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■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีค่ะ มาพบกันอีกครั้ง
ส�าหรบั Life Entertainment 

ฉบับประจ�าเดือนเมษายนนี้นะ
คะ แน่นอนว่าอากาศช่วงนี้ร้อน
อบอ้าวแล้ว ขนาดช่วงที่เขียน
ต้นฉบับอยู่นี้ เป็นต้นเดือน
มีนาคมแท้ๆ ยังเริ่มร้อนน่าดู
เชียว กลับบ้านไปเปิดประตูเข้า
บ้าน ยังกะเปิดเข้าไปในเตาอบก็
ไม่ปานเลยค่ะ

อย่างไรก็ตามที หน้าร้อน
เราก็หาอะไรเย็นๆท�ากัน เช่น 
ฟังเพลงเพราะๆ ดูหนังสนุกๆ 
นั่งผ่อนคลาย จิบเครื่องดื่ม
เย็นๆ สบายใจดีออกค่ะ ออก
ไปไหนมาไหน ร้อนหงุดหงิดกัน
เปล่าๆจริงไหมคะ

ส�าหรับเดือนนี้เรามาดูกันดี
กว่าว่า เรามีโพรโมชันอะไรเด็ดๆ
กันบ้าง

PSB Special                 
@ Hi-Fi Festival

ก่
อนอื่นก็ต้องเริ่มกันที่ข่าวดี
กันก่อนค่ะ โพรโมชัน

ประจ�าช่วงเดือนร้อนๆเดือนนี้ ก็
ต้องท�าให้ท่านเย็นกายสบายใจ
ไปกับงานเครื่องเสียงดีๆสักงาน 
คือในวันที่ 17-20 มีนาคม 2554 
นี้ ทางสมาคมการค้าเครื่องเสียง
และภาพ(ไทย) เขาจัดงาน Hi-Fi 
Festival ประจ�าปีกนัขึน้ท่ีโรงแรม       
แอมบาสซาเดอร์ค่ะ โดยงาน
นี้ทางเราเองก็ไปร่วมงานกับ

เขาด้วย แม้นว่าเราจะไม่ได้ออก
ห้องในพื้นที่ใหญ่มาก แต่ก็จะ
จัดรายการสินค้าราคาพิเศษดีๆ
กันให้ได้เลือกซื้อกันมากมาย 
ใครสะดวกจองที่งาน ก็ไปจอง
ที่งานกัน ส่วนใครไปไม่สะดวก ก็
สามารถไปเลือกหาเลือกซื้อกัน
ตามสาขา ร้านค้าใกล้บ้านท่าน
ทุกแห่งค่ะ เพราะโพรโมชันนี้จัด
ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ทุกสาขา 
และร้านค้า 

โดยทางเรายืดเวลาให้อีกเล็ก
น้อย คือ โพรโมชันนี้จะเริ่มตั้งแต่ 
10 มีนาคม 2554 ไปจนถึง
สงกรานต์ คือ 15 เมษายน 
2554 ค่ะ สะดวกที่ไหนท่านไปที่
นั่น พอมีเวลาให้เลือกซื้อเลือกหา
กัน ส่วนจะมีอะไรบ้าง ก็ติดตาม
กันเลยค่ะ

PSB Special                 
ลดเยอะที่สุดในรอบปี!

สิ่งที่เราตั้งใจมาก และไม่ได้
ท�ากันมานานแล้ว ก็คือ

โพรโมชันล�าโพง PSB ค่ะ โดย
ในช่วงวันที่ 10 มีนาคม  ถึง 15 
เมษายน นี้ ล�าโพง PSB ทุก
ซีรีส์ และทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็น 
Alpha Series, Image Series, 
Imagine Series, Synchrony 
Series หรือกระทั่ง Platinum 
Series นั้น เราเอามาลดราคา
พิเศษหมดเลยค่ะ โดยเป็นการ
ลดลงมากเป็นประวัติการณ์แบบ
ที่ไม่เคยท�ามาก่อน (ยกเว้น       
Alpha Series ซึ่งเป็นการเอา
ราคายอดนิยมกลับมาอีกรอบ) 
โดยเฉลี่ยราคาจะลดลงมากว่า 
10% จากราคาขายสุทธิปกติกัน
เลยทีเดียว อัตราส่วนการลด
นี้ต้องเรียกว่าลดเยอะกว่างาน
กลางปีและปลายปีนะคะ เรียก
ว่าจะมีแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวเท่านั้น 
ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของล�าโพง 
PSB ในราคาสุดพิเศษจริงๆค่ะ 

Special!

■  PSB Alpha B1
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และนอกจากเราจะลดกัน
อย่างไม่จ�ากัดรุ่นแล้ว เรายังจัด
ชุดสินค้าพิเศษออกมาให้ท่าน
ได้เลือกกันทั้งหมด 5 ชุด ตาม   
งบประมาณต่างๆ ให้ท่าน
ได้เลือกกันแบบไม่ต้องคิดมาก 
แต่ละชุดนั้น คัดสรร ทดลอง
ฟังกันแล้วว่า แมทชิง ลงตัวกัน
อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในระดับ  
ราคานั้นๆ แล้วเราก็เอามาลด
ราคากันแบบคุ้มๆ ประหยัดกว่า
ซื้อแยกมากมายนักค่ะ

