
Wave Test

YAMAHAMCR-040
สีสันบันเทิงของคนรักดนตรี

>s t o r y :w i j i t  b o o n c h o o

ความสวยงามสารพัดสี เสียง ที่มาพรอมกัน ดวยไมโครคอมโพเนนต
มากความสามารถในการใชงานหลากหลาย และเลือกสีสันของเครื่อง
ไดถึงสิบสีจาก Dark Blue ถึง สีชมพู ที่ดูวิริศมาหราสําหรับหัวใจ       

ที่แสนออนหวานดวยเสียงดนตรี การออกแบบชุดเครื่องเสียงขนาดเล็กชุดนี้
ถือวายามาฮาทําไดดี และเขากับยุคสมัยอยางมาก ดวยเครื่องแยกชิ้นออก
จากลําโพงสเตอริโอ โดยตัวเครื่องเปนรุน CRX-040 ลําโพงรุน NS-BP80     
ที่จับคูกันมาแตแรกอยางเหมาะเจาะ เลนไดทั้งแผนซีดีเพลง การรับวิทยุ FM 
ตออุปกรณเสียงจากภายนอก และตอไอพอดไดโดยตรงจากดานบน หรือจะ
ใชขอมูลเพลง MP3, WMA ที่โหลดไวใน USB ก็ยอมได สําหรับคนที่อยาก
จะใชระบบไวรเลสสออดิโอก็สามารถเลือกรุน MCR-140 ได เนื่องจากระบบ
ของเครื่องจะมีตัวทรานสมิตเตอร Air Wired มาใหดวย

 ดวยขนาดของเครื่อง CRX-040 แกนกลางของชุด YAMAHA MCR-040 
รวมกับลําโพงมีขนาดหนาจะมีขนาด 180 x 120 x 309 มิลลิเมตร กินพื้นที่
นอยมาก หากจะหาที่วางในมุมใดมุมหนึ่งของหอง หรือวางบนโตะทํางานก็
สะดวก แตหากเปนในหองฟงเพลงที่ตองการเสียงกวางขวาง จากการทดสอบ 
พบวาการวางลําโพงหางออกขางละ 50-60 เซนติเมตรจากตัวเครื่องจะได
ภาพพจนสเตอริโอนาทึ่งมากทีเดียว เรียกวานองๆ ชุดเครื่องเสียงหลัก 
ถายทอดยานความถี่ออกมาไดครบชัดโดยไมตองมีการปรุงเสียงแตอยางใด 
รีโมตคอนโทรล สามารถสั่งงานไดทั้งเครื่องในชุด และไอพอดอยางสะดวก
สบาย ลําโพงจะเปนในรูปแบบลําโพงฟูลเรนจ ภายในบรรจุไดรเวอรขนาด 
10 เซนติเมตรโดยใชหลักการทอพอรต Active Servo Technology        
และการทํางานรวมกับระบบอิเล็กทรอนิกสของเครื่องที่คํานวณมาอยางดี
ทําใหไดเสียงที่ทรงพลังอบอุน
 ดานหนาของเครื่องมีถาดใสแผนที่มีความบางเรียบ ทํางานฉับไวและเงียบ 
มีที่เสียบหูฟง USB Port และชองตอพอรตเทเบิลใหดวย โวลุมหลักนั้นจะ
ทํางานสัมพันธกับการหมุนดวยมือ หรือจะเรงลดจากรีโมตขนาดบางราวกับ
แผนการดก็ได มีปุมพื้นฐานมาใหดวย เชน ปุมอีเจ็คซีดี เพลย ซีเล็กเตอรเลือก
อินพุต เลือกไลเรียงตามลําดับคือ CD iPod USB FM และ Portable        
ดานหลังจะเรียบมากๆ นอกจากขั้วตอสายลําโพงแบบกดแลวก็มีแคที่ตอ  
สายอากาศเทานั้นเอง

Micro Component System
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Reference
iPod Video 6o GB iPod Player

