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• ALPHA DESIGN LABS โดย Furutech ผูผ้ ลิตสายเคเบิล้ และอุปกรณ์เสริม
ชือ่ ดังเพิง่ เปิดตัว Formula 2 สาย USB รุน่ ใหม่โดยตัง้ เป้าให้เป็น ‘สายแต่ง’ เสริม
คุณภาพสำหรับนักเล่นเครือ่ งเสียงทีใ่ ช้ source ประเภท computer-based
audio แม้วา่ ราคาของสายรุน่ นีจ้ ะถูกกว่าสาย USB รุน่ พีจ่ ากค่ายเดียวกันอย่าง
GT2 ถึงครึง่ ต่อครึง่ แต่กค็ ยุ ว่าได้หยิบยืมเอาเทคโนโลยีหลายอย่างของรุน่ พีม่ าใช้
แน่นอนว่าในมุมหนึง่ สายรุน่ นีต้ อ้ งพิสจู น์ตวั เองกับสายคูแ่ ข่งในระดับเดียวกัน ใน
ขณะทีอ่ กี มุมหนึง่ ก็ตอ้ งพิสจู น์ตวั เองกับสาย USB ธรรมดาทีย่ งั มีคนอีกจำนวนไม่
น้อยคิดว่ามันไม่แตกต่าง เพียงเพราะความเชือ่ ทีว่ า่ ‘ดิจติ อลมีแค่ 0 กับ 1 สาย
ไหนก็เหมือนกัน’

• ความเหมือนทีแ่ ตกต่าง

ผมว่าการทีเ่ ราสนใจอะไรสักอย่างเป็นพิเศษ ความสนใจนัน้ จะทำให้
เราใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งนั้นมากกว่าการรู้จักเพียงผิวเผิน
นอกจากเครือ่ งเสียงแล้วผมยังมีความสนใจเรือ่ งของรถยนต์ไม่แพ้
กัน ผมเคยถามเพือ่ นผูห้ ญิงบางคนเกีย่ วกับรถป้ายแดงคันใหม่ของ
เธอว่ามันขับดีกว่ารถคันเดิมของเธอมากแค่ไหน คำตอบคือมันก็
เหมือนๆ กัน แค่มนั ไม่งอแง เดีย๋ วซ่อม เดีย๋ วเข้าอู่ เหมือนเจ้าคันเก่า
ก็เท่านัน้ เอง ทีแรกผมแปลกใจทีเ่ ธอไม่รสู้ กึ ถึงความเปลีย่ นแปลงสัก
เท่าใด แตกต่างจากผมที่ขับรถคันเดิมในแต่ละวันกลับรับรู้ได้ถึง
ความแตกต่างทีเ่ กิดจากสภาพอากาศหรือน้ำมันเชือ้ เพลิงของแต่ละ
สถานีบริการ นีไ่ ม่ใช่เรือ่ งผิดหรือถูกแต่คงเป็นเรือ่ งของความสนใจ
ในรายละเอียดมากกว่า
เรือ่ งเครือ่ งเสียงก็เช่นกัน ผมฟังเพลงกับคอมพิวเตอร์มานาน
แล้วแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะถือว่าเป็นทางเลือกเพื่อความ
สะดวกมากกว่า แต่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ computer-based
audio ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องเสียงที่ผมสามารถใช้
อ้างอิงคุณภาพและใช้ฟงั เพือ่ ความเพลิดเพลินได้ในคราวเดียวกัน
ผมได้เริม่ มองหา USB DAC คุณภาพดี ผมได้เริม่ ศึกษาการเล่น
ไฟล์เพลงจากคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง ผมพบว่าบางสิง่ บางอย่างที่
ผมเคยรูจ้ กั มันเป็นได้มากกว่าทีผ่ มคิด เพลงจากคอมพิวเตอร์เครือ่ ง
เดิมๆ ของผมไพเราะน่าฟังมากขึ้นเรื่อยๆ ตามวิถีทางของการ
ปรับปรุงทัง้ ในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลายสิง่ ทีผ่ มได้ทำ
ลงไปคงเป็นเรื่อง ‘เกินความจำเป็น’ สำหรับคนทั่วไปที่เขาไม่ได้
สนใจอย่างเราเหมือนเช่นเคย อย่างเช่นการใช้สาย USB คุณภาพสูง
เป็นต้น
อย่างทีเ่ รียนไว้แต่ตน้ ว่าเรือ่ งการเปลีย่ นสาย USB เพือ่ ให้ได้
เสียงทีด่ ขี นึ้ จะยังคงเป็นประเด็นทีส่ ามารถนำไปถกกันได้อกี หลาย
เวที สำหรับผู้ที่ไม่ได้สนใจเครื่องเสียงจริงจังผมคงไม่มีอะไรจะ
แนะนำเพราะอคติทไี่ ม่ได้อยูบ่ นความสนใจใคร่รคู้ งเป็นเรือ่ งไร้สาระ
และเสียเวลากับทัง้ สองฝ่าย แต่สำหรับผูท้ สี่ นใจเครือ่ งเสียงสิง่ เดียวที่
ผมแนะนำได้คอื ถ้าไม่เชือ่ ...คุณจงลองมันด้วยตัวเองซะ

