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อะตอมทีม่ ไี ฟฟ้า ดังนัน้ หากวัตถุนนั้ มีปริมาณ
ไฟฟ้าบวกและลบเท่ากัน แรงกระทำจากไฟฟ้า
บวกและลบจะหักล้างกันพอดี เกิดสภาพเป็น
กลางทางไฟฟ้า การเกิดไฟฟ้าสถิตทีว่ ตั ถุจะเกิด
จากการทีไ่ ฟฟ้าในวัตถุไม่สมดุล ทำให้หมด
สภาพความเป็นกลางทางไฟฟ้า อาจจะเป็น
เพราะการเสียไฟฟ้าบวกหรือลบไป ทำให้แสดง
ความเป็นไฟฟ้าบวกหรือลบออกมา ตรงนีแ้ หละ
ครับเกิดไฟฟ้าสถิตขึน้ ดังนัน้ เครือ่ งมือทีจ่ ะกำจัด
ไฟฟ้าสถิตในวัตถุกเ็ ป็นเครือ่ งมือทีก่ อ่ ให้เกิด
สภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าขึน้ ในวัตถุนนั่ เอง ส่วน
ผลทีจ่ ะได้ทแี่ ย่ๆ ในหมูเ่ ครือ่ งเสียงทีแ่ น่ๆ ก็คอื ฝุน่
ผงทีเ่ ข้าไปจับทีแ่ ผ่นเสียง หัวเข็ม แผ่นซีดี หาก
ไฟฟ้าสถิตลดลงก็คอื เจ้าอุปกรณ์ทวี่ า่ จะไม่ดดู
ฝุน่ เข้าไปเกาะ ก่อนหน้านีก้ จ็ ะมีการพูดถึงการใช้
น้ำยา Anti-static ECO 3 ของ Nordost ว่ามี
ผลช่วยให้เสียงดีขนึ้ แต่ทา่ ทางจะใช้ลำบาก บาง
ท่านก็กลัวว่าหากเอาไปใช้กบั แผ่นซีดแี ล้วจะ
ทำให้แผ่นซีดเี สีย พอมาถึงตรงนีผ้ มขอเรียนว่า
De Stat ของ Furutech มีการทำงานทีเ่ ป็นมิตร
ต่อวัตถุทนี่ ำมาใช้ เพราะมีพดั ลมเล็กๆ พัดออก

เครื่องลางไฟฟาสถิต

de stat SNH-2

from furutech
“ในชวงนีเ้ พือ่ นๆ ทีเ่ คยติดตามบทความของผมอาจจะเริม่ คิดถึงการทดสอบ
ของเลนทีเ่ รียกวาอุปกรณเสริม ทีเ่ มือ่ กอนนีผ้ มจะหาอะไรแปลกๆ มารายงาน
ใหเพือ่ นไดอา นกันอยูบ อ ยๆ”
>s t o r y

ดยส่วนตัวของผมเองก็ตอ้ งขอเรียนให้ทราบ
ว่าอยากจะหาอะไรแปลกๆ มาคัน่ รายการ
บ้างเช่นเดียวกัน จนกระทัง่ คุณกัปนาท จาก
บริษทั เคลฟ ออดิโอ จำกัด ได้สง่ อุปกรณ์หน้า
ตราแปลกๆ มาให้ชนิ้ หนึง่ แจ้งว่าเป็นอุปกรณ์มา
ใหม่จาก Furutech ผมจึงรีบเอามาพิจารณาโดย
เร็วว่าเจ้าของเล่นชิน้ ใหม่คอื อะไร แล้วจึงลองนำ
มาทดลองใช้งานจริงดูวา่ มีผลเป็นอย่างไร และ
หลังจากการทดลองจนแน่ใจว่าเป็นของเล่นทีน่ า่
สนใจจึงได้นำมารายงานให้เพือ่ นๆ ได้ทราบ
ตอนเด็กๆ เพือ่ นๆ คงเคยได้เล่นเกีย่ วกับ
ไฟฟ้าสถิตว่าเป็นอย่างไร เช่น ในหน้าหนาวเมือ่
เอาไม้บรรทัดพลาสติกมาใกล้กบั แขน ขนทีแ่ ขน
จะลุกขึน้ ตามแรงดูดของไฟฟ้าสถิต หรือบางทีเรา
เอาเศษกระดาษเล็กๆ มาใกล้ไม้บรรทัด
พลาสติก เศษกระดาษก็จะลอยเข้าไปติดกับ
ไม้บรรทัดพลาสติกดังกล่าว เจ้าไฟฟ้าสถิตทีว่ า่
ในแง่ชวี ติ ประจำวันของเพือ่ นๆ จริงๆ แล้วไม่คอ่ ย
จะส่งผลร้ายอะไรนัก เพราะส่วนใหญ่กเ็ กิด
รำคาญ จะมีสะดุง้ บ้างตอนทีเ่ ราเดินไปจับอะไร
แล้วถูกไฟฟ้าสถิตดูดดังเปรีย๊ ะ ไม่แรงมากนัก
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แต่กโ็ ดนบ่อยๆ ก็ไม่สนุกนัก อย่างไรก็ตามเท่าที่
