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ที่
สุดเราก็ค้นพบความยิ่งใหญ่สองประการ อันส�าคัญ

อย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์ ได้มาหลอมรวมในที่แห่งเดียว 

หนึ่งน้ันเป็นอุ่นไอสายใยรักของครอบครัวที่ถ่ายทอด

สู่กันและกัน สามารถสัมผัสได้ทันทีที่ก้าวเข้าสู่อาณาจักร 

“โพธิสมภรณ์” โดยมีสิ่งที่สอง ช่วยเติมเต็มย่ิงขึ้น นั่นคือ 

ชุดเคร่ืองเสียงไฮเอนด์ระดับโลกที่กล่าวได้ว่า Best of   

The Best หรือพูดได้เลยว่ายอดเย่ียมท่ีสุดแห่งปี

 นิตยสาร The Wave Magazine ได้เคยไปเย่ียมเยือน         

คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ และคุณอุ๋ยผู้ภรรยา มาครั้งหนึ่ง

แล้ว ในขณะนั้น ซิสเต็มเครื่องเสียงของบ้านก็ได้ชื่อว่า     

อยู ่อันดับต้นๆ ของเมืองไทยได้อย่างเต็มปาก ต่อเมื่อ     

คุณกฤษฎา ตัดสินใจร่วมกับทีมงานปิยะนัสอิเล็คทริคส์ 

ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะให้บ้านหลังนี้ เต็มเปี่ยม

ความสุขทุกวินาที ทุกอย่างต้องไร้จุดอ่อนอย่างสิ้นเชิง!

 น่ันคือการปรับปรุงเคร่ืองเสียงท้ังซิสเต็มให้ดีที่สุด    

ไม่ว ่าจะต้องใช้ปัจจัยที่เหนื่อยยากหามาตลอดทั้งชีวิต      

สักเพียงไหน ให้ห้อง “ดูหนังฟังเพลง” ในความหมายของ

หลายๆ คน ให้ก้าวข้ึนสู่ความเป็น มหาอาณาจักรซิสเต็ม

เครื่องเสียงสุดยอดแห่งปี มิใช่มีไว้เพื่ออวดอ้างในความแพง

หรูระยับ ในระดับ 60 ล้านบาท แต่คือความสมบูรณ์พร้อม

อย่างไร้ที่ติติง และที่สุด คือความสุขของคนทั้งครอบครัว

 เพราะความสขุ ไม่มทีางจะตค่ีาออกมาเป็นเงินทองได้ 

ความสุข คือความสุขเท่านั้น

 คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ และทีมปิยะนัสได้วางแปลน

ของซิสเต็มอย่างรอบคอบ และส�าคัญที่สุดก็คือ นอกจาก

จะเสริมจุดเด่นท้ังหลายทั้งมวลแล้ว ก็จะต้องปิดจุดอ่อน 

ทุกประการ นับแต่เริ่มแรกของการจ่ายพลังไฟสู่เครื่องเสียง

ไปจนถึงความสิ้นสุดที่ถูกถ ่ายทอดมาจากล�าโพงหลัก 

Gauder Akustik Berlina RC-11 ล�าโพงที่ดีที่สุดในโลก

 สิ่งที่ไฮเอนด์ออดิโอไฟล์ ทุกคน ทุกกลุ่ม อาจจะพอรู้ว่า

คืออะไร แต่ก็ยังไม่มีใครจะกล้าลงทุนถึงขนาดนี้ นั้นคือ   

จุดอ่อนที่ว่าด้วย การเชื่อมต่อระหว่างซิสเต็ม ธรรมชาติ   

บ่งบอกเราไว้ว่า เมื่อใดก็ตาม องคาพยพของสิ่งใดถูกแยก

ออกจากกัน ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล การเชื่อมต่อจะเป็นจุดที่

