
ในรอบปีที่ผ่านมา ก็ต้องเรียกได้ว่า เครื่องเสียง NAD และล�าโพง 
PSB ที่ออกวางจ�าหน่ายรุ่นใหม่ๆนั้น ประสบความส�าเร็จกันไป
อย่างงดงามมากมายมหาศาล จนเหล่าสมาชิก ลูกค้า รวมถึงพวก
เรากันเอง อยากจะทราบกันไว้ว่าแต่ละเครื่องนั้นมีรางวัลอะไร

บ้าง ทางกอง บ.ก. ของเราจึงได้ค้นหาข้อมูลและพบว่ารางวัลที่ได้นั้น  
เยอะแยะมากมายสมควรที่จะน�ามาลงให้ทราบกัน

Life Entertainment ฉบบันีจ้งึถอืโอกาสเรยีบเรยีง รวบรวม รางวลั
ต่างๆ ที่ทั้งสองยี่ห้อได้รับในรอบปีที่ผ่านมา มาให้ทราบกันนะครับ

หมายเหตุ: Good Review หมายความว่าได้รับการทดสอบและชื่มชมเป็น
อย่างสูงจากนิตยสารนั้นๆครับ

C 165BEE
Stereo Preamplifier

• Hi-Fi Choice        
Recommended

• Hi-Fi Choice Best Buy
• 4 Star What Hi-Fi?

C 275BEE
Stereo Power Amplifier

• Hi-Fi Choice        
Recommended

M3 Masters Series
Integrated Amplifier

• Stereophile          
Recommended

• Hi-Fi Plus           
Recommended

• The Absolute Sound 
Editor’s Choice

• Inner Ear           
Recommended

NAD

ส า ร พั ด   ส า ร พั น

รางวัลแด่

C 356BEE
Stereo Integrated Amplifier

• The Absolute Sound 
Good Review

C 375BEE
Stereo Integrated Amplifier 

• Best Buy Hi-Fi Choice
• Stereophile         
Good Review

C 326BEE
Stereo Integrated Amplifier

• The Absolute Sound 
Product of the Year 
2010

• 5 star What Hi-Fi?
• Absolute Sound    
Good Review

• Best Buy Hi-Fi Choice
• GoodSound.Com   
Recommended

M2 Masters Series
Direct Digital Amplifier

• Stereophile 2010    
Best Product

• Hi-Fi News          
Outstanding Product

• Stereophile          
Recommended Class-A

• The Absolute Sound 
Product of the year

• Excite! Awards
• CES Innovation Award

C 316BEE
Stereo Integrated Amplifier

• Hi-Fi News          
Outstanding Product
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C 515BEE
CD Player

• 5 Star What Hi-Fi
• The Aboslute Sound 
Good Review

C 545BEE
CD Player

• 5 Star What Hi-Fi
• The Absolute Sound 
Good Review

• Best Buy Hi-Fi Choice

C 565BEE
CD Player

• Stereophile         
Good Review

M5 Masters Series
CD/SACD Player

• InnerEar             
Good Review

T 747
A/V Receiver

• Home Cinema     
Good Review

• Home Theater Mag 
Good Review

• Home Theater Review 
Best Award

PSB Speakers

Image T 6
Tower Speaker

• The Absolute Sound 
Editor’s Choice Award

• Stereophile          
Best Product

• Stereophile          
Recommended

Alpha B1
Bookshelf Speaker

• The Absolute Sound 
Product of the Year

• Editor’s Choice Award 
The Absolute Sound

• Stereophile          
Recommended

Imagine T
Tower Speaker

• Stereophile          
Recommended     
Component

• Sound & Vision       
Editor’s Choice Awards

ครับ และนั่นคือเหล่ารางวัลต่างๆจ�านวนมากมายมหาศาลที่ทาง 
NAD และ PSB ได้มาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเครื่องยืนยัน
ความมั่นใจให้กับท่านได้เลยว่า เครื่องและล�าโพงจากทั้งสอง
ยี่ห้อนั้น เป็นเครื่องที่ได้รับความชื่นชมและเป็นที่ยอมรับจาก

สังคมนักเล่นเครื่องเสียงทั่วโลกอย่างแท้จริง
ลองหาโอกาสไปฟังด้วยตัวท่านเองครับ แล้วท่านจะรู้ว่าที่กล่าวไป

