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ดร.ชมุพล มสุกิานนท
The Prestige Interview

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ งาน BAV HI-END 
SHOW โรงแรมแลนดมารค กรงุเทพ นิตยสาร AUDIO-
PHILE/VIDEOPHILE ไดรับเกียรติจากคุณ Annett 
Dehmel, CEO บริษัท Stromtank เครื่องกรองไฟฟา
ระดับไฮเอ็นด สัมภาษณพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑของ 
Stromtank เพ่ือใหทราบถึงแนวคิดความเปนมาของ
การออกแบบผลิตภัณฑครับ  

ADP: สวัสดีครับ กอนอื่นขอทราบความเปนมาเกี่ยว
กับบริษัท Stromtank ดวยครับ 

Ms. Annett: บริษัท Stromtank กอตั้งขึ้นเมื่อ 6 ป
ที่แลว หุนสวนและหัวหนาวิศวกร ผูออกแบบผลิตภัณฑ คือ 
คุณมาเลสกี้ ซึ่งเคยมีผลงานออกแบบลําโพง MBL และเปน
นักเลนเครื่องเสียงระดับออดิโอไฟลมากกวา 40 ป หลังจาก
ที่ประสบความสําเร็จจาก MBL แลว คุณมาเลสกี้ เห็นวา
นาจะปรับปรุงอะไรใหแหลงจายพลังงานของชุดเครื่องเสียง 
ดังนั้น เราเลยมารวมมือกันสราง Stromtank ขึ้นมา ซึ่งชื่อ
ของแบรนดจะสื่อความหมายไปถึงท่ีมา หรือแหลงพลังงาน
ของชุดเครื่องเสียง ความคิดของเราเกิดขึ้นในหวงเวลาท่ียัง
ไมมใีครคดิถงึเรือ่งพวกน้ีเลย บรษิทัของเราผลติสินคาประเภท
ที่เก็บพลังงานไฟฟาสําหรับอุปกรณไฟฟาในบานออกมาขาย
กอน (Energy Storage System) ตอมาคุณมาเลสกี้ ก็คิดวา
ทําไมเราไมทําผลิตภัณฑที่เก็บพลังงานไวจายใหกับชุด
เครื่องเสียงออกมาดวยเลา ผลิตภัณฑของเราใชอุปกรณ
คุณภาพสูงมากๆ ภายในตัวถังมีแบตเตอรีและตัวแปลงจาก
ไฟตรงเปนไฟสลับ รวมทั้งวงจร Pure Sine Regenerator 

MS. ANNETT
DEHMEL

CEO, STROMTANK
ADP: หลักการทํางานของ Stromtank คืออะไรครับ
Ms. Annett: ไฟฟาทีใ่ชกนัในบานถูกสงออกมาจากโรงงาน

ผลติไฟฟาผานสายไฟทีม่คีวามยาวหลายรอยเมตร  ระหวางทางมี
จุดเชื่อมตอเขาไปที่บานและโรงงาน ตรงนี้สายเคเบิลที่ใชก็อยูใน
ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม แถมยังมีการรบกวนจากอุปกรณ
ไฟฟาตางๆ เขามาระหวางทาง เชน ไมโครเวฟ เครื่องเปาผม ฯลฯ 
เครือ่งใชไฟฟาทัง้หลายนีส้รางดสิทอรชัน่ขึน้มาในระดบัทีแ่ตกตางกัน
ออกไป ซึ่งลวนแลวแตสงผลเสียใหคุณภาพเสียงในชุดเครื่องเสียง
ทั้งสิ้น รวมทั้งระบบภาพดวย นั่นเปนสาเหตุที่เราคิดวาตองหา
วิธีมาทําใหแยกแหลงจายไฟออกไปไมใหมีพวกสัญญาณรบกวน
ตางๆ แทรกเขามาได โดยที่ตัดขาดออกจากกันไปโดยสิ้นเชิงเลย 
และสรางแหลงจายไฟฟาขึน้มาใหม นัน่คอืผลติภณัฑ Stromtank

ADP: ตวัคุณเองเปนนักเลนเครือ่งเสียงหรอืไมครบั
Ms. Annett: ดิฉันชอบฟงเพลงมาก ดิฉันจบการศึกษามา

จากประเทศสวิตเซอรแลนด สาขาการโรงแรม เคยเปดรานอาหาร
ที่เบอรลิน ประเทศเยอรมนี และตอมาดิฉันอยากทําธุรกิจที่มัน
ทาทายมากขึ้น ดวยความที่ชอบฟงเพลง จึงตัดสินใจวา หันมาทํา
ตนทาง (แหลงจายไฟฟา) ใหเครือ่งเสยีงดกีวา นัน่จงึเปนจดุเร่ิมตน
ของการรวมงานกับคุณมาเลสกี้

