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POWER
DCX-TERMINATORPLUS

เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า

HiFi Part ส่งเครื่องกรองกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ KEMP ELEKTRONIKS  
เข้ารับการทดสอบ ทีแรกผมนึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมัน แต่แท้ 
ที่จริงแล้ว KEMP ELEKTRONIKS เป็นบริษัทสัญชาติดัทช์ หรือ เนเธอร์แลนด์ 
เจ้านี้เอาจริงกับเรื่องอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพกระแสไฟฟ้า และมีแล็บ
ทดสอบ อย่างเป็นเรื่องเป็นราว สินค้าของเขาวัดกันด้วยเครื่องมือจนได้ตัวเลข
ที่น่าพอใจ แล้วยังต้องผ่านการทดสอบด้วย “หู” ในชุดเครื่องเสียงจริง ๆ  
อีกครั้งหนึ่ง สินค้ายี่ห้อ KEMP มีหลายชนิดให้เลือกใช้ ที่นิยมแพร่หลายก่อน
หน้านี้ คือ Shunt Noise Suppressor Play ปลั๊กไฟตัวดำ ๆ ที่เสียบคู่ขนาน
ลงไปในเต้ารับที่ว่างในห้องฟังเครื่องเสียง แล้วจะทำให้เสียงดีขึ้น ในเว็บไซต์
ของบริษัทมีรูปภาพให้ดูว่า แม้แต่เพาเวอร์แอมป์ไฮเอ็นด์ ยี่ห้อ KRELL ก็ยังมี
วงจร SNS บิลต์อินอยู่ภายใน 

จะว่าไปแล้ว ผมผ่านอุปกรณ์เสริมที่ใช้กรองกระแสฟ้ามาหลายสิบยี่ห้อ 
ทั้งที่ราคาถูก ราคาแพง และราคาโคตรแพง ส่วนใหญ่ฟังทดสอบเสร็จแล้วจะ
ส่งคืน เนื่องจากของเล่นพวกนี้มักมีอิทธิพลต่อบุคลิกเสียงของชุดเครื่องเสียง 
ไอ้ที่ดีจริง ๆ ไม่ไปยุ่งกับ... น้ำเสียง  ไม่กดไดนามิค แต่จะช่วยให้เครื่องเสียง
ปลดปล่อยประสิทธิภาพออกมาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ก็มีราคาสูงจนซื้อไม่ไหว 
สำหรับ KEMP ELEKTRONIKS POWER DC X-TERMINATOR PLUS นี้  
จัดว่าราคาไม่ถูกนัก (25,000 บาท) แต่หลังจบการทดสอบ ผมคิดว่าจะต้อง 
กู้เงินคุณวิศัลย์ไปซื้อมาไว้ใช้งานซักตัว แฮ่ม!!! 

รูปร่างหน้าตา KEMP ELEKTRONIKS POWER DC X-TERMINATOR 
PLUS เป็นกล่องเหล็กสีดำ ขนาด 125 x 85 x 165 มม. ด้านหัวและท้ายมี
เต้าเสียบสายไฟชนิด IEC สำหรับเสียบสายไฟออกจากปลั๊กผนังมาเข้าที่ตัว
เครื่อง และต้องใช้สายไฟอีกเส้นมาเสียบต่อออกไปเข้าที่อุปกรณ์เครื่องเสียง 


ประโยชน์ของ Power DC X-TERMINATOR PLUS มีดังนี้ คือ... 
• ช่วยกำจัดสัญญาณกวนจาก DC จากไฟฟ้าหลัก ทั้งยังกำจัดฮัมและจี่ 
 จากหม้อแปลงที่ไม่ดี 
• สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 2000 วัตต์ 
• มีอุปกรณ์กำจัด AC Noise ที่ชื่อว่า SNS (Shunt Noise Suppressor)  
 อยู่ภายใน 
• เพิ่มอุปกรณ์กำจัด AC Noise ที่ชื่อว่า QA (Quantum Approach) ด้วย 
• ฟิวส์ HiFi-Tuning รุ่น Supreme ซึ่งเป็นรุ่นสูงสุด 
• ป้องกันไฟเกินและไฟกระชาก 
• ตัวรับและตัวจ่ายไฟปลั๊ก เกรดสูงชุบทองอย่างดี 
• จุดเชื่อมต่อทุกจุดเคลือบด้วยน้ำยา Deox IT และ SilClear 
• ไม่มีสายไฟ AC มาให้ ต้องหาเองนะครับ 


