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SOFT TEST 

>>ผมยอมรบัวา่ประสบการณจ์ากการเลน่เตา้รบัไฟฟา้ของผม 10 กวา่ปทีี่

ผา่นมา สว่นใหญม่าจากเตา้รบัไฟฟา้ซึง่ใชใ้นอตุสาหกรรม อยา่งเชน่ Pass 

& Seymour เสียมากกว่า จะมีมาปะปนลองเล่นอยู่บ้างก็เห็นจะเป็น 

Eagle, Cooper รวมถึงพวกเกรดที่ใช้ตามโรงพยาบาลที่เราเรียกว่า 

Hospital Grade อยา่งเชน่ Hubbell สว่นเตา้รบัไฟฟา้ออดโิอเกรด ผมมี

เลน่อยูแ่คห่นึง่ยีห่อ้คอื Wattgate 381i เทา่นัน้ สำหรบัเตา้รบัไฟฟา้ออดโิอ

เกรดของ Furutech ยงัไมเ่คยลอง นานๆ จะไดม้โีอกาสลองเลน่สกัท ีกเ็ลย

ขอลองทเีดยีวสองรุน่รว่มกนัในคราวเดยีวกนัเลย ไดแ้กรุ่น่ FP-15A (G) ซึง่

มรีาคาตอ่ตวั 3,360 บาท และ FT-D20A (R) ซึง่มรีาคาตอ่ตวั 7,532 บาท 

 ทำไมต้องใช้เต้ารับออดิโอเกรด คำถามที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ เพราะ

เครือ่งกรองไฟจากตา่งประเทศบางยีห่อ้ทีไ่ดช้ือ่วา่มคีณุภาพทีด่กีไ็มเ่หน็ใช้

เตา้รบัออดโิอเกรดกนัเลย ผมมองเรือ่งนีเ้ปน็สองปจัจยัครบั หนึง่...ตน้ทนุ 

“กระแสเตา้รบัออดิโอเกรด นบัวา่เปน็กระแสทีแ่รง

มากๆ กระแสหนึ่ง  ส่วนหนึ่งก็คงมาจากนักเล่นเองต่างก็

ยอมรบัวา่ เตา้รบัเกรดดีๆ  มผีลตอ่คณุภาพเสยีงเชน่กนั จน

กลายเป็นว่าทุกวันนี้หากต้องการรีดคุณภาพของชุดเคร่ือง

เสยีงใหอ้อกมาดทีีส่ดุ มคีณุภาพมากทีส่ดุ เตา้รบัคณุภาพดีๆ  

หรือพวกออดิโอเกรดกเ็ปน็อกีหน่ึงหวัขอ้ทีน่กัเลน่ทัง้หลายควร

ใสใ่จ ถา้หาก “คณุภาพเสยีงสงูสดุดทีีส่ดุ สรา้งความพึงพอใจ

ใหม้ากทีส่ดุ” คือแนวทางทีน่กัออดิโอไฟลท์ัง้หลายกำลงัจะไขว่

ควา้หาอยูน่ี”้ 

Duplex Receptacle FP-15A (G)-N1 
Duplex Receptacle FT-D20A (R) 

Furutech >s t o r y b y  t e e r a w a t  j o t i r s u t a

สอง...คณุภาพเปน็ทีย่อมรบัได ้ถา้ตน้ทนุไมใ่ชเ่รือ่ง

ใหญ ่ เครือ่งกรองไฟหลายๆ ยีห่อ้กห็นัมาใชเ้ตา้รบั

ออดโิอเกรดกนัทัง้นัน้ 

 

เตา้รบัออดิโอเกรดดอียา่งไร? 
เต้ารับออดิโอเกรดมีข้อดีคือ นอกเหนือจากจุด

ประสงคบ์างดา้นทีเ่หมอืนเตา้รบัไฟฟา้อตุสาหกรรม

ที่มักจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง (รวมถึง

เตา้รบัไฟฟา้เกรดโรงพยาบาลเชน่กนั) เพราะความ

ผดิพลาดและสรา้งความบาดเจบ็ใหแ้กผู่ใ้ชง้าน สว่น

ใหญ่มาจากเต้ารับไฟฟ้าที่ ขาดคุณภาพ ไร้

ประสทิธภิาพ เตา้รบัไฟฟา้ทีด่จีะตอ้งสามารถเสยีบ

ตอ่ปลัก๊ไดอ้ยา่งแนน่หนา เนือ้วสัดทุีใ่ชต้อ้งทนความ

รอ้น ทนความชืน้ ทนความเปน็กรดดา่งไดค้อ่นขา้ง

ด ี และสามารถเข้าสายไฟได้อย่างแน่นหนา ไม่

หลวมหรอืหลดุออกไดง้า่ย เตา้รบัไฟฟา้ออดโิอเกรด

จะเน้นคุณภาพของวัสดุที่นำมาใช้งาน เพื่อให้

คณุภาพดา้นเสยีงและภาพดเีพิม่ขึน้ นอกเหนอืจาก

ความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานแล้ว  

เต้ารับออดิโอเกรดมักจะมีการนำไปผ่านกระบวน

การใหม่ๆ เพื่อให้มีคุณภาพสูงมากขึ้น อาท ินำไป

ชบุเงนิ ชบุทอง ชบุโรเดยีม หรอืผา่นกระบวนการไคร

โอเจนกิ (Cryogenic)   

