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>> คำวา “CLEF” นัน้ ในทางดนตรี หมายถึงเครือ่ งหมายบงบอก “ระดับเสียง” ของโนต
ทีใ่ ชเลนดนตรี เมือ่ ถูกนำมาใชเปนชือ่ ทางการคา ยอมสือ่ ความหมายในทำนองวา
“นำมาซึง่ ความแมนยำของระดับสูง-ต่ำของเสียงดนตรี” นัน่ เอง ในอันทีจ่ ะใหไดมาซึง่
“ความถูกตอง-แมนยำ” ใดๆก็ตาม นัน่ ยอมจักตอง “ปลอด” การถูกรบกวน หรือ ถูก
แทรกแซง จากสิง่ ตางๆทีอ่ ยูร อบขาง ...โดยสวนตัวผมจึงชืน่ ชอบกับคำๆนีค้ รับ
โดยสวนตัวอีกเชนกัน ทีเ่ ดิมทีนนั้ ผมไมเคยคิดทีจ่ ะใชอปุ กรณเสริมประเภท
เครือ่ งกรองและควบคุมสภาพกระแสไฟฟาเขามาเกีย่ วของในชุดเครือ่ งเสียงทีผ่ มใชอยู
ดวยเหตุวา ชุดทีผ่ มใชงานในการทดสอบ-บงบอกสมรรถนะการใชงาน-คุณภาพเสียง
ของอุปกรณตา งๆอยางเปนอาชีพมาเนิน่ นานนัน้ เนนเปนประเภทเครือ่ งเสียงอนาล็อก
ขนานแทครับ แบบวาเครือ่ งเลนแผนเสียง + ปรีแอมป + เพาเวอรแอมป (แมจะมิใช
เครือ่ งหลอดฯก็เถอะ) นัน่ แหละครับ
และก็อยางทีท่ ราบดีกนั อยูแ ลววา ปรี-เพาเวอรแอมปประเภทนีม้ อี ตั ราบริโภค
กระแสไฟฟาในระดับไหน หากมีอปุ กรณใดๆ ไปจำกัดปริมาณการไหลของกระแสไฟฟา
ทำใหเจาเพาเวอรแอมปประเภทนี้ “กิน” ไมอมิ่ ก็ยอ มจะสงผลกระทบตอคุณภาพเสียง
ผมก็เลยตัดปญหาไมเสาะหาอุปกรณเสริมประเภทเครือ่ งกรองและควบคุมสภาพ
กระแสไฟฟาเขามาทำการจำกัดปริมาณการไหลของกระแสไฟฟาสำหรับชุดเครือ่ ง
เสียงทีผ่ มใชอยู ...แตนนั่ คืออดีตครับ
ทัง้ นีเ้ พราะปจจุบนั ทัง้ คุณทัง้ ผมก็ลว นใชอปุ กรณเครือ่ งเลนซีด,ี เครือ่ งเลนซูเปอร
ออดิโอ ซีดี และ/หรือ เครือ่ งเลนดีวดี ี (แมกระทัง่ อาจจะเปนเครือ่ งเลนแผน บลูเรย
ดิสคแลวก็เปนได) เปนแหลงกำเนิดสัญญาณหลักกันทัง้ นัน้ (แมวา บางครัง้ ผมจะใช
เครือ่ งเลนแผนเสียงเปนแหลงกำเนิดสัญญาณ แตกย็ อมรับวา เฉพาะโอกาสทีจ่ ำเปน
เทานัน้ ครับในตอนนี)้ และไอเจาอุปกรณแหลงกำเนิดสัญญาณดังกลาวนี้ ทุกทานก็
ลวนทราบดีวา จำเปนตองมีระบบแปลงผันขอมูลดิจติ อลไปสูร ปู สัญญาณอนาล็อกเขา
มาเกีย่ วของ ซึง่ ใชหลักการสุม สรางชุดตัวอยางขอมูลทีอ่ ตั ราความถีส่ งู มากๆ

