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ความเปลี่ยนแปลงของรีซีฟเวอรยามาฮา คอยๆ ซึมลึกทีละนอยๆ  
และดูเหมือนวาทีมงานออกแบบกําลังมองหาจุดตางที่ดีเดนกวาคูแขง
อยางไมลดราวาศอก เพราะในปจจุบัน มีรีซีฟเวอรสนองตอบระบบเสียง 

HD Audio จํานวนมากขึ้น คูแขงเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว Yamaha RX-V2067 
เปนเครื่องรุนใหมที่ตอกยํ้าความผิดแผกออกไปจากเดิมๆ จุดที่เห็นวาตางไปจาก
รายอื่นๆ ก็คือระบบ Cinema DSP ที่มีการพัฒนาไมหยุดยั ้ง และมันก็เปน 
กระบวนทาไมตายหนึ่งเดียวที่นําไปผสมผสานกับระบบเสียงรอบทิศทางแบบอื่น
ไดอยางลงตัว ไมวาระบบจะเปลี่ยนไปขนาดไหน Cinema DSP ก็ยังยืนยงเหมือน
มาตรฐาน THX ที่อยูไดทุกยุคสมัย การนําเสนอระบบ Scene เพื่อใหสะดวก  
ในการรวมเอาฟงกชั่นภาพและเสียงไดอยางสอดคลองกับการใชงาน และสมดุล
กับภาพยนตรแตละประเภทก็เปนอีกหนึ่งในความตางที่ไมเหมือนใคร มีถอดรหัส
แบบ DTS HD Master Audio/ Dolby True HD/ DTS-HD High Resolution 
Audio/ Dolby Digital Plus เปนหลักใหญ พรอมทั้งชองตอแบบ HDMI 1.4 
เวอรชั ่นใหมลาสุดที่เปนแบบไฮสปด และสนองตอการสงสัญญาณยอนกลับ 
Return Channel ได สิ่งที่ดูวามันนาจะมหึมาไปหนอยก็คือชองสัญญาณแบบ 
9.2 แชนแนลนีเ่อง ที่ทําใหรีซีฟเวอรเครื่องนี้ตางออกไปมากขึ้น

Wave Test

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

 หนาตาดเูรียบมาก ราวกบัไมมอีะไรเลยบนหนาเครื่อง แตทกุอยาง
ไดซอนเกบ็เอาไวภายใตฝาพบัปดเปดได เครื่องที่ใชวงจร Cinema DSP 
3D ในสวนของระบบภาพวากันถึง HQV และการแสดงผลดิสเพลย
ใหมแบบ GUI ที่เราจะพบความสวยงามบนหนาจอที่ไดอะแกรมตางๆ 
เปนสีสันขึ้นมานาดูชม ระบบเซ็ตคาอัตโนมัติ YPAO ที่ทําใหลงใน  
เชิงลึก และไดความสะดวกมากขึ้น ตามปกติยามาฮามักจะใชภาค
ถอดรหัสเปนของตนเอง แตในรุนใหญนี้ กลับนําเอาภาค DAC เปน
ของ Burr-Brown DACs ทํางานประสานกับชิป DSP ของยามาฮา 
เชนเคยภาคขยายสงออกของยามาฮานั้นจะมีการปรับไดวาจะเลน
แบบไบแอมปสําหรับชุดหนา หรือเซอรราวนดแบก ซึ่งก็จะเปนความ
พิเศษสําหรับระบบของยามาฮานี้ การควบคุมการทํางานของภาคขยาย
นั้นมีการออกแบบที่ซับซอนมากทีเดียว โดยเฉพาะการใชเทคนิคของ
ฮทีซงิคชวยลดความรอนอันเปนตนเหตุของความผดิเพี้ยน การไวเบรชั่น
ตางๆ การทํางานของเครื่องสามารถสงผานสัญญาณขยายไปยังโซน
ตางๆ ไดสามโซนดวยกัน กําลังขับหลักอยูที่ 190 วัตตตอแชนแนล 
รวม 7 ชองเสียง

