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Active Loudspeaker : DSR112 DSR115 DSR215 DSR118W
บทพิสูจน์ทางด้าน “ความเป็นกลางของโทนเสียง” และ “พละกำาลังที่ตอบสนองได้เต็มพิกัด 136dB”

กบั DSR Series : Active Loudspeaker ลำ�โพงแบบมภี�คขย�ยในตวัรุน่ใหม่จ�กค่�ย ย�ม�ฮ่� ผู้พฒัน�อปุกรณ์และเครือ่งเสียงสำ�หรับ

วงก�รพีเอระดับโลก ที่มีประวัติอันย�วน�น...

 ยามาฮ่า เป็นชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงที่รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ที่เปิดศักราชใหม่ของวงการระบบเสียงด้วยการเปิดตัว 

ล�าโพงรุ่นใหม่ใช้ชื่อว่า DSR-Series ซึ่งเป็นล�าโพงแบบ Active Speaker ที่มีภาคขยายในตัว ซึ่งวงการตลาดระบบเสียงเมืองไทย จะ

ได้พบกับความพิเศษของ Yamaha DSR-Series ด้วยแนวคิดในการสร้างสรรค์ฟังก์ชั่นและรูปแบบการออกแบบล�าโพงยามาฮ่า ที่มี

คุณภาพ ทีใ่ห้ความส�าคญัในเรือ่งของความเป็นกลางของโทนเสยีง ภายใต้แนวคดิ Natural sound ทีผ่สานเทคโนโลยทีีล่งตวัทีส่ดุ...

 ล�าโพง DSR Series ของ Yamaha สามารถสนองความต้องการของซาวนด์เอ็นจิเนียร์ ให้ท�างานถ่ายทอดน�าเสนอเสียงที่ดี

ที่สุดออกมาได้ ผ่านระบบล�าโพงที่มีความเป็นกลางของโทนเสียง ให้เป็นไปตามต้นแบบเสียงที่แท้จริงได้อย่างดีที่สุด... ระบบล�าโพงที่ดี

นั้น จะต้องถ่ายทอดน�าเสนอเสียงที่มาจากต้นฉบับได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน... ซึ่งหนึ่งในปัญหาเหล่านั้นก็อาจเนื่องมาจากความไม่ 

เหมาะสมกันของภาคขยายกับล�าโพง... ดังนัน้ยามาฮ่า จึงเกิดแนวคิดที่จะรวมทุกๆภาคที่ส�าคัญไว้ในตัวล�าโพง เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่

ออกมาดีที่สุด นอกจากการออกแบบภาคขยายแบบใหม่รวมเข้าไว้ในล�าโพง DSR Series แล้ว ยามาฮ่า ซึ่งถือว่าเป็นผู้พัฒนา DSP ที่

ใช้ในงานเสียงที่ดีที่สุดค่ายหนึง่ของโลก ยังได้น�าเทคโนโลยี DSP ของตนเองมาบรรจุไว้ในล�าโพงรุ่นนีด้้วย ท�าให้ DSR Series ของ 

ยามาฮ่า นอกจากจะได้ ความดัง (SPL) ที่มากกว่าล�าโพงชนดิเดียวกันในตลาดแล้วยังมี ฟังก์ชั่นพิเศษๆ ที่บรรจุไว้ในตู้ล�าโพงรุ่นนี้ เพื่อ

สนองการใช้งานของผู้ที่ท�างานด้านเสียง ได้

บรรลุขีดสุดของความดังและโทนเสียงที่มี

คุณภาพอีกด้วย...

