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AUDIOPRISM
Ground Control

One Spade Pair 
& One Single RCA

Why NOT   
Ground Control ?  
นั่นคือคำถามที่น่าคิด น่าไข “ปริศนา” 

One Spade Pair in Gold Box 
ราคา 4,800 บาท (โปรโมชั่น) 
One Single RCA in Silver Box
ราคา 3,500 บาท (โปรโมชั่น) 
โปรโมชั่นหมดเขตสิงหาคม 2553 
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

HiFi Part 
โทร. 087-918-0955 

“ขอความกรุณา อย่าผ่าตัดดูวงจรข้างใน ทางผู้ผลิตแจ้งว่า การก็อปปี้
คงทำได้ยาก เพราะแค่ลวดไวริ่งก็ใช้เวลาทำ 10 สัปดาห์แล้ว” (จากเอกสารแนบ 

จัดส่งโดย HiFi Part) 
ห้ามแบบนี้ น่าคิด แถมน่าลองยิ่งกว่าประโยคเด็ดที่ผู้ผลิตแอ็คเซสซอรี่ส์ชิ้นนี้ ใช้เป็นไม้ตายถาม  

จี้ใจผู้สนใจในเทคนิคัลที่มันใช้ซะอีก ว่าแต่ว่า น่าเชื่อมั้ยล่ะครับ 
ผมเคยทดสอบลูกยางรองใต้เครื่อง The Isobearing Vibration Reduction System หรือ   

สั้น ๆ ว่า Isobearing เมื่อหลายปีมาแล้ว ผู้ผลิตคุยว่าทำหลายขนาด ทั้งรองเครื่องใหญ่น้ำหนักมาก  
ยันเครื่องหนักน้อย รองแล้วส่งผลให้สุ้มเสียงตรึงตำแหน่งกว่าไม่ได้รอง โฟกัสเป็นตัวตนเด่นชัด   
ทางเทคนิคัลท่านว่า มันช่วยเกลี่ยแรงสั่นสะเทือนรอบเครื่อง (ทั้งโครงสร้างและวงจร) ให้สลายอย่าง

รวดเร็ว ลดทอนเอฟเฟ็กต์จากพลังงานกลที่เกิดขึ้นในเครื่องระดับหนึ่ง แม้ไม่ทั้งหมด แต่ก็พอให้หู
แยกแยะความแตกต่างระหว่างรองกับไม่รองด้วยลูกยางได้ 

ต้นสังกัดผู้คิดค้นคือ “AudioPrism” ครับ ชื่อนี้คุ้นเคยดีในหมู่นักเล่นเครื่องเสียงชั้นมิดเอ็นด์ไต่ถึงไฮเอ็นด์  
ในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา แม้ระยะหลัง เสียงลือเล่าอ้างจะแผ่วลง แต่เมื่อเอ่ยถึงแบรนด์นี้เมื่อไร เป็นต้องทึ่งกับของเล่น
กำจัดสารพัดน้อยส์ของพี่แกทุกครั้ง เอาดีด้านนี้ให้สุด ๆ เลยเป็นไง ในช่วงปี 93 ความแรงของแบรนด์นี้มีใบเบิกทาง
เป็นกล่องปลั๊กไฟไซส์เขื่องติดฟิลเตอร์กำจัดน้อยส์ตัวดัง นาม “Foundation” หลังจากนั้น อุปกรณ์ชิ้นเล็กลงที่  
ตัดทอนฟิลเตอร์และวงจรขนาดใหญ่ออก เลือกใช้วงจรลดน้อยส์ที่มีประสิทธิภาพในขนาดเล็กลง ชื่อรุ่น “QuietLine” 
ก็ออกอาละวาด ตามมาด้วย Wave Guide, Noise Sniffer, ACFX การเปลี่ยนตัวแทนจำหน่ายส่งผลต่อผลิตภัณฑ์
แต่ละชิ้นที่ว่ามา ทำให้สาวกแบรนด์นี้ขาดช่วงลองเล่น ในขณะที่หลายคนบอกว่า “แค่ Foundation กับสายเอซี  
ติดหัวปลั๊ก Hubbell รุ่นเหลี่ยมเหลือง ก็เกินพอแล้ว” 

