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ต้อง
ยอมรับว่าการได้ Yamaha RX-A3040 มารีวิวน้ันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักใจ  
โดยปกติแล้ว สิ่งท่ีท�ำให้กำรรีวิวต้องหนักใจมีอยู่สองประเด็นหลักคือ หนึ่ง เครื่องที่
น�ำมำรีวิวไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นเลย ส่วนประเด็นท่ีสองคือ มีจุดเด่นมำกจนไม่รู ้จะ  

เร่ิมต้นตรงไหน และจะครอบคลุมแต่ละประเด็นให้จบในบทควำมที่กระชับได้อย่ำงไร ส�ำหรับ       
Yamaha RX-A3040 ผมหนักใจในประเด็นหลัง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
 ส�ำหรับรีซีฟเวอร์ตระกูล AVENTAGE น้ัน ได้มีโอกำสสัมผัสเป็นครั้งแรกเมื่อคร้ังทำงยำมำฮ่ำ
ท�ำกำรเปิดตัวอย่ำงเป็นทำงกำรในประเทศไทย และอีกครั้งคือ กำรร่วมกิจกรรมกับทำงปิยะนัส       
ซึ่งเป็นตระกูล MX-A และ CX-A ซ่ึงเป็นซีรีส์สูงสุดของยำมำฮ่ำ สิ่งที่ได้สัมผัสโดยยังไม่มีโอกำส        
ได้ทดสอบด้วยตัวเองอย่ำงลึกซึ้งนั้น คือ ควำมประทับใจในประสิทธิภำพที่ดีเยี่ยม 
 ทำงยำมำฮ่ำได้แนะน�ำรีซีฟเวอร์ตระกูล AVENTAGE ครั้งแรกในปี 2010 ด้วยกำร “คิดใหม่  
ท�าใหม่” เพื่อให้ได้ประสิทธิภำพท้ังด้ำนภำพและเสียงเทียบเท่ำระดับสตูดิโอ นอกจำกกำรออกแบบใหม่
แล้ว ยังคัดสรรอุปกรณ์ที่ดีที่สุด แต่ก่อนที่จะน�ำเอำอุปกรณ์เหล่ำน้ีมำใช้งำนจริง ก็ต้องท�ำกำรทดสอบ
อย่ำงละเอียดจนม่ันใจว่ำ “สอบผ่าน” ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนดจึงจะน�ำมำผลิต
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 รีซีฟเวอร์ตระกูล AVENTAGE ในซีรีส์ RX-A นั้น ปัจจุบันแยกออกแบบสองระดับ คือ ระดับเร่ิมต้น 
ที่เป็นตัวเลข 3 หลัก และระดับสูงที่เป็นตัวเลข 4 หลัก โดยรุ่น  RX-A3040 ถือเป็น “พี่ใหญ่” หรือ  
รุ่นเรือธงของซีรีส์นี้ และในยุคท่ี Dolby Atmos ก�ำลังเป็นกระแสท่ีมำแรงนั้น เมื่อครั้งไปชมงำนเครื่องเสียง
ที่ฮ่องกงเมื่อเดือนสิงหำคม ยำมำฮ่ำก็ได้ประกำศต่อสื่อสำธำรณะเป็นครั้งแรกว่ำ RX-A3040 ก็สำมำรถ
รองรับ Dolby Atmos เช่นกัน โดยสำมำรถอัพเดทเฟิร์มแวร์ได้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วง (Fall) นี้ ซึ่งขณะที่
ได้เครื่องมำน้ีก็อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงก�ำลังก้ำวย่ำงเข้ำสู่ฤดูหนำวกันแล้ว น่ำเสียดำยที่ยังไม่มีโอกำส    
ได้สัมผัสเสียที

