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AURENDER S10
THE NEXT GENERATION OF 
‘MUSIC TRANSPORTER’!
เจนเนอเรชั่นแรกของ Computer Hi-Fi อาศัย
แพลตฟอร์มของคอมพิวเตอร์มาใช้ท�าเป็นทรานสปอร์ต 
สาเหตุเป็นเพราะว่า ‘คอนเทนต์เพลง’ ที่ใช้ส�าหรับการรับ
ฟังด้วยระบบ Computer Hi-Fi นั้นอยู่ในรูปแบบของไฟล์
ข้อมูลดิจิตอล (digital data) ที่คอมพิวเตอร์รู้จักดีอยู่แล้ว
นั่นเอง กระนั้น แม้ว่าการหยิบเอาคอมพิวเตอร์มาท�าเป็น
ทรานสปอร์ตจะสอดคล้องเข้ากันได้ดีกับลักษณะของไฟล์
เพลงแบบไฮ-เรซฯ แต่ก็มีจุดอ่อนอยู่ 2 ประการส�าหรับนัก
เล่นเครื่องเสียงยุคเก่า ข้อแรกคือเป็นปัญหายุ่งยากส�าหรับ
คนที่ไม่เชี่ยวชาญการใช้งานคอมพิวเตอร์มาก่อน ส่วนข้อ
ที่สองก็คือภาพลักษณ์ ซึ่งคอมพิวเตอร์ไหนๆ ก็ดูไม่เข้ากับ
ชุดเครื่องเสียงเวลาเอาไปวางไว้ใกล้ๆ กัน
 จุดอ่อนเหล่านี้ไม่ได้พ้นไปจากการสังเกตของผู้
ผลิตที่อยู่ในวงการ รวมถึงนักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
(ฮาร์ดแวร์ & ซอฟต์แวร์ เอนจิเนียร์) จึงท�าให้เกิดสิ่งที่
ก�าลังจะตามมาในอนาคต นั่นคือ รูปแบบของอุปกรณ์
ประเภททรานสปอร์ตส�าหรับเล่นไฟล์ข้อมูลเพลงที่
มีรูปร่างลักษณะเหมือนอุปกรณ์เครื่องเสียงมากกว่า
คอมพิวเตอร์ เวลาเอาไปวางรวมอยู่ในชั้นวางเครื่องเสียง
แล้วจะดูกลมกลืน ไม่ขัดตา รวมถึงฟังก์ชันการสั่งงานก็ให้
ความรู้สึกที่ต่างจากการสั่งงานคอมพิวเตอร์ทั่วไป
 AURENDER S10 คือหนึ่งในผลผลิตที่เกิดจากมัน
สมองของนักพัฒนาคอมพิวเตอร์ชาวเกาหลีใต้เพื่อตอบ
สนองความต้องการข้างต้น บริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้าตัวนี้
ชื่อว่า WideaLab เป็นกิ่งก้านเล็กๆ ของไม้ต้นใหญ่ที่มั่งคั่ง
แห่งหนึ่งของเกาหลีใต้นามว่า Wonik Corporation ส่วน
ตัวบุคคลส�าคัญที่เป็นมันสมองหนุนอยู่ข้างหลังโปรเจ็กต์นี้
ก็คือ Harry Lee ซึ่งเป็นบุคคลที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง เดิม
นั้นเขาเคยเป็น CEO ของ DViCO ผู้ผลิตอุปกรณ์ออดิโอ วิ
ช่วลประเภทที่เรียกว่ามีเดีย เพลเยอร์ชื่อเดียวกันที่นักนิยม
โฮมเธียเตอร์ในบ้านเรารู้จักกันดีนั่นเอง คนนี้วิสัยทัศน์ทาง
ด้านอนาคตของระบบออดิโอ วิช่วลของเขาค่อนข้างจะ
กว้างไกลครับ จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ S10 มีบุคลิกและ
ฟังก์ชันออกมาในลักษณะนี้..

จริงๆ แล้ว ซิสเต็ม Computer Hi-Fi ก็ลอก
เลียนรูปแบบมาจากซิสเต็ม Transport CD + 

external DAC นั่นเอง เพียงแต่ว่า ตัว external DAC 
มันมาก่อน เพราะออกแบบง่ายกว่า แค่เอา DAC ตัว
เดิมมาเพิ่มอินพุตที่เป็นอินเตอร์เฟซคอมพิวเตอร์ อาทิ 
USB, LAN connector (RJ45) หรือ FireWire เข้าไป 
จากนั้นก็เป็นเรื่องของการออกแบบการท�างานในส่วน
ของวงจรแวดล้อมต่างๆ อาทิ clock system, digital 
filter และ digital upsampling เพิ่มเติมเข้าไปอีก
หน่อยก็เอาออกมาขายได้แล้ว
 ตัวที่ออกแบบยากกว่าก็คือตัวทรานสปอร์ต เพราะ
ว่ามันมีประเด็นให้ต้องพิจารณาหลายอย่าง ทั้งที่เกี่ยว
กับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และที่ส�าคัญก็คือแอพพลิเคชั่
นกับฟังก์ชัน หรือรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ที่ต้องเอา
มาพิจารณาในการออกแบบอีกมาก  