นั้นล้วนเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นครับ

Imagine B
Bookshelf Speaker

• Stereophile          
Recommended      
Component

• Sound & Vision      
Editor’s Choice Awards

• The Absolute Sound 
Editor’s Choice Awards

Imagine C
Center Speaker

• Stereophile          
Recommended     
Component

• Sound & Vision      
Editor’s Choice Awards

Synchrony One
Tower Speaker

• Stereophile          
Recommended      
Component Class-A

• The Abosolute Sound 
Editor’s Choice

Synchrony Two
Tower Speaker

• The Absolute Sound 
Editor’s Choice Awards

15L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



นั้น สินค้า NAD ที่ออกสู่ตลาดก็มีมาหลายรุ่น 
อาจจะไม่ประสบความส�าเร็จเท่า 3020 เพราะ
เป็นแบรนด์ใหม่ในตลาด ซึง่มาในยคุทีร่ซีฟีเวอร์
ขนาดยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นก�าลังครองตลาดอยู่ 
เครือ่งเสยีงจาก NAD ในยคุก่อนหน้า 3020 จงึ
เป็นอะไรทีม่ค่ิอยจะมใีครได้เหน็กนั จนหลายๆ
คนคิดว่า NAD 3020 คือสินค้ารุ่นแรกที่ออก
มาจาก NAD ด้วยซ�้า

อย่างบ้านเราเองนั้น แม้พวกเราชาว 
Conice จะท�าตลาด NAD เป็นเจ้าแรกและเจ้า
เดียว แถมเปิดบริษัทมาไล่เลี่ยกับ NAD ก็ตาม 
(ของเราเองก็จะ 40 ปีเร็วๆนี้แล้วนะครับ) แต่
เครื่อง NAD รุ่นก่อนหน้า 3020 ก็เป็นอะไรที่
แทบไม่เคยเหน็ และไม่เคยมขีาย กต้็องยอมรบั
ละครับว่า NAD นั้น ในช่วงสี่ห้าปีแรกของ
การก่อตั้ง ก็ยังเป็นอะไรที่โนเนมอยู่นั่นแหละ 
โอกาสที่จะมีใครซื้อไปคงยากเต็มที (ผิดกับ
สมยันีท้ีก่ลายมาเป็นชือ่แรกทีน่กึถงึกนัไปแล้ว) 

แม้แต่ตัวผู ้เขียนเองที่ติดตามสินค้าเจ้า
นี้มาแต่เด็ก ก็ไม่ทราบ จนเมื่อไม่ก่ีวันมา
น่ี ท่ีบังเอิญไปเจอเครื่องเสียงรูปร่างหน้าตา
แปลกๆขายอยูใ่น eBay ซึง่ผูข้ายระบชุดัเจนว่า
เป็นยีห้่อ NAD แต่ดหูน้าตาเท่าไหร่กไ็ม่เหมอืน 
NAD ทีรู่จ้กัและเคยเหน็มาทัง้ชวีติ เป็นเครือ่ง
ประเภทรีซีฟเวอร์ Stereo รุ่น Model 140 
ที่มีหน้าตาเหมือน Vintage Receiver ใน
ยุคนั้นๆด้วยหน้าตาสีเงินเงา ไม่ใช่สีเทาด�า
แบบที่คุ้นตากันในภายหลัง รวมถึงโลโกที่เห็น
กเ็ป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษว่า New Acoustic 
Dimension ไม่มีตัวย่อ NAD และชื่อรุ่นก็ไม่   
ได้เป็นรหสัตวัเลขน�าหน้าด้วย “7” ซึง่หมายถงึ
เครื่องรีซีฟเวอร์เหมือนในปัจจุบัน

ด้วยความสงสัยจึงท�าการค้นหา ค้นคว้า 
และก็ค้นพบว่า มันยังมีสินค้าของ NAD อีก
มากมายหลายรุ่น ที่เราเองก็ยังไม่เคยพบเคย

ป ี2011 นี้ถือว่าเป็นปีที่มีความส�าคัญต่อ
สินค้าเก่าแก่ที่พวกเราท�ากันมาแต่อ้อน

แต่ออกอย่าง NAD มากเลยทเีดยีว เพราะเป็น
ปีที่ NAD หรือชื่อเต็มๆคือ New Acoustic                                       
Dimension นั้น ก ้าวข ้ามผ่านสู ่ป ี ท่ี 40               
พอดิบพอดี

