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บทความพิเศษ : พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 กับการดนตรี
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DJ Clubs Corner’s

พ	 ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
	 อดุลยเดช	 พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่	 9	
นั้น	 ทรงเป็นผู้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกถึงการ
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์
หนึ่งของโลก	 ทรงปกครองประเทศไทยให้อยู ่
ร่มเย็นเป็นสุขด้วยทศพิธราชธรรมมายาวนานถึง	
70	 ปี	 ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุด 
ในโลก	ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า	“เราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม”	 ทรงท�างานหนักเพื่อปวง
ประชาของพระองค์ได้เป็นอยู ่ดีกินดีสุขสบาย 
มีโครงการหลวงกว่า	 4000	 โครงการ	 เพ่ือช่วย
ประชาชน	 ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายพระราชสมญัญาว่า	“อัครศิลปิน”	เน่ืองจาก
ทรงพระปรีชาสามารถในงานศิลปะหลายแขนง	
ไม่ว่าจะเป็นด้านการถ่ายภาพ,	ด้านการช่าง,	พระ
ปรีชาสามารถด้านกีฬา,	 ด้านจิตรกรรม,	 พระ 
อัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม,	 พระ 
อัจฉริยภาพด้านดุริยางคศิลป์	 และทรงน�าพระ 
อัจฉริยภาพเหล่านี้	 มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนและประเทศตลอดมา	 วันนี้จึงจะขอ 
น�าเสนอบทความพิเศษของพระองค์	เกีย่วกบัพระ
อัจฉริยภาพด้านดนตร	ีเพื่อเป็นการยอพระเกียรติ
ให้ลูกหลานได้ชื่นชมสืบไป...

สมัยทรงพระเยาว์
	 .. .เมื่อทรงศึกษาอยู ่ในโรงเรียนท้ังใน

บทความพิเศษ :
พระเจ้าอยู่หัว
ในรัชกาลที่ 9
กับการดนตรี...

ประเทศไทยและประเทศสวติเซอร์แลนด์	กไ็ด้ทรงเรยีนขบัร้อง	แต่ไม่ได้เรยีนโน้ต	
เมือ่พระชนมายไุด้	13	พรรษา	ได้ทรงเรียนแอคคอร์เดียนแต่ไม่ทรงจรงิจัง	เพราะ
ไม่สนพระทัยเท่าไหร่นัก	 ส่วนสมเด็จพระพี่นางฯ	 และพระบาทสมเด็จพระเจ้า- 
อยูห่วัอานนัทมหดิล	ทรงเรยีนเปียโน	แต่เมือ่มพีระชนม์ได้ประมาณ	14-15	พรรษา	
ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปที่ภูเขา	 ได้ทอดพระเนตรวงดนตรีที่เขาเล่นท่ีโรงแรมก็
โปรด	มีพระราชประสงค์จะทรงแตร	แต่สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนไีม่
ทรงเห็นด้วย	 เพราะเหตุว่าการเป่าแตรต้องใช้ก�าลังมาก	 อาจเป็นอันตรายแก่
สุขภาพได้	 จึงทรงผ่อนผันให้เล่นแซกโซโฟนแทน	 โดยมีครูสอนดนตรีชื่อ	 นาย
เวย์เบรชท์	(Weybrecht)	(เป็นชาวอัลซาส	(Alsace)	ซึ่งเป็นแคว้นของฝรั่งเศส
ที่พูดภาษาเยอรมัน	 เป็นผู้สอน)	 นายเวย์เบรชท	์ ท�างานอยู่ร้านขายเครื่องดนตรี	
(ขายทุกๆ	 ย่ีห้อ)	 และยังเป็นนักเป่าแซกโซโฟนอยู่ในวงของสถานีวิทยุด้วย	 เขา
เล่นดนตรีได้หลายอย่างรวมทั้งคลาริเนตด้วย	แซกโซโฟนที่ทรงเล่นตอนนั้น	ทรง
ไปซื้อของมือสองมาทรงฝึกในราคา	300	ฟรังค์สวิส
	 โดยเงินน้ันมาจากสโมสรปาตาปุม	 (เป็นสโมสรที่พระบาทสมเด็จพระ- 
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	พระอัฐมรามาธิบดินทร	(ร.8)	เมื่อครั้งทรงพระเยาว์	
กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 (ร.9)	 เมื่อยังทรงด�ารง 
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NewsUpdate ข่าว...!

อาร์ทีบีฯ ส่ง “JABRA SPORT COACH™” และ “JABRA SPORT PULSE™” รุ่น SPECIAL EDITION 
          บรษิทั อาร์ทบี ีเทคโนโลย ีจ�ากดั ตอกย�ำ้ควำมล�ำ้หน้ำของเทคโนโลยี

หูฟังสปอร์ต ด้วยกำรส่ง 2 หูฟังสเตอริโออัจฉริยะ “JABRA SPORT 

PULSE™ SPECIAL EDITION” และ “JABRA SPORT COACH™"
SPECIAL EDITION” ลงตลำด ด้วยกำรเพิ่มฟังก์ชั่นที่ฉลำดขึ้นและรู้ใจรัก

สุขภำพมำกขึ้น พร้อมขยำยเวลำรับประกันสินคำ้นำนสูงสุดถึง 3 ปี ซึ่งหูฟัง

ทั้งสองรุ่นนี้นอกจำกจะให้พลังเสียงเพลงแบบไร้สำยคุณภำพสูงเพื่อสร้ำง

ควำมบนัเทงิในกำรออกก�ำลงักำยแล้ว ยงัมคีวำมอจัฉรยิะในกำรให้ค�ำแนะน�ำ

ในกำรออกก�ำลังกำยกับผู้ใช้งำนเหมือนโค้ชส่วนตัว ที่สำมำรถตอบโจทย ์

ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยคุใหม่ท่ีใส่ใจสุขภำพและรักกำรออกก�ำลังกำยได้เป็นอย่ำง

ดีอีกด้วย

      ส�ำหรับหูฟังส�ำหรับคนชอบวิ่งหรือขี่จักรยำนอย่ำง “JABRA SPORT 

PULSE™ SPECIAL EDITION” ที่นอกจำกจะสำมำรถวัดอัตรำกำรเต้นของ

หัวใจ พร้อมให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้เรำวิ่งหรือขี่จักรยำนในควำมเร็วที่เหมำะสมที่สุดส�ำหรับเปำ้หมำยของเรำแล้ว คุณสมบัติเพิ่มเติมที่มำพร้อมกับรุ่นใหม่นี้คือ 

เป็นหูฟังตัวแรกของโลกที่เมื่อใช้กับ Jabra Sport Life Application แล้ว จะมีกำรประเมินควำมฟิตของร่ำงกำยด้วยกำรวัดคำ่ VO2 Max แบบอัตโนมัติ

ในขณะทีเ่รำออกก�ำลงักำย ท�ำให้เรำสำมำรถรูร้ะดบัควำมแขง็แรงของร่ำงกำย และสำมำรถน�ำข้อมลูดงักล่ำวมำเพือ่พฒันำร่ำงกำยให้แขง็แรงยิง่ขึน้ นอกจำก

กำรช่วยวำงแผนกำรออกก�ำลังกำยแล้ว แอพฯยังสำมำรถช่วยเก็บข้อมูลเป็นสถิติที่มีประโยชน์มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นอัตรำกำรเต้นของหัวใจ โซนกำรเต้น

ของหัวใจในช่วงตำ่งๆ ระยะทำง ควำมเร็ว เวลำ และแผนที่ในกำรวิ่งของตนเอง รวมไปถึงค�ำแนะน�ำให้ออกก�ำลังให้หนักขึ้นหรือเบำลง เพื่อให้รักษำระดับ

กำรเต้นของหัวใจในโซนที่เรำต้องกำร โดยทั้งหมดนี้จะได้รับรำยงำนออกมำในรูปแบบของเสียงผ่ำนหูฟัง เพื่อให้เกิดควำมสะดวกสูงสุด นอกจำกนี้ยังมำ

พร้อมจุกโฟมตัดเสียงรบกวน Comply™ ที่ปรับตำมขนำดของรูหู ท�ำให้ใส่ได้อยำ่งกระชับสบำยและจะช่วยให้เพลงมีเสียงท่ีดังกระหึ่มยิ่งขึ้น

 พร้อมกันนี้ยังควงคู่มำกับ “JABRA SPORT COACH™ SPECIAL EDITION” ที่เมื่อใช้งำนร่วมกับ Jabra Sport Life Application แล้วจะ

สำมำรถก�ำหนดรูปแบบกำรออกก�ำลังกำยเฉพำะส่วน พร้อมภำพและเสียงโค้ชในกำรแจ้งท่ำออกก�ำลังกำยต่ำงๆ โดยเพิ่มสุดยอดฟังก์ชั่นอัจฉริยะแบรนด์

แรกของโลกกับเซ็นเซอร์ตรวจจับควำมเคลื่อนไหว TrackFIT Motion ที่สำมำรถนับครั้งกำรออกก�ำลังกำยได้ถึง 21 ท่ำอัตโนมัติ และมีควำมแม่นย�ำสูงสุด

ถึง 97% อำทิ ท่ำซิตอัพ (Sit Up) หรือวิดพื้น เป็นต้น ท�ำให้กำรออกก�ำลังกำยสะดวกและมีประสิทธิภำพสูงสุด ทั้งนี้ยังสำมำรถค�ำนวณแคลอรี่จำกกำร

เคลื่อนไหวแต่ละกิจกรรมได้อย่ำงแม่นย�ำ เมื่อออกก�ำลังกำยครบตำมที่ก�ำหนดไว้ พร้อมแนะน�ำวิธีกำรออกก�ำลังกำยในครั้งต่อไปอย่ำงเหมำะสมอีกด้วย...

 ส�ำหรับ JABRA SPORT PULSE™ SPECIAL EDITION และ JABRA SPORT COACH™ SPECIAL EDITION ที่วำงจ�ำหนำ่ยนั้นมีให้

เลือกตัวเครื่อง 3 สีคือ เหลือง/เทำ, ฟ้ำ/เทำ และแดง/เทำ... พิเศษ... ส�ำหรับลูกคำ้ที่ซื้อหูฟังทั้งสองรุ่นนี้ พร้อมลงทะเบียนกับทำงบริษัท อาร์ทีบีฯ 

จะได้รับกำรรับประกันสินค้ำนำนถึง 3 ปี ผู้สนใจสำมำรถหำซื้อได้ที่ iStudio, King Power, Banana IT, .Life, Power Buy, Power Mall และร้ำน

คำ้ชั้นน�ำทั่วไป หรือสำมำรถติดตำมรำยละเอียดเพิ่มเติมผ่ำนทำง www.rtbtechnology.com. หรือที่ www.facebook.com/JabraThailand
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ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 ผู้บริหำรและพนักงำนบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จ�ากัด บริษัทในกลุ่มสยำมกลกำร และผู้บริหำรโรงเรียนดนตรียามาฮ่า น้อมร�ำลึกใน 

พระมหำกรณุำธคิณุหำทีสุ่ดมไิด้ แสดงควำมอำลัยแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เสด็จสูส่วรรคำลยั ในวนัศุกร์ที ่28 ตุลำคม 2559 

ณ บริเวณหนำ้อำคำรสยำมกลกำร ปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร...

