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Duplex Receptacle FP-15A (G)-N1
Duplex Receptacle FT-D20A (R)
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มากๆ กระแสหนึ่ง ส่วนหนึ่งก็คงมาจากนักเล่นเองต่างก็
ยอมรับว่า เต้ารับเกรดดีๆ มีผลต่อคุณภาพเสียงเช่นกัน จน
กลายเป็นว่าทุกวันนี้หากต้องการรีดคุณภาพของชุดเครื่อง
เสียงให้ออกมาดีทสี่ ดุ มีคณ
ุ ภาพมากทีส่ ดุ เต้ารับคุณภาพดีๆ
หรือพวกออดิโอเกรดก็เป็นอีกหนึง่ หัวข้อทีน
่ กั เล่นทัง้ หลายควร
ใส่ใจ ถ้าหาก “คุณภาพเสียงสูงสุดดีทสี่ ดุ สร้างความพึงพอใจ
ให้มากทีส่ ดุ ” คือแนวทางทีน
่ กั ออดิโอไฟล์ทงั้ หลายกำลังจะไขว่
คว้าหาอยูน
่ ”ี้
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>>ผมยอมรับว่าประสบการณ์จากการเล่นเต้ารับไฟฟ้าของผม 10 กว่าปีที่
ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากเต้ารับไฟฟ้าซึง่ ใช้ในอุตสาหกรรม อย่างเช่น Pass
& Seymour เสียมากกว่า จะมีมาปะปนลองเล่นอยู่บ้างก็เห็นจะเป็น
Eagle, Cooper รวมถึงพวกเกรดที่ใช้ตามโรงพยาบาลที่เราเรียกว่า
Hospital Grade อย่างเช่น Hubbell ส่วนเต้ารับไฟฟ้าออดิโอเกรด ผมมี
เล่นอยูแ่ ค่หนึง่ ยีห่ อ้ คือ Wattgate 381i เท่านัน้ สำหรับเต้ารับไฟฟ้าออดิโอ
เกรดของ Furutech ยังไม่เคยลอง นานๆ จะได้มโี อกาสลองเล่นสักที ก็เลย
ขอลองทีเดียวสองรุน่ ร่วมกันในคราวเดียวกันเลย ได้แก่รนุ่ FP-15A (G) ซึง่
มีราคาต่อตัว 3,360 บาท และ FT-D20A (R) ซึง่ มีราคาต่อตัว 7,532 บาท
ทำไมต้องใช้เต้ารับออดิโอเกรด คำถามที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ เพราะ
เครือ่ งกรองไฟจากต่างประเทศบางยีห่ อ้ ทีไ่ ด้ชอื่ ว่ามีคณ
ุ ภาพทีด่ กี ไ็ ม่เห็นใช้
เต้ารับออดิโอเกรดกันเลย ผมมองเรือ่ งนีเ้ ป็นสองปัจจัยครับ หนึง่ ...ต้นทุน
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สอง...คุณภาพเป็นทีย่ อมรับได้ ถ้าต้นทุนไม่ใช่เรือ่ ง
ใหญ่ เครือ่ งกรองไฟหลายๆ ยีห่ อ้ ก็หนั มาใช้เต้ารับ
ออดิโอเกรดกันทัง้ นัน้

เต้ารับออดิโอเกรดดีอย่างไร?

เต้ า รั บ ออดิ โ อเกรดมี ข้ อ ดี คื อ นอกเหนื อ จากจุ ด
ประสงค์บางด้านทีเ่ หมือนเต้ารับไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ที่มักจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง (รวมถึง
เต้ารับไฟฟ้าเกรดโรงพยาบาลเช่นกัน) เพราะความ
ผิดพลาดและสร้างความบาดเจ็บให้แก่ผใู้ ช้งาน ส่วน
ใหญ่ ม าจากเต้ า รั บ ไฟฟ้ า ที่ ข าดคุ ณ ภาพ ไร้
ประสิทธิภาพ เต้ารับไฟฟ้าทีด่ จี ะต้องสามารถเสียบ
ต่อปลัก๊ ได้อย่างแน่นหนา เนือ้ วัสดุทใี่ ช้ตอ้ งทนความ
ร้อน ทนความชืน้ ทนความเป็นกรดด่างได้คอ่ นข้าง
ดี และสามารถเข้าสายไฟได้อย่างแน่นหนา ไม่
หลวมหรือหลุดออกได้งา่ ย เต้ารับไฟฟ้าออดิโอเกรด
จะเน้ น คุ ณ ภาพของวั ส ดุ ที่ น ำมาใช้ ง าน เพื่ อให้
คุณภาพด้านเสียงและภาพดีเพิม่ ขึน้ นอกเหนือจาก
ความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานแล้ว
เต้ารับออดิโอเกรดมักจะมีการนำไปผ่านกระบวน
การใหม่ๆ เพื่อให้มีคุณภาพสูงมากขึ้น อาทิ นำไป
ชุบเงิน ชุบทอง ชุบโรเดียม หรือผ่านกระบวนการไคร
โอเจนิก (Cryogenic)
เท่ า ที่ ดู ม า พอจะตั้ ง ข้ อ สั ง เกตได้ ค ร่ า วๆ ว่ า
เต้ารับไฟฟ้าออดิโอเกรดทุกวันนี้จะมีด้วยกันสอง
แบบใหญ่ๆ
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แบบทีห่ นึง่ คือ ชนิดเน้นคุณภาพของวัสดุทใี่ ช้งาน และตรงจุดต่อสายไฟก็มกี ารชุบ
เงิน ทอง หรือโรเดียม
แบบทีส่ องคือ คุณภาพของวัสดุเหมือนชนิดแรก แต่มกี ารนำไปผ่านกระบวนการ
ไครโอเจนิก เพือ่ คุณภาพทีด่ กี ว่า
เต้ารับไฟฟ้าของ Furutech จะเป็นแบบหลัง ขณะเดียวกันเต้ารับไฟฟ้าออดิโอ
เกรดของ Furutech ก็มใี ห้เลือกหลายแบบและมีการชุบตัวนำทีแ่ ตกต่างกันไป ทัง้ ชุบ
เงิน ชุบทอง และชุบโรเดียม ทีแ่ พงทีส่ ดุ ก็คอื ทีช่ บุ ด้วยโรเดียม ธาตุทเี่ ป็นโลหะขาว มี
คุณสมบัตคิ ล้ายทองคำขาว วัสดุทไี่ ด้ชอื่ ว่าเหมือนทองคำขาวมากทีส่ ดุ

