
Manger

MSMs1
Active Floor standing Speaker

พลังและไดนามิกเรนจระดับเทพ

สํา
หรับลําโพง Manger หลายทาน 
อาจจะไมเคยไดยินชื่อ แตในกลุม
ของสตูดิ โอ และนักเล นระดับ    

โปรเฟสชั่นแนลแลว นับวานี่คือแบรนดที่ยิ่งใหญ 
และเปนท่ียอมรับกันอยางมาก ลําโพง Manger 
ไดถือกําเนิดในประเทศเยอรมนี โดยครอบครัว 
Manger ในชวงทศวรรษ 1950 เมื่อ Josef W. 
Manger ซึ่งเปนพี่ชายของ Daniela ไดอพยพ
ไปอยูออสเตรเลีย หลังจากนั้นสามปโจเซฟก็
กลับประเทศอีกครั้ง เพื่อดูแลรานเครื่องใชไฟฟา 
หลังจากที่เขาไดเปนชางเทคนิคโทรทัศนและ
วิทยุ ที่ไดรับใบอนุญาตจากทางรัฐบาล 
 อยูมาวันหนึ่ง เขารูสึกวาเสียงของลําโพง
ที ่ใชอยู นั ้น ไมไดมาตรฐานอยางที ่ต องการ   
โดยเฉพาะในดานการตอบสนองความถี่ เขาจึง
คนหาวิธี เพือ่ทีจ่ะทําลําโพงทีมี่คุณภาพสมบูรณ
กวานี ้ใหจงได การคนควาศาสตรแหงเสียง   
เริ่มตนเจาะลึกลงไปมากขึ้นทุกที ในภายหลัง 
Manger ไดคนพบผลงานวิจัยทางการแพทย
เกี่ยวโสตประสาทสรีรวิทยาซึ่งไดยืนยันทฤษฏี
ของเขา ซึ่งไดอธิบายถึงโครงสรางของหูมนุษยวา
 นับตั ้งแตเสีย้ววินาทีแรกของการไดรับ
การกระตุน จะมีความสําคัญมากที่สุดสําหรับ
การรับเสียงธรรมชาติ ซึ่งเปนการกระตุนที่มัก
ถกูชางเทคนคิ และผูออกแบบลาํโพงทั่วไปละเลย
และมองขาม Dr. Josef W. Manger จึงพบวา
นีค้ือ ศาสตรทีจ่ะนํามาสูการออกแบบทีเ่ปนการ
ปฏิวัติวงการ ผลลัพธคือ เสียงที่เปนธรรมชาติ 
และ MSW (Manger Sound Transducer)   
ที ่สามารถตอบสนองตอแรงกระตุ นความถี ่ที ่
กวางนั้น มีความถูกตองของเสียงที่ดีกวาลําโพง
ที่เคยมีมาในอดีต
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 ในป 1974 Manger ไดเปดตัวลําโพงรุนแรกหลังจากที่ทําการพัฒนา
และทดสอบอยางตอเน่ืองมาหลายป 1978 เปดตัวลําโพงที่ใชชื่อวา       
Diskus S 05 (“Sound System 05”) ซึ่งเปนลําโพงที่ใชไดรเวอร MSW 
สองตัวตอขาง และใชภาคขยายแบบ Push-Push ดวยเสียงเบสที่ขยายได
ลึกยิ่งขึ้น หลังจากนั้นไมนาน “the Manger” ก็เปนที่ชื่นชอบของเหลา
แฟนๆ DIY และ Audio Physic Medea เปนลําโพงจากผูผลิตรายแรก    
ที่นําเอาไดรเวอร MSW นี้มาใชงาน
 จากการคนควาวิจัยและทําการทดสอบมายาวนานรวม 30 ป Manger 
จึงตัดสินใจหันหลังใหกับหลักการ ทรานสดิวเซอร (Transducer) ที่ใชกัน
มายาวนานถึง 75 ป ตัวขับเสียงแบบใหมของ Manger นั้น จะไมมีการขยับ
แบบ Piston-like Movements ที่มีขอผิดพลาดอยางมากมาย ในลําโพง
แบบ 3 ทางท่ีพวกเรารูจักกันนั้น จะเห็นไดชัดเจนวา มีความผิดพลาดของ
เรื่องเวลา และสัญญาณของทวีตเตอรมิดเรนจและวูฟเฟอรเกิดขึ้น
 นั่นก็คือ การขยับตัวของตัวขับเสียงแบบดั้งเดิมดวยเสนแรงแมเหล็ก 
อาจจะทําใหผิดเพี้ยน เมืื่อตองผจญกับความถี่ที่ฉับไวและระดับความดังที่
รุนแรงเปนครั้งคราว เนื่องจากมันจะเกิดอาการที่เรียกวา “สนองตอบไมทัน”
ในขณะท่ีตัวขับเสียงแบบฟูลเรนจของ Manger นี้ จะเปนเมมเบรนที่ทํางาน
คลายการสั่นกระเพื่อมของแกวหูมนุษยเรา หรือระลอกคลื่นของนํ้า ใหการ
ตอบสนองคลื่นความถี่ที่เรียบสมํ่าเสมอโดยเฉพาะ โดยอาศัยหลักการ     
การหันเหเสนทางเดินของคลื่นแทน 
 ซึ่งเริ่มจากแผนไดอะแฟรมที่มีลักษณะคลายจานที่อยูตรงกลาง ใหคลื่น
กระจายออกไปขางนอกเหมือนกับระลอกคลื่น ที่กระจายออกเมื่อโยน  
กอนหินลงไปในนํ้า แผนพาเนลบางๆ ที่มีความแข็งแกรงแตมีความยืดหยุน 
ที่เสริมขอบดานนอกในอัตราสวนที่เทากันเม่ือวัดจากตรงกลาง จะทําหนาที่
คลายกับเมมเบรน Basilar ในหูของเรามาก คลื่นความถี่สูงจะวิ่งออกจาก
บริเวณดานในของเมมเบรนและกระจายตัวออกไปอยางรวดเร็ว
  สวนคลื่นความถ่ีต่ํานั้น จะกระจายจากตรงกลางไปสูขอบแดมเปอร
รูปดาว ซึ่งพลังงานจะถูกดูดซับไป ไมเกิดการสะทอนกลับไปกลับมา
 สวนจุดตัดครอสโอเวอรนั้น มีการใชอุปกรณและการปรับจูนที่สลับ 
ซับซอน ขั้นตอนการผลิตอุปกรณจึงตองมีความแมนยําถึง 0.008 มิลลิเมตร 