ซาวด์ รีพับลิค “CLEARANCE SALE 2016” อย่าพลาด..!! งาน CLEARANCE SALE 2016
มหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี เอาใจนักเล่นเครื่องเสียงสูงสุดถึง 80%..!!

       บริษัท ซาวด์ รีพับลิค จ�ากัด (Sound Republic by 

Home Hi-Fi) ผู้น�ำเข้ำเคร่ืองเสียงชั้นน�ำระดับโลกได้จัดงำน 

SOUND REPUBLIC CLEARANCE SALE 2016 UP TO 

80% งำนมหกรรมลดกระหน�่ำสินค้ำครั้งยิ่งใหญ่ประจ�ำปีลด

สูงสุดถึง 80% เป็นงำนที่ลูกค้ำรอคอยมำกที่สุด คร้ังเดียวใน

รอบปี ด้วยกำรขนสินค้ำเครื่องเสียงแบรนด์ดังมำจ�ำหน่ำยใน

รำคำลดพิเศษ ไม่วำ่จะเป็น Home Audio หรือ Professional 

Audio อำทิ เช่น Sherwood, Bosswood, Mission, Cerwin-

Vega!, KEF, Klipsch, Cyrus, MoaiVoxx, Furman, WharfedalePro, Inkel, Audio-Technica, สำย QED และ AR มีให้เลือกทั้งเป็นชิ้น เป็นชุด สินค้ำ

เกรด A, B, C สินค้ำตัวโชว์สภำพดี หรืออื่นๆ ยกขบวนมำลดรำคำคืนก�ำไรให้ลูกค้ำในรำคำพิเศษ ลดสูงสุดถึง 80% สินคำ้มีจ�ำนวนจ�ำกัด... มำก่อน... เลือก

ก่อน... ได้ก่อน...

 โดยงำนเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 

พฤศจิกำยน - 27 ธนัวำคม 2559 (เปิด

ทุกวัน) ตั้งแต่เวลำ 10:00 - 19:00 

ณ ลำนดำ้นหนำ้บริษัทฯ (เยื้องๆ สำย

ใตใ้หม ่เสำยกระดบัเลขที ่140) พร้อม

ที่จอดรถสะดวกสบำย...

 สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

บริษัท ซาวด์ รีพับลิค จ�ากัด โทร. 

02-448-5489, 02-448-5465-6 

Email : info@sound-republic.com

LINE@ : @SoundRepublic FB/IG 

: SoundRepublic.th Website : 

www.sound-republic.com
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ซาวด์ รีพับลิค ส่งโปรโมชั่นร้อนแรงท้ายปี...!!
 ตอกย�้ำควำมแรงกับ Klipsch R-4B Soundbar พิเศษสุดๆ เพียงซื้อวันนี้ 

แถมฟรี JAMO : “DS2” มูลคำ่ 2,590 บำท ล�ำโพง Soundbar คุณภำพเสียงชั้นเยี่ยม

ยี่ห้อดังจำกอเมริกำ Klipsch Reference R-4B Soundbar มำพร้อมพลังเสียงขนำด 

105W RMS และระบบเสียง Dolby Digital โดยล�ำโพง Soundbar R-4B สำมำรถ

รองรับกำรเชื่อมต่อไร้สำยผ่ำนสัญญำณบลูทูธ กับสมำร์ทโฟนได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ทั้งระบบ

ปฏิบัติกำร Android และ iOS

 และอีกโปรโมชั่นสุดคุ้มกับโปรโมชั่นพิเศษ KEF : MUO เพียงซื้อวันนี้แถมฟรี

หูฟัง KEF : M100 มูลคำ่ 5,900 บำท ได้ที่รำ้นคำ้ Dealer ใกล้บำ้นท่ำนทั่วประเทศ KEF 

Muo คือนวัตกรรมใหม่ในล�ำโพงไร้สำยแบบพกพำได้ เพรำะเรำได้ปฏิวัติย่อส่วนขนำด

ของไดรเวอร์ Uni-Q ลงเพื่อฟันฝ่ำข้อจ�ำกัดของผลิตภัณฑ์อะคูสติกแบบเดิมๆ ท่ีเคยมี 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรฟังเพลงจำกเคร่ืองคอมพวิเตอร์หรืออปุกรณ์มอืถอืของคุณ ไม่ว่ำจะทีบ้่ำน 

ที่ท�ำงำน หรือแม้แต่ในกำรเดินทำงของคุณ MUO ได้รวบรวมมำตรฐำนของ KEF ที่พึง

มี ไม่ว่ำจะเป็นกำรสตรีมเพลงไร้สำยคุณภำพสูงแบบ full bandwidth ผ่ำน Bluetooth 

aptX ที่แสนจะสะดวกสบำย ด้วยกำรตั้งคำ่ 3 อย่ำงที่หลำกหลำย ทั้งโมโน, สเตอริโอ

หรือโหมดปำร์ตี้ dual-connect และ MUO ยังถูกออกแบบโดย Ross Lovegrove 

ผู้สร้ำงควำมงำมประติมำกรรมที่โดดเด่นในล�ำโพงระดับพรีเมี่ยมอย่ำง Muon ซึ่งมีรูป

ลักษณ์ลักษณะพิเศษเหมือนกับเสียงที่ได้ยิน...

โททัล อิควิปเม้นท์ ส่งมอบมอนิเตอร์
STEALTH Series ให้กับน้าสมัคร
บอสใหญ่ JB Band Ligh&Sound
 บริษทั โททลั อคิวปิเม้นท์ จ�ากดั เจ้ำของผลติภณัฑ์ภำย

ใต้ TTE+ (ทีทีอีพลัส) และผู้น�ำเข้ำ dBTechnologies จำก 

ประเทศอติำลี ่โดยผจก. คณุนวกำนต์ (ปำล์ม TTE) Engineering 

Support Manager ได้ส่งมอบล�ำโพงมอนิเตอร์ STEALTH 

Series รุ ่น STE-M15CX, Side Fill  TEMPO Series 

รุ่น TP-115MKII+Active Subwoofer+DSP STEALTH Series 

รุ่น STE-18AB พร้อมแอมปลิไฟล์ T-seies รุ่น T-26MKII, 

T-26SMKII เพื่อใช้เสริมกับระบบเดิมท่ีมี ให้กับน้ำสมัคร 

บอสใหญ่ JB Band Ligh&Sound ผู้ให้เชำ่ ระบบแสง สี เสียง 

วงดนตรี แดนซ์เซอร์ เจำ้ใหญ่อีกเจ้ำในจังหวัดสระบุรี และเป็น

เจำ้ใหญ่ที่สุดของภำคกลำงที่ใช้ TTE+ ทั้งระบบ

 สนใจเช่ำระบบแสง สี เสียง วงดนตรี ติดต่อได้ที่...

คุณสมัคร ยุระยำตร์ 70/10 หมู่ 1 ต. บ้ำนล�ำ อ. วิหำรแดง 

จ. สระบุรี 18150 โทรศพัท ์ 086-130-3499

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม บริษัท ซาวด์ รีพับลิค จ�ากัด

Tel : 02-448-5489, 02-448-5465-6 Email : info@sound-republic.com

LINE@ : @SoundRepublic FB/IG : SoundRepublic.th

Website : www.sound-republic.com
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แนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่...ProductsNew

สนใจสามารถทดสอบสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด
ส�ำนักงำนใหญ่บ้ำนหม้อ โทร. 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 หมายเลข) แฟ็กซ์ 0-2226-4020
สำขำเซียร์รังสิต โทร. 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข) แฟ็กซ์ 0-2992-7380 เว็บไซต์ : www.myNPE.com, E-mail : mynpe@mynpe.com

SPC-02VA : เครื่องควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ

 SPC-02VA จากเเบรนด์ NPE เครื่องควบคุมเปิด-ปิด
ไฟฟ้าอัตโนมัติ แบบหน่วงเวลา 2 วินาที เรียงล�าดับ 1-8 ช่อง 
และแบบต่อตรงอีก 2 ช่อง AC Outlet ขั้วเสียบไฟแบบ Outlet 
Carton แบบ 3P 10A 250VAC 10 ชุด มี AC Voltage&Amp Meter แบบ Digital LCD แสดงค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน มีอุปกรณ์ภายใน
ช่วยป้องกันไฟเกิน และการกระชากของไฟฟ้าด้วย Varistor (MOV) มีวงจรตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าสูง (250VAC) และไฟฟ้าต�า่ (180VAC) แสดง
ผลด้วย LED และ Buzzer มีสวิตช์กดปิด-เปิดแบบอิสระแต่ละช่อง (8 ช่อง) และมีสวิตช์ยกเลิกฟังก์ชั่นหน่วงเวลาเปิด-ปิดได้ สายไฟย่อยภายในแบบแข็ง

เบอร์ 1 x 2.5 sq.mm. ทุกช่องและสายไฟเมนเบอร์ 3 x 4.0 sq.mm. 
ยาว 4 เมตร

LC-306 : Multiple Power Outlet Rack

 เป็นปลั๊กไฟกระแสสูงส�าหรับงานแสงสีเสียง หรืองานอื่นๆ ที่
มแีหล่งก�าเนิดไฟฟ้าเป็น 3 เฟส และต้องการต่อไฟฟ้ามาใช้งานแบบเฟส
เดียว โดยภายในตัว LC-306 จะมีการแยกเฟสไฟฟ้าไว้ให้ เพ่ือความ

สะดวกในการใช้งาน LC-306 มีเพาเวอร์ปลั๊กทางด้านเอาต์พุตเป็นชนิด 1 เฟส 16 แอมป์ จ�านวน 3 ตัว ส�าหรับต่อไปใช้งานพร้อมๆ กัน โดยไม่ต้องกังวล
ว่าตัวเครื่องจะจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ และยังมีเอาต์พุตเป็นเต้ารับคู่ชนิด Universal อีก 3 ชุด...

สอบถามเพิ่มเติม บริษัท ซำวด์ รีพับลิค จ�ำกัด Tel : 02-448-5489, 02-448-5465-6 Email : info@sound-republic.com 
LINE@ : @SoundRepublic  FB : SoundRepublic.th  IG : SoundRepublic.th  Website : www.sound-republic.com

Wharfedale Pro : Sigma Series

 รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Wharfedale Pro : Sigma Series ล�าโพงคุณภาพสูงจากมาตรฐานประเทศอังกฤษ เป็น
ล�าโพงแบบ Installation Speaker หรอืตดิตัง้ภายใน ด้วยการออกแบบโดยวศิวกรจาก
ทาง Wharfedale Pro โดยการใช้ระบบพอร์ตมุมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ท�าให้ได้เสียงที่ดี
มีมิติ ไม่สูญเสียคุณภาพเสียงโดยรวม ใช้ LF Driver ส�าหรับเสียงกลางและเสียงสูง 
ที่มีคุณภาพ ใช้ Voice coils ในรุ่น 12 นิ้ว, 15 นิ้ว และซับวูฟเฟอร์ 18 นิ้ว ส�าหรับ
การกระจายความร้อนทีด่มีากยิง่ขึน้ เหมาะส�าหรบัตดิตัง้ตามสถานทีต่่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ห้องประชุม, ฟิตเนต และห้องอาหาร โดย Wharfedale Pro : Sigma Series นี้มีออก
มาด้วยกัน 5 รุ่น ประกอบด้วย ล�าโพงกลางแหลม 4 รุ่น Sigma-8, Sigma-10, 
Sigma-12, Sigma-15 และซับวูฟเฟอร์ Sigma-18 ส�าหรับการติดตั้งงานต่างๆ ...

