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จุดเดนสำคัญของ FURUTECH อยูต รงทีท่ กุ ๆผลิตภัณฑทเี่ กีย่ วของกับโลหะหรือ
มีโลหะเปนสวนประกอบจะถูกนำมาผานขัน้ ตอนพิเศษ 2 กระบวนการดวยกัน เพือ่ ให
ไดมาซึง่ “คุณลักษณพเิ ศษ” ในความเปนเนือ้ ตัวนำระดับ “เหนือชัน้ ” อันไดแก :- 2Stage Alpha Cryogenic และ Ring Demagnetization Process เพือ่ ทำให
“เนือ้ โลหะ” นีม้ สี ภาพเปน “ตัวนำยิง่ ยวด” กระแสไฟฟาจะไดเดินทางผานตัวนำนีไ้ ด
อยางเต็มที่ มีคา “Q” ทีส่ งู ยิง่ ขึน้ มาก พรอมดวยคาความผิดเพีย้ นทีต่ ำ่ สุดๆ
โดยในกระบวนการ Cryogenic นัน้ จะเปนการทำให “วัสดุตวั นำ” เย็นตัวลง
อยางฉับพลัน (fast cool down) ต่ำกวาจุดเยือกแข็ง ดวยการใชไนโตรเจนเหลวหรือ
ฮีเลีย่ มเหลว ดึงอุณหภูมใิ หตำ่ ลงถึงระหวาง -196 หรือ -250 องศาเซลเซียส สงผลให
โมเลกุลของ “วัสดุตวั นำ” เสมือนถูกตรึงใหเบียดแนบชิดสนิทกันยิง่ ขึน้ โครงสราง
มัน่ คงขึน้ ทำใหกระแสสัญญาณไฟฟาเดินทางผานเนือ้ ตัวนำไดราบเรียบระรืน่ ยิง่ ขึน้
อยางมาก (ดีกวา -OFC conductor ซะอีก*) สวนในกระบวนการ Demagnetization
ก็จะเปนการขจัดสภาพการเหนีย่ วนำทางแมเหล็กออกไป ซึง่ รวมทัง้ 2 ขัน้ ตอนแลวจะ
กอใหเกิดสภาพการเปนตัวนำทีด่ เี ยีย่ ม ทัง้ ในแงของการนำ-พาสัญญาณอยางฉับไว
และกำลังไฟฟาในอัตราทีส่ งู มาก

>> จากการคนหาขอมูลประวัตบิ ริษทั ทำใหทราบวา “FURUTECH” นัน้
มิใชธรรมดา (จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ เดือน เมษายน ปค.ศ.1988) ปจจุบนั มิไดมี
เพียงแคผลิตภัณฑทางดานสายไฟ, สายสัญญาณคุณภาพสูง ทีผ่ ลิตขึน้
จาก PC-OCC (Pure Copper by Ohno Continuous Casting)
เทานัน้ หากยังครอบคลุมไปถึงสายตัวนำ -OFC conductor, ปลัก๊ เสียบ
(ตัวผู) , เตาเสียบ (ตัวเมีย) คุณภาพระดับไฮ-เอ็นด (มีทงั้ ทีใ่ ชวสั ดุทองคำ
และโรเดียมใหเลือก), อุปกรณกรองไฟฟาเอซี, เครือ่ งสลายสภาพทางแม
เหล็กสำหรับแผนดิสคทกุ ชนิด (Disc Demagnitizer) ซึง่ ไดรางวัล Best
of Innovation 2007 จากงาน CES ครัง้ ทีผ่ า นมา และทีน่ า สนใจก็คอื
3C-Liquid ผลิตภัณฑของเหลวพิเศษทีจ่ กั ชวยยกระดับสภาพทางไฟฟาให
กับหนาสัมผัสของขั้วเสียบ หรือสายตอตางๆ เพื่อบรรลุสูหลักการ
“Perfect Transmission”

FURUTECH

FP-15A
(G)
High Performance Duplex Receptacles
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หากจะเรียกขาน FP-15A (G) – N1 ใหเขาใจโดยทัว่ กัน ในแบบภาษาชาว
