TEXT ธานี โหมดสง่า PHOTO ฐานทอง กาญจน์ภูดิส
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ซึง่ หากคุณใช้งาน sMS-1000a เป็นเน็ตเวิรก์ ออดิโอ เพลเยอร์ก็
ง่ายมาก แค่หาสายอะนาล็อกหนึง่ คูม่ าเชือ่ มต่อระหว่างช่องอะนา
ล็อก-เอาต์พตุ ของตัว sMS-1000a ไปทีอ่ นิ พุตของแอมป์ฯ เท่านัน้
ส่วนว่าจะใช้ขวั้ ต่อบาลานซ์ (XLR) หรืออันบาลานซ์ (RCA) ก็ขนึ้ อยู่
กับปรีแอมป์หรืออินทิเกรตแอมป์ของคุณ แต่ถา้ แอมป์ฯ ของคุณมี
ขัว้ ต่ออินพุตบาลานซ์ XLR มาให้ แนะน�ำให้ใช้สายสัญญาณบาลานซ์
เชือ่ มต่อทางช่องบาลานซ์ XLR นะครับ (ตามหลักการ) เสียง (ควร)
จะดีกว่าช่อง RCA

USB Audio Output

ถ้าคุณต้องการใช้งาน sMS-1000a ตัวนีใ้ ห้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นทรานสปอร์ต
เล่นไฟล์เพลงไปผ่าน DAC ข้างนอก ก็ให้คณ
ุ หาสาย USB type A >
type B มาท�ำการเชือ่ มต่อทีช่ อ่ ง USB PORT 1 หรือ USB PORT
2 ของตัว sMS-1000a ช่องใดช่องหนึง่ แล้วสับสวิตช์ PORT 1
POWER ข้างๆ ช่องเสียบ USB PORT 1 ไปทีต่ ำ� แหน่ง ON เพือ่ จ่าย
ไฟเลีย้ งให้กบั ช่อง USB ทัง้ สองช่องนัน้ ซึง่ ทีด่ า้ นล่างของช่อง USB
Audio ทัง้ สองช่องยังมีชอ่ ง USB ทีต่ ดิ มากับเมนบอร์ดอีก 3 ช่อง
เอาไว้เสียบ external USB HDD ส�ำหรับท�ำแบ็คอัพไฟล์ขอ้ มูลเพลง
ทีอ่ ยูใ่ น internal HDD ของตัว sMS-1000a ในคูม่ อื ระบุไว้ชดั เจน
ว่า ห้ามเสียบใช้ชอ่ ง USB เกิน 2 ช่องในเวลาเดียวกัน ให้ระวังด้วย
และขัว้ ต่อสัญญาณภาพ VGA กับ DVI ทีอ่ ยูข่ า้ งๆ ช่อง USB ก็เป็น
on board เช่นกัน เขาไม่ให้เชือ่ มต่อนะครับ ไม่ได้เชือ่ มสัญญาณไว้
(รวมทัง้ ช่องเอาต์พตุ ของสัญญาณเสียงภาค Line ด้วย)
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CAS หรือ ‘Computer As Source’ ก็คือการน�ำ
เอาคอมพิวเตอร์ที่เคยใช้ท�ำงานเอกสารในออฟฟิศ
มาดัดแปลงให้ท�ำงานกับไฟล์เพลงที่อยู่ในรูปของ
ข้อมูลดิจิตอลให้ออกมาเป็นเสียงเพลงให้เราฟัง บาง
ครั้ง CAS อาจจะหมายรวมไปจนถึง DAC ที่ใช้ ใน
กระบวนการแปลงเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเป็น
อะนาล็อกด้วย หรือในบางกรณี ความหมายของ
CAS จบลงแค่จัดการกับไฟล์ข้อมูลเพลงให้ออกมา
เป็นสัญญาณ PCM ก็มี

SOtM เป็นบริษทั ทีต่ งั้ ถิน่ ฐานอยูใ่ นประเทศเกาหลี เอาจริง
เอาจังกับ USB Audio เป็นพิเศษ ก่อนหน้าทีจ่ ะท�ำ Music
Server รุน่ นีอ้ อกมา พวกเขาท�ำบอร์ด PCI ของ USB Audio
ออกมารุน่ หนึง่ ชือ่ ว่า tX-USB ซึง่ เป็นบอร์ด USB ทีไ่ ม่เหมือน
ฮาร์ดแวร์ USB บอร์ดทีม่ อี ยูใ่ นวงการคอมพิวเตอร์ทวั่ ไป คือ
ช่อง USB บนบอร์ดตัวนีถ้ กู ท�ำให้รองรับการส่งผ่านสัญญาณ
audio โดยเฉพาะ มีวงจร noise filter ทีก่ รองสัญญาณรบกวน
จากไฟเลีย้ งทีส่ ง่ มาให้บอร์ดติดตัง้ อยูด่ ว้ ย มีวงจร regulators
แบบ low noise ส�ำหรับจ่ายไฟเลีย้ งให้กบั ช่อง USB ในตัว
(เลือกเปิด/ปิดเพือ่ ใช้ หรือไม่ใช้ได้)
นอกจากบอร์ด USB ทีว่ า่ แล้ว บริษทั SOtM นีย้ งั ได้
ออกแบบและผลิตสินค้าทีเ่ กีย่ วกับ computer audio ออก
มาอีกหลายตัว รวมถึง Music Server รุน่ sMS-1000 ทีผ่ ม
ก�ำลังจะพูดถึงนีด้ ว้ ย

