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• ผมเพิ่งได้รับเมล์จากเว็บไซต ์ HDtracks 

.com เมือ่ไมก่ีว่นันี ้ เขาสง่อพัเดตอลับัม้เพลง

ใหม่ๆ  ทีข่ายผา่นดาวนโ์หลดบนเวบ็นีม้าใหด้ ูจงึ

ไดเ้หน็วา่ อลับัม้ชดุ Band On The Run ของ 

Paul McCartney ทีเ่พิง่ออกเวอรช์ัน่รมีาสเตอร์

ฉบับพิเศษสำหรับซีรีส ์ ‘Paul McCartney 

Archive Collec tion’ ในรปูลกัษณข์องแผน่  

ซดี ี 16bit/44.1kHz ไปหมาดๆ ตอนนีไ้ปโผล่

เปน็ไฟล ์FLAC 24bit/96kHz ใหด้าวนโ์หลดใน

เวบ็ไซต ์HDtracks.com ซะแลว้ 

 ถา้เขา้ไปในนัน้จะเหน็วา่เขามใีหเ้ลอืกซือ้ 2 

แบบ เปน็ไฟล ์ FLAC 24bit/96kHz เหมอืนกนั 

แต่แบบแรกจะเป็นไฟล์ที่ทำมาจากงาน  

รมีาสเตอรม์าจากมาสเตอร ์2 Channel ดัง้เดมิ  

ที่ระดับ 24bit/96kHz แต่นำไปผ่านวงจร 

dynamic compression เพื่อใช้ทำแผ่นซีด ี

ส่วนแบบที่สองนั้นเป็นไฟล์ที่ทำมาจากงาน  

รมีาสเตอรใ์หมท่ีร่ะดบั 24bit/96kHz แลว้ใสพ่าน

มาใหค้ณุดาวนโ์หลดกนัสดๆ โดยไมผ่า่นวงจร 

dynamic compression (เพราะไมไ่ดค้ดิจะ

เอาไปทำซดี)ี ซึง่คณุจะไดอ้ตัราสวงิของสญัญาณ

เสียงไปได้กว้างสุด เต็มๆ ตามที่ค่ายแอปเปิ้ล

เขาทำดจิติอล มาสเตอรเ์อาไวจ้รงิๆ (ซะท!ี) 

 ราคาตอ่อลับัม้ทีใ่หด้าวนโ์หลดในเวบ็ไซต ์

HDtracks.com วางตัวอยู่ที ่ 19.98 เหรียญ

สหรฐั ตกประมาณ 600 บาท (คณูสามสบิ) คน

ทีไ่มค่ดิจะเลน่เพลงผา่นคอมพวิเตอรอ์าจจะตอ้ง

คดิหนกัมากขึน้แลว้ละ่ครบั เพราะแนวโนม้การ

ขายไฟล์เพลงที่มีเรโซลูชั่นสูงกว่าซีดีลักษณะนี้

เริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน และเริ่มนำงาน

เพลงออกใหมม่าเสนอขายเรว็ขึน้ดว้ย เทา่ทีผ่ม

เปดิดรูายชือ่อลับัม้เพลงแนวรอ็คกบัแนวปอ๊ปที่

เขามไีวใ้หเ้ลอืก พบวา่ มอีลับัม้รมีาสเตอรใ์หม่

ของ Tom Petty And The Heartbreakers ชดุ 

Damn The Torpedoes ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น 

Deluxe Edition ลา่สดุบรรจอุยูใ่นรายชือ่อลับัม้

ใหเ้ลอืกซือ้แลว้ดว้ยในราคา 33.98 เหรยีญยเูอส

ในรปูของไฟล ์24bit/96kHz 

ALPHA 
DESIGN 
LABS  
ADL GT40 
USB DAC with Phono stage 

 

Part: I 
• เหตผุลทีต่อ้งแบง่ออกเปน็ 2 ภาคกเ็พราะ

ว่า ext.DAC ของ Furutech ตัวนี้มีความ

สามารถรอบตัวจริงๆ นอกจากจะทำตัวเป็น 

ext.DAC แลว้ มนัยงัแฝงความสามารถอกี 2 

อยา่งไวใ้นตวั นัน่คอืทำตวัเปน็แอมปข์ยายหฟูงั

กบัทำตวัเปน็อปุกรณบ์นัทกึเสยีง (recording 

equipment) ดว้ย ซึง่ผมไมส่ามารถนำผลการ

ทดสอบความสามารถของมันมาลงตีพิมพ์ได้

หมดในครัง้เดยีว โดยเฉพาะคณุสมบตัขิองการ

เป็นอุปกรณ์บันทึกเสียงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่า

 นอกจากนั้น อัลบั้มเพลงออดิโอไฟล์บาง

อลับัม้ทีเ่คยลงวางขายใหด้าวนโ์หลดอยูท่ีร่ะดบั 

24bit/96kHz กไ็ดถ้กูอพัเกรดแทนทีด่ว้ยไฟลท์ี่

มีความละเอียดสูงขึ้นไปที่ระดับ 24bit/

176.4kHz หรือ 24bit/192kHz ด้วย อาท ิ

อัลบั้มยอดนิยมในวงการไฮ-ไฟฯ ชุด The 

Raven ของ Rebecca Pidgeon ซึง่ลา่สดุนี้

วางไฟล ์ 24bit/176.4kHz ไวใ้หโ้หลด กบัอกี

อลับัม้ชือ่ชดุ Jazz In The Key Of Blue ของ 

Jimmy Cobb Quartet นี่ก็มาในฟอร์แมต 

24bit/192kHz เตม็สบู! 

 น่าเสียดายว่า เว็บไซต ์ HDtracks.com 

แหง่นีเ้ขายงัจำกดัการจำหนา่ยไฟลเ์พลงเฉพาะ

ในอเมรกิา ยงัไมใ่หบ้รกิารในพืน้ทีอ่ืน่ๆ แตก่ไ็ด้

ยนิมาเหมอืนกนัวา่ มบีางคนกอ็าศยัเพือ่นหรอื

ญาตทิีอ่ยูใ่นอเมรกิาเปน็คนซือ้แลว้ไรตล์งแผน่  

ดวีดีสีง่มาใหก้ม็ี 

 ดจูากแนวโนม้แลว้ ไมว่า่คณุจะชอบหรอืไม่

กต็าม เหน็ทจีะหยดุมนัไมไ่ดซ้ะแลว้ละ่ครบักบั

การเลน่ไฟลเ์พลงผา่นคอมพวิเตอรแ์บบนี้ 

ALPHA DESIGN LABS : ADL GT40 

สนใจและไมค่อ่ยจะมใีหเ้หน็นัน้ จะไมพ่ดูถงึหรอื

พดูแคผ่า่นๆ กค็งจะไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไร ผมจงึ

ตดัสนิใจแยกเฉพาะสว่นของการบนัทกึเสยีงของ 

ext.DAC ตัวนี้ออกไปไว้ในเล่มหน้า ร่วมกับ

บทความ follow-up เอก็รเ์ทอนลั-แดค็ระดบั  

เรเฟอรเ์รน้ซอ์กีตวัหนึง่ของวงการนัน่คอื Ayre รุน่ 

QB-9 กบัการอพัเกรดเวอรช์ัน่ลา่สดุใหส้ามารถ

รองรับไฟล์ข้อมูลเพลงได้ถึงระดับ 24bit/

192kHz แลว้ ใครทีส่นใจ QB-9 เลม่หนา้พบกนั

แนน่อนครบั... 

 ALPHA DESIGN LABS เป็นชื่อใหม่แต่

ตน้ตอนัน้ไมใ่ชค่นใหม ่บคุลากรทีด่ำเนนิงานอยู่

เบือ้งหลงั ADL กค็อืทมีงานของ Furutech พดู

งา่ยๆ กค็อืวา่ ALPHA DESIGN LABS เปน็แขน

ขาอกีแกนหนึง่ของฟรูเูทคนัน่เอง 

 กบัสนนราคาเครือ่งละไมเ่กนิ 2 หมืน่บาท

สำหรบั USB-DAC วนันีต้อ้งจดัไวใ้นกลุม่กลาง-

ตำ่ (Affordable-to-MidEnd) ซึง่มตีวัเปรยีบ

เทียบอยู่หลายตัว แต่สิ่งที่ทำให ้ GT40 (ที่จริง

แลว้ชือ่รุน่เตม็ๆ คอื ADL GT40 แตต่อ่จากนีผ้ม

จะขอเรยีกสัน้ๆ วา่ GT40) ตวันีก้ระโดดออกมา

ยืนอยู่แถวหน้าก็คือความสามารถรอบตัวของ

มนันัน่เอง     

 เมื่อพิจารณารอบตัวเครื่องแล้วจะพบว่า  

นอกจากอนิพตุ USB และเอาตพ์ตุอนับาลานซ ์

(RCA) แลว้ บนแผงดา้นหลงัของตวัเครือ่งยงัมี

ชอ่งตอ่อนับาลานซม์าใหอ้กีหนึง่ชดุ กำกบัไวว้า่ 

Phono/Line ซึ่งหมายความว่าช่องอินพุตนี้

สามารถรองรบัสญัญาณเสยีงแบบอะนาลอ็กได ้

ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณอะนาล็อก-เอาต์พุตจาก

อปุกรณเ์ครือ่งเลน่ประเภทใด อาท ิ เครือ่งเลน่

เทปคาสเสท็, เครือ่งเลน่ซดีหีรอืมนิดิสิก ์ รวมถงึ

สัญญาณอะนาล็อก-เอาต์พุตของหัวเข็มจาก

เครื่องเล่นแผ่นเสียงด้วย (ในกรณีของการ

ทดลองใชง้านตวั GT40 ในลกัษณะเปน็ Phono 

Stage ทำหนา้ทีข่ยายสญัญาณจากหวัเขม็และ

ทดลองใช้งานภาค A-to-D converter ของ 

ext.DAC ตวันีผ้มจะนำรายละเอยีดมาตพีมิพ์

ใหอ้า่นในเลม่หนา้) 

