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 สวนผสมที่ลงตัวของระบบเสียง ยอมปราศจากขีด
คั่นใดๆ วาจะเปนดิจิตอล หรืออนาล็อก หากแมนชื่นชอบ
ในความออนหวานไพเราะ รายละเอียดและความสมจริง
แลว การออกแบบเคร่ืองเสียง ลําโพงไมว ายุคสมัยใด             
ก็จะมุงเข็มไปสู คุณภาพดนตรีที่ใหความสุขทั้งสิ้น สําหรับ
หนุมอนาคตไกลอยางคุณหนึ่ง สาทิส กํ่าบํารุง เจาของบริษัท 
อินทีเรียดีไซนชื่อดัง ก็เชื่อมั่นเชนนี้
 วันที่ฝนฟาครึ้มๆ เรามาถึงยานวัชรพล เพ่ือเติม
ความฝนใหกับผูอานที่อยากจะพบเห็นตัวอยางของนักเลน
เคร่ืองเสียงที่ล วนแลวแตมีความสุขมากมาย ชายหนุม         
อินทีเรียดีไซน ผู เปลี่ยนจากความมุมานะในงานจนแทบ      
ไมพักผอน กลับมานั่งนอนฟงเครื่องเสียงอยางเปนสุข จาก
ชุดเครื่องเสียงที่หวานใสมีเอกลักษณนาทึ่ง จากลําโพงหลัก 
ProAc เม่ือเขาเปดประตูตอนรับ เราก็จดจํายิ้มอบอุนของ
เขาไดอยางยาวนานมาจนถึงบัดนี้
 เราแปลกใจอยู เสมอ สําหรับผู ที่นิยมแนวเสียง
เฉพาะตัว ของลําโพงเสียงโปรงใสสะอาดอยาง ProAc ที่
เคยขึ้นชื่อวาเซ็ตอัพไดมหาโหดท่ีสุด  นั้นดูจะปกใจ และยาก
ที่จะถอนเสนหที่ฝงในใจได หากชื่นชอบแลว ตอใหทํา
อยางไรก็มิอาจเปลี่ยนไปฟงอยางอื่นได ย่ิงในปจจุบันนัก
ออกแบบไดใชเทคโนโลยีเอ้ือใหลําโพงเซ็ตอัพงายข้ึนกวา
เมื่อกอนแบบคนละเรื่องกัน
 ดังนั้นคําวา ProAc เซ็ตอัพยาก กลายเปนอดีตนาน
แลว อีกทั้งการออกแบบลําโพงซีรีสใหมไดใชวัสดุ รูปแบบ 
วิธีการท่ีมุงไปสูความสําเร็จ ใหเปนไฮเอนดขนานแท แตเต็ม
ไปดวยความสมดุล ปรับตั้ง จัดวางและหาภาคขยาย อุปกรณ 
สวนรวมเขาชุดไดงายขึ้น เหนืออื่นใดสําหรับผูที่ชื่นชอบ
ลําโพงจากอังกฤษรายนี้มักจะใจออนละลายใหกับเสียงชวง
ปลายของ ProAc เม่ือไดฟง

อนาล็อก 

 & ดิจิตอล 

    ที่ไรขอจํากัด
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สาทิส กํ่าบํารุง (คุณหนึ่ง)





 การพฒันาปรบัปรงุซรีสี Carbon Pro นาํมาซ่ึงการพฒันา
ตอในรุน K-Series นําเสนอดวยทวีตเตอรใหม ตัวขับเสียงทุกยาน
ความถี่ทั้งกลาง แบบโดมผสานกับฮอรนดานหนาแบบอะลูมินั่ม 
สวนวูฟเฟอรคูขนาดหกนิ้วคร่ึงชนิดเคฟลารใหมหมดจด ทําให
เสียงหลุดลองลอยทะลุออกจากตูไดอยางวิเศษยิ่งขึ้น และลําโพง 
ProAc K-6 Ebony ก็สามารถดึงทุกความรูสึกของคุณหนึ่งใหอยู
กับมันไดทุกทิวาราตรี ราวกับหนึ่งในลมหายใจของตัวเอง 
 “ฟงแลว ผมคิดวาใชสิ่งท่ีเรามองหา เปนจินตนาการ
ใฝฝน และเปนความพอดีของเราจริงๆ”
 คุณหนึ่งบอกวา ผมคือคนคลั่งไคลในแบรนด แตเปน
ความชื่นชมอยางมีเหตุและผล เพราะแบรนดยอมประกาศตัวเอง
วามีคุณสมบัติท่ีดี ผานรอนหนาวมานานกวาใคร กวาจะมาถึงจุด
ที่ประสบผลสําเร็จยอมมีเหตุและผล เฉกเชนลําโพง ProAc ที่เขา
บอกวา มีที่มาที่ไป และเม่ือไดฟงแลวย่ิงมั่นใจยิ่งขึ้น
 และที่สําคัญ การเลนเครื่องเสียงของเขาจะแสวงหา         
ไปทั่ว ฟงโดยไมจํากัด ไมไดยึดที่ใดที่หนึ่งเปนหลัก หมายความวา
เดินไปทุกราน ฟงทุกโชวรูมแลวนํามาผสมผสานกัน แตในที่สุด ก็
มาชื่นชมในทีมของปยะนัสมาก ทําใหทุกชิ้นที่เลือกซื้อในระยะหลัง 
จะเปนการใหความมั่นใจกับปยะนัสเปนหลัก แตกระนั้น มิได
ปฏิเสธ สิ่งที่คิดวาเหมาะสมอื่นๆ
 เพียงแควาการไดรูจักคบหา ปยะนัส ยิ่งนานวันยิ่งเติม
ความไววางใจ เชื่อมั่นตอกันมากขึ้น จนไมอยากใชบริการที่ใดอีกเลย
 ทําไมถึงติดใจ ProAc ? ผมถามดื้อๆ แบบนี้เอง
 “คือผมติดแบรนดกอน แรกๆ ผมฟงลําโพงมีแบรนดเปน
หลักครับ ก็เริ่มจากตัวเริ่มตนของเขาครับ จากรุนเล็กๆเลนมา
เรื่อยแลวก็ขยับมารุนตั้งพ้ืน ก็ฟงสบายๆ มาเรื่อยๆ บังเอิญเมื่อ  
2 ปที่แลว ปยะนัสไปจัดบูธท่ีไบเทค ลองไปฟง Pro 8 อึ้งเลยครับ 
ชอบ คือเสียงรองมันคอนขางอิ่ม นิ่งเลยครับ”

 “แลวทําไมไมตัดสินใจไปที่ Pro 8 เพราะหองฟงมีขนาด
ไมใหญนัก ถานําเอาลําโพงคูยักษมาลง อยางเชน Pro 8 ก็จะใหญ
ไป หนักเกินไป”
  “ผมจึงมาลงที่ K6 นี่แหละครับ คือเมื่อกอนมีความฝงใจ
วา นับตั้งแตลําโพง Pro 8 มันคงเลนยากมั้ง? มันขับยาก แตแลว
หลังๆ เห็นวามันเร่ิมขับไมคอยยากแลวก็เลยลองดูซะเลย ซึ่งก็     
ไมผิดหวังครับ”
 การฟงเพลงจากเครื่องเสียงของคุณหนึ่ง นั้น อาศัยความ
รูสึกวาชื่นชอบ และมีความสุขเปนหลัก การเปนนักดีไซนภายใน
ที่มีศิลปะเต็มหัวใจยิ่งทําใหเขาผสานเรื่องของความรูสึกเขากับ
การออกแบบ เครื่องเสียงตามแนวคิดและจินตนาการไดอยาง
แมนยํา พอไดลําโพงแลว แอมปลิไฟรและอื่นๆ ก็เปนเรื่องงายขึ้น 
ที่สําคัญ คุณหนึ่งฟงเพลงโดยอาศัยทั้ง ระบบอนาล็อก และดิจิตอล 
Hi-Res ผานคอมพิวเตอร โดยไมไดยึดเรื่องการเปรียบเทียบวา 
อะไรดีกวา นั่นมิใชประเด็นสําคัญ
 สิ่งที่ตองการคือความสุขตางหาก ความสุขจากการฟง
หลายๆ สิ่ง หลากสไตลคือความประทับใจไมรูลืม

ProAc K-6 Ebony
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 สวนภาคอนาล็อกเลือกใช Linn MAJIK LP12 ที่เปลี่ยน
อารมเปนของ Linn เอง เพ่ือใหไดเสียงที่มีความแมนยํามากขึ้น 
การเลน ประสบการณ ทําใหมีความเชื่อการเกาะรองแผนเสียง
มันแมนมาก ลองเทียบกับเทิรนรุนราคาเดียวกันกับมัน ตัวนี้เสียง
จะดีกวา อาจจะเปนเพราะการเกาะรองแผนเสียงมันดีกวา หัวเข็ม 
ก็อาจจะเปนอีกสวนหนึ่งที่พัฒนาได
  แตวาการเกาะรองแผนเสียงจะสําคัญอยางยิ่งในเทิรน
เทเบิล ตัวนี้ถือวาสําคัญมาก สวนภาคขยายเสียงนั้นเลนมาตั้งแต 
Moon แลวปรับเปลี่ยนมาสูแอมปที่คิดวาสามารถใหความเขากัน
ไดหรือสมดุลมากขึ้นกับลําโพง นั่นคือ อินทิเกรตแอมป ของ 
Octave V70 และก็ขยับขยายอีกเปน ปรีแอมป Octave HP-
500SE  และ Octave RE-290 คนเลนเครื่องเสียงตองรูจัก หยุด
พักเปนระยะๆ ตอนนี้คิดวาดีที่สุดแลวกับลําโพง ProAc K-6 
Ebony   
 แตถาถามใหลกึลงไป  สกัวนัหนึง่คณุหนึง่ สาทสิ พจิารณา
วาขยับขยายแอมป ใหเปนรุนใหญของ Octave ลําโพงก็จะยิ่ง
สนองตอบไดดีข้ึน นั่นคือโครงการในอนาคต
 สวนดิจิตอลออดิโอ ก็ยังคงเนนไปที่โปรแกรมของ MAC 
และโหลดเพลงมาจากแหลงขายทางอินเทอรเน็ต มันไดเสียงที่
หมดจด ไมไดอุนเหมือนแผนเสียง เปนแนวทางที่มีเสนหอีกแบบ 
อีกทั้งลําโพงสามารถสนองตอบไดโดยไรปญหาใดๆ ไมวาจะ

ตองการฟงสไตลเพลงแบบใดก็ตาม  การไดฟงลําโพงกับชุดเครื่อง
เสียงที่ชอบ ทําใหชีวิตนั้นบรรเจิดจริงๆ
 สําหรับเสนหของ ProAc ที่เราติดใจมากคือจะชอบเสียง
ผูหญิงรองเปนพิเศษ ความหวานใส การเก็บรายละเอียดทุกแกว
เสียงที่เปลงออกมา ไมวาดังหรือเบาสักแคไหน ก็ทําใหเกิดความ
รูสึกตางไปจากลําโพงอื่น “เวลาที่ผมนั่งฟงเขารองมันเหมือนกับ
ผมนั่งอยูกับเขาแค 2 คน แตไมใชวาลําโพงอื่นจะไมดี อาจจะมีที่
ดีๆ อีกมาก แตเทสตของเราคือตัวนี้ มันยากจะเปลี่ยนใจ ลําโพง
เปนเชนน้ี หากถูกเทสตแลวก็เหมือนกับการไดอยูกับคนที่รัก นาน
วันแคไหน “รักอมตะ” มักไมเปลี่ยนโดยงาย
 “เพลงที่มันสื่อสัมผัสกันได เหมือนเขานั่งอยูตอหนาเรา
อยางนี้ ผมก็นั่งของผมอยู คลายฟงสดๆ เหมือนรอบขางไมไดมี
ใคร ก็มีแคเขารองใหเราฟงในบรรยากาศน่ิงๆ นะครับ ผมชอบ
สงบขนาดนั้น แลวก็ถายทอดเสียงมา เนี๊ยเหมือนเขาตั้งใจรองให
เราฟงคนเดียว”
 ผมชื่นชมที่เห็นคุณหนึ่ง สาทิส กํ่าบํารุง พูดคุยดวยบุคลิก
เปดเผยงายๆ ไมมีพิธีรีตรอง ไมวาจะเปนเรื่องเครื่องเสียง หรือ
เรื่องสวนตัวท่ีเราสลับฉากมาคุยกันบาง เพื่อใหเห็นวา ดีไซเนอร 
มือฉมังดานอินทีเรีย เขาเองใชชีวิตอยางไร อันที่จริงออฟฟศ และ
บานอีกหลังหนึ่ง เปนสํานักงานที่แยกเหมงจาย
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  “ตอนแรกนั้นที่เราอยูเปนทาวนเฮาส เวลาที่เราเลน
เคร่ืองเสียงรูสึกวามันเปดไดไมสุด เกรงใจขางบาน  พอยายบาน
มาก็เต็มที่ และฟงอยางสบายใจ”
 เม่ือครอบครัว ภรรยา ลูกๆ มาอยูพรอมหนาก็จะดูหนัง
กันบาง เปนการสลับฉาก  แตเมื่อยามดึกมาถึง คุณหน่ึงจะขอจอง
หองฟง และฟงเพลงไปจนถึงตีสองตีสามแทบทุกวัน บางทีฟงแลว
ก็นอนหลับที่โซฟาพิเศษที่ปรับนอนไดนี้เลย แตหากฟงแบบเอา
เปนเนื้อหนัง หรือเขมๆ หนอยก็จะนั่งฟง ขยับเขาไปใกลกับ  
เคร่ืองเสียงมากขึ้น ตามระยะที่มี Sweet Spot
 ชุดดูหนังใชทีวีจอใหญ และลําโพงฝงเพดานของ Boston 
Acoustics เนื่องจากติดเขาไปแลวกลมกลืนเหมือนไมมีลําโพงให
สะดุดตอสายตาแตอยางใดเลย อันที่จริงแลวหองฟงหองน้ี จะ
สนองตอบการฟงเพลงมากกวา “คือดูหนังผมไมคอยซีเรียสมาก 
คือเราอยูบานเสารอาทิตยก็จะดูหนังกับลูกๆ แตวาถาฟงเพลง
สองแชนแนลผมจะเอาจริงเอาจังมากทีเดียว”
 บานหลังใหมนี้เพิ่งจะเริ่มสลับฉากมาใชชีวิตอยูมากขึ้น
เพราะซื้อไวไดไมถึงป หลายๆ สิ่งภายในออกแบบเองตามประสา
อินทีเรียดีไซน แมกระทั่งหองฟงก็คํานวณอะคูสติก พื้นผิวเทคเจอร
เองทั้งสิ้น โทนสีเรียบไมสะดุดตาแตขรึมมีเสนหสบายๆ “พอดี
ออฟฟศกับบานเดิมอยูเหมงจาย มันสะดวกกวา แตท่ีน้ันมันก็เปน
สตูดิโอเล็กๆ หองนํ้า หองนอนเล็กๆ ผมยายมาเมื่อปลายป เดือน
พฤศจิกายนครับ นี่ก็มาอยูแคอาทิตยละ 2-3 วัน เทาน้ัน” แตเมื่อ
อยูแลวรูสึกสงบและเพลิดเพลินกับชีวิตที่ฝงรากลึกกับดนตรีอยางยิ่ง

 ฟ�งแล�ว ผมคิดว�าใช�สิ่งที่เรามองหา เป�น

จินตนาการใฝ�ฝ�น และเป�นความพอดีของเรา

จริงๆ

 คุณหนึ่งฟงเพลงหลากประเภท ไทย สากล แมกระทั่ง
เพลงลูกทุงที่นํามารองใหม เทาที่เราไดสดับสําเนียงวันนั้น หวาน
ละมุน และไดอารมณเพลงจริงๆ สําหรับชุดนี้ เมื่อถามถึงการฟง
เพลง กับการทํางาน เขายอมรับวาเมื่อกอนบางานเกินขนาดเลย
ทีเดียว “คือผมชอบฟงเพลงอยูแลวครับ แตวาผมทํางานก็เรียก
วาบางานเลย คือทําแตงาน เพลงก็เลยไดแคซ้ือซีดีเก็บไวบาง แลว
ก็ซื้อแคมินิคอมโปฟง” นั่นคือการเริ่มตน กอนจะมาจบลงกับชุด
ที่ใหญขึ้นเรื่อยๆ และไมนาจะสิ้นสุดแคนี้ดวย
 ในขณะที่เราสนทนา ฟงเพลงกัน ก็มีการลองปรับเปล่ียน
สายไฟเอซีดูดวย เห็นผลจนนาแปลกใจ คุณหนึ่งไดพูดถึงสายบาง 
แตยังรูสึกครามเกรง เราเลยถามวาไมคิดจะไปถึง Zensati บาง
หรือ เขาบอกวา นากลัวนะ ....เพราะยอมรับวาเทาที่รูเสียงมันดี
มากจนกลัวใจตัวเอง ถาใสเขาไปแลวจะถอดออกไมลงจริงๆ จึง
ตั้งทาคิดดูอีกสักนิด
 ในขณะที่คุณลูกชายคนเล็กเริ่มเลนเปยโน ลูกชายคนโต
ถนัดกีตารเขาเองก็หัดเลนกีตารตามบาง แตก็ยอมรับวามาทีหลัง
ลูกๆ ก็คงตองพยายามใหมากข้ึน ตอไปใครจะรูครอบครัวนี้อาจ
จะเปนนักดนตรีกับเขาบางก็ได เพราะดนตรีจากเครื่องเสียงได
ซึมซับทุกวันๆ “ดนตรีเพิ่งหัดเลนชวง 2 ปนี้เองครับ ผมไปเรียนมา 
กีตารคลาสสิก อยางเปยโนของลูกชายครับ และถาลูกคนโต        
เขาเลนกีตารมา 5- 6 ปแลว ก็ถือวาไปไดเยอะแลว”
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 ความหลากหลายในการฟงเพลงจากศิลปนไมเลือกเพลง 
ไมเลือกประเภท สไตล และสัญชาติ ทําใหกวางไกล และมองโลก
ดนตรีในแงดีเสมอ “ผมชอบฟงเพลงผูหญิงรองเปน pop เสียง
หวานอะไรอยางนี้ เพลงจีนก็ฟง อยางถงลี่นี่ก็โปรดมิใชนอยเลย 
แสดงใหเห็นวาดนตรีมันเรื่องความเปนสากล ภาษาที่สื่อกันดวย
ความไพเราะ ไรความขีดค่ันใดๆ
 หากใหเปรียบเทียบเรื่องของอนาล็อก และดิจิตอลจริงๆ 
เขาจะบอกกับเราเรียบๆ วาระหวางการเลนเทิรนกับไฟลไฮเรส 
“เสียงที่ฝงอยูในความรูสึกเรา ผมวาดิจิตอลมันสะดวก มันงายกวา 
แตเทิรนมันอารตไป ตองเพลงที่ชอบอยากฟงจริงๆ” นั้นคือสาเหตุ
ที่วาคุณหนึ่ง ไมอาจจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปได เพราะอารมณคน
เรายอมมีหลากหลาย ไมมีอะไรท่ีผิดหรือถูก แตความพึงพอใจ 
ความสุขสําคัญที่สุด
 ในความคิดคํานึง แมจะเปนคนที่ไมไดลึกเรื่องเทคนิค  
ของเครื่องเสียง แตเขาก็พิถีพิถันท่ีจะเดินไฟแยกกันเลยระหวาง
เคร่ืองใชในบาน กับชุดเครื่องเสียง เรียกวาคนละเมน เพราะเชื่อ
วามันอาจะรบกวนกันได เสียงรบกวนเปนสิ่งนารําคาญ เขาเคย
เจอมาแลว “เคยเจอบานที่เหมงจายครับ ผมเดินแยกเหมือนกัน
นะครับแตวาไมไดลงกราวนดดีๆ ผมมีแอมปหูฟงชุดหนึ่งตัวใหญ
มาก คือไปลองที่ไหนก็ดีหมดแตพอมาลองที่บานหลังนี้ มันมีเสียง
จี่เขามาตลอดจนผมตองขายแอมปออกไปเลยครับ ไมรู จะแก       
ยังไงตอนนั้น”
 แตสําหรับการเตรียมพรอมกอนลวงหนาทําใหที่บานหลัง
นี้ ชุดซิสเต็มนี้ มีความสมบูรณไรสิ่งรบกวนอยางสิ้นเชิง
 สําหรับคําแนะนําสําหรับผูที่จะเริ่มเลนเครื่องเสียงชุดดีๆ 
ควรคํานึงใหรอบคอบเรื่องหอง ระบบไฟ  เครื่องเสียง การวาง
ตําแหนงตางๆ เขียนแปลนใหครบถวน แลวลงมือครั้งเดียวจะ        

ชุดฟ�งเพลง

- Octave Hp-500Se Pre Amp

- Octave Re-290 Power Amp

- Linn Lp12 Magic

- ProAc K-6 Ebony   

- Moon 650D (Silver)   Cd Player / Dac

ชุด Home Theater

- B&W Cm-Center (Black)      

- Paradigm Seismic-110 ซับวูฟเฟอร�  

- Yamaha RX-A820 (Black) ใช�งานภาคปรี 

 และขับเซ็นเตอร� กับเซอร�ราวนด�เท�านั้น

- สําหรับลําโพงคู�หน�านั้นใช�งานแบบ By Pass จากชุดฟ�งเพลง

- ลําโพง Surround เป�นของ Boston แบบ ฝ�งผนัง

ไมดูรกรุงรังหรือไมสมดุล “คือคิดไวกอนครับ คือหองน้ีตอนที่เขา
มาทําก็บอกผูรับเหมาไววา อยาเพิ่งทําอะไรเยอะ เพราะผมวาง
งานวางระบบไวกอน คือใหคนที่เดินระบบสายไฟมาเดินสาย
ลําโพงไวกอน มันก็ลงมาตามผนังที่เขามุมครับ ที่เปนมุมเหลี่ยม
มันก็ไดประโยชนก็เปนที่ซอนสายไฟ”
 เรื่องที่นาสนใจคือ ระหวางคุณหนึ่งกับเพื่อนๆ ตางก็เลน
เครื่องเสียงเหมือนกัน ปรึกษาหารือกันเสมอ แตก็หาใชวาจะเลน
แบบเดียวกัน ตางคนก็มีทัศนะตางกันไป “มีเพ่ือนสนิทอยูคนหนึ่ง 
พ่ีเขาก็เปนลูกคาของปยะนัสเชนเดียวกัน เลนซิสเต็มคลายผม แต
วาลําโพงของเคาเปน ProAc d40r แอมปก็จะเปนทรานซิสเตอร 
จะเลนคลายๆ กัน แตเพื่อนคนอื่นๆ กลับไปอีกแบบหนึ่งเลย คือ
ที่เหลือก็จะเปนกวนหูฟง อันนั้นก็จะคลั่งไคลไปอีกแบบหนึ่ง
 คุณสาทิส กํ่าบํารุง (คุณหนึ่ง) บอกกับเราทิ้งทายวา ใน
ที่สุดคนเราก็ไดเสียงดนตรีน่ีแหละกลอมเกลาจิตใจ ทําใหโลก
สวยงาม สมองที่คิดงานดีไซนจะโปรงโลงขึ้น ความสุขแบบนี้        
หาได หากทุกคนรูวา ชีวิตไมไดมีแตดานการทํางานหาเงิน หาก
รูจักใชใหเปนประโยชน เราจะมีชีวิตอันคุมคา สวนการเลน อยา
ตั้งธงวาอะไรดีกวากัน ไมวาอนาล็อก หรือดิจิตอล ทําใหเรา
ประทับใจ จินตนาการลองลอยไปไมสิ้นสุด ก็เปนสิ่งที่ดีทั้งสิ้น
 ลองถามใจตัวเองสิครับ วาอยากจะฟงแบบไหน เพราะ
ปยะนัส สามารถสนองตอบไดทุกอยาง ดิจิตอล อนาล็อก หรือทั้ง
สองอยาง ขอเพียงมาคุยกับเรา ทําความเขาใจกับตัวเอง วาอยูใน
จุดไหน ความพรอมของทีมงานจะทําใหคุณสบายใจและไดความสุข 
ทุกรูปแบบที่ตองการกลับไปเต็มๆ เนื้อๆ

 แวะชมเครื่องเสียงไฮเอนด�ได�ทุกสาขา หรือ โทร. 

