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SOtM sMS-1000a ออดโิอไฟล์ มวิสคิ เซร์ิฟเวอร์
SOtM sMS-1000 มอียู ่3 เวอร์ชัน่ คอื u, d และ a ความแตกต่างของแต่ละเวอร์ชัน่อยูท่ี ่output 
คอืเวอร์ชัน่ sMS-1000u กบั sMS-1000d สองเวอร์ชัน่นีเ้ป็นแค่ทรานสปอร์ต ไม่มภีาค DAC ใน
ตวั ต่างกนัตรงที ่sMS-1000u มแีค่ช่อง USB อย่างเดยีว ส่วน sMS-1000d นัน้นอกจากจะมี
ช่อง USB แล้วยงัแถมช่อง S/PDIF interface มาให้อกี 3 ช่อง คอื AES/EBU (XLR), coaxial 
และ optical อย่างละช่อง 
 เวอร์ชัน่ sMS-1000a รุน่สงูสดุ เป็นเวอร์ชัน่ทีม่ภีาค DAC มาให้ในตวั จงึตดิตัง้ขัว้ต่อ
สญัญาณอะนาลอ็ก เอาต์พตุมาให้ (มสีองชดุทัง้บาลานซ์ XLR และอนับาลานซ์ RCA) และตดั
ขัว้ต่อสญัญาณ S/PDIF ทัง้หมดทิง้ไปแต่ยงัคงขัว้ต่อ USB ไว้ให้ นัน่ท�าให้คณุสามารถเลอืกให้ 
sMS-1000a ท�าหน้าทีเ่ป็น Network Audio Player ทีม่ ีDAC ในตวักไ็ด้ หรอืจะให้ sMS-1000a 
ท�าหน้าทีเ่ป็น USB Audio files transport กไ็ด้  
 เนือ้ในของ sMS-1000a ประกอบด้วยแผงวงจรคอมพวิเตอร์ทัง้นัน้ แต่รปูร่างภายนอกของ 
sMS-1000a กลับออกแบบได้เรียบเท่-เก๋ไก๋มาก สไตล์มนิมิอลิสต์ ไม่เหลือเค้าคอมพิวเตอร์เลย 
โครงตวัถงัหลกัทีใ่ช้ยดึแผงวงจรภายในทัง้หมดท�าจากแผ่นอะลมูเินยีมตฉีากขึน้มาเป็นเบ้าโดย
รอบทัง้สีด้่านคอืซ้าย-ขวา-หน้า-หลงั จากนัน้กใ็ช้แผ่นอะลมูเินยีมหนาตปีระกบลงไปทัง้สีด้่านคอื 
ซ้าย-ขวา-หน้า-บน ยกเว้นแผงด้านหลงัทีซ่ึง่เป็นต�าแหน่งตดิตัง้อนิเตอร์เฟซ เทอร์มนิลัทัง้หมด 
 sMS-1000a อาศยัไฟเลีย้งขนาด 19 โวลต์ 3.16A จาก AC adapter สวติชิง่ยีห้่อ Atron 
ทีแ่ถมมาในกล่องในการท�างาน ซึง่เป็นเอซ ีอะแดป็เตอร์ทีใ่ช้สายไฟเอซแีบบ 3 ขาแยกกราวนด์
และสามารถถอดเปลีย่นได้ อพัเกรดคณุภาพเสยีงด้วยสายไฟดีๆ  ได้ หรอืจะอพัเกรดทัง้ยวงโดย
เปลีย่นไปใช้ภาคจ่ายไฟแบบลเินยีร์กไ็ด้ถ้ามใีครท�าออกมา เวลาตดิตัง้ใช้งานแนะน�าให้เสยีบไฟ
เลีย้งของตวัอะแดป็เตอร์แยกออกไปจากรางปลัก๊ทีใ่ช้เสยีบไฟเลีย้งของชดุเครือ่งเสยีงนะครบั 
ป้องกนัสญัญาณรบกวนจากอะแดป็เตอร์สวติชิง่ย้อนกลบัไปทีช่ดุเครือ่งเสยีง
 สวติช์เปิด/ปิดไฟเลีย้งเข้าเครือ่งอยูท่ีแ่ผงด้านหลงั ส่วนสวติช์เปิด/ปิดการท�างานของเครือ่ง
อยูบ่นแผงหน้าปัด ก่อนเสียบเอซ ีอะแด็ปเตอร์เพ่ือเปิดเคร่ืองใช้งานผู้ผลิตเขาแนะน�าให้ท�าการ
เชือ่มต่อระบบให้เสรจ็ซะก่อน

CAS หรือ ‘Computer As Source’ ก็คือการน�า
เอาคอมพิวเตอร์ที่เคยใช้ท�างานเอกสารในออฟฟิศ
มาดัดแปลงให้ท�างานกับไฟล์เพลงที่อยู่ในรูปของ
ข้อมูลดิจิตอลให้ออกมาเป็นเสียงเพลงให้เราฟัง บาง
ครั้ง CAS อาจจะหมายรวมไปจนถึง DAC ที่ใช้ใน
กระบวนการแปลงเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเป็น 
อะนาล็อกด้วย หรือในบางกรณี ความหมายของ 
CAS จบลงแค่จัดการกับไฟล์ข้อมูลเพลงให้ออกมา
เป็นสัญญาณ PCM ก็มี

SOtM เป็นบรษิทัทีต่ัง้ถิน่ฐานอยูใ่นประเทศเกาหล ีเอาจรงิ
เอาจงักบั USB Audio เป็นพิเศษ ก่อนหน้าทีจ่ะท�า Music 
Server รุน่นีอ้อกมา พวกเขาท�าบอร์ด PCI ของ USB Audio 
ออกมารุน่หนึง่ชือ่ว่า tX-USB ซึง่เป็นบอร์ด USB ทีไ่ม่เหมอืน
ฮาร์ดแวร์ USB บอร์ดทีม่อียูใ่นวงการคอมพวิเตอร์ทัว่ไป คอื
ช่อง USB บนบอร์ดตัวนีถ้กูท�าให้รองรับการส่งผ่านสัญญาณ 
audio โดยเฉพาะ มวีงจร noise filter ทีก่รองสญัญาณรบกวน
จากไฟเลีย้งทีส่่งมาให้บอร์ดตดิตัง้อยูด้่วย มวีงจร regulators 
แบบ low noise ส�าหรบัจ่ายไฟเลีย้งให้กบัช่อง USB ในตวั 
(เลอืกเปิด/ปิดเพือ่ใช้ หรอืไม่ใช้ได้) 
  นอกจากบอร์ด USB ทีว่่าแล้ว บริษทั SOtM นีย้งัได้
ออกแบบและผลติสินค้าทีเ่ก่ียวกับ computer audio ออก
มาอกีหลายตัว รวมถงึ Music Server รุ่น sMS-1000 ทีผ่ม
ก�าลงัจะพดูถงึนีด้้วย       

