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Capture in Sound 
 All Powercords that I had before were adequate 
to a certain amount, but did not suffice to the 
fundamental parameters that I had in mind. 

- Peter Sluiter 
 
	 ในระหว่างงานแสดงเครื่องเสียง	 BAV	 HI-END	 SHOW	 2014	 ที่ผ่านมา		 
เราได้รับเกียรติจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หลายท่านได้บินลัดฟ้ามาพบกับเรา		 
เพื่อพูดคุยถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น	และในบ่ายวันเสาร์	ที่	14	มิถุนายน		 
ทีมงานนิตยสารออดิโอไฟล์ได้รับการประสานงานจาก	 คุณกฤษณ์	 ศรีชวาลา		 
ผู้บริหารของ	KS	Sonsgroup	เพื่อสัมภาษณ์	Mr.	Peter	Sluiter,	CEO	(ชายใน
เสื้อสีม่วงเข้ม)	และ	Mr.	Ron	Stoorvogel,	SCO	แห่ง	Live	Cable	ผลิตภัณฑ์
ประเภทเคเบิ้ลแบรนด์ใหม่ล่าสุดจากประเทศเนเธอร์แลนด์	 โดยมี	 คุณวรเทพ		 
ศรีชวาลา	 ผู้บริหารสูงสุดของ	 KS	 Sonsgroup	 ร่วมสนทนาถึงแผนการทำตลาด
ของ	Live	Cable	ซึ่งได้เปิดตัวในเมืองไทยครั้งแรกในงานนี้	
 

	 “นับเป็นการทัวร์ เอเชียเป็นครั้งแรก	 หลังจากที่ ได้พบคุณวรเทพที่
อัมสเตอร์ดัมส์เมื่อต้นปีนี้เอง	ซึ่งเราก็ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของ	Live	Cable	ซึ่งมี
อยู่หลายระดับ	 พร้อมทั้งโชว์ให้เห็นว่า	 ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการวิจารณ์จาก	 
นักวิจารณ์ออกมาดีแค่ไหน	 ซึ่งทำให้คุณวรเทพได้นำสายของเรามาใช้ในซิสเต็ม	 
ในห้องฟัง	KS	Sonsgroup	ดังที่เห็นอยู่นี่แหละครับ”	
 

FOR YOUR EARS ONLY 
	 Live	 Cable	 เพื่อความสุนทรีทางหูเท่านั้น	 เรายืนยันว่าจะไม่มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทางด้านภาพ	 หลับตาฟังแล้วจะได้จินตนาการซึ่งเกิดจากสนามเสียง	
เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ของ	Live	Cable	จะสะดุดตาไปกับสาวสวยนัยตาสีม่วง	รู้สึก
ว่าสีม่วงกับสีดำจะให้ความขลังเสียแล้ว	
 

FOUNDER 
	 Mr.	Peter	Sluiter	คือ	Founder	ผู้ซึ่งคิดค้นและพัฒนา	Live	Cable	มา
สิบปีแล้ว	 ความจริงในแวดวงไฮไฟมีคอมโพเน้นต์หลายชิ้น	 ไม่ว่าจะเป็นแอมป์	
ลำโพง	 เครื่องเล่น	 ซึ่งมีอยู่มากมายในตลาด	 แต่เราชอบปรับแต่งมันมากกว่า		 
แล้วก็ไม่อยากไปแตะแอมป์หรือลำโพง	 “คุณภาพของสาย”	 นั้นสามารถทำให้
เสียงเปลี่ยน	 ดังนั้นเราจึงคิดว่าการปรับเปลี่ยนสายสามารถปรับปรุงคุณภาพของ
เสียงในซิสเต็มได้	 โดยเริ่มจากสายและเพาเวอร์ซัพพลาย	 เริ่มศึกษาว่าคนอื่นเขา
ทำอย่างไรกัน	 ก็พบว่าหลายแบรนด์คิดผิด	 เรียกว่าไม่ถูกดีกว่า	 เพราะอาชีพของ
ผมคือ	Trouble	Shooting	หรือพูดตรงๆ	คือ	ในอดีต	ผมเป็นนักแก้ปัญหาให้กับ
บริษัทเคมี	ซึ่งมันเป็นความชำนาญของผมในการแก้ปัญหาเหล่านั้นนั่นเอง	ผมพบ
ว่าสายหลายแบรนด์แทนที่จะส่งเสริมคุณภาพ	กลับลดทอนลงเสียด้วย	
 

COMPANY 
	 เรามีพนักงานทั้งบริษัทเพียงห้าคนเท่านั้น	 มี	 Terminator	 อยู่สามคน		 
โดยมีเครื่องมือทันสมัยช่วย	 เราทั้งสองคนเป็นฝ่ายออกแบบและการตลาด		 
เรียกว่าเราใช้คนได้	Productive	มาก		
 

