พลังแหงความสุข
ในซิสเต็มเครื่องเสียงไฮเอนด
นับแตเริ่มแรกที่ปยะนัสตัดสินใจกาวเขาสูตลาดเครื่องเสียงไฮเอนด
เปนความมุง มัน่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง มากกวาการกาวซํา้ รอยเดิมๆ ของเสนทาง
ออดิโอไฟลชั้นสูงแบบเดิม นั่นก็คือ ไมมีการสรางรูปแบบที่ฟกซหรือตายตัว
จัดบล็อกใหลูกคาเลือก โดยไรอิสระ จิตวิญญาณของนักเลน คือความเปน
ตัวของตัวเองที่เราจะตองใหความเชื่อมั่นและยึดถือ สิ่งที่ปยะนัสนําเสนอ
ก็แคเพียง ความจริง หลักการที่ถูกตอง พนักงานที่รูจริงและผลิตภัณฑ
ที่ดีเลิศ
ความจริงประกอบดวยการนําเสนอขอมูลใหอยางจริงจังและ
จริงใจ เปดกวางเสมอ นอมรับรูปแบบ สไตลของนักเลนแตละทาน ความ
เปนปจเจกเฉพาะตัว หลักการที่ถูกตอง พนักงานที่รูจริง นั่นเกิดไดจาก
การฝกอบรมความรูในหลักการอันถูกตอง และเลือกบุคลากรที่มีพื้นฐาน
รักเครื่องเสียงเปนทุนเดิม หากไมมีจิตใจที่เทใหเครื่องเสียงเต็มรอย ยอม
ไมใชทีมปยะนัส ประการสุดทายคือผลิตภัณฑ ที่เราเปดกวางยิ่งกวาที่เคย
เปนมา
ใหอยูสุดขอบโลก แมจะยังไมมีผูคนในบานเราไดเคยสัมผัส แต
หากสิ่งเหลานั้น คือความงดงามและศิลปะที่เต็มไปดวยศาสตรแหงเสียง
เราพรอมจะนํามาบรรณาการแดนักเลนผูตองการความเปนหนึ่ง ไมจําเปน
วาจะตองยํ่าอยูกับที่ หรือเลือกเฉพาะแบรนดดังๆ ที่คุนเคย เหมือนสรรพ
อาหารเลิศรสจากที่เดิมๆ โดยไมเปดใจรับความเปนเลิศจากที่อื่น
ปยะนัสตั้งใจจะเปดโลกเครื่องเสียงไฮเอนดใหกวางอยางไรกรอบ
อยางชนิดที่ไมเคยเปนมากอน
คุ ณ จะพบว า สายนํ า สั ญ ญาณ Zensati มาจากไหน อย า งไร
ใครคุนเคยบาง? เปลาเลย แตทุกวันนี้คือสายสัญญาณที่เปนนักลาสังหาร

ลําโพงใหญในหองเล็ก เปนไปได

คุณโจ นิรุตต แสงหิรัญ นักเลนผูซึ่งประเดิมลําโพงลําโพง Isophon RC 11
เปนรายแรก ไดรับความสุขภายในหองฟงขนาดปานกลาง แตก็พรอมมากสําหรับ
ลําโพง RC 11 ที่สูงทวมหองแทบจะชนเพดานบาน แตทีมปยะนัสก็สามารถเซ็ตอัพ
จนกระทั่งดึงเอาศักยภาพทั้งหมดของลําโพงออกมาได “ไมเคยคิดเลยวาจะเลนมา
ถึงขนาดนี้ แตหลังจากไดลําโพงคูนี้กับซิสเต็มมา ก็ไมเคยออกไปเที่ยวไหนอีกเลย
ผมมักจะบอกใหแฟนเปดแอมปวอรมไวรอกอนกลับถึงบาน ผมจะฟงไปจนหลับ
ในหองเลยครับ มีความสุขมาก”

