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•	 หลงัจากเปดิตวัเอวรีซีฟีเวอรใ์นกลุม่ระดบัเริม่ตน้

สำหรบัป	ี 2010	 ไปเมือ่ไมน่านนี	้ ทางยามาฮา่คงเลง็

เหน็วา่นาทนีีไ้มม่ปีระโยชนท์ีจ่ะมามวัรรีอเพราะปจัจยั

แวดลอ้มตา่งๆ	มนัเอือ้ตอ่การทีพ่วกเขาจะเผยทเีดด็ที่

มีอยู่ออกมาเรียกเสียงฮือฮา	 ดังนั้นแล้วในไตรมาส

สุดท้ายของปีนี้พวกเขาก็ได้ฤกษ์เปิดผ้าคลุม	 RX-

V3067	เอวรีซีฟีเวอรร์ะดบักลางสงูรุน่ใหมล่า่สดุ	ซึง่วา่

กนัวา่ทนัสมยัและอดัแนน่ดว้ยคณุสมบตัทิีจ่ะทำใหท้มี

ออกแบบของคูแ่ขง่ตอ้ง	‘งานเขา้’	

	

New  
Advanced Weapons 
RX-V3067	 ของยามาฮา่มาพรอ้มกบัความสามารถ

มากมายเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในโบรชัวร์ก็นับว่า

มากมายจนผมไมแ่นใ่จวา่จะมสีกักีค่นทีม่โีอกาสได้

ใชค้ณุสมบตัขิองมนัจนครบ	และแมว้า่จะมคีณุสมบตัิ

ตดิตวัมามากมายแตแ่นวทางการออกแบบหนา้ตาเอวี

รซีฟีเวอรร์ุน่นีก้ลบัออกไปในแนวทางทีเ่รยีบงา่ย	 บน

หนา้ปดัของเครือ่งนอกจากหนา้จอแสดงผลขนาดใหญ	่

ปุ่มกดและลูกบิดอีกไม่กี่ปุ่มแล้ว	 ปุ่มกดที่เหลืออีก

มากมายและขัว้ตอ่ภาพและเสยีงบางสว่นถกูซอ่นเอา

ไวใ้ตฝ้าปดิอะลมูเินยีมทัง้หมด	ทำใหห้นา้ตาของเอวี

รซีฟีเวอรม์ากความสามารถรุน่นีด้เูรยีบรอ้ยไมร่กเลอะ

เทอะ	

	 RX-V3067	 มีภาคขยายเสียงติดตัวมาให	้ 7			

แชนเนล	แชนเนลละ	140	วตัต	์(rms)	มภีาคถอดรหสั

ระบบเสยีงรอบทศิทางมาตรฐานมาใหค้รบถว้นไมว่า่

จะเปน็	Dolby	 TrueHD,	DTS-HD	Master	Audio,	

Dolby	Digital	 Plus,	DTS-HD	High	Resolution	

Audio	 รวมถงึระบบเสยีงรอบทศิทางอืน่ๆ	ทีม่ใีชง้าน

ทัว่ไป	

	 ดา้นการเชือ่มตอ่เอวรีซีฟีเวอรร์ุน่นีโ้ดดเดน่ดว้ย

ขั้วต่อที่หลากหลาย	 ตั้งแต่ขั้วต่อภาพหรือเสียง

มาตรฐานที่พึงมีในเอวีรีซีฟเวอร์ชั้นดีทั่วไปแล้ว	 RX-

V3067	ยงัมขีัว้ตอ่	HDMI	มาใหม้ากถงึ	8	ชดุสำหรบั

ขั้วต่ออินพุต	 (7	 ชุดด้านหลังเครื่อง/1	 ชุดด้านหน้า

เครือ่ง)	 และ	2	 ชดุสำหรบัขัว้ตอ่เอาตพ์ตุ	ทัง้หมดเปน็

ขัว้ตอ่เวอรช์ัน่	HDMI	1.4a	ซึง่สนบัสนนุสญัญาณภาพ

วดิโีอสามมติ	ิ (3D)	และ	Audio	Return	Channel	

(ARC)	 ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับวงจรประมวลผล

สัญญาณวิดีโอทั้งอะนาล็อกและดิจิตอลในตัว	 ทำ

