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อันที่จริงวันนี้หากจะบอกวา “ระบบเน็ตเวิรกกับ AVR” เปนเรื่อง
ใหม ก็คงผิดวิสัย เพราะมันมีมาตั้งนานแลว อยาง Onkyo นี่ ถาผมจำ 
ไมผิด นาจะเปนเจาแรก ๆ โดยผนวกระบบเน็ตเวิรกเขากับ AVR ตั้งแต
สมัย TX-NR905 กี่ปแลวละเนี่ย ? อยางไรก็ดีเนื่องจากตัวแปรอยาง 
คากำหนดดานเครือขายที่เพิ่มเติมเขามา อุปกรณที่เกี่ยวของในระบบ 
ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงอาจดูยุงยากบางในประเด็นเรื่องของการเซ็ตอัพ  

ทั้งนี้ประโยชนของการนำระบบเน็ตเวิรกมาใชกับระบบโฮมเธียเตอร 
โดยหลักใหญสำคัญสามารถแบงออกได 2 กรณี กรณีแรก คือ อานิสงส
จากการ “แชรคอนเทนต” รวมกับคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย  
โดยเปนรูปแบบของเพลง รูปภาพ หรือ วิดีโอ (แตสำหรับ AVR ดูจะเนน
หนักที่เพลงเปนหลัก) ดังนั้นการจะรั้งตำแหนง “อุปกรณศูนยกลาง 
ความบันเทิงภายในบาน” ในวันนี้ คงจะหยุดอยูเพียงแคอุปกรณ 
แหลงโปรแกรมรูปแบบเดิม ๆ อยางวิทยุ เครื่องเลนแผนดิจิทัล เทป  
แผนเสียง ฯลฯ เพียงเทานั้นไมได แตตองรวม “ดิจิทัลคอนเทนต”  

จากคอมพิว เตอรที่ กำลั งแพรหลายในขณะนี้ เข ามาด วยจึ งจะ  
“อินเทรนด” กรณีที่ 2 การควบคุม สั่งการ AVR ผานระบบเน็ตเวิรก 
เปนการนำขอดีของระบบเครือขายภายในบานที่มีความยืดหยุนสูง  
(และราคาประหยัด) มาใช เพื่อทำลายขอจำกัดทางดานระยะทาง และ
พื้นที่สั่งการผานรีโมตคอลโทรลแบบเดิม ๆ ประโยชนที่ชัดเจนมากใน
ประเด็นนี้ คือ การใชงานในแบบ Multi Zone แตการใชงานในพื้นที่
หลัก หรือ Main Zone ก็ยังไดรับอานิสงสดวยเชนกัน ดังที่กลาวไปใน
ฉบับกอน ๆ... นี่ยังไมรวมอานิสงสจากการเชื่อมตอสูระบบอินเทอรเน็ต 
ทั้งการเขาถึงขอมูล โซเชียลเน็ตเวิรก มีเดียคอนเทนต หรือแมแตการ 
อัพเดทเฟรมแวรเพื่อปรับปรุงระบบ จะเห็นวาประโยชนมีไมนอยเลย 
ทีเดียว วาแตยุงยากเพียงใดหากจะใชงาน ? 

อุปกรณที่จำเปนตองใชหากจะทำการแชรคอนเทนตก็ตองมี
คอมพิวเตอร หรือมีเดียเซิรฟเวอรสักเครื่องหนึ่ง ซึ่งบรรจุขอมูลอยาง
เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ ในเวลาเดียวกันมันก็เปนอุปกรณที่ใชควบคุม 
AVR ผานระบบเครือขายเชนเดียวกัน และที่ขาดไมได คือ เราเตอร  
(+โมเด็ม) อันเปนอุปกรณมาตรฐานสำหรับโฮมเน็ตเวิรกและการเขาถึง
เครือขายอินเทอรเน็ต ที่ตองมีติดบานกันเปนสวนใหญแลว หากรูปแบบ
รองรับ Wi-Fi ดวย จะชวยเพิ่มความยืดหยุนในการเชื่อมตออุปกรณ 
ในแบบ “ไรสาย” ซึ่งประหยัดคาใชจายในการติดตั้ง (เดินสาย) ไดเปน
อยางมาก เพิ่มพื้นที่ใชงานใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น แมอัตราแบนดวิช 