ย ้อนกลับไป 40 ปีก ่อนหรือปี 1971         
(ปีเดียวกับผู ้ เขียนเกิดเลย) กลุ ่มตัวแทน
จ�าหน่ายล�าโพง AR จากหลายๆประเทศใน
ขณะนั้น ได้รวมกันพูดคุยกันในงานเครื่อง
เสียงที่เมือง Munich ประเทศเยอรมัน โดย
หัวข้อใจความส�าคัญคือ การตัดสินใจท่ีจะร่วม
ลงทุนในการสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาในนาม
ว่า New Acoustic Dimension ซึ่งเกิดขึ้นมา
จากความต้องการของแต่ละตัวแทนที่ต้องการ
ทีจ่ะได้แอมป์ทีม่กี�าลงัส�ารองดพีอทีจ่ะขบัล�าโพง 
AR ซึ่งเป็นล�าโพงตู้ปิด และหาแอมป์ในยุคนั้น
ที่ก�าลังดีๆ เสียงดีๆ ขับออกมาได้ยาก

Martin Borish ซึ่งภายหลังได้มาเป็น
ประธานของ NAD บอกว่าได้รู้จักนักออกแบบ
หนุ ่มไฟแรงอยู ่คนหนึ่ง ชื่อ Bjorn Eric       
Edvardsen ซึ่งออกแบบแอมป์ได้เยี่ยมมาก 
ก�าลังส�ารองดีเยี่ยม ขับล�าโพง AR ได้สบาย 
แถมราคาไม่แพงอีกต่างหาก ซ่ึงเม่ือทุกคน
ได้ฟังแอมป์เครื่องนั้นแล้ว ก็เห็นพ้องต้องกัน
ว่า ของดีอย่างนี้ หากออกแบบมาขายเป็น       
กจิลกัษณะกน่็าจะประสบความส�าเรจ็ได้ไม่ยาก

และจากวันนั้น ชื่อของ New Acoustic 
Dimension หรือ NAD ก็ได้ถือก�าเนิดขึ้นมา
ในที่สุดนั่นเอง ซึ่ง NAD ก็เหมือนกับสินค้า
อื่นๆ ที่ไม่ได้ประสบความส�าเร็จกันชั่วข้ามคืน  
แอมป์ที่ประสบความส�าเร็จของ NAD อย่าง 
NAD 3020 นั้น เข้าสู่ตลาดเป็นครั้งแรกก็ช่วง
ปลายทศวรรษที่ 70 คือราวๆปี 1979 หรือ 8 
ปีหลงัจากทีก่่อตัง้บรษิทัเสรจ็สิน้ โดยก่อนหน้า

เห็นหรือเคยเจอเลยสักครั้ง! สินค้าที่ว่านั้น มี
ทั้งอินติเกรตเตด แอมป์ และรีซีฟเวอร์ (ซึ่ง
คนยุคนั้นนิยมมากกว่าอินติเกรตเตด แอมป์) 
มาดูกันดีกว่าครับ

อินติเกรตเตด แอมป์

เครื่องในกลุ่มนี้เห็นหน้าตาก็ต้องบอกว่า 
คลาสสคิมากๆครบั ผมไม่ยนืยนัว่าเป็นเครือ่ง
รุ่นแรกของ NAD แต่เท่าที่ค้นหามา นี่ก็น่าจะ
เก่ามากที่สุดเท่าที่จะหาข้อมูลได้ เป็นเครื่อง
ยุคที่ใช้แค่ตัวเลขที่ไม่ได้ส่ือความหมายอะไร
มากมายว่าเป็นเครื่องประเภทไหนครับ

F l a s h b a c k - เ มื่ อ เ ร า โ ห ย ห า อ ดี ต - -  ■   ‘คน 80’s’

NAD
ที่ เ ร า ไ ม่ เ ค ย เ ห็ น !

