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In-Line Power Conditioner 

audyn: Libero HD 

  

Why compromise performance 

(with anything less?) 
 

 
  

audyn อาจเป?นแบรนดBทีถ่ือวFาคFอนขHางใหมFสําหรับแวดวงสินคHาเครือ่งเสียง - โฮมเธียเตอรB แตFทวFาผูHออกแบบก็มิใชFหนHาใหมFในวงการแตFอยFางใด ซ่ึง
จากประสบการณBทีส่ั่งสมมา Libero HD เป?นหน่ึงในสินคHารุFนแรกๆ ที่ผูHผลิตนําเสนอในรูปแบบของอปุกรณBเสริมสําหรับอปุกรณBเครื่องเสียง - โฮมเธีย
เตอรB หนHาที่ของมัน คือ เครื่องกรองไฟในอีกรูปแบบหน่ึง อันที่จริงหากจะเรียก Libero HD วFาเครื่องกรองไฟ อาจจะไมFถูกตHองนัก เพราะคําวFา 
"เครื่อง" มันนFาจะใหHนัยออกไปทางแนวอุปกรณBไฟฟaาอิเล็กทรอนิกสBที่มี "ตัวถัง" ขนาดใหญFสักหนFอย ในขณะที่ Libero HD มีลักษณะเป?นสายไฟที่
ผนวกรวมโมดูลทรงกระบอกขนาดกะทัดรัด ภายในติดตั้งววงจรกรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟaาเขHาไป มันจึงดูไมFเป?น "เครื่อง" อยFางวFา แตFถึงกระน้ัน
ดHวยศักยภาพการจัดการกับสัญญาณรบกวนมิไดHดHอยกวFา "เครื่องกรองไฟ" อื่นๆ เรียกวFาขนาดอาจจะเล็ก แตFคําวFาประสิทธิภาพน้ันใหญFพอๆ กันเลย
ทีเดียว 
 
 

 
 
เคล็ดลับของ Libero HD คือ Noise Filter Module หรือรูปแบบวงจรกรองสัญญาณรบกวนขนาดกะทัดรัดที่ตดิตั้งอยูFภายในกระบอกอะลูมิเนียมสีดํา 
สิ่งทางผูHผลิตเนHนมากเป?นพิเศษ คือ เรื่องของทางเดินสัญญาณเพ่ือความสะดวกในการไหลผFานของกระแส ทั้งน้ีการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณรบกวน 
เป?นการวางคั่นทางผFานของกระแส หากการออกแบบไมFดี ระดับความตHานทานที่สูงข้ึน ยFอมจะกลายเป?นอุปสรรค กลายเป?นคอขวด กFอใหHเกิดการอั้น
กระแส ทาง audyn จึงใชHรูปแบบการลงวงจร Noise Filter แบบ "Hard-wiring" ไมFมีการใชHงานแผงวงจร (PCB) 
 
หมายเหตุ: จากเว็บไซต�ผู�ผลิต www.audyn.org น้ัน รูปประกอบของ Libero HD จะเป(นอีกเวอร�ช่ันหน่ึง ต-างกันที่สีของกระบอกอะลมิูเนียม กล-าวคือ 
มี 2 สี (สีเงินเงา และสีดําด�าน) ให�เลือกน่ันเอง 



 
กระบอกอะลูมิเนียมน้ี มีประโยชนBสําคัญอีกดHานหน่ึง คือ เป?นโครงสรHางอยFางดี ชFวยปaองกันสัญญาณรบกวนที่อาจปะปนเขHามาในรูปของ Radiation 
to Conduction เชFน RFI และ EMI และมิใชFแคFที่ Noise Filter Module เทFาน้ัน ผูHผลิตไดHติดตั้งกระบอกอะลูมิเนียมแทนบอดี้หลกัของ "หัวปลั๊กไฟ" 
ดHวยเชFนเดียวกัน โครงสรHางปลั๊กไฟที่ใชHกับ Libero HD จึงแตกตFางจากปกติทั่วไป 
  

 
 

เปรียบเทียบลักษณะการเสียบตFอใชHงานรFวมกับอุปกรณBในระบบโฮมเธียเตอรB ของ Libero HD ทั้ง 3 รุFน 
คือ Libero HD รุ-นต�นทาง, Libero HD รุ-นปลายทาง และ Libero HD Silver/Teflon Line 

เหตุใดจึงเรียกต�นทาง-ปลายทาง ดูจากไดอะแกรมน้ี น-าจะอธบิายได�ชัดเจนครับ 
(เพ่ือรายละเอียดที่ชัดเจน คลิกที่รปู เพ่ือดูภาพขยาย) 