สัญญาณรบกวนจาก DC ที่ปนเปื้อนเข้ามาในกระแสไฟฟ้าเกิดจาก 

โหลดที่ไม่สมมาตร ตัวอย่าง แหล่งกำเนิดของการรบกวน เช่น เวลาที่เราเปิด
ไดร์เป่าผมความร้อนสูง ๆ จะสังเกตว่าไฟฟ้ากระพริบ และหากว่าเราลดกำลัง

ของมันลงมาเพียงครึ่งเดียว จะทำให้โหลดทางไฟฟ้าไม่สมมาตร นอกจากนั้น 
เครื่องพิมพ์เอกสารจากคอมพิวเตอร์, เครื่องทำกาแฟ, เครื่องถ่ายเอกสาร  
ล้วนแต่เป็นตัวสร้างปัญหาการรบกวนกระแสไฟ DC สิ่งที่ เกิดขึ้นคือ 
หม้อแปลงเกิดการอิ่มตัว และเริ่มมีอาการฮัม นอกจากนี้ DC-offset ยังทำให้
หม้อแปลงทำงานได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมันสร้าง Distortion ให้มากขึ้น จนทน
ฟังไม่ได้ นอกจากนี้ยังทำให้หม้อแปลงร้อนและสั่น พอหม้อแปลงสั่นมาก ๆ 
เข้า ก็ถ่ายทอดไปสู่อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ที่อยู่ ใกล้ ๆ กัน กลายเป็น 
ไมโครโฟนรบกวนไม่รู้จบ ที่แย่ไปกว่านั้น คือ มันไปสร้างสนามแม่เหล็กให้กับ
ตัวถังเครื่อง ตรงนี้แหละครับ ที่เราจำเป็นต้องมี DC X-TERMINATOR มาช่วย 

อย่างไรก็ตาม ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า มันไม่ได้ช่วยในกรณี 
ที่อุปกรณ์เครื่องเสียงของคุณใช้หม้อแปลงคุณภาพต่ำ X-TERMINATOR  
จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นให้เกิด distortion  
จากหม้อแปลง ดังนั้น ถ้าหากหม้อแปลงของคุณผิดปกติหรือเสียอยู่แล้ว  
มันจะช่วยอะไรไม่ได้ 

ในการทดสอบ ผมใช้สายไฟ Kimber Kable PK10 หัวท้าย C-3  
50th Anniversary ต่อจากปลั๊กผนังมาเข้ากล่อง X-TERMINATOR แล้วต่อ
ออกด้วยสายไฟ JPS Lab รุ่น Kaptovator ไปเข้าปลั๊กของ Audio Technica  
ที่รุมสกรัมด้วยสายไฟ C-3 Xotiq ไปเข้าปรีแอมป์ สายไฟ Black Rhodium 
Jazz ไปเข้า CD TRANSPORT และ สายไฟ Entreq ไปเข้า D/A Converter 

เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับชุดเครื่องเสียง
เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย ไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กหรือชุดใหญ่ โดยเฉพาะกับพื้นที่ 
ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เยอะ ๆ ยิ่งจำเป็นต้องหาเครื่องกรองไฟฟ้าดี ๆ  
มาใช้ เพราะสิ่งที่เครื่องจักรปล่อยออกมาสู่ Loop ของกระแสไฟฟ้านั้น ปะปน
มาด้วยพิษร้ายทั้งนั้น พอชุดเครื่องเสียงบริโภคกระแสไฟฟ้าเหล่านี้เข้าไป  
ก็เท่ากับร่างกายของคนเราได้รับอาหารพิษ อาการผิดสำแดงต่าง ๆ จะเกิดขึ้น
กับเสียง และไปกระตุ้นให้เกิดดิสทอร์ชั่นขึ้นกับชุดจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด 
อันเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องขยายเสียง 

