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หากเอยชื่อ Alpha Design Labs หรือ ADL 
หลายคนอาจจะไมคุนชื่อมากนัก แตถา
กลาวถึงยี่หอ Furutech นักเลนเครื่อง

เสียงทุกคนก็จะรองออในทันที โดยปกติ Furutech ผลิตสายสัญญาณ 
สายไฟ ปลั๊กไฟ คอนเน็กเตอรหัวตางๆ สําหรับงานออดิโอโดยเฉพาะ 
มีผลิตภัณฑออกมาหลายรูปแบบ หลายทานที ่เคยใชงานสินคา      
ของ Furutech ก็จะทราบวา แนวทางและบุคลิกของเขาจะออกไป
ในแนวสะอาด เปนกลาง และเสียงคอนขางจะใสนิ่ง แยกแยะดนตรี
รายละเอียดไดดี และตัวสินคาทุกชิ้นออกแบบมาอยางดี วัสดุที่ใช   
ในแตละรุนก็คงทนแข็งแรง ที่สําคัญคือ ราคาคาตัวกับคุณภาพไปดวย
กันได พูดใหเขาใจงายคือ สมราคาคาตัวทุกคุณภาพที่ผูใชจายเงินไป
นัน่เอง
 ไมนานมานี ้ Furutech เริม่ขยับขยายไลนการผลิตอีกครัง้     
โดยผลิตสินคาเพิ่มขึ้น ที่นาสนใจก็คือ ไดผลิตหูฟงแบบครอบหูออกสู
ตลาด โดยใชนามวา Alpha Design Labs ในขณะนี้ออกมาเพียง   
รุนเดียวคือรุน H118 ที่ผมชอบใจมากก็คือ หูฟงรุนนี้สามารถถอด
เปลี่ยนสายสัญญาณได ซึ่งผมไดมาพรอมกับสายสัญญาณ iHP-35X 
อันเปนสายสัญญาณของ Furutech มองเพียงภายนอกก็ตองรอง 
“วาว” กันเสียแลว

• รูปลักษณภายนอกและภายใน

 หูฟง ADL H118 มีขนาดใหญสีดํา หูครอบทําจากหนังเทียมหุม
ดวยฟองนํ้า มีความนุมแตไมถึงกับหยุนมาก ขนาดใหญสามารถครอบ
หูทั ้งหูเอาไว ดานในสวนที่ครอบหู ตัวฟองนํ้าหนา ออกแบบเปน     
รูปสามเหลี่ยม มุมดานบนสูงยาวเพื่อใหครอบใบหูไดทั้งใบ ระหวาง
ไดรเวอรของหูมีผาสีดําบางกั้นอีกชั ้นหนึ่ง สวนดานนอกของหูฟง
ประดับตราสินคาของ Alpha Design Labs สีเงินเงาแวววาวและ
สวยงาม บริเวณกานครอบสามารถเลื่อนเขาออกไดทั้งสองดานเพื่อ
ปรับใหเขากับศีรษะ ดานในดานบนสุดตรงที่ครอบศีรษะบุฟองนํ้า  
เอาไวเชนกัน เพื่อปองกันไมใหการสวมใสเปนอันตราย หรือสามารถ
สวมไดสบายขึ้นเมื่อปรับตัวครอบใหพอดีกับศีรษะ แมในยามที่นําหูฟง
มาคลองเอาไวที ่คอยามที ่ไมไดสวมหูฟง หรือพักการฟงชั่วคราว         
กไ็มทาํใหตนคอไดรบับาดเจบ็ ตวังานของหฟูงทาํอยางประณตี สวยงาม 
แลดูคงทน รับมือกับการใชงานหนักไดเปนอยางดี และทําจากวัสดุ
ชั้นดี
 นํา้หนักตัวของ ADL H118 อยูที ่ 245 กรัม โดยยังไมรวม         
นํ้าหนักของสาย ซึ่งถือวาเปนนํ้าหนักที่เบาพอสมควร ทําใหการสวมใส
เปนเวลานานไมเปนภาระตอศีรษะหรือหูแตอยางใด สวนชองตอสาย 
(Connector) อยูทางดานหูฟงซาย เปนขั ้วในแบบ mini XLR         
ขาเพลตเปนแบบสามขา ทําจากโรเดียมปราศจากสนามแมเหล็ก      
หูฟงออกแบบมาใหลดเสียงซาวนดจากรอบขาง เมื ่อลองสวมโดย    
ไมเปดเพลง ไดรับความเงียบสงัดเปนอยางมาก ยิ่งถาอยูในหองที่
ปราศจากเสียงรบกวน จะยิ่งทําใหรอบขางเกิดมิติความเงียบลึก
 ไดรเวอรของหูฟงมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 40 mm. ผลิตจาก
วัสดุคุณภาพชั้นยอด ทําจาก Speacial High-Flux Magenet       
และ Coper-Coated Special Aluminum Alloy Wire โดยตัว
ไดอะแกรมของหูฟง ตัดขึ้นอยางประณีต ทําใหหูฟงตัวนี้มีความไวอยูที่ 
98db SPL (1mW) ที่ 1kHz และสนองความถี่ระหวาง 20Hz - 20kHz 
ซึ ่งลําโพงตัง้พื ้นบางตัวยังไมสามารถลงความถี่ตํา่ไดถึงคาดังกลาว    
ไดเลย เราตองมาลองฟงกันวา ระหวางสเปกกับการใชงานจริงจะเปน
อยางไร สวนความตานทานอยูที่ 68 โอหม ที่ 1 กิโลเฮิรตซ 

