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มาแลวหลายเวลาหลายวัน กวาจะไดลองเลนจริงๆ ก็ผานไปครึ่งเดือน เพราะกระผมมัวแตวุนวายกับ
งานประจําจนแทบหาเวลาไมได ทั้งๆ ที่เปนคนไปเรงทาง Clef เขายิกๆ วาใหสงมาใหทดสอบกันหนอย
และแลวก็มาแกะกลองลองฟงของเลนใหมจาก Furutech จนได แตพอไดทดสอบไปแลวไอเจาหมอนี่
มันไมใชของเลน ตองบอกวา “ของจริง” ตะหาก ในตัวของมันเอาความทันสมัยมาผนวกกับความคลาสสิก
สงางามแบบโบรํ่าโบราณไดอยางลงตัวพิลึกกึกกือกวาใคร มันเปนอะไรบางละ ก็ตองบอกวาเปนทั้ง DAC ในแบบ
ที่สงผานขอมูลทาง USB รับเอาดิจิตอลอินพุตไดหลากหลาย สามารถทํางานในทางกลับกันคือ แปลงสัญญาณ
อนาล็อก (A/D Converter) ที่จะทําใหริปเอาสัญญาณจากแผนเสียงอนาล็อก บันทึกลงใน USB ได เปนปรีแอมป
ที่ขับเพาเวอรแอมปได หรือจะใชสําหรับเปนโฟโนเฮดแอมปขยายเสียงใหหูฟงก็ไดอีกแหละ
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ภาคโฟโนสเตจนี่แหละที่ทํามาจนเครื่องปรีแอมปขยายหัวเข็มรุนใหญๆ
อาย เพราะมันใหเลือกไดทั้งระดับเอาตพุตของหัวเข็มมาตรฐาน MM หรือ MC
หรือเลือกเปนภาคไลนทาง USB ก็ได การตองายๆ เอาสายสัญญาณจาก
เครื่องเลนแผนเสียงตอเขาอินพุต สงผานสัญญาณออกมาทางอนาล็อกเอาตพุต
และปรับระดับเกนไดจากโวลุมดานหนา ขั้วกราวนดมีมาใหตามมาตรฐาน
ออกแบบชอง Line in เอาไวสําหรับรับสัญญาณ Analog ไดหลากหลาย เชน
จากเครื่องเลน CD, Tuner หรือเครื่องเลนแผนเสียง ซึ่งเทาที่ดูสวิตซที่ทาง
ผูผลิตใหมานั้น สามารถเลือกใชงานชอง Line in สําหรับเครื่องเลน CD และ
เครื่องเลนแผนเสียงได (เปนปรีแอมปขยายสัญญาณเครื่องเลนแผนเสียงไดดว ย)
คือรองรับทั้งหัวเข็มแบบ MM (Moving Magnet) และ MC (Moving Coil)
สําหรับทานที่ชอบฟงจากหูฟง สามารถฟงไดจากทุกแหลงโปรแกรม
ทั้งการตอผาน USB หรือ Line in ของเครื่อง นักเลนสมัยใหมหัวใจเต็มไป
ดวยคอมพิวเตอรก็ตอสายทาง USB แลวเสียบเขาหูฟงไดทันที อยากจะเลน
กับซีดี แผนเสียง ไอพอด ใชขั้วตอมาตรฐาน RCA ก็ไดทั้งหมด หรือจะฟง
ผานไปทางเพาเวอรแอมปขับลําโพงคูใหญๆ ก็ไดอีก ผมอยากสรุปเรียกมัน
วาปรีแอมปและ DAC ที่ใชไดครบทั้งการตอเครื่องเสียงบานและคอมพิวเตอร
ตัวเครื่องมีขนาดจิ๋วเดียว ใชอะแดปเตอรไฟขนาด 9 โวลต ขั้วตอดานหลัง
แบบ RCA ชุบทอง ดานหนานอกจากโวลุม ชองหูฟง จะเห็นปุม Power และ
ปุมเลือกใชงานระหวางภาคไลนหรือโฟโนกับ USB
หลั ง จากพิ เ คราะห เ ครื ่อ งแล ว ก็ ต  อ งมาดู ร ายละเอี ย ดในข อ มู ล ที ่ท าง
โรงงานเขาระบุมาก็คือ ADL GT40 เปนเครื่องที่สรางขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
