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ธงชัย เจ�ยมบรรจง (สิงหเล็ก)

Simply The Best
	 ตระเวนหลายห้องฟัง	ตั้งแต่ในประเทศไปจนถึงซิสเต็ม
ของนักเล่นต่างประเทศ	ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์ของแต่ละ
ท่าน	ที่น่าประทับใจทั้งสิ้น	เพียงแต่เรายังไม่ค่อยได้พบเจอชุด
เครื่องเสียงที่เรียบง่ายที่สุด	เสียงดีที่สุดอย่างน่าแปลกใจเท่ากับ
ชุดของคุณ	“สิงห์เล็ก”	นี่คือความรู้สึกเหนือความคาดหมาย
โดยแท้	ใครจะเชื่อว่าห้องขนาดไม่ถึง	15	ตารางเมตร	ดูเหมือน
จะเล็กไปสักหน่อยด้วยซ�้า	ส�าหรับมาตรฐานห้องฟังออดิโอไฟล์	
แต่กลับให้คุณภาพเสียงออกมาได้อย่างลงตัวเหลือเชื่อ
 เหนืออื่นใด	เขาใช้ชุดเครื่องเสียงส�าหรับระบบโฮมเธียเตอร์	
มัลติแชนแนล	Onkyo	มาขับเสียงล�าโพง	Isophon		Vescova	
ได้อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว	ท�าให้เราต้องตกตะลึง	และ
สร้างความรู้สึกว่า	หากจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามในซิสเต็ม	มัน
ก็ไม่ใช่ของง่ายที่จะลงตัวตรงกับความพึงพอใจในปัจจุบัน	เสียง
ที่เต็มอิ่มทุกย่านความถี่	การให้มิติของเสียง	เวทีเสียงเต็มห้อง
พอดิบพอดี	ท�าให้คณะของเราที่ไปเยี่ยมเยือน	ถึงกับดื่มด�่ากับ
คุณภาพเสียงอยู่เนิ่นนานกว่าที่เคย
	 เราเดินทางจากกรุงเทพฯ	มุ่งสู่ชลบุรี	ไม่นานนักก็ถึงห้อง
ฟังเพลงของ	คุณธงชัย	เจียมบรรจง	หรือ	“สิงห์เล็ก”	นิคเนม
ของคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง	 วิมานดนตรีของเขาอยู่บน
ชั้นสามของอาคารพาณิชย์	ขนาดสามคูหา	เป็นห้องที่ได้รับการ
ตกแต่งอะคสูตกิแบบเรยีบง่ายไม่หวอืหวา	ชดุเครือ่งเสยีงหลกัๆ	
ก็ประกอบด้วย	เครื่องเล่นซีดีเพลเยอร์ของ	Accustic	Arts	CD	
Player	I	mk	III	ผ่านมายังเครื่องโปรเซสเซอร์	Onkyo	PR-SC	
5509	และเพาเวอร์แอมป์	9	แชนแนลรุ่น	PA-MC5500	น�ามา
ใช้ขับเสียงล�าโพง	 Isophon	Vescova	 ได้อย่างราบรื่นผสาน
ผสมกลมกลืน



	 บรรยากาศห้องฟังที่เต็มไปด้วยพลังแห่งดนตรีด้านบน					
แตกต่างไปจากด้านล่าง	ซึ่งเป็นที่ท�างานของครอบครัว	“เจียม
บรรจง”	ความมีชีวิตชีวา	ความจริงจังที่ผิดแผก	 เสมือนโลกที่มี
สองด้านสองมุมมอง
	 หากเดินเข้ามาจากทางหน้าร้าน	“เจียมตงกี่”	ที่มีชื่อเสียง
ด้านการค้าอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม	และงานเหล็ก	 เราจะ
เห็นคุณ	สิงห์เล็ก	และบรรดาคนในครอบครัว	พนักงาน	ต่างปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความเข้มแข็ง	 รอคอยการบริการลูกค้าอย่างเต็มอก
เต็มใจ	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานส�าหรับโรงงานมีมากมายสารพัดสารพัน	
นอกจากสั่งน�าเข้ามาจากเอเย่นต์ใหญ่กรุงเทพฯ	แล้ว	บางส่วน	
ทางร้านก็มีโรงงานกลึงและผลิตเป็นของตนเองด้วย
	 ชีวิตส่วนตัวไม่มีอะไรพิสดารล�้าลึกแต่อย่างใด	ทุกอย่างคือ
ความสามัญธรรมดา	จบจากเรียนก็มาช่วยทางบ้านท�างาน	อย่าง
คุณสิงห์เล็กนี่ต้องถือว่าเป็นเจเนอเรชั่นที่สอง	บรรดาพี่น้องทั้งหมด
มีห้าคน	 ท่ีถือว่าออกจะเรียบง่ายกว่านั้น	คือชื่อเล่นของลูกผู้ชาย
ล้วนได้รับการตั้งให้ฟังง่ายเรียกง่าย	จากคุณธงชัย	เป็นสิงห์เล็ก	ก็มี
พี่ที่ชื่อสิงห์โต	และเสือ	 ไปตามล�าดับ	แต่ทุกคนไม่ได้ดุไปตามชื่อ							
จะเป็นคนอารมณ์ดีและเรียบร้อยเอาการเอางานมากกว่า	
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	 มองหาเพื่อนฝูงที่ชอบและรักในเครื่องเสียงเหมือนกับเขาดูจะยากเย็นเสียจริงๆ	ต่างคนต่างมี
สันทนาการที่ตนชอบ	แต่นั่นก็ไม่ได้ท�าให้คุณธงชัย	หรือสิงห์เล็กจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยว	 เพราะดนตรี							
ได้ซึมลึกเข้าไปในหัวใจมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย	นับแต่สมัยเรียนที่เริ่มกับชุดคอมโปขนาดเล็ก



	 เมือ่ได้นัง่ร�าลกึถงึความหลงัด้วยกนั	ถงึจดุเริม่เล่นเครือ่งเสียง	คณุสิงห์เล็ก	
ก็ดูจะไม่ต่างไปจากออดิโอไฟล์คนอ่ืนๆ	เพียงแต่เมื่อกวาดสายตามองไปรอบๆ
ตัว	จะมองหาเพื่อนฝูงที่ชอบและรักในเครื่องเสียงเหมือนกับเขาดูจะยากเย็น
เสียจริงๆ	ต่างคนต่างมีสันทนาการที่ตนชอบ	แต่นั่นก็ไม่ได้ท�าให้คุณธงชัย	หรือ
สิงห์เล็กจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยว	 เพราะดนตรีได้ซึมลึกเข้าไปในหัวใจมาตั้งแต่เล็ก
แต่น้อย	นับแต่สมัยเรียนที่เริ่มกับชุดคอมโปขนาดเล็ก
	 ความสนใจในศาสตร์แขนงใดๆ	ก็ตาม	ความส�าคัญอย่างย่ิงยวด	ก็คือ
การติดตามแสวงหา	และพัฒนาให้ก้าวไปทีละน้อย	อย่างระมัดระวัง	และชั่งใจ
ด้วยเหตุและผลท่ีติดตามมาเป็นระลอก	ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงไร	
เทคโนโลยีก้าวไกลสุดกู่เพียงไหน	การเล่นเครื่องเสียงก็ยังเป็นสิ่งที่มุ่งหวังของ
เขาเสมอ	รู้จักท่ีจะหยุดลงกับความพอดีของซิสเต็ม	เม่ือคิดว่ามันถึงฝั่งแล้ว
	 กับคนรอบข้างที่มักถามคุณธงชัย	(สิงห์เล็ก)	ว่า	มันมีอะไรให้น่าหลงใหล
ได้ปลื้มนัก	 เขาจะบอกว่าก็	 “เวลาเราท�างานเหนื่อยๆ	 เรามาน่ังฟังมัน	 เราก็
สบายข้ึน	การได้ฟังเพลงนับเป็นความสุขอย่างย่ิงของชีวิตอย่างหนึ่ง”	แต่หาก
นับสาขาวิชาเครื่องเสียงที่เปรียบเสมือนการศึกษาแต่ละคณะวิชา	คุณธงชัย	
ถนัดมาทางเอาดีเกี่ยวกับ	คณะวิชา	“รีซีฟเวอร์”	ที่ผ่านมือมามากมายนักหนา	
แต่ละแบรนด์แต่ละรุ่น	ล้วนมีความดีงามในตัวเองที่น่าค้นหาทั้งสิ้น
	 การมาลงเอยกับซิสเต็มหนึ่งๆ	บางทีไม่ใช่แค่ความพยายามค้นหาเท่านั้น	
แต่อาจจะมาจากโชค	จังหวะและความลงตัว	หรือจะพูดว่า	“เก่ง”	อย่างเดียว
ไม่พอ	ต้อง	“เฮง” ด้วย	 เนื่องจากระบบเคร่ืองเสียงส�าหรับ	 โฮมเธียเตอร์									
มักจะไม่ได้รังสรรค์มาเพื่อจุดมุ่งหมายในการฟังเพลง	ทีนี้	 หากว่าเรามีความ
มุ ่งมาดปรารถนาท้ังการดูหนังและฟังเพลง	 การหลีกเลี่ยงระบบเสียงรอบ
ทิศทางจึงเป็นไปไม่ได้	 เพียงแต่จะท�าอย่างไร	 เคร่ืองเสียงระบบโฮมเธียเตอร	์						
จะสามารถสนองอารมณ์ด้านดนตรีได้อย่างครบถ้วนด้วย
	 การเล่นเครื่องเสียงด้วยพื้นฐานของโฮมเธียเตอร์น�ามาผนวกการฟังเพลง
สองแชนแนล	จ�าเป็นต้องเดินขึ้นไปให้ถึงสุดยอดของระบบโฮมเธียเตอร์	นั่นคือ
การตัดสินใจ	ใช้เครื่องแยกชิ้น	A/V	Separate	ของออนเกียวรุ่น	Top	เพื่อให้
ก�าลังขับของเครื่องสามารถท�างานได้เต็มที่เมื่อขับเสียงล�าโพงในแบบเสียงรอบ
ทิศทาง	หรือในยามท่ีต้องการฟังเพลงสเตอริโอ	 ระบบของเครื่องจักรต้อง						
“อัพพลัง”	ให้เต็มท่ีจากภาคจ่ายไฟ	ก�าลังขับ	280	วัตต์	ต่อแชนแนลที่	6	โอห์ม
จึงน่าจะไม่เป็นรองใครทั้งสิ้น

 ตอนที่ตัดสินใจซื้อล�าโพง	 Isophon	Vescova	นั้นน่าจะไม่ใช่ความตั้งใจ
แต่แรกของคุณธงชัย	 ในขณะนั้นยังคิดว่าอะไรๆ	มันยังไม่ลงตัวดีนัก	พอห้องฟัง
เสร็จก็ยกล�าโพงมาลองดู	 น่าแปลกทีเดียว	ที่ว่าฟังแล้วเหมือนคู่สร้างคู่สมที่
ออกแบบมาเพื่อกันและกันกับชุดโปรเซสเซอร์	และเพาเวอร์แอมป์มัลติแชนแนล	
ใครจะไปคิดว่าล�าโพง	Isophon		Vescova	ระบบตั้งพื้นท่ีน่าจะขับเสียงได้ไม่ง่ายนัก 
กลับราบรื่นสะดวกโยธินไปเสียนี่
	 แสดงให้เห็นว่า	Isophon	นั้น	เป็นล�าโพงที่ดีไซน์มาเพื่อให้เป็นไฮเอนด์และ
เรียบง่าย	ไม่เรื่องมาก	สามารถใช้แอมป์ประสิทธิภาพดีๆ	ขับเสียงได้โดยไม่จ�ากัด	
ไม่เลือกภาคขยายจนน่าเวียนหัวเหมือนล�าโพงบางรุ่น	เราเคยพบมาแล้วว่าขนาด
รุ่นยักษ์ที่ถือว่า	ดีที่สุดในโลกอย่าง	Isophon		RC11	ยังสามารถน�าไปใช้ในห้อง
ขนาดย่อมๆ	ทั้งๆ	ที่คนมองว่าต้องหาบ้านหลังยักษ์ห้องฟังใหญ่ให้มันอยู	่แต่เปล่าเลย 
ล�าโพงเกิดมาดี	จะไปอยู่ที่ไหนก็สร้างความดีงามได้ทั้งนั้น
	 หากจะยกให้ล�าโพงในซิสเต็มอย่างล�าโพง	Isophon	เป็นความ	“มหัศจรรย์
ล�ำโพง”	ก็ไม่น่าจะผิดแปลกประการใด	Dr. Roland Gauder	เป็นผู้ที่ท�าความ
ฝันของนักเล่นเครื่องเสียงออดิโอไฟล์ไปถึง	“ฝั่งฝัน”	ของตนอย่างง่ายดายมานัก
ต่อนักแล้ว	รวมทั้งคุณธงชัยเองด้วย	 เสียงที่เราได้ฟังในห้องขนาดย่อมเต็มเปี่ยม
ไปด้วยอารมณ์ดนตรีครบถ้วน	 เสียงต�่าอิ่มแน่นไม่พร่าเพี้ยนแม้ยามที่เราอัดพลัง
ลงไปมากๆ	 เสียงกลางแหลมที่จับทุกจังหวะลีลาดนตรีแม่นย�า	ฟังแล้วติดใจ									
จนไม่อยากจากห้องฟังนี้ไปเลยจริงๆ
	 เป็นห้องฟังเพลงที่คุณ	“สิงห์เล็ก”	ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเครื่องเสียง
ทุกเมื่อเชื่อวัน	หลังเสร็จจากงานประจ�าวัน
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	 หากจะถามว่า	ดูหนังกับฟังเพลง	อย่างไหนมากกว่ากัน?	คุณธงชัย	
กล่าวว่าทุกสิ่งเป็นศิลปะของการดูและการฟังท่ีควบคู่กัน	ดังนั้น	“ก็พอๆ
กันครับ	แต่หนังก็จะดูเยอะ	 เป็นหนังแนวทั่วไปไม่ได้ไปจ�ากัดอะไร	ทั้ง					
แอคชั่น	ดราม่าและผจญภัย	ส่วนเพลงก็จะอีกสไตล์หนึ่งคือฟังให้รู้สึกว่า
ตัวเองได้รีแล็กซ์สบายเร่ือยๆ”	 ในห้องขนาดนี้	 เมื่อเซ็ตอัพเสียงลงตัว		
อย่างมาก	สิ่งท่ีอาจจะต้องตามมาในภายหลังก็คือจอภาพเท่านั้น	เมื่อถาม
ถึงการเล่นโปรเจ็กเตอร์	 เขาบอกเพียงสั้นๆ	 ว่า	 “ก็ดูแล้วแต่โอกาสอีก							
ทีหนึ่ง	แต่น่าจะมีโอกาส	เพราะมันพัฒนาไปเยอะแล้ว”
 หมายถงึว่าเทคโนโลยที�าให้เครือ่งมนี�า้หนกัเบา	ไม่เทอะทะ	ตดิต้ังง่าย	
ประสิทธิภาพสูง	ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ	จะเกิดขึ้น	ก็น่าจะ
เป็นการพัฒนาอีกสเต็ปหนึ่งของระบบภาพนั่นเอง
	 สิ่งที่เราติดค้างในใจมากที่สุดก็คือ	ท�าไมถึงคุณธงชัย	 ไม่แยกเล่น
เครื่องเสียงแบบอินทิเกรเต็ดแอมป์?	หรือเครื่องแยกชิ้นที่ไม่ใช่ระบบ					เอ
วี	ซึ่งคุณธงชัยมองว่า	ในปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าระบบ						เอ
วีจะด้อยกว่าแอมป์ฟังเพลงโดยเฉพาะ	เนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
เครื่องเสียงนั้นตามกันทันได้ตลอดเวลา	 รีซีฟเวอร์รุ ่นใหญ่บางรุ่น	 ก็ให้
คุณภาพการฟังเพลงท่ีดีเหมือนกัน	
	 อีกอย่างความพึงพอใจมันดูจะลงตัว	“ตอนนี้ผมก็พอใจในจุดจุดนี้
อยู่	 ยังไงเครื่องเสียงก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ	อยู่แล้ว	 เราก็ค่อยๆ
ติดตามดูกันไป”
	 คุณธงชัยบอกว่า	โดยบุคลิกของตนเองเป็นคนเรียบง่าย	ไม่ค่อยได้
ออกไปเที่ยวนอกบ้าน	 เว้นเสียแต่ไปกับครอบครัว	 เร่ืองการไปดูหนัง							
โรงใหญ่	หรอืฟังคอนเสร์ิตทีมี่ผูค้นมากมายมาแออดักัน	ไม่ถนดัเอาเสยีเลย	
สู้อยู่กับบ้านดีกว่า	เมื่อเราถามว่าร�าคาญคนหรือเปล่า?	เขาย้ิมและตอบว่า	

“ก็มีส่วนครับ ดูคอนเสิร์ตอยู่กับบำน สนุกกว่ำ”	อีกทั้งการเล่นเครื่องเสียง	มักจะ
ศึกษาจากนิตยสาร	สื่ออื่นๆ	ที่มีอยู่ในบ้านเรา	นั่นหมายรวมถึงการเป็นแฟนคุณวิจิตรฯ	
ด้วย
	 คุณสิงห์เล็กหยิบเอาหนังสือเล่มพิเศษปกแข็งที่เขียนโดยคุณวิจิตรฯ	ออกมาโชว์
พวกเรา	รวมทั้งตลับเทปที่แนะน�าการเล่นเครื่องเสียงหนึ่งชุดสองเทป	ที่หาได้ยากใน
ปัจจุบัน	น่ีก็ยังเก็บเอาไว้อย่างดี	การศึกษารายละเอียด	หาแนวทางการเล่นเครื่องเสียง
จะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหาปฐมบทของตนเองจากต�าราบ้าง	ประสบการณ์บ้าง	ก่อนที่
จะมาถึงวันเวลาที่ประสบความส�าเร็จ	คือความสุขจากซิสเต็มเครื่องเสียง
	 การติดต่อสนทนาพูดคุยกับทางร้านปยะนัส	 เร่ิมมาตั้งแต่ครั้งที่ร้านยังอยู ่ที่
โรบินสันศรีราชามาจนถึงตึกคอมพ์ในปัจจุบัน	แล้วก็เล่นเครื่องเสียงมาเรื่อยๆ	จนพัฒนา
มาถึงชุดที่ลงตัวอย่างยิ่งในซิสเต็มนี้	 คุณสิงห์เล็ก	 เอาใจใส่รายละเอียดเล็กๆ	น้อยๆ	
เสมอ	เห็นเป็นชุดเบสิกพื้นฐาน	ไม่สลับซับซ้อน	แต่ก็เลือกสายน�าสัญญาณ	สายล�าโพง	
องค์ประกอบส�าคัญๆ	ทั้งหมด	อย่างพิถีพิถัน	ไม่กลัวเรื่องราคา	ขอให้ดีจริงๆ	ทุกอย่าง
ไม่ได้ปล่อยวาง	เอาหลักคิดที่ว่า	Simply	The	Best	มาใช้อย่างเหมาะสม

	 ก็พอๆ	กันครับ	แต่หนังก็จะดูเยอะ	 เปนหนังแนวทั่วไปไม่ได้ไปจ�ากัด
อะไร	ทั้งแอคชั่น	ดราม่าและผจญภัย	ส่วนเพลงก็จะอีกสไตล์หนึ่งคือฟง							
ให้รู้สึกว่าตัวเองได้รีแล็กซ์สบายเรื่อยๆ