และความศรัทธา

สายสัญญาณดังๆ ใหสะเทือนเลื่อนลั่นมาแลว เราทําไดเพราะเบนเข็มทิศ
ของเราสู สิ่งที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ เพราะคนไทยก็อยากจะเปนเจาของ
ผลิตภัณฑที่ดีที่สุดเหมือนไฮเอนดทั่วโลกอื่นๆ
เป น ครั้ ง แรกที่ ลํ า โพงอย า ง Isophon ได ล งหลั ก ป ก ฐานใน
ประเทศไทย หลังจากไดรับการยกยองจากนิตยสาร Streoplay วาเปน
ลําโพงที่ดีที่สุดในโลก และแทบไมนาเชื่อวารุน Top ผลิตภัณฑที่ดีเลิศ
อยาง RC 11 มีเจาของไปแลวหลายคู และกําลังทะยอยมาสูหองฟง
นักเลนระดับแนวหนาพรอมๆ กับเสียงชื่นชมที่วา ไมเคยฟงลําโพงคูไหน
เสียงดีเทานี้มากอน
การรูจักความพอเหมาะพอดีสําหรับนักเลน กอนที่จะนําเสนอ
ชุดเครื่องเสียงแตละชุดใหพิจารณา โดยที่ยึดเอาศูนยกลางหลักคือตัว
นักเลนแตละทานเอง ทีมของปยะนัส กลาวไดวาไมใชนักขาย แตเปนผูให
บริการและเปนเพื่อน เปนพี่ เปนนองมากวา ทุกคนจะใหการเอาใจใสให
คําแนะนํา และแวะเยี่ยมเยียนหองฟงของแตละทานเสมอ เพื่อสํารวจ
ความพึงพอใจ
และการรับฟงทุกทาน ทําใหมกี ารพัฒนาเครือ่ งเสียงไฮเอนดเหลานัน้
ใหกาวไปสู่จุดสูงสุดยอดของแตละทานไดอยางสมใจ แลวเราก็มีความสุข
รวมกัน
ยอนกลับไปดูชดุ เครือ่ งเสียงของนักเลน หรือเจาของหองแตละทาน
เปนความภูมิใจ ประทับใจ ที่ไดนําเสนอ และเห็นความสุข รอยยิ้ม กับการ
ไดใชชีวิตอยูกับบานอยางเต็มภาคภูมิ เหลานี้คือความหลากหลายของ
ซิสเต็มและหองฟงระดับแนวหนา

PIYANAS HI-END
หลากหลายซิสเต็มในหองเดียว

ทีบ่ างสะพาน คุณเฉลิมพร กําเนิดศิรกิ ลุ คนนารักแหงบางสะพาน ประจวบคีรขี นั ธ
อีกหนึ่งในความแปลกแยกของนักเลนเครื่องเสียง ในความไมเหมือนใคร เปนคนหลาย
อารมณ เครื่องเสียงและลําโพงชุดเดียวไมเคยพอ เขาจึงเลนทีเดียวหาหกชุด ตามแตอยาก
จะฟงตอนไหน อารมณใด ชุดทานขาว ชุดดื่มกาแฟ คนละมุมกัน ในขณะที่หองฟงนั้นก็
เต็มไปดวยชุดเครื่องเสียงที่แสดงความเปนเอกภาพหลายชุด “ผมฟงเพื่อความสุข ไมได
มานั่งจับผิดเครื่องเสียง ทํางานมาตลอดทั้งชีวิตหนักมาก ก็อยากจะมีความสุขจริงๆ
เสียที และเครื่องเสียงคือสิ่งที่เปนของขวัญลํ้าคาสําหรับตนเอง”

หองฟงเพลงอันเปนจุดเริ่มไฮเอนดของปยะนัส

ที่บางละมุงแหงนี้ หองฟงขนาดใหญมาตรฐาน เพิ่งจะเปลี่ยนลําโพงเปน Isophon
RC 11 คุณธรมมนูญ กษีรกุล พี่ชายผูอารี เปนผูจุดประกายใหทีมปยะนัสตัดสินใจบุกเบิก
ตลาดเครื่องเสียงไฮเอนดแนวใหม โดยไดพลังใจจากพี่ชายผูนี้ ใหคําแนะนํา และยินดี
เสมอที่ นํ า สิ น ค า มาทดลองฟ ง กั น ในห อ ง เมื่ อ คุ ณ ธรรมนู ญ ผ า น ก็ แ สดงว า มั น ถึ ง ขั้ น
เนื่องจากนักฟงทานนี้หูไมธรรมดา นิ่งและเขาถึงไดอยางไมมีใครเทียมเทา เปนจุดบรรจบ
ของธรรมะกับเครื่องเสียงก็วาได “ผมไมใชคนที่ซื้ออะไรไดงายๆ ไมใชใครวาดีก็เชื่อ ผม
ตองลองฟงกอน เมื่อเทียบเคียงวาที่เราตองจายมันคุมคา ผมก็ไมรีรอที่จะเปนเจาของมัน”

