
	 ในช่วงที่วงฟิลาเดลเฟียกำลังเล่นไปเรื่อยๆ	 อะไรบางอย่าง
ภายในตัวผมได้ลั่นไกออกมา	 ผมเรียนรู้อย่างรวดเร็วที่จะปลดปล่อย							
ให้เสียงดนตรีนั้นชะโลมและห่อหุ้มตัวผมด้วยการเชื่อมต่อกับนักดนตรี	
กว่าร้อยชีวิตที่กำลังบรรเลงบทเพลงทรงพลังของ	 Stokowski,	 Ormandy	
Rachmaninoff		อันน่าประทับใจ	เหตุการณ์เหล่านั้นพ้นผ่านไป	และแล้ว
ตัวผมก็ได้มานั่งอยู่ที่นั่งด้านหลังแถวที่สิบ	 ณ	 Spectrum	 Stadium	

สถาบันฟิลาเดลเฟียแห่งใหม่	 เพื่อรับชมวง	 Emerson,	 Lake	 &	 Palmer	
ทำการแสดงก่อนเปิดตัววงดนตรีหน้าใหม่จากอังกฤษชื่อว่า	 “Yes”      
ตามติดมาด้วยวง	 Commander	 Cody,	 Jefferson	 Airplane	 และ	
Grateful	 Dead	 อันเป็นการสั่งสมประสบการณ์ในการไปชมคอนเสิร์ต	
ของผม	 ซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการขยายขอบฟ้าทางดนตรีของผมให้กว้างไกล
ออกไปยิ่งขึ้นด้วย	

Amazing Omnidirectional Speaker 

บทความพิเศษ
แปลและเรียบเรียงจากบทความ : The Epitome of Romanticism โดย Peter Breuninger ในนิตยสาร The Absolute Sound : December 2011 

 ผมเองเป็นผู้หนึ่งที่ชื่นชอบการรับชมคอนเสิร์ต แม้ว่าในครั้งแรกๆ นั้นจะรู้สึกไม่เต็มใจนักที่จะไป ผมได้สัมผัสกับบรรยากาศ    

การแสดงในยุคแรกๆ ของวงฟิลาเดลเฟีย ออร์เคสตร้า ณ สถานที่ Academy of Music อันขึ้นชื่อลือเลื่องที่ให้ทั้งความมีชีวิตชีวา       

และปราศจากการใช้เครื่องขยายเสียงใดๆ คุณพ่อของผมได้ตั๋วเข้าชมที่นั่งตรงบริเวณ Parquet section ช่วงสิบแถวสุดท้าย ซึ่งก็ย่อมดีกว่า

ตรวแถวที่นั่งด้านหน้าติดขอบเวที ผมนะถูกลากให้ไปดูคอนเสิร์ตตอนที่คุณแม่นั้นรู้สึกเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะไปนั่งชม ความรู้สึกในตอนนั้น

อย่างกับตอนที่ต้องเดินไปตัดผมกระนั้น คิดไว้ในใจว่าเดี๋ยวเถอะจะทั้งถีบทั้งกรีดร้องให้ลั่นเลย ทว่าในทันทีนั้นเมื่อได้นั่งลงบนเก้าอี้...       