	 สิ่งที่น่าประทับใจนอกจากเครื่องเสียงชุดโดดเด่นในรอบ
เดือน	ท่ีทุกคนได้ฟังแล้วเป็นปลื้มรู้สึก	“ทึ่ง”	เรามาทราบว่าคุณ	
“สิงห์เล็ก”	เขาเล่นจักรยานด้วย	ไม่ใช่เพื่อความโก้	แต่เป็นความ
สนกุอกีอย่างหนึง่ของชวีติทีดู่จะจรงิจังไม่น้อย	เพราะกลุม่เพือ่นฝงู 
ท่ีแม้จะไม่ได้อินกับเครื่องเสียงต่างก็จะมารวมตัวกันเพื่อท่อง
ทิวทัศน์และออกก�าลังกายกันเป็นประจ�า	 ดังนั้น	 คอลเล็กชั่น
จักรยานของคุณธงชัย	 เห็นแล้วต้องตะลึง	อย่าว่าแต่เป็นราคา
เงินแสนนะครับ	บางคันเฉียดล้าน	ฟังราคาแล้ว	“เหวอ”	จริงๆ
	 เรายังได้มีโอกาสเดินไปยังข้างๆ	 ร้านจ�าหน่ายอะไหล่
โรงงานอุตสาหกรรมของคุณธงชัย	พบกับร้านจ�าหน่ายจักรยาน
ท่ีอยู่ติดกันด้วย	 เห็นทีว่าเสร็จจากงานนี้คงต้องกลับมาคิดเร่ือง
การออกก�าลังกายแบบชมรมสองขาปั่นกับเขาบ้างแล้วกระมัง?
	 การเล่นเครื่องเสียงอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้ท�าให้ขาดความรู้	
และการติดตามสิ่งใหม่ๆ	 คุณธงชัยมักจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ	
เมื่อต้องการหาซื้อแผ่นเพลงซีดี	ภาพยนตร์หรืออัพเดทความรู้
ใหม่ๆ	เกี่ยวกับเคร่ืองเสียง	“ผมว่าตอนนี้ระยะทางไม่จ�าเป็นแล้ว	
ขับรถเข้ากรุงเทพฯ	ขึ้นทางด่วนแปบเดียว	กรุงเทพ-ชลบุรี	ความ
สะดวกสบายมีมากข้ึน	ถึงบางนาก็	45	นาที	ถึงกรุงเทพฯ	แล้ว”	
บางครั้งก็มีโอกาสไปดูงานแสดงเครื่องเสียงบ้างท�าให้เราอดถาม
ความคิดเห็นไม่ได้ว่าเขามีความคิดเห็นเก่ียวกับงานเครื่องเสียง
อย่างไร
	 “ในความคิดผมหรอ	ถ้างานโชว์ก็ควรโชว์	 งานขายก็ขาย	
มันควรจะแยกกัน	ถ้าโชว์ก็โชว์ไปเลย	ชั้นนี้	ชั้น	1	ชั้น	2	ชั้น	3	
โชว์อย่างเดียวเลย	 ชั้นไหนขายก็ขายอย่างเป็นเรื่องเป็นราว									
ไม่ควรปะปนกัน	บางทีคนเดินดู	มีราคาติดเต็มไปหมด”	นั่นอาจ
จะท�าให้เดินเข้าไปในห้องมันไม่มีความรู้สึกเหมือนงานโชว์	และ
อย่าไปกลัวว่างานเครื่องเสียงจะมีมากเกินไปเพราะคุณธงชัย						
ทิ้งท้ายว่า	“ผมว่าน่าจะมีมากกว่านี้นะ	ตลาดมันจะได้กว้างขึ้นๆ”
	 หลายคนมักคิดว่าการเล่นอนาล็อกเทิร์นเทเบิล	บ่งบอก
ภูมิปัญญาของออดิโอไฟล์	 แต่ส�าหรับคุณธงชัย	พอใจกับความ
สะดวก	จึงเล่นแต่แผ่นซีดีเป็นหลัก	“ความยุ่งยากมันก็มีมากกว่า	
ความละเอียดลออมันก็มีมากกว่า	ความพิถีพิถันมีมากกว่าเยอะ”	
ดงันัน้	อาจจะต้องเดนิไปในแนวทางท่ีคิดว่าเหมาะสมของแต่ละคน	
ดีกว่า	ห้องฟังเพลงห้องนี้ท�าให้	“สิงห์เล็ก”	หรือคุณธงชัย	อยู่ติด
กับบ้านตลอดเวลา	“ผมก็เลิกงานหกโมงทุ่มหนึ่ง	หลังจากนั้นก็
จะดูหนังฟังเพลง	ไปจนถึงเที่ยงคืน	ตีหนึ่งทุกคืน”

	 สิ่งที่เราได้พบเจอช่วงระยะเวลาสั้นๆ	คือชุดซิสเต็มในห้องเล็กห้องนี้ยิ่งใหญ่มากพอที่จะ
เทียบเคียงในห้องขนาดใหญ่ชุดใหญ่ได้	 	 เป็นความลงตัวท่ีน่าประทับใจ	พร้อมทั้งการดูหนัง									
ฟังเพลงในระดับ	“เหนือชั้น”	 อย่างนี้	 เป็นความสุขที่โดดเด่นที่เกิดข้ึนได้ด้วยจากความ										
เรียบง่ายอย่างแท้จริง
	 ชุดเครื่องเสียงที่เกิดจากความต้องการของนักเล่นและการรังสรรค์โดย	ปยะนัส	ด้วยการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ	ให้ค�าแนะน�าอย่างจริงใจ	ก้าวเดินไปพร้อมกับคุณทุกย่างก้าว	เพ่ือให้
ความสุขจากการดูหนังฟังเพลงในบ้านเต็มเปี่ยมไร้ขีดจ�ากัด	 ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มาก						
หรือน้อย	มองหาชุดเครื่องเสียงราคาระดับใด	มิดเอนด์	ไปจนถึง	ไฮเอนด์	เราอยู่เคียงคู่คุณเสมอ	
แวะไปหาเราที่ปยะนัส	สาขาใกล้บ้านคุณ	หรือ	 โทร.	0-2746 4511-13, 0-2746 4302-4         
ขอให้มีความสุขในการฟังเพลงอย่างยั่งยืนครับ

The System
ลําโพง : Isophon  Vescova /c  (คูหนา) / สายลําโพง  JPS LABS  Alominatn =25 m

ลําโพง : B&W CM-Contor  (เซนเตอร)/สายลําโพง Audioquest Rockefeller = 2.5 m

ลําโพง : B&W CM-1  (เซอราวนด) สายลําโพง Audioquest Rocket 88 = 8 m

ลําโพง : Paraligm Sismic 110 (ซับวูฟเฟอร) 2 ตู / สายไฟ Audioquest NRG= 10 DBS

เคร� องเลน CD : Accoustik Arts CD Player I mk III / สายไฟ Audioquest Wel Ac 6 ft

เคร� องเลน BD : oppo BDP-105 / สายไฟ Audioquest NRG-100 6 ft

Processor /Pre-Amp : Onkgo PR-5c 5509/สายไฟ Audioquest NRG-1000 6 ft

Power-Amp 7 cm : Onkgo PAMC 5500/ สายไฟ A/Q NRG 1000 6ft

สาย : Analog Audioquest  Wel XLR 1m=1 ชุด

สาย : Analog Audioquest Colorado XLR  1m = 1.5 ชุด

สาย : Analog Audioquest Columbia  XLR  1m = 1ชุด

สายซับวูฟเฟอร : Audioquest Columbia  XLR  1m = 2 ชุด

TV : Samsung Serice 8ขนาดจอ 60นิ้ว



	 ช่วงเวลาใกล้ค�่า	 ย�่าสนธยา	 เราได้เดินทางมาหยุดลง						
ตรงกลางระหว่างชายหาดบางแสนและศรีราชา		จากถนนใหญ่
ยูเทิร์น	แล้วเลี้ยวเข้าไปในซอยที่จะน�าสู่ชายหาด	ที่นั่นมองเห็น
คอนโดหรู	สูงสง่า	19	ชั้น	มีโทนสีขาวตัดสีน�้าตาลเข้ม	บ่งบอก
สไตล์และระดบัราคาของตัวเองอยูใ่นท	ีท่ามกลางสภาพแวดล้อม 
ที่อบอวลไปด้วยสวนสวย	 และโปร่งโล่ง	 พลันสายลมจาก
ชายฝั่งทะเลพัดเข้ามาแรงและเย็นสบาย	อดไม่ได้ที่จะขอยืน
สดูอากาศบรสิทุธิส์กัสองสามนาท	ีก่อนขออนญุาตฝ่ายรกัษาการณ์	
ข้ึนลิฟท์ไปยังท่ีนัดหมาย
	 บนพื้นที่สูงของชั้น	18	หนึ่งในสามห้องของคอนโดหรู		
เราได้ยินเสียงเพลงแว่วออกมาเบาๆ	พอให้รู้ว่าไม่ผิดเป้าหมาย
อย่างแน่นอน	ก็จึงเคาะประตูและได้พบกับ	รอยยิ้มแรก	ของ
คุณกฤษณ์	และคุณสุพัตรา	“แพม”	แฟนสาว	 เชื้อเชิญ	 ให้ได้
เข้าไปภายใน	ยังไม่ทันได้ทักทายเจ้าของห้อง	 เรากลับหันไป	
ตื่นตาตื่นใจกับชุดเครื่องเสียงและภาพแบ๊กกราวนด์	 ซ้ายมือ									
ที่มองออกไปเห็นวิวชายหาด	และผืนทะเลที่กว้างขวาง	 โอ้…	
สรวงสวรรค์ช้ัน	18

คุณกฤษณ์ โกศลานันท์ และ คุณสุพัตรา วังงอน (แพม)

เส้นเสียง (สาย) สัมพันธ์ 

สรวงสวรรค์ ชั้น 18

P i y a n a s  H i - E n d 

System of The Month





	 คณุกฤษณ์	โกศลานนัท์	หนุม่นกัธรุกิจด้านอสงัหารมิทรพัย์ทีม่ชีือ่เสยีง	
ของชลบุรี	ผู้มีบุคลิกอบอุ่นนุ่มนวลและสุขุมคัมภีร์ภาพ		เมื่อแรกพบทุกคน
จะต้องรู้สึกถึงมิตรไมตรีที่ฉาบด้วยความอิ่มเอิบของใบหน้า	และค�าพูดที่
กระชับ	หนักแน่นจริงจัง	มีเหตุผลที่น่ารับฟัง	และแสดงถึงความจริงใจ	
ไม่ใช่คนท่ีเข้าถึงยาก	หรือมีความลึกลับซับซ้อนใดๆ	โครงการต่างๆ	ที่ขึ้น
ในแต่ละโครงการได้รับการยอมรับถึงคุณภาพ	 และจ�าหน่ายได้อย่าง
รวดเร็วในพื้นท่ีแถบนี้
	 คุณกฤษณ์	 ไม่ได้คิดแค่เพียงว่าจะด�าเนินธุรกิจให้สมดังที่คุณพ่อ		
และครอบครัวมุ่งหวังเท่านั้น	 เนื่องจากเป็นธุรกิจดั้งเดิมที่ตกทอดรุ่นสู่รุ่น
มายาวนาน	แต่มีการพัฒนาทั้งแนวคิดไอเดีย	การมองตลาด	 เพ่ือสนอง
ตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงเป้า	มีความพยายามท�าให้เกิด						
มิติใหม่ๆ	และกล้าที่จะบุกเบิกเป็น	“รายแรก”	 ในพื้นที่ซึ่งหลายคนมอง
ไม่เห็นภาพอนาคต	และทุกครั้งเขาก็เป็นฝ่ายถูกเสมอ
	 สามารถมองเห็นได้จากโครงการอื่นๆ	ที่เดินตามรอยทางเดียวกัน	
มาเปิดโครงการอีกหลายโครงการ	 ใกล้เคียงกับโครงการที่เขาได้บุกเบิก	
มาก่อนหน้า	ท�าให้กลายเป็นย่านชมุชนขนาดใหญ่ทีม่คีวามเจรญิอย่างเตม็ที่	
	 “ผมสร้างขึ้นมาแต่ละโครงการ	 มีบ้านเดี่ยวราวสองร้อยยูนิต											
ในระดับราคากลางๆ	 เหมาะส�าหรับคนรุ่นใหม่ที่เริ่มท�างาน	และอยากมี
บ้านเป็นของตัวเอง	ราคาหลังละล้านกว่าบาท	ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ส�าหรับ
กลุ่มลูกค้าเหล่านี้ครับ”
	 งานธุรกิจบ้านจัดสรร	 ไม่ได้เหมาะกับนักธุรกิจหัวก้าวหน้าทุกคน	
เท่าที่ฟังจากค�าบอกเล่าของเขา	 เราจะพบว่ามีเรื่องยากๆ	ท้าทายความ
สามารถ	และเป็นงานส�าหรับคนที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงนี้มาอย่างยาวนาน
เท่านั้น		คุณกฤษณ์	ช่วยคุณพ่อและครอบครัวท�าธุรกิจนี้มา	8-10	โครงการ	
ก่อนทีจ่ะแยกออกมาท�าเอง	ตามจดุประสงค์ของครอบครวัทีอ่ยากขยายงาน	
เมื่อถามว่าธุรกิจแบบนี้	สิ่งท่ียุ่งยากอาจจะมีมากมายหลายขั้นตอน	 ส่ิงใด							
ที่คิดว่าคุมยากท่ีสุด	

 ระบบซิสเต็ม ระบบอะไร ไม่ต้องเกินหรือมากไป แต่ให้เน้นเรื่องสายสัญญาณ 

เพราะผมมีความเช่ือเรื่องสายอยู่แล้วไงครับ

  ค�าตอบคือ	 “การคุมผู ้รับเหมา	 เพราะว่าผู ้รับเหมาต้องคุมคนงานตั้งแต่
โครงสร้าง	ฐานราก	เสา	ข้ึนบ้าน	ต้องเจอคนหลายข้ันตอน	และขั้นสุดท้ายคนที่ตรวจ
บ้านไม่ใช่เราคือลูกค้า	คนซื้อบ้านเวลาเขามารับโอนเขาต้องดูละเอียด	เพราะบางคน
ต้องผ่อนบ้านครึ่งชีวิต	เขาก็ต้องละเอียดมากเป็นธรรมดา”
	 เมือ่บทสนทนาเริม่อ้อมมาในเรือ่งของเครือ่งเสยีง	กไ็ด้ทราบว่า	การเล่นเครือ่งเสยีง	
ของคุณกฤษณ์	ค่อยเป็นค่อยไปในช่วงต้น	ทั้งๆ	 ท่ีก่อนหน้านี้	 การเล่นเครื่องเสียง		
หรือโฮมเธียเตอร์	คนจ�านวนมาก	ถือเป็นงานอดิเรกอันเป็นที่นิยมกัน	แต่เจ้าตัวกลับ
ไม่ค่อยได้สนใจมากนัก	เรียกว่าเล่นไปพอสนุกๆ	มากกว่า		ในช่วงวัยรุ่นมาจนถึงบัดนี้	
แทบไม่ได้เข้าดูหนังในโรงเลยด้วยซ�า้	การเล่นเครื่องเสียงครั้งแรกๆ	ก็ได้แรงบันดาลใจ	
จากชุดของคนรู้จักกัน		
	 “เม่ือก่อนมีบ้านญาติอยู่คนหน่ึงมีชุดโฮมเธียเตอร์	 น่ันตั้งแต่เขาใช้แผ่นใหญ่ๆ	
คือเลเซอร์ดิสก์	 แล้วก็ดูในระบบเสียงรอบทิศทางเรามาเห็นเข้าก็คิดว่าเข้าทีดีนะ”										
เป็นสาเหตุที่ไปถอยเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์ชุดส�าเร็จรูปของ	 B&W	มาใช้งาน										
ส่วนใหญ่ก็ดูหนังแอ๊คชั่นสนุกๆ	มากกว่า	 ให้เป็นเร่ืองเป็นราว	 ในช่วงที่หันมาสนใจ
เครื่องเสียงมากขึ้น	ก็ยอมรับว่า	เชื่อถือในแบรนด์	และค่อยๆ	ก้าวขึ้นมาทีละนิด	ก็ยัง
คงเกาะติด	B&W	มาตลอด

P i y a n a s  H i - E n d 

System of The Month



	 “จุดยืนของผมคือ	 ล�าโพง	 B&W	ชอบแบรนด์ด้วย	 เสียงถูกใจ	ฟังง่าย											
นุ่มนวล	 เสียงแซ็กโซโฟนผมลองฟังหมดแล้ว	 เสียงดีมาก	สด	แล้วก็ชัดเจนดีทุก
อย่าง		ผมบอกคุณหน่อยแล้วว่าต้องเอา	802	Diamond		เป็นตัวยืนนะและต้อง
ให้เสียงดีที่สุด	เอาตรงนี้ก่อน	ระบบซิสเต็มระบบอะไร	ไม่ต้องเกินหรือมากไป	แต่
ให้เน้นเร่ืองสายสัญญาณ	เพราะผมมีความเชื่อเรื่องสายอยู่แล้วไงครับ”	
	 ถ้าถามว่าท�าไมถึงได้หันมาลงกับเครื่องเสียงอย่างจริงจัง	ก็คงเพราะการงาน	
ที่มีความท้าทาย	และความหนักหน่วงตั้งแต่รุ ่งเช้าจรดเย็นค�่า	ท�าให้ชายหนุ่ม						
เริ่มแสวงหาสิ่งท่ีชีวิตต้องการ	และก็ถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่ง	 เมื่อคุณกฤษณ์								
ได้พบกับคุณแพม	แฟนสาวผู้อ่อนโยน	สดใส	เติมเต็มชีวิตโดดเดี่ยวให้อบอุ่น
	 ทั้งคู่ได้เล็งๆ	เจ้าสปอร์ตคาร์หรูหราเอาไว้คันหนึ่ง	ไม่แน่ใจนักว่ามันจะตอบ
โจทย์ท่ีถวิลหาได้หรือไม่	 ก็เป็นกับช่วงเวลาเดียวกันกับคุณกฤษณ์	 จ�าเป็นต้อง						
หาซื้อขาตั้งล�าโพง	มาทดแทนของเดิมในชุดโฮมเธียเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้ดูหนัง											
อยูท่ีบ่า้น		ประหลาดล�้า….เม่ือได้นั่งฟังชุดเคร่ืองเสียงท่ีร้านปิยะนัส	ศรีราชา	ครึ่ง
ชั่วโมงนั้นต่างคนต่างคิด	แล้วหันมาสบตากัน	 คุณแพมตอบค�าถามที่ยังไม่ได้เอ่ย
ปากของคณุกฤษณ์ข้ึนมาทนัทว่ีา	“ซือ้เครือ่งเสยีงเหอะ รถปอรเชไมตองซือ้หรอก” 
	 เหมือนสวรรค์บันดาลก็ว่าได้	คุณกฤษณ์เองก็ตั้งใจจะบอกแฟนสาวในแบบ
เดียวกัน	จากวันนั้นมาถึงวันนี้	 คือซิสเต็มในห้องคอนโด	ชั้น	18	และก็ยังไม่ได้								
ขาตั้งล�าโพงท่ีตั้งใจไว้แต่แรกมาจนถึงบัดนี้
	 ส�าหรับชุดเครื่องเสียง	 ได้มีการพัฒนาปรับปรุง	มาจากชุดที่เล่นอยู่ที่บ้าน								
ชลบุรีมาสู่คอนโดท่ีศรีราชา	จนถึงทุกวันนี้	นับว่าพอใจอย่างถึงที่สุดแล้ว	เราลอง
มาดูซิสเต็มของคุณกฤษณ์กัน
	 หากจะนับเนื่องจากต้นแหล่งจ่ายไฟ	ท่ีจะเข้าไปบริหารชุดเครื่องเสียงก็ได้
เลือกใช้เครื่องกรองไฟ	Magnet	IRG	2000	SE	หมายความว่าปลั๊กไฟของเครื่อง
ทุกเครื่องมาสามัคคีชุมนุมที่นี่	 คุณกฤษณ์	ยังถนัดที่จะใช้ซีดีทรานสปอร์ต	และ							
ดีทูเอคอนเวอร์เตอร์	 เพราะฟังแล้วรู ้สึกว่าประทับใจมากกว่าระบบ	Digital									
Hi-Res	และไม่อยากจะยุ่งยากถึงขนาดเล่นอนาล็อกเทอร์เทเบิล	 โดยเชื่อม่ันใน	
Accustic	Arts	ท้ังซิสเต็ม	อันได้แก่	Accustic	Arts	Drive	II	ผนวกกับ	Accustic	
Arts	Tube	Dac	II	HD		ภาคปรีแอมป	เป็น	Accustic	Arts	Tube	Preamp	II	
สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด

