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นักเล่นเครื่องเสียงไฮเอ็นด์ ล้วนแล้วแต่ให้
ความส�าคญักับอปุกรณ์เคร่ืองเสียงตัง้แต่ต้นทาง
ยนัปลายทาง

สายเคเบิ้ล อุปกรณ์ส�าคัญท�าหน้าที่ 
เชือ่มต่อเสมือนเส้นเลือดในร่างกายมนุษย์น่ันเอง 
สายสัญญาณมีบทบาทต่อห่วงโซ่เครื่องเสียงใน
ปัจจบุนัมากขึน้กว่าในอดตีมาก เพราะเครือ่งเสยีง 
รุ ่นเก่าไม่สามารถตอบสนองความถี่ ได้กว้าง
เหมอืนสมยันี ้สายเป็นสิง่เดยีวทีน่กัเล่นเครือ่งเสยีง 
ท�าได้เอง จนูเสยีงตามความชอบของตวัเอง สมัผสั
ไดเ้ลย เมื่อเสียบสายเข้าไป อารมณ์เปลี่ยนทันที 
ยิ่งเครื่องเสียงไฮเอ็นด์สมัยนี้ให้รายละเอียดมาก 
แน่นอนว่าต้องอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงมาก 
คณุภาพของสายยิง่ดยีิง่ส่งผลมากเท่านัน้ 

โอกาสที่ MR. EDWIN RIJINVELD 
เจ้าส�านัก SILTECH-CRYSTAL CABLE 
ท่ีบินลัดฟ้ามาจากเนเธอร์แลนด์ พร้อมกับ 
MRS. GABI RIJINVELD ภรรยา และลูกๆ  
ยกครอบครัวมาพักผ่อนในเมืองไทย อยู ่กัน
ยาวถงึสองสัปดาห์ เม่ือเร็วๆ น้ี พวกเขามีความ
สุขกับอาหารอร่อยๆ ผู้คนน่ารัก ชอบแดดอุ่นๆ  
ของเมืองไทย 

เม่ือมาถึงบ้านเราแล้ว เราจึงได้โอกาส
กระทบไหล่ มโีอกาสพดูคุยแลกเปลีย่นทศันะกบั
ท้ังคูใ่นคราวเดยีวกนั 

MR. EDWIN
RIJINVELD 
FOUNDER/OWNER/DESIGNER

SILTECH
แรงบันดาลใจที่มีต่อดนตรี
ผมเรียนมาทางอิเล็กทรอนิกส์เอ็นจิเนียร์ เคยท�างานกับบริษัทบิ๊กๆ อย่าง SHELL 

และ PHILIPS จนถึงปี 1992 มีโอกาสที่จะเป็นนายตัวเอง ผมเข้าซื้อบริษัท ซึ่งก็คือบริษัท 
SILTECH-CRYSTAL CABLE ในปัจจุบันนี่แหละ การท�างานในบริษัทใหญ่มีข้อดีตรงที่ได้
ประสบการณ์การท�างานร่วมกับทมีวิจัยพัฒนา ได้เรยีนรูส่ิ้งใหม่ๆ มากมาย ซึง่กเ็ป็นเรือ่งดี  
บริษัทใหญ่อะไรๆ ก็ใหญ่ไปหมด เราจะท�าอะไรตามใจตัวเองไม่ได้ ต้องท�าตามกรอบ  
ตามนโยบาย แผนงานของบรษิทั ในขณะทีบ่รษิทัเลก็อย่างเรากจ็ะไดนามกิส์ เปลีย่นแปลง
ฉับไว เราต้องมีทีมวิจัยพัฒนาที่แข็งแกร่ง เราใช้คอนเซ็ปต์ที่ได้จากประสบการณ ์
การท�างานจากบริษัทใหญ่ แล้วน�ามาใช้กับบริษัทเล็กๆ ของเราที่มีทีมงานไม่ถึงยี่สิบคน  
ซึ่งท�าให้ SILTECH เป็นบริษัทที่ประสบความส�าเร็จอย่างสูง ในเร่ืองเทคโนโลยีของ
ผลิตภัณฑ์ไฮไฟคุณภาพสูงที่ให้เสียงดีมาก ทั่วโลกให้การยอมรับ ปัจจุบัน SILTECH  
ผ่านปีที่ 25 ไปแล้ว

