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CLEF AUDIO
     POWER
BRIDGE

Current Rating: 15 amps
Operating Voltage: 190 - 250 VAC
Spiking Protection Modes: L-N, N-G, L-G, Zero Ground Leakage
Spike Clamping Voltage: 710 Vpk @ 300 amps
Response Time: 1 nanosecond
Maximum Surge Current: 26,000 amps (8x20 mS Pulse)
Maximum Spike Energy: 760 Joules per Mode, 1,710 Joules Total
Noise Attenuation: >10 dB @ 10 kHz  
>46 dB @ 100 kHz  >100 dB @ 1-10 MHz
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 “มีใชแตพอดี ยอมดีกวาไมมี    
 หรือ มีแลวเกินตัว”   
 ระยะหลังมาน่ี ผมรูสึกวาการบริโภคกลองปล๊ักของ
ทานเจาของซิสเต็มเงียบเหงาไป แบบวาขาดสีสันความ
ต่ืนเตนไปเยอะ หรือวามันถึงจุดอ่ิมตัว!! เอาเขาจริงคงไมใช
หรอกครับ สวนหน่ึงของทะเลเรียบไรคล่ืนนาจะเกิดจากมี
ลำโพงหรือแอมปหนาตาไฮโซและสุมเสียงไฮเอ็นดจากผูผลิต
รายใหมหล่ังไหลเขามาบริการนักเลนฯ มากกวาเม่ือกอน 
ขณะท่ีผูผลิตเกาแกซ่ึงมีจำนวนมากท้ังแวดวงออดิโอและวิดีโอ
ตางปรับกลยุทธใหม ออกแบบโมเดลใหม ซีรีสอัพเกรดอันเอ้ือ
ประโยชนตอเทคโนโลยีภาพและเสียงลาสุดอยางเต็มท่ี อาทิ 
เทคโนโลยีเปลงเสียงท่ีใชไดรเวอรลูกผสมระหวางโลหะ อะลู-
มิเนียม โพรลีโพไพลีน, เทคโนโลยีรับและขยายเสียง Class
ใหมๆ  รวมถึงการผสมขอดีในแตละคลาสเขาดวยกัน, เทคโน-
โลยีการชมภาพยนตรดวยแอมปถอดรหัสเสียงมัลติแชนแนล 
ท่ีกำลังมาแรงตอนน้ีเห็นจะเปน Dolby Atmos ฯลฯ
 แมแตการฟงเพลงผานไฟลเสียงระดับ 24 bit 192 
kHz หรือสูงกวาน้ันข้ัน 32/384 โดยใชเพลเยอรท่ีติดต้ังแดค
และวงจรสนับสนุนตางๆ ลวนไมพนเปนตัวการดึงดูดนักเลน
เคร่ืองเสียงใหต่ืนเตนจนลืมกลองปล๊ักไปซะอยางง้ัน ความ
ต่ืนเตนของการเสพของแปลกใหมทำใหเราเผลอลืมบางอยาง
ไป น่ันคือ “กระแสไฟท่ีจายใหเคร่ืองเคราทันสมัยไฮเทค
เหลาน้ัน” เม่ือพูดถึงกลองปล๊ัก ผมนึกขามช็อตไปถึงกลอง
ท่ีติดต้ังเตารับท้ังเกรดอินดัสเตรียลและออดิโอ ในกลองมี
วงจรดักจับสัญญาณรบกวนภาพและเสียงท่ีปนมากับกระแส
ไฟเอซีหลายระดับช้ัน ท้ัง Noise/EMI/RFI โดยมากมักดักจับ
ชวงความถ่ีสูง ผูผลิตกลองปล๊ักระดับโลกหรือแมแตเมดอิน
ไทยแลนดตางคนควาและหาทางกำจัดคล่ืนไมพึงประสงค
เหลาน้ัน เพ่ือไมใหมันสงผลรบกวนตอกระแสเอซีและลามไป
ทำใหสุมเสียงของซิสเต็มไมวาไฮโซหรือไฮเทคตองแปรงปรา
เกิดผลเสียตามมาเปนพรวน หนักสุดคือเจาของตองเปล่ียน
ลำโพง เปล่ียนซิสเต็ม ซ่ึงเปนการแกปลายเหตุท้ังส้ิน
 นักเลนฯ บางคนจึงยอมเจียดสตางคใหกับอุปกรณ
คุมและกรองไฟ เพ่ือใหซิสเต็มไดรับกระแสเอซีท่ีมีแต “น้ำดี” 
มีความสะอาด ปราศจากคล่ืนรบกวนท่ีร้ังประสิทธิภาพ
เคร่ืองเสียงใหดอยลง 