รูปร่างหน้าตาน่าเกรงขาม
S10 เป็นรุ่นใหญ่ในจ�านวน 2 รุ่นที่ออกมาในช่วงแรกนี้ รูปร่าง
หน้าตาของมันดูน่าเลื่อมใสมากในมุมมองของนักเล่นเครื่องเสียง
อย่างผม องคาพยพเข้าข่ายไฮเอนด์ทุกกระเบียดนิ้ว เริ่มจากตัว
ถังที่มีขนาดและสัญฐานใกล้เคียงกับเครื่องมาตรฐานทั่วไป ความ
กว้างxความสูงxความลึก = 43x96x35.3 mm (17.2x38.4x14.1 
inch) ไม่ได้ใช้ตัวถังขนาดเล็กอย่างที่เครื่องระดับกลางยุคใหม่
ส่วนใหญ่นิยมกัน โดยเฉพาะแผ่นอะลูมิเนียมที่ใช้ท�าตัวถังนั้นหนา
มาก ผมว่าคุณลีแกคงรู้ว่า วงการไฮเอนด์เขานิยมเครื่องที่มีขนาด
ตัวถังใหญ่ๆ หนาๆ หนักๆ แบบนี้ บนแผงด้านหน้าของตัวเครื่องก็
ออกแบบได้เรียบหรูมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ของแผงหน้าเป็นที่ตั้งของ
จอ AMOLED ขนาดเกือบ 4 นิ้ว (กว้างประมาณ 3.4 x สูงประมาณ 
2.2 นิ้ว) จ�านวน 2 จอวางเรียงกันตามแนวนอนโดยมีแผ่นกระจกสี
ชาเข้มปิดทับด้านบนจนมองเผินๆ เหมือนเป็นจอดิสก์เพลย์ที่มีขนาด
ใหญ่มาก จอที่ว่านี้ถูกออกแบบไว้เพื่อใช้แสดงรายละเอียดต่างๆ ใน
ขณะใช้งาน นอกจากนั้น พื้นที่บนแผงหน้าปัดที่เหลือก็จะมีแค่ปุ่มอีก
ไม่กี่ปุ่ม นั่นคือปุ่มเปิด/ปิดเครื่องหนึ่งปุ่มทางซ้ายมือของจอ ส่วนทาง
ขวามือของจอก็มีปุ่มควบคุมการเล่นไฟล์ข้อมูลอันประกอบด้วยปุ่ม 
play/pause, ปุ่ม play previous, ปุ่ม play next กับปุ่ม Menu 
ซึ่งกดเพื่อเปลี่ยนรูปแบบแสดงผลบนหน้าจออีกหนึ่งปุ่ม รวมเป็น 4 
ปุ่มเท่านั้น
 บนแผงด้านหลังเป็นพื้นที่ติดตั้งขั้วต่อรวมถึงสวิตช์ต่างๆ ซึ่ง
ก็ออกแนวเรียบง่ายเช่นกัน จากซ้ายไปขวาเมื่อหันหน้าเข้าหาตัว
เครื่อง เริ่มด้วยสวิตช์เปิด/ปิดไฟเอซีเข้าเครื่อง ซึ่งเป็นเมนสวิตช์ที่
ควรจะปิดถ้าคาดว่าจะไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานานๆ ถัดไปเป็นช่อง
เสียบหัวปลั๊กไฟสามขาตัวเมียซึ่ง S10 เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถ
เปลี่ยนสายไฟเอซีคุณภาพสูงมาอัพเกรดคุณภาพได้ ขั้วต่อที่เหลือบน
พื้นที่ด้านขวาของแผงหลังแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นขั้วต่อทาง
ด้าน output ประกอบด้วยสัญญาณเอาต์พุต PCM มาตรฐาน S/
PDIF สามช่องโดยใช้ขั้วต่อแบบบาลานซ์ XLR หนึ่งช่อง อันบาลานซ์ 
coaxial กับ optical อีกอย่างละหนึ่งช่อง ซึ่งเอาต์พุตสามช่องนี้
ออกแบบมาไว้ให้ใช้กับ external DAC ทั้งเก่าและใหม่ ส่วนกลุ่ม
ที่สองเป็นขั้วต่อ USB สองช่องกับขั้วต่อ ETHERNET (RJ45) แบบ 
Gigabit 10/100/1000 อีกหนึ่งช่อง
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อินพุต
ช่อง USB ของ S10 ที่มีมาให้ 2 ช่องนั้นท�าหน้าที่ได้หลายอย่าง เป็น
ทั้ง input และ output ในตัวเดียวกัน เมื่อท�าหน้าที่อินพุตนั้น มันคือ
ช่องทางใส่ไฟล์ข้อมูลเพลงเข้าไปในตัว S10 ด้วยวิธีดึงไฟล์ข้อมูลออดิโอ
ที่อยู่ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา (USB thumb drive) หรือ HDD 
แบบพกพาที่เสียบเข้ากับช่อง USB ช่องใดก็ได้ในสองช่องนี้ลงไปไว้ใน 
HDD ที่อยู่ในตัว S10 หรือจะใช้วิธี rip ข้อมูลเพลงจากแผ่นซีดีเข้าไป
ที่ S10 โดยตรงก็ได้ วิธีนี้ต้องต่อเชื่อม CD-ROM drive หรือ combo 
drive (CD/DVD) แบบ external เข้ากับช่อง USB ช่องใดช่องหนึ่งของ 
S10 ซึ่งหากคุณเชื่อมต่อสาย LAN จากขั้วต่อ ETHERNET ของ S10 ไป
ที่ router ที่เชื่อมอินเตอร์เน็ตไว้ด้วย ตัวโปรแกรม rip แผ่นของ S10 
จะจัดการหาชื่อเพลงและปกแผ่นอัลบั้มจากอินเตอร์เน็ตมาใส่ไว้ให้ (หา
จากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า FreeDB) แต่ถ้าคุณ rip โดยไม่ได้ต่ออินเตอร์เน็ตไว้ 
ทุกเพลงที่ rip มาได้จะปรากฏชื่อเพลงเป็น Track 1, Track 2, Track 
3, ... เรียงไปเรื่อย ส่วนชื่อศิลปินจะขึ้นเป็น Unknown Artist และไม่มี
ปกแผ่นโชว์ขึ้นมา แต่ก็สามารถเล่นได้ หลังจาก rip เสร็จแล้ว ถ้าไม่มี
อะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มอีกในหนึ่งนาทีจากนั้น ระบบจัดการข้อมูลภายใน
ตัว S10 ก็จะท�าการอัพเดตข้อมูลใน HDD ของมันเพื่อดึงข้อมูลเฉพาะ
ตัวที่เป็นชื่อเพลง ชื่ออัลบั้ม ภาพปก ของอัลบั้มเพลงที่เพิ่งจะ rip เข้าไป
ขึ้นมาโชว์ใน playlist ให้เราเลือกเล่นได้ ผมลอง rip ด้วย S10 แล้ว
ฟังเทียบดู พบว่าเสียงสู้ไฟล์ FLAC ที่ผมริปด้วยโปรแกรม EAC บน
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่ได้ (ผมใช้วิธีโหลดไฟล์ FLAC ที่ผมริปเก็บไว้ใน 
HDD ของผมเข้าไปที่ S10 ด้วยการ copy ไฟล์ที่ต้องการโหลดเข้าไปไว้
ใน thumb drive ก่อน แล้วน�าไปเสียบที่ช่อง USB ของ S10 อีกที)

