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	 แม้นว่าธุรกิจการงานแต่ละวันจะหนักหนาสักแค่ไหน										
คุณเดชพล	เงินศิลปโชค	(บิ๊ก)	ก็ยังอุ่นใจ	เมื่อค�าพร�่าสอนของคุณพ่อ
ได้ก ้องอยู ่ในโสตประสาททุกเมื่อเชื่อวัน	 ท�าให้เขาผ่านปัญหา				
สารพัดอย่าง	ได้อย่างราบรื่นเสมอมา	ด้วยประสบการณ์ของบุคคล
ผู้ที่เคารพนับถือที่สุดในชีวิต	กว่าจะมาถึงวันนี้	ก็ผ่านสมรภูมิการค้า
เกินที่คนวัยเดียวกับเขาจะเคยเผชิญมา	 แม้แต่เครื่องเสียง	 ผู ้จุด
ประกายให้เห็นคุณค่าในสิ่งนี้	ก็คือคุณพ่อเช่นเดียวกัน
	 เพียงแต่เขาอาจจะกระโดดล�้าหน้าเสียจนคนในครอบครัว
ต้องตะลึงงัน	ว่าเพิ่งจะเริ่มก็มาถึงขนาดนี้เชียวหรือ?
	 เราได้ใช้โอกาสในวันหยุดสุดสัปดาห	์เดินทางไปเยี่ยมเยือน
ห้องฟังเพลงในห้องนอน	ของชายหนุ่มท่านนี้	 ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในย่าน
ที่อยู่อาศัยยอดฮิตฝั่งตะวันตกแห่งหนึ่งของเมืองกรุง	นั่นคือแถบเส้น
ถนนพุทธมณฑลสายสอง	ที่นับว่าจะมีอัตราเจริญก้าวหน้า	ขยาย
ขอบเขตปริมณฑลกว้างขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน	บ้านพักที่อยู่บนชั้นสอง
ของโกดังเก็บสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกน�าเข้า	ดูเรียบง่าย	แต่ซ่อน
ความน่าประทับใจไว้ภายใน
	 เป็นครั้งที่สามกระมัง	ที่ผมได้เห็นชุดเครื่องเสียงถูกจัดวาง
ไว้ในส่วนหนึ่งของห้องนอน	ที่สามารถนั่งฟังจริงจัง	หรือหากจะโผ
ขึ้นเตียงนอนหลับใหลไปสู่นิทรารมย์	ก็ช่างสะดวกสบาย	 ไม่มีการ
ตกแต่งอะคูสติกอื่นใดเพิ่มเติม	แต่ใช้รูปแบบของห้องแต่เดิมมาแบ่ง
ส่วนครึ่งต่อครึ่ง	 ให้เป็นส่วนของห้องฟังเพลง	 โดยมีองค์ประกอบ
ผนังแข็งซีเมนต์ธรรมดา	และผืนไม้ประดับตกแต่งอย่างอบอุ่นมี
สไตล์ที่ผ่อนคลาย
	 เพียงก้าวเข้าไปในห้องฟังนี้	 รู ้สึกได้เลยว่า	 โซฟาตัวนั้น										
กับชุดเครื่องเสียง	และบรรยากาศของห้องโดยรอบช่างเป็นมิตร	เป็น
กันเองที่สุด
	 เริ่มฟังเพลงกันไปเรื่อยๆ	จากชุดเครื่องเสียงที่มีล�าโพงหน้า
หลัก	 Isophon	Vescova	Ceramic	Olive	สีไม้ใหม่ล่าสุดที่เรา
ยอมรับว่าสวยงามประหลาดตามาก	ในขณะที่รอบๆ	ก็จะเป็นล�าโพง
เสียงรอบทิศ	ที่มีเซ็นเตอร์และล�าโพงเสียงรอบทิศคือ	Arcona	FRC										
แอมปลิไฟร์หลักส�าหรับฟังเพลงเป็น	Octave	V70se	องค์ประกอบ
ส�าคัญของชุดได้แก่	Octave	 Super	 Blackbox	 เครื่องเล่นซีดี										
เพลเยอร์	Accustic	Arts	Player	ES	MKII	ส่วนระบบเสียงรอบทิศ
ใช้	Yamaha	RX-A3040	เป็นตัวเสริม

	 เสียงที่ได้นับว่าอบอุ่นลงตัว	และได้สายสัญญาณชั้นน�าของ
โลกอย่าง	Zensati	Angel	Speaker	Cable	ขนาดความยาว	2.5	
เมตรเป็นการเชื่อมต่อจากแอมปลิไฟร์สู ่ล�าโพงซึ่งแน่นอนว่าตัว										
จั๊มเปอร์เสียบต่อระบบไบไวร์ให้เป็นซิงเกิลที่มาแรงมากๆ	 เห็น									
จะไม่พ้น	Zensati	 Seraphim	 Jumpers	 ในขณะที่สายไฟ	สาย												
อินเตอร์คอนเน็กก็เป็นอันว่าเรียบร้อยโรงเรียน	Zensati	ทั้งหมด	
เราจงึเหน็ประกายแวววาวของสายด้านหลงัเครือ่งทีส่ง่างามเกนิห้ามใจ
	 จากการทดสอบฟังเพลงหลากหลายสไตล์	ชุดในห้องนี้ให้
เสียงหวานละมุนเปิดกว้างมาก	 เจ้าของห้องเองก็ชื่นชอบเพลง
ประเภท	ดนตรีน้อยชิ้น	ฟังแล้วสบายใจ	บางครั้งได้อัลบั้มที่มีเพลง
แจ๊ซ	เครื่องเป่าเรียบๆ	แต่เร้าใจ	เท่านี้	ความเหน็ดเหนื่อยจากการ
งานทั้งวันก็มลายหายไปสิ้น	ที่เหลือคือพลังเต็มเปี่ยม	พร้อมที่จะเดิน
หน้าต่อไปอย่างไร้กังวล
 “เครื่องเสียงเป็นเสมือนเพื่อนใจที่รักยิ่ง”	 ใครว่าเงินซื้อ
ความสุขไม่ได้	แสดงว่าใช้เงินไม่เป็นต่างหาก
	 โดยอาชีพการงานของคุณบิ๊ก	 ได้สืบทอดเป็นรุ่นที่สองต่อ
จากคุณพ่อ	ซึ่งค่อยๆ	วางมือให้โอกาสลูกชายคนโปรดได้แสดงฝีมือ	
ซึ่งคนในครอบครัวไม่มีผิดหวังเลย	 หลายปีมาแล้วที่เขาพัฒนา
แนวทางที่คุณพ่อวางไว้ให้เดินไปได้อย่างทรงพลัง	และมีการปรับตัว
เข้ากับความต้องการของตลาด	อย่างชาญฉลาดเสมอมา
	 “ผมได้น�าเข้าพลาสติกเป็นวัตถุดิบส�าหรับพวกบรรจุภัณฑ	์
แต่มันแปรรูปมาระดับหนึ่งแล้ว	ไม่ใช่เป็นเม็ดพลาสติก	แต่เป็นม้วน
แล้วครับ	 เราจะมาส่งให้กับโรงงานเขาไปขึ้นรูปเป็นกล่องเป็นถาด
อะไรก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละโรงงาน”
	 วัสดุน�าเข้าจากต่างประเทศเหล่านี้โดดเด่นที่คุณภาพ	
มาตรฐานสูง	 และมีเป็นสีต่างๆ	และเป็นแบบใสด้วย	หากคิดถึง								
กล่องขนมเบเกอรี่	 กล่องเค้ก	หรือของเล่นเด็กประมาณนั้น	ก็จะมี
หลายหลากตามความต้องการ	 รวมถึงอุตสาหกรรมหลายกลุ ่ม
ต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้	 อาทิ	 อิเล็กทรอนิกส์	 อาหาร							
เครื่องส�าอาง	บรรจุภัณฑ์อาหาร	หรือพวกกิ๊ฟเซ็ตพรีเมี่ยม	เป็นต้น
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เส้นสายให้ประสบการณ์ 

สู่การรังสรรค์

คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด

คุณเดชพล เงินศิลปโชค (บิ๊ก)



	 ผมชอบค�ำพูดคุณพ่อในเรื่องแบบนี้นะ						

พ่อบอกว่ำ	รถแพงๆ	คันละสิบล้ำนจอดอยู่	มันก็

วิ่งได้เหมือนรถรำคำถูก	จะนอนในรถไหม	จะกิน

อยู่ในรถไหม	มันก็ไม่ใช่	ถ้ำงั้นควำมพอใจแต่ละคน

ก็วำ่กันไป	ควำมสุขไม่เหมือนกันครับ

Big
เดชพล เงินศิลปโชค



	 	“คุณพ่อรู้สึกท่านจะมีล�าโพงอยู่คู่หนึ่งนานมากแล้ว	 เป็น
ตัวอินฟินิตี้	เดลตา	หรืออะไรนี่แหละครับ	ไปเดินดู	ไปฟัง	แล้วแกก็
ถูกใจ	ก็ซื้อมาเล่น	ผมเองก็เริ่มต้นมาจากความชอบดูหนัง	แต่พ่อก็
มักจะบอกว่าฟังเพลง	2	แชนแนลเท่านั้นที่จะเข้าถึงความเป็นไฮไฟ
มากที่สุด	 ผมจึงคลุกคลีมาแต่ต้น	 จนได้รับการถ่ายทอดแนวทาง
หาความสุขจากเครื่องเสียงทางอ้อมจากคุณพ่อเรื่อยมา”
	 เมื่อเราถามว่าพอเล่นมาถึงขนาดนี้คุณพ่อท่านว่าอย่างไร
บ้าง	คุณบิ๊กหัวเราะเสียงดัง	“พ่อบอกแค่ว่า	เรื่องนี้ยกให้เลยแล้วกัน	
ใจแกไม่ถึงเหมือนเรา”	แต่กระนั้น	เครื่องเสียงชุดนี้เป็นที่โปรดปราน
ของทุกคนในบ้าน	คุณพ่อเองก็จะหาโอกาสมาฟังบ้าง	แต่หลักๆ	แล้ว							
คุณบิ๊กจะตักตวงความสุขได้มากกว่าทุกคน	ยิ่งในวันหยุดไม่เคย										
ไปไหนเลย	นอกจากดูหนังฟังเพลง
	 “ครั้งแรกผมกะว่าจะเล่นแค่ชุดเล็กๆ	นะ	แต่พอได้ฟังแล้ว
มันก็หลุดมาขนาดนี้ได้ไงไม่รู้	 คือจุดเริ่มต้นล�าโพงคู่แรกที่ตัดสินใจ
เลือกเอง	ซื้อเอง	ผมจ�าไม่ได้แต่มันเป็นล�าโพงวางหิ้ง	 Bookshelf						
ตัวเล็กตัวหนึ่ง	ตอนนี้ไปอยู่ที่บ้านคุณพ่อ	คือไปเดินงานฟังแล้วชอบ	
แล้วมาที่ห้องนี้จริงๆ	กะว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรผมท�าแค่ชุดโฮมเธียเตอร์
เล็กๆ	เพราะว่าแฟนผมเค้าก็ดูหนังอะไรอย่างนี้”
	 คุณบิ๊กเล่าต่อถึงจุดเริ่มต้นมาจนถึงปลายทางปัจจุบัน
	 “ผมก็ศึกษาหาความรู้ดู	 แล้วก็ลองฟัง	มาเริ่มจากล�าโพง
แนวทางอังกฤษตัวเล็กๆ	ฟังมาเรารู้สึกมันเด่นไปทางเสียงกลางๆ		
พอดีว่าตัวซับวูฟเฟอร์ที่ใช้อยู่ที่บ้าน	มันมีปัญหา	 เลยกะเอาเข้าไป						
เอาซับไปเปลี่ยน	 จุดเริ่มมันแปลกและง่ายมาก	 แค่ทางปิยะนัส
แนะน�าว่าท�าไมไม่ลองเปลี่ยนสายไฟใหม่ล่ะ”	

	 คณุบิก๊ยอมรบัว่า	การแข่งขนัในตลาดเป็นธรรมดา	กม็อียูบ้่าง	
แต่ต้องยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจเติบโตช้าลง	ดังนั้น	ถ้าเปรียบเทียบ
กับในยามปกติก็น่าจะลดลงราว	30-40%	ในความคิดของเขา	แต่
ไม่ถึงกับเลวร้าย	 ยังเดินหน้าไปได้เรื่อยๆ	 อีกประการหนึ่งด้วย
แนวทางการวิเคราะห์การตลาด	คุณบิ๊กไม่ได้จับเพียงเซ็กเมนต์เดยีว	
แต่พยายามจะกระจาย	และลดความเสี่ยงให้ถัวเฉลี่ยกันไป
	 ในเรื่องธุรกิจ	การแข่งขันก็มักจะเป็นการน�าเสนอสินค้าที่
ฉีกแนวออกจากโรงงานผลิตในประเทศเรามากกว่า
	 	“ผมต้องน�าเข้า	100%	ก็จะมาแข่งขันกัน	ส่วนถูกหรือแพง
จะแล้วแต่จังหวะสภาพของตลาด	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ลูกค้าของเรา
เค้าอยากจะได้ออเดอร์อะไร	ช่วงไหน	เดือนละเท่าไร	บางทีเค้ารับ	
ออเดอร์เต็มอิ่มแล้ว	ช่วงนั้นเค้าก็ไม่สนใจตลาดมาก	การแข่งขันก็ไม่
สูงครับ	 “การแข่งขันกับโรงงานผลิต	มันก็จะแตกต่างกับของผม								
ผมจะเป็นเทรดเดอร์	ซื้อมาขายไป	ต้นทุนก็มีการจัดการกันคนละ
แบบครับ”
	 ในเรื่องของเครื่องเสียง	แหล่งให้ความสุขความบันเทิงใน
บ้านล่ะ	เขาเริ่มมาอย่างไร
	 เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้รับมรดกการฟังเพลงและเครื่องเสียง
มาจากคุณพ่อโดยตรง	การเดินมาถึงจุดนี้	ต้องบอกว่าคุณพ่อเป็นผู้
จุดประกายมาให้ตั้งแต่วัยเยาว์ของเขา	“เครื่องเสียงมีเล่นตั้งแต่สมัย
คุณพ่อแล้วครับ	อยู่ร้านซ่อมแอมป์ล�าโพง	ประเภทนี้แหละครับ	เรา
อยู่กับงานของคุณพ่อตรงนั้นก็เริ่มซึมซับ	ส่วนการศึกษาเรื่องการเล่น	
บางทีไปเดินงานเครื่องเสียง	ไปฟังอะไรอย่างนี้	เราก็ฟังเค้าพูดให้ฟัง
บ้างแต่ตอนนั้นก็ไม่เคยเล่นอะไรจริงๆ	จังๆ”
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	 “ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรื่องพวกนี้มันจะส่งผลอะไรกับแค่
สายไฟเส้นเดียว	ประมาณราคาสี่พันห้าพันกว่าบาทเท่านั้น	พอลอง
เสียบเข้าไปเสียงมันก็เปลี่ยนนะ	แตกต่างทั้งที่ใช้กับซับตัวเดิม	และ
ในระหว่างที่คุยอยู่ในร้านไปได้ยินเสียง	Arcona	40	เข้า	เค้าเปิดอยู่
ผมก็ตกใจ	 ท�าไม	 Bookshelf	 	 ตัวเล็กๆ	 แค่นี้มันให้เสียงกว้าง									
เสียงเบสมันใหญ่ได้มากขนาดนี้”	 และการเริ่มเล่นชุดใหญ่ก็จึง					
ตามมาอย่างไม่ช้านาน
	 การฟังล�าโพงที่ดี	มันเป็นเรื่องประหลาด	คืนนั้นคุณบิ๊กนอน
ไม่หลับ	ได้แต่แว่วส�าเนียงของล�าโพง	ARCONA	อยู่ร�่าไป	จากความ
เชื่อที่ว่าล�าโพงตัวเล็กนั้น	ทางด้านความถี่ต�่ามักจะเป็นข้อจ�ากัดของ
มันอยู่	พอมาเจอเสียงจากล�าโพง	Isophon	ต้องให้แปลกใจว่าท�าไม
เสียงดีขนาดนี้	 “เสียงมันติดหู	ครับ	ก็เลยเป็นปัญหาว่าเสียงที่บ้าน
ท�าไมไม่ได้อย่างนี้	เหมือนหูเสียไปเลย”
	 ในเรื่องของสายน�าสัญญาณ	สายล�าโพงที่กล้าเล่นแบบ						
ก้าวกระโดดมายัง	Zensati	ก็เพราะเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน
	 “เส้นแรกที่พี่เดียร์มาเปลี่ยนมันก็เป็นสายไฟ	Zensati	
Authentica	กับตัวสายสัญญาณ	RCA	มันก็ขึ้นคนละเรื่องกันเลย
ครับ	ตอนแรกผมก็ว่าเสียงมันดีแล้วนะครับ	เพราะตอนนั้นผมใช้สาย					
ชั้นหนึ่งเหมือนกัน	ฟังแล้วเสียงก็ดีก็โอเคลงตัว	แต่พอมาใส่	Zenseti	
กลับกลายเป็นว่า	สายเส้นเดิมท�าไมเสียงนักร้องมันไม่มีแรงร้องหรือ
มันร้องเฉื่อย	ซีดีนั้นให้เพลงมันช้าไป	ผมก็แปลกใจมาก	ความเป็น
ประกายของเสียงมันก็แตกต่างกันขนาดแฟนผมเขาก็ไม่ค่อยฟังเพลง
นะครับ	แต่เค้าเป็นคนบอกได้ว่าแผ่นเดิมที่ฟังอยู่ทุกวัน	มันไพเราะ
มากขึ้นทันที	เหมือนเปลี่ยนนักร้องไปเรื่อย”

	 ความเปลี่ยนแปลงของเสียง	 มีความส�าคัญมาก	 ใน
ประสบการณ์การเรียนรู้จากเสียงดนตรีที่มีคุณภาพมากขึ้น	คือหลัก
ในการตัดสินใจเล่นสายสัญญาณอย่างจริงจัง	และกล้าตัดสินใจซื้อ
จากประสบการณ์เลย	 โดยเฉพาะประสบการณ์จากตัวจั๊มเปอร์							
zensati	ท�าให้คุณบิ๊กเข้าใจถึง	 จุดเชื่อมต่อที่ดี	 น�ามาสู่สิ่งที่ดีเลิศ						
เขาเล่าให้เราฟังอย่างตื่นเต้นประทับใจ
	 “จั๊มเปอร์เป็นตัวเปลี่ยนอันสุดท้ายเลยครับ	ล่าสุด	โอ้โห	มัน
บอกไม่ถูกเลยครับ	ตอนแรกผมก็ใช้	ของดีมากๆ	อยู่นะครับ	มันก็ดี
ฟังทกุอย่างกล็งตวัอยูแ่ล้ว	ผมกไ็ม่คดิว่ามนัจะขึน้นะครบั	ทางปิยะนสั	
เอามาให้ผมลอง	บอกไม่ได้เบิร์นเลยเอาไปลองก่อนแล้วกัน	ถ้าเสียง
ไม่ดีขึ้นไม่เยอะ	ก็ไม่ต้องเอาไป”	
	 “วันหนึ่งก็ลองเสียบเข้าไปดู	 เล่นเอาตกใจ	 โอ้..คือกลับมา
ใส่จั๊มเปอร์อันเดิมท�าไมมันกลับกลายเป็นเสียงจัดขึ้นมาเลย	 เสียง
แหลมมันไม่เนียน	ไม่กลมกล่อมเสียงมันจัดไปหรือเปล่า	ยิ่งเราเปิด
ดังๆ	ยิ่งกลายเป็นว่ารายละเอียดมันชัดเกินไปมีอาการบาดห	ูมันเป็น
อย่างนั้นเลยนะครับ”	
	 “แต่พอผมใส่ตัว	Seraphim	Jumpers	นี้เข้าไป	มันลงตัว
มาก	 ให้เสียงกลมกล่อมรายละเอียดครบถ้วน	 ผมชอบให้เสียง
บาลานซ์กันพอดีกันนะครับ	ไม่หนักไปทางใดทางหนึ่ง”
	 แนวทางเพลงที่ชื่นชอบ	 ดูเหมือนจะไม่จ�ากัดอะไรเลย
ส�าหรับคุณบิ๊ก	 จากเพลงสากลมาจนถึงลูกทุ่งไทย	แต่ชอบความ
สะดวกสบายของเครื่องเล่นและแผ่นซีดี	เป็นพื้นฐาน	“จริงๆ	ผมฟัง
หลายแนว	ฟังไปเรื่อยเปื่อย	แบบว่าถ้าชอบจริงๆ	ฟังได้บ่อยต้อง							
เพลงสบายๆ	 มีคนร้อง	 เครื่องดนตรีไม่เยอะชิ้นมากแต่ฟังแล้ว									
รายละเอียดชัด	ดนตรีได้บรรยากาศดี	 ชอบฟังลักษณะนี้มากกว่า	
บางครั้งคุณพ่อก็จะซึ้อแผ่นคอนเสิร์ตมานั่งดูด้วยกันจะเป็นลักษณะ
นั้นมากกว่าครับ”

	 ตั้งแต่รู ้จักปิยะนัสมำ	ผมก็สนุกนะครับ	

เพรำะเป็นประสบกำรณ์บำงอย่ำงใหม่ๆ	ที่ผม						

ไม่ทรำบ	 เค้ำก็ให้ลองฟังไปก่อนว่ำเป็นยังไง								

มันแตกต่ำงหรือเปล่ำ	ลองเทียบดูก็ได้



	 สิ่งหนึ่งที่คุณบิ๊กประทับใจมากๆ	 คือการที่ทางปิยะนัส											
มีของมาให้ลองพิเคราะห์และได้ฟังอยู่เรื่อยๆ	ว่าอะไรจะลงตัวกับ
ความต้องการ	มันท�าให้มีการพัฒนาชุดโดยได้ทดลองฟังก่อนเสมอ	
ทุกอย่างจึงเป็นการใช้ประสบการณ์เปรียบเทียบด้วยตัวเอง	“ตั้งแต่
รู้จักปิยะนัสมา	ผมก็สนุกนะครับ	เพราะเป็นประสบการณ์บางอย่าง
ใหม่ๆ	ที่ผมไม่ทราบ	เค้าก็ให้ลองฟังไปก่อนว่าเป็นยังไง	มันแตกต่าง
หรือเปล่า	ลองเทียบดูก็ได้”
	 เป็นอีกหนึ่งค�าถามที่เราอยากรู้ว่าคุณบิ๊ก	คิดเห็นอย่างไร	ก็
คอื	มเีพือ่นๆ	เล่นเครือ่งเสยีงกนับ้างหรอืไม่	และพวกเขามาถงึจดุไหน
	 “ถ ้ากลุ ่มเพื่อนผมที่รู ้จัก	 ก็ไม ่ค ่อยมีใครมีหรอกครับ	
(หัวเราะ)	ทุกวันนี้ยังโดนเพื่อนบ่นอยู่เลย	เค้าบอก	ไอ้นี่มันบ้าไปแล้ว	
หลุดไปไหนแล้ว	อันนี้ก็พูดไม่ได้นะ	 เป็นความชอบส่วนบุคคลนะ	
เพื่อนผมคลั่งจักรยาน	หมดเงินกับจักรยานไป	3	ล้านแล้ว	ผมก็ไม่
ว่า	คือเค้าชอบไงครับ	ผมไม่ขี่จักรยาน	ผมคงไม่ไปว่า	 เอ็งเวอร์ไป
หรือป่าว	จักรยานสามล้านอะไรอย่างนี้”

	 “กล้าลงหรือตัดสินใจอะไรอย่างนี้	ความรู้สึกมันอยู่กับเรา
ทั้งนั้น	เครื่องเสียงชุดนี้	ไม่ใช่ผมได้ประโยชน์แค่คนเดียว	ครอบครัว
มีโอกาสมาร่วมเพลิดเพลินสนุกสนาน	มีความสุขร่วมด้วยกันได้	ผม
ชอบค�าพูดคุณพ่อในเรื่องแบบนี้นะ	พ่อบอกว่า	 รถแพงๆ	คันละ								
สิบล้านจอดอยู ่	 มันก็วิ่งได้เหมือนรถราคาถูก	 จะนอนในรถไหม								
จะกินอยู่ในรถไหม	มันก็ไม่ใช	่ถ้างั้น	ความพอใจแต่ละคน	ก็ว่ากันไป	
ความสุข	ไม่เหมือนกันครับ
	 “ผมถูกสอนมาว่า	ถ้าเราอยู่กับบ้านเราก็ลงกับบ้าน	เราใช้
ประโยชน์	ใช้เวลากับมัน	ถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องเสียงผมเคยไปหมดเงิน
กับเครื่องเสียงในรถยนต์มาก่อนในวัยรุ่น	อย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายมัน
ก็ไม่ใช่เลย	มาเล่นเครื่องเสียงบ้าน	มีความสุข	ในบ้านแบบนี้	ผมว่า
มันคุ้มค่าที่สุดครับ”
	 เราได้ฟังเพลงร่วมกับเจ้าของซิสเต็ม	 และเลยไปจนถึงดู
ภาพยนตร์	คอนเสิร์ตด้วยกัน	ยอมรับว่าเป็นชุดดูหนังฟังเพลงที่ดี	
และลงตัวในห้องนี้มาก	จนกระทั่งผมนึกไม่ออกว่ามันน่าจะปรับปรุง
อะไรอีก?	เราจึงอดถามไม่ได้ว่า	มาถึงซิสเต็มนี้	พอใจหรือยัง	อยาก
เดินต่อไปเรื่อยๆ	ไหม?

