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SPECIFICATIONS

ราคา 8,400 บาท
ผลิตและจัดจำหนายโดย
บริษัท เคลฟ ออดิโอ จำกัด
โทร. 0-2932-5981
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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

“มีใชแตพอดี ยอมดีกวาไมมี
หรือ มีแลวเกินตัว”

ระยะหลังมานี่ ผมรูสึกวาการบริโภคกลองปลั๊กของ
ทานเจาของซิสเต็มเงียบเหงาไป แบบวาขาดสีสันความ
ตื่นเตนไปเยอะ หรือวามันถึงจุดอิ่มตัว!! เอาเขาจริงคงไมใช
หรอกครับ สวนหนึ่งของทะเลเรียบไรคลื่นนาจะเกิดจากมี
ลำโพงหรือแอมปหนาตาไฮโซและสุม เสียงไฮเอ็นดจากผูผ ลิต
รายใหมหลั่งไหลเขามาบริการนักเลนฯ มากกวาเมื่อกอน
ขณะทีผ่ ผู ลิตเกาแกซง่ึ มีจำนวนมากทัง้ แวดวงออดิโอและวิดโี อ
ตางปรับกลยุทธใหม ออกแบบโมเดลใหม ซีรสี อ พั เกรดอันเอือ้
ประโยชนตอ เทคโนโลยีภาพและเสียงลาสุดอยางเต็มที่ อาทิ
เทคโนโลยีเปลงเสียงทีใ่ ชไดรเวอรลกู ผสมระหวางโลหะ อะลูมิเนียม โพรลีโพไพลีน, เทคโนโลยีรบั และขยายเสียง Class
ใหมๆ รวมถึงการผสมขอดีในแตละคลาสเขาดวยกัน, เทคโนโลยีการชมภาพยนตรดว ยแอมปถอดรหัสเสียงมัลติแชนแนล
ทีก่ ำลังมาแรงตอนนีเ้ ห็นจะเปน Dolby Atmos ฯลฯ
แมแตการฟงเพลงผานไฟลเสียงระดับ 24 bit 192
kHz หรือสูงกวานัน้ ขัน้ 32/384 โดยใชเพลเยอรทต่ี ดิ ตัง้ แดค
และวงจรสนับสนุนตางๆ ลวนไมพน เปนตัวการดึงดูดนักเลน
เครื่องเสียงใหต่ืนเตนจนลืมกลองปลั๊กไปซะอยางงั้น ความ
ตืน่ เตนของการเสพของแปลกใหมทำใหเราเผลอลืมบางอยาง
ไป นั่นคือ “กระแสไฟที่จายใหเครื่องเคราทันสมัยไฮเทค
เหลานั้น” เมื่อพูดถึงกลองปลั๊ก ผมนึกขามช็อตไปถึงกลอง
ที่ติดตั้งเตารับทั้งเกรดอินดัสเตรียลและออดิโอ ในกลองมี
วงจรดักจับสัญญาณรบกวนภาพและเสียงทีป่ นมากับกระแส
ไฟเอซีหลายระดับชัน้ ทัง้ Noise/EMI/RFI โดยมากมักดักจับ
ชวงความถี่สูง ผูผลิตกลองปลั๊กระดับโลกหรือแมแตเมดอิน
ไทยแลนดตางคนควาและหาทางกำจัดคลื่นไมพึงประสงค
เหลานัน้ เพือ่ ไมใหมนั สงผลรบกวนตอกระแสเอซีและลามไป
ทำใหสมุ เสียงของซิสเต็มไมวา ไฮโซหรือไฮเทคตองแปรงปรา
เกิดผลเสียตามมาเปนพรวน หนักสุดคือเจาของตองเปลี่ยน
ลำโพง เปลีย่ นซิสเต็ม ซึง่ เปนการแกปลายเหตุทง้ั สิน้
นักเลนฯ บางคนจึงยอมเจียดสตางคใหกับอุปกรณ
คุมและกรองไฟ เพือ่ ใหซสิ เต็มไดรบั กระแสเอซีทม่ี แี ต “น้ำดี”
มีความสะอาด ปราศจากคลื่นรบกวนที่ร้ังประสิทธิภาพ
เครือ่ งเสียงใหดอ ยลง