การดไีซน์ฟังก์ชนัใช้งานทีโ่ดดเด่น
INTEGRAL DIGITAL TUNING
        High Performance Digital Signal 

Processor and 24-bit Discrete AD and 

DA Converters

      ยามาฮ่า ได้มีแนวคิดในการออกแบบ

ล�าโพงในรุ่น DSR Series โดยรวมเอาความ

ผสมผสานระหว่างวงจรประมวลผลแบบ

ดิจิตอล (DSP) ขนาด 48 บิท กับการออก 

แบบทางอะคสูตกิของตูล้�าโพง ท�าให้ได้ล�าโพง

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับงานทางด้านเสียงทุกรูปแบบ โดยได้เลือกใช้ภาคแปลงสัญญาณ AD-DA ขนาด 24 บิท และภาค

ประมวลผลภายในที่ 48 บิท (สะสม 76 บิท) ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถประมวลผลได้อย่างแม่นย�า เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่สูงสุดจาก

วงจรดิจิตอล โดยสัญญาณอะนาล็อคจะถูกแยกออกเป็นสองส่วน และส่งไปยังภาคแปลงสัญญาณแบบดิจิตอลเพื่อประมวลผล ผลลัพท์

ที่ได้ท�าให้ล�าโพงรุ่นนี้มีค่าอัตราส่วนของสัญญาณรบกวนนัน้ลดลงได้เฉลี่ย 3dB ทีเดียว...

 ส�าหรับการจัดการความถี่ในล�าโพงรุ่นนี้ ยามาฮ่า ได้ออกแบบวงจรขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อ Fir-X tuning (Finite Impulse 

Response) ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ ยามาฮ่า เองมาใช้กบัล�าโพงรุน่ DSR-Series โดยวงจรจดัการความถี ่FIR-X ท�าให้ได้เฟสของสญัญาณ

ที่ราบเรียบต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองเชิงความถี่และเฟสที่ดี ระหว่างตัวดอกล�าโพงทวีตเตอร์และวูฟเฟอร์ ขจัดปัญหาใน

เรื่องของการเหลื่อมเฟสของสัญญาณเสียงในตู้เดียวกันท�าให้ ยามาฮ่า ได้ตู้ล�าโพงที่ให้โทนเสียงที่สะอาดกว่าที่เคยเป็นมา และไดนามิก

ของเสียงที่กว้างมาก รองรับการตอบสนองทุกย่านความถี่ของเสียงดนตรีได้เป็นอย่างดี...
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INTELLIGENT DYNAMIC CONTROL
 ยามาฮ่า D-Contour ฟังก์ชั่นการควบคุมความถี่ของ

สัญญาณเสียง เป็นแนวคิดในการสร้างความสมดุลย์ให้กับเสียงใน

ย่านความถี่ต่างๆ และคงคุณภาพของเสียงในความดังต่างๆ ได้

อย่างชดัเจน การท�างานของ D-Contour นัน้จะควบคมุย่านความถี่

ต่างๆ ร่วมกบัระบบตรวจสอบอจัฉรยิะภายในล�าโพง... โดยปกตแิล้ว

คอมเพรสเซอร์จะเป็นอปุกรณ์ทีเ่ราน�า มาใช้ในการจดัการเพือ่ให้ได้ 

SPL ที่ดีขึ้น แต่วิธีการนีก้็มีผลกระทบในด้านความกว้างของคลื่น

เสียง คือมีการบีบและจ�ากัดช่วงคลื่นสัญญาณเสียงนัน่เอง ท�าให้

เราอาจรู้สึกได้ถึงเสียงที่เหมือนมีอะไรจ�ากัดไว้... โดยแนวคิดของ 

ยามาฮ่า D-Contour จะท�าการตรวจสอบสัญญาณออกในย่าน

ความถีต่่างๆ อย่างต่อเนือ่ง และส่งค่าทีต่รวจสอบได้ย้อนกลบัไปค�า

นวนหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละย่านความถี่นัน้ๆ ผลที่ได้จาก 

D-contour นัน้จะได้ค่า SPL ทีส่งูสดุในขณะทีย่งัคงไว้ด้วยคณุภาพเสยีงทีก่ว้างรองรบัทกุย่านความถี ่และรกัษาคณุภาพของเสยีงดนตรต้ีนฉบบัได้อย่าง

ดีที่สุด จึงมั่นใจได้ว่า ในทุกๆความถี่ของเสียงที่หูของคนเรารองรับได้นัน้ ล�าโพง DSR-Series สามารถถ่ายทอดพลังเสียงได้อย่างต้นแบบธรรม ชาติ

ชดัเจนและมพีลงั ระดบัของความดงั-เบานัน้จะต้องไม่มผีลกระทบในการถ่ายทอดเสยีงทีส่มบรูณ์สูผู่ฟั้ง... อย่างไรกต็ามผูใ้ช้งานกย็งัสามารถปิดหรอืเปิด

ฟังก์ชั่นนีข้องล�าโพงได้ หากไม่มีความต้องการใช้งาน...

