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Big Boy's Toy

‘เห็น Ferrari จอดอยู่
กลางห้องไหม ?’

 ผมค่อนข้างงง พร้อมกับหันไปดูใน
ต�าแหน่งที่ค�าถามนั้นกล่าวถึง แต่ก็คิดไว้อยู่
แล้วว่าคงไม่พบกับอะไร นอกจากวัสดุที่มีรูป
ทรงสี่เหลี่ยมวางซ้อนกันเป็นกอง
 แน่นอนว่า ผมไม่ได้แปลกใจไปกับส่ิงที่ช่าง
ภาพของเรายิงค�าถามเชิงเปรียบเทียบออกมา 
เพราะรู้อยู่แล้วว่า เราก�าลังเดินทางมาท�าอะไร
ในห้องนี้ แต่ก็ชมอยู่ในใจว่า นี่คือ ค�าเปรียบ
เปรย ที่ค่อนข้างชัดเจนและเห็นภาพที่สุด
 เครื่องเสียงกับรถก็เหมือนกัน คือ มีตั้งแต่
ระดับราคาทีค่นทัว่ไปสามารถสมัผัสได้ ไปจนถงึ
สิ่งที่เรียกว่า ระดับเทพที่เกิดมาเพื่อคนไม่กี่คน
เท่านัน้ โดยความหลากหลายนีม้ข้ึีนกเ็พือ่รองรบั
กับลูกค้าที่มีความหลากหลายในด้านความ
ต้องการ เช่นเดียวกับปริมาณของงบฯ ที่ได้
รับการอนุมัติมา (จากใครคงไม่ต้องเอ่ยถึง)
 เพียงแต่ในครั้งนี้ สิ่งที่เราเห็นกองอยู่กลาง
ห้องนั้น มีมูลค่าเทียบเท่ากับซูเปอร์คาร์อย่าง 
Ferrari และไม่ใช่รุ่นพื้นฐานอย่างพวก 458 
Italia แต่เป็นสปอร์ต GT รุ่นใหญ่กว่าที่ใช้
เครื่องยนต์วี12 อย่าง F12 Berlinetta กัน
เลยทีเดียว
 ใช่แล้ว...กองสี่เหล่ียมที่วางอยู่กลางห้อง
นั้น คือ เครื่องเสียงที่มีมูลค่า 30 ล้านบาท !!!