ผมค้นคว้าเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ประกายจากไฟฟ้าสถิต
อาจทำให้เกิดอันตรายได้เช่น ในช่วงเติมน้ำมัน
หากเราออกจากรถตอนเอามือไปจับหัวจ่าย
น้ำมันเกิดประกายไฟฟ้าสถิตขึน้ จะทำให้เกิดไฟ
ลุกไหม้ได้ จริงๆ แล้วในแง่ของวงการ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าสถิตมีทงั้ ผลดีผลร้ายได้ จน
ต้องมีอปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายทีจ่ ะเกิดจาก
ไฟฟ้าสถิต ทีผ่ มเห็นก็มกั จะเป็นช่วงทีม่ กี าร
ถ่ายเทประจุทแี่ ตกต่างกันไปสูอ่ กี จุดหนึง่ เช่น
ฟ้าผ่า ก็เกิดจากไฟฟ้าสถิตบนท้องฟ้าถ่ายเทลง
มาสูพ่ นื้ ดิน จนต้องมีสายล่อฟ้ามาป้องกัน ส่วน
ประโยชน์กเ็ ช่นสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรม
เกีย่ วกับการพ่นสี การทำกระดาษพาย การกรอง
ฝุน่ และเขม่าออกจากควันไฟ ดังนัน้ หากตรวจ
สอบดูจะพบว่าในเครือ่ งมือเครือ่ งประดิษฐ์เพือ่ ใช้
ในงานด้านต่างๆ จะมีทงั้ เครือ่ งสร้างไฟฟ้าสถิต
และเครือ่ งกำจัดหรือล้างไฟฟ้าสถิต
หากจะมาว่ากันทางวิทยาศาสตร์มากๆ
เพือ่ นๆ คงจะปวดหัวกันซะเปล่าๆ ตรงนีข้ อ
อธิบายง่ายๆ ว่า วัตถุทกุ ชนิดประกอบด้วย

มาเบาๆ ไม่มสี ว่ นทีเ่ ป็นน้ำยาทีจ่ ะทำให้เรา
หนาวๆ ร้อนๆ หรือมีลนุ้ ว่าจะทำให้แผ่นซีดเี พลง
โปรดของเราถึงแก่อนิจกรรมหรือเสียหายได้ อ่าน
มาถึงตอนนีเ้ พือ่ นๆ คงเริม่ มีลนุ้ ครับว่าจะเป็น
อย่างไรบ้างเมือ่ นำมาใช้งาน ได้ครับจัดให้ แต่
ตามระเบียบต้องแนะนำให้รจู้ กั กับผูผ้ ลิตก่อน
ครับ
ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ De stat ทีน่ ำมาทดสอบ
ครัง้ นีก้ ค็ อื บริษทั Furutech จำกัด ตัง้ อยูท่ ี่ 3F,7-11-1 Nish-Gotanda Shinagawa-ku
Tokyo 141-0031 Japan ก่อตัง้ เมือ่ เดือน
เมษายน 1988 บริษทั ดังกล่าวเป็นผูอ้ อกแบบ
และผลิตสายสัญญาณด้านภาพและเสียง สาย
ไฟซึง่ ทำจากทองแดงผลึกเดีย่ วทีเ่ ราเรียกว่า
OCC บริษทั ดังกล่าวผลิตสายอนาล็อก ดิจติ อล
สายไฟ ทัง้ แบบประกอบเสร็จและเป็นม้วน
นอกจากนีย้ งั ผลิตขัว้ RCA บาลานซ์ หางปลา
เต้ารับไฟ ปลัก๊ ไฟตัวผูต้ วั เมีย อุปกรณ์ดงั กล่าวจะ
ใช้กรรมวิธเี ฉพาะของ Furutech เอง โดยใช้
กรรมวิธี Cryogenic และ Demagnetization
ในระหว่างการผลิตเพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพสูงสุด

ในส่วนของ Cryogenic และ
Demagnetization นัน้ ทาง Furutech ได้
อธิบายไว้ดว้ ย ผมเห็นว่าน่าจะเอามาเล่าให้ฟงั
แบบย่อๆ ดังนี้ กรรมวิธี Cryogenic ที่
Furutech ใช้นนั้ จะนำวัสดุทเี่ ป็นโลหะมาลด
อุณหภูมใิ ห้เย็นลงถึงระดับ 196-250 องศา
เซลเซียส ซึง่ จะทำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทาง
โครงสร้างของโมเลกุลของโลหะ ลดความเครียด
