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Fine Music On
The Exotic Boat. 

เรือ่ง: ธรรมนญู ประทปีจนิดา 
ภาพ: ไวยวฒุ ิเรืองพุม
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ไดยินเสียงเพลง “ริมนํ้าคืนหนึ่ง” จากแผนเสียง 
เลนผานเทิรนเทเบ้ิล EMT ใชชุดเครื่องเสียงหลอด 
NAT จากเซอรเบียขับลําโพง Gauder Acoustic
RC-11 ซึง่ถอืเปนลาํโพงคูทีส่ีท่ีเ่คยไดฟงจะจะ จากการ
ทาํคอลมันเยีย่มหองฟง ‘WE ARE AN AUDIOPHILE’ 
พูดไดเลยวา ไมเคยไดยินเสียงแนวน้ีจากลําโพง
RC-11 คูอืน่ทีเ่คยไดยนิมากอนเลย ไมวาทีไ่หน เพราะ
ทีไ่ดยนิครัง้น้ีใหเสยีงอุน อิม่ฉ่ํา ออยอิง่ไดอารมณเพลง  
เชนทีศ่ลิปนต้ังใจทาํมา เปนสไตลเสยีงของแอมปหลอด
ซิงเกิ้ลเอ็นด คลาส A ที่ถูกถายทอดผานลําโพง
เยอรมันที่มีความแมนยํา เที่ยงตรง สมบูรณแบบ
ไดบรรยากาศของ “ริมนํ้า” มาก บังเอิญเหลือเกิน
วาเครื่องเสียงไฮเอ็นดชุดน้ีอยูบนเรือเอี้ยมจุนลําใหญ

ที่ตัวเรือถูกตกแตงอยางวิจิตร แตหาไดอยูที่ริมนํ้าไม
เม่ือเห็นภาพเปดคอลัมนก็อยาไดแปลกใจ หรือ

สงสัยวา พี่อุมกินยาผิดหรือเปลา เอ... นี่มันคอลัมน
อะไรกันแน “บานและสวน” หรือเปลา... ไมผิดหรอก
ครับ เพียงแตคอลัมน WE ARE AN AUDIOPHILE 
ฉบับเดือนสิงหาคม 2558 ที่คุณกําลังอานอยูนี้ ขอนํา
เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีออดิโอไฟลของทานเจาของหอง
ฟงบนเรอืเอีย้มจุนลาํทีเ่หน็อยูนี ้จอดอยูกลางกรุงเทพฯ
น่ีเอง ไมงายเลยกวาจะเปนหองฟงอยางที่เห็นนี้ 
ไอเดียทําหองฟงบนเรือนั้นเลิศมาก ยิ่งชุดเครื่องเสียง
ไฮเอ็นดซึ่งถูกติดตั้งอยูบนเรือลํานี้ตองขอบอกเลยวา 
ไมธรรมดาจริงๆ

เจตนารมณของคอลัมน WE ARE AN AUDIO-
PHILE หวังใหพื้นที่นี้เปนการแชรประสบการณและ
แนวคิดในการเลนเครื่องเสียงของทานผูนี้มาสูผูอาน
ออดิโอไฟลหลายๆ รุน เพื่อจะไดทราบความเปนมา
วา กวาจะเปนอยางทีไ่ดเหน็กนันีต้องผานอะไรมาบาง 
และสําหรับบทความครั้งนี้ตองขออภัยที่มิอาจเอย
นามของเจาของหอง เพราะตองการสงวนความเปน
สวนตัวของทานไวครับ  
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ผมและทีมงานออดิโอไฟล์มีนัดหมายจะไป
เยี่ยมห้องฟังของนักเล่นเครื่องเสียงในกลุ่มก๊วน
นักเล่นรุ ่นใหญ่ของวงการเครื่องเสียงเมืองไทย
ท่านหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในห้องฟังหลายห้องของท่าน 
ก็คือ ห้องฟังบนเรือเอี้ยมจุ ๊นล�านี้ที่อยู ่ใจกลาง 
เมืองกรุงนี่เอง จากการนัดหมายมาร่วมสองปี 
เพิ่งจะลงตัววันนี้ ซึ่งต้องขอขอบคุณมายังท่าน
เจ้าของห้องฟัง รวมถึง คุณโจ้ Sound Box อย่าง
มาก ส�าหรบัการประสานงานเพือ่ให้เราได้ถ่ายทอด
เรื่องราวประสบการณ์จากห้องฟังของท่านผู ้นี้ 
เป็นการบอกเล่าเรื่องราวอันเป็นสาระต่อพวกเรา
เหล่าออดิโอไฟล์นั่นเองครับ 

ตัวตน

ช่วงอายุยี่สิบถึงสี่สิบ ผมลุยงานเต็มที่เลยนะ 
มาถึงจุดหนึ่งรู้สึกไม่ใช่แล้ว พอผ่านช่วงต้มย�ากุ้ง 
ปี 40 ก็รู้แล้วว่าท�ามากไป ตอนนั้นเราก็ over  
expand ไปเยอะ จึงท�าพอประมาณก็พอ 
ท�าแบบพอเพยีง ท�าแล้วมคีวามสขุ ผมไม่มลีกู มแีต่
หลาน อยู่สองคนกับภรรยา ก็เลยต้องขอ enjoy 
กับชีวิตไป

ปกติเป็นคนชอบฟังเพลง ชอบเล่นกีฬา 
มีฮอบบี้หลายอย ่าง รวมถึงชอบรถโบราณ  
พวก classic car, พวก Mercedes Benz 
รุ ่นคลาสสิก มากกว่า เช่น Pagoda 230SL, 
190SL, W111 Coupe’ ส่วนรถสปอร์ตแรงๆ  
ผมไม่เล่นแล้วล่ะ เนือ่งจากเคยลองแล้ว ไอ้สามร้อย
แรงม้านี่มันเอาไม่อยู่ เบรกทีก็แว้บแล้ว ประสาท
เราเป็นพาโนรามา คงไม่เหมือนสมัยหนุ ่มๆ  
ผมว่ามาชดเชยเล่นเคร่ืองเสียงแทนจะดีกว่า  
อย่างน้อยได้ enjoy ไปกับมัน ไม่อันตรายด้วย  
ทีส่�าคญัภรรยาเขาแฮปป้ี อย่างน้อยเรากอ็ยูใ่นบ้าน

ผมชอบดูคอนเสิร์ต คอนเสิร์ตต่างประเทศ
มาบ้านเราไม่พลาดอยู ่แล้ว หรือเมื่อต้องเดิน
ทางไปเมืองนอกก็มักชอบไปดูคอนเสิร ์ตใน 
คอนเสร์ิตฮอลล์ดงัๆ ทีบ้่านเขา เรากไ็ด้ไปฟังดนตรี
แสดงสดในฮอลล์ที่เขาบอกว่าเสียงดี อย่างใน
ปราก เวียนนา เช่น ลา สกาลา ในอิตาลี เขาก็ว่า
มันสุดยอดแล้ว แล้วมันดียังไง อย่างงานเทศกาล 
คอนเสิร์ตช่วงคริสต์มาส ซึ่งคนจากทั่วโลกชอบไป
ฟังคอนเสิร์ตกันตรงน้ัน เพราะว่าคิดว่าเป็นแหล่ง
ก�าเนิดของดนตรีคลาสสิก พวกเราก็ไปลองฟังดู 
กไ็ด้ข้อคดิมาว่า นัง่ห้าแถวหน้ามนักไ็ด้อกีเสยีงหนึง่ 
คือได้ความแรง เวลาศิลปินเล่นเบส เล่นไวโอลิน 
เราเห็น Emotion ของนักดนตรี เราสัมผัสได้ถึง