 ระบบน้ีเปนแบบ Active Serface ไดอะแฟรมที่ยืดหยุน มีเสนผาศูนยกลาง     
19 cm. จึงมีขนาดเล็กกวาลําโพงทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบขนาดกับความสามารถขับ
ยานความถี่ ในหลักการของตัวขับแบบนี้พื้นผิวที่มีประสิทธิภาพจะคงไวซ่ึงขนาดเล็ก
ไวเสมอ เมื่อเที่ยบกับความยาวคลื่นที่แผออกไป
 จากภาพ แสดงถึงภาพท่ีสรางจาก 
Laser Doppler Vibrometrics แสดงให
เห็นถึงศูนยกลางการเคล่ือนไหวของคล่ืน
ในความถี่ตางๆ เปนไปอยางแมนยํา และ
ทรงประสิทธิภาพ ดวยชวงความถ่ีที่กวาง
ของ Manger Sound Transducer ที่
รองรับไดระหวาง 80 Hz ถึง 40 kHz และ
มีความไว 91 dB 1W/1m จึงสามารถ
สนองตอบสัญญาณไดอยางฉับไวถึง 13 µs
 ในกรณีของการออกแบบตัวขับยานความถี่ตํ่า หรือวูฟเฟอร หากตองการความถี่
ตํ่าลึก การเคล่ือนตัวในพ้ืนที่กวางๆ น้ันเปนส่ิงจําเปน ซึ่งอาจตองใชวอยซคอยล         
ที่มีความยาวและมีนํ้าหนักมาก เปนผลทําใหการขับตัวไดชากวายานความถี่อื่นๆ    
ทางแกนั้นอาจจะงาย แตในแงการผลิตทําไดยากมาก นั่นคือ การใชวอยซคอยลสองตัว
ติดต้ังเปนชดุ และสลบัดวยไฟฟาในเชงิขนาน การใชลวดอะลมูเิสยีบบนชดุสายไฟทองแดง
จึงทําใหตัวคอยลโดยรวมแลวมีความยาว แตยังคงมีนํ้าหนักที่เบามาก โดยมีนํ้าหนักรวม
เพียง 0.4 กรัม 
 ประโยชนของการดีไซนลักษณะนี้คือ การลดความคลาดเคลื่อน (Non-Linearities) 
ซึ่งเกิดขึ้นกับวอยซคอยลขนาดใหญทั่วไปลงไดอยางมาก นอกจากน้ี การใชวอยซคอยลคู
ที่ Manger ไดรับสิทธิบัตรมาตั้งแตป 1969 นั้น ยังเปนกรรมวิธีที่ดีสําหรับชวยขจัด 
เรโซแนนซอีกดวย ในชุดตัวขับเสียงหลักนั้น ไดใชแมเหล็กนีโอไดเมียม ไมตํ่ากวา 15 ชิ้น
ที่ทําใหเกิดสนามแมเหล็กที่แรงเปนพิเศษถึง 1.32 Tesla บนชองอากาศท่ีกวางเพียงแค 
0.95 มม. 
 โดยมีคอยลเสนผาศูนยกลาง 70 มม.นํ้าหนักเบาเคลื่อนไหวอยู 
 ตัวขับเสียงแบบนี้สามารถตอบสนองสัญญาณไดอยางความฉับไว และมีความไว
สูงถึง 91 dB, 1W/1m. ไดอะแฟรมที่มีความยืดหยุนไมแข็ง และความตานทาน         
ที่ไมขึ้นกับความถี่เหมือนกับลําโพง Piston แบบเดิม โดยไมทําใหเกิดพลังงานจลน
ตกคาง ซึ่งพลังเหลานี้ จะนําไปสูความผิดพลาดและลดทอนคุณภาพเสียง ดังเชนเกิดกับ
ลําโพงแบบ Piston ทั่วไป