	 เราได้เห็นทั้งสามเครื่องจัดเรียงกันด้านบนสุดของชั้นวาง	และมีเพาเวอร์
แอมปสเตอริโอระดับเซียน	Accustic	Arts	Amp	 II	MK	 II	ส�าหรับจ่ายพลัง						
ให้กับล�าโพงหลักคู่หน้า	B&W	802	Diamond	 ให้โทนเคร่งขรึมสงบนิ่งอยู่ที่
พื้นด้านล่าง	การที่คุณกฤษณ์	ตั้งใจให้ชุดเครื่องเสียงหลัก	ได้ท�างานผสมผสาน
กับการดูภาพยนตร์เสียงรอบทิศด้วย	จึงเลือก	Onkyo	TX-NR	5010	Silver								
ซ่ึงภาคขยายจะใช้เฉพาะการขับล�าโพงเซ็นเตอร์และเซอร์ราวนด์	โดยมเีครือ่งเล่น	
บลู-เรย์ดิสก์	Pioneer	BDP	LX91	เป็นต้นแหล่งสัญญาณภาพและเสียง
	 ล�าโพงทั้งซิสเต็มคือ	Bowers	&	Wilkins	หรือ	B&W	802	Diamond	
เป็นคู่หน้า	ล�าโพงเซ็นเตอร์	 B&W	HTM	2	Diamond	ซับวูฟเฟอร์แอ๊กทีฟ	
B&W	DB-1	และจัดไปเลย	ล�าโพงเซอร์ราวนด์	 เป็น	B&W	805	Diamond	
พร้อมขาตั้งของมันเอง	 แต่ทว่าซิสเต็มนี้กลับมีความโดดเด่นที่คุณกฤษณ์						
ตัดสินใจทุ่มเทให้กับ	“เสนสาย”	หรือสายสัญญาณ	สายล�าโพงสายไฟเอซี								
ในระบบทั้งหมดเป็นของ	Audioquest	Wel	Signature
 หมายความว่า	นับตั้งแต่เคร่ืองกรองไฟ,	เครื่องเล่นบลู-เรย์ดิสก์	รีซีฟเวอร์ 
ภาคปรีแอมป	ทรานสปอร์ตซีดี	ดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์	การเชื่อมต่อทั้งหลาย
ทั้งปวงตลอดจนถึงล�าโพง	 ล้วนแต่ใช้สาย	Audioquest	Wel	 Signature	
ทั้งหมด	และจัดเป็นนักเล่นคนแรกที่ใช้สายล�าโพง	Wel	 เบิลสองชุดด้วยกัน	
ส่วนสาย	HDMI	ที่ใช้เป็นรุ่นท็อปของ	Audioquest	รุ่น	Diamond	และ	สาย
ส�าหรับล�าโพงเซอร์ราวนด์	 เป็น	Audioquest	Rcoket	88	ฟังแล้วหลายคน
ต้องสูดปาก	ซซซซซซซ……..
	 คุณกฤษณ์	 เอ่ยขึ้นในท่ามกลางความเงียบที่เห็นเราตะลึงกับการเล่น	
“เสนสาย”		ให้กับ	“เสนเสียง”	ถึงขนาดนี้	ว่านี่ไม่ใช่แนวคิดประหลาด	เพราะ
ผ่านการทดสอบฟัง	กลั่นกรองและเชื่อมั่นอย่างเต็มร้อย	



	 ตราบเท่าท่ีเครื่องเสียงแต่ละเครื่องจะต้องเชื่อมต่อกัน	สายสัญญาณ	
เป็นจุดส�าคัญที่อ่อนไหวเปราะบางที่สุด	จึงจ�าเป็นต้องใช้สายที่ดีที่สุด	เมื่อ
เราถามเหตุผลถึงการเน้น	“เสนสาย”	มากกว่าตัวเคร่ือง	 เพราะเหตุผล
อันใด	ค�าตอบคือ	 “ผมได้ลองฟังเอง	 แล้วคิดว่ามาในทางที่ถูก	 แล้วก็										
ไม่ต้องเล่นกันทีละสเต็ปด้วย	 ไปให้สุดทีเดียวเลย	จริงๆ	แล้วถ้าจะพูดไป	
คือให้คุณหน่อยเขาเอามาลองให้ฟัง	 มันเห็นความชัดเจนมากกว่าที่จะ
เปลี่ยนเคร่ืองเสียงจริงๆ”
	 เราแย้งว่ามีหลายคนอยากเปลี่ยนเครื่องให้ดีขึ้น	 หรือ	 ใหญ่ขึ้น									
มันน่าจะเห็นผลกว่ามิใช่หรือ?		
	 คุณกฤษณ์	ตอบว่า	“คือ	เรื่องแอมป	นี่	ผมไปลองฟังมาแล้ว	คือตัว
ท่ีมนัท็อปกว่ารุน่ทีผ่มใช้อยู	่กลบัไม่ตดิใจ	ผมคดิว่าผมอยากให้ประสทิธภิาพ	
กับซิสเต็มที่มีอยู่	 ให้คุณภาพเสียงออกมาดีที่สุด	หรือให้มันสูญเสียน้อย
ที่สุด	อย่างการเบิลสาย	Audioquest	wel	Signature	คู่	ก็เพราะผมอยาก
ให้ระบบเสียงมันดีจริงๆ	 ดีจนผมอยากนั่งฟังเพลงอยู่กับบ้านได้	 โอเค									
ชุดคู่หน้าผมเน้นเป็นพิเศษเลย	คือถ้าจะให้ผมลงแอมป	มันเกะกะพื้นที่ห้อง	
ผมมาลงกับสายดีกว่า”	
	 เมื่อตัดสินใจ	มั่นใจว่าการลงทุนกับสายดีและเหมาะสมที่สุดกับชุด
ซิสเต็มท่ีมีอยู่	ก็มุ่งมั่นมาทางนี้โดยไม่สั่นคลอน	แม้เราจะพยายามซักถาม
ว่าชอบสาย	Audioquest	Wel	Signature	 เพราะความกระจ่างสดใส	
หรือเสียงแบบใดท่ีตัดสินใจซื้อแบบทั้งระบบหลายล้านบาท	
	 เราเชื่อว่าการตัดสินใจเลือก	The	William	E.	Low	Signature	
Series	 สายระดับสูงสุดยอดของวงการเครื่องเสียงย่อมผ่านหู	 ของ											
คุณกฤษณ์	และเชื่อมั่นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์	 ย่ิงกว่าครั้งไหนๆ	ด้วยซ�้าไป			
แม้ว่าคุณกฤษณ์	จะตอบด้วยน�้าเสียงนุ่มนวลเรียบๆ	แบบถ่อมๆ	ตัว	ว่า

		 “คือผมไม่ได้ลึกซ้ึงอะไรมากมาย	แบบว่าสายทุกเส้นต้องมาทีละอย่าง	คือผมมี
ความเชื่อเรื่องสาย	ผมก็อยากจะลงแล้วสมบูรณ์		แบบว่าครั้งเดียวให้มันจบเลย	อยาก
จะได้เสียงให้ดีที่สุด	ยังไง	ณ	นาที	ตรงนี้	ผมไม่เล่นล�าโพงใหญ่กว่านี้	ดีกว่านี้	ล�าโพง
ผมต้อง	802	Diamond	ซิสเต็มผมต้อง	อะคูสติค	อาร์ต	แต่เรื่องสายผมขอจัดเต็มๆ					
ไปเลย	ไม่ต้องยั้ง	ก็เป็นอย่างที่เห็น	และแฮปปที่สุดแล้วครับ”
	 สถานที่ตั้ง	การจัดวาง	บนพื้นที่ที่จ�ากัด	คุณกฤษณ์	ได้จัด	“แผนประชุมในใจ” 
ของตนเองมาแบบ	ครบถ้วน		ไร้จุดโหว่	ไม่เว้นกระทั่งชั้นวาง	ที่นั่งโซฟา	ในฐานะผู้ที่
คร�่าหวอดในวงการบ้านและตกแต่ง	ทุกอย่างที่ค�านวณเอาไว้นั้น	แม่นย�าราวจับวาง	
สวยงามมีระเบียบเรียบร้อย	 ไม่สามารถท่ีจะไปขยับอะไรได้แม้แต่นิ้วเดียว….	“คือ	
ตั้งแต่วงกบถึงผ้าม่าน	ตั้งแต่ผนังโผล่มา	5	 เซนติเมตร	ชั้นวาง	ทุกอย่างอยู่ในหัวผม
หมดเลย	 ไม่งั้นวางไม่ได้หรอกครับช่องว่างแค่	5	 เซนต์	10	 เซนต์	ทุกอย่างต้องเปะ
หมดเลย	ช่างเขามาดูว่าต้องวางล�าโพงแบบน้ันแบบน้ี	ผมบอกไม่ต้อง	มันขยับไม่ได้
อีกแล้ว	อย่างสายล�าโพงตึงเปรี๊ยะพอดีเลย	พื้นที่มันจ�ากัดมาก”
	 และเมื่อได้ทีมปิยะนัส	ศรีราชา	 โดยคุณหน่อยน�าเครื่องเสียงทั้งชุดมาจัดการ	
เซ็ตอัพ	คุณภาพเสียงที่ได้นับว่าน่าประทับใจอย่างที่สุดเลยทีเดียว		ไม่ว่าใครได้มาฟัง	
รวมทั้งตัวเราเองด้วย	ก็ต้องยอมรับว่า	ไม่เคยได้ยิน	B&W	802	Diamond	ที่ห้องฟัง
ห้องใด	จะโดดเด่นไพเราะยอดเยี่ยม	เทียมเท่าที่คอนโดชั้น	18	สรวงสวรรค์ดนตรีของ	
คุณกฤษณ์	เลยแม้สักแห่ง	นี่คือการตัดสินใจทุ่มไปเฉพาะกับสายสัญญาณถึงสี่ล้านบาท		
มันเกินจะคุ้มส�าหรับสิ่งที่ได้ยิน
	 ปลายเสียงแหลมละเอียดระยิบระยับโปร่งกังวานจนสัมผัสได้ถึงชิ้นดนตรี											
ที่สว่างไสวไร้ไฝฝ้าบดบัง	เสียงต�่าลึกอิ่มเอมละมุนละไม	จับเอาตัวโน้ตตัวสุดท้ายของ
ย่านความถี่ต�่าไว้ได้ครบถ้วน	ย่านความถี่กลาง	 เสียงร้องจากศิลปินบ่งชี้ส�าเนียงและ
ทักษะเฉพาะตัวในการขับขานออกมาแบบไร้จุดโหว่	จากเสียงที่ริมฝปาก	 ไรฟันไปสู่
ล�าคอ	ทุกอย่างด�าเนินไปอย่างสมจริงดุจธรรมชาติ	 น่ีแหละคือสิ่งที่คุณ	ยอมรับว่า						
เฝ้ารอวันนี้	 มานาน	และพอใจเป็นอย่างยิ่ง	 เรียกว่าในทุกสไตล์เพลง	 ซิสเต็มชุดนี้
ควบคุมได้ดังใจต้องการ

 เมื่อได้นั่งฟ�งชุดเครื่องเสียงที่ร้านป�ยะนัส ศรีราชา ครึ่งชั่วโมงนั้นต่างคนต่างคิด 

แล้วหันมาสบตากัน คุณแพมตอบคําถามที่ยังไม่ได้เอ่ยปากของคุณกฤษณ์ขึ้นมาทันที

ว่า ซื้อเครื่องเสียงเหอะ รถปอร์เช่ ไม่ต้องซื้อหรอก
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	 ความสุขบนชั้นที่	18	นอกจากการได้อยู่กับห้องฟังเพลงแล้ว	ชีวิตของคุณ
กฤษณ์	ก็มิได้เปลี่ยวเหงา	เพราะเพ่ือนคู่ใจ	คุณแพม	แฟนสาวเองก็ชื่นชอบการ
ดูหนังฟังเพลงเช่นกัน	ยากจะหาคู่ไหนเหมาะสมกลมกลืนขนาดนี้	เท่าที่เราเคย
ประสบพบเจอ	การเล่นเครื่องเสียงมักเป็นเรื่องของคุณผู้ชาย	คุณผู้หญิงจะสนใจ
แต่เฉพาะงานบ้าน	การเรือนหรืออย่างอื่นๆ	แต่ส�าหรับที่น่ี	ทุกๆ	วัน	คนคู่น้ีมี
เวลานั่งพูดคุย	แบ่งปัน	การฟังเพลงที่ชอบ	หรือเลือกหนังที่มีอยู่ว่าจะล�าดับเรื่อง
ใดมาชมก่อนหลัง	เป็นที่น่าอิจฉาเสียจริงๆ
	 “ก็เป็นแบบว่า	เราจะถามกัน	วันนี้ดูเรื่องไหนก่อนดี	คือจะตกลงกันก่อน	
มีล�าดับเรื่อง	ว่าวันนี้จะดูเรื่องไหน	บู๊ไหม	แอ็คชั่นมั๊ย	จะถามก่อนว่าจะดูแนวไหน	
โดยส่วนตัวแล้วชอบดูแนวแอ็คชั่นค่ะ	 เสียงกระสุนปน	จะชอบ	ความตื่นเต้น							
ไม่อย่างนั้นมันจะหลับ	เพราะเคร่ืองเสียงมันดีจัด	อย่างฟังเพลงหนูจะหลับจริงๆ
นะ”	เสียงใสๆ	ของคุณแพมท�าให้เรียกเสียงหัวเราะของทีมงานเราได้เป็นอย่างดี	
ท่ีว่า	 เครื่องเสียงดีเหลือเกิน	ดีจนฟังแล้วมีความสุขกับมันอย่างที่ไม่เคยเป็น									
มาก่อนในชีวิต
		 ยิ่งในบรรยากาศตอนเช้าๆ	ที่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นมาจากทะเลที่เงียบ
สงบ	ตอบโจทย์ให้กับชีวิต	ชนิดลืมรถสปอร์ตที่อยากได้ไปเลย
	 ความรักท่ีก่อตัวและเบ่งบานมาสามป	ท�าให้รู้ว่าเขาและเธอ	เสมือนมีใจ
ดวงเดียวกัน	 โดยเฉพาะความบันเทิงภายในบ้าน	ที่คู่อื่นๆ	ไม่มีทางเสมอเหมือน	
เครื่องเสียงช่วยท�าให้ส่วนที่อาจจะขาดหายไปในระหว่างวัน	กลับมาครบสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น	 การลงทุนกับเครื่องเสียงนั้นคุ ้มค่า	 เพราะเป็นอีกส่วนหน่ึงที่ช่วย	
หลอมรวม	ความรู้สึกลึกๆ	โรแมนติกของคนทั้งคู่ให้ได้แนบสนิทมากขึ้น	
	 เมื่อเราแอบถามเร่ืองความรักและเร่ืองงอนๆ	ง้อๆ	ของคู่น้ีดูบ้าง	คุณแพม
เปิดยิม้กว้างน่ารกั	บอกว่า	กม็บ้ีางเป็นธรรมดา	แต่เชือ่ไหมว่าเคร่ืองเสียงช่วยได้มาก 
เพราะบางทีงอนๆ	กันนิดหน่อย	“เขาก็จะมาก๊อกแก๊กๆ	เปิดเพลงสัก	2	-	3	เพลง	
แล้วก็อารมณ์เปลี่ยน	มันก็มีข้อดีอยู่นะการเล่นเครื่องเสียงนี่”	
	 เมือ่พดูถงึช่วงเวลาทีท่ัง้คูม่โีอกาสดหูนงั	ฟังเพลง	กเ็ป็นทกุเวลาทีอ่ยูค่อนโด	
โดยเฉพาะช่วงเย็นหลังเลิกจากงาน	
		 “ช่วงเวลาท่ีฟังมันก็สั้นๆ	นะ	ไม่ได้ยาวนานมาก	เปิดแล้วมันอารมณ์ดีสัก
สามสี่เพลง	ก็แฮปปแล้ว	แต่ผมก็เหมือนอาจารย์วิจิตร	อยากดูหนังก่อนนอนสัก
เรื่องหนึ่ง	แต่ก่อนดูหนังจะต้องฟังเพลงสัก	2	-3	เพลง	ก่อนหน้าที่จะย้ายเข้ามา
อยู่ที่คอนโด	ผมก็แค่ฟังจากรีซีฟเวอร์	ตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับที่จะมา
นั่งฟังเพลงอะไรได้มากมาย	นอกจากเปิดเพลงตอนอาบน�้า	แต่ทุกวันน้ีผมน่ังฟัง	
ได้เลย	นั่งฟังนิ่งๆ	ไม่มีภาพอะไรก็ได้”
	 หมายถึงคุณกฤษณ์	 ก�าลังก้าวจากคนที่เคย	“ดูหนังมากกว่าฟังเพลง”									
มาเป็นนักฟังเพลงมากขึ้น	 และในเวลานี้ก็ต้องเรียกว่า	 คนละครึ่งกันไปเลย	
เนื่องจากแผ่นซีดี	เริ่มหาซื้อมาสะสมจนล้นชั้นวาง	แถมมากกว่าหนังบลู-เรย์ดสิก์
และดีวีดีที่สะสมมาเสียอีก	น�้าเสียงอบอุ ่นของเขาบอกกล่าวอย่างจริงใจว่า																			

“กับเคร่ืองเสียง	 ผมเคยชอบดูหนังมาก่อน	การหันมาฟังเพลงสองแชนแนล	
เพราะผมอยากเปลี่ยนตัวเอง	 แบบว่า	 ให้คุณหน่อยจัดให้ผมเท่าที่มีก�าลัง												
จะจ่ายไหว		ขอให้ฟังเพลงได้เพราะที่สุดในชุดนี้	ผมซื้อเพลงมากองไว้	มันอยาก
ฟังไปหมด	 อย่างศิลปินที่เราชอบไล่ซื้อหมดเลย	บางแผ่นฝุ่นเกาะก็ซ้ือฟัง										
บางเพลงที่ฟังในรถก็งั้นๆ	เอามาเปิดกับเครื่องเสียงในบ้านของเรา	มันเพราะหมด	
มันต้องอารมณ์นั้นครับคืออารมณ์ฟังดนตรีจริงๆ”
	 เราน่ังสนทนาและฟังเพลงด้วยกันอย่างยาวนาน		จนลืมไปว่าค�่ามืดดึกดื่น
ขนาดไหน	 จนกระทั่งเจ้าของห้องต้องชวนเราร่วมดินเนอร์ด้วยกัน	 ในช่วง								
สามทุ่ม	ก่อนที่จะกลับมานั่งฟังเพลงอีกครั้ง	กว่าจะได้กล่าวอ�าลากันและกัน	ก็
ล่วงเข้ายามดึกพอสมควร
	 คาดหวังว่าประสบการณ์ครั้งน้ี	น่าจะเป็นบทเริ่มต้นใหม่ของใครบางคน
ได้อย่างมีคุณค่าเลยทีเดียว
	 ส�าหรับการไปเยือนชุดซิสเต็มครั้งนี้	 เป็นชุดที่สร้างประสบการณ์ใหม่									
ให้ทัง้เราและนกัเล่นเครือ่งเสยีงอกีหลายๆ	ท่าน	ว่าจะต้องคดินอกกรอบขึน้มาบ้าง 
ได้แล้ว	สายสัญญาณ	สายล�าโพง	สายไฟเอซี	 ไม่ใช่แอกเซสเซอรี่	แต่เป็นหัวใจ
หลักของการเชื่อมต่อ	ท�าให้เครื่องเสียงของท่านส่งศักยภาพทั้งมวลที่มีอยู่จริง
ออกมาทั้งหมด	มิใช่การถูกปิดกั้นด้วยสายสัญญาณพื้นๆ	อีกต่อไป	
 ปิยะนัสได้ส่งมอบความสุขให้กับนักเล่นเครื่องเสียงแต่ละท่าน	 เมื่อท่าน												
มีความสขุ	ทมีงานก็เปย่มล้นด้วยความอิม่เอมใจทกุครัง้	ไม่เคยคดิด้วยซ�า้	ว่าปิยะนสั 
เป็นผู้ค้า	แต่เราคือเพื่อน	พันธมิตร	ที่พร้อมจะเดินทางร่วมกันบนเส้นถนนไฮไฟ
อย่างมั่นคง	สร้างมิตรภาพต่อกันอย่างยาวนานและตลอดไป	หากท่านต้องการ
สนทนาพูดคุย	ปรึกษาหารือ	เราพร้อมหยิบยื่นมิตรภาพที่อบอุ่นให้เสมอ
	 ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงจากชุดเครื่องเสียงที่โปรดปรานครับ	หรือ
จะสนทนากับเราได้ที่	โทร. 0-2746 4511-13, 0-2746 4302-4

• Power Amp : Accustic Arts AMP III

• Pre Amp : Accustic Arts Tube Pre Amp II

• CD Transport : Accustic Arts Drive II

• D/A Converter : Accustic Arts Tube Dac II

• A/V Receiver : Onkyo TX-NR5010 (Silver)

• Speaker : B&W 802 Diamond (Rosenut)

• Speaker : B&W HTM-2 Diamond (Rosenut) with HTM-Stand

• Speaker : B&W 805 Diamond (Rosenut) with Stand for 805

• Subwoofer : B&W DB-1 (Rosenut)

