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“ซับวูฟเฟอรแบบไรสาย PSWi225 เทคโนโลยีใหมลาสุดที่สามารถเคลื่อนยาย

จัดวาง-เซ็ตอัพไดอยางงายดาย เปนจุดขายอีกจุดหนึ่งของโฮมเธียเตอรชุดนี้” 

polkaudio             
TSi300/TSi100/CS10/PSWi225  

5.1 HOME THEATRE SPEAKERS 

สุทิติ อัมพะเตมีย 

ชวงที่ผมกำลังทดสอบชุดลำโพงโฮมเธียเตอร polkaudio อยูนี้  
เปนชวงท่ีคนกรุงเทพสวนใหญกำลังประสบกับปญหาน้ำทวมกันอยู  
ผมก็ขอเปนกำลังใจใหทุกคน ขออยาไดเครงเครียดมากนัก และขอให
อดทนตอไป ผมเชื่อวาอีกไมนานปญหานี้ก็จะคลี่คลายดวยดีครับ  

ชุดลำโพงโฮมเธียเตอร 5.1 แชนเนล ยี่หอ polkaudio รุนใหมนี้ 
คือ TSi series ประกอบ ดวยลำโพงตั้งพ้ืนทั้งหมด 7 รุนดวยกัน คือ 
TSi500, TSi400, TSi300, TSi200, TSi100 ลำโพงเซ็นเตอร 2  
รุน CS20 และ CS10 สำหรับชุดที่ผมทดสอบประกอบดวยลำโพง 
ต้ังพื้นคูหนา รุน TSi300, ลำโพงเซ็นเตอร รุน CS10, ลำโพง 
เซอรราวด รุน TSi100 และซับวูฟเวอร รุน PSWi225 ไดรเวอรขนาด  
8 นิ้ว ตูลำโพงทุกตัวในชุดนี้ทำดวยวัสดุประเภท MDF ปะผิวดวยลายไม
มีใหเลือก 2 สี คือ สีเชอรี่      และสีดำ     นอกจากนี้ ไมวาจะเปน
ลำโพงรุน TSi300, CS10 หรือ TSi100 วัสดุที่ ใชทำกรวยของ 
วูฟเฟอรเปน Bi-laminate Organic Fiber Cone (วัสดุประเภท 

ลามิเนต) สวนวัสดุที่ใชทำทวีตเตอร
เปน Silk Dome โดยดานบนของ 
ทวีตเตอรของลำโพงทุกตัวมีตัวอักษร
สกรีนวา Dynamic Balance และปะ
ตรายี่หอ polkaudio อยูดานลางของ
ทวีตเตอร 

ตอไป เราจะมาดูรายละเอียดของ
ลำโพงแตละรุนกันครับ เริ่มที่ลำโพงคู
หนา รุน TSi300 กันกอน ซึ่งถือวาเปน
พระเอกของชุดนี้ รุนนี้เปนลำโพงตั้งพื้น 
2 ทาง แบบตูเปด สำหรับคูที่ผมไดรับ
มาตัวตูปะผิวดานนอกดวยลายไมสี 
เชอรี่สวยงาม ดานบนตัวตูมีแผนไม 
ทำผิวสีดำมันปะติดเพิ่มอีกหนึ่ งชิ้น  

8 นิ้ว ตูลำโพงทุกตัวในชุดนี้ทำดวยวัสดุประเภท MDF ปะผิวดวยลายไม
มีใหเลือก 2 สี คือ สีเชอรี่      และสีดำ     นอกจากนี้ ไมวาจะเปน
ลำโพงรุน TSi300, CS10 หรือ TSi100 วัสดุที่ ใชทำกรวยของ 

8 นิ้ว ตูลำโพงทุกตัวในชุดนี้ทำดวยวัสดุประเภท MDF ปะผิวดวยลายไม
มีใหเลือก 2 สี คือ สีเชอรี่      และสีดำ     นอกจากนี้ ไมวาจะเปน
ลำโพงรุน TSi300, CS10 หรือ TSi100 วัสดุที่ ใชทำกรวยของ 