บาน... นีก่ ค็ อื เตาเสียบตัวเมีย แบบติดผนังนัน่ เอง หากแตเปนเตาเสียบตัวเมีย
ทีผ่ า นขัน้ ตอนพิเศษ “Alpha Process” ครบถวนทัง้ 2 ขัน้ ตอน (Two-Stage
Cryogenic and Demagnetization) ของ FURUTECH แมกระทัง่ ตัวสกรู
ขั น ยึ ด สายไฟฟ า โดยวั ส ดุ ตั ว นำที่ ใ ช นั้ น เป น -Phosphor bronze
conductor (เพือ่ ใหปลอดจากสภาวะเหนีย่ วนำทางแมเหล็กไฟฟา) ทีม่ คี วาม
หนาถึง 0.8 ม.ม. และชุบเคลือบผิวนอกไวดว ยทองคำ อยางทีเ่ รียกกันวา
gold-plated (เพือ่ ใหปลอดจากการ oxidation) สวนตัวเรือนหรือโครงสราง
ของเตาเสียบนัน้ เปน Nylon/Fiberglass ทีม่ คี วามแข็งแรงและทนทานสูง
ในขณะทีส่ ว นเปลือกนอกหรือ shell ของตัวเตาเสียบนัน้ เปน วัสดุโพลี
คารบอเนต (polycarbonate) สีเทาออน มีตวั อักษร FURUTECH เซาะลงไป
ในเนือ้ shell ทาง FURUTECH ระบุวา สีของ shell นีจ้ ะแตกตางกันไป หาก
เปน FP-15A (G) – N1 และ FP-15A (R) – N1 สีของ shell ก็จะเปน สีเทา
ออน แตหากเปน FP-15A (Cu) – N1 แลวละกอ สีของ shell ก็จะเปนสีดำ
[อักษร “(G)” หมายถึง Gold-plated, อักษร “(R)” หมายถึง Rhodiumplated สวนอักษร “(Cu)” หมายถึง Non-plated Copper หรือ ทองแดงที่
มิไดชบุ เคลือบผิวภายนอก]
FP-15A (G) – N1 ไดรบั การออกแบบใหสามารถรองรับขนาดเสนผา
ศูนยกลางของสายไฟฟาทีจ่ ะใชเชือ่ มตอไดตงั้ แต 3.0 ม.ม. ถึง 3.2 ม.ม. โดย
ตัวสกรูขนั ยึดสายไฟฟาใหแนนนัน้ ก็ไดมกี ารกำหนด ”สี” สำหรับขันยึดสาย
ไฟฟาเสนบวก-ลบและกราวนดไวอยางชัดแจง - สีทอง (ซึง่ แนนอนวาไดรบั
การชุบเคลือบทองอยางดี) สำหรับขันยึดสายไฟฟาเสนบวก หรือ L (Live), สี
เงิน (ซึง่ นาจะไดรบั การชุบเคลือบดวย stainless) สำหรับขันยึดสายไฟฟาเสน
ลบ หรือ N (Neutral) สวนสายกราวนดนนั้ เปนตัวสกรูสดี ำ อัตรารองรับ
กระแสไฟฟาในระดับปกติของ FP-15A (G) – N1 จะอยูท ี่ 15 แอมแปร 125
โวลต / 10 แอมแปร 250 โวลต นอกจากนีย้ งั มีฝาครอบพิเศษ “D-102” ที่
ออกแบบมาเขาคูก นั ซึง่ ผานกรรมวิธี “Alpha Process” ดวยเชนกัน ทวาแยก
ขายตางหาก
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ในการทดสอบ-ทดลองคุณภาพนัน้ ผมไดนำเอาเจา FP-15A (G) – N1 ไปใช
ติดตั้งแทนที่เตาเสียบไฟบานบนผนังในหองฟง ซึ่งที่ใชอยูเดิมนั้นเปนของ
National (สีเหลืองสด) โดยตอตรงเขากับสายไฟฟาเสนหลักทีต่ อ แยกอิสระ
ออกมาจากตูเ มน ไมเกีย่ วของกับระบบไฟฟาสวนอืน่ แมกระทัง่ ระบบแสงสวาง
(มีระบบกราวนดลงดินอยางสมบูรณ ซึง่ ผมยังคงเนนมาตลอดวา สมควรอยาง