สีสันแหงชีวิต ศิลปะในหัวใจของผูชายชื่อ ออย อาปาเช

จากธุรกิจยามราตรีที่โดงดังมาตลอดระยะเวลาที่เขาบริหารเทคหรู กลางเมือง
กาญจนบุรี ไดพลิกผันมาสูอาชีพผลิตงานศิลปะบนผืนผาใบและพลาสติกเพื่อการโฆษณา
หรืออื่นๆ ดวยพื้นฐานของคน เพาะชาง ดังนั้นเมื่อเขาเลนเครื่องเสียง ซิสเต็มของเขาจึง
แตกตาง เต็มไปดวยอารมณศิลป ประดับประดาดวยแสงไฟที่สวยงาม พรอมรูปปนเล็กๆ
เรียงรายไมซํ้าแบบใคร ในขณะที่ลําโพงคูโปรดอยาง ProAc ที่เขาสั่งจากปยะนัสแบบ
ตั้งใจมากๆ “ผมชอบอะไรผมจะทุมใหหมด เครื่องเสียงก็เชนกัน ราคาสามสี่ลานผมคิดวา
โอเค เพราะมันคือใชสิ่งที่เราตองการ เปนความสุขที่ไมมีอะไรมาทดแทนได”

ความสมดุลในหองฟงแหงนี้

จังหวัดชลบุรี มีนักเลนเครื่องเสียงอันดับตนๆ ของประเทศหลายคน หนึ่งในนั้น
คือ คุณสุริศร ไพศาลนววิช ชายหนุมผูมีอาชีพพิสดารกวาใครๆ นั่นคือรับจางลางเรือเดิน
สมุทร ในเรื่องของเครื่องเสียงเปนสิ่งที่เขาไดติดตามมานาน เลนมาเรื่อยๆ ไมเคยหยุดพัก
และมีการพัฒนาขึ้นมาตามลําดับ ทวาก็มาลงเอยกับซิสเต็ม Accustic Arts กับลําโพง
Isophon RC 7 ที่ใหความรูัสึกบาลานซและพอดีกับหองฟง ทําใหเสียงที่ไดนั้นลงตัว
สมบูรณแบบอยางนาทึ่ง “พอฟงเสียงผมวามันไดหมดเลยนะ พลังความถี่ รายละเอียด
ความไพเราะ ครบเครื่อง”

มัจฉา วารี ดนตรี และมิตรภาพ

เปนอีกหองฟงหนึง่ ยานลาดพราวซอย 101 ทีเ่ ปดโลงสบายๆ เจาของชุดเครือ่ งเสียง
ดําเนินชีวิตเรียบงาย ไปไหนมาไหนดวยเสื้อยืดกางเกงขาสั้นกับรองเทาแตะ สบายอารมณ
กับงานอดิเรก เลี้ยงปลาสวยๆ กับเครื่องเสียงชั้นยอดที่เขาจะตองไดฟงทุกวัน Mr.Tony
Chiu บอกวาประทับใจกับทีมงานปยะนัสเปนพิเศษ ทําใหมั่นใจไดวา ที่นี่จะชวยใหเขา
ไดรับสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆ เปดเพลงฟงแลวคุยกับปลาอยางรื่นเริงบันเทิงใจ บางครั้งเพื่อนก็
จะมารวมแจมฟงดวยกัน เขาเปนอีกคนหนึ่งที่ประทับใจในเครื่องเสียง Accustic Arts
กับลําโพงฺ B&W ที่จะนําพาทองจินตนาการดนตรีเรื่อยไป “ดนตรีมันเปนอะไรที่ไมตอง
อธิบายครับ และสําหรับปยะนัสแลว ผมไมคิดอะไรมากไปกวาเราเปนเพื่อนกันเสมอ”