 GT40 มปีุม่วอลุม่แบบหมนุอยูบ่นแผงหนา้

ของตวัเครือ่งหนึง่ปุม่ ซึง่สญัญาณเอาตพ์ตุทีส่ง่

ออกไปทางช่องอะนาล็อก-เอาต์พุตของตัว 

GT40 จะถกูควบคมุระดบัเกนขยายโดยปุม่นี ้ไม่

ว่าคุณจะใช้งานมันให้ทำหน้าที่เป็น ext.DAC 

หรือแอมป์ขยายหูฟังก็สุดแล้วแต ่ นอกจากปุ่ม

วอลุม่แลว้ บนหนา้ปดัเครือ่งยงัมสีวติชก์ดอยูอ่กี 

2 อนัอยูท่างซา้ยมอืของหนา้ปดั ปุม่ลา่งสำหรบั

กดเปิด-ปิดเครื่อง ส่วนปุ่มบนสำหรับเลือกอิน  

พตุระหวา่ง USB กบั Phono/Line แอพลเิคชัน่

สุดท้ายที่ปรากฏอยู่บนหน้าปัดก็คือรูเสียบ

แจ๊คหูฟั งสเตอริ โอแบบแกนเดี่ ยวขนาด

มาตรฐาน 6.4 ม.ม. อีกหนึ่งช่อง ซึ่งอุปกรณ์

ประเภทเดียวกันในท้องตลาดทุกวันนี้มีน้อย

เครือ่งนกัทีจ่ะมอีอพชัน่มาใหเ้ยอะขนาดนี ้ หาก

จะมองหาข้อตำหนิในแง่ฟังก์ชันใช้งานของ 

ext.DAC ตวันีจ้รงิๆ แลว้ ผมกเ็หน็วา่มอียู ่2 จดุ 

จดุแรกคอืมนัไมม่ชีอ่งอนิพตุดจิติอล coaxial 

กบั optical มาให ้กบัอกีจดุคอืไมม่ขีัว้ตอ่อะนา

ล็อก-เอาต์พุตแบบบาลานซ ์ (XLR) มาให ้ ซึ่ง

ฟังก์ชันทั้งสองนั้นจะมีผลต่อการตัดสินใจของ

คณุมากหรอืนอ้ยแคไ่หนกข็ึน้อยูก่บัรปูแบบการ

ใชง้านทีซ่สิเตม็ของคณุเปน็อยู ่ ยกตวัอยา่งเชน่ 

ถา้ซสิเตม็ของคณุใชร้ะบบการสง่ผา่นสญัญาณ

เสยีงระหวา่งอปุกรณแ์ตล่ะชิน้เปน็แบบ single-

end โดยอาศยัขัว้ตอ่ RCA เปน็ตวัเชือ่ม อยา่งนี้

การที ่ GT40 ไมม่ขีัว้ตอ่ XLR มาใหก้ไ็มน่บัวา่

เปน็ขอ้ตำหนขิองคณุ มหินำซำ้ เมือ่มองอกีดา้น

หนึง่มนักลบัเปน็ผลดตีอ่คณุซะดว้ยซำ้ไป เพราะ

ต้นทุนในส่วนที่คุณไม่ต้องการใช้นั้นมันอาจจะ

ถูกสลับไปเป็นฟังก์ชันเสริมบางอย่างที่คุณ

ตอ้งการแทน อาท ิภาค A-to-D สำหรบัแปลง

GM2000 038 GM2000039



GM2000 040 GM2000041
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สัญญาณอะนาล็อก อินพุตให้เป็นไฟล์เสียง

ดจิติอลทีห่าไมไ่ดจ้าก ext.DAC ตวัอืน่ในราคา

นี ้(แมแ้ตร่าคาสงูกวา่นี ้ผมกย็งัไมเ่คยเหน็วา่ม!ี) 

 GT40 แยกภาคจ่ายไฟเป็นอะแด็ปเตอร์

ขนาด 9V ออกมานอกตวัเครือ่งพรอ้มสายตอ่

ยาวประมาณ 1.8 เมตรสะดวกตอ่การเสยีบใช้

งานลงบนปลัก๊ลอยเมือ่วางตวั GT40 ไวบ้นชัน้

วางเครื่องเสียงร่วมกับอุปกรณ์ตัวอื่นๆ ที่ตัว

อะแดป็เตอรใ์ชข้าเสยีบไฟเอซแีบบ 2 ขากลมแต่

ไมไ่ดแ้ยกกราวนดม์าให ้ เวลาใชง้านจรงิแนะนำ

ใหท้ดลองสลบัขาเสยีบเพือ่สลบัเฟสไฟดดูว้ย ซึง่

ตรงจดุนีม้ผีลตอ่เสยีงคอ่นขา้งชดัเจน  

 

ติดตัง้ใชง้านกบัคอมพิวเตอร์
โปรแกรมไดรเวอรท์ีม่ากบั GT40 เปน็ไดรเวอร ์

USB Audio มาตรฐาน 2.0 ซึง่ใชไ้ดท้ัง้กบัระบบ

ปฏบิตักิาร Window XP, 7, Vista และ Mac 

OS 10 ขึ้นไป การแนะนำตัว GT40 ให้

คอมพวิเตอรร์ูจ้กักท็ำไดง้า่ยๆ แคเ่พยีงเสยีบสาย 

USB เชือ่มโยงตรงชอ่ง USB ของคอมพวิเตอรก์บั

ตวั GT40 เขา้ดว้ยกนัแลว้เปดิเครือ่ง จากนัน้รอ

เพียงไม่กี่วินาท ี โปรแกรมไดรเวอร์ที่มากับตัว 

GT40 กจ็ะถกูตดิตัง้ลงบนคอมพวิเตอรเ์ครือ่งนัน้

โดยอัตโนมัต ิ เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น จะ

ปรากฏชือ่ ‘ADL GT40 USB DAC’ ขึน้มาแทน

ตวั GT40 บนคอมพวิเตอรเ์ครือ่งนัน้ 

 การใชง้าน GT40 ทางชอ่งอนิพตุ USB รว่ม

กบัโปรแกรมเพลเยอร ์ Foobar2000 ผา่น PC 

ทีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิาร Windows XP SP3 บน

โนต้บุค๊ HP mini 2133 ของผมพบวา่ GT40 

สามารถรองรบัการเลน่ไฟลเ์พลงผา่นโปรแกรม 

Foobar2000+ASIO4ALL ได้ทุกระดับตั้งแต ่

16bit/44.1kHz ไปจนถงึ 24bit/96kHz และจะ

ใหผ้ลของเสยีงทีด่ทีีส่ดุเมือ่ปรบัปรมิาณขอ้มลูใน

ถังบัฟเฟอร์ของ ASIO4ALL ไว้ที่ระดับ 512 

samples per sec. (บนโนต้บุค๊ HP ตวันี)้ 

 แตเ่มือ่ผมทดลองเปลีย่นไปใชโ้นต้บุค๊ของ 

Samsung รุน่ R478DT03TH ทีล่งโปรแกรมโอ

เปอเรชัน่ Windows 7 Ultimate (64bit) พบวา่ 

ตวั USB receiver ของ GT40 ไมร่องรบัการ

เล่นไฟล์เพลงผ่านโปรแกรม Foobar2000+

ASIO4ALL บน Windows 7 ตอ้งเปลีย่นมาใช้

โปรแกรม WASABI แทน ASIO4ALL (เป็น 

Foobar2000+WASABI) จึงสามารถใช้งาน 

GT40 แบบ bit-perfect บนวนิโดร ์7 ได ้และ

สามารถปรับบัฟเฟอร์ของตัวโปรแกรมฟูลบาร์

สองพนัลงไปไดถ้งึระดบัตำ่สดุที ่50ms  

 ผมยงัไมไ่ดท้ดลองใชง้าน GT40 บนแพลต

ฟอรม์ Mac ไวโ้อกาสหนา้จะมา follow-up 

ใหอ้กีทบีน facebook ของผม   

 

ลองฟงัเสยีงของGT40
เนื่องจาก GT40 ไม่ม ี coaxial อินพุต และ 

optical อนิพตุ ผมจงึทดลองฟงัเสยีงของ GT40 

ได ้2 ลกัษณะ (สำหรบัภาคแรกของการทดสอบ

นี)้  

  (1) ใชส้าย USB ตอ่เชือ่มระหวา่งชอ่ง USB 

ของตัว mini 2133 กับช่อง USB ของ GT40 

โดยตรงเพื่อใช้งาน GT40 ในลักษณะของ 

ext.DAC และ ext.DAC+pre-out (DAC ทีม่ี

ภาคปร-ีเอาตฯ์ ในตวั)  

 (2) ทดลองฟงัเสยีงของภาคขยายหฟูงัโดย

อาศัยหูฟัง 2 ระดับ ได้แก ่ Sennheiser รุ่น

กระจิว๋แบบพกพา PX 100-II กบัรุน่ยกัษแ์บบนัง่

ฟังเอาเรื่อง HD800 ในการทดลองฟังกับตัว 

GT40  

 ซึ่งผมจะขอแยกแยะอธิบายผลการรับ

ฟงัออกเปน็ขอ้ๆ ดงันี:้ 

 