ของโลหะ การเรียงตัวของโมเลกุลชิดกันมากขึน้
ทำให้โครงสร้างแข็งแรงขึน้ ส่งผลให้การนำ
สัญญาณต่างๆ ดีขนึ้ กรรมวิธี
Demagnetization ทีน่ ำมาใช้ ทาง Furutech
อธิบายไว้วา่ ในกระบวนการต่างๆ เป็นธรรมดาที่
จะต้องใช้แม่เหล็กทีม่ กี ำลังสูง ซึง่ บางครัง้ ทำให้มี
สภาพความเป็นแม่เหล็กตกค้างอยู่ ดังนัน้
กระบวนการนีจ้ ะช่วยกำจัดสภาพความเป็นแม่
เหล็ก ช่วยยกระดับค่าความเป็นตัวนำของโลหะ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั : เพือ่ นหลายคนทีอ่ ยู่
ในแวดวงเครือ่ งเสียงคงจะคุน้ เคยกับชือ่ ของ
บริษทั ทีใ่ ช้ชอื่ ผลิตภัณฑ์วา่ Furutech บริษทั นีม้ ี
ผลิตภัณฑ์อยูห่ ลากหลายประเภททัง้ ในบ้านและ
ในรถยนต์ หากนำมากล่าวทัง้ หมดเนือ้ ทีค่ งจะ
ไม่พอเป็นแน่ ผมจึงขอกล่าวเฉพาะผลิตภัณฑ์
ส่วนหนึง่ ด้านเครือ่ งเสียงในบ้านดังนี 
้
1.Reference Series ผลิตภัณฑ์กลุม่ นี้
ประกอบไปด้วยสายไฟสายสัญญาณอนาล็อก
และดิจติ อล
-สายไฟ AC มี 2 รุน่
สายไฟรุน่ Power Reference III-N1
เป็นสายไฟระดับไฮเอนด์ ผ่านกระบวนการ
Super Cryogenic และ Demagnetize ขัว้
ต่อใช้รนุ่ FI-25 (R) IEC และ FI-25M (R) หรือ
FI-VK (R)/FI-E35 (R) / FI-AV (R) มีความยาว
1.8 เมตร

สายไฟรุน่ Power Reference III-E-N1
เป็นสายทีใ่ ช้หวั ปลัก๊ ตัวผูร้ นุ่ FI-E35 (R) ตัวเมีย
รุน่ FI-25 (R) 
-สายสัญญาณอนาล็อก มี 2 รุน่
รุน่ Audio Reference III-N1 (XLR) /
1.2M เป็นสายสัญญาณระดับไฮเอนด์ ใช้ตวั นำ
ทำด้วยทองแดง OCC หัว XLR รุน่ FP-601
M(R) และ FP-602 F(R) XLR
รุน่ Audio Reference III-N1 (RCA) /
1.2M เป็นสายสัญญาณระดับไฮเอนด์ เหมือนรุน่
XLR แต่หวั สายเข้าด้วย RCA รุน่ FP-106 (R) 
-สายลำโพง มี 1 รุน่
รุน่ Speaker Reference III-N1
(3หรือ2เมตร/คู)่ เป็นสายลำโพงระดับไฮเอนด์
ใช้ตวั นำทำด้วยทองแดง PCOCC 
-สายดิจติ อล มี 2 รุน่
รุน่ Digi Reference III-N1 (XLR) 1.2 m
เป็นสายดิจติ อลระดับไฮเอนด์ เข้าหัวด้วยหัว XLR
รุน่ FP-601M และ 602 F
รุน่ Digi Reference III-N1 (RCA) 1.2m
เป็นสายดิจติ อลระดับไฮเอนด์ เข้าหัวด้วย RCA
รุน่ FP-106 (R) หรือหัว BNC รุน่ FP-3-117(R)
2.Evolution Series ผลิตภัณฑ์กลุม่ นีจ้ ะ
เป็นผลิตภัณฑ์ในระดับทีร่ องลงมาจากกลุม่ แรก
แต่กเ็ ป็นผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูงของ Furutech
ผลิตภัณฑ์กลุม่ นีม้ ดี งั นี้
-สายไฟ AC มี 2 รุน่
สายไฟรุน่ Evolution Power (1.8 m)
เป็นสายไฟคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการ Super
Cryogenic และ Demagnetize เช่นเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์รนุ่ Reference เข้าหัวด้วยปลัก๊ ตัว