RX-V2067
YAMAHA  Cinema DSP Receiver

โฉมใหมแหงรีซีฟเวอรระบบ HD Audio
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 การออกแบบของยามาฮาใน Yamaha RX-V2067 นั้น คํานึง
ถึงเรื่องการสงผานสัญญาณ การอัพสเกลภาพแบบ HD 1080p เปน
อยางมาก เชน การนําเอาวงจร Auto Noise Reduction ที่จะปองกัน
การเกิดภาพผิดเพี้ยนจําพวกบล็อกนอยซตางๆ หรือมอสควิโตที่ทําให
เกิดเสนสายลายทางของภาพที่ไมสมบูรณใหดูสมบูรณยิ่งกวา วงจร
ดานภาพที่จะควบคุมคุณภาพของภาพที่สงผานมาทางรีซีฟเวอรนั้น
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งกวาการสงตรงจากบลู-เรยดิสกขึ้นจอภาพดวย
ซํ้าไป การตรวจสอบสัญญาณตางๆ ที่อินพุตเขามาแลวปรับใหดูเปน
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น แตไหนแตไรมาไมใชหนาที่ของรีซีฟเวอร แตบัดนี้ 
ยามาฮาแสดงใหเห็นวา นี่คือศูนยกลางของออดิโอและวิดีโอที่แทจริง 
เชน วงจร Auto Contrast Enhancement ระบบคอนโทรลแสงสี 
ทั้ง Contrast, Brightness, Saturation ที่เก็บเมโมรีเอาไวได 6 
เมมโมรีดวยกัน สนองตอบ Deep Colour (30/36 bit), x.v.Colour, 
และรเีฟรชเรตสาํหรบัภาพที่ 24Hz รวมทั้งวงจรที่ชวยในการสรางความ
สมดุลของเสียงและภาพใหถูกตองตรงกันเสมอดวย Auto Lip-Sync 
Compensation มันเปนความใหมหมดจดของการออกแบบที่คํานึง
เรื่องคุณภาพที่คุณจะพึงไดรับจากรีซีฟเวอรระดับเรือธงเชนนี้
 รีซีฟเวอร RX-V2067กําลังจะแปรเปลี่ยนมาตรฐานใหมๆ ใหกับ
รูปแบบรีซีฟเวอรในยุคนี้ ดวยการเปนเน็ตเวิรกรีซีฟเวอรไปในตัว มัน
จะขยายขอบเขตออกไปมากขึ้นดวย อินเทอรเน็ตเรดิโอ (MP3/WMA) 
การมีปฏิสัมพันธเครือขายไรสายกับเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ ในบานแบบ 
DLNA Server สิ่งที่มากับรีซีฟเวอรเปนการจุดความหมายใหมในการ
เปลี่ยนแปลงของไลฟสไตลโดยแท การออกแบบมาใหมีพลังขับหลัก 
7 ชองเสียงแตขยายไดถึง 11 ชองเสียง นั่นก็หมายถึง ชองสัญญาณ
ที่จะอาศัยกําลังขับสํารองในเครื่องแบงออกไปสูโซนที่สองและโซนที่
สามโดยนัยยะนี้ ที่ไมตองเพิ่มชองเสียงอิสระจริงๆ แตเปนการสงชอง
สัญญาณแฝงไปขับเสียงที่หองอื่นไดอีกถึงสี่ชองเสียงนั้นเอง ในเทคนิค
สมัยใหมนี ้ ตัว RX-V2067 มีระบบ Cinema DSP 3D ที่ไมจําเปน
ตองใชลําโพงหนาแบบ Presence Speakers แตในการใช DSP นั้น
จะทําใหรีซีฟเวอรแสดงพลังเสียงในแนวดิ ่ง เพดานเสียงดานสูง        
ไดอยางนาแปลกใจ การเลนกับ iPod และการใชเทคโนโลยียามาฮา
อํานวยความสะดวกไดมากมายทั้งการตอพวงกับ USB เพื่อฟงเพลง
หรือเขาถึงไฟลขอมูลในแฟลชไดรฟ เชื่อมตอกับระบบบลูทูธ 

