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ระบบลําโพงแอกทีฟที่บรรจุวงจรเสียงรอบทิศในตัวเองแบบ Sound 
Projector จากยามาฮาไดรับการพัฒนาออกแบบใหมีคุณภาพสูงขึ้นตาม
ยุคสมัย สําหรับรุน YSP-5100 นั้น เปนรุนที่ดีไซนแบบเรียบแบนและเปน

แนวยาวขนานกับจอภาพแอลซีดี แอลอีดีทีวี พลาสมาทีวีขนาดจอ 50 นิ้วขึ้นไป 
จะดูวาลงตัวกันไดดีทีเดียว สิ ่งที ่เปลี ่ยนแปลงก็คือมีการใสภาคถอดรหัสเปน 
Dolby True HD และ DTS HD Master Audio ที่เหมาะสมกับระบบภาพและ
เสียงในแบบดิจิตอลไรการบีบอัด คุณภาพเสียงเทียบเทาในสตูดิโอ ชองตออินพุต
สําหรับ HDMI ถึงสี่ชุด และมอนิเตอรเอาตหนึ่งชุด ตัวขับเสียงที่ใชในลําโพงมีถึง 
40 ยูนิต ขนาด 1.5 นิว้ ที่จะถูกแยกแยะใหสงเสียงตรง เสียงโอบลอมแยกจาก
กันอยางเปนอิสระสูตําแหนงการนั่งฟง และโดมทวีตเตอรอีกสอง เพื่อการใหเสียง
แหลมที่มีรายละเอียด กําลังขับรวม 120 วัตต ระบบของยามาฮานั้นจะแยก
ลําโพงออกเปนชุดเพื่อขับเสียงใหเปนไปตามสัญญาณอินพุตที่เรียกวา Beam ก็
คือการยิงเสียงในแตละตําแหนงที่เปนเสมือนลําโพงแยกชิ้น ที่ตั้งตามจุดตางๆ 
แบบเสียงรอบทิศทาง โดยที่ยามาฮาชุดนี้จะเลือกรูปแบบการสงสัญญาณไดหลาย
รูปแบบ 5BeamPlus2, Stereo+3BeamPlus2, 5Beam, Stereo+ 3Beam, 
3BeamandStereo เปนตน

