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AKIKO AUDIO : TUNING STICK 

Tuning Stick Universal 

ราคา 4,600 บาท 

Tuning Stick XLR 

ราคา 5,800 บาท 

Tuning Stick AC 

ราคา 5,500 บาท 

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย 

HiFi Part 

โทร. 087-918-0955 

AD
 
ผลจากการใช้ AKIKO Audio Tuning Stick นั้น จะช่วยกำจัดการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเวลา

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ (Micro Phony Effects) และยังช่วยดูดซับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้น  
บนผิวฉนวนของสายเคเบิ้ลอีกด้วย ผมได้รับแท่ง AKIKO Audio Tuning Stick มาสามรุ่น   
ตัวแรกคือ Tuning Stick Universal ซึ่งใช้รัดติดกับสายสัญญาณ สายลำโพง สายดิจิทัล   
สายสัญญาณจากจานดาวเทียม หรือสายไฟเอซีก็ได้ แต่ถ้าเป็นอย่างหลังนี้ ทางบริษัทเขามีรุ่น   
E-Gold Tuning ออกมาให้ใช้โดยเฉพาะ ซึ่งพรรคพวกที่เคยใช้แล้วต่างก็ซี้ดปากยกย่องว่า E-Gold 
Tuning สามารถยกระดับสายไฟเอซีระดับบ้านๆ ให้เลื่อนชั้นไปเทียบรุ่นกับสายไฮเอ็นด์ได้เลย!!  

ตัวที่สองคือ Tuning Stick AC ตัวนี้ใช้เสียบในปลั๊กผนัง หรือปลั๊กราง ปลั๊กอื่นๆ ในห้อง  
เครื่องเสียงช่องที่ยังว่างอยู่  เมื่อเสียบเข้าไปแล้ว ทำให้กราวด์ไฟฟ้า  

ทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นคล้ายๆ กับช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับการลงกราวด์
งั้นแหละครับ  อุปกรณ์เสริมตัวนี้ใช้ได้ผลกับปลั๊กรางทุกระดับ   
เครื่องกรองไฟทุกเครื่อง คุณสามารถฟังออกว่าเสียงมีความสงัดนิ่ง 
บุคลิกโดยรวมมีความสะอาดมากขึ้น ใกล้เคียงความเป็นธรรมชาติ 
โดยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือแตะต้องกับดุลน้ำเสียง หากคุณได้ลองใช้  

ไปสักพักแล้วดึงออกไปจากระบบ จะรู้สึกทันทีเลยว่าขาดอะไรไป  
บางอย่าง  

ตัวที่สามคือ Tuning Stick XLR ใช้เสียบได้ทั้งช่องอินพุตและเอาต์พุตที่ว่างๆ อยู่ของปรีแอมป์ และ  
อินทิเกรตแอมป์ โดยต้องลองเสียบดูว่าช่องไหนให้ผลดีที่สุด ตัวนี้ต้องโม้ยาว ขอยกยอดไปก่อน   

ตอนนี้เป็นการรายงานผลการทดสอบ Tuning Stick Universal ก่อนครับ  
ในคาบแรก ผมทดลองรัดสายสัญญาณ Hi Fidelity ก่อน แล้วลองเปลี่ยนไปรัดสาย Kimber 

Select 1131 ปรากฏว่าเสียงเปลี่ยนไปจริงๆ พอย้ายตำแหน่งที่รัดเสียงก็เปลี่ยนตาม กระทั่งไปได้  
จุดลงตัวบริเวณปลายๆ ของสาย วัดจากขั้วต่อเข้ามาประมาณคืบกว่าๆ Tuning Stick Universal 

ช่วยให้เสียงสงัดกว่าเดิมได้จริงๆ หัวโน้ตมีการตอกย้ำชัดเจนยิ่งขึ้น พวกหมอกหรือละอองไอถูกตัด
กวาดออกไป ทำให้ได้ยินรายละเอียดเบาๆ ได้ง่ายขึ้น แต่เสียงกลางตอนบนๆ คล้ายถูกกดลงมานิด

