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CLEF 

PowerBRIDGE-8 
Power Distributor       
 

ไมเพยีงเทานี ้ ดวยการทีแ่หลงกำเนดิสญัญาณยคุดจิติอลตองทำงานใน

ชวงความถีท่ีส่งูมากๆ (มากเกนิกวาประสาทหมูนษุยธรรมดาจะรบัรู) การ

ออกแบบใชภาคจายไฟแบบอนาลอ็กธรรมดาๆ ทีม่อีตัราการสวงิกระแสไดไม

ฉบัไวพอ กจ็ะกลบักลายไปเปนปญหาตอภาคการทำงาน D to A Converter 

ในอปุกรณดงักลาวนัน้อยางมาก แตการออกแบบ-ใชงานภาคจายไฟแบบอนาลอ็ก 

ทีด่ีๆ  และใหผลลพัธทีเ่พยีงพอตอภาคการทำงาน D to A Converter ก็

จำเปนตองใชงบประมาณทีส่งูมาก สงผลตอราคาจำหนายของอปุกรณดงักลาว 

โดยตรง เฉกเชนทีใ่ชอยูในอปุกรณแหลงกำเนดิสญัญาณดจิติอลระดบัไฮ-เอน็ด 

ดงันัน้ทางออกของปญหาจงึมาอยูทีค่วามจำเปนตองออกแบบ-ใชงาน 

ภาคจายไฟที่ทำงานแบบ switching mode ซึ่งก็ไมตางอะไรกับการกอ

กำเนดิฟลซ (pulse) ความถีส่งูทีม่อีตัราคงทีใ่นรปูของดจิติอล แลวคอยมา

แปลงกลบัเปนไฟฟากระแสสลบัและกระแสตรงกนัอกีท ี .....เมือ่การทำงานก็

เกีย่วของกบัความถีส่งู .....ภาคจายไฟกห็นไีมพนเรือ่งของความถีส่งู ฉะนัน้

การใชงานอปุกรณแหลงกำเนดิสญัญาณดจิติอล (ใหถกูวธิ)ี จงึมอิาจใชงาน

อยางธรรมดาเฉกเชนการใชงานอปุกรณแหลงกำเนดิสญัญาณอนาลอ็กได  

ทัง้นีก้เ็พราะวา อตัราความถีส่งูมากๆทีเ่กดิขึน้ในขณะใชงานอปุกรณ

แหลงกำเนดิสญัญาณดจิติอลนัน้ ไดกลบักลายเปน “ผลราย” สะทอนยอนมา

กระทบตอคณุภาพเสยีงโดยตรง หากปลอยใหความถีส่งูๆอนัไมพงึประสงคนัน้ 

เลด็ลอดหรอืไหลวกวน เขามาสูวงจรภาคขยายสญัญาณ ไมวาจะผานเขามา

ทางคลืน่อากาศทัง้ในรปูของ EMI (Electro Magnetic Interference) และ 

RFI (Radio Frequency Interference) รวมถึงที่อยูในรูปของความถี่

แทรกซอนเขามาทางกระแสไฟฟา (AC) และสายสัญญาณเชื่อมโยงการ

ทำงานตางๆระหวางอปุกรณ 

นีค่อื ความจำเปนในทกุวนันีท้ี ่ “ควรจะ” ตองสรรหาอปุกรณเสรมิประเภท 

เครือ่งกรองและควบคมุสภาพกระแสไฟฟา (Line Filter / Line Conditioner) 

เขามาเกีย่วของใชงานในชดุเครือ่งเสยีงทีเ่ราๆทานๆใชกนัอยูประจำกนัแลวละ

ครบั เพือ่ตดัทอน-ลดิรอนเจาสญัญาณรบกวนอนัไมพงึประสงคนีอ้อกไป (เทา

ทีจ่ะทำได) เสยีแตตนลม... 

