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ผู้จัดการฝ่ายการผลิตคลังสินค้าและโลจิสติกส์ 

บริษัท ออสสิริส จ�ากัด

VINYL  
IN 

MY LIFE
ผมรู้อยู่แล้วว่ามันมีเครื่องเล่นแผ่นเสียง แล้วผมรู้ว่าแผ่นไวนีลเป็นอนาล็อก 

คือจริงๆ ผมชอบอนาล็อกมาก เป็นคนอนาล็อกมาก่อนยุคดิจิตอล 

ก็เลยชอบเสียงของไวนีล ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นดี





	 ใกล้เหลือเกิน	แค่เอื้อมนี้เอง	จากร้านปิยะนัส	สาขาซอย	101/1	
ไม่กี่ร้อยเมตร	 เราได้รับการน�าทางจากทีมงาน	พาซอกแซกไปตามซอย
เล็กๆ	 เพียงไม่นาน	ก็มาถึงสถานที่สงบ	 เงียบสงัด	บนผืนดินที่มีบ้านปลูก
สร้างอยู่ร่วมกันถึงสี่หลัง	สรรพสิ่งรอบกายเหมือนหยุดนิ่ง	และมีความเขียว
ชอุ่มเป็นฉากหลัง	 เมื่อชายหนุ่มร่างสูงโปร่งเดินมาทักทายและเปิดประต	ู
รั้วบ้าน	เราสัมผัสซึ่งไมตรีและความเป็นกันเองได้ในทันที
	 ต ่อจากนั้นคือวินาทีที่ เราได ้รับความรู ้สึกที่แตกต่างไปจาก
บรรยากาศจอแจ	บนถนนหลวงซอย	101/1	อย่างสิ้นเชิง	 ในบ้านอบอุ่น
และสบายๆ	 เริ่มสนทนากันไปเรื่อยๆ	อย่างไม่เร่งร้อน	สรรพส�าเนียงที	่				
เอื้อนเอ่ยแต่ละประโยคของชายหนุ่มล้วนกินใจเราได้ตลอดเวลา
	 ด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยวและปรัชญาชีวิตของเขาคนนี้	ที่เราอยากคิด
ว่านี่คือแนวคิด	วิภาษวิธี	ที่ท�าให้หนุ่มสถาปนิก	ณัฐพล	สิริภัทรวณิช	ที่ดู
จะหัวสมัยใหม่	กลับกลายเป็นคนใช้เหตุผลตลอดระยะเวลาหลายปีนับแต่
ก�าเนิดค�าถามแรกๆ	ให้ตัวเองว่าคนเราเกิดมาท�าไม	ใครเป็นคนสร้าง	แม้แต่
รถยนต์ก็มีองคาพยพที่มากมายหลายหลากชิ้นส่วนที่จะท�าให้มันเป็นยาน
พาหนะได้	คนเรามิเป็นยิ่งกว่านั้นหรือ?
	 เมื่อครั้งที่เขาเริ่มติดใจการออกก�าลังกายด้วยจักรยานคันโปรด	ไป
ในหลายๆ	สถานที่	พบว่า	ร่างกายฟิตมากๆ	ตรวจเช็คสุขภาพเรียกว่าผลที่
ได้เกินร้อย	แม้แต่คุณหมอยังชมเปาะ	แต่สิ่งที่ติดค้างในใจตลอดทั้งกับตัว
เองและแฟนสาวก็คือ	ท�าไมไม่เลิกสูบบุหรี่เสียที?	มันเป็นอีกสิ่งเดียวเท่านั้น	
ที่คิดได้ว่ายังเป็นจุดบอดของชีวิต
	 เมื่อรู้เช่นนั้นแล้ว	 เขาจึงได้ตัดสินใจแบบเฉียบพลัน	 เลิกมันทันท	ี	
โดยไม่รีรอ

	 เมือ่มาค�านงึในเรือ่งนี้	เราจะพบถงึการถามตวัเอง	ว่าอะไรเป็นอะไร	
ควรท�า	ไม่ท�าอย่างไร	ย่อมแม่นตรง	และได้ผลกว่าให้คนอื่นมาย�้าเตือนและ
ร้องขอ	อันที่จริงกระบวนการ	วิภาษวิธี	ที่เกริ่นไว้นั้นก็คือ	 การด�าเนิน
อภิปรายโต้วาทีด้วยกระบวนการทางความคิดไปสู่การรู้แจ้งถึงข้อก�าหนด
ของเหตุผล	 อันมีสองรูปแบบคือ	 เพื่อปฏิเสธแนวคิดอื่น	 ดังนั้นต้องคิด									
ในทางหักล้าง	หรือสองแสดงจุดยืนในการน�าเสนอ	โดยพยายามหาบทสรุป
ในแบบสัจธรรม
	 เมื่อหาเหตุผลว่าสูบบุหรี่	 ให้คุณอย่างไรกับร่างกายไม่ได้	ก็เลิกไป	
แค่นั้นเอง	แสนจะง่ายดาย
	 การเล่นเครื่องเสียงของคุณโจ้	ณัฐพล	ก็ย่อมจะใช้ทั้งตรรกะ	และ
วิธีการไม่ต่างกัน	ค�าว่าวิภาษวิธีนั้น	มีปราชญ์โบราณคิดเอาไว้เพื่อใช้แก้
ความเห็นของบุคคลที่ตั้งค�าถามในเรื่องที่ตอบไม่ได้	 เพื่อมุ ่งสู ่ความจริง							
มิใช่มีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้เหตุผล	การที่เราได้สนทนากับคุณณัฐพล	หรือ	 โจ้	
นานนับชั่วโมง	จึงค่อนข้างเชื่อว่า	บุรุษผู้นี้	ทั้งเนื้อทั้งตัวคือ	เหตุผลที่กรอง
มาจนไร้สิ้นซึ่งความสงสัยแล้ว
	 การที่ได้มาเล่นเครื่องเสียงนั้น	เสมือนพิสูจน์ความกล้า	และความ
ต้องการที่เป็นจริงของตัวเอง	ในอดีตอาจจะมีส่วนเพราะได้เคยเห็นคุณพ่อ
เล่นชุดโฮมเธียเตอร์มาตั้งแต่เยาว์วัย	แต่เมื่อเติบใหญ่	การขยายหนทางไป
สู่การเล่นดนตรี	จับต้องเครื่องดนตรีอย่างจริงจัง	ท�าให้เข้าถึงแนวคิดและ
ปรัชญาในการเล่นเครื่องเสียง	“แบบเป็นแนวทางของตนเอง”	ขึ้นมา
	 ก่อนเสพติดกับเครื่องเสียง	ย่อมมีที่มาที่ไป	“ต้องบอกว่าเพราะคุณ
พ่อเริ่มเล่นเครื่องเสียง	เป็นเหตุการณ์ฝังใจมาตั้งแต่ชั้นประถม	เท่าที่ผมจ�า
ความได้	ก็มีชุดโฮมเธียเตอร์เรียบร้อยแล้ว	มาเริ่มเล่นจริงๆ	จังๆ	เมื่อ	2-3	
ปีที่แล้ว	เพราะอยากเล่น”
	 เมื่อกล่าวถึงจุดเริ่มต้น	คุณโจ้อธิบายได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง	ถึง
การศึกษาหาความรู้จากหลายๆ	ที่มา	ประมวลเป็นเหตุและผล	แต่แล้ว										
ก็มาตกผลึกที่	 ปิยะนัส	 ด้วยเหตุผลสองประการที่แทบไม่น่าเชื่อ	 หนึ่ง									
คือเรื่องของจังหวะเวลาที่ทุกคนมองข้าม	สองคือการบริการของผู้ขายที่
แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงจากรูปแบบเดิมๆ
	 “ต้องบอกอย่างนี้ครับ	ก่อนที่จะเจอปิยะนัสผมไปเริ่มเล่นที่อื่น							
มาก่อน	ตอนนั้นคือผมจะหารีซีฟเวอร์สักเครื่องหนึ่ง	ซึ่งตอนนั้นผมไปหา
ทั้งออนเกียว	เดนอน	หาหลายที่เหมือนกัน	แต่ว่าร้านเครื่องเสียงทั่วประเทศ
ปิด	2	ทุ่ม	คนท�างานเลิกงานหกโมง	หรือทุ่มหนึ่ง	กว่าจะไปถึงร้านเค้าก็ปิด
กันหมดแล้ว”
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	 เป็นเรื่องที่ดูจะเล็กน้อย	แต่จริงๆ	กลับเป็นเรื่องส�าคัญมาก	คนเรา
เมื่อต้องการ	กลับหาสิ่งที่ต้องการไม่ได้	ก็เพราะเหตุง่ายๆ	คือ	 ไม่ใช่เวลา
เปิดท�าการของร้านค้าแค่นั้นเองหรือ?
	 		“ลองคิดดูแล้วผมก�าเงินสดไปด้วยนะ	ประมาณ	2	หมื่นกว่าบาท
แต่ร้านปิด	ผมบอกว่าผมจ่ายเงินสดด้วยนะ	ผมยกเครื่องมาเลยได้ไหม	ร้านนั้น 
เค้าบอกว่าไม่ได้	ร้านปิดแล้ว	ผมรู้สึกหงุดหงิด	สุดท้ายมาเจอร้านปิยะนัส	
ต้องบอกเลยว่าเขาเทคแคร์ดี	พูดดี	 มีความแตกต่างจากร้านเครื่องเสียง
ทั่วไป	ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่นั้นมา”		
	 แน่นอนในฐานะคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา	คิดหาเหตุผล
เสมอ	 แถมยังเป็นนักดนตรีที่คุ ้นเคยกับเสียงที่ตัวเองรักมาตลอดชีวิต		
เครื่องเสียงชุดต่อมาจึงถูกปรับเปลี่ยน	และขยับขยายขึ้นไปอีก
	 “ตอนแรกใช้ชุดโฮมเล่นก่อนแล้วรู้สึกว่ามันไม่สุด	อันนี้ผมรู้สึกเอง
นะครับ	แล้วผมก็ไปที่ร้านปิยะนัส	มีการคุยกันหลายครั้ง	 เขาให้ความรู้ดี
ครับ	และเว็บไซต์เขาให้ความรู้ดีมาก	คนที่อยากเริ่มเล่นแล้วเข้าไปในเว็บ
บอร์ดของ	www.piyanas.com	ผมว่าอ่านไปสักอาทิตย์หนึ่ง	รับรองจะ
เริ่มอยากเล่น	 และมีข้อมูลมากขึ้น	 ผมใช้เวลาสักเดือนกว่า	 สองเดือน										
ถึงขยับจากโฮมเธียเตอร์ไปเล่น	2	แชนแนล	ชุดแรกที่ผมเล่นน่าจะเป็น	
MOON	220i	แล้วก็โปรแอคสตูดิโอ	115”
 ส�าหรับคุณโจ้แล้ว	แม้ว่าจะได้รับข้อมูลหลากหลาย	แต่การตัดสินใจ 
ใดๆ	มักเป็นวิธีที่เขาคิดกรองด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล	 ขอเพียงผู ้ขาย									
ผู้จ�าหน่ายมีสิ่งที่สนองได้	หรือสามารถอธิบายได้ถึงความดีของเครื่องเสียง
นั้นๆ	ก็จะเป็นที่ยอมรับได้ไม่ยาก	และที่สุด	หู	คือเพื่อนคนส�าคัญในการ

ตัดสินใจว่าจะอัพขึ้นไปอย่างไร	ขนาดไหน	 ในการเลือกล�าโพง	ProAc	นี้
ต้องถือว่าเป็นการเจาะจง	ไม่ใช่แค่ได้รับค�าแนะน�าเท่านั้น
	 “จริงๆ	แล้วผมศึกษามาก่อน	แล้วก็ลองไปฟังที่โน่นที่นี่	สุดท้ายก็
ชอบโปรแอคและปิยะนัสก็ท�าสินค้าโปรแอคด้วยพอดี	ก็เลยขอฟัง	ตอนนั้น	
งบประมาณต้องพูดตรงๆ	ว่ายังไม่กล้าลงมาก	จากเล่นชุดโฮมเธียเตอร์เล็กๆ	
ขยับเป็น	 2	 แชนแนลหลายๆ	แสนมันก็คงไม่ใช่	 ผมเลยลองชุดเล็กสุด							
แล้วกัน	ทดลองจากเจ้าสตูดิโอก่อนจะขยับไป	D1	แล้วก็	115	แมตชิ่งมา
เป็น	Moon	แล้วก็ชอบตัวนี้”		
	 หากถามว่า	ตัดสินใจเลือกนานหรือไม่	เขาตอบสั้นๆ	ว่า	“ไม่ครับ
แต่หาข้อมูลนานกว่า	ใช้เวลาในการศึกษาเยอะกว่า”	นั่นหมายถึงว่าเมื่อได้
รู้ทุกอย่างมาก่อนล่วงหน้าก็จะมั่นใจมากขึ้น	การตัดสินใจย่อมจะรวดเร็ว
และแม่นตรงอย่างแท้จริง	และในที่สุดก็มาถึงชุดหลักในปัจจุบันคือ	Octave	
V70	SE	และ	Super	Black	box	ที่ใช้ขับขานเสียงของ	ProAc	D-40R	ที่
เป็นรุ่นตั้งพื้นสง่างามที่เราเห็นอยู่
 
 เรื่องส�าคัญอย่างมาก	ส�าหรับการเล่นเครื่องเสียง	คือการรับฟัง	
และพื้นฐานที่ดี	ซึ่งคุณโจ้	บอกเราว่า	เขารู้สึกแปลกเหมือนกันที่ตัวเองจะ
มี	Sense	เรื่องเสียงมากเป็นพิเศษ	อาจจะเพราะเรื่องของการใกล้ชิดดนตร	ี
“ต้องบอกว่าผมมีพื้นฐานที่อยู ่กับดนตรีมาตลอด	 ไม่รู ้ว่าคนอื่นฟังออก
เหมือนผมหรือไม่	อาจจะเพราะตัวเองเรียนดนตรีด้วย	เรียนสถาปัตย์ด้วย	
ในเรื่องของความสุนทรีย์ผมจะค่อนข้างจับได้ค่อนข้างง่าย”



	 นั่นยังไม่พอส�าหรับคนช่างคิดหาเหตุผล	อีกส่วนหนึ่งคือ	เขาเข้าใจ
ถึงยุคที่ก�าลังจะเปลี่ยนไปได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียว		จากประสบการณ์ของ
ตนเองที่ต้องแกะตัวโน้ตออกมาเองด้วยสมอง	สองมือ	 ไม่ใช่การโหลดหา
ง่ายๆ	เหมือนในยุคปัจจุบัน
	 “ผมเข้าใจว่ายุคนั้นก�าลังเปลี่ยนจากยุคอนาล็อก	 เป็นยุคดิจิตอล
ผมเข้าใจว่าตอนนั้นยังไม่มี	HDMI	ช่วงนั้นเหมือนเรื่องซอร์ซ	ส�าหรับในการ
เล่นดนตรีไม่เหมือนปัจจุบัน	 เช่น	ผมอยากเล่นเพลงนี้	คุณเสิร์ชหาเลยใน
อินเทอร์เน็ต	ก็จะเจอคอร์ดเพลง	แต่สมัยนั้นมันไม่มี	 ผมต้องนั่งฟังแกะ
คอร์ดเอง	เพราะฉะนั้นในแง่สัมผัสของเสียง	โทนต่างๆ	มันจะจับง่ายส�าหรับ
ผมนะ”						
 ทว่า	สิ่งที่ท�าให้เราแปลกใจไม่น้อยคือ	คุณโจ้	ใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียง
เป็นตัวหลัก	ในการรับรสชาติของดนตรี
	 อันเนื่องมาแต่คนหนุ่มยุคปัจจุบันนั้น	แทบจะไม่มีใครรู้จัก	และ		
สนใจอนาล็อกแบบนี้	แต่เขาก็เล่นในสิ่งที่ผิดแผกแตกต่างออกไป	หากปอน
ค�าถามว่ารูเ้รือ่งของเจ้าไวนลีและยคุของมนัสกัแค่ไหน	กลบัไม่ใช่ประเดน็หลกั 
เขาบอกว่ามันก็แค่รู้จักแต่แรกแบบผิวเผินจริงๆ	ก่อนที่ไวนีลจะเข้ามาฝัง
ในจิตใจอย่างลึกเร้นเป็นที่สุดในภายหลัง		
	 อันที่จริงคุณโจ้เปิดรับซอร์ซจากซีดี	 หรืออื่นๆ	 โดยไม่มีรังเกียจ						
รังงอน	แต่พอได้ฟังเทิร์นเทเบิลและไวนีล	กลับเป็นสิ่งที่ติดตรึงใจอย่างที่สุด	
“แต่ก่อนเล่นเครื่องซีดีด้วย	ผมรู้อยู่แล้วว่ามันมีเครื่องเล่นแผ่นเสียง	แล้ว
ผมรู้ว่าแผ่นไวนีลเป็นอนาล็อก	คือจริงๆ	ผมชอบอนาล็อกมาก	 เป็นคน
อนาลอ็กมาก่อนยคุดจิติอล	กเ็ลยชอบเสยีงของไวนลี	ให้ความรูส้กึทีอ่บอุน่ด”ี

	 แบรนด์แรกที่หามาเล่นคือ	“หาซื้อ	Thorens	ตอนนั้นต้องยอมรับ
เลยว่ารู้จักยี่ห้อเดียวจริงๆ	แล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะโอเคที่สุด	ก็คิดว่ามัน
สุดยอดที่สุดในโลกแล้วนะ	ผมก็เลยซื้อที่ปิยะนัส	น่าจะเป็นรุ่น	240”	นั่น
คือเรื่องราวก่อนที่จะมาจนถึงปลายทางขณะนี้คือ	Transrotor	Zet	3	กับ
อาร์มของ	SME	M2	หัวเข็ม	Merlo	Reference	แบบเอ็มซีที่ให้เสียงแบบ	
“รักไมเสื่อมคลาย”	จริงๆ
	 ค�าพูดที่ส�าคัญได้บ่งบอกความคิดของคุณโจ้ก็คือ	“ทุกอย่างที่เป็น
อนาลอ็กผมชอบหมดเลยเพราะผมจบัต้องได้	แล้วยิง่ไปเรยีนสถาปัตย์	สมยันี้	
คอมพิวเตอร์หมดเลยใช่ไหมครับ	งานคอมพิวเตอร์ท�ายังไงมันก็ไม่สวยนะ
ครับ	 สู ้ท�ามือไม่ได้หรอก”	นั่นคือเหตุผลของคนที่เรียนรู ้จากภาควิชา
สถาปัตยกรรม
	 คุณโจ้ได้ใช้ประสบการณ์กับการเป็นลูกจ้างมาไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ที่
บริษัท	ข้ามชาติ	และปัจจุบันมาช่วยงานทางบ้าน	นั่นคือการเป็นโบรกเกอร์
ค้าทอง	การเล่นเครือ่งเสยีงชดุนี	้เป็นความสขุทีส่ดุ	นอกเหนอืไปจากการออก
ก�าลงักาย	ด้วยจักรยานไปในหลายหนแห่ง	เขาสรุปให้เราได้รับรู้อย่างสั้นๆ	
และเรียบง่ายว่า	ความสุขของเขาเป็นเช่นไร
	 ในขณะสนทนาออกรสชาติเราเหลือบมองดู	พื้นที่ส่วนหนึ่งของ
บ้านคืออัครสถานของเครื่องเสียงฟังเพลงชุดหลัก	และชุดโฮมเธียเตอร์ที่
ล้อมกันอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	มีครบกระทั่ง	 ระบบคาราโอเกะ
ส�าหรับคนพิเศษบางคน
	 “เครื่องเสียงมันเป็นความสุขของคนรอบข้างด้วยครับ	 เพราะว่า
เราไม่ได้เล่นคนเดียว	ผมมีเพื่อน	มีแฟนด้วย	ชุดพวกนี้ถ้าผมลงแล้วเล่นคน
เดียว	อาจจะดูหนังกับเครื่องเสียงอย่างเดียวก็ได้	ไม่ต้องมีคาราโอเกะ	แต่
บังเอิญว่าผมอยากให้แฟนผมรู้สึกอินกับเสียงไปด้วย	ผมก็เลยซื้อคาราโอเกะ 
มาผสมผสานเข้าไปในพื้นที่เดียวกัน		มันเป็นจุดรวมที่ทุกคนเอ็นจอยไลฟ
โดยแท้”

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

System of The Month

 ผมฟ�งครั้งแรกผมน�้าตาไหลเลยนะ ตอนที่บอกว่า 

พระอาทิตย์ตกน�้า เออมันสวยน่ะ สวยจนน�้าตาไหล       

เขาบรรยายได้ดีเหลือเกิน“ ”



 สิ่งที่คุณโจ้รู้สึกสะท้อนออกมาถึงความเป็นห่วงในปัจจุบันก็คือ	เรา
เริ่มเสพดนตรีแบบหยาบขึ้นทุกวัน	ขาดซึ่งความละเมียดละไม	“ผมว่าคน
เดี๋ยวนี้มันไม่ละเอียด	คือฉาบฉวยขึ้นเพลงที่ออกมา	ก็ไม่มีที่จะโด่งดังตลอด
กาลอย่างสมัยก่อนที่เรายังฟังกันอยู่	สมัยนี้	เพลงมันมาเร็วไปเร็วแล้วก็ไม่
ละเมียดกับการฟังเท่าไร	มีไอพอดอันหนึ่งเสียบฟังก็จบแล้ว”
	 ค�าพูดของชายหนุ ่มที่อาจจะท�าให้เราต้องหยุดคิดในบางช่วง
จังหวะสนทนาที่เรียบง่าย	นี่แหละหนุ่มถาปัด	ที่คิดทุกอย่างด้วยการกรอง
เหตุและผล	 เครื่องเสียงในซิสเต็มหลักจึงลงตัว	 ให้เสียงได้อย่างสุดยอด	
กลายเป็น	“พื้นที่ซึ่งเปอนดวยความสุข”	ทุกตารางนิ้วของบ้าน
	 นอกจากเครื่องเสียง	คุณโจ้ยังเป็นนักอ่าน	“ตัวยง”	 โดยเฉพาะ
หนังสือด้านปรัชญา	“ผมว่าหลายๆ	อย่างมันตอบตัวเองไม่ได้ผมก็เลยหา
อ่าน	คือบางเรื่องศาสตร์ต่างๆ	มันตอบได้ไม่ครบถ้วน	แล้วเผอิญว่าเราเป็น
คนตั้งค�าถามเยอะพอมันตอบไม่ได้เลยต้องหาค�าสิ่งที่มาช่วยตอบ		ปรัชญา
จึงเป็นอีกแขนงที่ชอบอ่าน	และดนตรีก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยครับ”
	 ส�าหรับการเล่นเครื่องเสียง	คุณโจ้	ชอบบรรยากาศแบบห้องเปิด	
สถานที่โอ่โถงธรรมดา	ไม่ชอบ	“หองเฉพาะทาง”	หรือห้องที่ตกแต่งเก็บ
เสียงจนดูเป็นห้องเฉพาะส่วนเกินไป	“คนอื่นอาจจะชอบสร้างห้องเสียง	
โดยเฉพาะ	ปิดโน่นปิดนี้	 แต่ของผมอย่างที่บอกว่าผมต้องได้สัมผัสครบ							
ผมอยากเห็นต้นไม้	ผมไม่อยากเปิดแอร์ฟังเพลง”
	 บรรยากาศคือหนึ่งในความเป็นไปของการฟังดนตรีใน	ณ.	ที่นี้
	 “ผมอยากเห็นเครื่องเสียงของผมนะ	อยากเห็นสิ่งรอบตัวด้วย	
อยากสัมผัสโซฟาดีๆ	อะไรดีๆ	หากไปท�าห้องไว้เพื่อขังตัวเองฟังเพลงมันก็
แล้วแต่คนชอบ	แต่ผมไม่ชอบ	ถ้าเราสามารถฟังเพลงแล้วอยู่กับธรรมชาติได้	
ผมว่าอันนี้เพอร์เฟคเคส	อย่างตอนนี้ฝนตกจะให้นั่งฟังเพลงแล้วเปิดแอร์
ด้วย	ผมว่ามันไม่ใช่แล้วละครับ”
	 ในอดีตคุณโจ้ก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจแต่จ�านวนของ									
คอนเทนต์ที่ได้จากเพลง	แต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนไปมาก	จากชุดโฮมเธียเตอร์
พื้นๆ	ฟังเพลงผ่านสมาร์ทโฟน	มาสู่ชุดไฮเอนด์ที่มี	ProAc	และ	OCTAVE		
ACCUSTIC	ARTS	เป็นแกนกลางร่วมกับอนาล็อกอย่าง	Transrotor	Zet3	
ฟังเสียงจากหัวเข็ม	MC	 แสนหวานละมุน	 เมื่อนึกถึงความหลังก็ยิ่ง														
น่าแปลกใจ	ที่เดินทางมาถึงจุด	Vinyl	is	My	Life	นี้

 “ชอบเรื่องอะไรที่มันสนุกๆ	ก่อนครับแล้วค่อยขยับขึ้นมาชอบ							
ฟังเพลง	คือการชอบฟังเพลงมันบอกยากเหมือนกัน	เพราะเมื่อก่อนมันไม่มี
เครื่องเสียงดีๆ	ผมเสพคอนเทนต์เยอะ	ต่อมาเสพคอนเทนต์อย่างเดียว							
ไม่ได้	ต้องมีเสียงดนตรีพวกนี้ด้วย	พอมีเครื่องเสียงดีๆ	มันก็เริ่มอยากฟัง
เพลงไปด้วย	มันก็เลยต่อเนื่องกันไป”
	 อารมณ์ของไวนีลเลิฟเวอร์	 ยากจะอธิบายได้	แต่หากได้ฟังเพลง	
ไพเราะๆ	ที่มีเนื้อหาลึกซึ้ง	คุณโจ้บอกได้เลยว่าชุดเครื่องเสียงชั้นดีที่เซ็ตอัพ
เอง	โดยได้รับการสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาแนะน�าจากปิยะนัสชุดนี้	 ได้
ให้อะไรกับเขามากเหลือเกิน	มันมากกว่าความสุขธรรมดาที่ทุกคนจะพึงได้	
อารมณ์ของเพลงไทยจากดนตรีนั้น	หากแม้นมีบทกวีซ่อนอยู่ก็จะยิ่งลึกซึ้ง
	 “ผมฟังพวกศรัณยาด้วยครับ	 ผมชอบเพลงเก่า	 เพราะสัมผัส
บทกลอน	 เพราะถ้าเอาท�านองออก	พูดปุ ปมันก็เป็นกลอนเลย	คือมัน
ไพเราะมาก	อย่างผมชอบเพลงครวญ	ผมฟังครั้งแรกผมน�้าตาไหลเลยนะ	
ตอนที่บอกว่าพระอาทิตย์ตกน�้า	เออมันสวยน่ะ	สวยจนน�้าตาไหล	เขาบรรยาย 
ได้ดีเหลือเกิน....”
	 อารมณ์หนุ ่มนักเล่นเครื่องเสียงผู ้เต็มไปด้วยความอบอวลของ
อนาล็อกเป็นพิเศษ	 เข้าถึงศิลปะในแขนงของดนตรีและเครื่องเสียงอย่าง
ลึกซึ้ง	แม้ว่าจะมีพื้นฐานทางด้านความคิดแบบปรัชญากึ่งเหตุผล	ที่มีความ						
แตกต่างไปจากนักเล่นเครื่องเสียงอื่นๆ	 แต่ดนตรี	 แผ่นซีดี	 และที่สุด									
แผ่นเสียงไวนีลก็คือส่วนหนึ่งของชีวิต	ที่มิอาจขาดได้แม้สักวันเดียว
	 ปิยะนัส	ภาคภูมิใจในความสุขของนักเล่นเครื่องเสียงท่านนี้	และ
หวังว่าความสุขจะอยู่คู่กับคุณโจ้	ณัฐพล	สิริภัทรวณิช	และทุกท่านตลอดไป
 