ตลาดของกลุมผูนิยมดนตรีที่เลนกับเครื่องคอมพิวเตอร ที่ออกจะฉีกแนวไป
จากออดิโอไฟลจะจาทั้งหลาย เปนลักษณะของ USB DAC ประสิทธิภาพสูง
ในระดับ 24bit/96kHz ทุกอยางที่บรรจุเอาไวในวงจร คืออุปกรณระดับ
ออดิโอเกรดที่ไดรับชีลดอยางดี ชอง USB ที่มีความผิดพลาดตํ่าสุดสําหรับ
การบันทึกและเลนเพลงที่ 96 kHz. รวมทั้ง MM/MC Phono ปรีแอมปฯ
สําหรับบันทึกเสียงจากแผนไวนิลแผนโปรดของคุณลงใสฮารดดิสกโดยผาน
ชอง USB ดวย ADL GT40 นั้นมาพรอมชองเอาตพุตซายขวาแบบอนาล็อก
และชอง Phone/Line ที่สลับเปลี่ยนได ที่สําคัญคือ มาพรอมสาย USB รุน
GT2 ของ Furutech คุณภาพเสียงที่สะอาด สดใส อยางที่คุณไมเคยไดยินจาก
เครื่องใดๆ ในประเภทเดียวกันมากอน โดยเฉพาะไฟลเสียงความละเอียดสูง
24-bit/96kHz แมแตไฟล 16-bit/44.1kHz ก็ใหเสียงที่มีความเปนดนตรี
แทบจะไมผิดเพี้ยน
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The Wave Test
สําหรับการทดสอบก็ตองบอกวามีหลายมิติที่ถือวาเจาพริกขี้หนูเม็ดจิ๋วนี้
ทําไดนาพอใจมาก เรื่องแรก การใชเปนปรีแอมปขยายเสียงของหูฟง โดยการ
นําเอาเครื่องมาตอเขากับเครื่องโนตบุกแลวก็ทําการเสียบตออะแดปเตอรไฟ
ใหกับ ADL แลวก็เปดเครื่องตอ USB เขาไปที่เครื่องคอมพิวเตอร ก็จะสามารถ
เขาไปทําการเซ็ตไดจาก Control Panel เลือกที่ Sounds and Audio
Devices จะทําใหเราเลือกแท็ปของการเลนกับโวลุม หรือ Audio Tab และ
อื่นๆ ที่จะเซ็ตใหเขาขากันระหวางการทํางานของเครื่อง ADL และคอมพิวเตอร
เรื่องของเรื่องที่ผมเลือกเลนตรงนี้กอน เพราะตองการเขาไปดึงเอาเพลงจาก
iTune มาฟงผาน ADL GT40 นั่นเอง เพราะบันทึกเพลงในรูปไฟลที่มีคุณภาพ
ระดับ 128Kbps เอาไวพอสมควร และการเลนผานมาทาง ADL งายดี มัน
สงผานไปทาง USB แลวเราก็เสียบหูฟงเพลิดเพลินไป
ทีนี้มาวากันในดานเสียงสักหนอย หูฟงผมเลือกแบบมีคุณภาพ เสียง
สะอาดสะอานเปนหลัก เพื่อจะไดฟงความแตกตางของเสียงไดงาย โดยมีของ
Bang & Olufsen และ BOSE เปนเรฟเฟอเรนซ ชองหูฟงมาตรฐานของ ADL
เราสามารถใชอะแดปเตอรของหูฟงไดทําใหแจ็คขนาดมินิแจ็คไมมีปญหาใดๆ
เสียงที่ไดดูสดใสราเริงและใหความรูสึกเต็มอิ่มกวาการใชหูฟงเดี่ยวๆ ตอเขา
กับคอมพอยางที่เรียกไดวาคนละสเกลกันเลย คือเปนเสียงที่มีรายละเอียด
และสะอาดจริงจังกวา บรรดาแฟนๆ หูฟงนาจะปลื้มกับ ADL GT40 นะผมวา
มันจะใหไดนามิกของเสียงที่ดีและเปดโปรงกวาอยางชัดเจนมาก การเลือก
เรงลดระดับโวลุมเกนเปนไปอยางนิ่มนวลในแตละสเต็ป คาแปรผันที่คอยๆ
ดังขึ้นมีสัดสวนที่ดี และแคประมาณ 9 นาฬกาผมก็วาดังพอเพียงแลวดวยซํ้า
ที่เดนที่สุดในเครื่องรุนนี้ คือทําใหโลกของหูฟงดูมีรายละเอียดมากขึ้นอยาง
เห็นหนาเห็นหลัง
