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บางท่านที่ติดตามกันมานานอาจจะทราบว่านอกจากเครื่องเสียงแล้วของชอบอีกอย่างหนึ่งของผมคือรถยนต์ ผมไม่ได้รอบรู้ถึงขั้น
เป็นเซียนรถหรือเป็นกูรูอะไรกับเขาหรอกนะครับ แต่ผมสนุกกับการได้เรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับรถยนต์และมีความสนุกกับการได้
ขับขี่รถยนต์ ผมสังเกตว่าตัวเองมักจะสนใจแม้รายละเอียดจุกจิกเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับรถยนต์ซึ่งบางทีคนส่วนมากเขาไม่ได้สนใจกัน

Clean
Source-1SE
รุน่ ใหม่
ทีไ่ ม่ใช่แค่
ไมเนอร์เชนจ์

> ส่ ว นตั ว ผมใช้ ป ลั๊ ก รางตระกู ล PowerBridge
ของ Clef Audio ซึ่งท�ำหน้าที่เป็น Powerline
Conditioner ไปด้วยในตัวกับซิสเต็มทัง้ หมดทีใ่ ช้อยูใ่ น
ห้องฟังของ GM2000 มานานกว่า 2-3 ปีแล้ว เท่ากับ
ว่าปลัก๊ PowerBridge นัน้ ได้ถกู พิสจู น์ซ�้ำแล้วซ�ำ้ เล่า
มาจนไม่มขี อ้ สงสัย แต่เมือ่ วันหนึง่ มีคนบอกผมว่า Clef
Audio มีอะไรทีด่ กี ว่านัน้ อีก ผมไม่รอช้าทีจ่ ะขอพิสจู น์ดว้ ยตัวเองสักครัง้
CleanSource-1SE คือรหัสชือ่ รุน่ ของสินค้ารุน่ ใหม่ลา่ สุดในกลุม่
สินค้าประเภทอุปกรณ์ Powerline Conditioner ของ Clef Audio ซึง่
ทางผูผ้ ลิตบอกว่านีค่ อื รุน่ สุดยอดของเขาแล้ว แน่นอนว่าผมคาดหวังว่า
มันต้องดีกว่า PowerBridge ทีผ่ มใช้งานอยูแ่ น่นอน แต่จะดีแค่ไหนและ
ดีอย่างไร สมกับราคาทีแ่ พงขึน้ ราว 3 เท่าตัวหรือไม่ อันนีต้ อ้ งพิสจู น์กนั
อีกที
ทีแรกผมคิดว่ารุ่น SE นั้นหยิบเอารุ่นเก่ามา ‘แต่งหน้าทาปาก’
ใหม่เพือ่ ให้มอี ายุจำ� หน่ายต่อไปในตลาดเหมือนทีค่ า่ ยรถยนต์ทงั้ หลาย
ชอบท�ำกับรถรุน่ ไมเนอร์เชนจ์ แต่เมือ่ ได้พดู คุยกับทีมออกแบบของ Clef
Audio แล้ว ผมคงต้องเปลีย่ นความคิดเสียใหม่ (รายละเอียดการพูดคุยใน
เนือ้ หาส�ำคัญอยูท่ กี่ รอบแยก Behind the ‘Clean’) เพราะการออกแบบ
CleanSource-1SE นัน้ มีพนื้ ฐานทีถ่ กู พัฒนาต่อยอดมาจากรุน่ เดิมคือ