ไมเพียงเทานี้ ดวยการทีแ่ หลงกำเนิดสัญญาณยุคดิจติ อลตองทำงานใน
ชวงความถีท่ สี่ งู มากๆ (มากเกินกวาประสาทหูมนุษยธรรมดาจะรับรู) การ
ออกแบบใชภาคจายไฟแบบอนาล็อกธรรมดาๆ ทีม่ อี ตั ราการสวิงกระแสไดไม
ฉับไวพอ ก็จะกลับกลายไปเปนปญหาตอภาคการทำงาน D to A Converter
ในอุปกรณดงั กลาวนัน้ อยางมาก แตการออกแบบ-ใชงานภาคจายไฟแบบอนาล็อก
ทีด่ ๆี และใหผลลัพธทเี่ พียงพอตอภาคการทำงาน D to A Converter ก็
จำเปนตองใชงบประมาณทีส่ งู มาก สงผลตอราคาจำหนายของอุปกรณดงั กลาว
โดยตรง เฉกเชนทีใ่ ชอยูใ นอุปกรณแหลงกำเนิดสัญญาณดิจติ อลระดับไฮ-เอ็นด
ดังนัน้ ทางออกของปญหาจึงมาอยูท คี่ วามจำเปนตองออกแบบ-ใชงาน
ภาคจายไฟที่ทำงานแบบ switching mode ซึ่งก็ไมตางอะไรกับการกอ
กำเนิดฟลซ (pulse) ความถีส่ งู ทีม่ อี ตั ราคงทีใ่ นรูปของดิจติ อล แลวคอยมา
แปลงกลับเปนไฟฟากระแสสลับและกระแสตรงกันอีกที .....เมือ่ การทำงานก็
เกีย่ วของกับความถีส่ งู .....ภาคจายไฟก็หนีไมพน เรือ่ งของความถีส่ งู ฉะนัน้
การใชงานอุปกรณแหลงกำเนิดสัญญาณดิจติ อล (ใหถกู วิธ)ี จึงมิอาจใชงาน
อยางธรรมดาเฉกเชนการใชงานอุปกรณแหลงกำเนิดสัญญาณอนาล็อกได
ทัง้ นีก้ เ็ พราะวา อัตราความถีส่ งู มากๆทีเ่ กิดขึน้ ในขณะใชงานอุปกรณ
แหลงกำเนิดสัญญาณดิจติ อลนัน้ ไดกลับกลายเปน “ผลราย” สะทอนยอนมา
กระทบตอคุณภาพเสียงโดยตรง หากปลอยใหความถีส่ งู ๆอันไมพงึ ประสงคนนั้
เล็ดลอดหรือไหลวกวน เขามาสูว งจรภาคขยายสัญญาณ ไมวา จะผานเขามา
ทางคลืน่ อากาศทัง้ ในรูปของ EMI (Electro Magnetic Interference) และ
RFI (Radio Frequency Interference) รวมถึงที่อยูในรูปของความถี่
แทรกซอนเขามาทางกระแสไฟฟา (AC) และสายสัญญาณเชื่อมโยงการ
ทำงานตางๆระหวางอุปกรณ
นีค่ อื ความจำเปนในทุกวันนีท้ ี่ “ควรจะ” ตองสรรหาอุปกรณเสริมประเภท
เครือ่ งกรองและควบคุมสภาพกระแสไฟฟา (Line Filter / Line Conditioner)
เขามาเกีย่ วของใชงานในชุดเครือ่ งเสียงทีเ่ ราๆทานๆใชกนั อยูป ระจำกันแลวละ
ครับ เพือ่ ตัดทอน-ลิดรอนเจาสัญญาณรบกวนอันไมพงึ ประสงคนอี้ อกไป (เทา
ทีจ่ ะทำได) เสียแตตน ลม...