• Stabilizer : Magnet IRG-2000 JPS Limited Edition

• Speaker Cable : Audioquest Wel Signature (8FT) x 2 Sets

• Speaker Cable for B&W HTM-2 Diamond (Rosenut) : 

 Audioquest Wel Signature (8FT) 0.5 Sets

• Surround Speaker Cable : Audioquest Rocket-88

• Analog Interconnect : Audioquest Wel Signature XLR (1.0M)

• Analog Interconnect : Audioquest Wel Signature XLR (2.0M)

• Coaxial Cable : Audioquest Wel Signature Digital (1.0M)

• Subwoofer Cable : Audioquest Wel Signature RCA (2.0M)

• AC Power cord for Accustic Arts AMP III : Audioquest 

 Wel Signature AC (1.8M) = 2 Sets

• AC Power cord for Accustic Arts Tube Pre Amp II : 

 Audioquest Wel Signature AC (1.8M)

• AC Power cord for Accustic Arts Tube Dac II : 

 Audioquest Wel Signature AC (1.8M)

• AC Power cord for Accustic Arts Drive II : 

 Audioquest Wel Signature AC (1.8M)

• AC Power cord for Magnet IRG-2000 JPS Limited Edition : 

 Audioquest Wel Signature AC (1.8M)

• AC Power cord for B&W DB-1 (Rosenut) : 

 Audioquest Wel Signature AC (1.8M)

• AC Power cord for Onkyo TX-NR5010 : Audioquest 

 Wel Signature AC (1.8M)

• Hifi Rack : Audiophilebase Quattrabase single Shelf

The System



	 คุณซี	อธิพงษ์	มานะวิจิตรวนิช	กลับกันไปอีกแบบ	 เขาบอกเล่าว่า	 เป็นคน													

ต่างจังหวัด	 แต่ใช้เวลาวันหยุดเสาร์-อาทิตย์	 แวะเวียนมาพักผ่อนที่กรุงเทพฯ											

ฟังแล้วน่าประหลาดใจไหม?	แล้วท่ีกรุงเทพฯ	มีอะไรดีๆ	ซ่อนอยู่หรือ?
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	 พื้นถิ่นย่านสะพานพระรามห้า	ที่ก�าลังขยายขอบเขตของ							
เมืองหลวงออกไปอย่างรวดเร็ว	ไม่ได้มีแต่เพียงห้างสรรพสินค้าชื่อดัง	
และบริการสาธารณะอื่นๆ	ทว่า	ที่อยู่อาศัยระดับหรูก็ก�าเนิดเกิดข้ึน
สนองตอบความเจริญนั้นอย่างเทียมทัน	
	 	ณ	ที่นี้เอง	ที่เราได้พบกับชายหนุ่ม	ผู้รักการชมภาพยนตร์
และฟังเพลงอย่างเป็นชีวิตจิตใจ	พื้นเพที่ยังคงอยู ่ที่่หัวเมืองต่าง
จังหวัด	คือกาญจนบุรี	ที่บรรดาคนกรุงเทพมหานคร	มักจะทิ้งภาระ
หนักหน่วง	หนีไปเที่ยว	แต่	คุณซี	อธิพงษ์	มานะวิจิตรวนิช	กลับกัน
ไปอีกแบบ	 เขาบอกเล่าว่า	 เป็นคนต่างจังหวัด	แต่ใช้เวลาวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์	แวะเวียนมาพักผ่อนที่กรุงเทพฯ	ฟังแล้วน่าประหลาดใจ 
ไหม?	แล้วที่กรุงเทพฯ	มีอะไรดีๆ	ซ่อนอยู่หรือ?
	 ค�าตอบคือเครื่องเสียงและโฮมเธียเตอร์	 ที่เขาเพียรสะสม	
และจัดชุดจนลงตัวที่สุดในปัจจุบัน	นั่นไง
	 หลังจากที่แต่งงานกับเจ้าสาวเมืองกรุง	ท�าให้คุณซี	อธิพงษ์							
มีเวลาเพียรมาที่นี่บ ่อยๆ	 คุณพ่อจึงได้ตัดสินใจซื้อบ้านในย่าน
พระรามห้าน้ี	เอาไว้ให้เป็นที่พักผ่อนได้อย่างเหมาะสม	ด้วยว่าเป็น
สถานท่ีอันเงียบสงบของชานเมือง	 แต่อยู ่ใกล้แหล่งความเจริญ
หลายหลากมากมี	 ถึงกระน้ัน	 ท่ีดีท่ีสุดคือการอยู ่ดูหนังฟังเพลง									
ในบ้านหลังงาม	นับเป็นช่วงพักผ่อนที่แท้จริงของสองสามีภรรยา	
อย่างไม่มีอะไรมาเปรียบปานได้
	 ผู้ชายเรามีความรักอยู่ไม่กี่อย่างที่ต้อง	“ทุ่มเท”	นอกจาก
ภรรยา	คือ	รถ	เครือ่งเสยีง	ดจูะมาก่อนสิง่อืน่เสมอ	เสมอืนการตัดสินใจ 
หลักๆ	ด้านเครื่องเสียงก็ต้องขึ้นกับคุณซ	ีอยู่แล้ว	เพราะถนัดในเรื่อง
ซิสเต็ม	ล�าโพง	ระบบภาพ	ด้วยว่าศึกษาและเล่นมานานปี	ดังนั้น
ชุดที่เหมาะสมที่สุดก็ได้มาลงเอยในที่สุดบนชั้นสองของบ้านพื้นที่
ห้องขนาด	25	ตารางเมตร	ที่ตกแต่งภายในด้วยโทนสีด�า	แดง	อย่าง
ที่เจ้าตัวโปรดปราน	จึงเป็นความสุขที่เอิบอิ่มของคนในครอบครัว
โดยแท้จริง
	 ห้องดูหนังฟังเพลงหลัก	จึงด�าเนินไปด้วยสีสันที่ดูจริงจัง	และ
ไม่มีช่องว่างส�าหรับสีอื่นที่ผิดแผกไปจากไอเดีย	ไม่แปลกอะไรที่เรา
จะได้เห็นแอร์คอนดิชั่นสีขาวกลับถูดปิดทับหน้า	“แรพ”	ทั้งผืนด้วย
เคฟล่าร์สีด�า	กลมกลืนไปกับบรรยากาศภายใน	เหมือนกันกับที่เขา
ท�าปิดทับสีรถ	อันเป็นเรื่องยอดนิยมในปัจจุบัน	เพียงแต่จะมีสักกี่คน	
ที่จะมาแรพแอร์???
	 ความเป็นนักเล่นเครื่องเสียงของคุณซี	ควบคู่กันมาทั้งระบบ
เครื่องเสียงบ้าน	และเครื่องเสียงรถยนต์	 เคยไปติดตั้งเครื่องเสียง
มาแล้วทุกรูปแบบ	แทบทุกร้านดังๆ	 แม้กระทั้งร้านเครื่องเสียง
รถยนต์ระดับแชมป์โลก	การเล่นเครื่องเสียงไม่มีค�าว่าอั้น	แต่ทุกสิ่ง
ที่ตัดสินใจลงไปจะต้องคุ้มค่าเสมอ	

คุณ	อธิพงษ์	มานะวิจิตรวนิช	(ซี)

แม้ไม่ทุกวัน...ทุกเวลา	

แต่คุ้มค่า...เมื่อมีเวลาอยู่คู่กัน



	 ส�าหรับเรื่องของเครื่องเสียงนี่ก็อาจจะพูดว่า	ฝังเข้าเส้นเลือดเลย
เหมือนกัน	ผูกพันกันมาแต่เล็กแต่น้อย	เพราะคุณพ่อเป็นคนถ่ายทอดความ
ชื่นชอบจากรุ่นสู่รุ่น
	 “เครื่องเสียงผมเล่นมาตั้งแต่เด็กๆ	แล้ว	เพราะคุณพ่อเล่นด้วยแหละ	
แต่ว่าคุณพ่อก็ไม่ได้เล่นอะไรเยอะนะครับ	แต่ผมเองศึกษามาเร่ือยๆ	คือ
ผมเรียนที่กรุงเทพฯ	ก็ไปงานอะไรพวกนี้อยู่เสมอ	ไปดูงานเครื่องเสียงก็ไป	
ไปเดินดูว่ามันมีอะไรพัฒนาไปถึงไหนก็เดินบ่อยครับ	ตลาดนัด	คลองถมก็
เดินเล่นตั้งแต่แรกๆ	พวกสายพวกอะไรก็ซื้อ	แล้วก็ไต่ระดับขึ้นมา	อะไร
ประมาณนี้ครับ”	คุณซียิ้มรับง่ายๆ	สบายๆ	ตามสไตล์ของเขาเม่ือเราถาม
ถึงความชื่นชอบในเคร่ืองเสียง	แต่ก็บอกกับเราว่า	 ไม่ใช่ว่าทุกอย่าง	จะ
ตัดสินใจอะไรแบบง่ายๆ	เหมือนกัน
	 “โห!	ยากครับ	 เพราะว่าส่วนมากผมจะซื้อปุ๊ปแล้วใช้ไปได้สักพัก							
มีตัวใหม่ท่ีเราสนใจก็ใช้เทรดมากกว่า	ส่วนมากจะไม่เก็บชิ้นเก่าไว้	เพราะ
ว่าเงนิไม่ค่อยเหลอืครบั	(หวัเราะ)	เพราะต้องใช้อะไรอย่างอ่ืนมากเหมอืนกนั	
เทรดแล้วได้อะไรท่ีดี ข้ึนก็โอเคครับ”	 นั่นหมายความว่า	 การสั่งสม
ประสบการณ์อย่างเข้มข้นจริงจัง	 วางแผน	คัดเลือกสิ่งที่จะตัดสินใจซ้ือ
อย่างรอบคอบระมัดระวัง	คิดหน้าคิดหลัง	แต่พอตกผลึกความคิดแล้วก็จะ
ตัดสินใจอย่างรวดเร็วเลยทีเดียว
	 ในความเป็นจริงแล้ว	ส�าหรับชุดเครื่องเสียงบ้าน	คุณซี	อธิพงษ์	จะ
ให้ความส�าคัญกับการชมภาพยนตร์มากกว่า	เนื่องจากทุกคนในครอบครัว	
รวมทั้งตัวเขาเอง	ชื่นชอบการดูภาพยนตร์	 ในแต่ละสัปดาห์	บรรดาพี่ๆ
น้องๆ	คุณพ่อคุณแม่	 จะต้องดูหนังโรงด้วยกัน	ก่อนที่คุณซีจะพกความ
ประทับใจเหล่านั้นมาอยู่ในบ้าน	ที่มีโปรเจคเตอร์เป็นตัวขยายเกนภาพบน
สกรีน	100	นิ้ว	ผนวกกับชุดเครื่องเสียงชั้นดี	ส�าหรับส่งพลังเสียงให้โดด
เด่นไม่น้อยหน้าโรงภาพยนตร์เลยทีเดียว

	 จากการฟังเสียงครั้งแรกกับ	Grand	Utopia	ในห้องของปิยะนัส	ที่งานแสดง

เครื่องเสียง	คุณซี	อธิพงษ์รู้เลยว่า	คู่ชีวิตส�าหรับฟังดนตรี-ดูหนังในบ้าน	เห็นที

จะต้องไม่พ้น	Focal	แน่แล้ว

	 หลังจากดูหนังจนอิ่มเอมใจ	ก็จะหันมาฟังเพลงสองแชนแนลไปเรื่อยๆ	เขาบอก
เล่าประสบการณ์ว่าการดูหนังนั้น	อารมณ์เป็นคนละแบบกับการฟังเพลง	การดูหนัง
ช่วยให้สนุก	และผจญภัยไปกับงานสร้างสรรค์ของมนุษย์เรา	 ในขณะที่ดนตรีเป็น
เคร่ืองย้อมใจให้คลายเหน่ื่อยและอิ่มไปกับอารมณ์ศิลปิน	การเล่นแผ่นหนังบลูเรย์
ดิสก์	 ช่วยให้รู้สึกเข้าถึงภาพยนตร์ได้มากข้ึน	“เม่ือก่อนจะเล่นดูหนังด้วยการโหลด
พวก	MKV	มา	แต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพเสียงมันยังไม่ดีนัก	แต่พอเล่นมาจนถึง							
เซ็ตนี้	มันจ�าเป็นแล้วที่จะต้องใช้แผ่นบลูเรย์ดิสก์	เพราะเสียงมันต่างกันเยอะมาก”
	 ก่อนที่เราจะน�าเข้าสู่เร่ืองเบ้ืองลึกลงไปมากกว่าน้ีก็เอ่ยถามถึงการงานหลักๆ
ของคุณซี	ว่าเป็นเช่นไร	เขาตอบยิ้มๆ	เรียบๆ	ว่า	มันก็หนักเอาเรื่องเหมือนกัน	เพราะ
ต้องท�างานห้าวันต่อหนึ่งสัปดาห์อย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว	ธุรกิจด้านการส่งทราย
ให้กับบริษัทปูนยักษ์ใหญ่หลายต่อหลายราย	งานรับเหมาต่างๆ	เกี่ยวกับการก่อสร้าง	
ในแต่ละวันต้องบริหาร	ต้องยุ่งเกี่ยวกับวัตถุดิบ	คนงาน	รวมไปถึงยานพาหนะในการ
ขนส่งหรือโลจิสติกส์		
	 ดังนั้น	 ในวันหยุดที่บ ้านย่านพระรามห้า	 คือวันที่เขาจะปลดภาระ	 และ
เพลิดเพลินไปกับ	“ควำมสุขใหญ่หลวง”	ของเขา	โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้น	ในช่วง
เวลาง่ายๆ	สบายๆ	ที่ชั้นล่างของบ้าน	บริเวณห้องรับแขก	ก็คือชุด	Bose	Lifestyle	
ควบกับจอทีวีของ	Samsung	ขนาด	60	 น้ิว	ที่ส่งผ่านสัญญาณภาพจากระบบของ	
True	HD	เป็นหลักใหญ่	แต่เมื่อใดก็ตามถึงเวลาที่จะสนุกกับระบบเสียงอย่างเป็นการ
เป็นงานก็คือการขึ้นไปห้องดูหนังชั้นบน
	 หลังจากสนทนารอเวลาที่ช่างภาพของนิตยาร	The	Wave	เก็บรูปภายในห้อง	
ผ่านไปชั่วโมงเศษ	 เราก็ได้ก้าวเข้าไปยังห้องดูหนังฟังเพลง	ที่บนชั้นสอง	ห้องขนาด
ประมาณยี่สิบตารางเมตรเศษ	มีแนวทางการตกแต่งจ�าลองมาจากโรงภาพยนตร์										
ผ้าม่านสีแดงตัดกับผนังและเพดานสีด�าเข้ม	ดูจริงจัง	และโปรเฟสชั่นแนล	เหมือนกับ
คิดวางแผนไว้ล่วงหน้า	 เพราะล�าโพง	3	ศรีพ่ีน้องด้านหน้าจรดด้านหลัง	 คือล�าโพง
ตระกูล	Utopia	ของ	Focal	ผิวสีแดงอร่ามตา
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 เป็นล�ำโพงที่มีบุคลิกสง่ำงำมจนทุกคนต้องตื่นตะลึงเลยทีเดียว
	 อันได้แก่ล�าโพงคู่หน้า	Focal	Maestro	Utopia	III	(Imperial	Red)	ล�าโพง
เซอรราวนด์ส�าหรับการโอบล้อมด้านหลังลักษณะเวทีเสียงเดียวกัน	 Focal							
Diablo	Utopia	III	(Imperial	Red)	และล�าโพงเซ็นเตอร์	Focal	Viva	Center	
Utopia	III	(Imperial	Red)	ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นล�าโพงที่อยู่ในระดับไฮเอนด์แนวหน้า 
ให้น�้าเสียงเข้มข้น	หนักแน่นเป็นเอกลักษณ์		
 ก่อนตัดสินใจมาที่	Focal	คุณซี	บอกว่าผ่านล�าโพงมามากต่อมาก	หลายชุด
เครือ่งเสยีงทีข่ยบัมาไม่รูก้ีร่อบ	แต่การเทใจให้ล�าโพง	Focal	มหีลายๆ	สิง่ประกอบกนั
	 แรกสุด	 การเล่นระบบเครื่องเสียงในรถยนต์	 คุณซี	 ฟังล�าโพง	 Focal											
มาตลอด	การติดตั้งล�าโพงไฮเอนด์แบรนด์นี้	มีผลต่อการเลือกล�าโพงในบ้านด้วย						
เช่นกัน	แต่ที่นอกเหนือไปจากน�้าเสียงแล้ว	รูปลักษณ์ก็ถือว่า	มีส่วนไม่ใช่น้อยเลย
ทีเดียว	 “ใช่ครับ	พอดีผมเล่นระบบเคร่ืองเสียงรถมาด้วย	 ส่วนมากจะชินกับ							
FOCAL	ที่ในรถนะครับ	ก็ซีรีย์ยูโทเปียนี้ละ	คือชอบที่น�้าหนักเสียงจะเข้มข้นยิ่งขึ้น 
กว่าล�าโพงเดิมๆ	ท่ีใช้อยู่	ก็เลยลองเซ็ตส�าหรับดูหนังโห...ใช้ได้เลย	อีกอย่างหนึ่ง	
ผมชอบรูปทรงนะ	ตอนแรกมันโดนใจก่อน	เพราะดูในยูทูปสวยดี”	
	 จากการฟังเสียงครั้งแรกกับ	Grand	Utopia	 ในห้องของปิยะนัส	ที่งาน
แสดงเครื่องเสียง	คุณซี	 อธิพงษ์รู้เลยว่า	 คู่ชีวิตส�าหรับฟังดนตรี-ดูหนังในบ้าน							
เห็นที	 จะต้องไม่พ้น	 Focal	 แน่แล้ว	 แม้จะไม่ได้ฟังรุ ่นที่ต้องการคือ	 Focal									
Maestro	Utopia	III	แต่เชื่อว่าแนวเสียงเดียวกัน	และห้องขนาดยี่สิบตารางเมตร	
รุ ่นท็อปอย่างแกรนด์ยูโทเปีย	 อาจจะเกินขนาดห้องไป	ถ้าเป็นเจ้า	Maestro	
Utopia	III	น่าจะลงตัวพอดีๆ	การตัดสินใจซื้อมาลงที่ห้อง	แล้วฟังก็นับว่าไม่ผิดหวัง 
เลยแม้แต่น้อย

	 เป็นห้องส�าคัญในบ้านหลังน้ี	ที่ถึงแม้จะอยู่แค่สัปดาห์ละสองวัน	แต่							
ทุกอย่างก็ใช้งานกันอย่างคุ้มค่า	ตามปกติคุณซี	มีเพื่อนๆ	หลายคนที่แวะเวียน
มาฟังชุดน้ี	ทุกคนได้ฟังก็ชอบใจ	และบางคนก็อาจจะขยับขยายชุดของตนมาก
ข้ึนไปตามแบบที่คุณซีเล่นอยู่	 การเล่นเครื่องเสียงในช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะ							
ไม่มากมาย	 ไม่ทุกวันเหมือนคนอื่น	 เพราะห้าวันของการท�างานเขาอยู ่ที่										
เมืองกาญจ์	แต่เชื่อไหมว่าแค่การได้อยู่ร่วมกับเครื่องเสียงซิสเต็มนี้ก็มีความสุข
ล้นเหลือ	
	 สมดังค�ากล่าวของเราที่ว่า	ถึงจะไม่ทุกวัน	ไม่ทุกเวลา	....แต่เมื่อได้ใช้ก็
คุ้มค่าเหมือนมีเวลาอยู่ที่นี่ทุกวัน	
	 “มีชุดเครื่องเสียงชุดนี้	ผมก็จะใส่ใจมากกว่าทุกชุดที่ผ่านมา	ปกติซื้อมา
แล้วก็ตั้งไว้	แต่พอมาเล่นชุดใหญ่ขนาดนี้		ฟังแล้วก็โอเค	เพื่อนมาฟังเขาก็แฮปปี	้
ทุกคนก็ชอบ	ส่วนมากจะใช้เวลาให้คุ้มหน่อยเพราะลงทุนไปเยอะ	พอสมควร”	
ซึ่งชุดเครื่องเสียงที่ดีและสมบูรณ์จะให้เราเต็มอิ่มมากกว่าชุดพื้นฐานทั่วๆ	 ไป	
นี่คือสัจธรรมความเป็นจริง	กล้าเล่นให้ถึงๆ	แล้วจะรู้ซึ้งในคุณค่านี้
	 การดูหนังในแนวสนุกโลดโผน	แอ็คชั่น	ผจญภัยและอื่นๆ	 เรียงล�าดับ						
ลงไป	ฟังเสียงที่หนักแน่นสมจริง	ท�าให้เข้าถึงอารมณ์ภาพยนตร์	ในขณะที่การ
ฟังเพลงนั้น	คุณซี	ถนัดเพลงแนวพ็อพ	สบายๆ	ที่มักจะเรียกว่าแนวตลาดทั่วไป	
“ผมฟังแนวพ็อพครับ	ส่วนมากจะเป็นแนวตลาด	เพลงสมัยใหม่	ฝร่ังไทย	ชอบ
ศิลปินทั่วๆ	ไป	หากฟังแล้วโดนใจก็ได้ทั้งน้ัน	หรือหากเป็นแจ็ซ	ก็ไม่ได้ออกเป็น
แจ๊สลึกมาก	ก็มีบ้างแล้วแต่อารมณ์	ส่วนคลาสสิกนี่ยอมรับว่าเข้าไม่ถึง”



