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Alpha Design Labs

ADL H118

&

iHP-35X
หูฟงและสาย สุด Hi-End
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เอยชื่อ Alpha Design Labs หรือ ADL
หลายคนอาจจะไมคุนชื่อมากนัก แตถา
กลาวถึงยี่หอ Furutech นักเลนเครื่อง
เสียงทุกคนก็จะรองออในทันที โดยปกติ Furutech ผลิตสายสัญญาณ
สายไฟ ปลั๊กไฟ คอนเน็กเตอรหัวตางๆ สําหรับงานออดิโอโดยเฉพาะ
มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อ อกมาหลายรู ป แบบ หลายท า นที ่เ คยใช ง านสิ น ค า
ของ Furutech ก็จะทราบวา แนวทางและบุคลิกของเขาจะออกไป
ในแนวสะอาด เปนกลาง และเสียงคอนขางจะใสนิ่ง แยกแยะดนตรี
รายละเอียดไดดี และตัวสินคาทุกชิ้นออกแบบมาอยางดี วัสดุที่ใช
ในแตละรุนก็คงทนแข็งแรง ที่สําคัญคือ ราคาคาตัวกับคุณภาพไปดวย
กันได พูดใหเขาใจงายคือ สมราคาคาตัวทุกคุณภาพที่ผูใชจายเงินไป
นัน่ เอง
ไม น านมานี ้ Furutech เริ ม่ ขยั บ ขยายไลน ก ารผลิ ต อี ก ครั ง้
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
หูทั้งหูเอาไว ดานในสวนที่ครอบหู ตัวฟองนํ้าหนา ออกแบบเปน
รูปสามเหลี่ยม มุมดานบนสูงยาวเพื่อใหครอบใบหูไดทั้งใบ ระหวาง
ไดรเวอรของหูมีผาสีดําบางกั้นอีกชั้นหนึ่ง สวนดานนอกของหูฟง
ประดับตราสินคาของ Alpha Design Labs สีเงินเงาแวววาวและ
สวยงาม บริเวณกานครอบสามารถเลื่อนเขาออกไดทั้งสองดานเพื่อ
ปรับใหเขากับศีรษะ ดานในดานบนสุดตรงที่ครอบศีรษะบุฟองนํ้า
เอาไวเชนกัน เพื่อปองกันไมใหการสวมใสเปนอันตราย หรือสามารถ
สวมไดสบายขึ้นเมื่อปรับตัวครอบใหพอดีกับศีรษะ แมในยามที่นําหูฟง
มาคล อ งเอาไว ที ่ค อยามที ่ไ ม ไ ด ส วมหู ฟ  ง หรื อ พั ก การฟ ง ชั่ ว คราว
ก็ไมทาํ ใหตน คอไดรบั บาดเจ็บ ตัวงานของหูฟง ทําอยางประณีต สวยงาม
แลดูคงทน รับมือกับการใชงานหนักไดเปนอยางดี และทําจากวัสดุ
ชั้นดี
นํา้ หนั ก ตั ว ของ ADL H118 อยู  ที ่ 245 กรั ม โดยยั ง ไม ร วม
นํ้าหนักของสาย ซึ่งถือวาเปนนํ้าหนักที่เบาพอสมควร ทําใหการสวมใส
เปนเวลานานไมเปนภาระตอศีรษะหรือหูแตอยางใด สวนชองตอสาย
(Connector) อยู  ท างด า นหู ฟ  ง ซ า ย เป น ขั ้ว ในแบบ mini XLR
ขาเพลตเปนแบบสามขา ทําจากโรเดียมปราศจากสนามแมเหล็ก
หูฟงออกแบบมาใหลดเสียงซาวนดจากรอบขาง เมื่อลองสวมโดย
ไมเปดเพลง ไดรับความเงียบสงัดเปนอยางมาก ยิ่งถาอยูในหองที่
ปราศจากเสียงรบกวน จะยิ่งทําใหรอบขางเกิดมิติความเงียบลึก
ไดรเวอรของหูฟงมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 40 mm. ผลิตจาก
วั ส ดุ คุ ณ ภาพชั ้น ยอด ทํ า จาก Speacial High-Flux Magenet
และ Coper-Coated Special Aluminum Alloy Wire โดยตัว
ไดอะแกรมของหูฟง ตัดขึ้นอยางประณีต ทําใหหูฟงตัวนี้มีความไวอยูที่
98db SPL (1mW) ที่ 1kHz และสนองความถี่ระหวาง 20Hz - 20kHz
ซึ่งลําโพงตัง้ พื้นบางตัวยังไมสามารถลงความถี่ตํา่ ไดถึงคาดังกลาว
ไดเลย เราตองมาลองฟงกันวา ระหวางสเปกกับการใชงานจริงจะเปน
อยางไร สวนความตานทานอยูที่ 68 โอหม ที่ 1 กิโลเฮิรตซ

