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•	 หากพูดถึงเครื่องเสียงจากยามาฮ่า	 หลายคนคง

นกึถงึภาพของชดุเครือ่งเสยีงสไตลค์ลาสสกิ	เรยีบหร	ูแต่

คราวนีย้ามาฮา่ฉกีรปูแบบเดมิๆ	ดว้ยคอนเซป็ต	์ ‘Music	

in	 Living	Color’	 ซึง่มาพรอ้มกบัหนา้ตาทีด่โูดดเดน่	

สะดดุตาและสสีนัทีส่วยงามสดใส	สำหรบัไมโครคอมโพ

เนน้ตร์ุน่	MCR-140	นีม้หีลายสใีหเ้ลอืก	 เชน่	 ขาว,	ฟา้,	

ชมพ	ูรวมไปถงึสสีม้ฉดูฉาดทีผ่มกำลงัจะพดูถงึ	

	

• Design and Features 
อย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่แรกว่า	 MCR-140	 มาในดีไซน์

สไตลเ์รโทรสะดดุตา	สสีนัสดใส	จงึสรา้งบรรยากาศและ

ลดความจำเจให้กับห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกได้เป็น

อยา่งด	ี เรือ่งของขนาดนัน้	 ไมถ่อืวา่ใหญห่รอืเลก็เกนิไป

นัก	 ลำโพงทั้งสองข้างความสูงพอดีกับเครื่องรีซีฟเวอร	์

Yamaha mCR-140  
Micro component system 

 Specifications 
•	Output	Power/Channel	(6	ohms,	1	kHz,	10%	THD)	
 15 W + 15 W 
•		Total	Harmonic	Distortion(CD	to	Sp	Out,	20	Hz-20	kHz)	
 0.05% (1 W/6 ohms) (CD etc., Sp Out, 1 kHz) 
•	Woofer 10cm (4”) Full Range cone without  
 Magnetic Shielding 
•	Frequency	Response		
 50 Hz-18 kHz (-10dB) 50 Hz-24 kHz (-30dB) 
•	CD	Yes, CD Audio, MP3, WMA 
•	USB	port	Yes, MP3, WMA 
•	Portable	in	Yes 
•	FM	Yes, 30 Stations preset 
•	iPod	Docking	Yes, wireles link 
•	Bass	Adjustable -6+6 
•	Treble	Adjustable -6+6 
•	Remote	Control	Yes 
•	iPod	supports		
 iPod 5th Generation, iPod nano, iPod Touch, iPhone 
•	Others	Advanced Yamaha Active Servo (Advanced YST),  
 Vibration Control Cabinet Structure (VCCS) 
•	Receiver	Dimensions	(W	x	H	x	D)		
 180 x 120 x 309 mm3.6 kg 
•	Speakers	Dimensions	(W	x	H	x	D)	
 122 x 118 x 287 mm 1.4 kg;/unit 
 
•	ตัวแทนจำหน่าย	: บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด  
 โทร.0-2215-2626-39 (ฝ่ายเครื่องเสียง)      
 ราคา 18,900 บาท 

