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Shakti Innovations ก่อตั้งขึ้น 

ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1994 วัตถุประสงค์หลักของ

บริษั ทคือ ผลิตสินค้าประเภทช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์แม่-

เหล็กไฟฟ้าในเครื่องเสียงและรถยนต์ ใน

บ้านเรานั้น Shakti Electromagnetic 

Stabilizer เข้ามาอาละวาดอยู่เมื่อสัก 10 ปี

ที่แล้ว สนนราคาเกือบๆ 8 พันบาท นับว่า

แพงแล้วสมัยนั้น แต่มันก็ดังเงียบๆ มา 

ตลอดเคียงคู่กับอิฐ VPI ฟังนักเล่นเครื่อง

เสียงหลายๆ คนบอกว่า Shakti มีความ

เป็นกลางสูง ใช้ได้กับทุกซิสเต็ม ปัจจุบัน 

Hi-Fi Part สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

ไทยอีกครั้ง 

คำว่า Shakti แปลว่า Energy หรือ 

พลังงาน หลักการทำงานทำหน้าที่ดูด- 

ซับคลื่น 3 ชนิด คือ Electromagnatic  

Interference (EMI) หรือ คลื่นแม่เหล็ก 

ไฟฟ้า, Radio Frequency Interference 

(RFI) หรือ คลื่นวิทยุ และ Micro wave  

ซึ่งหากคลื่น 3 ชนิดนี้ หลุดแทรกเข้าไป 

ในระบบภาพและเครื่องเสียงแล้วจะเกิด 

การปนเปื้อน เสียงสกปรกหยาบกระด้าง 

แบ็คกราวด์ไม่เงียบสงบ บางครั้งมีเสียงจี่

หรือเสียงซ่าออกมาให้ได้ยิน ไดนามิคคอน-

ทราสต์ขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับเสียง

จะไม่เป็นธรรมชาติ หากสงสัยว่า EMI, RFI 

เกิดมาจากไหน ตอบแบบที่ชาวบ้านเข้าใจ

ง่ายๆ ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นในตัวอุปกรณ์

เครื่องเสียงนั้นเอง เช่น ตัวหม้อแปลง 

(Transformer) หรือ เล็ดลอดเข้ามาทาง

กระแสไฟฟ้า ไดรว์เป่าผม ฯลฯ ล้วนแล้วแต่

ส่งคลื่นรบกวนออกมาโดยที่เรามองไม่เห็น 

Shakti จะดึงคลื่นส่วนเกินพวกนี้เข้ามา 

ในตัว แล้วแปลงเป็นความร้อนให้สลายไป 

นอกจากให้ผลดีกับเครื่องเสียงแล้ว ยังมีผล

กับกล่อง ECU ในรถยนต์ รวมทั้งคอยล์ 

จุดระเบิดด้วย มีผลการทดสอบที่ประเทศ

อเมริกาออกมาว่า Shakti ช่วยเพิ่มอัตราเร่ง

ให้รถยนต์อย่างน่าประทับใจ 



ผลการทดสอบ
“น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งครับ”... ก้อนอิฐ