 
ไม่มีอะไรพอสำหรับลดน้อยส ์

น้อยส์ไม่ใช่ว่ามีน้อยนะท่าน ผู้ผลิตรายใดคิดลึกซึ้งในเรื่องนี้ อย่างเช่น AudioPrism รายนั้นเป็นต้องทำ  
โน่นทำนี่เพื่อขจัดความเพี้ยนแปลกปลอมที่มากับความถี่ออดิโอทุกวิถีทาง ทำให้ยาดีแก้ปวดชะงัดหลายเม็ดมีหน้า  
ตาและรสชาติคล้ายกันมาก (ดูตัวอย่างในกล่องปลั๊กติดน้อยส์ฟิลเตอร์สัก 2-3 ยี่ห้อเป็นไง สรรพคุณ  
แก้ถูกจุดเหมือนกัน แต่ทำงานคนละความถี่ ผลออกมาจึงไม่เหมือนกัน ยี่ห้อนี้เด็ดดวงกว่าอีกยี่ห้อซะงั้น) นั่นทำให้  
ผมไม่เชื่อว่า ภาคจบของการกำราบน้อยส์จะจบแค่สายเอซีกับปลั๊กไฟไซส์กล่องรองเท้า ไม่อย่างนั้น AudioPrism   
คงไม่ทำปากกาลดลำแสงเลเซอร์ไม่ให้กระเจิงกวนการอ่านข้อมูลดิจิทัลจากแผ่นซีดีอย่าง CD Stoplight และแผ่น   
CD Blacklight (ชิ้นหลัง AudioPrism หยุดผลิตชั่วคราว) เข้าใจว่า สีทึบแสงในปากกาเมื่อเขียนลงบนขอบ  
แผ่นอย่างประณีตทำให้ลำแสงเลเซอร์พุ่งตรงเข้าไปหาหลุมข้อมูลบนแผ่นโดยไม่กระเจิง ส่งประโยชน์ให้ DAC   
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รับประโยชน์ไปเต็ม ๆ เสียงดนตรีที่เกิดขึ้นเมื่อ
ฟังกันจริงจัง ย่อมรู้ได้ว่าครบถ้วนหรือไม่ 

ความครบถ้วนในที่นี้ คือ ความรู้สึกและ
ความพึงพอใจเสพเสียงดนตรีส่วนตน เมื่อ
เทียบกับความเป็นจริง คือ ทุกอย่างที่บรรเลง
ก่อนหน้าบันทึกเสียง ซึ่งขั้นตอนหลังจากนั้น
ทำได้แค่ใกล้เคียงตอนบันทึกเสียงอย่างที่สุด 
สรุปแบบไม่ต้องคิดมากก็คือ ความจริงในมุม
ของคนฟังนั้น ต้องมีเสียง “ไม่แปร่ง ไม่คลาด-
เคลื่อน หรือเรียกว่า ไม่เพี้ยน” เป็นพอ 

ร้าน HiFi Part ส่งอุปกรณ์ลดทอน  
ความเพี้ยนของเสียงจากการรบกวนของ  
น้อยส์ต่าง ๆ ในชื่อ “Ground Control”   
มาให้ผมสองกล่อง ขนาดใหญ่กว่ากล่องใส่
นามบัตรราวสองเท่า ดีไซน์ฟ้อนต์ตัวหนังสือ  
สีดำเข้มบนหน้ากล่องสวยเตะตา กล่องหนึ่ง
แปะสีทอง อีกกล่องแปะสีเงิน กล่องทองบรรจุ
กราวด์คอนโทรลชนิดใช้กับขั้วต่อลำโพง (มีสอง
ชิ้นสำหรับแชนเนลซ้ายและขวา) ส่วนกล่อง  
เงินใช้กับขั้วต่ออาร์ซีเอหลังเครื่อง (มีหนึ่งชิ้น
สำหรับแชนเนลลบ) เอกสารที่คุณชลิตแนบ  
มาอธิบายไว้ตรงกับข้อมูลในเว็บไซต์ว่า เจ้าขั้ว
ต่อสองชิ้นยาวไม่ถึงคืบนี้มีโครงสร้างเหมือน
สายเคเบิล ภายในมีตัวนำเส้นฝอยไม่หนาไม่
บางเหมือนกัน “ชิ้นขั้วต่อหางปลา” มีด้านหนึ่ง
เชื่อมติดกับขั้วหางปลาค่อนข้างหนาและชุบ
ทองอร่ามตา หุ้มรัดด้วยท่อหด ปลายอีกด้าน
หุ้มปิดด้วยโลหะตีตราแบรนด์ 