• ADL Formula 2 

ALPHA DESIGN LABS หรือ ADL นัน้ เป็นซับแบรนด์ที่ Furutech
สร้างขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของสินค้าในกลุม่ นีด้ งั นัน้ จึงไม่ตอ้ งสงสัยว่า
เบือ้ งหลังสินค้า ADL ไม่วา่ จะเป็นด้านการออกแบบหรือการผลิต
มันก็คอื Furutech ดีๆ นีเ่ อง สำหรับ Formula 2 นีค่ อื สาย USB ที่
ได้รบั การโปรโมตจากผูผ้ ลิตว่าให้คณ
ุ ภาพทีแ่ ตกต่างจากสายทัว่ ไป
โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นสาย Hi Speed USB 2.0 ที่มีแบนด์วิธ
480Mbps ทำออกมาให้เลือกใช้ทงั้ แบบ Type A-A, Type A-B
และ Type A-miniB
แต่ทที่ ำให้สายรุน่ นีพ้ เิ ศษกว่าสาย USB ทัว่ ไปคือรายละเอียด
ต่างๆ ที่ ADL/Furutech สร้างสรรค์ขนึ้ มาไม่วา่ จะเป็นตัวนำไฟฟ้า
Silver-plated (Alpha) OFC Conductors ฉนวน Specialgrade high-density polyethylene ห่อหุ้มและช่วยเรื่อง
damping มีระบบชีลด์ 3 ชัน้ ป้องกันสัญญาณรบกวน หรือขัว้ ต่อ
คุณภาพสูง Furutech-engineered 24k gold-plated USB
series Connectors ทัง้ หมดทัง้ มวลนีท้ ำให้ Formula 2 เป็นสาย
USB ทีด่ พู เิ ศษกว่าสายทัว่ ไปแล้วตัง้ แต่กายภาพภายนอก แต่เพียง
เท่านัน้ คงไม่สามารถทำให้สายเส้นนีเ้ รียกค่าตัวได้ระดับนีน้ อกเสีย
จากว่ามันยังมีอะไรน่าสนใจกว่านัน้
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นี่คือสาย USB
สำหรับงานออดิโอ
โดยเฉพาะรุ่นหนึ่ง
ที่มีคุณภาพดีคุ้มเงิน
ทุกบาททุกสตางค์
• สัปดาห์แรก