อารมณ์ของเขา พอเราไปนั่งสิบแถวหลัง หรือสิบ
ห้าแถวหลัง มันก็เปลี่ยนไป ค่อยๆ นุ่มขึ้น แล้ว
ค่อยๆ สมดุลของมันไปเรื่อยๆ

พูดถึงที่นั่งในคอนเสิร์ตฮอลล์ มีเพื่อนผมคน
หนึ่ง เขาจะดูคอนเสิร์ตตามที่ Dave Wilson นั่ง 
แกเล่นไปดคูอนเสร์ิตแล้ววงกลมไว้เลยว่าตรงนัน้ดี 
ตรงนีเ้ป็นอย่างไร เรากต็ามไปนัง่ตรงทีเ่ขาว่า กพ็บ
ว่า... จริงสินะด้านหน้า ตรงกลางอย่างหนึ่ง หรือ
หลังมันก็อีกอย่าง ก็แล้วแต่ชอบ แต่เรายังชอบดู
อยู่ ไม่ใช่แค่ฟังแต่เสียง คิดว่าไม่เกินสิบแถวหน้า
นี่แหละเหมาะสมสุดแล้ว เพราะเราได้เห็นสีหน้า 
รวมถึงเพอร์ฟอร์มานซ์ของศิลปินด้วย ผมว่ามัน
ใช่นะ ถ้าถามว่า ดูคอนเสิร์ตทั่วไป แถวนั่งที่ดี 
ที่สุด (Best Seat) ความเห็นผมนะ ผมชอบแถว
ที่ 8 - 10 ราวๆ นั้นแหละ ผมว่ามันมีความสมดุล 
ดนตรีมีความเป็นสามมิตินะ บางทีผมอาจจะอายุ
มากแล้วก็ได้

ความใฝ่ฝัน

ชดุเครือ่งเสยีงทีเ่รามกีนัอยูห่ลายชดุ เคยคยุ
กับรุ่นพี่ว่า วันหนึ่ง ไม่น่าเกินห้าปีจากนี้ อยาก 
ท�าพิพิธภัณฑ์เคร่ืองเสียง ซ้ือที่มาสักสองร้อย 
ตารางวา สร้างอาคาร 6 - 7 ชั้น เอาเครื่องเสียง 
เอาหลอดชนิดต่างๆ แผ่นเสียงคอลเล็กชั่นที่เรามี  
ใส่ไว้ตรงนัน้ ใจผมนะ อยากมพีพิธิภณัฑ์แผ่นเสยีง 
จัดเป็นคอลเล็กชั่น แล้วมีเครื่องเสียงดีๆ ให้คน
ที่รัก คนที่ชอบพอกัน เน้นที่ชอบพอและรักใน
เครือ่งเสยีง นดักนัมาฟัง มไีวน์ให้จบิ ไม่ใช่เพือ่เงนิ 
หรือเอามัน เน้นที่ความสุนทรี enjoy พูดคุยใน 
เรือ่งเดยีวกนั เมือ่ฟังแล้วจะทราบว่า อ้อ... มนัเป็น
อย่างนี้นี่เอง เหมือนเล่นรถเก่า ความรู้สึกมันขับ

โย่งๆ หนบึๆ สบายๆ ไม่เร่งรบี ต่างจากรถสมยัใหม่ 
ที่จะแน่นม่ันคง มีอิเล็กทรอนิกส์ช่วยก็ท�าให้ขับ
สบายขึน้ เครือ่งเสยีงกเ็ช่นเดยีวกนั พอดกี�าลงัสร้าง
บ้านทีเ่ขาใหญ่ อยากรูเ้หมอืนกนัว่า แผ่นเสยีงทีเ่รา 
มีอยู่ราวสามหมื่นแผ่น มันจะมากสักแค่ไหน ก็ไม่
ทราบเหมอืนกนัว่าจะมมีากพอ และมคีณุค่าพอไหม  
ความจริงเพิ่งมาตั้งใจเก็บแบบจริงจังราว 7 - 8 ปี
นี้เอง และยังตามล่าหาต่อไป

The Collectors

ระยะหลัง ผมจะไปหาพวกคอลเล็กเตอร์ท่ี
เขาอายุมาก แล้วก็รีไทร์แล้ว แถมไม่มีลูกหลาน
ที่จะสืบทอด คุยกับเขา พวกคอลเล็กเตอร์พวก
นี้จะเอาแผ่นที่มีค่าสักสี่ห้าแผ่น เดินไปตามงาน
เครื่องเสียง แล้วไปขอเปิดตามห้อง พอแผ่นมัน
ฟังดี เด๋ียวก็จะมีคนขอซื้อ ตรงกันเลย ก็ท่ีงาน
นั่นเลย ต่อมาผมก็ถามว่ามีแผ่นอะไรบ้าง เขาก็
เอามาโชว์ คือมีอยู่เพียบเลย เขาอายุเจ็ดสิบแล้ว 
คงแบกใส่ลังมาเยอะๆ แบบเปิดท้ายขายของไม่ได้
แล้ว เขาเล่นเดนิตามงานแบบนีด้กีว่า เพราะคนมา
เดินงานเครื่องเสียงมีศักยภาพท่ีจะซื้อได้อยู่แล้ว 
เราก็ เลยคุยแบบเหมายกล็อต เอามาเลย 
ราคาเฉลี่ยสัก 3 - 5 ยูโร ซื้อเป็นพันๆ แผ่น 
ยังไงก็ขาย แล้วเรามาคัดเอาทีหลัง ก็ต ้องดู 
pressing อยู่แล้ว ผมอาจจะไม่เปรี๊ยะมากนัก  
แต่ผมมีคนช่วยดูให้ เราก็คัดแบ่งเกรดออกมา 
เป ็น A-B-C อะไรท�านองน้ี จริงๆ ท่ีผมซ้ือ 
ยกล็อตนั่นหมายถึง “ผมซื้อประสบการณ์ท้ัง
ชีวิตของคนๆ หนึ่งที่เขาเก็บมาท้ังชีวิต” เลยนะ  
คนๆ หนึ่งอย่างน้อยต้องมียี่สิบถึงสามสิบปีขึ้นไป 
เขาอาจไม่มีลูกหลานหรือคนท่ีจะมารับช่วงต่อ 
ถือเป็นเรื่อง “สมบัติผลัดกันชม” เขาน่าจะดีใจ 
ด้วยซ�้า เพราะเรารัก เราถึงช่วยรับมาดูแลต่อ  
อย่าว่าแต่ฝ่ังยโุรปเลย ตอนนีแ้ผ่นอเมรกินัทะลกัมา
บ้านเราเยอะมาก รูไ้หมกนัเป็นตนัๆ แผ่นทางยโุรป
เป็นเพลงคลาสสกิ ซึง่ผมกลบัชอบมากกว่า กไ็ม่รูว่้า
ใครจะมาสืบทอดต่อจากเราเหมือนกัน