…วางชดิตดิกนัยงัคงแยกความเปนสเตอรโิอได

ชดัเจนพอสมควร ยิง่วางออกหางจะไดเรือ่งเวที

เสียงกวางราวกับเครื่องเสียงชุดใหญ ผมประทับใจเสียง

หนกัแนนจากการฟงเพลงทัว่ไป เสยีงดนตรสีด

ชัดเจน…

The Wave  Test
 นอกจากเพลงที่บรรจุในยูเอสบีไดรฟ และตัวไอพอดแลวเราไมมีชุด   
เรฟเฟอรเรนซใดๆ มีการทดลองเปลี่ยนสายลําโพงดูบาง แตก็ไมใชหลักใหญ 
เพราะสายลําโพงก็จะใชไดแตเฉพาะสายขนาดเล็กเทานั้น หากไมใชของ       
ที่แถมมาใหก็อาจจะเลือกเบอรขนาดใหญขึ้นไดอีกเล็กนอย การทดสอบเนน
ไปที่การทํางานจริง เริ่มแรกผมทดสอบการวางลําโพงชิดกันเปนชุด กับการ
วางลําโพงหางกันออกไปเพื่อเสียงสเตอริโออันชัดเจน ผลปรากฏวาการรวมชุด
อาจจะดูสวยนารักดี แตเราจะมีจุดดอยเรื่องการขยายขอบเขตเวทีเสียง      
แตกระนั้นยามาฮาก็ออกแบบการกระจายเสียงของลําโพงนี้มาไดดีมาก     
วางชิดติดกันยังคงแยกความเปนสเตอริโอไดชัดเจนพอสมควร ยิ่งวางออกหาง
จะไดเรื่องเวทีเสียงกวางราวกับเครื่องเสียงชุดใหญ ผมประทับใจเสียงหนักแนน
จากการฟงเพลงทั่วไป เสียงดนตรีสดชัดเจน ยิ่งเปนการถายทอดจากคอนเสิรต
ดวยแลว (Hit Man Returns) จะไดความประทับใจในความสดอิ่มมากยิ่งขึ้น 
การออกแบบทอพอรตของยามาฮา ทําใหเสียงตํ่าดูมากมหาศาลเกินตัว    
เสียงกลางที่แฟล็ตเรียบสะอาดดูจะเปนจุดเดนที่ควบคูกันไปกับเสียงกลางตํ่า
แบบมีชีวิตชีวา
 ขอแนะนําที่สําคัญ พยายามใหมีระยะหางของผนังกับทอพอรต      
พอสมควร เสียงตํ่าจะยิ่งดูดีมากยิ่งขึ้นเปนเงาตามตัว
 การปรับระดับความดังจากโวลุมหนาตัวเครื่องจะทํางานไดละเอียดดี 
อาจจะไดฟลลิ่งความรู สึกตางไปจากการใชรีโมตที่ดูฉับไวและสั่งการได     
รอบดานกวา แมกระทั่งการจูนหาคลื่นวิทยุ หรือการสั่งการไอพอดไดในตัว 
มันก็เปนรูปแบบที่งายๆ และใหความสะดวกในการใชงานของเราไดเปน 
อยางดี ความเรียบของหนาปด ที่ไปกันไดกับฟงกชั่นการทํางาน และสีสันที่
เลือกไดวาจะใหเขากับหอง หรือเฟอรนิเจอรอื่นๆ บางคนอยากใหมันโดดออก
ไปจากสีสันของสภาพแวดลอมก็เปนได เครื่องที่นํามาทดสอบไดมาเปนสี Pink 
หรือสีชมพู นารักและหวานมากกับวัยรุ นทั้งหลาย เสียงที่ไดเปนบุคลิกที่    
ตางออกไปจากยามาฮาที่เราคุนเคยนิดหนอย นั่นคือการใหความหนักแนน
หรือหนักหนวงของเสียงตํ่าที่แนนดีมากๆ เสียงที่บงชี้ถึงความสนุกราเริง     
เปนหลัก แตคงยังมีเคาของความเรียบในเสียงกลางแบบธรรมชาติอยู