ถ้าเป็นในแง่ของวัสดุศาสตร์ ถ้ายกเอาความสามารถในการนำไฟฟ้าเป็นตัวตัง้ เงินจะ
นำไฟฟ้าได้ดที สี่ ดุ รองลงมาก็คอื ทองแดงและทองคำในลำดับทีส่ าม
ในแง่ตวั กลางของหน้าผิวสัมผัส ณ จุดขัว้ ต่อเชือ่ มสาย การชุบแต่ละอย่างก็ขนึ้ อยู่
กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานทีต่ า่ งกัน
การชุบเงินก็เพือ่ ให้จดุ สัมผัสนัน้ มีการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าได้ดที สี่ ดุ มีการ
สูญเสียน้อยที่สุด แต่ข้อเสียของการชุบเงินก็คือจะหมองค่อนข้างเร็วกว่าทองหรือ
โรเดียม ทองแดงก็เช่นเดียวกัน เมื่อจุดต่อหมอง ความต้านทานระหว่างผิวสัมผัส
ระหว่างจุดต่อก็เปลีย่ นไป การไหลผ่านของกระแสระหว่างจุดต่อก็ดอ้ ยคุณภาพลง ดัง
นัน้ วัสดุทกุ อย่างทีช่ บุ เงินจึงต้องมีกระแสไหลอยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ชะลอความมัวหมอง
ของหน้าผิวสัมผัส
การชุบทอง ก็คอื การลดความมัวหมองของผิวสัมผัสในระยะยาวๆ การชุบทองมี
ข้อดีอย่างหนึง่ คือ หน้าผิวสัมผัสจะมีการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าทีด่ ี เพราะมีคา่ ความ
ต้านทานของหน้าผิวสัมผัสค่อนข้างต่ำ
การชุบโรเดียม เหตุผลที่เชื่อมด้วยโรเดียมก็คือเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ณ ผิว
สัมผัส รักษาความมัวหมองของหน้าผิวสัมผัส และป้องกันการลืน่ ไหลของสายทีจ่ ะนำ
มาเชือ่ มต่อนัน้ หมายความว่า โรเดียมสามารถยึดจับสายไฟได้แนบแน่นมากกว่า ลด
ปัญหาการรบกวน ณ บริเวณผิวสัมผัส ทำให้ได้คณ
ุ ภาพเสียงทีด่ กี ว่า ถ้าหากว่า ณ จุด
ต่อสายไม่สามารถทำให้สายถูกยึดตรึงได้สนิทแนบแน่นจริง ก็สามารถสร้างสัญญาณ
รบกวน ณ จุดนัน้ ได้งา่ ยอีกด้วย เพราะรูปแบบของสนามแม่เหล็กทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้มรี ปู
แบบเดียว
แต่ทว่าหากวัสดุทใี่ ช้ในการเป็นตัวนำไฟฟ้าแต่มกี ารชุบทีต่ า่ งกัน ก็สง่ ผลให้บคุ ลิก
แตกต่างกันไปเช่นกัน
ชุบเงิน หมายถึงความละเอียด โปร่ง พลิว้ และฉับไว
ชุบทอง หมายถึงความคมชัด คมเข้ม จะแจ้ง ทุกๆ ตัวโน้ต
ชุบโรเดียม ความเข้มแข็ง ตึงตัง มวล น้ำหนัก และทีส่ ำคัญคือพละกำลังแห่งการ
ปลดปล่อยทุกสรรพเสียง

