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FURUTECH 

FP-15A (G) 
High Performance Duplex Receptacles 
 

√Ÿª≈—°…≥å 
หากจะเรยีกขาน FP-15A (G) – N1 ใหเขาใจโดยทัว่กนั ในแบบภาษาชาว

บาน... นีก่ค็อืเตาเสยีบตวัเมยี แบบตดิผนงันัน่เอง หากแตเปนเตาเสยีบตวัเมยี

ทีผ่านขัน้ตอนพเิศษ “Alpha Process” ครบถวนทัง้ 2 ขัน้ตอน (Two-Stage 

Cryogenic and Demagnetization) ของ FURUTECH แมกระทัง่ตวัสกรู

ขันยึดสายไฟฟา โดยวัสดุตัวนำที่ใชนั้นเปน -Phosphor bronze 

conductor (เพือ่ใหปลอดจากสภาวะเหนีย่วนำทางแมเหลก็ไฟฟา) ทีม่คีวาม

หนาถงึ 0.8 ม.ม. และชบุเคลอืบผวินอกไวดวยทองคำ อยางทีเ่รยีกกนัวา 

gold-plated (เพือ่ใหปลอดจากการ oxidation) สวนตวัเรอืนหรอืโครงสราง

ของเตาเสยีบนัน้เปน Nylon/Fiberglass ทีม่คีวามแขง็แรงและทนทานสงู  

ในขณะทีส่วนเปลอืกนอกหรอื shell ของตวัเตาเสยีบนัน้เปน วสัดโุพลี

คารบอเนต (polycarbonate) สเีทาออน มตีวัอกัษร FURUTECH เซาะลงไป

ในเนือ้ shell ทาง FURUTECH ระบวุาสขีอง shell นีจ้ะแตกตางกนัไป หาก

เปน FP-15A (G) – N1 และ FP-15A (R) – N1 สขีอง shell กจ็ะเปน สเีทา

ออน แตหากเปน FP-15A (Cu) – N1 แลวละกอ สขีอง shell กจ็ะเปนสดีำ 

[อกัษร “(G)” หมายถงึ Gold-plated, อกัษร “(R)” หมายถงึ Rhodium-

plated สวนอกัษร “(Cu)” หมายถงึ Non-plated Copper หรอื ทองแดงที่

มไิดชบุเคลอืบผวิภายนอก] 

FP-15A (G) – N1 ไดรบัการออกแบบใหสามารถรองรบัขนาดเสนผา

ศนูยกลางของสายไฟฟาทีจ่ะใชเชือ่มตอไดตัง้แต 3.0 ม.ม. ถงึ 3.2 ม.ม. โดย

ตวัสกรขูนัยดึสายไฟฟาใหแนนนัน้กไ็ดมกีารกำหนด ”ส”ี สำหรบัขนัยดึสาย

ไฟฟาเสนบวก-ลบและกราวนดไวอยางชดัแจง - สทีอง (ซึง่แนนอนวาไดรบั

การชบุเคลอืบทองอยางด)ี สำหรบัขนัยดึสายไฟฟาเสนบวก หรอื L (Live), สี

เงนิ (ซึง่นาจะไดรบัการชบุเคลอืบดวย stainless) สำหรบัขนัยดึสายไฟฟาเสน

ลบ หรอื N (Neutral) สวนสายกราวนดนัน้เปนตวัสกรสูดีำ อตัรารองรบั

กระแสไฟฟาในระดบัปกตขิอง FP-15A (G) – N1 จะอยูที ่15 แอมแปร 125 

โวลต / 10 แอมแปร 250 โวลต นอกจากนีย้งัมฝีาครอบพเิศษ “D-102” ที่

ออกแบบมาเขาคูกนั ซึง่ผานกรรมวธิ ี“Alpha Process” ดวยเชนกนั ทวาแยก

ขายตางหาก 

 

º≈≈—æ∏å∑“ß¿“æ·≈–‡ ’¬ß 
ในการทดสอบ-ทดลองคณุภาพนัน้ ผมไดนำเอาเจา FP-15A (G) – N1 ไปใช