เมียตัวผู้ Furutech รุน่ FI-11 (G) IEC และ FI11m (G) หรือ FI-E11 (G), F1-UK (G) F1-AU
(G)

สายไฟรุน่ Evolution Power 1.8
(Sohuko) จะเป็นสายไฟทีเ่ ข้าหัวด้วยปลัก๊ ตัวเมีย
ตัวผูร้ นุ่ FI-11 (G) IEC และ FI-EN (G) 
-สายสัญญาณอนาล็อก มี 1 รุน่
สายสัญญาณ รุน่ Evolution Audio (1.2
m) เป็นสายสัญญาณทีม่ โี ครงสร้างแบบบาลานซ์
ดังนัน้ จึงมีรนุ่ ทีเ่ ข้าหัวด้วย RCA รุน่ FP-110 (G)
และ รุน่ เข้าหัว XLR รุน่ FP-701 M (G) 702 F
(G)
สายลำโพง รุน่ Evolution Speaker 2
เมตร หรือ 3 เมตร ต่อคูส่ ายลำโพงรุน่ นีจ้ ะมีรนุ่ ที่
เข้าหัวด้วยบานาน่า รุน่ FP-202 (G) หรือปลารุน่
FP-203 (G)
-สายดิจติ อล มี 1 รุน่
สายดิจติ อลรุน่ Evolution Digi (1.2m)
เป็นสายดิจติ อลเข้าหัวด้วย RCA รุน่ FP-110
(G) หรือหัว BNC รุน่ FP-3-117 (R)
3. สาย Digital Cable ผลิตภัณฑ์กลุม่ นี้
จะเป็นสาย HDMI และ i-Link มีดงั นี้
สาย HDMI-N1 เป็นสายรองรับ 1080P
สาย HDMI-A
F1 เป็นแปลงจาก HDMI เป็น DVI-D
FD-4418(i-Link Cable) เป็นสาย i-Link
Digital Cable
สายดิจติ อล Digi Reference III (XLR)/
1.2m, รุน่ Digi Refence III (RCA) 1.2m, รุน่
Evolution Digi (1.2m)
4. Silver Series มีสายอยู่ 6 รุน่ ดังนี้
สายรุน่ FVD-77 เป็นสายตัวนำเคลือบเงิน
ด้านหนึง่ เป็นขัว้ D-Terminal (D for D)
สายรุน่ FVD-73 เป็นสายตัวนำเคลือบเงิน
ด้านหนึง่ เป็นขัว้ D-Terminal ด้านหนึง่ เป็น
RCA
สายรุน่ Fec-33 เป็นสายคอมโพเนนต์ เป็น
ตัวนำเคลือบเงิน
สายรุน่ FDD-31 เป็นสายดิจติ อลหัว RCA
ตัวนำเคลือบเงิน
สายรุน่ FVS-71 เป็นสาย S-Video
Cable ตัวนำเคลือบเงิน
สายรุน่ FVV-32 เป็นสายตัวนำเคลือบเงิน
5. สายสัญญาณอนาล็อกแบบม้วน
สายรุน่ U-P2.1-50 เป็นสายสัญญาณ
โครงสร้างแบบบาลานซ์ ตัวนำทำด้วย ทองแดง
OCC ขนาด 0.76 สแควร์มลิ ฉนวนภายนอกสี
ดำ
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สายรุน่ FA-220-50 เป็นสายสัญญาณ
โครงสร้างแบบบาลานซ์ ตัวนำทำด้วยทองแดง
OCC ขนาด 2.04 สแควร์มลิ ฉนวนภายนอกสี
เขียว
สายรุน่ FA-135-50 เป็นสายสัญญาณ
โครงสร้างแบบบาลานซ์ ตัวนำทำด้วยทองแดง
OFC ขนาด 1.327 สแควร์มลิ
6. สายลำโพงแบบม้วนมี 7 รุน่
สายรุน่ FS-a เป็นสายลำโพงตัวนำทำด้วย
ทองแดงฝอย PCOCC ขนาด 3.05 สแควร์มลิ
สายรุน่ FS-105 เป็นสายลำโพงตัวนำทำ
ด้วยทองแดงฝอย PFC ขนาดตัวนำ 1.767
สแควร์มลิ
สายลำโพง รุน่ U-2T เป็นสายลำโพงตัวนำ
ทำด้วยทองแดงฝอย OFC ขนาดตัวนำ 3.05     
สแคร์มลิ
สายรุน่ U-4T เป็นสายลำโพงแบบไบไวร์
ตัวนำทำด้วยทองแดงฝอย 2 ขนาด สำหรับใช้กบั
เสียงแหลมขนาด 2.54 สแควร์มลิ สำหรับเสียง
ทุม้ ขนาด 2.47 สแควร์มลิ
สายรุน่ FS-301 เป็นสายลำโพงตัวนำทำ
ด้วยทองแดงฝอย OFC ขนาดตัวนำ 1.87
