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บางท่านที่ติดตามกันมานานอาจจะทราบว่านอกจากเครื่องเสียงแล้วของชอบอีกอย่างหนึ่งของผมคือรถยนต์ ผมไม่ได้รอบรู้ถึงข้ัน
เป็นเซียนรถหรือเป็นกูรูอะไรกับเขาหรอกนะครับ แต่ผมสนุกกับการได้เรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับรถยนต์และมีความสนุกกับการได้
ขับขี่รถยนต์ ผมสังเกตว่าตัวเองมักจะสนใจแม้รายละเอียดจุกจิกเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับรถยนต์ซึ่งบางทีคนส่วนมากเขาไม่ได้สนใจกัน

> ผมเคยต้ังข้อสังเกตเป็นประสบการณ์ตรงจากภาคปฏบิติัพบว่าคณุภาพ
น�า้มนัเชือ้เพลงิทีใ่ช้มผีลโดยตรงกบัสมรรถนะของรถยนต์ มผีลในทีน่ีไ้ม่ได้
พดูถงึเรือ่งของประสทิธภิาพ (efficiency), ความคุม้ค่า (value) หรอืความ

ประหยดั (economy) แต่พดูถงึเรือ่งสมรรถนะ (performance) ล้วนๆ ขณะทีผู่ค้น
ส่วนใหญ่ในยคุน�า้มนัแพงสนใจแค่ว่ารถรุน่นีเ้ตมิน�า้มนัทีม่รีาคาถกูทีส่ดุในตลาดตอน
นีไ้ด้หรอืไม่ และผูผ้ลติรถยนต์เกอืบทัง้หมดกม็กัจะเอาใจตลาดด้วยการพยายาม
บอกว่ารถของตนสามารถเตมิน�า้มนัทีม่รีาคาถกูทีส่ดุได้คอืเตมิแล้ว ‘วิง่ได้’ แต่ไม่
ค่อยยอมบอกให้ชดัๆ ว่าเตมิแล้ว ‘วิง่ด’ี หรอืเปล่า
 ในทางวทิยาศาสตร์แล้วผมค่อนข้างเชือ่เรือ่งคณุภาพของเอาต์พตุทีส่อดคล้อง
กับคณุภาพของอินพุต ไม่ใช่แค่เพียงรถยนต์ทีต้่องรับส่ิงดีๆ เข้าไปเพ่ือผลิตสิง่ดีๆ  
ออกมา เครือ่งเสยีงไฮฟิเดลติีท้ีเ่ราๆ ท่านๆ นัง่ซกุซนจบัโน่นผสมนี ่จนูตรงนัน้ปรบั
ตรงนี ้เพือ่ให้ได้เสยีงเพลงเพราะๆ ออกมาตอบสนองโสตประสาทของเรานีล่่ะครบั
