Take It To The Limit
เรื่อง : ธานี โหมดสงา
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‘...เครื่องเสียงทุกชิ้นตองใชไฟเอซีเปนตัวสรางพลังงาน เหมือนคนตองทานอาหาร
ซึ่งคุณภาพของอาหารมีผลตอระบบการทำงานของรางกายคนฉันใด..
คุณภาพของไฟเอซีก็ยอมมีผลตอการทำงานของอุปกรณเครื่องเสียง...ฉันนั้น!’
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ไมว า คุณจะทำอะไรกับไฟเอซีกอ นทีม่ นั จะวิง่ เขาตัวเครือ่ ง ลวนมีผล
ในวงการเครือ่ งเสียงระดับไฮเอ็นดรจู กั ปญหาทีเ่ กิดขึน้ กับไฟเอซี
ตอเสียงทัง้ นัน้ เนือ่ งเพราะปญหาทีเ่ กิดขึน้ กับไฟเอซีมอี ยูด ว ยกันหลายรูป
มานานแลว และมีหลายบริษทั ทีร่ ดู ว ยวา ปญหาเหลานัน้ สงผลเสียตอ
แบบ ทัง้ ทีเ่ รารูจ กั กันดี อาทิ ความบกพรองของแรงดันไฟ (voltage)
คุณภาพเสียงอยางไร เมือ่ รูต น ตอและรูปแบบของปญหา พวกเขายอมมี
เอง, การปนเปอ น (modulate) ทีม่ าจากคลืน่ สัญญาณตางๆ ในอากาศ
วิธแี ก..
เชน คลื
นวิ
ทยุ (Radio Frequency Interference) กับคลื
นแมเหล็กไฟฟา
วันนีผ้ มมีอปุ กรณเสริมทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้
(Electro Magnetic Interference) รูปแบบตางๆ หรือแมแตการถูก
กับไฟเอซีรปู แบบตางๆ มาทดลองใชและแนะนำใหคณ
ุ รูจ กั กันถึง 2 ชิน้
แทรกซอนดวยรูปแบบของสัญญาณกรรโชก (surge) ของไฟฟาที่ถูก
ซึง่ แตละชิน้ นัน้ ไดถกู ออกแบบมาดวยวัตถุประสงคในการแกปญ
 หาที่
กระตุน จากการทำงานของมอเตอรไฟฟา ฯลฯ และปญหาอืน่ ๆ ทีว่ งการ
ตางกัน
ไฮไฟของเรายังไมรจู กั

111

GM2000

Take It To The Limit
: Mountain 1 Next
•นี่คืออุSidital
ปกรณเสริมที่ทำประโยชนสองอยางพรอมๆ กัน อยางแรกคือ

ใชเปน ‘ปลัก๊ ราง’ หรือปลัก๊ แยกสำหรับคนทีม่ ชี อ งเสียบปลัก๊ ไฟเอซีขา ง
ผนังบานไมเพียงพอสำหรับอุปกรณทกุ ชิน้ ในชุด ซึง่ โดยมากแลว ถาไมได
ทำเสริมเพิม่ เติมขึน้ มา หากคุณซือ้ บานทีส่ รางตามแบบ ชางไฟเขาก็มกั
จะติดตัง้ ชองเสียบไฟเอซีแยกมาใหใชอยางมากก็แคจดุ ละ 2 หรือ 4 ชอง
เทานัน้ ในขณะทีอ่ ปุ กรณเครือ่ งเสียงในชุดของคุณอาจจะมีมากกวานัน้
คุณก็ตองหาซื้อปลั๊กรางมาแยกเพิ่มจุดเชื่อมตอสายไฟเอซีเอาเอง ซึ่ง
อุปกรณประเภทปลั๊กรางราคาอันละไมกี่รอยบาทที่มีขายอยูตามหาง
สะดวกซือ้ สวนใหญนนั้ จะมีปญ
 หาอยู 2 จุดใหญๆ หากจะนำมาใชกบั ชุด
เครือ่ งเสียงของเรา
จุดแรกคือ เขาไมไดออกแบบมาใหใชกบั อุปกรณทตี่ อ งใชปริมาณ
ไฟฟาสูงๆ ฉะนัน้ เวลานำมาใชกบั อุปกรณเครือ่ งเสียง โดยเฉพาะอยางยิง่
กับเพาเวอรแอมป เสียงก็จะออกมาไมดี เพราะปลั๊กรางพวกนั้นไม
สามารถจายกระแสใหกบั แอมปไดมากเทากับทีแ่ อมปตอ งการ เสียงก็จะ
ออกมาอัน้ และตือ้ สวนจุดทีส่ องก็คอื ปลัก๊ เสียบตัวเมียทีต่ ดิ ตัง้ มาใหใช
กับปลัก๊ รางพวกนีม้ กั จะเปนปลัก๊ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่ำ โครงสรางของเสนตัวนำ
ขางในมีขนาดเล็ก และมักจะหลวมคลอนเวลาเสียบใชงาน ทำใหกระแส
ไฟฟาไหลไมสะดวก ซึ่งผลิตภัณฑที่ชื่อวา Mountain 1 Next ของ
Sidital ตั ว นี้ ไ ด แ ก ป ญ หาตรงจุ ด นี้ ไ ด อ ย า งลุ ล ว ง ด ว ยการใช
receptacle หรือปลัก๊ เสียบตัวเมียทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงกวาปลัก๊ รางทัว่ ไปที่
ใหการจับยึดไดแนนหนามาก ยิง่ ไปกวานัน้ ตัวปลัก๊ ราง Mountain 1
Next ตัวนีย้ งั ไดบรรจุวงจร Noise Filter เอาไวดา นในดวยเพือ่ ทำการ
‘กรองสัญญาณรบกวน’ ทีม่ ากับไฟเอซีทงิ้ ไป ซึง่ เปนหนาทีอ่ ยางทีส่ องของ
มัน นอกเหนือจากปลัก๊ รางธรรมดา