PRODUCT 
	 บนหน้าเว็บไซต์ของ	 Live	 Cable	 จะพบว่ามีผลิตภัณฑ์อยู่ถึง	 6	 ระดับ	 
ซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าทั้ง	 Branch	 box,	 Powercord,	
Interlink,	Speaker	cable,	USB	cable	ครบทุกไลน์กันเลย	มีสินค้าไล่ระดับลง
มาตั้งแต่	XTREAME	เป็น	Top	Model,	ORBIT,	SIGNATURE,	SPC,	SPA	และ	
PREMIUM	 ซึ่งเป็น	 Entry	 level	 แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเริ่มจาก
สายธรรมดา	 ซึ่งในตลาดมีอยู่นับไม่ถ้วน	 เราจึงเลือกใช้วัสดุดีที่สุดวาง	 Position	
ของสินค้าอยู่ในระดับพรีเมี่ยม	 คงไม่ต้องบอกนะว่ามีแบรนด์ใดบ้าง	 เพราะเรามี	 
คู่แข่งไม่เยอะ	 ซึ่งคุณอาจลองเปรียบเทียบจากสายระดับราคาเดียวกัน	 หรือ
คุณภาพเสียงใกล้เคียงกันก็ได้	 เรามั่นใจว่าของเราเหนือกว่าแน่นอน	 คุณก็
สามารถบอกได้ว่าแต่ละระดับมีความแตกต่างกัน	 ถ้าคุณเริ่มจาก	 SPC	 ก็จะขยับ
ขึ้นมาเป็น	 SIGNATURE	 แล้วจึงเป็น	 ORBIT	 และในที่สุด	 XTREAME	 คุณต้อง	
“ฟังจากหูคุณเท่านั้น”...	Your	Ears	Only		

 

MARKETING 
	 สิบปีที่ผ่านมา	 เราขายเฉพาะในยุโรป	 แน่นอนว่าขายดีมากในช่วงระดับ
กลางคือ	 SPC	 และSPA	 แต่ไม่ได้หมายความว่า	 XTREAME	 เราขายได้น้อยนะ	
เราเพิ่งเปิดตลาดในเอเชีย	 โดยเปิดตลาดในเมืองไทยเป็นแห่งแรก	 เราทราบดีว่า
ตลาดเอเชียนั้นใหญ่มาก	 เราหวังว่าจะขยายในกลุ่มผู้เล่นเครื่องเสียงในประเทศ
ญี่ปุ่น	 สิงค์โปร์	 และ	 จีน	 เมื่อเราเริ่มแล้ว	 เราต้องให้ความสำคัญและทำให้ดีที่สุด	
มาเอเชียก่อนอเมริกาเสียอีก	 เพราะในอเมริกาเปลี่ยนแปลงเร็วมาก	 ความ
ต้องการสูง	ยอมรับว่าเรายังไม่พร้อมที่จะข้ามไป	คงอีกสักสองสามปี	ความกดดัน
ไม่ทำให้อะไรดีขึ้น	เราดำเนินธุรกิจ	Step	by	Step		ตามสไตล์ของเรา	
 

MANUFACTURE 
	 เกี่ยวกับการผลิต	 Outsource	 งาน	machining	 ส่วนการเข้าหัวสาย	 เรา
ผลิตด้วยมือ	หรือเรียกว่า	Hand	Made	ทั้งสิ้น	โดยใช้	Gold/Silver	Wire	ดีที่สุด
ในโลกจาก	Mundorf	 (German)	 มาตีเกลียวทำเป็น	 Cable	 เพิ่ม	 Shielding	
เข้าไป	 อาจจะเป็นสองหรือสามชั้นก็ต้องทำ	 เราใช้	 (Connector)	 หัวขั้วต่อจาก	
Furutech	 ซึ่งก็ดีที่สุดในโลกเช่นกัน	 เราไม่มีนโยบายใช้ของคุณภาพต่ำเพื่อ	 
ลดต้นทุน	 เราใช้แต่วัสดุคุณภาพสูงเพื่อให้ได้สายคุณภาพดีที่สุดเท่านั้น	 อย่าง	
Branch	 box	 เราใช้อะลูมินั่มเกรดสูงหนา	 12	 มม.	 ภายในใช้อุปกรณ์ชุบทอง		 
ติดตั้งบนสไปก์เพื่อสลายพลังงาน	vibration	ให้หมดจด	อย่างสายรุ่น	XTREAME	
ที่เห็นอยู่นี้	 ใช้แรงงานคนสองคน	 ใช้เวลาสองวันเพื่อทำมันให้เสร็จ	 เชื่อหรือไม่	
กว่าจะเป็นสายเส้นนี้	เราใช้	Wire	เส้นเล็กขนาดเส้นผมมากร่วม	400	เส้นทีเดียว
เพื่อมาทำเป็น	64	เส้น	แล้วถักอีกครั้ง	ใส่	Shield	เข้าไปอีกหลายขั้นตอน	ถ้าต้อง
สั่งสายรุ่นพิเศษอาจต้องรอวัตถุดิบจาก	Mundorf	 และ	 Furutech	 เพราะคง	 
ไม่สั่งของมาเก็บไว้	 เนื่องจากแพงมาก	 การเชื่อมต่อ	 เราใช้	 Cold	 connector	
เพราะการเชื่อมก็เกิดเป็นสะพานอยู่ดี	 แถมยังไปทำลายความสามารถการเป็น
ตัวนำของสายด้วย	