  
Libero HD มีทั้งหมด 3 รุFน คือ Libero HD รุFนตHนทาง, รุFนปลายทาง และ รุFน Silver/Teflon Line โดยพ้ืนฐานแลHว ทั้ง 3 รุFน ใชH Noise filter 
Module (ติดตั้งในกระบอก) แบบเดียวกันทั้งสิ้น ทวFาแตกตFางกันที่โครงสรHางปลีกยFอย สังเกตไดHจากรปูแบบการติดตั้งสายไฟสําเร็จจากโรงงานตFาง
ลักษณะ ตFางตําแหนFงกัน อันเป?นแนวทางเพ่ือยังผลใหH Libero HD สามารถรองรบัการใชHงานรFวมกบัอุปกรณBไฟฟaาตFางๆ ในระบบโฮมเธียเตอรBไดH
อยFางยืดหยุFนยิ่งข้ึนน่ันเอง โดยสามารถวางไวHใกลHๆ กับอุปกรณBไดHทกุที ่ซ่ึงประเด็นน้ีจะไดHเปรียบเครื่องกรองไฟแบบตัวถังใหญF 
 
อยFางไรก็ดีสิ่งที ่Libero HD ไมFมี ก็คือ ไฟบอกสถานะการทํางาน หรือสถานะทางไฟฟaา ซ่ึงบางครั้งมีความสําคัญในกรณีที่ตHองการสังเกตสถานะการ
ทํางานของอุปกรณB หรือประเมินความผิดปกติของระบบไฟ แตFมองอีกแงFหน่ึง การที่ไมFมีไฟสถานะใดๆ ก็ทําใหH Libero HD ดูเรียบงFาย ไมFซับซHอนดี 
 
หมายเหตุ: Libero HD มีระบบความปลอดภัยเพ่ือปDองกันเหตุไม-คาดฝFน คือ การปDองกันโหลดกระแสเกิน โดยอาศัยฟJวส� ที่ติดตั้งอยู-ภายใน
กระบอก ทั้งน้ีผู�ผลิตแจ�งว-าหากเกดิปFญหาใดๆ ที่ทําให�ฟJวส�ขาด เน่ืองจากโครงสร�างกึ่งปJด ผู�ใช�จึงไม-สามารถดําเนินการเองได� และเพ่ือเป(นการปDองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการรู�เท-าไม-ถึงการ แนะนําให�ส-งกลบัมาให�ทางผู�ผลิตดําเนินการในจุดน้ีครับ 
 

 
  
 Libero HD รุFนที่ผูHผลิตเรียกวFา "รุFนตHนทาง" น้ัน จะติดตั้งสายไฟสาํเร็จพรHอมปลั๊กตัวผูHที่ดHานตHนทาง (ดHานที่เสียบรบัไฟจากปลั๊กผนัง หรือ
ปลั๊กพFวง) สFวนอีกดHาน คือ ดHานปลายทาง จะติดตั้งเตHารบัแบบ Multi-standard เพ่ือใหHนําปลั๊กไฟของอุปกรณBไฟฟaามาเสียบโดยตรง เหตุผลที่ผูHผลติ
ออกแบบ Libero HD รุFนน้ีข้ึนมา เพ่ือเอาไวHใชHงานกับอุปกรณBไฟฟaาที่ติดตั้งสายไฟแบบติดตาย (ถอดเปลี่ยนสายไมFไดH หรือไมFใชFมาตรฐาน IEC) ซ่ึงทีวี



จอบางเฉียบในยุคปsจจุบันมักจะเป?นเชFนน้ี รวมถึง HD Player และ Satellite/Cable TV Settop Box บางรุFน 
 
หมายเหตุ: ความยาวของ Libero HD รุ-นต�นทาง (โมดูล Noise Filter พร�อมสายไฟด�านต�นทางติดตั้งสําเร็จจากโรงงาน ไม-รวมความยาวสายไฟของ
อุปกรณ�ไฟฟDาที่นํามาเสียบ วัดอ�างอิงจากตัวที่ส-งมาทดสอบ) อยู-ที่ประมาณ 0.65 ม. 
 

 
 

อุปกรณBโฮมเธียเตอรBบางอยFาง เชFน ทีวีรุFนปsจจุบันสFวนใหญF มีรูปแบบสายไฟแบบ "ตดิตาย" กับตัวเครือ่ง 
 

 
 
ดังน้ันการจะนํามาใชHงานรFวมกับ Libero HD จึงตHองใชHรFวมกับรุFน "ตHนทาง" ที่ปลายดHานหน่ึงเป?นแบบปลัก๊เตHารับ เพ่ือใหHนําปลั๊กไฟของอุปกรณBไฟฟaา
น้ันมาเสียบตFอผFานวงจร Noise Filter ของ Libero HD ไดHทันท ีโดยไมFตHองดัดแปลงสายไฟของอุปกรณBใหHเสียประกัน 



 
ตFอไป มาดูลักษณะของ Libero HD อีก 2 รุFน คือ รุFนปลายทาง กับ รุFน Silver/Teflon Line ครับ 

 

 
 

