
CABLE MANAGEMENT SYSTEM

®

a l s o
a v a i l a b l e

simply...beautiful®

®
Italian Designed Hi-Fi Furniture

n e w  m o d e l s

AVS-425
Versatile Two-Tone
Audio/Video System
44-1/2" W x 24" H x 22" D

AVSC-2141
A/V SYSTEM W/ HAND
PAINTED CHERRY FINISH
44" W x 25" H x 19" D

AVSC-2121
WOOD TRIM CORNER-FIT
A/V FURNITURE SYSTEM
44" W x 23-3/4" H x 21-1/2" D

PVS-3103
HAND PAINTED FRONT
AUDIO/VIDEO SYSTEM
47-1/4" W x 22-1/4" H x 20" D

PVS-4215
FLAT PANEL
AUDIO/VIDEO SYSTEM
44" W x 22" H x 22" D

TPC-2127
TRIPLE PLAYTM MULTI-OPTION
FLAT PANEL A/V SYSTEM
44" W x 59-1/2" H x 22" D

TP-4501
TRIPLE PLAYTM UNIVERSAL
FLAT PANEL A/V SYSTEM
42" W x 59" H x 20" D

AVSC-2124
VERSATILE WOOD TRIM
A/V FURNITURE SYSTEM
52" W x 24-1/2" H x 18-1/2" D

AT-423T

AVS-455 AVS-2752HG AVSC-2123 SP-200 SP-224 SP-300

AVS-422T AVS-522T AVS-622T B-722T

Bell’O features an integrated Cable 
Management System (CMS®) for 
securely hiding power cords and 
interconnect cables, scratch resistant 
powder-coated metal surfaces, real 
wood and wood veneer, and tempered 
safety glass.
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A Tradition of Award Winning Designs
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       ■  ‘ภูธร’ เอาละครับ มาถึงในยุคนี้ ใครไม่มีทีวีแบบ LCD หรือ 
LED พวกจอแบนจอบางในบ้านสักจอหนึ่งเห็นทีจะ
แปลกกระไรอยู่ ภาพการโฆษณาน�าเสนอทั้งคุณสมบัติ
และราคาที่กรอกหูกรอกตาทุกวัน ให้รู้ว่าของยอดฮิทนี่

เขาเล่นกันขนาดบ้านละสองสามจอไปแล้ว ดูในห้องดูหนัง
ฟังเพลงหนึ่ง ดูในห้องนอน ในห้องครัว ตั้งแต่ขนาดจอ 
24 นิ้วไล่ขึ้นไปจนถึงกว่า 60 นิ้ว จอทีวีแบนบางเหล่า
นี้ ก้าวหน้าไปทุกวันๆ จนกลายเป็นว่าการสื่อสาร การ
ใช้งานอินเตอร์เน็ทก็มาใช้กับทีวีกันแล้วละครับเจ้านาย นี่
แหละยุคสมัยของการบริโภคมันเป็นไปได้ ลองดูคุณสมบัติ
ของจอจะเห็นว่ามันบางลงบางลงจนแทบจะกลายเป็น
แผ่นกระดาษเข้าไปทุกที แต่การเลือกซื้อจอทีวีที่จะให้
ประโยชน์มากที่สุด ก็ไม่พ้นที่เราท่านจะต้องย้อนกลับไป
ท�าความเข้าใจกับมันเสียให้ถ่องแท้ จอแบนไหน ยังไงกัน?

จอแอลซีดีทีวี คือจอภาพที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง
ยาวนานที่สุด โดยโครงสร้างอันแบนบางของมันมา
จากความส�าเร็จในการน�าเอาผลึกเหลว Liquid Crystal 
Display มาใช้งาน กลายเป็นมาตรฐานหลักมาตั้งแต่ปี 
2005 มาจนถึงปัจจุบัน ผลึกเหลว Liquid Crystal นี้ ถูก

ค้นพบมานานแล้ว ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 สถานะของ
ผลึกเหลวดังกล่าวเป็นได้ทั้งของแข็งและของเหลว ภายใต้  
อุณหภูมิปกติมันมีสภาพเป็นของแข็ง และหากเราท�าให้
อุณหภูมิสูงขึ้นเป็นก็จะแปรสภาพเป็นของเหลว การผ่าน
กระแสไฟฟ้าไปยังผลึกเหลวจะสามารถจัดการควบคุมการ
จัดเรียงตัวของโมเลกุลได้

ผลึกเหลวนี้มีลักษณะเป็นแท่งกลมยาว เราจึงควบคุม
ให้มันเรียงตัวในทางแนวตั้งหรือแนวตรงได้ตามลักษณะ
ของขั้วไฟฟ้าเหนี่ยวน�า หลังจากทดลองใช้ท�าเป็นจอ          
แอลซีดีขนาดเล็กมานานพอสมควร ก็มีการน�ามาท�าเป็น
จอดิสเพลย์ขนาดใหญ่ โดยการท�าให้มันอุ่นตัวขึ้นแปรจาก
ของแข็งเป็นของเหลว และจากการทึบแสงให้บิดตัวจน
แสงลอดได้ตราบเท่าที่ท�าให้มันเรียงตัวทางแนวตั้งก็จะ
เปิดให้แสงสีผ่านตัวมันไปได้ เมื่อท�าให้โมเลกุลของมันอยู่
ในแนวขวางก็จะปิดแสงทึบ เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของ
การส่องสว่าง การควบคุมแสงในจอประเภทนี้ จะท�าควบคู่
กันไปกับไฟส่องสว่างหลัง หรือ Back Light นั่นเอง ข้อดี 
มากๆก็คือ จอแอลซีดีไม่มีการแผ่รังสีเหมือนจอหลอดภาพ     
ให้ความประหยัดพลังงานและดีต่อสุขภาพมากกว่า

จอทีวีในยุคนี้
เกินกว่าจะเป็นทีวีไปแล้ว
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การพัฒนาในช่วงแรก หลายบริษัทติดขัดปัญหาเรื่อง
การควบคุม View Angle หรือท�าให้มุมมองภาพ มีความ
สว่างใสเท่ากันในทุกมุมมอง ท�าให้จอแอลซีดีไม่น่าสนใจ
นัก จนกระทั่งการพัฒนาทางด้านระบบควบคุมหน้าจอ
และแบ็คไลท์พัฒนาถึงขั้นสูงสุด จอแอลซีดีจึงสามารถให้
มุมมองภาพได้มากกว่า 170 องศา ท�าให้ภาพที่ได้คมชัด   
ในทุกมุมมอง จอแอลซีดียุคแรกให้รายละเอียดจ�านวน
พิกเซลต่อจอต�่ามาก เช่นเพียง VGA 640x480 เท่านั้น 
ต่อมามีการอัพเกรดเป็น 1024x768 และ 1024x1280 
จนถึง 1920x1080 ระดับ HD และกระโดดไปถึงการเล่น
แบบสามมิติหรือ 3D อย่างที่เป็นในปัจจุบัน