 4 เตา 8 ชอง คลองตัว
 ผมมีกลองกรองไฟและกันไฟกระชาก ติดปล๊ัก 4 ตัว
เวอรช่ันอัพเกรด ตีตรา Clef Audio มาแนะนำในช่ือรุนวา 
“PowerBridge 8” (PB8) แมวาเม่ือหลายเลมกอน ผมจะเคย
รีวิวรุนใหญ PowerBridge 10SE ไปแลว ดวยความอยากรูวา 
8 ตัวใหมเจงกวา 10SE หรือเปลา มีผูอานสอบถามมาวา
ถามีนอยเคร่ืองในงบจำกัด จะถอยรุน 8 ดีหรือไม คำตอบคือ
“ใชได แถมจายนอยลงอีกดวย” เพราะผูผลิตคือคุณสิทธิชัย
และอภิชัย สองคูหูนักวิศวกรรมและอินดัสเตรียลดีไซน ผู
ออกแบบแอมป เคร่ืองกรองและคุมไฟใหกับแบรนดดังหลาย
เจา เขาทำออกมาหลายรุนโดยใชตัวเลขรุนแทนจำนวนชอง
เสียบ เทคนิควงจรภายในอาศัยหลักการคิดคำนวณและไฟน-
จูนในทิศทางเดียวกัน ส่ิงท่ีตางกันคือรูปรางหนาตาของกลอง
ปล๊ักภายนอกเทาน้ัน
 คุณกัมปนาท Marketing Management ของ Clef 
Audio ใหขอมูลเชิงลึกผานทางหนาเฟซบุกของผมวา PB8
ตางไปจากรุนอื่น มันฉีกกฎ PB8 ตัวเดิมและกลองปล๊ักยี่หอ
อ่ืนในพิกัดเดียวกัน เพราะอัพเกรดหลายอยาง เร่ิมจากใช
ตัวถังอะลูมิเนียมใหมสีเงินท่ีใหญข้ึนกวาเดิม ออกแบบผนัง
สองช้ันประกบติดกับแผงหนาท่ีหนาข้ึนกวารุนเกา 30% 
(หนักและแกรงจนรูสึกได) เพลตบนใหญอลังการ ดานขาง
โคงลาดและข้ึนรูปเปนลอนแบบฮีตซิงก ชวยระบายความรอน 
ติดต้ังเตารับ 4 ชุดแยกอิสระ “Heavy Duty ของ Cooper 
(USA)” ท่ีมีโครงสรางพลาสติกหนาแกรง ไมติดไฟ หนาสัมผัส
หนากวาเตารับท่ัวไปจึงยึดรับขาเสียบตางๆ อยางแนนหนา 
มีเลขกำกับ 1 - 4 ไดแก ชุด 1 : High Power Direct ชองน้ี
อยูใกลอินเล็ตท่ีสุดจึงถูกตอไฟตรงจากเอซีอินเล็ตชุบทองของ 

