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ALPHA 
DESIGN LABS  
: Formula 2 
USB 2.0 Cables 

เรือ่ง : มนตร ี คงมหาพฤกษ ์• ภาพ : ฐานทอง  กาญจนภ์ดูสิ 

•	ความเหมือนทีแ่ตกตา่ง	
ผมวา่การทีเ่ราสนใจอะไรสกัอยา่งเปน็พเิศษ ความสนใจนัน้จะทำให้

เราใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งนั้นมากกว่าการรู้จักเพียงผิวเผิน 

นอกจากเครือ่งเสยีงแลว้ผมยงัมคีวามสนใจเรือ่งของรถยนตไ์มแ่พ้

กนั ผมเคยถามเพือ่นผูห้ญงิบางคนเกีย่วกบัรถปา้ยแดงคนัใหมข่อง

เธอวา่มนัขบัดกีวา่รถคนัเดมิของเธอมากแคไ่หน คำตอบคอืมนัก็

เหมอืนๆ กนั แคม่นัไมง่อแง เดีย๋วซอ่ม เดีย๋วเขา้อู ่เหมอืนเจา้คนัเกา่

กเ็ทา่นัน้เอง ทแีรกผมแปลกใจทีเ่ธอไมรู่ส้กึถงึความเปลีย่นแปลงสกั

เท่าใด แตกต่างจากผมที่ขับรถคันเดิมในแต่ละวันกลับรับรู้ได้ถึง

ความแตกตา่งทีเ่กดิจากสภาพอากาศหรอืนำ้มนัเชือ้เพลงิของแตล่ะ

สถานบีรกิาร นีไ่มใ่ชเ่รือ่งผดิหรอืถกูแตค่งเปน็เรือ่งของความสนใจ

ในรายละเอยีดมากกวา่ 

 เรือ่งเครือ่งเสยีงกเ็ชน่กนั ผมฟงัเพลงกบัคอมพวิเตอรม์านาน

แล้วแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะถือว่าเป็นทางเลือกเพื่อความ

สะดวกมากกว่า แต่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี ้ computer-based 

audio ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องเสียงที่ผมสามารถใช้

อา้งองิคณุภาพและใชฟ้งัเพือ่ความเพลดิเพลนิไดใ้นคราวเดยีวกนั 

ผมไดเ้ริม่มองหา USB DAC คณุภาพด ี ผมไดเ้ริม่ศกึษาการเลน่

ไฟลเ์พลงจากคอมพวิเตอรอ์ยา่งจรงิจงั ผมพบวา่บางสิง่บางอยา่งที่

ผมเคยรูจ้กัมนัเปน็ไดม้ากกวา่ทีผ่มคดิ เพลงจากคอมพวิเตอรเ์ครือ่ง

เดิมๆ ของผมไพเราะน่าฟังมากขึ้นเรื่อยๆ ตามวิถีทางของการ

ปรบัปรงุทัง้ในสว่นของฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์ หลายสิง่ทีผ่มไดท้ำ

ลงไปคงเป็นเรื่อง ‘เกินความจำเป็น’ สำหรับคนทั่วไปที่เขาไม่ได้

สนใจอยา่งเราเหมอืนเชน่เคย อยา่งเชน่การใชส้าย USB คณุภาพสงู

เปน็ตน้ 

 อยา่งทีเ่รยีนไวแ้ตต่น้วา่เรือ่งการเปลีย่นสาย USB เพือ่ใหไ้ด้

เสยีงทีด่ขีึน้จะยงัคงเปน็ประเดน็ทีส่ามารถนำไปถกกนัไดอ้กีหลาย

เวท ี สำหรับผู้ที่ไม่ได้สนใจเครื่องเสียงจริงจังผมคงไม่มีอะไรจะ

แนะนำเพราะอคตทิีไ่มไ่ดอ้ยูบ่นความสนใจใครรู่ค้งเปน็เรือ่งไรส้าระ

และเสยีเวลากบัทัง้สองฝา่ย แตส่ำหรบัผูท้ีส่นใจเครือ่งเสยีงสิง่เดยีวที่

ผมแนะนำไดค้อื ถา้ไมเ่ชือ่...คณุจงลองมนัดว้ยตวัเองซะ 

 