 
 
 สนใจเครื่องเสียง	 ต้องการหาคู่เคียงหู	 หรือพบกับที่ปรึกษาที่ดี						
ของท่าน	โปรดถามหาทีมงานปิยะนัส	เพราะเราทุกคน	ที่ยินดีรับใช้	ให้คุณ
ได้ไปถึงฝังฝันของแต่ละท่าน	ขอเชิญได้ที่	ปิยะนัสได้ทุกโชว์รูม	หรือ	โทร. 
0-2746 4511-13, 0-2746 4302-4

The System

• ชุดซิสเต็มฟ�งเพลงสองแชนแนล

Speaker ProAc D40R

Integrated Amp Octave V70 SE+ Super Black Box

CD Accustic Arts CD Player I Mk3

Turntable Transrotor Zet3 + SME M2 

 + MC Merlo Reference

Phono Preamp Octave Phono Module

Line Conditioner Magnet IRG-600

Speaker Cable JPS ALuminata

Interconnect Cable JPS Superconductor 3

Power Cable Audioquest Wel signature

Hi Fi Rack Audiophile Base

• ชุดซิสเต็มดูหนัง

A/V Receiver Onkyo TX-NR616

Blu Ray Disc  Oppo BDP-105

Speaker  Infinity Primus

Subwoofer  Paradigm Seismic



 ปี ค.ศ. 1700 เปียโนถูกคิดค้นคร้ังแรกที่เมือง 
ฟลอเรนซ์ อิตาลี  โดย บาโทโลเมโอ คริสโตโฟรี ซึ่งเดิมที
เป ็นนักประดิษฐ ์ฮาร ์ปซิคอร ์ด หลังจากน้ันก็พัฒนา          
มาตามล�าดับ รากฐานจริงๆ นั้น มาจากพัฒนาการของ 
ฮาร์ปซิคอร์ด ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายศตวรรษ 
ท้ังข้ันตอนการผลิตแผ่นขยายเสียง โครง และคีย์บอร์ด
 ยุครุ่งเรืองของเปียโนอยู่ที่ปลายคริสต์ศตวรรษ       
ที่ 18 รูปแบบของเปียโนเวียนนา ในขณะนั้นมีโครงไม้  
สายสองเส้นต่อโน้ต พร้อมค้อนหนัง แม้กระทั่งคีตกวี      
วูล์ฟกัง อมาเดอุส โมซาร์ท ก็ยังประพันธ์เพลงของเขาผ่าน
เปียโนชนิดนี้
 เท่าท่ีทราบ เปียโนแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ
แกรนด์เปียโน และเปียโนแบบตั้งตรง
 แกรนด์เปียโน จะมีสายและโครงวางในแนวนอน 
สายเสียงจะถูกขึงออกจากคีย์บอร์ด ซึ่งท�าให้มีเสียงและ
ลักษณะที่ต่างออกไปจากเปียโนตั้งตรงแต่จะใช้พื้นที่มาก 
และต้องหาห้องที่มีการสะท้อนเสียงที่พอเหมาะ เพื่อ
คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ในบรรดาแกรนด์เปียโนเองยังมี
หลายขนาดและประเภทแตกต่างกันตามผู้ผลิตหรือรุ ่น 
อาทิ คอนเสิร์ตแกรนด์ ที่มีขนาดประมาณ 3 เมตร หรือ 
แกรนด์ ที่มีขนาดประมาณ 1.8 เมตร และ อีกแบบหนึ่ง  
ก็คือ เบบี้แกรนด์ ที่มีขนาดสั้นกว่าความกว้าง
 นับตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา มีการผลิตดิจิตอล
เปียโนขึ้นมา เพ่ือท�าให้รสชาติดนตรีแตกต่างออกไป จาก
เปียโนด้ังเดิม

อาจารยอัสยุช และคุณวิสุทธิจิตร จํารูญ

 เปียโนในยุคใหม่ เกือบทุกตัวจะมี 88 คีย์ (หรือ
มากกว่า 7 Octave เล็กน้อย เรียงล�าดับตั้งแต่ A0 ถึง C8) 
แต่ทว่าเปียโนรุ่นเก่าหลายตัวมีเพียง 85 คีย์ (ตั้งแต่ A0 ถึง 
A7) ผู้ผลิตบางรายก็อาจจะเพิ่มปริมาณคีย์ให้มากกว่านั้น
 เร่ืองของเปียโน ผมเองจะคุ้นชินกับยามาฮ่า เพราะ
ส่วนใหญ่ในบ้านเราตามโรงแรม หรือคอนเสิร์ตจะเจอแต่ 
Yamaha เกือบทุกแห่งหน และโรงเรียนที่สอนดนตรี ก็จะ
เจอแต่ Yamaha แม้จะแตกต่างกันที่รุ่น มีอีกสองยี่ห้อ ที่
ผมพอรู้จักคือ Bosendorfer และ Steinway & Sons ตอน
นี้เองที่ผมเห็นมาตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าสุดสง่างาม คือ 
Steinway & Sons
 เราไม่ได้พาท่านมาเรียนรู้เรื่องเบื้องต้นของเปียโน
โดยไร้ความหมาย ผมมักเจอค�าถามที่ว ่า Piano ของ 
Yamaha กับ Steinway & Sons อันไหนดีกว่ากัน ผมตอบ
ไม่ถูก แต่วันนี้เองที่ถึงบางอ้อ เมื่ออาจารย์อัสยุช จ�ารูญ ครู
สอนเปียโนมือหนึ่งบอกได้แค่ว่า เสียงต่างกัน และราคาของ 
Steinway & Sons จะแพงกว่ายามาฮ่า ในขณะที่ศิลปิน
ส่วนใหญ่ก็นิยมใช้ Yamaha เพราะเสียงดี ทนทาน สมบุก
สมบัน
 ที่กล่าวมายืดยาว เพื่อจะปูพื้นเรื่อง ว่าเราก�าลังจะ
ไปดูชุดเครื่่องเสียงของอาจารย์สอนเปียโนครับ แต่เรื่องที่
จะคุยได้ครอบคลุมมากมายหลายหลากจริงๆ
 ชายหนุ่มหน้าตาดี ดวงหน้าแย้มยิ้มออกมาต้อนรับ  
หลังจากพวกเราเงอะงะกันสักพัก กว่าจะเข้ามาถึงซอย
เย็นอากาศ ที่เย็นสมชื่อ เพราะเดินเข้าบ้านมา ในบริเวณ
เดียวกับโรงเรียนสอนเปียโน ฝนก็เริ่มโปรยปรายแล้ว พร้อม
กันนั้น ภรรยาที่น่ารักของเจ้าของบ้านก็เดินมาทักทายเรา 
ก่อนที่เจ้าของบ้านอีกหนึ่งจะโผล่มาส่งเสียงโฮ่งๆ ให้ตกใจเล่น 
คุณชายท่านน้ีส่ีขาสีขาวหน้าตาบ้องแบ๊ว เป็นขวัญใจของ
สองสามีภรรยานักเปียโน ที่หลายคนในวงการรู้จักกันดี

เมื่อนักดนตรี
ลึกซึ้งกับเครื่องเสียงTHE PIANIST  
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  “ผมว่ายามาฮ่าคือความเก่งของคนญี่ปุ่น ผมคิดว่ามันมีความมั่นคง 
ใช้งานก็สมบุกสมบันทุกอย่าง เวลาที่เขาบริการจัดเครื่องเสียงเรื่องอะไร 
ทุกคนก็จะบอกว่ายามาฮ่าท�าไม่ยากเกินไป ในขณะเปียโนอื่นๆ ก็จะต้อง
ใส่ใจค่อนข้างมาก อย่าง Steinway & Sons ผมซื้อมาผมจูนไปตั้ง 4 หน
แล้วล่ะ”
 ผมทราบมาว่า เปียโนนั้นส�าคัญที่ช่างผู้จูนเสียงเหมือนกัน อันนี้คือ
หัวใจหน่ึงของนักเปียโน การจูนต้องได้ช่างที่รู้จริงและส�าคัญก็คือถูกใจด้วย 
อย่าง Steinway & Sons ที่อยู่ในห้องรับแขกและใกล้สถานที่จุดมุมฟัง
เครื่องเสียง ตอนที่ซื้อมาทางบริษัทจะมาจูนให้ มันเป็นเคสที่รวมๆ อยู่ใน
ประกัน “แต่ว่าปกติเปียโนของผมก็จะมีช่างจูนที่ถูกใจ โดยเฉพาะ”
 ผมสงสัยในความหมายน้ีมากๆ จนอาจารย์อัส หรืออาจารย์          
อัสยุชต้องอธิบายความว่า
 ตามปกติ ถ้าจูนเปียโนทุกคนก็เข้าใจว่าต้องจูนให้เสียงเปียโน         
ไม่เพ้ียน เหมือนเสียงกีตาร์ ปัจจุบันช่างจูน มีหลายๆ คน แต่ก็ต่างวิธีกันไป 
เพราะว่ามันจูนได้ยากมาก หลายๆ คน จูนด้วยตา คือมันมีเครื่องจูนเนอร์ 
กดแล้วดูตรง “เคยเห็นส้อมที่เป็นตัวเอไหมครับ ยาวๆ นั่นคือส้อมโลหะ 
140 เฮิรตซ์ ไปเคาะให้ดังปิ๊ง ตัวเดียวที่เหลือใช้หูหมดเลย”
 “จูนนิ่งก็คือเร่ืองหนึ่งที่ท�าให้เสียงไม่เพ้ียน สองคือวอยซ์ซิ่ง แปลว่า 
ท�าให้โทนเสียงเท่ากันสม�่าเสมอ เปียโนใช้ไปสมมุติว่าเราเล่นตรงกลางเยอะ
ใช่ไหมครับ ฆ้อนที่เมื่อเคาะไปมากๆ มันก็แข็ง เสียงมันก็แหลมๆ เหมือน
ระนาด เอาไม้แข็งไปตีกับการใช้ไม้นุ ่มไปตี มันก็ไม่เหมือนกัน เสียงที่           
ไม่ค่อยได้ใช้ กับเสียงที่คีย์ถูกใช้บ่อยๆ เสียงมันก็ไม่สม�่าเสมอ ก็ต้องปรับ 
เขาเรียกวอยซ์ซิ่ง ปรับให้ทุกโทนมันเหมือนกัน”

 “เขาชอบโชว์ออฟครับ ไม่กัด แต่คึกคะนองตามประสาหมา            
ที่ไม่ใช่หมา”
 ใช่แล้ว เขาได้เข้ามาเคล้าเคลียเจ้าของ พร้อมกับดมพิสูจน์กลิ่น 
ทั้งผม ช่างภาพ และฝ่ายสัมภาษณ์ ไม่เว้นกระทั่ง คุณปิยะนัส แห่งร้าน      
ปิยะนัส พอเริ่มพอใจและไว้วางใจแล้ว ก็จะไปนอนสงบนิ่งราวกับไม่มีอะไร
ก่อนหน้านั้น
 เราก็ได้นั่งลงตรงห้องรับแขกของบ้าน ที่ดูเหมือนกับว่าเราทั้งหลาย
อยู่ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือหนังสือประเภทตกแต่งบ้าน 
ใช่แล้วบ้านหลังนี้สร้างเพ่ิงเสร็จไม่นาน วางต�าแหน่งของทุกชิ้นอย่างมีสไตล์ 
ตกแต่งเรียบง่าย สะอาดสะอ้านทุกกระเบียดนิ้ว พร้อมกันนั้นการย้าย
โรงเรียนมาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน “ผมสามารถเดินจากบ้านไปยังที่ท�างาน
ไม่เกินหนึ่งถึงสองนาที”  ฟังแล้ว อิจฉาอาจารย์อัสยุช เสียนี่กระไร
 บทสนทนาที่เริ่มต้นก็จะเป็นเรื่องเปียโน เพราะมีความน่าสนใจ
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะ คุณอัสยุช จ�ารูญ (อัส) เป็นอาจารย์สอนเปียโนเจ้าของ
โรงเรียนดนตรีดีมาส DEMUS (Dalcroze Eurhythmics and Music 
School) ท่ีอยู่ลึกเข้าไปในซอยเย็นอากาศ ที่นี่ไม่เคยโฆษณา ใครมาเรียน
แล้วก็จะเป็นการบอกต่อกันไป จนเป็นที่รู้จักในวงกว้างขวาง หากคุณอยาก
เสริมทักษะ หรือมาเร่ิมเรียน เห็นทีจะต้องรอสมัครปีหน้า เพราะปีน้ี 
นักเรียนเต็มเอ๊ียดแล้ว การสอนที่นี่ เขาสอนกันแบบตัวต่อตัวครับ
 นอกจากสงสัยเรื่อง น�้าเสียงของเปียโนแต่ละตระกูลแล้ว อาจารย์
อัสยุช ยังเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเปียโนให้เราฟังด้วยความ
เพลิดเพลิน อย่างเช่นเปียโนของยามาฮ่า เป็นต้น มันเป็นเปียโนเริ่มต้นซึ่ง 
อาจารย์อัสเองก็เริ่มต้นเรียนมาแต่เล็กๆ ที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ        
ก่อนท่ีจะมาเจริญรอยตามเปิดโรงเรียนสอนเป็นของตัวเองในวันนี้

การฟังเครื่องเสียงก็มักจะเป็นเวลาเลิกงาน ผมโชคดีที่ว่าผมใช้เวลาเลิกงานเดินทางกลับบ้านในเวลา

หนึ่งนาที แล้วผมก็นั่งฟังมัน แล้วไม่ได้เสียเวลาบนท้องถนน ก็มีเวลามีความสุขกับมัน
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 “วอยซ์ซิ่งก็จะบอกว่าเราชอบโทนไหน แนวนุ่ม แนวไบร์ท เขาก็
จะปรับให้หมด แล้วอย่างที่ 3 เมื่อมีจูนเนอร์ วอยซ์ซิ่ง เรกคูเรท คือการ
ท�าให้น�้าหนักของคีย์ต่างๆ มันมีความสม�า่เสมอ ท�างานได้ดี ถูกใจคนเล่นด้วย 
พอเล่นไปแล้วตรงกลางมันก็จะหลวมหน่อยเพราะใช้งานเยอะ ไอ้ตัวน้ี         
ใช้น้อยมันจะไม่เท่ากัน นี่คือความยาก แต่ถ้าช่างที่ช�านาญเขาจะท�าได้       
ทุกอย่าง แต่ว่าบางคนเขาก็อยากจูนแบบนี้เพราะสบาย”
 หลายเรื่องที่เราคุยกัน ล้วนคือวิชาเปียโนไปแทบทั้งหมด เพราะ 
น่าสนใจมาก อย่างเช่นราคาค่าจูนเปียโนแพงสักแค่ไหน อาจารย์อัส บอกว่า
 อันที่จริงไม่ต่างกันมากหรอกในช่างแต่ละคน มันกลับไปอยู่ที่ว่า 
ในฐานะคนสอนดนตรีที่เอาจริงเอาจังก็ต้องการให้ได้ดีที่สุด เรียกว่าคนปรับ
ต้องใช้จิตวิญญาณของช่างปรับเสียงอย่างเต็มที่ด้วย “มันยากครับ เพราะ
ว่าเวลาที่วอยซ์ซิ่งเขาต้องใช้ฆ้อนนั้น มันต้องมีท้ังเทคนิค มีการที่จะเอา
เหมือนเข็มแหลมๆ แทงเข้าไปในตัวฆ้อนเพ่ือให้อากาศมันเข้าไปแล้วฟูขึ้น 
ต�าแหน่งก็ต้องแม่น แทงผิดแทงอะไร ฆ้อนพังอีก บางทีเสียงนุ่มไป เขาจะ
มีน�้ายาใช้ในการปาดตรงปลายๆ ออก ให้มันฟู โห! มันยากมาก”
  สิ่งท่ีเราทราบก็คือ เรื่องของราชันย์แห่งเครื่องดนตรี หรือเปียโน 
ยามาฮ่ามีข้อดีอยู่มากทีเดียว การผลิตเปียโนออกมาแต่ละตัว สมมุติในรุ่น
เดียวกันน�้าเสียงใกล้เคียงกันมาก เรียกว่ามีสแตนดาร์ด มั่นใจในเสียง         
ได้เสมอ ในขณะที่ Steinway & Sons ท�าออกมาน�้าเสียงกลับไม่เป็น     
เช่นนั้น ทั้งๆ ที่เป็นล็อตเดียวกัน ท�าออกมา 2 ตัว น�้าเสียงก็ยังไม่เหมือนกัน 
แต่ว่านี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่ง ที่ท�าให้คนชอบ และอาจจะเลือกของที่ต่างกัน 
และจูนได้คนละแบบ
 อาจารย์อัส กระซิบบอกว่า  “ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเปียโนระดับโลก
เหมือนกัน มีท่ีหอประชุมมหิดล สุดยอดมากและยังมียามาฮ่า 9 ฟุต ซีเอฟ  
แต่ยังไม่ใช่ ซีเอฟเอ็กซ์ แล้วก็สกายเวย์ ฮาบุ แล้วก็ฟาซิโอลี่ด้วย”
 คุยไปเรื่องเปียโนเสียยาวมาก ผมก็หันกลับมาที่เครื่องเสียงชุดตรงหน้า  
ที่มีล�าโพง ProAc ยืนพื้น แล้วสอบถามว่ามันเหมือนเคร่ืองเสียงไหม ที่มีบุคลิก
เสียงเป็นตัวของมันเอง เขาได้ตอบว่า “มีครับ ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ มันเป็น
รสนิยม เพียงแต่ว่าเครื่องดนตรี ไม่ใช่ แต่ว่าเสียงเป็นยังไง แต่ว่ามันมีฟิลลิ่ง
ของการเล่นด้วย ฟิลลิ่งของการเล่นและเสียงคนที่เล่นก็จะตอบสนองเสียง
และฟิลลิ่งที่มันออกมา มันก็จะมีในเรื่องของความรู้สึกที่มันออกมา”

 อันที่จริงแล้ว อาจารย์อัสยุช จ�ารูญ ในวัยเด็กไม่กี่ขวบ ก็เริ่มจาก
นักเรียนสยามกลการมาก่อน ส่วนโรงเรียนเปียโน เพิ่งเปิดมาปีนี้ปีท่ี 8         
แต่ทว่า ตัวเองนั้นคร�่าหวอดกับการท�างานด้านเปียโน ซึ่งในปีนี้ คือปีที่ 25  
สิ่งที่อาจารย์อัส ประทับใจคือคร้ังหนึ่งของชีวิต ได้ท�างานกับอาจารย์ณัฐ 
ยนตรลักษณ์ มาต้ังแต่เด็ก แล้วก็มาเปิดโรงเรียนในภายหลังที่แต่งงาน           
กับแฟน คือคุณวิสุทธิจิตร จ�ารูญ (ตูน) ที่นี่เป็นโรงเรียน ที่เน้นคุณภาพ           
ไม่เคยมีเฟซบุ๊ก ไม่เคยลงอินเทอร์เน็ต ไม่เคยมีเว็บไซต์  ไม่มีอะไรเลย
 ทุกอย่างอาศัยการที่มีลูกศิษย์ลูกหาผู ้ปกครองบอกต่อ เนื่องจาก
โรงเรียนแห่งนี้ ไม่ได้ต้องการนักเรียนเยอะ จุดประสงค์ของอาจารย์ท้ังคู ่ 
ต้องการให้มันเล็กและก็จะไม่มากไปกว่านี้ กระนั้นก็ตามปัจจุบันมีนักเรียน
มากถึง 130 คน ทุกเพศทุกวัย เปียโนมีเทคนิคมากมายไม่รู้จบ สามารถเรียนรู้ 
ไปได้ตลอดชีวิต ตราบเท่าที่คุณต้องการ และโรงเรียนมาอยู่ลึกในซอยขนาดนี้ 
คนต้องตั้งใจมาเรียนอย่างจริงจัง ไม่งั้นใครจะมา
 ผมสงสัยว่า เปียโนมันมีเทคนิคอะไรที่ต้องสอนขนาดท่ีว่าไม่รู ้จบ       
ค�าตอบคือ “ดนตรีมันไม่มีที่สิ้นสุด อย่างแรกก่อน  ถ้าเรียกว่าเรียนเปียโน เอา
จริงๆ อย่างผมเริ่มเรียนตอนเด็กๆ ก็เริ่มเรียนประมาณ 7-8 ขวบ แต่ปัจจุบัน
มันเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ 5 ขวบ หรือก่อนหน้านั้นด้วยซ�้าไป 4 ขวบกว่าก็เริ่มได้แล้ว 
เพราะต�าราพัฒนาไปมาก มันเหมาะกับคนเล็กลง  ทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อ 
สมาธิ ในเรื่องของความรู้ที่จะให้  เช่น เด็กเล็กยังอ่านหนังสือไม่ได้ หรือแทบ
อ่านไม่ได้ จะดีไซน์หนังสือยังไง คนที่ดีไซน์หนังสือเก่งมาก ในการท�าให้สอน
เด็กเล็กๆ ได้ เพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่เด็กๆ ในปัจจุบันนิยมเริ่มที่เด็กเล็ก 5-6 
ขวบ ขึ้นมาเรียนได้จนถึงปริญญาเอก เลยทีเดียว”
 ที่โรงเรียน มีสองอาจารย์หลักคือ คุณอัสยุชและคุณวิสุทธิจิตร จ�ารูญ 
(ตูน) สองสามีภรรยาผู้น่ารัก อัธยาศัยดี และครูดนตรีที่เคยจบไปจากที่นี่         
มาร่วมกันสอนตามหลักสูตร ทั้งคู่เคยเป็นอาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
มหิดล แต่ปัจจุบันอาจารย์อัสยุชไม่ได้ไปสอนแล้ว เพราะไม่มีเวลาแต่ภรรยา 
คือคุณตูน ยังคงหาเวลาไปสอนบ้าง



 “แต่ว ่าไม่ได้เรียนเปียโนนะครับ ของตูนจะเป็นระบบที่ชื่อว่า         
Dalcroze Eurhythmics คือระบบการเรียนดนตรีที่เน้นให้เราใช้ทุกส่วน     
ในร่างกาย โดยในเมืองนอกเขาจะเน้นให้เด็กเรียนตั้งแต่เล็กมาก ประมาณ 
18 เดือน แต่ว่าคลาสอย่างนี้ ผู ้ปกครองต้องเข้าด้วย ซ่ึงในเมืองนอก                
ผู้ปกครองเขาก็เหมือนให้ความร่วมมือกับการเรียนอยู่แล้ว ซึ่งมันท�าให้เวิร์ก 
แต่การเรียนบ้านเรา บางทีก็ส่งมากับพี่เลี้ยงบ้าง แล้วไม่ได้ท�ากิจกรรมกับเด็ก 
เพราะฉะนั้นในการสอนอาจจะยากหน่อย”
 ดนตรีย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของการเลือกเคร่ืองเสียง อาจารย์อัสยุช 
เล่าเรื่องราวให้เราฟังเกี่ยวกับเปียโนราวกับสายน�้าไหลเร่ือยน่าฟัง จนแทบ
ลืมไปว่า เรามาฟังชุดเคร่ืองเสียงของอาจารย์ ส่ิงแรกท่ีเราอยากรู้มากก็คือ 
การฟังเครื่องเสียงฟังถึงขนาดไหนเคยรู้สึกไหมว่าเรามีความรู้เรื่องดนตรี
ขนาดนี้เราอาจจะฟังลึกกว่าคนอื่น?
 ค�าตอบนี้ อาจารย์อัสยุช บอกว่า “ผมว่าด้วยความที่เล่นดนตรี คือ
ธรรมชาติมันคือต้องได้ยินอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ยินเราคงไม่สามารถถ่ายทอด
ออกไปได้ เพราะเวลาที่เราฟังเราก็ได้ยินเองตามธรรมชาติ เราได้ยินมากกว่า
คนอื่น หรือคนอื่นได้ยินมากกว่าเรา มีอารมณ์ร่วมกับมัน แล้วเวลาผม           
ฟังเครื่องเสียง ผมไม่ได้ฟังแค่ว่า ฟังไปแค่นั้น อีกอย่างคือคนส่วนใหญ่ที่ฟัง
เครื่องเสียง อาจจะมีความรู้สึก รัก หรือ ชอบ หรือ ผ่อนคลาย”
  อาจารย์อัสยุชย�้าว่า ต่อให้ไม่มีเครื่องเสียงดีๆ เขาก็ฟังอยู ่แล้ว 
เพราะมันต้องศึกษา “ยกตัวอย่างเปียโนต้องฟังว่าเออ เพลงนี้ สมมุติว่าผม
ฟังเพลงคลาสสิค เพลงเดียวกัน อย่างของบีโธเฟ่น คนเล่นคนที่หนึ่งเขา
ตีความยังไง คนที่สองเล่นเพลงเดียวกันเขาตีความยังไง คนที่สามเล่นเขา
ตีความยังไง มันต่างกันออกไป เครื่องเสียงก็มีบุคลิกของเขาต่างเช่นกัน”
 แน่นอน ว่าเพลงโปรดของอาจารย์อัสยุช มีหลายหลาก ทั้งพ็อพ 
แจ๊ซ และคลาสสิก แต่คลาสสิกจะเน้นฟังชุดบนช้ันบนของบ้าน ไม่ใช่ห้อง
รับแขก แต่เป็นชุดใกล้ห้องนอน แต่น่าแปลก มีความรู้สึกที่ว่าตัวเองจะถูกใจ
เฉพาะล�าโพง ProAc เท่าน้ัน อาจารย์อัสยุช บอกว่าเพลงที่ฟังบ่อยมาก         
คือคลาสสิก เพราะมันทรงเสน่ห์ ในโน้ตเดียวกันคนเล่นไม่เหมือนกัน 
คอนดักเตอร์คุมวงยังคุมไม่เหมือนกัน “เพราะบางคนก็เหมือนกัน ฟังปุบ       
ก็ไม่ต่าง แต่ถ้าฟังต่างคือดีแล้ว และนี้คือเสน่ห์ของเพลงคลาสสิก เพราะโน้ต
หรือสกอร์ที่มันมามันสมบูรณ์เหลือเกิน เพราะฉะนั้นเราไม่มีหน้าที่ไปเปลี่ยน
โน้ต แต่เรามีหน้าที่ในการตีความโน้ต”

