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ไฮไฟ ถ้าจะไปให้สุดติ่ง ยังไงก็ต้องพึ่งซับวูฟเฟอร์ ...คุณว่าไหม
ในแวดวงเครื่องเสียงไฮเอ็นด์แบบ Extreme เป็นที่น่าสังเกตว่า ล�าโพง Super Hi-End แบรนด์ดังๆ รุ่นเรือธงค่าตัวระดับ

สิบล้านบาทขึ้น มักจบด้วยการใส่ ดอกวูฟเฟอร์แบบอลังการงานสร้าง แยกออกมาอีกตู้แทบทั้งนั้น บ้างก็เป็นซับวูฟเฟอร์
แบบ Active หรือจะเป็น Passive ก็แล้วแต่ เพราะเขาต้องการความถี่ต�่ามาเสริมฐานล่างทั้งส้ิน ถ้าเป็นตู้เดี่ยวล�าโพงยักษ์ๆ  
กต้็อง Stack ดอกวฟูเฟอร์ให้มคีวามสงูใกล้เคยีงกบัล�าโพงหลกัด้วย การทีด่ีไซเนอร์ออกแบบตูเ้บส หรอืซบัฯ ให้ใหญ่โตขนาดน้ัน 
มิใช่ต้องการเบสตูมๆ กระแทกอกแบบล�าโพง PA แต่ล�าโพง Super Hi-End พวกนี้ต้องการความถี่ต�่าแบบมีคุณภาพ ครอบคลุม
บรรยากาศด้านบน อันส่งผลถึงเวทีเสียงโดยรวม ให้ความสมจริงของเวทีเสียง เช่นเดียวกับชมดนตรีแสดงสดต่างหาก

MR. KIRILL NENAROKOMOV 

MR.KIRILL 
NENAROKOMOV 

REL ACOUSTICS AMERICA LTD.

WORLD 1ST REL NO.25 
REFERENCE LINE ARRAY@BAV HI-END SHOW 2017

“จะแปลกอะไร ถ้าเราเอาซบัวฟูเฟอร์มา Stack จบัคู่
กบัล�าโพงคูโ่ปรดบ้าง ลงทนุไม่มาก โดยหวงัผลได้ไม่ต่างกนั 
…คงไม่ง่าย ถ้าซับวูฟเฟอร์ตัวนั้นมิได้ออกแบบมาโดย
เฉพาะเพื่อการนี้ แล้วซับตัวใดล่ะ”

@BAV HI-END SHOW 2017
งานโชว์เครื่องเสียงยิ่งใหญ่ ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค  

ทีเ่พิง่ผ่านไป ได้ตืน่ตาตืน่ใจกบังานแสดงเคร่ืองเสยีงไฮเอน็ด์ 
รุ่นใหม่ๆ และที่พิเศษกว่าทุกครั้ง ตรงที่ได้พบการเซ็ตอัพ
เครือ่งเสยีงแนวคดิใหม่ทีห้่องฟังของ ปิยะนสั อเิลค็ทรคิส์  
โดยน�าเสนอเป็นครั้งแรกของโลกในงานโชว์เครื่องเสียง  
ทีจ่ดั REL NO.25 ซบัวฟูเฟอร์รุน่เรอืธงตวัล่าสดุจาก REL  
Acoustics มาวางซ้อนกันข้างละ 3 ตัวเพื่อการท�างาน 
ท่ีสมบูรณ์แบบในการถ่ายทอดความถี่ต�่าเสริมให้กับ 
ล�าโพงไฮเอน็ด์รุน่เรือธง ProAc K8 ขบัด้วยแอมป์รุ่นล่าสดุ 
จาก Accustic Arts: M III Monoblock พร้อมกับ 
ฟรอนต์เอ็นด์ The Beast ตัวเก่ง

การเล่นซับฯ แบบ Stack เช่นน้ี เท่าท่ีเห็นก็มี REL Acoustics เท่านั้นที่ท�าอยู่  
คนที่ได้ไปชมงานคงได้สัมผ้สถึงพลังเสียงอลังการงานสร้างมาเต็มหูแล้ว ต้องพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่าเป็นซิสเต็มที่ให้เสียงสด ดุดัน ได้บรรยากาศสมจริง ฟังสนุกได้อารมณ์ 
เช่นเดียวกับอยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตกันเลยทีเดียว ได้อารมณ์ “สด” ต่างจากที่เคยได้ยิน
มาก่อนในซิสเต็มเครื่องเสียงไฮเอ็นด์แบบเดิมๆ โดยสิ้นเชิง 