(บางคนอาจจะคดิวา่ลำโพงกบัรซีฟีเวอรร์วมเปน็เครือ่ง

เดียว	 แต่จริงๆ	 แล้วแยกกันนะครับ)	 ด้านหน้าเครื่องมี

จอแสดงผลแบบ	LED	Display	ซึง่ตวัอกัษรมขีนาดใหญ่

พอสมควรและความสวา่งสามารถสูแ้สงภายนอกไดเ้ปน็

อย่างด	ี อย่างไรก็ตามสามารถลดความสว่างลงได้ใน

กรณีที่เปิดใช้งานในตอนกลางคืน	 ถัดลงมาด้านล่างมี

ชอ่งใสซ่ดี	ีพรอ้มกบัปุม่ควบคมุการใชง้าน	เชน่	Volume,	

Input	Selection,	Play/Pause,	Stop	รวมถงึปุม่เปดิ-

ปิดเครื่อง	 นอกจากนี้ยังมีช่องอินพุตอื่นๆ	 อีก	 เช่นช่อง

เสยีบ	USB	สำหรบัเลน่เพลง	MP3	และ	WMA,	 ขัว้ตอ่	

mini	 jack	 สำหรบัเชือ่มตอ่กบัอปุกรณม์ลัตมิเีดยีอืน่ๆ	

เชน่เครือ่งเลน่เอม็พสีาม,	 โทรศพัทม์อืถอื,	คอมพวิเตอร	์

ฯลฯ	รวมไปถงึชอ่งเสยีบหฟูงัอกี	1	ชอ่ง	

	 สำหรบัการควบคมุการทำงาน	 ยามาฮา่จดัรโีมต

คอนโทรลขนาดเลก็มาให	้ ซึง่สามารถควบคมุไดห้ลาย

คำสัง่	 เชน่	 ระดบัเสยีง,	 เลอืกแทรค็,	 เลอืกฟงักช์นั,	 จนู

คลืน่วทิย,ุ	ตัง้คา่เครือ่ง,	ตัง้คา่การเลน่	 เชน่	 เลน่ซำ้/เลน่

แบบสุม่,	ตัง้เวลาปดิเครือ่ง	ฯลฯ	รวมไปถงึการเขา้ถงึเมนู

ใน	iPod	หรอืเลอืก	folder	เพลงทีอ่ยูท่มัไดรฟ์	

	 ไฮไลต์สำคัญสำหรับ	MCR-140	 ก็คือมาพร้อม

เทคโนโลยลีำ้สมยัเอาใจสาวก	 iPod/iPhone	นัน่กค็อื	

ระบบ	AirWired	 Technology	 หรือการเชื่อมต่อกับ	

iPod/iPhone	 แบบไร้สาย	 นั่นก็หมายความว่าคุณ

สามารถใชง้าน	 iPod	กบัเครือ่งไมโครคอมโพเนน้ตร์ุน่นี้

ไดโ้ดยทีไ่มจ่ำเปน็ตอ้งเสยีบตวัเครือ่ง	 (iPod)	 ไวก้บัมนั

ตลอดเวลา	ทีพ่เิศษกวา่นัน้กค็อืคณุสามารถควบคมุการ

ใชง้านตา่งๆ	ไดต้ามปกต	ิไมว่า่จะเปน็การเพิม่-ลดระดบั

เสยีง,	 เลอืกเพลง,	สรา้งเพลยล์สิต	์ ฯลฯ	 (พดูงา่ยๆ	กค็อื

เราสามารถเปลี่ยนเจ้า	 iPod	 เป็นรีโมตคอนโทรลได้

ทันที)	 สำหรับระยะของการใช้งานนั้นสามารถใช้ได้ใน

ระยะประมาณ	12	เมตร	โดยใชง้านไดน้านราว	3	ชัว่โมง	

(iPod	 Touch	3rd	Generation/เนือ่งจาก	wireless	

docking	ตอ้งอาศยัแบตเตอรีจ่าก	 iPod	ดว้ย)	อยา่งไร

กต็าม	คณุกย็งัสามารถใชง้าน	Docking	ในแบบปกตไิด้

เชน่กนั	 โดยจะมชีอ่งสำหรบัเสยีบ	Docking	ทีด่า้นบน

ตวัเครือ่งซึง่ระหวา่งทีเ่สยีบอยูน่ัน้	 เครือ่งกจ็ะทำการชารจ์	

iPod/iPhone	ไปในตวั	

	 มาดูที่คุณสมบัติด้านเครื่องเสียงกันบ้างครับ	

สำหรบัลำโพงประกอบดว้ยไดรเวอรข์นาด	4	นิว้ซึง่เปน็

ลำโพง	 Full	Range	ผา่นการชลิดเ์พือ่ปอ้งกนัสนามแม่

เหล็ก	 ออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดรายละเอียดเสียงได้ดี

รวมถงึการตอบสนองตอ่เสยีงเบสไดอ้ยา่งดเียีย่ม	 สว่น

ภาคขยายคอืดจิติอลแอมปก์ำลงัขบั	15	วตัตต์อ่แชนเนล		

ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลย	ี Advanced	 Yamaha	

Active	Servo	 (Advanced	YST)	 เอกสทิธิเ์ฉพาะของ

ยามาฮ่าซึ่งจะช่วยให้คุณภาพเสียงสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น	

นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันแรงต้านต่อกระแสไฟฟ้า

สลับและระบบป้องกันสนามแม่เหล็กซึ่งช่วยลดเสียง

รบกวนจากสญัญาณโทรศพัทม์อืถอื	 รวมถงึเทคโนโลย	ี

Vibration	Control	Cabinet	Structure	(VCCS)	ชว่ย

เสริมประสิทธิภาพให้กับระบบสั่นสะเทือนภายในตัว

เครือ่ง	

	