ไมฟงเพลงจากสมารทโฟนเด็ดขาด

แตบรรเลงรมยเฉพาะที่บาน นี่คือหนุมวิศวะหนาใสที่ราเริงและใชชีวิตอยาง
สนุกสนาน แตก็จริงจังกับงานตลอด เพลงของเขาจะไดรับการลงไวในโนตบุก และนํา
เอาไฟลไฮ-เรส มาเปดกับชุดเครื่องเสียงไดตลอดเทาที่ตองการ เปนคนที่ไมฟงเพลง
จากมือถือหรือหูฟงแมแตเพลงเดียว เพราะตองการคุณภาพ ดังนั้นชุดเครื่องเสียงของ
คุณแบงค ปรัชญา ประกอบการ จึงเปนซิสเต็มขนาดใหญเลยทีเดียว ดวยลําโพง
ProAc D-40R แอมปลิไฟร Octave ที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องพลังเสียงมหัศจรรยสุดบรรยาย
“ผมไปมาหลายที่นะ แตแลวในที่สุดก็มาที่ปยะนัส เขาแนะนําเหมือนคอยๆ สอน
เราไปในตัว สนิทกันเหมือนพี่นองมากกวาครับ แลวเราก็คอยๆ เห็นความมตางกัน
ของสายแตละระดับราคาอยางชัดเจนเปนการเลนที่คุมคา”

คุนเคยกับดนตรีจริง จึงแสวงหาสิ่งที่ตองการไดดังใจหวัง

คุณกมลพรรธน เมฆวรวุฒิ นอกจากมีสถาบันเสริมความงามแลว ใครบางจะ
รูวาเขาเปนนักดนตรีมาตั้งแตเด็ก คุนชินกับเสียงดนตรีอยางชนิดที่เขาไปสูสวนลึกของ
จิตใจ ดังนั้นการเลือกเครื่องเสียงจึงมีแบ็คกราวนดที่ดีมาก ไมมีเครื่องเสียงหรือลําโพง
ใดๆ ที่จะสามารถเบี่ยงเบนใหออกไปจากความเปนจริงได สิ่งที่เลือกจึงถือไดวาใหเคียง
ความจริงอยางถึงที่สุด หรือเปนไฮฟเดลิตี้เนื้อแท ลําโพง Focal Stella Utopia EM
คือหลักของซิสเต็มพรอมสรรพทั้งการดูหนังฟงเพลง “ผมอยากบอกวาความสุขอยูที่
บาน ดูหรือฟงเครื่องเสียงลูกก็ไดดู มีกิจกรรมมากขึ้น เราซื้อรถดีๆ ขับไปนอกบาน
ได ทําไมเราไมหาความสุขเขาบานบางเลา?”

สวรรคชั้น 18 ที่ชายหาดบางแสน

นี่คือชุดเครื่องเสียงในคอนโดสูง มีเนื้อที่เฉพาะเจาะจง ไมไดกวางขวางเหมือน
บานเดี่ยว แตเปนที่ฟูมฟกความรักของคนสองคน ดังนั้นแทนที่จะตัดสินใจซื้อรถสปอรต
หรู ทั้งคูกับลงความเห็นวาเราจะตองเลนเครื่องเสียงดีกวา แมวาเนื้อที่ที่มีอยูจะไมมาก
นัก แตก็บริหารจัดการใหมันลงตัวได ลําโพง Isophon RC 9 จึงเปนหลักในการฟง
และดูภาพยนตร สิ่งที่งดงามนอกจากการไดฟงเครื่องเสียงแลวคือการมองออกไปนอก
ที่พักแลวเห็นทะเลสวยใส โรแมนติกเสียจัง คุณกฤษณ โกศลานันท และคุณแพมแฟน
สาวจึงเปยมสุขอยางมากมาย “พัฒนาปรับปรุงมุงไปสูสิ่งที่ดีที่สุด และใหเนนเรื่อง
สายสัญญาณคือสิ่งที่ผมเชื่อตลอดมา”

ไมไดอยูดวยทุกเวลา แตความสุขลํ้าคาเมื่อไดฟง

คุณซี อิทธิพงษ มานะวิจิตรวณิชย ไมไดอยูกรุงเทพมหานคร เขาตองเดินทาง
ไปมาระหวางบานที่ตางจังหวัดและบานหลังงามในกรุง แตเครื่องเสียงที่อยูที่นี่ แมจะ
เปนนักฟงเพลงที่จริงจัง แตระยะหลังกลับดูหนังมากกวา เนื่องจากซิสเต็มที่มีลําโพง
Focal Maestro Utopia สีแดงสด เปนหลักชัย นี้ก็เหมาะที่จะเขากันกับชุด Accustic
Art และโปรเซสเซอรของ Brystan ดังนั้นพลัง รายละเอียด ความสามารถในการ
กระจายเสียงโอบลอมจึงวิเศษยิ่ง “ผมจะหาวิธีการใชของพวกนี้ใหไดประสิทธิภาพ
สูงสุดของมันมากกวา และการมาเลนไฟลเพลงคอมพิวเตอรทําใหไดเพื่อมากขึ้น
เพราะเราไดแชรเพลงกันและกันครับ”