Furutech:
Duplex Receptacle FP-15A (G)-N1
Furutech : Duplex Receptacle FP-15A ซีรีส์นี้น่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นของเต้ารับ
ไฟฟ้า Furutech มีดว้ ยกันสองรุน่ คือ รุน่ ทองแดงและรุน่ ทีม่ กี ารชุบทอง (รุน่ ทีน่ ำมา
เล่นจะเป็นรุน่ ชุบทอง) รองรับกระแส 15A/125V เมือ่ คำนวณกลับมาทีแ่ รงดันไฟฟ้า
หากนำใช้งานบ้าน เราไม่ควรใช้เกินกระแส 8-10 แอมป์ครับ
สำหรั บ เต้ า รั บ รุ่ น นี้ วั ส ดุ ที่ ใ ช้ เ ป็ น ตั ว นำไฟฟ้ าใช้ ช นิ ด Phosphor bronze
(ทองแดง ดีบุกผสมกับฟอสฟอรัส) หนา 0.8 ม.ม. ผ่านกระบวนการ Cryogenic/
demagnetization ส่ ว นตั ว เต้ า รั บ ทำจากวั ส ดุ Nylon/ Fiberglass,
Polycarbonate Shell และทีต่ วั เต้ารับยังมีสแตนเลสทาบหนา 1.2 ม.ม. ทาบเอาไว้
อีกชัน้ หนึง่ เพือ่ เสริมความแข็งแรงต่อแรงกดหัวปลัก๊ เวลาใช้งาน ส่วนขนาดของสายไฟ

สามารถใช้กับสายไฟแกนเดียวขนาด 3.2 mm และสาย
ฝอยขนาด 3.0 mm ถ้าต้องการใช้ขนาดสายไฟทีส่ งู กว่านี้
ใหญ่กว่านี้ แนะนำว่าขยับไปเล่นเต้ารับไฟฟ้าขนาด 20 A
ดีกว่าครับ เพราะแรงกดของสกรูอาจจะไม่มากพอก็ได้ ถึง
แม้วา่ ดูเผินๆ อาจไม่ได้สร้างปัญหาในระยะยาวก็ตาม แต่
ใช้ขนาดสายตามทีแ่ นะนำมาจะดีกว่าครับ
ตัง้ แต่ได้ใช้เต้ารับไฟฟ้าออดิโอเกรดมา ผมรูส้ กึ ว่าช่อง
ต่ อ สายไฟของเต้ า รั บไฟฟ้ า ออดิ โ อเกรดทำออกมาได้
ดีมากๆ ครับ ปลอดภัยและแน่นหนา Furutech ก็เช่น
เดียวกัน
สำหรับเต้ารับ Furutech : Duplex Receptacle
FP-15A (G)-N1 ผมค่ อ นข้ า งจะกลุ้ ม ใจไม่ น้ อ ย หาก
สถานการณ์ของระบบไฟฟ้าแปรเปลี่ยนไป คุณภาพของ
เต้ารับไฟฟ้า FP-15A ก็จะแปรเปลี่ยนตามไปด้วย นั่นก็
หมายความว่า คุณภาพเสียงทีไ่ ด้รบั อาจไม่ใช่ดที สี่ ดุ เท่าที่
Furutech FP-15A จะให้ออกมาก็ได้
ผมลองเล่นในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป คือลอง
เล่นกับระบบไฟฟ้าที่การเดินสายธรรมดาทั่วไปไม่ได้แยก
อิสระมาเพือ่ ชุดเครือ่ งเสียงโดยเฉพาะ ต่อกับสายไฟทีเ่ ดิน
แยกมาเพื่อชุดเครื่องเสียงโดยเฉพาะ และต่อผ่านเครื่อง
กรองไฟ PowerBridge 8 อีกครัง้ หนึง่ แต่ละสถานการณ์มี
ผลต่อคุณภาพเสียงค่อนข้างมาก
เริม่ แรกในการลองเล่น ผมได้ลองฟังสลับเปรียบเทียบ
เต้ารับไฟฟ้าจึงใช้เป็นประจำ เพื่อจะดูผลต่างในแง่ของ
the wave MGZ
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การชุบเงิน ชุบทอง ชุบโรเดียม
ให้ผลแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