AnAlOg Output
ซ่ึงหากคณุใช้งาน sMS-1000a เป็นเนต็เวร์ิก ออดโิอ เพลเยอร์ก็
ง่ายมาก แค่หาสายอะนาลอ็กหนึง่คูม่าเชือ่มต่อระหว่างช่องอะนา
ลอ็ก-เอาต์พตุของตวั sMS-1000a ไปทีอ่นิพตุของแอมป์ฯ เท่านัน้ 
ส่วนว่าจะใช้ขัว้ต่อบาลานซ์ (XLR) หรอือนับาลานซ์ (RCA) กข็ึน้อยู่
กบัปรแีอมป์หรอือนิทเิกรตแอมป์ของคณุ แต่ถ้าแอมป์ฯ ของคณุมี
ขัว้ต่ออนิพตุบาลานซ์ XLR มาให้ แนะน�าให้ใช้สายสญัญาณบาลานซ์
เชือ่มต่อทางช่องบาลานซ์ XLR นะครบั (ตามหลกัการ) เสยีง (ควร) 
จะดกีว่าช่อง RCA 

uSB AudiO Output
ถ้าคณุต้องการใช้งาน sMS-1000a ตวันีใ้ห้ท�าหน้าทีเ่ป็นทรานสปอร์ต
เล่นไฟล์เพลงไปผ่าน DAC ข้างนอก กใ็ห้คณุหาสาย USB type A > 
type B มาท�าการเชือ่มต่อทีช่่อง USB PORT 1 หรอื USB PORT 
2 ของตวั sMS-1000a ช่องใดช่องหนึง่ แล้วสบัสวติช์ PORT 1 
POWER ข้างๆ ช่องเสยีบ USB PORT 1 ไปทีต่�าแหน่ง ON เพือ่จ่าย
ไฟเลีย้งให้กบัช่อง USB ทัง้สองช่องนัน้ ซึง่ทีด้่านล่างของช่อง USB 
Audio ทัง้สองช่องยงัมช่ีอง USB ทีต่ดิมากบัเมนบอร์ดอกี 3 ช่อง 
เอาไว้เสยีบ external USB HDD ส�าหรบัท�าแบค็อพัไฟล์ข้อมลูเพลง
ทีอ่ยูใ่น internal HDD ของตวั sMS-1000a ในคูม่อืระบไุว้ชดัเจน
ว่า ห้ามเสยีบใช้ช่อง USB เกนิ 2 ช่องในเวลาเดยีวกนั ให้ระวงัด้วย 
และขัว้ต่อสญัญาณภาพ VGA กบั DVI ทีอ่ยูข้่างๆ ช่อง USB กเ็ป็น 
on board เช่นกนั เขาไม่ให้เชือ่มต่อนะครบั ไม่ได้เชือ่มสญัญาณไว้ 
(รวมทัง้ช่องเอาต์พตุของสญัญาณเสยีงภาค Line ด้วย)        
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COntrOl
โปรเซสเซอร์ Atom ถกูใช้เป็นมนัสมองของระบบ เพราะมนักนิไฟต�า่ ไม่ใช้พดัลม แต่อาศัยตัวถังอะลูมเินยีม
เป็นฮทีซิง้ค์ระบายความร้อนในตวั ส่วนซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ควบคมุมชีือ่ว่า Vortexbox (แพลตฟอร์ม Linux) 
เนือ่งจาก sMS-1000a ไม่มรีโีมตไร้สายมาให้ ฉะนัน้ ไม่ว่าคุณจะเลอืกใช้ sMS-1000a เป็น Network 
Audio Player หรอืจะใช้เป็น USB Audio Files Transport คณุมวีธิคีวบคมุสัง่งานอยู ่2 ทาง ทางแรก
คอืด้วยแอพพลเิคชัน่บนอปุกรณ์พกพาผ่านระบบไร้สาย WiFi ซึง่ App ทีใ่ช้ควบคมุสัง่งานได้มอียูห่ลาย
ตวั ตวัหลกัทีผู่ผ้ลติแนะน�าคอื Squeezebox Controller App ของ Logitech เป็นแอพฟรแีต่ต้องลง
ทะเบยีน ซึง่หลงัจากลงทะเบยีนใช้ไประยะหนึง่ ทางต้นสงักดัอาจจะเตอืนให้คณุ activate สถานะเป็น
ระยะ ตวันีม้ทีัง้เวอร์ชัน่ android และ iOS ส่วนตวัอืน่ๆ กม็อีกีเยอะทีใ่ช้ได้ ผมมทีดลองใช้อยู ่2 โปรแกรม
ได้แก่ MPaD ซึง่อนิเตอร์เฟซสวยกว่า ใช้งานง่ายกว่า Squeezebox Controller แต่ต้องเสียตังค์ซือ้ (ราคา 
2.99 เหรยีญบน Apple app stores) อกีตวัคอื PlugPlayer ตวันีก้เ็สยีตงัค์ซือ้ ใช้งานง่ายและเวร์ิกมาก  
 อกีทางทีใ่ช้ควบคมุสัง่งานได้ คอืผ่านทาง web control ทีร่นับนตวัคอมพวิเตอร์ วนิโดร์ พซี ีจะเป็น
โน้ตบุค๊หรอืแบบตัง้โต๊ะกไ็ด้ทัง้นัน้ ขอให้คอมพวิเตอร์ตวันัน้เชือ่มต่อกบัวงเนต็เวร์ิกเดยีวกบั sMS-1000a 
ผ่าน Router เท่านัน้     

ลกัษณะการเชือ่มต่อและหลกัการท�างานของ sMS-1000a
จากภาพแผนผงัประกอบเป็นการเชือ่มต่อใช้งาน sMS-1000a ในลกัษณะของ Network Audio Player 
ซึง่ตวั Router (แนะน�าให้เป็นแบบทีม่ ีwireless access point ในตวั) ทีใ่ช้เชือ่มต่อในระบบจะท�าหน้าที่ 
3 อย่าง คอื  