ทราบได้อย่างไร ว่าจะได้ของดีจริง

อย่างแผ่นเสียงก็เหมือนกัน 1st Press นี่นะ 
ยังไงก็ดีกว ่ารุ ่นสามรุ ่นสี่  อย ่างน ้อยความ 
รู ้ สึ กมันหลอกเราไปแล ้ ว  บาง ที รุ ่ น ใหม ่ๆ 
บอกว่า Sound Engineer ดีขึ้น ผมว่ามันไม่ใช่ 
เหมือนดื่มไวน์ ผมก็ซื้อมาก ก็โดนบ้างเหมือนกัน  
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อยากมีพิพิธภัณฑ์
แผ่นเสียงจัดเป็น 
คอลเล็กชั่น

เน้นที่ความสุนทรี
พูดคุยในเรื่องเดียวกัน
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คนจีนน่ีเก่ง ขวดเก่าของไวน์ดังๆ เขาเก็บหมด แม้แต่จุกยังเก็บเลย
เขาเก็บไปท�าไม ปรากฏว่าเอาไป refilled ไวน์ขวดเดียวกัน เราดื่มที่ 
ปารีส กับฮ่องกง คนละรสชาติเลย มันมีโอกาสที่จะหลอกเราได้ มีเพื่อนผม 
คนหนึ่งซื้อเครื่องลายครามจาก Christy เขาว่าเขาก็เจ๋ง มีฝร่ังออกใบ 
certified ให้ ทหีลงัเขาสงสยัว่าท�าไมมนัเพอร์เฟ็กต์นกั กใ็ห้พ่อค้าคนจนีทีเ่ป็น
มือหนึ่งในเรื่องเครื่องลายครามมาดู เขาบอกว่าเป็นของปลอม รู้ได้ไง ยูลอง
ทุบดูสิ ตกลงเขายอมทุบ เน้ือมันมีสองชั้น เอาดินขาวอยู่ข้างใน ของเก่าอยู่ 
ด้านนอก ฝรั่งขูดยังไงก็ยังเจออยู่ ตกลงต้องฟ้อง Christy ต้องชดใช้ วกมา
ที่แผ่นเสียง ถ้าเป็นแผ่นละหมื่นเหรียญล่ะ เรื่องปก เรื่อง Label หมูๆ เลย 
ท�าได้ทั้งนั้น ผมเชื่อว่าต้องมีคนกล้าท�า จะแจ็คพอตเจอหรือเปล่าเท่านั้น

ห้องฟังบนเรือเอี้ยมจุ๊น

ที่ต้องเป็นเรือก็เพราะผมเป็นคนที่ชอบอนุรักษ์ เม่ือราวสิบปีที่แล้ว 
เรือเอี้ยมจุ๊นแบบนี้ไม่มีใครใช้แล้ว เขาหันไปใช้เรือเหล็กหมด ดูแลรักษา 
ไม่ไหว ก็ปล่อยร้างจมน�า้อยู่ ดีที่เป็นไม้สักทองด้วย เรือล�านี้เป็นเรือเอี้ยมจุ๊น 
ที่เขาขนข้าวสารขนาดกลาง จริงๆ อยากได้ขนาดใหญ่กว่านี้ แต่ขนย้ายไม่ได้ 
ผมซื้อไว้สามแสนบาทจากอยุธยาเมื่อสิบปีที่แล้ว เจอค่าขนย้ายอีกสามแสน 
ลากมายากมาก ขึ้นรถมาปล่อยในคลอง ลากมาตามคลองเอกมัย แล้วเอาขึ้น 
รถเทลเลอร์วิ่งมาในซอย ใช้เครนยกข้ามร้ัวบ้านมาวางบนฐานรากที่ท�า 
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ลักษณะเป็นรูปถังเบียร์ผ่าครึ่งขนาด 4  เมตรกว่าๆ  โดยวัดจากส่วนกว้างท่ีสุดยาว  7  เมตร 
เพดานสูง 2.5 เมตรโดยประมาณ มีห้องน�้าในตัว

ตอนแรกก็กลัวเร่ืองอะคูสติกส์เหมือนกัน  แต่ก็มานึกดูว่าห้องฟังบนเรือล�านี้เป็นไม้ 
ทั้งหมด อย่างน้อยก็ต้องได้ความอุ่นล่ะ แล้วก็ค่อยมาปรับอะคูสติกส์เอา ครั้นจะใส่ diffuser 
เป็นห้องปิดก็คงท�าไม่ได้  เพราะเราตกแต่งไปหมดแล้วด้วยไม้และกระจก  เพื่อให้มองเห็น
สวนภายนอกด้วยอย่างที่เห็น ก็ต้องพึ่งการปรับอะคูสติกส์สมัยใหม ่อย่างเช่นอุปกรณ์ไฟน์จูน 
เสียของ  Acoustic  System  มาช่วยที่คุณโจ้เอามาไฟน์จูนดู  ซึ่งก็ได้ความสงัด  ได้โฟกัสท่ี 
แม่นย�าขึ้น  ดนตรีเป็นตัวตน...ซึ่งก็ได้ผลดี  เทียบกับก่อนที่จะปรับก็พบว่าบวมๆ ฟุ้งๆ  เป็น
เพราะเพดานอาจจะเตีย้ไป แต่กย็งัดทีีล่�าเรอืมส่ีวนโค้งของห้องช่วยกแ็ก้เรือ่ง standing wave 
ไปในตัวเลยเอาอยู่โดยไม่ยากนัก

ระบบไฟที่บ้านนี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะ  เพราะบ้านเราอยู่ท้ายซอย  แรงดันบางทีขึ้นไป
ถึง  240V ทีเดียว  แก้ปัญหาแบบตู้เอทีเอ็มเลย  ติด  inverter แปลงไปเป็น  DC  แล้วจ่ายเข้า
แบตเตอร่ี  จ่ายจากแบตเตอรี่แปลงกลับมาเป็น  AC อีกที  ฝังระบบกราวด์ให้ดี  ไฟก็นิ่งขึ้น 
ก็ดีกับแอมป์หลอดด้วย ปลอดภัยขึ้น

ด้วยประสบการณ์ผมนะ  “มีเงิน  ท�าห้องให้ดี  ระบบไฟต้องดี  ใส่อะไรลงไปก็จะดีตาม” 
อะไรก็จะง่ายไปหมด ท�าให้ดีซะตั้งแต่ต้น จะมาแก้ปลายทางยากกว่า