ADP: Stromtank มีผลิตภัณฑอื่นๆ อะไรอีกบาง 
Ms. Annett: เรามี Commercial Energy Storage 

System สําหรับใชในบาน คุณสามารถเก็บไฟฟาไวใชได โดยไม
ตองหวงปญหาไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ซึ่งคุณจะใชฟาไดทุกเวลา
ที่ตองการ ไมวาจะใชกับอุปกรณไฟฟาใดๆ ทั้งเครื่องปรับอากาศ 
ตูเย็น โทรทัศน ฯลฯ

DEHMEL
CEO, STROMTANK
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ADP: ขางในของ Stromtank นัน้ใชแบตเตอร ีอยากทราบวาเปนแบตเตอรชีนิดใดครับ
Ms. Annett: เราใชแบตเตอรคีณุภาพสงูมาก ชนดิลิเทยีมไอออนฟอสเฟต ซึง่มคีณุสมบตัิ

ในการเกบ็ประจไุฟฟาไดดมีาก และยงัไมระเบดิหรอืลุกไหมเหมือนกับแบตเตอรชีนิดอืน่ๆ ดวย

ADP: มันมีอายุการใชงานนานแคไหน
Ms. Annett: ประมาณ 20 ป หลงัจากนัน้มนัจะลดความสามารถลงมาบาง อยูทีป่ระมาณ 

80% ดังนัน้ คณุก็ไมจาํเปนตองเปลีย่นมนั และนีคื่อเทคโนโลยีอนัล้ําหนาของแบตเตอรทีีเ่ราใช 
กลาวคือ มันจะปลอดจากการบํารุงรักษาไปตลอด 20 ป และเรากําหนดชวงเวลาในการชารจ
แบตเตอรีใหพอดีๆ ไมเร็วเกินไป (Quick Charge) ซึ่งจะมีผลตออายุการใชงาน

ADP: แลว Stromtank ตองการเวลาเบรินอนิเหมอืน
อุปกรณเครื่องเสียงหรือไม

Ms. Annett: มันขึ้นอยู กับอุปกรณเคร่ืองเสียงวา
กนิไฟแคไหน และคณุควรเลอืก Stromtank ใหเหมาะสมกบั
การจายไฟดวย ตอนนี้เรามี 3 รุน โดยที่ S5000 เปนรุนใหญ
ทีส่ดุ ซึง่มนัมากพอทีจ่ะจายไฟใหกับเพาเวอรแอมปขนาดใหญ 
และอุปกรณเครื่องเสียงอื่นๆ ดวย คลายๆ กับวารถสปอรตที่
ใชเครื่องยนตกําลังสูงอะไรแบบนั้น
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ADP: ข้อแตกต่างระหว่างแบตเตอรีชนิดรีเจลและลิเทียมไอออน
ฟอสเฟตคืออะไรครับ

Ms. Annett: แบตเตอรีชนิดรีเจลเป็นที่ใช้กันแพร่หลาย มีต้นทุนต�่า
กว่า มันมีข้อเสียคือต้องการการบ�ารุงรักษาทุกๆ ปี และมีส่วนผสมที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ อายุการใช้งานสั้น และมันยังสามารถใช้งาน
ได้แค่ 50% ของความสามารถทั้งหมดโดยรวม เช่น ถ้าหากคุณต้องการใช้
กระแสไฟฟ้าที่ 50 แอมป์ คุณต้องเพิ่มขนาดของแบตเตอรีเป็น 100 แอมป์ 
ซ่ึงแน่นอนว่ามันหมายถึงขนาดและน�้าหนักท่ีเพิ่มขึ้นด้วย เมื่อเปรียบเทียบ
กับลิเทียมไอออนฯ แล้ว จะมีข้อดีกว่าหลายข้อ หลักๆ เลยคือ ปลอดจาก
การบ�ารุงรักษา ไม่ก่อมลพิษ และอายุการใช้งานยาวนานกว่า

ADP: เท่าทีท่ราบมา Stromtank ใช้วงจร Pure Sine Regenerator  
ด้วย มันท�างานร่วมกับแบตเตอรีอย่างไร

Ms. Annett: ตอนท่ีเราออกแบบเกีย่วกบัระบบการจดัการแบตเตอรนีัน้  
เราได้ทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยช่ือดังในเยอรมนีมาช่วย ผลคือ เราควบคุม
ทกุๆ เซลของแบตเตอรไีด้ ไม่ว่าจะเป็นโวลเตจ การชาร์จไฟ หรอืการดสิชาร์จ  
อณุหภมู ิเราตรวจสอบทกุๆ เซลว่ามนัท�างานเป็นปกต ิและด้วยระบบนี ้เวลา
ที่ท�างานร่วมกับตัว Connecter ผลที่ได้คือ แหล่งพลังงานอันบริสุทธิ์และ
มีประสิทธิภาพเต็มที่ ในส่วนของตัว Connecter ที่เราใช้วงจร Pure Sine 
Regenerator นั้น เป็นเพราะว่ามันมีเสถียรภาพมากท่ีสุด ซึ่งเราใช้วงจร 
Connecter ที่แตกต่างกันไปใน Stromtank แต่ละรุ่น

