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ห ลังจากที่ Clef Audio ประสบ
ความสำเร็จกับเครื่องกรองกระแสไฟฟา 
รุน CleanSOURCE มาแลวหลายป ลาสุด 
Clef Audio ไดจับ CleanSOURCE  
มาปรับปรุงใหม ให ไฉไลกวาเดิม แลวเปลี่ยนชื่อ
รุนเปน 1se โดยเปลี่ยนแผงหนาจากอะลูมิเนียม
สีเงินเปนสีดำ รูปแบบการทำงานยังเหมือนกับ
รุนเดิม หากแตออกแบบวงจรภายในใหม ให 
มีการปองกันการรบกวนขามชองจายกระแส
ไฟฟา และเพิ่ม Vega Fi lter เพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพใหกับสัญญาณภาพ 
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นอกเหนือจากการกรองไฟฟาแลว Clef Audio CleanSOURCE-1se ยังชวยแสดงสถานการณกราวด
ของปลั๊กไฟฟา วาตอไวหรือไม ดวยหลอดไฟ LED สีน้ำเงินสดที่หนาเครื่อง หากเปดเครื่องแลวหลอด 
GROUND ติดสวาง แสดงวาระบบไฟฟาของคุณตอกระแสไวถูกตอง ใกลๆ กับหลอด GROUND เปนหลอด
แสดงสถานะ PHASE ซึ่งผมไดรับประโยชนกับมันเต็มๆ กลาวคือ ที่บานพักที่เชียงใหม ผมเปลี่ยนปลั๊กผนัง
บอย เนื่องจากมีพรรคพวกสงของแปลกใหมมาใหลองอยูเรื่อย หลังๆ หูตาชักไมคอยดี มองอะไรใกลๆ ไมคอย
ชัด (อาการเดียวกับคุณปฤษณและคุณวิศัลย) ปลั๊กผนังตัวลาสุด ผมจึงตองใชบริการจากชางไฟฟาประจำ
หนวยงานเปนผูติดตั้งให 

เรื่องมาเกิดเอาตอนที่ผมไดรับเครื่องกรองกระแสไฟฟา Clef Audio: CleanSOURCE-1se มาทดสอบ
จากรานนีโอ แกลเลอรี่ เชียงใหม พอเสียบตอสายอะไรตางๆ เรียบรอย ปรากฏวาหลอด LED แสดงสถานะ
ของ PHASE ไมติดครับ ทีแรกผมคิดวานาจะเปนเพราะอุปกรณที่นำมาเสียบตอหรือเปลา จึงทดลองปลด 
ปลั๊ก 3 ขา (IEC) ออกไป แลวกลับขั้วปลั๊กไฟของอุปกรณที่เปน 2 ขา ไฟก็ยังไมติดอีก จนผมตองอัญเชิญ
ชางไฟฟา (ประจำหนวยงาน) อีกคนหนึ่งมาตรวจสอบการเดินสายไฟ จึงไดทราบวาที่ปลั๊กผนังสลับสายไฟ 
HOT กับ NEUTRAL พอจัดการแกไขเสร็จ เสียบสายของ CleanSOURCE-1se เขาไปปรากฏวาหลอดไฟ 
PHASE ติดสวางขึ้น แสดงวาเครื่องสามารถตรวจจับความผิดปกติของกระแสไฟฟาไดจริง ผมเลยรูสึกรักมัน 
ขึ้นอีกมาก  

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติในการแสดงโวลเตจของกระแสไฟฟาที่ไหลเขาเครื่องในขณะที่ใชงานผานทาง
หนาจอแสดงผลหนาเครื่อง ถาหากคุณขี้เกียจดู หรือใชงานในหองโฮมเธียเตอร ซึ่งตองการความมืด  
คุณสามารถหรี่ไฟหนาจอ หรือดับไปเลยก็ได สวนที่พวงมาจากการแสดงโวลเตจคือ วงจรเตือนวามีไฟตกหรือ
ไฟเกิน ผิดปกติ ซึ่งหากวาเกินกวาที่กำหนดคาไว เครื่องจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อถนอมอุปกรณไฟฟา
ที่ตอพวงอยู และสงสัญญาณเตือนเปนเสียงดวย 

นอกจากนั้น เวลาที่เริ่มเปดเครื่องยังมีวงจร Delay การจายกระแสไฟฟาไปทีละชองเสียบ ไมใชจาย
พรอมๆ กันทั้งหมด เวลาปดเครื่องก็เชนเดียวกัน จะคอยๆ ไลปดไปทีละชุดๆ การออกแบบวงจรภายใน 
ของ Clef Audio CleanSOURCE-1se เปนแบบ High Current ที่จายกระแสไดสูงถึง 15 แอมแปร รักษา 
แรงดันไดอยางสม่ำเสมอ การใชงานรวมกับอุปกรณไฟฟาที่กินกำลังสูงอยางเพาเวอรแอมป, ซับวูฟเฟอร,  
เอรีซีฟเวอร จึงไมมีปญหา 