109

october 2007

108-112-SoftTest Firutech recept109 109

9/25/07 6:45:29 PM

no.26

s O Ft t e s T

110

คุณภาพเสียงจะมีความแตกต่างกันแค่ไหน
ในแทร็ ก ที่ สิ บ ห้ า “Speak Softy Love”,
SNOW ROSE EXEL/XRCD2 เมื่อต่อผ่านเต้ารับ
ไฟฟ้าของ Furutech : FP-15A เสียงร้องใสและ
โปร่งมากขึน้ ได้ยนิ รายละเอียดของเสียงร้องมากขึน้
กว่าเก่า รูส้ กึ ได้เลยว่าเสียงร้องกับเสียงดนตรีมชี อ่ ง
ว่างที่เด่นชัดและชัดเจนมากขึ้น เสียงกีตาร์ตอนต้น
เพลงคมชัดเจนและให้ความเป็นตัวตนของเสียงทีด่ ี
เมื่อสลับเปลี่ยนไปฟังเต้ารับไฟฟ้าเดิมๆที่ใช้
งานประจำอยูน่ นั้ ความใสและโปร่งของเสียงร้องนัน้
ลดลง หัวเสียงกีตาร์ตอนต้นเสียงก็จะออกป้านๆ ไม่
คมชั ด เจนเหมื อ นใช้ เ สี ย บต่ อ ผ่ า นเต้ า รั บไฟฟ้ า
Furutech: FP-15A ยิ่งเฉพาะแรงส่งของตัวโน้ต
เสียงนั้นรู้สึกได้เลยว่ามีแรงส่งน้อยลง แรงส่งที่ว่า
เสมือนว่าแรงทีใ่ ช้กดสายกีตาร์ตอนต้นเสียงมีแรงกด
น้อยลง เมือ่ ขณะเดียวกันเวทีเสียงก็หบุ ลงมา
ใครทีช่ นื่ ชอบเสียงร้องไม่วา่ จะเป็นนักร้องหญิง
หรือชาย ว่าไม่วา่ จะเป็นนักร้องสมัยใหม่หรือสมัยเก่า
จะเป็นของเทศหรือของไทย ไม่ว่าจะมีแก้วเสียงใส
หรือทุม้ หนา นีค่ อื เต้ารับทีจ่ ะต้องแสวงหามาใช้งาน
ให้ได้ หากเสียงร้องคือสิง่ ทีค่ ณ
ุ เฝ้าถวิลหา
เพราะด้วยความใสสะอาดของย่านเสียงกลาง
ทำให้ได้ยินรายละเอียดของเสียงร้องที่ซ่อนเร้นอยู่
อย่างมากมาย จังหวะแต่ละโน้ต การกัก ปลดปล่อย
ลมเพือ่ ดันเสียงร้องออกมา ถ่ายทอดออกมาได้อย่าง
ยอดเยี่ยม สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เด่นชัด คือลักษณะ
ย่านเสียงกลางไม่ได้มีเนื้อเสียงที่หยาบกร้านเลย
และสะอาดค่อนข้างมาก
อย่างที่บอกตอนต้น แผ่นซีดีนักร้องที่ผมชื่น
ชอบหลายๆ แผ่น FP-15A ทำให้ผมรูส้ กึ ว่ามีการเว้น
ช่องว่างระหว่างตำแหน่งนักร้องและนักดนตรีมากขึน้

