
AudioFly

116 THE WAVE MGZ /  MARCH 2008

ดยสว่นตวัของผมเองกต็อ้งขอเรยีนใหท้ราบ

วา่อยากจะหาอะไรแปลกๆ	มาคัน่รายการ

บา้งเชน่เดยีวกนั	จนกระทัง่คณุกปันาท	จาก	

บรษิทั	เคลฟ	ออดิโอ	จำกดั	ไดส้ง่อปุกรณห์นา้

ตราแปลกๆ	มาใหช้ิน้หนึง่	แจง้วา่เปน็อปุกรณม์า

ใหมจ่าก	Furutech	ผมจึงรบีเอามาพจิารณาโดย

เรว็วา่เจา้ของเลน่ชิน้ใหมค่อือะไร	แลว้จงึลองนำ

มาทดลองใชง้านจรงิดูว่ามผีลเปน็อยา่งไร	และ

หลงัจากการทดลองจนแนใ่จวา่เปน็ของเลน่ทีน่า่

สนใจจงึไดน้ำมารายงานใหเ้พือ่นๆ	ไดท้ราบ	

	 ตอนเดก็ๆ	เพือ่นๆ	คงเคยไดเ้ลน่เกีย่วกบั

ไฟฟา้สถติวา่เปน็อยา่งไร	เชน่	ในหนา้หนาวเมือ่

เอาไมบ้รรทดัพลาสตกิมาใกลก้บัแขน	ขนทีแ่ขน

จะลกุขึน้ตามแรงดดูของไฟฟา้สถติ	หรอืบางทเีรา

เอาเศษกระดาษเล็กๆ	มาใกลไ้มบ้รรทดั

พลาสตกิ	เศษกระดาษก็จะลอยเขา้ไปตดิกบั

ไมบ้รรทดัพลาสตกิดงักลา่ว	เจา้ไฟฟา้สถติทีว่า่

ในแงช่วีติประจำวนัของเพือ่นๆ	จรงิๆ	แลว้ไมค่อ่ย

จะสง่ผลรา้ยอะไรนัก	เพราะสว่นใหญก่เ็กดิ

รำคาญ	จะมสีะดุง้บา้งตอนทีเ่ราเดนิไปจบัอะไร

แลว้ถกูไฟฟา้สถติดดูดงัเปรีย๊ะ	ไมแ่รงมากนกั	
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เครื่องลางไฟฟาสถิต 

“ในชวงนีเ้พ่ือนๆ ทีเ่คยติดตามบทความของผมอาจจะเร่ิมคิดถึงการทดสอบ

ของเลนทีเ่รยีกวาอปุกรณเสริม ทีเ่ม่ือกอนนีผ้มจะหาอะไรแปลกๆ มารายงาน

ใหเพ่ือนไดอานกนัอยูบอยๆ” 
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แตก่โ็ดนบอ่ยๆ	กไ็มส่นกุนกั	อยา่งไรกต็ามเทา่ที่