โครงสร้างหลักโดยทั่วไปของจอแอลซีดีหลักๆคือการ
สอดฟิล์มผลึกเหลวเข้าไปอยู่ตรงกลางระหว่างกระจกใส
สองแผ่น ผิวด้านในของกระจกมีขั้วฟิล์มบางๆโปร่งแสง
ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าของผลึกเหลว ผลึกนี้จะบิดตัวเป็นมุม 
90-270 องศาระหว่างขั้วไฟฟ้า แรงดันไฟดังกล่าวจะท�า
หน้าที่ในการปรับโมเลกุลผลึกเหลว แสงจะลอดผ่านไปใน
ทิศทางของผลึกเหลวที่ไม่ถูกปิด พูดอีกทีหนึ่งการท�างาน
ของมันก็คล้ายกับเป็นชัตเตอร์ไฟฟ้า มีการปิดเปิดการ
ท�างานผลึกเหลวไปตามแรงดันไฟที่มีตัวกรองแสงสี แดง 
เขียว น�้าเงิน

ความคมชัดสมจริงของจอภาพได้รับการพัฒนามามาก
ทีเดียว เนื่องจากรายละเอียดจ�านวนพิกเซลหน้าพาเนล 
ความสามารถของแบ็คไลท์การควบคุมการส่องสว่างด้าน
หลัง และมาจากคุณภาพของอีเล็คทรอนิคส์หรือสมองกล
ควบคุมจอที่เราเรียกว่า เอนจิน จะเป็นตัวชี้ขาดคุณภาพ
ของจอภาพแอลซีดี ในขณะที่ตัวพาเนลหน้าจอจะมีการ
เคลือบหน้าจอให้ด�าสนิทยิ่งขึ้น เพื่อให้ขับแสงสีออกมา
ได้สดใสมีความเข้มข้นสมจริง อีกทั้งในแง่ของการลดการ
สะท้อนจากภายนอกได้ดียิ่งขึ้น

แบ็คไลท์ที่ควบคุมแสงด้านหลังจอภาพแอลซีดีนั้น 
โดยปกติใช้รูปแบบของหลอด CCFL Direct-Type ซึ่ง
เป็นเสมือนหลอดไฟนีออนขนาดเล็กเรียงรายด้านหลัง
ของจอ ซึ่งให้ความสว่างได้ดี แต่อาจจะสิ้นเปลืองพื้นที่
ท�าให้จอมีขนาดบางได้ในระดับหนึ่ง จนกระทั่งผู้ผลิตส่วน
ใหญ่หันมาใช้หลอดไฟแบบแอลอีดีวางไว้บนขอบภาพหรือ 
Edge LED ใช้วิธีส่องลง (ไม่เชิงเป็นการส่องด้านหลัง
แบบแบ็คไลท์) ท�าให้จอภาพมีความแบนบางและเบากว่า
เครื่องรับโทรทัศน์จอบางที่ใช้แบ็คไลท์แบบ Direct-Type 
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการส่องสว่างและลด
การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยยังคงให้คุณภาพของภาพที่สวย
สดใสเช่นเดิม 

นี่จึงกลายเป็นมาตรฐานใหม่ หลายแบรนด์ก็อาศัย
การส่องสว่างของแอลอีดีมาเรียกทัพศัพท์ไปซะเลยว่าจอ 
แอลอีดี ทั้งๆที่พาเนลมันก็ยังคือจอแอลซีดีนั่นแล และนับ
วันการแข่งขันกันด้านความบางจะมากยิ่งขึ้น จากเทคนิค
การใช้แอลอีดีพัฒนาขึ้นมาอีก เริ่มหันมาใช้แบบแอลอีดี 

ไดเร็คท์ ที่ส่องจากด้านหลังเรียงเป็นแถวชิดมากขึ้น ได้ทั้ง
ความสว่างสม�า่เสมอทั่วจอและมีจอที่เพรียวบางอีกด้วย

เรื่องของจอบางลงไม่ได้รับประกันคุณภาพว่าจะดีขึ้น 
แต่ตัวก�าหนดหลักๆจะเป็นสมองกลคุมหน้าจอครับท่าน

ระบบเอนจินสมองกลควบคุมหน้าจอภาพท�างานอะไร
บ้าง นี่คือหัวใจหลักของจอเลยก็ว่าได้ แม้จอหรือพาเนล
จะมีคุณภาพดีสักเพียงใด ก็ต้องอาศัยการควบคุมหน้า
จอด้วยระบบอีเล็คทรอนิคส์ หลักการท�างานของแต่ละ
บริษัทที่ออกแบบจะไม่ต่างกันในจุดประสงค์แต่จะต่าง
กันในแง่เทคนิค เทคโนโลยี ซึ่งการเอาชนะกันในการ
ออกแบบจอแอลซีดีก็คือตรงนี้แหละ ระบบควบคุมหน้า
จอจะท�างานหลายอย่างหลักการที่ส�าคัญเช่น การควบคุม
ภาพเคลื่อนไหว ให้เกิดความรู้สึกต่อเนื่องและคมชัดทุก     
ขั้นตอน ความรู้สึกอันลื่นไหลเป็นธรรมชาติ ในจอแอลซีดี
มักจะขึ้นกับอัตราความเร็วการแสดงภาพต่อวินาทีหรือที่
เรียกว่า Response Time 

แต่กระนั้นความเร็วขนาด 1-2 มิลลิวินาทีสายตา
ก็ยังสามารถดูออก ดังนั้นส่วนมากระบบเอนจินจะท�าการ
สร้างภาพใหม่แทรกเข้าไปในระหว่างภาพเดิม ท�าให้ภาพ
ดูสมูทมากขึ้น เราอาจเรียกภาพที่สร้างขึ้นว่าเป็น Sub 
Field ก็ได้ อีกทั้งวงจรก็จะท�าการขจัดภาพเบลอร์ด้วยการ
ใช้ระบบลดการรบกวนหรือ Noise Reduction (NR) หรือ 
MPEG NR จะช่วยขจัดรอยรอบๆขอบภาพให้ดูสมจริง
มากยิ่งขึ้น ไม่ท�าให้ภาพเป็นบล็อคต่อๆกัน