ภาพ : พัลลภ สื่อสัมฤทธิ์
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 อย่าเอ่ยค�ากล่าวท่ีว่า ‘มีเงนิอย่างเดยีวไม่พอ 
จะต้อง...ด้วย’ ขึ้นมาทีเดียว เพราะสารภาพ
ตามตรงว่า ผมค่อนข้างจี๊ดเสมอเวลาที่ได้ยิน
ใครชอบเหน็บแนมความชอบ หรอืความหลงใหล
ของใครสักคนด้วย ประโยคสั่วๆ ท�านองนี้
 ผม และเชื่อว่าผู้อ่านอีกหลายคนคิดเสมอ
ว่า ความชอบของใครสักคนที่มีต่องานอดิเรก
ของตัวเอง ไม่ควรถูกตัดสินด้วยค�ากล่าวเช่นนี้ 
ตราบใดที่เขาไม่ได้มองหาบันไดหรือเหยียบ
หลังใคร หรือท�าให้ใครเดือดร้อน เพื่อปีนขึ้นมา
สัมผัสบรรยากาศในระดับไฮเอนด์
 เครื่องเสียงชุดนี้ก็เช่นกัน
 แน่นอนว่าครั้งแรกที่เห็น วางอยู่กลางห้อง 
คงไม่มีใครอยากจะเชื่อว่าค่าตัวของมันจะสูง
เช่นนี้ เพราะตอนที่ได้ยินราคาแต่ยังไม่ได้เห็น
ตัวเป็นๆ เราเชื่อว่าเหมือนกับที่ใครหลายคน
เชื่อเช่นกันว่า ความแพงในครั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะความแพงในแง่ความเว่อร์ของตัว
ผลิตภัณฑ์วัสดุ เช่น ฝังเพชร หุ้มทอง ฯลฯ หรือ
ออกแบบโดยดีไซเนอร์ฝีมือขั้นเทพใน 3 โลก
แต่กลับไม่ใช่อย่างที่คิด เพราะหลังจากเดิน
ส�ารวจโดยรอบแล้ว หน้าตาของอุปกรณ์ที่ถูก
จัดวางอยู่นั้น ก็ไม่ได้ดูมีอะไรเป็นพิเศษในแง่
ของการตกแต่ง แน่นอนว่า ต้องยอมรับว่าดูดี
มีสไตล์ และมีความพิเศษมากกว่า เครื่องเสียง
ทั่วไป ชนิดมองปราดเดียวก็ดูออก ดังนั้น ข้อ
สรุปเดียวที่ท�าให้ค่าตัวพุ่งทะลุ 8 หลักก็คงหนี
ไม่พ้นเรื่องของคุณภาพ หรือเทคโนโลยีที่อยู่
ข้างใน
 คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ Deputy 
Managing Director ของ SCC หรือ บริษัท 
ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) บอก
กับเราว่าชีวิตในการเริ่มต้นกับเครื่องเสียงของ
เขาก็ไม่ต่างจากคนอื่นๆ เริ่มจากจุดสตาร์ท 
และเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามกระแสของความ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลง ราคา
ที่จ่ายไปเพื่อความชื่นชอบก็ขยับขึ้นเรื่อยๆ เช่น
เดียวกับระดับความต้องการในด้านของ
คุณภาพเสียง จนกระทั่งมาถึงชุดที่เห็น อยู่
ตรงข้างหน้านี้
 ‘เครื่องเสียงชุดนี้ผมได้รับการแนะน�าจาก
ร้าน Piyanas ซึ่งผมเป็นลูกค้าของร้านนี้มา
นาน คุณชัยวัฒน์ (เจ้าของร้าน) น�ามาให้
ทดลองฟัง แล้วรู้สึกได้ว่าเสียงมันดีกว่าจริงๆ 
ผมก็เลยไม่ลังเลที่จะอัพเกรดขึ้นมา ประกอบ
กับตอนนั้นก�าลังสร้างบ้านใหม่ด้วย ก็เลยมา
ประจวบเหมาะกันพอดี’
 แน่นอนว่าค�าว่าคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นจน
สัมผัสได้ย่อมาจากส่วนประกอบที่อยู่ในระบบ 
ถ้ามองว่าเครื่อง เสียงเหมือนกับเครื่องจักร
ผลิตอะไรสักอย่าง ทุกส่วนจะต้องเปี่ยมด้วย
ประสิทธิภาพในการท�างาน เพื่อท�าให้ Input 
ที่ถูกส่งลงไป (ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีคุณภาพดี
ด้วย) ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และถูก