ผมคน้ควา้เกีย่วกบัเรือ่งนี	้ประกายจากไฟฟา้สถติ

อาจทำใหเ้กดิอนัตรายไดเ้ชน่	ในชว่งเติมนำ้มนั

หากเราออกจากรถตอนเอามอืไปจับหวัจ่าย

นำ้มนัเกดิประกายไฟฟา้สถติขึน้จะทำใหเ้กดิไฟ

ลกุไหมไ้ด้	จรงิๆ	แลว้ในแง่ของวงการ

อตุสาหกรรมไฟฟา้สถติมทีัง้ผลดผีลรา้ยได	้จน

ตอ้งมอีปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิจาก

ไฟฟา้สถติ	ทีผ่มเหน็กม็กัจะเปน็ชว่งทีม่กีาร

ถา่ยเทประจทุีแ่ตกตา่งกนัไปสูอ่กีจดุหนึง่	เชน่	

ฟา้ผา่	กเ็กดิจากไฟฟา้สถติบนทอ้งฟา้ถา่ยเทลง

มาสูพ่ืน้ดนิ	จนตอ้งมสีายลอ่ฟา้มาปอ้งกนั	สว่น

ประโยชนก์เ็ชน่สามารถนำไปใชใ้นอตุสาหกรรม

เกีย่วกบัการพน่ส	ีการทำกระดาษพาย	การกรอง

ฝุน่และเขมา่ออกจากควนัไฟ	ดงันัน้หากตรวจ

สอบดจูะพบวา่ในเครือ่งมอืเครือ่งประดษิฐเ์พือ่ใช้

ในงานดา้นตา่งๆ	จะมทีัง้เครือ่งสรา้งไฟฟา้สถติ	

และเครือ่งกำจดัหรอืลา้งไฟฟา้สถติ	

	 หากจะมาวา่กนัทางวทิยาศาสตรม์ากๆ	

เพือ่นๆ	คงจะปวดหวักนัซะเปลา่ๆ		ตรงนีข้อ

อธบิายงา่ยๆ	วา่	วตัถทุุกชนดิประกอบดว้ย

อะตอมทีม่ไีฟฟา้	ดงันัน้หากวตัถนุัน้มปีรมิาณ

ไฟฟา้บวกและลบเท่ากนั	แรงกระทำจากไฟฟา้

บวกและลบจะหกัลา้งกนัพอด	ีเกดิสภาพเปน็	

กลางทางไฟฟา้	การเกดิไฟฟา้สถติทีว่ตัถจุะเกดิ

จากการทีไ่ฟฟา้ในวตัถไุมส่มดลุ	ทำใหห้มด

สภาพความเปน็กลางทางไฟฟา้	อาจจะเปน็

เพราะการเสียไฟฟา้บวกหรอืลบไป	ทำใหแ้สดง

ความเปน็ไฟฟา้บวกหรอืลบออกมา	ตรงนีแ้หละ

ครบัเกดิไฟฟา้สถติขึน้	ดงันัน้เครือ่งมอืทีจ่ะกำจดั

ไฟฟา้สถติในวตัถกุเ็ปน็เครือ่งมอืทีก่อ่ใหเ้กดิ

สภาพเปน็กลางทางไฟฟา้ขึน้ในวตัถนุัน่เอง	สว่น

ผลทีจ่ะไดท้ีแ่ย่ๆ 	ในหมูเ่ครือ่งเสยีงทีแ่น่ๆ 	กค็อืฝุน่

ผงทีเ่ขา้ไปจบัทีแ่ผน่เสยีง	หวัเขม็	แผน่ซดี	ีหาก

ไฟฟา้สถติลดลงกค็อื	เจา้อปุกรณท์ีว่า่จะไมด่ดู

ฝุน่เขา้ไปเกาะ	กอ่นหนา้นีก้จ็ะมกีารพดูถงึการใช้

นำ้ยา	Anti-static	ECO	3	ของ	Nordost	วา่มี

ผลชว่ยใหเ้สยีงดขีึน้	แตท่า่ทางจะใชล้ำบาก	บาง

ท่านกก็ลวัวา่หากเอาไปใชก้บัแผน่ซดีแีลว้จะ

ทำใหแ้ผน่ซดีเีสยี	พอมาถงึตรงนีผ้มขอเรยีนวา่	

De	Stat	ของ	Furutech	มกีารทำงานทีเ่ปน็มติร

ตอ่วตัถทุีน่ำมาใช	้เพราะมพีดัลมเลก็ๆ	พดัออก

มาเบาๆ	ไมม่สีว่นทีเ่ปน็นำ้ยาทีจ่ะทำใหเ้รา

หนาวๆ	รอ้นๆ	หรอืมลีุน้วา่จะทำใหแ้ผน่ซดีเีพลง

โปรดของเราถงึแกอ่นจิกรรมหรอืเสยีหายได	้อา่น

มาถงึตอนนีเ้พือ่นๆ	คงเริม่มลีุน้ครบัวา่จะเปน็

อยา่งไรบา้งเมือ่นำมาใชง้าน	ไดค้รบัจดัให	้แต่

ตามระเบยีบตอ้งแนะนำใหรู้จ้กักบัผูผ้ลติกอ่น

ครบั	

	 ผูผ้ลติอปุกรณ	์De	stat	ทีน่ำมาทดสอบ

ครัง้นีก้ค็อืบรษิทั	Furutech	จำกดั	ตัง้อยูท่ี	่3F,-

7-11-1	Nish-Gotanda	Shinagawa-ku	

Tokyo	141-0031	Japan	กอ่ตัง้เมือ่เดอืน

เมษายน	1988	บรษิทัดงักลา่วเปน็ผูอ้อกแบบ

และผลติสายสัญญาณดา้นภาพและเสยีง	สาย

ไฟซึง่ทำจากทองแดงผลกึเดีย่วทีเ่ราเรยีกวา่	

OCC	บรษิทัดงักลา่วผลติสายอนาลอ็ก	ดจิติอล	

สายไฟ	ทัง้แบบประกอบเสรจ็และเปน็มว้น	

นอกจากนีย้งัผลติขัว้	RCA	บาลานซ	์หางปลา	

เตา้รบัไฟ	ปลัก๊ไฟตวัผูต้วัเมยี	อปุกรณด์งักลา่วจะ

ใชก้รรมวธีิเฉพาะของ	Furutech	เอง	โดยใช้

กรรมวธีิ	Cryogenic	และ	Demagnetization	

ในระหวา่งการผลติเพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพสงูสดุ	
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	 ในสว่นของ	Cryogenic	และ	

