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• หลังจากเปิดตัวเอวีรซี ฟี เวอร์ในกลุม่ ระดับเริม่ ต้น
สำหรับปี 2010 ไปเมือ่ ไม่นานนี้ ทางยามาฮ่าคงเล็ง
เห็นว่านาทีนไี้ ม่มปี ระโยชน์ทจี่ ะมามัวรีรอเพราะปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ มันเอือ้ ต่อการทีพ่ วกเขาจะเผยทีเด็ดที่
มีอยู่ออกมาเรียกเสียงฮือฮา ดังนั้นแล้วในไตรมาส
สุดท้ายของปีนี้พวกเขาก็ได้ฤกษ์เปิดผ้าคลุม RXV3067 เอวีรซี ฟี เวอร์ระดับกลางสูงรุน่ ใหม่ลา่ สุด ซึง่ ว่า
กันว่าทันสมัยและอัดแน่นด้วยคุณสมบัตทิ จี่ ะทำให้ทมี
ออกแบบของคูแ่ ข่งต้อง ‘งานเข้า’

YAMAHA
RX-V3067

ในยุ ค ที่ ก ารออกแบบเอวี รี ซี ฟ เวอร์ ใ ห้ ค วาม
สำคัญกับการพัฒนาความสามารถในด้านมัลติมเี ดีย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบภาพและเสียงในเวลา
เดียวกัน นอกจากสนับสนุนการเล่นแบบมัลติโซนที่
ขยายระบบได้มากถึง 4 โซนแล้วเอวีรซี ฟี เวอร์รนุ่ นีย้ งั
ถูกสร้างมาพร้อมกับคุณสมบัตดิ า้ นการต่อเชือ่ มระบบ
network ทีน่ า่ สนใจหลายประการ ไม่วา่ จะเป็นการ
เล่น Internet Radio (MP3/WMA) หรือเล่นไฟล์
เพลง (WAV, MP3, WMA, AAC, FLAC 96/24)
จากคอมพิวเตอร์ PC หรือ DLNA Server (DLNA
V.1.5 certified) รวมถึงการปรับตัง้ ค่า ควบคุมสัง่ งาน
ตัวเอวีรีซีฟเวอร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ PC หรือ PDA
ผ่านระบบเน็ตเวิรก์ ได้ทงั้ แบบมีสายและไร้สาย ยังไม่
นับรวมการต่อใช้งานกับ iPod หรือ iPhone ได้โดย
ใช้อปุ กรณ์เสริมทีส่ ามารถซือ้ เพิม่ ได้ทหี ลัง

AV Receiver

New
Advanced Weapons

RX-V3067 ของยามาฮ่ามาพร้อมกับความสามารถ
มากมายเฉพาะที่ ป รากฏอยู่ ใ นโบรชั ว ร์ ก็ นั บ ว่ า
มากมายจนผมไม่แน่ใจว่าจะมีสกั กีค่ นทีม่ โี อกาสได้
ใช้คณ
ุ สมบัตขิ องมันจนครบ และแม้วา่ จะมีคณ
ุ สมบัติ
ติดตัวมามากมายแต่แนวทางการออกแบบหน้าตาเอวี
รีซฟี เวอร์รนุ่ นีก้ ลับออกไปในแนวทางทีเ่ รียบง่าย บน
หน้าปัดของเครือ่ งนอกจากหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่
ปุ่มกดและลูกบิดอีกไม่กี่ปุ่มแล้ว ปุ่มกดที่เหลืออีก
มากมายและขัว้ ต่อภาพและเสียงบางส่วนถูกซ่อนเอา
ไว้ใต้ฝาปิดอะลูมเิ นียมทัง้ หมด ทำให้หน้าตาของเอวี
รีซฟี เวอร์มากความสามารถรุน่ นีด้ เู รียบร้อยไม่รกเลอะ
เทอะ
RX-V3067 มีภาคขยายเสียงติดตัวมาให้ 7 

