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 Interviews : ไตรเทพ ศรีกาลรา กับกาวตอไปของ ProPlugin

 พาดูสาวๆที ่งานแขง ProPlugIn Lady DJ 2016

 Special Reports : ตะลุยทัวรงาน “นครสวรรคซาวดแอนไลท 2559”

 Interviews : ทารซาน - เอ Maximum Sound 

  : กาวแรกกับนครสวรรคซาวดแอนด ไลท 2559
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message!

ข้อความที่ปรากฏในบทความและโฆษณาในนิตยสาร The Absolute Sound & Stage นี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนหรือผู้ลงโฆษณา ซึ่งทางนิตยสารมิได้จ�าเป็นต้องเห็น

ด้วยเสมอไป บทความ หรือข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารนี้ได้ผ่านการตรวจทานอย่างถี่ถ้วนให้ถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่พึงมีก่อนการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการน�าข้อมูลในนิตยสารไปใช้ ทางนิตยสารมิได้มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบแต่ประการใดทั้งสิ้น ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่างๆ 

ที่อาจจะมี และตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปทางนิตยสารจะพยายามชี้แจงแก้ไขในนิตยสารฉบับต่อไป โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้...

 วัสดีครับ... ผ่านช่วงเทศกาล “เข้าพรรษา” อันเป็นอีกขนบประเพณีทางพุทธศาสนาที่ส�าคัญ 
 ทีม่าพร้อมกบักจิกรรมการจดัขบวนแห่งเทยีนพรรษาเพือ่น�าถวายวดัตามศรทัธาและประเพณี
สืบต่อกันมาช้านาน กิจกรรมแห่เทียนพรรษานั้น ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยเองและชาวต่างชาติ ที่ได้รับรู้ข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและเอกชนร่วมกัน 
หรือจากการบอกเล่าต่อๆ กันของกลุ่มนักท่องเที่ยวเอง ซึ่งแลนด์มาร์คที่ส�าคัญในงานแห่เทียนพรรษา
นั้น ต้องยกให้กับการแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ถือว่าจัดได้ยิ่งใหญ่แลตระการตา 
นอกจากนั้นแล้วในทุกๆ จังหวัด ต่างก็มีการจัดขบวนแห่ได้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน โดยเฉพาะเหล่าต้นเทียน
พรรษา ที่ต่างก็มีความวิจิตรงดงามไม่แพ้กัน แตกต่างกันเพียงการหยิบยกองค์ประกอบเรื่องราวต่างๆ
ทางพทุธศาสนา น�ามาบอกเล่าผ่านลวดลายของต้นเทยีนทีห่ลากหลาย ความงดงามของต้นเทยีนพรรษา
นัน้ เกดิจากฝีไม้ฝีมอืการประดษิฐ์หล่อและแกะแบบของช่างต่างๆ มากมายทีต่่างหลอมรวมความสามัคคี
อนัหนึง่เดยีวกนั ทุม่เทลงไปกบัลวดลายของต้นเทยีนแต่ละชิน้ทีแ่กะและแปะลงไปในต้นเทยีน จนส�าเร็จ
ออกมาเป็นต้นเทียนที่ทรงคุณค่าทางวิจิตรกรรมออกสู่สายตาผู้เฝ้ารอชมท่ามกลางขบวนแห่ฟ้อนร�า 
ที่ยาวเหยียด...
 ช่วงเข้าพรรษาทีไรวงการระบบเสียงก็เหมือนจะเข้าสู่ช่วงจ�าศีลตามไปด้วยทุกที แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าช่วงดงักล่าวน้ันจะไม่มกีจิกรรมบันเทงิเอาเสียเลย หากแต่เป็นเพราะในช่วงน้ีจะเป็นช่วง
ที่ฝนตกบ่อยๆ มากและเป็นช่วงเริ่มต้นกิจกรรมทางภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะชาวนาที่เริ่มท�าการ
หว่านไถปักด�ากันแล้วในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ แม้กระทั้งกลุ่มเครื่องเช่าในต่างจังหวัดเอง แม้จะมี
ธุรกิจทางด้านเครื่องเช่า แต่หลายๆ รายก็มีอาชีพประจ�าปีที่ต้องท�าคือภาคเกษตรกรรม อันเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางรายได้และการกินอยู่ในยามที่ว่างเว้นจากงานเครื่องเช่า หรือแม้แต่ทีมงานของกลุ่มซัพพลาย
เออร์ใหญ่ๆ เอง ก็ยังมีผลกระทบบ้างเล็กน้อย...
 แต่ส�าหรับกลุ่มผู้น�าเข้าระบบเสียงและล�าโพงทางด้านพีเอน้ัน ช่วงเวลาน้ียอดจ�าหน่ายอาจ 
ลดลงบ้างแต่นัน้กเ็ป็นแค่ช่วงสัน้ๆ แต่โอกาสทีด่กีว่าในช่วงนีค้อื การปรบัแผนการตลาดในช่วงหลงัออก
พรรษาท่ีจะมาถงึในอกีไม่กีเ่ดอืนข้างหน้า เป็นช่วงทีต้่องท�าประชาสัมพนัธ์สินค้าให้กระจายข้อมลูในรุน่
โมเดลใหม่ๆ ออกสูก้ลุม่ผูบ้รโิภคอย่างรวดเรว็และวงกว้างมากทีส่ดุ เพือ่สร้างการรบัรูใ้นรุน่โมเดลใหม่ๆ
ที่พร้อมเปิดตัวใช้งานสู่ตลาดหลังฝนซาแน่นอน การประชาสัมพันธ์ที่ให้ข้อมูลเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมาก
ที่สุดมีความถี่บ่อยที่สุด ย่อมสร้างโอกาสในการขายได้มากกว่าอย่างแน่นอน...
 ท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณประคอง สุทธโส บอสใหญ่แห่งโปรยูโรเทค ที่ได้ฤกษ์ท�าบุญ
บ้านเปิดแวร์เฮาส์แห่งใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา เพื่อรองรับการน�าเข้าระบบ
ล�าโพง ระบบเสียงรุ่นโมเดลใหม่มาท�าตลาดอย่างเต็มพิกัดกันไปเลย

 อย่าลืม..!!! ท้ายนี้ผู้อ่าน Sound & Stage และผู้สนับสนุนทุกท่าน สามารถติดตามอ่าน 
เนื้อหาบางส่วนและบางฉบับเต็ม รวมถึงข่าวและการแนะน�าผลิตภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่งที่ www. 
soundstagemag.com ซึ่งสามารถเข้าไปติดตามหาอ่านความรู้ได้ตลอดเวลาครับ...
 ...ผู้ให้บรกิารเครือ่งเช่าทีต้่องการแปะรายชือ่และรายละเอยีดการตดิต่อ สามารถส่งรายละเอียด 
เช่น ชื่อร้าน, บริษัท, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ ไปยังทีมงานได้ทางอีเมล์ soundstage@se-ed.com หรือ 
seaksitsound@se-ed.com เราก�าลังรอเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับ
กลุม่ผูใ้ห้บรกิารเครือ่งเช่า ได้มโีอกาสดีๆ  เช่นน้ีอยูน่ะครบั... รบีๆ ส่งรายละเอยีดกนัเข้าไปได้ตัง้แต่บดันี้ 
ได้เลยนะครับ...

บรรณาธิการ : เศกสิทธิ์ ค�าชมภู
 : seaksitsound@se-ed.com
 : soundstage@se-ed.com
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Regular

NewsUpdate ข่าว...!

กลับมาอีกครั้งกับงาน NPE Pro Audio & Electronics Fair 2016…

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ฝ่ายขายของ บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด

ส�ำนักงำนใหญ่บ้ำนหม้อ โทร. 0-2225-0094 และสำขำเซียร์รังสิต โทร. 0-2992-7379 หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาข้อมูลได้ทางเว็ปไซต์ 

www.mynpe.com และผ่านทาง Fanpage ของบริษัทได้ที่ www.facebook.com/mynpethailand หรือจะเข้าไป follow Twitter ของบริษัท 

ก็ได้เช่นกันที่ http://twitter.com/mynpethailand  ตามช่องทางที่สะดวกได้เลย...

        ...เวลาเเห่งความสุข ความคุ้มค่ากลับมาอีกครั้งกับสินค้าราคา 

พิเศษสุด เเละสิทธพิเศษมากมายในงานลดราคายิ่งใหญ่ประจ�าปี กับงาน 

NPE Pro Audio & Electronics Fair 2016 จากบริษัท นัฐพงษ์ เซลส์

แอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด

        กลับมาอีกครั้งกับงาน NPE Pro Audio & Electronics Fair 2016 

งานลดราคาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีของบริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 

จ�ำกัด ห้างสรรพสินค้าทันสมัย ท่ีเป็นศูนย์รวมเคร่ืองเสียงชั้นน�า ซูเปอร์

มาร์เก็ตอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทริค และสินค้าอุตสาหกรรม เเบบครบวงจร 

หากใครเป็นขาประจ�าวงการเครือ่งเสยีง เเละอเิลก็ทรอนกิส์คงรูอ้ยูเ่เล้วว่า 

บริษัท นัฐพงษ์ฯ จัดงานมหกรรมสินค้าราคาพิเศษนี้เป็นประจ�าทุกป ี

ลดเยอะที่สุด เเละให้สิทธิประโยชน์มากที่สุด ในงานนี้เท่านั้น

       ซึ่งในปี 2016 นี้ ก็กลับมายกขบวนสินค้าหลากหลายมาลดราคา 

คืนก�าไรให้ลูกค้ากันอีกคร้ัง ทั้งที่ส�านักงานใหญ่บ้านหม้อและสาขาเซียร์

รงัสิต ทุกวันไม่เว้นวนัอาทิตย์ โดยเริม่ตั้งแต่ 30 สิงหาคม ถงึ 10 กนัยายน 

2559 กบัทกุกลุม่สนิค้า ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าเครือ่งเสยีงทกุรปูเเบบ นบัตัง้เเต่

เครือ่งเสยีงเพือ่งาน PA งานห้องประชมุ ระบบเสยีงตามสาย งาน Concert 

งานออก Event ต่างๆ เเละอีกหลากหลายการใช้งาน หรือเเม้เเต่อะไหล่ 

เคร่ืองมอื อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ ไฟฟ้าเเละอตุสาหกรรม กบัสินค้าทัง้ของ

ในประเทศหลากหลายแบรนด์ดังในเครือ NPE จากโรงงาน เอ็นพีอ ี

อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด และสินค้าน�าเข้าจากต่างประเทศมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็น Alto, Beta Three, Mipro, Superlux, Show, Eminence, myNPE, myNPE, Topp Pro, BMB, Belden, Shure, Bheringer, Yamaha, 

Pioneer และเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดกับแบรนด์ Celestion และรวมไปถึงสินค้าอะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จาก Pro’s Kit, Wima, MEC, 

Sunon, Kontakt Chemie, Neutrik, Alpha, Amphenol และอื่นๆ อีกมากมาย เรียกได้ว่าเกือบทั้งร้านเอามาลดราคากันที่สุดครั้งเดียวในรอบปี...

 นอกจากขนสินค้าคุณภาพมาลดราคากันแล้ว ยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมายกับ Special Promotion ต่างๆ ที่ช่วยให้การช้อปปิ้งของคุณสนุก

คุ้มค่าเเละง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเเคมเปญรับฟรี Cash Voucher ใช้เเทนเงินสด เมื่อซื้อสินค้าครบตามยอดที่ก�าหนด เเละยังจะได้รับของขวัญพิเศษๆ 

ท�าเฉพาะงานนี้ จากเเบรนด์สินค้าต่างๆ เเละพิเศษกว่า ส�าหรับสมาชิกบัตรสมาชิก MyNPE Card เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า อย่าลืมพกบัตรมา 

และยงัมีกจิกรรมสนุกๆ ท่ีเตรยีมมาให้ลกูค้าร่วมสนกุภายในงาน สมาชกิทกุท่านต้องเตรยีมพกบตัรกนัมาให้พร้อม เพือ่รบัสทิธปิระโยชน์ของท่านได้อย่าง

เต็มที่ หากใครยังไม่มีบัตรก็มาเตรียมสมัครกันได้ทั้ง 2 สาขา... ฟรี..!!!
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Regular

NewsUpdate ข่าว...!

NPE FAMILY DAY 2016

 ช่วงเย็นพักผ่อนหย่อนใจสนุกสนานกับงานเลี้ยงพิเศษ “NPE FAMILY THANK YOU PARTY 2016” เพื่อขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์

กันแบบครอบครัว NPE ร่วมสังสรรค์ เพลิดเพลิน เสียงเพลง จากนักร้องหนุ่มเสียงดี เจ้าของบทเพลงอมตะ “ปำฏิหำรย์” กบ (ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี) 

และการแสดงสดกับวงดนตรี สนุกสุดมันส์ไปกับนักร้องอารมณ์ดี “เบน (ชลาทิศ ตันติวุฒิ)” และลุ้นรับรางวัลพิเศษติดมือกลับบ้าน โดยบรรยากาศเป็น

ไปอย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง สร้างความประทับใจแก่สมาชิกครอบครัว NPE…

 บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด ศูนย์รวมเครื่องเสียง 

ชัน้น�า ซูเปอร์มาเกต็อเิลก็ทรอนกิส์ อเิลก็ทรกิและสนิค้าอตุสาหกรรม จดังาน

สัมมนา “NPE FAMILY DAY 2016” เน้นการน�าเสนอข้อมูลล่าสุดของ 

บรษิทัฯ มกีารสาธติสนิค้าใหม่จากแบรนด์ NPE และแบรนด์สนิค้าต่างๆ ของ

บริษัทที่น�าเข้ามาจ�าหน่ายอาทิ ALTO, Beta 3, Superlux, TOPP PRO, 

SHOW, myNPE, MiPRO…

 ภายในงานได้รับเกียรติจาก Mr. Andy Farrow (Sales Director จาก CESLESTION UK) ผู้น�าด้านดอกล�าโพงเพื่องานเครื่องเสียง PA 

จากประเทศอังกฤษ ร่วมเปิดตัวแบรนด์ CESLESTION พร้อมทั้งแนะน�าสาธิตสินค้า ซึ่งทางบริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด ได้รับการ 

แต่งตั้งเป็นผู้น�าเข้าสินค้าและผู้แทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย และได้รับเกียรติจาก Mr. Daniel Ku (Applications Manager จาก 

MiPRO) มาแนะน�าและสาธิตการใช้งานสินค้าใหม่ในหัวข้อ “2.4 GHz Wireless Microphone Systems and Antenna Systems” …
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PA/Sound Light on Stage