มหัศจรรย์ Shakti ไม่ทำให้ผิดหวัง ดุลน้ำ-

เสียงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่เฉพาะย่านใด

ย่านหนึ่ง สิ่งที่ดีขึ้นอย่างจะแจ้งมากคือ 

โฟกัสคมชัดขึ้น ทำให้รับรู้ตำแหน่งแห่งที่

ของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นได้ง่าย ยามใดที่

นักร้องมีการขยับขับเคลื่อนตัวทางใดก็

ติดตามได้โดยตลอด บรรยากาศความใสใน

ซาวด์สเตจถูกยกระดับขึ้นมาจากเดิมชนิดที่

ว่าพอยกเอา Shakti ออกจากเครื่องแล้ว 

กลับวูบหาย ฟังเพลงไม่ได้อารมณ์เสียเลย 

นอกจากนี้แล้ว ผมยังรู้สึกว่ามันช่วยให้

จังหวะดนตรีถูกต้องมากยิ่งขึ้น เมื่อครั้งที่

ผมวางมันลงไปบนหลังเครื่อง D/A Con- 

verter พบว่า Shakti ลดการรบกวนใน 

ภาคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสียงนิ่ง

สงัด ลดความฟุ้งเบลอ เพิ่มมวลเสียง และ

บรรยากาศเข้ามา 

หากคุณสงสัยว่าเจ้าก้อนสีดำๆ นี่ มัน

เปลี่ยนเสียงให้ชุดเครื่องเสียงหรือ?... เห็นที

ต้องบอกว่าไม่ใช่ครับ สิ่งที่มันให้คุณได้คือ 

ช่วยคืนประสิทธิภาพให้กับชุดเครื่องเสียง

อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ถูกรบกวนหรือ

ปนเปื้อนจากสนามแม่เหล็ก หรือคลื่นไม- 

โครเวฟ และคลื่นวิทยุใดๆ อีก ผมเคยเห็น

นักเล่นเครื่องเสียงนำ Shakti ไปวางทับบน

ลำโพงแล้วทำให้เสียงดีขึ้นด้วย เสียดายที่

ผมไม่ได้ทดลอง เนื่องจากได้มาแค่ชิ้นเดียว 

จึงได้แต่ลองวางบนหลังเพาเวอร์แอมป์, 

ปรีแอมป์, DAC และเครื่องเล่น Blu-ray  
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ทีละเครื่อง การวางบนเพาเวอร์แอมป์ค่อน-

ข้างเห็นผลชัดเจน (วางบริเวณหม้อแปลง) 

เวทีเสียงมีความลึกมากขึ้นแบ็คกราวด์น้อยส์

ต่างๆ สงบเงียบ อิมเมจขึ้นรูปชัดนิ่งไม่

วูบวาบ แถมมี Airy ที่รู้สึกได้มากขึ้นด้วย 

ผมชอบที่ Shakti มีน้ำหนักตัวไม่มากเท่า

ไหร่ เทียบกับก้อน VPI dB แล้วเบากว่ามาก 

จึงไม่ต้องห่วงว่าเอาไปวางทับบนเครื่องเสียง

แล้วจะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวบอดี้ 

เห็นสีดำๆ อย่างนี้แต่เสียงที่ออกมากลับ

สะอาดสะอ้านผิดฝาผิดตัวกันไปไกลลิบลับ

เชียวล่ะ มันทำให้รู้สึกเหมือนกับเรามอง

อะไรผ่านกระจกที่มัวๆ มานาน วันดีคืนดีมี

คนมาทำความสะอาดเช็ดถูเสียจนใสแจ๋ว 

เราก็สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น 

รายละเอียดต่างๆ คราวนี้รับรู้ได้โดยไม่ต้อง

เพ่งจนปวดกระบอกตาอีกต่อไป 

การทดสอบด้วยการวางทับเครื่องเล่น 

Blu-ray Panasonic BD-60 “พี่อิฐ”  

ดูเหมือนสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่มาก

เท่ากับทางเสียง แต่อย่างไรก็ดีเพื่อป้อง- 

กันอาการหลอกตัวเองหรือไบแอส ผมได้

ชักชวนอาสาสมัครมาช่วยกันจ้องดูจอภาพ

พลาสม่าขนาด 42 นิ้ว ยี่ห้อ Panasonic  

ที่ต่อกับ BD-60 ปรากฎว่าองค์คณะทั้งหมด

ลงความเห็นว่า Shakti ช่วยลดความฟุ้งและ

เกรนของภาพลงไปได้พอสมควร และการ

ปรับตั้งค่าต่างๆ ให้กับจอ เช่น Tint, Colour, 

Contrast ทำให้เกิดความแตกต่างมากกว่า

เดิมมาก ผมลองเอาแท่ง Shakti On-Lines 

ไปวางประกบบนสาย HDMI ทั้งด้านหัวและ

ท้าย ปรากฎว่าสะใจกว่าแบบก้อนที่วางทับ

อยู่บนเครื่องเสียอีก แสดงว่าในระหว่างทาง

เดินสัญญาณในสายมีการรบกวนค่อนข้าง

มาก เมื่อได้ Shakti เข้าไปจัดการ On line 

แล้ว ภาพที่ได้จึงคมชัด สีสันอิ่มเอิบมีพลัง 

และมีความมันเลื่อมน่าดูมากๆ สีดำนั้นก็ดำ

เกือบจะใกล้เคียงอุดมคติ (ภาพจากจอไพ-

โอเนียร์ Kuro ยังหลอกหลอนผมอยู่) เสียง

ที่ได้ยินมีน้ำหนักและมีพลังในตัว เพิ่มการ

ย้ำหนักเบา อ่อนแก่ได้อย่างมีอรรถรส  

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจจะซื้อหา 

Shakti ไปใช้งาน... 1. หากว่าคุณประสงค์

จะใช้ก้อนที่ว่านี้จำนวน 2 ก้อนขึ้นไป ให้

พยายามวางห่างกันไว้หน่อย อย่างน้อยก็สัก 

1 เมตร ไม่งั้นจะเหนี่ยวนำกันเอง พอดีพอ

ร้ายเสียงออกมาไม่ดีแล้วจะมากล่าวหาผมว่า

แนะนำของผิดสำแดงไม่ ได้นา 2. ก้อน 

Shakti มีการสลายคลื่นรบกวนต่างๆ ออก

ไปในรูปของความร้อน ดังนั้นหากมันเกิด

ความร้อนสะสมมากๆ เข้าจนคายออกไม่ทัน

จะเกิดอาการอิ่มตัว คุณจะได้ยินเสียงตื้อๆ 

อั้นไดนามิค... ไม่ต้องตกใจครับ วิธีแก้ไขคือ 

หยิบมันไปวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก

สักพักใหญ่ๆ ก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

แล้วครับ 

สำหรับ Shakti On-Lines นอกจาก 

ที่ได้ทดลองกับสาย HDMI แล้ว ผมยังได้

ลองกับสายไฟเอซี Kimber Kable PK10 หัว

ท้าย C3 และสายสัญญาณ RCA Vampire 

AiII ผลตอนที่ลองกับ PK10 + C3 ผมฟันธง

ก่อนเลยว่า ต้องยึดแท่ง On-Lines ตรง

ใกล้ๆ กับหัวปลั๊กที่เสียบกับปลั๊กผนัง 1 ตัว 

และติดที่บริเวณกึ่งกลางของสายไฟอีก 1 

ตัว จะได้ค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด เสียงจะเนียน 

และไดนามิคกว้างกว่าเดิม แบ็คกราวด์สงบ

ลงนิดหนึ่ง อย่างอื่นที่น่าตื่นเต้นคือ แยกช่อง

ว่างช่องไฟระหว่างชิ้นดนตรีได้กว้างกว่าเดิม 

ส่วนการทดลองวางประกบกับสายสัญญาณ

นั้น ผมขอบังอาจฟันธงอีกครั้งว่า ตำแหน่งที่

เหมาะสมควรจะเป็นด้าน Input เช่น คุณต่อ

สายสัญญาณจากปรีแอมป์มาเข้าเพาเวอร์- 

แอมป์ คุณควรเอาเจ้า Shakti On-Lines 

วางติดลงไปตรงด้านก่อนที่จะเข้าแอมป์ เพื่อ

เป็นประตูกรองขยายทั้งหลายไม่ให้ถูกขยาย

ออกมาเป็นสัญญาณเสียง คุณสมบัติของมัน

คล้ายๆ กับ Shakti Stabilizer อยู่หลายส่วน 

ซึ่งคุณสามารถสนุกกับการติดกลับหัวกลับ

หาง หรือเลื่อนระยะการวางบนสายเพื่อจูน

เสียงได้ตามใจชอบ  

มีอุปกรณ์เสริมที่อยู่ในรายการทดสอบ

ของผมอีกหลายรายการ เช่น สายเคเบิล 

Cardas Golden Reference, IXOS, Audio 

Plus, DAC Power Amp, ปลอกหุ้มสายไฟ, 

สายไฟเอซีของ AAD ทุกชิ้นได้เล่นแล้ว

คุณภาพดีพอที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังได้ โดย

เฉพาะสายไฟเอซีของ AAD นั้น ราคาถูก 

จนน่าตกใจ สงสัยยูโรวิชั่นจะเอาใจนักเล่น

เครื่องเสียงกลุ่ม “ฉลาดซื้อประหยัดทรัพย์” 