ชุดแรก อันนี้ฉายหนังซ�้านิด
นึง เพราะเป็นชุดยอดนิยมที่เรา
จัดกันหลายครั้งแล้ว แต่พอหยุด
โพรโมชันไป ก็มีค�าเรียกร้อง
ให้จัดกันอยู่ตลอด และเราก็ไม่
คิดว่า ในระดับราคานี้จะมีอะไร
ที่ดีไปกว่านี้แล้วละคะ ใครอยาก
จะสัมผัสความเป็นไฮ-เอ็นด์ ใน  
ราคาจิ๊บๆ ก็ต้องนี่เลย ชุด NAD 
C 316BEE + NAD C 515BEE 
+ PSB Alpha B1 สุดยอด ยอด
สุด แห่งชุดเครื่องเสียงราคาเริ่ม
ต้นที่ให้เสียงได้ดีเยี่ยมคุ้มค่าทุก
บาททุกสตางค์ ชุดนี้ราคาปกติอยู่
ที่ 40,400.-บาท เราไม่ขาย ขอ
ขายกันที่ราคา 26,500.-บาท
เท่านั้นค่ะ

ชุดต่อมา เป็นชุดที่ยอดเยี่ยม
เข้ามาสู่ความเป็นไฮ-เอ็นด์มาก
ขึ้นอีก กับชุดที่มีอินติเกรตเตด 
แอมป์ ที่เพิ่งคว้ารางวัล 2010 
Product of the Year Awards 
จากหนังสือ The Absolute 
Sound มาสดๆร้อนๆ กับ
แอมป์ NAD C 326BEE ซึ่ง
คราวนี้มาจับกับเครื่องเล่นซีดี 
NAD C 545BEE และล�าโพง 
PSB Image B6 รุ่นวางหิ้งยอด
นิยมสูงสุดของ PSB มารวม
ชุดเข้าด้วยกันเป็นชุดฟังเพลงที่
ลงตัวสุดๆชุดหนึ่ง เสียงเนียน 
สะอาด ฟังสบายความเป็นดนตรี
สูงมากๆ มิติดีเยี่ยม ชุดนี้ราคา
ปกติ 68,000.-บาท แต่ในช่วง
โพรโมชันงานนี้ ลดเหลือเพียง 

47,500.-บาทเท่านั้นเอง เรียกได้
ว่าส�าหรับวงเงินต�่ากว่า 5 หมื่น
บาทแล้ว นี่เป็นชุดที่คุ้มค่าลงตัว
ที่สุดชุดหนึ่งก็ว่าได้ค่ะ

ชุดที่สาม เขยิบมาเพิ่ม
แอมป์ให้เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นอีก
หน่อย ส�าหรับท่านที่ต้องการ
พลังที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นอีก
ระดับ โดยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอีก
ต่างหาก กับ NAD C 356BEE 
ตัวนี้ก�าลังเพิ่มเป็น 80 วัตต์ ขับ
ล�าโพง PSB Image B6 ได้เต็ม
อิ่มยิ่งขึ้นไปอีก โดยคงเครื่องเล่น
ซีดี NAD C 545BEE เอาไว้เช่น
เดิม ชุดนี้ก็เยี่ยม ใครที่มีห้อง
ขนาดกลาง หรือชอบฟังเพลงที่
เต็มอิ่มแบบพลังหนักแน่นขึ้นไป
อีก แต่ยังคงไว้ด้วยความละเมียด
ละไม นิ่มนวลชวนฝันอยู่ ก็ลุย
ชุดนี้กันได้เลยค่ะ ปกติราคา
ขายอยู่ที่ 76,500.-บาท แต่ใน
งานนี้เราเอามาลดเหลือเพียง 
53,300.-บาทเท่านั้นเอง ขอ        
กระซิบว่าคุณภาพเสียงชนชุด
แสนได้ไม่อายใครค่ะส�าหรับชุดนี้

ชุดฟังเพลงชุดสุดท้ายที่น�า
มาเสนอนี้ เป็นชุดใหญ่เต็มที่ของ 
Classic Series กบัอนิตเิกรตเตด 
แอมป์ NAD C 375BEE ก�าลัง
เต็มอิ่ม 120 วัตต์ต่อข้าง เอา
มาจับคู่กับเครื่องเล่นซีดี NAD 
C 545BEE ขับล�าโพงตั้งพื้นชั้น
ยอดของ Image Series จาก 
PSB คือ Image T5 กลายเป็น
ชุดไฮ-เอ็นด์ ชั้นเยี่ยมชุดหนึ่ง
ที่ให้เสยีงกว้างขวาง ใหญ่โต เบสส์        
แน่นหนัก เวทีเสียงกว้างขวาง
โอ่โถง จริงจังเร้าใจ แต่แฝง
ไว้ด้วยความนุ่มนวล หวาน อิ่ม 
ในแบบของล�าโพง PSB ที่ไม่
เคยท�าให้ใครผิดหวัง กับราคา
ปกติอยู่ที่ 136,000.-บาท ซึ่งใน
งานนี้เราขอลดราคาพิเศษอยู่ที่ 
94,500.-บาทเท่านั้น ประหยัด
ไปร่วมสี่หมื่นเลยทีเดียวค่ะ

ชุดสุดท้ายเป็นชุดดูหนังแบบ
ครบๆเต็มๆกันไปเลย ครบถ้วน■  PSB Image C4

■ PSB Image T5

■ PSB Image B6
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การลดราคาลงมากว่า 35% จาก
ราคาปกติค่ะ ว่าง่ายๆ งานก่อน
หน้านี้ เราลดสุดๆที่ 20% คะ 
ราคาลด 35% นี้ ไม่เคยลดมาก
เท่านี้มาก่อนในประวัติศาสตร์
ตั้งแต่เคยท�ากันมา ทั้งนี้ทั้งนั้น
ก็เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณ
ลูกค้าอยากให้ได้ของถูกๆกันเล่น
ในช่วงนี้นี่เองค่ะ ไม่ว่าจะเป็น
สายสัญญาณ, สายล�าโพง, สาย
ไฟ AC, หัวแจ็คต่างๆ ลดหมด
ทุกชิ้นราคาสุดๆแบบนี้ รีบด่วน
เลยนะคะ