 ฮาร์ดดิสก์ในตัว S10 ให้มา 2TB ถ้าตีเฉลี่ยว่าฟอร์แมต CD 
16bit/44.1kHz หนึ่งอัลบั้มใช้พื้นที่ประมาณ 300-350MB ส�าหรับ
ไฟล์ FLAC ก็จะเก็บเพลงได้ประมาณเกือบ 6,000 อัลบั้ม ก็นับว่า
เยอะอยู่ แต่ถ้าคุณเล่นไฟล์ไฮ-เรซฯ จริงๆ จะเก็บได้น้อยกว่านี้ โดย
เฉพาะไฟล์ขนาด 24bit/192kHz นั้นกินพื้นที่มากกว่าฟอร์แมต CD 
16bit/44.1kHz ประมาณ 6.5 เท่าเลยนะครับ ฉะนั้น HDD 2TB ถ้า
เก็บไฟล์ 24bit/192kHz ล้วนๆ ก็น่าจะได้ไม่เกิน 1,000 อัลบั้มมั้ง.. 
สรุปแล้ว ไม่ควรจะวางใจกับ HDD ในตัว S10 อย่างเดียว เพราะ
นอกจากพื้นที่อาจจะไม่พอแล้ว HDD ไหนๆ ก็มีโอกาสเจ๊งได้ทั้งนั้น ทาง
ที่ดีควรจะแบ็คอัพไฟล์ทั้งหมดไว้ใน external HDD แล้วค่อยดึงเข้ามา
ไว้ในตัว S10 อีกทีดีกว่า
 อีกช่องทางส�าหรับการใส่ไฟล์ข้อมูลเพลงเข้าไปใน S10 คือทางขั้ว
ต่อ ETHERNET ซึ่งต้องเชื่อมผ่านระบบเน็ตเวิร์กอีกที และต้องอาศัยขั้น
ตอนการปรับตั้งค่าที่เมนูของ S10 อีกสาม-สี่ขั้นตอน (ดูขั้นตอนปฏิบัติ
จากค�าแนะน�าของ AURENDER ในเว็บไซต์ www.aurender.com/
support/guide) น่าเสียดายที่ไดรเวอร์ ซิสเต็ม ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น 
1.0.38 บนตัว S10 ที่ผมได้มาทดสอบนี้ยังไม่รองรับ OS X Lion 10.7 
เลยไม่ได้ทดลองแชร์คอนเทนต์กับ Mac Mini ของผม ส่วนใครใช้พีซี
ที่ลง OS Windows 7 ก็สามารถแชร์ไฟล์ข้อมูลเพลงกับ S10 ทาง
เน็ตเวิร์กได้ 