ความส�าเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วย
ไฮไฟเป็นงานอดิเรกของผมเหมือนกับบริษัทไฮไฟอื่นๆ อาจต่างกันตรงท่ี SILTECH 

มาจากงานวิจัยพัฒนาทางวิศวกรรม ไม่มีลองผิดลองถูก ไม่มีฟลุก หรือ วูดู มนต์ด�าใดๆ 
ทั้งสิ้น ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเกิดจากผลงานวิจัยพัฒนาล้วนๆ ทุกอย่างเริ่มจากงานวิจัยในแล็บ 
มีที่มาทางวิทยาศาสตร์ ทุกอย่างเป็นฟิสิก มีข้อมูลทางงานวิจัยมากมายกว่าจะมาเป็น
ผลติภณัฑ์สกัชิน้ ขัน้ตอนเยอะซบัซ้อน ใช้เวลามาก แม้ว่าเราจะใช้ COMSOL SOFTWARE 
(MULTI-PHYSIC MODELING SOFTWARE) ที่ทันสมัยมาก ส�าหรับช่วยในการวิเคราะห์ 
ทีส่ามารถสร้างโมเดลเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทีเ่ราก�าหนดข้ึนได้อย่างเทีย่งตรงแม่นย�า เคเบิล้... 
ไม่เพียงโลหะที่ใช้ ยังมีอุณหภูมิ ความชื้น ผิวสัมผัสของขั้วต่อสาย การบิดตัวของสาย  
ส่งผลต่อเส้นแรงแม่เหล็ก สายสัญญาณ สายล�าโพง สายไฟ อย่างไร ทุกอย่างเกี่ยวข้อง 
กันหมด เพราะเรื่องอย่างนี้อาจไม่สามารถค�านวณโดยวิธีเก่าๆ ได้อีกต่อไป จากนั้น 
ท�าเป็นต้นแบบเพื่อทดสอบ วัดแล้ววัดอีก ฟังจริงด้วยเครื่องเสียงจริงในห้องทดสอบ 
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CONNECTOR ของเคเบิลใน TRIPPLE CROWN ซีรี่ส� 

ของเรา ปรับแก้จนออกมาดีที่สุด ท�าออกมาหลายๆ ตัวอย่าง เลือกสิ่ง
ที่ดีที่สุด แล้วจึงเข้าสู่สายการผลิตที่ใช้เครื่องจักรผลิตอันทันสมัยที่สุด
ที่ออกแบบเพื่อผลิตภัณฑ์ของเราโดยเฉพาะ แล้วจึงส่งสู่ตลาด กล้าพูด
เลยว่า เรามีแล็บเพื่องานวิจัยพัฒนา (ELECTRONICS, METALLURGY) 
ที่ทันสมัยท่ีสุดในโลก ลองนึกดูสิว่า คุกกี้มีส่วนผสม (INGREDIENTS) 
ไม่กีอ่ย่าง แต่ท�าไมจงึมีคนท�าออกมาไม่เหมอืนกัน คนนัน้ท�าได้อร่อยกว่า 
สายก็เหมือนกัน เคเบิ้ลมันมี WIRES, INSULATOR, CONNECTOR
แค่นัน้ แต่ท�าไมจงึต่างกนั คดิว่าคงไม่มใีครทีจ่ะคดิแบบเราทีใ่ช้กระบวนการ
ทางวิศวกรรม รวมถึงใช้ MULTI-PHYSIC MODELING มาช่วยวิจัย
พฒันาผลติภณัฑ์ ในการค�านวณหา แล้วก�าหนดพารามเิตอร์ของโครงสร้าง
สาย ฉนวน รวมถึงขั้วต่อ แทนที่จะลองผิดลองถูกเหมือนหลายๆ ค่าย 
จึงกล้าพูดว่า SILTECH-CYSTAL CABLE คือ STATE OF THE ART 
CABLE PRODUCTS. โดยแท้