ในโอกาสนี้ เราได้พบกับ Mr. Kirill Nenarokomov ซึ่งบินมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย 
จงึเป็นโอกาสอนัดทีีจ่ะได้ขยายเบือ้งลกึถึงไอเดยีบรรเจดิเช่นนี.้.. และนีค่อืบทสนทนาถงึ
เรื่องราวอันน่าสนใจที่จะน�าเสนอให้ผู้อ่านได้ทราบครับ

INTRO
ก่อนอืน่ต้องของแสดงความยนิดกีบั Mr. Kirill Nenarokomov ทีเ่พิง่ได้รบัปรญิญาเอก 

ด้านงานวจิยัทางฟิสกิส์เกีย่วกบัผลกระทบทางรงัสคีวามร้อนต่อร่มชชูพีของยานอวกาศ
ขณะร่อนลงจอด ด้วยภารกิจที่รัดตัวจึงท�าให้ใช้เวลานานถึงแปดปีทีเดียว เขาพูดอย่าง
ติดตลกว่า ไม่แน่นะอาจจะได้ใช้งานวิจัยของเขา เมื่อต้องท�า REL ส่งออกไปนอกโลก 
ส�าหรับครั้งน้ีเป็นการเดินทางมาเมืองไทยเป็นเท่ียวท่ีสี่แล้ว สองครั้งกับงานฝึกอบรม 
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของงานโชว์เครื่องเสียง และเป็นที่น่ายินดีว่า เพียงปีเดียว REL 
Acoustics ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการเครื่องเสียงเมืองไทยเป็นอย่างมาก
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REL’S NEW APPROACH
REL Acoustics วิจัยพัฒนาการใช้งานของซับวูฟเฟอร์ในรูปแบบต่างๆ  

ทัง้การใช้งานร่วมกบัเครือ่งเสยีงบ้าน และ Home Theater มานาน จนปัจจบุนั
ก้าวไปจนถึง Home Theater ในแบบ REL 3D

ชดุฟังเพลงแบบสองแชนเนล แบบ 2.1, 2.2 โดยใช้ซบัฯ ร่วมกบัชดุสเตรโิอ  
ถือเป็นทิศทางสายใหม่ที่นักเล่นเครื่องเสียงบ้านเรายังไม่เคยได้สัมผัสและ 
น่าลิ้มลองอย่างยิ่ง ปกติแล้วอย่างชุดโฮมฯ จะใช้ซับฯ เพียงตัวเดียว หรืออย่าง
เก่งก็สองตัวกับ .1 แต่เมื่อเป็น REL 3D ต้องใช้ซับฯ สามตู้เป็นอย่างต�่า บางครั้ง
ก็มากกว่านั้น ไอเดียอยู่ที่ว่าจะท�าอย่างไรให้ล�าโพงทุกตัวมีขนาดเท่ากันตาม
มาตรฐานของ Dolby นั่นคือที่มาไง ส่วนการใช้งานแบบ Line Array Stack 
6 เป็นอีกหนึ่งแอพพลิเคชั่นที่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่ได้ผลชนิดที่ว่าต้องอ้าปากค้าง
กับเสียงของมัน... ถึงขนาดนั้นเชียว

REL NO.25 REFERENCE LINE ARRAY
มาจากแนวคดิทีเ่รยีกว่า REL 6 PACKs ในงานโชว์ที ่CES เมือ่ปีกลาย แต่ปีนี้

เราเรยีกมนัว่า REL No.25  Reference Line Array โดยแทนทีเ่ราจะออกแบบซบัฯ 
ตัวยักษ์ๆ สูงเท่าล�าโพงหลักขึ้นมา เรามีทางเลือกที่ดีกว่า มาจากเหตุผลที่ว่า ก็
เพราะธรรมชาติของเสียงเบสแบบ Full Body จะให้ความรู้สึกในด้านเวทีเสียง
จากระดับบนลงล่าง คือตั้งแต่เท้ายันเส้นผม เบสที่ดีไม่ใช่แค่ได้ยิน แต่เรารู้สึกถึง
พลังได้ อย่างเช่น เสียงฟ้าร้อง คุณรู้สึกได้เลยว่า มันใหญ่และมีพลังงานมหาศาล 
อย่างถ้าอยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ต กลองกระเดื่องฟังได้ชัดถึงความใหญ่ รู้สึกได้ถึง 
อิมแพ็คจากความถี่ต�่าลึกๆ แผ่ซ่านไปทั่วถึงขุมขน

