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ALPHA DESIGN LABS : ADL GT40

• ARTICLE •

Whether you like it or not,
It’s coming!
ราคาต่ออัลบัม้ ทีใ่ ห้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์
HDtracks.com วางตัวอยู่ที่ 19.98 เหรียญ
สหรัฐ ตกประมาณ 600 บาท (คูณสามสิบ) คน
ทีไ่ ม่คดิ จะเล่นเพลงผ่านคอมพิวเตอร์อาจจะต้อง
คิดหนักมากขึน้ แล้วล่ะครับ เพราะแนวโน้มการ
ขายไฟล์เพลงที่มีเรโซลูชั่นสูงกว่าซีดีลักษณะนี้
เริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน และเริ่มนำงาน
เพลงออกใหม่มาเสนอขายเร็วขึน้ ด้วย เท่าทีผ่ ม
เปิดดูรายชือ่ อัลบัม้ เพลงแนวร็อคกับแนวป๊อปที่
เขามีไว้ให้เลือก พบว่า มีอลั บัม้ รีมาสเตอร์ใหม่
ของ Tom Petty And The Heartbreakers ชุด
Damn The Torpedoes ซึ่ ง เป็ น เวอร์ ชั่ น
Deluxe Edition ล่าสุดบรรจุอยูใ่ นรายชือ่ อัลบัม้
ให้เลือกซือ้ แล้วด้วยในราคา 33.98 เหรียญยูเอส
ในรูปของไฟล์ 24bit/96kHz
• ผมเพิ่งได้รับเมล์จากเว็บไซต์ HDtracks
.com เมือ่ ไม่กวี่ นั นี้ เขาส่งอัพเดตอัลบัม้ เพลง
ใหม่ๆ ทีข่ ายผ่านดาวน์โหลดบนเว็บนีม้ าให้ดู จึง
ได้เห็นว่า อัลบัม้ ชุด Band On The Run ของ
Paul McCartney ทีเ่ พิง่ ออกเวอร์ชนั่ รีมาสเตอร์
ฉบับพิเศษสำหรับซีรีส์ ‘Paul McCartney
Archive Collec tion’ ในรูปลักษณ์ของแผ่น
ซีดี 16bit/44.1kHz ไปหมาดๆ ตอนนีไ้ ปโผล่
เป็นไฟล์ FLAC 24bit/96kHz ให้ดาวน์โหลดใน
เว็บไซต์ HDtracks.com ซะแล้ว
ถ้าเข้าไปในนัน้ จะเห็นว่าเขามีให้เลือกซือ้ 2
แบบ เป็นไฟล์ FLAC 24bit/96kHz เหมือนกัน
แต่ แ บบแรกจะเป็ น ไฟล์ ที่ ท ำมาจากงาน
รีมาสเตอร์มาจากมาสเตอร์ 2 Channel ดัง้ เดิม
ที่ ร ะดั บ 24bit/96kHz แต่ น ำไปผ่ า นวงจร
dynamic compression เพื่อใช้ทำแผ่นซีดี
ส่ ว นแบบที่ ส องนั้ น เป็ นไฟล์ ที่ ท ำมาจากงาน
รีมาสเตอร์ใหม่ทรี่ ะดับ 24bit/96kHz แล้วใส่พาน
มาให้คณ
ุ ดาวน์โหลดกันสดๆ โดยไม่ผา่ นวงจร
dynamic compression (เพราะไม่ได้คดิ จะ
เอาไปทำซีด)ี ซึง่ คุณจะได้อตั ราสวิงของสัญญาณ
เสียงไปได้กว้างสุด เต็มๆ ตามที่ค่ายแอปเปิ้ล
เขาทำดิจติ อล มาสเตอร์เอาไว้จริงๆ (ซะที!)
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น่าเสียดายว่า เว็บไซต์ HDtracks.com
แห่งนีเ้ ขายังจำกัดการจำหน่ายไฟล์เพลงเฉพาะ
ในอเมริกา ยังไม่ให้บริการในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ แต่กไ็ ด้
ยินมาเหมือนกันว่า มีบางคนก็อาศัยเพือ่ นหรือ
ญาติทอี่ ยูใ่ นอเมริกาเป็นคนซือ้ แล้วไรต์ลงแผ่น
ดีวดี สี ง่ มาให้กม็ ี
ดูจากแนวโน้มแล้ว ไม่วา่ คุณจะชอบหรือไม่
ก็ตาม เห็นทีจะหยุดมันไม่ได้ซะแล้วล่ะครับกับ
การเล่นไฟล์เพลงผ่านคอมพิวเตอร์แบบนี้

• TEST REPORT •

ALPHA
DESIGN
LABS
นอกจากนั้น อัลบั้มเพลงออดิโอไฟล์บาง
อัลบัม้ ทีเ่ คยลงวางขายให้ดาวน์โหลดอยูท่ รี่ ะดับ
24bit/96kHz ก็ได้ถกู อัพเกรดแทนทีด่ ว้ ยไฟล์ที่
มี ค วามละเอี ย ดสู ง ขึ้ นไปที่ ร ะดั บ 24bit/
176.4kHz หรือ 24bit/192kHz ด้วย อาทิ
อั ล บั้ ม ยอดนิ ย มในวงการไฮ-ไฟฯ ชุ ด The
Raven ของ Rebecca Pidgeon ซึง่ ล่าสุดนี้
วางไฟล์ 24bit/176.4kHz ไว้ให้โหลด กับอีก
อัลบัม้ ชือ่ ชุด Jazz In The Key Of Blue ของ
Jimmy Cobb Quartet นี่ก็มาในฟอร์แมต
24bit/192kHz เต็มสูบ!

ADL
GT40
USB DAC with Phono stage
Part: I

• เหตุผลทีต่ อ้ งแบ่งออกเป็น 2 ภาคก็เพราะ
ว่า ext.DAC ของ Furutech ตัวนี้มีความ
สามารถรอบตัวจริงๆ นอกจากจะทำตัวเป็น
ext.DAC แล้ว มันยังแฝงความสามารถอีก 2
อย่างไว้ในตัว นัน่ คือทำตัวเป็นแอมป์ขยายหูฟงั
กับทำตัวเป็นอุปกรณ์บนั ทึกเสียง (recording
equipment) ด้วย ซึง่ ผมไม่สามารถนำผลการ
ทดสอบความสามารถของมันมาลงตีพิมพ์ได้
หมดในครัง้ เดียว โดยเฉพาะคุณสมบัตขิ องการ
เป็นอุปกรณ์บันทึกเสียงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่า

สนใจและไม่คอ่ ยจะมีให้เห็นนัน้ จะไม่พดู ถึงหรือ
พูดแค่ผา่ นๆ ก็คงจะไม่ได้ประโยชน์อะไร ผมจึง
ตัดสินใจแยกเฉพาะส่วนของการบันทึกเสียงของ
ext.DAC ตัวนี้ออกไปไว้ในเล่มหน้า ร่วมกับ
บทความ follow-up เอ็กร์เทอนัล-แด็คระดับ
เรเฟอร์เร้นซ์อกี ตัวหนึง่ ของวงการนัน่ คือ Ayre รุน่
QB-9 กับการอัพเกรดเวอร์ชนั่ ล่าสุดให้สามารถ
รองรั บไฟล์ ข้ อ มู ล เพลงได้ ถึ ง ระดั บ 24bit/
192kHz แล้ว ใครทีส่ นใจ QB-9 เล่มหน้าพบกัน
แน่นอนครับ...
ALPHA DESIGN LABS เป็นชื่อใหม่แต่
ต้นตอนัน้ ไม่ใช่คนใหม่ บุคลากรทีด่ ำเนินงานอยู่
เบือ้ งหลัง ADL ก็คอื ทีมงานของ Furutech พูด
ง่ายๆ ก็คอื ว่า ALPHA DESIGN LABS เป็นแขน
ขาอีกแกนหนึง่ ของฟูรเู ทคนัน่ เอง
กับสนนราคาเครือ่ งละไม่เกิน 2 หมืน่ บาท
สำหรับ USB-DAC วันนีต้ อ้ งจัดไว้ในกลุม่ กลางต่ำ (Affordable-to-MidEnd) ซึง่ มีตวั เปรียบ
เทียบอยู่หลายตัว แต่สิ่งที่ทำให้ GT40 (ที่จริง
แล้วชือ่ รุน่ เต็มๆ คือ ADL GT40 แต่ตอ่ จากนีผ้ ม
จะขอเรียกสัน้ ๆ ว่า GT40) ตัวนีก้ ระโดดออกมา
ยืนอยู่แถวหน้าก็คือความสามารถรอบตัวของ
มันนัน่ เอง

เมื่อพิจารณารอบตัวเครื่องแล้วจะพบว่า
นอกจากอินพุต USB และเอาต์พตุ อันบาลานซ์
(RCA) แล้ว บนแผงด้านหลังของตัวเครือ่ งยังมี
ช่องต่ออันบาลานซ์มาให้อกี หนึง่ ชุด กำกับไว้วา่
Phono/Line ซึ่งหมายความว่าช่องอินพุตนี้
สามารถรองรับสัญญาณเสียงแบบอะนาล็อกได้
ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณอะนาล็อก-เอาต์พุตจาก
อุปกรณ์เครือ่ งเล่นประเภทใด อาทิ เครือ่ งเล่น
เทปคาสเส็ท, เครือ่ งเล่นซีดหี รือมินดิ สิ ก์ รวมถึง
สัญญาณอะนาล็อก-เอาต์พุตของหัวเข็มจาก
เครื่ อ งเล่ น แผ่ น เสี ย งด้ ว ย (ในกรณี ข องการ
ทดลองใช้งานตัว GT40 ในลักษณะเป็น Phono
Stage ทำหน้าทีข่ ยายสัญญาณจากหัวเข็มและ
ทดลองใช้งานภาค A-to-D converter ของ
ext.DAC ตัวนีผ้ มจะนำรายละเอียดมาตีพมิ พ์
ให้อา่ นในเล่มหน้า)
GT40 มีปมุ่ วอลุม่ แบบหมุนอยูบ่ นแผงหน้า
ของตัวเครือ่ งหนึง่ ปุม่ ซึง่ สัญญาณเอาต์พตุ ทีส่ ง่
ออกไปทางช่ อ งอะนาล็ อ ก-เอาต์ พุ ต ของตั ว
GT40 จะถูกควบคุมระดับเกนขยายโดยปุม่ นี้ ไม่
ว่าคุณจะใช้งานมันให้ทำหน้าที่เป็น ext.DAC
หรือแอมป์ขยายหูฟังก็สุดแล้วแต่ นอกจากปุ่ม
วอลุม่ แล้ว บนหน้าปัดเครือ่ งยังมีสวิตช์กดอยูอ่ กี
2 อันอยูท่ างซ้ายมือของหน้าปัด ปุม่ ล่างสำหรับ

