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KEMP
ELEKTRONIKS
Quantum Approach/Shunt Noise Suppressor/Shumann Resonance 
QA/SNS/SR PLUG

ยิ่งใช้ ยิ่งเห็นผล 
3 ปลั๊ก 3 เทคนิค ขจัดการปนเปื้อนในกระแสไฟฟ้า 

ในแวดวงสิ่งของวูดูประเภทหาชมยาก มองแล้วคนธรรมดาอย่างเรา ๆ อ่านไม่เข้า-เพ่งไม่เห็น เลยเถิดเกิด
เป็นความไม่ค่อยเข้าใจในอิทธิปาฏิหาริย์ของมัน ว่ากันว่ามีอยู่เยอะครับ 

หนึ่งในชิ้นงานไฮไฟที่ถูกคิดค้นและผลิตขึ้นเพื่อให้นำไปใช้ประกอบร่วมในชุดเครื่องเสียงและโฮมเธียเตอร์
นั้น นักออกแบบประเภทแนวคิดสุดโต่งนิยมเลือกอุปกรณ์ประเภทต้องข้องเกี่ยวกับ “กระแสไฟเอซี” และ 
“ปลั๊กไฟ-ปลั๊กเสียบ” มานั่งขบคิดกันเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่แล้วนิยมอ้างอิงถึงภาวะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสนาม
แม่เหล็กที่ก่อตัวขึ้น การโดนรบกวนด้วยคลื่นไม่พึงประสงค์ในอากาศและในระบบไฟร่วม แล้วตีโจทย์จนกลาย
เป็นอุปกรณ์และวงจรโดยเฉพาะ เพื่อใช้ขัดเกลากระแสไฟและสนามแม่เหล็กให้ปลอดจากคลื่นรบกวน พวกเขา
พยายามขจัดสภาวะซึ่งตามองไม่เห็น ทว่าหูสามารถจับความต่างเมื่อได้ยินเป็นเสียงดนตรี และตรวจสอบได้เมื่อ
ใช้เครื่องมือวัดผลเฉพาะทาง 

ถ้าคุณเป็นนักเล่นประเภทคนเล่นของ ย่อมทราบดีว่าของพรรค์นี้ (มักมีสีดำมากกว่าสีอื่น) ชอบมาในรูปร่าง
ไม่ต่างกันนัก ยกเว้นไอ้ที่แพงจริง ๆ ชื่อแซ่เชื่อขนมกินได้นี่ เขาจะดีไซน์ให้ต่างจากรุ่นทั่วไปในท้องตลาดครับ 
เสียบใช้งานเมื่อใดเป็นเกิดเรื่องอัศจรรย์ต่อผู้ใช้จนวิ่งหาคำอธิบายแทบไม่ทัน ผู้ผลิตหลายค่ายมีทฤษฎีต่อกระแส
ไฟเอซี และการดำรงไว้ซึ่งสภาวะสนามแม่เหล็กอันปลอดต่อคลื่นรบกวนที่น่าสนใจ บางค่ายจดลิขสิทธิ์แปลง
ทฤษฎีของตนลงสู่วงจร แล้วบรรจุในกล่องปลั๊กตัวเขื่องให้ใช้งานแบบครบเครื่องทั้งวงจรทั้งเต้ารับ ขณะที่บาง
ค่ายชอบทำของจุ๋มจิ๋มชวนให้นำไปเสียบตรงไหนในบ้านก็ได้ และสามารถเพิ่มปริมาณตัวเสียบให้มากขึ้นได้ โดย
ไม่ก่อเอฟเฟ็กต์ลดทอนคุณภาพของน้ำเสียง 

