
■   ลานทิพย์’

ตอนไป CES งวดนี้มีค�ำถำมที่ถำมกันมำกและรู้สึก
กันไปทุกองค์กร ก็คือเรื่องของกำรเปลี่ยนทุก
อย่ำงจำก Analog เป็น Digital ถำ้เป็นอะนำล็อก 
โอกำสจะตำยหรือเจ๊งมีมำกทีเดียว เพรำะมนุษย์

ยุคใหม่ใช้ทุกอยำ่งเป็นดิจิทัล เพรำะสะดวก รวดเร็ว
ดูทีวีเห็นโฆษณำเยอะ จึงดูละครเรื่องหนึ่ง ดูโฆษณำ

เสียเกือบครึ่ง แล้วไง ดูแล้วไม่จบต้องต่อ อย่ำกระนั้น
เลย ไว้คอยดูในคอมพิวเตอร์วันหลังดีกว่ำ ดูทุกอยำ่งทำง               
Internet ดีกว่ำ วันก่อนนี้ดู Cable ช่องที่มี Got to 
Dance วันชิงชนะเลิศ ลุ้นและดูไป ดูโฆษณำไป ลูกสำว

บอกโธ่เอ๋ย เดี๋ยวหนูเข้ำไปดูที่ Youtube ก็ได้ เลือกดู
ตำมใจชอบ สะดวกกว่ำ แล้วสมัยนี้เรื่อง Social Media 
ก็เป็นเรื่อง Hit มำกส�ำหรับทุกคน เพรำะแบ่งรูปกันดูก็ได้ 
และมี Trend ใหม่ที่ให้คนติดต่อกันและช่วยเหลือ ท�ำธุรกิจ 
เช่นที่ TaskRabbit Website ใครยุ่งไม่มีคนซื้ออำหำรที่ 
Super Market ให้ ก็เข้ำไปในเว็บนี้แล้วใครที่พอดีต้องไป
ซูเปอร์ มำร์เก็ท ก็จะรับจ้ำงท�ำให้ หรือคนที่มีรถก็อำจจะ
รับจ้ำงเก็บเสื้อผำ้จำกบ้ำนที่จะต้องส่งเสื้อผ้ำไปซักแห้งหรือ
รับให้ หรือ Airbnb ก็จะมีคนเข้ำไปถำมว่ำอยำกอำศัยนอน
ที่เมืองนี้สัก 2-3 คืน คนที่มีบ้ำนว่ำงอยู่ก็อำจจะบอกวำ่มำ

Digital
หรือ

Die
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ส�ำรวจก็เห็นวำ่ ตัวเลขตกลงมำก จนพวกท�ำทีวีตกใจ พวก
ท�ำ Cable TV หรือจำนรับดำวเทียมตัวเลขค่อยๆหำยไป 
คนหันมำสนใจ Internet TV กัน

มำถึงเรื่อง Magazine กับหนังสือพิมพ์ ค่ำโฆษณำ 
ค่ำขำยหนังสือเริ่มลด เพรำะคนไปใช้อินเตอร์เน็ทกัน
มำกขึ้น Apple ที่คิด iPad ท�ำ e-reading ไม่ว่ำจะเป็น 
Apple หรือ Google กระโดดลงมำที่ e-book กันเต็ม
ที่ นักเขียนสำมำรถขำยเรื่องได้โดยผ่ำน amazon.com 
หรือ Barnes & Noble ลักษณะของคอมฯที่เป็น Tablet 
เช่นพวก iPad, Samsung Galaxy  และที่ก�ำลังจะออกมำ
มำกมำยนี้ รับรองจะวิ่งเร็วมำกทีเดียว น่ำสงสำร Border 
ที่ขำยหนังสือมีหนังสือจริงๆมำกมำยก�ำลังจะต้องเลิก
กิจกำร เป็นเรื่องน่ำเศร้ำจริงๆของคนชอบซื้อหนังสือ 
ดิฉันสะสมหนังสือของ Jeffercy Arches ตั้งแต่เล่มแรก
ที่มีคือ Kane & Abel แล้วก็สะสมทุกเล่ม วันดีคืนดีก็     
หยิบมำอ่ำนอีก นอนอ่ำนบ้ำง อยู่ในห้องน�้ำบ้ำง แล้วถำ้
มันเป็น e-book ต้องอ่ำนจำกคอมฯ หรือแท็บเล็ท ควำม
รู้สึกจะเป็นอย่ำงไร ค�ำตอบคือ ยังปลื้มกับหนังสือ ยิ่งดูมัน
เหลืองและเกำ่ยิ่งเป็นเหมือนสะสม Antique 

Games ในคอมพิวเตอร์ แอปเปิลจะมีเกมส์อยู่ทั้งใน 
iPhone, iPod Touch และ iPad และท�ำให้ได้เล่นเกมส์
กันหน้ำจอแบบสัมผัส App Store จะเป็นที่ที่สำมำรถ 
load game ได้ Nintendo ก็พยำยำมสู้ด้วยกำรหำเกมส์
เด็ดๆมำสู้ เกมส์ยุคใหม่จะเป็นลักษณะ Social Games 
เช่น CityVille และ FarmVille ซึ่งเกมส์เหล่ำนี้สำมำรถท�ำ
เงิน เช่น ใน FarmVille คุณไม่ต้องเสียเงินเล่น แต่ต้อง
เสียเงินส�ำหรับค่ำรถ Tractor ไถดิน เช่นนี้เป็นต้น แต่ละ
เกมส์ก็จะต้องหำทำงท�ำเงินต่ำงๆกัน แต่ไม่ใช่จำกกำร
เข้ำไปเล่น แต่จำกขณะที่เล่นอยู่