Demagnetization	นัน้ทาง	Furutech	ได้

อธบิายไวด้้วย	ผมเห็นว่านา่จะเอามาเลา่ใหฟ้งั

แบบยอ่ๆ	ดงันี	้กรรมวธิ	ีCryogenic	ที	่

Furutech	ใชน้ัน้จะนำวสัดทุีเ่ปน็โลหะมาลด

อณุหภมิูให้เย็นลงถึงระดบั	196-250	องศา

เซลเซยีส	ซึง่จะทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทาง

โครงสรา้งของโมเลกุลของโลหะ	ลดความเครยีด

ของโลหะ	การเรยีงตวัของโมเลกลุชดิกนัมากขึน้

ทำใหโ้ครงสรา้งแขง็แรงขึน้	สง่ผลใหก้ารนำ

สญัญาณตา่งๆ	ดขีึน้	กรรมวธิ	ี

Demagnetization	ทีน่ำมาใช	้ทาง	Furutech	

อธบิายไวว้า่	ในกระบวนการตา่งๆ	เปน็ธรรมดาที่

จะตอ้งใชแ้มเ่หลก็ทีม่กีำลงัสงู	ซึง่บางครัง้ทำใหม้ี

สภาพความเปน็แมเ่หลก็ตกคา้งอยู	่ดงันัน้

กระบวนการนีจ้ะชว่ยกำจดัสภาพความเปน็แม่

เหลก็	ชว่ยยกระดับค่าความเปน็ตวันำของโลหะ	

	 ผลิตภณัฑข์องบริษทั:	เพือ่นหลายคนทีอ่ยู่
ในแวดวงเครือ่งเสยีงคงจะคุน้เคยกบัชือ่ของ

บรษิทัทีใ่ชช้ือ่ผลติภณัฑว์า่	Furutech	บรษิทันีม้ี

ผลติภณัฑอ์ยูห่ลากหลายประเภททัง้ในบา้นและ

ในรถยนต	์หากนำมากลา่วทัง้หมดเนือ้ทีค่งจะ

ไมพ่อเปน็แน่	ผมจึงขอกลา่วเฉพาะผลติภณัฑ์

สว่นหนึง่ดา้นเครือ่งเสยีงในบา้นดงันี	้	

	 1.Reference	Series	ผลติภณัฑก์ลุม่นี้

ประกอบไปด้วยสายไฟสายสญัญาณอนาลอ็ก	

และดิจิตอล	

	 -สายไฟ	AC	ม	ี2	รุน่	

	 สายไฟรุน่	Power	Reference	III-N1	

เปน็สายไฟระดับไฮเอนด	์ผา่นกระบวนการ	

Super	Cryogenic	และ	Demagnetize	ขัว้

ตอ่ใชรุ้น่	FI-25	(R)	IEC	และ	FI-25M	(R)	หรอื	

FI-VK	(R)/FI-E35	(R)	/	FI-AV	(R)	มคีวามยาว	

1.8	เมตร	

	 สายไฟรุน่	Power	Reference	III-E-N1	

เปน็สายทีใ่ชห้วัปลัก๊ตวัผูรุ้น่	FI-E35	(R)	ตวัเมยี

รุน่	FI-25	(R)		

	 -สายสญัญาณอนาลอ็ก	ม	ี2	รุน่	

	 รุน่	Audio	Reference	III-N1	(XLR)	/

1.2M	เปน็สายสัญญาณระดบัไฮเอนด	์ใชตั้วนำ

ทำดว้ยทองแดง	OCC	หวั	XLR	รุน่	FP-601	

M(R)	และ	FP-602	F(R)	XLR	

	 รุน่	Audio	Reference	III-N1	(RCA)	/

1.2M	เปน็สายสญัญาณระดบัไฮเอนด	์เหมอืนรุน่	

XLR	แตห่วัสายเขา้ดว้ย	RCA	รุน่	FP-106	(R)		

	 -สายลำโพง	ม	ี1	รุน่	

	 รุน่	Speaker	Reference	III-N1	

(3หรอื2เมตร/คู)่	เปน็สายลำโพงระดบัไฮเอนด	์

ใชต้วันำทำดว้ยทองแดง	PCOCC		

	 -สายดจิติอล	ม	ี2	รุน่	

	 รุน่	Digi	Reference	III-N1	(XLR)	1.2	m	

เปน็สายดจิิตอลระดบัไฮเอนด	์เขา้หวัดว้ยหวั	XLR	

รุน่	FP-601M	และ	602	F	

	 รุน่	Digi	Reference	III-N1	(RCA)	1.2m	

เปน็สายดจิิตอลระดบัไฮเอนด	์เขา้หวัดว้ย	RCA	

รุน่	FP-106	(R)	หรอืหวั	BNC	รุน่	FP-3-117(R)	

	 2.Evolution	Series	ผลติภณัฑก์ลุม่นีจ้ะ

เปน็ผลติภณัฑใ์นระดบัทีร่องลงมาจากกลุม่แรก	

แตก่เ็ปน็ผลติภัณฑค์ณุภาพสูงของ	Furutech	

ผลติภณัฑก์ลุม่นีม้ดีงันี้	

	 -สายไฟ	AC	ม	ี2	รุน่	

	 สายไฟรุน่	Evolution	Power	(1.8	m)	

เปน็สายไฟคณุภาพสูง	ผ่านกระบวนการ	Super	

Cryogenic	และ	Demagnetize	เชน่เดยีวกบั

ผลติภณัฑร์ุน่	Reference	เขา้หวัดว้ยปลัก๊ตวั

เมยีตวัผู	้Furutech	รุน่	FI-11	(G)	IEC	และ	FI-

11m	(G)	หรอื	FI-E11	(G),	F1-UK	(G)	F1-AU	

(G)	

	 สายไฟรุน่	Evolution	Power	1.8	

(Sohuko)	จะเปน็สายไฟทีเ่ขา้หวัดว้ยปลัก๊ตวัเมยี

ตวัผูรุ้น่	FI-11	(G)	IEC	และ	FI-EN	(G)		