ADL Formula 2 ทีผ่ มได้ลองใช้เป็นแบบ Type A-B ความยาว
1.2 เมตรสำหรับ USB DAC ทัว่ ไป เนือ่ งจากสายชุดนีม้ สี ภาพใหม่
แกะกล่องช่วงแรกของการใช้งานจึงเป็นการเสียบเบิรน์ อินตัวสายไว้
กับ USB DAC รุน่ rDAC ของ Arcam เสียมากกว่า บ้างก็ได้ลอง
ฟังคร่าวๆ กับชุดหูฟงั ในระหว่างทีผ่ มทำงานอืน่ ๆ
ช่วงแรกนัน้ ผมแทบไม่ได้สนใจเลยว่ามันให้ผลทางเสียงออกมา
เป็นเช่นไร อันทีจ่ ริงอยากบอกว่าผมแทบไม่สนใจเลยด้วยซ้ำว่าเล่น
เพลงอะไรอยู่ เรียกว่าฟังผ่านๆ หูเสียเป็นส่วนใหญ่ จนกระทัง่ วันหนึง่
มีเหตุต้องย้ายข้าวของบนโต๊ะทำงาน ผมจึงมีปัญหากับความยาว
ของสาย USB ทีต่ อ้ งการมากกว่า 1.2 เมตร สาย USB ทัว่ ไปสำหรับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทมี่ คี วามยาวมากกว่าจึงถูกเปลีย่ นเข้าแทนที่
Formula 2
หลังจากนัน้ ไม่นาน สมาธิในการทำงานของผมเริม่ ถูกชักจูง
ออกนอกลู่นอกทางโดยเสียงที่ผมได้ยินจากหูฟัง มันไม่ใช่ความ
ดึงดูดแต่อย่างใด ทว่ามันเป็นความผิดปกติบางอย่างทีน่ า่ รำคาญ
เสียมากกว่า อุปาทาน...!? ผมจัดแจงย้ายตำแหน่งข้าวของบนโต๊ะ
ทำงานใหม่เพือ่ ให้สาย Formula 2 พอใช้งานได้แล้วลองกลับไปฟัง
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เพลงใน playlist เดิมอีกครัง้ ผมสลับสับเปลีย่ นสาย USB กลับไป
มาอยู่ 2-3 เทีย่ วเพือ่ ให้หายคาใจเรือ่ งอุปาทาน แล้วผมก็ได้ขอ้ สรุป
ว่านีไ่ ม่ใช่อปุ าทานหรืออคติใดๆ ครับ ผมได้ยนิ ความผิดเพีย้ นทีม่ ี
น้อยกว่ามากกับสาย Formula 2 ในหูฟงั KOSS KSC35 ของผม
จริงๆ
ผมพบว่าความแตกต่างดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็นความผิดเพีย้ นที่
ผมได้ยนิ ความพิกลพิการซ่อนเร้นในน้ำเสียงทีห่ ขู องผมพอจะจับได้
ตัวซอฟต์แวร์ทใี่ ช้เล่นเพลง (รวมถึงการตัง้ ค่าต่างๆ อย่างเหมาะสม)
ก็เป็นปัจจัยสำคัญ แม้วา่ ผมจะได้ยนิ ความแตกต่างดังกล่าวทัง้ ใน
โปรแกรมเล่นเพลง Foobar2000 และ J. River Media Center
แต่ gap หรือช่องว่างของความแตกต่างนี้ MC (J. River Media
Center) สามารถเปิดเผยออกมาได้ชดั เจนกว่า อีกทัง้ โดยภาพรวม
โปรแกรมนีย้ งั ช่วยสนับสนุนให้สาย Formula 2 ปลดปล่อยเสียงทีม่ ี
คุณลักษณะความน่าฟังออกมาได้มากกว่า แน่นอนว่าช่วงเวลาที่
เหลือผมจึงเลือกใช้โปรแกรมตัวนีฟ้ งั เพลงกับสาย Formula 2 และ
Arcam rDAC