ครำวนี้มีดนตรี Music ของโปรดของพวกเรำ คุณ
ทรำบไหมคะว่ำ สถิติค้นพบว่ำ คนไปดู Concert น้อยลง
ถึงประมำณ 15 เปอร์เซ็นต์ทีเดียว เค้ำบอกว่ำ ถ้ำจะให้
ขำยตั๋วได้ จะต้องมีรำคำถูกลง และอำจจะต้องลดรำคำใน
วันสุดท้ำย ซึ่งแฟนตัวจริงก็จะโวยวำย เพรำะซื้อก่อนและ
ซื้อแพง

หรือเอำ 2-3 แถวแรกให้แพงสุดๆไปเลย แล้วที่เหลือ
ขำยถูกๆ เพื่อคนจ่ำยแพงจะได้ชิดใกล้ และขณะเดียวกัน
ก็คุ้มต้นทุนของคนจัด แต่ที่แน่ๆก็คือ ท�ำอย่ำงไรจะอำศัย
โลกดิจิทัลน�ำคอนเสอร์ทไปสู่บ้ำน และท�ำเงินให้ศิลปินตำม
สมควรที่เคยได้ ทุกคนจึงมีโจทย์ที่ตั้งเอำไว้วำ่

ท�ำอย่ำงไรเรำจะอยู่ได้ไม่เจ๋งในโลกของดิจิทัล หรือกำร
หำเงินโดยวิธีใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ขึ้นมำ

เด็กสมัยใหม่คงคิดกันออก แต่ไดโนเสำร์อย่ำงข้ำพเจ้ำ
จะคิดออกไหมนี่?

เลยมำอยู่ได้ในรำคำเท่ำไร หรืออยำกอำศัยรถไปที่โน่นที่นี่ 
ใครมีรถก็จะบอกว่ำเอำซีจะขับให้ หรืออยำกแต่งตัวสวยๆ
ช่วยพำไปเลือกซื้อของหน่อยได้ไหม? ธุรกิจนี้ก�ำลังเติบโต
มำกๆ หลำยคนอำศัย Facebook ให้ช่วย

Hollywood จ๋อยมำก เพรำะคนดูหนังน้อยลง คนไม่
ซื้อ DVD หรือไปดูหนังที่โรงหนังแล้ว แต่เขำใช้ Netflix 
หรือ Redbox

ตอนนี้เขำมี VOD หรือ Video on Demand ที่ให้ดู
หนังได้ก่อนหนังฉำยในโรงเสียอีก โทรทัศน์ก็เหมือนกัน 
คนชอบดูรำยกำร TV ทำง Web มำกกว่ำทำงทีวี จำกกำร
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■   ‘ภูธร’

ความอยากลอง อยากเล่น อยากรู้ เพียรหมั่นเอา
จริงเอาจังกับมัน ไม่ใช่เรื่องเสียหาย เครื่องเสียง
ไม่ได้ต่างอะไรกับของเล่นอื่นๆที่ท่านสุภาพบุรุษ
เสียส่วนใหญ่ต้องพยายามหมกมุ่นกับมัน แบบไม่

ลืมหูลืมตาในช่วงแรก พอได้ความรู้มากเข้า ฟังไปหลายๆ
ปีก็จะได้ความเก่งในเรื่องที่มุ่งมั่นมากขึ้น หมายถึงว่าหาก
ไม่หลงทางไปเสียก่อนเพราะเชื่อเซียนมากไป หรือเชื่อมั่น
ในตัวเองว่าเป็นพหูสูตละก้อจะไปได้สวย ที่จะมาพูดถึงกัน
นี้ก็ให้เป็นข้อเตือนใจว่า ระบบเสียงมันก็มี “มายา” อยู่
ด้วย เราจะต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นพอเพียงกับมันอย่าให้เลย
เถิด การหมั่นหาประสบการณ์เสียงตั้งแต่เริ่มเล่น ใน

ให้ซื้อ พอโทรศัพท์ไปขอค�านะน�าเพิ่มเติม เกิดอาการไม่
พอใจไม่ยอมพูดคุยด้วยซะอย่างงั้น

อย่าไปเกิดอาการเช่นนั้นเลยครับ สิ่งที่แนะน�าของ
คุณมันได้ให้ประโยชน์เป็นพื้นฐานที่ดีแล้วละครับ เพียงแต่
เมื่อคนเขาหาแนวทางของตัวเองได้สมควรยินดีกับเขาต่าง
หาก ที่ใช้ค�าแนะน�าไปหาประสบการณ์จนเขาเริ่มเชื่อมั่น
ตนเอง การให้ค�าแนะน�าแบบฟิกซ์ไปเลย ต้องอย่างนี้ ถ้า
ผิดจากนี้ เลวหมด คงไม่ไหวหรอกกระมังครับ การเป็น
ที่พึ่งพาอาศัยความรู้ได้ ภายในจิตใจจะต้องหยั่งรากลึกที่
ความเป็นกลาง ให้ค�าแนะน�าที่เผื่อทางเลือก และสอนให้
มือใหม่เรียนรู้จักตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ม  า  ย  า  ข  อ  ง  เสียง
แต่ละประสบการณ์มักมาจากความตั้งใจ และใจเย็น
สม�่าเสมอ พาให้ผ่านทุกช่วงเวลาไปได้อย่างดี จากชุด
เล็กๆเปลี่ยนแปลงโน่นนิดนี่หน่อย แล้วก็ค่อยๆก้าวข้าม
ขั้นไปยังชุดใหญ่ที่มีราคาสูงมากขึ้นเรื่อยๆ

เงินซื้อได้หลายสิ่ง แต่ซื้อความรู้ในการเล่นเครื่อง
เสียงไม่ได้ ความรู้เกิดจากประสบการณ์การฟัง การเล่นที่
ละขั้นทีละตอนมากว่า