แต่ถ้าคุณไม่มีห้องฟัง  ใส่ใจสักนิดเรื่องอะอคูสติกส์  ผ้าม่าน  หนังสือชั้นวางซีดีข้างผนัง
ห้องก็ช่วยเป็นรูมจูนได้นะ ระบบไฟไม่แพงหรอก ไม่จ�าเป็นต้องใช้สายแพงๆ ลากสายไฟแยก 
ต่างหากจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจรบกวน  ถือว่าไม่แพงเลย  แทนที่จะไปลงทุนเปลี่ยนสายดีๆ 
ซึ่งจะจ่ายมากกว่ากันเยอะ
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รอไว้อย่างท่ีเห็น  ต้องใช้ฝีมือมากทีเดียวกว่า 
จะวางให้ได้ระดบัขนาดนี ้แล้วจงึค่อยๆ บรูณะ
จากซากเรือที่มีแต่ล�าเรือ  ตกแต่งให้เป็นเรือ
สองชัน้อย่างทีเ่หน็ ใช้ช่างต่อเรอืจากอทุยัธานี 
ท�าด้วยฝีมอืล้วนๆ ด้วยวธิดีัง้เดมิ เช่น ใช้ไฟดดั
ไม้ซึ่งเป็นไม้สักทองทั้งล�ากับรายละเอียดปลีก
ย่อยกม็นึมากพอ มาเจออารมณ์ศลิปินของช่าง
ที่มีหลายอารมณ์เข้าอีก ทั้งงานบวช งานแต่ง
กลับไปท�านา  ใช้เวลาเนิ่นนานไปสองปีกว่า 
จนเสร็จ เสียเงินไปหลายอยู่

ที่ เห็นนี่กู ้ชีพมาแล้วนะ  ที่พูดแบบน้ี
เพราะเมื่อปีกว่าๆ  เจอปลวกบุก  ปลวกมี
การพัฒนา  เมื่อเราใช้ยามากขึ้น  พอเราใช้ 
ยา  มันก็ย้ายรังไปฝั่งโน้น  พอยาเจือจางลง 
มันก็กลับมาฝั ่งนี้   ที่บ ้านต้นไม้เยอะด้วย 
แถมเงียบ  มันก็เลยชอบ  ก็เชื่อว่าเปิดเพลง 
แล้วมันจะไม่อยู ่ปรากฏว่ามนัพฒันาจนหทูอง
ข้ึนอีก ต้องวางท่อก�าจัดปลวกแบบเต็มระบบ
กันเลยทีเดียว 

จนแล ้วจนรอดเราก็ได ้ห ้องฟ ังที่มี

WE ARE AN AUDIOPHILE
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เครื่องเสียง

ชุดเครือ่งเสียงของผม เอาหลกัๆ มอียูส่ามชดุ ชดุเลก็ๆ น้อยๆ
ข้ามไปนะ อยู่คนละที่ปกติผมอยู่พระรามสี่ อีกชุดก็ที่เขาใหญ่ 
ส่วนเรอืล�านีค้อืบ้านคณุแม่ กม็าฟังสปัดาห์ละสามสีว่นั วนัละสอง
สามชั่วโมง บ่ายๆ ผมมาหาคุณแม่ก็จะเปิดฟัง เดินดูโน่นนั่นบ้าง

ผมมีทั้งแอมป์โซลิดสเตทและหลอด ความจริงไม่มีอะไรที่
สมบูรณ์แบบหรอก มีสองด้านเสมอ อย่างพวกเบสต�า่ๆ เพลงร็อก 
หรอืเพลงคลาสสิกท่ีซบัซ้อน หลอดคงจบข่าว ส�าหรับทรานซสิเตอร์
มันท�าได้สบายๆ แต่กลับไม่หวาน ขาดเสน่ห์ โดยเฉพาะเพลงร้อง 
เสียงแซ็กโซโฟนไม่มีลม ฟืดๆ ออกมา ยังไงซะผมก็ยังชอบความ
เพี้ยนของแอมป์หลอด เพี้ยนแล้วมันเพราะซะอย่าง ทราบนะว่า
มนัมข้ีอจ�ากดักเ็ลยต้องมสีองซสิเตม็เสมอ คอืมทีัง้สองประเภทเลย 
แต่ส�าหรับชุดในเรือน้ีเป็นหลอดอย่างเดียว ความจึงมี Veloce 
Hybrid อีกตัว ยังไม่ได้เอามาใส่ไว้

เมื่อ เรือเสร็จ เพื่อให ้ เข ้ากับสไตล ์การตกแต ่งห ้องฟ ัง 
ก็ เอาแอมป ์หลอดสิ  และ NAT เหมาะสุด เลยจัดลงก ่อน 
ตอนนั้นเล ่น Harbet 40.1 ซึ่ งก็ดีนะ แล ้วค ่อยย ้าย 40.1 
ไปอยู ่ที่บ ้านที่ หัวหิน หมายถึงชุดเล็กๆ ที่ โน ่นอีกชุดก ่อน
ที่จะมา Gauder RC-11 ไปเอา Tannoy Westmins- 
ter จากปิยะนัส เป็นคู ่แรกๆ ซึ่งตัวใหญ่และสวย ตอนนั้น 
โดนคุณเฉลิมพรท่ีปากน�้าปราณบุรีปาดหน้าไปนิดหนึ่ง พอมา
ถึง ฟังเสียงร้อง ดนตรีน้อยชิ้นก็ดีเลย แต่เพลงซับซ้อนกลับ
ไม่ใช่ทางของมัน พอดีปิยะนัสเขามี RC-11 คู่นี้เข้ามา ก็เลย
เป็นคู ่แรกๆ เหมือนกัน ได้คุยกับ Dr. Roland มันน่าสนใจ 

ที่ออกแบบได้ดีทีเดียว คิดเหมือนร่างกายคน โครงสร้างดีแถมเป็นดอก
ไดมอนด์ด้วย โอเค จัดการเทรดเลย วันที่ล�าโพงมาส่ง ห้องยังไม่พร้อม
เลย ที่มันแคบ จะลงไปในตัวเรือต้องขนแบบกองทัพมด เพราะล�าโพงเป็น
แท่งเดียวกันทั้งหมด ถือว่าเก่งเลย ต้องชม ผมว่าเขาต้องปิดสาขามาแน่
เลย เห็นใจเขานะ ส�าหรับ RC-11 ไม่ผิดหวังครับ ผมชอบนะ ล�าโพงมันดี 
แต่คนทีช่อบควรต้องชอบสไตล์เป็นคนแบบเยอรมนันะ ให้เสยีงสะอาด แม่นย�า 
ตรงไปตรงมา ดีกด็ ีไม่ดกีไ็ม่ด ีตดิขีฟ้้องเอาด้วย เสยีงฉบัไว หางเสยีงห้วนไม่ถงึ
กบัหวาน จงัหวะฉบัไว ฉบัๆ เลย ถ้าเราเข้าใจคนเยอรมนั เขานสิยัแบบนีแ้หละ 
มันมีคาแรกเตอร์ของมัน ผมซื้ออะไรต้องมี story ไม่งั้นไม่ซื้อหรอก