• REDESIGN, RETHINK TO ENHANCE PERFORMANCE
 ดังที่ได้กล่ำวเกริ่นน�ำไว้ข้ำงต้นว่ำ ส�ำหรับรีซีฟเวอร์ตระกูล AVENTAGE นี้เป็นกำรคิดใหม่ ออกแบบ
ใหม่ ทีน้ีเรำมำดูว่ำในรุ่น RX-A3040 มีอะไรเปล่ียนแปลงในด้ำนกำรออกแบบบ้ำงที่จะเป็นกำรเสริม
ประสิทธิภำพให้ดียิ่งขึ้น เริ่มจำกภำยในเครื่องในส่วนของกำรออกแบบวงจรนั้น ได้มีกำรวำงแผน       
และออกแบบให้วงจรแชนแนลซ้ำยขวำแยกอิสระกัน ทั้งด้ำนเส้นทำงกำรน�ำสัญญำณและกระแสไฟฟ้ำ       
ที่จ่ำยเข้ำไปเพื่อให้ Signal To Noise มีอัตรำส่วนที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เวทีเสียงที่กว้ำงและเปิดโปร่งยิ่งขึ้น
 กำรออกแบบวงจรนั้น ใช้เทคโนโลยีกำรออกแบบเพื่อลด Jitter ให้ต�่ำสุด ที่เรียกว่ำ Ultra Low 
Jitter PLL Circuitry เพื่อให้ Jitter ท่ีเกิดจำกแหล่งดิจิตอลให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้กำรควบคุมเร่ืองเวลำ 
(Timing) ให้มีควำมแม่นย�ำที่สุด แหล่งดิจิตอลที่ว่ำ อย่ำงเช่น แหล่งสัญญำณที่มำจำก HDMI เป็นต้น 
และในภำคจ่ำยไฟนั้น ได้ออกแบบหม้อแปลงให้จ่ำยไฟแยกอิสระกันระหว่ำงวงจรดิจิตอลกับอนำล็อก
เหมือนเคร่ืองเสียงไฮเอนด์ทั่วไป กำรแยกภำคจ่ำยไฟเช่นน้ีนอกจำกช่วยประหยัดพลังงำนในยำม  
สแตนด์บำยแล้ว ยังท�ำให้กำรจ่ำยไฟได้มีประสิทธิภำพดียิ่งข้ึน ช่วยให้ภำพและเสียงมีควำมสะอำด    
และให้รำยละเอียดดียิ่งขึ้น
 วงจรและเพำเวอร์ซัพพลำยทั้งหมดติดตั้งอยู ่ในแชสซีที่ออกแบบให้มีควำมแข็งแรงพิเศษโดย
ออกแบบเป็นรูปทรงตัว “H” เพ่ือให้แต่ละส่วนเสริมควำมม่ันคงซ่ึงกันและกัน และชั้นล่ำงของวงจร
ไม่ใช่ว่ำจะติดตั้งตัววงจรลงบนแชสซีเลย แต่เสริมโครงสร้ำงอีกชั้นหนึ่งเพื่อลดไวเบรชั่น จึงช่วยลดกำร
สั่นไหวแม้เม่ือเปิดโวลุ่มสูงๆ ก็ตำม ส่วนใต้แชสซีภำยนอกน้ันก็เสริมด้วย “ขาที่ห้า” ซึ่งติดตั้งอยู ่         
ตรงกลำงเครื่อง โดยปกติแล้ว เครื่องทั่วไปจะมีแค่สี่ขำโดยติดตั้งอยู่ตรงสี่มุมของแชสซี ซ่ึงยำมำฮ่ำเรียก
เทคโนโลยีกำรออกแบบน้ีว่ำ “เทคโนโลยีขจัดการสั่นพ้อง” หรือ Anti-Resonance Technology 
(A.R.T.) ซึ่งจะช่วยดูดซับกำรสั่นไหวจำกหม้อแปลง ตัวต้ำนทำน และฮีทซิงค์
 RX-A3040 เป็นรีซีฟเวอร์ที่รองรับ 9.2 แชนแนล (แต่ตัวประมวลผลสำมำรถรองรับได้สูงถึง 11.2 
แชนแนล) ด้วยก�ำลังขับ 165 W (8 ohms, 0.9% THD) ที่สองแชนแนล โดยมีช่องต่อ HDMI ทั้งหมด 
10 ช่อง แยกเป็น อินพุต 8 (รวมข้ำงหน้ำหนึ่ง) และเอำต์พุต 2 และสำมำรถแบ่งโซนออกได้สูงสุด 4 โซน 
นอกจำกน้ัน ยังมีอนำล็อกอินพุต/เอำต์พุตอีกเต็มแผงข้ำงหลัง โดยแต่ละช่องต่อท�ำจำกวัสดุชั้นดี        
เพื่อคุณภำพเสียงและภำพสูงสุด สิ่งที่ชอบมำกที่สุดคือ ช่องต่อสำยล�ำโพงที่มีระยะห่ำงที่ท�ำให้กำรต่อ
สำยล�ำโพงท�ำได้อย่ำงสะดวกสบำย ที่ส�ำคัญไม่ต้องเกรงว่ำปลำยสำยล�ำโพงจะชิดเกินไปจนอำจเกิดกำร
ช็อตท�ำให้เกิดควำมเสียหำยได้ 