ไขความลับเพาเวอร์แอมป์ (ตอน 22)

n เดชฤทธิ์ พลเยี่ยม ; Bobby524@hotmail.com ;
   แฟนเพจ : facebook.com/bobbysound88

ไขความลับ
เพาเวอร์แอมป์

(ตอน 22)

จุดเด่นของ Class H คอืจะออกแบบภาคจ่ายไฟออกเป็นสองชดุ
เพ่ือจ่ายให้กบัทรานซิสเตอร์ภาคเอาต์พตุ 

นัน่คอื แรงดนัไฟต�า่ กบั แรงดนัไฟสงู

““

เพาเวอร์แอมป์ Class A จะพบมาในกลุ่มเครื่องเสียงบ้าน สังเกตว่าจะมีแผงระบาย
ความร้อนขนาดใหญ่

(เนื้อหาต่อจากตอนที่แล้ว...)
	 ปัญหาของเพาเวอร์แอมป์ที่ต้องน�ามาพิจารณาในส่วนนี้ก็คือ	
ทรานซิสเตอร์	 ปกติการท�างานของทรานซิสเตอร์กระแสจะไหลไปทาง
เดยีวตามทีถ่กูจดัวงจรเอาไว้	ซึง่จะมกีระแสด้านบวกและลบคร่อมอยู	่ดงั
นัน้เราต้องเชือ่มต่อขัว้บวกและลบไปพร้อมกนั	เพือ่ท�าให้รปูแบบคลืน่เสยีง
เกิดเต็มคลื่น	วิธีนี้อาจจะเรียกว่า	พุช-พูล	หรือดึง/ผลัก	เป็นการท�าให้การ
ท�างานของเพาเวอร์แอมป์มีประสิทธิภาพสูง	โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการ
ท�างานแบบหลอดสุญญากาศ	 นั่นก็มีหลายทางเลือกเหมือนกัน	 ที่จะน�า
เอาข้อดีของระบบพุช-พูลมาใช้ประโยชน์
	 โดยทั่วไปปัญหาของทรานซิสเตอร์ก็คือ	 การสูญเสียความร้อน	
กล่าวได้ว่าถ้าเราต่อทรานซิสเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟระดับ	 100V	 แต่
ขณะเดยีวกนัถามว่าเราต้องการเพยีงแรงดนั	40V	ส่งไปทีโ่หลดขนาด	8W 
ตามสตูรทีเ่คยอธบิายไปก่อนหน้านี	้เรารูว่้าถ้ากระแสมขีนาด	5A	ไหลผ่าน
ไปที่โหลด	 ผลของเอาต์พุตก็จะค�านวณได้เป็น	 200	 วัตต์	 ขณะเดียวกัน

กระแส	 5A	 ก็จะไหลไปยังทรานซิสเตอร์ผ่านออกไปยังโหลดเช่นกัน	 ใน
เวลาเดยีวกนัแรงดนั	60V	จะถกูกกัไว้ทีว่งจรของทรานซสิเตอร์	โดยมีการ
ควบรวมของกระแสและแรงดนัคอื	5A	และ	60V	ถกูกกัเอาไว้	ซ่ึงผลลพัธ์
คือจะมีก�าลัง	300	วัตต	์(5A	x	60V)	ซึ่งเป็นก�าลังในตัวทรานซิสเตอร์
	 ตามหลักการกฎของฟิสิกส์	 ตัวพลังงานจะไม่ถูกท�าลายให้สลาย
ไป	มันเพียงแค่ถูกชาร์จเอาไว้	จนกว่าเราจะน�ามันออกมาจ่ายให้กับโหลด	
แต่บางครั้งผลของมันก็จะท�าให้ต้องถูกแปลงไปอยู่ในรูปของความร้อน	
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า	 มันเป็นเรื่องท�าความเข้าใจได้ไม่ยาก	 หาก
พลังงานถูกกักไว้มากเท่าไหร่	 ความร้อนก็ย่อมมีโอกาสสูงขึ้น	 บางครั้งก็
เกินก�าลังที่ทรานซิสเตอร์จะรับได้	 ตรงนี้เป็นความร้อนที่เป็นผลเสียต่อ
ระบบ	บางทีเรียกขยะความร้อน	ดังนั้นจึงต้องออกแบบแผงระบายความ
ร้อน	 เพื่อให้ทรานซิสเตอร์ท�างานต่อไปได้	 ไม่เช่นนั้นจะเกิดภาวะความ
ร้อนท่วมตัว	 แล้วการท�างานของทรานซิสเตอร์ก็จะล้มเหลว	 สังเกตว่า 

เพาเวอร์แอมป์ก�าลังขับสูงๆ	 โดยเฉพาะเครื่องที่ใช้ส�าหรับ
งาน	 PA	 เพาเวอร์แอมป์เกือบทุกค่ายจะติดตั้งแผงระบาย
ความร้อนเกือบทุกตัว
	 นกัออกแบบได้พยายามลดความร้อนขทรานซสิเตอร์
ลง	โดยการต่อ	Cascade	ทรานซิสเตอร	์บางรุ่นก็จัดวงจร
เอาต์พุตแบบพุช-พูล	 ซึ่งสามารถรวมผลกระทบจากดิสตอร์
ชันและการสูญเสียความร้อน	 โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่	 ซึ่ง 
มักจะเรียกกันว่า	 “Class”	 นั่นเอง	 หลายปีที่ผ่านมาเรา
พยายามนิยามชนิดของแอมป์ออกเป็น	Class	ตามรูปแบบ
การจดัวงจร	ท่านอาจจะเคยได้ยิน	Class	A,	Class	B,	Class	
AB	และ	Class	อื่นๆ	แต่เชื่อว่ามือใหม่ก็ยังไม่รู้ความหมาย
ที่แท้จริงของแต่ละ	Class	ผู้เขียนได้ท�าการอธิบายเกี่ยวกับ	
Class	 แอมป์มาแล้วในหลายเล่มก่อนหน้านี้	 ส�าหรับวงจร
ขยายสัญญาณขนาดใหญ่	 จะมีหน้าที่ท�าให้สัญญาณขนาด
เลก็กลายเป็นขนาดใหญ่	เป็นการขยายสญัญาณด้านเอาต์พตุ
ให้มีก�าลังตกคร่อมที่โหลด	 ซึ่งการจัดไบแอสเช่น	 Class	 A	
จะไบแอสที่กึ่งกลางของเส้นโหลด	Class	B	จัดไบแอสที่จุด
คัตออฟ	ส่วน	Class	AB	จัดไบแอสเหนือจุดคัตออฟขึ้นไป
นดิหน่อย	มกีารต่อทรานซิสเตอร์	2	ตวัร่วมกนัเป็นวงจรแบบ
พุช-พูลนั่นเอง...
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PA/Sound Light on Stage

ไขความลับเพาเวอร์แอมป์ (ตอน 22)

QSC GX3 เพาเวอร์แอมป์ Class B กำาลังขับข้างละ 300 วัตต์ 
ที่ 8W และ 425 วัตต์ที่ 4W (สเตอริโอ)

Cerwin-Vega! CV 900 Class AB กำาลังขับข้างละ 210 วัตต์ที่ 8W และ 320 
วัตต์ที่ 4W (สเตอริโอ) 

Crown XLS DriveCore

	 ส�าหรับหลายๆ	 ท่านเวลาซื้อแอมป์มักจะเลือกท่ีก�าลังขับ
และเลือกที่คุณภาพเสียง	 แต่เชื่อหรือไม่ว่าน้อยคนที่จะดู	 Class	
ของเพาเวอร์แอมป์	 ท่านใดต้องการเสียงดีที่สุดแนะน�าให้เล่น	
Class	 A	 แต่ส่วนใหญ่ก�าลังขับสูงๆ	 จะหายากหน่อย	 ถ้ามีก็ 
ราคาแพง	เนื่องจากประสิทธิภาพการขยายต�า่	จึงต้องใช้ภาคจ่าย
ไฟขนาดใหญ่	ท�าหน้าที่เพิ่มกระแสและแรงดัน	DC	การต่อวงจร
โดยใช้ทรานซิสเตอร์ตัวเดียวก็สามารถจ่ายให้โหลดได	้ซึ่งคุณภาพ
เสียงก็พอยอมรับได้	 แต่ก็จะมีปัญหาอย่างอื่น	 คือจะไปท�าให ้
ว้อยซ์คอยล์มีปัญหาได้	 เพราะเมื่อต่อโหลดเข้าไปที่ทรานซิสเตอร์	
มันจะดูดซับกระแสจากตัวทรานซิสเตอร์ไปเก็บไว	้แต่กระแสของ
สัญญาณเสียงจะถูกผลักเข้าไปให้ท�างานท่ีโหลดออกมาดี	 ผลคือ
เสียงดีแต่วอยซ์คอยล์ท�างานหนัก	ซึ่งที่ได้ประโยชน์จาก	Class	A	
คือความเพี้ยนต�่า	 ปัญหาดิสทอร์ชันมีไม่มาก	 กระแสครบท้ังบวก
และลบเรียกว่าเป็นฟูลเวฟ
	 ในส่วนของ	 Class	 A	 ประสิทธิภาพการขยายก็ไม่ดีนัก	
ปัจจุบันตลาด	 PA	 จึงไม่นิยมน�ามาผลิตขายในท้องตลาด	 เพราะ
ต้นทุนจะสูงมากเมื่อเทียบกับก�าลังขับ	 เน่ืองจากเกิดการสูญเสีย
ก�าลังที่ตัวทรานซิสเตอร์	 แม้ว่าจะไม่มีการป้อนอินพุตเข้าไปก็ตาม	
ทีนี้จึงมีการคิดค้นให้ทรานซิสเตอร์ท�างานที่จุดคัตออฟ	เป็นการไบ
แอสทรานซสิเตอร์ทีจ่ดุคตัออฟ	กระแสบนตวัทรานซสิเตอร์จะไม่มี
หากว่าเราไม่ป้อนสัญญาณเข้าไป	 ดังน้ันจึงไม่เกิดการสูญเสีย
สัญญาณ	โดยรวมแล้วแอมป์	Class	นี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่า	

ดันออกไป	ส�าหรับ	40V	ที่เอาต์พุตจะคัตจาก	60V	ไปเป็น	20V	จะเห็นว่า
วิธีนี้จะช่วยลดความร้อนขยะ	 เพราะแอมป์จะไม่ต้องสูญเสียก�าลังเวลาที่
แรงดันจ่ายมาเกินกว่าท่ีจะใช้งานจริง	 ซึ่งค่าเฉลี่ยสามารถคัตได้ที่ระดับ	
50%	หรือมากกว่า	 แต่ปัญหาหลักก็คือ	 การถ่ายโอนแรงดันชุดไฟแรงดัน
ต�่าไปยังชุดไฟแรงดันสูงของทรานซิสเตอร์	 อาจจะท�าให้เกิดดิสตอร์ชันได้
เหมือนกัน	 QSC	 มีแอมป์ประมาณ	 3	 รุ่นท่ีออกมาโดยอาศัยเทคนิคการ
ออกแบบวงจร	Class	G	ซึ่งก็ประสบความส�าเร็จในตลาดนั่นคือ	ซีรี่ส์	MX
	 นอกจาก	Class	D	ซึ่งได้รับความนิยมสูงแล้ว	ส�าหรับ	Class	H	
ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน	จุดเด่นของ	Class	H	คือจะออกแบบภาคจ่าย	
ไฟออกเป็นสองชุด	เพื่อจ่ายให้กับทรานซิสเตอร์ภาคเอาต์พุต	นั่นคือแรง
ดนัไฟต�า่กบัแรงดนัไฟสงู	กล่าวคือ	เวลาท�างานมนัจะสลบัไปมาตามจงัหวะ
ที่วงจรต้องการแรงดัน	 ตรงนี้จะได้ประโยชน์จากการสูญเสียความร้อน
เช่นเดียวกบั	Class	G	เพยีงแต่ชดุเอาต์พตุทรานซิสเตอร์จะลดขนาดและ
ต้นทุนของแอมป์ลงไป	 อีกทั้งยังให้ก�าลังขับที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับโหลด
ขนาดเท่ากัน	ข้อดีอีกประการคือให้เสียงที่ดีกว่า	ก�าลังขับขนาดเท่ากันแต่
ใช้หม้อแปลงเลก็กว่า	อย่างเพาเวอร์แอมป์ของ	QSC	ซีรีส์่	EX	กอ็อกแบบ
วงจรเป็น	Class	H	ซึ่งให้ก�าลังขับสูง	อาท	ิEX4000	ซึ่งให้ก�าลังขับดีกว่า
บางรุน่ในซรีีส์่อืน่ๆ	ส�าหรบัรุน่ใหม่ๆ	กม็กีารปรบัปรงุโดยใช้เทคนคิเดยีวกนั	
เพือ่ให้ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้	อาทิ	GX5	และ	GX7	ต้องการ
กระแสประมาณ	6A	และ	 10.3A	 ตามล�าดับ	 ขณะเดียวกันสามารถให้
ก�าลังขับ	500-1200W

Class	A	ซ่ึงเราเรยีกว่า	Class	B	น่ันเอง	แต่ข้อเสยีของมนัคอืความเพีย้น
สงูกว่า	Class	A	จึงมกีารคดิค้นต่อไปว่า	ท�ายงัไงถงึจะท�าให้เพาเวอร์แอมป์
มีคุณภาพเสียงด	ีมีความเพี้ยนต�า่	แต่ไม่สูญเสียความร้อน	ให้ก�าลังขับสูง
ได	้ต่อมาผู้ออกแบบจึงน�าเอาข้อดีของแอมป์	Class	A	และ	Class	B	มา
ไว้ในวงจรเดียวกัน	เราจึงเรียกว่า	Class	AB
 ในส่วน	Class	อื่นๆ	อย่างเช่น	Class	C,	E,	F	จะไม่เป็นที่นิยม
นัก	โดยเฉพาะ	Class	C	ไม่เหมาะกับการขยายสัญญาณเสียง	เพราะไม่มี
ความเสถียร	รวมถึง	E	และ	F	ไม่เหมาะกับงาน	PA	แต่ที่ได้รับความนิยม
ในเวลานี้	 Class	 D	 จะนิยมมากในตู้ล�าโพงที่เป็น	 Self-Power	 คือมี 
เพาเวอร์แอมป์ในตัว	 รวมถึงเพาเวอร์แอมป์ที่ผลิตเป็นแท่น	 เช่น	 Crown	
XLS	 ซีรี่ส์	 ข้อดีคือให้ก�าลังขยายด้วยก�าลังขับสูง	 แต่มีน�้าหนักเบา	 ส่วน	
Class	 G	 จะเป็นโหมดที่ได้รับความนิยมในระดับหนึ่ง	 แอมป์ค่ายดังๆ	 ก็
ผลิตออกมากันหลายๆ	 รุ่น	 จุดเด่นของ	 Class	 G	 คือใช้เอาต์พุตทราน- 
ซสิเตอร์	2	ชุด	หรือมากกว่า	มาต่อกบัแรงดนัจ่ายไฟทีต่่างกนั	โดยเป้าหมาย
หลกัคอื	พยายามลดความร้อนให้น้อยกว่า	Class	AB	คงจ�ากนัได้ในตวัอย่าง
ทีอ่ธบิายไปนัน้ว่า	แรงดนั	100V	ท่ีจ่ายให้แอมป์แต่โหลดต้องการเพยีง	40V	
เราจะสูญเสียความร้อนที่เป็นขยะในส่วนที่มันเกินมา	 นั่นคือ	 60V	 ที่ไม่มี
การน�าไปใช้งาน	 ท�าให้แรงดันกลายเป็นของเหลือทิ้งในตัวเอาต์พุต
ทรานซิสเตอร์	 ฉะนั้นในแอมป์	Class	G	จึงมีการเชื่อมต่อทรานซิสเตอร์
กับชุดแรงดันไฟต�่าคือ	60V	ไปทุกเอาต์พุตที่ต้องการค่าเท่านี้	และเมื่อถ่าย
โอนไปยังทรานซิสเตอร์ชุดที่สองก็ให้เชื่อมต่อที	่100V	วิธีนี้จะไม่ถูกคัตแรง
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ไขความลับเพาเวอร์แอมป์ (ตอน 22)

