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“ในการทดลองฟงจากระบบDolbyและDTSES6.1แล้วส่งผลให้วงจรของเครื่องเสียงช่วยกล่อมเกลาเป็น

7.1ทั้งดีวีดีและบลู-เรย์ดิสก์ผมรู้สึกว่าเสียงที่ใช้กับดีวีดีไม่จำเป็นต้องพึ่งพาซับเซ็ตอัพแบบไม่มี

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

ในฐานะนักออกแบบลำโพงหรืออาจจะเรียกว่าเป็นมือ
อาชีพเก่าก็ยังได้ เพราะก่อนออกแบบแอมปนั้น 
ออนเกียวทำลำโพงมาอย่างเชี่ยวชาญหลายปี การ

ออกแบบชุดลำโพงของตนขึ้นมาเป็นเซ็ตครั้งนี้เพื่อให้คนเล่นได้รับ
ความสะดวกในการเลือกลำโพงโฮมเธียเตอร์ที่เป็นไปตามหลักการ 
คือ ยี่ห้อเดียวกัน โดยมีลำโพงตั้งพื้นที่ผมคิดว่าคนมองข้ามไปมากคือ 
SKF 4700 เป็นลำโพงที่มีขนาดที่ค่อนข้างเพรียวบางแบบทาวเวอร์มี
ขาหยั่งแบบเหล็กเดือยแหลมมาให้เรียบร้อยสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่
แตกต่างกันไปจากตัวไดรเวอร์มีขนาด 12 cm. แบบ OMF 
Diaphragm ชนิดโคนวูฟเฟอร์ และหนึ่งโดมทวีตเตอร์อยู่ระหว่าง
กลางขนาด 2.5 cm. เป็นลักษณะการออกแบบพิเศษที่เรียกว่า 
Balanced-Dome Floating (Suspended Mount) ทั้งระบบมี
การชีลด์ปองกันสนามแม่เหล็กรั่วไหล ลำโพงมีขนาด 289 x 1032 x 
309 mm. ค่าความต้านทานอยู่ที่ 8โอห์ม และใช้ท่อเบสออกด้าน
หน้า ที่ถือว่าเด่นมากเป็นขารองลำโพงที่ทำออกมาอย่างดีมาก 
รองรับ    น้ำหนักได้สี่ทิศทางอย่างดีเลิศ 
 ลำโพงเซนเตอร์ รุ่น SKS-4700 ใช้ไดรเวอร์แบบเดียวกับลำโพง
ซ้าย-ขวาทุกประการ วูฟเฟอร์มีขนาด 12 cm. แบบ OMF 
Diaphragm และโดมทวีตเตอร์อยู่ระหว่างกลางขนาด 2.5 cm.   
เป็นลักษณะการออกแบบพิเศษ มีการเจาะท่อเบสออกด้านหลังมี
ขนาดกลางๆ ที่น่าจะเหมาะกับการใช้งานกับลำโพงเมนหลักได้โดย
ไม่ยุ่งยาก ส่วนลำโพงเซอร์ราวนด์รุ่น SKR-4700 ปิดหน้ากากเรียบดู
จากภายนอกไม่ออก เพราะไม่สามารถถอดหน้ากากได้นั่นเอง โดยมี
วูฟเฟอร์ขนาด 10 cm. แบบ Cone Woofer และทวีตเตอร์ขนาด 
2.5 cm. แบบ Balanced-Dome Tweeter ลำโพงเซอร์ราวนด์นี้ใน
ระบบ SKF มีมาให้ทั้งหมดสองคู่สำหรับทำระบบ 7.1 เพียงแต่ท่าน
จะต้องหาซับวูฟเฟอร์เพิ่มเอง 