เป็นพิเศษ 

ด้วยเหตุที่ว่าเนื้อที่กระดาษมีอยู่อย่าง

จำกัด หากผมจะเขียนทดสอบอุปกรณ์อะไร

สักอย่าง ควรจะสามารถจบในตอนได้ จึง

คิดว่าอยากจะแนะนำ Trick หรือวิธีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้กับชุดเครื่องเสียงชนิดที่ 

ไม่ต้องเปลืองสตุ้งสตางค์กัน คุณ “ปิดซะ

นะ” และ บก. “ทหารเรือ” จะได้ไม่ต้อง

รับคำสดุดีจากท่านผู้อ่านที่ต้องอารมณ์ค้าง

รออ่านตอนต่อไปในฉบับหน้านะครับ... 

อันว่า “มลพิษ” ของเครื่องเสียงนั้น 

นอกจาก EMI, RFI แล้ว ตัวจี๊ดอีกตัวหนึ่งที่

ก่อผลร้ายให้กับเสียงก็คือ Static หรือ 

Electro Static (ไฟฟ้าสถิต) ไม่ว่าจะเป็น

แผ่นเสียง, แผ่นซีดี, แผ่นดีวีดี หรือแม้แต่ที่

ผิวฉนวนภายนอกของสายเคเบิ้ล ถ้าหากมี 

Static ไปเกาะอยู่แล้ว มันจะทำปฏิกิริยากับ

เสียงทำให้ขุ่นมัว ลดโฟกัส ไดนามิคสวิงได้

ไม่เต็มที่ ปัจจุบันมีอุปกรณ์เสริมสำหรับล้าง 

Static เฉพาะที่ออกมาขายกันเยอะแยะ  

ทั้งน้ำยาเช็ดหัวเข็มและก้านเข็ม, น้ำยาเช็ด

แผ่นซีดี, เครื่องล้างสนามแม่เหล็ก, ปืน 

zero static, น้ำยา Eco3, น้ำยาล้างแผ่น

เสียง แต่อุปกรณ์ที่ใช้กำจัด Static ได้ครอบ

จักรวาลจริงๆ นั้น มีอยู่ ไม่กี่ชนิด และก็

แน่นอนว่ามันมีราคาแพงเอาการเลย 

ผมขอนำอุปกรณ์เสริมสำหรับการ

กำจัดไฟฟ้าสถิตที่เราท่านน่าจะมีอยู่ในบ้าน

แล้ว นั่นคือ “ไฟแฟลชสำหรับถ่ายรูป” ชนิด

ที่แยกต่างหากออกมาจากกล้องอัตโนมัติ 

วิธีการใช้งานง่ายมาก เพียงเปิดสวิตช์แฟลช 

ชาร์จไฟให้เต็ม แล้วยิงแสงไปที่วัตถุที่ต้อง 

การ กะระยะห่างสัก 1 ฟุตครึ่งเป็นอันเสร็จ 

ลองกับแผ่นซีดีดูก่อนก็ได้ครับว่า เสียงที่

ได้ยินก่อนยิงแฟลชนั้นมันต่างกันอย่างไร 

ข้อดีของการใช้แฟลชคือ มันประยุกต์ใช้ได้

กับอุปกรณ์เครื่องเสียงทุกชนิด เหตุผลหลัก

การทำงานหรือครับ... แหะๆ... คุณต้องเป็น

สมาชิกชมรม voodoophile ก่อน จึงจะได้

รับคำตอบ!!! Bye...adp 



นำเข้าและจัดจำหน่าย
Hi-FiPart
โทร. 087-918-0955 
Shaktiราคา7,500บาท(โปรโมชั่น)
ShaktiOn-Linesราคา3,500บาท