แชนเนล แชนเนลละ 140 วัตต์ (rms) มีภาคถอดรหัส
ระบบเสียงรอบทิศทางมาตรฐานมาให้ครบถ้วนไม่วา่
จะเป็น Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio,
Dolby Digital Plus, DTS-HD High Resolution
Audio รวมถึงระบบเสียงรอบทิศทางอืน่ ๆ ทีม่ ใี ช้งาน
ทัว่ ไป
ด้านการเชือ่ มต่อเอวีรซี ฟี เวอร์รนุ่ นีโ้ ดดเด่นด้วย
ขั้ ว ต่ อ ที่ ห ลากหลาย ตั้ ง แต่ ขั้ ว ต่ อ ภาพหรื อ เสี ย ง
มาตรฐานที่พึงมีในเอวีรีซีฟเวอร์ชั้นดีทั่วไปแล้ว RXV3067 ยังมีขวั้ ต่อ HDMI มาให้มากถึง 8 ชุดสำหรับ
ขั้วต่ออินพุต (7 ชุดด้านหลังเครื่อง/1 ชุดด้านหน้า
เครือ่ ง) และ 2 ชุดสำหรับขัว้ ต่อเอาต์พตุ ทัง้ หมดเป็น
ขัว้ ต่อเวอร์ชนั่ HDMI 1.4a ซึง่ สนับสนุนสัญญาณภาพ
วิดโี อสามมิติ (3D) และ Audio Return Channel
(ARC) ทั้ ง หมดนี้ ม าพร้ อ มกั บ วงจรประมวลผล
สัญญาณวิดีโอทั้งอะนาล็อกและดิจิตอลในตัว ทำ
หน้าที่เป็นทั้งสเกลเลอร์อัพสเกลสัญญาณภาพเป็น
Full HD 1080p สนับสนุน Deep Colour (30/36
bit), x.v.Colour, 24Hz Refresh Rate และ Auto
Lip-Sync Compensation รวมถึงฟังก์ชนั การปรับ
แต่งสัญญาณวิดโี อซึง่ สามารถตัง้ preset ได้ 6 รูป
แบบ เลื อ กใช้ ชิ พ เซ็ ต คุ ณ ภาพสู ง ของ HQV รหั ส
VHD1900
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• หน้ากากลำโพงแบบ In-Grille Wave Guide ของ MX-1

คุณสมบัตเิ หล่านีท้ ำให้ RX-V3067 ของยามา
ฮ่าเป็นเอวีรซี ฟี เวอร์รนุ่ ใหม่ตวั หนึง่ ในตลาด ณ เวลานี้
ที่พกความทันสมัยไฮเทคมานำเสนออย่างจุใจและ
เรียกร้องความสนใจจากทัง้ แฟนเก่าและแฟนใหม่ได้
พอสมควรโดยเฉพาะคนทีเ่ ล่น 3D TV หรือคนทีน่ ยิ ม
พ่วงอุปกรณ์เข้ากับระบบ network ในบ้าน

Yamaha’s Weapon

หลายองค์ประกอบ หลายคุณสมบัตใิ น RX-V3067
อาจทำให้บางท่านแปลกใจว่ายามาฮ่าทำอะไรมา
‘มากเกินไป’ หรือเปล่าเมื่อเทียบกับเอวีรีซีฟเวอร์
ทัว่ ไป แต่ใครทีเ่ ป็นแฟนเก่าของยามาฮ่าจะไม่แปลก
ใจเพราะเอวีรซี ฟี เวอร์รนุ่ ค่อนข้างสูงของยีห่ อ้ นีเ้ ขามัก
จะอัดคุณสมบัตเิ ด่นเฉพาะตัวมาด้วยตลอด อย่างเช่น
ใน RX-V3067 ยามาฮ่าคุยว่าพวกเขาให้ความสำคัญ
กันตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างแท่นเครื่องที่มีการเสริม
เฟรมรูปตัว H เพือ่ เพิม่ ความแข็งแกร่งและมีการซ้อน
แผ่นโครงสร้างส่วนฐานเพิม่ เป็น 2 ชัน้ วงจรภาคขยาย
เสียงเป็นแบบ High speed thermal feedback
power amplifier แผงระบายความร้อนแบบใหม่ที่
ออกแบบให้ตอ่ ต้านการสัน่ และการอมความร้อน ผัง
ของวงจรภาคขยายเสียงถูกจัดวางแบบสมมาตร ภาค
จ่ายใช้ตวั เก็บประจุกรองไฟค่าความจุสงู แถมช่องอิน
พุตอะนาล็อกยังมีอินพุต Phono สำหรับเล่นกับ
เครือ่ งเล่นแผ่นเสียงซึง่ ไม่คอ่ ยได้พบเจอแล้วในเอวีรซี ฟี
เวอร์สมัยนีม้ าให้ดว้ ย
ทางด้านวงจรดิจติ อลโปรเซสเซอร์เอวีรซี ฟี เวอร์
รุน่ นีน้ ำเสนอจุดขายด้วยระบบเสียงทีม่ จี ำนวนช่องเสียง
สูงสุดถึง 11.2 แชนเนล (ต่อภาคขยายเสียงภายนอก
เพิ่มเติม) ซึ่งเป็นการเสริมเติมเต็มสนามเสียงของ
ระบบ 7.1 แชนเนลด้วยการเพิม่ ลำโพงทีว่ างตำแหน่ง
สูงกว่าปกติทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังไปอีก 4 