ชองเสียบสีสมสองชองในกรอบ A นั้นไมไดผานวงจรกรองไฟ จะจายกระแสไฟไดมาก
กวาอีก 6 ชองที่เหลือ แนะนำใหเสียบใชงานกับอุปกรณประเภท ‘แอมปลิไฟล’ ตางๆ
(โดยเฉพาะเพาเวอรแอมป)

•รูเสียวิบปลัธีใ๊กชตังวานเมียของ Mountain 1 Next มีอยูทั้งหมด 8 ชอง
แบงเปน 2 กลุม กลุม แรกคือปลัก๊ สีสม 2 ชองทีอ่ ยูใ กลกบั สวิตชเปด/ปด
เครือ่ ง เปนชอง bypass หรือตอตรง มีไวใหใชกบั อุปกรณเครือ่ งเสียงที่
ตองการกระแสไฟสูง อยางเชนอินทิเกรตแอมปหรือเพาเวอรแอมป ซึง่ จะ
ทำใหกระแสไฟไมถกู อัน้ สวนอีกกลุม หนึง่ ก็คอื 6 ชอง (ปลัก๊ สีขาว,แดง
และเหลือง) เปนชองเอาตพตุ ทีม่ วี งจรฟลเตอร Line Conditioner ตอ
ครอมอยู ซึง่ ในวงจร Line Conditioner ทีว่ า นีจ้ ะมี Gas Arrester ที่
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สามารถสลายพลังงาน surge หรือสัญญาณกระเพือ่ มของไฟเอซีไดสงู
ถึง 10 กิโลแอมป กับตัว Varistor ทีส่ ามารถรับมือกับพลังงานไฟฟาสูง
ถึง 1,038 จูลบรรจุอยูใ นนัน้ ซึง่ ทัง้ สองตัวนีจ้ ะชวยในการกรองสัญญาณ
surge และ spark ทีป่ ะปนเขามาในกระแสไฟเอซีออกไปกอนทีจ่ ะปอน
ออกไปทางชองเสียบทั้ง 6 ชองของกลุมที่สองนี้ นอกจากนั้น กอนถึง
เอาตพตุ ของชองเสียบกลุม ทีส่ องยังมีวงจรฟลเตอรสำหรับกรองสัญญาณ
RF กับสัญญาณ EM (Electromagnetic) บรรจุอยู ซึง่ เขาใช capacitor
กับ Toroidal coil (ขดลวด) ทำงานรวมกันเปนตัวกรอง
เนือ่ งจากเอาตพตุ ของชอง
เสียบกลุมที่สอง (6 ชองหลัง)
ใหเอาตพตุ สูงสุดอยูท ี่ 15 และ
16 Amp เวลาใชงานจึงควร
เสียบปลัก๊ ไฟเอซีของอุปกรณทมี่ ี
อัตราการบริโภคไฟ (power
consumption) นอยๆ และ
คอนขางจะคงทีอ่ ยางเชน เครือ่ ง
เลนซีดี, เครื่องเลนดีวีดี และ
ปรี แ อมป ตั ว เล็ ก ๆ ส ว นเพา
เวอรแอมปหรืออินทิเกรตแอมป
รวมถึงปรีแอมปตัวใหญๆ ก็ให
เสียบตรงชองเสียบกลุม แรก (สี
สม สองชอง) ซึ่งจะใหกระแส
สวิตชโยกเลือกรูปแบบการเชือ่ มตอกราวนด
สู ง สุ ดได ถึ ง 20 Amp และ
ของเครือ่ ง (วงกลม) ระหวาง ‘ตอกราวนด’
กับ ‘ไมตอ กราวนด’ โดยโยกไปทีต่ ำแหนง
ที่ ผ มอยากจะออกปากชม
‘ไมตอกราวนด’ (ground disconnect)
Mountain 1 Next ดังๆ ก็คอื
เมื่อเครื่องที่นำมาตอผานอุปกรณตัวนี้ใช
วาผูผลิตเขาเขาใจหัวอกคนใช
สายไฟเอซีแบบสองขา ไมมขี ากราวนดมาให
งานมากจริงๆ โดยเฉพาะคนที่
นำไปใชกบั ชุดโฮมเธียเตอร เพราะวาอุปกรณเครือ่ งเสียงและโฮมเธียเตอร
ทีไ่ มไดมรี ะดับราคาสูงโดอยูใ นระดับซูเปอรไฮเอ็นดจำนวนไมนอ ยทีเดียว
ทีย่ งั ใชสายไฟเอซีแบบติดตามมากับตัวเครือ่ ง ถอดเปลีย่ นไมได และไม
นอยทีใ่ ชปลัก๊ เสียบแบบสองขาทีไ่ มไดแยกกราวนด ซึง่ ตรงนีแ้ หละทีผ่ ม
อยากจะชมเจา mountain 1 Next ตัวนี้ คือรูเสียบปลัก๊ ตัวเมียทีเ่ ขาให
มานัน้ มีหลายแบบ คุณสามารถเลือกใชไดหมด ทัง้ แบบขาแบนและขา
กลม และยิง่ ไปกวานัน้ ทีด่ า นหลังยังมีสวิตชโยกสำหรับเลือกใชกบั เครือ่ ง
ทีต่ อ กราวนดกบั ไมไดตอ กราวนดดว ย ซึง่ ผมพบวามันไดผล..! เมือ่ ลอง
เสียบสายไฟเอซีของเครือ่ งเลนซีดี Onkyo รุน DX-7355 ซึง่ เปนแบบติด
สายไฟเอซีตายตัวเขาไปกับตัวเครือ่ ง ถอดไมได และตรงขัว้ เสียบก็เปน
แบบ 2 ขาหัวกลม ไมแยกกราวนด ผมลองสับสวิตชทดลองฟงเทียบกัน
ระหวาง ‘ตอกราวนด’ (Ground Connect) กับ ‘ไมตอกราวนด’
(Ground Disconnect) พบวา สับสวิตชไปใหตรงกับสภาพจริงของ
เครือ่ ง คือทีต่ ำแหนง ‘ไมตอ กราวนด’ สำหรับเครือ่ งเลนซีดตี วั นี้ จะให
คุณภาพเสียงโดยรวมออกมาดีกวา