ผมได้รับปลั๊กเสียบไซส์อะแด็ปเตอร์แปลงไฟโทรศัพท์มา 3 ตัว ต่างรุ่นต่างเทคนิค ทว่านำมาใช้งานร่วมกัน
ได้อย่างเจ๋งเป้ง ทั้งสามติดชื่อแบรนด์ไม่คุ้นหู อ่านก็ยากครับ เพราะฐานบัญชาการใหญ่ของเขาอยู่ที่กรุง
อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์โน่น เจ้าปลั๊กดำทะมึนมีชื่อว่า “Kemp Elektroniks” (เท่าที่ตรวจสภาพ มันไม่ได้
หลุดมาจากมหาอำนาจจีนแน่นอน) ความแน่นเหนียวจากการพล็อตแผงวงจรลงพอดีกับตัวปลั๊กและใช้เรซิ่นยึด 
นอกจากช่วยป้องกันปัญหาไมโครโฟนิคแล้ว ยังทำให้ตัวกระเปาะปลั๊กแกร่งและมีน้ำหนัก ไม่เบาก๋องแก๋งอีกด้วย 
แต่ละตัวบรรจุลงกล่องกระดาษทรงคิวบิค มีเอกสาร A4 พับแนบมาให้ ถ้าคุณซื้อ 3 ปลั๊กนี้ แล้วเปิดซิงพร้อมกัน 
รับรองว่าต้องเจอ ง-งู หลายตัวเหมือนผม ไม่รู้ว่าจะเริ่มฟังตัวไหน เสียบตรงไหนก่อนดี เอาเป็นว่าผมขออาสา  
พาทัวร์การใช้ปลั๊ก 3 รุ่นนี้ ก็แล้วกัน แม้ต้องเสียเวลา และจุดเสียบหลายจุด เดินไปมาในห้องฟังหลายสิบเที่ยว 
แต่ผลที่ได้ก็สุดยอดครับ 

 

SR Plug : Shumann Resonance 
ราคา 8,600 บาท 
SNS Plug : Shunt Noise Suppressor 
ราคา 5,500 บาท 
QA Plug : Quantum Approach  
ราคา 7,200 บาท 
ซื้อทั้ง 3 ชิ้น ราคา 18,800 บาท 
นำเข้าและจัดจำหน่าย 
HiFi Part 
โทร. 087-918-0955 

หน้าตาวงจร Quantum Resonance Technology 
ของ QA Plug และตัวปลั๊กด้านนอก สังเกตตัวปรับ
ความแรง แต่รุ่นนี้ไม่มีสายอากาศเหมือนรุ่น SA Plug 

หน้าตาวงจร Shumann Resonance ของ SR 
Plug และตัวปลั๊กด้านนอก สังเกตตัวปรับความแรง
และสายอากาศยาว 8 ฟุต 

หน้าตาวงจร Quantum Resonance ของ QA 
Plug และตัวปลั๊กด้านนอก สังเกตตัวปรับความแรง 
แต่รุ่นนี้ไม่มีสายอากาศเหมือนรุ่น SA Plug 
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Plug & Play lnstallation 1  
ทั้งสามมาในขนาดและขาเสียบเหมือนกัน รองรับแรงดันกระแสไฟ 

100-240 โวลต์ ที่ความถี่ 50-60 เฮิิร์ตซ์ (HiFi Part ส่งขาแบบแบนตั้ง  
มาให้เสียบเข้าเต้ารับอะไรก็สะดวกและแน่นหนา) แต่ละรุ่นเรียกชื่อกำกับ
ตามเทคนิควงจรที่ติดตั้งเพื่อให้ผู้ใช้จดจำง่ายขึ้น เวลาเสียบหลายตัว
พร้อมกัน วิธีทดสอบของผมมีอยู่ว่า ผมจะปลดปลั๊กติดวงจรอื่น ๆ ที่เคย
ใช้ในระบบออกเสียก่อน แล้วเปิดซิสเต็มใช้งานสักพัก เพื่อทำให้กระแส
ในระบบปลอดจากการถูกกำจัดคลื่นไม่พึงประสงค์จากเมื่อตอนเสียบ
ปลั๊กวงจร 