YAMAHA 
YSP-5100
>s t o r y :w i j i t  b o o n c h o o

Wave Test

Digital Sound Projector

 หมายถึงวาลักษณะการสงสัญญาณเสียงแยกแชนแนลของ Yama-
ha YSP-5100 นั้นทําใหบรรลุสภาพการโอบลอมที่ดีไดหลายตําแหนง
จากการยิงเสียงจากตูลําโพงแบนบางชุดนี้ชุดเดียว ไดรเวอรอาจจะถูกติด
ตั้งเรียงหนากระดาน แตการยิงเสียงรอบทิศทางเกิดจากการกําหนดการ
ทํางานไดรเวอรใหยิงเสียงโดยการควบคุมของระบบ DSP เปนผูกําหนด
ตําแหนงทิศทาง ระบบการหนวงเสียงดีเลย เสียงตรงเหลานี้ผานการ
จัดการอยางชาญฉลาด ทําใหลําโพง Sound Bar  “แทงเดียว” นี้สง
พลังงานเสียงออกมาโอบลอมรอบทิศทางไดอยางนาทึ ่ง นั ่นคือความ
พิเศษของระบบ Sound Projector ซึ่งยามาฮาเปนรายแรกที่คิดคนขึ้น
มา ตัวลําโพงเปนศูนยกลางสงผานภาพและเสียงไดเสมือนรีซีฟเวอรชัน้
ดี สัญญาณภาพสงไดถึง 1080p ซึ่งในโหมดการแสดงภาพนี้สามารถใช
อัตราเฟรมเรตภาพที่ 1080p/24 เฟรมตอวินาที อีกทั้งการรับอินพุตจาก
สัญญาณอนาล็อกธรรมดาใหอัพขึ้นไปเปนดิจิตอลทางชอง HDMI ไดดวย 
หมายความวาแมคุณจะสงสัญญาณแบบ Composite เขาไป YSP-5100 
ก็จะสงสัญญาณไปแปลงผานทาง HDMI เปนเอาตพุตได
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 Yamaha YSP-5100 นั้น ยังมีวงจรชวยยกระดับคุณภาพเสียงจากไฟล
บีบอัดจําพวก MP3 ใหมีคุณภาพดีขึ้นใกลเคียงเสียงจากแผนซีดี มีการบรรจุ
ระบบ Cinema DSP เอาไวถึง 11 รูปแบบเพื่อใหบรรยากาศที่แตกตางกัน
ไป ระบบการเซ็ตอัพสัญญาณอัตโนมัติดวย IntelliBeam ที่ตองใชไมโครโฟน
พล็อตจุดตําแหนง ตรวจสอบสภาพอะคูสติกเสียงใหไดกลมกลืนกับความเปน
จริงมากที่สุด มีเทคโนโลยี Air Wired สําหรับการใชงานแบบไรสายที่จะให
