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• เลอพงษ์ เพชร์คง

Alpha
Design Labs
ADL-H118 Headphone
ให้คุณเข้าใกล้ความเป็นดนตรี
Furutech Co., Ltd. ก่ อ ตั้ ง
เมื่ อ ปี 1988 มี ส ำนั ก งานใหญ่ อ ยู่ ที่
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัท
ระดั บ สากลที่ มี ชื่ อ เสี ย งในเรื่ อ งของ
ผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม ในกลุ่มของ
สายนำสั ญ ญาณภาพและเสี ย งที่ ใ ช้ ใ น
บ้านและรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เสริม
ในระบบเสียงและระบบไฟ

ปัจจุบัน Furutech ได้ขยายไลน์การ
ผลิตไปยังกลุม่ นักเล่นเครือ่ งเสียงระดับเริม่ ต้น
ภายใต้แบรนด์ ADL (Alpha Design Labs)
ADL เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีการ
ส่ ง ผ่ า นสั ญ ญาณแบบ Furutech Pure
Transmission อุปกรณ์เครือ่ งเล่นและสายนำ
สัญญาณภายใต้แบรนด์ ADL ผลิตด้วยความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะควบคุมresonance ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
รวมทัง้ มีความพิถพี ถิ นั ในการผลิตเช่นเดียวกับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทสายนำสั ญ ญาณและ
อุปกรณ์เสริมอืน่ ๆ ของ Furutech		
กระบวนการทำงานขั้นสูงที่เป็นแบบ
เฉพาะเป็ น ขั้ น ตอนของ Furutech Pure
Transmission ให้ผลลัพธ์ด้านเสียงที่น่าทึ่ง
อย่ า งมาก มี สั ญ ญาณรบกวนในระดั บ ต่ ำ		
ให้เสียงทีเ่ ปิด โปร่ง ฉับไว แยกแยะชัดเจนสำหรับ
เสี ย งจากเครื่ อ งดนตรี ที่ ซั บ ซ้ อ นหลายชิ้ น		
รวมทัง้ ให้เสียงทีไ่ ม่บดิ เบือน เป็นเทคโนโลยีทเี่ ริม่
จากผลิตภัณฑ์ประเภทเต้าเสียบผนัง (wall
socket) และขยายไปสูอ่ ปุ กรณ์ประเภทหูฟงั
หรือตัวขับเสียงของลำโพง (speaker drivers)		
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• คุณลักษณะเด่น

• earcups แบบ Alpha Triform
Contour Earcups™ มีสว่ นประกอบ 3 ชัน้
ออกแบบเป็นพิเศษทำให้การตอบสนองต่อเสียง
เบสดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลด standing
waves และเสี ย งก้ อ งสะท้ อ น เพื่ อ ลดการ
บิดเบือนของเสียง
• headband มีขนาดกว้าง ทำให้เมื่อ
ใช้งานจะรู้สึกกระชับอย่างที่สุด และให้เสียงที่
เงียบสงัดในทันที! มีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบ
ตามแนวทางอย่างออดิโอไฟล์
• ให้โทนเสียงดนตรีที่น่าฟัง ให้อารมณ์
เพลงทีส่ อดประสาน, มีเวทีเสียง และไร้สญั ญาณ
รบกวน เพื่ อ ให้ คุ ณ เข้ า ใกล้ ค วามเป็ น ดนตรี
มากทีส่ ดุ
• เทคโนโลยี ก ารส่ ง ผ่ า นสั ญ ญาณแบบ
Furutech Pure Transmission ช่วยลด
สั ญ ญาณรบกวน โดยทำงานร่ ว มกั น จาก
ส่วนประกอบของหูฟงั ได้แก่...

• ผลการทดสอบ

เริ่มต้นที่การทดสอบฟังเพลงจาก iPhone 4s
ก่อนอืน่ ต้องขอชมก่อนว่าลักษณะทางกายภาพของหู
ฟังนัน้ มีความยืดหยุน่ ต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี ตัวหู
ฟังสามารถพับเก็บได้ในกล่อง carrying case ทีเ่ ป็น
อุปกรณ์มาตรฐาน		หูฟังมีน้ำหนักเบา, headband
สามารถยืดหรือหดตัวได้ เพือ่ ให้กระชับกับศีรษะของ
แต่ละคนครับ
สายที่ให้มาพร้อมกับหูฟัง ขอบอกว่ามีขนาดที่
ใหญ่พอๆ กับสายลำโพงทีผ่ มใช้อยูใ่ นชุดโฮมเธียเตอร์ที่
บ้านเลยล่ะครับ ความยาว 3 เมตร และ 1.3 เมตร
อย่างละ 1 เส้น สำหรับการทดสอบฟังเพลงจาก
iPhone 4s ผมใช้สายทีม่ คี วามยาว 1.3 เมตร เนือ่ งจาก
คล่องตัวในการเชือ่ มต่อกับ iPhone มากกว่า		
เริ่มจากเพลงไทยฟังสบายๆ แทนคำนั้น ของ วสันต์
โชติกุล อัลบั้มขึ้นโต๊ะ ตอนอินโทรที่ขึ้นต้นด้วยเสียง
กีตาร์โปร่ง สอดประสานกับเสียงกีตาร์ไฟฟ้าทีค่ ลอตาม
เสี ย งแยกแยะชิ้ น ดนตรี ชั ด เจนดี ค รั บ ใสมาเลย!		
เปิดและโปร่งสมคำโฆษณา เสียงร้องของนักร้องชัดเจนและ
ชัดถ้อยชัดคำ แนวเสียงโดยรวมฟังแล้วผ่อนคลายมากๆ
ครับ