ผลทางเสียง
•ตัว Mountain
1 Next ไดถูกลองใชงานทั้งกับชุดเครื่องเสียงและ

ชุดโฮมเธียเตอร เมือ่ ใชกบั ชุดเครือ่ งเสียง ผมเทียบกับการตอตรงจากปลัก๊
ไฟบนผนังบานและจากมัน ทำใหไดเสียงทีม่ คี วามสะอาดมากขึน้ โดย
เฉพาะเสียงแหลมจะมีความสะอาดมากขึน้ อยางเห็นไดชดั อาการหยาบๆ
แข็งๆ ที่มักจะติดมากับปลายเสียงของเครื่องเลนซีดีทุเลาลงไปเยอะที
เดียว รูส กึ ไดชดั วามันทำใหไดยนิ รายละเอียดของเสียงแหลมทีช่ ดั ขึน้ รูส กึ

ถึง ‘ความเปนตัวตน’ (image) ของเสียงแตละเสียงทีแ่ ยกแยะไดชดั มาก
ขึน้ เนือ่ งเพราะชองวางระหวางชิน้ ดนตรีมคี วามสะอาดหมดจดมากขึน้
นัน่ เอง
อี ก จุ ด หนึ่ ง ที่ รู สึ ก ว า เสี ย งเปลี่ ย นแปลงไปหลั ง จากเสี ย บผ า น
Mountain 1 Next เมือ่ เทียบกับตอตรง แตในเปอรเซ็นตทไี่ มมากนัก
นัน่ คือ ความรูส กึ วาเสียงโดยรวมมันมีลกั ษณะของการ ‘จัดเรียงเลเยอร’
หรือลำดับชัน้ ของเวทีเสียงทีช่ ดั ขึน้ คือเมือ่ ฟงเพลงทีม่ กี ารมิกซเสียงเครือ่ ง
ดนตรีจำนวนหลายๆ ชิ้นทับลงไปซอนๆ กัน จากเดิมถาไมไดตอผาน
Mountain 1 Next จะแยกระดับความตืน้ -ลึกระหวางระนาบของชัน้
ดนตรีแถวหนา–แถวกลาง และแถวหลังๆ ออกจากกันไดยากกวา ฟง
เผินๆ คลายกับวานักดนตรีทงั้ หมดยืนเขาแถวเรียงหนึง่ จากซายไปขวา
อยูใ นระนาบความลึกจากจุดนัง่ ฟงลงไปถึงแถวของชิน้ ดนตรีทใี่ กลเคียง
กันไปหมด ทีพ่ อจะจับไดถงึ ความแตกตางของความลึกไดบา งก็เฉพาะ
เสียงดนตรีบริเวณแถวหนาสุดกับแถวหลังสุดเทานั้น แตเมื่อตอผาน
Mountain 1 Next ตัวนีแ้ ลว มันทำใหชอ งไฟของความตืน้ -ลึกระหวาง
ระนาบชัน้ ของเวทีดา นลึกถูกแยกหางจากกันมากขึน้ ทำใหรสู กึ ถึงรูปวงที่
มีความเปนสามมิตทิ ชี่ ดั เจนมากขึน้ ไมไดแบนเปนแถวเรียงหนึง่ เหมือน
ตอนแรก
ใช Mountain 1 Next แลวทำใหฟง เพลงมี ‘มิต’ิ มากขึน้ ..! (เมือ่
เทียบกับไมใช Mountain 1 Next)