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PowerBRIDGE จาก CLEF นัน้ มีใหไดเลือกใชงานกัน 2 รุน ไดแก PowerBRIDGE6 ซึ่งจะมีเตาเสียบมาให 3 คู (6 ชอง) และ PowerBRIDGE-8 ซึ่งจะมี
เตาเสียบมาให 4 คู (8 ชอง) ดวยกัน ภายใตตวั ถังขนาดเขือ่ งทีม่ นี ำ้ หนักเอา
เรือ่ ง เนือ่ งจากใชอลูมเิ นียมทีม่ คี วามหนาถึง 2 ม.ม. ซึง่ นอกจากจะสงผลตอ
การปกปองการถูกเหนีย่ วนำจากสัญญาณรบกวนทัง้ ภายใน/ภายนอกแลว ยัง
ทำใหเจา PowerBRIDGE นี้มีรูปโฉมที่ดูดีมีความบึกบึนและแข็งแรงทาง
โครงสรางอยางไดมาตรฐานสากล
ทาง CLEF - AUDIO ไดจดั สง PowerBRIDGE-8 มาใหเราไดทดลอง
ใชงาน โดยระบุวา PowerBRIDGE-8 นัน้ มิไดเปนเพียง “ปลัก๊ พวง” หรือ
“ปลัก๊ ราง” ธรรมดา หากไดรบั การบรรจุวงจร filter พิเศษไว 2 ลักษณะดวย
กัน :- Polaris Technology ทำหนาทีก่ รองทิง้ สัญญาณรบกวนในชวงตัง้ แต
10 KHz ขึน้ ไป อันเปนชวงความถีท่ สี่ ง ผลกระทบตอทัง้ คุณภาพของสัญญาณ
วิดโี อและออดิโอ และ ZX (Zero-Cross) Technology เพือ่ ทำหนาทีใ่ นการ
ชวย “กรองทิง้ ” สารพัดสัญญาณอันไมพงึ ประสงคทปี่ ะปนมากับระบบไฟฟา
ในบานเรือน ใหออกไปจากระบบไฟฟาทีจ่ า ยผานออกจาก PowerBRIDGE-8
ไปสูอ ปุ กรณเครือ่ งเสียงและภาพทีใ่ ชงานอยู โดยแยกออกเปนเตาเสียบสำหรับ
HIGH POWER, ANALOG FILTER, DIGITAL FILTER และ VIDEO FILTER

ดวยการ “ถายทิง้ ” (drain) สิง่ ไมพงึ ประสงคทางขัว้
กราวนด หรือสายดิน
ทัง้ นีเ้ พราะขัว้ เสียบของ PowerBRIDGE-8
นั้นเปนแบบ IEC STANDARD ผลิตในอเมริกา
แบบ 3 ขาที่สามารถถอด/เสียบได (ผานการชุบ
เคลือบทองอยางดี) พรอม BREAKER ทำหนาทีต่ ดั
กระแสไฟฟา (ขนาด 15 แอมแปร 220 โวลต) และ
ขัว้ ตอสายกราวนด (สำหรับกรณีทรี่ ะบบไฟฟาใน
บานมิไดเดินสายดินไว) และนอกเหนือจากเตาเสียบ
จำนวน 4 คูแ ลว ดานบนตัวถังของ PowerBRIDGE-8
นีย้ งั มีดวงไฟ LED สีเขียวจำนวน 3 ดวง ทีจ่ ะติด
สวางขึน้ เพือ่ แสดงถึง “POWER” อันหมายความวา
“กำลังใชงาน”, “GROUND” อันหมายความวา
“ตอลงดินอยางสมบูรณ” และ “PHASE” อันหมาย
ความวา “ขัว้ เฟสไฟฟาถูกตอง” กระนัน้ ก็ตามอยา
คิดไปวา สามารถทีจ่ ะใชเจาดวงไฟ “PHASE” นีใ้ น
การตรวจเช็กความถูกตองของการเสียบตอ Power
BRIDGE-8 (หรือ PowerBRIDGE-6) เขากับ
เตาเสียบไฟฟาบนผนังในบานแบบ 2 ขา (กราวนด
ลอย) ไดหรอกนะทาน
เพราะจากการทดลองใชงาน PowerBRIDGE8 ในลักษณะทีเ่ สียบปลัก๊ เขากับเตาเสียบไฟฟาบน
ผนังในแบบทีเ่ ปน 2 ขา (โดยทีข่ วั้ กราวนดนนั้ มิได
ตอลงดิน) ไมวาจะกลับขั้วปลั๊กอยางไรดวงไฟ
“PHASE” นีก้ จ็ ะไมตดิ สวางขึน้ แตอยางใด (อันนา
จะเปนเพราะวา ไมมีขั้วกราวนดที่ตอลงดินจริงๆ