 การทดสอบผมจึงต้องหาซับวูฟเฟอร์มาจัดเข้าคู่
ด้วยเพื่อดูความสมบูรณ์ทั้งชุด โดยใช้รีซีฟเวอร์ของ
ออนเกียวเองในรุ่น TX-SR-800 เป็นตัวหลักในการ
ทดสอบเสียง มีการสลับใช้ TX SR505 เป็นครั้ง
คราว ซึ่งก็ได้ผลน่าพอใจมากทีเดียว 
 
The Wave Test 
การทดสอบลำโพงทั้งชุดนั้น โดยส่วนใหญ่เรา
จะทดสอบการชมภาพยนตร์โฮมเธียเตอร์เป็น
หลัก ซี่งในชุดหลักของ ONKYO SKF 4700 
นี้ก็เช่นกัน การทดลองฟังเน้นหนักไปในการ
ดูหนังเป็นส่วนใหญ่ มีการทดสอบฟังเพลง
บ้างแต่ก็ไม่มากนักเท่ากับการดูหนัง โดย
บุคลิกลำโพงที่ออกแบบมาแล้วจะเน้นไป
ในทางนี้โดยเฉพาะด้วย การฟังเพลง
ทั่วไปซึ่งค่อนข้างเป็นรอง เราสังเกตได้
จากความคมชัดใสของเสียงเข้าขั้นเป็น
เอกเลยทีเดียว คือเสียงกลางออกจะสด
มากกว่าการฟังเพลงแบบออดิโอไฟล์
นิดหน่อย แต่ก็ต้องถือว่าฟังเพลง 
POP ได้ไม่เลวเลยทีเดียว แต่การดู
หนังที่ต้องการความไวของเสียงนั้น
จะทำได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดกว่า 
และถือว่าเป็นลำโพงประเภท
ทาวเวอร์ขนาดเล็กดีรสโต คือ 
ขนาดเพรียว แต่ให้เสียงกลางไว 
เสียงเบสได้เรื่องได้ราวดีมากที
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ONKYO TX RS-800 Audio Video Receiver 