กดเปิด-ปิดเครื่อง ส่วนปุ่มบนสำหรับเลือกอิน
พุตระหว่าง USB กับ Phono/Line แอพลิเคชัน่
สุ ด ท้ า ยที่ ป รากฏอยู่ บ นหน้ า ปั ด ก็ คื อ รู เ สี ย บ
แจ๊ ค หู ฟั ง สเตอริ โ อแบบแกนเดี่ ย วขนาด
มาตรฐาน 6.4 ม.ม. อีกหนึ่งช่อง ซึ่งอุปกรณ์
ประเภทเดียวกันในท้องตลาดทุกวันนี้มีน้อย
เครือ่ งนักทีจ่ ะมีออพชัน่ มาให้เยอะขนาดนี้ หาก
จะมองหาข้ อ ตำหนิ ใ นแง่ ฟั ง ก์ ชั นใช้ ง านของ
ext.DAC ตัวนีจ้ ริงๆ แล้ว ผมก็เห็นว่ามีอยู่ 2 จุด
จุดแรกคือมันไม่มชี อ่ งอินพุตดิจติ อล coaxial
กับ optical มาให้ กับอีกจุดคือไม่มขี วั้ ต่ออะนา
ล็อก-เอาต์พุตแบบบาลานซ์ (XLR) มาให้ ซึ่ง
ฟังก์ชันทั้งสองนั้นจะมีผลต่อการตัดสินใจของ
คุณมากหรือน้อยแค่ไหนก็ขนึ้ อยูก่ บั รูปแบบการ
ใช้งานทีซ่ สิ เต็มของคุณเป็นอยู่ ยกตัวอย่างเช่น
ถ้าซิสเต็มของคุณใช้ระบบการส่งผ่านสัญญาณ
เสียงระหว่างอุปกรณ์แต่ละชิน้ เป็นแบบ singleend โดยอาศัยขัว้ ต่อ RCA เป็นตัวเชือ่ ม อย่างนี้
การที่ GT40 ไม่มขี วั้ ต่อ XLR มาให้กไ็ ม่นบั ว่า
เป็นข้อตำหนิของคุณ มิหนำซ้ำ เมือ่ มองอีกด้าน
หนึง่ มันกลับเป็นผลดีตอ่ คุณซะด้วยซ้ำไป เพราะ
ต้นทุนในส่วนที่คุณไม่ต้องการใช้นั้นมันอาจจะ
ถู ก สลั บไปเป็ น ฟั ง ก์ ชั น เสริ ม บางอย่ า งที่ คุ ณ
ต้องการแทน อาทิ ภาค A-to-D สำหรับแปลง
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PCAUDIO
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.

การใช้งาน GT40 ทางช่องอินพุต USB ร่วม
กับโปรแกรมเพลเยอร์ Foobar2000 ผ่าน PC
ทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ าร Windows XP SP3 บน
โน้ตบุค๊ HP mini 2133 ของผมพบว่า GT40
สามารถรองรับการเล่นไฟล์เพลงผ่านโปรแกรม
Foobar2000+ASIO4ALL ได้ทุกระดับตั้งแต่
16bit/44.1kHz ไปจนถึง 24bit/96kHz และจะ
ให้ผลของเสียงทีด่ ที สี่ ดุ เมือ่ ปรับปริมาณข้อมูลใน
ถังบัฟเฟอร์ของ ASIO4ALL ไว้ที่ระดับ 512
samples per sec. (บนโน้ตบุค๊ HP ตัวนี)้
แต่เมือ่ ผมทดลองเปลีย่ นไปใช้โน้ตบุค๊ ของ
Samsung รุน่ R478DT03TH ทีล่ งโปรแกรมโอ
เปอเรชัน่ Windows 7 Ultimate (64bit) พบว่า
ตัว USB receiver ของ GT40 ไม่รองรับการ
เล่นไฟล์เพลงผ่านโปรแกรม Foobar2000+
ASIO4ALL บน Windows 7 ต้องเปลีย่ นมาใช้
โปรแกรม WASABI แทน ASIO4ALL (เป็น
Foobar2000+WASABI) จึงสามารถใช้งาน
GT40 แบบ bit-perfect บนวินโดร์ 7 ได้ และ
สามารถปรับบัฟเฟอร์ของตัวโปรแกรมฟูลบาร์
สองพันลงไปได้ถงึ ระดับต่ำสุดที่ 50ms
ผมยังไม่ได้ทดลองใช้งาน GT40 บนแพลต
ฟอร์ม Mac ไว้โอกาสหน้าจะมา follow-up
ให้อกี ทีบน facebook ของผม

ลองฟังเสียงของ GT40

สัญญาณอะนาล็อก อินพุตให้เป็นไฟล์เสียง
ดิจติ อลทีห่ าไม่ได้จาก ext.DAC ตัวอืน่ ในราคา
นี้ (แม้แต่ราคาสูงกว่านี้ ผมก็ยงั ไม่เคยเห็นว่ามี!)
GT40 แยกภาคจ่ายไฟเป็นอะแด็ปเตอร์
ขนาด 9V ออกมานอกตัวเครือ่ งพร้อมสายต่อ
ยาวประมาณ 1.8 เมตรสะดวกต่อการเสียบใช้
งานลงบนปลัก๊ ลอยเมือ่ วางตัว GT40 ไว้บนชัน้
วางเครื่องเสียงร่วมกับอุปกรณ์ตัวอื่นๆ ที่ตัว
อะแด็ปเตอร์ใช้ขาเสียบไฟเอซีแบบ 2 ขากลมแต่
ไม่ได้แยกกราวนด์มาให้ เวลาใช้งานจริงแนะนำ
ให้ทดลองสลับขาเสียบเพือ่ สลับเฟสไฟดูดว้ ย ซึง่
ตรงจุดนีม้ ผี ลต่อเสียงค่อนข้างชัดเจน
GM2000
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ติดตัง้ ใช้งานกับคอมพิวเตอร์

โปรแกรมไดรเวอร์ทมี่ ากับ GT40 เป็นไดรเวอร์
USB Audio มาตรฐาน 2.0 ซึง่ ใช้ได้ทงั้ กับระบบ
ปฏิบตั กิ าร Window XP, 7, Vista และ Mac
OS 10 ขึ้ นไป การแนะนำตั ว GT40 ให้
คอมพิวเตอร์รจู้ กั ก็ทำได้งา่ ยๆ แค่เพียงเสียบสาย
USB เชือ่ มโยงตรงช่อง USB ของคอมพิวเตอร์กบั
ตัว GT40 เข้าด้วยกันแล้วเปิดเครือ่ ง จากนัน้ รอ
เพียงไม่กี่วินาที โปรแกรมไดรเวอร์ที่มากับตัว
GT40 ก็จะถูกติดตัง้ ลงบนคอมพิวเตอร์เครือ่ งนัน้
โดยอัตโนมัติ เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น จะ
ปรากฏชือ่ ‘ADL GT40 USB DAC’ ขึน้ มาแทน
ตัว GT40 บนคอมพิวเตอร์เครือ่ งนัน้

เนื่องจาก GT40 ไม่มี coaxial อินพุต และ
optical อินพุต ผมจึงทดลองฟังเสียงของ GT40
ได้ 2 ลักษณะ (สำหรับภาคแรกของการทดสอบ
นี)้
(1) ใช้สาย USB ต่อเชือ่ มระหว่างช่อง USB
ของตัว mini 2133 กับช่อง USB ของ GT40
โดยตรงเพื่ อใช้ ง าน GT40 ในลั ก ษณะของ
ext.DAC และ ext.DAC+pre-out (DAC ทีม่ ี
ภาคปรี-เอาต์ฯ ในตัว)
(2) ทดลองฟังเสียงของภาคขยายหูฟงั โดย
อาศัยหูฟัง 2 ระดับ ได้แก่ Sennheiser รุ่น
กระจิว๋ แบบพกพา PX 100-II กับรุน่ ยักษ์แบบนัง่
ฟังเอาเรื่อง HD800 ในการทดลองฟังกับตัว
GT40
ซึ่ ง ผมจะขอแยกแยะอธิ บ ายผลการรั บ
ฟังออกเป็นข้อๆ ดังนี:้

(ลักษณะที่ 1)

การเซ็ตอัพซิสเต็มเพือ่ ทดลองฟังแบบแรกนี้ ผม
ใช้โน้ตบุ๊ค HP mini 2133 เป็นโอเปอเรชั่น
เซ็ น เตอร์ และใช้ ค ลั ง เก็ บ ข้ อ มู ลไฟล์ เ พลง
ProBox + สาย USB ของ Nordost รุน่ Blue
Heaven เป็ น สะพานส่ งไฟล์ ข้ อ มู ล จากตั ว