SOtM sMS-1000 มีอยู่ 3 เวอร์ชนั่ คือ u, d และ a ความแตกต่างของแต่ละเวอร์ชนั่ อยูท่ ี่ output
คือเวอร์ชนั่ sMS-1000u กับ sMS-1000d สองเวอร์ชนั่ นีเ้ ป็นแค่ทรานสปอร์ต ไม่มภี าค DAC ใน
ตัว ต่างกันตรงที่ sMS-1000u มีแค่ชอ่ ง USB อย่างเดียว ส่วน sMS-1000d นัน้ นอกจากจะมี
ช่อง USB แล้วยังแถมช่อง S/PDIF interface มาให้อกี 3 ช่อง คือ AES/EBU (XLR), coaxial
และ optical อย่างละช่อง
เวอร์ชนั่ sMS-1000a รุน่ สูงสุด เป็นเวอร์ชนั่ ทีม่ ภี าค DAC มาให้ในตัว จึงติดตัง้ ขัว้ ต่อ
สัญญาณอะนาล็อก เอาต์พตุ มาให้ (มีสองชุดทัง้ บาลานซ์ XLR และอันบาลานซ์ RCA) และตัด
ขัว้ ต่อสัญญาณ S/PDIF ทัง้ หมดทิง้ ไปแต่ยงั คงขัว้ ต่อ USB ไว้ให้ นัน่ ท�ำให้คณ
ุ สามารถเลือกให้
sMS-1000a ท�ำหน้าทีเ่ ป็น Network Audio Player ทีม่ ี DAC ในตัวก็ได้ หรือจะให้ sMS-1000a
ท�ำหน้าทีเ่ ป็น USB Audio files transport ก็ได้
เนือ้ ในของ sMS-1000a ประกอบด้วยแผงวงจรคอมพิวเตอร์ทงั้ นัน้ แต่รปู ร่างภายนอกของ
sMS-1000a กลับออกแบบได้เรียบเท่-เก๋ไก๋มาก สไตล์มนิ มิ อลิสต์ ไม่เหลือเค้าคอมพิวเตอร์เลย
โครงตัวถังหลักทีใ่ ช้ยดึ แผงวงจรภายในทัง้ หมดท�ำจากแผ่นอะลูมเิ นียมตีฉากขึน้ มาเป็นเบ้าโดย
รอบทัง้ สีด่ า้ นคือซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง จากนัน้ ก็ใช้แผ่นอะลูมเิ นียมหนาตีประกบลงไปทัง้ สีด่ า้ นคือ
ซ้าย-ขวา-หน้า-บน ยกเว้นแผงด้านหลังทีซ่ งึ่ เป็นต�ำแหน่งติดตัง้ อินเตอร์เฟซ เทอร์มนิ ลั ทัง้ หมด
sMS-1000a อาศัยไฟเลีย้ งขนาด 19 โวลต์ 3.16A จาก AC adapter สวิตชิง่ ยีห่ อ้ Atron
ทีแ่ ถมมาในกล่องในการท�ำงาน ซึง่ เป็นเอซี อะแด็ปเตอร์ทใี่ ช้สายไฟเอซีแบบ 3 ขาแยกกราวนด์
และสามารถถอดเปลีย่ นได้ อัพเกรดคุณภาพเสียงด้วยสายไฟดีๆ ได้ หรือจะอัพเกรดทัง้ ยวงโดย
เปลีย่ นไปใช้ภาคจ่ายไฟแบบลิเนียร์กไ็ ด้ถา้ มีใครท�ำออกมา เวลาติดตัง้ ใช้งานแนะน�ำให้เสียบไฟ
เลีย้ งของตัวอะแด็ปเตอร์แยกออกไปจากรางปลัก๊ ทีใ่ ช้เสียบไฟเลีย้ งของชุดเครือ่ งเสียงนะครับ
ป้องกันสัญญาณรบกวนจากอะแด็ปเตอร์สวิตชิง่ ย้อนกลับไปทีช่ ดุ เครือ่ งเสียง
สวิตช์เปิด/ปิดไฟเลีย้ งเข้าเครือ่ งอยูท่ แี่ ผงด้านหลัง ส่วนสวิตช์เปิด/ปิดการท�ำงานของเครือ่ ง
อยูบ่ นแผงหน้าปัด ก่อนเสียบเอซี อะแด็ปเตอร์เพือ่ เปิดเครือ่ งใช้งานผูผ้ ลิตเขาแนะน�ำให้ทำ� การ
เชือ่ มต่อระบบให้เสร็จซะก่อน

Analog Output
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SOtM sMS-1000a ออดิโอไฟล์ มิวสิค เซิรฟ์ เวอร์

GM2000

> TEST REPORT <

จากภาพแผนผังประกอบเป็นการเชือ่ มต่อใช้งาน sMS-1000a ในลักษณะของ Network Audio Player
ซึง่ ตัว Router (แนะน�ำให้เป็นแบบทีม่ ี wireless access point ในตัว) ทีใ่ ช้เชือ่ มต่อในระบบจะท�ำหน้าที่
3 อย่าง คือ

Amplifier

wire Speaker Cable
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Loundspeaker