โทรทัศน์ทั้งแอลซีดีและพลาสมาทีวีในปัจจุบันให้ความ
สะดวกสบาย มากว่าการเป็นจอโทรทัศน์ คือนอกจาก
จะใช้รับสัญญาณภาพจากแหล่งโพรแกรมแล้วมันยังได้
ถูกพัฒนาให้มีความสามารถอีกมากมาย อาทิ การเป็น                                                
อินเตอร์เน็ททีวี ท�าให้การอัพเดทข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว แม้กระทั่งการแสดงภาพให้เราสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารสภาพภูมิอากาศและข้อมูลทุกประเภทจาก
อินเตอร์เน็ท โดยการเลือกชุด Widgets ที่ใช้บ่อยๆ
ไว้ใน Favorite List การเปิดคลิปวิดีโอทาง You Tube       
อินเตอร์เน็ท เว็บไซท์ การแช็ทกับเพื่อนๆในขณะดูทีวี 
ให้การใช้เครือข่าย DLNA เป็นมาตรฐานใหม่ในการ    
ต่อเชื่อมอุปกรณ์เครื่องอีเล็คทรอนิคส์ชนิดต่างๆทั้งกล้อง
ถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ ระบบเครื่องเสียงชมไฟล์วิดีโอ
จากคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ในบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
โดยจะสามารถสื่อสารจากจุดใดๆก็ได้ เป็นความบันเทิง       
นอกเหนือไปจากการเป็นแค่ทีวีทั่วไป

คือท�าไปท�ามา ผมเองก็ชักจะงงงันเหมือนกันละว่า  
จะซื้อทีวีมาท�าอะไร เพราะ Smart TV นี่มันเกินไปกว่าทีวี
ที่ใช้ดูภาพอย่างเดียวไปแล้วละครับ
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H o w  T o  ■   ‘pipaz@hotmail.com’

เพราะไม่มีล�าโพงอื่นๆ ในชุดมาช่วยผ่อนการ
ท�างานด้วยเหมือนเวลาดูหนัง ที่แค่กับระบบ
เริ่มต้นแบบ 5.1 ก็มีล�าโพงถึง 6 ตัวแล้ว

ในขัน้ตอนของการเลอืกซือ้ชดุเครือ่งเสยีง 
หรือชุดโฮม เธียเตอร์ นั้น สิ่งแรกที่พึงท�าก็คือ
ถามตัวเองให้รู้แน่ก่อน ว่าต้องการเครื่องชุดนี้
ไปเพื่อการใด เพื่อฟังเพลง หรือเพื่อทั้งดูหนัง
และฟังเพลง หรือเพียงเพื่อใช้กับฟรีทีวี เคเบิล
ทีวี เป็นหลัก แต่ต้องการให้เสียงมันดีขึ้นกว่า
เสียงที่ฟังจากล�าโพงของทีวี เผื่อจะซื้อดีวีดีมา
ดูหนังบ้าง โดยใช้อยู ่เพียงแค่ในห้องนอน
เล็กๆ ไม่ได้ต้องการล�าโพงรอบห้องแต่อย่างใด     
หรือจะเอามาใช้กับเครื่องเล่นพกพาอย่างพวก 
iPod หรือ MP3 Player เวลาอยู่ในห้องและ
ไม่ต้องการใช้หูฟัง รวมไปถึงเพื่อการยกระดับ
เสียงของคอมพิวเตอร์จ�าพวก Desktop PC 
เพราะอยากฟังเพลงที่อยู ่ในฮาร์ดดิสค์ด้วย
คุณภาพเสียงที่ดีกว่าแบบเดิมๆ

ซึ่งด้วยค�าถามพื้นฐานเหล่านั้น จะท�าให้
คุณสามารถเลือกซื้อและใช้งานได้อย่างคุ ้ม
ค่า เพราะบางทีคุณอาจจะเลือกแค่ระบบ 2.1 
ก็ได้ อย่างเอาไปใช้เพื่อยกระดับเสียงของ
ฟรีทีวี เคเบิลทีวี หรือเล่นกับพวกดีวีดีอยู่ใน
ห้องนอน รวมไปถึงการยกระดับเสียงส�าหรับ
ชุดคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เป็นต้น แต่ถ้า

จะเลอืกซือ้ชดุเครือ่งเสยีงแบบไหน อย่างไร 
ดี หรือพูดกันให้ชัดก็คือชุดโฮม เธียเตอร์ 

ในปัจจุบันนี่ละ (คือเมื่อก่อนเวลาพูดถึงชุด
เครือ่งเสยีง กจ็ะแคบอยูเ่พยีงแค่ชดุเครือ่งเล่น
สเตรีโอ ที่เป็นแบบ 2-Channel ซ่ึงมีล�าโพง
เพียงแค่คู่เดียว ข้างซ้ายกับข้างขวาเท่าน้ัน 
แต่เวลานี้เมื่อเป็นชุดโฮม เธียเตอร์ ซึ่งเป็น
แบบ Multi-Channel คือมีล�าโพงมากกว่าสอง
คู ่ต้ังแต่ 5-6 ตูข้ึ้นไป) ดจูะยงัคงเป็นค�าถามทีม่ี
มาถึงผมอย่างสม�า่เสมอ ถี่บ้าง ห่างบ้าง ตาม
กาละ ซึง่เท่าทีส่งัเกตพบว่าช่วงรอยต่อระหว่าง 
ปีจะมีค�าถามลักษณะที่ว่านี้มากกว่าปกติ

บ้างก็เป็นแบบมีตัวเลือกมาให้ช่วยช้ีแนะ 
บ้างก็เป็นแบบกว้างๆ คือขอเป็นแนวทางเผื่อ
เลือก, อะไรแถวๆ นั้น ซึ่งผมก็ได้พยายาม    
ให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อว่าผู้ถาม
จะเลือกได้สิ่งที่ตรงใจที่สุด เที่ยวน้ีก็เลยอยาก
จะน�าเรื่องที่พึงสังเกตก่อนซื้อชุดโฮม เธียเตอร์ 
มาพดูถงึ เพือ่เป็นแนวทางในการเลอืกชดุพวกนี้

มองไปที่ห้อง
ก่อนจะมองไปยังเครื่อง

เชื่อว่าส่วนใหญ่เมื่อนึกถึงชุดโฮม เธียเตอร์ 
สิง่แรกทีพ่จิารณากนักค็อืมกัจะมองไปทีเ่ครือ่ง
กับล�าโพงเป็นหลัก โดยอาจจะมีข้อมูลจากที่