	 แต่พอมำใส่	Zenseti	กลับกลำยเป็นว่ำ	สำยเส้นเดิมท�ำไมเสียงนักร้องมันไม่มีแรงร้องหรือมัน								

ร้องเฉื่อย	ซีดีนั้นให้เพลงมันช้ำไป	ผมก็แปลกใจมำก	ควำมเป็นประกำยของเสียงมันก็แตกต่ำงกันขนำด

แฟนผมเขำก็ไม่ค่อยฟังเพลงนะครับ	แต่เค้ำเป็นคนบอกได้ว่ำแผ่นเดิมที่ฟังอยู่ทุกวัน	มันเพรำะมำกขึ้น

ทันที	เหมือนเปลี่ยนนักร้องไปเรื่อย

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



The	System

• Isophon Vescova Ceramic Olive

• Isophon Arcona 40

• Isophon Arcona FRC

• Octave V70se 

• Octave Super Blackbox

• Accustic Arts Player ES MKII

• Oppo BDP-105D

• Yamaha RX-A3040

• Magnet IRG-600 (Rev.G)(JPS Edition)

• Martinlogan Balance Force 210

• Martinlogan Helos-22

The System 

of The Month 

Cable

• Zensati Angel Speaker Cable 2.5m

• Zensati Seraphim Jumpers  

• Zensati Authentica AC Power Cord 2m

• Zensati Authentica Interconnect RCA 1m

• Zensati Angel AC Power Cord 1.5m

• JPS Aluminata AC Power Cord 2m

• JPS Kaptovator AC Power Cord 2m

• AudioQuest HDMI Diamond 1 m.

• AudioQuest USB diamond 0.75 m.

• AudioQuest NRG-1000 (1.8m)

• JPS Superconductor-v RCA 2m

Hi-End	Rack

• Finite Elemente Pagode Signature SG-02-1 3 Level

• Finite Elemente Cerabase Classic

	 “ถ้านับถึงจุดตรงนี้นะครับ	ผมถือว่าผมพอใจ	ค่อนข้างมาก	
เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ	อีกอย่างหนึ่ง	ผมก็ต้องดูว่ามันถึงจุดที่
เราพอเหมาะพอควรแล้วหรือยัง	 ไม่ใช่ว่ามีอะไรที่ดีกว่านี้ผมก็ตะบี้
ตะบันเติมเข้าไป	มันก็ไม่จ�าเป็นเสมอไป	หรือหากผมไปเจอซิสเต็ม
ใหญ่กว่าก็ไม่ได้แปลว่าผมอาจจะชอบมันก็ได้	 ซึ่งผมก็ยังไม่เคยฟัง
นะครับ	จึงไม่ทราบ”	
	 “แต่ผมคิดว่า	ณ	 เวลาปัจจุบันนี้	 ผมพอใจมาก	แฮปปี้นะ	
มันก็ตอบโจทย์	มันก็ตอบสนองได้หลากหลายแนวที่ผมฟัง	ดูหนังผม
ก็สนุกอะไรอย่างนี้	เพราะว่าปิยะนัสก็มาช่วยผมเซ็ตตั้งหลายครั้ง	วัน
ข้างหน้าไม่แน่	หากว่ามีอะไรที่คิดว่าจะอัพได้	ก็อาจจะเดินต่อไปอีก
ก็ได้ครับ	ของแบบนี้มันแล้วแต่จังหวะเวลา	และความพร้อม”
	 คุณบิ๊กทิ้งท้ายบอกกับเราว่า	ความสุขในการฟังเพลงนี่แสน
จะประหลาด	บางทีไปได้ยินเสียงดนตรีนอกบ้านมา	แล้วมันไม่ใช่	
ต้องคิดถึงชุดเครื่องเสียงของตนเองขึ้นมา	ทันทีทันใด	ขอกลับมาฟัง
ที่บ้านดีกว่า	ห้องฟังและห้องนอน	จึงเป็นเยี่ยงวิมานบนดินที่แสนจะ
ภูมิใจ
 
 
 เราอยากเห็นความสุข และการลงทุนอย่างคุ้มค่ากับเครื่องเสียง

ทุกชุด ของทุกท่าน ดังนั้น ลองแวะมาสนทนากับทีมงานของเราดู             

สักหน่อย อย่างน้อยก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความชื่นชอบในดนตรี 

เครื่องเสียงเฉกเช่นเดียวกัน หรือโทรนัดเรำได้ที่	โทร.	0-2746-4511-13,	

0-2746-4302-4 แล้วท่านจะพบกับตัวเองว่า มนต์เสน่ห์ของดนตรีในบ้านนั้น     

ยิ่งกว่าเสียงสวรรค์ที่ได้ยินมาจากทุกหนแห่งในโลกครับ

Piyanas Hi-End



PIYANAS HI-END
SYSTEM OF THE MONTH

ล�ำปำงมิได้หนำวมำก 

	 ก้าวลงจากบันไดเครื่องของบางกอกแอร์เวย์	สัมผัสอากาศ
ที่ดูจะอบอ้าวของล�าปางในเช้าวันนั้น	ความรู้สึกสงบก็บังเกิดขึ้นมา	
และยิ่งได้เห็นรอยยิ้มของชายหนุ ่มที่เดินทางมารับเราถึงอาคาร
สนามบิน	ผมรู้สึกว่าเค้าได้แผ่ประกายความอบอุ่นออกมาแทบจะ
ทันที	ดังนั้น	ค�าพูดติดปากจากแมสเสจหน้าจอทีวีที่เราพบบ่อยๆ	ว่า	
ล�าปางหนาวมาก	คงไม่ใช่แน่ๆ
	 ใช่แล้ว	ล�าปางฤดูนี้	 มิได้หนาวมาก	แล้วก็มิได้ร้อนเสียจน
รู้สึกผะผ่าวตลอดเวลาเหมือนกรุงเทพฯ
 เราผ่านเส้นถนนหลักๆ	ของตัวเมือง	ได้เห็นรถม้าวิ่งผ่านหน้า 
ก็รู ้สึกว่าตัวเองมาถึงเมืองล�าปางแล้วอย่างแน่นอน	ท้องที่เต็มอิ่ม						
มาแล้วจากบนเครื่องถูกกระตุ้นอีกครั้ง	เมื่อเขา	บอกเราว่าไปกินข้าว
กันก่อนเถอะ	 ที่จักพาไปนี้	 เป็นร้านข้าวมันไก่รุ ่นเก๋าโบราณนี้											
จะท�าให้ติดใจแน่นอน	และแล้ว	ไม่นานนักก็ประจักษ์ว่า	จากข้าวต้ม
มดัของสายการบิน	ถูกรสชาติของน�้าซุป	และเนื้อไก่นุ่มๆ	แย่งความ	
โดดเด่นไปหมดจริงๆ	ดังที่เขาว่า

ธรรมชำติที่สวยงำมเรียบง่ำยบนเนื้อที่สำมงำน

	 มุ ่งตรงออกนอกเมืองไปอีกราวสิบกว่ากิโลเมตร	 ได้เห็น	
บ้านเดี่ยวในเนื้อที่เกือบหนึ่งไร่ที่รายล้อมด้วยต้นไม้นานาพรรณ	
เขียวชะอุ่ม	หน้าบ้านมีการตกแต่งด้วย	วิถีธรรมชาติ	มีสายน�้าไหล
รินผ่านกระถางและเจ้ากบตัวเขียวดูน่ารักทีเดียว	 ผมตะลึงกับ										

เสาหลักตรงระเบียงที่กลมใหญ่มหึมา	ที่เราอาจจะโอบไม่รอบ	เป็น
ความเคร่งขรึมที่มีพลังในตัว	 เสมือนรูปแบบบ้านโบราณทางเหนือ	
ที่ได้รับการประยุกต์ให้เรียบง่ายและน่าอยู่อย่างยิ่ง	
	 ผมใช้สายตาเก็บภาพแทนกล้องด้วยความรู ้สึกระลึกถึง	
บ้านของเราที่ต่างจังหวัดในอดีต	ความหลังหลายๆ	อย่างหลายสิ่ง
ได้เรียงล�าดับขึ้นมาเป็นฉากๆ	ในใจ	เฉกเช่นถ้อยค�าพร่างพรูกันเอง
ของ	คุณธวัช	รัตนกิจ	ว่าเขาเคยได้รับประสบการณ์แบบเด็กบ้านนอก 
ตจว.	มายาวนานขนาดไหน	เคยฟังวิทยุธานินทร์	เครื่องรับกระเป๋าหิ้ว 
จนถึงชุดเครื่องเสียงระดับเริ่มต้นมาหลายปีในวัยเด็กเล็กจนคุ้นชิน
ถึงวัยรุ่นนั้น	มันเป็นประสบการณ์น่าประทับใจเพียงไร
	 นั่นเป็นเหตุผลรองรับที่ว่า	มีเครื่องเสียงชุดใหญ่วันนี้	ก็เพื่อ
ความสุขที่เรียกคืนทุกอย่าง	จากทั้งอดีต	ปัจจุบัน	อนาคตให้มาอยู่
ต่อหน้าในที่เดียวกัน

ชีวิตหลำกมิติ 

	 หากจะนบัเนือ่งเรือ่งราวในชวีติของคนผูห้นึง่	เปรยีบประดจุ
หนังสือเล่มใหญ่ที่เขียนกันหลายสิบปี	ย่อมมีหลายสิ่งที่เราด�าเนินไป
ตามบทเพลงแห่งชีวิต	ส�าหรับคุณธวัชนั้น	อาจจะสรุปได้สามประการ	
หลักๆ	 งาน	 ครอบครัว	 และเสียงดนตรี	 หากเรามองผู ้คนให้											
“เข้าถึง”	 อย่างลึกซึ้ง	 แม้เพียงสิ่งเล็กๆ	น้อยๆ	 ก็บ่งบอกได้ว่า											
เขาผู้นั้นเป็นเช่นไร	หัวใจทรหด	อดทน	ใจสู้	กับงานอย่างไม่ย่อท้อ	
เพื่อให้สมกับได้เกิดมาอย่างคนมีหน้าที่
	 ส่วนความพิถีพิถัน	รัก	ชอบ	หรือมีอะไรเป็นพิเศษ	เท่ากับ
การให้	“รางวัลกับชีวิต”	หลังจากเหนื่อยมาหลายสิบปีล่ะ
	 หนึ่งในนั้น	 ค�าตอบบางส่วนอาจจะอยู ่ที่	 การได้เห็นรถ
จักรยานยนต์คันมหึมา	Harley	Davidson	ด�าขลับ	บอกได้ว่า	ชีวิต
อย่างคุณธวัช	นั้น....	มีหลายมิติโดยแท้
	 	 เครื่องเสียงเป็นความอ่อนนุ่ม	อ่อนโยน	ปลอบประโลม	
ช่วยให้โลกสวยงาม	 ผ่อนคลาย	 มิมีสิ่งใดเทียบเทียม	 ในขณะที	่										
ม้าเหล็กเครื่องยนต์กลไกสองล้อนี้คือ	ความแรง	ความมันสะใจกับ
บางครั้งที่ได้ท่องไปในเวลาที่อยากจะปลอดปล่อย	 จิตวิญญาณ								
บนท้องถนนแบบอิสระเสรี

ฟังและรักเพลงสำกลก่อนเพลงไทย

	 เราสนทนากันหลายหลาก	 เพลิดเพลินในห้องเครื่องเสียง	
พร้อมทั้งฟังดนตรีที่ขับขานจาก	ProAc	Pro	8	อย่างยาวนาน	เป็น
ความทึ่งในเสียงที่ได้ยิน	ไม่แปลกเลยถ้าจะกล่าวว่านับแต่ฟังล�าโพง
คู่นี้มา	ไม่มีที่ใด	เสียงอบอุ่น	นิ่ง	นิ่มนวล	ทรงพลังเช่นนี้	ในเรื่องของ
ความสะอาดฉับไว	สนองตอบได้รวดเร็วตามสไตล์ยังคงอยู่	 และ
ความเที่ยงตรงของเสียงกลางซึ่งแม่นอย่างเหลือเชื่อ
	 แต่ห้องนี้	 เมื่อใช้แอมปลิไฟร์	Octave	MRE-220	ระบบ
โมโนบล็อก	วงจรล�้าสมัย	ที่มีหลอดสุญญากาศเป็นหลัก	สามารถ						
ขับเสียงที่ได้ออกมาทรงพลังและนิ่มนวล	เอิบอิ่ม	อุ่นจนแทบไม่อยาก
เชื่อหู	 เป ็นประสบการณ์ที่น ่าตื่นตะลึงจริงๆ	 ไม่ว ่าจะฟังจาก									
เทิร์นเทเบิล	Transrotor	Zet-3	พร้อมหัวเข็ม	MC	Figaro	หรือ
เครื่องเล่นซีดี	Accustic	Arts	Player	I	MK	III	ก็ตาม

สุดสำยปลำยทำง

 ที่สถำนี... ปิยะนัส





	 ทุกอย่างสมบูรณ์ไปทั้งหมด	 เป็นรูปแบบเฉพาะตัว	 เป็น
เอกลักษณ์ของนักฟังที่มีประสบการณ์	 แต่หากกล่าวถึงในวัยเริ่ม						
หัดฟังแล้ว	 กลับคุ้นชินกับเพลงสากลจากรายการวิทยุมาก่อนฟัง
เพลงไทยด้วยซ�า้ไป	“ในตอนนัน้คณุพ่อกไ็ปท�างานข้างนอก	แม่อยูบ้่าน	
มีวิทยุให้เราฟัง	สมัยก่อนผมไม่ฟังเพลงไทยครับ	 เพลงสากลทั้งนั้น	
ส่วนสตริงก็ไม่ค่อยมี	เราฟังฝรั่งเค้าจัดรายการเพลงสากลเป็นหลัก”
	 แต่ส�าหรับเพลง	ลูกทุ่ง	ลูกกรุง	ก็ได้ฟังและชื่นชอบไม่ใช่น้อย	
ในระยะหลังจากที่ได้ฟังเพลงสากลมาจนเต็มอิ่มแล้ว

อดตีกำลทีไ่ม่เคยมโีอกำสได้ฟังแผ่นเสยีงเพรำะ...

ทุกบำทคุ้มค่ำด้วยธำนินทร์

	 หากหลายคนสงสยัว่าท�าไมเมือ่ก่อนคณุธวชัไม่เล่นแผ่นเสยีง	
เป็นการเริ่มต้น	ก็จะตอบตรงไปตรงมาแบบเว้ากันซื่อๆ	ว่า	“เราไม่มี
ปัญญาไง	เพราะว่าไม่มีไฟฟ้า	เนื่องจากอยู่ไกลจากแหล่งความเจริญ	
การไฟฟ้ายังไม่มาเดินสายให้เลย”	 ดังนั้นก็คงต้องฟังจากวิทยุ
ทรานซิสเตอร์อย่างเดียว	 ในคราวครั้งนั้นชอบฟังเพลงมาก	แต่ยัง
เรียนอยู่มัธยม	เครื่องรับวิทยุ	FM	ที่คุณแม่ซื้อคือ	ธานินทร์	ซึ่งเป็น
รุ่นที่ใช้ถ่านได้	 จึงได้ยิน	อาจารย์ไพบูลย์	ศุภวารี	กับประโยคที่ว่า	
“ทุกบาทคุ้มค่าด้วยธานินทร์”	นั่นแล

ประสบกำรณ์เรื่องควำมแตกตำ่งของเสียง 

เริ่มต้นจำก วิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม. เอ.เอ็ม.

	 การเล่นเครื่องเสียงแบบ	“อนุบาลเริ่มต้น”	ก็เป็นคนช่าง
สังเกตแล้ว	จากนั้นก็สั่งสมประสบการณ์เรื่อยมา	ว่าฟังจากวิทยุที่ส่ง
แบบ	FM	นั้นได้รับความถี่เสียงละเอียดดีกว่าฟัง	AM	ที่เด่นเฉพาะ
เสียงพูด	เสียงความถี่กลางเท่านั้น	“เราเลยรู้เลยว่า FM เสียงดีกว่า
เยอะ ปลายเสียงดี”	นั่นคือค�าตอบสั้นๆ	ที่ชัดเจนยิ่ง	 เรียนรู้ค�าว่า
เสียงดี	 ก็เริ่มจากตรงนั้น	ท�าให้การเชื่อมั่นว่าอุปกรณ์ทุกอย่างใน
ระบบเสียงนั้นท�าให้เสียงเปลี่ยนแปลงและดีได้	 ถ้าหากตัดสินใจใช้
ของดีสุดยอด
	 แต่การเรียนท�าให้ห่างหายไปจากเครื่องเสียงระยะหนึ่ง		
หลังจากเรียนวิศวกรโยธา	 จบปริญญาตรี	 ปี	 2527-	 2528	 ที่
กรุงเทพฯ	ช่วงนั้นมีชุดคอมโป	Sony	FH	Series	ออกวางตลาด								
ใจก็อยากได้	 เป็นเครื่องเสียงแสนสวยแบบแยกชิ้น	 ขนาดสตางค	์						
ไม่ค่อยมีก็ไปขวนขวายมาจนได้	และคุณธวัชก็หลงใหลในเครื่องเสียง
ชุดเล็กชุดน้อยตลอดมาที่เข้าท�างานเป็นหลักเป็นฐาน

จำกบ้ำนหม้อแหล่งร้ำนช�ำเครื่องเสียง DIY. 

