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AudioPrism 

เราอาศัยอยูในโลกแหงเสียงรบกวน ผูเขียนหมายถึงเสียงรบกวน

ทางไฟฟา แมบานของคุณปดสวิตชเครื่องเปาผมในหองน้ำ และเม็ดสี

ขาวพราๆ ก็ปรากฏเปนแถบบนจอโทรทัศน ลูกสาวเปดคอมพิวเตอรใน

หองนอน และวิทยุที่ทานกำลังฟงอยู ก็เต็มไปดวยไฟฟาสถิต เสียงตางๆ 

ที่ออกจากลำโพงมาก็ลวนมีสัญญาณรบกวนปนอยู 

AudioPrism Foundation III 

เครื่องปรับสภาพสายไฟเอซี 

การแทรกแซงความถี่วิทยุ (RFI : Radio Frequency Interference) และการ
แทรกแซงแมเหล็กไฟฟา (EMI : Electromagnetic Interference) เปนเรื่องนารำคาญเปน
พิเศษสำหรับพวกเรานักเลนเครื่องเสียง เสียงดนตรีที่ปลอดสัญญาณรบกวน คือสิ่งที่เรา
คาดหวงัวาจะไดรบัหลงัจากจายเงนิจำนวนมากโขไปกบัระบบเครือ่งเสยีงทีม่รีาคาคอนขาง
สงู แตโลกกย็งัทำรายเรา กรดิทางไฟฟาทีป่อนกำลงัไฟไปยงับานเรอืน และอาคารพาณชิย
ลวนแตถูกแทรกแซงดวยอุปกรณทุกตัวที่เชื่อมตอเขากับมัน ไมวาจะเปนมอเตอร 
คอมเพรสเซอร หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ การใชงานในบานทุกรูปแบบ และอุปกรณใน
โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งอุปกรณเครื่องเสียงของเราดวย อุปกรณแตละตัวจะสราง
สญัญาณรบกวนทางไฟฟาในรูปแบบของตัวเอง ซึ่งจะปอนกลับไปยังกริดตอไป และสงไป
ยังอุปกรณทุกตัวโดยรอบ 

เหตุผลที่เราไมไดรับผลกระทบทั้งหมดจากสัญญาณรบกวนก็คือ ทรานสฟอรเมอร 
ซึ่งชวยลดแรงดันที่สูงมากนั้น เปนตัวกรองแบบโลวพาสอยางหนึ่ง ซึ่งงานทำงานไดดีใน
การกรองสัญญาณรบกวนความถี่สูง อยางไรก็ตาม สัญญาณรบกวนปริมาณมหาศาลก็
ยังรั่วผานมาได ทานจะเห็นไดชัดเมื่อมองจากออสซิลโลสโคป ทานจะตองตกใจ เมื่อพบ
วารูปคลื่น 50 Hz - 60 Hz จะผิดเพี้ยนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับรูปคลื่นอยางเดียวกัน
จากเครื่องกำเนิดคลื่นรูปไซน 
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การติดตั้งขั้วตอ IEC ตัวเมีย ในปลายสุดของแผงปลั๊กไฟ 8 ชุด
แบบเฮฟวี่ดิวตี้ โดยการใชสายไฟ Straight Wire HTP ในระบบ
ทั้งหมด)  

AudioPrism แหง Issaquah แหงวอชิงตัน ซึ่งแอมปลิไฟร
ตัวเปดโรงคือ แอมปคลาสบี ซึ่งเปนอุปกรณแนะนำของ 
Stereophile โดยเสนอผลิตภัณฑมากมายที่สยบปญญาแนว
หนาที่หลากหลาย สำหรับหลายๆ เดือนที่ผานมา ผูเขียนใช
ผลติภณัฑปรบัสภาพและกรองไฟเอซใีนสายไฟจาก Foundation 
III, ตัวกรองสัญญาณ ACFX หนึ่งตัว, ตัวกรองสัญญาณรบกวน 
QuietLines หลายตัว และอุปกรณขนาดเล็กแตประโยชนเหลือ
หลาย เรียกวา Noise Sniffer 