โอววววว ...ผมกำลังอยู่บนสรวงสวรรค์เลยล่ะ 

MBL 101E MKII 
ReferenceSeries

ราวกับดู 

ในห้องคุณ
คอนเสิร์ต

	 ก้าวข้ามกาลเวลามาสู่	 ณ	 ปัจจุบัน	 ผมเพิ่งได้รับฟัง	MBL	 101	
เป็นครั้งแรก	 บรรยากาศทุกช่วงขณะเมื่อครั้งนั่งฟังดนตรีที่	 Academy	 of	
Music	 ผู้คน,	 พ่อผม,	 มิตรสหายคอดนตรีร็อกด้วยกัน,	 วง	 ELP,	 Yes				
รวมทั้ง	 Grateful	 Dead	 ถาโถมเข้ามาหาตัวผมในความรู้สึก	 โอวววว...						
ช่างสดใสมีชีวิตชีวาอย่างกับทุกอย่างอยู่ตรงหน้าตัวผม	 และแล้วในชั่วเสี้ยว
วินาทีผมก็นึกไปถึงเจ้าหุ่นยนต์	 R2-D2	 ในภาพยนตร์สตาร์วอร์	 ลำโพงคู่นี้
มันช่างดูละม้ายคล้ายกันอะไรอย่างนั้น	 มันช่างดูเป็นอะไรที่สุดพิเศษ						
ยิ่งได้ฟังก็ยิ่งได้รู้ซึ้ง	 เจ้าลำโพงที่ใช้หลักการใหม่ๆ	 ในการออกแบบนี่						
นับเป็นการปฎิวัติวงการเลยทีเดียว	
	 ไม่ว่าคุณจะจินตนาการถึงสถานที่ ใด	 ณ	 บัดนี้ฝันของคุณ							
ได้มาอยู่ตรงที่นั่งที่ดีที่สุดในบ้านของคุณเองอย่างเป็นการส่วนตัวแล้วล่ะ	
ภาพบรรยากาศการแสดงของนักดนตรีที่คุณหรือใครๆ	 ชื่นชอบจะปรากฏ
ออกมาราวกับอยู่ในสถานที่จริง	 และไม่ว่าจะเป็นที่แห่งใดๆ	 ในโลก									
ก็สามารถเป็นเช่นนั้นได้	 เพียงขอให้คุณและเขาเหล่านั้นได้ครอบครอง			
เจ้า	 MBL	 “ผู้รังสรรค์เสียงดนตรี”	 นี้ไว้เท่านั้น	 การร่วมชมคอนเสิร์ต						
นับเป็นหนึ่งในความประทับใจอย่างที่สุดในชีวิต	 ย่างก้าวเข้าไปเลือกชิม
อาหารแสนอร่อย	 ถือไวน์สักแก้ว	 แล้วก็เดินไปดูโน่นดูนี่ทั่วฮอลล์	 ทักทาย
ผู้คน	 แล้วก็มองหาหมายเลขที่นั่งของคุณ	 เฝ้ารอเวลาแสงไฟจะหรี่แสงลง	
จิตใจบรรเจิด....	 ใช่คุณรู้ซึ้งถึงความรู้สึกเช่นนั้น	 ทันทีที่การแสดงเริ่มต้นขึ้น			
คุณก็ถึงกับอึ้งในความสามารถ,	 บทเพลง	 และเสียงดนตรี	 ...ช่างเป็นอะไร			
ที่แสนวิเศษจริงๆ	 	 คุณถึงกับดีดนิ้วแล้วก็ปล่อยตัวเองให้รื่นรมย์ไปกับ
บรรยากาศคอนเสิร์ตนั้น	 มันมิใช่เพียงแค่เสียงดนตรี	 มันเป็นสรรพเสียง	
ขนาด-สัดส่วน	 รวมทั้งขอบเขตเหตุการณ์ของสรรพสิ่งที่กำลังเป็นอยู่						