❶ ลาสุด AVR ของ Onkyo รุนกลางกึ่งเล็ก ราคา 2 หมื่นตน ๆ อยาง TX-NR609 (และ 579) ก็กาวสูการเปน Network AVR แลวเชนกัน ติดตามผลการทดสอบจาก นิตยสารวิดีโอไฟล เร็ว ๆ นี้ 
❷ การตั้งคาในสวนนี้มีความสัมพันธซึ่งตองอางอิงกับการตั้งคากำหนดของเราเตอร แตละรุนไมเหมือนกัน โปรดศึกษาจากคูมือการใชงานเพิ่มเติม 
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สำหรับ AVR เครื่องอื่น) เนื่องจากคา IP ไมนิ่ง จะอางที ก็ตองเช็คที  
ตรงนี้ผูใชจึงอาจตองทำการตั้งคา IP แบบตายตัว (Fixed) ไปเสีย❷  
เมื่อตั้งคากำหนดพื้นฐานเรียบรอยแลว มาลองดูความสามารถของ 
Network AVR จาก TX-NR3008 วาทำอะไรไดบาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก็เปนดังเชน AVR ทั่วไป ที่ฟเจอรเกี่ยวกับระบบเครือขายถูกรวม 

ไวในโหมด NET/USB แบงยอยเปน Internet Radio, Server Content 
Sharing และ USB Playback (สลับโหมดโดยการกดปุมอินพุต NET/
USB ซ้ำ ๆ) โดย Onkyo จะเนนเฉพาะ Music Files เทานั้น สำหรับ
ฟเจอรที่เกี่ยวกับการควบคุมนั้น Onkyo มีฟเจอรหนึ่งที่เรียกวา Web 
Setup Menu ทานที่เคยใชงาน Network AVR ของ Onkyo มากอน 
นาจะคุนเคยดี เพราะมีมาตั้งแตยุคแรก ๆ กอนเจาอื่นจะทำ Web 
Control System เสียอีก ถึงแมจะพูดไดไมเต็มปากวาเปนฟเจอรที่ 
เอาไวสำหรับควบคุม AVR เพราะเนนหนักไปที่การตั้งคา  และแสดงผล
ขอมูลเบื้องตนของระบบเครือขายและ Internet Radio เทานั้น มิไดลง
ลึกไปถึงการควบคุมสั่งการ หรือตั้งคาระบบโดยละเอียด จึงแตกตาง 
จาก Web Control System ที่เจาอื่นทำตามมาทีหลัง... การเรียกใชงาน
ก็เพียงแคพิมพ IP Address ของ AVR ลงไปที่ Address Bar ของ 
Internet Browser ผานทางคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออยูในระบบเครือขาย 

ในสวนของ Internet Radio สำหรับ 3008 รองรับการใชงาน 
ผานผูใหบริการถึง 3 แหลง คือ vTuner, Last.fm และ Napster ทวาใน

ในการสงผานขอมูลจะต่ำกวาการเชื่อมตอผานทางสาย (LAN) อยูบาง 
ในบางกรณี... ที่เหลือก็เพียงแคเชื่อมตออุปกรณในระบบทั้งหมดเขาดวย
กันก็ใชงานไดแลว 

ปจจุบันดวยมาตรฐาน DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) ชวยใหการตั้งคาอุปกรณในระบบโฮมเน็ตเวิรกสามารถ
กระทำไดอยางงายดาย หรืออีกนัยหนึ่งจะวาผูใชไมตองตั้งคาอะไรเลย 
ก็วาได เนื่องจากระบบจะจัดการใหเองโดยอัตโนมัติ ทวาในบางกรณี  
ยังมีบางจุดที่ผูใชตองทำการกำหนดคาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
กับรูปแบบการใชงาน หรือแมแตการตั้งคากำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ
รักษาความปลอดภัย (ในการเขาถึงขอมูลในระบบเครือขาย) ซึ่งการตั้งคา
กำหนดที่เกี่ยวของกับระบบเครือขายของ Onkyo AVR นั้น ตองกระทำ
ผาน Main Setup Menu หัวขอ 7.Hardware Setup --> 6.Network 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากไมมีอะไรผิดพลาด เมื่อเชื่อมตอ AVR กับเราเตอร (+โมเด็ม)  