ถ่ายทอดออกมาผ่านทางล�าโพงชนิดที่ครบทุก
องค์ประกอบ หรือถ้าจะดรอปก็ต้องน้อยที่สุด
 จุดเริ่มต้นของส่วนประกอบ ก็เริ่มจาก CD 
Transport และ DA Converter ของ 
Estoteric รุ่น Grandioso P-1 / D-1 ซึ่งจะ
รับ หน้าที่ในการเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ใน CD ให้กลาย
เป็นสัญญาณที่สมบูรณ์เพื่อส่งให้ส่วนอื่นๆ ใน
ระบบ เพราะถ้าต้น ทางมาได้ไม่ดี ระบบที่อยู่
ต่อๆ ไป ก็จะรับสิ่งที่ไม่ดีต่อไปเรื่อยๆ 
 ลืมหน้าตาของ CD Player ที่เราคุ้นเคยกัน
ไปได้เลย ที่มักจะมาแบบเดี่ยวๆ พกไปไหนมา
ไหนสะดวก เพราะเจ้า Grandioso P-1 / D1 
มีด้วยกัน 4 เครื่องในระบบเพื่อท�าหน้าที่ทั้ง ตัว 
Transport, Power Supply และ DAC (ตัว
เปลี่ยนสัญญาณ Digital เป็น Analog) 
ซ้าย-ขวา ซึ่งถือว่าเป็นตัวแรกของโลกที่มีการ
แยก DAC เป็นฝั่งซ้าย-ขวา
 ‘ก่อนที่จะมาถึงตัวนี้ ผมเปลี่ยน CD Player 
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มาหลายตัวละ และยิ่งเปลี่ยนเสียงก็ยิ่งดีขึ้น
เรื่อยๆ จนกระทั่งพอใจกับคุณภาพที่ได้จาก CD 
Player ชุดนี้’
 อย่างไรก็ตาม ไฮไลต์เด่นของชุดนี้ในแง่ของ
ราคากลับไมใช่ CD Player ตัวนี้ แต่เป็น 
Power Amp ของ Constellation เป็นรุ่น 
Hercules II Mono และอีกตัวเป็น Pre Amp 
รุ่น Altair II ชุดนี้มูลค่ารวมกันประมาณ 10 
ล้านบาท
 สิ่งที่น่าสนใจในแนวทางการเล่นเครื่อง
เสียงของคุณกฤษฎา คือ การเปิดโอกาส 
เพราะแม้ตัวเขาเอง จะยอมรับว่าค่อนข้าง
อนุรักษ์นิยมในการเลือกซื้อแต่ละชิ้นส่วนใน
ระบบที่ยึดถือเรื่องแบรนด์อันคุ้นเคยเป็นหลัก 
แต่ก็ไม่เคยปิดกั้นตัวเองในการสัมผัสกับแบ
รนด์ใหม่ๆ จนกระทั่งได้มีโอกาสรู้จักและพิสูจน์
กับชื่ออย่าง Zenzati และ Constellation 
และกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในระบบ
 นอกจากนั้น ในมุมมองของเขาสาย
สัญญาณก็มีความส�าคัญไม่แพ้กัน ในระบบนี้
ใช้สายสีทองอร่าม ของ Zensati ที่เชื่อมต่อทุก
ระบบของเครื่องเสียงชุดนี้เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะ
เป็นสาย XLR, AC หรอืสายล�าโพง  ส่วนค่าตัวกพ็อ
ประมาณ ถึงกับอ�ากันเล่นๆ ในวงสนทนาครั้งนี้
เลยว่า เห็น Camry จอดประกบซ้าย-ขวาหรือ
เปล่า เพราะสายล�าโพงเส้นหนึ่งค่าตัวเทียบ
เท่ากับ Toyota Camry คันหนึ่งเลยทีเดียว
 ‘นี่แหละคือปลายทางของเครื่องเสียงชุดนี้ 
เพราะการเข้ามาของสายชุดนี้ ท�าให้ความ
สมบูรณ์ของเสียงดีขึ้นอย่างชัดเจนเลย’

 หลังจากที่ได้ทดลองนั่งเอนกายอยู่บนโซ
ฟานุ่มๆ เพื่อซึมซับเสียงร้องที่ Cover เพลง 
American Pie ของ Don McLean เราสามารถ
สัมผัสได้ทันทีกับคุณภาพและมิติของเสียงที่
ถูกขับออกมาจากล�าโพง พร้อมกับคลายความ
สงสยัทีว่่าท�าไมผู้ชายบางคนถึงเลอืกทีจ่ะหลงใหล
ในเครื่องเสียงทั้งที่มีเรื่องอีกตั้งมากมายในโลก
ให้สนใจ
 อย่างไรก็ตาม แม้คุณกฤษฎาจะบอกว่า
เครื่องเสียงชุดนี้มาถึงปลายทางแล้ว แต่เราก็
ไม่เชื่อหรอกว่า เขาจะหยุดอยู่แค่นี้ เพราะขึ้นชื่อ
ว่าหลงใหลแล้ว เรื่องอย่างนี้ไม่มีวันหยุดกัน
ง่ายๆ อย่างแน่นอน
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รวมของดีที่สุด
ในโลกเอาไว้ที่นี่