0-2746-4511-13, 0-2746-4302-4 เรารอเพ่ือจะเป�นเพื่อน          

ดูหนังฟ�งเพลงอย�างมีมาตรฐานสูงกับคุณเสมอ

PIYANAS 
HI-END

THE SYSTEM
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 มนุษย์ทุกรูปนามล้วนแต่ถูกเทพเจ้าแห่งดวงชะตาลิขิต
เอาไว้แล้วจริงหรือ?
	 ผมมักจะถามตัวเองเช่นนี้ตลอดมา		ถ้าเป็นดังที่ว่าก็แสดง
ให้เห็นสองประการ	ประการแรก	คนเราที่ยาก	ดี	มี	จน	ล�าบาก	
สบาย	 ก็น่าจะเป็นไปตามลิขิตฟ้า?	 เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้		
ประการที่สอง	จะฝืนมันไปให้เหนื่อยเปล่าเล่าสหายเอ๋ย	ก็นั่งนอน
อยู่เฉยๆ	มิต้องเหน็ดเหนื่อยขวนขวาย	ท�าไปเหนื่อยเปล่า	ก็เราฝืน
ดวงชะตาไม่ได้อยู่แล้วนี	่
	 แต่ผมเองก็เคยได้อ่านต�ารับต�ารามากมายทั้งศาสตร์ทาง
โหราจารย์	จีน	ไทย	นิยาย	เรื่องเล่า	ต�านาน	และบันทึกความจริง
ของนักปราชญ์แต่ละยุค	กลับไปติดใจเรื่อง	ชีวิต	“ลิขิตเองได้” 
มากกว่า	อย่างเช่น	 โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน	ที่ท่านได้เล่า							
สั่งสอนให้บุตรและบุตรีของท่านฟังว่า	 เมื่อก่อนท่านถูกหมอดู
ท�านายทายทักเอาไว้ว่าจะไม่มีทางได้ให้ก�าเนิดบุตร	 ไม่มีทาง
ก้าวหน้าทางอาชีพใดๆ
	 แต่ท่านกลับเชื่อพระหลวงจีนรูปหนึ่งที่แนะน�า	แสดงซึ่ง
เหตุและผลมากกว่า	จึงได้ขวนขวายและตั้งหน้าตั้งตาท�าความดี
อย่างไม่ลดละ	 ในที่สุด	 เส้นที่เหมือนถูกเทพเจ้าดวงชะตาลิขิต							
ขีดเส้นไว้ก็เบี่ยงเบน	เพราะน�า้หนักแห่งการท�าดีที่มากล้นของท่าน	
รวมทั้งจิตใจที่แกร่งกล้า	ท�าให้ประดาต�าราหมอดูฉีกขาดไม่เหลือ	
ท�าให้ท่านประสบความส�าเร็จมากมายในชีวิต	และน�ามาซึ่งโอวาท
ที่ท่านให้กับบรรดาลูกหลานตกทอดเป็นหนังสือต�าราที่ว่าด้วย	
โอวาททั้งสี่บท	คือ
 การสร้างอนาคต	วิธีแก้ไขความผิดพลาด	วิธีสร้างความด	ี 
และความถ่อมตน	
	 นั่นคือหนึ่งในต�าราที่ผมยึดเป็นแบบอย่างของชีวิตเสมอ
มาว่า	จริงอยู่เจ้าแห่งชะตาก�าหนด	เสมือนพรหมลิขิตไว้แล้ว	แต่	
ความดี	เป็นน�้าหนักส�าคัญที่จะท�าให้เส้นเบี่ยงเบนได้เสมอ	หนังสือ
ต�าราที่ดี	มักสอนให้เราได้สู้ชีวิต	มองเรื่องรอบกายว่าเป็นธรรมดา	
ธรรมชาติ	 รู ้จักการท�าหน้าที่เมื่อก�าเนิดเกิดมา	 ผู ้คนที่ล�าบาก								
ยากแค้นมากมายล้วนแต่เป็นครูของเรา	บอกเราว่า	ล�าบากกว่านี	้
ยังมี	ยากกว่านี้ยังมี

พลังแห่งความรัก 
อันยิ่งใหญ่ 
และซิสเต็มที่เติมเต็ม
ให้กับชีวิต

คุณอั๋น 
ชนนพรรธ์ โล่ห์สุนทรศุภกิจ



 ผมสะสมประสบการณ�จากร �าน        

ป�ยะนัส ที่สาขาเสรีเซ็นเตอร�เก�า ก�อนที่

เปลี่ยนเป�นพาราไดซ� แล�วก็เปลี่ยนโน�น

เปลี่ยนนี้ครับ จนมาถึงชุดนี้ ก็ถือว�าพอใจ

กับมันมาก

System 

of the 

Month
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	 วันนี้ถือว่าเป็นวันส�าคัญที่น่าประทับใจของผมมาก	 โดย
เหตุที่ได้มาปรากฏกายที่หมู ่บ้านแห่งหนึ่งด้านหลังของ	 เมกา
บางนา	บรรยากาศโดยรวมเงียบสงบ	แม้ลมพัดก็ยังรู้สึกได้ถึงความ
เย็นที่แทรกเข้ามาในกาย	ท่ามกลางแดดจ้าแต่ทว่า	ฟ้าก็ยังส่งลม
มาบรรเทา	โลกก็มักจะบาลานซ์เสมอดังเช่นนี้	ผมได้เห็นเจ้าของ
บ้าน	คือ	คุณอั๋น	ชนนพรรธ์	โล่ห์สุนทรศุภกิจ	เดินมาต้อนรับเรา
ถึงหน้าบ้าน	 เชื้อเชิญให้เข้าไปสนทนาและชมชุดเครื่องเสียงของ
บ้านหลังงามนี้
	 คุณอั๋นออกตัวว่า	ไม่ค่อยสบายนักในวันนี้	อือม์	ท�าให้เรา
ชะงักนิดหนึ่งว่า	จะเป็นการรบกวนไหมหนอ?	แต่รอยยิ้มเรียบๆ
แต่เผยความจริงใจของเขาช่วยให้เราได้รับรู้ว่า	ยินดี	 ไม่มีปัญหา	
และนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้สนทนาแล้ว	 ประทับใจในตัว								
คุณอั๋น	มากๆ	ด้วยที่ว่า	เขาเป็นคนสู้ชีวิตและผ่านเหตุการณ์ต่างๆ
มามากมายเกินกว่าช่วงวัยที่เรายังเห็นเขาหนุ่มแน่นในขณะนี้
	 เป็นครั้งแรกที่คนสองคน	คุยกันสนุกสนานเรื่อง	สุขภาพ	
ของแต่ละคน	 ใช่	 ระหว่างผม	และคุณอั๋น	อย่างเปิดเผยตรงไป					
ตรงมา	ก่อนที่เราจะวกเข้าสู่ชุดเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์	ที่คุณอั๋น
ใช้ห้องนอน	เป็นทีจ่ดัวางให้ผสานผสมกลมกลนืกนัไปกบับรรยากาศ	
เรียบง่าย	หมายถึงว่าจะนั่ง	หรือจะนอนฟัง	ดูหนังแล้วหลับไหล
นิทราก็แสนจะง่ายดายไร้กังวล
	 จากวันที่คุณอั๋นใช้ชีวิตแบบที่เขาเอ่ยปากบอกผมว่า	
ประมาท	ท�าให้สุขภาพไม่ได้สมบูรณ์เท่าที่ควรจะเป็น	มันก็ไม่ต่าง
อะไรกับผมเช่นกัน	วัยหนุ่มเราสนุก	กับการใช้ชีวิตแบบไม่เกรง
อะไรทั้งสิ้น	แต่เมื่อถึงคราวที่ต้องหันมาท�าความเข้าใจกับตัวเอง	
เราก็ต้องท�าให้ได้อย่างสวยงามไม่แพ้กัน	ดังค�าปราชญ์ท่านว่า	

	 ในวงการเพลง	ภาพยนตร์	ที่น่าจะอภิรมย์	ท�าไมนักแสดง	
ดารา	ถึงยังได้ริษยากันและกัน	อิจฉามารศรี	เสียยิ่งกว่าบทละคร
ที่ตัวเองได้รับ	 ในวงการเครื่องเสียงที่แสนจะเล็กกะจ้อยร่อย								
เมื่อเทียบเคียงวงการคอมพิิวเตอร์	หรือวงการอื่นๆ	ผู้คนน่าจะมี
ความสุข	กับเครื่องเสียง	ล�าโพงที่ถ่ายทอดความอภิรมย์	แต่ก็จะ
มีการปีนเกลียว	น๊อตหลวมบ้าง	 เพราะด้วยเรื่องบางเรื่อง	นั่นก็
ธรรมดาโลก?	ท�าให้เราตระหนักว่า	 ไม่มีอะไรหรอกที่เรียกว่า
สมบูรณ์พร้อม



	 เข้าใจคน	จะได้บริวาร	เข้าใจงาน	จะได้ผลสัมฤทธิ์		เข้าใจ
ชีวิต	จะได้มีความสุข	และเข้าใจทุกข์		แสดงว่า	เริ่มเข้าใจ	“ธรรม”
	 ทกุวนัก่อนนอน	สิง่ทีค่ณุอัน๋ไม่เคยปฏบิตัมิาก่อน	กจ็ะได้ท�า	
คือสวดมนต์ฟังเพลงท่วงท�านองเสนาะ	ที่เราเรียกกันว่าเพลงสวด	
ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก	ธิเบต	จีน	ส่วนใหญ่เพลงกลุ่มนี้เป็นการ
สรรเสริญเจ้าแม่กวนอิม	ที่ผมเองก็ดูเหมือนออกจะคุ้นเคยมานาน
คือ	น�ามอ	ฮอลาตัน	นอตอลา	เหย่	เย	น�ามอ	ออลีเย	ผ่อลูกิดตีซอ
ปอลาเย	ผู่ทีสัตตอพอเย	หม่อฮอสัตตอพอเย	หม่อ	ฮอเกียลูนี	เกีย
เยงัน	สัตพันลาฮัวอี	ซูตัน	นอตันเซ.....	ประมาณนี	้
	 หรือบทแปลที่ว่า	ขอนอบน้อมนมัสการแด่องค์พระอริยะ	
ผู้ห่างไกลจากบาปอกุศล	วัตถุประสงค์แห่งบทนี้…	พระโพธิสัตว์
ทรงสั่งสอนชาวโลกให้ปฏิบัติทางจิตเป็นมูลฐาน	พระสัทธรรม							
ทั้งหลายล้วนก�าเนิดมาแต่จิต	เหตุนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความชัดแจ้ง
แห่งจิต	และมองเห็นสภาวะแห่งตน	จึงจะสามารถบรรลุพระสัมมา
สัมโพธิญาณ....
	 การที่ยกเอาเรื่องดังกล่าวนี้มาพูดถึงตรงนี้	นัยยะของผม
อยากจะบอกว่า	เครื่องเสียง	เป็นผู้ท�าหน้าที่ถ่ายทอดดนตรี	ไม่ว่า
มันจะถูกสร้างมาดีมากน้อยขนาดไหน	หน้าที่ของมันคือสิ่งนี้	มิใช่
อื่นใด	และสิ่งที่เราป้อนให้กับมัน	คุณค่าจะมากมายมหาศาลก็ตรง
เลือกให้ถูกกับวิถีของแต่ละคน	เพลง	ดนตรี	สามารถรักษาสภาพ
จติใจของเราให้อบอุน่	อ่อนโยน	และมองโลกด้วยมติรไมตร	ีแผ่เมตตา 
ไปยังสัตว์โลกได้กว้างใหญ่ไพศาลมิสิ้นสุด

 สิง่ทีเ่ราสนทนาเริม่ต้น	จงึเป็นความน่าประทบัใจ	ในคณุอัน๋ 
เพราะเขาได้ผ่านการต่อสู้กับชีวิตมามากเกินกว่าคนทั่วไป		แม้แต่
ผมที่ว่าเจอมาหนักหนา	ก็ยังไม่เทียมเท่า	และสิ่งที่ช่วยให้เรารู้สึก
ว่า	คุณค่าของตัวเองยังคงอยู	่คือ	ผู้คนรอบข้าง	และสิ่งที่เรียกสั้นๆ
ว่าเครื่องเสียง
	 คุณอั๋นเล่าให้เราฟังถึงความห่วงใยของคุณแม่ผู้ประเสริฐ	
เป็นผู้ให้ทั้งชีวิต	และก�าลังใจเสมอมา	“ทุกอย่างคุณแม่เค้าให้ผม
ได้”	ค�านี้สั้นๆ	แต่มีความหมายเสียเหลือเกิน	ถ้าไร้ซึ่งพระคุณอัน
ยิ่งใหญ่ของแม่	 คุณอั๋นก็บอกว่าจะไม่มีคุณอั๋นอยู ่ตรงนี้	 และ
แน่นอน	นั่นคือความสวยงามที่ไม่มีใครมาแย่งคุณอั๋นไปได้	 เป็น
พลังอันเหลือล้นที่จะท�าให้คนคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้าอย่างมิได้
ย่อท้อ
	 เมือ่ยามเจบ็ป่วยเหน็คณุค่าของหมอและยา	แต่ชวีติเหว่ว้า	
ไม่มีสิ่งใดเหนือค่ากว่าความรักของคุณแม่	อันนี้คือสิ่งที่เราทุกคน
ยอมรับ



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

	 คุณอั๋นบอกเล่ากับเราอย่างไม่ปิดบังว่า	ในยุคก่อนหน้านี้	
ได้ใช้ชีวิตแบบไร้กังวล	สมบุกสมบันกับการเที่ยวเล่น	แต่วันนี้อาจ
จะต่างไป	เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น	เลือกที่จะดูหนังฟังเพลง	และ
ค่อยๆ	 ไต่ระดับขึ้นไปอย่างใจเย็น	 เรียนรู้คุณภาพเสียงจากการ
ปรับปรุงซิสเต็มทีละเล็กละน้อย	ไม่เร่งร้อน	และให้ความไว้วางใจ
ทีมงานเดียวเท่านั้น	คือทีมของปิยะนัส	แม้คุณอั๋นจะมีเพื่อนเป็น
นักเล่นเครื่องเสียงหลายคน	แต่เขาก็มีความเป็นตัวของตัวเอง							
สูงยิ่ง	มิใช่ว่าจะปรับเปลี่ยนเมื่อเห็นของใหม่	แต่จะปลงใจก็ต่อเมื่อ
เห็นความงดงามที่เปลี่ยนไปเมื่อเราทดลองใช้งานของใหม่ที่จะมา
ทดแทน
	 นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าการได้เล่นซิสเต็มโฮมเธียเตอร์ก่อน						
ก็เพราะ	มันเอื้อประโยชน์ให้คุณอั๋นมากมาย	ในยามว่างก็คือดูหนัง
สนุกๆ	มีบรรยากาศคล้ายกับได้กลับเข้าไปในโรงหนัง	แต่ที่นี่คือ
ห้องนอน	ห้องส่วนตัวที่ตัวคุณอั๋นเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว	 เลือก
รอบฉายได้	 ไม่ต้องรอดูหนังตัวอย่าง	แต่พลังของซิสเต็มชุดนี้จะ
ให้ออกมาอย่างสมบูรณ์มากทีเดียว
	 ที่เรามองเห็นโดดเด่นเบื้องหน้ากับชุดที่คุณอั๋นเลือกก็คือ	
ล�าโพงคู่หน้า	B&W	803	Diamond	พร้อมทั้งเซ็นเตอร์	B&W	HTM4 
Diamond	อันเป็นหลักที่จะท�าให้เวทีหน้ามีเสียงกลางลึก	มีราย
ละเอียดที่ดีเยี่ยม	 ในขณะที่	 Paradigm	Signature	ADP1	v3.	
เป็นล�าโพงเสียงรอบทิศที่ถูกเซ็ตอัพไว้สูงเป็นพิเศษ	 เพื่อให้
บรรยากาศเสียงรายรอบสมจริง
	 เนื่องจากภาคขยายต้องการให้ไปกันได้กับล�าโพงในฝัน
อย่าง	B&W	Diamond	Series	ของคุณอั๋น	จึงใช้เจ้า	Bryston	
6bsst	ส�าหรับการขับเสียงภาคหน้า	ได้แก่	ซ้าย	กลาง	ขวา	ส่วน
เสียงรอบทิศใช้จากภาคขยายของรีซีพเวอร์	Pioneer	SC-	LX-85	
ถือว่าเหลือพอ	กับพลังที่แสดงทั้งบริเวณห้องนอนที่เป็นโฮมซีเนม่า
ไปในตัว

	 คุณอั๋นกล้าที่จะลงไปเล่นกับสาย	Zensati	ก็เพราะได้เห็น
อิทธิฤทธิ์ของมันแล้วว่า	สามารถอัพเกรดคุณภาพเสียงแบบชัดเจน
ยิ่งกว่าที่เคยได้ฟังมา	คุณอั๋นโปรแกรมไว้แล้วว่า	ด้วยคุณค่าของ
ซิสเต็มดูหนังชุดนี้	ถือว่ามาได้ไกลพอสมควร	แต่	“คิดว่าท�ายังไง
ให้เสยีงมนัดขีึน้ไปอกี	ท�าไมภาพเราได้แค่นี	้แต่เสยีงเราใหญ่เกนิภาพ	
หาวิธีจะซื้อโปรเจคเตอร์ใส่ในห้อง	 เพื่อให้ได้สมดุลย์กันมากขึ้น”	
นั่นคือสิ่งที่จะเกิดในล�าดับถัดไปในอนาคต
	 ส่วนการฟังเพลงแบบจริงจังไปกว่านี้	คุณอั๋นมองว่า	การ
ฟังเพลงต้องลงทุนมากกว่าที่เป็นอยู่ไปอีกหลายสเต็ป	ดังนั้นจึง	
ต้องรอเวลาอีกสักเล็กน้อย	เนื่องจากต้องมีทั้งเวลาฟังและรอความ
พร้อมในสุขภาพร่างกายอีกสักหน่อย	 เชื่อว่าวันนั้นเราจะได้เห็น
ชุดที่จะมาผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตะลึงแน่	การเดินทางในถนน
สายโฮมเธียเตอร์นี้	 “ผมสะสมประสบการณ์จากร้านปิยะนัส	ที่
สาขาเสรีเซ็นเตอร์เก่า	ก่อนที่เปลี่ยนเป็นพาราไดซ์	แล้วก็เปลี่ยน
โน่นเปลี่ยนนี้ครับ	จนมาถึงชุดนี้	ก็ถือว่าพอใจกับมันมาก”
	 การมีชุดเครื่องเสียง	ท�าให้คนที่ไม่ชอบออกไปหาความ
วุ่นวายจากโลกภายนอก	มีกิจกรรมของตนมากขึ้น	และมีความสุข	
กบัมนัอย่างคุม้ค่า	แต่แรกเดนิทางไปรกัษาตวัทีเ่มอืงจนี	เครือ่งเสยีง	
ก็ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในห้องนอน	“คือตอนแรกเอาไว้ข้างนอก	มี
พื้นที่พอสมควร	แล้วคุยกับทีมของคุณชัยวัฒน์ว่าจะให้มีกระจก	
ดีไหม	 เขาบอกท�าแล้วเสียงมันจะไม่ดี	 ผมก็เลยยกเข้ามาไว้ในนี้	
และก็เลยลงตัวพอดีไม่ต้องท�าห้องฟังแยกออกไป”

 คือตอนแรกเอาไว�ข �างนอก มีพื้นที่พอ

สมควร แล�วคุยกับทีมของคุณชัยวัฒน�ว�าจะให�มี

กระจกดีไหม เขาบอกทําแล�วเสียงมันจะไม�ดี       

ผมก็เลยยกเข�ามาไว�ในนี้ และก็เลยลงตัวพอดี     

ไม�ต�องทําห�องฟ�งแยกออกไป



	 ส�าหรับหนังที่ชอบดู	 ก็เรียกได้ว่าทุกรูปแบบ	 เน้นไปที่							
แอ็คชั่น	ที่ท�าให้รู้สึกปลดปล่อย	สนุกสนานไม่ต้องคิดตามเรื่องหรือ
บทหนังมากเกินไป	 	 เอฟเฟ็คต่างๆ	 ช่วยแต่งเติมบรรยากาศ								
มากขึ้น	ส่วนเพลงชอบแนว	R&B	เมื่อถามถึงการตัดสินใจว่า	ต้อง
ใช้ล�าโพง	Bowers&Wilkins	หรือ	B&W	เท่านั้น	เป็นเพราะอะไร	
คุณอั๋นบอกว่านอกจากชอบน�้าเสียงแล้วยังเป็นล�าโพงที่เขา										
ชื่นชอบมานานแสนนานด้วยในแบรนด์นี้
	 น่าแปลกที่ผมกับคุณอั๋นคุยกันถูกคอมาก	เหมือนรู้จักกัน
มานานปี	 เป็นบุคคลที่ผมได้พบแล้วรู ้สึกว่าเขามีอะไรดีๆ	ซ่อน							
ในใจในตัวของตัวเองแยะ	แม้จะไม่แสดงออก	ไม่ใช่คนที่พูดอะไร
มากนัก	แต่ก็เข้าใจโลก	 เข้าใจชีวิต	 เข้าใจสรรพสิ่งที่สนองตอบ
อย่างเครื่องเสียง	ใช้ประโยชน์จากซิสเต็มได้อย่างเต็มคุณค่า	กล้า
เล่นในสิ่งที่เป็นเหตุ	เป็นผล
	 ไม่ใช่แค่เครื่องเสียง	แต่สิ่งที่สนทนากันอย่างมากมายคือ
ความรู ้ในเรื่องสุขภาพ	ท�าให้ผมเองได้รับไมตรีจิตจากคุณอั๋น
มากมาย	พอๆ	กับสิ่งที่ผมเองก็ถ่ายทอดสู่คุณอั๋น	เหนืออื่นใด	ผม
ชอบดวงตาที่เป็นประกายของเขา	เมื่อกล่าวถึงคุณแม่	ใช่เลยครับ	
ชีวิตคนเราบางทีไม่ได้มีไว้เพื่อตนเอง	แต่คุณค่าที่มากว่า		คือเพื่อ
ผู ้อื่นที่อยู ่ใกล้ชิดด้วย	 โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีความรักให้อย่าง										
สุดหัวใจ
	 ก่อนเราจะเดินทางกลับในวันนั้น	พอดีคุณแม่	ของคุณอั๋น
กลับมาจากที่ท�างาน	เราขอให้ถ่ายรูปร่วมกัน	คุณแม่แย้มยิ้มอย่าง
อบอุ่นก่อนที่จะเดินมาโอบกอดคุณอั๋น	 เป็นภาพที่เราประทับใจ

- Blu-ray player Oppo BDP-95.             

- AV receiver     Pioneer SC- LX 85.       

- Poweramp for front & center  Bryston 6bsst

- Front speaker        B&W 803 Diamond         

- Center speaker  B&W HTM4 Diamond

- Surround speaker  Paradigm Signature ADP1 v3.                                               

- Subwoofer  Paradigm Sub 1 v3                        

- Line conditioner Magnet IRG-600 Se

- Front speaker cable   JPS Labs Aluminata Speaker Cable 8 ft.            

- Center speaker cable    JPS Labs Aluminata Speaker Cable 6 ft                          

- Surround speaker cable   Audioquest Rocket 33              

- Subwoofer cable.     Audioquest Colorado 3 m.                        

