได้ เพราะคุณสามารถ 
Bridge Mono รวม 4 แชนเนล
เข้าเป็น 2 แชนเนล ท�าให้กลาย
เป็นเพาเวอร์-แอมป์ 70 วัตต์ 
x 2 

- ก�าลังขับ 4 แชนเนล ปกติ 
ที่ 35 วัตต์ เหลือเฟือที่จะขับ
ล�าโพงระดับกลางๆทั่วๆไป

- มีระบบ ATI Logic เปิด
ปิดเองตามสัญญาณเข้า

- ต่ออินพุทช่องเดียวออก 
4 แชนเนลได้ หรือต่อชุดออก
แชนเนลละชุดก็ได้

- เปิด/ปิดท�างาน Channel 
A/B ทีละคู่ได้ ท�างานพร้อมกัน
ก็ได้ 

- คุณภาพเสียงระดับ Audio-
phile แบบ NAD 

- มีระบบ Soft Clipping 
ลดความเพี้ยนเมื่อเล่นแรง ซึ่ง
มีประโยชน์มากในการต่อเล่น
ระบบ Multi-Room 

ราคาจ�าหน่ายสุทธิ 27,200.-
บาท รับประกัน 2 ปีเต็ม

NAD T 557                                        
Blu-ray Disc               
เจเนอเรชันใหม่ล่าสุด 

มาถึงเครื่องรุ่นสุดท้ายที่น�า
มาแนะน�ากันในคราวนี้นะ

ครับ กับเครื่องทางฝั่งแหล่ง       
โพรแกรมต้นทางภาพที่เริ่มได้
รับความนิยมมากขึ้นและมาก
ขึ้น ด้วยตอนนี้ก็พอทราบๆกัน
นะครับว่า ตัวซอฟท์แวร์นั้นหา
ได้ง่ายขึ้นมาก และราคาก็ถูกลง
จนเล่นกันได้ไม่ยากแล้ว ร้าน

■  NAD Four Channel Amplifier C 245BEE

■  NAD Blu-ray Disc Player T 557
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เสียงเงินซื้อกันไปท�าไม
ในทางกลับกัน NAD นั้น

พยายามที่จะพัฒนาเครื่อง 
Blu-ray ให้อยู่บนพื้นฐานของ
ชื่อเสียงที่สั่งสมกันมานานของ 
NAD นั่นก็คือแนวทาง Music 
First ที่มีมานาน ตั้งแต่ยุค DVD 
ผู้ที่ใช้งานเครื่อง DVD ของ 
NAD จะรู้กันดีว่า คุณซื้อเครื่อง
เล่น DVD ของ NAD ไปนั้น 
คุณไม่ได้แค่เอาไปดูหนังอย่าง
เดียว แต่เมื่อครั้นที่คุณจะเอา
ไปฟังเพลงกับแผ่นซีดีแผ่นโปรด
ของคุณ เสียงที่คุณได้ยินนั้น จะ
ต้องดีและดีพอที่จะไปเทียบกับ
เครื่องเล่นซีดีเดี่ยวๆ ไม่ว่าจะ
เป็นยี่ห้อไหนหรือแม้จะเป็นยี่ห้อ 
NAD เองได้อย่างไม่อายใคร นั้น
เป็นเรื่องจริงและพิสูจน์กันมา
ตั้งแต่วันแรกที่เครื่องเล่นดีวีดี
อย่าง T 550 ออกวางจ�าหน่าย
มาจนถึงวันที่  T 557 ซึ่งเป็น
เครื่อง Blu-ray Disc รุ่นใหม่
ล่าสุดนี้ก็เช่นกัน

เราไม่เถียงครับว่า ลูกเล่น     
Blu-ray นั้น มันก็เหมือนกัน
หมด T 557 ก็เช่นกันครับ          
ลกูเล่นการใช้งานของเครือ่งๆนีก้็
เหมือนกับเครื่อง Blu-ray ระดับ
กลางๆทั่วๆไป ไม่ว่าจะเป็นการ
เล่นภาพ 1080p 24FPS, ระบบ 
Deep Color, Upscale DVD ได้ 
1080p, ถอดรหัสเสียง Dolby 
True HD/ DTS HD Master 7.1 
ในตัว (ต่อเล่นกับเอวี เข้าช่อง 
7.1 ได้เลย) หรือระบบ USB 2.0 
ให้ท่านเอาเพลงเอาหนัง AVI ที่
โหลดมาจากทางอินเทอร์เน็ต
มาเล่นด้วย มีระบบ BD Live 
Network Connectivity (Profile 
2.0) ส�าหรับต่อเล่นดูของแถม
ในแผ่น, มีระบบ Picture-in-
Picture, ระบบ Deep Colour 
และ xvYCC extended colour 
space ให้การตอบสนองต่อสีสัน
เที่ยงตรงสมจริงที่สุด ซึ่งบอก
ตรงๆคือ เครื่องเล่นBlu-ray ใน

ท้องตลาดส่วนใหญ่ก็มีกันแหละ
ครับ แล้วท�าไมท่านต้องจ่าย
เงิน 19,400.-บาทของ T 557 
เพื่อได้เครื่องเล่น Blu-ray ที่มี       
ลูกเล่นเท่ากับเครื่องราคาต�่ากว่า
หมื่นบาทในท้องตลาดทั่วไปที่
ลดกระหน�่ากันจนไม่เหลืออะไร
ด้วยล่ะ