 การเร่ิมเล่นเคร่ืองเสียง เป็นอะไรที่ง่ายมากเหลือเกิน อาจารย์อัสยุช
จ�าได้ว่าในตอนนั้นปิยะนัสอยู่ซอย 101/1 มองเห็นมาตั้งแต่ขายเครื่องใช้
ไฟฟา ทีวี ตู้เย็น พัดลม “แต่ว่า ผมจ�าได้ว่าวันหนึ่งผมเดินเข้าไป ที่ร้านเปิด
เพลงโอเวอร์เดอะเรนโบว์ (over the rainbow) แต่จ�าไม่ได้ว่าเป็นชุดอะไร 
ฟังแล้วก็เดินผ่านไม่ได้ฟังจริงจัง  มันเป็นช่วงอินโทรแล้วก็เปียโนก็เข้า โห! 
มันไพเราะจริงๆ ก็เลยรู้สึกว่าเออว่ะเราก็ได้ยินเปียโนจริงๆ แล้วเราก็เล่นเปียโน 
มาตลอด มันเลยเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง นักร้องเราก็เคยได้ยินของจริง อันนี้
ก็เป็นเสน่ห์” และเหตุของเสียงเปียโน กับความเป็น ProAc คือมันใช่เลย
 แต่ก็นานพอสมควรก่อนที่จะมาถึงเครื่องเสียงท้ังสองชุดนี้ิ กว่าจะ
มาถึง ProAc ใช้เวลาเดินทางหลายปี “นานครับ ก็ตั้งแต่เรียนหนังสือ เพราะ
ว่ามันก็มีการเว้นระยะ ตอนที่ไปเรียนหนังสือต่างประเทศ แต่เราก็รู้สึกลึกๆ
ว่ายังไงเราก็ต้องฟังเพื่อการศึกษาอยู่ ยังไงเราก็ชอบและมีความสุขไปด้วย 
มันก็คงจะดี”
 ส�าหรับชุดเครื่องเสียง ด้านล่างประกอบด้วย ProAc D-40R             
อินทิเกรทเต็ดแอมป์ Octave V70 SE Silver ซีดีเพลเยอร์นั้น ใช้จาก        
Accustic Arts Player ES  ส่วนหนึ่งจะส่งผ่านสัญญาณคู่ควบไปให้รีซีฟเวอร์
ของ NAD ขับเสียงโฮมเธียเตอร์ด้วย ทุกอย่างดูจะกลมกลืนน่าฟังมากๆ เสียง
ดนตรีชัดใส เสียงกลางแม่น และล�าโพงที่เบิร์นมาในระดัับหนึ่งก็เริ่มจะลงตัว 
เสียงนิ่งอิ่ม แม้จะไม่เท่าชุดด้านบนที่เล็กกว่า แต่มันจะดีขึ้นทุกวันอย่างน่า
พิศวง
 ต่อค�าถามที่ว่าส�าหรับล�าโพง  ProAc  D-40R และชุดนี้พอใจแล้ว
หรือไม่ อยากก้าวไปไกลกว่านี้อีกไหม?  เสียงตอบนุ่มๆ บอกเราว่า “ส�าหรับ
ผมคือ ตอนนี้เรียนตามตรงว่าตอนนี้ผมก็เรียนรู้มันอยู่ แต่ถ้าถามว่าลงตัวไหม
ผมว่าก็คงต้องอยู่กับมันระยะหนึ่ง อันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนสายใหม่ได้ไม่นาน แล้ว
พอใช้ไป เราก็ค่อนข้างจะรู้ตัวเองมากขึ้น แต่ถามว่าถึงกับต้องเปลี่ยนแนวไหม 
คงไม่ใช่ เพราะรู้แล้วว่าชอบแบบนี้แหละ อาจจะแค่ปรุงนิดปรุงหน่อย ส�าหรับ
ผมคืออย่างนั้น แต่ว่าก็คงตั้งต้นจากล�าโพง ProAc นี่แหละประทับใจสุดแล้ว”
 อาจารย์อัสยุชใช้เวลากับเครื่องเสียงหลังจากเลิกสอนแล้ว เหมือน
การได้ทบทวนเสียงดนตรีในหัวใจ บางครั้งอาจจะนั่งอยู่กับชุดด้านล่าง คุณตูน 
ผู้ภรรยานั่งฟังชุดด้านบน แต่โดยส่วนใหญ่มักจะฟังพร้อมกัน ส่วนการชม
ภาพยนตร์นั้นไม่มีมากนัก นอกจากดูคอนเสิร์ตบลูเรย์เสียเป็นส่วนใหญ่  
เครื่องเสียงมีความน่ารักของเขาอยู่ตรงที่ อย่างน้อยเราก็เห็นลีลานักเล่น      
เปียโนที่เล่นต่างกันไปด้วย รวมถึงวิธีการบันทึกจากสตูดิโอท่ีต่างไป ท�าให้   
ทั้งคู่ได้เห็นอะไรที่ละเอียดลึกขึ้นด้วย
 
 

 

 
 ในบางชั่วขณะเราก็สนทนากันไปในหลายๆ เรื่อง หนังสือ ดนตรี 
เครื่องเสียง เป็นการถ่ายทอดความในใจที่เปิดกว้างน่ารักของคู่สามีภรรยา
 อาจารย์อัสยุชเคยร่วมวง เล่นคอนเสิร์ตมาก็ไม่น้อย เมื่อเราถาม       
ว่าเล่นมาต้ังแต่สมัยใด “ครับ ต้ังแต่เด็กก็เล่นมาตลอด แต่ว่าจะเป็นเพลง
คลาสสิก ส่วนใหญ่นะครับ เคยเล่นโซโล เคยเล่นกับวง BSO เล่นกับวงของ
กรมศิลปากรอะไรแบบนี้ก็มีหลายรูปแบบ เล่นกับนักร้องบางท่าน แต่ปัจจุบัน
เวลาของทางโรงเรียนที่จะต้องรับผิดชอบ ท�าให้จะเน้นการสอนมากกว่า
 ส่วนเครื่องเสียงเป็นเรื่องปัจเจก ความพอใจส่วนตัว การเล่นชุด
เครื่องเสียงชั้นดีถึงสองชุด ก็ย่อมมีจุดมุ่งหมาย

ห้องชั้นสามของบ้าน

P I Y A N A S  H I - E N D 
SYSTEM OF THE MONTH



 “พอดีผมมีท้ังสองชุดอยู่ในบ้าน ก็เลยได้ฟังได้ประสบการณ์แตกต่าง 
คือ พอฟังแล้วรู้ว่ามันมีเสน่ห์คนละแบบ ผมจะไม่บอกว่ามันดีหรือไม่ดี แต่
มันมีเสน่ห์คนละแบบอย่างแน่นอน  คราวนี้ เมื่อก่อน D 30R มันอยู่ข้างล่าง 
พอฟังแล้วผมชอบ ฟังข้างบนก็ดี แต่ท�าไมเราถึงมานั่งข้างล่างบ่อยกว่า      
และมันก็ดึงดูดให้เรามานั่งข้างล่างบ่อยกว่า คือชุดข้างบน ผมจะใช้ฟังดนตรี
คลาสสิกเป็นหลัก”
 ชุดเครื่องเสียงบนชั้นสามของบ้านคือชุด ProAc D-30R Ebony 
พร้อมอินทิเกรทเต็ดแอมป์ Octave V-70SE Silver แต่ได้ใช้ซีดีเพลเยอร์
ของ Moon 360DX Silver ที่แสนจะเรียบง่ายและหรูหราในตัวเอง แม้เสียง
ของ ProAc D-30R Ebony จะไม่ทรงพลังเท่า ProAc D-40R แต่มันก็ท�าให้
บริเวณที่มีพื้นที่แคบกว่าเคร่ืองเสียงชุดด้านล่างเต็มอิ่มไปด้วยสรรพส�าเนียง
ดนตรีอิ่มเอิบมาก
 ความเรียบง่ายของพื้นที่ห้องแต่ละห้อง หรือบริเวณห้องรับแขก      
ที่มีแกรนด์เปียโนตระหง่านอยู่น้ัน ช่างเรียบร้อยสวยงาม ผมสัมผัสได้ถึง  
ความสุขของคนทั้งคู่ที่ได้ฟังดนตรีทั้งจากที่ตัวเองเล่น หรือสอน และยังได้ฟัง
เครื่องเสียงที่สุดยอด เรียบง่ายไฮเอนด์ที่ไม่หวือหวา แต่เครื่องเสียงทุกชิ้น      
ที่ร่วมมือ ปรึกษาหารือกับปิยะนัสแล้ว จัดมาให้น้ัน ลงตัวตรงตามความ
ต้องการ มีเสน่ห์ทั้งสองชุด ในขณะที่ผนังบ้านจัดอะคูสติกร่วมกันระหว่าง        
ผืนผนัง ไม้ และส่วนที่เป็นผนังมวลเบาทั่วไป ไม้ปาร์เก้ ผ้าม่านสีขาวนวล
 ดูไปแล้วทั้งชุดเครื่องเสียง เปียโน และห้องช่างกลมกลืนเป็นหนึ่ง
เดียวกัน คล้ายทิพย์วิมานแห่งหนึ่งที่น่าประทับใจ นั่นเพราะเจ้าของบ้านคิด
ทุกอย่างไว้ในใจ แล้วผ่องถ่ายให้ช่างท�าออกมาได้อย่างสมบูรณ์ “จริงๆ ตอนที่ 
จะท�าเฟอร์นิเจอร์บิลท์อินที่บ้านนะครับ ผมก็คิดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้ 
ตอนแรกก็เหมือนเขาจะมีชั้นขึ้นมา ไม่ได้เรียบแบบนี้นะครับ ผมก็บอกว่า    
ไม่ต้องเดี๋ยวผมจะซื้อชั้นเครื่องเสียง ในทั้งหมดที่มา สิ่งที่มาอันแรกคือชั้นวาง 
ซึ่งมันก็ไม่ได้ดีมาก แต่มันเข้ากับสไตล์บ้าน อันนี้ซื้อตั้งแต่บ้านยังไม่เสร็จ”

 โดยส่วนตัวแล้วอาจารย์ท่านนี้ ไม่นิยมดูหนังมากมายนัก แต่เน้นไป
ที่คอนเสิร์ต ดังนั้น การเลือกซื้อรีซีฟเวอร์มาเสริมก็จึงเป็นไอเดียส่วนตัวเอง
จริงๆ “ครับก็คงแค่น้ีเพราะผมไม่เน้นดูหนังเท่าไหร่ ดูบางที ก็ดูคอนเสิร์ต 
ส่วนใหญ่ผมจะเน้นฟังเพลง ดูหนังไม่เคยดูจบ ดูเรื่องหนึ่งต้องดูสามรอบถึง
จะจบ ดูกี่โมงก็หลับ หนังก็ดูด้วย แต่ว่าจะดูคอนเสิร์ตเยอะ ผมก็เลยเลือกตัว 
NAD”
 ก่อนลาจากกันวันนั้น ด้วยรอยย้ิมเปื ้อนใบหน้าทั้งสองอาจารย์        
สามีภรรยา และทีมงานของเรา ได้นั่งดื่มชาอุ่นๆ ประกอบกับได้ฟังอาจารย์         
อัสยุช บรรเลงเปียโนให้เราฟังสองเพลงรวด อะไรจะงดงามปานนั้นกับภาพ
ที่เห็นตรงหน้า หลังจากได้แวะเยี่ยมชมส่วนด้านหน้าคือโรงเรียนสอนเปียโน
ที่ดูมีมาตรฐานน่าทึ่ง สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว เราก็จาก              
ซอยเย็นอากาศมาแบบเป็นสุขและสบายใจยิ่งนัก

 ส่วนใหญ่ชุดด้านล่างผมจะฟังเป็นเพลงแจ๊ซแล้วก็

คลาสสิก ส่วนสำาหรับตูนจะชอบฟังเพลงร้อง

ห้องโถงรับแขก

The System ชั้นสามของบ้าน
Speaker  :  ProAc D-30R Ebony

Integrated Amp  :  Octave V-70 SE Silver

CD Player  :  Moon 360DX Silver

Speaker cable  :  JPS Labs Superconductor V Speaker Cable

AC Powercord  :  Audioquest NRG-10 + NRG-500

Analog Interconnect  :  JPS Labs Superconductor-Q

The System ห้องโถงรับแขก
Speaker  :  ProAc D-40R Ebony

Integrated Amp  :  Octave V-70 SE Silver

CD Player  :  Accustic Arts Player ES

Speaker cable  :  JPS Labs Aluminata Speaker Cable

AC Powercord  :  Audioquest NRG-1000 (2)

AC Powercord  :  JPS Labs Kaptavator

Analog Interconnect  :  JPS Labs Superconductor-3

ติดตั้งและ Set Up ระบบเครื่องเสียงโดย ทีมงานปิยะนัสอิเล็คทริคส์  โทร. 0-2746 4511-13, 0-2746 4302-4 



	 ส�าหรับซิสเต็มประจ�าเดือนนี้		เรามาไกลถึงจังหวัดอุดรธานีกันเลย
ทีเดียว	
	 บ้านในพื้นที่กว้างสไตล์โมเดิร์น	อยู่ห่างจากสนามบินไม่มากไม่น้อย		
เหมือนกับว่าความงดงามทั้งหลายได้ซ่อนตัวอยู่ในความสงบเงียบและ
สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก	ระยะหลังเราจะเห็นได้ถึงความคิด
ที่ล�้าสไตล์ของคนยุคใหม่ว่าเขาเดินทางมาไกลกว่าที่เราคิดเสมอ	ดีไซน์แห่ง
ความเรียบของสีสัน	ความโอ่โถงของบ้าน	ประกอบด้วยพ้ืนที่	ที่จัดแบ่งได้
อย่างลงตัวท้ัง	อาคาร	สระน�้าและสนามหญ้า
	 เมื่อมองออกไปจากต�าแหน่งในห้องท่ีฟังเคร่ืองเสียง	ทุกอย่างลงตัว
อย่างมาก	เป็นสวรรค์น้อยๆ	ของครอบครัว	“จองศิริกุล”	ที่ซึ่งมีความสงบสุข 
เรียบเย็นตามแนวทางของเขา	คุณต้น	หรือ	กิติภูมิ	จองศิริกุล	แต่ก็แทบไม่
น่าเชื่อว่าตัวเจ้าของบ้านเองนั้น	กลับใช้เวลาครึ่งค่อนชีวิตไปอยู่ในออฟฟิศ
ในพื้นท่ีทางหนือของ	สปป.ลาว	บ้านพ่ีเมืองน้อง	นานๆ	ครั้งถึงจะกลับมา
ช่ืนชมกับบ้าน	และชุดโฮมเอนเตอร์เทนเม้นต์พร้อมๆ	กับครอบครัว
	 แต่เมื่อเขากลับมา	บ้านก็เสมือนดั่งหนึ่งมีชีวิตและสีสันเพิ่มขึ้น	
ภรรยาและลูกชายได้สัมผัสไออุ่นของกันและกัน	ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า	น่ังลง
ฟังและชมภาพยนตร์ที่มีอยู่หลากหลายกับซิสเต็มที่ถือว่า	ที่หนึ่ง	 ไม่เป็น
สองรองใคร	แม้จะอยู่ห่างกันอยู่บ่อยครั้ง	แต่การสื่อสารยุคปัจจุบันก็ท�าให้
คุณต้น	และครอบครัวสามารถส่งความรักความปรารถนาดีถึงกันได้ทุกเวลา
	 ชีวิตของคุณต้น	น่าสนใจมาก	เพราะเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสอง
พื้นท่ี	ท่ีแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง	ได้อย่างมีความสุข

	 ในการไปท�างานอยูต่่างถิน่	ต้องผจญกบัปัญหามากมาย	กบัเรือ่งราว	
ของการจ�าหน่ายรถท�าการเกษตร	การปล่อยให้มีการซื้อเงินผ่อนกับบุคคล
ที่เขาเองไม่รู้จักมักคุ้น	แม้จะสามารถเว้าภาษาได้รู้เรื่อง	เนื่องจากอ้ายไทย	
น้องลาวก็ใช่อื่นไกล	ทว่าปัญหาการเก็บหนี้สินก็มักจะสร้างปัญหาขบคิดให้
ได้เสมอ	 เนื่องจากพื้นที่ท�าเกษตร	ชาวไร่ชาวนา	 ไม่มีอะไรที่รับรองได้ว่า		
ฤดูกาลนั้นๆ	จะราบรื่นเสมอไป
	 ชีวิตเหมือนมีสองภาคในตัวคนเดียว	ภาคหนึ่งคือการมุ่งมั่นท�างาน
บริการคนต่างบ้านต่างเมือง	อีกหนึ่งคือ	ตอบแทนคุณแผ่นดินและความรัก	
ความอบอุ่นของครอบครัว	ญาติพี่น้อง
	 ชุดเครื่องเสียงที่ได้ตัดสินใจซื้อมาเล่น	มิใช่แค่เพียงผ่อนคลาย	แต่
เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งครอบครัว	พ่อ	แม่	ลูก	ที่ต้องเลือกสรรค์อย่าง
ดีที่สุด	 เราจึงได้เห็นชุดโฮมเอนเตอร์เทนเม้นต์	 ในห้องนั่งเล่น	ที่ถือว่า									
เด็ดขาดเลยทีเดียว	 เริ่มจากล�าโพง	Bowers&Wilkins	คู่หน้าเป็น	 802	
Diamond	 เซอร์ราวนด์หลัง	 803	Diamond	ล�าโพงเซ็นเตอร์	HTM-2	
Diamond	ผนวกด้วย	Paradigm	Studio	Subwoofer	
	 ในขณะที่ภาคขยาย	และโปรเซสเซอร์	นั้นเลือกใช้จาก	Bryston	
SP-3	Processor	Bryston	6B	SST2	เน้นไปทางการชมภาพยนตร์ซึ่งไป
กันได้ดีกับเครื่องเสียงสัญชาติเยอรมันส�าหรับในการฟังเพลง	Accustic	Arts	
Amp	III,	Accustic	Arts	Tube	Preamp	II	MK2	โดยต้นทางของเสียงที่ดีสดุ	
คือ	 Accustic	 Arts	 Player	 IMK	 3	 CD	 และอื่นๆ	 ที่ทางทีมปิยะนัส																
น�ามาทดสอบและให้เลือกใช้
	 คือต้องบอกว่า	ทุกอย่างพรั่งพร้อมอุปกรณ์เสริมเพียบ	การได้ฟัง	
ได้ชมภาพยนตร์ในวันนั้น	 ยอมรับว่าพลังเหลือเฟอ	 และเพลิดเพลินกัน												
จนเกือบตกเครื่องบินเลยละครับ	
	 ความเป็นจริงแล้ว	เราอยากคุยกับคุณต้นมากที่สุด	เพราะเรื่องชุด
เครื่องเสียงนั้นถือว่ามาจนถึงขั้นสูงสุดๆ	แล้ว	ไม่มีอะไรน่ากังขา	แต่เร่ืองราว
ชีวิต	และการต่อสู้ในต่างแดนน่ีสิ	มีอะไรหลายอย่างที่หลายคนไม่เคยได้
สัมผัส	อีกทั้ง	เขาคนนี้	มีรถมอเตอร์ไซค์ชั้นเทพ	อย่าง	BMW	รุ่นคลาสสิก
ที่หลายคนเห็นแล้วต้องซี๊ดเข้าไปในหัวใจเลยละ
	 บทสนทนาของเราจึงเริ่มข้ึน	 โดยปล่อยให้ช่างภาพเพลิดเพลินไป
กับการหามุมกล้องสวยๆ	ของชุดเครื่องเสียงมาฝากกัน	เรื่องของเกษตรกร	
คนหลังสู้ฟาหน้าสู้ดินที่อยู่ในประเทศบ้านพี่เมืองน้องอย่าง	สปป.ลาว	หรือ
ชื่อเต็มๆ	ว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ที่ส่วนใหญ่จะปลูก
ข้าวโพดเป็นหลัก	และต้องอาศัยรถแทร็คเตอร์	ที่เขาเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
ให้กับคูโบต้ามาอย่างยาวนาน
	 ส�าหรับประเทศนี้ถือเสมือนเป็นประเทศบุกเบิก	ช่วงระยะเวลา		
เก็บเก่ียวตั้งแต่เดือนตุลา	มีการเร่ิมเก็บผลผลิต	แล้วเขาก็จะเริ่มขายผลผลิต															
ได้แล้ว	จะมีการเริ่มซื้อรถไปใช้กันจนถึงเดือนเมษา	งานของตัวแทนอย่าง
คุณต้นจึงเป็นงานจัดจ�าหน่าย	ปล่อยให้เช่าซ้ือ	 “เหมือนขาย	 6	 เดือน	
maintenance	6	เดือน”
	 หากนับจากต้นเดือนตุลาคมไปถึงเมษายนก็คือ	การขาย	หลังจาก
นั้นก็จะเป็นช่วงของเวลาการซ่อมบ�ารุง	ระบบของคูโบต้า	จะมีแคมเปญมา	
เดือนที่	 1	 เสมือนช่วงเวลาแห่งการปล่อยรถออกจ�าหน่าย	และเดือนที่	 5	
เดอืนที	่12	น้ันต้องมาดแูลรถลูกค้า	ระบบจะหมุนเวยีนเป็นฤดกูาลอย่างหนึง่	
ให้สอดคล้องกับเกษตรกรชาวลาว

P I Y A N A S  H I - E N D 
SYSTEM OF THE MONTH

From Laos with Love

From Laos 

          With Love



ชีวิตสองแผ่นดิน ของ คุณกิติภูมิ จองศิริกุล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทลาวร่วมใจมอเตอร์เซลส์ จ�ากัด



	 สิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้น	นอกเหนือไปจากบริหารการขายก็คือ
บริหารด้านบริการที่ต้องอาศัยช่างที่เชี่ยวชาญ	คุยกันไปก็อดจะข�าไม่ได้	
เพราะคนลาวพอใจฝีมือช่างคนไทย	คือไว้ใจกว่าช่างคนชาติเดียวกัน		“ช่าง
ของผมจะมีลูกน้องคนไทยจ�านวนหนึ่ง	 ลูกจ้างลาวก็อาจจะเยอะหน่อย	
ตอนนี้	ก็ประมาณ	20	กว่าคน	ในขณะที่ลูกน้องไทยก็มีประมาณ	10	คน”
	 ผลกระทบต่อการประกาศค่าแรงงานใหม่	สามร้อยบาทต่อวันก็
อาจจะมีผลบ้าง	ท�าให้ค่าจ้างในหลักพันเปลี่ยนไป	เนื่องจากข่าวสารต่างๆ
ก็มีผลกระทบข้างเคียง	เนื่องจากลาวกับไทยจะถึงกัน		“เมื่อก่อนจ้างสมัย
แรกๆ	จ้างแค่หลักพัน	พันกว่าบาท	ต่อเดือน	แต่ตอนนี้ขึ้นมาหลักหมื่นครับ” 
แม้แต่การที่เกิด	AEC	ท�าให้มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น	อย่างตอนน้ีจะเปิด	
AEC	ข้าราชการลาวก็ขึ้นเงินเดือน	ตอนนี้เขาจะให้	15,000	บาทแล้ว	จาก
สมัยก่อน	800	พูดตรงๆ	คือพรวดพราด	ซึ่งการจัดเก็บภาษีเขาก็เริ่มขยับ
ตัวเหมือนกันครับ”

	 เราขอพูดถึงเรื่อง	AEC	สักเล็กน้อย	 เพราะเชื่อไหมว่า	 จนบัดนี้							
คนไทยก็แทบไม่ค่อยได้รับรู้กันมากนัก	ว่าคืออะไร
	 ถ้ากล่าวออกไปในความหมายสั้นๆ	ก็คือการรวมตัวกันของหลาย
ชาติ	เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ	สังคม	ให้ก้าวไปพร้อมๆ	กันและสามารถ
ต่อรองกับสมาคมประชาชาติอื่นๆ	 ได้ในอาคต	 เป็นการพัฒนามาจากการ
เป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (The	Association	
of	 South	East	Asian	Nations	 :	 ASEAN)	ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญา
กรุงเทพฯ	(Bangkok	Declaration)	เม่ือ	8	สิงหาคม	2510	ปัจจุบันอาเซียน	
เป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่	มีประชากรรวมกันเกือบ	500	ล้านคน
	 และจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่	 9	ที่อินโดนีเซีย	 เมื่อ								
7	ต.ค.	2546	ผู้น�าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคม
อาเซียน	(ASEAN	Community)	ให้เป็นผลส�าเร็จภายในปี	2558	มีการจัด
ท�าปฏิญญาอาเซียน	 (ASEAN	Charter)	 ซ่ึงมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่เดือน
ธันวาคม	ปี	 2552	 เป็นมิติใหม่ในการสร้างประชาคม	 โดยมีพื้นฐานที่
แข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับการด�าเนินการเข้าสู่เปาหมาย
ดังกล่าวภายในปี	2558
	 โดยปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนรวม	10	ประเทศได้แก่	 ไทย	
พม่า	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	เวียดนาม	ลาว	กัมพูชา	บรูไน
	 ผลผูกพันกันของอาเซียนจะมีมากข้ึน	ทั้งเรื่องการเคลื่อนย้ายสินค้า	
บริการ	การลงทุน	แรงงานฝีมือ	และเงินทุนที่เสรี	ดังนั้น	การรปรับทุกด้าน
ทั้งการเมือง	 เศรษฐกิจ	สังคม	ท�าให้ค่าแรงของชาติต่างๆ	จะใกล้เคียงกัน	
น่ีเป็นอีกหน่ึงท่ีน่าจับตามองว่า	 วงการเคร่ืองเสียงเราเองก็เถอะ	จะต้อง
ประสบกับปัญหา	หรือต้องพัฒนาอะไรบ้าง
	 การเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยและลาวของคุณต้น	เหมือน
เดินทางจากบ้านไปท�างานต่างจังหวัด		โดยเฉพาะลาวทางเหนือ	มักจะห่าง
ไกลปนเที่ยง	ว่าอย่างนั้นเถอะ	เขาเองแทบจะไปประจ�าครึ่งปี	กลับบ้านครึ่งป ี
ท�านองน้ัน	แต่ภรรยาอาจจะไปบ้างเป็นคร้ังคราว	 เพื่อจะช่วยท�าในด้าน
เอกสารให้สมบูรณ์ถูกต้อง	 	“ที่ผมอยู่ตอนน้ีก็ประมาณ	3-4	แขวง	ก็คือ							
ไชยบุรี	หลวงพระบาง	บ่อแก้ว	หลวงน�้าทา”
	 การให้โอกาสไปลงทุนใน	 สปป.ลาวเองก็หาใช่ง่ายดายเหมือน						
เมื่อก่อน	 ไม่ต้องพูดถึงหลายๆ	 สิบปี	 แต่สัญญาต่างๆ	จะมีระยะที่สั้นลง							
ดูกิจการว่าเป็นอย่างไร	แล้วค่อยต่อใบอนุญาตเป็นคราวๆ	 ไป	หลายคน
อาจจะอยากถามว่า	 ท�าไมไม่ไปลงทุนในประเทศพม่าที่ก�าลังเร่ิมเปิด
ประเทศบ้าง	 คุณต้นมองว่าอุปสรรคด้านภาษา	 ก็จะเป็นปัญหาใหญ่										
“ผมคิดว่าค้าขายกับ	สปป.ลาวง่ายสุดแล้วนะ	คุยกันรู้เรื่อง	และเหมือน										
คนไทยและคิดว่าค้าขายกับคนลาวสบายที่สุด”
 