มาลองชมสายที่ทาง ADL H118 ใหมานะครับ ตองบอกวา
มั น เป น ไฮไลท ข องหู ฟ  ง ตั ว นี ้อ ย า งมากมาย ตั ว สายสี ดํ า ฉนวนยาง
มีความยืดหยุนตอการเคลื่อนทีห่ รือขยับไปมาทุกทิศ โดยมีความยาว
ถึงสามเมตร ซึ่งยาวมากสําหรับสายหูฟง คอนเน็กเตอรตัวเมียทําจาก
โรเดียม ปุมล็อกแมจะเล็กแตดูแข็งแรงมั่นคง คอนเน็กเตอรตัวผู
เปนแบบมินิ (3.5 มิลลิเมตร) เคลือบทอง ทาง ADL H118 แถม
อะแดปเตอรสําหรับคอนเน็กเตอรตัวผูตัวใหญ (6.3 มิลลิเมตร) มาให
สามารถสวมทั บ กั บ คอนเน็ ก เตอร มิ นิ ไ ด ทั น ที โ ดยการหมุ น เกลี ย ว
ซึ่งตัวนี้เปนตัวที่ดีมากนะครับ สําหรับคนที่จะฟงเพลงจากอินทิเกรต
แอมป หรือรีซีฟเวอร ตัวคอนเน็กเตอรตัวนี้ชวยใหผูใชไมตองไปหาซื้อ
มาเพิ่ม และคุณภาพของ Furutech ยอดเยี่ยมอยูแลว
ในการทดสอบครั ้ง นี ้ท างตั ว แทนจํ า หน า ยได ส  ง Furutect
iHP-35X มาดวย ผลิตภัณฑตัวนี้คือสายมินิ XLR และปลายเปนขั้วมินิ
สําหรับเปลี่ยนสายหูฟง ตัวขั้วทั้งสองขางทํามาจากโรเดียม มีความยาว
130 เซนติเมตร ซึ่งสั้นกวาตัวสายที่ติดมากับหูฟง (แตรุนที่สายยาว
300 เซนติเมตรก็มีจําหนาย)
นอกจากหูฟงของ ADL แลวสายตัวนี้ยังสามารถใชกับหูฟงของ
AKG Studio, Studio MKII Series, Q701 และ Pioneer HDJ-200
ซึ ่ง ทํ า ให ส ายเส น นี ้ส ามารถนํ า ไปใช กั บ หู ฟ  ง ไฮเอนด มื อ อาชี พ อื ่น ๆ
ไดอีกกวางขวาง
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ในการทดสอบครั้งนี้ผมใช ADL H118 กับ iPhone 5, iPad 2
และฟงผาน iMac ซึ่งสตรีมไฟลผาน Music Streemer II โดยผาน
Dock ของ Bose อีกชั้นหนึ่ง
ขั้นแรก การใชงาน ADL เพียงแคคลายหูฟงที่พับอยูออกมา
ผมนําสายหูฟงที่มากับกลอง โดยเสียบขัว้ Mini XLR เขากับหูฟง
ดานซาย สังเกตวาขั้วมินิจะมีรองใหเสียบพอดี ดังนั้นไมตองกลัววา
จะเสียบขาผิด เพราะถาเสียบผิด ตัวล็อกก็จะไมล็อก ถาหากจะเอา
สายออกเพื ่อ เก็ บ หู ฟ  ง ก็ เ พี ย งกดล็ อ กออก แล ว ดึ ง สายออกได เ ลย
ตัวสายคอนขางนิม่ และสามารถยืดหยุนไปตามทิศทาง แมสายจะยาว
แตสะดวกถาฟงจากคอนโซลที่มีขนาดใหญ
การพั บ หู เ ก็ บ กลั บ หลั ง เลิ ก ฟ ง เพี ย งแค ดั น หู ส องข า งออกไป
ดานนอก แลวพับเขาขางในก็จะเก็บไดอยางงายๆ การพับหูเก็บ
หากทําผิดอยาไปฝนนะครับ เพราะทาง ADL ออกแบบมาใหทิศทาง
ต า งๆ สามารถหั ก เหข อ ต อ ได ต ามกํ า หนดเท า นั ้น ถ า ฝ น อาจจะ
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
เสียงมีระเบียบเรียบรอย ความชัดเจนของเสียงทําไดอยางเด็ดขาด
โดยเฉพาะเสียงกีตารนัน้ ออกไปในแนวสมจริง มีความใส และลากยาว
ของปลายเสียง
ตองยอมรับวาเสียงของ ADL H118 ทําใหผมเริ่มตนดวยความ
ประหลาดใจเปนอยางมาก แมวายังไมเบิรนหูฟงเลยแมแตนาทีเดียว
ผมเองก็ไมแนใจวาหูฟงที่นํามาทดสอบนั้น ผานการใชงานมามากนอย
หรือไม ดูจากภายนอกคอนขางใหมมาก ผมจึงตัดสินใจฟง ADL H118
ตอไปอีกสักระยะหนึ่ง กอนจะเริ่มตน จับแนวทางของบุคลิกอยางจริงจัง
อีกครั้ง
ผมจึ ง ปล อ ยให ADL H118 เล น เพลงหลากหลายแนวผ า น
เพลยลิสตไปเรื่อยๆ สิ่งที่พบคือวา เมื่อสวมหูครอบไปนานๆ จะเกิด
อาการรอนที่ใบหู ซึ่งก็เปนเรื่องปกติอีกเชนกันสําหรับการใชหูฟง
แบบครอบ แตเมื่อใชจนชินอาการดังกลาวก็จะหายไป อาการนี้ตา งจาก
อาการลาหูอยางที่เราเคยไดยินกันนะครับ
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เมื่อผานไปสักยี่สิบชั่วโมง ผมกลับมาฟง ADL H118 อยางจริงจัง
อีกครั้ง โดยครั้งนี้เริ่มจากผลงานเพลงของเปยโนแจซรุนใหม Brad
Mehldau Trio ที่สรางสรรคผลงานเพลงแจซไดอยางยอดเยี่ยม
มากมายหลายชุด ในอัลบั้ม Day is Done นําเพลงจากยุคตางๆ
มาตีความใหมไดอยางงดงาม ผมเริ่มฟงเพลง No Moon At All
กั บ เพลงเอกของอั ล บัม้ Day is Done ต อ งกล า วว า เสี ย งเป ย โน
ที่ใสกระจาง มีความสมจริงเปนอยางมาก เหมือนนั่งฟงในหองที่
สงัดเงียบกับนักเปยโน เสียงดับเบิลเบสมีความสดแบบไลฟ เสียงตํ่า
ลงไดลึก มีนํ้าหนัก ควบคุมจังหวะของวง ขณะที่เสียงกลอง ฉาบ แฉ
เสียงกรุงกริ๊งของเสียงแหลมนั้นบาดใจยิ่งนัก มันแผกระจายเสียง
ออกไปยาวนาน
การแยกแยะเวทีเสียงทําไดอยางจะแจงแมจะเปนหูฟงก็ตาม
ตําแหนงชิ้นดนตรีทําออกมาไดอยางเหลือเชื่อ อิมเมจของวงใหญโต
กวาที่คิด หากลองหลับตานึกวาเปยโนตรงกลาง กลอง เบส ซายขวา
รูปวงความกลมกลืนที่สุดยอดมาก
บุคลิกของ ADL H118 คือความนิ่งสงัด เสียงกลางมีความสะอาด
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