เครื่องหลอด ชุดโฮมเธียเตอร์ สู ่ควำมเป็น

ออดิโอไฟล์

	 ในตอนที่เรียนอยู่กรุงเทพฯ	 เวลาว่างคือการเดินชมแหล่ง
เครื่องเสียงหลากหลายในตลาดบ้านหม้อ	“ดูเค้าท�าล�าโพงบ้าง	ดูเค้า
ขายของเก่าบ้าง	แต่ก็ไม่คิดจะ	DIY.	เองเพราะขาดซึ่งเวลา	ต้องเรียน
หนักพอสมควร	แต่เมื่อเห็นแอมป์เสียงดีๆ	แอมป์หลอดในยุคก่อนที่
เขาน�ามาขยายเสียงในงาน	PA	ก็ดูแล้วเก็บเอาไว้ในใจ	ได้เห็นแอมป์
หลอด	สร้างความสงสัยตั้งแต่เป็นเด็กแล้ว	“บ้านนอก	หรือตามวัด
จะใช้เครื่องปั่นไฟนะ	หลวงพ่อใช้ไมค์กลมๆ	 ใหญ่ๆ	 เห็นมันมีไฟ										
สีแดงๆ	ไอ้นี่เป็นอะไรของมันหนอ”
	 นั่นก็เป็นอีกประสบการณ์ที่คนยุคนั้นต้องประสบพบเจอกัน
ไม่มากก็น้อย	แต่หลังจากคุณธวัชได้เป็นเจ้าของเครื่องเสียงส�าเร็จรูป
แบบแยกชิ้น	แล้วก็จะขยับขยายไปเรื่อยๆ	สู่ยุคโฮมเธียเตอร์ตั้งแต่
เทป	VHS	 เป็นต้นมา	 ไม่น่าเชื่อว่าจะมาถึงบลู-เรย์ดิสก์ดังที่เห็นใน
ปัจจุบัน	 เมื่อถึงเวลาที่คิดว่าจะต้องจริงจังกับเรื่องเครื่องเสียง	 ก็
ศึกษาจากการฟังเท่าทีท�าได้ในต่างจังหวัด	รวมถึงการอ่านหนังสือ	
เข้าอินเทอร์เน็ตเป็นการใหญ่
 และนั่นเองที่คุณธวัชได้เข้าถึงวิถีความเป็น ออดิโอไฟล์

คุณธวัช รัตนกิจ เจ้ำของซิสเต็ม
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	 เราจึงได้เห็นเครื่องเสียงอินทิเกรเต็ดแอมป์	 รีซีฟเวอร์							
ชื่อดัง	หลายเครื่อง	วางอยู่ในหลายๆ	มุมของบ้าน	 เพราะเป็นอดีต
และยังคงสามารถน�ามาใช้ในปัจจุบันด้วย

สุดที่หมำยปลำยทำง....ที่ปิยะนัส

	 ดังกล่าวมาแล้ว	ชีวิตของคนทุกคนย่อมต้องเดินทาง	เลือก
ทางที่ตนต้องการเดิน
	 และการได้รู้จักและใช้บริการปิยะนัส	ถือว่าเป็นการท�าให้
คุณธวัชได้เข้าสู่จุดหมายปลายทางของการเป็นออดิโอไฟล์จริงจัง	
ท�าให้รู้ว่าเครื่องที่ดีจริงต้องเบิร์น	แต่การเบิร์นต้องบอกได้ว่ามีแวว
ที่ดี	 เครื่องเสียงระดับมิดเอนด์ทั่วไปนั้น	ก็มีศักยภาพอย่างแน่นอน
ในระดับหนึ่งแต่บางครั้งตัวเองเข้าใจเลยว่า	“หู”	ได้เดินทางมาไกล
กว่าที่คิดแล้ว	 เพราะแม้แต่เบิร์นไปแล้วก็ยังไม่ลงรอยกับความ
ต้องการ	นั่นแสดงว่าหูพัฒนาไปไกล	เร็วกว่าที่คิด	

	 จากรุ่นเล็ก	เปลี่ยนไปยังรุ่นใหญ่	ถึงที่สุดคือชุดที่ได้เห็นเจ้า	
ProAc	Carbon	Pro	8	Ebony	ก็ด้วยการสั่งสมประสบการณ์และ
เป็นลูกค้าปิยะนัสนั่นเอง	คุณธวัชกล่าวว่า	 เขาซื้อโดยไม่ได้ฟังเสียง
แทบทั้งนั้น	ประเมินจากประสบการณ์	 สอบถาม	แชร์ความรู้กับ								
ผู้จ�าหน่ายอย่างคุณปิยะนัส	จึงตัดสินใจสั่ง	“ของสูง”	มาเล่นโดย						
ไม่หวั่นเกรงว่าจะผิดหวัง	เพราะทุกครั้งหากยังได้ตรงใจ	ปิยะนัสจะ
ปรับจูนทั้งอุปกรณ์	องค์ประกอบให้ได้จนถึงที่สุดของความต้องการ
	 ไม่มีที่ใดที่จะสบายใจได้เท่านี้	 การใช้เงินซื้อความสุขจาก
เครื่องเสียง	จ�าเป็นยิ่งนักที่ต้องมีร้านคู่ใจซึ่งมีทีมงานที่เพียบพร้อม		
แน่นอน	เราได้เห็นแอมปลิไฟร์	แหล่งโปรแกรม	และอุปกรณ์จ�าพวก
ของเสริมที่พัฒนามาเรื่อยๆ	มิได้หยุดยั้งจนถึงสายสัญญาณที่ลงไป
ผจญภัยกับมันตั้งแต่	Audioquest	ใช้ที่ทางปิยะนัสแนะน�า	ผสมกัน
ระหว่าง	Audioquest	กับ	 JPS	จนมาสุดท้ายที่	Zensati	ทั้งเซ็ต	
พร้อมทีจ่ะบอกว่า	ไม่มคีณุภาพใดๆ	ทีจ่ะงดงามและเยีย่มไปกว่านีอ้กีแล้ว

System of the Month
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ไล่เรียงล�ำดับเส้นทำงจำกต้นไปสุดปลำยทำง

	 ล�าโพงได้ตัดสินใจเล่นจาก	ProAc	D40R	ในขณะที่ฟากฝั่ง
เครื่องเสียงคือ	Bryston	4B	แล้วปรีแอมปลิไฟร์	BP-26	ซีดี	Moon	
ซึ่งท้ายสุดก็มาที่	 Accustic	Arts	 ในขณะนั้นเบาะๆ	ก็ต้องเปลี่ยน
สายไฟเป็น	 JPS	Aluminata	ทั้งชุดเลย	การพัฒนาในช่วงก่อร่าง
สร้างตัวเป็นออดิโอไฟล์นับว่าสนุก	 เมื่อมาเล่นอินทิเกรเต็ดแอมป์
หลอด	Octave	โลกแห่งเสียงดนตรี	ก็ดูจะเปลี่ยนไปอีก	ดีขึ้นเรื่อยๆ	
	 สุดท้ายการยกระดับก็มาถึงจนได้คือ	 การขยับไปสู ่	 ปรี							
เพาเวอร์แอมป์	HP500	และ	MRE	220	ขยับซีดี	 เป็น	Accustic	
Arts	ในขณะที่ตอนนั้นยังเป็นล�าโพง	ProAc	D40R	คู่เดิม	กลับมา
เล่นอนาล็อกแผ่นเสียง	คู่ขนานไปกับแผ่นซีดี	 โดยตอบรับกับทุก								
รูปแบบอย่างเต็มอิ่ม	 เพราะแต่ละรูปแบบย่อมมีดีในตัวของมันเอง	
ล�าโพงที่มาแทนของเดิมไต่ไล่ระดับจาก	D48R	ก่อน	ประมาณ	5-6	
เดือน	แล้วก็อัพมาเป็น	Pro	8	อย่างมั่นอกมั่นใจในที่สุด
	 ทุกวันนี้จะฟังดนตรีหลากหลายไม่จ�ากัด	ทั้งลูกทุ่ง	ลูกกรุง	
สตริง	สากล		หลังจากได้ผจญภัยมาสุดเส้นทางที่ปิยะนัส	สบายใจ	
มั่นใจ	และบอกตัวเองได้ว่า	มาถูกทางดังที่ต้องการแล้ว	แม้คุณธวัช
จะออกตัวว่า	“อะคูสติกห้องผมไม่ค่อยดีนะ	 เพราะไม่ได้แต่งห้อง
แบบคนอื่นเขา”	ทว่าที่เราได้ประสบตรงหน้า	ผมว่ามันก็พอดิบพอดี
แล้วจริงๆ

	 ผมฟังเครื่องเสียงเวลาประมาณหนึ่ง	หรือ	

หลังทานข้าวเสร็จ	แม้ผมมีเวลาไม่มากนัก	บางที	

2	ชั่วโมง”	แต่ก็เสมือนกับว่าโลกทั้งใบอยู่ตรงหน้า	

ความสุขอิ่มเอิบครบถ้วน



	 หลังจากเปลี่ยนล�าโพงมายังรุ่นปัจจุบันคือ	ProAc	Carbon	Pro	8	
Ebony	และขยับสายสัญญาณ	สายไฟมาทีละเส้นอย่างใจเย็นกับ	Zensati	จุด
หมายปลายทางก็มาถึงในที่สุด	ความสมบูรณ์แทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีอะไรที่จะ
กล่าวบรรยายได้อีกแล้ว	คุณธวัชทิ้งท้ายว่า	การฟังของเขาเต็มไปด้วยความสุข	
	 “ผมฟังเครื่องเสียงเวลาประมาณหนึ่ง	หรือ	หลังทานข้าวเสร็จ	แม้ผมมี
เวลาไม่มากนกั	บางที	2	ชัว่โมง”	แต่กเ็สมอืนกบัว่าโลกทัง้ใบอยูต่รงหน้า	ความสขุ 
อิ่มเอิบครบถ้วน
	 	 เพราะความสุขนั้นย่อมค�านวณกันไม่ได้หรอกว่าฟังกี่นาทีกี่ชั่วโมง							
ถึงพอเพียง	 ส�าหรับเขาคนนี้	 ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวนาน	ก็เป็นความสุดยอด
ประการหนึ่งของชีวิต	 โดยเฉพาะการตัดสินใจเลือกลงสถานีปลายทางสุดท้าย	
ลงที่ป้าย...ปิยะนัส	

Speaker Cable  :  Zensati Angel with Jumper

Analog Interconnect :  Zensati Seraphim XLR 2M, Zensati Angel   

  RCA 1m , Zensati Angel RCA 1.5 M

AC Powercord  :  Zensati Seraphim AC 1.5M 

  for Magnet IRG-600 Rev.F

AC Powercord  :  Zensati Authentica AC 1.5M, 

  Zensati Angel AC 1.5M

จัดชุดซิสเต็ม	หรือสอบถาม	สนทนากับทีมงานปิยะนัส	

โทร.	0-2746-4511-13,	0-2746-4302-4

Power Amp  :  Octave MRE-220 Monoblock

Pre Amp  :  Octave HP-500SE With Phono Option

Speaker  :  ProAc Carbon Pro 8 Ebony

CD Player  :  Accustic Arts Player I MKIII

Turntable  :  Transrotor Zet-3 with MC Figaro

Stabilizer  :  Magnet IRG-600 Rev.F

Hifi Rack  :  Finite Elemente Pagode Signature 

System of the Month
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พ่อมดคอมพิวเตอร์ยุคใหม่
ผู้แสนอ่อนโยน

คุณลือชา คัชมาตย์
	 โลกส่วนตัวของผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ธรรมดานัก	ในห้องท�างาน
ที่ดูเหมือน	รก	เรื้อ	รุงรัง	เต็มไปด้วยแผ่นกระดาษ	เบื้องหน้าคือภูเขา
คอมพิวเตอร์	 ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการหลักและฮาร์ดดิสก์
หลายสิบลูก	ที่นับรวมกันแล้วมากกว่า150	 เทราไบต์	 ของกระจุก
กระจิกที่ชอบสะสมและน�ามาเรียนรู ้ถอดรหัสโครงสร้างของมัน
จ�าพวกไฟฉายเล็กๆ	หลายขนาด	วางไว้บนล�าโพงเสียงรอบทิศ
	 ภาพแรกที่เรามองเห็นจึงพิสดารกว่าทุกห้องฟังเพลงที่เรา
ไปเยี่ยมเยือน	เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ห้ามเลียนแบบอย่างแท้จริง
	 ในขณะที่เก้าอี้ส�าหรับนั่งท�างานจะอยู่ด้านหลังที่ล้อมรอบ
ด้วยระบบคอมพ์ราวกับว่าเป็นแท่นของดีเจ	ที่ก�าลังจะสแครชแผ่น	
ผมนึกภาพที่เห็นก็คล้ายกับในสตูดิโอบันทึกเสียง	 ที่คอนโทรล									
แยกออกมาจากพื้นที่บันทึกเสียง	แต่เพราะด้านหน้านั้นคือล�าโพง	
ProAc	Pro8	รุ่นสุดยอดรุ่นหนึ่งของนักฟังเพลงระดับออดิโอไฟล	์
วางตั้งอยู ่	 เราถึงเข้าใจว่า	 ทั้งหมดนี้เป็นห้องดูหนัง	 ฟังเพลงที่							
หลอมรวมกับห้องท�างาน	
	 เป็นคนเมืองชาละวัน	 (พิจิตร)	 ที่ได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู ่ใน							
เมืองหลวงหลายสิบปี	ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยจนกระทั่งตั้งรกราก
อย่างมั่นคง	 ในพื้นที่ถนนพระยาสุเรนทร์แห่งนี้	 บุคลิกดูเรียบง่าย					
ใส่แว่นสายตาโปร่งใส	ยิ้มแย้มอารมณ์ดีเสมอต้นเสมอปลายในยาม
สนทนา	คุณลือชา	คัชมาตย์	 ผู้ใ้ห้คุณค่าของเวลาทุกๆ	วินาทีเป็น	
งานและการฟังเพลงไปพร้อมๆ	กัน
	 แม้ว่าปัจจุบันจะมีต�าแหน่งถึงผู้บริหารด้านงานเซอร์วิสของ
บริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นน�า	แต่งานของเขาก็ไม่จ�าเป็นต้องเข้าออฟฟิศ
เหมือนพนักงานหรือผู้บริหารอื่น	ทว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางด้าน
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย	สามารถใช้เป็นสมอง	แขน	ขา	ท�างาน	ประชุม
กบัเพือ่นร่วมงาน	ได้ทัง้ประเทศไทย	และต่างประเทศอย่างสะดวกสบาย 
ใช้เทคโนโลยีล�้าสมัยอย่างช�่าชอง	ได้ราวกับว่าวันนี้เราพบเจอมนุษย์
ยุคอนาคตในภาพยนตร์

	 ในฐานะผู ้บริหารที่มีพนักงานในทีมที่ต ้องรับผิดชอบ
มากมาย	ซึ่งจะต้องไปให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัท
ยักษ์ใหญ่ชั้นน�าทั่วประเทศ	 เครื่องมือของเขาจะต้องสามารถ
ถ่ายทอดวิธีการท�างาน	ให้กับทุกคนได้อย่างแม่นย�าถูกต้อง	ติดตาม
หรือฟอลโล่อัพ	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	ได้เห็นการท�างานของพนักงาน	
เท่าที่ต้องการอยากทราบ	
	 ในการเข้าร่วมการประชุมแบบคอนเฟอเรนซ์	หรือการแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงที	ท�าได้ราวกับว่าตัวเองมีตัวตนที่สามารถแยก
ร่างกายไปอยู่ได้ในทุกสถานที่	 สั่งการ	มอบนโยบายต่างๆ	ติดตาม
การท�างานได้ตลอดเวลา	ฟังดูแบบนี้แล้วก็คล้ายๆ	ก�าลังพาตัวเอง
ก้าวไปในหนังเจาะอนาคตของฮอลลีวูด	ผมจึงบอกตัวเองว่า	เจอพ่อ
มดคอมพิวเตอร์ตัวจริงเข้าให้แล้ว
	 ในห้องเครื่องเสียงที่ดูเต็มไปด้วย	สิ่งของจ�านวนมากมาย	
ในความไม่เป็นระเบียบนั้นกลับมีระเบียบ	รูปแบบเป็นตัวของเขาเอง	
คนเดียวเท่านั้นที่จะรู้ว่าชิ้นงาน	สิ่งของสะสม	 เครื่องไม้เครื่องมือ
จิปาถะอยู่ตรงไหน	อย่างไร	 ไม่เคยสับสนแม้แต่นิด	นั่นแหละคือ						
คุณลือชา	 ห้องท�างานและห้องดูหนังฟังเพลงควบกันในห้องนี้	
เปรียบประดุจสวรรค์	หรือโลกส่วนตัวของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้น
	 ย้อนอดีตกลับไป	 วิศวกรคอมพิวเตอร์หนุ ่ม	 คุณลือชา										
เป็นคนแรกๆ	ที่บุกเบิกงานด้านบริการ	 รู ้จักน�าเอาเครื่องคอมพ	์							
มือสองจากต่างประเทศมาซ่อมแซมและเอาออกขาย	ได้ค่าเล่าเรียน
มหาวิทยาลัย	แถมมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นก�ามาตั้งแต่อยู่ปีหนึ่ง	ปีสอง	
หลังจากนั้นเข ้าสู ่โหมดการท�างานยุคไฮเทค	 มาตั้งแต่คนไทย													
ไม่เคยชินกับค�าว่าคอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ต	เน็ตเวิร์ก	?
	 ที่สุดแล้ว	การท�างานแบบพรั่งพร้อมในสมองและสายเลือด	
ก็อัดฉีดตัวเองเต็มที่	เขาสามารถท�ารายได้จากการมองตลาดคอมพ์
แบบ	“อ่านขาด”	 มาแต่ยุคที่เราเพิ่งจะเริ่มรู ้จักคอมพิวเตอร	์
อินเทอร์เน็ต	คุณลือชา	ท�างานซ่อมคอมพ์	 ให้บริการกับบริษัทที่มี			
ชื่อเสียง	ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้งานคอมพิวเตอร์	 จนเป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวางในประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของเขา
	 ความเชี่ยวชาญ	ประสบการณ์เพียบ	คือความได้เปรียบ						
ทุกประตูในเรื่องของ	“งาน”

Mobility & Workplace Service Manager 

Thailand-Vietnam HP Enterprise Services



	 สมัยผมเรียน	 เป็นช่วงบุกเบิกคอมพิวเตอร์	 มีแต่

เครื่องใหญ่ๆ	ราคาแพงมาก	ในตอนนั้นตลาดไต้หวันบูม	ก็

เลยสั่งเครื่องมือสองมาขาย	ท�าก�าไรได้ดี		อีกทางหนึ่งรับ

งานซ่อมให้กับการบินไทย	ธนาคารกรุงเทพ	ตอนนั้นคน

ซ่อมคอมพ์เก่งๆ	ไม่ค่อยมี	ผมไปซ่อมถึงที่ก็มีครับ
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	 เมื่อเรียนจบงานของบริษัทชั้นน�าก็รออยู่ก่อนแล้ว		เขาเคย
ท�างานอยู ่กับบริษัทใหญ่หลายบริษัทโดยขึ้นไปอยู ่หัวแถวของ									
ผู้บริหารอย่างก้าวกระโดด	ทั้งเงินเดือนและต�าแหน่งหน้าที่การงาน	
ในขณะที่คอมพิวเตอร์เพิ่งจะก่อก�าเนิดใหม่ๆ	หรือตั้งไข่	 ก่อนก้าว
ข้ามสู่ยุครุ่งเรืองในขณะที่ประเทศไทยขาดแคลนวิศวกรคอมพิวเตอร์
ขนาดหนัก	เพราะมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เราไม่คุ้นเคย
	 แน่นอนว่าการเริ่มต ้นกับคอมพิวเตอร์ย ่อมได้เปรียบ	
เนื่องจาก	 เป็นบุคลากรที่หาได้ยากในกลุ่มของวิศวกรด้านนี้	 ในอีก
ทางหนึ่งคุณลือชา	คัชมาตย์	 เป็นผู้มีมานะขวนขวายมาก	ตราบถึง
ปัจจุบันก็ไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู ้	 แม้จะเข้ามาสู ่แวดวงของนัก										
ดูหนังฟังเพลง	สิ่งใดก็ตามแต่ที่เขาต้องการคิดหาเหตุผลแล้วละก็		
จะต้องหาทางศึกษาจากประสบการณ์	และการศึกษาเพิ่มเติมเสมอๆ
	 อาทิยามว่าง	ค้นคว้าว่าวิธีการแปลงภาพรายละเอียดสูง	
จากแผ่นลงสู่ไฟล์	 ท�าอย่างไร	การใช้ตัวบรรยายใต้ภาพของดีวีดี								
มายงับล-ูเรย์	เขาท�ากนัแบบไหน	ดวีดีมีรีะบบการท�างานเช่นไร	บล-ูเรย์ 

ล่ะมันมีความจุต่างกัน	ท�างานแบบไหน	เรียกว่าศึกษากันลงลึกไปถึง						
ก้นบึ้ง	 เพื่อจะได้ให้ค�าตอบกับเพื่อนๆ	หรือลูกค้าได้	การศึกษาต่อ	
ด้านวิทยาการการจัดการ	ก็เพื่อจะน�ามาประยุกต์ใช้กับงานบริการ
ลูกค้าอย่างเหมาะสม
	 แม้จะมีอาชีพที่มั่นคง	 และแปลกไม่เหมือนใคร	 แต่ก็ยัง							
ไม่หยุดการเรียนรู้		เสมือนดังค�าปราชญ์ที่ว่า	“การศกึษาตลอดชวีติ”
	 การท�างานแต่ละวัน	ไม่ใช่เป็นของง่ายดังที่ใครเข้าใจ	เพราะ
จะต้องทุ่มเทเวลาให้กับการบริการ	คอยดูแลทีมบริการลูกค้า	และ
การแก้ไขปัญหาสารพัดสารพัน	ที่ในโลกของคอมพิวเตอร์สามารถ
เกิดปัญหาขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาท	ีเพราะระบบคอมพ์อยู่ที่ไหน	ทีน่ัน่จะ
เปลี่ยนแปลงไปตลอด	 ไม่มีการหยุดนิ่ง	มันจะมีพัฒนาการเรื่อยไป		
ดังนั้นจึงต้องเรียนรู ้จากประสบการณ์ที่เก็บสั่งสม	 ในหลายสิบป	ี								
ที่ผ่านมา	จัดได้ว่าคุณลือชา	คืออันดับต้นๆ	ของเมืองไทยในฐานะ						
ผู้บริการด้านบริการคอมพิวเตอร์

	 แต่ถ้าเป็นไฟล์	WAV	ไม่มีการบีบอัด	ทุกอย่างขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น	Playback	ไม่เกี่ยวกับ

แซมปลิ้งแล้ว	ผมว่าอุปกรณ์พวกนี้มีผลมาก	แล้วก็ตัว	Clock	นี้	มีผลเยอะนะเรื่อง	Clock	นี้เห็นๆ	เลย	



	 คุณลือชา	อาจจะดูแปลกในสายตาคนอื่น	เพราะเขาจะเก็บ
เอาทุกสิ่งอย่างไว้	 โดยไม่ทิ้งขว้าง	 เพื่อเตือนตนเองตลอดเวลาว่า							
จุดเริ่มมาอย่างไร	เครื่องคอมพ์ยุคแรก	เครื่องเสียงเก่าที่เคยเล่น	แผ่น
ดีวีดี	 ซีดี	 สะสมไม่เคยถูกทิ้ง	ต่อให้เสียหายจนซ่อมไม่ได้ก็จะยังถูก
เก็บเอาไว้	 ยิ่งคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุคที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัย										
มาจนถึงปัจจุบันก็จะยังรักษาเอาไว้อย่างดี	สิ่งเหล่านี้มีมากพอที่จะ
ตั้งพิพิธภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้
	 โลกใบนี้ต้องมีประวัติศาสตร์เอาไว้เรียนรู้	 เพื่อจะได้ก้าว					
ต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
	 ในภาคของการใช้ชีวิต	 เป็นคนที่ตั้งใจใช้ทุกอย่างแบบ								
คุ้มค่าโดยเฉพาะเรื่อง	“เวลา”	บริหารเวลาอย่างชาญฉลาด	และ
การที่ห้องท�างานอยู่ที่บ้าน	 ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปไหนมาไหน	
ให้ปวดหัวกับสภาพการจราจร	 ยิ่งท�าให้ได้เปรียบในเนื้องานที่
สร้างสรรค์ในแต่ละวัน	ว่างจากงานบริษัทก็ซื้อขายอสังหาริมทรัพย	์
มีแม้แต่บริษัทก่อสร้างของตัวเอง	 สามารถรับเหมางานได้ทั่วไป								
ให้ลูกน้องมีงานท�า	ใช้สมองของตนบริหารอย่างเต็มอัตราศึก	
	 ชีวิตไม่เคยว่างเว้นจากงาน	และแน่นอน	ก็ไม่ว่างจากการ
ฟังเครื่องเสียงไปพร้อมกันด้วย
	 ส�าหรับเครื่องเสียง	 คุณลือชาเล่นอย่างมีเหตุผลรองรับ								
ทุกขั้นตอน	จริงอยู่	 พ่อมดคอมพิวเตอร์ต่อให้เก่งสักแค่ไหน	ก็ยัง						
ชืน่ชอบดนตรไีม่ต่างไปจากออดโิอไฟล์	อารมณ์ในการรบัฟัง	ความรูส้กึ	
ไพเราะซาบซึ้งกินใจ	 ในเพลงหลากหลายประเภทช่วยผ่อนคลาย
ตลอดระยะเวลาที่เขานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์	ท�างานไป	ฟังไป	
และบางครั้งก็นอนหลับไปในห้องท�างานและห้องเครื่องเสียงด้วย
	 “เมื่อก่อนผมชอบไปฟังเพลงที่คลับของโรงแรมเอเชีย	
ราชเทวี	ยุคนั้นนักร้องดังๆ	ทั้งของไทยเรา	นักดนตรีชาวฟิลิปปินส์
มาแสดงทุกคืน	ดนตรีเจ็ดแปดชิ้น	 เพราะมาก	 เราได้เรียนรู้มาจาก
ความจริงตรงหน้า	ว่าความเพราะมันเป็นอย่างนี้”	
	 	จากคนหนุ่มที่ชอบเที่ยว	ชมนก	ชมไม้	ชมสาว	ตามประสา	
ได้หันมาศรัทธาและชื่มชมในดนตรีสดที่ได้รับฟังมากกว่า	 จึงเป็น
ที่มาของชุดเครื่องเสียงเล็กๆ	น้อยๆ	มาตลอดเส้นทางของชีวิต	อาทิ
ล�าโพง	ELAC	ที่เล่นมายาวนานนับสิบปี	ท�าการปรับเปลี่ยนมายัง	
ชุดนั้น	ชุดนี้	สามเดือนหกเดือน	ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา	จนตัดสินใจ
ได้ว่าเล่นให้มันสุดๆ	ครั้งเดียวไปเลยเราจึงได้เห็น	Carbon	Pro8	ใน
ห้องฟังเพลง
	 คุณลือชา	บอกว่าชอบในความโปร่งใสอ่อนหวานของมัน
เป็นอย่างยิ่ง	จริงอยู่	อาจจะมีล�าโพงที่ดีกว่านี้ใหญ่กว่านี้	แต่ก็พอใจ
กับความลงตัวพอดีกับห้องขนาดสามสิบกว่าตารางเมตรนี้แล้ว	 ใน
ส่วนของผนังห้องไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมาย	จัดบุผนังบางส่วนเท่า
ที่จ�าเป็นด้วยตนเอง	 เรียกว่าจะท�าอะไรสักอย่าง	ตัวเองต้องมีส่วน
ร่วมเสมอ	เพื่อให้เข้าใจทุกขั้นตอนของคุณภาพเสียง
												การมาเยือนห้องฟังของคุณลือชา		นับว่าโชคดี	มีโอกาส
ได้ฟัง	มิวสิคเซิร์ฟเวอร์ตัวดังที่มาแรงมากของวงการไฮเอนด์คือ	The	
Beast	จากสวิตเซอร์แลนด์	เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าถึงทั้งศาสตร์และ
ศิลปะ	State	of	The	Art	อย่างแท้จริง	ได้ทึ่งกับชุดซิสเต็มยังไม่พอ	
การใช้มิวสิคเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เข้าไปร่วมแจมด้วย	มันท�าให้เราเข้าถึง
ซึ่งเสียงดนตรีในแบบที่	พูดได้ว่าเท่าต้นฉบับ	หรือบางที	“อาจจะ”	
ดีกว่าต้นฉบับ	เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นประทับใจ