	 แต่ก็ไม่ได้ง่ายไปเสียทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนงาน
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	 เรื่องแรงงาน	คุณต้นยอมรับว่า	คนไทยกับคนลาวก็คงจะต่างกัน
อยู่บ้าง	อยู่กันไปต้องมีระเบียบเดียวกันในแง่การบริหาร	ลูกจ้างทั่วไปของ
ลาวส่วนใหญ่เข้าท�างาน	9	โมง	เลิก	11	โมง	แล้วมาเข้างานอีกทีบ่ายสอง	
เลิกสี่โมงเย็นนาฬิกา	แต่ส�าหรับบริษัทของคุณต้นได้วางระเบียบให้พักเที่ยง
แค่	1	ชั่วโมง	ท�าให้หาลูกจ้างได้ยาก	ต้องยอมให้เป็นไปในระบบเดิมๆ	ของเขา
 “แรกๆ	ก็ยอมกันไปครับ	ยิ่งอยู่ไปก็ปัญหาเยอะ	ข้อแม้เยอะมากเลย 
ตอนหลังเราก็ไม่ยอม	มาเปลี่ยนการบริหารใหม่	 อยู ่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู ่											
ไม่เป็นไรคือต้องยึดระเบียบ	ถ้ามาสายก็หักเงิน	กี่บาทก็ว่าไป	สายกี่นาทีก็
คิดนาทีละบาท	แล้วก็เอาไปเป็นส่วนกลาง	พวกคุณจะเอาไปกินอะไรก็แล้ว
แต่คุณ	 ให้พวกคุณจัดการกันเอง	 บริษัทไม่ได้อะไร	 แถบนี้ไม่เหมือน
เวียงจันทน์นะ	ที่มีทุกอย่าง	ยอมรับว่าทางเหนือนี่ยังหาคนงานยาก”
	 ชีวิตการต่อสู้จากนายหน้าค้ารถแทร็คเตอร์แบบฉาบฉวยกับเพื่อน
อยู่หลายปี	 ก็ได้ตัดสินใจที่จะต้องท�าอย่างจริงจัง	ตามปกติแล้วเมื่อก่อน	
การสั่งรถมาจ�าหน่ายก็มักจะคิดกันไปว่าน�ามาจ�าหน่ายให้คนไทย	แต่ลูกค้า
จริงๆ	คือคนลาว	ดังนั้นก็ต้องถึงเวลาที่จะเปิดตัวให้ชัดเจน	“ผมขายมา
ประมาณ	4-5	ปีนี้ครับ	คือก่อนหน้านี้ก็ขายเข้าไปลาว	แต่ไม่ได้เป็นดีลเลอร์	 
ต่อมาทางคูโบต้าขอให้เปิดเป็นดีลเลอร์เมื่อ	4	ปีที่ผ่านมา	สิ่งที่ยากหน่อย
ในการขายที่ลาวก็คือที่ค้าขายมา	4-5	ปีนี้	ก็ยังไม่เห็นเขาขอไฟแนนซ์เข้าไป
เลย	ที่เหนื่อยคือเหนื่อยตรงนี้แหละครับ”
	 เราก็อดถามไม่ได้ว่าหากไม่มีระบบไฟแนนซ์หลักเข้าไป	แล้วคุณต้น
จะท�าการจ�าหน่ายอย่างไร	 เพราะการจัดระบบเงินผ่อนนี่ต้องรู้จริงและ
ใจถึงไม่น้อย	“เราจัดเองครับ	หนักหนาครับ	ผมจัดการเองหมดเลย	ท�า
เหมอืนทีเ่มอืงไทย	มทีีด่นิหรอืเปล่า	ผมกไ็ปจดจ�านองกบัทีด่นิ	แต่ที	่สปป.ลาว 
เค้าจะต้องผ่านศาลก่อน	ศาลรับรู้ก่อนแล้วค่อยมาที่ดิน	คือระบบของเขา
จะให้ในบ้านรับรู้ก่อน	ให้ต�ารวจรับรู้	”

	 การจ�าหน่ายรถแบบจัดเงินผ่อน	 แล้วต้องเป็นไฟแนนซ์เองนั้น											
มีหลายเรื่องที่คลาสสิก	และเหน็ดเหนื่อยเอาการ	ไม่มีใครประเมินว่าลูกค้า
จะดีจริงหรือไม่	“เหนื่อยครับ	ยากด้วย	 เพราะเวลามีปัญหาก็ต้องตามเอง	
ยึดเอง	อย่างเวลามีปัญหาเราก็ต้องไปขอความช่วยเหลือ	 เราก็ไปขอให้							
เจ้าหน้าที่เขาตามให้หน่อย		เรื่องแบบนี้ก็ต้องมีน�้าจิตน�้าใจ	และหาหลักการ
ที่เหมาะสมมาใช้	เราก็ไปจัดการเองแล้วก็ให้ต�ารวจไปจัดการ	แล้วยึดมาเรา
ก็เอาไปขายต่อ	ถ้าอยู่ไทยก็จะเป็นคูโบต้าแมค	ก็คือรถมือสอง	 เราก็จะมา
ท�าลักษณะนั้น”
	 มาคุยเรื่องเครื่องเสียงแล้วซักกันแต่เรื่องเกษตรกรลาว	 เราก็
พยายามสอบถามเพื่อจะได้รับรู้ชีวิตอีกด้านหนึ่งของคุณต้นว่า	 เป็นเช่นไร	
ถือเสียว่านี่คือความรู้ที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราเคยรับรู้กันมา	ชีวิตที่อยู่นอก
แผ่นดนิไทย	ส�าหรับผม	ผมจะรู้สึกเหงาเสมอ	ต้องท�าจิตใจให้ว่างและอดทน
กับงานที่ถือว่าเป็นรายได้เลี้ยงตนเป็นส�าคัญ	ส่วนคุณต้นล่ะ	คิดถึงครอบครัว
ไหม	เขายอมรับว่าก็เหงานะ	เพราะที่ลาว	ค�่าลงก็เงียบสงัด	ไร้สิ่งบันเทิงใดๆ	
เหมือนเมืองไทย	
	 แต่ความเหงาก็แก้ได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีแต่ยิ่งโทรคุย	 ยิ่งมี
เทคโนโลยี	มี	WI-FI	มีการกดไลน์	สไกป์หากัน	บางทีกลับยิ่งคิดถึงกัน	“ถ้า
เกิดยิ่งโทรหา	ยิ่งคิดถึง	ผมจะไม่ค่อยคุยกับลูก	ผมจะใช้วิธีคุยเรื่องงาน	คุย
ให้จบไป	ยิ่งโทร	ยิ่งได้คุยกัน	ยิ่งได้เห็นกัน	ยิ่งคิดถึง	ตัดไปเลยดีกว่า	พอ	6	
โมงเย็นคุยงานท�าอะไรเสร็จก็นอน	ตัวใครตัวมัน	วันไหนไม่นอน	ก็ลงมากิน
เบียร์กับลูกน้อง	หรือไปกับเจ้านายนานๆ	ครั้งไปที	 แหล่งบันเทิงก็เป็น
คาราโอเกะ	แบบลูกทุ่งๆ	อารมณ์ก็ยังงั้นๆ	แหละ”		



	 ตอนนี้ก็เลยเริ่มมีความคิดว่า	 เครื่องเสียงอาจจะช่วยแก้เหงาได้
อย่างแน่นอน		ก็เลยต้องคิดว่าอาจจะหาชุดเคร่ืองเสียงไปไว้ที่ลาวบ้าง	“คือ
ตอนนี้	ผมก็คิดว่าจะท�า	ก็ปรึกษาคุณชัยวัฒน์อยู่	ตอนนี้ผมก็ซื้อที่ดินไว้แล้ว
อยู่ท่ี	อ.ท่าลี่,	แก่นท้าว	จังหวัดเลย	ค่อยๆ	รออะไรก่อน	คือซื้อที่ลาวครับ	
ด่านของเมืองเลย	จะติดกับลาวใช่ไหมครับ	 เวลาเดินทางเข้าออกมันจะ
สะดวก”	แต่ในช่วงเวลานี้	คุณต้นจะต้องตีรถจากไชยบุรีเข้ามาที่ด่านไทย
ราว	200	กิโลเมตร	ซึ่งมันไกลจากจังหวัดเลยไปสักหน่อย
 การสร้างบ้านในพื้นที่ขนาดใหญ่ไว้ที่อุดร	ก็มักจะเจอค�าถามเสมอๆ	
ท�าไมต้องท�าเสียใหญ่โต	และการเล่นเครื่องเสียงเขาตัดสินใจว่าเม่ือจะ
ลงทุนในสิ่งท่ีรักและมันให้ความสุขคนในครอบครัวแล้ว	 ชุดนี้	 หกเจ็ด							
ล้านบาท	ก็คุ้มค่า	 ไม่อยากเสียเวลาไปเล่นในสิ่งที่ต้องถามตัวเองว่ามันดี
ที่สุดแล้วหรือยัง	ซึ่งแน่นอน	เวลาน้ี	เวลากับครอบครัว	ชุดเคร่ืองเสียงชั้นดี	
แบบนี้	ทุกอย่างเกินคุ้ม
 คณุต้นเป็นคนง่ายๆ	ใช้ชวีติได้ทกุรูปแบบ	แม้ว่าจะต้องอยูส่องประเทศ 
ไปๆ	มาๆ	แต่ก็รับกับสถานการณ์ได้อย่างดี	 ไม่คิดว่าอยู่ที่ไหนดีกว่ากัน									
ไม่ว่าท่ีไหน	ทุกอย่างมันดีหมด	ผมว่ามันไม่ต่างกันนะ	ไม่ใช่ว่าอยู่นั้นดี	หรือ
ว่าที่นี้ดี	ในเมื่อเราเลือกที่จะมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว	เหมือนผมสร้างบ้าน	แม่
ถามว่าสร้างไปท�าไม	ผมสร้างแล้วเอาไว้ให้ลูก	ตอนนี้คือผมยังอยู่ยังไงก็อยู่ได้	
ผมท�าให้ครอบครัวดีกว่า	คือตอนที่ผมซื้อเครื่องเสียง	ถือว่าผมฟังน้อยนะ	
น้อยกว่าคนอ่ืน	ในชุดขนาดนี้	ซื้อกับคุณชัยวัฒน์หมดไปหลายล้าน	แต่มัน
เป็นความสุขใจ”
	 ในตอนที่สร้างบ้านหลังนี้	เขาเองก็คิดเรื่องเครื่องเสียงควบคู่กันไป	
แต่ใจไม่อยากจะต้องมีห้องเฉพาะส�าหรับเคร่ืองเสียง	“ผมไม่ได้กะไว้ท�าฟัง
เป็นห้องโดยเฉพาะ	ผมไม่ใช่สไตล์ที่จะต้องเน้นสมบูรณ์แบบขนาดนั้น	ผม
นึกแค่ว่าการใช้ชีวิตของเราเป็นไง	ให้มันกลมกลืนกับชีวิตของเรา	ก็ถือว่า
ใช้ได้”	ใช่แล้ว	ดูหนังฟังเพลง	ไปในขณะที่เห็นคุณแม่	คุณลูกเล่นอยู่ในสระ
น�้าของบ้าน	ทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบ
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	 การเลือกล�าโพง	 Bowers&Wilkins	 เพราะฝังใจกับแบรนด์นี้									
มานาน	 เริ่มมาจาก	B&W	683,	685	 เป็นชุดเริ่มต้น	หลังจากนั้นค่อยๆ	
พัฒนาขึ้นมาตามล�าดับ	การได้มาเจอกับร้านปิยะนัสนั้น	นับว่าปะจวบ
เหมาะเคราะห์ดีจริงๆ	คือเป็นช่วงที่เข้ามากรุงเทพมหานคร	ไปซื้อของใช้
บางอย่างท่ีลาดพร้าว	แล้วเห็นร้านขายเครื่องเสียง	
	 	 “ตอนนั้นผมไปธุระ	ยังคิดอยู่เลยว่าซื้อแล้ว	ท�าไมไม่ใช้บริการ
ขนส่งมา	ผมแบกมาท�าไมทั้งหนักทั้งไกล	ซื้อชุด	2	แสนกว่าบาท	ก็ว่าแพง
แล้วนะ	โดนภรรยาบ่นแล้วนะ	พอหลังๆ	พอเค้ามีโอกาสมาฟังด้วยก็ชอบ	
และพอใจ	มีความสุขร่วมกัน	 เขาก็มีความสุข	 เพราะได้ฟังจริงๆ	 แล้ว
ทัศนคติเขาก็ดีข้ึนจริงๆ	เวลาเราเปลี่ยนสาย	อุปกรณ์หรืออะไร	ก็สัมผัสได้
ว่ามันดีข้ึนจริงๆ”
	 คุณต้นมองชีวิตแบบโลกนี้มีความสุข	อย่าไปกังวลอะไรมาก	ดูหนัง	
ดูคอนเสิร ์ตด้วยกัน	 กับลูก	 เพราะลูกก็ชอบ	 สังเกตจากการได้ดูแล้ว												
มีความสุขมาก
	 		“ซึ่งราคาเครื่องเสียงที่คนทั่วไปเขาก็มองว่ามันแพงอยู่นะ	แต่พอ
มาถึงขนาดนี้แล้ว	มันก็ไม่เท่าไหร่หรอก	ที่ไปซื้ออย่างอื่นซ้ือได้	 อันน้ีซ้ือ
ความสุขในบ้าน	เหมือนอยู่ลาว	ผมอยู่ห้องเล็กๆ	ผมก็อยู่ได้	แต่พอมาอยู่
บ้านท�าไมต้องหลังใหญ่	ผมก็มองอนาคตว่าอยู่ลาวก็จะท�าโชว์รูมให้มันใหญ่	
แต่รอก่อนว่ามันดีหรือเปล่าเพราะเราลงกับตัวนี้เยอะไปแล้ว	ซึ่งตอนนี้
โชว์รูมก็ยังเล็กๆ	อยู่	ประมาณ	7-	8	ห้อง	หน้ากว้างประมาณ	30-40	เมตร
เอง	ซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่เท่าที่ประเทศไทย”
	 เรากระซิบถามว่าการใช้	Accustic	Atrs	ในการฟังเพลงนั้นมีอะไร
ท่ีเรียกว่าน่าประทับใจ	ต่างไปกว่าชุดดูหนังคุณต้นกล่าวส้ันๆ	ว่า	“เสียง
มันนิ่มนวลกวา ไดอารมณกวา” 
	 เมื่อผมถามทิ้งท้ายว่า	เรื่องเครื่องเสียงเองส่วนตัวคุณต้น	คิดว่ามัน
มีความจ�าเป็นแค่ไหน		เขาย้ิมอย่างอ่อนโยนบอกว่า	“ก็เติมเต็มใหกับชีวิต
ละครับ ถาไมมีมันเหมือนขาดอยูนะ เพราะวาถาฟงอยางอื่นก็ไมไดอยางนี้”

ลําโพง

B&W 802diamond

B&W 803diamond

B&W HTM-2diamond

Paradigm Studio Sub-15

Bryston SP-3 Pre processor

Bryston 6B sst2

Accustic Arts Amp iii

Accustic Arts Tube Preamp ii mk2

Accustic Arts Player I mk3 CD

Accustic Arts Power Strip Active 8

Magnet Irg-200 jps se

Pioneer BDP-LX91

สายสัญญาณ

Jps Labs Aluminata XLR Jps Labs 

Aluminata RCA 

สาย Sub Audioquest Colorado XLR 

 เมื่อผมถามทิ้งท�ายว�า เรื่องเครื่องเสียงเองส�วนตัวคุณต�น 

คิดว�ามันมีความจําเป�นแค�ไหน  เขายิ้มอย�างอ�อนโยนบอกว�า ก็เติม

เต็มให�กับชีวิตล�ะครับ ถ�าไม�มีมันเหมือนขาดอยู�นะ เพราะว�าถ�าฟ�ง

อย�างอื่นก็ไม�ได�อย�างนี้

	 คุณต้นเป็นคนเรียบง่าย	แต่มีเหตุผล	กล้าซื้อในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจว่า	
อุปกรณ์นั้นๆ	สามารถท�าให้เขาได้สิ่งที่ดีกว่า	“เหมือนเปลี่ยนสาย	เอาสาย
มาขายให้ผม	ถ้าผมฟังไม่ออก	ฟังไม่รู้เรื่อง	ฟังไม่รู้สึก	แล้วผมจะซื้อท�าไม	
แล้วแพงซ้ือรถคัมร่ีได้คันนึงเลย	บางทีผมคิดในใจว่าบ้าหรือเปล่าซื้อสายเส้น
ละล้าน	แต่พอมานึกถึงเออ	มันก็เปลี่ยนจริงๆ”
	 “ซิสเต็มเปลี่ยน	เสียงก็เปลี่ยน	แต่ก่อนไม่เชื่อ	ในเม่ือมีเคร่ืองที่ดีอยู่
แล้ว	แล้วท�าไมต้องมีสายไฟ	มีอะไรมาเพ่ืออะไร	ทางปิยะนัส	ทางคุณชัยวัฒน์
ก็ให้มาเปลี่ยนมาลอง	ก็อือม์	แฟนมาฟังก็ว่าเสียงเปลี่ยน	เราก็รู้สึกว่าโอเคนะ 
ดีขึ้นมาก	นี่แหละที่เรายอมรับจริงๆ”
	 เรื่องราคาระดับไฮเอนด์นั้น	คุณต้นบอกว่าหากจะซื้อ	ขอให้ต้อง
ชอบจริงๆ	มันจะตัดสินใจได้ง่าย	“คือเราซื้อของมาตั้งแพงเราก็ต้องชอบก่อน	
ชอบจริงๆ	ไม่งั้นคนในบ้านบ่นแย่เลย	มากดดันอีก	ซื้อตั้งแพงแล้วท�าไมเสียง
ได้แค่น้ี	 เราก็จะมาหลอกตัวเองอีก	ว่ามันคุ้มค่าอยู่นะ	แต่ในการน�าสินค้า
ของปิยะนัสมาลองฟังกันแต่ละครัั้ง	 เขาก็ต้องมั่นใจในคุณภาพของเขาว่าดี
เหมือนกันแหละ	ไม่งั้นคงไม่กล้ายกมาให้ผมฟัง”
	 เราถามถึงด้านบริการต่างๆ	ของปิยะนัส	คุณต้นกล่าวเสียงชัดเจน
ว่า	“ประทับใจ	ทางปิยะนัสก็รับผิดชอบให้ทุกอย่าง	ไม่มีปัญหาเลยกับเรื่อง
อย่างนี้	 เหมือนสีอย่างนี้	อย่างเครื่องเสียงมันก็มีสีด�า	สีบรอนซ์	สลับสี	แต่
ผมชอบสีด�า	 เขาจะเอาสีที่เขามีอยู่แล้ว	 เอามาให้ผมฟังก่อน	แล้วค่อยเอา
ของใหม่มาให้ทีหลัง”
	 เราจากอุดรมาพร้อมกับน�้าใจไมตรีของคุณต้น	“คนสองแผนดิน” 
ที่รักครอบครัว	 โดยมีเครื่องเสียง	 เป็นเครื่องผูกพันกันเชื่อมโยงความรัก								
ต่อกันและกัน	 ก่อนจากลาได้ไปทานของอร่อยจุ่มปลาที่หาทานได้ยาก							
“แซบหลาย”	จนเราแทบไม่อยากจากลาจริงเลยครับท่าน

สายลําโพงคู�หน�า + center 

Audioquest Wel Sig Speaker cable

สายลําโพงคู�หลัง

Audioquest Gibraltar sbw 14m.

สายไฟ

Audioquest Wel Sig AC

Audioquest Nrg-100

Jps Labs Aluminata AC

ติดตั้งและ Set Up ระบบเครื่องเสียง

โดย ทีมงานป�ยะนัสอิเล็คทริคส�  

โทร. 0-2746 4511-13, 

0-2746 4302-4 

The   System



	 ใกล้กับออฟฟิศของนิตยสาร	 The	Wave	 ที่อาจจะพูดได้ว ่า												
ถัดจากเราขึ้นไปไม่กี่ซอยเล็กซอยน้อยในเส้นถนนพัฒนาการ	มีหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่เอ่ยชื่อต้องเป็นที่รู้จักกันไปทั่ว	ที่นั่นบ้านหลังงามที่มี
พื้นท่ีเกือบหนึ่งไร่	ให้ความรู้สึกโมเดิร์นและเรียบง่าย	ย่ิงใหญ่ในตัวเอง	แต่
ภายในเรากลับได้สัมผัสอุ่นไอสายใยแห่งความรักและดนตรีที่ไม่เคยพบจาก
ท่ีใดมาก่อน
	 เป็นนิวาสถานแบบที่เราฝันถึง	คือทิพย์วิมานเลยก็ว่าได้		
	 คุณกฤษฎา	 โพธิสมภรณ์	 ได ้บุกเบิกงานด้านคอนสตรัคช่ัน								
หนักหนามาตลอดชีวิต	 ด้วยความตั้งใจว่าเรือนแห่งนี้คือที่พักผ่อนยาม
เกษียณ	จึงบรรจงสร้างทุกอย่างพร้อมคู่คิด	คุณอุ๋ย	ภรรยา	อย่างสมบูรณ์แบบ 
และท่ีส�าคัญ	เคร่ืองเสียงที่เคยได้เล่นมาไม่รู้ก่ีชุด	จะถูกยกระดับให้สูงที่สุด	
เท่าที่จะเป็นไปได้	นั่นเป็นที่มาของซิสเต็มที่ตระหง่านอยู่ในห้องฟังเพลง
ขนาดยักษ์	6x13	เมตร	
	 เที่ยงวันอาทิตย์	 เราเดินทางมาถึงห้องฟังเพลงที่ถือว่าเป็น	The	
Best	System	อีกชุดหนึ่งท่ีได้ประสบมา	และเม่ือได้เอ่ยทักทายและส่งยิ้ม
ด้วยประกายตาของความสุขและมิตรไมตรีแล้ว	 คุณกฤษฎา	กระซิบว่า							
รู้จักผมเป็นอย่างดีจากตัวอักษร	ไม่เคยคิดว่าจะได้มาพบกันวันนี้	รู้สึกดีใจ	
นั่นสิ	คนเราพบกันคือวาสนา	ผมกวาดสายตาไปรอบๆ	นั่นไง	Isophon	RC	11 
หรือ	Gauder	Akustik	Berlina	RC	11	คู่ล่าสุดของวงการสีขาวสะอาด		
มาอยู่ท่ีนี่เอง
	 มาพร้อมกับแอมปลิไฟร์ชุดใหม่ที่ถือว ่าเป็นไฮเอนด์ตกขอบ												
รุ่นทรงพลัง	Constellation	Audio	Hercules	II	Mono	block	ที่เราต้อง
ยอมรับว่าท้ังความทรงพลัง	1000	วัตต์	ที่จะขับล�าโพงที่ได้รับการยกย่อง
ว่า	“ดีที่สุดในโลก”	นี้ได้เต็มอิ่มและสมบูรณ์ที่สุด	เท่าที่เราเคยได้ฟัง	Berlina 
RC	11	มา	เพราะเจ้า	Constellation	เป็นสิ่งที่เพ่ิงค้นพบใหม่ของปิยะนัส	
	 ราวกับว่า	เพาเวอร์	Constellation	Audio	Hercules	II	Mono	
และ	ปรีแอมป์	Altair	 II	คือเพชรเม็ดงามที่หาได้ยาก	แต่ก็มาถึงเมืองไทย
จนได้	นี่คือแอมปลิไฟร์ที่บ่งบอกถึงความยอดเยี่ยมทั้งศาสตร์และศิลปะ		
ผลงานที่วิศวกรออกแบบและท�าในรูปแบบแฮนด์เมดทุกชิ้นส่วนอย่าง
ประณีต	เป็นท่ีสุดในชีวิตของพวกเขา

	 ไม่ใช่ความประนีประนอม	แต่คือ	The	Best	ในทุกด้าน	คุณกฤษฎา
ฟังครั้งเดียวยังยอมรับว่า	นี่คือสิ่งที่ประทับใจที่สุด	ไม่มีอะไรให้ต้องแสวงหา
อีกเลย
	 เราฟังเพลงกันได้เต็มอิ่มในห้องขนาดยักษ์	ทุกอย่างดูสมส่วน	ทั้ง
เครื่องเสียง	 เส้นสาย	แถมมีชุดโฮมเธียเตอร์ที่รวมกันอยู่แบบเรียบๆ	แทบ
ไม่รู้ว่าทุกอย่างครบครันทั้งภาพและเสียง	แต่หัวใจหลักคือ	การฟังดนตรีครับ 
ดังน้ันในวันน้ี	เราจึงโคลสอัพไปที่ชุดฟังเพลงที่คุณกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	และ
ภรรยาโปรดชุดนี้เป็นหลัก
	 ทว่า	เชือ่ไหม	ส่ิงทีเ่ราฟัง	สุดยอดในเส้นเสียงนัน้สมบรูณ์แบบแค่ไหน	
ก็ตามก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งคือ	สายใยรักของครอบครัวที่	พ่อ	แม่	 ลูกมีต่อกัน	
ช่างหาได้ยากยิ่งในสังคมปัจจุบัน	เราได้สนทนากับครอบครัว	โพธิสมภรณ์	
แล้วก็ยอมรับว่า	ประทับใจ	 และอยากให้เป็นแบบอย่างของครอบครัว								
คนไทยได้ใช้เป็นแนวทางด้วยซ�้า
	 บทสนทนาของเราจึงอบอวล	อบอุ่น	 นุ่มนวล	น่ารัก	ท่ามกลาง
อาหารมื้อกลางวันบนโต๊ะ	ท�าให้เวลาล่วงเลยไปอย่างรวดเร็ว
	 อันที่จริง	บ้านหลังนี้	คุณกฤษฎา	ยังเดินทางไปๆ	มาๆ	 เนื่องจาก
ส�านักงานยังอยู่ที่ศรีราชา	และยังมีภาระน่ารักๆ	กับคนในครอบครัวอยู่
สม�่าเสมอ	บ้านหลังงามนี้	นอกเสียจากทางหมู่บ้านจะควบคุมเฉพาะดีไซน์
ภายนอกแล้ว	 เขาจะคิดร่วมกับทีมออกแบบ	และคนส�าคัญของเขาคือ
ภรรยาแทบทุกตารางนิ้ว
	 “ผมให้สถาปนิกออกแบบครับ	Noble	ไม่รับออกแบบอยู่แล้ว	คือ
ผมจ้างสถาปนิก	แล้วก็น่ังคุยกันในครอบครัว	ใครอยากได้อะไรบ้าง	ท�าอะไร	
ตรงไหนบ้าง	 ก็ออกแบบมา	แล้วก็คอมเม้นต์บ้างจนในที่สุดลงตัว	แล้วก็
ลงมือสร้างเลย	ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเดียวที่ขายที่เปล่า	ให้เราสร้างเอง	
โดยเขาจ�ากัดว่าไม่เอาทรงโรมัน	ไม่เอาทรงคอสติค	เขาขอทรงแบบโมเดิร์น
หน่อย	ซึ่งก็เป็นสไตล์เดียวที่ผมชอบ	บ้านหลังนี้	 ก็เรียบๆ	ง่ายๆ	แต่กว้าง
หน่อยเท่านั้นเอง”	
	 ส�าหรับการจัดชุดเครื่องเสียง	 ถือว่ามากับทางทีมปิยะนัสแบบ									
สุดทางแล้ว	และยังหยิบยกเอาแผ่นซีดีเพลงมาจากบ้านเดิมไม่หมด	ช่องใส่
แผ่นก็จึงยังว่างๆอยู่บ้าง	“แผ่นส่วนใหญ่อยู่ที่ศรีราชายังไม่ได้ขนมา	คือผม
ชอบฟังเพลงไทย	ซื้อของอรวีมา	ตอนนี้หาซื้อแผ่นได้ยาก		เพลงของนิตยา	
บุญสูงเนิน	ประมาณนี้	คือเพลงไทยเราก็รู้อยู่แล้วว่าบันทึกสู้เพลงฝร่ังไม่ได้	
แต่ว่าผมฟังแล้ว	ผมก็รู้สึกชอบ	คือ	ชุดนี้มันรองรับได้ทุกอย่าง”	
	 อันที่จริงก็น่าแปลก	ว่าคนเล่นเครื่องเสียงมักจะมารู้จัก	หรือได้มี
ส่วนเก่ียวข้องกันโดยบังเอิญเหมือนกัน	 เพราะ	“ที่ดินร่วม	340	วา	สอง
แปลงที่ติดกันก็โอเค	ที่น้ีอย่างคนท�าสวนก็ไปจุดใต้ต�าตอ	ไปๆ	มาๆ	เขาเป็น
ญาติกับพี่ธรรมนูญ”	(เจ้าของซิสเต็มที่เราเคยน�าเสนอไปแล้วจากศรีราชา)”	
ส่วนการได้มาเล่นเครื่องเสียงและรู ้จักกับทีมของปิยะนัส	 ก็เรียกได้ว่า	
ติดตามผลงานของทางร้านมาตลอด
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อุ่นไอ.....สายใยรัก 