เป็นอกีหนึง่ตวัอย่างทีด่เีลย แน่นอนว่าเครือ่งเสยีงของคณุแค่เสยีบไฟบ้านกส็ามารถ 
‘ใช้ได้’ แล้ว แต่จะมัน่ใจได้อย่างไรว่าจะ ‘ใช้ด’ี ด้วย
 ทกุวนันีค้งไม่ต้องอธบิายกนัให้มากความแล้วนะครบัว่า ระบบไฟฟ้ากระแส
สลับที่ส่งตามสายแบ่งไปตามบ้านเรือนหรือที่เราเรียกกันว่าไฟบ้าน 220-230 
โวลต์โดยเฉลีย่ถกูปนเป้ือนเอาไว้ด้วยสารพดัมลพษิทางไฟฟ้าทีส่่งผลเสยีโดยตรง
ต่อคณุภาพเสยีง ไม่ว่าจะเป็นซสิเตม็ระดบัเริม่ต้นหรอืระดบัไฮเอนด์ ยิง่ซสิเตม็ของ
คณุเปิดกว้างในการถ่ายทอดรายละเอียดของเสยีงมากขึน้เท่าไร คณุภาพของระบบ
ไฟฟ้ากจ็ะมคีวามส�าคญัมากยิง่ขึน้เท่านัน้ 
 ผมเชือ่ว่าวงการเครือ่งเสยีงเรายอมรบัเรือ่งนีม้านานพอสมควรแล้วและทกุคน
กเ็ข้าใจถงึความส�าคญัของอปุกรณ์ทีจ่ะมาช่วย ‘เยยีวยา’ ปัญหานีซ้ึง่โดยส่วนใหญ่
เราจะรูจ้กักนัดใีนชือ่ของเครือ่งกรองไฟหรอื Powerline Conditioner แต่อปุสรรค
เท่าทีผ่มและอกีหลายท่านได้พบเจอมาเกอืบจะตลอดเวลาทีผ่่านมากค็อื อปุกรณ์
ทีจ่ะมาช่วยเยยีวยานัน้บางคร้ังกลบักลายเป็นการ ‘กลบเกลือ่นปัญหาเดมิ’ แล้ว 
‘สร้างปัญหาใหม่’ ขึน้มาแทน โดยเฉพาะสินค้าทีย่งัไม่ได้รับการยอมรับในระดบั
สากล
 ส่วนตวัผมเคยลองใช้อปุกรณ์ Powerline Conditioner มาหลายยีห้่อหลาย
รูปแบบดีไซน์ที่แตกต่างกันในเทคโนโลยีการจัดการกับไฟฟ้า ยอมรับว่าอุปกรณ์ 
Powerline Conditioner แบรนด์เนมทีม่ชีือ่เสียงส่วนมากใช้งานได้ดีจริงแต่ปัญหา
คอืราคาทีไ่ม่ค่อยเป็นมติรกบักระเป๋าเงนิสกัเท่าไร ดงันัน้เวลามผีูผ้ลติของไทยเราท�า
อปุกรณ์ประเภทนีอ้อกมาผมมกัจะสนใจเป็นพเิศษโดยเฉพาะอย่างยิง่กบัยีห้่อทีม่ชีือ่
เสยีงเก่าๆ คอยสนบัสนนุเป็นทนุเดมิอยูแ่ล้วอย่าง Clef Audio