Bell’O ก็ไม่น้อยหน้า          
ลดกว่า 35%

และนอกจาก PSB/Supra จะ
ลดแบบสุดๆแล้ว นี่ก็เป็น

อีกครั้งที่ชั้นวางเครื่อง/ขาตั้ง
ล�าโพง Bell’O มีการลดราคา
จากราคาปกติลงมากว่า 35% 
ทุกรุ่น ทุกแบบ ทุกขนาด ลดกัน
ไปเลย 35% จากราคาขายสุทธิ 
ลดกันจะๆ (อีกครั้งที่ต้องบอก
ว่าเราเคยลดสูงสุดที่ 20% จาก
ราคาขายสุทธิค่ะ) ลดกันแรงสสส์ 
เพื่อความสะใจพระเดชพระคุณ
ท่าน จะได้มีชั้นวางสวยๆ ดีไซน์
งามๆ งานสร้างประณีต ราคา
สมเหตุสมผล (มาเที่ยวนี้อาจ
จะเรียกว่า ราคาถูกมาก) ไม่ว่า
จะเป็นรุ่นไหน ถ้ามีตราสินค้า 
Bell’O ติดอยู่ลดหมด 35% ไม่
ว่ารุ่นใหม่ล่าสุด หรือรุ่นยอดนิยม 
ใครที่มองๆ เมียงๆ อยากได้แต่
กลัวแพง ขอให้ท่านเพิ่มความ
กล้าในการสอบถามราคากันนะ
คะ รับรองได้ว่ามีโอกาสเสียเงิน
สูงมากค่ะเมื่อรู้ราคาค่ะ

10 มีนาคม - 15 เมษายน   
อย่าลืมๆ

เอาเป็นว่าอย่าลืมนะคะ เรา
มีนัดกัน 10 มีนาคม ถึง 15 

เมษายน หากหนังสือเล่มนี้ออก

กระบวนความในแบบ Full HD 
Surround Sound คือ มีครบทั้ง 
Dolby True HD และ DTS HD 
กับชุดที่เริ่มต้นจากเอ/วี รีซีฟเวอร์ 
NAD T 747 เป็นหัวใจหลัก บวก
เข้ากับเครื่องเล่นBlu-ray Disc 
รุ่นล่าสุดแบบครบเครื่องจาก 
NAD คือ NAD T 577 เอาไว้
ดูหนังแบบ Hi-Def เต็มขั้นพัน
แปดสิบพี แล้วเอาล�าโพง PSB 
Image T5 เป็นคู่หน้า Image 
C4 เป็นเซ็นเตอร์ และ Image 
B5 เป็นล�าโพงเซอร์ราวน์ด ชุดนี้
หนักแน่นเปี่ยมพลัง ดูหนังมันส์ 
ฟังเพลงเพราะ ราคาปกติอยู่ที่ 
168,000.-บาท เราไม่ขาย ขอ
ขายกันสบายๆที่ 117,400.-บาท
เท่านั้นเองค่ะ ชุดนี้ทีเดียวจะหา
สับดีๆจาก Velodyne มาเข้าคู่ 
(สอบถามราคาพิเศษที่พนักงาน
ของเรา) ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้ว
ค่ะ ได้ชุดโฮม เธียเตอร์ ชั้นเยี่ยม
มาใช้กันยาวๆไปเลยนะคะ

NAD VISO                   
+ PSB Alpha B1           
ในราคาลดกระหน่ำาแบบดุเดือด

มาถึงอีกชุดโพรโมชันแบบ
โหดๆ เลือดสาดกันไป

เลยกับชุดนี้ค่ะ เพราะขอบอก
ว่าลดเยอะมากๆ นั้นก็คือ ชุด                             
เรียบง่าย มี Life Style แบบ 
NAD VISO Two ซึ่งเป็นเครื่อง                         
DVD Receiver แบบ 2 แชนเนล                              
ที่สวยงามน่าเล่นมากๆ สะดวก 
เรียบง่าย เพราะตัวเครื่องมีทั้ง
แอมป์ 50 วัตต์ + จูนเนอร์ FM 
+ ภาคเล่นดีวีดี ที่ใช้ได้ทั้งดูหนัง
หรือฟังเพลง แล้วเราก็เอาล�าโพง
ดีๆระดับ Product of the Year 
จาก PSB อย่าง PSB Alpha 
B1 มาประกอบเข้าไป กลายเป็น
ชุดเรียบง่ายที่สุด แต่ให้เสียง
ที่น่าทึ่ง

ชุดนี้ราคาปกติอยู่ที่ 56,500.-
บาท (NAD VISO Two ราคา 

45,200.-บาท ส่วน PSB Alpha 
B1 ราคา 11,500.-บาท) ซึ่งเรา
เอามาท�าราคาพิเศษเหลือเพียง 
29,500.-บาทเท่านั้นเอง (หรือ
จะว่าง่ายๆคือ NAD VISO Two 
ลดราคาลงมากว่า 50% เหลือ
แค่ 22,600.-บาทแล้วมาบวกกับ 
PSB Alpha B1 ที่ราคาพิเศษ 
6,900.-บาทนั่นเอง) เรียกได้
ว่า สุดคุ้มยิ่งกว่าสุดคุ้ม โดยชุด
นี้มีจ�านวนจ�ากัดเพียงแค่ 20 ชุด
เท่านั้นนะคะ หมดแล้วหมดเลย 
ไม่มีจัดเพิ่มเติมค่ะ ต้องรีบๆๆๆ        
กันมากๆๆๆๆๆๆ เลยกับความ 
คุ้มค่าที่ยอดเยี่ยมสุดๆนี้ค่ะ