เริ่มจาก NAD Model 60 อินติเกรตเตด 
แอมป์ ก�าลัง 35 วัตต์ x 2 เครื่องนี้ออกในช่วง
กลางทศวรรษที ่70 เราจะเหน็ว่ารปูร่างหน้าตา
ของ NAD ในยุคนั้นนี่ยังออกจะเอาใจตลาด
อยู่หน่อยๆนะครับ หรูสุดคงไม่พ้นเข็ม VU 
ขนาดใหญ่สองเข็มสีฟ้าสวยงามทีเดียว แผง
หน้าปัดเป็นอะลมูเินยีมสเีงนิกดัเสีย้นตามสไตล์           
แอมป์ญ่ีปุ่นในยุคนั้น (เครื่องนี้ท�าในญ่ีปุ่น) 
เรียกว่าหน้าตานี่ Vintage สุดๆครับ

รุ่นต่อมาเป็นรุ่น            
Model 90 รุ ่นนี้
เป ็นรุ ่นใหญ่ขึ้นมา
ด ้ วยก� าลั งขับ 55 
วัตต์ต่อข้าง พร้อม
ลูกเล่นที่มากขึ้นอีก
หน่อย ภายในเท่า
ที่เห็นนั้นบ่งบอกว่า
เป็น NAD ได้ดีมาก
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เหมอืนกนัส�าหรบัรุน่นี ้รุน่นีก้�าลงัขบัเหนาะๆที่ 
25 วัตต์ต่อข้าง สมัยนั้นคงขายยากน่าดู

Model 140 เป็นรุน่กลางครบั นีก็่สวยงาม 
มากๆหน้าตาคล้าย 120 แต่เพิ่ม VU มาอีก
หนึง่ช่อง น่าจะเป็นการแสดงผลการ Tune ตวั 
นี้ให้ก�าลังขับ 35 วัตต์ต่อข้าง แหม เจอ Mon-

ทีเดียวหน้าตาสวยงามมาก ฝาบนเป็นลาย     
ไม้คลาสสิคดีแท้

รุ ่นต่อมาเป็นรุ ่นใหญ่สุดในยุคน้ันครับ 
ด้วยก�าลังขับกว่า 110 วัตต์ต่อข้างที่ 8 โอห์ม 
หน้าตาใหญ่โตขึงขังแทบจะไม่บอกว่าเป็น 
NAD คงไม่มีใครเชื่อ เพราะเห็นแล้วนึกไปถึง                                         
แอมป์ Monster ของญี่ปุ่นในยุคสมัยน้ันซะ
มากกว่า

นี่เป็น 3 รุ่นที่เรียกว่า พวกเราที่นี่ไม่เคย
พบไม่เคยเห็นมาก่อนครับ ส่วนใหญ่ตอนนี้จะ 
มีก็คงเป็นพวกฝรั่งที่เขาสะสมเครื่อง Vintage 
กันเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นเครื่อง
ระดับสะสมราคาแพงครับ คือระดับกลางๆ
ร้อยกว่าปอนด์ซื้อหากันในเว็บมือสองของ
เมืองนอก

รีซีฟเวอร์

ในยุค 70 นั้น ต้องบอกว่าเป็นยุคของ  
รีซีฟเวอร์โดยแท้จริงครับ คนในยุคนั้นนิยม
เครือ่งแบบนีม้ากกว่าอนิตเิกรตเตด แอมป์ คอื
นกัเล่นระดบักลางๆจะใช้รซีฟีเวอร์ ส่วนหากจะ
ข้ามไปไฮ-เอน็ด์ กจ็ะไปปร/ีเพาเวอร์-แอมป์เลย                        
ทเีดยีว NAD เองกต้็องเอาใจตลาดครบั เครือ่ง
รซีฟีเวอร์ในยคุนัน้ของ NAD จงึมอีอกมาหลาย
รุ ่นเหมือนกัน รูปร่างหน้าตาก็ดูไม่จืดครับ 
เพราะสวยงามคลาสสิคแบบเครื่องร่วมสมัย 
ด้วยสเีงนิเงางาม หน้าจอจนูคลืน่แบบเขม็ เจอื
ไว้ด้วยสีสวยงาม เข็มวียูงามสง่า และปุ่มปรับ
มากมายให้เลือกเล่นกันตามอัธยาศัย เครื่อง
กลุ่มนี้ออกขายราวปี 1975 ครับ

