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ZenSati ซึ่งเป็นเคเบิลระดับอัลตร้าไฮเอนด์ท่ีเพิ่งเข้ามาสู ่     
ตลาดไทยจากเดนมาร์ก โดยการน�าเข้าของปิยะนัส และในโอกาส
ในงานแสดงเครื่องเสียง BAV นี้ Mark Johansen ซึ่งเป็นทั้ง 
CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทได้เดินทางมาพรีเซนต์สายด้วยตัวเองแล้ว 
ยังได้เล่าความเป็นมาและแนวคิดการออกแบบของสาย ZenSati 
ให้เราได้รับทราบอีกด้วย
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The Wave: อยากทราบความเป็นมาของ ZenSati 
และไม่ทราบว่าก่อตั้งมานานแค่ไหนแล้วครับ
Mr.Johansen: เราอยู่ในธุรกิจนี้มาได้ 5 ปีแล้วครับ 
และก่อนที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจน้ี ตัวผมเองมีประสบการณ์
กับดนตรีมากว่า 40 ปี เพื่อที่จะหาทางพัฒนาและท�าสาย
ให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด เป็นธรรมชาติมากที่สุด ส�าหรับชื่อ 
ZenSati นั้นหมายถึง “องค์ความรู้ท่ีบริบูรณ์เก่ียวกับ
ความจริงแท้” น่ันหมายถึงว่า ทีมงานของเราจะต้องมี
องค์ความรู้ที่ถ่องแท้เก่ียวกับเครื่องเสียง เพื่อให้สามารถ
พัฒนาสายที่มีความถูกต้องด้านเสียงได้อย่างสมบูรณ์  
เราท�างานร่วมกันเป็นทีม และเติบโตก้าวไปข้างหน้า  
ร่วมกัน โดยมุ่งม่ันที่จะท�าเรื่องสายให้ดีที่สุด ปัจจุบันน้ี 
เราแบ่งเป็นทีมวิศวกร ทีมออกแบบ และทีมการตลาด 
เพราะเป็นตลาดที่มีความแข่งขันสูงมาก และผมดีใจท่ี   
คู่แข่งท่ีใกล้ชิดของเรานั้นคือ เพ่ือนของผม และเราต่างก็
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เราต่างก็พัฒนาในส่วนของตัวเอง 
แล้วเราก็ติดตามความเคลื่อนไหวแต่ยังคงให้ความนับถือ
ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก 
 ในแง่ของจุดเริ่มต้นนั้น อย่างที่บอกผมเกี่ยวข้องกับ
ดนตรีมาช้านาน ขณะนั้น ผมเล่นเคร่ืองเสียงของพ่อ  
และผมก็เปล่ียนสายโน้นนี่  ทุกครั้งที่ผมเปล่ียนสาย    
เสียงที่ได้จะเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเปลี่ยนวัสดุ เปลี่ยนวิธีการ       
ตีเกลียวสาย ล้วนแต่สร้างความแตกต่าง ในขณะที่ผมเล่น
เครื่องดนตรีประเภทต่างๆ แต่รู้สึกว่าโทนเสียงมีอะไร    
ที่ขาดหายไป โดยเฉพาะเมื่อผมบันทึกเสียงลงบนเทป   
ยิ่งจะเห็นชัดเจนย่ิงขึ้น ผมจึงเติบโตมากับสภาพแวดล้อม
เช่นนี้ จนเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ผมก็เร่ิมวางแผนที่จะก่อต้ังบริษัท
ของตัวเองขึ้นมา และเริ่มต้นจริงๆ จังๆ ก็เมื่อ 5 ปีที่แล้ว 
ปีนี้จึงเป็นปีที่ 5 ของเราและเราก�าลังเติบโต โตอย่าง  
ก้าวกระโดดด้วย
 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกน้ัน เป็นสาย ZenSati 1 
และ 2 โดยใช้เคลือบตัวน�าสัญญาณด้วยเงิน แล้วหุ้ม  
ด้วยไหม แล้วหลังจากนั้น เราก็ท�าตัวน�าสัญญาณเป็น
แบบแบนและตีเกลียวเคลือบด้วยทองค�า ผลที่ได้จึงมี
ความแตกต่างอย่างมาก จนเม่ือ 2 ปีที่แล้ว เราก็ออกตัว 
Seraphim และปัจจุบันนี้ เรารับ OEM สายที่ใช้ภายใน
ล�าโพงให้กับผู้ผลิตล�าโพงรายต่างๆ ทั่วโลก และขณะน้ี 
เราก�าลังวางแผนที่จะเปิดตัวซิสเต็มภายใต้ช่ือแบรนด์ของ
เราเอง แต่จะเปิดตัวเม่ือไร และท�าการตลาดอย่างไรนั้น 
คงยังบอกไม่ได้ แต่คงไม่นาน