Violet Design
 Violet Design ไมโครโฟนท�ามือ (Hand Made) จากประเทศแลตเวีย (Latvia) ด้วยการพัฒนาแคปซูลไมโครโฟน
วินเทจ ให้เหมาะสมกบังานบนัทึกเสยีงในระบบดจิติอล ปัจจบัุนเป็นทีม่าของไดอาเฟรมชนดิใหม่ทีท่�าจากส่วนผสมของทองค�า 
ทองแดงและอลมูนิมั ท�าให้ได้คณุภาพเสียงสูงแต่เสียงรบกวนและเรโซแนนซ์ต�า่ ด้วยหลกัการ... (1.) ประสิทธิภาพใช้งานสงู... 
(2.) ใช้งานง่าย... (3.) งานออกแบบทีม่รีสนยิม... ท�าให้ Violet Design เป็นไมโครโฟนระดบัคณุภาพ ส�าหรบับนัทกึเสียงดนตรี 
บรอดคาส ทีวี สตูดิโอและฟิล์มสตูดิโอ ด้วยความมั่นใจในคุณภาพ...
 สนใจข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ บริษัท เค.ดี.เอ็ม. เทรดดิ้ง จ�ำกัด (KDM Trading) Call : 02-718-6085-6 
Email: info@kdm.co.th  www.kdm.co.th

EX
AM
PL
E

http://www.mynpe.com/
mailto:mynpe@mynpe.com


DECEMBER 2016  THE ABSOLUTE SOUND&STAGE  11

Regular
New Products...

NTS : PMX-Series Power Mixer
 เพาเวอร์มิกเซอร์ตระกูลใหม่พร้อมฟังก์ชันบันทึกเสียงใหม่จาก NTS ที่ดีไซน์มาให้ใช้งานได้ง่าย 
รองรบัการใช้งานทีห่ลากหลาย ส�าหรบังานระบบเสยีงขนาดกลาง และงานระบบเสยีงทีต้่องเคลือ่นย้ายบ่อย 
ให้ประสิทธิภาพเสียงที่ดีเยี่ยม ให้ก�าลังขับสูงถึง 325W x 2 ที่ 4W ซีรี่ย์นี้มีฟังก์ชันพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาคือ 
สามารถบันทึกเสียงใส่ USB Flash drive ได้โดยตรง โดยจะบันทึกเป็นไฟล์เสียงเก็บไว้ รวมถึงในส่วนของ
ฟังก์ชันที่หลากหลายทั้ง digital delay 16 program, 7 band equalizer รองรับ USB/SD card input 
และฟังก์ชัน MP3 Player โดยมิกเซอร์ซีรี่ย์นี้มีให้เลือกใช้งานด้วยกัน 3 รุ่น คือ PMX-605 (6 ไมค์อินพุต), 
PMU-805 (8 ไมค์อินพุต), PMU-1205 (12 ไมค์อินพุต) โดยในรุ่น PMX-805 สามารถติดตั้งบน Rack 
ขนาดมาตรฐาน 19” ได้
 สอบถามเพิ่มเติมที่ บริษัท เอ็นทีเอส อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น จ�ำกัด โทร. 02-438-7023-4, 
02-437-7639  โทรสาร 02-437-1897  www.nts-solution.com

 สุดยอดไมโครโฟนไดนามิกที่มาพร้อมกับไดอะแฟรมแบบคู่ตวัแรกของโลก ทีจ่ะมาสร้าง
นิยามใหม่ให้กับวงการ Live Sound ด้วยเทคนิค Off-Axis Rejection ที่ยอดเยี่ยม ตอบสนอง
ต่อย่านความถี่เสียงได้กว้าง และยังเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อความถี่ Mid-High ได้
อย่างราบเรยีบ อย่างทีไ่ม่เคยเกดิขึน้ กบัไมโครโฟนแบบไดนามกิมาก่อน อกีทัง้ KSM8 ยงัสามารถ
ถ่ายทอดเสียงได้อย่างแม่นย�าเป็นพิเศษ โดยไม่จ�าเป็นต้องปรับแต่งค่า EQ ใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งมีให้
เลือกทั้งแบบไมค์สาย (Wired Microphone) และไมค์ไร้สาย (Wireless Microphone)...

SHURE KSM8 (THE DUALDYNE™ VOCAL MICROPHONE)

 JBL EON208P เป็นระบบล�าโพง Portable PA ในแบบ 
all-in-one รุน่ล่าสดุจาก JBL ซึง่มาพร้อมกับเพาเวอร์มิกซ์เซอร์ขนาด 
8 แชลเนลในตัว และฟังก์ชั่น Bluetooth ที่สามารถ Streaming 
Audio จากอุปกรณ์ Mobile ของคุณให้ความอิสระและเพิ่มความ
สะดวกในการ Play Back จากเครือ่งเล่นของผูใ้ช้งานได้โดยตรง โดย
ไม่ต้องต่อสายให้ยุ่งยาก ภาคฮาร์ดแวร์ออกแบบให้เหมาะกับงาน 
Portable อย่างแท้จริง ด้วยขนาดที่กะทัดรัด มีน�้าหนักเบา พร้อมมือ
จับเพื่อการขนย้ายที่คล่องตัว จึงท�าให้ EON208P เป็นล�าโพงในฝัน
ของใครหลายๆ คน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรี, นักร้อง, ดีเจ หรือผู้ที่
มีความต้องการในระบบเสียง เพราะมันจะท�าให้ทุกกิจกรรมของคุณ
เป็นเรื่องง่ายขึ้นมาทันที
 EON208P ประกอบด้วยตู้ล�าโพงพาสซีฟ 1 คู่แบบ 2 ทาง 
ไดรเวอร์ขนาด 8” ประกบเข้าด้วยกันกับตัว Power Mixer เป็นรูป
ลักษณ์เหมือนกระเป๋าเดินทาง มีมุมกระจายเสียง 100oV x 60oºH 
สามารถถ่ายทอดเสียงได้ครอบคลุมและทั่วถึง ภาค Mixer มีขนาด 8 
Channel Input ประกอบด้วย ช่องสัญญาณแบบ Mono Input 
4 ช่อง สามารถเลือก Mic/Line ได้ พร้อมปุ่มปรับเสียงทุ้ม/แหลม และ Reverb ในตัว รวมถึง Stereo Input อีก 2 คู่ ที่คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องดนตรี
หรือแหล่งเสียงจากภายนอก (เช่นเครื่องเล่น MP3 หรือ CD) โดย CH 5/6 มีช่องต่อแบบ RCA และ 1/4” Phone ส่วน CH 7/8 เป็นช่องต่อแบบ 1/4” 
Phone หรือเลือกต่อสัญญาณจาก Stereo 3.5 mm จากโทรศัพท์หรือแทปเล็ตได้ นอกจากนี้ยังมีช่อง Monitor Out สามารถน�าเสียงออกไปบันทึกหรือต่อ
ออกไปใช้งานเพิ่มเติมได้ ผ่านการเชื่อมต่อแบบ RCA หรือ Input 1/4” Phone ช่อง Head Phone Output ส�าหรับต่อมอนิเตอร์สัญญาณจากหูฟัง พร้อม 
Volume Control แยกอิสระ และมีช่องสัญญาณขาออกอีก 1 เอาต์ เพื่อต่อไปยังล�าโพง Subwoofer ส�าหรับเติมเต็มเสียงเบสในระบบของคุณให้มีความ
หนักแน่นยิ่งขึ้น
 EON208P Packaged 8” 2-Way PA with Powered 8-Channel Mixer and Bluetooth®...  Amplifier Design : Class D...  Power 
Rating : 300W (2 X 150W)...  Max SPL : 121 dB peak...  Frequency Range (-10dB) : 60Hz-20kHz...  Net Weight : 17.6kg (38.8 lbs)...

มหาจักรฯ แนะน�า JBL EON208P ระบบล�าโพง Portable PA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท มหำจักรดีเวลอปเมนท์ จ�ำกัด โทรศัพท์ 02-378-9999  www.mahajak-pro.com

พบกับ EON208P เร็วๆ นี้ ด้วยรำคำเปิดตัวสุดติ่ง รำยละเอียดเพิ่มเติม บริษัท มหำจักรดีเวลอปเมนท์ จ�ำกัด www.mahajak-pro.com
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SYMETRIX SOLUS NX

         SYMETRIX ผู้ผลิตสินค้า Digital Audio คุณภาพสูงได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภาย
ใต้ชื่อ SOLUS NX ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงาน
คอนเสิร์ต งานห้องประชุม งานร้านอาหาร และงานประเภทต่างๆ ที่ต้องการการจัดการ
สัญญาณของเสียง โดย SOLUS NX นี้ได้ถูกอัพเกรดขึ้นมาจาก SOLUS ที่ได้หยุดการ

จ�าหน่ายไปเมื่อต้นปีที่แล้ว การอัพเกรดครั้งนี้ทาง SYMETRIX ได้ใช้ส่วนประกอบในเครื่องที่มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งตอนนี้ SOLUS NX มีประสิทธิ์ภาพทาง 
DSP เหมือนกันกับรุ่นใหญ่ของ SYMETRIX เช่น RADUIS และ EDGE ฟังก์ช่ันการท�างานของ SOLUS NX ประกอบไปด้วย Routing, Delay, 
Automixing, Paging, Zone Mixing, Mic/Line Processing, AGC, Room combining และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหมายความว่า SOLUS 
NX เพียง 1 ตัว ก็สามารถใช้กับงานได้อย่างหลากหลายมากๆ SOLUS NX นี้มีให้เลือกตั้งแต่ 4 input + 4 output, 8 input + 8 output ไปจนถึง 16 
input + 8 output ในส่วนของภาคการควบคุมนั้นก็สามารถท�างานได้เพราะ SOLUS NX สามารถควบคุมผ่านทาง ARC-WEB ซึ่งเป็นการควบคุมผ่านทาง 
Web Browser ทีไ่ม่มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิ นัน่หมายถงึผูใ้ช้งานสามารถควบคมุผ่านทางโทรศัทพ์มอืถอื แท็ปเล็ต หรอืคอมพวิเตอร์ได้อยากสะดวกและง่ายดาย
 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FUZION FAR EAST โทรศัพท์ 02 641-4545

เพาเวอร์มิกซ์ ส่งเสียงตามสาย สารพัดประโยชน์

  HONiC : LHA-2500, LHA-1800 Bluetooth, USB, SD Card, FM... เป็นเพาเวอร์
มกิซ์แอมป์ม ีLine 200V Class-H ทีม่ปีระสิทธิภาพสูง ด้วยก�าลงัวตัต์ทีสู่งถงึ 2,500W. ทีโ่หลด 
4W ในรุน่ LHA-2500 และก�าลงัวตัต์ 1,800W. ทีโ่หลด 4W ในรุน่ LHA-1800 ครบทกุเทคโนโลยี 
ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในห้องประชุม, สัมมนาหรือระบบส่งเสียงตามสาย
ระยะทาง 8-10 กิโลเมตร หรือกระจายเสียงข้ามจังหวัดด้วยฟังก์ชั่นขยายเสียงสายโทรศัพท์

โดยตรง ในงบประมาณที่ควบคุมได้ตัวเดียวรับรองเอาอยู่ เพราะมีฟังก์ชั่นการใช้งานครบครัน ใช้งานเอาต์พุตได้ทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นล�าโพง Line 100-
150-200V. (เสียงตามสายเดินได้ไกล 8-10 กม. หรือล�าโพง 2-4-8W และล�าโพงฮอร์น 8-16W ส่วนการใช้งานด้านหน้าเครื่องก็มี USB/SD/FM Radio 
มาพร้อม Bluetooth มี MIC/AUX/ ช่อง Smart Phone/Echo/AUTO MUTE ครบทั้ง 6 ช่อง มีชุด Telephone On Line และมีสวิตช์ Hot Line ส�าหรับ
การประกาศฉุกเฉิน, มีช่อง Line 100V เพื่อรับเสียงตามสายมากระจายเสียงได้ ทั้งยังมีช่อง Amp In, Rec., Pre Out อีกด้วย เครื่องเดียวจบครบวงจร
จริงๆ ...