 เท่าที่ดูมา พอจะตั้งข้อสังเกตได้คร่าวๆ ว่า

เต้ารับไฟฟ้าออดิโอเกรดทุกวันนี้จะมีด้วยกันสอง

แบบใหญ่ๆ    
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 แบบทีห่นึง่คอื ชนดิเนน้คณุภาพของวสัดทุีใ่ชง้าน และตรงจดุตอ่สายไฟกม็กีารชบุ

เงนิ ทอง หรอืโรเดยีม 

 แบบทีส่องคอื คณุภาพของวสัดเุหมอืนชนดิแรก แตม่กีารนำไปผา่นกระบวนการ

ไครโอเจนกิ เพือ่คณุภาพทีด่กีวา่  

 เต้ารบัไฟฟา้ของ Furutech จะเปน็แบบหลงั ขณะเดียวกนัเต้ารับไฟฟ้าออดิโอ

เกรดของ Furutech กม็ใีหเ้ลอืกหลายแบบและมกีารชบุตวันำทีแ่ตกตา่งกนัไป ทัง้ชบุ

เงนิ ชบุทอง และชบุโรเดยีม ทีแ่พงทีส่ดุกค็อืทีช่บุดว้ยโรเดยีม ธาตทุีเ่ปน็โลหะขาว มี

คณุสมบตัคิลา้ยทองคำขาว วสัดทุีไ่ดช้ือ่วา่เหมอืนทองคำขาวมากทีส่ดุ 

 

การชบุเงิน ชบุทอง ชบุโรเดยีม  
ใหผ้ลแตกตา่งกนัอยา่งไรบา้ง? 
ถา้เปน็ในแงข่องวสัดศุาสตร ์ถา้ยกเอาความสามารถในการนำไฟฟา้เปน็ตวัตัง้ เงนิจะ

นำไฟฟา้ไดด้ทีีส่ดุ รองลงมากค็อืทองแดงและทองคำในลำดบัทีส่าม 

 ในแงต่วักลางของหนา้ผวิสมัผสั ณ จดุขัว้ตอ่เชือ่มสาย การชบุแตล่ะอยา่งกข็ึน้อยู่

กบัวตัถปุระสงคใ์นการใชง้านทีต่า่งกนั 

 การชบุเงนิกเ็พือ่ใหจ้ดุสมัผสันัน้มกีารไหลผา่นของกระแสไฟฟา้ไดด้ทีีส่ดุ มกีาร

สูญเสียน้อยที่สุด แต่ข้อเสียของการชุบเงินก็คือจะหมองค่อนข้างเร็วกว่าทองหรือ

โรเดียม ทองแดงก็เช่นเดียวกัน เมื่อจุดต่อหมอง ความต้านทานระหว่างผิวสัมผัส

ระหวา่งจดุตอ่กเ็ปลีย่นไป การไหลผา่นของกระแสระหวา่งจดุตอ่กด็อ้ยคณุภาพลง ดงั

นัน้วสัดทุกุอยา่งทีช่บุเงนิจงึตอ้งมกีระแสไหลอยูต่ลอดเวลา เพือ่ชะลอความมวัหมอง

ของหนา้ผวิสมัผสั 

 การชบุทอง กค็อืการลดความมวัหมองของผวิสมัผสัในระยะยาวๆ การชบุทองมี

ขอ้ดอียา่งหนึง่คอื หนา้ผวิสมัผสัจะมกีารไหลผา่นของกระแสไฟฟา้ทีด่ ีเพราะมคีา่ความ

ตา้นทานของหนา้ผวิสมัผสัคอ่นขา้งตำ่ 

 การชุบโรเดียม เหตุผลที่เชื่อมด้วยโรเดียมก็คือเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ณ ผิว

สมัผสั รกัษาความมวัหมองของหนา้ผวิสมัผสั และปอ้งกนัการลืน่ไหลของสายทีจ่ะนำ

มาเชือ่มตอ่นัน้หมายความวา่ โรเดยีมสามารถยดึจบัสายไฟไดแ้นบแนน่มากกวา่ ลด

ปญัหาการรบกวน ณ บรเิวณผวิสมัผสั ทำใหไ้ดค้ณุภาพเสยีงทีด่กีวา่ ถา้หากวา่ ณ จดุ

ตอ่สายไมส่ามารถทำใหส้ายถกูยดึตรงึไดส้นทิแนบแนน่จรงิ กส็ามารถสรา้งสญัญาณ

รบกวน ณ จดุนัน้ไดง้า่ยอกีดว้ย เพราะรปูแบบของสนามแมเ่หลก็ทีเ่กดิขึน้ไมไ่ดม้รีปู

แบบเดยีว 

 แตท่วา่หากวสัดทุีใ่ชใ้นการเปน็ตวันำไฟฟา้แตม่กีารชบุทีต่า่งกนั กส็ง่ผลใหบ้คุลกิ

แตกตา่งกนัไปเชน่กนั 

 ชบุเงนิ หมายถงึความละเอยีด โปรง่ พลิว้ และฉบัไว    

 ชบุทอง หมายถงึความคมชดั คมเขม้ จะแจง้ ทกุๆ ตวัโนต้ 

 ชบุโรเดยีม ความเขม้แขง็ ตงึตงั มวล นำ้หนกั และทีส่ำคญัคอืพละกำลงัแหง่การ

ปลดปลอ่ยทกุสรรพเสยีง    

 