เมื่อมีความสามารถในการฟังมากขึ้น ประสบการณ์
ช�า่ชอง ก็จะท�าให้ได้ยอมรับนับถือจากเพื่อนๆ คนรอบข้าง 
เป็นที่พึ่งพาอาศัยนักเล่นมือใหม่ๆต่อไปได้อีกเป็นทอดๆ 
แต่หากว่าเราจะเป็นผู้แนะน�าคนอื่นต้องระวังเสมอว่า ไม่
เอาตนเองเป็นหลัก อย่าไปคิดว่าเขาจะต้องฟังแบบเดียว
กับเรา เพลงและศิลปินต้องมาพิมพ์เดียว เครื่องเสียง        
ก็เช่นกันต้องยึดหลักในชุดที่เราคิดว่ามันดีที่สุด การเผื่อ
ทางให้ผู้อื่นได้เลือกในสิ่งที่เขาชอบน่าจะเป็นการช่วย
เขาได้มากกว่าให้ลอกเลียนแบบตามๆกันไป ตรงนี้เอง
ที่ผมได้ยินบางเรื่องมาแล้วก็ตกใจ คนที่ยึดถือว่าเป็นผู้      
คร�า่หวอดด้านเครื่องเสียงแสดงอาการโกรธขึง เมื่อคนที่
ได้รับค�าแนะน�าไปแหกคอกซื้อเครื่องเสียงที่เขาไม่ได้บอก         

ใครก็ตามที่เล่นเครื่องเสียงแล้วคิดว่า เรารู้มากที่สุด 
รู้มากรู้ดีกว่าใคร มักจะจมอยู่ในโลกแคบๆ

มีนักเล่นเครื่องเสียงจ�านวนหนึ่งหลังจากผ่าน
ประสบการณ์มามากๆแล้วก็อาจจะไปคิดประดิษฐ์กรรม
ของตนขึ้นมาเองตามความพอใจ เช่นท�าล�าโพงหรือ
แอมป์ขึ้นมาใช้งานเอง ดีครับ ไม่ใช่ไม่ดี เป็นการก้าวขึ้น
ไปอีกระดับหนึ่ง แต่ก็มีที่รู้สึกมั่นใจจนเลยเถิด ท�าขึ้นมา
แล้วก็อ้างสรรพคุณว่าดีที่สุด(ในโลกหรือเปล่าไม่ทราบ
ได้) อาจจะถึงขั้นเผยแพร่และท�าออกมาจ�าหน่าย ก็เป็น
ความน่าภูมิใจ บางเครื่อง ล�าโพงบางคู่ผมได้มีโอกาสฟัง
ก็ยินดีกับเขาด้วยว่ามาได้ถูกทาง ท�าได้ดี แต่บางรายก็ดูว่า
จะลุ่มหลงไปกับความเชื่อมั่นตนเองจนเกินเลย หนักเข้า
นอกจากพูดถึงสรรพคุณแล้วก็ไปทับถมเครื่องเสียงแบรนด์
ดังๆเข้าให้ด้วย ฟังแล้วก็งงหนัก เพราะหากของแบรนด์
นั้นๆเขาไม่ดี อยู่มาได้ยังไงตั้งสามสิบสี่สิบปี 

ผมเชื่อเสมอว่าคนไทยเราเก่งในหลายๆเรื่อง แต่
ความเก่งของเรา ความเชี่ยวชาญของเราหากปกคลุมด้วย
ความเชื่อมั่นผิดๆแล้วก็คงไม่สามารถน�าพาเราไปไหนได้
ไกลหรอก มีอีกหลายเรื่องนักในโลกกว้างที่เราเข้าไม่ถึง 
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มากมายจนรู้สึกช�่าชอง โชกโชน ไม่ได้เป็นเครื่องการันตี     
อะไรได้หรอกว่าเราจบศาสตร์ทางด้านนี้แล้ว  เหมือนดัง
ค�ากล่าวที่ว่ายิ่งเรียนรู้มากเท่าไร ยิ่งรู้สึกว่า สิ่งที่ยังไม่ได้
เรียนรู้ยังมีอีกมากนักหนา นั้นแล

เรียนรู้ไม่จบ สิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดอาจจะเป็นแค่ “มายา
อย่างหนึ่งของเสียง” ประกอบกับความยึดมั่นถือมั่นส่วน
ตนท�าให้ไขว้เขวได้เสมอ เดินไปในโลกกว้างให้เป็นกี่สิบปีก็
ไม่มีวันเรียนรู้ได้จบ

การเป็นนักเล่นเครื่องเสียงที่ดี การหาประสบการณ์
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■   อธิวัฒน์

พั
กหลังๆนี้ ผมมักมีหัวข้อเสวนากับเพื่อนๆนักเล่น
กันบ่อยมากกว่าปกติ นับว่าช่วงที่ผ่านมานี้ มีการ
ขยับขยายปรับปรุงระบบฟังเพลงที่ใช้งานอยู่บ้าง
ตามสมควร ประมาณว่าอัพเดทตัวเองเล็กน้อย 

กลัวว่าจะตกรุ่น เพราะหลังๆคุยกับเพื่อนๆนักเล่นรุ่น
ใหม่ๆ เห็นเขาเล่นโน่นนี่กันก็อยากตามเขาให้ทันบ้าง

ยิ่งคุยก็ยิ่งได้ความสนุกสนานปานว่ากลับไปเป็นเด็กๆ
สมัยเริ่มเข้าวงการใหม่ๆ นั่งคุยเรื่องเครื่อง เรื่องล�าโพง 
เรื่องสาย เรื่องของแต่งกระจุกกระจิก กันได้ยาวนาน การ
เล่นเครื่องเสียงนี่ สิ่งที่สนุกอย่างหนึ่งคือการได้มานั่ง  
เมาท์กันเรื่องเครื่องเสียงนี่แหละ เจอกันก็คุยกันว่าเสียตัว