• EXPERIENCE THE TRUE CINEMA IN YOUR HOME
 กำรติดตั้งล�ำโพงเพื่อกำรทดสอบครั้งนี้ เนื่องด้วยขนำดห้องที่ไม่ใหญ่โตนัก จึงได้ติดตั้งล�ำโพงเป็น
แบบ 7.1 แชนแนล โดยเพิ่ม Front High ด้ำนหน้ำหนึ่งคู่ ในกำรเซ็ตอัพครั้งแรกจะท�ำกำรคำลิเบรท 
ดังเช่นกำรติดตั้งทุกคร้ัง แต่ส�ำหรับไมค์ YPAO ที่ให้มำน้ันกลับแตกต่ำงจำกที่เคยเห็น เนื่องจำกเป็น
สำมเหล่ียมและก�ำหนดทิศทำงไว้ชัดเจนพร้อมกับขำตั้งที่บอกต�ำแหน่ง 1-2-3 ไว้ชัดเจนเช่นกัน
 โดย RX-A3040 นี้สำมำรถคำลิเบรทต�ำแหน่งนั่งชมได้สูงสุด 8 จุด แต่ในกำรติดตั้งนี้เรำสำมำรถ
เลือกได้ว่ำจะให้คำลิเบรทหน่ึงจุดหรือหลำยจุด นอกจำกน้ัน ยังสำมำรถเลือกได้ว่ำจะให้คำลิเบรท 
Angle/Height หรือระดับเสียงในมุมและควำมสูง ซึ่งจะเป็นคำลิเบรทที่ละเอียดยิ่งขึ้น โดยจะวัดทั้งเสียง
ที่ยิงจำกล�ำโพงสู่จุดนั่งชมโดยตรงซึ่งเป็นกำรคำลิเบรทส�ำหรับรีซีฟเวอร์ทั่วไปอยู่แล้ว ส่วนกำรคำลิเบรท
ทั้งมุมและควำมสูงนั้น จะต้องใช้ฐำนไมโครโฟนที่ให้มำช่วย ตัวฐำนจะเป็นรูปสำมแฉก ที่ปลำยของฐำน
แต่ละแฉกจะมีตัวเลขก�ำกับ 1-2-3 และมีทิศทำงก�ำหนดวำงไมโครโฟน โดยต�ำแหน่งอีกสองด้ำนนั้น   
จะเป็นกำรคำลเิบรทเสยีงท่ีสะท้อนจำกก�ำแพงด้ำนข้ำง ส่วนต�ำแหน่งท่ีสีน่ัน้เป็นกำรคำลเิบรทเสยีงทีส่ะท้อน
จำกมุมสูง โดยเวลำวัดจะต้องวำงไมโครโฟนบนเสำที่ติดยึดกับฐำน นี่คือควำมพิเศษของ RX-A3040 
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 โดยครั้งแรกผมคำลิเบรทโดยไม่เอำ Angle/Height หลังจำกท่ีชม
ภำพยนตร์เพื่อท�ำกำรทดสอบเบื้องต้นแล้ว กลับมำท�ำกำรคำลิเบรทใหม่
โดยเพ่ิม Angle/Height เข้ำไปด้วย แล้วชมภำพยนตร์เรื่องเดียวกัน    
