
เปนอกีปรากฏการณหนึ่งของวงการเคร่ืองเสยีงระบบ Hi-Res Audio 
ก็วาได เมือ่เราพบวาปจจุบันนี ้ มีเครือ่งเสียงพกพาแบบไฮเรส   
ที่สามารถฟงเพลงระดับเดียวกับสตูดิโอ พกพาไปเพลิดเพลินกับ 

ดนตรีชั้นสูงไดทุกที่ อยาไปเปรียบเทียบกับ iPod iPhone หรือ เครื่องเสียงพกพาแบบ 
MP4, MP3 อื่นๆ เนื่องจากนี่คือ การฟงเพลงไดถึงบิตเรตสูงสุดแบบ High Resolution 
Audio เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงของเครื่องเสียงไฮเอนดที่กําลังมุงไปเสนทางเดียวกันนี้ 
แรกสุดผมไดเห็นก็นึกวาเปนไอพอดแปลงกาย เพราะมันมีขนาดกะทัดรัดมากๆ แมจะ
มีความหนากวาตระกูลแอปเปลไอพอด แตรูปทรง วัสดุตางๆ ทําออกมาไดเนี้ยบมาก
 ตนตระกูลมาจาก iRiver เครื่องเลน MP3 ทั้งแบบธรรมดา และแบบฮารดดิสก 
ที่สรางกระแสนิยมไปทั่วโลก หากกลาววาในชวงเวลาหนึ่ง iRiver ผลติเครื่องเลนแบบ MP3 
ที ่มียอดจําหนายสูงสุดทั ่วโลก ก็คงไมผิดความจริง ทีมงานดั ้งเดิมนั ้นเปนวิศวกร           
หัวกาวหนาที่อําลาจาก Samsung แลวมาวางรากฐานใหม โดยเนนเครื่องเสียงพกพา 
ทั้งเครื่องเลน CD, MP3, MP4 และยังมีอุปกรณคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย อาทิ iRiver 
Story HD เครื่องอานอีรีดเดอร ที่เคยไดรับการวิพากษวิจารณวาทําไดดีกวา Kindle 
เครื่องอานอีรีดเดอรของ อเมซอนเสียอีก 

