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ไปได้เลย... ที่จะหันเข้าสู่
“Hi-FiลืมBusiness
มันไม่ ใช่ธุรกิจ

ที่จะท�ำให้ร�่ำรวยขึ้นหรอก
อย่าเข้ามาเลย ถ้าจะเข้ามาต้องมี
Passion มาก ถ้าคุณไม่บ้าพอ...

”
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AUDIENCE AUDIO

ในโอกาสที่ Mr. John McDonald
บอสใหญ่ แ ห่ ง Audience Audio เดิ น ทางมา
เยือนเมืองไทยอีกครั้ง นิตยสาร AUDIOPHILE/
VIDEOPHILE ได้รบั เกียรติพบปะพูดคุยเป็นกรณี
พิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาวิจัยของ Audience
Audio โดยมีสาระส�ำคัญที่จะขอน�ำเสนอดังนี้ครับ
“ดีใจที่ได้มาเมืองไทยอีกครั้ง เกือบไม่ได้มา
แล้วนะ ก�ำลังจะออกเดินทางอยูแ่ ล้ว บังเอิญภรรยา
ผมเกิดอุบัติเหตุกะทันหัน แต่ไหนๆ ก็นัดหมายไว้
แล้ว ผมรักษาค�ำพูดที่ให้ไว้ว่าจะมาก็ต้องมาให้ได้
เอาล่ะยังไงก็มาแล้วนะ ขอสวัสดีอีกครั้งครับ
ผมเป็นคนรักเสียงดนตรีจากชุดไฮไฟเสียง
ดีๆ ปัจจุบันผมอายุหกสิบเจ็ดแล้ว สุขภาพแข็ง
แรงดี ความจริงผมไม่ได้เล่นกีฬาด้วยนะ แต่ชอบ
เล่นโยคะ พวกอาหารการกินส�ำคัญมาก ทานผัก
ผลไม้เยอะๆ ท�ำให้ดีต่อสุขภาพของเราเอง และ
ผมเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วย”
Mr. John McDonald ทักทายตั้งแต่พบหน้ากัน
เขาหนุ่มกว่าที่เห็นในรูปตั้งเยอะเลยครับ

BEGINNING

ผมเกิ ด ในเท็ ก ซั ส ตั้ ง แต่ อ ายุ ร าวหกขวบก็ เ ล่ น วิ ท ยุ แร่ ที่ ต ่ อ
ด้ ว ย Crystal แล้ ว นะ ผมสนใจในการต่ อ วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มาเรื่อยๆ ส�ำหรับชุดไฮไฟ จริงๆ ที่ภูมิใจน่าจะราวปี 1970 ก็มี
เครื่องเสียงชุดแรกอย่าง McIntosh และBose 901 รวมถึงเทิร์น
เทเบิล Dual หัวเข็ม Shure V15 ต่อมาในปี 1972 ได้ย้ายมาอยู่ใน
แคลิฟอร์เนีย เปิดร้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ก็เซ็ตระ
บบเสียงไฮไฟซึ่งเป็นชุดที่ดีมากไว้ในร้านด้วย ได้พบกับลูกค้าคนหนึ่ง
เขาเป็นนักออกแบบล�ำโพง ได้ฟังล�ำโพงของเขา โอ้ว... มันยอดมาก
Musical, Dynamic, Details, Transparent, Natural มีครบ มัน
โค-ตรดี บอกเลยว่าผมจะท�ำมันขึ้นมาบ้าง และเพราะล�ำโพงคู่นั้นก็
เลยท�ำให้ผมเข้าสู่วงการไฮไฟ
ระหว่างในปี 1979-1985 ผมตั้งบริษัทกับเขา ชื่อว่า Sidereal
Acoustics Audio System ซึ่งก็ยังมิได้ผลิตล�ำโพงออกมาหรอก
เราท�ำการตลาดคาพาซิเตอร์ที่ทุกคนรู้จักดีว่า มันเป็นคอมโพเนนต์
ที่อยู่ในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แทบทุกเครื่อง เรียกมันว่า Sidereal
CAP เราประสบความส�ำเร็จดีมาก แม้แต่ Jeff Rowland ก็ยังใช้ของ
เรา ด้วย knowhow ทางด้านคาพาซิเตอร์ที่ติดตัวผมมา จึงน�ำมาสู่
ผลิตภัณฑ์ Power Conditioner ของเราในทุกวันนี้ จริงๆ แล้วเป็น
ความบังเอิญที่มันกลายเป็นธุรกิจไปได้