 

∑—Ë«‰ª 
PowerBRIDGE จาก CLEF นัน้มใีหไดเลอืกใชงานกนั 2 รุนไดแก PowerBRIDGE-

6 ซึ่งจะมีเตาเสียบมาให 3 คู (6 ชอง) และ PowerBRIDGE-8 ซึ่งจะมี

เตาเสยีบมาให 4 คู (8 ชอง) ดวยกนั ภายใตตวัถงัขนาดเขือ่งทีม่นีำ้หนกัเอา

เรือ่ง เนือ่งจากใชอลมูเินยีมทีม่คีวามหนาถงึ 2 ม.ม. ซึง่นอกจากจะสงผลตอ

การปกปองการถกูเหนีย่วนำจากสญัญาณรบกวนทัง้ภายใน/ภายนอกแลว ยงั

ทำใหเจา PowerBRIDGE นี้มีรูปโฉมที่ดูดีมีความบึกบึนและแข็งแรงทาง

โครงสรางอยางไดมาตรฐานสากล 

ทาง CLEF - AUDIO ไดจดัสง PowerBRIDGE-8 มาใหเราไดทดลอง

ใชงาน โดยระบวุา PowerBRIDGE-8 นัน้มไิดเปนเพยีง “ปลัก๊พวง” หรอื 

“ปลัก๊ราง” ธรรมดา หากไดรบัการบรรจวุงจร filter พเิศษไว 2 ลกัษณะดวย

กนั :- Polaris Technology ทำหนาทีก่รองทิง้สญัญาณรบกวนในชวงตัง้แต 

10 KHz ขึน้ไป อนัเปนชวงความถีท่ีส่งผลกระทบตอทัง้คณุภาพของสญัญาณ

วดิโีอและออดโิอ และ ZX (Zero-Cross) Technology เพือ่ทำหนาทีใ่นการ

ชวย “กรองทิง้” สารพดัสญัญาณอนัไมพงึประสงคทีป่ะปนมากบัระบบไฟฟา

ในบานเรอืน ใหออกไปจากระบบไฟฟาทีจ่ายผานออกจาก PowerBRIDGE-8 

ไปสูอปุกรณเครือ่งเสยีงและภาพทีใ่ชงานอยู โดยแยกออกเปนเตาเสยีบสำหรบั 

HIGH POWER, ANALOG FILTER, DIGITAL FILTER และ VIDEO FILTER 

ดวยการ “ถายทิง้” (drain) สิง่ไมพงึประสงคทางขัว้

กราวนด หรอืสายดนิ  

ทัง้นีเ้พราะขัว้เสยีบของ PowerBRIDGE-8 

นั้นเปนแบบ IEC STANDARD ผลิตในอเมริกา

แบบ 3 ขาที่สามารถถอด/เสียบได (ผานการชุบ

เคลอืบทองอยางด)ี พรอม BREAKER ทำหนาทีต่ดั

กระแสไฟฟา (ขนาด 15 แอมแปร 220 โวลต) และ

ขัว้ตอสายกราวนด (สำหรบักรณทีีร่ะบบไฟฟาใน

บานมไิดเดนิสายดนิไว) และนอกเหนอืจากเตาเสยีบ

จำนวน 4 คูแลว ดานบนตวัถงัของ PowerBRIDGE-8 

นีย้งัมดีวงไฟ LED สเีขยีวจำนวน 3 ดวง ทีจ่ะตดิ

สวางขึน้เพือ่แสดงถงึ “POWER” อนัหมายความวา 

“กำลังใชงาน”, “GROUND” อันหมายความวา 

“ตอลงดนิอยางสมบรูณ” และ “PHASE” อนัหมาย 

ความวา “ขัว้เฟสไฟฟาถกูตอง” กระนัน้กต็ามอยา

คดิไปวา สามารถทีจ่ะใชเจาดวงไฟ “PHASE” นีใ้น

การตรวจเชก็ความถกูตองของการเสยีบตอ Power 

BRIDGE-8 (หรือ PowerBRIDGE-6) เขากับ

เตาเสยีบไฟฟาบนผนงัในบานแบบ 2 ขา (กราวนด

ลอย) ไดหรอกนะทาน 

เพราะจากการทดลองใชงาน PowerBRIDGE-

8 ในลกัษณะทีเ่สยีบปลัก๊เขากบัเตาเสยีบไฟฟาบน

ผนงัในแบบทีเ่ปน 2 ขา (โดยทีข่ัว้กราวนดนัน้มไิด

ตอลงดิน) ไมวาจะกลับขั้วปลั๊กอยางไรดวงไฟ 