แชนเนลส่วนอีก .1 แชนเนลนัน้ จะเป็นการเสริมลำโพง
ซับวูฟเฟอร์เพิม่ เป็น 2 ตัว ห้องโฮมเธียเตอร์ขนาดใหญ่
จะได้ ป ระโยชน์ จ ากระบบนี้ เ หมื อ นอย่ า งในโรง
ภาพยนตร์ ซึ่งปกติมีขนาดใหญ่กว่าห้องฟังในบ้าน
มาก ภาคขยายเสียง 7 แชนเนลใน RX-V3067 นีย้ งั
สามารถจั ด สรรใช้ ง านได้ ต ามความเหมาะสม
สามารถดึงเอาภาคขยายกำลังชุดทีอ่ าจจะไม่ได้ใช้งาน
เช่น ชุด surround back channel มาใช้เสริมเป็น
ภาคขยายเสียงแบบไบแอมป์ของชุด front channel
ได้
ภาคดิจติ อลใช้ชพิ ไฮเรสโซลูชนั่ เบอร์ DSD 1796
ของ Burr-Brown และใช้วงจร Ultra Low Jitter PLL
circuitry ทำหน้าที่ลดจิตเตอร์ในวงจรประมวลผล
สัญญาณดิจติ อล สำหรับจุดขายเรือ่ งระบบเสียงรอบ
ทิศทางทีใ่ ช้วงจร DSP ซึง่ เป็นจุดขายของยามาฮ่ามา
แต่ไหนแต่ไรก็ถูกปรับปรุงใหม่เป็น CINEMA DSP
3D พร้อมด้วยฟังก์ชนั เลือก SCENE ทีอ่ า้ งว่าได้รบั การ
ปรับปรุงใหม่เช่นกัน
RX-V3067 ยังคงมีฟงั ก์ชนั อำนวยความสะดวก
ในการปรับตัง้ ระบบด้วยไมโครโฟนและวงจรประมวล
ผลของทางยามาฮ่าเองซึง่ ใช้ชอื่ ว่า YPAO (Yamaha
Parametric Room Acoustic Optimizer) ทีม่ า
พร้อมกับฟังก์ชนั Reflected Sound Control วัดค่า
3 จุดแล้วจึงนำมาประมวลผล
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หลังจากทีผ่ มได้อพั เดต firmware ของ RX-V3067
ให้เป็นเวอร์ชั่น 2.05 ซึ่งเป็นตัวล่าสุดในระหว่าง
ทีท่ ำการทดสอบ ผมได้ลองพ่วง RX-V3067 เข้ากับ
เครือ่ งเล่นบลูเรย์และทีวที เี่ ป็นระบบภาพสามมิตเิ พือ่
พิจารณาการทำงานของฟังก์ชนั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับขัว้
ต่อ HDMI 1.4a เอวีรีซีฟเวอร์ตัวนี้ไปด้วยในตัว
อ้อ...เรือ่ งอัพเดต firmware ต้องขอกล่าวถึงสักหน่อย
ว่าของเขาออกแบบมาให้ผใู้ ช้สามารถอัพเดตได้เองทัง้
จากการดาวน์โหลดไฟล์โดยตรงจากอินเตอร์เน็ตหรือ
ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ใน flash drive แล้วอัพเดตผ่าน
flash drive โดยเสียบเข้าทางช่อง USB ด้านหน้า
เครื่ อ งอี ก ที เมื่ อ เที ย บกั บ เอวี รี ซี ฟ เวอร์ รุ่ น เก่ า ๆ
แล้วการอัพเดตในลักษณะนีถ้ อื ว่าสะดวกทัง้ นัน้ ไม่วา่
จะดาวน์โหลดโดยตรงหรือผ่าน flash drive