• ความเป็นดนตรีของ Formula 2
และการเปรียบเทียบ

ถ้าหากจะให้สาธยายจึงสิง่ ละอันพันละน้อยที่ Formula 2 ถ่ายทอด
ออกมา ผมคิดว่าต้องอาศัยความรูส้ กึ ส่วนตัวทีไ่ ด้สมั ผัสเองร่วมกับ
การเปรียบเทียบสาย USB อืน่ ๆ โดยส่วนตัวแล้วผมว่า Formula 2
เป็นสาย USB ทีม่ อี สิ ระในการถ่ายทอดน้ำเสียงทีบ่ ง่ บอกได้ถงึ ความ
กว้างขวางของช่วงความถีต่ อบสนอง ถ้าซิสเต็มทีใ่ ช้เปิดกว้างพอสาย
USB เส้นนีจ้ ะทำให้คณ
ุ รับรูถ้ งึ อิสระในการปลดปล่อยรายละเอียด
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เสียงออกมาในทุกย่านความถี่ ตัง้ แต่เสียงทุม้ ลึกของเบสหรือกลอง
ใบโตจนถึงปลายเสียงแหลมทีโ่ สตประสาทยังสามารถรับรูไ้ ด้ ส่งผล
ให้เสียงเพลงทีฟ่ งั มีความเต็มอิม่ ในเนือ้ เสียงไม่วา่ จะเป็นแนวเพลง
ประเภทใด การแยกเสียงแต่ละตัวโน้ต แต่ละจังหวะดนตรี เป็นอะไร
ที่ฟังง่ายมากๆ มันออกมาให้ได้ยินแบบสบายๆ และคาดหวังได้
เสมอ
เทียบกับสาย USB ทีแ่ ถมมากับ external soundcard ของ
Creative สายแถมเส้นนีผ้ มไม่ทราบราคาค่างวดแต่คดิ ว่าไม่นา่ จะ
เกินหลักสิบหรือหลักร้อยแน่นอน มันเป็นสายสีดำธรรมดาทีม่ กี อ้ น
เฟอร์ไรต์ฟลิ เตอร์ประกบอยู่ ขัว้ ต่อเป็นสีเงินธรรมดาไม่ได้เคลือบ
ทอง โดยรวมแล้วก็เป็นสายแถมทีห่ น้าตาดูไม่ขเี้ หร่นกั และโดยภาพ
รวมก็ทำหน้าทีข่ องมันได้ไม่เลว แต่เมือ่ เปรียบเทียบกับ Formula 2
มันชัดเจนว่าสายแถมเส้นนีใ้ ห้เสียงออกมาค่อนข้างหม่น ขมวดทึบ
เวทีเสียงหุบเข้า การแจกแจงรายละเอียดไม่ชดั เจนและเปิดเผยเท่า
รวมๆ แล้วผมเรียกว่ามัน ‘ไม่สดุ ’ อะไรทีม่ นั ‘ไม่สดุ ’ นีน่ า่ หงุดหงิด
เอาเรือ่ งนะครับ
ในแทร็ค Calypso Bird [flac, 16/44.1] จากแผ่น Monkey
Hip Gumbo & Mothball Stew ของ Brent Lewis อาการ
‘ไม่สดุ ’ ของสายแถมนัน้ ชัดเจนมาก ตัง้ แต่ความจะแจ้งทีล่ ดลงของ
เพอร์คสั ชัน่ ในกลุม่ ความถีส่ งู เสียงทุม้ ของกลองใบโตทีข่ ดุ ลงไปได้
แค่ระดับหนึง่ ในขณะที่ Formula 2 นัน้ เสียงกลองดังกล่าวขุดลงไป
ได้ลกึ กว่าและมีพลังน่าเกรงขามกว่า
เมื่ อ เที ย บกั บ คู่ แ ข่ ง ที่ ส มน้ ำ สมเนื้ อ กั น สั ก หน่ อ ยอย่ า ง
Audioquest Cinnamon สาย USB ของ ADL/Furutech มีบอดี้
อิม่ ใหญ่กว่า ในขณะทีส่ ายของ AQ ให้เสียงทีก่ ระชับและขึน้ รูปเป็น
เหลีย่ มสันชัดกว่า โดยเฉพาะในย่านเสียงทุม้ Formula 2 ไม่มมี ดิ
เบสทีเ่ ข้มข้นอย่าง Cinnamon แต่ทมุ้ ของ Formula 2 ลงได้ลกึ
กว่าและแสดงออกชัดเจนว่ามีแบนด์วธิ ถ่างออกไปมากกว่า ในขณะ
ทีส่ ายทัง้ คูใ่ ห้พลังเสียง การตอบสนองไดนามิกเสียงและความหนัก
แน่นออกมาได้ดแี ต่บคุ ลิกแตกต่างกันชัดเจน สายของออดิโควสให้
เวทีเสียงทีฟ่ งั ดูนำ้ หนักเบาและลอยจากพืน้ มากกว่า มีการเน้นย้ำใน
จุดเล็กจุดน้อยเด่นกว่า ส่วนสายของ ADL/Furutech พยายามโชว์
รายละเอียดเสียงในภาพรวม การทิง้ ตัวของน้ำหนักเสียงทุม้ ฟังดูมี
ฐานทีแ่ น่นมัน่ คงฟังร็อคหรือป๊อปร็อคได้สะใจกว่า เช่นในแทร็ค Bird
On A Wire (Jennifer Warne, Famous Blue Raincoat, flac
16/44.1) ใช้อธิบายความแตกต่างข้างต้นได้อย่างชัดเจน