ONKYO TX SR 505 Audio Video Receiver 

PIONEER BBP LX70a Blu-Ray Disc Player 

MARANTZ CD17 KIS CD Player 

MITSUBISHI HC 7000 HD Prjector  

OS SCREEN THX Projector Screen 

PARDIGM PS1000 Active Sub Woofer 
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เดียว แม้บางครั้งไม่ใช้ซับวูฟฟเอร์ และไปกันได้กับลำโพงเสียง
กลางหรือเซนเตอร์ได้ลงตัวมาก แต่...มีข้อแม้ว่าจะต้องหาทาง
ทำให้ลำโพงเซนเตอร์นั้นวางแล้วแหงนหน้าให้เสมอความสูง
ลำโพงหน้า (กรณีวางต่ำ) หรือวางบนหลังทีวีจะดีที่สุด ถ้าเป็น
จำพวกจอแอลซีดี และจอแก้วที่ติดตั้งลำโพงเสียงกลางได้ใกล้
เคียงขนาดความสูงจอ 
 ความรู้สึกเข้ากันได้ผมรู้สึกว่าลำโพงหลังนั้นออกจะให้
เสียงได้เบากว่าเล็กน้อย ใช้วิธีตั้งค่าให้ลำโพงหลังคือ SKR 
4700 ให้ดังกว่านิดหน่อยก็จะพอดี เสียงจะเสมอกันได้แม้ใน
ภาพยนตร์ที่เสียงออกจะแรง และมีการรายรอบของเวทีเสียง
แบบ 7.1 ค่อนข้างจะเป็นพิเศษก็ตาม ในการให้เสียงกลาง
แบบยืดยาวต่อเนื่องทำได้ลอยเด่นดีทีเดียวสำหรับลำโพง
หน้าที่บางทีผมเองยังงงๆ ว่าคนเล่นมองข้ามลำโพงคู่นี้ของ
ออนเกียวไปได้ยังไงกัน แม้แต่ฟังการคอนเสิร์ตแบบสอง
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แชนแนลนักร้อง ความสดใสกระชับมีชีวิตชีวาเป็นเรื่องเป็นราว
ดีทีเดียว สามารถให้นักร้องมักยืนเด่นเป็นจุดตำแหน่งแม่นยำ
ทุกครั้ง ดังนั้นโดยรวมกับลำโพงทั้งชุดของออนเกียวทำให้
ชัดเจนและแจ่มใสร่าเริง ได้ความระทึกใจและเปิดกว้าง  
 การสนองตอบภาพยนตร์แอ็คชั่นเจมส์บอนด์ชุด Casino 
Royale ได้อย่างฉับไวสนองตอบต่อเสียงทุกเสียงได้อย่าง
แม่นยำ เสียงปืนที่ยิง และการไล่ล่ากันแบบมันหยด ลำโพง
ถ่ายทอดออกมาได้ใสและไร้ขอบเขต ที่ตั้งลำโพงทั้งชุดจะออก
แนวบุคลิกที่จริงจังให้ความถี่ช่วงปลายได้สอดคล้องดีมาก 
รวมๆ แล้วในเรื่องของค่าความไวสูงไม่เป็นภาระให้กับรีซีฟ
เวอร์ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลำโพงที่ถือว่าเล็กบางแต่อย่างใดเลย ในที่นี้
หมายถึงการตั้งค่ารีซีฟเวอร์แบบมีไม่มีซับวูฟเฟอร์ก็ยังใช้การได้
ดี แต่หากมีซับวูฟเฟอร์จะสมบูรณ์กว่าอีกระดับหนึ่ง ลำโพงทั้ง
ชุดได้ให้บุคลิกจริงจังชัดเจน ลำโพงหลักด้านหน้าให้น้ำหนัก
เสียง ลึก แน่นเกินกว่าที่คาดคิด และสัมพันธ์กับลำโพงทั้งชุด
ได้พอดี แม้ผมจะรู้สึกว่าเสียงรอบทิศด้านหลังมันดูบีบเล็กกว่า
ไปนิดหนึ่ง หากฟังแบบ 5.1 ก็ตาม แต่โดยรวมถือว่าทำได้น่า
พอใจที่สุด อันนี้คงจะเป็นข้อจำกัดของลำโพงที่ด้านหลัง
เซอร์ราวนด์ที่มีขนาดเล็กกว่าคู่หน้าโดยทั่วไป แต่ก็น่าแปลก
หากใช้แบบ 7.1 เสียงเซอร์ราวนด์ด้านหลังจะเกลี่ยเสมอแรง
ขึ้นเท่ากับพลังลำโพงหน้าทันที จึงแนะนำให้เลือกโหมดการฟัง
เป็น 7.1 เสมอสำหรับลำโพงชุดนี้  
 ข้อแนะนำเพิ่มเติมคือฟังให้ได้ ดี ต้องติดลำโพง
เซอร์ราวนด์ทั้งหมดยึดผนังไปเลยจะดีกว่า เพราะพลังที่แผ่
ออกมาจะดีจนหาข้อตำหนิไม่ได้เลย นั่นเป็นการใช้พลังของ
ผนังเข้าช่วยให้เกิดความเข้มและการแผ่ทิศทางเสียงเพิ่มขึ้น
นั่นเอง การทนต่อแรงกระแทกกระทั้นทำได้ดี ที่จริงลำโพงทั้ง