Amplifier

Loundspeaker

sMS-1000a

wire Speaker Cable

wire analog interconnect

wire CAT5e/CAT6/CAT7

wire CAT5e/CAT6/CAT7

wireless

Computer
Notebook

Router

iPod/
iPhone/

iPad

Computer
Desktop

(1) เป็นตัวรับค�าสั่งควบคุมการเล่นไฟล์เพลงจาก
อุปกรณ์พกพา (ด้วยวิธีไร้สาย) แล้วส่งทอดไปที่ตัว 
sMS-1000a 
(2) ท�าหน้าทีเ่ชือ่มโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้
เข้ากบั sMS-1000a ในการปรบัตัง้ค่าต่างๆ ในตวั sMS-
1000a ผ่านทางหน้า web control 
(3) เป็นประตเูชือ่มต่อกบัอนิเตอร์เนต็ (ต่อ ADSL เข้า
กบั Router) เพือ่ใช้งานฟังก์ชัน่ Internet Radio ของ 
sMS-1000a และเพือ่ให้ฟังก์ชัน่ Auto CD/DVD Ripper 
สามารถออกไปหาภาพปกกบัข้อมลูของอัลบัม้เพลงมาให้
คณุได้ 

วธิใีส่คอนเทนต์ลงไปใน HDD 
ของ sMS-1000a
ในตัว sMS-1000a มฮีาร์ดดสิก์แบบจานหมนุขนาดความ
จ ุ2TB ตดิตัง้มาให้หนึง่ลกู ตวัทีผ่มได้รบัมาทดสอบนีใ้ส่
ฮาร์ดดิสก์ยีห้่อ Western Digital ผนกึอยูภ่ายในตวัถงั
ของ sMS-1000a อย่างแน่นหนา ไม่ม ีslot ให้ดงึออก
มาง่ายๆ เหมอืนตวั Media Drive 600 ของเมอรเิดีย้น 
ยสูเซอร์ไม่ควรถอดเปลีย่นเอง 
 คณุสามารถใส่เพลงลงไปใน HDD ลกูนีไ้ด้ 2 วธิด้ีวย
กนั วธิแีรก รปิจากแผ่นซดีเีข้าไปโดยตรง ซึง่หากไม่บอก
คงไม่รูว่้าตวั sMS-1000a ม ีCD/DVD drive ตดิตัง้มาให้
ด้วย มนัไม่มลีิน้ชกัรบัแผ่นโทนโท่ให้คณุเหน็ คณุต้องใช้วธิี
เสียบแผ่นซดีีเข้าไปทางร่องเลก็ๆ ทีอ่ยูใ่ต้แผ่นอะลมูเินยีม
ทีปิ่ดทบัอยูด้่านบนของตวัเครือ่ง เฉยีงมาทางด้านขวามอื 
คว�า่ด้านทีเ่ป็นข้อมลูลง แล้วสอดเข้าไป ออกแรงดนันดิๆ 
กลไกข้างในจะดดูแผ่นเข้าไปเอง โปรแกรมทีใ่ช้รปิแผ่นจะ
ท�าการรปิข้อมลูบนแผ่นออกมาเองแล้วท�าการแปลงเป็น
ไฟล์ข้อมลู FLAC ให้โดยอัตโนมติั เสร็จแล้วมนัจะคาย
แผ่นออกมาให้ ซึง่คณุสามารถมอนเิตอร์การท�างานของ
โปรแกรมรปิแผ่นนี ้รวมถงึท�าการปรบัตัง้เงือ่นไขต่างๆ 
ได้อกีผ่านทาง web control (เปิด web browser ขึน้
มาแล้วคย์ี http://vortexbox/ ลงไปในช่อง url จากนัน้
กด enter) แต่อย่าลมืว่าต้องท�าการเชือ่มต่อคอมพิวเตอร์
ของคณุเข้ากับวงเนต็เวร์ิกเดยีวกนักบัตวั sMS-1000a ซะ
ก่อน
 โปรแกรมน้ีท�างานได้ดพีอสมควรกบัการริปแผ่น
ซดีี แต่กับแผ่น DVD ไม่ค่อยเวร์ิก มนัแจ้งว่าโปรแกรม 
MKVMaker ทีใ่ช้ส�าหรบัรปิวดิโีอในเครือ่งเป็นเวอร์ชัน่
เก่าแล้ว แนะน�าให้ไปโหลดเวอร์ชัน่ใหม่.? อ้าว.. แล้วท�าไม
เอง็ไม่จดัการโหลดมาลงให้ล่ะครบั..??? ทัง้ๆ ทีเ่ครือ่งกต่็อ
อนิเตอร์เนต็อยู.่?? โชคดทีีผ่มไม่ได้ตัง้ใจทีจ่ะทดสอบส่วน
นีอ้ยูแ่ล้วเลยขอผ่านไป  
 ส่วนการคอนโทรลนัน้ จากการทดลองใช้งานผม
พบว่า ถ้ายงัไม่ม ีหรือไม่ต้องการส่ังงานผ่านสมาร์ทโฟน 
หรอืแทบ็เลต็ ผมว่าควบคมุส่ังงานผ่าน web control 
ตวันีเ้วร์ิกทีส่ดุ เพราะบน web control มทีกุอย่างที่
จ�าเป็นครบ ไม่ว่าจะแค่ตรวจเชก็ระบบ ปรับตัง้ฟังก์ชัน่ 
หรอืควบคมุสัง่งานในการเล่นไฟล์เพลง 
 แต่ถ้าต้องการเจาะเข้าไปในตัว HDD เพ่ือจัดการ
ใดๆ กบัคอนเทนต์ในนัน้ คณุต้องเปิดหน้า desktop ของ
วนิโดร์ขึน้มา บนคอมพวิเตอร์ทีเ่ชือ่มต่ออยูบ่นเนต็เวร์ิก
เดยีวกบัตวั sMS-1000a แล้วไปที ่My Network Places 
คณุจะพบ server ทีช่ือ่ว่า Vortexbox Server ปรากฏ
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ขึน้มา ให้ท�าการดบัเบิล้คลกิไปที ่Vortexbox Server คุณ
ก็จะเข้าไปถงึโฟลเดอร์ทัง้หมดของคอนเทนต์ทีบ่รรจอุยูใ่น 
HDD ของตวั sMS-1000a หากคณุมไีฟล์ข้อมลูเพลงเกบ็
ไว้ใน HDD ตวัอืน่ คณุสามารถก๊อบป้ีไฟล์เหล่านัน้มาลง
บน HDD ของ sMS-1000a ได้โดยตรง ซึง่จะง่ายและเรว็
กว่ารปิใหม่จากแผ่นซดีด้ีวยโปรแกรมของตวั sMS-1000a 
เอง ผมแนะน�าให้ท�าการรปิเพลงด้วยโปรแกรม EAC แล้ว
จดัการใส่ปก แก้ไข metadata ให้เสรจ็ แล้วค่อยใช้วธิี
ก๊อบมาลงบน HDD ของ sMS-1000a จะเรว็กว่ามาก 
เพราะการรปิด้วยโปรแกรมของตวั sMS-1000a ใช้เวลา
นานพอสมควรถงึจะได้ไฟล์เข้ามาในเพลย์ลสิต์ให้เลอืก
ฟัง และบางครัง้ข้อมลูอาจจะผดิพลาดได้ (ใช้ฐานข้อมลู
จาก freedB)
 เล่นไฟล์ FLAC, MP3, ALAC, AIFF และ WAV ได้
ถงึระดบั 24bit/192kHz รวมถึงส่งออกทางช่อง USB กไ็ด้
ถงึ 24bit/192kHz ด้วย  