เอาต์พุต
external DAC ที่จะน�ามาใช้กับ Aurender S10 ตัวนี้ต้องมีช่องดิจิตอล 
อินพุตแบบใดแบบหนึ่งระหว่าง AES/EBU, coaxial, optical หรือ 
USB ซึ่งหากเป็นช่อง AES/EBU, coaxial หรือ optical ความสามารถ
ในการรองรับเรโซลูชั่นของไฟล์ข้อมูลจะขึ้นอยู่กับสเปคฯ ช่องดิจิตอล 
อินพุตของตัว DAC เป็นส�าคัญ ซึ่งมาตรฐาน S/PDIF ที่ใช้ในการรับ-ส่ง
ข้อมูลสัญญาณมีอยู่ 2 ฟอร์แมตด้วยกัน นั่นคือ S/PDIF (consumer/
output = 1 - 1.2 V) กับ AES3 (professional/output = 2 - 7.0 
V) ซึ่ง DAC เก่าๆ ที่ใช้ฟอร์แมต S/PDIF นั้นจะรับข้อมูลไฟล์ได้แค่
ระดับไม่เกิน 24bit/96kHz ในขณะที่ DAC รุ่นใหม่ๆ ที่ใช้ฟอร์แมต 
AES3 จะสามารถรับได้ถึงระดับสูงสุด 24bit/192kHz ซึ่ง S10 มีเมนู
ปรับตั้งมาตรฐานของสัญญาณดิจิตอล เอาต์พุตให้เลือกทั้งสองระดับคือ 

consumer และ professional โดยค่า default ถูกตั้งอยู่ที่ต�าแหน่ง 
professional มาจากโรงงาน ถ้าช่องอินพุต coaxial หรือ optical ที่ 
DAC ของคุณมีปัญหาโอเวอร์โหลดก็ให้เปลี่ยนโหมดของ S/PDIF ของ 
S10 ไปตั้งไว้ที่ต�าแหน่ง consumer แทน
 อย่างไรก็ดี การรับส่งสัญญาณด้วยฟอร์แมต S/PDIF ก็ยังคง
ข้องเกี่ยวกับปัญหา jitter แบบแยกไม่ออกเพราะสัญญาณนาฬิกาถูก
ฝังมากับเนื้อข้อมูลโดยตรง วิธีการหลีกเลี่ยงปัญหาจิตเตอร์ที่ดีที่สุด
ก็คือหันไปใช้การส่งผ่านข้อมูลทางช่อง USB แทน ซึ่ง S10 เวอร์ชั่น
ที่ผมได้รับมานี้ถูกอัพเกรดช่อง USB ให้สามารถส่งผ่านไฟล์ข้อมูลได้
ถึงระดับ 24bit/192kHz แล้ว และเนื่องจาก S10 ใช้โปรแกรมโอ
เปอเรชั่น Linux เวอร์ชั่นใหม่ที่รองรับ USB Audio 2 ในตัว จึงไม่ต้อง
ลงโปรแกรมพิเศษเมื่อจับคู่ใช้งานร่วมกับ USB-DAC ที่รับไฟล์ข้อมูล
ได้ถึงระดับ 24bit/192kHz นอกจากนั้น ช่องเอาต์พุต USB ของ 
S10 ยังสามารถท�างานร่วมกับฟังก์ชัน asynchronous ของ USB-
DAC ได้ ‘ทุกตัว’ ที่ผมน�ามาทดลองจับคู่กับมัน ไม่ว่าจะเป็น Ayre 
Acoustics QB-9 ที่ใช้ไดรเวอร์ USB Audio 2 + asynchronous ของ 
Wavelenght Audio หรือ Cambridge Audio DacMagic Plus ที่
เขียนไดรเวอร์พิเศษขึ้นมาเอง รวมถึง Pioneer N50 ที่เขียนไดรเวอร์
ขึ้นมาเองเช่นกัน หลังจากเสียบสาย USB เชื่อมต่อระหว่าง S10 กับ 
USB-DAC เหล่านี้เสร็จ ที่มุมบนด้านซ้ายมือของจอจะมีชื่อของ USB-
DAC ที่ก�าลังเชื่อมต่อกับ S10 ปรากฏขึ้นมาให้รู้ ซึ่งผมต้องยอมรับว่า 
รู้สึกประทับใจ S10 ในความรวดเร็วและง่ายดายในการเชื่อมต่อกับ 
USB-DAC มากเป็นพิเศษ 

