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คุณอรรถพล เซียวสกุล
เสียงเพลงเพลงลูกทุ่ง
ก้องแคว้นแดนดินอีสาน
ที ม งานของเราเลื อ กไฟท์ บิ น แต่ เ ช้ า จากดอนเมื อ ง        
ไปยังอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมห้องฟังเครื่องเสียงโดดเด่น
ที่สุดแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุบลฯ นี่ท�ำให้ผมนึกถึงเพลงลูกทุ่งที่
สายัณห์ สัญญา ได้เคยขับร้องเอาไว้ขึ้นมาทันที นั่นคือเพลง
“คิดถึงอุบล”
....มาถิ่นอุบลเจอแต่คนงามๆ สมแล้วสมนามคนงาม
แห่งเมืองดอกบัว บัวเมืองอุบลผู้คนเขาลือกันทั่ว บัวเมืองไหน
บ่ถูกใจตัว เหมือนดอกบัวของเมืองอุบล ...ผมคิดถึงประโยค
ท่อนน�ำของเพลงนี้โดย ครูสลา คุณวุฒิ มาตลอดทางเลยทีเดียว
และเป็นครั้งที่สองมั้งครับที่ได้มาอุบลราชธานี เมือง
ที่ติดต่อกับเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศ คือลาวและเวียดนาม
ครั้งแรกนั้นนานเหลือเกิน ผมโดยสารมากับรถยนต์ ความจ�ำ
สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วได้ แ บบเลื อ นลางเต็ ม ที มาครั้ ง นี้ ก็ ค งไม่ มี
โอกาสไปเที่ยวไหนอยู่แล้ว เพราะเป้าหมายหลักคือมุ่งสู่ห้อง
ฟังเพลงของนักธุรกิจค้าส่งและอสังหาริมทรัพย์ ผู้ผ่านชีวิต      
วัยรุ่นมาอย่างโชกโชน คุณอรรถ หรืออรรถพล เซียวสกุล

คุณอรรถใจดีมากทีเดียว ขับรถมารับเราถึงสนามบิน ซึ่งยัง
อยู่ในระหว่างซ่อมแซมเนื่องจากเจอไฟโหมไหม้เสียหายขนาดหนัก  
ไปเมื่อไม่นานมานี้ พื้นที่ของสนามบิน ในส่วนอาคารหลักรับรอง          
ผู้โดยสารก็จะดูไม่ค่อยจะเรียบร้อยนัก คงต้องใช้เวลากันพอสมควร
เราได้เห็นผู้ชายหุ่นสมาร์ทสูงสง่ายิ้มให้แต่ไกล ได้ทักทายโอภาปราศัย
กันเล็กน้อยก่อนที่จะเดินทางไปยังบ้านของคุณอรรถ ซึ่งไม่ห่างจาก
สนามบินกี่มากน้อย
บริเวณบ้านที่อยู่ออกนอกเมืองมาเล็กน้อย มีพื้นที่แผ่กว้าง
ออกไปโดยรอบส�ำหรับท�ำการเกษตร
แทบไม่อยากเชื่อว่าหน้าบ้านของคุณอรรถนั้น ยังมีร่องรอย
ของการพรวนดินไถหว่านและเก็บเกี่ยวผลผลิต และเพิ่งจะเก็บเกี่ยว
ข้าวไปได้ไม่นานนัก ออดิโอไฟล์ท่านนี้ ถนัดนักกับงานเกษตรกรรม
และการเลี้ยงสัตว์ โดยบอกว่า เขาจะท�ำนารอบบ้านหรือบางทีก็ปลูก
ผักอื่นๆ เอาไปขายไปแจกจ่ายได้ อย่างเป็นกอบเป็นก�ำ  หาใช่มีแค่
โกดังขนาดใหญ่ส�ำหรับพักสินค้าแต่อย่างเดียว อย่างที่เราเห็นใน      
ขณะนี้
