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VIDEOPHILE REVIEW 
• เลอพงษ์ เพชร์คง 

Alpha  
Design Labs  
ADL-H118 Headphone 

	 Furutech	 Co.,	 Ltd.	 ก่อตั้ง		
เมื่อปี	 1988	 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที	่	
กรุงโตเกียว	 ประเทศญี่ปุ่น	 เป็นบริษัท
ระดับสากลที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม	 ในกลุ่มของ
สายนำสัญญาณภาพและเสียงที่ ใช้ ใน
บ้านและรถยนต์	 รวมทั้งอุปกรณ์เสริม
ในระบบเสียงและระบบไฟ	
 ปัจจุบัน Furutech ได้ขยายไลน์การ
ผลติไปยงักลุม่นกัเลน่เครือ่งเสยีงระดบัเริม่ตน้ 
ภายใตแ้บรนด ์ ADL (Alpha Design Labs) 
ADL เป็นเหมอืนสญัลกัษณข์องเทคโนโลยกีาร
ส่งผ่านสัญญาณแบบ Furutech Pure 
Transmission อปุกรณเ์ครือ่งเลน่และสายนำ
สญัญาณภายใต้แบรนด์ ADL ผลติดว้ยความ
ตัง้ใจทีจ่ะควบคุมresonance ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด 
รวมทัง้มคีวามพถิพีถินัในการผลิตเชน่เดยีวกับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทสายนำสัญญาณและ
อปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ ของ Furutech  
 กระบวนการทำงานขั้นสูงที่เป็นแบบ
เฉพาะเป็นข้ันตอนของ Furutech Pure 
Transmission ให้ผลลัพธ์ด้านเสียงที่น่าทึ่ง
อย่างมาก มีสัญญาณรบกวนในระดับต่ำ   
ใหเ้สยีงทีเ่ปดิ โปรง่ ฉับไว แยกแยะชัดเจนสำหรบั
เสียงจากเครื่องดนตรีที่ซับซ้อนหลายชิ้น   
รวมทัง้ใหเ้สยีงทีไ่มบ่ดิเบอืน เปน็เทคโนโลยทีีเ่ริม่
จากผลิตภัณฑ์ประเภทเต้าเสียบผนัง (wall 
socket) และขยายไปสูอ่ปุกรณป์ระเภทหฟูงั 
หรอืตวัขับเสยีงของลำโพง (speaker drivers)  

ให้คุณเข้าใกล้ความเป็นดนตรี 
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•	 ผลการทดสอบ	
 เริ่มต้นที่การทดสอบฟังเพลงจาก iPhone 4s 
ก่อนอืน่ตอ้งขอชมกอ่นวา่ลกัษณะทางกายภาพของหู
ฟงันัน้ มคีวามยดืหยุน่ตอ่การใชง้านไดเ้ปน็อยา่งด ีตวัหู
ฟงัสามารถพับเกบ็ไดใ้นกลอ่ง carrying case ทีเ่ปน็
อุปกรณ์มาตรฐาน  หูฟังมีน้ำหนักเบา, headband 
สามารถยดืหรือหดตวัได ้ เพ่ือใหก้ระชบักบัศรีษะของ
แตล่ะคนครับ 
 สายที่ให้มาพร้อมกับหูฟัง ขอบอกว่ามีขนาดที่
ใหญพ่อๆ กบัสายลำโพงทีผ่มใชอ้ยูใ่นชดุโฮมเธยีเตอรท์ี่
บ้านเลยล่ะครับ ความยาว 3 เมตร และ 1.3 เมตร 
อย่างละ 1 เส้น สำหรับการทดสอบฟังเพลงจาก 
iPhone 4s ผมใชส้ายทีม่คีวามยาว 1.3 เมตร เน่ืองจาก
คลอ่งตวัในการเชือ่มตอ่กบั iPhone มากกวา่  
เริ่มจากเพลงไทยฟังสบายๆ แทนคำนั้น ของ วสันต ์
โชติกุล อัลบั้มข้ึนโต๊ะ ตอนอินโทรที่ข้ึนต้นด้วยเสียง
กตีารโ์ปร่ง สอดประสานกบัเสยีงกตีาร์ไฟฟ้าทีค่ลอตาม 
เสียงแยกแยะชิ้นดนตรีชัดเจนดีครับ ใสมาเลย!   
เปดิและโปรง่สมคำโฆษณา เสยีงรอ้งของนกัรอ้งชดัเจนและ
ชดัถอ้ยชดัคำ แนวเสยีงโดยรวมฟังแลว้ผอ่นคลายมากๆ 
ครบั 

•	 คุณลักษณะเด่น		
 •	 earcups แบบ Alpha Triform 
Contour Earcups™ มสีว่นประกอบ 3 ชัน้ 
ออกแบบเปน็พเิศษทำใหก้ารตอบสนองตอ่เสยีง
เบสดียิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังช่วยลด standing 
waves และเสียงก้องสะท้อน เพื่อลดการ
บิดเบือนของเสยีง 
 •	 headband มีขนาดกว้าง ทำให้เมื่อ  
ใช้งานจะรู้สึกกระชับอย่างที่สุด และให้เสียงที่
เงยีบสงดัในทนัท!ี มีความสมดลุอยา่งสมบรูณแ์บบ
ตามแนวทางอยา่งออดโิอไฟล ์
 •	 ให้โทนเสียงดนตรีที่น่าฟัง ให้อารมณ์
เพลงท่ีสอดประสาน, มเีวทเีสยีง และไรส้ญัญาณ
รบกวน เพื่อให้คุณเข้าใกล้ความเป็นดนตร ี 
มากท่ีสดุ 
 •	 เทคโนโลยีการส่งผ่านสัญญาณแบบ 
Furutech Pure Transmission ช่วยลด
สัญญาณรบกวน โดยทำงานร่วมกันจาก  
ส่วนประกอบของหฟูงั ได้แก.่.. 
 