•	ADL	Formula	2		
ALPHA DESIGN LABS หรอื ADL นัน้เปน็ซบัแบรนดท์ี ่Furutech 

สรา้งขึน้เพือ่เปน็ตวัแทนของสนิคา้ในกลุม่นีด้งันัน้จงึไมต่อ้งสงสยัวา่

เบือ้งหลงัสนิคา้ ADL ไมว่า่จะเปน็ดา้นการออกแบบหรอืการผลติ

มนักค็อื Furutech ดีๆ  นีเ่อง สำหรบั Formula 2 นีค่อืสาย USB ที่

ไดร้บัการโปรโมตจากผูผ้ลติวา่ใหค้ณุภาพทีแ่ตกตา่งจากสายทัว่ไป 

โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นสาย Hi Speed USB 2.0 ที่มีแบนด์วิธ 

480Mbps ทำออกมาใหเ้ลอืกใชท้ัง้แบบ Type A-A, Type A-B 

และ Type A-miniB  

 แตท่ีท่ำใหส้ายรุน่นีพ้เิศษกวา่สาย USB ทัว่ไปคอืรายละเอยีด

ตา่งๆ ที ่ADL/Furutech สรา้งสรรคข์ึน้มาไมว่า่จะเปน็ตวันำไฟฟา้ 

Silver-plated (Alpha) OFC Conductors ฉนวน Special-

grade high-density polyethylene ห่อหุ้มและช่วยเรื่อง 

damping มรีะบบชลีด ์ 3 ชัน้ปอ้งกนัสญัญาณรบกวน หรอืขัว้ตอ่

คุณภาพสูง Furutech-engineered 24k gold-plated USB 

series Connectors ทัง้หมดทัง้มวลนีท้ำให ้Formula 2 เปน็สาย 

USB ทีด่พูเิศษกวา่สายทัว่ไปแลว้ตัง้แตก่ายภาพภายนอก แตเ่พยีง

เทา่นัน้คงไมส่ามารถทำใหส้ายเสน้นีเ้รยีกคา่ตวัไดร้ะดบันีน้อกเสยี

จากวา่มนัยงัมอีะไรนา่สนใจกวา่นัน้ 

TESTREPORT

• ALPHA DESIGN LABS โดย Furutech ผูผ้ลติสายเคเบิล้และอปุกรณเ์สรมิ

ชือ่ดงัเพิง่เปดิตวั Formula 2 สาย USB รุน่ใหมโ่ดยตัง้เปา้ใหเ้ปน็ ‘สายแตง่’ เสรมิ

คณุภาพสำหรบันกัเลน่เครือ่งเสยีงทีใ่ช ้ source ประเภท computer-based 

audio แมว้า่ราคาของสายรุน่นีจ้ะถกูกวา่สาย USB รุน่พีจ่ากคา่ยเดยีวกนัอยา่ง 

GT2 ถงึครึง่ตอ่ครึง่ แตก่ค็ยุวา่ไดห้ยบิยมืเอาเทคโนโลยหีลายอยา่งของรุน่พีม่าใช ้

แนน่อนวา่ในมมุหนึง่สายรุน่นีต้อ้งพสิจูนต์วัเองกบัสายคูแ่ขง่ในระดบัเดยีวกนั ใน

ขณะทีอ่กีมมุหนึง่กต็อ้งพสิจูนต์วัเองกบัสาย USB ธรรมดาทีย่งัมคีนอกีจำนวนไม่

นอ้ยคดิวา่มนัไมแ่ตกตา่ง เพยีงเพราะความเชือ่ทีว่า่ ‘ดจิติอลมแีค ่ 0 กบั 1 สาย

ไหนกเ็หมอืนกนั’ 

 

นี่คือสาย USB 
สำหรับงานออดิโอ
โดยเฉพาะรุ่นหนึ่ง 
ที่มีคุณภาพดีคุ้มเงิน
ทุกบาททุกสตางค์ 
 

 