The  mgz    เมษายน 2554 79



…สามารถพาตัวเองกาวเขาสูโลกที่แสนทันสมัย  

ไดอยางลงตัว และเปนการแสดงความสามารถ

วาการผลิตเครื่องไมโครคอมโพเนนต ตอใหแบรนดโนเนม  

ทัง้หลายพยายามลอกเลยีนแคไหน “คณุภาพเสยีงในแบบที่

ยามาฮาเปนอยู” นีย้ากนกัจะมกีารเลยีนแบบความ

สําเร็จกันได…

 พลังเสียงโดยรวมถือวาดีมาก เปนเรื่องที่นาสนใจที่วา บรรดาผูผลิต
เครื่องเสียงที่มีชื่อทั้งหลาย สามารถพาตัวเองกาวเขาสูโลกที่แสนทันสมัยได
อยางลงตวั และเปนการแสดงความสามารถวาการผลติเครือ่งไมโครคอมโพเนนต 
ตอใหแบรนดโนเนมทั้งหลายพยายามลอกเลียนแคไหน “คุณภาพเสียง      
ในแบบที่ยามาฮาเปนอยู” นี้ยากนักจะมีการเลียนแบบความสําเร็จกันได  
เพลงจาก iPod นั้นถือวาเมื่อขยายออกดวยเครื่อง Yamaha MCR-040 แลว 
ไดความรูสึกที่ใกลเคียงการฟงแผนซีดีในระดับหนี่งเลยทีเดียว ระดับเสียงจาก
ซีดี และภาคอื่นๆ เชน จูนเนอรเอฟเอ็ม หรือไอพอดนี้จะไมดังตางระดับกัน
มากนัก ทําใหรูสึกสมูทใชไดเวลาที่เราเปลี่ยนโปรแกรม แมวาที่ Tuner FM 
จะดังกวาเล็กนอยก็ไมมากมายจนรูสึกสะดุดเมื่อเปลี่ยนโปรแกรม
 สําหรับ Yamaha MCR-040 การนํามาใชงานเพื่อการฟงเพลงเปน       
มิวสิกเลิฟเวอร ยอมไมผิดหวัง คุณภาพเสียงหากเราเปรียบเทียบกับเครื่อง
ไมโครคอมโพเนนตยุคกอนนี้สี่ซาหาป ตองถือวามันโดดเดน เดินมาไกลแลว 
หมายถึงวาหากเอาสเกลเสียงมันก็ใหญกวามาก ไมใชเสียงในแบบที่เราคิดวา
มันออกมาจากตูขนาดเล็ก ดวยการออกแบบที่ฉลาดของยามาฮา ดวยการใช
ทอพอรตภายในที่คํานวณใหซัพพอรตความถี่ตํ่าไดอยางเต็มที่ประการหนึ่ง 
กับการที่ทําใหตูลําโพงลึกเขาไป เปรียบกับลําโพงพื้นฐานก็ตองบอกวาไดรเวอร
ขนาดนี้ กลับใชตู ที่มีปริมาณมากกวาความจุที่ตองการถึงสามเทาตัวเปน  
อยางนอย เสยีงตํา่ทีไ่ลเรยีงมาจากยานมดิเบสลงไปจงึหนกัแนนเกนิตวั นาสนใจ
ยิ่งไปกวานั้นคือเสียงรองในลําคอ ผนวกเสียงรองที่มีพลังอัดแนน ทําได
มากกวาเครื่องไมโครคอมโพเนนตที่เราเคยไดยินมา
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Product Rating
STRUCTURE 8 
โครงสราง ความแข็งแรง ความสวยงาม

PERFORMANCE 8 
ศักยภาพ

EASY TO USE 8 
ความงายตอการใชงาน

VALUE 8 
คุณคาเมื่อเปรียบเทียบราคา

OVERALL 8 
คุณภาพโดยรวม

Full Specifications

CD Receiver : CRX-040

Maximum Output Power 15 W + 15 W

Total Harmonic Distortion 0.05% (1 W/6 ohms)

Dimensions (W x H x D) 180 x 120 x 309 mm.

Speakers : NS-BP80

Driver 10 cm. Full Range Cone 

 Without Magnetic Shielding

Frequency Response 50 Hz - 18 kHz (-10dB)

Dimensions (W x H x D) 122 x 118 x 287 mm.

Product By Yamaha Corporation

Distributor:  Siam Music Yamaha Co., Ltd. 

 Tel. 0-2215-2626

Price:  13,900 Baht

 ความสามารถอเนกประสงคจะเปนอีกหนึ่งความโดดเดนที่เครื่อง 
Yamaha MCR-040 ใหคุณไดเต็มที่ เลนเพลงจากแผนซีดีไดคลองแคลว 
หรือจะเลนจากไอพอดก็ดูเหมือนวาไดสรางมาเพื่อใหเปนคูกัน แมแตการ
เลนเพลงจากไฟลที่ใสทัมไดรฟมาก็จะไมมีอะไรที่ติดขัด และไดเสียงที่ขยาย
ขอบเขตที่ดีกวาที่เคยไดฟงมา เปนเครื่องเสียงแบบไมโครที่ใหความบันเทิง
ไดราวกับยอสวนชุดเครื่องเสียงชุดใหญมาไดอยางมีสัดสวนและคุณภาพที่
ดีมากๆ ลองหาซื้อมาฟงกันดูแลวจะรูวา ยามาฮาทําใหเครื่องเสียงชิ้นเล็กๆ 
แบบพกพาของคุณดีขึ้นขนาดไหน ใชแคเพียงสวยงดงามที่สีสันของรูปทรง 
แตยังใหศักยภาพชนิด “ติดหู” ลืมไมลงอยางแนนอน…  

The  mgz    เมษายน 2554 81