Model 120 เป็นรุ ่นเล็กสุดครับ บอก
ตรงๆว่าสวยจดัจรงิๆ มองดเูผนิๆหากเปลีย่น
สีเงินเงา มาเป็นสีเทาด�า ก็ดูคล้าย 7020 อยู่

ster Receiver ของพี่ยุ่นไปคงเหนื่อยหน่อย 
เพราะนักเล่นสมัยนั้นนี่ต�่ากว่าร้อยวัตต์ คน
ขายคงต้องอธบิายกนัยาวมากๆ เพราะนกัเล่น
สมัยนั้นจะเชื่อตัวเลขวัตต์สูงๆเอาไว้ก่อนครับ

Model 160 รุ ่นนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อย 
ด้วยก�าลัง 55 วัตต ์ ผมว ่าสวยจัดจริงๆ
ส�าหรับหน้าตาท่ีดูออกเรียบ หรูมาก แม้จะ
ดูแพรวพราวมากเมื่อเทียบกับเครื่อง NAD 
สมัยน้ี แต่หากเทียบกับเครื่องสมัยนั้น ผมว่า
มันหรู งามสง่าจริงๆนะครับส�าหรับรุ่นนี้ชอบ
มากๆเลย

Model 300 คือรุ่นใหญ่สุดครับ หน้าตา
ขึงขังเพียบไปด้วยลูกเล่นที่คงตั้งใจท�าออกมา
เพือ่ลยุกบัรซีฟีเวอร์ยกัษ์ๆทัง้หลายในยคุนัน้ๆ
เป็นหลัก ก�าลังขับสูงที่ 100 วัตต์ต่อข้าง รุ่น

นี้ราคามือสองเมืองนอกสภาพดีๆบางร้านว่า
กันถึง 1,200 ยูโร หรือร่วมห้าหมื่นกว่าบาท
เลยทีเดียว

อื่นๆและอื่นๆ

Model 100 นีเ่ป็นเครือ่งจูนเนอร์ครบั หา
ยากมากๆ ในเวบ็ผมหารปูนีไ้ด้รปูเดยีว ข้อมลู
อื่นๆไปไม่มี แต่ดูหน้าตาเขาสิครับ หนาอวบ
น่ากอดจริงๆ

เครื่องเล่นแผ่นเสียง เป็นอะไรอีกแบบที่
หายากส�าหรบัพวกเรา เรยีกว่า เครือ่งเล่นแผ่น
เสียง NAD นี ่ถ้าไม่นบัรวมรุน่ C555 แล้วก็นกึ
ไม่ออกว่ามีรุ่นอื่นอีกหรือเปล่า

NAD 5120 เป็นเทอร์นที่เราคุ้นกันที่สุด
ในยุคเก่าของ NAD นะครับ รูปร่างเรียบง่าย
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สดุๆ ราคาไม่แพง รูส้กึจะต�า่กว่าหมืน่บาท รุน่
นี้พอมีเข้ามาในเมืองไทยบ้าง แต่ความที่มัน         
ใช้โทนอาร์มทรงแบนแบบประหลาด (รุ่นที่
ใช้โทนอาร์มปกติก็มีแต่ไม่ได้น�าเข้ามา) ก็เลย
ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อิอิ หลังสุดงานปลาย            
ปี อะไหล่โทนอาร์มทรงแบนของรุ่นน้ี นับสิบ
ชิ้น ถูกเหมาไป 1,000.- เดียวมั้งครับ

ต่อมาคือ NAD 5025 เทอร์นเทเบิล
หน้าตาญี่ปุ่นมากๆ หากให้เดาก็น่าจะ OEM    
ผู้ผลิตของญี่ปุ่นมานะครับ เครื่องนี้ก็แทบไม่
เคยเห็น รู้สึกล่าสุดจะเป็นซากขายไป 300.- 
บาท ตอนงานสิ้นปีที่ผ่านมาครับ (พังยับ)

DALI หรือ PSB
NAD 200 ล�าโพง NAD ที่หายากแบบ

สดุๆๆๆ เพราะเกดิมาผมกเ็พิง่เคยเหน็นีแ่หละ 
ว่ากันว่าออกมายุค 1985 ครับ คงออกขาย
จ�ากัดตลาดเพราะไม่เคยเห็นที่ไหนเลย

NAD 300 เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หายากแบบ
สุดๆๆๆ เช่นกัน เพราะเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็น
อีกเช่นครับ ออกมาซีรีส์เดียวกับ 200 ด้านบน