เซต็อพั+เสยีง
ช่วงแรกผมทดลองฟัง sMS-1000a ในลักษณะของ 
Network Audio Player โดยอาศัยภาค DAC ในตวั
ของมัน ผมใช้สายบาลานซ์ XLR ของ Nordost รุ่น 
Blu-Heaven เชือ่มต่อจากช่องอะนาลอ็ก เอาต์พตุของ
ตวั sMS-1000a ไปทีช่่องอนิพตุของอนิทเิกรตแอมป์ 
MOON Evolution 700i ขบัล�าโพง JBL รุน่ 4318 กบั
ล�าโพง Totem รุ่น Element ‘Ember’ สายล�าโพง 
Nordost Valhalla 
 เสยีงของ sMS-1000a + DAC ในตวัมนัหลดุพ้น
ความเป็น Sound Com. ไปไกลไม่เหลอืคราบแม้แต่น้อย.! 
เนือ้เสยีงอวบหนา มวลอิม่ ตดินุม่นดิๆ ในย่านต�า่ แต่กไ็ม่
ถงึกบัอุ้ยอ้าย ปลายเสยีงแหลมสะอาดมาก มากกว่าทีผ่ม
คาดคดิไว้ เพราะประสบการณ์ร้ายๆ ทีผ่มได้รบัมาจาก
การฟังเพลงผ่านคอมพ์ท่ีมคุีณภาพต�า่ในยคุแรกๆ กคื็อ
เสยีงแหลมทีม่เีกรนหยาบกร้านนีแ่หละ มนัฝังใจมา แต่
กบั sMS-1000a ตวันีไ้ม่น่าเชือ่ว่ามนัสามารถขจดัอาการ
หยาบกร้านของเสยีงแหลมทิง้ไปได้อย่างหมดจรดเยีย่งนี้
 ภาค DAC ในตวัใช้ชพิ 32bit/192khz ไม่ได้ระบุ
ยี่ห้อและรุ่น อย่างไรก็ดี ผมพบว่า ภาค DAC ในตัว 
sMS-1000a มบีคุลกิเฉพาะตวัทีแ่ฝงลกัษณะของเสยีง
ทีอ่บอุน่ อิม่ และนุม่ลงไปในเนือ้เสยีงของเพลงทีฟั่งอยู่
ตลอดเวลา ซ่ึงไม่ได้หมายความว่ามนัไม่ด ีและผมกไ็ม่
ได้ก�าลงัออกตวั เพราะในแง่ของ ‘คณุภาพเสยีง’ หรอื 
Sound Quality (SQ) ซึง่เป็นคณุสมบตัสิากลของเสยีง
ส�าหรบั sMS-1000a แล้วผมยกมอืให้สอบผ่าน แต่ในแง่
ของ ‘บคุลกิเสยีง’ หรอื Characteristic-of-Sound ซึง่
อาศยัรสนยิมในการฟังเพลงประเมนินัน้ ผมมองว่า บุคลกิ
เสยีงของภาค DAC ในตัว sMS-1000a มนัเด่นชดัมาก
ไปนดิ อาจจะส่งเสรมิกนัเป็นพเิศษกบัแนวเพลงร้องช้าๆ 
หรอืเพลงบรรเลงแนวทีไ่ม่รนุแรง วงไม่ใหญ่มาก ใครชอบ
เพลงแนวนีก้แ็จ๊คพอตไปเลย เอือ้กนัสดุๆ แต่กบัคนทีช่อบ
ฟังเพลงหลากหลาย และหนกัไปทางรอ็คกบัดนตรหีนกัๆ 
อาจจะไม่สาแก่ใจ 
 เหตผุลทีแ่นวเสยีงออกมาลกัษณะนัน้อาจจะเป็น
เพราะเขาจดัเกนขยายของภาคอะนาลอ็ก เอาต์พตุออก
มาค่อนข้างต�า่กเ็ป็นได้ ดจูากเกนขยายของภาคอะนา
ลอ็ก เอาต์พตุทางช่อง XLR ให้มาแค่ 1.9Vrms เท่านัน้

ข้ันตอนการปรบัเปล่ียนการท�างาน
ของ sMS-1000a ให้เป็น USB 
AudiO FileS trAnSpOrt เพือ่ใช้
งานร่วมกบั USB-DAC ภายนอก 
ปรบัตัง้ผ่าน web control โดยใช้ไอค่อนทีช่ือ่ว่า 
Configure Vortexbox Player

ขัน้ตอนที ่1: คลกิไปทีไ่อค่อน Configure Vortexbox 
Player (ไอค่อนตวัที ่10 จากบนลงล่าง)  

ขัน้ตอนที ่3: เมือ่เนต็เวร์ิกตรวจ
พบ USB-DAC ทีเ่ข้ามาเชือ่มต่อกบั 
sMS-1000a แล้ว จะปรากฏเลข 
MAC address ของตวั USB-DAC 
ขึน้มาทีช่่องว่างช่องทีส่องแถวที่
สอง (MAC address) ในกรอบ 
แสดงให้รูว่้า sMS-1000a พร้อม
เป็นทรานสปอร์ตเพือ่ท�างานร่วม
กบั USB-DAC ตวันัน้แล้ว

ขัน้ตอนที ่2: หลงัจากท�าการเชือ่มต่อสาย USB จาก
ช่อง USB PORT 1 (หรอื PORT 2) ของ sMS-1000a 
ไปทีช่่อง USB input ของ USB-DAC แล้ว ในกรอบ
ข้างบน ให้เตมิชือ่ของ USB-DAC ลงไปในช่องทีส่อง
ของแถวแรก (Name) ต่อลงมาจากช่อง Vortexbox 
Player ถ้าไม่ใส่ชือ่จะใช้ค�าเรยีกอะไรกไ็ด้ (ในตวัอย่าง 
External DAC) จากนัน้ให้เตมิค�าว่า ‘plughw:2.0’ ลง
ไปในช่องทีส่องของแถวที ่3 (Audio Device) เรยีบร้อย
แล้วให้กดปุม่ Submit หนึง่ครัง้   