•	สปัดาหแ์รก	
ADL Formula 2 ทีผ่มไดล้องใชเ้ปน็แบบ Type A-B ความยาว 

1.2 เมตรสำหรบั USB DAC ทัว่ไป เนือ่งจากสายชดุนีม้สีภาพใหม่

แกะกลอ่งชว่งแรกของการใชง้านจงึเปน็การเสยีบเบริน์อนิตวัสายไว้

กบั USB DAC รุน่ rDAC ของ Arcam เสยีมากกวา่ บา้งกไ็ดล้อง

ฟงัครา่วๆ กบัชดุหฟูงัในระหวา่งทีผ่มทำงานอืน่ๆ  

 ชว่งแรกนัน้ผมแทบไมไ่ดส้นใจเลยวา่มนัใหผ้ลทางเสยีงออกมา

เปน็เชน่ไร อนัทีจ่รงิอยากบอกวา่ผมแทบไมส่นใจเลยดว้ยซำ้วา่เลน่

เพลงอะไรอยู ่เรยีกวา่ฟงัผา่นๆ หเูสยีเปน็สว่นใหญ ่จนกระทัง่วนัหนึง่

มีเหตุต้องย้ายข้าวของบนโต๊ะทำงาน ผมจึงมีปัญหากับความยาว

ของสาย USB ทีต่อ้งการมากกวา่ 1.2 เมตร สาย USB ทัว่ไปสำหรบั

อปุกรณค์อมพวิเตอรท์ีม่คีวามยาวมากกวา่จงึถกูเปลีย่นเขา้แทนที ่

Formula 2 

 หลงัจากนัน้ไมน่าน สมาธใินการทำงานของผมเริม่ถกูชกัจงู

ออกนอกลู่นอกทางโดยเสียงที่ผมได้ยินจากหูฟัง มันไม่ใช่ความ

ดงึดดูแตอ่ยา่งใด ทวา่มนัเปน็ความผดิปกตบิางอยา่งทีน่า่รำคาญ

เสยีมากกวา่ อปุาทาน...!? ผมจดัแจงยา้ยตำแหนง่ขา้วของบนโตะ๊

ทำงานใหมเ่พือ่ใหส้าย Formula 2 พอใชง้านไดแ้ลว้ลองกลบัไปฟงั
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เพลงใน playlist เดมิอกีครัง้ ผมสลบัสบัเปลีย่นสาย USB กลบัไป

มาอยู ่ 2-3 เทีย่วเพือ่ใหห้ายคาใจเรือ่งอปุาทาน แลว้ผมกไ็ดข้อ้สรปุ

วา่นีไ่มใ่ชอ่ปุาทานหรอือคตใิดๆ ครบั ผมไดย้นิความผดิเพีย้นทีม่ี

นอ้ยกวา่มากกบัสาย Formula 2 ในหฟูงั KOSS KSC35 ของผม

จรงิๆ  

 ผมพบวา่ความแตกตา่งดงักลา่ว ไมว่า่จะเปน็ความผดิเพีย้นที่

ผมไดย้นิ ความพกิลพกิารซอ่นเรน้ในนำ้เสยีงทีห่ขูองผมพอจะจบัได ้

ตวัซอฟตแ์วรท์ีใ่ชเ้ลน่เพลง (รวมถงึการตัง้คา่ตา่งๆ อยา่งเหมาะสม) 

กเ็ปน็ปจัจยัสำคญั แมว้า่ผมจะไดย้นิความแตกตา่งดงักลา่วทัง้ใน

โปรแกรมเลน่เพลง Foobar2000 และ J. River Media Center 

แต ่gap หรอืชอ่งวา่งของความแตกตา่งนี ้MC (J. River Media 

Center) สามารถเปดิเผยออกมาไดช้ดัเจนกวา่ อกีทัง้โดยภาพรวม

โปรแกรมนีย้งัชว่ยสนบัสนนุใหส้าย Formula 2 ปลดปลอ่ยเสยีงทีม่ี

คุณลักษณะความน่าฟังออกมาได้มากกว่า แน่นอนว่าช่วงเวลาที่

เหลอืผมจงึเลอืกใชโ้ปรแกรมตวันีฟ้งัเพลงกบัสาย Formula 2 และ 

Arcam rDAC 

 

•	ความเปน็ดนตรขีอง	Formula	2	
และการเปรยีบเทยีบ	
ถา้หากจะใหส้าธยายจงึสิง่ละอนัพนัละนอ้ยที ่Formula 2 ถา่ยทอด