อ่อนไหวอย่างย่ิง ข้อต่อ กระดูกของมนุษย์ยังต้องเชื่อมต่อ

ด้วยเส้นเอ็นที่เหมาะสม และให้ร่างกายทั้งร่างเป็นหนึ่ง

เดียวกัน

 แต่ชุดเครื่องเสียงที่ว่าดีที่สุดทั้งหลาย เกินครึ่งค่อนกลับท�าเป็น

ลืมๆ ความส�าคัญข้อนี้ไป คือ สายสัญญาณเชื่อมต่อ 

 สายเชื่อมต่อย่อมมิใช่อุปกรณ์แอคเซสเซอร่ี อีกต่อไปแล้ว         

มันเป็นส่วนหนึ่งของบอด้ี หรือโครงสร้างทั้งหมดของชุดเครื่องเสียง  

นับแต่กาลก่อนจนถึงปัจจุบัน ทีมปิยะนัสเองก็ยังไม่เคยค้นพบว่าจะมี        

สายสัญญาณแบรนด์ใด ที่จะมีคุณสมบัติเป็นหนึ่งใน “เสาหลัก” ของ

ซิสเต็ม มักจะได้อย่างเสียอย่าง บ้างก็ท�าให้คุณภาพเสียงยกระดับข้ึน 

แต่ต้องแลกด้วยการสูญเสียเล็กๆ น้อยๆ อยู่เสมอ

 หลังจากค้นพบ Zensati เหมือนกับวงการไฮเอนด์ออดิโอ    

บรรลุเป้าหมาย เปรียบด่ังปีนยอดเขาแล้วข้ึนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์   

(Mount Everest) ปลดปล่อยอิสระในการถ่ายทอดคุณภาพเสียง    

จาก เครื่องต่อเครื่อง เครื่องสู่ล�าโพงทุกตู้ โดยปราศจากการลดทอน 

การแต่งแต้มสีสรร เพราะจุดมุ่งหมายของ Zensati ด้วยแรงบันดาลใจ

ของผู้ให้ก�าเนิดคือ Mr. Mark Johansen ก็คือ เป็นจริงอย่างที่สุด   

โดยเขาเอาใจใส่ถึงขนาดบินตรงมาช่วยเซ็ตอัพด้วยตัวเองถึงที่นี่



 จากสิ่งที่เรามองเห็นเบื้องหน้า ล�าโพงหลัก Gauder Akustik 

Berlina RC-11 เด่นเป็นสง่าในห้องขนาดใหญ่กว่าห้าสบิตารางเมตร 

สวยงามและลงตัว ติดตามด้วยล�าโพง Gauder Akustik Berlina 

RC-7, Berlina FRC Grand ท�าหน้าที่ล�าโพงเสียงรอบทิศ และ

เซ็นเตอร์ตามล�าดับ ให้หน้าที่ในการขยายเสียงอย่างแม่นย�า     

ด้วยเพาเวอร์แอมป์ Constellation Audio Hercules II Mono, 

Centaur Stereo, Altair 2 ดนตรีหลักบรรเลงผ่านมาจาก    

Esoteric Grandioso P1, D1

 ในส่วนของการชมภาพยนตร์นั้นได้มอบหมาย THETA 

Casablanca IV เป ็นผู ้แจกจ่ายแยกแยะเสียงรอบทิศทาง       

อย่างทรงประสิทธิภาพ โดยที่ทุกอย่างได้รับการเชื่อมต่อจาก   

สายสัญญาณที่ถือว่าเป็น Best of the Best ทั้งหมดท้ังปวง     

ด้วย Zensati ไม่ว่าจะเป็นสายไฟเอซี สายสัญญาณแบบ XLR  

สายล�าโพงท่ีใช้เหมือนกันทั้งหมดทุกเส้น แม้จะต้องผลิตขึ้นมา

เฉพาะ ด้วยความยาวเกินสิบเมตรก็ตามที Zensati Seraphim   

จะเป็นสัญลักษณ์ที่จดจ�าไม่รู้ลืม

 ดังนั้นชุดเครื่องเสียงชุดนี้ ถือได้ว่าย่ิงใหญ่ที่สุด ลงทุนอย่าง

คุ ้มค่าที่สุด ให้เสียงดนตรีออกมาได้อย่างไร ้ที่ ติ เสียงดนตรี        

การชมภาพยนตร์ใดๆ ก็ “ไร้ขอบเขต” อย่างแท้จริง

 ส�าหรับคุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ และคุณอุ๋ย ภรรยาสุดที่รัก 