• Performance 
การเซ็ตอัพ	 MCR-140	 ไม่ยากเลย	 เพียงแค่ต่อสาย

ลำโพงทั้งสองข้างเข้ากับตัวรีซีฟเวอร์เท่านั้น	 คุณก็

สามารถ	enjoy	 the	music	 ได้ทันท	ี อย่างไรก็ตาม			

ยามาฮา่ยงัอนญุาตใหค้ณุปรบัแตง่เสยีงไดน้ดิหนอ่ย	นัน่คอื

ปรบัระดบัของเสยีงเบสและเสยีงสงูได	้-6	ถงึ	+6	เดซเิบล	

	 อยา่งทีท่ราบดวีา่	Docking	หรอื	Transmitter	นัน้

เป็นแบบ	 plug	 and	 play	 จึงไม่จำเป็นต้องทำการ	

pairing	แตอ่ยา่งใด	อยา่งไรกต็าม	หากนำออกไปไกล

จากรซีฟีเวอรห์รอืมวีตัถกุัน้ระหวา่งทัง้คู	่ คณุภาพเสยีงก็

จะไม่เหมือนเดิมแล้ว	 หรือมีการขาดๆ	 หายๆ	 ของ

สญัญาณ	 (เนือ่งจากไมใ่ชส่ญัญาณบลทูธูจงึทะลทุะลวง

ไดไ้มด่เีทา่)	 แตถ่า้หากอยูใ่นหอ้งเดยีวกนั	 ยงัไงกไ็มม่ี

ปญัหาครบั	

	 เอาละ่	มาวา่กนัทีค่ณุภาพเสยีงกนับา้ง	 โดยภาพ

รวมแล้วถือว่าสอบผ่าน	 มีสิ่งที่น่าประทับใจหลายจุด	

อนัดบัแรกคอืเสยีงเบสมพีลงั	กระชบัหนกัแนน่	ดำดิง่ลง

ไดถ้งึยา่นความถีต่ำ่ๆ	 โดยเฉพาะเพลงรอ็คหรอืฮพิฮอพ

ถกูใจ	Bass	Lover	แนน่อน	ถดัมา	แมเ้บสจะดแีตเ่สยีง

กลางกับเสียงสูงก็ไม่ถูกกลืน	 ตรงกันข้ามกลับมีความ

คมชัดและสะอาด	 ฟังไพเราะ	 เช่นเพลงแนวอะคูสติก		

อยา่ง	Jack	Johnson,	Jason	Mraz	จดุเดน่ทีส่ำคญัก็

คอืเมือ่ฟงัแลว้รูส้กึสนกุและเพลดิเพลนิไปกบัดนตรหีรอื

เพลงทีฟ่งัซึง่ถอืเปน็คณุสมบตัทิีส่ำคญัของชดุเครือ่งเสยีง	

สว่นความกระหึม่	 แมต้วัเครือ่งจะเปน็แคช่ดุไมโครคอม

โพเนน้ต	์แตใ่หเ้สยีงทีน่า่ประทบัใจมาก	หากใชง้านตอน

ทีม่ปีารต์ีใ้นบา้นกน็า่จะสรา้งความสนกุสนานครืน้เครง

ไดเ้ปน็อยา่งด	ีหรอืหากวนัไหนทีก่ลบับา้นเหนือ่ยๆ	แลว้

อยากฟังเพลงเพราะๆ	 เพื่อผ่อนคลาย	MCR-140	 ก็

สามารถทำใหค้ณุอารมณด์ขีึน้มาไดแ้นน่อน		

		

• Conclusion 
หากวา่กนัทีร่ปูรา่งหนา้ตา	MCR-140	มคีวามโดดเดน่	

ดงึดดูสายตาไดเ้ปน็อยา่งด	ีขณะทีเ่รือ่งสสีนัไมต่อ้งพดูถงึ	

ตอบโจทย์คนที่มีสไตล์และสะท้อนบุคลิกของผู้ที่เป็น

เจา้ของไดด้ทีเีดยีว	สว่นการใชง้าน	คณุสมบตัเิรือ่งการใช้

งาน	docking	แบบไรส้ายกถ็อืวา่เปน็จดุเดน่	นอกจาก

จะมีความทันสมัยแล้วยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้

สะดวกยิง่ขึน้ดว้ย	ขณะเดยีวกนัฟเีจอรอ์ืน่ๆ	 เชน่	การเลน่

เพลงผ่านขั้วต่อ	 USB	 ฯลฯ	 ก็สามารถตอบสนองไลฟ์

สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันได้อย่างตรงจุด	 ที่สำคัญคือ

คณุภาพเสยีงทีน่า่ประทบัใจนีแ่หละทีท่ำใหผู้เ้ขยีนเองก็

อยากจบัจองเปน็เจา้ของ	