ก่อนหน้านี้ด้วยเพราะความคลุมเครือของสนามเสียง ทำให้ไม่รู้สึกได้ถึงความลึกของมิติ
เสียงด้านลึก แต่พอใช้ FP-15A กลับส่งความรูส้ กึ ทีห่ ายไปให้กลับคืนมาได้เป็นอย่างดี
ในแง่มติ เิ สียงด้านลึกจากเดิมๆ ทีผ่ มเคยชินนัน้ FP-15A จะขยายออกมาด้านหน้ามาก
กว่าด้านหลัง รูส้ กึ ได้วา่ เสียงขยับเข้ามาใกล้มากขึน้ กว่าเก่า ขณะเดียวกันมิตเิ สียงด้านหลังก็
ขยับลึกลงไปเช่นกัน แต่นอ้ ยกว่าด้านหน้าเวทีเสียง ด้านกว้างนัน้ ขยายออกไปได้ดี
นักเล่นส่วนใหญ่มกั จะตัง้ ข้อสังเกตไว้เสมอๆ ว่า เต้ารับทีผ่ า่ นไครโอเจนิกจะให้เนือ้ เสียง
ทีเ่ นียน ฟังดูแล้วผ่อนคลาย ลักษณะอย่างนีจ้ ะว่าไปก็มสี ว่ นถูกอยูบ่ า้ ง แต่ถามว่าใช่เพราะมา
จากไครโอเจนิกเหรอ
อันที่จริงกระบวนการไครโอเจนิกช่วยให้การเรียงของโมเลกุลมีระเบียบแบบแผนและ
แน่นสนิทชิดติดกัน อิเล็กตรอนก็เดินทางผ่านได้อย่างอิสระ ไม่สะเปะสะปะ ไม่มกี ารสูญเสีย
พลังงาน และไม่ได้มกี ารสร้างพลังงานซ้อนย่อยไปอีก
จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีเ่ ต้ารับไฟฟ้า Furutech FP-15A ให้รายละเอียดทีไ่ ล่มาจากย่าน
ความถีต่ ำ่ - กลางและไล่จนมาถึงความถีส่ งู ให้ความต่อเนือ่ งอย่างไม่มสี ะดุด ตอบสนองได้
อย่างราบเรียบ และชัดเจนทุกโน้ตดนตรี ทุกสเป๊กตรัมฮาร์โมนิกส์เสียงพลิว้ และกังวาน
ในเรื่องความเนียนของเนื้อเสียงที่หลายคนตั้งข้อสังเกตกันนั้น ก็ต้องถามต่อว่าเสียง
ตามธรรมชาติหยาบหรือเปล่า ตลอดเวลาทีผ่ มนัง่ ฟังเพลงเมือ่ ใช้งานไม่วา่ จะฟังแนวดนตรี
อะไร หยาบ สด เนียน หรือความเป็นธรรมชาติกเ็ ป็นไปตามนัน้ ตามแนวเพลง และตาม
คุณภาพของแผ่นซีดี ไม่วา่ จะเป็นเพลงออดิโอไฟล์ เพลงธรรมดาหรือเพลงไทย
ดั ง นั้ น การที่ เ นื้ อ เสี ย งฟั ง ดู เ นี ย น สะอาด มากขึ้ น ก็ ใ ช่ ว่ า ต้ อ งมาจากการผ่ า น
Cryogenic อย่างเดียว แต่กระบวนการนีช้ ว่ ยให้เราเข้าถึงสิง่ ทีเ่ ป็นอยูม่ ากกว่าต่างหาก
คุณภาพย่านความถี่กลาง-สูงคือจุดเด่นที่เด่นมากๆของ Furutech : Duplex
Receptacle FP-15A (G)-N1 ส่วนย่านความถีต่ ำ่ ๆ ของ FP-15A จะเป็นอย่างไรนัน้ เรือ่ ง
นีผ้ มขอเทียบเคียงเป็นสองกรณี
กรณีแรก ถ้าเทียบกับเต้ารับไฟเดิมๆ ทีผ่ มใช้งานอยู่ FP-15A ให้คณ
ุ ภาพย่านความถี่
เสียงต่ำๆ แน่น คมชัด และจะแจ้งมากกว่า ไม่วา่ จะเปรียบเทียบเสียงเบส จากแผ่น narah
jones, “not to late” /Blue Note Records หรือแทร็กที่ 10 แผ่น Burmester CD III,
“Poem of Chinese Drum” /Yim Hok Man
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ Wattgate:381i จะรู้สึกได้ว่า FP-15A นุ่มกว่า ขณะที่
Wattgate 381i กัดหัวเสียงย่านความถีต่ ำ่ ได้คมชัด หนักแน่นมากกว่า จากต้นเสียงโน้ต
แล้วแผ่กระจายออกไป ขณะที่ FP-15A จะรูส้ กึ ผ่อนคลายไม่รกุ เร้าเกินไป
ผมไม่ทราบว่า เต้ารับไฟฟ้า Furutech ก่อนหน้านีจ้ ะเป็นเช่นไร แต่เท่าทีล่ องฟัง FP15A รุน่ ใหม่ ถ่ายทอดคุณภาพของย่านความถีต่ ำ่ ได้นำ้ ได้เนือ้ หนักแน่นดีครับ ไม่รสู้ กึ ว่า
ขาดหรือด้อยแต่ประการใด
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Furutech:
Duplex Receptacle FT-D20A (R)
บอกตรงๆ ครับ ผมค่อนข้างแปลกใจมาก ทำไมเต้ารับไฟฟ้ารุน่ นีจ้ งึ แทบไม่มกี ารพูดถึงเลย ยิง่
Furutech Power Distribution e-TP80 ได้รบั การยกย่องถึงคุณภาพเสียงทีไ่ ด้รบั หลังการใช้
งานจากมิสเตอร์ Chris Martens, จากนิตยสาร The Absolute Sound, August 2007 แต่
การพูดถึงเต้ารับไฟฟ้าของ Furutech : Duplex Receptacle FT-D20A(R) ในบ้านเรากลับ
ไม่มกี ารกล่าวถึงกันบ้างเลย