	 -สายสญัญาณอนาลอ็ก	ม	ี1	รุน่	

	 สายสญัญาณ	รุน่	Evolution	Audio	(1.2	

m)	เปน็สายสญัญาณทีม่โีครงสรา้งแบบบาลานซ์

ดงันัน้จงึมรีุน่ทีเ่ขา้หวัดว้ย	RCA	รุน่	FP-110	(G)	

และ	รุน่เขา้หวั	XLR	รุน่	FP-701	M	(G)	702	F	

(G)	

	 สายลำโพง	รุน่	Evolution	Speaker	2	

เมตร	หรอื	3	เมตร	ตอ่คูส่ายลำโพงรุน่นีจ้ะมรีุน่ที่

เขา้หวัดว้ยบานานา่	รุน่	FP-202	(G)	หรอืปลารุน่	

FP-203	(G)	

	 -สายดจิติอล	ม	ี1	รุน่	

	 สายดจิติอลรุน่	Evolution	Digi	(1.2m)	

เปน็สายดจิติอลเขา้หวัดว้ย	RCA	รุน่	FP-110	

(G)	หรอืหวั	BNC	รุน่	FP-3-117	(R)	

	 3.	สาย	Digital	Cable	ผลติภณัฑก์ลุม่นี้

จะเปน็สาย	HDMI	และ	i-Link	มดีงันี้	

	 สาย	HDMI-N1	เปน็สายรองรับ	1080P	

	 สาย	HDMI-A	

	 F1	เปน็แปลงจาก	HDMI	เปน็	DVI-D	

	 FD-4418(i-Link	Cable)	เปน็สาย	i-Link	

Digital	Cable	

	 สายดจิิตอล	Digi	Reference	III	(XLR)/

1.2m,	รุน่	Digi	Refence	III	(RCA)	1.2m,	รุน่	

Evolution	Digi	(1.2m)	

	 4.	Silver	Series	มสีายอยู	่6	รุน่ดงันี้	

	 สายรุน่	FVD-77	เปน็สายตวันำเคลอืบเงนิ

ดา้นหนึง่เปน็ขัว้	D-Terminal	(D	for	D)	

	 สายรุน่	FVD-73	เปน็สายตวันำเคลอืบเงนิ

ดา้นหนึง่	เปน็ขัว้	D-Terminal	ดา้นหนึง่เปน็	

RCA	

	 สายรุน่	Fec-33	เปน็สายคอมโพเนนต	์เปน็

ตัวนำเคลอืบเงิน	

	 สายรุน่	FDD-31	เปน็สายดจิติอลหวั	RCA	

ตัวนำเคลอืบเงิน	

	 สายรุน่	FVS-71	เปน็สาย	S-Video	

Cable	ตัวนำเคลอืบเงิน	

	 สายรุน่	FVV-32	เปน็สายตวันำเคลอืบเงนิ	

	 5.	สายสัญญาณอนาลอ็กแบบมว้น	

	 สายรุน่	U-P2.1-50	เปน็สายสญัญาณ

โครงสรา้งแบบบาลานซ์	ตัวนำทำดว้ย	ทองแดง	

OCC	ขนาด	0.76	สแควรม์ลิ	ฉนวนภายนอกสี

ดำ	
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	 สายรุน่	FA-220-50	เปน็สายสญัญาณ