ติดกับรั้วบ้านมีต้นทานตะวันที่ดอกงามสะพรั่งเหลืองอร่าม
น่าดูชม บ่งบอกถึงชีวิตของคนรักธรรมชาติที่เรียบง่ายไม่หวือหวาแต่
หนักแน่นจริงจัง บ้านหลังใหญ่ เป็นที่อาศัยของครอบครัวอันอบอุ่น
บนชั้นสองของบ้านคุณอรรถได้จัดห้องเล็กๆ ห้องหนึ่งส�ำหรับเป็นห้อง
ดูหนังฟังเพลง ซึ่งก�ำลังจะพัฒนาสภาพอะคูสติคให้ดียิ่งขึ้นในเร็วๆ นี้
หรือไม่ก็ขยายห้องให้ใหญ่กว่า ทุกอย่างอยู่ในระหว่างการตัดสินใจ
ภายในห้องขนาดย่อมๆ ไม่เกิน 18-20 ตารางเมตร ของบ้าน
หลังงามนี้ ผมสังเกตว่า ทุกอย่างได้จัดเอาไว้แบบพอดีๆ ไม่มีอะไร
ขาดเกิน พื้นไม้เรียบๆ ผนังห้องที่มีผ้าม่านสองชั้นเพียงด้านเดียว ส่วน
ผนังด้านอื่นๆ ก็จะติดโฟมอะคูสติค มีการดัดแปลงใช้แผงไม้มากั้น
ด้านหนึ่งด้วย เพราะห้องมีอัตราส่วนไม่เท่ากัน โซฟาสีแดงสดเป็น     
จุดเด่นพิเศษ โดยรวมๆ คือความเรียบง่ายดูสบายๆ
สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเป็นล�ำโพงในฝันของใครต่อใครหลายคน
ตั้งเด่นเป็นสง่า ใช่แล้ว ProAc Response K-6 ซึ่งจัดเป็นรุ่นรองท็อป
ของแบรนด์อังกฤษรายนี้ ที่จะหาฟังได้ไม่ง่ายนัก  คนรักเสียงโปรแอ็ค
ก็ยากจะเปลี่ยนใจไปฟังล�ำโพงอื่นๆ ได้ บุคลิกแห่งความสดใส พริ้ง
รายละเอียดระยิบระยับอิมเมจแม่นย�ำ เสมือนเครื่องหมายการค้าของ
ProAc

ลองได้เป็นเจ้าของแล้วละก็ จะรู้สึกได้ถึงคุณสมบัติเสียงที่
สร้างความผูกพันกับคนฟังอย่างน่าพิศวง
K-6 สรรพส�ำเนียงที่หวานอิ่ม แสดงจุดต�ำแหน่งดนตรีเป็น
เลิศภายในห้องนี้ ท�ำให้คุณอรรถ ยากเหลือเกินจะหาสิ่งใดมาทดแทน
ได้อีกแล้ว
หลังจากเล่นเครื่องเสียงจากชุดโฮมเธียเตอร์ขึ้นมาจนถึงจุด
ที่สร้างแรงบันดาลใจสู่การฟังเพลงสองแชนแนลเป็นหลัก ก้าวข้าม
ขึ้นมาจากธรรมดาพื้นๆ ขึ้นมาไกลลิบเช่นนี้ ก็ไม่พ้นที่จะมุ่งไปยัง
ทิศทางอนาล็อก โดยใช้แผ่นเสียงไวนีลเป็นมาตรฐานในการฟัง ทุก
เสียงจะกลั่นกรองผ่านเครื่อง เทิร์นเทเบิล Transrotor Zet 1 เป็น
ตัวหลัก
ส่ ว นภาคปรี โ ฟโนนั้ น ได้ Octave Phonomodul ขยาย
สัญญาณ ส่งต่อปรีแอมปลิไฟร์ของ Octave Accustic Arts Tube
Preamp II MK2 ขับด้วยแอมปลิไฟร์แบบโมโนบล็อค จับคู่กันคือ
Octave Mre-220 การใช้ภาคขยายหัวเข็มแผ่นเสียงต้องค�ำนึงถึง
คุณภาพอันละเอียดอ่อนมากทีเดียว ส�ำหรับค�ำว่า “เสียงดี” ต้องดี
จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ไปจนถึ ง ปลายสุ ด ยอดที่ ล� ำ โพงคู ่ โ ปรดโดยไม่ ย อม          