Supra/Britannia           
ท้าลมร้อน ลดแบบคลั่งๆ 
35% 

มาถึงโพรโมชันที่ร่วมกัน
ในงานช่วงนี้ด้วย ซึ่งก็คือ

อุปกรณ์สายสัญญาณและสาย
ล�าโพง รวมถึงแอคเซสซารีย์             
ต่างๆ ทั้งจาก Supra และ 
Britannia ก็อยากจะบอกว่า มี
การลดราคาแบบที่ไม่เคยลดมาก
แบบนี้มาก่อนเช่นกันค่ะ เพราะ
เที่ยวนี้ สินค้าในหมวดนี้ ทุกชิ้น 
(ยกเว้นขาตั้งล�าโพง Conice) มี

■  NAD VISO Two
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แล้วงาน Hi-Fi ทีแ่อมบาสซาเดอร์                                
หมดไปแล้ว ก็ไม่เป็นไร เพราะ
งานมีต่อไปถึงกลางเดือน
เมษายนนะคะ พอมีเวลา แต่ไม่
อยากให้ใจเย็นกันเกินไป เพราะ
เดี๋ยวสินค้าจะหมดอดได้กันนะคะ

ส�าหรับสถานที่จัดงาน 
ก็โชว์รูมของเราทุกสาขาค่ะ 
ส�านักงานใหญ่ซอยหอการค้า, 
ซีคอน สแควร์ (ปรับปรุง
ใหม่สว่างไสวสวยงามมาก), 
เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า, The 
Power รังสิต, แฟชั่นไอส์แลนด์, 
รัตนาธิเบศร์, พระราม 2, The 
Mall บางแค, งามวงศ์วาน, 
ท่าพระ, บางกะปิ, และสยาม  
พารากอน 

ต่างจังหวัด ร้านค้าตัวแทน
จ�าหน่ายใกล้บ้านท่าน, โคไน้ซ์               
สาขาเชียงใหม่, ภาคใต้ก็
นครศรีธรรมราช, วิชชุสิน 
หาดใหญ่ สะดวกที่ไหนไปที่นั่น
ราคาเท่ากันทุกแห่งค่ะ 

อย่าลืมไปแวะเยี่ยมเยียน
กันให้ได้นะคะ งานดีๆราคา
ดีๆ แบบนี้ไม่ควรจะพลาดด้วย

ประการทั้งปวง

ข่าวฝากจากชาวคณะ      
Custom Installation    
กับงาน BuiltTech ครั้งที่ 1                
ณ Challenger Hall      
เมืองทองธานี

มีข่าวงานแสดงสินค้ามา
แจ้งค่ะ อันนี้เป็นงาน

ใหญ่อีกงานหนึ่งของวงการ
บ้านของเมืองไทย นั้นก็คืองาน       
BuiltTech’11  ค่ะ ซึ่งงานนี้นั้น
เป็นงานใหญ่ของทีมงานที่เคย
จัดงานสถาปนิกนั่นแหละค่ะ โดย
คราวนี้เขาแยกออกมาจัดงาน
กันต่างหาก เน้นๆกันที่งาน
แสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ในการสร้างบ้าน ออกแบบ
บ้าน ตกแต่งบ้าน มากมายก่าย
กองกันไปหมด ใครเคยไปงาน
สถาปนิกก็คงทราบนะคะ อารมณ์
ประมาณนั้นไม่มีผิด คือใครคิด
จะสร้าง, ตกแต่ง, ปรับปรุงบ้าน 
ต้องมางานนี้ให้ได้ค่ะ

ซึ่งกับเรานั้น ปีนี้ก็เป็นปี

แรกที่เราไปออกกับเขา (ก็เขาจัด
เป็นครั้งแรกนี่นา) โดยทีมงาน
ของเราที่จะไปออกงาน ก็คือทีม 
Custom Installation ของเรา 
ซึ่งไปพร้อมกับสินค้า Russound 
นั่นเอง โดยงานนี้ทีมงานจะไป
ประจ�าอยู่ที่งานกันทั้งทีม คอยให้
ค�าปรึกษาท่านที่มีความสนใจ ที่
จะวางระบบเสยีงแบบ Multi-Room 
Audio ที่ตอนนี้ก�าลังเป็น Trend 
Hit ติดลมบนกันไปแล้วละคะ 
โดยท่านที่สนใจไปพูดคุย ปรึกษา 
วางระบบ ทางเราก็ยินดี และ
พร้อมที่จะช่วยให้ค�าปรึกษา 
ออกแบบ วางระบบกันเบื้องต้น
กันได้ที่งานเลยค่ะ ถือพิมพ์เขียว
แปลนบ้านเข้าไปกันได้เลยนะคะ

และนอกจากเราจะมีสินค้า 
Russound ไปแสดงแล้ว ขอ
แอบมาบอกๆกันว่า อยากให้
ท่านไปเตรียมพบอะไรใหม่ใน
แวดวง Multi-Room Audio ที่
เราจะเอาไปเปิดตัวกันที่งานนี้
เป็นครั้งแรกค่ะ ซึ่งขอบอกเลย
ว่า ใครก็ตามที่อยากลงระบบ    
Multi-Room แต่ไม่อยากรื้อ