การผลิต
กล้าพูดได้เลยว่า เราออกแบบของเราเองทั้งสิ้น เส้นสายภายใน 

ฉนวน แม้กระทัง่ขัว้ต่อ ข้อต่อและการยดึต่อ ของเรากไ็ม่เหมอืนของคนอืน่ 
ส่วนใหญ่เราผลิตเอง โดยเฉพาะ CONDUCTOR เป็นความลับที่เราต้อง
ท�าเองอยู่แล้ว ยกเว้นบางชิ้นส่วน เราให้คู่ค้าท�าให้ อย่างชิ้นนี้ใช้โรงงาน
นาฬิกาในสวิสท�าให้ แน่นอนว่าราคาสูง แต่คุณภาพแน่นอนมาก ส่วน
ฉนวนใช้ของ DUPONT ท่ีได้มาตรฐานความปลอดภัย ขั้วต่อใช้วัสดุท�า
จากเงินที่เราเรียกว่า MONO CRYSTAL ที่บริสุทธิ์มาก แล้วเวลาชุบทอง 
(GOLD PLATED) ก็จะไม่หมอง เนื่องจากสภาวะภายนอก

PERFECT CONTACT
อย่างทีท่ราบดว่ีา ยิง่หน้าสัมผัสแนบชดิเท่าใดกย็ิง่ดเีท่านัน้ คณุควร

เสียบและขันให้แน่น โดยเดือนแรกต้องขันซ�้า ถอดท�าความสะอาดบ้าง 
เนื่องจาก CONNECTORS ของเราผิวจะอ่อน จึงอาจมีรอย ก็ไม่มีปัญหา 
ไม่สมควรใช้น�า้ยาใดๆ ไปท�าขดัความสะอาด ถ้าใช้ต้องแน่ใจว่าจะไม่มกีาร
ตกค้าง แม้อาจจะดูสวยขึ้น แต่เสียงเลวลง คิดว่าไม่คุ้ม

ธุรกิจหลัก
ธุรกิจหลักของเราคือ การผลิตสาย มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสายสัญญาณ 

สายล�าโพง สายไฟ มี POWER BLOCK รวมถึงมีเพาเวอร์แอมปด้วย 
ส่วนที่เห็นโลโก้ของเราบนแผ่นซีดีนั้นก็เพราะ STS RECORDINGS
รวมถึงบริษัทอื่นๆ ในเนเธอร์แลนด์ใช้ผลิตภัณฑ์สายและ POWER 
BLOCK ของเรา ซึ่งก็จะใช้งบประมาณสูง เมื่อต้องการใช้ในสตูดิโอ 

บางครัง้กใ็ช้เฉพาะบางจดุ เช่น สายไมค์ เป็นต้น แต่บางทกีเ็ขากใ็ช้ทัง้หมดกม็ี 
การมโีลโก้บนแผ่นซดีกีด็นีะ แต่อาจก�าลงัหมดความหมาย เพราะปัจจบุนั
อุตสาหกรรมเพลงก�าลังเปลี่ยนมาเป็นสตรีมมิ่ง ทีนี้ใครจะเห็นโลโก้
ของเราล่ะ ก็ได้แต่บนเว็บไซต์เท่านั้น