NAT เป็นอะไรที่ผมติดใจมันตรงเป็นแอมป์หลอดซิงเกิ้ลเอ็นด์ คลาส A 
ทีเ่ขาเคลมกนัว่าใช้หลอดใหญ่ มพีลงัทีส่ดุในโลก GM100 ซึง่น่าจะเป็นคูท่ีส่อง
ของโลก ให้เสยีงเนยีนกริบ๊ และมพีลงัด้วย เหน็ว่าเป็นหลอดทีใ่ช้ในสถานวีทิยุ 
แน่นอนว่าหายากและแพงมากด้วย ยังไงซะก็ต้องซื้อหลอดส�ารองไว้ เพราะ
เคยมีประสบการณ์ 300B เคยจะซ้ือแสนกว่าบาท แล้วยึกยักไม่ซื้อ ตอนนี้
สามแสนยังไม่มีเลย ผมเอาแอมป์หลอดกับต้นทางเป็นอะนาล็อกมาแม็ตช์กับ
ล�าโพงเยอรมัน ก็ถือว่าลงตัวดีแล้วครับ พอใจเลย

ถ้าพูดถึง “งาน” นะ คุยเล่นๆ เบอร์หนึ่งชอบ Dan D’Agostino, 
เบอร์สองชอบ Boulder, สาม Constellation เน้นว่างานทางวิศวกรรม 
โลหะนะ ชอบลุคแบบอเมริกันสไตล์ทั้งหมดเลย แต่ถ้าคุณภาพเสียง กลับมา 
ตายแอมป์หลอดเซอร์เบีย ยุโรปตะวันออก ก็คือรัสเซียไปเสียอีก เป็นไปได้ว่า
คนยุโรปอยู่กับเรื่องงานศิลปะ

Source First

ผมชอบเลือกต้นทางดีที่สุดไว้ก่อน เชื่อว่าถ้า source ดี มันก็ควรออก
มาดี ล�าโพงให้น�้าหนักรองลงมาด้วยซ�้า ไปๆ มาๆ พอเล่นถึงระดับหนึ่งไป
แล้ว กลับชอบฟังเพลง หรือเร่ืองราวของเพลงมากกว่าฟังเครื่องไปแล้ว
นะแล้วมันสนุก ต้องยอมรับนะว่า เครื่องเสียงเล่นให้ตายยังไงก็ไม่มีทาง 
ได้ดีเท่ากับคอนเสิร์ตฮอลล์หรอก มันขาดชีวิตชีวา เพียงแต่ว่าเราต้องเล่น
เครือ่งเสยีง เพราะว่าเราไม่สามารถบนิไปฟังในคอนเสร์ิตฮอลล์ได้ทกุวนั ดงันัน้ 
ถึงเทไปที่ี source โดยเฉพาะแผ่นท่ีหายากๆ มันมีเรื่องราวท่ีน่าจดจ�าด้วย 
เทิร์นต้องมีสองตัวเสมอ แล้วแต่อารมณ์ ผมมี EMT กับ VPI เพราะขึ้นอยู่
กับแผ่น แผ่นเก่าก็เล่น EMT ใหม่ก็เล่น VPI แต่เทิร์นผมมีหลายตัว ท่ีบ้าน 
พระรามสี่ ม ีClearaudio Statement, Air Force One, Kronos ก็มี

เครื่องเสียงมีหลายชุด จะเทรดออฟก็น้อย ส่วนใหญ่เก็บไว้ บางทีให้เขา
ไปใช้ก็มี สายนี่เล่นเยอะมาก อย่าง Vahalla 2, Ansus ก็ไม่เลวนะ ราคาก็ 
ถูกกว่า แต่ต้องสร้างแบรนด์หน่อยล่ะ ไม่น่าเชื่อว่าสายของ Kondo ไม่แพง 
แต่ดี มาเจอสาย Tellurium Q ที่โจ ้ท�า ก็ตรงความเป็นธรรมชาติ 
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เมื่อเข้ามาในห้องฟังได้สัมผัสเสียงดนตรีจากชุดเครื่องเสียง 
อะนาล็อก เสียงร้องอันฉ�า่หวาน ปลายเสียงแหลมพลิ้ว

มีประกายไม่ห้วนกุด เบสต�่ากลมกลืน อ้อยอิ่ง มีลีลาได้
อารมณ์เพลง ชวนฟัง และสื่อความหมายของเรื่องราวนี้ได้

ชัดเจนยิ่งนัก... Fine music on the exotic boat.
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ไม่เจือสี ราคาสมเหตุสมผล พูดถึงสาย แนะน�าว่าเล่นแบรนด์ไหนก็ควร 
ไปทางนั้นอย่าไปปนกัน ถ้าเป็นนักเล่นก็ควรมีสองหรือสามชุดส�ารองไว้ 
เป็นการทดลอง เพราะแอมป์ก็ชอบแล้ว ล�าโพงก็ใช่แล้ว ก็ต้องเป็น 
สายนี่แหละที่จะมาช่วยจูนเสียงตามที่เราชอบ แต่มันไม่ง่ายนะที่จะขึ้น 
จากเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปทีละห้าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมันแพงขึ้น
เป็นทวีคูณเลยนะ

คำ�แนะนำ�สำ�หรับมือใหม่

จะเริ่มยังไงเหรอ อินทิเกรตแอมป์ ซีดีตัวหนึ่ง ล�าโพงคู่หนึ่งก็จบเลย  
ส่วนใหญ่จะโดนล�าโพงก่อน เพราะคือตัวตนของเขา แล้วจึงเป็น 
อินทิเกรตแอมป์ จากนั้นก็สาย ตามด้วยซีดี พูดถึงซีดีสมัยนี้สามารถ 
ต่อ USB เล่นกับ CAS (Computer As Source) ได้ด้วยก็จะสนุก 
ใหญ่หรือแม้แต่แอมป์เทรนด์สมัยใหม่ ตัวหน่ึงที่ผมชอบมาก คือ 
อินทิเกรตที่มีโฟโนกับ DAC ในตัวผมว่ายอดมากเลยนะ แฮปปี ้ 
ประหยัดค่าสายเล่นง่ายด้วยชิ้นเดียวจบ แฮปปี ้ ภรรยาไม่บ่นเลย 
อย่าง Aavic ที่ขับ Raidho D5 ตัวน้ันน่ะของผม คล้ายๆ ของ 
Dan D’Agostino เลย แต่ถูกกว่ามาก งานดีทีเดียว

เพลงที่ชอบ และอื่นๆ

เพลงไทยก็ฟังเยอะ ผมเก็บท้ังเก่าและ
ใหม่ ชอบฟังลูกกรุงเก่าๆ ชอบแผ่นศรีไศล 
อย่างแผ่นใหม่ๆ ของ “สุดแรงม้าเรคคอร์ด” 
ก็ยังฟ ังเลย เขาเอาเพลงอีสานมิกซ ์ กับ 
เร็กเก้ มีผับอยู ่ซอย 51 ไปทัวร์ยุโรปปีละ
สองครั้ง ครั้งหนึ่งเป็นเดือน ไปแถวเนเธอร์- 
แลนด์ เพลงร็อกอย่าง Scorpions ก็ชอบนะ 
ส่วน Progressive ก็ฟังบ้างแต่ไม่ลึก อย่าง 
ใครเขาคุยถึงอัลบั้ม The Wall ผมก็มี