ซื้อโน่นซื้อนี่มาเล่น ใช้แล้วดี ใช้แล้วไม่ดี แบบนี้คุ้มแบบ
นั้นเปลือง อะไรแบบนี้เป็นต้น

บางครั้งบทสนทนาออกรสขึ้นเรื่อยๆ จากการคุย
กลายเป็นการแย้ง กลายเป็นการเถียง และสรุปด้วยเป็น     
การทะเลาะกันก็มี แต่ส�าหรับผมนั้น ไม่เคยปล่อยให้มัน
หลุดออกไปจนเป็นการทุ่มเถียงกันหรอก เพราะคิดไว้ว่า
หากเราจะเอาเรื่อง “งานอดิเรก” ที่จุดมุ่งหมายคือการ
หาความสุขนั้น มาเป็นเรื่องจริงจังขนาดต้องเถียงกัน
อย่างเอาเป็นเอาตายก็จะกลายเป็นเรื่องไม่สนุก

ง่ายๆยกตัวอย่าง ตัวผมเองกับเพื่อนคนหนึ่ง ท�างาน
ที่เดียวกัน ชอบเครื่องเสียงเหมือนกัน แต่รสนิยมเรา

หนทางสู่ความสุข

ในการเล่นเครื่องเสียง
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คุยกันได้ทุกๆเช้า ย่อมดีกว่าการที่ต้องเดินหลบหน้ากัน
เพราะเป็นศัตรู-จริงไหม?

อีกเรื่องหนึ่งที่เรามักจะคุยกันก็คือ เรื่องแปลกๆที่เรา
มักจะเห็นในวงการการเล่นเครื่องเสียง เพื่อนมักจะมาเล่า
ให้ฟังถึงนักเล่นท่านอื่นๆที่เล่นเครื่องเสียงกันจริงๆจังๆ 
แต่กลับไม่ให้ความส�าคัญเรื่องของห้องฟังเท่าไหร่ บางคน
เล่นล�าโพงคู่ละเป็นล้าน หรือหลายแสน แต่เอาล�าโพง
ไปซุกอยู่ในมุมแคบๆ หรือวางชิดติดกันซะยังกะล�าโพง
ในชุดคอมโพเนนท์ แต่ก็ชอบ และก็ฟังได้ แถมเปลี่ยน
โน่นเปลี่ยนนี่อยู่ตลอด หรือบางท่านก็ไม่เปลี่ยน จน
บ้านเต็มไปด้วยเครื่องเสียง ซึ่งบางทีเราก็งงว่า เอ แล้ว     
เครื่องเสียง ล�าโพง ราคาแพงๆเหล่านั้นมันจะให้เสียงที่ดี
คุ้มสตางค์หรือเปล่านา?

หากเป็นเมื่อก่อน ผมคงบอกว่า นี่คือการ “เสียบาท
ใช้สลึง” เครื่องดีล�าโพงแพงมาอยู่ในห้องที่ไม่เหมาะแล้ว 
เสียงมันออกมาคงไม่คุ้มกับสตางค์ที่เราจ่ายไปหรอก อันนี้
ใครก็รู้ว่า ห้องและอะคูสติคของห้องนั้น เป็นส่วนที่ส�าคัญ
มากในการที่จะให้เสียงที่ดีออกมาได้ แต่หากเราถามกลับ
ไปว่า แล้วถ้าล�าโพงดี เครื่องแพง มาอยู่ในห้องที่ไม่เหมาะ
สม แต่ผู้ที่ซื้อไปใช้นั้น “ชอบ” ในเสียงแบบที่เขาได้ยินอยู่
นั้น มันเป็นเรื่องผิดไหม?

ไม่ผิดหรอกครับ ซื้ออะไรมา ฟังแล้วชอบ ฟังแล้ว
มีความสุข นั่นมันก็จบแล้วส�าหรับคนที่เสียตังค์ซื้อเครื่อง
เสียงกันมาไม่มีอะไรมาตัดสินกันได้หรอก คุณฉลาดหรือ
โง่-ไม่มี--อย่างหากใครเข้ามาที่บ้านนี้ แล้วมาบอกว่า 
“เฮ้ย ล�าโพงขนาดนี้เอามาวางแบบนี้ได้ยังไง” แล้วเจ้าของ
ไม่รู้จักตัวเองพอ หลงเชื่อไปสร้างห้องฟัง ลงเงินไปอีก
สามสี่แสน เพื่อตอบสนองกับการแนะน�าของเพื่อนแล้ว 
ปรากฏว่าฟังแล้วไม่ชอบ ไม่ดี เสียงไม่เหมือนก่อนแล้ว 
ความสุขมันก็หายไป ทีนี้กลายเป็นความทุกข์แทน สิ่งที่จะ
ตามมาคือ การแก้ไขเพื่อให้ได้มาเพื่อความสุขในการเล่น 
ไปๆมาๆก็อาจจะจบด้วยการรื้อทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปเป็น
อย่างเคย

เรื่องแบบนี้ผมได้เคยเห็นมาแล้ว!
ในทางกลับกัน หากลงทุนไปแล้วได้ห้องฟังดี สวยงาม

สบายตา เสียงดีแบบที่ต้องการ มันก็คือความสุข
หรืออีกทางนึงคือ ยังไงก็ได้ แบบเดิมก็โอเค แบบใหม่

ก็ไม่แย่ นั่นก็คือความสุข
การค้นหาความสุขของการเล่นเครื่องเสียงของแต่ละ

คนนั้นมีหลายรูปแบบ นักเล่นหลายท่าน มีความสุขเมื่อ
เครื่องเสียงที่ตัวเองซื้อมาส่งเสียงเจื้อยแจ้ว ให้นักร้อง
คนโปรดขับร้องเพลงโปรดออกมาให้ได้ยินอย่างที่ตัวเอง
ต้องการ นั่นคือความสุข นักเล่นบางท่าน ชอบที่จะนั่ง