 1.	แม่เหล็กขนาดใหญ ่ 40 มม. ที่ผ่าน
กระบวนการ Alpha–Cryo treated magnet 
 2.	วงแหวนทีต่ดิตัง้อยูร่ะหวา่ง voice-coil และ 
diaphragm มีหนา้ทีจ่ดัการกับคล่ืนความถ่ีสว่นเกิน  
ในชว่งความถ่ีท่ีตอ่เนือ่งกัน   
 3.	ขดลวดไฟฟา้ทีเ่บามาก ทำจากวสัดุประเภท
อะลูมินั่มอัลลอยเคลือบด้วยทองแดง มีคุณสมบัติใน
การตอบสนองตอ่สัญญาณเสยีงเกดิขึน้อยา่งฉบัพลนั 
 
 •	 เป็นหฟูงัแบบปดิ (Dynamic closed-
back circumaural headphones) บดุว้ยหนงั
เทียมอย่างด ี ป้องกันสัญญาณรบกวนจาก
ภายนอกต้ังแต ่8dB - 32dB 
 •	 ความไว 98dB   
 •	 ตอบสนองความถี่เสียงในช่วง 20Hz - 
20kHz 
 •	 ค่า Impedance 68 Ohm   
 •	 ข้ัวต่อสายแบบ stereo  (Alpha) 
mini-XLR เคลอืบด้วยโรเดยีม  
 •	 สายยาว 3 เมตร อแดป็เตอรช์บุทอง 1/
8” (3.5 mm) to 1/4” (6.3 mm)  
 •	 นำ้หนัก กรณไีมม่สีาย 245 กรมั กรณี
ต่อสาย 310 กรมั  
 

ราคา 9,900 บาท  
นำเขา้และจดัจำหนา่ยโดย  
บรษิทั เคลฟ ออดโิอ จำกดั  โทร. 02-932-5981 

 อารมณก์ำลงัตอ่เนือ่งครบั ตามดว้ยเพลง คนใน
นิยาย ของศิลปินสาวค่าย RS ปาน/โฟร์ท/เปียโน 
อัลบั้ม DREAMS ADL-H118 ให้เสียงนักร้องหญิงที ่ 
นุม่นวล อ่ิมทุม้นุ่มลกึ ใหเ้วทเีสยีงทีด่ ีมมีติติืน้ลกึ เสยีง
ประสานตอนท่อนฮุคของนักร้องทั้งสาม แยกแยะ
ชัดเจนดีครับ อย่างนี้เรียกว่าเสียงร้องไม่มีแตกแถว   
เจง๋จรงิๆ! 

 ตอ่ไปอยากทดลองใชส้ายยาว 3 เมตร กเ็ลยนำ
ไปใชท้ดลองฟังเสยีงจากการชมภาพยนตร ์ผมตอ่สาย
เข้ากบั เอวรีีซฟีเวอร์ของ Onkyo รุน่ TX-NR626 โดย
ใชอ้ะแดป็เตอร์ 3.5 mm to 6.3 mm เสยีบทีช่อ่งหูฟงั
ครับ 
 ภาพยนตรท์ีใ่ชใ้นการทดสอบคอื James Bond 
007: CASINO ROYALE เปน็ไฟลว์ดิโีอสกลุ MKV ที่
เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก ์ โดยใช ้ Media Player ยี่ห้อ   
Egreat รุ่น R6Spro จอภาพพลาสม่า Panasonic   
TH-P50XT50T 

 เสียงในการชมภาพยนตร์ผ่าน ADL-H118 ให้
ความสุขในการชมไม่แพ้ลำโพงแยกชิ้นเลยนะครับ 
(ระบบ 2. 1 แชนเนล) ใหเ้สยีงทีร่ายลอ้มสมจรงิ มอียู่
ฉากหนึง่ทีผ่มประทบัใจในการถา่ยทอดเสยีงของ ADL-
H118 เปน็ฉากตอนที ่ เจมส ์บอนด ์ตอ่สูก้บัหนึง่ในผู้
กอ่การร้ายข้ามชาตท่ีิบอ่นคาสโิน เสยีงมดีทีผู้่ก่อการ
ร้ายกระหน่ำฟันหวังปลิดชีพบอนด์ เสียงหมัด เท้า   
ทีถ่าโถมเขา้ใสก่นัอยา่งไมย่ัง้ ใหค้วามรู้สึกทีน่า่ต่ืนเต้น
ตลอดเวลาครบั แตท่ีเ่ดน่มากๆ คอื เสยีงแบค็กราวดท์ี่
ประกอบฉากการต่อสู้คร้ังนี ้ ให้อารมณ์ร่วมได้แทบ  
หยุดหายใจเลยก็ว่าได้ครับ สอบผ่านครับ! 
 
•	 บทส่งท้าย	
 เรามักจะใช้คำว่า “ลำโพงเอนกประสงค์ที่ใช้ดู
หนงัและฟงัเพลงได”้ แตค่ราวนี ้ผมพดูอยา่งเต็มปาก
เตม็คำไดเ้ลยวา่ ADL-H118 เปน็ “หูฟงัทีใ่ชฟ้งัเพลงก็
เพราะ ดูหนังก็สนุก” ไม่แพ้กันเลยครับ บ่องตง!   
นะเน่ีย. VDP 
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