NAD 801 อันนี้ชื่อรุ่นไปพ้องกับล�าโพงดัง
ขององักฤษอกีรุน่ แต่รปูร่างหน้าตานัน้ต่างกนั
ราวฟ้ากบัดนิ เพราะ NAD 801 เป็นล�าโพงวาง
หิง้ขนาดเลก็ๆแบบสอง-ทางครบั หน้าตาพมิพ์
นิยมล�าโพงเล็กของอังกฤษในยุคนั้นมากๆ

NAD 802 ขนาดมาตรฐาน 8 นิ้ว สอง-
ทาง ดูยังไงก็เหมือนล�าโพง DALI ครับรุ่นนี้

NAD 804 แบบตั้งพื้นสอง-ทาง คู่นี้เมือง
ไทยเคยเห็นอยู่ ตู้สีขาวอีกต่างหาก เสียงดีที
เดียวครับ

NAD 101 อีกเครื่องที่หายากมากๆ รูปนี้ 
ได้มาจากเมืองไทยนี่เองครับ เป็นอีกเคร่ืองที่
น่าจะเป็น OEM เครื่องเล่นแผ่นเสียงญี่ปุ่นมา
ปิดตรา NAD ครบั ดจูากลกัษณะโทนอาร์ม น่า
จะเป็น Pioneer นะครับ (เดาเอาครับ)

นอกจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้ว ล�าโพง
ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ NAD มีออกวางตลาด
เรื่อยๆครับ แต่ไม่ค่อยฮือฮา เท่าไหร่ ท้ังๆท่ี
หลายรุ่นเป็นล�าโพงที่ให้เสียงดีมากๆ เพราะ
ส่วนใหญ่ได้พนัธมติร ดีๆ มาท�าให้ ไม่ว่าจะเป็น 

NAD 8225 รุน่หลงัสดุเท่าทีเ่คยเหน็ อนันี้
บ้านเรามีเยอะเพราะขายดีทีเดียว เป็นล�าโพง
แบบสอง-ทาง ท�าในอังกฤษ เสียงดีทีเดียว
ครับรุ่นนี้

และปิดท้ายด้วยสุดยอดแห่งสุดยอด เห็น
ครั้งแรกในชีวิตอีกรุ่นครับ NAD 8100 Pow-
ered Speaker อันนี้สิครับของแปลกและหา
ยากมากๆ กับล�าโพงแบบมีแอมป์ในตัว! ของ 
NAD ที่ออกมาเมื่อสักสิบปีก่อน ขายจ�านวน
จ�ากัดมากและหายากมากๆครับ รูปที่หามา
ก็หายากมากๆ เป้าหมายที่ท�าออกมาตอน
นั้นเข้าใจว่าอยากจะลองบุกเบิกล�าโพงแบบมี  
แอมป์ในตัว เพื่อความสะดวกเรียบง่ายในการ
ใช้งาน และเป็นการหยั่งเชิงแอมป์แบบ DSP 
(จะเรียกแบบ Digital ก็คงไม่ผิด)

ครบั วนันีเ้อาของแปลกๆมาให้ด ูกด้็วยว่า
ในวาระครบรอบ 40 ปี ของ NAD นี่ ก็อยากมี
อะไรแปลกๆมาให้แฟนๆได้ชมกันนะครบั ส่วน
ท่านที่อยากจะหาของเหล่านี้มาเล่น ผมบอก
ตรงๆว่า อย่าหามาเลยครับ เพราะทางเรา
คงไม่มีอะไหล่มาซัพพอร์ท เพราะส่วนใหญ่เรา 
ไม่ได้น�าเข้ามาเอง อะไหล่เราก็คงไม่มีสักรุ่น 
ยกเว้นของในกลุ่มล�าโพงที่พอหาทางดัดแปลง
กนัได้ แต่กลุม่แอมป์/รซีฟีเวอร์/เครือ่งเล่นแผ่น
เสียง นี่บอกตรงๆว่าคงยากยิ่งนักครับ

ก็ถือว่าเอามาลงให้ดู แบบเปลี่ยนแนวกัน
นิดหนึ่งนะครับ อย่าไปซีเรียสวิ่งหาของกัน 
หรือใครเป็นพ่อค้าก็อย่าได้หาเรื่องปั่นราคา
ของพวกนีห้ล่ะครบั เดีย๋วขายไปไม่มอีะไหล่ซ่อม
แล้ว ลูกค้าจะมาโวยท่านนะจ๊ะ
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