> ส่วนตัวผมใช้ปลั๊กรางตระกูล PowerBridge 
ของ Clef Audio ซึ่งท�าหน้าที่เป็น Powerline 
Conditioner ไปด้วยในตวักบัซิสเตม็ทัง้หมดทีใ่ช้อยูใ่น
ห้องฟังของ GM2000 มานานกว่า 2-3 ปีแล้ว เท่ากบั
ว่าปลัก๊ PowerBridge นัน้ได้ถกูพิสจูน์ซ�้าแล้วซ�า้เล่า
มาจนไม่มข้ีอสงสยั แต่เมือ่วนัหนึง่มคีนบอกผมว่า Clef 

Audio มอีะไรทีด่กีว่านัน้อีก ผมไม่รอช้าทีจ่ะขอพิสจูน์ด้วยตวัเองสกัคร้ัง
 CleanSource-1SE คอืรหสัชือ่รุน่ของสนิค้ารุน่ใหม่ล่าสดุในกลุม่
สนิค้าประเภทอปุกรณ์ Powerline Conditioner ของ Clef Audio ซึง่
ทางผูผ้ลติบอกว่านีค่อืรุน่สดุยอดของเขาแล้ว แน่นอนว่าผมคาดหวงัว่า
มนัต้องดกีว่า PowerBridge ทีผ่มใช้งานอยูแ่น่นอน แต่จะดแีค่ไหนและ
ดอีย่างไร สมกบัราคาทีแ่พงขึน้ราว 3 เท่าตวัหรอืไม่ อนันีต้้องพสิจูน์กนั
อกีที
 ทีแรกผมคิดว่ารุ่น SE นั้นหยิบเอารุ่นเก่ามา ‘แต่งหน้าทาปาก’ 
ใหม่เพือ่ให้มอีายจุ�าหน่ายต่อไปในตลาดเหมอืนทีค่่ายรถยนต์ทัง้หลาย
ชอบท�ากบัรถรุน่ไมเนอร์เชนจ์ แต่เมือ่ได้พดูคยุกบัทมีออกแบบของ Clef 
Audio แล้ว ผมคงต้องเปลีย่นความคดิเสยีใหม่ (รายละเอยีดการพดูคยุใน
เนือ้หาส�าคญัอยูท่ีก่รอบแยก Behind the ‘Clean’) เพราะการออกแบบ 
CleanSource-1SE นัน้มพีืน้ฐานทีถ่กูพฒันาต่อยอดมาจากรุน่เดมิคอื 
CleanSource-1 เครือ่งกรองไฟยีห้่อไทยๆ ทีผ่มทราบมาว่าได้รบัความ
นยิมในตลาดพอสมควร (กระซบิบอกดงัๆ ว่า บอ.กอ. GM2000 กม็ใีช้
อยูท่ีบ้่าน 1 เครือ่ง) 
 ล�าพงักายภาพภายนอก CleanSource-1SE นัน้ยงัคงยดึแนวทาง
การออกแบบมาจาก CleanSource-1 คือใช้แท่นเคร่ืองขนาดปกติ
สามารถจดัวางในชัน้วางได้เหมอืนเครือ่งเสยีงทัว่ไป จดุต่อไฟเอซขีาเข้า
และขาออกอยูด้่านหลงัเครือ่งทัง้หมด มเีอาต์พตุให้ทัง้หมด 4 ชดุแบ่ง
ตามการแยกวงจรกรองสญัญาณรบกวนภายใน แต่ละชดุเป็นเต้ารบั 2 
ช่องแบบ duplex receptacle รวมจ�านวนทัง้หมดจงึมเีต้ารบัให้เสยีบ
ใช้งานมากถงึ 8 ช่อง พกิดัการจ่ายพลงังานไฟฟ้าและคณุภาพของการ 
กรองหรอืลดทอนสญัญาณรบกวนของเอาต์พตุแต่ละช่องไม่แตกต่างกนั 
สามารถเสยีบใช้งานได้ทัง้อุปกรณ์อะนาลอ็ก อุปกรณ์ดจิิตอลหรือแม้แต่
แอมปลฟิายทีไ่ม่ค่อยมใีครกล้าแนะน�าให้ใช้กบัเครือ่งกรองไฟ

ใช้ได้
หรอืใช้ดี

Clean
SourCe-1Se 
รุน่ใหม่
ทีไ่ม่ใช่แค่
ไมเนอร์เชนจ์
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• คณุอภชิยั โชว์ไดอะแกรม
    ออกแบบเทยีบกนั

• คณุสทิธชิยั อธบิายการท�างานของ 
    CLEAN SOURCE-1SE

> 1.วงจรหลกั Polaris Filter IV และวงจรเสรมิย่านวดิโีอ 
Vega Filter ออกแบบใหม่ทีแ่ยกกนัท�างานอย่างอสิระถงึ 
8 ชุดวงจร (Polaris Filter x 4, Vega Filter x 4) เพื่อ
ประสทิธภิาพสงูสดุในการกรองสญัญาณรบกวนและความ
สามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัอปุกรณ์  รวมถงึการ
เพิม่ความสามารถในการป้องกนัสญัญาณรบกวนย้อนกลบั
ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้กว่าเดมิ 
2.เพิม่วงจรกรองล่าสดุ Polaris Plus Filter Circuit ซึง่ถกู
ออกแบบมาเพือ่กรองกระแสขยะซึง่แอบแฝงมากบักระแส