 ในการเลือกใชงานระบบ Cinema DSP นั้น โปรแกรมดีเอสพีสนามเสียงจะแบง
ออกเปนหมวดหมูหลักคือ Classical สําหรับการชมการฟงเพลงคอนเสิรตวงดนตรี
แบบคลาสสิก Live/Club หมายถึงการฟงเสียงในบรรยากาศการแสดงตามพื้นที่ตางๆ 
เชน สถานที่แสดงดนตรีแบบแจซผับ เปนตน Entertainment ความบันเทิงจําพวก
กีฬากลางแจง Movie การชมภาพยนตรในรูปแบบตางๆ เชน ภาพยนตรผจญภัย 
ดรามา หนังวิทยาศาสตร  โหมดเสียงแบบสเตอริโอ Stereo และการเลือกบรรยากาศ
ในแบบเสียงรอบทิศแบบตางๆ อยางที่แนะนําเสมอกับการใชงานยามาฮาก็คือ นาจะ
ตองเลือกใชโดยยึดเอารูปแบบของภาพยนตรดนตรี เปนหลัก การแบงรายละเอียด
ประเภทบรรยากาศของสนามเสียงในรุนนี้ใหมาไดละเอียดมากทีเดียว หากใครไดเคย
อานบททดสอบจากรุนเล็กกวาก็จะเห็นวาบรรดาฟงกชั่นทั้งหลายถูกใสมาอยางเต็ม
ที่ในรุน RX-V2067 นี้เพื่อใหไดความสมบูรณเต็มที่สําหรับนักเลนโฮมเธียเตอร ระบบ
การเซ็ตอัพอัตโนมัติซึ่งสามารถพล็อตจุดนั่งไดถึง 8 ตําแหนงทําใหสนามเสียงมีความ
กวางและครอบคลุมคนฟงไมใชเฉพาะคนเดียวอีกตอไป นี่แหละคือยามาฮา นักสรรค
สรางระบบเสียงที่ยาวนานที่สุดแบรนดหนึ่ง 