ติดตั้งแทนที่เตาเสียบไฟบานบนผนังในหองฟง ซึ่งที่ใชอยูเดิมนั้นเปนของ 

National (สเีหลอืงสด) โดยตอตรงเขากบัสายไฟฟาเสนหลกัทีต่อแยกอสิระ

ออกมาจากตูเมน ไมเกีย่วของกบัระบบไฟฟาสวนอืน่ แมกระทัง่ระบบแสงสวาง 

(มรีะบบกราวนดลงดนิอยางสมบรูณ ซึง่ผมยงัคงเนนมาตลอดวา สมควรอยาง

ยิง่ทีร่ะบบไฟฟาประธานในบาน-ทีอ่ยูอาศยั โดยเฉพาะอยางยิง่ระบบไฟฟา

สำหรบัอปุกรณเครือ่งเสยีงนัน้ จำเปนยิง่นกัทีจ่ะตองมรีะบบกราวนดลงดนิ

อยางแทจริง เพื่อใหอุปกรณเครื่องเสียงตางๆสามารถ “ถายทิ้ง” ขยะทาง

กระแสไฟฟาออกไปได – ไมมากกน็อย ไมไหลซบัไหลซอนยอนไปยอนมา

เวยีนวนอยูในอปุกรณตางๆในชดุเครือ่งเสยีง ทำใหสมรรถนะทีแ่ทจรงิของ

อปุกรณชดุเครือ่งเสยีงมอิาจสำแดงออกมาไดเตม็ที)่  

FURUTECH เองกด็จูะใสใจเรือ่งของระบบกราวนดลงดนิไวใน FP-15A 

(G) – N1 ใหผูใชสามารถเลอืกใชสายกราวนดขนาดเดยีวกบัสายไฟฟาเสน

บวกและลบได เพือ่ใหเกดิสภาพ “ถายทิง้” ขยะทางกระแสไฟฟาออกไปได

โดยสะดวก และยงัชวยใหเกดิความมัน่ใจในดานความปลอดภยัจากการใช

อปุกรณเครือ่งใชไฟฟาอกีดวย เมือ่เสยีบปลัก๊ตวัผูเขากบัเจา FP-15A (G) – 

N1 ใหความกระชับแนนในการจับยึดปลั๊กเสียบ

สายไฟฟาเขาเครื่องของอุปกรณตางๆไดดีมาก 

(เรยีกวาหมดสทิธิโ์ยกเยก-หลวมคลอนเลยทเีดยีว) 

แมจะเปนสายไฟฟาเขาเครือ่งประเภทปลัก๊เสยีบ 2 

ขา หรอืวา POWER CORD เสนหญายพเิศษและมี

นำ้หนกัมากกต็ามท ี  

แรกเริ่มนั้น... ไดเสียบตอกับเครื่องรับทีว ี

Panasonic GIGA TAU ขนาดจอภาพ 29 นิว้ เพือ่

รับชมภาพจากรายการฟรีทีวีผานดาวเทียมชื่อ

พระราชทาน “ไทยคม 2/5” (ทีต่อนนีก้ลายเปน

สมบตัขิอง Temasec แหงชนชาต ิ “สงิโตพนนำ้” 