โครงสร้างแบบบาลานซ	์ตวันำทำดว้ยทองแดง	

OCC	ขนาด	2.04	สแควรม์ลิ	ฉนวนภายนอกสี

เขยีว	

	 สายรุน่	FA-135-50	เปน็สายสญัญาณ

โครงสร้างแบบบาลานซ	์ตวันำทำดว้ยทองแดง	

OFC	ขนาด	1.327	สแควรม์ลิ	

	 6.	สายลำโพงแบบมว้นม	ี7	รุน่	

	 สายรุน่	FS-a	เปน็สายลำโพงตวันำทำดว้ย

ทองแดงฝอย	PCOCC	ขนาด	3.05	สแควรม์ลิ	

	 สายรุน่	FS-105	เปน็สายลำโพงตวันำทำ

ดว้ยทองแดงฝอย	PFC	ขนาดตวันำ	1.767	

สแควรมิ์ล	

	 สายลำโพง	รุน่	U-2T	เปน็สายลำโพงตวันำ

ทำดว้ยทองแดงฝอย	OFC	ขนาดตวันำ	3.05					

สแครม์ลิ	

	 สายรุน่	U-4T	เปน็สายลำโพงแบบไบไวร	์

ตวันำทำด้วยทองแดงฝอย	2	ขนาด	สำหรบัใชก้บั

เสยีงแหลมขนาด	2.54	สแควรม์ลิ	สำหรบัเสยีง

ทุม้ขนาด	2.47	สแควรม์ลิ	

	 สายรุน่	FS-301	เปน็สายลำโพงตวันำทำ

ดว้ยทองแดงฝอย	OFC	ขนาดตวันำ	1.87	

สแควรมิ์ล	

	 สายรุน่	FS-502	เปน็สายลำโพงตวันำทำ

ดว้ยทองแดงฝอย	OFC	ขนาดตวันำ	1.98	

สแควรมิ์ล	

	 สายรุน่	FS-303	เปน็สายลำโพงตวันำทำ

ดว้ยทองแดงฝอย	OFC	ขนาดตวันำ	1.54	

สแควรมิ์ล	

	 7.	สายไฟ	AC	แบบมว้น	ม	ี4	รุน่	

	 สายรุน่	FP-a3	เปน็สายไฟ	AC	แบบมว้น

ตวันำทำด้วยทองแดง	pcocc	ขนาด	3.94	

สแควรมิ์ล	

	 สายรุน่	FP-3TS20	เปน็สายไฟตวันำทำดว้ย

ทองแดง	pcocc	ขนาดตวันำ	2.16	สแควรม์ลิ	

	 สายรุน่	FP-3TS762	เปน็สายไฟตวันำทำ

ดว้ยทองแดง	OFC	ขนาดตวันำ	4.93	สแควรม์ลิ	

	 สายรุน่	FP-314	Ag	เปน็สายไฟตวันำทำ

ดว้ยทองแดง	OFC	เคลือบเงนิขนาดตวันำ	1.82	

สแควรมิ์ล	

	 8.	สายโคแอกซแ์บบมว้น	ม	ี6	รุน่	

	 สายรุน่	FX-a-Ag	เปน็สายโคแอกซ	์75	

โอหม์	ตวันำทำดว้ยเงนิบรสิทุธิ	์	

	 สายรุน่	U-X-Ag	เปน็สายโคแอกซ	์75	

โอหม์	ตวันำแกนกลางทำดว้ยทองแดง	OFC	

เคลอืบเงนิ	

	 สายรุน่	FC-11	เปน็สายโคแอกซ	์75	โอหม์	

ตวันำทำด้วยทองแดง	OCC			

	 สายรุน่	FC-61	เปน็สายโคแอกซ	์75	โอหม์	

ตวันำทำด้วยทองแดง	OFC	ฉนวนสีแดง	

	 สายรุน่	FC-63	เปน็สายโคแอกซ	์75	โอหม์	

ตวันำทำด้วยทองแดง	OFC	ฉนวนสีเขยีวเขม้	

	 ความจรงิเมือ่เขยีนบอกเลา่มาถงึตรงนีผ้ม

เหน็วา่ผลติภณัฑข์องเขานีม้มีากจรงิๆ	เลยขอตดั

เขา้สูร่ายการทดสอบดว้ยการพดูถงึ	DE	stat	

เครือ่งลา้งไฟฟา้สถติ	De	stat	SNH-2	ใน

เวบ็ไซตข์อง	Furutech	จะไมไ่ดม้รีายละเอยีด

อะไรมากนกั	ในตวักลอ่งไมม่คีูม่อืใดๆ	มาให้

เพยีงแตด่า้นบนระบุวา่เปน็ตัวลา้งไฟฟา้สถติแบบ

พกพาได	้ใชเ้วลาการลา้งเพยีงไมก่ีว่นิาท	ี,การ

กำจดัไฟฟ้าสถติใชล้มโอโซนธรรมชาติ	ใชส้ำหรบั

เครือ่งเสยีงและอปุกรณป์ระกอบ	ดา้นขา้งทีร่ะบ	ุ	

สเปก๊	บอกวา่ใชแ้บตเตอรีข่นาด	AA	4	กอ้น	

Method	Balance	Ion	flon	ตรงนีผ้มเขา้ใจวา่

นา่จะเปน็การทำใหเ้กดิสมดลุของกระแสไฟใน

วตัถ	ุสามารถ	Balance	Ion	ไดร้ะดบั	10	โวลต์	

การสรา้งโอโซน	0.5	ppm,	ใชใ้นอณุหภูม	ิ0-40	

องศาเซลเซยีส	ผลติทีป่ระเทศญีปุ่น่	

	 ดา้นลา่งของกลอ่งระบวุา่เครือ่งมอืนีจ้ะชว่ย

กำจดัฝุน่และไฟฟา้สถติ	เพือ่ใหไ้ดเ้สยีงระดบั	

Ultimate	และบอกไวว้า่	ผูท้ีป่รารถนาคณุภาพ

ระดบัสงูรูด้วีา่ไฟฟา้สถติสือ่อนาลอ็กและแบบ	

optical	ไมว่า่จะเปน็แผ่นเสียง	แผ่นซีด	ีและดวีดีี

สามารถทำไดเ้กดิเสยีงรบกวนทีน่า่รำคาญและ

คณุภาพเสยีงลดลงได	้และบอกไวว้า่	De	stat	

เครือ่งนีเ้ปน็เครือ่งมอืทีง่า่ยอยา่งไมน่า่เชือ่ทีจ่ะใช้

กำจดัฝุน่และไฟฟา้สถติ	โดยใชเ้วลา	10	วนิาท	ี

โดยถอืเครือ่งมอืไวเ้หนอืแผน่หา่งประมาณ	10	

เซนตเิมตรแลว้กดปุม่คา้งไว	้/	De	stat	ดงักลา่ว	

ทำงานโดยการทำใหเ้กดิสมดลุระหวา่งไอออน

บวกและลบ	และสามารถใชล้า้งไฟฟา้สถติจาก

ถาดใส่ซีด	ีแปน้หมนุแผ่นเสียง	สายสญัญาณและ

หวัเขม็เลน่จานเสียง	

	 ชดุและอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการทดสอบ	

	 -ลำโพง	Alon	IV	

	 -เพาเวอรแ์อมป	์McCormack		DNA	225	

	 -แพสสฟีโวลุม่	คอนโทรล	โดยใช	้Step	

Attenvator	ของ	DACT		ขัว้ตอ่	RCA	WBT	

NEXTGEN	0210	Ag		

	 -เครือ่งเลน่ซดี	ีMeridian	รุน่	588	

	 -สายสญัญาณ	Homegrown	Audio	รุน่	

Silver	lace	เขา้หวัดว้ย	RCA	รุน่	Silver	Point		

(แกนกลางเปน็เงนิบรสิทุธิ	์99.99%)	