wire analog interconnect

Computer
Notebook

sMS-1000a

wire CAT5e/CAT6/CAT7

wire CAT5e/CAT6/CAT7
wireless
Router
Computer
Desktop

iPod/
iPhone/
iPad

วิธใี ส่คอนเทนต์ลงไปใน HDD
ของ sMS-1000a

ในตัว sMS-1000a มีฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนขนาดความ
จุ 2TB ติดตัง้ มาให้หนึง่ ลูก ตัวทีผ่ มได้รบั มาทดสอบนีใ้ ส่
ฮาร์ดดิสก์ยหี่ อ้ Western Digital ผนึกอยูภ่ ายในตัวถัง
ของ sMS-1000a อย่างแน่นหนา ไม่มี slot ให้ดงึ ออก
มาง่ายๆ เหมือนตัว Media Drive 600 ของเมอริเดีย้ น
ยูสเซอร์ไม่ควรถอดเปลีย่ นเอง
คุณสามารถใส่เพลงลงไปใน HDD ลูกนีไ้ ด้ 2 วิธดี ว้ ย
กัน วิธแี รก ริปจากแผ่นซีดเี ข้าไปโดยตรง ซึง่ หากไม่บอก
คงไม่รวู้ า่ ตัว sMS-1000a มี CD/DVD drive ติดตัง้ มาให้
ด้วย มันไม่มลี นิ้ ชักรับแผ่นโทนโท่ให้คณ
ุ เห็น คุณต้องใช้วธิ ี
เสียบแผ่นซีดเี ข้าไปทางร่องเล็กๆ ทีอ่ ยูใ่ ต้แผ่นอะลูมเิ นียม
ทีป่ ดิ ทับอยูด่ า้ นบนของตัวเครือ่ ง เฉียงมาทางด้านขวามือ
คว�ำ่ ด้านทีเ่ ป็นข้อมูลลง แล้วสอดเข้าไป ออกแรงดันนิดๆ
กลไกข้างในจะดูดแผ่นเข้าไปเอง โปรแกรมทีใ่ ช้รปิ แผ่นจะ
ท�ำการริปข้อมูลบนแผ่นออกมาเองแล้วท�ำการแปลงเป็น
ไฟล์ขอ้ มูล FLAC ให้โดยอัตโนมัติ เสร็จแล้วมันจะคาย
แผ่นออกมาให้ ซึง่ คุณสามารถมอนิเตอร์การท�ำงานของ
โปรแกรมริปแผ่นนี้ รวมถึงท�ำการปรับตัง้ เงือ่ นไขต่างๆ
ได้อกี ผ่านทาง web control (เปิด web browser ขึน้
มาแล้วคีย์ http://vortexbox/ ลงไปในช่อง url จากนัน้
กด enter) แต่อย่าลืมว่าต้องท�ำการเชือ่ มต่อคอมพิวเตอร์
ของคุณเข้ากับวงเน็ตเวิรก์ เดียวกันกับตัว sMS-1000a ซะ
ก่อน
โปรแกรมนีท้ ำ� งานได้ดพี อสมควรกับการริปแผ่น
ซีดี แต่กบั แผ่น DVD ไม่คอ่ ยเวิรก์ มันแจ้งว่าโปรแกรม
MKVMaker ทีใ่ ช้สำ� หรับริปวิดโี อในเครือ่ งเป็นเวอร์ชนั่
เก่าแล้ว แนะน�ำให้ไปโหลดเวอร์ชนั่ ใหม่.? อ้าว.. แล้วท�ำไม
เอ็งไม่จดั การโหลดมาลงให้ละ่ ครับ..??? ทัง้ ๆ ทีเ่ ครือ่ งก็ตอ่
อินเตอร์เน็ตอยู.่ ?? โชคดีทผี่ มไม่ได้ตงั้ ใจทีจ่ ะทดสอบส่วน
นีอ้ ยูแ่ ล้วเลยขอผ่านไป
ส่วนการคอนโทรลนัน้ จากการทดลองใช้งานผม
พบว่า ถ้ายังไม่มี หรือไม่ตอ้ งการสัง่ งานผ่านสมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ต ผมว่าควบคุมสัง่ งานผ่าน web control
ตัวนีเ้ วิรก์ ทีส่ ดุ เพราะบน web control มีทกุ อย่างที่
จ�ำเป็นครบ ไม่วา่ จะแค่ตรวจเช็กระบบ ปรับตัง้ ฟังก์ชนั่
หรือควบคุมสัง่ งานในการเล่นไฟล์เพลง
แต่ถา้ ต้องการเจาะเข้าไปในตัว HDD เพือ่ จัดการ
ใดๆ กับคอนเทนต์ในนัน้ คุณต้องเปิดหน้า desktop ของ
วินโดร์ขนึ้ มา บนคอมพิวเตอร์ทเี่ ชือ่ มต่ออยูบ่ นเน็ตเวิรก์
เดียวกับตัว sMS-1000a แล้วไปที่ My Network Places
คุณจะพบ server ทีช่ อื่ ว่า Vortexbox Server ปรากฏ
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ลักษณะการเชือ่ มต่อและหลักการท�ำงานของ sMS-1000a

อุปกรณ์พกพา (ด้วยวิธีไร้สาย) แล้วส่งทอดไปที่ตัว
sMS-1000a
(2) ท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้
เข้ากับ sMS-1000a ในการปรับตัง้ ค่าต่างๆ ในตัว sMS1000a ผ่านทางหน้า web control
(3) เป็นประตูเชือ่ มต่อกับอินเตอร์เน็ต (ต่อ ADSL เข้า
กับ Router) เพือ่ ใช้งานฟังก์ชนั่ Internet Radio ของ
sMS-1000a และเพือ่ ให้ฟงั ก์ชนั่ Auto CD/DVD Ripper
สามารถออกไปหาภาพปกกับข้อมูลของอัลบัม้ เพลงมาให้
คุณได้
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โปรเซสเซอร์ Atom ถูกใช้เป็นมันสมองของระบบ เพราะมันกินไฟต�ำ่ ไม่ใช้พดั ลม แต่อาศัยตัวถังอะลูมเิ นียม
เป็นฮีทซิง้ ค์ระบายความร้อนในตัว ส่วนซอฟต์แวร์ทใี่ ช้ควบคุมมีชอื่ ว่า Vortexbox (แพลตฟอร์ม Linux)
เนือ่ งจาก sMS-1000a ไม่มรี โี มตไร้สายมาให้ ฉะนัน้ ไม่วา่ คุณจะเลือกใช้ sMS-1000a เป็น Network
Audio Player หรือจะใช้เป็น USB Audio Files Transport คุณมีวธิ คี วบคุมสัง่ งานอยู่ 2 ทาง ทางแรก
คือด้วยแอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์พกพาผ่านระบบไร้สาย WiFi ซึง่ App ทีใ่ ช้ควบคุมสัง่ งานได้มอี ยูห่ ลาย
ตัว ตัวหลักทีผ่ ผู้ ลิตแนะน�ำคือ Squeezebox Controller App ของ Logitech เป็นแอพฟรีแต่ตอ้ งลง
ทะเบียน ซึง่ หลังจากลงทะเบียนใช้ไประยะหนึง่ ทางต้นสังกัดอาจจะเตือนให้คณ
ุ activate สถานะเป็น
ระยะ ตัวนีม้ ที งั้ เวอร์ชนั่ android และ iOS ส่วนตัวอืน่ ๆ ก็มอี กี เยอะทีใ่ ช้ได้ ผมมีทดลองใช้อยู่ 2 โปรแกรม
ได้แก่ MPaD ซึง่ อินเตอร์เฟซสวยกว่า ใช้งานง่ายกว่า Squeezebox Controller แต่ตอ้ งเสียตังค์ซอื้ (ราคา
2.99 เหรียญบน Apple app stores) อีกตัวคือ PlugPlayer ตัวนีก้ เ็ สียตังค์ซอื้ ใช้งานง่ายและเวิรก์ มาก
อีกทางทีใ่ ช้ควบคุมสัง่ งานได้ คือผ่านทาง web control ทีร่ นั บนตัวคอมพิวเตอร์ วินโดร์ พีซี จะเป็น
โน้ตบุค๊ หรือแบบตัง้ โต๊ะก็ได้ทงั้ นัน้ ขอให้คอมพิวเตอร์ตวั นัน้ เชือ่ มต่อกับวงเน็ตเวิรก์ เดียวกับ sMS-1000a
ผ่าน Router เท่านัน้

(1) เป็นตัวรับค�ำสั่งควบคุมการเล่นไฟล์เพลงจาก
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Control