สุขซึ้งนัก....ในซิสเต็มเครื่องเสียง

คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ ์

รองกรรมการผู้จัดการ (Deputy Managing Director)
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ�ากัด มหาชน (SCC)
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	 เมื่อเราคุยกันมาจนถึงเรื่องชีวิตและครอบครัว	 สองสามีภรรยา	
ดวงตาเป็นประกายแห่งความภาคภูมิใจ	ด้วยบุตรหญิงหนึ่ง	ชายหนึ่ง	เป็น
ที่รักสุดหัวใจของคนทั้งคู่		“ผมมีลูก	2	คนครับ	ลูกสาวอายุ	20	คนโต	และ
ลูกชายคนเล็ก	ลูกสาวคนโตเรียนปี	2	ที่อเมริกา	เรียนทางด้าน	Financial	
economics	และก็มี	Engineering	นิดหน่อย	เขาเข้าอยู่ที่	บราวน์	ยูนิเวิร์ส
สิตี้	โพรวิเดนซ์	รัฐโรดไอแลนด์	ประเทศสหรัฐอเมริกา”		(Brown	Univer-
sity	in	Providence	in	the	State	of	Rhode	Island	and	Providence	
Plantations)
	 มหาวิทยาลัยที่ก�าเนิดมาตั้งแต่ปี	 1764	 เรียกว่าเก่าแก่ที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก
	 ส่วนบุตรชายคนเล็ก	 เรียนที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย	
“ก็คืิอที่โชรส์เบอรี่โรงเรียนอินเตอร	์ก็อีก	2	ปี	ครึ่ง	พี่สาวกลับมา	ก็ถึงคราว
เขาไปพอดี	คือจริงๆ	แล้ว	คือพี่สาวกลับมาเขาก็จบไฮสคูล”	ก็จะได้เป็นอีก
หนึ่งคนที่จะได้ไปเรียนต่างประเทศ	ตามความตั้งใจและความคาดหวังของ
คุณพ่อคุณแม่	ซึ่งการเรียนนั้น	ก็ต้องบอกว่าทั้งคู่เรียนดีมาก
	 อันเนื่องมาจากความเอาใจใส่ของคุณแม่	ที่แม้จะจบปริญญาโทมา	
ก็ยังขอมาเล้ียงลูก	ปลูกความสัมพันธ์และส่ิงดีๆ	ให้กับเขาตั้งแต่เล็กแต่น้อย	
จนเติบใหญ่	ประคองให้เขารู้จักเส้นทางของตนเอง	หากว่าอยากเรียนด้านใด 
ก็ไปด้านนั้น	 ไม่ขัดใจกัน	 	 ไม่เคยคิดว่าเรียนจบแล้วจะต้องกลับมาท�างาน
ในบริษัทของคุณพ่อ	

SYSTEM O F  T H E  M O N T H

 “จริงๆ	แล้วผมรูจ้กัคณุหน่อยผูจั้ดการสาขาพัทยาคนแรก	ผมชอบนะ 
เพราะว่าทีมนี้ทุ่มเทตั้งใจ	รักเครื่องเสียงจริงๆ	แล้วมาท�าก็สบายใจ	คือเรา
ซ้ือของจากเขาเราก็สบายใจ	 เขาทุ่มเทท�าให้จริงๆ	ผมแอบดู เวลาที่เขามา
เซ็ตเครื่องให้	เขาเซ็ตให้อย่างดี	ละเอียด	ตั้งใจเหมือนของตัวเอง	เขาไม่เห็น
หรอกว่าเราแอบดู”	เสียงหัวเราะชอบใจก็ตามมา
	 ส�าหรับเพลงไทยก็ฟังตามยุคสมัยที่ชอบ	เพราะเพลงไทยหรือฝรั่ง	
อาจจะต่างกัน	แต่เพลงไทยในยุคท่ี	คุณกฤษฎาเป็นหนุ่ม	ย่อมละเมียดละไม
ทราบซึ้งได้มากกว่า	ด้วยว่าเครื่องเสียงสมบูรณ์มาก	ฟังอะไรก็ได้	“ผมฟัง
พวกเพลงเก่าๆ	 ไม่ใช่เพลงไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะ	 เพลงฝรั่งด้วยนะ								
ผมชอบเพลงยุค	80,70	ทุกๆ	เพลงที่ฮิตสมัยก่อนเป็นเพลงอมตะจริงๆ	นะ	
20	ปี	ให้หลังฟังมันก็ยังไพเราะอยู	่แต่มีแบบที่คนร้องใหม	่ไพเราะมาก	และ
ไพเราะกว่าต้นฉบับ	มีอยู่เพลงเดียวที่ผมชอบมากคือ	ท่าฉลอมของชรินทร์	
คือร้องเพราะมาก	แต่เบิร์ดเอามาร้องในอัลบั้ม	2501	ผมฟังแล้วยังไงแล้ว
เพราะกว่าชรินทร์	นัทนาคร	ร้องด้วยซ�้าไป”
	 ที่เรารู้สึกว่าน่ารักมากคือ	สองสามีภรรยา	ต่างชอบฟังเพลงด้วยกัน	
ทั้งคู่	 ถึงจะไม่ใช่สไตล์ตรงกันก็ตาม	แต่ทั้งคู่ก็มีความสุขกับชุดเครื่องเสียง
สดุยอดชดุนีด้้วยกนัได้	โดยคณุอุย๋	ผู้ภรรยากล่าวว่า	“อุย๋ชอบเพลงสนุทราภรณ์ 
แล้วก็เพลงคุณสุเทพ	แต่เอามาอเรนจ์ใหม่นักร้องสมัยใหม	่คือเป็นคนสมัย
เก่าแต่ฟังไม่ได้เลย	ขอเป็นเสียงพ่ีเบิร์ดก็ฟังได้”



	 “กะว่าจะส่งเสียเขาให้จบ	แล้วเขาชอบแนวทางไหนก็ไปทางน้ัน	
ที่เขาชอบ	อย่างคนเล็ก	 เป็นผู้ชายเขากะว่าจะไปมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	
เพราะคิดว่าศักยภาพจะเข้าได้เพราะตอนนี้ไปสอบ	SAT	สอบเล่นๆ	ครั้ง
แรกอายุยังไม่เกิน	16	นะ	สอบได้	1800”
	 คุณอุ๋ยกรุณาอธิบายถึงมาตรฐานของ	SAT	ว่า	“คือคะแนน	SAT	
มันเต็ม	2400	ไงคะ	ฉะนั้นพวกมหาวิทยาลัย	ivy	league	เนี๊ยจะรับคะแนน	
SAT	ท่ีเกิน	2000	ข้ึนไปตอนที่ลูกสาวไปเขาก็ได้	2000	กว่า	มหาวิทยาลัย
ที่นี้เข้ายากคะ	ปีหนึ่งรับคนไทย	1-2	คน	แล้วส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนทุน	คือ
เข้ายากมาก	อันท่ีจริง	ลูกสาวเค้าไปเรียนหนักก็จริง	แต่ก็มีปาร์ตี้กับเพื่อน
ตลอด	ท�าให้ไม่เหงา”	
	 ท่ีส�าคัญ	สองสามีภรรยา	สอนลูกมาด้วยความรู้สึกอบอุ่น	ดังน้ัน	
เขาจะไว้ใจซึ่งกันและกันมาก	 เรียนเก่ง	ความประพฤติดี	 ทุกอย่างเร่ิมท่ี
ความอบอุน่ของครอบครวั	แม้แต่การตดัสนิใจไปเรยีนเมอืงนอก	คณุกฤษฎา	
มองว่าที่ออสเตรเลีย	คือเมลเบิร์น	 เหมาะมาก	 เงียบสงบและบรรยากาศดี	
แต่เอาเข้าจริงๆ	ลูกสาวกลับไม่ชอบ	เหมือนไม่มีสังคมเอาเสียเลย
	 “เชื่อไหมเมื่อ	4	ปีกว่าที่แล้ว	ตอนที่ผมจบจากออสเตรเลียมา	ญาติ
พี่น้องอยู่ที่นั้นเยอะ	เขาชวนไปเรียนต่อที่เมืองนอก	ก็คิดว่าจะส่งไปเรียนที่
เมลเบิร์นนี่แหละ	ตอนนั้นน้องสาวก�าลังจะสร้างบ้านใหม่	ก็เลยบอกว่าขอ
เอ่ียวด้วยนะ	ขอสร้างใหญ่ขึ้นหน่อยสัก	2	ห้องนอน	ส่งแฟนกับลูกไปเรียน
ต่อไฮสคูลท่ีโน่น	ไปอยู่ได้	7	เดือน	ลงทุนสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วซื้อ
รถคันใหม่ให้	แต่.....”
	 ตอนนี้คุณอุ๋ยเล่าต่อว่า	 “เผอิญลูกสาวคนโตเพิ่งไปเข้าไฮสคูลที่						
เมลเบิร์นเพื่อจะไปต่อเมลเบิร์นยูนิเวอร์สซิตี้	ซึ่งก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่
ดีท่ีสุด	 เพราะคุณพ่อจบมา	แต่พอลูกสาวเขาพูดมาค�าเดียวเลย	 เห็นหน้า
เขาตอนนั้นโห	น่าสงสารมากเลย	แม่	หนูอยากไปเรียนอเมริกาได้ไหม	คุณ
พ่อก็ซื้อรถให้แล้ว	มีบ้านให้อยู่	แต่ใจมันบอกว่าไม่ใช่”
	 “คือเขาต้องติดมหาวิทยาลัย	 ivy	 league	ซึ่งเมลเบิร์นไม่ใช่ค�า
ตอบส�าหรับเขา	 เขาก็อยากไปอเมริกา	ฉะนั้นเขาก็ต้องดูแลดิ้นรนตัวเอง	
ต้องไป	ivy	league	ไปอย่างในความคิดของเขา	เมลเบิร์นยู	กลับมาสังคม
ไทยไม่ใช่ค�าตอบ	ต้องจบ	ivy	league	จบ	Top10”		นั่นเป็นสาเหตุที่ลูกสาว
คนเก่งตัดสินใจเบนเข็มไปที่อเมริกา	โดยมีพ่อแม่	 ให้ก�าลังใจและให้ความ
เชื่อมั่นในตัวลูกสาวอย่างเต็มเปียม	ทุกวันนี้ถือว่าไม่ผิดหวังเลยที่หักมุม	
แบบนั้น

 ทุกวันน้ี	 ความอบอุ่นในครอบครัวยังคงอยู ่	 ทุกคนจะโทร	หรือ						
คอนเฟอเรนซ์กันทุกวัน	ทุกคร้ังที่มีโอกาสหยุด	 เพียงแค่สัปดาห์เดียวก็ยัง
บินกลับมาเมืองไทย	เยี่ยมพ่อแม่	ปีหนึ่งก็บินกลับมาอย่างน้อย	2	ครั้ง	โดย
หลักๆ	ก็จะบินเจแปน	แอร์ไลน์	จากกรุงเทพฯ	ไปที่นาริตะ	พักสักสองชั่วโมง
ครึ่ง	สามชั่วโมง	หลังจากนั้นก็บินจากนาริตะไปบอสตัน	แล้วเพื่อนก็จะขับ
รถจากเมืองที่อาศัยอยู่โพรวิเดนซ์	มาบอสตัน	 (ขับรถประมาณ	40	นาที)
เพื่อมารับที่สนามบิน	“เขามีกลุ่มเพื่อนคนไทยที่สนิทๆ	กันอยู่หลายคน”
 ในระหว่างท่ีท�างาน	ก็ท�าอย่างจริงจัง	ไม่เคยขาดการติดต่อครอบครัว 
และจ�าพวกเครื่องเสียง	ที่ส�าคัญคือตุนแหล่งโปรแกรมเอาไว้	“ผมไม่เคยหยุด
ซื้อหนังสือ	ซีดี	ดีวีดี	ผมซื้อตุนไว้	ว่าสักวันหนึ่งเวลาผมเกษียณเร็วๆ	นี้	คือ
ชอบ	มีความสุข	อย่างหนังสือ	 เดี๋ยวนี้อาจารย์ไปดูตู้ข้างบน	หนังสือก�าลัง
ภายในเต็มหมด	ผมชอบอ่านหนังสือก�าลังภายใน	แล้วก็หนังสือฝรั่ง	นิยาย
ฝรั่ง	ผมว่ามีอีกเป็นร้อยเรื่องที่ผมไม่ได้อ่าน	และยังมีเรื่องเก่าที่อยากอ่าน”	
	 ในการอ่านนั้นหากเป็นภาษาอังกฤษก็หาอ่านจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ	แล้วก็ถ้าเป็นก�าลังภายในก็อ่านที่เขาแปลมา	ส่วนหนัง	แล้วก็ซีรีส์
มันก็มีอยู่ทุกวันอยู่แล้ว	ผมก็ดาวน์โหลดเวลาว่างๆ	จากออฟฟิศ	แล้วก็ดู	
การอ่าน	 หาดูหนังแบบซาวนด์แทร็กก็ช่วยได้มาก	 เป็นผลให้ลูกๆ	 ได้
พฤติกรรมที่ดีและถูกต้องติดตัวไว้	เหมือนดังคุณอุ๋ย	เสริมว่า	“คือการอ่าน
ดูหนังภาษาอังกฤษช่วยให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กเลยคะ	 เพราะ
ว่าดูหนังฝรั่งกับคุณพ่อ”
	 คุณกฤษฎา	พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า	“ผมบังคับไม่ให้
ดูซับไตเติ้ลภาษาไทย	ให้ซาวนด์แทร็กและก็อ่านซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษ	ผม
กล้ารับประกัน	อย่างลูกชายผมตอนนี้เขาอายุแค่	16	แต่ภาษาอังกฤษเขา
ขั้นเทพแล้วนะ	ดีกว่าผมเยอะเลย	ผมเคยแอบอ่านเรียงความเขาแล้วก็ตอน
ที่เขาเข้าโรงเรียนอินเตอร์ปีแรกแม้ว่าเขายังไม่คุ้นเคย”
	 คุณอุ๋ยบอกเราว่า	เร่ืองภาษามาจากการฝกฝนเอาจริงเอาจัง	“มีแต่
คนมาถามว่าท�าไงลูก	 2	คนถึงได้เก่งภาษาอังกฤษจัง	 ก็ฝกมาตั้งแต่เล็ก								
นะคะ	คุณพ่ออ่านพ็อกเก็ตบุ๊ก	ภาษาฝรั่ง	ดูหนังภาษาฝรั่ง	โห	ฉะนั้นลูกสอง
คนได้เต็มๆ	 เลยนะคะ”	แม้ตอนที่ลูกสาวจ�าต้องไปเรียนนอก	และต้องอยู่
ช่วยเหลอืตวัเองแบบเดีย่วๆ	สองสามภีรรยากไ็ม่ห่วงเกนิไปนัก	เพราะปูพ้ืนฐาน 
มาอย่างดี	ที่ส�าคัญคือครอบครัวนี้		มีความอบอุ่นเสมอนั่นเอง



P I Y A N A S  H I - E N D 
SYSTEM OF THE MONTH

	 “เด็กผู้หญิงเขาจะโตเร็วกว่าผู้ชาย	อย่างตอนที่ส่งไปเขาอายุ	 19	
ตอนท่ีเขาเรียนโรงเรียนสาธิตเขาก็เริ่มมีความกล้าแสดงออก	มีเพื่อนฝูง
เยอะอยู่แล้ว	 เข้าสังคมง่าย	แล้วเมืองนั้นเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าปลอดภัย	
ตอนเราไปส่งเราไปกันทั้งครอบครัวเลย	 ไปอยู ่ประมาณอาทิตย์เศษ									
จนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยกลับมา
	 “ไม่ได้ห่วงครับ	เรียนตรงๆ	คือโทรคุยกันทุกวัน	ตอนเช้า	คุยกัน	3	
สาย	คอนเฟอเรนซ์	 ก็ตอนบางทีผมอยู่ศรีราชาใช่ไหม	ประมาณ	9	 โมง	
กว่าๆ	เวลาเมืองไทยตอนเช้าก็เท่ากับประมาณ	3	ทุ่มกว่าๆ	เขาก็ยังไม่หลับ
ใช่ไหมครับ	ก็คุยกัน	3	สาย”	
	 “น้อยหน่อยก็ประมาณ	10	นาที	มากหน่อยก็ครึ่งชั่วโมง	เขาก็จะ
เล่าให้ฟังว่าพ่อวันนี้ไปท�าอะไรบ้าง	ตอนนี้พ่อท�าอะไรอยู่	แม่ท�าอะไรอยู่	มี
ปัญหาอะไรไหมท่ีเมืองไทย	ก็จะคุยกันยังงี้ทุกเช้าตลอดเลย”	

 ก�อนนั้นไม�เคยคิดด�วยซํ้าไป แม�ว�าหลักไมล�ชีวิตจะมาไกลถึง

หลักเลขห�าแล�วก็ยังกระชุ�มกระชวย ความรักในครอบครัวอบอุ�น      

ไม�ว�าจะอยู�ห�างกันแค�ไหนก็เหมือนใกล� ด�วยเทคโนโลยีการสื่อสาร  

ที่เหลือตอนนี้คือจะทําอย�างไรกับชีวิตที่ตัวเองแสวงหา

	 และคุณอุ๋ยได้เสริมให้เราได้เข้าใจมากขึ้นว่า	 “อีกสิ่งหนึ่งที่เรา
ปล่อยเขาไปได้เหนือส่ิงอื่นใดคือ	 ส่ิงที่เราเล้ียงเขามาตั้งแต่เล็ก	 คือ	ความ
อบอุ่นที่อยู่ในใจเขาเนี๊ย	จะท�าให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ตามหลักจิตวิทยาเด็กที่มี
ความอบอุ่นมาตั้งแต่เล็กจนโต	คือเราเลี้ยงเขามาแบบประกบ	อุ๋ยลงทุนนะ	
อุ๋ยเรียนจบโทเศรษฐศาสตร์จากอเมริกาแต่ลงทุนที่จะไม่ท�างาน	เปลี่ยนมา
ลงทุนขอดูแลลูก	รับส่งด้วยตัวเองทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย	ทุกวันนี้ลูกผู้ชายอายุ	
16	ยังขอรับส่งเช้าเย็นด้วยตัวเอง	เมื่อเขาไปเรียนมหาวิทยาลัยปริญญาตรี
เหมือนลูกสาว	เมื่อนั้นแหละคะ”
	 ส�าหรับ	คุณกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	นั้น	การที่เขาชอบเครื่องเสียง	ก็
เพราะเป็นคนรักเสียงดนตรี	ดูหนัง	ชอบอ่านหนังสือ	เก็บตัวเงียบๆ	ผมเอง
ยังกระเซ้าว่า	เหมือนผมมาก	เพราะตอนเด็กๆ	เป็นต้นมา	ก็สามารถอยู่คน
เดียวได้	 ไม่ต้องการอะไรมากมายในชีวิต	 ไม่ต้องการคบค้าผู้คนมากเกิน
จ�าเป็น	เครื่องเสียงจึงเป็นส่ิงลงทุนที่คุ้มค่า	“ผมก็คล้ายๆ	อาจารย์	ผมก็คิด
ว่าถ้าเกษียณขึ้นมาจะไม่เบื่อหรอ	เพราะคนท�างานมาตั้งแต่หนุ่ม	แต่ว่าผม
ไม่เบื่อหรอก	เพราะมันมีซีรีย์ทั้งปีทั้งชาตินั่งดูทั้งวันทั้งคืน	ทั้งเก่าและใหม่	
น่ังดาวน์โหลดแปปเดียว	ดูเดี๋ยวก็จบ	ดูซีรีส์	ดูดีวีดี	หนังสือผมตุนไว้เต็มเลย	
เช้าไปตีกอล์ฟ	บ่ายไปเข้าตลาดหุ้น”
	 “หนังสือท่ีผมตุนไว้อ่านจนครบทุกเล่ม	พออ่านครบหมดแล้ว	เรื่อง
แรกที่เราอ่านเราก็ลืมหมดแล้ว	เราก็กลับมาอ่านได้อีกรอบหนึ่ง”
	 การสร้างบ้านหลังน้ีขึ้นมา	ก็เพื่อให้ชีวิตหลังท�างานหลักมีโอกาส
พักจริงๆ		ก่อนน้ันไม่เคยคิดด้วยซ�้าไป	แม้ว่าหลักไมล์ชีวิตจะมาไกลถึงหลัก
เลขห้าแล้วก็ยังกระชุ่มกระชวย	ความรักในครอบครัวอบอุ่น	 ไม่ว่าจะอยู่
ห่างกันแค่ไหนก็เหมือนใกล้	ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร	ที่เหลือตอนนี้คือ
จะท�าอย่างไรกับชีวิตที่ตัวเองแสวงหา	
	 “ก็อย่างตอนที่ผมซ้ือที่	 จะสร้างบ้านใหม่หลังนี้	 ตอนแรกก็ไม่คิด
ว่าจะปลูกบ้านหรอก	แต่ว่าโครงการเขาบังคับว่า	ภายใน	2	ปี	ต้องเริ่มปลูก
บ้าน	4	ปี	ต้องเสร็จ	ตอนนั้นกะว่าจะซื้อที่ทิ้งไว้เฉยๆ	เพราะว่าบ้านตอนนั้น
ก็ยังอยู่กับแม่ยาย	ไปๆ	มาๆ	เจอเพื่อนสนิท	เขาก็บอกว่า	ตอนนั้นก็อายุ	54	
-55	ปี	เขาบอกว่าไม่สร้างตอนน้ีแล้วจะไปสร้างตอนไหน	ผมว่ามันก็จริงนะ	
สร้างบ้านก็ไม่รู้จะเสร็จตอนไหน	ก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่	
	 “เผอิญว่าเลยเถิดเน่ืองจากผมไม่ได้เหมาสร้างอ่ะ	คือผมมีหุ้นอีก
เป็นบริษัทก่อสร้าง	ที่เป็นเพื่อนเรียนสวนกุหลาบด้วยกันมา	ก็เรียกให้เขา
สร้างให้	คือไม่เหมา	เรียกเท่าไหร่ว่ามา	คือของทุกอย่างผมเลือกเองไปเลือก
กับแฟนทุกอาทิตย์	 อะลูมิเนียม	 วงกบประตูหน้าต่าง	 แบบนี้ยี่ห ้อนี้	
เฟอร์นิเจอร์ซื้อทุกอย่างไว้เตรียมพร้อมหมดเลย	ทุกอย่างลงตัว	คือบ้านผม
สร้างไปไม่มีการทุบ	คือทุกอย่างลงตัวก่อนถึงจะลงมือสร้าง”
	 “เราเห็นแปลนก่อนสร้างครับ	วางเฟอร์นิเจอร์	ดูเฟอร์นิเจอร์ที่มัน
ลงตวักบัแปลน	ตวันีไ้ม่มกีารทบุอะไร	แทบจะไม่มกีารทบุเลย	น้อยมากบวิท์อนิ 
อะไรพวกนี้	กระเบ้ือง	หินอ่อน	เลือกเองหมดเลยครับ	ทั้งตายายเดินตระเวน	
ดูๆ	 เราเป็นคนเดินซ้ือของท้ังหมดแล้วให้เพ่ือนสร้างไปเรื่อยๆ	และเราก็
ค่อยๆ	ปอนของให้เขา	ตอนแรกกะให้เสร็จปีหนึ่งไปๆ	มาๆ	เสร็จปีครึ่ง”		



Speaker : Gauder Akustik Berlina RC 11
• Power amp : Constellation Audio 

 Hercules II Mono

•  Pre amp : Constellation Audio Altair II

•  Transport CD : Accustic Arts Drive II

•  D/A Converter : Accustic Arts Tube Dac II  

 MK 2 HD

•  Msb universal media transport for 

 home theater

•  Msb platinum power base for home theater

•  Msb platinum Dac iv for home theater

• Speaker cable : JPS Labs Super Aluminata  

 2pairs

•  AC Powercord for Power amp : 

 Audioquest Wel Signature AC 20A

•  AC Powercord for Pre amp : 

 JPS Labs Aluminata AC

•  AC Powercord for CD Transport & D/A Converter :  

 Audioquest Wel Signature AC

•  Analog Interconnect : Audioquest Wel XLR

•  Digital Interconnect : Audioquest Wel Digital

ติดตั้งและ Set Up ระบบเครื่องเสียง โดย ทีมงานป�ยะนัส อิเล็คทริคส� 

The System

	 เมื่อเราถามว่าเข้ามาอยู่ได้กี่เดือนแล้ว	คุณอุ๋ยตอบว่าเพ่ิงจะ	3-4	
เดือน	แล้วเผอิญลูกสาวพอกลับจากอเมริกาแล้วเขามีเพ่ือนเยอะ	สามารถ
รับรองเพื่อนเขาได้พอดี	
	 ชีวิตของคุณกฤษฎา	พร้อมทุกสิ่งอย่าง	และมักจะโชคดีด้วย	อย่าง
เช่นการขับรถ	 เขาก็ไม่ขับเอง	มีคนขับรถที่อยู่กันมาเป็นสิบๆ	ปี	ช่วยให้
สมองได้โล่งโปร่ง	น�าไปใช้กับการงานได้ตลอด	 คิดทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่าง
ไม่กังวล	ท่ีส�าคัญ	สิ่งที่เขาตั้งใจมาก	คือการเป็นแฟมิลี่แมน	“อย่างวันจันทร์
วันอังคารผมก็จะนอนที่ศรีราชา	 วันพุธผมจะเข้ามากรุงเทพฯ	คือผมท�า
อย่างนี้มา	20	ปี	แล้วนะ	ตั้งแต่แต่งงาน	คือกลับมากรุงเทพฯ	อาทิตย์ละ							
2	คร้ัง	ก็วันพุธกลับมาเช้าวันพฤหัสผมก็กลับไปใหม่	แล้วก็กลับมาใหม่เช้าๆ
วันเสาร์แล้วบ่ายๆ	ก็ท�าธุระบ้าง	 วันเสาร์เป็นวันแฟมิลี่เดย์นัดกินข้าวกัน	
โดยเฉพาะวันอาทิตย์จะต้องนัดกินข้าวกับคุณยายไม่ขาด	ท�ามาตลอด”
	 ส�าหรับความสุขกับเคร่ืองเสียงนี้ถือเป็นสุดยอดอีกประการหน่ึง
ของชีวิต	เพราะครอบครัว	ไม่เฉพาะแต่คุณกฤษฎา	คุณอุ๋ย	ก็จะเป็นคนฟัง
เพลงด้วย	 ต่างคนต่างชอบ	 และการเปลี่ยนซิสเต็มแต่ละครั้ง	 คุณอุ ๋ย														
ก็สามารถบอกได้ว่าอะไรท่ีได้เพ่ิม	 เสียงท่ีสวยงามไพเราะเป็นเช่นไร										
การลงทุนกับชุดมหึมาท่ีสุดชุดนี้	ถือเป็นท่ีสุด	แต่ก็คุ้มค่า	ได้ความสุขเต็มที่
	 เพลงทุกเพลงที่ผ่านไป	ฟังแล้วฟังอีก	 ไม่รู้เบื่อ	ห้องที่ลงตัวที่สุด
ห้องนี้	กับซิสเต็มระดับ	State	of	the	Art	จึงเป็นอีกความสุขและความ
อบอุ่นท่ีอบอวลตลอดทั้งวันอย่างสมบูรณ์แบบ	ไม่เคยหรอกที่คุณจะได้ฟัง	
Berlina	RC	11	ได้อย่างเตม็สเกลขนาดนีม้าก่อน	นีอ่าจจะเพราะ	Constellation 
Audio	Hercules	II	Mono	และPreamp	:	Constellation	audio	Altair	II 
ท่ีมาสร้างความรู้สึกเต็มที่	เป็นครั้งแรกในชีวิตให้	คุณกฤษฎา	ตัดสินใจว่า	
“ใช”	 สิ่งที่รอคอยมานานแสนนาน	และเราเองก็ยอมรับว่าเป็นซิสเต็ม							
อภิมหาท่ีสุดจริงๆ