ความจรงิขณะอยูห่น้าเวทคีอนเสร์ิต เสยีงทีไ่ด้ยนิไม่มทีางคณุภาพดเีท่ากบั
ที่คุณฟังกับชุดเครื่องเสียงบ้านหรอก เพอร์ฟอร์มานซ์บนเวทีของศิลปินช่วยไป 
ตัง้ครึง่แล้ว ทัง้ๆ ทีเ่ครือ่งเสยีง PA ทีเ่ขาใช้กไ็ม่มวีนัให้เบสทีล่กึเท่ากบัเครือ่งเสยีง 
บ้าน แต่คณุกส็นุกไปกบัมนั พอกบัถงึบ้าน กลบัมาฟังอลับัม้บนัทกึการแสดงสดกบั
ชดุเครือ่งเสยีงโปรด กบัสิง่ทีค่ณุม ีคณุได้รายละเอยีดของชิน้ดนตรมีากกว่า แต่ดนั
ขาดบรรยากาศอย่างทีเ่กดิจากการดหูน้าเวทคีอนเสร์ิต ท�าไมถงึเป็นเช่นนัน้ และ
นัน่คือโจทย์ จงึเกดิเป็นทีม่าของ REL Line Array ทีต้่องการให้คณุพสิจูน์ในวนันี้

WORLD 1ST REL ACOUSTICS NO.25 
STACK 6 IN THE SHOW

ในห้องโชว์ของปิยะนัส เดิมมีล�าโพง ProAc K8 กับแอมป์ Accustic Arts 
ซึ่งก็สามารถฟังได้ในห้องใหญ่ขนาดนั้น ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่เราน�า REL 
No.25 มา Stack 6 กันแบบนี้ในงานโชว์ ซึ่งก็ได้โมเดลมาจาก G1 Stack 6  
จากงาน CES เมือ่ปีกลาย แต่ครัง้นีเ้ราใช้ REL No.25 มา Stack 6 ซึง่แน่นอนว่า  
มหึมากว่ามาก และมิเพียงเพื่อโชว์ในงานเครื่องเสียงเท่านั้น แต่เป็นโมเดลท่ีใช้
งานได้จริงส�าหรับชุดเครื่องเสียงบ้าน ถ้าคุณมีพื้นที่พอ ยืนยันได้ว่าให้ผลคุ้มค่า
ต่อการลงทุน ข้อส�าคัญ... ลงทุนน้อยกว่าครึ่ง ถ้าจะกระโดดใส่ล�าโพง Super 
Hi-End ตัวยักษ์ๆ ที่หมายปอง มีข้อเดียวที่ต้องเตือนคือ “อย่าได้ลองเชียว”

REL 6 PACK
เป็นไอเดียที่เราใช้ การที่เราใช้ซับฯ หลายตัวมาต่อเป็นชั้นถึงข้างละ 3 ตัว

ให้กับชุดเครื่องเสียงบ้าน ไม่ได้หมายความว่าต้องการก�าลังวัตต์เพื่อให้มีเบส
ปริมาณมากจนล้น แต่เราต้องการขยายซาวด์สเตจให้กับชุดเครื่องเสียงบ้าน
ที่เรามีอยู่ ด้วยการเพิ่มตู้เบสเข้าไป ซึ่งจะสามารถขยายย่านความถี่ต�่าให้ต�่า
ท่ีสุด ครอบคลุมย่านสูงจนถึงต�่า ในขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มซาวด์สเตจข้ึนมา
เป็นเท่าตัวเลยทีเดียว ท�าให้รายละเอียดของชิ้นดนตรีดีขึ้นมากอีกด้วย ProAc  
K8 ตัวตู้ไม่ใหญ่ กลายเป็นล�าโพงที่ให้เสียงใหญ่ขึ้นในทันที ซึ่งให้เสียงมหัศจรรย์