	 เครื่องเสียงท่ีใช้	จะเห็นได้ว่า	ส�าหรับการดูหนังจะมีปรี	โปรเซสเซอร์
ของ	Bryston	SP-3	 เป็นศูนย์กลาง	 เพาเวอร์แอมป์ภาคหลังเซอราวนด์
กับเซนเตอร์	เล่นเพาเวอร์แอมป์แบบสามแชนแนลของ	Bryston	6B-SST2	
ในขณะที่ภาคหน้า	 ช่องเสียงหลักซ้ายขวาผ่านสัญญาณมาให้ปรีแอมป์	
Accustic	Arts	Tube	Pre	Amp	 IIและ	 เพาเวอร์แอมป์ของ	Accustic	
Arts	AMP	IIIเพื่อใช้ส�าหรับการดูหนัง	หรือฟังเพลงสองแชนแนลควบคู่กันไป
	 โดยมีเครื่องเล่นซีดีทรานสปอร์ต	Accustic	Arts	Drive	II	และภาค
ดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์	Accustic	Arts	Tube	Dac	II	ถือว่าเป็นชุดเครื่อง
เสียงระดับสุดยอดชุดหนึ่งของวงการเลยก็ว่าได้	 เสียงท่ีเราได้รับฟัง												
ในวันนั้น	คือความอิ่มเอิบเต็มอ่ิม	การเซ็ตอัพของทีมปิยะนัส	ท�าได้สมบูรณ์	
ทุกอย่างลงตัว	ทั้งการดูหนังในสภาวะแวดล้อมกว้างขวาง	การฟังเพลง
เสมือนได้นั่งอยู่	ณ	สถานท่ีแสดงดนตรี
	 การปรับปรุง	“ขยับระบบเครื่องเสียง”	ขึ้นมาทีละขั้น	หรือแต่ละ
สเต็ป	คุณซี	ยอมรับว่าแต่ละจุด	แต่ละหน่วยของซิสเต็มมีผลต่อเสียงเสมอ	
ไม่มากก็น้อย	แต่การเปลี่ยนล�าโพงนั้นถือว่าเป็นการยกเครื่องขนานใหญ่	
น�้าเสียง	บุคลิกต่างๆ	จะผิดแผกไปจากเดิมอย่างเห็นหน้าเห็นหลัง	ชื่นชม
ขนาดที่ว่าแทบไม่ค่อยได้ย่างกรายไปไหนหลังจากมีชุดนี้ในบ้าน	อาจจะมี
ไปปาร์ตี้	กับเพื่อนๆ	บ้าง	แต่ในที่สุดแล้วก็กลับมานั่งมานอนฟังและดูหนัง
ที่ห้องโปรดมากกว่า
	 คุณซีเล่าให้ฟังว่า	 การเปลี่ยนแปลงนั้นมีมาตลอด	 นับแต่เล่น						
เครื่องเสียงชุดเล็กๆ	ชุดแรก	ขนาดชุดใหญ่นี้	ก็ยังเปลี่ยนมาอีกสามสี่รอบ	
กว่าจะถึงจุดท่ีสมบูรณ์และพึงพอใจ	 ก็ไม่ใช่ง่ายๆ	ทุกอย่างต้องอาศัย
ประสบการณ์และความเชื่อมั่นในค�าแนะน�าของทางร้านและทีมงาน								
ว่าจะได้ในสิ่งที่ตรงกับความต้องการ	 เสียงเป็นเรื่องที่บอกกันยากกว่า		
อย่างอื่น	มันเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม

	 แม้แต่การเล่นเครื่องเสียงรถยนต์ก็ต้องตระเวณ	ติดตั้งหลายชุด	หลายร้าน								
ว่ากันเรื่อยไปกว่าจะถึงค�าว่าพอใจ	ร้านเครื่องเสียงดังๆ	ไปมาแล้วทั้งสิ้น	“อย่างร้าน
สุชาติซาวนด์	ยูดีซี	 มีเครื่องเสียงหลายชุดหลายรุ่นที่โอเคนะ	แต่ผมก็ลองหลายร้าน
แต่ละร้านมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกัน	 เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว”	ถึงปัจจุบันก็ไม่ได้เลิก
เล่นระบบเครื่องเสียงรถยนต์	เรียกว่ายังหาแนวทางที่ชอบไปเรื่อยๆ
 
	 ในขณะที่ร ้านเครื่องเสียงบ้านก็ดูเหมือนจะต่างออกไปคือมาหยุดลงตรงที่							
ปิยะนัส	 เท่าน้ัน	 เพราะพอใจในบริการและความสามารถในการสนองตอบความ
ต้องการได้ตรงจุดกว่าใครๆ	มีเครื่องเสียงระดับโลกให้เลือกอย่างพอเพียงต่อการ
สรรหาความพึงใจของคุณซี	 ส่วนเครื่องเสียงรถ	ต้องท�าการเปล่ียนบ้าง	 ขยับบ้าง									
ไปตามแนวทางของเทคโนโลยี	“ก็ยังเล่นครับ	คือมันมีของเก่า	ผมก็จะเอาไปเทินอัพ
ข้ึนมาเรื่อยๆ	อันไหนที่ฟังโอเค	และก็แล้วแต่รถว่าอันไหนใช้บ่อยไม่บ่อยแบบนี้	เขาก็
จะมีชุดแบบไฮเอนด์มากกับชุดแบบธรรมดา”	
 
	 ปฏิสัมพันธ์กับคนที่รู้ใจกันน้ีก็ถือว่าส�าคัญ	จะน�าพาเราไปยังทิศทางที่ถูกต้อง	
หากไม่รู ้จักปิยะนัส	คุณซี	 อธิพงษ์	บอกว่า	 อาจจะไม่มาไกลขนาดนี้ก็ได้	 การเล่น						
เครื่องเสียง	แบบเดี่ยวๆ	พึ่งตนเองมานาน	บางทีเหมือนกับหนทางมันจะไม่แม่นย�า						
ถึงอย่างไรก็ไม่ได้เปล่ียวเหงา	“เพราะผมเล่นคนเดียวมาตั้งแต่แรก	แต่ยิ่งมารู้จักกับ
คุณปิยะนัส	 นี่ก็เริ่มไปไกลเลยครับเพราะมีคนช่วยเปิดแนวทาง	 มีคนมาแนะน�า									
แล้วที่ส�าคัญมีของให้เราได้ลอง	มันก็ยิ่งโอเคไง”	
	 การได้เล่น	การได้ลอง	จากของจริง	ไม่ใช่แนะน�ากันในแค็ตตาล็อก	มีการเปรียบ
เทียบย่อมชัดเจน	แม้แต่เรื่องสายสัญญาณต่างๆ	นี่ชัดเจนมาก	“อย่างสายนี่เห็นได้ชัด
เลยครับ	เหมือนฟังเพลงเดิมอะไรเดิม	เปลี่ยนสายปุ๊ป	อย่าง	DAC	สาย	USB	เปลี่ยน
จากรุ่นธรรมดาเขาเอามาให้ลองรุ่นที่ดีขึ้น	 เสียงมันต่างกันจริงๆ	 เพราะเราฟังเพลง
เดิมแป๊ปเดียวคือเพิ่งฟังเมื่อกี้เสียงมันต่างกันเยอะ	 ไม่ได้เร่งวอลุ่ม	 ไม่ได้เร่งอะไร										
แต่เอ๊ะ	มันต่างกัน	มีผลนะครับ	แต่ว่าราคามันก็พอสมควรเหมือนกัน	เป็นธรรมดา”
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System of The Month

	 เพราะผมเล่นคนเดียวมาต้ังแต่แรก	แต่ยิ่งมารู้จักกับคุณปิยะนัส	นี่ก็เริ่มไปไกลเลยครับ	เพราะ

มีคนช่วยเปิดแนวทาง	มีคนมาแนะน�า	แล้วที่ส�าคัญมีของให้เราได้ลอง	มันก็ยิ่งโอเคไง



	 ส�าหรับเส้นสายในชุดเครื่องเสียงที่ใช้อยู่นั้น	คุณซี	 เลือกที่โดดเด่นและ
เหมาะสมกับซิสเต็ม	 รับประกันจากการทดลองฟัง	 ว่าเสริมให้ชุดเครื่องเสียง						
เดินทางไปสุดสายป่านจริงๆ	
	 ยกตัวอย่างเช่นสายล�าโพงหลักจะเป็น	JPS	Labs	Aluminata	Speaker	
Cable	สายเชื่อมต่ออนาล็อกแบบบาล้านซ์เป็น	 JPS	Labs	Aluminata	XLR	
เพื่อให้ส่งผ่านสัญญาณกันด้วยบุคลิกเดียวกัน	แม่นย�าและโปร่งใสตลอดทุกย่าน
ความถ่ี	ในขณะท่ีสายโคแอ็คเชี่ยลก็ยังเลือกใช้	JPS	Labs	Aluminata	Digital	
ด้วยเช่นกัน
	 สายล�าโพงเสียงต�่าซับวูฟเฟอร์ใช้	Audioquest	Colorado	Sub	ในขณะ
ที่สายประเภทสายไฟเอซี	ของเครื่องแอมป์	Accustic	Arts	AMP	 III	 เลือกใช้	
Audioquest	NRG-Wild	 ในขณะที่สายไฟเอซีของปรีแอมป์	Accustic	Arts	
Tube	Pre	Amp	 II	 ที่เป็นต้นแหล่งสัญญาณที่ส�าคัญมากๆ	 ก็มอบหมายให้			
Audioquest	Wel	Signature	AC		สายเอซีเครื่องอื่นๆ	ก็ยังคงเป็น	Audioquest	
และ	JPS	Labs	ซึ่งตอกย�้าความส�าคัญว่าจากต้นสุด	ไปหาสุดปลายทางทุกอย่าง
ต้องเป็นเลิศ	
	 งดงามไปกว่าที่เราคาดก็เห็นจะเป็นการจัดการวางเคร่ืองเสียง	 บน									
ไฮไฟแร็คของ	Lovan	Legacy	Star	Set	นั่นเอง
	 คุณซี	 อธิพงษ์	 ก�าลังศึกษาการเล่นไฟล์เพลงแบบ	Hi-Res	 เพื่อขยาย
ขอบเขตการฟังเพลงให้มากยิง่ข้ึน	เนือ่งจากเครือ่งเสยีง	เครือ่งไม้เครือ่งมอืกพ็ร้อม
สรรพแล้ว	แม้ว่าเมื่อก่อนอาจจะมองผ่านๆ	 ไป	แต่ปัจจุบันไม่เล่นไม่ได้อีกแล้ว	
“ตอนนี้ก�าลังจะเริ่มเล่นกับคอมพิวเตอร์ครับ	เม่ือก่อนนั้นเห็นมันยังไม่ค่อยมีไฟล์
เยอะ	แต่คือผมยังไม่ค่อยคุ้นมากกว่า	ตอนแรกก็เล่นซีดี	เพราะมันสะดวกเราซื้อ
มาก็เปิดเล่นก็โอเค	ที่จริงอยากเล่นคอมตั้งนานแล้วนะแต่ยังไม่กล้าลงทุนอะไร
กับมันมาก	เพราะว่าเวลานั้นของผมยังไม่มี	DAC	ไง	ก็คือจะต้องเข้าปรีธรรมดา	
นี่พอมาอัพเป็น	DAC	ก็เลยหันมาเล่นไฟล์เพลงเพ่ิมขึ้น”

	 ก้าวต่อจากน้ีไป	ของคุณซี	อาจจะยังไม่เร็วนัก	แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
จะไม่คิดเปลี่ยนแปลงอะไรกับชุดเครื่องเสียง	ทุกย่างก้าว	มันย่อมจะมีช่วงเวลา	
จังหวะ	และอุณหภูมิ	 ที่เหมาะสมเสมอ	 เมื่อชุดเครื่องเสียงสมบูรณ์ถึงขีดสุด						
ขนาดนี้แล้ว	ก็คือการนั่งลงฟังและเล่นกับมันอย่างรู้คุณค่า	ทุกอย่างควรให้เรา
ได้ใช้อย่างเต็มที่	เมื่อถามว่าเขาจะก้าวไปทางไหนอีก?
	 คุณซียิ้มรับว่า	“อันที่จริง	ถึงแค่นี้แล้วโอเค	พอใจแล้วนะ	ก็ขอหยุดใช้มัน	
สักพักหนึ่ง	แล้วค่อยดูว่า	มีอะไรน่าพัฒนา	อาจจะพัฒนาเกี่ยวกับพวก	DAC	พวก
ไฮ-เรส	มากกว่า	เพราะว่าอุปกรณ์เราพร้อมแล้ว	เหลือแต่วิธีการที่เราจะใช้ของ
พวกน้ีให้ได้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดของมันมากกว่า	แต่จะมาเน้นหนักเรื่องพวกนี้
มากกว่า	ถ้าเล่นไฟล์เพลงคอมพิวเตอร	์เชื่อว่าเราจะมีเพื่อนค่อนข้างเยอะ	เพราะ
ว่าพวกนี้มันได้แชร์ได้คุยกันสม�่าเสมอนั่นเอง”	
	 ยิ่งได้สนทนา	เราก็ยิ่งมองเห็นสิ่งหนึ่งจากคุณซีเพิ่มทวีคูณ	นั่นคือรอยยิ้ม
อย่างเป็นสุข	ที่ได้นั่งท�าไฟล์เพลง	ทดลองโปรแกรมเพลงคอมพิวเตอร์	 ไฮ-เรส	
การนั่งฟัง	นั่งชมภาพยนตร์ไปพร้อมกับเราอย่างจริงจัง	และมีความสนใจทุกฉาก
ทุกอณูของเสียงที่แผ่กระจายทั่งห้องอย่างอิ่มแน่น	บทสนทนาทิ้งท้ายในเย็น							
วันนั้นคือ	การบริการจากปิยะนัส	ที่เขาชมว่า	“ดีมำกๆ”   
	 การปรับปรุงอะไรก็ตามอยู่ท่ีการทดลองให้ตัวเขาได้ฟัง	 “เสียงมันดีขึ้น	
รายละเอียด	มันให้ระดับขึ้นมา	ก็เลยโอเค	ก็เลยเปลี่ยน	คือเขาเอามาให้ลองให้
เห็นเลยว่ามันต่างกัน	พอดีว่าการตลาดของปิยะนัสดีด้วยครับ	ของผมเริ่มแรก
ซื้อที่สาขาบางใหญ่คุณราชัน	แล้วก็ติดใจกันมาจนถึงทุกวันนี้”	เราแกล้งลองถาม
ว่าบริการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร	ก็เรียกว่าได้แซวกันจนฮาตกขอบอีกครั้ง	“ดีเกิน
ไปครับ	(หัวเราะ)	คุยตกลงกันก็ง่าย	ดีมากจนอยากเปลี่ยนได้เรื่อยละครับ”	
	 เสียงดี	ที่ว่าดีนั้น	ขนาดไหนอย่างไร	สิ่งเหล่านี้คงต้องเรียนเชิญให้ทุกท่าน
ได้ลองขยับ	อัพเกรดเครื่องเสียงกันดู	 ผิดหวัง	 สมหวังมาจากที่ไหนไม่ส�าคัญ						
ปิยะนัสอยากให้คุณได้มีความสุข	กับคุณภาพเสียงที่ดี	 และเปลี่ยนรายละเอียด
ได้มากขึ้นเรื่อยๆ	 จริง	 ดังเช่นที่คุณซี	 อธิพงษ์กล่าวกับเราไว้อย่างน่าคิดว่า												
ชุดซิสเต็มที่ดี	 ที่สมบูรณ์	 ได้ผู ้จัดซิสเต็มที่ดี	 และเข้าใจความสัมพันธ์ของชุด						
เคร่ืองเสียงน้ัน	ท�าให้ได้คุณภาพท่ีดีจริงๆ	และฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินจากเพลงเดิมๆ									
ได้อย่างน่าพิศวงเลยทีเดียว
	 หากท่านรักเครื่องเสียง	และโฮมเธียเตอร์	รักคุณภาพเต็มเปี่ยมจากเครื่อง
เสียงชุดนั้น	หรือสนใจยกระดับเครื่องเสียงของคุณให้ได้เต็มศักยภาพ	พบกับทีม
ปิยะนัสได้ในทุกสาขา	 เราพร้อมบริการด้วยหัวใจเสมอส�าหรับท่าน	หรือ	 โทร. 
0-2746 4511-13, 0-2746 4302-4	มายืนยันถึงความพร้อมร่วมทางสาย								
ไฮเอนด์	ออดิโอไฟล์ด้วยกันครับ
	 ขอให้ท่านผู้อ่าน	มีความสุขกับการฟังเพลงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่สั้น	หรือ
ยาวนานแค่ไหน	ความสุขก็เป็นของทุกท่านอยู่เสมอ	 มิใช่ของใครอ่ืนเหมือนดัง
ชุดซิสเต็มที่ฟังเพียงสัปดาห์ละสองวันของคุณ	คุณอธิพงษ์	มานะวิจิตรวนิช	(ซี)	
ไม่ทุกวันเวลา	แต่คุ้มค่าทุกครั้งที่เปิดฟัง

The	System	
•	 Power	Amp	: Accustic Arts AMP III

•		 Pre	Amp	: Accustic Arts Tube Pre Amp II

•		 CD	Transport	: Accustic Arts Drive II

•		 D/A	Converter	: Accustic Arts Tube Dac II

•		 Pre	Processor	: Bryston SP-3

•		 Power	amp	3	channel	: Bryston 6B-SST2

•		 Speaker	: Focal Maestro Utopia III (Imperial Red)

•		 Speaker	: Focal Diablo Utopia III (Imperial Red)

•		 Speaker	: Focal Viva Center Utopia III (Imperial Red)

•		 Subwoofer	: Paradigm Signature SUB-1

•		 Stabilizer	: Magnet IRG-2000 JPS Limited Edition

•		 Speaker	Cable	: JPS Labs Aluminata Speaker Cable 8 FT

•		 Speaker	Cable	for	Focal	Viva	Center	Utopia	III	

	 (Imperial	Red)	:	JPS Labs Aluminata Speaker Cable 5 FT

•		 Surround	Speaker	Cable	: JPS Superconductor-Q (15M) 

•		 Analog	Interconnect	: JPS Labs Aluminata XLR (1.0M)

•		 Analog	Interconnect	: JPS Labs Aluminata XLR (1.5M)

•		 Coaxial	Cable	: JPS Labs Aluminata Digital (1.0M)

•		 Subwoofer	Cable	: Audioquest Colorado Sub (3.0M)

•		 AC	Power	cord	for	Accustic	Arts	AMP	III	: 

 Audioquest NRG-Wild (1.8M) = 2 Sets

•		 AC	Power	cord	for	Accustic	Arts	Tube	Pre	Amp	II	: 

 Audioquest Wel Signature AC (1.8M)

•		 AC	Power	cord	for	Accustic	Arts	Tube	Dac	II	: 

 Audioquest NRG-1000 (1.8M)

•		 AC	Power	cord	for	Accustic	Arts	Drive	II	: 

 JPS Labs Kaptavator 

•		 AC	Power	cord	for	Bryston	6B-SST2	: 

 Audioquest NRG-1000 (1.8M)

•		 AC	Power	cord	for	Bryston	SP-3	: Audioquest NRG-100 (1.8M)