ไฟฟ้าหลักที่ใช้งาน โดยกระแสขยะเหล่านี้ส่งผลในการรบกวนต่อการท�างานของ
หม้อแปลงไฟฟ้าซึง่เป็น หวัใจของภาคจ่ายไฟของอปุกรณ์ต่างๆ
3.ออกแบบลายทางเดนิไฟฟ้าใหม่เพือ่ความลืน่ไหลมากขึน้ต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้า
4.อพัเกรดอปุกรณ์ขัว้ต่อไฟฟ้าขาเข้า IEC จากชนดิ Furutech ทอง ไปเป็น Furutech 
โรเดยีม
 นอกจากวงจรในส่วนทีค่อยจดัการกบัสญัญาณรบกวนแล้วใน CleanSource-
1SE ยงัคงมวีงจรป้องกนัทีย่กเอาคอนเซ็ปต์มาจากรุน่เดมิทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นวงจร
ป้องกนัไฟกระชากฉบัพลนัหรอืไฟกระชากรนุแรงจากฟ้าผ่า, สวติช์เบรกเกอร์ตดัการ
ท�างานเมือ่เกดิการลดัวงจร, วงจรเตอืนและตดัการท�างานของเครือ่งเมือ่แรงดนัไฟฟ้า
เกนิหรือต�า่กว่ามาตรฐานทีก่�าหนด, วงจรหน่วงและจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบ Sequence 
(เปิด-ปิดเป็นล�าดบั) รวมไปถงึวงจรตรวจสอบสถานะ Ground, Phase ของระบบ
ไฟฟ้า

> การใช้งาน CleanSource-1SE ไม่มอีะไรซบัซ้อน ด้านท้ายเครือ่ง
มสีวติช์เบรกเกอร์อยูต่วัหนึง่ใกล้ๆ กบั IEC AC Inlet สวติช์ตวันีจ้ะ
เป็นสวติช์หลกัทีเ่ป็นด่านหน้าคอยรบักระแสไฟฟ้าเข้าไปในเครือ่ง 
(standby) บนหน้าปัดเครื่องจะมีสวิตช์อีกตัวอยู่ทางขวามือท�า

หน้าทีส่ัง่เปิดหรอืปิดการจ่ายกระแสไฟออกไปทางเอาต์พตุของเครือ่ง
 การเปิด-ปิดการใช้งานเอาต์พตุของ CleanSource-1SE จะเป็นการเปิด-ปิดแบบ
ไล่เรยีงล�าดบั หมายความว่าเต้ารบัแต่ละชดุจะเริม่จ่ายไฟออกไปไม่พร้อมกันแต่จะเรยีง
ล�าดบัก่อน-หลงัไปตามตวัเลขเอาต์พตุชดุที ่1, 2, 3, 4 เวลาปิดกจ็ะปิดตามล�าดบัย้อน
กลบัมาจากเอาต์พตุชดุที ่4, 3, 2, 1 ตามล�าดบั ฟังก์ชัน่นีเ้ปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้พจิารณา
ใช้ในการจดัล�าดบัการเปิดหรอืปิดเครือ่งเสยีงแต่ละตวัตามความเหมาะสม