 ดังที่เห็นจากภาพ ไดอะแฟรม Manger มีลักษณะการเคล่ือนไหวของ
คลื่นในชวงความถี่ตํ่าและสูง ที่ทํางานในแบบฟูลเรนจ หรือสนองตอบความถี่
ครบทุกยาน
 ในลักษณะเชนนี้ Manger Sound Transducer จึงสามารถควบคุม
ยานความถี่ตั้งแต 80 Hz ถึง 40000 Hz ไดอยางสมบูรณ และในขณะเดียวกัน
ใกลเคียงกับแหลงกําเนิดเสียงที่ดีที่สุด 
 ในขณะท่ีลําโพงทั่วไป (ใน
ภาพ) ท่ีมีการแยกเปนหลายๆ ทาง 
(ทวีตเตอร มิดเรนจ และวูฟเฟอร) 
สําหรับความถี่ที่แตกตางกัน จึง
ทําใหคลาดเคลื่อนในดานเวลาได 
และน่ันคือความผิดเพี้ยน 
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Reference
Viard Audio Silver HD XLR XLR Cable

Mark Levinson No.32 Balanced Preamplifier

Mark Levinson No.390s  CD Player

Magnet Janus Balanced Preamplifier

Marantz SA11S-3 SACD Player

 สําหรับลําโพง Manger ที่มกีารนาํเขามาในประเทศไทย และทางผมไดรบัมาทดสอบ
คือรุนแอกทีฟ มีกําลังขับในตัวเอง MSMs1 Reference Active System ซึ่งเปน   
รุ นเรือธง มีรูปแบบลําโพงตั้งพื ้นทรงทาวเวอร เมื่อตอสัญญาณภาคไลนเอาตจาก  
เครื่องเลนซีดี (ที่มีระบบควบคุมโวลุม) หรือปรีแอมป ก็สามารถขับเสียงไดโดยไมตอง
ตอสายเพาเวอรแอมปอีกแตอยางใด ตัวขับเสียงคลายกับลําโพงสองทาง แตจริงๆ ทั้งคู
ทํางานรวมกันแบบฟูลเรนจ โดยตัวขับเสียงแบบ MSW ขนาด 8 นิ้วรูปดาวเกาแฉก 
จะทํางานครอบคลุมยานความถี่ 80-40,000 Hz 
  ในขณะที่วูฟเฟอรตัวลาง เปนไดอะเฟรมแบบไฟเบอรกลาสผสมใยผาโพลีเอสเตอร 
วางประกบกันแบบแซนดวิช วอยซคอยลขนาด 38 มิลลิเมตร จะขับยานความถี่ตั้งแต 
100 Hz ลงไปจนถึง 30 Hz ความพิเศษอยูที่ ลําโพงรุนนี้เปนแบบตูปด มีชองตอ     
สายไลนอินแบบ XLR มาใหเพียงอยางเดียว ไมมีแบบอื่น พรอมกับสามารถปรับจูนคา
ใหเหมาะกับการใชงานหลายลักษณะ เชน ปรับระดับเสียงแหลม ปรับสนามเสียง 
Nearfield/Cinema Screen Correction ปรับความสมดุลใหเขากับสภาพอะคูสติก
ของหอง หรือ Room Acoustic Correction ไดดวย
 นอกจากนั้นการปรับจะครอบคลุมไปถึง คาความไวอินพุต ปรับครอสโอเวอร
เน็ตเวิรก ที่อยากใหตระหนักวา มันเปนลําโพงระดับมือโปร หากใครพรอมจะจาย 
และเปนเจาของ คุณสามารถปรับจูนใหเขากับลักษณะการใชงานและความชื่นชอบ
ของคุณไดตลอดเวลา หากวา ขาดความเขาใจ อาจจะใหตัวแทนจําหนายชวยปรับจูน
ในครั้งแรกที่มันเดินทางมาสูหองฟงของคุณก็ยอมได
 ไมยากเกิน แตก็ไมงายแบบปอกบานานาเขาปากครับ…