ในสถานที่แสดง	 หรือ	 ฮอลล์นั้นๆ	 	 เทียบได้กับเพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้น			
ในชีวิต	 ซึ่งก็เพียงบางสิ่งเท่านั้นเองที่คุณจะสามารถได้ไว้ในครอบครองเพื่อ
ตัวคุณเอง	แล้วก็ใช้มันเพื่อความเพลิดเพลินใจในทุกขณะที่คุณต้องการ	
	 MBL	 นี่แหละ	 “ใช่”	 ในทุกสิ่งที่ได้กล่าว	 ในแต่ละครั้งและทุกๆ	
ครั้งที่คุณได้ฟังจะนำคุณเข้าสู่ประสบการณ์คอนเสิร์ตส่วนตัว	 MBL						
มิใช่สินค้าประเภท	 lifestyle	 มันเป็นตัวของตัวเอง	 ยกตัวอย่างที่เด่นๆ	
อย่าง	MBL	101E	MkII	นี่แหละน่าจะเชื่อได้อย่างยิ่งว่าเป็นลำโพงที่มนุษย์
ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อจำลองเสียงดนตรีที่ดีที่สุด	 รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจาก		
MBL	 แห่งเยอรมัน	 ที่ให้ความเป็นดนตรีในระดับที่สูงยิ่งกว่า	 น่าเกรงขาม		
ยิ่งกว่าลำโพงใดๆ	ที่ออกมาก่อนหน้า	MBL	101E	MkII	 ให้อะไรต่อมิอะไร
ได้ยิ่งกว่าที่ลำโพงอื่นๆ	นั้นทำได้	 นำคุณสู่ศิลปินคนโปรด	หรือออร์เคสตร้า
วงโปรด	 รวมทั้ง	 “นำเสนอ”	 ศิลปินผู้นั้น	 หรือ	 ออร์เคสตร้าวงนั้นแก่คุณ
ด้วยความรู้สึกเสมือนจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆ		ณ	ตอนนั้น	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 MBL	 Reference	 Series	 มีสมรรถนะทางเสียงที่สูงมาก								
ให้ความโรแมนติกได้อย่างที่มีอยู่ในบทเพลงเอกของ	 Wagner	 ทั้งยังได้
ขยายไปสู่มิติใหม่ในการส่งมอบสมรรถนะทางเสียง	 หากคุณลองสุ่ม
ตัวอย่างเครื่องเสียงดูทั้งหมด	 คุณก็จะพบกับเครื่องเสียงสารพัดที่ดาหน้า
กันเข้ามา	 และเมื่อคิดตรึกตรองถึงด้านของสุนทรียศาสตร์ก็จะพบ			
ขอบเขตไล่ไปตั้งแต่แบบซิงเกิ้ล-เอ็นด์	 ไตรโอดอันล้ำเลิศกระทั่งความถูก
ต้อง-แม่นยำของลำโพงสตูดิโอ	 มอนิเตอร์	 MBL	 หยิบเอาโน่นนิดนี่หน่อย
แล้วก็เสิร์ฟย้อนกลับไป	 ซึ่งเป็นการคิดแย้ง-ย้อนแนวทางการวิศวกรรมการ
ออกแบบทั้งปวง	ผลที่ได้ก็คือ	pure	“absolute	sound”	experience	
	 Jonathan	Valin	(JV)	บรรณาธิการบริหารของ	TAS	ได้ช่างคิด
ซะจริงๆ	 ที่สรุปได้ถึงแนวคิดผู้ฟังสามกลุ่ม	 หนึ่งนั้นคือ	 ผู้ฟังที่ยึดถือใน	
ความสัตย์ซื่อ-เที่ยงตรงต่อเสียงต้นฉบับ	 (มาสเตอร์เทป)	 อีกกลุ่มก็คือ						
ผู้ฟังในเสียงแจ่มแจ๋ว	 (ต่อตัวเขา)	 แล้วก็กลุ่มสุดท้าย	 ที่เป็นผู้ฟังประเภท	
“เสียงถูกต้อง-ถ่องแท้”	 ต่อเสียงที่รับฟังในคอนเสิร์ต	 (มาตรฐาน	
“absolute	sound”	ของท่านผู้ก่อตั้ง	TAS	“Harry	Pearson”)	แนวคิด		
ที่	 HP	 นั้นยึดมั่นก็คือเรื่องของการจำลองและถ่ายทอดเสียงดนตรีที่										
“สดและไร้การปรุงแต่ง”	ในบรรยากาศ	ซึ่งก็เป็นแบบอย่างที่	JV	นั้นยึดมั่น									
ในแนวทางการฟังของเขา	 ลำโพงที่ส่งมอบประสบการณ์เสียงครบถ้วน
สมบูรณ์	 (absolute	 sound)	 จะเป็นคนละแนวทางกับลำโพงที่ส่งเสียง
ดนตรีอันปรุงแต่งอย่างล้ำเลิศ				