มาก ได้บรรยากาศดนตรีสด โดยเราลงทุนน้อยนิด เม่ือเทียบกับผลที่ได้  
เมื่อถึงตรงนั้น เราจะให้อารมณ์เพลงพาไป เราเปิดเพลง Thunderstruck ของ 
AC/DC โอ้ว! มันยอดมาก ฟังเพลินจนลืมไปเลยว่า เครื่องเสียงเป็นอย่างไร  
เลิกยุ่งกับมัน ฟังเพลงจนจบแทร็กไม่รู้ตัว

“ถ้าพิจารณาสินค้าในตลาดกลุ ่มล�าโพงซูเปอร์ไฮเอ็นด์ระดับเรือธง  
แบรนด์ดงัๆ มกัมตีูเ้บสแยกออกมาต่างหาก หรอืไม่ก ็Stack ด้านบน ซ่ึงส่วนใหญ่ก็
จะพ่วง Active Subwoofer หรอืไม่กแ็บบ Passive ทัง้สิน้ ถ้าเราต้องการแบบนัน้ 
ทั้งเซ็ต ต้องจ่ายเท่าใด” (เป็นข้อสังเกตจากผู้เขียน)

WHY WE DO THAT?
การ Stack เป็นการปฏวิตัแินวคดิทีเ่ริม่จากค�าขอของลกูค้าทีใ่ช้ S212 ว่า 

เขาอยากจะ Stack ซึ่งแปลว่า เขาต้องการจะขยับไปอีกขั้น ซึ่งน่าสนใจมาก  
ในตลาดเครือจักรภพ เขาใช้ REL ฟังเพลงกันมานานมาก ในอเมริกาก็เริ่ม
รู้จัก REL ซื้อตัวแรก และตัวที่สอง จนถึงตัวที่สามส�าหรับ REL 3D และซื้อ 
มากขึ้นไง 555 เพื่อที่จะ Stack และได้เวลาจะอัพเกรดไปยังโมเดลใหม่  
คุณสามารถ Stack ได้เฉพาะกับรุ่น G1, G1 Mk II, G2 และ  No.25 เท่านั้น แต่
บอกเลยนะ ใช่ว่าจู่ๆ  นกึจะจบัซบัฯ ตวัใดมา Stack กนัง่ายๆ ไม่ใช่เช่นนัน้แน่นอน

ถ้าถามว่า S3 กับ S5 ล่ะ ความจริงมันดีของมันอยู่แล้วกับไฮเอ็นด์ แต่มิได้
ถูกออกแบบให้ Stack ซึ่งถ้าต้องการ ก็โดดขึ้น S212 ไปได้เลย เพราะมันคือ 
S5 x 2 น่ันเอง ซ่ึงถ้าคุณขยับมาเป็น S212 ก็จะได้บรรยากาศเบสในด้านสูง 
อารมณ์เดียวกันกับ Stack นั่นแหละครับ

REL NO.25
REL No.25 เป็นซับวูฟเฟอร์อยู ่ใน Reference Series เปิดตัวเพื่อ 

เฉลมิฉลองปีที ่25 ของ REL Acoustics ถูกวจิยัพฒันา และออกแบบใหม่ทัง้หมด 
ด้วยสุดยอดงานศิลปกรรมอันงดงามที่สุดของวิศวกรรม โดยใช้วัสดุคุณภาพสูง 
เทคโนโลยีสุดล�้าเพื่อให้ได้ซับวูฟเฟอร์ที่ดีที่สุด เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราใช้
ไดรเวอร์ Carbon Fiber ขนาด 15 น้ิว ซ่ึงรุ่นเดิมขนาดใหญ่ที่สุดก็ 12 นิ้ว 
ความจริงไดรเวอร์ตัวนี้สามารถรับก�าลังขับได้ถึง 2500 วัตต์ แต่เราเลือกติดตั้ง 
แอมป์ 1000 วัตต์ Class D ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งก็เหลือๆ ในการ
ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 150 ตารางเมตร นอกจากนั้น มิใช่โตเฉพาะดอก แต่ยัง
ท�างานได้ฉับไวสูงสุดในขนาดเดียวกันที่ 4ms เช่นเดียวกับ G1 ทั้งยังท�างาน
สัมพันธ์กับตัวตู้ในการตอบสนองความถี่ได้แฟลตถึง 20Hz ซึ่งให้เสียงเบสเป็น
ธรรมชาติ โดยไม่เปลี่ยนคาแรกเตอร์ของเสียง