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ในการใชเปนเสมือนปรีแอมปไปออกเพาเวอรแอมป คือใชเอาตพุตแบบ
มาตรฐาน ทําไดนาพอใจครับ แมจะไมใชปรีแอมปแบบสุดยอด แตมันก็ให
นํา้ เสียงที่ดี มีความเปน Musical สูงมากพอ แจกแจงรายละเอียดไดอยาง
สมดุ ล ระหว า งย า นความถี ่ต  า งๆ มั น ทํ า ให เ พลงที ่ผ มบัน ทึ ก ไว ใ นฮาร ดิ ส ก
คอมพิวเตอรไดแสดงความดีเดนออกมาไดมากกวาการฟงจากหูฟงอีกระดับ
หนึง่ ที่สําคัญการทดลองใชแผนซีดีเขาไปเปดในไดรฟโนตบุกแลวสงผานไป
ใชภาค D/A ของ ADL สูเพาเวอรก็จะไดเสียงที่ดีมาก ไมแพการใชซีดีเพลเยอร
คุณภาพดี แตในเรื่องระดับโวลุมอาจจะตองเขาไปเซ็ตที่คอมพ ใหสมดุลกับ
การสงสัญญาณขาออกไปยังระบบเครื่องเสียงและลําโพง เมื่อเทียบเคียงกับ
การใชผานไปทางหูฟงหรือเปนปรีแอมปหูฟงแลว การใชกับหูฟงจะไดระดับ
โวลุมที่สูงกวาเดนกวาเล็กนอย ความรูสึกวามันเปนกลองจิ๋วที่ทํางานไดกวาง
ขวางแมแตการใชเปนเฮดโฟนปรีแอมป ดวยการตอสัญญาณอนาล็อกเขาชอง
Line in แลวเสียบหูฟง กดปุมตรงดานหนาใหเปน Phono/Line แลวฟงเพลง
จากตนแหลงโปรแกรมก็ได และยิ่งไดใชในอีกลักษณะหนึ่งยิ่งรูสึกวาเจาหมอนี่
คุมจังเลยคือภาค Phono
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แรกสุดคือการนําเอาเครื่องเลนแผนเสียงมาตอเลนผานมันใหเปนภาค
ขยายหัวเข็มสงใหแอมปลิไฟรขยาย ซึ่งไดคุณภาพแบบสะอาดอบอุนนารัก
นาชัง มีความเปนดนตรีไดนาพอใจ หรือจะใหฟงผานทางเฮดโฟนก็ได แคนั้น
ยังไมพอ สามารถใชวงจรขยายหัวเข็มนี้แปลงไปสูภาคดิจิตอลคอนเวอรเตอร
สงไปเก็บขอมูลเปนดิจิตอลในคอมพไดดวย หมายความวาเสียงอนาล็อกแทๆ
จากแผนเสียงของคุณจะถูกนําไปเก็บไวในรูปแบบไฟลเพลงไดครับทาน แมจะ
ไมใชเสียงที่ดีที่สุด แตเทาที่ผมฟงถือวาใชไดเลยละครับ เสียงดี และใกลเคียง
การเลนจากแผนโดยตรง แสดงวาภาค Phono มีคุณภาพและแปลงกลับ
เปนดิจิตอลได นี่อาจจะทําใหหลายคนตองพอใจตรงที่ไมตองเอาแผนมาเปด
บอยๆ
สําหรับชอง Line in นั้นสามารถตอไดทั้งซีดีหรือเครื่องเลนแผนเสียง
ที่ใชหัวเข็มแบบ MM สวนหัวเข็มแบบ MC นาจะตองระดับ High Out Put
เพราะระดับความแรงของการขยายสัญญาณเสียงนาจะไมถึงกับ MC Moving
Coil Low Out Put ใชงานมันไปแลวยิ่งมันสะใจ เพราะเปนของเลนที่ทํา
หนาทีไ่ ดหลากหลาย ทําใหชีวิตของนักเลนเครื่องเสียงรุนเกา รุนไหนๆ ก็ตาม
สนุกขึ้น
บทสรุ ป หากไล เ รี ย งกั น แล ว ผมชอบการใช ง านกั บ หู ฟ  ง มากที ่สุ ด
เพราะทําใหเสียงมีชีวิตชีวา ใหความอิ่มของเสียงดีมาก และไดประโยชน
จากการแปลงไฟลเพลงจากแผนเสียงไปเก็บไวฟง อันนี้ถือวาดีมากๆ ใคร
ที่อยากลองเลนกับของสารพัดประโยชนคราวนี้ไดแฮปปแนนอนครับ…

