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เป็น

ที่ทราบกันว่า ในระบบเครื่องเสียงใดก็ตาม วงจรภายใน
จ�ำเป็นต้องอาศัยไฟฟ้ากระแสตรงในการท�ำงาน ทั้งในส่วน
ไฟเลี้ ย งปกติ และส่ ว นที่ เ ป็ น กระแสสั ญ ญาณไฟต่ า งๆ
ซึ่ ง ในระบบเหล่ า นี้ จ ะท� ำ งานได้ ดี ก็ ต ่ อ เมื่ อ จุ ด อ้ า งอิ ง ของกระแสหรื อ
กราวนด์ จะต้องมีเสถียรภาพที่ดี แต่เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดในการออกแบบ
รวมไปถึงการรบกวนภายในของวงจรส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกับกราวนด์ที่
อ้างอิงไว้นั้น มิได้ท�ำงานอย่างสมบูรณ์ตามที่ได้ออกแบบไว้
เรามีกระบวนการหรือวิธีในการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เข้าไป
ในระบบวงจรมานานแล้ว ท�ำจากภายในวงจรเลย หรือไม่เช่นนั้นก็หา
เครื่องกรองไฟแบบต่างๆ มาใช้งาน แต่สัญญาณรบกวนต่างๆ ก็ยังคง
หลงเหลืออยู่ ท�ำให้ความเที่ยงตรงของกระแสไฟเลี้ยงต่างๆ หรือระบบ
กราวนด์ไม่เพอร์เฟกต์

วิธีการที่ง่ายมากๆ ที่ใช้กันอยู่ เช่น การใช้กระเปาะ
คาร์บอน มาท�ำการบีบภายนอกของสายเอาไว้ ในอดีตนั้น
วิธีการแบบนี้ช่วยให้มีการกรองสัญญาณรบกวนบางอย่าง
ได้ในระดับทีน่ า่ พอใจ แต่ปญ
ั หาทีเ่ พิม่ ขึน้ มาก็คอื ตัวกระเปาะ
คาร์บอนเหล่านี้ กลับไปท�ำการบั่นทอนสัญญาณดนตรี
หรือสัญญาณขยายที่เราต้องการนั้น เสียหายไปด้วย
การใช้ ตั ว กระเปาะหนี บ ครอบสายสั ญ ญาณ หรื อ
สายไฟ น่าจะเหมาะกับการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์
เพราะมันจะกรองสัญญาณอะไรก็แล้วแต่ ก็ไม่มีสัญญาณ
อันละเอียดอ่อนซับซ้อนในแบบของออดิโอไซน์เวฟ สิ่งที่
คาร์บอนกรองไว้ ก็คือช่วงความถี่กลางถึงความถี่แหลม
จุดสังเกตเรื่องของเสียงอับทึบ จึงฟังออกในทันทีทันใด
เมื่อผมได้เห็น Ground Zero ในรูปลักษณ์กระบอก
ทรงกลมสูงประมาณคืบเศษของ Clef Audio ซึ่งได้ระบุ
ว่าเป็นตัวท�ำงานควบคู่ระบบกราวนด์ ที่ท�ำงานในรูปแบบ
เหมือนกับกระเปาะคาร์บอน แต่ความแตกต่างไปอยู่ที่
สารประกอบใน Ground Zero มีความสามารถช่วยลด
สัญญาณรบกวนในระบบที่แฝงปนมากับ Ground ให้ต�่ำ
ลงมามาก
ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเข้าใกล้อุดมคติส�ำหรับ
การออกแบบระบบกรองสั ญ ญาณรบกวนที่ ก ราวนด์
ที่เรียบง่ายที่สุดแล้ว ซึ่งเราจะได้ท�ำการทดสอบว่าด้วย
จุดประสงค์ในการออกแบบของ Clef Audio ท�ำได้ผล
อย่างไรบ้าง ตรงกับจุดมุ่งหมายในการดีไซน์ และหลัก
วิศวกรรมของเขาหรือเปล่า ดังนั้นเรื่องราวต่างๆ ที่ท่าน
จะได้อ่านต่อไปนี้ก็คือผลจากการทดสอบทั้งหมด
ตัวทรงกระบอกรุ่น Ground Zero นั้นไม่มีช่องต่อ
ใดๆ เลย ยกเว้นช่องต่อเชื่อม “ทางเดียว” เพื่อให้สาย RCA
ตรงเข้าช่อง “เหลือใช้แบบ RCA” ของอินทิเกรเต็ดแอมป์
ปรีแอมป์ รีซีฟเวอร์ ทั้งหลาย ไม่มีข้อจ�ำกัดว่าสายพ่วง
ที่ให้มาเส้นเดียวนั้นจะน�ำมาเสียบเข้าช่องไหน เพราะเหตุ
ที่ว่าสามารถเข้าช่องที่ว่างอยู่นั้นได้ทุกช่อง ระบบการกรอง
จะถึงกันหมดทั้งวงจร อีกทั้งการออกแบบ ไม่มีปลั๊กไฟเลี้ยง
ใดๆ ทั้งสิ้น เป็นระบบแพสสีพ
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• ผลจากการทดสอบ