เมือ่ได้ฟัง REL No.25 ด้วยประสบการณ์ตวัผมเอง บอกได้เลยว่าไม่เหมอืน
อย่างทีเ่ราเคยได้ยนิ มนัมหศัจรรย์มาก เป็นอะไรทีส่ดุยอด ส�าหรบัการน�าเสนอซบัวฟู
เฟอร์ชนดิใหม่ ยากทีใ่ครจะตาม ท�างานได้อสิระ รมูแอคสูตกิส์แทบไม่มผีลต่อมนัเลย
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G1 MK II
เป็นการอัพเกรด G1 ใหม่ทั้งหมด ซึ่งแทบจะย่อส่วน No.25 ลงมาเลย  

หรอืจะเรยีกว่า Mini No.25 กย็งัได้นะ แต่จะใช้ไดรเวอร์ขนาด 12 นิว้ เช่นเดยีว
กบั G1 แต่เป็นไดรเวอร์ตวัใหม่ ใช้แอมป์คลาส AB ก�าลงัขบั 600 วตัต์ วงจรใหม่ 
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยตัวตู้เท่าเดิม ราคาคงสูงกว่าราว 10% เท่านั้น  
น่าลิ้มลองไหม

SUBWOOFER NEW ERA IN HI-FI CHAIN
เมื่อก่อนเราเคยได้ยินมาว่า ใครเอาซับฯ มาฟังเพลงดูจะเลอะเทอะ 2.1, 

2.2 เพราะมนัฟังไม่ได้เรือ่ง นัน่เพราะไม่ได้ใช้ REL ทราบหรือไม่ว่า REL Acoustics  
ตู ้แรกน้ันท�ามาเพื่อฟังเพลง จึงต้องออกแบบวงจรให้มีประสิทธิภาพสูง  
ตอบสนองไดนามิกส์ ท�างานแม่นย�ารวดเร็วฉับไว เลือกไดรเวอร์ที่สามารถ 
ตอบสนองได้อย่างเหมาะสม ออกแบบตู้ที่มีแอคูสติกส์ดี ให้เสียงเบสท่ีสะอาด  
จึงท�าให้เบสมีคุณภาพสามารถกลืนกับล�าโพงหลักได้ดีที่สุด ซ่ึงเม่ือบรรลุ 
ทั้งสามอย่าง คุณก็จะได้ซับฯ ที่มีคุณภาพสูงเช่น REL ฟังดูเหมือนไม่ยากนะ  
อย่าลืมนะ ว่าตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เราทุ่มเทท�าเรื่องที่เราช�านาญอย่างเดียว
คือ ซับวูฟเฟอร์ โดยไม่ท�าอย่างอื่นเลย ซับวูฟเฟอร์ของคนอื่นไม่ค่อยถูกน�ามา
ใช้กับดนตรีเช่นที่ REL ท�า เพราะมันยาก ซึ่ง Richard Lord คิดท�าซับวูฟเฟอร์ 
ตั้งแต่แรกก็ท�ามาเพื่อดนตรี จนปัจจุบันมาถึงมือของ John Hunter ซึ่งก็ม ี
Passion กับดนตรีมาก ท่านรู้เรื่องราวมากมายในแวดวงเครื่องเสียงไฮเอ็นด์  
ผมชอบที่ John กล้าท้าทายในสิ่งใหม่ๆ แม้ว่าจะยุ่งยากซับซ้อนเพียงไร แต่เพื่อ
ให้บรรลุถึงเป้าหมายก็ต้องท�าให้ส�าเร็จ อย่างเช่น ถ้าต้องการเบสท่ีมีคุณภาพ  
เราต้องคดิเยอะ ทดลองจนกว่าจะดทีีส่ดุ การทีซ่บัวฟูเฟอร์จะท�างานเรว็สมัพนัธ์
กับล�าโพงหลักนั้น มันยากที่จะประสบผลส�าเร็จ ซึ่งมีเพียง REL เท่านั้นที่ท�าได้ดี 
ล่าสุด REL คว้ารางวัลจาก The  Absolute Sound สดๆ ร้อนๆ ครับ