• ออกแบบ, ผลิต และจัดจำหนายโดย :

บริษทั ซิลคิ อน พาวเวอร ซัพพลาย จำกัด
โทร.0-2275-1182,0-2275-1275,0-2275-7161
ราคา : สอบถามผูจ ำหนาย

Clef Audio : PureSINE-1000
•ภาระในการจั
ดการกับ ‘ความแปดเปอน’ ของไฟเอซีที่ติดมาจาก

ขยะทีม่ าจากอากาศ ซึง่ เปนงานหลักของอุปกรณเสริมประเภท ‘ตัวกรอง
ไฟ’ นัน้ เปนงานทีไ่ มยากเย็นนัก ทำใหตน ทุนในการกำจัดไมสงู มาก แต
ถาหากวาคุณมีปญ
 หาเกีย่ วกับ ‘แรงดันไฟ’ ไมวา จะเปนปญหาทางดาน
‘(แรงดัน) ไฟตก’ หรือทางดาน ‘(แรงดัน) ไฟเกิน’ ก็ตอ งถือวาเปนคราว
เคราะหของคุณแลวละครับ เพราะวาการทีจ่ ะแกปญ
 หาแรงดันไฟทีส่ งู เกิน
220 V ใหลงมาอยูท ี่ 220V หรือจะทำใหแรงดันทีห่ ลนตุบ ลงมาอยูต ำ่
กวา 220V กระดกกลับขึน้ ไปอยูท มี่ าตรฐาน 220V ตลอดเวลานัน้ มัน
เปนภารกิจทีย่ ากเย็นแสนเข็ญยิง่ กวาเข็นภูเขาขึน้ ครกซะอีก..!
ซึง่ แนนอนวา ภารกิจหินๆ ขนาดนัน้ ยอมมีผลทำใหตน ทุนในการ
กำจัดปญหาสูงโดงกวาการกรองไฟมากนัก..
PureSINE-1000 ของ Clef Audio เปนอุปกรณทอี่ อกแบบมา
เพือ่ แกปญ
 หาในสวนของแรงดันไฟ (Voltage Stabilizer) และกรองไฟ
(Line Conditioner) ในตัวเดียวกัน ซึง่ โดยเทคนิคแลว กลวิธใี นการแก
ปญหาเกีย่ วกับแรงดันไฟนัน้ มีอยูด ว ยกันหลายหนทาง แตโดยมากจะเริม่
ตนคลายๆ กัน คือสรางวงจรควบคุมแรงดันไฟ (voltage stabilizer) ขึน้
มาขวางทางไฟเอซีทจี่ ะปอนเขาเครือ่ งไว โดยมีวงจรอิเล็กทรอนิกสทตี่ รวจ
สอบแรงดันไฟวาจะตกจะเกินตอนไหนบางคอยชวยเช็กสภาพไฟเอซีให
เมือ่ พบวาตอนไหนทีไ่ ฟตกหรือไฟเกิน มัน (วงจรตรวจสอบทีว่ า นีแ่ หละ..)
ก็จะสงสัญญาณไปแจงใหวงจรควบคุมแรงดัน ทำการ ‘เพิม่ เติม’ หรือ
‘ปรับลด’ แรงดันในลักษณะทีเ่ ปนการชดเชยกับแรงดันทีแ่ ปรเปลีย่ นไป
เพือ่ ทำใหแรงดันไฟกลับมาอยูท รี่ ะดับ 220V ตามอุดมคติ ซึง่ กรรมวิธใี น
การทีจ่ ะใช ‘ปรับสภาพแรงดันไฟ’ ดวยการ ‘เพิม่ ’ หรือ ‘ลด’ ทีว่ า นัน้ ก็มี

