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เป็น
ที่ทราบกันว่า ในระบบเคร่ืองเสียงใดก็ตาม วงจรภายใน
จ�ำเป็นต้องอำศัยไฟฟ้ำกระแสตรงในกำรท�ำงำน ท้ังในส่วน
ไฟเลี้ยงปกติ และส่วนที่เป็นกระแสสัญญำณไฟต่ำงๆ     

ซึ่งในระบบเหล่ำนี้จะท�ำงำนได้ดีก็ต่อเมื่อจุดอ้ำงอิงของกระแสหรือ  
กรำวนด์ จะต้องมีเสถียรภำพที่ดี แต่เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดในกำรออกแบบ
รวมไปถึงกำรรบกวนภำยในของวงจรส่วนต่ำงๆ ที่เก่ียวกับกรำวนด์ที่
อ้ำงอิงไว้นั้น มิได้ท�ำงำนอย่ำงสมบูรณ์ตำมที่ได้ออกแบบไว้
 เรำมีกระบวนกำรหรือวิธีในกำรป้องกันสัญญำณรบกวนท่ีเข้ำไป 
ในระบบวงจรมำนำนแล้ว ท�ำจำกภำยในวงจรเลย หรือไม่เช่นน้ันก็หำ
เคร่ืองกรองไฟแบบต่ำงๆ มำใช้งำน แต่สัญญำณรบกวนต่ำงๆ ก็ยังคง
หลงเหลืออยู่ ท�ำให้ควำมเที่ยงตรงของกระแสไฟเลี้ยงต่ำงๆ หรือระบบ
กรำวนด์ไม่เพอร์เฟกต์

REFERENCE
NAD C546 CD Player

NAD 375BEE Integrated aAmplifier

AE Classic one Speaker

 วิธีกำรที่ง่ำยมำกๆ ที่ใช้กันอยู่ เช่น กำรใช้กระเปำะ
คำร์บอน มำท�ำกำรบีบภำยนอกของสำยเอำไว้ ในอดีตนั้น
วิธีกำรแบบนี้ช่วยให้มีกำรกรองสัญญำณรบกวนบำงอย่ำง
ได้ในระดบัทีน่่ำพอใจ แต่ปัญหำท่ีเพิม่ขึน้มำกค็อืตัวกระเปำะ
คำร์บอนเหล่ำนี้ กลับไปท�ำกำรบั่นทอนสัญญำณดนตรี 
หรือสัญญำณขยำยที่เรำต้องกำรนั้น เสียหำยไปด้วย
 กำรใช้ตัวกระเปำะหนีบครอบสำยสัญญำณ หรือ   
สำยไฟ น่ำจะเหมำะกับกำรใช้งำนของระบบคอมพิวเตอร์ 
เพรำะมันจะกรองสัญญำณอะไรก็แล้วแต่ ก็ไม่มีสัญญำณ
อันละเอียดอ่อนซับซ้อนในแบบของออดิโอไซน์เวฟ สิ่งที่
คำร์บอนกรองไว้ ก็คือช่วงควำมถ่ีกลำงถึงควำมถี่แหลม 
จุดสังเกตเรื่องของเสียงอับทึบ จึงฟังออกในทันทีทันใด
 เมื่อผมได้เห็น Ground Zero ในรูปลักษณ์กระบอก
ทรงกลมสูงประมำณคืบเศษของ Clef Audio ซึ่งได้ระบุ
ว่ำเป็นตัวท�ำงำนควบคู่ระบบกรำวนด์ ที่ท�ำงำนในรูปแบบ
เหมือนกับกระเปำะคำร์บอน แต่ควำมแตกต่ำงไปอยู่ที่
สำรประกอบใน Ground Zero มีควำมสำมำรถช่วยลด
สัญญำณรบกวนในระบบที่แฝงปนมำกับ Ground ให้ต�่ำ
ลงมำมำก
 ซ่ึงอำจจะเรียกได้ว่ำเป็นกำรเข้ำใกล้อุดมคติส�ำหรับ
กำรออกแบบระบบกรองสัญญำณรบกวนที่กรำวนด์        
ที่เรียบง่ำยที่สุดแล้ว ซึ่งเรำจะได้ท�ำกำรทดสอบว่ำด้วย     
จุดประสงค์ในกำรออกแบบของ Clef Audio ท�ำได้ผล 
อย่ำงไรบ้ำง ตรงกับจุดมุ่งหมำยในกำรดีไซน์ และหลัก
วิศวกรรมของเขำหรือเปล่ำ ดังน้ันเรื่องรำวต่ำงๆ ที่ท่ำน
จะได้อ่ำนต่อไปนี้ก็คือผลจำกกำรทดสอบทั้งหมด
 ตัวทรงกระบอกรุ่น Ground Zero นั้นไม่มีช่องต่อ
ใดๆ เลย ยกเว้นช่องต่อเชื่อม “ทางเดียว” เพื่อให้สำย RCA 
ตรงเข้ำช่อง “เหลือใช้แบบ RCA” ของอินทิเกรเต็ดแอมป์ 
ปรีแอมป์ รีซีฟเวอร์ ทั้งหลำย ไม่มีข้อจ�ำกัดว่ำสำยพ่วง     
ที่ให้มำเส้นเดียวน้ันจะน�ำมำเสียบเข้ำช่องไหน เพรำะเหตุ
ที่ว่ำสำมำรถเข้ำช่องที่ว่ำงอยู่น้ันได้ทุกช่อง ระบบกำรกรอง 
จะถึงกันหมดท้ังวงจร อีกท้ังกำรออกแบบ ไม่มีปล๊ักไฟเลี้ยง
ใดๆ ทั้งสิ้น เป็นระบบแพสสีพ
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 เมื่อสิ่งรบกวนหำยไป ที่เหลืออยู่คือคุณภำพเสียงเนื้อๆ ที่เรำควร
จะได้มำตั้งนำนแล้ว ท่ำนที่เริ่มอยำกอัพเกรดเครื่องเสียงแบบง่ำยท่ีสุด 
Clef Audio Ground Zero คงเป็นค�ำตอบที่ดีมำก
 เพลงแนวดนตรีคลำสสิกวอลต์หลำกหลำยชิ้น ผมอำศัยแผ่นซีดี 
Ein Straussfest ในกำรทดสอบฟัง ก็จะพบว่ำรำยละเอียดของชิ้นดนตรี
และควำมเสมอภำคกันระหว่ำงเสียงแหลม เสียงกลำง เสียงต�่ำ นั้นดู
เสมอสมำนกันได้เป็นอย่ำงดี ซ่ึงก็หมำยควำมว่ำท�ำให้กำรแยกแยะ   
เสียงดนตรีในแต่ละชิ้นถูกต้องและเป็นธรรมชำติขึ้น
 เรำไม่ได้คำดหวังว่ำเสียงที่ได้นั้นจะดีกว่ำของเดิมอยู่ซักก่ีเปอร์เซ็นต์
แต่แรก แต่มั่นใจได้ว่ำบรรยำกำศของเสียงดนตรีแตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง
แน่นอนเมื่อใช้ Ground Zero ก็ย่อมจะเห็นผลที่ดีกว่ำโดยปรำศจำก
ข้อสงสัย