ส ่วนเรื่อง Streaming Music ตอนนี้ 
ผมฟ ัง  T idal ผ ่ าน Burmester 113 
กบั 151 ผมว่าเสียงด ีเพลงเยอะมาก ดเีลยนะ  
ภรรยาผมเขาก็ชอบที่เล่น Burmester เพราะ
ผมกบัคณุป้อม Komfortsound คยุกนัตลอด 
ผม ก็ มี  Mag i co  Q7 ตอนนี้ ก� าลั ง รอ
เทรดอยู ่  Mark I I น ่าจะมาสิ้นป ี ไปฟัง 
ที่  CES มา ที่ซื้อก็เพราะชอบงานโลหะ
ของเขา มันอลังการดี  เรียกว ่าบึ้ม เลย 
แ ต ่ เ ว ล า ย ก ที เ ห็ น ใจ เ ล ย  ต ้ อ ง ถึ ง ใช ้ 
หกคน ทีแรกก็ ใช ้  Audio Research 
160T ขับ  ก็พอได ้อยู ่  แต ่ เบสไม ่ ลง  
ตอนหลังเปลี่ยนเป็น Veloce Hybrid  
เป็น Class D พอเอาอยู ่ แต่ตอนน้ีเอา 
Aavic มาเล่นแทน 300 วัตต์ขับสบายๆ 

เรี ยกว ่ าห มู เลย เห็นว ่ าป ีหน ้ า  Aav ic  จะออก Mono block 
มาอีกผมว ่า Michael นี่ เก ่ง และบ ้ามากด ้วย แล ้วเจ ้า น่ี ก็มาเซ็ต 
ล�าโพงให้บ้านผมแหละ

Specialist need !

อันที่จริง ผมเป็นลูกค้าแทบทุกร้านเลย ผมสนใจตัวสินค้าว่าสินค้าเขาดี 
ดูเอ็นจิเนียริ่งที่ดี มีเรื่องราว จริงๆ แล้ว ต้องบอกว่าไม่มีอะไรดีท่ีสุดหรอก 
ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมิกซ์แอนด์แม็ตช์อย่างไรจึงจะออกมาได้สมดุล ร้านค้า 
กับนักเล ่นก็น ่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เจ ้าของเงิน 
ก็ต้องการการบริการที่ดี

เนื่องจากเล่นเครื่องเสียงไฮเอ็นด์ไม่เหมือนซื้อมินิคอมโปมาฟัง จ�าเป็น
ต้องใช้มือเซ็ตอัพมาช่วย ดังนั้นนอกจากซ้ือของจากร้านค้าแล้ว ถามว่า 
ใช้บริการอะไรบ้าง อย่าง Clearaudio: Statement นี่ก็ต้องให้เขามาช่วย 
Fine Tune ทุกหกเดือนต้องมาเช็คที อย่างคุณโจ้ก็ Set up กับ Acoustics 
พูดได้เลยว่าห้องฟังในบ้านเรือหลังนี้ คุณโจ้ดูแลทั้งหมด ส่วนท่ีพระรามสี ่
ก็อีกคนหนึ่ง อะไรแบบนี้ ก็ไม่ต่างกับเอารถไปเซอร์วิสกับอู่ประจ�าน่ันแหละ 
แล้วงานพวกนี้ ผมถือว่าเป็นงานศิลปะ เอกลักษณ์แต่ละบุคคลไม่เหมือน
กัน ผมจะปล่อยให้เขาท�า โดยไม่ไป Mixed up อะไรกับเขาเลย ปล่อยอิสระ 
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ใหเขา ทางใครทางมัน แคน้ีก็จบ ผลงานออกมาดี พอใจเลย เราพอใจกับ
งานที่เขาทํา ก็แฮปปครับ 

สวนโจดูเขามีความสุขที่ไดทดลองโนนนี่นั่น ละเอียดดวย ก็คุยกับ
เขาวาอยาชอบอะไรมากไป ตองมีพาณิชยศิลปดวย อยางชุดที่เลนอยู
มันแคบอยูกับผูใหญที่มีจํานวนนอย นานๆ จะปลอยไดที แตคาใชจายมี
ทุกวันนาจะหาสินคาอยางอินทิเกรตสมัยใหม คุณตองหาอะไรที่มี DAC/
Phono ดวยนะแลวมนัจะด ีเพราะใครๆ กเ็ลนได มนัจะทาํตลาดได เราตองหา
ตลาดนักเลนรุนเด็กลงมานิดหนึ่ง มันก็จะกวางขึ้น ผมคิดวาอายุสัก 30 - 40 
เขากลาจายนะ

เมื่อเลนมาถึงระดับนี้ ตอนหลังถึงขั้นถามเลยวา ตกลงแอมปของคุณนะ 
ใชลําโพง สายอะไรที่โรงงาน “ก็เลนเหมือนกับเขานั่นแหละ จบแลว”
ไมงั้น “โดน” มันไมจบ ...ยาว วงการน้ีเขามีพันธมิตร อยาง Wilson, VTL, 
Transparent, Nordost ยังไงก็เจาะไมลงหรอก เขาไมมีทางพลาดหรอก
เขาฟงเกง เราก็นาจะเชื่อเขา 

ผมวาคนไทยเซ็ตอัพเกงที่สุดในโลก ละเอียดรอบคอบ เปะๆ แตเรื่องฟง 
คิดวายังไมใช เพราะเราฟงเพลงไทย แตฝรั่งมันโอเปรามาเลย ดังนั้น
การเซต็ ลําโพงมนักไ็มเหมอืนกนั อยาง Michael มาเนีย่ เขาเคาะตามผนงัหอง
เคาะไปเรื่อย วางลําโพงปุบ กะระยะดวยสายตา เอาแอมปวางตรงกลาง
แลวกต็อสาย แคนัน้เสรจ็ แลวกไ็ปกนิขาวเฉยเลย เรากอ็ยากรูวาเขาวางระยะ
หางเทาไหร ปรากฏวาจากที่เราวัดขางซาย - ขางขวาจากผนังไดตางกัน 0.05
เรยีกวาเกอืบเปะ ขนาดกะดวยตา ทาํไมทาํได เขาบอกวา “งายมาก ไปงานโชว
บอยมาก จําเสียงได วาประมาณนี้ แลวมีเวลาไมเยอะ ก็ตองแบบนี้แหละ”

กับรุ�นน�องๆ

นอกจากเราจะมีกวนในกลุมนักเลนหลักแลว กับนองๆ กลุม Thai 
DIY เราก็สนับสนุนเขานะ พวกน้ีเขาเกงนะ เราก็สนับสนุนเขาในเรื่องปจจัย 
อยากทําอะไรบอก เขาทําโครงการมา ก็อยากรูเหมือนกันวา เจงแคไหน
เขาทําออกมาใหเราฟง เขาเคลียร เราเคลียรก็จบ อยาง 212 Push Pull
ตัวนั้น นองๆ เขาทํากัน ผมก็สนับสนุนเขา