อยูดวยกันหลายวิธี สมัยแรกๆ นั้นเขาใชตัวเก็บประจุเปนตัวคอยเติม
อิเล็กตรอนใหกับไฟเวลาไฟตก ซึ่งวิธีนี้สรางผลขางเคียงในเชิงลบตอ
เสียงมาก จึงเลิกนิยมไป ในเวลาถัดมาจึงไดมีคนหันมาใชทรานฟอรเมอรทพี่ นั tab ไวหลายๆ คา เวลาไฟตกหรือไฟเกินวงจรปรับสภาพ
แรงดันไฟ (voltage stabilizer) ก็จะทำหนาทีค่ อยเปลีย่ น tab ไป-มา
เพือ่ ใหไดกระแสไฟทางดานขาออกอยูท ี่ 220V หรือใกลเคียงตลอดเวลา
ซึง่ เปนวิธที ใี่ หผลลัพธกบั เสียงดีกวาแบบทีใ่ ชคาปาซิเตอรมากแตอาจจะมี
ตนทุนสูงกวา
ผูผ ลิตบางเจาใชลกั ษณะการปรับสภาพแรงดันไฟดวยเทคนิคทีส่ งู
กวานัน้ ขึน้ ไปอีก เรียกวา AC Regeneration ซึง่ เปนเทคนิคทีม่ ลี กั ษณะ
การทำหนาทีค่ ลายโรงไฟฟา คืออินพุตจะตกจะเกินยังไงก็ไมสนใจ แต
เครือ่ งทีใ่ ชเทคนิคทีว่ า นีจ้ ะทำการแกปญ
 หาดวยการผลิตกระแสไฟขึน้ มา
ใหม มันจึงตองมีวงจรสรางแรงดันไฟทีม่ คี า โวลเตจอยูท ี่ 220V หรือใกล
เคียงอยูในตัว ซึ่งแนนอนวา ราคาคาตัวของอุปกรณปรับสภาพไฟ
ลักษณะนีจ้ งึ สูงโดงมโหฬารมาก
PureSINE-1000 ของ Clef Audio ตัวนีใ้ ชเทคนิควิธใี นการปรับ
สภาพแรงดันไฟทีแ่ ตกตางไปจากทีพ่ บเห็นในทองตลาดทัว่ ไป เขาไมได
ใชคาปาซิเตอร, ไมไดใชทรานฟอรเมอรทำ tab change ในการปรับ
เปลีย่ นแรงดัน แตใชวงจรอิเล็กทรอนิกสทอี่ อกแบบขึน้ มาเปนพิเศษชือ่ วา
‘Venus Engine’ ทำงานรวมกับ ‘เพาเวอรแอมป’ อีกหนึง่ ตัวคอยปรับ
สภาพแรงดันใหกบั ไฟฟาทางฝง อินพุตทีม่ รี อบสวิงอยูร ะหวาง 196-240
โวลต เพือ่ ใหกลายเปนสัญญาณไฟเอซีทมี่ อี ตั ราเบีย่ งเบนไมเกิน + 0.8%
ของมาตรฐาน 220V คือจะใหเอาตพตุ ออกมาอยูร ะหวาง 220-221.76V
เมือ่ กระแสไฟขาเขาสวิงอยูท รี่ ะดับ 220-240V ซึง่ เปนชวงไฟเกิน และจะ
ใหเอาตพตุ ออกมาอยูร ะหวาง 218.24-220V เมือ่ กระแสไฟขาเขาสวิง
อยูท รี่ ะดับ 196-220V สำหรับชวงทีไ่ ฟตก
นัน่ เทากับวา PureSINE-1000 ตัวนีส้ ามารถ ‘ปรับสภาพ’ ของ
กระแสไฟทีม่ อี ตั ราการสวิงของแรงดันตัง้ แต 196-240V ใหออกมาเปน
กระแสไฟที่มีอัตราสวิงของแรงดันที่แคบลงเหลือแคเพียง 218.24221.76V เทานัน้ คือจากอัตราการสวิงของไฟเอซีเดิมทัง้ หมดจาก 196
ถึง 240V คือ 44V เมือ่ คุณเสียบผาน PureSINE-1000 ตัวนีแ้ ลว อัตรา
สวิงทีว่ า นัน้ จะลดลงเหลือเพียงแค 3.52V เทานัน้ เอง
คำนวณแลวก็เทากับวา PureSINE-1000 สามารถลดการสวิงของ
แรงดันไฟลงไปไดมากถึง 92% เลยทีเดียว.!!
ยิง่ ไปกวานัน้ PureSINE-1000 ยังมีคณ
ุ สมบัตใิ นการ ‘แกไข’ รูป
คลืน่ (sinewave) ของกระแสไฟเอซี 50Hz ใหออกมาเปนรูปคลืน่ ทีม่ ี
ทรวดทรงถูกตองเหมือนกับ sinewave ของไฟ AV 50Hz ในอุดมคติอกี
ดวย ซึง่ ขอความในสอง-สามยอหนาขางตนจนถึงอักษรตัวนีค้ อื หนาทีใ่ น
การปรับสภาพแรงดันไฟ (AC Stabilizer) ของ PureSINE-1000 ตัวนี้
สวนการกรองไฟนัน้ มันก็ไดถกู ออกแบบเอาไวใหรองรับหนาทีน่ นั้ ดวย
โดยอาศัยการทำงานของวงจรทีช่ อื่ วา ‘Polaris Filter’ กับวงจร ZX Filter
ซึง่ สามารถกรองสัญญาณกรรโชกของไฟฟาแบบ spike ทีแ่ ทรกกวนเขา
มาในกระแสไฟไดสงู ถึงระดับ 800V (peak/275V RMS) และมีความ
สามารถในการกรองสัญญาณกระเพื่อม (surge) ของไฟไดสูงถึง
13,000 amps