วงจรพื้นฐานที่มีใหเหมือนกับรุน CleanSOURCE คือ ระบบปองกันไฟกระชากชนิดฉับพลัน และปองกัน
ฟาผา โดยการใช MOV รวมกับหลอดบรรจุกาซที่มีประสิทธิภาพสูง และตัดการทำงานเมื่อไฟเกิน 240 โวลต 
หรือรวงลงกวา 195 โวลต 

ดานหลังเครื่องมีสวิตช Breaker สีแดง ซึ่งจะตัดการทำงานเมื่อเกิดกระแสไฟฟาลัดวงจร มีสวิตชตัด 
การทำงานของเสียงเตือน เตารับใชยี่หอ Cooper สีน้ำตาล ตัวนำเปนทองเหลือง 4 ชุด วางตัวแนวทะแยง 
ปลั๊ก IEC inlet ใชยี่หอ Furutech รุนชุบโรเดียม (รุนเดิมเปน Furutech ชุบทอง) ขารองเครื่องทำดวย
อะลูมิเนียมทรงกระบอก เซาะรองเปนวงแหวนสองชั้น แผงหนาเครื่องเปนอะลูมิเนียมอยางหนา สวยงาม  
วางโชวอวดไดเลยครับ 

ผมของดเวนไมสาธยายถึงความรายกาจของ
สัญญาณรบกวนหรือขยะไฟฟา เพราะเขียนถึงมา
หลายครั้งจนเซ็งตัวเอง และเชื่อวาคุณผูอานที่ติดตาม 
ออดิโอไฟลมาบาง คงทราบถึงหลักการที่เกี่ยวของ 
กันแลว เอาเปนวาเครื่องกรองกระแสไฟฟา (Line 
Conditioner) นั้น ชวยทำใหกระแสไฟฟาที่ไหล 
ผานตัวมันออกไป ปราศจากการรบกวนจากสนาม 
แมเหล็กไฟฟา, คลื่นความถี่วิทยุ และพวกการกระตุก
ของ Sine wave สงผลใหเครื่องไฟฟาที่นำมาเสียบ 
ตอทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสัมผัส 
ไดจากภาพและเสียงที่ดีขึ้น สวนเปอรเซ็นตความ 
แตกตางจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับคุณภาพของเครื่อง
กรองไฟฟาเครื่องนั้นๆ ครับ ตรงนี้เครื่องกรองไฟฟา
ของไทยเราดูจะไดเปรียบของฝรั่งมังคาดวยซ้ำไป 
เนื่องจากวงจรพื้นฐานของอุปกรณจำพวกนี้คลายๆ 
กัน สินคาที่ทำในไทยมีตนทุน และคาแรงประกอบต่ำ
กวา ทำใหมีราคาขายที่ไมแพงจนเกินไปนัก อยาง 
Clef Audio CleanSOURCE-1se นี้ ถาแปะยี่หอ 
ฝรั่งมังคาเขาไปสงสัยวาตองเพิ่มคาตัวขึ้นไปอยางนอย
อีก 1 เทาตัว ตองกระซิบดังๆ วาประสิทธิภาพของ 
CleanSOURCE-1se “เหนือกวา” เครื่องกรองไฟฟา
ยี่หอของเมืองนอกหลายตัวที่ผมเคยทดสอบมา โดย
เฉพาะกับระบบภาพแลวตองถือวาคุมเกินคุมครับ 
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ราคา 16,500 บาท 
จัดจำหนายโดย บริษัท เคลฟ ออดิโอ จำกัด โทร. 02-932-5981 

ในสวนของวงจรภายในมีการปรับปรุงหลายจุด ดังตอไปนี้...  
1. วงจรกรองกระแสไฟฟา Polaris Filter IV และวงจรกรองระบบภาพ  

Vege Filter ออกแบบใหมใหแยกกันทำงานเปนอิสระตอกันของแตละเตารับไปเลย 
ดังนั้นเทากับวามีวงจร 8 ชุด (Polaris Filter 4 ชุด, Vega Filter 4 ชุด) เพื่อการ
ปองกันสัญญาณรบกวนยอนกลับเขาสูเตารับชุดอื่นๆ ไดอยางเด็ดขาด  

2. การเพิ่มวงจรกรองกระแสลาสุดที่ Clef ตั้งชื่อวา Polaris Plus เขามา 
ในเครื่อง เพื่อชวยดักจับขยะทางไฟฟา อันจะสงผลใหเกิด Distortion ที่
หมอแปลงไฟฟาในอุปกรณเครื่องเสียง ซึ่งหากขจัดปญหาจากหมอแปลงไปได 
แลวไซร ก็เทากับวาคุณไดใชเครื่องเสียงอยางเต็มประสิทธิภาพของมัน  