เล�นเครื่องเสียงได�อะไร

“วัยเดียวกับผมบางคนเข าวัดเพื่อฝ กสมาธิ แต สําหรับผมเล น
เครื่องเสียงเปนการทําสมาธิ ผมฝกสมาธิโดยการปลอยเข็มลงบนรอง
แผนเสียง อาศัยดนตรีเปนสื่อในการบําบัด ความเหนื่อยลาจากการทํางาน
มันเปนธรรมชาติบําบัดที่ดีที่สุด”

สําหรับผู�ที่ไม�เคยสัมผัสเครื่องเสียง

การที่จะชวน “คนที่ไม  เคยสัมผัส” การเล นเครื่องเสียงเข ามา
ในวงการ นาจะเปนการจัดอีเวนตแนวกึ่งๆ เวิรกช็อปแบบที่โจเพิ่งทํา 
Afternoon Tea หรือแนว Linn Lounge จัดบรรยากาศสบายๆ
เปน Theme แลวลูกคาของรานก็ชวนเขา หมายถึง “คนที่ยังไมเคยสัมผัส” 
ใหมาลองฟงดู มาปารตี้กัน ไดพบปะ พูดคุยกัน คอยๆ ทํา รานโนนทําบาง
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EQUIPMENT LISTS

เครื่องเสียง
1. Turntable - EMT: 930 ST และ VPI: Anniversary 20th

2. CD Player - Symphonic Line: Bel Canto
3. Phono Stage - NAT Audio: Signature Vacuum RIAA
4. Pre Amp - NAT Audio: Magnetostat SE
5. Power Amp - NAT Audio: Magma New หลอด GM 100

Cables
1. AC Cable - NAT Audio: Coupler Black Signature 3.5 เมตร
 (สั่งพิเศษ) เข�าตัวกรองไฟ Vibex
2. AC Cable - NAT Audio: Coupler Black Signature เข�าเครื่องทุกเครื่อง
3. Phono RCA for Turntable - Tellurium Q: Silver Diamond
4. RCA to Pre Amp - Tellurium Q: Silver Diamond
5. RCA Pre Amp to Power Amp - Tellurium Q: Silver Diamond
 (สั่งพิเศษ) 6 เมตร
6. Speaker Cable - Tellurium Q: Silver Diamond and Jumper
7. RCA CD to Pre Amp - Tellurium Q: Silver Diamond

อุปกรณ�ไฟน�จูนเสียง Acoustic System
1. Resonator Platinum 1 ชิ้น
2. Resonator Red Gold 1 ชิ้น
3. Resonator Copper 1 ชิ้น
4. Resonator Silver 2 ชิ้น
5. Diffuser 3 ชิ้น
6. Phase Corrector 6 ชิ้น
7. อุปกรณ�รองเครื่อง Acoustic System: Interface 4 ชุด (1 ชุด/ 4 ชิ้น)
8. อุปกรณ�รองเครื่อง Acoustic System: Topline 2 ชุด (1 ชุด/ 3 ชิ้น)
 ใช�กับ Power Amp

รานนี้ทําบาง มันก็จะซึมซับไปเรื่อยๆ ทํากรุปเล็กๆ กอนก็ได จะไดดึงคนนอก
เขามาก็ดีนะ วงการจะไดโตขึ้น 

จากประสบการณในการเลนเครื่องเสียงมายาวนาน และการไดเปน
เจาของชุดเคร่ืองเสียงไฮเอ็นดที่มีความหลากหลาย ทําใหทานเจาของ
หองฟงมีประสบการณในการฟงอยางมาก รวมถึงการไดเห็นความแตกตาง
ของเคร่ืองเสียงไฮเอ็นดแตละแบรนด กระทั่งไดขอสรุปวาไมมีอะไรท่ีดี
ที่สุดในทุกดาน แตดีที่สุดในจุดที่ตัวเครื่องเองทําได ซึ่งขอสรุปนี้ นาจะเปน
คําตอบใหกับนักเลนเครื่องเสียงที่กําลังแสวงหาความเปนที่สุดไดเปนอยางดี 