รีโมตคอนโทรลไร้สายทีใ่ ห้มาด้วยเป็นอะไรทีผ่ ม
ไม่คอ่ ยเห็นด้วยนัก มันมีขนาดค่อนข้างใหญ่เทอะทะ
และมีน้ำหนักมาก (ใช้แบตเตอรี่ AAA จำนวน 4
ก้อน) ด้านบนเป็นจอ LCD เล็กๆ ทีม่ องเห็นค่อนข้าง
ยากในเวลาปกติ ตัวรีโมตมีปมุ่ กดมากมายนอกจาก
ที่มองเห็นอยู่แล้วยังมีปุ่มที่ซ่อนอยู่ในฝาปิดบริเวณ
ส่วนล่างของรีโมตอีกนับสิบ จุดที่ผมชอบมากคือไฟ
เรือ่ งแสงสีสม้ อ่อนๆ บนปุม่ กดของรีโมต ซึง่ สามารถ
เปิดปิดได้ตามต้องการ 
On Screen GUI ของ RX-V3067 ทำได้นา่
สนใจดี อาจจะไม่ถงึ กับสมบูรณ์แบบแต่ใครทีค่ นุ้ เคย
กับเมนูของสินค้าที่สนับสนุนระบบมัลติมีเดียผมว่า
สามารถทำความคุ้นเคยได้ไม่ยาก โดยส่วนตัวแล้ว
ผมมองว่าอย่างน้อยก็ช่วยให้การเข้าเมนูไปปรับตั้ง
หรือตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ตา่ งๆ ซึง่ มีอยูม่ ากมาย
ตามประสาเอวีรซี ฟี เวอร์ทรี่ ำ่ รวยคุณสมบัติ ดูเป็นมิตร
มากขึน้ และลดโอกาสเข้าใจคลาดเคลือ่ นได้ในระดับหนึง่
ฟังก์ชนั YPAO ของยามาฮ่ายังคงเป็นอะไรทีง่ า่ ย
และสะดวกสำหรับการเซ็ตอัพระบบที่ยูสเซอร์ทั่วไป
สามารถทำได้เองโดยไม่ตอ้ งอาศัยเครือ่ งมืออะไรเพิม่
เติม ขอเพียงแค่ตอ่ สายลำโพงให้ถกู ต้อง ทีเ่ หลือเป็น
หน้าที่ของ YPAO ซึ่งผมว่าใน RX-V3067 ฟังก์ชัน
YPAO ดูเหมือนจะมีความละเอียดแม่นยำในการ
วัดผลมากขึ้น คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากวิธีการวัด
แบบหลายจุด หลายพารามิเตอร์ของตัวซอฟต์แวร์หรือ
อาจจะรวมถึงคุณภาพของตัวฮาร์ดแวร์เช่นไมโครโฟน
GM2000
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ที่ให้มาด้วยกับเครื่อง เพราะว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้น
เรียกว่าเป็นทีน่ า่ พอใจเลยครับ มัน่ ใจได้เลยว่า YPAO
ทีม่ ากับ RX-V3067 ใช้งานได้ผลดีจริง ความฉลาด
และความแม่นยำในการวัดค่าทำให้ผลลัพธ์ออกมา
ใกล้เคียงกับการวัดด้วยเครื่องมือราคาแพง แต่ง่าย
กว่า ประหยัดและมีการใช้งานทีไ่ ม่ซบั ซ้อน

Surround sound

ผมต่อเล่น RX-V3067 กับระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1
แชนเนลที่อ้างอิงในห้องทดสอบของเรา ชุดลำโพง
ทั้ ง หมดประกอบไปด้ ว ยลำโพงตั้ ง พื้ น คู่ ห น้ า
Wharfedale รุน่ Evolution2 30 ลำโพงเซ็นเตอร์
Wharfedale รุ่น Evolution2 Center ลำโพง
เซอร์ราวนด์เป็น Wharfedale รุน่ Evolution2 8
เสริมด้วยลำโพงเซอร์ราวนด์แบค NHT Model Two