หน้าที่เป็นทั้งสเกลเลอร์อัพสเกลสัญญาณภาพเป็น	

Full	HD	1080p	สนบัสนนุ	Deep	Colour	 (30/36	

bit),	x.v.Colour,	24Hz	Refresh	Rate	และ	Auto	

Lip-Sync	Compensation	 รวมถงึฟงักช์นัการปรบั

แตง่สญัญาณวดิโีอซึง่สามารถตัง้	 preset	 ได	้ 6	 รปู

แบบ	 เลือกใช้ชิพเซ็ตคุณภาพสูงของ	 HQV	 รหัส	

VHD1900	
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• หนา้กากลำโพงแบบ In-Grille Wave Guide ของ MX-1 

YAMAHA 
RX-V3067 
AV Receiver 

	 ในยุคที่การออกแบบเอวีรีซีฟเวอร์ให้ความ

สำคญักบัการพฒันาความสามารถในดา้นมลัตมิเีดยี

ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบภาพและเสียงในเวลา

เดยีวกนั	 นอกจากสนบัสนนุการเลน่แบบมลัตโิซนที่

ขยายระบบไดม้ากถงึ	 4	 โซนแลว้เอวรีซีฟีเวอรร์ุน่นีย้งั

ถกูสรา้งมาพรอ้มกบัคณุสมบตัดิา้นการตอ่เชือ่มระบบ	

network	ทีน่า่สนใจหลายประการ	 ไมว่า่จะเปน็การ

เลน่	 Internet	 Radio	 (MP3/WMA)	หรอืเลน่ไฟล์

เพลง	 (WAV,	MP3,	WMA,	AAC,	 FLAC	96/24)	

จากคอมพวิเตอร	์ PC	หรอื	DLNA	Server	 (DLNA	

V.1.5	certified)	รวมถงึการปรบัตัง้คา่	ควบคมุสัง่งาน

ตัวเอวีรีซีฟเวอร์โดยใช้คอมพิวเตอร	์ PC	 หรือ	 PDA	

ผา่นระบบเนต็เวริก์ไดท้ัง้แบบมสีายและไรส้าย	ยงัไม่

นบัรวมการตอ่ใชง้านกบั	 iPod	หรอื	 iPhone	ไดโ้ดย

ใชอ้ปุกรณเ์สรมิทีส่ามารถซือ้เพิม่ไดท้หีลงั	

	 คณุสมบตัเิหลา่นีท้ำให	้ RX-V3067	 ของยามา

ฮา่เปน็เอวรีซีฟีเวอรร์ุน่ใหมต่วัหนึง่ในตลาด	ณ	 เวลานี้

ที่พกความทันสมัยไฮเทคมานำเสนออย่างจุใจและ

เรยีกรอ้งความสนใจจากทัง้แฟนเกา่และแฟนใหมไ่ด้

พอสมควรโดยเฉพาะคนทีเ่ลน่	3D	 TV	หรอืคนทีน่ยิม

พว่งอปุกรณเ์ขา้กบัระบบ	network	ในบา้น	

	

Yamaha’s Weapon 
หลายองคป์ระกอบ	หลายคณุสมบตัใิน	 RX-V3067	

อาจทำให้บางท่านแปลกใจว่ายามาฮ่าทำอะไรมา	

‘มากเกินไป’	 หรือเปล่าเมื่อเทียบกับเอวีรีซีฟเวอร์

ทัว่ไป	 แตใ่ครทีเ่ปน็แฟนเกา่ของยามาฮา่จะไมแ่ปลก

ใจเพราะเอวรีซีฟีเวอรร์ุน่คอ่นขา้งสงูของยีห่อ้นีเ้ขามกั

จะอดัคณุสมบตัเิดน่เฉพาะตวัมาดว้ยตลอด	อยา่งเชน่

ใน	RX-V3067	ยามาฮา่คยุวา่พวกเขาใหค้วามสำคญั

กันตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างแท่นเครื่องที่มีการเสริม