ขัน้ ตอนการปรับเปลีย่ นการท�ำงาน
ของ sMS-1000a ให้เป็น USB
Audio Files Transport เพือ่ ใช้
งานร่วมกับ USB-DAC ภายนอก
ปรับตัง้ ผ่าน web control โดยใช้ไอค่อนทีช่ อื่ ว่า
Configure Vortexbox Player
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ช่วงแรกผมทดลองฟัง sMS-1000a ในลักษณะของ
Network Audio Player โดยอาศัยภาค DAC ในตัว
ของมัน ผมใช้สายบาลานซ์ XLR ของ Nordost รุ่น
Blu-Heaven เชือ่ มต่อจากช่องอะนาล็อก เอาต์พตุ ของ
ตัว sMS-1000a ไปทีช่ อ่ งอินพุตของอินทิเกรตแอมป์
MOON Evolution 700i ขับล�ำโพง JBL รุน่ 4318 กับ
ล�ำโพง Totem รุ่น Element ‘Ember’ สายล�ำโพง
Nordost Valhalla
เสียงของ sMS-1000a + DAC ในตัวมันหลุดพ้น
ความเป็น Sound Com. ไปไกลไม่เหลือคราบแม้แต่นอ้ ย.!
เนือ้ เสียงอวบหนา มวลอิม่ ติดนุม่ นิดๆ ในย่านต�ำ่ แต่กไ็ ม่
ถึงกับอุย้ อ้าย ปลายเสียงแหลมสะอาดมาก มากกว่าทีผ่ ม
คาดคิดไว้ เพราะประสบการณ์รา้ ยๆ ทีผ่ มได้รบั มาจาก
การฟังเพลงผ่านคอมพ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพต�ำ่ ในยุคแรกๆ ก็คอื
เสียงแหลมทีม่ เี กรนหยาบกร้านนีแ่ หละ มันฝังใจมา แต่
กับ sMS-1000a ตัวนีไ้ ม่นา่ เชือ่ ว่ามันสามารถขจัดอาการ
หยาบกร้านของเสียงแหลมทิง้ ไปได้อย่างหมดจรดเยีย่ งนี้
ภาค DAC ในตัวใช้ชพิ 32bit/192khz ไม่ได้ระบุ
ยี่ห้อและรุ่น อย่างไรก็ดี ผมพบว่า ภาค DAC ในตัว
sMS-1000a มีบคุ ลิกเฉพาะตัวทีแ่ ฝงลักษณะของเสียง
ทีอ่ บอุน่ อิม่ และนุม่ ลงไปในเนือ้ เสียงของเพลงทีฟ่ งั อยู่
ตลอดเวลา ซึง่ ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดี และผมก็ไม่
ได้กำ� ลังออกตัว เพราะในแง่ของ ‘คุณภาพเสียง’ หรือ
Sound Quality (SQ) ซึง่ เป็นคุณสมบัตสิ ากลของเสียง
ส�ำหรับ sMS-1000a แล้วผมยกมือให้สอบผ่าน แต่ในแง่
ของ ‘บุคลิกเสียง’ หรือ Characteristic-of-Sound ซึง่
อาศัยรสนิยมในการฟังเพลงประเมินนัน้ ผมมองว่า บุคลิก
เสียงของภาค DAC ในตัว sMS-1000a มันเด่นชัดมาก
ไปนิด อาจจะส่งเสริมกันเป็นพิเศษกับแนวเพลงร้องช้าๆ
หรือเพลงบรรเลงแนวทีไ่ ม่รนุ แรง วงไม่ใหญ่มาก ใครชอบ
เพลงแนวนีก้ แ็ จ๊คพอตไปเลย เอือ้ กันสุดๆ แต่กบั คนทีช่ อบ
ฟังเพลงหลากหลาย และหนักไปทางร็อคกับดนตรีหนักๆ
อาจจะไม่สาแก่ใจ
เหตุผลทีแ่ นวเสียงออกมาลักษณะนัน้ อาจจะเป็น
เพราะเขาจัดเกนขยายของภาคอะนาล็อก เอาต์พตุ ออก
มาค่อนข้างต�ำ่ ก็เป็นได้ ดูจากเกนขยายของภาคอะนา
ล็อก เอาต์พตุ ทางช่อง XLR ให้มาแค่ 1.9Vrms เท่านัน้

1
ขัน้ ตอนที่ 1: คลิกไปทีไ่ อค่อน Configure Vortexbox
Player (ไอค่อนตัวที่ 10 จากบนลงล่าง)

3

4

ขัน้ ตอนที่ 2: หลังจากท�ำการเชือ่ มต่อสาย USB จาก
ช่อง USB PORT 1 (หรือ PORT 2) ของ sMS-1000a
ไปทีช่ อ่ ง USB input ของ USB-DAC แล้ว ในกรอบ
ข้างบน ให้เติมชือ่ ของ USB-DAC ลงไปในช่องทีส่ อง
ของแถวแรก (Name) ต่อลงมาจากช่อง Vortexbox
Player ถ้าไม่ใส่ชอื่ จะใช้คำ� เรียกอะไรก็ได้ (ในตัวอย่าง
External DAC) จากนัน้ ให้เติมค�ำว่า ‘plughw:2.0’ ลง
ไปในช่องทีส่ องของแถวที่ 3 (Audio Device) เรียบร้อย
แล้วให้กดปุม่ Submit หนึง่ ครัง้
ขัน้ ตอนที่ 3: เมือ่ เน็ตเวิรก์ ตรวจ
พบ USB-DAC ทีเ่ ข้ามาเชือ่ มต่อกับ
sMS-1000a แล้ว จะปรากฏเลข
MAC address ของตัว USB-DAC
ขึน้ มาทีช่ อ่ งว่างช่องทีส่ องแถวที่
สอง (MAC address) ในกรอบ
แสดงให้รวู้ า่ sMS-1000a พร้อม
เป็นทรานสปอร์ตเพือ่ ท�ำงานร่วม
กับ USB-DAC ตัวนัน้ แล้ว