ในการทดสอบ KEMP POWER DC X-TERMINATOR ผมใช้แผ่น 
Mangers และแผ่น The Merry Angel Opus 5 ฟังทดสอบเป็นหลัก สิ่งที่ 
ดีมาก ๆ ของอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้ คือ มันไม่ไปปรับแต่งดุลน้ำเสียง ไม่ยกเบส  
ไม่เพิ่มแหลม ไม่บีบหรือขยายเสียงกลาง เคยฟังนักร้อง Livingston Taylor 
ร้องเพลง Isn’t she lovely ตอนเขาอายุ 40 กว่า (เมื่อตอนบันทึกเสียง)  
ก็ยังคงเป็นเขาคนเดิม ไม่หนุ่มขึ้นหรือแก่ลง สปีดก็ยังเป็นปกติ หากแต่เจ้า 
Power-X จะเพิ่มน้ำหนักเสียงให้ทุกอณู การเน้นย้ำรู้สึกได้อย่างสะใจ  
รายละเอียดเบา ๆ ที่เคยต้องเงี่ยหูฟัง คราวนี้กลับได้ยินโดยง่าย ๆ เลยครับ 
และมันยังช่วยจัดระเบียบให้กับทุก ๆ เส้นเสียงที่เคยมีหมอกฟุ้งแยกแยะกัน 
ไม่ขาด ก็กลับกระจ่างแจ้ง มีหน้ามีหลัง อิมเมจล่องลอยอยู่ในปริมณฑลของ
เวทีเสียงได้อย่างเป็นตัวเป็นตนเต็มที่ พื้นหลังมีความสงัด อาจจะยังไม่นิ่งจนดิ่ง
เข้าสู่ภวังค์อะไรแบบนั้น แต่ก็ต้องยอมรับ ว่ามันช่วยให้ช่องว่างช่องไฟเว้นวรรค
กันได้กว้างกว่าเดิม การดำเนินไปของโน้ตดนตรีมีความเป็นอิสระมากขึ้น 

KEMPELEKTRONIKS



Power DC X-Terminator Plus 

ราคา 25,000 บาท 
นำเข้าโดย HiFi Part โทร. 087-918-0955 

ในส่วนของเสียงต่ำหรือเบสนั้น มีการตอกย้ำหัวโน้ตได้แน่น มีเรี่ยวมีแรง
ประดุจดั่งว่า นักดนตรีขยันเล่นมากขึ้น ไดนามิคคอนทราสต์ดีขึ้นมาก ที่สุด
ยอดคือ มันไม่ได้เน้นแหลมให้จัดจ้านมากขึ้น ไม่ได้บีบเสียงให้แบนบาง สิ่งที่ีได้
เพิ่มมา คือ บรรยากาศครับ ผมอดไม่ได้ที่จะหยิบแผ่นซีดี เบลาฟองเต้  
ชุดแสดงสดที่คาร์เนกี้ฮอล (แผ่นทอง Classic Records) มาเปิด อู๊ว หูวว...  
ไอ้เจ้า Power-X มันทำให้ผมหลุดเข้าไปท่ามกลางการแสดงคอนเสิร์ต ลำโพง
คู่เดิมหายวับไปในทันที ทุก ๆ สำเนียงสรรพเสียงถูกปลดปล่อยออกมา สด 
เต็มอิ่ม ไดนามิคสวิงได้กว้าง ไร้อาการอั้นตื้อ ช่วงเวลา (Pitch) ของเพลงแต่ละ
เพลง ดูเหมือนจะทวีความถูกต้องมากขึ้น เพลงที่เร็วก็เร็วจริง เพลงที่ช้าก็ช้า
จริง ทำให้ฟังแล้วเข้าถึงอารมณ์ได้ดีขึ้น นี่เป็นอานิสงส์ที่ได้รับจากการขจัด 
Distortion ที่ปนมาจากกระแสไฟฟ้าได้อย่างเป็นมรรคผล 

ในช่วงสุดท้ายก่อนจะสรุปผลการทดสอบ ผมลองนำแผ่นซีดีประเภท
เสียง “กาละมังแตก” มาเปิดฟังเพื่อลองดูว่า KEMP POWER-X จะช่วย
ขัดเกลาสันดานเถื่อนดิบของแผ่นดังกล่าวให้สุภาพลงได้หรือไม่ ผลปรากฏว่า
แค่ทำให้พอฟังได้ ไม่ได้ดีขึ้นมากมายชนิดที่กลับหน้าเป็นหลัง อย่าหวังว่า 
KEMP POWER-X จะช่วยแต่งให้เสียงมีความอิ่มเอิบ หวานนุ่มกว่าเดิม เพราะ
อุปกรณ์เสริมชิ้นนี้ เด่นมากกับการทำให้ชุดเครื่องเสียงแสดงความเป็นตัวตน
ออกมาอย่างถูกต้อง แม่นยำ แบ็คกราวด์นอยส์ใสสะอาด มี Airy ปรากฏออก
มาให้สัมผัส และนำเสนอคุณภาพเสียงของซีดีแผ่นต่าง ๆ ที่นำมาเล่นอย่าง 
ไม่ค่อยประนีประนอม และถ้าหากเป็นแผ่นที่คุณภาพการบันทึกเสียงดีจริง ๆ 
ล่ะก็ ถึงสวรรค์ทีเดียวเชียวล่ะครับพี่น้อง 