เฟรมรปูตวั	H	 เพือ่เพิม่ความแขง็แกรง่และมกีารซอ้น

แผน่โครงสรา้งสว่นฐานเพิม่เปน็	2	ชัน้	วงจรภาคขยาย

เสยีงเปน็แบบ	High	 speed	 thermal	 feedback	

power	amplifier	 แผงระบายความรอ้นแบบใหมท่ี่

ออกแบบใหต้อ่ตา้นการสัน่และการอมความรอ้น	ผงั

ของวงจรภาคขยายเสยีงถกูจดัวางแบบสมมาตร	ภาค

จา่ยใชต้วัเกบ็ประจกุรองไฟคา่ความจสุงู	 แถมชอ่งอนิ		

พุตอะนาล็อกยังมีอินพุต	 Phono	 สำหรับเล่นกับ

เครือ่งเลน่แผน่เสยีงซึง่ไมค่อ่ยไดพ้บเจอแลว้ในเอวรีซีฟี

เวอรส์มยันีม้าใหด้ว้ย	

	 ทางดา้นวงจรดจิติอลโปรเซสเซอรเ์อวรีซีฟีเวอร์

รุน่นีน้ำเสนอจดุขายดว้ยระบบเสยีงทีม่จีำนวนชอ่งเสยีง

สงูสดุถงึ	11.2	แชนเนล	 (ตอ่ภาคขยายเสยีงภายนอก

เพิ่มเติม)	 ซึ่งเป็นการเสริมเติมเต็มสนามเสียงของ

ระบบ	7.1	แชนเนลดว้ยการเพิม่ลำโพงทีว่างตำแหนง่

สูงกว่าปกติทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังไปอีก	 4			

แชนเนลสว่นอกี	.1	แชนเนลนัน้จะเปน็การเสรมิลำโพง

ซบัวฟูเฟอรเ์พิม่เปน็	2	ตวั	หอ้งโฮมเธยีเตอรข์นาดใหญ่

จะได้ประโยชน์จากระบบนี้เหมือนอย่างในโรง

ภาพยนตร	์ ซึ่งปกติมีขนาดใหญ่กว่าห้องฟังในบ้าน

มาก	ภาคขยายเสยีง	7	แชนเนลใน	RX-V3067	นีย้งั

สามารถจัดสรรใช้งานได้ตามความเหมาะสม	

สามารถดงึเอาภาคขยายกำลงัชดุทีอ่าจจะไมไ่ดใ้ชง้าน

เชน่	 ชดุ	 surround	back	channel	มาใชเ้สรมิเปน็

ภาคขยายเสยีงแบบไบแอมปข์องชดุ	 front	 channel	

ได้	

	 ภาคดจิติอลใชช้พิไฮเรสโซลชูัน่เบอร	์DSD	1796	

ของ	Burr-Brown	และใชว้งจร	Ultra	Low	Jitter	PLL	

circuitry	 ทำหน้าที่ลดจิตเตอร์ในวงจรประมวลผล

สญัญาณดจิติอล	 สำหรบัจดุขายเรือ่งระบบเสยีงรอบ

ทศิทางทีใ่ชว้งจร	DSP	 ซึง่เปน็จดุขายของยามาฮา่มา

แต่ไหนแต่ไรก็ถูกปรับปรุงใหม่เป็น	 CINEMA	DSP	

3D	พรอ้มดว้ยฟงักช์นัเลอืก	SCENE	ทีอ่า้งวา่ไดร้บัการ

ปรบัปรงุใหมเ่ชน่กนั	

	 RX-V3067	ยงัคงมฟีงักช์นัอำนวยความสะดวก

ในการปรบัตัง้ระบบดว้ยไมโครโฟนและวงจรประมวล

ผลของทางยามาฮา่เองซึง่ใชช้ือ่วา่	 YPAO	 (Yamaha	

Parametric	 Room	Acoustic	Optimizer)	 ทีม่า

พรอ้มกบัฟงักช์นั	Reflected	Sound	Control	วดัคา่	

3	จดุแลว้จงึนำมาประมวลผล	
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System & Setup 
หลงัจากทีผ่มไดอ้พัเดต	 firmware	ของ	RX-V3067	