คุณภาพเสียงไรการบีบอัดไดอยางดีเยี่ยม ซึ่งสามารถซื้อแยกตางหากได  ยก
ตัวอยางจากอุปกรณเสริม เชน YIT-W10 สําหรับสงสัญญาณแบบไรสาย 
สําหรับ iPod/iPhone และ SWK-W10 ใชรับสงสัญญาณซับวูฟเฟอรแบบไร
สายที่เรานํามาทดสอบควบคูกันดวย ระบบ Air Wired นี้จะมีคุณสมบัติที่ดี
อีกประการหนึ่งก็คือการสงสัญญาณไรสายโดยไมตองเสียเวลาการจับคูกับ
เครื ่องเสียงยามาฮาเหมือนระบบบลูทูธแตประการใด การสื่อสารแบบนี้      
จะเปน Real Time ขอมูลระบบเสียงและภาพจะถูกตองตรงกันเสมอ ขนาด
ของลําโพง Yamaha YSP-5100 คือ 1,200 x 212 x 90 มม. มีนํ้าหนัก      
อยูที่ 11 kg สามารถใชติดตั้งกับผนังได

The Wave Test
 การไดทดลองเครื่องเสียงมามากๆ ทําใหไดความรูสึกผิดแผกแตกตาง
ไปตามผลิตภัณฑที่หยิบยืมมาทดสอบ แตสวนใหญเราจะพบกับรูปรางภายนอก
ที่คลายคลึงกัน นานทีปหนที่จะหลุดลอยออกมาจากความธรรมดานั้น ครั้งแรก
ผมไดเลน Sound Projector ของยามาฮา รุนแรกๆ มันนาแปลกใจพิลึกวา
ยามาฮาคิดอะไรเนี่ยถึงไดทําลําโพงที่อัดไดรเวอรเขาไปตั้ง 42 ตัว และทําให
การควบคุมการยิงเสียงจากดานหนาจุดเดียวแปรสภาพเปนเสียงรอบทิศทาง
คือใช DSP และวงจรควบคุมในแงจิตวิทยา การไดยินใหเสียงไปออกดานหลัง
แบบโอบลอมได และไมใชเสียงที่สรางขึ้นมาแบบเทียมๆ แมตทริกซเสียดวย 
เพียงแตจะตองบังคับใหเสียงของแตละทิศทางไปตกตองกับหู เสมือนวามี
ลําโพงแสดงเสียงแตละจุดอิสระ ซึ่งจริงๆ ยามาฮาก็ใชลําโพงและกําลังขับ
แยกจากกันเปนจุดๆ ที่เรียกวา Beam นั่นแหละ เชน 5Beam Plus 2 ก็
หมายถึงเสียงจะออกมาแบบรอบทิศ 7.1 แชนแนล หรือ Stereo 3Beam 
Plus 2 การเรียงของชองเสียงก็จะเปนแบบสเตอริโอหลักซายขวา แลวเพิ่ม
ทิศทางอีก 5 จุด ดานหนาดานหลัง เปนตน หากไดดูผังประกอบก็จะเขาใจ
ไดงายขึ้น