4 เตา 8 ชอง คลองตัว

ผมมีกลองกรองไฟและกันไฟกระชาก ติดปลัก๊ 4 ตัว
เวอรชน่ั อัพเกรด ตีตรา Clef Audio มาแนะนำในชือ่ รุน วา
“PowerBridge 8” (PB8) แมวา เมือ่ หลายเลมกอน ผมจะเคย
รีววิ รุน ใหญ PowerBridge 10SE ไปแลว ดวยความอยากรูว า
8 ตัวใหมเจงกวา 10SE หรือเปลา มีผูอานสอบถามมาวา
ถามีนอ ยเครือ่ งในงบจำกัด จะถอยรุน 8 ดีหรือไม คำตอบคือ
“ใชได แถมจายนอยลงอีกดวย” เพราะผูผ ลิตคือคุณสิทธิชยั
และอภิชัย สองคูหูนักวิศวกรรมและอินดัสเตรียลดีไซน ผู
ออกแบบแอมป เครือ่ งกรองและคุมไฟใหกบั แบรนดดงั หลาย
เจา เขาทำออกมาหลายรุน โดยใชตวั เลขรุน แทนจำนวนชอง
เสียบ เทคนิควงจรภายในอาศัยหลักการคิดคำนวณและไฟนจูนในทิศทางเดียวกัน สิง่ ทีต่ า งกันคือรูปรางหนาตาของกลอง
ปลัก๊ ภายนอกเทานัน้
คุณกัมปนาท Marketing Management ของ Clef
Audio ใหขอมูลเชิงลึกผานทางหนาเฟซบุกของผมวา PB8
ตางไปจากรุนอื่น มันฉีกกฎ PB8 ตัวเดิมและกลองปลั๊กยี่หอ
อื่นในพิกัดเดียวกัน เพราะอัพเกรดหลายอยาง เริ่มจากใช
ตัวถังอะลูมิเนียมใหมสีเงินที่ใหญข้นึ กวาเดิม ออกแบบผนัง
สองชั้นประกบติดกับแผงหนาที่หนาขึ้นกวารุนเกา 30%
(หนักและแกรงจนรูสึกได) เพลตบนใหญอลังการ ดานขาง
โคงลาดและขึน้ รูปเปนลอนแบบฮีตซิงก ชวยระบายความรอน
ติดตัง้ เตารับ 4 ชุดแยกอิสระ “Heavy Duty ของ Cooper
(USA)” ทีม่ โี ครงสรางพลาสติกหนาแกรง ไมตดิ ไฟ หนาสัมผัส
หนากวาเตารับทั่วไปจึงยึดรับขาเสียบตางๆ อยางแนนหนา
มีเลขกำกับ 1 - 4 ไดแก ชุด 1 : High Power Direct ชองนี้
อยูใ กลอนิ เล็ตทีส่ ดุ จึงถูกตอไฟตรงจากเอซีอนิ เล็ตชุบทองของ