ให้เป็นเวอร์ชั่น	 2.05	 ซึ่งเป็นตัวล่าสุดในระหว่าง

ทีท่ำการทดสอบ	ผมไดล้องพว่ง	 RX-V3067	 เขา้กบั

เครือ่งเลน่บลเูรยแ์ละทวีทีีเ่ปน็ระบบภาพสามมติเิพือ่

พจิารณาการทำงานของฟงักช์นัตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขัว้

ต่อ	 HDMI	 1.4a	 เอวีรีซีฟเวอร์ตัวนี้ไปด้วยในตัว	

ออ้...เรือ่งอพัเดต	firmware	ตอ้งขอกลา่วถงึสกัหนอ่ย

วา่ของเขาออกแบบมาใหผู้ใ้ชส้ามารถอพัเดตไดเ้องทัง้

จากการดาวนโ์หลดไฟลโ์ดยตรงจากอนิเตอรเ์นต็หรอื

ดาวนโ์หลดมาเกบ็ไวใ้น	flash	drive	แลว้อพัเดตผา่น	

flash	 drive	 โดยเสียบเข้าทางช่อง	 USB	 ด้านหน้า

เครื่องอีกท	ี เมื่อเทียบกับเอวีรีซีฟเวอร์รุ่นเก่าๆ	

แลว้การอพัเดตในลกัษณะนีถ้อืวา่สะดวกทัง้นัน้ไมว่า่

จะดาวนโ์หลดโดยตรงหรอืผา่น	flash	drive	

ที่ให้มาด้วยกับเครื่อง	 เพราะว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้น

เรยีกวา่เปน็ทีน่า่พอใจเลยครบั	มัน่ใจไดเ้ลยวา่	 YPAO	

ทีม่ากบั	 RX-V3067	 ใชง้านไดผ้ลดจีรงิ	 ความฉลาด

และความแม่นยำในการวัดค่าทำให้ผลลัพธ์ออกมา

ใกล้เคียงกับการวัดด้วยเครื่องมือราคาแพง	 แต่ง่าย

กวา่	ประหยดัและมกีารใชง้านทีไ่มซ่บัซอ้น	

	

Surround sound 
ผมตอ่เลน่	RX-V3067	กบัระบบเสยีงรอบทศิทาง	7.1	

แชนเนลที่อ้างอิงในห้องทดสอบของเรา	 ชุดลำโพง

ทั้ งหมดประกอบไปด้ วยลำโพงตั้ งพื้ นคู่ หน้ า	

Wharfedale	 รุน่	 Evolution2	30	ลำโพงเซน็เตอร	์

Wharfedale	 รุ่น	 Evolution2	 Center	 ลำโพง

เซอรร์าวนดเ์ปน็	Wharfedale	 รุน่	 Evolution2	 8	

เสรมิดว้ยลำโพงเซอรร์าวนดแ์บค	NHT	Model	 Two	

ทีข่นาดของมนัดกูะทดัรดัแทบไมต่า่งจากเอวรีซีฟีเวอร์

ระดับเริ่มต้นทั่วไปเลยแต่มันหนักเอาเรื่องและยัง

กระจายนำ้หนกัมาไดด้มีาก	 สว่นหนึง่เปน็ผลพวงมา

จากการใส่ภาคขยายเสียงและภาคจ่ายไฟที่ไม	่	

ขี้เหนียวกำลังขับโดยเฉพาะส่วนของภาคจ่ายไฟที่

ต้องเตรียมพร้อมสำหรับปั๊มกำลังสำรองออกไปใน

เวลาทีล่ำโพงตอ้งการ	

	 สำหรับห้องโฮมเธียเตอร์ในบ้านขนาดกลาง

จนถึงค่อนข้างใหญ่ทั่วไปกำลังขับในตัวของ	 RX-

V3067	นัน้ถอืวา่เพยีงพอและยงัเผือ่เหลอืเผือ่ขาดไว้

อีกพอสมควร	 พิสูจน์ได้จากหลายๆ	 ฉากในหนังที่มี

สเปเชีย่ลเอฟเฟก็ตห์นกัๆ	ไมว่า่จะเปน็	 Iron	Man	2,	

Clash	 of	 The	 Titans	 หรือ	 Transformer	 2	 ผม

สังเกตได้ตลอดเวลาว่า	 RX-V3067	 สามารถปลด

ปล่อยทุกเสียงออกมาได้นิ่งและมั่นคงดีมากไม่ว่า

เสียงนั้นจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหรือต่อเนื่อง	 ราย		