คุณสมบัติหลัก

• USB DAC 96KHz/24bit USB DAC ประสิทธิภาพสูง:
ใชชิป ADC IC
• เลนไฟลความละเอียดสูง 96KHz/24-bits
• บันทึกและเลนไฟลที่ 96kHz
• ใชแหลงจายไฟภายนอก:
แมวา USB จะมีกระแสไฟในตัวและมีความสะดวกก็ตาม แตมัน
ไมสามารถสรางกําลังไฟสําหรับการเลนไฟลความละเอียดสูงได
GT40 จึงแกปญหาดังกลาวดวยการใชแหลงจายไฟภายนอก
• Headphone Ampliﬁer:
แอมปลิไฟเออรสําหรับหูฟงประสิทธิภาพสูงพรอมดวย Ample Drive
สําหรับหูฟงคุณภาพสูง
• Analog-to-Digital Converter:
GT40 ใชชิปคุณภาพสูงของ ADC IC สําหรับการบันทึกเสียงผานอนาล็อก
เอาตพุต รวมทั้งชอง Phono วิทยุ AM/FM หรือสัญญาณอนาล็อกอื่นๆ
• Phono Preampliﬁer:
เปนเครื่องแรกสําหรับ DAC ในระดับนี้ เพื่อใหคุณบันทึกเพลงโปรด
จาก LP ของคุณ สําหรับสลับระหวาง Moving Magnet (MM) และ
Moving Coil (MC) หรือ Line อินพุต
• ใชชิ้นสวนคุณภาพสูงสุด: GT40 ใชวงจรอนาล็อกประสิทธิภาพสูง
• High End Audio Grade Connections:
GT40 ติดตั้งแจค RAC เคลือบทอง และหุมดวยเทปรอน กลองอะลูมิเนียม
และปุมหมุนโวลุมคุณภาพสูงพิเศษ
• Dimensions: 150 x 111 x 57 mm.

Distributor: บริษัท เคลฟ ออดิโอ จํากัด
Tel. 0-2932-5981
Price:
22,700 บาท

Product Rating
BUILD QUALITY
โครงสราง

8

PERFORMANCE
ศักยภาพ

8

CLEAN
ความสะอาด

7

DETAIL
รายละเอียด

8

MUSICAL
ความเปนดนตรี

8

VALUE
คุณคา

9
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