(ลกัษณะที่1)
การเซต็อพัซสิเตม็เพือ่ทดลองฟงัแบบแรกนี ้ ผม

ใช้โน้ตบุ๊ค HP mini 2133 เป็นโอเปอเรชั่น 

เซ็นเตอร ์ และใช้คลังเก็บข้อมูลไฟล์เพลง 

ProBox + สาย USB ของ Nordost รุน่ Blue 

Heaven เป็นสะพานส่งไฟล์ข้อมูลจากตัว

ฮารด์ดสิกไ์ปที ่HP จากนัน้กใ็ชส้าย USB อกีเสน้

หนึง่ในการเชือ่มโยงระหวา่งชอ่ง USB ของ HP 

เขา้กบัชอ่ง USB (type B) ของตวั GT40 ซึง่ครัง้

แรกทีท่ำการเสยีบตวั GT40 เขา้กบัตวัมนิ ิ2133 

ตวั GT40 จะทำการอพัโหลดโปรแกรมไดรเวอร์

ไปตดิตัง้บนตวัโนต้บุค๊โดยอตัโนมตั ิ ผมไมต่อ้ง

ทำอะไรเลย แคร่อจนกระทัง่ขัน้ตอนการตดิตัง้

ดำเนนิไปจนเสรจ็ ทัง้หมดใชเ้วลาแคไ่มเ่กนิหนึง่

นาท ี เมื่อตัวโน้ตบุ๊ครู้จักตัว GT40 แล้ว จะ

ปรากฏชือ่ ‘DS: ADL GT40 USB DAC’ เขา้ไป

ปรากฏอยู่ในช่อง ‘Output Device’ ของตัว 

Foobar2000 พร้อมให้ใช้งาน จากนั้นผมก็

ทำการแมตชิ่งโปรแกรม ASIO4ALL (เป็น 

version 2.10) ลงไปกับโปรแกรม Foobar 

2000 เพือ่ทดลองใชง้านกบั GT40 

  เมื่อทำการ Add ตัว GT40 เข้าไปเพื่อ

กำหนดใชง้านกบัโปรแกรม ASIO4ALL แลว้ ที่

ชอ่ง ‘Output Device’ ของตวั Foobar2000 

กจ็ะยงัคงมชีือ่ของ GT40 ทีแ่สดงเปน็ ‘DS: ADL 

GT40 USB DAC’ ปรากฏอยูใ่นชอ่ง ‘Output 

Device’ ของตวั Foobar2000 และสามารถ

เลอืกใชไ้ดด้ว้ย ซึง่ตวัอกัษร DS ทีอ่ยูข่า้งหนา้นัน้

หมายถงึ Direct Sound ความหมายกค็อื ถา้

เลอืก DS: ADL GT40 USB DAC ตวั GT40 จะ

รับข้อมูลจากตัวโน้ตบุ๊คที่ผ่านฟังก์ชัน kmixer 

ออกมา เสยีงจะไมด่ ี ซึง่หากคณุตอ้งการใหต้วั 

GT40 รบัขอ้มลู PCM จากโนต้บุค๊โดยตรง (เปน็ 

bit perfect) ไม่ต้องวิ่งผ่านฟังก์ชัน kmixer 

ของตวัวนิโดรวฯ์ คณุตอ้งคลกิเลอืกอปุกรณใ์น

ชอ่ง ‘Output Device’ ของตวั Foobar2000 

ไปทีต่ำแหนง่ ‘ASIO : ASIO4ALL v2’ แลว้

ทำการ Add ตวั ADL GT40 USB DAC ใหก้บั

โปรแกรม ASIO4ALL v2  

 ครั้งแรกที่ผมทดลองป้อนไฟล์เพลงผ่าน 

GT40 ดว้ยเพลเยอร ์ Foobar2000 ทีเ่อาตพ์ตุ 

DS: ADL GT40 USB DAC พบว่าเสียงของ 

GT40 จะออกแนวโปร่ง กว้าง กระจ่าง มีราย

ละเอยีดด ี แตอ่าการเกบ็ตวัของเสยีงยงัไมด่นีกั 

ในย่านแหลมพบว่ามีอาการฟุ้งๆ อยู่ทั่วไป ฟัง

นานๆ จะรูส้กึไมค่อ่ยสบายหนูกั ซึง่ผมคดิวา่ ถา้

นำไปเทียบกับเสียงที่ได้จากเครื่องเล่นซีดีใน

ระดบัราคาประมาณ 1-2 หมืน่บาทคณุอาจจะ

ไดเ้สยีงทีนุ่ม่และมอีาการฟุง้ซา่นของเสยีงแหลม

น้อยกว่านี ้ แต่ทางด้านความเปิดโปร่งและ

กระจ่างจะไม่ดีเท่าที่ได้ยินจาก GT40 เมื่อฟัง

ผา่นเอาตพ์ตุ DS: ADL GT40 USB DAC แต่

จากประสบการณข์องผมแลว้ คดิวา่นีย่งัไมใ่ชต่วั

จรงิของ GT40 อยา่งแนน่อน...   

 เมื่อเปลี่ยนไปใช้เอาต์พุตของฟูลบาร์สอง

พนัทีต่ำแหนง่ ASIO4ALL v2 และทดลองปรบั

ขนาดบฟัเฟอรข์อง ASIO4ALL ดว้ยการทดลอง

ฟงัดูแล้ว สดุทา้ยผมตดัสนิใจปรับทิง้ไวท้ีร่ะดับ 

512 samples (ค่า default ของโปรแกรม 

ASIO4ALL) เพราะพบวา่ทีต่ำแหนง่นีม้นัทำให้

ผมสามารถเลอืกเลน่ไฟลเ์พลงทีม่คีวามละเอยีด

ต่างๆ กับตัว GT40 ได้ครบตั้งแต ่ 16bit/

44.1kHz ขึ้นไปจนถึง 24bit/96kHz โดยไม่

สะดุด และได้ค่าเฉลี่ยของคุณภาพเสียงของ

แตล่ะฟอรแ์มตออกมาในระดบัทีด่มีากนา่พอใจ 

(กับซิสเต็มที่ประกอบด้วยอินทิเกรตแอมป ์

Balanced Audio Design : VK-300x SE + 

ลำโพง JBL Model 4318 + สายลำโพง 

Audioquest Comet)  

 ในสภาพการปรบัตั้งคา่ ASIO4ALL ไวท้ี่

ตำแหน่งข้างต้นผมพบว่า เสียงของ GT40 

เปลีย่นจากตอนฟงักบัเอาตพ์ตุ DS ราวฟา้กบั

เหว! (สองเทา่เมือ่เทยีบฟา้กบัดนิ) สิง่แรกทีรู่ส้กึ

ไดก้อ่นกค็อืความสงดัเงยีบของทัง้แบค็กราวนด์

และตวัเสยีง อาการฟุง้ๆ ของยา่นเสยีงแหลมลด

น้อยลงไปเกือบหมด เหลือไว้แต่หางเสียงที่แผ่

กระจายจากตัวเสียงออกไปในปริมาณที่พอ

เหมาะ ไม่มาก-ไม่น้อยไปกว่าที่ควรจะเป็น 

อยา่งเชน่เสยีงฉาบซึง่จะแผก่ระจายแบบพลแุตก 

คือเจิดจ้าขึ้นมาโดยพลันและวูบหายไปอย่าง

รวดเรว็ ตา่งจากหางเสยีงของเครือ่งเคาะโลหะที่

แผก่ระจายออกจากตวัเสยีงไมก่วา้งมาก เปน็แค่

จุดวาบเล็กๆ แต่ขยายหางเสียงไปได้ไกลและ

ทอดตัวอยู่ในอากาศได้ยาวนานกว่า ซึ่งความ

แตกต่างของลักษณะการแผ่กระจายหางเสียง

สองลกัษณะขา้งตน้นีแ้ทบจะไมส่ามารถรบัรูไ้ด้

กบัการฟงั GT40 ผา่นเอาตพ์ตุ DS นัน่ชว่ยให้

สรปุไดว้า่ เสยีงของ GT40 เมือ่เลน่ผา่นเอาตพ์ตุ 

ASIO4ALL ดกีวา่เลน่ผา่นเอาตพ์ตุ DS มหาศาล! 

จากนั้นผมก็หยุดการสลับฟังเทียบ หันมา

กำหนดเอาต์พุตไว้ที่ตำแหน่ง ASIO4ALL v2 

ตลอดเวลาของการทดลองฟังเสียงของ GT40 

จนจบ    

 และเนือ่งจากสญัญาณเสยีงของ GT40 จะ

ต้องวิ่งผ่านวอลุ่มของมันเสมอ ไม่สามารถ

บายพาสได ้ดว้ยเงือ่นไขนี ้มนัไดท้ำใหเ้กดิ ‘ทาง

เลอืก’ ในการใชง้านเอาตพ์ตุของ GT40 ขึน้มา

อกีหนึง่ตวั นัน่คอื หาเพาเวอรแ์อมปม์าจบัคูก่บั 

GT40  โดยใช้วอลุ่มของตัว GT40 เป็นภาค

ปรแีอมป ์ผมจงึยกเพาเวอรแ์อมป ์VTL MB125 

ออกมาทดลองฟงัในลกัษณะทีว่า่นี ้ ผลปรากฏ

วา่ วอลุม่คอนโทรลของตวั GT40 มลีกัษณะเกน

ทีค่อ่นขา้งเบา ไมค่อ่ยแมตฯ กบัอนิพตุเกนของ 

MB125 นัก ผลคือพอฟังได ้ เมื่อเร่งเสียงจาก

วอลุม่ของ GT40 ขึน้ไปจะไดเ้สยีงทีด่งัขึน้ แตใ่น

แง่ของไดนามิกเร้นจ์กลับไม่ได้ให้คอนทราสต์

ของไดนามกิทีก่วา้งขึน้ตามไปดว้ย เมือ่เรง่ดงัๆ 

แล้วเสียงจะพุ่ง ความกระแทกกระทั้นของอิม  

แพ็คออกมาไม่ด ี ส่งผลให้โทนเสียงโดยรวมมี

ลกัษณะทีนุ่ม่เกนิไป ไมก่ระชบัคม เมือ่ปลดเอา

เพาเวอรแ์อมป ์MB125 ออกไปแลว้ตอ่เอาตพ์ตุ

ของ GT40 เขา้ทีช่อ่งอนิพตุอนับาลานซข์องอนิทิ

เกรตแอมป ์Balanced Audio Technology 

VK-300x SE ซึ่งเป็นการต่อเชื่อมซิสเต็มที่มี

วอลุ่มซ้อนกัน 2 ช่วง ในวงการนักเล่นเครื่อง

เสยีงทีพ่ถิพีถินัมากๆ เขามกัจะไมแ่นะนำใหท้ำ

แบบนี ้ แต่ผมกลับพบว่า เมื่อเร่งวอลุ่มของ 

GT40 ไปใหส้ดุ และอาศยัการเพิม่-ลดความดงั

Function & Specification  
 
USB & Analog Playback and Record multimedia audio system 
	 •	 Connectivity:	USB	B	Interface,	Analog	input/output	RCA	jack	
	 •	 USB	Playback	Resolution	:	24bit/96kHz	
	 •	 USB	Recording	Resolution:	96kHz	(Max)	supports	32kHz/44.1kHz/48kHz	
	 •	 Frequency	response:	20Hz	~	20kHz	(40Hz:	+0.5	dB,	15kHz:-0.5dB)	
	 •	 SN	ratio:-90dB	(A-wtd)	/	Line	Output	
	 •	 Line	Output	Level:	1	Vrms	
	 •	 Line	Input	Level:	MC	0.4mV	/	MM	5mV	/	Line	1V	
	 •	 Headphone	Output	Level:	80mW	(	32	ohm	)	Max.	
	 •	 Power	Supply	AC	Adaptor	Rating:	AC	9V	0.5A	
	 •	 Dimensions:	150	(W)	x	111	(D)	x	57	(H)	mm	
	 •	 Weight:	785g	Approx.	
 	 The	load	(Input	Impedance)	for	the	ADL	GT40	is	fixed	at	47K	ohm	input			
	 impedance	for	both	MC	and	MM.	
	 Maximum	Input	Level	for	MM:	5.0mVrms	at	1K	Hz	
	 Maximum	Input	Level	for	MC:	0.4mVrms	at	1K	Hz	
	 Maximum	Input	Level	for	LINE:	1Vrms	at	1K	Hz	
	 The	Gain	setting	for	the	ADL	GT40	is	fixed	at	62.5dB	for	MC	and	fixed	at	48.5dB	for	MM.	  
	 (MC	input	to	LINE	output)	=>	62.5dB	@	1K	Hz	,	+6dB(Line)	
 (MM	input	to	LINE	output)	=>	48.5dB	@	1K	Hz	,	+6dB(Line)	
	 GT40	has	no	setting	for	gain	to	match	different	impedance	headphones.	
	 We	recommend	using	16	ohm	to	300	ohm	impedance	headphones.	
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ดว้ยปุม่วอลุม่ของตวั VK-300x SE จะไดเ้สยีง