ปลั๊กตัวแรกคือ SR Plug ใช้เทคนิค “Shumann Resonance” 
จ่ายกระแสไฟ 8 มิลลิแอมป์ แนวคิดของปลั๊กตัวนี้ นำเอาทฤษฎีการเกิด
เรโซแนนซ์ของ Shumann หรือ Shumann Resonance Theory ที่ค้น
พบโดยนักฟิสิกซ์ชาวเยอรมัน มาสร้างคลื่นความถี่ต่ำ 7.83 เฮิรตซ์ เพื่อ
ให้คลื่นดังกล่าวสร้างสนามแม่เหล็ก คอยเก็บกวาดคลื่นไม่พึงประสงค์ใน
อากาศที่ลอยเข้ามากระทบ (ขยายความว่า ในปี 1952 นาย Wilfried 
Otto Schumann ค้นพบว่ามีช่องว่างขนาดมหึมาระหว่างโลกกับชั้น
บรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ ช่องว่างที่ว่ามีสถานะเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
ปลดปล่อยความถี่ต่ำระดับ 7.83 เฮิรตซ์ วัดความยาวคลื่นได้ 38,000 
กม. (เส้นรอบวงของโลกมีขนาดราว 40,000 กม.) ไอโอโนสเฟียร์ช่วย
ปกป้องเราจากรังสีความร้อนของดวงอาทิตย์และรังสีต่าง ๆ ในอวกาศ มิ
ให้รังสีเหล่านั้นแผ่ลงมายังพื้นโลกที่เราอาศัยอยู่ในปริมาณที่ก่ออันตราย 

เรื่องไกลตัวแบบนี้ แบรนด์นี้เขายังอุตส่าห์จับมาพล็อตเป็นวงจร  
ให้เราใช้ประโยชน์ แนวคิดสุดโต่งทีเดียวเชียว ในส่วนวงจร SR Plug   
ติดตั้งวงจรฟิลเตอร์ยอดนิยมอย่าง Shunt ที่ไม่ก่อเอฟเฟ็กต์ลดทอน  
ไดนามิคของเสียง ด้านนอกปลั๊กมีลูกบิดหมุนได้ ใช้ปรับความแรงของ
การปล่อยคลื่น แนะนำให้หมุนราว 3/4 ของเกนทั้งหมด มีสายอากาศ
เส้นเล็กยาว 8 ฟุต หุ้มฉนวนติดก้นปลั๊กมาด้วย การใช้งานไม่ยากแค่
เสียบ SR Plug เข้ายังเมนปลั๊กไฟใหญ่ของซิสเต็ม (ถ้ายังพอมีช่องเหลือ
นะ หลังจากเสียบแอมป์, ดีวีดี, ซีดี, แอลซีดี ทีวี ฯลฯ) จุดที่ผู้ผลิตบอกว่า
เจ๋งที่สุด เพราะเป็นจุดกระจายกระแสไปยังสายไฟเอซีในแต่ละเครื่อง คือ 
เมนปลั๊กไฟนี่แหละ จากนั้นให้คลี่สายอากาศเป็นเส้นตรง พาดสายแนว
ตั้งบริเวณจุดกึ่งกลางด้านหลังลำโพง (ถ้าเต้ารับเมนอยู่หลังลำโพงจะพาด
สายง่าย) ผมใช้งานโดยลากสายอากาศไปกับดิฟฟิวเซอร์ สะดวกดีครับ 

“ผลลัพธ์เมื่อเสียบ SR Plug” คือ น้ำเสียงใสสะอาดเพิ่มขึ้น   
มีการย้ำเน้นจังหวะดนตรี รายละเอียดก็มากขึ้น ซาวด์สเตจลึกไปด้าน
หลัง น้ำเสียงมีพละกำลังเข้มข้นจนมองเห็นเครื่องดนตรีชัดเจน (ที่เลเวล
ความแรงสูงสุด ปลายเสียงสูงกระจายตัวในลักษณะที่ผู้ผลิตเรียกว่า 
Shumann Overtones ใครชอบฟังเครื่องเคาะ, กีตาร์สายโลหะ, เครื่อง
เป่าทองเหลืองตัวเล็ก ๆ, เครื่องดีดตัวน้อย ๆ ลองปรับเลเวลสูงสุด ฟัง
เสียงเหล่านั้น แล้วตัดสินใจเองว่าจะใช้ 3/4 หรือ 4/4 เลเวล ดีกว่ากัน) 