ออกมา ผมคดิวา่ตอ้งอาศยัความรูส้กึสว่นตวัทีไ่ดส้มัผสัเองรว่มกบั

การเปรยีบเทยีบสาย USB อืน่ๆ โดยสว่นตวัแลว้ผมวา่ Formula 2 

เปน็สาย USB ทีม่อีสิระในการถา่ยทอดนำ้เสยีงทีบ่ง่บอกไดถ้งึความ

กวา้งขวางของชว่งความถีต่อบสนอง ถา้ซสิเตม็ทีใ่ชเ้ปดิกวา้งพอสาย 

USB เสน้นีจ้ะทำใหค้ณุรบัรูถ้งึอสิระในการปลดปลอ่ยรายละเอยีด

เสยีงออกมาในทกุยา่นความถี ่ ตัง้แตเ่สยีงทุม้ลกึของเบสหรอืกลอง

ใบโตจนถงึปลายเสยีงแหลมทีโ่สตประสาทยงัสามารถรบัรูไ้ด ้สง่ผล

ใหเ้สยีงเพลงทีฟ่งัมคีวามเตม็อิม่ในเนือ้เสยีงไมว่า่จะเปน็แนวเพลง

ประเภทใด การแยกเสยีงแตล่ะตวัโนต้ แตล่ะจงัหวะดนตร ีเปน็อะไร

ที่ฟังง่ายมากๆ มันออกมาให้ได้ยินแบบสบายๆ และคาดหวังได้

เสมอ 

 เทยีบกบัสาย USB ทีแ่ถมมากบั external soundcard ของ 

Creative สายแถมเสน้นีผ้มไมท่ราบราคาคา่งวดแตค่ดิวา่ไมน่า่จะ

เกนิหลกัสบิหรอืหลกัรอ้ยแนน่อน มนัเปน็สายสดีำธรรมดาทีม่กีอ้น

เฟอรไ์รตฟ์ลิเตอรป์ระกบอยู ่ ขัว้ตอ่เปน็สเีงนิธรรมดาไมไ่ดเ้คลอืบ

ทอง โดยรวมแลว้กเ็ปน็สายแถมทีห่นา้ตาดไูมข่ีเ้หรน่กัและโดยภาพ

รวมกท็ำหนา้ทีข่องมนัไดไ้มเ่ลว แตเ่มือ่เปรยีบเทยีบกบั Formula 2 

มนัชดัเจนวา่สายแถมเสน้นีใ้หเ้สยีงออกมาคอ่นขา้งหมน่ ขมวดทบึ 

เวทเีสยีงหบุเขา้ การแจกแจงรายละเอยีดไมช่ดัเจนและเปดิเผยเทา่ 

รวมๆ แลว้ผมเรยีกวา่มนั ‘ไมส่ดุ’ อะไรทีม่นั ‘ไมส่ดุ’ นีน่า่หงดุหงดิ

เอาเรือ่งนะครบั   

 ในแทรค็ Calypso Bird [flac, 16/44.1] จากแผน่ Monkey 

Hip Gumbo & Mothball Stew ของ Brent Lewis อาการ   

‘ไมส่ดุ’ ของสายแถมนัน้ชดัเจนมาก ตัง้แตค่วามจะแจง้ทีล่ดลงของ

เพอรค์สัชัน่ในกลุม่ความถีส่งู เสยีงทุม้ของกลองใบโตทีข่ดุลงไปได้

แคร่ะดบัหนึง่ ในขณะที ่Formula 2 นัน้เสยีงกลองดงักลา่วขดุลงไป

ไดล้กึกวา่และมพีลงันา่เกรงขามกวา่  

 เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกันสักหน่อยอย่าง 

Audioquest Cinnamon สาย USB ของ ADL/Furutech มบีอดี้

อิม่ใหญก่วา่ ในขณะทีส่ายของ AQ ใหเ้สยีงทีก่ระชบัและขึน้รปูเปน็

เหลีย่มสนัชดักวา่ โดยเฉพาะในยา่นเสยีงทุม้ Formula 2 ไมม่มีดิ

เบสทีเ่ขม้ขน้อยา่ง Cinnamon แตทุ่ม้ของ Formula 2 ลงไดล้กึ