POWERFUL DIGITAL DRIVE
 ภาคขยายใหม่อันเป็นขุมพลังของล�าโพงรุ่นนี้ ยามาฮ่า ได้น�าดิจิตอลเพาเวอร์แอมป์แบบ คลาส D มาใช้ โดยให้ก�าลังขับที่ 1300 วัตต์ และ 800 

วัตต์ในล�าโพงซับเบสขนาด 18 นิ้ว ภาคขยายนี้ให้การสูญเสียพลังงานกับความร้อนต�่ามาก จึงไม่ต้องมีพัดลมระบายความร้อนในภาคขยายเหมือนกับ

ภาคขยายแบบก่อนๆ โดยภาคขยายคลาสดนีีใ้ห้พลงัเสยีงทีค่มชดัและหนกัแน่นในขนาดของวงจรทีเ่ลก็น�้าหนกัเบา โดยแนวคดิทีร่วมภาคขยาย, ตูล้�าโพง 

และภาคประมวลผลสัญญาณไว้ด้วยกัน จึงได้ล�าโพง DSR-Series ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในบรรดาล�าโพงชนดิเดียวกัน โดยค่า SPL ของล�าโพงรุ่นนี้

วัดได้ที่ 136dB เลยทีเดียว ภาคขยายแบบคลาสดีที่น�ามาใช้ มีแผงระบายความ

ร้อนอลูมิเนียมที่ด้านหลังแผงวงจร ติดตั้งไว้บริเวณด้านหลังของตัวตู้ โดยในภาค 

DSP ได้ป้องกันการรบกวนของภาคขยายและภาคจ่ายไฟของวงจรคลาส D ไว้

ด้วยฉนวนป้องกันคลื่นรบกวนต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี โมดูลนีถู้กออกแบบมาเป็น

สดัส่วนอย่างด ีโดยค�านงึถงึการระบายความร้อนของภาคต่างๆ การป้องกนัความ

ร้อนสะสมเข้าสู่ภายในตัวตู้ล�าโพง และส่วนของการบ�ารุงซ่อมแซมก็ยังท�าได้ง่าย

อีกด้วย...

   การท�างานที่เต็มประสิทธิภาพของภาคขยายแบบคลาสดีนั้น เป็น 

ผลมาจากการเลือกใช ้ภาคจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพสูงแบบสวิตชิ่ง โดย 

ยามาฮ่า ได้ออกแบบวงจร Full-Resonance Switching-Mode Power Supply 

with PFC* (Power Factor Correction) เพื่อจัดการกับเรื่องเฟสของกระแสไฟ, 

ขยายและรักษาระดับแรงดัน, สร้างความเสถียรให้ภาคจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง ให้

ท�างานได้อย่างมัน่ใจในสถานะการณ์ต่างๆ ทีอ่าจมคีวามต้องการแรงดนักบักระแส

ไฟที่ต่างกันไป... สอดคล้องกับภาคขยายของแอมป์ ในการท�าการขยายสัญญาณ

ในระดับความดังต่างๆ กัน วงจร PFC ของ ยามาฮ่า นัน้ท�าให้ได้แรงดันไฟและกระแสไฟที่สมดุลและสะอาดเพื่อเลี้ยงระบบต่างๆ สร้างความเชื่อมั่น

รองรับการท�างานอย่างเต็มที่ของล�าโพงรุ่นนี้ได้อย่างดี...