Furutech:  
Duplex Receptacle FP-15A (G)-N1 
Furutech : Duplex Receptacle FP-15A ซีรีส์นี้น่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นของเต้ารับ

ไฟฟา้ Furutech มดีว้ยกนัสองรุน่คอื รุน่ทองแดงและรุน่ทีม่กีารชบุทอง (รุน่ทีน่ำมา

เลน่จะเปน็รุน่ชบุทอง) รองรบักระแส 15A/125V  เมือ่คำนวณกลบัมาทีแ่รงดนัไฟฟา้ 

หากนำใชง้านบา้น เราไมค่วรใชเ้กนิกระแส 8-10 แอมปค์รบั 

 สำหรับเต้ารับรุ่นนี ้ วัสดุที่ใช้เป็นตัวนำไฟฟ้าใช้ชนิด Phosphor bronze 

(ทองแดง ดีบุกผสมกับฟอสฟอรัส) หนา 0.8 ม.ม. ผ่านกระบวนการ Cryogenic/

demagnet izat ion ส่วนตัวเต้ารับทำจากวัสด ุ Nylon/ F iberglass , 

Polycarbonate Shell และทีต่วัเตา้รบัยงัมสีแตนเลสทาบหนา 1.2 ม.ม. ทาบเอาไว้

อกีชัน้หนึง่ เพือ่เสรมิความแขง็แรงตอ่แรงกดหวัปลัก๊เวลาใชง้าน สว่นขนาดของสายไฟ

สามารถใช้กับสายไฟแกนเดียวขนาด 3.2 mm และสาย

ฝอยขนาด 3.0 mm ถา้ตอ้งการใชข้นาดสายไฟทีส่งูกวา่นี ้

ใหญก่วา่นี ้แนะนำวา่ขยบัไปเลน่เตา้รบัไฟฟา้ขนาด 20 A 

ดกีวา่ครบั เพราะแรงกดของสกรอูาจจะไมม่ากพอกไ็ด ้ถงึ

แมว้า่ดเูผนิๆ อาจไมไ่ดส้รา้งปญัหาในระยะยาวกต็าม แต่

ใชข้นาดสายตามทีแ่นะนำมาจะดกีวา่ครบั 

 ตัง้แตไ่ดใ้ชเ้ตา้รบัไฟฟา้ออดโิอเกรดมา ผมรูส้กึวา่ชอ่ง

ต่อสายไฟของเต้ารับไฟฟ้าออดิโอเกรดทำออกมาได้

ดีมากๆ ครับ ปลอดภัยและแน่นหนา Furutech ก็เช่น

เดยีวกนั 

 สำหรับเต้ารับ Furutech : Duplex Receptacle 

FP-15A (G)-N1 ผมค่อนข้างจะกลุ้มใจไม่น้อย หาก

สถานการณ์ของระบบไฟฟ้าแปรเปลี่ยนไป คุณภาพของ

เต้ารับไฟฟ้า FP-15A ก็จะแปรเปลี่ยนตามไปด้วย นั่นก็

หมายความวา่ คณุภาพเสยีงทีไ่ดร้บัอาจไมใ่ชด่ทีีส่ดุเทา่ที ่

Furutech FP-15A จะใหอ้อกมากไ็ด ้  

 ผมลองเล่นในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป คือลอง

เล่นกับระบบไฟฟ้าที่การเดินสายธรรมดาทั่วไปไม่ได้แยก

อสิระมาเพือ่ชดุเครือ่งเสยีงโดยเฉพาะ ตอ่กบัสายไฟทีเ่ดนิ

แยกมาเพื่อชุดเครื่องเสียงโดยเฉพาะ และต่อผ่านเครื่อง

กรองไฟ PowerBridge 8 อกีครัง้หนึง่ แตล่ะสถานการณม์ี

ผลตอ่คณุภาพเสยีงคอ่นขา้งมาก 

 เริม่แรกในการลองเลน่ ผมไดล้องฟงัสลบัเปรยีบเทยีบ

เต้ารับไฟฟ้าจึงใช้เป็นประจำ เพื่อจะดูผลต่างในแง่ของ
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คณุภาพเสยีงจะมคีวามแตกตา่งกนัแคไ่หน 