	 -สายลำโพงออดโิอเควส	รุน่อนิดโิก	2	plus	

ตอ่แบบไตรไวร์	

	 -เต้ารบัผนงั	Wattgate	381	

	 -สายไฟ	AC	shunyata	รุน่	Anaconda	

	 ผลการทดสอบ:	ผมต้องขอเลา่ใหฟ้งัวา่		
จรงิๆ	แลว้สว่นลกึๆ	ในใจของผมคดิอยูว่า่ในการ

ทดสอบครัง้นีเ้จา้เครือ่งมอืตวันอ้ย	(แตก่อ็นัใหญ่

อยูเ่หมอืนกนั)	จะมผีลอะไรบา้งจะฟงัออกใน

ระดบัไหนกนัเรยีกไดว้า่เริม่เกดิความลงัเลอยูบ่า้ง	

เหมอืนกบัเราเชือ่วา่ผมีจีรงิหรอืไมม่จีรงิตอน		

เดก็ๆ	ไงครบั	ดงันัน้ในระหวา่งอุน่ชดุอปุกรณท์ีใ่ช้

ในการทดสอบครัง้นีใ้หไ้ดท้ี	่ผมกแ็กะกลอ่งหยบิ	

De	stat	ออกมาด	ูพลกิซ้ายพลกิขวาภายในถงุมี

ถงุกำมะหยีส่ดีำเปน็ผา้กำมะหยีแ่บบยดืได	้และมี

สายไวใ้สแ่บบมอืถอืหรอืกลอ้งเพือ่กนัหลดุจาก

มอื	ตวัเครือ่งเปน็สอีอกเทาๆ	นำ้หนกัไมม่ากนกั

จากนัน้กน็ำแผน่ซดี	ีทีเ่คยนำมาทดสอบประจำ

ออกมาวางเอาไวเ้พือ่เตรยีมเขา้ทดสอบ	และผมก็

รูด้วีา่	คงไมเ่หมอืนกบัการทดสอบอปุกรณอ์ืน่	ที่

เราจะฟงัสลบัไปมาได	้เวน้แต่เราจะมแีผน่ซดีี

เหมอืนกนัรุน่ผลติเดยีวกนั	2	แผน่	บงัเอญิผม
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เปน็คนทีร่กัเดยีวใจเดยีว	กลา่วกค็อืมกัจะมแีผน่