ผมไม่แน่ใจอาจเป็นเพราะราคาตั้งที่ตั้งไว้
ค่อนข้างสูงหรือเปล่า แต่สดุ ท้ายราคาซือ้ จริงก็ได้
ส่วนลดอีกหลายเปอร์เซ็นต์ ทำให้ราคาซือ้ ขายกัน
จริงแตกต่างจากราคาเต้ารับ Wattgate 381i ซึง่
เป็นตำนานในวงการเครื่องเสียงบ้านเรามาช้า
นานไม่ได้มากเท่าไรเลย
สำหรับเต้ารับรุน่ นี้ วัสดุทใี่ ช้เป็นตัวนำไฟฟ้า
ใช้ชนิด Phosphor bronze (ทองแดง ดีบกุ ผสม
กับฟอสฟอรัส) หนา 0.8 ม.ม. ผ่านกระบวนการ
Cryogenic/demagnetization ส่วนตัวเต้ารับ
ทำจากวั ส ดุ Nylon/Fiberglass, Polycar
bonate Shell และที่ตัวเต้ารับยังมีสแตนเลส
ทาบหนา 2 ม.ม. หนากว่ารุ่น FP-15A ส่วน
ขนาดของสายไฟสามารถใช้ขนาดสาย 4 sq.mm
ได้โดยตรง หากต้องการใช้สายไฟฟ้าที่มีขนาด
โตกว่านี้ ทาง Furutech แนะนำว่าควรใช้คู่กับ
Furutech Spade รุน่ FP-205
สิง่ ทีผ่ มประทับใจค่อนข้างมากสำหรับเต้ารับ
ไฟฟ้า FT-D20A (R) ก็คือสามารถเสียบปลั๊ก
ไฟฟ้าได้แน่นหนาดีมาก เวลาถอดปลัก๊ ออกค่อน
ข้างจะใช้แรงดึงมากกว่าเต้ารับไฟฟ้ารุน่ FP-15A
อยูส่ กั น้อย การทีป่ ลัก๊ สามารถเสียบเข้าทีช่ อ่ งของ
เต้ารับไฟฟ้าได้อย่างแน่นหนา ก่อให้เกิดผลดี
หลายประการ เสียงสะอาดขึน้ รายละเอียดเสียงดี
ขึ้น และตอบสนองได้ฉับไวขึ้น สิ่งเหล่านี้จะไม่
สามารถให้ คุ ณ ภาพออกมาได้ ดี นั ก หากเกิ ด
สัญญาณรบกวนบริเวณผิวสัมผัสของปลัก๊ และผิว
สัมผัสของเต้ารับ ถ้าทั้งสองหน้าผิวสัมผัสนี้ไม่
สามารถแนบสนิทกันจริง
ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับเต้ารับไฟฟ้าของ
Furutech:FP-15A(G) ผมรู้สึกว่า Furutech :
Duplex Receptacle FT-D20A(R) คือซูเปอร์
ชาร์ จ ของ Furutech:FP-15A(G) นั้ น ก็
หมายความว่า อะไรทีเ่ ป็นจุดดี อะไรทีย่ งั เป็นจุด
ด้อยอยู่บ้างนั้น FT-D20A (R) ขจัดจุดด้อยและ
เสริมจุดเด่นๆให้ดมี ากกว่าเก่า
carmen fantaisie etc./ricci/Iso/
gamba, JVC-XRCD24 ว่ากันเรื่องรูปวงก่อน
จากเมือ่ ก่อนทีร่ สู้ กึ ว่าฉีกออกทัง้ ด้านกว้างและลึก
นัน้ เมือ่ ใช้งานผ่าน FT-D20A(R) จะดึงมิตเิ สียง
ด้านลึกให้ลึกลงมากกว่าเดิม ส่วนด้านกว้างก็
ขยับออกจากเดิมๆ นิดหน่อย แต่ทสี่ ำคัญคือรูปวง
ทั้งด้านกว้างลึกนั้นให้รูปวงกว้างและลึกเป็นรูป
ทรงกลมทีใ่ หญ่มาก เปรียบเทียบกับ FP-15A(G)
แล้วจะให้รปู วงเป็นทรงรีมากกว่า
ทุกเนือ้ เสียงทุกโน้ตดนตรี FT-D20A(R) จะ
ให้เนือ้ เสียงทีห่ นักแน่น คมชัด สมจริงสมจัง เต็ม
ไปด้วยชีวติ ชีวา จะสัมผัสได้ถงึ ไดนามิกสเกลของ
เสี ย งได้ อ ย่ า งชั ด เจน ช่ ว ยให้ เ ข้ า ถึ ง ความเป็ น
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มาถึงปัญหาของ FP-15A ทีผ่ มหวัน่ ๆ ก็คอื เมือ่ นำไปใช้งานจะสามารถรับรูถ้ งึ คุณภาพได้
มากขนาดไหน เพราะเท่าทีผ่ มลองแปรเปลีย่ นสภาพการใช้งานในสามรูปแบบหลักๆ คือใช้กบั
ระบบไฟฟ้าที่ไม่สนใจเรื่องการเดินสายไฟฟ้าอะไรมากนัก ใช้งานผ่านระบบไฟฟ้าที่มีการเดิน
ระบบไฟฟ้ามาชุดเครือ่ งเสียงโดยเฉพาะ และท้ายสุดต่อผ่านเครือ่ งกรองไฟ PowerBridge8
ทัง้ สามรูปแบบ เมือ่ นำไปต่อผ่านเครือ่ งกรองไฟนัน้ ทีช่ อ่ งดิจติ อลเพือ่ ใช้รว่ มกับเครือ่ งเล่นซี
ดีนนั้ คุณสมบัตคิ ณ