สแควร์มลิ
สายรุน่ FS-502 เป็นสายลำโพงตัวนำทำ
ด้วยทองแดงฝอย OFC ขนาดตัวนำ 1.98
สแควร์มลิ
สายรุน่ FS-303 เป็นสายลำโพงตัวนำทำ
ด้วยทองแดงฝอย OFC ขนาดตัวนำ 1.54
สแควร์มลิ
7. สายไฟ AC แบบม้วน มี 4 รุน่
สายรุน่ FP-a3 เป็นสายไฟ AC แบบม้วน
ตัวนำทำด้วยทองแดง pcocc ขนาด 3.94
สแควร์มลิ
สายรุน่ FP-3TS20 เป็นสายไฟตัวนำทำด้วย
ทองแดง pcocc ขนาดตัวนำ 2.16 สแควร์มลิ
สายรุน่ FP-3TS762 เป็นสายไฟตัวนำทำ
ด้วยทองแดง OFC ขนาดตัวนำ 4.93 สแควร์มลิ
สายรุน่ FP-314 Ag เป็นสายไฟตัวนำทำ
ด้วยทองแดง OFC เคลือบเงินขนาดตัวนำ 1.82
สแควร์มลิ
8. สายโคแอกซ์แบบม้วน มี 6 รุน่
สายรุน่ FX-a-Ag เป็นสายโคแอกซ์ 75
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โอห์ม ตัวนำทำด้วยเงินบริสทุ ธิ 
์
สายรุน่ U-X-Ag เป็นสายโคแอกซ์ 75
โอห์ม ตัวนำแกนกลางทำด้วยทองแดง OFC
เคลือบเงิน
สายรุน่ FC-11 เป็นสายโคแอกซ์ 75 โอห์ม
ตัวนำทำด้วยทองแดง OCC  
สายรุน่ FC-61 เป็นสายโคแอกซ์ 75 โอห์ม
ตัวนำทำด้วยทองแดง OFC ฉนวนสีแดง
สายรุน่ FC-63 เป็นสายโคแอกซ์ 75 โอห์ม
ตัวนำทำด้วยทองแดง OFC ฉนวนสีเขียวเข้ม
ความจริงเมือ่ เขียนบอกเล่ามาถึงตรงนีผ้ ม
เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเขานีม้ มี ากจริงๆ เลยขอตัด
เข้าสูร่ ายการทดสอบด้วยการพูดถึง DE stat
เครือ่ งล้างไฟฟ้าสถิต De stat SNH-2 ใน
เว็บไซต์ของ Furutech จะไม่ได้มรี ายละเอียด
อะไรมากนัก ในตัวกล่องไม่มคี มู่ อื ใดๆ มาให้
เพียงแต่ดา้ นบนระบุวา่ เป็นตัวล้างไฟฟ้าสถิตแบบ
พกพาได้ ใช้เวลาการล้างเพียงไม่กวี่ นิ าที ,การ
กำจัดไฟฟ้าสถิตใช้ลมโอโซนธรรมชาติ ใช้สำหรับ
เครือ่ งเสียงและอุปกรณ์ประกอบ ด้านข้างทีร่ ะบุ  
สเป๊ก บอกว่าใช้แบตเตอรีข่ นาด AA 4 ก้อน
Method Balance Ion flon ตรงนีผ้ มเข้าใจว่า
น่าจะเป็นการทำให้เกิดสมดุลของกระแสไฟใน
วัตถุ สามารถ Balance Ion ได้ระดับ 10 โวลต์
การสร้างโอโซน 0.5 ppm, ใช้ในอุณหภูมิ 0-40
องศาเซลเซียส ผลิตทีป่ ระเทศญีป่ นุ่
ด้านล่างของกล่องระบุวา่ เครือ่ งมือนีจ้ ะช่วย
กำจัดฝุน่ และไฟฟ้าสถิต เพือ่ ให้ได้เสียงระดับ
Ultimate และบอกไว้วา่ ผูท้ ปี่ รารถนาคุณภาพ
ระดับสูงรูด้ วี า่ ไฟฟ้าสถิตสือ่ อนาล็อกและแบบ
optical ไม่วา่ จะเป็นแผ่นเสียง แผ่นซีดี และดีวดี ี
สามารถทำได้เกิดเสียงรบกวนทีน่ า่ รำคาญและ
คุณภาพเสียงลดลงได้ และบอกไว้วา่ De stat
เครือ่ งนีเ้ ป็นเครือ่ งมือทีง่ า่ ยอย่างไม่นา่ เชือ่ ทีจ่ ะใช้
กำจัดฝุน่ และไฟฟ้าสถิต โดยใช้เวลา 10 วินาที
โดยถือเครือ่ งมือไว้เหนือแผ่นห่างประมาณ 10

เซนติเมตรแล้วกดปุม่ ค้างไว้ / De stat ดังกล่าว
ทำงานโดยการทำให้เกิดสมดุลระหว่างไอออน
บวกและลบ และสามารถใช้ลา้ งไฟฟ้าสถิตจาก