ละเอยีดเลก็ 	ๆนอ้ย 	ๆหลดุลอยออกมาใหไ้ดย้นิงา่ยมาก

แถมยงัเปน็เสยีงทีส่ะอาดฟงัสบายหเูสยีดว้ยสคิรบั	 จดุ

เด่นประการหลังนี้ถูกใจผมมากเป็นพิเศษ	 จะว่าไป

แลว้เรือ่งนำ้เสยีงของเอวรีซีฟีเวอรค์า่ยนีเ้ครือ่งทีอ่อก

มาในเจนเนอเรชัน่หลงัๆ	ผมไมท่ราบวา่เขาจนูเสยีงมา

อย่างไรถึงได้ดีขึ้นผิดหูผิดตา	 บางรุ่นอย่าง	 RX-

V3900	 เอาไปขบัลำโพงฟงัเพลง	 2	 แชนเนลเสยีงดี

กวา่อนิทเิกรตแอมปส์เตอรโิอบางตวัเสยีอกี	

	 ความสามารถในการแพนเสยีงและจำลองสนาม

เสยีงรอบทศิทางของ	RX-V3067	ถอืวา่ทำไดช้ดัเจน

และแน่นอน	 เสียงสะอาดปราศจากความสับสน

คลมุเครอื	ทีน่า่สนใจคอืมนัไมเ่พยีงแคก่ารกวาดเสยีง

ไปมาระหว่างลำโพงแต่ละแชนเนล	 แต่มันสามารถ

สรา้งบรรยากาศและอารมณร์ว่มใหผ้มรูส้กึคลอ้ยตาม

ไปกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าได้อย่างง่ายดาย	 ยก

ตวัอยา่งเชน่	ฉากตามลา่หวัเมดซูา่	ใน	Clash	of	The	

Titans	 เสยีงการเลือ้ยของเมดซูา่ทีว่นอยูร่อบๆ	ตวัให้

ความรูส้กึวบูวาบจากการเคลือ่นทีข่องมวลวตัถขุนาด

ใหญต่ลอดจนรายละเอยีดหยมุหยมิทีย่ากจะหาไดใ้น

เอวรีซีฟีเวอรร์ะดบัพืน้ๆ	ทัว่ไป		

	 อยา่งใน	Kungfu	Panda	ทีม่เีพลงประกอบเลน่

ดว้ยวงซมิโฟนอีอรเ์คสตรา้	ผมวา่ถา้ไดเ้อวรีซีฟีเวอรท์ี่

เสยีงดเีปน็ทนุเดมิและมลีำหกัลำโคน่รองรบัการจา่ย

กำลงัสำรองไดด้ว้ยอยา่ง	RX-V3067	มนัเปน็อะไรที่

ใชเ่ลยครบั	 เสยีงดนตรปีระกอบทีเ่ปน็แบคกราวนดน์ัน้

ถา้มนัออกมาอยา่งชดัเจน	 ไมค่ลมุเครอืสามารถสรา้ง

บรรยากาศทำใหค้ลอ้ยตามไปกบัเนือ้เรือ่งไดง้า่ยมาก	

บางจงัหวะเสยีงทีห่ลดุลอยไปทางดา้นหลงัสนามเสยีง

ด้านหน้าและยังได้ยินชัดเจนมันเป็นประสบการณ์ที่

ตอ้งยกเครดติใหเ้อวรีซีฟีเวอรต์วันีไ้ปมากพอสมควร	

เปน็เอวรีซีฟีเวอรท์ีโ่ดดเดน่ใน	 ‘พลงัเสยีง’	 แตใ่นขณะ

เดยีวกนักไ็มไ่ดล้ะทิง้คำวา่	 ‘คณุภาพเสยีง’	 จดุเดน่นี้

ผมวา่	RX-V3067	สามารถทำใหผ้มเชือ่มัน่ในตวัมนั

ไดไ้มย่ากเลย	

	