            	ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเอาชนะใจของ	“พ่อมดเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์”	ได้มีองค์ประกอบส�าคัญ	คือ	ProAc	Carbon	Pro8	
ล�าโพงตั้งพื้นที่กล่าวกันว่าให้เสียงดนตรีได้สวยงามที่สุดรุ่นหนึ่งของ
วงการไฮเอนด์	โดยมีล�าโพงเซ็นเตอร์	ส�าหรับเพิ่มอรรถรสในการชม
ภาพยนตร์เป็นครั้งคราว	คือ	ProAc	D	Center	Ribbon	ในขณะที่
ล�าโพงส�าหรับเสียงรอบทิศด้านหลังได้หยิบยกเอา	ELAC	มาผสม
ผสานกัน
							คอมแพ็กดิสก์เพลเยอร์	ปรีแอมป์	เพาเวอร์แอมป์จากเยอรมนี	
Accustic	Arts	เป็นหลักชัยในการถ่ายทอดเสียงดนตรีสู่ล�าโพง	ทั้ง	
Drive	II,	Tube	Dac	II	MK2,	Tube	Preamp	II,	AMP	II	ที่น่าสนใจ
คือการเลือกใช้สายไฟเอซี	สายล�าโพง	สายดิจิตอล	สายน�าสัญญาณ
เป็น	Zensati	ทั้งหมด	หมายความว่า	ผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดทางด้าน
ดิจิตอลคอมพิวเตอร์อย่างคุณลือชา	 เชื่อว่า	 การเปลี่ยนแปลง										
ของเสียงจากสายชั้นยอดเหล่านี้ให้ความคุ้มค่าอย่างแน่นอน
			“แต่แรกผมเองก็สงสัยว่า	ในทางด้านสัญญาณที่ส่งผ่านทางสาย	
ไม่น่าจะมีผลต่อคุณภาพเสียงอะไรมากมายนัก	นั่นอาจจะจริงในแง่
ทฤษฎี	แต่สาย	Zensati	สามารถเปลี่ยนความคิดได้	 เพราะเราฟัง
แล้วมันแตกต่างจริงๆ”	

	 ผมเล่นแผ่น	ซื้อแผ่นซีดีมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้ว		

บางแผ่นยังไม่แกะเลยก็มีนะ	 เครื่องเสียงก็เล่นชุด					

โมบาย	ขนาดย่อม	มาจนถึงล�าโพง	ELAC	มีอะไร

ไม่ว่าแผ่นหรือเครื่องก็เก็บไว้	ไม่ทิ้ง	ถึงเสียแล้วซ่อม

ไม่ได้ก็ยังเก็บไว้	 เครื่องเสียงนี่	 อันที่จริงเป็นคนที	่					

ฟังอะไรสบายหู	 ไม่ล้าเป็นใช้ได้	 ผมซื้อมาแล้วก็

แฮปปี้กับมัน



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

	 รวมไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงเครื่องเล่น	หรือ	DAC	ที่มี
คุณภาพสูง	 ราคาแพงกว่า	 มันจะดีจริงๆ	หรือ?	นี่อาจจะเป็นค�า
รับรองของคนเชี่ยวชาญเทคนิคคอมพิวเตอร์ได้อย่างเชื่อมั่น	 โดย					
คุณลือชาสรุปให้ฟังว่า	 ในกระบวนการส่งผ่านสัญญาณทุกรูปแบบ	
รวมทั้งการถ่ายทอดของดิจิตอลนั้นมีความสลับซับซ้อน	มีฐานเวลา	
และการผิดเพี้ยนเบี่ยงเบนในการสุ่มตัวอย่างได้เสมอ
	 การเปลี่ยนสายสัญญาณย่อมสามารถเข้าถึงความจริง										
ได้มากกว่า	หรือแม้แต่การเปลี่ยนเครื่องถอดรหัส	DAC	นั้น	ก็ย่อม
จะมีผลอันเนื่องมาจากระบบวงจร	ความสามารถชิปประมวลผล	
Clock	กับความเที่ยงตรงในการจับช่วงสัญญาณ	เครื่องแต่ละระดับ
ความสามารถไม่เท่ากัน
	 แม้ว่าจะมีหลายคนชื่นชอบการเล่นแผ่นเสียงอนาล็อก		และ
ในด้านตรงกันข้ามก็เล่นไฟล์เพลงล้วนๆ	เหมือนไม่เกี่ยวข้องกันเลย	
ส่วนคุณลือชา	มองภาพแบบกลางๆ	ว่าทุกสิ่งย่อมเป็นความเฉพาะ
ตัวของนักเล่น	ตัวเขาเองยังพึงพอใจกับการเล่นซีดี	และการริปเพลง
ลงในคอมพ์	หรือผ่านฮาร์ดดิสก์	 เพราะเหมาะสมในช่วงที่ท�างาน	
โดยไม่จ�าเป็นต้องเดินกลับไปเปลี่ยนแผ่นที่เครื่อง														
	 แต่หากเวลานั่งฟังแบบจริงจังก็จะเพลย์แบ็คจากเครื่องเล่น
ซีดีเป็นหลัก

	 ในยุคปัจจุบัน	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้
กลับมารับใช้ตัวเรามากขึ้น	คุณภาพของระบบประมวลผล	ภาค	DAC	
และอื่นๆ	ล้วนมาถึงจุดที่ทัดเทียมกับการเล่นแผ่นแล้ว	 เพียงแค่ว่า
เพลงที่เราซื้อมาทางเน็ต	 จะมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นกับ		
ความใจกว้างของผู ้ผลิตเพลง	 ว่าจะปล่อยมาสเตอร์ระดับไหน								
ออกมา	แต่อย่างน้อยๆ	 เป็นไฟล์	WAV	นี้ก็ใช้ได้แล้ว	 เครื่องเสียง						
ชั้นดีสามารถถ่ายทอดออกมาได้ประณีตบรรจง	ตรงกับใจต้องการ
	 คณุลอืชามรีะบบเกบ็ไฟล์เพลงอย่างเป็นระเบยีบในฮาร์ดดสิก์	
ถึง	11	เทราไบต์	จึงไม่ต้องห่วงว่า	เสียงดนตรีในห้องนี้จะสะดุดหยุด
ลง	อยากฟังเพลงประเภทใด	เพลงไทย	สากล	หรือเพลงนานาชาติ
จากเพื่อนบ้านย่อมเนรมิตได้ด้วยลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นเอง	ส่วนการ
เก็บภาพยนตร์จากแผ่นดิสก์	เพื่อความสะดวกในการชมภาพยนตร์
ก็มีเนื้อที่ดิสก์มากถึง	100	เทราไบต์	หากรวมถึงข้อมูลอื่นๆ	ในการ
ท�างานก็น่าจะไม่ต�่ากว่า	150	เทราไบต์
	 เราจึงเข้าใจได้เลยว่า	“กลุ่มภูเขาฮาร์ดดิสก์”	 ไม่รู้กี่สิบลูก
ที่จัดเอาไว้สูงท่วมศีรษะเรานั้น	ท�างานเป็นกลุ่มก้อน	 ไม่ใช่ท�างาน
แบบเดี่ยวๆ	ข้อมูลจะไม่ขาดหายไปแบบหลุดลอย	แต่จะยังคงสถานะ
เดิมไว้ได้ตลอด	ถึงแม้แต่ฮาร์ดดิสก์ลูกหนึ่งลูกใดจะเกิดการบกพร่อง	
ก็ตาม	ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านคอมพิวเตอร์ช่วยให้เสียงดนตรี
ของเขาสถิตย์นานเท่านานได้โดยไม่ต้องกลัวมันจะบกพร่อง

	 เป็นคนชอบอัพเดทเทคโนโลยี	 	ตอนเดินเข้าไปในร้านปิยะนัส	นั่งฟัง	ถามเค้า	 ใช้สายอะไร	คือแต่แรก									

ยังไม่มีความเชื่อเรื่องสายว่าจะมีผลท�าให้เสียงดีได้	แต่พอเล่นๆ	ไปเริ่มมีความเชื่อแล้ว	เรารู้สึกได้	อย่างแรกสุด

เอา	JPS	มาก่อน	แล้วก็มา	Wel	ยังไม่โดนนะ	จนได้	Seraphim	และมาเปลี่ยนล�าโพง	ProAc	Carbon	Pro8	

มันดีขึ้นชัดเจน



The System of The Month 

	 เครื่องเสียงของคุณลือชา	 จึงมาในแนวของเครื่องซีดี
ทรานสปอร์ต	เครื่อง	DAC	ส�าหรับถอดรหัสเสียงจากดิจิตอลมาเป็น
อนาล็อก	ไฟล์เพลงดิจิตอลทั้งระดับ	WAV	และ	Hi-RES	เล่นเครื่อง
ระดับสูงๆ	ของแบรนด์ดังผ่านมาแล้วหลายเครื่อง	 สามารถบอก						
จุดแข็ง	จุดอ่อนได้อย่างแม่นย�า	ว่าอะไรเป็นอะไร	อีกทั้งมีกลุ่มเพื่อน
นิยมไฟล์เพลงดิจิตอลแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเสมอๆ	บางครั้งก็นัดกัน
มาฟังที่บ้านของคุณลือชา
	 ความสุขที่ฉายจากสีหน้าของคุณลือชา	บ่งบอกถึงความ
เข้าใจในการใช้ชีวิต	บริหารงานแบบมืออาชีพ	ในขณะที่ห้องฟังเพลง
จะเป็นสถานที่หนึ่งที่ให้ความสุขในเวลาที่เขาท�างานอย่างเต็มที่	ไม่มี
อะไรที่ขาดหรือเกิน	 เมื่อห้องฟังเพลงอยู่ในห้องเดียวกับที่ท�างาน		
คุณลือชา	เหมือนคอนดักเตอร์ผู้ผสมผสานเสียงดนตรีเข้ากับการงาน
ในชีวิตประจ�าวัน	ปรุงให้มันลงตัวพอดิบพอด	ี
	 โลกของการท�างานอยูก่บัการฟังเพลงทัง้วนั	ดงันัน้	คณุลอืชา	
ไม่ได้แค่ฟังเฉยๆ	 เขากลายเป็นนักร้องเสียงดีที่บรรดาเพื่อนๆ	 ใน
บริษัทต้องแปลกใจกันเสมอ	เมื่อมีงานเลี้ยง	และคุณลือชาหยิบไมค์
ก็สามารถสะกดผู้ฟังได้อย่างเคลิบเคลิ้มในอารมณ์	“ผมไม่รู้ว่าตัวเอง
ร้องเพลงเก่งหรือเปล่า	 แต่ฟังเพลงจากเครื่องเสียงทุกวัน	พอจบ
อัลบั้มผมก็ร้องได้ทันที	เล่นเอาคนเซอร์ไพรส์ครับ”
	 เราอดถามไม่ได้ว่า	ภรรยาและครอบครัวของคุณลือชาได้
มาฟังเพลงด้วยกันหรือไม่	ค�าตอบคือไม่ค่อย	เพราะห้องนี้เป็นห้อง
ท�างานของคุณลือชาด้วย	กระนั้นแต่ละคนล้วนมีความชื่นชอบกัน
ไปคนละอย่าง	และในความชอบนั้น	ต้องขอบอกว่า	ทุกคนเดินไป
จนสดุทางทัง้สิน้	จะมกีแ็ต่ลกูชายเท่านัน้ทีอ่าจจะมานัง่ดหูนงัในห้องนี้	
บ้างเป็นบางเวลา	เพราะเขาบอกว่าดีกว่าไปดูในโรงภาพยนตร์
	 จินตนาการของเราในเวลานั้น	 เห็นภาพของคุณลือชา										
ที่ก�าลังแชทกับเพื่อน	สั่งงานต่อพนักงานบริษัททางโซเชียลเน็ตเวิร์ก	

พร้อมๆ	กับฟังเพลงแบ๊กกราวนด์มิวสิก	ต่อมาก็เปลี่ยนอิริยาบถมา
นั่งฟังเพลงจริงจังที่โซฟา	ก่อนที่จะกลับไปประชุมคอนเฟอเรนซ์กับ
ส�านักงานใหญ่และผู้บริหารในแต่ละต�าแหน่งบนโลกใบนี้	ก่อนที่จะ
กลับมาดูหนังเรื่องใหม่	และฟังเพลงอีกครั้ง
	 ชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว	ระหว่างงานกับความบันเทิง
ที่ไม่มีใครเสมอเหมือน	ท�าให้คุณลือชาเปรียบดังพ่อมดคอมพิวเตอร์
ผู้จริงจังในการท�างานและอ่อนโยนในยามตกอยู่ในห้วงอารมณ์แห่ง
การฟังเพลง
	 จะไม่มีใครเหมือน	และจะไม่เหมือนใครมี
	 ก่อนจากมาในวันนั้น	เรามีโอกาสได้สนทนาและนั่งฟังเพลง
กับคุณลือชาอย่างเป็นกันเอง	และถ่ายทอดประสบการณ์หลายอย่าง
สู่กันและกัน	 เป็นห้องฟังอีกห้องหนึ่งที่รู ้สึกได้ถึงความเป็นส่วนตัว	
ความแปลกพิสดารที่อยู่บนพื้นฐานธรรมดา	ไร้การเสกสรรค์ปั้นแต่ง	
ทุกอย่างเป็นไปตามอารมณ์และความเดิมที่น่ารักของห้อง	ที่ซึ่ง	
“เต็มไปด้วยสิ่งของมากมาย ไม่เหมือนใคร”	เพราะทุกสิ่งที่เห็นได้
สร้างให้คุณลือชา	“มีทุกวันนี้อย่างมั่นคง”
	 ประทับใจที่ได้เจอ	พ่อมดคอมพิวเตอร์ตัวจริง	 และสิ่งที่								
ได้ฟัง	 ได้สัมผัส	บ่งบอกเราว่า	ที่มาของเราล้วนแตกต่าง	ทว่าสิ่งที่
เหมือนกันคือ	ทุกคนล้วนรักเครื่องเสียงและดนตรี	 เนื่องจากดนตรี
เป็นจินตนาการที่สวยงามที่สุดของมนุษยชาติ	และการแสวงหาสิ่งที่
ดีที่สุดส�าหรับสนองตอบจินตนาการของนักฟังทั้งหลาย	 เป็นหน้าที่
ของปิยะนัส

Speaker		 :		 Proac	Carbon	Pro	8

Center	Speaker	 :		 Proac	D	Center	Ribbon

Poweramp		 :		 Accustic	Arts	AMP	II

Preamp		 :		 Accustic	Arts	Tube	Preamp	II

CD	Transport		 :		 Accustic	Arts	Drive	II

D/A	Converter		 :		 Accustic	Arts	Tube	Dac	II	MKII

Music	Server		 :		 The	Beast

Music	Server		 :		 Weiss	MAN-301

Av	Receiver		 :		 Pioneer	SC-LX86

Bluray	Player		 :		 Oppo	BDP-105D

Bluray	Player		 :		 Oppo	BDP-95

Stabilizer		 :		 Magnet	IRG-2000	

Subwoofer		 :		 Paradigm	Signature	Sub-1	Black

Projector		 :		 JVC	RS-56

AC	Power	Cable	 :		 Zensati	Seraphim	AC	1M	(4	Set)

Analog	Interconnect		 :		 Zensati	Seraphim	XLR	1M

Analog	Interconnect		 :		 Zensati	Seraphim	XLR	1M

Digital	Interconnect		 :		 Zensati	Sraphim	Digital	XLR	1M

Speaker	Cable		 :	 Zensati	Seraphim	Speaker	cable	2.5M	

	 	 with	Seraphim	Jumper

Hifirack		 :		 Lovan	Legacy	Star	HFR	

	 ความรักในดนตรีและเครื่องเสียงของคุณมีมากแค่ไหน

ไม่เกินไปกว่าที่เราจะสนองตอบจินตนาการนั้นๆ	 ได้	 เชิญติดต่อ 

ได ้ทุกโชว์รูมใกล้บ ้าน	 หรือสนทนากับทีมงานที่รู ้ ใจคุณที่									

โทร.	0-2746-4511-13,	0-2746-4302-4



	 ทีมงานของเราเลือกไฟลท์บินแต่เช้าจากดอนเมือง								
ไปยังอุบลราชธานี	 เพื่อเยี่ยมชมห้องฟังเครื่องเสียงโดดเด่น
ที่สุดแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุบลฯ	นี่ท�าให้ผมนึกถึงเพลงลูกทุ่งที่
สายัณห์	สัญญา	 ได้เคยขับร้องเอาไว้ขึ้นมาทันที	นั่นคือเพลง	
“คิดถึงอุบล”
	 	....มาถิ่นอุบลเจอแต่คนงามๆ	สมแล้วสมนามคนงาม
แห่งเมืองดอกบัว	บัวเมืองอุบลผู้คนเขาลือกันทั่ว	บัวเมืองไหน
บ่ถูกใจตัว	 เหมือนดอกบัวของเมืองอุบล	 ...ผมคิดถึงประโยค
ท่อนน�าของเพลงนี้โดย	ครูสลา	คุณวุฒิ	มาตลอดทางเลยทีเดียว
	 และเป็นครั้งที่สองมั้งครับที่ได้มาอุบลราชธานี	 เมือง
ที่ติดต่อกับเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศ	คือลาวและเวียดนาม	
ครั้งแรกนั้นนานเหลือเกิน	ผมโดยสารมากับรถยนต์	ความจ�า
สถานที่ท่องเที่ยวได้แบบเลือนลางเต็มที	 มาครั้งนี้ก็คงไม่มี
โอกาสไปเที่ยวไหนอยู่แล้ว	 เพราะเป้าหมายหลักคือมุ่งสู่ห้อง
ฟังเพลงของนักธุรกิจค้าส่งและอสังหาริมทรัพย์	 ผู ้ผ่านชีวิต						
วัยรุ่นมาอย่างโชกโชน	คุณอรรถ	หรืออรรถพล	เซียวสกุล

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

คุณอรรถพล เซียวสกุล
เสียงเพลงเพลงลูกทุ่ง 
ก้องแคว้นแดนดินอีสาน



	 คุณอรรถใจดีมากทีเดียว	ขับรถมารับเราถึงสนามบิน	ซึ่งยัง
อยู่ในระหว่างซ่อมแซมเนื่องจากเจอไฟโหมไหม้เสียหายขนาดหนัก		
ไปเมื่อไม่นานมานี้	 พื้นที่ของสนามบิน	 ในส่วนอาคารหลักรับรอง										
ผู้โดยสารก็จะดูไม่ค่อยจะเรียบร้อยนัก	คงต้องใช้เวลากันพอสมควร	
เราได้เห็นผู้ชายหุ่นสมาร์ทสูงสง่ายิ้มให้แต่ไกล	ได้ทักทายโอภาปราศัย 
กันเล็กน้อยก่อนที่จะเดินทางไปยังบ้านของคุณอรรถ	ซึ่งไม่ห่างจาก
สนามบินกี่มากน้อย
	 บริเวณบ้านที่อยู่ออกนอกเมืองมาเล็กน้อย	มีพื้นที่แผ่กว้าง
ออกไปโดยรอบส�าหรับท�าการเกษตร	
	 แทบไม่อยากเชื่อว่าหน้าบ้านของคุณอรรถนั้น	ยังมีร่องรอย
ของการพรวนดินไถหว่านและเก็บเกี่ยวผลผลิต	และเพิ่งจะเก็บเกี่ยว
ข้าวไปได้ไม่นานนัก	ออดิโอไฟล์ท่านนี้	 ถนัดนักกับงานเกษตรกรรม	
และการเลี้ยงสัตว์	โดยบอกว่า	เขาจะท�านารอบบ้านหรือบางทีก็ปลูก
ผักอื่นๆ	 เอาไปขายไปแจกจ่ายได้	อย่างเป็นกอบเป็นก�า	หาใช่มีแค่
โกดังขนาดใหญ่ส�าหรับพักสินค้าแต่อย่างเดียว	 อย่างที่เราเห็นใน						
ขณะนี้
	 ติดกับรั้วบ้านมีต้นทานตะวันที่ดอกงามสะพรั่งเหลืองอร่าม
น่าดูชม	บ่งบอกถึงชีวิตของคนรักธรรมชาติที่เรียบง่ายไม่หวือหวาแต่
หนักแน่นจริงจัง	บ้านหลังใหญ่	 เป็นที่อาศัยของครอบครัวอันอบอุ่น	
บนชั้นสองของบ้านคุณอรรถได้จัดห้องเล็กๆ	ห้องหนึ่งส�าหรับเป็นห้อง
ดูหนังฟังเพลง	ซึ่งก�าลังจะพัฒนาสภาพอะคูสติคให้ดียิ่งขึ้นในเร็วๆ	นี้	
หรือไม่ก็ขยายห้องให้ใหญ่กว่า	ทุกอย่างอยู่ในระหว่างการตัดสินใจ
	 ภายในห้องขนาดย่อมๆ	ไม่เกิน	18-20	ตารางเมตร	ของบ้าน
หลังงามนี้	 ผมสังเกตว่า	ทุกอย่างได้จัดเอาไว้แบบพอดีๆ	 ไม่มีอะไร	
ขาดเกิน	พื้นไม้เรียบๆ	ผนังห้องที่มีผ้าม่านสองชั้นเพียงด้านเดียว	ส่วน
ผนังด้านอื่นๆ	ก็จะติดโฟมอะคูสติค	มีการดัดแปลงใช้แผงไม้มากั้น
ด้านหนึ่งด้วย	 เพราะห้องมีอัตราส่วนไม่เท่ากัน	 โซฟาสีแดงสดเป็น					
จุดเด่นพิเศษ	โดยรวมๆ	คือความเรียบง่ายดูสบายๆ
	 สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเป็นล�าโพงในฝันของใครต่อใครหลายคน
ตั้งเด่นเป็นสง่า	ใช่แล้ว	ProAc	Response	K-6	ซึ่งจัดเป็นรุ่นรองท็อป
ของแบรนด์อังกฤษรายนี้	ที่จะหาฟังได้ไม่ง่ายนัก		คนรักเสียงโปรแอ็ค
ก็ยากจะเปลี่ยนใจไปฟังล�าโพงอื่นๆ	 ได้	บุคลิกแห่งความสดใส	พริ้ว	
รายละเอียดระยิบระยับอิมเมจแม่นย�า	เสมือนเครื่องหมายการค้าของ	
ProAc	