“PHASE” นีก้จ็ะไมตดิสวางขึน้แตอยางใด (อนันา

จะเปนเพราะวา ไมมีขั้วกราวนดที่ตอลงดินจริงๆ 

สำหรบัใชอางองิขัว้เฟสไฟฟาไดนัน่เอง) แตหากนำ

เจา PowerBRIDGE-8 ไปเสยีบเขากบัเตาเสยีบ

ไฟฟาบนผนงัในแบบทีเ่ปน 3 ขา โดยทีข่ัว้กราวนด

นั้นตอลงดินอยางสมบูรณแลวละกอ ทั้งดวงไฟ 

“GROUND” และดวงไฟ “PHASE” จะตดิสวางขึน้

มาอยางครบถวน  

>> คำวา “CLEF” นัน้ในทางดนตร ีหมายถงึเครือ่งหมายบงบอก “ระดบัเสยีง” ของโนต

ทีใ่ชเลนดนตร ี เมือ่ถกูนำมาใชเปนชือ่ทางการคา ยอมสือ่ความหมายในทำนองวา 

“นำมาซึง่ความแมนยำของระดบัสงู-ตำ่ของเสยีงดนตร”ี นัน่เอง ในอนัทีจ่ะใหไดมาซึง่ 

“ความถกูตอง-แมนยำ” ใดๆกต็าม นัน่ยอมจกัตอง “ปลอด” การถกูรบกวน หรอื ถกู

แทรกแซง จากสิง่ตางๆทีอ่ยูรอบขาง ...โดยสวนตวัผมจงึชืน่ชอบกบัคำๆนีค้รบั 

โดยสวนตวัอกีเชนกนั ทีเ่ดมิทนีัน้ผมไมเคยคดิทีจ่ะใชอปุกรณเสรมิประเภท

เครือ่งกรองและควบคมุสภาพกระแสไฟฟาเขามาเกีย่วของในชดุเครือ่งเสยีงทีผ่มใชอยู 

ดวยเหตวุาชดุทีผ่มใชงานในการทดสอบ-บงบอกสมรรถนะการใชงาน-คณุภาพเสยีง

ของอปุกรณตางๆอยางเปนอาชพีมาเนิน่นานนัน้ เนนเปนประเภทเครือ่งเสยีงอนาลอ็ก

ขนานแทครบั แบบวาเครือ่งเลนแผนเสยีง + ปรแีอมป + เพาเวอรแอมป (แมจะมใิช

เครือ่งหลอดฯกเ็ถอะ) นัน่แหละครบั  

และกอ็ยางทีท่ราบดกีนัอยูแลววา ปร-ีเพาเวอรแอมปประเภทนีม้อีตัราบรโิภค

กระแสไฟฟาในระดบัไหน หากมอีปุกรณใดๆ ไปจำกดัปรมิาณการไหลของกระแสไฟฟา 

ทำใหเจาเพาเวอรแอมปประเภทนี ้ “กนิ” ไมอิม่ กย็อมจะสงผลกระทบตอคณุภาพเสยีง 

ผมกเ็ลยตดัปญหาไมเสาะหาอปุกรณเสรมิประเภทเครือ่งกรองและควบคมุสภาพ

กระแสไฟฟาเขามาทำการจำกดัปรมิาณการไหลของกระแสไฟฟาสำหรบัชดุเครือ่ง

เสยีงทีผ่มใชอยู ...แตนัน่คอือดตีครบั 

ทัง้นีเ้พราะปจจบุนัทัง้คณุทัง้ผมกล็วนใชอปุกรณเครือ่งเลนซดี,ี เครือ่งเลนซเูปอร 

ออดโิอ ซดี ี และ/หรอื เครือ่งเลนดวีดี ี (แมกระทัง่อาจจะเปนเครือ่งเลนแผน บลเูรย 

ดสิคแลวกเ็ปนได) เปนแหลงกำเนดิสญัญาณหลกักนัทัง้นัน้ (แมวาบางครัง้ผมจะใช

เครือ่งเลนแผนเสยีงเปนแหลงกำเนดิสญัญาณ แตกย็อมรบัวา เฉพาะโอกาสทีจ่ำเปน

เทานัน้ครบัในตอนนี)้ และไอเจาอปุกรณแหลงกำเนดิสญัญาณดงักลาวนี ้ ทกุทานก็

ลวนทราบดวีา จำเปนตองมรีะบบแปลงผนัขอมลูดจิติอลไปสูรปูสญัญาณอนาลอ็กเขา

มาเกีย่วของ ซึง่ใชหลกัการสุมสรางชดุตวัอยางขอมลูทีอ่ตัราความถีส่งูมากๆ  
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และ DIGITAL FILTER ของ PowerBRIDGE-8 และถาเปนอปุกรณทีเ่กีย่วของกบัระบบ