ส่วน “ชิ้นขั้วต่ออาร์ซีเอ” มีด้านหนึ่ง  
เชื่อมกับหัวแจ็คอาร์ซีเอสีเงิน แบบไม่มีเดือย
ตรงกลาง (แกนกลางเป็นจุดไวริ่งเฟสบวก)   
ผู้ผลิตเขาไวริ่งตัวนำเข้ากับจุดรอบนอกของ  
ขั้ว (เฟสลบ) ส่วนปลายอีกด้านหุ้มปิดด้วย
โลหะตีตราแบรนด์เช่นเดียวกัน 

 
คอนโทรลกราวด์ ชิ้นไหนดีล่ะ 

ชิ้นขั้วต่ออาร์ซีเอและหางปลา ใช้หลัก  
การลดน้อยส์ที่เกิดขึ้นในวงจรเหมือนกันครับ 
ยังไงล่ะ ทาง AudioPrism มองว่า ในวงจรโดย
ตลอด ทั้งในปรี, เพาเวอร์, เพลเยอร์ หรือ  
ในเน็ทเวิร์กลำโพงก็ตาม ไลน์กระแสลบจะ
เชื่อมถึงกันตั้งแต่อินพุตถึงเอาต์พุต ไลน์นี้  
ในบางวงจรอ้างอิงรวมกับไลน์กราวด์ด้วย การ

เชื่อมต่อระหว่างเครื่องผ่านสาย
สัญญาณ แม้บางเครื่องไม่ใช้สาย  
เอซีมีไลน์กราวด์ (เพื่อปล่อย
กราวด์ หรือความเพี้ยนทางความถี่
ที่ปนเปื้อนอยู่กับความถี่ออดิโอ 
จากการทำงานของวงจรและคลื่น
รบกวนในอากาศสู่ดิน ผ่านเต้ารับ
ชนิดมีกราวด์) แต่ก็ได้อานิสงส์  
ของไลน์กราวด์และลบ ที่ เชื่อม
ถึงกันระหว่างเครื่อง 

การใช้ “กราวด์คอนโทรลขั้วต่ออาร์ซีเอ
ให้ได้ผลดีที่สุด” ทางผู้ผลิตแนะว่า ควรเลือก
จุดต่อที่ให้น้ำเสียงเด่นชัดที่สุด ผมลองต่อหลัง  
ซีดีเพลเยอร์ (อาทิ Roksan #Kandy K2)   
เป็นจุดแรก (เสียบเข้าขั้วโคแอ็กเชียล) จากนั้น
ปลดไปต่อหลังปรีหลอดที่พ่วงกับเพาเวอร์
หลอด (เสียบเข้าขั้วปรีเอาต์พุต) รวมเป็นสาม
ชิ้น (Viola #TL1SE+SE3) อีกกรณีหนึ่ง   
นำไปต่อหลังอินทิเกรต (อาทิ Roksan #Kandy 
K2) ที่พ่วงกับซีดีแค่สองเครื่อง ผมต่อโดยเก็บ  
เส้นหัวก้ามปูไว้ก่อน เพราะอยากรู้ว่า หากใช้
แค่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้ว จะส่งผลให้ทั้งซิสเตม  
เช่นใด ใช้วิธีฟังเพลงเดียวกัน แล้วสลับเสียบ
สลับถอดเจ้านี่หลายสิบเที่ยว (ฟังเพลงไทย  
และเทศเกือบทุกแนว) ขั้วต่อรุ่นนี้เวิร์กครับ 
ถอดเข้าออกง่าย ไม่ทำร้ายหัวแจ็คเครื่อง   

