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40 ปีในโลกเครื่องเสียง...
กับ 35 ปีในเมืองไทย

โครงการแบ่งปันประสบการณ์ ความประทับใจ ที่มีต่อสินค้าภายใต้ชื่อ New Acoustic    
Dimension หรือ NAD เพื่อเป็นการฉลอง 40 ปี NAD และ 35 ปี ที่ยืนยงอยู่ในวงการ
เครื่องเสียงเมืองไทยอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง

เราจึงอยากได้เรื่องราวของคุณสมาชิก Life Entertainment กับแบรนด์ NAD เขียนเรื่อง 
“NAD กับฉัน” มาเป็นบทความ ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 (ฟอนด์ขนาด 16) หรือไม่
ต�่ากว่าสองหน้าลายมือเขียน เพื่อน�ามาเล่าสู่กันฟัง ในหน้าวารสาร Life Entertainment และ
หน้าเว็บไซท์ www.conice.co.th รวมถึงใช้ตัดต่อ เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในบทความพิเศษ
และโฆษณาที่จะตีพิมพ์ลงในนิตยสารเครื่องเสียงทั่วฟ้าเมืองไทย

เขียนเรื่องราวของท่านกับ NAD ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน ยุคไหน ใหม่หรือเก่า ความประทับ
ใจที่มีต่อสินค้าที่ท่านได้เลือกหาไปอยู่ในห้องฟังของท่าน เอามาเล่าสู่กันฟัง พร้อมชื่อและที่
อยู่ แล้วส่งมาที่อีเมล conice@conice.co.th  หรือจะเป็นจดหมายอะนาล็อกมาตรฐาน เขียน
ลายมือหรือพิมพ์มาแล้วส่งมาที่ (วงเล็บมุมซองว่า ส่งเรื่อง ร่วมสนุก) 

 บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จ�ากัด
 4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2
 แขวงดินแดง เขตดินแดง
 กรุงเทพฯ 10400

ทุกเรื่องราวที่ส่งมา จะได้รับของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆเป็นการตอบแทน โดยเรื่องที่ท�าให้ 
พวกเราที่นี่ประทับใจที่สุดจะได้รับรางวัลใหญ่คือ ล�าโพง PSB Alpha B1 มูลค่า 8,900 บาท 
จ�านวน 1 คู่

ขยายเวลาถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ 
อย่าลืมร่วมเล่าความประทับใจของท่านมาแบ่งปัน อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับ



3L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t

ส า ร บั ญ

Life Entertainment เป็นสื่อสัมพันธ์สรรสร้าง        
วงการเครื่องเสียง จัดท�าขึ้นเป็นประจ�าทุก 
สองเดือน เพื่อจ่าย แจก ให้แก่สมาชิก และ                      
ผู้สนใจโดยมิได้คิดมูลค่า บุคคลทั่วไปที่สนใจ              
สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยแจ้งความ 
จ�านงไปยัง

บรษิทั โคไน้ซ์ อเีลค็โทรนคิ จ�ากดั
เลขที ่4 ซอยวภิาวดรีงัสติ 2 แยก 2
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: pornpinun@conice.co.th

ห ม า ย เ ห ตุ จ า ก บ้ า น ท ว า ท ศิ น  ■   ลานทิพย์
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  ที่ผ่านมาทาง (e) เมล

 50 มุมสบาย

เป็นอย่างไรบ้างคะ ฝนตก ฟ้าร้อง น�า้ท่วม รถติด มีคนตั้งค�าถามวันรถติดหนัก เธออยู่ในรถ 3 ชั่วโมง 
หิว และปวดท้อง แต่ท�าอะไรไม่ได้เลยนอกจากนั่งหน้าเขียวหน้าเหลืองในรถ ว่า

 ค�าถามคือ ระหว่างเราติดอยู่ในรถขณะฝนตกเพราะน�า้ท่วมของคนกรุงเทพฯ กับถ้าเราอยู่ต่าง
จังหวัด เราติดอยู่ในบ้านขณะน�้าท่วม อันไหนแย่กว่ากันและดีกว่า ติดอยู่ที่ไหนดีกว่ากัน น่าคิดนะคะ มี
คนบอกว่าไม่เอาซักอย่างได้ไหม? แต่มันท�าให้ดิฉันคิดนะคะ เออจริงซินะ แบบคนกรุงเทพฯก็แย่ ขณะ
เดียวกัน แบบคนต่างจังหวัดก็แย่ ใครน่าสงสารกว่ากัน ค�าตอบคือ ทุกคนน่าสงสารหมดเลย ปัญหา
ประการต่อไปคือ แล้วพวกเราจะท�าอย่างไร คนตัดไม้ท�าลายป่าก็ยังท�ากันอยู่เป็นกระบวนการ บางคน
อยากให้สร้างเขื่อน บางคนประท้วงไม่เอาเขื่อน แล้วเราจะต้องแช่น�้ากันต่อไปอีกนานเท่าไร แล้วเออ ถ้า
เราไม่ชอบให้ฝนตก แล้วถ้าฝนแล้งก็ยิ่งแย่ใหญ่