จริงๆ แล้ว ซับวูฟเฟอร์ที่ดีอย่าง REL เมื่อใช้ดีกับเพลงแล้ว ดูหนังก็ดี 
ด้วยครับ โฮมเธียเตอร์คือชุดเครื่องเสียงบ้าน ไม่ควรเทียบกับระบบเสียงใน 
โรงหนัง น่ันมัน PA พวกนั้นเสียงดังอย่างเดียว ฟังดูดีๆ เสียงหยาบมาก  
โฮมเธียเตอร์คือเครื่องเสียงบ้านที่เราต้องการคุณภาพ มีรายละเอียดที่ Sound 
Designer ท�างานในสตูดิโอทุ่มเทท�างานหามรุ่งหามค�่าสร้างสรรค์มาให้เรา  
ควรต้องถูกถ่ายทอดออกมาให้ได้คุณภาพเสียงระดับ High Fidelity ท่ีจะยก 
ระดับคุณภาพเสียงกับชุดโฮมเธียเตอร์ให้ดูหนังหรือคอนเสิร์ตได้คุณภาพ  
เป็นความบันเทิงในบ้าน ทุกคนได้สนุกกับมัน

REL ที่ขายในตลาดทั่วโลกประมาณ 75% ใช้งานกับชุดเครื่องเสียงเพื่อ
ฟังเพลง และ 25% ใช้งานส�าหรับชุดโฮมเธียเตอร์ เพราะในยุโรปชอบฟังเพลง
มากกว่า และโฮมเธียเตอร์ตลาดเล็กนิดเดียว ส่วนในเมืองไทยสัดส่วนประมาณ
ครึ่งต่อครึ่ง ซึ่งซับวูฟเฟอร์กับชุดเครื่องเสียงเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับที่นี่ กลายเป็น
ว่าเป็นช่องว่างที่ดี เพราะคนอื่นท�าไม่ได้ โอกาสจึงเป็นของเรา เพียงแต่เราต้อง
ให้ความรู้ ให้ความเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องว่า การใช้ซับวูฟเฟอร์ในชุดเครื่องเสียงเป็น
สิ่งถูกต้อง เพียงแต่ว่า คุณได้ลองฟังเครื่องเสียงของคุณกับ REL แล้วหรือยัง

MARKETING
อย่างทีท่ราบดว่ีา ในวงการโฮมเธยีเตอร์ก�าลงัขยบัตวั ระบบภาพพฒันามา

ถงึ 4K ระบบเสยีงมาถงึ Immersive  Sound (Dolby Atmos, DTS-X) กถ็อืเป็น 
โอกาสอันดีกับการตลาดในขณะน้ีท่ีลูกค้าวางแผนท่ีจะเปลี่ยน รวมถึงอัพเกรด   
ผมเชือ่ว่า ล�าโพงเมือ่ฟังเพลงได้ด ีไม่มเีหตผุลทีจ่ะดหูนงัดไีม่ได้ ด้วยความแขง็ขนั
ของพาร์ตเนอร์ของเราอย่าง ปิยะนสั ทีใ่ห้ความรูใ้ห้กบัลกูค้า ซึง่จะได้ประโยชน์เมือ่
ลงทนุไปกบัชดุเครือ่งเสยีงดีๆ  แน่นอนว่าจะท�าให้เขารูจ้กั REL ด้วย เมือ่มตีวัแรก  
โอกาสที่จะขยับไปจนถึง REL 3D ก็ไม่ยาก เพราะมันได้ผลชัดเจน ใครไม่เคย...  
ต้องลอง ในขณะท่ี REL ไปได้ดีกับชุดฟังเพลงสองแชนเนล ตลาดยังเปิดกว้าง 
ส�าหรบัเรา ซ่ึงเราไม่เคยกลวัคูแ่ข่งจะตามทนั เพราะเรามาไกลกว่าพวกเขาเยอะมาก

REL BLAZED IN THAILAND
ที่เราพูด นี่คือการพัฒนามา 25 ปี แต่ส�าหรับเมืองไทย นักเล่นคนไทยเริ่ม