•		 AC	Power	cord	for	Magnet	IRG-2000	JPS	Limited	Edition	:		

	 Audioquest NRG-100 (1.8M)

•		 Hifi	Rack	: Lovan Legacy Star Set

The System
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 ย้ิมที่ตอบรับทีมของเราเมื่อถึงบ้านแถวซอยอินทามระ							
บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเอกบุรุษที่อารมณ์ดี	เป็นกันเอง	และจริงใจ
เป็นอย่างยิ่ง	ไม่มีคราบ	หรือเค้าของนักบริหารการค้าที่พลิกผันเล่น
กับเงินหมื่นๆ	ล้าน	วนแต่ละวัน	อยู่บนก�าไรและขาดทุนเพียงชั่วเสี้ยว
วินาทีที่ตัดสินใจลงไป	แน่นอน	ความเครียดของงานมักจะเป็นเจ้า
เรือนใจ	แต่ท�าไมชายผู้นี้ถึงสลัดมันออกได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงบ้าน
	 น่ันก็เพราะครอบครัวที่อบอุ่น	และ......เสียงดนตรีที่บรรเลง
อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในห้องฟังเพลงนี้เอง
	 รอยย้ิมกว้างขวางเปดใจตอบรับในทันทีที่เราเดินเข้าไปใน
ห้องฟังขนาด	30	ตารางเมตร	บทสนทนาเป็นฉากๆ	พร่างพรูอออก
มาอย่างไม่ปดบังซ่อนเร้น	สามารถเรียงล�าดับเหตุการณ์ในชีวิตได้
แม่นย�า	 เสียงหัวเราะใสๆ	 เคล้าคลอไปกับบรรยากาศที่แสนอบอุ่น	
เมื่อเจ้าบ้านได้ยกขนม	ผลไม้	น�้าท่าออกมาต้อนรับขับสู้	หลายคนก็
สนองตอบอย่างดี	เพราะภรรยาของท่านเรียงร้อยของว่างแต่ละจาน
อย่างเป็นระเบียบน่ารับประทาน
	 ล�าโพง	Isophon	RC-7	เพิ่งจะเดินทางมาถึงห้องฟังแห่งนี้
ได้ไม่นานนัก	คุณหน่อย	คนขายและให้บริการเซ็ตอัพ	ยังลงมือเซ็ต
แบบไม่วางมือ	ก่อนที่เราจะบอกว่าฟังกันไปก่อนแค่นี้เถอะ	เพราะ
ล�าโพง	Isophon	ไม่เกี่ยงห้องฟังนักเท่าไร	หลับหูหลับตาวางเสียง
ก็ยังเหนือชาวบ้านเขาอยู่แล้ว	มือเซ็ตอัพจึงพยักหน้าหงึกหงัก	ก่อน
ท่ีจะรามือไปชั่วคราว	และกะว่าจะเซ็ตกันอีกทีหลังจากคณะของเรา
เดินทางกลับแล้ว
	 ใช่เลย	ห้องที่ออกจะเต็มไปด้วยดิฟฟวเซอร์	 แผงซับเสียง
ต่างๆ	นั้น	ก็จัดไว้อย่างพอใช้ได้	เพียงแต่หากได้ขยับอีกสักหน่อยก็
จะสมบูรณ์มากขึ้น	ไม่ต้องไปลงมือลงไม้ท�าห้องขึ้นมาใหม่แต่อย่างใด	
คุณสรากร	สกุลธรรม	นักบริหารธุรกิจการค้าชั้นสูง	รูปร่างผอมบาง
ได้สัดส่วน	ยิ้มกว้างเปดทางให้เราได้ซักไซ้ไร่เรียงถึงอดีต	ผสมผสาน
เสียงหัวร่อเฮฮาตลอดเวลา	 อดีตที่แสนหวานของคนทุกคนมักมี					
เรื่องราวฝังใจเสมอ

คุณสรากร	สกุลธรรม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

บริษัท	ปตท.	จํากัด	มหาชน

อารมณ์ดี	เพราะ	อาร์ซี	เซเว่น

เมื่อมิวสิกเลิฟเวอร์	ผสมผสาน

สู่ออดิโอไฟล์	-	ไฮเอนด์



	 จากวัยละอ่อน	 สู ่วันเวลาของการเป็นนักศึกษาที่คร�่าเคร่งกับการ										
เล่าเรียน	ต้องระหกระเหินเดินทางข้ามน�้าข้ามทะเลไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกา		
แล้วย้อนกลับมาประจ�าการที่สิงคโปร์ในฐานะพนักงานของบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	
ในแต่ละช่วงที่เปลี่ยนผ่าน	คุณสรากรฯ	อดที่จะแปลกใจตัวเองไม่ได้ที่	 ชีวิตได้
ผูกพันกับเคร่ืองเสียงมาตลอด
	 ถึงแม้จะออกตัวกับเราว่าไม่ใช่ออดิโอไฟล์ที่ฟังเก่ง	 เป็นแค่นักฟังพื้นๆ
ทั่วไปเท่านั้น	ต้องใช้เวลานานพอดูกับการท่ีจะบอกว่า	ความเปลี่ยนแปลงของ
เสียง	 เมื่อเสริมอุปกรณ์หรือเปลี่ยนเครื่องชิ้นใดชิ้นหนึ่งมันต่างกันอย่างไร											
คุ้มไหม?	ซึ่งเราเองก็ยังไม่ปักใจเชื่อนักว่า	 คุณสรากรฯ	จะเป็นนักเล่นธรรมดา	
เพียงแค่การถ่อมตัวตามวิสัยของผู้ใหญ่ผู้สุขุมมากกว่า
	 ดูแค่เพียงการตัดสินใจเปลี่ยนจากล�าโพงคู่ดัง	 ตู ้สูงท่วมบ้าน	มาเป็น	
Isophon	RC-7	ล�าโพงตั้งพื้นขนาดย่อมๆ	(ที่มีพิษสงเหลือเชื่อ)	ก็หมายความว่า
ความคิดนั้นตกผลึกได้อย่างรวดเร็ว	นี่แหละ	ที่เราขอบอกว่ามีความมั่นใจและ
ประสบการณ์แบบออดิโอไฟล์แท้ๆ	ละครับ	สิ่งที่ต่างออกไปก็คือไม่คลั่งไคล้ใน
เรื่องของแบรนด์	เนื่องจาก	คุณสรากรฯ	ไม่ได้คุ้นเคยกับไอโซโฟนสักกี่มากน้อย	
	 แต่เสียงเพรียกของมันดึงดูดใจจนยากที่จะปฏิเสธได้จริงๆ	 เป็นความ
งดงามอย่างท่ีอธิบายด้วยค�าพูดมิได้	นอกจากการฟังเท่านั้น
	 จากสภาพรอบด้าน	ภายในห้องเราได้เห็นหนังสือเกี่ยวกับเครื่องเสียง
ต่างประเทศ	และหนังสือเกี่ยวกับรถยนต์	สิ่งที่ทุกคนที่เป็นชายชาตรีให้ความ
สนใจมีอยู่ทั่วบริเวณ	แสดงว่าเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา	ไม่แปลกใจ	
หรอกว่าได้ข้อมูลที่แน่นแต่ละเรื่อง	ย่อมตัดสินใจได้อย่างฉับไว	 ไม่จ�าเป็นต้อง	
พะว้าพะวง	อย่างไรก็ตาม	ก็ยังมีเพ่ือนๆ	ที่รักเครื่องเสียงหลายคนมาช่วยแชร์
ความคิดเห็นกัน	 กลายเป็นกวนเคร่ืองเสียงท่ีเฮฮาปาร์ตี้กันได้บ่อยๆ	นั่นคือ							
“ตัวชวย”	ที่ดีที่สุด
 “ผมอานหนังสือจําพวก ดิแอบโซลุทซาวนด สเตอริโอไฟลมาตั้งแต         
ยุคโนน เปนเลมขนาดพ็อคเก็ตบุค”	หนังสือเหล่านี้ได้สร้างแรงบันดาลใจท�าให้
กล้าตัดสินใจซื้อเคร่ืองเสียงที่ดีและแพงขึ้นตามล�าดับ	การเล่นการฟังเครื่องเสียง
นั้นมีมาอย่างยาวนานทีเดียว	“ฟังเล่นๆฟังมานานมากแล้ว	ตั้งแต่เด็กๆ	อายุ	10	
กว่าขวบ	แต่มาฟังเครืองเสียงแบบจริงๆ	ฟังจริงๆ	แค่ตอน	4-5	เดือนที่แล้วนี้เอง”

	 คุณ	คุณสรากรฯ	ชอบออกตัวเสมอว่าฟังไม่เก่ง	(แต่เราไม่ค่อยเชื่อนะว่าจะเป็น
อย่างนั้น)	เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กประทับใจกับเครื่องเสียงที่มีไฟแสงสีสวย	เพราะมันน่าดู
น่าชม	“สมัยก่อนตอนเด็กๆ	จะมีปรับทุ้มปรับแหลม	ไพโอเนีย	เป็นไฟ	สวย	มีทุ้มมีแหลม	
ตอนนั้นมี	ซันซุย	G	9000	ผมซื้อตอนผมเรียนอยู่ต่างประเทศ	มันมีให้ปรับครบเลย	เสียง
ทุ้มเสียงกลางเสียงแหลม	ผมปรับหมดเลย	โห!	ปุมมันเยอะจริงๆ		ซื้อเพราะปุมมันเยอะ	
ชอบมาก	และน�้าหนักเครื่องหนักอึ้ง	เท่ห์มากตอนนั้น”
	 อันที่จริงพื้นฐานหลักในการเล่นเครื่องเสียงแรกสุด	น่าจะมาจากการชอบฟัง	
และชอบร้องเพลง		เพื่อนเขาถนัดเล่นกีต้าร์	ตัวคุณสรากรฯ		ก็ขับร้องเพลงคลอกันไป	
ซึ่งเรื่องการร้องเพลงนี้ถนัดถนี่และมีความสุขกับการร้องเล่นสนุกมาจนถึงปัจจุบัน							
เรียกว่าร้องได้ทุกแนวจากลูกทุ่งยันเพลงสากลที่ดังๆ	ทั้งหลาย	ส่วนในอดีตนั้น	พอสนใจ					
เครื่องเสียงก็ขอเงินพ่อไปหาซื้อที่ตัวเองชอบมาเล่นดู	ซึ่งยังพอจ�าได้ว่าฟังไม่รู้หรอกว่า
มันดี	หรือไม่ดีอย่างไร	แต่ก็ใจมันชอบ
	 “คือผมไม่รู้ว่ามันกี่ร้อยวัตต์	ตอนนั้น	ฟังก็ฟังไม่เป็น	แต่ซ้ือมาเออรู้ว่ามันมีเสียง
ทุ้มเสียงแหลม	แต่ซ้ือมาก็เพราะชอบเพลง	ชอบร้องเพลง	จ�าได้ว่าเราชอบร้องเพลงตั้งแต่
อายุ	10	กว่าขวบ	ขอเงินพ่อไปซื้อชุดเครื่องเสียง	ตอนนั้นผมซื้อออนเกียว	ที่มี	เทิร์นเทเบ้ิล	
ล�าโพงสองตัว	มีเอเอ็มเอฟเอ็มในราคา	1700	บาท	 น่ันมันตั้งแต่สมัย	40	กว่าปที่แล้ว	
ฟังไม่รู้เรื่อง	ต่อมาก็ขอเงินพ่อเรื่อยๆ	แล้วก็มาไพโอเนีย	แล้วก็มีล�าโพงฟชเชอร์”		
	 ประสบการณ์ในอดีต	ช่วงที่สนใจบันทึกเสียงลงคาสเส็ตเทป	ก็เป็นอีกช่วงเวลา
หน่ึงของการส่ังสมประสบการณ์	โดยไม่สนใจเรื่องความผิดหรือถูกของวิธีการ	รู้แต่ว่าถ้า
ฟังแล้วชอบก็คือจบ	“คือใหม่ๆ	เราก็ฟังแค่มิวสิคเลิฟเวอร์	ความไพเราะอย่างเดียว	เวลา
ผมฟังเพลงผมมีความสุขตอนไหนรู้ไหม	คือผมจะอัดเทปคาสเซ็ต	แต่อาศัยใช้เทปที่ดี
หน่อยแล้วก็อัดเอง	อัดจากแผ่นซีดี		อัดลงไป	5	ม้วน	10	ม้วน	เลือกเพลง	แล้วในรถผม
เสียบเข้าไป	แต่ผมจะอัดแบบดอลบี้	แต่ในรถผมมันจะไม่เปดดอลบี้	เสียง	hiss	จากเนื้อ
เทปจะแทรกเข้าไปนิดนึง	แล้วฟังไปขับไปร้องไป	ก็แล้วแต่เรา	 โดยไม่นึกถึงเบสนึกถึง
อะไร	 ไม่นึกถึงเสียงแหลม	 เออสนุก	มีความสุข	แต่พอมาถึงขั้น	นี้	 เฮ้ย!	มันอะไรกัน									
มันไม่ได้เรื่องเลย”	
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	 การได้อ่านหนังสือเครื่องเสียง	 เท่ากับสร้างจินตนาการให้ไปได้ไกล	
แล้วก็มาคบหากับเพื่อนที่ดูเหมือนจะชอบเครื่องเสียงเหมือนกันเขาก็ชวน								
ไปฟัง	แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ก็เริ่มรู้ว่าลักษณะรูปวงดนตรีจากเคร่ืองเสียง
นั้นเป็นอย่างไร	อิมเมจ	จุดต�าแหน่งดนตรีคือเป็นในแบบเดียวกับการดูดนตรี									
แสดงจริงๆ	เมืื่อได้ฟังเครื่องเสียงหลายๆ	ชุดเข้าแล้วก็ยิ่งเข้าใจถึงไดเมนชั่น	มี
ซ้ายขวา	 มีฮาร์โมนิกเสียงแบบธรรมชาติ	 แม้ว่าในตอนเริ่มต้นเป็นแค่	มิวสิก	
เลิฟเวอร์	แต่ในที่สุดก็ยกระดับ	อันเนื่องมาจากหูเป็นเหต	ุสู่ความเป็นออดิโอไฟล	์
กับชุดเครื่องเสียงไฮเอนด์
	 ส�าหรับประสบการณ์	ฟังการแสดงดนตรีสดๆ	 คุณสรากร	อาจจะ						
ไม่ค่อยไปดูคอนเสิร์ตบ่อยนัก	 แต่ก็มีประสบการณ์พอสมควร	 อย่างเช่น
คอนเสิร์ต	เสียงดังๆ	แบบนักร้องป๊อปสมัยใหม่	อาจจะไม่ไหว	แต่เป็นวงออเคสร้า 
ในคอนเสิร์ตฮอลล์น้ีถือว่าให้ประสบการณ์ที่ดีมาก	“ผมเคยไปฟังเพลงคลาสสิค	
ออเคสตร้าที่ต่างประเทศ	 ก็ลองฟังเออของจริงมันเป็นอย่างนี้เอง	อ๋อ	ท�าไม
เพลงคลาสสิคมันลึกท�าไมมันลึกเหลือเกิน	แล้วคนเล่นมันเกือบร้อยคนไล่เรียง
กันลงไป	อันนั้นมันของจริงแล้ววงมันใหญ่มาก”	
	 การมีเพื่อน	 จัดเข้ากันเป็นกลุ ่ม	 ช่วยเสริมประสบการณ์ได้มาก											
คุณสรากร	มีความเชื่อว่า	ในทุกวันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าหลายๆ	คน	
ยังฟังไม่เป็น	คือมากว่า	ครึ่งต่อครึ่ง	ดังนั้นถ้าคนไหนที่ไม่มีพรสวรรค์ต้องหา
กลุ่ม	หาคนแนะน�าแลกเปล่ียนกันฟัง	ก็จะเริ่มรู้วิถีทางของการฟังว่าควรจะไป
ทางไหน	อย่างไร		“ซึ่งผมจะได้จากตรงนี้เยอะ	จากการเข้ากลุ่ม	เห็นจากการ
ไปฟังว่าเขาเซ็ตเครื่องเสียงยังไง	เขาจัดห้องยังไง	ก็ได้ประโยชน์จากประสบการณ์	
มาเรื่อยๆ	วันน้ีถามว่าฟังเป็นไหม	ฟังพอได้	แต่ไม่ไช่ว่าเปลี่ยนสายปุ๊ปรู้ทันที
เลย	คือไม่ใช่	แต่หากคุณให้เวลาผม	ผมฟังไปเรื่อยๆ	กับเพลงของผม	พอชินหูปั๊ป 
แล้วสับเปลี่ยนก็จะบอกได้”	
	 การมีเพื่อนฝูงมารวมกลุ่ม	แชร์ไอเดีย	แลกกันฟังก็ถือว่ามีประโยชน์
มาก	วนเวียนกันไปห้องนั้นทีห้องนี้ที	เรียนรู้สิ่งที่ดีๆ	ได้มาก	“เขาก็จะชวนไป
หลายคนฟังเป็น	เล่นเก่งครับเขาจะฟังออก	ไปบางทีเขาชวนกินข้าวไปฟังเป็น	
กลุ่ม	แต่บางคร้ังผมก็ไม่ไปเพราะผมไม่ค่อยว่างนักเท่าไร”	การรวมกลุ่มกัน	
อาจจะเป็นแนวทางตัวอย่างให้กับคนหัดเล่นเครื่องเสียงใหม่ๆ	ที่หาโอกาสมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็จะเพิ่มพูนความรู ้ได้มาก	อย่างกลุ่มของคุณ										
สรากรมีประมาณ	10	คน	ที่เจอกันเสมอๆ	 โดยแต่ละคนก็มีชุดเครื่องเสียงที่
ต่างกันออกไป

	 ซึ่งผมจะได้จากตรงนี้เยอะ	จากการเข้ากลุ่ม	 เห็นจากการไปฟัง

ว่าเขาเซ็ตเครื่องเสียงยังไง	 เขาจัดห้องยังไง	 ก็ได ้ประโยชน์จาก

ประสบการณ์	มาเรื่อยๆ



	 “ชุดซิสเต็มไม่คล้ายต่างคนต่างจิตต่างใจ	บางคนก็ชอบอันโน่น	บางคนก็ชอบแบบนี้	
แต่มีสิทธิ์ที่พาเฮไหนเฮนั้น	สมมุติฟังห้องไหนแล้วมันดีมันก็มีสิทธิ์ที่จะน�ามาเป็นตัวอย่างได้	ก็
แล้วแต่	มันได้แลกทัศนคติ	เราได้ไปฟังห้องเขา	เขาได้มาฟังห้องเรา	สมมุติไปฟังห้องหนึ่งเขา
ร้องเฮ้ย!	เสียงมันไม่ได้เรื่อง	เสียงมันด้านๆ	มันยังไง		เราก็เรียนรู้ไป	หรือพอเราไปฟังห้องที่
ดีโห!	อิมเมจมันชัดมากเลยนะ	มันนิ่ง	ไอ้ค�าว่านิ่งมันเป็นอย่างนี้นี่เอง	เออเข้าใจ	ผมใช้ค�าพูด
ไม่เป็นแต่ผมใช้ค�าว่าเหมือนธรรมชาติ”	
	 การเล่นเครื่องเสียงไปเรื่อยๆ	 หูจะพัฒนาและแน่นอนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน									
ก่อนหน้าท่ีจะตัดสินใจมาสู่	Isophon	นั้นก็มีมาหลายชุดมาก	เรียกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็น
สิบชุด	ล�าโพงหลากหลายแทบไม่ต้องนับกันเลยทีเดียว	 เราอยากรู้มากๆ	ว่าท�าไม	ล�าโพงที่										
คุณสรากรฟังอยู่ก่อนหน้านี้	ก็ต้องเรียกว่าไม่เบาเลยละ	เพราะคู่ยักษ์แบบไฮเอนด์	ท�าไมชั่ว
แว่บเดียว	ถึงได้ตัดสินใจมาเป็น	 Isophon	RC-7	แนวเสียงหรือเพราะความเหนือชั้นของ								
ไอโซโฟน	น้ันอยู่ที่ตรงไหน	โดยเฉพาะคนที่บอกว่าเป็นมิวสิกเลิฟเวอร์น่าจะมีเหตุผลเป็นที่น่า
รับฟังอย่างยิ่ง	
	 	“คืออย่างงี้	ล�าโพงคู่นั้นก็คือเสียงใหญ่เสียงอุ่น	มันเป็นสไตล์ตอนนั้นที่ผมชอบ	แต่ก็
ยังขาดความใส	แล้วผมก็พยายามท�าให้เสียงมันสดข้ึนๆ	แต่มันไม่ได้	 แต่พอมาเจ้านี่ปั ๊บ										
มันจะเป็นอีกแนวหนึ่ง	คือมันฉีกตัวออกมาเลย	มันเหมือนกับว่าเราไปเจออะไรที่ใหม่	และ
มันก็ได้อย่างที่เราต้องการด้วย	คือวันนั้นที่ฟังเทียบกันนะครับ	อันนี้มันกว้างข้ึน	เวทีมันกว้าง	
แล้วก็เสียงกลางมันโปร่ง	คือผมไปฟังที่งานครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันดีแต่เปรียบเทียบไม่ได้เพราะ
มันคนละส่ิงแวดล้อม	จึงขอให้เขายกมาเทียบเคียงกันตรงนี้	ต้องเอามาไว้ตรงนี้	เพราะเราจะ
ได้เปรียบเทียบจากพื้นฐานเดียวกัน”