ฮาร์ดดิสก์ไปที่ HP จากนัน้ ก็ใช้สาย USB อีกเส้น
หนึง่ ในการเชือ่ มโยงระหว่างช่อง USB ของ HP
เข้ากับช่อง USB (type B) ของตัว GT40 ซึง่ ครัง้
แรกทีท่ ำการเสียบตัว GT40 เข้ากับตัวมินิ 2133
ตัว GT40 จะทำการอัพโหลดโปรแกรมไดรเวอร์
ไปติดตัง้ บนตัวโน้ตบุค๊ โดยอัตโนมัติ ผมไม่ตอ้ ง
ทำอะไรเลย แค่รอจนกระทัง่ ขัน้ ตอนการติดตัง้
ดำเนินไปจนเสร็จ ทัง้ หมดใช้เวลาแค่ไม่เกินหนึง่
นาที เมื่อตัวโน้ตบุ๊ครู้จักตัว GT40 แล้ว จะ
ปรากฏชือ่ ‘DS: ADL GT40 USB DAC’ เข้าไป
ปรากฏอยู่ในช่อง ‘Output Device’ ของตัว
Foobar2000 พร้อมให้ใช้งาน จากนั้นผมก็
ทำการแมตชิ่ งโปรแกรม ASIO4ALL (เป็ น
version 2.10) ลงไปกับโปรแกรม Foobar
2000 เพือ่ ทดลองใช้งานกับ GT40
เมื่อทำการ Add ตัว GT40 เข้าไปเพื่อ
กำหนดใช้งานกับโปรแกรม ASIO4ALL แล้ว ที่
ช่อง ‘Output Device’ ของตัว Foobar2000
ก็จะยังคงมีชอื่ ของ GT40 ทีแ่ สดงเป็น ‘DS: ADL
GT40 USB DAC’ ปรากฏอยูใ่ นช่อง ‘Output
Device’ ของตัว Foobar2000 และสามารถ
เลือกใช้ได้ดว้ ย ซึง่ ตัวอักษร DS ทีอ่ ยูข่ า้ งหน้านัน้
หมายถึง Direct Sound ความหมายก็คอื ถ้า
เลือก DS: ADL GT40 USB DAC ตัว GT40 จะ
รับข้อมูลจากตัวโน้ตบุ๊คที่ผ่านฟังก์ชัน kmixer
ออกมา เสียงจะไม่ดี ซึง่ หากคุณต้องการให้ตวั
GT40 รับข้อมูล PCM จากโน้ตบุค๊ โดยตรง (เป็น
bit perfect) ไม่ต้องวิ่งผ่านฟังก์ชัน kmixer
ของตัววินโดรว์ฯ คุณต้องคลิกเลือกอุปกรณ์ใน
ช่อง ‘Output Device’ ของตัว Foobar2000
ไปทีต่ ำแหน่ง ‘ASIO : ASIO4ALL v2’ แล้ว
ทำการ Add ตัว ADL GT40 USB DAC ให้กบั
โปรแกรม ASIO4ALL v2
ครั้งแรกที่ผมทดลองป้อนไฟล์เพลงผ่าน
GT40 ด้วยเพลเยอร์ Foobar2000 ทีเ่ อาต์พตุ
DS: ADL GT40 USB DAC พบว่าเสียงของ
GT40 จะออกแนวโปร่ง กว้าง กระจ่าง มีราย
ละเอียดดี แต่อาการเก็บตัวของเสียงยังไม่ดนี กั
ในย่านแหลมพบว่ามีอาการฟุ้งๆ อยู่ทั่วไป ฟัง
นานๆ จะรูส้ กึ ไม่คอ่ ยสบายหูนกั ซึง่ ผมคิดว่า ถ้า
นำไปเทียบกับเสียงที่ได้จากเครื่องเล่นซีดีใน
ระดับราคาประมาณ 1-2 หมืน่ บาทคุณอาจจะ
ได้เสียงทีน่ มุ่ และมีอาการฟุง้ ซ่านของเสียงแหลม
น้ อ ยกว่ า นี้ แต่ ท างด้ า นความเปิ ดโปร่ ง และ
กระจ่างจะไม่ดีเท่าที่ได้ยินจาก GT40 เมื่อฟัง
ผ่านเอาต์พตุ DS: ADL GT40 USB DAC แต่
จากประสบการณ์ของผมแล้ว คิดว่านีย่ งั ไม่ใช่ตวั
จริงของ GT40 อย่างแน่นอน...

เมื่อเปลี่ยนไปใช้เอาต์พุตของฟูลบาร์สอง
พันทีต่ ำแหน่ง ASIO4ALL v2 และทดลองปรับ
ขนาดบัฟเฟอร์ของ ASIO4ALL ด้วยการทดลอง
ฟังดูแล้ว สุดท้ายผมตัดสินใจปรับทิง้ ไว้ทรี่ ะดับ
512 samples (ค่า default ของโปรแกรม
ASIO4ALL) เพราะพบว่าทีต่ ำแหน่งนีม้ นั ทำให้
ผมสามารถเลือกเล่นไฟล์เพลงทีม่ คี วามละเอียด
ต่ า งๆ กั บ ตั ว GT40 ได้ ค รบตั้ ง แต่ 16bit/
44.1kHz ขึ้นไปจนถึง 24bit/96kHz โดยไม่
สะดุด และได้ค่าเฉลี่ยของคุณภาพเสียงของ
แต่ละฟอร์แมตออกมาในระดับทีด่ มี ากน่าพอใจ
(กั บ ซิ ส เต็ ม ที่ ป ระกอบด้ ว ยอิ น ทิ เ กรตแอมป์
Balanced Audio Design : VK-300x SE +
ลำโพง JBL Model 4318 + สายลำโพง
Audioquest Comet)
ในสภาพการปรับตั้งค่า ASIO4ALL ไว้ที่
ตำแหน่ ง ข้ า งต้ น ผมพบว่ า เสี ย งของ GT40
เปลีย่ นจากตอนฟังกับเอาต์พตุ DS ราวฟ้ากับ
เหว! (สองเท่าเมือ่ เทียบฟ้ากับดิน) สิง่ แรกทีร่ สู้ กึ
ได้กอ่ นก็คอื ความสงัดเงียบของทัง้ แบ็คกราวนด์
และตัวเสียง อาการฟุง้ ๆ ของย่านเสียงแหลมลด
น้อยลงไปเกือบหมด เหลือไว้แต่หางเสียงที่แผ่
กระจายจากตัวเสียงออกไปในปริมาณที่พอ
เหมาะ ไม่มาก-ไม่น้อยไปกว่าที่ควรจะเป็น
อย่างเช่นเสียงฉาบซึง่ จะแผ่กระจายแบบพลุแตก
คือเจิดจ้าขึ้นมาโดยพลันและวูบหายไปอย่าง
รวดเร็ว ต่างจากหางเสียงของเครือ่ งเคาะโลหะที่
แผ่กระจายออกจากตัวเสียงไม่กว้างมาก เป็นแค่
จุดวาบเล็กๆ แต่ขยายหางเสียงไปได้ไกลและ
ทอดตัวอยู่ในอากาศได้ยาวนานกว่า ซึ่งความ
แตกต่างของลักษณะการแผ่กระจายหางเสียง
สองลักษณะข้างต้นนีแ้ ทบจะไม่สามารถรับรูไ้ ด้

กับการฟัง GT40 ผ่านเอาต์พตุ DS นัน่ ช่วยให้
สรุปได้วา่ เสียงของ GT40 เมือ่ เล่นผ่านเอาต์พตุ
ASIO4ALL ดีกว่าเล่นผ่านเอาต์พตุ DS มหาศาล!
จากนั้ น ผมก็ ห ยุ ด การสลั บ ฟั ง เที ย บ หั น มา
กำหนดเอาต์พุตไว้ที่ตำแหน่ง ASIO4ALL v2
ตลอดเวลาของการทดลองฟังเสียงของ GT40
จนจบ
และเนือ่ งจากสัญญาณเสียงของ GT40 จะ
ต้ อ งวิ่ ง ผ่ า นวอลุ่ ม ของมั น เสมอ ไม่ ส ามารถ
บายพาสได้ ด้วยเงือ่ นไขนี้ มันได้ทำให้เกิด ‘ทาง
เลือก’ ในการใช้งานเอาต์พตุ ของ GT40 ขึน้ มา
อีกหนึง่ ตัว นัน่ คือ หาเพาเวอร์แอมป์มาจับคูก่ บั
GT40 โดยใช้วอลุ่มของตัว GT40 เป็นภาค
ปรีแอมป์ ผมจึงยกเพาเวอร์แอมป์ VTL MB125
ออกมาทดลองฟังในลักษณะทีว่ า่ นี้ ผลปรากฏ
ว่า วอลุม่ คอนโทรลของตัว GT40 มีลกั ษณะเกน
ทีค่ อ่ นข้างเบา ไม่คอ่ ยแมตฯ กับอินพุตเกนของ
MB125 นัก ผลคือพอฟังได้ เมื่อเร่งเสียงจาก
วอลุม่ ของ GT40 ขึน้ ไปจะได้เสียงทีด่ งั ขึน้ แต่ใน
แง่ของไดนามิกเร้นจ์กลับไม่ได้ให้คอนทราสต์
ของไดนามิกทีก่ ว้างขึน้ ตามไปด้วย เมือ่ เร่งดังๆ
แล้วเสียงจะพุ่ง ความกระแทกกระทั้นของอิม
แพ็คออกมาไม่ดี ส่งผลให้โทนเสียงโดยรวมมี
ลักษณะทีน่ มุ่ เกินไป ไม่กระชับคม เมือ่ ปลดเอา
เพาเวอร์แอมป์ MB125 ออกไปแล้วต่อเอาต์พตุ
ของ GT40 เข้าทีช่ อ่ งอินพุตอันบาลานซ์ของอินทิ
เกรตแอมป์ Balanced Audio Technology
VK-300x SE ซึ่งเป็นการต่อเชื่อมซิสเต็มที่มี
วอลุ่มซ้อนกัน 2 ช่วง ในวงการนักเล่นเครื่อง
เสียงทีพ่ ถิ พี ถิ นั มากๆ เขามักจะไม่แนะนำให้ทำ
แบบนี้ แต่ ผ มกลั บ พบว่ า เมื่ อ เร่ ง วอลุ่ ม ของ
GT40 ไปให้สดุ และอาศัยการเพิม่ -ลดความดัง
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ด้วยปุม่ วอลุม่ ของตัว VK-300x SE จะได้เสียง
โดยรวมออกมาดีกว่า แสดงว่า คนออกแบบ
GT40 ตัง้ ใจปรับเกนขยายของตัว GT40 ทีร่ ะดับ
สูงสุดไว้เท่ากับเกนเอาต์พตุ มาตรฐานของภาค
ไลน์เอาต์ฯ ของเครือ่ งเล่นซีดที วั่ ไปนัน่ เอง แต่นกี่ ็
ไม่ได้ถอื เป็นบทสรุปสำหรับคนทีน่ ำ GT40 ไปใช้
กับอินทิเกรตแอมป์ ในกรณีของอินทิเกรตแอมป์
ตัวอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ VK-300x SE คุณสามารถทดลอง
ปรับหาจุดสมดุลระหว่างส่วนผสมจากวอลุม่ ของ
GT40 กับวอลุม่ ของอินทิเกรตแอมป์ทคี่ ณ
ุ ใช้ได้
อย่างอิสระในซิสเต็มของคุณ ผมเข้าใจว่า จุด
ประสงค์ของวอลุม่ ของตัว GT40 เขาน่าจะมีมา
ให้ใช้กับการปรับความดังเมื่อใช้คู่กับหูฟังมาก
กว่า ในการทดลองฟัง GT40 ในลักษณะของ
ext.DAC ร่วมกับอินทิเกรตแอมป์ BAT ครัง้ นี้
ผมจึงตัง้ วอลุม่ ของตัว GT40 ไว้ทตี่ ำแหน่งสูงสุด
ตลอดเวลา
นอกจากความกระจ่ า ง-เปิ ดโล่ ง ซึ่ ง เป็ น
บุคลิกเด่นของ GT40 แล้ว ผมพบว่า เสียงของ
GT40 ตัวนีย้ งั มีบคุ ลิกทีโ่ ดดเด่นอีกประการหนึง่
นัน่ คือลักษณะของการแจกแจงรายละเอียดทีไ่ ม่
กริง่ เกรงกับความไม่สมบูรณ์ของไฟล์เสียงทีป่ อ้ น
เข้ามา คือเมื่อทดลองฟังกับไฟล์เสียง 16bit/
44.1kHz ที่ริปป์มาจากแผ่นซีดีเพลงตลาดๆ
ทั่วไป ผมพบว่า กับบางอัลบั้มที่ฟังจากเครื่อง
เล่นซีดแี ล้วรูส้ กึ ว่าจัดจ้าน แม้วา่ ความจัดจ้านนัน้
จะลดน้อยลงบ้างบางส่วนเมือ่ อัลบัม้ นัน้ อยูใ่ นรูป
ของไฟล์เสียงทีเ่ ล่นผ่าน GT40 แต่โดยรวมก็ยงั
คงรู้สึกว่ามันเจิดจ้าเกินไปอยู่ดี คือภาค DAC
ของ GT40 เข้าไปขัดเกลาไฟล์เสียงนั้นให้มี
ลักษณะเสียงทีน่ มุ่ นวลลงเพียงเล็กน้อยด้วยการ
ลดปั ญ หาความผิ ด เพี้ ย นในกระบวนการ
เพลย์แบ็คลงไปเท่านัน้ แต่ไม่ได้เข้าไปฟิลเตอร์
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ให้ เ สี ย งนุ่ ม นวลลงด้ ว ยวิ ธี ก าร ‘ตั ด กรอง’
สัญญาณบางส่วนทิง้ จะสรุปสัน้ ๆ ว่า GT40 มี
พฤติกรรมไปทาง ‘ขี้ฟ้อง’ มากกว่า ‘ขี้โกหก’
ก็ได้ ทีผ่ มกล่าวสรุปเช่นนีก้ เ็ พราะว่าเมือ่ ทดลอง
ป้อนไฟล์ทรี่ ปิ ป์มาจากแผ่นซีดรี ะดับออดิโอไฟล์
ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเสียงได้มากกว่าเข้าไป
ผลลัพธ์ทไี่ ด้ยนิ ออกมามันตาลปัตรไปคนละทิศ
เลย คือคราวนีม้ ากันครบ ทัง้ คุณภาพและความ
เปิดเผยแบบสุดๆ แฉกันทุกเม็ด รายละเอียด
เนื้อๆ ทั้งนั้นที่พรั่งพรูออกมา และเมื่อทดลอง
ปรับเปลีย่ นป้อนไฟล์ขอ้ มูลเพลงทีม่ รี ะดับความ
ละเอียดสูงขึ้นกว่ามาตรฐานซีดีอย่างเช่นไฟล์
FLAC 24bit/96kHz ของอัลบัม้ ชุด Band on
the Run ของ Paul McCartney กับไฟล์
WAV 24bit/96kHz จากอัลบัม้ ชุด The Game
ของคณะ Queen เข้าไปแทน ทีนคี้ ณ
ุ ภาพเสียง
ทีพ่ งุ่ ผ่าน GT40 ออกมามันก็กระโจนขึน้ ไปอีก
ระดับทันที! อาการของเสียงแหลมทีร่ สู้ กึ ว่าฟุง้ ๆ
ตอนนีห้ ายไปหมด พืน้ เวทีเสียงมืดสนิทมากขึน้
ช่วยขับให้ตัวเสียงมีความเข้มข้นมากขึ้น และชี้
ชัดโฟกัสตำแหน่งได้แม่นยำมากขึน้ สะท้อนราย
ละเอียดของเสียงเล็กๆ น้อยๆ ออกมาให้ได้ยนิ
มากขึน้ เวทีเสียงขึน้ รูปเป็นสามมิตอิ ย่างชัดเจน
ระนาบหน้า-หลังรับรู้ได้ง่ายขึ้น สามารถกะ
เกณฑ์ขอบเขตปริมณฑลของเวทีเสียงได้ชดั เจน
ไม่อมึ ครึมหรือคลุมเคลือ ไดนามิกของเสียงก็ดี
ขึน้ มากมายทัง้ ในแง่ของความฉับพลันและความ
ต่อเนือ่ ง
เมือ่ เล่นไฟล์ขอ้ มูลทีร่ ะดับตัง้ แต่ 24bit ขึน้
ไป ไม่วา่ จะเป็น 24bit/44.1kHz, 24bit/48kHz,
24bit/88.2kHz หรือ 24bit/96kHz ผมพบว่า
เสียงโดยรวมของ GT40 จะมีความ ‘สงบ’ สุขมุ
คัมภีรภาพมากขึน้ จังหวะจะโคนมีความแม่นยำ