ลดทอนใดๆ
สายสัญญาณสายล�ำโพง คุณอรรถ ลงทุนอย่างไม่กั๊ก ไม่อั้นเลย
ด้ ว ยสาย Zensati ทั้ ง หมด และเขาเองก็ เ จอความอั ศ จรรย์ จ าก          
การเปลี่ ย นจั๊ ม เปอร์ ด ้ า นหลั ง ล� ำ โพงมาเป็ น Zensati Seraphim  
Jumper เหมื อ นดั ง เสี ย งลื อ เล่ า อ้ า งอั น ใดฤา ของประดานั ก เล่ น      
เครื่องเสียงไฮเอนด์ว่า เจ้าตัวนี้ให้เสียงของซิสเต็มอัพเกรดขึ้นมาอย่าง
สุ ด กู ่ แ ทบไม่ เ ชื่ อ หู เ ลยที เ ดี ย ว “เสี ย งมั น ดี ขึ้ น มาเยอะมากครั บ ”
คุณอรรถกล่าวยืนยัน
แน่ น อน วั น นั้ น ผมพกแผ่ น เสี ย งรุ ่ น เก่ า ใหม่ ไ ปหลายแผ่ น
ทดลองฟังกับชุดซิสเต็มนี้ ต้องยอมรับครับว่า ทุกอย่างเหมือนของ
เรียบๆ ง่ายๆ แต่เสียงกับบรรเจิดเหลือเชื่อเลยทีเดียว ความงดงาม
ของเสียง เพลงแต่ละอัลบั้มเต็มไปด้วยรายละเอียดช่วงปลายเสียง  
น�ำ้หนักเบสแน่นนุ่มอ่อนโยน  นับว่าสุดยอดโดยแท้
ชุดเครื่องเสียงสามารถบ่งชี้บุคลิกดนตรี วิธีการเรียบเรียง
เสียงประสานของห้องบันทึกเสียงแต่ละยุคว่ามีความแตกต่างกันไป
ตามสภาพความเป็นจริง นี่คือซิสเต็มที่เสียงโอ่อ่ามากเป็นพิเศษครับ
แต่เชื่อหรือไม่ว่าเราฟังเพลงลูกทุ่งกันมากที่สุด เพราะว่า   
คุณอรรถ เป็นนักฟังเพลงลูกทุ่งตัวยงเลยทีเดียว เพราะส�ำเนียงอัน
เป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่ง คุณอรรถได้ฟังมาอย่างยาวนานพร้อมกับ
“ป๊า” ในวัยเยาว์จนซึมลึกลงไปในสายเลือดและยอมรับว่า “เพลง
แบบไหนๆ ส�ำหรับผมแล้วไม่สุดยอดเท่าเพลงลูกทุ่งยุคก่อน เป็นเพลง
ที่ให้อะไรเราหลายอย่าง ค�ำร้องท�ำนอง ดนตรี เอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของศิลปินทุกอย่างครบครับ”
ส�ำหรับบทสนทนาเริ่มต้น เราก็อดที่จะสอบถามถึงอาชีพของ
คุณอรรถไม่ได้ว่าธุรกิจทางบ้านนั้นหลักๆ อยู่ที่ใด “ผมมีโรงแรมและ
ท�ำโชห่วย ขายน�้ำตาลครับ ขายสินค้าทั่วไป พวกน�้ำปลาอะไรอย่างนี้
แหละครับแล้วก็เป็นตัวแทนบุหรี่มาโบโร่ แล้วมีรีสอร์ท อันที่จริง ป๊า
เค้าท�ำหลายอย่างนะครับ ท�ำปุ๋ยเกษตรด้วยครับ”

PIYANAS HI-END

SYSTEM OF THE MONTH
คุณอรรถมีสายเลือดของนักขายที่ถ่ายทอดมาจากคุณพ่อ
หรือป๊าของเขาโดยตรง หลังจากจบมัธยมแล้วอันที่จริงก็เกือบจะไม่
ได้เรียนต่อเหมือนกัน เพราะทางบ้านเห็นว่าคุณอรรถน่าจะเรียนจบ
แค่มัธยมหก เขามีหน่วยก้านดีเหมาะสมกับเป็นก�ำลังส�ำคัญทางบ้าน