	 แต่	หลังจากเคร่งเครียดกับงานมาทั้งวัน	 เมื่อกลับมาถึงบ้าน	 เสียงจาก

ดนตรีที่เครื่องเสียงชุดโปรดบรรเลงให้ฟัง	ช่วยให้ผ่อนคลายจนเลือนลืมไปได้

อย่างรวดเร็ว	นั่นคือความคุ้มค่าที่แปรเป�นตัวเงินไม่ได้เลย

Spec	Systems

P i y a n a s  H i - E n d 

System of The Month

•	Accustic	Arts	Drive	2	MK	II	•	Accustic	Arts	Tube	Dac	II	HD	•	Viola	Spirito	Preamp	•	Audia	flight	Strumento	No.4	Power	amp

•	Isophon	Berlina	RC-7	•	สายสัญญาณ	Wel	Signature	Interconnect	XLR	•	สายลําโพง	JPS	Super	Aluminata	(ใช้สาย	Audioquest	Wildwood	

ระหว่างรอสาย	JPS)	•	สายไฟ	Accustic	Arts	เข้าหัว	Wattgate	•	ปลั๊กกรองไฟ	Accustic	Arts	Powerstrip	Active	8



	 เราก็สรุปกันได้อย่างลงตัว	คุณสรากร	ยอมรับว่า	“ขาดลอย”	ชื่นชอบตรง
ความสมจริงมันมีมากกว่า	ทุกอย่างมันเปดกว้างไร้การปดบัง		เสียงมีชีวิตชีวาสมจริง
มากกว่า	ฟังแล้วต้องบอกว่าติดหูเลย	ส�าหรับอาร์ซี	เซเว่น	(Isophon	RC	-7	)	เหมือน
กับนักเล่นไฮเอนด์อีกหลายคน	ที่ได้มีโอกาสฟังล�าโพง	Isophon	ที่	ปยะนัส	เรียกว่า	
ฟังแล้วรักมันขึ้นมาจับจิตจับใจ	กลับมาเล่นเอานอนไม่หลับถ้าไม่ได้ไปยกมาไว้ที่บ้าน	
ถึงขนาดนั้นเลยทีเดียว	
	 เรื่องเครื่องเสียงที่เราสนทนาพูดคุยก็มักจะปนเปไปกับมุขข�าๆ	ที่เล่าสู่กันฟัง	
คุณสรากรฯ	ชอบฟังเพลงหลากหลาย	และเพลงอะไรก็ได้ที่ฟังแล้วรู้สึกสบาย	แต่พอ
เซ็ตเสียงได้สมบูรณ์แล้วยิ่งดีเข้าไปใหญ่	ฟังได้อารมณ์ดนตรีไปทุกเพลง	 เพลงเทสต์
เคร่ืองอาจจะฟัง	เพื่อหาความรู้ว่า	ล�าโพงมันไปได้สักแค่ไหน	แต่ก็คงไม่ได้เอามาฟัง
ตลอด	จะฟังเพลงสไตล์สบายๆ	มากว่า	“บางครั้งก็คือเหมือนกันว่าห้องน้ี	ส�าหรับ	
Isophone	RC-9	ก็ยังได้	คือ	อาร์ซี	 -9	มันน่าจะดี	แต่คงท�าใจมากทีเดียว	 เพราะ
แฟนผมเขาอยากได้รถใหม่”	 (หัวเราะ)	ตอนนี้ทุกคนในห้องส่งเสียงลูกคอกันเฮฮา	
เพราะเรื่องของภรรยาย่อมส�าคัญไม่แพ้กัน
	 แต่ก็นั่นแหละ	 ส�าหรับ	 RC-7	ที่เราได้ฟังในห้องวันน้ัน	 ถือว่า	 สุดยอด													
เสียงดนตรีครบจนไม่รู้จะไปติติงอะไรได้อีกเลย
	 เมื่อพูดถึงล�าโพงไอโซโฟน	ที่คุณสรากรฯ	ประทับใจ	และเป็นไปได้ว่าสักวัน
อาจจะปรับข้ึนไปถึง	RC-9	 ก็เป็นไปได้	นั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับการได้ฟังล�าโพงดังกล่าว
เสียก่อนเป็นล�าดับแรก		
	 ต่อข้อถามของเราที่ว่า	ฟังเพลงอย่างมีความสุขในห้องนี้เพียงคนเดียวหรือ	
แล้วภรรยา	คนในครอบครัวมีโอกาสมาฟังด้วยหรือไม่	ซึ่งปรากฏว่าภรรยาจะไปฟัง
ชุดเล็ก	ตามถนัดและความชอบมากว่า	ส่วนชุดใหญ่นี่	 คุณสรากรฯ	ว่าไปคนเดียว						
บางครั้งการฟังก็จริงจัง	แต่บางครั้งฟังไปท�างานไปแสดงถึงว่า	ในบางครั้งการฟังแบบ
เพลินๆ	เป็นแบ็คกราวนด์มิวสิก	และท�างานไปด้วยเครื่องเสียงชั้นดีก็ช่วยย่อยสลาย
ความเคร่งเครีดได้ดีทีเดียว	โดยเฉพาะหลังเลิกงานมาแล้ว	จะขาดไม่ได้จริงๆ
	 ล�าโพง	RC-7	คู่นี้เป็นสีด�าขลับ	งดงามมากทีเดียว	แค่หลักวิศวกรรมก็นับว่า
เกินพอ	การตัดสินใจเลือกสีใดสีหนึ่งก็ขึ้นอยู ่กับอารมณ์และสไตล์ของแต่ละคน	
ส�าหรับคุณสรากรฯ	แรกสุดสั่งไว้อีกสีหนึ่งแต่พอมาเห็นสีด�าก็ชอบใจขึ้นมา	“ที่ผมสั่ง
ไว้มันสีขาว	 เพราะว่าสีขาวมันน่าจะไม่เป็นรอยแต่ว่าพอมองสีด�าดูมันเงามากกว่า”	
ดังนั้นคู่สีด�าจึงเด่นเป็นสง่าภายในห้องนี้อย่างน่าประทับใจ
	 การตัดสินใจเลือกซื้อล�าโพงราคาสูงมากๆ	สักคู่หนึ่ง	บางคนอาจจะมองว่า
มันเกินพอดีไปไหม?	แต่เหตุและผลกลับไปอยู่ที่ความสุขและความสุดยอดของล�าโพง
นั้นๆ	ที่จะมอบให้เราได้ในระยะเวลาอันยาวนานย่อมส�าคัญกว่า	คุณสรากรมีมุมมอง
ที่น่าสนใจไม่น้อย	
	 “ราคาสูงใช่ไหม	ใช่....เรารับได้แค่ไหน	คือของพวกนี้ต้องยอมรับว่าในสายตา
คนท่ัวไป	ถือว่ามันเป็นของฟุมเฟอยโดยชัดเจน	แต่ไม่ใช่ของที่เป็นแมสโปรดักส์		ผลิต
ออกมาไม่กี่ตัว	คนท่ีเล่นพวกนี้คือ	ต้องมีเงิน	ต้องชอบ	ต้องใจกล้าที่จะจ่าย	ถามว่า
แพงไปไหม		...	มันพูดยากนะครับ	เพราะของบางอย่างมันอยู่ที่ความพอใจ	มันคือ

เซ็กเมนต์ของตลาด	ความสุขมันวัดไม่ได้ไง	ถ้าพูดถึงเศรษฐศาสตร์มันอาจจะดูเหมือน
ว่าแพงนะ	แต่ถ้าพูดถึงความพอใจก็อีกเรื่องหน่ึงมันแล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรมาวัดมัน”
	 อีกประการหน่ึง	ซ้ือเครื่องเสียง	ซ้ือที่ความสุขจากการได้ยิน	เสียงที่ดี	ไพเราะ	
ไม่ใช่ซื้อเพราะยี่ห้อ	หรือแบรนด์	การไม่ยึดติดแบรนด์ก็จะได้สิ่งที่ดี	ตามที่ใจต้องการ	
เพราะแบรนด์ดังไม่ได้เสียงดีเสมอไป	การตลาดก็มีส่วนอยู่มาก	“ตัวผมไม่ได้ยึดครับ	
ยี่ห้อมันเป็นแฟกเตอร์หนึ่งเท่านั้นเอง	ความดีของยี่ห้อดังๆ	คือว่าเวลาที่เราขายมัน
ขายได้	 มันเป็นแฟกเตอร์ของการตลาดข้อดีคือขายง่าย”	ส่วนเสียงจะคุ้มกับการที่
เราจะฟังอย่างมีความสุขและพอใจหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดีๆ
	 มีสิ่งหนึ่งที่คุณสรากร	แนะน�านักเล่นเครื่องเสียงที่เพ่ิงก้าวเข้ามาในวงการว่า	
การฟังเพลงเล่นเครื่องเสียงก็เพื่อความสุข	อย่ามุ่งไปยังการจับผิดอย่างเดียว	มันจะ
มีแต่ความทุกข์	เสียเงินแล้วยังทุกข์หนัก	จะท�าไปเพื่ออะไร	
	 “เราอย่าไปจับผิดมัน	อย่าไปจับผิดเครื่อง	ฟังก็ฟังเพื่อความสุข	บางครั้ง								
รู้ไหม	ในอดีตที่เราฟังเทปคาสเส็ตในรถยนต์อย่างนั้นนะ	เพื่อความสุขโดยตรง	ถึงจะ
มีเสียงรบกวนเยอะแยะ	 เสียงลม	 เสียงแตร	แต่เรามีความสุขกับมันนะ	 เพลงที่เรา	
อัดไปมันคือเพลงที่เราชอบ	20	 เพลง	ติดกัน	 เราก็ฟังไปเออเสียงเบสมันจะเยอะ								
จะน้อยเราก็ฟังไป	ก็เรื่องของมันเราก็มีความสุข”	

	 เสียงหัวเราะเฮฮา	ตามมาจากน้ันอีกหลายชั่วโมง	 เพราะคุณ	 คุณสรากรฯ	
เป็นคนที่เปยมด้วยความสุข	ชักชวน	สนทนากับทีมงานของเราอย่างออกรสและ
หลากเรื่องราวในการท�างานที่หลายคนไม่มีวันได้รู้ว่า	ปตท.	นั้น	บริหารงานเพื่อคน		
ในชาติอย่างสุขุมรอบคอบเพียงใด	และถึงแม้จะยอมรับว่า	การงานที่ท�านั้นหนักหนา	
รับผิดชอบสูงมากในฐานะผู้บริหารองค์กรขนาดยักษ์ของประเทศ	
	 แต่	หลังจากเคร่งเครียดกับงานมาทั้งวัน	เม่ือกลับมาถึงบ้าน	เสียงจากดนตรี
ที่เครื่องเสียงชุดโปรดบรรเลงให้ฟัง	ช่วยให้ผ่อนคลายจนเลือนลืมไปได้อย่างรวดเร็ว	
นั่นคือความคุ้มค่าที่แปรเป็นตัวเงินไม่ได้เลย
	 การตัดสินใจมายัง	Isophon	RC-7	ของคุณสรากร	สกุลธรรมคือการตัดสินใจ	
ครั้งส�าคัญในชีวิตของนักฟังเพลงแบบมิวสิกเลิฟเวอร์ที่เป็นออดิโอไฟล์ขนานแท้	ท�าให้
โลกเครื่องเสียงและดนตรีของคุณ	สรากรฯยกระดับขึ้นมาอย่างสุดยอดชนิดที่ไม่เคย
ได้ฟังได้ยินมาก่อน	ความสุขจาก	RC-7	ท�าให้	“ละลายความเครงเครียด”	ของแต่ละ
วันมลายหายไปอย่างหมดสิ้น	จึงเป็นล�าโพงที่คุ้มค่า	อย่างชนิดไม่อาจสรรหาค�าใดมา
กล่าวทดแทนได้
	 ความสุขไม่ได้อยู ่ไกลตัวท่านนักเท่าไร	 ดังนั้น	 หากท่านรักเสียงดนตรี											
รักคุณภาพเต็มเปยมจากเครื่องเสียง	หรือสนใจยกระดับเครื่องเสียงของท่านให้ได้
เต็มศักยภาพ	 โปรดเรียกใช้เราได้เสมอ	พบกับทีมปยะนัสได้ในทุกสาขา	 เราพร้อม
บริการด้วยผลิตภัณฑ์ที่เด่นล�้าเลอค่าที่สุด	บริการที่ดีที่สุด	 เพื่อความสุขของท่าน						
อันเป็นงานส�าคัญของเรา		....เช่นนี้ตลอดไป
 
 โทรสอบถามรายละเอียด ปรึกษาหารือไดทุกเวลา ที่ โทร. 0-2746 4511-
13, 0-2746 4302-4 ขอให้ความสุขจากเสียงดนตรี	ส่งถึงกันได้ทุกที่โดยไม่มีขีดคั่น
อันใด



	 เราเดนิทางกนัมาหลายไมล์	รอบกรงุเทพมหานคร	ต่างจงัหวดั	
ไกลบ้าง	ใกล้บ้าง	ตามแต่ว่า	ซิสเต็มที่เปื้อนด้วยรอยยิ้มและความสุข	
นั้นอยู่ที่ไหน	คราวนี้อยู่ใกล้เรามาก	คือแถบสมุทรปราการนี่เอง	แต่
เราได้สัมผัสความอบอุ่นนับแต่แรกที่เจ้าของบ้านมาเปิดประตูให้	
จนถึงร่วมรับประทานอาหารฝีมืออาซ้อที่แสนโอชะ	 ไม่เพียงแต่
ครอบครัวนี้จะมีความสุขเปี่ยมล้น
	 แต่ยังเจือจานแบ่งปันมายังเราทุกคน	 รวมทั้งทีมปิยะนัส
อย่างทั่วถึงกัน
	 บ้านหลังงามที่สุดในย่านนี้หลังหนึ่ง	มีเนื้อที่ถึงไร่เศษ	และ
ปลูกบ้านชนิดเต็มพื้นที่	เพื่อแบ่งปันความอภิรมย์ในห้องแบบต่างๆ
ที่มีสไตล์แต่เรียบง่ายให้กับลูกๆ	ทั้งสี่คน	ภรรยา	และตัวเองอย่าง
ทั่วถึง	คุณทศพร	จิระนารักษ์	 เจ้าของบริษัทธุรกิจอิมพอร์ตสินค้า
จากเยอรมนีที่ท�างานด้านนี้มานาน	จนตกผลึกความคิดได้ไม่นาน	
มานี้เองว่า	 ความสุขที่นอกจากครอบครัวจะอบอวลไปด้วยความ	
รู้สึกดีๆ	เผื่อแผ่กันแล้ว	ยังมีบางสิ่งที่จะรัดรึง	ตรึงใจ	รวมทุกคนมา
อยู่ในห้องเดียวกันอย่างแฮปปี้ที่สุด
	 นั่นคือห้องนั่งเล่น	 และที่ส�าคัญ	ห้องนอนโอ่โถงที่ไม่ควร							
จะขาดไปคือ	 เครื่องเสียง	ซึ่งการเริ่มเล่นชุดดูหนังสนุกๆ	มาเรื่อย		
ไม่ได้ท�าให้เขารู้สึกว่ามันดีจริงๆ	สักที	 จนกระทั่งไปสะดุดกับการ
บรรยายสินค้าในงานเครื่องเสียงของทีมปิยะนัส	บัดดลนั้นก็รู้สึกได้
เลยว่า	เครือ่งเสยีงจรงิๆ	แล้วมนัควรจะขนาดไหน	ทีใ่ห้ความสขุเขาได้
	 และความสุขนั้นจะแบ่งปันกับทุกคนในครอบครัวได้ด้วย	
ท�าให้บ้านเป็นวิมานที่แท้จริง	ทุกวันนี้	ชีวิตแทบจะอยู่แต่ในบ้านกับ
ครอบครัว	และครอบครัวที่ว่านั้นรวมซิสเต็มเครื่องเสียงจากปิยะนัส
ด้วย	อันมี	Accoustic	Art	Octave	ล�าโพง	Focal	และอื่นๆ	ที่จัด
เป็นชุดดูหนังในห้องนอน	 เอกเขนกไป	 ดูไปฟังไป	 หยอกล้อ
สนุกสนานกับลูกสาว	ภรรยา	และแบ่งปันหนัง	เพลงให้กันและกัน
อย่างเพลิดเพลิน

ซิง ฝู เตอ เจียถิง
(幸福的家庭)
ความอบอุ่นในบ้านแสนรัก
คุณทศพร จิระนารักษ์

P i y a n a s  H i - E n d 

System of The Month



“	 เดี๋ยวนี้การอยู่กับบ้าน	ท�าให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้น	ทุกคน					

มาฟังเครื่องเสียงของครอบครัว	 มาท�ากิจกรรมร่วมกัน	ผิดกับ										

เมื่อก่อนที่กว่าจะกลับบ้านดึกดื่น	เสียเวลาไปกับความเป็นหนุ่มที่ต้อง

เอนเตอร์เทนสิ่งที่ไม่มีสาระนัก”



	 เราได้มีโอกาสสนทนากับผู้ชายคนนี้อย่างกันเอง	และเปิดเผยในทุกเรื่อง	
เขาบอกเราว่า	ประตูด่านแรก	นอกจากการศึกษาหาความรู้เรื่องเครื่องเสียงคือ	
ร้านและทีมงานที่เก่งจริงๆ	อย่างของปิยะนัสนี่แหละที่เขาถือว่าต้องมาก่อนอย่างอื่น 
ยอมรับว่า	ไม่เคยเจอทีมงานไหนโดดเด่น	และดีไปกว่านี้อีกแล้ว	เขาถึงไว้วางใจ
เสมือนเป็นเพื่อนหรือญาติ	ไปมาหาสู่ได้ทุกเมื่อ
	 “คือเราเชื่อถือปิยะนัสอ่ะ	 ว่ายังไงตอนนี้เขาก็เป็นคอนเซปต์ของเขาด	ี
เขาจัดการดี	ผมว่าปิยะนัส	ถ้าเขาเอาของไม่ดีมาขาย	เขาพังตั้งแต่วันแรกแล้วละ	
ไม่ต้องไปพูดถึงหรอก	สมมุติอย่างผมซื้อ	Focal	มันพังตั้งแต่วันแรกแล้วถ้ามัน
ไม่ดีจริง	มันจะจบลงที่ผม	เพราะมันจะปากต่อปาก”
	 เขาเปรียบเทียบว่าในงานเครื่องเสียงยังมีหลายร้านมากที่ท�าตัวเหมือน
เป็นนักขายชั้นเทพ	ไม่ต้อนรับคนแต่งตัวพื้นๆ	อย่างเขา	“อย่างผมเข้าไปไฮเอนด์	
บูธหนึ่ง	บริการสู้ปิยะนัสไม่ได้	บางทีผมไป	ใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าแตะ	กางเกง
ยีนส์เก่าๆ	ขาดด้วย	เดินเข้าไป	ถามเท่าไหร่	เปิดให้ฟังหน่อยได้ไหม	เขาไม่สนใจ	
เรียกว่าแทบจะใช้สายตาไล่ออกมาเลย”
	 “ผิดกับปิยะนัส	ต้อนรับเรายังกับเป็นเพื่อน	เป็นญาติ	อันนี้แหละคือที่สุด
แล้วละ	มีของให้ฟังทุกอย่างเท่าที่ต้องการ	แล้วก็บางทีพอไปร้านอื่นของก็ไม่มี
ให้ฟัง”	แต่ที่ปิยะนัสมีครบ	ไม่ใช่แค่แค็ตตาล็อกมาโชว์	หรือไม่เปิดให้ฟัง