ก็จะสามารถใชงานฟเจอรอยาง Internet Radio และ Media Content 
Sharing (อยางหลัง ตองกำหนดการอนุญาตเขาถึงขอมูลที่เครื่อง
คอมพิวเตอร/เซิรฟเวอรเสียกอน - จะกลาวถึงในฉบับตอไป) โดยที่ 
ไมตองตั้งคาระบบเครือขายอะไรเพิ่มเติมใหวุนวาย ที่เปนเชนนี้ก็ดวย
อานิสงสของ DHCP นั่นเอง อยางไรก็ดีเนื่องจากระบบนี้จะเปลี่ยนแปลง
คา IP โดยอัตโนมัติ เพื่อแกปญหา IP Conflict ในกรณีที่มีการ 
เชื่อมตออุปกรณในระบบเครือขายมากกวาหนึ่ง ดังนั้นมันจึงอาจ 
สรางความลำบากในการอางถึง IP Address ของ AVR เมื่อตองการ 
ใชงาน Web Setup Menu (หรือ Web Base Control System  

บน - รูปแบบการใชงาน 
Network Features 
สำหรับ Onkyo AVR 
ลาง - หนาตางของ  
Onkyo Web Setup 
Menu โดยแบงยอย 
เปน Unit Information,  
Preset Internet Radio 
และ Network Setting 
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บานเราจะสามารถใชงานไดเฉพาะ vTuner เทานั้น การใชงานผาน 
vTuner มีขอดี คือ การรวบรวมสถานีวิทยุออนไลนที่มีอยูมากมาย 
หลากหลายทั่วโลกเอาไว ดังนั้น ผูใชจึงไมจำเปนตองวุนวายคนหา URL 
เพื่อ add สถานี Internet Radio เอง แตที่เด็ด คือ ฟเจอรการคนหา
สถานีออนไลนที่ vTuner รวบรวมเอาไวนี้ไดอยางสะดวก จากการแบง
หมวดหมูที่งายตอการคนหามาก จะอางอิงจาก Location (Local  
หรือ Inter ไดหมด) แนวเพลง (Genre: Pop, Jazz, Classic, etc.)  
หรือความนิยม (Most Popular) ฯลฯ ก็สามารถทำไดงาย ๆ นอกจากนี
หากผูใชจะกำหนดความสำคัญเปนการสวนตัว โดยการเมมโมรี่สถานีที่
ชื่นชอบ หรือที่ฟงประจำ เพื่อความสะดวกในการรับฟงครั้งถัดไปก็ทำได
ดวย สำหรับกรณีที่ตองการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงสถานีวิทยุออนไลน 
(นอกเหนือจากที่มีมาให) สามารถกระทำไดผานทาง Web Setup 
Menu --> Preset Internet Radio 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
ความสามารถทางดานการเปน Network AVR นั้น นอกเหนือ 

จากการรับฟง Internet Radio แลว ยังมีเรื่องของการเขาถึงมีเดีย 
คอนเทนตจากคอมพิวเตอร (เซิรฟเวอร) หรือ USB Storage Devices 
โดยออดิโอฟอรแม็ตที่ 3008 รองรับนั้นคอนขางหลากหลาย คือ WAV, 
MP3, Ogg, AAC, WMA Lossless และ FLAC (up to 24-bit/96 kHz 
ในการเลนผานโหมด Network/USB ซึ่งดีขึ้นกวาเมื่อกอนที่รองรับ 
ถึงแค 24-bit/48kHz) แตยังคงติดปญหาไมสามารถแสดงชื่อเพลง 
ภาษาอื่น อยาง ไทย จีน ญี่ปุน เกาหลี ฯลฯ (คงเปนเรื่องปกติสำหรับ 
AVR ไปแลวกระมัง ?) ทั้งนี้การใชงานในสวนของ USB Playback นั้น
ไมมีอะไรซับซอน เพียงแคเชื่อมตออุปกรณทาง USB Input สามารถ 
ใชงานไดเลย แตสำหรับ Sever Content Sharing นั้น จำเปนที่ผูใช 
จะตองกำหนดการอนุญาตเขาถึงขอมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร/เซิรฟเวอร  
เสียกอน ซึ่งตรงนี้ผมขอยกยอดไปฉบับหนาครับ และจะไดกลาวถึง 
วิธีเซ็ตอัพใชงาน Remote Playback ดวย... ถัดไปขอคั่นดวยรายงาน 
ผลการทดสอบ 3008 ในดาน Video และ Audio Features เสียกอน 