เจาะบ้าน เพราะสร้างบ้านเสร็จ      
ไปแล้ว งานนี้สมใจท่านล่ะค่ะ                       
รบัรองว่าเยีย่มแน่นอนกบัสมาชกิ                     
ใหม่ที่เราเตรียมไปเปิดตัวครั้ง
แรกกันที่งานนี้ ส่วนจะเป็นอะไร 
ไปลุ้นดูกันที่งานดีกว่านะคะ

ส�าหรับงานนี้ จัดขึ้นที่                     
Challenger Hall 1-3 อิมแพค                   
เมืองทองธานี ในวันที่ 3 
พฤษภาคม (ส�าหรบัผูป้ระกอบการ
เท่านั้น) และ 4-8 พฤษภาคม 
ส�าหรับประชาชนทั่วไป ก็อยากจะ
ขอเรียนเชิญเข้าชมกันนะคะ ไปดู
สินค้าใหม่ของเรา ใครที่ท�าบ้าน 
ชอบของแต่งบ้าน คิดจะปรับปรุง
บ้าน ลงระบบเสียงดีๆ พวกเรา
รอให้การบริการและค�าปรึกษา
อยู่ที่นั่นค่ะ โดยเราอยู่ในส่วน 
Lighting & IT หาดีๆหน่อยคะ 
เพราะพื้นที่งานใหญ่มาก อาจจะ
ต้องดูแผนผังกันก่อนนะคะ 

พบกันให้ได้นะคะ 
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 

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



■  NAD Stereo Integrated Amplifier C 356BEE

กลับมาพบกันอีกครั้งกับ
ข่าวคราวความเคลื่อนไหว

ในวงการของผลิตภัณฑ์เครื่อง
เสียงและล�าโพงของพวกเราชาว      
บ้ า น ท ว า ท ศิ น นะคะ โดย
ในรอบเดือนที่ผ่านมา มีข่าวดีๆ 
รีวิวดีๆ มาฝากกันหลายเรื่อง
ทีเดียว ได้โปรดติดตามกันโดย
พลันเจ้าค่ะ

อย่างล่าสุดสดๆร้อนๆ 
นิตยสาร The Absolute Sound 
ไฮ-เอ็นด์ เจ้าเดิมก็ได้ท�าการ
ทดสอบอินติเกรตเตด แอมป์ 
ตัวใหม่ล่าสุดของ NAD คือ 
C 356BEE พร้อมกับค�าชม
มากมายเช่นเคย ซึ่งเราขอคัด
มาเรียบเรียงให้ท่านได้อ่านกัน
ดังนี้ค่ะ

บททดสอบ
NAD C 356BEE 
จาก The Absolute Sound 
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2011
ทดสอบโดย Wayne Garcia 

ในยุคสมัยที่อะไรต่อมิอะไรไม่                   
สามารถที่จะคาดเดาอนาคต

กนัได้มากมายนกั ผม (ผูท้ดสอบ) 
ก็ยังมีความรู้สักที่ว่าชัวร์ๆอยู่
อย่างหนึ่งเมื่อได้เห็นเครื่อง
เสียงจาก NAD รุ่นใหม่ที่ออก
มาว่า มันต้องมีอะไรดีๆออกมา
จากเครื่องเหล่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่
ก็เป็นการคาดเดาที่ไม่ค่อยจะ
พลาดสักครั้ง

กับผู้ผลิตที่บุกเบิกค้นคว้า     
สร้างบรรทดัฐานให้กบัเครือ่งเสยีง

NEWS  &
REV I EWS
■  ‘จอม จุ้นจ้าน’

รายละเอียด, ที่ดีขึ้นอย่าง
มากมายเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าๆ

ปัจจบุนั NAD มอีนิตเิกรตเตด 
แอมป์ ให้เลือกทั้งหมด 4 รุ่น 
เริ่มจาก NAD C 316BEE ที่สุด
แสนคุ้มค่า, NAD C 326BEE ที่
เป็นเหมือนผู้สืบทอดต�านานจาก 
3020, NAD C 375BEE รุ่น
ท็อพที่เต็มที่ในทุกจุด และ NAD 
C 356BEE ที่น�ามาทดสอบนี้
เป็นเครื่องที่อยู่ตรงกลางระหว่าง 
C 326BEE และ C 375BEE 
นั่นเอง

C 356BEE เป็นแอมป์ที่ให้
ก�าลังขับที่ 80 วัตต์ต่อข้าง โดย
เป็นเครื่องที่ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้า
นี้คือ C 355BEE ซึ่งพื้นฐาน
การออกแบบนั้น ได้รับอิทธิพล
มาจากแอมป์รุ่นใหญ่อย่าง 
Masters Series M3 นั่นเทียว 
ไม่ว่าจะเป็นระบบลดความเพี้ยน 
Distortion Cancelling Circuit, 
ภาค Output แบบ Class-AB 
Discrete, วงจร PowerDrive 
ส�าหรับเสริมก�าลังขับให้เหมาะกับ
ทุกโหลดล�าโพง ซึ่งจุดตรงนี้ผม
เองได้ทดสอบประสิทธิภาพด้วย
ตัวเอง กับการเอา C 356BEE 
ขบัล�าโพงยากๆอย่าง Magnepan 
MG 1.7 ซึ่งนอกจาก NAD               
C 356BEE จะขับได้สบายๆ
แล้ว ยังให้ผลงานออกมาได้ดี
อีกต่างหาก จากช่วงหนึ่งของ
เพลง Four Sea Interludes 
and Passacaglia จากเพลง 
Opera ของ Peter Grimes พบ
ว่า C 356BEE สามารถท�างาน
ควบคุม MG 1.7 ได้ดีเป็นอย่าง
ยิ่ง ไม่ว่าผมจะเปิดดัง หรือ
จังหวะเพลงจะโหมกระหน�า่ขึ้น
มาเพียงไร C 356BEE ก็ยังคง
รักษาความนุ่มนวล ราบเรียบ 
พลัง ความสะอาดของเนื้อเสียงไว้
ได้อยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีการผิด
พลาดออกมาให้เห็นเลยทีเดียว 