โดยรวมออกมาดีกว่า แสดงว่า คนออกแบบ 

GT40 ตัง้ใจปรบัเกนขยายของตวั GT40 ทีร่ะดบั

สงูสดุไวเ้ทา่กบัเกนเอาตพ์ตุมาตรฐานของภาค

ไลนเ์อาตฯ์ ของเครือ่งเลน่ซดีทีัว่ไปนัน่เอง แตน่ีก่็

ไมไ่ดถ้อืเปน็บทสรปุสำหรบัคนทีน่ำ GT40 ไปใช้

กบัอนิทเิกรตแอมป ์ในกรณขีองอนิทเิกรตแอมป์

ตวัอืน่ทีไ่มใ่ช ่VK-300x SE คณุสามารถทดลอง

ปรบัหาจดุสมดลุระหวา่งสว่นผสมจากวอลุม่ของ 

GT40 กบัวอลุม่ของอนิทเิกรตแอมปท์ีค่ณุใชไ้ด้

อย่างอิสระในซิสเต็มของคุณ ผมเข้าใจว่า จุด

ประสงคข์องวอลุม่ของตวั GT40 เขานา่จะมมีา

ให้ใช้กับการปรับความดังเมื่อใช้คู่กับหูฟังมาก

กว่า ในการทดลองฟัง GT40 ในลักษณะของ 

ext.DAC รว่มกบัอนิทเิกรตแอมป ์ BAT ครัง้นี้

ผมจงึตัง้วอลุม่ของตวั GT40 ไวท้ีต่ำแหนง่สงูสดุ

ตลอดเวลา    

 นอกจากความกระจ่าง-เปิดโล่งซึ่งเป็น

บคุลกิเดน่ของ GT40 แลว้ ผมพบวา่ เสยีงของ 

GT40 ตวันีย้งัมบีคุลกิทีโ่ดดเดน่อกีประการหนึง่ 

นัน่คอืลกัษณะของการแจกแจงรายละเอยีดทีไ่ม่

กริง่เกรงกบัความไมส่มบรูณข์องไฟลเ์สยีงทีป่อ้น

เข้ามา คือเมื่อทดลองฟังกับไฟล์เสียง 16bit/

44.1kHz ที่ริปป์มาจากแผ่นซีดีเพลงตลาดๆ 

ทั่วไป ผมพบว่า กับบางอัลบั้มที่ฟังจากเครื่อง

เลน่ซดีแีลว้รูส้กึวา่จดัจา้น แมว้า่ความจดัจา้นนัน้

จะลดนอ้ยลงบา้งบางสว่นเมือ่อลับัม้นัน้อยูใ่นรปู

ของไฟลเ์สยีงทีเ่ลน่ผา่น GT40 แตโ่ดยรวมกย็งั

คงรู้สึกว่ามันเจิดจ้าเกินไปอยู่ด ี คือภาค DAC 

ของ GT40 เข้าไปขัดเกลาไฟล์เสียงนั้นให้มี

ลกัษณะเสยีงทีนุ่ม่นวลลงเพยีงเลก็นอ้ยดว้ยการ

ลดปัญหาความผิดเพี้ยนในกระบวนการ

เพลยแ์บค็ลงไปเทา่นัน้ แตไ่มไ่ดเ้ขา้ไปฟลิเตอร์

ให้เสียงนุ่มนวลลงด้วยวิธีการ ‘ตัดกรอง’ 

สญัญาณบางสว่นทิง้ จะสรปุสัน้ๆ วา่ GT40 มี

พฤติกรรมไปทาง ‘ขี้ฟ้อง’ มากกว่า ‘ขี้โกหก’ 

กไ็ด ้ทีผ่มกลา่วสรปุเชน่นีก้เ็พราะวา่เมือ่ทดลอง

ปอ้นไฟลท์ีร่ปิปม์าจากแผน่ซดีรีะดบัออดโิอไฟล์

ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเสียงได้มากกว่าเข้าไป 

ผลลพัธท์ีไ่ดย้นิออกมามนัตาลปตัรไปคนละทศิ

เลย คอืคราวนีม้ากนัครบ ทัง้คณุภาพและความ

เปิดเผยแบบสุดๆ แฉกันทุกเม็ด รายละเอียด

เนื้อๆ ทั้งนั้นที่พรั่งพรูออกมา และเมื่อทดลอง

ปรบัเปลีย่นปอ้นไฟลข์อ้มลูเพลงทีม่รีะดบัความ

ละเอียดสูงขึ้นกว่ามาตรฐานซีดีอย่างเช่นไฟล ์

FLAC 24bit/96kHz ของอลับัม้ชดุ Band on 

the Run ของ Paul McCartney กับไฟล ์

WAV 24bit/96kHz จากอลับัม้ชดุ The Game 

ของคณะ Queen เขา้ไปแทน ทนีีค้ณุภาพเสยีง

ทีพุ่ง่ผา่น GT40 ออกมามนักก็ระโจนขึน้ไปอกี

ระดบัทนัท!ี อาการของเสยีงแหลมทีรู่ส้กึวา่ฟุง้ๆ 

ตอนนีห้ายไปหมด พืน้เวทเีสยีงมดืสนทิมากขึน้ 

ช่วยขับให้ตัวเสียงมีความเข้มข้นมากขึ้น และชี้

ชดัโฟกสัตำแหนง่ไดแ้มน่ยำมากขึน้ สะทอ้นราย

ละเอยีดของเสยีงเลก็ๆ นอ้ยๆ ออกมาใหไ้ดย้นิ

มากขึน้ เวทเีสยีงขึน้รปูเปน็สามมติอิยา่งชดัเจน 

ระนาบหน้า-หลังรับรู้ได้ง่ายขึ้น สามารถกะ

เกณฑข์อบเขตปรมิณฑลของเวทเีสยีงไดช้ดัเจน 

ไมอ่มึครมึหรอืคลมุเคลอื ไดนามกิของเสยีงกด็ี

ขึน้มากมายทัง้ในแงข่องความฉบัพลนัและความ

ตอ่เนือ่ง  

 เมือ่เลน่ไฟลข์อ้มลูทีร่ะดบัตัง้แต ่ 24bit ขึน้

ไป ไมว่า่จะเปน็ 24bit/44.1kHz, 24bit/48kHz, 

24bit/88.2kHz หรอื 24bit/96kHz ผมพบวา่ 

เสยีงโดยรวมของ GT40 จะมคีวาม ‘สงบ’ สขุมุ

คมัภรีภาพมากขึน้ จงัหวะจะโคนมคีวามแมน่ยำ

มากขึ้น แสดงว่า มันถ่ายทอดไทมิ่งของเพลง

ออกมาได้แม่นยำมากขึ้น ไม่เร่งรีบจนเกินไป 

คลา้ยกบัวา่ มนัถกูปรบัจนูมาใหไ้ปไดด้ ี (มากๆ) 

กบัไฟลข์อ้มลูทีม่คีวามละเอยีดสงูๆ กระนัน้ แต่

นัน่ไมไ่ดห้มายความวา่ กบัไฟลท์ีร่ะดบั 16bit/

44.1kHz จะออกมาไมด่ ี เพยีงแตว่า่มนัจะทำตวั

เป็น ‘มอนิเตอร์’ ที่คอยฟ้องคุณภาพของไฟล์

เหลา่นัน้มากกวา่ทีจ่ะคอย ‘กลบเกลือ่น’ รอยไฝ

ฝา้ใหอ้อกมา (ฟงั) ดดู ี ซึง่โดยสว่นตวัแลว้ผมมี

ความเห็นว่านี่เป็นคุณสมบัติที่ออดิโอไฟล์

ตอ้งการ เพราะการใสฟ่ลิเตอรล์งไปในภาคเอาต์

พตุมากๆ นัน้จะทำใหค้ณุสมบตัคิวามเปน็มอนิ

เตอร์หายไป ไม่สามารถสะท้อน ‘ความจริง’ 

ออกมาได ้พอปอ้นอะไรทีม่นัดอียูแ่ลว้เขา้ไปจะ

ทำใหไ้ดผ้ลลพัธอ์อกมามวัซวัลง (นุม่เกนิไป)              

 ความสะอาดกบัระดบัเกนขยายทีไ่มส่งูมากของ 

GT40 จะทำใหค้ณุเรง่วอลุม่ของแอมปไ์ดม้ากขึน้ 

ซึง่จะไดเ้สยีงทีม่คีวามดงัมากขึน้โดยปราศจาก

อาการกรา้วหรอืเจดิจา้นา่รำคาญ แตเ่ปน็ความ

ดงัทีอ่ดุมไปดว้ยรายละเอยีดและไดนามกิทีส่วงิ

กวา้งขึน้ นำมาซึง่ความสมจรงิเหมอืนฟงัดนตรี

สดมากขึน้ ซึง่มนัจะเปน็อะไรไปไมไ่ดน้อกจาก 

‘ความเปน็ดนตร’ี ทีน่กัฟงัเพลงทัว่โลกตอ้งการ 

ฉะนั้น ใครที่ซื้อ GT40 ตัวนี้ไปใช ้ แนะนำให้

เปลีย่นนสิยั ‘ฟงักระซบิ’ มาเปน็ ‘ฟงัสนัน่’ แทน 

แลว้คณุจะพบหนทางสูส่วรรค!์  

 

(ลกัษณะที่2)
ภาคขยายของชอ่งเอาตพ์ตุหฟูงัของ GT40 แยก

ออกไปจากภาคขยายของชอ่งอะนาลอ็ก-เอาต ์ 

พตุอยา่งเดด็ขาด สว่นทีใ่ชร้ว่มกนันอกจากภาค

จ่ายไฟก็คือวอลุ่ม คือคุณสามารถใช้งาน

เอาตพ์ตุทัง้สองชอ่งนีไ้ดพ้รอ้มกนั คอืมเีสยีงออก

พร้อมกันทั้งสองช่อง แต่อาจจะไม่สะดวกนัก

สำหรบัการปรบัเพิม่-ลดวอลุม่ เพราะทกุครัง้ที่

คุณหมุนปรับวอลุ่ม ระดับความดังของเสียงทั้ง

สองเอาตพ์ตุจะเปลีย่นตามกนัไปเสมอ 

 ผมทดลองฟังเสียงของภาคขยายหูฟังของ 

GT40 โดยอาศยั mini 2133 เปน็ตน้ทางเลน่

ไฟลเ์พลงรปูแบบตา่งๆ จากฮารด์ดสิก ์ Probox 

ดว้ยเพลยเ์ยอร ์Foobar2000+ASIO4ALL โดย

ผมตั้งวอลุ่มของโปรแกรมเพลเยอร์ไว้ที่ระดับ

สงูสดุแลว้อาศยัวอลุม่ของตวั GT40 ในการปรบั

เพิม่-ลด   

 หฟูงัของ Sennheiser รุน่ PX 100-II มอีมิ

พแีดนซอ์ยูท่ี ่32 โอหม์ ความดงัสงูสดุ 114 ดบี ี

ใช้แจ๊คเสียบแบบมิน ิ ถ้าจะนำมาใช้กับ GT40 

ตอ้งสวมปลอกอะแดป็เตอรเ์พิม่ขนาด ตวันีเ้ปน็

หูฟังราคาประหยัดที่ขับไม่ยาก เมื่อจับคู่กับ 

PCAUDIO

GT40 แลว้ มนักนิวอลุม่ของ GT40 ไมถ่งึเกา้โมงกด็งัจนแกว้หแูทบ

ระเบิดแล้ว เสียงที่ได้ก็จะออกแนวเดียวกันกับภาคอะนาล็อก-

เอาต์พุตที่อยู่บนแผ่นหลังของ GT40 นั่นเอง คือ กระจ่าง สดใส 

กลาง-แหลมเปดิ เสยีงเบสมรีายละเอยีดด ีแตโ่ทนโดยรวมจะคอ่นไป

ทางเจดิจา้นดิๆ ขาดความหนกัแนน่และมัน่คงไปนดิ ถา้ในมาตรฐาน

ของผมอยากจะสรปุวา่ เลน่คูน่ีด้ว้ยกนัจะไดเ้สยีงออกมาพอฟงัเลน่

ขำๆ ได ้ไมเ่หมาะกบัคนทีจ่รงิจงั เพราะภาคขยายของ GT40 มนัแรง

เกนิไปสำหรบัสเปคฯ ของ PX 100-II     

 สว่น HD800 นัน้เมือ่นำมาจบัคูก่บั GT40 มนัดเูหมอืนขีช่า้งจบั

ตั๊กแตน แต่พอเปิดวอลุ่มของ GT40 ขึ้นมามันก็ทำให้ผมรู้สึกทึ่ง 

เพราะมนัมเีสยีงดงัออกมา...  