Astell & Kern 

ปฏิวัติการฟงเพลงแบบพกพาในระดับไฮเอนด-ไฮเรส

AK100
iriver

Mastering Quality Sound Portable System

 บรรดานักเลน Gadget ทั้งหลายจะยังคงจําชื่อ iRiver iHP-120     
ซึ่งเปนเครื่อง Multi Codec Jukebox หรือรุน T10 ที่ใหเสียงฟาดฟน
บรรดาเครื่องเสียงพกพา หลายๆ รุน จนตองยกใหเปนตํานานไปในที่สุด 
แมวาการเจริญเติบโตของแอปเปล ไดชวงชิงตลาดเครื่อง Walkman 
หลายหลากรูปแบบไปจนแทบหมดสิ้น แตในชวงยุคตลาดเครื่องเสียงพกพา
แตกเหลาแตกกออยางมากมายในปจจุบันนี้ iRiver ก็กลับมา อีกครั้งหนึ่ง
และขยายขอบเขตของตนออกไปอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการผูกขาด
ระบบการยอไฟลเพลงของไอพอด เริ่มแปรเปลี่ยนไปหลากหลายขึ้น
 การกําเนิดของไฟลเพลงจํานวนหลากหลายรูปแบบ อาทิ WMA, 
WAV, FLAC ตลอดจนถึงเพลงที่ปราศจากการลดรูปขอมูล เพลงระบบ 
Hi-Res เองก็เปนที่ยอมรับวาคือตลาดใหมที่สามารถจูงใจคนรักคุณภาพ
เสียง และกําลังเติบโตอยางนาสนใจเครื่องเลนพกพาตระกูลใหม iRiver 
Astell & Kern รุน AK100 จะเปนคําตอบอันหมดจดงดงาม เมื่อคุณ
ตองการคุณภาพสูงสุดของดนตรีใหติดตามไปในทุกสถานที่ และเปนเพลง
ที่ฟงไดทั้งรายละเอียดระดับทั่วไปจนถึง Hi-Res
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 โครงสรางคลาสสิกเปนอะลูมิเนียมขัดลายเสี ้ยนดําสนิท หนาจอทัชสรีน IPS    
ขนาด 2.4 นิว้ 
 ขนาดของเครื่อง iRiver Astell & Kern AK100 คือ กวาง 5.9 เซนติเมตร       
สูง 7.9 เซนติเมตร ลึกหรือความหนา 14 เซนติเมตร รูปทรงออกจะคลาย iPod Touch 
ของ Apple อยางมาก การออกแบบตองการบรรลุจุดประสงคการเปนเครื่องเสียง      
ไฮเอนดแบบพกพา แตมีดีมากกวา เห็นเล็กๆ อยางนี้ ภายในบรรจุไวซึ่งภาคดิจิตอล
คอนเวอรเตอร หรือ DAC Chip ที่มีคุณภาพสูงของ Wolfson 8740 เห็นรายละเอียด
สเปกซิฟเคชั่นแลวก็ตองตะลึง เพราะเปนตัวเดียวกับที่ใชใน Linn DS ตระกูล Majik 
โนนเลยละครับ ใหการรองรับ Flac File และไฟลขนาด 24 bits 192 kHz ซึ่งถือวา
เหนือชั ้นกวาไอพอดแบบคนละมิติกันเลยทีเดียว แมแตเครื ่องเสียงพกพาที ่ดีที ่สุด 
ปจจุบันก็ยังไมมีเครื่องใดกาวมาถึงขนาดนี้ 
 จอภาพดานหนาเปนระบบสัมผัส หรือ Touch Screen ทําใหสั่งการไดคลองตัว
มากขึ้น ภายในเครื่องมีการบรรจุชิปความจําขนาด 32 GB และชองมี Micro SD Card 
อีก 2 ชองสําหรับการใสเมโมรี ขนาดเล็กดังกลาว เพื่อโหลดเพลง Hi-Res ลงไปได    
โดยรวมๆ กันแลวก็จะมีหนวยความจําบรรจุเพลงไดถึง 96 GB  (รวมความจุ 32+32+32 
= 96 GB) ซึ่งถือวามากพอเพียงสําหรับการฟงเพลงคุณภาพสูงในระยะที่ยาวนาน และ
ปจจุบัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเฟรมแวรของเครื่องเปน 1.20 ทําใหรองรับ
ไดมากขึ้นถึง 64 GB ตอการด ระบบการชารจไฟจากเครื่องคอมพิวเตอรดวยสาย USB 
ซึ่งหลังจากชารจเต็มแลวก็จะเลนไดยาวนาน 10-12 ชั่วโมง
 การออกแบบยังคํานึงถึงการใชงานแบบกวางขวาง ใหตัวเครื่องนั้นมีชอง Digital 
Output แบบออพติคอลสําหรับสงผานเพลงระดับไฮเรสไปยังเครื่องเสียงภายนอกได 
โดยซัพพอรตขอมูลรายละเอียดเทากับซีดีไดดวยคือที่ 16 bit 44.1 kHz และในตัวเครื่อง 
AK100 เองก็นํามาใชเปน DAC ไดดวย หมายถึงมีดิจิตอลอินพุตมาครบครัน เพลงระบบ 
Hi-Res เลนไดสูงสุดถึง 24 บิต 192 กิโลเฮิรตซ รองรองรับไฟลก็กวางขวางทั้ง FLAC,  
Ape, MP3, WMA และ ogg อยางครบถวนเลยทีเดียว 
 ในการเลือกกอปปเพลงจากฮารดดิสกคอมพิวเตอร คุณก็เพียงเสียบตอ AK100 
เขากับเครื่องคอมพ หลังจากนั้นก็ลากไฟลตรงไปเขาตัว AK100 ไดโดยตรง ไมตองผาน
โปรแกรม iTunes ที่มีกระบวนการแปลงซับซอนหลายขั้นตอน
 แพ็กเกจจิ้งทําดูดีมีคลาส สีดําสนิท เหมือนตอนผมเปดกลอง M Series ของ 
Leica ดูแลวระทึกใจนิดๆ ในความงดงามของมัน มีทั้งตัวเครื่อง แผนกันรอยหนาปด
สองชุด ซองผา สมุดอัลบั้มเพลง แผน Micro SD ขนาด 2 GB ใหหนึ่งแผนพรอมเพลง 
Hi-Res มาใหเสร็จสรรพ สายตอชารจแบบ Micro USB ตัวเครื่องดานขางมีปุมเรงโวลุม 
ปุมกดเปดเครื่องอยูดานบน ซึ่งการเปดหรือปดใหกดคางเอาไวสักครูหนึ่ง ชองเล็กๆ 
ตรงกลาง คือชอง Digital In ชองหูฟงแบบมินิแจ็ค 3.5 มิลลิเมตรซึ่งเปนชอง Digital Out 
อยูในตัวเอง สวนดานซายของตัวเครื่องมีปุมกดสามปุม ยอนเพลง เลน หรือขามเพลง 
ดานลางมีชองใส Micro SD สองสล็อตในหนึ่งเดียว