ADP: คุณเคยเปรียบเทียบผลของ Stromtank กับอุปกรณ์กรอง
ไฟฟ้า หรือพวก Isolated Transformer ยี่ห้ออื่นบ้างไหม

Ms. Annett: เคยค่ะ อุปกรณ์อ่ืนๆ ทั้งหลายนั้น ยังไงก็ต้องเสียบ
ต่อกับกระแสไฟฟ้าโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นวงจร Filter หรือ Regenerator  
ซ่ึงไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนๆ ในหมวดของไฟฟ้าที่จะไม่ถูกรบกวนจากการ 

ปนเป้ือนเข้ามาทางกระแสไฟฟ้าได้ 100% โดยทีไ่ม่ส่งผลต่อคณุภาพเสยีง 
ส่วน Stromtank นัน้ แยกพลงังานไฟฟ้าออกมาต่างหาก โดยหลกัการแล้ว
เท่ากับปราศจากการรบกวน และไม่ลดทอนคุณภาพ ตรงกันข้ามกระแส
ไฟฟ้าทีจ่่ายออกจาก Stromtank จะเรยีบและสะอาดมาก คุณสามารถใช้
มันได้นาน 4 – 10 ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องชาร์จไฟฟ้า หรือคุณจะเสียบไฟฟ้า
แช่เอาไว้ขณะที่ใช้งานก็ได้ (ADP: ในกรณีนี้ สายไฟฟ้าที่เสียบต่อจะมีผล
ต่อคุณภาพเสียงด้วย)

ADP: ถ้าจะสรุปง่ายๆ Stromtank ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
ชุดเครื่องเสียงอย่างไรบ้าง

Ms. Annett: เราได้ยินลูกค้าหลายรายบอกว่า เสียงสะอาดมาก 
โดยเฉพาะแบก็กราวด์สงดั ลดน้อยส์ต่างๆ ชิน้ดนตรผีดุออกมาจากล�าโพง 
(หลุดตู้) และที่ส�าคัญคือ รู้สึกว่าเพาเวอร์แอมป์มีพละก�าลังเพิ่มมากขึ้น 
ลกูค้าทกุคนทีน่�าเอา Stromtank ไปใช้งานจะรูส้กึว่าถอดไม่ออก หรอืเสยีง
เมื่อเสียบใช้งานกับไม่ใช้งานนั้น ต่างกันจนถึงขั้นรับไม่ได้เลยค่ะ

ADP: Stromtank สามารถใช้กบัประเทศทีใ่ช้ระดบัแรงดนัไฟฟ้า
แตกต่างกันไปได้หรือไม่ เช่น ที่อเมริกาใช้ไฟฟ้า 110 โวลต์ ญี่ปุ่นใช้ 
100 โวลต์ ไทยใช้ 230 โวลต์ เป็นต้น

Ms. Annett: ไม่มีปัญหาค่ะ เราสามารถท�าให้ผลิตภัณฑ์ของเรา
ใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าของทุกประเทศในโลก รวมไปถึงสั่งท�าให้ตอบสนอง
ความถี่ตามที่ต้องการได้ด้วย

ADP: ตัว Housing ที่ใช้ใน Stromtank คือยี่ห้ออะไร
Ms. Annett: ส�าหรับหัวปลั๊กแบบ IEC เราใช้ Furutech

ADP: ขอถามเกี่ยวกับบริการหลังขายด้วยครับ
Ms. Annett: เราบริการลูกค้าของเราแน่นอน ในกรณีที่สินค้ามี

ปัญหาข้ึนมา เราจะดูแลให้ทุกๆ ชิ้นส่วน ในบางครั้งเราจะส่งวิศวกรไป
จัดการกับปัญหาให้ถึงที่เลย

ADP: สุดท้ายนี้ มีอะไรที่คุณอยากจะฝากถึงนักเล่นเครื่องเสียง
ไทยบ้างครับ

Ms. Annett: Stromtank ผลิตขึ้นในโรงงานที่เบอร์ลิน เยอรมนี 
100% เรามีวิศวกรของเราเอง ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ได้มีวงจรคัดกรอง  
หรอื Isolate มันจะ Disconnect Grid (ไม่ต้องต่อไฟฟ้า) ซึง่เป็นยีห้่อเดยีว 
ในโลกที่ใช้หลักการนี้. ADP

Stromtank: S5000

Stromtank: S2500
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