1 2 3 4 5 6 7 8

1. CD Transport Estoteric Grandioso P-1
2. DAC Estoteric Grandioso D-1
3. Pre Amplification Constellation Altair II
4. Power Amplification Constellation
 Hercules II Mono
5. Speaker Gauder Akustik Berlina RC-11
6. Zensati Seraphim XLR Cable
7. Zensati Seraphim AC Cable
8. Zensati Seraphim Speaker Cable
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ความสุข
ที่มากับเสียงเพลง

 บางคนอาจจะเลือกที่ใช้เงินจ�านวนนี้ไปกับการ
สะสมรถยนต์, นาฬิกา, เรือยอชท์ หรืออะไรก็แล้ว
ตาม แต่คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์กลับเลือกที่นั่ง
ชื่นชมกับเสียงที่ไพเราะซึ่งถูกกลั่นกรองผ่านออกมา
จาก ชิ้นส่วน เหล่านี้ เพราะส�าหรับเขาแล้ว เครื่อง
เสียงเป็นมากกว่างานอดิเรกหรือความชอบส่วนตัว 
แต่อุปกรณ์เหล่า นี้ยังท�าหน้าที่ เป็นตัวกลางในการ
ดึงให้ทุกคนในบ้านสามารถใช้เวลาร่วมกันได้
 ‘ตอนนี้ห้องส�าหรับฟังเครื่องเสียงชุดนี้กลาย
เป็นศูนย์รวมของคนในบ้าน วันว่างผมก็มานั่งฟัง
เพลง กับภรรยา บางทีลูกก็มาฟังด้วยกัน กลาย
เป็นกิจกรรมส�าหรับครอบครัวไปเลย’

PLAYBOY : คุณมีรสนิยมในการฟังอย่างไรที่เป็น
มาตรฐานการเซ็ตเครื่องเสียงของตัวเอง
กฤษฎา : ผมเป็นคนที่ฟังเพลงได้ทุกแนวทั้ง Pop, 
Jazz, Classical แต่ลึกๆ แล้วตัวเองชอบ Jazz กับ
เพลงที่มีเสียงใสๆ ซึ่งสามารถแยกต�าแหน่งของ
เครื่องดนตรีทุกตัวได้อย่างชัดเจนมากกว่า และชอบ
เพลงไทย ซึ่งภรรยาผมก็ชอบฟังเพลงไทยเป็นหลัก
ด้วย 
PLAYBOY : แล้วอย่างนี้ใครเป็นคนตัดสินใจ
กฤษฎา : ก็ช่วยกันตัดสินใจทั้งคู่ ฟังแล้วเพราะและ
แฮปปี้ด้วยกันทั้งคู่ก็ลุยเลย แต่ตรงนี้ถือว่าผมโชคดี
มากๆ เลย เพราะอยากจะซื้อก็สามารถซื้อได้ ต่าง
จากนักเล่นเครื่องเสียงส่วนใหญ่ บางคนซื้อของ
ต้องหลบเมีย (หัวเราะ) ภรรยาผมรู้หมดว่าราคา
เท่าไร ไม่จ�าเป็นต้องส�าแดงราคาต�่ากว่าปกติเหมือน
นักเล่นทั่วไป
PLAYBOY : ต้องถือว่าโชคดีเลยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้
กฤษฎา : ใช่ครับ เพราะถ้าคนที่ไม่รักเครื่องเสียงจริง
จะไม่มีวันเข้าใจ อย่างสายล�าโพงที่เห็นอยู่ คู่หนึ่งก็
ซื้อ Camry ได้คันหนึ่งเลย แต่ของผมใช้ถึง 2 คู่ ซึ่ง
ผมพูดในฐานะที่รักเครื่องเสียง เพราะอาจจะดูแพง 
แต่เพื่อการไปถึงจุดที่สมบูรณ์แบบก็ต้องยอม ผม
หมายถึงความสมบูรณ์แบบในหูของผมนะ คนอื่น
อาจจะฟังแล้วไม่ชอบก็ได้ 
PLAYBOY : แล้วถึงตรงนี้ถือว่าไปถึงจุดสมบูรณ์
แบบแล้วหรือยัง
กฤษฎา : คิดว่า 99.99% แล้วครับ ผมว่าครั้งต่อไป
ต้องก้าวข้าม 100 แล้วละ คงจะต้องขยับขึ้นไปสัก 
110%
PLAYBOY : จุดไหนของระบบที่ประทับใจมากที่สุด
กฤษฎา : ชอบเท่าๆ กันครับ ที่ทึ่งที่สุดคือ สาย
ล�าโพง เพราะเรารู้ว่าทั้งระบบสามารถส่งเสียงอัน
สุดยอดออกมา ได้อยู่แล้ว แต่การเข้ามาของสาย
ล�าโพงถือว่าเป็นตัวที่เข้ามาสร้างความแตกต่างใน
ด้านคุณภาพเสียงได้มาก หลังจากที่ได้ฟังก็เชื่อเลย
ครับว่าสายมีส่วนส�าคัญ ที่ส�าคัญผมไม่ค่อยชอบ
การเล่นเครื่องเสียงแบบที่มีข้อจ�ากัดมากมาย  เช่น 
ต้องเล่น AudioPhile เท่านั้น หรือถ้าจะต้องนั่งฟัง
ต้องนั่งจุดนี้เท่านั้น ห้ามขยับ แต่ระบบนี้นั่งฟังตรง
ไหนก็เพราะ
PLAYBOY : ขณะที่ระบบเสียงคือการสร้างสรรค์
โดยวิทยาศาสตร์ แล้วการฟังเพลง คุณมองว่าเป็น 
ผลงานในด้านศิลปะ หรือว่าวิทยาศาสตร์
กฤษฎา : ศิลปะอย่างแน่นอนครับ 
PLAYBOY : ความสุขในการเล่นเครื่องเสียงของ
คุณจริงๆ แล้วคือ อะไร ? คือ ในระหว่างทางที่ได้เล่น 
หาของ ศึกษา หรือว่าปลายทางที่ได้ยินเสียงที่มี