 ผมไดฟงลําโพงคูนี้ครั้งแรกในงานแสดงเครื่องเสียง ตอนนั้นดูเหมือนวา
มนัยงัใหมมาก ไมไดผานการเบรินมาเทาที่ควรจะเปน เสยีงดจูรงิจงัแกรงกราว 
เมื่อเลนกับโปรแกรมเพลงจําพวกไฮเรสดวยแลว จะพบวา เสียงของมัน
ทําทาจะขูใหเรารูสึกครั่นครามเอาเลยทีเดียว พอมาในการออกงานแสดง
เครื ่องเสียงครั ้งที ่สอง เห็นไดชัดเจนวาเสียงเริ ่มทรงตัวและนิ ่งมากขึ ้น        
ไดนํ้าเสยีงชวงปลายๆ เสยีงที่ฉบัไวและกงัวาน และจางหายไปอยางไดสดัสวน
ดีเยี่ยม เมื่อเดินทางมายังหองฟงของเรา ก็ถือวาเปนชวงเวลาที่ถูก “นวด” 
มาไดที่ เรียบรอยแลว
 ชอบความสมจริงของเสียงดนตรีที่ออกมา ชางบริสุทธิ์ดีจริงๆ การ
สนองตอบไว เร็ว และกระชับทุกยานความถี่ แตนาทึ่งนะครับ ลําโพงระดับ
เรฟเฟอเรนซขนาดนี้ มีเสียงที่ออนหวานละมุนละไม ไมใชแบบที่เราคิด  
เลยวามันจะดุดันขวานผาซากแบบชนิดฟงแลวนายําเกรง ในความเปนจริง
กลับไมใช ในความรูสึกฮึกเหิมของดนตรีวงใหญ ก็ยังมีความออนละมุน    
อยูในตัวเองดีทีเดียว ในชุดแผนเพลงของ Ein Straussfest ทัง้ชุดทีห่นึ่ง
และชุดที่สองคือคําตอบวา ดิจิตอลสตูดิโอเก็บเสียงมาครบถวนนานับถือจริงๆ 
เมื่อฟงกับลําโพงคูนี้
 กําลังขับในตัวเองของลําโพง นับวาเปนอีกจุดหนึ ่งที ่นาพิศวงและ   
มองขามไปไมไดเลย เนื่องจากการสงผานพลังดูรวดเร็วฉับไว อาจจะเพราะ
การบรรจภุาควงจรเพาเวอรเอาไวในตวัเองกเ็ปนได คอืไมตองใชจากภาคขยาย
ภายนอก เปนธรรมดาที่วาเพาเวอรแอมปที่ตองเชื่อมตอมาจากแหลงอื่น  
ก็นาจะมีผลตอการสงผานสัญญาณขยายมิใชนอย เพราะอยูหางออกไป 
การเชื่อมตอจึงเปนจุดออนหรือเปราะบางกวา เทาที่สังเกตจากชวงโหมพลัง
ของดนตรี ที่มีความหนักหนวง ลําโพง Manger MSMs1 สามารถทําได
เยี่ยมมาก
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 เพลงที่เราฟงบอยๆ และไมคอยไดเกิดความรูสึกสะดุดหู หรือสะดุดใจ อยางเชน 
การขับขานของแมยอดขมองอิ่ม Jennifer Warnes: Famous Blue Raincoat     
และ Crystal Gayle : We Must Believe in Magic ที่ไดฟงกันอยูบอยครั้งนั้น      
นานไปเขาก็จักชาชิน แตพอไดฟงจาก Manger MSMs1 ผมวามันไดบรรยากาศสมจริง 
และขุดคนเอาส่ิงที่ดูเหมือนจะขาดหายไปใหมีชีวิตชีวา เอิบอิ่ม และไบรทแบบ   
สะอาดเอี่ยมเลยทีเดียว เก็บเล็กเก็บนอยในสวนของฮารโมนิก หรือพลังแผออกจาก
เสียงหลักไดอยางระยิบระยับเลยทีเดียว
 ทําใหส่ิงที่เคยฟงบอยๆ น้ัน กลับมาชุบชีวิต ใหมีชีวามากขึ้น Don’t It Make 
My Brown Eyes Blue ผมรู สึกไดเลยวาแตละประโยคที่ขับรองคมคายมากข้ึน          
มีนํ้ามีนวล และสามารถดึงเอาความถี่แผวเบาขึ้นมาใหเราไดรับรายละเอียดครบถวน
มากขึ้น เสมือนการขยายเรนจ หรือขอบเขตของการไดยินใหลึกลง หรือกวางขึ้น      
อีกระดับหนึ่ง ทําใหแผนดั้งเดิมที่เราเคยฟง ดูกระจางขึ้น และนาฟงมากขึ้น อันเนื่อง
มาจากการถายทอดรายละเอียดของลําโพงที่ครบถวน
 ผมขอตอกย้ําเร่ืองคาไดนามิกเรนจของลําโพง Manger MSMs1 สักหนอย  
เพราะมันเปนลําโพงท่ีแสดงคาความกวางของไดนามิกยอดเยี่ยมที่สุด ในบรรดาลําโพง
ไฮเอนดที่ผมไดฟงมา คําวาไดนามิกเรนจนี้ จําเปนตองอธิบายเล็กนอยวา มีคนกลาวถึง
อยางไมถูกตองอยูบาง บางคนเอาไปตั้งคําศัพทใหมๆ ขึ้นมาก็มี ไดนามิกเรนจทางเสียง 
คือความแตกตางระหวางเสียงดังที่สุดจนถึงเบาที่สุด อัตราของการซอยยอยๆ ออกไป
ของแตละระดับความดัง นั้นคือไดนามิกเรนจ หรือขอบเขตความดัง