PIYANAS HI-END
ประสบการณของมิวสิกเลิฟเวอร

กว า จะมาถึ ง ลํ า โพง Isophon RC 7 ความรู  สึ ก ของคุ ณ สรากร กุ ล ธรรม
บงบอกตัวเองตลอดเวลาวาเครื่องเสียงเปนเรื่องของการคนหาจากประสบการณและ
ต อ งเชื่ อ มั่ น ในตนเอง แม ว  า จะไม ค  อ ยได มี โ อกาสฟ ง จากการแสดงดนตรี ส ดจาก
คอนเสิรตฮอลล แตการฟงออเคสตราวงขนาดยักษจากตางประเทศ ก็ยังเปนสิ่งที่
ซึมลึกอยูเสมอ ไดคบหาสมาคมกับเพื่อนนักเลนเครื่องเสียงดวยกัน แลกเปลี่ยนความรู
และการฟงอยางจริงจัง ก็ทําใหกาวขามอุปสรรคทั้งหลายได “การฟงก็คือการฟง
โดยรวม เปนมิวสิกเลิฟเวอร หาความไพเราะ ไมไดมาฟงจับผิดอะไร แตยิ่งไดเขา
กลุมนักเลนระดับนี้เราก็ไดประสบการณมากขึ้น”

ครอบครัวแสนรักที่แสนอบอุน

ที่นี่มีความรักเกลื่อนกลนลนหัวใจของคนในครอบครัว สําหรับ คุณทศพร
จิระนารักษ มีเวลาแบงปนใหภรรยาและลูกๆ เสมอมา เริ่มจากหองนั่งเลนที่ไดจัดการ
ลงระบบเครื่องเสียงก็ ขยายของเขตไปจนถึงชั้นบน อันเนื่องมาจากไปฟงการบรรยาย
เรื่องเครื่องเสียงในงานของปยะนัส จึงพัฒนามาสูหองฟงโดยเฉพาะ ลองเลนลองเปลี่ยน
มาตลอด ถาคิดวานั้นแหละคือความสุขสําหรับเขาและทุกคน การไดมีกิจกรรมรวมกับ
คนในครอบครัวมากขึน้ เพราะการฟงเครือ่ งเสียงนีเ้ อง “ผมบอกกับแฟน เราซือ้ เครือ่ งเสียง
เราไมไดเดือดรอนอะไรเลย เปนไลฟสไตล ทีท่ าํ ใหชวี ติ ประสบความสุขมากขึน้ อีกดวย”

คนหนุมหัวใจไวนีล

นาแปลกทีเดียวสําหรับคนหนุมอยางเขา คุณณัฐพล สิริภัทรวณิช เขาไดสราง
แบบอย า งของตนเองขึ้ น มาโดยที่ ค นรุ  น ใหม จ ะต อ งเหลี ย วมอง เพราะความพอใจ
ในระบบเสียงที่มีแกนกลางคือเทิรนเทเบิล Transrotor Zet3+SME และแผนเสียง
ออกจะแหวกแนวไปจากคนในยุคนี้ นี่คือสไตลที่โดดเดน และ คุณณัฐพล เปนคนที่
ชอบคนหาขอมูลกอนตัดสินใจเสมอ เพื่อใหซิสเต็มออกมาดังใจหวัง “ผมตัดสินใจเลือก
ไมนาน แตหาขอมูลนานกวา ใชเวลาศึกษานานกวา”

