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เรื่อง : ธานี โหมดสงา     ภาพ : ปฐว ีโอฐสรอยสำอางค  

Take It To The Limit 

Line Conditioner 
Sidital 

Mountain 1 Next 
+ 

Voltage Stabilizer 
Clef Audio 

PureSINE-1000 

‘ Line  
 Conditioner’ & 
‘ Voltage  
 Stabilizer’ 

‘...เครื่องเสียงทุกชิ้นตองใชไฟเอซีเปนตัวสรางพลังงาน เหมือนคนตองทานอาหาร 
ซึ่งคุณภาพของอาหารมีผลตอระบบการทำงานของรางกายคนฉันใด.. 
คุณภาพของไฟเอซีก็ยอมมีผลตอการทำงานของอุปกรณเครื่องเสียง...ฉันนั้น!’ 

 ไมวาคณุจะทำอะไรกบัไฟเอซกีอนทีม่นัจะวิง่เขาตวัเครือ่ง ลวนมผีล

ตอเสยีงทัง้นัน้ เนือ่งเพราะปญหาทีเ่กดิขึน้กบัไฟเอซมีอียูดวยกนัหลายรปู

แบบ ทัง้ทีเ่รารูจกักนัด ี อาท ิความบกพรองของแรงดนัไฟ (voltage) 

เอง, การปนเปอน (modulate) ทีม่าจากคลืน่สญัญาณตางๆ ในอากาศ 

เชน คลื่นวทิยุ (Radio Frequency Interference) กบัคลื่นแมเหลก็ไฟฟา 

(Electro Magnetic Interference) รปูแบบตางๆ หรอืแมแตการถกู

แทรกซอนดวยรูปแบบของสัญญาณกรรโชก (surge) ของไฟฟาที่ถูก

กระตุนจากการทำงานของมอเตอรไฟฟา ฯลฯ และปญหาอืน่ๆ ทีว่งการ

ไฮไฟของเรายงัไมรูจกั 

 ในวงการเครือ่งเสยีงระดบัไฮเอน็ดรูจกัปญหาทีเ่กดิขึน้กบัไฟเอซี

มานานแลว และมหีลายบรษิทัทีรู่ดวยวา ปญหาเหลานัน้สงผลเสยีตอ

คณุภาพเสยีงอยางไร เมือ่รูตนตอและรปูแบบของปญหา พวกเขายอมมี

วธิแีก..  

 วนันีผ้มมอีปุกรณเสรมิทีม่ปีระสทิธภิาพในการแกปญหาทีเ่กดิขึน้

กบัไฟเอซรีปูแบบตางๆ มาทดลองใชและแนะนำใหคณุรูจกักนัถงึ 2 ชิน้ 

ซึง่แตละชิน้นัน้ไดถกูออกแบบมาดวยวตัถปุระสงคในการแกปญหาที่

ตางกนั   
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Take It To The Limit 

• Sidital : Mountain 1 Next 
นี่คืออุปกรณเสริมที่ทำประโยชนสองอยางพรอมๆ กัน อยางแรกคือ   