โน่น ที่นี่ ที่นั่น ว่าแต่ละชุดนั้นๆ เป็นอย่างไร 
ซึ่งไม่น่าจะถูกต้องนัก เพราะส่ิงที่ควรคิดถึง
ประการแรกก็คือเรื่องของห้องครับ เป็นห้อง
ที่คุณจะน�าชุดโฮม เธียเตอร์ นั้นไปใช้งาน ว่า
มันมีลักษณะเป็นอย่างไร แบบไหน เป็นชุดที่
จะเอาไปใช้เป็นส่วนหนึง่ในห้องนัง่เล่น ทีม่กัจะ
เป็นห้องที่มีบริเวณเปิดโล่งเป็นส่วนใหญ่ หรือ
ห้องทีใ่ช้เพือ่การนีโ้ดยเฉพาะทีม่เีพยีงประตเูข้า 
ออก กับผนังปิดโดยรอบ

ทีต้่องค�านงึถงึเรือ่งห้องก่อน กเ็นือ่งเพราะ
ในขัน้ตอนการเลอืกเครือ่งนัน้ คณุจะต้องเลือก
เครือ่งทีมั่นมกี�าลงัมากพอทีจ่ะให้พลงัเสยีงออก
มาครอบคลุมพ้ืนที่ในห้องนั้นๆได้อย่างทั่วถึง 
เนือ่งเพราะหากเครือ่งมกี�าลงัไม่มากพอ เสยีง
ที่ให้ออกมาก็จะขาดความคมชัด สดใส เป็นน�้า
เสียงท่ีไม่มีชีวิตชีวา หรือฟังได้ว่าระดับความ
ดังเสียงมันน้อยไป ซึ่งเมื่อเร่งความดังเสียง
เพ่ิมมากข้ึน สิ่งท่ีตามมาก็คือความพร่าเพี้ยน
อย่างมิอาจะเลี่ยงได้ เพราะนั่นหมายถึงคุณไป
บังคับให้เครื่องมันท�างานเกินตัวนั่นเอง เรื่อง
ห้องจึงเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นห้อง
ดูหนัง ห้องฟังเพลง หรือห้องดูหนังและฟัง
เพลงในห้องเดียวกัน โดยเฉพาะห้องประเภท
หลงันี ้ล�าโพงหลกัหรอืล�าโพงคูห่น้านัน้ จะต้อง 
‘เอาห้องอยู่’ ในเวลาฟังเพลงแบบ 2-Channel 

ชุดโฮม เธียเตอร์:

ควรเลือกแบบไหน อย่างไร
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ต้องการเอาไปใช้ในห้องเฉพาะ หรือห้องน่ัง
เล่น ด้วยต้องการแบบโฮม เธยีเตอร์ ครบถ้วน 
ก็ต้องดูว่าห้องเล็ก ใหญ่ แค่ไหน เป็นห้องปิด
หรือห้องโล่ง ระบบเสียง 5.1 จะครอบคลุม
พื้นที่ไหม หรือว่าจะต้องใช้ถึง 7.1 จึงจะเอา
อยู่ ขณะเดียวกันถ้าเป็นห้องไม่ใหญ่มากนัก ดู
แล้วแค่ 5.1 ก็น่าจะเกินพอ ก็ไม่มีความจ�าเป็น
ไปเล่นถึง 7.1 ให้สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์

บางท่านอาจสงสัย ว่าระบบ 5.1 หรือ 7.1 
ในโฮม เธียเตอร์ คืออะไร ค�าตอบก็คือนั้นเป็น
ระบบเสียงโฮม เธียเตอร์ ครับ โดย 5.1 หมาย
ถึงการใช้ล�าโพงหน้า หลัง 5 ตัว กับล�าโพง   
สับ-วูฟเฟอร์ซึ่งท�าหน้าที่ให้เสียงเบสส์ต�่าๆ 
อีก 1 ตัว โดยลักษณะของการจัดวางนั้นแบ่ง
เป็นล�าโพงคู่หน้า หรือล�าโพงหลัก ซ้าย/ขวา 
ล�าโพงเซ็นเตอร์วางไว้กึ่งกลางระหว่างล�าโพงคู่
หลกั และล�าโพงให้บรรยากาศเสยีงคูห่ลงั หรอื
ทีเ่รยีกว่าล�าโพงเซอร์ราวน์ด ซ้าย/ขวา อกีหนึง่
คู ่ส่วนระบบ 7.1 นัน้ จะมลี�าโพงด้านหลงัเพิม่
มาอีกหนึ่งคู่ เรียกว่าล�าโพง Surround Back

(ส�าหรับต�าแหน่งตั้งวางล�าโพงแต่ละตัว
เอาไว้ในห้อง ต้องหรอืควรวางอยูต่รงไหนบ้าง   
ตอนท้ายๆของเรือ่งนีจ้ะน�ามากล่าวถงึอกีครัง้)

HTiB เป็นอย่างไร
น่าสนใจมากน้อยแค่ไหน

คราวนีก้ม็าถงึค�าถามหนึง่ซึง่มีเข้ามาค่อน
ข้างมาก คือ ชุดโฮม เธียเตอร์ แบบ HTiB น่า
สนใจไหม 

กับค�าถามนี้สามารถตอบได้แบบกว้างๆ
ว่า ชุดที่รวมทั้งหมดอยู่ในกล่องเดียว หรือที่
มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Home Theatre-in-the-
Box นั้น จะว่าไปมันก็คือความสะดวกหนึ่ง        
ของการเลือกซื้อชุดโฮม เธียเตอร์ เพราะไม่
ต้องคิดอะไรมาก จ่ายเงินทีเดียวได้ทุกอย่าง
ครบหมด สามารถเอาไปต่อใช้งานกับทีวีที่มี
อยู่แล้วได้ทันที 

เพราะในกล่องๆเดียวนั้น จะมีทุกสิ่งทุก
อย่างมาให้พร้อม คือ มีอีเล็คทรอนิคส์ให้มา
หนึ่งเครื่อง ท�าหน้าทั้งเป็นเคร่ืองเล่นแผ่น          
ได้สารพัดทั้งแผ่นซีดีเพลง และดีวีดีภาพยนตร์  
มีภาคขยายเสียงในตัว สามารถท�างานขับ
ล�าโพงที่ให้มาในกล่องทั้งห้าตัวได้เป็นอย่าง
ดี แถมท�างานเข้าขากับเพาเวอร์ สับ-วูฟเฟอร์ 
ที่อยู่ในกล่องเดียวกันนั้นได้ดีอีก สายต่ออะไร
ก็ไม่มีมาก มีแต่สายล�าโพงซึ่งก็ให้มาครบถ้วน 
การต่อใช้งานก็แสนสะดวก เพราะบางยี่ห้อ