 หากคุณลองสุ่มตัวอย่างเครื่องเสียงดู
ทั้งหมด คุณก็จะพบกับเครื่องเสียงสารพัด
ที่ดาหน้ากันเข้ามา และเมื่อคิดตรึกตรอง
ถึงด้านของสุนทรียศาสตร์ก็จะพบขอบเขต
ไล่ไปตั้งแต่แบบซิงเกิ้ล-เอ็นด์ ไตรโอด
อันล้ำเลิศกระทั่ งความถูกต้อง-แม่นยำ
ของลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์
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	 ในอดีตเราเคยมี	 Infinity	 IRS	 V	 เป็น
ผลิตภัณฑ์แม่แบบที่ได้พยายามข้ามผ่านความแตกต่าง
นี้ไป	 แน่นอนละว่าลำโพงนี้ให้เสียง	 “ที่ดี”	 และยังได้
ส่งมอบประสบการณ์คอนเสิร์ตอันน่าประทับใจ	 ทว่า
เมื่อมาพิจารณาถึงความเป็นจริงในด้านความแม่นยำ
ถูกต้องของ	 timbre	 และประเด็นความสัตย์ซื่อ			
เที่ยงตรงต่อเสียงต้นฉบับแล้ว	 ไม่มีเอาเสียเลย	 มันช่าง
เต็มไปด้วยบุคลิกเสียงเฉพาะตัว	 แล้วก็ยังมีปัญหา
ความยุ่งยากในด้านอื่นๆ	 อีกด้วย	 อย่างขนาดอัน				
ใหญ่ยักษ์ของ	 IRS	 สูงตระหง่านเกือบ	 7	 ฟุต	 น้ำหนักร่วมๆ	 1	 ตัน									
แยกประกอบเป็นทรงหอคอย	 4	 ชิ้น	 ซึ่งไม่เพียงแค่ครอบครองห้อง							
ทั้งห้องไว้	 แต่มันเป็นทั้งห้อง-ห้องหนึ่งเลยล่ะ	 กระนั้น	 IRS	 ก็ยังนับว่าเป็น			
จอกศักดิ์สิทธิ์สำหรับคอ	“absolute	sound”		
	 ช่างเป็นโชคดีของพวกเราที่อยู่มาจนถึง	 “ณ	 วันนี้”	 ผลิตภัณฑ์
อ้างอิงต่างๆ	ที่เราสรรหาได้ล้วนเป็นสิ่งอันมหัศจรรย์เหนือธรรมดาซะจริงๆ		
สีสัน	การปรุงแต่งที่มีอยู่เรียกได้ว่าน้อยจนแทบจะหมดไป	ทุกวันนี้เราได้มา
ซึ่งก้อนเค้ก	 absolute	 sound	 ที่เสิร์ฟมาบนจาน	 mastertape-like					
พูดง่ายๆ	 ได้ว่า	 เราสามารถได้มาซึ่งเสียงดนตรีที่สดและไร้ซึ่งการปรุงแต่ง
พร้อมด้วยประสบการณ์ที่ให้บรรยากาศอันเหมือนจริง		
	 หวนมาสู่วันแรกๆ	 ของประสบการณ์	 MBL	 ...ลำโพงนี้ไม่เพียง
ทำให้ห้องฟังเต็มอิ่มไปด้วยความเข้มข้น	 และแรงปะทะกระแทกกระทั้นได้
ดุจดัง	 IRS	 เท่านั้น	 MBL	 ยังได้เปลี่ยนห้องนี้ไปเป็นความสมจริงอย่าง							
3	 มิติชนิดที่ ไม่ เคยได้ฟังมาก่อน	 ผมรู้สึกครันคร้ามต่อ	 Wolfgang	
Meletsky	 ผู้ออกแบบ	 ซึ่งได้นำพา	 MBL	 101	 รุ่นแรกๆ	 ไปสู่วิถีทางที่
ลำโพงอื่นไม่เคยได้มุ่งหน้าไป	 นั่นคือทำให้ห้องฟังของคุณกลายเป็น
คอนเสิร์ต	ฮอลล์ไปเลย	
	 Meletsky	 ได้ร่วมกับวิศวกรอีกท่าน	 (Bienecke)	 เริ่มก่อร่าง
สร้างบริษัทขึ้นมาเมื่อ	32	ปีที่ล่วงมา	หลังจากนั้นไม่นาน	วิศวกรท่านที่สาม	
(Lehnhardt)	 ได้ถูกชักนำมาร่วมการออกแบบนวัตกรรมนี้ด้วยกัน	 รวมทั้ง
ร่วมกันทำให้ใช้งานได้จริงและเข้าสู่สายพานการผลิตจำหน่าย	นี่จึงได้กลาย
มาเป็นชื่อบริษัทนามว่า	 “MBL”	ความท้าทายยังดำเนินต่อไป	ด้วยวิศวกร
หนุ่มผู้มีพรสวรรค์	 Jurgen	Reis	 ได้รับการว่าจ้างเข้ามาเพื่อช่วยงานบริษัท
ด้านการออกแบบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์	MBL	“Reis”	วิศวกรผู้มีมันสมอง