 สรุป ค�าถามมากมาย เป็นมนุษย์นี่ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตทั้งมากและน้อย บางปัญหาเราแก้
ด้วยตัวเราเองได้ บางปัญหาแก้ไม่ได้เพราะคนอื่นหลายคนช่วยกันสร้างก็ต้องช่วยกันแก้ แล้วถ้าเป็นปัญหา
ผูกพันคนทั้งชาติ เอาคนทั้งชาติมาช่วยกันแก้ได้ยังไง เพราะชาติเรามีประเภทคนหนึ่งแก้ อีกสองคนช่วย
กันผูก คนแก้ก็แก้ไม่ทัน คิดไปคิดมาเหนื่อยใจนะคะ เขียนไปเขียนมาเลยท�าให้คนอ่านเหนื่อยใจไปด้วย 
นั่นแน่ มีหลายท่านช่วยดิฉันเหนื่อยแล้ว อย่าเลยค่ะ เรามาคิดเรื่องที่เราท�าเองได้ในครอบครัวของเราคือ 
ใช้พลังงานให้น้อย, ใช้ทรัพยากรตั้งแต่กระดาษให้น้อย, อาหารกินไม่ให้เหลือ, ไม่เปิดไฟทิ้ง, ไม่ซักผ้าทุก
วันรีดผ้าทุกวัน, นั่งรถรวมๆกันไปเป็น car pool, ใช้รถสาธารณะ, ไม่เปิดแอร์ถ้าไม่ร้อน ขณะเดียวกันก็ไม่
สร้างมลภาวะ เช่น อย่าปล่อยให้รถของเรามีควันด�า, ไม่ตะโกนเสียงดังร�าคาญชาวบ้าน, ไม่เอาขยะไปทิ้ง
ไม่เป็นที่เป็นทาง ข้อส�าคัญส�าหรับชาวสมาชิกของเราคือ

 1. ถ้าจะไม่ฟังเครื่องเสียงหลายวัน กรุณาถอดปลั๊ก นอกเสียจากปิดไฟเฉยๆ
 2. ไม่เปิดเสียงดังเกินไป หนวกหูเพื่อนบ้าน เพราะรสนิยมเขากับเราคงไม่ค่อยเหมือนกันนะคะ
 3. ไม่ต้องใส่เสื้อ คลุมผ้า ให้เครื่องเสียงของเรานะคะ เพราะมันไม่ชอบร้อนค่ะ ตั้งไว้ในที่อากาศ

ถ่ายเท
 4. มาดูทีวีหรือดูหนังฟังเพลงพร้อมๆกันทั้งบ้านนะคะ ประหยัดไฟดีกว่าค่ะ
 5. ลูกสาวเล่าว่า ดูหนังสมัยนี้แพงมาก 240.- ถึง 260.-บาท ที่ธรรมดาๆ จึงเสนอแนะว่า เช่า

หนัง หรือซื้อ DVD มาดูที่บ้าน ดูได้หลายคน จะดูกี่เที่ยวก็ประหยัด เขาซื้อมาดูแล้ว ยังให้เพื่อนๆ พ่อแม่ดู 
โอ้โห ประหยัดดีค่ะ

 6. ดิฉันเสนอลูกด้วยว่า ถ้าจะคิดประหยัดค่าดูหนัง ประหยัดค่ากินข้าวนอกบ้านด้วยก็ดี ท�าอะไร
ง่ายๆกินที่บ้านจะดีกว่า ดูหนัง ฟังเพลง กินข้าวบ้าน เสียเงินนิ๊ดเดียวเอง

 ใครคิดวิธีประหยัดและลดการใช้พลังงานและทรัพยากรได้ เล่าสู่กันฟังบ้างก็ดีนะคะ ถ้าจะไม่
จดหมาย ก็ e-mail มาที่ conice@conice.co.th  ถ้าใครชอบเขียนจดหมายก็เขียนมานะคะ

 นอกเรื่องไปเยอะ ขอกลับมาเข้าเรื่องหน่อยนะคะ พวกเราชาว บ้ า น ท ว า ท ศิ น จะ Road 
Show โดยจะเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกชาวอีสานที่ขอนแก่น ในวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 
เราจะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไปแสดงทั้ง NAD, PSB, Velodyne, Bell’O, Supra และข้อส�าคัญเราเอา     
เครื่องเสียงฉลาดๆอย่าง Russound ไปแสดงด้วยนะคะ ใครที่อยู่ใกล้ขอนแก่นมาให้ได้นะคะ เพราะเรามี...

 1. รายการพิเศษ ลดราคาสินค้า
 2. เรามีของช�าร่วยมาแจก
 3. เรามีของใหม่ๆมาให้ดู
 4. เรามีสินค้าสุขภาพมาน�าเสนอ
 5. พวกเราอยากพบพวกท่านสมาชิกนะคะ

สวัสดีค่ะท่านสมาชิก

ด่ ว น ม า ก !!!

เดือนกันยายนนี้ ล�าโพงผ่อน 0% นะคะ

เครื่อง NAD ก็มีลดหลายรุ่นเชียวค่ะ

แวะไปเยี่ยมโชว์รูมเราทุกแห่งเลยนะคะ

 พบกันที่ Central ขอนแก่น ชาวอีสานมาพบกันนะคะ
สวัสดีค่ะ
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Iron Man ตัวจริง
มาแล้วจ้า 

Ultra-Realistic Homemade 
Iron Man Suit Roll Out หรือชุด
เกราะไอรอนแมน เป็นผลงาน                            
ของนายหวัง เซียะกัง หนุ่ม
นักประดิษฐ์ชาวจีนจากบริษัท 
ZTE วัย 25 ปี ผู้ผลิตอุปกรณ์
โทรคมนาคมในเซี่ยงไฮ้ ประเทศ
จีน ได้ใช้เงิน 3,000 หยวน 
(ประมาณ 14,000.-บาท) และ
เวลาประมาณ 3 เดือน สร้างชุด 
Iron Man Mark I ที่เหมือนจริง
มากๆ แถมยังสามารถสวมใส่ได้
อีกด้วยค่ะ...ว้าว!!!   

