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Yamaha
mCR-140
Micro component system
• หากพูดถึงเครื่องเสียงจากยามาฮ่า หลายคนคง
นึกถึงภาพของชุดเครือ่ งเสียงสไตล์คลาสสิก เรียบหรู แต่
คราวนีย้ ามาฮ่าฉีกรูปแบบเดิมๆ ด้วยคอนเซ็ปต์ ‘Music
in Living Color’ ซึง่ มาพร้อมกับหน้าตาทีด่ โู ดดเด่น
สะดุดตาและสีสนั ทีส่ วยงามสดใส สำหรับไมโครคอมโพ
เน้นต์รนุ่ MCR-140 นีม้ หี ลายสีให้เลือก เช่น ขาว, ฟ้า,
ชมพู รวมไปถึงสีสม้ ฉูดฉาดทีผ่ มกำลังจะพูดถึง

• Design and Features

อย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่แรกว่า MCR-140 มาในดีไซน์
สไตล์เรโทรสะดุดตา สีสนั สดใส จึงสร้างบรรยากาศและ
ลดความจำเจให้กับห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกได้เป็น
อย่างดี เรือ่ งของขนาดนัน้ ไม่ถอื ว่าใหญ่หรือเล็กเกินไป
นัก ลำโพงทั้งสองข้างความสูงพอดีกับเครื่องรีซีฟเวอร์
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(บางคนอาจจะคิดว่าลำโพงกับรีซฟี เวอร์รวมเป็นเครือ่ ง
เดียว แต่จริงๆ แล้วแยกกันนะครับ) ด้านหน้าเครื่องมี
จอแสดงผลแบบ LED Display ซึง่ ตัวอักษรมีขนาดใหญ่
พอสมควรและความสว่างสามารถสูแ้ สงภายนอกได้เป็น
อย่างดี อย่างไรก็ตามสามารถลดความสว่างลงได้ใน
กรณีที่เปิดใช้งานในตอนกลางคืน ถัดลงมาด้านล่างมี
ช่องใส่ซดี ี พร้อมกับปุม่ ควบคุมการใช้งาน เช่น Volume,
Input Selection, Play/Pause, Stop รวมถึงปุม่ เปิดปิดเครื่อง นอกจากนี้ยังมีช่องอินพุตอื่นๆ อีก เช่นช่อง
เสียบ USB สำหรับเล่นเพลง MP3 และ WMA, ขัว้ ต่อ
mini jack สำหรับเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์มลั ติมเี ดียอืน่ ๆ
เช่นเครือ่ งเล่นเอ็มพีสาม, โทรศัพท์มอื ถือ, คอมพิวเตอร์
ฯลฯ รวมไปถึงช่องเสียบหูฟงั อีก 1 ช่อง

สำหรับการควบคุมการทำงาน ยามาฮ่าจัดรีโมต
คอนโทรลขนาดเล็กมาให้ ซึง่ สามารถควบคุมได้หลาย
คำสัง่ เช่น ระดับเสียง, เลือกแทร็ค, เลือกฟังก์ชนั , จูน
คลืน่ วิทยุ, ตัง้ ค่าเครือ่ ง, ตัง้ ค่าการเล่น เช่น เล่นซ้ำ/เล่น
แบบสุม่ , ตัง้ เวลาปิดเครือ่ ง ฯลฯ รวมไปถึงการเข้าถึงเมนู
ใน iPod หรือเลือก folder เพลงทีอ่ ยูท่ มั ไดรฟ์
ไฮไลต์สำคัญสำหรับ MCR-140 ก็คือมาพร้อม
เทคโนโลยีลำ้ สมัยเอาใจสาวก iPod/iPhone นัน่ ก็คอื
ระบบ AirWired Technology หรือการเชื่อมต่อกับ
iPod/iPhone แบบไร้สาย นั่นก็หมายความว่าคุณ
สามารถใช้งาน iPod กับเครือ่ งไมโครคอมโพเน้นต์รนุ่ นี้
ได้โดยทีไ่ ม่จำเป็นต้องเสียบตัวเครือ่ ง (iPod) ไว้กบั มัน
ตลอดเวลา ทีพ่ เิ ศษกว่านัน้ ก็คอื คุณสามารถควบคุมการ
ใช้งานต่างๆ ได้ตามปกติ ไม่วา่ จะเป็นการเพิม่ -ลดระดับ
เสียง, เลือกเพลง, สร้างเพลย์ลสิ ต์ ฯลฯ (พูดง่ายๆ ก็คอื
เราสามารถเปลี่ยนเจ้า iPod เป็นรีโมตคอนโทรลได้
ทันที) สำหรับระยะของการใช้งานนั้นสามารถใช้ได้ใน
ระยะประมาณ 12 เมตร โดยใช้งานได้นานราว 3 ชัว่ โมง
(iPod Touch 3rd Generation/เนือ่ งจาก wireless
docking ต้องอาศัยแบตเตอรีจ่ าก iPod ด้วย) อย่างไร
ก็ตาม คุณก็ยงั สามารถใช้งาน Docking ในแบบปกติได้
เช่นกัน โดยจะมีชอ่ งสำหรับเสียบ Docking ทีด่ า้ นบน
ตัวเครือ่ งซึง่ ระหว่างทีเ่ สียบอยูน่ นั้ เครือ่ งก็จะทำการชาร์จ
iPod/iPhone ไปในตัว
มาดู ที่ คุ ณ สมบั ติ ด้ า นเครื่ อ งเสี ย งกั น บ้ า งครั บ
สำหรับลำโพงประกอบด้วยไดรเวอร์ขนาด 4 นิว้ ซึง่ เป็น
ลำโพง Full Range ผ่านการชิลด์เพือ่ ป้องกันสนามแม่
เหล็ก ออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดรายละเอียดเสียงได้ดี
รวมถึงการตอบสนองต่อเสียงเบสได้อย่างดีเยีย่ ม ส่วน
ภาคขยายคือดิจติ อลแอมป์กำลังขับ 15 วัตต์ตอ่ แชนเนล  
ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยี Advanced Yamaha
Active Servo (Advanced YST) เอกสิทธิเ์ ฉพาะของ
ยามาฮ่าซึ่งจะช่วยให้คุณภาพเสียงสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันแรงต้านต่อกระแสไฟฟ้า
สลับและระบบป้องกันสนามแม่เหล็กซึ่งช่วยลดเสียง
รบกวนจากสัญญาณโทรศัพท์มอื ถือ รวมถึงเทคโนโลยี