ต่างกันมาก ผมเป็นคนชอบเครื่องทรานซิสเตอร์ เพื่อน
ชอบหลอด ผมชอบล�าโพงตั้งพื้นเสียงใหญ่ๆ เพื่อนชอบ
ล�าโพงมอนิเตอร์เล็กๆ เสียงกระหยุมกระหยิม เวลามา
คุยกัน ต่างคนก็ต่างคุยทับว่าแนวใครแน่กว่าใคร ไอ้คน
ชอบหลอดก็บอกว่าทรานซิสเตอร์ผมฟังไม่ได้ เลือดจะออก
หู ส่วนไอ้ผมก็จะบอกว่า ผมฟังหลอดไม่ได้ เดี๋ยวไฟไหม้
บ้าน เพราะมันนุ่ม ฟังแล้วหลับ แถมหลอดมันร้อนไฟลุก
ติดผ้าม่านได้ แถมค่าไฟก็แพงเพราะต้องเร่งแอร์มากกว่า
ปกติ ก็เถียงกันไปอย่างสนุกสนานกันได้ทุกครั้งที่คุยกัน 
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรที่จะมากินแหนงแคลงใจกัน คือ
แค่เอามาคุยข่มข�าๆกันก็พอเป็นสีสัน เพราะการมีเพื่อน
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คร�่าเคร่งกับการปรับโน่นเปลี่ยนนี่อยู่ตลอดเวลา นั่น
ก็คือความสุข บางคนมีของกระจุกกระจิก เต็มห้อง เสีย
ตังค์ซื้อไปมากกว่าราคาเครื่องกับล�าโพงอีก ถามว่าเขาผิด
ไหม-ไม่ผิด--เพราะหากท�าแล้วสุขกายสบายใจก็ท�าไปเถิด 
อย่าไปสนใจใครเขาจะว่ายังไง เช่นเดียวกับคนที่ซื้อล�าโพง
มาแล้วเอาไปวางเข้าตู้เข้ามุม เซียนเห็นบอกว่า ท�าแบบนี้
เสียงห่วยแย่เลย แต่หากคุณท�าแล้วสุขกายสบายใจ บ้าน
สวยงามไม่เกะกะ ไม่ต้องคอยไปทะเลาะกับภรรยา ก็ท�าไป
เถิด เพราะมันคือความสุข

นานมาแล้ว ผมเคยซื้อหนังสือเครื่องเสียงญี่ปุ่นชื่อ 
Stereo Sound มาดูรูป (เพราะอ่านไม่ออก) สมัยนั้น
แปลกใจคนญี่ปุ่น ห้องฟังเล็กเท่าลูกแมวดิ้นตาย แต่ใช้          
ล�าโพงฮอร์นขนาดใหญ่ บางคนเอาล�าโพงโรงหนังมาใส่                                      
บางห้องล�าโพงซ้ายขวาวางชิดติดกันไม่มีช่องว่างตรงกลาง           
ด้วยซ�า้ เวลานัง่ฟัง เอาเท้าเหยยีดตงึๆหน่อยกไ็ปถงึล�าโพง
ได้แล้ว เรียกว่าอึดอัดคับแคบเหมือนอยู่ใน Cockpit 
เครื่องบินขับไล่ก็ไม่ปาน สมัยนั้นผมก็หัวร่อว่าคนยุ่นนี่
ท่าจะสติไม่ดี ห้องเล็กชิบ แต่ดันเอาล�าโพงยักษ์ใส่เข้าไป
แล้วเสียงมันจะดีหรือ? ท�าไมห้องเล็กๆ ไม่เอาล�าโพง                          
มอนิเตอร์เล็กๆไปลงเล่า มันจะได้ลงตัว ซึ่งต้องใช้เวลา
นานกว่ายี่สิบปีผมถึงได้รู้ว่า 

จริงๆแล้ว ไอ้เสียงจะดีหรือไม่ดี มันจะถูกต้องตาม
หลักการเล่นเครื่องเสียงหรือไม่ คนเราเมื่อเล่นมาถึง
ระดับหนึ่งแล้วมันจะถึงจุดที่เราไม่สนใจหรอก คือขอให้
เรามีเครื่อง มีล�าโพง มีอุปกรณ์เสริม อยู่ในระดับที่เรา
ต้องการ ในแบบที่เราฝันก็พอแล้ว ส่วนเสียงจะดี ไม่ดี 
ไม่ใช่ประเด็น 

แบบนี้มีค�าเรียกเล่นๆกันว่า Audio Nirvana หรือจะ
แปลตรงๆก็นิพพานแห่งเสียง

ค�านี้เมื่อก่อนฝรั่งมังค่า เขาเป็นคนคิดค้นกัน แต่ฝรั่ง
เขาคิดตรงข้ามกับผม ฝรั่งบอกว่า Audio Nirvana หรือ
นิพพานแห่งเสียง คือการที่คุณมีเครื่องเสียงระดับสุดยอด
ในทุกด้าน แหล่งโพรแกรมที่ดีที่สุด ปรีแอมป์ที่เยี่ยมที่สุด 
เพาเวอร์-แอมป์สุดยอดที่สุด ล�าโพงที่ตอบสนองได้อย่าง
เหนือชั้นที่สุด ในห้องฟังที่การตอบสนองทางอะคูสติค
สมบูรณ์แบบที่สุด แล้วคุณจะได้เสียงที่ดีที่สุด ซึ่งจะน�าพา
ไปสู่ความเป็น “นิพพานแห่งเสียง” ได้ในที่สุด เพราะเมื่อ
คุณมีความเป็นที่สุดอยู่แล้ว คุณจะไปถวิลหาอะไรเพิ่มเติม
อีกเล่า ในเมื่อคุณบรรลุแล้ว