Reference
Denon AH-D600 Headphone

XTZ Earphone 12 in Ear Headphone

NAD M51 D/A Converter

NAD M3 Digital Amplifier

ProAc Response SC Speaker

 เมื่อทําการเสียบตอสาย USB กับคอมพ ตัวเครื่องจะยังไมปรากฏใน 
My Computer หากเครื่องอยูในสภาวะการชารจแบต แตถาเมื่อใดก็ตาม
คุณเลือกกด Connect Removabel Disk เครื่องจะมองเห็น AK100  
และแสดงผลวาในเครื่องมีไดรฟกี่ตัว หากใส SD Card เขาไปสองตัว      
จะมองเห็นเปนสามไดรฟ ผมทดลองฟงเพลงจากของแถมมาใหดูกอน 
กอนที่จะเลนเพลงจากแผนเสริมดวยเพลง Hi-Res ที่เรานําเขามาเสริม
ภายหลัง เพื ่อพิจารณาคุณภาพเสียง ซึ ่งเปนผลลัพธที ่เราประทับใจ      
เปนอยางยิ ่ง ทําใหการฟงเพลงจากเครื ่องพกพาแบบไอพอด ไอโฟน 
คุณภาพเสียง “กลายเปนของเด็กๆ” ไปเลย
 กอนนาํไปเลน แนะนาํใหชารจแบตโดยสาย USB ไวเต็มที่สัก 5 ชั่วโมง 
หลังจากนั้นก็นําไปใชงานไดเลย
 ในเรื่องการใชงานแบบสัมผัสหนาจอดิสเพลย (ทัชสกรีน) อาจจะ   
ไมลื่นไหลมือเบามือเหมือนกับไอพอด แตก็ไมฝดนะครับ ถือวาปานกลาง 
วิธีการสั่งงาน การเลื่อนเพลง การเลือก การเพลย การสต็อป ก็ทันทวงที 
การออกแบบใหปุมฟงกชั่นอยูดานขาง นอกเหนือไปจากแบบทัชสกรีน 
ทําใหสะดวกมากขึ้น เมื่อเราตองการนําไปใชงานภายนอก หรือในขณะ
ทํากิจวัตรอื่นๆ จะไดไมตองละสายตาจากงานของเรามาดูทัชสกรีน ทั้งหยุด, 
เลื่อนเพลง, ขามเพลง เปนไปโดยสมูท เพียงแคใชงานใหเกิดความเคยชิน
ในการสั่งงานจากปุมดานขางแลว ก็จะชวยใหการทํางานสะดวกงายดาย
ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
 ผมใชหูฟงสองสามรุนสําหรับใชงานในการฟงเพลงจาก Astell & 
Kern AK100 เพียงแคเพลงแรกที่คุนหูจากการฟงในซีดีเพลเยอร มาฟง 
Spanish Halem โดย Rebecca Pedgeon ซึ่งเปนไฟลเพลง Hi-Res 
ระดับ 24 bit 176 K อื ้อฮือ…ตองเรียกวา “ปรากฏการณลืมโลก”       
เลยทีเดียว เสียงมันดีกวาฟงจากซีดีและชุดเครื่องเสียงเสียอีกครับ เปน
อยางนั้นจริงๆ เสียงที่มีความอบอุนนุมละมุนละไม ใหความเรียบอุนของ
ดนตรีประกอบ เสียงเขยาของเบสในจังหวะที่สอดคลองสมจริง จนยาก
จะเชื่อวาฟงเพลงจากเครื่องเสียงพกพาขนาดเล็ก เปนประสบการณใหม
ครั้งแรกของชีวิตก็วาได และผมกลาการันตีวาคุณจะไมเคยไดยินคุณภาพ
สูงมากขนาดนี้จากเครื่องเสียงพกพาใดๆ
 นี่คือเครื่องเสียงพกพาแบบไฮเอนดเครื่องแรกของวงการ ที่จะให