ลูกเล่นใหม่ล่าสุดที่มีการ

ประเภทอินติเกรตเตด แอมป์ 
ขึ้นมาตั้งแต่ยุค 70 หลายสิ่ง
หลายอย่างที่เครื่อง NAD 3020 
ที่คิดค้นมาเมื่อยุคนั้น ก็ยังคง    
พิสูจน์ตัวเองและใช้งานมาจนถึง
ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นระบบลด
ความเพี้ยนเมื่อเปิดดังกว่าปกติ
อย่าง Soft Clipping, ภาค                    
Pre Out/Main In ทีท่�าให้เจ้าของ                  
เครื่องสามารถค่อยๆทยอย
อัพเกรดเครื่องกันภายหลัง, 
ระบบตัดการท�างานของภาค 
Tone Control, การให้สเปค
ก�าลังขับแท้ๆ ที่ไม่หลอกลวง
สร้างภาพ, และที่ส�าคัญที่สุดคือ 
คุณภาพเสียงที่ดีเกินราคาอย่าง
สุดๆ ในหน้าตาที่เรียบง่ายสุดๆ 
เปรียบเหมือนเป็นรถฟอร์ด 
Model T ขวัญใจมหาชน ที่คน
ซื้อมั่นใจได้ และคนแนะน�าก็บอก
กันได้ ไม่ต้องกลัวเจ็บตัวเวลา
แนะน�าใครสักคนที่ก�าลังมองหา
แอมป์ดีๆสักเครื่อง

อย่างไรก็ตาม แม้จะคิดค้น
ของดีๆมานาน แต่แอมป์จาก 
NAD ก็ยังไม่เคยหยุดที่จะพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพเสียง
ให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา เครื่อง
รุ่นเก่าๆของ NAD นั้น แม้จะ
ดีเยี่ยมและคุ้มค่า แต่ก็ยังมีจุด
อ่อนตรงที่เสียงที่นุ่มนวลมาก
เกินไปในบางครั้ง ท�าให้การให้
รายละเอียดออกจะน้อยไปนิด 
ซึ่งนี่คือสิ่งที่ NAD ในยุคหลัง 
พัฒนาปรับปรุงขึ้นมามากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโปร่งใส, 
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เติมเข้ามาใน C 356BEE นั้น 
นอกจากจะมีช่อง Mini Jack 
เพื่อต่อใช้งานกับเครื่องเล่น
พกพาจ�าพวก MP3 หรือ iPod 
ทั้งหลายแล้ว C 356BEE ยัง
มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาคือช่องต่อ
แบบ Modular ที่สามารถเปิด
ออกมาเพื่อเสียบโมดูล ภาค 
Phono (รุ่น PP375) เพิ่มเติม
ลงไปภายในเครื่องได้โดยง่าย 
ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกที่จะเติม
เข้าไปภายหลังได้ 

กลับมาที่การฟังกับแผ่น 
Britten ผมพบว่าเสียงจาก C 
356BEE นั้น ให้โทนัล บาลานซ์ 
ที่เป็นกลาง และเป็นธรรมชาติดี
ทีเดียว โดยโทนเสียงจะเอียงไป
ทางอบอุ่น เคร่งขรึมเจืออยู่เล็ก
น้อย ซึ่งจุดนี้ท�าให้เสียงเครื่อง
ดนตรีที่เป็นไม้ ดูมีมวลอิ่มใหญ่
ขึ้น ในขณะที่เสียงเครื่องเป่า
ทองเหลืองก็ลดความเจิดจ้าลง 
เวทีเสียงมีความกว้างใหญ่ ให้
บรรยากาศรายล้อมเครื่องดนตรี
แต่ละชิ้นได้เป็นอย่างดี พร้อมกับ
แจกแจงล�าดบัชัน้ความลกึของเวที
เสียงได้ดีมากทีเดียว

กับดนตรีร็อคจากแผ่นของ 
Keith Richard ชุด Can’t You 
Hear Me Knocking อัลบัม 
Sticky Fingers (RS Records) 
C 356BEE สามารถให้เสียง
กีตาร์ที่หนักและสมจริง เสียง
กลองของ Charlie Watts 
ก็หนักแน่นเร้าใจ เสียงร้อง
ที่สมจริงสมจัง และในช่วง
ที่มีการโซโลบรรเลงกันเต็ม
เหนี่ยว C 356BEE ก็สามารถ
ที่จะให้บรรยากาศของการโซโล         