ชั้นเลิศได้ออกแบบทวีตเตอร์คาร์บอน-ไฟเบอร์	 รวมทั้งการสรรค์หาวัสดุ
ใหม่ๆ	 มาใช้ทำตัวขับเสียงกลาง-ต่ำ	 เขานี่แหละเป็นผู้นำเสนอแนวคิด			
การผลิตที่ได้กลายมาเป็น	 MBL	 101	 ออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด	 ในปี					
ค.ศ.	 1996	“Reis”	 ได้ผนวกลำโพงซับวูฟเฟอร์เสริมเข้าไปด้วย	กลายเป็น
ลำโพงรุ่น	 101D	 ที่มีระบบ	 4	 ทาง	 ความพิถีพิถันของ	 “Reis”	 ได้ทำให้	
MBL	 ก้าวขึ้นมาสู่ยอดสุดของสุดยอดลำโพงสมรรถนะสูงของตลาด			
เครื่องเสียงระดับ	luxury		
	 แล้วเหตุการณ์ที่ ได้ เคยเกิดขึ้นกับบรรดาบริษัทที่ประสบ				
ความสำเร็จแล้วทั้งหลาย	 ผู้ก่อตั้งบริษัทได้ออกจากบริษัท	 (หมายถึงการ	

“ขายบริษัท”)	 ไปในปี	 ค.ศ.2009	 ทว่า	 “Reis”						
ยังคงดำรงตำแหน่ง	 Chief	 of	 Engineering						
and	 Developing	 ของบริษัทต่อไป	 Christian	
Hermeling	 ผู้ซึ่งเข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทรายใหม่								
“ได้ปลดแอก”	 (raised	 the	 bar)	 ให้แก่	 “Reis”	
และเชิญชวนให้เขาได้ทำการออกแบบลำโพงที่เขา		
คิดว่าดีที่สุดเท่าที่ เงินจะสามารถซื้อหาได้ขึ้นมา				
โดยไม่มีการหั่นเรื่องงบค่าใช้จ่ายทิ้งอย่างเด็ดขาด			
แต่ก็จะไม่มีการสั่งชิ้นส่วนข้ามน้ำข้ามทะเลมาใช้	
ลำโพงนี้จะต้องเป็น	“German-made”	แท้ๆ	 	หรือ
ว่าใช้ชิ้นส่วนที่มีแหล่งผลิตในเยอรมันล้วนๆ	เท่านั้น		
	 ลำโพงที่ผมรีวิวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด
ของ	MBL	 101E	MkII	 ที่ได้รับการจัดส่งตรงมาจาก