SAGA AMPLIFIER
คงอดสงสัยไม่ได้ว ่า ท�าไมบริษัทผลิตสายจึงอยากท�าแอมป 

จากแบก็กราวด์ ผมชอบออกแบบ มีไอเดยีอยากท�าอะไรทีค่นอืน่ไม่ได้ท�า 
อย่างเช่น ปรีแอมปหลอดท�างานด้วยแบตเตอรีที่ติดตั้งด้วย CHARGER 
ซึ่งใช้งานได้ไม่มีวันหยุด เพาเวอร์แอมปที่ท�างานแยกทั้ง VOLTAGE/
CURRENT AMPLIFIERS โดยท�างานแยกอิสระต่อกัน และท�างานด้วย
แบตเตอรีเ่ช่นกนั แปลว่าไม่มไีฟเอซทีีเ่กีย่วข้องในวงจรแอมปเลย แน่นอน
ว่าคงไม่ใช่วงจรแอมปธรรมดา สามารถให้ MAXIMUM DYNAMIC 
RANGE สงูถึง 145dB ทเีดยีว ทัง้ยังให้ DYNAMIC HEAD ROOM ทะลมุติิ 
เสยีงบรสิทุธ์ิ มพีลงัชนดิทีไ่ม่เคยมใีครท�ามาก่อน น่าจะทีส่ดุในโลกแล้วมัง้ 
แต่นัน่คอืสดุๆ ถอืว่าเป็น F1 ของแอมป ราคาสงู ประสทิธภิาพสดุจนิตนาการ 
ไม่เชงิคอนเซป็ต์ เพราะมอียูจ่รงิ เราขายในตลาดหลายชดุแล้ว เราก�าลงัสร้าง
โรงงานใหม่ ก�าลงัจะมแีอมปในราคาทีเ่อือ้มถงึง่ายขึน้ ทีถ่่ายทอดเทคโนโลยี
ของ SAGA มา อ้อ! คงจะมาในนามของ CRYSTAL CABLE รอดูนะ

POWER BLOCK
ทราบไหมว่า MAGNETIC FIELD ท�าลายทุกอย่างที่เป็นดนตรี 

เราจัดการกับมันได้หมดจด เมื่อใช้ POWER BLOCK ของเราท่ีเรียกว่า
OCTOPUS SIGNATURE มีอยู่สองขนาดคือ 8 ช่อง และ 10 ช่อง 
แยกเป็น 3 แบบ คือ... 

OCTOPUS SIGNATURE: COPPER; PURE OFSPC COPPER 
WIRED, OCTOPUS SIGNATURE: SILVER-GOLD; PURE G7 
SILVER-GOLD WIRED และ OCTOPUS SIGNATURE: DOUBLE 
CROWN (MONO X-TAL SILVER); PURE MONO-CRYSTAL 
WIRED ซึ่งอย่าได้ลองจะดึงไม่ออก

TRIPLE CROWN
ถ้าได้ติดตาม SILTECH จะทราบว่า เรามีเทคโนโลยีที่เป็นของเรา

เองมาตั้งแต่ปี 1992 เรียกว่า LONG CRYSTAL ที่ว่าเป็นเจเนอเรชั่นแรก
ทีใ่ช้สายเงนิทีใ่ห้เสยีงต่างจากแบรนด์อืน่ ให้รายละเอยีดดมีาก มไีดนามกิส์
ดีกว่าแบรนด์อื่นๆ และเราก็มีการพัฒนาข้ึนมาเรื่อยๆ จนถึง MONO 
CRYSTAL โดยทีเ่ราเพิง่ขยบัมาสามเจเนอเรชัน่เอง ถอืว่าผลติภณัฑ์มีอายุ
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สายลําโพง TRIPPLE CROWN ซีรี่ส� 

สายลําโพงและสายสัญญาณ TRIPPLE CROWN ซีรี่ส� 

SILTECH OCTOPUS SIGNATURE EIGHT POWER BLOCK

SAGA AMPLIFIER

สายไฟ TRIPPLE CROWN ซีรี่ส� 

ค่อนข้างนาน กว่าจะเปลี่ยนรุ่นที ส่วนที่เลิกผลิตรุ่นเดิมไปก็เพราะมีสิ่งที่
ดีกว่าต่างหาก