มันไมไดทำอะไร นอกจากการขยายสัญญาณรบกวนจาก
ปลั๊กกระแสสลับ เจา Noise Sniffer นี้ทำหนาที่เปนตัวตรวจจับ
แบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อลดสัญญาณรบกวน การใชงานก็เพียง
เสียบปลั๊กแลวเปดโวลลุม ลำโพงขนาดเล็กในตัวจะแสดงปญหา
ของปลั๊กที่ใชอยูใหทราบ เสียงรองดังมาก แสดงวาสัญญาณ
รบกวนมีอาการหนักมาก นำไปทดลองใชในจุดตางๆ ทั่วทั้งบาน 
ก็จะพบแหลงสัญญาณรบกวนตางๆ ที่เราไมคาดคิดมากอน 
ตวัอยางเชน ปลัก๊ไฟในหองนำ้ของผูเขยีนเงยีบพอสมควร กระทัง่
เปดไฟผานดิมเมอรแบบรับสัมผัส เทานั้นแหละ Sniffer ก็รองขึ้น 
สวนในหองนอน ปลั๊กที่มีไฟหลอดไสเพียง 1 ดวง เมื่อเสียบปลั๊ก 
ก็ยังคงเงียบมาก ไมวาจะเปดไฟหรือไมก็ตาม 

เชนเดียวกับปลั๊กที่โตะทำงานในโรงรถ แมหลอดไฟ  
ฟลูออเรสเซนตเหนือศีรษะจะสงเสียงหึ่งๆ กระทั่งเสียบปลั๊ก
เครื่องชารจแบตเตอรี่สำหรับสวานไรสาย เจา Noise Sniffer เริ่ม
รองสียงดัง ผูเขียนคิดวามันกำลังจะกระโดดลงจากโตะทำงาน 
วงจรที่ใช SCR ในเรื่องชารจปอนสัญญาณรบกวนมากมายกลับ
ไปยังสายไฟ แตนั่นยังถือวานอยมาก เมื่อเทียบกับหองนอนอีก
หองที่ใชเปนสำนักงานในบานดวย 
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ที่นี่มีคอมพิวเตอร 4 ตัว พริ้นเตอร 2 ตัว สแกนเนอร 1 ตัว 

เครื่องถายเอกสาร และเครื่องแฟกซ ทั้งหมดนี้บางครั้งก็ใชงาน
พรอมกัน สัญญาณรบกวนทางไฟฟาที่ปรากฏและขยายโดย 
Sniffer นาตกใจ (ผูเขียนอาจตองหยุดอานขาวพวกกระตายตื่น
ตูม) ปลั๊กไฟแบบปองกันไฟกระโชกก็แยพอๆ กับปลั๊กติดผนัง 
แลวจะทำอยางไรดี 

นับวาโชคดี นอกจากจะใหเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห
อาการ AudioPrism จะใหทางแกปญหาสำหรับอาการดังกลาว 
Byron Collett แหง AudioPrism ไดสงกลองฟลเตอร LF-1 
QuietLine Parallel Powerline ขนาดเล็กของบริษัทมาใหดวย 
อุปกรณเหลานี้ดูคลายกับอะแดปเตอรกระแสสลับทั่วไป แตไมมี
สาย โดยมีวงจรกำจัดเสียงรบกวนที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ซึ่ง
ทำงานโดยชันตสัญญาณรบกวนทั้งหมดไปยังดาน “neutral” 
ของสายไฟ สัญญาณรบกวนทุกรูปแบบ ไมวาจากดิมเมอรไฟ

ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลาของความผิดเพี้ยนแบบนี้ 
เกิดจากคอมพิวเตอร และอุปกรณดิจิตอลแบบอื่นๆ ไมนานมานี้
มีหัวขอขาวที่นาสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ “Renegrade 
Frequencies Threaten High-Tech Electronics” ปรากฏใน
หนงัสอืพมิพ New York Times ฉบบั 14 เมษายน 1997 ในหวัขอ
ขาวนี้ กลาวถึง Susan DeGrane ไดใหรายละเอียดถึงสาเหตุ
ของการระเบิดในหองควบคุมไฟฟาของพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
ในเมืองนาโงยาของประเทศญี่ปุน คำวา “nonlinear loading” 
และ “harmonic multiplication” ทั้งสองอยางนี้ คืออาการของ
ระบบไฟฟาที่โอเวอรโหลดจากคอมพิวเตอรจำนวนมากเกินไป 
และอุปกรณอื่นๆ ที่มีแหลงจายไฟแบบสวิตชิ่ง แทนที่จะดึง
กระแสตอเนื่องจากคลื่นไซนกระแสสลับในลักษณะของหลอด
ไฟ อุปกรณสวิตชิ่งดังกลาวจะสงพัลสออกมา ในการทำงานเชน
นั้น มันจะปอนฮารโมนิกที่เขมกลับไปยังสาย ซึ่งมักจะทำให
คอมพิวเตอรตองดับโดยไมอาจอธิบายได ไปกระตุนการเตือนที่
ผิดพลาด ทำใหมอเตอรลดความเร็ว หรือปอนสัญญาณรบกวน
ไปสูการสงสัญญาณเสียงและภาพ 

แมวาอุปกรณเครื่องเสียงสวนใหญจะไมอันตรายจากการ
ระเบิด เนื่องจากสัญญาณรบกวนนี้ โดยที่ประสิทธิภาพสามารถ
ถายทอดออกมาไดอยางเหมาะสม แหลงจายไฟแบบสวิตชิ่งจะ
ใหกระแสไฟกระชาก ที่มีสไปคสูงมากในชวงลานเฮิรตซ ซึ่ง
สังเกตเห็นไดงายในออสซิลโลสโคป นอกจากนี้แลวเครื่องเลน 
CD และ DAC ก็ยังมีสวนในการสรางสัญญาณรบกวนเชนนี้ 
และแมวาผูออกแบบจะพยายามอยางมากที่จะกำจัดสัญญาณ
รบกวนจากเอาทพุทแบบอะนาลอก แตมันก็ยังคงรั่วไปสูอุปกรณ
อื่นๆ ขางเคียงผานสายไฟได บางครั้งยังรั่วไหลผานแหลงจายไฟ
ที่ออกแบบมาเปนอยางดี และปรากฏเปนสัญญาณรบกวน  
แบก็กราวดดวย เกดิกระแสกระชากระดบัตำ่ คลายกบัเสยีงแทรก
ในวิทยุเอฟเอ็ม และเราจะพบสัญญาณรบกวนที่นารำคาญ อัน
เกิดจากสัญญาณรบกวนที่เปนขยะในสายไฟนั่นเอง 
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การปรับปรุงรายละเอียดเกิดขึ้นจากการใชสายไฟระดับ
ออดโิอไฟลสามารถทำได ดวยขอเทจ็จรงิทีว่ามนัทำหนาทีเ่หมอืน
ฟลเตอรแบบโลวพาส คลายกบัทรานสฟอรเมอร เพือ่ใหสญัญาณ
รบกวนนี้ไมแทรกแซงกับเสียงดนตรี ในการตอสูกับเสียงรบกวน
นั้น สายไฟที่ดีอาจชวยไดในเบื้องตน แตถาการวางตำแหนง
เหมาะสม กับอุปกรณทุกชิ้นในระบบของทาน ก็คงจะใชอุปกรณ
ที่แพงมาก (ผูเขียนแกปญหาทะลวงอุปสรรคดานการเงิน โดย

AudioPrism ACFX เครื่องปรับสภาพสายไฟเอซี 
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แบบโซลดิสเตต, เครือ่งชารจแบตเตอรี ่และคอมพวิเตอรทีม่เีสยีง
รบกวนหึง่ๆ ออกมา ทัง้หมดหายไปทนัททีีเ่สยีบปลัก๊ QuietLines 
สำหรบั QuietLines เพยีงตวัเดยีว กพ็อแลวกบัการใชงานสำหรบั
คอมพิวเตอรสองตัว ซิปไดรว และพริ้นเตอร (เพื่อใหไดผลดีที่สุด
นั้น LF-1 จะตองไมเพียงแตเสียบในหองเดียวกันเทานั้น แตจะ
อยูในวงจรเดียวกัน คือใกลอุปกรณตัวปญหาใหมากที่สุดเทาที่
จะทำได) เมือ่ใช QuietLines เสยีงรบกวนจาก Sniffer ลดตำ่กวา
ที่ไดจากปลั๊กตัวเดียวกัน โดยที่ถอดปลั๊กอุปกรณออฟฟศทั้งหมด 
เมื่อเสียบ LF-1 จะไดยินเสียงที่ปลอดการรบกวนอยางแทจริง 