ยิง่ ทีร่ ะบบไฟฟาประธานในบาน-ทีอ่ ยูอ าศัย โดยเฉพาะอยางยิง่ ระบบไฟฟา
สำหรับอุปกรณเครือ่ งเสียงนัน้ จำเปนยิง่ นักทีจ่ ะตองมีระบบกราวนดลงดิน
อยางแทจริง เพื่อใหอุปกรณเครื่องเสียงตางๆสามารถ “ถายทิ้ง” ขยะทาง
กระแสไฟฟาออกไปได – ไมมากก็นอ ย ไมไหลซับไหลซอนยอนไปยอนมา
เวียนวนอยูใ นอุปกรณตา งๆในชุดเครือ่ งเสียง ทำใหสมรรถนะทีแ่ ทจริงของ
อุปกรณชดุ เครือ่ งเสียงมิอาจสำแดงออกมาไดเต็มที)่
FURUTECH เองก็ดจู ะใสใจเรือ่ งของระบบกราวนดลงดินไวใน FP-15A
(G) – N1 ใหผใู ชสามารถเลือกใชสายกราวนดขนาดเดียวกับสายไฟฟาเสน
บวกและลบได เพือ่ ใหเกิดสภาพ “ถายทิง้ ” ขยะทางกระแสไฟฟาออกไปได
โดยสะดวก และยังชวยใหเกิดความมัน่ ใจในดานความปลอดภัยจากการใช
อุปกรณเครือ่ งใชไฟฟาอีกดวย เมือ่ เสียบปลัก๊ ตัวผูเ ขากับเจา FP-15A (G) –

N1 ใหความกระชับแนนในการจับยึดปลั๊กเสียบ
สายไฟฟาเขาเครื่องของอุปกรณตางๆไดดีมาก
(เรียกวาหมดสิทธิโ์ ยกเยก-หลวมคลอนเลยทีเดียว)
แมจะเปนสายไฟฟาเขาเครือ่ งประเภทปลัก๊ เสียบ 2
ขา หรือวา POWER CORD เสนหญายพิเศษและมี
น้ำหนักมากก็ตามที
แรกเริ่มนั้น... ไดเสียบตอกับเครื่องรับทีวี
Panasonic GIGA TAU ขนาดจอภาพ 29 นิว้ เพือ่
รับชมภาพจากรายการฟรีทีวีผานดาวเทียมชื่อ
พระราชทาน “ไทยคม 2/5” (ทีต่ อนนีก้ ลายเปน
สมบัตขิ อง Temasec แหงชนชาติ “สิงโตพนน้ำ”
ไปซะแรว...) ภาพทีไ่ ดรบั ชมนัน้ ใหความสวาง สดใส
สะอาด กระจางตา ยิง่ กวาทีเ่ คย - ยืนยันไดแนนอน
มองเห็นเสนผมกระจายเปนริ้วๆบางๆ ไมเปน
ปน ๆปกๆทึบๆ - เม็ดผด เม็ดสิว ตุม ไฝ เห็นถนัด
ชัดเจนขึ้นมาก กระทั่งรองบุมขุมขนบนใบหนา รอยยนเทากาบริเวณหางตา เมือ่ สังเกตใหดจี ะพบ
วา เสนขนออนๆบนทอนแขนและขอบใบหูของละ
ออนสาวก็ยงั เห็นไดชดั ไมเบลอหายไป ตัวอักษร
ตางๆในภาพก็ชดั ถนัดตาขึน้ และยังสามารถรับรู
สภาพความมัน – วาว – พลิว้ - เนียน – ลืน่ ของ
เสือ้ ผาอาภรณทผี่ คู นสวมใสอยูใ นภาพไดชดั ถนัด
ตามากขึน้ กวาเดิม
แนนอนวา การรับรูใ นดานความชัดลึก-ชัด
ตืน้ ของภาพนัน้ ดีขนึ้ กวาเดิมมาก คอนทราสตกเ็ พิม่
ขึน้ อีกทัง้ สีสนั ก็มพี ลังอิม่ เอมเขมขนยิง่ ขึน้ ดวย (จน
ตองปรับลดลงมา 2 สตอป) ทวาภาพทีร่ บั ชมนัน้ ไร
ซึง่ อาการเนนขึน้ ขอบออกมา วากันตามจริงผมรูส กึ
วา แบ็คกราวนดภาพในสวนทีม่ ดื สลัวนัน้ แยกแยะ
อะไรๆในฉากหลังลึกเขาไปไดมากขึน้ ไมมดื ตือ๋ ดำ
ปอ อยางเดียว จนจำแนกอะไรไมได
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เมือ่ เปลีย่ นมารับชมจากการเลนแผน