AUDIENCE

ผมตั้งบริษัทขึ้นใหม่กับเพื่อนคนเดิม บริษัทใหม่นี้ชื่อ audience ในปี 1997 ก็ราวสิบเก้าปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อผลิต
ล�ำโพง ซึ่งผมมี Emotion กับล�ำโพงมาจนถึงทุกวันนี้
ผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทคือ Auric Illuminator เป็นเจลที่ท
ำให้แผ่นซีดีให้ประสิทธิภาพของเสียงดีที่สุด จากนั้นเราก็ท�ำคาพาซิ
เตอร์ออกมาขายเอง ซึ่งเราช�ำนาญมาจากบริษัทแรก จากนั้นเราก็ท�ำ
พวกสาย รวมถึงเพาเวอร์คอนดิชั่นเนอร์ เราท�ำตั้งหลายอย่าง แต่ก็ยัง
ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากท�ำจริงๆ เราตั้งใจจะท�ำล�ำโพงในอุดมคติ ซึ่งเป็นไอ
เดียของเรา ในสิบปีแรกยังท�ำไม่ได้เลย หมดเงินไปเยอะ แต่เราก็ไม่ทงิ้
ความฝัน ยังคงมุง่ มัน่ ต่อไป ล�ำโพงในอุดมคติเป็นล�ำโพงทีป่ ราศจากคา
พาซิเตอร์ หมายถึงไม่มีครอสโอเวอร์นั่นเอง บ้ามั้ย
“The best crossover is no crossover” แปลว่าไม่ต้องไปถู
กดร็อปคุณภาพด้วยครอสโอเวอร์ใดๆ เลย
AUDIOPHILE
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ลองจินตนาการสิวา่ ถ้าแก้วใบนีถ้ กู ทิง้ ลง จะแตกเป็นเสีย่ งๆ
ไม่มที างกลับมาเหมือนเดิมได้ ในท�ำนองเดียวกัน ล�ำโพงประกอบ
ด้วย... ทวีตเตอร์ มิดเรนจ์ วูฟเฟอร์ และ ครอสโอเวอร์ และก็มา
ตายตรงครอสโอเวอร์นี่ล่ะที่แยกมัน แล้วจะให้รวมเหมือนเดิม
เป็นไปไม่ได้เลย เสียงดนตรีไม่มีวันเหมือนต้นฉบับแน่ๆ เราใช้
เวลาสิบปี หมดเงินไปนับล้านเหรียญเพือ่ ออกแบบล�ำโพงฟูลเรนจ์
เวลาสิบปีกับเงินลงทุน ถ้าไม่บ้าพอจะท�ำมั้ย
ระยะเวลากับเงินทุนที่เสียไป แต่ก็ถือว่าล้มเหลว เพราะ
เรามัวแต่ไปพึ่งของคนอื่น ไดรเวอร์ในตลาดที่ว่าดีที่สุดแล้วก็ยัง
ไม่ใช่ เราจึงกลับมาออกแบบเองใหม่ทั้งหมด ถึงจะดีที่สุด ซึ่ง
มันไม่ง่ายเลย จนท�ำส�ำเร็จ ไดรเวอร์ไม่ว่าจะ Motor magnet,
Voice coil, Cone มีความส�ำคัญมากเท่าๆ กัน มีรายละเอียด
เยอะมากที่ต้องค�ำนึงถึง และไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะท�ำให้ส�ำเร็จ
ในที่สุดเราก็ท�ำได้ โดยล�ำโพงเป็นส่วนหนึ่งของโพรดักต์ของเรา
ทีน่ อกเมนหลักของaudience กลายเป็น Power Conditioner,
สาย Power Cord, สายล�ำโพง รวมถึงสายสัญญาณ ที่ท�ำเงิน
มาเลี้ยงล�ำโพงที่เป็นส่วนเล็กๆ ซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาขายแล้ว
และยังมีการพัฒนารุ่นใหม่ๆ อยู่
ด้ ว ยประสบการณ์ อั น ยาวนานในเรื่ อ งคาพาซิ เ ตอร์
ท� ำ ให้ เราใช้ knowhow มาพั ฒ นา Power Conditioner
ปัจจุบนั Core Business ทีท่ ำ� รายได้เป็นกอบเป็นก�ำก็มี Power
Conditioner, สาย Power Cord, สายล�ำโพง รวมถึงสาย
สัญญาณ ล�ำโพงเป็นความฝัน ความตั้งใจที่จะบรรลุ ซึ่งก็ยังมิได้
เลิกที่จะฝัน
“ลืมไปได้เลย... ที่จะหันเข้าสู่ Hi-Fi Business มันไม่ใช่
ธุรกิจที่จะท�ำให้ร�่ำรวยขึ้นหรอก อย่าเข้ามาเลย ถ้าจะเข้ามาต้อง
มี Passion มาก ถ้าคุณไม่บ้าพอ... 555 เท่านั้น”