QSC GX7 เพาเวอร์แอมป์ Class H กำาลังขับข้างละ 725 วัตต์ที่ 8W และ 1000 วัตต์ที่ 4W (สเตอริโอ)

	 ส�าหรบัเพาเวอร์แอมป์ถอืว่าเป็นหัวใจส�าคัญของระบบเสยีง	โดย
ทั่วไปแล้ว	ผู้ให้ค�าปรึกษาหรือผู้ให้เช่าระบบ	จะต้องเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยว
กบัระบบเสยีง	และปัจจบุนักเ็ริม่มคีวามซบัซ้อนมากขึน้	อนัเนือ่งจากความ
ต้องการระบบเสยีงของกลุม่เป้าหมายไม่หยดุอยูท่ีเ่ดมิ	เพาเวอร์แอมป์บาง
คร้ังจึงเป็นสิ่งที่เราไม่อาจละเลยได้	 แม้ว่าเทคโนโลยีของเพาเวอร์แอมป์
จะก้าวหน้าไปมากกต็าม	แต่การเรยีนรูเ้รือ่งพืน้ฐานกย็งัจ�าเป็น	เพราะนัน่
จะท�าให้เราเข้าถึงเข้าใจเพาเวอร์แอมป์ของแบรนด์ดังๆ	 เจ้าใหญ่ในท้อง
ตลาด	เม่ือเราท�าความเข้าใจว่าระบบออกแบบยงัไง	วงจรเป็น	Class	ไหน	
ก็จะช่วยแก้ปัญหาในการติดต้ังระบบได้ง่ายขึ้น	 เพราะน้ีคือเป็นหลักการ
พื้นฐานทางด้านอุปกรณ	์เนือ้หาในตอนทีแ่ลว้และบางสว่นในตอนต้น	ได้
อธิบายถึงการท�างานคร่าวๆ	 ของเพาเวอร์แอมป์	 Class	 ต่างๆ	 ไปแล้ว	
อย่างไรก็ดีภาคจ่ายไฟของเพาเวอร์แอมป์	มีผลต่อการท�างานของ	Class	
นั้นๆ	อย่างมีนัยส�าคัญ	ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน	เนื้อหาล�าดับจากนี้
จะอธบิายถงึรายละเอยีดอืน่ๆ	ทีเ่กยีวกบัวงจรของเพาเวอร์แอมป์เพิม่เตมิ	
รวมถึงการออกแบบอื่นๆ	อีกด้วย
การป้อนกลับเชิงลบ และดิสตอร์ชัน
	 ส�าหรับการป้อนกลับเชิงลบ	 (Negative	 feedback)	 คือการท่ี

ความต่างระหว่างค่าจริงกับค่าที่น�ามาอ้างอิงใน
ระบบ	โดยจะส่งผลท�าให้ความต่างนั้นลดขนาดลง	
ระบบจะมีเสถียรภาพมากเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ
ดัชนีการป้อนกลับทางลบ	เพราะการเปลี่ยนแปลง
อะไรกต็าม	ทีม่ผีลท�าให้ค่าจรงิแตกต่างไปจากค่าที่
อ้างองิ	มนัจะถกูควบคมุตามหลกัของการป้อนกลบั
เชิงลบ	 หลายคนอาจจะไม่เข้าใจ	 ขอยกตัวอย่าง
ง่ายๆ	 ที่อยู ่ใกล้ตัวเราท่ีสุด	 คือการท�างานของ
ลูกลอยที่อยู่ในถังเก็บน�้าบนชักโครก	 นี่ก็เป็นการ
ป้อนกลบัเชงิลบแบบหนึง่	ทีใ่ช้ส�าหรบัควบคมุระดบั
น�้าในถังให้อยู่ในปริมาณเท่าเดิม	 แม้ว่ามันจะถูก 
ใช้ไปแล้วก็ตาม	มันจะปิดวาล์วเมื่อน�า้ถึงระดับนึง	
และมันจะเปิดวาล์วเมื่อน�้าถึงระดับนึง	 หรือเม่ือ
ระดับน�้าลดลง	 ย้อนกลับไปในศตวรรษที่	 16 
ซึ่งมีการคิดค้นวิธีการควบคุมปริมาณไอน�้าของ
เครื่องจักรไอน�้าก็ใช้หลักการนี้	 โดยวิธีควบคุม
ความเรว็ของเครือ่งจักร	คอืลกูเหวีย่งหนศีนูย์กลาง	
(centrifugal	 governor)	 หลักการของมันก็คือว่า	
ลูกเหวี่ยงหนีศูนย์กลางจะแกว่งเบนหนีจากแกน
กลางเมื่อเครื่องจักรหมุนเร็วขึ้นเกินกว่าค่าที่
ต้องการ	แล้วมนัจะส่งผลให้ลิน้ควบคุมไอน�า้ปล่อย
น�า้ให้น้อยลง	ตรงกนัข้ามถ้าเครือ่งจักรหมนุช้าเกนิ
ไปลกูตุม้จะหบุตามแรงโน้มถ่วงของโลกเข้าหาแกน
กลาง	 แล้วลิ้นควบคุมไอน�้าจะปล่อยน�้าเข้าสู ่
เครื่องจักรมากขึ้น	และนี่ก็คือการป้อนกลับเชิงลบ
รูปแบบหนึ่ง
	 การป้อนกลับเชิงลบได้ถูกน�ามาใช้ใน 
การควบคุมการท�างานวงจรเพาเวอร์แอมป์	 ตัว

โมเดลการป้อนกลับเชิงลบของภาคขยายเกนแบบ Closed-loop

โมเดลของการป้อนกลับเชิงลบ

ทรานซิสเตอร์จะมีบทบาทส�าคัญ	 ซ่ึงเทคนิคของการจัดวงจรนี้	 จะท�าให้
ลกัษณะสญัญาณเสยีงและตัวระบบวงจร	ท�างานได้อย่างมเีสถยีรภาพมาก
ขึ้น	 สมมติเมื่อเราขับรถ	 ลองจินตนาการดูว่า	 หากพยายามจะเลี้ยวตรง
แยกในขณะที่ถูกปิดตา	คงยังไม่ต้องถึงแยกก่อนที่จะเลี้ยว	แน่นอนเราจะ
ต้องหลุดมุมสี่แยกแน่นอน	ซึ่งตรงนี้คือค่าความผิดพลาด	แต่ถ้าถูกปิดตา
ในระหว่างที่ก�าลังเลี้ยวคือเราเห็นสี่แยกแล้วถูกปิดตา	ในจังหวะนี้โอกาส
ที่จะหลุดแยกนี้ก็จะน้อยลง	แต่ถ้าตายังไม่เปิด	โอกาสจะผิดพลาดอีกครั้ง
เมื่อเราคืนพวงมาลัยกลับมาเพื่อที่จะให้รถวิ่งทางตรง	ดังนั้นในโลกความ
จรงิ	เวลาขบัรถบนถนนเราจงึต้องเปิดตาตลอดเวลา	เราจงึจะบงัคบัล้อรถ
ได้อย่างถูกต้อง	 โอกาสที่ผิดพลาดแทบจะไม่ม	ี นี่คือหลักการพื้นฐานของ
การใช้ข้อดีของฟีดแบ็ก	หรือการป้อนกลับข้อผิดพลาด	เพื่อให้เกิดผลตาม
ที่เราต้องการ...
 (โปรดติดตามอ่านในตอนต่อไป.... ครับ...)
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Interviews : ทาร์ซาน - เอ๋ Maximum Sound : ก้าวแรกกับนครสวรรค์ซาวด์แอนด์ไลท์ 2559

อยู่เหมือนกันว่าจะมีใครมาบ้าง	พอมีแบรนด์ใหญ่ๆ	ตอบรับเข้ามา	คราวนี้ก็
มากันเยอะเลย	 ต้องขอขอบคุณบูธและแบรนด์ต่างๆ	 ต้องขอบคุณเฮียวิชัย
และเจ้เยาว์	บริษัท	CM	เป็นเจ้าแรกๆ	เลยที่ตอบรับยินดีให้การสนับ	สนุน	
เรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนเจ้าใหญ่ที่สุดของงานนี	้คือไม่รู้นะ	ใครไม่รู้เดินเข้ามา
ต้องคิดว่าเป็นงานมีตติ้ง	CM	เลยล่ะ	แบบว่ามีคนมาแซวหนูเยอะ	เฮ้ย...!	นี่
มันงานของ	CM	หรือเปล่า	จรงิๆ	แล้วเราอยากสนบัสนนุแบรนด์	CM	เพราะ
ว่าเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่กับงานนี้...

นัน่คอืมกิเซอร์	Behringer 
X32	 คือหนูบอกกับคณะ
กรรมการเลยว่า	เราจะจัด
กิจกรรมแจกของรางวัล
ใหญ่	เรากไ็ปซือ้	X32	จาก
ร ้านบูเซ ่ฯ	 ซึ่งได ้ราคา
พิเศษเฉพาะงานนี้	 ตอน
แรกคณะกรรมการก็ไม่
เห็นด้วย	ค่าใช้จ่ายก็เยอะ
เกือบแสน	เค้าเกรงว่ามัน
จะสิ้นเปลืองโดยใช่เหต	ุ
หนูก็เลยการันตีว่า	หนูจะ
โฆษณาให้	Behringer	ไป
เลย	ถ้าเกดิปัญหาอะไรขึน้

เดี๋ยวทางหนูรับผิดชอบเอง	ตอนนั้นทุกคนก็ยังไม่มั่นใจ	แต่หนูสั่งเสื้อมา	500	
ตัว	 ภายในสัปดาห์เดียวปรากฎว่าขายหมด	 เค้าเลยรู้สึกเริ่มมั่นใจ	 มันเกิน 
เป้าหมายแล้ว	กรรมการจึงเปลี่ยนท่าท	ี

เสื้อที่ว่านี้เป็นโลโก้อะไร...
 คุณเอ๋ :	 เป็นเสื้อโลโก้ของงานนครสวรรค์ซาวด์แอนด์ไลท์	 ซึ่งให้
เฉพาะกับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น
 คุณทาร์ซาน :	ช่างเอ๋เนี่ยถือว่าเป็นที่ปรึกษาเลย	แต่กรรมการจริงๆ	
กค็อืทาร์ซาน	ส�าหรบัช่างเอ๋...	หนไูม่ให้มานัง่เก้าอ้ีกรรมการ	เพราะเกรงว่าถ้า
เอาเข้ามาน่ังเป็นกรรมการ	กลวัจะเกดิข้อครหาว่าฮบุอ�านาจ	แบบนีไ้ม่ได้	เรา
จึงตัดสินใจให้เค้าไปดูแลแม็กซิมั่มดีกว่า	 ซึ่งเค้าก็ไม่ค่อยมาวุ่น	 วายอะไร	
เพราะว่าพวกท่ีรกัชอบพอกนัเค้ากจ็ะมา	ถ้านครสวรรค์จัดเราจะไปนะ	แต่ถ้า
คนที่มีอคติในใจ	พอรู้ว่าแม็กซิมั่มจัด	จะรู้สึกว่าไม่อยากไป

ไม่ได้เอาแบรนด์ส่วนตัวกับงานนี้มาเกี่ยวข้องกัน…
 คุณเอ๋ :	ไม่ครับ...	แบรนด์ก็ส่วนแบรนด์	คือแยกกันไป	เดี๋ยวเขาจะ
หาว่าแม็กซิมั่มจัด	 เพื่อหาช่องทางกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเองหรือเปล่า	
ผมเป็นเพยีงทีป่รกึษา	เวลาเค้าตดิขดัเจอปัญหา	ผมก็จะแนะน�าว่า	ควรแก้ไข
แบบนั้น	แบบนี้	แม้แต่เสื้อกรรมการผมก็ไม่ใส่	พยายามวางตัวให้เหมาะสม	
ผมจะไม่ไปแสดงแอคชั่นกับปัญหาที่ผมไม่เกี่ยวข้อง	 เพราะฐานะผมเป็นแค่
เดโมเพียงแบรนด์นึงเท่านั้น	ไม่มีออกบูธ	ไม่มีขึ้นป้ายอะไรที่เลิศหรู	ที่ดูแล้ว
ภาพออกมาเป็นแมก็ซมิัม่เฟสตวิลัไม่ใช่อะไรแบบนัน้	คณุทาร์ซานจงึรบัหน้าที่
เป็นแม่งานไป	ผมบอกตรงๆ	ในชีวิตผม	ครั้งนี้ผมจัดงานได้ขนาดนี้	หากครั้ง

 คุณวิชัย CM :	จริงๆ	ก็ต้องขอบคุณทางเจ้าภาพ	ทั้งเฮียเอ	๋และคุณ
ทาร์ซาน	 ที่น่ารักมากๆ	 แล้วก็ให้เกียรติผมเป็นอย่างยิ่งส�าหรับงานนี้	 พอมา	
ถึงงานก็ถือว่าโอเค	 ไม่มีอะไรจะบรรยายแล้วล่ะ	 แค่น้ีผมก็พอใจแล้ว	 ตอน
แรกไม่คิดว่าทั้งคุณเอ๋และคุณทาร์ซานจะให้เกียรติกับผมเยอะขนาดนี	้จริงๆ	
มีหลายอย่างที่ไม่ใช่แค่ตัวป้ายโลโก้อย่างเดียว	 แม้กระท่ังเวลาไปวิ่งโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ข้างนอก	ก็จะเห็นป้ายโลโก	้CM	แถมใส่เสื้อ	CM	ไปด้วย