“เสียง” ไงครับ นั่นคือสิ่งที่                     
คุณหาไม่ได้จากเครื่อง Blu-ray 
ทั่วๆไป คุณคงยากที่จะหา
เครื่องที่ให้เสียงดนตรีที่นุ่มนวล                  
ผ่อนคลายเป็นดนตรี น่าฟัง 
และฟังได้นานเหมือน NAD จาก
เครื่องทั่วๆไป ไม่ว่าจะราคาต�่า
กว่าหรือสูงกว่านับเท่าตัว NAD 
นั้นขึ้นชื่อเรื่องท�าเครื่องเล่นภาพ
ให้ “เสียงดี” นั่นคือข้อพิสูจน์ 
ตลอดเวลาที่เครื่องเล่นดีวีดีของ     
NAD อยู่ในตลาดนั้น มันได้
พิสูจน์ตัวเองถึงประสิทธิภาพ
ที่คนรักดนตรีสามารถเอามา
ใช้งานได้อย่างเต็มที่ แม้วันที่
เครื่องดีวีดีเหลือเครื่องละ 990.-
บาท NAD ก็ยังขายเครื่อง DVD 
รุ่นประหยัดสุดที่ 12,400.-บาท 
และยังขายได้ แถมขายดีด้วย 
มันต้องมีเหตุผลสิน่าว่าท�าไม 
NAD ถึงเป็นตัวเลือกของนักเล่น
ที่พิถีพิถันทั้งภาพ และ“เสียง” 

หากคุณไม่เคยพิสูจน์ความ
เป็น Music First ละก้ออยาก
ให้ลองครับ ภาพสวยน่ะใครๆ
ก็ท�าได้ NAD ก็ท�าได้ ท�าได้ดี
ด้วย แต่เสียงดีนี่สิ เราว่าหาคน
ท�ามาเทียบกับ NAD ยากอยู่นา        
-รับประกัน-- 

ครับ สี่รุ่นสี่รสที่ออกมาใน
ช่วงท้ายปีนี้ สนใจรุ่นไหน แวะ
โชว์รูมใกล้บ้านท่าน แวะชม แวะ
ลองฟัง ลองเล่นกันได้เลย ช่วง
นีมี้ราคาพเิศษลดลงจากราคาสทุธิ
ที่เห็นกันอยู่นี่มากพอสมควรที
เดียว ลองแวะเช็คดูกันครับ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
ครับผม

  ■ การแสดง Thailand International 
Balloon & Adventure Sports 
Festival 2010 2-6 ธันวาคม เวลา 
06.00น.ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล 
จ. นครนายก บัตรราคา 100 บาท 

  ■ คอนเสอร์ท Chiang Rai Music 
Festival 3-4 ธันวาคม เวลา 16.00น.
เป็นต้นไป ณ หาดริมแม่น�้ากก ติดเขา
ถ�้าพระ จ. เชียงราย บัตรราคา 800 
และ 500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Big Mountain Music 
Festival 10-11 ธันวาคม เวลา 
12.00น.เป็นต้นไป ณ โบนันซ่า    
เขาใหญ่ บัตรราคา 1,800 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Be My Guest Most 
Wanted The Famous Comedy 
Concert 12 ธันวาคม เวลา 19.00น. 
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี บัตรราคา 
3,000, 2,500, 2,000, 1,500 และ 
900 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Mai On The Beach: 
ใหม่ เจริญปุระ 18 ธันวาคม เวลา 
17.00น. ณ โอเชียน มารีน่า ยอร์ช 
คลับ พัทยา บัตรราคา 2,000 และ 
1,200 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Bangkok Decembery 
2010 18 ธันวาคม เวลา 17.30-
01.00น. ณ สนามเสือป่า บัตรราคา 
1,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท River Jazz Concert: 
Patrizio Buanne 19 ธันวาคม เวลา 
19.30น. ณ โรงแรมชาเทรียม ถนน
เจริญกรุง บัตรราคา 3,500, 2,500 
และ 1,500 บาท

  ■ งาน Conice Happy Days 14 
พฤศจิกายน 2553 ถึง 3 มกราคม 
2554 

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษ
คือ วันที่ 6 ธันวาคม ชดเชยวันพ่อ
แห่งชาติ และวันที่ 30-31 ธันวาคม 
2553 วันสิ้นปี 

  ■ ทุกคอนเสอร์ทและการแสดง สามารถ
ติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่ thaiticketmajor 
ทุกสาขา

ป ร ะ ดิ  ทิ น  ก รุ ง เ ท พ ฯ
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The Absolute Sound 
2011 High-End Audio 
Buyer’s Guide

อาจจะเรียกได้ว่าเป็นครั้ง                  
แรกก็ว่าได้นะครับ ที่ทาง

นติยสาร The Absolute Sound ซึง่
เป็นนิตยสารเกี่ยวกับเครื่องเสียง
ไฮ-เอ็นด์ที่เป็นที่ยอมรับสูงสุดใน
วงการเครื่องเสียงของอเมริกา 
ได้จัดท�าฉบับพิเศษขึ้นมา ในชื่อ 
2011 High End Audio Buyer 
Guide ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวม 
“เครื่องแนะน�า” ที่ทางกอง
บรรณาธิการของสื่อที่ได้รับความ
เชื่อถือสูงสุดเล่มนี้ ได้ท�าการ
รวบรวมเอามาไว้ในฉบับเดียวกัน 
เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถซื้อมาเก็บ
ไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