EXTENSIVE DSP PROTECTION
 DSP-controlled เป็นฟังก์ชัน่ช่วยป้องกนัความเสยีหายให้กบัระบบการท�างานภายในภาคต่างๆ ซึง่ภาคป้องกนัเหล่านีใ้ช้แบบเดยีวกบัใน TXn 

Series เพาเวอร์แอมป์ระดับมืออาชีพของยามาฮ่า เลยทีเดียว โดยฟังก์ชั่นนีจ้ะป้องกันความเสียหาย เช่น ตรวจเช็คอุณหภูมิ, แรงดัน, กระแสให้กับ

ภาคจ่ายไฟและภาคขยาย และในส่วนดอกล�าโพงนัน้วงจรจะป้องกันความเสียหายจากกระแสหรือความดันที่ส่งจ่ายมาจากภาคขยาย อันอาจจะเกิด

ความผิดพลาดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในสถานที่ต่างๆ วงจรนีจ้ึงท�าให้ได้ฟังก์ชั่นที่ป้องกันความเสียหายในภาคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อความ

มั่นใจในการท�างานได้เป็นอย่างดี...
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Wide Dispersion CD Waveguide Horn

Premium-Grade Custom-Designed Transducers
 องค์ประกอบส�าคัญที่จะถ่ายทอดคุณภาพเสียงที่ดีนัน้ ต้องได้ตัวดอกล�าโพงที่มีคุณภาพสูงด้วย ในล�าโพง DSR-Series นัน้ ยามาฮ่า ได้ศึกษา

และหาดอกล�าโพงหลากหลายชนดิ โดยเลือกชนดิที่ให้ความเพี้ยนที่ต�่า ตอบสนองความถี่ทุกย่านได้กว้าง มีความสมดุลของย่านความถี่ตอบสนอง มี

ความเหมาะสมกับตัวตู้ล�าโพง พร้อมรองรับภาคขยายที่สูง จึงท�าให้ได้ล�าโพง DSR-Series 

ที่ให้เสียงเบสที่ลึก ช่วงเสียงกลางที่สดใสชัดเจน และได้ปลายเสียงที่ดีในความถี่สูงๆ

 ส�าหรับเสียงแหลมนัน้เป็นแบบ Titanium Diaphragm ขนาด 2 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาด 

ที่ใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับล�าโพงในรุ ่นคล้ายๆ กัน และใช้แม่เหล็กเหลวผสมแบบ 

Neodymium ให้โทนเสียงได้อย่างใสสะอาด รองรับความถี่ได้สูงกว่า 20kHz. ท�าให้ได้พลัง

เสียงที่มีก�าลังสูงในขณะที่ความเพี้ยนมีต�่ามาก ถึงแม้ในขณะที่ระดับความดังสูงๆ ก็ตาม 

แม่เหล็กแบบ Neodymium ที่มีน�้าหนกัเบาท�าให้โครงสร้างของล�าโพงมีน�้าหนกัลดลง...

 ส่วนล�าโพงขนาด 15 นิ้ว และ 12 นิ้ว นัน้มี Voice coil ขนาดใหญ่ 3 นิ้ว ใช้ 

แม่เหลก็เหลวแบบ Neodymium และโครงสร้างของล�าโพงท�ามาจากอลมูเินยีม เป็นเพราะ

ว่าล�าโพงรุ่น DSR-Series นัน้ ยามาฮ่า ออกแบบมาให้มีขุมพลังที่มหาศาล ให้โทนเสียงที่

กว้างลึก เสียงกลางที่ใสสะอาด และต้องมีน�้าหนกัเบาเพื่อง่ายต่อการขนย้ายด้วย...

Exclusive Wide Dispersion CD Waveguide Horn
 ใน DSR-Series นัน้ยงั

ได้ใช้ปากฮอร์นแบบใหม่อีก

ด้วย ปัญหาของปากฮอร์น

แบบเดิมนั้น มักจะกระจาย

เสียงออก ไปด้านข้างเป็นส่วน

ใหญ่ โดยจะได้รูปแบบการ 

กระจายเสียงที่คล้ายรูปวงรี 

ส�าหรบัปากฮอนใหม่นี ้ยามาฮ่า ออกแบบให้สามารถกระจายเสยีงได้กว้างขึน้ในแนวตัง้และ

แนวนอน ถ้าดูจากรูปจะใกล้เคียงกับรูปสี่เหลี่ยมมากที่สุด โดยรูปแบบนี้ท�าให้ได้พื้นที่ 

กระจายเสียงที่ครอบคลุมได้ดีกว่า โดยสามารถเฉลี่ยความดังได้อย่างสมบูรณ์ คงไว้ซึ่ง

คุณภาพเสียงในแต่ล่ะย่านความถี่ส�าหรับผู้ฟัง....