คุณภาพออกมาแล้ว
กฤษฎา : มีด้วยกัน 3 ส่วนครับ เอาเฉพาะตัวผมนะ
ครับ เวลาซื้อของแพงนั้น ท�าให้เรารู้ว่าตัวเอง Can 
Afford To Buy โดยที่ไม่ได้เดือดร้อน อีกส่วนของ
ความสุขคือ ช่วงที่เดินซื้อของ และสุดท้ายคือ การ
ได้ยินเสียงที่มีคุณภาพ ถ้าถามผมว่าความสุขผม
หมดหรือยัง ตอนนี้คงไม่ใช่ เพราะผมเริ่มกลับมา
สนุก กับการไล่ซื้อและตามหาแผ่น CD ส�าหรับใช้ฟัง
เพลง
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เคล็ดไม่ลับ
แต่ไม่ควรมองข้าม

 การที่จะเรียนรู้ว่าส่วนประกอบในระบบเครื่อง
เสียงมีอะไรบ้าง เราเชื่อว่าสามารถหาอ่านได้ไม่ยาก 
แต่เชื่อว่า หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า องค์ประกอบที่
จะท�าให้เสียงที่ถูกถ่ายทอดออกมานั้นมีความ
สมบูรณ์ ขนาดไหน บางครั้งอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ชิ้นส่วนข้างในเท่านั้น แต่อยู่ที่บริบทที่อยู่โดยรอบ ซึ่ง
ใครบางคน อาจจะมองข้ามไป เพราะเพ่งความสนใจ
ไปที่ Hardware ของระบบมากจนเกินไป
 ห้อง : ส�าหรับบางคนอาจจะเป็นข้อจ�ากัดที่ใหญ่
หลวงมาก เพราะคงไม่มีนักเล่นคนไหนสร้างบ้าน 
หรือสร้างห้อง ขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับกับการฟัง
เพลงโดยเฉพาะ ถ้าไม่ใช่เพราะตอนที่ก�าลังเล่นก�าลัง 
สร้างบ้านใหม่อยูพ่อดี แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการปรบัปรงุ
จากของท่ีมีอยู ่ดงันัน้ อย่าไปซีเรยีสกบัมันมาก
 รายละเอียดและส่วนประกอบของห้องที่ดี คือ 
ไม่ควรสะท้อนเสียง ทดลองง่ายๆ ด้วยการปรบมือ
แล้วเสียงไม่ก้อง ดังนั้น การเลือกใช้วัสดุในการ
ตกแต่งภายในห้องเครื่องเสียง ควรจะพิถีพิถัน ไม่
ว่าจะเป็นพรม, ผ่านม่าน หรือวัสดุในการดูดซับเสียง 
อย่างที่บ้านของคุณกฤษฎาให้ความสนใจตรงจุดนี้ 
โดยเฉพาะพรมที่มีความหนา และมีราคาถึงชุดละ 5 
แสนบาท 
 อีกทั้งขนาดห้องที่จ�ากัดยังส่งผลต่อข้อจ�ากัด
ในการเลือกล�าโพงด้วย และนั่นท�าให้ระบบโดยรวม