การท�าโฆษณาในตัวเมืองนครสวรรค์เป็นแบบไหน...
 คุณทาร์ซาน :	 เราขับรถแห่เอง...	 (1)	 เราต้องการประหยัดงบกอง
กลาง...	(2)	ถ้าเราไปจ้างรถแห่งของคนอื่น	เค้าไม่สามารถอธิบายได้หรอกว่า	
งานในลักษณะนี้เป็นยังไง	ตอบค�าถามไม่ได้หรอก	แต่ถ้าเราไปเอง	 เราตอบ
ได้ทุกค�าถาม	ซึ่งเราจะเปิดเดโมโฆษณาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ	แต่ที่เหนื่อยคือ
เดินแจกใบปลวิในตลาดนดัมคีนหลากหลายเรากไ็ปเดนิแจก	เค้ากรั็บรูก้นั	แต่
ด้วยความทีน่ครสวรรค์	ไม่ได้หวือหวาเหมอืนกบัทางอสีาน	ทางนัน้จะเล่นกนั
โหด	คนจะเยอะกว่า	ฝ่ังนครสวรรค์กจ็ะออกแนวสบายๆ	ส�าหรบังานครัง้แรก
ผลลัพธ์ได้ขนาดนี้	หนูคิดว่าก็ทราบซึ้ง
 คุณเอ๋ :	 ผมก็ยัง	 “งงๆ”	 ตัวเองเหมือนกันว่า	 ผมจัดงานแบบนี้ได ้
ยังไง	 อาจจะเป็นเพราะว่ามีแบรนด์ดังเข้าร่วมจึงท�าให้งานลุล่วง	 ตั้งแต่วัน
แรกผมคยุกบัคณะกรรมการแล้วว่า	ถ้างานน้ีหากขาดทุนผมจะขอรบัผดิชอบ
เอง	 แต่ถ้าเงินเหลือ	 เป็นเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วนะ	 มีสองทางคือ	 เอาไป
ท�าบุญ	 กับเก็บไว้เป็นทุนส�ารองในการจัดในปีถัดไป	 แต่ตอนนี้ยังไม่ได้สรุป
ตัวเลขกันเลย	 ไม่รู้จะเหลือหรือว่าขาดทุน	 แต่ไม่เป็นไรผมบอกเค้าไปตั้งแต่
ต้นแลว้	เค้าไม่ต้องมาแบกภาระค่าใชจ้า่ยอะไรกับผม	คือผมออกหน้าเองไง...

ไม่เคยมีประสบการณ์จัดงาน ไม่กลัวขาดทุน…?
 คณุทาร์ซาน :	เรารู้ตัง้แต่แรกแล้วว่า	ถ้าเราวางงานดีๆ 	มนัไม่ขาดทนุ
หรอก	รอดแน่นอน	อย่างน้อยก็เสมอตัว	จากที่ได้คุยกับพี่ๆ	เอาเต้นท์มาช่วย	
เอารถเครนมาช่วย	 ทุกอย่างมาช่วยกันหมด	 จะมีที่จ่ายหนักๆ	 คือเวทีกลาง	
ตรงนีจ้ะเป็นรายจ่ายหลกั	เราวางแผนไว้ว่าเราจะให้เค้าใช้ไฟกันได้อย่างเตม็
ที่	 ฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็เลยค่อนข้างจะเยอะ	หากถามว่าจะเจ็บตัวมั้ย	 ไม่น่านะ
คะ	 เรามั่นใจ	 เค้าถึงมั่นใจกับเรา	 แล้วไฮไลท์ของงานนี้คือ	 มีรางวัลใหญ่ 
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หน้าผมจัดงานแบบน้ีไม่ได้	 ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม	 ผมพอใจแล้ว
ส�าหรับชีวิตนี้	ผมจัดได้ใหญ่ขนาดนี	้เพราะว่าตั้งแต่ผมเกิดมา	แม้กระทั่งงาน
วันเกิดผมยังไม่เคยจัดเลย	แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่างานวันเกิดจะจัดยังไงด้วยนะ	
จู่ๆ	อยู่มาอายุ	45	ปี	แล้วจัดงานได้ขนาดนี	้ก็พอแล้วชาตินี้...	(หัวเราะ)
 คุณทาร์ซาน :	แต่จริงๆ	เค้าไม่ได้มองแค่ว่าแม็กซิมั่มจัดหรอก	เค้า
จะมองว่า	ทาร์ซานเป็นหวัเรีย่วหัวแรง	แต่มนัไม่ใช่	เพราะทุกคนช่วยกนัหมด	
20	คน	ถ้าหนูมาจัดแบบนี้ล�าพังคนเดียว	หนูท�าไม่ได้หรอก	ใช่มั้ยคะ	ฉะนั้น
อยากให้ทุกคนมองภาพว่า	 งานนี้เกิดได้เพราะทีมคณะกรรมการนครสวรรค์
ร่วมมือช่วยกัน	ภาพมันจึงออกมาได้ขนาดนี้

จัดให้ถึงหน้าบ้านแล้วนะ	 เค้าก็เลยเห็นตรงนี้	 เค้าบอกว่า	 เฮ้ย...!	 มันมีผลดี
หลายเรื่องนะ	หนึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัด	ยกระดับเศรษฐกิจแม่ค้า	
ปั้มน�้ามัน	 โรงแรม	 เฉพาะโรงแรมจองไว้ประมาณ	 80	 กว่าห้อง	 ซึ่งได้ผล
ประโยชน์จากงานนี้โดยตรง	 ผู้หลักผู้ใหญ่	 ที่รับผิดชอบเขตนี้	 ปลัด	 อบจ. 
บึงบอระเพ็ด	ท่านเข้าใจว่าเรามีเจตนาด	ีท่านเลยให้ใช้พื้นที่เหมือนให้เปล่าๆ	
ตลอดทั้งงานท่านเก็บแค	่1	หมื่นบาท

ส่วนหนึ่งที่ท�าได้เพราะมีการประสานงานกับฝ่ายปกครองระดับ
จังหวัด...
 คุณทาร์ซาน :	ใช่ค่ะ...	แต่การออกงานแบบนี้มันจะดีตรงที่ว่า	ผู้ค้า
แต่ละแบรนด์จะได้พบกับลูกค้าโดยตรง	 ลูกค้าท่ีเคยเห็นจากอินเตอร์เน็ตก็มี
โอกาสได้มาเจอหน้ากนัตรงๆ	อย่างแบรนด์	CM	ก็ออกงานครัง้แรกพร้อมกบั
หนูนะ	ที่ศรีสะเกษ	เติบโตแบบควบคู่กันมา

งานแบบนี้มีผลต่อการเติบโตทางธุรกิจแค่ไหน…
 คุณเอ๋ :	ผมว่างานแบบนี้มันเพิ่งมาบูมเมื่อ	2-3	ปีที่ผ่านมา	เรียกได้
ว่าจัดกันเกลื่อนประเทศเลย	นอกนั้นก็เป็นงาน	M.D.	House	ซึ่งเค้าเป็นเจ้า
ดั้งเดิมอยู่แล้ว	มันจะมี	2-3	ค่ายที่เค้าจัดกันประจ�าคือ	M.D.	House	และ
ทริกเกอร์ซาวด์	เป็นเจ้าเก่าแก่	แต่ประเภทงานท่ีกลายพนัธุม์าเป็นซาวด์แอนด์
ไลท์	หรือไลท์แอนด์ซาวด์เนี่ย	กระแสมันเพิ่งเกิดเมื่อเร็วๆ	นี้เอง	ยิ่งทางโซน
อีสานจัดกันแบบเดือนชนเดือนเลยล่ะ	ยิ่งกว่าดอกเห็ด	เมื่อกระแสตอบรับดี
ทุกคนก็อยากจัด	เป็นรากหญ้ามั่ง	ชมรมคนเครื่องไฟมั่ง	ฯลฯ	ถามว่าแบบนี้
มันดีมั้ย	ส่วนตัวผมว่า	ถ้ามันเยอะมากๆ	มันจะเกลื่อน	ระยะยาวคนที่จัดก็จะ
เริ่มดึงลูกค้ายากขึ้นนะ

กระแสนี้มายังไง และมีโอกาสเติบโตอีกไหม...
 คุณเอ๋ :	ผมว่ามันโตครับ	แต่ใจจริงผมอยากให้มันโตน้อยกว่านี้	 ไม่
อยากให้มนัพรวดพราด	จนกลาดเกลือ่นไปทัว่	พอเราออกไปเดนิสายกนัมากๆ	
ก็จะเหนื่อยล้าถูกมั้ย	 สังเกตว่าปีนี้บางแบรนด์ก็เริ่มบ่นว่าเหนื่อยอยู่นะ 
เอาง่ายๆ	อย่างงานที่นครสวรรค	์แรกๆ	ผมโทรไปชวนคนนั้นคนนี้	มีตอบรับ
จริงๆ	20%	ที่เหลือก็บอกว่ารอดูก่อน	 เพราะเค้าบอกว่าเหนื่อยจากปีที่แล้ว	
ยังอิดออดกันอยู่เลย	แต่ว่ามาตัดสินใจกันโค้งสุดท้าย	เหมือนรีบขึ้นรถขบวน
สุดท้าย	ไม่ไปก็ไม่ได้แล้ว	ต้องรีบตีตั๋วด่วน
 คุณทาร์ซาน :	ตั้งแต่ต้นปีมา	จะไม่ค่อยมีงานนะ	แต่พอเริ่มมีงาน	ก็
จะจัดกันติดๆ	เลย
 คุณเยาว์ CM :	ว่าไปแล้วในแต่ละปี	ทุกคนจะรอดูท่าที	ดูจังหวะว่า
จังหวัดไหนจะจัดกันเป็นงานแรกๆ	 แล้วจะพากันมาดูลาดเลาก่อนว่าเป็นยัง
ไง	หลังจากนั้นงาน	1-2-3	ก็จะค่อยๆ	ทยอยตามกันมา	อย่างกรณีของเยาว์
ลงมาในนาม	CM	เนี่ย	ลงมา	2	ป	ีตอนแรกก็ยังนิ่งๆ	อยู่	หลังจากพาทีมงาน
มาออกบูธบ่อยๆ	 เรทติ้งก็เริ่มค่อยๆขยับ	 แล้วจึงเริ่มเห็นผล	 ทุกคนได้รับ
ประโยชน์ด้วยกนั	มนัเป็นผลพลอยได้จากงานลกัษณะนี	้อย่างแรกได้ช่ือเสยีง
ของแต่ละจังหวัด	 ตามทีเ่ฮียเอ๋เล่า	 ทุกจังหวัดต้องการจัดงานขนาดเล็กๆ	 ก็
จัด	ภาพที่มันออกมาก็เลยดูเยอะเกินไป...

เป้าหมายโดยรวมของการจัดงานครั้งนี้คืออะไร...
 คุณเอ๋ :	เป้าหมายของผมที่ตั้งใจจัด	คือต้องการขายของให้กับลูกค้า
โซนที่อยู่ติดกับนครสวรรค์	เช่น	ก�าแพงเพชร	พิจิตร	อุทัยธาน	ีชัยนาท	พิษณุ	
โลก	จงัหวดัเหล่านีม้เีขตพืน้ท่ีติดกบันครสวรรค์	เค้าจะมุ่งหน้ามาท่ีนครสวรรค์	
เพราะนครสวรรค์ถือว่าเป็นศูนย์กลาง	 ฉะน้ันลูกค้าหลักของเราก็จะมาจาก
ทกุจงัหวดัทีอ่ยูใ่กล้เคยีงนครสวรรค์	ตอนประชาสัมพันธ์	ผมไม่แน่ใจว่ามันไป
ไกลทั่วถึงแค่ไหน	ดูแล้วก็ยังไม่เป็นที่พอใจเท่าไหร่

ตลาดกลุ่มนี้แข็งแรงไหม... 
 คณุเอ๋ :	เพาเวอร์แอมป์ท่ีผมขายนัน้	ไม่มีตัวแทนจ�าหน่ายเลยสกัเจ้า
ในประเทศไทย	ท�าเองขายเองทั้งหมด	แล้วลูกค้าของผมที่นราธิวาสก็ม	ีถาม
ว่าท�าไมกล้าซื้อ	เค้าซื้อเพราะดูจากรีวิวในอินเตอร์เน็ต	เค้าก็คงไม่มีเวลาขับ
รถจากนราธิวาสมาฟังที่นี่หรอก	 ฉะนั้น	 ผมว่าลูกค้าเค้าพอที่จะเข้าใจ	 เค้า
ฉลาดเลือกซื้อแล้วนะ	ว่าสเป็กค่ายไหนเป็นยังไง	ขับโหลดเท่าไหร่	 ราคายัง
ไง	 เค้าสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องฟังก็ได้	 เค้าดูจากสเป็ก	 ดูจากข้อ	 มูลใน
อินเตอร์เน็ต	 หากลูกค้าทุกคนขอฟังก่อนแล้วค่อยซื้อ	 แบบน้ันผมขายไม่ได้
หรอก	อย่างเชียงใหม่เค้าก็ไม่ลงมาฟังก่อนซื้ออยู่แล้ว