ลามิเนต) สวนวัสดุที่ใชทำทวีตเตอร
เปน Silk Dome โดยดานบนของ 
ทวีตเตอรของลำโพงทุกตัวมีตัวอักษร
สกรีนวา Dynamic Balance และปะ
ตรายี่หอ polkaudio อยูดานลางของ

ตอไป เราจะมาดูรายละเอียดของ
ลำโพงแตละรุนกันครับ เริ่มที่ลำโพงคู
หนา รุน TSi300 กันกอน ซึ่งถือวาเปน
พระเอกของชุดนี้ รุนนี้เปนลำโพงตั้งพื้น 
2 ทาง แบบตูเปด สำหรับคูที่ผมไดรับ
มาตัวตูปะผิวดานนอกดวยลายไมสี 
เชอรี่สวยงาม ดานบนตัวตูมีแผนไม 
ทำผิวสีดำมันปะติดเพิ่มอีกหนึ่ งชิ้น  

TSi300 
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เพิ่มความมั่นคงแข็งแรง และลดการสั่นสะเทือนดานในตู ตัวตูมีความสูง 
36.4 นิ้ว ดานหนาลำโพงมองจากดานบนลงมาจะติดตั้งไดรเวอรเรียงเปน
แนวเสนตรง โดยมีวูฟเฟอรขนาด 5.25 นิ้ว 2 ตัว ประกบทวีตเตอรขนาด  
1 นิ้ว อยูตรงกลาง ลำโพงทุกตัวยึดดวยกรอบโครเมี่ยมรอบลำโพง  
โดยใชนอตยึดทั้งหมด 14 ตัว รับประกันวา แนนหนาแนนอน 

ดานหลังของ TSi300 
ข า งบนติดสติ๊ ก เกอร แสดง 
รุนของลำโพงซีเรียลนัมเบอร  
และระบุวาเปนลำโพงที่ออก- 
แบบและพัฒนาในอเมริกา  
แตประกอบในประเทศจีน  
ถัดลงมาเปนขั้วตอสายลำโพง
แบบไบไวร ดานใตลำโพงมี 
ทอระบายอากาศ 1 ทอ มีขา
รองตรงมุมลำโพงทั้ง 4 มุม 
เปนวัสดุพลาสติคทรงกลมมน
ปลายแหลม   

ตอมาเปนลำโพงเซ็นเตอรรุน CS10 เปนลำโพง 2 ทาง ตูเปด ตัวตู
ปะผิวดวยลายไมสีเชอรี่ ดานหัวและทายมีแผนไมทำผิวสีดำมัน 
ปะติดเชนเดียวกับรุน TSi300 ลักษณะลำโพงดานหนากวาง สวนดาน
หลังจะแคบเพื่อลดทอนเสียงกองสะทอนดานในตัวตู จัดวางไดรเวอร 
โดยใหวูฟเฟอร 2 ตัว ประกบทวีตเตอรขนาด 1 นิ้ว 1 ตัว อยูตรงกลาง 
โดยวูฟเฟอรมีขนาด 5.25 นิ้ว ไดรเวอร 
ทุกตัวยึดดวยนอตเขากับตัวลำโพงเพ่ือ
ความแข็งแรง ดานหลัง ตรงกลางเปนชอง
ระบายลม 1 ทอ ถัดมาทางดานขวาเปน 
ขั้วตอสายลำโพงแบบซิงเกิลไวร   

ลำโพงตัวถัดมาเปนเซอรราวด รุน 
TSi100 แบบวางขาตั้ง หรือจะแขวน 
บนผนังก็ได เปนรุนเล็กสุดในตระกูล  
รูปลักษณภายนอกเปนตูสี่เหลี่ยม ปะผิวดวยลายไมสีเชอรี่ ดานบนลำโพง 
มีแผนไมทำผิวสีดำมันเงาปะเพิ่มเขามาอีกเชนกัน ลำโพงรุนนี้มีการ 
จัดวางไดรเวอรโดยใหวูฟเฟอรขนาด 5.25 นิ้ว อยูดานบนทวีตเตอร