1

2

3

ขัน้ตอนที ่4: ให้คลกิไปทีไ่อค่อน
ตวัที ่2 ทีช่ือ่ว่า Logitech Media 
Server (LMS) ซึง่เป็นโปรแกรม
เพลเยอร์ทีใ่ช้ในการเล่นไฟล์เพลง
บน web control แต่ก่อนจะ
เลอืกเล่นไฟล์เพลง ต้องท�าการ
เลอืกตวั renderer หรอื DAC ซะ
ก่อน โดยคลกิไปทีปุ่ม่สามเหลีย่ม
ตรงมมุขวาบนของหน้าต่าง LMS 
จะเหน็เมนเูลือ่นลงมา และมรีาย
ชือ่ของอปุกรณ์ทีท่�าหน้าทีเ่ป็น 
renderer อยูใ่นนัน้ ให้คลกิเลอืก 
USB-DAC ทีเ่ราตัง้ชือ่ไว้ จากนัน้
จงึเลอืกเล่นเพลงตามปกติ  

4
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ข้ันตอนการใส่เพลงลงไปในฮาร์ดดิสก์ของ sMS-1000a ทางคอมพิวเตอร์เอง ถอืว่าต�า่มาก ต้องเร่งแอมป์ฯ เยอะ ในขณะที ่USB-
DAC 32bit ตวัอืน่ๆ อย่าง M-DAC ของออดโิอแล๊ปยงั
จดัเกนขยายทางช่อง XLR มาให้ตัง้ 4.5Vrms หรอือย่าง 
DACMagic Plus 24bit ของแคมบรดิจ์ ออดโิอกจ็ดัมา
ให้ตัง้ 4.2Vrms ส่วนใหญ่จะให้มาสงูกว่าช่องอนับาลานซ์
ประมาณ 2 เท่าแทบทัง้นัน้ 
 คนทีใ่ช้ล�าโพงเลก็กจ็ะได้ประโยชน์จากบคุลกิเสยีง
ของภาค DAC ในตวั sMS-1000a ตวันีเ้ช่นกนั มนัไป
ช่วยท�าให้ฐานเสยีงแน่นข้ึน ฟังแล้วรูส้กึอบอุน่มากข้ึน ฟัง 
เพลงช้า  ๆแล้วท�าให้รูส้กึผ่อนคลาย นีไ่ม่ใช่ข้อเสยีผมขอย�า้
อกีครัง้ คณุต้องไปลองฟังด ูเพราะผมพดูได้เลยว่า บคุลกิ
เสยีงทีเ่จอืสสีนัแบบนีแ้หละทีห่ลายๆ คนค้นหามานาน     
 ช่วงทีส่องผมได้ทดลองฟัง sMS-1000a ในลกัษณะ
ของ USB Audio Files Transport โดยใช้สาย USB 
ยีห้่อ AudioQuest รุน่ Diamond เชือ่มโยงระหว่างช่อง 
USB PORT 1 ของตวั sMS-1000a เข้ากบั USB-DAC 
หลายๆ ตวัทีผ่มมอียูใ่นมอืตอนนี ้อาท ิCambridge 
Audio DACMagic Plus, Audiolab M-DAC, , ภาค 
USB-DAC ใน Cambridge Audio รุน่ Azur 851C, 
NAD M51 และ Ayre Acoustics QB-9 ส่วนแอมป์ฯ 
และล�าโพงยงัคงใช้ชดุเดมิ
 ต้องมีขั้นตอนในการปลดภาค DAC ในตัวของ 
sMS-1000a ออกเพือ่จบักบั ext.DAC ภายนอกอยูน่ดิ
หน่อย รายละเอยีด+ขัน้ตอนปฏบิตัผิมแยกใส่กรอบไว้
ให้แล้ว ในการทดลองใช้งานร่วมกบั USB-DAC แต่ละตวั
ผมพบว่า มนัมอีะไรปลกีย่อยเลก็ๆ น้อยๆ เกดิขึน้ อาทิ 
เมือ่ลองจบักบั NAD M51 ปรากฏว่ามนัเล่นด้วยกนัไม่ได้ 
เข้าใจว่า sMS-1000a ไม่มไีดรเวอร์ของ M51 กเ็ป็นได้ 
แม้ว่า Linux บน sMS-1000a จะรองรบั USB Audio 2 
แล้วกต็าม แต่เนือ่งจากภาคอพัแซมปลิง้ในตวั M51 ค่อน
ข้างจะพสิดารกว่ายีห้่ออืน่ๆ คอืทัง้ resamples อนิพตุ
ไปที ่108MHz แล้วยงั convert อนิพตุ PCM ไปเป็น 
PWM ทีแ่ซมปลิง้เรต 844kHz อกี เข้าใจว่าไดรเวอร์ทีใ่ช้
กบั M51 คงต้องมอีะไรที ่sMS-1000a ไม่รองรบักเ็ป็น
ได้ ซึง่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ง่ายต่อการแก้ไขเพราะเป็นเรือ่ง
ของซอฟต์แวร์ ผมจะแจ้งผลการทดลองนีไ้ปยงัผูน้�าเข้า
เพือ่แจ้งต่อไปให้ผูผ้ลติ SOtM ทราบอกีท.ี.
 ฟังก์ชัน่เปิด/ปิดการจ่ายไฟเลีย้งของบอร์ด tX-USB 
ให้กบัช่อง USB PORT 1 นัน้ส่งผลต่อคณุภาพเสยีงจรงิๆ 
และมปีระโยชน์จรงิในการใช้งาน ข้ึนอยูก่บั USB-DAC 
แต่ละตวั กบั DACMagic Plus และภาค DAC ในตวั 
Azur 851C ผมพบว่า ถ้าปิดสวติช์จ่ายไฟตวันี ้(อยูข้่างๆ 
ช่อง USB) ให้อยูใ่นต�าแหน่ง OFF เสยีงจะดกีว่า (และ
โยกสวติช์ ground ของตวั DAC ไปทีต่�าแหน่ง Lift ด้วย) 
แต่ถ้าใช้กบั QB-9 นัน้ห้ามปิดสวติช์จ่ายไฟเลีย้งนะครบั 
เพราะ QB-9 ต้องการไฟเลีย้งจากตวั sMS-1000a เพือ่
กระตุน้ให้ภาค DAC ในตวัมนัท�างาน ม่ายงัน้ตวั QB-9 
จะค้างอยูใ่นโหมดสแตนด์บายไม่ยอมท�างาน ปล่อยจอ
ด�าตลอด
 เถยีงไม่ได้เลยว่า คุณภาพเสยีงทีไ่ด้จากการเล่น
แบบหลงันีข้ึน้อยูก่บัตวัแปรภายนอกอยูม่าก ไม่ว่าจะเป็น
คณุภาพของตวั USB-DAC รวมถงึคณุภาพของสาย USB 
ทีใ่ช้ด้วย แต่วธิตีรวจวดัคณุภาพของตวั sMS-1000a ใน
บริบทของ USB Audio Files Transport กท็�าได้ไม่ยาก 
ผมแค่ใช้ Mac Mini ตวัเก่งของผมเข้ามาเทยีบกพ็อจะ