ในเล่มนัน้มีการแนะน�าเครือ่ง, 
ล�าโพง, สายสัญญาณ, หูฟัง ไป                               
จนกระทัง่ถงึแผ่นซอฟท์แวร์
คุณภาพสงูท่ีคัดกนัมาแล้วจากทมี                                        
ผู้ทดสอบ ซึ่งสิ่งที่เราพอจะทราบ
กันดีก็คือ นิตยสารเล่มนี้นั้น
เครื่องที่จะผ่านเข้ามาสู่การ

แนะน�าได้นั้น ต้องเยี่ยมจริง ดี
จริง ซึ่งเครื่องส่วนใหญ่ที่ผ่านเข้า
มานั้น เป็นเครื่องรุ่นที่มีราคา
ระดบั Super Hi-End แทบทัง้สิน้ 
คือเป็นเครื่องที่มีราคาสูงมากๆ
ระดับหลายแสนเป็นส่วนใหญ่ 

แต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือ ในเล่ม
นี้นั้น มีเครื่อง/ล�าโพงของ NAD 
และ PSB ติดอันดับแนะน�าอยู่
มากมายหลายรุ่น และสิ่งที่น่า
ทึ่งยิ่งกว่าก็คือ เครื่องและล�าโพง 
NAD และ PSB เหล่านั้น ราคา
ขายนั้นเรียกได้ว่าเทียบกันไม่ได้
กับเครื่องที่แนะน�าอยู่ในระดับ
เดียวกัน ที่เทียบไม่ได้นี่คือ “ถูก
กว่า” อย่างมากมายนัก เรียกได้
ว่า “ราคาคนละชั้น” แต่สิ่งกลับ
กันคือ “คุณภาพระดับเดียวกัน” 
นั่นต่างหากที่เป็นเรื่องที่น่ายินดี 
เพราะเราเป็นส่วนของ “จ่าย
น้อย กว่าแต่ดีเท่ากันหรือดีกว่า” 
นั่นเอง

นี่จึงเป็นสิ่งที่ตอบค�าถาม
หลายๆคนได้นะครับ โดยเฉพาะ
ท่านที่ไปแวะชมสินค้าของเรา
ตามห้าง ท่านที่เป็นสมาชิกใหม่                           

หรือเพิ่งรู้จักสินค้าของเราเป็น
ครั้งแรกๆ เห็นราคาที่ขายอยู่ 
ท่านอาจจะสงสัยว่า “NAD ท�าไม
แพงจัง” นั่นคือสิ่งที่ท่านได้เห็น
เมือ่ท่านน�าสนิค้าของเราไปเทยีบ 
กับสินค้า Mass Product ที่วาง
อยู่ในห้างเดียวกัน ซึ่งค�าตอบที่
เราอยากจะขอบอกก็คือ “NAD 
นั้น ไม่แพงครับ” ราคาของเรา
อาจจะสูงเมื่อเทียบกับสินค้า 
Mass ที่ขายอยู่ในห้าง แต่สิ่ง
หนึ่งที่คุณแน่ใจได้คือ “คุณภาพ
ของเราสูงกว่ามาก” และที่ส�าคัญ
คือ เมื่อเทียบกับเครื่องในกลุ่ม
ชั้นเดียวกันแล้ว “NAD ราคาถูก
กว่า” ครับ ราคาของเราไม่ได้สูง 
เพราะเมื่อเทียบกับเครื่องระดับ
ชั้นเดียวกันที่ได้รับการคัดมาลง
ในเล่มพิเศษนี้แล้ว ราคาของ 
NAD/PSB นั้นต�่ากว่ากันแบบ
ไม่เห็นฝุ่น เพราะ NAD เป็น
เครื่องระดับเดียวกับเครื่องระดับ
ไฮ-เอ็นด์ เหล่านั้น ในราคาที่ถูก
กว่ามาก ยกตัวอย่างง่ายๆครับ 
ล�าโพง PSB Alpha B1 ราคาขาย 
6,900.-บาทต่อคู่ (บางท่านยัง

NEWS &
R E V I E W S
■  ‘จอม จุ้น จ้าน’

หมายเหตุ: นิตยสาร The Absolute Sound นั้นก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 
1973 หรือเกือบ 40 ก่อน โดย Harry Pearson นักทดสอบเครื่อง

เสียงระดับไฮ-เอ็นด์ที่ได้รับการนับถือสูงสุดในวงการ ตลอดเวลา 40 ปี
ที่ผ่านมา นิตยสารฉบับนี้นั้น มีความเคร่งครัดสูงมากในการนำาเสนอ 
“เฉพาะ” เครื่องเสียงและลำาโพงระดับไฮ-เอ็นด์ เท่านั้น เครื่องระดับ Mass 
Products ทั่วๆไปนั้น น้อยมากที่จะมีโอกาสขึ้นหน้าทดสอบของนิตยสาร
เล่มนี้ซึ่งเคร่งครัดมากๆในการทำาเครื่องระดับราคาประหยัดมานำาเสนอ ซึ่ง
ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น เครื่องระดับกลาง/ล่าง นั้นแทบจะไม่มีโอกาสโผล่
เข้ามาในหน้าทดสอบเลย จะยกเว้นก็ NAD กับ PSB นี่แหละ ที่เรียกได้
ว่าเป็นสมาชิกประจำาที่ทางหนังสือนำาขึ้นมาแนะนำาบ่อยๆในฐานะ Entry 
Level High End นั่นเอง (ว่าง่ายๆคือแนะนำาแล้วไม่เจ็บตัว) 