ุ ภาพดีๆ ของย่านความถีก่ ลางสูงของ FP-15A จะเด่นขึน้ มาอีก เวทีเสียง มิติ
เสียงกว้างและลึกมากกว่าเก่า เสียงร้องสามารถสร้างเสน่หด์ งึ ดูดอารมณ์ในการฟังเพลงมากขึน้
เสียงเบสแน่นจะแจ้งกว่าเก่า ราวกับว่านีค้ อื เต้ารับไฟฟ้าทีค่ วรจะวางบนตัว PowerBridge8 ถ้า
งบประมาณไม่ใช่ปญ
ั หานะครับ
ขณะเดียวกัน หากใช้ในกรณีแรกคือไม่มีการเตรียมระบบไฟฟ้าเพื่อชุดเครื่องเสียงโดย
เฉพาะ ลักษณะเสียงทีเ่ ปิดโปร่งนัน้ จะดรอปลงมา พละกำลังทีเ่ คยได้รบั ในครัง้ แรกๆ ก็เหมือน
ราวกับว่า เรีย่ วแรงมันซอร์ตหายไปเฉยๆ หัวเสียงนุม่ กว่าเก่าอยูบ่ า้ ง
การใช้งานในลักษณะต่อมา คือการนำไปใช้วางลงบนบล็อกไม้ ทีน่ กั เล่นส่วนใหญ่นยิ มทำ
กันเล่นกัน ขอบอกก่อนนะครับว่า ในกรณีนเี้ ต้ารับทีผ่ นังบ้านควรจะมีคณ
ุ ภาพเทียบเท่าหรือดี
กว่า Furutech FP-15A เท่านีย้ งั ไม่พอ IEC Inlet จะต้องมีคณ
ุ ภาพดีเช่นกันรวมถึงสายไฟเอซี
ด้วย ดังนัน้ หลายครัง้ ทีเ่ ต้ารับไฟฟ้าทีใ่ ช้บนบล็อกไม้ จะให้คณ
ุ ภาพของตัวเองต่ำกว่าทีค่ วรจะเป็น
เพราะคุณภาพถูกกำหนดด้วยอีกสาม-สีป่ จั จัย คือคุณภาพ IEC Inlet, IEC Plug ตัวผูแ้ ละตัว
เมีย รวมถึงสายไฟเอซีทใี่ ช้ คุณภาพของ IEC Inlet ถ้าไม่สามารถเสียบสายได้แน่นพอจะเกิด
การรบกวนของสัญญาณรบกวนได้งา่ ย จึงอยากฝากเป็นข้อคิดว่า ตอนนีค้ ณ
ุ กำลังลดคุณภาพ
เต้ารับไฟฟ้าดีๆ หรือเปล่า?
ขอย้ำว่า หากซิสเต็มทีใ่ ช้อยูร่ สู้ กึ ว่าย่านความถีเ่ สียงสูงแหลมจัด คมชัด บาดหู เต้ารับไฟฟ้า
Furutech : Duplex Receptacle FP-15A (G)-N1 คือเต้ารับไฟฟ้าทีค่ วรจะหามาเล่นเป็น
อย่างยิง่ ยิง่ เฉพาะนักเล่นรุน่ ใหญ่ทชี่ อบเสียงร้องของนักร้องรุน่ เก่าๆประเภท NAT KING COLE
หรือจะเป็นศิลปินชาวไทยเพ็ญศรี พุม่ ชูศรี, สวลี ผกาพันธ์ FP-15 จะทำให้คณ
ุ หลงใหลเสน่หใ์ น
เสียงร้องจากศิลปินเหล่านีม้ ากกว่าเดิม
หรือถ้าคุณกำลังมองหาเต้ารับไฟฟ้าหลัก (ติดที่ผนังบ้าน) หรือเต้ารับไฟฟ้ารอง (ติดบน
บล็อกไม้หรือเครือ่ งกรองไฟ) FP-15A จะช่วยหาสิง่ ทีข่ าดหายไป สูญเสียไปกลับคืนจนน่าพิศวง
โดยเฉพาะการใช้งานร่วมกับเครือ่ งกรองไฟสำหรับเครือ่ งเล่นซีดนี นั้ จะรูส้ กึ ได้ทนั ที Furutech :
FP-15A (G)-N1 คือมิตรแท้ทขี่ าดหายไปนาน
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เปรียบเทียบระหว่าง FP-15A(G) กับ FT-D20A(R) ความ
แตกต่างกันระหว่างสองรุ่นคือ FP-20A(R) อาจจะต้องใส่ใจใน
เรือ่ งของระบบทีม่ าเกีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็นระบบไฟฟ้า สายไฟเอซี
ที่บางครั้งค่อนข้างจะเลือกอยู่บ้าง ขอให้คุณภาพดีไว้ก่อนเป็น
ใช้ได้ แต่สำหรับ FT-D20A ค่อนข้างจะเปิดกว้างมากกว่า คือไม่
ได้เจาะจงมากนักว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ จะต้องใช้แบบ
นั้นแบบนี้ ถึงแม้ว่าสายไฟเอซีไม่ได้ดีมากนัก ก็ยังให้คุณภาพ
ออกมาค่อนข้างดี แต่ถา้ ได้อะไรดีๆจะดียงิ่ กว่าครับ
แนะนำเป็นอย่างยิง่ ว่า ถ้างบไม่ใช่เรือ่ งใหญ่ FT-D20A (R)
คือเต้ารับไฟฟ้าทีค่ วรจะลองฟังให้ได้ครับ ตอนนี้ FT-D20A (R)
ได้ถูกบรรจุอยู่ในเต้ารับไฟฟ้าออดิโอเกรดในดวงใจของผมแล้ว
ครับ... 3
จัดจำหน่ายโดย