ของคุณต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานที่ตามไป
ด้วย โดยคุณชัยวัฒน์แห่งร้าน Piyanas ให้ความ
เห็นว่า ถ้าคุณภาพเสียง 100% ห้องจะมีผลต่อ
คุณภาพเสียงถึง 30% เลยทีเดียว  
 ตัวกรองไฟ : เครื่องเสียงต้องใช้ไฟในการขับ
เคลื่อน ดังนั้น ตัวกรองไฟจึงมีความส�าคัญมาก 
เพราะว่า ความต่อเนื่องการในส่งไฟ ก�าลังไฟที่มา
อย่างสม�่าเสมอ ล้วนมีผลต่อการท�างานของระบบ
ทั้งหมด โดยเฉพาะในแง่ของคุณภาพเสียง และช่วย
เพิ่มความปลอดภัยของชิ้นส่วนในระบบจากไฟ
กระชากหรือไฟดับ
 สายสัญญาณและสายล�าโพง : ว่ากันว่าเป็น
ประเด็นที่ถกเถียงกันมานานแล้วว่า มีความส�าคัญ 
จริงไหม ค�าตอบจากคุณชัยวัฒน์ คือ จริง คุณภาพ
ของสายสัญญาณ และสายล�าโพง จะมีส่วนช่วยใน
การ ท�าให้ระบบสามารถน�าส่งและถ่ายทอด
สัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นคอขวด ‘ใน
สมัยนี้เราเรียกสายล�าโพงกันว่า เป็น Component 
ไม่ใช่ Accessory ดังนั้น ตรงนี้น่าจะให้ค�าตอบได้ดี
ว่า มันมีความส�าคัญขนาดไหน เพราะเป็นชิ้นส่วนใน
ระบบ ไม่ใช่แค่อุปกรณ์เสริม’
 ชุดวางเครื่องเสียง : หลายคนอาจจะมองข้าม
กับเรื่องเล็กๆ อย่างชั้นวางเครื่องเสียง แต่อย่าลืม
ว่า นี่คือ รากฐานของระบบ เพราะต้องรองรับกับ
ระบบเครื่องเสียงทั้งหมด (ไม่นับรวมล�าโพง) ทั้งใน
แง่ของน�้าหนัก แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การท�างาน ถ้าชั้นวางไม่ได้รับการออกแบบมาให้ดีใน
การรับมือกับสิ่งเหล่านี้ เช่นเดียวกับการมีพื้นที่
เพียงพอในการรักษาระยะห่างที่พอเหมาะและเหมาะ
สมในการวางชิ้นส่วนแต่ละชิ้นแล้ว ถึงจะเป็นเครื่อง
เสยีงดขีนาดไหน กค็งจะไม่สามารถแสดงประสทิธภิาพ
ได้อย่างเตม็ท่ี 
 
 ในกรณีนี้คุณกฤษฎาบอกกับเราว่า ‘เป็นเฟสต่อ
ไปครับ ตอนนี้ได้สั่งชั้นวางเครื่องเสียงที่ดี มาทดแทน
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว แต่ยังมาไม่ถึงเมืองไทย’