คอนโทรล
S10 ไม่มีรีโมตไร้สายมาให้เหมือนเครื่องเล่นซีดี ทรานสปอร์ตอื่นๆ ใน
อดีต แต่คุณก็ยังคงสามารถสั่งงาน S10 ด้วยวิธีไร้สายได้ เนื่องจากผู้
ผลิตได้ท�าการออกแบบ App control ส�าหรับ S10 ออกมาโดยอาศัย 
iPad เป็นฮาร์ดแวร์ และต้องเป็น iPad เท่านั้นด้วย นั่นก็หมายความ
ว่า หลังจากซื้อ AURENDER S10 มาแล้ว คุณต้องซื้อ iPad มาด้วย ถ้า
ตั้งใจเอามาใช้เป็นรีโมตไร้สายส�าหรับ S10 อย่างเดียวจริงๆ ก็ให้เลือก
ซื้อ iPad เวอร์ชั่น WiFi เมมโมรี่ 16GB ก็พอ ไม่ต้องเอา 3G ราคาจะได้
ย่อมเยาหน่อย (ไม่น่าจะเกิน 16,000 บาท) 

 App ส�าหรบัคอนโทรล S10 ชือ่ว่า ‘AURENDER’ 
มีให้โหลดฟรีอยู่ใน App store ของแอปเปิ้ล แอพ
ตัวนี้ดีไซน์ฟังก์ชันและหน้าตาออกมาดีมาก ดูคลาส
สิกและใช้งานง่าย ไม่หวือหวา ออพชั่นเพียบ ค�าสั่ง
ทั้งหมดอยู่บนแอพตัวนี้ รวมถึงค�าสั่งที่ใช้ควบคุม
หน้าจอ AMOLED ด้วย ซึ่งเมคเซ้นต์มากๆ คือถ้า
ควบคุมหน้าจอจากปุ่มกดบนแผงหน้าปัดเครื่อง
คุณจะไม่สามารถสั่งปิดไฟหน้าจอได้ แต่ถ้าสั่งผ่าน
ฟังก์ชัน ‘AMOLED Display’ จะมีค�าสั่งปิดไฟหน้า
จอมาให้ เพราะขณะนั้นคุณสามารถเรียกดูราย
ละเอียดทั้งหมดผ่านทางหน้าจอของ iPad ได้อยู่
แล้ว แสงสว่างจากหน้าจอจะได้ไม่แยงตา 
 ในกรณีที่ต้องการหยุดใช้งาน S10 ไม่นาน
มาก คุณสามารถสั่งปิดการท�างานของ S10 ให้
เข้าไปอยู่ในโหมดสแตนด์บายผ่านทางแอพพลิเคชั่
นบน iPad ได้เลย และแนะน�าให้เชื่อมต่อ S10 
เข้ากับอินเตอร์เน็ตไว้ตลอดเวลา (ผ่านทางช่อง 
ETHERNET) เพื่อให้สามารถอัพเกรดเวอร์ชั่นได้
ทันทีที่มีการอัพเดตเฟิร์มแวร์ 
 การเล่นเพลงก็ต้องท�าผ่าน iPad เริ่มด้วยการ
เลือกดึงไฟล์เพลงที่ต้องการฟังไปสร้าง playlist เอา
ไว้ก่อน ซึ่งโปรแกรมของ S10 อนุญาตให้ตั้งเพลย์
ลิสต์ล่วงหน้าได้มากถึง 500 แทร็ค เพลงทั้งหมด
จะถูกดึงไปเรียงคิวกันอยู่ในเพลย์ลิสต์ตามล�าดับ
การเลือกของเรา และเมื่อเราใช้นิ้วแตะสัมผัสลง
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App ส�ำหรับคอนโทรล S10 ชื่อว่ำ 
‘AURENDER’ มีให้โหลดฟรีอยู่ใน App store 
ของแอปเปิ้ล แอพตัวนี้ดีไซน์ฟังก์ชันและหน้ำตำ
ออกมำดีมำก ดูคลำสสิกและใช้งำนง่ำย ไม่หวือ
หวำ ออพชั่นเพียบ