	 ลองได้เป็นเจ้าของแล้วละก็	 จะรู้สึกได้ถึงคุณสมบัติเสียงที่
สร้างความผูกพันกับคนฟังอย่างน่าพิศวง
	 K-6	สรรพส�าเนียงที่หวานอิ่ม	แสดงจุดต�าแหน่งดนตรีเป็น
เลิศภายในห้องนี้	ท�าให้คุณอรรถ	ยากเหลือเกินจะหาสิ่งใดมาทดแทน
ได้อีกแล้ว
	 หลังจากเล่นเครื่องเสียงจากชุดโฮมเธียเตอร์ขึ้นมาจนถึงจุด
ที่สร้างแรงบันดาลใจสู่การฟังเพลงสองแชนแนลเป็นหลัก	ก้าวข้าม
ขึ้นมาจากธรรมดาพื้นๆ	 ขึ้นมาไกลลิบเช่นนี้	 ก็ไม่พ้นที่จะมุ ่งไปยัง
ทิศทางอนาล็อก	 โดยใช้แผ่นเสียงไวนีลเป็นมาตรฐานในการฟัง	ทุก
เสียงจะกลั่นกรองผ่านเครื่อง	เทิร์นเทเบิล	Transrotor	Zet	1	เป็น
ตัวหลัก
	 ส่วนภาคปรีโฟโนนั้นได้	Octave	 Phonomodul	 ขยาย
สัญญาณ	ส่งต่อปรีแอมปลิไฟร์ของ	Octave	Accustic	Arts	Tube	
Preamp	 II	MK2	ขับด้วยแอมปลิไฟร์แบบโมโนบล็อค	จับคู่กันคือ	
Octave	Mre-220	การใช้ภาคขยายหัวเข็มแผ่นเสียงต้องค�านึงถึง
คุณภาพอันละเอียดอ่อนมากทีเดียว	ส�าหรับค�าว่า	“เสียงดี”	ต้องดี
จากจุดเริ่มต้นไปจนถึงปลายสุดยอดที่ล�าโพงคู ่โปรดโดยไม่ยอม										
ลดทอนใดๆ
 สายสัญญาณสายล�าโพง	คุณอรรถ	ลงทุนอย่างไม่กั๊ก	ไม่อั้นเลย 
ด้วยสาย	Zensati	 ทั้งหมด	 และเขาเองก็เจอความอัศจรรย์จาก										
การเปลี่ยนจั๊มเปอร์ด้านหลังล�าโพงมาเป็น	Zensati	 Seraphim		
Jumper	 เหมือนดังเสียงลือเล่าอ้างอันใดฤา	 ของประดานักเล่น						
เครื่องเสียงไฮเอนด์ว่า	เจ้าตัวนี้ให้เสียงของซิสเต็มอัพเกรดขึ้นมาอย่าง
สุดกู ่แทบไม่เชื่อหูเลยทีเดียว	“เสียงมันดีขึ้นมาเยอะมากครับ”          
คุณอรรถกล่าวยืนยัน
	 แน่นอน	 วันนั้นผมพกแผ่นเสียงรุ ่นเก่าใหม่ไปหลายแผ่น	
ทดลองฟังกับชุดซิสเต็มนี้	 ต้องยอมรับครับว่า	ทุกอย่างเหมือนของ
เรียบๆ	ง่ายๆ	แต่เสียงกับบรรเจิดเหลือเชื่อเลยทีเดียว	ความงดงาม
ของเสียง	 เพลงแต่ละอัลบั้มเต็มไปด้วยรายละเอียดช่วงปลายเสียง		
น�า้หนักเบสแน่นนุ่มอ่อนโยน		นับว่าสุดยอดโดยแท	้
	 ชุดเครื่องเสียงสามารถบ่งชี้บุคลิกดนตรี	 วิธีการเรียบเรียง
เสียงประสานของห้องบันทึกเสียงแต่ละยุคว่ามีความแตกต่างกันไป
ตามสภาพความเป็นจริง	นี่คือซิสเต็มที่เสียงโอ่อ่ามากเป็นพิเศษครับ
	 แต่เชื่อหรือไม่ว่าเราฟังเพลงลูกทุ่งกันมากที่สุด	 เพราะว่า			
คุณอรรถ	 เป็นนักฟังเพลงลูกทุ่งตัวยงเลยทีเดียว	 เพราะส�าเนียงอัน
เป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่ง	คุณอรรถได้ฟังมาอย่างยาวนานพร้อมกับ	
“ป๊า”	 ในวัยเยาว์จนซึมลึกลงไปในสายเลือดและยอมรับว่า	“เพลง
แบบไหนๆ	ส�าหรับผมแล้วไม่สุดยอดเท่าเพลงลูกทุ่งยุคก่อน	เป็นเพลง
ที่ให้อะไรเราหลายอย่าง	ค�าร้องท�านอง	ดนตรี	เอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของศิลปินทุกอย่างครบครับ”
 
	 ส�าหรับบทสนทนาเริ่มต้น	เราก็อดที่จะสอบถามถึงอาชีพของ
คุณอรรถไม่ได้ว่าธุรกิจทางบ้านนั้นหลักๆ	อยู่ที่ใด	“ผมมีโรงแรมและ
ท�าโชห่วย	ขายน�้าตาลครับ	ขายสินค้าทั่วไป	พวกน�้าปลาอะไรอย่างนี้
แหละครับแล้วก็เป็นตัวแทนบุหรี่มาโบโร่	แล้วมีรีสอร์ท	อันที่จริง	ป๊า
เค้าท�าหลายอย่างนะครับ	ท�าปุ๋ยเกษตรด้วยครับ”
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	 คุณอรรถมีสายเลือดของนักขายที่ถ่ายทอดมาจากคุณพ่อ	
หรือป๊าของเขาโดยตรง	หลังจากจบมัธยมแล้วอันที่จริงก็เกือบจะไม่
ได้เรียนต่อเหมือนกัน	เพราะทางบ้านเห็นว่าคุณอรรถน่าจะเรียนจบ
แค่มัธยมหก	เขามีหน่วยก้านดีเหมาะสมกับเป็นก�าลังส�าคัญทางบ้าน
ดีกว่า	คุณอรรถก็ได้ต่อรองว่าขอท�างานไปเรียนไปด้วยจะเหมาะกว่า	
	 เพราะเหมือนดังที่คุณหมอโจ	ธนบุรีการแพทย์	นักเล่นเครื่อง
เสียงตัวกลั่นของเมืองไทย	เคยพูดไว้ว่า	“คนเราสามารถท�าอะไรได้
หลายอย่างในเวลาเดียวกันหากมีความตั้งใจ”
	 คุณอรรถ	 อาศัยไปเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์	 จนจบระดับ
ปริญญาตรีบริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยความภาคภูมิใจ
	 ก่อนหน้านั้น	ตอนที่เรียนมัธยมต้น	คุณอรรถไปอยู่ที่เมือง
ชลบุรี	 สถานที่นี้เองที่ท�าให้เป็นคนหนักเอาเบาสู้	 เพราะบ้านญาติที่
ไปอาศัยพักพิงนั้นเขาเลี้ยงหมู	ตัวเองก็ต้องเลี้ยงหมูให้เป็น	รู้จักการ
ฉีดยาท�าหมัน	ดูแลเจ้าตัวอ้วนทั้งหลาย	จนกลายเป็นมือโปรด้านการ
เลี้ยงสัตว์ไปเลย	สัญชาตญาณตรงนี้	อาจจะติดมาจากสายเลือดของ
คุณอรรถ	อย่างคุณป๊าของคุณอรรถปัจจุบันก็ชื่นชอบการเลี้ยงวัว	ได้
ดูมันกินหญ้า	ดูแลทุกข์สุขของพวกมันก็เพลิดเพลินไปอีกแบบหนึ่ง
	 คุณอรรถกล่าวถึงความหลังในเรื่องการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
จ�าพวกนี้	 ด้วยสายตาอิ่มเอิบ	 เพราะเป็นความหลังที่สร้างความเป็น
นักธุรกิจผู ้เข้มแข็งได้ในวันเวลาต่อมา	“ผมนั้นถนัดเลี้ยงหมูกับไก่							
ผมเคยเลี้ยงหมูอยู่ฟาร์มหมู	ฉีดยา	ท�าหมันท�าคลอดหมู	ผมท�าหมด
ทุกอย่าง	พวกไก่ชนผมก็เลี้ยงนะ	ในสมัยเรียนมัธยม	สนุกไปกับเพื่อน	
ชอบไปตีไก่”	ชีวิตอันโลดโผนผ่านไป	แต่ก็ยังพร้อมที่จะท�าสิ่งเหล่า
นั้นได้เสมอ	หากจ�าเป็นต้องท�าเพราะจดจ�าได้อย่างไม่ลืมเลือน
	 ส่วนเรื่องการเล่นเครื่องเสียงและความชอบในเพลงลูกทุ่ง	
จากบทสนทนาบางช่วง	เราพบว่าคุณอรรถ	ในระหว่างที่สมบุกสมบัน
กับการท�างานหนักมาแต่เล็กแต่น ้อยนั้น	 ตอนไปเรียนที่ชลบุรี													

อันเป็นรกรากเดิมของครอบครัวก่อนย้ายมาอุบลราชธานี	ก็ยังต้อง
ทั้งเรียน	ทั้งท�างานและเล่นเครื่องเสียงแบบ	D.I.Y.	 ไปด้วย	 เพราะมี
ญาติที่สนิทกันเป็นช่าง	ก็เลยได้รับการถ่ายทอดวิชาต่อเครื่องเสียง
เล่นเอง	ตอนนั้นประสบการณ์เพียบ	ด้วยความอยากรู้อยากลอง
	 “ผมก็ฝึกการซ่อมมาจากเฮียเขาน่ะครับ	พอซ่อมวันนั้นผ่าน
ไปแล้ว	เราก็จะมีความรู้	และสามารถน�าเอาประสบการณ์	นั้นมาต่อ
แอมป์ของตัวเองบ้าง	เริ่มจากวงจรทรานซิสเตอร์	แต่ก็ไม่ประสบผล
ส�าเร็จ	 เพราะไปท�าเครื่องไหม้หมดทั้งเครื่อง	 คือเสียบปลั๊กไฟปุ๊บ							
ไฟลุกพรึ่บเลยครับ	ผมเคยท�าแอมป์หลอด	ผมไม่คิดว่าจะท�าให้มันดัง		
ได้นะ	พอท�าให้เกิดมีเสียงดังขึ้นมาได้ก็ดีใจยกใหญ่	ผมพยายามเอา
วงจรมาลอกแล้วก็มาต่อๆ	ดูเสียงมันเฉื่อยมากเลยครับ”
	 “เราอาจจะยังไม่เก่งเรื่องการไบอัสกระแส	พอท�าออกมามัน
ก็เลยไม่สมดังที่ตั้งใจ	เสียงมันเฉื่อยกว่าทรานซิสเตอร์เยอะ	ทีนี้ไม่รู้ว่า
จะไล่ยังไงแล้วเพราะเราไม่มีความรู้เราไม่ได้จบมาด้านนี้โดยตรง	ผม
มาจนถึงจุดหนึ่งก็เอาชุดคิทล�าโพงมาต่อเล่นอีก	 โมดิฟายด์เล่นให	้					
มันดัง	วอยซ์เบียดไปบ้าง	ดังกระพือบ้าง	ลองดูจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่าง
นี้	ลองหาสายดีๆ	แพงๆ	มาใช้ดูกับเครื่องเสียงล�าโพง	D.I.Y.	มันก็ยัง
ไม่โดดเด่นอะไรเลย	ฟังไม่ออก”
	 “ต่างไปจากการฟังสายกับเครื่องที่สมบูรณ์ในชุดปัจจุบันของ
เรา	ฟังออกง่ายมากยิ่งสาย	Zensati	นี่	 สุดยอดฟังแล้วเหมือนขึ้น
สวรรค์”
	 ในจ�านวนลูกๆ	สี่คน	คุณอรรถเป็นคนที่สาม	ที่มีความใกล้ชิด
กับคุณพ่อและพี่ชายมากที่สุด	 การได้รับอิทธิพลเสียงเพลงจากชุด						
เครื่องเสียงในบ้านชุดเล็กๆ	ของป๊า	และชุดในรถยนต์	ท�าให้เขาบอก
เราว่าได้มาสองสไตล์เลยคือทั้งเพลงลูกทุ่งที่ป๊าชอบ	จากเพลงยุคเก่า
ไม่ว่าจะเป็น	ทูล	ทองใจ	ชายเมืองสิงห์	พร	ภิรมย์	 ชาตรี	 สายัณห์							
มาจนถึงอีกสไตล์หนึ่งที่อยู่กันคนละขั้ว	เพราะเป็นเพลงสากลที่พี่ชาย
เปิดฟังเสมอๆ	



	 “คือสมัยเด็กๆ	นั่งรถไปด้วยกันก็ฟังด้วยกัน	ป๊าฟังลูกทุ่ง	
ชาตรี	สายัณห์	 ไพรวัลย์	ฟังหมดทุกคน	แล้วก็พี่ชายผมฟังเพลงฝรั่ง
ผมเลยได้	2	อารมณ์	เพลงฝรั่งด้วย	และพี่ชายผมเก่งมากเรื่องเพลง
สากล	ตอนนี้อยู่อเมริกาเป็นดีเจที่อเมริกาครับ”	นั่นก็คงเป็นความ
พอใจในวิถีชีวิตของพี่ชายที่ไม่ชอบการค้าขาย	 ในขณะที่คุณอรรถ	
กลับเป็นคนลงมือช่วยกิจการของบ้านแทนพี่คนโต	ทุกวันนี้เขาก็ยังมี
รสนิยมฟังเพลงลูกทุ่งแบบเป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียว
	 นอกจากจะฟังแล้ว	ก็ยังศึกษาเรื่องของเพลงลูกทุ่ง	ติดตาม
เพลงที่น�ามาท�าไวนีลทุกยุคทุกสมัย	แผ่นที่น�ามารีมาสเตอร์ใหม่หลาย
แผ่นตัวเองก็ได้มาเป็นเจ้าของชนิดไม่ปล่อยผ่าน	มันท�าให้คุณอรรถ
ได้ซาบซึ้งกับบทเพลง	 ไม่เพียงแค่ระลึกถึงความหลัง	แต่ยังเป็นการ
เน้นคุณภาพของเนื้อหาท�านอง	ดนตรีที่มีคุณภาพส�าหรับเครื่องเสียง
ที่โดดเด่นของปัจจุบัน
	 ก่อนที่จะมาฟังและเล่นชุดเครื่องเสียงระดับเรือนล้านบาท
ชุดนี้	 คุณอรรถบอกเราว่า	มันก็ค่อยๆ	 เริ่มมาเรื่อยๆ	จากชุดดูหนัง	
ช่วงแรกสนุกกับการเล่นโฮมเธียเตอร์มากเป็นพิเศษ	โดยเฉพาะตอน
ที่เรียนมัธยม	ความเป็นวัยรุ่นก็ชอบแสวงหาหนังสนุกๆ	มาดูที่บ้าน	
เริ่มเล่นโฮมเธียเตอร์ซิสเต็มขนาดย่อมๆ	เป็นหลัก	ก่อนที่จะค้นพบว่า
ตัวเองชอบฟังเพลงมากกว่าดูหนังในที่สุดเมื่อแต่งงานมีครอบครัวแล้ว
ก็ยิ่งพัฒนาการฟังเพลงมากขึ้น
	 เครื่องเสียงทุกชิ้นที่น�ามาประกอบกันทั้งหมด	ยอมรับว่า							
ในความรู ้สึกของคนรอบข้างแล้ว	 ชุดนี้แพงมาก	 และการซื้อก็									
บอกราคาจริงๆ	 ไม่เคยปิดบังภรรยา	และคนในครอบครัว	ความสุข

เป็นสิ่งที่คุณอรรถเข้าใจเสมอมาว่า	 ไม่อาจจะวัดเป็นตัวเงินได้	 ซึ่ง					
ทุกคนเมื่อได้ฟังก็จะเข้าใจ		ส�าหรับเครื่องเสียงชุดนี้คุณอรรถแทบจะ
ใช้งานเพียงคนเดียว	ไม่มีแฟน	หรือญาติๆ	มาร่วมวงฟังด้วยเลย
	 ทุกครั้งที่ตัดสินใจจะซื้อเครื่องเสียง	หรือเพิ่มเติมจุดใดใน
ซิสเต็ม	ท�าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแม้จุดเล็กๆ	จะเริ่มค้นหาข้อมูล
รายละเอียดทุกตารางนิ้วในหนังสือ	อินเทอร์เน็ต	ฟังนักเล่นคุยกัน	
และที่สุดเมื่อตัดสินใจแล้วก็มั่นใจต่อการส่งมอบสินค้าจากปิยะนัส
เท่านั้น
	 “เป็นทีมงานที่พร้อมเพรียง	และสร้างความมั่นใจให้ผมและ
ลูกค้าทั่วไปได้มากที่สุดครับ”
	 ระหว่างดิจิตอล	 กับอนาล็อก	 เส้นทางอนาล็อคถูกโฉลก
มากกว่า	และการเล่นกับเครื่องเล่นแผ่นเสียง	 ระบบไวนีลที่มีความ
เป็นศิลปะมาก	เหนือความเป็นอิเล็กทรอนิกส์	คุณอรรถต้องพิถีพิถัน
มากในการเลือก	จากเทิร์นเทเบิล	หัวเข็มแบบ	MC	ที่บ่งชี้รายละเอียด
ของร่องแผ่นได้มากกว่าหัวเข็มแบบ	MM	อีกทั้งการเลือกเครื่องปรีโฟโน	
ขยายหัวเข็มก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นคือ	Octave	
Phonomodul
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	 คุณอรรถก็พอใจกับเสียงเทิร์นเทเบิล	แผ่นเสียงไวนีล	ด้วย
ประสบการณ์ส่วนตัวที่รู ้สึกตลอดเวลาว่าเพลงที่ดาวน์โหลดกันมา							
มีบิตเรตที่ไม่แน่นอนสม�่าเสมอ	คุณภาพเสียงขึ้นๆ	ลงๆ	 เอาแน่นอน			
ไม่ได้	หรือจากแผ่นซีดีชั้นดีทั้งหลายก็ยังไม่สามารถใกล้เคียงแผ่นเสียง
ไวนีลได้	 ดังนั้นการเริ่มต้นชุดใหญ่	คุณอรรถจึงต้องขอเดินมาให้ถึง		
จุดนี้จะได้ไม่ติดค้างอะไรไว้ในใจอีก
	 “คือบางทีที่	ฟังไฟล์	เราไปโหลดไฟล์นั้นมาบางทีต้นฉบับเค้า
เอามาลงให้โหลดบิทเรทมันต�่าหรือส่งไปมันไม่ได้มาตรฐานเราต้องมา
แก้	สมมุติว่าสัญณาณที่ได้มานั้นเป็นสัญญาณเล็กๆ	 เรามาดึงขึ้นสูง
เติมรายละเอียดบิตเรทลงไปมันก็เพี้ยนแล้วนะครับผมก็เลยไม่ค่อย
อยากฟังไฟล์เพราะว่ามันเอาแน่เอานอนไม่ได้	ถ้าคุณภาพของเพลง
ไม่เป็นมาตรฐาน	เราจะทดสอบสายหรืออะไรก็ยาก	มันท�าให้เราไม่รู้
ประสิทธิภาพของสายเส้นนั้นจริงๆ	นี่เป็นเหตุผลที่ผมเลยฟังแผ่นเสียง
มากขึ้นครับ”
	 เครื่องเล่นแผ่นเสียง	Transrotor	Zet	 1	จึงเป็นหลักชัย	
เพราะฟังเสียงไวนีลแล้วมันได้บุคลิกที่ตนเองพึงใจ	อย่างไม่มีอะไรมา
แทนที่ได้	ทั้งๆ	ที่ตัวเองเรียนคอมพิวเตอร์มา	แต่กลับไม่ชอบดิจิตอล	
คุณอรรถเริ่มกว้านหาแผ่นเสียงไวนีลที่ตัวเองชื่นชอบ	 เพลงที่อยู่ใน
ความทรงจ�ามาตั้งแต่ยุคสมัยวัยรุ่น	น�ามาสะสมเพิ่มพูนงอกเงยขึ้น
เรื่อยๆ	แผ่นหายากบางแผ่นก็ยังมีในห้องฟังนี้	 เป็นคอลเล็กชั่นที่นับ
วันจะเติบใหญ่	

	 แม้แผ่นเสียงเพลงลูกทุ ่งหลายแผ่นของยุคเก่าจะแพงน่า
สะท้านใจก็ตาม
	 เราสอบถามถึงเสียงในแบบของแผ่นซีดี	 และแผ่นเสียงว่า	
คุณอรรถนั้นมีความเห็นอย่างไร	 ในสองบุคลิกนี้	 ตามประสบการณ์
และความรู้สึกส่วนตัว	คุณอรรถมองว่าแผ่นซีดี	จะได้เรื่องความสดใส
ชัดเจน	แต่ติดจะกร้านแข็งได้ในย่านความถี่กลางๆ	ซึ่งควบคุมได้ยาก
พอสมควร	ส่วนแผ่นเสียง	ไวนีลนั้นจะอบอุ่น	แน่นหนัก	และใสกว่า	
ไม่มีเสียงกลางแบบขุ่นมัวเหมือนซีดีทั่วไป	อีกทั้งการเลือกเล่นหัวเข็ม
จะท�าให้เราได้เสียงหลายบุคลิกเปลี่ยนไปตามหัวเข็มนั้นๆ	 เป็นเรื่อง
น่าสนใจมาก
	 เขาก�าลังอยากทดลองหัวเข็ม	MM	ที่มีระดับราคาน่าสนใจ
และอาจจะเพิ่มอาร์มของเครื่องเล่นแผ่นเสียงเป็นสองอาร์มเพื่อจะได้
ลองหัวเข็ม	MM	ที่อบอุ่นดูบ้างว่าเสียงของซิสเต็มนี้จะเป็นอย่างไร	
เพราะปัจจุบันชุดนี้ก็นับว่าลงตัวอย่างมากที่สุดแล้วการเล่นหัวเข็ม
แบบ	MM	 อาจจะเอามาฟังเพลงโบราณยุคชาตรี	 ศรีชล	 ศรคีรี													
ศรีประจวบ	เป็นต้น	นั่นก็คงจะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่คุณอรรถ
อยากทดลองดู

	 เพลงแบบไหนๆ	ส�ำหรับผมแล้วไม่สุดยอด

เท่ำเพลงลูกทุ ่งยุคก่อน	 เป็นเพลงที่ให้อะไรเรำ

หลำยอย่ำง	ค�ำร้องท�ำนอง	ดนตรี	 เอกลักษณ์

เฉพำะตัวของศิลปินทุกอย่ำงครบครับ



Proac Response K-6

Accustic Arts Tube Preamp II MK2

Transrotor Zet 1

Octave Mre-220

Octave Phonomodul

Oppo BDP-105

Cable&Accessories

Zensati Angel XLR 1 m.