เรียบงายแตสุดยอดในหองเล็ก

แมวาจะมองหาเพื่อนฝูงที่ชอบและรักในเครื่องเสียงเหมือนกับเขาดูจะยากเย็น
เสียจริงๆ ตางคนตางมีสันทนาการที่ตนชอบ แตนั่นก็ไมไดทําให คุณธงชัย เจียมบรรจง
หรือสิงหเล็กจะรูสึกเปลาเปลี่ยว เพราะดนตรีไดซึมลึกเขาไปในหัวใจมาตั้งแตเล็ก มา
บัดนี้ไดกาวขึ้นสูชุดใหญที่ตัวเองพึงพอใจยิ่ง ดวยลําโพงคูหลักดานหนา Isophon
Vescova เปนหองฟงเพลงที่คุณ “สิงหเล็ก” ตองมาใชชีวิตอยูรวมกันกับเครื่องเสียง
ทุกเมื่อเชื่อวัน หลังเสร็จจากงานประจําวัน “ดูหนังแนวทั่วไปไมไดไปจํากัดอะไร ทั้ง
แอ็คชั่น ดรามาและผจญภัย สวนเพลงก็จะอีกสไตลหนึ่งคือฟงใหรูสึกวาตัวเองได
รีแล็กซสบายเรื่อยๆ ในหองขนาดนี้ เมื่อทีมปยะนัสเซ็ตอัพเสียงลงตัวอยางมาก”

สองคม สองสไตล ไวนีลและดิจิตอล

ถาไดสนทนาจะรูสึกวาเขาชางเปนคนอารมณดี ที่คอยเปนเพื่อนลูกสาวนอยๆ
อยูตลอดเวลา แตการเลนเครื่องเสียงแลว คุณธนทร โอภาศเจริญสุข (คุณโบ) ใหโอกาส
ตัวเองแบบเปดกวางมาก เลนเพลงครบทุกรูปแบบไมมีการจํากัด ทั้งแผนเสียงไวนีล
หรือเพลงดิจิตอลอยางครบสายพันธเพราะการเปนคนเลนเครื่องเสียงตองไปใหสุดทาง
ดังนั้นซิสเต็มนี้จึงมีการขยับปรับเปลี่ยนไดเสมอ เมื่อเขาเจอรูปแบบที่คิดวาใชและตอง
ไปใหถึง “เมื่อกอนผมก็ไมเคยคิดจะเลนสายเลย ใชแตของธรรมดา มารูก็ตอนได
ทดลองดวยตนเอง โดยคําแนะนําของทางปยะนัส จึงเชื่อและกลาที่จะเปลี่ยนเพื่อ
ใหชุดของเราสมบูรณจริงๆ”

กาวไปในความอบอุนใจกับเครื่องเสียงและพลังความรัก
ของครอบครัว

คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ นักบุกเบิกงานดานคอนสตรัคชัน่ หนักหนามาตลอดชีวติ
ดวยความตั้งใจวาเรือนแหงนี้คือที่พักผอนยามเกษียณ จึงบรรจงสรางทุกอยางพรอม
คูคิด คุณอุย ภรรยา อยางสมบูรณแบบ ที่สําคัญ เครื่องเสียง ที่เคยไดเลนมาไมรูกี่ชุด
จะถูกยกระดับใหสูงที่สุด เทาที่จะเปนไปได นั่นเปนที่มาของซิสเต็มที่ตระหงานอยูใน
หองฟงเพลงขนาดยักษ 6x13 เมตร ซึ่งปจจุบัน Isophon RC 11 คือการกาวไปยัง
ยอดสุดของการเลนเครื่องเสียง พรอมเปนผูตัดสินใจรายแรกๆ ที่เปลี่ยนสายไปสู
Zensati อยางลงตัวและสมบูรณที่สุด “ทีมนี้ทุมเทตั้งใจ รักเครื่องเสียงจริงๆ ผมแอบดู
เวลาที่เขามาเซ็ตเครื่องให เขาเซ็ตใหอยางดี ละเอียด ตั้งใจเหมือนของตัวเอง”

บรรยากาศโรแมนติก

ที่เดินออกนอกกรอบออดิโอไฟล คุณสุธา อรรถธร (คุณโท) สรางบานหลังนี้
ออกแบบตามหลักของฮวงจุยทุกประการ บานที่เปดกวางสอดรับกับหนาบานที่มีสวน
ญีป่ นุ ประยุกตและสิงหโตหินงามสงา เครือ่ งเสียงดูหนัง ฟงเพลงอยางละหนึง่ ชุดแยกกัน
แตทุกอยางวางบนความสงาของพื้น ลําโพงฟงเพลง Focal Scala Utopia ที่มีสีแดง
เงามันวาววับจับตา คุณโท และสมาชิกครอบครัวจะฟงกันแบบ แผขยายอาณาบริเวณ
ทั่วบาน ไมเจาะจงแบบออดิโอไฟล ที่ตองมีสวีทสปอต ฟงไปเดินไป นั่งหนาบานนั่ง
หอยขาฟง เมื่อบรรยากาศยามอาทิตยตกดิน สวยงาม ยิ่งสงาขึ้นไปอีกเมื่อดวงจันทร
ขึ้นบนทองฟา บรรยากาศโรแมนติกสุดๆ “เปรียบเทียบแลว ผมชอบ FOCAL มากกวา
เสียงชัดเจนกวา พอไดลําโพงชุดนี้เสร็จ ก็มาเลือกสี สีที่ได ตอนนั้นคือสีแดงดํา”