 
	 อ้าวๆ	 คุณธาน	ีมันจะน่าทึ่งตรงไหน?	ก็แอมป์
มนัไมไ่ดเ้สยี	มนักต็อ้งมเีสยีงดงัออกมานะ่สิ...	 
 มไิดค้รบั... ผมมไิดห้มายความเยีย่งนัน้ ฟงัใหจ้บกอ่น คอืเสยีงที่

มนัดงัออกมานัน้มคีณุภาพดกีวา่ทีผ่มคาดไวเ้ยอะ เนือ่งดว้ยสเปคฯ 

ทีค่อ่นขา้งจะโหดของ HD800 มนัเลยทำใหผ้มคาดเดาไปวา่ เสยีงที่

ออกมาจาก HD800 น่าจะฟังไม่ได ้ แต่เอาเข้าจริงมันพอฟังครับ 

สมดลุเสยีงแมจ้ะยงัหนกักลาง-แหลมอยู ่ แตก่ย็งัมเีสยีงทุม้ออกมา

บาลานซใ์หด้ลุเสยีงไมเ่บาโหวงเกนิไป ในขณะเดยีวกนั บคุลกิชา่ง

แจกแจงของ GT40 กย็งัคงปรากฏออกมาใหเ้หน็ ดว้ยลกัษณะของ

รายละเอียดที่พร่างพราย ตั้งแต่ย่านแหลมลงไปถึงทุ้มในดีกรีที่

ทัดเทียมกัน ฟังเอาเล่นพอได ้ แต่ในมาตรฐานของผมถือว่ายังไม่

ผา่นครบัสำหรบัการแมตชิง่คูน่ี ้ ผมวา่แอมปฯ์ มกีำลงัสำรองนอ้ยไป 

สำหรบั HD800 เพราะแมว้า่มนัจะสามารถผลกัดนัความดงัออกมา

จาก HD800 ไดก้จ็รงิ (ในระดบัการฟงัปกต ิ ใชว้อลุม่อยูท่ีป่ระมาณ 

10-11 นาฬกิา) แตม่นัยงัไมส่ามารถ ‘สกดั’ เอารายละเอยีดคูค่วบ

ทีเ่ปน็ฮารม์อนกิและทมิเบอรข์องเสยีงดนตรแีตล่ะชิน้ออกมาไดห้มด 

ผลคอืความเหมอืนจรงิของเสยีงยงัออกมาไมด่นีกั แครู่ว้า่เปน็เสยีง

ของเครือ่งดนตรอีะไรเทา่นัน้ (ระดบั resolution ของเสยีงยงัไมด่)ี 

 

คุม้สดุๆกบั
‘แอพลิเคชัน่+คณุภาพ’
สรปุแลว้ผมยงัไมไ่ดเ้หน็ตวัตนทีแ่ทจ้รงิของภาคขยายหฟูงัของ GT40 

ในครั้งนี ้ คงต้องหาหูฟังที่มีสเปคฯ สูงกว่า PX 100-II แต่ไม่ถึง 

HD800 มาทดลองฟงักบัมนัอกีสกัตัง้ ใครทีม่องจดุนีไ้วก้ล็องไปแมต

ชิง่ดกูแ็ลว้กนั แตส่ำหรบัการใชง้าน GT40 ในแงข่อง ext.DAC แลว้

ผมฟันธงให้ได้ว่าผ่านครับ คุณภาพเสียงของมันกับไฟล ์ WAV 

16bit/44.1kHz สามารถฟดักบัเครือ่งเลน่ซดีรีาคาใกลเ้คยีงกนัได้

สบายๆ และเมื่อเล่นไฟล์ข้อมูลเพลงที่สูงกว่านั้นขึ้นไปอีกขั้นโดย

เฉพาะไฟล ์24bit/96kHz เจา้ GT40 ตวันีก้ต็บเกยีรส์ีฉ่กีแซงเครือ่ง

เลน่ซดีรีาคาใกลเ้คยีงกนัออกไปแบบไมเ่หน็ฝุน่!  

 นี่ยังเหลือคุณสมบัติอีกข้อสำหรับบทบาทของโฟโนสเตจที่รอ

ทดสอบในเลม่หนา้ อยา่งนีแ้ลว้จะไมใ่หผ้มชืน่ชมกบัความคุม้สดุๆ 

ของ ext.DAC ตวันีไ้ดอ้ยา่งไรละ่ครบั 

  

นำเขา้และจดัจำหนา่ยโดย:บริษทัเคลฟออดิโอจำกดั
โทร.0-2932-5981-2ราคา:สอบถามผูจ้ดัจำหนา่ย
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• ไมม่อีะไรทีเ่ปน็ไปไมไ่ด!้ และแลว้ ชอ่งตอ่ USB 

กส็ามารถทะลวงขอ้จำกดัในการสง่ผา่นขอ้มลูไฟล์

เสยีงทีร่ะดบั High Res. 24bit/192kHz ลงไดอ้ยา่ง

ราบคาบ..!! 

 โดยตัว USB 2.0 High Speed เองมี

มาตรฐานความเรว็ (bandwidth) ในการสง่ผา่น

ข้อมูลได้สูงถึงระดับ 480Mbps ซึ่งถือว่าเกินพอ

สำหรบัการสง่ไฟลข์อ้มลูระดบั 24bit/192kHz ของ

ระบบเสียงสเตอริโอที่ต้องการแบนด์วิธเพียงแค ่

24x192x2 = 9216kbps แตเ่นือ่งจากระบบปฏบิตัิ

การ Windows ทกุเวอรช์ัน่และของ MAC ทีใ่ช ้OS 

ต่ำกว่าเวอร์ชั่น OSX10.6.4 ลงไปไม่มีโปรแกรม  

ไดรเวอรท์ีจ่ะลงไปกำกบัใหต้วัฮารด์แวร ์ USB ของ

คอมพวิเตอรร์องรบัการสง่ผา่นเฟรมขอ้มลูทีร่ะดบัสงู

กว่า 96kHz นั่นคือเหตุผลที่ช่อง USB 2.0 High 

Speed บนคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไปยังไม่สามารถ

รองรับการส่งผ่านข้อมูลไฟล์เสียงที่ระดับเกินกว่า 

96kHz ได ้(ทัง้ๆ ทีส่เปคมนัถงึ!)  

 วิศวกรของไมโครซอฟท์เขียนโปรแกรม  

ไดรเวอร ์Universal Audio Architecture (UAA) 

สำหรบัใชง้านกบัไฟลเ์สยีงระดบั High Definition 

Audio เวอร์ชั่น Class 1.0 ขึ้นมาเมื่อเดือน

สิงหาคมป ี 2004 ซึ่งทำให้ระบบปฏิบัติการของ 

Windows ตัง้แตเ่วอรช์ัน่ XP SP3 และสงูกวา่ขึน้ไป

สามารถรองรบัการสง่ผา่นไฟลเ์สยีงทีร่ะดบั 96kHz 

ไดเ้มือ่ใชก้บัฮารด์แวร ์USB ทีเ่ปน็เวอรช์ัน่ 1.1 ขึน้ไป

ซึ่งให้แบนด์วิธในการส่งผ่านข้อมูลอยู่ที่ระดับ 

12Mbps  

 แต่ในเวลาเดียวกันนั้น (ป ี 2004) เรามี

ฮารด์แวร ์USB standard เวอรช์ัน่ 2.0 ออกมาใช้

กันตั้ง 3-4 ปีแล้ว (USB version 2.0 กำหนด  

สเปคออกมาตัง้แตว่นัที ่27 เมษายน 2000 โนน่แนะ่!) 

ซึง่โดยสเปคพืน้ฐานของ USB 2.0 เองแลว้มนัรองรบั

การสง่ผา่นขอ้มลูเสยีงถงึ 192kHz ไดอ้ยา่งสบายๆ 

เพราะแบนดว์ธิในการรบั-สง่ขอ้มลูของ USB 2.0 นัน้

สูงกว่าเวอร์ชั่น 1.1 ถึง 40 เท่า! (ไปได้สูงถึง 

480Mbps) แต่เหตุที่ทำให้ยังไม่สามารถรับ-ส่ง

ขอ้มลูเสยีงทีส่งูกวา่ 96kHz ผา่นทางชอ่ง USB 2.0 

ได้นั้นอยู่ที่ไมโครซอฟท์ยังไม่ได้ลงมือเขียนโปรโต

คอลออกมากำกับไว้ใน OS ของเขาให้เข้าไป

ควบคมุฮารด์แวร ์ USB 2.0 ในตวัคอมพวิเตอรใ์ห้

รองรับการส่งผ่านไฟล์ข้อมูลเสียงที่ระดับสูงกว่า 

96kHz ออกมานัน่เอง 

 แม้ว่าโปรแกรมมีเดียเพลเยอร์ขั้นเทพอย่าง 

Foobar2000 จะสามารถเลน่ไฟลเ์พลงไดถ้งึระดบั 

24bit/192kHz แลว้ รวมถงึ USB-DAC ตวัเกง่ของ

คณุทีใ่ชอ้ยูบ่างตวักส็ามารถรองรบัไฟลข์อ้มลูเพลงที่

มคีวามละเอยีดสงูเกนิ 96kHz ไดก้ต็าม สิง่ทีจ่ำเปน็

ตอ้งใชเ้พิม่เตมิในการทีจ่ะทำใหเ้ราสามารถสง่ผา่น

ไฟลข์อ้มลูเพลงผา่นทาง USB ทีร่ะดบัสงูเกนิ 96kHz 

ขึ้นไปก็คือ ‘โปรแกรมไดรเวอร์’ ที่จะเข้าไปช่วย

โปรแกรม OS ของไมโครซอฟท์ในการควบคุม

ฮารด์แวร ์USB ใหท้ำหนา้ทีน่ีน้ัน่เอง... 