ไปซะแรว...) ภาพทีไ่ดรบัชมนัน้ใหความสวาง สดใส 

สะอาด กระจางตา ยิง่กวาทีเ่คย - ยนืยนัไดแนนอน 

มองเห็นเสนผมกระจายเปนริ้วๆบางๆ ไมเปน

ปนๆปกๆทบึๆ - เมด็ผด เมด็สวิ ตุมไฝ เหน็ถนดั

ชัดเจนขึ้นมาก กระทั่งรองบุมขุมขนบนใบหนา - 

รอยยนเทากาบรเิวณหางตา เมือ่สงัเกตใหดจีะพบ

วา เสนขนออนๆบนทอนแขนและขอบใบหขูองละ

ออนสาวกย็งัเหน็ไดชดั ไมเบลอหายไป ตวัอกัษร

ตางๆในภาพกช็ดัถนดัตาขึน้ และยงัสามารถรบัรู

สภาพความมนั – วาว – พลิว้ - เนยีน  – ลืน่ของ

เสือ้ผาอาภรณทีผู่คนสวมใสอยูในภาพไดชดัถนดั

ตามากขึน้กวาเดมิ 

แนนอนวา การรบัรูในดานความชดัลกึ-ชดั

ตืน้ของภาพนัน้ดขีึน้กวาเดมิมาก คอนทราสตกเ็พิม่

ขึน้ อกีทัง้สสีนักม็พีลงัอิม่เอมเขมขนยิง่ขึน้ดวย (จน

ตองปรบัลดลงมา 2 สตอป) ทวาภาพทีร่บัชมนัน้ไร

ซึง่อาการเนนขึน้ขอบออกมา วากนัตามจรงิผมรูสกึ

วา แบค็กราวนดภาพในสวนทีม่ดืสลวันัน้แยกแยะ

อะไรๆในฉากหลงัลกึเขาไปไดมากขึน้ ไมมดืตือ๋ดำ

ปออยางเดยีว จนจำแนกอะไรไมได 

จดุเดนสำคญัของ FURUTECH อยูตรงทีท่กุๆผลติภณัฑทีเ่กีย่วของกบัโลหะหรอื

มโีลหะเปนสวนประกอบจะถกูนำมาผานขัน้ตอนพเิศษ 2 กระบวนการดวยกนั เพือ่ให

ไดมาซึง่ “คณุลกัษณพเิศษ” ในความเปนเนือ้ตวันำระดบั “เหนอืชัน้” อนัไดแก :- 2-

Stage Alpha Cryogenic และ Ring Demagnetization Process เพือ่ทำให 

“เนือ้โลหะ” นีม้สีภาพเปน “ตวันำยิง่ยวด” กระแสไฟฟาจะไดเดนิทางผานตวันำนีไ้ด

อยางเตม็ที ่มคีา “Q” ทีส่งูยิง่ขึน้มาก พรอมดวยคาความผดิเพีย้นทีต่ำ่สดุๆ  

โดยในกระบวนการ Cryogenic นัน้จะเปนการทำให “วสัดตุวันำ” เยน็ตวัลง

อยางฉบัพลนั (fast cool down) ตำ่กวาจดุเยอืกแขง็ ดวยการใชไนโตรเจนเหลวหรอื

ฮเีลีย่มเหลว ดงึอณุหภมูใิหตำ่ลงถงึระหวาง -196 หรอื -250 องศาเซลเซยีส สงผลให

โมเลกลุของ “วสัดตุวันำ” เสมอืนถกูตรงึใหเบยีดแนบชดิสนทิกนัยิง่ขึน้ โครงสราง

มัน่คงขึน้ ทำใหกระแสสญัญาณไฟฟาเดนิทางผานเนือ้ตวันำไดราบเรยีบระรืน่ยิง่ขึน้

อยางมาก (ดกีวา -OFC conductor ซะอกี*) สวนในกระบวนการ Demagnetization 

กจ็ะเปนการขจดัสภาพการเหนีย่วนำทางแมเหลก็ออกไป ซึง่รวมทัง้ 2 ขัน้ตอนแลวจะ

กอใหเกดิสภาพการเปนตวันำทีด่เียีย่ม ทัง้ในแงของการนำ-พาสญัญาณอยางฉบัไว

และกำลงัไฟฟาในอตัราทีส่งูมาก 
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>> จากการคนหาขอมลูประวตับิรษิทั ทำใหทราบวา “FURUTECH” นัน้

มใิชธรรมดา (จดัตัง้ขึน้เมือ่เดอืน เมษายน ปค.ศ.1988) ปจจบุนัมไิดมี

เพยีงแคผลติภณัฑทางดานสายไฟ, สายสญัญาณคณุภาพสงู ทีผ่ลติขึน้

จาก PC-OCC (Pure Copper by Ohno Continuous Casting) 

เทานัน้ หากยงัครอบคลมุไปถงึสายตวันำ -OFC conductor, ปลัก๊เสยีบ 

(ตวัผู), เตาเสยีบ (ตวัเมยี) คณุภาพระดบัไฮ-เอน็ด (มทีัง้ทีใ่ชวสัดทุองคำ 

และโรเดยีมใหเลอืก), อปุกรณกรองไฟฟาเอซ,ี เครือ่งสลายสภาพทางแม

เหลก็สำหรบัแผนดสิคทกุชนดิ (Disc Demagnitizer) ซึง่ไดรางวลั Best 

of Innovation 2007 จากงาน CES ครัง้ทีผ่านมา และทีน่าสนใจกค็อื 

3C-Liquid ผลติภณัฑของเหลวพเิศษทีจ่กัชวยยกระดบัสภาพทางไฟฟาให

กับหนาสัมผัสของขั้วเสียบ หรือสายตอตางๆ เพื่อบรรลุสูหลักการ 

“Perfect Transmission” 
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ยิง่ขึน้ สามารถโฟกสัตำแหนงแหงทีข่องสรรพเสยีงไดแมนยำขึน้ บงบอกความเปน