ผู้เป็นทั้งแม่บ้าน และคุณแม่ที่คอยดูแลเอาใจใส่บุตรชายและบุตรี

ที่ยังคงเรียนอยู่ต่างประเทศนั้น ไม่เคยว่างเว้นที่จะท�าหน้าท่ี      

คุณแม่ที่มีความอ่อนโยน เมตตาอารชีนิดที่เราสัมผัสได้ทุกช่วงเวลา 

ทั้งคู่มีความสุขมากที่สุดในช่วงที่ได้น่ังลงฟังเพลงด้วยกัน ชี้ชวนกัน

ดูภาพยนตร์และสนุกร่วมกัน ไม่เคยมีค�าว่าจางจืดในแต่ละวัน

 เรายังคงได้รับความอบอุ่นที่แผ่ซ่านออกมาทุกตารางนิ้วของ

บ้านหลังน้ี รอยยิ้ม ดวงตาที่มองกันและกันด้วยความขอบคุณ ลึกซึ้ง 

และเป็นห่วงใยสม�่าเสมอ อุ่นไอสายใยรัก ผนวกกับความสุขซึ้งนัก

ในซิสเต็มซูเปอร์ไฮเอนด์ ยังคงเป็นค�าจ�ากัดความสั้นๆ ที่อยากสรุป

เพื่อให้เห็นภาพพจน์อันน่าชื่นใจทุกยามที่มาเยือน

 คุณกฤษฎากล่าวเรียบๆ ด้วยสีหน้าแย้มยิ้ม “ผมคงไม่กล้าพูด

ว่ามันหลุดโลกแล้วนะครับ เพราะว่าอาจจะมีคนที่เล่นเหนือกว่าเรา

ก็ได้ที่เขาไม่ได้เปิดตัว แต่ส�าหรับผมซิสเต็มมันก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์

ทีส่ดุ ผมพอใจมากทีส่ดุแล้ว ก่อนทีจ่ะซ้ือกเ็ปรยีบเทยีบกบัหลายยีห้่อ

ชุดนี้ก็คงไม่เป็นรองใคร ถึงแม้ว่าจะเป็นยี่ห้อใหม่ แต่ตอนนี้    

Constellation เขาติดตลาดที่สหรฐัอเมริกาไปแล้ว ล�าโพงก็ถือว่า

สุดยอดในระดับหนึ่งในระดับราคานี้ 

 แต่ที่กล้าพูดจริงๆ คือ สาย เพราะถือว่าเป็นสายที่สุดยอด

ที่สุดในโลกส�าหรับหูของผมแล้วกันครับ”

 มันอาจจะดูเหมือนมากมายในความคิดท่านอื่น ที่จะมีการ

ลงทุนเฉพาะสายสัญญาณทั้งหมดถึงยี่สิบล้านบาททั้งซิสเต็ม      

แต่ค�าตอบมีอย่างเดียว คือความสุขนั้น หาค่ามิได้

 หากจะสอบถามว่าอะไรส�าคัญระหว่าง ความสวยงามและ

คุณภาพเสียงของชุดไฮเอนด์ระดับนี้ คุณกฤษฎาให้ความเห็นว่า 

 “ทุกอย่างเราต้องพอใจครับ พอใจมากที่สุด เสียงดีเยี่ยม  

แล้วเม่ือมองดูก็เปรียบดังเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านด้วย ในทุก

วันนี้ได้ให้ความส�าคัญในความห่วงใยกันและกันในครอบครัวแล้ว 

ก็ยังมีความสุขด้วยกันกับการฟังเพลงมากที่สุด และในซิสเต็มนี้   

ดีเยี่ยมจนไม่ต้องกังวลเรื่องจุดนั่งฟัง”

 สาย Zensati ทุกเส้นที่น�ามาใช้ ซึ่งบางเส้นนั้นมีเฉพาะ  

ที่ห้องฟังแห่งนี้แห่งเดียวในโลก ทั้งคุณสมบัติหรือไซซ์ ผลิตขึ้น

มาเฉพาะ ให้การถ่ายทอดจากจุดก�าเนิดต้นทางไปยังปลายทาง

เป็นองคาพยพเดียวกันทั้งสิ้นทั้งมวล จะไม่มีที่ใดเสมอเหมือน

อีกแล้ว และห้องฟังเพลงของ คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ และ 

คุณอุ๋ยแห่งนี้ จะเป็นต้นแบบของงานที่ผ่านการวิจัยอันเป็นที่สุด

ของที่สุด

 สร้างรากฐานใหม่ให้ไฮเอนด์ออดโิอไฟล์ทัง้หลายได้ตระหนกั

ว่า ดนตรีที่เสมือนจริง เร่ิมต้นจากการบันทึกจะถูกถ่ายทอด

เหมือนต้นฉบับทุกกระเบียดนิ้ว ไม่มีความประนีประนอมใดๆ 

อีกต่อไป และคุณภาพเสียงน้ัน ช่างอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของ

ความไพเราะเพราะพริ้ง เก็บรายละเอียดทุกหยาดหยด ไม่เหลือ

ให้ต้องค้นหาอีกต่อไป 

  คุณกฤษฎา เปิดโอกาสให้ทีมงานนิตยสาร ได้ทดลองฟัง 

และชมภาพยนตร์ที่กล่าวได้ว่า เสียงดีเยี่ยมกว่าไปฟังคอนเสิร์ต

จริงๆ มีความเป็นส่วนตัวกว่าไปชมภาพยนตร์ในโรงหนังชั้นหนึ่ง

ของประเทศนี้ โดยไร้ข้อกังขา การที่เราจะจัดให้เป็น High-End 

System of The Year ด้วยผลงานอันเกริกเกียรติ ของ Piyanas 

จึงเป็นความจริงอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้

Zensati
Seraphim



 ในความอบอุน่ อ่อนโยน และความไพเราะสุขซ้ึงไปท่ัวอาณาบรเิวณ

บ้านนี้ คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ และคุณอุ ๋ย ประทับใจอย่างยิ่ง          

อีกประการหนึ่งที่ลืมเสียมิได้ คือความพยายามสร้างสรรค์ความสุข   

ให้กับครอบครัวโดยทีมปิยะนัส “ผมพอใจมากท่ีทีมปิยะนัสดูแลผม

อย่างดี เขามืออาชีพจริงๆ มืออาชีพแบบกันเอง ไม่ใช่มืออาชีพแบบ  

ตั้งหน้าตั้งตาจะมาท�ามาค้าขาย ตอนนี้คบเหมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้ว

ละครับ” 

 บทสรุปสุดท้าย ส�าหรับความพึงพอใจในซิสเต็มสุดยอดแห่งปี   

ไม่ได้เป็นเพียงแค่คุณภาพของเครื่องเสียง ซ่ึงถือว่าโดดเด่นในระดับโลก 

แต่เป็นด้วยมิตรภาพระหว่าง ผู้เป็นเจ้าของซิสเต็ม และผู้ให้บริการ   

ค�าปรกึษา แนะน�า ช่วยเหลอืทกุสิง่อย่างด้วยความจรงิใจ เพือ่น�าความสขุ 

มายังห้องฟังนี้ เป็นคุณค่าที่เหนือยิ่งสิ่งใด คือต้นก�าเนิดของ High-End 

System of the Year โดยแท้จริง

THE SYSTEM
• Gauder Akustik Berlina RC-11

• Gauder Akustik Berlina RC-7

• Gauder Akustik Berlina FRC Grand

• Constellation Audio Hercules II Mono

• Constellation Audio Centaur Mono

• Constellation Audio Centaur Stereo

• Constellation Audio Altair 2

• Esoteric Grandioso P1, D1

• THETA Casablanca IV
• Rack Finite Element
• Cable Zensati Seraphim Digital 

 Zensati Seraphim XLR

 Zensati Seraphim Speaker Cable

 Zensati Seraphim AC
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 “ผมฟังเพลงมากกว่าดูหนัง อย่างการดูหนังต้องดู  

ยาวไปเลยจนจบ ต้อง 1-2 ชั่วโมง ส่วนฟังเพลงยังลุกขึ้นไป

ท�าโน่นนี้นั้นได้ ไม่ต้องเน้นอะไรมาก บางทีก็เปิดประตูทิ้งไว้ 

หรืออย่างบางคร้ังอยู่ในห้องครัว ไม่ใช่ต�าแหน่งสวีตสปอต

จริงๆ เราก็ยังฟังได้ไพเราะ แค่เปิดให้ดังหน่อย ก็เป็น   

ความสุขอย่างหนึ่ง ถ้าหากอยากฟังแบบออดิโอไฟล์จริงๆ 

เราก็ไปนั่งฟังตรงหน้าซิสเต็ม คือข้อดีของเครื่องเสียงชุดนี้

ที่ผมชอบอีกอย่าง คือมันไม่ต้องเป๊ะๆ จนเราขยับตัวไม่ได้ 

แต่เราอยู่ตรงไหน ขยับตัวไปมาก็ยังฟังได้ไพเราะ

 นั่งดูภรรยาล้างจานไป นั่งคุยกับเขาไป ฟังเพลงไปด้วย 

มันก็ไพเราะ”

HIGH-END SYSTEM OF THE YEAR