Zensati Angel XLR 2 m.

Zensati Angel Phono cable

Zensati Angel Speaker Cable 2.5 m.

Zensati Angel AC 2 m.

Zensati Seraphim Jumper

JPS Alumiata AC

Accustic Arts Power Strip Active8

Audiophile base Starbase 3 Level

	 ทีมงานของเรามีความสุขมากส�าหรับการได้มาเยือนถิ่นอุบล
ครั้งนี้	ห้องฟังของคุณอรรถ	เปรียบเสมือนน�้าหล่อเลี้ยงหัวใจของเรา
ให้ชุ ่มชื่นท่ามกลางอากาศร้อนหนักหนาของประเทศที่แผ่ขยายไป					
ทุกภาค	ไม่เว้นแม้แต่ที่อุบลราชธาน	ีฟังเพลงจากแผ่นเสียงไวนีล	เพลง
แล้วเพลงเล่า	กว่าจะถึงช่วงเวลาที่ต้องรับประทานอาหารกลางวัน								
ก็ล่วงเลยมานับชั่วโมงเลยทีเดียว
	 คุณอรรถยังมีน�้าใจกับทีมงานเรามาก	ด้วยการพาไปลิ้มชิม
รสแหนมเนืองแซ่บๆ	จากร้านอาหารขึ้นชื่อในเมือง	ก่อนที่จะย้อน
กลับมาส่งเรากลับกรุงเทพมหานครที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
	 แม้จะจากลามาแล้วแต่เราก็ยังคงระลึกถึงซิสเต็มในห้อง
ขนาดย่อมที่ให้เสียงได้อย่างยอดเยี่ยมมาก	โดยเฉพาะบ่งบอกในความ
รักเพลงลูกทุ่งเป็นชีวิตจิตใจของคุณอรรถและครอบครัว	แม้การเล่น
เครื่องเสียงในอุบลราชธานี	ค่อนข้างจะโดดเด่นและโดดเดี่ยวเพราะ
ไม่มีใครเล่นถึงขนาดนี้สักกี่มากน้อย	 แต่คุณอรรถ	 ไม่เคยเหงา	
เนื่องจากไม่ชอบเที่ยวเตร่นอกบ้านอยู่เป็นทุนเดิม	

The System 

of The Month

	 สุภาพบุรุษผู้รักครอบครัว	มักใช้เวลากับลูกชายวัยอ่อนอย่าง
สนุกสนาน	และแน่นอนแบ็คกราวนด์แห่งชีวิตคือชุดเครื่องเสียงกับ
เพลงลูกทุ่งเป็นชูรสของชีวิตโดยแท้จริง	เราสัญญากันไว้ว่า	หากมีแผ่น
ไวนีลเพลงลูกทุ่งเด็ดๆ	 เราจะส่งข่าวถึงคุณเสมอครับคุณอรรถพล	
เซียวสกุล	ผู้สืบสานเพลงลูกทุ่งไฮไฟ	ในซิสเต็มไฮเอนด์ระดับท็อป
	 ส�าหรับท่านที่สนใจใคร่รู ้ในเครื่องเสียงไฮเอนด์	 ด้วยการ						
เริ่มต้นอย่างมีศักยภาพ	คุ้มค่า	และตรงกับความต้องการและสไตล์
ของท่าน	ทุกอย่างยืนพื้นอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง	ปิยะนัส	พร้อมเสมอ
ให้คุณได้เรียกหาบริการจากเราได้ตลอดเวลา	มาเป็นมิตร	เป็นเพื่อน	
ที่ใกล้ชิดกันเหมือนครอบครัวไฮไฟ	ด้วยการแวะเยี่ยมเยียนสาขาใกล้
บ้านท่าน	
 
 โทร. 0-2746-4511-13, 0-2746-4302-4 ที่นี่มีความสุข
ระดับเวิลด์คลาส พร้อมมอบให้คุณเสมอ ด้วยความรักในเสียงดนตรี
ที่เป็นเสมือนหัวใจดวงเดียวกันครับ



PIYANAS HI-END
SYSTEM OF THE MONTH

System of the Month

	 ในการเลือกฟังเครื่องเสียง	หรืออุปกรณ์ต่างๆ	ของผม			

ผมจะมีเกณฑ์อยู ่ว ่า	 เสียงต้องมีรายละเอียด	 หัวโน้ตต้องมี											

อิมแพคเบสต้องกระชับและแน่น



คุณสุรพงษ์ วัฒนานนทชัย (คุณอู๋)

	 เราไม่คิดแม้แต่น้อยว่าชายหนุ่มมาดเท่ห์ยังกะดาราหนัง					
คนนี้เคยเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่	 แล้วหันมาท�ากิจการทางบ้านท�า
โรงงานเม็ดพลาสติก	จะมีอะไรพิเศษในตัวเองชนิด	ที่มีความสามารถ
เอกอุ	เกินกว่าคนธรรมดาจะมายืนอยู่ในจุดนี้ได้	ใช่	เขาเป็นอาจารย์
สอนร้องโอเปร่า	ชื่อดัง	ที่มีความสามารถจริง	 ในระดับที่เทียมเท่า
สากล	แต่สามารถร้องอย่างเข้าขั้นปรมาจารย์	นั่นท�าให้ผมต้องมา	
ทบทวนความรู้หางอึ่งของตัวเองว่า	อะไรหนอที่เรียกว่าโอเปร่า	และ
ความเป็นมาของการร้องเพลงจากยุคคลาสสิกเป็นฉันใด
	 เขามีคอนเสิร์ตแล้วในเดือนที่ผ่านมาร่วมกับนักร้องโอเปร่า
ชั้นน�าของไทย	แต่ดูแล้วเขาเป็นคนหนุ่มและเชี่ยวกรากที่สุดในเรื่อง
โอเปร่า
	 ผมนึกภาพของคุณ	“อู๋” สุรพงษ์ วัฒนานนทชัย	ในฐานะ	
นักร้องชายเสียงสูง	(Tenor)	ยืนตัวตรงด้วยท่าทางที่ผ่อนคลาย	เงย
ศีรษะเชิดขึ้น	สภาพร่างกายโครงสร้างงามสง่า	ส่วนอกขยายยกขึ้น,	
สีหน้า,	 ริมฝีปากท�าตัวสบายเรียบง่าย	และแล้วเมื่อวงออร์เคสตรา
บรรเลงน�าสั้นๆ	นักร้องชายท่านนี้เริ่มร้องบทร้องเดี่ยวที่ผู้ฟังตั้งตา
คอยกันอย่างใจจรดจ่อ...	 ว้าววววววว!	 เขาเปล่งเสียงธรรมชาติที่
พระเจ้าให้มาได้ง่ายดายเหลือเกิน	 ด้วยวิธีการขับร้องแบบ	Old	
Italian	Technic	ลมที่อยู่เต็มปอด	อัดด้วยกล้ามเนื้อรอบตัวส่งผ่าน
ล�าคอ	จนถึง	จุดก�าธรเสียงที่อยู่บริเวณโพรงกะโหลก	(Head	Tone)	
ได้ราวกับร่างกายเต็มไปด้วยท่อขนาดใหญ่	เปล่งเสียงปากเปล่าสนั่น
ฮอลล์
	 เขาท�าให้เรารู้ว่าอันแท้จริง	มนุษย์เรามีเครื่องดนตรีที่ติดมา
กับร่างกาย	หากได้ฝึกฝนจริงจังและมีพรสวรรค์	กับความพยายาม
พอเพียง	 สามารถท�าให้ตัวเองเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง	 เช่นกัน								
สิ่งนี้เราเรียกว่าเสียงร้อง	ศิลปะการขับร้องแบบโอเปร่า	เป็นเสมือน
การประทานอันยอดเยี่ยมจากพระเจ้ามาให้เฉพาะตน	คุณต้องฝึกฝน
ร�่าเรียนอย่างหนักหน่วง	 กล่าวกันว่าหากร้องโอเปร่าได้	 เพลง											
ทุกประเภทในโลก	ก็สามารถน�าไปประยุกต์ได้หมด	 เพราะศาสตร์
ขับร้องโอเปร่า	คือ	“จุดสูงสุดของการขับร้องทั้งมวลในโลกนี้” 
	 ไม่มีอะไรเหนือไปกว่านี้อีกแล้ว	ฟังคุณอู๋เล่า	 เรายิ่งชื่นชม
ในความอุตสาหะและความมุ่งมั่น	 ในที่สุดคือความสามารถที่เดิน
ออกไปโชว์ระดับโลกอย่างสบายๆ	ทั้งที่ชายคนนี้ยังไม่ถึงวัยสามสิบ...
พระคุณท่าน
 คุณสุรพงษ์	วัฒนานนทชัย	ได้น�าเราขึ้นชมห้องฟังเครื่องเสียง 
ที่เซ็ตเอาไว้แบบเรียบง่าย	มีดุลสีขาวเป็นหลัก	ส่วนห้องโฮมเธียเตอร์
ด้านล่างนั้นเหมาะกับเวลาซ้อมให้ลูกศิษย์ที่ติดตามมาฝึกร้องเพลง	
และใช้ชมภาพยนตร์เป็นหลัก		ส่วนความโดดเด่นและการใช้ชีวิตกับ
เครื่องเสียงจะมาอยู่ที่ชั้นบนของบ้านมากกว่า	นี่คือห้องที่ใช้เวลานับ
ชั่วโมงต่อวันหลังจากงานสอน	งานประจ�าด้านเม็ดพลาสติกที่เขาถือ
เป็นอาชีพหลัก

	 ในขณะคุยบางครั้งเราไม่อาจจะเข้าใจได้ว่าการออกเสียง
ร้องโอเปร่า	ทั้งบ้านเราและสากลมีผิดพลาดมากมาย	หรือการหลบ
เสียงเพื่อไปใช้ประโยชน์กับเพลงแนวอื่นอีกเยอะแยะ	การร้องที่ถูก
ต้องตามทฤษฎีบางทีเวลาห้าปียังน้อยไป	จากการสนทนา	คุณอู๋ผู้มี
อัธยาศัย	 ลองออกแนวเสียงร้องโอเปร่าให้เราฟังไปด้วย	ช่างน่า
อัศจรรย์ว่า	นั่งเฉยๆ	 เขายังขับร้องออกมาเป็นธรรมชาติถึงเพียงนี้	
เล่นเอาหลายคนในทีมงานขนลุกเลยละครับ	ฟังเครื่องเสียงไป	ฟัง
เสียงร้องคุณอู๋ไป	บรรยากาศวันนี้สุดยอดจริงๆ
	 เรามาเรียนรู้ว่าการร้องที่แท้จริง	 ออกเสียงอย่างไรจึงจะ
เรียกว่าถูกต้อง	จากกล่องเสียงซึ่งอยู่ตรงช่วงกลางล�าคอ	คืออวัยวะ
ที่ท�าให้เกิดเสียง	ต�าราบอกไว้ว่า	กล่องเสียงประกอบด้วยกระดูก
อ่อนที่ห่อหุ้มโพรงกล่องเสียง	ภายในโพรงนี้มีกล้ามเนื้อเล็กๆ	สองมัด 
ที่เรียกว่าเส้นเสียง	แล้วเสียงเกิดขึ้นจากการที่เราหายใจ	 เส้นเสียง
หย่อนลงเกิดช่องรูปสามเหลี่ยม	ซึ่งในหลอดลมที่เรียกกันว่าช่อง					
เส้นเสียงครับ
	 เมื่อเราร้องเพลง	อากาศจะถูกดันผ่านกล่องเสียงนั้นเพิ่มขึ้น	
ช่องเส้นเสียงจะแคบลง	 เส้นเสียงจะสั่นจนเกิดเป็นเสียง	การเพิ่ม	
ระดับความดังของการขับร้องเสียง	 การสั่นสะเทือนก็จะยิ่งเพิ่ม							
มากขึ้น	จึงท�าให้เกิดระดับเสียงที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ	หากอากาศดันผ่าน
กล่องเสียงน้อยลง	เส้นเสียงหย่อนลง	ช่องเส้นเสียงก็จะเปิดกว้างขึ้น	
ท�าให้ความถี่ของการสั่นสะเทือนลดลง	ระดับเสียงก็จะต�่าลงมาด้วย	
การเปล่งเสียงจากล่าง	 (ท้อง)	ปอด	ขึ้นไปยังนาสิกและเปล่งเต็มที	่											
ที่คุณอู๋ลองให้ฟัง	 เราตะลึงและยอมรับว่านี้คือดนตรีชิ้นหนึ่งของ
ร่างกายที่ไพเราะที่สุด
	 แต่ก็ต้องเสียงระดับคุณอู๋นะครับ	หลายคนอาจจะเรียนรู้มา	
ก็จริง	แต่มิอาจท�าได้เช่นนี้ทุกคน

เมื่อนักร้องโอเปร่าชั้นน�า

          เล่นเครื่องเสียงไฮเอนด์
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	 โอกาสของการเป็นอาจารย์สอนพิเศษทาง	มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา	อาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่คุณอู๋จักได้ถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลัง 
ใช้พลังการร้องที่ถูกต้อง	จนมีผู้ตามมาเรียนถึงบ้าน	ต้องเปิดสอน
เป็นเรื่องราวไป	 ในด้านธุรกิจจากเจ้าของกิจการร้านเบเกอรี่	 และ
ซื้อ-ขายเม็ดพลาสติก	ก็ต้องถือว่า	 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกยังเป็น
เสาหลักของบ้านเสมอ
	 ก่อนมาเป็นนักร้องโอเปร่าแนวหน้า	 คุณอู ๋เรียนมาหนัก						
“ใช่ครับ	ผมเรียนมาตั้งแต่ปี	2548	อายุประมาณ	20	ครับ	ตอนแรก
ผมไปเรียนนิเทศโฆษณามาก่อน	เสร็จแล้วมันไม่เหมาะสม	ตอนนั้น										
ผมเข ้าที่มหาวิทยาลัยสยาม	 ต ่อมาผมก็ เลยไปเข ้าที่ ราชภัฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ตอนแรกคิดว่าจะไปร้องเพลงป๊อบธรรมดา
ทั่วไป	อย่างพี่เบิร์ด	ดีทูบี	 เป็นต้น	แต่พอไปสอบจริงๆ	ก็เลยงง	ค�า
ว่าคลาสสิก	ที่นี่เค้าเรียกคลาสสิกกันหรอ	ผมก็งงว่า	คลาสสิกคือ
อะไร	ก็ไม่คุ้นกับมันเลย”
	 นั่นท�าให้ยิ่งน่าสนใจ	คุณอู๋เลยแหวกความคิดเดิมหันมา										
สู ่ต้นรากการร้องเพลงไปเลยทั้งที่ก่อนหน้าไม่รู ้จักเลยว่าคืออะไร
คลาสสิก	แต่รู้ว่าโอเปร่า	คือการร้องเพลงแบบหนึ่ง	 ไปลองสมัคร
เรียนด้วยความที่ไม่คุ้นเคยกับทฤษฎีดนตรี	หรือศาสตร์การขับร้อง
ประเภทนี้มาก่อน	“เลยท�าให้เราปรับตัวยากมากเราก็ไม่ได้คาดคิด
ว่าเราจะเจออะไรอย่างนี้	ก็เป็นจุดเริ่มต้นอะไรทุกอย่าง”
	 ไม่ใช่แค่เรียนร้องเพลงโอเปร่า	แต่เครื่องดนตรีก็ต้องเล่นได	้
โดยเฉพาะเปียโนคือสิ่งท่ีขาดไม่ได้จริงๆ	“อย่างน้อยในหลักสูตรเค้า
จะมีไมเนอร์	 ไมเนอร์คือวิชาโทก็ต้องเรียนเปียโน	 เมเจอร์ขับร้อง	
หรือว่าจะเรียนกีตาร์หรือแซกโซโฟน	แต่อย่างน้อยไมเนอร์ต้องเป็น							
เปียโน	 เพราะสถาบันบังคับขับร้องได้	 เล่นเปียโนได้	สามารถสอน
ลูกศิษย์ได้
	 การล่าความฝันของคนเราพูดยากเสมอ	 คุณอู ๋เริ่มจาก
ต้องการเรียนรู้มาจนถึงขั้นจริงจัง	ใช้การซ้อมหนัก	กะว่าสักวันจะไป
ให้ถึงจุดหมาย
	 ตอนนั้นแค่อยากจบ	ออกอัลบั้มตามค่ายเพลง	อันที่จริง								
ก็มีโอกาส	คุณอู๋บอกกว่ามีคนเรียกไปอยู่เหมือนกัน	แต่ยังไม่เป็น						
รูปร่างชัด	 ต้องใช้เวลาอีกสักหน่อย	 ส่วนลูกศิษย์ที่มาฝึกเรียน							

ส่วนใหญ่ต้องการเพื่อ	หนึ่งเพื่อที่จะสอน	สองเพื่อที่ออกอัลบั้มอย่าง
ที่ว ่าแต่จะได้ไปถึงจุดไหนก็ว่ากันไปแล้วแต่ความพยายามและ									
พื้นฐานความสามารถแต่ละคน
	 เราถามคุณอู๋ว่า	 โรงเรียนสอนดนตรีบ้านเรายังขาดอะไร	
ท�าให้ดูไม่ค่อยก้าวหน้านัก	เขาตอบแบบตรงไปตรงมาแบบติเพื่อก่อ
จริงๆ	 ว่า	 “ในประเทศไทยการเรียนร้องเพลงเป็นอะไรที่แย่มาก	
เพราะว่าองค์ความรู้ที่มีในประเทศค่อนข้าง	คุณภาพต�่า	หลายๆ	ที	่
เชื่อหรือไม่ว่าใช้เด็กปี	1	ปี	2	หรือ	ปี	3	ของมหาลัยไปสอนที่นั่นเลย	
ไม่ใช่พวกเก่งๆ	หรือจบแล้วไปสอนนะครับ	ซึ่งเยอะมาก	เยอะจริงๆ	
ขนาดโรงเรียนที่ดังๆ	นะครับ”
	 หากเป็นเช่นนั้นเราก็พอเข้าใจได้ว่า	 ในเมื่อครูดีๆ	มีไม่พอ	
คนที่แสวงหาก็เหมือนเจอขวากหนาม	ต้องค้นหากันเอง	ว่าจะไป
เรียนจริงจังที่ใด	 นั่นก็ท�าให้คุณอู ๋ได้ลูกศิษย์จากมหาลัยราชภัฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาตามมาเรียนหลายคน
	 ในส่วนของธุรกิจหลัก	ต้องท�าตลอด	 ไม่มีเว้นว่าง	 งานเขา
จึงหนักหนาแต่ก็มีเวลาฟังเครื่องเสียงแสนรัก	อย่างน้อยวันละชั่วโมง
สองชั่วโมงเป็นการพักผ่อน	ค่อยๆ	 เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมี
เหตุผลตามประสานักร้องโอเปร่า	ทุกสิ่งต้องพิสูจน์จากสิ่งที่ได้ยิน						
ทั้งสิ้น	ความไพเราะของเครื่องเสียงไฮเอนด์	 การเลือก	 Isophon	
Vescova	Gloss	White	กับ	Octave	V70se	ให้มาคู่กันนั้น	ผ่าน
มาจากแบรนด์อื่นรุ ่นอื่นมามากพอ	 และเขากล่าวว่าอาจจะไป							
ต่ออีกถ้าพร้อม	เพราะหูคนเราพัฒนากันได้
	 ในขณะที่ธุรกิจทางบ้าน	รับถ่ายทอดมาจากครอบครัว	ช่วย
กันท�าต่อแบบจริงจังเสมอมา	“ก็คือว่าธุรกิจทางบ้าน	คือเราจะท�า
อะไรเราต้องดูก่อนว่า	 ผลตอบรับกลับมาแบบไหนดีกว่า	 เราก็ให้
ความส�าคัญกับอันนั้น	 ส่วนการสอนร้องเพลงการมีผลงาน	 ไม่ได้
สร้างรายได้อะไรมากมายเลยแต่ถ้านักร้องมีคุณภาพจริงๆ	คุณก็จะ
สามารถท�ารายได้ต่องานก็ราวๆ	20,000	-	30,000	ก็สุดๆ	แล้ว	แต่
ธุรกิจของทุกวันนี้ของผมได้ก็โอเคพอสมควรเลี้ยงครอบครัวใหญ่ได	้
ผมก็ต้องมาให้ความส�าคัญกับตรงนี้ซะเยอะกว่าครับ”



	 คุณอู๋กล่าวว่าเขาประเมินการร้องเพลงของตัวเองในขณะ
ยังเป ็นนักศึกษาที่ร�่ า เรียนมาตลอดสี่ป ีว ่าเจ ๋งแล ้ว	 ดีที่สุดใน
มหาวิทยาลัย	แต่แล้ววันหนึ่งครูเกาหลีที่เก่งระดับโลกบอกว่า	 เขา
ไม่มีอะไรน่าสนใจเลย	งั้นๆ	แหละ	ท�าให้ต้องรีบฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อ
จะถ่ายทอดสิ่งท่ี่ยังก้าวไปไม่ถึง	 ให้ถึงจนได้	 	 กล้าพูดได้ว่าวันนี้								
คุณ	“อู๋”	สุรพงษ์	วัฒนานนทชัย	คือนักร้องโอเปร่าอันดับต้นๆ	ของ
เมืองไทยอย่างแน่นอน
		 ประสบการณ์ช่วงเวลานั้นน่าตื่นเต้นมาก
	 เกิดมาพร้อมกับความสนใจร้องเพลง	 มาตามสายเลือด							
ก็ว่าได้		เพราะคุณพ่อชอบร้องเพลงมาก	ดังนั้นไหนๆ	เรียนมาก็ให้			
ถือเป็นงานอดิเรกก็แล้วกัน	คุณพ่อท่านร้องเพลงตั้งแต่เป็นวัยรุ่น		
“ผมก็น่าจะได้จากเค้ามาส่วนใหญ่	พ่อก็อยากให้ผมร้องเพลงเบิร์ด
พวกนั้น	เค้าไม่คิดว่าผมจะมาสายนี้	ก็	งงๆ	แต่เขาก็ภูมิใจ	ที่ว่าเรา
ร�่าเรียน	จนเป็น	ครู	ได้	พูดถึง	เวลาไปสอนนักเรียนผมจะเครียดไม่ใช่
ว่าได้เงินแล้วจะแฮปปี้นะ	เพราะมันต้องเห็นพัฒนาการของเด็กแต่
เมื่อเขาไม่มีพัฒนาการจะกลายเป็นว่าเราสอนไม่ดีหรือเปล่า		 	
 