ความต่างระหว่างใช้กับไม่ใช้ เด่นชัด  
ตรง “น้ำเสียงกระชับขึ้น สปีดว่องไว อิม-
แพ็กต์ดี” ส่งผลให้แจกแจงระนาบชิ้นดนตรี  
ได้ง่าย เนื่องจากมีอิมแพ็กต์เสริมส่ง เมื่อเสียบ
เข้าท้ายปรี (ในช่องปรีเอาต์กับช่องอินพุต)   
พฤติกรรมก็ยังคงอยู่ ผมรู้สึกว่าตำแหน่ง
สุดท้ายก่อนสัญญาณวิ่งสู่ลำโพงเป็นจุดดีที่สุด 
แต่ถ้าเครื่องไม่ได้ใช้สายเอซีมีกราวด์ การเสียบ  
ที่เครื่องนั้นช่วยเรื่องขจัดน้อยส์ได้เยอะ การ
เสียบหลายจุด หรือทุกเครื่อง ให้สังเกตว่าอย่า
ให้อิมแพ็กต์ลุกลนจนเสียจังหวะ มันจะส่ง  
ผลเสียเลยเถิด ทำให้น้ำเสียงห้วนเกินไป ทุ้ม  
ไม่แผ่ตัวรองรับเสียงอื่น พาลให้หลงทาง เพราะ
คิดว่าตำแหน่งลำโพงไม่ถูกทิศ หากใครมือเติบ 
เสียบหลายชิ้น ให้สังเกตอาการที่ผมว่า แล้ว
ค่อย ๆ ถอดออกทีละชิ้นเริ่มจากจุดท้ายสุด  
ที่เสียบ 

การใช้ “กราวด์คอนโทรลขั้วต่อหาง 
ปลา” ง่ายกว่าขั้วต่ออาร์ซีเอครับ มีแค่สอง  
จุดให้เลือก ผมสลับเสียบทีละจุดเหมือนเดิม 
และไม่ลืมถอดขั้วต่ออาร์ซี เอออก ลำโพง
ประเมินเสียงมีหลายคู่ อาทิ Roksan #TR5, 
Epos #M5i, Calix i Horn #Idol, NHT 
#Super One, AudioEngine #A2/A5   
ผมเริ่มต้นเสียบเข้าขั้วลบลำโพงทีละคู่ทีละข้าง 
(คลายไบดิงโพสต์ แล้วสอดเจ้านี่เข้าไป จากนั้น
ขันยึดให้แน่น ปล่อยสายห้อยตามสบาย (ใน
ภาพ เสียบหัวบานาน่า และยึดตัวกราวด์ร่วม
กัน) จากนั้นย้ายมาเสียบยังขั้วต่อลำโพงฝั่งลบ
หลังแอมป์ทั้งสองแชนเนล ทายซิว่า สองจุดนี้
ให้เสียงต่างกันหรือเปล่า 

คำตอบคือ ใกล้เคียงกัน ขาดเหลือตรง
การปลดปล่อยไดนามิกและรายละเอียด เมื่อ
ต่อหลังลำโพงรู้สึกถึงความเด็ดขาดมากกว่า
หลังแอมป์ ผมลองสลับเสียบขั้วกราวด์คอน- 
โทรลเข้าหลังลำโพง (แชนเนลซ้าย) แล้วเสียบ
อีกชิ้นเข้าหลังแอมป์ (แชนเนลขวา) ความต่าง
บอกว่า ความเสมอสมานของสนามเสียงจาก
ซ้ายไปขวา ระบุอิมแพ็กต์ไม่เป็นเนื้อเสียงเดียว 
กัน ควรเลือกจุดใดจุดหนึ่งให้เหมือนกันทั้งสอง
แชนเนลจะดีกว่า 

สำหรับเอวีแอมป์ กราวด์คอนโทรลสอง
ชุดนี้ ช่วยอัพเกรดไดนามิกและรายละเอียด  
ในลักษณะเดียวกับแอมป์ฟังเพลง แต่จะส่ง
เสริมให้ภาพและเสียงคมชัดยิ่งขึ้น สมใจคอ  
โฮมเธียเตอร์แน่นอน ถ้าใช้ทั้งขั้วอาร์ซีเอและ
ขั้วลำโพง ยิ่งแจ่มครับ (น้อยส์รบกวนระหว่าง  
แชนเนลของภาคขยายในเอวีแอมป์ค่อนข้าง
มากกว่าแอมป์ฟังเพลง การขจัดน้อยส์ด้วย  
เทคนิคแบบนี้ จึงเหมือนยาแก้ปวดสุดชะงัด 