1

2 ขัน้ตอนที ่1: 
เปิดคอมพวิเตอร์ขึน้มา คลกิ start 

ขัน้ตอนที ่2: 
คลกิทีห่วัข้อ My Network Places

ขัน้ตอนที ่3: ถ้าคณุใช้วธิรีปิเพลงจากแผ่นซดีเีข้าไป 
ไฟล์เพลงทีร่ปิได้จะไปอยูใ่นโฟลเดอร์ทีช่ือ่ว่า ‘music 
on VortexBox Media Server and SMB Master 
(Vortexbox)’ แต่ถ้าคณุใช้วธิก๊ีอบป้ีไฟล์เพลงทีร่ปิ
แล้วจาก HDD ตวัอืน่เข้าไป ไฟล์เพลงของคณุจะไป
อยูใ่นโฟลเดอร์ทีช่ือ่ว่า ‘files on VortexBox Media 
Server and SMB Master (Vortexbox)’ ต้องการ
เพิม่เตมิไฟล์เพลงเข้าไปกด็บัเบิล้คลกิตรงโฟลเดอร์ทีว่่า
นี ้(ไฮไลต์ในภาพ)

3

ขัน้ตอนที ่4: 
ในนัน้อาจจะมโีฟลเดอร์อืน่ๆ 
อยูด้่วย ให้ดบัเบิล้คลกิที่
โฟลเดอร์ music 

ขัน้ตอนที ่5: คณุสามารถ
ตัง้โฟลเดอร์ใหม่ในนีไ้ด้ตาม
ต้องการ ตามตวัอย่างผมตัง้
โฟลเดอร์แยกตามรปูแบบของ
ไฟล์เพลง เมือ่ต้องการเพิม่
เตมิไฟล์ทีโ่ฟลเดอร์ไหนกใ็ห้
ดบัเบิล้คลกิทีโ่ฟลเดอร์นัน้

4 5

ขัน้ตอนที ่6: ในตวัอย่างนี ้ผมดงึโฟลเดอร์ทีเ่กบ็ไฟล์เพลง AIFF กบั Apple Lossless เข้ามาใน HDD ของ sMS-1000a 
เพือ่ฟังเปรยีบเทยีบ หน้าต่างทางขวามอืของภาพคอืไดรฟ์ (external HDD) ทีใ่ช้เกบ็ไฟล์เพลงของผมส่วนตวั ซึง่วธิโียก
ย้ายไฟล์ทีง่่ายทีส่ดุกค็อืลากโฟลเดอร์ข้ามหน้าต่างไป-มาได้เลย
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สรปุ
sMS-1000a ให้เสยีงทีห่ลดุพ้นจากความเป็นคอมพวิเตอร์ไป
ได้อย่างน่าชืน่ชม ตลอดเวลาทีท่ดสอบฟังมนั ผมไม่เคยรูส้กึ
เลยว่าก�าลงัฟังเพลงจากคอมพวิเตอร์ แต่กลบัรูส้กึตืน่เต้นไป
กบัรายละเอยีดใหม่ๆ ทีม่นัถ่ายทอดออกมาให้สมัผสั โดย
ส่วนตวัก่อนหน้านี ้ผมยงัไม่เคยสมัผสักบัคณุภาพเสยีงของ
บอร์ด tX-USB มาก่อน เพยีงแต่เคยอ่านจากรวีวิในเวบ็ไซต์
กบัในบอร์ดต่างประเทศทีม่คีนชมมนัมาก ผมกไ็ม่ทราบอีก
นัน่แหละว่าเป็นเพราะบอร์ด tX-USB อย่างเดยีว หรอืเป็น
เพราะการออกแบบในส่วนอืน่ๆ ด้วยทีท่�าให้ sMS-1000a 
ตวันีใ้ห้เสยีงออกมาดอีย่างนี ้โดยส่วนตวัแล้ว ผมว่าภาค USB 
ทรานสปอร์ตของ SOtM รุ่น sMS-1000u น่าสนใจมาก เมือ่
เอามาพ่วงกบั USB-DAC ดีๆ  อย่าง QB-9 บวกกบัสาย USB 
ดีๆ  อย่าง AudioQuest Diamond เข้าไป ผลลพัธ์นัน้แฮปป้ี
กว่าภาค DAC ในตวัของมนัแน่ แต่พอมานกึถงึราคาของภาค 
DAC ในตวัทีแ่ถมมาให้เปรยีบเทยีบกบัราคาเครือ่งเคราของ
เงือ่นไขแรกซึง่แพงกว่าหลายเท่าตวั ท�าให้รูส้กึว่า ภาค DAC 
ในตวัมนักค็ุม้ดสี�าหรบัคนทีอ่ยากจบในเครือ่งเดยีว
 sMS-1000a เป็นโปรดกัต์ทีฉี่กออกไปจากโปรดกัต์ตวั
อืน่ๆ มนัเปิดช่องทางในการใช้งานและการปรบัแต่งไว้เยอะ
มาก ใครทีช่อบปรบัแต่งค่าต่างๆ คงจะชอบแน่ ทีส่�าคญัคอื
เสยีงดซีะด้วยส.ิ.