 หน้าปัดของ CleanSource-1SE นอกจากไฟ LED สนี�า้เงนิแสดงสถานการณ์
ตรวจสอบระบบ Ground และ Phase ของไฟฟ้าแล้ว ยงัมไีฟ LED สนี�า้เงนิอกี 4 จดุ 
และจอแสดงผล LED 7 Segments สนี�า้เงนิอยูใ่นกรอบวงร ีท�าหน้าทีแ่สดงสถานะ
การเปิดใช้งานเอาต์พตุ 1-4 และแรงดนัไฟฟ้าตามล�าดบั การแสดงผลในส่วนนีส้ามารถ
กดปุม่ Dim เพือ่หรีแ่สงได้ 4 ระดบัซึง่ระดบัความสว่างต�า่สดุคอืปิดไปเลยนัน่เอง
 ด้วยความคุน้ชนิอยูก่บั PowerBridge อยูแ่ล้ว การเปลีย่นเอา CleanSource-
1SE ลงไปแทนจงึเป็นเรือ่งง่ายทีจ่ะได้ยนิความแตกต่างออกมาแทบจะในทนัททีีค่ลืน่
เสยีงลกูแรกหลดุลอยออกมาจากล�าโพง สิง่แรกทีรู่ส้กึได้คอืความสงบของเสยีงทีเ่ป็น
ผลมาจากแบคกราวนด์ที่สงัดเงียบ ขณะที่เวทีเสียงนั้นดูเหมือนจะแผ่ขยายอาณา
บริเวณออกไปได้มากกว่าเดมิเสยีอกีทัง้ทางด้านกว้างและด้านลกึ ลกัษณะทีข่ยายออก
ไปไม่ใช่พองลมออกเหมอืนลกูโป่งหากแต่เป็นเนือ้เสยีงทีม่คีวามเข้มข้นแน่นหนามาก
ขึน้จนรูส้กึได้ว่าเสยีงนัน้เบ่งบานออกมาเหมอืนดอกไม้แย้มกลบีทีเ่ผยให้เหน็ภายใน
ทีม่คีวามวจิติรสลบัซบัซ้อน
 ผมเปิดฟังงานดนตรีของ Tchaikovsky ชุด The Nutcracker (2011 - 
Remaster) โดย Andre Previn และ London Symphony Orchestra ทีฟั่งจน
เริ่มคุ้นหูบ้างแล้วพบว่ารายละเอียดเสียงในแต่ละชิ้นดนตรีมีต�าแหน่งของมิติตัวตน
ไม่ได้แตกต่างไปจากทีเ่คยฟัง ทว่าแต่ละเสยีงฟังออกชดัว่ามคีวามหนาแน่นและราย
ละเอยีดในเนือ้เสยีงแปรเปลีย่นไป มนัไม่ได้มมีากขึน้แต่มนัออกมาให้ได้ยนิ ‘ชดัขึน้’ 
มนัไม่ได้มขีนาดใหญ่ข้ึนแต่มนัให้บรรยากาศเสยีงรอบๆ ตวัมนัมลัีกษณะ ‘อิม่’ และ 
‘สกุใส’ มากขึน้ ส่งผลให้บรรยากาศของเสยีงมลีกัษณะแผ่กว้างมากกว่าเดมิจนรูส้กึ
ได้เลยว่าเดมิทนีัน้บางเสยีง บางชิน้ดนตร ียงัมคีวามเป็นดนตรทีีไ่ม่สกุงอมเท่าทีค่วร