 

ปญัหานีจ้ะแกย้งัไง?
มอียู ่2 ทางครบั...ทางแรกคอืรอใหว้ศิวกรของไมโคร

ซอฟท์ลงมือเขียนโปรโตคอลลงมากำกับฮาร์ดแวร ์

USB 2.0 ใหร้องรบัไฟลข์อ้มลูทีส่งูกวา่ 96kHz กบั

อีกทางคือหาคนที่เก่งคอมพิวเตอร์มาเขียนโปรโต

คอลที่ว่าขึ้นมาใช้กันเอง ซึ่งหนทางแรกนั้นท่าจะ

มดืมน เพราะไมโครซอฟทเ์องกไ็มไ่ดแ้สดงทา่ทใีห้

เหน็วา่พวกเขาจะใหค้วามสนใจกบัแอพลเิคชัน่นีแ้ต่

อย่างไร กลุ่มนักเล่นเครื่องเสียงไฮเอนด์ที่มีอยู่แค่

หยบิมอืไมไ่ดอ้ยูใ่นสายตาของเจา้พอ่คอมพวิเตอร์

อย่างบิล เกตส ์ ขืนรอต่อไปเห็นทีคนที่เล่น PC 

Audio โดยอาศยั platform ของ Windows คง

ไมม่โีอกาสไดฟ้งัไฟล ์176.4kHz กบัไฟล ์192kHz 

ผ่านช่อง USB เป็นแน ่ อาจจะต้องย้ายค่ายไป

สวามภิกัดิก์บั MAC แทน เพราะทางคา่ย MAC เขา

มีซอฟต์แวร์ที่สั่งการช่อง USB บนคอมพิวเตอร ์

MAC ใหส้ามารถรองรบัไฟลข์อ้มลูเพลงไดถ้งึระดบั 

192kHz ออกมาแล้ว (บน OSX ตั้งแต่เวอร์ชั่น 

10.6.4 เปน็ตน้ไป)    


‘Thesycon’&‘CEntrance’
สองซเูปอรฮ์โีร่สำหรบัแฟน
PCAudioพรรควินโดว!์
อยา่ครบั! อยา่...อยา่เพิง่คดิสัน้!! แฟนๆ PC Audio ที่

ใช้ Windows เปน็ทรานสปอรต์อยา่เพิง่นอ้ยใจไป

ครบั... เพราะวนันีเ้รามพีระเอกขีม่า้ขาวมาชว่ยแลว้ 

ไมต่อ้งงอ้ไมโครซอฟท ์ไมต่อ้งรอบลิ เกตสม์าเหน็ใจ 

เพราะวนันีเ้รามคีอมพวิเตอร ์เอนจเินยีรใ์จด ี2 คา่ย

Part : II - The Final Part 
(Part : I อยูใ่นเลม่ที ่167 p.38-43) 

 
ทดลองใชง้านชอ่ง
Phono/LineinputของGT40
ชอ่งโฟโน/ไลน ์ อนิพตุของ GT40 ใชไ้ดท้ัง้สำหรบั

การเพลยแ์บค็และบนัทกึ ทีช่อ่งอนิพตุ Phono/Line 

Input ของ GT40 นีค้ณุสามารถตอ่เชือ่มสญัญาณ 

analog เข้าไปได้ทั้งจากเครื่องเล่นแผ่นเสียง 

เครือ่งเลน่เทปคาสเสท็ (เพือ่ทำสำเนาเพลงจากมว้น

เทปเกา่ๆ ทีค่ณุเกบ็ไว)้ รวมถงึสญัญาณอะนาลอ็ก-

เอาตพ์ตุจากภาค Line-out ของอปุกรณเ์ครือ่งเลน่

ประเภทดจิติอลฟอรแ์มตทกุประเภทดว้ย ไมว่า่จะ

เปน็จากเครือ่งเลน่ CD, เครือ่งเลน่ SACD, เครือ่ง

เลน่ DVD รวมถงึเครือ่งเลน่ Blu-ray ดว้ย 

 พดูงา่ยๆ กค็อืวา่ วงจร ADC (Analog-to-

Digital converter) ภายในที่ต่อเชื่อมรองรับ

สัญญาณจากช่อง Line input ของ GT40 นี้

ALPHA DESIGN LABS ADL GT40 
USB DAC with Phono stage 

ALPHA DESIGN LABS : ADL GT40 

 
 กรณทีี่ 1 :ทดลองใชง้านชอ่งPhono/
LineinputของGT40ในลกัษณะของการ
เลน่(playback)
 เนื่องจากคนออกแบบวงจรภายในของตัว 

GT40 จัดลู๊ปของสัญญาณ in-out ไปผ่านวอลุ่ม

ด้วย ดังนั้น เมื่อคุณทำการต่อเชื่อมสัญญญาณ  

อะนาลอ็กเขา้ทางชอ่ง Phono/Line input ของตวั 

GT40 แล้ว หากไม่ทำการบันทึกเสียง คุณจะ

สามารถใชว้อลุม่ของตวั GT40 ในการควบคมุระดบั

สญัญาณเอาตพ์ตุทีจ่ะสง่ไปทีแ่อมปไ์ดด้ว้ย ในกรณี

นี ้ เมือ่เรง่วอลุม่ของตวั GT40 ไปจนสดุ คณุจะได้

ความแรงสญัญาณจากชอ่ง Line-out ของตวั GT40 

ออกไปเต็มที่เท่ากับ 1Vrms ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำ 

คอืประมาณแค ่50% เมือ่เทยีบกบัเกนขยายของชอ่ง 

Line-out (analog output) ของอปุกรณเ์ครือ่ง

เล่นทั่วไป แต่ผมพอเข้าใจเหตุผลที่คนออกแบบ 

GT40 กำหนดความแรงของเกนขยายทางชอ่ง Line-

out ของตวั GT40 ไวแ้คน่ี ้ เขา้ใจวา่เหตผุลขอ้แรก
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มาช่วยเขียนโปรโตคอลในการควบคุม ฮาร์ดแวร ์

USB 2.0 High Speed ให้สามารถรับ-ส่งไฟล์

ขอ้มลูเพลงทีร่ะดบั 176.4kHz กบัระดบั 192kHz 

ใหแ้ลว้    

 โปรโตคอล หรอืโปรแกรมไดรเวอรท์ีใ่ชค้วบคมุ 

USB เวอรช์ัน่ 1.1 ใหส้ามารถรองรบัไฟลข์อ้มลูไดถ้งึ

ระดบั 96kHz นัน้มชีือ่วา่ ‘USB Audio Class 1.0’ 

ซึ่งโปรแกรมตัวนี้มีอยู่ในระบบปฏิบัติการของวิน

โดรวท์กุเวอรช์ัน่รวมถงึของ MAC ดว้ยแลว้ สว่นโปร

แกรมไดรเวอรท์ีใ่ชค้วบคมุ USB เวอรช์ัน่ 2.0 ให้

สามารถรองรบัไฟลข์อ้มลูไดถ้งึระดบั HD Audio 

(สงูกวา่ 96kHz ขึน้ไป) นัน้ ถกูระบไุวใ้นสเปคของ

โปรแกรมไดรเวอร ์ ‘USB Audio Class 2.0’ 

(ครอบคลมุถงึระดบั 192kHz ดว้ย)  

 บริษัท Thesycon Systemsoftware & 

Consulting แหง่ประเทศเยอรมนคีอืชือ่ของพระเอก

คนแรกที่ควบม้าขาวเอาโปรแกรมไดรเวอร ์ USB 

Audio Class 2.0 มาใหเ้รา ซึง่โปรแกรมตวันีค้ณุ

สามารถเขา้ไปดาวนโ์หลดมาใชไ้ดฟ้รทีีเ่วบ็ไซตล์กู

ของ Wavelenght Audio คอื www.usbdacs 

.com/hs24192/hs24192.html ซึ่งมีให้เลือก   

2 แบบคอืแบบมาเปน็ซปิไฟลท์ีต่อ้งมาระเบดิทหีลงั 

กบัแบบทีร่ะเบดิใหเ้องอตัโนมตัหิลงัดาวนโ์หลดเสรจ็ 

แนะนำใหเ้ลอืกแบบมาระเบดิเองดกีวา่ จะไดม้เีวลา

ตัง้ตวัและเผือ่ไวว้า่ในกรณทีีโ่ปรแกรมปอ้งกนัไวรสั

ในคอมพวิเตอรข์องคณุไมย่อมใหต้ดิตัง้อตัโนมตัิ 

 เท่าที่รู้ตอนนี้ก็ม ี USB-DAC ของ Wave 

lenght Audio กับของ Ayre สองเจ้าแล้วที่

ออกแบบอินเตอร์เฟซ USB มาให้สามารถทำงาน

รว่มกบัโปรโตคอล Thesycon ตวันีเ้พือ่รองรบัการ

ส่งผ่านข้อมูลไฟล์เพลงที่ระดับ 176.4kHz กับ 

192kHz ได ้สว่นวธิกีารลงโปรแกรมและการใชง้าน 

รวมถงึคณุภาพเสยีงของโปรแกรมนีข้อใหร้อดไูดจ้าก

รายละเอยีดการทดสอบ USB-DAC ของ Ayre รุน่ 

QB-9 เวอรช์ัน่ใหม ่24/192 ในเลม่หนา้ พรอ้มการ

ลองเลน่+ลองฟงัโปรแกรมมวิสคิเพลเยอรต์วัใหมน่ัน่

คือ ‘Pure Music’ ที่หลายคนได้ลองแล้วบอกว่า 

เสยีงดไีมแ่พโ้ปรแกรมเพลเยอร ์Amara นัน่เทยีว?  

สามารถรองรบัสญัญาณอะนาลอ็ก-อนิพตุทีม่คีวาม

แรงสัญญาณไม่ต่ำกว่า 0.5mV ขึ้นไปจนถึง

ประมาณ 1V จากอปุกรณเ์พลยแ์บค็ไดท้กุชนดิ รวม

ถงึสญัญาณอะนาลอ็ก-เอาตพ์ตุทีอ่อกมาจากภาค

ไลน-์เอาตข์อง sound board หรอื audio mixer 

console ดว้ย คอืคณุสามารถบนัทกึเสยีงรอ้งหรอื

เสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ลน่ผา่น mixer board ลงมา

แปลงเปน็ไฟลเ์สยีงเพือ่เกบ็บนคอมพวิเตอรไ์ดเ้ลย 

(ดูรายละเอียดในหัวข้อการใช้งานกรณีที ่ 2 เพิ่ม

เตมิ)   
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คอืเพือ่หลกีเลีย่งปญัหา ‘โอเวอรโ์หลด’ ทางชอ่งอนิ

พตุของปรฯี ตวัอืน่ๆ ทีจ่ะรบัสญัญาณไลน-์เอาตจ์าก 

GT40 ไปใช ้สว่นอกีเหตผุลเพราะตอ้งเผือ่ไวร้องรบั

กบัสญัญาณของหวัเขม็ทีผ่า่นการขยายขัน้ตอนแรก

มาจากภาค RIAA ทีอ่ยูใ่นตวัเครือ่ง GT40 ดว้ย 

 ผลการทดลองใชง้าน GT40 ในรปูแบบทีเ่ปน็ 

preamp ผมพบวา่ อตัราของเกนขยายกบัอตัราทด

ของวอลุม่ที ่GT40 ออกแบบมายงัไมม่ากพอสำหรบั

ใชเ้ปน็ปรแีอมปโ์ดดๆ ฉะนัน้ ในซสิเตม็ขนาดกลาง

ถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการเน้นคุณภาพเสียงระดับ

ไฮเอนด์จริงๆ ควรมีปรีแอมป์เข้ามาช่วยขยายอีก

ทอด (แลว้หมนุวอลุม่ของ GT40 ไปใหส้ดุ) จะได้

เสยีงทีด่ขีึน้ 

 
 กรณทีี่2:ทดลองใชง้านชอ่งPhono/
LineinputของGT40ในลกัษณะของการ
บนัทึก(record)
 สำหรบัการใชง้าน GT40 ในกรณทีีส่องนี ้ คณุ

ตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการจดัเตรยีมอะไรเพิม่เตมิอกีเลก็

นอ้ย... 