Libero HD แบบที่สอง คือ รุFนทีผู่HผลิตเรียกวFา "รุFนปลายทาง" Libero HD รุFนน้ีจะติดตั้งสายไฟที่ดHานปลายทาง (ดHานที่เสียบกับอปุกรณBไฟฟaา) 
ปลายสายดHานน้ีจึงเป?นปลั๊กตัวเมีย (IEC Plug) สามารถเสียบตFอเขHากับข้ัวปลั๊กไฟดHานหลังอปุกรณBไฟฟaาไดHโดยตรง (อุปกรณBที่ติดตั้งข้ัวปลั๊กไฟตาม
มาตรฐาน IEC เชFน ทีวี/มอนิเตอรBบางรุFน รวมถึงเพลเยอรB และอปุกรณB AV ระดับสูง) สFวนอีกดHานหน่ึง คือ ดHานตHนทาง ผูHผลิตติดตั้งเตHารับแบบ 
IEC Inlet เอาไวH เผ่ือใหHผูHใชHจัดหาสายไฟ AC ข้ันเทพ มาเสียบใชHงานรFวมกับ Libero HD จะชFวยอัพเกรดเพ่ิมศักยภาพใหHสูงยิ่งข้ึน และลักษณะของ 
Libero HD รุFนปลายทาง น้ี จะเอื้อประโยชนBอีกประการหน่ึง คือการใชHงานรFวมกับโปรเจ็กเตอรB ทีบ่Fอยครั้งจําเป?นตHองลากสายไฟยาว กรณีน้ีสามารถ
ติดตั้ง Libero HD รุFนปลายทาง เขHาไปที่ตําแหนFงใกลHกับตัวอุปกรณB (โปรเจ็กเตอรB) แลHวลากสายไฟยาวมาเสียบไดHสะดวก และใหHประสิทธิภาพที่ดีครับ 
 
หมายเหตุ: ความยาวของ Libero HD รุ-นปลายทาง (โมดูล Noise Filter พร�อมสายไฟด�านปลายทางติดตั้งสําเร็จจากโรงงาน ไม-รวมความยาว
สายไฟด�านต�นทางที่ผู�ใช�ต�องจัดหาเอง วัดอ�างอิงจากตัวที่ส-งมาทดสอบ) อยู-ที่ประมาณ 0.70 ม. 

 
 

Libero HD แบบสุดทHาย คือ รุFน Silver/Teflon Line ลักษณะจะเหมือนกับสายไฟสําเร็จ ทีป่ลายสายดHานหัวและทHาย ติดตั้งปลั๊กตัวผูH อีกดHานเป?น
ปลั๊กตัวเมีย (IEC) มาเสร็จสรรพ แตFผนวกรวมกระบอกโมดูล Libero Noise Filter คั่นกลางไวHดHวย นัยวFาผูHใชHที่ซ้ือรุFนน้ีไป สามารถนํา Libero รุFนน้ี
ไปเสียบตFอกบัอุปกรณBไฟฟaา แทนสายไฟเสHนเดิมไดHเลย เรียกวFาซ้ือครั้งเดียวไดHเครื่องกรองไฟ และยังไดHสายไฟ พรHอมหัว-ทHายปลั๊กคุณภาพสูงติดไปดHวย 



 
 

ทั้งน้ีสายไฟที่ติดตั้งจากโรงงานมาพรHอมกับ Libero รุFน Silver/Teflon Line จะพิเศษกวFาในประเด็นเรื่องของตัวนําภายในที่เรียกวFา Muilti stranding 
Silver/Teflon หรือก็คือ ตัวนําเงินฝอยหลายขนาด หุHมดHวยฉนวนเทฟลอนคุณภาพสูงน่ันเอง เรียกวFาสเป?กของสายไฟน้ี เป?นเชFนเดียวสายไฟ AC 
คุณภาพสูงของ audyn คือ รุFน Silver Tran น่ันเอง 
หมายเหตุ: ความยาวของ Libero HD รุ-น Silver/Teflon Line (โมดูล Noise Filter พร�อมสายไฟต�นทาง-ปลายทาง ติดตั้งสําเร็จจากโรงงาน วัด
อ�างอิงจากตัวที่ส-งมาทดสอบ) อยู-ที่ 1.80 ม. 
  