ขนาด 1 นิ้ว สำหรับดานหลังลำโพง ดานบนมีที่แขวนสำหรับยึดลำโพง
กับกำแพง ถัดลงมาเปนขั้วตอสายลำโพงแบบซิงเกิลไวร และทอเปด ตรง
มุมลำโพงดานลางมีขาสั้น ๆ ยื่นออกมา ทำขึ้นมาเพื่อใหลำโพงมีชองวาง
ระหวางผนังและทอระบายอากาศ ในกรณีที่แขวนลำโพงกับผนัง ซึ่งมี 
ผลตอคุณภาพเสียงของลำโพง 

สุดทายมาดูซับวูฟเฟอร รุน PSWi225 (Wireless Powered 
Subwoofer) เปนเทคโนโลยีซับวูฟเวอรใหมแบบไรสายน่ันเอง  
หมดปญหาเร่ืองความยาวของสายสัญญาณ คือเพียงตอสายสัญญาณ 
จากเอวีรีซีฟเวอรไปเขากับตัว Wireless Transmitter จากน้ัน 
ก็หาตำแหนงวางซับวูฟเฟอรที่ดีที่สุด โดยไมตองกังวลวาสายสัญญาณ 
จะยาวพอหรือเปลา เพียงแตระยะหางของซับวูฟเฟอรตองไมหาง 
จากตัว Wireless transmitter เกิน 10 เมตร รูปลักษณของ Wireless 
transmitter เปนกลองสีเหลี่ยมสีดำ ดานหลังเปนชองเสียบสาย 
สัญญาณ analog L/R หรือ LFE ถัดมาเปนสวิตชเพื่อเลือกสัญญาณ 
ใหตรงกับตัวซับวูฟเฟอร มีไฟแสดงการทำงานอยูดานหนา สวน 
ซับวูฟเฟอร PSWi225 นั้น ตัวตูเปนลายไมสีดำ วูฟเฟอรขนาด 8 นิ้ว  
ทอเบสยิงลงพื้น ตัวไดรเวอรทำจากวัสดุ Composite ดานหลัง 
ซับวูฟเฟอรนับจากดานบนเปนปุมปรับ Phase 0 – 180 องศา, ปุมเปด-
ปด, ปุม Low Pass 60 – 160 Hz และปุมปรับระดับเสียง ภาคขยาย
ของซับวูฟเฟอรรุนนี้มีกำลังขับ 100 วัตต 
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ภ าย ในห อ งทดสอบ
ขนาด 4 x 5 เมตร ผมนำ
ลำโพงคูหนา TSi300 มา 
วางใหหางกันประมาณ 1.7 
เมตร โทอินลำโพงเขาหาจุด
นั่งฟงประมาณ 25 องศา 
หางจากจุดนั่งฟงประมาณ 
2.7 เมตร ลำโพงเซ็นเตอร 

CS10 อยูตรงกึ่งกลางระหวางลำโพงคูหนา โดยวางบนขาตั้งลำโพง อีก
ทั้งไดเงยดานหนาลำโพงขึ้น และตั้งหางจากจุดนั่งฟงประมาณ 2.7 เมตร 
สวนลำโพงเซอรราวด รุน TSi100 คูนี้ ผมนำไปวางดานขางจุดน่ังฟง 
เยื้องออกไปทางดานหลังเล็กนอยประมาณ 110 องศา ลำโพงวางบนขา
ต้ังอยูสูงเหนือศรีษะและใบหู เพื่อลดเสียงรบกวนที่จะไปบั่นทอนเสียง
ตรงที่มาจากคูหนา ทำใหรับฟงเสียงไดดีขึ้น ระยะหางของลำโพงเซอร-
ราวดทั้ง 2 ขาง หางจากจุดนั่งฟงประมาณ 1.7 เมตร สุดทายผมวาง 
ซับวูฟเฟอร PSWi225 ระหวางลำโพงเซ็นเตอรและลำโพงหนาขางซาย 
โดยวางออกไปทางดานหลังเล็กนอย  

จากนั้นผมเร่ิมเซ็ตอัพ PSWi225 กับ Wireless Transmitter  
มี 2 วิธี (ตามคูมือ) คือ... 