ดีวีดี-วิดีโอพบวา จะสามารถแยกแยะราย
ละเอียดภาพซึง่ ไลระดับในสวนทีม่ ดื ไดดขี นึ้
วัตถุในภาพลอยตัวจากพื้นภาพ-ฉากหลัง
ชัดเจนมาก รับรูไดถึงความลึกในภาพที่มี
ระยะถอยออกไปไกลขึน้ ซึง่ โดยรวมนัน้ ภาพ
ทีร่ บั ชมมีมติ ริ ะยะตืน้ -ลึกดียงิ่ ขึน้ สีสนั นัน้ ก็
อิม่ เอมตาอยางสมจริง คำบรรยายใตภาพใน
ภาพยนตรกเ็ ดนลอยขึน้ ชัดเจน ภาพมีพลัง
มากขึน้ สะอาด สดใสและเนียนตา เสมือน
วา รูส กึ สบายตาขึน้ ไมเครงครัด (โลงสมอง)
ในเวลารับชม (ผม “ใหเวลา” ในการรับชม
ภาพยนตร หรือ รายการทีวไี ดนานขึน้ กวาเดิมมาก)
ในแงของคุณภาพเสียงที่ไดรับฟงนั้น
บอกกันตรงๆไมตองเกรงใจเลยวา “ดีขึ้น
ถนัดหูเลยทีเดียว” มันเหมือนถูกยกระดับ
ความ “ตาง” ใหรบั รูไ ดมากขึน้ อีกขัน้ กระนัน้
โดยเฉพาะในเรือ่ งความสะอาดและกระชับ
ฉับไวในจังหวะจะโคนของเสียงชวงความถีต่ ำ่
ซึ่งจะรับฟงไดถึงเบสสที่มีระลอกแผพลิ้ว มี
มวล มีเรีย่ วแรง มีลกู ตามไมหดหวน ฟงแลว
สนุกและมันในอารมณ ทัง้ ยังจับสังเกตไดถงึ
มวลอากาศทีม่ ลี กั ษณะเปนระลอกคลืน่ สัน่
ไหวแผออกมา และแมพลังความหนักหนวง
จะไม ถึ ง ขนาดกระแทกกระทั้ น สั่ น คลอน
อวัยวะภายใน ทวาใหการทอดตัวลงไปลึกถึง
กนบึง้ ไดอยางทีค่ วรจะเปน
ความโดดเดนอยางพิเศษนั้น อยูใน
ชวงยานความถีเ่ สียงกลางและสูงทีด่ จู ะเพิม่
ความนวลเนียน-กลมกลืนขึ้นมากวาที่เคย
จึงรับฟงอะไรๆไดราบเรียบระรืน่ ชืน่ อุรามาก

ยิง่ ขึน้ สามารถโฟกัสตำแหนงแหงทีข่ องสรรพเสียงไดแมนยำขึน้ บงบอกความเปน
แถว-ชัน้ ของสภาพซาวนดสเตจไดชดั เจนขึน้ ดวย การแยกแยะ-ชีช้ ดั รายละเอียดในชวง
ยานเสียงกลางมีระดับทีด่ ขี นึ้ สัมผัสไดถงึ ความกลมมนไมแบนบาง เสียงนักรองทัง้
หญิง-ชายมีตวั ตนของเสียงใหไดรบั รู รายละเอียดเสียงเล็กๆนอยๆดูจะผุดโผลให
ไดยนิ ถนัดหูขนึ้ ความกังวานของหางเสียงก็ยาวไกลขึน้ พละพลิว้ ดีขนึ้ มีประกายชัด
ขึน้ ชองวางของแตละเสียงสงัดขึน้ และสัมผัสไดถงึ สภาพการโอบลอมของเสียง
อนึง่ นัน้ สายไฟฟาเขาเครือ่ งของทุกอุปกรณทใี่ ชงาน ยังคงเปนของทีจ่ ดั ใหมา
พรอมเครือ่ งนัน้ ๆทัง้ สิน้ อีกทัง้ สภาพการใชงานของทุกอุปกรณกย็ งั คงเฉกเชนทีเ่ คยใช
อยูประจำนั้นแล มีเพียงการเปลี่ยนเตาเสียบไฟบานจาก National มาเปน
FURUTECH FP-15A (G) – N1 เทานัน้ และหลังจากทีไ่ ดเปลีย่ นกลับมาสูส ภาพเดิมๆ
แลวนัน้ บอกตรงๆวา มันยาก (ส) นักทีจ่ ะทำใจ ยอมรับสภาพเดิมจริงๆครับ (...ก็มนั
เสพยสงิ่ ทีด่ กี วาเขาไป จนติดใจแลวอะ...)