 
 

ความพิเศษอีกประการหน่ึงของ Libero HD รุFน Silver/Teflon Line สําหรบัตัวที่สFงมาทดสอบครั้งน้ี คือ การติดตั้งปลั๊กหัว-ทHายคณภาพสูง รุFน
ตัวนําชุบโรเดียม สีเงินเงาวับ ดHวยคุณสมบัติการนําไฟฟaาไดHดีเทียบเทFากับเงิน แตFไมFเกิดออกไซดB ถือเป?นการอัพเกรดจาก Libero HD Silver/Teflon 
Line รุFนมาตรฐาน ทีป่ลัก๊หัว-ทHาย จะเป?น Hospital Grade ธรรมดา 
  
ตFอไปมาดูแนวคิดในการใชHงาน In-Line Noise Filter ในแบบสายไฟ วFามีจุดเดFนที่แตกตFางจาก Power Line Noise Filter ในลักษณะของเครื่อง
กรองไฟปกติที่คุHนเคยอยFางไรครับ  
 
 
บางทFานคงเคยไดHยินแนวทางการเลFนเครื่องเสียงสไตลBออดิโอไฟลB ที่ทําการแยกซิสเต็มฟsงเพลงออกมาโดยเฉพาะ ไมFปะปนกับซิสเต็มโฮมเธียเตอรBโดย
เด็ดขาด ทั้งน้ีซิสเต็มฟsงเพลงที่วFา จะเนHนอุปกรณBที่เกี่ยวกับ "เสียง" เทFาน้ัน อุปกรณBดHานภาพหากไมFจําเป?นก็จะไมFมีการผนวกรวม หรอืนํามาใชHกับซิส
เต็มน้ี เหตุผลน้ัน เป?นเพราะตHองการตัดการใชHงานอุปกรณBที่อาจเป?นแหลFงสัญญาณรบกวนจนสFงผลกระทบลดทอนคุณภาพเสียงลงน่ันเอง หากกลFาว
อีกนัยหน่ึง หลักการน้ีโดยพ้ืนฐาน คือ ความพยายามควบคุมระดับ Noise Floor ในระบบไฟฟaาเครื่องเสียงใหHต่ําที่สุดดHวยการตัดอุปกรณBที่ไมFจําเป?น 



และมีแนวโนHมจะเป?นแหลFงสัญญาณรบกวนทางไฟฟaาออกไป อันเป?นแนวทางที่ดีทีสุ่ดตามอุดมคติ... อยFางไรก็ดี ในกรณีที่จําเป?นตHองใชHอุปกรณBวิดีโอ 
อยFางซิสเต็มโฮมเธียเตอรBจะทําอยFางไร? 
 
กFอนจะไปวFากันที่ประโยชนBของ In-Line Power Conditioner ผมขออธิบายหลักการพ้ืนฐานของระบบลดทอนแกHไขปsญหาสัญญาณรบกวนดHวย Noise 
Filter ซ่ึงเป?นพ้ืนฐานของ Power Line Conditioner ทุกรปูแบบกFอนครับ 
  

 

โดยพ้ืนฐาน Noise Filter สามารถปรบัปรุงคุณภาพของระบบไฟฟaาไดHอยFางไร? 
 
เหตุผลที่เราๆ ทFานๆ ตัดสินใจซ้ือเครื่องกรองไฟมา ไมFวFาจะเป?นรูปแบบลกัษณะใด สFวนใหญFหวังผลในประเด็นดHานการแกHปsญหาเรื่องของ "สัญญาณ
รบกวนในระบบไฟฟaา" ซ่ึงเครื่องกรองไฟไมFวFารูปแบบใดจะมีวงจรกรองสัญญาณรบกวน หรือ Noise Filter อยูFทั้งสิ้น ถึงแมHเทคนิคการออกแบบจะ
แตกตFางกันบHาง แตFพ้ืนฐานน้ันเป?นการใชHงานเพ่ือหวังผลในการแกHปsญหาสัญญาณรบกวนเหมือนกัน การแกHปsญหาดHานที่หน่ึง เป?นการใชHงานเพ่ือกรอง 
หรือลดทอนสัญญาณรบกวน อันเปรียบเสมือนการขจัดสิ่งสกปรก (จากภายนอกระบบ) ทีป่ะปนเขHามากับกระแสไฟ มิใหHสFงผลกระทบรบกวนการ
ทํางานของอุปกรณBไฟฟaา เครื่องเสียง โฮมเธียเตอรB อันละเอียดอFอน ผลลัพธBที่ไดHในดHานน้ี ชFวยปรบัปรุงศักยภาพของระบบโฮมเธียเตอรBไดHชัดเจน ยิ่ง
ถHาหาก Power Line Noise Filter น้ัน สามารถแกHปsญหา หรือลดทอนสัญญาณรบกวนไดHมากเทFาไหรF ผลลัพธBจะสFงผลถึงศักยภาพการทํางานของ
อุปกรณBในระบบโฮมเธียเตอรBมากยิ่งข้ึนเทFาน้ัน อยFางไรก็ดีประสทิธภิาพที่ผูHใชHจะไดHรับ ก็ข้ึนอยูFกบัศํกยภาพของเครื่องกรองไฟน้ัน ซ่ึงเครื่องกรองไฟแตF
ละรุFน แตFละแบบ แตFละเทคนิคกรองสัญญาณรบกวนที่นํามาใชH มีแนวทางการใชHงาน และใหHผลลัพธBที่กระทบกับสภาพการใชHงานจริงแตกตFางกัน ไมFวFา
จะเป?นเรื่องของการอั้นกระแส หรอืแมHแตFศกัยภาพในการควบคุมระดับสัญญาณรบกวนที่เกิดข้ึนภายในระบบ อันเกี่ยวเน่ืองถึง แนวทางการใชHงาน 
Power Line Noise Filter เพ่ือแกHปsญหาดHานที่สองครับ 