Video Features 
ดังเชน AVR รุนกอน ๆ ของ Onkyo ที่ไดมาตรฐาน ISF Certified 

การกำหนดปรับแตงทางดานภาพจึงมีความยืดหยุนสูง ทั้งนี้ยังคงยึดมั่น
วิดีโอสเกลเลอรชิพจาก HQV Reon-VX ดังเชนรุนท็อปที่ผานมา  
(เชน PR-SC5507, TX-NR5007, TX-NR906, etc.) รวมไปถึงรุนพี่ 
ในซีรี่ส 08 อยาง TX-NR5008 ดวย ดังนั้นประสิทธิภาพไวใจไดเลย 
วาเหมือนยกวิดีโอสเกลเลอรดี ๆ มาใสไว❸ โดยกระทำผาน Main  
Setup Menu --> 4.Source Setup --> Picture Adjust ทั้งนี้เมื่อ 
มีการเปลี่ยนแปลงคาใน Picture Adjust ผูใชสามารถกดปุม Enter  
ที่รีโมต 1 ครั้ง เพื่อดูผลลัพธความเปลี่ยนแปลงกับภาพวิดีโอที่กำลัง 
รับชมอยูในขณะนั้นได นอกจากนี้ทานที่ตองการใชงานระบบ 3D  
ก็สามารถใชไดแบบชิลล ๆ เนื่องจาก AVR ซีรี่ส 08 ของ Onkyo 
สามารถ Pass-Through ระบบภาพ 3 มิติ จากเพลเยอรไปยังจอภาพ 
3D ไดดี ไมมีติดขัด 

บน - ฟเจอรปรับภาพที่มีความละเอียดมากกวา AVR ระดับกลางหรือเล็ก อันเปน
มาตรฐานวิดีโอสเกลเลอรสำหรับรุนใหญที่ไดการรับรองมาตรฐานจาก ISF แมวา 
รูปแบบการแสดงหนา Main Setup Menu ของ 3008 จะมิไดเปนรูปแบบ OSD  
(ที่ซอนเมนูบนภาพวิดีโอที่กำลังรับชม) จึงอาจรูสึกติดขัดไมตอเนื่องบางหาก 
ตองการตั้งคาตาง ๆ ขณะรับชม ทวาการกำหนดคา เซ็ตอัพโดยละเอียดสวนใหญ 
จะดำเนินการในชวงแรกของการใชงาน AVR เปนหลัก หลังจากนั้นก็มิไดกระทำ 
กันบอย ๆ จึงไมใชเรื่องใหญโตนัก; ลาง - อยางไรก็ดี ทาง Onkyo ไดเพิ่มเติม 
เซ็ตอัพเมนูยอยที่ เปนรูปแบบ OSD มาใหดวย การเรียกใชสามารถกระทำได 
โดยการกดปุม Home ที่รีโมตคอลโทรล ซึ่งหัวขอเมนูในสวนนี้จะเปนการกำหนดคา
ทางดาน Video และ Audio พื้นฐาน รวมไปถึงโหมดเสริมอยาง Dynamic EQ/
Volume, Music Optimizer ฯลฯ แมความละเอียดในการตั้งคาเซ็ตอัพในสวนนี้ 
จะยังไมสามารถทดแทน Main Setup Menu ไดโดยตรง (ยกตัวอยางเชน เมนูการ
ปรับภาพ มีแคคากำหนดพื้นฐาน อยางเชน ปรับอัตราสวนภาพ หากจะลงดีเทล
ละเอียดตองเขาไปที่หัวขอ Picture Adjust ในหนา Main Setup Menu) แตสวนที่
นาสนใจ คือ การแสดงรายละเอียดขอมูลการใชงาน (Audio/Video Input and 
Output Signal Info) ที่เรียกดูไดตลอดเวลาโดยไมเสียจังหวะการรับชม ไปจนถึง 
การกำหนด Listening Mode ซึ่งจัดหมวดหมูงายตอการเรียกใชมากกวาการกดปุม 
ซ้ำ ๆ ผานรีโมตคอลโทรล 

คุณภาพดี เกิดจากพื้นฐานอุปกรณที่ดี และ Onkyo TX-NR3008  
ก็พิสูจนแลววาคำกลาวนี้ถูกตอง  
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ราคา 98,900 บาท     นำเขาและจัดจำหนายโดย บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด โทร. 0-2229-7630-2 

หมายเหตุ: กำหนด Main Setup Menu --> 1.Input/Output Assign --> 

1.Monitor Out --> Resolution เปน Source จะชวยใหสามารถกำหนดรูป

แบบการอัพสเกลแยกตามอินพุตแหลงโปรแกรมได 

 
Audio Features ·≈–§ÿ≥¿“æ‡ ’¬ß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใชงานฟงกชัน Audio Return Channel (ARC) หรือ การ