 
Mr. Peter Sluiter, CEO & Mr. Ron Stoorvogel, SCO 
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CRITICAL POINT IN AUDIO 
	 ทุกอย่างใน	 audio	 path	 นั้นสำคัญหมด	 ใช้ของดีหมด	 แต่ใช้หัวสาย
คุณภาพต่ำ	 หรือของดีแต่เข้าหัวสายไม่ดีก็	 “เน่า”	 เราต้องเน้นทุกรายละเอียด		 
ไม่เพียงแค่	“ดูดี”	แต่ภายนอกเท่านั้น	แน่นอนครับสายก็ต้องการเบิร์นอินเหมือน
กัน	 นานด้วย	 อย่างน้อยต้องมีร้อยชั่วโมง	 ถึงจะพอฟังได้	 และมันจะดีขึ้นเรื่อยๆ	
การแม็ตชิ่งเป็นเรื่องสำคัญ	 เราไม่จำเป็นต้องใช้สายรุ่นเดียวกันทั้งหมด	 ถึงจะได้
ผลดีที่สุด		
 

REFERENCE SYSTEM/MATCHING 
	 MBL,	 Burmester	 Wilson	 Audio,	 Marten	 ตัวใหญ่สุด	 กับอีกหลาย	 
แบรนด์	 สายของเราอาจจะดีกับแอมป์หลอด	 บางซีรี่ส์ดีกับโซลิดสเตท	 ต้องลอง
ฟังเอง	 ผมไม่พูดหรอกว่าสายของผมดีกับเครื่องเสียงทุกอย่างที่ใช้	 ต้องแม็ตชิ่ง	 
ถ้าดีไปหมดสำหรับทุกคน	 คุณชอบเสียงอุ่น	 ผมชอบเสียงโปร่ง	 ผมถึงทำ	 
ออกมาหลายซีรี่ส์ไง	ไม่งั้นผมคงทำซีรี่ส์เดียวก็พอ		ป่านนี้เป็นมหาเศรษฐีไปแล้ว	
 

CABLE IN THIS DAY 
	 จะเห็นว่านักเล่นเครื่องเสียงเริ่มให้ความสนใจลงทุนไปกับ	 “เส้น	 สาย”	
มากขึ้นกว่าในอดีต	 ที่เป็นแค่สัญญาณจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเท่านั้น	 แต่มิใช่	 
แค่นั้น	 เพราะมันส่งผลต่อคุณภาพเสียงโดยรวมมาก	 และยิ่งเล่นเครื่องเสียง
ไฮเอ็นด์	 ทุกวันนี้ยิ่งมี	 gap	 ให้เล่นเยอะ	 ใส่อะไรลงไปได้ยินหมด	 มันเป็นคอขวด	
ไม่ว่าจะเป็น	 cable	 box,	 power	 cord,	 interconnect,	 speaker	 cable		 
นักเล่นถึงกล้าลงทุนไง	นั่นคือเหตุผลว่า	ทำไมผมถึงโดดลงมาในจุดนี้	
	 ถ้ามีสายสามเส้นที่ต้องเปลี่ยน	ต้องเริ่มจาก	power	 cord	ก่อน	 เพราะมัน
คือ	Foundation	แล้วจึงตามด้วย	interconnect	แล้วจึง	speaker	cable	เป็น
ตัวสุดท้าย	 เพราะถ้าเริ่มต้นไม่ดี	 มันก็เน่าไปเสียแล้วตั้งแต่ต้น	 แล้วจะออกมาดี	 
ได้อย่างไร	

 

WARRANTEE 
	 สายของ	Live	Cable	นั้น	มี	serial	number	ทุกเส้น	เพราะเรารับประกัน
ตลอดชีพ	 ถ้าเกิดอะไรขึ้น	 มันเป็นไปได้นะว่าอาจเกิดการผิดพลาดจากการใช้งาน	
เราจะไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้น	 ไม่ว่าผิดพลาดจากใคร	 เราเปลี่ยนให้ใหม่ทันที	 ไม่มี
เงื่อนไข	ทุกเส้นทุกระดับด้วยนะ	
  

PROMOTION PROGRAM 
	 คุณวรเทพตอบคำถามเรื่องการ	 upgrade	 เมื่อลูกค้าใช้ไปแล้วเกิดอยาก
เปลี่ยนรุ่นสูงขึ้น	 ในช่วงปีแรกของการทำตลาด	 เรามีข้อเสนอให้กับลูกค้าที่จะรับ	
upgrade	 ภายในหกเดือน	 โดยจะหักเปอร์เซ็นต์ไว้เพียง	 10%	 เท่านั้น	 แต่ต้อง
เป็นลูกค้าของเราเท่านั้นนะ	 สินค้าจะเข้ามาเร็วๆ	 นี้	 มาลองฟังด้วยหูของท่าน	 
นะครับ.	ADP 
 
หมายเหตุ:	ดูรายละเอียดข้อมูลของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่	www.livecable.nl	
 

 