ในปัจจุบัน แม้ The Absolute Sound เปลี่ยนมือผู้บริหาร Harry 
Pearson นั้นก็ยังเป็นที่ปรึกษาและมีบทความลงอยู่เป็นระยะๆและนโยบาย
ของหนังสือก็ยังคงเน้นในส่วนของไฮ-เอ็นด์อยู่ เพียงแต่ปรับเปลี่ยนรูปเล่ม
และการนำาเสนอเพื่อดึงดูดกลุ่มคนอ่าน (และที่สำาคัญคือโฆษณา) ให้มากขึ้น-เพื่อความอยู่รอด--แต่ก็ยังคงไม่ดึง
เครื่องระดับ Mass มาลงอยู่ดี (นอกจากจะเป็นเครื่องในกลุ่มเทคโนโลยีใหม่)

ดังนั้นในกลุ่มคนเล่นเครื่องเสียงทั่วโลก, The Absolute Sound นั้นยังเป็นสื่อที่ยังสามารถเชื่อถือได้สูง และ
มั่นใจได้ว่า เครื่องหรือลำาโพงที่ผ่านการคัดกรองจากนิตยสารเล่มนี้นั้น-ดีจริง-- 
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บอกว่าแพง) นั้นถูกจัดแนะน�า
เคียงคู่อยู่กับล�าโพงยี่ห้ออื่นที่
ล้วนแล้วแต่แพงกว่ากันอย่างต�่า
เป็นสองสามเท่าตัวทั้งนั้น บาง
คู่นั้นราคาซื้อ Alpha B1 ได้เป็น
สิบคู่-แล้วท่านยังจะคิดว่าของเรา
แพงกว่าได้ไหมครับ? 

หรอืขนาด NAD M2 Masters 
Series รุ่นท็อพสุด  ทันสมัยสุด
ที่ถือว่าราคาสูงสุดเท่าที่ NAD 
เคยท�ามา (สองแสนกลางๆ) ก็
ยังเรียกได้ว่าราคาถูกไปเลยเมื่อ
เทียบกับเครื่องแนะน�าอื่นๆใน
ระดับชั้นเดียวกัน! 

ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยนะ
ครับ หากท่านได้เห็นหรือได้อ่าน
นิตยสารเล่มนี้ (น่าจะหาได้จาก
แผงร้านหนังสือน�าเข้าใหญ่ๆ
ตามห้างทั่วไป) ท่านจะเข้าใจ 
เพราะเครื่องเปรียบเทียบที่เห็น
อยู่ในห้างใกล้ๆกันนั้น “ไม่มี” 
ยี่ห้อไหนเลยที่ได้รับการยกเข้า
ท�าเนียบเครื่อง “ไฮ-เอ็นด์” ซึ่ง
คงไม่ผิดหรอกที่เราจะบอกว่า 
“เป็นคนละระดับกัน” นั่นเอง

เอาล่ะครับ มาดูกันดีกว่าว่า 
มีเครื่องอะไรที่อยู่ในเล่มนี้บ้าง

ล�ำโพงแบบวำงบนขำตั้ง
PSB Alpha B1

ถือว่าเป็นล�าโพงไฮ-เอ็นด์ 
ขนาดเล็กที่มีอายุยาวนานที่สุด
คู่หนึ่งของวงการก็ได้ B1 เป็น
รุ่นล่าสุดที่ได้รับการออกแบบใหม่
ทั้งหมด ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่น่า

ตะลึงของพลังเสียง รวมถึงเสียง
กลางที่ยอดเยี่ยมออกมาจาก
ล�าโพงขนาดเล็กสูงเพียงแค่ 1 
ฟุตเท่านั้นเอง

ทวทีเตอร์โดม 1 นิว้ ปรบัปรงุ                                       
ใหม่ ให้เสียงกว้างไกล กระจาย                           
ได้ดี มีความนุ่มนวลน่าฟังขึ้น
มาก วูฟเฟอร์ใหม่ ออกแบบใหม่ 
เสียรูปทรงยากขึ้น ซึ่งให้เสียงทุ้ม
ต้นที่กระชับ แม่นย�า มีจังหวะจะ
โคนที่หาได้ยากมากๆในล�าโพง
ระดับราคานี้ นี่ถ้าซาวน์ดสเตจ
โอ่โถงมากกว่านี้อีกหน่อยเดียว
ก็กลายเป็นสุดยอดแล้ว และก็
แน่นอนว่าทุ้มลึกสุดๆนั้นล�าโพง
ขนาดนี้คงยังให้ได้ไม่เต็มที่นัก
นั่นเอง แต่โดยรวมแล้ว นี่เป็น
ล�าโพงที่เราต้องให้การคารวะใน
ความเป็นดนตรีที่ดีอย่างคาดไม่
ถึงเลยทีเดียว

PSB Imagine B

คดิถงึว่านีค่อืล�าโพง Imagine 
T (รุ่นตั้งพื้น) ที่ตัดส่วนล่างออก
ไปนั่นเอง ดังนั้น Imagine B 
จึงเป็นล�าโพงที่ยังให้เสียงร้อง 
เสียงกลาง และเสียงแหลมได้
อย่างกลมกลืนเป็นเลิศ เสียงทุ้ม
ต�่าสุดอาจจะไปได้ไม่สุดส�าหรับ
เครื่องดนตรีอย่างออร์แกนท่อ 
แต่ก็ให้เสียงทุ้มตอนต้นที่ทรง
พลังอย่างน่าทึ่งทีเดียว