ซดีแีผน่เดยีว	ดงันัน้การทดสอบตอ้งอาศยัการฟงั

จนจำได้ค่อยเอา	De	stat	ลา้งทลีะแผน่แลว้ลอง

ฟงัเป็นแผน่ๆ	ไป	ผมนำแผน่ซดีแีผน่แรก	The	

Well	มาแล้วนำแผน่ออกจากกลอ่งมาฟงัจน

แนใ่จจากนัน้นำมาถอืไวด้ว้ยมอืซา้ย	เอาเครือ่ง	

De	stat	วางเหนือแผน่ประมาณ	8-10	

เซนตเิมตร	จากนัน้กก็ดปุม่สแีดงใหเ้ครือ่งทำงาน

โดยกดปุม่สแีดงคา้งไวแ้ลว้ปลอ่ย	เมือ่ตอ้งการ

ใหห้ยุดทำงานในวนิาทแีรกผมรบีปลอ่ยเพราะได้

กลิน่แปลกๆ	เหมอืนไปเทีย่วทะเลมา	นกึขึน้ได้

วา่เปน็กลิน่โอโซน	ไมใ่ชเ่ครือ่งหรอืมอืผมไหม	้ก็

เลยใชง้านตอ่โดยลา้งดา้นทีบ่นัทกึขอ้มลูแลว้ก

ลบัดา้นไปลา้งดา้นแผน่สลากดว้ย	จากนัน้กน็ำ

แผน่กลบัไปใสใ่นเครือ่ง	คำตอบวบูแรกกค็อื	

ไสยศาสตรมี์จรงิ	ออ้...ไมใ่ชค่รบัวทิยาศาสตร์

ตา่งหาก	เพราะสามารถรบัฟงัไดอ้ยา่งชดัเจนวา่	

เสยีงนกัรอ้งมคีวามเปน็ธรรมชาตมิากขึน้	ชอ่งไฟ

ดขีึน้	มติดิขีึน้	เสยีงดนตรตีา่งมรีายละเอยีดทีด่ี

ขึน้	นำ้หนกัเสยีงดขีึน้	

	 -ในแผน่ซดีี	The	Well	โดย	Jennifer	

Warnes	เปน็แผน่แรกทีน่ำมาใชใ้นการทดสอบ

ครัง้นี	้ผลเมือ่นำมาลา้งดว้ย	De	stat	แลว้	ใน

เพลง	The	Well	เสยีงรอ้งของ	Jennifer	มี

ฮารโ์มนกิรายละเอยีดในนำ้เสยีงทีส่มจรงิขึน้มตีวั

ตนในเวททีีด่ขีึน้	ชอ่งไฟ	มติทิีด่ขีึน้	ชิน้	ดนตร	ี

ตา่งๆ	มรีายละเอยีดขึน้	ในเพลงที	่	4	Too	late	

love	comes		ยังคงแสดงใหเ้ปน็ผลในทศิทาง

เดยีวกนั	เสยีงทุม้มแีรงปะทะขึน้	กระชบั	มตีวัตน

มากขึน้เลก็นอ้ย		

	 -ในแผน่ซดีีเพลงประกอบภาพยนตร	์ชดุ

นางนาก	เมือ่ลา้งดว้ย	De	stat	เพลงแรกนาง

นากเสยีงทุม้มตีวัตนชดัขึน้	หางเสยีงดขีึน้	เสยีง

คนรอ้งหวานเปน็ธรรมชาตขิึน้	ใหค้วามรูส้กึที่

ผอ่นคลายมากขึน้	เสยีงเครือ่งเปา่นา่ฟงั	มรีาย

ละเอยีดทีด่ขีึน้	ในเพลงที	่3	ตามผวั	เสยีงกลอง

ใหญม่แีรงปะทะทีด่ขีึน้	มตีวัตนในเวททีีช่ดัขึน้	

การจางหายของเสยีงดขีึน้เปน็ธรรมชาตมิากขึน้	

ในเพลงที	่4	ความสขุ	ในเพลงนีใ้หค้วามรูส้กึ

สมัผสัได	้เสมอืนวา่มรีะนาดมาอยูท่ีข่า้งหนา้เรา

จรงิๆ	มากขึน้	เสยีงตฉีิง่ดา้นซา้ยมรีายละเอยีด

เปน็ธรรมชาต	ิมหีางเสยีงมากขึน้	

	 -ในแผน่ซดีี	Song	Bird	ขบัรอ้งโดย	Eva	

Cassidy	เมือ่ใช	้De	Stat	แลว้ในเพลงแรก	

Field	of	Gold	ยังคงใหเ้หน็ผลในทศิทาง

เดยีวกนั	เสียงรอ้งของ	Eva	ออ่น

หวานเปน็ธรรมชาตมิากขึน้	

ตำแหนง่ในเวทดีขีึน้	ชิน้ดนตรตีา่งๆ	

มรีายละเอยีดและความเปน็ธรรมชา

ตทิีม่ากขึน้	

	 -ในแผ่นซีด	ีThe	Border	of	

Heaven	โดย	Connie	Dover	

หลงัจากใช	้De	Stat	แลว้	ในเพลง

แรก	The	Blessing	และเพลงที	่3		I	

am	going	to	the	West	เสียงของ	

Connie	มรีายละเอยีดฮารโ์มนกิ

เสยีงมากขึน้	และตำแหนง่ในเวทดีี

ขึน้	ชิน้ดนตรตีา่งๆ	มรีายละเอยีด

ตำแหนง่ในเวททีีด่ขีึน้	

	 -ในแผ่นซีดชีดุ	ISLE	OF	

DREAMS	เปน็แผน่ทีบ่นัทกึเสยีง

ดนตรเีครือ่งเปา่ทำดว้ยไม	้หลงัจาก

ใช	้De	stat	แลว้	เสียงดนตรต่ีางๆ	

เปน็ธรรมชาตมิากขึน้	มรีายละเอยีด

ฮารโ์มนกิเสยีงดขีึน้	ตำแหนง่ของ

เสยีงตา่งๆ	ในเวททีีด่ขีึน้	เปน็

ธรรมชาตขิึน้	ทำใหไ้พเราะนา่ฟงัขึน้

กวา่เดมิ	

	 -ในแผ่นซีด	ีRHYTHM	

BASKET	เปน็แผน่ทีผ่มจะใชฟ้งั

กลองราวทีต่รีอบตวั	และเสยีงโม

บาย	เมือ่ใช	้De	stat	แลว้	ผลทีไ่ด้