	 “เวลาผมสอน	ผมจะสอนทีบ้่าน	และสอนพเิศษทีม่หาวทิยาลยั 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผมสอนแต่ละครั้งจะนึกถึง	ครูทุกๆ
ท่านที่ประสิทธิ์ประสาท	วิชาความรู้	ทั้งหมดให้นักเรียน	 ให้คุ้มกับ
เงินที่เขาได้มอบให้การเป็นครูที่ดี	ต้องมี	จรรยาบรรณ	และความรู	้
ผมเชื่อว่า	ครูที่ดีต้องร้องดีด้วย	ผมจะหน่ายกับค�าว่า	ครูคนนี้เขาร้อง
ไม่ดี	แต่สอนดีนะ	ฉะนั้นผมต้องมาทบทวนตัวเอง	และบันทึกเสียง
ตัวเองมาฟัง	 ว่าเราบกพร่องเทคนิคอันไหน	และแก้ไข	 โดยมีคร	ู								
ชาวเกาหลีเช็คซาวน์ให้ว่า	 เสียงอั้นไหม	 เสียงพุ่งไปด้านหน้ารึยัง	
เป็นต้น	เพราะนักร้องที่ดีควรร้องเหมือนพูด	ฟังแล้วต้องสบาย	เสียง
ไม่ลงคอ”
	 พอได้ไปเรียนเพิ่มเติมการออกเสียงกับอาจารย์ระดับโลก
จึงได้ก้าวมาอย่างน่าภูมิใจในทุกวันนี้
	 ต ่อค�าถามเรื่องการเล่นเครื่องเสียงการเลือกระบบว่า
ดิจิตอล	อนาล็อก	ไปทางไหนอย่างไร
	 “ผมไม่ค่อยสนใจค�าว่า	Digital	หรือ	Analog	ผมสนใจแค่
ว่าเสียงที่ผมได้ยินนั้นมันดีหรือไม่ดี	ผลที่ออกมามันได้ตรงกับจิตใจ
ที่เราต้องการหรือเปล่า	หรือถ้าฟังแล้วจริตเราเราชอบแบบนี้รู้สึกฟัง
แล้วพอใจก็จบ	ฟังแล้ว	อุ๊ย	ก็มันมีชีวิตชีวาฟังแล้วมันไม่แบนราบมัน
ก็น่าฟัง”

	 หนุ่มคนนี้ผ่านมาหลายอย่างในชีวิต	ต้องสู้ในแบบที่กว่าจะ
สบายได้ไม่ใช่ของง่าย	 อาชีพจ�าหน่ายเม็ดพลาสติกพึ่งท�ามาได้									
แค่	 	10	ปี	 ในห้วงเวลาก่อนหน้านี้ท�าโรงงานเบเกอรี่	หนักกว่านั้น	
ช่วงแรกๆ	ที่เป็นเด็ก	ที่บ้านคุณแม่ท�าก๋วยเตี๋ยวเนื้อขายด้วยซ�้า	ผ่าน
มาโชกโชน	“แต่ก่อนหน้านั้นแม่ผมอยู่ร้านข้าวต้ม	คือพื้นฐานมาจาก
คนไม่มีตังค์	พ่อผมก็ท�างานอยู่โรงเจแล้วก็มาเจอแม่แล้วค่อยมาท�า
ร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยกัน	ญาติท�าขนมปังปอนด์เค้าเลิกท�าเค้าก็เลยยก
ให้ที่บ้านท�า	ที่บ้านผมก็เลยท�าจนมีฐานะพอสมควร”
 หลงัจากนัน้กม็คีนชีช่้องให้เลกิท�าเบเกอรี	่มาท�าเมด็พลาสตกิ	
จนอาชีพการงานมั่นคงถึงทุกวันนี้
 คุยกันสนุกมาก	จนมาถึงเรื่องส�าคัญ	คือ	เครื่องเสียงเลยครับ 
อยากทราบว่าท�าไมไปซื้อของจากปิยะนัส	หรือมาเล่นซิสเต็มของ		
ปิยะนัสได้
		 “ที่รู ้จักปิยะนัสหรอครับ	 ผมมีลูกค้าที่ซื้อเม็ดพลาสติก	
แนะน�าครับ	 ผมก็ไปคุยกับเขา	 เดิมทีผมเป็นคนชอบเครื่องเสียง									
อยู่แล้วตั้งแต่เด็ก	สะสมเงินมาเงินเก็บทั้งหมดอยากจะซื้อเครื่องเสียง
ตอนนั้นผมเล่น	Sony	แต่ก่อนผมไม่รู้จักของไฮเอนด์เลย	รู้จักแต่	
Sony”
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	 “ต่อมาป๊าซื้อให้เค้าก็ซื้อ	Sony	รุ่นที่อิมพอร์ตมาจากนอก
เป็นรุ่นทาวเวอร์ทรงสูงตั้งเบอเร่อ	แต่ไม่เคยเล่นเครื่องเสียงรถยนต์
เลยแม้แต่น้อย	แต่ไปหาเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์มากกว่า	ก็ไปซื้อ
ตามโฮมโปรพวกนี้	เป็นต้น	ชอบเอาล�าโพงมาต่อเล่นจนเละเหมือน
กัน	จนอยากเรียนซ่อมวิทยุก็ไปที่โรงเรียนแสงทอง	 เรียนซ่อมวิทยุ
เค้าก็ให้ไปซื้ออุปกรณ์ของแม็กเนท	 เป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วเอามา
ประกอบเอง	ในรุ่นบางคนที่มีอายุมากแล้วเค้าก็มีความรู้อยู่แล้วเค้า
ก็ไปเปลี่ยนตัวซี	(คาปาซิเตอร์)	บ้าง	เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่บ้างเพื่อให้
คุณภาพเสียง	 ตอนนั้นเค้าก็พูดคุยกันแต่ผมไม่มีความรู ้ผมแค่
ประกอบตามที่เค้าให้มา”
	 “ผมได้รู้จักกับลูกค้าคนนึงเค้าก็ซื้อของจากปิยะนัสอยู่แล้ว	
เป็นวัยรุ ่น	 รุ ่นเดียวกัน	 ตอนนั้นเค้าจะพาไปซื้อล�าโพงก็ไปเจอ										
คุณป๊อบที่ปิยะนัสสาขาบางแค	 เค้าก็รู้ว่าเราเป็นคนที่ไม่น่าจะเล่น
อะไรพวกนี้	ผมก็ซื้อ	KEF	บ้าง	เอวีอาร์ไม่ถึงมิดเอนด์เลยครับเป็นจุด
เริ่มต้น	ฟังเพลงก็ฟังจากเอวีอาร์	 เรื่องสายนี้ไม่มีในหัวเลยสักนิด							
ที่ร้านก็บอกว่าหัวบานาน่า	คืออะไรไม่รู้จัก	โอ้	เป็นพันเลยเหรอไม่
เคยคิดจะซื้อสายเป็นพันเป็นหมื่น	ไม่เคยคิดอยู่ในหัวสักนิดนึงเลย”
	 “ตอนนั้นคิดว่าเรียนร้องเพลงนี้จัดจ้านแล้วนะครับ	หูฟัง					
รู้เรื่องเลยนะครับ	แต่ฟังเครื่องเสียงไม่ออกเลยสักนิด	เล่นไปเล่นมา
รู้สึกว่าไปฟังชุดนึงที่ปิยะนัส	ตอนนั้นไม่ได้ซื้อสายเลยนะครับ	ไปฟัง
ตอนนั้นคุณป๊อบเค้าจัดชุด	ที่มี	 2	ชิ้น	มีอินทิเกรดแอมป์แล้วก็ซีด	ี				
ตัวนึง	แล้วก็ต่อกับล�าโพงมอนิเตอร์รุ่นเล็กไปฟัง	เสียงดีมากเลย	ผม
ฟังเพลงโหมโรงของแอ๊ดคาราบาว	 โอ้โห	ฟังแล้วมันหวาน	ฟังแล้ว
ได้อารมณ์ไม่เคยฟังความหวานขนาดนี้มาก่อน	อ๋อ	นี่หรือออดิโอไฟล	์
โอ	มันเจ๋งอยากได้นะเนี่ย	มาไว้ในห้องมั่ง	ก็เลยตระเวนหาท�าไงดี?”
	 “ก็มาศึกษากับคุณป๊อบว่าผมต้องเล่นแบบชุดฟังเพลงนะ
มันถึงจะได้เสียงแบบนี้	ตอนนั้นใช้ล�าโพง	KEF	R	Series	ฟังเพลง
และดูหนังด้วย	คิดนะว่าจะท�ายังไงให้มันเข้ากัน	ทั้งดูหนังและฟัง
เพลง	จึงเลือก	V70SE	 เข้ามาเพราะมีโหมด	By	Pass	จากนั้น	 ไป
งาน	TAV	ก็ได้มารู้จักกับล�าโพง	ISOPHON	VESCOVA	ว้าว	ฟังเสียง
ทวีตเตอร์มันเจ๋งมากมันพริ้วจริงๆ	วันนั้นผมก็ตั้งใจเลยว่า	ผมจะเอา
ล�าโพง	VESCOVA	อย่างแน่นอน”

	 นั่นคือการก้าวกระโดดเร็วมาก	จนมาถึงการเล่นสายและ
จั๊มเปอร์	Zensati	เพราะคุณอู๋บอกว่าทุกอย่างฟังออกหมด	เพลงฟัง
มันทุกรูปแบบหนักแน่นทุกสไตล์แต่คนอื่นอาจจะงงเพราะเขาบอก
ว่า	“ผมกลับฟังเพลง	Opera	น้อยที่สุดเลย	เพราะว่าคลาสสิกนี้อัด
เสียงส่วนใหญ่ท�ามาแย่มาก	บันทึกมาแบบเป็นหมู่ภาพรวมทั้งหมด
เพราะเค้าไม่ได้อัดแบบแยกชิ้น	ผมชอบอะไรที่มีรายละเอียดเยอะๆ”
	 ประสบการณ์เรื่องสายก็น่าสนุกมาก	“พูดตรงๆ	เลยว่าผม
ไม่เคยมีความคิดที่จะสนใจเรื่องสายเลยต่อมาได้รู้จักพ่อค้ารายอื่น	
และสนใจสาย	Audioquest	rocket	88	มาก	ตอนนั้นคุยจะดีลกัน
แล้วแต่เค้าบอกว่าของไม่เข้ามาสักท	ีณ	ช่วงเวลานั้นนานเกือบเดือน	
จนวันนึงผมไปร้านปิยะนัส	คุณนิคม	และคุณป๊อบได้แนะน�าสาย						
ชุดนึง	ก็เลยลองไปเปรียบเทียบดู	AQ	Rocket88	ฟังแล้วโอเคมันดี							
แต่มันเหมือนอยู ่ข ้างในแต่พอเสียบ	 In-Akustik	 LS-803	 ปุ ๊บ																	
รายละเอียดมันหลุดมาเล่นอยู่หน้าตู้เลยเปรียบเหมือนกับเสียงร้อง
ของคนที่อยู่ภายในช่องคอ	ฟังแล้ว	อึดอัด	มันอั้นจนไม่น่าฟัง	ต้อง
ร้องให้หลุดออกจากช่องปาก	 คนฟังจะรู ้สึกถึงความ	 Clear	 &	
Clean”	นี่คือความเชื่อที่ว่าขอให้ได้ยินก่อน	รับรองว่ากล้าที่จะเล่น
และเปลี่ยน	
	 แม้ว ่าจะเคยได้ยินแบรนด์ดังมามากขนาดไหน	 คุณอู ๋										
ขอบอกว่า	“ผมเป็นคนเชื่อเรื่องแบรนด์	ถ้าไม่ดังจริงคนไม่เล่น	แต่ผม   
ไม่เชื่อหลักการโฆษณาแบบ	อุ๊ยอันนี้	 ดีเวอร์ประเสริฐศรี	ผมจะไป
ลองฟังหรือลองใช้ของคุณดู	ถ้าดังจริง	ดีจริง	ผมกล้าเล่น	กล้าซื้อ	
บอกต่อทันที	ทุกสิ่งต้องพิสูจน์ก่อนทุกชิ้นในห้องผม	สายทุกเส้นที่
ผมมีผมพิสูจน์ทุกชิ้นแล้ว	ต้องมีเหตุผลและเห็นผลคุ้มค่ากับเม็ดเงิน
ที่ลงแล้วผมถึงจะเล่น”
	 ความสุขจากเครื่องเสียง	กับความสุขจากครอบครัวดูจะ
สมดุลกันมากๆ	ทุกวันนี้	คุณอู๋	สุรพงษ์	วัฒนานนทชัย	จึงบอกได้ว่า	
เป็นช่วงเวลาที่ดีของชีวิตมาก	 “ประการแรกเลยผมเกิดมาใน
ครอบครัวนี้ถือว่าโชคดีคือถึงผมจะไม่ใช่คนรวยมาก	แต่ผมก็พออยู่
ได้ในสังคมผมมี	 ร้านเบเกอรี่ของผมอยู่ข้างๆ	ตลาด	ผมก็มีโอกาส
เห็นอีกมุมหนึ่งของคนคือคนที่ด้อยกว่าเราเยอะ	ก็ได้คิดว่าเราควร	
ตอบแทนสังคมบ้างให	้คนเหล่านี้ม	ีชีวิตที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อย	ทุกวันนี้	
สอนชั่วโมงละ	1,000	บาท	แต่บางครั้งก็มีสอนฟรี	เพราะเราเห็นว่า
นักเรียนบางคนนั้นมาจากครอบครัวที่ล�าบาก	อย่างน้อยความรู	้									



	 รักเครื่องเสียง	 ดนตรี	 อยากปรุงรสชาติชีวิตให้มีความสุข										
ขอให้ท่านระลึกนึกถึงชื่อของเรา	ปิยะนัส	สามค�าจ�าง่ายแล้วมาสุขร่วมกัน
สิครับ	 เหมือนเช่นท่านทั้งหลายช่างเต็มไปด้วยความสุขยากจะบรรยาย
จรงิๆ	ครบั	เดนิเข้าไปสนทนากบัเราได้ทกุสาขา	หรอื	โทร.	0-2746-4511-13, 
0-2746-4302-4 ความสุขของท่านเป็นความพอใจที่ เราต้องการ												
ให้ยั่งยืนตลอดไป

	 ส�าหรับพัฒนาการล�าดับต่อๆ	 ไปในเครื่องเสียงท่ี่คุณอู ๋								
สุรพงษ์	วัฒนานนทชัย	มุ่งหมายวันข้างหน้าจะไปให้ถึงชุดใหญ่กว่านี้	
อีกแน่นอน	อย่างน้อย	Isophone	Berlina	RC7	นี่มองไว้นานแล้วนั้น	
จะไม่มีวันพ้นไปจากความต้องการเป็นแน่	ความสุขที่ครบสมบูรณ์
ชายหนุ่มคนหนึ่งพึงจะมีได้	 เขามาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้ว	และ	
การขยับไปข้างหน้า	หมายความว่าเขาจะเดินไปพร้อมกับปิยะนัส								
ด้วยความวางใจเสมอ	และตลอดไป

ที่เรามอบให้	 เขาจะสามารถไปต่อยอดชีวิตเขาให้ดีขึ้นได้บ้าง	
ประการที่สอง	ผมได้เจอครูสอนร้องเพลงดีหลายท่าน	และท่านเอ็นดู
ผม	ท�าให้ผมอยู่ในจุดที่คนรู้จัก	และเคารพ	รวมถึงสอนผมถึงการใช้
ชีวิตแต่งตัวแบบคลาสสิก	 กินแบบคลาสสิก	 เดินแบบคลาสสิก											
ไปไหนไม่อายใครท�าให้เราสามารถวิเคราะห์ถึงเสียงร้องได้ว ่า											
ใช้เทคนิคอะไรอยู่	เสียงอยู่ที่ไหน	ลมคุณเดินทางยังไงผมจึงตั้งใจไว้
ว่า	จะเป็นครูที่ดี	ใช้ความรู้ความสามารถที่มีตอบแทนสังคมไม่มาก													
ก็น้อยครับ”
	 “ในการเลือกฟังเครื่องเสียง	หรืออุปกรณ์ต่างๆ	ของผม				
ผมจะมีเกณฑ์อยู่ว่า	 เสียงต้องมีรายละเอียด	หัวโน้ตต้องมีอิมแพค
เบสต้องกระชับและแน่น	ฟังแล้วเหมือนหน้ากลองมันตึง	ยังไงก็ต้อง
ขอบคุณทางปิยะนัส	อิเล็คทริคส์	และทีมงานทุกสาขา	ที่สละเวลา
เอื้อความรู ้ให้ผม	 รวมถึงเลือกสรรเครื่องเสียงที่มีชื่อเสียงทั่วโลก
ยอมรับ	ทุกชิ้นที่ผมมีไว้ครอบครองผมภูมิใจ	และไม่อายใคร	ขอบคุณ
จากใจครับ”	

Cable & Accessories
: JPS Aluminata Reference RCA

: In-akustik Referenz LS-2404 3m.

: Zensati Angel Jumper

: AudioQuest Wel Sig AC Power Cord 6ft

: AudioQuest HDMI Diamond 2m

: AudioQuest Columbia RCA 2m

: Accustic Arts Power Strip Active 8

: Isophon Vescova Gloss White

: Octave V70se

: Octave Super Blackbox

: AVM SD-5.2 (Steaming Dac With Preamplifier)

: Oppo BDP-105d
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	 ถัดจากเส้นถนนรามค�าแหงไปไม่ไกลนัก	หมู่บ้านเก่าที่เคย
เผชิญน�้าท่วมครั้งประวัติศาสตร์	ท�าให้ห้องท�างานที่มีลักษณะต�่ากว่า
ทุกตารางเมตรในบ้านของชายหนุ่มจมบาดาลนานร่วมสองสามเดือน	
ไม่สามารถที่จะใช้งานอะไรได้	ก่อนที่เขาจะปรับปรุงให้มันกลับมา
เหมือนเดิมในปัจจุบัน	และตอนนั้นเครื่องเสียง	ชุดเล็กๆ	สักไม่กี่หมื่น
บาทน่าจะเป็นสิ่งแรกที่จะน�ามาปลอบใจตัวเอง
	 เมื่อศึกษาไปนานๆ	เข้า	ทั้งในเน็ต	นิตยสาร	คุยกับเพื่อนๆ	
และแสวงหาความน่าสนใจไปตามโชว์รูมต่างๆ	ที่ขายเครื่องเสียง	เขา
ได้พบกับปิยะนัสโดยความตั้งใจ	ก็เพราะผ่านมาแล้วหลายที่จริงๆ	
ได้รับค�าแนะน�ามาผิดๆ	ถูกๆ	บ้างเหมือนกัน	ประมวลดูแล้วก็ยัง
ตัดสินใจไม่ได้สักทีกะแค่เครื่องเสียงเงินหมื่น	แต่เมื่อมาได้ลองทั้ง
ของจริงและคนขายอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องของปิยะนัส	ทุกอย่างก็
เปลี่ยนไป
	 คุณตั้ม	ธีวรา เข็มทิศ	หนุ่มหัวก้าวหน้า	นักโปรแกรมจัด
ระบบคอมพิวเตอร์พัฒนาซอร์ฟแวร์	เพื่อขายส�าหรับบริษัทลูกค้าที่
ต้องการให้งานของพวกเขานัน้ก้าวหน้า	และคล่องตวัเคยคดิ	ออกแบบ	
มาหลายต่อหลายระบบและรูปแบบ	เมื่อมาออกแบบเครื่องเสียงให้
ตนเอง	เขาจึงค้นพบว่า	อันความต้องการของหูเรานั้น	มันช่างลึกล�้า
เหลือก�าหนด	ต่อให้ตั้งใจมาเพียงแค่ไหน	มันก็ย่อมบานปลายได้บ้าง
ตามเหตุผล
	 ดนตรีที่ดี	 อยู่ในเครื่องเสียงที่ดีย่อมมิอาจสร้างกฏตายตัว
เหมือนบางสิ่ง	แม้แต่ระบบคอมพิวเตอร์ยังต้องพลิกแพลง	ดังนั้นจาก
ชุดราคาหมื่นก็กลายเป็นชุดราคาระดับล้านโดยบังเอิญและตั้งใจ
ร่วมๆ	กันไป	จนบางครั้งเขาพร�่าร�าพันในใจว่า	อือม์	มันช่างพิสดาร
เหลอืเกนิ	แค่เปลีย่นอปุกรณ์นดิเดยีว	เครือ่งเสยีงนัน้กก็ระโดดล�้าหน้า	
ถ่ายทอดดนตรีมาให้มากขึ้นๆ	ละเอียดขึ้นอย่างเหลือเชื่อ
	 บางครั้งต้องทั้งปลอบและขู่ตัวเองว่า	“เบาๆ	หน่อยนะตั้ม
เอ๊ยยยยยย”	เดี๋ยวมันจะไกลเกิน	คือตอนนั้นเขาคิดแค่ว่าห้องขนาด
สี่เมตรกว่าคูณไม่เกินห้าเมตร	สรุปง่ายๆ	18	ตารางเมตร	มันจะอะไร
นกัหนา	และแล้วห้องท�างานกก็ลายเป็นห้องดหูนงัฟังเพลงทีเ่รยีบง่าย	
และเสียงดีอย่างที่ผมจับสังเกตด้วยตนเองด้วยความทึ่งว่า	 ไฮเอนด์	
มันก็ง่ายๆ	สบายๆ	อย่างนี้เอง	ไม่ได้ปิดลับจนยากจะเข้าใจ