สำหรับใชอา งอิงขัว้ เฟสไฟฟาไดนนั่ เอง) แตหากนำ
เจา PowerBRIDGE-8 ไปเสียบเขากับเตาเสียบ
ไฟฟาบนผนังในแบบทีเ่ ปน 3 ขา โดยทีข่ วั้ กราวนด
นั้นตอลงดินอยางสมบูรณแลวละกอ ทั้งดวงไฟ
“GROUND” และดวงไฟ “PHASE” จะติดสวางขึน้
มาอยางครบถวน
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นอกจากนีค้ งตองใชคำวา “ขอเตือน”
สำหรับทานที่ระบบไฟฟาในบานยังคงเปน
แบบไมมกี ราวนด (สายดิน) แลวนำ Power
BRIDGE-8 (หรือ PowerBRIDGE-6) ไป
เสียบตอใชงานในแบบ กราวนดลอย (เนือ่ ง
เพราะไมมสี ายดิน) ควรอยางยิง่ ทีจ่ ะตองใช
สายไฟฟาหรือสายตัวนำอีกหนึ่งเสน มา
ทำการตอทีข่ วั้ กราวนด (GROUND) ของเจา
PowerBRIDGE-8 (หรือ PowerBRIDGE-6)
ไปตอลงดินจริงๆ มิฉะนั้นอาจจะถูกไฟฟา
ช็อคเอาไดครับ ทัง้ นีเ้ พราะจุดประสงคหลัก
ในการออกแบบ PowerBRIDGE นัน้ ทาง
CLEF – AUDIO ตองการทำการ “ถายทิง้ ”
ขยะ-สิง่ สกปรกและสัญญาณรบกวนทางไฟฟา
ที่ปลอมปนเขามานั้น ใหออกไปทางสายดิน
(GROUND) โดยตรง จะไดไมเปดโอกาสให
ไหลยอนกลับเขามาในระบบไฟฟาทีใ่ ชงาน
ผานเจา PowerBRIDGE อยางไงละครับ
แตสำหรับทานที่ระบบไฟฟาในบาน
เปนแบบ มีกราวนดลงดินอยางสมบูรณนนั้
รับรองวาทานจะไดรับคุณภาพดังที่ผมจะ
สาธยายต อ ไปนี้ อ ย า งแท จ ริ ง ครั บ จาก
PowerBRIDGE-8
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แมวา PowerBRIDGE-8 จะมีเตาเสียบ
สำหรับ HIGH POWER มาให ทวาโดยสวน
ตัว ผมยังคงมิไดนำเพาเวอรแอมปมาเสียบ
ตอใชงานผานทาง outlets นีค้ รับ แตสำหรับ
อุปกรณทเี่ กีย่ วของกับระบบภาพ อยางเครือ่ ง
ทีว,ี เครือ่ งเลนดีวดี ี รวมถึงเครือ่ งเลนซีดี จึง
คอยนำปลัก๊ ไฟฟาเขาเครือ่ งของอุปกรณเหลา
นัน้ มาเสียบเขาทีเ่ ตาเสียบ VIDEO FILTER
072 GM2000 SEPTEMBER 2007

และ DIGITAL FILTER ของ PowerBRIDGE-8 และถาเปนอุปกรณทเี่ กีย่ วของกับระบบ
เสียงอยางเชน ปรีแอมป, เครือ่ งเลนเทป, เครือ่ งเลนแผนเสียง รวมถึงจูนเนอร ก็จะนำ
ปลัก๊ ไฟฟาเขาเครือ่ งของอุปกรณเหลานัน้ มาเสียบเขาทีเ่ ตาเสียบ ANALOG FILTER
และ HIGH POWER ของ PowerBRIDGE-8
เริม่ แรก... ขอรับชมผลลัพธทไี่ ดทางดานภาพจากรายการทีวผี า นดาวเทียม
(คงตองรอไปจนถึงปพ.ศ. 2558 กระมังจึงจะไดรบั ชมระบบ DTV ในบานเรา ทัง้ ๆ ทีเ่ คย
ทดลองออกอากาศตัง้ แตป 2543 โนนแลว) ผานทางเครือ่ งทีวี Panasonic GIGA
TAU ขนาดจอภาพ 29 นิว้ ซึง่ คุณภาพทีไ่ ดรบั ชมนัน้ ดูจะใหความสะอาดสะอาน
พรอมดวยความสดใส ปลอดโปรงสายตายิง่ ขึน้ ปราศจากการถูกรบกวนทีเ่ คยเกิดขึน้
เปนลักษณะจุดขาวเล็กๆยิบๆ รวมทัง้ เกรนภาพทีห่ ยาบเปนริว้ ๆกวนสายตานัน้ ก็หาย