โชว์สเป็กอย่างเดียวคนก็ไม่เชื่อ ถ้าเราไม่ไปออกงาน…
 คุณเอ๋ :	ใช่ๆ	มันเกิดจากลูกค้ากลุ่มนึง	เค้าดูคอมเม้นต์ในเว็ป	โดย
ไปขุดข้อมูลเก่าๆ	 มาอ่าน	 ซึ่งเป็นเสียงของผู้ใช้รายอื่น	 แม้เราจะไปงานใน
ระดบัท้องถิน่	ระดบัจงัหวดั	แต่ข่าวสารมนัแพร่กระจายไปทัว่ประเทศ	เพราะ
เดีย๋วนีส้ือ่อนิเตอร์เนต็	เฟซบุค๊อะไรต่ออะไรมนัไปเรว็มาก	ส�าหรบัเครือ่งเสยีง
เนี่ยส่วนใหญ่จะจัดโซนอีสานเยอะ	 คนแถวๆ	 นครสวรรค์ก็รู้ข่าวนะ	 แต่
ศักยภาพที่จะไปนั้น	 เค้าไปกันไม่ได	้ ผมก็เลยโฟกัสว่า	 ผมจะจัดตรงนี้ให้คุณ	
แต่คณุต้องช่วยกนัคนละไม้คนละมอื	ให้งานมนัเกดิขึน้	เพราะงานนีเ้รายกมา
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ตลาดเครื่องเสียงในปีนี้เป็นยังไง…
 คุณทาร์ซาน : หากเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ	กับปีนี้	จากที่เราไปออก
บูธกันนะ	หนูรู้สึกว่าเศรษฐกิจปีนี้มันซบเซา	เห็นได้ชัดเลย	เพราะว่าเวลาไป
ขายของ	คนมารุมซื้อยังกะไล่แจกกันเลยค่ะ	จึงคิดว่าปีนี้กระแสมันดร็อปลง	
น่าจะเป็นกันทุกเจ้า	ถ้าผู้บริโภคเค้าไม่มีรายได	้เค้าก็ไม่มีเงินมาซื้อสินค้าเรา	
แม้ว่าราคาน�า้มันจะถกูลงแต่ภาพรวมมนัไม่ได้สวยหรเูหมอืนปีก่อนๆ	นะ	แต่
ทิศทางของตลาดเครื่องเสียงมันก็มีโอกาสโตได้อีก	แต่ว่าตอนนี้มันอาจจะนิ่ง	
จริงๆ	 เรารู้นะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ดี	 แต่ที่เราตั้งใจจัดเพราะว่าต้องการ
กระตุ้นย�้าเรื่อยๆ	ตลาดเสียง	แสง	สาย	มันต้องไปด้วยกัน

แต่ละงานที่เคยไปเห็นความแตกต่างจากงานนี้มีอะไรบ้าง…
 คุณวิชัย CM :	ส�าหรับงานที่มีเวทีกลางแบบนี	้ผมเพิ่งจะไปร่วมแค่	
4	 ครั้ง	 ปีที่แล้วเป็นสุรินทร์	 มีที่เมืองกาญจนบุรี	 พอมาปีนี้ก็มีสุรินทร์	 และ
นครสวรรค์เป็นงานที่	 4	 ผมมีความรู้สึกว่าเวทีกลางที่นี่มีความแปลกหูแปลก
ตา	มนัได้กลิน่ของคนร่วมสมยั	ภาพลักษณ์มนัเหมอืนคอนเสร์ิตใหญ่ๆ	เลย	ท้ังๆ	
ที่ด้านหน้ามีเวทีร�าวงย้อนยุค	ให้คนขึ้นไปเต้นกัน	ถ้าพูดถึงฉากก็คือฉาก	มันจะ
ต่างกับเวทีสมัยก่อน	 เราเห็นเวทีหมอล�า	 มันไม่มีอะไรมาก	 ถ้าเป็นเวทีก็มีแต่
เวทีอย่างเดียว	ส่วนไฟก็ไม่ได้เป็นแสงแบบนี	้แล้วงานอื่นที่ผมไปเจอมาก็ไม่ใช่
เวทีแบบนี	้ชุดล�าโพงก็ไม่ได้เซตอัพขนาดนี้	
 คุณทาร์ซาน :	 เราจัดระบบแสงสี	 และนักดนตรีมืออาชีพจริงๆ 
มาเล่น	วงนี้เค้ามีชื่ออยู่แล้ว	ดูเวทีร�าวงกว้างมากนะ	คือทุกฝ่ายขึ้นไปท�างาน
ก็เต็มที่	ขอบคุณเฮียสมชาย	DPS	ที่จัดจอมาให้ฟร	ีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลย	มา
ไกลจากขอนแก่น	 เบื้องหลังและรายละเอียดของเวทีกลางกว่าจะมาเป็นวัน
นี้ได้นั้น	 มีการพูดคุยกันละเอียดมากและนานมาก	 ส่วนทรัสได้รับการ
สนับสนุนจากเมจิกทรัส	 อันนี้ก็ให้ยืมใช้ฟรีเช่นกัน	 จริงๆ	 ทรัสแบบนี้ใน
ประเทศไทยมีไม่กี่เจ้า	ขอบคุณ	CM	ที่ให้สายสัญญาณทั้งระบบ	ที่มีการเดโม
กันมา	ให้ใช้ฟรีๆ	เลยค่ะ	งานนี้มีโลโก้	CM	อยู่บนนั้น	คนก็มาแซวว่าจัดให	้
CM	หรือเปล่าเนี่ย	
 คุณเยาว์ CM :	ไม่ขนาดนั้นค่ะ	คือเราอยากสนับสนุนควบคู่กันไป	
ในตลาดนครสวรรค์	 CM	 เองก็ถือเป็นแบรนด์น้องใหม่นิดนึง	 ก็มีที่นี่ให้การ
สนบัสนนุให้โอกาสเชญิเรามา	อยากให้มองว่าทกุฝ่ายช่วยเหลอืกนัดกีว่า	ด้วย
ใจ	ด้วยสายสัมพันธ์ที่ด	ีสู้มาด้วยกัน	เติบโตมาด้วยกัน	เลยคิดว่าถ้าจะไปก็ขอ
ไปด้วยกันดีกว่า	อย่างแม็กซิมั่มซาวด์มีชื่อเสียง	CM	มีชื่อเสียง	ทุกแบรนด์
มีชื่อเสียง	 ไม่ว่าจะเป็นภาคไหน	 จังหวัดไหน	 สองแบรนด์นี้ไปด้วยกันเสมอ	
ไม่เคยปฏิเสธ
 คุณเอ๋ :	ปกติงานที่อื่นๆ	เค้าจะไปกินเลี้ยงในช่วงวันกลางๆ	ของงาน	
จะไม่กินเลี้ยงในวันสุดท้าย	พอวันสุดท้ายก็ไม่มีคน	งานนี้ผมเอารางวัลมาให้
ลุ้น	และกนิเลีย้งกนัในวนัสดุท้าย	เพ่ือดึงคนให้อยูต่่อ	ถ้าไม่มีฝนตกงานมนัจะ
สมบูรณ์มาก	เราต้องการดึงคนวันเสาร์ให้อยู่ต่อในวันอาทิตย	์เพราะการจับ
รางวัลใหญ่นี่แหละ

ส�าหรับงานครั้งที่ 2 วางแผนล่วงหน้าไว้หรือยัง…
 คุณทาร์ซาน :	ตอนนี้เหนื่อยมากๆ	ถ้าหายเหนื่อยแล้วอาจจะมาคุย
กันอีกทีนึง	แต่ถาม	ณ	วันนี้รู้สึกเหนื่อยเกินที่จะบอกว่าอยากจัดอีกในปีหน้า	
ตอนนีข้อพกัก่อน	เพราะว่าตัวหนเูองกผ็ดิตรงทีไ่ม่ได้แบ่งงานให้ละเอยีดอย่าง
ชดัเจน	แม้เราได้แบ่งงานกบัทมีงานแล้ว	ทมีนีด้แูลเรือ่งกระแสไฟ	ทมีนีด้เูวที
กลาง	ทมีนีดู้เรือ่งงานเดโม	แต่สดุท้ายกไ็ม่ทันใจเรา	คอืเค้าท�าดแีล้ว	แต่ไม่ทนั
ใจเรา	เราจึงลงไปแอคชั่นเยอะ	จนรู้สึกว่าเครียดและก็เหนื่อย	แต่คิดว่าจาก
ประสบการณ์ตรงน้ีเราจะน�าไปปรบัปรงุแก้ไขในงานครัง้ต่อไป	ถ้าหายเหน่ือย
แล้วคิดว่าคงจะสู้ต่อ...	สัปดาห์นี้ที่หนูดูข่าวพายุจะเข้า	ก็ได้แต่ภาวนาเทวดา
ฟ้าดิน	 เราตั้งใจท�าแล้วอ่ะ	 เราขอโอกาสได้แสดงศักยภาพ	ที่เราเตรียมของ
ทั้งหมด	ทุกแบรนด์ขอให้ได้โชว	์แล้วฝนก็ไม่ตกจริงๆ	ทั้งๆ	ที่ดูข่าวว่า	ฝนจะ
ตก	 70-80%	 ของพื้นที่	 ถ้าคืนสุดท้ายฝนไม่ตกก็จะมีร�าแก้บนเปิดฟลอร์อีก	
ทุกคนต่างภาวนากนัหมดว่า	เราต้ังใจแล้วอยากให้งานมนัราบรืน่ไปด้วยด	ีแต่
ถ้าเกดิเหตสุดุวสิยัจรงิๆ	เรากม็แีผนส�ารอง	คือหอประชมุใหญ่	เพราะสามารถ
จุคนได้พอสมควร	 ก็อาจจะเคลื่อนย้ายกันไปตรงนั้น	 แต่ใจจริงเวทีกลางมัน
เป็นอะไรที่อลังการแล้ว	อยากจะโชว์ให้เต็มที	่จริงๆ	วันนี้มีโต๊ะจีน	100	กว่า
โต๊ะ	รวมถงึโต๊ะว่างส�าหรบัผูท้ีไ่ม่ได้จองล่วงหน้าอกี	100	โต๊ะ	วันนีเ้ราจดัสเกล
ใหญ่กว่าเมือ่วาน	แล้วคาดว่าคนจะมาเยอะ	หลายๆ	คนกอ็ยากจะมาลุน้	X32	
รวมถึงรางวัลอื่นๆ	 ของผู้สนับสนุนซึ่งมอบให้มาเยอะมากๆ	 ถ้าไม่มีผู้ใหญ่
ให้การสนับสนุนคงไม่มีงานนี้	ไม่มีวันนี้ค่ะ...
 คุณเอ๋ :	ถ้ามีโอกาสได้จัดอีก	จะท�าให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้อีก	อย่างเมื่อ
วาน	 (25	มิ.ย.)	ตอนเย็นมีรถเครนยกชุดไฟ	นั่นเป็นการคิดนอกกรอบจากที่
เคยเป็นแล้วนะ	ซึ่งเราพยายามคิดอะไรให้มันแตกต่าง	ผมก็นั่งคิดท�ายังไงที่
จะดึงคนให้อยู่กลางคืนให้ได้	 ปกติงานที่อื่นเวลาเดโมรอบสุดท้ายทุกคนก็จะ
เตรยีมตวัแยกย้ายกลบั	ผมต้องต่อสูก้บัตรงนีใ้ห้ได้	อีกอย่างผมยงัต้องต่อสูก้บั
ฟ้าฝนว่าจะตกมัย้ช่วงเยน็	ผมนีเ่ครยีดหลายรอบเลยนะ	โซนรอบนอกบริเวณ
งานฝนตกหมดเลย	ก็ตั้งใจจะดึงคนให้อยู่งานเดโมด้วยแสงไฟให้ได้

ทางสื่อเองก็ยินดี ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน...
 คุณทาร์ซาน :	ขอบพระคุณมากๆ	ค่ะ	ทางคุณวิชัยบอกว่า	จะเชิญ
สื่อมาช่วยประชาสัมพันธ	์หนูก็เลยรู้สึกยินดี	แล้วก็ทราบซึ้ง	มันก็ยากนะคะ
ที่สื่อจะมาด้วยตัวเอง	หนูก็ไม่รู้ว่างานนี้ใหญ่พอที่จะเชิญพี่ๆ	 สื่อมามั้ย	 ก็จะ
พยายามดูแลให้เต็มที่...
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PA/Sound Light on Stage

Interviews : ทาร์ซาน - เอ๋ Maximum Sound : ก้าวแรกกับนครสวรรค์ซาวด์แอนด์ไลท์ 2559

 คุณเยาว์ CM :	 ตอนนี้จังหวัดอื่นก็ต้องเจอโจทย์ยากขึ้น	 อย่าง
ศรีสะเกษ	กต้็องไปคดิแล้วว่าครัง้ต่อไปจะจดัยงัไง	สุรนิทร์จะจดัแบบไหน	ต้อง
กลับมาดูรายละเอียดกันดีๆ	 เอาให้มันเด่นกว่าน้ี	 จังหวัดอื่นมาเห็นงาน
นครสวรรค์	ต้องท�าให้ดีกว่านี้ขึ้นอีก	ต้องพัฒนาต่อยอดกันไป
 คุณเอ๋ :	หากว่าจังหวัดอื่นเขาจะมีการเดโม	แสงสีกลางคืน	ในแบบ
ที่ผมตั้งใจท�านะ	ผมก็ยินดีนะ	ผมถือว่าน�าร่องไปเลย	มันจะได้เข้าคอนเซ็ปต์
ซาวด์แอนด์ไลท์	 ไม่งั้นจะมีแต่ซาวด์อย่างเดียว	 ส่วนไลท์ก็ไปอยู่ตามบูธใคร
บูธมัน

ประโยค “เที่ยงวันยันเที่ยงคืน” มีที่มายังไง…
 คุณวชิยั CM :	เมือ่คนืผมถามเฮยีเอ๋ว่า	ใครเป็นผูค้ดิสโลแกน	“เทีย่ง
วันยันเที่ยงคืน”	คุณทาร์ซานเป็นผู้คิด	นั่นแหละมันเป็นอะไรที่ไปกระตุ้นคน
ที่จะมางาน
 คุณทาร์ซาน :	 ให้คนจดจ�าไปเลย	 เพราะว่าคนส่วนใหญ่ตอนกลาง
วันจะท�างาน	 อีกอย่างหนึ่งอากาศร้อนแบบนี้	 ตอนกลางวันคนไม่เดินหรอก
ค่ะ	แต่พอช่วงหวัค�า่	หรอืตอนกลางคืนคนจะเริม่ทยอยมามากขึน้	มไีอเดยีนงึ
ในหัว	ไม่รู้จะมีโอกาสได้ท�าอีกมั้ย	แต่ถ้ามีโอกาสได้จัดอีก	หนูจะขอสนับสนุน
รถเครนมาอีก	งานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก	PP	ไลท์แอนด์ซาวด	์เค้าน�ารถ
เครนมาให้ใช้ฟรีๆ	เลย	ปกติค่าเช่ารถเครนก็หลายหมื่นต่อวัน	ถ้าได้จัดอีกหนู
จะตั้งรถเครนทั้งหมด	3	จุดเลย	หัว-กลาง-ท้าย	ให้มันแบบครอบคลุม	เพราะ
เราไม่อยากให้สวิงรถเครนไปมา	 เนื่องจากไฟบีมที่อยู่กับวงกลมทรัสด้านบน	
กลัวมันจะหล่นร่วงลงมาในระหว่างสวิงไปมา	 ตัวเครนท�าได้ไม่มีปัญหา	 แต่
เราห่วงเรื่องความปลอดภัยของผู้คนมากกว่า	 จึงไม่อยากให้มันสวิง	 โอกาส
หน้าจะให้มันยิ่งกว่านี้อีก