งานโชว์	AXPONA	ที่เพิ่งผ่านการใช้งานมาไม่ถึง	100	ชั่วโมง	ซึ่งนอกเหนือ
จากตัวลำโพงแล้ว	 ผมยังได้รับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเต็มระบบของ	
MBL	 Reference	 Line	 เพื่อใช้ร่วมในการฟังและรีวิวลำโพงนี้	 “MBL	
Reference	Line”	ก็คือระดับเงินตรามิใช่ปัญหาของ	MBL	นั่นเอง	โดยได้
ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อผู้ฟังที่ต้องการในสิ่งที่เยี่ยมยอดสุดๆ	 อย่างแท้จริง	
ซึ่งในสายพานการผลิตระดับ	 Reference	 Line	 นี้มีอยู่	 2	 รุ่นด้วยกัน			
101E	 MkII	 ที่ราคา	 70,500	 ดอลล่าร์	 กับรุ่น	 101	 X-treme	 ที่ราคา	
263,000	ดอลล่าร์		
	 101	X-treme	เป็นเสมือนการ	doubled	up	เจ้า	101E	MkII	
ขึ้นมาในลักษณะที่เป็น	 MTM-type	 configuration	 โดยได้แยกเอา						
ลำโพงซับวูฟเฟอร์ออกมาเป็น	 “หอคอย”	 อีกชุดหนึ่ง	 ต่างหากจาก	 101E	
MkII	 ทั้งนี้	 JV	 ได้เคยรีวิว	 101	 X-treme	 ไว้ในฉบับที่	 189	 โดยได้ชื่นชม				
ให้เป็นหนึ่งในลำโพงที่อลังการอย่างมากๆ	 ของโลก	 ซึ่งโดยส่วนตัวผมเอง		
ก็ครอบครอง	 “MBL	 101E”	 อยู่คู่หนึ่ง	 ดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้อ่านต่อไปนี้		
นับว่าอยู่บนพื้นฐานประสบการณ์การรับฟัง	MBL	มากว่า	5	ปีของผม	
	 หัวใจหลักของลำโพง	 MBL	 ทั้งปวงอยู่ที่การใช้ตัวขับเสียง					
รอบตัว	 360-องศา	 “Radialstrahler”	 ที่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์คุ้มครอง
แล้ว	“Radialstrahler”	แปลความจากเยอรมันเป็นอังกฤษได้ว่า	“round	
spotlight”	 ซึ่งหมายถึงว่าผู้ฟังจะได้รับประสบการณ์เสียงรายรอบตัว						
ในห้องฟังเป็นดั่ง	 3	 มิติ	 ตำแหน่งชิ้นดนตรีจะปรากฏชัดดุจถูกไฟ						
สปอร์ตไลท์ส่อง	 ซึ่งใน	 101E	MkII	 เจ้า	 “Radialstrahler”	 ที่ว่านี้ได้รับ			
การปรับตั้งใหม่ทั้งช่วงความถี่เสียงกลาง-ต่ำ	 ช่วงความถี่เสียงกลาง	 รวมทั้ง
ช่วงความถี่เสียงสูงด้วย	 โดยที่ลำโพง	 MBL	 ทั้งปวงจะมีวูฟเฟอร์เสริม				
ช่วงความถี่ต่ำสุดอยู่อย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ	 ในขณะที่ตัวขับเสียง				