ไปหมดสิน้ ภาพทีไ่ ดใหความนวลเนียน สบายตากวาปกติธรรมดา ตัวอักษรตางๆใน
ภาพก็ชดั ถนัดตาขึน้ รวมทัง้ สีสนั ที่ อิม่ เอม เต็มตา และเขมขึน้ - ยืนยันไดแนนอน
เมือ่ เปลีย่ นมารับชมจากการเลนแผนดีวดี -ี วิดโี อพบวา จะสามารถแยกแยะราย
ละเอียดภาพซึง่ ไลระดับในสวนทีเ่ ปนเงามืดไดดขี นึ้ วัตถุในภาพลอยตัวจากพืน้ ภาพฉากหลังชัดเจนขึน้ รับรูไ ดถงึ ความลึกในภาพทีม่ รี ะยะถอยหางออกไปไกลขึน้ ซึง่ โดย
รวมนั้นภาพที่รับชมมีมิติระยะตื้น-ลึกดียิ่งขึ้น ทั้งยังมองเห็นเสนผมกระจายเปน
ริว้ ๆบางๆ ไมเปนปน ๆปกๆทึบๆ สีสนั นัน้ ก็อมิ่ เอมตา คำบรรยายใตภาพในภาพยนตร
ก็เดนลอยขึน้ ถนัดตา ภาพมีพลังมากขึน้ สะอาด สดใสและเนียนตา ชวยใหสามารถ
รับชมไดนานขึน้ โดยไมเครียดตอสายตา
สำหรับผลลัพธทางคุณภาพเสียงทีไ่ ดรบั นัน้ บอกตามตรงวา “แตกตาง” ไปใน
ทางทีด่ ขี นึ้ กวาการไมไดตอ ผาน PowerBRIDGE-8 อยูพ อสมควร โดยเฉพาะในเรือ่ ง
ความสะอาดและกระชับฉับไวในจังหวะจะโคนของเสียงชวงความถีต่ ำ่ รวมทัง้ ชวง
ความถีเ่ สียงกลางทีด่ จู ะเพิม่ ความนวลเนียน มีชวี ติ ชีวาขึน้ มา เหมือนใส “ลมหายใจ”
เขาไปในเสียงแตละเสียง มิตเิ สียงทางดานลึกจะขยับตำแหนงออกไปไกลขึน้ แผนซีดี
ทีเ่ คยรับฟงแลวเสียงแหงจะมีนำ้ มีนวลขึน้ ชวงความถีเ่ สียงสูงๆจะไดความกังวานพละ
พลิว้ ทอดตัวยาวไกลยิง่ ขึน้ สามารถเรงระดับความดังเสียงทีร่ บั ฟงไดดงั มากขึน้ กวาที่
เคย โดยไมรสู กึ หนวกหูรำคาญ ในทางกลับกันคุณสามารถรับฟงบางอยางไดชดั เจน
ขึน้ ณ ระดับความดังเสียงทีไ่ มมากนักครับ
ทายสุดนีข้ อเนนย้ำวา ระบบไฟฟาในบานเรือนทีด่ จี ริงๆนัน้ ควรจะเปนแบบมี
สายดินครับ ทัง้ เพือ่ ดานความปลอดภัยตอการใชงานและการสำแดงสมรรถนะของ
แตละอุปกรณทใี่ ชงาน แมจะมิไดใชอปุ กรณเสริมประเภทเครือ่ งกรองและควบคุม
สภาพกระแสไฟฟาเขามาเกีย่ วของในชุดเครือ่ งเสียงและภาพทีใ่ ชอยูก ต็ าม แตหากได
นำอุปกรณดงั กลาวมาใช ก็จะทำใหอปุ กรณเสริมประเภทเครือ่ งกรองและควบคุม
สภาพกระแสไฟฟาสามารถแสดงผลลัพธทดี่ ที สี่ ดุ ออกมาครับ
À¡“¬‡Àµÿ : แหลงกำเนิดสัญญาณเปนเครือ่ งเลนดีวดี -ี วิดโี อ/ซูเปอรซดี รี นุ DVD963SA ของ
PHILIPS ,ปรีแอมปรนุ PM-6 ของ marantz ,เพาเวอรแอมปรนุ Caspian ของ ROKSON,
ระบบลำโพงของ KLIPSCH Heritage series รุน Forte II, สายสัญญาณรุน The First ของ
VDH ,สายลำโพงรุน SILVER-3 MIX ของ monitor das hifi-kabel ,ทุกเครือ่ งวางทับสวน
บนหมอแปลงไฟดวย EMX จาก ออดิโอ คอนซัลแตนท และเสียบตอผานปลัก๊ พวงเสริม
PowerBRIDGE-8 ของ CLEF (ยกเวนเพาเวอรแอมป)
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