วิธีใชงาน
•PureSINE-1000
ใหชองเสียบปลั๊กตัวเมียมา 4 ชอง แบงเปน 2

ชุดๆ ละ 2 ชอง ชุดแรกจะตอพวงดวยวงจรเสียงทีเ่ ปนสัญญาณเตือนเวลา
ไฟกระเพือ่ ม (เปด/ปดได) สวนชุดทีส่ องไมไดตอ สัญญาณเตือนไว ถาตอ
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สวิตชปรับโยกเพื่อ ‘เปด/ปด‘ สัญญาณ Alarm (วงกลม) ที่มีไวเตือนเวลาที่กระแส
ไฟจากภายนอกเขามา ‘ต่ำ’ หรือ ‘สูง’ เกินกวาระดับที่เครื่องจะรับมือได

ใชงานพรอมกันทัง้ 4 ชองจะจายแรงดันไดทงั้ หมดเทากับ 1000VA จาย
กระแสไดเต็มทีเ่ ทากับ 5 แอมป (พีคสุดแบบไมตอ เนือ่ งไดถงึ 15 แอมป)
เนือ่ งเพราะมันไมใช ‘ปลัก๊ ราง’ จึงไมไดใหขวั้ เสียบตัวเมียมาครบสูตร
เหมือนตัว Mountain 1 Next ฉะนัน้ หากอุปกรณในซิสเต็มของคุณมี
จำนวนมากกวา 4 ชิน้ หรือสายไฟเอซีของอุปกรณบางตัวของคุณใชปลัก๊
เสียบแบบสองขาหัวกลมก็จะไมสามารถเสียบเขากับตัวเสียบของเครือ่ ง
ตัวนีไ้ ด วิธแี กปญ
 หาทีด่ ที สี่ ดุ คือ หาตัวปลัก๊ รางทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงๆ ประเภท
ทีข่ วั้ ตัวเมียจับยึดขาตัวผูไ ดแนนหนา, สามารถใชไดกบั ลักษณะของขา
เสียบทุกรูปแบบ และไมอั้นกระแส มาตอพวงจากชองเอาตพุตของ
PureSINE-1000 ไปแยกใชอกี ทอดหนึง่ (แนะนำ Mountain 1 Next นี่
แหละครับ ตรงประเด็นทีส่ ดุ !)
ตรงหนาปดของตัว PureSINE-1000 มีไฟ LED อยู 2 ชุด แสดงคา
ดวยตัวเลขสามหลัก ชุดทีอ่ ยูท างดานซายมือ (หันหนาเขาหาตัวเครือ่ ง)
จะแสดงอัตราแรงดันของไฟเอซีทางขาเขา สวนชุดทางขวามือนัน้ จะแสดง
อัตราแรงดันของไฟเอซีทางขาออก ซึง่ ถาคุณสังเกตจะพบวา ชุดทีอ่ ยูท าง
ขวามือนัน้ จะสวิงอยูร ะหวาง 218.24-221.76V