(The Hobbit) โดยปกติกำรชมภำพยนตร์จำกรีซีฟเวอร์ของยำมำฮ่ำน้ัน 
บรรยำกำศโดยรอบหรือกำรโอบล้อมนั้นเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วว่ำท�ำได้
ยอดเยี่ยม ยิ่งเม่ือท�ำกำรคำลิเบรทอย่ำงละเอียดเช่นนี้ ยิ่งท�ำให้บรรยำกำศ
เหมือนนั่งชมอยู่ในโรงภำพยนตร์ย่ิงขึ้น
 มิติเสียงในแนวสูงที่ชัดเจน เช่น ฉำกที่ลงในอำณำจักรใต้ดินของเหล่ำ
อสูร หรือฉำกที่มีน�้ำตก เหมือนสำยน�้ำท่ีตกลงมำจำกเบ้ืองสูงกระเซ็นสู่   
ตัวเรำอย่ำงสมจริง แม้ว่ำสิ่งที่สัมผัสในมุมสูงจะแตกต่ำงจำก Dolby Atmos 
ที่อยู่เหนือศีรษะ แต่ก็ให้ควำมรู้สึกที่สมจริงได้ดี 
 ส่วนบรรยำกำศรอบด้ำนนั้น ท�ำให้สนำมเสียงมีควำมกว้ำงยิ่งข้ึน       
ทั้งด้ำนข้ำงและเลยไปโอบล้อมถึงด้ำนหลัง นี่ย่อมเป็นผลพวงจำก Cinema 
DSP Processor ของยำมำฮ่ำ ที่ท�ำให้แตกต่ำงเหนือคู่แข่งอย่ำงชัดเจน
 ระบบเสียงที่ชัดเจน สะอำดนั้น ทำงยำมำฮ่ำใช้หน่วยประมวลผลของ 
ESS Technology ES9016 SABRE32™ และ ESS Technology ES9006 
SABRE™ ส�ำหรับแปลงสัญญำณดิจิตอลเป็นอนำล็อก รวมสองตัวด้วยกัน 
ยิ่งถ้ำเลือกโหมด Enhancer พร้อม High-res Audio แล้ว รำยละเอียด
ของเสียงยิ่งระยิบระยับ เสียงเล็กเสียงน้อย เสียงหำยใจ ล้วนแต่ถ่ำยทอด
ออกมำหมด
 ยิ่งเมื่อประกอบกับกำรประมวลผลด้วย Cinema DSP ของยำมำฮ่ำ
เองแล้ว กำรชมภำพยนตร์ในบ้ำนแทบจะไม่แตกต่ำงจำกกำรชมใน        
โรงภำพยนตร์นัก ซึ่งเป็นสิ่งท่ีน่ำทึ่งและมหัศจรรย์ส�ำหรับหลำยๆ คน      
แต่ส�ำหรับแฟนๆ ของยำมำฮ่ำแล้วถือเป็นเรื่องธรรมดำ เพรำะมีแต่      
พวกเขำเท่ำนั้นที่รู้ว่ำ นี่คือสิ่งที่ยำมำฮ่ำสำมำรถให้ได้อยู่แล้ว