เต้ารับทุกตัวแยกอิสระจากกัน ไม่ใช่ Duplex นะครับ
แต่ละตัวติดตัง้ Filterสองชัน้ ระหว่างกัน เพราะเราเชือ่ ว่ามันอาจ
กวนกัน ซึ่งไม่มีใครท�ำหรอก คุณสามารถเสียบเครื่องทุกเครื่อง
เราใช้ขั้วต่อส�ำหรับ Military Spec ที่ท�ำให้จับยึดแน่น และมี
Impedance ต�่ำ ซึ่งมาพร้อมสายนี้เลย

PRODUCT UPDATE

adeptResponse

Au24 sx

ถ้าจะถามหารุน่ ใหม่ ต้องตอบว่าสินค้าทีอ่ ยูใ่ นแคตตาล็อก
นัน้ ถูกดีเวลล็อปมาอย่างดี คงมิได้เปลีย่ นรุน่ กันง่ายๆ ก็มบี า้ งอาจ
จะอัพเกรดเต้ารับ (Receptacle) Hospital grade ให้มาเป็น
Rhodium Plated Copper ซึ่งจะดีขึ้น เกี่ยวกับสาย Au
24SE เราใช้ OCC 99.9999% กับฉนวนพิเศษกับโครงสร้างสาย
ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ เราท้าให้ลอง เราได้รับรางวัลมากมากมาย

COMPETITOR IN THE SAME LEAGUE

ส�ำหรับสินค้าประเภท Power Conditioner, Cable,
Power Cord หรือแม้กระทั่งล�ำโพง ตลอดระยะเวลา 12 ปี เรา
ได้รบั ค�ำชืน่ ชมมากมายจากทุก Reviewer เขาพูดเหมือนกันหมด
ไม่คิดว่าจะมีคู่แข่งที่ท�ำได้เหมือนเรานะ ไม่มีเลยจริงๆ ผม
มั่นใจ ...Absolutely

ล�ำโพง audience รุ่น 1+1 ได้รับรางวัล Golden Ear Awards

EXCITEMENT FUTURE

แม้ว่าสินค้าที่อยู่ในแคตตาล็อกเป็นสิ่งใหม่อยู่แล้ว หาได้
ตกรุ่นง่ายๆ เพราะเพิ่งอัพเกรดไปไม่นานนี่เอง แต่ผมก็ยังตื่น
เต้นกับสิ่งใหม่ตลอดเวลา เรามีทั้ง Prototype หรือแม้แต่ Paper รอที่มีโอกาสผลิตขึ้นจริงอีก

ADEPT RESPONSE CONDITIONER

“มิเพียงเพื่อป้องกัน ก�ำจัดน้อยส์ได้ความสงัด เพิ่มพลัง ให้
ความมเป้นดนตรีกับเครื่องเสียงของคุณ” Power Conditioner ถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายมาตลอด มันเป็นแบบนั้นจริงๆ
RF noise คือตัวที่ Power Conditioner ต้องจัดการกับ
มัน โดยเรามิได้ท�ำให้คุณภาพเสียงเสียไปเหมือนเช่นคนอื่นเขา
ท�ำ พวกเขาก�ำจัด RF ในขณะที่ดันไปจ�ำกัดไดนามิกส์ไปด้วย
(Suppress Dynamic) ตรงนี้เลยท�ำให้ Power Conditioner กลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของออดิโอไฟล์ ซึ่ง audience Adept Response Conditioner เป็นแบรนด์เดียวที่ท�ำได้ มัน
มี key point ทีต่ า่ งจากแบรนด์อนื่ ดังนี้ คือ Limiting Dynamic
Flow เราจะไม่ไปกด Dynamic ซึ่งรู้มั้ยพวกเขาล้วนใช้ Isolate Transformer เพื่อตัดน้อยส์จากภายนอก ซึ่งดูเหมือน
ดี แต่รู้มั้ยว่า Transformer คือตัวต้านทานตัวเบิ้มที่กั้น Dynamic ส�ำหรับ audience เราใช้ Low Impedance Filter แทนที่จะใช้ Transformer ไง ตรงนี้ชัดเจน
อีกข้อที่พวกเขามักใช้ Electromagnetic Circuit Breaker ซึ่งมันกินกระแสไฟมาก และท�ำให้ได้ผลตรงกันข้ามในแง่
ของ Dynamic ส�ำหรับเราตั้งแต่รุ่นแรกในปี 2005 เราไม่เคย
ใช้มันเลย เราใช้ Magnetic Breaker เป็นบริษัทแรกที่ค�ำนึง
ถึงปัญหานี้ จน Shunyata เองก็เปลี่ยนมาใช้แบบเดียวกับ
AUDIOPHILE
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Au24 SE phono cable