ถาดใส่ซดี ี แป้นหมุนแผ่นเสียง สายสัญญาณและ
หัวเข็มเล่นจานเสียง
ชุดและอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการทดสอบ
-ลำโพง Alon IV
-เพาเวอร์แอมป์ McCormack  DNA 225
-แพสสีฟโวลุม่ คอนโทรล โดยใช้ Step
Attenvator ของ DACT  ขัว้ ต่อ RCA WBT
NEXTGEN 0210 Ag 
-เครือ่ งเล่นซีดี Meridian รุน่ 588
-สายสัญญาณ Homegrown Audio รุน่
Silver lace เข้าหัวด้วย RCA รุน่ Silver Point  
(แกนกลางเป็นเงินบริสทุ ธิ์ 99.99%)
-สายลำโพงออดิโอเควส รุน่ อินดิโก 2 plus
ต่อแบบไตรไวร์
-เต้ารับผนัง Wattgate 381
-สายไฟ AC shunyata รุน่ Anaconda
ผลการทดสอบ: ผมต้องขอเล่าให้ฟงั ว่า  
จริงๆ แล้วส่วนลึกๆ ในใจของผมคิดอยูว่ า่ ในการ
ทดสอบครัง้ นีเ้ จ้าเครือ่ งมือตัวน้อย (แต่กอ็ นั ใหญ่
อยูเ่ หมือนกัน) จะมีผลอะไรบ้างจะฟังออกใน
ระดับไหนกันเรียกได้วา่ เริม่ เกิดความลังเลอยูบ่ า้ ง
เหมือนกับเราเชือ่ ว่าผีมจี ริงหรือไม่มจี ริงตอน  
เด็กๆ ไงครับ ดังนัน้ ในระหว่างอุน่ ชุดอุปกรณ์ทใี่ ช้
ในการทดสอบครัง้ นีใ้ ห้ได้ที่ ผมก็แกะกล่องหยิบ
De stat ออกมาดู พลิกซ้ายพลิกขวาภายในถุงมี
ถุงกำมะหยีส่ ดี ำเป็นผ้ากำมะหยีแ่ บบยืดได้ และมี
สายไว้ใส่แบบมือถือหรือกล้องเพือ่ กันหลุดจาก
มือ ตัวเครือ่ งเป็นสีออกเทาๆ น้ำหนักไม่มากนัก
จากนัน้ ก็นำแผ่นซีดี ทีเ่ คยนำมาทดสอบประจำ
ออกมาวางเอาไว้เพือ่ เตรียมเข้าทดสอบ และผมก็
รูด้ วี า่ คงไม่เหมือนกับการทดสอบอุปกรณ์อนื่ ที่
เราจะฟังสลับไปมาได้ เว้นแต่เราจะมีแผ่นซีดี
เหมือนกันรุน่ ผลิตเดียวกัน 2 แผ่น บังเอิญผม

เป็นคนทีร่ กั เดียวใจเดียว กล่าวก็คอื มักจะมีแผ่น
ซีดแี ผ่นเดียว ดังนัน้ การทดสอบต้องอาศัยการฟัง
จนจำได้คอ่ ยเอา De stat ล้างทีละแผ่นแล้วลอง
ฟังเป็นแผ่นๆ ไป ผมนำแผ่นซีดแี ผ่นแรก The
Well มาแล้วนำแผ่นออกจากกล่องมาฟังจน
แน่ใจจากนัน้ นำมาถือไว้ดว้ ยมือซ้าย เอาเครือ่ ง
De stat วางเหนือแผ่นประมาณ 8-10
เซนติเมตร จากนัน้ ก็กดปุม่ สีแดงให้เครือ่ งทำงาน
โดยกดปุม่ สีแดงค้างไว้แล้วปล่อย เมือ่ ต้องการ
ให้หยุดทำงานในวินาทีแรกผมรีบปล่อยเพราะได้
กลิน่ แปลกๆ เหมือนไปเทีย่ วทะเลมา นึกขึน้ ได้
ว่าเป็นกลิน่ โอโซน ไม่ใช่เครือ่ งหรือมือผมไหม้ ก็
เลยใช้งานต่อโดยล้างด้านทีบ่ นั ทึกข้อมูลแล้วก
ลับด้านไปล้างด้านแผ่นสลากด้วย จากนัน้ ก็นำ
แผ่นกลับไปใส่ในเครือ่ ง คำตอบวูบแรกก็คอื
ไสยศาสตร์มจี ริง อ้อ...ไม่ใช่ครับวิทยาศาสตร์
ต่างหาก เพราะสามารถรับฟังได้อย่างชัดเจนว่า
เสียงนักร้องมีความเป็นธรรมชาติมากขึน้ ช่องไฟ
ดีขนึ้ มิตดิ ขี นึ้ เสียงดนตรีตา่ งมีรายละเอียดทีด่ ี
ขึน้ น้ำหนักเสียงดีขนึ้
-ในแผ่นซีดี The Well โดย Jennifer
Warnes เป็นแผ่นแรกทีน่ ำมาใช้ในการทดสอบ