- HDMI  Audioquest HDMI diamond                    

- AC power cord. For 

 PowerAmp & line Conditioner. Zensati Angel AC Power                    

- AC power cord for bd playe. & receiver   Audioquest NRG-1000 6ft.                                            

- RCA interconnect for sc lx-85 to 6bst   Zensati Authentica RCA

อย่างเหลือเกิน	หากคิดให้ถูกต้อง	 จะมีใครอีกหนอที่โชคดีไป
มากกว่านี้	เพราะความรักนั้นย่อมเหนืออื่นใด	โดยเฉพาะความรัก
ที่คุณแม่ถ่ายทอดสู่คุณอั๋น	ท�าให้เราย้อนคิดไปยังบทสนทนาแรกๆ
ที่เราได้ถ่ายทอดสู่กันคือ	คุณอั๋นมีพี่น้อง	4	คน	มีพี่สาวสองคน	ตัว
เองเป็นคนที่	3	แล้วก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่ง	ลูกต่างแม่อีกคน
	 “เราเป็นลูกชายคนเดียวในบ้าน	แม้เค้าให้ทุกอย่าง	ถ้า
เขาหาให้ได้”
	 เราได้เห็นพลังความรักของครอบครัวและพลังแห่ง						
เครื่องเสียงที่จะช่วยเติมให้เต็มอารมณ์	บ้านหลังนี้จึงอบอวลไป
ด้วยความรัก	ความสุขอยู่เสมอ	แม้ว่ามองมาจากข้างนอกจะดู
เงียบสงบ	ทว่าภายในนั้นกับมีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง
	 ปิยะนัส	 เป็นหนึ่งในเพื่อนของคนรักเครื่องเสียง	พร้อม
เสมอกับผู้ที่ชื่นชอบความอบอุ่นภายในครอบครัวเป็นเรื่องส�าคัญ	
เราก็พร้อมจะเติมทุกสิ่งทุกอย่างที่จ�าเป็นกับชีวิต	ด้วยดนตรี	ด้วย
ภาพยนตร์จากชุดเครื่องเสียงที่ดีที่สุด	เท่าที่เราจะหามาให้คุณได้
จากทุกหนแห่งในโลกใบนี้	 กลับหลังหันจากการจ้องมองแต่จอ
คอมพิวเตอร์	สมาร์ทโฟน	มาร่วมกิจกรรมกันที่หน้าชุดเครื่องเสียง	
ดีกว่า	 เพราะคือ	ความสุขที่มีได้ทุกเวลาตราบเท่าที่คุณต้องการ	
สนใจแวะมาคุยกับทีมงานของเราได้ทุกสาขา	
 
 หรือ โทร. 0-2746-4511-13, 0-2746-4302-4 เรารอ

เพื่อจะเป�นเพื่อนดูหนังฟ�งเพลงอย�างมีมาตรฐานสูงกับคุณเสมอ
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	 ใกล้แค่น้ีเองส�ำหรับซิสเต็มเครื่องเสียงเด่นประจ�ำเดือนของเรำ	
จำกออฟฟิศเดอะเวฟไปย่ำนอ่อนนุช	ก็ไม่กี่นำทีเท่ำนั้น	 ไม่เพียงแค่ใกล้							
แต่มีควำมน่ำสนใจอย่ำงยิ่ง	ทั้งเรื่องรำวของระบบเสียงที่มีสำยสัญญำณ						
ระดับโลกล่ำสุดที่จูงใจเรำเหลือเกิน	กอรปด้วยเรื่องรำวของเจ้ำของซิสเต็ม
ซึ่งเป็นนักสู้ชีวิตระดับที่ว่ำไม่เคยท้อถอยใดๆ	ทั้งสิ้น	กว่ำจะมีวันนี้ได้
	 คุณเอ็ม	หรือ	สรวุฒิ	พรหมศรีสวัสดิ์	ชำยหนุ่มผู้ผ่ำนร้อนหนำวมำ
ทุกรูปแบบ	ในเรื่องของกำรเรียน	กำรท�ำงำนอันโลดโผนและท้ำทำย	ชอบ
ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ	หลำยอย่ำง	แม้จะเคยอยู่ในฐำนะลูกจ้ำงแต่ก็ท�ำงำนเกินร้อย
ย่ิงกว่ำเจ้ำของเสียอีก	แต่ทว่ำชีวิตคนเรำมันไม่ได้งดงำมดังควำมฝันและ
จินตนำกำร		
	 กำลเวลำของวัยหนุ่มที่ผันผ่ำนมำช่วงต้นจึงมีแต่อุปสรรค	ซ�้ำแล้ว
ซ�้ำเล่ำ	จนเขำอดจะถำมใจตัวเองไม่ได้ว่ำ	หรือพระเจ้ำท่ำนต้องกำรให้เขำ
เดินผ่ำนทะเลทรำยเหมือนโมเสส	 เคี่ยวกร�ำจนแข็งแกร่ง	 ก่อนที่จะพบ						
แอ่งน�้ำที่อิ่มเอมสมบูรณ์	ทุกวันนี้อำชีพงำนกำรออกจะแปลกไปกว่ำรำย	
อื่นๆ	เช่นกำรอิมพอร์ตสินค้ำบำงสิ่งเข้ำมำส่งตำมห้ำงสรรพสินค้ำ	ที่ถือว่ำ
ลงตัวพอสมควร
	 ในท่ำมกลำงกำรสนทนำครั้งนี้เพื่อเก็บเร่ืองรำวต่ำงๆ	มำถ่ำยทอด
ต่อท่ำนผู้อ่ำน	ผมชอบรอยยิ้มน้อยๆ	ของเขำ	 ไปจนถึงเสียงหัวเรำะแบบ
คนเปิดเผย	 ไร้เรื่องรำวใดๆ	ที่เก็บง�ำในใจ	ตรงไปตรงมำ	และบำงช่วงที่
ท�ำท่ำเหมือนเรำสองจะซีเรียสเพรำะบทสนทนำเลยไปถึงเรื่องของศำสนำ	
พระผู้เป็นเจ้ำ	พระบรมศำสดำของพุทธศำสนำ	ควำมเป็นอยู่	คือของโลก	
มนุษย์	จักรวำล?
	 แต่ที่แน่ๆ	ชุดเครื่องเสียงของคุณเอ็ม	ผู้ซึ่งออกตัวว่ำแทบลืมไปนำน
แล้วกับกำรหำควำมบันเทิงให้ตัวเอง	 เพรำะหลังจำกไปเรียนที่อังกฤษ	ก็
ทุลักทุเล	ย้ำยหอพักบ่อยๆ	เครื่องเสียงชุดมิดเอนด์ที่มีฟังอยู่จึงถูกแยกออก
ไปจำกชวีติ	เพรำะขนส่งกนัไม่ไหว	กำลเวลำท�ำให้ลมืๆ	ไปเมือ่มำลงตะลยุงำน	
กับนำยจ้ำง	ชนิดลืมตำย	เครื่องเสียงจึงเสมือนสิ่งที่หำยไปกับกำลเวลำ
	 มำเล่นอกีครัง้	ครัง้น้ีส�ำคญัมำก	เพรำะกำรชกัชวนของเพือ่นนกัเล่น	
เครื่องเสียง	 จึงมำนึกขึ้นได้ว ่ำชีวิตน้ันยังไม่สมบูรณ์	 ขำดเครื่องเสียง												
โฮมเอนเตอร์เทนเม้นต์ไปตั้งนำนแล้ว	 ไหนๆ	จะเล่นทั้งทีไปให้สุดขอบ									
ไฮเอนด์กันหน่อย	ไม่ใช่มำเริ่มต้นนับหนึ่งสองสำมกันใหม่	อะไรที่คิดว่ำมัน	
ดีที่สุด	สมบูรณ์ที่สุด	ก็พร้อมที่จะพิสูจน์และลงทุนกับมัน
 เป็นเรือ่งทีผ่มเองในฐำนะคนเขยีนคอลมัน์ยงัทึง่	เพรำะชดุเครือ่งเสยีง 
ชั้นดี	เรำอำจจะเคยได้เห็นมำมำกต่อมำก	แต่สำยสัญญำณ	สำยล�ำโพง	สำย
ไฟเอซี	แบบครบเครื่อง	ครบชุดของ	Zensati	ที่ก�ำลังสะเทือนฟ้ำสะเทือน
พสุธำในวงกำรนี้	 เพิ่งจะพบเจอที่ห้องฟังของคุณเอ็มนี่เอง	คือมี	ทุกจุดที่	
เชืื่อมต่อระหว่ำงเครื่องเสียงแต่ละชิ้น	และล�ำโพง	ไม่ขำดไปแม้แต่จุดเดียว

ชีวิต...งาน...เครื่องเสียง 

เคียงคู่เป็นหนึ่งเดียวตลอดไป

คุณสรวุฒิ พรหมศรีสวัสดิ์



	 Zensati	มันเป็นสำยสัญญำณที่มำแรงขนำดที่ว่ำอำจจะลบชื่อของ
แบรนด์อื่นๆ	 ออกไปจำกควำมคิดของนักเล่นระดับนี้ได้เลย	หำกว่ำ...									
ได้ฟัง	เพรำะกำรขยับปรับเปลี่ยนจำกของเดิมมำเป็น	Zensati	แต่ละเส้น
เหมือนกับกำรยกระดับซิสเต็มไปเรื่อยๆ	สูงขึ้น	 สูงขึ้น	 รำยละเอียดและ
ควำมเอิบอ่ิมมำกขึ้น	จนแทบพูดได้ว่ำไร้ขอบเขต	
	 ยิ่งให้เวลำเบิร์นนำนสักสองสัปดำห์ขึ้นไป	ผมไม่คิดว่ำใครจะกล้ำ
เอำสำยสัญญำณอื่นทั้งในระดับรำคำเดียวกัน	หรือรำคำสูงกว่ำเท่ำตัวมำ
เทียบเคียง	 อำจจะเสียฟอร์มไปได้อย่ำงง่ำยๆ	 เมื่อเจอเจ้ำ	Zensati	 นี้										
จึงบอกได้ว่ำ	วงกำรนี้สั่นสะเทือนแน่ๆ	
	 ผมเห็นซิสเต็มหลักภำยในห้องฟังที่สร้ำงขึ้นใหม่ๆ	 ของคุณเอ็ม									
ก็พอจะคำดเดำคุณภำพเสียงได้เลยว่ำไม่ธรรมดำ	 เช่นล�ำโพง	 Isophon	
Berlina	RC-9	ลงตัวในห้องขนำดยี่สิบห้ำตำรำงเมตรโดยประมำณแบบ						
ไม่ขำดไม่เกิน	พอดิบพอดี	 ในขณะท่ีเคร่ืองขยำย	 ใช้ภำคปรีแอมป์ของ							
Accustic	Arts	Tube	Preamp	II	ผสมผสำนกับแอมป์หลอดสุญญำกำศ
ไฮเทคอย่ำง	Octave	MRE-220	+	Super	Black	Box	นี่คือควำมรื่นรมย์
มำอยู่เบ้ืองหน้ำแล้ว
	 ไม่นับว่ำเครื่องเคียงทั้งหลำยนั้นล้วนจัดมำได้อย่ำงเหมำะเจำะไร้
รอยโหว่	เช่น	ซีดีทรำนสปอร์ต	Accustic	Arts	Drive	II	ถ่ำยทอดสู่	Tube	
Dac	II	MK	II	HD	เพื่อให้ได้มำซึ่งกำรถ่ำยทอดเสียงทุกอณูให้มีรำยละเอียด	
ควำมเป็นธรรมชำติสูงสุด	 เล่นเพลงได้ทุกแนวเสียงตำมที่เจ้ำของห้อง
ต้องกำร	ทั้งชุดสง่ำงำมบนชั้นวำงของ	 Lovan	 รุ่น	 Legacy	 Star	 และ									
เพำเวอร์แอมป์วำงบนชั้นวำง	Audiophile	Base	รุ่น	Star	Base	
	 ในขณะที่ล�ำโพงเซ็นเตอร์	 Isophon	 FRC	Diamond	 ล�ำโพง												
เซอร์รำวด์	Isophon	Arcona	80	ยังได้รับกำรน�ำเสนอด้วยกำรสอดแทรก

ภำคถอดรหัสของรีซีพเวอร์	YAMAHA	RXA	3030	ประมวลควำมโดดเด่น
สนำมเสียงให้ห้องนี้อย่ำงเต็มเปี่ยม	โดยสัญญำณภำพจะเป็นกำรฉำยข้ึนจอ
โปรเจคเตอร์ผ่ำน	JVC	DLA-RS	46	ให้มีขนำดใหญ่เสมือนในโรงภำพยนตร์	
	 นี่คืออีกซิสเต็มหนึ่ง	ที่ค่ำของมันต้องเรียกวำ่ค่ำควรเมืองเลยทีเดียว	
ฟังแล้วจินตนำกำรดนตรีไปถึงอุดมคติได้ไม่ยำกเลย
	 หวนกลับมำสนทนำพำทีกับคุณเอ็ม	ต่ออย่ำงออกรสชำติ	ในขณะที่	
ภรรยำและลูกๆ	ของคุณเอ็มจะติดภำระของตัวเองกันไปคนละแบบอย่ำง	
เรำจึงเพลิดเพลินกับรสชำติของมะม่วงสุกปำกกร้อ	ที่โอชำรสไปเรื่อยๆ	ใน
ขณะดนตรีบรรเลงไป	 เข้ำไปลุกล�้ำถึงสรวงสวรรค์	ควำมระยิบระยับแห่ง
เส้นสำย	และกำรสนทนำก็เข้มข้นไม่แพ้กัน
	 เรื่องรำวของชีวิต	งำน	และศรัทธำในศำสนำและควำมดีงำม
	 สรวุฒิ	พรหมศรีสวัสดิ์	 เป็นใคร?	มำจำกไหน	และคิดจะไปไหน?	
เขำบอกตวัเองแค่ว่ำ	ปัจจบุนักำรเป็นบอสของบรษิทั	LOGOS	MARKETING	
นั้น	กำรงำนส่วนใหญ่ท�ำในบ้ำน	หรือบ้ำนก็คือออฟฟิศนั่นเอง	 ในขณะที่
พนักงำนส่วนอื่นก็มีไม่กี่คน	อำศัยกำรเช่ำโกดังและส่งทีมออกดูแลลูกค้ำ	
ส�ำรวจตลำดและกำรน�ำสนิค้ำเข้ำมำ	โลกปััจจบุนัอยูห่น้ำจอคอมพ์เป็นส่วนใหญ่
	 ดังนั้น	 ในห้องโฮมเอนเตอร์เทนเม้นต์	 ก็คือห้องที่เขำตั้งใจให้เป็น
ส่วนตัวทั้งดูหนังฟังเพลงและท�ำงำนผสำนผสมกันไป
	 เรื่องเครื่องเสียงน้ันเริ่มต้นที่อังกฤษ	เป็นเพียงชุดย่อมๆ	“สมัยก่อน
ตอนอยู่อังกฤษเคยอ่ำน	What	hi	fi	UK.	แล้วก็หยุดไปเลยตอนมีลูก	แล้ว
ก็กลับมำเล่นอยู่ช่วงหนึ่ง”	นั่นคือก่อนจะโหนตัวเองขึ้นเล่นสิ่งที่เรียกว่ำ							
ไฮเอนด์	ประสบกำรณ์ก็มีมำมิใช่น้อย	เขำยังจ�ำได้ว่ำชุดแรกๆ	ในชีวิตเป็น
แอมป์อังกฤษตัวเล็กๆ	Musical	Fidelity	ล�ำโพง	Celestion	3	วำงหิ้ง								
คู่ปำนกลำง
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	 “ตอนนั้นไปเรียน	ก็ต้องท�ำงำนด้วย	พอดีว่ำตอนน้ันในตึกก็มีคน
เล่นเครื่องเสียงกันเยอะ	แล้วเขำก็พำเรำไปฟัง	เรำก็เลยรู้จัก	และเริ่มเล่น
เคร่ืองเสียง”	แต่มันก็คงไม่ใช่ในปัจจุบัน	 เทคโนโลยีเปลี่ยนไป	ท�ำให้เกิด
แบรนด์ใหม่ที่ดีและดีจนสุดขอบไฮเอนด์ขึ้นมำให้เรำได้สัมผัสกัน	หำกคน
เรำใจถึงพอ	และรู้ว่ำคุณค่ำควำมสุขของตัวเองอยู่ที่ไหน	ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยำก
ในอันที่จะไขว่คว้ำเอำไว้	กำรเล่นระดับเริ่มต้น	ท�ำให้คุณเอ็มสนุก	และเรียนรู้	
ว่ำออดิโอไฟล์ในลอนดอนนี่ก็ยังหลบๆ	ซ่อนๆ	อยู่กันเฉพำะถิ่นที่เท่ำนั้น	
“ตอนนั้นอยู่ลอนดอนมันก็เป็นร้ำน	 เพ่ือนไปสืบเสำะ	ถ้ำเขำไม่พำไปก็ไม่
ทรำบหรอกครับ	แล้วก็ที่ย่ำนโซโหก็มีร้ำนเครื่องเสียงเหมือนกัน”
	 กำรฟังเคร่ืองเสียงนั้น	อันที่จริงก็คือกำรฟังดนตรี		โดยส่วนตัวเมื่อ
สนิทสนมกับเพื่อนต่ำงแดน	ก็จะเริ่มมีประสบกำรณ์กำรฟังพร้อมๆ	กับ
เพือ่นแนะน�ำ	แลกเปลีย่นกนัไป	แนวดนตรนีัน้	“พอดกีฟั็งเพลงสำกลกับเพ่ือน	
คนชื่อแซมครับ	ก็ฟังเพลงฝรั่งเพลงสำกลมำตั้งแต่ก่อนไปอยู่อังกฤษครับ	
ผมไปตอนอำยุ	20	ก็ชอบเพลงฝรั่ง	แต่ตอนนั้นยังไม่ทรำบว่ำมีเครื่องเสียง
ไฮเอนด์ระดับนี้”กำรฟังจำกชุดมิดเอนด์ก็ว่ำมีควำมสุขไม่ใช่น้อยแล้ว
	 จุดหักเหของกำรเรียนและกำรห่ำงเหินจำกเครื่องเสียงก็เริ่มขึ้น		
เรียนไป	ท�ำงำนไป	แต่แล้วเหมือนมีอะไรดลใจให้กลับหลังหันไปศึกษำเร่ือง
ของพระคัมภีร์ไบเบิล	“ตอนนั้นผมไปเรียนไบเบิล	พระคัมภีร์	ผมก็เลยย้ำย
ไปอยู่ไกลออกไปจำกในเมือง	พอตัดสินใจไปเรียนไบเบิล	ก็ตัดใจขำยทิ้ง
หมดเลย	ยกให้คนที่เขำมีบ้ำนอยู่ที่เดิมไป”
	 จำกควำมเป็นพทุธศำสนกิชนตำมครอบครวั	กเ็ริม่หนัไปศกึษำไบเบิล้	
เข้ำเรียนอย่ำงเป็นเรื่องรำว	ท�ำให้เขำได้เปลี่ยนมำนับถือคริสตศำสนำ	
“ตอนนั้น	จริงๆ	ผมก็เป็นพุทธไปแหละครับ	ไปเปลี่ยนที่โน่น	ผมชอบเรื่อง
พระเจ้ำ	เรื่องยิว	ก็เลยตัดสินใจไปเรียนเล่นๆ	ก่อนครับ	ตอนที่เรำตัดสินใจ
นั้นก็อยู่ในระหว่ำงได้ท�ำงำนท�ำกำรไปด้วย”	 เมื่อตั้งใจแล้วว่ำจะเอำดีทำง
ศำสนจักรนั้น	คิดว่ำคงไม่มีเวลำก็เลยขำยทิ้ง	ไปอยู่เมืองอื่นใกล้ๆ	ลิเวอร์พูล	
เชฟฟีลด์”
	 หำกเรำจะกล่ำวว่ำพระเจ้ำดลใจให้คุณเอม็	เปลีย่นมำนบัถอืศำสนำ
คริสต์	 และทุ่มกำรศึกษำไบเบิลเป็นเรื่องเป็นรำวในที่สุด	 คือกำรละทิ้ง	
เครื่องเสียงไปโดยปริยำย	แต่กระนั้นก็ยังได้มีประสบกำรณ์ในกำรฟังเพลง
จำกของจริง	กำรแสดงสดๆ	กำรละครที่ก้ำวหน้ำมำกของอังกฤษ	
	 “ศิลปินที่ฟังส่วนใหญ่ป๊อปอยู่ครับ	พวกจอร์จ	 ไมเคิล	 (George	
Michael)	อีริค	แคลปตัน	(Eric	Clapton)	ยังไม่รู้แจ๊สยังไม่รู้อะไรเลย	ก็
เคยเข้ำไปฟังออเครสต้ำรู้สึกว่ำอู้หู้	 มันเจ๋งจริงๆ	 เพียงแค่ฮอล์เล็กๆ	ครับ	
แล้วก็เล่นอยู่ตรงหน้ำเรำโน้น	 โอโห	ประทับใจอย่ำงมำก	 เช่นกำรแสดง						
มิสไซง่อนครับ	ตอนแรกเรำก็งงครับ	ว่ำเสียงดนตรีประกอบมันมำจำกไหน	
มันมีเสียงจำกใต้ดิน	อ๋อ	มันมีวงและคอนดักเตอร์อยู่ข้ำงล่ำง	ฟังตอนน้ัน
มันก็มีควำมตื่นตำตื่นใจ	แล้วกำรจองซื้อตั๋วกว่ำจะซื้อได้	หลำยเดือนทีเดียว
กว่ำจะได้ประสบกำรณ์สักครั้งหนึ่ง”

 การปรับเปลี่ยนสายมายัง Zensati ท้ังชุดน้ีก็

ด้วยความมั่นใจ และฟังความต่างออกได้จริงๆ ไม่ใช่

เพราะสายมนัน่าเช่ือถอื โครงสร้างด ีสวยงาม เปล่าเลย 

ทุกอย่างมีเหตุผลที่ปลายทาง

	 คุณเอ็ม	มักจะเป็นคนที่กรองควำมคิดหลำยชั้น	จะท�ำอะไรสักอย่ำง
ต้องดูควำมสำมำรถของตนเอง	หรือควำมเหมำะสม	และปัจจัยส่งเริมด้วย	
แม้แต่กำรเรียนที่ลุ่มๆ	ดอนๆ	ขำดทักษะและควำมมั่นใจในช่วงแรก	ก็เป็น
เหตุผลให้ต้องกลับมำตะลุยงำนหนักในเมืองไทยในเวลำต่อมำ	กำรเรียน
ไบเบิลได้แค่เทอมเดียวเอง	ทั้งๆ	ที่	ควำมตั้งใจแรกสุดมันไม่ใช่

คุณสรวุฒิ พรหมศรีสวัสดิ์



	 “ตอนแรกกะไปเรยีนแมนเชสเตอร์แล้วครบั	แต่พอดีค่ำเทอมมนัแพง	
เรำไม่มีปัญญำ	พอเรำเป็นคริสต์	เช่ือมั่นในเร่ืองรำวพระเจ้ำมีจริง	ผมก็เลย
แยกออกมำทำงนั้นเลย	 กำรเรียนไบเบิลทำงโน้นเขำมีหลักสูตรระดับ
ปริญญำครับ	เขำจะมีเป็นสคูลเลยครับ	เป็นโรงเรียนแบบว่ำ	พวกลูกหลำน
อเมริกำคริสเตียนที่เขำไปโบสถ์ก็จริงนะ	แต่เขำไม่รู้ว่ำไบเบิลควำมหมำย
มันคืออะไร?	แล้วเขำก็จะส่งลูกหลำนไปเรียน	 เหมือนโรงเรียนอินเตอร์
เนช่ันแนล	แล้วภำษำผมก็ไม่ได้”	
	 ซึ่งเมื่อเร่ิมแกะไบเบิ้ลเสมือนพระเจ้ำดลใจ	 เขำก็ได้ทุกอย่ำงมำ
จนถึงปัจจุบัน	แม้เขำจะถ่อมตัวว่ำไม่ได้เรียนจนจบหลักสูตร	แต่ก็เชื่อว่ำได้
มำมำกมำยจนเกินพอ	“ตอนผมไปมีคนมำสอนให้เปิดพระคัมภีร์ยังไง	เจอ
เนซิส	เฮ็กโซดัส	แค่น้ันเอง	แล้วก็ประวัติพระเยซูเป็นยังไง	แค่นั้น	แต่เรำก็
ไม่ลึกขนำดเริ่มสร้ำงโลกและอนำคต”	แต่ในที่สุดก็มำได้อย่ำงก้ำวไกลเลย
ทีเดียว
	 	“ครบัไบเบลินัน้มทีัง้หมด	66	เล่ม	แล้วก็เจำะลกึลงไปเป็นเรือ่งๆ	ไป	
คือถ้ำตั้งใจจะเป็นศำสนศำสตร์จริงๆ	ผมยังไม่ถึงขนำดนั้น	คือจะเรียนรู้
ประวัติศำสตร์	 ยิวมำจำกไหน	อิสลำมมำแบบไหน	ท�ำไมพระเยซูต้องมำ
สิน้พระชนม์ชพี	ฟ้ืนคนืกลบัมำใหม่	แล้วท�ำไมยวิถงึกระจดักระจำยไปทัว่โลก	
แล้วท�ำไมคนเรำต้องเชื่อในสิ่งเหล่ำนี้”
	 ปัจจุบันเขำเป็นสมำชิกของโบสถ์มหำพร	ลำดพร้ำว	130	“มีเรื่อง
ข�ำๆ	นะ	เพรำะพอดีอำจำรย์ที่โบสถ์แกเดิมทีเป็นมุสลิม	ก็ถูกออกจำกบ้ำน
เพรำะหันมำเป็นคริสเตียน	 ศำสนำไม่ใช่อะไร	 คือคนเรำพยำยำมที่จะ
แสวงหำ	ชีวิตคืออะไร	พระพุทธเจ้ำก็แสวงหำว่ำเกิดมำเพื่ออะไร	ไม่แน่ใจ
ว่ำอย่ำง	อำจำรย์	(คุณวิจิตร)	เชื่อเรื่องสร้ำงโลก	สร้ำงมนุษย์หรือเปล่ำ?”	