แถว-ชัน้ของสภาพซาวนดสเตจไดชดัเจนขึน้ดวย การแยกแยะ-ชีช้ดัรายละเอยีดในชวง

ยานเสยีงกลางมรีะดบัทีด่ขีึน้ สมัผสัไดถงึความกลมมนไมแบนบาง เสยีงนกัรองทัง้

หญงิ-ชายมตีวัตนของเสยีงใหไดรบัรู รายละเอยีดเสยีงเลก็ๆนอยๆดจูะผดุโผลให

ไดยนิถนดัหขูึน้ ความกงัวานของหางเสยีงกย็าวไกลขึน้ พละพลิว้ดขีึน้ มปีระกายชดั

ขึน้ ชองวางของแตละเสยีงสงดัขึน้ และสมัผสัไดถงึสภาพการโอบลอมของเสยีง   

อนึง่นัน้สายไฟฟาเขาเครือ่งของทกุอปุกรณทีใ่ชงาน ยงัคงเปนของทีจ่ดัใหมา

พรอมเครือ่งนัน้ๆทัง้สิน้ อกีทัง้สภาพการใชงานของทกุอปุกรณกย็งัคงเฉกเชนทีเ่คยใช

อยูประจำนั้นแล มีเพียงการเปลี่ยนเตาเสียบไฟบานจาก National มาเปน 

FURUTECH FP-15A (G) – N1 เทานัน้ และหลงัจากทีไ่ดเปลีย่นกลบัมาสูสภาพเดมิๆ

แลวนัน้ บอกตรงๆวา มนัยาก (ส) นกัทีจ่ะทำใจ ยอมรบัสภาพเดมิจรงิๆครบั (...กม็นั

เสพยสิง่ทีด่กีวาเขาไป จนตดิใจแลวอะ...) 

* หากจะลองไลเรยีงดเูนือ้ทองแดงทีไ่ดมกีารพฒันาขึน้มาใชเปนตวันำ (conductors) 

ในสายไฟฟากนัแลวละกอ จะพบวา TPC หรอื Tough Pitch Copper นัน้จะเปน

ตวันำพืน้ฐานทีถ่กูนำมาใชกนัอยางแพรหลาย เนือ่งเพราะกรรมวธิกีารผลตินัน้ไมยุง

ยากซบัซอน ทองแดงทีถ่กูหลอมละลายจะผานขัน้ตอนอยางงายๆแลวปลอยไวให

คอยๆเยน็ตวัลงเองในอากาศ ทำใหยงัคงมมีลทนิหรอืธาตอุอกซเิจนแทรกตวัอยูใน

โมเลกลุของทองแดงประมาณ 300~500 ppm (สวนตอลาน)  

ตอมาไดมกีารคดิคน-พฒันาเทคโนโลย ีOFC หรอื Oxygen Free Copper 

ขึน้มา ทำใหไดเนือ้ทองแดงทีม่คีณุสมบตัติวันำดมีากยิง่ขึน้กวา TPC ถงึประมาณ 2 % 

และมมีลทนิหรอืธาตอุอกซเิจนแทรกตวัอยูในโมเลกลุของทองแดงประมาณ 10 ppm 

แลว OFC กไ็ดรบัการปรบัปรงุเทคนคิการผลติบางอยางในแงของการควบคมุเวลา

และคาอณุหภมูใิหเทีย่งตรงคงทีอ่ยางเหมาะสม เพือ่ใหไดการกอตวัของรปูทรงผลกึ

ทองแดงทีด่ยีิง่ขึน้ โดยมชีือ่เรยีกขานกนัวา  - OFC  

จนกระทัง่ในปค.ศ. 1988 ทาง Furukawa Electric ไดคดิคนกรรมวธิ ี PC-

OCC ขึน้มาเปนเจาแรก (จดสทิธบิตัรเทคโนโลย)ี โดยใชเครือ่งมอืในการผลติ (casting) 