‘อยากได้เสียงดี ต้องฟังเสียงตัวเอง’

 คุณชัยวัฒน์ จงพัฒนากิจเรือง เจ้าของร้าน 
Piyanas  บอกกับทาง PLAYBOY Thailand ว่า 
การเป็นเจ้าของเครื่องเสียง Hi-End สักชุดไม่ใช่
เรื่องยาก และมีความซับซ้อนใดๆ ขอเพียงแค่มีความ
รู้ และความเข้าใจในหลักการพื้นฐานก็เพียงพอแล้ว
 ‘ในระบบเครื่องเสียงจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ คือ 
Source หรือแหล่งก�าเนิดเสียงไม่ว่าจะเป็น CD 
เครื่องเล่นแผ่นเสียง หรือ Music Server ตามด้วย
ชุดขยาย ถ้าเป็นระดับ Hi-End ก็จะมี Power Amp 
และ Pre Amp ตามด้วยส่วนให้เสียง ซึ่งก็คือ ล�าโพง 
ทุกระบบมีเท่านี้จริงๆ เพราะนี่คือพื้นฐานของระบบ’
 อย่างไรก็ตาม พอเป็นระบบ Hi-End ก็จะ
เป็นการแตกย่อยออกมาจากระบบพื้นฐาน เช่นภาค
ขยาย ถ้าในระบบปกติมี Amp ตัวเดียว ในระบบ 
Hi-End อาจจะมีแยกออกเป็น 2 ตัวส�าหรับงานฝั่ง
ซ้าย-ขวา เช่นเดียวกับ CD Player ในระบบปกติ
อาจจะมีแค่ 1 เครื่อง แต่พอเป็นระบบ Hi-End จะ
แยกเป็น 2 เครื่อง คือ ตัว Transport และ DAC 
หรือ D/A Converter เช่นเดยีวกับภาคจ่ายไฟ ซึง่ใน
ระบบเสยีงระดบัน้ีจะมกีารแยกภาคจ่ายไฟออกมาเพ่ือ
รองรบักบัการใช้งานแยกส่วนอย่างทัว่ถงึ
 นอกจากนั้น คุณชัยวัฒน์ยังให้ความเห็นว่า ใน
ระบบเสียงสิ่งที่ส�าคัญสุดในมุมมองของเขา คือ 
ล�าโพง เรียกว่าได้ล�าโพงดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะ
ต้องท�าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงออกมา และการเลือก
ซื้อส�าหรับมือใหม่ ควรมองหาล�าโพงต้องสามารถ
ตอบสนองการฟังเพลงได้หลากหลายแนว
 ‘อาจจะลองหยิบแผ่นเพลงที่คุณชอบฟังไปที่
ร้าน แล้วไปลองกับของจริงเลยว่าสามารถตอบ
สนอง ความต้องการที่หลากหลายของคุณได้หรือ
เปล่า ถ้าเป็นเครื่องเสียงระดับ Hi-End ต้อง
สามารถให้เสียงที่ดีส�าหรับ ทุกเพลง’
 จ�าเป็นหรือเปล่าที่พอเล่นเครื่องเสียง Hi-End 
แล้วจะต้องเล่นแผ่น Audiophile ? 
 คุณชัยวัฒน์บอกว่า เป็นความเชื่อที่ไม่ค่อยถูก
ต้องนัก ‘ถ้าคุณจ่ายไปเพื่อระบบเสียงที่แพงถึง
ระดับนี้แล้ว ระบบเสียงของคุณจะต้องฟังเพลงได้
ทุกแนว ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่า ต้องมองหา
จุดมุ่งหมายในการฟังเพลงของตัวเอง และเป้า
หมายของทุกคนคือ ต้องฟังแล้วเพราะ ไม่จ�าเป็น
ต้องเชื่อมาตรฐานใคร เอาเป็นว่าตัวคุณเองต้องค
ฟังให้เพราะและถูกใจ ต้องเชื่อตัวเอง’
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