ในเพลงแรก	Circus	Theme	และ

เพลงที	่2	มตีำแหนง่ในเวททีีช่ีไ้ดช้ดั

ขึน้	รายละเอยีดของเสยีงดขีึน้	มนีำ้

หนกัแรงปะทะทีเ่พิม่ขึน้เลก็นอ้ย	

ทำใหม้คีวามสมจรงิมากขึน้ในเพลง

ที	่10	Rock-a-bye	baby	เสยีงโม

บายมตีำแหนง่ทีช่ดัเจนขึน้	มคีวาม

เปน็ธรรมชาตมิากขึน้ไปอกีระดบั

หนึง่	

	 -ในแผ่นซีด	ีRain	Forest	

Dream	แนน่อนครบัหากไมไ่ดล้อง

กบัแผน่นี	้ผมวา่การทดสอบครัง้นี้

จะขาดอะไรไปสกัอยา่งหนึง่	หลงั

จากผา่นการลา้งไฟฟา้สถติแลว้	ใน

เพลงที	่4	Malaysian	Image	เวที

เสยีงมคีวามสงดัมากขึน้	ทำใหร้าย

ละเอยีดของเสยีงตา่งๆ	ดขีึน้มาก	

ชิน้ดนตรตีา่งๆ	ประเภทเครือ่งเคาะ

ตา่งกม็หีางเสยีงและรายละเอยีดทีเ่ปน็ธรรมชาติ

มากขึน้	ในเพลงที	่6		Rain	Forest	Dream	ใน

เพลงนีย้งัคงแสดงใหเ้หน็ความเปน็ธรรมชาติ	

	 -ในแผน่ซดีเีพลงไทย	ชดุนำ้พ	ุกอ่นทีจ่ะใช	้

De	stat	เพลงที	่2	รกัเธอ	ทีข่บัรอ้งโดยไบรโอนี	่

และเพลงทีห่ยดุรกัเธอทีข่บัรอ้งโดยตะวนั	จารุ

จนิดา	ใหเ้สยีงรอ้งทีไ่มสู่จ้ะนา่ฟงันกั	แตห่ลงัจาก

ผา่น	De	stat	แลว้	เสยีงคนรอ้งเนยีนสะอาดขึน้

ไพเราะขึน้อยา่งสงัเกตไดช้ดัตำแหนง่ในเวทเีสยีงดี

ขึน้	รายละเอยีดเสยีงตา่งๆ	ดขีึน้	เสยีงทุม้ดขีึน้	

	 -ในแผน่ซดีเีพลงไทย	ชดุบษุบาหนา้เปน็	เมือ่

ใช	้De	stat	แลว้เสยีงของนโิคลดขีึน้อยา่งเหน็ได้

ชดั	ในเพลงที	่9	วนัหนึง่ฉนัจะทำเพือ่เธอ	และเพลงที	่10	

วนิาทเีดยีว	เสยีงของนโิคลออดออ้นนา่ฟงั	เปน็ธรรมชาตขิึน้

กวา่เดมิ	รายละเอยีดของเสยีงดนตรดีขีึน้มาก	เปน็ธรรมชาติ

มากขึน้	

	 สรปุผลการทดสอบ:	จากการทดสอบครัง้นี	้ผมยอมรบั
วา่		Furutech	ไดจ้ดัทำ	De	stat	เครือ่งนีข้ึน้มาเพือ่คอเครือ่ง

เสยีงทีมุ่ง่เนน้คณุภาพอยา่งแทจ้รงิ	การใชง้านกค็อ่นขา้ง

สะดวกสบาย	ไมต่อ้งมานัง่ลุน้วา่จะทำใหเ้กดิผลเสยีหายหรอื

ไม	่เพราะหากเปน็อปุกรณท์ีต่อ้งนำมาฉดีพน่	บางทเีราตอ้ง

ระมดัระวงัพอสมควร	ผลพวงทีไ่ดจ้าก	De	stat	นบัไดว้า่

เปน็การชว่ยใหเ้ราไดค้ณุภาพทีด่ขีึน้พอสมควรจากแหลง่

โปรแกรมเสยีงทีเ่รามอียูแ่ลว้	สำหรบัผมถอืไดว้า่ผลทีไ่ดจ้าก

การใช	้De	stat	มมีากในระดบัทีน่า่ซือ้หามาใชเ้ปน็ยาสามญั

ประจำชดุ	เพราะนอกจากจะใชง้านง่ายแลว้	ยงัสามารถจะ

ใชไ้ดก้บัอปุกรณ์อกีหลายประเภทไมว่า่จะเปน็แผน่เสยีง	แผน่

ดวีดี	ีหรอืทนัสมยัไปอกีขัน้อาจเปน็	HD	DVD	อะไรประมาณ

นี	้และอาจนำไปใชก้บัสายสญัญาณสายไฟ	ตวัเครือ่งเสยีงเอง	

การที	่Furutech	De	stat	ใหค้วามเปน็ธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้

กวา่เดมิ	โดยทีส่ามารถใชง้านไดห้ลายรปูแบบจงึเปน็สิง่ทีเ่ยา้

ยวนใจอยูม่าก	ในราคาทีท่างบรษิทัตัง้ไว	้24,000	บาท	นบัได้

วา่สงูพอสมควร	แตก่ย็งัคงเปน็อะไรทีน่า่จะลองหาโอกาสทด

ลองวา่นา่ใชเ้พยีงใด	ถา้งบถงึแลว้	ผมวา่เปน็ของเลน่ชิน้ใหมท่ี่

นา่สนใจมากทีเดยีว	หากเปรยีบเปน็หญิงสาวแลว้	De	stat	

เปน็สาวนอ้ยนา่รกั	สดใน	พดูเพราะ	กริยิาทา่ทางนา่รัก	

หนา้ตาด	ีแบบนีเ้พือ่น	ๆ	คงจะมโนภาพไดว้า่มคีวามดงึดดูใจ

เพยีงใด	อย่างไรกต็ามอย่าลองเอา	De	stat	ไปลองลา้ง

ไฟฟา้สถติทีห่นว่ยบญัชาการทางบา้นนะครบั	เพราะผมวา่นา่

จะใชไ้มไ่ดผ้ล	กระแสไฟฟา้สถติตรงนัน้สงูเกนิไปครบั	ไปแหย	่
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