Hammond Organ ได้ดีจริงๆ 
เสียงออร์แกนเต็มไปด้วย
บรรยากาศรายล้อม

ในแทร็คนี้นี่เอง ที่ผมเผลอ
ใจเปิดเสียงกันที่ระดับดังมากกว่า
ปกติ ก็มันเพลงร็อคนี่นา ก็ต้อง
เล่นแรงๆกันหน่อย ซึ่งท�าให้ผม
ได้ทดลองใช้วงจร Soft Clipping 
ซึ่งวงจรนี้ NAD เลือกที่จะให้มัน
อยู่ด้านหลัง เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือก
เปิดหรือปิด อย่างตั้งใจกันจริงๆ 
และผมก็พบว่าเมื่อเปิดซอฟท์   
คลิพพิง ก็ดูเหมือนพลังเสียง
ที่แผดกระหน�า่อยู่นั้น จะถูกบีบ
ลดลงมาในระดับหนึ่ง เหมือน
กับเป็นการช่วยป้องกันการขับ
เกินก�าลัง ซึ่งจะท�าให้ล�าโพงเสีย
หายได้ ซึ่งหากผมกลับไปฟัง
เพลงตามปกติ ก็จะรู้สึกว่า เสียง
มันบีบแคบลงด้วย ดังนั้นผม
จึงเลือกที่จะปิดการท�างานของ
ซอฟท์ คลิพพิง จะดีกว่า 

ส�าหรับเพลงแจสส์ ผมพบ
ว่า C 356BEE ให้เสียงได้เยี่ยม
มาก ด้วยจุดเด่นในการให้ความ
แม่นย�าที่ยอดเยี่ยม จังหวะจะ
โคน ความแม่นย�า โทนเสียง
ที่สมจริง สีสันแห่งดนตรีแจสส์
จากการเล่น Bass Clarinet ของ 
Eric Dolphy เจิดจ�ารัสออกมา
อย่างน่าฟังยิ่งนัก

ผลสรุปแห่งการฟังเสียงจาก 
C 356BEE นั้น ผมต้องบอกว่า
มันเป็นแอมป์ที่ให้เสียงที่น่าฟัง
มาก เป็นความสุขกายสบายใจที่
ได้ฟังแอมป์เครื่องนี้อย่างแท้จริง 
ไม่ว่าจะเป็นเสียงไวโอลินจากฝีมอื
ของ Isaac Stern หรือเสียง
ร้องแจสส์จาก Ella Fitzgerald ก็

ล้วนแล้วแต่ให้ความเป็นดนตรีที่
สวยงามน่าฟังไปหมด

เพราะว่า ความเป็นดนตรีที่
ยอดเยี่ยมนี่แหละ ที่ NAD เขา
ถนัดนักล่ะครับ 

ต่อมาก็เป็นเรื่องราวของราง
วี่รางวัลกันต่อเลยนะคะ

ล�าโพง PSB คว้า
Editor’s Choice Awards 
จาก The Absolute Sound 
ทีเดียว 7 รุ่น!!! 

และแล้วผลประกาศรางวัล 
“เครื่องแนะน�าแห่งปีจาก

กองบรรณาธิการ” ของนิตยสาร 
The Absolute Sound ประจ�า
ปี 2011 ก็ประกาศออกมาแล้ว
ใน The Absolute Sound ฉบับ
ประจ�าเดือนมีนาคม 2011 สดๆ
ร้อนๆนี่เอง ซึ่งผลก็คือ ล�าโพง 
PSB ของเรา ได้รับการแนะจัด
ไปเลยทีเดียว 7 รุ่นรวด! อัน
เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่า PSB 
นั้น ณ วันนี้ คือล�าโพง World 
Class ในระดับ High End 
อย่างแท้จริง

และที่ส�าคัญคืออะไรรู้ไหม
ครับ .... ลองไปเทียบราคา
ดูครับ ในคลาสส์เดียวกัน PSB 
ราคาถูกกว่าเขาเพื่อนเลย 

มาดูกันดีกว่าครับว่า มีรุ่น
อะไรกันบ้าง

Loudspeakers
Under $500
PSB Alpha B1

อีกครั้งที่มีค�าถามขึ้นมาว่า 
“เขาท�าได้อย่างไร” กับล�าโพงฝีมือ 
Paul Barton คู่นี้ ที่ออกแบบ
มาสวยงาม และเปี่ยมไปด้วย
คุณภาพ เปิดได้ดังอย่างน่าตกใจ 
เสียงกลางสวยงามอิ่มเอิบ เป็น
ประสิทธิภาพที่ไม่อยากจะเชื่อว่า
ออกมาจากล�าโพงสูงแค่คืบกว่าๆ
คู่นี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งนัก
จากล�าโพงในระดับราคานี้

Loudspeakers
between $1000-$1500
Imagine B

เหมือนรุ่น Imagine T นั่น
แหละ เพียงแต่ตัดตัวตู้ลงเป็น
วางหิ้งและใช้มิดเบสส์ 5-1/2 นิ้ว
ตัวเดียว ดังนั้นเสียงร้อง เสียง
กลาง เสียงแหลม จึงยอดเยี่ยม
เหมือนรุ่นให้โทนเสียงกลมกลืน
ลงตัวอย่างสุดยอด แค่เบสส์ลึกๆ
ที่เป็นรองรุ่นพี่แบบตั้งพื้นเท่านั้น 

Image T6

ล่าสุดฝีมือ Paul Barton 
อีกแล้วครับท่าน กับการสร้าง
บรรทัดฐานใหม่ของล�าโพงใน
ระดับราคานี้ เป็นล�าโพงแบบตั้ง
พื้น วูฟเฟอร์ 6.5 นิ้ว สองตัว ให้
เสียงเบสส์ที่สมจริงลึกลงไปถึง 
35 เฮิทซ์ ควบคู่ไปกับเสียงกลาง
ที่สะอาดสะอ้านสุดๆ เสียงทุ้ม