บนหน้าจอตรงต�าแหน่งของแทร็คใด แทร็
คนั้นก็จะเริ่มต้นเล่นออกมา เมื่อจบ แทร็ค
ที่อยู่ถัดลงไปในเพลย์ลิสต์ก็จะถูกเล่นตาม
มา คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อเพลงใน
เพลย์ลิสต์ได้ตลอดเวลา จะลบออกก็ได้ แค่
ใช้นิ้วลากบนชื่อเพลงที่จะลบจากขวาไปซ้าย
เบาๆ จะปราฏกค�าว่า Delete บนพื้นสีแดง
ขึ้นมาที่มุมขวาของชื่อเพลงนั้น จากนั้นก็ให้
กดไปที่ปุ่มค�าว่า Delete เท่านั้น แอพพลิ
เคชั่นตัวนี้มีค�าสั่งมาให้คุณเลือกจัดการกับ
เพลย์ลิสต์ที่เลือกไว้หลายแบบ จะบันทึกเพล
ย์ลิสต์ที่เลือกไว้ก็ได้ (save) หรือฟังจบแล้ว
จะล้างเพลย์ลิสต์ทิ้งทั้งหมดก็กดปุ่ม clear ที่
ด้านล่างของเพลย์ลิสต์ทีเดียวจบ นอกจาก
นั้น แอพพลิเคชั่นตัวนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณ
สามารถจัดการกับคอนเทนต์ที่อยู่ใน HDD 
ในตัวของมันได้ มีปุ่มแยกแนวเพลงมาให้
เยอะแยะ เพื่อการจัดเก็บที่เป็นระบบอีกด้วย 

เสียง
ถ้าเป็นทรานสปอร์ตที่ท�าบนคอมพิวเตอร์ ไม่
ว่าจะเป็น PC หรือ Mac คุณภาพของเสียง
ที่ได้จะขึ้นอยู่กับตัวแปร 3 ประการ นั่นคือ 
1) คุณภาพของฮาร์ดแวร์ 2) โปรแกรมเพล
เยอร์ที่ใช้เล่นไฟล์ข้อมูล และ 3) ลักษณะ
การปรับแต่งฟังก์ชันต่างๆ บนโปรแกรม OS 
และโปรแกรมเพลเยอร์ที่ใช้ และเนื่องจากทั้ง
โปรแกรม OS และโปรแกรม player มีอยู่
หลายโปรแกรมให้เลือก มีผลท�าให้รูปแบบใน
การปรับตั้งเพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุดของแต่ละ
โปรแกรมมีความแตกต่างกันไป แต่ส�าหรับ
อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็น media tramsport 
แบบ standalone อย่าง Aurender S10 นี้
ทุกอย่างที่จ�าเป็นทั้งฮาร์ดแวร์ การปรับแต่ง
โปรแกรมเพลเยอร์และโปรแกรมโอเปอเรชั่น
เพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุด (ตามความเห็นของผู้
ออกแบบ) ได้ถูกก�าหนดมาส�าเร็จเรียบร้อย
แล้วในระดับหนึ่ง ฟังก์ชันตัวแปรอื่นที่เหลือ
ซึ่งเปิดโอกาสให้ยูสเซอร์ปรับตั้งได้มีผลต่อ
เสียงไม่มากนัก พูดได้ว่า AURENDER S10 
ก็คือ ทรานสปอร์ตสมบูรณ์แบบตัวหนึ่งที่
ท�างานด้วยระบบปิดนั่นเอง
 ทุกครั้งที่คุณกดเลือกเพลงที่จะเล่น 
ไฟล์ข้อมูลนั้นจะถูกดึงออกจาก HDD แบบ
จานหมุนเข้าไปไว้ที่โซลิดสเตท ฮาร์ดดิสก์ 
(SSD) ก่อน จากนั้นตัว HDD ก็จะหยุดหมุน 
ตัวโปรแกรมจึงจะเริ่มท�าการเล่นไฟล์นั้นโดย
ดึงข้อมูลมาจาก SSD ซึ่งเป็นกรรมวิธีการเล่น
ไฟล์เพลงที่ยอมรับกันว่าให้คุณภาพเสียงดี
กว่าการเล่นโดยดึงข้อมูลจาก HDD ที่ก�าลัง
หมุนโดยตรงเพราะจะมีทั้งสัญญาณรบกวน
และปัญหาจิตเตอร์เกิดขึ้นมากกว่าการเล่น
ไฟล์โดยดึงจากโซลิดสเตท เมมโมรี่ S10 ใช้ 
SSD ขนาด 64GB ส�าหรับการเล่นผ่านโซลิด