เห็นบอกว่าเป็นแฟนพันธุ์
แท้ของ Iron Man นับตั้งแต่
มันเป็นภาพยนตร์ฮอลลีย์วูด
ในปี 2008 โดยฮีโร่ในชุดเกราะ
เหล็กได้กลายเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เขาสร้างสรรค์ Gadget ที่น่า
อัศจรรย์ออกมามากมาย ไม่ว่า
จะเป็นหน้ากาก Iron Man ที่
ถอดแบบแต่ละชิ้นออกมาแบบ     
เหมือนเป๊ะ Arc Reactor ชุด                               
ปฏกิรปรมนขูนาดจิว๋ทีใ่ห้พลงังาน
กับชุด Iron Man ตลอดจนแขน
พร้อมอาวุธเลเซอร์ที่ฝ่ามือ แม้
ประสิทธิภาพการใช้งานอาจจะยัง
ไม่ถึงขนาดในหนังนะคะ

นายหวัง เซียะกัง เริ่มต้น
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง
จากการเสิร์ชข้อมูลใน Google 
จนในที่สุดเขาก็ได้ไปพบโฟรั่ม
ที่พูดคุยเกี่ยวกับชุด และสิ่งของ
ต่างๆที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่อง

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

นี้ จากนั้นเขาก็ค้นหาเบื้องหลัง
ของภาพยนตร์ Iron Man และ
ชมภาพยนตร์เรื่อง Iron Man 
เวอร์ชัน Blu-ray ทุกวัน จนเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2011 เขาก็เกิด
ไอเดียที่จะพัฒนาชุด Iron Man 
Mark III แต่รู้สึกว่า วัสดุที่ใช้ท�า
หน้ากากมันหนาเกินไป เขาเลย
เปลี่ยนมาท�าชุด Mark I ที่โทนี่                        
สตาร์ค ใช้แหกคุกออกมาใน
ภาคหนึ่ง ท่าจะเวิร์คกว่า (คิด
ได้เนี่ย) หลังจากนั้นชิ้นส่วน
ต่างๆของ Mark I ก็ถูกสร้างขึ้น

ตั้งแต่หน้ากากไปจนถึงชุดทั้งตัว                          
ระหว่างทางแม้จะได้รับบาดเจ็บ
ในการท�าชุด Mark I แต่นาย
หวังก็ไม่ย่อท้อค่ะ ในที่สุดเขา
ก็ได้น�าชุดที่เสร็จสมบูรณ์ และ
เหมือนจริงที่สุดใส่เดินออกมา
อวดโฉมพี่น้องชาวจีนให้แตกตื่น                          
ไปตามๆกัน ติดตามดูไอเดีย
เจิดๆอย่างนี้ได้ใน youtube นะ
คะ

■ ■■ ที่มา: youtube

กล้องอินฟาเรด
ไว้ส่องจับขโมย

เดี๋ยวนี้เรามักจะเห็นข่าวปล้น 
จี้ กันตามหน้าหนังสือพิมพ์เพิ่ม
ขึ้นนะคะ แม้แต่เมืองผู้ดีอย่าง
ประเทศอังกฤษ ยังมีการปล้น
กันให้เห็นอยู่บ่อยๆ เลยแล้วนับ
ประสาอะไรกับเมืองไทยอย่าง
เราล่ะคะ  

ลองนี่มั๊ย... Night Cougar 
Dual Eye หรือกล้องส่องตอน

กลางคืนเหมือนที่พวกสายลับ
ในทีวีเค้าใช้กันไงคะ ภูมิใจน�า
เสนอมากค่ะ ลองคิดดูสิคะ ตอน
ดึกๆเวลาเราหลับสบายอยู่บน
ห้องนอนแล้วได้ยินเสียงอะไร
อยู่ข้างล่าง เราก็แค่หยิบกล้อง      
อินฟาเรดนี่มาใส่ พร้อมถืออาวุธ
ประจ�ากายไว้เดินส่องลงไปดูข้าง
ล่าง พอเราส่องเห็นผู้บุกรุกแล้ว
ใช่มั๊ยคะ เราก็จะได้ทิ้งอาวุธและ
วิ่งหนีได้เร็วขึ้นไงคะ ฮ่าๆๆ ด้วย
กล้องนี้ท�าให้เรามองเห็นได้ใน
ความมืดค่ะ ส่องได้ไกลเป็นร้อย
เมตร ควบคุมด้วยระบบดิจิทัล 
อายุการใช้งานแบตเตอรีย์ 10-
20 ชั่วโมง สามารถทนความร้อน
ได้สูงถึง 40 องศา และน�า้หนักที่
เบาเพียง 0.8 กิโลกรัมเท่านั้นค่ะ 
สนใจราคาอยู่ที่ 30,000.-บาทค่ะ

■ ■■ ที่มา: opticsplanet

แม่เหล็กดูดไขมัน

“บอกซิเออ...เธอ จะเอา
เท่าไร เอาเท่าไร ไม่อ้วนเอา
เท่าไหร่” ยุคนี้ใครๆก็อยากหุ่น
เพรียวบางกันทั้งนั้นเลยนะ
คะ ยิ่งถ้าติดกระดูกด้วยแล้วล่ะ
ก็ เรียกว่าอินเทรนด์มั่ก มั่ก (อัน
นี้ประชดนะคะ)