The Wave: ชณะนี้คุณท�าด้านการดีไซน์หรือรวมถึงการผลิต
วัสดุแต่ละอย่างด้วย
Mr.Johansen: ปัจจุบันนี้เราผลิตในเดนมาร์ก และสายทุกเส้น
จะต้องผ่านมือผมก่อน แต่ตอนน้ีเราก�าลังพิจารณาที่จะขยาย 
เพราะหลังจากที่เราเข้าร่วมงานแสดงเครื่องเสียงในที่ต ่างๆ      
เราต้องเร่งก�าลังทั้งวันทั้งคืน ซึ่งรองรับไม่ไหว แม้ว่าเราจะทุ่มเท
กับสายเคเบิลอย่างมาก แต่ผมคงหยุดไม่ได ้ที่จะท�าล�าโพง           
ที่ใช้ส�าหรับอ้างอิงในขณะน้ี เพราะคนมักจะถามผมว่าล�าโพงอะไร     
ดีท่ีสุด ซึ่งยังคงมีค�าถามอีกมากมาย แต่ในอนาคตอันใกล้นี้       
เราอาจเปิดตัวโมโนบล็อก โฟโนสเตจ และถ้ามีเวลาก็อาจท�า     
ปรีแอมป์ด้วย แต่ทั้งหมดนี้เราคงจะท�าภายใต้ชื่อแบรนด์อ่ืน     
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวแทน เพราะตัวแทน 
อาจขายสนิค้าบางตวัอยูแ่ล้ว และมีความสมัพนัธ์ทีด่กีบัแบรนด์นัน้ๆ 
ถ้าเราใช้ช่ือ ZenSati อาจท�าให้เขาไม่ต้องการรับสินค้าแบรนด์ของ
เราซ่ึงเป็นคู่แข่งกับสินค้าที่เขามีอยู่แล้ว และอาจไปส่งผลกระทบ
ต่อสินค้าตัวอื่นของเราภายใต้ชื่อแบรนด์เดียวกันด้วย