HONiC : PRO-10 Power Amplifier Stereo Class-H

 PRO-10 เพาเวอร์แอมป์สเตอริโอคลาส GH ที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งด้าน
ก�าลงัขบัและประสทิธภิาพในการจ่ายไฟ ท่ีประหยดัพลงังาน ให้คณุภาพเสยีงเป็นคลาส 
AB มีก�าลังขับ 1,200W. ที่ 8W, 1,800W. ที่ 4W และ 2,000W. ที่ 2.66W มีระบบ 
Soft Start มีพัดลมระบายความร้อนถึง 4 ตัว และมีสวิตช์เลือกการท�างานเป็นแบบ Stereo, Mono ตอบสนองทุกย่านความถี่เสียง ลงลึกหนักแน่นถึง 
รายละเอียด โดยมีฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมการใช้งาน มีสวิตช์ Ground แก้ปัญหากราวด์ลูปของระบบ ในส่วนของขั้วต่ออินพุตเป็นแบบ XLR ตามมาตรฐาน 
ข้ัวล�าโพงเอาต์พตุเป็นแบบ Speakon ซึง่ช่วยให้ใช้กบัล�าโพงได้ทุกระบบ PRO-10 ถกูออกแบบมาใช้กบังานทีห่ลากหลายและสมบุกสมบัน ตวัเครือ่งมขีนาด
มาตรฐาน 2U สามารถขับล�าโพงขนาด 18 นิ้ว 8W ข้างละ 3 ดอก ให้ก�าลังวัตต์สูงถึง 2,000 วัตต์ มีเสถียรภาพในการขับโหลดต�่าสุดได้ถึง 2.66W ต่อข้าง... 
Design & Made in Thailand...

สนใจสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท โฮมโซนิค อีเล็คทรอนิคส์ จ�ำกัด
โทรศพัท์ 02-415-6040, 02-415-74444, 02-898-7223, 083-904-5654 หรอืเข้าชมเวป็ไซต์ : www.honic.co.th,  www.facebook.com/
honicpage, Email : homesonic@hotmail.com

หูฟัง Fender In-Ear Monitor Series รุ่น FXA Series 

 FXA7 (สีทอง) เป็น Hybrid-Dynamic tuned Balanced Armature Array (HDBA) คู่ ที่ออกแบบ
มาเฉพาะให้ตรงกับตัวขับเสียง 9.2mm. การก�าหนดค่านี้ สร้างเสียงโปร่งใสกับการตอบสนองที่ความถี่ 6Hz- 
24kHz (frequency response) ความไวท่ี 100dB @1mW (sensitivity) และความต้านทานที ่16-W +/-10% 
@1kHz (impedance) โดยเฉพาะรุ่นนี้ยังมากับตัวกรองเสียงที่หู พร้อมตัวปรับ 1/8” ถึง ¼¼” (adapter) และ 
สามารถลดทอนเสยีงเพีย้นได้ถงึ 22dB มสีองสใีห้เลอืกทองเมทาลคิและด�าเมทาลคิ ให้เสียงทกุย่านทัง้สูง กลาง 
ทุ่มต�า่ คมชัด ในรุ่นนี้ ออกแบบโดยใช้ 3D-printed Digital Hybrid Technology (DHT) สายถอดได้ และมี
ชดุอปุกรณ์เสรมิ ได้แก่กระเป๋าใส่หฟัูงพกพาอย่างหร ู(SureSeal™) อปุกรณ์ท�าความสะอาดและสายต่ออปุกรณ์... 
วางขายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน�า, ร้านมั่นคง และ Be Trend รับประกันศูนย์ 1 ปี...
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทร. 02-274-0665 หรือที่ www.facebook.com/MultigadgetStore
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ชุดประชุมระบบดิจิทัล 
 DJS® HM-222 Plus Digital Wireless Conference System คือชุดประชุมที่น�ำเอำเทคโนโลยีระบบดิจิทัลแบบไร้สำย มำใช้ในกระบวนกำร
รับ-ส่งสัญญำณและควบคุมเสียง ด้วยศำสตร์กำรใช้ ID/IP code และระบบสำยเคเบิ้ลที่ง่ำยๆ ไม่ยุ่งยำก ท�ำให้สำมำรถใช้งำนได้ทันที เพียงแค่เปิด
สวิตช์ ภำยใต้ขอบเขตครอบคลุมถึงของสัญญำณ ตัวเครื่องสำมำรถเคลื่อนย้ำยและใช้ได้พร้อมกันหลำยๆ ตัว โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน นอกจำกนี้ยังมีโหมด
ที่ท�ำหน้ำที่ตัดสัญญำณรบกวนอัตโนมัติเมื่อมีคลื่นรบกวน ตัวเครื่องจะเปลี่ยนไปใช้ควำมถี่อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนนั้น...

ลักษณะส่วนประกอบที่ส�ำคัญ
 ชุดควบคุมหลัก (Main Controller) HM-222 ใช้ขบวนกำรเทคโนโลยีไร้สำยระบบดิจิตอล ส�ำหรับสัญญำณเสียงและสัญญำณควบคุมกำร
ท�ำงำน มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้...
 1. ระบบของเครื่องได้ประยุกต์กำรควบคุมโดยใช้ CPU ที่ทันสมัย และ CPU ที่ใช้เป็นชนิดมีกำรแก้ไขสิ่งผิดพลำดโดยตัวเองหลำยระดับชั้น 
และสำมำรถแก้สญัญำณรบกวน (encryption scrambler) และมรีะบบป้องกนักำรแทรกของคลืน่รบกวนและจำกคลืน่แม่เหลก็รบกวนทีเ่กดิจำกระบบ
โทรศัพท์มือถือ โดยที่สำมำรถกันสัญญำณไม่ให้ออกสู่ระบบได้
 2. กำรป้องกันสัญณำณรบกวน และคลื่นทุกชนิดที่อำจรบกวน (encryption scrambler) ได้เป็นอย่ำงดี
 3. เครื่องชุดนี้ถูกออกแบบให้ติดตั้งได้อยำ่งรวดเร็วโดยไม่มีควำมยุ่งยำก และไม่ต้องมีกำรวำงสำย
 4. หน้ำปัดของเครื่องถูกออกแบบให้มีปุ่มสัมผัส 6 จุด และง่ำยต่อกำรใช้งำน
 5. ด้วยจอ LCD ขนำดใหญ่ขนำด 240 x 64 พิกเซล แสดงเมนู และสำมำรถเลือกฟังค์ชั่นของกำรใช้งำนได้อยำ่งรวดเร็ว
 6. ชุดควบคุมจ�ำนวนหนึ่งเครื่องสำมำรถใช้ได้อยำ่งไม่จ�ำกัดจ�ำนวนเครื่องของผู้เขำ้ร่วมประชุม และไม่จ�ำกัดระยะห่ำงจำกกำรใช้งำน
 7. มี 4 เมนู คือ 1. กำรตั้งค่ำเกี่ยวกับกำรพูด (Speech Mode), 2. กำรตั้งค่ำ EQ, 3. กำรตั้งค่ำระบบ และ 4. กำรตั้งค่ำควำมดังของล�ำโพงหลัก
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PA/Sound Light on Stage

แกะกล่องลองใช้ : ดิจิตอลมิกเซอร์ Mackie DL Series

มลัตแิทรก็ไม่ได้ จะท�ำได้แค่ 2 แทรก็ แต่ท้ัง 3 รุน่จะเชือ่มต่อกำรใช้ไวร์เลสเหมอืน
กัน หรือมีอีกวิธีนึงคือหำกไม่ใช้ไวร์เลส ก็เชื่อมต่อโดยตรงเข้ำกับมิกเซอร์ท�ำได้ทั้ง 
2 แบบ กรณีใช้ไวร์เลสต้องไม่ลืมต่อเรำท์เตอร์จ่ำยสัญญำณเน็ตเวิร์ก มิกเซอร์รุ่น
นี้ยังรองรับกำรจัดกำรมอนิเตอร์แยกกันโดยอิสระ กล่ำวคือ นักดนตรีแต่ละคน
สำมำรถปรับมอนิเตอร์ของตัวเองได้อย่ำงอิสระ สำมำรถต่อพร้อมกันได้หลำยตัว 
เอน็จเินยีร์อำจจะสร้ำงเป็น Group ส�ำหรบักตีำร์ ซึง่จะมกีำรก�ำหนดรหสัเข้ำไปใน
แต่ละ Aux ตำมที่นักดนตรีแต่ละคนต้องกำร ลูกเล่นปลีกย่อยของมิกเซอร์ ก็มี
เปลี่ยนชื่อเฟดเดอร์ได้ เปลี่ยนรูปไอคอนได้ เปลี่ยนสีได้ ในส่วนของเฟดเดอร์ใน
หนึ่งหน้ำจะโชว์ทั้งหมด
 ด้วยข้อจ�ำกัดของ iPad ขนำดจอประมำณ 9.7 นิ้ว ผู้ใช้ต้องเลื่อนซ้ำย/
ขวำเอำ กรณีเลื่อนแชนเนลลึกๆ อย่ำง 28-29 บำงคนจะกังวลวำ่ดิจิตอลอำจจะ
ท�ำได้ไม่สะดวก แต่แอปฯ ของ Mackie ออกแบบมำให้ใช้งำนได้ง่ำย จะมีโหมด
ให้เลือกเป็นแชนเนลเดียว และแชนเนลท้ังหมด ถ้ำเลือกโหมดแชนเนลทั้งหมด 
มนักจ็ะออกมำเตม็ๆ เรำกจ็ิม้ไปแชนเนลท่ีเรำต้องกำรมกิซ์ มนัจะเป็นซอยบลอ็กๆ 
เลย ส่วน EQ ก็สำมำรถปรับได้ ถ่ำงคำ่ Q ได้ ควำมรู้สึกเหมือนเรำใช้โปรแกรม 
DAW นอกจำกนั้นยังมีโหมดแยกแบนด์ 1 แบนด์ 2 จนถึงแบนด์ 4 แล้วก็มี 
รูปแบบกำรฟิลเตอร์ให้เลือกอีกด้วย แต่ข้อจ�ำกัดของ Mackie ซีรี่ส์นี้ออกแบบมำ
เพื่อ iPhone, iPad เท่ำนั้น ไม่สำมำรถใช้งำนร่วมกับ PC ได้ จะเอำโน้ตบุ๊ค PC 
มำควบคุมก็ไม่ได้ ในกรณีที่จะใช้งำนกับคอมพิวเตอร์ มันจะเป็นวิธีคิดแบบ DAW 
นัน่คอืกำรบนัทกึเสยีง โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลำงในกำรบนัทึกเกบ็ข้อมลู ส่วน
มิกเซอร์จะเป็นเพียงออดิโออินเทอร์เฟซ แต่กำรควบคุมตัวมิกเซอร์จะฟิกซ์เอำไว้
เพยีง iPhone/iPad เท่ำนัน้ แม้แต่โน้ตบุค๊ของ Mac กท็�ำไม่ได้ นอกจำกนัน้ยงัเล่น
ไฟล์ mp3 ไม่ได้