มันใหเสียงที่ดีขึ้น ผูเขียนเริ่มตนปรับปรุงเสียงโดยการใช 
QuietLines เมื่อฤดูหนาวที่แลว ระบบที่ดีที่สุดในบาน มีดังนี้  

PS Audio Lambda 2 ซีดีทรานสปอรต  
Threshold T-1D เครื่อง DAC 
Threshold T3I ปรีแอมป  
Threshold T100 เพาเวอรแอมป 1 คู   
สำหรับขับลำโพง System Audio 1070 หรือ Montana 

EPS 
สวนใหญใชสาย Nordost SPM 
นับวาเปนระบบที่เยี่ยมมาก อุปกรณแหลงสัญญาณและ

ปรแีอมปอยูขางหลงัในชัน้คอนทวัร ตอเขากบัปลัก๊ Straight Wire 
HTP สวนแอมปนั้นวางที่ปลายดานตรงขามในหอง หลังลำโพง
แตละตัว ที่แตละดานของเตาผิง แอมปแตละตัวใชสายไฟ HTP 
ตอตรงเขาปลั๊กที่ผนัง 
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คืนหนึ่ง ขณะที่กำลังฟง “Auld Lang Syne”/”Bring it on 

Home” ของ Rebecca Pidgeon จากแผน The New York Girls’s 
Club (Chesky JD141) ผูเขียนคนพบอะไรเล็กๆ นอยๆ เกี่ยวกับ
สิ่งที่ QuietLines ทำได นั่นคือ เพลงนี้ ... จากนั้นผูเขียนก็เลน  
อินโทรอีกครั้ง Pidgeon ไมเพียงแตใหเสียงดังขึ้นเทานั้น แต  
รายละเอยีดทกุอยางมมีากขึน้ เทยีบเทากบัการนำเสยีงภาพยนตร
มาโฟกัสใหคมชัดขึ้น 

ผูเขียนทำซ้ำขึ้นตอนดังกลาวถึง 3 ครั้ง เพื่อพิสูจนตัวเอง
วาไมไดคิดเอาเอง จากนั้นก็พิจารณาจุดเดนอื่นๆ “แคบอกผมวา 
คุณไดยินอะไร”  

“คุณไมตองเรงโวลลุมเหรอ” เสียงนั้นถามมา “Rebecca 
Pidgeon ดังกวาเดิมในครั้งที่สอง” 

เราทำซ้ำอีกครั้ง “ใชแลว ครั้งที่สองดังกวาแนนอน และ
เสียง ssss ก็ชัดขึ้นดวย” 

การตรวจสอบนั้นนาสนุกและนาสนใจ อีกไมกี่เดือนตอมา  
เกิดอะไรขึ้น นอยสฟลอรตกไปขณะที่ระดับสัญญาณยัง

คงเทาเดิม ผลที่เกิดขึ้นก็คือ เวทีเสียงมีรายละเอียดมากขึ้น มี  
ไดนามิกมากขึ้น และแจมชัดขึ้น 

สญัญาณรบกวนจากไฟเอซนีัน้มนัอยูขางใน ผูผลติบางราย 
อยาง Jeff Roqland Design Group และ nirvana Electronic 
Works ไดสรางแอมปลิไฟรแบบใชแบตเตอรี่ อยางตอสูกับ
ปญหาดังกลาว ซึ่งดูเหมือนวาจะเปนมาตรฐานสุดขีดอยางหนึ่ง
ที่มีขอไดเปรียบ 90% จากปลั๊กติดผนังในบานราคาแพง จาก
ประสบการณของผูเขียนแลว LF-1 QuietLine เปนการปรับปรุง
ดานเสียงที่เดนชัดที่สุด และคุมคาที่สุดเทาที่เงินจะซื้อได 