 ตอนนีผ้มนัง่ฟังแล้วกบ็อกว่ำ	เป็นสิง่ทีน่่ำคดิมำกทเีดยีวส�ำหรบัผมนะ

	 “คือจริงๆ	แล้วพระเจ้ำสร้ำงมนุษย์ขึ้นมำ	ตำมพระคัมภีร์ไบเบิลคือ	
ต้องกำรให้คนสถิตในพระเจ้ำ	ทุกอย่ำงให้เพอร์เฟ็ค	มีชีวิตยืนยำว	แต่เพรำะ
เรำไม่เชื่อ	วิญญำณอีกครึ่งหนึ่งเลยหำยไป	ส่วนที่มีอีกครึ่งหนึ่งก็เลยให้ตำม
หำเน้ือคู่	 ดังน้ันวิญญำณที่บริสุทธิ์จึงอยู่กับเรำไม่ได้	 เรำเลยต้องตำมหำ						
เนื้อคู่อีกครึ่งหนึ่งของเรำ	เรำมองหำพระเจ้ำที่ถูกต้องส�ำหรับเรำ	ดังนั้นมโน
ที่เหลืออยู่ก็คือสิ่งที่พระเจ้ำสร้ำงมำ”	
	 “ที่เรำต่ำงกับสัตว์	 ลิงตัวหนึ่งก็คิดได้เหมือนเรำ	แต่ไม่เคยเครียด	
ไม่เคยคิดว่ำชีวิตเกิดมำท�ำไม	สัตว์มันต่ำงกับเรำตรงนี้	 ดังนั้นมนุษย์ก็เลย
ต้องแสวงหำ”
	 ถึงตอนนี้เรำคุยกันลึกลงไปเรื่อยๆ	ก่อนที่จะวกมำหำเรื่องรำวใน
ชีวิตของกำรเป็นนักต่อสู้	กับกำรงำนในช่วงแรกของวัยหนุ่ม	เพรำะเมื่อกลับ
มำเมืองไทยเขำก็เริ่มท�ำงำนหนักหน่วง	ด้วยกำรเป็นลูกจ้ำงบริษัท	“ผมก็
มำเป็นลูกจ้ำงเขำอยู่	 10	กว่ำปีครับ	แล้วก็เพิ่งมำท�ำงำนธุรกิจของตัวเอง	
7-8	ปี	ครับ	ซึ่งก็ถือว่ำพระเจ้ำก็อวยพรครับ”	
	 ตอนแรกๆ	ที่ท�ำงำนเขำก็ลุยดะ	 ไม่เกี่ยงงำน	ที่ถือว่ำหนักมำกคือ
ตอนมำท�ำกำแฟคั่ว	 เทรดกำแฟเป็นคอมมูนิตี้	 ท�ำเคมี	ท�ำมำหลำกหลำย
อย่ำงเหมือนกัน	รวมไปถึงอยู่บริษัทยำงพำรำ	“ผมคุมเลยครับ	ตอนแรก
เป็นเซลล์	 ไปท�ำเคมีให้เขำ	บริษัทเขำเล็กครับ	แต่ก็เป็นจุดที่ท�ำให้เรียนรู้
กำรบริหำรทั้งหมด	คือเดิมทีผมเคยอยู่บริษัทใหญ่	มีคนอิจฉำ	เพรำะเรำได้
ภำษำองักฤษ	ภำษำจนี	ทัง้ๆ	ทีว่ยัอ่อนกว่ำ	ต้องไปเป็นหวัหน้ำคนทีอ่ำยมุำกกว่ำ 
มันไม่ง่ำยเลย	ก็ต้องพำตัวเองออกมำ”
	 “คือผมก็เต็มที่ครับ	คือ	ก็ล�ำบำก	บำกบั่นไม่ใช่ได้อะไรมำง่ำยๆ	แต่
พอมำเจอบริษัทเล็กๆ	เจอลูกน้อง	7-8	คน	ตอนแรกก็ลองผิดลองถูก	แรกๆ	
กก็�ำไร	พอมำท�ำไอ้พวกกำแฟมนัต้องใช้เวลำ	สมยัก่อนบ้ำนไร่ยงัไม่ดงั	คือท�ำ
แบบคั่วแล้วก็เอำบรรจุหีบห่อส่ง	แล้วก็ท�ำเป็นร้ำนเป็นช็อป	ในตอนแรกๆ	
แล้วมันก็ไม่มีรำยได้”
	 “เถ้ำแก่เขำท�ำพวกคอมมูนิตี้	 อำจจะไม่ได้มองว่ำมันต้องใช้เวลำ	
แล้วพอเห็นขำดทุนก็บ่นโน่นบ่นนี้	 ผมก็รู้สึกไม่ดี	ที่ต้องรู้สึกแบกหำรำยได้
มำจุนเจือบริษัท	บริษัทไม่ได้ให้อะไรเลย	คือเขำไม่ได้มองเรื่องของเวลำ	ผม
ต้องลุยคนเดียว	ขึ้นเหนือไปหำเมล็ดพันธ์ุที่ดีที่สุด	กับลูกน้องคนคั่ว	เครื่อง
เก่ำๆ	ทิ้งไว้กว่ำ	10	ปี	เรำก็ต้องมำนั่งท�ำกับรุ่นน้อง	แล้วต้องมำนั่งเรียนรู้ใหม่	
เพรำะนั้นเรื่องกำแฟถำมได้เลยครับ	รู้หมดเลย	 เรำคลุกคลี	 ไม่ว่ำมุมไหน
มุมไหนรู้หมด	ไปถึงอินโด”
	 กำรตัดสินใจมำท�ำธุรกิจของตนเองก็เพรำะคิดว่ำหนทำงมันตัน	
แล้วละ	หำกว่ำ	นำยเขำไม่เข้ำใจธุรกิจแบบต้องมีเงื่อนเวลำที่ยำวนำนแบบนี้	
งำนแรกๆ	ที่มำท�ำหลังจำกลำออกจำกกำรเป็นลูกจ้ำงก็คือ	อำศัยแนวทำง
เดิมของครอบครัว	มำขำยของเล่นที่เมืองทองธำนี	ควำมรู้สึกตอนนั้นมันยัง
มีควำมอัดอั้นอยู่มำก	ก็จึงตัดสินใจไปแสวงโชค	เอำของไปขำยที่ดูไบ
	 “ตอนนั้นเรำออกจำกที่นี่	เรำไปตำยเอำดำบหน้ำหล่ะ	ไม่ได้คิดเลย
นะครับ	อำจจะเป็นน้อยเนื้อต�่ำใจเถ้ำแก่ด้วย	หำว่ำเรำตุกติก	เรำเลยออก	
พอดีเรียนจบที่	ปริญญำตรี	ที่รำมพอดี	ก็ไปขำยของที่ดูไบ	โหขำดทุน	แม่ก็
บ่นเลยขำยกันไปก็ข�ำกันไป		ตอนนั้นมีเงินทุนแค่แสนสองแสน	แต่ขำดทุน
หมดเลยก็เลยกลับมำขำยของล่นตำมบูท	แต่ว่ำถ้ำขำยก็ก�ำไร	หมื่นสองหมื่น							
ก็ดีกว่ำเป็นลูกจ้ำงเขำน่ะ”
	 กำรเป็นเถ้ำแก่เองก็ไม่ได้ง่ำย	กิจกำรใดไม่มีเวลำดูแล	มันก็ไปเอำ
ง่ำยๆ	 เหมือนกัน	คุณเอ็มยอมรับว่ำล้มเหลวหลำยเรื่อง	“เรำก็เรียนรู้แล้ว
วิธีแต่ว่ำตอนนั้นก็ขำดทุนนะครับ	เปิดร้ำนขำยกำแฟ	แต่เรำไม่ได้ดูแล	เงิน
ก็ค่อยๆ	ร่อยหรอ	ท�ำอะไรไม่เป็น	ปีหนึ่งเงินเป็นล้ำนก็หมดได้เฉยเลย	ผม
ก็เลยคิดว่ำชีวิตนี้จะไม่เปิดร้ำนอำหำร	ร้ำนพวกนี้แล้ว”	แต่กำรไปพลำดที่
ดูไบนี่แหละท�ำให้คิดมำตั้งต้นใหม่
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	 ได้คอนเน็คชั่นเพื่อนๆ	ก็จึงท�ำอิมพอร์ทส่งของตำมห้ำง	ค่อยๆ								
ดีขึ้น	และได้รับควำมเห็นใจในควำมตั้งใจจริงของเขำ	 ในที่สุดก็สำมำรถ
สร้ำงฐำนะของตนขึ้นมำจำกงำนเล็กๆ	ที่เป็นงำนใหญ่ในวันนี้ได้	ทั้งกำรส่ง
ผลติภณัฑ์จ�ำพวกกระเช้ำของขวญัให้ห้ำงสรรพสนิค้ำดงัๆ	แล้วค่อยไต่เต้ำมำ	
เก็บหอมรอมริบ	ท�ำกำรอิมพอร์ทเครื่องมือเกษตร	พวกตัดหญ้ำ	ปั้มน�้ำ	เมื่อ
จับทำงถูก	เสมือนถึงเวลำที่พระเจ้ำหนุนส่ง	เขำถึงมีวันนี้ได้
	 ส่วนเรื่องเครื่ืองเสียงนั้น	จะได้ถูกผสมผสำนเป็นหน่ึงเดียวกับงำน	
ด้วยเหตุที่ว่ำคุณเอ็ม	ตั้งใจให้ห้องฟังเพลง	ดูหนังของบ้ำน	เป็นที่ท�ำงำนไป
ด้วยในตัว	คือนั่งท�ำงำน	ฟังเพลงบรรเลงรมย์	ให้สมกับเหนื่อยยำกมำนำน	
เป็นห้องส่วนตวัทีใ่ช้งำนคนเดยีว	ส่วนภรรยำและลกูจะได้ใช้ชดุโฮมเธยีเตอร์	
และคำรำโอเกะสนุกกันอีกมุมหนึ่งของบ้ำน
	 ห้องดูหนังฟังเพลงโทนสีอ่อนๆ	นี้จึงถูกสร้ำงขึ้นมำอย่ำงประณีต	
และถูกหลักกำรของเสียง	เลือกใช้พ้ืนไม้เนื้อแท้ที่เงำวำววำม		เครื่องเสียง
ทั้งหมดได้รับกำรดูแลเอำใจใส่และเซ็ตอัพให้ลงตัวโดยทีมปิยะนัส	ที่มี							
คุณชัยวัฒน์	มำลงโปรแกรมเพลง	Hi-Res	ให้ด้วยตนเอง	สร้ำงควำมประทับใจ 
ให้กับคุณเอ็มอย่ำงมำก
	 เร่ืองเครื่องเสียง	เขำไม่รั้งรอที่จะขยับรวดเดียวเป็นไฮเอนด์	และ
ชื่นชอบเสียงจำก	 Isophon	Berlina	RC-9	 เป็นพิเศษ	ทุกสรรพส�ำเนียง
เสียงดนตรีครบถ้วนจริงๆ	“คือผมเป็นคนท�ำอะไรเร็วครับ	คืออย่ำงถ้ำเรำ
ชอบก็ตัดสินใจไปเลย	อย่ำงเครื่องเสียงก็ปีเดียวเองก็มำถึงระดับนี้	เคยตั้ง
ค�ำถำมว่ำคนเล่นเครื่องเสียงจะไปที่สุดถึงไหน	อย่ำงที่เล่นอยู่	RC	9	เรำก็
ไม่รู้ท่ีสุดของมันอยู่ที่ไหน	ถ้ำเรำไม่ได้เล่นไม่ได้ขยับมัน	ปรับปรุงและเล่น
สำยสัญญำณท่ีดีจริงๆ”
	 กำรปรับเปลี่ยนสำยมำยัง	Zensati	ทั้งชุดนี้ก็ด้วยควำมม่ันใจ	และ
ฟังควำมต่ำงออกได้จริงๆ	ไม่ใช่เพรำะสำยมันน่ำเชือ่ถอื	โครงสร้ำงด	ีสวยงำม	
เปล่ำเลย	ทุกอย่ำงมีเหตุผลที่ปลำยทำงคือคุณภำพเสียงทั้งสิ้นทั้งปวง	“คอื
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดวำ่จะเล่นไฮเอนด	์ เล่นสำยแพงๆ	ดีๆ	 เพรำะว่ำ	 รำคำมัน
เว่อร์เกินไป	แล้วก็มันจริงหรือเปล่ำ	 เมื่อก่อนกว่ำเรำจะได้เงินมำสักบำท
มันก็ยำกใช่ไหมครับ	เรำก็นั่งคิดว่ำ	โอย	มันจริงหรือเปล่ำ”
	 “คือในควำมเป็นจริงในกำรเล่นเครื่องเสียงไปดูที่นั่นที่น่ี		เรำก็ไม่รู้
หรอกว่ำยี่ห้อไหนดี	หำกคนขำยเขำพูด	ก็ต้องบอกดีทุกอย่ำง	ผมมีเพ่ือน			
มีพี่ที่เขำฟังมำเป็นแล้ว	เขำก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีผ่ำนประสบกำรณ์เหล่ำนั้นมำ
หมดแล้ว	 เรำก็คิดว่ำเรำซื้อเรำก็ซื้อตรงนี้และกัน	 เรำก็คงไม่มีเวลำมำไล่
ระดับ	อีกประกำรหนึ่งปิยะนัสมีพร้อมให้บริกำร	มีของมำให้ลองจริงๆ	
ตัดสินใจได้เลย	และเคร่ืองเสียง	 อุปกรณ์ทุกชิ้นมำกมำย	ต้องมีสักหนึ่งที่
อยู่ในข้ันท่ีรับรองได้เรำชอบและถูกใจ”

 จำกควำมตั้งใจแรกๆ	ที่ห้ำแสนบำทตำมงบประมำณ	ก็กลำยมำ
เป็นชุดขนำดน้ีได้อย่ำงทันทีทันใด	 เพรำะเขำได้พบพี่คนหนึ่งที่โบสถ์											
ในตอนแรกก็คุยกันเล่นๆ	กันไป	 ไม่รู้ว่ำเขำคนนั้นเล่นเครื่องเสียง	 เป็นผู้มี
ประสบกำรณ์กำรฟังมำอย่ำงช�ำ่ชอง	พ่ีคนน้ันก็พำไปฟังทีปิ่ยะนสั	คุณชยัวฒัน์	
ก็เอำ	 Isophon	มำผสมเข้ำกับแอมป์หลอด	Octave	ทั้งๆ	ที่ตัวเองไม่คิด
ไม่เคยจะเล่น	ก็ต้องตะลึงในน�้ำเสียง	และตัดสินใจได้อย่ำงรวดเร็วว่ำ	
 นี่คือเรา นี่คือคุณภาพเสียงที่เราต้องการ
	 และกำรที่คุณเอ็มตัดสินใจท�ำห้องตอบรับกับชุดเครื่องเสียงเพรำะ
คิดว่ำไหนๆ	 จะให้ได้สมบูรณ์เต็มท่ีแล้วก็ต้องท�ำห้องเป็นเรื่องเป็นรำว								
ดังน้ันจึงต่อขยำยปรับปรุงโรงรถให้เป็นห้องฟังมำตรฐำน	และที่นี่จะเป็น	
ที่ซึ่งเขำใช้ชีวิตอยู ่กับงำนและเครื่องเสียงตลอดไป	ห้องท�ำงำนคือห้อง		
เครื่องเสียง	ห้องเครื่องเสียงก็คือส�ำนักงำนส่วนตัว
	 เม่ือท�ำงำนหรือฟังเคร่ืองเสียง	ทุกอย่ำงก็พรั่งพรูด้วยควำมสุขให้
คุณเอ็มตลอดทั้งวัน	จะเล่ำมีใครสุขได้ขนำดน้ีอีกหนอ	 ไม่ใช่แค่เวลำสั้นๆ	
แต่ทั้งวันทั้งคืน......คือพลังดนตรีจำกเครื่องเสียงชุดโปรดชุดนี้ครับ
	 ท่ำนที่อยำกมีเคร่ืองเสียงไว้เป็นเพ่ือนคู่หู	ไม่ว่ำจะกำรฟังสไตล์ไหน	
เป็นห้องแบบใด	ปิยะนัสคือหนึ่งเดียวเท่ำนั้นที่สำมำรถสนองตอบคุณได้
อย่ำงสุดควำมสำมำรถ	เพรำะมีทั้งเครื่องเสียงชั้นน�ำระดับโลกให้เลือกมำก
ที่สุด	 และทีมงำนเชี่ยวชำญท�ำงำนตำมหลักวิชำกำร	 ประกอบด้วย
ประสบกำรณ์สงูทีส่ดุแห่งหนึง่ของเมอืงไทย	ลองแวะไปคยุกบัเรำทีส่ำขำต่ำงๆ	
ทั่วประเทศดูสิครับ	หรือ โทร. 0-2746-4511-13, 0-2746-4302-4  
ความสุขแค่เอื้อมนี้เองครับ

 อีกประการหนึ่งปิยะนัสมีพร้อมให้บริการ มีของ

มาให้ลองจริงๆ ตัดสินใจได้เลย และเครื่องเสียง อุปกรณ์

ทุกชิ้นมากมาย ต้องมีสักหนึ่งที่อยู ่ในขั้นที่รับรองได้      

เราชอบและถูกใจ

The System

ชุดซิสเต็มฟังเพลงสองแชนแนล
•	 Speaker	 Isophon	Berlina	RC-9

•	 Power	Amplifier	 Octave	MRE-220	+	Super	Black	Box

•	 Transport	CD	 Accustic	Arts	Drive	II

•	 DAC	 Accustic	Arts	Tube	Dac	II	MK	II	HD

•	 Preampifier	 Accustic	Arts	Tube	Preamp	II

•	 Line	Conditioner	 Accustic	Arts	Powerstrip	Active	8

•	 Speaker	Cable	 Zensati	Angel	Speaker	Cable

•	 Analog	Cable	 Zensati	Angel	XLR

•	 Power	Cable	 Zensati	Angel	AC

•	 Hi	Fi	Rack	 Lovan	Legacy	Star	AVR

•	 Audiphile	Rack	 Audiophile	Base	รุ่น	Star	Base

ชุดซิสเต็มชมภาพยนตร์
•	 Projecotor		 JVC	DLA-RS	46	

•	 Screen		 OS	Screen	100”	WF	203

•	 HDMI	Cable			 Audioquest	HDMI	Diamond

•	 A/V	Receiver	 Yamaha	RXA-3030

•	 Bluray	Player	 Oppo	BDP-105	D

•	 Surround	Speaker	 Isophon	Arcona	80

•	 Center	Speaker	 Isophon	FRC	Diamond

•	 Line	Conditioner	 Magnet	IRG	600	Se

•	 Surround	Speaker	Cable	 JPS	Superconductor	Q
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	 ในท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวทีแ่ผ่ขยายไปทัว่ประเทศไทย	
ไม่ว่าจะดิ้นรนไปไหน	 ก็ไม่มีทางจะหนีพ้นไปได้	 เรามุ่งตรงไป
เพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานกันแต่เช้า	 กว่าจะถึงก็บ่ายสองโมง						
ลดัเลาะไปตามเส้นถนนเลยีบคลองเก่าของเมอืง	มาถงึทีนั่ดหมาย	คือ
บ้านทรงพ้ืนฐานในยุคร้อยปีที่ผ่านมา	ความเก่าแก่ที่คงทนและ							
น่าทึ่ง	เหมือนกับว่ากาลเวลาได้ถูกหยุดนิ่งกับที่จริงๆ
	 นั่นอาจจะไม่ได้ท�าให้เราคลายความร้อนลงไป	แต่พอได้
เห็นเจ้าของบ้านแต่งตัวในสไตล์ง่ายๆ	 เดินมาทักทายพร้อมเปิด						
ยิ้มกว้าง	ณ	 ท่ีนั้นก็ดูเหมือนจะเย็นลงอย่างเฉียบพลันทันที	ยิ่งได้
โอภาปราศรัย	ก็จะยิ่งรู้สึกว่า	การรู้จักผู้คนมากข้ึนแค่ไหน	ความ
รู้จักตัวเองของผมก็น้อยลงไปทุกที	 เพราะทัศนคติการใช้ชีวิตของ
แต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป
	 เห็นใครคนใดคนหนึ่งแว้บแรกๆ	เราอาจจะจินตนาการไป
แบบหนึ่ง	แต่เม่ือได้สนทนาพูดคุยกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม
แบบกลับตาลปัตร	ก็เป็นได้	 เหมือนดังเช่นหนุ่มใหญ่เจ้าของบ้าน
โบราณและเครื่องเสียงล�้าสมัยที่เขาจับมันมาวางเรียงกันในห้องได้
อย่างลงตัว	 เหมือนกับว่า	จับเอาอดีตมาผูกกับอนาคตได้อย่างไม่
เคอะเขินแม้แต่น้อย
	 เขาละ	คุณตั้ม	หรือจักริศ	บัวประเสริฐ	ชื่อที่มีความหมาย
ยิ่งใหญ่เหมือนตัวเอกในวรรณคดีระบือโลกรามเกียรติ์	 บุคคลซึ่ง
ผ่านความร้อนหนาวของชีวิตมาหลายรูปแบบ	จนทุกวันน้ีก็ได้รับ
สัจธรรมแห่งชีวิตแล้ว	ขอพลิกฟื้นกลายร่างเป็นคนใหม่ที่		“สูงสุด
คืนสู ่สามัญ”	 (อย่างย่ิง)	 โลกทัศน์ของเขาแหวกแนวออกจาก					
ความคิด	ของคนที่ยังดิ้นรนและทะยานอยากทั้งหลาย	แบบหน้ามือ	
เป็นหลังมือเลยทีเดียว
 “ผมอยากเห็น อยากคุยกับเทพเทวดา ผีสางนางไม้
มากกว่าคน เพราะคนเรานั้น น่ากลัวนัก ท�าร้ายเราได้ หลอก
ลวงหรือท�าให้เราเจ็บช�้าได้มากกว่า”
	 นั่นคือความคิดที่หลุดทะลุปล้อง	โดยไม่หวั่นเกรงว่าใครจะ
มองว่าเขาคิดอะไรเพ้ียนๆ	หากเราตรึกตรองในแง่ของปรัชญา	จิต
วิญญาณความเป็นมนุษย์	 ดวงตาท่ีสดใสเปล่งประกายแสดงถึง
ความจริงใจอย่างล้นเหลือ	 ท�าให้ผมนั่งอึ้งในบางจังหวะเวลา	
เนื่องจากเขาเป็นคนคุยสนุกเปิดเผยจริงจังจริงใจ	ไม่มีอะไรให้ต้อง
คิดซ้อนหลายชั้นกว่าจะหลุดค�าพูดออกมา

คุณจักริศ บัวประเสริฐ

ดื่มด�่ำบรรยำกำศเรือนไม้เก่ำ 

เล่ำควำมหลัง ฟังเครื่องเสียง

	 นี่คือความเป็นลูกผู้ชายตัวจริง	ที่ไม่ต้องไปหาจากที่ไหน	
ที่น่าแปลกใจยิ่งนัก	คือการใช้ชีวิตที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติและ
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม	โดยไม่พยายามเอาความสะดวกสบายมาเป็น
หลักชีวิต
	 “อย่างเวลาผมไปแบงก์นะ	ผมก็ปั่นจักรยานไป	ถามว่า
ร้อนไหม	ก็ร้อนนะ	แต่ว่ามันไม่มีความจ�าเป็นครับ	เราอยู่ที่นี่เรา
เดินได้เราเดิน	 เรารักษาจารีตดั้งเดิมไว้	อย่างตอนแรกพ่อจะรื้อ
ครัวเก่าทิ้ง	เราก็บอกว่ามีแต่คนอยากได้ทั้งนั้น	แต่พ่อผมจะรื้อทิ้ง	
ด้วยเหตุที่มันรักษายาก	ผมยอมรับ	แต่เราปรับปรุงได้นี่นา”
	 จากคนที่ติดความสุขสบาย	แอร์เย็นเฉียบในห้องท�างาน		
คนคนนี้กลับมาอยู่กับธรรมชาติและจริงจังไม่แปรเปลี่ยนความคิด
	 	มันจะร้อน	หนาวเย็น	ก็ปล่อยไป	เดินไปในความไร้กรอบ	
และวิถีธรรมชาติ	 ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนใดๆ	ซึ่งดูๆ	 ไปก็คล้าย	
“คนขวางโลก”	 แต่หากคิดให้ดี	 คนกรุงต่างหากที่ขวางโลก	
จดัการดดัแปลงโลกให้เข้ากบัตวัเอง	โดยไม่ค�านงึว่าอะไรเป็นข้อเสยี	
จะเอาแต่สุขสบาย	แต่คุณตั้มกลับบอกว่าที่เขารักบ้านเก่า	วิถีทาง
แบบเก่าๆ	มันคือการปล่อยตัวให้ซึมลึกอยู่กับธรรมชาติและวิถี
ชีวิตที่หาได้ยาก	นับวันจะเลือนหายไปอย่างน่าเสียดาย
	 ในขณะที่เราเพลิดเพลินในบทสนทนากันนั้น	คนในบ้าน
ก็น�าเอาผลไม้	ขนมนมเนยมาเลี้ยงทีมนิตยสาร	The	Wave	รวม
ทั้งทีมงานของทางเซ็นทรัลเทรดดิ้งท่ีได้แวะมาเยี่ยมเยือนพร้อมๆ
กับทางปิยะนัสด้วย	โดยเหตุที่ว่าซิสเต็มหลักของคุณตั้มคือล�าโพง	
Tannoy	Kingdom	Royal	นั่นเอง	ล�าโพงที่ถือว่าสุดยอดรุ่นหนึ่ง
ของ	Tannoy
	 แต่ก่อนจะมาถึงซิสเต็มหลักสองชุด	ชุดหนึ่งฟังเพลงอยู่
ด้านบนชั้นสองของบ้าน	และชุดโฮมเธียเตอร์ด้านล่างของบ้าน		
คุณตั้มบอกเล่าว่า	 เขาเล่นเครื่องเสียงแบบเล็กๆ	น้อยๆ	มานาน	
ตั้งแต่ตอนหนุ่มๆ	ท�างานอยู่บริษัทใหญ่ในกรุงเทพฯ	ก็ได้ฟังมา
บ้างเล่นมาบ้าง		แต่ท่ีสนุกคือตอนน้ันหัวหกก้นขวิดอยู่กับงาน	แต่
ก็เป็นคนชอบท�างานที่อิสระไม่ใช่นั่งติดโต๊ะอยู่โชว์รูมประมาณนั้น
	 ใจมันใหญ่กว่าตัวเสียแล้ว
	 “คือมันไม่มีอะไรให้ผูกติด	ผมเป็นคนท�างานที่ไม่เหมือน
คนอื่นด้วย	 เจ้านายผมตอนนั้นเขาเป็นเจ้าของผู้จัดการโชว์รูม				
ซึ่งก็มีพระคุณต่อผมระดับหนึ่ง	เพราะว่าท่านสอนวิชาการขายกับ
ผม	ผมจะขายเฉพาะลูกค้ารายใหญ่	ไม่ขายรายย่อย	ขายราชการ	
แบงก์	ทุกอย่าง	 ผมจะเข้าไปขายพวกนี้	 ผมจะขายแบบล้มวัว						
เป็นฝูง	ขายเล็กๆ	ไม่เอา”