ใชเปน ‘ปลัก๊ราง’ หรอืปลัก๊แยกสำหรบัคนทีม่ชีองเสยีบปลัก๊ไฟเอซขีาง

ผนงับานไมเพยีงพอสำหรบัอปุกรณทกุชิน้ในชดุ ซึง่โดยมากแลว ถาไมได

ทำเสรมิเพิม่เตมิขึน้มา หากคณุซือ้บานทีส่รางตามแบบ ชางไฟเขากม็กั

จะตดิตัง้ชองเสยีบไฟเอซแียกมาใหใชอยางมากกแ็คจดุละ 2 หรอื 4 ชอง

เทานัน้ ในขณะทีอ่ปุกรณเครือ่งเสยีงในชดุของคณุอาจจะมมีากกวานัน้ 

คุณก็ตองหาซื้อปลั๊กรางมาแยกเพิ่มจุดเชื่อมตอสายไฟเอซีเอาเอง ซึ่ง

อุปกรณประเภทปลั๊กรางราคาอันละไมกี่รอยบาทที่มีขายอยูตามหาง

สะดวกซือ้ สวนใหญนัน้จะมปีญหาอยู 2 จดุใหญๆ  หากจะนำมาใชกบัชดุ

เครือ่งเสยีงของเรา 

 จดุแรกคอื เขาไมไดออกแบบมาใหใชกบัอปุกรณทีต่องใชปรมิาณ

ไฟฟาสงูๆ ฉะนัน้ เวลานำมาใชกบัอปุกรณเครือ่งเสยีง โดยเฉพาะอยางยิง่

กับเพาเวอรแอมป เสียงก็จะออกมาไมด ี เพราะปลั๊กรางพวกนั้นไม

สามารถจายกระแสใหกบัแอมปไดมากเทากบัทีแ่อมปตองการ เสยีงกจ็ะ

ออกมาอัน้และตือ้ สวนจดุทีส่องกค็อื ปลัก๊เสยีบตวัเมยีทีต่ดิตัง้มาใหใช

กบัปลัก๊รางพวกนีม้กัจะเปนปลัก๊ทีม่คีณุภาพตำ่ โครงสรางของเสนตวันำ

ขางในมขีนาดเลก็ และมกัจะหลวมคลอนเวลาเสยีบใชงาน ทำใหกระแส

ไฟฟาไหลไมสะดวก ซึ่งผลิตภัณฑที่ชื่อวา Mountain 1 Next ของ 

Sidital ตัวนี้ไดแกปญหาตรงจุดนี้ไดอยางลุลวง ดวยการใช 

receptacle หรอืปลัก๊เสยีบตวัเมยีทีม่คีณุภาพสงูกวาปลัก๊รางทัว่ไปที่

ใหการจบัยดึไดแนนหนามาก ยิง่ไปกวานัน้ตวัปลัก๊ราง Mountain 1 

Next ตวันีย้งัไดบรรจวุงจร Noise Filter เอาไวดานในดวยเพือ่ทำการ 

‘กรองสญัญาณรบกวน’ ทีม่ากบัไฟเอซทีิง้ไป ซึง่เปนหนาทีอ่ยางทีส่องของ

มนั นอกเหนอืจากปลัก๊รางธรรมดา     

  

• วิธีใชงาน 
รูเสียบปลั๊กตัวเมียของ Mountain 1 Next มีอยูทั้งหมด 8 ชอง   

แบงเปน 2 กลุม กลุมแรกคอืปลัก๊สสีม 2 ชองทีอ่ยูใกลกบัสวติชเปด/ปด

เครือ่ง เปนชอง bypass หรอืตอตรง มไีวใหใชกบัอปุกรณเครือ่งเสยีงที่

ตองการกระแสไฟสงู อยางเชนอนิทเิกรตแอมปหรอืเพาเวอรแอมป ซึง่จะ

ทำใหกระแสไฟไมถกูอัน้ สวนอกีกลุมหนึง่กค็อื 6 ชอง (ปลัก๊สขีาว,แดง

และเหลอืง) เปนชองเอาตพตุทีม่วีงจรฟลเตอร Line Conditioner ตอ

ครอมอยู ซึง่ในวงจร Line Conditioner ทีว่านีจ้ะม ีGas Arrester ที่

สามารถสลายพลงังาน surge หรอืสญัญาณกระเพือ่มของไฟเอซไีดสงู

ถงึ 10 กโิลแอมป กบัตวั Varistor ทีส่ามารถรบัมอืกบัพลงังานไฟฟาสงู

ถงึ 1,038 จลูบรรจอุยูในนัน้ ซึง่ทัง้สองตวันีจ้ะชวยในการกรองสญัญาณ 

surge และ spark ทีป่ะปนเขามาในกระแสไฟเอซอีอกไปกอนทีจ่ะปอน

ออกไปทางชองเสียบทั้ง 6 ชองของกลุมที่สองนี ้ นอกจากนั้น กอนถึง

เอาตพตุของชองเสยีบกลุมทีส่องยงัมวีงจรฟลเตอรสำหรบักรองสญัญาณ 

RF กบัสญัญาณ EM (Electromagnetic) บรรจอุยู ซึง่เขาใช capacitor 

กบั Toroidal coil (ขดลวด) ทำงานรวมกนัเปนตวักรอง 

 เนือ่งจากเอาตพตุของชอง

เสียบกลุมที่สอง (6 ชองหลัง) 