 เช่นเคยกบัทกุครัง้ทีผ่มสามารถน�าพาซสิเตม็ไปถงึจดุทีไ่ด้วซ่ีาพาไปยงัดนิ
แดนที่เรียกว่าสวรรค์ของการฟังเพลง ผมมักจะหยิบงานบันทึกเสียงของค่าย 
Reference Recording (RR) มาเปิดฟังโดยเฉพาะที่เป็นไฟล์ digital high 
resolution จากงานรวมเพลง HRx Sampler 1 เพลง ‘RAVEL: Five O’Clock 
Foxtrot’ การฟอร์มรปูวงขึน้มาในอากาศฟังแล้วน่าขนลกุมาก ผมเคยได้ยนิเสยีง
นีม้าก่อน แต่ผมมัน่ใจว่าไม่เคยได้ยนิอย่างนีม้าก่อน มรรคผลทีเ่กดิจากการท�างาน
ของ CleanSource-1SE ท�าให้เวทเีสียงก่อตวัขึน้อย่างมัน่คง มพ้ืีนหลงัทีเ่งยีบสงดั 
มมีติติวัตนของชิน้ดนตรทีีฟั่งแล้วให้ความรูส้กึมส่ีวนร่วมและบางเสยีงได้ยนิแล้ว
รูส้กึเหมอืนจรงิจนผมอดเหลอืบมองตามทีม่าของเสยีงไม่ได้
 เหนือส่ิงอื่นใดที่ส่ิงที่ท�าให้ผมชอบใจเครื่องกรองไฟตัวนี้มากเป็นพิเศษ
นอกจากราคาทีจ่บัต้องได้ง่ายแล้ว ผมพบว่ามนัไม่ใช่เครือ่งกรองไฟประเภท ‘ได้
อย่างเสียอย่าง’ ส่ิงทีค่วรจะได้ก็ได้มาโดยไม่ต้องเอาอะไรไปแลก ในชดุเครือ่งเสยีง
แต่ละซสิเตม็ ประสทิธภิาพทีห่ายไปเนือ่งมาจากการรบกวนทางระบบไฟฟ้าไม่มี
ใครบอกได้ว่ามากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าไม่มเีคร่ืองกรองไฟรับรองว่าหายไปมากกว่า
ซิสเต็มที่มีเครื่องกรองไฟแน่ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่เคร่ืองกรองไฟทั่วไปไม่สามารถให้
ความเชือ่มัน่ได้กค็อื side effect ทีม่กัจะเกดิขึน้กบัเสยีง
 เครือ่งกรองไฟทีค่นออกแบบมอืไม่ถงึบางตวัท�าให้เสยีงสะอาดขึน้แต่กลบั
แฝงอาการแหบแห้งตดิมาด้วย บางตวัช่วยให้เสยีงสงบเสงีย่มไม่ฟุง้เบลอแต่มี
ลกัษณะอัน้ตือ้ฟังแล้วน่าอดึอดัเหมอืนคนท้องผกูขบัถ่ายไม่สะดวก
 น่ายนิดทีีเ่ครือ่งกรองไฟไทยท�าอย่าง CleanSource-1SE หลดุพ้นจากสิง่
เหล่านัน้ออกมาได้ไกล มนัเป็นเครือ่งกรองไฟทีไ่ม่ท�าอะไรเกนิหน้าที ่มนัท�าให้ผม
ไว้วางใจและเกดิความเชือ่มัน่เวลาใช้งาน เป็นความรูส้กึเดยีวทีเ่คยเกดิขึน้มาก่อน
กับเครือ่งกรองไฟ PowerBridge ของพวกเขาแตกต่างกนัเพยีงปรมิาณความพงึ
พอใจทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการใช้งานเท่านัน้เอง
 ผมลองเสยีบใช้งานอนิทเิกรตแอมป์ Cambridge : Azur 851A ซึง่มกี�าลงั
ขบัตดิตวัมามากถงึ 120 วตัต์ผ่านเอาต์พตุของ CleanSource1-SE ตามค�าเชญิ
ชวนของทางผูผ้ลติ เครือ่งกรองไฟตวันีย้งัคงยนืยนัในผลลัพธ์เช่นเดียวกับทีไ่ด้ช่วย
ให้ DAC ไฮเอนด์อย่าง Bricasti : M1 ให้เสยีงออกมาได้ดอีย่างทีม่นัควรจะเป็น
 เรื่องเดียวที่ท�าให้ผมรู้สึกขัดใจ CleanSource-1SE ในระหว่างการใช้
งานคือ แสงสว่างของหน้าจอแสดงผล แม้ว่ามันจะออกแบบมาได้สวยงาม
ดีแต่ท�าผมไม่ค่อยปลื้มนักเวลาใช้งานจริงในห้องฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ
สว่างที่ค่อนข้างแยงตา ยิ่งถ้าคุณวางเครื่องไว้ด้านหน้าและอยู่ในระดับที่เป็น
มุมมองของสายตาด้วยแล้วคุณจะเห็นการกะพริบของแสงไฟจากจอแสดง
ผลอยู่บ่อยครั้งซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่น่าร�าคาญตาพอสมควร ยังดีที่ปัญหานี้
สามารถแก้ได้โดยการหรี่ความสว่างลง หรือปิดมันไปเลยก็ได้ (เหลือแค่ไฟ 
บอกสถานะ Ground และ Phase) การปิดไฟหน้าจอแสดงผลนี้ยังพบข้อดี
ที่ค่อนข้างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งมันท�าให้เสียงของทั้งซิสเต็มดีขึ้นได้อีกด้วย  
ดังนั้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีปัญหากับไฟที่หน้าจอแสดงผลนี้แต่ถ้าคุณให้ความ
ส�าคัญกับเสียงมากๆ ก็แนะน�าให้ปิดการแสดงผลหน้าจอของเคร่ืองไปเลยดี
กว่าครบั