แยกสีของสายมาให้เสร็จ ว่าเส้นไหนไปต่อเข้า
กับล�าโพงตัวไหน อย่างนี้เป็นต้น

แต่ข้อเสียของชุด HTiB ก็คือ ส่วนใหญ่
แล้วจะขาดพลังเสียง ประสิทธิภาพการท�างาน
ค่อนข้างต�่า คุณภาพเสียงที่ให้ออกมาก็มักจะ
อ่อนด้อย ซึ่งหากน�าไปใช้ในห้องขนาดเล็กๆ 
อย่างห้องชุดแบบสติวดิโอในคอนโดมิเนียม 
ขนาดไม่เกิน 30 ตารางเมตร แล้ววางอยู่ใน
มุมๆ หนึง่ พืน้ท่ีครอบคลมุของเสยีงประมาณ
บรเิวณเตยีงนอน  ทีม่จีอทวีอียูเ่บือ้งหน้า กพ็อ
จะใช้การได้อยู ่แต่ถ้าจะเอามาใช้ในห้องนัง่เล่น 
หรือห้องอเนกประสงค์ของบ้าน มักจะไม่ค่อย                                              
ได้สมรรถนะที่ดีสักเท่าไรนัก เพราะเสียงส่วน
ใหญ่จะกลืนหายไปกับบรรยากาศแวดล้อม
มากกว่าจะให้บรรยากาศเสียงเหมือนกับที่
บันทึกมา

พูดง่ายๆก็คือ ท�าให้อรรถรสในการดู
ภาพยนตร์ขาดหายไปค่อนข้างมาก ไม่ได้ความ
เพลิดเพลินหรือได้ความสนุกสนานเท่าที่ควร

แม้ว่า HTiB จะเป็นทางเลือกที่ดูเหมือน
ว่าสะดวก และง่ายที่สุด แต่ด้วยเงื่อนไขที่
มีข้อจ�ากัดในตัวมันเองดังได้กล่าว ท�าให้คุณ
เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมองหา A/V Receiver มา            
ใช้เป็นแกนหลักในชุดโฮม เธียเตอร์ ซึ่งจะท�า 
ให้คุณสัมผัสกับบรรยากาศของภาพและเสียง
อย่างได้อรรถรสครบถ้วน โดยเอ/วี รีซีฟเวอร์ 
ที่กล่าวน้ี เป็นตัวกลางในการรับสัญญาณทั้ง
ทางด้านภาพและเสียงที่มาจากแหล่งต่างๆ  
ได้อย่างครบครัน ไม่ว ่าจะเป็นจากแหล่ง        
โพรแกรมเครื่องเล ่นภาพและเสียงอย่าง                                      
เคร่ืองเล่นดีวีดี หรือเครื่องเล่นแผ่นบลู-เรย์ 
ตลอดจนรบัสญัญาณจากฟรทีวี ีเคเบลิ ทวี ีรวม
ไปถึงทีวีดาวเทียมได้ด้วย

แม้กระทั่งสัญญาณภาพและเสียงจาก
เคร่ืองเล่นเกมส์ คอนโซล ต่างๆ เมื่อน�ามา

เล่นผ่านเอ/วี รซีฟีเวอร์ ก็จะให้ความสนกุสนาน
เพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว

แต่ถึงแม้ว่าเอ/วี รีซีฟเวอร์ จะมีความ
พร้อมในการให้คุณสัมผัสกับอรรถรสของ
บรรยากาศเสียงในรูปแบบของโฮม เธียเตอร์ 
ได้เป็นอย่างด ีการเลือกเครือ่งทีจ่ะน�ามาใช้งาน
เพือ่การนีก้ม็ข้ีอให้ต้องพจิารณาอยูไ่ม่น้อย โดย
เฉพาะในแง่ของพลก�าลังของเครื่อง ที่จะต้อง
มีมากพอในการขับล�าโพงแต่ละตัวออกมาเพื่อ
ให้ได้พื้นที่เสียงครอบคลุมภายในห้อง หรือใน
พื้นที่ที่น�าไปใช้งานได้อย่างทั่วถึง

เลือกเอ/วี รีซีฟเวอร์
เลือกอย่างไรให้ได้ดั่งใจ

ในการพิจารณาก�าลังขับของเครื่องนั้น 
หลายๆ คนมักจะมองเฉพาะที่ค่าตัวเลขซึ่ง
แต่ละเครื่องระบุเอาไว้ใน Specification เป็น
ส�าคัญ

เป็นสเปคที่แม้ปัจจุบันการบอกแบบเกิน
เลย หรือบอกแบบไม่ครบถ้วน บอกแบบหมก
เม็ด เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดเหมือนในอดีต
จะลดน้อยลงมากแล้วก็ตาม แต่ค่าตัวเลข
นั้นๆ ก็ยังไม่สามารถยืนยันในการท�างาน
จริงได้อยู่ดี เนื่องเพราะในการท�างานจริงนั้น 
สัญญาณเสียงที่ถูกบันทึกเอาไว้ในแผ่น โดย
เฉพาะกับแผ่นจ�าพวกภาพยนตร์แนวแอ็คชัน
นั้น มักจะมีสัญญาณความถ่ีฉับพลันแบบขึ้น 
ลง สูงๆ ต�่าๆ อย่างรวดเร็ว ประเภทภาษา
พูดก็คือชั่วเสี้ยววินาทีนั้นอาจจะมีเสียงตูมตาม        
โครมคราม ดังขึ้นมาติดๆกันแทบจะตลอด
เวลา หากเครื่องที่น�ามาใช้นั้นมี ‘ก�าลังส�ารอง’ 
ไม ่มากพอ หรือไม ่สามารถจ ่ายกระแสที่
เปรียบเสมือนขุมก�าลังหลักในการท�างานของ 
เครื่องได้อย่างมากพอ และรวดเร็วพอ ใน                                           
การตอบสนองต่อสัญญาณฉับพลันนั้นได ้                                                       
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อย่างทันท่วงที ก็ยากที่จะเข้าถึงอรรถรส
และบรรยากาศเสียงที่บันทึกเอาไว้ในหนัง
เรื่องนั้นๆได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในทุก                              
รายละเอียดเสียง

นอกจากก�าลังขับของเครื่องที่จะต้องมาก
พอแล้ว ดูเหมือนปัจจุบันเอ/วี รีซีฟเวอร์ ส่วน
ใหญ่จะมีคุณสมบัติและคุณลักษณะในการ      
ใช้งานที่ไม่ค่อยจะแตกต่างกันมากนัก อาทิ 
ความสามารถในการถอดรหัสสัญญาณแบบ
ต่างๆ ซึง่ต่างกบัยคุแรกๆ รวมถงึยคุกลางๆ ที่
หากต้องการเครือ่งทีส่ามารถถอดรหสัสญัญาณ
ที่เป็นฟอร์แม็ทล่าสุดได้ มักจะมีราคาแพงกว่า
เครื่องทั่วๆไป แต่ทุกวันนี้เคร่ืองท่ีเล่นพวก 
Hi-Def หรือรายละเอียดสูงทั้งทางด้านภาพ
และเสียงได้นั้น มีให้เห็นเต็มไปหมด