แต่ผมกลับคิดตรงกันข้าม นิพพานแห่งเสียงของผม
นั้น คุณไม่จ�าเป็นต้องมีชุดที่ดีสุดยอดแบบนั้นหรอก ขอ
แค่ง่ายๆอย่างเดียวคือ คุณมีชุดที่คุณฟังแล้ว มีความสุข
ได้ คุณก็ถึงนิพพานแห่งเสียงได้แล้ว เอ้านี่เรื่องจริง นัก
เล่นเครื่องเสียงนั้น มีอยู่หลายประเภท หลักๆที่เราจะ
เห็นกันก็คือ 

นักเล่นแบบเซียนนักต ิคนกลุ่มนี้ จะเป็นนักตินั่นนิด
นี่หน่อยไม่ได้ ตูติหมด ไม่ว่าการฟังอะไร เขาจะหาข้อ

ต�าหนิมาแย้งได้หมด บางครั้งการติก็ไม่มีการไว้หน้าใคร 
ขนาดอยู่ในงานเครื่องเสียง ก็จะติโน่นตินี่ไปได้ โดยไม่นึก
ขอบคุณที่คนเขาอุตส่าห์เสียเงินเช่าพื้นที่ ยกเครื่องหนักๆ
มาให้ฟังกันสะดวกๆ เพราะการที่นักเล่นกลุ่มนี้ได้ติอะไร
ออกมา มันจะท�าให้เขาดูดีและมีความรู้สึกว่า “ฉันฟังเป็น” 
คนกลุ่มนี้ผมเห็นบ่อย เห็นเยอะ ก็ตามงานเครื่องเสียง
นั่นแหละ ติไปเถอะ แห้งไป ใสไป จัดไป ยังไม่เบอร์นใช่
ไหม ไฟไม่ดีแน่นอน สายไม่แม็ทช์ เบสส์บวม โฟคัสไม่ดี  
อิเมจไม่ชัด ผมว่ามันไม่แม็ทช์ สู้ไอ้โน่นไม่ได้ สู้ไอ้นี่ไม่ได้

นักเล่นกลุ่มนี้ ผมมองว่าน่าสงสาร เพราะนึกถึงคน
เรา หากต้องกลับไปนั่งฟังเครื่องเสียงของตัวเองที่บ้าน 
เขาคงนั่งติโน่นตินี่ได้ทั้งวัน (?) แล้วความสุขในการเล่น
มันจะไปอยู่ที่ไหน ในเมื่อทุกอย่างมันแย่ไปหมด

อีกกลุ่มนักเล่น เป็นกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามกัน ผมเรียกว่า
เป็นนักเล่นที่ “บรรลุ” แล้ว นักเล่นกลุ่มนี้ อาจจะเคยเป็น
แบบกลุ่มแรกมาก่อนก็ได้ ผมเองนี่แหละคนหนึ่งที่เคย
เป็นพวกช่างติมาก่อน ไปงานไหนก็เอามาติมาเล่นมาบ่น
ได้ทุกงาน จนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเฮงซวยน่าเบื่อ และ
ไม่รู้จักบุญคุณที่ตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องเสียงเหล่านี้อุตส่าห์
เหนื่อยยากเสียเงินเช่าพื้นที่แพงๆ ยกหามแบกเครื่อง
แบกล�าโพงกันหลังแอ่น มาตั้งในห้องที่ไม่ได้มีความเหมาะ
สมในการฟังเพลงแม้แต่น้อย แล้วก็พยายามจูนกันอย่าง
เต็มที่ เพื่ออะไร เพื่อให้คุณมานั่งบ่นนั่งด่า นั่งโพสท์ว่ากัน
ว่าเสียงห่วยนะเหรอ

ผมเคยเป็นแบบนี้ในสมัยกลางๆของการเล่นเครื่อง
เสียง ซึ่งคนเรามักจะมีกันอยู่ 3 สเต็พ

สเต็พแรกคือ “มือใหม่ฟังอะไรก็ดีไปหมด” อันนี้ง่ายๆ 
สมัยแรกๆเราไปเที่ยวงานเครื่องเสียงเมื่อสักยี่สิบปีก่อน
ที่โรงแรมบางกอก พาเลซ  ห้องฟังก็แคบ คนขายก็อัด
ล�าโพงกันเข้าไปเต็มห้อง สายก็ด�าแดงธรรมดา แหล่ง 
โพรแกรมก็ใช้เทปคาสเสทท์ แถมดูดบุหรี่กันควันโขมง 
เปิดเพลงก็เปิดแต่เสียงแก้วแตกกับวัวร้องแต่โทษที เข้าไป
ทุกห้อง เสียงเพราะทุกห้อง กลับมานอนฝันถึง เอา    
แคตะล็อกมาอ่านซ�้าแล้วซ�า้เล่าเหมือนจะท่องจ�าออกสอบ
กันก็ไม่บ่น