* หากจะลองไลเรียงดูเนือ้ ทองแดงทีไ่ ดมกี ารพัฒนาขึน้ มาใชเปนตัวนำ (conductors)
ในสายไฟฟากันแลวละกอ จะพบวา TPC หรือ Tough Pitch Copper นัน้ จะเปน
ตัวนำพืน้ ฐานทีถ่ กู นำมาใชกนั อยางแพรหลาย เนือ่ งเพราะกรรมวิธกี ารผลิตนัน้ ไมยงุ
ยากซับซอน ทองแดงทีถ่ กู หลอมละลายจะผานขัน้ ตอนอยางงายๆแลวปลอยไวให
คอยๆเย็นตัวลงเองในอากาศ ทำใหยงั คงมีมลทินหรือธาตุออกซิเจนแทรกตัวอยูใ น
โมเลกุลของทองแดงประมาณ 300~500 ppm (สวนตอลาน)
ตอมาไดมกี ารคิดคน-พัฒนาเทคโนโลยี OFC หรือ Oxygen Free Copper
ขึน้ มา ทำใหไดเนือ้ ทองแดงทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ วั นำดีมากยิง่ ขึน้ กวา TPC ถึงประมาณ 2 %
และมีมลทินหรือธาตุออกซิเจนแทรกตัวอยูใ นโมเลกุลของทองแดงประมาณ 10 ppm
แลว OFC ก็ไดรบั การปรับปรุงเทคนิคการผลิตบางอยางในแงของการควบคุมเวลา
และคาอุณหภูมใิ หเทีย่ งตรงคงทีอ่ ยางเหมาะสม เพือ่ ใหไดการกอตัวของรูปทรงผลึก
ทองแดงทีด่ ยี งิ่ ขึน้ โดยมีชอื่ เรียกขานกันวา - OFC
จนกระทัง่ ในปค.ศ. 1988 ทาง Furukawa Electric ไดคดิ คนกรรมวิธี PCOCC ขึน้ มาเปนเจาแรก (จดสิทธิบตั รเทคโนโลยี) โดยใชเครือ่ งมือในการผลิต (casting)
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดย Professor Ohno แหง Chiba Institute of Technology ใน
ประเทศญีป่ นุ (จดสิทธิบตั รประดิษฐกรรม) ทำใหไดมาซึง่ ทองแดงทีเ่ ปนผลึกเดีย่ วคา
บริสทุ ธิส์ งู ทีม่ คี า ความเปนตัวนำสูงมากทีส่ ดุ ในปจจุบนั
ทาง FURUTECH ไดทำการพัฒนาตอเนือ่ งจากเทคโนโลยี PC-OCC นีไ้ ปสู
กรรมวิธพี เิ ศษทีเ่ รียกวา - OCC (Alpha-OCC) Conductor โดยเนือ้ ทองแดงทีผ่ า น
ขั้นตอน Ohno casting ออกมาเปนทองแดงผลึกเดี่ยวคาความบริสุทธิ์สูงมาก
(mono crystal ultra-pure copper) แลวนัน้ จะถูกนำมาผานขัน้ ตอนพิเศษ 2
กระบวนการดวยกัน :- 2-Stage Cyrogenic และ Demagnetization เพือ่ ทำให
สายตัวนำนีม้ สี ภาพเปน “ตัวนำยิง่ ยวด” กระแสไฟฟาจะไดเดินทางผานตัวนำนีไ้ ด
อยางเต็มที่ มีคา “Q” ทีส่ งู มาก พรอมดวยคาความผิดเพีย้ นทีต่ ำ่ สุดๆ
หมายเหตุ : แหล ง กำเนิ ด สั ญ ญาณเป น เครื่ อ งเล น ดี วี ดี - วิ ดี โ อ/ซู เ ปอร ซี ดี รุ น
DVD963SA ของ PHILIPS ,ปรีแอมปรนุ PM-6 ของ marantz ,เพาเวอรแอมปรนุ Caspian
ของ ROKSON, ระบบลำโพง Klipsch รุน Forte II ,สายสัญญาณรุน The First ของ VDH,
สายลำโพงรุน SILVER-3 MIX ของ monitor das hifi-kabel ,ทุกเครือ่ งวางทับสวนบน
หมอแปลงไฟดวย EMX จาก ออดิโอ คอนซัลแตนท และตอผานเครือ่ งควบคุม-กรองไฟรุน
Powerstream 1000 ของ AV ZONE (ยกเวน เพาเวอรแอมป)
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