 
 
ระบบ Power Line Noise Filter (ที่ดี) ตามอุดมคติน้ัน อยูFบนพ้ืนฐานที่จะใหHประโยชนBในแงFของการแกHปsญหาสัญญาณรบกวนแบบบูรณาการทั้ง 2 
ดHาน คือ การลดทอนสัญญาณรบกวนจากภายนอกที่ปะปนเขHาสูFระบบ และปaองกันการแพรFกระจายสญัญาณรบกวนจากอุปกรณBภายในระบบยHอนกลับสูF
ภายนอก 

 
การแกHปsญหาดHานที่สอง น้ี ถือเป?นประเด็นสําคัญ แตFที่ผFานมาผูHใชHอาจมิไดHใหHความสําคัญเทFาใดนัก ทั้งน้ีนอกจาก Power Line Noise Filter จะทํา
หนHาที่ลดทอนสัญญาณรบกวนจากภายนอกที่ปะปนเขHามากับระบบไฟฟaาแลHว ขณะเดียวกันมันจะทําหนHาที่ปaองกัน หรือลดทอนสัญญาณรบกวนอันเกิด
จากอุปกรณBไฟฟaา เครื่องเสียง โฮมเธียเตอรBน้ัน มิใหHยHอนกลับออกไปรบกวนระบบไฟฟaาหลักดHวย ซ่ึงประเด็นน้ีสัมพันธBเกี่ยวเน่ืองกับแนวทางการ
ควบคุมระดับ Noise Floor ในระบบอยFางมีประสิทธิภาพ กลFาวอีกนัยหน่ึงก็คือ การลดระดับ Noise Floor โดยใชHหลักการการควบคมุสัญญาณ
รบกวนที่อาจเกิดข้ึนภายในระบบใหHเหลือนHอยทีสุ่ด ผลลัพธBจะสFงถึงศักยภาพการทํางานของอุปกรณBไฟฟaา เครื่องเสียง โฮมเธียเตอรBทั้งหมด จากระดับ
สัญญาณรบกวน "ที่ลดลงทั้งระบบ" น่ันเอง 
 
แลHว In-line Power Conditioner จะชFวยอะไรในประเด็นน้ี? มันจะแตกตFางจากเครื่องกรองไฟปกติแบบทีคุ่Hนเคยทั่วไป อยFางไร? 
  

 

ปกติหลักการทํางานของ Power Line Conditioner พ้ืนฐานทั่วไป ที่ทําหนHาที่เป?นปลั๊กรางในเวลาเดียวกัน มีความสามารถลดทอนสัญญาณรบกวน
ภายนอกที่ปะปนเขHามากับระบบไฟไดHเป?นอยFางดี และสามารถปaองกนัสัญญาณรบกวนจากอุปกรณBไฟฟaามิใหHยHอนกลับออกไปรบกวนระบบไฟหลักไดHดHวย 
แตFลักษณะการติดตั้งวงจร Noise Filter จุดเดียว แลHวกระจายไปยงัปลั๊กพFวง เพ่ือหวังผลใหHสามารถเสียบตFออปุกรณBไฟฟaาพรHอมกันครั้งละมากๆ มี
โอกาสเป?นไปไดHสูงที่จะเกิดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนที่เกิดข้ึนภายในระบบ (การกวนกันหลัง Noise Filter) กลFาวคือ หากมีอปุกรณBใดที่มีภาค
จFายไฟคุณภาพต่ํา จะสFงสัญญาณรบกวนไปยังอุปกรณBขHางเคียงอื่นที่เสียบใชHไฟรFวมกันผFานเครื่องกรองไฟชุดเดียวกันน้ี ดังน้ันเพ่ือศักยภาพสูงสุด จึง
ตHองพิจารณาคุณภาพภาคจFายไฟของอุปกรณBที่จะนํามาเสียบใชHไฟรFวมกัน หรือไมFก็ใชH Power Line Conditioner 1 ชุด กับ 1 อุปกรณBไฟฟaาไปเลย 
ทวFายFอมเสียประโยชนBในแงFของการใชHงานปลั๊กพFวงไป 
 
หมายเหตุ: Power Line Conditioner ระดับสูง ทีท่ําหน�าที่เป(นปลัก๊รางบางรุ-น อาจมีการแยก Noise Filter อิสระสําหรบัเต�ารับแต-ละชุด จะให�
ประสิทธิภาพการควบคุมระดับสัญญาณรบกวนที่ดีเทียบเท-า In-Line Noise Filter เช-นกัน แต-แน-นอนว-าระดับราคาย-อมสูงกว-า Power Line 
Conditioner ทั่วไป 



 