CleanSource-1 เครือ่ งกรองไฟยีห่ อ้ ไทยๆ ทีผ่ มทราบมาว่าได้รบั ความ
นิยมในตลาดพอสมควร (กระซิบบอกดังๆ ว่า บอ.กอ. GM2000 ก็มใี ช้
อยูท่ บี่ า้ น 1 เครือ่ ง)
ล�ำพังกายภาพภายนอก CleanSource-1SE นัน้ ยังคงยึดแนวทาง
การออกแบบมาจาก CleanSource-1 คือใช้แท่นเครื่องขนาดปกติ
สามารถจัดวางในชัน้ วางได้เหมือนเครือ่ งเสียงทัว่ ไป จุดต่อไฟเอซีขาเข้า
และขาออกอยูด่ า้ นหลังเครือ่ งทัง้ หมด มีเอาต์พตุ ให้ทงั้ หมด 4 ชุดแบ่ง
ตามการแยกวงจรกรองสัญญาณรบกวนภายใน แต่ละชุดเป็นเต้ารับ 2
ช่องแบบ duplex receptacle รวมจ�ำนวนทัง้ หมดจึงมีเต้ารับให้เสียบ
ใช้งานมากถึง 8 ช่อง พิกดั การจ่ายพลังงานไฟฟ้าและคุณภาพของการ
กรองหรือลดทอนสัญญาณรบกวนของเอาต์พตุ แต่ละช่องไม่แตกต่างกัน
สามารถเสียบใช้งานได้ทงั้ อุปกรณ์อะนาล็อก อุปกรณ์ดจิ ติ อลหรือแม้แต่
แอมปลิฟายทีไ่ ม่คอ่ ยมีใครกล้าแนะน�ำให้ใช้กบั เครือ่ งกรองไฟ
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> ผมเคยตัง้ ข้อสังเกตเป็นประสบการณ์ตรงจากภาคปฏิบตั พิ บว่าคุณภาพ
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้มผี ลโดยตรงกับสมรรถนะของรถยนต์ มีผลในทีน่ ไี้ ม่ได้
พูดถึงเรือ่ งของประสิทธิภาพ (efficiency), ความคุม้ ค่า (value) หรือความ
ประหยัด (economy) แต่พดู ถึงเรือ่ งสมรรถนะ (performance) ล้วนๆ ขณะทีผ่ คู้ น
ส่วนใหญ่ในยุคน�ำ้ มันแพงสนใจแค่วา่ รถรุน่ นีเ้ ติมน�ำ้ มันทีม่ รี าคาถูกทีส่ ดุ ในตลาดตอน
นีไ้ ด้หรือไม่ และผูผ้ ลิตรถยนต์เกือบทัง้ หมดก็มกั จะเอาใจตลาดด้วยการพยายาม
บอกว่ารถของตนสามารถเติมน�ำ้ มันทีม่ รี าคาถูกทีส่ ดุ ได้คอื เติมแล้ว ‘วิง่ ได้’ แต่ไม่
ค่อยยอมบอกให้ชดั ๆ ว่าเติมแล้ว ‘วิง่ ดี’ หรือเปล่า
ในทางวิทยาศาสตร์แล้วผมค่อนข้างเชือ่ เรือ่ งคุณภาพของเอาต์พตุ ทีส่ อดคล้อง
กับคุณภาพของอินพุต ไม่ใช่แค่เพียงรถยนต์ทตี่ อ้ งรับสิง่ ดีๆ เข้าไปเพือ่ ผลิตสิง่ ดีๆ
