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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	 ในขณะที่											
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	 ขนาดสตางค์							
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
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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 
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