…RX-V2067 กาํลังจะแปรเปล่ียนมาตรฐานใหมๆ  ใหกบั

รูปแบบรีซีฟเวอรในยุคนี้ ดวยการเปนเนต็เวิรกรซีฟีเวอร

ไปในตวั มนัจะขยายขอบเขตออกไปมากข้ึนดวย อนิเทอรเนต็เรดโิอ 

(MP3/WMA) การมีปฏิสัมพันธเครือขายไรสายกับ

เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ ในบานแบบ DLNA Server…

Reference
Panasonic DMP-BDT 300 3D Blu-Ray Disc Player 

Panasonic TY-EW3D10 3D Active Glasses 

Panasonic TH-P50 VT20 3D Plasma TV

Wharfedale EVO2-20 Floor Standing Speaker

Wharfedale EVO2-10 Bookshelf Speaker

Wharfedale EVO2-Center Center Speaker

Venlodyne Impact 10 Active Subwoofer

Van den hul MC Magnum Speaker Cable

Audioquest Coffee HDMI Cable
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The Wave Test
 สวนที่สําคัญสูงสุดของรีซีฟเวอรยามาฮาคือเทคโนโลยี Cinema DSP ที่จะมี
ความสลับซับซอนมากกวาระบบเสียงเซอรราวนดทั่วไปมาก มันไดมาจากประสบการณ
การวัดคาตามสถานที่จริงของคอนเสิรตฮอลล สถานที่แสดงดนตรีกลางแจงและ     
โรงภาพยนตร แลวนํามาวิจัยสรางชิปประมวลผลแบบ DSP ขึ้นมาใชงาน ยามาฮา
ไดเก็บขอมูลดานอะคูสติกจํานวนมหาศาล และระบบประมวลผลอันยอดเยี่ยม คุณจึง
ไดรับฟงเสียงในทุกรายละเอียดอยางมีมิติและใกลเคียงกับเสียงธรรมชาติ ทั้งการดีเลย 
เอคโค คุณลักษณะของยานความถี่เสียงที่เกิดขึ้นจริง และสิ่งที่ผู กํากับภาพยนตร
สรางสรรคขึ้นในรูปของภาพยนตร อาจกลาวไดวา มีความเปนธรรมชาติยิ่งกวาสิ่งที่
คุณไดรับฟงจากโรงภาพยนตรดวยซํ้าไป มีการสรางโปรแกรม DSP ไวอยางหลากหลาย
จะทําใหคุณเลือกลักษณะที่เหมาะสมกับประเภทของภาพยนตรที่กําลังชม และยังมี
โปรแกรมเสียงแบบอื่นที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับแหลงโปรแกรมบันเทิงหลายหลาก
 สําหรับการฟงเพลงจากคอนเสิรตดีวีดี บลู-เรยดิสก เสียงดนตรีจะฟงสมจริง
อยางที่สุด เนื่องจากโปรแกรมเสียงดนตรีถูกสังเคราะหจากขอมูลอะคูสติกที่บันทึก
จากสถานจัดการแสดงดนตรีที่โดงดังจากทั่วโลก โปรแกรมดนตรีเหลานี้ จึงสามารถ
จําลองสนามเสียง ที่เสมือนยกหองโถงแสดงดนตรีมาไวในหอง ซึ่งสามารถเลือกที่จะ
ฟงบุคลิกเสียงไดสารพัดแบบ อาทิ เมื่อเลือก “Concert Hall” ก็จะไดฟงเสียงสะทอน
อันชุมฉํ่าแบบเดียวกับคอนเสิรตฮอลลในกรุงเวียนนา “Jazz Club” ที่จะนําเขาสู
บรรยากาศสดๆ ของพลังเสียงจากคลับดนตรีนิวยอรก และ “Rock Concert” ที่จะ
ทําใหคุณคึกคักตื่นเตนไปกับสภาพเสียงของร็อกคอนเสิรตในลอสแองเจลิส แมแต
เกมคอมพิวเตอร ก็ยังสนุกขึ้นมากกับพลังเสียงอันคึกคักจากการเสริมบรรยากาศ DSP 
ของยามาฮา รูปแบบโปรแกรมเสียงเหลานี้ สามารถที่จะนํามาผสมผสานกับระบบ
เสียงทุกรูปแบบของ Dolby Lab และ DTS ซึ่งกาวไปถึงขั้น True HD เอวีรีซีฟเวอร
ซีรีสใหม RX-V2067 นั้นไดติดตั้งดวยวงจรประมวลผลทางเสียงที่รองรับ Cinema 
DSP 3D อันเปนผลงานชิ้นใหมที่สามารถใหเวทีเสียงไดอยางนาทึ่ง 
 เราตองพูดวาระบบดังกลาวนี้เปนผลพวงที่ไดมาจากรุนไฮเอนดอยาง DSP Z-11 
ซึ ่งเดิมทีเปนการเสริมลําโพง Presence (ลําโพงที่วางเหนือ Front Speaker)         
อีกอยางละ 1 คู เพิ่มขึ้นจากลําโพง Front Speaker และ Rear Speaker ที่ใชใน