เริ่มแกะกล่อง
 อย่ำงแรกเปิดแอปฯ ซึ่งแอปฯ เวอร์ชันล่ำสุดคือเวอร์ชัน 4 ถำ้แอปฯ เป็น
เวอร์ชันเก่ำระบบอำจจะให้เรำอัพเดตเป็นเวอร์ชันล่ำสุด ปกติถ้ำไม่มีกำรอัพเดต
แอปฯ จะเจอมิกเซอร์หนำ้รวมใน iPad และมีแชนเนลเฉพำะของ iPad แยกตำ่ง
หำก แชนเนลเอฟเฟ็กต์รีเวิร์บ มี Sub Group 1-2-3-4, VCA 1-2-3-4 แต่ละ
แชนเนลจะสำมำรถกระโดดไปที่หนำ้ EQ ได้ ซึ่งตัว EQ จะอยู่ทุกแชนเนลท�ำงำน
แยกอิสระ ภำยในจะมีรูปแบบพรีเซตท่ีสั่งงำน EQ ให้เป็นไปตำมที่ผู้ใช้ต้องกำร 
อยำ่งโหมด High Pass Filter สำมำรถเลือกรูปแบบ EQ ได้ ส่วนประกอบส�ำคัญ
ก็จะมี Gain, Q, Frequency ตัว Gain สเกลจะอยู่ที่+/-15dB แบนด์วิดธ์ได้ตั้งแต่ 
20Hz-20kHz ค่ำ Q ได้ถึงจำก 0.5 ถึง 16 ซึ่งบำงเจ้ำได้สูงสุดแค่ 10 หนำ้ตำของ 
EQ สำมำรถเปลี่ยนเป็นวินเทจได้ หำกใครไม่ถนัดหน้ำตำแบบสมัยใหม่สำมำรถ
เรียกใช้โหมดวินเทจได้เช่นกัน และยังมีฟรีเจอร์ Wide, Narrow นอกจำกนั้นยังมี
พรีเซตมำจำกโรงงำนด้วย ในช่องพรีเซตจะมีรำยชื่อพรีเซตแสดงอยู่ เช่น Kick 
มันอำจจะแสดงหน้ำต่ำงถำม Recall ในระหว่ำงนี้ เรำก็กด Yes ไป พอโหลด 
พรีเซตแล้วหน้ำตำของกรำฟก็จะเปลี่ยนไป ลองดูอีกตัวอย่ำงนึง เช่น Drum Kick 
มนัจะกระโดดไปอกีหน้ำนึง สำมำรถกลบัไปโหมดเดิมได้ ถ้ำสไลด์เลือ่นขึน้ด้ำนบน
กจ็ะพบคอมเพรสเซอร์ ซึง่มโีหมดให้เลอืก 2 แบบ คือวินเทจกบัโมเดร์ินเหมอืนกบั 
EQ มีพรีเซตให้เลือกเช่นกัน เลือกใช้กับกลอง กีตำร์ ทุกครั้งที่เลือกพรีเซต ระบบ
จะให้ยนืยนักำร Recall ทกุครัง้ กรณีเลือ่นขึน้ไปอกีจะเป็นรเีวิร์บ ในจอนีจ้ะมพีวก 
Tap Delay, Send Return ซึ่งกำรใช้ต้อง Send ไปที่ Aux แล้วเรียกมำใช้งำน 
ซึ่งแอปฯ ถูกออกแบบมำให้เอ็นจิเนียร์ใช้งำนง่ำย เหมือนรู้ว่ำเอ็นจิเนียร์ต้องกำร
ปรับแต่งอะไร 1-2-3 เริ่มจำก EQ มำคอมเพรสเซอร์ มำรีเวิร์บและดีเลย์ แล้ว
ค่อยมำตั้ง Group ส่วนแชนเนลเอฟเฟ็กต์จะแยกอิสระ คือเหมือนเป็น Aux ตำ่ง 
หำกนัน่เอง ซึง่มใีห้ 2 แชนเนล ในแชนเนลกม็ ีEQ อยูภ่ำยใน นัน่หมำยถงึเอฟเฟ็กต์
ก็มี EQ แทรกเข้ำมำด้วย กรณีเลือกพรีเซตของรีเวิร์บหนำ้ตำหรือลูกเล่นจะแตก
ต่ำงกับเอฟเฟ็กต์ตัวอื่น เรำสำมำรถส่งไปทุก Aux หรือทุกแชนเนลได้ ถัดไปเป็น
ดีเลย์ ตัวอย่ำงเรำเลือกเป็น Acoustic 1 ก็จะเป็นกำรเลือกใช้โหมดพื้นฐำนที่ถูก
ตั้งค่ำมำแล้ว ถัดไปเป็น Sub Group สังเกตว่ำ EQ จะมีให้ทุกแชนเนล รวมถึงมี 
RTA ใน Sub Group ยงัมคีอมเพรสเซอร์ให้เลอืกใช้งำนอกีด้วย เรำสำมำรถเลอืก 
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แกะกล่องลองใช้ : ดิจิตอลมิกเซอร์ Mackie DL Series

Sub Group วำ่ให้มีแชนเนลไหนได้บ้ำง เรำต้องกำรให้ Sub Group ส่งไปที่
เมนหรือเปล่ำ สำมำรถสั่งปิด/เปิดได้ ถัดไปเป็น VCA ปกติเครื่องเดิมๆ จำก
โรงงำนจะไม่มี เพรำะเรำยังไม่ได้ตั้งค่ำ ผู้ใช้สำมำรถสร้ำง VCA ได้ เช่น เรำ
ต้องกำร 4 แชนเนล มำรวมไว้ในแก็งค์เดียวกัน มันก็จะมำแค่ 4 แชนเนล โดย
ควบคุมเฟดเดอร์ VCA กำ้นเดียว คือในทำงกำยภำพตัวเฟดเดอร์อำจจะไม่ขยับ 
แต่ในทำงดิจิตอลมันไปด้วยกัน
 สมมติจู่ๆ เรำอยู่หน้ำแรก กรณีต้องกำรปรับแชนเนล 16 อย่ำงรวดเร็ว
ก็ใช้วิธีเลื่อนหน้ำจอ ตัวแอปฯของ Mackie จะไม่มีเลเยอร์ท่ีเป็นกลุ่มแชนเนล
เช่น 1-8, 9-16 อะไรท�ำนองนี้ ทุกอย่ำงอยู่ในหน้ำจอเดียว เรียกว่ำหน้ำรวม 
ในส่วนของ Main กเ็หมอืนเป็นมำสเตอร์ ม ีEQ ให้เช่นกนั ระดบั Gain +/-12dB 
สำมำรถ Draw ได้ ลูกเล่นนึงที่ให้มำคือคีย์บอร์ดป้อนอักษรมีเสียง สำมำรถตั้ง
เปิด/ปิดได้ ส่วนเอฟเฟ็กต์ของ Mackie จะจองแชนเนล แต่ไม่ได้จอง Aux รุ่น 
16DL จะมีให้ 6 Aux ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้เต็มที่แบบว่ำงๆ เลย ส่วน Sub 
Group/VCA ก�ำหนดได้ 4 ชุด ส่วน Aux หลักๆ จะเน้นใช้ท�ำมอนิเตอร์ ในกำร
ใช้งำนอย่ำงเอฟเฟ็กต์สำมำรถ Mute แยกส่วนได้เลยว่ำต้องกำร Mute ส่วนไหน
บ้ำง เช่นพวก Group ข้อดีอีกอยำ่งของแอปฯ คือลิงค์หำกันได้หมด กระโดดไป
กระโดดมำได้หมด และแอปฯ เองก็มีศูนย์กลำงในกำรควบคุมวำ่เรำจะสลับไป
แก้ไข ปรบัแต่งตรงจุดไหน เรำสำมำรถกระโดดเข้ำสูโ่หมดแชนเนลด้วยโซน L/R 
เป็นลักษณะเข้ำถึง All Channel ซ่ึงส่วนหนึ่งก็จะเป็นไปตำมท่ีเรำ Assign 
เอำไว้ กำร Mute กส็ำมำรถแยกทีละแชนเนลได้เหมอืนบอร์ดมกิเซอร์ทัว่ไป รวม
ถึงสั่ง Mute เป็นกลุ่มๆ ก็ได้เช่นกัน รวมถึงกำร Link สัญญำณเป็นสเตอริโอ 
ส�ำหรับลูกเล่นอื่นๆ สำมำรถใส่สีได้ ใส่รูปภำพได้ ลักษณะเป็นไอคอน สำมำรถ
น�ำรูปดังกล่ำวมำจำกภำยนอก หรือเลือกไอคอนท่ีมีอยู่ใส่ลงไปในแชนเนลที่เรำ
ต้องกำร
 ถัดไปหน้ำ Setting ผู้ใช้สำมำรถเลือกจัดกำรพวกเรำท์เตอร์ มันจะอยู่
ในโหมดนี้ ในโหลด Recording ผู้ใช้สำมำรถเลือกแชนเนลที่ต้องกำรบันทึกได้
จำกซอร์สดิบๆ หรือสัญญำณท่ีผ่ำนเอฟเฟ็กต์มำแล้วก็เลือกได้ ซ่ึงเป็นกำรรวม
ทุกแชนเนล จะบันทึกเฉพำะ Aux, Group ก็ท�ำได้ ข้อจ�ำกัดของรุ่นเล็กจะบันทึก
ได้เพียง 2 แทร็กเทำ่นั้นคือจำกเมน L/R ถัดไปค่ำ Sampling rate จะได้สูงสุด 
24bit/48kHz ส�ำหรับไฟล์ที่จะน�ำมำเพลย์แบ็กนั้นจะต้องเป็น wave อย่ำงเดียว
เท่ำนั้น กรณีสัญญำณมำจำก Youtube สำมำรถเปิดได้ แต่ไฟล์ mp3 เปิดไม่ได้
ตำมที่อธิบำยไปช่วงต้นของบทควำม เหมือนเป็นกำร QC ให้ผู้ใช้โดยปริยำย 
เพรำะข้อเสียไฟล์ mp3 คือยำ่นควำมถี่สูงตั้งแต่ 10kHz มันจะถูกลดทอนไป
 ส�ำหรับกำรทดสอบใช้งำนที่สิงคโปร์เปิดทิ้งไว้ 2 สัปดำห์ก็ไม่มีปัญหำ
อะไร เครื่องไม่ร้อน หรือออกอำกำรงอแง ส�ำหรับกำร์ดออปชันตอนนี้จะรองรับ
กำร์ด Dante อยำ่งเดียว ส�ำหรับสมรรถนะของตัว 32R จะแตกตำ่งจำกตัว 16 
แชนเนลคือสำมำรถ Assign เอำต์พุตได้ 14 ช่อง มีสเตอริโอ AES ตัวกำร์ด 
จะวิง่ได้ 32 x 32 แชนเนล รองรบัอนิพตุ 36 แชนเนล ม ีPEQ 4 แบนด์ เอำต์พตุ
ได้ 28 บัส เอฟเฟ็กต์รันได้ 3 สเตอริโอหรือ 6 ช่องพร้อมกัน สำมำรถเชื่อมต่อ
กับแมคหรือ PC ได้ผำ่น USB 2.0 บันทึกกำรแสดงสดได้ แล้วมิกซ์ดำวน์ภำย
หลัง ภำค DSP รองรับทั้ง 36 อินพุต มีRTA/Spectrograph ในส่วนของอินพุต
แบ่งเป็น 32 อินพุตลิงค์เป็นสเตอริโออินพุตได้ และ 4 สเตอริโอที่เป็นรีเทิร์น
แชนเนล ในส่วนเอำต์พุตนั้นมี 28 ชุด สำมำรถท�ำเป็น 14 สเตอริโอ Aux Send 
และ 6 สเตอริโอเมทริกบัส และ 6 สเตอริโอ subgroup พร้อมกับ Main L/R 
รวมถึง 6VCA และ 6 mute groups กำรเรำท์ติ้ง I/O สำมำรถเลือกซอร์ส A/B 
ต่อแชนเนลได้ สำมำรถ Export พรีเซตที่ผู้ใช้สร้ำงขึ้นไปเก็บไว้ใน Dropbox 
หรอือเีมล์เพือ่ใช้ส�ำรองกำรใช้ในระบบ หรอืแชร์ให้กบัเพือ่นๆ ทมีงำนได้เช่นกนั...
 สนใจสอบถำมรำยละเอยีดอืน่ๆ ได้ที ่บรษิทั โปร อนิโนเวชัน่ กรุป๊ จ�ำกดั 
โทร. 0-2983-7478, 0-2511-0334 หรือสั่งซื้อได้ทำงเว็ปไซต์ proplugin.com 
หรือตัวแทนจ�ำหนำ่ยใกล้บ้ำน...
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งานสัมมนาหลักสูตร ETC 2 (01)