ทีพ่ฒันาขึน้โดย Professor Ohno แหง Chiba Institute of Technology ใน

ประเทศญีปุ่น (จดสทิธบิตัรประดษิฐกรรม) ทำใหไดมาซึง่ทองแดงทีเ่ปนผลกึเดีย่วคา

บรสิทุธิส์งู ทีม่คีาความเปนตวันำสงูมากทีส่ดุในปจจบุนั 

ทาง FURUTECH ไดทำการพฒันาตอเนือ่งจากเทคโนโลย ี PC-OCC นีไ้ปสู

กรรมวธิพีเิศษทีเ่รยีกวา  - OCC (Alpha-OCC) Conductor โดยเนือ้ทองแดงทีผ่าน

ขั้นตอน Ohno casting ออกมาเปนทองแดงผลึกเดี่ยวคาความบริสุทธิ์สูงมาก 

(mono crystal ultra-pure copper) แลวนัน้ จะถกูนำมาผานขัน้ตอนพเิศษ 2 

กระบวนการดวยกนั :- 2-Stage Cyrogenic และ Demagnetization เพือ่ทำให

สายตวันำนีม้สีภาพเปน “ตวันำยิง่ยวด” กระแสไฟฟาจะไดเดนิทางผานตวันำนีไ้ด

อยางเตม็ที ่มคีา “Q” ทีส่งูมาก พรอมดวยคาความผดิเพีย้นทีต่ำ่สดุๆ  
 
หมายเหต ุ : แหลงกำเนิดสัญญาณเปนเครื่องเลนดีวีดี-วิดีโอ/ซูเปอรซีดีรุน 

DVD963SA ของ PHILIPS ,ปรแีอมปรุน PM-6 ของ marantz ,เพาเวอรแอมปรุน Caspian 
ของ ROKSON, ระบบลำโพง Klipsch รุน Forte II ,สายสญัญาณรุน The First ของ VDH, 
สายลำโพงรุน SILVER-3 MIX ของ monitor das hifi-kabel ,ทกุเครือ่งวางทบัสวนบน
หมอแปลงไฟดวย EMX จาก ออดโิอ คอนซลัแตนท และตอผานเครือ่งควบคมุ-กรองไฟรุน 
Powerstream 1000 ของ AV ZONE (ยกเวน เพาเวอรแอมป) 
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เมือ่เปลีย่นมารบัชมจากการเลนแผน 

ดีวีดี-วิดีโอพบวา จะสามารถแยกแยะราย

ละเอยีดภาพซึง่ไลระดบัในสวนทีม่ดืไดดขีึน้ 

วัตถุในภาพลอยตัวจากพื้นภาพ-ฉากหลัง

ชัดเจนมาก รับรูไดถึงความลึกในภาพที่มี

ระยะถอยออกไปไกลขึน้ ซึง่โดยรวมนัน้ภาพ

ทีร่บัชมมมีติริะยะตืน้-ลกึดยีิง่ขึน้ สสีนันัน้ก็

อิม่เอมตาอยางสมจรงิ คำบรรยายใตภาพใน

ภาพยนตรกเ็ดนลอยขึน้ชดัเจน ภาพมพีลงั

มากขึน้ สะอาด สดใสและเนยีนตา เสมอืน

วา รูสกึสบายตาขึน้ ไมเครงครดั (โลงสมอง) 

ในเวลารบัชม (ผม “ใหเวลา” ในการรบัชม

ภาพยนตร หรอื รายการทวีไีดนานขึน้กวาเดมิมาก) 

ในแงของคุณภาพเสียงที่ไดรับฟงนั้น 

บอกกันตรงๆไมตองเกรงใจเลยวา “ดีขึ้น

ถนัดหูเลยทีเดียว” มันเหมือนถูกยกระดับ

ความ “ตาง” ใหรบัรูไดมากขึน้อกีขัน้กระนัน้ 

โดยเฉพาะในเรือ่งความสะอาดและกระชบั

ฉบัไวในจงัหวะจะโคนของเสยีงชวงความถีต่ำ่ 

ซึ่งจะรับฟงไดถึงเบสสที่มีระลอกแผพลิ้ว มี

มวล มเีรีย่วแรง มลีกูตามไมหดหวน ฟงแลว

สนกุและมนัในอารมณ ทัง้ยงัจบัสงัเกตไดถงึ 

มวลอากาศทีม่ลีกัษณะเปนระลอกคลืน่สัน่

ไหวแผออกมา และแมพลงัความหนกัหนวง

จะไมถึงขนาดกระแทกกระทั้นสั่นคลอน

อวยัวะภายใน ทวาใหการทอดตวัลงไปลกึถงึ

กนบึง้ไดอยางทีค่วรจะเปน 

ความโดดเดนอยางพิเศษนั้น อยูใน

ชวงยานความถีเ่สยีงกลางและสงูทีด่จูะเพิม่

ความนวลเนียน-กลมกลืนขึ้นมากวาที่เคย 

จงึรบัฟงอะไรๆไดราบเรยีบระรืน่ชืน่อรุามาก


