
	 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�าหรับพวกบรรจุภัณฑ์	
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

ก็ว่ำกันไป	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	มันก็ไม่ใช่	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