	 คุณกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	เป็นคนเล่นเครื่องเสียงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของเหตุผล	 เลิกคิดเรื่องแบรนด์มานานแล้ว	ถ้าดี	ถ้าสุดยอด	และตรงกับ
ความต้องการ	นัน่คอืใช่เลย	ดงันัน้ตลอดทัง้บ่าย	เรากไ็ด้นัง่ฟังเพลงหลากหลาย 
ไปกับชุดเครื่องเสียง	ที่ขอบอก	ว่า	“บุญหูที่ไดฟง”	 ได้เห็นความสุขฉาย
เต็มใบหน้า	ดวงตาของสองสามีภรรยา	
												สนใจเครื่องเสียงที่เข้าถึงความอบอุ่นในใจของคุณ	เลือกสรร						
สิ่งที่ปรารถนา	ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมเสมอส�าหรับทุกความต้องการ	
ไม่ว่าจะเป็นชุดซิสเต็มขนาดใด	แบบใด	จนถึงสุดยอดไฮเอนด์ตกขอบโลก
ก็ยังได้	แวะมาคุยกับเรา	หรือ	โทร. 0-2746-4511-13, 0-2746-4302-4
	 เสมือนดัง	คุณกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	ทิ้งท้ายให้เราคิดว่า	“ประทับใจ 
ทีมงานปิยะนัสครับ	ทุกคนเขารักเครื่องเสียงเหมือนเรา	และตั้งใจเซ็ตอัพ		
น�าเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเป็นเหตุ	เป็นผล	ให้เราพิจารณาเสมอ”	เป็นค�าสั้นๆ	ที่
แทบไม่ต้องอธบิายอะไรอกีเลย	เราจากมาในวนันัน้ด้วยความอบอุน่ภายในใจ 
ทั้งเสียงดนตรีระดับสุดยอด	และความรักความอบอุ่นในบ้านหลังงามอย่าง
ชนิดไม่มีวันลืมเลือน



P I Y A N A S  H I - E N D 
SYSTEM OF THE MONTH

คุณธนทร		โอภาศเจริญสุข		(คุณโบ้)
รองกรรมการผู้จัดการ	

บริษัท	ฟู�ด	แอนด�	คอสเมติค	ซิสเท็มส�	จํากัด

สองคม สองสไตล 

ทั้งไวนีลและดิจิตอล



 อาจจะดูแปลกสักหน่อยที่ผู้บริหารบริษัทน�าเข้าวัตถุผสม
อาหารอย่างคุณโบ้	หรือคุณธนทร	โอภาศเจริญสุข	กับครอบครัว
คือภรรยาและลูกสาววัยสองขวบที่ก�าลังน่ารักน่าชัง	จะอาศัยอย่าง
เรียบง่ายในคอนโดฯ	กลางกรุง	เนื่องจากติดในความสะดวกสบาย	
เดนิทางง่าย	และมสีรรพสิง่รอบๆ	ทีเ่หมาะต่อการด�ารงชพีแบบคนกรงุ
	 อยู่แถวซอยทองหล่อมานาน	แต่เล็กแต่น้อยคุณโบ้	จึงไม่
คิดจะย้ายไปอยู่บ้านเดี่ยวที่อาจจะโอ่โถงกว่า	กระนั้นก็พยายามซื้อ
ห้องด้านข้างขยายออกไปอีกหน่ึงห้อง	หรือถ้าเป็นไปได้ในอนาคต
อาจจะขยายเป็นสามห้อง	นัน่หมายความเพือ่นบ้านยนิยอมพร้อมใจ	
จะขายต่อ	เพื่อจะได้สร้างอาณาบริเวณให้น่าอยู่และกว้างขวางขึ้น
 คุณโบ้	 เป็นคนคุยสนุกและกันเองมาก	บอกว่าเร่ืองเคร่ือง
เสยีงนี้	ติดอกติดใจมาจากชุดโฮมเธียเตอร์ส�าหรับการชมภาพยนตร์		
หลังจากน้ันก็พัฒนามาเน้นระบบสองแชนแนลมากขึ้น	 เมื่อเห็น
เคร่ืองเสียงนานาแบรนด์ที่มาผสมผสานกัน	 เราจะพอมองบุคลิก
ของเขาออกว่า	มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือมีอยู่
 ไม่เว้นกระทั่งสายล�าโพง	ที่แยกสายบวกสายลบออกจากกัน 
อย่างเด็ดขาด	ที่เขาตัดสินใจน�ามาใช้งานเป็นคนแรกๆ	ของเมืองไทย 
หลังจากปิยะนัสเอามาให้ทดลองฟัง	แต่ล�าโพงนั้นคือหัวใจหลัก	ที่
เราก็รู ้กันอยู ่ว่าถ้าใครรักเสียงในแบบ	ProAC	แล้วยากนักที่จะ
เปลี่ยนใจได้	ดังนั้น	Carbon	Pro	8	จึงมาเป็นหลัก	และตระหง่าน
ในพื้นที่แห่งนี้
	 อันที่จริงล�าโพงจะตั้งเข้ามาใกล้จุดนั่งฟังไปสักนิดก็เพราะ	
ต้องแบ่งพ้ืนที	่หรืออาณาจกัรให้บตุรสาวตวัน้อยๆ	ได้สนกุกบัของเล่น 
ของเธอ	ที่มิอาจล่วงล�้าเข้าไปได้	
	 คุณโบ้เล่นเครื่องเสียงแบบเล่นกันให้ครบรส	 คือมีทั้ง						
เทิร์นเทเบิล	แบบอนาล็อก	และดิจิตอลออดิโอ	ที่มีเครื่องเล่นซีดี
เป็นตัวตั้ง	หากพูดถึงจุดที่ตั้งของซิสเต็มก็จะเกี่ยวเนื่องไปกับเรื่อง
ของห้องด้วย	เพราะ	“คอนโดนี้ผมอยู่มาประมาณ	22	ปีแล้วครับ	
ตั้งแต่ผมเข้าเรียนมหาวิทยาลัย	แต่ห้องนี้เพิ่งอยู่ได้ปีกว่า	ก็เข้ามา
อยู่มกราคมปีที่แล้ว”	 น่ันหมายความถึงการปรับห้องสองห้องให้
ขยายขนาดและลงทุนปรับแต่งไปพอสมควร
	 ท�าให้ล�าโพงตั้งพื้น	สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่	แม้จะ
เป็นในพื้นที่ห้องคอนโดก็ตาม	คือเอาสองห้องมาเป็นห้องเดียว
	 “ครับ	คือตรงนี้เป็นก�าแพงแบ่งครึ่งห้อง		ห้องหนึ่งก็แค่นี้
ครบั	48	ตารางเมตร	รวมระเบยีง	ถดัไปกเ็ป็นห้องนอน	96	ตารางเมตร 
ถ้าอยู่	2	คนก็โอเค	แต่พอดีมามีลูกก็พยายามซื้อ	ห้องถัดๆ	ไปนั่น
ก็คุณแม่อยู่ห้องตรงข้าม	จริงๆ	ห้องฝังนั้นก็เคยเป็นของผมมาก่อน	
แต่พี่ชายเขาขายไป”	นั่นแหละ	ก็กลับมาซื้อให้คุณแม่ได้อยู่อีก
	 จุดเด่นของคอนโดชั้น	8	นี้ก็คือ	“โซนนี้มีทุกอย่าง	ออก
จากน้ีไปก็คือโรงพัก	 โรงพยาบาล	แล้วก็ตอนหลังมีวิลล่ามาเปิด
เยอะแยะ	โห!	สบายเลยเดินไปมาร์เก็ต	แล้วในซอยก็มีแม็คแวลู	มี
เซเว่นเยอะแยะ	สบายเลย	ตอนนี้ยังดีที่ยังไม่มีใครมาสร้างอะไร	
อากาศดีๆ	 โล่ง	 โปร่งๆ	ลมก็เย็นสบายดีครับ”	แต่ก็มีข้อเสียบ้าง
เหมือนกันคือ	ลมมา	ฝุ่นก็มาแยะเช่นกัน	“เมื่อวานเพิ่งเช็ดฝุ่น	วันนี้
ต้องไปเช็ดอีกรอบ”



P I Y A N A S  H I - E N D 
SYSTEM OF THE MONTH

	 แต่คุณโบ้ก็ไม่ธรรมดา	 เพราะเขาฝึกเองด้วยอย่างจริงจัง	 เร่ิมเล่น
กีต้าร์โปร่งก่อน	 แล้วก็หันมาเสริมด้วยกีต้าร์ไฟฟ้าเพราะสมัยนั้น	 ได้ดู
คอนเสิร์ตจากทีวี	มีวงไมโคร	“อุ้ย!	เท่ห์โว้ย”	มันต้องเล่นให้ได้	แต่ก็ไม่ได้
ร�่าเรียนโน๊ต	ปัจจุบันก็ยังอ่านโน๊ตไม่เป็น	ใช้วิธีแกะเองจากเพลง	เล่นดั้งเดิม	
ไม่รู้สเกล	“อย่ามาถามเลยว่าตัวน้ันคืออะไร	ไม่รู้เลย	แต่เพื่อนที่เขาไปเรียน	
เขาเรียนอ่านโน๊ตไงครับ	แต่ผมเรียนเปิดหนังสือ	คอร์ด	C,	D	อะไรผมจับ
ได้เลย	แต่เพื่อนเขาต้องดูโน๊ต”
	 เมื่อย้อนกลับมาที่เครื่องเสียง	 ว่าเล่นมาขนาดนี้	 ชอบแบบไหน							
เทิร์นเทเบิล	หรือซีดี	มันมีข้อแตกต่างกันอย่างไร	เขาได้ให้ค�าตอบที่น่าสนใจ
ว่า	“ผมชอบแผ่นเสียงมากกว่า	แผ่นซีดีรายละเอียดมันเยอะ	แล้วก็ชัดมาก	
แต่ว่าก็ยังชอบแผ่นเสียงอยู่ดี		อย่างซิสเต็มตอนนี้ถ้าเป็นแผ่นพวกออเคสตร้า 
หรือพวกที่มันมีความกระฉับกระเฉงใช้ฟิลลิ่งหน่อยจะฟังดีมากเลยครับ”								
แผ่นเสียงเริ่มมีขายมากขึ้นก็เบาใจได้ไปเปราะหนึ่ง	แต่ที่ท�าใจยากคือเรื่อง
ราคาของแผ่นรุ่นเก่าๆ	หรือแผ่นมือสองหายากทั้งหลาย
	 คุณโบ้เคยไปญ่ีปุ่น	ตระเวนหาร้านขายแผ่นเสียงเก่า	ยอมรับว่า
แพงหูดับ	 โดยเฉพาะจ�าพวกแผ่นเสียงที่เป็นกล่องหรือบอกซ์เซ็ต	 ไปลอง
ค้นหามันแพงระเบิดเถิดเถิง	เป็นหมื่น	“ผมจ�าร้านแผ่นไวนีล	มือสองที่ญี่ปุ่น
ไม่ได้	อยู่ในโตเกียวนี่ละ	ชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้	แต่ว่าเขาจะมี	4-5	สาขา	แบ่ง
ไปเลยว่าสาขาน้ีจะเป็น	ป๊อบ	ร็อค	สาขาน้ีจะเป็นแจ๊ส	 คือแบบชอบแนว
ไหนก็เดินเข้าไปเลย	แต่ปัญหาคือคุยกันไม่รู้เรื่อง”	แต่บางทีโชคดี	บางสาขา
พอคุยได้ก็จึงได้แผ่นไวนีลดีๆ	มาพอสมควร
 “เขาก็เอาแผ่นมาให้	ผมไม่รู้จักเลยสักคน	รู้แต่ว่ามันมีอยู่แผ่นหน่ึง 
ผมรู้จักมือกีต้าร์	 คือ	ปีเตอร์กรีน	 (Peter	Green)	แผ่นประมาณ	หมื่น							
กว่าเยน	แต่ผมไม่รู้จัก	ก็เลยเสี่ยงๆ	ซื้อมาแต่สภาพดีมาก	สภาพเนี๊ยบเลย	
แล้วก็มาลองฟัง	ก็ทึ่งว่าสมัยก่อนเขาคิดค้นขึ้นมายังไง		คือความชัด	ความสด 
ซีดีเทียบไม่ติดเลย	ต้องขุดขึ้นมาอวดเลย	น่าจะ	 40	กว่าปี	 แล้วครับ”										
ว่าแล้วเขาก็หยิบแผ่นเสียงดังกล่าวมาให้เราอิจฉาเล่นๆ	ซะงั้น
	 ส�าหรับช่วงเวลาที่หันมาเล่นเครื่องเสียงแบบ	“เอาจริง”	ของเขา
ก็คงเป็นช่วงที่ย้ายจากห้องในคอนโดห้องแรกมายังห้องที่ท�าให้ทะลุสอง
ห้องแห่งน้ีเอง	และเคยเป็นแฟนขาประจ�า	เว็บไซต์	www.wijitboonchoo.
com	ด้วย	“เพิ่งจะมาเล่นจริงๆ	จังๆ	ช่วงย้ายมาอยู่ห้องนี้ครับ	สมัยก่อน
ผมชอบดูหนัง	ไม่ได้เน้นเป็น	2	แชนแนลครับ	เพราะคิดว่าต้องใช้เงินเยอะ
มาก	ถึงจะได้เสียงที่ดี		ส่วนชุดดูหนังนั้น	ไม่ต้องลงทุนมากมันก็พอดูได้แล้ว	
แต่ผมก็ยังคงเน้นเรื่องเสียงเหมือนกัน	 เพราะผมเริ่มมาจากการเล่นจาก
ดนตรี	รู้สึกเวลาเราฟังเพลง	เรื่องเสียงผมก็ซีเรียสเหมือนกัน	ว่าต้องได้เสียง
ที่ดีเหมือนกัน”		
	 การเทียบเสียงในฐานะของกีต้าร์นิสท์	 ได้ประโยชน์มาก	 จาก
ประสบการณ์ฟัง		ในการเล่นดนตรี	ก็ได้ใช้วิธีฟังจากเทปแล้วค่อยมาเทียบ
เสียงจากกีต้าร์	โดยคุณโบ้บอกว่า	“คือต้องมานั่งตั้งสายให้ตรงก่อนไง	เรา
รู้ว่าคอร์ดนี้จับเพลงนี้	ก็มานั่งฟังแล้วแกะ	ดีดให้ตรง	แล้วก็ใช้การจดจ�าเอา	
สมัยก่อนจ�าไปได้ยังก็ไม่รู้เหมือนกัน”	
	 และเม่ือได้ท�างานจนมีฐานะของตนพอที่จะสนุกกับการสะสม	ก็
จึงหันมาทางกีต้าร์ที่ดีๆ	หลายตัว	และเครืื่องเสียงไฮเอนด์	 ในเวลานี้ไม่ใช่
เพียงคนเดียว	แต่ทั้งครอบครัวได้รับความสุขอย่างมาก	

	 ผมชอบแผ่นเสียงมากกว่า	แผ่นซีดีรายละเอียด

มันเยอะ	 แล้วก็ชัดมาก	แต่ว่าก็ยังชอบแผ่นเสียงอยู่ดี		

อย่างซิสเต็มตอนนี้ถ้าเป็นแผ่นพวกออเคสตร้า	หรือ

พวกที่มันมีความกระฉับกระเฉงใช้ฟิลลิ่งหน่อยจะฟัง						

ดีมากเลยครับ

	 คุณโบ้เล่นกีต้าร์มาตั้งแต่เด็กๆ	 เพราะชอบ	 และมีเหตุผลบาง
ประการที่เพื่อนๆ	 เขาไปเรียนกัน	ครั้นตัวเองจะไปทางอื่นก็ไม่สนุก	 ไม่มี
เพื่อน	หลังจากนั้นก็เลยเชี่ยวชาญทางเครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นพื้นฐาน	ท�าให้
แยกแยะได้ง่ายว่า	 เคร่ืองเสียงท่ีดี	 มันจะต้องให้เสียงดนตรีที่ดีเหมือนกัน	
“คือเล่นดนตรีก็เพราะมีเด็กๆ	ในหมู่บ้าน	เล่นกันเป็นกลุ่มเสาร์อาทิตย์	มี
ช่วงหนึง่เพือ่นเล่นหายไปไหนหมดไม่รู้	เหลอืผมอยูค่นเดยีว	เขาบอกว่าพ่อแม่	
เขาจับไปเล่นกีต้าร์	อ้าว!	 งั้นก็มาซ้อม	ผมเล่นด้วยสิ	 ไม่งั้นผมก็ไม่มีเพื่อน
เล่น	ซ้อมเล่นไปสักพัก	ผมก็ไปสอนเขา	เพราะเขาเรียนอาทิตย์ละครั้ง	แต่
ผมเล่นเองทุกวัน”

คุณธนทร		โอภาศเจริญสุข		(คุณโบ้)



	 เมื่อหันมาสนทนากันถึงอาชีพที่ท�าอยู่กันบ้าง	เราได้รับความสนุก
เพลิดเพลินยิ่งขึ้นไปอีก	เพราะมีเร่ืองราวมากมาย	ส�าหรับชีวิตของคนผู้หนึ่ง	
ที่กว่าจะมาถึงวันนี้	 มิใช่ง่าย	และออกจะแปลกส�าหรับเรา	 	ที่เพิ่งจะรู้ว่า		
รูปแบบการค้าขายผลิตภัณฑ์อีกประเภทหนึ่ง	นั่นคือ	เป็นตัวแทนจ�าหน่าย	
วัตถุดิบเคร่ืองส�าอางและอาหาร	ทางองค์การอาหารและยาเขาเรียกว่าเป็น
วัตถุเจือปนอาหาร	(food	additive)	
	 ซึ่งวัสดุเหล่านี้จะผสมลงไปในนม	 ซอส	 ผลิตภัณฑ์ต ่างๆ	 ใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตเกือบทุกอย่าง	คือถ้าเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจด้านนี้	 ก็จะไม่
ทราบเลยว่าเขาต้องใส่ลงไป	คุณโบ้ได้เสริมว่า	“อย่างพวกซอสต้องแยก
ว่าท่ีเขาใส่ให้ความข้นหนืด	อย่าง	น�้าจิ้มไก่	บ๋วยเจี่ย	 มีพริกลอยบน	ลอย
กลาง	ลอยล่าง	คือ	พวกนี้ต้องใส่แป้งช่วย	มันเป็นแป้งมันส�าปะหลังที่ผ่าน
การโมดิฟายมาแล้ว”	
	 คุณพ่อของคุณโบ้	 ได้ก ่อตั้งบริษัทน�าเข้า	 และจ�าหน่ายกลุ ่ม
อุตสาหกรรมอาหารให้กับผู้ผลิตภายในประเทศ	ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มลูกค้า
ต้องการอะไร	 อาทิในโยเกิร ์ต	 ถ้าจะให้มีความข้นมันต้องมีการผสม
ผลิตภัณฑ์พิเศษลงไป	สร้างรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 แม้กระทั่ง								
นมถ่ัวเหลืองแต่ละแบรนด์	ต่างก็ต้องการสูตรที่ต่างกันไป	
	 นั่นหมายถึงว่า	บางทีก็ต้องสั่งมาให้เป็นเอ็กคลูซีพว์	เฉพาะแบรนด์	
จะไม่มกีารจ�าหน่ายตัวเดียวกันให้ลกูค้ารายอ่ืน	การค้าขายแบบตรงไปตรงมา 
นี้	ท�าให้เป็นท่ียอมรับและเชื่อถือของแบรนด์ยักษ์มาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ	“คือ
เป็นรุ่นผมถือว่าโชคดี	เพราะรุ่นคุณพ่อเริ่มท�า	ก็ผ่านอุปสรรคมาเยอะแล้ว	
จนมาถึงรุ่นผมมันก็มีลูกค้าอยู่ตัวอยู่แล้ว”	
	 “ในตอนผมจบมาใหม่ๆ	มาช่วยคุณพ่อท�างาน	รู้สึกมันง่ายไม่เห็น
มีอะไรเลย	ก็กะบู๊แหลกไง	มันก็ขึ้นมาแรกๆ	จากหลัก	10	ล้านมันก็ขึ้นมา
เป็นหลัก	100	ล้าน	คือตรงนี้มันก็มีปัญหา	อุปสรรคตรงนี้เราก็ไม่เคยเจอ	
แล้วพอคุณพ่อเสียไป	 เราไม่รู ้จะไปปรึกษาใคร	 เราก็ต้องบินไปฮ่องกง
เหมือนในหนังเลย	ไปกับลูกพ่ีลูกน้องอีกคนหนึ่งที่สิงคโปร์	ไปเจรจาการค้า
ให้ลุล่วงไป”

	 เร่ืองหน่ึงท่ีเสมือนบทเรียนของธุรกิจอิมพอร์ตสินค้า	 คือทุกคน
ต้องการแสวงหาซัพพลายเออร์จากต่างประเทศที่ดี	มีจรรยาบรรณ	มิใช่ว่า
ท�าได้มากขึ้นเรื่อยๆ	ถึงจุดหนึ่ง	ก็จะมาเจรจากับคู่ค้าของเราเอง	เพราะเห็น
ว่าสเกลของการค้ามันใหญ่ข้ึน	 เหมือนกับการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา	ของ
ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าต่างๆ	แต่วงการวัสดุผสมอาหารนี้กลับแปลก	ที่ทาง
บริษัทเมืองนอก	จะผิดสัญญากับดิสทริบิวเตอร์ของตัวเองได้หน้าตาเฉยก็มี
	 “คือมันก็มีปัญหามาทุกปีครับพอเจ้าน้ีเคลียร์เสร็จ	 เจ้านี้ก็มีเริ่ม								
มีอาการ	เพราะธุรกิจมันโตขึ้นเรื่อยๆ	ทั้งที่สภาพเศรษฐกิจมันไม่น่าโต	แต่
พอเราท�าให้มันโตได้	เขาก็มองว่าตลาดมันยังมีอีก	เค้าไม่ได้มองว่าเราเก่งนะ 
ในเมื่อมีลูกค้าอยู่แล้ว	ถ้างั้นเค้าจะเข้ามาท�าเองดีกว่า	เพราะเราเป็นตัวแทน	
มันเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆ”
	 “สมัยคุณพ่อ	เราไม่เข้าใจว่าท�าไมพ่อกลับบ้านดึก	เอะอะไปกินข้าว
กับฝรั่ง	ซึ่งจริงๆ	ผมเป็นคนที่ติดแม่แต่รอพ่อกลับบ้านมาสอนการบ้าน	แต่
พอผ่านมาแล้ว	ผมก็นึกถึงค�าพูดพ่อ	ว่าท�าอะไรคือท�าอย่างเพียงพอ	อย่าไป
ท�าอะไรที่มันใหญ่กว่าน้ี	แค่ให้มีความสุขตามอัตภาพก็พอแล้ว”	อะไรก็ตาม
ที่ขยายตัวใหญ่มาก	ปัญหาก็จะตามมามากเช่นกัน	ต้องรู้ว่าเราพึงท�าได้แค่ไหน	
คุณพ่อของคุณโบ้เสมือนครู	ที่ค�าพูดยังคงติดหูมาจนถึงปัจจุบัน		
	 และด้วยการประยุกต์วิธีการค้าในยุคปัจจุบันของคนรุ่นใหม่	ที่ใช้
พื้นฐานเจนเนอเรชั่นมาผสมผสาน	คุณธนทร โอภาศเจริญสุข	หรือ	คุณโบ้ 
ก็เริ่มติดต่อซัพพลายเออร์ที่หลากหลายขึ้น	จากยุโรป	ประเทศนั้น	เปลี่ยน
มาประเทศน้ี	แต่ก็ไปติดใจญ่ีปุ่นมาก	เพราะคนญ่ีปุ่นซื่อสัตย์	และตรงไปตรงมา 
สร้างความประทับใจ	ไม่มีลูกเล่น	แม้จะสนทนากันล�าบากในแง่ภาษา		ด้วย
ความตั้งใจอย่างล้นเหลือ	ก็ไม่เกินไปกว่าความสามารถ

Speaker
ProAc 
Carbon Pro8



P I Y A N A S  H I - E N D 
SYSTEM OF THE MONTH

	 เราคุยกันนานมาก	ฟังเครื่องเสียงไปด้วยพลางๆ	รวมทั้งสายล�าโพง	
Zensati	Angle	สี	Pink	Gold	ที่งดงามราวประติมากรรมที่คุณโบ้ชื่นชอบ	
ที่มีการแยกสาย	บวก	ลบ	ของแต่ละแชนแนล	จากกันเป็นอิสระเด็ดขาด	
ไม่เคยเห็นใครผลิตเช่นนี้มาก่อน	จะเป็นดาวสกาวฟ้าอีกแบรนด์หนึ่งที่ท�าให้	
ปิยะนัส	สร้างให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักเล่นไฮเอนด์เมืองไทยได้ไม่ยากเลย
	 เสียงที่สะอาด	.....สะอาด		เสียจนเรารู้สึกได้ว่าไม่พลาดอะไรๆ	เลย
ในเพลงแต่ละเพลง	ไม่ว่าจะเป็นจากไวนีล	หรือดิจิตอล
	 เมื่อก่อน	คือเม่ือสิบปีที่แล้ว	 คุณโบ้	ติดตามผลงานของคุณวิจิตร
ตลอด	และได้ท�าให้มารู้จักร้านปิยะนัส	ได้รับความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก
ที่ไปดูสินค้า	 “ในเวลานั้น	 ตอนนั้นเข้าไปผมเจอคุณปิยะนัส	 ยังใส่ชุด
นักศึกษา	แล้วก็คุณต้น	ตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยว่าใครเป็นใคร	ผมก็นึกว่าเนี่ย
คือนักศึกษา	ส่วนคุณต้นน่าจะเป็นผู้จัดการหรือเซลส์	ผมไปหาล�าโพงเพื่อ
มาดูหนังฟังเพลง	ไม่มีความรู้เลย	รู้แต่ว่าเปิดหนังสือเม่ือไหร่	ก็จะมองหา
แบรนด์	คือ	เหมือนเป็นแบรนด์ในฝันไง	มีตังค์ต้องซื้อแบรนด์อังกฤษ”
 นั่นเองก็จึงเป็นจุดเริ่มเล็กๆ	แล้วมายังเส้นทางไฮเอนด์	ที่มีแกนหลัก 
คือ	ProAc	Carbon	Pro	8	ทีี่ขับขานด้วย	Constellation	Audio	พร้อม
เครื่องเคียงที่ถึงรสชาติ	อาทิ	เครื่องเล่นแผ่นเสียง	Transrotor	ซีดีเพลย์เยอร์ 
Accustic	Arts	CD	Player	I	MK	III	และในส่วนของการดูหนังอีกต่างหาก	
ท้ังสามชีวิต	พ่อ	แม่	ลูก	จะเพลิดเพลินการดูหนังร่วมกัน	ในขณะที่คุณพ่อ
จะใช้งาน	ในการฟังสองแชนแนลมากเป็นพิเศษ
	 พูดถึงความพอใจของวันนี้กับบทเริ่มต้นแล้วก็อดข�าไม่ได้	คุณโบ้
จ�าทุกสิ่งได้แม่นย�า		