ล�ำโพงแบบตั้งพื้น
PSB Image T6

ในราคาขายเท่านี้ ต้องบอก                    
ว่า Image T6 เป็นล�าโพงที่ให้
ประสิทธิภาพที่ล้นเกินราคาขาย
ไปมากมายนัก เสียงเบสส์ลึก
แน่นลงไปได้ถึง 40 Hz ให้เสียง
อบอุ่นนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ 
เสียงกลางให้ความเที่ยงตรงและ                            
เป็นกลางสงู เสยีงแหลมใสสะอาด 
เล่นได้แรงและดังมากโดยที่มี    
ความเพีย้นต�า่ และมอีาการตือ้อัน้                           
ออกมาน้อยมากส�าหรับล�าโพง
ราคาขนาดนี้ เสียงแหลมที่ 4-6 

kHz อาจจะใสกริ้งกร้างมากไป
นิดส�าหรับคนชอบความเรียบ แต่
โดยรวมแล้วเสียงดนตรีที่ออกมา
จาก T6 นั้นคือ “ของจริง” ถ้า
คุณได้ฟัง T6 ก่อนที่จะทราบ
ราคาแล้ว คุณจะไม่มีวันเชื่อเลย
ว่าล�าโพงคู่นี้มีราคาขายอยู่เพียง
คู่ละ 43,500.-บาท แต่ต้องนึกว่า
เป็นล�าโพงเรือนแสนไปนั่น

PSB Synchrony Two

เป็นล�าโพงที่ให้เสียงที่     
เชิญชวนและน่าฟังเป็นอย่างยิ่ง                              
โทนเสียงเข้มขรึม ถ่ายทอดลึกลง                               
ไปถงึออคเทฟว์สดุๆของโน้ตดนตรี 

ให้พลังเสียงระดับบดขยี้กระดูกที่          
กรอบแกรบกันได้อย่างน่าตืน่เต้น                               
โดดเด่นเป็นสง่าในการตอบสนอง                          
ทุกความเป็นดนตรี ตั้งแต่เดี่ยว
ไวโอลินตัวเล็กๆ ไปจนถึงการ 
กระหน�่าคีย์ลงไปบน Concert 
Grand เปียนโนชั้นยอด หรือ
จะให้หวดกลองกระหน�่ากันสุด
พลัง ล�าโพงคู่นี้ก็ตอบสนองได้          
หมด เป็นล�าโพงในอุดมคติ
ส�าหรับนักเล่นเครื่องเสียงระดับ 
Audiophile ที่ต้องการล�าโพง                         
ตั้งพื้นขนาดย่อมๆทีใ่ห้เสยีง
กระหึม่เตม็วงเหมอืนล�าโพงตัง้พืน้                                            
ที่มีขนาดใหญ่กว่ามากๆ และแม้                             
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จะเป็นล�าโพงแบบ 5 ไดรเวอร์ 
สอง-ทาง แต่การตอบสนองความ                              
ถี่จากทุกไดรเวอร์ก็กลมกลืน 
ราบเรียบเหมือนออกมาจากจุด
เดียวนั่นเทียว

สับ-วูฟเฟอร์
PSB SubSeries 5i

ประสิทธิภาพจากสับราคา
ไม่แพงตู้นี้เป็นอย่างไรหรือ?-ไม่
น่าเชื่อ-- คือค�าตอบ ด้วยแอมป์
ขนาด 225 วตัต์, วฟูเฟอร์ 10 นิว้                            
ตู้เปิด, นี้เป็นสับที่ให้พลังเสียง
ได้หนักแน่น ลึก และเป็นดนตรีดี
จริงๆ แม้มันจะไม่ลงไปลึกระดับ
สับใหญ่ๆแพงๆ แต่องค์รวมนั้น        
คือสง่าลงตัว สร้างฐานเสียงทุ้ม
ที่ดี ตอบสนองเครื่องดนตรีที่
หลากหลาย ความเป็นดนตรีสูง 
ช่วยเสริมเวทีเสียงให้กว้างขึ้น 
บรรยากาศรายรอบที่ดีขึ้น แถม
เล่นได้แรงและดังโดยไม่ค่อยจะ
มีการสั่นสะท้านของตัวตู้เกิดขึ้น
แต่อย่างใด

เพำเวอร์ แอมปลิไฟเออร์
NAD C272
(ปัจจุบันถูกทดแทนด้วย          
C 275BEE)

ทุกๆสองสามปี เรามักจะ
ได้เจอกับสินค้าใหม่ๆจาก NAD 

ให้ประสิทธิภาพแบบเกินราคา
มากมายหลายเท่าตัว ซึ่ง NAD 
C 272 ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน
นั้น ที่ก�าลังขับ 150 วัตต์ต่อข้าง 
นี้เป็นแอมป์ที่ให้ก�าลังส�ารองที่ดี          
เยีย่มพอทีจ่ะขบัล�าโพงทีข่บัยากๆ              
ทั้งหลายได้สบายๆ และที่ส�าคัญ
คอืพลงัเสยีงทีไ่ด้นัน้ดเูหมอืนจะมี     
มากกว่าก�าลังขับที่ระบุไว้ในสเปค                   
มากมายนัก รายละเอียดนั้นดี                          
มาก เวทีเสียงเป็นสาม-มิติ โทน                       
เสยีงอบอุน่ฟังสบาย รายละเอยีด                        
ลึกสุดๆอาจจะยังไม่เท่าเครื่อง
อ้างอิงที่แพงกว่าหลายๆเท่า แต่
นีก็่เป็นแอมป์ทีด่แีละให้ความเป็น                               
ดนตรีสูง สามารถฟังได้นาน
หลายๆชั่วโมงโดยไม่เหนื่อยล้า