ดีกว่า คุณอรรถก็ได้ต่อรองว่าขอท�ำงานไปเรียนไปด้วยจะเหมาะกว่า
เพราะเหมือนดังที่คุณหมอโจ ธนบุรีการแพทย์ นักเล่นเครื่อง
เสียงตัวกลั่นของเมืองไทย เคยพูดไว้ว่า “คนเราสามารถท�ำอะไรได้
หลายอย่างในเวลาเดียวกันหากมีความตั้งใจ”
คุ ณ อรรถ อาศั ย ไปเรี ย นช่ ว งเสาร์ อ าทิ ต ย์ จนจบระดั บ
ปริญญาตรีบริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้วยความภาคภูมิใจ
ก่อนหน้านั้น ตอนที่เรียนมัธยมต้น คุณอรรถไปอยู่ที่เมือง
ชลบุรี สถานที่นี้เองที่ท�ำให้เป็นคนหนักเอาเบาสู้ เพราะบ้านญาติที่
ไปอาศัยพักพิงนั้นเขาเลี้ยงหมู ตัวเองก็ต้องเลี้ยงหมูให้เป็น รู้จักการ
ฉีดยาท�ำหมัน ดูแลเจ้าตัวอ้วนทั้งหลาย จนกลายเป็นมือโปรด้านการ
เลี้ยงสัตว์ไปเลย สัญชาตญาณตรงนี้ อาจจะติดมาจากสายเลือดของ
คุณอรรถ อย่างคุณป๊าของคุณอรรถปัจจุบันก็ชื่นชอบการเลี้ยงวัว ได้
ดูมันกินหญ้า ดูแลทุกข์สุขของพวกมันก็เพลิดเพลินไปอีกแบบหนึ่ง
คุณอรรถกล่าวถึงความหลังในเรื่องการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
จ�ำพวกนี้ ด้วยสายตาอิ่มเอิบ เพราะเป็นความหลังที่สร้างความเป็น
นักธุรกิจผู้เข้มแข็งได้ในวันเวลาต่อมา “ผมนั้นถนัดเลี้ยงหมูกับไก่       
ผมเคยเลี้ยงหมูอยู่ฟาร์มหมู ฉีดยา ท�ำหมันท�ำคลอดหมู ผมท�ำหมด
ทุกอย่าง พวกไก่ชนผมก็เลี้ยงนะ ในสมัยเรียนมัธยม สนุกไปกับเพื่อน
ชอบไปตีไก่” ชีวิตอันโลดโผนผ่านไป แต่ก็ยังพร้อมที่จะท�ำสิ่งเหล่า
นั้นได้เสมอ หากจ�ำเป็นต้องท�ำเพราะจดจ�ำได้อย่างไม่ลืมเลือน
ส่วนเรื่องการเล่นเครื่องเสียงและความชอบในเพลงลูกทุ่ง
จากบทสนทนาบางช่วง เราพบว่าคุณอรรถ ในระหว่างที่สมบุกสมบัน
กั บ การท� ำ งานหนั ก มาแต่ เ ล็ ก แต่ น ้ อ ยนั้ น ตอนไปเรี ย นที่ ช ลบุ รี             

อันเป็นรกรากเดิมของครอบครัวก่อนย้ายมาอุบลราชธานี ก็ยังต้อง
ทั้งเรียน ทั้งท�ำงานและเล่นเครื่องเสียงแบบ D.I.Y. ไปด้วย เพราะมี
ญาติที่สนิทกันเป็นช่าง ก็เลยได้รับการถ่ายทอดวิชาต่อเครื่องเสียง
เล่นเอง ตอนนั้นประสบการณ์เพียบ ด้วยความอยากรู้อยากลอง
“ผมก็ฝึกการซ่อมมาจากเฮียเขาน่ะครับ พอซ่อมวันนั้นผ่าน
ไปแล้ว เราก็จะมีความรู้ และสามารถน�ำเอาประสบการณ์ นั้นมาต่อ
แอมป์ของตัวเองบ้าง เริ่มจากวงจรทรานซิสเตอร์ แต่ก็ไม่ประสบผล
ส�ำเร็จ เพราะไปท�ำเครื่องไหม้หมดทั้งเครื่อง คือเสียบปลั๊กไฟปุ๊บ       
ไฟลุกพรึ่บเลยครับ ผมเคยท�ำแอมป์หลอด ผมไม่คิดว่าจะท�ำให้มันดัง  