 ในแทร็กที่สิบห้า “Speak Softy Love”, 

SNOW ROSE EXEL/XRCD2 เมื่อต่อผ่านเต้ารับ

ไฟฟ้าของ Furutech : FP-15A เสียงร้องใสและ

โปรง่มากขึน้ ไดย้นิรายละเอยีดของเสยีงรอ้งมากขึน้

กวา่เกา่ รูส้กึไดเ้ลยวา่เสยีงรอ้งกบัเสยีงดนตรมีชีอ่ง

ว่างที่เด่นชัดและชัดเจนมากขึ้น เสียงกีตาร์ตอนต้น

เพลงคมชดัเจนและใหค้วามเปน็ตวัตนของเสยีงทีด่ ี

 เมื่อสลับเปลี่ยนไปฟังเต้ารับไฟฟ้าเดิมๆที่ใช้

งานประจำอยูน่ัน้  ความใสและโปรง่ของเสยีงรอ้งนัน้

ลดลง หวัเสยีงกตีารต์อนตน้เสยีงกจ็ะออกปา้นๆ ไม่

คมชัดเจนเหมือนใช้เสียบต่อผ่านเต้ารับไฟฟ้า 

Furutech: FP-15A ยิ่งเฉพาะแรงส่งของตัวโน้ต 

เสียงนั้นรู้สึกได้เลยว่ามีแรงส่งน้อยลง แรงส่งที่ว่า

เสมอืนวา่แรงทีใ่ชก้ดสายกตีารต์อนตน้เสยีงมแีรงกด

นอ้ยลง  เมือ่ขณะเดยีวกนัเวทเีสยีงกห็บุลงมา 

 ใครทีช่ืน่ชอบเสยีงรอ้งไมว่า่จะเปน็นกัรอ้งหญงิ

หรอืชาย วา่ไมว่า่จะเปน็นกัรอ้งสมยัใหมห่รอืสมยัเกา่ 

จะเป็นของเทศหรือของไทย ไม่ว่าจะมีแก้วเสียงใส 

หรอืทุม้หนา นีค่อืเตา้รบัทีจ่ะตอ้งแสวงหามาใชง้าน

ใหไ้ด ้ หากเสยีงรอ้งคอืสิง่ทีค่ณุเฝา้ถวลิหา 

 เพราะด้วยความใสสะอาดของย่านเสียงกลาง 

ทำให้ได้ยินรายละเอียดของเสียงร้องที่ซ่อนเร้นอยู่

อยา่งมากมาย จงัหวะแตล่ะโนต้ การกกั ปลดปลอ่ย

ลมเพือ่ดนัเสยีงรอ้งออกมา ถา่ยทอดออกมาไดอ้ยา่ง

ยอดเยี่ยม สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เด่นชัด คือลักษณะ

ย่านเสียงกลางไม่ได้มีเนื้อเสียงที่หยาบกร้านเลย 

และสะอาดคอ่นขา้งมาก    

 อย่างที่บอกตอนต้น แผ่นซีดีนักร้องที่ผมชื่น

ชอบหลายๆ แผน่ FP-15A ทำใหผ้มรูส้กึวา่มกีารเวน้

ชอ่งวา่งระหวา่งตำแหนง่นกัรอ้งและนกัดนตรมีากขึน้ 

ก่อนหน้านี้ด้วยเพราะความคลุมเครือของสนามเสียง ทำให้ไม่รู้สึกได้ถึงความลึกของมิติ

เสยีงดา้นลกึ แตพ่อใช ้FP-15A กลบัสง่ความรูส้กึทีห่ายไปใหก้ลบัคนืมาไดเ้ปน็อยา่งด ี

 ในแงม่ติเิสยีงดา้นลกึจากเดมิๆ ทีผ่มเคยชนินัน้ FP-15A จะขยายออกมาดา้นหนา้มาก

กวา่ดา้นหลงั รูส้กึไดว้า่เสยีงขยบัเขา้มาใกลม้ากขึน้กวา่เกา่ ขณะเดยีวกนัมติเิสยีงดา้นหลงัก็

ขยบัลกึลงไปเชน่กนั แตน่อ้ยกวา่ดา้นหนา้เวทเีสยีง ดา้นกวา้งนัน้ขยายออกไปไดด้ ี

 นกัเลน่สว่นใหญม่กัจะตัง้ขอ้สงัเกตไวเ้สมอๆ วา่ เตา้รบัทีผ่า่นไครโอเจนกิจะใหเ้นือ้เสยีง

ทีเ่นยีน ฟงัดแูลว้ผอ่นคลาย ลกัษณะอยา่งนีจ้ะวา่ไปกม็สีว่นถกูอยูบ่า้ง แตถ่ามวา่ใชเ่พราะมา

จากไครโอเจนกิเหรอ 

 อันที่จริงกระบวนการไครโอเจนิกช่วยให้การเรียงของโมเลกุลมีระเบียบแบบแผนและ

แนน่สนทิชดิตดิกนั อเิลก็ตรอนกเ็ดนิทางผา่นไดอ้ยา่งอสิระ ไมส่ะเปะสะปะ ไมม่กีารสญูเสยี

พลงังาน และไมไ่ดม้กีารสรา้งพลงังานซอ้นยอ่ยไปอกี 

 จงึไมใ่ชเ่รือ่งแปลกทีเ่ตา้รบัไฟฟา้ Furutech FP-15A ใหร้ายละเอยีดทีไ่ลม่าจากยา่น

ความถีต่ำ่ - กลางและไลจ่นมาถงึความถีส่งู ใหค้วามตอ่เนือ่งอยา่งไมม่สีะดดุ ตอบสนองได้