และเมือ่ หยิบสาย USB ทีร่ าคาสูงกว่าอย่าง Nordost Blue Heaven
USB มาเทียบ ผมพบว่า Formula 2 มีอะไรหลายอย่างใกล้เคียงสายของ
นอร์ดอส โดยเฉพาะลักษณะการปลดปล่อยทีพ่ ยายามให้ออกมาอย่าง ‘สุดๆ’
เสียงทีไ่ ด้จงึ ละม้ายคล้ายกันในหลายส่วน เพียงแต่ Formula 2 ยังให้เนือ้ เสียง
ไม่ละเมียดละไมเท่ารวมถึงความเด็ดขาดในการแจกแจงรายละเอียดหยุมหยิม
ทีย่ งั ฟังดูเป็นรองอยูช่ ดั เจนแม้จะไม่ได้มากมายก็ตามที ถ้าเทียบเอาแต่เสียง
Formula 2 ยังตามหลัง Blue Heaven USB อยูแ่ ต่กเ็ ข้าใกล้พอควร แต่ถา้
เอาเรือ่ งความคุม้ ค่าเมือ่ เทียบตัวเงินกับสิง่ ทีไ่ ด้แล้วผมว่า Formula 2 ไม่ได้
ด้อยไปกว่า Blue Heaven USB เลยแม้แต่นอ้ ย

• มากกว่าอุปกรณ์ตอ่ เชือ่ ม
คอมพิวเตอร์

ด้วยความทีเ่ ป็นสาย USB มีเกรดและตัง้ ใจออกแบบมาเพือ่ เอาดีทางด้านเสียง
Formula 2 จึงเป็นสาย USB ทีไ่ ม่มใี ครสามารถบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพทีแ่ ท้จริงของมัน
ได้โดยปราศจากการฟัง มันให้ผลดีกบั เสียงเช่นเดียวกับทีค่ ณ
ุ เคยได้จากสาย
ดิจติ อลอืน่ ๆ เพียงแต่มนั ดันมีหน้าทีพ่ นื้ ฐานเหมือนกับสายต่อ printer เท่านัน้
เอง นีค่ อื สาย USB สำหรับงานออดิโอโดยเฉพาะรุน่ หนึง่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีคมุ้ เงิน
ทุกบาททุกสตางค์
ใครที่ฟังเพลงจาก USB DAC แต่ยังใช้สาย USB ที่แถมมากับเครื่อง
สมควรมีโอกาสได้ลองสายรุน่ นีก้ อ่ นใคร ได้ลองแล้วก็อย่าลืมเตรียมถังขยะไว้
สักใบนะครับ เพราะนัน่ คือทีอ่ ยูใ่ นอนาคตสำหรับสาย USB ทีแ่ ถมมากับเครือ่ ง
ครับ
ตัวแทนจำหน่าย : บริษทั เคลฟ ออดิโอ จำกัด
โทร.0-2932-5981
ราคา : สอบถามตัวแทนจำหน่าย
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