ระบบเซอรราวนด ทานจะไดรับฟงมิติของเสียงในแนวดิ่งขยายจาก
เดิม เราจะไดฟงมิติของเสียงทีข่ยายกวางออกทั้งดานบนและดานลาง
ในแนวดิง่ สําหรับโปรแกรมตางๆ ของ Cinema DSP 3D นั้น จะทําให
ไดเสียงที่เปนธรรมชาติ ใหความรูสึกเหมือนนั่งอยูในคอนเสิรตฮอลล 
ที่มีเพดานสูงลิ่ว หรืออาจจะเปนหองฟงเล็กๆ ที่เสียงมีการสะทอน  
ไปมาก็ยอมได โปรแกรมของ Cinema DSP 3D จึงเพิ่มมิติแนวดิ่ง
ของเสียง ซึ่งเครื่องเสียงทั่วไปทําไมได เสียงที่ดังมาจากดานบนจึงชวย
ทําใหตําแหนงเสียงแมนยํามากขึ้น และจากงานคนควาที่ไดรับความ
สําเร็จงดงามก็คือ รีซีฟเวอรใหมลาสุดบางรุนไมจําเปนตองใชลําโพง 
Presence ดานหนาแตอยางใด แตก็ยังใหเพดานเสียงดังกลาวไดอยาง
นาประหลาดใจ
 สาํหรบัและ RX-V2067 จะมรีะบบวงจรสงัเคราะหเสียง Cinema 
DSP 3D และมีขั้วตอลําโพง Presence ดานหนาดวย โดยเลือก       
ไดจากลําโพงของโซน 2 แตหากไมตอลําโพงดังกลาว ก็ยังสามารถ
สังเคราะหเสียงออกมาได ซึ่งเลือกไดจากขั้นตอนการเซ็ตอัพระบบ
เสียงแบบแมนวล หรือ YPAO อัตโนมัติที ่คาของ Speaker และ       
ในการใชงานเครื่องใหเปดโหมดของ Cinema DSP 3D ให On ไว 
ในการทดสอบใชงานผมไดทําการตอชุดลําโพงแบบครบชองสัญญาณ
คือ เปนระบบ 7.1 และเพิ่มลําโพงเขาไปภายหลังใหเปน 9.2 แชนแนล 
ดวยการเสริมลําโพง Presence เขาไปแลวทดสอบเปรียบเทียบกับ
การใชหรือไมใชลําโพงดังกลาว ซึ่งก็ตองถือวาระบบการสังเคราะห
ของ RX-V2067 ก็ยังสามารถสรางสนามเสียงที่เปนเพดานเสียงดาน
สูงไดอยางดี แทบจะไมตางอะไรกันกับการใชลําโพงเลยแมแตนอย 
แตกอนอื่นขอรายงานวา แคเขาเมนูเซ็ตอัพแบบใหมของยามาฮา    
เราก็ตื่นเตนแลว ภาพบนจอแบบกราฟกนั้นจะมีสีสันแปลกออกไป
จากเดิม ระบบการสั่งงานก็เชนกัน ทวามันงายขึ้น นารักและทันสมัย
กวารุนเดิมมากครับ
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 หลังจากเซ็ตคาอัตโนมัติเสร็จแลว ก็เขาทําการทดสอบเสียงและ
ภาพกันเลย เรื่องบุคลิกเสียงตองบอกวาเยี่ยมครับ สิ่งที่แตกตางออก
ไปจากรุนเดิมในระดับราคาเดียวกันคือ เพดานเสียงและการแสดงผล
ของบรรยากาศดานบนๆ ของเวทีเสียงไดดีมาก โอโถงอยางมาก และ
นาแปลกใจที่เสียงสนทนาของตัวละครก็เปนจุดเดนมากขึ้นดวย เสียง
สนทนาเปนธรรมชาติราบรื่น ใหบุคลิกของนักแสดงหรือบทบรรยาย
ในภาพยนตรสารคดีที่สะอาดสะอานอยางไมเคยไดยินมากอน สําหรับ
การทดสอบนี ้ผมจะฟงจากแผนซีดีเพลงสองแชนแนลดวย ประกอบ
กับเพลงจากคอนเสิรตดีวีดีและบลู-เรยดิสก ยามาฮารักษาคุณสมบัติ
ดานเสียงที่ออกแนวโปรงใสกังวานอยางไมเปลี ่ยนแปลงแตโฟกัส   
ของเสียงนั้นแจมชัด และความรูสึกที่มีความกวางลึกอยางจริงจังมาก 
อยางเชน ในตอนทดสอบภาพยนตรดีวีดีธรรมดาดวยซํ ้า Pearl   
Harbor เสียงใหความรูสึกเปดกวางไรขอบเขต การบินของเครื่องบิน
ทิ้งระเบิดกอนเปดศึกนั้นจะใหความรูสึกวามันเลยออกนอกขอบเขต
ที่ตั้งลําโพงไปไกลมากทีเดียว นั่นทําใหเปนจุดสนใจที่ผมจะลงลึกไป
ในรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้น
 ก็ยังคงตองบอกวา สะดวกสบายดีทีเดียวกับมีปุม SCENE ที่มี
อยู 4 ปุม เลือกคอนโทรลงายกวาจากรีโมต ชวยใหการใชงานรีซีฟเวอร
งายดายในการเลือกบรรยากาศของภาพยนตร หรือดนตรี คอนเสิรต 
เกมตางๆ การใชงานพื้นฐานก็คือ สําหรับการชม Blu-ray Disc, DVD 
การฟงเพลงจากแผนภาพยนตรเหลานี้ รวมไปจนถึงการชมรายการ
โทรทัศน และการฟงรายการวิทยุ การกดปุม SCENE จะดูแลการ
ทํางานของรีซีฟเวอรโดยอัตโนมัติใหเหมาะกับโปรแกรมที่กําลังเลือก
ใชอยู ปุม SCENE ยังสามารถปรับตั้งใหเหมาะสมกับการฟงรูปแบบ 
อืน่ๆ เชน iPod Listening, XM Listening, การชมกีฬาทางโทรทัศน 
และการเลนเกมแอคชั่น การคนคําสั่ง และเลือกปรับคา ทําไดงาย
เพียงการเปลี่ยน input ผาน on-screen display การปรับคําสั่งใหม
จะเลือกใชเปนการชั่วคราว หรือจะเลือกเปลี่ยนแบบถาวร แทนคา
ดั้งเดิมก็ได ชื่อของฟงกชั่น SCENE ยังอาจถูกเปลี่ยนไดตามความ
ตองการ นี้จะเปนจุดโดดเดนของยามาฮารีซีฟเวอร ที่วิศกรคิดคนมา
สําหรับอํานวยความสะดวกในการเลนรีซีฟเวอรอยางเปนรูปธรรม