	 เป็นมือขวาของนาย	ท�ายอดขายถล่มทลาย	ขายรถทีละล็อต	 ไม่ใช่
ครั้งละคันเดียวเหมือนเซลส์ทั่วไป	ความสนิทสนมกับเจ้านายท�าให้เขาได	้	
ความรู้มากมายในด้านการตลาดงานขาย	แต่ถึงแม้จะสนุกกับการท�างานอยู่
นานนับสิบๆ	ปี	แต่ในท่ีสุดก็เริ่มมองหาทางของตัวเอง	ว่าจะท�าอะไรต่อ	ค้นหา
ความชอบในชวีติ	ครัง้แรกเหน็ว่าการท�าร้านอาหารน่าจะด	ีก็จงึลงทนุไปไม่น้อย
	 โชคร้ายที่เป็นเศรษฐกิจขาลงหัวปักดิ่งเหว	 ในช่วงปี	 40	 ถึงปี	 42									
ทุกอย่างมันเคว้งคว้างไปหมด	จึงเลิกกิจการ	หมดเงินทองไปไม่น้อย	“เราค่อน
ข้างเครียดมากกว่า	ช่วงนั้นเลยช่วงฟองสบู่แตก	ท�าไปก็มีแต่เอาออก	หมดไป	
2	ล้านกว่า”	เล่นเอาต้องมานั่งตั้งหลักว่า	จะอยู่อย่างนี้หรือจะกลับบ้านนอก	
ในฐานะพี่คนโตของครอบครัว	ที่ต้องมาดูแลบ้านหลังเก่า	และที่ดินอีกหลาย
แปลงซึ่งเป็นมรดกตกทอด	นั่นอาจจะท�าให้เขาเกิดความพลิกผัน	ที่จะกลับมา
เพชรบูรณ์
	 นั่งทบทวนชีวิตที่ผ่านมา	ท�างานอยู่พักหนึ่งเป็นเซลส์แมนอยู่บริษัท	
ได้อะไรมาแค่ไหน	ท�าร้านอาหารอยู่พักหนึ่ง	ปรากฏเป็นฟองสบู่แตก	ก็ไม่ต้อง
ท�ามันแล้ว	ที่ส�าคัญคือเวลานั้น	“ต้องกลับมาดูแลพ่อ	เพราะพ่อกับแม่เร่ิมป่วย	
งั้นต้องมีเวลาทุ่มให้ท่านท้ังสอง	 เพราะน้องสาวเป็นข้าราชการเค้าเองก็ไม่มี
เวลา	ส่วนพี่สาวลูกป้าที่เล้ียงผมมาท่านก็เป็นคนมีฐานะ	ตอนนี้เกษียณแล้ว	
อยู่โรงพยาบาลบ้าง	อยู่กรุงเทพคริสเตียน	สอนภาษาอยู่กองทัพเรือก็มี”
	 จึงหมายมั่นปั้นมือ	“คืนรังเก่า”	ดูแลผู้ให้ก�าเนิด	อย่างดีท่ีสุด	พร้อมๆ	
กับตั้งใจฝังรกรากท่ีเพชรบูรณ์ไม่กลับไปเมืองหลวงอีกแล้ว
	 บ้านหลงัเก่า	ทีเ่คยเตบิโตท่ีนีอ่ย่างอบอุ่น	อาจจะถกูแยกส่วนรือ้ถอนไป	
เพราะคุณพ่อ	คุณแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บเอาไว้อย่างไร	มันเป็นบ้านเก่าที่ดูมีความ
หมายเฉพาะตัว	บ้านท่ีท�าขึ้นมาทั้งหลังด้วยไม้	พื้นนี่ใช้เป็นไม้กระดานเรียบ
ขนาดใหญ่	ชนิดท่ีหาไม่ได้อีกแล้วในสมัยนี้	ในขณะที่ใครๆ	อาจจะรื้อสร้างใหม่
ให้ทันสมัย	แต่คุณตั้มตัดสินใจเลือกการบูรณะรักษามันเอาไว้
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	 บ้านท่ีเป็นความหลังครั้งหนึ่งของชีวิต	 มีความเป็นมาตั้งแต่สมัย						
คุณทวด	คุณปู่คุณย่า	มาจนถึงเจเนอเรชั่นหลังสุดคือตัวเองนับร้อยๆ	ปี	มันก็
ยังแข็งแรงดีอยู่	เมื่อไม่มีอะไรให้ห่วงใย	เขาจึงเลือกตัดสินใจกลับมาบ้านเดิม
ที่เคยให้ความอบอุ่นมาแต่เล็กแต่น้อย		ความที่เป็นคนไม่มีภรรยา	หรือคนให้
ห่วงใยไม่ว่าจะเป็นลูกเต้า
	 มีแต่สุนัขที่เลี้ยงเอาไว้สามสี่ตัวเป็นเพ่ือน	พร้อมทั้งญาติบางคนที่มา
ช่วยดูแลบ้าน	จึงท�าให้เขาสร้างโลกใบใหม่ตรงบ้านเก่านี้ขึ้นมา
	 “อย่าถามว่าผมท�างานอะไร	เบือ่แล้วครบั	ทกุอย่างไม่เป็นงานเป็นการ		
บอกตรงๆ	ว่าไม่มีลูกไม่มีเมีย	ผมจะท�าไปอีกท�าไม	ผมยังมีที่ดินเหลือหน้าศาล
เจ้าพ่อ	ขายได้อีก	20	ล้าน	เพราะฉะนั้นผมจะไปท�าให้ใคร	ก็มีแต่ลูกป้า	ที่มา
ดูแลกัน	ส่วนตัวผมมีน้องสาวอยู่คนเดียว	ที่ทางที่กรุงเทพฯ	ก็ยังมี	 ที่ของ							
คุณตาคุณยายท่ีสกลนครยังมี	แล้วผมจะท�าไปท�าไม”
	 ใช้ชีวิตใช้เงินทองเท่าที่จ�าเป็นนี้ให้สุขสบายดีกว่า	คนเราเมื่อพอแล้ว	
ทุกอย่างมันก็หยุดนิ่งไปเอง	 ไม่แสวงหาส่วนเกินใดๆ	“คือใช้ชีวิตที่พอเพียง	
และสานฝันท่ีเราอยากมี	และก็ตกไปสู่รุ่นหลัง	ใช่หลายสิ่งเป็นความฝันและ
ท�าให้เรามีจริงได้ในภายหลัง	เรามองตรงนี้	สิ่งที่มีอยู่ท�าไว้ให้ใครกันล่ะ?	ไม่มี
ใครท่ีจะรักษาเอาไว้ได้	ผมก็อาจจะให้โรงพยาบาล”
	 นั้นคือความตั้งใจว่าหากตัวเองไม่อยู่แล้วก็บริจาคให้กับกองการกุศล
ไป	และพอใจมากที่จะมอบให้โรงพยาบาล	เพราะยามเจ็บป่วย	คุณแม่ได้รับ
ความอนุเคราะห์ดูแลอย่างดีจากหน่วยงานแพทย์	จึงเป็นที่ติดตราตรึงใจของ
คุณตั้มอยู่เสมอ	พอเราถามเขาว่าท�าไม	ไม่ยกทรัพย์สมบัติให้วัด	เขาตอบได้
โดยไม่ต้องคิดเลยว่า
	 	“เพราะผมไม่มัน่ใจในเรือ่งของการบรหิารจดัการเงนิ	แต่โรงพยาบาล
น่าจะได้ประโยชน์มากกว่า	เพราะพ่อกับแม่ผมก็อุดหนุนโรงพยาบาลหมดไป
หลายล้าน	คุณพ่อคุณแม่เป็นโรคหัวใจและได้รับการดูแลรักษาที่ดี	เราก็เลย
คิดว่ามาทางนี้ดีกว่า”	 ความคิดของเขาคือ	คงได้ประโยชน์กับสาธารณะ
แน่นอน
	 ส่วนบ้านหลังเก่าแก่ท่ีเราเห็นอยู่ในขณะนี้	 มันเก่าแก่ตามกาลเวลา	
ทุกอย่างดูแปลก	และคลาสสิก	ท้ังท่ีไม่ใช่เรือนไทย	แต่คนสมัยก่อนปลูกบ้าน
อย่างแข็งแรง	ไม่ค�านึงเรื่องความสวยงาม	ดังนั้นเขาจึงไม่ต่อเติมอะไรที่ใหม่	
หรือแปลกไปจากของเดิม	“ก็เพราะเป็นแบบนี้	 เราถึงไม่กล้าท�าอะไรย่ิงใน
ส่วนของครัวท่ีแยกออกมาจากเรือนใหญ่	ภูมิใจมาก”
	 ส่วนหนึ่งอาจจะดูไม่ได้สัดส่วนนัก	 เพราะมีการยกระดับขึ้นเพื่อ
เหตุผลบางอย่าง	“ถึงแม้จะโย้เย้	เพราะพ่อเขาดีดหนีน�้าไง	แล้วสมัยโบราณ
เข้าลิ่มไม่มีตะปูเลย	แล้วมีร่องส�าหรับเทน�้าทิ้ง	คลาสสิกจริงๆ	มันไม่มีอีกแล้ว
เมืองไทย	น้อยมาก	ที่รักษาแบบนี้ไว้	ถ้ามีบ้านใหม่	ผมก็คงเลือกแบบหรูสไตล์
โมเดิร์นไปเลย”	แต่นี่ของเดิมอยู่ครบครัน
	 ไม่เสริมอะไรเข้าไป	แม้กระทั่งติดแอร์คอนดิชั่น	ปล่อยโล่งๆ	แล้วเอา
ชุดเครื่องเสียงมาเป็นหลัก	มันดูว่าเป็นซิสเต็มในบ้านโบราณที่บรรจุความ					
ทันสมัยเข้าไปได้อย่างเหมาะเจาะเหลือเชื่อ	 ทั้งแอมปลิไฟร์โมโนบล็อก								
แบบหลอดสุญญากาศ	 เครื่องเล่นเทิร์นเทเบิลหลายเครื่อง	 โดยมีตัวหลักคือ											
CD	Player	MBL	 1531a	ซึ่งใช้กับล�าโพง	 ตั้งพื้นท็อปสุดของ	 Tannoy										
Kingdom	Royal
	 เป็นบรรยากาศที่ไม่เหมือนใคร	และจะไม่มีใครเหมือน	ความทันสมัย
ของเครื่องเสียงกับความโบราณของบ้าน	ไปกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ	การเซ็ตอัพ	
ไม่ง่ายนักกับบรรยากาศแบบนี้	 ความสง่าของล�าโพง	 เครื่องเสียง	 ไม่ได้ข่ม
ความเก่าแก่ของตัวบ้าน	 โคมไฟแบบดั้งเดิมขับแสงออกมาในยามเย็นย�่าค�่า	
และเมื่อได้ทอดกายลงบนโซฟาสีน�้าตาลตัวโปรด	 คือช่วงเวลาอันดื่มด�่าไม่รู้
จืดจาง

	 เสียงที่ได้นับว่าอัศจรรย์	 เสมือนมีนักดนตรีและนักร้องมาจัดวง
บรรเลงขับร้องบนบ้านจริงๆ
	 เรื่องเครื่องเสียงคือหน่ึงในงานอดิเรก	ปัจจุบันกลายเป็นงานอาชีพ	
เขามีเครื่องเสียงเก็บไว้มากมายหลายชุด	ไม่จ�ากัดแบรนด์	ไม่หลงใหลตรงนั้น	
แต่ชอบของดีมีคุณภาพ	ซื้อมาแล้วไม่เคยขายออก	หรือเทรดไป	แต่เก็บเอาไว้	
วันดีคืนดีก็เอาออกมาฟัง	“เชื่อไหมผมโตกบับ้านไม้ใต้ถนุบ้านเป็นน�า้คล�ากจ็รงิ	
แต่ว่าพ่อผมมีโอกาสได้เรียนเมืองนอก	เรียนมิสซูร่ี	(University	of	Missouri)”
	 “พ่อผมได้ทุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จบวิศวะ	แล้วท่านก็ชอบ
เครื่องเสียง	 มีเครื่องเล่นแผ่นเสียง	แผ่นเสียง	ล�าโพงมาร้านทซ์	 (Marantz)	
ผมก็เลยฟังเสียงติดหู	ฟังเสียงเครื่องเสียงดีๆ	มาตั้งแต่เด็ก	ดังนั้น	เครื่องเสียง
มันก็ติดมาจากสายเลือดของคุณพ่อเหมือนกัน”	ถ้าจะว่าไปแล้วคุณพ่อเอง
น่าจะเป็นครูคนแรกให้เขาในเรื่องของเครื่องเสียง	เพราะเคยได้ฟังมาพร้อมๆ	
กับคุณพ่อนั่นเอง



	 ส�าหรบัเครือ่งเสยีงแล้วเหมอืนอาณาจกัรหนึง่ทีค่ณุตัม้	ใช้ชวีติโลดแล่น	
ผจญภัยอยู่กับมันอย่างจริงจังเสมอมา	ฟังจากค�าบอกเล่าแล้วจะเห็นว่า	เป็น
สหเครื่องเสียงจริงๆ	ฟังมาทุกรูปแบบกว่าจะถึงวันนี้	 โดยเฉพาะการสนุกกับ
ล�าโพงเล็กมานานปี	ได้ประสบการณ์และเสียเงินไปไม่ใช่น้อย	เน่ืองจากความ
สนุกท่ีจะเอาชนะมัน	และได้ฟังเสียงที่เกินตัวของสิ่งเล็กๆ	เหล่านั้น
	 “ตอนนั้นผมเคยฟังเคร่ืองเสียงของเพ่ือนคือ	McIntosh	คู่นี้ที่ผม							
เอามาฟังกับ	ProAc	Response	1SC	นั่งจิบไวน์ทั้งคืนฟัง	อือฮื้อ!	มันใช่เลย	
เราก็ใฝ่ฝันมาเลยว่านี่คือต�านาน	แล้วก็มีงานเครื่องเสียงจัดแถวๆ	แลนด์มาร์ค
ผมก็เข้าไป	ไอ้เราก็ไปเจอ	Totem	1	วางอยู่บนพื้นในห้องๆ	หนึ่ง	มีอะคูสติกบอร์ด 
วางอยู่ข้างหลัง	ผมก็เดินเข้าไปยอมเสียหน้านะผมก็ถามว่าล�าโพงข้างหลัง						
มันอะไร	เขาบอกว่ามันไม่ใช่ล�าโพงอันนั้นเป็นอะคูสติคบอร์ด	ไอ้ที่เสียงดังคือ
ตัวนี้	 เป็นล�าโพงคู่เล็กๆ	มันสุดยอด	ผมมองเห็นนักดนตรีเลยนะว่ามันยืนอยู่
ตรงไหน	มันเล่นอะไรกันบ้าง	มันเหลือเชื่อ”
	 ผจญภัยจากมิดเอนด์ขึ้นไฮเอนด์	 เขาได้ความรู้สึกบางอย่างที่ฝังใจ
เสมอมาว่า	“บอกเลยนะเครื่องเสียงสมัยก่อนถ้าคุณไม่รวยจริง	 เขาจะมอง
ตั้งแต่หัวจรดเท้า	บางร้านพอเราเข้าไป	รู้สึกว่า	โห	!	เราไม่ได้มาขอทานนะครับ 
ผมอยากมาดูความฝัน	 สักวันหนึ่งผมต้องมีโอกาสได้ซื้อ	 อยากได้ลองฟัง											
เขาไม่เคยใส่ใจเลย	นึกออกไหมครับ	มันน่าช�้าใจนะ”
	 แต่ในท่ีสุดเขาก็มาเจอร้านปิยะนัส	ได้สนทนากับน้าอ้อ	ถึงได้เชื่อว่า
ร้านเครื่องเสียงช้ันดี	ดูแลลูกค้าแบบเพ่ือน	และจริงใจนั้นยังมีอยู่	 	
	 ร้านอื่นไม่ต้อนรับเรายังไงไม่รู้	 แต่ที่ปิยะนัส	น้าอ้อเนี๊ย	บอกแกเลย	
จะเอาตัวไหน	ยังไง	แกตั้งให้	ขะมักเขม้น	ตอนนั้นผมบอกน้าอ้อผ่อนได้ไหม	
แกก็โอเค	จัดการทุกอย่าง	เราแฮปปี้สุดๆ	Rega	ตอนน้ันผมผ่อนนะ	ได้	Jupiter	
มา	โอนี่ละ	คือฝัน	ถ้าผมได้ซื้อนะ	จะต้องร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้น

	 “อะไรที่ไม่มีในร้านเขาสั่งของให้ผมได้หมด	ที่นี่ลูกน้องท�างานกับ					
เจ้านายได้แบบนี้นะ	เหมือนเพื่อน	ไม่มีติดยศ	ไม่มีกล่อง	มีไฟท์ราคาให้เราด้วย	
น่ารักมาก	 เจอคุณมนัสคุณพ่อเขา	คุยกับผมหรือเจ้าของหรือนักเล่นอะไร							
คุยดีเหลือเกิน	ไม่ซื้อไม่ว่าขอให้คุยกันก่อน	ประทับใจได้คุยไม่เลิก	สนุกมาก
ผมเคยเป็นนักขายมาก่อน	จึงได้ใจกัน	อย่างผมนี่ลูกค้าโทรตามผมเปล่ียนยาง	
เติมแบตเตอรี่	สี่ห้าทุ่ม	ผมเลิกงานแล้ว	แต่เราก็ท�าให้	นี่คือเหมือนกัน”
	 ชุดเครื่องเสียงปัจจุบัน	เขารู้สึกว่าน่าพอใจ	ทั้งชุดฟังเพลงบนชั้นสอง
ของบ้าน	และชุดโฮมเธียเตอร์ด้านล่างก็โอเค	ชอบมาก	 เรื่องสายสัญญาณ
สายล�าโพง	 เปลี่ยนแล้วเห็นผลท�าให้ยอมรับได้	และพร้อมจะเปล่ียนหากมัน
ฟังแล้วแมตช์ดีจริง	ไม่ได้ยึดว่าจะต้องเป็นรุ่นท็อปสุดเสมอไป
	 “คุณเคยรู ้ไหมว่าไอ้สิ่งที่แตกต่างคืออะไร	 ไม่งั้นทุกคนก็เอาตัว											
เพอร์เฟ็คไปหมด	แล้วตวัอืน่ขายไม่ออกถกูไหมครบั	เหมอืน	Super	Aluminata 
ดีกว่า	Aluminata	ยังไง	อันนี้ผมภูมิใจ	เป็น	Aluminata	เส้นแรกที่เขาสั่งให้	
เส้นเดียวในโลก	แล้วก็	2	เส้นในโลก	Superconductor	3	ที่เป็นไบไวร์	ที่เป็น	
2	เส้นในโลกที่ไม่มีใครสั่ง	อันนี้ภูมิใจ	ปกติเขาไม่ท�าไบไวร์ครับ”
	 คณุตัม้	จกัรศิ	บวัประเสรฐิ	ไม่ใช่แค่ฟังเพือ่ให้ผ่านไป	แต่ประสบการณ์	
สอนให้เป็นคนช่างสังเกตและจริงจังกับเครื่องเสียง	 เพราะปูมหลังที่ร�่าเรียน
มาก็ส่วนหนึ่งเป็นเสมือนต้นทุนในตัวเอง
	 “คือถ้าฟัง	ตอนนี้ผมจับคาแร็กเตอร์ได้หมด	คือผมเคยไปเที่ยวงาน
เครื่องเสียงบ่อยๆ	แล้วผมก็จะฟังจุดเด่นตัวนี้แล้วเอาตัวนี้บวกกับตัวนี้	น่าจะดี	
เพราะผมเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์	ผมเรียนสายวิทย์มา	ผมชอบทดลอง	
เพราะนัน้ผมกจ็ะจบัทาง	จะเปลีย่นสายสญัญาณได้เรือ่ย	สายตวันี	้คาแรก็เตอร์	
เป็นไง	อย่างเขาบอกว่าสลับสายเป็นยังไง	ผมก็ท�ามาหมดแหละ”
	 “ผมจะสลับจนกว่าให้รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไง	แม้กระทั่งสายไฟบ้าน	
ผมเปลี่ยนใหม่หมดเลย	อยู่ๆ	มันดีขึ้น	หลังจากฟังไปเกือบเดือน	เราก็เออ	มัน
เป็นหลักวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่ง”

	 เที่ยงคืนเสร็จปุ๊ป	ผมก็เริ่มรีแลกซ์	วันไหนมีอารมณ์ผมก็ฟังยันเช้า	พอเริ่ม

เช้าคนเริ่มต่ืนผมก็ปิด	 แล้วก็เข้านอน	ส่วนประดาสัตว์	ผมไม่เคยรังเกียจสัตว	์							

พวกนี้เลย	อยู่กับเราได้สบายๆ	 ไม่ว่านก	หนู	 แมลง	งูเงี้ยวเขี้ยวขอ	 เฮ่ย	 เขาอยู	่									