ประสบการณเพลงดุจเดียวกับการฟงการบันทึกเสียงในสตูดิโอ 
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 แมจะกลับมาฟงจาก Headphone อีกครั้ง ก็ยังรูเลยวา ตําแหนง
แหงที่ ความลึก ความมีมิติ ความหาง ไกล ใกลของตําแหนงผูรองกับดนตรี
มีขนาดไหน รายละเอียดมันครบถวนมากมายเสียจริงๆ
 การตอ Astell & Kern AK100 สําหรับยกเอาสัญญาณดิจิตอลไป 
สงตอใหกับดีทูเอคอนเวอรเตอรภายนอก ก็จะไดคุณภาพเปนเนื้อเปนนํ้า
มากขึ้น แตจะตองเลือกสายดิจิตอลแบบมินิแจ็คที่เปน Optical หาซื้อได
จากรานเครื่องเสียงชั้นนํา หรือในตลาดคอมพิวเตอร การสงผานสัญญาณ
ดิจิตอลนั้นหากเปนรูปแบบไฟล 24/96 ดูจะผานไดตลอด ไดคุณภาพเสียง
ที่ยอดเยี่ยมสุดๆ แตที่รายละเอียดหรือความถี่สูงกวานั้น ดูเหมือนจะยังคง
ไมผาน ใหสังเกตจากเสียงรบกวนที่ปนมาในระบบก็จะทราบวา มันผาน
ไดหรือไมได ทั้งนี้ อาจจะเปนขอจํากัดของการสงสัญญาณดิจิตอลขาออก
ในระบบ AK100 หรือภาค DAC บางเครื่อง สามารถรับสัญญาณตั้งแต 
24/176 KHz อันนี้ก็ตองยอนกลับไปศึกษาหรือสอบถามเอเยนตตัวแทน
จําหนายกันดู วาสัญญาณดิจิตอลขาออกสูงสุดของ AK100 ซัพพอรต     
ไดเทาใด
 แตผมกพ็อใจกบัการตอเสยีงอนาลอ็กออกมาจากเครือ่ง Astell & Kern 
AK100 โดยใชภาคขยายสเตอริโอทําการขยายเสียง ผมยอมรับวา ถามี
เจา AK100 ใชไฟลเพลงทุกอยาง ผมจะตองกวาดไปลง AK100 ใหหมด 
แลวเลนจากตัวเครื่องจิ๋วแตแจวนี้แทน ทําเปนเลนไป เพลงที่รายละเอียด
ซีดี 16/44.1 KHz เองถายมาลง Astell & Kern AK100 เสียงก็ยังกัด   
ซีดีเพลเยอรบางเครื่องขาดลอย ถึงบอกวามันใหเสียงไดอยาง “นากลัว” 
เอาเรื่องทีเดียว ยิ่งจงใจใชเลนเพลงแบบ Hi-Res แลวละก็ คุณจะตอง
ยอมรับวา มันชางเหนือชั้นจริงๆ ครับ ลองคิดดูสิวา เงินสองหมื่นกวาบาท
จะหาซื้ออะไรไดเสียงดีกวานี้อีกบาง? บอกสั้นๆ วาไมมีแนนอน การเลือกหา
เพลง Hi-Res ในปจจุบันมันก็ไมใชเรื่องซับซอนอีกแลวละครับ หลายคาย
เพลง ขายเพลงจากสตูดิโอของเขาอยางเปนลํ่าเปนสันแลวในขณะนี้
 โดยสรุป Astell & Kern AK100 เปนเครื่องฟงเพลงแบบ Hi-Res  
ที่เล็กที่สุดในโลก ซึ่งซัพพอรตการฟงเพลง Hi-Res ไดสูงถึงระดับ 24/192 
ออกแบบครบถวนใหใชงานหลากหลาย ทั้งการเปนเครื่องเสียงพกพาแบบ
ไฮเอนด เปนทั้ง DAC และสงผานสัญญาณดิจิตอลอยางนอยก็ 24/96   
ไปใหเครื่อง DAC ภายนอกแปลงสูแอมปลิไฟรได การใชงานคลองตัว     