Byron Collect เสนอวาชุดแปดนั้นนาจะพอสำหรับการ  
ใชงานในบานสวนใหญ และสำหรับผูเขียนดวย (คำตำหนิอยาง
เดียวของผูเขียนก็คือ มันเล็กมาก ประมาณ QuietLines คือ ควร
จะทำสีขาวและสีงาชาง อยางฝาครอบปลั๊กสวนใหญ) แนนอน
วา การใชงานใหไดประโยชนที่สุดนั้น จะตองใช Noise Sniffer 
สวนผูติดตั้งระดับมืออาชีพควรจะมีทั้ง Sniffer และตัวกรอง   
LF-1 ในชุดอุปกรณของตัวเองตลอดเวลา  
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จากตัวกรอง QuietLine ผูเขียนไดแบงออกไปยังตัวปรับ
สภาพไฟ Foundation III ขณะเดียวกัน ซึ่งในไมชาผูเขียนก็พบ
วาจำเปนอยางขาดไมไดเลย แตก็ไมเหมือนตัวปองกันกระแส
กระโชก Panamax Max 1500 คุณภาพเยี่ยม ซึ่งออกแบบมา
เปนพิเศษสำหรับเปนผลิตภัณฑในโฮมเธียเตอร ขณะที่อุปกรณ
ปรับสภาพไฟที่ดีที่สุดของ AudioPrism มุงสำหรับการนำไปใช
ในระบบนักเลนเครื่องเสียง ซึ่งมีทั้งแหลงสัญญาณอะนาลอก 
และดิจิตอล และเพาเวอรแอมปกำลังสูง Foundation III นั้นรวม
เอาวงจรกำจัดสัญญาณรบกวนของ QuietLines บวกกับวงจร
พิเศษที่ปลั๊กดิจิตอลโดยเฉพาะ เพื่อปองกันฮารโมนิกไมใหเขาไป
ในสวนตางๆ ของระบบ สวนปลั๊กสำหรับแอมปลิไฟรที่แยกตาง
หากนั้น จะใหการกรองสัญญาณรบกวนโดยไมจำกัดกระแส อัน
เปนจุดออนอยางหนึ่งในตัวปองกันกระแสกระโชกแบบอื่นๆ เชน 
Panamax Max 1000+ ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งสามารถตัด
กระแส เมื่อเกิน 15 แอมแปรได 

ปลั๊กเกรดสูง 8 ชุดของ AudioPrism สองชุดสำหรับ
อุปกรณดิจิตอล อีกสี่ชุดสำหรับแหลงสัญญาณอะนาลอก และ
เพาเวอรแอมปอกีสองชดุ นาจะมากเกนิพอสำหรบัระบบสวนใหญ 
ผูเขยีนเพิง่ปรบัปรงุอปุกรณดจิติอลทีใ่ชอยู โดยการเพิม่ Genesis 
Digital Lens (ขั้นตอนที่ยอดเยี่ยมมาก) ซึ่งตอนนี้จะปอนให 
Parasound D/AC 2000 นั่นคือ Transport + Lens + DAC = AudioPrism LF-1 QuietLine Parallel ตัวกรองสายไฟเอซี 
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อุปกรณดิจิตอลสามตัว แตมีปลั๊กเพียงสองชุด
เทานั้นบนตัว Foundation ทางออกก็คือ เสียบ
ปลั๊กดานนอก เขาซ็อกเก็ตแบบดิจิตอลตัวใดตวั
หนึง่ สายพเิศษนัน้จะไมทำใหคณุภาพของระบบ 
แยลง 