> ผมคิดว่าค่อนข้างเป็นเอกฉันท์นะครับส�าหรับคุณภาพที่ 
CleanSource-1SE มเีหนอื PowerBridge ทีผ่มเคยใช้งาน
อยูใ่นห้องฟังทดสอบของ GM2000 ดงันัน้จงึไม่มเีหตผุลใดที่
ผมจะไม่เลือก CleanSource-1SE มาเป็นอกีหนึง่ในอปุกรณ์

หลกัของห้องทดสอบแห่งนี้
 ผมเหน็ด้วยกบัความเหน็จากทางผูผ้ลิตทีบ่อกว่า เคร่ืองกรองไฟไม่ได้ท�าให้
เครือ่งเสยีงของเราเสยีงดขีึน้ แต่มนัท�าให้เครือ่งเสยีงของเราเสยีงดอีย่างทีม่นัควร
จะเป็น ซึง่ล�าพงัแค่ความเหน็อย่างนีอ้อกมาผมมองว่าใครกส็ามารถท�าได้ แต่จะ
สุดท้ายแล้วผลงานของพวกเขาจะท�าได้จรงิอย่างทีพ่ดูหรอืเปล่านีส่คิรบัน่าสนใจ
กว่า และ Clef Audio กไ็ด้พสิจูน์และยนืยนัในค�าพดูของพวกเขาแล้ว

 ผมมโีอกาสได้สอบถามข้อสงสยัในหลายแง่มมุ กบั 2 หวัเรอืใหญ่ในทมีผูอ้อกแบบ
และผลิต CleanSource-1SE จาก Clef Audio ได้แก่คุณสิทธิชัย วิริยะยุทธกร 
(Managing Director) และคณุอภชิยั อมรวรบตุร (Product Design Manager) ซึง่ได้
ให้เกยีรตติอบค�าถามและเปิดเผยทกุแง่มมุของ CleanSource-1SE กบัทาง GM2000 
ผมเห็นว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อยถ้าหากผู้อ่านของเรามโีอกาสได้ทราบข้อมลูเหล่า
นีด้้วย และนีค่อืทีม่าของ Behind the ‘Clean’ ครบั

 ส�าหรบัวงจร POLARIS FILTER แบบใหม่ทีม่ชีือ่ว่า POLARIS PLUS FILTER นัน้ทาง
ผูผ้ลติเปิดเผยว่าวงจรใหม่นีจ้ะมส่ีวนช่วยบลอ็คกระแสไฟตรงส่วนเกนิทีป่รากฏในกระแส
ไฟสลบัไม่ให้ผ่านออกไป เป็นหลกัการเดยีวกบัผูผ้ลติเครือ่งกรองไฟระดบัแนวหน้าซึง่เป็น
ทีย่อมรับในวงการออดโิอ ถอืว่าวงจรส่วนนีเ้ป็นหนึง่ในหัวใจส�าคญัทีท่�าให้ CleanSource-
1SE เหนอืชัน้ไปกว่าเดมิมาก

การเพ่ิมวงจรฟิลเตอร์เข้าไปจะท�าให้เกดิการอัน้กระแสหรือเปล่า?
ข้อสงสยันีข้องผมทาง Clef Audio  ยนืยนัว่าทกุขัน้ตอนในการออกแบบได้ค�านงึถงึเรือ่ง
นีอ้ยูเ่สมอ เครือ่งกรองไฟทีม่กีารฟิลเตอร์แล้วเกดิการอัน้ของกระแส โดยเฉพาะทีไ่ม่ได้
ออกแบบมาส�าหรับเครื่องเสียงโดยตรงนั้นมักจะเกิดเพราะการออกแบบไม่ได้ค�านึงถึง
อมิพแิดนซ์รวมของระบบท�าให้วงจรฟิลเตอร์นัน้มอีมิพแิดนซ์ภายในมากเกนิไปเช่นการ
ใช้เส้นลวดตวัน�าทีเ่ลก็ในการท�า coil filter การใช้สายไฟหรอืลายวงจรซึง่เป็นทางเดนิ
กระแสไฟฟ้าทีม่ขีนาดเลก็จงึท�าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อการจ่ายกระแสแบบฉบัพลนั 
(instantaneous current) ได้ด ีวงจรอย่างนี ้ยิง่วงจรมสีเตจของการฟิลเตอร์เพ่ิมขึน้มาก
เท่าไร กจ็ะเกดิการอัน้มากขึน้เท่านัน้
 ส�าหรบั CleanSource-1SE ทางผูผ้ลติยนืยนัว่ามนัสามารถจ่ายก�าลงัไฟฟ้าทีเ่อาต์พตุ
ได้ ‘เกอืบจะ’ เทยีบเท่าการเสยีบใช้ไฟจากเต้ารบับนผนงัโดยตรงเท่านัน้ แต่ผลดทีีไ่ด้จาก
กระบวนการจดัการกบัสญัญาณรบกวนทัง้หลายเป็นอะไรทีส่ดุคุม้