อยา่งราบเรยีบ และชดัเจนทกุโนต้ดนตร ีทกุสเปก๊ตรมัฮารโ์มนกิสเ์สยีงพลิว้และกงัวาน 

 ในเรื่องความเนียนของเนื้อเสียงที่หลายคนตั้งข้อสังเกตกันนั้น ก็ต้องถามต่อว่าเสียง

ตามธรรมชาตหิยาบหรอืเปลา่ ตลอดเวลาทีผ่มนัง่ฟงัเพลงเมือ่ใชง้านไมว่า่จะฟงัแนวดนตรี

อะไร หยาบ สด เนยีน หรอืความเปน็ธรรมชาตกิเ็ปน็ไปตามนัน้ ตามแนวเพลง และตาม

คณุภาพของแผน่ซดี ีไมว่า่จะเปน็เพลงออดโิอไฟล ์เพลงธรรมดาหรอืเพลงไทย 

 ดังนั้นการที่เนื้อเสียงฟังดูเนียน สะอาด มากขึ้น ก็ใช่ว่าต้องมาจากการผ่าน 

Cryogenic อยา่งเดยีว แตก่ระบวนการนีช้ว่ยใหเ้ราเขา้ถงึสิง่ทีเ่ปน็อยูม่ากกวา่ตา่งหาก 

 คุณภาพย่านความถี่กลาง-สูงคือจุดเด่นที่เด่นมากๆของ Furutech : Duplex 

Receptacle FP-15A (G)-N1 สว่นยา่นความถีต่ำ่ๆ ของ FP-15A จะเปน็อยา่งไรนัน้ เรือ่ง

นีผ้มขอเทยีบเคยีงเปน็สองกรณ ี

 กรณแีรก ถา้เทยีบกบัเตา้รบัไฟเดมิๆ ทีผ่มใชง้านอยู ่FP-15A ใหค้ณุภาพยา่นความถี่

เสยีงตำ่ๆ แนน่ คมชดั และจะแจง้มากกวา่ ไมว่า่จะเปรยีบเทยีบเสยีงเบส จากแผน่ narah 

jones, “not to late” /Blue Note Records หรอืแทรก็ที ่10 แผน่ Burmester CD III, 

“Poem of Chinese Drum” /Yim Hok Man 

 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ Wattgate:381i จะรู้สึกได้ว่า FP-15A นุ่มกว่า ขณะที ่

Wattgate 381i กดัหวัเสยีงยา่นความถีต่ำ่ไดค้มชดั หนกัแนน่มากกวา่ จากตน้เสยีงโนต้

แลว้แผก่ระจายออกไป ขณะที ่FP-15A จะรูส้กึผอ่นคลายไมร่กุเรา้เกนิไป 

 ผมไมท่ราบวา่ เตา้รบัไฟฟา้ Furutech กอ่นหนา้นีจ้ะเปน็เชน่ไร แตเ่ทา่ทีล่องฟงั FP-

15A รุน่ใหม ่ถา่ยทอดคณุภาพของยา่นความถีต่ำ่ไดน้ำ้ไดเ้นือ้หนกัแนน่ดคีรบั ไมรู่ส้กึวา่

ขาดหรอืดอ้ยแตป่ระการใด       
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 มาถงึปญัหาของ FP-15A ทีผ่มหวัน่ๆ กค็อื เมือ่นำไปใชง้านจะสามารถรบัรูถ้งึคณุภาพได้

มากขนาดไหน เพราะเทา่ทีผ่มลองแปรเปลีย่นสภาพการใชง้านในสามรปูแบบหลกัๆ คอืใชก้บั

ระบบไฟฟ้าที่ไม่สนใจเรื่องการเดินสายไฟฟ้าอะไรมากนัก ใช้งานผ่านระบบไฟฟ้าที่มีการเดิน

ระบบไฟฟา้มาชดุเครือ่งเสยีงโดยเฉพาะ และทา้ยสดุตอ่ผา่นเครือ่งกรองไฟ PowerBridge8 

 ทัง้สามรปูแบบ เมือ่นำไปตอ่ผา่นเครือ่งกรองไฟนัน้ ทีช่อ่งดจิติอลเพือ่ใชร้ว่มกบัเครือ่งเลน่ซี

ดนีัน้ คณุสมบตัคิณุภาพดีๆ  ของยา่นความถีก่ลางสงูของ FP-15A จะเดน่ขึน้มาอกี เวทเีสยีง มติิ

เสยีงกวา้งและลกึมากกวา่เกา่ เสยีงรอ้งสามารถสรา้งเสนห่ด์งึดดูอารมณใ์นการฟงัเพลงมากขึน้ 

เสยีงเบสแนน่จะแจง้กวา่เกา่ ราวกบัวา่นีค้อืเตา้รบัไฟฟา้ทีค่วรจะวางบนตวั PowerBridge8  ถา้

งบประมาณไมใ่ชป่ญัหานะครบั 

 ขณะเดียวกัน หากใช้ในกรณีแรกคือไม่มีการเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อชุดเครื่องเสียงโดย

เฉพาะ ลกัษณะเสยีงทีเ่ปดิโปรง่นัน้จะดรอปลงมา พละกำลงัทีเ่คยไดร้บัในครัง้แรกๆ กเ็หมอืน