ตัวโลโก้งานใครเป็นผู้คิด…
 คุณเอ๋ : ผมเองก็เสิร์ซในเน็ต	 เพื่อหารูปมังกร	มันจะมีรูปมังกรขึ้น
มาเยอะมากเลย	ถ้าเอ่ยถึงนครสวรรค์คนจะคิดถึงมังกร	ตามค�าขวัญจังหวัด	
“เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน�า้โพ” 
 คณุทาร์ซาน :	เดีย๋วคืนนีพ้ธิเีปิดจะมแีห่มงักรอย่างยิง่ใหญ่	ประเดน็
คอืเมือ่ตรษุจนีปีทีแ่ล้ว	ครบรอบ	100	ปีตรษุจนีนครสวรรค์	เราจงึถอืว่ามงักร
เป็นไฮไลท์หนึ่งในงานเลย	ส่วนของที่ระลึก	หนูขอเชิญพี่ๆ	สื่อมวลชน	ผู้เปิด
บูธ	และทุกแบรนด์ที่มาสนับสนุน	เรามีของเล็กๆ	น้อยๆ	มอบให้เป็นน�้าใจให้

ความยากของงานนี้อยู่จุดไหน…
 คุณทาร์ซาน :	ความยากของงานนี	้อืม!!..	อยู่ที่การรวมพลัง	เพราะ

ก่อนหน้านี้การรวมตัวมันยากมากๆ	 การต้ังทีม	 เพราะมันต้องเริ่มจากมีผู ้
ก่อตัง้ก่อน	แล้วมนัจงึจะสามารถจบัมอืทกุคนมารวมกนัได้	เราวางแผนกันมา	
5	เดือนเต็มๆ	แล้วมันมีเรื่องเอกสารซึ่งส�าคัญมาก	เพราะว่าเราไม่ต้อง	การ
ให้ชื่อใครตกหล่นแม้แต่ชื่อเดียว	 เป็นไปได้เราต้องการเก็บให้ครบทุกราย
ละเอียด	จะให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด	เฉพาะงานเอกสารใช้เวลา	1	เดือน
เต็ม	ซึ่งหนูมีเลขาช่วยเค้ารับหนักเลยค่ะ
 คุณเอ๋ :	 ผมว่าเรื่องคนเนี่ย	 ยากที่สุด	 เพราะว่าที่คุยกันวันแรก 
30	 คน	 ไปๆ	 มาๆ	 คุยวันสุดท้ายเหลือแค่ไม่กี่คน	 ท่ีเราเรียกประชุมเหตุผล
เพราะเราอยากวางแผนงานกันใช่มั้ย	คนนั้นก็ไม่ว่าง	คนนี้ไม่สะดวก	คนนี้ก็
ไม่มา	ไม่ว่าง	พอเป็นแบบนีผ้มกไ็ม่รูจ้ะไปวางแผนงานกบัใคร	เราอยากให้ทกุ
ฝ่ายมาช่วยกันคิดต้ังแต่เริ่มต้น	 เรื่องนี้มันเซ้นซิทีฟมากนะ	 ผมเคยโพสใน 
เฟซบุ๊คแล้วตกหล่นชื่อบางคนไป	แค่นิดเดียว	มีฟีดแบ็กมา...	ท�าไมไม่มีผม..?	
มนัไม่ใช่	เราไม่ได้เจตนานะ	บางทเีราติดต่อกบันาย	A	แต่นาย	A	เค้าไปตดิต่อ
ระดับลึกลงไป	อาจไปติดต่อนาย	B	มาช่วย	เราไม่รู้ไงผม	เริ่มคุยกับเพื่อนๆ	
ในจังหวัดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	จริงๆ	โปรแกรมที่เราวางไว้มันเป็นเดือน
หน้านะ	 (กรกฎาคม)	 แต่พอดีมันไปชนกับทางบุรีรัมย์	 แล้วบังเอิญเป็นวัน
เดียวกันด้วย	ตอนแรกผมก็ไม่รู้	ก�าหนดการของเค้าจะจัด	30-31	ก.ค.	พอไป
โพสได้สกั	3	วนั	ประธานทางบรุรีมัย์เค้าแซวมาเลย	เอ๊ะ..!	ตรงกนัเลยนะ	เรา
ก็เฮ้ย	 ท�าไงอ่ะ...	 เราในฐานะน้องใหม่จึงหลบ	 โดยการเล่ือนมาจัดในเดือน
มิถุนายน	 เรากลับไปคุยกับทีมงานใหม่	 มันลงตัวในแง่ท่ีว่าถ้าเล่ือนออกไปก็
จะนานเกนิไป	มนัต้องเลือ่นเรว็ขึน้	สรุปว่าเลือ่นเรว็ขึน้หนึง่เดือน	โดยคงคอน
เซ็ปต์	3	วันเอาไว้เหมือน	เดิม	วันแรกเป็นกิจกรรมของแบรนด์ท้องถิ่น	มีโชว์
เครื่องเช่าชุดเสียง	ไฟ	เพราะคนในท้องถิ่นเค้าอยากจะแสดงออกว่ามีเครื่อง
อะไรบ้าง	ถือว่ามาโปรโมทตัวเอง	เราจงึจัดสนามให้	วนัท่ีสองเป็นโดเมแบรนด์
ต่างๆ	และวันสุดท้ายกินเลี้ยง	จับรางวัลมอบของที่ระลึก

ประธานคนเดิมที่เคยจัดงานครั้งก่อน มาร่วมงานไหม…
 คณุทาร์ซาน :	มาค่ะ	ตอนนีท่้านเป็นประธานชมรมดนตรนีครสวรรค์	
ซึ่งเป็นผู้จัดงานเมื่อ	 3	 ปีที่แล้ว	 แต่มันก็เหมือนกับว่า	 ในบ้านท่านรู้จักหมด	
แต่นอกบ้านหนรููจ้กัหมด	ท่านเลยให้เกยีรตหินวู่า	โอเค...	นอกบ้านให้ทาร์ซาน
จัดการเลย	ตอนแรกท่านจะให้หนูเป็นประธาน	หนูบอกว่า	ไม่ได้หนูไม่พร้อม
ทัง้คณุวฒุแิละวยัวฒุ	ิแต่ว่าหนสูามารถไฟท์งานให้ได้ทัง้หมด	แต่เวลาออกไป
ข้างนอกท่านจะไม่เปิดตัวว่าท่านเป็นประธาน	 เราต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ก่อน	
ทกุอย่างหนเูตรยีมให้หมด	วางแผนไว้หมดแล้ว	แต่ว่าผูส้นบัสนนุหลายๆ	ท่าน
เรากไ็ม่ได้ดแูลอย่างเตม็ที	่ส�าหรบังานนีถ้้ามข้ีอผดิพลาดประการใด	ทาร์ซาน
ต้องขอโทษพี่ๆ	ทุกๆ	คนมา	ณ	ที่นี้ด้วย
 คุณเอ๋ :	การกล่าวรายงานบนเวท	ีผมก็ต้องให้เค้ากล่าว	เพราะเค้า
เป็นผู้ใหญ่	ท่านก็บอกว่า	ไม่เอาๆ	ให้ทาร์ซานเลย	เราบอกว่า	เราน่ะทั้งด้าน
คุณวุฒิและวัยวุฒิมันไม่เหมาะสมพี่	 ขอให้เป็นพี่ดีกว่า	 เดี๋ยวร่างหนังสือให	้
แล้วขึน้ไปอ่าน...	เสรจ็งานนีผ้มไม่ท�าแล้วเพาเวอร์แอมป์	ผมไปรบังานท�าออร์
กาไนซ์ดีกว่า...	(หัวเราะ)
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Special Reports :
งานสัมมนาระบบเสียงบนเวทีขั้นพื้นฐาน (04)

ผมใช้บ่อยๆ กค็อืคตัย่านความถี ่100Hz ปกตเิอฟเฟ็กต์พวกนีม้นัจะมี 
Post EQ ผมจะคตัเสียง 100Hz ออกไป...

“ “

(เนือ้หาต่อจากตอนทีแ่ล้ว)...
	 บางทขีึน้อยูก่บัพฤตกิรรมและอารมณ์ของศลิปินนัน้	บางคนอาจจะดืม่หนกัมา
เลย	 (เมาหน้าแดงมาเลย)	อนันีอ้ยูท่ีค่วามรบัผดิชอบของศลิปินนะ	ทนีีม้าดเูรือ่งความ
รบัผดิชอบของศลิปินเนีย่	 ถ้าเขาท�าตวัไม่ด	ี แล้ววนันงึเขาย่อมได้รบับทเรยีนจากการ 
กระท�านัน้	เรือ่งนีก้เ็ล่าสูก่นัฟัง	ศลิปินมนัมหีลายรปูแบบ	คนทีเ่ขาดกีม็	ีคนทีแ่ย่กเ็ยอะ	
ตรงนีเ้ราพดูในฐานะผูบ้รโิภค	 เป็นผูบ้รโิภคงานทีม่าจากอตุสาหกรรมดนตรใีนบ้านเรา	
อย่างทีผ่มบอกว่า	นกัดนตร	ีตวัศลิปิน	ไม่ว่าจะเมาแอ๋แค่ไหนกข็ึน้อยูก่บัความรบัผดิชอบ	
อย่างศิลปินระดบัโลกกม็ดีืม่น้อย	 เล่นอย่างอืน่นดิหน่อย	 หรอืศลิปินบางคนทีผ่มเคย
ท�างานกบัเขาทัง้เมาเป๋เลยแล้วเล่นอย่างอืน่ด้วย	แต่เขามคีวามรบัผดิชอบ	ต่อให้เขาเมา
ขนาดไหนเขากโ็ชว์ได้เตม็ที	่แต่บ้านเราไม่ได้	กลายเป็นโปรดวิเซอร์หรอืผูจ้ดัหรอืกระทัง่
คนดตู้องมารบักรรมนัน้ไป	เราไปต�าหนเิค้ากไ็ม่ได้	เพราะเค้าเป็นศลิปิน	ถ้าไม่มเีค้าเราก็
อยูล่�าบาก	อนันีเ้ป็นการถ่ายทอดเจตนาความนกึคดิ	เรามาเล่าสูก่นัฟัง	แต่บอกเลยว่าใน
โลกน้ี	ในประเทศนี	้คณุไม่ได้เจอปัญหาแบบนัน้เพยีงคนเดียว	ตวัผมเองกเ็จอ	ฉะนัน้อย่า
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ไปเสยีใจ	ส่วนวธิแีก้ไขท�าเท่าท่ีท�าได้	ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก	เราต้องควบคมุสติ
หรอืสมาธขิองเราเอง	ไม่ใช่ไปควบคุมสตสิมาธขิองศลิปิน	เราต้องควบคมุตวั
เราเพ่ือรบัปัญหา	 รับแรงกดดนัจากทกุสิง่ทกุอย่าง	ผมเคยมเีรือ่งทะเลาะกบั
นกัดนตรคีนนงึ	เป็นมอืกตีาร์ระดบัเซยีนของเมอืงไทยเลย	สมยันัน้แกเพิง่กลบั
มาจากอเมรกิาใหม่ๆ	มาถงึปุบ๊	กเ็ก๋าเลย	แกต้องการซาวด์แบบน้ี	เรากม็คีวาม
รูส้กึเก๋าเหมอืนกนั	เก๋าเจอเก๋า	กก็ลายเป็นลกัษณะทีเ่ราไม่เข้าใจซึง่กนัและกนั	
ทกุวนันีผ้มสนทิกบัมอืกตีาร์ท่านนัน้มาก	อนันีเ้ล่าสูก่นัฟังง่ายๆ	เราต้องเตรยีม
ตวัในธรุกจิทีเ่ราต้องเตรยีมความพร้อม	ทีจ่ะเผชญิกบัสิง่ทีไ่ม่คาดคดิเสมอ

ช่วงที่สองกับ อ. แจ็ค ธรรมรัตน์
	 หลงัพักเทีย่งกเ็ป็นการเวิร์คชอ็ปของ	อ.	แจค็	ธรรมรัตน์	ช่วงถดัไปจงึ
เป็นโชว์จากน้องๆ	นักเรยีนของโรงเรยีนสยามดนตรยีามาฮ่าในกรงุเทพฯ	และ
ต่างจังหวดั	และวงของบคุคลทัว่ไป	ในเบรคท่ีสอง	คณุพรเทพ	ผูจ้ดัการทัว่ไป
แผนกเครือ่งดนตรคีอมโบ	ได้กล่าวว่า...	กราบสวัสดท่ีานผูม้เีกยีรตทิกุท่าน	ทีม่า
กันในวันน้ี	 ส่วนใหญ่ก็เป็นท่านอาจารย์ของโรงเรียนสอนดนตรีของเรา 
ต้องเรยีนนดินงึครบัว่า	เวลาเราจัดประกวด	เราจะเจอปัญหาต่างๆ	เสมอ	มอื
กตีาร์กจ็ะทะเลาะกบัระบบ	PA	บ่อยๆ	มอืกตีาร์กเ็ปิดดงั	มอื	PA	กบ่็นใหญ่	
บางทมีอืกตีาร์เปิดเบาๆ	PA	กบ่็นว่าเฮ้ยท�าไมเปิดเบาล่ะ	เปิดมอนิเตอร์ร่วมได้
ม้ัย	ผมจะได้ยินด้วย	เพราะถ้าผมไม่ได้ยนิ	ผมกไ็ม่รูจ้ะเล่นยงัไง	ทุกวนันีย้งัเถยีง
กนัไม่จบเลยครบั	วนันีจ้ะมาสาธติให้ดวู่า	การปรบัซาวด์กตีาร์บนเวทมีนัต้อง
ท�ายงัไง	ควรจะต้องดูตรงไหนอย่างไร	วันนีท่ี้มากนักม็ท้ัีงเยาวชนและอาจารย์	
วนันีข้อเซอร์ไพร์	พอดเีมือ่เช้า	 ผมโทรคุยกบั	 อ.	 แจค็	 เพิง่กลบัจากสงิคโปร์ 