หน่อย ผมลองย้าย Tuning Stick Universal หนึ่งแท่งไปรัดสายไฟเอซี Audyn Coppertrans II คราวนี้  
ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นหมด จากสายไฟเส้นละหมื่นบาท บวกด้วยแท่งหรรษาของ AKIKO ราคา 4,600 บาท ทำให้ผมได้ยินเสียงเหมือน
กำลังฟังสายไฟเส้นละสองหมื่นกว่าบาท จะหาอะไรที่คุ้มกว่านี้อีก? ...แนะนำเป็นอย่างยิ่งครับ. ADP 

มาอีกแล้วครับ ของเล่นสุดฮอตจาก 
HiFi-Part ผู้นำเข้าอุปกรณ์เสริมแปลกพิสดาร 

แต่ ได้ผลจริงเกินคาด คราวนี้เป็น  
สินค้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ที่ชื่อดันไปเหมือนกับผู้หญิงญี่ปุ่น 
จนผมเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสินค้าจากญี่ปุ่น

ในทีแรก สินค้าของ AKIKO Audio ทำขึ้นด้วย
มือทุกชิ้นครับ แนวคิดหรือเทคโนโลยีของเขา 

คือการใช้วัตถุธาตุบางชนิดจากธรรมชาติ  
บรรจุลงในแท่งคาร์บอนเคฟล่าร์ 

ซึ่งมีเรโซแนนต์และการนำไฟฟ้าเหมาะสม  
ซึ่งกันและกัน พอกรอกสารที่ว่านั่นเสร็จ   

ก็เททับด้วยเรซิ่นสีดำเข้าไปเพื่อช่วย  
เพิ่มความเสถียรของการใช้งาน  

ด้านบนของแท่ง Tuning Stick แปะไว้ด้วย
สติ๊กเกอร์พิเศษที่มีคุณสมบัติในการกำจัด 

Micro Phony Effects อีกทีหนึ่ง  
 

TUNING STICK
AKIKO AUDIO

TWISTER STOP 2D
CREAKTIV SYSTEMS

อุปกรณ์เสริมชิ้นนี้เป็นสินค้าจาก บริษัท Creaktiv Systems 
เจ้าของเทคโนโลยี CI2P ที่สามารถยับยั้งอาการสับสนตีรวน  

ของมวลอากาศในห้องดูหนังฟังเพลง เพียงคุณวางก้อนคริสตัล  
ปิรามิดไว้ ณ ตำแหน่งที่เหมาะสม เช่น บริเวณด้านหน้าลำโพง (วางบน
พื้น) ให้ปลายแหลมชี้ขึ้นด้านบน มันจะช่วยกำจัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่  

แผ่ออกมาหมุนวนรวมตัวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในอากาศทั้งในแนวตั้ง
และแนวนอน ซึ่งถ้าหากเราปล่อยให้เกิดปรากฏการณ์นี้ต่อไปเรื่อยๆ   

โดยไม่ทำอะไรเลย ปริมาณการรบกวนจะเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งรู้สึกได้ 
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TWISTER STOP 2D มี 2 สี ให้เลือกใช้งาน คือ ก้อนสีดำ   
และ ก้อนใส ในการทดสอบ ผมใช้ก้อนสีดำวางไว้บนพื้นบริเวณหน้า
ลำโพง ลองปรับเปลี่ยนหาระยะจูนเสียงไปเรื่อยๆ จนลงตัวที่ระยะห่าง
จากขาตั้งลำโพงประมาณ 7 นิ้ว ผมลองวางก้อนใสแล้ว ปรากฏว่า  
มวลเสียงวาวบางกว่า ได้ผลดีทางด้านความเปิดโล่งและสดใส แต่เสียง
เบสสู้ก้อนสีดำไม่ได้ ดังนั้น ผมจึงใช้ TWISTER STOP 2D ก้อนใส  
วางไว้ใกล้ๆ ที่นั่งฟัง โดยความสูงระดับเสมอหู ซึ่งช่วยทำให้การรับรู้ถึง  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
อาณาปริมณฑลของเวที เสียงมีขอบเขตที่แน่นอนชัดเจนมากขึ้น   
รวมทั้งมีการโอบล้อมมาทางด้านหลังได้อย่างต่อเนื่องเต็มรูปวง  