ในเมื่อกระแสกลัวอ้วนมา
แรงซะขนาดนี้ แกดเจ็ทไหนที่
ตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้ก็วิน
ไปเลยค่ะ อย่าง Fat Magnet 
อุปกรณ์ท�าครัวที่ช่วยดูดไขมัน
ในส่วนที่ไม่ต้องการ ที่เกิดจาก
การท�าอาหารออกไป นอกจาก
จะช่วยลดพลังงานในอาหารได้
ทันทีท�าให้ไม่อ้วนแล้ว ยังช่วยลด     
คลอเลสเตอรอล และท�าให้
อาหารจานนัน้ทานแล้วมสุีขภาพดี
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ยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ เพียงแค่แตะ
เจ้าเครื่องนี้ลงไปบนผิวหน้าของ
อาหารขณะที่ก�าลังปรุงอยู่ และ
ถือไว้นิ่งๆ มันจะช่วยดูดซับไขมัน      
ส่วนเกินที่ลอยอยู่บนผิวหน้าได้    
ไม่ว่าจะเป็นซุป, น�้าเกรวี่, สตูว์ 
หรืออาหารอื่นๆรับรองไขมัน
ที่ลอยอยู่หายหมดจดเลยล่ะค่ะ  
ตัวด้ามจับท�ามาจากพลาสติค                           
อย่างดี ส่วนแม่เหล็กที่ใช้ดูด
ไขมันก็ท�าจากอะลูมิเนียม 
สนนราคาขายอยู่ที่ 12.98 
เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 

390.-บาทค่ะ
■ ■■ ที่มา: DailyGizmo

วี้ด..วิ้ว....
ผิวปากเรียกกุญแจ

ในชีวิตประจ�าวันเราต้องยุ่ง
เกี่ยวกับกุญแจอยู่หลายครั้งเลย
นะคะ ตั้งแต่ใส่กุญแจบ้าน เสียบ
กุญแจรถ เปิดลิ้นชัก โอ๊ยย...
สารพัดกุญแจ และบ่อยครั้งเลย
นะคะที่เรามักจะหากุญแจไม่เจอ 
เป็นเหมือนกันมั๊ยคะ นี่เลยค่ะ...
หากคุณก�าลังหากุญแจอยู่ ลอง

ผิวปากเรียกสิคะ เดี๋ยวก็เจอ
Fetch My Keys เป็น  

แก็ดเจ็ทตัวใหม่ล่าสุดจาก Suck 
UK ซึ่งท�าในสิ่งที่สุนัขบางตัว
ท�าได้ บางตัวท�าไม่ได้ นั่นคือมัน
สามารถเตือนให้คุณรู้ได้ว่ากุญแจ
ของคุณอยู่ตรงไหน โดยท�าออก
มาเป็นพวงกุญแจรูปน้องหมา 
วิธีการใช้งานก็แสนง่ายแค่ร้อย
กุญแจเข้าไป เมื่อคุณลืมว่าวาง
ไว้ตรงไหนก็แค่ผิวปาก แสงไฟ
ตรงปลายจมูกของน้องหมาก็จะ
ส่องแสงพร้อมทั้งส่งเสียงเตือน
ให้คุณรู้ทันที ส่วนราคาขายของ 
Fetch My Keys อยู่ที่ 5 ปอนด์
หรือประมาณ 250.-บาทเท่านั้น
เองค่ะ

■ ■■ ที่มา: Suck.UK

รถ City Tour แนวใหม่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Bike Guide เป็นการ
ออกแบบที่ผสมผสานกันระหว่าง
รถบัสไฟฟ้ากับรถจักรยาน 
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขับชม
เมือง เมื่อถึงจุดหมายแล้วก็ดึง
ออกมาแยกกันปั่นได้ ช่วยให้  
นักท่องเที่ยวได้เห็นและสัมผัส

กับเมืองได้อย่างใกล้ชิด เพียง
แค่ไปกดขอใช้บริการที่จุดคีออส 
ใส่สถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจลงไป 
แล้วก็รอรถบัสมา โดยรถบัสคันนี้
จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และ
ไฟฟ้า ภายในบรรจุรถจักรยาน
แบบเคลื่อนย้ายได้ที่แต่ละคัน
มาพร้อมแก็ดเจ็ทน�าทางติดอยู่ที่
แฮนด์ของจักรยาน

โดยรถบัสจะขับไปยังจุดท่อง
เที่ยวต่างๆ โดยระหว่างทางที่
ด้านหน้าของรถจะมีจอมอนิเตอร์
คอยบอกข้อมูลและเกร็ดความ
รู้ของสถานที่ท่องเที่ยวที่รถก�าลัง
มุ่งหน้าไป เมื่อรถบัสมาถึงจุด
ท่องเที่ยวแล้ว ก็แค่ดึงจักรยาน
ออกมา แล้วขี่ชมจุดนั้นๆโดย
รอบด้วยตัวคุณเอง ซึ่งอุปกรณ์
น�าทางที่ติดมาให้ นอกจากจะใช้
ค้นหาเส้นทางแล้ว ยังสามารถใช้
บอกพิกัดต�าแหน่งที่รถบัสจอดอยู่
ได้ด้วยค่ะ แต่ Bike Guide ยัง
เป็นแค่คอนเส็พท์ดีๆเท่านั้นนะ
คะ ตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา
เพื่อใช้จริงในอนาคตค่ะ

■ ■■ ที่มา: Yankodesign
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โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีคะ สวัสดีต้อนรับ
เดือนกันยายนนะคะ เป็น

อย่างไรกันบ้าง เวลาผ่านไป
เร็วๆจริงๆ นี่ก็เดือนกันยายน
แล้ว เผลอแป๊บๆเดี๋ยวจะสิ้นปี
แล้วนะคะเนี่ย 