ชุดนั้นเมื่อจัดเป็นชุดแล้วการเกลี่ยสัญญาณทำได้เรียบเนียน ไม่
กินกำลังขับ พร้อมจะใช้รีซีฟเวอร์พื้นๆ ทั่วไปขับออกมาได้ดี 
เนื่องจากความไว ประสิทธิภาพสูงดีทีเดียว    มีบุคลิกแบบ
เซอร์ราวนด์ส่งผ่านกันอย่างเรียบเนียน เสียงกลางปลอดโปร่ง 
เสียงต่ำลึกทำได้ดีพอใช้ แต่เฉพาะลำโพงเซอร์ราวนด์หลังสองที่
ติดผนังจะให้ผลดี  แต่ลำโพงหน้า SKF4700 ควรวางให้ดี การ
ตั้งลำโพงชิดผนังน้อยกว่า 1 เมตร เสียงเบสจะอั้น และ
คลุมเครือได้ง่ายๆ เสียงกลางจะโดดและเหมือนถูกเค้น หาก
คุณตั้งลำโพงชิดผนังมากไป เบสจะอู้ได้เหมือนกันในบาง
ความถี่  ดังนั้นแนะนำให้ห่างออกมาอย่างน้อย 1 เมตรเป็นต้น
ไปจากผนังหลัง และเป็นลำโพงหน้าแบบทาวเวอร์ที่ดีมาก 
เพราะแม้ตัวห้องแคบ เสียงจะไม่มีอาการตีรวนขึ้นมาเมื่อเปิด
ดังในระดับการฟังปกติ ไม่ให้เสียงแบบโยนเพดานสูงจนรู้สึก
สับสน 
 ในการทดลองฟงจากระบบDolbyและDTSES6.1 
แล้วส่งผลให้วงจรของเครื่องเสียงช่วยกล่อมเกลาเป็น 7.1 ทั้งดี
วีดีและบลู-เรย์ดิสก์ ผมรู้สึกว่าเสียงที่ใช้กับดีวีดี ไม่จำเป็นต้อง
พึ่งพาซับ เซ็ตอัพแบบไม่มี Sub woofer ก็ยังไปได้ดี แต่หากดู
จากบลู-เรย์ต้องมีซับวูฟเฟอร์เพิ่มอีกหนึ่งตู้ มิฉะนั้นความไว
ของเสียงระดับ DTS HD, Dolby True HD เหล่านี้จะทำให้
ลำโพงได้ความไวจนรู้สึกว่าไวมากและเสียงต่ำอ่อนไปนิดๆ ได้
เหมือนกัน แต่สรุปโดยรวมจริงๆ ผมชอบลำโพงชุดนี้ตรงการ
สนองตอบที่ไวจนเหลือเชื่อ ลำโพงชุด SKF4700 จาก
ออนเกียว ยังถือว่าเป็นลำโพงที่เหมาะกับการดูหนังแบบจริงจัง
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ได้อย่างดี แม้จะเลือกใช้กับรีซีฟเวอร์ระดับกลางๆ หรือรีซีฟเวอร์
ที่มากับโฮมเธียเตอร์อินเดอะบ็อกซ์ที่อยากเปลี่ยนลำโพงของเก่า
ออกไปเสียที คุณไม่น่าจะผิดหวังใดๆเลยกับ SKF4700 ที่เสียง
ครบถ้วน แน่นหนาสมบูรณ์แบบไปทั้งหมด 
 หลักของการออกแบบทั้งชุดที่ให้ความรู้สึกอันเปิดกว้างของ
เสียงกลางแหลม และเป็นเสียงโดยรวมของบรรยากาศรายรอบที่
สามารถควบคุมตัวเองได้ รวมไปถึงการกระจายเสียงแนวออก
กว้างของลำโพงเมนได้เป็นพิเศษของลำโพงเมนหลัก ส่งผลให้
เวทีเสียงทั้งหมดจะร้อยเรียงถูกผูกโยงจากเซนเตอร์ เวทีหน้าได้
เป็นหนึ่งเดียว ส่งความรู้สึกอันราบรื่นได้เป็นเป็นระลอกๆ จนต่อ
เนื่องไปด้านหลัง ผมว่าทำได้ดีทีเดียว และถือว่าด้วยสนนราคา
อย่างนี้ออนเกียวตั้งราคาเหมาะเจาะเสียงจริงๆ กับความบันเทิง
แบบตื่นเต้นถึงอกถึงใจ ในภาพยนตร์ยุคใหม่อย่างเช่น Rescue 
Down นับว่าทำให้เราได้เข้าไปเจาะลึกถึงความรู้สึก ความตื่น
เต้นของตัวละครได้อย่างจริงจังมาก เสียงของการบรรเลงดนตรี
คลาสสิก ชุดปีใหม่ของโอซาวะที่เราเคยชินกันสามารถสร้าง
ความรู้สึกต่อเนื่องประดุจสายน้ำที่ไม่ขาดตอน ตรงนี้ก็ทำได้ดี แม้
จะขาดความรู้สึกอบอุ่นนิดๆ ในเพลงบิวตี้ฟูลบลูดานูบใน
คอนเสิร์ตไปบ้างจากแผ่นซีดีเมื่อฟังสองแชนแนล แต่ผมว่าน่า
ประทับใจนะ กับลำโพงที่เสียงปลดปล่อยเป็นอิสระ ดูหนัง ฟัง
เพลงสลับกันไปมาทั้ง 7.1 แชนแนล และเสียงแบบสองแชนแนล 
ถือว่าไม่มีการทิ้งบุคลิกใดๆ ที่ใสสะอาดเรียบจริงจังของออนเกียว 
ออกไปเลย 