ราวกบัวา่ เรีย่วแรงมนัซอรต์หายไปเฉยๆ หวัเสยีงนุม่กวา่เกา่อยูบ่า้ง   

 การใชง้านในลกัษณะตอ่มา คอืการนำไปใชว้างลงบนบลอ็กไม ้ทีน่กัเลน่สว่นใหญน่ยิมทำ

กนัเลน่กนั ขอบอกกอ่นนะครบัวา่ ในกรณนีีเ้ตา้รบัทีผ่นงับา้นควรจะมคีณุภาพเทยีบเทา่หรอืดี

กวา่ Furutech FP-15A เทา่นีย้งัไมพ่อ IEC Inlet จะตอ้งมคีณุภาพดเีชน่กนัรวมถงึสายไฟเอซี

ดว้ย ดงันัน้หลายครัง้ทีเ่ตา้รบัไฟฟา้ทีใ่ชบ้นบลอ็กไม ้จะใหค้ณุภาพของตวัเองตำ่กวา่ทีค่วรจะเปน็ 

เพราะคณุภาพถกูกำหนดดว้ยอกีสาม-สีป่จัจยั คอืคณุภาพ IEC Inlet, IEC Plug ตวัผูแ้ละตวั

เมยี รวมถงึสายไฟเอซทีีใ่ช ้คณุภาพของ IEC Inlet ถา้ไมส่ามารถเสยีบสายไดแ้นน่พอจะเกดิ

การรบกวนของสญัญาณรบกวนไดง้า่ย จงึอยากฝากเปน็ขอ้คดิวา่ ตอนนีค้ณุกำลงัลดคณุภาพ

เตา้รบัไฟฟา้ดีๆ  หรอืเปลา่? 

 ขอยำ้วา่ หากซสิเตม็ทีใ่ชอ้ยูรู่ส้กึวา่ยา่นความถีเ่สยีงสงูแหลมจดั คมชดั บาดห ูเตา้รบัไฟฟา้ 

Furutech : Duplex Receptacle FP-15A (G)-N1 คอืเตา้รบัไฟฟา้ทีค่วรจะหามาเลน่เปน็

อยา่งยิง่ ยิง่เฉพาะนกัเลน่รุน่ใหญท่ีช่อบเสยีงรอ้งของนกัรอ้งรุน่เกา่ๆประเภท NAT KING COLE 

หรอืจะเปน็ศลิปนิชาวไทยเพญ็ศร ีพุม่ชศูร,ี สวล ีผกาพนัธ ์FP-15 จะทำใหค้ณุหลงใหลเสนห่ใ์น

เสยีงรอ้งจากศลิปนิเหลา่นีม้ากกวา่เดมิ   

 หรือถ้าคุณกำลังมองหาเต้ารับไฟฟ้าหลัก (ติดที่ผนังบ้าน) หรือเต้ารับไฟฟ้ารอง (ติดบน

บลอ็กไมห้รอืเครือ่งกรองไฟ) FP-15A จะชว่ยหาสิง่ทีข่าดหายไป สญูเสยีไปกลบัคนืจนนา่พศิวง 

โดยเฉพาะการใชง้านรว่มกบัเครือ่งกรองไฟสำหรบัเครือ่งเลน่ซดีนีัน้ จะรูส้กึไดท้นัท ีFurutech : 

FP-15A (G)-N1 คอืมติรแทท้ีข่าดหายไปนาน 

 

Furutech:  
Duplex Receptacle FT-D20A (R) 
บอกตรงๆ ครบั ผมคอ่นขา้งแปลกใจมาก ทำไมเตา้รบัไฟฟา้รุน่นีจ้งึแทบไมม่กีารพดูถงึเลย ยิง่ 

Furutech Power Distribution e-TP80 ไดร้บัการยกยอ่งถงึคณุภาพเสยีงทีไ่ดร้บัหลงัการใช้