อย่างไรก็ตาม, การที่เครื่องสามารถท�า            
โน ้น ท�านี้ ได ้มากหลายนั้น หาใช ่ว ่าจะ                                                            
ให้ ‘คุณภาพ’ ออกมาได้ดีเสมอไปนะครับ 
เพราะที่ท�าได้ กับท�าแล้วจะให้ออกมาได้ ‘ดี’ 
ด้วยหรือเปล่านั้น มันคนละเรื่องกันเลย

ในเรื่องของคุณสมบัติและคุณลักษณะใน
การใช้งานที่กล่าวนั้น อาจจะมีแตกต่างบ้าง
เป็นกรณพีเิศษกค็อื หากเอ/ว ีรซีฟีเวอร์ เครือ่ง
ไหนมีตราสัญลักษณ์ THX Certified เคร่ือง
นัน้ๆ มกัจะมกีารเรยีกร้องต่อห้อง และล�าโพง 
มากเป็นพิเศษครับ

เนื่องเพราะระดับการ Certified หรือการ
ให้ค�ารับรองต่อเครื่องใดๆของ THX นั้น มีอยู่
ด้วยกนั 4 ระดบั ตัง้แต่ Certified Multi-Media 
ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับระบบเสียงชุดคอมพิวเตอร์
เป็นหลัก ไปจนถึงชุดโฮม เธียเตอร์ ขนาดใหญ่ 
คอื THX Ultra2 Certified ทีม่ข้ีอก�าหนดเริม่ต้น                                             
คร่าวๆ ว่าจะต้องใช้งานในห้องที่มีปริมาตรไม่
ต�่ากว่า 3,000 ลูกบาศก์ฟุต หรือระยะนั่งชม
ห่างจากจอภาพไม่น้อยกว่า 12 ฟุต เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีข้อก�าหนดต่อล�าโพงในระบบ
ด้วย ว่าต้องเป็นแบบไหน อย่างไร

แต่จะไม่ขอลงรายละเอียดในที่นี้นะครับ 
เนื่องเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็น 
Hi-End ทางด้านนี้อยู่สักหน่อย ซึ่งไม่ใช่เรื่อง
พื้นฐานทั่วๆไป อย่างที่ตั้งใจพูดถึงแต่ต้น

แล้วล�าโพงล่ะ
จะเลือกแบบไหน อย่างไรดี

มาถึงเรื่องล�าโพง ที่แม้ว่าทุกวันนี้จะมี     
ให้เลือกมากกว่ามาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก
ในการเลือกหาแต่อย่างใดเมื่อเทียบกับอดีต ที่ 
แม้จะมลี�าโพงหลากหลายยีห้่อเหมอืนกันก็จรงิ
อยู ่แต่ทีท่�าออกมาพร้อมสรรพเป็นชดุเพือ่การ
ใช้งานโฮม เธียเตอร์ ที่มีล�าโพงเซ็นเตอร์ กับ
ล�าโพงเซอร์ราวน์ด เพิ่มเข้ามาในระบบเสียง
นั้น ยังมีให้เลือกไม่มากยี่ห้อนัก

รวมไปถงึสบั-วฟูเฟอร์ทีว่่ากนัว่าพระเอกตวั
จริงในระบบโฮม เธียเตอร์ ด้วย

โดยเฉพาะก่อนหน้านี้ สับ-วูฟเฟอร์ทั้ง                                               
หมด จะเป ็นแบบ Passive คือต ้องหา                 
เพาเวอร์-แอมป์มาขับแยกต่างหาก ซึ่งจะ
เลือกหามาเข้าคู่ท�างานร่วมกันได้แบบเข้าขา
กันดีนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน ต่างกับทุก
วันน้ี ท่ีสับ-วูฟเฟอร์ในตลาดส่วนใหญ่ หรือ
เกือบทั้งหมดก็ว่าได้ ล้วนแล้วแต่เป็นแบบ               
Active หรือ Powered Sub-Woofer ไปหมด
แล้ว คอืเป็นสบั-วฟูเฟอร์ทีผ่นวกแอมป์เข้าไว้อยู่
ในตู้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั่นเอง ท�าให้ดูๆแล้ว 
ทุกวันนี้จะเลือกหาอะไร ก็คล้ายว่ามันออกจะ
ง่ายและแสนจะสะดวกไปหมด

ชุดล�าโพงเพื่อการนี้โดยพื้นฐานแล้วจะ
เป็นระบบ 5.1 แต่หากล�าโพงที่เลือก และชอบ
น�้าเสียง ออกจะมีขนาดเล็กไปสักหน่อย หรือ
น�าไปเล่นในห้องที่ใหญ่ไปนิด ก็อาจจะเลือก
เป็นระบบ 7.1 ก็ได้ เพื่อว่าเสียงที่ออกมาจะ                                               
ได้ครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณใช้งานได้อย่าง
ทั่วถึง 

ซึง่ดูๆ ตลาดล�าโพงทกุวนันี ้คล้ายว่าจะไม่มี
ค่ายไหนไม่ท�าล�าโพงครบชุดทั้งแบบ 5.1 หรือ 
7.1 ออกมาเลย การเลอืกล�าโพงชดุแบบนีม้ผีล
ดีที่ส�าคัญก็คือ ได้ความกลมกลืนของเสียงจาก
ล�าโพงแต่ละตัวที่สอดประสานกันเป็นอย่าง
ดี ทั้งนี้ก็เนื่องเพราะล�าโพงชุดแบบนี้มักจะ        
ใช้ไดรเวอร์ หรือตัวขับเสียง ชุดเดียวกันใน
ล�าโพงแต่ละตัว เพราะฉะนั้นมันจึงให้น�้าเสียง
ที่สอดรับกันได้อย่างต่อเนื่อง และลื่นไหล ฟัง
แล้วมีความสัมพันธ์กันอย่างน่าฟัง

ในส ่วนของสับ-วูฟเฟอร ์นั้น อาจจะ                               
ไม ่จ�าเป ็นว ่าต ้องเลือกจากยี่ห ้อเดียวกับ
ล�าโพงในระบบก็ได้ ทั้งนี้เนื่องเพราะการท�า                           
สับ-วูฟเฟอร์ให้เสียงเบสส์ หรือเสียงในย่าน
ความถ่ีต�่าๆออกมาได้อย่างมีคุณภาพ คือ 
เป็นเบสส์ที่สะอาดและลงได้ต�่าลึก รวมถึง                        
ให้เสยีงออกมาได้กระชบั ฉบัไวนัน้ ออกจะเป็น
เรื่องยาก ว่ากันว่าสับ-วูฟเฟอร์ส่วนใหญ่ที่มีใน
ตลาดนั้น ให้เสียงเบสส์ออกมามากกว่าความ
เป็นจริงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ และส่วนเกินที่ว่า
นั้นคือความเพี้ยนทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้นการเลือกสับ-วูฟเฟอร์จาก
ค่ายที่เอาดีทางด้านนี้เพียงอย่างเดียว และ
เป็นที่ยอมรับของนักเล่น เพราะท�างานเข้า
กันได้เป็นอย่างดกัีบล�าโพงอืน่ๆในระบบ ก็เป็น
เรื่องที่สมควรพิจารณา