กเ็ลยให้มาลองแอมป์ตวัใหม่	เค้าอยากเช็คซาวด์ตูแ้อมป์พอด	ีเลยบอกงัน้กเ็ข้า
มาเลย	ไม่รู	้อ.แจ็ค	พร้อมยงั...	จากนัน้	อ.	แจค็	กเ็ดนิดิง่ตรงมากลางเวท	ีโดย
เดนิเข้ามาจากด้านหลงัเวท	ีท�าการซาวด์เชค็กตีาร์เลก็น้อย	จรงิๆ	อ.	แจค็	ซาวด์
เชค็ไปแล้วในช่วงระหว่างทีท่กุคนไปรบัประทานอาหารเทีย่งกนั	พอมาถึงช่วง
นีก้จ็ดัหนกัด้วยเพลง	Mr.	Frontman
	 หลงัจบโชว์เพลงแรก	คณุพรเทพ	กล่าวว่า...	เร่ืองของเรือ่งเวลาทีท่่าน
ไปประกวดหรอือยูบ่นเวทเีนีย่	มนัต้องใช้เครือ่งมอืต่างๆ	 ได้	 ก่อนอ่ืนผมขอดู
มอืผูเ้ข้าร่วมงานวนันี	้ว่าเป็นอาจารย์เท่าไหร่	เป็นคนทัว่ไปเท่าไหร่	จะได้พดูได้
ตรงกลุม่เป้าหมายว่าเป็นใครบ้าง	มเีกรด็ความรูอ้ย่างนงึ	 ท่ีแอมป์บางรุน่เดก็
บนเวทไีม่รูว่้าแอมป์มกีีแ่ชนเนล	 แล้วไม่รูว่้ามนัก�าลงัออนแชนเนลไหนอยู่ 
นีคื่อสิง่ท่ีเราเจอประจ�า	ปัจจุบนัแอมป์บางรุน่จะมสีองแชนเนล	เรากไ็ม่รูว่้ามัน
ออนท่ีแชนเนลไหน	พอเดก็ไม่รูว่้ามนัออนท่ีแชนเนลไหน	 เขากจ็ะสกัแต่เล่น
เข้าไป	 ปรากฏว่าไม่มเีสยีง	 ขอขยายความนิด	 อย่างตอนนีเ้ราอยูใ่นแชนเนล
เสยีงคลนี	 สมมติในกรณวีงท่ีเล่นก่อนหน้า	 เขากดปุ่มอะไรกต็ามข้ึนๆ	 ลงๆ	
กลายเป็นเสยีงแตก	อนันีเ้ป็นเสยีงแตก	คอืบางทน้ีองๆ	ไม่รู	้กเ็สยีบเอฟเฟ็กต์
ไปเข้าหน้าแอมป์	มนักจ็ะเป็นเสยีงแตกโดยธรรมชาตเิลย	พอเรากดทมีนักจ็ะ
เป็นเสยีงแตก	เพราะแอมป์มนัออนแชนเนลเสยีงแตกอยู	่ฉะนัน้อันนีก้เ็ป็นสิง่
หนึง่ทีเ่ราเจอบ่อย	อย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่ามนัมแีชนเนลเสยีงทีอ่อนเป็นเสยีง
คลนีหรอืเปล่า	 เรากเ็ชค็ง่ายๆ	 ว่าเล่นแล้วขณะนัน้มนัถกูสแตนด์บายไว้ที่
แชนเนลไหน	หน้าปัดของตู้แอมป์มนัจะมบีอก	ว่าเป็นเสียงคลนีหรอืเสยีงอะไร
กแ็ล้วแต่	หรอืออนอะไรอยูบ้่าง	กพ็ยายามมอง	มนัไม่หนกีนัหรอกครบั	ไม่ว่า

จะเป็นยีห้่อไหน
        อ.แจค็	เสรมิว่า...	ง่ายๆ	เลยครับ	คอืยงัไม่ต้องเสยีบเอฟเฟ็กต์	
อย่างแรกให้เสยีบสายกตีาร์เข้าหน้าตูก่้อนเลย	 จะได้เชค็ความชวัร์ว่า
แชนเนลท่ีใช้อยูห่รอืแอมป์ท่ีเราต่ออยูม่นัมกีีแ่ชนเนล	 เพราะถ้าเสียบ
เอฟเฟ็กต์เข้าไปต้องเชค็ด้วยว่ามนัตัง้ไว้คลนีหรอืเปล่า	 คณุพรเทพ	
กล่าวต่อว่า...	สิง่ทีผ่มเหน็บ่อยๆ	คอืเดก็จะต่อเอฟเฟ็กต์เข้าไปทีห่วัแอมป์	
มนักลายเป็นเกนซ้อนเกน	เสยีงมนักจ็ะแตกพร่าไป	ฟังไม่รูเ้รือ่งเลยทนีี	้
คราวนีข้อปิด	PA	มอนเิตอร์ก่อน	ตอนนีเ้สยีงทีไ่ด้ยนิคอืเสยีงแตกหน้า
ตูอ้ย่างเดยีว	ค�าถามตามมาคอืแล้วเสยีงหน้าตูค้วรจะปรบัดงัประมาณ
ไหนล่ะ	เกนหรอืเลเวลเท่าไหร่	อ.	แจ็ค	เสริมว่า...	ปกตเิวลาผมเล่นกบั
แบก็กิง้แทรค็	จะปรบัตูไ้ม่ดงัมาก	เพยีงแค่ให้เราได้ยนิเสยีงออกมาจาก
หน้าตูก้พ็อ	หลายๆ	คนอาจจะ	“งง”	ตอนน้ีผมเปิดเลเวลสดุแล้วนะ	
อย่างแอมป์รุน่ใหม่ๆ	มนัจะม	ีDI	เอาต์พตุ	อย่างรุน่นีก้ม็เีอาต์พตุจ�าลอง
เสยีงไมโครโฟนจ่อเรยีบร้อย	คณุพรเทพ	เสรมิว่า...	บางทถ้ีาเปิดดงักว่า
นี	้ตวั	PA	ยงัไม่เปิดเลย	มนัดงัเท่า	PA	แล้วกม็	ีอย่างตูแ้อมป์ขนาด	
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120	 วตัต์	 กบังานมนิคิอนเสร์ิต	 มนัดงักลบเลยนะ	 ข้างล่างได้ยนิบางทีบ่นๆ	
กีตาร์ท�าไมมนัจมจงัเลย	 คอืถ้าเปิดกนัท้ังหมดนะ	 รบัรองอยูก่นัไม่ได้แน่นอน	
บางทคีณุครยูนืฟัง	บ่นๆ	กนั	เอ๊ะท�าไมเสยีงกตีาร์ไม่ออก	เพราะปรบัเบาอะไร
แบบนี	้แต่ตรงมกิเซอร์เกนมนัพคีมาก	เพราะตูบ้นเวทปีล่อยมาซะเตม็เลย...
	 ฉะนัน้เสยีงหน้าตูด้งัแค่นีเ้อง	(ประมาณ	60-70dB	SPL)	บ่อยคร้ัง
ผมไปท�าคอนเสร์ิตสนบัสนนุแบรนด์ของแอมป์กตีาร์	กจ็ะใช้ตูค้อมโบ	5	วตัต์	
แต่เป็น	5	วัตต์	Class	A	ตู้ใบนงึเกอืบ	5	หมืน่บาท	คนกต็ะโกนเฮ้ยท�าไมเอา
ตูเ้ลก็มา	(มนัไม่ดตีรงไหน...?)	ผมอยากได้ตู้	4	x	12	ถ้าจะใช้กนัขนาดนัน้	คอน
เสร์ิตเลก็ๆ	เล่นในพ้ืนทีไ่ม่กว้าง	ท่านไม่ต้องซ้ือแอมป์ใหญ่ๆ	กไ็ด้	บางคนชอบ
คดิว่าซือ้มาเผือ่ไว้ได้ออกงานกลางแจ้ง	แต่จริงๆ	ล�าพงัแค่	 2	 x	 12	กเ็พยีง
พอแล้ว	ต่อไปส่ิงทีต้่องพิจารณาเพิม่เตมิคอืมอนเิตอร์	รบกวนพีเ่อน็จเินยีร์เปิด
มอนเิตอร์ให้ด้วยครบั	คราวน้ีเปิดมา	2	ใบ	ซึง่ซาวด์ทีไ่ด้ยนิกเ็ป็นซาวด์ทีด่	ีถ้า
เล่นกบัแบก็กิง้แทรค็กป็ระมาณนี	้นีค่อืการปล่อยหน้าตูม้าทีม่อนเิตอร์	คราวน้ี
จะปล่อยออก	PA	ท่านกจ็ะได้ยนิซาวด์ทีด่งัมากขึน้	ซ่ึงจรงิๆ	มนักเ็อามาจาก
หน้าตูแ้อมป์ทีไ่ม่ได้เปิดดังเท่าไหร่	สมมตว่ิา	 ถ้าต้ังเอาต์พตุไว้ทีเ่บอร์	4	โวลุม่	
อยู่ประมาณเบอร์	2-3	เสยีงแตกอยูป่ระมาณเบอร์	5-6	ปรบัแค่นีเ้องไม่ได้มี
อะไรมากมาย	ทีส่าธติกนัวนันีค้อืแอมป์ขนาด	50	วตัต์	ซ่ึงวนันีก้ม็ทีัง้แบบใช้
ไมค์จ่อ	แล้วต่อตรงผ่าน	DI	 เอาต์พุต	 เราลองเฉพาะแอมป์อย่างเดียวไม่ได้มี
เอฟเฟ็กต์อะไรเลย	แค่มีแอมป์กบักตีาร์สองอย่างนี	้กท็�าให้ได้ซาวด์ดใีนระดบั
นงึแล้วนะ	 ฟังรูเ้รือ่ง	 ได้อรรถรสของปรแีอมป์	 กรณีอยากได้อะไรเพิม่กป็รบั
แต่งไป	 อยากได้ทุม้เยอะหน่อยกป็รบัไป	 อยากได้ดีเลย์เพ่ิมกป็รบัแต่งกนัไป	
อยากได้คอรัสกเ็พ่ิมคอรสัไป	ขณะเดียวกนักไ็ม่ได้ท�าให้ซาวด์เดิมเปลีย่นแปลง
อะไร	โดยทัว่ไปกค็ร่าวๆ	ประมาณนี	้ใครมอีะไรลองสอบถามมาได้นะครบั...
 ค�ำถำม : เคยเจอปัญหาฟีดแบก็มัย้ แล้วแก้ไขยงัไง ?
	 ตรงน้ีผมใช้พวกคอมเพรสเซอร์	 กส็ามารถช่วยได้	 ต้องบอกก่อนว่า	
เวลาเราอดัเสยีงในสตดูโิอหรอืเล่นบนเวท	ี เสยีงมนักค็นละอย่างกนั	 บางที
อปุกรณ์มนัเยอะ	แล้วอยูบ่นเวท	ีกท็�าให้เสยีงเกดิฟีดแบก็ขึน้มา	แต่วธิทีีผ่มใช้
บ่อยๆ	กค็อืคตัย่านความถี	่ 100Hz	ปกติเอฟเฟ็กต์พวกนีม้นัจะม	ี Post	 EQ 
ผมจะคตัเสยีง	 100Hz	 ออกไปเลย	 เพราะย่านนีม้นัจะไปกวนพวกเสยีงเบส	
เสียงอะไรพวกนี	้ช่วยลดปัญหาการฟีดแบ็กในย่านต�า่ได้	ส่วนย่านความถ่ีสงูๆ	
ผมกจ็ะคตัย่านทีส่งูกว่า	 10kHz	 ออกไป	 ถ้าเลยไปกว่าน้ันมนัจะเล่นล�าบาก	
พยายามให้ซาวด์กีตาร์อยูใ่นย่านความถีข่องมนั	 (ปกตใิช้มลัตเิอฟเฟ็กต์หรอื
เปล่า...?)	ก็ใช้ครบั	เวลาเล่นๆ	ไปเมือ่สกัครู	่ถ้าเราเปิดย่านต�า่เยอะๆ	เสยีงทุม้
มันกจ็ะหึง่ๆ	นิดนึง	มนักจ็ะคราง	อาจจะต้องลดย่านความถีต่�า่	ย่ิงถ้าเป็นกตีาร์
อะคสูตกิกจ็ะมปัีญหาเรือ่งซาวด์โฮล	คณุพรเทพ	เสรมิว่า...	บางทกีอ็าจจะเกีย่ว
กบัระบบ	PA	ด้วย	เพราะระบบ	PA	บ้านเราท่ีผมเจอหลายๆ	ที	่จะเน้นเบส
เยอะๆ	 เบสต้องกระหึม่ไว้ก่อน	 ฟังแล้วล�าโพงมนัดงัตับ๊ๆๆ...!	 มนัทะลหุวัใจ
มากๆ	อนันีเ้ป็นรสนยิมส่วนบคุคลกว่็ากนัตามสถานการณ์นะครบั	ปัญหามือ