งานจากมสิเตอร ์Chris Martens, จากนติยสาร The Absolute Sound, August 2007 แต่

การพดูถงึเตา้รบัไฟฟา้ของ Furutech : Duplex Receptacle FT-D20A(R) ในบา้นเรากลบั

ไมม่กีารกลา่วถงึกนับา้งเลย 

 ผมไม่แน่ใจอาจเป็นเพราะราคาตั้งที่ตั้งไว้

คอ่นขา้งสงูหรอืเปลา่ แตส่ดุทา้ยราคาซือ้จรงิกไ็ด้

สว่นลดอกีหลายเปอรเ์ซน็ต ์ทำใหร้าคาซือ้ขายกนั

จรงิแตกตา่งจากราคาเตา้รบั Wattgate 381i ซึง่

เป็นตำนานในวงการเครื่องเสียงบ้านเรามาช้า

นานไมไ่ดม้ากเทา่ไรเลย  

 สำหรบัเตา้รบัรุน่นี ้วสัดทุีใ่ชเ้ปน็ตวันำไฟฟา้

ใชช้นดิ Phosphor bronze (ทองแดง ดบีกุผสม

กบัฟอสฟอรสั) หนา 0.8 ม.ม. ผา่นกระบวนการ 

Cryogenic/demagnetization สว่นตวัเตา้รบั

ทำจากวัสด ุ Nylon/Fiberglass, Polycar 

bonate Shell และที่ตัวเต้ารับยังมีสแตนเลส

ทาบหนา 2 ม.ม. หนากว่ารุ่น FP-15A ส่วน

ขนาดของสายไฟสามารถใชข้นาดสาย 4 sq.mm 

ได้โดยตรง  หากต้องการใช้สายไฟฟ้าที่มีขนาด

โตกว่านี ้ทาง Furutech แนะนำว่าควรใช้คู่กับ 

Furutech Spade รุน่ FP-205 

 สิง่ทีผ่มประทบัใจคอ่นขา้งมากสำหรบัเตา้รบั

ไฟฟ้า FT-D20A (R) ก็คือสามารถเสียบปลั๊ก

ไฟฟา้ไดแ้นน่หนาดมีาก เวลาถอดปลัก๊ออกคอ่น

ขา้งจะใชแ้รงดงึมากกวา่เตา้รบัไฟฟา้รุน่ FP-15A 

อยูส่กันอ้ย การทีป่ลัก๊สามารถเสยีบเขา้ทีช่อ่งของ

เต้ารับไฟฟ้าได้อย่างแน่นหนา ก่อให้เกิดผลดี

หลายประการ เสยีงสะอาดขึน้ รายละเอยีดเสยีงดี

ขึ้น และตอบสนองได้ฉับไวขึ้น สิ่งเหล่านี้จะไม่

สามารถให้คุณภาพออกมาได้ดีนัก หากเกิด

สญัญาณรบกวนบรเิวณผวิสมัผสัของปลัก๊และผวิ

สัมผัสของเต้ารับ ถ้าทั้งสองหน้าผิวสัมผัสนี้ไม่

สามารถแนบสนทิกนัจรงิ 

 ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับเต้ารับไฟฟ้าของ 

Furutech:FP-15A(G) ผมรู้สึกว่า Furutech : 

Duplex Receptacle FT-D20A(R) คอืซเูปอร์

ชาร์ จของ Furu tech:FP-15A(G) นั้ นก็

หมายความวา่ อะไรทีเ่ปน็จดุด ีอะไรทีย่งัเปน็จดุ

ด้อยอยู่บ้างนั้น FT-D20A (R) ขจัดจุดด้อยและ

เสรมิจดุเดน่ ใๆหด้มีากกวา่เกา่ 

 carmen fantaisie etc./ricci/Iso/

gamba, JVC-XRCD24 ว่ากันเรื่องรูปวงก่อน 

จากเมือ่กอ่นทีรู่ส้กึวา่ฉกีออกทัง้ดา้นกวา้งและลกึ

นัน้ เมือ่ใชง้านผา่น FT-D20A(R) จะดงึมติเิสยีง

ด้านลึกให้ลึกลงมากกว่าเดิม ส่วนด้านกว้างก็

ขยบัออกจากเดมิๆ นดิหนอ่ย แตท่ีส่ำคญัคอืรปูวง

ทั้งด้านกว้างลึกนั้นให้รูปวงกว้างและลึกเป็นรูป

ทรงกลมทีใ่หญม่าก เปรยีบเทยีบกบั FP-15A(G) 

แลว้จะใหร้ปูวงเปน็ทรงรมีากกวา่ 

 ทกุเนือ้เสยีงทกุโนต้ดนตร ีFT-D20A(R) จะ

ใหเ้นือ้เสยีงทีห่นกัแนน่ คมชดั สมจรงิสมจงั เตม็

ไปดว้ยชวีติชวีา จะสมัผสัไดถ้งึไดนามกิสเกลของ

เสียงได้อย่างชัดเจน ช่วยให้เข้าถึงความเป็น
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ธรรมชาตขิองเสยีงไดด้มีากๆ และทีส่ำคญัวา่ ทีผ่มเคยบอกไวถ้งึ