 มาลองชมสายที่ทาง ADL H118 ใหมานะครับ ตองบอกวา     
มันเปนไฮไลทของหูฟงตัวนี้อยางมากมาย ตัวสายสีดําฉนวนยาง        
มีความยืดหยุนตอการเคลื่อนทีห่รือขยับไปมาทุกทิศ โดยมีความยาว
ถึงสามเมตร ซึ่งยาวมากสําหรับสายหูฟง คอนเน็กเตอรตัวเมียทําจาก
โรเดียม ปุมล็อกแมจะเล็กแตดูแข็งแรงมั ่นคง คอนเน็กเตอรตัวผู     
เปนแบบมินิ (3.5 มิลลิเมตร) เคลือบทอง ทาง ADL H118 แถม      
อะแดปเตอรสําหรับคอนเน็กเตอรตัวผูตัวใหญ (6.3 มิลลิเมตร) มาให 
สามารถสวมทับกับคอนเน็กเตอรมินิไดทันทีโดยการหมุนเกลียว      
ซึ่งตัวนี้เปนตัวที่ดีมากนะครับ สําหรับคนที่จะฟงเพลงจากอินทิเกรต
แอมป หรือรีซีฟเวอร ตัวคอนเน็กเตอรตัวนี้ชวยใหผูใชไมตองไปหาซื้อ
มาเพิ่ม และคุณภาพของ Furutech ยอดเยี่ยมอยูแลว
 ในการทดสอบครั ้งนี ้ทางตัวแทนจําหนายไดส ง Furutect     
iHP-35X มาดวย ผลิตภัณฑตัวนี้คือสายมินิ XLR และปลายเปนขั้วมินิ 
สําหรับเปล่ียนสายหูฟง ตัวขั้วทั้งสองขางทํามาจากโรเดียม มีความยาว 
130 เซนติเมตร ซึ่งสั้นกวาตัวสายที่ติดมากับหูฟง (แตรุนที่สายยาว 
300 เซนติเมตรก็มีจําหนาย)
 นอกจากหูฟงของ ADL แลวสายตัวนี้ยังสามารถใชกับหูฟงของ 
AKG Studio, Studio MKII Series, Q701 และ Pioneer HDJ-200 
ซึ่งทําใหสายเสนนี้สามารถนําไปใชกับหูฟงไฮเอนดมืออาชีพอื ่นๆ     
ไดอีกกวางขวาง 
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• Set up

 ในการทดสอบครั้งนี้ผมใช ADL H118 กับ iPhone 5, iPad 2 
และฟงผาน iMac ซึ่งสตรีมไฟลผาน Music Streemer II โดยผาน 
Dock ของ Bose อีกชั้นหนึ่ง
 ขั ้นแรก การใชงาน ADL เพียงแคคลายหูฟงที่พับอยูออกมา    
ผมนําสายหูฟงที่มากับกลอง โดยเสียบขัว้ Mini XLR เขากับหูฟง  
ดานซาย สังเกตวาขั้วมินิจะมีรองใหเสียบพอดี ดังนั้นไมตองกลัววา
จะเสียบขาผิด เพราะถาเสียบผิด ตัวล็อกก็จะไมล็อก ถาหากจะเอา
สายออกเพื ่อเก็บหูฟงก็เพียงกดล็อกออก แลวดึงสายออกไดเลย      
ตัวสายคอนขางนิม่ และสามารถยืดหยุนไปตามทิศทาง แมสายจะยาว 
แตสะดวกถาฟงจากคอนโซลที่มีขนาดใหญ 
 การพับหูเก็บกลับหลังเลิกฟง เพียงแคดันหูสองขางออกไป   
ดานนอก แลวพับเขาขางในก็จะเก็บไดอยางงายๆ การพับหูเก็บ   
หากทําผิดอยาไปฝนนะครับ เพราะทาง ADL ออกแบบมาใหทิศทาง
ตางๆ สามารถหักเหขอตอไดตามกําหนดเทานั ้น ถาฝนอาจจะ       
เสียหายได