NAD C 326BEE

นี้คือ 3020 ของสหัสวรรษ
ใหม่! แต่มาในบุคลิกใหม่ ตัด
ความนุม่หนาหนดืทีม่อียูใ่น 3020 
ออก ปรับเปลี่ยนมาเป็นเสียงที่                  

เป็นกลาง ใส่ความเที่ยงตรงและ                          
เป็นธรรมชาตลิงไปแทน พร้อมๆ                     
กับให้ความนิ่งในการตอบสนอง              
และความโปร่งใสในการให้        
รายละเอียดที่ดีกว่ากันอย่างเทียบ                          
ไม่ได้ แม้ก�าลังขับจะระบุมาที่ 50                             
วัตต์ แต่ก็สามารถให้ไดนามิค                         
เรนจ์ ได้ยอดเยีย่ม เล่น Ring ใน                                 

ระดับเสียงแบบบ้าคลั่งได้ดีอย่าง
ไม่น่าเชื่อ เสียงร้องก็เลิศทีเดียว           
ล่ะ ขับล�าโพงดุๆอย่าง QUAD 
2805s ยังไหว ประสิทธิภาพที่ได้
นั้น เราจะเรียกได้ว่าเป็นแอมป์
ราคาประหยัดแห่งทศวรรษก็ว่าได้

NAD M2

เรียกได้ว่าเป็นแอมป์ระดับ 
“ปฏิวัติ” ก็ว่าได้ ส�าหรับเครื่อง
ที่ท�างานแบบดิจิทัลแท้ๆเครื่อง
แรกของโลกที่เปลี่ยนข้อมูลขา
เข้าแบบ PCM จากแผ่นซีดี (ใน
ทุกความละเอียดได้ไปจนถึง 192 
kHz /24 Bit) แล้วจัดการเปลี่ยน
ข้อมูล PCM ให้กลายเป็น PWM 
ไปสั่งทรานซิสเตอร์ขาออกเปิด/
ปิด การท�างาน โดยทุกขั้นตอน  
ท�างานกนัแบบไม่ม ีDigital Filter                                  
ไม่ม ีDAC ไม่มภีาค Analog ไม่มี
ภาคปรีแอมป์ ไม่มีอะนาล็อก
โวลูม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ลดทอน
ความบริสุทธิ์ของสัญญาณ

ภาค Output แบบ Class-D 
ไม่เหมือนใครที่มีอยู่ ว่ากันง่ายๆ
นี่คือแอมป์ที่ท�างานเหมือน   
อนิตเิกรตเตด แอมป์ ทีร่บั Input 
ได้ทั้งแบบดิจิทัลและอะนาล็อก 
ที่เอามาใช้งานด้วยการต่อตรง
จากเครื่องเล่นซีดี ทรานสปอร์ท 
แล้วออกล�าโพงได้เลย โดยไม่ต้อง
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มตีวัแปลงใดๆมาเพิม่ข้ันตอน 
เสียงที่ได้นั้นเป็นความสุดยอด 
เหลือล�้าให้พลังที่สุดๆไปจนถึง
ย่านต�่าสุดๆ เปิดได้ดัง ไดนามิค
เหลือเฟือ เสียงรบกวนต�่าระดับที่
ไม่มใีห้ได้ยนิ เวทเีสยีงเป็นสามมติิ 
ชัดจนแทบจะสัมผัสได้ด้วยมือ                             
เป็นประสิทธิภาพระดับที่จะกลาย                         
เป็นตัวอ้างอิงให้คนอื่นพากัน                          
เลยีนแบบ ไม่มคีวามแห้งกระด้าง                              
แข็งจัดเหมือนแอมป์ดิจิทัลที่เคย
มีมาทุกเครื่อง เป็นเครื่องที่ชนะ
ระบบดั้งเดิมได้ในเกือบทุกแง่ 
เป็นเครื่องที่สร้างแนวทางใหม่ให้
ใครต่อใครได้ตามกัน

เครื่องเล่นซีดี
NAD C 515BEE 

เครื่องเล่นซีดีในงบประมาณ
ราคาระดบัเริม่ต้น ทีจ่ะสอนให้คณุ                              
เข้ามาสู่ถนนสายไฮ-เอ็นด์ ได้
โดยไม่หลงทาง ภายในของ NAD                            
C 515BEE นั้น แทบจะเหมือน                         

กับรุ่นที่แพงกว่าเลยทีเดียว ใช้ 
DAC 24/192 กับภาคจ่ายไฟ
ขนาดใหญ่ เป็นเครือ่งเล่นซดีเีลก็ๆ                            
บางๆราคาไม่แพงที่ให้เสียงดี                          
อย่างไม่น่าเชื่อ วงออร์เคสตราให้                         
ขนาดทีโ่อ่โถงใหญ่โต รายละเอยีด
เล็กๆน้อยๆน่าทึ่ง ไดนามิคสวิง                            
เต็มเหวี่ยง โทนเสียงเที่ยงตรง