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

วั
งานสัมมนาหลักสูตร ETC 2 (01)

ในสนามกฬีาซีเกมส์ทีสิ่งคโปร์ ใช้รุน่ STM
น่าจะร่วมๆ 200 ตู ้และสนาม Stade De France

ทีใ่ช้เตะบอลยโูรล่าสุด NEXO เข้าไปตดิตัง้ครัง้แรกเมือ่ปี 1997...

““
	 นที	่28-29	กรกฎาคม	2559	ทีผ่่านมา...	บริษทั ฟิวช่ัน ฟาร์ อสีท์ จ�ากดั 
	 ร่วมกับ	 NEXO S.A.	 จัดสัมมนาหลักสูตร	 ETC 2 (Education 

Training Certification)	ขึ้น	เพื่อเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับการออกแบบระบบเสียง
ให้กับเอ็นจิเนียร์และเทคนิเชียน	 โดยมี	Mr.	 Francois	 Deffarges	 วิทยากรผู้
เช่ียวชาญจาก	NEXO	และคณุสทุศัน์	ก่อเกียรต	ิ(พีป๊่อก)	ท�าหน้าทีเ่ป็นผูบ้รรยาย	
ส�าหรับเนื้อหาการสัมมนาครั้งนี้ได้จัดขึ้น	 2	 วัน	 วันแรกผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้
ประวัติความเป็นมาของ	NEXO	ตลอดจนทฤษฎีของเสียงและอะคูสติก	รวมถึง
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของล�าโพงชนิดต่างๆ	ที	่NEXO	ผลิตขึ้น	ส่วนวัน
สุดท้ายเนื้อหาจะเน้นการสาธิตเชิงปฏิบัต	ิเช่น	การออกแบบระบบเสียงด้วยวิธี
จ�าลองผลลัพธ์ระดับความดัง	(SPL)	ด้วยซอฟต์แวร	์NS-1	ของ	NEXO	และ
เรียนรู้วิธีการวัดและจูนค่าเฟส	(Phase),	ไทม์ดีเลย	์(Time	Delay)	ของระบบ
เสยีงด้วยซอฟต์แวร์	Smarrt	Live	ก่อนจะปิดท้ายด้วยหัวข้อการตดิตัง้ล�าโพงซับ
วูฟเฟอร์แบบต่างๆ	อาทิ	ซับคาร์ดิออยด	์(Sub	Car	dioid),	ออมนิไดเรกชันนอล	
(Omnidirectional)	รายละเอียดเนื้อหามีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับ
	 ช่วงแรกพ่ีป็อกกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมสัมมนาและพูดว่า	 “เดิมทีผมก็
มีหน้าที่เป็นล่ามแปล	ผมกับฟรองซัวรู้จักกันนานมาก”	จากนั้นวิทยากรกล่าวว่า	
“ขอบคุณคุณโทนี่,	คุณสิร	ิที่ให้โอกาสมาบรรยายงานสัมมนา	ETC	ขอบคุณทุก
คนท่ีมาร่วมฟังในครั้งนี้	 ผมขอแนะน�าตัว	 ผมชื่อฟรองซัว	 เดฟาจ	 (Francois	
Deffarges)	เป็นผู้ดูแลแผนกของ	NEXO	ที่ตั้งขึ้นมาใหม	่ชื่อแผนกเอ็นจิเนียริ่ง
ซัพพอร์ต	ก่อนหน้านี้ที่ท�า	R&D	ก็คือวิจัยและพัฒนาของ	NEXO	มาเป็นเวลา
สิบกว่าปี	 โปรแกรมวันนี้ค่อนข้างหนาแน่น	 ตอนน้ีเชื่อว่าทุกคนคงรู้เรื่องของ	
NEXO	อยู่แล้ว	เดี๋ยวจะมาอธิบายเกี่ยวกับบริษัท	NEXO	นะครับ	ส�าหรับอายุ
ของบริษัทตอนนี้ประมาณ	 37	 ปีแล้วนะ	 ตอนก่อตั้งบริษัทก็เริ่มจากคนสองคน	
สายการเงินชื่อคุณไมเคิล	จอห์นสัน	ส่วนสายเอ็นจิเนียร์คือคุณอิริค	ครั้งแรกที่
ก่อตั้งบริษัทก็ตั้งใจจะท�าบริษัทส่งออกระดับโลก	 เริ่มต้นตลาดในยุโรปแล้วตาม
ด้วยเอเชีย	 โดยเฉพาะในเอเชียคือแถบเซาท์อีสเอเชีย	 สินค้าประมาณ	 85% 
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งานสัมมนาหลักสูตร ETC 2 (01)

จะถูกส่งออกมาหลักๆ	 คือตลาด
จีนกับสหรัฐอเมริกา	 ส่วนท่ีเหลือ
จะเป็นตลาดในฝรั่งเศส	 ช่วงปี	
2005-2008	เป็นช่วงเวลาท่ีส�าคัญ
ของ NEXO
	 ตอนช่วงปี	 2005	 ก็ได้ 
ไปร่วมกบัยามาฮ่า	เพือ่เริม่ต้นผลติ
เพาเวอร์แอมป์	NX	AMP	ทีส่�าคญั
อีกอย่างคือยามาฮ่าก็เป็นตัวแทน
จ�าหน่าย	 NEXO	 ในอเมริกา 
และในวันที่	 1	 สิงหาคม	 2008 
ยามาฮ่าได ้ซื้อกิจการ	 NEXO 
เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของยามาฮ่าญีปุ่น่	ถอืว่าเป็นเรือ่งปกติของธรุกจินี้	ตอน
นี้เครือข่ายการจัดจ�าหน่ายทั่วโลก	โดยเฉพาะสหรัฐฯ,	สิงคโปร์และญี่ปุ่น	
จะจัดจ�าหน่ายโดยบริษัท ยามาฮ่า	 มีตัวแทนจ�าหน่ายประมาณ	 80	
ประเทศทัว่โลก	เรือ่งน้ีเป็นสิง่ส�าคัญกบั	NEXO	ทีม่คีวามเข้าใจผลติภณัฑ์
และสนับสนุนลูกค้าของ	NEXO	 ทีนี้มาดูรูปถ่ายโรงงานของ	NEXO	 ที่
ฝรัง่เศส	ทีต่ัง้โรงงานอยูบ่รเิวณใกล้กบัสนามบนิในปารสี	ท�าให้ง่ายทีจ่ะไป
จะมาในการขึ้นเครื่องส�าหรับลูกค้าที่แวะเวียนมาเยี่ยมโรงงาน	 นโยบาย
ของ	NEXO	คอืรายได้ท่ีเกดิขึน้ท้ังหมดประมาณ	6%	จะถกูจดัสรรไปวจัิย
และพัฒนา	ถือว่าเป็นงบประมาณที่สูงมาก	ตรงนี้เป็นสิ่งส�าคัญมาก	เรา
ไม่สามารถที่จะไปลดคุณภาพของสินค้า	 ที่ส�าคัญ	NEXO	 มีห้องไร้เสียง
สะท้อนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป	เป็นส่วนจ�าเป็นในการทดลองวิจัยสินค้า	เป็น
ตัวที่ใช้ทดสอบสินค้าต้นแบบ	จะเห็นว่าลงทุนกับการท�าต้นแบบค่อนข้าง
เยอะมาก	ต้นแบบทีว่่านีท้�าแล้วเจ้ง	ท�าแล้วดใีช้เวลาเยอะ	และกท็�ากนัมา
ตลอดเวลา	มีทั้งต้นแบบรุ่น	STM	ทั้ง	Waveguide	และตัวเบสทางขวา	
ทางซ้ายบนเค้ามีห้องวดัเลก็ๆ	ส�าหรบัวัดตัวไดรเวอร์หรอืดอกล�าโพง	เพือ่
จะหาข้อมูลมาท�าล�าโพงให้เป็นตู้
	 ส�าหรับห้องซ้ายมือซึ่งเป็นห้องไร้เสียงสะท้อนเอาไว้วัดล�าโพง	
ลิฟท์ตัวนั้นรับน�้าหนักได้ถึง	3	ตัน	ต้องชวนไปเดินไม่ถึง	10	นาทีแย่เลย
นะ	 มีตัวอย่างกราฟที่ได้จากการวัดตู้ล�าโพงท่ีมาจากห้องไร้เสียงสะท้อน	
ห้องนี้เอาไว้ทดสอบล�าโพง	โดยการเปิดด้วยก�าลังสูงสุดสักสัปดาห	์เพื่อดู
ผลว่ามันจะเป็นอย่างไร	ถ้ามนัเสยีหาย	ไม่เป็นไปตามทีอ่อกแบบกต้็องกลบั
มาหาวิธีปรับแต่งแก้ไขกันใหม่	 สินค้า	 1	 รุ่นมีเงื่อนไขคือต้องผ่านการ
ทดสอบนานถึง	500	ชั่วโมง	(ประมาณ	20	วัน)	ก่อนที่จะส่งออกมาขาย	
ข้างๆ	โรงงานมีสนามมีความลึกประมาณ	70	เมตร	จะเห็นว่ามีรอกที่รับ
น�้าหนักได้ถึง	2	ตันจ�านวน	8	ตัว	จริงๆ	เป็นสนามที่ใช้ส�าหรับปรับแต่ง
ล�าโพงในลกัษณะเอาต์ดอร์	ใช้ทดสอบการแขวนรปูแบบการแขวนด้วยว่า
เป็นไปตามทีอ่อกแบบไว้มัย้	แผนกเอน็จเินยีริง่ซพัพอร์ตทีเ่ราคยุกนัอยูต่อน
นี้	 เป็นแผนกบริการของ	NEXO	 มีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าลูกค้า	 งานติดตั้ง