วธิเีปิดใช้งาน weB COntrOl บนคอมพวิเตอร์ พซี ีกบัฟังก์ช่ันต่างๆ ต่อไปกเ็ป็นไอค่อนฟังก์ชัน่ต่างๆ ทีม่มีาให้ ซึง่ผมจะขอพดู
ถงึเฉพาะไอค่อนทีจ่�าเป็นแค่สัน้ๆ : 

• ไอค่อนตวัที ่3 ใต้ Home ลงมาคอืโปรแกรม 
CD/DVD Automatic Ripper ใช้ส�าหรบัรปิเพลง

จากแผ่น CD รวมถงึใช้รปิคอนเสร์ิตหรอืหนงัจากแผ่น DVD 
กไ็ด้ มอีอพชัน่ให้เลอืกปรบัตัง้อยูพ่อประมาณ ซึง่โดยปกติ
แล้ว ในตวัโปรแกรมจะเอาต์พตุออกมาเป็นไฟล์ FLAC แต่
ถ้าต้องการให้แปลงเป็น mp4 หรอื m2ts (ส�าหรบัเล่นบน 
PS3) กส็ามารถเลอืกได้

• ไอค่อนตวัที ่5 ชือ่ว่า System Information 
แสดงรายละเอยีดต่างๆ ของระบบออกมาละเอยีด

มาก คอื ฮาร์ดแวร์, ซสิเตม็, เนต็เวร์ิก, สถานะการใช้เมมโมรี่ 
ฯลฯ ซึง่ผมว่ามากเกนิความต้องการของยสูเซอร์ทัว่ไปซะ
ด้วยซ�า้ คนทีไ่ด้ประโยชน์น่าจะเป็นยสูเซอร์ระดบัแอดว๊านซ์
มากกว่า 

• ไอค่อนตวัที ่6 ชือ่ว่า Network Configuration 
แสดงรายละเอยีดต่างๆ  ทีเ่กีย่วกบัการปรบัตัง้เนต็เวร์ิก
• ไอค่อนตวัที ่7 ชือ่ว่า System Configuration 
แสดงรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการปรบัตัง้ค่า

ของระบบ และแสดงให้รูว่้า ในขณะนัน้ ระบบอะไรก�าลงัเปิด
ใช้งานอยูบ้่าง ซึง่ในขณะก�าลงัเล่นไฟล์เพลง แนะน�าให้ปิดฟัง
ก์ชัน่ทีไ่ม่เกีย่วข้องลงจะท�าให้ได้เสยีงดขีึน้ เพราะเป็นการลด
ภาระทีไ่ม่จ�าเป็นของโปรเซสเซอร์ลง ในตวัอย่าง ผมทดลอง
ปิดโปรแกรม Auto CD Ripper ลงในขณะเปิดเพลงฟัง 
เสยีงดขีึน้จรงิๆ ส่วนทีเ่หลอืนัน้ต้องใช้ขณะเล่นไฟล์เพลง  

• ไอค่อนตวัที ่8 ชือ่ว่า USB Backup มไีว้ส�าหรบั
แบค็อพัไฟล์เพลงใน HDD ของ sMS-1000a ลงไป

ไว้ใน external USB HDD ซึง่ต้องเสยีบเข้าทีช่่อง USB ด้าน
หลงัเครือ่ง

• ไอค่อนตวัที ่10 ชือ่ว่า Configure Vortexbox 
Player มไีว้ส�าหรบัปรบัตัง้ค่าต่างๆ ของโปรแกรม

เพลเยอร์ Vortexbox Player ซึง่มใีห้ปรบัตัง้มากมาย
• ไอค่อนตวัที ่11 ตวัสดุท้ายเป็นการตรวจสอบ
เฟิร์มแวร์อพัเดต

Internet Radio : เมือ่วงเนต็เวร์ิกเดยีวกบั sMS-1000a มี
อนิเตอร์เนต็เชือ่มต่อไว้คณุสามารถใช้งานฟังก์ชัน่ Internet 
Radio ของ sMS-1000a ตวันีไ้ด้ ซึง่มสีถานวีทิยบุน
อนิเตอร์เนต็รอให้คณุเลอืกฟังอยูจ่�านวนมากมายนบัไม่ถ้วน 
คณุภาพเสยีงกแ็ตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัความละเอยีดของ
แต่ละสถานทีีส่่งออกอากาศมา อนิเตอร์เฟซทีอ่อกแบบมาให้
ใช้ในการเลอืกฟังกใ็ช้งานง่ายมาก

ขัน้ตอนที ่1: เปิดคอมพวิเตอร์ขึน้มา คลกิเปิดหน้า 
web browser (ie) ขึน้มา  
ขัน้ตอนที ่2: ทีช่่อง url คย์ี http://vortexbox/ 
ลงไป จากนัน้กก็ดปุม่ enter

ขัน้ตอนที ่3: นีเ่ป็นหน้าเมน เมนขูอง 
Vortexbox ไอค่อนทางซ้ายมอืคอืหวัข้อเมนู
หลกัต่างๆ ต้องการใช้งานเมนไูหนกใ็ห้ดบัเบิล้
คลกิไปทีไ่อค่อนตวันัน้ได้เลย
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ใช้งานโปรแกรมเพลเยอร์ 
LogIteCH MeDIA SeRveR 
เล่นเพลงจาก HDD และฟังวิทยุ 
Internet Radio ผ่าน weB 
COntrOl บนคอมพิวเตอร์

ขัน้ตอนที ่1: คลกิไปทีไ่อค่อน Logitech Media 
Server (ไอค่อนตวัที ่2 จากบนลงล่าง) ด้านซ้ายมอื
เป็นทีร่วมของคอมเทนต์ เพลงทีเ่กบ็อยูใ่น HDD ของ 
sMS-1000a อยูท่ี ่‘My Music’

ขัน้ตอนที ่3: เมือ่เลอืกให้โชว์ Library ด้วยอลับัม้ 
ตวัโปรแกรมจะท�าการเลอืกเอาชือ่อลับัม้มาเรยีง
ตามล�าดบัตวัอกัษร โดยมปีกอลับัม้ขึน้โชว์ด้วย 
ชือ่อลับัม้จะอยูด้่านบน ส่วนชือ่ศลิปินอยูด้่านล่าง 
ตวัโปรแกรมรองรบัภาษาไทยแล้ว แต่ยงัไม่รบั
ภาษาจนี ผมลองลากไฟล์เพลง FLAC ทีร่ปิไว้ด้วย
โปรแกรม EAC เข้าไปใน HDD ของ sMS-1000a 
แล้วลองเล่นดกูไ็ม่มปัีญหาทัง้การแสดงผลและ
การเล่น พืน้ทีด้่านขวามอืเป็นทีแ่สดง playlist ที่
เลอืกไว้ ซึง่นอกจากคณุจะสามารถเลอืกเพลงที่
ต้องการฟังได้โดยตรงแล้ว คณุยงัสามารถปรบั
ความดงัได้ ปรบัเล่นซ�า้ได้ สามารถบนัทกึเพลย์
ลสิต์เกบ็ไว้ได้ และสามารถเจาะเข้าไปท�าการปรบั
ตัง้ค่าต่างๆ ในเมนอูืน่ๆ จากทีน่ีไ่ด้ด้วย (คลกิตรง
ไอค่อน settings ทีม่มุล่างด้านขวา)   