Vibration Control Cabinet Structure (VCCS) ช่วย
เสริมประสิทธิภาพให้กับระบบสั่นสะเทือนภายในตัว
เครือ่ ง

• Performance

การเซ็ตอัพ MCR-140 ไม่ยากเลย เพียงแค่ต่อสาย
ลำโพงทั้ ง สองข้ า งเข้ า กั บ ตั ว รี ซี ฟ เวอร์ เ ท่ า นั้ น คุ ณ ก็
สามารถ enjoy the music ได้ทันที อย่างไรก็ตาม 

ยามาฮ่ายังอนุญาตให้คณ
ุ ปรับแต่งเสียงได้นดิ หน่อย นัน่ คือ
ปรับระดับของเสียงเบสและเสียงสูงได้ -6 ถึง +6 เดซิเบล
อย่างทีท่ ราบดีวา่ Docking หรือ Transmitter นัน้
เป็นแบบ plug and play จึงไม่จำเป็นต้องทำการ
pairing แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากนำออกไปไกล
จากรีซฟี เวอร์หรือมีวตั ถุกนั้ ระหว่างทัง้ คู่ คุณภาพเสียงก็
จะไม่ เ หมื อ นเดิ ม แล้ ว หรื อ มี ก ารขาดๆ หายๆ ของ
สัญญาณ (เนือ่ งจากไม่ใช่สญ
ั ญาณบลูทธู จึงทะลุทะลวง
ได้ไม่ดเี ท่า) แต่ถา้ หากอยูใ่ นห้องเดียวกัน ยังไงก็ไม่มี
ปัญหาครับ
เอาล่ะ มาว่ากันทีค่ ณ
ุ ภาพเสียงกันบ้าง โดยภาพ
รวมแล้วถือว่าสอบผ่าน มีสิ่งที่น่าประทับใจหลายจุด
อันดับแรกคือเสียงเบสมีพลัง กระชับหนักแน่น ดำดิง่ ลง
ได้ถงึ ย่านความถีต่ ำ่ ๆ โดยเฉพาะเพลงร็อคหรือฮิพฮอพ
ถูกใจ Bass Lover แน่นอน ถัดมา แม้เบสจะดีแต่เสียง
กลางกับเสียงสูงก็ไม่ถูกกลืน ตรงกันข้ามกลับมีความ
คมชัดและสะอาด ฟังไพเราะ เช่นเพลงแนวอะคูสติก
อย่าง Jack Johnson, Jason Mraz จุดเด่นทีส่ ำคัญก็
คือเมือ่ ฟังแล้วรูส้ กึ สนุกและเพลิดเพลินไปกับดนตรีหรือ
เพลงทีฟ่ งั ซึง่ ถือเป็นคุณสมบัตทิ สี่ ำคัญของชุดเครือ่ งเสียง
ส่วนความกระหึม่ แม้ตวั เครือ่ งจะเป็นแค่ชดุ ไมโครคอม
โพเน้นต์ แต่ให้เสียงทีน่ า่ ประทับใจมาก หากใช้งานตอน
ทีม่ ปี าร์ตใี้ นบ้านก็นา่ จะสร้างความสนุกสนานครืน้ เครง
ได้เป็นอย่างดี หรือหากวันไหนทีก่ ลับบ้านเหนือ่ ยๆ แล้ว
อยากฟังเพลงเพราะๆ เพื่อผ่อนคลาย MCR-140 ก็
สามารถทำให้คณ
ุ อารมณ์ดขี นึ้ มาได้แน่นอน 
 

• Conclusion

หากว่ากันทีร่ ปู ร่างหน้าตา MCR-140 มีความโดดเด่น
ดึงดูดสายตาได้เป็นอย่างดี ขณะทีเ่ รือ่ งสีสนั ไม่ตอ้ งพูดถึง

ตอบโจทย์คนที่มีสไตล์และสะท้อนบุคลิกของผู้ที่เป็น
เจ้าของได้ดที เี ดียว ส่วนการใช้งาน คุณสมบัตเิ รือ่ งการใช้
งาน docking แบบไร้สายก็ถอื ว่าเป็นจุดเด่น นอกจาก
จะมีความทันสมัยแล้วยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้
สะดวกยิง่ ขึน้ ด้วย ขณะเดียวกันฟีเจอร์อนื่ ๆ เช่น การเล่น
เพลงผ่านขั้วต่อ USB ฯลฯ ก็สามารถตอบสนองไลฟ์
สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันได้อย่างตรงจุด ที่สำคัญคือ
คุณภาพเสียงทีน่ า่ ประทับใจนีแ่ หละทีท่ ำให้ผเู้ ขียนเองก็
อยากจับจองเป็นเจ้าของ

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
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