	 “...แม้ว่าลำโพงชุดนี้จะไม่ใช่ชุดราคาแพงสุด	
แต่การพัฒนาด้านเสียงโดยรวมทั้งชุดนับว่าผ่าน
ขั้นตอนมามากจนกระทั่งทำได้ดีขึ้นมากอย่างน่า
ทึ่ง	สามารถฟังเพลงประกอบที่ละเอียดได้ดีไม่
ด้อยไปกว่าชุดใหญ่...”	

 ผมไปทิ้งท้ายจริงๆ กับการฟังเสียงลำโพงชุดนี้ด้วยภาพยนตร์ดีวีดีพื้นๆ 
แต่เสียงมีความหลากหลายและเทคนิคตระการตา อย่าง Star wars 
Episode II คอยฟังผลรวมที่มีความเปิดกว้างและเสียงความสดของการต่อสู้
ที่มีดาบเลเซอร์ของเหล่าอัศวิน ฉวัด -เฉวียน หลุดออกมานอกกรอบอาณา
บริเวณที่ลำโพงตั้งอยู่ได้ดีทีเดียว รวมไปถึงฉากที่น่าประทับใจของสงคราม
ยานอวกาศที่มีการต่อสู้กันกลางหาว แสดงถึงค่าไดนามิกที่สามารถตอบรับ
กันได้เป็นอย่างดี และในครั้งที่ต้องการแยกเสียงที่ชัดเจนจากเวทีโอบราย
ล้อม ยังไงเสียการออกแบบลำโพงและไดรเวอร์ที่ดีเป็นชุดเดียว ทำให้การ
แยกแชนแนลเสียงทำได้หมดจด และเด็ดขาด และหากลำโพงหลังอยู่ชิด
ผนัง ก็จะทำให้เสียงของแต่ละช่องเสียงมีพลังส่งผ่านกันแบบพอเพียงซึ่งกัน
และกัน รู้สึกได้ว่าการแยกเสียงทำได้เด็ดขาดดี  
 แม้ว่าลำโพงชุดนี้จะไม่ใช่ชุดราคาแพงสุด แต่การพัฒนาด้านเสียงโดย
รวมทั้งชุดนับว่าผ่านขั้นตอนมามากจนกระทั่งทำได้ดีขึ้นมากอย่างน่าทึ่ง 
สามารถฟังเพลงประกอบที่ละเอียดได้ดีไม่ด้อยไปกว่าชุดใหญ่ หากเสียง
กลางเรียบกว่านี้อีกนิดเดียวลำโพงแพงกว่าเท่าตัวรับรองขายออกยากแน่ๆ 
เลยครับ ในการฟังเสียงเอฟเฟกต์ การต่อสู้ เสียงปืน เสียงระเบิด (Pearl 
Harbor) ยังจะได้ความหนักแน่นไม่น้อยเลย แต่เพลงประกอบที่ต้องการ
ความรู้สึกที่อบอุ่น พร้อมความสดใสเป็นบางช่วงอย่างหนัง Hope Float 
ผมว่าน่าฟังมากทีเดียวสำหรับลำโพงชุดนี้ เสียงจากดนตรีประกอบ ทำให้
เรารู้ว่าเสียงลำโพงให้ความกระจ่าง สะอาดไม่เลวเลย คิดแทบไม่ถึงด้วยซ้ำ 
เพราะในขณะที่เพลงประกอบขึ้นมา เสียงพูด เสียงเอฟเฟกต์ต่างๆ มักดัง
ขึ้นพร้อมๆ ในบางครั้งคราว และภาพยนตร์บางเรื่องมีความกระหึ่มของ
ดนตรีประกอบมาในช่วงเวลานั้น มันแสดงความสามารถหลักๆ ของลำโพง
ทั้งหมดได้ดี House of flying dagger ก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่มีอะไรหลายๆ 
อย่างแสดงผลของลำโพงชุด SKF-4700 ถึงความสามารถของผู้ผลิตลำโพง
มืออาชีพอย่างออนเกียวได้เป็นอย่างดี 
 ผมอยากบอกว่านี่คือลำโพงชุดที่ดีมากที่สุดชุดหนึ่งสำหรับเป็นของ
ขวัญความบันเทิงโฮมเธียเตอร์ชุดใหม่ของบ้านได้อย่างแน่นอน... 4
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Wave Test 
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COMMENTSPEAKERSYSTEM
BUILD QUALITY  8
โครงสร้าง 
 PERFORMANCE  8
ศักยภาพโดยรวม 
 CLEAN  8
ความสะอาด 
 DETAIL  8
รายละเอียด 
 HIGH  8
ความถี่สูง 
 MID  8
ความถี่กลาง 
 LOW  8
ความถี่ต่ำ 
 DYNAMIC  8
ค่าไดนามิกฉับไว 
 MUSICAL  7
ความเป็นดนตรี ความเที่ยงตรง 
 VALUE  9
คุณค่า 