Reference 
Yamaha YIT-W10 iPod/iPhone wireless transmission

Yamaha SWK-W10 subwoofer wireless reception

Yamaha NS-SW700 Active Subwoofer

Pioneer BDP LX-70a Blu-Ray Disc Player

Toshiba 42XL700T LED TV
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 มาในรุนใหมลาสุดนี้ Yamaha YSP-5100 เพิ่มมูลคาใหทันสมัยมากขึ้น
โดยมีชองตอ HDMI เวอรชั่น 1.4 เพื่อใหสงผานสัญญาณ 3D ได และดวย
การใชภาคถอดรหัสแบบ Dolby, True HD  DTS HD ดังนั้นการเลนเครื่อง
เลนบลู-เรยถือวาไดจังหวะเหมาะทีเดียว ระบบ Sound Projector รุนนี้หา
ติดตั้งขนาดดานใตจอแบนบางขนาด 50-60 นิ้วจะสมดุลดี การใชงานระบบ
ลําโพงแอกทีฟผสมภาคถอดรหัส YSP-5100 เสมือนมีรีซีฟเวอรผสมผสาน 
กับลําโพงครบเสียงรอบทิศทาง การเซ็ตคาใชแบบอัตโนมัติ ตอสายจาก
ไมโครโฟนแลวตั้งไวตรงตําแหนงที่ฟงจริง ทําการเซ็ตไปตามขอกําหนดของ
เมนูหนาจอ หรือจะเซ็ตแบบแมนวลก็ได (เลือกเมนูที่รีโมตไปที่ Set up กอน) 
แตขอเรียนวา แบบอัตโนมัติงายที่สุด ไมเชนนั้นคุณตองฟงเกงพอสมควร    
ยกตัวอยางเชน การเขาไปตั้งเมนู Horizontal Angle เพื่อเลือกมุมของเสียง
ในแนวดิ่ง แนวนอน Vertical Angle เพื่อใหเสียงยิงมาตกกระทบจุดที่เรานั่ง
ไดอยางสมดุล การปรับตรงนี้จะปรับเปนองศา หรือ Degree ปรับ Beam 
Travel Length ระยะที่นั่งหางจากระบบลําโพง อันนี้คือเปนการแสดงขอบเขต
ที่คุณอยากใหเสียงนั้นแสดงผลกวางขนาดไหน 
 การเซ็ตอัตโนมัตินั ้นจะทําใหคุณเริ ่มแปลกใจถึงความชาญฉลาดของ
ระบบ Yamaha Sound Projector เพราะมันจะเริ่มไลเรียงระบบของมันเอง 
เทสตอะคูสติก กําหนดเสียง ระยะหาง ระดับความดัง ดีเลย และทําการ
ทดสอบสภาพอะคูสติกเอง บางเสียงจะดังหวีดหวิว บงเสียงดังแบบคลื่น
สะทอน บางความถี่ที่แสดงถึงการโยนเสียงจากดานหลังใหกวางออกไปอยาง
นาทึ่ง คือมันทําใหตื่นเตนตั้งแตแรกแลววา เฮ…เสียงไปออกดานหลังไดยังไง
ทั้งที่มันตั้งอยูดานหนาแทๆ และเปนระบบที่ไมตองรอนานใชเวลาสามสี่นาที
ก็จบลง เราทําการเมโมรีคาเอาไว แคนี้ก็เสร็จครับ กอนทดสอบผมไดลอง
ระบบจากไวรเลสสแบบ Air Wired ของยามาฮา คือ Yamaha YIT-W10   
ที่คือตัวทรานสมิตชั่นของ iPod/iPhone เมื่อนําไอพอดใสลงไปในอแดปเตอร
แลวเปดเพลง ตัวเครื่อง YSP-5100 จะรับสัญญาณ และแสดงหนาตัวดิสเพลย
ของมันเปน “ไอพอด” เปนการติดตอที่งายมาก ไมตองเสียเวลาเซ็ตจับคูอะไร
เลย เสียงจะสงไปยังลําโพงซาวนดโปรเจ็กเตอรใหขยายออกมาทันทีทันใด 
 ของเลนนาทึ่งอีกรุนหนึ่งที่นํามาใชงานควบคูกันคือ Yamaha SWK-W10 
Subwoofer Wireless Reception หรือระบบสงสัญญาณลิ้งคกันระหวาง 
ซับวูฟเฟอรและ YSP-5100 เพียงตอสาย RCA กับตัวรีเซปทชั่นนี้ เครื่อง 
YSP-5100 จะสงผานสัญญาณซับวูฟเฟอรที่ชอง 1 แชนแนลใหโดยไมตอง
ตอสาย หมายถึงตอไปนี้จะวางซับวูฟเฟอรหางจากรีซีฟเวอร หรือระบบ 
Sound Projector ของยามาฮาแคไหนก็ไมมีปญหา จะไดไมตองกังวลกับ
การลากสายยาวอีกตอไป พอใชงานแลวผมอดอมยิ้มออกมาไมได เพราะไมเคย
เจออะไรอยางนี้ ทาํใหเราสะดวกและทึ่งในความกาวหนาของระบบไรสายยิ่งนกั 
ยามาฮามีของดีๆ แยะที่หลายคนมองขามไป ดังนั้น วันนี้ลองไปโชวรูมของ
เขาแลวศึกษาดูของเด็ดๆ แบบนี้ นาเอามาใชงานอํานวยความสะดวกให     
ตัวเราอยางยิ่ง อยาคิดวาโลกกาวหนาไปเฉพาะจอภาพบางเฉียบ คอมพิวเตอร 
ระบบสื่อสาร ระบบเครื่องเสียงก็ไมเบาทีเดียว