 นอกจำกโหมด Enhancer ที่ช ่วยเพิ่มควำมละเอียด    
ของเสียงแล้ว ส�ำหรับใครที่ใช้ล�ำโพงขนำดเล็กที่อำจรู้สึกว่ำ
เสียงเบสอำจน้อยไปหน่อย ก็ยังสำมำรถเพิ่มระดับเสียงเบสได้
ซึ่งสำมำรถเลือกได้จำกรีโมตในขณะที่ก�ำลังชมภำพยนตร์อยู่
ได้เลย แต่ถ้ำหำกรู้สึกว่ำ เสียงเบสจำกล�ำโพงคู่หน้ำไปทับซ้อน
กับเสียงเบสจำกซับวูฟเฟอร์จนรู ้สึกพร่ำหรือไม่ได้กำรแล้ว      
ก็สำมำรถ “ตัดส่วน” หรือ ใช้ Subwoofer Trim Control 
ช่วยได้
 ในด้ำนภำพน้ัน ด้วยช่อง HDMI Output Verion 2.0 
นอกจำกให้ภำพท่ีคมชดั ใส สะอำด ดังทีอ่อกจำกแหล่งโปรแกรม
แล้ว ถ้ำเรำมีจอทีวีที่รองรับ Ultra HD ได้ นอกจำกสำมำรถ
ส่งสัญญำณไปยังจอภำพแบบพำสทรู หรือส่งผ่ำนไปยังจอเลย
ส�ำหรับคอนเทนต์ท่ีเป็น 4K แท้ๆ ซ่ึงเป็นเรื่องปกติที่รีซีฟเวอร์
รุ ่นใหม่แทบจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อสำมำรถท�ำได้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่   
ยำมำฮ่ำให้มำคือ เป็น 4K ที่ 50 Hz/60 Hz ที่รองรับ RGB, 
YCbCr 4:4:4 นั่นหมำยควำมว่ำ จะให้ภำพท่ีสีสันเต็มอ่ิม    
และคมชัดมีชีวิตชีวำยิ่งขึ้น และเมื่อฉำยบนจอขนำดใหญ่แล้ว
จะยังคงคมชัดซึ่งแตกต่ำงจำก 4:2:2 หรือ 4:2:0 
 ที่น ่ำสนใจย่ิงกว่ำก็คือ เม่ือเล่นคอนเทนต์ที่ 1080p    
Full HD นั้น RX-A3040 ยังสำมำรถอัพสเกลเพ่ิมควำมละเอียด
เป็น Ultra HD ได้อีก ดังนั้นแม้ว่ำเรื่องเล่นบลู-เรย์ของเรำจะ
เป็นรุ่นที่ซื้อมำก่อนหน้ำที่ยังไม่สำมำรถอัพสเกลได้ก็ไม่เป็นไร 
เพรำะ RX-A3040 ช่วยให้คุณสำมำรถเสพสุขกับควำมบันเทิง
สุดยอดควำมคมชัดได้โดยไม่ต้องรอคอนเทนต์ 4K แท้ๆ ซึ่งไม่รู้
ว่ำปีหน้ำจะได้เห็นหรือไม่
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 ช่อง USB ด้ำนหน้ำเครื่องน้ัน นอกจำกใช้ต่อกับ 
iPad, iPhone แล้ว ยังสำมำรถน�ำแฟลชไดร์ฟมำเสียบ
เพื่อเล่นเพลงได้ โดยสำมำรถรองรับไฟล์เพลงประเภท 
MP3, WMA, AAC ที่ควำมละเอียด 48kHz/16-bit,  
FLAC/WAV ที่ควำมละเอียด 192kHz/24-bit
 โดยผมลองน�ำเอำเพลงที่ซ้ือจำก HDTrack ทั้งที่
ควำมละเอียด 192kHz/24-bit และ 96kHz/24-bit    
รวมทั้งไฟล์ WAV ที่ควำมละเอียดมำตรฐำนมำเล่น และ
เปิดโหมด Enhancer เลือก High-res Audio ด้วย