 “ต้องบอกว่าประทับใจตั้งแต่ทีแรกที่ไปเจอคุณปิยะนัส	และคุณต้น
ก่อน ตอนนั้นบอกเลยว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลย	ตอนนั้นก็ฟังอาจารย์บ้าง	อ่าน
หนงัสือบ้าง	ตอนน้ันก็คือไปซ้ือล�าโพงก่อนมั้ง	ก็ไปดูกะว่าดูหนังฟังเพลง	เขา
ก็แนะน�าเป็นล�าโพงเล็ก	แต่ผมตั้งใจอยากได้ล�าโพงตั้งพื้น	แต่คุณปิยะนัส 
เขาไม่ขายให้ผม	บอกว่าไม่ได้หรอก	ห้องแค่นั้น	ฟังไม่ดี	ตอนนั้นผมก็รู้สึก
ว่าจริงๆ	 เขาจะขายให้เรา	 เขาก็ขายได้ไง	แต่กลับให้ค�าแนะน�า	และจริงใจ								
กับเรามาก”
	 “ผมเดินเข้าไป	แล้วบอกว่ามีงบแสนห้า	 ผมจ�าได้	 เลือกล�าโพง									
ให้หน่อย	ส�าหรับดูหนังฟังเพลง	แล้วมันก็กลายเป็นแบบนี้ได้ไงก็ไม่รู้	ทั้งที่
ตอนแรกกะว่าจะไปซื้อแค่ล�าโพง	ตอนแรกก็เป็นโฮมเธียเตอร์ครับ	พอมา
ได้ถึง	ProAc	แล้วก็เป็นคู่น้ีแหละที่พอใจที่สุด	ภาคโฮมเธียเตอร์เป็น	Onkyo	
TX-	NR5008	แล้วก็	Oppo	นี่แหละ”
	 สิ่งที่พึงพอใจมากกว่าร้านเครื่องเสียงในอดีตก็เห็นจะเป็น	การมา
ที่ปิยะนัส	พิเศษคือมีห้องทดสอบเสียงและภาพมีพร้อมทุกอย่าง	“ลองได้
เปิดฟัง	ซึ่งแรกๆ	เราก็ไม่มีประสบการณ์ไง	ตอนแรกเร่ิมจาก	Octave		เปิด
ฟัง	V70	ตอนนั้นก็ถือว่าดีมาก	โห!	ถ้างั้นก็ต้องซื้อซีดีแล้วสิ	ต้องแยกแล้ว	
ก็เลยเป็นซีดีกับ	V70	แต่ล�าโพงไม่ได้แล้ว	นี่มันล�าโพงดูหนัง	ต้องเปล่ียนมา
เป็นคู่ปัจจุุบันให้สนองตอบได้ครบทุกอย่าง”	
 เมือ่ถามว่าย้อนกลบัไปในอดตี	ก่อนจะมา	Pro	8	ใช้ล�าโพงใด	กด็เูหมอืน
จะไม่พ้น	ProAc	ที่ใครๆ	ก็มักจะกล่าวว่า	ลองได้เล่นได้ฟังแล้วติดใจ	เมื่อไร	
ถอนใจได้ยาก	เป็น	ProAc	Lover	ไปเลย	“ระหว่างนั้นมันเป็น	D40R	ครับ	
อันที่จริงผมเริ่มจากการเปลี่ยนแอมป์ก่อนครับ	ของ	Octave	พอเริ่มเป็น
อินทิเกรตเตด	มันไม่เจ๋ง	มันต้องแยก	มันต้องเป็นปรีเพาเวอร์	มันต้องดีกว่านี้”



 ช่วงท้ายในการสนทนา	เราเอ่ยถึงครอบครัว	และความสุขของคุณโบ้	
ที่ดูอบอุ่น	ลูกสาวน้อยๆ	อันเป็นที่รักยิ่ง	และภรรยาที่รักใคร่กลมเกลียวกัน
ตลอด	จัดเป็นครอบครัวตัวอย่างก็ยังได้	ความรู้สึก	อารมณ์ของความเป็นพ่อ 
ความรับรู้ได้ถึงเลือดเนื้อเชื้อไข	ท�าให้เขารู้สึกได้ถึงวันที่ตัวเองยังเด็ก	แล้ว
คุณพ่อคุณแม่ทะนุถนอมอย่างมากมายเพียงไร	กว่าจะมีวันนี้
	 “มันเหมือนโตขึ้นอัตโนมัติเลยครับ	 เหมือนเมื่อก่อนเราอุ้มเด็ก	
สอนคนโน่นคนนี้เลี้ยงลูก	 แต่นี่มันอีกแบบหนึ่ง	 คือผมชอบอ่านหนังสือ	
ศึกษาเรื่องจิตวิทยา	คนก็ชอบมาปรึกษาผม	เลี้ยงลูก	สอนอะไรให้เก่ง	แต่
ตอนนั้นตัวเองยังไม่มีลูก	แต่พอตัวเองมี	ขนาดแฟนท้อง	แฟนคลอด	ผมก็
แค่มีความรู้สึกว่ามีลูกเฉยๆ	แต่พอครั้งแรกที่อุ้มปุ๊ป	ไม่ใช่แล้วอาจารย์	เมื่อกี้	
ยังอยู่ในท้องอยู่เลย	คือเป็นมนุษย์อีกคน”
	 “คือเราต้องมีความรับผิดชอบ	 เราต้องเลี้ยง	ต้องอบรมทุกอย่าง
ให้ดีที่สุด	คิดถึงแม่ข้ึนมาเลยอาจารย์	 โห!	กว่าเราจะโตมาขนาดนี้	ท�ามา
หากิน	แม่เหนื่อยมาขนาดไหน	เพราะขนาดลูกเราเลี้ยงมาแค่	2	ขวบกว่า	
เราหยุดคิดถึงไม่ได้เลย	คือพารานอยจนเพ่ือนทักว่าค้ิวยาวแล้ว	 เหมือน	
ขงจื๊อขงเบ้งไง	นึกถึงอนาคตคิ้วเลยยาวจนเป็นเซียนไปแล้ว	เออจริงๆ	เดี๋ยว
ต่อไปต้องเรียนอะไร	 เขาเดินไปมีมุมต้องเดินไปปิดมุมไว้ก่อน	ดูหนังที่ลูก
โดนจับไป	ดูแล้วอินนะ	เวลาลูกคิดถึงพ่อ	ก็โอ!	น�้าตาซึมไปเลย”	
	 การงานที่ถือว่าเหน่ือยหนักแต่ละวันน้ัน	ท�าให้คุณโบ้	วางใจเฉพาะ
ภรรยาเท่านั้น	ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตน้อยๆ	อยู่ที่บ้าน	“แฟนอยู่บ้าน
เลี้ยงลูกครับ	แล้วก็แฟนของน้องชายมาช่วยเลี้ยง	ตอนนี้ก็ไปเรียนอาทิตย์
หนึ่ง	3	วัน	ก็	เนอสเซอรี่	(NURSERY)	เขาก็จะมีสอนโน่นนี้	ยังไม่เข้าอนุบาล
ครับ	อายุยังไม่ถึง”
	 จากบ่ายไปจนถึงมืดค�่า	 เราอยู่กับครอบครัว	“โอภาศเจริญสุข” 
ด้วยความรู้สึกอิ่มใจ	ทั้งบทสนทนาที่กันเอง	 เปิดเผย	 ไร้สีสัน	และได้เห็น
ความรักในครอบครัวที่อบอุ ่น	 เมื่อยามทุกคนพร้อม	 ก็จะได้นั่งดูหนัง											
ฟังเพลงด้วยกัน	 ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะสุขไปมากกว่านี้	 กระนั้นเราก็ต้อง
จากลา	และหวังว่าอีกสักวันหนึ่ง	ที่คุณโบ้	ค้นหาอะไรเจออีกแล้วละก็	เรา
จะได้พบกันอีกอย่างแน่นอน
 
	 ปิยะนัสกรุ๊พ	 เช่ือม่ันในความเป็นตัวของคุณเอง	 เราเป็นเพียง											
ผู้แนะน�า	และเป็นที่ปรึกษาเท่าน้ัน	และแน่นอนสิ่งที่เราน�าเสนอมาให้	ย่อม
ต้องเป็นเดอะเบสท์ในระดับราคานั้นๆ	อย่างมิต้องสงสัย	ที่สุดแล้วที่ยึดถือ
ตลอดมา	 เป็นปรัชญาของบริษัท	คือความเป็นเพ่ือนที่มีมิตรภาพยืนยง	
อย่างที่คุณจะได้รับตลอดไป	
 ปยะนัสกรุพ โทร. 0-2746-4511-13, 0-2746-4302-4

	 “แล้วตัวปรี	ผมเข้าไปเปิดในเว็บไซต์มันก็มีที่มาด้วย	คือเครื่องนี้							
เขาผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกของรุ่นที่เคยผลิตในอดีต	ก็เป็นสเปเชียล	
(special)	แสดงว่ามันก็ต้องเป็นรุ่นที่เจ้าของเขาภูมิใจนะเขาถึงท�ามาอีก	ก็
เอาซิ	ก็ต้อง	HP500SE	ใช่ไหม	แล้วก็ตัวเพาเวอร์ตอนนั้นก็เป็น	OCTAVE		
RE	290		เป็นสเตอริโอแล้วตอนนั้นก็ยัง	D40	อยู่	ก็ฟังๆ	ไป	จนรู้สึกว่ามัน
ต้องไปได้ไกลกว่านี้	ย่ิงฟังย่ิงมัน	แล้ว	D40	มันก็ครึ่งๆ	กลางๆ”	
	 เรื่องสายสัญญาณก็เช่นกัน	 เมื่อได้ประสบการณ์แล้ว	ก็เริ่มจาก
ความไม่เชื่อ	มาจนถึง	เชื่อมั่นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างมิต้องสงสัยอีกต่อ
ไป	“เมื่อก่อนผมก็ไม่เคยคิดจะเล่นสายเลย	ตอนแรกที่ซื้อก็เริ่มจากสายทีวี
ก่อน	ปลั๊กธรรมดา	ผมก็เรียกคนโน่นคนนี้มาดู	ผมก็ภูมิใจ	สุดยอด	ภาพ	3	
มิติ	เขาดูแล้วก็เฉยๆ	ไง	ผมเปิดเรื่องอวตารครับอาจารย์	เขาบอกข้างหลัง 
ไม่ชัด	ผมก็บอกว่าจะบ้าหรอ	มันจะชัดได้ไง	ผู้ก�ากับเนี้ยะเขาต้องการโฟกัส
ตรงนี้	ข้างหลังก็ต้องเบลอสิ	ถ่ายรูปเป็นหรือป่าว	ผมก็เถียงไปแบบนั้น”
	 “แต่ก็บอกต้นว่า	เอาละ	เอาสายไฟมาลองหน่อย	ต้นก็บอกว่า	พี่
ลองสายไฟรับรองว่ามันจะดีขึ้นเยอะ	เปลี่ยนสายไฟตัว	Oppo	ตัวพาวเวอร์	
เฮ้ย!	 เออจริงว่ะ	 เวลาดูภาพ	3	มิติ	มันชัด ไปจนสุดเลยอ่ะ	จากที่เราดูมันชัด						
มันเบลอ	 เรียกมันกลับมาดูใหม่	 ว่าชัดหรือยัง มันบอกว่าเออเนี้ยะ	 3	มิติ										
มันต้องอย่างน้ี	เราก็เถียงมันไปด้วยความไม่รู้ไง”
	 นั่นเป็นเหตุผลของการพัฒนา	ประสบการณ์ในการฟัง	ที่มาจนถึง
ชุดปัจจุบันท่ีคุณโบ้	รักและพึงพอใจมาก	และการเล่นแหล่งโปรแกรม	ทั้ง
ดิจิตอล	อนาล็อก	ไวนีล	ท�าให้ทุกอย่างพร้อม	สมบูรณ์	ได้อารมณ์ที่หลาก
หลายกว่าในซิสเต็มเดียว		ยากมากที่จะบอกว่า	จะไปสิ้นสุดที่ใด	แต่ทุกวันนี้	
ก็ถือว่า	ได้ทั้งความสุข	ประสบการณ์ความรู้จากการรับฟัง	ดนตรีที่ไพเราะ
ทุกตัวโน้ตเป็นอย่างย่ิงแล้ว

	 แต่ผมตั้งใจอยากได้ลําโพงตั้งพื้น	แต่คุณปิยะนัส

เขาไม่ขายให้ผม	บอกว่าไม่ได้หรอก	ห้องแค่นั้น	ฟังไม่ดี		

ตอนนัน้ผมกร็ูส้กึว่าจรงิๆ	เขาจะขายให้เรา	เขากข็ายได้ไง	

แต่กลับให้คําแนะนํา	และจริงใจกับเรามาก

Speaker  : Proac Carbon pro 8
Center Speaker  : Proac D Center ribbon
Surround Speaker  : Proac Studio-115 Cherry
Power amp  : Constellation Audio Centaur Stereo
Preamp  : Constellation Audio Virgo II
CD Player  : Accustic arts Player I MKIII
Turntable  : Transrotor Zet3
Phono amplifier  : Octave Phono Module
Speaker cable  :  Zensati Angel
Analog Interconnect :  Zensati Angel 
AC Power cord  :  JPS Labs Aluminata AC 
AC Power cord  :  Audioquest Wel AC
Hifi Rack  :  Audiophilebase Startabase 3 Level and 2 Level
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 เพียงก้าวเข้าไปในห้องดูหนังฟังเพลง ขนาดสามสิบตารางเมตร 
เห็นล�าโพง Focal Stella Utopia EM และพลังเสียงที่กล้าพูดว่า 
ดีกว่าในโรงภาพยนตร์ เราก็ตกตะลึง และได้เห็นชายหนุ่มท่าทาง
สุภาพยิ้มให้ พร้อมยกมือไหว้อย่างอ่อนน้อม ก่อนแนะน�าตัวกัน และ
เรื่องราวต่างๆ ก็ส่งผ่านมายังเราได้อย่างเป็นกันเอง และเพลิดเพลิน
ราวกับได้พบกับมิตร ที่ไม่เจอกันมานานแสนนาน
 ชีวิตของเขาคนนี้ เข้มข้นกว่านิยายประโลมโลกหลายเท่าตัว
นัก เพียงค�าบอกเล่าไม่กี่ประโยค เรามองเข้าไปในหัวใจของเขาได้ 
ในทันที
 ชีวิตของชายคนหนึ่งซึ่งมีพื้นฐานรักดนตรีอย่างเป็นชีวิตจิตใจ 
กระท่ังบางคร้ังต้องตัดสินใจเลือกว่า อะไรส�าคัญกว่า ส�าหรับการ
เรียนภาคปฏิบัติกับอาจารย์ ที่จะต้องสอบในวันนั้น หรือการไปขึ้น
เวทีแสดงดนตรีให้แฟนเพลงและผู้ใหญ่ที่เคารพได้ฟัง เขาเลือกดนตรี 
เลือกและพร้อมท่ีจะถูกระบายอารมณ์จากอาจารย์ผู้สอน ว่า “เอ็ง
ลาอีกแล้วหรือในเวลาเข้าด้ายเข้าเข็มแบบน้ี”
 ยากนักหนากับการต้องตัดสินใจ เพราะ หนึ่ง วิชาชีพที่เมื่อ
จบลงแล้วจะต้องไปรับผิดชอบชีวิตและความทุกข์ทรมานของคน น่ัน
เป็นอุดมคติท่ีตั้งใจไว้ช้านานแล้วว่า อาชีพนี้รักษาทั้งกายและใจของ
คนไข้ ท่ีแต่ละวันจะเดินมาพร้อมกับแบกความทุกข์บนสองบ่ามาหา
เต็มที่ กับ อาชีพรองลงไป เป็นเพียงงานอดิเรกที่ แสนรัก และรัก      
จนเข้าเส้นเลือด คือดนตรี
 ในที่สุด ดนตรีก็เอาชนะเขาทุกครั้ง กระนั้น ความเชื่อมั่นท่ีว่า 
ย้ายเวลาการเรียนบางช่วงไปในเวลาที่ท�าทดแทนได้ ก็น่าจะไม่มี
ปัญหา แต่อารมณ์แห่งดนตรี เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ยากนักที่จะข่มลง
ไปได้ มันคือความเอิบอิ่ม ความฮึกเหิม และความรู ้ สึกอยาก
แสดงออก ท�าให้คนทุกคนรู้ว่า ความรักในศิลปะชนิดนี้ คือสิ่งส�าคัญ
ส�าหรับทุกชีวิต ท่ี “เสมอภาค” กันจริงๆ
 ดนตรี อธิบายได้ด้วยความรัก และความเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน
ความสุข ร่วมกัน แต่การเรียนที่จะต้องไปรักษาคนนั้น ส�าคัญที่สุด      
ก็จริง แต่เขาจะใช้เวลาเรียนท่ีเป็นอีกช่วงหนึ่งมาทดแทน และท�ามัน
ให้ดีที่สุดได้เช่นกัน “มนุษย์ทุกคน ท�าได้พร้อมกันหลายอย่าง      
ท�าได้ดีด้วยครับ แต่ต้องเลือกว่า กาล และเวลา ในช่วงนั้น อะไร
จ�าเป็นกว่า” 

คุณกมลพรรธน์ เมฆวรวุฒ ิ

เมื่อต้องก้าวให้ไกล...และไปให้ถึง 
ความลึกซ้ึงในระบบภาพและเสียง
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 แม้ว่าช่วงแรกอาจารย์หมอ จะเกรี้ยวโกรธ
บ้าง ต่อมาท่านก็เข้าใจว่า หมอนี่ มันมีดีอยู่ที่น่าจะ
ส่งเสริมไปพร้อมๆ กันได้
 น่ันคือบางส่วนของคณุกมลพรรธน์ เมฆวรวฒุ ิ
ที่ไม่อยากจะบอกว่าตัวเองประกอบอาชีพหลักเป็น
อะไร แต่เมื่อถึงคราวต้องเป็นคนในอาชีพนั้น เขาก็
จะท�าให้ดีที่สุดเสมอ และยามที่อยู่กับดนตรี เขาก็
ท�าได้ดีเท่ามืออาชีพ ขนาดที่ว ่า เคยถูกส่งเป็น
ตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมาแล้ว จึงมิใช่
ธรรมดา

 เรา “ก้าวเดนิเข้าไป” ในค�าบอกเล่าบางส่วน 
ในชีวิตของเขา ในท่ามกลางห้องระบบภาพและ
เสียงแห่งน้ี เพ่ิงจะลงตัวใหม่ๆ หมาดๆ และก�าลัง
ปรับไปฟังไปเรื่อยๆ เหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว      
ที่เขาคิดว่ามันจะเพอร์เฟกต์ที่สุด การเล่นดนตรี
ท�าให้มีวันน้ีได้ หน่ึงคือดนตรีได้จุดประกายให้รู้จัก
ศิลปะที่ปลอบประโลมและให้ความสุขมนุษย์  สอง 
ท�าให้เขาค้นหาได้ว่า หากไม่ได้อยู่ในสภาพของนัก
ดนตรีแล้ว การได้รับฟังผู้อื่นเล่นจากเครื่องเสียงชั้นดี       
นั่นคือ สุดยอดแห่งความสุข

 ดนตรีจึงเป ็นเส ้นทางที่น�าพามาพบกับ        
ชุดเครื่องเสียง
 และสิง่ทีไ่ม่อาจลมืเลอืนได้ ดนตร-ีเครือ่งเสยีง 
น้ันเป็นมรดกจากคุณพ่อโดยแท้ คุณกมลพรรธน์ 
เอ่ยขึ้นท่ามกลางความเงียบหลังจากเราเบาเสียง
จากซิสเต็มลง “ผมเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กแล้วครับ
อาจารย์ เล่นอยู ่กับเปียโน คีย์บอร์ด อิเล็กโทน        
คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมให้เล่น ก็คงไม่ต่างกับเป็นเด็ก
ผูช้าย เล่นลกูข่างทอยเส้นเหมอืนเดก็ทัว่ๆ ไป เพยีงแต่ 
ท่านมองว่าผมน่าจะไปได้ดีกับดนตรี”

 มนุษย์ทุกคน ท�ำได้พร้อมกันหลำยอย่ำง ท�ำได้ดีด้วยครับ 

แต่ต้องเลือกว่ำ กำล และเวลำ ในช่วงนั้น อะไรจ�ำเป็นกว่ำ



 กมลพรรธน์ เมฆวรวุฒิ คนกรุงเทพฯ โดยก�าเนิด  เขามีความพึงใจ
ทีเ่ป็นคนกรงุ ไม่ได้รูส้กึว่าตวัเองได้สมัผสัความเก่าแก่ในอดตีมาน้อยกว่าคนอืน่ 
ทุกอย่างผ่านมาแล้วทั้งนั้น  ในครอบครัวฐานะปานกลางที่คุณพ่อประกอบ
อาชีพเซลส์แมนขายยาต้องตระเวนเร่ร่อนไปทุกหัวระแหง ได้กลับมาบ้าน
ครั้งใด สิ่งท่ีคุณพ่อโปรดปรานคือเครื่องเสียงราคาพ้ืนๆ ของเจวีซี
 คุณกมลพรรธน์ เป็นคนหนุ่มท่ีเฉลียวฉลาด จดจ�าทุกส่ิงได้แม่นย�า 
เหมือนกับว่า สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเม่ือวันวาน “ผมเป็นคนกรุงเทพนี่แหละ
ครับ เกิดแถววัดเพ็งวิปัสนา ตรงแม็คโคจรัญฯ ปีที่ผมเกิดก็เป็นปีที่เจ้าอาวาส
รูปปัจจุบันอุปสมบทเป็นพระพอดี ผมจ�าท่านได้ เป็นเด็กฝังธนแต่ก�าเนิด 
เกิดท่ีนี่ โตท่ีนี่ แล้วก็ไปเรียนเซนต์คาเบรียล ต่อเตรียมอุมศึกษา แล้วก็มา
เรียนแพทย์ศิริราช”
 แต่ส่วนลึกของจิตใจได้ถูกปลูกฝังมานานแสนนาน ในเรื่องของ
ดนตรี ได้เล่น ได้เรียนมันอย่างจริงจัง และการได้เห็นคุณพ่อพริ้มตาลง 
อย่างมีความสุขกับดนตรี ที่เขาบรรเลง และเครื่องเสียงชุดโปรด ยิ่งท�าให้
เป็นส่วนต่อยอดมากยิ่งขึ้นไป ทุกวันนี้ สยามกลการ ถือเป็นเสมือนหนึ่งครู
คนแรก ท่ีช่วยให้เล่นดนตรี และก้าวไปไกลอย่างเหลือเชื่อ
 “เด็กๆ ก็ไปเรียนท่ีดนตรีสยามกลการฮะ ทุกวันนี้ยังนึกถึงคุณหญิง
พรทิพย์ ณรงค์เดช ที่ท่านเพิ่งเสียชีวิตไป ซึ่งแต่ก่อนนี้ ท่านเป็นคนสร้าง
เยาวชนนักดนตรีเอาไว้มากมาย นับไม่ถ้วน ใครร้องเพลงดีเล่นดนตรีดี ท่าน
ส่งเสริมหมด ตอนน้ันผมอยู่ในช่วงที่ท่านดูแลด้านดนตรีครับ ถัดจากนี้มา
ก็เป็นคุณพรเทพ พรประภา มาบริหารต่อ” 
  ซึ่งช่วงนั้นคุณกมลพรรธน์ เป็นเยาวชน เป็นเด็กหนุ่มที่เล่นดนตรี
ได้ดีทีเดียวในระดับเยาวชนด้วยกัน ซึ่งก็ได้รับการส่งเสริมจากสยามกลการ
เคยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งดนตรีเมืองนอกด้วย ก็อยู่กับดนตรี
มาตลอด  ในยามนั้นจัดว่ามาแรงไม่แพ้ศิลปนดังๆ เลยทีเดียว  ตามประสา
วัยรุ่นยังชวนพรรคพวกเพ่ือนฝูงเล่นกันเป็นวงก็ยังเคย
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 “ก็ตามประสาวัยรุ่นก็มีครับ สมัยน้ัน เพื่อนชวนซ้อมวงสตริงก็เล่น 
ยุคนั้นก็ต้องแนวของ grand x.o. วงชาตรี สมัยนั้นจะเห็นคุณศรายุทธ         
สุปัญโญ เล่นคีย์บอร์ด โห! สุดยอด ในยุคนั้นเลย ผมชอบมากๆ พี่ พอเล่น
ดนตรีไปเรื่อยๆ ตอนหลังก็มีงานสังคม งานเล้ียง งานสังสรรค์ แล้วมีโอกาส
ได้เล่นงานผู้ใหญ่”
 การขลุกกับดนตรี การจัดวง การดูแลเรื่องการติดตั้งระบบเสียงก็
เลยเป็นอีกเหตุผลหน่ึงที่ท�าให้เขาต้องหันมาใส่ใจเรื่องของ Sound System  
เพราะงานเล่นดนตรีต้องหาคนไปตั้งเครื่องเสียงให้ ก็มานั่งคิดๆ ว่าท�าไม
ไม่ตั้งเอง เอาให้ครบสูตรตั้งเองยกเอง เป็นคนยกของเอง พอไปเล่นดนตรี
ในช่วงหลังก็ไม่จ้าง ท�าแบบครบวงจรไปเลย คือไม่มีใครมาตั้งเคร่ืองเสียง        
ให้จ�าเป็นก็ต้องตั้งเอง ต่อเอง ท�าให้เครื่องเสียงเข้ามาเป็นอีกหนึ่งในความหมาย 
ของชีวิต
 ถ้าถามว่าเล่นกับของแพงไหม ค�าตอบคือไม่เลย ทุกอย่างจะซื้อ
ต้องคิดเสมอ ไม่ใช่เรื่องถูกหรือแพง แต่ มองในเรื่องความคุ้มค่ามากกว่า  
ในช่วงนั้นต้องยอมรับว่าการพัฒนาด้านอุปกรณ์สายสัญญาณยังเป็นเรื่อง
ไม่ส�าคัญ ในยุคนั้นมีแต่สายซ้ายขวา  เลฟท์ - ไรท์ ด�าแดงอย่างเดียว มีแต่
สายอย่างนั้น ยอมรับว่าไม่รู้เรื่องคุณภาพเสียงหรอก ยังแยกแยะไม่ออก 
เครื่องขยายของดนตรีก็ต้องไปซื้อแอมป ล�าโพง ก็ซื้อบ้านหม้อ  “ดูอย่าง
เดียวว่ากี่วัตต์กี่บาท ถ้าวัตต์สูงๆ ราคาถูกถือว่าคุ้มที่สุด เพราะว่าได้ราคา
ต่อวัตต์ต�่าสุด คือยุคนั้นต้องคิดอย่างนั้นเพราะสตางค์มีแค่นั้นนะครับ แล้ว
ตอนท่ีเรียนหมอไปด้วย กับการเร่ิมมีชื่อทางสยามกลการที่ส่งไปนอก ก็ช่วง
เดียวกันเลย ท�าให้ชีวิตยุ่งยากตามสมควร” 
 แม้ว่าจะต้องท�าไปพร้อมกันทั้งสองทาง คุณกมลพรรธน์ ก็เชื่อว่า
เกิดเป็นคน สามารถท�าสิ่งที่ดีๆ ไปพร้อมกันได้เสมอ ไม่จ�าเป็นว่าเรียนแล้ว
ท�าอย่างอื่นไม่ได้ กลัวเป็นผลกระทบอะไรท�านองนั้น ทั้งเรียนหมอ และ
เล่นดนตรี “ก็ท�าไปทั้งคู่เลยฮ่ะ ผมอยากบอก ผมสอนเด็กๆ ทุกคนเลย         