บริษทั เคลฟ ออฟดิโอ จำกัด
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 )
ซิสเต็มทีใ่ ช้ทดสอบร่วม

เครือ่ งเล่นซีดี :Rega Apollo
อินทิเกรตแอมป์ :Rega Mira3
ลำโพง: Quad 22L
สายสัญญาณ : In-akustik(Monitor Kable) NF-202
สายลำโพง: In-akustik(Monitor Kable) LS1002
เครือ่ งกรองไฟ : Clef:Powerbridge 8
สายไฟเอซี : In-akustik(Monitor Kable) AC2502 +
Wattgate 350i,330i, In-akustik(Monitor Kable)
AC2502 + Furutech F11(F),Maunco/Cryogenic
Treatment by C3
อุปกรณ์เสริม : Revolution

no.26

ธรรมชาติของเสียงได้ดมี ากๆ และทีส่ ำคัญว่า ทีผ่ มเคยบอกไว้ถงึ
พลังแห่งการปลดปล่อยก็เป็นอย่างนัน้ จริงๆ FT-D20A(R) ปลด
ปล่อยรายละเอียดของเสียงต่างๆ ออกมาได้อย่างหมดจด ไม่มี
การอัน้ เก็บเอาไว้แต่อย่างไร และไม่ได้เป็นลักษณะเสียงทีส่ กั จะ
ปลดปล่อยออกมาอย่างอึงคะนึงอึกทึกครึกโครม ทุกเสียงดังตาม
แบบแผนตามจังหวะไทมิง่ หนักเบาอย่างไรก็เป็นอย่างนัน้ ห่าง
ชิด เว้นช่องว่างอย่างไรก็ให้ออกมาได้อย่างนัน้
ในแทร็กที่ 10,Burmester CD III, “Poem of Chinese
Drum” /Yim Hok Man ผมแทบไม่อยากจะเชือ่ เลยว่า ลำพังแค่
เปลีย่ นเต้ารับเพียงแค่ตวั เดียว ยังกะเปลีย่ นชุดเครือ่ งเสียงทัง้ ชุด
ย่านความถีต่ ำ่ ๆ แน่นหนัก คมชัด สะอาด ทีผ่ มถูกใจมากก็คอื
มิตริ ปู ทรงของเสียงให้ออกมาได้อย่างทีค่ วรจะเป็น ผมหมายถึง
รูปทรงของเสียงต้น คมชัดมากกว่า FP-15A (G) ค่อนข้างมาก
จากจุดนี้จะมีความรู้สึกสองด้าน ย่านความถี่ต่ำของ FTD20A(R) ตึงแน่น หนักเกินจนขาดความผ่อนปรนปลายเสียงไป
ไหม และหางเสียงหายไปเร็วหรือเปล่า ผมลองเปรียบเทียบ
หลายๆ แผ่น หลายๆ แนวเพลง ลักษณะย่านความถีต่ ำ่ ๆ ไม่ได้
ผลักดันจนเกินเลย คือเป็นไปตามแนวดนตรีและเสียงเครื่อง
ดนตรีนนั้ FT-D20A ไม่ได้ใส่อะไรออกมาเกินจริง เพียงแต่แสดง
ให้เห็นความสมจริงสมจังได้มากกว่า ไม่ได้หดหรือหายไป คอ
คลาสสิกไม่นา่ พลาด เพราะนีค่ อื เต้ารับไฟฟ้าทีต่ อบสนองให้รถู้ งึ
ความงดงามในแนวเพลงคลาสสิกได้อย่างง่ายดาย จะเป็นแชม
เบอร์มวิ สิกหรือฟลูออร์เคสตร้าเต็มวงก็ตาม
ดังนัน้ ถ้าชอบอะไรทีไ่ ม่ตงึ และแน่นหนักนัก ก็ตอ้ งเล่นรุน่
FP-15A ครับ ถ้าชอบอะไรทีส่ มจริงสมจังอย่างทีค่ วรจะเป็นและ
งบประมาณไม่ใช่เรื่องใหญ่ ก็ต้องเล่น FT-D20A(R) ต้องถาม
ตนเองก่อนว่าชอบอย่างไหน
ใครที่ชอบเพลงร้องแนวเพลงแจ๊ซ ผมเชื่อว่า FP-15A(G)
ทำให้คณ
ุ หลงใหลในเสน่หใ์ นลักษณะเสียงเหล่านีม้ ากเพียงไหน
FT-D20A(R) จะยิ่งทำให้คุณหลงใหลในคุณภาพตรงนี้ได้มาก
กว่า

112

the wave MGZ
october 2007

108-112-SoftTest Firutech recept112 112

9/25/07 6:45:48 PM