รู้จัก REL ซื้อ REL ตัวแรก และ REL ตัวที่สอง จนถึง REL ตัวที่สามส�าหรับ REL 
3D ในเวลาแค่ 9 เดือนเท่าน้ัน ซ่ึงใช้เวลาเท่ากับเด็กในครรภ์เท่านั้นเอง REL 
เข้ามาท�าตลาดกับ ZonicVision และ ปิยะนัส เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว และ
โตเร็วมาก ถึงขณะน้ีมีประชากร REL เป็นร้อยตัวไปแล้ว ซึ่งเป็นการสร้าง
ปรากฏการณ์ใหม่ในวงการไฮไฟกันเลยทีเดียว ตัวผมเอง รวมทั้ง John Hunter 
รวมถงึ REL Team รูส้กึประทบัใจในการต้อนรบั ถอืว่าเป็นเร่ืองสุดยอดมาก รูสึ้ก
ดีใจที่ลูกค้าคนไทยมีความสุขกับผลิตภัณฑ์ของเรา ประเทศไทยกลายประเทศที่
มอีตัราการขยายตวัส�าหรบัยอดขายสงูล�าดบัต้นๆ ของโลก และเป็นตลาดส�าคญั
ของเราไปโดยปริยาย จะไม่แปลกใจ ถ้าลูกค้าในเมืองไทยมีอัตราการขยายตัว 
ล�้าหน้ากว่าฐานลูกค้าใน UK ซึ่งก็คือความหวังของผม

ต้องเข้าใจว่า UK is the Homeland of REL เล่าข�าๆ ให้ฟังนะ ว่างาน
โชว์ในบริสตัล ก็มีห้องโชว์ของเรา พนักงานแนะน�าตัว และแนะน�าว่า REL 
Acoustics ท�าซับวูฟเฟอร์ท่ีเร็วท่ีสุดในโลกนะ “เอ่อ พ่อหนุ่ม เรารู้จัก REL ดี  
มมีนัอยูใ่นห้องฟังมาตัง้ยีส่บิปีมาแล้ว มนัยงัใช้งานได้ด ีทีเ่รามาด ูเราต้องการรูว่้า
จะมีรุ่นใหม่ๆ อะไรบ้างเผื่อที่จะเปลี่ยน… ข�ากลิ้งเลย ไม่ต้องสงสัยเลยว่า นักเล่น 
ใน UK นั้น คุ้นเคยกับ REL ใช้ร่วมกับชุดเครื่องเสียงของเขามานานมากแล้ว  
ไม่ต้องสงสยัว่า REL แข็งแกร่งมากทีน่ัน่ ผมกห็วงัว่าอกีสามปี เมอืงไทยจะล�า้หน้า 
ใน UK ผมเชื่อแบบนั้นจริงๆ นะ

THAI LISTENER PASSION FOR HI-FI
ผมเดินทางมา 34 ประเทศท่ัวโลก คนไทยไม่เหมือนที่ใดในโลก พวกคุณ

รักเสียงดนตรี รักเครื่องเสียง ทุกครั้งที่ผมมาเมืองไทย ผมได้ความรู้เยอะมาก
จากนักเล่นเครื่องเสียงชาวไทย พวกเขารักการดูหนังฟังเพลงอย่างมาก มีความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องเสียงดีมาก พบว่าลูกค้าที่มาที่โชว์รูมขอให้เดโม  
เมื่อได้ยินได้ฟัง ดูสีหน้าแววตา เขามีความสุขที่ได้พบสิ่งที่อยากได้ เขาซื้อไม่ใช่
เพราะมกี�าลงัจ่าย แต่เขาจ่ายเพราะมคีวามสขุกบัมนั เขาพงึพอใจกบัการบรกิาร
จากทีมงานปิยะนัส ผมคิดว่า ในธุรกิจของโลกเครื่องเสียงควรศึกษางานบริการ
ในรูปแบบของ ปิยะนัส เป็นแบบอย่างเลยนะ

FOR REL SUB WOOFER FAN
ดีใจที่ได้กลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้ง ขอบคุณส�าหรับการต้อนรับ 

REL อย่างดียิ่งในเมืองไทย เรา... หมายถึง John Hunter รวมถึงทีมงาน REL 
รับรู้ถึงความรู้สึกดีๆ ของพวกคุณที่มอบให้กับเรา รู้สึกยินดีและประทับใจมาก  
มาเมืองไทยครั้งน้ีกับงาน BAV HI-END SHOW 2017 ผมมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ 
REL No.25 รวมถึง G1 Mk I I รอให ้พวกคุณพิสูจน ์ความยอดเยี่ยม  
ขอบคุณอีกครั้ง. ADP 