ในกรณีของ In-Line Power Conditioner น้ัน ดHวยลักษณะทีอ่อกแบบมาใหHใชH Noise Filter 1 ชุด กับ 1 อุปกรณB จึงเป?นแนวทางการลดทอน
สัญญาณรบกวนจากภายนอก และควบคุมระดบั Noise Floor จากการปaองกันสัญญาณรบกวนของอุปกรณBมิใหHยHอนไปรบกวนอุปกรณBไฟฟaาขHางเคียง
ไปพรHอมๆ กันที่มีประสทิธิภาพ และหลักการน้ีก็เป?นดังเชFนแนวทางของ Libero HD น่ันเอง 

ทั้งน้ีลักษณะของ Libero HD ที่เป?นรูปแบบ In-Line Power Conditioner ติดตั้งโมดูล Noise Filter เขHากับสายไฟเพ่ือเสียบตFออุปกรณBไฟฟaาแตFละ
เครื่อง ดังน้ันจึงใหHประสิทธิภาพในการจัดการสัญญาณรบกวนไดHเด็ดขาดกวFาในแงFการควบคุมระดับ Noise Floor จากแนวทางการปaองกันมิใหH
สัญญาณรบกวนอันเกิดจากอุปกรณBไฟฟaาน้ัน ยHอนกลบัออกไปปะปนรบกวนระบบไฟ 

 
 

อานิสงสBน้ีจะสFงผลชัดเจนในการปรับปรุงแกHไขปsญหาสัญญาณรบกวนในระบบไฟฟaาเครื่องเสียง โฮมเธียเตอรB โดยเฉพาะลักษณะการเสียบใชHไฟของ
อุปกรณBแบบ "พFวง" ไมFวFาจะเป?นการใชHงาน ปลั๊กพFวง ปลั๊กราง หรอืแมHแตFการตFอตรงกับปลั๊กผนังรFวมกัน (และใกลHเคียง) ขณะเดียวกัน In-Line 
Power Conditioner สามารถนํามาเสริมศักยภาพใหHกับระบบกรองสัญญาณรบกวนที่มีอยูFเดิม ใหHสามารถควบคุมระดบั Noise Floor ไดHดียิ่งข้ึน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการใชHงาน และผลการทดสอบ 

 

 
 

 ผลการลดทอนสัญญาณรบกวนในรูปแบบ High Frequency Transient 
จาก Libero HD 

 

  Noise Meter I Noise Meter II Noise Meter III Noise Meter IV 

HF Transient Noise 169~191 1728~1801 311~324 197~235 

  
หมายเหตุ:  
- HF Transient Noise เป(นตัวเลขระดบัสัญญาณรบกวน โดยอ�างอิงผลการกระเพ่ือมของแรงดันไฟฟDา อันเกิดจากปริมาณผลกระทบจากสัญญาณ
รบกวนย-านความถี่สูง ตัวเลขยิ่งมาก หมายถึง มีการรบกวนสูง 
- ผลดังกล-าวเป(นการทดสอบช-วงเวลากลางวัน ในบ�านพักอาศัยทั่วไป ที่มิได�จัดให�เป(นระบบปJด ตัวแปรแวดล�อม เช-น การใช�งานอุปกรณ�เครื่องใช�ไฟฟDา
ประจําวันบางอย-างที่จําเป(น รวมถึงการรบกวนจากตัวแปรภายนอกอื่น ๆ อยู-นอกเหนือการควบคุม จึงอาจกระทบกับผลการตรวจวัดในช-วงเวลา
เดียวกันบ�าง 
- ปFญหาสัญญาณรบกวน ที่มีรปูแบบการแพร-กระจายการรบกวนที่แตกต-างกัน ทั้งชนิด และปริมาณ ย-อมส-งผลกระทบกับคุณภาพไฟฟDาแตกต-างกัน 
อันส-งผลถึงความยากง-ายที่ระบบกรองสัญญาณรบกวนจะทําการกําจัดออกจากระบบ อย-างไรก็ด ีในกรณีของระบบเครือ่งเสียง และโฮมเธียเตอร� (ที่ใช�
งานในบ�านพักอาศัย) การอ�างอิงสัญญาณรบกวนย-านความถี่สูงในรูปแบบของ High Frequency Transient อันเป(นผลกระทบจากการใช�งานอุปกรณ�
ไฟฟDา และอิเล็กทรอนิกส� รวมถึงอุปกรณ�ในระบบโฮมเธียเตอร�น้ันเอง จึงชัดเจนกว-าสัญญาณรบกวนรูปแบบอื่น ๆ 
 