ผลการทดสอบจากการใช้งาน
 เพื่อเป็นการน�าเสนอในอีกมุมมองของการลองฟังและใช้งานล�าโพง DSR-Series 

ของ ยามาฮ่า ทางทมีงานกองบรรณาธกิาร กไ็ด้เดนิทางเข้าร่วมการลองใช้งานทีโ่ชว์รมูของ 

ยามาฮ่า ที ่YPAC : Yamaha Professional Audio Center ซึง่ได้ท�าการตดิตัง้ไว้รองรบั

การทดสอบครบรุ่นทั้ง DSR112, DSR115, DSR215 และ DSR118 ซึ่งในครั้งนี้เป็นการ

ใช้งานร่วมกับบอร์ดดิจิตอล Yamaha LS9 Series พร้อมทั้งได้รับ

ฟังการบรรยายสรุปถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในฟังก์ชั่นต่างๆ ของ 

DSR-Series ของ ยามาฮ่า จากทางทีมงานของ ยามาฮ่า ที่โชว์รูม 

ดังกล่าว โดยในการน�าเสนอในช่วงการลองใช้งานนี้ จะเป็นการน�า

เสนอในข้อมลูทีต่่อเนือ่งจากข้อมลูทางเทคนคิทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น...

   ในครั้งแรกที่ได้เห็นตัวจริงของล�าโพง DSR-Series ก็ต้อง

บอกว่าเป็นตูล้�าโพงทีอ่าจจะดเูรยีบๆ ธรรมดา แต่ในรายละเอยีดของ

การออกแบบในส่วนของภายนอกนัน้ ยังคงไว้ซึ่งการคัดสรรวัสดุ

ตกแต่งที่ทนทานและมีความปรานตีในแบบฉบับของ ยามาฮ่า ตัวตู้

ยังเน้นเป็นตู้ไม้เพื่อให้ได้คุณลักษณะของเสียงที่เต็มน�า้เสียง อีกทั้ง

ด้วยการออกแบบทางด้านอะคูสติกภายในตู้ ที่รองรับกับไดรเวอร์

และบอร์ดวงจรภาคการท�างานต่างๆ ที่บรรจุไว้ภาย ในได้อย่างเป็น

สดัส่วน โดยรปูทรงในรุน่ DSR112 นัน้จะแตกต่างจากรุน่ DSR115 
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ตรงที่รูปทรง DSR112 มีการออกแบบให้มีมุมขอบตัวตู้ที่สามารถตั้งวางเป็นล�าโพง

เวจมอนิเตอร์บนเวทีได้ และทุกรุ่นจะมีจุดไว้ส�าหรับการยึดแขวนล�าโพงได้ และสิ่งที่

น่าสนใจอีกประการหนึง่ในเรื่องของการออกแบบปากฮอร์นใหม่ที่มีมุมกระจายเสียง

ที่ 60 องศา (แนวตั้ง) และ 90 องศา (แนวนอน) ที่เน้นให้การมีมุมที่ครอบคลุมพื้นที่

ได้กว้างกว่าล�าโพงทัว่ไป โดยเฉพาะเมือ่ต้องใช้งานในแบบเป็นล�าโพงฟลูเรนจ์ทีถ่อืว่า

เป็นจุดเด่นมากเลยทีเดียว...