ส�าหรับฉบับนี้มาพร้อมกับ
พายุฝน ลมฝน ฝนตกหนักทุกวี่
ทุกวัน ช่วงนี้คนเล่นเครื่องเสียงก็
ต้องระวังกันหน่อยนะคะ ฝนตก
ฟ้าคะนอง ฝ่ายเทคนิคเราบอก
ว่าระวังกันนิด โดยเฉพาะเรื่อง
ฟ้าเรื่องฝนนี่ มีอันตรายต่อคน
เล่นเครื่องเสียงสองสามอย่าง 
อย่างแรกคือฟ้าผ่า ซึ่งท�าให้ไฟ
กระโชกแรงขึ้นมา เครื่องพังกัน
ต่อหน้าต่อตา อันนี้ต้องระวัง
มากๆ หากเป็นไปได้ หาปลั๊กไฟที่
มีระบบป้องกันไฟกระชากที่เรียก
กันว่า Surge Protector ดีๆมา
ใช้ก็จะดีนะคะ ส่วนใครกลัวเสียง 
ดร็อพเสียงไม่ดีไม่อยากใช้ หรือ
เปลี่ยนปลั๊กผนังเป็น Audio 
Grade หรูๆแล้ว ก็ขอให้ได้ระวัง
กันเวลาฝนตกฟ้าคะนองก็งดฟัง
สักช่วงก็จะดีค่ะ 

อย่างที่สองอันนี้เห็นบ่อยไม่
ค่อยมีใครพูดถึง คือเรื่องน�า้ค่ะ 
เห็นบ่อยนะคะ ล�าโพงตู้บวมๆ
เพราะน�า้ฝนสาดกันเนี่ย ต้อง
ระวังอย่างยิ่งเลย เพราะบางที
เราก็วางล�าโพงเอาไว้ใกล้ๆกับ
หน้าต่าง พอฝนตกบางทีลืม
ปิดหน้าต่าง เจอฝนสาดเข้าไป 
เพียงครู่เดียวล�าโพงก็บวมแล้วค่ะ 
เพราะไม้ที่ท�าล�าโพงนั้นเป็นไม้ที่
เรียกว่า MDF ซึ่งเป็นไม้อัดชนิด
หนึ่งซึ่งไม่ถูกกับน�า้เป็นอย่างยิ่ง 
โดนน�้าแป๊บเดียวบวมตุ่ยเลยค่ะ 
ยิ่งน�้าฝนสาดนี่ บางทีเรามองไม่
เห็น คือน�า้มันไหลลงไปอยู่ด้าน
ล่าง มารู้อีกที ตู้บวมอืดไปแล้ว 
ซ่อมไม่ได้นะคะ ไม่มีอะไหล่เจ้าคะ 
ต้องท�าตู้ใหม่กันอย่างเดียว

เอ๊ะ ฉบับนี้มาแปลก เขียน
เกริ่นยาวเชียว อิอิ เอาเป็นว่า 
เรามาต่อกันเลยดีกว่าว่า จาก

โชว์รูมฉบับนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง

Conice Road Show:   
ภาคอีสาน

เรื่องแรกเป็นข่าวดีส�าหรับ
แฟนๆนักเล่นเครื่องเสียงชาว

ตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเป็น
งานที่เราไม่ได้ท�ากันมานานเนิ่น
นานแล้ว คืองาน Road Show 
ตามต่างจังหวัด ซึ่งปีนี้เรามี                            
นโยบายพบปะแฟนตาม         
ต่างจังหวัด กันในหลายๆภาค 
โดยขอเริ่มที่ภาคอีสานกันก่อน
เลยนะคะ

โดยงาน Conice Road 
Show งานแรก เราจะไปจัดกันที่
อีสานบ้านเฮา จังหวัดขอนแก่น
ค่ะ วันและเวลาก�าหนดไว้แล้วคือ 
วันที่ 29 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 
2554 นี้ ซึ่ง Conice Road 
Show จะมีขึ้นเป็นครั้งแรกใน
รอบปีทีจ่ะท�าการจดัในต่างจงัหวดั 
โดยงานจะจัดขึ้นที่พื้นที่โพรโมชัน                               
บริเวณด้านหน้าร้าน STS 
Audio ชั้น 3 โซนหน้าโรบินสัน 
ภายในห้างเซ็นทรัล พลาซ่า 
ขอนแก่น ซึ่งเป็นร้านตัวแทน
จ�าหน่ายเก่าแก่ของเราในเขต
ภาคอีสาน ที่ตอนนี้มาขยาย
สาขาเปิดใหม่สวยงามน่าเที่ยวอยู่
ที่ห้างใหม่เอี่ยมแห่งนี้ค่ะ

โดยในงานนี้จะมีการน�า
เอาเครื่องเสียงระดับไฮ-เอ็นด์                           
ทั้งจาก NAD, PSB, NHT, 
Velodyne, Russound, Supra, 
Bell’O หลากรุ่นหลายระดับ
ราคา พร้อมทีมงานมืออาชีพ
จาก Conice ไปให้ค�าแนะน�า
ในการเลือกซื้อเลือกหาจัดชุด         
เครื่องเสียงอย่างเต็มพิกัด ให้
คุณได้ทดลองเล่นทดลองฟังกัน
อย่างเต็มอิ่ม คือไม่ใช่แค่เอาของ
ไปขายถูกๆกันอย่างเดียว แต่
ทีมงานของเรา ก็จะไปคอยดูแล
ท่าน ไปพูดคุยให้ค�าปรึกษาตั้งแต่
เรื่องเครื่องเสียงทั่วไปจนไปถึง

งานระบบ Custom ใครมีข้อ
สงสัย หรืออยากจะมานั่งเสวนา 
เรื่องเครื่องเสียงกันแบบชิลล์ๆ 
ก็ขอให้ได้แวะมาเถอะค่ะ และขอ
เรียนด้วยว่า เราขนของกันไป
ก็ไม่ค่อยอยากจะขนกลับ ราคา
ในงานจึงเป็นราคาสุดยอดพิเศษ 
แบบว่าเหนือกว่าครั้งไหนๆอย่าง
แน่นอน แต่ต้องขอให้ท่านไปพบ
ที่งานนะคะ แล้วจะทราบว่าราคา
นั้นมันดีทีเด็ดขนาดไหนจริงๆ 