สเต็พสอง “มือเก๋า กรูแน่ที่สุด” พอคุณผ่านมาได้สัก
สี่ห้าปี คุณมีหนังสือเครื่องเสียงวางเต็มบ้าน คุณเริ่มไป
งานบ่อยทุกปีไม่มีเว้น ปีหนึ่งสามสี่งาน คุณมีเครื่องเสียง
ของตัวเอง คุณมี Community ตามเว็บต่างๆ มาคราว
นี้คุณไม่ใช่มือใหม่ คุณจะเก่งแล้วกับการฟัง คุณจะเริ่ม
พบว่า เมื่อเข้างานเครื่องเสียง ไม่มีห้องไหนเลยที่ถูกใจ
คุณ ห้องนี้เบสส์บวม ห้องนั้นจัดจ้าน ห้องนี้หนาไป ห้อง
นั้นไม่มีมิติ เสียงแบน เสียงแข็ง นุ่มไป จืดไป แห้งไป 
เพลงไม่ดี เพลงไม่เพราะ ว่ากันไปได้ทุกจุดทุกอณู เข้าห้อง
ก็ต้องไปยืนกอดอกท�าหน้าเป็นผู้รู้ กูรู เอียงคอ หากไป
กับเพื่อนก็ต้องท�าเป็นแสยะยิ้มมุมปาก ส่ายหัวนิดๆเป็น
เชิงว่า “เสียงไม่ดี” อะไรแบบนั้น หากเพื่อนเป็นประเภท
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เดียวกันก็จะท�าท่าเหมือนอยากออกมาจากห้องนั้นให้รู้
แล้วรู้รอด พอเดินออกมาก็ต้องท�าเป็นพูด “กรูว่าเสียงมัน
ไม่ได้เรื่อง” เพื่อให้คนที่เดินสวนมาเสียเซลฟ์ อะไรแบบ
นั้น 5555 (ที่รู้นี่เพราะท�ามาก่อนทั้งนั้น) 

พอตัวเองมาท�ามาค้าขายอยู่วงการเครื่องเสียงนี่
แหละ ถึงได้รู้ว่า ไอ้การที่เราท�าแบบนั้น มันเป็นเรื่องที่
แย่มากเลยนะ ไม่มีมารยาทเอาซะเลย ชอบไม่ชอบก็เก็บ
ไว้ในใจก็ได้ จะติจะด่าจะว่า ก็ให้นึกถึงใจเขาใจเราซะหน่อย 
ไปติไปว่าไปด่าเขามาก แล้วอีกหน่อยเขาน้อยใจ ไม่มา
ออกงานแล้วเราจะไปหาเครื่องเสียงดีๆฟังกันได้ที่ไหน 
เพราะใครเขาอยากจะเสียตังค์เช่าที่ไปออกงานให้โดนด่า 
ก็เหมือนกรรมสนอง ออกงานทีไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เหนื่อย
นัก พยายามเซ็ทเสียงให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ในสภาพที่
ไม่มีอะไรเอื้ออ�านวยเลย ยังอุตส่าห์โดนคนมาท�าหน้ายี้ใส่นี้ 
บางครั้งก็โมโหนะครับ แต่พอมานึกๆดู เราก็เคยท�านี่หว่า 
เอาเป็นว่าชดใช้กรรมกันไปละกัน ฮา 

สเต็พสาม “นักเล่นผู้บรรลุ” Audio Nirvana มาอยู่
ตรงนี้ ซึ่งจะเป็นเรื่องยากที่ใครจะไปถึง ทั้งๆที่จริงๆแล้ว 
การจะมาถึงตรงนี้ง่ายนิดเดียว คือการกลับไปเป็นนักเล่น  
“มือใหม่” กันอีกครั้งนั้นเอง ไม่เชื่อลองคิดดูสิครับ ช่วงเวลา
ในการเล่นเครื่องเสียงช่วงไหนที่มีความสุขที่สุด ก็ตอน
ที่คุณเป็นมือใหม่นั่นแหละ ฟังอะไรก็เพราะ เล่นอะไรก็
ดี เพียงแต่สเต็พนี้ คุณจะมีความสามารถในการแยกแยะ 
เครื่องดีกับไม่ดี และเมื่อคุณเล่นไปนานๆเข้า คุณจะพบ
เองว่า “ไม่มีเครื่องเสียงที่ดีที่สุด และไม่มีเครื่องเสียงที่เลว
ที่สุด” เครื่องหรือล�าโพงทุกชิ้น ไม่ว่าจะถูกหรือแพงแค่ไหน 
ก็มี “ข้อดี” และ “ข้อเสีย” เพียงแต่ว่า คุณจะชื่นชมกับ
ข้อดี และจะรับได้กับข้อเสียมากน้อยแค่ไหน ยกตัวอย่าง
ง่ายๆ ล�าโพงคู่ละล้านบาท มีข้อดีคือ “เสียงโคตรดี” แต่
ข้อเสียคือ “แพง” นั่นไง ตัวอย่างนี้ง่ายที่สุด ถ้าคุณพบว่า
ข้อดีนั้นคือมันให้เสียงที่ถูกใจคุณที่สุดในชีวิต แต่ข้อเสีย
คืออาจจะท�าให้คุณต้องขายที่เพื่อเอาเงินไปซื้อมันมา หาก
คุณรับได้ ก็ซื้อไปและคุณจะพบว่าคุณจะมีความสุข (ฮา) 
หรือกับล�าโพงบางคู่ คุณพบว่ามันให้เสียงกลางแหลม
ดีเหลือเกิน แต่เบสส์มันยังไม่ลึกนักเพราะเป็นล�าโพงวาง
หิ้ง มันมีข้อดี มีข้อเสีย แต่หากข้อเสียมันท�าให้คุณรับได้ 
เช่นราคาของมันอยู่ในงบ หรือคุณไม่ใช่นักฟังเพลงที่เน้น
เบสส์เน้นพลังมากมาย หรือคุณชอบฟังเพลงร้องเป็นหลัก 
คุณก็จะพบว่ามันไม่ยากหรอกที่คุณจะอยู่ร่วมกับล�าโพงคู่นี้
ได้ ไม่ใช่ว่าเอาแต่ส่ายหัวว่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ทั้งๆ
ที่ลืมไปว่าล�าโพงมันมีราคาแค่หลักหมื่นๆต้นๆ แต่คุณ
เอาบรรทัดฐานของล�าโพงไฮ-เอ็นด์ ราคาแสนมาวัด-มัน
ก็ไม่ใช่-- 