ช่วงความถี่เสียงกลาง-ต่ำจะมีชื่อเรียกขานกันเล่นๆ	 ว่า	 “the	
melon”	 (เจ้าแตงโม)	 อันเนื่องด้วยรูปลักษณ์ของมัน	 ที่มองดู
แล้วละม้ายคล้ายลูกแตงโม	ซึ่งขนาดก็เท่าๆ	กับของจริงซะด้วย		
	 MBL	 101E	 MkII	 นั้นได้รับการติดตั้ง-ใช้งาน	
“Radialstrahler”	ไว้	3	ตัวเรียงกันลงมาในแนวดิ่ง	ตัวขับเสียง
ช่วงความถี่เสียงสูงติดตั้งอยู่ส่วนบนของตัวขับเสียงช่วงความถี่
เสียงกลาง	 ซึ่งติดตั้งอยู่ส่วนบนของตัวขับเสียงช่วงความถี่เสียง
กลาง-ต่ำ	 เจ้า	“the	melon”	อีกที	ตัวขับเสียงทั้งหมดนี้ได้รับ
การยึดติดอย่างแน่นหนามั่นคงอยู่บนตัวตู้ลำโพงขับเสียงต่ำ				
ที่ ได้ติดตั้งตัววูฟเฟอร์ที่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไว้	 สำหรับ	
“MkII”	ก็คือการที่ใช้วูฟเฟอร์ที่ออกแบบขึ้นมาใหม่	รวมทั้งตัวตู้
ที่ได้รับการคาดโครงคร่าวภายในให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น		
	 ซึ่งแน่นอนว่าวงจรครอสโอเวอร์นั้นก็ต้องได้รับการ
ออกแบบใหม่ด้วยเช่นกัน	 ทั้งนี้ก็เพื่อให้สอดรับกับตัววูฟเฟอร์
ใหม่	 และยังเป็นการปรับปรุงคุณลักษณ์เสียงให้กลมกลืนกันยิ่งขึ้นด้วย				
ในตัว	ผลที่ได้ก็คือ	 เสียงต่ำที่ทิ้งทอดตัวได้ยาวไกลขึ้น	และแยกแยะจังหวะ
จะโคนได้ดียิ่งขึ้น	 ซึ่งคุณสามารถรับฟังความแตกต่างระหว่าง	 MkI	 กับ	
MkII	 ในช่วงเสียงต่ำนี้ได้อย่างชัดเจน	 ทั้งยังมีบุคลิกเสียงอย่างที่เรียกกันว่า	
“one	note”	 ในช่วงปลายความถี่
เสียงต่ำน้อยลงกว่าเดิมมากอีกด้วย	
ซึ่งถ้าทำใจให้ว่าง	 ก็คงคิดไปได้ว่า	
ลำโพงสองคู่นี้มาจากต่างบริษัท		
กันกระนั้น	 ยืนยันได้ถึงความ				
โดดเด่นในช่วงย่านเสียงต่ำของ	
MkII	 ผมเองเชื่อมั่นอย่างมากใน
สมมติฐานที่ว่าถ้าหากช่วงย่านเสียงต่ำตอนล่างมีความถูกต้อง	 การเจือ	
สีสันอยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้	 ความถี่เสียงช่วงที่อยู่เหนือขึ้นมา			
ก็ย่อมที่จะถ่ายทอดออกมาได้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น	 รุ่นใหม่นี้											
มีวงแหวนสวมรอบปลายปากท่ออยู่	 ซึ่งก็แน่นอนละว่า	 ต้องเกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงช่วงความถี่เสียงต่ำ	
	 สุ้มเสียงความถี่สูงๆ	 ก็ฟังดูกลมกลืนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับ			
ช่วงย่านเสียงกลางได้ดียิ่งขึ้นใน	MkII	 ทั้งยังฟังดูแล้ว	 ลดความ	 “hot”					
ลงไปไม่น้อยด้วยนะ	 นี่แค่เพียงฟังหยาบๆ	 ใช้เวลาไม่นานนักก็จับความ		
แตกต่างนี้ได้	 ผมชื่นชอบในการตอบสนองความถี่ได้ตลอดช่วงย่าน	 แม้ว่า
จะมีอาการ	 overextension	 ปรากฏขึ้นบ้างในช่วงย่านปลายเสียงสูง				
ผมประทับใจใน	 “ความเปิดโล่ง”	 อย่างอลังการของช่วงความถี่เสียงกลาง
ตอนบนใน	MkI	ซึ่งใน	MkII	รู้สึกได้ว่าเสียงสูงๆ	ดูจะอ่อนโยนลงพอสมควร	
และยังกลมกลืนกับช่วงย่านเสียงกลางได้ดีมากๆ	 ด้วย	 นี่แหละทำให้						
สุ้มเสียงดนตรีฟังแล้วถูกต้องสมจริงขึ้นอีกมากทีเดียว		
	 ผมสังเกตจากภาพถ่ายพบว่า	 ตะแกรงครอบตัวลำโพงนั้นได้รับ
การออกแบบใหม่ด้วยเช่นกัน	 (ผมนั้นไม่เคยแกะกล่องเอาเจ้าตะแกรง
ครอบของ	MkI	 ออกจากบรรจุภัณฑ์ของมันเลย	 ซึ่งผมเองก็กระทำอย่างนี้