• ผลจากการทดสอบ
 ดูเหมือนจะเร็วที่สุดในกำรทดสอบนะครับ ไม่รู ้สิ    
ถ้ำจะพูดถึงเร่ืองกำรเบิร์นเหมือนดังอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆ แล้ว
ละก็ เจ้ำเครื่องทรงกระบอกตัวนี้มันไม่ได้มีควำมจ�ำเป็น
มำกมำยทีจ่ะต้องไปเผำหวัอะไรกนันะ เพรำะจำกกำรสงัเกต
ก็คือว่ำเสียบเข้ำไปในตัวเครื่องช่อง RCA ที่เรำไม่ได้ใช้งำน
 ไม่ว่ำจะเสียบช่องซ้ำยหรือช่องขวำ นั้นมีค่ำเท่ำกัน   
แอมปลิไฟร์หลักเครื่องที่ผมใช้ก็คือ อินทีเกรเต็ดแอมป์ 
NAD C375 โดยเสียบเข้ำไปในช่องซ้ำย AUX หลังจำกนั้น
ก็ท�ำกำรเปิดเครื่องใช้งำนเหมือนปกติทุกวัน เรื่องกำรเบิร์น
แค่ผ่ำนไปสักหนึ่งช่ัวโมง ค่อยมำนั่งฟังจริงจัง
 ผมกลัวอุปกรณ์จ�ำพวกนี้เพียงอย่ำงเดียว ก็คือมันจะ
ท�ำให้เสียงอับทึบหรือเปล่ำ? เน่ืองจำกอะไรก็ตำมที่เป็น
วัสดุช่วยในกำรกรองคลื่นขยะทั้งหลำยเหล่ำนี้ มักจะท�ำให้
ปลำยเสียงแหลมหุบลงมำด้วย ดังนั้นมันจะต่ำงไปจำก   
ตัวกระบอกทรงกลมที่เม่ือก่อนเรำนิยมน�ำมำคีบสำยไฟ
หรือไม่
 จะเป็นเรื่องที่น่ำกังวลอยู่เหมือนกัน แต่พอได้ฟัง 
เพลงแรก ชุด Give and Take บรรเลงสว่ำงน่ำรักๆ ก็รู้สึก
สบำยใจข้ึนมำทนัทเีพรำะว่ำควำมเปิดกว้ำงในชดุเครือ่งเสยีง
ของผมไม่ได้หำยไปไหน  
 แต่กลับได้เสียงที่โอ่อ่ำขึ้นมำกไปอีก อันนี้เป็นผลที่ได้
อย่ำงชัดเจนมำก ในแง่ของเวทีเสียงหรือซำวนด์สเตท ล�้ำลึก 
ให้อตัรำกำรสวงิของเสยีงอย่ำงทีเ่รียกว่ำ มไีดนำมกิครบถ้วน 
ไม่ขำดไม่เกิน เปรียบเทียบกันระหว่ำงไม่ใช้ กับกำรใช้ 
Ground Zero เหมือนกับหนังคนละม้วน มันเป็นคนละ 
กรณีกับเครื่องกรองไฟ เพรำะระบบของ Ground Zero         
ก็คือกำรพยำยำมท�ำให้กำรรบกวนที่ส ่วนใหญ่มำจำก 
ระบบกรำวนด์สูญสลำยไปด้วยตัวของมันเอง
 แผ่นซีดีทดสอบหลักๆ เช่น Janis Ian  - Breaking 
Silence อันเป็นเพลงที่นักร้องเน้นเนื้อเสียงแบบอิสระ    
ก็จะยิ่งอิสระมำกยิ่งขึ้น แต่ละประโยคถ้อยส�ำเนียงผมว่ำ
ผมฟังเนื้อเสียงได้มำกขึ้น อันเนื่องมำจำกแบ๊กกรำวนด์ 
นอยซ์ ลดลงอย่ำงชัดเจนนั่นเอง
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DISTRIBUTOR: Clef Audio Co., Ltd.