ยง
•สิ่งทีผลทางเสี
่ PureSINE-1000 ทำใหเกิดขึ้นกับเสียงนั้นไมไดแคทำใหพื้น

สวนทางดาน ‘ไดนามิก’ นั้นชัดมาก.! เมื่อเอาเครื่องเลนซีดีกับ
ปรีแอมปเสียบผาน PureSINE-1000 คุณจะได ‘พลัง’ ของเสียงเพิม่ ขึน้ ,
ได ‘น้ำหนัก’ ของการย้ำ-การเนนเพิม่ ขึน้ เหมือนเปลีย่ นเพาเวอรแอมปใหม..
ทัง้ ๆ ทีต่ วั เพาเวอรแอมปไมไดเสียบผาน PureSINE-1000 แตอยาง
ใด..!!
อยางนี้ไปซื้อ PureSINE-1000 มาใชแทนการเปลี่ยนเพาเวอร
แอมปไดมยั้ ..?
มันคนละแบบกันครับ.. จริงๆ แลว กำลังของเพาเวอรแอมปทไี่ ด
เพิ่ ม ขึ้ น มาหลั ง จากเอาอุ ป กรณ ตั ว อื่ น ๆ ในระบบ (ฟร อ นต เ อ็ น ด +
ปรีแอมป) เสียบผาน PureSINE-1000 ตัวนีม้ าจาก ‘พลัง’ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของ
เอาตพตุ จากอุปกรณเหลานัน้ รวมๆ กัน คลายกับวา เมือ่ กระแสไฟทีไ่ ป
เลีย้ งทัง้ เครือ่ งเลนซีดแี ละปรีแอมปมคี วามสะอาดบริสทุ ธิแ์ ละมีแรงดันที่
นิง่ และราบเรียบมากขึน้ มันก็ (คง) ไปทำใหวงจรขยายของทัง้ เครือ่ งเลน
ซีดแี ละปรีแอมปมเี สถียรภาพและประสิทธิภาพสูงขึน้ สงผลตอเอาตพตุ ที่
มีพลังมากขึน้ เมือ่ ภาคอินพุตของเพาเวอรแอมปไดรบั สัญญาณเอาตพตุ
ของปรีแอมปทมี่ พี ลังมากขึน้ มันก็ขยายสัญญาณทีม่ พี ลังมากขึน้ ออกมา
พูดใหเขาใจงายก็คอื วา เมือ่ คุณเอาตัว PureSINE-1000 ของ Clef
Audio ตัวนีเ้ ขาไปใชงานในระบบเครือ่ งเสียงของคุณแลว มันจะทำใหเพา
เวอรแอมปทคี่ ณ
ุ ใชสามารถ ‘ปลดปลอย’ กำลังขับออกมาไดเต็มทีอ่ ยาง
ทีม่ นั ควรจะเปนมากกวา ตัว PureSINE-1000 ไมไดเขาไป ‘เพิม่ ’ กำลัง
ใหกบั เพาเวอรแอมปแตอยางใด
คุณสมบัตนิ ที้ ำใหผมรูส กึ แฮปปม ากกับอุปกรณตวั นี้ เพราะ ‘กำลัง
แฝง’ ทีม่ นั อัดฉีดเขาไปในซิสเต็มนัน้ ชวยทำใหฟง เพลงแลวไดอรรถรสขึน้
มาอีกเยอะทีเดียว.. รูส กึ ไดเลยวาเสียงดนตรีและเสียงรองมีความสดมาก
ขึน้ ใหการสวิงของไดนามิกทีเ่ ร็วขึน้ กวางขึน้ ปรับเปลีย่ นไปเปนโมชัน่ ของ
เสียงที่เหมือนจริงมากขึ้น (เมื่อเทียบกับฟงแบบตอตรง) จุดเดนอีก
ประการหนึง่ ทีผ่ มพบจากการใชงาน PureSINE-1000 ตัวนี้ ซึง่ นาจะเปน
ผลที่ตอเนื่องมาจากกำลังที่ดีขึ้น นั่นคือ มันทำใหการแยกแยะ ‘ราย
ละเอียด’ ของเสียงทีด่ ขี นึ้ อยางชัดเจน โดยเฉพาะในยานเสียงทุม ซึง่ ตอน
ตอตรงนั้นเสียงทุมจะมีลักษณะที่หนา อบอุน แตติดทึบและอวบบาน
แถมมีลกั ษณะทีพ่ งุ ลนออกมาดานหนานิดๆ เมือ่ เสียบเครือ่ งเลนซีดกี บั
ปรีแอมปผา น PureSINE-1000 แลว ปรากฏวา เสียงทุม ทีไ่ ดออกมาจะมี
ลักษณะของเสียงทุม ทีม่ กี ารควบคุมมากขึน้ ไมไดหมายถึง ‘เครงครัด’
จนอึดอัด แตเปนลักษณะของเสียงทุม ทีแ่ สดงรายละเอียดแตละจุดออก
มาไดชดั ขึน้ จะเห็นไดชดั ในขณะของเพลงทีม่ เี สียงเครือ่ งดนตรีมากกวา
หนึง่ ชิน้ ทีใ่ หโทนเสียงอยูใ นยานทุม ทีใ่ กลเคียงกัน กำลังบรรเลงอยูพ รอม
กัน ซึง่ ตอนฟงโดยเครือ่ งเสียงทุกชิน้ ตอตรงเขาผนังหมดทุกตัว เสียงทุม