เสยีงอยางเชน ปรแีอมป, เครือ่งเลนเทป, เครือ่งเลนแผนเสยีง รวมถงึจนูเนอร กจ็ะนำ

ปลัก๊ไฟฟาเขาเครือ่งของอปุกรณเหลานัน้มาเสยีบเขาทีเ่ตาเสยีบ ANALOG FILTER 

และ HIGH POWER ของ PowerBRIDGE-8  

เริม่แรก... ขอรบัชมผลลพัธทีไ่ดทางดานภาพจากรายการทวีผีานดาวเทยีม   

(คงตองรอไปจนถงึปพ.ศ. 2558 กระมงัจงึจะไดรบัชมระบบ DTV ในบานเรา ทัง้ๆ ทีเ่คย 

ทดลองออกอากาศตัง้แตป 2543 โนนแลว) ผานทางเครือ่งทวี ี Panasonic GIGA 

TAU ขนาดจอภาพ 29 นิว้ ซึง่คณุภาพทีไ่ดรบัชมนัน้ ดจูะใหความสะอาดสะอาน 

พรอมดวยความสดใส ปลอดโปรงสายตายิง่ขึน้ ปราศจากการถกูรบกวนทีเ่คยเกดิขึน้

เปนลกัษณะจดุขาวเลก็ๆยบิๆ รวมทัง้เกรนภาพทีห่ยาบเปนริว้ๆกวนสายตานัน้กห็าย

ไปหมดสิน้ ภาพทีไ่ดใหความนวลเนยีน สบายตากวาปกตธิรรมดา ตวัอกัษรตางๆใน

ภาพกช็ดัถนดัตาขึน้ รวมทัง้สสีนัที ่อิม่เอม เตม็ตา และเขมขึน้ - ยนืยนัไดแนนอน  

เมือ่เปลีย่นมารบัชมจากการเลนแผนดวีดี-ีวดิโีอพบวา จะสามารถแยกแยะราย

ละเอยีดภาพซึง่ไลระดบัในสวนทีเ่ปนเงามดืไดดขีึน้ วตัถใุนภาพลอยตวัจากพืน้ภาพ-

ฉากหลงัชดัเจนขึน้ รบัรูไดถงึความลกึในภาพทีม่รีะยะถอยหางออกไปไกลขึน้ ซึง่โดย

รวมนั้นภาพที่รับชมมีมิติระยะตื้น-ลึกดียิ่งขึ้น ทั้งยังมองเห็นเสนผมกระจายเปน

ริว้ๆบางๆ ไมเปนปนๆปกๆทบึๆ สสีนันัน้กอ็ิม่เอมตา คำบรรยายใตภาพในภาพยนตร

กเ็ดนลอยขึน้ถนดัตา ภาพมพีลงัมากขึน้ สะอาด สดใสและเนยีนตา ชวยใหสามารถ

รบัชมไดนานขึน้โดยไมเครยีดตอสายตา 

สำหรบัผลลพัธทางคณุภาพเสยีงทีไ่ดรบันัน้ บอกตามตรงวา “แตกตาง” ไปใน

ทางทีด่ขีึน้กวาการไมไดตอผาน PowerBRIDGE-8 อยูพอสมควร โดยเฉพาะในเรือ่ง

ความสะอาดและกระชบัฉบัไวในจงัหวะจะโคนของเสยีงชวงความถีต่ำ่ รวมทัง้ชวง

ความถีเ่สยีงกลางทีด่จูะเพิม่ความนวลเนยีน มชีวีติชวีาขึน้มา เหมอืนใส “ลมหายใจ” 