 เราไดทดลองฟงเพลงจํานวนมากที่ทําการโหลดมาในแบบ 44.1 เทาเทียมกับ   
แผนซีดี คือลากมาจากคอมพิวเตอรโดยตรง ก็จัดวาเครื่องรุนนี้มีความเปนกลางสูงยิ่ง 
สามารถถายทอดเสียงเปนเนื้อแทของดนตรีออกมาไดอยางสะอาดเรียบแฟล็ตแบบ     
ที่เรียกวานาดูชม โดยเฉพาะกับการฟงดวยเพลง Hi-Res คือปรากฏการณใหม ใหเสียง
หมดจดสะอาด Clean จนบางคนที่ไดยินครั้งแรกอาจจะอุทานอยางตกใจวา “สะอาด
โคตรๆ” เสียงหมดจดไรไฝฝา ไรตําหนิ เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ Astell & Kern AK100 
จะมาเปลี่ยนแปลงความคิดผูคนใหยอมรับเพลง Hi-Res ไดงายขึ้น หรือสะดวกยิ่งกวา
การเลนในระบบไฮเอนดโฮมยูสดทั่วไป
 เราสามารถแยกแยะไดแคไหนกับไฟลเพลงตางระดับรายละเอียด หรือตาง
ฟอรแมตกัน? นั่นอาจจะเปนคําถาม ซึ่งในความเปนจริงเราสามารถเปรียบเทียบไดจาก
ไฟลเพลงทุกเพลงที่ลาก โหลด เขาไปในเครื่อง หรือ Mini-SD Card แนนอน ฟงออก
ไดทุกรูปแบบ ไฟลเพลงยิ่งละเอียด รายละเอียดยิ่งมากขึ้นเปนเงาตามตัว ความอบอุน
ออนหวานก็ยิ่งดีมากขึ้น เพลงที่มีรายละเอียดสูง บุคลิกเสียงของ Astell & Kern AK100 
ออกไปในทางนุมนวลโปรงใส ทําใหเรารูสึกวามันละมายกับการฟงเครื่องเสียงหลอด
สุญญากาศไฮเอนดยุคใหม ใหเวทีเสียงกวางลึกเหลือเชื่อ รวมทั้งการระบุตําแหนง      
ชิ้นดนตรีทําไดดีมาก ภาคปรีสําหรับแปลงมาเปนอนาล็อกภายในของเครื่องนาจะมี
คุณภาพสูงดวย ไมใชแคภาค DAC ของ Wolfson 8740 เทานั้น
 เปนเครื่องเลนเพลงแบบพกพาเครื่องแรกที่สามารถใหเสียงแบบไฮเอนดได ดวย
ความรูสึกเปลี่ยนไป ใหความโปรงใส เวทีเสียงสุดยอด ความเปดโปรง กังวานของ       
คียเปยโนเสมือนจริง ความละมุนละไมสบายหูเปนอยางยิ่ง ไมวาจะฟงทบทวนกี่ครั้ง 
ฟงเพลิดเพลินเลยไปหลายอัลบั้ม แทบไมคิดหรอกครับวาฟงเครื่องเสียงขนาดเล็กแบบ
ใสหูฟงอยู เปนประสบการณ Hi-Res แบบที่งายดายที่สุดแลว เพลงทุกเพลงไรความ
คมแข็งสากหูแบบเครื่องทั่วไป นอกจากอิทธิพลรายละเอียดไฟลเพลงแลว ก็นาจะได
ผลลัพธจากภาค DAC ภายในของมันเปนอยางสูง
 ในอีกบริบทหนึ่ง คือการนํา Astell & Kern AK100 ไปตอเขากับชุดเครื่องเสียงหลัก
ภายในบาน โดยใชสายสัญญาณแบบ mini to RCA ผมเห็นดวยกับนักฟงหลายทาน  
ที่เคยทดลองเลน AK100 ภาคปรีแอมปภายในของเครื่องจิ๋วรุนนี้นาจะดีพอตัว เพราะ
ยังรักษารายละเอียด ความอบอุนในแบบเสียงผูดีของมันเอาไวอยางมั่นคงมาก ผมได
ฟงไฟลเพลง There Will Always Be A You : Donna Summer ที่เคยฟงมาจาก
อัลบั้มซีดีปกติ เทียบเคียงกับที่ฟงจาก AK100 ที่เปนแบบ Hi- Res โอโห…คนละฟลลิ่ง
เลยครับ เสียงของ AK100 นารักนาชัง รายละเอียดหยุมหยิม ประทับใจเราจริงๆ
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Specifications
Display 2.4 inch QVGA (320 x 240) IPS Touchscreen