ในโลกมาก่อนเรา	เราต่างหากที่มารบกวนเขา

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



	 เมื่อถามถึงช่วงเวลาฟังเพลง	ท่ามกลางธรรมชาติรอบกายที่ไร้การ
ตกแต่งด้วยสีสัน	หรือแอร์คอนดิชั่น	เวลาดีที่สุดคือเวลาใด	เขาบอกกับเราว่า	
“อย่างที่บอกครับเริ่มจาก	4	ทุ่ม	คือผมจะให้ข้าวหมาตอนเที่ยงคืน	ให้อาหาร
สัตว์ทุกอย่างที่เราเลี้ยงเวลาตอนกลางคืนหมด	แล้วแต่เขาจะกินเม่ือไหร่	ก็
แล้วแต่เขา	แต่ผมจะให้มื้อเดียว”
	 	ส่วนการฟังเพลงส่วนใหญ่	หนีชุดเครื่องเสียงออกมาฟังหน้าบ้าน	
ปล่อยให้มันบรรเลงของมันไปในห้อง	“คือผมจะฟังอยู่ด้านหน้าน่ีแหละ	ถ้า
วันไหนอยากจับผิดก็ค่อยเข้าไปฟังข้างในห้อง”
 ชุดโฮมเธียเตอร์ที่ให้การผ่อนคลายอารมณ์ด้านล่างนั้น	เพื่อให้เหมาะสม 
เขายอมติดตั้งแอร์คอนดิชั่น	เพราะการดูหนังเร่ืองหนึ่งๆ	อาจใช้เวลายาวนาน
พอสมควร	บางทีอาจจะดูติดต่อกันหลายเรื่องก็ได้	เป็นชุดที่เน้นความสะดวก
สบาย	ใช้จอ	LED	TV		โดยมีล�าโพง	Bowers	&	Wilkins	ทั้งชุดเป็นหลัก	ได้แก่
รุ่น	PM-1	ที่ให้เสียงสะอาดชัดเจนน่าทึ่ง	พร้อมเซ็นเตอร์	 และซับวูฟเฟอร์							
ในชุดของ	B&W	เช่นกัน	ขับด้วยแอมปลิไฟร์หลอดสุญญากาศ	Increcable	
ถึงสี่เคร่ือง	กระนั้นห้องด้านล่างนี้ก็ยังมีเทิร์นเทเบิล	Thansarotor	Zet	3	
Gold	เอาไว้ฟังเพลงด้วย
	 ส�าหรับชุดเครื่องเสียงหลักที่ใช้ด้านบนเรือนไม้นั้น	ล�าโพงเมนหลัก
คือ	Tannoy	Kingdom	Royal	จะเห็นว่า	Octave	HP500	จะเป็นศูนย์กลาง
ในการรับสัญญาณทั้งจากอนาล็อก	ดิจิตอล	อย่างรอบด้าน	ให้พลังเต็มเปี่ยม	
จากเพาเวอร์แอมป์	Octave	MRE	130	ให้ความรู้สึกสะดวกสบายด้วยระบบ
ซีดีเพลเยอร์ท้ังสองบุคลิกที่เขาชื่นชอบคือ	Burmester	CD	089	และ	Pathos	
Endorphin	ท่ีมีรูปทรงอร้าอร่ามงามตา
	 ส่วนเครื่องเล่นแผ่นเสียง	ใช้ทั้ง	Rega	RP6	และ	Thorens	TD	295	
McIntosh	และท่ีถือว่าเด็ดสุด	คือ	Transrotor	สีทอง	สายสัญญาณหลักๆ
เป็น	 JPS	Labs	Aluminata	 ในขณะที่เครื่องเสียงอีกมากมายได้ถูกจัดวาง
ด้านข้างเป็นตัวส�ารอง	หรือเก็บลงกล่อง	เอาไว้รอมีอารมณ์ก็หยิบมาเล่น	เขา
บอกเราว่า	ไม่ใช่เป็นเรื่อง	“มักมาก”	ในแนวเสียง	แต่มันคือความเป็นบุคลิก
ท่ีแตกต่าง	และให้ความสุขแต่ละช่วงเวลาได้ไม่เหมือนกัน	เครื่องเสียงจึงเต็ม
ท้ังบ้านเช่นนี้แล
	 ชุดหลักนี้จะฟังไปจนรู้สึกว่าไก่ขันหรือรุ่งสาง	สว่างแจ้งแล้วจึงล้มตัว
หลับนอน	นั่นก็แล้วแต่อารมณ์จะพาไป	แต่แน่นอน	ช่วงเวลาสงัด	ยามดึกก็
คือ	ความสขุสมทีเ่ขาอาจจะถวลิหานางฟ้า	เทพเทวา	ทีอ่าจจะแวะลงมาเยีย่มเยอืน 
หรือคุยและฟังเคร่ืองเสียงไปพร้อมกับเขาก็ได้	 แต่ที่เห็นๆ	บางครั้งตุ ๊กแก	
จ้ิงจกก็มาทักทาย	หรือนอนหงายท้องสงบนิ่ง	ผงกหัวไปตามจังหวะ
	 “เที่ยงคืนเสร็จปุ๊ป	ผมก็เริ่มรีแลกซ์	 วันไหนมีอารมณ์ผมก็ฟังยันเช้า	
พอเร่ิมเช้าคนเริ่มตื่นผมก็ปิด	แล้วก็เข้านอน	ส่วนประดาสัตว	์ผมไม่เคยรังเกียจ

สัตว์พวกนี้เลย	อยู่กับเราได้สบายๆ	ไม่ว่านก	หนู	แมลง	งูเงี้ยวเขี้ยวขอ	 เฮ่ย	
เขาอยู่ในโลกมาก่อนเรา	 เราต่างหากที่มารบกวนเขา	คนเรามันจะอยากได้
อยากมีไปสักเท่าไรเชียว	ที่ทางก็มีให้แค่พออยู่พอกินเท่านั้น	ผมไม่โลภ	 ไม่
อยากในสิ่งที่คนอื่นเขาดิ้นรนกัน	 ได้มาพอแล้ว	แค่นี้อยู่ตัวแล้ว	จะอะไรกัน
นักหนา”
	 ปรัชญาชีวิตที่คุณตั้มได้	 ก็คือการผจญภัยในช่วงวัยหนุ่มที่ผ่านมา	
มากมายเหลือเกินที่ได้พบได้เห็น
	 “คือผมคิดว่าเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ท�าไมไม่ท�าให้ตัวเองมีความสุข	บอก
ตรงๆ	ว่า	ผมจะท�าไปท�าไม	ทุกอย่างผมมีหมด	ผมตั้งแต่รวยสุด	ไม่มีอะไรให้
ผมตื่นเต้นได้อีกแล้ว	อดีนาลีนสูบฉีด	อยากจะไปดูแล้วว่าภพหน้ามันจะมีอะไร	
จิตวิญญาณเป็นยังไง	ผมอยากจะเจอภูตผี	อยากจะพูดคุยแบบนั้นบ้าง	เพราะ
มนุษย์เบื่อแล้ว”
	 	“ยอมรับว่าชีวิตมีความสุขที่สุดคือตอนที่บวชกับหลวงพ่อปัญญาฯ	
ตอนอยู่วัดชลประทาน	แต่ตอนนั้นก็ต้องสึกมาท�างาน	ไม่งั้นผมก็ต้องบวชยาว
ไปเลย	นั่นแหละคือ	ความสุขที่แท้จริง	และที่วัดชลประทานก็ไม่มีตุกมีติก	ได้
อะไรมาก็เก็บไว้เพื่อให้ทานคนอื่นต่อๆ	ไป	ใครอยากได้อะไรก็เอาไป”
	 มีหลากหลายเรื่องราวที่เราสนทนากัน	ที่ไม่อาจจะน�ามาถ่ายทอดได้
ทั้งหมด	เพราะมากมายหลายหลาก	ท่ามกลางการสนทนาก็คือเสียงหัวเราะ
กันอย่างครื้นเครงเป็นจังหวะๆ	 เราได้รับรู ้จากดวงตาที่มุ ่งมั่นของคุณตั้ม									
จักริศ	บัวประเสริฐ	ว่าบทสรุปของชีวิตคือความสงบ	ความเรียบง่าย	และมอง
โลกอย่างคนเข้าใจธรรมชาติ	อยู่กับมันอย่างมีความสุข
	 ในขณะทีเ่ครือ่งเสยีงคือความงดงามประการหนึง่ทีช่ว่ยให้วถิีชีวติของ
เขาไม่เคยเปลี่ยวเหงาเลยแม้แต่น้อย	ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใด	เม่ืออาทิตย์ลับ
ขอบฟ้า	บ้านเก่าอายุสองร้อยกว่าปีแห่งน้ีก็คลาคล�่าด้วยเสียงดนตรีทุกวง	ทุก
รูปแบบที่แว่วมาในสายลม	ชีวิตอันประเสริฐเริ่มต้นบนเรือนเก่าไปจนถึงแสง
สว่างของอีกวันหนึ่งเข้ามาเยือน.......
	 ไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนใด	 ใช้ชีวิตในกรุง	หรือต่างจังหวัด	ห่างไกล	
หรืออยู ่ใกล้เราสักแค่ไหน	หากรักเครื่องเสียงแล้วละก็	 ปิยะนัสถือว่าคุณ
เสมือนเพ่ือนพ้องน้องพ่ีที่เราพร้อมให้ค�าปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้	และพร้อม
ให้บริการทุกอย่าง	ด้วยผลิตภัณฑ์คัดสรรแล้วว่าดีที่สุดในวงเงินที่คุณต้องจ่าย	
มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา	เพื่อความสุขที่ค้นพบได้ตลอดเวลา	กับ
ชุดเครื่องเสียงชุดโปรดของคุณ	ใกล้ที่สาขาใด	แวะพบกันได้	หรือโทรหาเรา
ได้ที ่0-2746-4511-13,0-2746-4302-4 ขอให้มคีวามสุขสมโดยทัว่กนัครบั

THE SYSTEM

ชุดฟังเพลงหลัก
• ล�ำโพง Tannoy Kingdom Royal

•  Integrated Amplifier Pathos TT 

 Anniversary

•  CD Player Pathos Endorphin

•  CD Player Burmester CD 089

•  Pre Amplifier Octave HP-500 SE

•  Power Amplifier Octave MRE 130

•  Rega RP 6 / หัวเข็ม Benz Micro MC Gold

•  Thorens TD 295

•  Magnet IRG 2000 JPS

สายสัญญาณและสายล�าโพง
•  JPS Aluminata RCA 2m

•  JPS Aluminata XLR 1.5m 

•  JPS Aluminata XLR 2m

•  JPS Aluminata SBW 8ft

•  JPS Aluminata AC Power 2m

•  JPS Kaptovator AC 2m

ห้อง Home Theater
•  Oppo BDP-95

•  Vacuum Tube power amp Increcable 

 4 เครื่อง

•  CD Player MBL 1531a

•  B&W 804 Diamond

•  B&W PM-1 3 คู่

•  B&W CM Center 2

•  B&W PV 1 Subwoofer

•  สำยไฟ NRG-1000 1.8M  5 เส้น

 

ชุดฟังเพลงเล็ก
•  Thansrotor Zet 3 Gold

•  Octave V70 SE

•  A/Q WeL XLR 2m

•  A/Q Wel AC 6 ft

•  JPS Superconductor 3 SBW 8 ft



ก้าวไปให้ถึงฝั่งฝัน....
           ด้วยเหตุผลล้วนๆ

 การตดัสนิใจเล่นเครือ่งเสยีงไฮเอนด์ สกัชดุหนึง่ ย่อมมจีดุหมาย 
ส�าหรับออดิโอไฟล์แต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป สิ่งหนึ่งคล้ายกันคือ 
ความชื่นชอบในเสียงดนตรี นักเล่นทั้งหลายล้วนแล้วแต่ส่ังสม
ประสบการณ์ไว้ในระดบัหนึง่ บางท่านตดัสนิใจจากการไต่บนัไดมาจาก 
ชดุมดิเอนด์ขนาดย่อม บางคนอาจจะเร่ิมด้วยชุดขนาดใหญ่เสยีตัง้แต่แรก 
ด้วยความมั่นใจในตนเอง ไม่ว่าหนทางหรือที่มาของการแสวงหาจะ
เป็นเช่นไร
 การแสวงหาทั้งหลายแหล่ก็มาขมวดปมอยู่ประการเดียว 
เท่านั้น ไม่ว่าคุณจะเล่นเครื่องเสียงแพงแค่ไหน ดีแค่ไหน แบรนด์ดัง
ก้องฟ้าหรือแบรนด์ที่หาคนรู้จักแทบจะไม่มีเอาเสียเลย ทั้งหมด         
ทั้งสิ้นทั้งปวง คือการได้รับความสุขจากการฟัง และรู้ว่าส่ิงที่เครื่องเสียง 
มอบให้คุณนั้นคืออะไร ไม่ใช่เพราะไฮเอนด์ต้องแพงอย่างเดียว แต่
ไฮเอนด์ท่ีดีต้องเปี่ยมด้วยเหตุผลรองรับ คือ คุณภาพเสียงที่ “ดีที่สุด”
 ยอมรับเถอะว่า คนส่วนหนึ่ง คลั่งไคล้แบรนด์ จนไม่ยอมรับ
อะไรท้ังสิ้น มองข้ามเรื่องส�าคัญไปว่า ของดีๆ ในโลกนี้มีอีกมากนัก 
ที่เราสามารถแสวงหามาเป็นเพ่ือนคู่หูได้ แต่จะมีคนกล้าน�าเข้ามาใน
ประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อก่อนออดิโอไฟล์ไม่เชื่อ 
แต่หลังจากปิยะนัสน�าผลิตภัณฑ์ที่แอบซ่อนซุกอยู่ในหลืบเร้นออกมา
ให้ประจักษ์
 นั่นแหละถึงเป็นข้อพิสูจน์ว่า อีกมากมายนักท่ีดีเยี่ยมเกิน
พรรณนา ถึงจะไม่เคยดังก้องฟ้า แต่บัดนี้ก็สะเทือนปฐพีไฮเอนด์ให้
หนาวสะท้านได้เหมือนกัน
 ผมได้พบชายผู้นี้ กับซิสเต็มของเขาเมื่อนานมาแล้ว และเชื่อ
ว่าผู้อ่านยังคงจะจ�าได้ บุคลิกที่นิ่มนวล เอื้ออารี ยิ้มหรือหัวเราะมีแต่
ความจริงใจไม่เสแสร้ง ไม่ใช่คนที่ชอบพูดนักก็จริง แต่ทว่าเมื่อได้
สนทนาแล้ว เขาจะบอกเล่าทุกสิ่งอย่างแบบไม่ปิดบัง ที่ส�าคัญความ
มีเหตุผลท่ีมาจากพื้นฐานของใจที่นิ่งกว่าคนทั่วไป เพราะชีวิตติด 
“วิปัสสนา”
 ใช่ครับ คุณธรรมนูญ กษีรสกุล ที่จะมายืนยันว่า หลายอย่าง
เริ่มต้นที่นี่ ไฮเอนด์หรูที่โดดเด่นหลายรุ่น หลายหลาก ได้ถูกน�ามา
ทดสอบกันที่ห้องฟังแห่งนี้ ท�าให้เป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจให้
ปิยะนัส ตัดสินใจจะบุกตลาดไฮเอนด์จนเป็นที่โจษขาน และเติบโต
อย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าคุณธรรมนูญ เปรียบเสมือน 
เพื่อนและลูกค้าคนส�าคัญที่สุดคนหนึ่งของปิยะนัส สร้างแรงบันดาลใจ 
ให้กันและกันตลอดมา

 เส้นทางเดินเริ่มต้น ย่อมมีพี่คนนี้ที่มีส่วนมิใช่น้อยให้การ        
ส่งเสริมและสร้างขวัญก�าลังใจ ให้ “เชื่อม่ัน” มากย่ิงข้ึนว่าผลิตภัณฑ์
ชั้นดี ยังมีดีอีกมากมาย หาใช่เฉพาะแบรนด์ที่คุ้นเคยกันมาแต่อ้อน
แต่ออกเท่าน้ัน คุณธรรมนูญพร้อมที่จะให้ยกมาทดลองฟังกัน เปิด
ใจกว้างๆ ฟัง ฟังและฟัง ใช้เหตุผลล้วนๆระบุว่า เสียงดีไหม ปรับ
เปลี่ยนอุปกรณ์แต่ละชิ้น เสียงดีขึ้นจริงมากน้อยเพียงใด
  โดยไม่ยึดถือว่าแบรนด์ใด ขอเพียงให้สามารถแสดงคุณภาพ
ของมันออกมาได้ เท่านั้นพอ
 ใช่ ห้องฟังที่บางละมุง ชลบุรี แห่งนี้ คือ แหล่งจุดประกาย 
ท�าให้หลายคนกล้าเล่นเครื่องเสียงไฮเอนด์ที่ไม่คุ้นเคย พิสูจน์ด้วยใจ
และสองหูว่า ที่ว่าดีน้ัน ยังมีดีกว่าน้ันข้ึนไปอีกเสมอ ตราบเท่าที่
สามารถตัดอคติออกไป คุณจะได้เครื่องเสียงไฮเอนด์ที่เปี ่ยมทุก
เหตุผลของราคาและคุณภาพอย่างแท้จริง
 โดยพื้นฐาน คุณธรรมนูญ ได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิต เลือก
เส้นทางวิปัสนาเพื่อช่วยให้จิตใจของตนนั้นสงบนิ่ง การ “ฝึกฝนใจ” 
ในทางพระพุทธศาสนามีคุณค่าตรงที่ เมื่อสามารถบังคับจิตให้เข้มแข็ง 
เหมาะกบัการใช้งานแล้ว ย่อมสามารถน�าไปใช้ได้หลากหลาย อย่างน้อย 
ก็เป็นผู้ที่มีเหตุมีผล ใจเย็น สามารถต่อกรกับสิ่งเร้า ทางตา หู จมูก 
ลิ้น กายใจ ได้เป็นอย่างดี
 นี่เป็นเหตุผลที่ว่า เมื่อมีการน�าเครื่องเสียง ล�าโพง ใดๆ มา 
ทดลองปรับเปล่ียนในห้องฟังของคุณธรรมนูญ ก็จะท�าให้สามารถ
เรียนรู้ได้ว่าส่ิงที่ได้คุ้ม จ่ายแล้วคุ้มกับส่ิงที่เปล่ียนไปหรือไม่ เพราะ
คุณธรรมนูญกล่าวเสมอว่า เขาเป็นนักฟังเพลงที่มีพื้นฐานที่จิตใจ     
เข้มแข็ง มีเหตุผล ไม่ใช่โอนไปตามสิ่งเร้าใดๆ หรือคิดไปก่อนล่วงหน้า 
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อีกคร้ังกับความเปล่ียนไปในซิสเต็มของ คุณธรรมนูญ กษีรสกุล



ผมก็ไม่ได้เป็นคนซื้อของง่ายๆ 
แต่ว่าถ้าผมซื้อ
มันจะคุ้มค่าจริงๆ เสมอ

คุณธรรมนูญ กษีรสกุล



 ดังนั้น แบรนด์ รูปทรง ความหรูหรา เสียงลือเล่าอ้าง ไม่สามารถ
โน้มน้าวใจคุณธรรมนูญได้ หากเสียงหรือผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่มีคุณค่าจริงๆ
 เมื่อได้ทดสอบ ได้ฟังจนมั่นใจแล้ว จะมาถึงจุดที่ตัดสินใจเลือกอย่าง
แม่นย�า เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆ นักเล่นเคร่ืองเสียงในละแวกเดียวกัน         
ได้เป็นอย่างดี และทุกคนที่ด�าเนินรอยตามคุณธรรมนูญ มักจะไม่ผิดหวังเลย 
 ต่างก็ได้แนวทางเป็นของตนเอง และเล่นเครื่องเสียงที่ตัวเองรัก     
ได้อย่างมีความสุข เพราะความสุขคือปลายทางของไฮเอนด์ทุกชุดนั่นเอง
 ล�าโพงคู่ใหม่ สายน�าสัญญาณที่ก�าลังมาแรงแซงโค้งในทุกมิติการฟัง
ของวงการไฮเอนด์ ก็มาช่วยยืนยันและปรับเปลี่ยนซิสเต็มของคุณธรรมนูญ
ให้ก้าวไปยังระดับสูงสุด ไปจนถึงฝั่งฝันหลังจากได้หยุดนิ่งมานาน นี่เองเป็น
เหตุผลที่เราต้องกลับไปเยือนห้องของคุณธรรมนูญ กษีรสกุล อีกคร้ัง ท้ังๆ ท่ี 
แต่แรกเราจะไปเยี่ยมห้องฟังอื่นในล�าดับถัดไป 
 การย้อนกลับหลัง ต้องมีอะไรที่น่าสนใจ ชนิดที่ท่านผู้อ่านพลาดไม่ได้ 
จริงๆ โดยเฉพาะล�าโพง Isophon Berlina RC11 ล�าโพงที่ทางนิตยสาร 
Stereoplay เยอรมนี ได้การันตีว่าดีที่สุดในโลก และสายสัญญาณ Zensati 
ที่น�ามาเป็นคู่กันแบบชนิดแยกจากกันไม่ได้จริงๆ การเปลี่ยนแปลงในห้อง
ฟังเดิมจึงเป็นสิ่งอลังการอย่างเหลือเชื่อ
 เมื่อเราย้อนหวนคืนกลับไปยังห้องฟังท่ีคุ้นเคยของคุณธรรมนูญ      
ที่เราได้เห็นโดดเด่นสะดุดตา แต่แรกคือล�าโพงคู่ยักษ์สูงเสียดเพดาน Isophon 
Berlina RC11 สีขาวล้วน ไม่เว้นแม้แต่ร่องด้านข้างที่ถูกสั่งผลิตเป็นพิเศษ
ส�าหรับห้องฟังนี้โดยเฉพาะ เป็นคู่เดียวในโลกที่ขาวล้วนไร้สีด�าตัดเส้น และ
นั่นไงล�าโพงเซ็นเตอร์ Isophon Berlina FRC Grand ที่เห็นเป็นครั้งแรก
เช่นกัน
 มันได้ถูกออกแบบเพื่อสนองตอบความต้องการของคุณธรรมนูญ 
โดยใช้ Isophon Berlina RC7 เป็นแม่แบบ ตัวขับเสียงจะเป็นชุดเดียวกัน 
คล้ายๆ กับว่าเอาเจ้า Isophon Berlina RC7 นั้นมาวางในแนวนอนด้วย
ซ�้าไป เพื่อให้การดูหนังได้คุณภาพ ความรู้สึกเป็นเวทีเดียวกันอย่างไร้ช่องโหว่ 
อีกทั้งการเซ็ตอัพนั้น คุณหน่อย ผู้จัดการที่สาขาพัทยา ตั้งใจดึงเอาล�าโพง 
Berlina RC11 มาอยู่กลางห้อง เพ่ือจุดประสงค์ส�าคัญ

 น่ันคือให้ได้เวทีเสียงแม่นย�าและเสียงที่ลึกลงไปในเวที ที่ขอบอกว่า
ลึกจริงๆ นั้น ล�าโพงคู่งามนี้ สามารถถ่ายทอดออกมาอย่างไร้ที่ติ การฟังของ
เราวันน้ันจึงตื่นเต้นมากกับความเป็นล�าดับเชิงชั้นลดหลั่นกันลงไปของแต่ละ
ชิ้นดนตรี ไม่ได้แค่เพียงด้านกว้างของซาวนด์สเตจ แต่ด้านลึก ถือว่ายากยิ่งนัก 
ที่คุณจะเคยได้ฟังจากชุดใดเสมอเหมือนซิสเต็มนี้
 ระนาบด้านหน้าของล�าโพงไม่มีเสียงใดๆ รบกวน และสามารถท�าให้
เวทีนั้นมีไดเมนชั่นราวสามมิติ เรียกว่านั่งฟังแล้วสามารถก�าหนดจุดที่          
นักดนตรีเล่น หรือนักร้องว่าเขาและเธออยู่ตรงไหนแบบแม่นย�าสุดขีดเลย  
ทีเดียว หลับตาก็เห็นนักร้องและนักดนตรีเป็นต�าแหน่งแห่งที่ในทันทีทันใด
 ผมได้เคยฟังเจ้า Isophon Berlina RC11 มาหลายครั้งหลายหน 
ทั้งในห้องฟัง และในงานแสดงเครื่องเสียง ที่โชว์รูมปิยะนัส ถือว่ามันเป็น
ล�าโพงที่ฟังทีไร ก็สมศักดิ์ศรี ชนิดหาใดปาน
  แต่ทว่าวันนี้ที่ห้องฟังคุณธรรมนูญ ในการฟังเพลง ได้มีการใช้สาย
ของ Zensati ครบถ้วนทั้งระบบ แบบไร้ช่องโหว่ใดๆ ท�าให้เสียงน่าอัศจรรย์
พันลึกขึ้นไปอีกหลายช่วงตัว จนรู้สึกกลัวใจตัวเอง ไม่อยากฟังให้นานไปกว่านี ้
เพราะมันจะท�าให้เราท�าใจไม่ค่อยได้ เมื่อต้องกลับไปฟังชุดของตัวเองที่บ้าน 
 เสียงของซิสเต็มจะติดหูเราไปนานแสนนาน ความรู้สึกที่ว่าอยู่ที่เวที
การแสดงดนตรีจริงจะจับจิตจับใจจนยากจะชะล้างออกครับ
 ในเรื่องของเครื่องเสียง คุณธรรมนูญยังคงมั่นใจในชุดเดิมและเสริม
แอมปลิไฟร์ องค์ประกอบหลักอื่นๆ เข้าไปบ้างเพ่ือให้เหมาะสมกลมกลืน 
แต่การตัดสินใจเปล่ียนสายไฟเอซี สายสัญญาณ สายล�าโพง ไม่เว้นแม้แต่
สายจั๊ัมของไบไวร์มาเป็น Zensati ย่อมพิสูจน์ว่า นี่คือความเป็นที่สุดของ
คุณธรรมนูญแล้ว เชื่อมั่นว่าความสมบูรณ์ที่ได้จากสายแบรนด์นี้ “เพอร์เฟ็ค” 
สถานเดียว
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 ผมยังคงเห็นว่าเพาเวอร์แอมปไฮเอนด์เยอรมนีที่ราคาสมเหตุผล
ท่ีสุด อย่าง Accustic Arts ยังคงเป็นหลักชัย เพียงแต่เพิ่มเติมเพาเวอร์โมโน
บล็อกเข้าไปเท่านั้น เพ่ือส่งพลังให้มีความสมดุลกับชุดทั้งดูหนังฟังเพลงนั้น 
สามารถครีเอทเสียงได้ครบถ้วนจริงๆ ผมยังได้ฟังซีดีที่ดีมากๆ จากเครื่อง 
Accustic Arts Drive II และภาคคอนเวอร์เตอร์ Accustic Arts Tube Dac II 
MK II ท่ีถือได้ว่าหาใดๆ ในไฮเอนด์เทียบเคียงยาก
 เป็นการตัดสินใจที่แน่วแน่ของคุณธรรมนูญ รวมไปถึงการเปล่ียน
สายไฟเอซีมาเป็น Zensati Serphim AC Cable คือจุดบรรลุซึ่งความดีงาม
ทั้งหลายทั้งปวงของซิสเต็ม เพราะเป็นการเรียงร้อยถ้อยทีของสัญญาณไฟฟ้า
ได้อย่างเรียบสะอาด ไร้ Noise มารบกวนให้ซิสเต็มต้องหม่นหมองแม้แต่
สักนิดเดียว ไม่ว่าจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือคลื่นวิทยุอย่าได้มาแผ้วพาน
 Zensati ได้สร้างอิทธิฤทธิ์มาแล้วหลายห้องฟัง สร้างต�านานหน้าใหม่ 
ให้ชุดไฮเอนด์ทั้งหลายหนาวสั่นสะท้าน ชนิดที่ว่าใครได้ฟังแล้วยากจะตัดใจ
จากมันได้ จนถึงขนาดได้ยินกิตติศัพท์ ท�าเอานักเล่นบางคนเหงื่อชุ่มมือ กว่า
จะกล้าตัดสินใจฟัง เพราะกลัวแพ้ใจตัวเอง ที่สุดแล้ว สายสัญญาณก็ได้พิสูจน์
ตัวของมันเองอย่างปราศจากข้อสงสัย
 ความดีที่เหนือค�าบรรยายใดๆ ก็คือสิ่งที่คุณได้ยินจากคุณภาพเสียง
นั่นเอง