ผมเองช่วงหลังๆก็มาถึงตรงนี้ได้ มีอยู่ช่วงหนึ่ง 
น้องๆถามผมว่า พี่ฟังชุดอะไรเป็นหลัก ตอนนั้นลูกสาว
ผมยังเล็ก เครื่องเสียงและล�าโพงชุดมาตรฐานผมก็ต้อง
เก็บๆไป เพราะกลัวโดนจิ้มพัง แล้วก็หันมาฟังเพลงผ่าน

คอมพิวเตอร์และโพรแกรมไอจูน ผมก็บอกว่าผมฟังล�าโพง
คอมฯ เพลงก็ฟังผ่านคอมฯนี่แหละ น้องก็ถามกลับว่า
ฟังได้หรือเสียงกระแป๋งแบบนั้น ผมก็ว่าผมฟังได้ เพราะ
ผมบรรลุแล้ว คนที่บรรลุแล้วนั้น ฟังอะไรก็เพราะไปหมด 
เพราะเราจะไม่มานั่งหาข้อต�าหนิจากชุดเครื่องเสียงของ
เรา แต่เราจะชื่นชมกับเสียงที่มันให้ พอใจกับเสียงที่มัน
เป็น อย่างล�าโพงคอมฯคู่ละ 2,700.-บาท ผมจะมาบอก
ไหมว่า เสียงมันห่วยสุดๆ ฟังไม่ได้ ผมว่าอย่างนั้นผมก็คง
บ้า เพราะเสียเงิน 2,700.-บาท แล้วจะเอามันไปชนกับ
ล�าโพงคู่ละแสน ผมคงสติไม่ดี แล้วที่ส�าคัญ เราเสียเงิน
ไปแล้ว จะมานั่งตีอกชกหัวว่าโง่หรือ? ก็ไม่ใช่ ในทางกลับ
กัน เรามาดูสิ เออ...ล�าโพง 2,700.- เบสส์มันก็ใช่ย่อยนะ 
แหลมมันก็โอเค เงินแค่นี้ ได้เสียงสะอาดๆ ฟังเพลินๆ 
เบสส์อิ่มๆก็เหลือๆแล้ว

หรืออย่างเรื่องที่เราได้ยินกันอยู่เรื่อยๆ เรื่องนักเล่น
ที่เคยเล่นเครื่องเสียงระดับสุดๆ ราคาแพงสุดๆ แล้ววัน
ดีคืนดี กลับมานั่งฟังชุดคอมโพเนนท์เล็กๆ หรือมาใช้ชุด
เครื่องเสียงกลางๆนั่น ผมเองก็เห็นมาหลายท่าน ซึ่งหาก
ถาม ก็คงได้ค�าตอบคล้ายๆกันคือ “แค่นี้ก็พอแล้ว ผมเล่น
มาหมดแล้ว ถึงเวลาสูงสุดคืนสู่สามัญ” นักเล่นกลุ่มนี้น่า
อิจฉาครับ เพราะมาถึงจุดนี้ ฟังอะไรก็ได้ ก็เพราะไปหมด
ได้แล้ว ตะแคงหูฟังยังได้เลย

แล้วกับบางคน ที่สนุกกับการ “เล่นเครื่อง” ล่ะ ผิด
ไหม ผมก็บอกว่าไม่ผิดครับ เพราะอย่างที่บอก คุณท�าแล้ว 
สุขกายสบายใจก็ท�าไปเถิด จุดส�าคัญคืออย่าให้เครื่องมา 
“เล่นคุณ” ได้ แบบนั้นมันหมดเนื้อหมดตัว หรืออาจจะ
ท�าให้ไม่สุข ยกตัวอย่างตัวเอง (อีกแล้ว) ช่วงหลังที่กลับมา
จริงจังกับชุดที่บ้านบ้าง เพราะลูกเริ่มโตแล้ว พูดกันรู้เรื่อง 
ผมก็เอาเครื่องเสียงที่มีอยู่มาปัดๆฝุ่นจัดเซ็ทใหม่ ก็มีการ
ปรับแต่งเครื่องเล่นแผ่นเสียงใหม่ เปลี่ยนหัวเข็ม จัดวาง
ใหม่ เปลี่ยนสาย จัดการเรื่องไฟ เปลี่ยนปลั๊กผนัง ท�าโน่น
ท�านี่ ก็พบว่ามันก็เป็นความสุขที่สนุกดีครับ ผมเว้นเรื่อง
ของแต่ง ของเล่นเครื่องเสียงปรับจูนต่างๆมานานหลาย
ปี กลับมาตามกันใหม่ทีนี้ก็พบว่ามีของเล่นใหม่ๆออกมา
เยอะมาก เราก็เหมือนกลับมาเป็นนักเล่นมือใหม่ นับ
หนึ่งกันใหม่กับของเหล่านี้ เอามาลองเล่น ปรับโน่นแต่ง
นี่ ได้เสียงที่ดีขึ้นบ้าง เปลี่ยนแปลงไปบ้าง ก็สนุกสนาน
กับเสียงได้ยิน ประสิทธิภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีทีเดียว 
คือเราสนุกกับมันระดับหนึ่ง แต่อย่าถึงกับไปซีเรียสจน
กลายเป็นความเครียด เพราะสังเกตว่าบางครั้ง พอเริ่ม
จริงๆจังๆมากเกินไปกับการปรับแต่งแล้ว ก็เริ่มเครียด 
หงุดหงิด และไม่สนุก ก็จะเตือนตัวเองให้เพราๆเบาๆลง 
เล่นแบบสบายๆ แล้วมีความสุขมากกว่า

เพราะสุดท้าย หัวใจในการเล่นเครื่องเสียงให้มีความสุขนั้น
คือตัวคุณเอง เก็บเกี่ยวในสิ่งดี ทิ้งสิ่งไม่ดีไป แล้วคุณจะพบว่า 
เครื่องอะไร ล�าโพงไหน ก็ให้เสียงที่ถูกใจคุณได้ไม่ยากหรอกครับ
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