ขัน้ ตอนที่ 4: ให้คลิกไปทีไ่ อค่อน
ตัวที่ 2 ทีช่ อื่ ว่า Logitech Media
Server (LMS) ซึง่ เป็นโปรแกรม
เพลเยอร์ทใี่ ช้ในการเล่นไฟล์เพลง
บน web control แต่กอ่ นจะ
เลือกเล่นไฟล์เพลง ต้องท�ำการ
เลือกตัว renderer หรือ DAC ซะ
ก่อน โดยคลิกไปทีป่ มุ่ สามเหลีย่ ม
ตรงมุมขวาบนของหน้าต่าง LMS
จะเห็นเมนูเลือ่ นลงมา และมีราย
ชือ่ ของอุปกรณ์ทที่ ำ� หน้าทีเ่ ป็น
renderer อยูใ่ นนัน้ ให้คลิกเลือก
USB-DAC ทีเ่ ราตัง้ ชือ่ ไว้ จากนัน้
จึงเลือกเล่นเพลงตามปกติ
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ขึน้ มา ให้ทำ� การดับเบิล้ คลิกไปที่ Vortexbox Server คุณ
ก็จะเข้าไปถึงโฟลเดอร์ทงั้ หมดของคอนเทนต์ทบี่ รรจุอยูใ่ น
HDD ของตัว sMS-1000a หากคุณมีไฟล์ขอ้ มูลเพลงเก็บ
ไว้ใน HDD ตัวอืน่ คุณสามารถก๊อบปีไ้ ฟล์เหล่านัน้ มาลง
บน HDD ของ sMS-1000a ได้โดยตรง ซึง่ จะง่ายและเร็ว
กว่าริปใหม่จากแผ่นซีดดี ว้ ยโปรแกรมของตัว sMS-1000a
เอง ผมแนะน�ำให้ทำ� การริปเพลงด้วยโปรแกรม EAC แล้ว
จัดการใส่ปก แก้ไข metadata ให้เสร็จ แล้วค่อยใช้วธิ ี
ก๊อบมาลงบน HDD ของ sMS-1000a จะเร็วกว่ามาก
เพราะการริปด้วยโปรแกรมของตัว sMS-1000a ใช้เวลา
นานพอสมควรถึงจะได้ไฟล์เข้ามาในเพลย์ลสิ ต์ให้เลือก
ฟัง และบางครัง้ ข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้ (ใช้ฐานข้อมูล
จาก freedB)
เล่นไฟล์ FLAC, MP3, ALAC, AIFF และ WAV ได้
ถึงระดับ 24bit/192kHz รวมถึงส่งออกทางช่อง USB ก็ได้
ถึง 24bit/192kHz ด้วย

ขัน้ ตอนการใส่เพลงลงไปในฮาร์ดดิสก์ของ sMS-1000a ทางคอมพิวเตอร์

2

ขัน้ ตอนที่ 1:
เปิดคอมพิวเตอร์ขนึ้ มา คลิก start

1

ขัน้ ตอนที่ 3: ถ้าคุณใช้วธิ รี ปิ เพลงจากแผ่นซีดเี ข้าไป
ไฟล์เพลงทีร่ ปิ ได้จะไปอยูใ่ นโฟลเดอร์ทชี่ อื่ ว่า ‘music
on VortexBox Media Server and SMB Master
(Vortexbox)’ แต่ถา้ คุณใช้วธิ กี อ๊ บปีไ้ ฟล์เพลงทีร่ ปิ
แล้วจาก HDD ตัวอืน่ เข้าไป ไฟล์เพลงของคุณจะไป
อยูใ่ นโฟลเดอร์ทชี่ อื่ ว่า ‘files on VortexBox Media
Server and SMB Master (Vortexbox)’ ต้องการ
เพิม่ เติมไฟล์เพลงเข้าไปก็ดบั เบิล้ คลิกตรงโฟลเดอร์ทวี่ า่
นี้ (ไฮไลต์ในภาพ)
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ขัน้ ตอนที่ 2:
คลิกทีห่ วั ข้อ My Network Places

4
ขัน้ ตอนที่ 4:
ในนัน้ อาจจะมีโฟลเดอร์อนื่ ๆ
อยูด่ ว้ ย ให้ดบั เบิล้ คลิกที่
โฟลเดอร์ music

5

ขัน้ ตอนที่ 5: คุณสามารถ
ตัง้ โฟลเดอร์ใหม่ในนีไ้ ด้ตาม
ต้องการ ตามตัวอย่างผมตัง้
โฟลเดอร์แยกตามรูปแบบของ
ไฟล์เพลง เมือ่ ต้องการเพิม่
เติมไฟล์ทโี่ ฟลเดอร์ไหนก็ให้
ดับเบิล้ คลิกทีโ่ ฟลเดอร์นนั้