 นีค่อืบทบาทส�าคญั ให้นกัเล่นต้องหนักลบัมาตระหนกัว่า การเชือ่มต่อ 
ระหว่างเครื่อง ไม่ใช่เรื่องการเล่นแอกเซสเซอรี่ แท้จริงคุณก�าลังเล่น “ตัวหลัก” 
ที่มีความส�าคัญพอๆ กับล�าโพงและเครื่องเสียงทุกชิ้น หากเครื่องดี แต่การ
เชื่อมต่อไร้คุณภาพ หรือคุณภาพสายสัญญาณทั้งมวลไม่ถึงตัวเครื่อง เม่ือนั้น
คือหายนะภัยส�าหรับไฮเอนด์โดยแท้จริง ไม่สามารถปฏิเสธได้
 และ Zensati พิสูจน์แล้ว แค่เพียงเริ่มต้นด้วย Serphim AC Cable  
ก็เหมือนวลีจีนโบราณกล่าวไว้ว่า “ฟังทานคราวนี้เสมือนดั่งวาไดปัดเมฆ
หมอกใหทองฟาแจมใส” กระน้ัน ผมอยากกล่าวว่านี่คือเรื่องที่เรามักจะ
พูดกันเสมอว่า เส้นผมบังภูเขานั้นเป็นเรื่องจริง หลังจากทีี่เอาใจไปมุ่งม่ันกับ
เครื่องและล�าโพงแล้ว อย่าได้ลืมเด็ดขาด ว่าทุกจุดเชื่อมต่อมีความส�าคัญ
อย่างยิ่งยวดมิได้แพ้กันเลย
 เสียงทุกเสียง ดนตรีทุกชิ้น ศิลปินทุกสไตล์เพลงที่เราได้ฟังวันนั้นใน
ห้องฟังของคุณธรรมนูญ หาค�าอธิบายได้ด้วยประโยคสั้นมากคือ หมดจด 
และเพอร์เฟ็ค ไม่รู้จะอธิบายเพ่ิมเติมเช่นไร จากจุดเริ่มมาจนถึงจุดสมดุล
ครั้งนี้ ถือว่าไร้ที่ติ และสร้างปรากฏการณ์น่าอัศจรรย์ใจทุกครั้งที่นั่งลงแล้ว
ฟังดนตรี

 สาย Zensati นี้แค�เสียบไป เป�ดเพลงมาเราก็รู้สึก

ถึงความแตกต�างไม�ต้องตั้งใจอะไรเลย เราได้ทุกด้านเลย

ครับ แต�ที่มันเด�นคือรายละเอียดมันจะชัดมากครับ
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 นี่เป็นเหตุผลที่ผมต้องนั่งฟังยาวนานมากที่สุดครั้งหนึ่ง ในการ          
เยี่ยมเยือนห้องฟัง และการได้สนทนาถึงเหตุและผลของเจ้าของซิสเต็มที่
ตัดสินใจปรับจากของเดิม ที่หลายอย่างได้แปรเปลี่ยนสิ้นเชิง บางส่วนก็ยัง
คงเดิม บางส่วนเสริมเข้าไปใหม่ ทั้งที่สะดุดตา และสะดุดหูสะดุดใจน้ัน การ
เปลี่ยนแปลงทั้งหลายมิใช่ครั้งคราเดียว ทว่ากลับค่อยเป็นค่อยไป แบบมี
เหตุผลรองรับตามประสาคุณธรรมนูญ ทุกขั้นทุกตอน
 คุณธรรมนูญบอกว่า เขาเร่ิมเปลี่ยนจากล�าโพงก่อน “คือตอนน้ันที่
เอามาตั้งใจจะลองดูว่าอะไรดีกว่า อย่างไรก็ตามใจยังคิดว่าหากมี RC11 ก็
เอามาลงเลย คือจะได้ไม่ต้องอัพอะไรอีก เพราะเดี๋ยวก็เปลี่ยน RC7 ก็ต้อง
ขยับไปเป็น RC9 อีก แล้วเดี๋ยวตอนหลังก็ต้องมาเปลี่ยนเป็น RC11 ก็เสีย
หลายรอบ ดังนั้นจึงตัดสินใจแน่วแน่ว่าไหนๆ ก็มาถึงขั้นนี้ เล่นคู่ Top ไป
เสียทีเดียวดีกว่า การเปล่ียนก็เห็นผลนะ คุณภาพยอดเย่ียมมาก เสียงเบส
แน่นอิ่มกว่าล�าโพงเดิม”
 “ส่วนพวกสายไฟ อะไรก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลย” ขั้นตอนแรกผ่านไป 
ในเวลานั้นก็ยังไม่ได้สนใจว่าจะเปลี่ยนสายสัญญาณใดๆ การตัดสินใจทดลอง
เปลี่ยนสายดู ก็น่าจะมาจากคุณหน่อย ได้ฟังสาย Zensati ที่กรุงเทพฯ ได้
เล็งเห็นว่าเสียงมันดีมาก ใจก็คิดถึงคุณธรรมนูญว่า สมควรท่ีคุณธรรมนูญ
ต้องได้ฟัง อย่างน้อยก็อยากให้ลองฟังแล้วดูว่าจะคิดว่าอย่างไร ดังนั้นจึง
หอบหิ้วเอาสาย Zensati มาให้ฟังถึงบางละมุง
 ตอนนี้ละครับที่เราบอกได้เลยว่าคุณธรรมนูญต้องลอบถอนหายใจ 
เพราะเคยฟังแล้ว เสียงที่ว่าดี  นั้นเปลี่ยนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไปทันที 
แบบไม่เคยฟังสายแบรนด์ใดจะให้มากเท่านี้มาก่อน ทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จัก 
Zensati  ความที่ตัวเองไม่ “ไบแอส” ใดๆ ท�าให้รู้ว่าของดีแบบว่า The Best 
คือเจ้านี่ อย่างแน่นอน เพราะมันไม่ได้มาพร้อมประกาศนียบัตร ไม่มีค�าอวด
อ้างใดๆ แต่มาพร้อมกับเสียงที่ดีขึ้นอย่างน่าตกใจเลยทีเดียว
 นั่นแหละคือประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพความเป็นไฮเอนด์ของ 
Zensati เริ่มจากสายสัญญาณก่อนแล้วตามมาด้วยสายล�าโพง แล้วในที่สุด
คือสาย AC เรียงล�าดับกันมาแบบไม่ขาดตอน เพราะแต่ละขั้นของการปรับ
เปลี่ยน บ่งบอกความแตกต่างอย่างชนิดที่ ไม่เคยได้ฟังจากสายอื่นใดจริงๆ 
มันห่างจากของเดิมชนิดทันทีทันใด และทิ้งห่างอย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่นิดๆ
หน่อยๆ 

 ฟังแล้วรู้สึกได้ว่าน่าปล้ืมใจแม้ราคาจะสูง แต่ไม่อาจจะตัดใจขาด
จากมันได้จริงๆ เหมือนทิ้งความฝันและจินตนาการของตนเองลงไปเลย          
ทีเดียว ความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ส�าหรับคนฟังเครื่องเสียงที่มี
ประสบการณ์ยาวนานเช่นคุณธรรมนูญ
 “รู้สึกว่ามันต่างกันเยอะมาก ทีแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะท�าได้ขนาดนี้ 
มันจะต่างกันมากจริงๆ อันที่จริงกับของเดิม ก็คิดว่าโอเคระดับหนึ่งแล้วครับ 
ปกติคือเวลาผมจะเปล่ียนอะไร คุณหน่อยมาลองเสนอให้ฟังดู ผมก็ต้อง
พยายามที่จะเปรียบเทียบว่า เงินที่ผมจ่ายไปกับเสียงที่ผมได้รับมามันคุ้มกัน
ไหม ผมก็พยายามเปรียบอย่างนั้นตลอด” 
  นี่คือค�ายืนยันที่ว่า เขาจะไม่เปล่ียนทุกครั้งที่ได้ฟังของใหม่ แต่
ส�าหรับล�าโพง Isophon Berlina RC11 และสาย Zensati นี้ เป็นสิ่งที่
อัศจรรย์คือฟังแล้วต้องเปลี่ยนทันที เพราะมันให้ได้อย่างไม่มีใครท�าได้มา
ก่อนเลย “การเปลี่ยนสาย สมมุติว่าเสียงดีขึ้นนิดหนึ่ง แต่จ่ายเพิ่มอีกตั้ง 
หลายล้าน โห ! มันจะคุ้มไหม ผมคิดนะ ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนทันทีที่มันต่างกัน
นิดหน่อย แต่ Zensati นี่ผมฟังก็รู้สึกว่าทิ้งห่างมากเหลือเกิน มันคุ้มมากครับ”
 สายสัญญาณที่เล่นมาก่อนหน้านี้คุณธรรมนูญ กล่าวว่ามันก็มีความ
ดีของมันในระดับหน่ึง ที่สามารถฟังออก แต่ทว่า ครั้งนี้การเปลี่ยนสาย
เหมือนเปลี่ยนมิติการฟังใหม่เลย ดีมากจริงๆ 
 “มันต่างเยอะ อย่างเมื่อก่อนผมใช้ สายเดิมอยู่  สมมุติว่าจากรุ่น
รองของเดิมเปล่ียนขยับไปรุ่นใหญ่ อย่างน้ี ความรู้สึกคือเราต้องตั้งใจฟัง
มากๆ ถึงจะมีความรู้สึกว่ามันต่างกัน แต่ราคามันต่างกันเป็นเท่าหนึ่งเลย
ครับ แต่สาย Zensati นี้แค่เสียบไป เปิดเพลงมาเราก็รู้สึกถึงความแตกต่าง
ไม่ต้องตั้งใจอะไรเลย เราได้ทุกด้านเลยครับ”
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 “แต่ที่มันเด่นคือรายละเอียดมันจะชัดมากครับ เสียงระยิบระยับ 
กรุงกริ๊งแผ่วเบา หรือเสียงอะไร เสียงช่วงปลายสายแสดงการทอดเสียงมัน
ยาวขึ้น ซึ่งปกติเสียงที่เราฟังมันจะห้วนใช่ไหม แต่อันนี้มันจะทอดยาวออก
ไปไกลมาก เรียกว่าได้ยินลมหายใจนักร้องแล้วละ” กล่าวมาถึงตรงนี้เราก็
หัวเราะกันด้วยความพึงพอใจ
 ส�าหรับล�าโพง Isophon Berlina RC11 เป็นเสมือนศูนย์กลางแห่ง
ความพึงพอใจทั้งปวงที่คุณธรรมนูญฟังแล้วรู้สึกว่าได้พักผ่อนพร้อมกันทั้ง
กายใจ สามารถยกวงดนตรีทั้งวงมาแสดงต่อหน้าให้ประจักษ์ได้ อีกทั้งการ
เอาใจใส่เซ็ตอัพจนได้เสียงที่เสมือนไร้ตู ้ล�าโพงภายในห้อง เหลือแต่เสียง
ดนตรีเท่านั้น ถือว่าเป็นชุดที่ประสบความส�าเร็จอย่างย่ิงท่ีสุดชุดหน่ึง จะ
หาความพอดี ลงตัวขนาดนี้ได้ยากมาก
 ค�ากล่าวท่ีว่า เซ็ตให้ดี ล�าโพงจะหายไปจากห้อง เหลือแต่เสียงดนตรี 
เราสามารถพิสูจน์และฟังได้จาก Berlina RC11 ในห้องนี้
 คุณธรรมนูญ อาจจะไม่ได้พึงใจที่มันได้รับการขนานนามจาก        
Stereoplay ว่าเป็นล�าโพงดีที่สุดในโลก แต่มันดีที่สุดในประสบการณ์การ
รับฟังเสียงดนตรีจากล�าโพงของตนเองมากกว่า การแยกออกเป็นไบไวร์     
เพื่อขับเสียงล�าโพงคู่นี้ คุณธรรมนูญได้เพ่ิมเพาเวอร์แอมป Accustic Arts 
Mono II ใช้ขับเสียงกลางแหลม และมี Accustic Arts Amp III ขับเสียงต�่า
ท่ีสมดุลกันพอดีๆ
 พลังของเสียงดนตรีจากล�าโพงที่ดีไซน์ได้สง่าราวประติมากรรม      
ชิ้นเอกนี้ เหมือนการเก็บเก่ียวผลจากดนตรีที่สวยงามที่สุดในชีวิต ส่ิงเหล่านี้ 
หาใช่ว่าทุกล�าโพงจะหยิบย่ืนให้คุณได้ง่ายๆ Isophon Berlina RC11 นอก
เสียจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าชนิดที่ไม่มีใครตามทันแล้ว เทคโนโลยีดังกล่าว
ได้ถูกคิดค้นเพื่อน�าเสนอด้วยเหตุผลประการเดียวคือความสมบูรณ์แบบแห่ง
ดนตรี และผลท่ีตามมาเป็นความสุขล้นเหลือของผู้ฟังที่เป็นเจ้าของ
 เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับไฮเอนด์ที่ก้าวมาถึงจุดสูงสุดยอด ไม่อยาก
แสวงหาอะไรอีกต่อไป เสียงแห่งคุณภาพแผ่ไปทั่วห้องฟังราวกับว่าดนตรี
จริงได้ถูกเนรมิตข้ึน มากกว่าที่เราจะพึงได้ยินจากล�าโพงทั้งคู่นั้น

 สายสัญญาณทั้งระบบส�าหรับฟังเพลงสองแชนแนล ใช้ Zensati ที่
ขอบอกว่าเป็นสายระดับไฮเอนด์ท่ีเกิดได้ด้วยคุณภาพของตัวเอง สร้างความ
สั่นสะเทือนวงการ เหมือนดังที่คุณธรรมนูญตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ทั้งซิสเต็ม 
และท�านายทายทักว่ามันจะสร้างความสั่นสะเทือนให้วงการสายไฮเอนด์ต้อง
หนาวสะท้านอย่างแน่นอน 
 และส่ิงที่จะตามมาคือผู้ผลิตเริ่มบ่นแล้วว่าสายงานการผลิตท�าแทบ
จะไม่ทันแล้วขณะนี้ ทั้งๆ ที่ไม่ได้โฆษณาอะไรเลย
 การย้อนกลับไปสนทนา พูดคุย และนั่งฟังซิสเต็มของคุณธรรมนูญ 
กษีรสกุล เป็นประสบการณ์อีกครั้งที่ สามารถกล่าวได้ว่า “ประสบการณ์
ดนตรีที่เหนือคําบรรยาย” ห้องเดิมได้แปรเปลี่ยนไปสู่ความสมบูรณ์สุดขีด 
อย่างชนิดที่ให้เราได้ทุกจินตนาการ ความสุขได้แผ่ไปทั่วทั้งเจ้าของซิสเต็ม
และเราในฐานะผู้เยี่ยมเยือน และไม่มีทางที่จะลืมเลือนได้อย่างแน่นอน
 เพราะความรู้สึกท่ีกลับมาจากห้องฟังของคุณธรรมนูญ กษีรสกุล  
ก็คืออยากกลับไปอีกหลายๆ ครั้งถ้าท�าได้
 
 เราอยากเห็นอีกหลายท่านได้ฟังเสียงที่ดีที่สุดขนาดนี้สักครั้งหนึ่ง 
ในชีวิต แม้ว่าจะไม่ได้ก้าวมาถึงจุดน้ี แต่น่ีคือชุดซิสเต็มที่เป็นต้นแบบหรือครู
ของชุดไฮเอนด์ท่ีจะกล่าวขานกันไปอีกนานแสนนาน ดังนั้น หากสนใจ
ซิสเต็มที่เป็นเนื้อแท้ของไฮเอนด์ ทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือมา 
สนทนาพูดคุยกับทีมงานของปิยะนัสได้เสมอ ทุกสาขา ทุกที่ ทุกเวลา
 ท่ีน่ีทุกอย่างเปี ่ยมด้วยเหตุผลรองรับ ความจริงใจ ที่จะมอบให้          
มีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย หรือหากจะให้มั่นใจยิ่งขึ้นไปอีก สามารถ          
โทรสอบถามไดที่ 0-2746-4511-13,0-2746-4302-4
 ตราบเท่าที่เรารักเครื่องเสียงและเสียงดนตรีเฉกเช่นเดียวกัน       
ปิยะนัสคือเพื่อนของคุณเสมอ

    THE SYSTEM 

ชุดฟ�งเพลง

• Transprot  Accustic Arts Drive II + Zensati Serphim AC Cable 2m.

• DAC  Accustic Arts Tube Dac II MK II+Zensati Seraphim AC Cable 2m.

• PreAmplifier  Accustic Artsc Tube Pre Amp II+Zensati Seraphim AC Cable 2m.

• Power-Amplifier ขับเสียง กลางแหลม Accustic Arts Mono II 2ตัว+Zensati Cherub AC 2m. 2เส้น

• Power-Amplifier ขับ เบส  Accustic Arts Amp III+Zensati Cherub AC 2m. 2 เส้น

• สาย Digital  Zensati Seraphim Digital XLR 1m. =1

• สาย Analog  Zensati Seraphim XLR 1m.= 1 ชุด, 2m. = 2 ชุด

• ลําโพง  Isophon Berlina RC11+Zensati Seraphim Speaker 2.5m. 2 ชุด

    ชุดดูหนัง

• เคร�่องเล�น  OPPO BDP 105+สายไฟ Accustic Arts Power Cord AC Silver 2m.

• Pre Processor  Bryston SP3+สายไฟ Accustic Arts Power Cord AC Silver 2m.

• Power-Amplifier ขับ Center+Surround  Bryston 6B sst2+Accustic Arts Power Cord AC Silver 2m.

• ลําโพงCenter  Isophon Berlina FRC Grand+สายลําโพง Zensati Cherub   

 Speaker 2m. 

• ลําโพงเซอราวด�  Isophon  Berlina RC7+สายลําโพง Audioquest 

 Aspen 10m.

• ซับวูฟเฟอร�  Paradigm Studio Sub 12+สายไฟ Accustic Arts Power Cord Silver 2m.

• สาย HDMI  Audioquest HDMI Diamond 2m. จํานวน 1 เส้น

  Audioquest HDMI Vodka 12m. จํานวน 1 เส้น 

• Projector  Zanyo Z3000+Accustic Arts Power Cord 

 AC Silver 10m. 

• Analog Cable  Zensati Angle XLR 3 ชุด 

• จอสกร�น Projector  OS Screen 120”



คุณสุธา อรรถธร (คุณโท) 
ผูจัดการทั่วไป บริษัท พีที ประโยชนแทรกเตอร จํากัด

 การไดพบและสนทนากับ “คนเครื่องเสียง” สักหน่ึง ไมวาจะในรอย 
ในพัน หรือในหม่ืน ก็เปนชวงเวลา คลายดั่งเราพบเพ่ือนที่รูใจ เมื่อโอกาส
เปดใหไดสัมผัสกับความเปนตัวตนของเขาเหลานั้น ผมรูสึกอิ่มใจ ไมเคย
รูจักมักคุน ก็เหมือนรูจักกันมาแตปางไหน และย่ิงไดคนพบก็ยิ่งรูสึกแปลก 
และไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่เรามิอาจคาดเดาไดลวงหนาอยูเสมอๆ 
 ในขณะที่เมืองกรุงเต็มไปดวยสารพัดความสับสนอลหมาน ทั้งพิษ
การเมือง พิษขยะท่ีกรุนๆ อยู อากาศรอนแทบจะแผดเผาใหละลายแถมมี
ฝนประปรายราวกับผิดฤดูโดยมิไดตั้งใจ คณะเดินทางที่นําโดย คุณชัยวัฒน 
ไดนําพาเราออกจากบรรยากาศกรุงเทพมหานคร มุงสูเสนทางมอเตอรเวย 
ปลายทางนั้นคือ ทองถิ่นหัวกุญแจ บานบึง จัังหวัดชลบุรี
 ไมถึงสองช่ัวโมง เราก็มาใกลจุดหมายแลว การติดตอสอบถามกัน
ระหวาง คุณชัยวัฒน กับคุณหนอย ผูจัดการรานสาขาพัทยา ก็พามาบรรจบ
ท่ีบานหลังงามท่ีบงชี้อัตลักษณของผูออกแบบสราง ที่ดูเสมือนศิลปะผสม
ผสาน ระหวางความเปนไทยในแบบเรียบสะอาด กับความทันสมัย และ
ศาสตรแหงฮวงจุยที่ถูกคละเคลาอยางลงตัวในแบบญ่ีปุน ที่มีรูปหลอพญา
สิงโตใหญเทาตัวจริง ยืนตระหงานเฝาสนามหนาบาน
 ความแปลกก็คือ พ้ืนหินละเอียดที่คราดเปนวง พรอมหินแรสีใส
ออกสมออนๆ กอนเขื่องๆ วางเปนจังหวะ เปนศิลปะการแตงสวนแบบ
ญี่ปุน ที่หยิบยกมาใชเพียงครึ่งเดียว ในขณะที่ตัวบานเนนโทนสีขาว ตัดกับ
สีบางสีที่จงใจเลือกใหเดนเฉพาะจุดเทานั้น ความปลอดโปรงก็คือ ประตู
บานใหญสามารถเปดออกมารับชมวิวยามเย็น ที่มีสระนํ้าเปนฉากหนา บาน
เปนฉากหลัง หากมองไปไกลคือภูเขา เขาเรียกวาดานหนามีนํ้า ดานหลัง
อิงภูเขา
 นั่นแหละคือการเขาถึง Feng Shui ซึ่งเปนศาสตรโบราณที่วาดวย 
สภาวะแวดลอม หรือท่ีอยูอาศัย สถาปตยกรรมท่ีสอดคลองกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ ในทัศนคติของชาวจีน ฮวงจุย มาจากคําวา ลม (ฮวง) และนํ้า 
(จุย) ท่ีเรียกตามสําเนียงแตจิ๋ว ผมไมไดรูเรื่องเหลานี้มากนัก แคฟงผานๆ 
วามันเปนองคประกอบสําคัญ ของการที่ใครสักคนคิดจะสรางที่อยูอาศัย 
ตองคํานึงถึงใหดีๆ

“นอกกรอบ” ออดิโอไฟล 
ในบรรยากาศโรแมนติกของครอบครัว

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



 เดินดูรอบๆ ตัวบานและอาณาบริเวณอันกวางขวาง กอนท่ี
เจาของบานจะเดินทางมาถึง ยอนรําลึกถึงศาสตรที่เขานํามาใชไดอยาง 
สอดคลองนี้ มีท่ีมาท่ีไปและคนสมัยใหมมักจะใหความสําคัญกับศาสตร
ดังกลาวย่ิงนัก เพราะแทจริงแลว ฮวงจุยไดอาศัยหลักการของการไหล
เวียนของพลังงานบนผืนโลก (ชี่)
 ธรรมชาติของลมและธรรมชาติของนํ้า ผูที่เปนอาจารยหรือ
นักพยากรณฮวงจุยที่ดีตองอานพลังงานของชี่ และแหลงที่มาของชี่ให
ออกอยางแมนยํา เพ่ือที่จะไดแนะนําผูที่กําลังสรางเรือนพักใหไดส่ิง
มงคลแกชีวิตไหลเวียนเขามาในบาน สภาพแวดลอมตามหลัก ฮวงจุยนั้น 
ในแตละทองที่ในโลกใบนี้ สามารถปรับใชไดตามชัยภูมิ  เพราะสภาพ
ภูมิอากาศยอมเปนคนละอยางกัน
 แนนอนวา ฮวงจุยกับเครื่องเสียง ก็อาจจะมีอะไรคลายกันก็ได