สวิตชเบรกเกอรของ Tyco (USA) 15A
อินเล็ตขาทอง Furutech, ขัว้ กราวดชบุ ทอง

กลองอะลูมเิ นียมดานลาง
โคงเปนลอน พรอมยางกันลืน่ 4 จุด

Furutech ทีต่ ดิ ตัง้ ดานขางใกลกบั สวิตชเบรกเกอร 15A ของ
Tyco เหมาะสำหรับเพาเวอรแอมป เอวีแอมป ซับวูฟเฟอร
ชุด 2 : Analog Filter สำหรับเสียบปรีแอมป เครือ่ งเลน
แผนเสียง จูนเนอร อินทิเกรต ชุด 3 : Digital Filter สำหรับ
ซีดี ดีวดี ี แดคเอ็กซเทอนอลเพลเยอร และคอมพิวเตอร และ
ชุด 4 : Video Filter สำหรับทีวี จอมอนิเตอร และกลอง
ทรู/ยูบซี ี
ชอง Analog/Digital/Video ตอผาน “Polaris IV
วงจรฟลเตอรใหม” ที่ขยายไลนวงจรใหญข้นึ เพิ่มขดลวด
2 ชุดรองรับกระแสไฟ และเดินสายไฟแบบฮารดไวรดวย
Furutech : 3T s762 จุดนี้เหมือนกับใน PB8 ตัวเดิม
(Polaris IV คือวงจรลิขสิทธิเ์ ฉพาะกรองความถีต่ ง้ั แต 10 kHz
ขึน้ ไป ซึง่ เปนยานทีส่ ง ผลตอคุณภาพเสียงและภาพมากทีส่ ดุ )
ย้ำเนนเรื่องสายไวริ่งวาผูผลิตใช “เทคนิค Star Wiring”
แตละเตารับเดินสายแยกกัน แมแตไลนกราวด เพื่อลด
สัญญาณรบกวนขามชองและปองกันการอัน้ กระแสของเตารับ
เมือ่ เสียบใชอปุ กรณตา งๆ พรอมกัน แตละเตารับมีวงจรพิเศษ
“ZX (Zero-Cross)” ทีอ่ พั เกรดใหลดสัญญาณรบกวนจาก
อุปกรณทเ่ี สียบใชไหลยอนกลับไปรบกวนกันเองแบบชงัดขึน้
เรียกวาดักหนาเก็บหลังทุกจุด เพือ่ ใหกระแสไฟสะอาดเอีย่ ม
เปย มดวยพลัง
นอกจากนีใ้ นชอง Video ยังติดตัง้ “Vega Filter”
เพือ่ ขจัดสัญญาณรบกวนทีส่ ง ผลตอภาพ เปนชองทีท่ ำมาเพือ่
ทีวดี จิ ทิ ลั และกลองสัญญาณทีวโี ดยเฉพาะ ลองแลวจะติดใจ
ในสีสนั และโทนแสงของภาพเหมือนผม มันผลักแบกกราวด
ใหถอยรน ตัวบุคคลลอยเดง เพิม่ อรรถรสในการชมอยางยิง่
จากสเปกฯ PB8 ตัวใหมทนไฟกระชากไดมากกวาตัวเกา
หนึง่ เทาตัว (26,000 amps) ขณะทีค่ า สไปซกระแสลดลงไป
ครึง่ หนึง่ (760 Joules) สวนคานอยสทค่ี วามถีต่ า งๆ ยังคงมี
อัตราดีบีเทาของเดิม วิธีวัดวาสเปกฯ แจมหรือไม ตองฟง
สถานเดียวครับ

ฟงหลังเสียบ ชมหลังใช

สายเอซีทใ่ี หมาเปนเสนฝอย 2.5 SQ.MM. เสียบเขา
อินเล็ตแนนกระชับมาก สวนตัวผมมองวาเปนสายทีม่ หี นาตัด
ตัวนำกำลังดี จึงใชตลอดการทดสอบ (สลับสายเอซีเกรดออดิโอ
เสนอืน่ มาเสียบเพือ่ คะเนเสียงทีเ่ ปลีย่ นไป) PB8 โชว LED 3
เทียบกับ PowerBridge 8 รุน เกา