มากขึ้น แสดงว่า มันถ่ายทอดไทมิ่งของเพลง
ออกมาได้แม่นยำมากขึ้น ไม่เร่งรีบจนเกินไป
คล้ายกับว่า มันถูกปรับจูนมาให้ไปได้ดี (มากๆ)
กับไฟล์ขอ้ มูลทีม่ คี วามละเอียดสูงๆ กระนัน้ แต่
นัน่ ไม่ได้หมายความว่า กับไฟล์ทรี่ ะดับ 16bit/
44.1kHz จะออกมาไม่ดี เพียงแต่วา่ มันจะทำตัว
เป็น ‘มอนิเตอร์’ ที่คอยฟ้องคุณภาพของไฟล์
เหล่านัน้ มากกว่าทีจ่ ะคอย ‘กลบเกลือ่ น’ รอยไฝ
ฝ้าให้ออกมา (ฟัง) ดูดี ซึง่ โดยส่วนตัวแล้วผมมี
ความเห็ น ว่ า นี่ เ ป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ อ อดิ โ อไฟล์
ต้องการ เพราะการใส่ฟลิ เตอร์ลงไปในภาคเอาต์
พุตมากๆ นัน้ จะทำให้คณ
ุ สมบัตคิ วามเป็นมอนิ
เตอร์หายไป ไม่สามารถสะท้อน ‘ความจริง’
ออกมาได้ พอป้อนอะไรทีม่ นั ดีอยูแ่ ล้วเข้าไปจะ
ทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมามัวซัวลง (นุม่ เกินไป)
ความสะอาดกับระดับเกนขยายทีไ่ ม่สงู มากของ
GT40 จะทำให้คณ
ุ เร่งวอลุม่ ของแอมป์ได้มากขึน้
ซึง่ จะได้เสียงทีม่ คี วามดังมากขึน้ โดยปราศจาก
อาการกร้าวหรือเจิดจ้าน่ารำคาญ แต่เป็นความ
ดังทีอ่ ดุ มไปด้วยรายละเอียดและไดนามิกทีส่ วิง
กว้างขึน้ นำมาซึง่ ความสมจริงเหมือนฟังดนตรี
สดมากขึน้ ซึง่ มันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก
‘ความเป็นดนตรี’ ทีน่ กั ฟังเพลงทัว่ โลกต้องการ
ฉะนั้น ใครที่ซื้อ GT40 ตัวนี้ไปใช้ แนะนำให้
เปลีย่ นนิสยั ‘ฟังกระซิบ’ มาเป็น ‘ฟังสนัน่ ’ แทน
แล้วคุณจะพบหนทางสูส่ วรรค์!

(ลักษณะที่ 2)

ภาคขยายของช่องเอาต์พตุ หูฟงั ของ GT40 แยก
ออกไปจากภาคขยายของช่องอะนาล็อก-เอาต์
พุตอย่างเด็ดขาด ส่วนทีใ่ ช้รว่ มกันนอกจากภาค
จ่ า ยไฟก็ คื อ วอลุ่ ม คื อ คุ ณ สามารถใช้ ง าน
เอาต์พตุ ทัง้ สองช่องนีไ้ ด้พร้อมกัน คือมีเสียงออก
พร้อมกันทั้งสองช่อง แต่อาจจะไม่สะดวกนัก
สำหรับการปรับเพิม่ -ลดวอลุม่ เพราะทุกครัง้ ที่
คุณหมุนปรับวอลุ่ม ระดับความดังของเสียงทั้ง
สองเอาต์พตุ จะเปลีย่ นตามกันไปเสมอ
ผมทดลองฟังเสียงของภาคขยายหูฟังของ
GT40 โดยอาศัย mini 2133 เป็นต้นทางเล่น
ไฟล์เพลงรูปแบบต่างๆ จากฮาร์ดดิสก์ Probox
ด้วยเพลย์เยอร์ Foobar2000+ASIO4ALL โดย
ผมตั้งวอลุ่มของโปรแกรมเพลเยอร์ไว้ที่ระดับ
สูงสุดแล้วอาศัยวอลุม่ ของตัว GT40 ในการปรับ
เพิม่ -ลด
หูฟงั ของ Sennheiser รุน่ PX 100-II มีอมิ
พีแดนซ์อยูท่ ี่ 32 โอห์ม ความดังสูงสุด 114 ดีบี
ใช้แจ๊คเสียบแบบมินิ ถ้าจะนำมาใช้กับ GT40
ต้องสวมปลอกอะแด็ปเตอร์เพิม่ ขนาด ตัวนีเ้ ป็น
หูฟังราคาประหยัดที่ขับไม่ยาก เมื่อจับคู่กับ

GT40 แล้ว มันกินวอลุม่ ของ GT40 ไม่ถงึ เก้าโมงก็ดงั จนแก้วหูแทบ
ระเบิดแล้ว เสียงที่ได้ก็จะออกแนวเดียวกันกับภาคอะนาล็อกเอาต์พุตที่อยู่บนแผ่นหลังของ GT40 นั่นเอง คือ กระจ่าง สดใส
กลาง-แหลมเปิด เสียงเบสมีรายละเอียดดี แต่โทนโดยรวมจะค่อนไป
ทางเจิดจ้านิดๆ ขาดความหนักแน่นและมัน่ คงไปนิด ถ้าในมาตรฐาน
ของผมอยากจะสรุปว่า เล่นคูน่ ดี้ ว้ ยกันจะได้เสียงออกมาพอฟังเล่น
ขำๆ ได้ ไม่เหมาะกับคนทีจ่ ริงจัง เพราะภาคขยายของ GT40 มันแรง
เกินไปสำหรับสเปคฯ ของ PX 100-II
ส่วน HD800 นัน้ เมือ่ นำมาจับคูก่ บั GT40 มันดูเหมือนขีช่ า้ งจับ
ตั๊กแตน แต่พอเปิดวอลุ่มของ GT40 ขึ้นมามันก็ทำให้ผมรู้สึกทึ่ง
เพราะมันมีเสียงดังออกมา...