For Music? 
แมว้า่จดุมุง่หมายของการสรา้ง	 RX-V3067	จะไมไ่ด้

มุง่ตรงไปทีเ่ครือ่งเสยีงสำหรบัการฟงัเพลงเปน็หลกั	แต่

หลายสิง่หลายอยา่งทีผ่มสมัผสัไดจ้ากนำ้เสยีงของเอวี

รีซีฟเวอร์ตัวนี้ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าทีมวิศวกรของ		

ยามาฮา่ตอ้งมคีนทีเ่ลน่เครือ่งเสยีงทีค่อ่นขา้งซเีรยีสกบั

	 รโีมตคอนโทรลไรส้ายทีใ่หม้าดว้ยเปน็อะไรทีผ่ม

ไมค่อ่ยเหน็ดว้ยนกั	มนัมขีนาดคอ่นขา้งใหญเ่ทอะทะ

และมีน้ำหนักมาก	 (ใช้แบตเตอรี	่ AAA	 จำนวน	 4	

กอ้น)	ดา้นบนเปน็จอ	 LCD	 เลก็ๆ	ทีม่องเหน็คอ่นขา้ง

ยากในเวลาปกต	ิตวัรโีมตมปีุม่กดมากมายนอกจาก

ที่มองเห็นอยู่แล้วยังมีปุ่มที่ซ่อนอยู่ในฝาปิดบริเวณ

ส่วนล่างของรีโมตอีกนับสิบ	 จุดที่ผมชอบมากคือไฟ

เรือ่งแสงสสีม้ออ่นๆ	บนปุม่กดของรโีมต	 ซึง่สามารถ

เปดิปดิไดต้ามตอ้งการ		

	 On	 Screen	GUI	 ของ	 RX-V3067	ทำไดน้า่

สนใจด	ี อาจจะไมถ่งึกบัสมบรูณแ์บบแตใ่ครทีคุ่น้เคย

กับเมนูของสินค้าที่สนับสนุนระบบมัลติมีเดียผมว่า

สามารถทำความคุ้นเคยได้ไม่ยาก	 โดยส่วนตัวแล้ว

ผมมองว่าอย่างน้อยก็ช่วยให้การเข้าเมนูไปปรับตั้ง

หรอืตรวจสอบคา่พารามเิตอรต์า่งๆ	 ซึง่มอียูม่ากมาย

ตามประสาเอวรีซีฟีเวอรท์ีร่ำ่รวยคณุสมบตั	ิดเูปน็มติร

มากขึน้และลดโอกาสเขา้ใจคลาดเคลือ่นไดใ้นระดบัหนึง่	

	 ฟงักช์นั	 YPAO	ของยามาฮา่ยงัคงเปน็อะไรทีง่า่ย

และสะดวกสำหรับการเซ็ตอัพระบบที่ยูสเซอร์ทั่วไป

สามารถทำไดเ้องโดยไมต่อ้งอาศยัเครือ่งมอือะไรเพิม่

เตมิ	 ขอเพยีงแคต่อ่สายลำโพงใหถ้กูตอ้ง	ทีเ่หลอืเปน็

หน้าที่ของ	 YPAO	 ซึ่งผมว่าใน	 RX-V3067	ฟังก์ชัน	

YPAO	 ดูเหมือนจะมีความละเอียดแม่นยำในการ

วัดผลมากขึ้น	 คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากวิธีการวัด

แบบหลายจดุ	หลายพารามเิตอรข์องตวัซอฟตแ์วรห์รอื

อาจจะรวมถงึคณุภาพของตวัฮารด์แวรเ์ชน่ไมโครโฟน

สำหรบัแอคทฟีซบัวฟูเฟอรเ์ปน็หนา้ทีข่อง	Klipsch	 รุน่	

RW-12d	

	 ผมไมแ่ปลกใจเลยทีเ่สยีงของ	RX-V3067	หลงั

จากผา่นการนวดจนไดท้ีแ่ลว้จะออกมาแนน่หนกั	 เขม้

ขน้และฟงัดมูไีดนามกิทีด่ตีลอดเวลา	ผมวา่เปน็ผลมา

จากความเอาใจใสใ่นสว่นของวงจรภาคขยายเสยีงที่