ได้นะ พอท�ำให้เกิดมีเสียงดังขึ้นมาได้ก็ดีใจยกใหญ่ ผมพยายามเอา
วงจรมาลอกแล้วก็มาต่อๆ ดูเสียงมันเฉื่อยมากเลยครับ”
“เราอาจจะยังไม่เก่งเรื่องการไบอัสกระแส พอท�ำออกมามัน
ก็เลยไม่สมดังที่ตั้งใจ เสียงมันเฉื่อยกว่าทรานซิสเตอร์เยอะ ทีนี้ไม่รู้ว่า
จะไล่ยังไงแล้วเพราะเราไม่มีความรู้เราไม่ได้จบมาด้านนี้โดยตรง ผม
มาจนถึงจุดหนึ่งก็เอาชุดคิทล� ำโพงมาต่อเล่นอีก โมดิฟายด์เล่นให้      
มันดัง วอยซ์เบียดไปบ้าง ดังกระพือบ้าง ลองดูจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่าง
นี้ ลองหาสายดีๆ แพงๆ มาใช้ดูกับเครื่องเสียงล�ำโพง D.I.Y. มันก็ยัง
ไม่โดดเด่นอะไรเลย ฟังไม่ออก”
“ต่างไปจากการฟังสายกับเครื่องที่สมบูรณ์ในชุดปัจจุบันของ
เรา ฟังออกง่ายมากยิ่งสาย Zensati นี่ สุดยอดฟังแล้วเหมือนขึ้น
สวรรค์”
ในจ�ำนวนลูกๆ สี่คน คุณอรรถเป็นคนที่สาม ที่มีความใกล้ชิด
กับคุณพ่อและพี่ชายมากที่สุด การได้รับอิทธิพลเสียงเพลงจากชุด      
เครื่องเสียงในบ้านชุดเล็กๆ ของป๊า และชุดในรถยนต์ ท�ำให้เขาบอก
เราว่าได้มาสองสไตล์เลยคือทั้งเพลงลูกทุ่งที่ป๊าชอบ จากเพลงยุคเก่า
ไม่ว่าจะเป็น ทูล ทองใจ ชายเมืองสิงห์ พร ภิรมย์ ชาตรี สายัณห์       
มาจนถึงอีกสไตล์หนึ่งที่อยู่กันคนละขั้ว เพราะเป็นเพลงสากลที่พี่ชาย
เปิดฟังเสมอๆ

“คือสมัยเด็กๆ นั่งรถไปด้วยกันก็ฟังด้วยกัน ป๊าฟังลูกทุ่ง
ชาตรี สายัณห์ ไพรวัลย์ ฟังหมดทุกคน แล้วก็พี่ชายผมฟังเพลงฝรั่ง
ผมเลยได้ 2 อารมณ์ เพลงฝรั่งด้วย และพี่ชายผมเก่งมากเรื่องเพลง
สากล ตอนนี้อยู่อเมริกาเป็นดีเจที่อเมริกาครับ” นั่นก็คงเป็นความ
พอใจในวิถีชีวิตของพี่ชายที่ไม่ชอบการค้าขาย ในขณะที่คุณอรรถ
กลับเป็นคนลงมือช่วยกิจการของบ้านแทนพี่คนโต ทุกวันนี้เขาก็ยังมี
รสนิยมฟังเพลงลูกทุ่งแบบเป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียว
นอกจากจะฟังแล้ว ก็ยังศึกษาเรื่องของเพลงลูกทุ่ง ติดตาม
เพลงที่น�ำมาท�ำไวนีลทุกยุคทุกสมัย แผ่นที่น�ำมารีมาสเตอร์ใหม่หลาย
แผ่นตัวเองก็ได้มาเป็นเจ้าของชนิดไม่ปล่อยผ่าน มันท�ำให้คุณอรรถ
ได้ซาบซึ้งกับบทเพลง ไม่เพียงแค่ระลึกถึงความหลัง แต่ยังเป็นการ
เน้นคุณภาพของเนื้อหาท�ำนอง ดนตรีที่มีคุณภาพส�ำหรับเครื่องเสียง
ที่โดดเด่นของปัจจุบัน
ก่อนที่จะมาฟังและเล่นชุดเครื่องเสียงระดับเรือนล้านบาท
ชุดนี้ คุณอรรถบอกเราว่า มันก็ค่อยๆ เริ่มมาเรื่อยๆ จากชุดดูหนัง