ถาวร	ให้ค�าปรึกษาการ
ใช้ซอฟต์แวร์	 NS-1 
ซึ่ งมี ไว ้คาดเดาผลที ่
จะเกิดขึ้น	 เป็นแผนก 
ที่ อ อก เอกสารด ้ าน
เทคนิคและการใช้งาน	
สนับสนุนการแสดงสด
อกีด้วย	และการเทรนนิง่	ซ่ึงการเทรนนิง่เป็นภารกจิหนึง่ของแผนกในวนั
นี้	ทีมงานในแผนกนี้มีทั้งหมด	11	คน
	 ส่วนใหญ่ก็จะออกไปพบปะลูกค้า	 เพื่อน�าข้อมูลกลับไปที่แผนก
วจิยั	กล่าวคอืมาเกบ็ข้อมลูเพือ่น�ากลบัไปวจิยัพฒันาสนิค้า	ซ่ึงบางคนเคย
มาเทรนนิ่งที่นี่แล้วตอนคอร์ส	ETC1	ที่แน่ๆ	NEXO	เป็นโรงงานการผลิต	
ก�าลังการผลิตของโรงงานนี้	 สามารถท�าได้ถึงปีละ	2000	ตู้	 แบ่งเป็น	 2	
โรงงาน	คือโรงงานไม้	อีกโรงงานนึงเป็นโรงงานหล่อ	อย่าง	R&D	ก็อยู่ใน
สายหนึ่งในโรงงานนี้	 การผลิตท่ีนี่ใช้แรงงานของหุ่นยนต์เป็นหลัก	 มีหุ่น
ยนต์จับตู้ไปขัดผิวด้วยกระดาษทราย	มีตัวอย่างการประกอบรุ่น	PS	มาดู
กันว่างานที่ใช้ท�า	NEXO	 มีอะไรกันบ้าง	 ในอดีตและปัจจุบันเนี่ย	 ธุรกิจ
หลกัคอืการท�าสนิค้าซพัพอร์ตอตุสาหกรรมดนตร	ีคนท่ีอยูใ่นแผนกนีล้้วน
มีพื้นฐานมาจากสายดนตรีทั้งสิ้น	จุดเด่นของ	NEXO	เป็นยูนิตที่เล็กแต่มี
ก�าลงัสงู	เมือ่เทยีบกบัค่ายอืน่ๆ	ตลาดในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีป่ระสบ
ความส�าเร็จสูงสุดคือไนท์คลับ	สถานบันเทิงต่างๆ	อีกธุรกิจหนึ่งที่	NEXO 
เข้าไปท�าตลาดคือสนามกีฬา	 ส�าหรับการแข่งขันฟุตบอลยูโรฯ	 ที่ผ่านมา
คิดว่าทุกคนคงได้ดูกัน	 ฝรั่งเศสชนะตุรกี	 จากสนามทั้งหมด	 10	 แห่ง	
จ�านวน	 5	 แห่งติดตั้งด้วยล�าโพง	NEXO	 ภายในสนาม	 อีกตลาดหนึ่งที่
เข้าไปท�าคือตามศาสนสถานต่างๆ	 ซึ่งประสบความส�าเร็จค่อนข้างสูงใน
อเมรกิาและเกาหล	ีNEXO	เป็นสินค้าเหมาะกบัระดับมอือาชพีโดยเฉพาะ	
ในโรงละครก็ติดตั้งได้ทั้งในอังกฤษ	โอเปร่าเฮาส์ในอิตาล	ีรวมถึงติดตั้งใน
เธียร์เตอร์เมืองลิเวอร์พูล
	 ในสวีเดนก็มีทั้งคลับทั้งบาร์	 ท่ีเข้าไปติดตั้ง	 มีโบสถ์คริตจักรใน
อเมริกา	 ในสนามกีฬาซีเกมส์ที่สิงคโปร์	 ใช้รุ่น	 STM	 น่าจะร่วมๆ	 200 
ตู้ล่างขวาเป็นล�าโพงแรกๆ	 เลยที่ติดตั้งล�าโพง	NEXO	 น่าจะคุ้นเคยกับ	
Stade	De	France	ที่ใช้เตะบอลยูโรล่าสุด	ติดตั้งครั้งแรกเมื่อป	ี1997	ใช้
แข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อนานมาแล้ว	 “ประมาณเกือบ	 20	ปีแล้วนะ	 เมื่อ
ราวปี	 2010	 ทางสนามกีฬามีแผนจะเปลี่ยนล�าโพง	 ทาง	NEXO	 ก็ไป
ประกวดราคากช็นะมาอกีรอบนงึ	เป็นรุน่	S12	ใช้กบัสเตเดยีม	การตดิตัง้
ครั้งนั้นถือเป็นงานแรกของรุ่น	S12	ผลที่ได้คือ	106dB	(SPL)	ทุกๆ	ที่นั่ง	
เป็นสนามทีม่กีารน�าล�าโพงซบัขึน้แขวนอกีด้วย	โดยทัว่ไปจะไม่ใช้กนั	ครัง้
นี้ถือว่าเป็นงานแรกๆ	ใช้รุ่น	RS18	เป็นซับวูฟเฟอร์	ในอเมริกาทัวร์ใหญ่
ที่สุดที่ทัวร์อยู่ในขณะนี้ก็คือ	Kenny	Chesney	เป็นทัวร์คอนเสิร์ตที่มีคน
เข้าดูประมาณ	 8	 หมื่นคน	 นอกจากนี้ยังรองรับห้องประชุมขนาดใหญ่ๆ	
อีกด้วย...
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งานสัมมนาหลักสูตร ETC 2 (01)

	 คราวนีม้าดกูลุม่สนิค้าว่ามอีะไรบ้าง	เริม่จากรุน่	ID24	เป็นตูเ้ลก็ๆ	
เป็นรุ่นล่าสุดของ	NEXO	 เดี๋ยวเราจะมาฟังกันช่วงบ่าย	 จากนั้นเป็นรุ่น	
PS	ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมาก	จะสังเกตว่าไม่มีรุ่น	PS12	ก็เป็นตู้ที่
ใช้งานได้หลากหลาย	 เป็นมอนิเตอร์ก็ได	้ เป็น	PA,	คลับบาร	์และโบสถ์	
เป็นรุ่นที่ใช้งานสะดวกมาก	และยังมีรุ่น	GEO	M6	ในนี้มีใครคุ้นเคยกับ	
GEO	S8	บ้างมั้ย	ทั่วโลกขายไปกว่า	3	หมื่นตู้นะครับ	น่าจะขายได้เยอะ
ที่สุดในขณะนั้น	ในปี	2002	รุ่น	M6	ถือว่าได้ปรับปรุงมาจาก	GEO	S8	
สามารถใช้เป็นฟร้อนท์ฟิลด์การแสดงสด	การประชุม	PA,	Stack	เรียง
ได้ถึง	6	ใบ	อย่างวันนี้ที่เราได้ยินกันอยู่นี้เรียงแค	่2	ใบ	และยังมีรุ่น	S12	
เป็นล�าโพงไลน์อาร์เรย์ที่สามารถติดตั้งในแนวนอนและแนวตั้งได	้ 2	 รูป
แบบ	ส�าหรับรุ่น	S12	มันสามารถใช้งานได้อเนกประสงค	์สามารถติดตั้ง
อีเว้นต์กลางแจ้ง	 ในสนามกีฬา	 ท้ังแนวตั้งและแนวนอน	 ถัดไป	 RS15,	
RS18	 เป็นตู้ซับที่ท�างานได้สองโหมดคือท�างานแบบ	Omni	คือกระจาย
เสียงได้รอบตัว	 และแบบคาร์ดิออยด์	 คือการกระจายเสียงแบบบังคับ
ทิศทางได้	 รุ่น	 45N12	 เป็นมอนิเตอร์ที่สามารถวางอาร์เรย์ได	้ เป็นไลน์
มอนิเตอร์น่าจะท�าอยู่เจ้าเดียว	 เป็นตู้ที่เกิดปัญหาฟีดแบ็กยาก	 เพราะว่า
มันถูกคอนโทรล...	พี่ป๊อกแทรกว่า...	คือผมท�าเนี่ย	ก็คือเอา	 iPhone	ไป
ถ่ายที่มอนิเตอร์	 เวลาเดินไปที่ไหนก็จะมีเฉพาะเสียงเหล่านั้น	 ไม่มีเสียง
อย่างอืน่ปนเข้ามา	น่ันคือเหตุผลว่าท�าไมเกดิฟีดแบก็ยาก	เอน็จเินยีร์บอก
ว่ามันดีที่สุด	 แต่ท�าไมไม่ฮิตก็ไม่รู้	 เป็นมอนิเตอร์ที่ต้องหาวิธีท�าตลาดกัน
ต่อไป...
	 วิทยากรกล่าวต่อว่า...	 มอนิเตอร์เนี่ยก็เหมือนเอาไลน์อาร์เรย์มา	
กองกับพ้ืนแล้วก็อาร์เรย์เข้าไป	 ซึ่งตอนนี้ก็ใช้กับดีเจ...	 ถัดไปเป็นรุ่น 
ไฮเอน็ด์หน่อย	พรุ่งนีจ้ะมาว่ากนัในรายละเอยีดของรุน่	STM	ซึง่รุน่นีก้จ็ะ
ไปเทยีบกบัรุน่เลโก้	รูจ้กัใช่มัย้	เป็นรุ่นเดก็ๆ	ในภาพจะเห็นว่าดเีจคนนีห้น้า
ตาคุ้นๆ	มั้ย	กับตอนเปิดตัวบอลยูโร	และยังมีงานในประเทศไทยอีกด้วย	
เป็นมอนิเตอร์ของดเีจเดวดิ	เกสตร้า	เป็นงานทีไ่บเทค	ฮอลล์	106	นอกจาก
นั้นยังมีการติดตั้งเป็นดับเบิลเบสใช	้B112	วาง	2	แถว	ส�าหรับ	NEXO 
ไม่ได้ท�าเฉพาะล�าโพงนะครบั	ถ้าใช้ล�าโพง	NEXO	แล้วไม่ได้ใช้คอนโทรล-	
เลอร์	NEXO	เสียงมันก็ไม่เป็น	NEXO	ส�าหรับแอมป์ก็จะเป็นรุ่น	NX4x1	
กับรุ่น	NX4x4	ส�าหรับรุ่น	NX4x4	มีก�าลังขับขนาด	4000	วัตต์จ�านวน	4	
แชนเนล	ด้านหลังมีช่องเสยีบ	Dante,	EtherSound	หรอืรบั	AES	ดิจติอล	
รองรับอินพุตแพทซ์และเอาต์พุตแพทซ	์รองรับการจัดการสัญญาณแบบ
ต่างๆ	และน้องใหม่รุ่นล่าสุดคือ	DTD	Controller	คนที่เคยใช้งานรุ่นเก่า
อย่าง	TS8TD,	10,15TD	ก็สามารถใช้งานรุ่นนี้ได	้ส�าหรับรุ่น	DTD	เป็น
คอนโทรลเลอร์ระบบดจิติอล	เมือ่เทียบกบัรุน่เก่าท่ีเป็นอะนาลอก	รุน่	DTD	
รองรับ	 USB	 พอร์ตสามารถต่อกับคอมพิวเตอร์	 สามารถควบคุมปรับ
เปลี่ยนรุ่นที่ต้องการ	มี	Dante	In,	มี	AES	In	ไม่ต้องไปแยกว่าเป็น	80	