• เริ่มตนใชงาน

 เมื่อลองสวม ADL H118 ครอบหูทั้งสองขาง แลวปรับขนาด   
ใหพอดีกับศีรษะ พบวา ADL H118 ใหความเงียบสงัดคอนขางมาก 
จนเกือบจะเงียบสนิท กลาวไดวาการออกแบบทํามาไดดี เพราะยิ่ง
ขจัดเสียงรบกวนจากภายนอกไดมากเทาไหร ก็จะไดยินเสียงเล็กๆ 
นอยๆ มากขึ้นเทานัน้ 
  จากนั้นผมเริ่มเปดเพลงแรกจากเพลยลิสตของไอโฟน เริ่มดวย
เพลงแจซสแตนดารด โดยมาเรียแจซทรีโอ นักรองเสียงหวาน ในเพลง 
Make Someone Happy อันประกอบไปดวยกีตารแจซ ดับเบิลเบส 
และเสียงรอง เรียกวานําเอาสไตลเพลงรองเกาๆ มาบรรเลงใหม  
เสียงกลางที่ ADL H118 แสดงออกมา ทําใหผมถึงกับตองตั้งใจฟง 
ในทันที เพราะมันเต็มไปดวยความนิ่ง เรียบ การจับจังหวะชองไฟของ
เสียงมีระเบยีบเรียบรอย ความชัดเจนของเสียงทําไดอยางเด็ดขาด 
โดยเฉพาะเสียงกีตารนัน้ออกไปในแนวสมจริง มีความใส และลากยาว
ของปลายเสียง
 ตองยอมรับวาเสียงของ ADL H118 ทําใหผมเริ่มตนดวยความ
ประหลาดใจเปนอยางมาก แมวายังไมเบิรนหูฟงเลยแมแตนาทีเดียว 
ผมเองก็ไมแนใจวาหูฟงที่นํามาทดสอบนั้น ผานการใชงานมามากนอย 
หรือไม ดูจากภายนอกคอนขางใหมมาก ผมจึงตัดสินใจฟง ADL H118 
ตอไปอกีสกัระยะหนึ่ง กอนจะเริ่มตน จับแนวทางของบคุลกิอยางจรงิจงั
อีกครั้ง 
 ผมจึงปลอยให ADL H118 เลนเพลงหลากหลายแนวผาน     
เพลยลิสตไปเรื่อยๆ สิ่งที่พบคือวา เมื่อสวมหูครอบไปนานๆ จะเกิด
อาการรอนที่ใบหู ซึ ่งก็เปนเรื ่องปกติอีกเชนกันสําหรับการใชหูฟง 
แบบครอบ แตเมื่อใชจนชินอาการดังกลาวก็จะหายไป อาการนี้ตางจาก
อาการลาหูอยางที่เราเคยไดยินกันนะครับ 