…ตัวผมเองมีประสบการณ์กับดนตรีมากว่า   

40 ปี เพื่อที่จะหาทางพัฒนาและท�าสายให้

คุณภาพท่ีดท่ีีสดุ เป็นธรรมชาตมิากทีส่ดุ ส�าหรับ

ช่ือ ZenSati นั้นหมายถึง องค์ความรู้ที่บริบูรณ์

เก่ียวกับความจริงแท้…
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The Wave: คุณคิดว่าอะไรที่ท�าให้ ZenSati แตกต่างจากสายของคู่แข่ง
Mr.Johansen: ส่ิงที่แตกต่างคือ การไม่ใช้ PVC เป็นฉนวนหุ้ม ไม่ใช้ 
ทองแดงดิบ (Raw Copper) ไม่ใช้เงินดิบ (Raw Silver) แต่เราคัดเลือกวัสดุ  
ที่เราต้องการใช้เอง เราเลือกขนาดของเราเอง ดังท่ีเราเห็นจากสายไมค์ ZenSati 
ที่เราได้ร่วมมือกับ Ocean Way Studio ที่หลังจากพวกเขาได้น�าสายขนาด
ความยาว 15 เมตรไปลองแล้วมีความพอใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสายตัวนี้    
ไม่ว่าคุณจะใช้ความยาว 15 เมตร 50 เมตรหรือ 100 เมตร ความถี่ที่ได้ก็ยัง  
คงเหมือนเดิม ขณะเดียวกัน เรายังต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดูสวยงาม อย่าง
เช่นสีทอง เมื่อมองไปแล้ว สีทองเต็มพ้ืนห้องฟังรู้สึกประทับใจมาก ท�าให้เจ้าของ
ซสิเตม็สามารถอวดเพือ่นๆ ได้ เช่นเดียวกบัเราขบัเฟอร์รารี ่มนัดูดี แต่ขณะเดียวกัน 
คุณภาพการใช้งานก็ดีด้วย ด้วยเสียงที่เป็นกลางเป็นธรรมชาติ ไม่มีการเติมแต่ง
หรือลดทอนอะไรลงไป ทุกอย่างตรงไปตรงมาตามต้นทางของมัน สายจ�านวนมาก 
มักจะใช้ PVC เป็นฉนวนซึ่งท�าให้ไดนามิกลดลง 
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 ความจริงเสียงที่ดีต้องมาจากการเซ็ตอัพของเราเป็นหลัก ส่วน
สายของเรานั้น เพียงแค่ท�าหน้าที่น�าสัญญาณด้านอิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น โดยให้สัญญาณที่น�าส่งนั้นคงตามต้นทางของมันแค่น้ันเอง 
นี้คือหน้าที่ของเรา เพราะสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์มีพลัง เพราะ
ล�าโพงของคุณดี คุณจึงได้เวทีเสียงที่ฟังดูมีมิติ มีความลึก กว้าง   
ซึ่งเราไม่มีอะไรที่จะต้องไปยุ่งกับสายแต่อย่างใด คือให้มันท�าหน้าที่
น�าสัญญาณอย่างตรงไปตรงมามากที่สุด แต่ถ้าคุณใช้สายที่น�า
สัญญาณได้ไม่ดี มันก็เหมือนถูกบีบอัด เสียงที่ได้ก็ไม่ดี แต่ของเรา
ให้สัญญาณผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว ท�าให้ไดรเวอร์ขยับเร็วไปด้วย 
ท�าให้ไดรเวอร์เคลื่อนขยับไปมากลับสู่ต�าแหน่งเต็มได้อย่างรวดเร็ว
แล้วท�าให้รายละเอียดต่างๆ สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีเยี่ยม 
นี่คือเหตุผล
 ชื่อรุ่นต่างๆ ของสาย ZenSati อย่าง Seraphim, Cherub 
และ Angel ล้วนแต่เป็นชื่อที่ได้มาจากประวัติเก่าแก่ของคริสเตียน 
มันคือ สัตว์ที่สวรรค์สร้างสรรค์ขึ้น สัตว์เหล่านี้จะเชื่อฟังค�าสั่ง   
ของเจ้านายอย่างซื่อสัตย์ ซึ่งก็เหมือนกับสายของเราที่ท�าหน้าที่
อย่างซ่ือสัตย์ตามที่เราต้องการ ซึ่งคือความฉับไว ความเป็นกลาง 
และมีความชัดเจนทางดนตรี และนี่ ถือเป็นจุดขายหลักของ 
ZenSati ดังนั้นสายของเราทุกรุ่น ถ้าหากขาดองค์ประกอบตัวใด
ตัวหนึ่งในสามตัวนี้แล้ว เราจะไม่วางตลาดอย่างเด็ดขาด และน่ีคือ
พื้นฐานส�าหรับเรา โดยเฉพาะดนตรีนั้นถือเป็นชีวิตของผม ถ้าผม
มีเวลาคงต้องกลับไปเล่นดนตรีอีกครั้ง ดังนั้นสินค้าของเราทุกตัว
จึงต้องรองรับปรัชญาแนวคิดนี้ เพราะมันคือวิถีชีวิตของเรา  