 ผมกําลังบอกวา การสงผานกําลังในชวงดนตรีโหมประโคม ใน Manger 
MSMs1 จะไมใชแคการบงบอกวา ลําโพงสามารถสนองตอบไดดี และ  
เที่ยงตรงขนาดไหน เพียงประการเดียว แตควบคูไปกับการทํางานของ   
ภาคขยายที่โดดเดนและทรงพลังอยางมาก สังเกตไดจากยานความถี่ตํ่าๆ 
ที่เปนเสียงกลองทิมปานี หรือเสียงเบสยานที่ลึกสุดๆ การสอดประสานกัน
ทั้งพลังที่ยังคงแนนหนัก แมนยําราวจับวาง ดึงเอาเสียงตํ่าทั้งมวลใหเรา
ไดยินเต็มสเกล
 ผมไมเคยไดฟงลําโพง Manger มากอน และจินตนาการไมออกวา
ลําโพงท่ีใชตัวขับท่ีกินยานความถี่กวางมากๆ ในตัวขับเสียงตัวเดียวแบบนี้ 
จะไปกันกับตัวขับยานเสียงตํ่าลึกในแบบไหน? 
 เพราะความถี่ตั้งแต 80-40,000 Hz ตัวขับแบบ MSW จะเปนผูทํางาน
สงผานยานความถี่ลงมาถึงมิดเบสและเบสยานตํ่าบางชวง ในขณะที่วูฟเฟอร
แบบแซนดวิช จะทําหนาท่ีตั้งแต 100 Hz ลงไปจนถึง 30 Hz เรียกวา   
เกือบยันเกจเลย หมายถึง เกือบเทาความสามารถที่หูมนุษย “บางกลุม” 
จะไดยินจนถึงตํ่าสุดถึงขนาดนี้ได
 จากการออกแบบลําโพง Manger MSMs1 นั้นจะทําใหตััวขับเสียง
สองตัวนี้ จะตองทํางานยานความถี่เดียวควบคูไปพรอมๆ กัน ในชวง 80-
100 Hz หมายถึงวา การออกแบบครอสโอเวอรและการใชจุดตัดจะตองแมน
เพราะความกลมกลืนในยานที่สอดประสานนี้ อาจจะผิดเพ้ียนได หากตัว
ขับเสียงและครอสโอเวอรเน็ตเวิรกทํางานอยางไมกลมกลืนกันแมเพียง    
นิดเดียว
  และการปรับคาตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอะคูสติก เฟสเสียง และ 
Nearfield ซึ่งอาจจะมีผลอีกโสตหนึ่ง สําหรับทานที่ตองการไดความลงตัว
ที่สุดสําหรับหองฟง สําหรับการทดสอบที่หองฟงของเรา การปรับคาทีละ
เล็กนอยในแตละรูปแบบ ทําใหเกิดความเหมาะสมกับหองมากข้ึน และ  
การปรับแตละจุดน้ัน จะไมไดใหผลแบบพลิกหนามือหลังมือ ทวามีผลที่รูสึก
สัมผัสไดจริงๆ
 การปรับจูนคาใหเหมาะกับหองมากที่สุด ผลลัพธที่ไดผลทันทีทันใด
คือ การปรับระดับเสียงแหลม ซึ่งเพ่ิมหรือลด ไดจากระดับหลักในทางบวก
และลบที่ 2 เดซิเบล ผมปรับในการทดสอบครั้งนี้เพียงบวกหน่ึงเทาน้ัน   
สวนการปรับ Room Acoustic หากปรับไปทีละสเต็ปแลวพิเคราะหฟงดู 
จะรูสึกไดวา ตรงจุดไหนคือสิ่งที่ดีที่สุดในหองของเรา สวนใหญแลว ผมปรับ
ไมเกิน 2 เดซิเบล 
 ทานที่เปนเจาของลําโพง จะปรับมาก-นอยกวานี้ใหอยูในดุลยพินิจ
แตละทาน สวนปรับสนามเสียง Nearfield /Cinema Screen Correction 
นั้น เปนการปรับเฉพาะเจาะจงกับการใชงานเฉพาะอยาง ซึ่งทําใหลําโพง
ปรับสมดุลของตัวเองใหเหมาะกับการใชงานนั้นๆ ครับ
 จากการทดสอบฟงอยางจริงจังในชวงกลางๆ สัปดาหแรก ผมมีโอกาส
พิเคราะหอยางมาก ในแงของความถี่ตํ่า วาลําโพงทําไดดีมากๆ แบบ         