 
Plug & Play lnstallation 2  

ปลั๊กตัวที่สองคือ SNS Plug ใช้ เทคนิค “Shunt Noise 
Suppressor” ติดตั้งฟิลเตอร์แบบพาราเรล (คร่อมจุดอุปกรณ์ระหว่าง
เฟสบวกและลบ) ผู้ผลิตบอกว่า มันให้อิมพีแดนซ์ต่ำ ไม่ลดทอนไดนามิค 
และให้ผลเวิร์กกว่าการต่อแบบซีเรียล (แยกเฟสใครเฟสมัน) วงจรของ 
SNS Plug ให้สปีดตอบสนองรวดเร็ว รองรับความถี่กว้างพิเศษถึง 1   
กิกะเฮิร์ตซ์ต่อ 1 รอบไซเคิล ให้กระแสไฟ 88 มิลลิแอมป์ การเสียบใช้ 
SNS Plug ผู้ผลิตเน้นว่าให้เสียบตรงเมนยูนิตของบ้าน/เมนปลั๊กชุดเอวี 

และตามจุดต่าง ๆ ในบ้าน แบบว่ายิ่งเยอะยิ่งดี น้อยส์ฟลอของเสียงจะต่ำ   
รูปวงจะลึกและแผ่กว้าง มีรายละเอียดและความสมบูรณ์ของความถี่ต่ำดี 
ย่านเสียงสูงไม่คมแข็ง เสียดายที่ผมมีอยู่อันเดียว เลยลองเสียบกับเมน
ปลั๊กเทียบกับจุดอื่นในห้องเดียวกันและต่างห้อง ใช้วิธีเสียบแล้วถอดใน
แต่ละจุด แล้วฟังเพื่อวัดความแตกต่างที่เกิดขึ้น ได้ผลว่าตรงเมนปลั๊กฟัง
ความเปลี่ยนแปลงชัดกว่าจุดอื่น เสียงเพลงเด็ดขาดเข้มแข็ง และเผย  
รายละเอียดในแต่ละย่านเสียงออกมาเด่นชัด 

เมื่อใช้กับไม่ใช้ SNS Plug ผมได้ยินว่าเสียงเพลงแต่ละอัลบั้มถูก
อัพกำลังเพิ่มความต่อเนื่องของเมโลดี้ เพลงไหนที่เนียนพลิ้วอยู่แล้ว เมื่อ
ใช้ปลั๊กรุ่นนี้ในระบบ ความเนียนจะถูกดึงให้กลมกลึงยิ่งขึ้น จับต้องถนัด
ขึ้น ผมว่า SNS Plug เหมาะกับทุกบ้านนะ ไม่ต้องมีชุดเครื่องเสียงก็ใช้ได้ 
ถ้าอยากให้กระแสไฟรอบบ้านสะอาด และคืนความสดใสให้กระแสเสียง
เมื่อคุณเปิดเพลงฟัง คิดง่าย ๆ ครับ ทุกวันนี้รอบตัวเรามีแต่เครื่องใช้
ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, ที่ชาร์จไฟ, ทีวี, เกมคอนโซล, เตา
อบไมโครเวฟ, ดิมเมอร์แสงสว่าง และอีกเพียบ ทุกอย่างก่อสนามแม่
เหล็กและคลื่นความถี่แปลกปลอมออกมาทั้งนั้น รู้อย่างนี้แล้ว เจ้า SNS 
Plug ดูมีประโยชน์ขึ้นมาในทันที 