เมื่อฟงสายและตัวแจ็คคอนเน็กเตอรเพลตทองที่ตดิ มากับหูฟง ไดสกั พัก
ผมจึงเปลี่ยนไปทดลอง Furutect iHP-35X บาง สายตัวนี้มีความยาว
ตางจากตัวสีทองเกือบครึ่งหนึ่ง และการที่เปนโรเดียมทั้งขาเขาขาออก
ก็เปนสิ่งที่นาสนใจไมนอย ผมเริ่มฟง Furutect iHP-35X โดยไมได
เบิรนกอน (เนื่องจากเวลาในการเทสตมีจํากัด) การทดสอบ ผมเริ่มในแบบ
Shoot Out คือ เทียบกันกับเพลงเดียวกัน
ผมไดเปลี่ยน Furutect iHP-35X แลวกลับมาเลนเพลงเดียวกัน
กับสายทีต่ ดิ มากับเครื่องในทันทีเพือ่ การเปรียบเทียบ บุคลิกของ 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
บุค ลิ ก ที ่แ ตกต า งกั น คื อ Furutect iHP-35X ให เ สี ย งที่ เ ป ด กว า
โลงกวา สวนสายที่มากับหูฟงใหความอบอุน ทําใหไมสามารถฟนธงไดวา
ชอบแบบไหนมากกวากัน แตถาทานผูอานอยากจะนําเจา ADL H118
ไปฟงนอกสถานที่ Furutect iHP-35X ก็มีประโยชนมาก เพราะสายที่
สั้นกวาทําใหสะดวกในการพกพา

• บทสรุป

หากทานผูอ า นกําลังมองหาหูฟง สตูดโิ อ ADL H118 และสายสัญญาณ
Furutect iHP-35X เปนอีกตัวเลือกหนึ่งที่นาสนใจมาก 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.)

ave ตุลาคม 2556
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