ครัง้ นี้ ผลเมือ่ นำมาล้างด้วย De stat แล้ว ใน
เพลง The Well เสียงร้องของ Jennifer มี
ฮาร์โมนิกรายละเอียดในน้ำเสียงทีส่ มจริงขึน้ มีตวั
ตนในเวทีทดี่ ขี นึ้ ช่องไฟ มิตทิ ดี่ ขี นึ้ ชิน้ ดนตรี
ต่างๆ มีรายละเอียดขึน้ ในเพลงที่ 4 Too late
love comes ยังคงแสดงให้เป็นผลในทิศทาง
เดียวกัน เสียงทุม้ มีแรงปะทะขึน้ กระชับ มีตวั ตน
มากขึน้ เล็กน้อย
-ในแผ่นซีดเี พลงประกอบภาพยนตร์ ชุด
นางนาก เมือ่ ล้างด้วย De stat เพลงแรกนาง
นากเสียงทุม้ มีตวั ตนชัดขึน้ หางเสียงดีขนึ้ เสียง
คนร้องหวานเป็นธรรมชาติขนึ้ ให้ความรูส้ กึ ที่
ผ่อนคลายมากขึน้ เสียงเครือ่ งเป่าน่าฟัง มีราย
ละเอียดทีด่ ขี นึ้ ในเพลงที่ 3 ตามผัว เสียงกลอง
ใหญ่มแี รงปะทะทีด่ ขี นึ้ มีตวั ตนในเวทีทชี่ ดั ขึน้
การจางหายของเสียงดีขนึ้ เป็นธรรมชาติมากขึน้
ในเพลงที่ 4 ความสุข ในเพลงนีใ้ ห้ความรูส้ กึ
สัมผัสได้ เสมือนว่ามีระนาดมาอยูท่ ขี่ า้ งหน้าเรา
จริงๆ มากขึน้ เสียงตีฉงิ่ ด้านซ้ายมีรายละเอียด
เป็นธรรมชาติ มีหางเสียงมากขึน้
-ในแผ่นซีดี Song Bird ขับร้องโดย Eva
Cassidy เมือ่ ใช้ De Stat แล้วในเพลงแรก
Field of Gold ยังคงให้เห็นผลในทิศทาง

เดียวกัน เสียงร้องของ Eva อ่อน
หวานเป็นธรรมชาติมากขึน้
ตำแหน่งในเวทีดขี นึ้ ชิน้ ดนตรีตา่ งๆ
มีรายละเอียดและความเป็นธรรมชา
ติทมี่ ากขึน้
-ในแผ่นซีดี The Border of
Heaven โดย Connie Dover
หลังจากใช้ De Stat แล้ว ในเพลง
แรก The Blessing และเพลงที่ 3 I
am going to the West เสียงของ
Connie มีรายละเอียดฮาร์โมนิก
เสียงมากขึน้ และตำแหน่งในเวทีดี
ขึน้ ชิน้ ดนตรีตา่ งๆ มีรายละเอียด
ตำแหน่งในเวทีทดี่ ขี นึ้
-ในแผ่นซีดชี ดุ ISLE OF
DREAMS เป็นแผ่นทีบ่ นั ทึกเสียง
ดนตรีเครือ่ งเป่าทำด้วยไม้ หลังจาก
ใช้ De stat แล้ว เสียงดนตรีตา่ งๆ
เป็นธรรมชาติมากขึน้ มีรายละเอียด
ฮาร์โมนิกเสียงดีขนึ้ ตำแหน่งของ
เสียงต่างๆ ในเวทีทดี่ ขี นึ้ เป็น
ธรรมชาติขนึ้ ทำให้ไพเราะน่าฟังขึน้
กว่าเดิม
-ในแผ่นซีดี RHYTHM
BASKET เป็นแผ่นทีผ่ มจะใช้ฟงั
กลองราวทีต่ รี อบตัว และเสียงโม
บาย เมือ่ ใช้ De stat แล้ว ผลทีไ่ ด้
ในเพลงแรก Circus Theme และ
เพลงที่ 2 มีตำแหน่งในเวทีทชี่ ไี้ ด้ชดั
ขึน้ รายละเอียดของเสียงดีขนึ้ มีนำ้
หนักแรงปะทะทีเ่ พิม่ ขึน้ เล็กน้อย
ทำให้มคี วามสมจริงมากขึน้ ในเพลง
ที่ 10 Rock-a-bye baby เสียงโม
บายมีตำแหน่งทีช่ ดั เจนขึน้ มีความ
เป็นธรรมชาติมากขึน้ ไปอีกระดับ
หนึง่
-ในแผ่นซีดี Rain Forest
Dream แน่นอนครับหากไม่ได้ลอง
กับแผ่นนี้ ผมว่าการทดสอบครัง้ นี้
จะขาดอะไรไปสักอย่างหนึง่ หลัง
จากผ่านการล้างไฟฟ้าสถิตแล้ว ใน
เพลงที่ 4 Malaysian Image เวที
เสียงมีความสงัดมากขึน้ ทำให้ราย