ทุกครั้งที่คุณกดเลือก
เพลงที่จะเล่น ไฟล์ข้อมูล
นั้นจะถูกดึงออกจำก 
HDD แบบจำนหมุนเข้ำไป
ไว้ที่โซลิดสเตท ฮำร์ดดิสก์ 
(SSD) ก่อน จำกนั้นตัว 
HDD ก็จะหยุดหมุน ตัว
โปรแกรมจึงจะเริ่มท�ำกำร
เล่นไฟล์นั้นโดยดึงข้อมูล
มำจำก SSD ซึ่งเป็น
กรรมวิธีกำรเล่นไฟล์เพลง
ที่ยอมรับกันว่ำให้คุณภำพ
เสียงดีกว่ำกำรเล่นโดยดึง
ข้อมูลจำก HDD ที่ก�ำลัง
หมุนโดยตรง
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สเตท และเนื่องจากโซลิดสเตท เมมโมรี่
ให้อัตราการส่งข้อมูลที่เร็วมาก เวลาเพลง
เล่นไปเรื่อยๆ เราจึงไม่เห็นการกะพริบบน
ปุ่มเพลย์ของแอพ AURENDER บน iPad 
เหมือนที่เกิดขึ้นกับปุ่มเพลย์ของ iTunes 
ตอนเล่นผ่าน RAM บนคอมพิวเตอร์ Mac 
Mini ด้วยโปรแกรม Pure Music    
 วิธีการเปรียบเทียบลักษณะเสียง 
(character) และคุณภาพเสียง (sound 
quality) ของ AURENDER S10 จึง
หนีไม่พ้นต้องเอามาตรฐานที่ได้จาก
ทรานสปอร์ตที่ใช้ PC กับ Mac มาเป็น
ตัวเปรียบเทียบ ซึ่งที่ผมมีอยู่ในมือตอน
นี้ก็คือ HP mini 2133 + Foobar2000 
(PC/xp service pack 3) กับ Mac Mini 
+ Amarra Mini 2.3.3 (Mac/OS X 10.7 
Lion) โดยอาศัย external DAC จ�านวน 
3-4 ตัวที่อยู่ในมือตอนนั้นเป็นตัวเปรียบ
เทียบ 
 ส�าหรับคุณภาพเสียงที่ได้จากช่อง
เอาต์พุต AES/EBU และ S/PDIF นั้น
แปรผันไปตามคุณภาพของตัว external 
DAC อย่างมาก เนื่องจากหน้าที่จัดการ
กับปัญหา jitter นั้นเป็นของภาครับของ
ตัว DAC นั่นเอง แต่ถ้าเทียบกับการส่ง
สัญญาณ PCM จากช่อง coaxial ของ
เครื่องเล่นซีดีกับเครื่องเล่นบลู-เรย์ฯ 
ราคาสอง-สามหมื่นบาทแล้ว ผลลัพธ์
ทางเสียงมันออกมาต่างกันพอสมควร
ทีเดียว คุณภาพเสียงจากช่อง coaxial 
ของ S10 ออกมาดีกว่าอย่างชัดเจน เนื้อ

เสียงเนียนและแน่นหนากว่า และเสียงที่
ได้จะยิ่งดีขึ้นไปอีกระดับเมื่อใช้วิธีเชื่อมต่อ
เอาต์พุตผ่านขั้วต่อ AES/EBU ของ S10 
แต่กระนั้นก็ยังไม่เนียนสะอาดเท่ากับการ
ส่งออกไปในรูปของแพ็คข้อมูล PCM ผ่าน
ทางช่อง USB ของ S10 เอง (โดยใช้สาย 
USB ของ Nordost รุ่น Blue Heaven 
ยาว 2 เมตร) ซึ่งผมเลือกใช้ช่องเอาต์พุต 
USB ตลอดการทดสอบครั้งนี้ 
 เมื่อฟังเทียบกันด้วยไฟล์เพลง
เดียวกัน คุณภาพเสียงของ S10 ทาง
ช่อง USB ออกมาดีกว่าชุดของ 
HP+Foobar2000 อย่างชัดเจน ที่เด็ด
ขาดที่สุดก็เห็นจะเป็นในแง่ของเนื้อเสียง 
ที่ S10 ให้ออกมาได้เนียนสะอาดกว่ามาก 
เป็นเสียงที่ก�าจัดเกรนหยาบๆ ของความ
เป็นดิจิตอลออกไปได้อย่างสิ้นเชิง พิสูจน์
ชัดจากเสียงเครื่องสายในวงออร์เคสตร้า
ซึ่ง S10 ถ่ายทอดออกมาได้พลิ้ว โปร่ง 
และกังวานมากกว่า เป็นเสียงเครื่องสายที่
ให้ออกมาได้ใกล้เคียงแผ่นเสียงอะนาล็อก
มากทีเดียว คือนอกจากจะเนียนสะอาด
แล้ว มันยังให้ความรู้สึกของมวลแอมเบี๊
ยนต์ที่โอบล้อมรอบๆ ตัวเสียงที่อบอวล 
ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ชุ่มฉ�่ารูหูอย่างมาก 
ฟังได้นานไม่รู้เบื่อและไม่เครียด
 สมดุลเสียงหรือ tonal balance ที่
ได้จาก S10 ออกไปทางโทนเกือบๆ จะ 
dark คือไม่ได้เน้นปริมาณของเสียงแหลม
มากนัก ไม่ใช่ว่าไม่มี แต่เป็นเพราะความ
เนียนสะอาดที่ว่าท�าให้เสียงแหลมที่ได้

