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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	 ฟังเพลงที	่						
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 
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	 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