ศักยภาพในการลดทอนสัญญาณรบกวนของ Libero HD 
 
การทดสอบศกัยภาพการลดทอนสญัญาณรบกวนยFานความถี่สูง ซ่ึงเกิดจากภาคจFายไฟของอุปกรณBไฟฟaา โดยเฉพาะภาคจFายไฟแบบสวิตช่ิง รวมถึง
สัญญาณรบกวนภายนอกทีป่ะปนเขHามากับระบบไฟฟaาเมนน้ัน พบวFา Libero HD มีความสามารถอยูFในระดับที่นFาสนใจ ไมFวFาจะเป?นการกรองสัญญาณ
รบกวนที่จะผFานไปยังอุปกรณBไฟฟaา และปaองกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณBไฟฟaายHอนกลับสูFระบบไฟเมน 
 
Libero HD จะใหHผลดีกบัอุปกรณBไฟฟaาที่ใชHภาคจFายไฟแบบ Switching Power Supply เชFน จอภาพ (TV/Projector) วิดีโอเพลเยอรBตFางๆ 



คอมพิวเตอรB ฯลฯ ผลลัพธBทางตรงจากการเสียบตFอ Libero HD ตรงเขHากับจอภาพ จะสFงผลใหHการถFายทอดคุณภาพของภาพมีความกระจFางมากข้ึน 
ลักษณะคลHายกบัการนํามFานหมอกบางๆ ออกไป สีสันจะสดใสข้ึนมา แตFมิไดHจัดเหมือนการเรFงระดับ Color สFวนทางดHานเสียงน้ัน อุปกรณBออดิโอที่
เสียบใชHไฟผFาน Libero HD จะไดHความสงัดมากข้ึน แตFนํ้าเสียงอาจจะเหือดแหHงหายไปเล็กนHอย Libero HD จึงออกจะเหมาะกับอุปกรณBระบบภาพเป?น
หลักมากกวFา 
 
อยFางไรก็ดีประโยชนBอีกดHานของ Libero HD จากผลพลอยไดHในการควบคุมระดบั Noise Floor ที่สามารถลดทอนการรบกวนทางไฟฟaาจากอุปกรณBที่
ใชHภาคจFายไฟแบบสวิตช่ิงไดHเป?นอยFางดี ผลลัพธBตรงน้ีจะยิ่งชัดเจนมาก หากใชHงาน Libero HD กับอุปกรณBที่มีภาคจFายไฟคุณภาพต่ํา อันจะสFงผลใหHซิส
เต็มขHางเคียงในระบบทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงอุปกรณBออดิโอ ปลอดจากการรบกวน จึงสFงผลใหHคุณภาพเสียงดีข้ึน สากเสี้ยนตFางๆ จะลดนHอยลง ถึงแมHระดับ
ความแตกตFางจะไมFชัดเหมือนการตFออุปกรณBไฟฟaาตรงผFาน Noise Filter ที่ออกแบบใชHงานกับอุปกรณBออดิโอโดยตรงก็ตาม แตFก็ตัดปsญหาเรื่องของ
การอั้นกระแสไปไดH 
 
 
แนวทางการเสียบตFออุปกรณBรFวมกับ Libero HD   
 
เพ่ือความปลอดภัยในการเสียบใชHงาน Libero HD (รวมถึงเครื่องกรองไฟลักษณะอื่น) เขHากับเครื่องใชHไฟฟaา เครื่องเสียง โฮมเธียเตอรB แนะนําใหHเสียบ
ทHายปลั๊กของ Libero HD เขHากับอุปกรณBไฟฟaากFอน จากน้ันจึงเสียบปลัก๊ตัวผูHของ Libero HD เขHากับปลัก๊ผนัง ในกรณีที่ใชHงานรFวมกับปลัก๊ราง หรือ
ปลั๊กพFวง ที่มีสวิทชB On/Off ใหHกดสวิทชBปลั๊กรางไปที่ Off กFอน หลังจากเสียบสายไฟทั้ง 2 ดHานของ Libero HD เรียบรHอยแลHว จึงคFอยกดสวิทชB On 
 
ในกรณีที่มี Libero HD จํานวนจํากัด แนะนําใหHใชHงานกับจอภาพกFอน แตFหากหวังผลดHานการควบคมุระดับ Noise Floor ใหHใชH Libero HD กับ
อุปกรณBไฟฟaา (เนHนกับอุปกรณBที่เกี่ยวขHองกับระบบภาพ) ที่คาดวFาจะมีปsญหาสัญญาณรบกวนจากภาคจFายไฟมากที่สุด เชFน คอมพิวเตอรB 
(PC/Notebook), Satellite/Cable TV Receiver, HDPlayer รุFนลFางๆ ฯลฯ 
 
  

 
 