ละเอียดของเสียงต่างๆ ดีขนึ้ มาก
ชิน้ ดนตรีตา่ งๆ ประเภทเครือ่ งเคาะ

ต่างก็มหี างเสียงและรายละเอียดทีเ่ ป็นธรรมชาติ
มากขึน้ ในเพลงที่ 6 Rain Forest Dream ใน
เพลงนีย้ งั คงแสดงให้เห็นความเป็นธรรมชาติ
-ในแผ่นซีดเี พลงไทย ชุดน้ำพุ ก่อนทีจ่ ะใช้
De stat เพลงที่ 2 รักเธอ ทีข่ บั ร้องโดยไบรโอนี่
และเพลงทีห่ ยุดรักเธอทีข่ บั ร้องโดยตะวัน จารุ
จินดา ให้เสียงร้องทีไ่ ม่สจู้ ะน่าฟังนัก แต่หลังจาก
ผ่าน De stat แล้ว เสียงคนร้องเนียนสะอาดขึน้
ไพเราะขึน้ อย่างสังเกตได้ชดั ตำแหน่งในเวทีเสียงดี
ขึน้ รายละเอียดเสียงต่างๆ ดีขนึ้ เสียงทุม้ ดีขนึ้
-ในแผ่นซีดเี พลงไทย ชุดบุษบาหน้าเป็น เมือ่
ใช้ De stat แล้วเสียงของนิโคลดีขนึ้ อย่างเห็นได้
ชัด ในเพลงที่ 9 วันหนึง่ ฉันจะทำเพือ่ เธอ และเพลงที่ 10
วินาทีเดียว เสียงของนิโคลออดอ้อนน่าฟัง เป็นธรรมชาติขนึ้
กว่าเดิม รายละเอียดของเสียงดนตรีดขี นึ้ มาก เป็นธรรมชาติ
มากขึน้
สรุปผลการทดสอบ: จากการทดสอบครัง้ นี้ ผมยอมรับ
ว่า Furutech ได้จดั ทำ De stat เครือ่ งนีข้ นึ้ มาเพือ่ คอเครือ่ ง
เสียงทีม่ งุ่ เน้นคุณภาพอย่างแท้จริง การใช้งานก็คอ่ นข้าง
สะดวกสบาย ไม่ตอ้ งมานัง่ ลุน้ ว่าจะทำให้เกิดผลเสียหายหรือ
ไม่ เพราะหากเป็นอุปกรณ์ทตี่ อ้ งนำมาฉีดพ่น บางทีเราต้อง
ระมัดระวังพอสมควร ผลพวงทีไ่ ด้จาก De stat นับได้วา่
เป็นการช่วยให้เราได้คณ
ุ ภาพทีด่ ขี นึ้ พอสมควรจากแหล่ง
โปรแกรมเสียงทีเ่ รามีอยูแ่ ล้ว สำหรับผมถือได้วา่ ผลทีไ่ ด้จาก
การใช้ De stat มีมากในระดับทีน่ า่ ซือ้ หามาใช้เป็นยาสามัญ
ประจำชุด เพราะนอกจากจะใช้งานง่ายแล้ว ยังสามารถจะ
ใช้ได้กบั อุปกรณ์อกี หลายประเภทไม่วา่ จะเป็นแผ่นเสียง แผ่น
ดีวดี ี หรือทันสมัยไปอีกขัน้ อาจเป็น HD DVD อะไรประมาณ
นี้ และอาจนำไปใช้กบั สายสัญญาณสายไฟ ตัวเครือ่ งเสียงเอง
การที่ Furutech De stat ให้ความเป็นธรรมชาติทเี่ พิม่ ขึน้
กว่าเดิม โดยทีส่ ามารถใช้งานได้หลายรูปแบบจึงเป็นสิง่ ทีเ่ ย้า
ยวนใจอยูม่ าก ในราคาทีท่ างบริษทั ตัง้ ไว้ 24,000 บาท นับได้
ว่าสูงพอสมควร แต่กย็ งั คงเป็นอะไรทีน่ า่ จะลองหาโอกาสทด
ลองว่าน่าใช้เพียงใด ถ้างบถึงแล้ว ผมว่าเป็นของเล่นชิน้ ใหม่ที่
น่าสนใจมากทีเดียว หากเปรียบเป็นหญิงสาวแล้ว De stat
เป็นสาวน้อยน่ารัก สดใน พูดเพราะ กิรยิ าท่าทางน่ารัก
หน้าตาดี แบบนีเ้ พือ่ น ๆ คงจะมโนภาพได้วา่ มีความดึงดูดใจ
เพียงใด อย่างไรก็ตามอย่าลองเอา De stat ไปลองล้าง
ไฟฟ้าสถิตทีห่ น่วยบัญชาการทางบ้านนะครับ เพราะผมว่าน่า
จะใช้ไม่ได้ผล กระแสไฟฟ้าสถิตตรงนัน้ สูงเกินไปครับ ไปแหย่
เสือหลับ หากถูกแม่เสือตะปบให้อย่ามาโทษกันนะครับ... 3
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