Foundation III ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
อุปกรณทุกชิ้นที่ผูเขียนนำมาใชรวม ไมเพียงแต
อปุกรณชัน้ยอดทีร่ะบถุงึขางบนเทานัน้ แตอปุกรณ
ที่ประณีตนอยลงอยางเพาเวอรแอมป Sumo 
Andromeda อายุ 12 ป หรือรีโมทคอนโทรลมีสาย 
Chase Technologie RLC-1 เรื่องของความแจม
ชัด ไดนามิก อิมเมจ และกำลังที่ปรากฏ ลวนดีขึ้น
เปนสวนใหญ ทำใหผูเขียนรูสึกวา Foundation III 
เปนอุปกรณที่จำเปน และไดสงเช็คไปให 
AudioPrism 

 
 ‡Õ´’‡Õø‡ø°µå 

ผลิตภัณฑลาสุดของบริษัทที่ผูเขียนได
ทดลอง ก็คือ ACFX เปนฟลเตอรสำหรับไฟเอซี  
2 ชุด สำหรับอุปกรณที่ตองการกำลังสูงอยาง 
แอมปลิไฟร ในโครงสรางยุคไอพนที่สวยงาม มี
สายไฟคุณภาพยอดเยี่ยมเหมือนกันกับที่ใชใน 
Foundation โดยที่ ACFX ใชวงจรลดสัญญาณ
รบกวนอยางเดียวกัน ซึ่งจะทำใหเอาทพุทสะอาด 
ตั้งแตซ็อกเก็ตของแอมปลิไฟรตัวใหญ และให
ขอดีดานเสียงอยางเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีคุณคา
ในดานการใชงานที่อีกดานหนึ่งของหองดวย และ
ตวักรอง LF-1 QuietLine กเ็หมอืนกบั Noise Sniffer 
คือชวยเสริมความยอดเยี่ยมใหแกระบบได 
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Victor Tiscareno, Byron Collert และบรษิทั 
AudioPrism ไดสรางงานที่มหัศจรรยขึ้นสำเร็จ
ดวยผลิตภัณฑเหลานี้ เชนเดียวกับผลิตภัณฑ
ไฮเอนดทั้งหลาย ผลลัพธที่เหมาะสมจะมากับการ
ผสมผสานที่เหมาะสมเชนกัน แลวคุณยังจะตอง
รออะไรอีก ขับรถออกไปที่รานตัวแทนจำหนาย 
AudioPrism ถึงเวลาที่จะตองทำความสะอาดไฟ
เอซีของทานแลวครับ 
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AudioPrism Noise Sniffer :  
 ตัวตรวจจับ RFI/EMI  

ขนาด : กวาง 7.5 นิ้ว สูง 2.75 นิ้ว ลึก 5 นิ้ว 
น้ำหนัก : 1 กิโลกรัม 
 

AudioPrism LF-1 QuietLine paralell AC line filter :  
เครื่องกำจัดสัญญาณรบกวนในไฟเอซ ี
100-250 VAC, 50/60 Hz, UL, CSA, VDE-approved 
component 

ขนาด : กวาง 2.5 นิ้ว สูง 1.75 นิ้ว ลึก 1.5 นิ้ว 
น้ำหนัก : 55 กรัม 
 

AudioPrism Foundation III :  
เครื่องกำจัดสัญญาณรบกวนในไฟเอซีกำลังสูง/กลอง

ปลั๊กหลายชุด พรอมสายไฟ IEC ถอดได ความยาว 1 เมตร  
90-125 VAC, 50/60 Hz, 20A rms, 180-250 VAC, 50-60 
Hz; 16 A rms  

ขนาด : กวาง 16 นิ้ว สูง 5 นิ้ว ลึก 4 นิ้ว 
น้ำหนัก : 19.8 กิโลกรัม 
 

AudioPrism ACFX 
เครื่องกำจัดสัญญาณรบกวนในไฟเอวีกำลังสูง/กลอง

ปลั๊ก 2 ชุด พรอมสาย captive power 90-125 VAC,  50-60 
Hz, 20A rms, 180-250 VAC, 50-60 Hz, 16A rms 

ขนาด : กวาง 10 นิ้ว สูง 2.5 นิ้ว ลึก 5.75 นิ้ว 
น้ำหนัก : 11 กิโลกรัม 
 
ผูผลิต : AudioPrism Inc. USA. 
อีเมล  : audioprism@audioprism.com 