จาก S10 (ทางช่อง USB) ไม่มีความสาก
เกาะกุมมาด้วยนั่นเองมันจึงไม่สะดุดหูให้
ได้ยินอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสากเสี้ยนที่มักจะ
ติดปลายแหลมมากับแหล่งต้นทางดิจิตอล
อื่นๆ นี่เองที่มักจะท�าให้สะดุดหู คิดว่าเป็น
รายละเอียด ต่อเมื่อฟังไปนานๆ ไอ้ความ
สะดุดหูนั้นก็เริ่มกลายเป็นความเครียด ซึ่ง
น่าชมเชย S10 ในแง่ที่สามารถสกัดอาการ
สากเสี้ยนของเสียงแหลมออกไปได้อย่าง
หมดจดจริงๆ แม้จะฟังดังก็ไม่อึดอัด มีแต่
ความมันในอารมณ์ที่เพิ่มพูนขึ้นไป ยิ่งเป็น
ไฟล์ประเภทไฮ-เรซฯ ก็ยิ่งเนียนสะอาด
มากขึ้นไปอีก 
 เทียบกับ HP+Foobar2000 แล้ว
พบว่า S10 ให้เนื้อเสียงของชิ้นดนตรี
ในทุกย่านที่หนากว่า และแน่นกว่า อิ่ม
เอิบกว่า จะรู้สึกได้ชัดเมื่อฟังเทียบกันที่
ความถี่ในย่านทุ้ม (ตั้งแต่กลางต�่าลงไป) 
ซึ่งนอกจาก S10 จะให้เนื้อที่แน่นกว่าแล้ว 
มันยังให้แรงปะทะได้มากกว่าอีกด้วย หัว
เสียงที่เป็นอิมแพ็คมีทั้งพลังและสปีดที่
ฉับไว เที่ยงตรง ไม่มีเฉื่อยและไม่มีเร่ง  
 เมื่อเอา S10 ไปฟังเทียบกับ Mac 
Mini (RAM 8GB)+Amarra Mini 2.3.3 
พบว่า ในแง่โทนัลบาลานซ์มันออกมา
คล้ายกัน กลางต�่าอิ่มๆ มีมวลหนา เนื้อ
เสียงเนียนสะอาด คอนทราสต์ไดนามิก
กว้าง ความต่อเนื่องดีมาก ที่ต่างกันก็คือ
ความเข้มของโฟกัสตัวเสียงซึ่ง S10 ให้ตัว
เสียง (image) ที่มีความคมชัดมากกว่า 
เนื้อมวลเข้มกว่า และให้ช่องไฟระหว่างชิ้น
ดนตรีที่มีความใส สงัดเงียบมากกว่า รูปวง
ของเพลงจึงง่ายต่อการรับรู้ โดยรวมแล้ว 

แนวเสียงของ S10 คล้ายกับ Mac Mini 
(RAM 8GB) + Amarra mini 2.3.3 มาก
แต่ด้วยระดับคุณภาพเสียงที่สูงกว่า  

สรุป
AURENDER S10 เป็นไฟล์ มิวสิค 
ทรานสปอร์ตตัวแรกๆ ของวงการ และ
เป็นตัวแรกที่ผมเพิ่งจะมีโอกาสสัมผัส
อย่างจริงๆ จังๆ แต่หลังจากลองใช้งาน 
AURENDER S10 ไปแล้ว ผมแทบจะนึก
ไม่ออกเลยว่าผมต้องการอะไรมากกว่านี้
อีก.. S10 ท�าหน้าที่ของมันได้อย่างครบ
ถ้วนจริงๆ ไม่น่าเชื่อว่า WideaLab จะท�า
โปรดักต์แคตากอรี่ใหม่แบบนี้ออกมาแค่
เวอร์ชั่นแรกก็สมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้แล้ว.!
 และเนื่องจากโปรดักต์ประเภทนี้จะ
กลายมาเป็นแคตากอรี่ใหม่ของโปรดักต์ที่
ก�าลังจะออกมามากขึ้นในอนาคตอันใกล้
นี้ หากอยากรู้ว่าอุปกรณ์ประเภทนี้ควร
จะมีฟังก์ชันอะไรบ้างถึงจะเรียกว่าครบ.? 
คุณภาพเสียงควรจะขนาดไหนถึงจะ
เรียกว่าดี.? ผมขอแนะน�าให้ไปลองสัมผัส 
AURENDER S10 สิครับ.. 

น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายโดย : 
DISCOVERY HIFI โทร.0-2747-6710, 
085-517-8292
ราคา : สอบถามตัวแทนจ�าหน่าย

• แสดง sync clock กบัช่อง USB ของปรแีอมป์    
  TAD : CP-800 ความละเอียดทศนิยมสามหลัก

• คุณกิตติคุณ ก�าลังสาธิตวิธีการควบคุมตัว 
  S10 ด้วย app. ของ Aurender บนไอแพด

• หน้าตาของ app. control บนไอแพด 
  สามารถควบคุมได้ระยะไกลมากๆ

• ทดสอบกับภาค USB-DAC ในตัวปรีแอมป์ 
  TAD : CP-800