  เพราะหลักฮวงจุยนั้นมีการจัดพื้นที่ (space) และเร่ืองของ
อารมณ (mood) อยางสําคัญย่ิง บานหลังงามนี้คือผลของการประยุกต
หลายๆ ศาสตร ทั้งการดีไซนการเลือกโทนสีที่เขากับดวงชะตาและ
ความชื่นชอบ ที่ไปลงตัวกับฮวงจุย และระบบออดิโอวิดีโอซิสเต็มที่มี
บทบาท แตเรากําลังจะเดินเขาไปสูความพิสดารอีกแบบหนึ่งที่ไมได
คาดคิดมากอน
 เมื่อคุณสุธา อรรถธร (คุณโท) และภรรยา เดินทางมาถึงยังบาน 
ในขณะท่ีปลอยใหเราเดินฉุยฉายยางกรายไปกันกอนลวงหนาหลาย
นาที ไดเห็นวาเปดประตูกวางสองบานออก ดานในบานเปนเหมือน
โถงขนาดใหญของโรงแรมช้ันนําหรือรีสอรทมากกวา ทุกอยางเรียบ 
ขาว สะอาด โลง และมีชุดเครื่องเสียงฟงเพลง ตั้งหันหนาออกมายัง
ดานหนา 

SYSTEM OF THE MONTH 

Focal 
Utopia



 ในขณะที่ชุดโฮมเธียเตอรอยูมุมซายมือ เปนอีกสวนหนึ่งของโถงนี้ โดยไมมี
การปดกั้นเปนหองเฉพาะ ทุกอยางวางบนความสงาของพื้น ไมวาจะเปนลําโพง 
Focal Scala Utopia ที่มีสีแดงเงามันวาววับจับตา ตัดกับสีดําผืนหนาของมันอยาง
มีจังหวะจะโคน ลําโพงแอบอิงกับเสากลางท้ังสองเสา ซาย และขวาพอดิบพอดี ใน
ขณะท่ีมีซีดีเพลยเยอร Accustic Arts Player I MK 3 ผนวก Preamp I MK 3 
พรอมเพาเวอรแอมปลิไฟรโมโนบล็อค Accustic Arts Mono II 
 สายทั้งหลายไดถูกวางแผนจับซอนไวในทอใตพื้นและผนังอยางแยบยล 
สายตอพวงระหวางเครื่อง Audioqest Niagara XLR สายลําโพง Audioqest 
Castle rock Speaker ที่รวมความยาวไดหาเมตรมุดหายไปกับพื้น สายไฟทั้งระบบ
ยอมใช Accustic Arts Power Cord Silver เขาหัว Wattgate 330i+350i จับ
ซอนไวกับเคร่ืองกรองไฟ Accustic Arts Power Strip Active 8 ในผนังดานหลัง
 ทุกอยางดูกวาง โลง และโอโถงสมดังเจตนาของคุณโท ที่คาดหวังวา บาน
หลังนี้จะงดงามในตัว ไมตองปรุงอะไรใหเดนกวากันและกัน เขาจึงเปนคนหนุมที่มี
หัวดีไซนเปนเลิศคนหนึ่ง ที่นําเอาวิชาที่รํ่าเรียนมาประยุกตอยางเหมาะสม เมื่อได
สนทนากัน ยิ่งไดเห็นภาพของเขาชัดขึ้น ในขณะที่ภรรยาจะนั่งฟงไปดวยและ       
แอบยิ้มเปนจังหวะ เมื่อผมปอนคําถาม
 เรารูสึกอบอุนเปนกันเอง ในขณะท่ีชางภาพเก็บภาพไวอยางประณีต ถอย
วาจาที่เราถายทอดซึ่งกันและกันก็ยิ่งนาสนใจ โดยเฉพาะคําถามที่วา ออกแบบบาน
นี้อยางไร คุณสุธา อรรถธร (คุณโท) บอกวา เขาคิดและรางแบบไว และแกไขกระทั่ง
ลงตัวดวยเวลาถึงสามป
 “คือผมชอบพาแฟนเที่ยว กอนที่จะปลูกบานหลังนี้ เราจะตระเวนไปเที่ยว
โรงแรม 5 ดาว อะไรดีๆ เราจะไป แลวก็เก็บรายละเอียด โอเคเราชอบหลังคาทรง
นี้นะ เราชอบบานสีประมาณนี้ ชอบจัดสวนในแบบที่เห็นมาอยางไร แลวก็คอยๆ 
ใชเวลาระหวาง 3 ปท่ีคอยเก็บรายละเอียด เสียคาแบบไปเยอะมาก คือผมเขียน
แปลนของบาน หรือหลังคามาคราวๆ อยางประตูผมอยากไดทองเหลืองเปนเสนๆ 
แบบนี้ อยางแบคกราวด เปดมาปุปเจออีกมุมหนึ่ง แตวาลายยังคงเดิม คือทองเหลือง”
 การเลนกับวัสดุจําพวกนี้ก็ตองคิดอยางรอบคอบไมนอย ซึ่งเขาก็ไดบอกวา  “ถาเกิดดีไซนไมดี มันจะกลายเปนงานของเกา ไมสวย 

ผมก็เลยอยากไดประตูทองเหลืองสีเขม แลวก็เปดเขามาเปนอีก
รูปหนึ่งเลยคือเปนโมเดิรนเลย ใหเปลี่ยนจากเสนทองเหลืองเปน
เสนเงิน แลวทรงหลังคาก็อยากไดทรงสูงๆ เพราะวาบานมันจะ
ไดสงา ผมเอาความยาวบานคือ 14 เมตร สูง 14 เมตร อยางเรือน
รับรองปากับแมเขาอยากไดที่รับแขกตางหาก เราก็ทําไปตาม
ความตองการ เขาอยากไดแบบไมเหมือนใคร อยากไดแปลกๆ”
 ดังนั้นคอนเซปทของบานคือ รีสอรท ที่เนนสีขาวเปนหลัก 
ใชจังหวะของสีอื่นมาขับเสริมใหเดนขึ้นมา แตสายตาของเราแอบ
ไปเห็นเคาเตอรเครื่องดื่มที่มุมขวาบาน มีสีแดงคาดเหมือนสี
ลําโพง จึงถามถึงความลงตัวนี้วา อะไรมากอน มาหลัง ซ่ึงคําตอบ
ที่ไดก็นับวานาสนใจทีเดียว “ตอนแรก ชุดครัวผมไปเลือกและให
ทีมงานที่ทําครัวออกแบบมาเสร็จแลว แตตอนแรกยังไมไดสนใจ
เคร่ืองเสียงชุดน้ีเลย ตอมาคิดวาอยากไดเครื่องเสียงสักชุดหนึ่ง
แลวก็ไมใชคนในกลุมออดิโอไฟลดังนั้น ไมมีความรูเรื่องนี้เลย”
 นี่คือสิ่งที่เราสนใจ วาตามปกติเรื่องของเครื่องเสียง มักจะ 
ผานมาจากประสบการณหลายๆ ป กวาจะปลงใจกับชุดขนาด
ใหญเชนน้ี แตคุณโทกลับ เปนอีกแบบหนึ่ง นอกเหนือความ       
คาดหมาย “ผมไมมีความรูเลย ใชวิธีที่งายๆ วันหนึ่งก็พิมพเขาไป 
เคร่ืองเสียง 1 ใน 10 ของโลก แลวเขาก็ไลมาเลย มีอะไรบาง แลว
เราก็หาขอมูลในพันธทิพยบาง จากแหลงอื่นๆ บาง เพิ่มเติม”

 เปรยีบเทยีบแล�ว ผมชอบ FOCAL มากกว�า เสยีงเขาดชูดัเจน

กว�า พอได�ลําโพงชุดนี้เสร็จ ก็มาเลือกสี สีที่ได� ตอนนั้น คือสีแดง

ดํา ก็คงเป�นสาเหตุที่ต�องมาเปลี่ยนดีไซน�ตรงครัวใหม�
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 เรียกวาใชหลักของคนสมัยใหม คนจากเน็ต ตามดวยสื่ออ่ืนๆ แลวก็ 
มาพิเคราะหแหลงจําหนาย วาแหลงไหนขายเยอะที่สุด “กรุงเทพมีหลายราน 
แลวก็เจอชื่อปยะนัส เดงขึ้นมาเลย โอเค อยูที่ไหน ออ.... ตึกคอมฯ ผมเอง
ก็เปนคนบางแสน เรียนบางแสนมาตั้งนานแตไมเคยเห็นปยะนัสที่ตึก        
ดงักลาวนี ้กไ็ปหาด ูครัง้แรกหาไมเจอ แตคุนๆ วามรีานทีว่างลาํโพงอยู ขางหนา 
นี่แหละ แตไมนึกวาจะเปนรานปยะนัส เพราะมันเปนแคซอกเล็กนิดเดียว 
นี่เจอคนแรกเลย คุณหนอย ตอนนั้นก็มุงหมายเลย มาฟงลําโพงอื่น แต
แลวโชคดีมากท่ีมี FOCAL ชุดนี้วางอยูก็ลองฟงเปรียบเทียบดู” 
 สไตลของคนยุคใหม ความตองการคือ เสียงที่สนองตอบไดดีฉับไว 
ไดทุกรูปแบบ ลําโพงที่ตั้งใจมาฟงแตแรก ดูเหมือนมันออนหวานเกินไป 
เมื่อเปรียบเทียบแลว การตัดสินใจก็มาลงเอยในสิ่งท่ีตรงกับความตองการ
มากกวา นั่นคือ
 “เปรียบเทียบแลว ผมชอบ FOCAL มากกวา เสียงเขาดูชัดเจนกวา  
พอไดลําโพงชุดนี้เสร็จ ก็มาเลือกสี สีที่ได ตอนนั้นคือสีแดงดํา” ก็คงเปน
สาเหตุท่ีตองมาเปลี่ยนดีไซนตรงครัวใหม เพราะวาคุณโทไดจองลําโพงโดย
ใชเวลาหนึ่งป ใหสอดคลองกับบานที่จะตองสรางใหเสร็จทันกัน  แลวหลัง
จากนั้นก็ไดทําการปรับแตงตรงนี้ “ตอนนั้นเรายังไมไดลงในสวนของหอง
ครัว พอเห็นลําโพง ก็วางมัดจําบอกคุณหนอยวาอีก 6-7 เดือนบานเสร็จ
นะ แลวก็ชามาอีก 5-6 เดือน ก็ปหนึ่งพอดี ผมจึงทําครัวออกมาใหรับกัน”

 ความสอดคลองตองกันบนพื้นที่ซึ่งสวนใหญเปนสีขาว ดูลงตัว        
ทุกอยางแลว แตมาคิดไดอีกทีหนึ่งวา อยากไดซิสเต็มโฮมเธียเตอรดวย        
ในมุมดานซายน้ีจึงวางแผนใหเปนที่ดูหนัง เรื่องเครื่องคงไมใชปญหา เพราะ
คิดวาทางปยะนัสสามารถจัดมาใหได แตลําโพง ในเมื่อสีออกไปทางสีแดง
ดําแลว ในอีกมุมหนึ่ง ก็นาจะใหสอดคลองกัน คุณโทจึงมาคุยกับคุณหนอย 
โดยไปคนจากอินเตอรเน็ต เปนลําโพงทรงกลมๆ ของ Focal ที่มีสีแดงดวย
 “คิดวาขาดโฮมเธียเตอร ผมก็เอารูปเล็กๆ ชุด FOCAL ชุดนี้ ผมไป
เสิรชในอินเทอรเน็ตมา ก็บอกคุณหนอยขอแดงดําเหมือนกันเลยไดไหม ก็
เลยไดชุดนี้มาอีกชุดหนึ่ง เปนชุด Focal Dome 5.1 ครับ เพราะวาเวลา
ผมเองเขาบานมาแลวนี่ เหมือนเรามีปกซายปกขวา ก็อยากใหมันเปนโทน
เดียวกัน”
 จุดศูนยกลางของชุดโฮมเธียเตอรคือ ทีวี Ultra HD ของ Samsung  
สาเหตุของการตัดสินใจ ก็เปนเรื่องบริการหลังการขาย ที่มั่นใจวาจะไมมี
ปญหา สวนเครื่องเสียงไดยามาฮา ชุด Aventage RX-A3030 เปนหลัก 
เพ่ือขยายและใหสนามเสียงกวางขวาง ควบคุมทุกอยางได เพราะตอง        
ไมลืมวาพื้น ผนัง เปนแนวพื้นหินแทบทั้งสิ้น ไมมีความนุมมาเจือปนนัก 
นอกเสียจากโซฟาสีดําที่ตัดกับสีสันของหอง
 แนวคิดเรื่องสวน และฮวงจุยหนาบาน ออกแนวญี่ปุนผสมผสาน 
บางทีก็มาจากไอเดียพื้นฐาน เพราะคุณโทบอกวา เขาและภรรยาเปนคน
ชอบทานอาหารญี่ปุน แลวก็ชอบความเรียบงายแตซอนคมตามแบบฉบับ
สไตลญี่ปุน สําคัญก็คือ “ลึกๆ ผมเปนคนชอบสวนหินมาก คือตอนแรกผม
คิดเลยวาผมจะวางสิงโตเลย เพราะผมชอบสิงโต ผมไปเดินหาที่จตุจักรนะ 
หามาหมดเลย กวาจะไดมาก็ถือวาโชคดี”



 เมื่อสอบถามลึกลงไปอีกวา ไมใชคนราศีสิงหอะไรทั้งส้ิน แตการ
เลือกสิงโตเพราะความชอบสวนตัวมากกวา “คือผมวาเปนประติมากรรม 
ที่มองดูแลวมีสงาราศีแลวก็ดูสงบนิ่งครับ แลวก็ไปหามาหลายที่ ไมไดครับ 
มีแตสิงโตจีนที่แกะตามอางศิลา แลวก็สิงโตโลหะที่ไมไดขนาด โชคเขาขาง
วาชิ้นนี้ผมใหพรรคพวกกันไปหาที่ปากเกร็ด นนทบุรีครับ พอดีมีฝรั่งสั่งทํา 
2 ตัว เขาเอาไปตัวหนึ่ง แลวอีกตัวหนึ่งเขาไมมาเอา ก็เลยเสร็จผม พอได
มาแลวก็คิดวาอะไรจะเหมาะ ปูหญาใหสิงโตยืนมันก็ดูธรรมดาไป ก็เลยคิด
วาทําสวนหินดีกวา แลวเราก็ไปเลือกหินที่กาญจบุรี ใหหินออกโทนสีขาวๆ 
คืออยากไดสิงโตยืนอยูภูเขาหิน ก็ออกมาไดสมใจ อยางที่เห็น”
 โดยปกติสไตลญี่ปุน สวนหินตองมีการสื่อถึงภูเขา ตนไม ซึ่งอาจ
จะตองประกอบดวยตนไผ แตในที่สุดก็ไมนํามาใช เพราะตองการใหออก
เปนแบบประยุกตมากกวา “สําหรับที่ดินนั้น ไดซื้อไวหาปแลว สวนเนื้อที่
ปลูกบานท้ังหมด 1 ไร พอดี ครับ แลวก็เหลือดานขางปลูกผักสวนครัวนิด
หนอย อีก 200 ตารางวา” อันนี้คงเปนไปตามคติของคนพื้นที่  ที่ตองการ 
ใชการทําผักสวนครัวเปนเรื่องของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เราไมลืมกันไป
 เร่ืองที่นาสนใจคือการทําธุรกิจของ คุณสุธา อรรถธร (คุณโท) อาจ
จะเปนอีกหนึ่งในรูปแบบของอาชีพที่เราไมคุนเคยนักเทาไร น่ันคืออุปกรณ
เสริมตอพวงรถแทรกเตอร เชน ผานพรวนท่ีไวทํานา เก่ียวกับรถการเกษตร 
การปลูกมันหรือพวกกสิกรรมทั้งหมด “แตผมจะเปนพวกอุปกรณพวงดาน
หลังท้ังหมดประเภทพรวนดิน ก็ทําอันนี้เปนหลักครับ หลักๆ ลูกคา ก็สง
สยามคูโบตาแลวก็แถบอีสาน” แนนอนวาเขาไมใชคนแรก  เพราะคุณพอ 
หรือปาเปนคนบุกเบิก กอนท่ีจะสงผานมายังเจนเนอเรชั่นที่สองอยาง
คุณโท

 โดยปจจุบัน บริษัทตั้งอยูที่ส่ีแยกหนองปรือ หางจากหัวกุญแจ หรือ
บานที่อยูนี้อีก 8 กิโลเมตร สําหรับอุปกรณตางๆ นั้นจะตองออกแบบ และ
ส่ังผลิตเอง หมายถึงใหตางประเทศผลิตตามดีไซนท่ีตองการ ธุรกิจนี้จะตอง
มีการติดตอหรืออาศัยแผนงานของภาครัฐดวย “อยางปนี้เราก็มีผลกระทบ
ครับ เพราะเปนธุรกิจที่ตองพึ่งพาภาครัฐ คือเราขาย เราสงคูโบตาไป แลว
คโูบตากท็าํเรือ่งสงผอน ทีเ่หลอืคอืเรือ่งของชาวนา ซึง่เกีย่วพนักันไปเปนทอดๆ”
 กวาจะสรางบานเสร็จก็ลวงเลยเวลาที่ชางรับเหมายืนไวที่ 15 เดือน 
ทําไปทํามาก็คือสองป ที่เราเห็นในขณะนี้คือ งานกําลังตามเก็บอันอีกเล็ก
นอย ถือวาสมบูรณไป 90 กวาเปอรเซ็นต ครอบครัวอันมีคุณพอคุณแม 
ภรรยา และคุณโท เพ่ิงจะยายเขามาอยูเพียงแคสองสัปดาห ในขณะที่
เครื่องเสียงทั้งชุดเพิ่งวางเปนที่ทางก็หาวันที่ผานมานี้เอง เรียกวาทุกอยาง
ยังใหม ถึงใหมที่สุดเลยทีเดียว
 ชุดเคร่ืองเสียงชุดน้ี คุณโท และสมาชิกครอบครัวจะฟงกันแบบ แผ
ขยายอาณาบริเวณทั่วบาน ไมเจาะจงแบบออดิโอไฟล ที่ตองมีสวีทสปอต 
อะไรทํานองนั้น เดินไป หรือเดินออกหนาบานนั่งหอยขาฟง แบบหันหลัง
ใหเครื่องเสียงก็มี เพราะบรรยากาศยามอาทิตยตกดิน สวยงาม  ยิ่งสงาขึ้น
ไปอีกเมื่อดวงจันทรขึ้นบนทองฟา บรรยากาศโรแมนติกสุดๆ
 อยางไรก็ตาม เขาจะฟงเพลงมากกวาดูหนัง แต.... “นั่งขางหนา
ครับ เวลาฟงจะนั่งอยูดานหนาเปนหลัก นั่งหอยขา นั่งกับปากับแฟน ตรง
หนาประตูใหญครับ เพราะกลางคืนมันจะมองเห็นพระจันทรเห็นดาวอยู
หนาดวย น่ีจึงเปนสาเหตุที่ผมอยากไดลําโพงที่ตอบโจทยเรื่องการนั่งฟงได
หลายๆ บรรยากาศ หลายๆ มุม อยากนอกกรอบครับ”
 ทุกคนในบานชอบสไตลแบบนี้ ไมจํากัดตัวเอง ฟงไป เพลิดเพลิน
กับการดื่มและชมบรรยากาศหนาบาน กับภรรยาที่ยังหวานสดชื่นก็แตงงาน
กันมาสี่ปแลว ชอบในสิ่งเดียวกัน เคร่ืองเสียงแมจะมาหลังสุด แตก็เปนสวนเสริม 
เติมที่ขาดไดอยางลงตัว โดยไมตองซีเรียสมากนัก กับความเปนออดิโอไฟล 
ตองฟงเกงแคไหน ไมรู รูแตวาฟงแลวมีความสุข และนี่คือสไตลเรา

 บางครั้งอาจจะนั่ง หรือเดินฟ�ง พร�อมแก�วไวน�ในมือ 

น่ังอย�างน้ันเลยครบั ไม�ทาํอะไรเลย เดินไปเดินมา นัง่ตรงไหน

ก็ได� เพราะว�าเวลาเราฟ�ง เราเป�ดประตูหมดเลยแล�วน่ังฟ�ง 

นั่งตรงไหนก็ได�ยินหมด
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 บางครั้งอาจจะนั่ง หรือเดินฟง พรอมแกวไวนในมือ “นั่งอยางนั้น
เลยครับ ไมทําอะไรเลย เดินไปเดินมา นั่งตรงไหนก็ได เพราะวาเวลาเราฟง 
เราเปดประตูหมดเลยแลวนั่งฟง นั่งตรงไหนก็ไดยินหมด” แตเมื่ออยากจะ
จริงจังเปนครั้งคราวก็มานั่งบนพื้นหันหนาเขาหาชุดเครื่องเสียงและลําโพง 
ปลอยใหจินตนาการไปวาอยูหนาวงดนตรีจริงๆ น่ีคือสิ่งที่เขาไดอยางเต็มที่
 ความหางของลําโพง ประมาณ 4 เมตร 50 เซ็นต แตเสียงไดเต็มที่ 
ลําโพงสงา และเครื่องเสียงเองก็ดูลงตัวงดงามไมตองบรรยายอะไรอีกเลย 
ดังที่คุณโทยํ้าวา รูปแบบไลฟสไตลมันใชเลย “หลักๆ ท่ีผมซ้ือคูน้ีเพราะผม
ชอบดีไซนมันเปนหลัก คือดีไซนนี้มันโดนใจ” แมลําโพงจะตั้งหางกันก็จริง 
ทวาเสียงรองอยูตรงกลางเปะ เพลงนั้นคุณโทบอกวา ฟงทุกสไตลไมเกี่ยง 
ทุกคนในบานไดฟงเพลงที่ตนเองชอบทั้งหมด 
 อยางคุณพอ คุณแมก็เพลงยุค สุเทพ วงศกําแหง ถนัดศรี เปนตน 
สวนเขาและภรรยา หลากหลายทั้งเพลงเกา เพลงใหมไดหมด
 ความสุขในวันนี้กับเครื่องเสียงเติมใหบรรยากาศของบานหลังงาม
ดูมีสงาราศี และกลมกลืน เมื่อฟงเครื่องเสียงจนพอใจก็หันไปชมภาพยนตร 
สนุกๆ จากชุดโฮมเธียเตอรดานปกซายของบาน นี่คือความพอใจในเสียง  
ท่ีได ภาพท่ีชม ทุกอยางลงตัวแบบไรที่ติ แตกอนจากกันเรากระซิบถามวา 

พอใจแคน้ี หรือวาวันขางหนา อาจจะยกระดับอีก??? “ยังไมรูเลยครับ เปน
เรื่องของอนาคตยังไมไดคิด อาจจะก็ไดมั้ง” แลวเราก็หัวเราะกันอยางเบิกบาน
 ใชครับ ความสุขอาจจะเติมไดตลอดเมื่อตองการ ใครจะรูไดเลา 
แตน่ันหมายความวา ปยะนัส พรอมสนองตอบเสมอ เพื่อใหสมกับปรัชญา
ที่วา ความสุขของคุณ ก็คือความสุขของเรา จะเปนเชนนี้ตลอดไป 
 เมื่อพระอาทิตยเริ่มลับขอบฟา ความงามของบานสีขาวทั้งหลัง      
เริ่มโดดเดนตัดกับความอบอุนภายนอก ผม ทีมงานปยะนัส คุณชัยวัฒน           
จงพัฒนากิจเรือง และทีมของ 5 DECIBEL ที่ไดแวะไปเยี่ยมชมซิสเต็มของ
คุณสุธา อรรถธร (คุณโท) อันเปนชุดเครื่องเสียงสุดยอดนี้ มาอยางเสียดาย 
คาดหวังไดเลยวา สองสามีภรรยาที่นารัก บรรยากาศโรแมนติกอยางนี้       
นาจะอยูคูกับเขาทั้งสองตลอดไป
 สนใจชดุเครือ่งเสยีงไฮเอนด หรอืตองการปรกึษาเกีย่วกบัระบบเสียง  
ติดตอเรา ปยะนัสกรุพไดที่ โทร. 0-2746-4511-13, 0-2746-4302-4 
หรือไมวาจะเปนที่โชวรูมสาขาใด ไดทุกแหง ดวยความยินดียิ่ง เพราะเรา
คือมืออาชีพที่เปนเพื่อนของคนรักเครื่องเสียง 

Focal 
Utopia

ชุดโฮมเธียเตอร�
• Focal Dome 5.1 

•  OPPO BDP 105

• Yamaha RX-A 3030

•  HDMI A/Q Carbon 1m. + 2m. =  อย�างละ 1 เส�น

• JPS The Power AC + 2m. = ใช�กับทุกเครื่อง

• Magnet Iso Clean 1000(เครื่องกรองไฟ) 

• A/Q Boxer SUB 3m.(สายซับ)

ชุดฟ�งเพลงหลัก
• Focal Scala Utopia 

•  Accustic Arts Player I MK 3

•  Accustic Arts Preamp I MK 3

•  Accustic Arts Mono II 

•  Audioqest Niagara XLR 1m.

• Audioqest Niagara XLR 2m.

• Audioqest Castle rock Speaker 5m.

• สายไฟท้ังระบบเป�นของ Accustic Arts Power Cord 

 Silver เข�าหัว Wattgate 330i+350i 

• เครื่องกรองไฟ Accustic Arts Power Strip Active 8 The System
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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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