6

ขัน้ ตอนที่ 6: ในตัวอย่างนี้ ผมดึงโฟลเดอร์ทเี่ ก็บไฟล์เพลง AIFF กับ Apple Lossless เข้ามาใน HDD ของ sMS-1000a
เพือ่ ฟังเปรียบเทียบ หน้าต่างทางขวามือของภาพคือไดรฟ์ (external HDD) ทีใ่ ช้เก็บไฟล์เพลงของผมส่วนตัว ซึง่ วิธโี ยก
ย้ายไฟล์ทงี่ า่ ยทีส่ ดุ ก็คอื ลากโฟลเดอร์ขา้ มหน้าต่างไป-มาได้เลย
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เอง ถือว่าต�ำ่ มาก ต้องเร่งแอมป์ฯ เยอะ ในขณะที่ USBDAC 32bit ตัวอืน่ ๆ อย่าง M-DAC ของออดิโอแล๊ปยัง
จัดเกนขยายทางช่อง XLR มาให้ตงั้ 4.5Vrms หรืออย่าง
DACMagic Plus 24bit ของแคมบริดจ์ ออดิโอก็จดั มา
ให้ตงั้ 4.2Vrms ส่วนใหญ่จะให้มาสูงกว่าช่องอันบาลานซ์
ประมาณ 2 เท่าแทบทัง้ นัน้
คนทีใ่ ช้ลำ� โพงเล็กก็จะได้ประโยชน์จากบุคลิกเสียง
ของภาค DAC ในตัว sMS-1000a ตัวนีเ้ ช่นกัน มันไป
ช่วยท�ำให้ฐานเสียงแน่นขึน้ ฟังแล้วรูส้ กึ อบอุน่ มากขึน้ ฟัง
เพลงช้าๆ แล้วท�ำให้รส้ ู กึ ผ่อนคลาย นีไ่ ม่ใช่ขอ้ เสียผมขอย�ำ้
อีกครัง้ คุณต้องไปลองฟังดู เพราะผมพูดได้เลยว่า บุคลิก
เสียงทีเ่ จือสีสนั แบบนีแ้ หละทีห่ ลายๆ คนค้นหามานาน
ช่วงทีส่ องผมได้ทดลองฟัง sMS-1000a ในลักษณะ
ของ USB Audio Files Transport โดยใช้สาย USB
ยีห่ อ้ AudioQuest รุน่ Diamond เชือ่ มโยงระหว่างช่อง
USB PORT 1 ของตัว sMS-1000a เข้ากับ USB-DAC
หลายๆ ตัวทีผ่ มมีอยูใ่ นมือตอนนี้ อาทิ 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�ำโพงยังคงใช้ชดุ เดิม
ต้องมีขั้นตอนในการปลดภาค DAC ในตัวของ
sMS-1000a ออกเพือ่ จับกับ ext.DAC ภายนอกอยูน่ ดิ
หน่อย รายละเอียด+ขัน้ ตอนปฏิบตั ผิ มแยกใส่กรอบไว้
ให้แล้ว ในการทดลองใช้งานร่วมกับ USB-DAC แต่ละตัว
ผมพบว่า มันมีอะไรปลีกย่อยเล็กๆ น้อยๆ เกิดขึน้ อาทิ
เมือ่ ลองจับกับ NAD M51 ปรากฏว่ามันเล่นด้วยกันไม่ได้
เข้าใจว่า sMS-1000a ไม่มไี ดรเวอร์ของ M51 ก็เป็นได้
แม้วา่ Linux บน sMS-1000a จะรองรับ USB Audio 2
แล้วก็ตาม แต่เนือ่ งจากภาคอัพแซมปลิง้ ในตัว M51 ค่อน
ข้างจะพิสดารกว่ายีห่ อ้ อืน่ ๆ คือทัง้ resamples อินพุต
ไปที่ 108MHz แล้วยัง convert อินพุต PCM ไปเป็น
PWM ทีแ่ ซมปลิง้ เรต 844kHz อีก เข้าใจว่าไดรเวอร์ทใี่ ช้
กับ M51 คงต้องมีอะไรที่ sMS-1000a ไม่รองรับก็เป็น
ได้ ซึง่ ไม่ใช่ปญ
ั หาใหญ่ ง่ายต่อการแก้ไขเพราะเป็นเรือ่ ง
ของซอฟต์แวร์ ผมจะแจ้งผลการทดลองนีไ้ ปยังผูน้ ำ� เข้า
เพือ่ แจ้งต่อไปให้ผผู้ ลิต SOtM ทราบอีกที..
ฟังก์ชนั่ เปิด/ปิดการจ่ายไฟเลีย้ งของบอร์ด tX-USB
ให้กบั ช่อง USB PORT 1 นัน้ ส่งผลต่อคุณภาพเสียงจริงๆ
และมีประโยชน์จริงในการใช้งาน ขึน้ อยูก่ บั USB-DAC
แต่ละตัว กับ DACMagic Plus และภาค DAC ในตัว
Azur 851C ผมพบว่า ถ้าปิดสวิตช์จา่ ยไฟตัวนี้ (อยูข่ า้ งๆ
ช่อง USB) ให้อยูใ่ นต�ำแหน่ง OFF เสียงจะดีกว่า (และ
โยกสวิตช์ ground ของตัว DAC ไปทีต่ ำ� แหน่ง Lift ด้วย)
แต่ถา้ ใช้กบั QB-9 นัน้ ห้ามปิดสวิตช์จา่ ยไฟเลีย้ งนะครับ
เพราะ QB-9 ต้องการไฟเลีย้ งจากตัว sMS-1000a เพือ่
กระตุน้ ให้ภาค DAC ในตัวมันท�ำงาน ม่ายงัน้ ตัว QB-9
จะค้างอยูใ่ นโหมดสแตนด์บายไม่ยอมท�ำงาน ปล่อยจอ
ด�ำตลอด
เถียงไม่ได้เลยว่า คุณภาพเสียงทีไ่ ด้จากการเล่น
แบบหลังนีข้ นึ้ อยูก่ บั ตัวแปรภายนอกอยูม่ าก ไม่วา่ จะเป็น
คุณภาพของตัว USB-DAC รวมถึงคุณภาพของสาย USB
ทีใ่ ช้ดว้ ย แต่วธิ ตี รวจวัดคุณภาพของตัว sMS-1000a ใน
บริบทของ USB Audio Files Transport ก็ทำ� ได้ไม่ยาก
ผมแค่ใช้ Mac Mini ตัวเก่งของผมเข้ามาเทียบก็พอจะ

ขัน้ ตอนที่ 1: เปิดคอมพิวเตอร์ขนึ้ มา คลิกเปิดหน้า
web browser (ie) ขึน้ มา
ขัน้ ตอนที่ 2: ทีช่ อ่ ง url คีย์ http://vortexbox/
ลงไป จากนัน้ ก็กดปุม่ enter
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ขัน้ ตอนที่ 3: นีเ่ ป็นหน้าเมน เมนูของ
Vortexbox ไอค่อนทางซ้ายมือคือหัวข้อเมนู
หลักต่างๆ ต้องการใช้งานเมนูไหนก็ให้ดบั เบิล้
คลิกไปทีไ่ อค่อนตัวนัน้ ได้เลย

คล�ำผลลัพธ์ได้แล้ว แม้วา่ อาจจะมีเงือ่ นไขของไฟล์ขอ้ มูลเพลงทีใ่ ช้เป็นตัวปัญหาอยูบ่ า้ ง คือแม้วา่
จะเป็นไฟล์เดียวกัน แต่เมือ่ เล่นผ่าน sMS-1000a ผมต้องก๊อบปีไ้ ฟล์นนั้ ลงไปใน HDD ของตัว
sMS-1000a ซะก่อน ไม่สามารถสัง่ ให้ sMS-1000a ไปดึงไฟล์จาก external HDD มาเล่นได้ มัน
จะเล่นเฉพาะไฟล์ทเี่ ก็บอยูบ่ น HDD ในตัวมันเท่านัน้ (แบบเดียวกับ Meridian MS600+MD600)
ซึง่ แรกๆ ผมก็คดิ ว่านีเ่ ป็นปัญหา แต่หลังๆ มานีผ้ มเริม่ ปรับตัวตามมันได้แล้ว จะฟังอะไรก็คอ่ ย
ดึงเข้ามาไว้ใน HDD ในตัว ส่วนไฟล์มาสเตอร์ตวั จริงก็เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์อกี ลูกทีเ่ ชือ่ มต่ออยูใ่ น
วงเน็ตเวิรก์ เดียวกันนัน่ แหละ เป็นการแบ็คอัพไปด้วยในตัว เหตุผลส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผมปรับตัวตาม
มันก็เพราะพบว่า การดึงไฟล์จาก HDD ในตัวมาเล่นอาจเป็นเหตุผลทีท่ ำ� ให้ได้เสียงทีด่ มี ากก็ได้
(อาจเป็นวิธที ำ� asynchronous data transfer แบบหนึง่ )
เมือ่ ลองเล่นกับ USB-DAC ผ่านไปหลายตัว ผมก็พอจะจับได้วา่ เสียงของ sMS-1000a
ดีกว่า Mac Mini+Amarra 2.4.1 ของผมอยูม่ ากพอสมควร ภาคทรานสปอร์ต sMS-1000a
ให้รายละเอียดของเสียงที่ ‘เห็นตัว’ ชัดมาก.! เหมือนดูภาพจากแผ่นบลู-เรย์ฯ ไม่วา่ จะเป็นราย
ละเอียดในระดับทีย่ บิ ย่อยเพียงใดก็ดเู หมือนกับว่ามันจะไม่มหี ลุดรอดประสาทหูไปได้ เป็นความ
ชัดทีไ่ ม่มขี อบคมๆ ซะด้วย แนวเสียงต่างไปจากตอนเล่นผ่าน DAC ในตัว แสดงว่าโดยศักยภาพ
แล้ว บอร์ด tX-USB เป็นอะไรทีน่ า่ ประหวัน่ พรัน่ พรึงมากทีเดียว ผมไม่สงสัยเลยว่าเพราะเหตุใด
Chris Connaker ผูก้ อ่ ตัง้ เว็บไซต์ Computer Audiophile จึงได้ตกลงปลงใจกับ sMS-1000u
ทีเ่ ป็น USB transport