ออกมา เครือ่ งเสียงไฮฟิเดลิตที้ เี่ ราๆ ท่านๆ นัง่ ซุกซนจับโน่นผสมนี่ จูนตรงนัน้ ปรับ
ตรงนี้ เพือ่ ให้ได้เสียงเพลงเพราะๆ ออกมาตอบสนองโสตประสาทของเรานีล่ ะ่ ครับ
เป็นอีกหนึง่ ตัวอย่างทีด่ เี ลย แน่นอนว่าเครือ่ งเสียงของคุณแค่เสียบไฟบ้านก็สามารถ
‘ใช้ได้’ แล้ว แต่จะมัน่ ใจได้อย่างไรว่าจะ ‘ใช้ด’ี ด้วย
ทุกวันนีค้ งไม่ตอ้ งอธิบายกันให้มากความแล้วนะครับว่า ระบบไฟฟ้ากระแส
สลับที่ส่งตามสายแบ่งไปตามบ้านเรือนหรือที่เราเรียกกันว่าไฟบ้าน 220-230
โวลต์โดยเฉลีย่ ถูกปนเปือ้ นเอาไว้ดว้ ยสารพัดมลพิษทางไฟฟ้าทีส่ ง่ ผลเสียโดยตรง
ต่อคุณภาพเสียง ไม่วา่ จะเป็นซิสเต็มระดับเริม่ ต้นหรือระดับไฮเอนด์ ยิง่ ซิสเต็มของ
คุณเปิดกว้างในการถ่ายทอดรายละเอียดของเสียงมากขึน้ เท่าไร คุณภาพของระบบ
ไฟฟ้าก็จะมีความส�ำคัญมากยิง่ ขึน้ เท่านัน้
ผมเชือ่ ว่าวงการเครือ่ งเสียงเรายอมรับเรือ่ งนีม้ านานพอสมควรแล้วและทุกคน
ก็เข้าใจถึงความส�ำคัญของอุปกรณ์ทจี่ ะมาช่วย ‘เยียวยา’ ปัญหานีซ้ งึ่ โดยส่วนใหญ่
เราจะรูจ้ กั กันดีในชือ่ ของเครือ่ งกรองไฟหรือ Powerline Conditioner แต่อปุ สรรค
เท่าทีผ่ มและอีกหลายท่านได้พบเจอมาเกือบจะตลอดเวลาทีผ่ า่ นมาก็คอื อุปกรณ์
ทีจ่ ะมาช่วยเยียวยานัน้ บางครัง้ กลับกลายเป็นการ ‘กลบเกลือ่ นปัญหาเดิม’ แล้ว
‘สร้างปัญหาใหม่’ ขึน้ มาแทน โดยเฉพาะสินค้าทีย่ งั ไม่ได้รบั การยอมรับในระดับ
สากล
ส่วนตัวผมเคยลองใช้อปุ กรณ์ Powerline Conditioner มาหลายยีห่ อ้ หลาย
รูปแบบดีไซน์ที่แตกต่างกันในเทคโนโลยีการจัดการกับไฟฟ้า ยอมรับว่าอุปกรณ์
Powerline Conditioner แบรนด์เนมทีม่ ชี อื่ เสียงส่วนมากใช้งานได้ดจี ริงแต่ปญ
ั หา
คือราคาทีไ่ ม่คอ่ ยเป็นมิตรกับกระเป๋าเงินสักเท่าไร ดังนัน้ เวลามีผผู้ ลิตของไทยเราท�ำ
อุปกรณ์ประเภทนีอ้ อกมาผมมักจะสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิง่ กับยีห่ อ้ ทีม่ ชี อื่
เสียงเก่าๆ คอยสนับสนุนเป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้วอย่าง Clef Audio