เกาอี้ผุ กับซิสเต็มทะลุโลก

คุณตี๋ วรชาติ เฉลิมโชควิจิตร ทําใหทุกคนแปลกใจ ที่เขายังอยูในบานหองแถว
หลังเดิมที่ดูพื้นๆ แถมเกาอี้นั่งฟงเพลงอยูในหองนอนยังผุๆ พังๆ ที่มีความหลัง และ
ผูกพันกับเจาของหอง สวนรอบหองไมนาจะเปนบรรยากาศการฟงเพลงเหมือนคนอื่น
เขา แตเมื่อไดฟงซิสเต็มแลวทุกอยางรอบขางเหมือนถูกสลายหายไป อยางไมนาเชื่อ
ไมมีการประดับประดาตกแตงใด ปลอยไปตามสภาพแบบไมยึดติดทั้งสิ้นทั้งปวง นอก
เสี ย จากเครื่ อ งเสี ย งชั้ น ครู ที่ ส ามารถแสดงศั ก ยภาพอย า งน า ตื่ น ตะลึ ง ในห อ งนี้ “ก็
ยอมรับวาการเปลี่ยนแปลงมันอิทธิพลตอชุดเครื่องเสียงของผมครับ ที่สําคัญคือ
การทดลองฟงที่เปนกุญแจสูความสําเร็จ”

ศาสนา ปรัชญาชีวิต และเครื่องเสียงชุดโปรด

คุณเอ็ม หรือ สรวุฒิ พรหมศรีสวัสดิ์ ชายหนุมผูผานรอนหนาวมาทุกรูปแบบ
ในเรื่องของการเรียน การทํางานอันโลดโผนและทาทาย กอนที่เขาจะพบเสนทาง
ศาสนา พระเจาที่มาปรากฏในดวงใจและชวยนําทางตลอดมา ชีวิตคนเรามันไมได
งดงามดังความฝนและจินตนาการ แตเครื่องเสียงนั้นกลับเปนจินตนาการเดียวที่สราง
ขึ้นมาไดตามความตองการของตนเอง ลําโพง Isophon Berlina RC 9 ปรีแอมปของ
Accustic Arts Tube Preamp II ผนวกแอมป Octave MRE-220 + Super Black
Box และสายนําสัญญาณของ Zensati ที่ทําใหบรรลุซึ่งจุดหมายอยางที่ไมคาดมากอน
“คื อ ผมเป น คนทํ า อะไรเร็ ว ครั บ คื อ อย า งถ า เราชอบก็ ตั ด สิ น ใจไปเลย อย า ง
เครื่องเสียงก็ปเดียวเองก็มาถึงระดับนี้”

PIYANAS HI-END
เครื่องเสียงชุดยอดของคนสองแผนดิน

ดวยธุรกิจปจจุบันนั้น ตองเดินทางขามไปทํางานฝงประเทศลาว เขาจึงตอง
จากบานที่อุดรธานี ไปหลายๆ เดือนตอป คุณตน กิติภูมิ จองศิริกุล ยอมรับวามีความสุข
มากที่กลับมาแลวไดอยูกับครอบครัว ฟงเพลง ดูหนังกันอยางสนุกสนานเหมือนไดกลับ
มาชารจไฟแบตใหตนเองมีพลังกลับไปทํางานตอ ดังนั้นเครื่องเสียงจึงเปนเสมือน
สมาชิกในครอบครัวบานก็เสมือนดั่งหนึ่งมีชีวิตและสีสันเพิ่มขึ้น ภรรยาและลูกชายได
สัมผัสไออุนของกันและกัน ไมมีอะไรที่ดีไปกวา นั่งลงฟงและชมภาพยนตรที่มีอยูหลาก
หลายกับซิสเต็มที่ถือวา ที่หนึ่ง ไมเปนสองรองใคร “ซิสเต็มเปลี่ยน เสียงก็เปลี่ยน แต
กอนไมเชื่อ ในเมื่อมีเครื่องที่ดีอยูแลว แลวทําไมตองมีสายไฟ มีอะไรมาเพื่ออะไร
ทางปยะนัส ทางคุณชัยวัฒนก็ใหมาเปลี่ยนมาลอง ก็อือม แฟนมาฟงก็วาเสียง
เปลี่ยน เราก็รูสึกวาโอเคนะ ดีขึ้นมาก นี่แหละที่เรายอมรับจริงๆ”