 มาเขาเรื่องแนวเสียงที่เปลี่ยนไปเล็กนอยของยามาฮา ตรงนี้เปนจุดนาสนใจและ
วิเคราะหกัน จริงอยูแมยามาฮามักจะมีภาคปรี ภาคขยายในแบบแฟล็ต หรือ Natural 
มาแตไหนแตไร ที่เนนความเที่ยงตรงที่ไมเกินเลยความเปนจริง จุดเดนดังกลาวนี้    
ใน RX-V2067 ก็ยังแสดงความเปนตัวตนแบบยามาฮาไมเปลี่ยนแปลง แตจุดที่เดน
ขึ้นมาอยางมากคือการแสดงถึงเวทีเสียงหรือสนามเสียงที่มีอาณาเขตกวางขวาง ทะลุ
จุดตําแหนงที่ตั้งของลําโพง ใหความเปดโปรงและกังวาน โดยเฉพาะชวงมิดเรนจไป
จนถึงชวงปลายของเสียงนั้นมีจุดที่สะทอนออกมาวามีรายละเอียดและเวทีเสียงดีขึ้น
อยางชัดเจนมาก และเปนยามาฮารีซีฟเวอรรุนเดียวที่มีเสียงตํ่าในชวงตํ่ากวา 100Hz 
เพิ่มมวลที่มี “ความอิ่มเอม” ขึ้นอีก อันนี้เปนขอสังเกตจากประสบการณที่ผมไดฟง
เสียงของยามาฮามาตลอด จากการทดสอบดวยแผนคอนเสิรตของ ซีลีน ดิออน 
Celine Dion a New Day อันเปนการแสดงถึงพลังเสียงที่ควบคูกับความกวางของ
เวทีขนาดยักษ มันชวยบอกวาเสียงอันเต็มอิ ่มและฉํ ่ามากขึ ้นของเสียงรองและ       
เวทีเสียง ไดจาก RX-V2067 เต็มสเกลมากกวาที่เคยฟงใน RX-V1900 ในอดีตอยาง
แนนอน
 ในการทดสอบเสียงแบบรอบทิศ ความแปลกใหมของ RX-V2067 ก็คือ การให
ความชัดเจนของการแยกแชนแนลเสียงที่ดูเฟรช สดใสเริงรา และใหความรูสึกจาก
ซาวนดแทร็ก และดนตรีประกอบที่ใกลเคียงการฟงจากของจริง หมายถึงวานอกจาก
คุณภาพของการบันทึกแผนบลู-เรยดิสกในรูปแบบของ DTS HD ที่บิตเรตสูงสุดแลว 
การนําเสนอเสียงรอบทิศทางยังไดความสะอาด Clear ของแตละแชนแนลที่ดีมากๆ 
เดิมทีในรีซีฟเวอรที่มีจํานวนชองเสียงมากๆ จุดออนจะไปอยูที่ยิ่งมากแชนแนล ยิ่งให