adeptResponse + AU24 SE-i Power cord

เราในภายหลัง นี่เป็นแค่ตัวอย่างที่ Power
Conditioner ถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายมาตลอด
ก็เพราะใส่ไปแล้วดนตรีมันไม่มีชีวิต audience: Adept Response Conditioner ทีม่ าพร้อมกับสาย Power Cord ถ้าคุณวัด
DC Resistance ตั้งแต่ปลีกไฟเข้าเครื่อง ผ่าน
สาย ผ่านตัวเครื่อง ไปจนออกที่ Receptacle จะได้ค่าเพียง 40 มิลลิโอห์มเท่านั้น มัน
น้อยมากจนแทบไม่มคี วามต้านทาน ซึง่ ก็แทบ
จะเหมือนกับเสียบปลัก๊ กับผนังตรงๆ โดยไม่ได้
ผ่านเครื่องกรองไฟใดๆ เลย มิได้ท�ำง่ายๆ นั่น
เพราะความใส่ใจในการออกแบบตั้งแต่แรก
ในทุกรายละเอียด นั่นคือเรื่องของ Dynamic ซึ่งจริงๆ แล้วจะท�ำให้ดนตรีสดขึ้น ซึ่งมีผล
จากการที่เราใช้คาพาซิเตอร์ ส่งผลให้ Power
Factor ดีขึ้น อย่างที่ทราบดีในเชิงวิศวกรรม
ว่า การสูญเสียยิ่งน้อยก็ยิ่งท�ำให้ Dynamic

สายประเภทต่างๆ ของ audience

ดีขึ้นไปด้วย ในความเป็นจริง แอมป์เองก็มีคา
พาซิเตอร์ของตัวมันที่จะช่วยอยู่แล้ว แต่เรา
มีส่วนช่วยให้มันไม่ลดทอนลง ดังนั้นก็จะได้
Dynamic เต็มๆ เหมือนกับใส่ High Octane
Gasoline ในรถสปอร์ตที่เครื่องแรงอยู่แล้ว
แน่นอนว่าจะรู้ว่าดีขึ้นอย่างไร
อีกเรื่องเป็นเรื่อง Coloration ซึ่ง Conditioner มักต้องติดตั้ง Surge Suppressor ซึ่งล้วนใช้ MOV มีสองปัญหา คือ ถ้ามัน
ท�ำงานไปแล้วจะกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ตรงนั้น
ก็ยังไม่ใช่ปัญหา ปัญหาใหญ่อยู่ที่ท�ำให้เสียง
Coloration มาก ส�ำหรับเราจะเหมือนไม่มี แต่
มันท�ำงานคล้ายหัวเทียนจุดระเบิดสั่งเบรกเก
อร์ทริปได้รวดเร็วและหลายครัง้ ไม่มปี ญ
ั หาเลย
ข้อส�ำคัญมันเหมือนไม่มีตัวตน จนกว่าจะเกิด
เหตุขดั ข้องถึงจะท�ำงาน จึงจะรูว้ า่ มีมนั อยู่ และ
มันจะไม่มีการเจือสีในดนตรีให้คุณได้ยินเลย

HI-FI BUSINESS TODAY

ไฮเอ็นด์แพงนะ แต่คนรวยก็ชอบจ่ายเงิน
ให้มนั นะ ไฮเอ็นด์มเี รือ่ งให้ตนื่ เต้นได้ตลอด ผม
ก็ยังรักมันนะ มันน่าตื่นเต้นแค่ไหน ผมไม่ค่อย
แคร์กับการตลาดนัก แต่ผมภูมิใจที่เราท�ำมัน
ส�ำเร็จ Production Life Cycle ยาวๆ