 Tel. 0-2932-5981-2

PRICE: 9,900 Baht

 และหลำยครั้งที่เรำได้อุปกรณ์ประเภทนี้มำทดสอบ        
ก็ย่อมจะมีข้อสงสัยอยู่ในใจเสมอ ในกำรลงทุนเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมเสริมแต่งมันจะให้ผลที่ดีแน่นอนจริงหรือไม่ หรือ
เพียงแค่เสียงบำงเสียงเปลี่ยนไป จะให้ผลที่ดีเฉพำะวันนี้
หรอือีกหลำยวนัข้ำงหน้ำและตลอดไป เรือ่งรำวของอปุกรณ์
ย่อมพิสูจน์ได้จำกกำรทดสอบฟังจำกชุดซิสเต็ม ไม่สำมำรถ
คำดเดำได้อย่ำงแน่นอน 
 ดังนั้นอุปกรณ์ที่ดี จึงไม่ควรไปเปลี่ยนแปลงแนวเสียง
เดมิ แต่ควรเพิม่สิง่ทีเ่คยถกูรบกวนกดทบัให้คนืมำกเ็หลอืพอ 
แล้วครับ 
 ควำมพึงพอใจที่สุดของผม ก็น่ำจะอยู่ที่ซิสเต็มของ  
ตัวเองในช่วงระยะหลังๆ ที่ใส่อุปกรณ์ Ground Zero      
มีควำมรู้สึกว่ำเสียงเพลงที่เรำฟังในครำวคร้ังนี้อิสระมำกขึ้น 
แม้จะบอกออกมำเป็นเปอร์เซน็ต์ไม่ได้ แต่ควำมรูส้กึโดยรวม
จะเป็นตัวบ่งช้ีว่ำดีขึ้นอย่ำงน่ำพอใจ

 ในระหว่ำงกำรที่คุณใช้หรือไม่ใช้อุปกรณ์ Ground Zero ก็คือ
ควำมต่ำงในรำยละเอียดของเสียงอันยำกที่จะปล่อยเลยไปได้ มันเป็น
เสน่ห์ปลำยเสียงที่เหมือนจะไม่ครบถ้วนแต่เดิม ทว่ำ…ครำวน้ีกลับ    
ถนัดชัดเจน มีชีวิตชีวำมำกกว่ำ 
 เป็นอุปกรณ์ที่ดูดีในแง่กำรออกแบบ และฟังดีในแง่คุณภำพเสียง 
เรำได้ควำมสวยงำมดนตรีเพิ่มข้ึน พร้อมกับได้เรียนรู้ว่ำ บนโลกใบนี้     
มีเสียงรบกวนมำกมำยกว่ำท่ีคิด และมันจ้องเสียบเข้ำเล่นงำนเคร่ืองเสียง
เรำเสมอ…อย่ำเผลอเชียว
 Ground Zero จำก Clef Audio เป็นตัวคุ ้มกันเบื้องต้นที่ดี         
ดึงศักยภำพซิสเต็มเครื่องเสียงให้คืนมำเต็มร้อย และในรำคำน่ำรัก    
มำกครับ…
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