…ภาคเพาเวอรซัพพลายแบบใหมทีส่ามารถสงจาย

กําลังใหแตละแชนแนลแยกแยะออกไปรวดเร็วฉับไว

ขึน้ ดังนัน้การเลนตั้งแต 7.1 และการเสริมเรือ่งของลําโพง 

Presence Speakers ไดความรูสึกทีโ่อโถงกังวาน เวทีเสียง 

บรรยากาศตางๆ ดีกวาและพลังเสียงโดดเดนเหมือนเดิม       

เปนผลใหรีซีฟเวอรรุนน้ีจะใชโหมดเตม็ท่ีรวมท้ังขยาย

โซนไปถึง 9.2 จริงๆ ก็ยังคงไดกําลังขับทีด่ีเสมอตน   

เสมอปลาย…
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พลังของเสียงตํ่าลง เชน ในรีซีฟเวอรพื้นฐานผมมักจะแนะนําวา หากหองของคุณมี
ขนาดไมใหญนัก การใชงานแบบ 5.1 แชนแนลนั้นพลังเสียงจะแนนหนักไดมากกวา
การเลนถึง 7.1 แชนแนล เนื่องจากเพาเวอรซัพพลายนั้นมีแรงสงไดมากขึ้น เนื่องจาก
จํานวนชองเสียงลดลงไปเปนการชดเชยกัน แตการเลนหลายชองเสียงใน RX-V2067 
กลับไมเปนปญหาเรื่องพลังขับที่สมดุล เพราะเนื่องจากกําลังขับที่สูงมากของวงจร
ขยาย และภาคเพาเวอรซัพพลายแบบใหมที่สามารถสงจายกําลังใหแตละแชนแนล
แยกแยะออกไปรวดเร็วฉับไวขึ้น ดังนั้นการเลนตั้งแต 7.1 และการเสริมเรื่องของ
ลําโพง Presence Speakers ไดความรูสึกที่โอโถงกังวาน เวทีเสียง บรรยากาศตางๆ
ดีกวา และพลังเสียงโดดเดนเหมือนเดิม เปนผลใหรีซีฟเวอรรุนนี้จะใชโหมดเต็มที่รวม
ทั้งขยายโซนไปถึง 9.2 จริงๆ ก็ยังคงไดกําลังขับที่ดีเสมอตนเสมอปลาย สิ่งที่อยาก
แนะนําเพิ ่มเติมก็คือ การใชซับวูฟเฟอร 2 ตู  ควรตั้งคาแมนวลอยางระมัดระวัง    
สถานที่ตั้งของซับควรอยูในดานหนา ระหวางลําโพงเมนหลัก ซาย-ขวา และ เซ็นเตอร 
หากตัง้ในสถานที่แตกตางไปกวานี ้ควรอยางยิ่งทีจ่ะตองพิจารณาใชโหมดตั้งคา Auto 
จากระบบ YPAO จะไดผลแมนยําและดีกวา
 เปรียบเทียบระบบเสียงแบบดั้งเดิมจําพวก Dolby Digital DTS ES เขากับระบบ 
Dolby True HD และ DTS-HD เสียงของดิจิตอลเซอรราวนด HD จะไดความกังวาน
และรายละเอียดเหนือกวาอยางเห็นไดชัด การโยนเสียงขามแชนแนล สามารถ    
แสดงความชัดเจนเด็ดขาดกวามาก ความสด ความกระจางแจงของเสียงที่ตางไปจาก
เสียงที่เราเคยไดรับจากแบบดั้งเดิมหางกันหลายสเต็ปเลยทีเดียว ศักยภาพรีซีฟเวอร
เครื่องนี ้สามารถสนองตอบแผนบลู-เรยดิสกไดดีจริงๆ ยิ่งในดานเสียงตํ่าหรือเบสลง
ลึกๆ ใหความรูสึกตัวตนของเสียงตํ่าไดดี ในการเลือกใช ระบบ DSP จะใหเสียงดีกวา
การไมใช โดยเลือกจากโหมดภาพยนตรตางๆ ไดในหัวขอของ SCENE หรือฟงกชั่น 
ของรีโมต เพื่อแสดงผลซึ่งอารมณของภาพยนตร และคอนเสิรตที่โออานาทึ่งในการ
ทดสอบหนังแตละเรื่องขอบอกวายานความถี่การสนทนาตองบอกวาเด็ดขาดกวาเดิม
เยอะครับ ตั้งคา Lip Sync ไวที่ Auto จะชวยใหเสียงตรงกับการพูดไดแมนยําครับ 
หากใครอยากลองฝมือการตั ้งก็ทดสอบดูได เพราะเลือกคาดีเลยไดจากหัวขอนี ้         
ที่ Manual 