ใหเอาตพตุสงูสดุอยูที ่ 15 และ 

16 Amp เวลาใชงานจึงควร

เสยีบปลัก๊ไฟเอซขีองอปุกรณทีม่ี

อัตราการบริโภคไฟ (power 

consumption) นอยๆ และ

คอนขางจะคงทีอ่ยางเชน เครือ่ง

เลนซีดี, เครื่องเลนดีวีด ี และ

ปรีแอมปตัวเล็กๆ สวนเพา

เวอรแอมปหรอือนิทเิกรตแอมป 

รวมถึงปรีแอมปตัวใหญๆ ก็ให

เสยีบตรงชองเสยีบกลุมแรก (สี

สม สองชอง) ซึ่งจะใหกระแส

สูงสุดไดถึง 20 Amp และ  

ที่ ผมอยากจะออกปากชม 

Mountain 1 Next ดงัๆ กค็อื

วาผูผลิตเขาเขาใจหัวอกคนใช

งานมากจรงิๆ โดยเฉพาะคนที่

นำไปใชกบัชดุโฮมเธยีเตอร เพราะวาอปุกรณเครือ่งเสยีงและโฮมเธยีเตอร

ทีไ่มไดมรีะดบัราคาสงูโดอยูในระดบัซเูปอรไฮเอน็ดจำนวนไมนอยทเีดยีว 

ทีย่งัใชสายไฟเอซแีบบตดิตามมากบัตวัเครือ่ง ถอดเปลีย่นไมได และไม

นอยทีใ่ชปลัก๊เสยีบแบบสองขาทีไ่มไดแยกกราวนด ซึง่ตรงนีแ้หละทีผ่ม

อยากจะชมเจา mountain 1 Next ตวันี ้ คอืรเูสยีบปลัก๊ตวัเมยีทีเ่ขาให

มานัน้มหีลายแบบ คณุสามารถเลอืกใชไดหมด ทัง้แบบขาแบนและขา  

กลม และยิง่ไปกวานัน้ ทีด่านหลงัยงัมสีวติชโยกสำหรบัเลอืกใชกบัเครือ่ง

ทีต่อกราวนดกบัไมไดตอกราวนดดวย ซึง่ผมพบวามนัไดผล..! เมือ่ลอง

เสยีบสายไฟเอซขีองเครือ่งเลนซดี ีOnkyo รุน DX-7355 ซึง่เปนแบบตดิ

สายไฟเอซตีายตวัเขาไปกบัตวัเครือ่ง ถอดไมได และตรงขัว้เสยีบกเ็ปน

แบบ 2 ขาหวักลม ไมแยกกราวนด ผมลองสบัสวติชทดลองฟงเทยีบกนั

ระหวาง ‘ตอกราวนด’ (Ground Connect) กับ ‘ไมตอกราวนด’ 

(Ground Disconnect) พบวา สับสวิตชไปใหตรงกับสภาพจริงของ

เครือ่ง คอืทีต่ำแหนง ‘ไมตอกราวนด’ สำหรบัเครือ่งเลนซดีตีวันี ้ จะให

คณุภาพเสยีงโดยรวมออกมาดกีวา          

 
• ผลทางเสียง 
ตัว Mountain 1 Next ไดถูกลองใชงานทั้งกับชุดเครื่องเสียงและ  

ชดุโฮมเธยีเตอร เมือ่ใชกบัชดุเครือ่งเสยีง ผมเทยีบกบัการตอตรงจากปลัก๊

ไฟบนผนงับานและจากมนั ทำใหไดเสยีงทีม่คีวามสะอาดมากขึน้ โดย

เฉพาะเสยีงแหลมจะมคีวามสะอาดมากขึน้อยางเหน็ไดชดั อาการหยาบๆ 

แข็งๆ ที่มักจะติดมากับปลายเสียงของเครื่องเลนซีดีทุเลาลงไปเยอะที

เดยีว รูสกึไดชดัวามนัทำใหไดยนิรายละเอยีดของเสยีงแหลมทีช่ดัขึน้ รูสกึ

ถงึ ‘ความเปนตวัตน’ (image) ของเสยีงแตละเสยีงทีแ่ยกแยะไดชดัมาก

ขึน้ เนือ่งเพราะชองวางระหวางชิน้ดนตรมีคีวามสะอาดหมดจดมากขึน้

นัน่เอง 

 อีกจุดหนึ่งที่รูสึกวาเสียงเปลี่ยนแปลงไปหลังจากเสียบผาน 

Mountain 1 Next เมือ่เทยีบกบัตอตรง แตในเปอรเซน็ตทีไ่มมากนกั 

นัน่คอื ความรูสกึวาเสยีงโดยรวมมนัมลีกัษณะของการ ‘จดัเรยีงเลเยอร’ 

หรอืลำดบัชัน้ของเวทเีสยีงทีช่ดัขึน้ คอืเมือ่ฟงเพลงทีม่กีารมกิซเสยีงเครือ่ง

ดนตรีจำนวนหลายๆ ชิ้นทับลงไปซอนๆ กัน จากเดิมถาไมไดตอผาน 

Mountain 1 Next จะแยกระดบัความตืน้-ลกึระหวางระนาบของชัน้

ดนตรีแถวหนา–แถวกลาง และแถวหลังๆ ออกจากกันไดยากกวา ฟง

เผนิๆ คลายกบัวานกัดนตรทีัง้หมดยนืเขาแถวเรยีงหนึง่จากซายไปขวา 

อยูในระนาบความลกึจากจดุนัง่ฟงลงไปถงึแถวของชิน้ดนตรทีีใ่กลเคยีง

กนัไปหมด ทีพ่อจะจบัไดถงึความแตกตางของความลกึไดบางกเ็ฉพาะ

เสียงดนตรีบริเวณแถวหนาสุดกับแถวหลังสุดเทานั้น แตเมื่อตอผาน 

Mountain 1 Next ตวันีแ้ลว มนัทำใหชองไฟของความตืน้-ลกึระหวาง

ระนาบชัน้ของเวทดีานลกึถกูแยกหางจากกนัมากขึน้ ทำใหรูสกึถงึรปูวงที่

มคีวามเปนสามมติทิีช่ดัเจนมากขึน้ ไมไดแบนเปนแถวเรยีงหนึง่เหมอืน

ตอนแรก 

 ใช Mountain 1 Next แลวทำใหฟงเพลงม ี‘มติ’ิ มากขึน้..! (เมือ่

เทยีบกบัไมใช Mountain 1 Next)  

   

 • ออกแบบ, ผลิต และจัดจำหนายโดย : 
 บรษิทั ซลิคิอน พาวเวอร ซพัพลาย จำกดั  

 โทร.0-2275-1182,0-2275-1275,0-2275-7161 

 ราคา : สอบถามผูจำหนาย 

 