 
Plug & Play lnstallation 3  

ปลั๊กตัวที่สามคือ QA Plug ติดตั้ง Shunt Filter ตัวชูโรงเหมือน
เดิม ใช้เทคนิคยอดฮิตที่หลายผู้ผลิตนิยมกัน อย่าง “Quantum 
Resonance Technology (QRT)” แยก 2 วงจร สำหรับความถี่ต่ำ
และสูง ใช้ เพาเวอร์ซัพพลายแยกกัน (Quantum Resonance 
Technology ถูกคิดค้นและพัฒนาในช่วงปี ’80s โดย Coherent 
Technologies) คู่มือระบุว่าสามารถเสียบ QA หลายตัวพร้อมกันได้ 
(เสียบรอบบ้านอีกแล้วครับ) และเมื่อเสียบตัวใดตัวหนึ่งเข้าเต้ารับแล้ว ให้
รอเจ้าปลั๊กนี่ปล่อยกระแสสู่ระบบอย่างน้อย 30-60 นาที ผลลัพธ์จึง
จะแจ่มแจ้งที่สุด ผมมีเจ้านี่อยู่หนึ่ง การลองใช้จึงเหมือนกับปลั๊กตัวอื่น 
คือเสียบตรงจุดเมนปลั๊กใหญ่เทียบกับจุดอื่นในห้องฟังและจุดอื่นนอก
ห้อง (คร่าว ๆ 4 จุด ใกล้/ไกล) ได้ผลออกมาอย่างนี้ว่า เมื่อเสียบ QA 
Plug โดด ๆ (ไม่มีอีก 2 ปลั๊ก ร่วมวงด้วย) อย่างแรกที่แผ่วไปเมื่อเทียบฟัง
กับตอนถอดเจ้า SR Plug ออก คือเสียงโอเวอร์โทน ซึ่งควบกล้ำเสียง
ดนตรีอยู่ ทว่าบรรยากาศรายรอบยังมีไออุ่นทำให้ แต่ละเพลงมีฐานเสียง
และความอิ่มเอิบคลอเคลียอยู่ 

เมื่อเทียบกับตอนไม่มีปลั๊กวงจรใด ๆ ในซิสเต็ม QA Plug ไม่ทำให้
สุ้มเสียงผิดทรวดทรงและจังหวะเหมือนน้อยส์ฟิลเตอร์ทั่วไป มันดีกว่านั้น 
และจะดียิ่งขึ้นเมื่อเสียบใช้นานเกิน 30 นาที ลองดูตามพี่เขาเลยครับ 

 
Plug & Play (1+2+3) 

เมื่อนำทั้งสามปลั๊กมาจอยกันตาม วิธีสุดท้ายของผม คือ เสียบโน้น
เสียบนี่ ผ่านไอ้โน้นผ่่านไอ้นี่ทั้งออดิโอซิสเต็ม/เอวีซิสเต็ม และแอป- 
เปิ้ลเวิร์กสเตชั่น/แล็บท็อป แล้วหาค่าเฉลี่ยของทั้งสาม โดยอ้างอิง  
คาแร็คเตอร์เฉพาะในแต่ละปลั๊กมาเสริมส่งคุณภาพเสียง ผมสรุปผลอย่าง
นี้ว่า ทั้งสามใช้งานร่วมกันได้ดีทั้งในเต้ารับเดียวกันและคนละเต้ารับ การ
แยกเสียบในเต้ารับที่แวดล้อมเป็นเครือข่ายกระแสไฟในห้องฟังส่งผลต่อ
ความสมบูรณ์ของน้ำหนักเสียงและรูปวง (นิดหนึ่งนะ ผมว่า) ผมรู้สึกว่า
เสียงเพลงเดิม ๆ จากหลายอัลบั้ม ฟังเหมือนถูกรีมาสเตอร์ใหม่หมด 
เหมือนเปลี่ยนจากฟังแอมป์โซลิดสเตท คลาส AB เป็นมอสเฟต คลาส A 
เหมือนเปลี่ยนจากชุดหลอดเพนโธดเป็นหลอดไตรโอด เมื่อถอดออกทีละ
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คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Apple #G5 (2x2.66 GHz Dual-Core Intel Xeon/Ram 5 GB), G4 (Dual 867 MHz/Ram 2 GB) แล็บท็อป Apple #MacBook Pro (2.16 GHz Intel Core Duo/Ram 2 GB)  ปรีแอมป์
หลอด Viola #TL1SE ปรีโฟโนหลอด Viola #PH1 S2 ปรีแด็คหลอด Classic Audio #DAC1 เพาเวอร์แอมป์หลอด Viola #SA15 ซิงเกิลเอ็นด ์Viola #SE-3, Vactech #Flute, Super Single End (DIY:6AQ5+
6DE7), PopPulse #T150 (Monoblocks) อินทิเกรตแอมป ์Roksan #Kandy K2, Onix #OA30 ซีดีเพลเยอร์ Denon #DCD710AE, NAD502 เอสดีการ์ดเวฟเพลเยอร ์QLS #QA550 ลำโพง Epos #M5i, NHT 
#SuperOne, Voight Pipes (DIY) สายสัญญาณ Acoustic System #Liveline, AudioPlus #SNR700T/Cantus06, Kimber Kable #PBJ, Monster Cable #i400MKII/M550i, vdH #The Frist (ms), 
Apogee #WydeEye สายลำโพง Nordost #Flatline, Kimber Kable #4TC, vdH#GoldWater, inakustik #Silver สายไฟเอซ ี Supra #Lorad+Hubbell Plug, Oyaide #l L/i50 Exs, Viola AC+Pass&
Seymore Plug, Thai Wonderful AC อุปกรณ์ไฟฟ้า Viola #Enhanced Noise Filter & Isolation, MRZ SurgeGuard #MZ-8 อุปกรณ์ปรับอะคูสติกส์ Roomtune, Diffusor, Wall Diffuse อื่น ๆ 
Sandbase, Quartz Crystal 