แบบนี้ต้องกด “LIKE” ให้หลาย ๆ ครั้ง!!! ผมชอบครับ สะใจ ไม่หมกเม็ด 
มีข้อสังเกตว่า สายไฟเส้นที่ต่อออกจากเครื่อง KEMP POWER-X จะมีอิทธิพล
ต่อเสียงมากกว่าเส้นที่เสียบปลั๊กจากผนังมาเข้ากล่อง POWER-X ดังนั้น ทางที่
ดีคุณควรใช้สายไฟ AC ที่ไม่เฟี้ยวฟ้าว มีบุคลิกเสียงที่สุภาพ ไดนามิคกว้าง ๆ 
หน่อย หากชอบเบสหนัก ๆ ให้จูนเสียงด้วยหัวปลั๊กที่โดดเด่นทางนี้ ตัวอย่าง
เช่น Wattgate 330i (รุ่นเคลือบทอง) ส่วนสายไฟช่วงแรกที่มาเข้ากล่อง 
KEMP POWER-X นั้น ควรใช้ที่ดีพอสมควร ไม่จำเป็นต้องใช้ถึงระดับไฮเอ็นด์
ครับ เน้นที่สายช่วงหลังมากกว่า 

Follow up มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่ผมเคย 
ทดสอบไปแล้วมาฝาก สิ่งนั้นคือ VIRTU BY JAMES เชื่อว่าแฟน ๆ คอลัมน์นี้
หลายท่านจะต้องมี VIRTYU อยู่ประจำการในห้องฟัง บางท่านลองซื้อไป 
ทีละตัวสองตัว แล้วติดใจในประสิทธิภาพ ต้องกลับมาซื้อเพิ่มไปอีก บางท่าน 
มีใช้อยู่เป็นสิบตัว!!! นอกจากการนำไปวางทับอยู่บนเครื่องเสียงแล้ว VIRTU  
ยังมีประโยชน์ในการใช้ปรับจูนอะคูสติกของห้องด้วย ...ขอทบทวนความจำ 
สักนิดหนึ่ง อุปกรณ์ VIRTU 1 ชุด มีฐานโลหะสีเงินเว้าเข้าด้านล่าง 1 ชิ้น  
และแท่งคาร์บอนเล็ก ๆ สีดำทรงกระบอกอีก 1 ชิ้น เวลาใช้งานต้องนำแท่ง
คาร์บอนไปวางทับลงบนฐานโลหะ โดยให้ด้านขัดมันของแท่งคาร์บอนอยู่ 
ด้านล่าง ที่ไม่ติดกันมาตายตัว ก็เพื่อให้มันเคลื่อนที่ไปหาจุดเกิดเรโซแนนซ์ได้ 
คราวนี้พอใช้งานไปได้สักพักหนึ่ง VIRTU จะถูกฝุ่นละอองที่ลอยมากับอากาศ
เกาะติด และแทรกเข้าไประหว่างพื้นผิวสัมผัสระหว่างแท่งคาร์บอนกับฐานรอง 
รวมทั้งมีปัญหาอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเครื่องเสียงทุกชุดก็คือ Static หรือ
ไฟฟ้าสถิตสะสม ทำให้ประสิทธิภาพลดลงไปพอสมควร แต่อย่าเพิ่งตกอกตกใจ
ไปครับ เพราะมีวิธีการแก้ไขง่าย ๆ และจะทำให้ VIRTU กลับมาฟอร์มสดชนิด
น่าตกใจ ท่านผู้พิพากษา “กษิดิศ” เป็นผู้ค้นพบ และยินดีให้ผมนำมาบอกต่อ 
วิธีดังกล่าวง่ายมาก คือ ให้คุณใช้ผ้า Nano มาเช็ด VIRTU จนหมดฝุ่น แล้วนำ
กลับไปใช้ได้ ผ้า Nano ที่เซียนแนะนำมี 2 ยี่ห้อ คือของ “เดอะหั่ง” และของ 
“HiFi Tuning” ถ้าคุณยังไม่มีผ้า Nano นี้ และไม่อยากจะเสียสตางค์ ให้ลอง
ให้ผ้าเช็ดแว่นตาชนิดที่เป็น Nano มาลองเช็ดดูก็ได้ผลดีพอสมควร แต่จะ 
ไม่มากเท่ากับ 2 ยี่ห้อแรกเท่านั้นเอง. ADP
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