•Clef Audio : PureSINE-1000 
ภาระในการจัดการกับ ‘ความแปดเปอน’ ของไฟเอซีที่ติดมาจาก  

ขยะทีม่าจากอากาศ ซึง่เปนงานหลกัของอปุกรณเสรมิประเภท ‘ตวักรอง

ไฟ’ นัน้เปนงานทีไ่มยากเยน็นกั ทำใหตนทนุในการกำจดัไมสงูมาก แต

ถาหากวาคณุมปีญหาเกีย่วกบั ‘แรงดนัไฟ’ ไมวาจะเปนปญหาทางดาน 

‘(แรงดนั) ไฟตก’ หรอืทางดาน ‘(แรงดนั) ไฟเกนิ’ กต็องถอืวาเปนคราว

เคราะหของคณุแลวละครบั เพราะวาการทีจ่ะแกปญหาแรงดนัไฟทีส่งูเกนิ 

220 V ใหลงมาอยูที ่ 220V หรอืจะทำใหแรงดนัทีห่ลนตุบลงมาอยูตำ่

กวา 220V กระดกกลบัขึน้ไปอยูทีม่าตรฐาน 220V ตลอดเวลานัน้ มนั

เปนภารกจิทีย่ากเยน็แสนเขญ็ยิง่กวาเขน็ภเูขาขึน้ครกซะอกี..! 

 ซึง่แนนอนวา ภารกจิหนิๆ ขนาดนัน้ยอมมผีลทำใหตนทนุในการ

กำจดัปญหาสงูโดงกวาการกรองไฟมากนกั.. 

 PureSINE-1000 ของ Clef Audio เปนอปุกรณทีอ่อกแบบมา

เพือ่แกปญหาในสวนของแรงดนัไฟ (Voltage Stabilizer) และกรองไฟ 

(Line Conditioner) ในตวัเดยีวกนั ซึง่โดยเทคนคิแลว กลวธิใีนการแก

ปญหาเกีย่วกบัแรงดนัไฟนัน้มอียูดวยกนัหลายหนทาง แตโดยมากจะเริม่

ตนคลายๆ กนั คอืสรางวงจรควบคมุแรงดนัไฟ (voltage stabilizer) ขึน้

มาขวางทางไฟเอซทีีจ่ะปอนเขาเครือ่งไว โดยมวีงจรอเิลก็ทรอนกิสทีต่รวจ

สอบแรงดนัไฟวาจะตกจะเกนิตอนไหนบางคอยชวยเชก็สภาพไฟเอซใีห 

เมือ่พบวาตอนไหนทีไ่ฟตกหรอืไฟเกนิ มนั (วงจรตรวจสอบทีว่านีแ่หละ..) 