ใช้ได้
หรือใช้ดี
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> การใช้งาน CleanSource-1SE ไม่มอี ะไรซับซ้อน ด้านท้ายเครือ่ ง
มีสวิตช์เบรกเกอร์อยูต่ วั หนึง่ ใกล้ๆ กับ IEC AC Inlet สวิตช์ตวั นีจ้ ะ
เป็นสวิตช์หลักทีเ่ ป็นด่านหน้าคอยรับกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเครือ่ ง
(standby) บนหน้าปัดเครื่องจะมีสวิตช์อีกตัวอยู่ทางขวามือท�ำ
หน้าทีส่ งั่ เปิดหรือปิดการจ่ายกระแสไฟออกไปทางเอาต์พตุ ของเครือ่ ง
การเปิด-ปิดการใช้งานเอาต์พตุ ของ CleanSource-1SE จะเป็นการเปิด-ปิดแบบ
ไล่เรียงล�ำดับ หมายความว่าเต้ารับแต่ละชุดจะเริม่ จ่ายไฟออกไปไม่พร้อมกันแต่จะเรียง
ล�ำดับก่อน-หลังไปตามตัวเลขเอาต์พตุ ชุดที่ 1, 2, 3, 4 เวลาปิดก็จะปิดตามล�ำดับย้อน
กลับมาจากเอาต์พตุ ชุดที่ 4, 3, 2, 1 ตามล�ำดับ ฟังก์ชนั่ นีเ้ ปิดโอกาสให้ผใู้ ช้ได้พจิ ารณา
ใช้ในการจัดล�ำดับการเปิดหรือปิดเครือ่ งเสียงแต่ละตัวตามความเหมาะสม
หน้าปัดของ CleanSource-1SE นอกจากไฟ LED สีนำ�้ เงินแสดงสถานการณ์
ตรวจสอบระบบ Ground และ Phase ของไฟฟ้าแล้ว ยังมีไฟ LED สีนำ�้ เงินอีก 4 จุด
และจอแสดงผล LED 7 Segments สีนำ�้ เงินอยูใ่ นกรอบวงรี ท�ำหน้าทีแ่ สดงสถานะ
การเปิดใช้งานเอาต์พตุ 1-4 และแรงดันไฟฟ้าตามล�ำดับ การแสดงผลในส่วนนีส้ ามารถ
กดปุม่ Dim เพือ่ หรีแ่ สงได้ 4 ระดับซึง่ ระดับความสว่างต�ำ่ สุดคือปิดไปเลยนัน่ เอง
ด้วยความคุน้ ชินอยูก่ บั PowerBridge อยูแ่ ล้ว การเปลีย่ นเอา CleanSource1SE ลงไปแทนจึงเป็นเรือ่ งง่ายทีจ่ ะได้ยนิ ความแตกต่างออกมาแทบจะในทันทีทคี่ ลืน่
เสียงลูกแรกหลุดลอยออกมาจากล�ำโพง สิง่ แรกทีร่ สู้ กึ ได้คอื ความสงบของเสียงทีเ่ ป็น
ผลมาจากแบคกราวนด์ที่สงัดเงียบ ขณะที่เวทีเสียงนั้นดูเหมือนจะแผ่ขยายอาณา
บริเวณออกไปได้มากกว่าเดิมเสียอีกทัง้ ทางด้านกว้างและด้านลึก ลักษณะทีข่ ยายออก
ไปไม่ใช่พองลมออกเหมือนลูกโป่งหากแต่เป็นเนือ้ เสียงทีม่ คี วามเข้มข้นแน่นหนามาก
ขึน้ จนรูส้ กึ ได้วา่ เสียงนัน้ เบ่งบานออกมาเหมือนดอกไม้แย้มกลีบทีเ่ ผยให้เห็นภายใน
ทีม่ คี วามวิจติ รสลับซับซ้อน
ผมเปิดฟังงานดนตรีของ Tchaikovsky ชุด The Nutcracker (2011 Remaster) โดย Andre Previn และ London Symphony Orchestra ทีฟ่ งั จน
เริ่มคุ้นหูบ้างแล้วพบว่ารายละเอียดเสียงในแต่ละชิ้นดนตรีมีต�ำแหน่งของมิติตัวตน
ไม่ได้แตกต่างไปจากทีเ่ คยฟัง ทว่าแต่ละเสียงฟังออกชัดว่ามีความหนาแน่นและราย
ละเอียดในเนือ้ เสียงแปรเปลีย่ นไป มันไม่ได้มมี ากขึน้ แต่มนั ออกมาให้ได้ยนิ ‘ชัดขึน้ ’
มันไม่ได้มขี นาดใหญ่ขนึ้ แต่มนั ให้บรรยากาศเสียงรอบๆ ตัวมันมีลกั ษณะ ‘อิม่ ’ และ
‘สุกใส’ มากขึน้ ส่งผลให้บรรยากาศของเสียงมีลกั ษณะแผ่กว้างมากกว่าเดิมจนรูส้ กึ
ได้เลยว่าเดิมทีนนั้ บางเสียง บางชิน้ ดนตรี ยังมีความเป็นดนตรีทไี่ ม่สกุ งอมเท่าทีค่ วร