เป่ียมรายละเอยีด เป็นสิง่ทีไ่ม่คาด
ฝันและไม่เคยได้ยนิจากเครือ่งเล่น
ซดีรีาคาขนาดนีม้าก่อน 

ครับผม, และนั้นก็คือส่วนที่   
เราท�าการคดัมาให้ท่านได้อ่านกนั                
นะครับแน่นอนว่า มีเครื่องเสียง
และล�าโพงมากมายหลายหลาก
ยี่ห้อ ที่ไม่มีโอกาสขึ้นมาอยู่ตรง
นี้ได้ และแม้จะขึ้นมา ก็หาแทบ
ไม่ได้กับเครื่องที่มีราคาในระดับ
เดียวกันหรือต�่ากว่า NAD/PSB 
ครับ ในทางกลับกัน สิ่งที่น่าทึ่ง
ตลอดเวลาคือ เมื่อเราดูรายการ
น�า ดูเครื่องที่จัดอยู่ข้าง NAD/
PSB แล้ว จะบอกว่าเครื่องและ                         
ล�าโพงของเรานั้นมีราคาแพงไม่                             
ได้เลยครบั ในทางกลบักนั เครือ่ง                                  
ของเราเมื่อเทียบกับเครื่องชั้นน�า
ระดับ (คุณภาพเสียง) เดียวกัน
แล้ว ราคาของเราจะต�่ากว่าเขา
เป็นเท่าตัวกันเลยทีเดียวครับ 

เอาเป็นว่า ไม่ต้องเชื่อตัว
หนังสือมากครับ อยากให้หา

โอกาสลองทดลองฟังด้วยตัวท่าน
เอง แล้วลองไปเปรียบเทียบกับ
เครื่องไฮ-เอ็นด์อื่นๆดู ท�าใจให้
เป็นกลางและเปิดกว้าง แล้วท่าน
จะพบว่า “ความคุ้มค่า” สูงสุดที่
ท่านจะได้นั้น ไปตกอยู่กับเครื่อง
หรือล�าโพงยี่ห้ออะไรครับ 



ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับ สำาหรับงาน “วสันต์หรรษา                                         
สรวลเสเฮฮากับสมาชิกบ้านทวาทศิน” ประจำาปีนี้ 
ด้วย Theme สนุกสนาน เฮอา เน้นกินเป็นหลัก 
พร้อมๆไปกับการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างลำาโพง 

PSB New Image Series ครับ
จากการเตรียมงานกันเป็นเวลานาน พวกเราก็ต้อง

เรียนว่างานออกมาอย่างท่ีพวกเราต้ังใจไว้ครับ น่ันคือต้ังใจ                                                     
ให้ลูกค้าได้มามีความสุขสนุกสนานและผ่อนคลายกัน พร้อมๆ                                                     
กับมารับข้อมูลสินค้ารุ่นใหม่ๆ หรือใครที่อยากจะมาซื้อ
ข้าวซื้อของก็มีมาให้เลือกกันพอเป็นพิธี แต่อย่างที่เรียนไว้
ก่อนก็คือ ไม่ได้เป็นงาน Hard Sales ใดๆทั้งสิ้นครับ

งานเราเริ่มกันราวๆเที่ยง ลูกค้าท่านแรกมาถึงก็
ตั้งแต่ 11 โมงครับ แต่ละท่านค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆ จน
ได้เวลา 12.45น. ลูกค้าสมาชิกก็มาเยอะจนเราตัดสินใจ
เริ่มงานกันก่อนเวลา 15 นาที เพราะไม่อยากให้ลูกค้าที่
มาแรกๆรอกันนานครับ

เราเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับจากคุณลานทิพย์ 
ทวาทศิน แม่งานของที่นี่ พร้อมกับการแสดง Dance 
หลากหลายรูปแบบ หลากหลายแนวเพลง ไม่ว่าจะ
เป็นการเต้นแบบ Ballroom ที่สง่างาม การเต้น Hip 
Hop / Rock & Roll ที่สนุกสนานจากนักเต้นระดับแชมป์ 

การเต้นบัลเล่ย์น่ารักๆจากเด็กๆ ด้วยการเปิดเพลงที่มา
จากระบบการทำางานของลำาโพง “บ้าน” แท้ๆ อย่าง PSB 
Image Series ใหม่ และระบบเครื่องเสียง Multi-Room 
จาก Russound และ NAD ครับ ซึ่งในช่วงการแสดงนั้น 
ต้องเรียนกราบขออภัยด้วยจริงๆ หากบางจุดของงานพบ
ว่ามีเสียงทุ้มมากเกินไป หรือบางจุดของงานอาจจะรู้สึก
ว่าเสียงไม่ดังพอ เนื่องจากตอนที่เราเซ็ทเสียงกันนั้น เรา
มีเวลาน้อยมากๆ คือเข้าเซ็ทกันตอน 9 โมงเช้า เซ็ทกัน
ทั้งระบบต้องเสร็จในเวลา 11.00 น. ซึ่งแค่แกะกล่อง จัด
วางของก็แทบไม่มีเวลา เราจึงมีเวลาเซ็ทกันสั้นมากๆครับ 
และตอนเซ็ทเราตั้งระดับเสียงกันไว้เรียกว่าดังมากๆ และ
ให้เสียงกลมกลืนกันดีมากๆแล้ว แต่ปรากฏว่าพอถึงช่วง
การแสดงจริง มีท่านสมาชิกจำานวนมาก เข้ามาชมกัน ซึ่ง
ร่างกายของคนเรานี่แหละครับ เวลาเข้ามารวมกันเยอะๆ
แล้ว ก็คือเครื่องมือซับเสียงชั้นเลิศ จึงเกิดการซับเสียง
มากเกินไป ทำาให้เสียงกลางแหลมค่อนข้างจม และทำาให้
เบสส์เพิ่มปริมาณขึ้นมานั่นเอง ซึ่งทำาให้บางท่านอาจจะ
รู้สึกว่าทำาไมเบสส์เยอะจัง ก็เลยต้องเรียนชี้แจงดังนี้ครับ