กวา่และแสดงออกชดัเจนวา่มแีบนดว์ธิถา่งออกไปมากกวา่ ในขณะ

ทีส่ายทัง้คูใ่หพ้ลงัเสยีง การตอบสนองไดนามกิเสยีงและความหนกั

แนน่ออกมาไดด้แีตบ่คุลกิแตกตา่งกนัชดัเจน สายของออดโิควสให้

เวทเีสยีงทีฟ่งัดนูำ้หนกัเบาและลอยจากพืน้มากกวา่ มกีารเนน้ยำ้ใน

จดุเลก็จดุนอ้ยเดน่กวา่ สว่นสายของ ADL/Furutech พยายามโชว์

รายละเอยีดเสยีงในภาพรวม การทิง้ตวัของนำ้หนกัเสยีงทุม้ฟงัดมูี

ฐานทีแ่นน่มัน่คงฟงัรอ็คหรอืปอ๊ปรอ็คไดส้ะใจกวา่ เชน่ในแทรค็ Bird 

On A Wire (Jennifer Warne, Famous Blue Raincoat, flac 

16/44.1) ใชอ้ธบิายความแตกตา่งขา้งตน้ไดอ้ยา่งชดัเจน  

 และเมือ่หยบิสาย USB ทีร่าคาสงูกวา่อยา่ง Nordost Blue Heaven 

USB มาเทียบ ผมพบว่า Formula 2 มีอะไรหลายอย่างใกล้เคียงสายของ

นอรด์อส โดยเฉพาะลกัษณะการปลดปลอ่ยทีพ่ยายามใหอ้อกมาอยา่ง ‘สดุๆ’ 

เสยีงทีไ่ดจ้งึละมา้ยคลา้ยกนัในหลายสว่น เพยีงแต ่Formula 2 ยงัใหเ้นือ้เสยีง

ไมล่ะเมยีดละไมเทา่รวมถงึความเดด็ขาดในการแจกแจงรายละเอยีดหยมุหยมิ

ทีย่งัฟงัดเูปน็รองอยูช่ดัเจนแมจ้ะไมไ่ดม้ากมายกต็ามท ี ถา้เทยีบเอาแตเ่สยีง 

Formula 2 ยงัตามหลงั Blue Heaven USB อยูแ่ตก่เ็ขา้ใกลพ้อควร แตถ่า้

เอาเรือ่งความคุม้คา่เมือ่เทยีบตวัเงนิกบัสิง่ทีไ่ดแ้ลว้ผมวา่ Formula 2 ไมไ่ด้

ดอ้ยไปกวา่ Blue Heaven USB เลยแมแ้ตน่อ้ย 

 

•	มากกวา่อปุกรณต์อ่เช่ือม		
	 คอมพิวเตอร์	
ดว้ยความทีเ่ปน็สาย USB มเีกรดและตัง้ใจออกแบบมาเพือ่เอาดทีางดา้นเสยีง 

Formula 2 จงึเปน็สาย USB ทีไ่มม่ใีครสามารถบง่ชีค้ณุภาพทีแ่ทจ้รงิของมนั

ไดโ้ดยปราศจากการฟงั มนัใหผ้ลดกีบัเสยีงเชน่เดยีวกบัทีค่ณุเคยไดจ้ากสาย

ดจิติอลอืน่ๆ เพยีงแตม่นัดนัมหีนา้ทีพ่ืน้ฐานเหมอืนกบัสายตอ่ printer เทา่นัน้

เอง นีค่อืสาย USB สำหรบังานออดโิอโดยเฉพาะรุน่หนึง่ทีม่คีณุภาพดคีุม้เงนิ

ทกุบาททกุสตางค์ 

 ใครที่ฟังเพลงจาก USB DAC แต่ยังใช้สาย USB ที่แถมมากับเครื่อง 

สมควรมโีอกาสไดล้องสายรุน่นีก้อ่นใคร ไดล้องแลว้กอ็ยา่ลมืเตรยีมถงัขยะไว้

สกัใบนะครบั เพราะนัน่คอืทีอ่ยูใ่นอนาคตสำหรบัสาย USB ทีแ่ถมมากบัเครือ่ง

ครบั 
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