อุปกรณ์สามัญ
ประจ�ำห้องฟัง
(ตัวใหม่)

> ผมคิดว่าค่อนข้างเป็นเอกฉันท์นะครับส�ำหรับคุณภาพที่
CleanSource-1SE มีเหนือ PowerBridge ทีผ่ มเคยใช้งาน
อยูใ่ นห้องฟังทดสอบของ GM2000 ดังนัน้ จึงไม่มเี หตุผลใดที่
ผมจะไม่เลือก CleanSource-1SE มาเป็นอีกหนึง่ ในอุปกรณ์
หลักของห้องทดสอบแห่งนี้
ผมเห็นด้วยกับความเห็นจากทางผูผ้ ลิตทีบ่ อกว่า เครือ่ งกรองไฟไม่ได้ทำ� ให้
เครือ่ งเสียงของเราเสียงดีขนึ้ แต่มนั ท�ำให้เครือ่ งเสียงของเราเสียงดีอย่างทีม่ นั ควร
จะเป็น ซึง่ ล�ำพังแค่ความเห็นอย่างนีอ้ อกมาผมมองว่าใครก็สามารถท�ำได้ แต่จะ
สุดท้ายแล้วผลงานของพวกเขาจะท�ำได้จริงอย่างทีพ่ ดู หรือเปล่านีส่ คิ รับน่าสนใจ
กว่า และ Clef Audio ก็ได้พสิ จู น์และยืนยันในค�ำพูดของพวกเขาแล้ว
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายโดย : บริษทั เคลฟ ออดิโอ จ�ำกัด
โทร.0-2932-5981-2 ราคา : สอบถามตัวแทนจ�ำหน่าย

Behind
the ‘Clean’
ผมมีโอกาสได้สอบถามข้อสงสัยในหลายแง่มมุ กับ 2 หัวเรือใหญ่ในทีมผูอ้ อกแบบ
และผลิต CleanSource-1SE จาก Clef Audio ได้แก่คุณสิทธิชัย วิริยะยุทธกร
(Managing Director) และคุณอภิชยั อมรวรบุตร (Product Design Manager) ซึง่ ได้
ให้เกียรติตอบค�ำถามและเปิดเผยทุกแง่มมุ ของ CleanSource-1SE กับทาง GM2000
ผมเห็นว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่นอ้ ยถ้าหากผูอ้ า่ นของเรามีโอกาสได้ทราบข้อมูลเหล่า
นีด้ ว้ ย และนีค่ อื ทีม่ าของ Behind the ‘Clean’ ครับ

ณอภิชยั โชว์ไดอะแกรม
• คุออกแบบเที
ยบกัน

ณสิทธิชยั อธิบายการท�ำงานของ
• คุCLEAN
SOURCE-1SE

Diagram CS-1SE
• CleanSource-1SE

ส�ำหรับวงจร POLARIS FILTER แบบใหม่ทมี่ ชี อื่ ว่า POLARIS PLUS FILTER นัน้ ทาง
ผูผ้ ลิตเปิดเผยว่าวงจรใหม่นจี้ ะมีสว่ นช่วยบล็อคกระแสไฟตรงส่วนเกินทีป่ รากฏในกระแส
ไฟสลับไม่ให้ผา่ นออกไป เป็นหลักการเดียวกับผูผ้ ลิตเครือ่ งกรองไฟระดับแนวหน้าซึง่ เป็น
ทีย่ อมรับในวงการออดิโอ ถือว่าวงจรส่วนนีเ้ ป็นหนึง่ ในหัวใจส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ CleanSource1SE เหนือชัน้ ไปกว่าเดิมมาก

การเพิม่ วงจรฟิลเตอร์เข้าไปจะท�ำให้เกิดการอัน้ กระแสหรือเปล่า?

ข้อสงสัยนีข้ องผมทาง Clef Audio ยืนยันว่าทุกขัน้ ตอนในการออกแบบได้คำ� นึงถึงเรือ่ ง
นีอ้ ยูเ่ สมอ เครือ่ งกรองไฟทีม่ กี ารฟิลเตอร์แล้วเกิดการอัน้ ของกระแส โดยเฉพาะทีไ่ ม่ได้
ออกแบบมาส�ำหรับเครื่องเสียงโดยตรงนั้นมักจะเกิดเพราะการออกแบบไม่ได้ค�ำนึงถึง
อิมพิแดนซ์รวมของระบบท�ำให้วงจรฟิลเตอร์นนั้ มีอมิ พิแดนซ์ภายในมากเกินไปเช่นการ
ใช้เส้นลวดตัวน�ำทีเ่ ล็กในการท�ำ coil filter การใช้สายไฟหรือลายวงจรซึง่ เป็นทางเดิน
กระแสไฟฟ้าทีม่ ขี นาดเล็กจึงท�ำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อการจ่ายกระแสแบบฉับพลัน
(instantaneous current) ได้ดี วงจรอย่างนี้ ยิง่ วงจรมีสเตจของการฟิลเตอร์เพิม่ ขึน้ มาก
เท่าไร ก็จะเกิดการอัน้ มากขึน้ เท่านัน้
ส�ำหรับ CleanSource-1SE ทางผูผ้ ลิตยืนยันว่ามันสามารถจ่ายก�ำลังไฟฟ้าทีเ่ อาต์พตุ
ได้ ‘เกือบจะ’ เทียบเท่าการเสียบใช้ไฟจากเต้ารับบนผนังโดยตรงเท่านัน้ แต่ผลดีทไี่ ด้จาก
กระบวนการจัดการกับสัญญาณรบกวนทัง้ หลายเป็นอะไรทีส่ ดุ คุม้