SPEAKER FOCUS

แม้ ว ่ า เราประสบความส� ำ เร็ จ ด้ ว ย
Power Con-ditioner รวมถึงสาย Power
Cord ถ้ า จะพู ด กั น ในวงของไฮไฟเชน ถ้ า
ต้ อ งโฟกั ส กั น จริ ง ๆ ผู ้ ซื้ อ ทั่ ว ไปก็ ค งต้ อ งมุ ่ ง
มาที่ล�ำโพงนี่แหละเป็นสิ่งแรก เมื่อแรกที่ได้
ฟัง และอย่าตื่นเต้นไปกับเสียงเบส หรือเสียง
แหลม จากล�ำโพงที่ได้ฟัง สิ่งแรกที่คุณต้อง
ฟังก็คือ โทนัลบาลานซ์ หาใช่ซาวด์สเตจไม่
ซึ่งล�ำโพงฟูลเรนจ์ แน่นอนว่าโทนัลบาลานส์
ต้องดี แต่ซาวด์สเตจก็ส�ำคัญนะ เราควรฟัง
เสียงธรรมชาติดีที่สุด เราต้องมีความสุขกับ
มันทุกวัน

ULTIMATE GOAL

Au24 SX phono cable

Au24 SX speaker cable

audience ต้ อ งการเป็ น บริ ษั ท ผู ้
ผลิตล�ำโพง ซึง่ เป็นสิง่ ทีป่ รารถนาสูงสุด เพราะ
ผมรั ก มั น ในความเป็ น จริ ง สิ น ค้ า ของเรา
ขายดี ทุ ก ตั ว สายสั ญ ญาณของเราให้ เ สี ย ง
เป็ น ธรรมชาติ เราออกแบบให้ มั น มี Low
Mass และมี Geometry ที่ เ หมาะสม ซึ่ ง
สินค้าของเราถูกออกแบบในอเมริกาทุกตัว
อย่างสาย Power Cord และ Power Conditioner ของเราขายดีมาก แม้ว่าเหมือน
ราคาจะสูง แต่คุ้มค่ามาก เพราะคุณจะไม่เคย
ได้ยินจากชุดเครื่องเสียงเดิมของคุณเช่นนี้มา
ก่อนเลย และสินค้า Power Conditioner

รั บ ประกั น สิ บ ปี ส่ ว นสายนั้ น Lifetime
Warrantee นะครับ

WHICH PART IN ENTIRE
WORLD ARE THE MOST
SUCCESS?

ปั จ จุ บั น เรามี ดิ ส ทริ บิ ว เตอร์ ม ากกว่ า
สี่สิบแห่งทั่วโลก นอกอเมริกา ในอเมริกาก็
ถือว่าเราประสบความส�ำเร็จดีมาก และเริ่ม
กลับมา ยุโรปช่วงนี้ไม่ดี เอเชียน่าจะดีที่สุด
ก็มีจีน ฮ่องกง สิงค์โปร์ รวมถึงเมืองไทยด้วย

WITH NEW DEALER :
AUDIO FORCE

ผมให้ความส�ำคัญกับตลาดในเมืองไทย
กับงานโชว์ ซึ่งต้องมาอยู่แล้ว ผมถึงต้องมา
ที่นี่ไง มาฟังFeedback จากเขา แนะน�ำว่า
ลูกค้าต้องหาโอกาสทดลองใช้ให้ได้ ผมมีหน้า
ทีช่ ว่ ยเทรนทีมงานให้เข้าใจผลิตภัณฑ์ของเรา
เราต่างจากคนอืน่ อย่างไร เทคนิคการน�ำเสนอ
เชื่อว่าพวกเขาช�่ำชองอยู่แล้ว

LAST WORD...

ขอบคุณในการต้อนรับ ขอให้ผู้อ่านมี
โอกาสได้มาฟัง และทดลองฟังสินค้าของเรา
ที่ Audio Force ทุกสาขา สินค้าของเรา
ถูกออกแบบขึ้นมาด้วยเอ็นจิเนียริ่ง ไม่มีผง
วิเศษใดๆ มันขายตัวมันเอง โปรดอย่าเชื่อ
บทรีวิวส์ ไม่มีเครื่องมือใดๆ ที่จะบอกค่าว่า
มันเริดแค่ไหน ถ้าไม่ได้ฟังกับหูคุณเอง ต้อง
เชื่อหูตัวเองสิ เพราะเงินของคุณนี่ Happy
Listening ขอบคุณอีกครั้งครับ. ADP
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