อย่าลืมนะคะ ตั้งแต่วันที่ 29 
เดือนนี้ถึง 2 ตุลาคม เรามีนัด
กันค่ะ แก้คิดถึงกัน คุณลานทิพย์ 
คุณอธิวัฒน์ก็จะไปกัน (คนหลัง
นี่บอกว่าจะอยู่ตลอดงาน) เวลา
ก็ตามห้างเปิด/ปิดเลยนะคะ ท่าน
ที่อยู่ในเขตภาคอีสาน หากมีเวลา
และโอกาสก็ขอให้ได้แวะไปเยี่ยม
ชมสินค้าดีมีคุณภาพที่นานๆจะ
จัดงานแบบนี้สักทีนะคะ

อย่าลืมพบกันให้ได้นะคะ
แฟนชาวอีสาน

โพรโมชัน                   
ประจำาเดือนกันยายน

ทีนี้เรามาดูโพรโมชันส�าหรับ
ทั่วประเทศประจ�าเดือน

กันยายนนี้กันต่อเลย ต้องกราบ
ขออภัยหากข่าวสารนี่ไปถึงท่าน
ช้านิดหนึ่ง แต่เราคาดว่าน่าจะ
ทันเวลานะคะ เอาเป็นว่ามาดูกัน
ดีกว่าว่ามีอะไร

โพรโมชันแรก ส�าหรับท่านที่
ก�าลังมองหาล�าโพงอยู่นะคะ เรา
หาทางให้ท่านตัดสินใจได้ง่าย
ขึ้นอีกคือ เดือนนี้ไม่ว่าจะเป็น
ล�าโพงรุ่นใด จาก PSB, NHT 
และสับ-วูฟเฟอร์ Velodyne รับ
สิทธิ์ผ่อน 0% 6 เดือน กับบัตร                       
เครดิทกสิกร, กรุงไทย และ
กรุงเทพ ไปเลยค่ะ (ตามห้าง 
The Mall หรือ Home Pro 
อาจจะมีบัตรมากกว่านี้นะคะ        
ตรวจสอบที่พนักงานขายของเรา
ได้เลยค่ะ) 
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โพรโมชันที่สอง เอ/วี                                 
รีซีฟเวอร์ รุ่นยอดนิยม Best 
Buy ของเราคือ NAD T 747 
ลดราคากระหน�่าลงมา จาก 
67,000.-บาท เหลือเพียง 
43,000.-บาทเท่านั้น รุ่นนี้เป็น
เครื่องรุ่นยอดนิยมค่ะ ครบครัน
ด้วยระบบเสียง Dolby True HD 
และ DTS HD สบายใจหายห่วง

กับก�าลังขับแน่นๆเหลือที่ 60 
x 7 (120 x 7 แบบ Dynamic) 
รูปร่างหน้าตาเรียบง่าย ใช้งาน
เยี่ยม เสียงดีทั้งดูหนังฟังเพลง
ค่ะ ลดลงไปร่วมสองหมื่น 

โพรโมชันที่สาม เครื่องเล่น 
Blu-ray Disc T 557 รุ่นล่าสุด
ของ NAD ลดลงมาอีกสองพัน
กว่าๆต่อเครื่อง จาก 25,000.-

บาท เราไม่ขายเราขายแบบลดๆ
เหลือเพียง 17,000.-บาทค่ะ ตัว
นี้เสียงดีทีเดียวนะคะ ที่ส�าคัญมี 
USB Port ด้านหน้า ต่อ Hard 
Disk เล่นไฟล์ MKV HD 1080p 
ได้เลย อันนี้พอทราบนะคะ ใคร
ที่ชอบดูหนังจากไฟล์ HD ก็ไม่
ต้องไปเสียเงินซื้อเครื่อง Media 
Player ให้สิ้นเปลืองครับ ต่อเข้า
ที่ T 557 นี่เลย

โพรโมชันที่สี ่เครื่องเล่น 
DVD, CD, MP3, SACD NAD 
T 535 ค่ะ ลดจากสองหมื่นหก
กว่าๆ เหลือ 13,000.-บาทค่ะ 
ขอบอกว่าราคานี้ไม่ต้องคิดมาก 
ลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คุ้ม
เกินคุม้ ซือ้เอาไปท�าเครือ่งเล่นซดีี
ก็เกินคุ้มแล้วล่ะค่ะ เสียงดีนะคะ
ตัวนี้ขอบอก เหนือกว่าซีดีระดับ
ราคาพอๆกันก็แล้วกันค่ะ ของ
มีจ�านวนจ�ากัดนะคะ หมดแล้ว
หมดเลยค่ะ

โพรโมชันห้า อันนี้ยืนตาม
ค�าเรียกร้องครับ คู่ขวัญราคา
ประหยัด NAD C 316BEE และ 
NAD C 515BEE ยังคงยืนราคา
โพรโมชันของเดือนที่แล้วอยู่นะ
ครับ คือ NAD C 316BEE ลด
เหลือ 11,000.- ส่วน NAD C 
515BEE ลดเหลือ 8,700.- ค่ะ 
รีบนะคะหมดล็อทนี้ ล็อทหน้าไม่
ลดแล้วนะคะ

โพรโมชันวันเกิด

อีกโพรโมชันสุดพิเศษ แบบ
ไร้ก�าหนดหมดเขต คือ ต่อ

ไปนับแต่วันนี้ หากวันไหนเป็น
วันเกิดของท่าน คือขอให้ตรงกับ
วันเกิดของท่านจริงๆนะคะ แล้ว
ท่านก�าลังมองหาเครื่องเสียงของ
เราพอดี ขอให้ท่านเลือกวันนั้น
เป็นวันที่จะเข้ามาโชว์รูมของเรา
นะคะ เพราะท่านจะได้รับส่วนลด
พิเศษส�าหรับสินค้าราคานอก
โพรโมชัน ลดไปทันทีอีก 7% ค่ะ 
เพียงเดินเข้าโชว์รูมเรา ถือบัตร