ช่วงแรกสนุกกับการเล่นโฮมเธียเตอร์มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะตอน
ที่เรียนมัธยม ความเป็นวัยรุ่นก็ชอบแสวงหาหนังสนุกๆ มาดูที่บ้าน
เริ่มเล่นโฮมเธียเตอร์ซิสเต็มขนาดย่อมๆ เป็นหลัก ก่อนที่จะค้นพบว่า
ตัวเองชอบฟังเพลงมากกว่าดูหนังในที่สุดเมื่อแต่งงานมีครอบครัวแล้ว
ก็ยิ่งพัฒนาการฟังเพลงมากขึ้น
เครื่องเสียงทุกชิ้นที่น� ำมาประกอบกันทั้งหมด ยอมรับว่า       
ในความรู ้ สึ ก ของคนรอบข้ า งแล้ ว ชุ ด นี้ แ พงมาก และการซื้ อ ก็         
บอกราคาจริงๆ ไม่เคยปิดบังภรรยา และคนในครอบครัว ความสุข

เป็นสิ่งที่คุณอรรถเข้าใจเสมอมาว่า ไม่อาจจะวัดเป็นตัวเงินได้ ซึ่ง     
ทุกคนเมื่อได้ฟังก็จะเข้าใจ  ส�ำหรับเครื่องเสียงชุดนี้คุณอรรถแทบจะ
ใช้งานเพียงคนเดียว ไม่มีแฟน หรือญาติๆ มาร่วมวงฟังด้วยเลย
ทุกครั้งที่ตัดสินใจจะซื้อเครื่องเสียง หรือเพิ่มเติมจุดใดใน
ซิสเต็ม ท�ำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแม้จุดเล็กๆ จะเริ่มค้นหาข้อมูล
รายละเอียดทุกตารางนิ้วในหนังสือ อินเทอร์เน็ต ฟังนักเล่นคุยกัน
และที่สุดเมื่อตัดสินใจแล้วก็มั่นใจต่อการส่งมอบสินค้าจากปิยะนัส
เท่านั้น
“เป็นทีมงานที่พร้อมเพรียง และสร้างความมั่นใจให้ผมและ
ลูกค้าทั่วไปได้มากที่สุดครับ”
ระหว่ า งดิ จิ ต อล กั บ อนาล็ อ ก เส้ น ทางอนาล็ อ คถู ก โฉลก
มากกว่า และการเล่นกับเครื่องเล่นแผ่นเสียง ระบบไวนีลที่มีความ
เป็นศิลปะมาก เหนือความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ คุณอรรถต้องพิถีพิถัน
มากในการเลือก จากเทิร์นเทเบิล หัวเข็มแบบ MC ที่บ่งชี้รายละเอียด
ของร่องแผ่นได้มากกว่าหัวเข็มแบบ MM อีกทั้งการเลือกเครื่องปรีโฟโน
ขยายหัวเข็มก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นคือ Octave
Phonomodul
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คุณอรรถก็พอใจกับเสียงเทิร์นเทเบิล แผ่นเสียงไวนีล ด้วย
ประสบการณ์ส่วนตัวที่รู้สึกตลอดเวลาว่าเพลงที่ดาวน์โหลดกันมา       
มีบิตเรตที่ไม่แน่นอนสม�่ำเสมอ คุณภาพเสียงขึ้นๆ ลงๆ เอาแน่นอน   
ไม่ได้ หรือจากแผ่นซีดีชั้นดีทั้งหลายก็ยังไม่สามารถใกล้เคียงแผ่นเสียง
ไวนีลได้ ดังนั้นการเริ่มต้นชุดใหญ่ คุณอรรถจึงต้องขอเดินมาให้ถึง  
จุดนี้จะได้ไม่ติดค้างอะไรไว้ในใจอีก
“คือบางทีที่ ฟังไฟล์ เราไปโหลดไฟล์นั้นมาบางทีต้นฉบับเค้า