 นอกจากจะเปนเครื่องรซีฟีเวอรท่ีใหคุณภาพเสยีงและการถายทอด
คุณลักษณะ บรรยากาศเสียงเฉพาะแบบที่ใหความโอโถงยิ่งใหญใน
ระบบ DSP ใหมแบบ Cinema DSP3D แลว RX-V2067 ยังเปนเครื่อง
ที่มีการเซ็ตคาตางๆ รวมทั้งการทํางานกับดิสเพลยที่ทันสมัย การใช 
งานตองบอกวาสนุก สะดวก และใหความสนองตอบอารมณการชม
ภาพยนตรไดดีมากๆ ในขณะที่การใชงานสามารถที่จะปรับเลือกคา
สําคัญๆ ไดจากปุม Option อาทิ การที่คุณจะเลือกระหวางการใชงาน 
Cinema DSP 3D ใหเปน On หรือ Off ก็ทําไดทันที ผลลัพธในขณะ
ใชงาน กจ็ะเหน็ผลหรอืเปรยีบเทยีบตามตองการ สวนระบบ SCENE นั้น 
เพียงแคสี่ปุมพื้นฐาน คุณยังตั้งคาไดเองอีกรวมแลวจะไดถึง 12 SCENE 
ดวยกัน เรื่องเสียงถือวาเดินมาถึงคําวาคุณภาพสูงสุดไดอยางแนนอน 
สวนระบบภาพนั้นเราสามารถสงผานสัญญาณ Full HD หรืออัพสเกล
ภาพเปน 1080p ทําใหภาพดูสวยงามมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกของ 
ดีวีดี เนื่องจากรีซีฟเวอรรุนนี้ลงทุนใชวิดีโอโปรเซสเซอรชั้นสูง แบบ 
HQV High-Class Chipset VHD1900 จึงทําใหไดภาพสดใสมาก 
สะอาดโปรงตา หรือที ่เด็ดขาดที ่สุดในระบบชองสัญญาณ HDMI  
Version 1.4 ก็คือสงผานสัญญาณภาพ 3D จากเครื่องบลู-เรยดิสก
แบบ 3D ไปยังจอ 3D ไดดวย รวมถึงการเปดใช Return Channel 
ทําใหคุณเลือกโอนเสียงจากทีวีมาเขาที่รีซีฟเวอรไดเลย เปนการ
สื่อสารแบบสองทางที่เยี่ยมมาก การสงสัญญาณภาพผานรีซีฟเวอร
ไดความคลองตัวและสัญญาณเที่ยงตรงไมมีคําวา Drop กวา นี่คือ
รีซีฟเวอรที ่ดีที ่สุดเครื ่องหนึ่งในปจจุบันสําหรับความกาวหนาของ
ออดิโอวิดีโอที่ไปไกลถึงระบบ 3D แลว
 Yamaha RX-V2067 รีซีฟเวอรที ่ใหทุกอยางพรอมสรรพ  
และยอดเยี่ยมแหงยุค Full HD 3D…
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Product Rating
BUILD QUALITY 8 
โครงสราง

PERFORMANCE 8 
ศักยภาพโดยรวม

CLEAN 10 
ความสะอาด

DETAIL 8 
รายละเอียด

HIGH 9 
ความถี่สูง

MID 9 
ความถี่กลาง

LOW 8 
ความถี่ตํ่า

DYNAMIC 8 
คาไดนามิกฉับไว

MUSICAL 8 
ความเปนดนตรี ความเที่ยงตรง

CHANNEL SEPARATION 9 
การแยกแชนแนล

SURROUND 8 
การโอบลอมเสียงรอบทิศทาง

AMPLIFIER 9 
ภาคขยาย

VALUE 9 
คุณคา 

Full Specifications
Number of Channel 7-Channel 190 W/ch (max); 

 7-Channel 980 W (130 W x 7, RMS)

Structure Highest Sound Quality with 

 H-Shape Cross Member Frame

Type of Amplifier  Circuitry  High Speed Thermal Feedback Power Amplifier

DAC DAC on Pure Ground and Ultra Low Jitter 

 PLL circuitry

HDMI in Put 1080p compatible HDMI (8 in/2 out) V.1.4a 

 with 3D / Audio Return Channel)

Video Processor HQV High-Class Chipset “VHD1900”

New SCENE PLUS 12 SCENE Choices (4 on Front Panel and 

 Others on GUI) and Zone SCENE

Network Network Functions with Web Browser Control 

 (DLNA 1.5 certified)

Setup System YPAO-Reflected Sound Control (R.S.C.) 

 Sound Optimisation with Angle Measurement 

 and Multi-Point Measurement

Display New On-Screen Display GUI with Album Art

Audio Decode HD Audio Decoding with Cinema DSP 3D (23 DSP 

 Programs without Front Presence Speakers)

Dimensions 435 x 182 x 430 mm.

Product By Yamaha Corp. Japan

Distributor Siam Music Yamaha Co.,Ltd.

 Tel. 0-2215-2626

Price 52,900 Baht