 สําหรับ YSP-5100 นั้น สามารถตอบรับสัญญาณภาพจากบลู-เรยดิสก
ไดอยางสบายๆ ที่1080p เปนรุนใหมที่ออกแบบมาเพื่อการสนองตอบกับ
ระบบ HD Audio Video โดยตรง เมนูการทํางานตางๆ นั้น สามารถแสดง
ออนสกรีนดิสเพลยได เรื่องแรกที่เราจะตองพิจารณาคือ การเลือกระบบเสียง
ซึ่งจะใชระบบ Cinema DSP จะเปนตัวหลักในการเลือกสภาพเวทีเสียงโอบ
ลอมแบบโฮมเธียเตอร ระบบเสียงที่ไดเวทีโอบลอมไดกวางที่สุดคือ 5+2 หรือ 
5Beam Plus 2 การทํางานของลําโพงที่บรรจุอยูในซาวนดบารของซาวนด
โปรเจ็กเตอร จะเลือกสรรการยิงเสียงรอบดานใหเปนไปตามบรรยากาศของ
ภาพยนตร ที่ถือวางายที่สุดคือเลือกจากรีโมตที่ ระบบ Scene ของยามาฮา
ที ่จะใหตัวเลือกมาสี ่ปุมคือ Movie, Music Entertainment และ Off          
ในแตละหมวดนั้น สามารถกดปุมเลือกไปไดหลายหลากรูปแบบ เชน เมื่อดู
ภาพยนตรดีวีดี บลู-เรยดิสก เลือกไปที่ Movie ก็จะเลือกไดทั้งบรรยากาศ
ภาพยนตร Adventure, Spectacle, Sci-fi เปนรูปแบบของภาพยนตรที่มี
บรรยากาศของเสียงที่ผิดแผกกัน หรือจะเลือกจากการฟงเพลง ดูคอนเสิรต
ก็ที่ Music จะเลือกไดทั ้ง Concert Hall, Music video, Jazz Club        
สวนที ่ Entertainment นั ้นมีหลากหลายกวา เชน ระบบเสียงรอบทิศ         
ในบรรยากาศของ Sports, Talk Show, Drama, Game, M-ch Stereo  
 จากการทดสอบสําหรับการชมภาพยนตรจากดีวีดี บลู-เรยดิสกทั่วไป  
ที่ Spectacle แทบจะเปนหลักในการชมและการฟงของผมเลยทีเดียว ไดรับ
บรรยากาศอันโออานาประทับใจ และพลังของการสงผานที่ถึงใจ ใหเวทีเสียง
รายลอมรอบตัวไดจริงๆ อันนี้จะเปนเอกลักษณโดดเดนอยางหนึ่งที่ระบบ 
Sound Projector ไดดี แมนยํากวารูปแบบเซอรราวนดจากดานหนาพื้นๆ 
ทั่วไป เพราะเหตุที่ยามาฮาเลือกใชไดรเวอรขับเสียงแยกกันในแตละแชนแนล
อิสระจริงๆ ไมใชแบบแมตทริกซสัญญาณ และระบบวงจรภายในจะทําการ
เขารหัสสงผานเสียงออกไปยังตําแหนงที่เซ็ตอัพเอาไว เสียงที่ยานอวกาศ    
บินลองลอยไป การตอสูกันดวยอาวุธไฮเทค ถือวาเราใจใหความรูสึกทรงพลัง 
เสียงแยกแชนแนลไดไมตางจากการวางลําโพงดานหลังแบบ 7.1 แชนแนล 
(Star Trek ) อันนี ้ถือวา Yamaha YSP - 5100 ทําไดยอดเยี่ยมครับ          
การเลือกเสียงรอบทิศจะมีผลอยางมากในเรื ่องของบรรยากาศภาพยนตร 
หนังแตละเรื่องมีการมิกซเสียงแนวทางตางกัน แตก็ไมพนจากสามสี่รูปแบบ
ที่เราเลือกใชงานอยู เชน Adventure, Spectacle, Sci-fi, Drama ถือวา
ครอบคลุมไดดี
 ในเรื่องของบุคลิกเสียงของ YSP-5100 นั้น มีการพัฒนาปรับปรุงมาก
ขึ้นกวารุนแรก ใหพลังหนักแนนมากขึ้น การแยกเสียงแตละชองเสียงมีความ
ชัดเจนหนักแนนมากขึ้น แมจะไมไดใชซับวูฟเฟอรชวย ผมก็ยังถือวาความ
หนักหนวงของเสียงทําไดดีทีเดียว เมื่อใสซับวูฟเฟอรแอกทีฟเขาไป ก็ผสาน
กันไดลงตัวดีเยี่ยมมากขึ้น ความสะอาดของเสียงกลางยังคงเปนจุดเดนเสมอ
ตนเสมอปลายของยามาฮาอยูดี เสียงที่ Clear สะอาดสะอานคือจุดหมาย   
ที่บรรดานักฟงชั้นสูงทั้งหลายตองการ ดังนั้นเสียงกลางของ Yamaha เปนตน
แบบที่ใชเปนมาตรฐานไดเสมอ เสียงอันเรียบสะอาด กับความแฟล็ตแตละ
ยานความถี่ทําใหการดูหนังฟงเพลงนั้น เปนการเขาถึงแตละบรรยากาศ    
ตรงตามสตูดิโอบันทึกเสียง เปนผลอยางมากตอการแยกแชนแนลที่เด็ดขาด
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Full Specifications
YSP-5100 Main Specs 