ดวงคือ Power บอกสถานะใชงาน (สีฟา ), Ground บอก
สถานะตอสายดิน (สีเขียว) และ Phase บอกสถานะขัว้ เฟส
ไฟถูกตอง (สีเขียว) หลังจากกดสวิตชเบรกเกอร (ไฟแดงสวาง)
เปนอันพรอมใชงาน ผมรันอิน PB8 โดยเสียบใชงานคอมพิวเตอร/จอมอนิเตอรราว 100 ชม. เมือ่ เทียบกับปลัก๊ รางปกติ
ทีไ่ มมวี งจรกรองใดๆ (มีกราวด) PB8 แสดงความคมชัดของ
ภาพในรายละเอียดตามขนาดพิกเซลตางๆ อยางชัดเจน
สีสนั และโทนแสงในภาพถูกสำแดงพรอมดวยความลึกตืน้ ของ
แสง ชวยใหภาพบนหนาจอสวย สบายตา มองงายขึน้ เยอะ
(ขึน้ อยูก บั ประสิทธิภาพจอและการปรับตัง้ หนาจอ) ผมรูส กึ วา
การทำงานของคอมฯ นิ่งขึ้น ประมวลผลเร็วขึ้น รวมถึง
ตอนฟงไฟลเพลงจากคอมฯ ก็มีประกายเสียงและน้ำหนัก
ย้ำเนนจับตองได (ฟงกับลำโพงแอคทีฟ Fostex : 6301B)
PB8 พรอมสงมอบประสิทธิภาพผานคุณสมบัติใน
สายเอซีทุกเสน ไมวาแพงหรือถูก มันไมเกี่ยงสายพวงตอ
แมแตสายเอซีทจ่ี า ยไฟใหมนั ผมเสียบ VooDoo : X-Ray,
VanDamm, Supra : LoRad, Monster : Powerline200
สลับกับสายแถม ทุกเสนสงผลตามลักษณะเสียงของสาย
ใครมีสายเทพเหลือใช ลองตอเช็คฟงกันไดเลย
จุดขายของ PB8 และเปนจุดเดนของ Clef Audio คือ
“โทนบาลานซท่ถี ูกเกลี่ยพรอมแจกแจงเครื่องดนตรีอยาง
เปนระเบียบ” ชิน้ ดนตรีตรึงตำแหนงและกระจายตัวเกิดเปน
มิติดานกวางและลึกไมวาฟงแผนเพลงชุดใดก็ตาม มันโชว
ของดีในเพลงออกมา ลองเสียบ AMC : 3030MKII, Onix :
OA30, Viola Audio : SE3 ทีช่ อ ง Analog สลับกับชอง HP
โดยเสียบซีดเี พลเยอร YBA : CD100 เขาทีช่ อ ง Digital พบวา
“ชอง Analog ใหเสียงรองและเสียงสูงสดฉ่ำโอโถงกวา
ชอง HP” ขณะที่ชอง HP ผลักเวทีใหถอยรนและใหเสียง
อมทุมนิดๆ จึงเหมาะสำหรับเสียบแอมปตัวใหญหรือซับวูฟเฟอร ใครมีแอมปทใ่ี หโทนัลบาลานซดี กำลังไมมาก แนะนำ
ใหเสียบเขาชอง Analog แลวคุณจะไดยนิ รายละเอียดเปดโปรง ฉ่ำชืน่ ระยิบระยับพองาม ฐานเสียงต่ำทำไดดี ไมแปก
และไมเสียความเปนสามมิติ ตรงนี้คือสิ่งที่ผมเนนอยางยิ่ง
เพราะกลองปลัก๊ หลายตัวทำเสียของมาเยอะแลว
ชองทีท่ ำงานรวมกันโดยเติมเต็มจุดเดนซึง่ กันและกัน
คือ ชอง Analog กับ Digital สองชองนีเ้ หมาะสำหรับนักเลนฯ
มือใหมท่ีมีแอมปกับเพลเยอรอยางละตัว ทวาหากใครเลน
ปรี+เพาเวอร+เพลเยอร ลองนำแอมปเสียบเขาชอง HP สลับ
กับ Analog โดยเสียบปรีเขาชอง Analog แลวฟงเสียงดูครับ
ผมวาคุณเลือกไดไมยากหรอก มันแจมชัดยิ่งกวาอะไรดี
(กรณีมีแดคเอ็กซเทอนอล ใหเสียบเขาชอง Digital ไดเลย
นอยสหายไปเยอะ สังเกตปลายเสียงสูงและเสียงกลางมีบอดี้
กลมกลอม มีนำ้ นวลขึน้ เชียวละ)

พระเอกตัวจริง

หากคุณเปนนักเลนเครื่องเสียงที่เกรงกลัวสัญญาณ
รบกวนชวงความถีส่ งู ชอบเลนไฟลเพลงไมวา ชองทางใด ใช
แอมปหรือเพลเยอรทม่ี ภี าคจายไฟ Switching Mode ตามติด
หนาจอทีวเี ปนประจำเพือ่ ดูบลูเรยและชองดิจทิ ลั หรือพิถพี ถิ นั
ฟงเพลงจากซิสเต็มอะนาล็อก ไมวาฟงและชมแบบใดยอม
หนี Pulse, EMI และ RFI ไมพน การอยูก บั พวกมันอยาง
ผูเขาใจจึงเปนเรื่องดี และถาจะใหดีย่ิงขึ้นถึงขั้นขจัดคลื่น
เหลานัน้ ใหตายจากกันไป แถมยังชวยเพิม่ ประสิทธิภาพและ
ยืดอายุซสิ เต็มดวยละก็ ผมมีตวั เลือิ กนาสนใจในตลาดกลอง
ปลัก๊ กรองไฟขณะนีม้ าแนะนำ หาโอกาสลองเสียง PB8 กลอง
ปลั๊กโมเดลใหมท่อี ัพเกรดวงจรและโครงสราง เพื่ออัพสเกล
การฟงและชมของคุณใหกาวขึ้นแทน แทนที่มีแตคุณกับ
เสียงเพลงและสือ่ ภาพทีค่ ณุ โปรดปราน นัน่ เอง
ใครกำลังเล็งกลองปลัก๊ แบบ Best Buy ผมขอแนะนำ
PowerBridge 8 รุนอัพเกรด รับรองวาทัศนคติเรื่อง
เครื่ อ งกรองไฟเอซี ท่ี มี ผ ลต อ ซิ ส เต็ ม ใหญ น อ ยอย า ง
มหาศาล จะตองเปลีย่ นไปไมมากก็นอ ย งานนี้ ไมลองไมรู
ไมดไู มเห็นครับ. ADP
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