อ้าวๆ คุณธานี มันจะน่าทึ่งตรงไหน? ก็แอมป์
มันไม่ได้เสีย มันก็ตอ้ งมีเสียงดังออกมาน่ะสิ...

มิได้ครับ... ผมมิได้หมายความเยีย่ งนัน้ ฟังให้จบก่อน คือเสียงที่
มันดังออกมานัน้ มีคณ
ุ ภาพดีกว่าทีผ่ มคาดไว้เยอะ เนือ่ งด้วยสเปคฯ
ทีค่ อ่ นข้างจะโหดของ HD800 มันเลยทำให้ผมคาดเดาไปว่า เสียงที่
ออกมาจาก HD800 น่าจะฟังไม่ได้ แต่เอาเข้าจริงมันพอฟังครับ
สมดุลเสียงแม้จะยังหนักกลาง-แหลมอยู่ แต่กย็ งั มีเสียงทุม้ ออกมา
บาลานซ์ให้ดลุ เสียงไม่เบาโหวงเกินไป ในขณะเดียวกัน บุคลิกช่าง
แจกแจงของ GT40 ก็ยงั คงปรากฏออกมาให้เห็น ด้วยลักษณะของ
รายละเอียดที่พร่างพราย ตั้งแต่ย่านแหลมลงไปถึงทุ้มในดีกรีที่
ทัดเทียมกัน ฟังเอาเล่นพอได้ แต่ในมาตรฐานของผมถือว่ายังไม่
ผ่านครับสำหรับการแมตชิง่ คูน่ ี้ ผมว่าแอมป์ฯ มีกำลังสำรองน้อยไป
สำหรับ HD800 เพราะแม้วา่ มันจะสามารถผลักดันความดังออกมา
จาก HD800 ได้กจ็ ริง (ในระดับการฟังปกติ ใช้วอลุม่ อยูท่ ปี่ ระมาณ
10-11 นาฬิกา) แต่มนั ยังไม่สามารถ ‘สกัด’ เอารายละเอียดคูค่ วบ
ทีเ่ ป็นฮาร์มอนิกและทิมเบอร์ของเสียงดนตรีแต่ละชิน้ ออกมาได้หมด
ผลคือความเหมือนจริงของเสียงยังออกมาไม่ดนี กั แค่รวู้ า่ เป็นเสียง
ของเครือ่ งดนตรีอะไรเท่านัน้ (ระดับ resolution ของเสียงยังไม่ด)ี

คุม้ สุดๆ กับ
‘แอพลิเคชัน
่ +คุณภาพ’

สรุปแล้วผมยังไม่ได้เห็นตัวตนทีแ่ ท้จริงของภาคขยายหูฟงั ของ GT40
ในครั้งนี้ คงต้องหาหูฟังที่มีสเปคฯ สูงกว่า PX 100-II แต่ไม่ถึง
HD800 มาทดลองฟังกับมันอีกสักตัง้ ใครทีม่ องจุดนีไ้ ว้กล็ องไปแมต
ชิง่ ดูกแ็ ล้วกัน แต่สำหรับการใช้งาน GT40 ในแง่ของ ext.DAC แล้ว
ผมฟันธงให้ได้ว่าผ่านครับ คุณภาพเสียงของมันกับไฟล์ WAV
16bit/44.1kHz สามารถฟัดกับเครือ่ งเล่นซีดรี าคาใกล้เคียงกันได้
สบายๆ และเมื่อเล่นไฟล์ข้อมูลเพลงที่สูงกว่านั้นขึ้นไปอีกขั้นโดย
เฉพาะไฟล์ 24bit/96kHz เจ้า GT40 ตัวนีก้ ต็ บเกียร์สฉี่ กี แซงเครือ่ ง
เล่นซีดรี าคาใกล้เคียงกันออกไปแบบไม่เห็นฝุน่ !
นี่ยังเหลือคุณสมบัติอีกข้อสำหรับบทบาทของโฟโนสเตจที่รอ
ทดสอบในเล่มหน้า อย่างนีแ้ ล้วจะไม่ให้ผมชืน่ ชมกับความคุม้ สุดๆ
ของ ext.DAC ตัวนีไ้ ด้อย่างไรล่ะครับ
	
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษทั เคลฟ ออดิโอ จำกัด
โทร.0-2932-5981-2 ราคา : สอบถามผูจ้ ดั จำหน่าย
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24/192 USB!

The New Frontier in PC audio world
• ไม่มอี ะไรทีเ่ ป็นไปไม่ได้! และแล้ว ช่องต่อ USB
ก็สามารถทะลวงข้อจำกัดในการส่งผ่านข้อมูลไฟล์
เสียงทีร่ ะดับ High Res. 24bit/192kHz ลงได้อย่าง
ราบคาบ..!!
โดยตั ว USB 2.0 High Speed เองมี
มาตรฐานความเร็ว (bandwidth) ในการส่งผ่าน
ข้อมูลได้สูงถึงระดับ 480Mbps ซึ่งถือว่าเกินพอ
สำหรับการส่งไฟล์ขอ้ มูลระดับ 24bit/192kHz ของ
ระบบเสียงสเตอริโอที่ต้องการแบนด์วิธเพียงแค่
24x192x2 = 9216kbps แต่เนือ่ งจากระบบปฏิบตั ิ
การ Windows ทุกเวอร์ชนั่ และของ MAC ทีใ่ ช้ OS
ต่ำกว่าเวอร์ชั่น OSX10.6.4 ลงไปไม่มีโปรแกรม
ไดรเวอร์ทจี่ ะลงไปกำกับให้ตวั ฮาร์ดแวร์ USB ของ
คอมพิวเตอร์รองรับการส่งผ่านเฟรมข้อมูลทีร่ ะดับสูง
กว่า 96kHz นั่นคือเหตุผลที่ช่อง USB 2.0 High
Speed บนคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไปยังไม่สามารถ
รองรับการส่งผ่านข้อมูลไฟล์เสียงที่ระดับเกินกว่า
96kHz ได้ (ทัง้ ๆ ทีส่ เปคมันถึง!)
วิ ศ วกรของไมโครซอฟท์ เ ขี ย นโปรแกรม
ไดรเวอร์ Universal Audio Architecture (UAA)
สำหรับใช้งานกับไฟล์เสียงระดับ High Definition
Audio เวอร์ ชั่ น Class 1.0 ขึ้ น มาเมื่ อ เดื อ น
สิงหาคมปี 2004 ซึ่งทำให้ระบบปฏิบัติการของ
Windows ตัง้ แต่เวอร์ชนั่ XP SP3 และสูงกว่าขึน้ ไป
สามารถรองรับการส่งผ่านไฟล์เสียงทีร่ ะดับ 96kHz
ได้เมือ่ ใช้กบั ฮาร์ดแวร์ USB ทีเ่ ป็นเวอร์ชนั่ 1.1 ขึน้ ไป
ซึ่ งให้ แ บนด์ วิ ธในการส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล อยู่ ที่ ร ะดั บ
12Mbps
แต่ ใ นเวลาเดี ย วกั น นั้ น (ปี 2004) เรามี
ฮาร์ดแวร์ USB standard เวอร์ชนั่ 2.0 ออกมาใช้
กันตั้ง 3-4 ปีแล้ว (USB version 2.0 กำหนด
สเปคออกมาตัง้ แต่วนั ที่ 27 เมษายน 2000 โน่นแน่ะ!)
ซึง่ โดยสเปคพืน้ ฐานของ USB 2.0 เองแล้วมันรองรับ
การส่งผ่านข้อมูลเสียงถึง 192kHz ได้อย่างสบายๆ
เพราะแบนด์วธิ ในการรับ-ส่งข้อมูลของ USB 2.0 นัน้
สู ง กว่ า เวอร์ ชั่ น 1.1 ถึ ง 40 เท่ า ! (ไปได้ สู ง ถึ ง
480Mbps) แต่เหตุที่ทำให้ยังไม่สามารถรับ-ส่ง
ข้อมูลเสียงทีส่ งู กว่า 96kHz ผ่านทางช่อง USB 2.0
ได้นั้นอยู่ที่ไมโครซอฟท์ยังไม่ได้ลงมือเขียนโปรโต
คอลออกมากำกั บไว้ ใ น OS ของเขาให้ เ ข้ าไป
ควบคุมฮาร์ดแวร์ USB 2.0 ในตัวคอมพิวเตอร์ให้
GM2000
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รองรับการส่งผ่านไฟล์ข้อมูลเสียงที่ระดับสูงกว่า
96kHz ออกมานัน่ เอง
แม้ว่าโปรแกรมมีเดียเพลเยอร์ขั้นเทพอย่าง
Foobar2000 จะสามารถเล่นไฟล์เพลงได้ถงึ ระดับ
24bit/192kHz แล้ว รวมถึง USB-DAC ตัวเก่งของ
คุณทีใ่ ช้อยูบ่ างตัวก็สามารถรองรับไฟล์ขอ้ มูลเพลงที่
มีความละเอียดสูงเกิน 96kHz ได้กต็ าม สิง่ ทีจ่ ำเป็น
ต้องใช้เพิม่ เติมในการทีจ่ ะทำให้เราสามารถส่งผ่าน
ไฟล์ขอ้ มูลเพลงผ่านทาง USB ทีร่ ะดับสูงเกิน 96kHz
ขึ้นไปก็คือ ‘โปรแกรมไดรเวอร์’ ที่จะเข้าไปช่วย
โปรแกรม OS ของไมโครซอฟท์ในการควบคุม
ฮาร์ดแวร์ USB ให้ทำหน้าทีน่ นี้ นั่ เอง...

ปัญหานีจ้ ะแก้ยงั ไง?

มีอยู่ 2 ทางครับ...ทางแรกคือรอให้วศิ วกรของไมโคร
ซอฟท์ลงมือเขียนโปรโตคอลลงมากำกับฮาร์ดแวร์
USB 2.0 ให้รองรับไฟล์ขอ้ มูลทีส่ งู กว่า 96kHz กับ
อีกทางคือหาคนที่เก่งคอมพิวเตอร์มาเขียนโปรโต
คอลที่ว่าขึ้นมาใช้กันเอง ซึ่งหนทางแรกนั้นท่าจะ
มืดมน เพราะไมโครซอฟท์เองก็ไม่ได้แสดงท่าทีให้
เห็นว่าพวกเขาจะให้ความสนใจกับแอพลิเคชัน่ นีแ้ ต่
อย่างไร กลุ่มนักเล่นเครื่องเสียงไฮเอนด์ที่มีอยู่แค่
หยิบมือไม่ได้อยูใ่ นสายตาของเจ้าพ่อคอมพิวเตอร์
อย่างบิล เกตส์ ขืนรอต่อไปเห็นทีคนที่เล่น PC
Audio โดยอาศัย platform ของ Windows คง
ไม่มโี อกาสได้ฟงั ไฟล์ 176.4kHz กับไฟล์ 192kHz
ผ่ า นช่ อ ง USB เป็ น แน่ อาจจะต้ อ งย้ า ยค่ า ยไป
สวามิภกั ดิก์ บั MAC แทน เพราะทางค่าย MAC เขา
มีซอฟต์แวร์ที่สั่งการช่อง USB บนคอมพิวเตอร์
MAC ให้สามารถรองรับไฟล์ขอ้ มูลเพลงได้ถงึ ระดับ
192kHz ออกมาแล้ว (บน OSX ตั้งแต่เวอร์ชั่น
10.6.4 เป็นต้นไป)

‘Thesycon’ & ‘CEntrance’
สองซูเปอร์ฮโี ร่ สำหรับแฟน
PC Audio พรรควินโดว์!