ประสิทธิภำพของ DAC ที่ประมวลผลด้วยชิปของ ESS นั้น 
สำมำรถให้รำยละเอียดเสียงเพลงได้ดีไม่แพ้กับ DAC       
สแตนอะโลนเลย นอกจำกรำยละเอียดที่ดีไม่แพ้กันแล้ว 
น�้ำเสียงยังมีควำมสะอำด จนไม่คิดว่ำนี่เป็นน�้ำเสียงที่ได้จำก
เอวีรีซีฟเวอร์ น่ำเสียดำยที่ช่อง USB นี้ไม่สำมำรถรองรับ 
External Hard Disk 
 สิ่งที่จะไม่กล่ำวถึงไม่ได้ก็คือ กำรรองรับระบบเสียง 
Dolby Atmos ที่ทำงยำมำฮ่ำประกำศว่ำจะให้อัพเดท
เฟิร์มแวร์ได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงน้ี แต่น่ำเสียดำยจนถึง 
ขณะน้ียังไม่อำจทดสอบ หรือให้รำยละเอียดอะไรได้
มำกกว่ำนี้ แต่เชื่อว่ำหลักกำรก็น่ำจะเหมือนกับรีซีฟเวอร์
จำกเพ่ือนร่วมวงกำร คือ จำก 9.2 แชนแนลนี้ สำมำรถ 
จัดคอนฟิกูเรชั่นในระบบ Atmos ได้เป็น 7.2.2 (แชนแนล
บนที่สูง 2 แชนแนล) หรือ 5.2.4  (แชนแนลบนท่ีสูง         
4 แชนแนล) เพรำะปัจจุบันนี้ทำง Dolby เองยังไม่ได้ออก
มำตรฐำนที่มีจ�ำนวนแชนแนลส�ำหรับ Atmos มำกกว่ำนี้
ซึง่ตำมแผนคือ สำมำรถมไีด้สงูสดุ 32 แชนแนล ทีน่่ำเสยีดำย
ไม่ใช่เพรำะไม่ทรำบรำยละเอียด หำกแต่ไม่ได้ทดสอบ
ประสิทธิภำพ หลังจำกที่ได้สัมผัสจำกบำงยี่ห้อมำแล้ว
 Yamaha RX-A3040 ยังคงเป็นรีซีฟเวอร์ส�ำหรับ  
โฮมเธียเตอร์ที่ไม่เคยสร้ำงควำมผิดหวังด้วยระบบ CINEMA 
DSP ที่ถือเป็นเอนจิ้นส�ำหรับระบบเสียงภำพยนตร์ที่ดีที่สุด
แล้ว ในรุ่นนี้ยังได้ติดตั้ง CINEMA DSP เอนจิ้นถึงสี่ตัว  
เพ่ือให้ได้ระบบเสียงแบบสำมมิติ โดยนอกจำกเพิ่มขยำย
ในแนวกว้ำงแล้ว ยังได้เพิ่มในมิติแนวสูงด้วย นี่คือเหตุว่ำ
ท�ำไมถึงรู้สึกเสียดำยที่ไม่ได้สัมผัสระบบ Dolby Atmos 
จำก RX-A3040 นี้ 
 ในด้ำนคุณภำพเสียง จำกกำรใช้ ESS Technology 
ES9016 SABRE32™ Ultra DAC ที่ให้ควำมละเอียด   
192kHz/32-bit ที่ให้เวทีเสียงที่กว้ำงด้วยไดนำมิกเรนจ์ 
ที่สูงถึง 124 dB จนยำกจะหำที่เปรียบได้ ส่วนอีกตัวคือ 
ESS Technology ES9006 SABRE™ Premier Audio 
DAC จงึท�ำให้ RX-A3040 นอกจำกให้ระบบเสียงภำพยนตร์
ที่ดีเยี่ยมแล้ว ยังเหมำะกับกำรน�ำมำฟังเพลง ซึ่งเห็นได้จำก
กำรออกแบบกรำฟิกยูสเซอร์อินเตอร์เฟสที่เสมือนบ่งบอก
ควำมนัยถึงคุณภำพเสียง ด้วยฉำกหลังที่เป็นแกรนด์เปียโน
ซึ่งก็ไม่เกินเลยทั้งสองประกำรครับ…