 ในเบือ้งตน้สำหรบัการใชง้านแบบนี ้ ตวั GT40 

จะทำหน้าที่เป็น A-to-D converter ที่จะแปลง

สญัญาณอะนาลอ็กจากชอ่ง Phono/Line Input 

ของมนัใหอ้อกมาเปน็ไฟลข์อ้มลูเสยีงเพือ่บนัทกึลง

ไปบนฮารด์ดสิกผ์า่นทางคอมพวิเตอร ์ ฉะนัน้ นอก

เหนอืจากตวั GT40 แลว้  สิง่ทีค่ณุตอ้งมเีพิม่เตมิก็

คอื : 

 1: คอมพิวเตอรห์น่ึงเคร่ือง
 2:โปรแกรมทีใ่ชส้ำหรบัการบนัทึกเสยีง
 3:หน่วยความจำสำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลที่
บนัทึกได้
 คณุสมบตัพิืน้ฐานของตวัคอมพวิเตอรท์ีจ่ะใชน้ัน้

ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมาก สเปคที่ต้องการก็ม ี จอ  

แสดงผล, CPU ยิง่แรงยิง่ด ีซึง่เทา่ทีผ่มทดลองใชโ้นต้

บุค๊ HP รุน่ Compaq Mini 2133 ทีใ่ช ้CPU ของ 

Via C7-M ความแรง 1GHz กน็บัวา่ใชง้านไดด้มีาก

แล้ว สามารถบันทึกไฟล์ข้อมูลได้ถึงระดับสูงสุดที ่

GT40 ทำได้นั่นคือ 24bit/96kHz ส่วนโปรแกรม

ปฏิบัติการนั้น ในคู่มือของ GT40 ระบุไว้ว่ามัน

สามารถใชไ้ดก้บั OS ของ Windows ตัง้แตเ่วอรช์ัน่ 

XP หรอืสงูกวา่ขึน้ไป สว่น OS ของ MAC กใ็ชไ้ดต้ัง้

แตเ่วอรช์ัน่ OS10 ขึน้ไป     

 สว่นเพิม่เตมิสำคญัคอืขอ้ 2 นัน่คอื โปรแกรม

ที่จะใช้สำหรับควบคุมการบันทึก ซึ่งทางผู้ผลิต 

GT40 แนะนำใหใ้ชโ้ปรแกรมทีช่ือ่

วา่ Audacity ในการนี ้โปรแกรม

นีเ้ปน็ฟรแีวร ์ คณุสามารถเขา้ไปโหลดมาใชง้านได้

ฟรจีากทีน่ี ่ http://audacity .source forge.net/

download/ มใีหเ้ลอืกดาวนโ์หลดทกุเวอรช์ัน่ ไม่

เฉพาะที่ใช้กับวินโดรว์อย่างเดียว แต่รวมถึงที่เขา

ออกแบบมาให้ใช้กับระบบปฏิบัติการของ MAC 

และ Linux/Unix ดว้ย ใครใชว้นิโดรวผ์มแนะนำให้

โหลดเวอร์ชั่น 1.2.6 มาใช ้ อย่าเพิ่งไป  

โหลดเวอร์ชั่นใหม่สุด 1.3 เพราะยังอยู่ในขั้นตอน

พฒันา เสถยีรภาพในการทำงานอาจจะยงัไมน่ิง่   

 ส่วนที่เก็บไฟล์ข้อมูลหลังจากการบันทึกก็คือ

ฮารด์ดสิก ์ ซึง่โปรแกรม Audacity นัน้เปดิโอกาส

คุณสามารถเลือกกำหนดโลเคชั่นได้ว่าจะให้

โปรแกรมเอาไฟลท์ีบ่นัทกึไดไ้ปเกบ็ไวท้ีไ่หน แถมยงั

ใสช่ือ่ไฟลไ์ดด้ว้ยเพือ่กนัลมื 

  เวลาใชง้าน GT40 ลกัษณะนี ้ คณุตอ้งทำการ

ตอ่เชือ่มทัง้ชอ่งสญัญาณขาเขา้ Phono/Line Input 

และขาออก Output พรอ้มกนั โดยดงึสญัญาณจาก

ชอ่ง output ของตวั GT40 ไปเขา้ทีแ่อมปเ์พือ่ใชเ้ปน็

มอนเิตอรใ์นการฟงัดวูา่เพลงทีก่ำลงับนัทกึนัน้ออก

มาโอเคหรือเปล่า? เสียงเบาไปมั้ย? ปุ่มวอลุ่มบน

หนา้ปดัของตวั GT40 มไีวใ้ชเ้พิม่-ลดเกนขยายของ

สญัญาณทีส่ง่ไปใหแ้อมปซ์ึง่จะไมม่ผีลในการเพิม่-

ลดเกนขยายของสญัญาณทีก่ำลงับนัทกึ เมือ่คณุลง

โปรแกรม Audacity ลงไปบนคอมพิวเตอร์แล้ว 

กอ่นจะทำการบนัทกึ คณุตอ้งเขา้ไปทำการปรบัตัง้

การทำงานบางอย่างบนซาวนด์การ์ดของคอมพิว   

เตอรข์องคณุดว้ย อาท ิปรบัเลอืกใหต้วั GT40 เปน็

ทั้งตัวเล่น (Sounds and Audio Devices 

Properties --> Voice เลอืกไวท้ี ่‘ADL GT40 USB 

DAC’) และตวับนัทกึเสยีง (Sounds and Audio 

Devices Properties --> Voice recording 

เลอืกไวท้ี ่ ‘ADL GT40 USB DAC’) แทนฮารด์แวร์

ซาวนด์การ์ดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้

คณุสามารถมอนเิตอรฟ์งัผลการบนัทกึไปพรอ้มกบั

การบนัทกึจรงิในเวลาเดยีวกนัได ้ สว่นการปรบัตัง้

ระดบัเกนขยายของสญัญาณในการบนัทกึเสยีงใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

ไม่เบาเกินไปหรือแรงเกินไปจนเกิดอาการคลิป คุณต้องใช้ฟังก์ชัน 

‘Volume’ ของซาวนดก์ารด์บนตวัคอมพวิเตอรเ์ปน็เครือ่งมอืในการปรบั

ตัง้ (Sounds and Audio Devices Properties --> Voice recording 

กดไปทีปุ่ม่ ‘Volume’ จะปรากฏหนา้ตา่งขึน้มาใหค้ณุสามารถปรบัเพิม่-

ลดระดบัความดงัของสญัญาณทีจ่ะบนัทกึไดด้ว้ยวธิสีไลดข์ึน้-ลง)       

 หลกัคดิงา่ยๆ สำหรบัคนทีย่งัไม ่get ในการบนัทกึไฟลข์อ้มลูเพลง

ลงบนฮารด์ดสิกด์ว้ย GT40 ตวันี ้ เอาวา่จรงิๆ แลว้มนักค็อืการ ‘แปลง

สญัญาณเพลง’ ทีอ่ยูใ่นรปูของสญัญาณอะนาลอ็ก ไมว่า่จะเปน็จากแหลง่

ตน้ทางแบบไหนกต็ามใหอ้อกมาเปน็ ‘ไฟลข์อ้มลูเพลง’ เพือ่นำไปเลน่บน

คอมพิวเตอร์นั่นเอง ภารกิจนี้ต้องอาศัยการทำงานของวงจร A-to-D 

converter ทีม่อียูใ่น GT40 (เทา่ทีเ่หน็จนถงึขณะนีม้อียู ่USB-DAC แค ่

2 ตวัเทา่นัน้) เปน็คนจดัการ และเจา้วงจร A-to-D converter (เรยีก

สัน้ๆ วา่ ADC) ทีอ่ยูใ่น GT40 นีม้คีวามสามารถในการแปลงออกมาเปน็

ไฟลข์อ้มลูทีม่คีวามละเอยีดใหค้ณุเลอืกไดถ้งึระดบั 24bit/96kHz นัน่เลย 

เมือ่แปลงผา่นโปรแกรม Audacity คณุจะสามารถเลอืกเอาตพ์ตุไดห้ลาย

คา่ พอเหน็ภาพมัย้ครบั? ทนีีถ้า้ถามวา่ คณุภาพของไฟลข์อ้มลูทีแ่ปลงมา

ดว้ยวธินีีม้นัจะอยูใ่นระดบัไหน?  

 คำตอบสำหรบัคำถามนีข้ึน้อยูก่บั 2 ตวัแปรสำคญั คอื : 

 1.คณุภาพของสญัญาณดิจิตอลตน้ทาง
 2.รปูแบบของไฟลข์อ้มลูทีเ่ลือกrip 
 3.คณุภาพของวงจรA-to-Dconverterทีใ่ช้

 แนน่อนวา่ หากเลอืกเอาตพ์ตุไวท้ีร่ะดบัสงูสดุคอื 24bit/96kHz กน็า่

จะใหค้ณุภาพไดส้งูกวา่ 16bit/44.1kHz คอ่นขา้งชวัร ์ แตม่นัจะเปน็จรงิๆ 

ออกมาตามนัน้กต็อ่เมือ่ สญัญาณอะนาลอ็กตน้ทางทีจ่ะสง่เขา้ไปแปลง

ผา่นตวั GT40 ตอ้งมคีณุภาพสงูพอ สมมตุงิา่ยๆ หากคณุเอาสญัญาณอะ

นาลอ็กทีไ่ดจ้ากการเลน่แผน่ CD บนเครือ่งเลน่ดวีดีแีบบยนูเิวอรแ์ซลมา

แปลง คณุภาพทีไ่ดก้ค็งจะออกมาดอ้ยกวา่เอาสญัญาณอะนาลอ็กทีไ่ด้

จากการเลน่แผน่ SACD หรอืจากการเลน่แผน่ DVD-Audio ทีเ่ลน่บน

เครือ่งเลน่ยนูเิวอรแ์ซลตวัเดยีวกนัมาแปลงอยา่งแนน่อน เหตผุลกเ็พราะ

วา่ สญัญาณอะนาลอ็กทีไ่ดจ้ากแผน่ SACD หรอืแผน่ DVD-Audio มี

สเปคสงูกวา่สญัญาณอะนาลอ็กทีไ่ดจ้ากแผน่ CD มากมายนัน่เอง (*ดใูน

กรอบแยก) เมือ่เปน็เชน่นี ้ คณุคงไมส่งสยัอกีแลว้นะครบัวา่ เพราะเหตใุด

จงึมคีนในวงการคอมพวิเตอร ์ออดโิอจำนวนหนึง่ทีต่ัง้หนา้ตัง้ตาแปลงไฟล์

ขอ้มลูเพลงจากสญัญาณอะนาลอ็กของแผน่เสยีงกนัอยา่งขะมกัเขมน้ นัน่

เพราะเป็นการยอมรับกันในวงการไฮเอนด์อย่างเป็นเอกฉันท์แล้วว่า 

สญัญาณอะนาลอ็กทีไ่ดจ้ากแผน่เสยีงคอืสญัญาณอะนาลอ็กตน้ทางทีม่ี

คณุภาพสงูทีส่ดุรองจากมว้นมาสเตอรเ์ทป! 