อย่าครับ! อย่า...อย่าเพิง่ คิดสัน้ !! แฟนๆ PC Audio ที่
ใช้ Windows เป็นทรานสปอร์ตอย่าเพิง่ น้อยใจไป
ครับ... เพราะวันนีเ้ รามีพระเอกขีม่ า้ ขาวมาช่วยแล้ว
ไม่ตอ้ งง้อไมโครซอฟท์ ไม่ตอ้ งรอบิล เกตส์มาเห็นใจ
เพราะวันนีเ้ รามีคอมพิวเตอร์ เอนจิเนียร์ใจดี 2 ค่าย

มาช่วยเขียนโปรโตคอลในการควบคุม ฮาร์ดแวร์
USB 2.0 High Speed ให้สามารถรับ-ส่งไฟล์
ข้อมูลเพลงทีร่ ะดับ 176.4kHz กับระดับ 192kHz
ให้แล้ว
โปรโตคอล หรือโปรแกรมไดรเวอร์ทใี่ ช้ควบคุม
USB เวอร์ชนั่ 1.1 ให้สามารถรองรับไฟล์ขอ้ มูลได้ถงึ
ระดับ 96kHz นัน้ มีชอื่ ว่า ‘USB Audio Class 1.0’
ซึ่งโปรแกรมตัวนี้มีอยู่ในระบบปฏิบัติการของวิน
โดรว์ทกุ เวอร์ชนั่ รวมถึงของ MAC ด้วยแล้ว ส่วนโปร
แกรมไดรเวอร์ทใี่ ช้ควบคุม USB เวอร์ชนั่ 2.0 ให้
สามารถรองรับไฟล์ขอ้ มูลได้ถงึ ระดับ HD Audio
(สูงกว่า 96kHz ขึน้ ไป) นัน้ ถูกระบุไว้ในสเปคของ
โปรแกรมไดรเวอร์ ‘USB Audio Class 2.0’
(ครอบคลุมถึงระดับ 192kHz ด้วย)
บริ ษั ท Thesycon Systemsoftware &
Consulting แห่งประเทศเยอรมนีคอื ชือ่ ของพระเอก
คนแรกที่ควบม้าขาวเอาโปรแกรมไดรเวอร์ USB
Audio Class 2.0 มาให้เรา ซึง่ โปรแกรมตัวนีค้ ณ
ุ
สามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีทเี่ ว็บไซต์ลกู
ของ Wavelenght Audio คือ www.usbdacs
.com/hs24192/hs24192.html ซึ่งมีให้เลือก
2 แบบคือแบบมาเป็นซิปไฟล์ทตี่ อ้ งมาระเบิดทีหลัง
กับแบบทีร่ ะเบิดให้เองอัตโนมัตหิ ลังดาวน์โหลดเสร็จ
แนะนำให้เลือกแบบมาระเบิดเองดีกว่า จะได้มเี วลา
ตัง้ ตัวและเผือ่ ไว้วา่ ในกรณีทโี่ ปรแกรมป้องกันไวรัส
ในคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ยอมให้ตดิ ตัง้ อัตโนมัติ
เท่าที่รู้ตอนนี้ก็มี USB-DAC ของ Wave
lenght Audio กั บ ของ Ayre สองเจ้ า แล้ ว ที่
ออกแบบอินเตอร์เฟซ USB มาให้สามารถทำงาน
ร่วมกับโปรโตคอล Thesycon ตัวนีเ้ พือ่ รองรับการ
ส่งผ่านข้อมูลไฟล์เพลงที่ระดับ 176.4kHz กับ
192kHz ได้ ส่วนวิธกี ารลงโปรแกรมและการใช้งาน
รวมถึงคุณภาพเสียงของโปรแกรมนีข้ อให้รอดูได้จาก
รายละเอียดการทดสอบ USB-DAC ของ Ayre รุน่
QB-9 เวอร์ชนั่ ใหม่ 24/192 ในเล่มหน้า พร้อมการ
ลองเล่น+ลองฟังโปรแกรมมิวสิคเพลเยอร์ตวั ใหม่นนั่
คือ ‘Pure Music’ ที่หลายคนได้ลองแล้วบอกว่า
เสียงดีไม่แพ้โปรแกรมเพลเยอร์ Amara นัน่ เทียว?

• TEST REPORT •

ALPHA DESIGN LABS ADL GT40
USB DAC with Phono stage

Part : II - The Final Part

กรณีที่ 1 : ทดลองใช้งานช่อง Phono/
Line input ของ GT40 ในลักษณะของการ
เล่น (playback)

(Part : I อยูใ่ นเล่มที่ 167 p.38-43)

ทดลองใช้งานช่อง
Phono/Line input ของ GT40

ช่องโฟโน/ไลน์ อินพุตของ GT40 ใช้ได้ทงั้ สำหรับ
การเพลย์แบ็คและบันทึก ทีช่ อ่ งอินพุต Phono/Line
Input ของ GT40 นีค้ ณ
ุ สามารถต่อเชือ่ มสัญญาณ
analog เข้ าไปได้ ทั้ ง จากเครื่ อ งเล่ น แผ่ น เสี ย ง
เครือ่ งเล่นเทปคาสเส็ท (เพือ่ ทำสำเนาเพลงจากม้วน
เทปเก่าๆ ทีค่ ณ
ุ เก็บไว้) รวมถึงสัญญาณอะนาล็อกเอาต์พตุ จากภาค Line-out ของอุปกรณ์เครือ่ งเล่น
ประเภทดิจติ อลฟอร์แมตทุกประเภทด้วย ไม่วา่ จะ
เป็นจากเครือ่ งเล่น CD, เครือ่ งเล่น SACD, เครือ่ ง
เล่น DVD รวมถึงเครือ่ งเล่น Blu-ray ด้วย
พูดง่ายๆ ก็คอื ว่า วงจร ADC (Analog-toDigital converter) ภายในที่ต่อเชื่อมรองรับ
สั ญ ญาณจากช่ อ ง Line input ของ GT40 นี้

สามารถรองรับสัญญาณอะนาล็อก-อินพุตทีม่ คี วาม
แรงสั ญ ญาณไม่ ต่ ำ กว่ า 0.5mV ขึ้ นไปจนถึ ง
ประมาณ 1V จากอุปกรณ์เพลย์แบ็คได้ทกุ ชนิด รวม
ถึงสัญญาณอะนาล็อก-เอาต์พตุ ทีอ่ อกมาจากภาค
ไลน์-เอาต์ของ sound board หรือ audio mixer
console ด้วย คือคุณสามารถบันทึกเสียงร้องหรือ
เสียงเครือ่ งดนตรีทเี่ ล่นผ่าน mixer board ลงมา
แปลงเป็นไฟล์เสียงเพือ่ เก็บบนคอมพิวเตอร์ได้เลย
(ดูรายละเอียดในหัวข้อการใช้งานกรณีที่ 2 เพิ่ม
เติม)

เนื่ อ งจากคนออกแบบวงจรภายในของตั ว
GT40 จัดลู๊ปของสัญญาณ in-out ไปผ่านวอลุ่ม
ด้วย ดังนั้น เมื่อคุณทำการต่อเชื่อมสัญญญาณ
อะนาล็อกเข้าทางช่อง Phono/Line input ของตัว
GT40 แล้ ว หากไม่ ท ำการบั น ทึ ก เสี ย ง คุ ณ จะ
สามารถใช้วอลุม่ ของตัว GT40 ในการควบคุมระดับ
สัญญาณเอาต์พตุ ทีจ่ ะส่งไปทีแ่ อมป์ได้ดว้ ย ในกรณี
นี้ เมือ่ เร่งวอลุม่ ของตัว GT40 ไปจนสุด คุณจะได้
ความแรงสัญญาณจากช่อง Line-out ของตัว GT40
ออกไปเต็มที่เท่ากับ 1Vrms ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำ
คือประมาณแค่ 50% เมือ่ เทียบกับเกนขยายของช่อง
Line-out (analog output) ของอุปกรณ์เครือ่ ง
เล่นทั่วไป แต่ผมพอเข้าใจเหตุผลที่คนออกแบบ
GT40 กำหนดความแรงของเกนขยายทางช่อง Lineout ของตัว GT40 ไว้แค่นี้ เข้าใจว่าเหตุผลข้อแรก
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คือเพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหา ‘โอเวอร์โหลด’ ทางช่องอิน
พุตของปรีฯ ตัวอืน่ ๆ ทีจ่ ะรับสัญญาณไลน์-เอาต์จาก
GT40 ไปใช้ ส่วนอีกเหตุผลเพราะต้องเผือ่ ไว้รองรับ
กับสัญญาณของหัวเข็มทีผ่ า่ นการขยายขัน้ ตอนแรก
มาจากภาค RIAA ทีอ่ ยูใ่ นตัวเครือ่ ง GT40 ด้วย
ผลการทดลองใช้งาน GT40 ในรูปแบบทีเ่ ป็น
preamp ผมพบว่า อัตราของเกนขยายกับอัตราทด
ของวอลุม่ ที่ GT40 ออกแบบมายังไม่มากพอสำหรับ
ใช้เป็นปรีแอมป์โดดๆ ฉะนัน้ ในซิสเต็มขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการเน้นคุณภาพเสียงระดับ
ไฮเอนด์จริงๆ ควรมีปรีแอมป์เข้ามาช่วยขยายอีก
ทอด (แล้วหมุนวอลุม่ ของ GT40 ไปให้สดุ ) จะได้
เสียงทีด่ ขี นึ้

กรณีที่ 2 : ทดลองใช้งานช่อง Phono/
Line input ของ GT40 ในลักษณะของการ
บันทึก (record)