ขัน้ตอนที ่2: LMS ให้วธิกีารจดักลุม่ไฟล์เพลงหลายรปู
แบบ จะแบ่งตามชือ่ศลิปิน ชือ่อลับัม้ แนวเพลง ฯลฯ 
ผมมกัจะเลอืกตามชือ่อลับัม้ หรอืไม่กช็ือ่ศลิปินเพราะดู
ง่ายด ีจะลอืกแบบไหนกค็ลกิไปทีไ่อค่อนนัน้ได้เลย

ขัน้ตอนที ่4: เมือ่เลอืกอลับัม้ทีจ่ะฟังได้แล้ว พืน้ทีด้่าน
ซ้ายมอืยงัใช้แสดงรายละเอยีดต่างๆ ของอลับัม้นัน้ได้
ด้วย สามารถเจาะลงไปในรายละเอยีดของแต่ละเพลงได้
เลย ซึง่เท่าทีเ่หน็นัน้ ตวัโปรแกรมได้แจ้งรายละเอยีดพืน้
ฐานทีจ่�าเป็นไว้ครบ ไม่ว่าจะเป็นประเภทของไฟล์ข้อมลู 
อตัราแซมปลิง้เรต อตัราบติเรต เวลา ฯลฯ

ตวัแทนจ�าหน่าย : 
DISCOVERY HIFI 
โทร.0-2747-6710, 085-517-8292
ราคา : 125,000 บาท

• คณุกติคิณุก�าลงัโชว์การ
ปรบัตัง้ผ่าน web control 
ให้ดู

คล�าผลลพัธ์ได้แล้ว แม้ว่าอาจจะมเีงือ่นไขของไฟล์ข้อมลูเพลงทีใ่ช้เป็นตวัปัญหาอยูบ้่าง คอืแม้ว่า
จะเป็นไฟล์เดยีวกนั แต่เมือ่เล่นผ่าน sMS-1000a ผมต้องก๊อบป้ีไฟล์นัน้ลงไปใน HDD ของตัว 
sMS-1000a ซะก่อน ไม่สามารถสัง่ให้ sMS-1000a ไปดงึไฟล์จาก external HDD มาเล่นได้ มนั
จะเล่นเฉพาะไฟล์ทีเ่กบ็อยูบ่น HDD ในตวัมนัเท่านัน้ (แบบเดยีวกบั Meridian MS600+MD600) 
ซึง่แรกๆ ผมกค็ดิว่านีเ่ป็นปัญหา แต่หลงัๆ มานีผ้มเริม่ปรบัตวัตามมนัได้แล้ว จะฟังอะไรกค่็อย
ดงึเข้ามาไว้ใน HDD ในตวั ส่วนไฟล์มาสเตอร์ตวัจรงิกเ็กบ็ไว้ในฮาร์ดดสิก์อกีลกูทีเ่ชือ่มต่ออยูใ่น
วงเนต็เวร์ิกเดยีวกนันัน่แหละ เป็นการแบค็อพัไปด้วยในตวั เหตผุลส�าคญัทีท่�าให้ผมปรบัตวัตาม
มนักเ็พราะพบว่า การดงึไฟล์จาก HDD ในตวัมาเล่นอาจเป็นเหตผุลทีท่�าให้ได้เสยีงทีด่มีากกไ็ด้ 
(อาจเป็นวธิที�า asynchronous data transfer แบบหนึง่) 
 เมือ่ลองเล่นกบั USB-DAC ผ่านไปหลายตวั ผมกพ็อจะจบัได้ว่า เสยีงของ sMS-1000a 
ดกีว่า Mac Mini+Amarra 2.4.1 ของผมอยูม่ากพอสมควร ภาคทรานสปอร์ต sMS-1000a 
ให้รายละเอยีดของเสยีงที ่‘เหน็ตวั’ ชดัมาก.! เหมอืนดภูาพจากแผ่นบล-ูเรย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นราย
ละเอยีดในระดบัทีย่บิย่อยเพยีงใดกด็เูหมอืนกบัว่ามนัจะไม่มหีลดุรอดประสาทหไูปได้ เป็นความ
ชดัทีไ่ม่มขีอบคมๆ ซะด้วย แนวเสยีงต่างไปจากตอนเล่นผ่าน DAC ในตวั แสดงว่าโดยศกัยภาพ
แล้ว บอร์ด tX-USB เป็นอะไรทีน่่าประหวัน่พรัน่พรงึมากทเีดยีว ผมไม่สงสยัเลยว่าเพราะเหตใุด 
Chris Connaker ผูก่้อตัง้เวบ็ไซต์ Computer Audiophile จงึได้ตกลงปลงใจกบั sMS-1000u 
ทีเ่ป็น USB transport

 เมือ่เทยีบกับ Aurender S10 แล้ว ผมว่าเสยีงของ 
sMS-1000a ในบทบาทของ USB ทรานสปอร์ตยงัเป็นรอง 
S10 อยูพ่อสมควร ไม่ได้มากเป็นเท่าตวั แต่กร็ูส้กึถงึความ
ต่างได้โดยไม่ต้อง A/B Test คอืเสียงของ sMS-1000a ยงั
ขาดน�า้ขาดนวลไปนิด ในช่องว่างระหว่างตวัโน้ตยงัขาดมวล
บรรยากาศไปหน่อย ความฉ�า่หูยงัเป็นรอง โดยเฉพาะเมือ่
ต้องเจอกับไฟล์ทีม่เีรโซลชูัน่ต�า่อย่าง 16-bit/44.1kHz ทีม่า
จากอลับัม้ทีค่ณุภาพการบนัทกึเสยีงไม่ดพีอจะแสดงลกัษณะ
หยาบแห้งตดิปลายนวมออกมานดิๆ ต้องแมตชิง่ซสิเตม็ช่วย
ไกล่เกลีย่เอา ในขณะที ่S10 นัน้แค่ท�าให้เรารู ้(มองเหน็) ว่า
ตรงจดุไหนบ้างของอัลบัม้นัน้ทีบ่นัทกึมาไม่ดี แต่มนั (S10) 
ไม่เคยโยนอาการทีไ่ม่ดนีัน้เข้ามารบกวนประสาทหขูองเรา 
ยงัท�าให้เราเพลดิเพลินไปกับอรรถรสของเพลงนัน้ได้ทัง้ๆ ที่
ไม่ใช่เพลงทีบ่นัทกึมาเฟอร์เฟ็กต์ตามมาตรฐานออดิโอไฟล์ 
(Meridian MS600+MD600 กใ็ห้ความรูส้กึแบบนีเ้ช่นกนั)    