เมือ่ เทียบกับ Aurender S10 แล้ว ผมว่าเสียงของ
sMS-1000a ในบทบาทของ USB ทรานสปอร์ตยังเป็นรอง
S10 อยูพ่ อสมควร ไม่ได้มากเป็นเท่าตัว แต่กร็ สู้ กึ ถึงความ
ต่างได้โดยไม่ตอ้ ง A/B Test คือเสียงของ sMS-1000a ยัง
ขาดน�ำ้ ขาดนวลไปนิด ในช่องว่างระหว่างตัวโน้ตยังขาดมวล
บรรยากาศไปหน่อย ความฉ�ำ่ หูยงั เป็นรอง โดยเฉพาะเมือ่
ต้องเจอกับไฟล์ทมี่ เี รโซลูชนั่ ต�ำ่ อย่าง 16-bit/44.1kHz ทีม่ า
จากอัลบัม้ ทีค่ ณ
ุ ภาพการบันทึกเสียงไม่ดพี อจะแสดงลักษณะ
หยาบแห้งติดปลายนวมออกมานิดๆ ต้องแมตชิง่ ซิสเต็มช่วย
ไกล่เกลีย่ เอา ในขณะที่ S10 นัน้ แค่ทำ� ให้เรารู้ (มองเห็น) ว่า
ตรงจุดไหนบ้างของอัลบัม้ นัน้ ทีบ่ นั ทึกมาไม่ดี แต่มนั (S10)
ไม่เคยโยนอาการทีไ่ ม่ดนี นั้ เข้ามารบกวนประสาทหูของเรา
ยังท�ำให้เราเพลิดเพลินไปกับอรรถรสของเพลงนัน้ ได้ทงั้ ๆ ที่
ไม่ใช่เพลงทีบ่ นั ทึกมาเฟอร์เฟ็กต์ตามมาตรฐานออดิโอไฟล์
(Meridian MS600+MD600 ก็ให้ความรูส้ กึ แบบนีเ้ ช่นกัน)

ขัน้ ตอนที่ 2: LMS ให้วธิ กี ารจัดกลุม่ ไฟล์เพลงหลายรูป
แบบ จะแบ่งตามชือ่ ศิลปิน ชือ่ อัลบัม้ แนวเพลง ฯลฯ
ผมมักจะเลือกตามชือ่ อัลบัม้ หรือไม่กช็ อื่ ศิลปินเพราะดู
ง่ายดี จะลือกแบบไหนก็คลิกไปทีไ่ อค่อนนัน้ ได้เลย

ขัน้ ตอนที่ 1: คลิกไปทีไ่ อค่อน Logitech Media
Server (ไอค่อนตัวที่ 2 จากบนลงล่าง) ด้านซ้ายมือ
เป็นทีร่ วมของคอมเทนต์ เพลงทีเ่ ก็บอยูใ่ น HDD ของ
sMS-1000a อยูท่ ี่ ‘My Music’
ขัน้ ตอนที่ 4: เมือ่ เลือกอัลบัม้ ทีจ่ ะฟังได้แล้ว พืน้ ทีด่ า้ น
ซ้ายมือยังใช้แสดงรายละเอียดต่างๆ ของอัลบัม้ นัน้ ได้
ด้วย สามารถเจาะลงไปในรายละเอียดของแต่ละเพลงได้
เลย ซึง่ เท่าทีเ่ ห็นนัน้ ตัวโปรแกรมได้แจ้งรายละเอียดพืน้
ฐานทีจ่ ำ� เป็นไว้ครบ ไม่วา่ จะเป็นประเภทของไฟล์ขอ้ มูล
อัตราแซมปลิง้ เรต อัตราบิตเรต เวลา ฯลฯ

ขัน้ ตอนที่ 3: เมือ่ เลือกให้โชว์ Library ด้วยอัลบัม้
ตัวโปรแกรมจะท�ำการเลือกเอาชือ่ อัลบัม้ มาเรียง
ตามล�ำดับตัวอักษร โดยมีปกอัลบัม้ ขึน้ โชว์ดว้ ย
ชือ่ อัลบัม้ จะอยูด่ า้ นบน ส่วนชือ่ ศิลปินอยูด่ า้ นล่าง
ตัวโปรแกรมรองรับภาษาไทยแล้ว แต่ยงั ไม่รบั
ภาษาจีน ผมลองลากไฟล์เพลง FLAC ทีร่ ปิ ไว้ดว้ ย
โปรแกรม EAC เข้าไปใน HDD ของ sMS-1000a
แล้วลองเล่นดูกไ็ ม่มปี ญั หาทัง้ การแสดงผลและ
การเล่น พืน้ ทีด่ า้ นขวามือเป็นทีแ่ สดง playlist ที่
เลือกไว้ ซึง่ นอกจากคุณจะสามารถเลือกเพลงที่
ต้องการฟังได้โดยตรงแล้ว คุณยังสามารถปรับ
ความดังได้ ปรับเล่นซ�ำ้ ได้ สามารถบันทึกเพลย์
ลิสต์เก็บไว้ได้ และสามารถเจาะเข้าไปท�ำการปรับ
ตัง้ ค่าต่างๆ ในเมนูอนื่ ๆ จากทีน่ ไี่ ด้ดว้ ย (คลิกตรง
ไอค่อน settings ทีม่ มุ ล่างด้านขวา)

Internet Radio : เมือ่ วงเน็ตเวิรก์ เดียวกับ sMS-1000a มี
อินเตอร์เน็ตเชือ่ มต่อไว้คณ
ุ สามารถใช้งานฟังก์ชนั่ Internet
Radio ของ sMS-1000a ตัวนีไ้ ด้ ซึง่ มีสถานีวทิ ยุบน
อินเตอร์เน็ตรอให้คณ
ุ เลือกฟังอยูจ่ ำ� นวนมากมายนับไม่ถว้ น
คุณภาพเสียงก็แตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั ความละเอียดของ
แต่ละสถานีทสี่ ง่ ออกอากาศมา อินเตอร์เฟซทีอ่ อกแบบมาให้
ใช้ในการเลือกฟังก็ใช้งานง่ายมาก