บนความเรียบง่าย

ที่น่าทึ่งของ....ไฮเอนด์ 

18 ตารางเมตร



	 เมื่อใดก็ตามที่คุณวางระบบดี	เซ็ตอัพถูกต้อง	ใช้เครื่องเสียง
ล�าโพงที่เหมาะสม	ห้องทั้งห้องเคยเรียบง่ายยังไงก็เป็นไปได้ทั้งนั้น	
ไม่เห็นจะต้องท�าห้องขึ้นมาเป็นพิเศษ	มันเป็นอีกแนวทางหนึ่งกับ
การใช้ชีวิต	ท�างาน	ฟังเพลง	ในห้องเดียวกัน	ด้วย	Size	กลางๆ	อย่าง
ไม่ต้องประหวั่นว่ามันจะเป็นเช่นไร		หากอธิบายสั้นๆ	ผมก็ขอบอก
ว่าห้องของคุณตั้ม	“เสียงดีจริงๆ”	ไม่แพ้ห้องขนาดใหญ่	หรือลงทุน
ตกแต่งขนาดไหน
	 ไม่ใช่เรื่องฟลุ๊ค	ความร่วมมือระหว่างเจ้าของซิสเต็ม	ทีมขาย
ที่มีความรู้จริงๆ	สามารถท�าให้ทุกสิ่งส�าเร็จได้บนพื้นฐานที่ง่ายที่สุด	
เช่นนี้เอง	คุณตั้มพึงพอใจมากตรงที่ว่า	เขาค่อยๆ	ศึกษาเรียนรู้จาก
อุปกรณ์ต่างๆ	ของเครื่องเสียงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ	จนถึงจุดที่ลงตัว	
ถูกใจ	ทั้งที่ก่อนหน้านี้	 ไม่ทราบเลยว่าเครื่องเสียงสามารถอัพเกรด
ตัวมันเองไปได้เรื่อยๆ	จนสุดกู่	หรือถึงอุดมคติแห่งดนตรีได้
	 ก่อนหน้านั้นเพลงที่เคยได้ยินผ่านๆ	ศิลปินที่เขาไม่เคยสนใจ	
หลายนักร้องที่น่าร�าคาญหู	กลับเป็นสิ่งที่ท้าทาย	แสวงหามาฟัง	จาก
สไตล์แคบๆ	ขยายวงออกไปจนกล่าวได้ว่าเขาฟังเพลงทุกประเภท
อย่างมีความสุขที่สุด	จุดเริ่มต้นเล็กๆ	จากเครื่องเสียงเก่าแบบ	D.I.Y.	
ของคุณพ่อ	ท�าให้รู้จักการฟัง	การเสพดนตรี	มาสู่การก้าวกระโดด
ไกลสุดในวันนี้	 และโชคดีตรง	สามารถท�าให้มันอยู่ในห้องพื้นฐาน
เรียบๆแบบใช้ชีวิตประจ�าวันไปได้อย่างไม่ต้องปรุงแต่งอันใด
	 คุณภาพเสียงดี	 และหรูหรามาก	หากเราจะวัดกันที่พื้นที่
ประมาณ	18	ตารางเมตร	กับเสียงที่ได้ฟัง	ไม่ว่าจะดูหนังที่ได้ความ
หนักแน่นการแยกแชนแนลที่ฉีดพล่านในทุกอณูของใจ	และความ
อ่อนหวาน	รายละเอียดผ่านล�าโพง	Gauder	Akustik	Arcona-80	
White	with	spike	extender	ความขาวใสที่เขาจงใจเลือกสีด้วย
ตนเอง

	 สิ่งที่ผมได้ยินได้ฟังวันนั้นแค่แว่บเดียว	 รู ้ เลยว่า	 ถูกที	่										
ถูกเวลา	ถูกซิสเต็ม	 แม้จะสามารถขยายไปยังล�าโพงคู่ใหญ่กว่านี้									
ก็ยังท�าได้	 แต่ตรงนี้	 ห้วงเวลาแห่งความเป็นสุขที่ขับขานด้วย												
อินทิเกรเต็ดแอมป์	Octave	V-70SE	ก็เหมือนห้องขาวสะอาดเป็น
ดั่งสวรรค์น้อยของดนตรีและภาพยนตร์แล้ว	 ไม่ว่าจะให้สนองตอบ
สิ่งใด	คุณตั้มกล่าวว่า	 ไม่มีที่ไหนไพเราะเท่าที่บ้าน	และห้อง	 18	
ตารางเมตรนี้ได้เลย
	 ผมอยากบอกว่า	 เจ้าล�าโพง	Gauder	 Akustik	 มีความ									
น่าทึ่งของมันอยู่ประการหนึ่งที่ล�าโพงอื่นไม่มี	คือ	มันพร้อมจะดีได้
ในที่ที่คุณวาง	หรือตั้งลงบนพื้นแล้วแค่เปิดเสียง	ไม่ใช่ล�าโพงไฮเอนด	์
เรื่องมาก	 เซ็ตอัพจนกระทั่งคนเซ็ตเป็นลมสามรอบก็ไม่รู ้จบรู ้สิ้น	
ของดีแบบนี้	 มันพร้อมจะดี	 ดี	 และดียิ่งขึ้นตลอดไป	ยิ่งเอาใจใส่
พิถีพิถันยิ่งไปสุดยอดอย่างง่ายดาย		
 “คนเรามักเริ่มจากความไม่รู ้”	 คุณตั้ม	 เอ่ยเบาๆ	 จาก
ประสบการณ์สิ่งส�าคัญเลือกร้าน	เลือกผู้ให้บริการ	ส�าคัญมากๆ	ครับ	
“ผมแค่กะเข้าไปดูล�าโพง	กะว่าไม่เกินแสนเดียวด้วยครับ	แล้วเดิน
ไปที่ปิยะนัส	ฟอร์จูนครับ	 เข้าไปแบบไม่มีความรู้	 เดินไปอยากฟัง	
อยากทดสอบฟังว่ามันดียังไง	เค้าก็แนะน�าล�าโพงคู่หนึ่งให้ให้เปิดลอง
ฟังเพลงเลยนะว่าดีไหม”

	 ไม ่ใช ่ เรื่องฟลุ ๊ค	 ความร่วมมือระหว่าง

เจ้าของซิสเต็ม	ทีมขายที่มีความรู้จริงๆ	สามารถ

ท�าให้ทุกสิ่งส�าเร็จได้บนพื้นฐานที่ง่ายที่สุด

PIYANAS HI-END
SYSTEM OF THE MONTH



	 หูคนเราสอนประสบการณ์	ให้เรื่อยๆ	เพิ่มการเรียนรู้ทุกวัน
ครับ	มีอยู่พักหนึ่ง	พอ	ฟังล�าโพงคู่แรกไป	ผมเริ่มโอเค	กับล�าโพงคู่ที่
สองที่สามตามมา	 เพราะ	คู่แรกมันแรงไปส�าหรับสไตล์ของตน	มัน
คมเกินไป	คู่ต่อมายึดเอาสไตล์แรกๆ	ที่เราหลงใหลคือ	ร็อค	ลองฟังดู	
ก็เริ่มโอเคแล้ว	แต่ที่สุดก็มาถึง	Arcona-80	เพราะมันคือจุดสมดุลที่
ดีที่สุดของผมในเวลานี้	และห้องนี้
	 เดิมทีเขาชอบฟังเพลงแหวกแนวกลุ่มออดิโอไฟล์	 เรียกว่า
หนักหน่วงสนุกสนานกันไปเลย	“ส่วนใหญ่ตอนแรกก็ฟังเพลงไทย
เป็นหลัก	แนวสมัยใหม่	ถ้าเพลงฝรั่งนี้ก็จะ	Limp	Bizkit	หามาฟัง
เลยครับ	เพลงเฮฟวี่ร็อคไปเลย	ประมาณนั้น	ก็เลยชอบล�าโพงคู่แรกๆ
ไง	ใช่ครับ	ไม่เคยคิดเปลี่ยนอะไรจากความตั้งใจระดับแสนต้นๆ	แต่
วันหนึ่งเนื้อคู่จริงๆ	ก็โคจรมาพบกัน	ต้องยอมเสียเงินจนได้”
	 “มีครั้งหนึ่งผมเข้าไป	 จัดซิสเต็มครั้งสุดท้ายแล้วว่าโอเค	
สเป็กต้องอย่างโน้นอย่างนี้นะจับล�าโพงหลักคู่กับซับวูฟเฟอร์	แต่แล้ว	
เห็นล�าโพงตั้งพื้นคู่ย่อมๆ	Gauder	Akustik	Arcona	40	วางอยู	่					
ข้างหน้า	แล้วเค้าเปิดให้ฟังผ่าน	DAC	ตอนนั้นผมไม่รู้จักนะล�าโพง	
อะไรน่ะ”	
	 แต่พอได้ฟังถึงกับตะลึง	และรู้ว่านี่ไงแนวเสียงของเราล่ะสิ		
ตอนนั้น	ไม่ได้คิดว่ามันจะราคาแค่ไหนอย่างไร	แต่มันดีจริงพระคุณเอ๋ย
	 “ฟังแล้ว	อุ๊ย!	เสียงอะไรน่ะ	เค้าเทสต์เสียง	มันดีจัง	แต่เค้า
ก็ไม่กล้าบอกราคาผมนะ	ท�าท่าเหมือนกับเราเองก็เริ่มรู้ว่ามันน่าจะ
แพงมากกับความตั้งใจ	ผมก็จัดการเปิดดูราคาใน	 เว็บปิยะนัส	อ้อนี่
คือ	 Arcona	 อุ ๊ย!	 ตัวละเป็นแสนเลยเหรอ	หลังจากนั้นมาก็ฟัง										

มาเรื่อยๆ	คิดในใจ	ส�าหรับรสชาติแบบเรามันขาดเบสไปหน่อยนึง	
เลยตระเวนฟังไปเรื่อย	ทั้งปิยะนัส	สุขุมวิท	แล้วเดินทางไปหลาย
สาขามาก	โดยเริ่มที่พาราไดซ์ก่อน”
	 ก่อนตัดสินใจมาถึงชุดปัจุบัน	คุณตั้มเดินทางตามสายไฮไฟ	
ค่อนข้างเร็ว	 แต่มั่นคง	และไม่ทิ้งแนวเสียงล�าโพงที่ชอบ	ขยับไป		
ขยับมา	และใช้ความคิดหนักหน่วงว่าจะไปลงเอยที่ไหนดี	 เพราะ
ล�าโพง	เครื่องเสียงดี	ต้องประกอบกับอุปกรณ์ที่ดีด้วย	แม้ก่อนหน้า
จะฟังเพลงผ่านคอมพ์	ซาวนด์การ์ดดีๆ	ก็หรูแล้ว	แต่วันนี้	มันไม่ใช่
อีกต่อไป
	 โชคดีที่ปิยะนัสนั้น	คุณตั้ม		ได้รับประสบการณ์มากมาย	ฟัง
แล้วเปลี่ยนไปมาดู	คนขายไม่เคยเหนื่อยหน่ายที่จะบริการ	ด้วยความ
เต็มอกเต็มใจและแนะน�าให้ความรู้เขาเสมอมา
	 	“เข้าไปฟัง	ไปลองเทสต์	เข้าไปรบกวนเขาก็ยกมาให	้อยาก
ฟังตัวไหนขอให้บอก	ไม่เคยเจอร้านเครื่องเสียงแบบนี้มาก่อน	บอก
ว่าตัวนี้เพื่อนผมบอกดี	เค้าก็ไปยกมาให้ฟัง	พอฟังแล้วไม่ใช่ก็เปลี่ยน	
เปลี่ยนไปเรื่อยๆ	กว่าจะลงชุดนี้ได้ก็	 4	 เดือน	ผมเทียวไปเทียวมา	
เพราะผมท�างานอยู่ที่ลุมพินีทาวน์เวอร์	ต้องนั่งรถไฟฟ้าผ่านฟอร์จูน
ทุกวัน	ถ้าทัน	สองทุ่มผมก็จะแวะ	ที่สุดคือชุดปัจจุบันครับ	ภูมิใจ	
พอใจกับมันมาก”



	 ย้อนเวลาหาอดีต	 เขายิ้มแบบข�าๆ	 ว่ามาจากการฟังของ					
คุณพ่อ	ที่เล่นแบบดีไอวาย	ก็ว่ามันโอเคนะ	พอมาเล่นเอง	มาทาง
สายคอมพ์ก็จึงขลุกกับเสียงแบบ	MP3	มานาน	กว่าโลกดนตรีที่ดี
จริงๆ	จะเปิดหาเขา	“ตอนเด็กๆ	อาศัยว่า	ฟังเครื่องเสียงของคุณพ่อ	
นอกจากเครื่องเสียงต่อฟังเองในบ้าน	พ่อเค้าติดเครื่องเสียงรถครับ	
ผมก็นั่งปรับ	ปรับนิดเดียวผมก็โดนบ่นแล้ว	เพราะไปท�าให้เสียงของ
เค้าเปลี่ยนไปหมดตามที่เราชอบ		ผมกับพี่นั่งปรับกันเละตุ้มเป๊ะ	พอ
โตขึ้นมาพ่อก็มีล�าโพงบ้านซื้อชุดโฮมเธียเตอร	์แล้วก็มีแอมป์	ผมก็ฟัง
มาตั้งแต่ผมเรียน	ฟังมาเรื่อยๆ”
	 “ฟังมาเรื่อยๆ	 เริ่มต่อคอมพ์เล่นเพลง	 เรื่องสายก็พันๆ	
เข้าไป	ประสบการณ์ก็มาจากการฟัง	มาเปลี่ยนเล่นแผ่น	อาศัยต่อ
จากคอมพ์	 เริ่มท�าความรู้จักว่าไฟล์มันมีกี่ชนิด	กี่บิต	ความละเอียด
ขนาดไหน	MP3	แรกก็ฟังไม่รู้นะครับ	โหลดมาสเป็คฯสูงสุดของมัน
คือ	128	kbps	ผมก็ฟังมาเรื่อยๆ	มีเพื่อนบอกให้มาเล่นหูฟัง	แล้ว
แนะให้เล่นไฟล์	flac	ผมฟังดู	มันชัดละเอียดดีแฮะ	เอามาเปิดคอมพ์	      
มันชัด	ต่อสายไฟเดินเอง	เสียบแจ๊ค	ต่อซาวนด์การ์ด	ผมมีความรู้แค่
คอมพ์ผมก็อาศัยเปลี่ยนซาวนด์การ์ดเอา	ลองเล่นไปทั่วนะครับ”
	 พอมาเป็นการจัดเซ็ตไฮเอนด์ข้ามขั้นเกินหน้าเกินใจตัวเอง
ที่คิดแต่แรก	 เขาก็ต ้องมานั่งคิดว ่าล�าโพง	 Gauder	 Akustik													
Arcona-80	นี่มันต้องขับด้วยแอมปลิไฟร์อะไรถึงจะเข้าคู่กัน	คิดไป
คิดมา	ก็ได้ไอเดียจากเจ้าของผู้ออกแบบล�าโพงเสียเองเลย
	 	“เรื่องแอมป์นี่ผมศึกษามาคือ	Dr.Roland	ตอนที่ท�าคลิป
ให้ปิยะนัส	ผมอ่านอยู่คลิปหนึ่ง	Dr.Roland	แกหลุดมาค�าหนึ่ง	คือ	
Arcona	นะ	ถ้ามนัจะใช้แอมป์ละก.็...	ต้อง	Octave	จะเสยีงดมีากเลย	
เท่านั้นล่ะ	ผมมุ่งเลย	มี	Octave	แน่นอน	ผมก็โทรหาคุณเอ๋	ที่ปิยะนัส	
ว่ามีจัดชุดโปรโมชั่นคู่นี้ไหม	ปรากฎว่ามีชุด	DNA	Set	ที่ทางปิยะนัส
จัดไว้	ถามว่ามีสีขาวไหม	คุณชัยวัฒน์บอกว่ามีสีขาว	ก็ตอบงั้นชัวร	์
แล้วมันก็มาอยู่กับผมในห้องนี้จนได้ละครับ”

	 การพิจารณาว่าตัวเองชอบเสียงแบบไหน	 ก็มีที่มาที่ไป								
พอสมควร	 เพราะคนเรามักจะเคยชินกับสิ่งที่ ได ้ยินอยู ่ทุกวัน	
Gauder	Akustik	Arcona	อาจจะยังไกลตัว	ในครั้งแรกๆ	ปลอบใจ
ตัวเองเสมอมาว่า	“ตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไร	แทนชุด
เก่าผมได้นะ	คือชินกับมันแล้ว	โห	ชอบเบสที่มันมหึมา	พอหลังจาก
ที่ผมมาฟังตัว	Arcona	ผมจึงเข้าใจสิ่งที่เค้าพูดกันว่า	เสียงที่เหมือน
จริงเป็นเช่นไร	มันเริ่มจะเปลี่ยนบุคลิกการฟังของผม	เมื่อก่อนผมฟัง
เพลงไทย	เพลงอะไรไปเรื่อยเปื่อยไม่คิดมาก	ตั้งแต่ผมเปลี่ยนมาเป็น	
Arcona	ผมชอบฟังเพลงที่มันคลาสสิกขึ้นเรื่อยๆ	มันเปลี่ยนแนวผม	
จากที่ผมเคยฟังง่ายๆ	มาสู่ความละเมียดละไมจริงจังมากขึ้นครับ”
	 จากการฟังหนักหน่วงแบบดิสโกเธค	ฮาร์ดร็อกสุดขั้วแรงๆ
ก็เริ่มละลายพฤติกรรมตัวเองมาสู่ความสวยงามของดนตรี
	 “เพราะเสียงมันนี้แหละ	ตอนแรกผมชอบเบส	ชุดเก่านะ
เบสเป็นดิสโก้เทคเลยมาจริงจัง	พอมาเปลี่ยนมันไม่ใช่เบสอย่างนั้น
แล้วไง	แนวเสียงมันเป็นรูปร่าง	บอกไม่ถูก	นี่คือเบสที่แท้จริงไม่เบลอ	
เริ่มเข้าใจค�าว่าเบสถูกต้องเป็นไง	คือการมาถูกทาง	ผมปรึกษากับ
คุณเอ๋	 จากร้านปิยะนัสมาแต่แรก	 เริ่มจากล�าโพงอื่น	แต่แล้วมันก็
ไม่ใช่	เค้าจึงพามาฟัง	Arcona	40	ใช่แล้วแหละ	ตัวนี้แหละ	หลังจาก
นั้นมา	 ผมไม่เปลี่ยนใจเลย	 แต่ส�าหรับตัวเองนะ	 มันขาดเบสไป							
นิดเดียวก็เปลี่ยนมาเป็น	Arcona	80	และดูหนังเพิ่มซับ	JL	Audio	
F-112	มาเตมิเตม็ในส่วนของเบสทีผ่มชอบ	มนัเกบ็รายละเอยีดความ
ต้องการได้ดีเลยครับ	ฟังแล้วใช่เลย”

PIYANAS HI-END
SYSTEM OF THE MONTH



System of the Month
•	 Front	Speaker	: Gauder Akustik Arcona-80 White with 

 spike extender

•		 Surround	Speaker	: Gauder Akustik Arcona-40 White

•		 Center	Speaker	: Gauder Akustik Arcona FRC White

•		 Subwoofer	: JL Audio F-112

•		 AV	Receiver	: Yamaha RX-A3040

•		 Bluray	Player	: Oppo BDP-105D

•		 Stabliizer	: Magnet IRG-600 Rev.G (With Finite Elemente 

 Cerabase Compact)

	 สีหน้ายิ้มแย้มมีความสุขวันนี้	 ท�าให้เราทิ้งท้ายค�าถามว่า							
ในความพอใจ	สไตล์เพลงของตนเองนั้นชอบใครเป็นพิเศษบ้าง
	 	“เพลงไทย	ถ้าเพลงร้อง	ผมฟังไปเรื่อย	พ็อพ	ร็อค	เพลง
ไทยฟังทุกคน	Mine	Lula	ผมก็ฟัง	ถ้าเพลงร้องจริงๆ	ก็	แนน	สาธิดา	
อัลบั้ม	Unidentified	Feeling	ผมก็ไปซื้อมา	ผมว่าโอเคเลยนะ								
ซื้อแผ่นนี้แหละ	สองร้อยกว่าบาทเอง	การฟังเพลงที่ดีๆ	คุณภาพสูง
บอกได้เลยว่ามันคนละเรื่องกับบางคนที่ยังฟังเพลงแล้วไปเปิดจาก		
YouTube	เยอะแยะ”
	 	 เขายิ้มอีกครั้งเหมือนจะบอกผ่านไปยังนักเล่นใหม่ๆ	 ว่า							
สิ่งที่ดีกว่าเพลงในมือถือของคุณ	หูฟังอุดช่องหู	มีโลกกว้างทางดนตรี
ละเมียดละไมรออยู่	 ดังนั้น	อย่าได้พลาดเลยทีเดียว	ลงทุนเท่าที่ใจ
ต้องการแล้วจะรูว่้า	มนัมคีวามสขุเหลอืคณา	“เลกิงาน	กลบัมา	สามทุม่ 
แล้วก็จะเป็นช่วงเวลาทองของผมเลย	นอกจากฟังเพลงแล้วหากดู
หนัง	ผมนั่งเล็งแล้วหนังเรื่องไหนจะจบตีหนึ่ง	ก็เอาแค่นั้นพอ”
	 อย่าถามเลยว่า	ไฮเอนด์ซสิเตม็	ต้องท�าห้องหรหูราพาวลิเลีย่น
แค่ไหน	คุณตั้มให้ค�าตอบเราแล้ววันนี้ว่า	แม้แต่ห้องพื้นฐานธรรมดา	
ก็สามารถสร้างเสียงไฮเอนด์สุดยอดได้	ถ้าคุณมีใจและกล้าที่จะเล่น
กับเครื่องเสียงดีๆ	ลงทุนกับมันให้ดีๆ	ก�าไรคือความสุขที่วัดค่าไม่ได้
ด้วยตัวเงินครับผม

•		 Integrated	Amp	: Octave V-70SE

•		 CD	Player	: Accustic Arts Player ES (With Finite Elemente 

 Cerabase Classic)

•		 Speaker	cable	: JPS Labs Aluminata (Front & Center Speaker)

•		 Surround	Speaker	Cable	: Audioquest Rocket-88

•		 AC	Powercord	: JPS Labs Aluminata AC (For Oppo, - CD Player,   

 Integrated amp and Stabilizer) : Audioquest NRG-1000 

 (For - AV Receiver and Subwoofer)

•		 HDMI	Cable	: Audioquest HDMI-Diamond

•		 USB	Cable	: Audioquest Usb-Diamond

	 สนใจมีชุดเครื่องเสียงดีๆ	 เข้าถึง
ง่าย	ไม่ยุ่งยาก	ลองมาปรึกษาเราดูสิครับ	
ทมีปิยะนสัพร้อมเสมอเพือ่คณุ	สาขาไหน
ก็ใจถึงใจเช่นกัน	หรือจะโทรมาปรึกษา										
ได้ตลอดเวลาท�าการ	 ได้ที่ปิยะนัส	 โทร.	
0-2746-4511-13, 0-2746-4302-4        
ขอความสุขในเสียงดนตรีจงอยู ่คู ่กับ							
ทุกท่านครับ

 ผมว่าโอเคเลยนะ	ซือ้แผ่นนีแ้หละ	สองร้อยกว่าบาท 

เอง	การฟังเพลงที่ดีๆ	คุณภาพสูงบอกได้เลยว่ามัน

คนละเรื่องกับบางคนที่ยังฟังเพลงแล้วไปเปิดจาก		

YouTube	เยอะแยะ



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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