สำหรับการใช้งาน GT40 ในกรณีทสี่ องนี้ คุณ
ต้องเริม่ ต้นด้วยการจัดเตรียมอะไรเพิม่ เติมอีกเล็ก
น้อย...
ในเบือ้ งต้นสำหรับการใช้งานแบบนี้ ตัว GT40
จะทำหน้าที่เป็น A-to-D converter ที่จะแปลง
สัญญาณอะนาล็อกจากช่อง Phono/Line Input
ของมันให้ออกมาเป็นไฟล์ขอ้ มูลเสียงเพือ่ บันทึกลง
ไปบนฮาร์ดดิสก์ผา่ นทางคอมพิวเตอร์ ฉะนัน้ นอก
เหนือจากตัว GT40 แล้ว สิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องมีเพิม่ เติมก็
คือ :
1: คอมพิวเตอร์หนึง่ เครือ่ ง
2: โปรแกรมทีใ่ ช้สำหรับการบันทึกเสียง
3: หน่วยความจำสำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลที่
บันทึกได้
คุณสมบัตพิ นื้ ฐานของตัวคอมพิวเตอร์ทจี่ ะใช้นนั้
ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมาก สเปคที่ต้องการก็มี จอ
แสดงผล, CPU ยิง่ แรงยิง่ ดี ซึง่ เท่าทีผ่ มทดลองใช้โน้ต
บุค๊ HP รุน่ Compaq Mini 2133 ทีใ่ ช้ CPU ของ
Via C7-M ความแรง 1GHz ก็นบั ว่าใช้งานได้ดมี าก
แล้ว สามารถบันทึกไฟล์ข้อมูลได้ถึงระดับสูงสุดที่
GT40 ทำได้นั่นคือ 24bit/96kHz ส่วนโปรแกรม
ปฏิบัติการนั้น ในคู่มือของ GT40 ระบุไว้ว่ามัน
สามารถใช้ได้กบั OS ของ Windows ตัง้ แต่เวอร์ชนั่
XP หรือสูงกว่าขึน้ ไป ส่วน OS ของ MAC ก็ใช้ได้ตงั้
แต่เวอร์ชนั่ OS10 ขึน้ ไป
ส่วนเพิม่ เติมสำคัญคือข้อ 2 นัน่ คือ โปรแกรม
ที่ จ ะใช้ ส ำหรั บ ควบคุ ม การบั น ทึ ก ซึ่ ง ทางผู้ ผ ลิ ต
GT40 แนะนำให้ใช้โปรแกรมทีช่ อื่
ว่า Audacity ในการนี้ โปรแกรม
นีเ้ ป็นฟรีแวร์ คุณสามารถเข้าไปโหลดมาใช้งานได้
ฟรีจากทีน่ ี่ http://audacity .source forge.net/
download/ มีให้เลือกดาวน์โหลดทุกเวอร์ชนั่ ไม่
เฉพาะที่ใช้กับวินโดรว์อย่างเดียว แต่รวมถึงที่เขา
ออกแบบมาให้ใช้กับระบบปฏิบัติการของ MAC
และ Linux/Unix ด้วย ใครใช้วนิ โดรว์ผมแนะนำให้
โหลดเวอร์ ชั่ น 1.2.6 มาใช้ อย่ า เพิ่ งไป
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โหลดเวอร์ชั่นใหม่สุด 1.3 เพราะยังอยู่ในขั้นตอน
พัฒนา เสถียรภาพในการทำงานอาจจะยังไม่นงิ่
ส่วนที่เก็บไฟล์ข้อมูลหลังจากการบันทึกก็คือ
ฮาร์ดดิสก์ ซึง่ โปรแกรม Audacity นัน้ เปิดโอกาส
คุ ณ สามารถเลื อ กกำหนดโลเคชั่ นได้ ว่ า จะให้
โปรแกรมเอาไฟล์ทบี่ นั ทึกได้ไปเก็บไว้ทไี่ หน แถมยัง
ใส่ชอื่ ไฟล์ได้ดว้ ยเพือ่ กันลืม
เวลาใช้งาน GT40 ลักษณะนี้ คุณต้องทำการ
ต่อเชือ่ มทัง้ ช่องสัญญาณขาเข้า Phono/Line Input
และขาออก Output พร้อมกัน โดยดึงสัญญาณจาก
ช่อง output ของตัว GT40 ไปเข้าทีแ่ อมป์เพือ่ ใช้เป็น
มอนิเตอร์ในการฟังดูวา่ เพลงทีก่ ำลังบันทึกนัน้ ออก
มาโอเคหรือเปล่า? เสียงเบาไปมั้ย? ปุ่มวอลุ่มบน
หน้าปัดของตัว GT40 มีไว้ใช้เพิม่ -ลดเกนขยายของ

สัญญาณทีส่ ง่ ไปให้แอมป์ซงึ่ จะไม่มผี ลในการเพิม่ ลดเกนขยายของสัญญาณทีก่ ำลังบันทึก เมือ่ คุณลง
โปรแกรม Audacity ลงไปบนคอมพิวเตอร์แล้ว
ก่อนจะทำการบันทึก คุณต้องเข้าไปทำการปรับตัง้
การทำงานบางอย่างบนซาวนด์การ์ดของคอมพิว
เตอร์ของคุณด้วย อาทิ ปรับเลือกให้ตวั GT40 เป็น
ทั้ ง ตั ว เล่ น (Sounds and Audio Devices
Properties --> Voice เลือกไว้ที่ ‘ADL GT40 USB
DAC’) และตัวบันทึกเสียง (Sounds and Audio
Devices Properties --> Voice recording
เลือกไว้ที่ ‘ADL GT40 USB DAC’) แทนฮาร์ดแวร์
ซาวนด์การ์ดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้
คุณสามารถมอนิเตอร์ฟงั ผลการบันทึกไปพร้อมกับ
การบันทึกจริงในเวลาเดียวกันได้ ส่วนการปรับตัง้

• ก่อนบันทึก ต้องเข้าไปปรับตัง้ รายละเอียดในเมนู Sounds And Audio Device Properties ของคอมพิวเตอร์ซะก่อน