ไมFแนะนําใหHใชH Libero HD โดยเสียบตFอแบบ Noise Filter ซHอน Noise Filter รFวมกับ Power Line Conditioner อื่น หรือแมHแตF Libero HD 
ดHวยกันเอง เพราะนอกจากจะไมFชFวยใหHประสิทธิภาพการลดทอนสัญญาณรบกวนสูงข้ึนแลHว ยังสFงผลตรงขHาม จากปsญหาการไหลวนของนHอยสBในระบบ 
หากตHองการเพ่ิมศักยภาพการลดทอนสัญญาณรบกวน (จากการควบคุมระดับ Noise Floor ใหHต่ําทีสุ่ด) ในกรณีที่ใชHงานรFวมกับ Power Line 
Conditioner ลักษณะอื่น แนะนําใหHแยก Libero HD ออกมาตFางหาก เชFน ใชH Libero HD เสียบตFอกับอุปกรณBวิดีโอ 1 ชุด ตFอ 1 เครื่อง สFวน
อุปกรณBออดิโอ แยกมาเสียบตFอกบั Power Line Conditioner ซ่ึงแนวทางน้ีจะชFวยเพ่ิมศักยภาพการกรองสัญญาณรบกวนไดHอยFางครอบคลุมและใหH
ผลลัพธBทีด่ีรวมถึงอุปกรณBที่เนHนใชHงานดHานออดิโอดHวย 
 
หมายเหตุ: 
- ไดอะแกรมการเช่ือมต-ออปุกรณ�เป(นเพียงแนวทางแนะนําเบื้องต�น การใช�งานจริงผู�ใช�อาจทดลองสลบัสับเปลี่ยนเพ่ือสังเกตผลลัพธ�ด�วยตนเองตาม
ความเหมาะสม โดยอ�างอิงจากปFจจัยแวดล�อมตามการใช�งานจริง 
- ในกรณีที่มีเต�ารบัเพียงพอ อาจโยก Active Subwoofer ไปเสียบต-อยังตําแหน-งอื่นที่ไม-ผ-านกรองไฟได� ซ่ึงบางกรณีอาจให�ผลลัพธ�ที่ดีกว-า 
  



 

ถHามองที่ความอเนกประสงคBในแงFการขยับขยายเสียบตFออุปกรณBไฟฟaาพรHอมๆ กันจํานวนมาก อาจดูวFา Libero HD อาจดHอยกวFา Power Line 
Conditioner ที่ทําหนHาที่เป?นปลัก๊รางไปพรHอมๆ กัน กระน้ันหากพิจารณาในแงFของการควบคุมสัญญาณรบกวน จากแนวทางการใชHงาน Noise Filter 
1 ชุด กับ 1 อุปกรณBไฟฟaา ถือเป?นแนวทางที่ใหHประสทิธภิาพสูงสุด ซ่ึงก็เป?นไปในแนวทางเดียวกับการใชHงาน Libero HD น่ันเอง 
 
จุดเดFน 
- Libero HD โดดเดFนดHานการปรับปรุงคุณภาพของภาพ ไมFวFาจะใชHงานกับจอภาพ หรือวิดีโอเพลเยอรBอื่นๆ 
- ลักษณะของ In-Line Noise Filter ที่ใชHงาน 1 Noise Filter สําหรับ 1 อุปกรณB มีศักยภาพปaองกันสัญญาณรบกวนที่เกิดจากอปุกรณBในระบบโฮม
เธียเตอรBมิใหHยHอนกลบัมารบกวนระบบไฟหลกัไดHอยFางมีนัยสําคัญ จึงสามารถลดทอนระดับ Noise Floor ลงไดH โดยเฉพาะเม่ือมีการใชHงานอุปกรณB
ไฟฟaาหลายชนิดรFวมกัน 
- ขนาดกะทดัรัด ไมFตHองใชHพ้ืนที่ตั้งวางมาก ไมFมีปsญหาเรื่องนํ้าหนัก เคลื่อนยHายสะดวก 
 
จุดดHอย 
- ไมFมีไฟสถานะทางไฟฟaา หรือแจHงการใชHงาน จึงไมFอาจสังเกตไดHวFาระบบยังทํางานดีอยูF หรือมีอะไรผิดปกติหรือไมF 
- Libero HD 1 ชุด เสียบไดHเพียงอุปกรณBเดียว ดังน้ันหากมีหลายอุปกรณBจําเป?นตHองเพ่ิมจํานวน Libero HD ตามน้ัน หรือไมFก็ใชHงานรFวมกับ 
Power Line Conditioner รูปแบบปลัก๊ราง 
 
คําเตือน: ไฟฟDามีคุณอนันต� แต-ก็มีอันตรายอย-างมหันต�เช-นกัน หากใช�งานผิดวัตถุประสงค� หรือผู�ใช�อยู-ในความประมาท ดังน้ัน เม่ือต�องการใช�งาน
อุปกรณ�ที่ต�องใช�ไฟฟDา หรือทําการทดลอง ปรบัเปลีย่นใด ๆ ควรมีสติตลอดเวลา และให�ความระแวดระวังอยู-เสมอ ! 
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audyn Libero HD รุFนตHนทาง ราคา 5,800 บาท 
audyn Libero HD รุFนปลายทาง ราคา 5,800 บาท 
audyn Libero HD รุFน Silver/Teflon Line ราคา 7,900 บาท 
 