สวิตชเบรกเกอรของ Tyco (USA) 15A
อินเล็ตขาทอง Furutech, ข้ัวกราวดชุบทอง

กลองอะลูมิเนียมดานลาง
โคงเปนลอน พรอมยางกันล่ืน 4 จุด

เทียบกับ PowerBridge 8 รุนเกา

Furutech ท่ีติดต้ังดานขางใกลกับสวิตชเบรกเกอร 15A  ของ 
Tyco เหมาะสำหรับเพาเวอรแอมป เอวีแอมป ซับวูฟเฟอร 
ชุด 2 : Analog Filter สำหรับเสียบปรีแอมป เคร่ืองเลน
แผนเสียง จูนเนอร อินทิเกรต ชุด 3 : Digital Filter สำหรับ
ซีดี ดีวีดี แดคเอ็กซเทอนอลเพลเยอร และคอมพิวเตอร และ
ชุด 4 : Video Filter สำหรับทีวี จอมอนิเตอร และกลอง
ทรู/ยูบีซี
 ชอง Analog/Digital/Video ตอผาน “Polaris IV
วงจรฟลเตอรใหม” ท่ีขยายไลนวงจรใหญข้ึน เพ่ิมขดลวด
2 ชุดรองรับกระแสไฟ และเดินสายไฟแบบฮารดไวรดวย
Furutech : 3T s762 จุดน้ีเหมือนกับใน PB8 ตัวเดิม
(Polaris IV คือวงจรลิขสิทธ์ิเฉพาะกรองความถ่ีต้ังแต 10 kHz 
ข้ึนไป ซ่ึงเปนยานท่ีสงผลตอคุณภาพเสียงและภาพมากท่ีสุด) 
ย้ำเนนเร่ืองสายไวร่ิงวาผูผลิตใช “เทคนิค Star Wiring”
แตละเตารับเดินสายแยกกัน แมแตไลนกราวด เพ่ือลด
สัญญาณรบกวนขามชองและปองกันการอ้ันกระแสของเตารับ
เม่ือเสียบใชอุปกรณตางๆ พรอมกัน แตละเตารับมีวงจรพิเศษ 
“ZX (Zero-Cross)” ท่ีอัพเกรดใหลดสัญญาณรบกวนจาก
อุปกรณท่ีเสียบใชไหลยอนกลับไปรบกวนกันเองแบบชงัดข้ึน 
เรียกวาดักหนาเก็บหลังทุกจุด เพ่ือใหกระแสไฟสะอาดเอ่ียม
เปยมดวยพลัง
 นอกจากน้ีในชอง Video ยังติดต้ัง “Vega Filter” 
เพ่ือขจัดสัญญาณรบกวนท่ีสงผลตอภาพ เปนชองท่ีทำมาเพ่ือ
ทีวีดิจิทัลและกลองสัญญาณทีวีโดยเฉพาะ ลองแลวจะติดใจ
ในสีสันและโทนแสงของภาพเหมือนผม มันผลักแบกกราวด
ใหถอยรน ตัวบุคคลลอยเดง เพ่ิมอรรถรสในการชมอยางย่ิง 
จากสเปกฯ PB8 ตัวใหมทนไฟกระชากไดมากกวาตัวเกา
หน่ึงเทาตัว (26,000 amps) ขณะท่ีคาสไปซกระแสลดลงไป
คร่ึงหน่ึง (760 Joules) สวนคานอยสท่ีความถ่ีตางๆ ยังคงมี
อัตราดีบีเทาของเดิม วิธีวัดวาสเปกฯ แจมหรือไม ตองฟง
สถานเดียวครับ

 ฟงหลังเสียบ ชมหลังใช
 สายเอซีท่ีใหมาเปนเสนฝอย 2.5 SQ.MM. เสียบเขา
อินเล็ตแนนกระชับมาก สวนตัวผมมองวาเปนสายท่ีมีหนาตัด
ตัวนำกำลังดี จึงใชตลอดการทดสอบ (สลับสายเอซีเกรดออดิโอ
เสนอ่ืนมาเสียบเพ่ือคะเนเสียงท่ีเปล่ียนไป) PB8 โชว LED 3 