และที่เราไดทราบเรื่องราวดีๆ เชนนี้ก็เพราะ...
WE ARE AN AUDIOPHILE. ADP

132-139 We're an audiophile n m25.indd   139 8/8/2558 BE   02:40


	1-2 Cover Audio_M15.p1
	3-4 AD 800 Series edit m25.p1
	5 AD Wireless cs6 m25.p1
	6 AD CAP_M25.p1
	7 AD LCD TV THAILAND_M15.p1
	8 AD Bose SoundDock XT_M25.p1
	9 AD Bose LS135III_M25.p1
	10 AD Bose 535_SIII_M25.p1
	11 AD Bose SoundTouch20_SII_M25.p1
	12 AD Baichasong_M25.p1
	13 AD LIVINGSOUND cs6 m25.p1
	14 Content AU_m25.p1
	15 welcome audiophile_m25.p1
	16 AD B&W CM10_S2_white_M25.p1
	17 AD B&W nautilus_m25.p1
	18 AD B&W P7 Headphone_M25.p1
	19 AD B&W 802D RED EDITOR_m25.p1
	20 AD B&W MT60D NEW n_m25.p1
	21 AD B&W The New 600 Series 685_M25.p1
	22 AD Dynaudio Xeo Elpa_M25.p1
	23 Adver MOON Elpashaw_m25.p1
	24 AD ELPA SHAW_TRA_M25.p1
	25 AD AUDIO RESOLUTION_2 cs6 m25.p1
	26 AD Hi-Fi Tower Power_M15.p1
	27 AD ONKYO DOLBY ATMOS_M15.p1
	28 AD VP 3 cs6 m25.p1
	29 AD Grand cc2015 m25.p1
	30 AD VP MIX cs6 m25.p1
	31 AD VP cs6 m25.p1
	32 Ad K wondersound CC2015 m25.p1
	33 AD N Acoustic cs6 m25.p1
	34 AD KS Project cs6 m25.p1
	35 AD KS Project cs6 m25.p1
	36 AD KS Sonus Faber Chameleon cs6 m25.p1
	37 AD KS Clearaudio_M15.p1
	38 AD McIntosh MC75 AND C22_M25.p1
	39 AD KS Wadia cs6 m25.p1
	40 AD KS Audio Reseach 150SE+5SE_M25.p1
	41 AD Audio Research G Series_M25.p1
	42 AD KS McIntosh MA8000 + 550_M25.p1
	43 AD KS Passlab INT-60, 250 cs6 m25.p1
	44 AD KS Sonus Lilium White_M25.p1
	45 AD KS Pass Labs Preamp+300_M25.p1
	46 AD Live Cable_M25.p1
	47 AD KS MCINTOSH MC275+C2500 cs6 m25.p1
	48 AD HI-END Jorma Design_M25.p1
	49 Adver Accuphase E-470_M25.p1
	50 AD Solid Tech_M25.p1
	51 AD Amphion_M25.p1
	52 AD CAROT ONE cs6 m25.p1
	53 AD KARP_M15.p1
	54 Group Test Arcam+KEF_m25.p1
	55 Group Test Arcam+KEF_m25.p1
	56 Group Test Arcam+KEF_m25.p1
	57 Group Test Arcam+KEF_m25.p1
	58 Group Test Arcam+KEF_m25.p1
	59 Group Test Arcam+KEF_ n m25.p1
	60 Group Test Arcam+KEF_m25.p1
	61 Group Test Arcam+KEF_edit_m25.p1
	62 Amphion Argon3 cs6 m25.p1
	63 Amphion Argon3 cs6 m25.p1
	64 Amphion Argon3 cs6 m25.p1
	65 Amphion Argon3 cs6 m25.p1
	66 Amphion Argon3 cs6 m25.p1
	67 Amphion Argon3 cs6 m25.p1
	68 TANNOY XT 8F cs6 m25.p1
	69 TANNOY XT 8F cs6 m25.p1
	70 TANNOY XT 8F cs6 m25.p1
	71 TANNOY XT 8F cs6 m25.p1
	72 Audio Note edit_m25.p1
	73 Audio Note cs6 m25.p1
	74 Audio Note cs6 m25.p1
	75 Audio Note cs6 m25.p1
	76 Carot One_m25.p1
	77 Carot One_m25.p1
	78 Carot One_m25.p1
	79 AD NEO cs6 m25.p1
	80 MONITOR ACOUSTICS m25.p1
	81 MONITOR ACOUSTICS edit_m25.p1
	82 MONITOR ACOUSTICS edit_m25.p1
	83 MONITOR ACOUSTICS m25.p1
	84 Accessory Gear cs6 m25.p1
	85 Accessory Gear cs6 m25.p1
	86 Accessory Gear cs6 m25.p1
	87 AD B&W 805_maserati_M25.p1
	88 AD B&W smallpod_M25.p1
	89 AD B&W cm9, cm8, cm6_M25.p1
	90 AD Discovery Music Server_M15.p1
	91 AD Discovery_M15.p1
	92 AD Suansiang_M15.p1
	93 AD Suansiang_M15.p1
	94 AD Komfort_ADP Burmeater 808_M15.p1
	95 AD Komfort_NEOLITH_M15.p1
	96 AD Komfort_Rega_M15.p1
	97 AD Komfort_ADP MAGICO S7_M15.p1
	98 AD TITAN_MJ Acoustics Pro 60 MkI_M25.p1
	99 AD TITAN MJ Acoustics Pro 50 MkIII_M25.p1
	100 AD Conice 222 cs6 m25.p1
	101 AD Conice PSB cs6 m25.p1
	102 Ad Soundbox Tellurium Q cs6 m25.p1
	103 AD Aoustic system+The Real Hi end cs6 m25.p1
	104 AD Graham+Sugden_m25.p1
	105 AD MAGNET cs6 m25.p1
	106 AD Willson Sasha_M25.p1
	107 AD Wilson Sabrina_M25.p1
	108 AD Super Player_M25.p1
	109 AD Class G_M25.p1
	110 AD Nordost Valhalla_M25.p1
	111 AD Nordost-blue Heaven_M25.p1
	112 AD Ayre QB9 DX-5_M25.p1
	113 AD VTL Siegfried_M25.p1
	114 AD DCS Vivaldi_M25.p1
	115 AD Shelter_M25.p1
	116-117 AD D2n august 2015_M25.p1
	116-117 AD D2n august 2015_M25.p2
	118 AD MI_Harman Sound_M25.p1
	119 Audiophile go digital_m25.p1
	120 Audiophile go digital_m25.p1
	121 Audiophile go digital_m25.p1
	122 Audiophile go digital_m25.p1
	123 Audiophile go digital_m25.p1
	124 Audiophile go digital_m25.p1
	125 Audiophile go digital_m25.p1
	126 Hi Q 222 cs6 m25.p1
	127 Hi Q 222 cs6 m25.p1
	128 Hi Q 222 cs6 m25.p1
	129 Hi Q 222 cs6 m25.p1
	130 Hi Q 222 cs6 m25.p1
	131 AD Viola cs6 m25.p1
	132 We're an audiophile n m25.p1
	133 We're an audiophile n m25.p1
	134 We're an audiophile n m25.p1
	135 We're an audiophile n m25.p1
	136 We're an audiophile n m25.p1
	137 We're an audiophile n m25.p1
	138 We're an audiophile n m25.p1
	139 We're an audiophile n m25.p1
	140 Special_m25.p1
	141 Special_m25.p1
	142 Special_m25.p1
	143 Special_m25.p1
	144 Special_m25.p1
	145 AD Native HiFi_m25.p1
	146 AD Piyanas The Beast_M25.p1
	147 AD Piyanas Audioquest-Dealer 2015_M25.p1
	148-149 AD Piyanas Zensati_customer_M25.p1
	148-149 AD Piyanas Zensati_customer_M25.p2
	150-151 AD Piyanas Hi-EndGallery_M25.p1
	150-151 AD Piyanas Hi-EndGallery_M25.p2
	152 AD Piyanas JLAudio_Sub_M25.p1
	153 AD Piyanas AVM_M25.p1
	154 AD Piyanas Aluminata_M25.p1
	155 AD Piyanas DNA-SET2_M25.p1
	156 Interview LINN cs6 m25.p1
	157 Interview LINN cs6 m25.p1
	158 Interview LINN cs6 m25.p1
	159 Interview LINN cs6 m25.p1
	160 Interview Vitus cs6 m25.p1
	161 Interview Vitus cs6 m25.p1
	162 Interview Vitus cs6 m25.p1
	163 Interview Vitus cs6 m25.p1
	164 Interview MS HD Power cs6 m25.p1
	165 Interview MS HD Power cs6 m25.p1
	166 Interview MS HD Power cs6 m25.p1
	167 AD Adamas cs6 m25.p1
	168 Original Pressing_M25.p1
	169 Original Pressing_M25.p1
	170 Original Pressing_M25.p1
	171 Original Pressing_M25.p1
	172 Original Pressing_M25.p1
	173 Original Pressing_M25.p1
	174 Original Pressing_M25.p1
	175 AD IAV Anthem_M15.p1
	176 INTERVIEW_m25.p1
	177 INTERVIEW_m25.p1
	178 INTERVIEW_m25.p1
	179 AD MI_marantz_AV_M25.p1
	180 Chuan Khit_M25.p1
	181 Chuan Khit_M25.p1
	182 Chuan Khit_M25.p1
	183 AD HiStyle HiFi cs6 m25.p1
	184 AD HiFi GRAND SALE cs6 m25.p1
	185 AD HiFi GRAND SALE cs6 m25.p1
	186 AD Mahajak_AV-BTW_M25.p1
	187 AD Mahajak_Premium Atmos_M25.p1
	188 AD Hi-Fi Tower_M15.p1
	189 AD Hifi tower cs6 m25.p1
	190 AD HIFI_ATLAS_M15.p1
	191 AD MONITOR AUDIO cs6 m25.p1
	192 B&W Stereo Time cs6 m25.p1
	193 B&W Stereo Time cs6 m25.p1
	194 B&W Stereo Time cs6 m25.p1
	195 B&W Stereo Time cs6 m25.p1