กจ็ะสงสญัญาณไปแจงใหวงจรควบคมุแรงดนั ทำการ ‘เพิม่เตมิ’ หรอื 

‘ปรบัลด’ แรงดนัในลกัษณะทีเ่ปนการชดเชยกบัแรงดนัทีแ่ปรเปลีย่นไป 

เพือ่ทำใหแรงดนัไฟกลบัมาอยูทีร่ะดบั 220V ตามอดุมคต ิซึง่กรรมวธิใีน

การทีจ่ะใช ‘ปรบัสภาพแรงดนัไฟ’ ดวยการ ‘เพิม่’ หรอื ‘ลด’ ทีว่านัน้กม็ี

อยูดวยกันหลายวิธ ี สมัยแรกๆ นั้นเขาใชตัวเก็บประจุเปนตัวคอยเติม

อิเล็กตรอนใหกับไฟเวลาไฟตก  ซึ่งวิธีนี้สรางผลขางเคียงในเชิงลบตอ

เสียงมาก จึงเลิกนิยมไป ในเวลาถัดมาจึงไดมีคนหันมาใชทราน- 

ฟอรเมอรทีพ่นั tab ไวหลายๆ คา เวลาไฟตกหรอืไฟเกนิวงจรปรบัสภาพ

แรงดนัไฟ (voltage stabilizer) กจ็ะทำหนาทีค่อยเปลีย่น tab ไป-มา

เพือ่ใหไดกระแสไฟทางดานขาออกอยูที ่ 220V หรอืใกลเคยีงตลอดเวลา 

ซึง่เปนวธิทีีใ่หผลลพัธกบัเสยีงดกีวาแบบทีใ่ชคาปาซเิตอรมากแตอาจจะมี

ตนทนุสงูกวา 

 ผูผลติบางเจาใชลกัษณะการปรบัสภาพแรงดนัไฟดวยเทคนคิทีส่งู

กวานัน้ขึน้ไปอกี เรยีกวา AC Regeneration ซึง่เปนเทคนคิทีม่ลีกัษณะ

การทำหนาทีค่ลายโรงไฟฟา คอือนิพตุจะตกจะเกนิยงัไงกไ็มสนใจ แต

เครือ่งทีใ่ชเทคนคิทีว่านีจ้ะทำการแกปญหาดวยการผลติกระแสไฟขึน้มา

ใหม มนัจงึตองมวีงจรสรางแรงดนัไฟทีม่คีาโวลเตจอยูที ่ 220V หรอืใกล

เคียงอยูในตัว ซึ่งแนนอนวา ราคาคาตัวของอุปกรณปรับสภาพไฟ

ลกัษณะนีจ้งึสงูโดงมโหฬารมาก 

 PureSINE-1000 ของ Clef Audio ตวันีใ้ชเทคนคิวธิใีนการปรบั

สภาพแรงดนัไฟทีแ่ตกตางไปจากทีพ่บเหน็ในทองตลาดทัว่ไป เขาไมได

ใชคาปาซเิตอร, ไมไดใชทรานฟอรเมอรทำ tab change ในการปรบั

เปลีย่นแรงดนั แตใชวงจรอเิลก็ทรอนกิสทีอ่อกแบบขึน้มาเปนพเิศษชือ่วา 

‘Venus Engine’ ทำงานรวมกบั ‘เพาเวอรแอมป’ อกีหนึง่ตวัคอยปรบั

สภาพแรงดนัใหกบัไฟฟาทางฝงอนิพตุทีม่รีอบสวงิอยูระหวาง 196-240 

โวลต เพือ่ใหกลายเปนสญัญาณไฟเอซทีีม่อีตัราเบีย่งเบนไมเกนิ + 0.8% 

ของมาตรฐาน 220V คอืจะใหเอาตพตุออกมาอยูระหวาง 220-221.76V 

เมือ่กระแสไฟขาเขาสวงิอยูทีร่ะดบั 220-240V ซึง่เปนชวงไฟเกนิ และจะ

ใหเอาตพตุออกมาอยูระหวาง 218.24-220V เมือ่กระแสไฟขาเขาสวงิ

อยูทีร่ะดบั 196-220V สำหรบัชวงทีไ่ฟตก  

 นัน่เทากบัวา PureSINE-1000 ตวันีส้ามารถ ‘ปรบัสภาพ’ ของ

กระแสไฟทีม่อีตัราการสวงิของแรงดนัตัง้แต 196-240V ใหออกมาเปน

กระแสไฟที่มีอัตราสวิงของแรงดันที่แคบลงเหลือแคเพียง 218.24-

221.76V เทานัน้ คอืจากอตัราการสวงิของไฟเอซเีดมิทัง้หมดจาก 196 

ถงึ 240V คอื 44V เมือ่คณุเสยีบผาน PureSINE-1000 ตวันีแ้ลว อตัรา

สวงิทีว่านัน้จะลดลงเหลอืเพยีงแค 3.52V เทานัน้เอง  

 คำนวณแลวกเ็ทากบัวา PureSINE-1000 สามารถลดการสวงิของ

แรงดนัไฟลงไปไดมากถงึ 92% เลยทเีดยีว.!! 

 ยิง่ไปกวานัน้ PureSINE-1000 ยงัมคีณุสมบตัใินการ ‘แกไข’ รปู

คลืน่ (sinewave) ของกระแสไฟเอซ ี 50Hz ใหออกมาเปนรปูคลืน่ทีม่ี

ทรวดทรงถกูตองเหมอืนกบั sinewave ของไฟ AV 50Hz ในอดุมคตอิกี

ดวย ซึง่ขอความในสอง-สามยอหนาขางตนจนถงึอกัษรตวันีค้อืหนาทีใ่น

การปรบัสภาพแรงดนัไฟ (AC Stabilizer) ของ PureSINE-1000 ตวันี ้

สวนการกรองไฟนัน้ มนักไ็ดถกูออกแบบเอาไวใหรองรบัหนาทีน่ัน้ดวย 

โดยอาศยัการทำงานของวงจรทีช่ือ่วา ‘Polaris Filter’ กบัวงจร ZX Filter 

ซึง่สามารถกรองสญัญาณกรรโชกของไฟฟาแบบ spike ทีแ่ทรกกวนเขา

มาในกระแสไฟไดสงูถงึระดบั 800V (peak/275V RMS) และมคีวาม

สามารถในการกรองสัญญาณกระเพื่อม (surge) ของไฟไดสูงถึง 

13,000 amps                

 
•วิธีใชงาน 
PureSINE-1000 ใหชองเสียบปลั๊กตัวเมียมา 4 ชอง แบงเปน 2   

ชดุๆ ละ 2 ชอง ชดุแรกจะตอพวงดวยวงจรเสยีงทีเ่ปนสญัญาณเตอืนเวลา

ไฟกระเพือ่ม (เปด/ปดได) สวนชดุทีส่องไมไดตอสญัญาณเตอืนไว ถาตอ

ชองเสียบสีสมสองชองในกรอบ A นั้นไมไดผานวงจรกรองไฟ จะจายกระแสไฟไดมาก

กวาอีก 6 ชองที่เหลือ แนะนำใหเสียบใชงานกับอุปกรณประเภท ‘แอมปลิไฟล’ ตางๆ 

(โดยเฉพาะเพาเวอรแอมป) 

สวติชโยกเลอืกรปูแบบการเชือ่มตอกราวนด

ของเครือ่ง (วงกลม) ระหวาง ‘ตอกราวนด’ 