เสียงสะอาดขึน้ หรือทำใหเนือ้ เสียงมีมวลทีเ่ นียนนวลขึน้ แตเพียงเทานัน้
ซึง่ นัน่ คือผลลัพธทเี่ กิดจากการทำงานในสวนของ ‘การกรองไฟ’ เพียง
สวนเดียว แตความเปลีย่ นแปลงของเสียงอันเนือ่ งมาจากประสิทธิภาพ
ของการปรับสภาพแรงดันไฟของอุปกรณตวั นีม้ นั ไปแสดงผลออกมาทาง
‘เวทีเสียง’, ‘ไดนามิก’ และ ‘รายละเอียด’ ของเสียง
คือเมือ่ ฟงเทียบกันระหวาง ‘ใช’ กับ ‘ไมใช’ อุปกรณตวั นี้ พบวา
เมือ่ เอา PureSINE-1000 เสียบเขาไปในระบบ มันทำใหไดเสียงทีเ่ ปด
เผยมากขึน้ รูส กึ ไดวา รูปวงของเวทีเสียงเปลีย่ นไป รับรูไ ดวา เวทีเสียงถูก
ยืดขยายขอบเขตออกไปมากขึน้ รูปวงดานหลังที่
ฉีกลงไปทางมุมดานขางซาย-ขวาของเวทีเสียงที่
เคยเปนมุมอับ ถูกทำใหเดนชัดขึน้ มาโดยไมไดถกู
ดันใหตนื้ เขินขึน้ มา รายละเอียดของเสียงในสวน
ของเวทีเสียงดานลึกที่ถูกซอนลงไปเปนชั้นๆ อยู
ดานหลังนัน้ ดูวา มีตวั ตนมากยิง่ ขึน้ ตัวตนชัดขึน้ แต
ก็ไมไดไปเบียดบังรายละเอียดของเสียงทีป่ รากฏ
อยูบ ริเวณแถวหนาของเวทีเสียงแตอยางใด..
ผมรูส กึ วา อุปกรณตวั นีท้ ำใหการแยกแยะชัน้
(layer) ของเวทีเสียงมีความเด็ดขาดมากขึน้ กวา
การตอตรง สามารถรับรูถึงตำแหนงตื้น-ลึกของ
เวทีเสียงแตละระนาบไดชดั กวาตอนตอตรง รูส กึ
(A) ไฟเช็กสภาพการตอสัญญาณกราวนดของระบบ, (B) ไฟเช็กสภาพเฟสของการตอสายไฟในระบบ, (C) แสดง
ไดงา ยวาชิน้ ไหนอยูต นื้ -ชิน้ ไหนอยูล กึ ไมแบนซอน
สถานะแรงดันของสัญญาณไฟฟาทางขาเขา และ (D) แสดงสถานะแรงดันของสัญญาณไฟฟาทางชองขาออก
กัน
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ในยานที่วาจะออกมามัวและเบลอ เมื่อเสียบเครื่องเลนซีดีกับ
ปรีแอมปผา น PureSUNE-1000 ตัวนีแ้ ลว รายละเอียดของเสียง
เครือ่ งดนตรีทอี่ ยูใ นในยานทุม ทีใ่ กลเคียงกันไดถกู แยกแยะออกมา
จากกันใหไดยนิ ชัดขึน้ เสียงของหัวเบส ตัวเบส และหางเบสก็ถกู
แยกแยะออกมารับรูไ ดมากขึน้ ความคลุมเครือนอยลง ซึง่ ความ
สามารถในการแยกแยะรายละเอียดทีด่ ขี นึ้ นีไ้ ดปรากฏใหเห็นทัง้ ใน
ยานเสียงกลางและเสียงแหลมดวย
คุณสมบัตทิ สี่ ำคัญทีส่ ดุ อีกประการหนึง่ สำหรับ PureSINE1000 ตัวนีท้ ผี่ มจะลืมซะไมได นัน่ คือ มันทำใหผมไดยนิ คุณภาพ
ของเสียงทีด่ เี สมอตนเสมอปลายไปเกือบทัง้ วัน ลักษณะของเสียงที่
ไดยนิ จะมีความคงที่ ไมวบู วาบ ซึง่ คุณสมบัตขิ อ นีเ้ มือ่ เทียบกับการ
ตอตรงแลว เรียกวาเห็นไดชัดมากและถือเปนคุณสมบัติเดนอัน
หนึง่ สำหรับ PureSINE-1000 ตัวนี้ ทีส่ มควรจะปรบมือใหครับ.!

• ออกแบบ, ผลิต และจัดจำหนายโดย:

บริษทั เคลฟ ออดิโอ จำกัด
โทร.0-2932-5981-2 (www.clef-audio.com)
ราคา : 28,900 บาท/ตอตัว

•อุปกรณสรุเสริปมทั้งสองชิ้นขางตนนั้นมีผลในเชิงบวกตอเสียง แต

ในแง มุ ม และปริ ม าณที่ แ ตกต า งกั น ขึ้ น อยู กั บ ลั ก ษณะของ
เทคโนโลยีในการออกแบบและตนทุน ตัว Mountain 1 Next ของ
Sidital นัน้ ทำหนาทีห่ ลัก 2 ประการ คือ (1) เปน ‘ปลัก๊ ราง’ อยาง
ดีทมี่ ชี อ งเสียบใชงานมาใหคณ
ุ มากถึง 8 ชอง ดวยลักษณะของชอง
ตอที่หลากหลายรูปแบบทำใหมันเหมาะสมกับการใชงานกับ
อุปกรณเครือ่ งเสียงและโฮมเธียเตอรทหี่ ลากหลาย และ (2) เปน
‘ตัวกรองไฟ’ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการกำจัดสัญญาณรบกวนทีเ่ กาะ
ติดมากับกระแสไฟไดอยางเด็ดขาด ใหเสียงทีม่ คี วามสะอาด
สวนตัว PureSINE-1000 ของ Clef Audio มีสมรรถนะทีส่ งู
ขึน้ ไปอีกระดับดวยคุณสมบัตเิ ดน 2 ประการ คือ (1) เปนตัวกรอง
ไฟทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และ (2) เปน ‘ตัวคุมไฟ’ ทีโ่ ดดเดนมาก
มันทำใหเสียงนุมและทำใหอุปกรณที่มาตอพวงกับมันสามารถ
แสดงศักยภาพออกมาไดอยางเต็มทีท่ สี่ ดุ
อุปกรณทงั้ สองชิน้ นีส้ ามารถใชงานรวมกันได และจะเหมาะ
มาก ถาคุณใชรวมกัน ซึ่งจะทำใหไดทั้ง ‘ความสะดวกในการใช
งาน’ และ ‘ประสิทธิภาพของเครือ่ งและคุณภาพของเสียง’ ทีเ่ ต็ม
เม็ดเต็มหนวยทีส่ ดุ ในคราเดียวกัน..!!

‘.. One setting may provide better results
than the other for your particular system
but the only way to really know is to try
both and use the one that sounds better to
you..’ Amen!
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