 คราวนี้เรามาลองดูการท�างานของฟังก์ชั่น D-Contour กันบ้าง ฟังก์ชั่น 

D-Contour นี้เป็นหนึง่ในหน้าที่การท�างานของภาค DSP ภายใน DSR Series ได้

ออกแบบมาเพือ่การจดัการระดบัของสญัญาณเสยีงตลอดย่านทีเ่ข้ามาทางอนิพตุและ

ถูกขับออกไปทางเอาต์พุต โดยการป้อนกลับเข้ามาท�าการประมวลผล ท�าให้มีการ

รักษาระดับของสัญญาณเสียงในตลอดย่านที่ท�างานในขณะนัน้ ให้มีความคมชัดใน

ลกัษณะสมดลุกนัเมือ่ต้องท�างานทีร่ะดบัค่า SPL สงูๆ ซึง่การท�างานของ D-Contour 

นีจ้ะไม่เหมอืนกบัคอมเพรสเซอร์หรอืลมิเิตอร์ ทีเ่มือ่ใช้แล้วมกัจะให้ความรูส้กึว่าเสยีง

มกีารถกูกดบบีหายไปในบางส่วน ซึง่ในการใช้ D-Contour จะไม่ปรากฎถงึความรูส้กึ

เช่นนัน้เลย... และทีส่�าคญักค็อื ในขณะทีเ่ลอืกใช้ D-Contour กจ็ะค่อยๆ ปรบัเปลีย่น

ระดับเสียงอย่างนุ่มนวล ท�าให้ไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงกระทันหัน ซึ่งในมุมมองนีจ้ะ

ท�าให้ผู้ฟังค่อยๆ รับรู้ความเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นอย่างนุ่มนวล...

 ความน่าสนใจในฟังก์ชั่น D-Contour นีก้็สามารถรับรู้ได้ แม้ว่าในการใช้

ระดบัความดงัทีต่�่าๆ เสยีงย่านกลางทีเ่ป็นเสยีงร้องกย็งัสามารถรบัฟังได้อย่างชดัเจน 

ซึ่งเมื่อไม่ใช้ D-Contour แล้วเสียงย่านกลางดังกล่าวอาจลดหายไปเลย... ในท�านอง

เดยีวกนัเมือ่ต้องใช้งาน D-Contour ทีร่ะดบัความดงัสงูๆ เสยีงในย่านกลางและตลอด

ย่านกไ็ม่ได้ถกูปรบัมากมายเลย จนรูส้กึว่ามย่ีานใดย่านหนึง่โดดเด่นมากจนเกนิความ

ต้องการ ซึง่ในตลอดย่านเสยีงนัน้จะถกูรกัษาระดบัและปรบัสมดลุให้ได้ความนุม่นวล

ของเสียงโดยรวมให้มีคุณภาพมากที่สุด… นีก่็เป็นข้อดีของฟังก์ชั่น D-Contour ที่มี

มาให้ในล�าโพง DSR Series นี้...

 ในมุมมองของทางด้านพละก�าลังนัน้ จากการที่ได้ลองใช้งาน DSR Series 

เป็นเวลานานและหลากหลายระดบัความดงัรวมถงึทกุรุน่ทีม่อียูไ่ม่ว่าจะเป็น DSR112 

DSR115 DSR215 และ DSR118W ต่างให้ความรู้สึกถึงก�าลังขับที่มีพลังเท่ากัน

หมดทุกรุ่น นัน่หมายถึงดิจิตอลแอมป์คลาสดีที่ออกแบบมาในตู้ล�าโพงนัน้ ท�างานได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะรู้สึกแตกต่างได้เพียงเล็กน้อย ทางด้านการตอบสนองใน

ย่านต�่าของ DSR115 ที่ท�าได้ดีกว่า DSR112 ทั้งนีก้็ต้องยกประโยชน์ให้กับความได้

เปรียบของไดรเวอร์ที่แตกต่างกันคือขนาด 15 นิ้ว กับ 12 นิ้ว ซึ่งเป็นเรื่องปกติ 

ในข ้อได ้ เปรียบ 

ทางอะคูสติกของไดรเวอร์อยู่แล้ว แต่ในด้านคุณภาพสูงสุดแล้ว สามารถสนองตอบ

ได้เท่ากันหมดทุกรุ่นโมเดลของ DSR Series... และที่น่าสนใจอีกจุดเด่นหนึง่ก็คือ 

ตลอดช่วงการลองใช้งานในหลายชั่วโมงผ่านไปแล้ว ความร้อนในแผ่นระบายความ

ร้อนของภาคเพาเวอร์แอมป์ ที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังตู้ล�าโพงนัน้ สามารถสัมผัสรู้ได้เพียง

แค่อุน่ๆ เลก็น้อยเท่านัน้เอง ซึง่ถอืว่าเป็นเพาเวอร์แอมป์ทีเ่กดิความร้อนจากการท�างาน

ต�่ามากเมื่อเทียบกับก�าลังขับที่สูงขนาด 1300 วัตต์...