แบบที่ 1 ตอสายสัญญาณ RCA ชอง Sub out จากเอวีรีซีฟเวอร
เขาไปที่ Wireless Transmitter ในชอง LFE ปรับลำโพงคูหนาไป 
ที่ Small, ลำโพงเซ็นเตอรและลำโพงคูหลังก็เซ็ตไปที่ Small เชนกัน  
เซ็ตซับวูฟเฟอรไปที่ on ตั้งคา Crossover ของซับวูฟเฟอรไปท่ี  

TSi100 
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TSi300 ราคา 15,900 บาท, TSi100 ราคา 7,990 บาท, CS10 ราคา 6,900 บาท, PSWi225 ราคา 16,900 บาท 
นำเขาและจัดจำหนายโดย บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด โทร. 0-2229-7630-2 

80 Hz การตอแบบน่ีเนนใหเสียงเบสออกมาทางซับวูฟเฟอร เหมาะกับ
ระบบเสียงโฮมเธียเตอร (ซึ่งผมใชการตอแบบนี้ในการทดสอบ) 

แบบที่ 2 Full range ตอสายสัญญาณ analog แชนเนลซาย 
และขวาจาก output ของเอวีรีซีฟเวอรไปเขาที่ Wireless Transmitter 
ปรับคาลำโพงคูหนาเปน Large และเซ็ตซับวูฟเฟอรที่ OFF หรือ No 
เพื่อใหเสียงเบสออกทางลำโพงคูหนาแทน 
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ประกอบดวยสายลำโพง Supra ply 2.0, สายซับวูฟเฟอร 

ของ Supra, สาย HDMI 1.4a ตอจาก เอวีรีซีฟเวอร NAD T747  
เขาเครื่องเลนบลูเรย Oppo รุน BDP-93, สายไฟเอซี Supra Lorad  
หัวปลั๊กทายปลั๊ก Wattgate จำนวน 2 เสน เสนหนึ่งตอจากเอวี 
รีซีฟเวอรเขากับเครื่องกรองไฟ Sidital Mountain 1 และอีกเสน 
ตอจากเครื่องกรองสัญญาณไฟไปเขาปลั๊กบนผนัง ซึ่งใชของ Hubble 
Hospital Grade จากนั้นเริ่มเบิรนอินลำโพงทั้ง 5 ตัว ประมาณ 80 
ชั่วโมงเปนอยางนอย  

 
‡√‘Ë¡∑”°“√∑¥ Õ∫  
ผมไปซื้อแผนคอนเสิรตบลูเรยของ Phil Collin ชุด Going Back 

Live at Roseland Ballroom New York City มาใหมครับ ชุดนี้ 
บันทึกการแสดงเมื่อมิถุนายน ป 2010 ที่กรุงนิวยอรค เนนเพลงแนวโซล
ในยุคโมทาวนคลาสสิกที่นำมาคัฟเวอรใหม ซ่ึง Phil Collins ชื่นชอบ 
ตั้งแตสมัยที่เขายังเปนวัยรุน ทั้งหมดมี 18 เพลง บางเพลงก็คอนขางคุนหู
เราดี เชน Jimmy Back, You’ve really got a Hold on Me หรือ  
My Girl เปนตน ผมเลือกฟงในระบบเสียง DTS-HD  

หลังจากเบิรนอินผานพนไป แนวเสียงของลำโพงชุดนี้ใหมิติดาน 
ลึกไปทางดานหลังพอสมควร เสียงกลางถือวาฟงสบาย เสียงเบสอ่ิม 
หนาสะอาด ไมบวมหรือคราง ลำโพงเนนไปทางเสียงแหลมที่หวาน 

กังวานสดใส ทอดยาว ไมจัดบาดหู ฟงดนตรีไดหวานมากขึ้น เสียง
สูงทอดไดยาว เสียงรองของ Phil Collins มีมวลอิ่ม ไพเราะนาฟง  
รายละเอียดจำพวกเคร่ืองเปาไดยินแมกระทั่งเสียงลมที่ออกมาพรอม ๆ
เสียงเครื่องเปา สามารถจับทิศทางของเสียงดนตรีได ฟงแลวใหความ 
เปนดนตรีสูง เสียงรายลอม อาทิ เสียงปรบมือของผูชมคอนเสิรต  
รวมทั้งรายละเอียดของดนตรีโอบลอมจุดนั่งฟงไดดี ใหบรรยากาศจำลอง
ที่ใกลเคียงมากขึ้น   