 เมื่อผานไปสักยี่สิบชั่วโมง ผมกลับมาฟง ADL H118 อยางจริงจัง
อีกครั้ง โดยครั้งนี้เริ่มจากผลงานเพลงของเปยโนแจซรุนใหม Brad 
Mehldau Trio ที ่สรางสรรคผลงานเพลงแจซไดอยางยอดเยี ่ยม
มากมายหลายชุด ในอัลบั้ม Day is Done นําเพลงจากยุคตางๆ    
มาตีความใหมไดอยางงดงาม ผมเริ่มฟงเพลง No Moon At All      
กับเพลงเอกของอัลบัม้ Day is Done ตองกลาววาเสียงเปยโน          
ที ่ใสกระจาง มีความสมจริงเปนอยางมาก เหมือนนั่งฟงในหองที ่    
สงัดเงียบกับนักเปยโน เสียงดับเบิลเบสมีความสดแบบไลฟ เสียงตํ่า       
ลงไดลึก มีนํ้าหนัก ควบคุมจังหวะของวง ขณะที่เสียงกลอง ฉาบ แฉ 
เสียงกรุ งกริ ๊งของเสียงแหลมนั้นบาดใจยิ่งนัก มันแผกระจายเสียง  
ออกไปยาวนาน 
 การแยกแยะเวทีเสียงทําไดอยางจะแจงแมจะเปนหูฟงก็ตาม 
ตําแหนงชิ้นดนตรีทําออกมาไดอยางเหลือเชื่อ อิมเมจของวงใหญโต 
กวาที่คิด หากลองหลับตานึกวาเปยโนตรงกลาง กลอง เบส ซายขวา 
รูปวงความกลมกลืนที่สุดยอดมาก
 บุคลกิของ ADL H118 คอืความนิ่งสงดั เสยีงกลางมคีวามสะอาด
หมดจด ชัดกระจาง แตไมขึ้นขอบคม เปนเสียงกลางที่ออกไปในทาง
กลมกลอม ซึ่งถือเปนจุดเดนที่โดดเดนมาก เสียงแหลมมีความใส   
และสะอาดเชนเดียวกับเสียงกลาง เสียงฉาบไมวูบหายไปรวดเร็ว    
แตยังแผคลื่นในอากาศ เสียงเบสลงไดตํ่า โดยเฉพาะดับเบิลเบสที่เปน
อะคูสติก แมกลับไปฟงเพลงร็อกอาจจะไมดุเดือดนัก เมื่อเทียบกับ
แนวดนตรีอะคูสติกแลว ไปดวยกันไดมากกวาเพลงร็อกหนักๆ 
 รายละเอียดของบรรยากาศที่ไดจาก ADL H118 นั้นนาทึ่งมาก 
เมื่อลองฟงเพลงแจซที่บันทึกการแสดงสดในวิลเลจแวนการด (สถาบัน
แจซแหงโลก-โดยผูเขียนเอง) เราจะไดยินเสียงเล็กๆ นอยๆ รายรอบ
หูของเรา เสียงคนพูดคุย เสียงแกวกระทบกัน หรือแมแตเสียงจาก  
ในหองอัด ซึ่งผมสามารถจับเสียงหายใจ เสียงเกาอี้ที่เลนหนาเปยโน
ตอนที่เพลงคอยๆ แผวเบา 
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 เม่ือฟงสายและตวัแจค็คอนเนก็เตอรเพลตทองที่ตดิมากบัหฟูงไดสกัพกั
ผมจึงเปลี่ยนไปทดลอง Furutect iHP-35X บาง สายตัวนี้มีความยาว  
ตางจากตัวสีทองเกือบครึ่งหนึ่ง และการที่เปนโรเดียมทั้งขาเขาขาออก   
ก็เปนสิ ่งที่นาสนใจไมนอย ผมเริ่มฟง Furutect iHP-35X โดยไมได      
เบิรนกอน (เนื่องจากเวลาในการเทสตมีจํากัด) การทดสอบ ผมเริ่มในแบบ 
Shoot Out คือ เทียบกันกับเพลงเดียวกัน 
 ผมไดเปลี่ยน Furutect iHP-35X แลวกลับมาเลนเพลงเดียวกัน    
กบัสายทีต่ดิมากบัเครื่องในทนัทเีพ่ือการเปรยีบเทยีบ บคุลกิของ ADL H118
แทบจะไมถูกทําลายไปดวยสายสัญญาณที่เปลี่ยน ถามวามันมีขอดีไหม 
เปนขอดีนะครับ เพราะเทากับวาตัวหูฟงมีบุคลิกที่มั่นคงมาก แตถาถาม
ใหลึกวามีความแตกตางไหม มีครับ โดยเฉพาะเสียงกลางตัว Furutect 
iHP-35X ใหความชัดขึ้นมาในสเต็ปหนึ่ง และเสียงแหลมดูมีความสดขึ้น
กวาเดิม สายที่มากับหูใหความอบอุนมากกวา สวนสาย Furutect iHP-35X 
ใหความกระจางชัดขึน้ หมอกมัวๆ ดูจะแจมแจงขึน้ แตถาไมมีการเทียบกัน
แบบตัวตอตัว ผมบอกไดเลยวาสายทั้งคูมีคุณคาที่ยอดเยี่ยมมาก 
 บุคลิกที ่แตกตางกันคือ Furutect iHP-35X ใหเสียงที่เปดกวา      
โลงกวา สวนสายที่มากับหูฟงใหความอบอุน ทําใหไมสามารถฟนธงไดวา
ชอบแบบไหนมากกวากัน แตถาทานผูอานอยากจะนําเจา ADL H118  
ไปฟงนอกสถานที่ Furutect iHP-35X ก็มีประโยชนมาก เพราะสายที่ 
สั้นกวาทําใหสะดวกในการพกพา
 
• บทสรุป

 หากทานผูอานกาํลงัมองหาหฟูงสตดูโิอ ADL H118 และสายสญัญาณ
Furutect iHP-35X เปนอีกตัวเลือกหนึ่งที ่นาสนใจมาก โดยเฉพาะ    
การแจกแจงรายละเอียดของเสียงในทุกยานความถี่ ADL H118 มีความ
เปนกลางทางเสียง ไมจัดจาน ไมคมบาดหู เสียงกลางที่นิ่งเรียบ บรรยากาศ
ของเพลงลวนทําใหการฟงเพลงเต็มไปดวยความงดงาม…

Distributor: บริษัท เคลฟ ออดิโอ จํากัด

 Tel. 0-2932-5981-2

Price: ADL H118 9,900 Baht

 iHP-35X  3,400 Baht (1.3 m.)

The wave  ตุลาคม 2556 067