TRIPLE CROWN เป็นสายรุ่นสูงสุดของเรา เกิดจากไอเดียที่ว่า 
MONO CRYSTAL ให้เสยีงดมีาก ย่ิงถ้าได้ CONNECTOR ดขีึน้ไปเท่าไหร่ 
ก็ย่ิงจะดีมากเท่านั้น เราจึงออกแบบ CONNECTOR ใหม่ทั้งหมด 
โดยจะท�าอย่างไรให้ได้ PERFECT GROUND CONTACT ด้วยการ
ใช้วัสดุเดียวกันทั้งหมดคือ MONO CRYSTAL ซึ่งท�ายากมาก ในเมื่อ
ทั้งสายและข้ัวต่อเป็นวัสดุเดียวกันจึงท�าให้ไม่มีความคลาดเคลื่อนใดๆ 
ที่จะไปท�าลายคุณภาพเสียงจากแหล่งต้นทางเลย เราสามารถวัดได้ที่ 
18 PICO ถือว่าต�่ามากๆ หัวใจอยู่ที่ PERFECT GROUND CONTACT
ส่วนใหญ่มองข้ามกันหมด จะท�าอย่างไรให้หน้าสัมผัสสมบูรณ์แบบที่สุด 
จะท�าอย่างไรให้ได้เซนเตอร์ที่สุด ซึ่งข้ัว XLR ปัญหาน้อยกว่า RCA นะ 
จะเห็นว่าสายค่อนข้างใหญ่ แต่คุณก็สามารถบิดได้ง่าย โดยไม่ท�าให้
คุณภาพดร็อปลงเลย ซึ่งจะให้ HIGHEST RESOLUTION, LOWEST 
LOSS AUDIO SIGNAL PATH เราใช้เวลาวิจัยพัฒนานานตั้ง 3 ปี 
กว่าจะแล้วเสร็จจนถึงวางตลาดได้ แม้กระทั่งทีมงานวิจัยยังแสดง
ความดีใจ มั่นใจถึงผลส�าเร็จ ถ้าต้องการความเป็นที่สุดก็ใช่เลย ปัจจุบัน
วางจ�าหน่ายแล้ว ได้รบัการตอบรบัดมีาก ผมมคีวามยนิดทีีจ่ะบอกคณุว่า 
บัดนี้ TRIPLE CROWN มาถึงเมืองไทยแล้ว

แผนการตลาด
จริงๆ แล้วมีแบรนด์ของสายเป็นร้อยๆ แบรนด์ เราไม่เคยคิดถึง

ค�าว่าคู่แข่งเลย น่าจะเป็นพรรคพวกกันมากกว่า การที่ขึ้นมาอยู่แถวหน้า
อย่างยาวนานนั้นยาก แต่ยากที่สุดตรงที่จะยืนระยะได้นานไหม เราจึง
ต้องมีการวิจัยพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยี เสียง ดูดีไปด้วยกัน 
ในด้านการตลาด เราเสนอทางเลือกให้ลูกค้าที่ชอบเสียงดี วัสดุดี หรู 
หนกัแน่น สมฐานะก็จะเลอืก SILTECH แต่ถ้าดดูมีคุีณค่า แล้วเสยีงดด้ีวย
ก็ต้องเลือก CRYSTAL CABLE แล้วแต่ว่าจะชอบอย่างไหน มันก็อาจ
จะคล้ายกับ MERCEDES กับ BMW ชอบสไตล์ไหนล่ะ ลูกค้าจะเลือก
เองครับ ส�าหรับ CRYSTAL CABLE ปีนี้ก็ 13 ปีแล้วนะ ถือว่าได้ผลดี
ที่จะมีแบรนด์ที่สองเพื่อมาเติมเต็มความต้องการของลูกค้า

สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด
ผมรักเมืองไทย จริงๆ ต้องบอกว่า เราทั้งสองรักเมืองไทย บอก

เลยว่าผมมาเมืองไทยสี่ครั้งแล้ว ต่างวาระกัน ประทับใจทุกครั้งที่ได้มา 
อาหารไทยอร่อยมาก มีวัฒนธรรมอันงดงาม ซึ่งตรงนี้ส�าคัญ บ่งบอกว่า
คนไทยเป็นคนที่ค�านึงถึงคุณภาพในทุกสิ่ง รวมถึงไฮไฟด้วย ซึ่งรวมถึง
เครือ่งเสยีงไฮเอน็ด์ทีเ่ปิดโอกาสให้กบัทัง้ SILTECH และ CRYSTAL CABLE
อย่างดีด้วย ต้องขอบคุณมาก ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
มวีฒันธรรมไทยทีไ่ม่เหมอืนใครในโลก ผูค้นเป็นมติร ยิม้แย้มเสมอ จติใจดี 
และกพ็บว่าคนไทยทกุระดบัรกัเสยีงดนตร ีไปทีไ่หนกจ็ะได้ยนิเสยีงดนตรี
เสมอ ดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้ง ขอบคุณส�าหรับการต้อนรับ. ADP
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