หลังจากการแสดงเสร็จแล้ว ก็เปิดให้ได้ทดสอบเสียง
กัน ทีนี้พอแต่ละชุดเปิดกันตามปกติแล้ว ก็ให้เสียงที่โอเค
แล้วล่ะครับ ลูกค้าแต่ละท่านก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกัน เพราะ

ว สั น ต์ ห ร ร ษ า
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นี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านว่า “เราเป็นมากกว่า
บริษัทขายเครื่องเสียง” ครับ และงานที่ผ่านมาย่อมเป็น
ตัวบอกที่ชัดเจนครับ งานแบบนี้ บริษัทอื่นๆคงบอกว่า 
“ทำาไปทำาไม” ยอดขายก็ไม่ได้ เสียเงินค่าจัดงานก็เยอะ 
“ทำาไปทำาไม” ก็ต้องขอบอกครับ ไม่มีใครเขาอยากจะทำา 
แต่เราอยากทำาครับ เพราะองค์กรของเราอยู่ได้ก็ด้วยการ
อุปการคุณจากท่านลูกค้าสมาชิกทั้งหลาย พวกเราที่นี่ มี
กิน มีใช้ กันทุกวันนี้ก็ด้วยการอุปการคุณจากพวกท่าน 
แล้วเราจะทำาอะไรขึ้นมาเพื่อตอบแทนท่านบ้างมันคงไม่ใช่
เรื่องแปลกใช่ไหมครับ 

เพราะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกจริงๆจากใจคือ ความรู้สึกที่
เรามีต่อท่าน และท่านมีต่อเรานั้น มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ 
พ่อค้ากับลูกค้าเลย ในทางตรงข้ามผมมองว่ามันเหมือน
กับญาติสนิทมิตรสหายมากกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เคย
พบเห็นจากที่ไหนมาก่อนครับ

เอาล่ะครับ ไปชมบรรยากาศกันดีกว่า ส่วนท่านที่
อยากซื้อของกันแบบเต็มๆ ถูกๆ ก็เตรียมตัวกันอีกรอบ 
19 ธันวาคมนี้มีแน่นอนครับ ขอได้มาพบกันอีกรอบนะ
ครับ ตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญชมภาพบรรยากาศงานกันได้
เลยครับ 

มาเพลินๆกัน มาดูหน้าค่าตาของรุ่นใหม่ๆ การทดลอง
เสียงในพื้นที่กว้างๆขนาดนั้นคงเอาจริงจังไม่ได้มากนัก 
แต่สมาชิกแต่ละท่านก็หมายหน้าค่าตารุ่นที่ตัวเองต้องการ
กันเอาไว้แล้ว จากนั้นค่อยไปฟังที่โชว์รูมกันต่อนั่นเอง

หลังจากที่ให้ลองให้ฟังกันเต็มอัตรา คุณผู้ชายดู
เครื่องเสียง คุณผู้หญิงไปเล่นเกมส์ยิงปืน ปาเป้ากัน
สนุกสนาน คุณลูกทานไอติมกับแมคโดนัลด์กันอย่าง             
แฮปปีย์ ก็ถึงเวลาช่วงสุดท้ายที่มาปิดงานกันด้วยการแจก
ของรางวัล ตั้งแต่ของเล็กๆน้อยๆ ไปจนของใหญ่รางวัล
ใหญ่คือลำาโพง PSB Alpha B1 ก็ออกไป ซึ่งช่วงที่แจก
รางวัลกันนี่ ถึงได้รู้ครับว่า แฟนโคไน้ซ์ที่เหนียวแน่นนั้น 
รักกันจริงๆอย่างน่าทึ่ง มาแต่ต้น อยู่จนเลิก แต่ละคน
เป็นแฟนพันธุ์แท้กันทั้งนั้น น่ารักจริงๆครับ 

ลูกค้าบางท่านถามว่าไม่เน้นขายของหรืองานนี้ เรา
บอกว่า “ไม่เน้นครับ” จุดประสงค์ของงานคือการได้
ตอบแทน ขอบพระคุณท่านสมาชิกทั้งหลายของเรา ให้ได้
มีอะไรสนุกๆเพลินๆกันในวันอาทิตย์แบบสบายๆกันครับ 
เราจึงจัดเตรียมอาหารการกินแบบสนุกๆ ลดความเป็น
ทางการของงานจัดตามโรงแรมที่น่าเบื่อ มีการละเล่น มี
เกมส์ปาเป้า ยิงปืน ฯลฯ มากมายให้ได้สนุกกัน จึงเป็น
งานที่พากันมาทั้งครอบครัวสนุกสนานกันเต็มที่ครับ
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