ไรรอยตอของตัวไดรเวอร แมวาจะพยายามจับสังเกตเพียงใดก็ไมพบความ 
“โอเวอรแล็ป” กันและกัน ชวงนี้คือเบสยานตนๆ การกระหึ่ม ทรงพลัง   
ที่หนักแนนของดนตรี ทําใหเราฟงออกไดงายถึงความกลมกลืน หรือไม
อยางไร ดังกลาวมาแลว
 ความสวยงามของดนตรีหลักหลายชิ้นที่บรรเลงเปนแบ็กอัพใหนักรอง 
ในแผนโปรดๆ ของผม การเก็บรายละเอียดปลีกยอยถือวาสําคัญมากๆ  
รูสึกไดเลยวา ลําโพง Manger MSMs1 ใหเราไดรับรูถึงความเปนมิวสิกคัล 
อยางที่ควรจะเปน เชน เม่ือซีลิน ดิออน รองเพลงคู คณะนักรองบีจีส     
Immortality เราจะไดทัง้ความอิม่ของเสยีง การทอดยาวของเสยีงออกไปไกล
และคอยๆ แผวจางลงอยางเปนสัดสวน ฮารโมนิกอันยอดเยี่ยมนี้เอง ผมจึง
ประทับใจในแงของการเก็บรายละเอียดแบบ  “ทุกเม็ด” ของลําโพง
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 ผมจะยกตัวอยางใหเห็นไดงายข้ึน ดนตรีคลาสสิกมีคาไดนามิกเรนจมากถึง 90 เดซิเบล 
หมายความวา เปนดนตรีที่มีคาแตกตางระหวางเสียงเบาไปจนถึงดังสุดนั้น แตกตางกันถึง 
90 เดซิเบล ในยามท่ีดนตรีแสดงถึงความแผวเบา เชน เสียงพิคโคโล เสียงของไวโอลิน      
ในชวงแผวๆ คอยๆ บรรเลงใหดังขึ้นเรื่อยๆ จนถึงการโหมประโคมของทิมปานีดังสนั่น     
เราจะพบวาไดนามิกเรนจดนตรีคลาสสิกมีขอบเขตกวางมาก ในแตละระดับความดังที่แรง
หรือเบาไดหลายสเต็ป
 ในขณะที่ดนตรีร็อกท่ีดังสนั่น กลับมีคาไดนามิกเรนจแคบๆ เพียง 30-40 เดซิเบล 
เพราะจากดังลงมาเบา หรือจากเบาไปหาดังสุดจะมีชวงแคบๆ ไมมีเสียงที่เบาลงไปถึงแผวๆ 
ไดเทากับดนตรีคลาสสิก เปรียบเรื่องไดนามิกเรนจกับการนํายางเสนหน่ึงมายืด ก็จะคลายๆ 
กัน เราจะยืดยางใหไดยาวที่สุดแคไหน กอนที่มันจะขาดผึงลงไป ยิ่งยืดไดมาก ผมก็อยากจะ
เรียกวา มันมีไดนามิกเรนจมากกวาประมาณนั้น
 ระบบดิจิตอลซีดี SACD Digital Hi-Res File ทั้งหลาย คาไดนามิกเรนจกวางถึง     
100 เดซิเบล จึงสนองตอบรายละเอียดระยิบระยับไดมาก ในขณะที่แผนเสียงอนาล็อก     
ที่ถือวาดีที่สุดของวงการ ก็จะมีไดนามิกเรนจเพียง 40 เดซิเบลเทานั้น 
 (ทานตองแยกแยะวา เสียงที่เราชื่นชอบ กับเสียงที่ไดมาจากความจริง อาจจะคนละ
แบบอยางกัน ดังนั้นอยาเพ่ิงเอาประเด็นนี้มากลาวถึง) 
 ไดนามิกเรนจเปนหนึ่งในกระบวนการทางธรรมชาติที่สําคัญ ที่วงการอุตสาหกรรม 
แผนเสียง และระบบออดิโอจะตองพยายามถายทอดออกมาใหไดใกลธรรมชาติที่สุด ไมได
หมายความวา ไดนามิกเรนจคือทุกอยางของดนตรี หรือเสียงที่เราตองการ แตดนตรีที่ดี 
เครื่องเสียง ลําโพงที่ดี ก็สมควรท่ีจะตองสนองตอบตอคาไดนามิกเรนจใหไดดีที่สุดดวย 
เพราะถือวาเปนแฟกเตอรสําคัญในระบบเสียง