จากนั้นผมนำแผนหนังบลูเรยอยาง X-Men Origins Wolverine 
มาทดสอบในระบบ DTS-HD จากการทดสอบฉากมัน ๆ เชน  
ฉากตอสูกับพวกผูรายที่ขี่มอเตอรไซคกับเฮลิคอปเตอร ตองยกนิ้ว 
ใหกับเสียงระเบิดสน่ันหองของซับวูฟเฟอรที่ชวยเพ่ิมความสมจริง  
ใหพละกำลังหนักแนน เพิ่มอรรถรสในการชมภาพยนตรไดสนุกยิ่งขึ้น 
การโยนเสียงของอาวุธปน กระสุน หรือการเคลื่อนยายของตัวละคร 

จากซายไปขวา หรือดานหลังทำไดดี มีความตอเนื่อง สามารถจับทิศทาง
ได บทสนทนาชัดเจน กลมกลืน   

สุดทายผมลองหาแผนซีดีของมือกีตารในแนวสมูธแจสฝมือดี  
อยาง Norman Brown ในชุด After Storm ชื่อชุดเขากับบรรยากาศ 
น้ำทวมในตอนนี้ครับ เปนแผนซีดีที่ผมรักแผนหนึ่ง เก็บรักษามาหลาย 
ป นาน ๆ จะเอามาฟงสักที ชุดนี่เพราะทุกเพลงครับ ทั้งหมด 12 แทร็ค 
อยางเชน That’s The Way Love Goes, Any Love หรือ For  
the Love Of You ลวนแตเปนเพลงที่นาฟงทั้งสิ้น ฟงกันในแบบ 
สเตริโอ 2.1 แชนเนลบาง ผมกดฟงซ้ำไปซ้ำมาอยูหลายรอบ ลำโพง 
คูหนา TSi300 แสดงน้ำเสียงของดนตรีแจส ออกมาไดอยางนาฟง  
เสียงกีตารของ Norman Brown หวานไพเราะนาฟง ดนตรีมีมิติ  
เวทีเสียงทำไดดีที เดียว เสียงกลองและเบสหนักแนนมีพละกำลัง  
เสียงเบสลงไดลึก ฟงกลมกลืนกับคูหนา ฟงเฉพาะลำโพงคูหนาแต 
เสียงรายลอมเหมือนมีคูหลังทำงานอยูดวย 

 
 √ÿª 
ชุดลำโพงโฮมเธียเตอร polkaudio ชุดนี้ เฉพาะลำโพงรุน  

TSi300 คูหนาอยางเดียวก็เหมาะมาก ๆ ที่จะใชในการฟงเพลงแบบ  
2 แชนเนล ก็นาจะสมใจกับผูที่มีใจรักเสียงเพลงอยูแลว ยิ่งถาได 
ลำโพงเซ็นเตอร CS10 และลำโพงเซอรราวดอยาง TSi100 แถมยังมี 
ซับวูฟเฟอรแบบไรสาย PSWi225เทคโนโลยีใหมลาสุดท่ีสามารถ 
เคลื่อนยายจัดวาง-เซ็ตอัพไดอยางงายดาย เปนจุดขายอีกจุดหน่ึงของ 
โฮมเธียเตอรชุดนี้ จึงทำใหบรรยากาศของการชมภาพยนตรไดอรรถรส 
ไปอีกระดับหนึ่งดวย เปนชุดลำโพงที่ใหมิติเวทีเสียงที่ดี เสียงกลางนุม
สบายหู เสียงแหลมหวานไพเราะนาฟง ในขณะที่ เสียงเบสมีตัว 
ไมบางเบลอไดเขามาชวยใหลุมลึกเต็มอิ่ม เสริมบรรยากาศรายลอม 
ใหดียิ่งขึ้น แนะนำสำหรับใครที่ตองการชุดลำโพงโฮมเธียเตอรคุณภาพดี 
คุมราคาครับ. VDP   
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