สำหรับแอคทีฟซับวูฟเฟอร์เป็นหน้าทีข่ อง Klipsch รุน่
RW-12d
ผมไม่แปลกใจเลยทีเ่ สียงของ RX-V3067 หลัง
จากผ่านการนวดจนได้ทแี่ ล้วจะออกมาแน่นหนัก เข้ม
ข้นและฟังดูมไี ดนามิกทีด่ ตี ลอดเวลา ผมว่าเป็นผลมา
จากความเอาใจใส่ในส่วนของวงจรภาคขยายเสียงที่
ทีมออกแบบของยามาฮ่าไม่ขี้เหนียวเลย ถ้าคุณมี
โอกาสได้ยกเอวีรซี ฟี เวอร์ตวั นีเ้ ป็นครัง้ แรกผมว่าอย่าง
น้อย 7 ใน 10 คนต้องตกใจกับน้ำหนักตัวของมัน ทัง้

ทีข่ นาดของมันดูกะทัดรัดแทบไม่ตา่ งจากเอวีรซี ฟี เวอร์
ระดับเริ่มต้นทั่วไปเลยแต่มันหนักเอาเรื่องและยัง
กระจายน้ำหนักมาได้ดมี าก ส่วนหนึง่ เป็นผลพวงมา
จากการใส่ ภ าคขยายเสี ย งและภาคจ่ า ยไฟที่ ไ ม่
ขี้เหนียวกำลังขับโดยเฉพาะส่วนของภาคจ่ายไฟที่
ต้องเตรียมพร้อมสำหรับปั๊มกำลังสำรองออกไปใน
เวลาทีล่ ำโพงต้องการ
สำหรับห้องโฮมเธียเตอร์ในบ้านขนาดกลาง
จนถึงค่อนข้างใหญ่ทั่วไปกำลังขับในตัวของ RXV3067 นัน้ ถือว่าเพียงพอและยังเผือ่ เหลือเผือ่ ขาดไว้
อีกพอสมควร พิสูจน์ได้จากหลายๆ ฉากในหนังที่มี
สเปเชีย่ ลเอฟเฟ็กต์หนักๆ ไม่วา่ จะเป็น Iron Man 2,
Clash of The Titans หรือ Transformer 2 ผม
สังเกตได้ตลอดเวลาว่า RX-V3067 สามารถปลด
ปล่อยทุกเสียงออกมาได้นิ่งและมั่นคงดีมากไม่ว่า
เสียงนั้นจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหรือต่อเนื่อง ราย
ละเอียดเล็กๆ น้อยๆ หลุดลอยออกมาให้ได้ยนิ ง่ายมาก
แถมยังเป็นเสียงทีส่ ะอาดฟังสบายหูเสียด้วยสิครับ จุด
เด่นประการหลังนี้ถูกใจผมมากเป็นพิเศษ จะว่าไป
แล้วเรือ่ งน้ำเสียงของเอวีรซี ฟี เวอร์คา่ ยนีเ้ ครือ่ งทีอ่ อก
มาในเจนเนอเรชัน่ หลังๆ ผมไม่ทราบว่าเขาจูนเสียงมา
อย่ า งไรถึ ง ได้ ดี ขึ้ น ผิ ด หู ผิ ด ตา บางรุ่ น อย่ า ง RXV3900 เอาไปขับลำโพงฟังเพลง 2 แชนเนลเสียงดี
กว่าอินทิเกรตแอมป์สเตอริโอบางตัวเสียอีก
ความสามารถในการแพนเสียงและจำลองสนาม
เสียงรอบทิศทางของ RX-V3067 ถือว่าทำได้ชดั เจน
และแน่ น อน เสี ย งสะอาดปราศจากความสั บ สน
คลุมเครือ ทีน่ า่ สนใจคือมันไม่เพียงแค่การกวาดเสียง
ไปมาระหว่างลำโพงแต่ละแชนเนล แต่มันสามารถ
สร้างบรรยากาศและอารมณ์รว่ มให้ผมรูส้ กึ คล้อยตาม
ไปกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าได้อย่างง่ายดาย ยก
ตัวอย่างเช่น ฉากตามล่าหัวเมดูซา่ ใน Clash of The
Titans เสียงการเลือ้ ยของเมดูซา่ ทีว่ นอยูร่ อบๆ ตัวให้
ความรูส้ กึ วูบวาบจากการเคลือ่ นทีข่ องมวลวัตถุขนาด
ใหญ่ตลอดจนรายละเอียดหยุมหยิมทีย่ ากจะหาได้ใน
เอวีรซี ฟี เวอร์ระดับพืน้ ๆ ทัว่ ไป 
อย่างใน Kungfu Panda ทีม่ เี พลงประกอบเล่น
ด้วยวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า ผมว่าถ้าได้เอวีรซี ฟี เวอร์ที่
เสียงดีเป็นทุนเดิมและมีลำหักลำโค่นรองรับการจ่าย
กำลังสำรองได้ดว้ ยอย่าง RX-V3067 มันเป็นอะไรที่
ใช่เลยครับ เสียงดนตรีประกอบทีเ่ ป็นแบคกราวนด์นนั้
ถ้ามันออกมาอย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือสามารถสร้าง
บรรยากาศทำให้คล้อยตามไปกับเนือ้ เรือ่ งได้งา่ ยมาก
บางจังหวะเสียงทีห่ ลุดลอยไปทางด้านหลังสนามเสียง
ด้านหน้าและยังได้ยินชัดเจนมันเป็นประสบการณ์ที่
ต้องยกเครดิตให้เอวีรซี ฟี เวอร์ตวั นีไ้ ปมากพอสมควร
เป็นเอวีรซี ฟี เวอร์ทโี่ ดดเด่นใน ‘พลังเสียง’ แต่ในขณะ
เดียวกันก็ไม่ได้ละทิง้ คำว่า ‘คุณภาพเสียง’ จุดเด่นนี้
ผมว่า RX-V3067 สามารถทำให้ผมเชือ่ มัน่ ในตัวมัน
ได้ไม่ยากเลย