รับสัญญาณเสียงในรูปแบบดิจิทัลจากโทรทัศนผานทางสาย HDMI เพียง
เสนเดียว ซึ่งเพิ่มความสะดวกในการลดจำนวนสายเชื่อมตอระหวาง
โทรทัศน และ AVR ที่มีมากมายในอดีตลง ทั้งนี้โทรทัศนที่เชื่อมตอใช 
งานจะตองรองรับฟเจอรนี้ดวยจึงจะเปดใชงานได (รายละเอียดเกี่ยวกับ  
ARC อานเพิ่มเติมจาก Source Code (HDMI1.4) นิตยสารวิดีโอไฟล
ฉบับที่ 170/161 เมษายน 2554) ทั้งนี้สำหรับ Onkyo TX-NR3008 
จำเปนตองเปดใชงานคากำหนดในสวนของ HDMI Control (RIHD) 
เสียกอน ผานทาง Main Setup Menu --> 7.Hardware Setup --> 
4.HDMI และเชื่อมตอสาย HDMI กับโทรทัศนที่ Main Output เทานั้น 
จึงจะเปดใชงาน ARC ได 
หมายเหตุ : อยางไรก็ดี สำหรับทานที่ “ซีเรียส” เรื่องคุณภาพเสียงจาก 

การใชงาน AVR รับชมภาพยนตร หรือฟงเพลงเปนหลัก พบวาการเปดใชงาน 

RIHD เพื่อควบคุมระบบผานทางการเชื่อมตอ HDMI (อันเกี่ยวเนื่องถึงการเปด

ระบบ ARC ฯลฯ) ไดสงผลกระทบคุณภาพเสียงโดยรวมของ AVR ในการรับฟง

แหลงโปรแกรมทางการเชื่อมตอทางอินพุต HDMI อยูบาง แมเพียงเล็กนอยแต

หากมิไดมีความจำเปนตองใช RIHD (และฟเจอรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ARC)  

ก็ขอให Off ฟเจอรนี้เสีย แนวทางนี้มิไดจำกัดเฉพาะกับ 3008 แตรวมไปถึง 

AVR ในตลาดสวนใหญ 

ในการใชงานในสภาพแวดลอมทั่ว ๆ ไป ตองยอมรับวาระบบ 
Audyssey MultEQ XT 32❹ ตอบสนองการใชงานไดอยางนาสนใจ 
ยิ่ง อัตราการตอบสนองของลำโพงในสภาพแวดลอมแบบลำลองมีความ
เที่ยงตรงยิ่งขึ้น การกำหนดระดับเสียง (Level) ดีเลยไทม และจุดตัด
ความถี่ มีความถูกตองในระดับที่อางอิงได แตตองอยูในขอแมที่วา 
สภาพการใชงานจะตองเอื้ออำนวยสำหรับการใชงานระบบโฮมเธียเตอร
ระดับหนึ่ง เพื่อใหระบบสามารถตรวจวัดสภาพแวดลอมไดอยาง 
ถูกตอง ไมถูกบิดเบือนจนผิดเพี้ยนไป 
หมายเหตุ: หลังจากผานขั้นตอน Audyssey Auto Calibration ระบบ 

Dynamic EQ จะถูกเปดใชงานโดยอัตโนมัติ โดยจะยกเสียงชวงความถี่ต่ำ 

ลึก (ชวงสัก 30Hz) ขึ้นมา จึงสรางความอึกทึกเหมาะกับซิสเต็ม หรือแหลง

โปรแกรมที่ขาดน้ำหนัก LFE มิกซมาบาง หรือซับวูฟเฟอรเล็ก ฯลฯ อยางไร 

ก็ดีอาจจะไมใหผลลัพธที่ดีนักในกรณีที่ตองการความเที่ยงตรง หรือผอนคลาย 

ดังนั้นหากผูใชตองการปดใชงานฟเจอรนี้ ใหเขาไปกำหนดที่หัวขอ Audio 

Adjust --> Audyssey เชนเดียวกับ Onkyo AVR รุนกอน ๆ แตจุดที่แตกตาง

จากเดิม คือ พักหลังดูเหมือนจะตองตามปด Dynamic EQ แยกไปตามแตละ

อินพุต เนื่องจากการตั้งคาในสวนนี้สามารถกำหนดไดอิสระไปตามแตละอินพุต

แหลงโปรแกรม ไมใชปดแลว ปดเลยแบบเบ็ดเสร็จเหมือนเมื่อกอน ทั้งนี้การ

อางอิงผลลัพธจากระบบ Audyssey ควรกระทำหลังจากเบิรนอินระบบจน

เสียงนิ่งดีแลว (หากสามารถทำ Audyssey Auto Calibration ภายหลังจาก

เบิรนอินไดยิ่งดี) 