• Diagram CS-1 CleanSource-1

ความแตกต่างของ CleanSource-1SE กับ
CleanSource-1 รุน่ เดิม

จากแผนภาพเปรียบเทียบการออกแบบ CleanSource-1 และ CleanSource-1SE
จะเห็นว่านอกจากมีการเพิม่ วงจร VEGA FILTER (เอฟเฟ็กต์กบั noise ความถีส่ งู ) แยก
ส่วนเอาต์พตุ แต่ละชุดแล้ว ยังมีการออกแบบการจัดวงจรใหม่รวมถึงการออกแบบวงจร
POLARIS FILTER แบบใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ทาง Clef Audio เปิดเผย
ว่าในรุน่ ใหม่นจี้ ะเน้นผลการท�ำงานในส่วนทีม่ ผี ลกับ audio มากกว่าเดิมโดยเฉพาะการ
ออกแบบทีเ่ น้นให้มอี มิ พิแดนซ์ในระบบน้อยทีส่ ดุ สามารถส่งผ่านกระแสได้รวดเร็วและ
ฉับไวทันต่อการตอบสนองสัญญาณเสียงในความเป็นจริง ในขณะทีผ่ ลทาง video ก็ยงั
ไม่ได้ถกู ลดทอนไปจากเดิมและมีการพัฒนาเพิม่ จากเดิมด้วยเช่นกัน

ราคาทีแ่ ตกต่างกันราว 3-4 เท่าของ CleanSource1SE เราจะได้อะไรมากกว่า PowerBridge?

เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดทั้งขนาดและราคาของ PowerBridge ท�ำให้การออกแบบที่ใกล้
เคียงอุดมคติอย่าง CleanSource-1SE ไม่สามารถท�ำได้ใน PowerBridge ดังนั้นใน
แต่ละชุดเอาต์พตุ ของ PowerBridge จึงอาจจะไม่ได้แยกอิสระเด็ดขาดจากกันเหมือน
อย่างใน CleanSource-1SE ที่ส�ำคัญไปกว่านั้นคือวงจรฟิลเตอร์ที่ใช้ในเอาต์พุตของ
CleanSource-1SE เพียงแค่ชดุ เดียว ยังมากกว่าและมีประสิทธิภาพเหนือกว่าทีใ่ ช้อยู่
ใน PowerBridge ทัง้ ตัว

CleanSource-1 รุน่ เดิมเอามาอัพเกรดเป็นรุน่ SE ได้

ส�ำหรับคนทีม่ ี CleanSource-1 รุน่ เดิมใช้งานอยู่ ถ้าอยากใช้รนุ่ SE ไม่จำ� เป็นต้องขาย
เครือ่ งเดิมทิง้ ไปแล้วมาซือ้ ใหม่ เพราะทาง Clef Audio เขารับโมดิฟายจากรุน่ เก่ามาเป็น
รุน่ SE ได้ดว้ ยงบประมาณเพียง 3,600 บาทเท่านัน้ สนใจก็ตดิ ต่อทางตัวแทนจ�ำหน่าย
หรือผูผ้ ลิตโดยตรงได้เลยครับ
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การใช้งาน
และผลลัพธ์
ทีเ่ กิดกับเสียง