 แตอ่ยา่งไรกต็าม ผมอยากจะใหข้อ้คดิไวพ้จิารณาเพิม่เตมิอกีนดิวา่ 

อะไรทีด่มีากๆ มกัไมง่า่ยทีจ่ะไดม้า เนือ่งจากตวัแปรมนัมมีากมาย เริม่

ตน้ดว้ยแผน่เสยีงตา่งปผีลติ ตา่งเวอรช์ัน่ ตา่งสปดี (33 1/3 rpm กบั 

45rpm) ลว้นใหเ้สยีงทีต่า่งกนั หรอืในแงข่องการเซต็อพัซสิเตม็เครือ่งเลน่

แผน่เสยีงกม็ตีวัแปรเยอะ ทัง้ในสว่นของอปุกรณท์ีใ่ช ้ ไมว่า่จะเปน็ตวัแทน่

เครือ่ง โทนอารม์ หวัเขม็ หรอืแมก้ระทัง่สายโทนอารม์ทีต่า่งกล็ว้นมผีล

ทำใหเ้สยีงทีไ่ดม้คีวามแตกตา่งกนัไปมากมาย และทีส่ำคญัทีส่ดุกค็อืการ

เซต็อพัปรบัตัง้ระบบแมคคานกิของเทริน์เทเบิล้ตวันัน้ แมว้า่จะใชอ้ปุกรณ์

ทกุชิน้เหมอืนกนัหมด แตเ่ซต็อพัคนละแบบ สญัญาณอะนาลอ็กทีไ่ดอ้อก

มากต็า่งกนั ซึง่ผลลพัธข์องเสยีงทีไ่ดม้าอาจจะเปน็เหมอืนกระจกทีม่องได้

สองดา้น ทัง้ดแีละไมด่ ี  ในแงด่อีาจถอืเปน็ความคดิสรา้งสรรค ์โดยไมใ่ห้

ความสำคญัเกีย่วกบัเสยีงที ่(ควรจะตอ้ง) เหมอืนตน้ฉบบัตามทีศ่ลิปนิและ

โปรดวิเซอรท์ำเอาไว ้การ rip เพลงจากแผน่เสยีงทำเปน็ไฟลข์อ้มลูเพลง

• กอ่นบนัทกึ ตอ้งเขา้ไปปรบัตัง้รายละเอยีดในเมน ูSounds And Audio Device Properties ของคอมพวิเตอรซ์ะกอ่น  
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PCAUDIO

ต้นทางดิจิตอล > 
เอาต์พุต > อะนาล็อก 

ไดนามิกเร้นจ์ ความถี่ตอบสนอง 

CD format [16bit/44.1kHz] ไม่เกิน 96dB 5Hz -22,050Hz 

DVD-Audio /Blu-ray Audio [16bit/48kHz] ไม่เกิน 96dB 2Hz - 24,000Hz 

DVD-Audio /Blu-ray Audio [24bit/48kHz] ไม่เกิน 144dB 2Hz - 24,000Hz 

DVD-Audio /Blu-ray Audio [24bit/96kHz] ไม่เกิน 144dB 2Hz - 48,000Hz 

DVD-Audio /Blu-ray Audio [24bit/192kHz] ไม่เกิน 144dB 2Hz - 96,000Hz 

ด้วยอุปกรณ์เครื่องเล่นแผ่นเสียงที่คุณชอบในน้ำ

เสียงก็ถือเป็นการปรุงแต่งที่ต้องกับรสนิยมของคน

ทำ ไม่องิเหมือนตน้ฉบับ แต่เน้นสไตล์เสียงถกูใจ

เปน็สรณะ แตส่ำหรบันกัเลน่ฯ ทีม่สีญัชาตญาณไป

ทางอนรุกัษน์ยิมอาจจะไมช่อบเสพสิง่นี ้ เพราะถอืวา่

มันเป็นการ ‘บิดเบือน’ งานศิลปะไปจากดั้งเดิม 

(original) กลุม่นีเ้ขาวา่มนัทำใหค้ณุคา่ทางดนตรี

ดอ้ยลง  

 เมือ่มองในแงค่ณุภาพเสยีงแลว้ ผมเองพบวา่ 

การ rip เพลงจากแผน่เสยีงดว้ยวธิกีารแบบนีค้อ่น

ข้างจะสุ่มเสี่ยงต่อความผิดเพี้ยนทางด้าน timing 

ของเพลงเปน็อยา่งยิง่ ซึง่จากการทดลองจรงิของผม

พบว่า แม้ความผิดพลาดทางด้านรอบหมุนของ

เครื่องเล่นแผ่นเสียงที่เราคิดว่ามีอยู่เพียงน้อยนิด 

(เพราะฟงัไมอ่อก!) นัน้ เมือ่ถกูนำมาแปลงเปน็ไฟล์

ขอ้มลูดว้ย GT40 แลว้ นา่แปลกทีม่นั (GT40) ทำให้

ไดย้นิความผดิเพีย้นทางดา้น timing ของเพลงได้

ชดัขึน้กวา่ตอนทีฟ่งัผา่นเครือ่งเลน่แผน่เสยีงเองอยู่

หลายเปอร์เซ็นต์! ไฟล์ข้อมูลที่ได้จะฟ้องปัญหา 

wow จากเครือ่งเลน่แผน่เสยีงออกมาใหไ้ดย้นิอยา่ง

ADL GT40 
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท เคลฟ ออดิโอ  
โทร.0-2932-5981-2 
ราคา : สอบถามตัวแทนจำหน่าย 

ชดัเจน ซึง่ในทีน่ี ้ ผมจะยงัไมข่อตำหนติวั GT40 แต่

อยากจะใหข้อ้มลูวา่ หากคดิจะ rip แผน่เสยีงเปน็

ไฟลข์อ้มลู 24bit/96kHz ดว้ย GT40 ตวันี ้ แนะนำ

ให้ทำการปรับตั้งสปีดรอบหมุนของแผ่นเสียงให้

แม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได ้ หากพบปัญหาว่าเสียง

ออกมาหนว่ง วบูวาบ หรอืเบลอเลอืน จงัหวะเพลง

ขาดความมั่นคง ให้ลองปรับเลือกเอาต์พุตไป

ที่ฟอร์แมต 16bit/44.1kHz แทน อาจจะดีขึ้น 

(ประสทิธภิาพของคอมพวิเตอรก์ม็สีว่นในกรณนีี)้    

  อย่างไรก็ด ี จากการทดลองใช้งาน ผมพบว่า 

การ rip เพลงจากแผน่ SACD อลับัม้ชดุ Brothers 

In Arms ของคณะ Dire Strait และจากแผ่น 

DVD-Audio อัลบั้มชุด Rumour ของคณะ 

Fleetwood Mac ด้วยเครื่องเล่นยูนิเวอร์แซล 

Oppo DV-980H ออกมาเป็นไฟล์ข้อมูลที่ระดับ 

24bit/96kHz ทำได้ง่ายกว่า โดยไม่ต้องกังวลกับ

ปญัหาสปดีของเพลงและเสยีงกอ๊กๆ แกก๊ๆ ของแผน่

เสยีงเกา่เกบ็ และทีส่ำคญักวา่นัน้ มนัใหผ้ลลพัธข์อง

เสียงออกมาในระดับที่น่าพอใจอย่างมาก ไม่พบ

ปญัหา timing error เมือ่ฟงัเทยีบกบัคณุภาพเสยีง

จากแผ่น CD ของอัลบั้มเดียวกันแล้วพบว่า ไฟล์

ขอ้มลู 24bit/96kHz ที ่ rip ออกมาดว้ย GT40 ให้

ความอิ่มแน่นของเสียงและความเข้มของเสียงที่

เหนือกว่า มวลเนื้อหนาแน่นกว่าอย่างชัดเจน ไม่

บาง ในขณะทีเ่สยีงจากแผน่ซดีขีองอลับัม้เดยีวกนัมี

ดีกว่าอยู่อย่างเดียวคือความโปร่งใส ในขณะที่ให้

เนือ้เสยีงออกมาบางกวา่ไฟล ์24/96 ทีผ่มรปิมาจาก 

GT40 โดยรวมแล้วเสียงที่ได้จากไฟล์ข้อมูลที ่ rip 

มามคีวามนา่ฟงัมากกวา่ โดยเฉพาะเมือ่เปดิทีร่ะดบั

ความดงัสงูๆ เสยีงจะไมจ่ดัจา้นเหมอืนทีไ่ดจ้ากแผน่

ซีด ี (แผ่นซีดีของแท ้ ปั๊มในอเมริกา) นับว่าเป็น

ประสบการณท์ีน่า่สนใจอยา่งมาก 

 ผมยอมรับว่ามีความพึงพอใจกับผลการ

ทดลองใชง้าน GT40 ในรปูแบบของการ rip เพลง

และแปลงเป็นไฟล์ข้อมูลอย่างมาก มันทำให้ผม

สามารถฟงัเสยีงของแผน่ SACD และแผน่ DVD-

Audio ในรปูแบบของไฟล ์WAV 24bit/96kHz ได้

ดว้ยคณุภาพทีย่อมรบัได ้นีถ่า้มเีวลามากกวา่นี ้ หา

เครือ่งเลน่ยนูเิวอรแ์ซล เพลเยอรท์ีด่กีวา่ DV-980H 

แลว้ทดลองแมตชิง่สายสญัญาณเจง๋ๆ เขา้ไปกน็า่จะ

ไดเ้สยีง 24/96 ทีด่ขีึน้ไปอกี และหากมเีวลาจดัการ

ปรบัเซต็เครือ่งเลน่แผน่เสยีงใหไ้ดส้ปดีทีแ่มน่ยำมาก

กว่าที่ใช้งานอยู่ขึ้นไปอีกระดับ หรือถ้ามีโปรแกรม 

rip เพลงจากแผน่เสยีงทีส่ามารถแกป้ญัหา timing 

error ไดส้นทิออกมาใหล้องในอนาคต ผมกค็ดิวา่ 

การ rip เพลงจากแผ่นเสียงที่ผมมีอยู่นับพันแผ่น

ออกมาเปน็ไฟลข์อ้มลู 24bit/96kHz โดยอาศยัภาค 

ADC ของตวั GT40 มาชว่ยกน็า่จะเปน็กจิกรรมที่

สมควรลงมือทำอย่างยิ่ง...อือมมม..! ใครรู้จัก

โปรแกรม vinyl rip ทีม่คีณุภาพเยีย่มๆ ชว่ยกระซบิ

บอกผมสกันดินะครบั จะไปลองเลน่ด!ู 