       ที่ส�าคัญในเรื่องของการให้ความละเอียดในการออกแบบทางสภาพอะคูสติก

ภายในตวัตูล้�าโพงของ DSR Series นัน้ ยามาฮ่าท�าได้ดเีป็นอย่างมาก ในขณะทีก่�าลงั

ลองใช้งานนั้น ตู้ล�าโพง DSR Series ถูกขับเสียงดนตรีที่ระดับความดังสูงใน 

ความหนาแน่นของเสียงตลอดย่านอย่างเต็มที่ เราลองสัมผัสที่ตัวตู้ล�าโพง DSR 

Series ดูแทบไม่รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนของตัวตู้เลย นัน่หมายความว่าระดับความ

ดังของเสียง ถูกขับออกมาได้อย่างเต็มที่ทุกขนาดก�าลังขับที่ใช้งานอยู่ ไม่รู้สึกมีการ 
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สญูเสยีคณุลกัษณะของพลงัเสยีงไปกบัโครงสร้างทางอะคสูตกิของตวัตูล้�าโพงเลย... จงึมัน่ใจ

ได้ในคุณภาพของเสียงและพลังที่จะได้จากตู้ล�าโพง DSR Series ของ ยามาฮ่า

 โดยสรุป... จากการที่ได้ทดสอบฟัง DSR-Series ของ ยามาฮ่า ในด้านโทนเสียง

ไปจนถึงพละก�าลังของเสียงแล้ว DSR Series เป็นล�าโพงที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว... การ

ตอบสนองความถี่ท�าได้ดีตลอดย่าน โดยเฉพาะเมื่อท�างานร่วมกับฟังก์ชั่น D-Contour นัน้

ให้ความเต็มของน�้าเสียงที่สมดุลกันตลอดย่านอย่างน่าสนใจทีเดียว... DSR Series ให้ 

Dynamic Range ที่กว้างและลงเสียงเบสที่ลึกได้อย่างนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ... โทนเสียง

กลางทีช่ดัเจน สะอาด ทัง้ภาคดนตรแีละเสยีงร้อง หรอืแม้เสยีงบรรยายกร็ูส้กึได้ เสยีงแหลม

ที่ใสไม่รู้สึกแห้งในปลายเสียง และไม่จัดจน

เกนิจ�าเป็น ท�าให้ได้ยนิเสยีงรายละเอยีดของ

ชิ้นดนตรีทุกชิ้นได้อย่างสมบูรณ์...

 DSR Series Active Loud-

speaker ของ ยามาฮ่า จงึถอืได้ว่าเป็นผูน้�า

เทรนด์ของตู้ล�าโพงแบบแอกตีฟที่โดดเด่น 

ในขณะนี ้และเป็นการเน้นย�า้ถงึความเข้าใจ

ในเรือ่งของดจิติอลแอมป์ทีผ่นวกภาค DSP 

เข้ามาท�างานร่วมกันได้อย่างลงตัว DSR 

Series มีให้เลือกใช้งานด้วยกัน อาทิ 

DSR112 DSR115 DSR215 และ 

DSR118W (Sub Woofer).....

ส่วนอินพุตและคอนโทรลของ DSR112, DSR115, DSR215

ส่วนอินพุตและคอนโทรลของ DSR118W
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ผู้ที่สนใจส�ม�รถสอบถ�มร�ยละเอียดและทดลองสินค้�พิ่มเติมได้ที่...

YPAC (Yamaha Professional Audio Center) ชั้น 3 อาคารฟอร์จูนทาวน์ (ติดทางเข้า IT Mall) 
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