เช่นเคยกับทุกครัง้ ทีผ่ มสามารถน�ำพาซิสเต็มไปถึงจุดทีไ่ ด้วซี า่ พาไปยังดิน
แดนที่เรียกว่าสวรรค์ของการฟังเพลง ผมมักจะหยิบงานบันทึกเสียงของค่าย
Reference Recording (RR) มาเปิดฟังโดยเฉพาะที่เป็นไฟล์ digital high
resolution จากงานรวมเพลง HRx Sampler 1 เพลง ‘RAVEL: Five O’Clock
Foxtrot’ การฟอร์มรูปวงขึน้ มาในอากาศฟังแล้วน่าขนลุกมาก ผมเคยได้ยนิ เสียง
นีม้ าก่อน แต่ผมมัน่ ใจว่าไม่เคยได้ยนิ อย่างนีม้ าก่อน มรรคผลทีเ่ กิดจากการท�ำงาน
ของ CleanSource-1SE ท�ำให้เวทีเสียงก่อตัวขึน้ อย่างมัน่ คง มีพนื้ หลังทีเ่ งียบสงัด
มีมติ ติ วั ตนของชิน้ ดนตรีทฟี่ งั แล้วให้ความรูส้ กึ มีสว่ นร่วมและบางเสียงได้ยนิ แล้ว
รูส้ กึ เหมือนจริงจนผมอดเหลือบมองตามทีม่ าของเสียงไม่ได้
เหนือสิ่งอื่นใดที่สิ่งที่ท�ำให้ผมชอบใจเครื่องกรองไฟตัวนี้มากเป็นพิเศษ
นอกจากราคาทีจ่ บั ต้องได้งา่ ยแล้ว ผมพบว่ามันไม่ใช่เครือ่ งกรองไฟประเภท ‘ได้
อย่างเสียอย่าง’ สิง่ ทีค่ วรจะได้กไ็ ด้มาโดยไม่ตอ้ งเอาอะไรไปแลก ในชุดเครือ่ งเสียง
แต่ละซิสเต็ม ประสิทธิภาพทีห่ ายไปเนือ่ งมาจากการรบกวนทางระบบไฟฟ้าไม่มี
ใครบอกได้วา่ มากน้อยแค่ไหน แต่ถา้ ไม่มเี ครือ่ งกรองไฟรับรองว่าหายไปมากกว่า
ซิสเต็มที่มีเครื่องกรองไฟแน่ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่เครื่องกรองไฟทั่วไปไม่สามารถให้
ความเชือ่ มัน่ ได้กค็ อื side effect ทีม่ กั จะเกิดขึน้ กับเสียง
เครือ่ งกรองไฟทีค่ นออกแบบมือไม่ถงึ บางตัวท�ำให้เสียงสะอาดขึน้ แต่กลับ
แฝงอาการแหบแห้งติดมาด้วย บางตัวช่วยให้เสียงสงบเสงีย่ มไม่ฟงุ้ เบลอแต่มี
ลักษณะอัน้ ตือ้ ฟังแล้วน่าอึดอัดเหมือนคนท้องผูกขับถ่ายไม่สะดวก
น่ายินดีทเี่ ครือ่ งกรองไฟไทยท�ำอย่าง CleanSource-1SE หลุดพ้นจากสิง่
เหล่านัน้ ออกมาได้ไกล มันเป็นเครือ่ งกรองไฟทีไ่ ม่ทำ� อะไรเกินหน้าที่ มันท�ำให้ผม
ไว้วางใจและเกิดความเชือ่ มัน่ เวลาใช้งาน เป็นความรูส้ กึ เดียวทีเ่ คยเกิดขึน้ มาก่อน
กับเครือ่ งกรองไฟ PowerBridge ของพวกเขาแตกต่างกันเพียงปริมาณความพึง
พอใจทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการใช้งานเท่านัน้ เอง
ผมลองเสียบใช้งานอินทิเกรตแอมป์ Cambridge : Azur 851A ซึง่ มีกำ� ลัง
ขับติดตัวมามากถึง 120 วัตต์ผา่ นเอาต์พตุ ของ CleanSource1-SE ตามค�ำเชิญ
ชวนของทางผูผ้ ลิต เครือ่ งกรองไฟตัวนีย้ งั คงยืนยันในผลลัพธ์เช่นเดียวกับทีไ่ ด้ชว่ ย
ให้ DAC ไฮเอนด์อย่าง Bricasti : M1 ให้เสียงออกมาได้ดอี ย่างทีม่ นั ควรจะเป็น
เรื่องเดียวที่ท�ำให้ผมรู้สึกขัดใจ CleanSource-1SE ในระหว่างการใช้
งานคือ แสงสว่างของหน้าจอแสดงผล แม้ว่ามันจะออกแบบมาได้สวยงาม
ดีแต่ท�ำผมไม่ค่อยปลื้มนักเวลาใช้งานจริงในห้องฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ
สว่างที่ค่อนข้างแยงตา ยิ่งถ้าคุณวางเครื่องไว้ด้านหน้าและอยู่ในระดับที่เป็น
มุมมองของสายตาด้วยแล้วคุณจะเห็นการกะพริบของแสงไฟจากจอแสดง
ผลอยู่บ่อยครั้งซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่น่าร�ำคาญตาพอสมควร ยังดีที่ปัญหานี้
สามารถแก้ได้โดยการหรี่ความสว่างลง หรือปิดมันไปเลยก็ได้ (เหลือแค่ไฟ
บอกสถานะ Ground และ Phase) การปิดไฟหน้าจอแสดงผลนี้ยังพบข้อดี
ที่ค่อนข้างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งมันท�ำให้เสียงของทั้งซิสเต็มดีขึ้นได้อีกด้วย
ดังนั้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีปัญหากับไฟที่หน้าจอแสดงผลนี้แต่ถ้าคุณให้ความ
ส�ำคัญกับเสียงมากๆ ก็แนะน�ำให้ปิดการแสดงผลหน้าจอของเครื่องไปเลยดี
กว่าครับ