ทีมออกแบบของยามาฮ่าไม่ขี้เหนียวเลย	 ถ้าคุณมี

โอกาสไดย้กเอวรีซีฟีเวอรต์วันีเ้ปน็ครัง้แรกผมวา่อยา่ง

นอ้ย	7	ใน	10	คนตอ้งตกใจกบันำ้หนกัตวัของมนั	ทัง้

คุณภาพของน้ำเสียงแทบไม่แตกต่างจากคน

ออกแบบกตีารห์รอืเปยีโนของพวกเขาแนน่อน	

	 ผมไมไ่ดพ้จิารณาเพยีงแคก่ารทีพ่วกเขาใสปุ่ม่	

Pure	Direct	 ใหท้ำหนา้ทีต่ดัวงจรสงัเคราะหห์รอื

ปรบัแตง่เสยีงตา่งๆ	ออกไป	 เหลอืไวเ้พยีงสญัญาณ

ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องมาจากต้นทาง	 แต่ผมใช้โสต

ประสาททีม่อียูค่อ่ยๆ	 เกบ็เกีย่ว	จบัผดิหรอืปลอ่ยให้

ลืน่ไหลไปกบัเสยีงเพลงทีเ่ลน่ผา่น	RX-V3067	จน

กระทั่งแน่ใจว่าเอวีรีซีฟเวอร์ตัวนี้ให้คุณภาพเสียง

ออกมา	‘ไมธ่รรมดา’	เลย	

	 แผน่บลเูรยค์อนเสริต์	A	New	Day…Live	in	

Las	 Vegas	 ของ	 Celine	Dion	 ทำให้ผมต้อง	

repeat	 บางเพลงอย่างเช่น	 Power	 of	 Love,	

Because	You	Love	Me	หรอื	I	Surrender	ซำ้

แลว้ซำ้เลา่	 มนัไมใ่ชก่าร	 repeat	 เพือ่ตรวจสอบ

อะไรบางอย่างที่สงสัย	 แต่เป็นการ	 repeat	 ด้วย

ความอยากฟงั	 ระบบเสยีงในแผน่นีเ้ปน็	24/96	ทัง้

แบบ	2	แชนเนลทีไ่มม่กีารบบีอดัและแบบ	Dolby	

TrueHD	 5.1	 Surround	มันเสียงดีมากโดยพื้น

ฐานอยูแ่ลว้แตก่ใ็ชว่า่เอวรีซีฟีเวอรท์กุเครือ่งจะกลัน่

เอานำ้เสยีงอนัยอดเยีย่มออกมาจากแผน่บลเูรยช์ดุ

นีไ้ดเ้สมอไป	 ไดนามกิของดนตรแีละเสยีงรอ้งทีม่ี

เรนจก์วา้งของเซลนี	 ดอิอน	ทำเอาบางระบบเสยีงเกดิอาการบบีเคน้แตก

ปลายในระหวา่งทีเ่สยีงสวงิขึน้ไปแรงๆ	ซึง่นัน่บง่บอกถงึความเพีย้นทีผ่มรบั

ประกนัวา่ใครกฟ็งัออกไดง้า่ยมากเพราะมนันา่รำคาญมากกวา่นา่ฟงั	 แต่

กับ	 RX-V3067	 ผมสามารถฟังซ้ำไปซ้ำมาได้หลายเที่ยวแถมยังพบว่า	

uncompressed	PCM	2.0	Channel	ทีเ่ลน่ผา่น	RX-V3067	ไมไ่ดฟ้งั

ขีเ้หรเ่ลยแถมยงัไดเ้ปรยีบเรือ่งความใสกระจา่งและความสะอาดในนำ้เสยีง

จากอานสิงสจ์ากเขา้รหสัเสยีงที	่uncompressed	อกีดว้ย	

	 ช่วงหนึ่งผมมีโอกาสได้ลองเชื่อมต่อ	 RX-V3067	 เข้ากับระบบ	

network	ทีม่อีปุกรณห์ลายอยา่งตอ่เชือ่มอยู	่ RX-V3067	สามารถสตรมี

ไฟลเ์พลง	(FLAC)	จากโทรศพัทม์อืถอืของผม	(Samsung	Wave	S8500)	