In-Wall/In-Ceiling
อีกประเภทของล�าโพงคุณภาพ

การเลือกล�าโพงเพือ่น�ามาใช้ในระบบเสียง
แบบโฮม เธียเตอร์ นั้น นอกจากล�าโพงที่มี
ลกัษณะเป็นตูอ้ย่างทีคุ่น้ตากนัแล้ว ยงัมลี�าโพง
อีกประเภทที่น่าพิจารณา นั่นก็คือล�าโพงแบบ
ฝังเข้าผนัง หรือ In-Wall Speaker กับแบบ
ฝังเข้าฝ้าเพดาน หรือ In-Ceiling Speaker ที่
ปัจจบุนัเริม่ได้รบัความนยิมเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ 

เพราะนอกจากจะมีคุณสมบัติโดดเด่นไม่ 
แพ้ล�าโพงตู้แล้ว ยังสามารถให้คุณภาพเสียง
ออกมาเป็นที่น่าประทับใจด้วย

ไม่ใช่อย่างแต่ก่อนที่นักเล่นมักจะเรียก
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ล�าโพงประเภทนี้ โดยเฉพาะพวกฝังฝ้าเพดาน 
ว่าล�าโพงส�าหรับ Toilet Music คือไม่ว่าจะไป
เข้าห้องน�้าตามโรงแรมหรทูีไ่หนๆ มกัจะได้ยนิ
เสียงเพลงแผ่วๆ เบาๆ คลอตามระหว่างท�า
ธุระอยู่ตลอดเวลานั่นเอง-ฮา--

ด ้วยพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ท่ี
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทุกวันนี้จึงมิได้มีแต่
ล�าโพง In-Wall หรือ In-Ceiling เท่านั้น หาก
แต่ยังมสีบั-วฟูเฟอร์ทีส่ามารถฝังเข้าตู ้เข้าผนงั 
ได้ด้วย ซึง่ให้คณุภาพเสยีงย่านความถีต่�า่ๆออก
มาได้อย่างน่าทึง่มาก แต่การใช้ล�าโพงประเภท
นี้แม้จะมีข้อดีตรงที่ท�าให้ห้องโล่ง โปร่ง ไม่มี                      
ตู้ล�าโพงห้าหกตัว หรือหกเจ็ดตัว มาต้ังวาง
เกะกะและอาจจะท�าให้รู ้สึกรกตาในสายตา
คุณแม่บ้านก็ตาม ก็จะมีข้อจ�ากัดอยู่บ้างตรงที่
หากต้องการได้ความเรียบร้อย เนียนตา และ
สามารถก�าหนดต�าแหน่งได้อย่างลงตัวจริงๆ 
ก็ต้องเริ่มด�าเนินการพร้อมๆกับการท�าห้อง
ตั้งแต่แรก

เพราะการใช้ล�าโพงแบบนี้ จะต้องมีการ
เดินสายฝังเข้าไปในผนังห้อง ฝ้าเพดาน ซึ่ง
เป็นเรือ่งค่อนข้างยุง่ยากหากมาคดิท�าหลงัจาก
ห้องเรยีบร้อยแล้ว เพราะต้องเจาะทัง้ผนงั และ
เปิดฝ้าเพดาน ขึ้นมาใหม่เพื่อให้ช่างสามารถ
เดินสายได้นั่นเอง ขณะเดียวกันต�าแหน่งติด
ตั้งล�าโพงที่เหมาะสมก็อาจไปกระทบเข้ากับ
ส่วนที่เป็นคาน หรือเป็นเสา ซึ่งท�าให้อาจต้อง
เลื่อนต�าแหน่งที่ติดตั้งที่เหมาะที่ควรนั่นไปพอ
ประมาณ

แต่ก็ใช่ว่าจะปิดตายหรือไม่สามารถท�า                     
ได้เสียทีเดียว ด้วยทุกวันนี้ช่างออกแบบและ
ติดต้ังระบบเสียงในบ้านเราล้วนมีความรู ้ 
ความสามารถ ก้าวตามเทคโนโลยีการติดตั้ง
แบบใหม่ๆ ให้เห็นกันอยู่ไม่น้อย และหลายๆ 
ห้องที่ ได ้รับการดัดแปลงเพื่อการนี้ เท ่าที่                                                   
ได้สัมผัสมา ก็ดูเข้าทีดี ลองปรึกษาบริษัท   
เครื่องเสียงที่คุณสนใจผลิตภัณฑ์เขาดู เพราะ                                                                
เดีย๋วนีห้ลายๆบรษิทัมบีรกิารทางด้าน Design                                                            
& Installation คือทั้งออกแบบระบบเสียงและ
การติดตั้งควบคู่ไปด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม, ในทางกลับกันอย่าได้คิด
น�าล�าโพงทั่วๆไป ที่มีลักษณะเป็นล�าโพงตู้ ไป
ฝังเข้าผนังหรือใส่ไว้ในตู้อย่างเด็ดขาด เพราะ
คุณภาพเสียงมันจะเสียไปหมดสิ้น

เคยพบมาหลายๆบ้านแล้วครับ ที่สั่งท�า                               
ตูท้�าชัน้วางแบบเตม็ผนงัห้อง มช่ีองใส่ทวีขีนาด
ใหญ่ตรงกลาง แล้วให้ช่างท�าช่องด้านข้าง ซ้าย/

ขวา เอาไว้เพือ่วางล�าโพง ซึง่แน่นอนว่าแนวคดิ
ทางด้านความสวยงามนั้น มันเข้าตาดีอยู ่
หรอกครับ เพราะไม่ได้ตั้งวางอย่างเกะกะ คือ
น�าเข้าไปเกบ็ไว้ในซอก เข้ามมุ เป็นทีเ่รยีบร้อย 
แต่ในแง่ของคุณภาพเสียงแล้ว ล�าโพงนั้นๆ 
ต้องสูญเสียบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
ไปอย่างสิ้นเชิง