067

> 1.วงจรหลัก Polaris Filter IV และวงจรเสริมย่านวิดโี อ
Vega Filter ออกแบบใหม่ทแี่ ยกกันท�ำงานอย่างอิสระถึง
8 ชุดวงจร (Polaris Filter x 4, Vega Filter x 4) เพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการกรองสัญญาณรบกวนและความ
สามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั อุปกรณ์ รวมถึงการ
เพิม่ ความสามารถในการป้องกันสัญญาณรบกวนย้อนกลับ
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ กว่าเดิม
2.เพิม่ วงจรกรองล่าสุด Polaris Plus Filter Circuit ซึง่ ถูก
ออกแบบมาเพือ่ กรองกระแสขยะซึง่ แอบแฝงมากับกระแส
ไฟฟ้าหลักที่ใช้งาน โดยกระแสขยะเหล่านี้ส่งผลในการรบกวนต่อการท�ำงานของ
หม้อแปลงไฟฟ้าซึง่ เป็น หัวใจของภาคจ่ายไฟของอุปกรณ์ตา่ งๆ
3.ออกแบบลายทางเดินไฟฟ้าใหม่เพือ่ ความลืน่ ไหลมากขึน้ ต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้า
4.อัพเกรดอุปกรณ์ขวั้ ต่อไฟฟ้าขาเข้า IEC จากชนิด Furutech ทอง ไปเป็น Furutech
โรเดียม
นอกจากวงจรในส่วนทีค่ อยจัดการกับสัญญาณรบกวนแล้วใน CleanSource1SE ยังคงมีวงจรป้องกันทีย่ กเอาคอนเซ็ปต์มาจากรุน่ เดิมทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นวงจร
ป้องกันไฟกระชากฉับพลันหรือไฟกระชากรุนแรงจากฟ้าผ่า, สวิตช์เบรกเกอร์ตดั การ
ท�ำงานเมือ่ เกิดการลัดวงจร, วงจรเตือนและตัดการท�ำงานของเครือ่ งเมือ่ แรงดันไฟฟ้า
เกินหรือต�ำ่ กว่ามาตรฐานทีก่ ำ� หนด, วงจรหน่วงและจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบ Sequence
(เปิด-ปิดเป็นล�ำดับ) รวมไปถึงวงจรตรวจสอบสถานะ Ground, Phase ของระบบ
ไฟฟ้า

GM2000

GM2000
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การออกแบบ
Clean
Source-1SE
มีรายละเอียด
ทีเ่ พิม่ เติมมาจาก
รุน่ เดิมดังนี้
(ข้อมูลจากผูผ้ ลิต)