For Music?
• ไมโครโฟนและขาตัง้ ไมโครโฟนสำหรับฟังก์ชนั YPAO และ
รีโมตอย่างง่ายก็ให้มาด้วย

แม้วา่ จุดมุง่ หมายของการสร้าง RX-V3067 จะไม่ได้
มุง่ ตรงไปทีเ่ ครือ่ งเสียงสำหรับการฟังเพลงเป็นหลัก แต่
หลายสิง่ หลายอย่างทีผ่ มสัมผัสได้จากน้ำเสียงของเอวี
รีซีฟเวอร์ตัวนี้ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าทีมวิศวกรของ
ยามาฮ่าต้องมีคนทีเ่ ล่นเครือ่ งเสียงทีค่ อ่ นข้างซีเรียสกับ

คุ ณ ภาพของน้ ำ เสี ย งแทบไม่ แ ตกต่ า งจากคน
ออกแบบกีตาร์หรือเปียโนของพวกเขาแน่นอน
ผมไม่ได้พจิ ารณาเพียงแค่การทีพ่ วกเขาใส่ปมุ่
Pure Direct ให้ทำหน้าทีต่ ดั วงจรสังเคราะห์หรือ
ปรับแต่งเสียงต่างๆ ออกไป เหลือไว้เพียงสัญญาณ
ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ผุ ด ผ่ อ งมาจากต้ น ทาง แต่ ผ มใช้ โ สต
ประสาททีม่ อี ยูค่ อ่ ยๆ เก็บเกีย่ ว จับผิดหรือปล่อยให้
ลืน่ ไหลไปกับเสียงเพลงทีเ่ ล่นผ่าน RX-V3067 จน
กระทั่งแน่ใจว่าเอวีรีซีฟเวอร์ตัวนี้ให้คุณภาพเสียง
ออกมา ‘ไม่ธรรมดา’ เลย
แผ่นบลูเรย์คอนเสิรต์ A New Day…Live in
Las Vegas ของ Celine Dion ทำให้ผมต้อง
repeat บางเพลงอย่างเช่น Power of Love,
Because You Love Me หรือ I Surrender ซ้ำ
แล้วซ้ำเล่า มันไม่ใช่การ repeat เพือ่ ตรวจสอบ
อะไรบางอย่างที่สงสัย แต่เป็นการ repeat ด้วย
ความอยากฟัง ระบบเสียงในแผ่นนีเ้ ป็น 24/96 ทัง้
แบบ 2 แชนเนลทีไ่ ม่มกี ารบีบอัดและแบบ Dolby
TrueHD 5.1 Surround มันเสียงดีมากโดยพื้น
ฐานอยูแ่ ล้วแต่กใ็ ช่วา่ เอวีรซี ฟี เวอร์ทกุ เครือ่ งจะกลัน่
เอาน้ำเสียงอันยอดเยีย่ มออกมาจากแผ่นบลูเรย์ชดุ
นีไ้ ด้เสมอไป ไดนามิกของดนตรีและเสียงร้องทีม่ ี
เรนจ์กว้างของเซลีน ดิออน ทำเอาบางระบบเสียงเกิดอาการบีบเค้นแตก
ปลายในระหว่างทีเ่ สียงสวิงขึน้ ไปแรงๆ ซึง่ นัน่ บ่งบอกถึงความเพีย้ นทีผ่ มรับ
ประกันว่าใครก็ฟงั ออกได้งา่ ยมากเพราะมันน่ารำคาญมากกว่าน่าฟัง แต่
กับ RX-V3067 ผมสามารถฟังซ้ำไปซ้ำมาได้หลายเที่ยวแถมยังพบว่า
uncompressed PCM 2.0 Channel ทีเ่ ล่นผ่าน RX-V3067 ไม่ได้ฟงั
ขีเ้ หร่เลยแถมยังได้เปรียบเรือ่ งความใสกระจ่างและความสะอาดในน้ำเสียง
จากอานิสงส์จากเข้ารหัสเสียงที่ uncompressed อีกด้วย
ช่ ว งหนึ่ ง ผมมี โ อกาสได้ ล องเชื่ อ มต่ อ RX-V3067 เข้ า กั บ ระบบ
network ทีม่ อี ปุ กรณ์หลายอย่างต่อเชือ่ มอยู่ RX-V3067 สามารถสตรีม
ไฟล์เพลง (FLAC) จากโทรศัพท์มอื ถือของผม (Samsung Wave S8500)
ซึง่ เชือ่ มต่อแบบ WiFi และทำหน้าทีเ่ ป็น DLNA Server มาเล่นได้อย่างราบ
รื่ น และโชว์ Cover Art ได้ อ ย่ า งสวยงาม การออกแบบ UI (User
Interface) ในส่วนนีอ้ าจจะดูธรรมดาและความสามารถน้อยไปหน่อยแต่ก็
ทำความเข้าใจเพือ่ การใช้งานได้ไม่ยาก ทีน่ า่ สนใจคือมันให้เสียงออกมาดี
กว่าการใช้เครือ่ งเล่นประเภทชิน้ เดียวตัง้ โต๊ะทัว่ ไปทีม่ ขี ายกันเกลือ่ นอย่าง
ไม่ตอ้ งสงสัย 