เขาไปในเสยีงแตละเสยีง มติเิสยีงทางดานลกึจะขยบัตำแหนงออกไปไกลขึน้ แผนซดีี

ทีเ่คยรบัฟงแลวเสยีงแหงจะมนีำ้มนีวลขึน้ ชวงความถีเ่สยีงสงูๆจะไดความกงัวานพละ

พลิว้ทอดตวัยาวไกลยิง่ขึน้ สามารถเรงระดบัความดงัเสยีงทีร่บัฟงไดดงัมากขึน้กวาที่

เคย โดยไมรูสกึหนวกหรูำคาญ ในทางกลบักนัคณุสามารถรบัฟงบางอยางไดชดัเจน

ขึน้ ณ ระดบัความดงัเสยีงทีไ่มมากนกัครบั 

ทายสดุนีข้อเนนยำ้วา ระบบไฟฟาในบานเรอืนทีด่จีรงิๆนัน้ ควรจะเปนแบบมี

สายดนิครบั ทัง้เพือ่ดานความปลอดภยัตอการใชงานและการสำแดงสมรรถนะของ

แตละอปุกรณทีใ่ชงาน แมจะมไิดใชอปุกรณเสรมิประเภทเครือ่งกรองและควบคมุ

สภาพกระแสไฟฟาเขามาเกีย่วของในชดุเครือ่งเสยีงและภาพทีใ่ชอยูกต็าม แตหากได

นำอปุกรณดงักลาวมาใช กจ็ะทำใหอปุกรณเสรมิประเภทเครือ่งกรองและควบคมุ

สภาพกระแสไฟฟาสามารถแสดงผลลพัธทีด่ทีีส่ดุออกมาครบั  

 
À¡“¬‡Àµÿ : แหลงกำเนดิสญัญาณเปนเครือ่งเลนดวีดี-ีวดิโีอ/ซเูปอรซดีรีุน DVD963SA ของ 
PHILIPS ,ปรแีอมปรุน PM-6 ของ marantz ,เพาเวอรแอมปรุน  Caspian ของ ROKSON, 
ระบบลำโพงของ KLIPSCH Heritage series รุน Forte II, สายสญัญาณรุน The First ของ 
VDH ,สายลำโพงรุน SILVER-3 MIX ของ monitor das hifi-kabel ,ทกุเครือ่งวางทบัสวน
บนหมอแปลงไฟดวย EMX จาก ออดโิอ คอนซลัแตนท และเสยีบตอผานปลัก๊พวงเสรมิ 
PowerBRIDGE-8 ของ CLEF (ยกเวนเพาเวอรแอมป) 
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นอกจากนีค้งตองใชคำวา “ขอเตอืน” 

สำหรับทานที่ระบบไฟฟาในบานยังคงเปน

แบบไมมกีราวนด (สายดนิ) แลวนำ Power 

BRIDGE-8 (หรือ PowerBRIDGE-6) ไป

เสยีบตอใชงานในแบบ กราวนดลอย (เนือ่ง

เพราะไมมสีายดนิ) ควรอยางยิง่ทีจ่ะตองใช

สายไฟฟาหรือสายตัวนำอีกหนึ่งเสน มา

ทำการตอทีข่ัว้กราวนด (GROUND) ของเจา 

PowerBRIDGE-8 (หรอื PowerBRIDGE-6) 

ไปตอลงดินจริงๆ มิฉะนั้นอาจจะถูกไฟฟา

ชอ็คเอาไดครบั ทัง้นีเ้พราะจดุประสงคหลกั

ในการออกแบบ PowerBRIDGE นัน้ ทาง 

CLEF – AUDIO ตองการทำการ “ถายทิง้” 

ขยะ-สิง่สกปรกและสญัญาณรบกวนทางไฟฟา 

ที่ปลอมปนเขามานั้น ใหออกไปทางสายดิน 

(GROUND) โดยตรง จะไดไมเปดโอกาสให

ไหลยอนกลบัเขามาในระบบไฟฟาทีใ่ชงาน

ผานเจา PowerBRIDGE อยางไงละครบั 

แตสำหรับทานที่ระบบไฟฟาในบาน

เปนแบบ มกีราวนดลงดนิอยางสมบรูณนัน้ 

รับรองวาทานจะไดรับคุณภาพดังที่ผมจะ

สาธยายตอไปนี้อยางแทจริงครับจาก 

PowerBRIDGE-8 

 

º≈°“√„™âß“π  
แมวา PowerBRIDGE-8 จะมีเตาเสียบ

สำหรบั HIGH POWER มาให ทวาโดยสวน

ตวั ผมยงัคงมไิดนำเพาเวอรแอมปมาเสยีบ

ตอใชงานผานทาง outlets นีค้รบั แตสำหรบั

อปุกรณทีเ่กีย่วของกบัระบบภาพ อยางเครือ่ง

ทวี,ี เครือ่งเลนดวีดี ี รวมถงึเครือ่งเลนซดี ี จงึ

คอยนำปลัก๊ไฟฟาเขาเครือ่งของอปุกรณเหลา

นัน้มาเสยีบเขาทีเ่ตาเสยีบ VIDEO FILTER 