Supported Audio Format WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE

Sample Rate FLAC, WAV : 8kHz~192kHz (8/16/24 bits per Sample)

Output Level 1.5 Vrms (No Load)

DAC Wolfson WM8740 24 bit / 192 kHz Bit to Bit Decoding

Decoding Supports up to 24 bit / 192 kHz Bit to Bit Decoding

Built-in Memory 32 GB [NAND]

External Memory Micro SD (Max 32 GB) x 2 and Upgrade to 64 GB x 2

Dimensions (W x H x D) 2.33” (59.2 mm.) x 3.11” (79 mm.) x 0.57” (14.4 mm.) 

Distributor: Discovery Hi Fi Co., Ltd. 
 Tel. 0-2747-9155 

Price: สอบถามตัวแทนจําหนาย

Product Rating

Overall
คุณภาพโดยรวม

5

Structure
โครงสราง ความแข็งแรง ความสวยงาม

5

Performance 
ศักยภาพ

5

Easy to use
ความงายตอการใชงาน

4

Value
คุณคาเมื่อเปรียบเทียบราคา

4.5

นํา้หนักพอประมาณเหมือนพกไอโฟนหนึ่งเครื่องเทานั้น ใหเสียงแบบสามมิติ 
มีกวางลึก เวทีเสียงโดดเดน รายละเอียดเยี่ยม และเสียงอบอุนละเมียดละไม
กวาที ่คาด แมวา…หนาจอแบบทัชสกรีนของมัน ไมซัพพอรตภาษาไทย       
การทํางานจะรูดไดไมปรูดปราดคลองนิ้วเหมือน iPod แตก็พอใชงานไดสะดวก
แดร็กแอนดดร็อป หรือลากไฟลเพลงจากคอมพมาเลนไดแบบสะดวกโยธิน 
ยกเวนไฟลเพลงจาก iTunes ของ Apple 
 Astell & Kern AK100 ใหคุณฟงเพลงแบบ Hi-Res ไดอยางสุดยอด
ในเครื่องเสียงประเภทวอลคแมน ที่ผมเชื่อวามันจะเปนปรากฏการณที่ปฏิวัติ
การฟงเพลงแบบ “ไปไหนไปดวย” หรือเครื่องเสียงพกพาไปอีกระดับหนึ่ง
ชนิดไมหันกลับไปขางหลังอีกแลว…

หมายเหตุ: 
1 ดาว = ยังตองปรับปรุง 2 ดาว = ดี 
3 ดาว = ดีมาก  4 ดาว = ยอดเยี่ยม 
5 ดาว = ดีทีสุ่ด The Best
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