ดู เ หมื อ นจะเร็ ว ที่ สุ ด ในการทดสอบนะครั บ ไม่ รู ้ สิ
ถ้าจะพูดถึงเรื่องการเบิร์นเหมือนดังอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆ แล้ว
ละก็ เจ้าเครื่องทรงกระบอกตัวนี้มันไม่ได้มีความจ�ำเป็น
มากมายทีจ่ ะต้องไปเผาหัวอะไรกันนะ เพราะจากการสังเกต
ก็คือว่าเสียบเข้าไปในตัวเครื่องช่อง RCA ที่เราไม่ได้ใช้งาน
ไม่ว่าจะเสียบช่องซ้ายหรือช่องขวา นั้นมีค่าเท่ากัน
แอมปลิไฟร์หลักเครื่องที่ผมใช้ก็คือ อินทีเกรเต็ดแอมป์
NAD C375 โดยเสียบเข้าไปในช่องซ้าย AUX หลังจากนั้น
ก็ท�ำการเปิดเครื่องใช้งานเหมือนปกติทุกวัน เรื่องการเบิร์น
แค่ผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมง ค่อยมานั่งฟังจริงจัง
ผมกลัวอุปกรณ์จ�ำพวกนี้เพียงอย่างเดียว ก็คือมันจะ
ท�ำให้เสียงอับทึบหรือเปล่า? เนื่องจากอะไรก็ตามที่เป็น
วัสดุช่วยในการกรองคลื่นขยะทั้งหลายเหล่านี้ มักจะท�ำให้
ปลายเสียงแหลมหุบลงมาด้วย ดังนั้นมันจะต่างไปจาก
ตัวกระบอกทรงกลมที่เมื่อก่อนเรานิยมน�ำมาคีบสายไฟ
หรือไม่
จะเป็ น เรื่ อ งที่ น ่ า กั ง วลอยู ่ เ หมื อ นกั น แต่ พ อได้ ฟ ั ง
เพลงแรก ชุด Give and Take บรรเลงสว่างน่ารักๆ ก็รู้สึก
สบายใจขึน้ มาทันทีเพราะว่าความเปิดกว้างในชุดเครือ่ งเสียง
ของผมไม่ได้หายไปไหน
แต่กลับได้เสียงที่โอ่อ่าขึ้นมากไปอีก อันนี้เป็นผลที่ได้
อย่างชัดเจนมาก ในแง่ของเวทีเสียงหรือซาวนด์สเตท ล�้ำลึก
ให้อตั ราการสวิงของเสียงอย่างทีเ่ รียกว่า มีไดนามิกครบถ้วน
ไม่ขาดไม่เกิน เปรียบเทียบกันระหว่างไม่ใช้ กับการใช้
Ground Zero เหมือนกับหนังคนละม้วน มันเป็นคนละ
กรณีกับเครื่องกรองไฟ เพราะระบบของ Ground Zero
ก็ คื อ การพยายามท� ำ ให้ ก ารรบกวนที่ ส ่ ว นใหญ่ ม าจาก
ระบบกราวนด์สูญสลายไปด้วยตัวของมันเอง
แผ่นซีดีทดสอบหลักๆ เช่น Janis Ian - Breaking
Silence อันเป็นเพลงที่นักร้องเน้นเนื้อเสียงแบบอิสระ
ก็จะยิ่งอิสระมากยิ่งขึ้น แต่ละประโยคถ้อยส�ำเนียงผมว่า
ผมฟังเนื้อเสียงได้มากขึ้น อันเนื่องมาจากแบ๊กกราวนด์
นอยซ์ ลดลงอย่างชัดเจนนั่นเอง
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เมื่อสิ่งรบกวนหายไป ที่เหลืออยู่คือคุณภาพเสียงเนื้อๆ ที่เราควร
จะได้มาตั้งนานแล้ว ท่านที่เริ่มอยากอัพเกรดเครื่องเสียงแบบง่ายที่สุด
Clef Audio Ground Zero คงเป็นค�ำตอบที่ดีมาก
เพลงแนวดนตรีคลาสสิกวอลต์หลากหลายชิ้น ผมอาศัยแผ่นซีดี
Ein Straussfest ในการทดสอบฟัง ก็จะพบว่ารายละเอียดของชิ้นดนตรี
และความเสมอภาคกันระหว่างเสียงแหลม เสียงกลาง เสียงต�่ำ นั้นดู
เสมอสมานกั น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง ก็ ห มายความว่ า ท� ำ ให้ ก ารแยกแยะ
เสียงดนตรีในแต่ละชิ้นถูกต้องและเป็นธรรมชาติขึ้น
เราไม่ได้คาดหวังว่าเสียงที่ได้นั้นจะดีกว่าของเดิมอยู่ซักกี่เปอร์เซ็นต์
แต่แรก แต่มั่นใจได้ว่าบรรยากาศของเสียงดนตรีแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
แน่นอนเมื่อใช้ Ground Zero ก็ย่อมจะเห็นผลที่ดีกว่าโดยปราศจาก
ข้อสงสัย