 มีอยู่ครั้งหน่ึง มันเป็นตำรำงนักเรียนแพทย์ต้องไปช่วยผ่ำตัดและก็เรียนวิธีผ่ำตัด แต่

พอดีอำจำรย์หมออีกแผนกหนึ่งบอกมำเล่นดนตรีให้แผนกหน่อย ไปเล่นเป�ยโน อิเล็กโทน 

คีย์บอร์ด เรำก็อยำกไป



ที่ผมรู้จักนะครับเขาบอกว่า ถ้าช่วงน้ีติดสอบ ติดเรียนมหาลัยอยู่ เขาท�าอันนี้ 
ไม่ได้หรอก ท�ากิจกรรมอีกอย่างหนึ่งไม่ได้หรอก ไม่จริงครับ จริงๆ แล้ว
มนุษย์คนหนึ่ง ต้องท�าหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันได้ แต่ต้องรู้จักแยกว่า
อะไรคือเมเจอร์อะไรคือไมเนอร์ อะไรคือหนึ่งคือสอง”
 เป็นแง่คดิทีด่สี�าหรบัคนรุน่ใหม่ทัง้หลาย ทีอ่ยากจะประสบผลส�าเรจ็
หลายๆ ด้าน ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ล�าบากยุ่งยากแต่อย่างใด เพราะบางจังหวะชีวิต 
ไมเนอร์อาจจะเป็นเมเจอร์ ในบางจังหวะแห่งบางเวลาก็ได้ ด้วยความ
ปรารถนาดีต่อเด็ก เยาวชนทั้งหลายถ้าอยากเป็นคนเก่ง ต้องท�าได้ ต้อง
พยายาม ชีวิตนี้ไม่จ�าเป็นต้องท�าอะไรได้อย่างเดียว ท�าหลายๆ อย่างพร้อม
กันได้ “เหมือนที่อาจารย์ถามผมอย่างนี้ เราก็เรียนไปด้วยเล่นดนตรีไปด้วยได้ 
แต่บางคร้ังบางเวลามันอาจขัดแย้งกัน จังหวะนี้ช่วงใกล้สอบ เราก็เน้นไป
อ่านหนังสือก่อน”
  
 ความหลังที่แสนสนุก ที่คุณกมลพรรธน์ เล่าให้ฟังก็คือ “บางครั้ง
ขัดแย้งตัดสินใจยากมาก เราก็ยอมโดนด่า มีอยู่ครั้งหนึ่ง มันเป็นตาราง
นักเรียนแพทย์ต้องไปช่วยผ่าตัดและก็เรียนวิธีผ่าตัด แต่พอดีอาจารย์หมอ
อีกแผนกหนึ่งบอกมาเล่นดนตรีให้แผนกหน่อย ไปเล่นเปียโน อิเล็กโทน 
คีย์บอร์ด เราก็อยากไป แต่อาจารย์ผ่าตัดก็บอก “ลาอีกแล้วหรอ” แล้ว
เขาก็มองหน้า ต้องใจเย็นๆ อธิบายดีๆ” 
 ชีวิตมักจะมีทางออกของมันอยู่เสมอ 
 
 เมื่อเริ่มต้นเล่นเครื่องเสียง หลายคนมักเล่นจากชุดเครื่องเสียง       
ในรถยนต์ นี่คือหลักสังเกต เกือบครึ่งต่อครึ่งเป็นเช่นนั้น คุณกมลพรรธน์ 
ก็มาในแนวทางแบบนี้  “วัยรุ่นท�าไง ซื้อรถแล้วอยากได้อะไรล่ะ ระบบเสียง
ในรถไง เหมือนวัยรุ่นทั่วไป เหมือนนักเล่นอื่นๆ ที่บอกว่าโดนมาเยอะ ออก
รถใหม่ๆ  ความคิดแบบเก่าก็เหมือนเดิมครับ ก่ีวัตต์ ราคาเท่าไหร่ ถ้าราคา
ต่อวัตต์ถูก ดีท่ีสุด คุ้มที่สุด คุณภาพเสียงมันก็มาที่หลัง” นั่นท�าให้เราต้อง
ปอนค�าถามเขาว่า คิดถึงเรื่องแบรนด์แนมเครื่องเสียงบ้างหรือไม่

 “กม็องครบั ตอนนัน้กอ็ย่างเครือ่งเสยีงรถยนต์กม็อง คดิว่ายามาฮ่าดี 
เพราะเราโตมากับยามาฮ่า เล่นอิเล็กโทน เปียโน อยู่กับยามาฮ่ามาตลอด 
เครื่องเสียงรถยนต์ก็ไปขออาศัยเล่นดนตรีอยู่ยามาฮ่า ก็ไปขอมาติดตั้ง ตอน
นั้นขับรถ แลนเซีย เบต้า คูเป แลนเซียมันจะมี 2 รุ่น คือรุ่น 2 ประตูกับ  
4 ประตู รุ่น 2 ประตู รุ่นนั้นถือว่าดังมากและสวยมาก คนจะซื้อรถช่วงนั้น
ต้องคิดว่าจะซื้อแลนเซีย หรืออัลฟาโรมิโอ ผมก็ซื้อแลนเซีย เบต้า คูเป      
เงินก้อนแรกในชีวิตจาการเล่นดนตรี มันสวยครับซื้อเลยสีแดง”
 การท�าเงินได้จากดนตรี ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท�าให้มีเงินสะสม ทางบ้าน
จะบอกเสมอว่าส่งเรยีนนะ ไม่ส่งเงนิให้ไปใช้ทางอืน่ “เขาบอกให้การศกึษาแล้ว 
ซื้อรถให้ซื้อเอง คุณพ่อคุณแม่บอกแบบนี้ นั่นคือสิ่งที่ถือว่าถูกต้องมาก      
การที่ท�าให้คนคนหน่ึงมีความพยายามมุ่งหมายมาทางเครื่องเสียงด้วยเงิน
สะสมอันมีค่าของตนเอง
 อย่างที่เรียนเบ้ืองต้น ว่าคุณกมลพรรธน์ รู้สึกเสมอว่าคุณพ่อคือ
ต้นแบบของเครื่องเสียง รู้ว่า ฟังเครื่องเสียงมันช่างมีความสุขขนาดไหน 
“คุณพ่อเป็นเซลส์แมนขายยา ต้องไปขายยาตามโรงพยาบาลต่างจังหวัด 
เดือนหน่ึงอยู่บ้าน 1-2 คร้ัง คร้ังหน่ึงก็อยู่ประมาณ 3-4 วัน พอกลับมา 
ท่านก็อยากพักผ่อน พ่อเปดรีซีฟเวอร์ (สเตอริโอ รีซีพเวอร์แบบ Quadra-
phonic) ที่มีทั้งแอมปกับรับอยู่ในตัว ท่านใช้ JVC แล้วก็บอกว่า นี่ละล�าโพง
กับแอมปน้ีสุดยอดแล้ว ล�าโพง AR 4 ตัว เพราะระบบคือ รีซีฟเวอร์ 4 
แชนแนล ยังมีเครื่องเล่นแผ่นเสียง และถ้าเกิดแกจะเล่นไอ้แผ่นเสียง 4 ทาง 
แกจะต้องถอดเข็มมาเปล่ียนเป็นเข็ม 4 ทาง แล้วก็จะมีแผ่น 4 ทางอยู่ แผ่น
โปรดคุณพ่อ จะมีอยู่ 2-3 แผ่น 
 การเล่นในยุคน้ันคลาสสิก ยุ่งยากน่าดู ปรับเปลี่ยนแต่ละที ฟังจาก 
สี่มาสองแชนแนล ก็ต้องเปลี่ยนหัวเข็มด้วย “คือถ้าเล่นแผ่นสเตอริโอท่าน
จะถอดเข็มออกแล้วจะไปใส่เข็มธรรมดา เป็นเข็มสเตอริโอ แต่เสียงมันก็
สามารถออก 4 ล�าโพงได้อยู่ดี ส่วนอีควอไลเซอร์ ยังเป็นแบบยกอยู่นะครับ 
ที่มีอยู่ 5 อัน เน้นยกซ้ายยกขวา แล้วแกก็มักจะปรับแต่งเป็นรูปสามเหลี่ยม 
คือยกเบสกับเสียงแหลม”



 นั่นคือวิถีดั้งเดิม  และเครื่องเสียงก็มีส่วนท�าให้คุณกมลพรรธน์นั้น
เล่นเพลงหลากหลายได้สารพัด ทั้งเพลงเก่า เพลงใหม่ เพราะผ่านการฟัง
มาจากชุดเคร่ืองเสียงของคุณพ่ออย่างช�่าชอง “ฟังจากคุณพ่อนี่ละครับ 
ก็ได้เร่ืองดนตรีกับพ่อด้วย มันก็เลยสอดคล้องกันอาจารย์ เวลาไปรับจ้าง 
ท�ามาหากิน ข้ึนไปร้องเพลง คนงงๆ ท�าไมไอ้เด็กคนนี้ เล่นได้หมด เพลง
เก่าก็เล่นได้ ไม่รู้หรอกเหรอ ผมฟังมาจากพ่อมาหมดแล้ว”
 แม้ว่าจะมามีอาชีพที่ต ้องดูแลความทุกข์ของคน ไม่ใช่อาชีพ          
นักดนตรีในปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่เคยลืมเรื่องการซ้อม การเล่นดนตรีเพื่อ      
ผ่อนคลายจิตใจ ซึ่งมักจะเดี่ยวดนตรีเอง ให้ครอบครัว เพื่อนฝูง ได้สดับฟัง 
แต่ถ้าเล่นเป็นวงต้องซ้อมซึ่งเขาไม่สามารถเล่นแบบนั้นได้แล้ว บทบาท
หน้าท่ีหลักได้เบียดบังเวลาไปหมด “ถ้าเราเป็นนักดนตรีเราฟังเพลงอะไร
ก็จะเข้าหมด ทุกวันน้ีเราฟังเราอยากเล่นได้ เราก็มีโน้ต มีหนังสือ มีพรรคพวก
ช่วย แต่ช่ัวโมงบินเราไม่สูง เราต้องมาท�าอาชีพหลักที่ไม่ใช่ดนตรีอีกแล้ว”
 อาชีพของคนเราหาใช่ว่าจะเป็นอาชีพที่มีความสุขเสมอไป แต่ 
จิตใจที่อุทิศให้แล้วก็มักจะท�าได้ด้วยความรู็สึกที่นับถือตนเองได้อย่างเต็มท่ี  
งานหลักจริงๆ ของเขาคือ การรักษาความทุกข์กายและใจของผู้อื่น ธุรกิจ
ในแบบนี้คือ “เพราะว่าคนมานั่งปุป คุณไม่ได้เอาเรื่องสนุกมาเล่าให้ผมฟัง
ไม่ได้เอาเพลงมาเปดให้ผมฟัง คนเขามาเล่าความทุกข์ให้ผมฟัง แล้วผมก็
ต้องประเมินความทุกข์นั้นๆ เป็นยังไง จะแก้ไขยังไง จะท�าให้เขาได้พ้นจาก
ความทุกข์ได้อย่างไร แล้ววิธีแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เขาถึงเรียกโรคศิลปะ
ไงครับ ไม่ใช่ว่า ตรงตามต�ารา”
 เมื่อเราได้ฟังเพลง ดูหนังไปพร้อมๆ กับเจ้าของห้องที่เขาบอกว่า
มันยังไม่เรียบร้อยดีนัก เพราะยังอยู่ในขั้นพัฒนา ปรับปรุงไปเรื่อยๆ และ
จะไปสิ้นสุดเมื่อใดก็คงไม่สามารถบอกได้ในวันนี้ เคร่ืองเสียงมักจะเป็นเรื่อง
ของการแมตช์ที่เหมาะสมที่สุดต่างหาก น่าสนใจตรงที่คุณกมลพรรธน์ 
เลือกชุดหลักเป็นไบรสตัน “ที่จริงจังก็อันนี้หล่ะครับ จากชุดแรกที่เป็น
มรดกผม JVC บวก AR นั่นแหละ เขาสอนผมมาตั้งแต่เด็ก แต่เขาฝากผม
ไว้อย่างหนึ่ง ยุคหนึ่งมีแอมปหลอด ถ้าเขามีปัญญานะ คุณพ่อเขาจะซ้ือ
แอมปหลอดให้ฟัง อยากจะบอกเพือ่นๆ ด้วยเลยว่า ไม่เคยคดิเลยว่า ตอนแรก 
ท่ีตัดสินใจซื้อชุดนี้ ผมไม่คิดว่าจะมีความสุขได้คุณภาพขนาดนี้” 
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System of The Month

 “ตอนแรกไม่คิดเลยนะ ผมตัดสินใจซื้อกับพี่ปยะนัส กับปยะนัสเนี๊ยะ 
ตอนแรกผมยังไม่คิดเลยนะว่าผมจะได้คุณภาพขนาดนี้ แล้วที่คุณปยะนัส
แนะน�าให้คุณพิ้งค์มาท�าห้องให้ ก็ต้องขอบคุณอีกเพราะห้องก็สวย ท�าให้
ประทับใจดีครับ ตอนแรกไปซ้ือทีวีมาก็ไม่คิดว่าจะดีได้หรือเปล่า แต่แค่
อ่านหนังสือเจอว่าทีวีรุ ่นนี้ถ ้าเจอ Oppo มันจะอัพสเกลเป็น 4K ได้           
เลยตัดสินใจ ที่เหลือซื้อตามพี่ชัยวัฒน์กับปยะนัสแนะน�าให้ ประทับใจมากครับ”
 การศึกษาหาความรู้เรื่อยๆ อย่างต่อเน่ืองเรื่องเครื่องเสียงท�าให้
คุณกมลพรรธน์ ยอมรับว่าเขาโฟกัสห้องฟังในงานแสดงเครื่องเสียงเลย คือ
ไม่เดินพร�่าเพรื่อเสียเวลา เมื่อเข้างาน ก็พาแฟนไปนั่งห้องเดียวเลยไม่ต้อง
เดินไปหลายๆ ห้อง ฟังแล้วชอบมากจนยากจะยั้งใจเอาไว้อยู่ ทั้งๆ ที่เมื่อ
ก่อนมีคติว่าต้องถูกต้องดี ถึงจะซื้อ มันน�ามาใช้กับเครื่องเสียงดีๆ ที่จะให้
คุณภาพชีวิตเราน้ันไม่ได้ “ผมคิดว่ามันแพงครับเราก็ฟังมรดกพ่อต่อไปดี
ไหมอ่ะ ที่บ้านก็มีชุดเล็กๆ แต่พอฟังไปฟังมา แฟนบอกว่าให้รางวัลชีวิตได้
ก็เอาไปเหอะ จึงตัดสินใจได้แบบไม่ลังเล”
 การอรรถาธิบายที่ชัดเจนจากผู้จ�าหน่ายก็ถือว่ามีความส�าคัญมากๆ 
เพราะเหตุที่ว่า เราจะได้รู้คุณสมบัติเคร่ืองเสียง ท้ังทางเทคนิคและคุณภาพ
เสียงที่ได้สัมผัสในเวลานั้นๆ คุณกมลพรรธน์ ชอบเสียงแบบทรงพลัง ไม่ใช่
ไปเรื่อยๆ แบบไร้จุดหมาย หรือนิ่มแบบไม่มีรายละเอียด การเลือกล�าโพง 
Focal นั้นก็เพราะเคยไปฟังมาหลายๆ ห้อง... “ไดนามิกครับ คือไดนามิก 
มันดีครับประกอบกับได้ยินจากคุณชัยวัฒน์บรรยายว่า มันเป็นเบอร์ริเลี่ยม 
อธิบายให้ผมฟังเกี่ยวกับเรื่องเทคนิค ผมก็เลยตัดสินใจเนี๊ยะ คุณสมบัติ
พิเศษอ่ะครับ ถ้าเราจะตัดสินใจซ้ืออะไรพิเศษให้กับชีวิตแล้ว เอาให้มัน
พิเศษ ให้มันดีจริงๆ” 
 เคร่ืองเสียงถ้าจะพูดเร่ืองแฟล็ตเรสพอนส์ ความเหมือนดนตรี 
บางทีมันบอกยาก แต่การจูนอัพน่ีถือว่าส�าคัญยิ่ง มันจะกินใจคนฟังได้หรือ
ไม่อยู่ที่ตรงน้ี บรรดานักขายหลายคนมักมองข้าม อย่างวันก่อนไปที่คุณ
ปยะนัสจัด “เครื่องเสียง เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอ่ะครับ ต้องปรุงแต่ง เหมือน
เวลาคนเรากินกวยเตี๋ยว ต้องปรุงอ่ะครับ ตอนน้ีทางผู้บริการให้ผมปรุงสาย
ครับ ก็เหมือนอาหารที่ต้องใส่เกลือ น�้าปลา ตอนนี้ก�าลังพิจารณาสายไฟ 
ว่าจะใช้ nrg 1000 หรือว่าใช้รุ่น WEL Signature 



 หูคนเราทุกคนพัฒนา เรียนรู ้ ฟังครั้งแรก หากไม่สังเกตความ
เปลี่ยนแปลง เราจะไม่ทราบว่าชุดเคร่ืองเสียงเปลี่ยนตรงไหนอย่างไร เมื่อ
เปลี่ยนสาย เปลี่ยนอุปกรณ์แต่หากฟังให้ดีๆ จะรู้ว่ามันเปล่ียน และดีข้ึน 
อย่างเป็นเหตุเป็นผล “อย่างผมตอนแรกไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงฮ่ะ        
ผมถึงได้บอกว่าคนที่แนะน�าผมจะต้องเปรียบเทียบให้ดูที่ละสเต็ป น่ันจะ
พบว่า มีผลมาก”
  โดยเฉพาะนอกจากเครื่องเสียง ระบบเสียงแล้ว เรื่องจอภาพน่ี 
การเปลี่ยนสายก็เห็นผลน่าตื่นตะลึงเพราะจอระดับ 4K มันจะฟอง          
รายละเอียดค่อนข้างมาก ถ้าเราเล่นอะไรขาดดุลของมันหน่อยมันจะฟอง 
รายละเอียดกระจุกกระจิกเยอะมาก
  “คือผมซื้อทีวี Ultra HD 2 ตัวนะ อีกตัวหนึ่งอยู่บ้านน้องชาย ผม
ดูท่ีนี้เสร็จ ไปดูท่ีบ้านเขา เรื่องของภาพ ระบบเหมือนกันทุกอย่าง เอาแต่
ภาพนะไม่เอาเสียงนะ ผมก็นั่งดู ภาพมันแตกเหมือนเรานั่งดูแผ่นไม่ดี เขา
บอกเฮ้ย! ทีวีตั้งหลายแสน ใช้สาย HDMI อีกตั้งเป็นหมื่น ท�าไมไม่ดี เรา
เลยต้องบอกเขาเปลี่ยนสายไฟกับสาย HDMI ซะ น่ันละมันถึงจะดีได้เท่ากัน” 
นี่คือตัวอย่างท่ีเห็นได้ง่ายๆ เรื่องการเซ็ตระบบภาพและเสียงและอุปกรณ์
 ในเวลานับสิบๆ ปี ที่คลุกคลีมาทุกวงการ รวมทั้งวงการพระเครื่อง
ท่ีหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าคุณกมลพรรธน์ เป็นหนึ่งในกลุ ่มนักเล่น         
นักสะสมพระ ที่เน้นความมีเพื่อน มีมิตร เข้าหาผู้ใหญ่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตัว 
เสมอ เป็นสิ่งที่เขาได้ความรู้ติดมาไม่รู้จบสิ้น “ผมถึงโชคดี เจอมิตรที่ดี เจอ
คนที่ดี คนที่มีความรู้แนะน�าผม ผมอยู่ตัวเลย คิดดูซิครับ ผมได้ทีวี เครื่องนี้ 
อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในเวลานี้ แต่ผมว่าราคาที่ผมเสียกับคุณภาพที่ผมได้ 
เคร่ืองเสียงท่ีว่าคุ้มที่สุด 
 “ยกตัวอย่างเครื่องเสียงเราใช้หลักเกณฑ์ความคุ้มค่านะฮ่ะ มันดี
และคุ้มค่าท่ีสุด แอมป Brystan ล�าโพง Focal ตรงใจผมมาก ผมก็โชคดี 
ยิ่งในวงการพระเครื่องย่ิงกว่าเครื่องเสียงอีกนะ คุณไม่มีมิตรไม่ได้เลยนะ 
แล้วมีมิตรไม่ดีสู้ไม่มีมิตรดีกว่า คือมันมีทั้งเรื่องหลอกลวง มีทั้งรู้แต่ไม่จริง 
รู้จริง”
 ทุกวันนี้ คุณคุณกมลพรรธน์ และครอบครัว พร้อมแล้วส�าหรับพลัง
เสียงที่น่าประทับใจจากภาพยนตร์ ดนตรี คอนเสิร์ตที่เสียงและภาพเหมือน
จริงท่ีสุด ยกมาไว้ในบ้าน เจ้าของซิสเต็มกล่าวอย่างภูมิใจว่า โชคดีมากที่มา
จากการเร่ิมต้นเป็นนักดนตรี 

 “ภาพยนตร์ก็ถือเป็นเรื่องหนึ่ง เวลาไปเล่นดนตรีก็อีกเรื่องหนึ่ง 
ความสุขในการฟังเพลงก็อีกเรื่องหนึ่ง คือความสุขมันไม่เหมือนกัน แต่มัน
เกื้อกันได้ มันเป็นศิลปะเหมือนกัน มันเกื้อกูลกันได้ คือสมมุติ คุณฟังเพลง 
เชื่อไหมในการฟังเพลง ถ้าคุณเป็นนักดนตรีด้วยจะฟังเพลงเข้าใจมากกว่า
การที่เราไม่รู ้จักโน้ต ไม่รู ้จักดนตรี ฟังเพลงคลาสสิก ฟังเพลงบีโธเฟน        
ถ้ารู ้เรื่องราวบีโธเฟน ถ้ารู ้เรื่องราวซิมโฟน่ี มีที่มาและเรื่องราวอย่างไร        
ฟังเพลงไพเราะสนุกขึ้นอีก
 บทสรุปสุดท้ายที่เป็นหัวใจของการบุกเบิกสร้างบ้านใหม่ และห้อง
เครื่องเสียงและโฮมเธียเตอร์ใหม่ โดยให้ปยะนัสเป็นผู้วางระบบที่ถูกใจ      
ตัวเอง 
 คุณกมลพรรธน์ บอกส้ันๆ ว่า ไม่ว่าจะใช้เงินเท่าใด ก็ไม่ส�าคัญ
เท่ากับความสุขของทุกคนในครอบครัว
 “สุดท้ายที่ผมอยากจะบอกนะครับส�าหรับคนที่อ่านหนังสือ The 
wave มันเป็นความสุขที่ได้อยู่ที่บ้าน ผมเองก็เพ่ิงเข้าใจว่าอยู่ที่บ้าน ลูก
ก็ได้ดู ไม่ต้องไปดูที่โรงหนัง ไม่ต้องไปดูกับเพื่อน  เราก็ได้อยู่กับลูกมากขึ้น 
มีกิจกรรมท�าที่บ้าน มีความสุข ท�าไมนะเราถึงไปซื้อรถแพงๆ ขับออกไป
ข้างนอกได้ เแล้วท�าไมเราไม่ซ้ือของดีๆ มาฟังที่บ้าน นี่คือความสุขที่
ประเมินค่าไม่ได้จริงๆ ก็เลยอยากฝากประเด็นน้ี แต่ถ้าที่ตัดสินใจ เห็นด้วย
กับความสุขด้วยเครื่องเสียงชั้นยอด ทีวีและเสียงเพลง ก็เริ่มเสียแต่วันนี้”
 
 สนใจสร้างสวรรค์ในบ้าน ด้วยเสียงดนตรีและภาพยนตร์ระดับ      
ไฮเอนด์ โปรดแวะมาสนทนากับเรา ทีมปยะนัส ทุกสาขาที่คุณคิดว่าสะดวก
ในการเดินทาง เรามีพร้อมให้คุณเสมอ บริการเป็นหนึ่ง เพราะคนรักเครื่องเสียง 
ทุกคนคือมิตรของเราเสมอ หรือสอบถามรายละเอียดที่อยากรู้เกี่ยวกับ
ระบบเครือ่งเสยีง โปรดอย่าเกรงใจ โทรได้ตลอดเวลาที ่ปยะนสัได้ทกุโชว์รมู 
หรือ โทร. 0-2746 4511-13, 0-2746 4302-4

 ท�ำไมนะเรำถงึไปซือ้รถแพงๆ ขบัออกไปข้ำงนอกได้ 

เแล้วท�ำไมเรำไม่ซื้อของดีๆ มำฟ�งที่บ้ำน น่ีคือควำมสุข

ที่ประเมินค่ำไม่ได้จริงๆ

The System
• Focal Stella Utopia EM

• Focal Viva Utopia

• Focal Diablo Utopia

• Bryston SP-3 Pre Processor

• Bryston 28 B sst2

• Bryston 6B sst2

• Paradigm Signature Sub-2

• Oppo BDP-105

• สำยสัญญำณและสำยล�ำโพง

• Audioquest HDMI Diamond

• Audioquest Wel Signature AC

• Audioquest Rocket 44 for Surround

• JPS Aluminata Speaker Cable

• JPS Aluminata XLR



โชว์รูม ซอยสุขุมวิท 101/1  โทร: 02-746-4511-3 , โชว์รูม Paradise Park  โทร: 02-787-1942

โชว์รูม นครราชสีมา  โทร: 044-254-390 , 044-254-418 , โชว์รูม บางแค  โทร: 02-801-2336

โชว์รูม เซียร์รังสิต  โทร: 02-992-6816 , โชว์รูม พัทยากลาง  โทร: 038-415-514 , 038-415-524 

โชว์รูม ฟอร์จูน รัชดา ชั้น3  โทร: 02-642-0228 , โชว์รูม The Square บางใหญ่  โทร: 02-195-0290

iyanas

www.piyanas.com

E-Mail : sales@piyanas.com
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