พลงัแหง่การปลดปลอ่ยกเ็ปน็อยา่งนัน้จรงิๆ FT-D20A(R) ปลด

ปลอ่ยรายละเอยีดของเสยีงตา่งๆ ออกมาไดอ้ยา่งหมดจด ไมม่ี

การอัน้เกบ็เอาไวแ้ตอ่ยา่งไร และไมไ่ดเ้ปน็ลกัษณะเสยีงทีส่กัจะ

ปลดปลอ่ยออกมาอยา่งองึคะนงึอกึทกึครกึโครม ทกุเสยีงดงัตาม

แบบแผนตามจงัหวะไทมิง่ หนกัเบาอยา่งไรกเ็ปน็อยา่งนัน้  หา่ง 

ชดิ เวน้ชอ่งวา่งอยา่งไรกใ็หอ้อกมาไดอ้ยา่งนัน้ 

 ในแทรก็ที ่10,Burmester CD III, “Poem of Chinese 

Drum” /Yim Hok Man ผมแทบไมอ่ยากจะเชือ่เลยวา่ ลำพงัแค่

เปลีย่นเตา้รบัเพยีงแคต่วัเดยีว ยงักะเปลีย่นชดุเครือ่งเสยีงทัง้ชดุ 

ยา่นความถีต่ำ่ๆ แนน่หนกั คมชดั สะอาด ทีผ่มถกูใจมากกค็อื 

มติริปูทรงของเสยีงใหอ้อกมาไดอ้ยา่งทีค่วรจะเปน็ ผมหมายถงึ

รปูทรงของเสยีงตน้ คมชดัมากกวา่ FP-15A (G) คอ่นขา้งมาก 

 จากจุดนี้จะมีความรู้สึกสองด้าน ย่านความถี่ต่ำของ FT-

D20A(R) ตงึแนน่ หนกัเกนิจนขาดความผอ่นปรนปลายเสยีงไป

ไหม และหางเสียงหายไปเร็วหรือเปล่า ผมลองเปรียบเทียบ

หลายๆ แผน่ หลายๆ แนวเพลง ลกัษณะยา่นความถีต่ำ่ๆ ไมไ่ด้

ผลักดันจนเกินเลย คือเป็นไปตามแนวดนตรีและเสียงเครื่อง

ดนตรนีัน้ FT-D20A ไมไ่ดใ้สอ่ะไรออกมาเกนิจรงิ เพยีงแตแ่สดง

ให้เห็นความสมจริงสมจังได้มากกว่า ไม่ได้หดหรือหายไป คอ

คลาสสกิไมน่า่พลาด เพราะนีค่อืเตา้รบัไฟฟา้ทีต่อบสนองใหรู้ถ้งึ

ความงดงามในแนวเพลงคลาสสกิไดอ้ยา่งงา่ยดาย จะเปน็แชม

เบอรม์วิสกิหรอืฟลอูอรเ์คสตรา้เตม็วงกต็าม 

 ดงันัน้ ถา้ชอบอะไรทีไ่มต่งึและแนน่หนกันกั กต็อ้งเลน่รุน่ 

FP-15A ครบั ถา้ชอบอะไรทีส่มจรงิสมจงัอยา่งทีค่วรจะเปน็และ

งบประมาณไม่ใช่เรื่องใหญ ่ก็ต้องเล่น FT-D20A(R) ต้องถาม

ตนเองกอ่นวา่ชอบอยา่งไหน 

 ใครที่ชอบเพลงร้องแนวเพลงแจ๊ซ ผมเชื่อว่า FP-15A(G) 

ทำใหค้ณุหลงใหลในเสนห่ใ์นลกัษณะเสยีงเหลา่นีม้ากเพยีงไหน 

FT-D20A(R) จะยิ่งทำให้คุณหลงใหลในคุณภาพตรงนี้ได้มาก

กวา่ 

 เปรยีบเทยีบระหวา่ง FP-15A(G) กบั FT-D20A(R) ความ

แตกต่างกันระหว่างสองรุ่นคือ FP-20A(R) อาจจะต้องใส่ใจใน

เรือ่งของระบบทีม่าเกีย่วขอ้ง ไมว่า่จะเปน็ระบบไฟฟา้ สายไฟเอซ ี

ที่บางครั้งค่อนข้างจะเลือกอยู่บ้าง ขอให้คุณภาพดีไว้ก่อนเป็น

ใชไ้ด ้แตส่ำหรบั FT-D20A คอ่นขา้งจะเปดิกวา้งมากกวา่ คอืไม่

ได้เจาะจงมากนักว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี ้ จะต้องใช้แบบ

นั้นแบบนี ้ถึงแม้ว่าสายไฟเอซีไม่ได้ดีมากนัก ก็ยังให้คุณภาพ

ออกมาคอ่นขา้งด ีแตถ่า้ไดอ้ะไรดีๆ จะดยีิง่กวา่ครบั   

 แนะนำเปน็อยา่งยิง่วา่ ถา้งบไมใ่ชเ่รือ่งใหญ ่FT-D20A (R) 

คอืเตา้รบัไฟฟา้ทีค่วรจะลองฟงัใหไ้ดค้รบั ตอนนี ้FT-D20A (R) 

ได้ถูกบรรจุอยู่ในเต้ารับไฟฟ้าออดิโอเกรดในดวงใจของผมแล้ว

ครบั... 3 

จดัจำหนา่ยโดย 
บรษิทั เคลฟ ออฟดโิอ จำกดั  

TEL: 0-2932-5981 FAX: 0-2932-5982  

Furutech : Duplex Receptacle FP-15A (G)-N1  

ราคา 3,360 บาท (ราคาตัง้) 
Furutech : Duplex Receptacle FT-D20A (R)  

ราคา 7,532 บาท (ราคาตัง้) 
 

ซิสเตม็ทีใ่ชท้ดสอบรว่ม 
เครือ่งเลน่ซดี ี:Rega Apollo 

อนิทเิกรตแอมป ์:Rega Mira3 

ลำโพง: Quad 22L 

สายสญัญาณ : In-akustik(Monitor Kable) NF-202 

สายลำโพง: In-akustik(Monitor Kable) LS1002 

เครือ่งกรองไฟ : Clef:Powerbridge 8 

สายไฟเอซ ี: In-akustik(Monitor Kable) AC2502 + 

Wattgate 350i,330i, In-akustik(Monitor Kable) 

AC2502 + Furutech F11(F),Maunco/Cryogenic 

Treatment by C3 

อปุกรณเ์สรมิ : Revolution 
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