ดวงคือ Power บอกสถานะใชงาน (สีฟา), Ground บอก
สถานะตอสายดิน (สีเขียว) และ Phase บอกสถานะข้ัวเฟส
ไฟถูกตอง (สีเขียว) หลังจากกดสวิตชเบรกเกอร (ไฟแดงสวาง) 
เปนอันพรอมใชงาน ผมรันอิน PB8 โดยเสียบใชงานคอมพิว-
เตอร/จอมอนิเตอรราว 100 ชม. เม่ือเทียบกับปล๊ักรางปกติ
ท่ีไมมีวงจรกรองใดๆ (มีกราวด) PB8 แสดงความคมชัดของ
ภาพในรายละเอียดตามขนาดพิกเซลตางๆ อยางชัดเจน
สสีนัและโทนแสงในภาพถูกสำแดงพรอมดวยความลึกต้ืนของ
แสง ชวยใหภาพบนหนาจอสวย สบายตา มองงายข้ึนเยอะ 
(ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพจอและการปรับต้ังหนาจอ) ผมรูสึกวา
การทำงานของคอมฯ น่ิงข้ึน ประมวลผลเร็วข้ึน รวมถึง
ตอนฟงไฟลเพลงจากคอมฯ ก็มีประกายเสียงและน้ำหนัก
ย้ำเนนจับตองได (ฟงกับลำโพงแอคทีฟ Fostex : 6301B)
 PB8 พรอมสงมอบประสิทธิภาพผานคุณสมบัติใน
สายเอซีทุกเสน ไมวาแพงหรือถูก มันไมเก่ียงสายพวงตอ
แมแตสายเอซีท่ีจายไฟใหมัน ผมเสียบ VooDoo : X-Ray,
VanDamm, Supra : LoRad, Monster : Powerline200 
สลับกับสายแถม ทุกเสนสงผลตามลักษณะเสียงของสาย
ใครมีสายเทพเหลือใช ลองตอเช็คฟงกันไดเลย
 จุดขายของ PB8 และเปนจุดเดนของ Clef Audio คือ 
“โทนบาลานซท่ีถูกเกล่ียพรอมแจกแจงเคร่ืองดนตรีอยาง
เปนระเบียบ” ช้ินดนตรีตรึงตำแหนงและกระจายตัวเกิดเปน
มิติดานกวางและลึกไมวาฟงแผนเพลงชุดใดก็ตาม มันโชว
ของดีในเพลงออกมา ลองเสียบ AMC : 3030MKII, Onix : 
OA30, Viola Audio : SE3 ท่ีชอง Analog สลับกับชอง HP 
โดยเสียบซีดีเพลเยอร YBA : CD100 เขาท่ีชอง Digital  พบวา 
“ชอง Analog ใหเสียงรองและเสียงสูงสดฉ่ำโอโถงกวา
ชอง HP” ขณะท่ีชอง HP ผลักเวทีใหถอยรนและใหเสียง
อมทุมนิดๆ จึงเหมาะสำหรับเสียบแอมปตัวใหญหรือซับ-
วูฟเฟอร ใครมีแอมปท่ีใหโทนัลบาลานซดี กำลังไมมาก แนะนำ
ใหเสียบเขาชอง Analog แลวคุณจะไดยินรายละเอียดเปด-
โปรง ฉ่ำช่ืน ระยิบระยับพองาม ฐานเสียงต่ำทำไดดี ไมแปก
และไมเสียความเปนสามมิติ ตรงน้ีคือส่ิงท่ีผมเนนอยางย่ิง 
เพราะกลองปล๊ักหลายตัวทำเสียของมาเยอะแลว
 ชองท่ีทำงานรวมกันโดยเติมเต็มจุดเดนซ่ึงกันและกัน
คือ ชอง Analog กับ Digital สองชองน้ีเหมาะสำหรับนักเลนฯ 
มือใหมท่ีมีแอมปกับเพลเยอรอยางละตัว ทวาหากใครเลน
ปรี+เพาเวอร+เพลเยอร ลองนำแอมปเสียบเขาชอง HP สลับ
กับ Analog โดยเสียบปรีเขาชอง Analog แลวฟงเสียงดูครับ 
ผมวาคุณเลือกไดไมยากหรอก มันแจมชัดย่ิงกวาอะไรดี
(กรณีมีแดคเอ็กซเทอนอล ใหเสียบเขาชอง Digital ไดเลย
นอยสหายไปเยอะ สังเกตปลายเสียงสูงและเสียงกลางมีบอด้ี
กลมกลอม มีน้ำนวลข้ึนเชียวละ)
 
 พระเอกตัวจริง 
 หากคุณเปนนักเลนเคร่ืองเสียงท่ีเกรงกลัวสัญญาณ
รบกวนชวงความถ่ีสูง ชอบเลนไฟลเพลงไมวาชองทางใด ใช
แอมปหรือเพลเยอรท่ีมีภาคจายไฟ Switching Mode ตามติด
หนาจอทีวีเปนประจำเพ่ือดูบลูเรยและชองดิจิทัล หรือพิถีพิถัน
ฟงเพลงจากซิสเต็มอะนาล็อก ไมวาฟงและชมแบบใดยอม
หนี Pulse, EMI และ RFI ไมพน การอยูกับพวกมันอยาง
ผูเขาใจจึงเปนเร่ืองดี และถาจะใหดีย่ิงข้ึนถึงข้ันขจัดคล่ืน
เหลาน้ันใหตายจากกันไป แถมยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ยืดอายุซิสเต็มดวยละก็ ผมมีตัวเลิือกนาสนใจในตลาดกลอง
ปล๊ักกรองไฟขณะน้ีมาแนะนำ หาโอกาสลองเสียง PB8 กลอง
ปล๊ักโมเดลใหมท่ีอัพเกรดวงจรและโครงสราง เพ่ืออัพสเกล
การฟงและชมของคุณใหกาวข้ึนแทน แทนท่ีมีแตคุณกับ
เสียงเพลงและส่ือภาพท่ีคุณโปรดปราน น่ันเอง 
 ใครกำลังเล็งกลองปล๊ักแบบ Best Buy ผมขอแนะนำ 
PowerBridge 8 รุนอัพเกรด รับรองวาทัศนคติเร่ือง
เคร่ืองกรองไฟเอซีท่ีมีผลตอซิสเต็มใหญนอยอยาง
มหาศาล จะตองเปล่ียนไปไมมากก็นอย งานน้ี ไมลองไมรู 
ไมดูไมเห็นครับ. ADP