และหลายครั้งที่เราได้อุปกรณ์ประเภทนี้มาทดสอบ
ก็ย่อมจะมีข้อสงสัยอยู่ในใจเสมอ ในการลงทุนเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมเสริมแต่งมันจะให้ผลที่ดีแน่นอนจริงหรือไม่ หรือ
เพียงแค่เสียงบางเสียงเปลี่ยนไป จะให้ผลที่ดีเฉพาะวันนี้
หรืออีกหลายวันข้างหน้าและตลอดไป เรือ่ งราวของอุปกรณ์
ย่อมพิสูจน์ได้จากการทดสอบฟังจากชุดซิสเต็ม ไม่สามารถ
คาดเดาได้อย่างแน่นอน
ดังนั้นอุปกรณ์ที่ดี จึงไม่ควรไปเปลี่ยนแปลงแนวเสียง
เดิม แต่ควรเพิม่ สิง่ ทีเ่ คยถูกรบกวนกดทับให้คนื มาก็เหลือพอ
แล้วครับ
ความพึงพอใจที่สุดของผม ก็น่าจะอยู่ที่ซิสเต็มของ
ตัวเองในช่วงระยะหลังๆ ที่ใส่อุปกรณ์ Ground Zero
มีความรู้สึกว่าเสียงเพลงที่เราฟังในคราวครั้งนี้อิสระมากขึ้น
แม้จะบอกออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ แต่ความรูส้ กึ โดยรวม
จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าดีขึ้นอย่างน่าพอใจ

ในระหว่างการที่คุณใช้หรือไม่ใช้อุปกรณ์ Ground Zero ก็คือ
ความต่างในรายละเอียดของเสียงอันยากที่จะปล่อยเลยไปได้ มันเป็น
เสน่ ห ์ ป ลายเสี ย งที่ เ หมื อ นจะไม่ ค รบถ้ ว นแต่ เ ดิ ม ทว่ า …คราวนี้ ก ลั บ
ถนัดชัดเจน มีชีวิตชีวามากกว่า
เป็นอุปกรณ์ที่ดูดีในแง่การออกแบบ และฟังดีในแง่คุณภาพเสียง
เราได้ความสวยงามดนตรีเพิ่มขึ้น พร้อมกับได้เรียนรู้ว่า บนโลกใบนี้
มีเสียงรบกวนมากมายกว่าที่คิด และมันจ้องเสียบเข้าเล่นงานเครื่องเสียง
เราเสมอ…อย่าเผลอเชียว
Ground Zero จาก Clef Audio เป็ น ตั ว คุ ้ ม กั น เบื้ อ งต้ น ที่ ดี
ดึ ง ศั ก ยภาพซิ ส เต็ ม เครื่ อ งเสี ย งให้ คื น มาเต็ ม ร้ อ ย และในราคาน่ า รั ก
มากครับ…
DISTRIBUTOR: Clef Audio Co., Ltd.
Tel. 0-2932-5981-2
PRICE:

9,900 Baht
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