ต่อไปอยากทดลองใช้สายยาว 3 เมตร ก็เลยนำ
ไปใช้ทดลองฟังเสียงจากการชมภาพยนตร์ ผมต่อสาย
เข้ากับ เอวีรซี ฟี เวอร์ของ Onkyo รุน่ TX-NR626 โดย
ใช้อะแด็ปเตอร์ 3.5 mm to 6.3 mm เสียบทีช่ อ่ งหูฟงั
ครับ
ภาพยนตร์ทใี่ ช้ในการทดสอบคือ James Bond
007: CASINO ROYALE เป็นไฟล์วดิ โี อสกุล MKV ที่
เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ โดยใช้ Media Player ยี่ห้อ		
Egreat รุ่น R6Spro จอภาพพลาสม่า Panasonic		
TH-P50XT50T

1. แม่ เหล็ ก ขนาดใหญ่ 40 มม. ที่ ผ่ า น
กระบวนการ Alpha–Cryo treated magnet
2. วงแหวนทีต่ ดิ ตัง้ อยูร่ ะหว่าง voice-coil และ
diaphragm มีหน้าทีจ่ ดั การกับคลืน่ ความถีส่ ว่ นเกิน		
ในช่วงความถีท่ ตี่ อ่ เนือ่ งกัน			
3. ขดลวดไฟฟ้าทีเ่ บามาก ทำจากวัสดุประเภท
อะลูมินั่มอัลลอยเคลือบด้วยทองแดง มีคุณสมบัติใน
การตอบสนองต่อสัญญาณเสียงเกิดขึน้ อย่างฉับพลัน
• เป็นหูฟงั แบบปิด (Dynamic closedback circumaural headphones) บุดว้ ยหนัง
เที ย มอย่ า งดี ป้ อ งกั น สั ญ ญาณรบกวนจาก
ภายนอกตัง้ แต่ 8dB - 32dB
• ความไว 98dB			
• ตอบสนองความถี่เสียงในช่วง 20Hz 20kHz
• ค่า Impedance 68 Ohm			
• ขั้วต่อสายแบบ stereo (Alpha)
mini-XLR เคลือบด้วยโรเดียม		
• สายยาว 3 เมตร อแด็ปเตอร์ชบุ ทอง 1/
8” (3.5 mm) to 1/4” (6.3 mm)		
• น้ำหนัก กรณีไม่มสี าย 245 กรัม กรณี
ต่อสาย 310 กรัม		
ราคา 9,900 บาท		
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย		
บริษทั เคลฟ ออดิโอ จำกัด		โทร. 02-932-5981

เสียงในการชมภาพยนตร์ผ่าน ADL-H118 ให้
ความสุขในการชมไม่แพ้ลำโพงแยกชิ้นเลยนะครับ
(ระบบ 2. 1 แชนเนล) ให้เสียงทีร่ ายล้อมสมจริง มีอยู่
ฉากหนึง่ ทีผ่ มประทับใจในการถ่ายทอดเสียงของ ADLH118 เป็นฉากตอนที่ เจมส์ บอนด์ ต่อสูก้ บั หนึง่ ในผู้
ก่อการร้ายข้ามชาติทบี่ อ่ นคาสิโน เสียงมีดทีผ่ กู้ อ่ การ
ร้ายกระหน่ำฟันหวังปลิดชีพบอนด์ เสียงหมัด เท้า		
ทีถ่ าโถมเข้าใส่กนั อย่างไม่ยงั้ ให้ความรูส้ กึ ทีน่ า่ ตืน่ เต้น
ตลอดเวลาครับ แต่ทเี่ ด่นมากๆ คือ เสียงแบ็คกราวด์ที่
ประกอบฉากการต่อสู้ครั้งนี้ ให้อารมณ์ร่วมได้แทบ
หยุดหายใจเลยก็ว่าได้ครับ สอบผ่านครับ!
อารมณ์กำลังต่อเนือ่ งครับ ตามด้วยเพลง คนใน
นิยาย ของศิลปินสาวค่าย RS ปาน/โฟร์ท/เปียโน
อัลบั้ม DREAMS ADL-H118 ให้เสียงนักร้องหญิงที่
นุม่ นวล อิม่ ทุม้ นุม่ ลึก ให้เวทีเสียงทีด่ ี มีมติ ติ นื้ ลึก เสียง
ประสานตอนท่อนฮุคของนักร้องทั้งสาม แยกแยะ
ชัดเจนดีครับ อย่างนี้เรียกว่าเสียงร้องไม่มีแตกแถว		
เจ๋งจริงๆ!

• บทส่งท้าย

เรามักจะใช้คำว่า “ลำโพงเอนกประสงค์ที่ใช้ดู
หนังและฟังเพลงได้” แต่คราวนี้ ผมพูดอย่างเต็มปาก
เต็มคำได้เลยว่า ADL-H118 เป็น “หูฟงั ทีใ่ ช้ฟงั เพลงก็
เพราะ ดู ห นั ง ก็ ส นุ ก ” ไม่ แ พ้ กั น เลยครั บ บ่ อ งตง!		
นะเนีย่ . VDP
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