เอามาลงให้โหลดบิทเรทมันต�่ำหรือส่งไปมันไม่ได้มาตรฐานเราต้องมา
แก้ สมมุติว่าสัญณาณที่ได้มานั้นเป็นสัญญาณเล็กๆ เรามาดึงขึ้นสูง
เติมรายละเอียดบิตเรทลงไปมันก็เพี้ยนแล้วนะครับผมก็เลยไม่ค่อย
อยากฟังไฟล์เพราะว่ามันเอาแน่เอานอนไม่ได้ ถ้าคุณภาพของเพลง
ไม่เป็นมาตรฐาน เราจะทดสอบสายหรืออะไรก็ยาก มันท�ำให้เราไม่รู้
ประสิทธิภาพของสายเส้นนั้นจริงๆ นี่เป็นเหตุผลที่ผมเลยฟังแผ่นเสียง
มากขึ้นครับ”
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Transrotor Zet 1 จึงเป็นหลักชัย
เพราะฟังเสียงไวนีลแล้วมันได้บุคลิกที่ตนเองพึงใจ อย่างไม่มีอะไรมา
แทนที่ได้ ทั้งๆ ที่ตัวเองเรียนคอมพิวเตอร์มา แต่กลับไม่ชอบดิจิตอล
คุณอรรถเริ่มกว้านหาแผ่นเสียงไวนีลที่ตัวเองชื่นชอบ เพลงที่อยู่ใน
ความทรงจ�ำมาตั้งแต่ยุคสมัยวัยรุ่น น�ำมาสะสมเพิ่มพูนงอกเงยขึ้น
เรื่อยๆ แผ่นหายากบางแผ่นก็ยังมีในห้องฟังนี้ เป็นคอลเล็กชั่นที่นับ
วันจะเติบใหญ่

เพลงแบบไหนๆ ส�ำหรับผมแล้วไม่สุดยอด
เท่าเพลงลูกทุ่งยุคก่อน เป็นเพลงที่ให้อะไรเรา
หลายอย่าง ค�ำร้องท�ำนอง ดนตรี เอกลักษณ์
เฉพาะตัวของศิลปินทุกอย่างครบครับ
แม้ แ ผ่ น เสี ย งเพลงลู ก ทุ ่ ง หลายแผ่ น ของยุ ค เก่ า จะแพงน่ า
สะท้านใจก็ตาม
เราสอบถามถึงเสียงในแบบของแผ่นซีดี และแผ่นเสียงว่า
คุณอรรถนั้นมีความเห็นอย่างไร ในสองบุคลิกนี้ ตามประสบการณ์
และความรู้สึกส่วนตัว คุณอรรถมองว่าแผ่นซีดี จะได้เรื่องความสดใส
ชัดเจน แต่ติดจะกร้านแข็งได้ในย่านความถี่กลางๆ ซึ่งควบคุมได้ยาก
พอสมควร ส่วนแผ่นเสียง ไวนีลนั้นจะอบอุ่น แน่นหนัก และใสกว่า
ไม่มีเสียงกลางแบบขุ่นมัวเหมือนซีดีทั่วไป อีกทั้งการเลือกเล่นหัวเข็ม
จะท�ำให้เราได้เสียงหลายบุคลิกเปลี่ยนไปตามหัวเข็มนั้นๆ เป็นเรื่อง
น่าสนใจมาก
เขาก�ำลังอยากทดลองหัวเข็ม MM ที่มีระดับราคาน่าสนใจ
และอาจจะเพิ่มอาร์มของเครื่องเล่นแผ่นเสียงเป็นสองอาร์มเพื่อจะได้
ลองหัวเข็ม MM ที่อบอุ่นดูบ้างว่าเสียงของซิสเต็มนี้จะเป็นอย่างไร
เพราะปัจจุบันชุดนี้ก็นับว่าลงตัวอย่างมากที่สุดแล้วการเล่นหัวเข็ม
แบบ MM อาจจะเอามาฟั ง เพลงโบราณยุ ค ชาตรี ศรี ช ล ศรคี รี             
ศรีประจวบ เป็นต้น นั่นก็คงจะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่คุณอรรถ
อยากทดลองดู

ทีมงานของเรามีความสุขมากส�ำหรับการได้มาเยือนถิ่นอุบล
ครั้งนี้ ห้องฟังของคุณอรรถ เปรียบเสมือนน�้ำหล่อเลี้ยงหัวใจของเรา