 ลําโพง Manger MSMs1 ใหความรู สึกที่ยอดเยี่ยมของคา         
ไดนามิกเรนจ เพราะผมจะไดฟงเพลงที่มีคาขอบเขตความดังกวางๆ 
ไดดีกวาที่เคย ดนตรีคลาสสิกจากเพลงประกอบภาพยนตรอยาง 
Round Up เปนคําตอบในสิ่งที่ผมประสบอยูนี้ มันสามารถดึงเอา 
เสียงทุกเสียงที่แผวเบาไปจนถึงดังสุดข้ึนมาอยางเต็มที่ มีสัดสวนที่เปน
ธรรมชาติจริงๆ เปนสิ่งที่นาพิศวงสําหรับไดรเวอรแบบ MSW ขนาด 
8 น้ิวรูปดาวเกาแฉก ของ Manger ตลอดจนถึงการใชภาคขยาย        
ที่สมดุลในตัวเองเปนอยางยิ่ง วา Manger ทําไดชนิดฟงแลวตองนึกถึง
สถานที่แสดงดนตรี หรือการฟงดนตรีจริง ไมใชแคการฟงจากลําโพง
คูหนึ่งเทานั้น
 สวนสําคัญอีกประการหน่ึง คือเวทีเสียงดานกวางของลําโพง    
ฟงดูแลว แมการทดสอบฟงยกแรกๆ จะไมไดโดดเดนจนเราตองทึ่ง 
แตก็ยอมรับวาสามารถใหความรูสึกกวางลึกไดดีเยี่ยมอยูแลว 
 อยางไรก็ตามทาง Manger มีของเลนพิสดารคือ แผนพลาสติกใส 
ที่เรียกวา Holopprofil เปนอุปกรณเสริมใหกับตัวขับเสียงแบบ MSW     
วิธีติดตั้งคือ นําแผนพลาสติกติดกาวสองหนา แลวปดบนตัวขับเสียง
ตามขอกําหนดจากโรงงาน คุณจะไดเสียงของเวทีที่กวางขวางยิ่งขึ้น
อยางไมนาเชื่อ เรียกวาแผกวางจรดผนังหองซายขวา แมลําโพง       
จะไมไดตั้งใกลผนังก็ตาม เรียกวาเปนอะไรที่พิสดารพันลึกอยาง    
คาดไมถึง
 สําหรับการติดตั้ง ไมถึงกับยาก แตตองใชเวลาพิถีพิถันกับแผน
พลาสติกนี้อยางเต็มท่ี ผมใชเวลาติดตั้งสองขางเพียงสิบกวานาทีเทานั้น 
โดยใช “แผนเครื่องมือติดตั้ง” ที่เปนพลาสติกแข็งแบบสามเหลี่ยม
พรอมกับลูกน้ําวัดระดับ ที่จะชวยวัดคาความเที่ยงตรงแนวดิ่ง ใหใช
แผนสามเหล่ียมน้ี สอดเขาไปในไดรเวอรของ Manger ตัวบนที่เปน
ดาวเกาแฉก ซึ่งรองของลําโพงจะรองรับพอดีๆ หมุนใหไดจุดที่ลูกนํ้า
บาลานซ ตรงนั้นคือแนวที่คุณจะติดตั้ง Holopprofil เขาไป
 การติดจะใชกาวสองหนาแปะติดใหเสมือนแขวนลอย แตการ 
ติดตั้ง จะตองเขาใจวามีขอกําหนดใหติดเขาที่มุมดานนอกของลําโพง
แตละแชนแนลเทานั้น ทาง Manger อธิบายวามันจะเปนตัวชวยทําให
ลําโพงแบบ MSW ของเขากระจายเสียงกวางและราบเรียบยิ่งขึ้น     
ซ่ึงเปนส่ิงที่เราตองทดลองดวยการฟง วาการใชงานตามปกติ กับการ