Pianist and Audio System

เปนความนารักสดใสมากของคนหนุมสาวคูนี้ ดวยชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดีใน
วงการนักดนตรี โดย ทั้งคูเปนอาจารยสอนเปยโนมือดีและเจาของโรงเรียนสอนอยูใน
วงการมานานแสนนานแลว นั่นคืออาจารยอัสยุช และคุณวิสุทธิจิตร จํารูญ มีความ
ออนโยนจิตใจเยือกเย็นสมเปนคุณครู และเปยมดวยหัวใจของศิลปน เครื่องเสียงที่มา
เติมเต็มชีวิตของทั้งคู คือการเฟนหาความเสมือนจริงดุจเดียวกับคียโนตของเปยโนที่
อยูกับตนเองทุกเมื่อเชื่อวัน ใหความพึงใจใน ProAc D40R และ D30R เปนพิเศษ
สําหรับการดูหนังและฟงเพลง “ดนตรีไมมีที่สิ้นสุด เครื่องเสียงก็เชนกัน เครืองเสียง
เปนสิ่งที่เราเรียนรูมันอยูทุกวัน เปนสิ่งที่เราชอบและมีความสุข”

เรือนไมเกาอายุสองรอยป กับวิถีธรรมชาติ

เปนซิสเต็มในสถานที่แปลกอีกชุดหนึี่ง ณ เมืองมะขามหวานลือชื่อ ที่นี่ไมมี
การปรุงสภาพรอบดาน ปลอยใหเรือนไมโบราณขนาดใหญนั้นเปนตัวของมันเอง ใน
ขณะที่เสียงดนตรีสามารถฟงไดจากทุกหนแหงภายในบาน เปนวิถีของคนนอกกรอบ
ออดิโอไฟลอีกทานหนึ่ง ที่กลาพูดไดวา ชีวิตของเขาเปยมลนดวยความสุข คุณจักริศ
บัวประเสริฐ พอใจกับลําโพงระดับโลกอยาง Tannoy Kingdom Royal แอมป Pathos
Octave ผสมผสานสลับสับเปลี่ยน HP 500SE กับ MRE 130 และเครื่องเสียงหลักที่
เลนทั้งไวนีลและดิจิตอลออดิโอ ปรัชญาดําเนินชีวิตที่สั้นและเรียบงายคือ “ในขณะที่
มีชีวิตอยูทําไมเราไมทําใหตัวเองมีความสุข”
นี่คือเรื่องราวที่เราอยากบอกเลากับทุกทานใหไดเห็นถึง พลังศรัทธาในชีวิต
ไลฟ ส ไตล ข องนั ก เล น ชั้ น แนวหน า แต ล ะท า น ความแตกต า งกั น ไม ไ ด เ ป น ป ญ หา
อุปสรรคในการกาวไปยังสุดยอดเครืื่องเสียง ในความหลากหลายนั้น ปยะนัสมีใหได
เสมอ สนองตอบตามความตองการและความเปนตัวตนของทานเอง

PIYANAS HI-END

Piyanas Electric

มาเปนครอบครัวเครื่องเสียงกันกับเราดีกวา
สนใจสอบถามหรือแวะมาสนทนาพูดคุยกับ
ทีมปยะนัสไดทุกสาขาที่ใกลหรือสะดวก หรือ
โทร. 0-2746-4511-13,0-2746-4302-4
ด ว ยการเป ด ใจที่ ก ว า งขวาง พรั่ ง พร อ ม
ผลิตภัณฑดีที่สุดจากทุกมุมโลก ทีมงานที่ให
ความรักและผูกพันกันตลอดไป