ราคาท่ีแตกต่างกนัราว 3-4 เท่าของ CleanSource-
1SE เราจะได้อะไรมากกว่า PowerBridge?
เนื่องด้วยข้อจ�ากัดทั้งขนาดและราคาของ PowerBridge ท�าให้การออกแบบที่ใกล้
เคียงอุดมคติอย่าง CleanSource-1SE ไม่สามารถท�าได้ใน PowerBridge ดังนั้นใน
แต่ละชดุเอาต์พตุของ PowerBridge จงึอาจจะไม่ได้แยกอสิระเดด็ขาดจากกนัเหมอืน
อย่างใน CleanSource-1SE ที่ส�าคัญไปกว่านั้นคือวงจรฟิลเตอร์ที่ใช้ในเอาต์พุตของ 
CleanSource-1SE เพยีงแค่ชดุเดยีว ยงัมากกว่าและมปีระสทิธภิาพเหนอืกว่าทีใ่ช้อยู่
ใน PowerBridge ทัง้ตวั

CleanSource-1 รุ่นเดมิเอามาอพัเกรดเป็นรุ่น SE ได้
ส�าหรับคนทีม่ ีCleanSource-1 รุ่นเดมิใช้งานอยู ่ถ้าอยากใช้รุ่น SE ไม่จ�าเป็นต้องขาย
เครือ่งเดมิทิง้ไปแล้วมาซือ้ใหม่ เพราะทาง Clef Audio เขารบัโมดฟิายจากรุน่เก่ามาเป็น
รุ่น SE ได้ด้วยงบประมาณเพียง 3,600 บาทเท่านัน้ สนใจกต็ดิต่อทางตวัแทนจ�าหน่าย
หรอืผูผ้ลติโดยตรงได้เลยครบัผลติและจดัจ�าหน่ายโดย : บรษิทั เคลฟ ออดโิอ จ�ากดั 

โทร.0-2932-5981-2 ราคา : สอบถามตวัแทนจ�าหน่าย

• Diagram CS-1 CleanSource-1

• Diagram CS-1SE 
     CleanSource-1SE

ความแตกต่างของ CleanSource-1SE กบั
CleanSource-1 รุน่เดมิ
 จากแผนภาพเปรยีบเทยีบการออกแบบ CleanSource-1 และ CleanSource-1SE 
จะเห็นว่านอกจากมกีารเพ่ิมวงจร VEGA FILTER (เอฟเฟ็กต์กับ noise ความถีสู่ง) แยก
ส่วนเอาต์พตุแต่ละชดุแล้ว ยงัมกีารออกแบบการจดัวงจรใหม่รวมถงึการออกแบบวงจร 
POLARIS FILTER แบบใหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึง่ทาง Clef Audio เปิดเผย
ว่าในรุน่ใหม่นีจ้ะเน้นผลการท�างานในส่วนทีม่ผีลกบั audio มากกว่าเดมิโดยเฉพาะการ
ออกแบบทีเ่น้นให้มอีมิพแิดนซ์ในระบบน้อยทีส่ดุ สามารถส่งผ่านกระแสได้รวดเรว็และ
ฉับไวทนัต่อการตอบสนองสญัญาณเสยีงในความเป็นจริง ในขณะทีผ่ลทาง video กย็งั
ไม่ได้ถกูลดทอนไปจากเดมิและมกีารพฒันาเพิม่จากเดมิด้วยเช่นกนั

การออกแบบ 
Clean
SourCe-1Se 
มรีายละเอยีด
ทีเ่พิม่เตมิมาจาก
รุน่เดมิดงันี้ 
(ข้อมลูจากผูผ้ลติ)

การใช้งาน
และผลลพัธ์
ทีเ่กดิกบัเสยีง

อปุกรณ์สามญั
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