ซึง่เชือ่มตอ่แบบ	WiFi	และทำหนา้ทีเ่ปน็	DLNA	Server	มาเลน่ไดอ้ยา่งราบ

รื่นและโชว	์ Cover	 Art	 ได้อย่างสวยงาม	 การออกแบบ	 UI	 (User	

Interface)	 ในสว่นนีอ้าจจะดธูรรมดาและความสามารถนอ้ยไปหนอ่ยแตก่็

ทำความเขา้ใจเพือ่การใชง้านไดไ้มย่าก	ทีน่า่สนใจคอืมนัใหเ้สยีงออกมาดี

กวา่การใชเ้ครือ่งเลน่ประเภทชิน้เดยีวตัง้โตะ๊ทัว่ไปทีม่ขีายกนัเกลือ่นอยา่ง

ไมต่อ้งสงสยั		

	

The Best Buy! 
ชว่งแรกทีไ่ดร้บั	 RX-V3067	มาทดลองใชง้าน	ผมตัง้คำถามทนัทวีา่นอก

จากชือ่ยามาฮา่แลว้เอวรีซีฟีเวอรเ์ครือ่งนีม้อีะไรทีท่ำใหผ้มอยากเลน่หรอืแม้

กระทัง่อยากเปน็เจา้ของมนับา้ง	คำตอบทีผ่มคน้พบมมีากมาย	ไมว่า่จะเปน็

สารพดัฟเีจอรใ์หม่ๆ 	 ทีเ่พิม่เขา้มา	 เทคโนโลยทีีใ่กลช้ดิเกาะตดิตลาดภาพ

และเสยีงชนดิหายใจรดตน้คอ	หรอืระบบเสยีงรอบทศิทางจำนวนมากมายที่

ตอ้งบอกวา่ใครยงัรอ้งขออกีกน็า่จะเสยีสตไิปแลว้		

	 แตท่ราบหรอืไมค่รบัวา่สดุทา้ยสิง่ทีท่ำใหผ้มคดิถงึเอวรีซีฟีเวอรเ์ครือ่งนี้

มากทีส่ดุกลบักลายเปน็สิง่ทีย่ามาฮา่พดูถงึแคเ่พยีงผา่นๆ	 จนดเูหมอืนมนั

เปน็เรือ่งธรรมดามากสำหรบัพวกเขาสิง่นัน้คอื	 คณุภาพเสยีง	 เพราะฉะนัน้

แลว้ตอ้งบอกกนักอ่นวา่อยา่เพิง่มองขา้มเอวรีซีฟีเวอรต์วันีไ้ปเพยีงเพราะวา่

คณุไมไ่ดเ้ลน่	 3D	 TV,	 ไมไ่ดเ้ลน่ระบบ	network	หรอืไมไ่ดเ้ลน่ถงึ	 11.2			

แชนเนล	เพราะลำพงัแคเ่สยีง	5.1	หรอื	7.1	จากเอวรีซีฟีเวอรเ์ครือ่งนีก้ท็ำให้

มนัสมควรถกูแปะปา้ย	Best	Buy	แลว้ละ่ครบั	

	

นำเขา้และจดัจำหนา่ยโดยบรษิทัสยามดนตรยีามาฮา่จำกดั
เบอรโ์ทรศพัท์0-2215-2626-39
ราคา:สอบถามตวัแทนจำหนา่ย

• ไมโครโฟนและขาตัง้ไมโครโฟนสำหรบัฟงักช์นั YPAO และ
รโีมตอยา่งงา่ยกใ็หม้าดว้ย 