Subwoofers
PSB Subseries 5i 

สับ-วูฟเฟอร์ ราคาประหยัด
ที่ให้เสียงในระดับที่แทบไม่น่าเชื่อ 
เบสส์ลึก พลังแน่น ความเป็น
ดนตรีสูงมาก เป็นสับขนาด 10 
นิ้ว ตู้เปิด ที่นุ่มนวลน่าฟังมาก
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ชีวิตชีวา ตู้ก็สวยงามดูดีไม่มีเบื่อ 
แม้จะไม่สุดๆเท่า Synchrony แต่
ก็คุ้มค่าน่าฟังดีจริงๆนะส�าหรับ
รุ่นนี้

อบอุ่น นุ่มหนา ไม่แห้งตึง เสียง
แหลมสะอาด เปิดโล่งไปไกล     
อิเมจเหนือชั้น เปิดปุ้บ ล�าโพง
หายไปปั้บ เหลือแต่เวทีเสียงที่
สมจริงไว้ให้เห็นเท่านั้น

Loudspeakers
between $1500-$2000
Synchrony Two B

ล�าโพงสอง-ทางอีกคู่ที่                      
ออกแบบมาอย่างฉลาดล�า้ เหมอืน
เป็นเจ้าหนู Minime ที่ย่อส่วน
ลงมาจากรุ่นใหญ่ Synchrony 
Two นั่นเอง ให้เสียงร้องที่      
คลาสสิคมากๆ ฟังทีไรขนลุก 
ใครเป็นพวกคลั่งนักร้องจะต้อง
หลงใหลล่ะ เบสส์ลงลึกได้ถึง 60 
เฮิทซ์ เลยทีเดียว

Loudspeakers
between $2000-$3000
Imagine T 

เสียงเป็นกลางมากๆ พลัง
เสยีงเหมอืนอดัไว้ด้วยเทอร์โบบสูท์ 
จนไม่น่าเชื่อว่ามาจากล�าโพง
ตั้งพื้นขนาดย่อมๆแค่นี้ เสียง
กลมกลืนดีเหลือเกิน เสียงกลาง
ระรื่นหู รื่นไหลดีแท้ มิดเบสส์
แน่นปั้กๆ ฟังแล้วมีความสุข มี

Loudspeakers
between $3000-$5000
Synchrony Two

เจ้าตัวเจ๋ง เสียงเข้มขรึม 
พลังเสียงกระแทกกระทั้นรุ่นแรง
ระดับป่นขั้วกระดูก เป็นล�าโพง
แบบสอง-ทาง แต่ใช้ไดรเวอร์ 4 
ตัว วูฟเฟอร์ 2 ตัว ออกแบบ
มาอย่างแยบผลและให้เสียงที่
กลมกลืน กว้างขวางราบเรียบ
ตั้งแต่ย้านต�่าสุดไปจนสูงสุดอย่าง
น่าทึ่ง 

และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดี 
ยิ่งทราบมาว่า เดือนนี้ PSB ลด
ราคาพิเศษกันทุกรุ่น แถมลด
เยอะด้วย ก็ยิ่งน่าสนใจทีเดียว 
เลือกกันดูตามใจชอบครับ อยาก
ได้รุ่นไหน ไปแวะชมแวะฟังกัน
ได้เลยครับ 

  ■ คอนเสอร์ท Three Men and The Big Band: 
ป๊อด ธนชัย, เบน ชลาทิศ และอ๊อฟ ปองศักดิ ์
2-3 เม.ย. เวลา 19.00น. รอยลั พารากอน 
ฮอลล์ สยามพารากอน บัตรราคา 2,500, 
2,000, 1,500, 1,200 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Lionel Richie: The Love Longs 
Legend Live in Bangkok 8 เม.ย. เวลา 
20.00น. อิมแพ็ค เมืองทองธานี บัตร
ราคา 7,000, 6,500, 5,500, 4,500, 
3,000 และ 2,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Maroon 5 Live in Bangkok                
23 เม.ย. เวลา 20.00น. อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี บัตรราคา 4,000, 3,500,  
3,000, 2,000 และ 1,000 บาท

  ■ การแสดง Dog and Cat First on Stage  
21-22 พ.ค. เวลา 18.00น. ณ M Theatre 
โรงละครกรงุเทพฯเก่า ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ 
บัตรราคา 2,000, 1,500, 1,000 และ 800 
บาท

  ■ ทุกรายการสามารถติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่     
Thaiticketmajor ทุกสาขา

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ 
13-16 เม.ย. เทศกาลสงกรานต์, 2 พ.ค. 
ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ และ 17 พ.ค. 
วันวิสาขบูชา

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ
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PSB Synchrony 

พัฒนาการลาสุดสูความเปนไฮ-เอ็นด สมบูรณแบบ งดงามทั้งรูปลักษณ และน้ำเสียง 

ประณีตทุกมุมมอง ใหคุณสัมผัสไดถึงความเปนที่สุดของการออกแบบ เพื่อความสมบูรณ 

พรอมแหงเสียงที่สมจริง

PSB Synchrony ใหม ที่สุดแหงอนุกรมลำโพงไฮ-เอ็นด ที่ใหความคุมคาสูงสุด ดีไซน  

ล้ำเลิศ ดวยเทคโนโลยีชั้นสูงในทุกอณู เพื่อใหสามารถตอบสนองทุกความตองการของ 

คุณ ไมวาจะฟงเพลงหรือใชงานแบบโฮม เธียเตอร สิ่งที่คุณจะไดคือความเที่ยงตรงและ 

เปนธรรมชาติ และความสามารถที่จะทำใหคุณไดเปนสุขเมื่อไดเห็น ไดยิน และไดสัมผัส

ความงดงามแหงรูป . เสียง . สัมผัส
see . hear . touch
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