กบั ‘ไมตอกราวนด’ โดยโยกไปทีต่ำแหนง 

‘ไมตอกราวนด’ (ground disconnect) 

เมื่อเครื่องที่นำมาตอผานอุปกรณตัวนี้ใช

สายไฟเอซแีบบสองขา ไมมขีากราวนดมาให 



GM2000 114 GM2000 115

Take It To The Limit 

ใชงานพรอมกนัทัง้ 4 ชองจะจายแรงดนัไดทัง้หมดเทากบั 1000VA จาย

กระแสไดเตม็ทีเ่ทากบั 5 แอมป (พคีสดุแบบไมตอเนือ่งไดถงึ 15 แอมป) 

เนือ่งเพราะมนัไมใช ‘ปลัก๊ราง’ จงึไมไดใหขัว้เสยีบตวัเมยีมาครบสตูร

เหมอืนตวั Mountain 1 Next ฉะนัน้ หากอปุกรณในซสิเตม็ของคณุมี

จำนวนมากกวา 4 ชิน้ หรอืสายไฟเอซขีองอปุกรณบางตวัของคณุใชปลัก๊

เสยีบแบบสองขาหวักลมกจ็ะไมสามารถเสยีบเขากบัตวัเสยีบของเครือ่ง

ตวันีไ้ด วธิแีกปญหาทีด่ทีีส่ดุคอื หาตวัปลัก๊รางทีม่คีณุภาพสงูๆ ประเภท

ทีข่ัว้ตวัเมยีจบัยดึขาตวัผูไดแนนหนา, สามารถใชไดกบัลกัษณะของขา

เสียบทุกรูปแบบ และไมอั้นกระแส มาตอพวงจากชองเอาตพุตของ 

PureSINE-1000 ไปแยกใชอกีทอดหนึง่ (แนะนำ Mountain 1 Next นี่

แหละครบั ตรงประเดน็ทีส่ดุ!) 

 ตรงหนาปดของตวั PureSINE-1000 มไีฟ LED อยู 2 ชดุ แสดงคา

ดวยตวัเลขสามหลกั ชดุทีอ่ยูทางดานซายมอื (หนัหนาเขาหาตวัเครือ่ง) 

จะแสดงอตัราแรงดนัของไฟเอซทีางขาเขา สวนชดุทางขวามอืนัน้จะแสดง

อตัราแรงดนัของไฟเอซทีางขาออก ซึง่ถาคณุสงัเกตจะพบวา ชดุทีอ่ยูทาง

ขวามอืนัน้จะสวงิอยูระหวาง 218.24-221.76V 

      

•ผลทางเสียง 
สิ่งที ่ PureSINE-1000 ทำใหเกิดขึ้นกับเสียงนั้นไมไดแคทำใหพื้น  

เสยีงสะอาดขึน้ หรอืทำใหเนือ้เสยีงมมีวลทีเ่นยีนนวลขึน้แตเพยีงเทานัน้ 

ซึง่นัน่คอืผลลพัธทีเ่กดิจากการทำงานในสวนของ ‘การกรองไฟ’ เพยีง

สวนเดยีว แตความเปลีย่นแปลงของเสยีงอนัเนือ่งมาจากประสทิธภิาพ

ของการปรบัสภาพแรงดนัไฟของอปุกรณตวันีม้นัไปแสดงผลออกมาทาง 

‘เวทเีสยีง’, ‘ไดนามกิ’ และ ‘รายละเอยีด’ ของเสยีง 

 คอืเมือ่ฟงเทยีบกนัระหวาง ‘ใช’ กบั ‘ไมใช’ อปุกรณตวันี ้ พบวา 

เมือ่เอา PureSINE-1000 เสยีบเขาไปในระบบ มนัทำใหไดเสยีงทีเ่ปด

เผยมากขึน้ รูสกึไดวารปูวงของเวทเีสยีงเปลีย่นไป รบัรูไดวาเวทเีสยีงถกู

ยดืขยายขอบเขตออกไปมากขึน้ รปูวงดานหลงัที่

ฉีกลงไปทางมุมดานขางซาย-ขวาของเวทีเสียงที่

เคยเปนมมุอบั ถกูทำใหเดนชดัขึน้มาโดยไมไดถกู

ดนัใหตืน้เขนิขึน้มา รายละเอยีดของเสยีงในสวน

ของเวทีเสียงดานลึกที่ถูกซอนลงไปเปนชั้นๆ อยู

ดานหลงันัน้ดวูามตีวัตนมากยิง่ขึน้ ตวัตนชดัขึน้แต

กไ็มไดไปเบยีดบงัรายละเอยีดของเสยีงทีป่รากฏ

อยูบรเิวณแถวหนาของเวทเีสยีงแตอยางใด.. 