อุปกรณ์ร่วมทดสอบ : ในห้อง 4x9 เมตร / บนโต๊ะวางคอมขนาดปกติและหลังตู้ไม้ทรงยาว 

AD

ปลั๊ก คาแร็คเตอร์ในแต่ละปลั๊กก็จะค่อยเลือนหายไป เมื่อเสียบเข้าที่  
เดิม ทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิม ตกลงแล้ว ผมต้องใช้ทั้งสามนี่หรือนี่   
(ไม่อยากคืนตัวแทนจำหน่ายเลยเรา) 

 
Easy lnstallation 

สนใจปลั๊กตัวไหน สอบถามตัวแทนจำหน่ายกันเองครับ ผมไม่แน่ใจ
ว่าทางร้านมีบริการให้ทดลองฟังก่อนตัดสินใจซื้อหรือเปล่า ของแบบนี้ 
บางท่านให้ความเห็นว่า มันอาจมีเรื่องอุปาทาน หรืออารมณ์ในห้วงฟัง
ปะปนอยู่ ของพรรค์นี้อีกเช่นกัน ไม่ว่าคุณจะลงมือดีไอวายเองตามอย่าง
เว็บไซต์ดาษดื่น หรือซื้อสำเร็จชุดเล็กชุดน้อยที่มีอยู่หลายแบรนด์มา  
ทดลอง ผมเชื่อว่าเสียงย่อมเปลี่ยนไม่มากก็น้อย หากเจาะให้ลึกอย่างคน
ฟังเป็นและเข้าใจในต้นสายปลายเหตุ ก็ต้องบอกว่ามีน้อยแบรนด์ครับ   
ที่บรรลุเรื่องเทคนิคและผลิตชิ้นงานออกมาจนกลายเป็นแอ็คเซสซอรี่ส์  
ขั้นเทพตัวจริง (ไม่ใช่ปลอม) 

หนึ่งในนั้น ต้องจำชื่อ “Kemp Elektroniks” ไว้ให้แม่น   
ใครก็ตามที่เคยมีประสบการณ์จากน้อยส์ฟิลเตอร์ หรืออีเอ็มไอฟิลเตอร์  
วงจรพื้น ๆ ในปลั๊กเสียบอื่น ๆ ที่ไม่ค่อยมี Linear of Phase 

ขอให้ลืมไปชั่วขณะหนึ่งครับ. ADP

SR Plug : Shumann Resonance 
100-240 VDC/50-60 Hz, Current 8 mA 
SNS Plug : Shunt Noise Suppressor 
100-240 VDC/50-60 Hz, Current 88 mA 
QA Plug : Quantum Approach 
100-240 VDC/50-60 Hz, Current 9 mA 

SPECIFICATIONS  

รุ่นที่ได้รับเป็นขาเสียบแบนแบบพับครึ่ง 
สำหรับภูมิภาคเอเชีย ผู้ผลิตเลือกใช้เนื้อ
ทองเหลืองหนาปานกลางสีสัน ไม่สุกปลั่ง
เกินไป เสียบแล้วแน่น เวลาถอด 
ก็ไม่แน่นเกินไป 