The Best Buy!

ช่วงแรกทีไ่ ด้รบั RX-V3067 มาทดลองใช้งาน ผมตัง้ คำถามทันทีวา่ นอก
จากชือ่ ยามาฮ่าแล้วเอวีรซี ฟี เวอร์เครือ่ งนีม้ อี ะไรทีท่ ำให้ผมอยากเล่นหรือแม้
กระทัง่ อยากเป็นเจ้าของมันบ้าง คำตอบทีผ่ มค้นพบมีมากมาย ไม่วา่ จะเป็น
สารพัดฟีเจอร์ใหม่ๆ ทีเ่ พิม่ เข้ามา เทคโนโลยีทใี่ กล้ชดิ เกาะติดตลาดภาพ
และเสียงชนิดหายใจรดต้นคอ หรือระบบเสียงรอบทิศทางจำนวนมากมายที่
ต้องบอกว่าใครยังร้องขออีกก็นา่ จะเสียสติไปแล้ว 
แต่ทราบหรือไม่ครับว่าสุดท้ายสิง่ ทีท่ ำให้ผมคิดถึงเอวีรซี ฟี เวอร์เครือ่ งนี้
มากทีส่ ดุ กลับกลายเป็นสิง่ ทีย่ ามาฮ่าพูดถึงแค่เพียงผ่านๆ จนดูเหมือนมัน
เป็นเรือ่ งธรรมดามากสำหรับพวกเขาสิง่ นัน้ คือ คุณภาพเสียง เพราะฉะนัน้
แล้วต้องบอกกันก่อนว่าอย่าเพิง่ มองข้ามเอวีรซี ฟี เวอร์ตวั นีไ้ ปเพียงเพราะว่า
คุณไม่ได้เล่น 3D TV, ไม่ได้เล่นระบบ network หรือไม่ได้เล่นถึง 11.2 

แชนเนล เพราะลำพังแค่เสียง 5.1 หรือ 7.1 จากเอวีรซี ฟี เวอร์เครือ่ งนีก้ ท็ ำให้
มันสมควรถูกแปะป้าย Best Buy แล้วล่ะครับ
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษทั สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-2215-2626-39
ราคา : สอบถามตัวแทนจำหน่าย
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