ประชาชนเข้าไปที่สาขาของเรา 
บัตรประชาชนของท่านก็จะกลาย
เป็นบัตร VIP ทันที แล้วท่านก็
รับส่วนลดของสินค้านอกจากการ
จัดโพรโมชันลดอีก 7% ทันทีค่ะ 
ง่ายๆแค่นี้เอง แต่ต้องเป็นวัน
เดียวกับวันเกิดของท่านเท่านั้น
นะคะ ก่อนแวะไปเลี้ยงฉลองวัน
เกิด ก็แวะซื้อเครื่องเสียงก่อน
แป๊บนึงก็ได้ค่ะ (อิอิ)

โดยโพรโมชันนี้ไม่มีก�าหนด 
หรือจนกว่าจะแจ้งให้ทราบค่ะ

โชว์รูมนครศรีธรรมราช      
กำาลังจะย้ายนะคะ

ข่
าวต่อไปเป็นข่าวฝากมาจาก
ทางภาคใต้ค่ะ คือ ขณะ

นี้ทางเราก�าลังท�าการย้ายร้าน
โชว์รูมสาขานครศรีธรรมราชอยู่
นะคะ หลังจากที่เราอยู่ที่เดิมของ
เราซึ่งเป็นเขตเมืองนครฯชั้นใน
อยู่หลายปี มาบัดนี้ก็ถึงเวลาที่
เราจะขยับขยายย้ายสถานที่ออก
ไปขอบรอบนอกกันล่ะค่ะ จะได้มี
ที่จอดรถสะดวกมากยิ่งขึ้น โดย
คราวนี้เราออกไปอยู่ริมตัดใหม่ 
ชื่อถนนกะโลม ต�าบลโพสเด็จ 
อ�าเภอเมือง เยื้องแมคโคร โซน
น�า้ไม่ท่วมค่ะ อธบิายง่ายๆคอือยู่ 
ตรงข้ามเยื้องๆกับแมคโครนะคะ 

ซึ่งตอนนี้เราคิดว่า
ก�าหนดการย้ายร้านปรับแต่ง
ที่ใหม่ก็น่าจะเสร็จประมาณต้น
เดือนตุลาคมค่ะ ถึงเวลานั้นเรา
คงมาแจ้งกันอีกที พร้อมกับ
เตรียมฉลองเปิดสาขาใหม่ จัด
งานใหญ่ๆที่นั่นกันสักรอบ 
ตอนนี้ก็เลยตื่นเต้นมาแจ้งกัน     
ล่วงหน้าค่ะ เพราะช่วงนี้คุณ
ถนอม ผู้จัดการของเราที่นั่นฝาก
บอกมาว่า แกต้องเทียวไปเทียว
มาสองที่ระหว่างร้านเก่ากับร้าน
ใหม่ ก็อาจจะไปไม่เจอก็ขออภัยไว้ 
ณ ที่นี้ หรือบางทีร้านเก่าอาจจะ
ไม่เรียบร้อยนักในช่วงนี้ ก็เพราะ
ต้องมีการย้ายข้าวย้ายของกัน

  ■ โพรโมชันที่หนึ่ง ล�ำโพงและสับ-วูฟเฟอร์ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ผ่อนศูนย์ 
เปอร์เซ็นต์ นำนหกเดือน

  ■ โพรโมชันที่สอง เอ/วี รีซีฟเวอร์ NAD T 747 รุ่น Best Buy ลด
กระหน�่ำ

  ■ โพรโมชันที่สำม เครื่องเล่น Blu-ray Disc NAD T 557 มีช่อง 
USB ดำ้นหนำ้ ลดกวำ่สองพันบำท

  ■ โพรโมชันที่สี่ เครื่องเล่น DVD/SACD NAD T 535 ลดกว่ำ 50 
เปอร์เซ็นต์ สินคำ้มีจ�ำนวนจ�ำกัด

  ■ โพรโมชันที่ห้ำ อินติเกรตเตด แอมป์ NAD C 316BEE จับคู่
เครื่องเล่นซีดี NAD C 515BEE ยืนรำคำลดต่อเนื่องสมเป็น     
คู่ขวัญรำคำประหยัดอยำ่งแท้จริง
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บ้าง ก็ต้องกราบขออภัยในความ
ไม่สะดวกแก่พี่น้องชาวใต้ไว้ ณ ที่
นี้นะคะ

ไว้รอพบโฉมใหม่เดือน
ตุลาคมค่ะ

Conice Facebook:        
ชุมชนรัก Conice แห่งใหม่

เรียกว่าคึกคักคับคั่งทีเดียวค่ะ ส�าหรับ Conice Facebook 
ของเรา ที่เมื่อฉบับที่แล้ว 
ทางเราได้ประกาศเชิญชวน     
แฟนานุแฟนของ NAD, PSB, 
NHT และสินค้าอื่นๆในเครือ
ของเรา ไป Add ไป Like 
Conice Facebook Page ของ
เรา ซึ่งก็ได้รับการตอบสนองกัน
อย่างคับคั่ง เรียกว่าจ�านวนของ
สมาชิกที่ไปกด Like เรานั้นเพิ่ม
ขึ้นเป็นเท่าตัวในไม่กี่วันทีเดียว
เชียวค่ะ