กับ	MkII	 เช่นกัน)	 วัดดูแล้ว	MkII	 เตี้ยกว่า	MkI	 อยู่ประมาณ	 2	 นิ้ว	 ซึ่งนี้			
น่าจะเป็นผลดีต่อความกลมกลืนกันของเสียงได้ดียิ่งขึ้น	 เนื่องเพราะ						
ตัวขับเสียงแต่ละส่วนเขยิบเข้าใกล้กันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง	 ตอนนี้ลำโพงนี้			
ฟังแล้วให้ความเป็น	“single	transducer”	(ลำโพงเดียวเดี่ยวๆ)	ที่ดีมากๆ		

แทนที่จะเป็นการผสมรวมของเสียง
จากแต่ละตัวขับเสียง		
	 อย่างที่ได้แจ้งไว้	 ชุดเครื่อง
เสียงที่ผมใช้ในการรีวิวเจ้า	 101E	MkII	
ก็คือชุดครบเซ็ตของ	Reference	Line	
อันประกอบไปด้วย	 เพาเวอร์แอมป์
ยักษ์อันหนักอึ้งราคาสูงถึง	 53,000	

ดอลล่าร์ต่อเครื่อง	 ที่มีกำลังขับมากถึง	 840	 วัตต์ที่	 4	 โอห์ม	 และพุ่งขึ้น	
เป็น	 1,390	 วัตต์ที่	 2	 โอห์ม	 ซึ่งเมื่อคำนึงถึงว่าเจ้ารุ่น	 9011	 นี่คือ								
โมโนบล็อกที่ต้องใช้	 2	 เครื่องก็ลองคำนวณราคาดูเองละกัน	 101E	MkII	
นั้นมีอัตราความไวเสียงอยู่ที่	 82	 ดีบี	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในลำโพง										
ที่มีค่าความไวเสียงต่ำสุดๆ	 ในท้องตลาด	 คุณจึงจำเป็นต้องใช้พลังขับดัน
อันมหาศาลเลยทีเดียว 
	 อุปกรณ์อีก	 2	 เครื่องที่เหลือของ	 MBL	 Reference	 Line							
ก็คือ	 1611F	 ซึ่งเป็น	 D-to-A	 Converter	 ราคา	 28,700	 ดอลล่าร์	 กับ				
ปรีแอมปลิฟายเอร์รุ่น	 6010	 ราคา	 26,500	 ดอลล่าร์	 ซึ่งพอเซ็ตอัพเข้า				
ที่เข้าทางแล้วทั้งชุดนี้ดูหรูหราตระการตาจริงๆ	 จนไม่ว่าใครที่ได้ยล-ยิน			
เป็นต้องอุทานวลีเดียวกันว่า	 “Oh,	my	 God”	 โดยที่ผมจัดการตั้งวาง	
101E	 MkII	 ยึดหลักสามเหลี่ยมด้านเท่าในห้องฟัง	 ติดตั้ง	 9011	 ทั้งคู่						
ไว้ขนาบข้าง	 6010	 ...เอาแค่ว่าช่วงก่อนที่เพลงจะเริ่มต้นขึ้น	 ก็รับรู้ได้ถึง
สนามเสียงรายรอบอันกว้างขวางอย่างโอฬารห่อหุ้มทั้งห้องไว้	 ถึงขนาด				
ที่ว่าสามารถรับรู้ได้ถึงรายละเอียดระยิบระยับในสภาพบรรยากาศ	 ซึ่งผม
ไม่เคยได้รู้สึกเยี่ยงนี้มาก่อนเลย...	 101E	 MkII	 ทำให้ผมเหมือนอยู่								
บนสรวงสวรรค์กระนั้น...	
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