3. ออกแบบลายแผนปริ้นตเซอรกิตบอรดใหมใหทางเดินไฟฟาสั้น จายกระแส
ไดเร็วที่สุด 

4. เปลี่ยนสีเครื่องจากเงินเปนสีดำลวน ไฟหนาปดและ LED เปนสีฟาสด 
 
ผลการทดสอบ       
ผมนำอุปกรณไฟฟาหลายตัวมาเสียบตอเขากับ Clef Audio: CleanSOURCE-

1se ประกอบดวย อินทิเกรตแอมป CEC: 3300 RED, เครื่องเลนบลูเรย 
Panasonic: BDP-60, แอลซีดี ทีวี Samsung 42”, กลองรับสัญญาณดาวเทียม PSI 
และ โฟโนสเตจ Tricord Research: Dino Plus  

จากการใชงาน สวนที่ดีขึ้นมาอยางเปนมรรคเปนผลมากที่สุดคือ ดานภาพครับ 
โดยเฉพาะการดูโทรทัศนจากชอง 3, 5, 7, 9, 11 หรือฟรีทีวีที่ดูสวยสด มีสีสันอิ่มเอิบ 
และมีความมันวาวขึ้นกวาเกา แถมดวยมิติชัดลึกอีกเล็กนอย การชมภาพจาก 
แผนบลูเรยและดีวีดีก็ไดผลคลายๆ กัน การจำแนกแยกแยะเฉดสีที่ใกลเคียงกัน  
มีความเด็ดขาดมากขึ้น สีดำก็ดำอยางเปนธรรมชาติ ไมมีการอมเขียว หรือเปนสีเทา
เขมๆ อยางเวลาที่กระแสไฟฟาสกปรก ขอสำคัญคือ ไมพบอาการกระตุกของภาพ
ตลอดเวลาที่รับชม ผมดูแผน บลูเรยภาพยนตรเรื่อง King Kong, Kung Fu  
Panda II, Iron Man II พบวาภาพมีมิติ คมชัดดีมาก หากเปลี่ยนเตารับทายเครื่อง 
CleanSOURCE-1se เปนยี่หอเทพๆ อยาง Oyaide, Wattgate หรือ Furutech 
ผมเชื่อวาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพไดอีกเพียบ ...อยากลองครับ 

ผลทางเสียงนั้น นาประทับใจมาก มันฉีกตัวเองจากรุนเกาขึ้นมาอีกระดับ  
น้ำหนักเสียงถือวาเปนจุดเดนที่เตะหูมากที่สุด บุคลิกเสียงโดยรวมมีความสะอาด-
สะอาน ผนวกดวยมวลเสียงอันเขมขน แบ็คกราวดมีความสงัด ใหรายละเอียดตางๆ 
ไดอยางพรางพรู และไมไปตกแตงดุลน้ำเสียงเสียจนเกินไป เสียงเบสหรือเสียงต่ำเพิ่ม
ความแนนของหัวโนตขึ้นมาอีกนิด ใหความรูสึกที่หนักแนนเต็มอิ่ม เสียงแหลมไมได
เนนหางเสียง พวก ซ... ส... เสียจนเกินไป คุณจะไดยินเสียงที่ชัดกระจาง โดยที่ไมเสีย
ความเปนธรรมชาติ เพราะมันไมไดกรองความถี่ฮารมอนิคหายไปจนหมด เสียงเคาะ
โลหะ เชน ไตรแองเกิล หรือฉาบแฉ คลายของจริงมากขึ้นอีกระดับ และที่ตองชมคือ 
ตลอดเวลาที่ใชงานไมพบอาการ “อั้นตื้อของไดนามิค” และอาการ “ออกตัวชา” 
(ผิดสปด) แตอยางใด Clef Audio CleanSOURCE-1se เปนเครื่องกรองกระแส
ไฟฟาที่นาสนใจมากใน พ.ศ.นี้ อยางแนนอน. ADP 

SPECIFICATIONS 
Current Rating 15 amps 
Operating Voltage 196 to 245 Vac 
Spike Protection Modes L-N 
Spike Clamping Voltage 900Vpk (8 x 20 mS pulse) 20,000 amps 
Response Time 1 Nanosecond 
Surge Protection Modes L-N, N-G, L-G 
Surge Clamping Voltage 275 Vac 
Maximum Surge Current 13,000 amps (8 x 20 mS pulse) @ L to E And N to E 
 26,000 amps (8 x 20 mS pulse) @ L to N 
Maximum Spike Energy  380 Joules @ L to E 
 380 Joules @ N to E 
 760 Joules @ L to N 
 1,520 Joules Total 
Dimensions 430 x 103 x 325 mm 
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