เพราะล�าโพงตู้นั้น เขาออกแบบมาเพื่อ
การตั้งวางในห้องที่ต้องการพื้นที่รายรอบตู้อยู่
พอสมควร เป็นต้นว่าต้องห่างผนังข้างด้านละ
เท่าไร ห่างผนังหลังแค่ไหน และควรวางห่าง
กันเองเท่าไหร่ (โดยลักษณะการวัดระยะห่าง
กนัของตูล้�าโพงซ้าย/ขวานัน้ จะวัดจากก่ึงกลาง
แผงหน้าตู้ซ่ึงกันและกัน มิได้วัดความห่าง
จากผนังตู้ด้านข้างแต่อย่างใด) จึงจะสามารถ
ให้การท�างานได้เตม็ประสทิธภิาพ อนัน�ามาซึง่
คณุภาพเสยีงได้ดงัทีผู่อ้อกแบบล�าโพงต้องการ

ครับ, ทั้งหมดนั้นก็เป็นภาพรวมหรือเรื่อง 
กว้างๆท่ีควรพิจารณาเป็นแนวทาง ก่อนที่จะ
ซื้อชุดเครื่องเสียงหรือโฮม เธียเตอร์ สักชุด ที่
ล้วนแล้วมีรายละเอียดให้ต้องค�านึงถึงไม่น้อย 
เพื่อให้ได้สิ่งที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

การเซ็ท-อัพแบบพื้นฐานของระบบเสียง
แบบ Dolby Digital EX คือ ไม่ต้องการไป
ถึง Dolby TrueHD หรือ DTS-HD ล่ะนะครับ 
เพราะต้องการให้ศกึษาจากระบบเริม่ต้นทีก่ล่าว      
ได้ว่าดทีีส่ดุทีม่อียูใ่นดวีดีก่ีอน ยงัไม่ต้องการไป
ถึงบลู-เรย์ครับ ที่เห็นนี้เป็นต�าแหน่งการตั้ง
ล�าโพงระบบ 7.1 ซึง่ทาง Dolby Labs แนะน�า
ให้เพ่ือน�าไปใช้ในการปรับเซ็ทล�าโพงในระบบ 
Dolby Digital EX กล่าวคือ  ล�าโพงเซ็นเตอร์ 
(C) อยู่ตรงกับต�าแหน่งนั่งฟัง (คือท�ามุม 0 
องศา) ในขณะทีล่�าโพงซ้าย (L) และล�าโพงขวา 
(R) ให้วางอยู่ที่ต�าแหน่งระหว่างมุม 22-30 
องศา ในขณะที่ล�าโพงเซอร์ราวน์ดซ้าย (LS) 
และเซอร์ราวน์ดขวา (RS) วางอยู่ที่ต�าแหน่ง
มุมระหว่าง 90-110 องศา และชุดสุดท้ายคือ
ชุดล�าโพง Surround Back ทั้งซ้าย (LB) และ
ขวา (RB) ให้วางท�ามมุระหว่าง 135-150 องศา
กับต�าแหน่งนั่งฟัง

ทีมงานของ Dolby Labs ได้ให้ความเห็น
เพิ่มเติมว่า แม้สเปคส่วนใหญ่มักจะระบุล�าโพง
เซอร์ราวน์ดข้างไว้ที่ต�าแหน่ง 90 องศาก็ตาม 
แต่พวกเขาบอกว่าต�าแหน่งที่ชอบมากที่สุดคือ
ที่ 100 องศา หรือเยื้องไปด้านหลังเล็กน้อย 
และให้เซอร์ราวน์ด แบ็ค อยู่ใกล้ๆต�าแหน่ง 
150 องศา จะท�าให้ได้เวทีเสียงที่แผ่กว้างและ
กระจายออกมากขึ้น

ส�าหรบัการวางล�าโพงคูห่น้านัน้ ทีต่�าแหน่ง                                                      
มุม 22 องศา ออกจะแคบไปสักหน่อยในกรณี
ที่ใช้ฟังเพลง ซึ่งจะท�าให้เสียงกระจุกตัวกันอยู่
เฉพาะตรงกลาง แต่การวางล�าโพงคู่หน้าใกล้
จอภาพแบบนี้มีข้อดีในการดูหนัง คือ ท�าให้
เสียงจากล�าโพงซ้ายและขวาไปช่วยกระจาย
เสริมล�าโพงเซ็นเตอร์ ท�าให้ได้ความรู้สึกของ
บรรยากาศเสียงเหมือนเสียงออกมาจากจอ
ได้ดีกว่าการวางล�าโพงให้ห่างไกลจากจอภาพ 

จากผงัทีเ่ห็นนัน้ สามารถน�ามาปรบัใช้เป็น
ระบบ 5.1 ได้ ด้วยการให้ล�าโพงคู่หลัก (L/R) 
วางห่างออกจากกันอีกเล็กน้อย และให้ล�าโพง
เซอร์ราวน์ด (LS/RS) ขยับมาอยู ่ระหว่าง
ต�าแหน่ง 110-135 องศา

ครบั, ทัง้หมดทีก่ล่าวมาเสมอเป็นแนวทาง
เท่านั้น ในการปรับเซ็ทจริงนั้นอาจมีความ
แตกต่างกันไปบ้างตามลักษณะของสภาพห้อง 
ตลอดจนบุคลิกเสียงของเครื่องและล�าโพง

การลงมือจริง และเลือกได้ต�าแหน่งที่ฟัง
แล้วชอบมากทีส่ดุ คอืวธิกีารทีถ่กูต้องทีส่ดุครบั

ต�าแหน่งวางล�าโพง
ตั้งตรงไหนจึงจะเหมาะ

คราวนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายที่ใคร่ขอพูดถึง 
เพือ่เป็นส่วนขยายจากทีไ่ด้กล่าวมาแต่ต้น กค็อื
เรือ่งต�าแหน่งวางล�าโพงในระบบโฮม เธยีเตอร์ 
ว่าควรวางล�าโพงแต่ละตัวที่ต�าแหน่งใด เพื่อ   
ให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีและครอบคลุมพื้นที่
ภายในบริเวณที่เล่นได้อย่างทั่วถึง

ซ่ึงท่ีน�าภาพมาให้ชมประกอบค�าอธิบาย
น้ี ใช้ส�าหรับล�าโพงตู้นะครับ ในกรณีที่เป็น
ล�าโพงติดผนัง หรือฝังเข้าฝ้าเพดาน ก็อย่าง
ท่ีเรียนไว้แต่ต้นน้ันแหละครับ คือปรึกษาจาก            
ผู้จ�าหน่ายสินค้าที่คุณสนใจผลิตภัณฑ์เขาเป็น
ดีที่สุดครับ

ส�าหรับผังต้ังล�าโพงที่น�ามาให้ชมนี้ เป็น
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