FULL SPECIFICATION 

ONKYO SKF 4700 MAIN SPEAKER 

Max. Input Power 130 W 

Impedance 8 ohms 

Frequency Response: 50 Hz-40 kHz 

Dimensions 289 x 1032 x 309 mm 

 

ONKYO SKS 4700 

Max. input power 130 W 

mpedance 8 ohms 

Frequency response 60 Hz-40 kHz 

Dimensions 433 x 157 x 194 mm 

 

ONKYO SKR 4700  Surround Speakers 

Max. input power 130 W 

Impedance:  8 ohms 

Frequency response 50 Hz-50 kHz 

Dimensions 155 x 266 x 140 mm 

Product By Onkyo 

Distributor Central Trading Co., ltd 

  Tel. 0-2229-7641 

Price  ONKYO SKF 4700 MAIN SPEAKER  8,900 Baht 

  ONKYO SKS 4700 Center Speaker 3,990 Baht 

  ONKYO SKR 4700  Surround Speakers 1,990 Baht 

บุคลิก การให้น้ำหนักเสียงและความโดดเด่นด้านความพอดี

 และความไวสนองตอบดีมาก

ระยะการเบิร์นอินที่เหมาะสม 80ชั่วโมง

ความเหมาะสมกับประเภทเพลง ชมภาพยนตร์แอ็คชั่นฟงแพลงพ็อพแจซ

ความยากง่ายในการเซ็ตอัพ ง่าย

จุดด้อย ลำโพงหลังเปดหน้ากากไม่ได้ลำโพงหน้าหลักเปดหน้ากากเสียงดีขึ้นมาก

จุดเด่น ความไวสูงพอสำหรับรีซีฟเวอร์ขนาดเล็กกลางทั่วไป
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