	 หลังจากนั้น	 ในฐานะคนที่เป็นนักบริหารรู้ซึ้งว่า	แนวทางหรือวิชั่นของ
ปิยะนัสตรงกับใจของเขา	 จึงไม่เหลือบแลรายอื่นๆ	 คุณทศพร	บอกว่านี่คือ												
“นิววิชั่น”	 มาถูกที่ถูกเวลา	บวกกับทีมปิยะนัสที่ดีพร้อมเพรียง	 ไม่เหมือน						
บางร้าน	นั่นวิชั่นเก่า	ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง	จึงไม่น่าเชื่อถือส�าหรับตัวของเขา
	 แต่ก็ให้ข้อคิดว่า	“ปัญหาของคนขายของระดับนี้	 คือเขาจะรักษาระดับ
คุณภาพของเขาไว้อย่างนี้ได้ดีแค่ไหน	 เพราะการขายของพรีเมี่ยมการรักษา
คุณภาพเป็นสิ่งส�าคัญ	ใช่ไหมฮ่ะ	อย่างล�าโพงมันมีหลายรสชาติ	มันแล้วแต่คน”
	 คุณทศพร	 เล่นเครื่องเสียงมาจากชุดพื้นๆ	และเห็นว่าราคามันก็ไม่แพง
หรือสูงเหมือนยุคปัจุบันที่มีของดีและราคาสูงให้ตัดสินใจเพียบ
	 “ตอนนั้นเล่นโปรแอคเครื่องละ	3	หมื่นกว่าบาทจ�าได้	 แล้วก็ไปเจอว่า							
ท�าโฮมเธียเตอร์ไปชุดหนึ่ง	มันสูงเป็นล้านๆ	บาท	ผมแปลกใจมาร์เก็ตติ้งเขานะ	
ผมเปิดดูเฟซบุ ๊กเขาทุกวันนะ	 โอโห!	 ท�าไมล�าโพงทุกวันนี้มันถึงแพงขนาดนี	้									
คนกล้าใช้เงินหากของดีมีให้เล่นจริงๆ”		อีกอย่างก็คงเป็นเพราะคนเรา	ไลฟ์สไตล์
เปลี่ยนด้วย	
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	 “เพราะเมื่อก่อนผมท�างาน	ท�างานเก็บเงินอย่างเดียว	แล้วก็วิธีคิดเมื่อ	
6-7	ปี	ที่แล้ว	ยังเป็นวิธีคิดแบบจีนอยู่	พอตอนหลังก็เริ่มเปลี่ยนวิธีคิด	ก็คือเริ่ม
เอาคนเก่งมานั่งบริหารเพราะผมคนเดียว	ลูกโตไม่ทัน	ผมก็ต้องอาศัยมืออาชีพ
มาช่วยบรหิารงาน	ส่วนตวัผมต้องใช้เงนิบ้าง	เพือ่แปรสภาพตวัเงนิให้เป็นความสขุ	
อย่างยั่งยืน”
	 ท�าไมความสุขน้ันจึงต้องเป็นเครื่องเสียง	ก็เพราะมันคือพื้นฐานของมนุษย์	
ดนตรีเป็นสิ่งที่หลายคนหลงลืม	 “ผมก็เริ่มมองเครื่องเสียง	 อย่างเครื่องเสียง								
ชุดหน่ึงมันให้เรา	20	ปี	ตอนที่ซ้ือหูเราก็ยังไม่ได้มาตรฐานแต่ว่าพอเราเริ่มฟัง	
อาจจะเป็นเพราะเริม่อายมุากข้ึนด้วยทีเ่ราเริม่อยูบ้่านมากขึน้	เรากช็�านาญมากขึน้	
เข้าใจมากขึ้น	และได้ความสุขจากการฟังมากขึ้น”
 เดี๋ยวนี้การอยู่กับบ้าน	ท�าให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้น	ทุกคนมาฟังเครื่องเสียง 
ของครอบครัว	มาท�ากิจกรรมร่วมกัน	 ผิดกับเมื่อก่อนที่กว่าจะกลับบ้านดึกดื่น	
เสียเวลาไปกับความเป็นหนุ่มที่ต้องเอนเตอร์เทนสิ่งที่ไม่มีสาระนัก	นั่นอาจจะ
เป็นเรื่องที่จ�าเป็นต้องท�า	 เพราะเริ่มกิจการต้องเทคแคร์ลูกค้า	“ก็มีบ้างที่เป็น
สังคม	แต่หลังๆ	เนี้ยพอจะเริ่ม	50	เริ่มมองอยู่	อยากให้บ้านมีความสุข	แล้วเรา
ก็เริ่มฟังด้วย	คือไม่เคยฟังเพลงแล้วได้อารมณ์ลึกอ่ะ	คือมันลึกขึ้น	น่าฟัง	และได้
รับความสุขจากมันมากขึ้น”
								คุณทศพร	มีหลักคิดในการเลือกซื้อความสุขจากเครื่องเสียงแทนอย่างอื่น	
ได้น่าสนใจมาก	บางอย่างมันต้องลงไปเล่นไปลอง	ต้องกล้าเปลี่ยน	ถ้าคิดว่ามัน
เติมความสุขให้ได้จริงๆ	ก่อนหน้าที่เล่นโฮมเธียเตอร์มาตลอด	เน้นดูหนัง	ซ่ึงก่อน
จะมาชุดปัจจุบัน	ก็จะเป็นล�าโพงยี่ห้ออื่นก่อนซื้อ	Moon	เป็นแพ็กเกจ	อินทิเกรต	
ที่ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากส�าหรับการเร่ิมต้น	 แต่หลังจากไปดูเรื่องสายสัญญาณ									
ที่ตัวเองไม่เคยเช่ือเรื่องน้ี	คิดว่ามันเรื่องเพ้อเจ้อ	“ชาญเค้าเริ่มเอาสายอะลูมินาต้ามา 
เราก็บอกว่าเราไม่เคยเห็นสาย	2	แสนอ่ะ	 เพ้อเจ้อไป	หรือเปล่า???	ก็ทดลอง
เสียบเข้าไป	ตอนแรกเราก็ยังมองไม่เห็นว่ามันดียังไงเลยนะนั่น	แต่ในที่สุดก็ต้อง
ยอมรับว่ามันดีจริง”
										“ผมมีวิธีคิดแบบนี้เรามีรายได้ที่มากกว่าตรงนี้เยอะ	ท�าไมเราไม่ใช้มันเล่า	
ผมก็พูดกับแฟนว่าเอาน่า	เงินแค่นี้เอง	ถ้าเราซื้อเราเดือดร้อนก็ว่าไปอย่าง	แต่ว่า
มันเป็นไลฟ์สไตล์มันเปล่ียน	ท�าไมอย่างคุณพี่ที่เขาอยู่บางสะพาน	 โห!	นั่นคือ						
ก็เค้าต้องคลั่งไคล้	และมีอะไรที่เราไม่เข้าใจอีกแยะนะ	ตอนแรกจะซื้อไอ้คาเยน	
7	ล้าน	ผมก็ซอยไป	2	อย่าง	เปลี่ยนไปซื้อแลนด์โรเวอร์ไป	4	ล้าน	แล้วเอางบอีก
ครึ่งมาซื้อเครื่องเสียง	 ผมได้	 2	 อย่าง	 เราอายุมากขึ้นไงครับ	กิเลสมันลดลง										
เราผ่านมาทุกอย่าง	เคยอยากได้บ้าน	อยากได้รถเบนซ์มันเริ่มลดลงเป็นสเต็ปๆ	
มันคืนสู่สามัญ	ตอนนี้เริ่มจะเน้นสุขภาพแล้วก็จัดสรรให้ลูกให้ครบ”

	 ในฐานะคนทันยุคทันสมัย	คุณทศพร	จะเข้าเน็ตเล่นเฟซบุ๊ก	ดูสินค้า
ใหม่ๆ	และอัพเดทตลอดเวลา	ท�าให้ความคิดเริ่มเปลี่ยนจากความสุขนอกบ้าน	
หวนกลบัมาในบ้าน	“ตอนนัน้ผมคิดจะซือ้รถ	7	ล้านกว่า	ในตอนไปดเูครือ่งเสียง	
ผมก็ไม่รู้คุยอะไรกับเขา	ตอนนั้นก็คิดว่า	2	ล้านมันแพงมาก	ตอนนั้นเป็น	B&W	
803	เป็นไดมอนด์ท้ังเซต	2	ล้าน	ฟังสักพักก็เริ่มบ้าล�าโพง	ผมก็เริ่มไปเสิร์ชดู
เว็บเมืองนอก	ล�าโพงแบบไหนดี	เขาบอกไอโซโฟน	โฟคอล	ที่ชอบ	Focal	ต้อง
ยอมรับว่าโฟคอล	เด่นเรื่องดีไซน์”
												เคร่ืองเสียงที่ตัดสินใจเลือก	ชอบแนวเยอรมัน	ก็เพราะเชื่อในดีไซน์
เช่ือในคณุภาพ	เพราะตวัเองอมิพอร์ตสนิค้าหลายอย่างจากเยอรมนั	ซ่ึงส่วนใหญ่	
เป็นเครื่องมืออุตสาหกรรม	หลากหลายสารพัด	จากยุโรป	ว่าที่จริงก็เลือก
สินค้าเหมือนกับปิยะนัส	แต่ของคุณทศพรจะเป็นของพรีเมี่ยม	ท�าให้รู้ว่าของ
ประเทศนีด้ีและมีความน่าเชื่อถือ	“ผมอิมพอรตของเขามาอยูแลวจากยุโรป
เยอะ ผมกจ็ะรูวาเยอรมนัดยัีงไง”	นัน้คือค�าจ�ากัดความสัน้ๆ	ทีบ่่งชีค้วามหมาย	
ได้เป็นอย่างดี
				เราอยากถามความเห็นคุณทศพร	ว่าท�าไมเดี๋ยวนี้คนกล้าเล่นเครื่องเสียง
ราคาสูงแบบไฮเอนด์มากขึ้น	เขามองว่ามันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป	
ท�างานหนัก	ได้เงินดี	และวันหนึ่งก็ย่อมต้องคิดได้	

System : 
• Power amp :	Accustic	Arts	AMP	III
• Stabilizer :	Magnet	IRG-2000	JPS	Limited
• CD Player :	Esoteric	K-03
• Front Speaker :	Focal	Maestro	Utopia	III
• Surround Speaker :	Focal	Diablo	Utopia	III
• Surround Speaker Stand :	Focal	Diablo	Stand	Utopia	III
• Center Speaker :	Focal	Viva	Utopia	III
• Subwoofer :	Paradigm	Signature	Sub-1	Black
• Pre amp :	Octave	HP-500SE
• Power amp for Hometheater :	Magnet	Medusa
• Pre Processor :	Onkyo	PR-SC5509
• Hifi  Rack :	Lovan	Legacy
• Hifi  Rack :	Audio	Magic	Hepta
• Speaker Cable :	JPS	Labs	Aluminata	Speaker	Cable
• Analog Interconnect :	JPS	Labs	Aluminata	RCA	1M
• Analog Interconnect :	JPS	Labs	Aluminata	XLR	1M
• AC Power Cord :	JPS	Labs	Kaptavator	(2Pcs)
• AC Power Cord :	Audioquest	NRG-1000	(2	Pcs)
• Subwoofer Cable :	Audioquest	Columbia	Sub	3M
• D/A Converter for Computer Audio :	Ayre	QB-9
• USB Cable :	Audioquest	USB-Diamond	(3.0M)



	 การได้จากสังคม	เขาก็บอกว่าเราก็คืนให้สังคมเหมือนกัน	เพราะไม่มีใคร
จะเอาอะไรไปได้ทั้งหมด	ต้องแบ่งปันกัน	 เพื่อทุกคนจะได้ไม่รู้สึกว่า	ถูกคนอื่น
เอาเปรียบ	สังคมทอดทิ้ง	การท�าบุญของเขาจะมาในรูปการบริจาคให้กับส่ิงของ
สาธารณะ	“ผมจะเป็นแนวชอบท�าบุญ	 คืออย่างล่าสุดผมก็ไปสร้างโรงเรียนมา	
คือมีเท่าไหร่ท�าเท่านั้น	การท�าบุญอย่าไปเคร่งเครียด	แล้วก็จะมีหน่วยงานกับ
เพื่อนๆ	ว่าเอาไหม	อย่างล่าสุดก็มีคุยว่าจะไปซื้อเตียงพยาบาล	รถเข็นคันละหมื่น
กว่าบาท	ก็จะเอาไปบริจาคตามโรงพยาบาล”	นั่นละอีกหนึ่งความสุขของเขา
	 ในช่วงท้ายๆ	ของการสนทนา	หลังจากเราได้ฟังเครื่องเสียงชุดใหญ	่									
ในห้องนอนของคุณทศพร	เรียนเชิญภรรยาและบุตรสาวมาถ่ายรูปร่วมกันแล้ว
ก็ได้มีโอกาสสนทนาต่อถืึงเรื่องที่ว่า	มีเพื่อนๆ	 เล่นเครื่องเสียงเหมือนเขาไหม	
และจะชักชวนหรือไม่	 ว่าความสุขแบบนี้หาได้ไม่ยากเลย	“ก็เริ่มแล้วนะ	วันนี้
ออกไปปิยะนัสก็เร่ิมได้ประโยชน์เพราะเพ่ือนเริ่มสนใจส่วนใหญ่ก็ฐานะดี	อย่าง
ผมก็บอกเฮ้ย!	ยูต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะ	บางคนมีพันล้านแต่ไม่มีเวลาท�าอย่าง
อื่นเลย		มันเกินไป	เราต้องตั้งสเกล	เพราะธุรกิจไม่มีวันพอ”	มาหาความสุขจาก
ดนตรีและเคร่ืองเสียงสิ	แล้วจะรู้ว่ามันสุขและดีขนาดไหน
	 เขาบอกเราไว้อย่างน่าสนใจมากว่า	อันที่จริงการฟังเพลงจากเคร่ืองเสียง	
อย่าไปหาเรื่องกับมันมากนัก	หาความสุขดีกว่า	ไม่ใช่ฟังแบบวิเคราะห์	อย่างนั้น
มันเกินไป	“ผมฟังในงานแล้วตามในเฟซบุ๊กเยอะมาก	แล้วก็ค่อยๆ	ดูล�าโพงเช็ค
สเป๊กเมืองนอกอ่านบทความเมืองนอก	 เพราะมาตรฐานในการฟังของเรามัน
ไม่ใช่มืออาชีพ	 โหไม่อยากมานั่งฟังจับผิดมัน	 แล้วบางทีงานมันก็ได้มาจาก									
ตรงนี้นะ	คือบางทีฟังเพลินๆ	มันปิ๊งไอเดีย	 ไม่ใช่ฟังจับผิด	 ไม่ใช่เลยละครับ							
หมดความสุขพอดีกัน”

	 ช่วงเวลาฟังเพลงจากชุดเครื่องเสียงจะมากขึ้นทุกวัน	 เขาเล่าให้เราฟัง
อย่างยิ้มแย้มแจ่มใสว่า	อันที่จริงการเอาเครื่องเสียงไว้ในห้องนอน	มันคือความสุข  
“ผมเอาไว้ห้องนอนเพราะผมติดห้องนอน	คือผมมีความคิดที่ว่าชีวิตหนึ่งอยาก
จะฟังเสียงดีๆ	ให้อิ่มเอิบเต็มที่	ฟังเพลงตลาดทั่วไปครับ	ไทย	สากล	คือแล้วแต่
อารมณ์แล้วแต่วันครับ	เราจะไม่ได้เป็นนักฟังอย่างเคร่งเครียด”
	 “ผมจะเป็นประมาณว่า	กลับมาถึง	มาอาบน�้า	 ถ้าวันนั้นอยากฟังผมก็	
เปิดเลยสัก	2-3	ชั่วโมง	จากนั้นลูกขึ้นมาแล้วลูกจะดูหนังก็ปิด	วันเสาร์-อาทิตย์								
ถ้าว่างก็ฟัง	บางวันก็ไพเราะๆ	ยิ่งตี	1	ตี	2	ยิ่งไพเราะ	มันสงัด	อีกอย่างหนึ่งเวลา
ผมไปฟังที่งานเขาเปิดเพลงที่ผมฟังไม่รู้เรื่องผมไม่ชอบ	พอเพลงไม่ชอบ	ต่อให้
มันจะประเสริฐยังไงมันก็ไม่ชอบ	 ไม่รู้เรื่องครับ	อันนี้ส�าคัญ	ต้องฟังที่บ้านของ
เราเองจึงจะชัวร์”

“

P i y a n a s  H i - E n d 

System of The Month

	 เพราะมาตรฐานในการฟังของเรามันไม่ใช่มืออาชีพ	 โหไม่อยากมานั่งฟัง

จับผิดมัน	แล้วบางทีงานมันก็ได้มาจากตรงนี้นะ	คือบางทีฟังเพลินๆ	มันปิ้งไอเดีย	

ไม่ใช่ฟังจับผิด	ไม่ใช่เลยละครับ	หมดความสุขพอดีกัน

“



เม่ือคุณธรรมนูญ กษีรกุล ยกระดับซิสเต็ม
	 เราเคยไปเยือนห้องของคุณธรรมนูญมาระยะหนึ่งแล้ว	
บัดน้ีเราอยากให้คุณได้เห็นการตัดสินใจยกระดับเปลี่ยนแปลง	
บัดนี้เราอยากให้คุณได้เห็นการตัดสินใจยกระดับซิสเต็มให	้					
เยี่ยมยอดยิ่งขึ้น	ด้วยล�าโพง	Isophon	RC-11	
	 นี่คือภาพล่าสุดแห่งความสุขไม่รู้จบของนักเล่นเครื่องเสียง											
ไฮเอนด์	จากปิยะนัส

	 	สิ่งที่คุณทศพรยังอยากได้	 แต่เสียดายท่ีท�าไม่ได้คือ	การได้ฟังจากชุดหรือห้องของนักเล่น												
ท่านอ่ืนๆ	บ้าง	 “คือผมไม่มีเวลาไปฟังห้องคนอื่นมากกว่า	 ถ้าผมได้ฟังห้องพี่ธรรมนูญ	ห้องพี่โจอี้										
ผมก็จะพัฒนาของผมใช่ไหม	คือผมไม่มีเวลาไปฟัง	อย่างเวลาอยากไปฟังห้องอื่น	เอาแผ่นไปฟังเพราะ
ถ้าเราฟังแผ่นคนอ่ืนที่เราไม่ชอบเราไม่เก็ต	อย่างพี่ธรรมนูญแกก็เติบโตจากค่อยๆ	 ไป	ตอนนี้ก็ชุด
เบ้อเริ่ม	ล�าโพง	Focal	คู่นี้ผมเพิ่งซื้อมาแค่	 8	 เดือน	ผมยังพูดกับชานเลยว่าถ้าซ้ือชุดใหม่จะไม่ซ้ือ								
ชุดนี้แน่	แต่ตอนนี้เพ่ิงฟังชุดนี้ไปแค่	8	เดือนขอฟังให้เต็มที่ก่อน	อย่างฟังช่วงแรกๆ	ก็ยังไม่ฟังมากนัก”
								คุณทศพร	ฟังเพลงจากซีดีเป็นหลัก	และก�าลังเริ่มฟัง	Hi-Res	เพื่อพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ	นี่คือ
นักเล่นเคร่ืองเสียงที่มีความสุขที่สุดคนหนึ่ง	 มีครอบครัวอบอุ่น	และท�าทุกอย่างก็เพื่อความส�าเร็จ								
ในชีวิต	แล้วกลับมาตอบแทนตัวเองและครอบครัวบ้าง	เหมือนดังค�าภาษิตจีนที่ว่า 虽然金钱可
买万物，但买不了一个温 แม้เงินทองจะซื้อได้สรรพส่ิง	แต่ซื้อครอบครัวที่อบอุ่นไม่ได้
      
	 อยากให้ครอบครัวมีความอบอุ่น	ความสุข	อยู่บ้าน	ฟังเพลงกันอย่างเพลิดเพลินแบบคุณทศพร
ลองแวะมาคุยกับเราสิครับ	ที่ทีมปิยะนัส	ทุกสาขา	หรือ	โทร. 0-2746 4511-13, 0-2746 4302-4 
คุณจะพบว่า	ความสุขอบอวลอยู่รอบตัวจากเครื่องเสียงที่มือโปรจัดให้คุณนี้เอง

Isophon 
RC-11
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