 ผมรูสกึวา อปุกรณตวันีท้ำใหการแยกแยะชัน้ 

(layer) ของเวทเีสยีงมคีวามเดด็ขาดมากขึน้กวา

การตอตรง สามารถรับรูถึงตำแหนงตื้น-ลึกของ

เวทเีสยีงแตละระนาบไดชดักวาตอนตอตรง รูสกึ

ไดงายวาชิน้ไหนอยูตืน้-ชิน้ไหนอยูลกึ ไมแบนซอน

กนั  

 สวนทางดาน ‘ไดนามิก’ นั้นชัดมาก.! เมื่อเอาเครื่องเลนซีดีกับ

ปรแีอมปเสยีบผาน PureSINE-1000 คณุจะได ‘พลงั’ ของเสยีงเพิม่ขึน้, 

ได ‘นำ้หนกั’ ของการยำ้-การเนนเพิม่ขึน้ เหมอืนเปลีย่นเพาเวอรแอมปใหม..  

 ทัง้ๆ ทีต่วัเพาเวอรแอมปไมไดเสยีบผาน PureSINE-1000 แตอยาง

ใด..!! 

 อยางนี้ไปซื้อ PureSINE-1000 มาใชแทนการเปลี่ยนเพาเวอร  

แอมปไดมัย้..? 

 มนัคนละแบบกนัครบั.. จรงิๆ แลว กำลงัของเพาเวอรแอมปทีไ่ด

เพิ่มขึ้นมาหลังจากเอาอุปกรณตัวอื่นๆ ในระบบ (ฟรอนตเอ็นด+

ปรแีอมป) เสยีบผาน PureSINE-1000 ตวันีม้าจาก ‘พลงั’ ทีเ่พิม่ขึน้ของ

เอาตพตุจากอปุกรณเหลานัน้รวมๆ กนั คลายกบัวา เมือ่กระแสไฟทีไ่ป

เลีย้งทัง้เครือ่งเลนซดีแีละปรแีอมปมคีวามสะอาดบรสิทุธิแ์ละมแีรงดนัที่

นิง่และราบเรยีบมากขึน้ มนัก ็ (คง) ไปทำใหวงจรขยายของทัง้เครือ่งเลน  

ซดีแีละปรแีอมปมเีสถยีรภาพและประสทิธภิาพสงูขึน้ สงผลตอเอาตพตุที่

มพีลงัมากขึน้ เมือ่ภาคอนิพตุของเพาเวอรแอมปไดรบัสญัญาณเอาตพตุ

ของปรแีอมปทีม่พีลงัมากขึน้ มนักข็ยายสญัญาณทีม่พีลงัมากขึน้ออกมา  

 พดูใหเขาใจงายกค็อืวา เมือ่คณุเอาตวั PureSINE-1000 ของ Clef 

Audio ตวันีเ้ขาไปใชงานในระบบเครือ่งเสยีงของคณุแลว มนัจะทำใหเพา

เวอรแอมปทีค่ณุใชสามารถ ‘ปลดปลอย’ กำลงัขบัออกมาไดเตม็ทีอ่ยาง

ทีม่นัควรจะเปนมากกวา ตวั PureSINE-1000 ไมไดเขาไป ‘เพิม่’ กำลงั

ใหกบัเพาเวอรแอมปแตอยางใด     

 คณุสมบตันิีท้ำใหผมรูสกึแฮปปมากกบัอปุกรณตวันี ้ เพราะ ‘กำลงั

แฝง’ ทีม่นัอดัฉดีเขาไปในซสิเตม็นัน้ชวยทำใหฟงเพลงแลวไดอรรถรสขึน้

มาอกีเยอะทเีดยีว.. รูสกึไดเลยวาเสยีงดนตรแีละเสยีงรองมคีวามสดมาก

ขึน้ ใหการสวงิของไดนามกิทีเ่รว็ขึน้ กวางขึน้ ปรบัเปลีย่นไปเปนโมชัน่ของ

เสียงที่เหมือนจริงมากขึ้น (เมื่อเทียบกับฟงแบบตอตรง) จุดเดนอีก

ประการหนึง่ทีผ่มพบจากการใชงาน PureSINE-1000 ตวันี ้ซึง่นาจะเปน

ผลที่ตอเนื่องมาจากกำลังที่ดีขึ้น นั่นคือ มันทำใหการแยกแยะ ‘ราย

ละเอยีด’ ของเสยีงทีด่ขีึน้อยางชดัเจน โดยเฉพาะในยานเสยีงทุม ซึง่ตอน

ตอตรงนั้นเสียงทุมจะมีลักษณะที่หนา อบอุน แตติดทึบและอวบบาน 

แถมมลีกัษณะทีพุ่งลนออกมาดานหนานดิๆ เมือ่เสยีบเครือ่งเลนซดีกีบั

ปรแีอมปผาน PureSINE-1000 แลว ปรากฏวา เสยีงทุมทีไ่ดออกมาจะมี

ลกัษณะของเสยีงทุมทีม่กีารควบคมุมากขึน้ ไมไดหมายถงึ ‘เครงครดั’ 