The Wave: อะไรคือปัจจัยส�าคัญที่สุดส�าหรับสายที่ดี
Mr.Johansen: สายที่ดีจะต้องเป็นกลางครับ คือจะต้อง      
ไม่มีบุคลิกอะไรทั้งสิ้น ถ้าสายมีบุคลิกของมันเองแล้วถือเป็นเรื่อง
ผิดปกติแล้ว แต่ถ้ามันเป็นกลาง เราสามารถน�าสายนั้นไปใช้ที่ไหน
หรือกับอะไรก็ได้ และจะได้ยินเสียงท่ีแตกต่างจากการเซ็ตอัพ      
ที่แตกต่างกัน แต่ถ้ามันมีบุคลิกเฉพาะของมันแล้ว เราจะได้ยินสิ่งท่ี
เป็นบุคลิกของมันในทุกหนทุกแห่ง ซึ่งจะท�าลายคุณภาพเสียงลง 
ดังนั้นเราจึงต้องหนีห่างจากสายลักษณะน้ี เพราะมันก็แค่สาย
ทองแดงหุ้มพีวีซี ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมาก และเราจะไม่ท�าเด็ดขาด 
ในขณะนี้เราก�าลังศึกษาน�าชิปซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้  
เพื่อปรับคุณภาพสายให้ดีที่สุด และตอนนี้เราก�าลังพัฒนาและศึกษา
ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตชิปดังกล่าว ซึ่งเป็นบริษัททางวิทยาศาสตร์ 
ด้านอวกาศ และเป็นชิปแบบแพสสีฟ และใช้กับรถแข่งด้วย เมื่อ
น�าชิปมาใช้ เราสามารถปรับจูนสียงให้กระชับขึ้น หรือนุ่มนวลขึ้น 
และยังสามารถปรับจูนด้านอื่นๆ อีกหลายอย่าง แต่สิ่งส�าคัญที่สุด
คือ วัสดุที่ใช้จะต้องมีความสมบูรณ์ดีมากจึงจะได้ผล    

The Wave: เหตุผลที่สาย ZenSati ต้องออกแบบลักษณะ       
ตีเกลียว
Mr.Johansen: มันมีเหตุผลครับ เพราะการตีเกลียวท�าให้  
สายสามารถวางพลิกยังไงก็ได้ ซึ่งแตกต่างจากสายที่ออกแบบมา
แบบแบน ที่ต้องวางราบในระนาบเดียว เวลาใช้จึงต้องระมัดระวัง 
อย่างมากเพื่อไม่ให้สายบิด ดังน้ันเหตุผลข้อแรกคือ ด้านของเสียง 
ส่วนเหตุผลข้อที่สองคือ มันดูสวยงามเหมือนเคร่ืองประดับประเภท
สร้อยทองค�า ประการที่สามคือ ในกรณีที่ตัวน�าสัญญาณออกแบบ
มาแบน เวลาบิดจะเกิดความต้านทานข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้   
แต่การออกแบบของเรานั้น ท�าให้มีความต้านทานที่ต�่ามาก…

…ส�าหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกน้ัน เป็นสาย 

ZenSati 1 และ 2 โดยใช้เคลือบตัวน�า

สัญญาณด้วยเงิน แล้วหุ้มด้วยไหม แล้ว 

หลังจากนั้น เราก็ท�าตัวน�าสัญญาณเป็น

แบบแบนและตีเกลียวเคลือบด้วยทองค�า 

ผลท่ีได้จึงมีความแตกต่างอย่างมาก…
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