ก็ด้วยเหตุผลนี้ล่ะค่ะ ที่ท�าให้
เราเริ่มที่จะด�าเนินการพัฒนา 
Conice Facebook ของเรา 
ให้ก้าวข้ามจากการเป็นหน้า 
Information แบบ One Way 
Communication เปลี่ยนมา
เป็น Two Way Communication                              
เตม็รปูแบบ เพราะต่อไป Conice                          
Facebook ของเราจะกลาย
เป็น “ชุมชนคนรักเครื่อง
เสียง” แห่งใหม่ของพวกเรา ที่
จะเข้าไปเพื่อแลกเปลี่ยนความ

  ■ คอนเสอร์ท “รักเธอเสมอ” 24 ก.ย. เวลา 
14.00น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บัตรราคา 
2,500, 2,000, 1,500, 1,000, 800 และ 
500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท The Star Concert The 25th 
Flower Show: เดอะ สตาร์ 7 1 ต.ค. เวลา 
18.00-20.00น. ห้องเลิศวนาลัย แกรนด์    
บอลล์รูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์ค    
นายเลิศ บัตรราคา 3,000, 2,000, 1,500, 
และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “ซุป’ตาร์ On Stage 17 ปี      
โพลีพลัส” 8 ต.ค. เวลา 20.00น. อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี บัตรราคา 2,500, 2,000, 
1,500, 1,000, 800 และ 500 บาท

  ■ คอนเสอร์ทการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์
ของ 5 ขุนพลคนดนตรี: นูโว, Modern Dog,       
บิลลี่ โอแกน, นครินทร์ กิ่งศักดิ์ และพงษ์พัฒน์ 
วชิรบรรจง 15-16 ต.ค. เวลา 19.00น. ณ 
รอยัล พารากอน ฮอลล์ บัตรราคา 2,500, 
2,000, 1,500, 1,200 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Hit Man Returns David Foster 
and Friends Live in Bangkok 2011: 
David Foster 31 ต.ค. 20.30น. อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี บัตรราคา 5,000, 4,000, 
3,000, 2,000 และ 1,000 บาท

  ■ มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ 
กรุงเทพฯ 2011: 18 การแสดงระดับโลกที่   
ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ 
24 ต.ค. ชดเชยวันปิยมหาราช

  ■ ทุกการแสดงติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่ Thaiticket 
major ทุกสาขา

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

คิดเห็น, สอบถามปัญหา, พูด
คุยเรื่องเครื่องเสียง รวมถึงรับ
ทราบข้อมูลสินค้าราคาพิเศษ “ที่
รวดเร็วฉับไวที่สุด” ของเรานะคะ 
เพราะเรามีผู้ที่ดูแล ตรวจสอบ 
และพร้อมให้ค�าปรึกษาพูดคุณ
กันแบบอัพเดทรวดเร็วที่สุดอยู่ที่
นั่น พร้อมที่จะให้ค�าตอบที่ฉับไว
ที่สุด เวลาเรามีโพรโมชัน หน้า
นี้ก็จะเป็นหน้าแรกที่ข้อมูลจะมา
ถึงล่ะค่ะ

นอกจากนั้น เราก�าลัง
พัฒนาให้หน้า Facebook ของ
เรา เป็นเหมือนวารสาร Life        
Entertainment ฉบับน้อยๆ ด้วย
การเติมรายละเอียดลงไป ไม่ว่า
จะเป็นแนะน�าหนังใหม่ แผ่นซีดี 
แผ่นเสียงออดิโอไฟล์ดีๆที่เรา
ไปพบมา หรือคุณไปพบมาและ
อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟัง หรือ
เวลามีรีวิว รางวัลใหม่ๆ ทีนี่ก็จะ
เป็นที่แรกที่จะได้ข้อมูล

หรือจะใช้ที่นี่เป็นที่รวมกลุ่ม
นักเล่น จะรวมกลุ่มแฟน NAD 
หรือ PSB แฟนคลับ เราก็ยินดี
เป็นสื่อกลาง หรือจะเป็นที่รวม
กลุม่นกัเล่นในจงัหวดัของท่านกม็ี
นะคะ เมื่อก่อนหลายท่านอยาก                            
ให้เรามีเว็บบอร์ดกันในเว็บของ
เรา ซึ่งเราก็เรียนตรงๆว่า เว็บ
บอร์ดนั้นเป็นอะไรที่ควบคุมยาก                             
และต้องใช้ก�าลงัคนมาดูแลเฉพาะ                               
โดยเฉพาะการดูแลผู้ที่ไม่หวัง
ดีเข้ามาป่วน แต่กับ Facebook 

เราดูแลง่ายกว่าเยอะเลยค่ะ 
เพราะท่านที่มา Like กัน ก็คือ
แฟนแท้ๆที่เข้ามาด้วยมิตรภาพ
และความจริงใจอย่างไม่มีอะไร
แอบแฝงอย่างแท้จริงค่ะ

อย่าลืมมากด Like กัน
เยอะๆนะคะ เข้า Facebook 
แล้วใส่ Keyword: Conice 
Electronic เดี๋ยวก็ขึ้นมา หรือจะ
ไปเข้าที่หน้าแรกเว็บเรา www.
conice.co.th พอเข้าหน้าแรก

แล้วจะมี Link เข้า Facebook 
ของเราก็กดเข้าไปแล้วไป Like 
นะคะ ดีไม่ดีอยู่ดีๆมีของแจกไป
ถึงบ้านท่านด้วยค่ะ

เนื้อที่หมดแล้วค่ะ อย่าลืมนะ
คะ คิวแรก Road Show ณ 

อีสาน ขอนแก่น 29 กันยายน 
ถึง 2 ตุลาคม ไปพบกันให้ได้นะ
คะ 

  ■ Conice Facebook ชุมชนคนรักเครื่องเสียงและล�ำโพงของเรำ
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