กตีาร์ทะเลาะกบั	PA	ผมเหน็มาเยอะมากแล้วครบั	
 ค�ำถำม : การเลอืกใช้ไมโครโฟนจ่อตูแ้อมป์ ?
 อ.	แจค็	ตอบว่า...	หลงัๆ	ผมไม่ค่อยได้ใช้ไมค์	 เดีย๋วนีใ้ช้เฉพาะพวก	
Speaker	ซมิมเูลท	ทีอ่ยูใ่นแอมป์รุน่พวกนี	้ ข้อดีของมนัคอืเสยีงทีม่นัออกไป	
เสยีงไม่มสีญัญาณรบกวนเลย	จะได้เสยีงกตีาร์แบบเตม็ๆ	แต่ข้อเสยีกค็อืเวลา
เล่นแป๊กเล่นพลาดท�านองนี	้มนัชดัมากเลย	หลงัๆ	ไม่ค่อยได้ซ้อมเลยแป๊กบ่อย	
(หวัเราะ)	จะมองว่าเป็นข้อเสียกไ็ม่ถกูซะทเีดยีว	กตีาร์ทีใ่ห้เสยีงชดัๆ	มันดอียู่
แล้ว	ส�าหรบัไมค์ทีแ่นะน�ารุน่มาตรฐานกเ็ป็น	SM57...	คณุพรเทพ	กล่าวเสรมิ
ว่า...	ต้องยอมรบัอย่างหนึง่	บางทเีราไม่ได้เป็น	Endorser	แบบ	อ.	แจค็	เรยีก
ว่า	อ.	แจค็	ปรบักตีาร์มาทัง้ชวีติ	เค้ากจ็ะรูว่้าจะปรบัของเค้ายงัไง	หรอืเล่นยงั
ไงกด็หีมด	ซาวด์มนัออกมาดหีมด	 (ผมยงัไม่ค่อยพอใจ...	อ.	แจค็	ตอบ)	ผม
อยากจะบอกว่า	เราจ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยทีีต่วัเครือ่งให้มา	มนัช่วยเราได้	ผม
ว่ามนัช่วยท�าให้ท่านท�างานได้ง่ายขึน้	เมือ่ก่อนเรานยิมใช้ไมค์	พดูตรงนีเ้ลยรุน่	
Shure	57	ทกุปีเวลามงีาน	ผมจะใช้บรกิารของแจค็ซาวด์ซสิเตม็	(JSS)	เป็น
ซบัพลายเออร์หนึง่ทีอิ่นเตอร์ในบ้านเรา	พีค่รบัผมขอไมค์	57	จ่อหน้าตูผ้มหน่อย	
นีเ่ป็นเบสคิทีส่ดุแล้วนะ	ซึง่เมอืงนอกกใ็ช้	Shure	57	กนัเป็นสแตนดาร์ด	ซึง่
ซาวด์ทีอ่อกมากค่็อนข้างจะโอเคนะ	แต่ในความเป็นจริงทีเ่ราเจอหน้างาน	เค้า
กไ็ม่ได้ใช้	Shure	57	เค้าก็จะใช้ไมค์เท่าทีเ่ค้าม	ีซึง่ตรงนีเ้ราคอนโทรลยาก	ฝึก
ท่ีบ้านฝึกแทบตาย	 มาเจอไมค์พีท่เีดยีวชวีติผมพงัไปเลย	 เจอแบบนีก้ล็�าบาก
เหมอืนกนั	 แต่แอมป์รุน่ใหม่ๆ	 หลงัๆ	 กจ็ะมไีลน์เอาต์มาให้	 ซาวด์ทีอ่อกมาก็
ใช้ได้	ถอืว่าดมีากเลย	ซึง่เสยีงทีอ่อกมาถกูจ�าลองการจ่อหน้าตูม้าให้เลย	แล้ว
เสยีงกค่็อนข้างออกมาด.ี..
 ค�ำถำม : มวีธิกีารต่อเอฟเฟ็กต์ยงัไง 
	 ทกุวนันีผ้มจะใช้สิง่ทีเ่ขาเรยีกว่าระบบ	4	เคเบลิ	จรงิๆ	มนักไ็ม่ได้ซบั
ซ้อนอะไร	เราเริม่ไล่สาย	วันนีผ้มจะใช้ไวร์เลสซึง่ตวัสญัญาณไวร์เลส	มนักจ็ะEX
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เข้าอนิพุตของเอฟเฟ็กต์	 จากอนิพตุเอฟเฟ็กต์ผมจะตัง้เป็น	 Loop	 ไว้เพือ่ส่ง
สญัญาณกตีาร์เปล่าๆ	มาเข้าอนิพตุของหน้าตู้	ปัจจบุนัด้าน	หลงัตู้แอมป์มนัจะ
มีช่องส�าหรบัต่อ	 Send-Return	 ซึง่มกีนัเกอืบทกุรุน่	 ผมจะส่งสญัญาณจาก
ช่อง	Send	มาเข้าช่อง	Return	ของตัว	Loop	ท่ีตัง้ไว้	จงึเหมอืน	Send	กลับ
ไปทีห่น้าตู	้แล้ว	Loop	อกีครัง้	การท�าลกัษณะนีเ้ป็นการส่งสญัญาณ	Loop	
ปรแีอมป์มาเข้ามลัตเิอฟเฟ็กต์และส่งสญัญาณจากเอฟเฟ็กต์ไปเข้า	 Return	
ของแอมป์	ซึง่นบัแล้วกจ็ะเป็นสาย	4	เส้นพอดี	อนันีก้จ็ะเป็นในลกัษณะทีว่่า	
ถ้าเรามปีรแีอมป์เท่ากบัมนัมาอยูใ่นเอฟเฟ็กต์ของเราเรยีบร้อย	และเอฟเฟ็กต์
รุ่นใหม่ๆ	กจ็ะมกีารย้ายเอฟเฟ็กต์ได้	เช่น	เอาเสียงแตกวางไว้ก่อนหรอืหลงัได้	
จะวางไว้ก่อนปรีแอมป์หรอืหลงัปรแีอมป์ท�าได้หมด	พวกดีเลย์	 รเีวร์ิบเอาไว้
หลงัแอมป์	มันสามารถปรบัเคลือ่นย้ายแบบนีไ้ด้เลย	ซึง่แบบนีเ้ขาเรยีกว่าการ
ต่อแบบ	4	เคเบลิ	จรงิๆ	วิธกีารแบบนีถ้กูใช้กนัมานานแล้ว	วิธนีีจ้ะท�าให้เรา

ได้ซาวด์หน้าตูแ้อมป์หลอดทีเ่ป็นหลอดจรงิๆ	 ด้วย	 เหมอืนเป็นการจ�าลอง
ดจิติอล...	จากนัน้มกีารเล่นเกมแจกของรางวลัเลก็ๆ	น้อยๆ	ปัจจุบนัยำมำฮ่ำก็
จ�าหน่ายสนิค้าหลากหลายทัง้แอมป์	Laney,	Line6,	Celestion	มตีัง้แต่รุน่หมืน่
กว่าบาทจนถงึหลกัแสน	หลงัจากนัน้มกีารเล่นแจมสัน้ๆ	อกีเพลงนงึ...

ช่วงโชว์วงดนตรีนักเรียน
	 ส�าหรบัช่วงนีเ้ป็นการโชว์วงดนตรจีากน้องๆ	นกัเรยีนของดนตรยีามา
ฮ่ารชัดาภเิษก	พีต้่อมมารบัหน้าทีว่ทิยากรต่อ	พร้อมกล่าวว่า...	พบกนัอกีครัง้	
เราก็ยงัคยุกนัเหมอืนเดมิ	เราจะมีวงดนตรมีาท�าการสาธติให้เหน็เลยว่า	เวลา
จะเล่นสิง่ไหนทีค่วรปรบัปรงุกค็วรท�าต่อไป	 ในช่วงเบรคแรกเราได้พดูถงึการ	
เตรยีมตวั	 เตรยีมอปุกรณ์	 ความพร้อมของตวัตนแต่ละบคุคล	 เม่ือสกัครู ่
อ.	แจค็	ได้เล่นไป	ตู้แอมป์เสยีงดมีากนะ	อันนีไ้ม่ได้ขายของนะ	(หัวเราะ)	เรา
จะเห็นว่ามกีารปรบัแต่งซาวด์ให้เข้ากบัสไตล์เพลง	ถ้าเพลงเป็นแบบน้ีกจ็ะปรบั
แต่งตูแ้อมป์ไปตามสไตล์ของเพลง	เราจงึต้องคดัสรรค์ว่า	แอมป์ประเภทไหน	
รุน่ไหน	กีว่ตัต์	จงึจะเหมาะกบับคุลกิของตวันกัดนตรเีอง	แอมป์ที	่อ.	แจค็	เล่น
เนีย่ในฐานะคนฟัง	คนดูกจ็ะได้อรรถรสของเพลง	ระหว่างนีท้างน้องๆ	วงดนตรี
กไ็ด้ขึน้เวท	ี พีต้่อม	 กล่าวต่อว่า...	 ตรงนีเ้ราไม่ไปจบัผดิเค้านะแต่จะมองเฉยๆ 
ดวู่าความพร้อมเป็นยงัไง	มคีวามประหม่านดิๆ	ระหว่างนีก้จ็ะมเีจ้าหน้าทีห่รอื
เรยีกว่า	“เทค”	มาจากค�าว่า	เทคนเิชยีล	ซึง่คอยให้ความสะดวกบนเวท	ีเรา
จะดวู่าต�าแหน่งนกัดนตรแีต่ละคนขึน้มาบนเวทพีร้อมกนัหรอืยงัสร้างความ
หงดุหงดิให้กบัเราตรงไหน	เช่นเบสตัง้เสยีงมัย้	ดวู่ามข้ีอครหาอะไรทีเ่ราต้องด	ู
ตรงนีผ้มไม่ได้เผานะ	 หลงัจากนัน้กจ็ะเริม่สร้างความร�าคาญให้กบัผูฟั้งโดย
ปรยิาย	เบสกด็	ีกลองกต็ไีป	กีตาร์กล็องเสยีง	ต่างคนต่างเล่น	แต่ทัง้หมดค�าถาม
คือทุกคนพร้อมมั้ย	 ทุกอย่างสมบูรณ์มั้ย	 เปิดโวลุ่มของตัวเองหรือเปล่า 
หรอืเปิดโวลุม่จากหน้าตู	้ ท�าไมกตีาร์มนัไม่ดงั	 ลองดวู่ามนัเกดิอะไรขึน้	 เปิด
สแตนด์บายทีห่ลอดหรอืยงั
	 ตอนนีย้อมรบัสารภาพว่าแอมป์ยงัไม่ดงั	แล้วกไ็ม่ยอมบอกทมีงาน	ฉนั
กง็มของฉนัอยูค่นเดยีวนีแ่หละ	แล้วกม็ัว่ไป	นีแ่หละคอืปัญหาเลก็ๆ	น้อยๆ	ซ่ึง
บางคนอาจจะมองข้ามไป	ตรงนีผ้มจะไม่เข้าไปช่วยนะ	เรากจ็ะเหน็ปัญหา	แค่
เดนิขึน้มาบนเวทเีราได้เหน็ปัญหาหลายๆ	อย่างแล้วนะ	เดีย๋วจะให้ทกุคนเกบ็
ค�าถามไว้	ปัญหาแรกทีเ่หน็ตอนนีก้ตีาร์ไม่ดงันะ	ตอนนีต้้องพึง่ฝ่ายคอมโบของ
ยำมำฮ่ำแล้วนะ	ตะก้ี	อ.	แจค็	 เล่นดงัสนัน่เลย	เหน็มัย้	ตูเ้ดยีวกนั	สถานที่
เดยีวกนั	ต่างเวลา	ต่างคนเล่นเท่านัน้เอง	จากน้ัน	พีต้่อม	ได้ไปช่วยแก้ปัญหา
ตูแ้อมป์	จนท�าให้มเีสยีงได้ในเวลาต่อมา...	
 (โปรดตดิตามอ่านในตอนต่อไป... ครบั)

EX
AM
PL
E



AUGUST 2016  THE ABSOLUTE SOUND&STAGE  39

PA/Sound Light on Stage

Special Reports : งานสัมมนา Basic Sound Reinforcement (04)

n เดชฤทธิ์ พลเยี่ยม ;
   แฟนเพจ : facebook.com/bobbysound88

โครงสร้างสาย Insert

ตัวอย่างการใช้สาย Insert แบบที่ 2

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานสาย Insert แบบที่ 1

Special Reports :

“ “

งานสัมมนา
Basic Sound

Reinforcement (04)

(เน้ือหาต่อจากตอนทีแ่ล้ว)...
	 อกีประเภทนงึกคื็อพวกงานโฮมเธยีเตอร์	 เครือ่งเสยีงในบ้าน	 โดย
เฉพาะล�าโพง	 ด้านหลังก็จะเป็นหน้าตาแบบเฉพาะ	 ปกตเิวลาใช้สายล�าโพง
ทัว่ไปขนาดเลก็ๆ	ตามงานติดตัง้จะเป็นสายแดงเลก็ๆ	เราก็แค่ไขออกมาแล้ว
แหย่สายเข้าไปแล้วกบ็ดิ	 แต่ล�าโพงในบ้านซึง่เป็นล�าโพงขนาดใหญ่	 ขนาดกลางก็แล้วแต่ 
ซึ่งใช้สายทองแดงค่อนข้างใหญ่	 ฉะนั้นมันไม่สามารถใส่เข้าไปท่ีสายล�าโพงโดยตรงได้ 
อนัอาจจะดดีออกพนัแล้วไม่อยู	่หรอือกีประเภทคอืว่าเดีย๋วเปลีย่นสายใหม่	เดีย๋วเปลีย่นล�าโพง
ใหม่	 เปลีย่นอปุกรณ์ใหม่	 โอกาสช็อตกม็	ี ปลายทองแดงมันเป็นฝอยๆ	 เวลาเสียบเข้าไปปุบ๊ 
รมูนัเลก็	ชนดิทีใ่ส่สายเลก็ๆ	ได้	แต่เรากลับกลวัว่าเสยีงจะไม่ดเีล่นเบอร์	2.5	เลย	เส้นใหญ่ๆ	
ใส่เข้าไป	 แต่จงัหวะนัน้เกบ็ปลายสายไม่ดี	 มันมฝีอยเลก็ๆ	 แล้วไปแตะกับปลายอีกด้านนงึ 
แตะน้อยๆ	อาจจะไม่เป็นไร	แต่ถ้าเรามกี�าลงัส่ง	ภาคขยายท่ีแรง	มนักจ็ะท�าให้แอมป์มปัีญหา
ได้	 เพราะกระแสมนัสงูขึน้ใช่มัย้	 แต่บางเคร่ืองกม็อีปุกรณ์ป้องกนั	 เวลาชอ็ตมากม็กีารโพร- 
เทก็ชัน่เลย	บางทเีสยีบสายปุบ๊	เปิดแอมป์ปุ๊บ	ระบบตัดทนัท	ียกมาซ่อมอีกแล้ว	“แอมป์เสยี
ครบัพี”่	กไ็ม่รูเ้ลยว่าสาเหตกุารชอ็ตมาจากไหน	เพราะมันเป็นฝอยเลก็ๆ	มองไม่เหน็	ตอนสอด
สายไม่เห็น	แต่มนัแอบไปแตะกนั
	 จึงมีการน�าหัวบานาน่ามาใช้	 เริ่มจากน�าสายมาสอดท่ีปลายขั้วตัวผู้แล้วน�าเข็ม 
แหลมๆ	ของมนัไปจิม้ทีข่ัว้ด้านหลงัล�าโพง	กจ็ะลดโอกาสในการชอ็ตได้	วนันีม้นัดเูบสคิๆ	นะ	
แต่โจทย์ทีร่บัไปแล้วมนัคอืใช่ท้ังหมดเลย	ไอ้น่ันกม็ปัีญหา	ไอ้นีก่ใ็ช่	มนัเกดิจากเรือ่งง่ายๆ	ทีเ่รา
ไม่ได้เอามาพดูคยุกนั	เรือ่งพวกนีม้นัใช้ทฤษฎกีนัหลายเล่ม	เพือ่น�ามาใช้งาน	ถ้าเกิดมคีวามรู้
ทางด้านเรือ่งเบสคินีก่้อนเนีย่	 อนัอืน่มนักจ็ะง่ายขึน้	 บางทีโปรดกัซ์รุน่ใหม่ๆ	บางทีกช่็วยเรา 

สายนีเ้อาไว้ใช้กบัช่องทีเ่รยีกว่า Insert ซึง่อยูบ่นตวัมกิเซอร์
โดยเฉพาะเป็นอะนาลอกมกิเซอร์ ปัจจบุนัช่องนีจ้ะเหลอืน้อยเตม็ทแีล้วนะ
จะพบมากเฉพาะในมกิเซอร์รุน่ใหญ่ๆ...
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