รูปลักษณ์ของ TWISTER STOP 2D มีขนาดเล็กแค่ 30x30x30 
มิลลิเมตรเท่านั้น เห็นแล้วไม่อยากเชื่อว่ามันจะทำให้เสียงเปลี่ยนแปลงไป
ได้ แต่ไหนๆ ของมาอยู่ในมือผมแล้วก็ต้องลองให้เห็นสักครั้งหนึ่งครับ 
เรียนตามตรงว่า ตอนที่วางมันลงไปทีแรกนั้น รู้สึกว่าเสียงต่างไปนิดหน่อย 
แต่ยังบอกไม่ได้ว่าดีขึ้นอย่างไร ผมวางมันทิ้งไว้สักพัก ฟังเพลงจบไป
ประมาณ 3-4 เพลง แล้วลองหยิบออกไปใส่กล่องตามเดิม... แปลกครับ... 
เพราะคราวนี้รู้สึกได้ชัดเลยว่ามีอะไรหลายอย่างหายไป ที่เป็นเช่นนั้น  
ผมเข้าใจว่า TWISTER STOP 2D ต้องการเวลาในการวอร์มอัพ หรือ  
แปรสภาพสนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่หมุนวนอยู่ในห้องสักพักหนึ่ง   
ก่อนที่มันจะทำการจัดระเบียบให้สภาวะสับสนตีรวนนั้นลดน้อยลงไป 
อุปกรณ์เสริมชิ้นเล็กๆ นี้ยังไวต่อสถานที่จัดวางมาก พอคุณฟังออกแล้วว่า
มันให้อะไรได้บ้าง ลองขยับตำแหน่งที่วางไปทีละเล็กทีละน้อย เสียงจะ

เปลี่ยนตามไปทุกครั้ง!! คุณภาพเสียงที่ได้ยินชัดเลย คือรู้สึกว่าห้อง  
มีความสงัดมากขึ้น ฟังเพลงได้ยินรายละเอียดต่างๆ ได้ง่าย มวลเสียง  
มีความเข้มข้นมากขึ้น ลดพวกอาการฟุ้งเบลอรอบๆ ตัวโน้ตหรือเงาเสียง
ลงไปได้ ส่งผลให้โฟกัสดีขึ้น เสียงแหลมทอดตัวยาวออกไปในอากาศ  
ได้ไกลขึ้น ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้ดุลน้ำเสียงเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด 

TWISTER STOP 2D ยังช่วยทำให้เวทีเสียงกว้างขึ้นได้ โดย  
การจัดวางที่เหมาะสม เพราะว่าเมื่อคุณวางก้อนคริสตัลปิรามิดให้  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ห่างกันมากขึ้น ก็จะทำให้ความเข้มข้นของเสียงบริเวณรอบๆ ตัวมัน  
ย้ายตำแหน่งตามไป แต่ต้องระวังมิให้วางห่างกันจนเกินไป จนทำให้
กึ่งกลางของเวทีโหว่หรือขาดความต่อเนื่อง ผมได้ทดลองนำ TWISTER 
STOP 2D ไปวางบน dashboard รถยนต์ ตรงบริเวณใกล้ๆ กับเสา
หลังคา ผลที่ได้คือ เวทีเสียงที่เป็นสามมิติมากขึ้น และจะได้ผลสูงสุด  
เมื่อใช้ร่วมกับเม็ด twister stop lenses เสียงจะลดอาการก้าวร้าว
เสียดแทงหู รู้สึกได้ถึงตำแหน่งของอิมเมจอย่างเป็นสามมิติ และหาก
ห้องโดยสารรถยนต์ของคุณเก็บเสียงได้ดีพอ ก็จะได้ยินแอมเบี้ยนต์ออก
มาด้วย มันเป็นของเล่นที่มองด้วยตาแล้วไม่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่พอลอง
แล้วต้องยอมรับว่า CREAKTIV SYSTEMS นี่ของจริงครับ ข้อสำคัญคือ 
มันใช้งานได้ตลอดชีวิต ไม่มีวันหมดอายุ หรือจนกว่าคุณจะทำมันแตก
นั่นแหละ ผมคิดว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่คุณค่าน่าใช้อีกตัวหนึ่งครับ. ADP 

 

TWISTER STOP 2D
CREAKTIV SYSTEMS

ราคา 4,000 บาท 
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