ระดับเกนขยายของสัญญาณในการบันทึกเสียงให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
ไม่เบาเกินไปหรือแรงเกินไปจนเกิดอาการคลิป คุณต้องใช้ฟังก์ชัน
‘Volume’ ของซาวนด์การ์ดบนตัวคอมพิวเตอร์เป็นเครือ่ งมือในการปรับ
ตัง้ (Sounds and Audio Devices Properties --> Voice recording
กดไปทีป่ มุ่ ‘Volume’ จะปรากฏหน้าต่างขึน้ มาให้คณ
ุ สามารถปรับเพิม่ ลดระดับความดังของสัญญาณทีจ่ ะบันทึกได้ดว้ ยวิธสี ไลด์ขนึ้ -ลง)
หลักคิดง่ายๆ สำหรับคนทีย่ งั ไม่ get ในการบันทึกไฟล์ขอ้ มูลเพลง
ลงบนฮาร์ดดิสก์ดว้ ย GT40 ตัวนี้ เอาว่าจริงๆ แล้วมันก็คอื การ ‘แปลง
สัญญาณเพลง’ ทีอ่ ยูใ่ นรูปของสัญญาณอะนาล็อก ไม่วา่ จะเป็นจากแหล่ง
ต้นทางแบบไหนก็ตามให้ออกมาเป็น ‘ไฟล์ขอ้ มูลเพลง’ เพือ่ นำไปเล่นบน
คอมพิวเตอร์นั่นเอง ภารกิจนี้ต้องอาศัยการทำงานของวงจร A-to-D
converter ทีม่ อี ยูใ่ น GT40 (เท่าทีเ่ ห็นจนถึงขณะนีม้ อี ยู่ USB-DAC แค่
2 ตัวเท่านัน้ ) เป็นคนจัดการ และเจ้าวงจร A-to-D converter (เรียก
สัน้ ๆ ว่า ADC) ทีอ่ ยูใ่ น GT40 นีม้ คี วามสามารถในการแปลงออกมาเป็น
ไฟล์ขอ้ มูลทีม่ คี วามละเอียดให้คณ
ุ เลือกได้ถงึ ระดับ 24bit/96kHz นัน่ เลย
เมือ่ แปลงผ่านโปรแกรม Audacity คุณจะสามารถเลือกเอาต์พตุ ได้หลาย
ค่า พอเห็นภาพมัย้ ครับ? ทีนถี้ า้ ถามว่า คุณภาพของไฟล์ขอ้ มูลทีแ่ ปลงมา
ด้วยวิธนี มี้ นั จะอยูใ่ นระดับไหน?
คำตอบสำหรับคำถามนีข้ นึ้ อยูก่ บั 2 ตัวแปรสำคัญ คือ :
1. คุณภาพของสัญญาณดิจติ อลต้นทาง
2. รูปแบบของไฟล์ขอ้ มูลทีเ่ ลือก rip
3. คุณภาพของวงจร A-to-D converter ทีใ่ ช้
แน่นอนว่า หากเลือกเอาต์พตุ ไว้ทรี่ ะดับสูงสุดคือ 24bit/96kHz ก็นา่
จะให้คณ
ุ ภาพได้สงู กว่า 16bit/44.1kHz ค่อนข้างชัวร์ แต่มนั จะเป็นจริงๆ
ออกมาตามนัน้ ก็ตอ่ เมือ่ สัญญาณอะนาล็อกต้นทางทีจ่ ะส่งเข้าไปแปลง
ผ่านตัว GT40 ต้องมีคณ
ุ ภาพสูงพอ สมมุตงิ า่ ยๆ หากคุณเอาสัญญาณอะ
นาล็อกทีไ่ ด้จากการเล่นแผ่น CD บนเครือ่ งเล่นดีวดี แี บบยูนเิ วอร์แซลมา
แปลง คุณภาพทีไ่ ด้กค็ งจะออกมาด้อยกว่าเอาสัญญาณอะนาล็อกทีไ่ ด้
จากการเล่นแผ่น SACD หรือจากการเล่นแผ่น DVD-Audio ทีเ่ ล่นบน
เครือ่ งเล่นยูนเิ วอร์แซลตัวเดียวกันมาแปลงอย่างแน่นอน เหตุผลก็เพราะ
ว่า สัญญาณอะนาล็อกทีไ่ ด้จากแผ่น SACD หรือแผ่น DVD-Audio มี
สเปคสูงกว่าสัญญาณอะนาล็อกทีไ่ ด้จากแผ่น CD มากมายนัน่ เอง (*ดูใน
กรอบแยก) เมือ่ เป็นเช่นนี้ คุณคงไม่สงสัยอีกแล้วนะครับว่า เพราะเหตุใด
จึงมีคนในวงการคอมพิวเตอร์ ออดิโอจำนวนหนึง่ ทีต่ งั้ หน้าตัง้ ตาแปลงไฟล์
ข้อมูลเพลงจากสัญญาณอะนาล็อกของแผ่นเสียงกันอย่างขะมักเขม้น นัน่
เพราะเป็นการยอมรับกันในวงการไฮเอนด์อย่างเป็นเอกฉันท์แล้วว่า
สัญญาณอะนาล็อกทีไ่ ด้จากแผ่นเสียงคือสัญญาณอะนาล็อกต้นทางทีม่ ี
คุณภาพสูงทีส่ ดุ รองจากม้วนมาสเตอร์เทป!
แต่อย่างไรก็ตาม ผมอยากจะให้ขอ้ คิดไว้พจิ ารณาเพิม่ เติมอีกนิดว่า
อะไรทีด่ มี ากๆ มักไม่งา่ ยทีจ่ ะได้มา เนือ่ งจากตัวแปรมันมีมากมาย เริม่
ต้นด้วยแผ่นเสียงต่างปีผลิต ต่างเวอร์ชนั่ ต่างสปีด (33 1/3 rpm กับ
45rpm) ล้วนให้เสียงทีต่ า่ งกัน หรือในแง่ของการเซ็ตอัพซิสเต็มเครือ่ งเล่น
แผ่นเสียงก็มตี วั แปรเยอะ ทัง้ ในส่วนของอุปกรณ์ทใี่ ช้ ไม่วา่ จะเป็นตัวแท่น
เครือ่ ง โทนอาร์ม หัวเข็ม หรือแม้กระทัง่ สายโทนอาร์มทีต่ า่ งก็ลว้ นมีผล
ทำให้เสียงทีไ่ ด้มคี วามแตกต่างกันไปมากมาย และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื การ
เซ็ตอัพปรับตัง้ ระบบแมคคานิกของเทิรน์ เทเบิล้ ตัวนัน้ แม้วา่ จะใช้อปุ กรณ์
ทุกชิน้ เหมือนกันหมด แต่เซ็ตอัพคนละแบบ สัญญาณอะนาล็อกทีไ่ ด้ออก
มาก็ตา่ งกัน ซึง่ ผลลัพธ์ของเสียงทีไ่ ด้มาอาจจะเป็นเหมือนกระจกทีม่ องได้
สองด้าน ทัง้ ดีและไม่ดี ในแง่ดอี าจถือเป็นความคิดสร้างสรรค์ โดยไม่ให้
ความสำคัญเกีย่ วกับเสียงที่ (ควรจะต้อง) เหมือนต้นฉบับตามทีศ่ ลิ ปินและ
โปรดิวเซอร์ทำเอาไว้ การ rip เพลงจากแผ่นเสียงทำเป็นไฟล์ขอ้ มูลเพลง
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ด้วยอุปกรณ์เครื่องเล่นแผ่นเสียงที่คุณชอบในน้ำ
เสียงก็ถือเป็นการปรุงแต่งที่ต้องกับรสนิยมของคน
ทำ ไม่องิ เหมือนต้นฉบับ แต่เน้นสไตล์เสียงถูกใจ
เป็นสรณะ แต่สำหรับนักเล่นฯ ทีม่ สี ญ
ั ชาตญาณไป
ทางอนุรกั ษ์นยิ มอาจจะไม่ชอบเสพสิง่ นี้ เพราะถือว่า
มันเป็นการ ‘บิดเบือน’ งานศิลปะไปจากดั้งเดิม
(original) กลุม่ นีเ้ ขาว่ามันทำให้คณ
ุ ค่าทางดนตรี
ด้อยลง
เมือ่ มองในแง่คณ
ุ ภาพเสียงแล้ว ผมเองพบว่า
การ rip เพลงจากแผ่นเสียงด้วยวิธกี ารแบบนีค้ อ่ น
ข้างจะสุ่มเสี่ยงต่อความผิดเพี้ยนทางด้าน timing
ของเพลงเป็นอย่างยิง่ ซึง่ จากการทดลองจริงของผม
พบว่า แม้ความผิดพลาดทางด้านรอบหมุนของ
เครื่องเล่นแผ่นเสียงที่เราคิดว่ามีอยู่เพียงน้อยนิด
(เพราะฟังไม่ออก!) นัน้ เมือ่ ถูกนำมาแปลงเป็นไฟล์
ข้อมูลด้วย GT40 แล้ว น่าแปลกทีม่ นั (GT40) ทำให้
ได้ยนิ ความผิดเพีย้ นทางด้าน timing ของเพลงได้
ชัดขึน้ กว่าตอนทีฟ่ งั ผ่านเครือ่ งเล่นแผ่นเสียงเองอยู่
หลายเปอร์เซ็นต์! ไฟล์ข้อมูลที่ได้จะฟ้องปัญหา
wow จากเครือ่ งเล่นแผ่นเสียงออกมาให้ได้ยนิ อย่าง

ต้นทางดิจิตอล >
CD format [16bit/44.1kHz]
DVD-Audio /Blu-ray Audio [16bit/48kHz]
DVD-Audio /Blu-ray Audio [24bit/48kHz]
DVD-Audio /Blu-ray Audio [24bit/96kHz]
DVD-Audio /Blu-ray Audio [24bit/192kHz]
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ชัดเจน ซึง่ ในทีน่ ี้ ผมจะยังไม่ขอตำหนิตวั GT40 แต่
อยากจะให้ขอ้ มูลว่า หากคิดจะ rip แผ่นเสียงเป็น
ไฟล์ขอ้ มูล 24bit/96kHz ด้วย GT40 ตัวนี้ แนะนำ
ให้ทำการปรับตั้งสปีดรอบหมุนของแผ่นเสียงให้
แม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากพบปัญหาว่าเสียง
ออกมาหน่วง วูบวาบ หรือเบลอเลือน จังหวะเพลง
ขาดความมั่ น คง ให้ ล องปรั บ เลื อ กเอาต์ พุ ตไป
ที่ ฟ อร์ แ มต 16bit/44.1kHz แทน อาจจะดี ขึ้ น
(ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์กม็ สี ว่ นในกรณีน)ี้
อย่างไรก็ดี จากการทดลองใช้งาน ผมพบว่า
การ rip เพลงจากแผ่น SACD อัลบัม้ ชุด Brothers
In Arms ของคณะ Dire Strait และจากแผ่น
DVD-Audio อั ล บั้ ม ชุ ด Rumour ของคณะ
Fleetwood Mac ด้วยเครื่องเล่นยูนิเวอร์แซล
Oppo DV-980H ออกมาเป็นไฟล์ข้อมูลที่ระดับ
24bit/96kHz ทำได้ง่ายกว่า โดยไม่ต้องกังวลกับ
ปัญหาสปีดของเพลงและเสียงก๊อกๆ แก๊กๆ ของแผ่น
เสียงเก่าเก็บ และทีส่ ำคัญกว่านัน้ มันให้ผลลัพธ์ของ
เสียงออกมาในระดับที่น่าพอใจอย่างมาก ไม่พบ
ปัญหา timing error เมือ่ ฟังเทียบกับคุณภาพเสียง

ไดนามิกเร้นจ์
ไม่เกิน 96dB
ไม่เกิน 96dB
ไม่เกิน 144dB
ไม่เกิน 144dB
ไม่เกิน 144dB

เอาต์พุต > อะนาล็อก
ความถี่ตอบสนอง
5Hz -22,050Hz
2Hz - 24,000Hz
2Hz - 24,000Hz
2Hz - 48,000Hz
2Hz - 96,000Hz

จากแผ่น CD ของอัลบั้มเดียวกันแล้วพบว่า ไฟล์
ข้อมูล 24bit/96kHz ที่ rip ออกมาด้วย GT40 ให้
ความอิ่มแน่นของเสียงและความเข้มของเสียงที่
เหนือกว่า มวลเนื้อหนาแน่นกว่าอย่างชัดเจน ไม่
บาง ในขณะทีเ่ สียงจากแผ่นซีดขี องอัลบัม้ เดียวกันมี
ดีกว่าอยู่อย่างเดียวคือความโปร่งใส ในขณะที่ให้
เนือ้ เสียงออกมาบางกว่าไฟล์ 24/96 ทีผ่ มริปมาจาก
GT40 โดยรวมแล้วเสียงที่ได้จากไฟล์ข้อมูลที่ rip
มามีความน่าฟังมากกว่า โดยเฉพาะเมือ่ เปิดทีร่ ะดับ
ความดังสูงๆ เสียงจะไม่จดั จ้านเหมือนทีไ่ ด้จากแผ่น
ซีดี (แผ่นซีดีของแท้ ปั๊มในอเมริกา) นับว่าเป็น
ประสบการณ์ทนี่ า่ สนใจอย่างมาก
ผมยอมรั บ ว่ า มี ค วามพึ ง พอใจกั บ ผลการ
ทดลองใช้งาน GT40 ในรูปแบบของการ rip เพลง
และแปลงเป็นไฟล์ข้อมูลอย่างมาก มันทำให้ผม
สามารถฟังเสียงของแผ่น SACD และแผ่น DVDAudio ในรูปแบบของไฟล์ WAV 24bit/96kHz ได้
ด้วยคุณภาพทีย่ อมรับได้ นีถ่ า้ มีเวลามากกว่านี้ หา
เครือ่ งเล่นยูนเิ วอร์แซล เพลเยอร์ทดี่ กี ว่า DV-980H
แล้วทดลองแมตชิง่ สายสัญญาณเจ๋งๆ เข้าไปก็นา่ จะ
ได้เสียง 24/96 ทีด่ ขี นึ้ ไปอีก และหากมีเวลาจัดการ
ปรับเซ็ตเครือ่ งเล่นแผ่นเสียงให้ได้สปีดทีแ่ ม่นยำมาก
กว่าที่ใช้งานอยู่ขึ้นไปอีกระดับ หรือถ้ามีโปรแกรม
rip เพลงจากแผ่นเสียงทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หา timing
error ได้สนิทออกมาให้ลองในอนาคต ผมก็คดิ ว่า
การ rip เพลงจากแผ่นเสียงที่ผมมีอยู่นับพันแผ่น
ออกมาเป็นไฟล์ขอ้ มูล 24bit/96kHz โดยอาศัยภาค
ADC ของตัว GT40 มาช่วยก็นา่ จะเป็นกิจกรรมที่
สมควรลงมื อ ทำอย่ า งยิ่ ง ...อื อ มมม..! ใครรู้ จั ก
โปรแกรม vinyl rip ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเยีย่ มๆ ช่วยกระซิบ
บอกผมสักนิดนะครับ จะไปลองเล่นดู!
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