จนอดึอดั แตเปนลกัษณะของเสยีงทุมทีแ่สดงรายละเอยีดแตละจดุออก

มาไดชดัขึน้ จะเหน็ไดชดัในขณะของเพลงทีม่เีสยีงเครือ่งดนตรมีากกวา

หนึง่ชิน้ทีใ่หโทนเสยีงอยูในยานทุมทีใ่กลเคยีงกนั กำลงับรรเลงอยูพรอม

กนั ซึง่ตอนฟงโดยเครือ่งเสยีงทกุชิน้ตอตรงเขาผนงัหมดทกุตวั เสยีงทุม

ในยานที่วาจะออกมามัวและเบลอ เมื่อเสียบเครื่องเลนซีดีกับ

ปรแีอมปผาน PureSUNE-1000 ตวันีแ้ลว รายละเอยีดของเสยีง

เครือ่งดนตรทีีอ่ยูในในยานทุมทีใ่กลเคยีงกนัไดถกูแยกแยะออกมา

จากกนัใหไดยนิชดัขึน้ เสยีงของหวัเบส ตวัเบส และหางเบสกถ็กู

แยกแยะออกมารบัรูไดมากขึน้ ความคลมุเครอืนอยลง ซึง่ความ

สามารถในการแยกแยะรายละเอยีดทีด่ขีึน้นีไ้ดปรากฏใหเหน็ทัง้ใน

ยานเสยีงกลางและเสยีงแหลมดวย 

 คณุสมบตัทิีส่ำคญัทีส่ดุอกีประการหนึง่สำหรบั PureSINE-

1000 ตวันีท้ีผ่มจะลมืซะไมได นัน่คอื มนัทำใหผมไดยนิคณุภาพ

ของเสยีงทีด่เีสมอตนเสมอปลายไปเกอืบทัง้วนั ลกัษณะของเสยีงที่

ไดยนิจะมคีวามคงที ่ ไมวบูวาบ ซึง่คณุสมบตัขิอนีเ้มือ่เทยีบกบัการ

ตอตรงแลว เรียกวาเห็นไดชัดมากและถือเปนคุณสมบัติเดนอัน

หนึง่สำหรบั PureSINE-1000 ตวันี ้ทีส่มควรจะปรบมอืใหครบั.!      

   

 • ออกแบบ, ผลิต และจัดจำหนายโดย: 
 บรษิทั เคลฟ ออดโิอ จำกดั  

 โทร.0-2932-5981-2 (www.clef-audio.com) 

 ราคา : 28,900 บาท/ตอตวั 

 

• สรุป 
อุปกรณเสริมทั้งสองชิ้นขางตนนั้นมีผลในเชิงบวกตอเสียง แต  

ในแงมุมและปริมาณที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะของ

เทคโนโลยใีนการออกแบบและตนทนุ ตวั Mountain 1 Next ของ 

Sidital นัน้ทำหนาทีห่ลกั 2 ประการ คอื (1) เปน ‘ปลัก๊ราง’ อยาง

ดทีีม่ชีองเสยีบใชงานมาใหคณุมากถงึ 8 ชอง ดวยลกัษณะของชอง

ตอที่หลากหลายรูปแบบทำใหมันเหมาะสมกับการใชงานกับ

อปุกรณเครือ่งเสยีงและโฮมเธยีเตอรทีห่ลากหลาย และ (2) เปน 

‘ตวักรองไฟ’ ทีม่ปีระสทิธภิาพในการกำจดัสญัญาณรบกวนทีเ่กาะ

ตดิมากบักระแสไฟไดอยางเดด็ขาด ใหเสยีงทีม่คีวามสะอาด 

 สวนตวั PureSINE-1000 ของ Clef Audio มสีมรรถนะทีส่งู

ขึน้ไปอกีระดบัดวยคณุสมบตัเิดน 2 ประการ คอื (1) เปนตวักรอง

ไฟทีม่ปีระสทิธภิาพสงู และ (2) เปน ‘ตวัคมุไฟ’ ทีโ่ดดเดนมาก 

มันทำใหเสียงนุมและทำใหอุปกรณที่มาตอพวงกับมันสามารถ

แสดงศกัยภาพออกมาไดอยางเตม็ทีท่ีส่ดุ  

 อปุกรณทัง้สองชิน้นีส้ามารถใชงานรวมกนัได และจะเหมาะ

มาก ถาคุณใชรวมกัน ซึ่งจะทำใหไดทั้ง ‘ความสะดวกในการใช

งาน’ และ ‘ประสทิธภิาพของเครือ่งและคณุภาพของเสยีง’ ทีเ่ตม็

เมด็เตม็หนวยทีส่ดุในคราเดยีวกนั..!!  

     

 
‘.. One setting may provide better results 
than the other for your particular system 
but the only way to really know is to try 
both and use the one that sounds better to 
you..’ Amen! 
 

 

 

 

สวิตชปรับโยกเพื่อ ‘เปด/ปด‘ สัญญาณ Alarm (วงกลม) ที่มีไวเตือนเวลาที่กระแส

ไฟจากภายนอกเขามา ‘ต่ำ’ หรือ ‘สูง’ เกินกวาระดับที่เครื่องจะรับมือได 

(A) ไฟเช็กสภาพการตอสัญญาณกราวนดของระบบ, (B) ไฟเช็กสภาพเฟสของการตอสายไฟในระบบ, (C) แสดง

สถานะแรงดันของสัญญาณไฟฟาทางขาเขา และ (D) แสดงสถานะแรงดันของสัญญาณไฟฟาทางชองขาออก 