ในดานพละกำลังและความโปรงอาจเปนรองรุนพี่ (รุนกอน) อยาง 
5007 อยูบาง แตก็ไมถือวาหางแตอยางใด ภาคขยายสามารถตอบสนอง
การใชงานรวมกับลำโพงหลากหลายที่นำมาจับคูดวยไดอยางนาสนใจ 
เริ่มจาก Polk Audio R Series น้ำเสียงที่ได แทบไมนาเชื่อวาลำโพง  
5 แชนเนลชุดนี้จะมีราคาแคราว 2 หมื่นบาท เวทีเสียงขยายขอบเขต 
ออกไปและเปนอิสระกวาการขับดวย AVR รุนเล็กกวา แนวเสียงลงตัว 
ฟงสนุก ถึงแมลำโพงจะขับไมยากแตการใชงานฟงกชัน BTL (Bridged 
Transless) ดวยการนำภาคขยายของ Surround Back ที่ไมไดใชมา
เสริมการใชงานเพื่อขับขานลำโพงคูหนา (R300) ที่มีรูปแบบการเชื่อมตอ
แบบซิงเกิลไวร พบวาใหเสียง และแรงปะทะกระแทกกระทั้นมากกวา
เดิมอีกโดยเฉพาะเมื่อฟงดนตรีแนวคลาสสิก ในขณะที่แนวพ็อพ และร็อก
ไดพละกำลังเด็ดขาดยิ่งขึ้น เชนเดียวกับ Boston A250 ที่ใหผลลัพธ 
ในแนวทางเดียวกัน แตเบสลงไดลึกและไดโฟกัสที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บวกกับ
เวทีเสียงที่มีความโออาขึ้นอีกระดับหนึ่ง เรียกวาแนวไหนขอใหบอก  
งานนี้ไมมีนอยด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผมทดลองใชงานฟงกชั่น Bi-amp กับลำโพง Wharfedale Evo2 

Series (ซึ่งมีลักษณะขั้วตอสายลำโพงแบบไบไวร) ก็พบวาใหผลลัพธที่ดี
กวาการเชื่อมตอแบบปกติเชนกัน ปลายเสียงเปดโปรงชัดเจน และเปน
อิสระ การแยกแยะตำแหนงระนาบชิ้นดนตรี และเวทีเสียงทำไดงายขึ้น 
ขณะเดียวกันน้ำหนักเสียงก็มีบอดี้ที่จับตองได ไมแหงบาง หรือบี้แบน 
เรียกวาทรวดทรงมีมิติยิ่งขึ้นกวาเดิม เมื่อยอมเสียลำโพงหลังที่ไมคอย 
จะไดใชไปคูหนึ่ง แลวไปเสริมใหคูหนามีศักยภาพสูงขึ้นดูจะเปนอีกทาง
เลือกหนึ่งที่นาสนใจมากสำหรับการใชงาน AVR เครื่องนี้ที่มีศักยภาพสูง
ไมแพรุนท็อปเลยทีเดียว. VDP 

❸ 3008 จะขาดก็แต Gamma Curve ซึ่งที่ผานมาเห็นจะมี Pre Controller PR-SC5507  
เทานั้น แตสำหรับการใชงานทั่ว ๆ ไป ในสวนนี้ไมถือวามีความจำเปนมากมายอะไรนัก 
❹ เทคโนโลยีระบบ Audyssey Auto Calibration จาก AVR ที่มีในตลาดปจจุบัน สามารถ 
แบงได 4 ระดับ ไลจากเบสิกจนถึงแอดวานซ คือ Audyssey 2EQ, MultEQ, MultEQ XT 
และ MultEQ XT32 รายละเอียดปลีกยอย และความแตกตางของแตละรูปแบบ จะกลาวถึง
อีกครั้งในโอกาสถัดไป 

Onkyo TX-NR3008 M15 cs2.indd   45 6/5/11   1:41:24 AM