การใช้ “กราวด์คอนโทรลขั้วต่ออาร์ซีเอให้ ได้ผลดีที่สุด” 
ทางผู้ผลิตแนะว่า ควรเลือกจุดต่อที่ ให้น้ำเสียงเด่นชัดที่สุด 
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AUDIOPRISM

ONE SPADE PAIR vs ONE SINGLE RCA

AD

เหมือนว่ามันไปช่วยลดความเพี้ยนทางดิจิทัลจากการรับผล+ถอดรหัส+ประมวลผล+  
ขยายผลของเอวีแอมป์ ยิ่งตัวเล็ก ๆ ยิ่งเห็นผลชัดครับ) 
 
Surprising from ground effect 

วิธีขจัดน้อยส์ที่ปนเปื้อนในกระแสเสียงทั้งระบบ มีเยอะแค่ไหน ยากง่ายยังไง นั่นเป็น
เรื่องต้องควานหาข้อมูล จนถึงขั้นทดลองด้วยตัวคุณเอง ของเล่นสามเส้นในสองกล่องนี้   
คือตัวอย่างน่าสนใจ ใส่ในซิสเตมแล้ว มองเห็นจับต้องความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง   
แม้ว่าเป็นมือใหม่หัดใช้ก็ตาม ความเข้าใจในน้อยส์ หรือความถี่แปลกปลอมที่บิดเบือนความถี่
เสียงย่านออดิโอให้พร่าเลือน มันจะเพิ่มพูน ๆ จนคุณเข้าใจ ไม่ช้าก็เร็ว ซิสเตมคุณก็ต้อง
ต้อนรับอุปกรณ์กำจัดน้อยส์ ไม่ชิ้นใดก็ชิ้นหนึ่ง ถ้ายังนึกไม่ออกว่าควรเริ่มชิ้นไหนก่อน นิ้วมือ
ผมชี้ไปยัง Ground Control : One Spade Pair และ One Single RCA สองกล่องนี้ครับ 

เล่นง่าย ฟังง่าย ได้ง่าย ๆ อยากลองสักเส้นมั้ยล่ะ. ADP
 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Apple #G5 (2.16 GHz Intel Core 2 Duo/Ram 6 GB), G4 (867 MHz/Ram 2 GB), Apple #MacBook Pro (2.16 GHz Intel Core Duo/Ram 2 GB) ปรีแอมป์หลอด Viola #TL1SE 
ปรีโฟโนหลอด Viola #PH1 Model 2 เพาเวอร์์แอมป์หลอด Viola #SA15 ซิงเกิลเอ็นด ์Viola #SE-3, Vactech #Flute, Super Single End (DIY:6AQ5+6DE7) อินทิเกรตแอมป ์Roksan #Kandy K2, Onix 
#OA30 ซีดีเพลเยอร์ Roksan #Kandy K2, Marantz #CD6002, NAD #502 ลำโพง Epos #M5i, Mordaunt-Short #Aviano 1, NHT #SuperOne, KASD #SD100, AudioEngine #A2/A5 สายสัญญาณ 
Acoustic System #Liveline, AudioPlus #SNR700T/Cantus06, Kimber Kable #Hero/PBJ, Monster Cable #i400MKII/M550i, vdH #The First (ms) สายลำโพง Anti-Cables, Black Rhodium 
#Salsa, Nordost #Flatline, Kimber Kable #4TC, vdH #GoldWater, inakustik #Silver สายไฟเอซี Acoustic System #LiveLine, Supra #Lorad+Hubbell Plug, Oyaide #l L/i50 Exs, Viola AC+
Pass&Seymore Plug, Thai Wonderful AC อุปกรณ์ไฟฟ้า Viola #Enhanced Noise Filter & Isolation, Sidital #Mountain Next, MRZ SurgeGuard #MZ-8 อุปกรณ์ปรับอะคูสติกส ์Acoustic System 
#Sugar Cube+Phase Corrector, Roomtune, Diffusor, Wall Diffuse อื่น ๆ Sandbase, Quartz Crystal 

อุปกรณ์ร่วมทดสอบ : ในห้อง 4x9 เมตร/บนโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาดปกติ/หลังตู้ไม้ทรงยาว   

ความต่างระหว่างใช้กับไม่ใช้ เด่นชัดตรง 
“น้ำเสียงกระชับขึ้น สปีดว่องไว อิมแพ็กต์ดี” 