For Room Size Correspondence From 9.9 m2 to 49.59 m2

Beam Drivers 4 cm. x 40 Beam Drivers + 2.5 cm. x 

 2 Balanced-Dome tweeters

Digital Amplifier 120W (2W x 40 Beam Drivers + 20W x   

 2 (Woofer + Tweeters))

Audio Format Dolby TruHD/Digital Plus, Dolby Digital, 

 Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic,

 Dolby Pro Logic II/x (Movie, Music, Game)

 dts-HD Master Audio/High Resolution,

 dts, dts Neo:6 (Cinema, Music), 

 dts ES (Discrete, Matrix), 11 Cinema DSP:

HDMI Interface 4 In/1 Out (1080p) Version 1.4 for 3D

Dimensions 1200 x 212 x 90 mm.

Product by Yamaha

Product Rating
 Structure  9 
 โครงสราง ความแข็งแรง ความสวยงาม

 Performance  8 
 ศักยภาพ

 Easy to use  8  
 ความงายตอการใชงาน

 Value  8 
 คุณคาเมื่อเปรียบเทียบราคา

 Overall   8 
 คุณภาพโดยรวม

ไรความคลุมเครือ สิ่งที่ผมจะตองตอกยํ้าคือการใหสภาวะโอบลอมที่ชัดเจนแทบ
ไมนาเชื่อวาหลายๆ เสียงไปปรากฏอยูดานหลัง ทั้งๆ ที่เสียงยิงจากดานหนา 
ถือวา Sound Projector สรางความตื่นตาตื่นใจในประสบการณอยางมากจริงๆ
 สําหรับหนาปดดิสเพลย แสดงผลไดชัดเจนดี แจงระบบเสียงรูปแบบ
เซอรราวนด ระดับเสียง ครบชัด การสงผานสัญญาณจากตนแหลงกําเนิดสัญญาณ 
เชน บลู-เรยดิสก ดีวีดีไปยังจอภาพไมมีอาการดร็อปของสัญญาณแตอยางใด    
ดังนั้นการตอสัญญาณทุกอยางควรผานจากแหลงโปรแกรม มายัง YSP-5100 และ
อีกตอหนึง่ของสาย HDMI คือไปที่จอดิสเพลยจะทําใหทุกอยางสะดวกงายดาย
 การใชงานซับวูฟเฟอรรุน Yamaha NS-SW700 ควบคูกับการทํางานของ
ระบบใน YSP-5100 ทําใหไดความสมบูรณแบบเพิ่มขึ ้น คือเสียงตํ ่าลึกแนน       
ใหพลังราวกับอยูในโรงภาพยนตร สงผลใหชุดนี้เปนชุดขนาดยักษ ไมใชชุดเล็กๆ   
อีกตอไป ผมยอมรับวาประทับใจ Yamaha SWK-W10 ระบบการสงสัญญาณ  
ซับวูฟเฟอรแบบไรสายอยางมากทีเดียว เปนวิวัฒนาการที่ทําใหการใชงานชุด
โฮมเธียเตอรเครื่องเสียง ลําโพง นั้นมีความสะดวกยิ่งไปกวาที่เคย รวมทั้งการ
ทดสอบใชงานเครื่องสงผาน Air Wired หรือตัว Yamaha YIT-W10 ไวรเลสส
ทรานสมิตชั่นของ iPod/iPhone ที่ทํางานสงสัญญาณเสียงจากไอพอด ไอโฟน
ไดไกลมาก ที่ทดลองคอืสงผานไดเกนิสบิเมตรอยางมปีระสทิธภิาพ พอผมเปดใชงาน 
YIT-W10 ระบบของซาวนดโปรเจ็กเตอรจะตัดการทํางานจากการชมภาพยนตร
มาสูโหมด iPod ทันที เปนการทํางานแบบสอดประสานไดอยางสมบูรณ
 นี ่คือชุดโฮมเธียเตอรที ่ไดรับการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพใหโดดเดน
อยางถึงที่สุด การใชงาน YSP-5100 หมายถึงความสะดวก คุณภาพเสียงที่ได
ความรูสึกทรงพลัง บรรยากาศโอบลอมแบบรายละเอียดสูงไดทั่วหองชมภาพยนตร 
แมมันจะเปนแผงลําโพงซาวนดบารจากดานหนา แตการโอบลอมของเสียงเทา
เทียมระบบ 7.1 แชนแนลไดสบายๆ คุณจะตองทึ่งวาการยิงเสียงโอบลอมของ 
YSP-5100 คือความลํ้ายุคอยางไมนาเชื่อ แต…คุณจะตอง “เชื่อ” ในที่สุดวาเปน
ไปได การทํางานแบบเสียงรอบทิศทางดูจะโดดเดนกวาการฟงเพลงเล็กนอย ตาม
แนวทางการออกแบบที่มุงหมายใหชมภาพยนตรเปนหลัก โดยเฉพาะบรรยากาศ
แบบ DSP ที่ยามาฮาทําไดโดดเดนมาแตไหนแตไร ดึงความรูสึกทั้งมวลใหลงลึก
ไปในบรรยากาศของภาพยนตรไดอยางไรที่ติ อยางไรก็ตาม การฟงเพลงจากแผน
ซีดีทําใหคุณรูวาเจา YSP-5100 นี้ก็ใหเสียง “สะอาดสะอาน” นารักจริงๆ ครับ 
 บทสรุปสั้นๆ คือ ดีไซนลํ้ายุค และนาประทับใจสูงสุด…

Distributor:  Siam Music Yamaha Co.,Ltd.  
 Tel. 0-2215-2626

Price:  YSP-5100 49,900 Baht
 NS-SW700 26,000 Baht
 YIT-W10 5,900 Baht
 SWK-W10 5,900 Baht

58 The              mgz   NOVEMBER 2010                                                                      