ให้ชุ่มชื่นท่ามกลางอากาศร้อนหนักหนาของประเทศที่แผ่ขยายไป     
ทุกภาค ไม่เว้นแม้แต่ที่อุบลราชธานี ฟังเพลงจากแผ่นเสียงไวนีล เพลง
แล้วเพลงเล่า กว่าจะถึงช่วงเวลาที่ต้องรับประทานอาหารกลางวัน        
ก็ล่วงเลยมานับชั่วโมงเลยทีเดียว
คุณอรรถยังมีน�้ำใจกับทีมงานเรามาก ด้วยการพาไปลิ้มชิม
รสแหนมเนืองแซ่บๆ จากร้านอาหารขึ้นชื่อในเมือง ก่อนที่จะย้อน
กลับมาส่งเรากลับกรุงเทพมหานครที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
แม้ จ ะจากลามาแล้ ว แต่ เ ราก็ ยั ง คงระลึ ก ถึ ง ซิ ส เต็ ม ในห้ อ ง
ขนาดย่อมที่ให้เสียงได้อย่างยอดเยี่ยมมาก โดยเฉพาะบ่งบอกในความ
รักเพลงลูกทุ่งเป็นชีวิตจิตใจของคุณอรรถและครอบครัว แม้การเล่น
เครื่องเสียงในอุบลราชธานี ค่อนข้างจะโดดเด่นและโดดเดี่ยวเพราะ
ไม่ มี ใ ครเล่ น ถึ ง ขนาดนี้ สั ก กี่ ม ากน้ อ ย แต่ คุ ณ อรรถ ไม่ เ คยเหงา
เนื่องจากไม่ชอบเที่ยวเตร่นอกบ้านอยู่เป็นทุนเดิม

สุภาพบุรุษผู้รักครอบครัว มักใช้เวลากับลูกชายวัยอ่อนอย่าง
สนุกสนาน และแน่นอนแบ็คกราวนด์แห่งชีวิตคือชุดเครื่องเสียงกับ
เพลงลูกทุ่งเป็นชูรสของชีวิตโดยแท้จริง เราสัญญากันไว้ว่า หากมีแผ่น
ไวนีลเพลงลูกทุ่งเด็ดๆ เราจะส่งข่าวถึงคุณเสมอครับคุณอรรถพล
เซียวสกุล ผู้สืบสานเพลงลูกทุ่งไฮไฟ ในซิสเต็มไฮเอนด์ระดับท็อป
ส�ำหรับท่านที่สนใจใคร่รู้ในเครื่องเสียงไฮเอนด์ ด้วยการ      
เริ่มต้นอย่างมีศักยภาพ คุ้มค่า และตรงกับความต้องการและสไตล์
ของท่าน ทุกอย่างยืนพื้นอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง ปิยะนัส พร้อมเสมอ
ให้คุณได้เรียกหาบริการจากเราได้ตลอดเวลา มาเป็นมิตร เป็นเพื่อน
ที่ใกล้ชิดกันเหมือนครอบครัวไฮไฟ ด้วยการแวะเยี่ยมเยียนสาขาใกล้
บ้านท่าน
โทร. 0-2746-4511-13, 0-2746-4302-4 ที่นี่มีความสุข
ระดับเวิลด์คลาส พร้อมมอบให้คุณเสมอ ด้วยความรักในเสียงดนตรี
ที่เป็นเสมือนหัวใจดวงเดียวกันครับ

The System
of The Month

Proac Response K-6
Accustic Arts Tube Preamp II MK2
Transrotor Zet 1
Octave Mre-220
Octave Phonomodul
Oppo BDP-105
Cable&Accessories
Zensati Angel XLR 1 m.
Zensati Angel XLR 2 m.
Zensati Angel Phono cable
Zensati Angel Speaker Cable 2.5 m.
Zensati Angel AC 2 m.
Zensati Seraphim Jumper
JPS Alumiata AC
Accustic Arts Power Strip Active8
Audiophile base Starbase 3 Level