หอยโหนเจา Holopprofil แขวนลอยงายๆ ดวยกาวสองหนา จะทําให
เสียงดีจริงหรือ?
 และนี่ก็อีกหนึ่งในความอัศจรรยของวิทยาการ หรือวิทยาศาสตร        
ท่ีวาดวยหลักการแพรกระจายเสียง ไดทําผมตะลึงงันอยูเหมือนกัน 
ลําโพงที่มีอะไรมาบังหนาตัวขับเสียงเสียงถึงหนึ่งในสาม แตกลับ      
ใหเสียงที่มีเวทีกวางขวางออกไปมากย่ิงข้ึนอยางนาแปลกใจ ในการ
ทดสอบฟง พบวาเวทีของวงออรเคสตรากระจายตัว เรียงชิ้นดนตรี
ออกไปอยางกวางขวางเกอืบจะไรขอบเขต ดีกวาการฟงจากลาํโพงโดดๆ 
แตแรก แมวาในสวนอื่นจะไมเปล่ียนแปรไปมากนัก เชน ความแมนยํา 
ความกลมกลอมของเสียง แตคุณภาพของเวทีเสียงถือวาเปลี่ยนแบบ
เหลือเชื่อจริงๆ
 ฟงแลวตองบอกวาไมอยากจะเชื่อหูตัวเองจริงๆ นั่นแล
 นอกเหนือไปจากคุณภาพเสียง ในแบบไฮเอนดที่สนองตอบพลัง
เสียงและยานความถี่อยางสมดุล ประดุจลําโพงที่สามารถใหความจริง 
“ทุกเมล็ดพันธุของเสียง” แลว Manger MSMs1 นั้นยังใหคา        
ไดนามิกเรนจ ที่ลําโพงทั่วไปไมวาจะระดับไหนจะเทียบเคียงไดงายๆ 
จึงเปนการคืนรายละเอียดมาใหคุณไดถึงขนาด อาจจะบอกไดวา     
กับเพลงบางประเภทแลว คุณจะนิ่งอึ้งฟงมันอยางทึ่งเลยทีเดียวครับ 
น่ีคือความไดเปรียบหลายประตูของลําโพงแอกทีฟระดับเรฟเฟอเรนซ 
อยาง Manger เทานั้น ที่จะทําใหคุณได…
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Full Specifications
Type  Active 2-Way System

Frequency Range 30 Hz – 40 kHz

MSW Driver Manger Sound Transducer, 

 Bandwidth 80 Hz – 40 kHz

Woofer 200 mm Glass Fiber-Polyester Sandwich Design, 

 38 mm Voice Coil Diameter

Crossover Frequency 330 Hz

Max. SPL 110 dB Peak

Dimensions (H x W x D) 1,139 x 270 x 214 mm.

Distributor: Discovery Hi Fi Co., Ltd. 

 Tel. 0-2747-6710, 0-2747, 9155, 08-5517-8292

Price: 590,000 Baht

Product Rating

Easy to use
ความงายตอการใชงาน

4

Overall
คุณภาพโดยรวม

4.5

Value
คุณคาเมื่อเปรียบเทียบราคา

5

Performance 
ศักยภาพ

5

Structure
โครงสราง ความแข็งแรง ความสวยงาม

5
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