 ในด้ำนของเน็ตเวิร์กนั้น RX-A3040 ให้มำเพียบพร้อมทั้งแลนแบบมีสำย 
ไว-ไฟไร้สำย พร้อมติดต้ังเสำอำกำศไว้ด้ำนหลงัเครือ่ง กำรเล่นเพลงผ่ำน AirPlay, 
DLNA, WiFi, และ HTC Connect (อันหลังสุดนี้ส�ำหรับผู้ที่ใช้สมำร์ทโฟนยี่ห้อ 
HTC ซึง่ท�ำให้สำมำรถเล่นเพลงจำกโทรศพัท์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องตดิตัง้แอพเพิม่) 
 แต่ท่ีน่ำสนใจคือ กำรควบคุมเครื่องผ่ำน AV Controller App ที่นอกจำก
ออกแบบได้สวยงำมแล้ว ยังสำมำรถใช้งำนได้ค่อนข้ำงละเอียด ซ่ึงแตกต่ำงจำก
แอพที่เคยใช้จำกหลำยๆ ยี่ห้อ เช่น กำรปรับโวลุ่ม กำรเลือกแหล่งโปรแกรม
อินพุต กำรเล่นเพลง กำรเลือกฉำก (Scene) กำรเลือกโหมด DSP จนถึงขั้น
ปรับพำรำมิเตอร์ของ DSP เพื่อสร้ำงสนำมเสียงในแบบที่เรำต้องกำรได้ด้วย 
เช่น ต้องกำรสนำมเสียงกว้ำงขึ้นก็เพียงใช้นิ้วขยำยเหมือนกับกำรขยำยภำพ 
บนโทรศัพท์มือถือ และแอพตัวนี้นอกจำกออกแบบมำส�ำหรับโทรศัพท์แล้ว   
ยังออกแบบมำส�ำหรับแท็บเล็ตด้วย จึงไม่ต้องห่วงว่ำเมื่อเล่นบนแท็บเล็ต      
จอใหญ่แล้วภำพจะแตก ยิ่งกว่ำนั้น ยังรองรับ 20 กว่ำภำษำ และขอย�้ำว่ำ   
รวมท้ังภำษำไทยด้วย
 กำรปรับพำรำมิเตอร์ของ DSP นี้น่ำสนใจ จำกที่ได้ทดสอบลองปรับทั้งแบบ 
Basic ซึ่งก�ำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ไว้แล้ว เพียงแต่เรำสำมำรถปรับสนำมเสียง 
(Sound Field) ตำมที่เรำต้องกำรได้ เช่น ให้สนำมเสียงกว้ำงขึ้นหรือลดลง    
ก็เพียงใช้นิ้วขยำยหรือหดตัวรูปภำพ ซึ่งง่ำยย่ิงกว่ำกำรใช้รีโมตเป็นร้อยเท่ำ 
 นอกจำกน้ัน ยังลองปรับในโหมด Advanced หรือขั้นสูง โดยเรำสำมำรถ
ปรับพำรำมิเตอร์ของสนำมเสียงเฉพำะส่วนได้ โดยมีให้เลือกสำมส่วมด้วยกัน
คือ ด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำงซ้ำยขวำ และด้ำนหลัง เช่นกัน กำรปรับก็เพียงใช้น้ิว   
กดจุดที่เป็นวงกลมและลำกขยำยเท่ำท่ีเรำต้องกำร และหลังจำกที่ลองขยำย
สนำมเสียงแล้ว กำรชมภำพยนตร์ในเร่ืองเดียวกันนั้น ท�ำให้เหมือนน่ังชม
ภำพยนตร์จำกจอยักษ์แทนที่จะเป็นแค่ทีวี 50 นิ้ว ท�ำให้ควำมสนุกเพิ่มขึ้นอีก
เป็นกอง หรือถ้ำใช้ศัพท์วัยรุ่นก็ต้องบอกว่ำ มันส์ฝุดๆ

YAMAHA RX-A3040 FEATURES
•	 150	W	x	9-channels

•	 4K	Ultra	HD	Video	Upconversion

•	 Support	For	HDMI	2.0	(4K	Ultra	HD	50/60p	Compatible)

•	Wi-Fi	Network	Connectivity

•	 AirPlay,	HTC	Connect,	Pandora,	Spotify,	SiriusXM	Internet	Radio,	Rhapsody

•	 FLAC,	WAV	192	kHz	/	24-bit,	Apple	Lossless	96	kHz	/	24-bit	And	Gapless	Playback

•	 CINEMA	DSP	HD3

•	 Dual	ESS	Technology	DACs

•	 YPAO	-	R.S.C.	With	3D,	Multipoint	And	Angle	Measurement

•	 Advanced	HDMI	Zone	Switching

•	 Yamaha	AV	Controller	App

DISTRIBUTOR: บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จ�ากัด

 Tel. 0-2215-2626 

PRICE: 78,500 Baht
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