• คุณกิตคิ ณ
ุ ก�ำลังโชว์การ
ปรับตัง้ ผ่าน web control
ให้ดู
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ใช้งานโปรแกรมเพลเยอร์
Logitech Media Server
เล่นเพลงจาก HDD และฟังวิทยุ
Internet Radio ผ่าน web
control บนคอมพิวเตอร์
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ต่อไปก็เป็นไอค่อนฟังก์ชนั่ ต่างๆ ทีม่ มี าให้ ซึง่ ผมจะขอพูด
ถึงเฉพาะไอค่อนทีจ่ ำ� เป็นแค่สนั้ ๆ :
• ไอค่อนตัวที่ 3 ใต้ Home ลงมาคือโปรแกรม
CD/DVD Automatic Ripper ใช้สำ� หรับริปเพลง
จากแผ่น CD รวมถึงใช้รปิ คอนเสิรต์ หรือหนังจากแผ่น DVD
ก็ได้ มีออพชัน่ ให้เลือกปรับตัง้ อยูพ่ อประมาณ ซึง่ โดยปกติ
แล้ว ในตัวโปรแกรมจะเอาต์พตุ ออกมาเป็นไฟล์ FLAC แต่
ถ้าต้องการให้แปลงเป็น mp4 หรือ m2ts (ส�ำหรับเล่นบน
PS3) ก็สามารถเลือกได้
• ไอค่อนตัวที่ 5 ชือ่ ว่า System Information
แสดงรายละเอียดต่างๆ ของระบบออกมาละเอียด
มาก คือ ฮาร์ดแวร์, ซิสเต็ม, เน็ตเวิรก์ , สถานะการใช้เมมโมรี่
ฯลฯ ซึง่ ผมว่ามากเกินความต้องการของยูสเซอร์ทวั่ ไปซะ
ด้วยซ�ำ้ คนทีไ่ ด้ประโยชน์นา่ จะเป็นยูสเซอร์ระดับแอดว๊านซ์
มากกว่า
• ไอค่อนตัวที่ 6 ชือ่ ว่า Network Configuration
แสดงรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการปรับตัง้ เน็ตเวิรก์
• ไอค่อนตัวที่ 7 ชือ่ ว่า System Configuration
แสดงรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการปรับตัง้ ค่า
ของระบบ และแสดงให้รวู้ า่ ในขณะนัน้ ระบบอะไรก�ำลังเปิด
ใช้งานอยูบ่ า้ ง ซึง่ ในขณะก�ำลังเล่นไฟล์เพลง แนะน�ำให้ปดิ ฟัง
ก์ชนั่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องลงจะท�ำให้ได้เสียงดีขนึ้ เพราะเป็นการลด
ภาระทีไ่ ม่จำ� เป็นของโปรเซสเซอร์ลง ในตัวอย่าง ผมทดลอง
ปิดโปรแกรม Auto CD Ripper ลงในขณะเปิดเพลงฟัง
เสียงดีขนึ้ จริงๆ ส่วนทีเ่ หลือนัน้ ต้องใช้ขณะเล่นไฟล์เพลง
• ไอค่อนตัวที่ 8 ชือ่ ว่า USB Backup มีไว้สำ� หรับ
แบ็คอัพไฟล์เพลงใน HDD ของ sMS-1000a ลงไป
ไว้ใน external USB HDD ซึง่ ต้องเสียบเข้าทีช่ อ่ ง USB ด้าน
หลังเครือ่ ง
• ไอค่อนตัวที่ 10 ชือ่ ว่า Configure Vortexbox
Player มีไว้สำ� หรับปรับตัง้ ค่าต่างๆ ของโปรแกรม
เพลเยอร์ Vortexbox Player ซึง่ มีให้ปรับตัง้ มากมาย
• ไอค่อนตัวที่ 11 ตัวสุดท้ายเป็นการตรวจสอบ
เฟิรม์ แวร์อพั เดต

sMS-1000a ให้เสียงทีห่ ลุดพ้นจากความเป็นคอมพิวเตอร์ไป
ได้อย่างน่าชืน่ ชม ตลอดเวลาทีท่ ดสอบฟังมัน ผมไม่เคยรูส้ กึ
เลยว่าก�ำลังฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์ แต่กลับรูส้ กึ ตืน่ เต้นไป
กับรายละเอียดใหม่ๆ ทีม่ นั ถ่ายทอดออกมาให้สมั ผัส โดย
ส่วนตัวก่อนหน้านี้ ผมยังไม่เคยสัมผัสกับคุณภาพเสียงของ
บอร์ด tX-USB มาก่อน เพียงแต่เคยอ่านจากรีววิ ในเว็บไซต์
กับในบอร์ดต่างประเทศทีม่ คี นชมมันมาก ผมก็ไม่ทราบอีก
นัน่ แหละว่าเป็นเพราะบอร์ด tX-USB อย่างเดียว หรือเป็น
เพราะการออกแบบในส่วนอืน่ ๆ ด้วยทีท่ ำ� ให้ sMS-1000a
ตัวนีใ้ ห้เสียงออกมาดีอย่างนี้ โดยส่วนตัวแล้ว ผมว่าภาค USB
ทรานสปอร์ตของ SOtM รุน่ sMS-1000u น่าสนใจมาก เมือ่
เอามาพ่วงกับ USB-DAC ดีๆ อย่าง QB-9 บวกกับสาย USB
ดีๆ อย่าง AudioQuest Diamond เข้าไป ผลลัพธ์นนั้ แฮปปี้
กว่าภาค DAC ในตัวของมันแน่ แต่พอมานึกถึงราคาของภาค
DAC ในตัวทีแ่ ถมมาให้เปรียบเทียบกับราคาเครือ่ งเคราของ
เงือ่ นไขแรกซึง่ แพงกว่าหลายเท่าตัว ท�ำให้รสู้ กึ ว่า ภาค DAC
ในตัวมันก็คมุ้ ดีสำ� หรับคนทีอ่ ยากจบในเครือ่ งเดียว
sMS-1000a เป็นโปรดักต์ทฉี่ กี ออกไปจากโปรดักต์ตวั
อืน่ ๆ มันเปิดช่องทางในการใช้งานและการปรับแต่งไว้เยอะ
มาก ใครทีช่ อบปรับแต่งค่าต่างๆ คงจะชอบแน่ ทีส่ ำ� คัญคือ
เสียงดีซะด้วยสิ..
ตัวแทนจ�ำหน่าย :
DISCOVERY HIFI
โทร.0-2747-6710, 085-517-8292
ราคา : 125,000 บาท
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