หรือ	 15	 และยังมี
รีโมทคอนโทรล	 ซ่ึง
เป็นซอฟต์แวร์	รองรับ	
iPad,	 iPhone	 หรือ	
iPod	 Touch	 ตอนนี้ 
ก็มี	 Nemo	 ส�าหรับ	
Mac	 แต่เป็นเบต้าอยู	่
สามารถต่อกับ	 Mac	
ผ่านการ์ด	 AES	 ได้	
แ ล ะ ท ้ า ย สุ ด เ ป ็ น
ซอฟต์แวร์	NS-1	ที่ใช้
จ�าลองระบบเสียงใน
สถานทีท่ีเ่ราจะต้องใช้
งาน
							วันนี้เราจะใช้
งาน	NS-1	หวังว่าทุก
คนจะน�าคอมพิวเตอร์
มาด้วย	เราจะมาเจาะ
ลึกในส่วนของ	 NS-1	

ว่า	 มันท�างานอย่างไร	 มีประโยชน์อย่างไร	 มีเทคนิคการใช้อย่างไรบ้าง	
ตอนนี้ก็ขอจบการพรีเซ้นต์เกี่ยวกับบริษัท	 ตอนนี้เราจะเบรคกันสักพัก 
เพื่อเซตอัพคอมพิวเตอร์	 มีใครเคยมาสัมมนาครั้งที่แล้วในหัวข้อ	 ETC1	
ผมจะพูดถึง	ETC1	ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง	ส่วนใครที่เคยมาแล้ว	เราจะมา 
ทบทวนกันนิดนึงจะได้ไม	่“งง”
	 หัวข้อแรกที่เราจะคุยกันคือเรื่องหัวใจหลักของเสียง	เมื่อเราเริ่ม
จะศึกษาเกี่ยวกับเสียง	 เราต้องดูทุกสิ่งทุกอย่าง	 ไม่ใช่แค่ว่าเราจะดูแค ่
ล�าโพง	 ไมโครโฟน	 ถ้าซาวด์มันดี	 มันก็มาจากส่วนประกอบอย่างอื่นๆ	
หลายๆ	ส่วน	ยกตัวอย่างเช่น	นักดนตรีเล่นดี	ก็เพราะว่าเอ็นจิเนียร์มิกซ์
เสียงเป็น	เพราะมีเครื่องมือดี	และติดตั้งได้อย่างถูกต้อง	เมื่อเราจะศึกษา
เรื่องเสียง	 เราจึงมาดูส่วนประกอบเหล่านี้ทั้งหมด	 เสียงเนี่ยเป็นเรื่องน่า
สนใจ	 ค�าว่าเสียงอธิบายได้หลายรูปแบบ	 เป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์	
เสยีงเดนิทางผ่านตวักลางกค็อือากาศ	เป็นการอธบิายการรบัรูถ้งึเสยีงจาก
สิ่งที่มันเกิดขึ้น	ส่งผลกระทบต่อห้องอธิบายถึงเสียงที่เราได้ยิน
	 ท�าไมเราจึงหลงไหลในเสียง	อย่างไฟฟ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตรง	
ถ้าอยากรู้ว่าไฟฟ้าเป็นยังไง	ถ้าเอานิ้วไปจิ้มในรูปลั๊กก็จะรู้ทันท	ี(หัวเราะ)	
เมื่อเราพูดถึงเรื่องเสียง	 ก็มีค�าถามว่าเสียงมันเกิดขึ้นได้อย่างไร	 เกิดขึ้น
จากธรรมชาตทิีเ่ราพดูคยุกนั	อย่างตอนนีผ้มลองพดูแบบไม่ผ่านไมโครโฟน	
มันเป็นเรื่องดนตรีและอะคูสติก	เสียงจะถูกขยายผ่านอุปกรณ์	ในกรณีนี้
ก็คือล�าโพง	 สิ่งนี้เรียกว่าอิเล็กโตรอะคูสติก	 (การเปลี่ยนแปลงสัญญาณ
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งานสัมมนาหลักสูตร ETC 2 (01)

จากเสียงไปเป็นไฟฟ้า...	 เพิ่มเติมจากผู้เขียน)	 เสียงเมื่อได้ออกมาจากตู้
ล�าโพง	การที่เสียงเดินทางออกจากตู้ล�าโพงมาถึงตัวคุณตรงๆ	ในกรณีอยู่
ทีก่ลางแจ้ง	ผลทีเ่กดิขึน้คอืจะถกูอากาศดดูซบัไป	เสยีงยงัแปรผนัไปกบัลม	
หากเสยีงมนัไปตกกระทบผนังห้อง	แม้กระท่ังไปตกกระทบบนพ้ืนหรอืหลงั	
คา	เราเรียกว่าอะคูสติกของห้อง	เดี๋ยวช่วงบ่ายจะมาโชว์ให้ดูว่าเปิดเสียง
ซับหน่ึงใบเน่ีย	เสียงทีเ่รารบัรูเ้นีย่มนัเปลีย่นแปลงไปอย่างไร	เมือ่เสยีงมา	
ถึงหูเรา	ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทรานสดิวเซอร	์ผ่านแผ่นแก้วห	ูมัน
จะเปล่ียนเสยีงเป็นสญัญาณไฟฟ้าส่งไปสูส่มองของเรา	ลกัษณะกายวภิาค
ของหู	กระบวนรับรู้เสียงเหล่านี้เรียกว่า	ไซโคโลจิคัลอะคูสติก	(Psycho-
logical	 Acoustic)	 เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า	 เวลาค่าเฉลี่ยที่เราได้ยินกัน 
เนี่ยมันคืออะไร	เราพอจะรู้กันอยู่ว่าหูคนเราเนี่ย	มีความไวต่อเสียงกลาง
มากกว่าเสยีงแหลมและเสยีงทุม้	หรอืกระทัง่ความดงัของเสยีงถงึ	100dB	
เนี่ย	เริ่มรู้สึกไม่ไหว	มีอาการเจ็บหู
	 ในการรบัรูข้องหูเรา	ถ้าดังมากๆ	ดงัน้อย	ได้ยินอะไรชดักว่าอะไร	
ซึ่งเป็นกระบวนการของไซโคฯ	 อะคูสติก	 โดยทั่วไปแล้วการทดสอบทาง
สถิติ	คนสองคนมีการรับฟังที่ต่างกัน	เรื่องนี้มันมีพื้นหลังตั้งแต่เรายังเด็ก	
แล้วเติบโตมาว่ามีประสบการณ์การฟังเสียงอย่างไร	 เสียงท่ีผมคุ้นเคยก็
คอืเสยีงของแม่	แม่เขากบัแม่เราคนละแม่นะ	(หวัเราะ)	วิธกีารเรยีนรูก้าร
ฟังจึงแตกต่างกัน	นั่นเป็นเหตุผลว่าคนบางคนชอบเสียงแบบนี	้แต่อีกคน
ไม่ชอบเสียงแบบนี้	 ล้วนมาจากวิธีการเรียนรู้ในการฟัง	ดังนั้นเราจึงต้อง
บอกตัวเองว่า	เสยีงทีเ่รารบัรูเ้นีย่ไม่เหมอืนกนั	ถดัไปเราจะเข้าสูโ่หมดของ
ฟิสิกส์กัน	 สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเรื่องของเสียง	 เวลาเราพูดเสียงมันจะว่ิง
แหวกผ่านอากาศออกมา	แล้วอนุภาคของอากาศกจ็ะผลกัส่งกนัเป็นทอดๆ	
ซ่ึงจะเคลือ่นทีไ่ปมา	แล้ววนกลับมาต�าแหน่งเดิม	ทกุคนน่าจะเคยโยนก้อน
หนิลงน�า้หรอืเอาน้ิวแตะน�า้	มนักจ็ะเกดิรปูคลืน่ออกไปรอบทิศทาง	ซึง่เป็น

คลื่นในน�้าที่เห็นกันบ่อยๆ	จริงๆ	เรามองไม่เห็นคลื่นเสียง	แต่เราสามารถ
จนิตนาการถงึรปูร่างของมนัเหมอืนคลืน่ในน�า้	ในลกัษณะของ	3	มิต	ิเวลา
เราพูดมันไม่ได้ออกทิศทางใดทิศทางหนึ่ง	มันออกรอบทิศทาง...
	 ทีนี้ถ้าเรามาจัดคาแร็กเตอร์ของเสียงดูว่ามันเป็นอย่างไร	 อย่าง
แรกระยะเวลาท่ีเกิดเป็นคลื่นหนึ่งลูกคลื่น	 แต่เราไม่ใช้	 เราใช้ในรูปของ
ความถีแ่ทนอนภุาคนีใ้นหนึง่วินาทีมนัเคลือ่นท่ีไปกีค่รัง้	อย่างการเคลือ่นที	่
20	เฮิรตซ	์ก็จะใช้เวลาในการเคลื่อนที่น้อย	ถ้าเป็น	20kHz	ก็จะใช้เยอะ	
การเดินทางของเสียงใช้เวลาประมาณ	 ไม่มากไม่น้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
อยูท่ี	่343	เมตรต่อวนิาท	ีสิง่ทีเ่ราใช้บ่อยๆ	คอื	เวลาทีเ่ราดเีลย์ล�าโพงทีต่ัง้
ห่างออกไป	50	หรอื	100	เมตร	ไม่งัน้เสยีงมนัจะมาไม่เท่ากนั	เราจะได้ยนิ
เป็นสองเสยีง	สิง่ทีผ่มจะพดูถงึคอืเรือ่งของความยาวคลืน่	(Wavelength)	
เมื่อเราท�างานด้าน	Sound	Reinforcement	เนี่ย	สิ่งที่เราต้องท�าคือให้
คุณภาพเสียงเพื่อทุกๆ	 คนทุกๆ	 แบบเท่าๆ	 กัน	 โดยดูพื้นที่เราจะใช้งาน
เนี่ย	 โดยอาศัยความยาวคลื่นเป็นพื้นฐานในการจัดการระบบ	ความยาว
ของคลื่นสูตรของมันก็คือ	ความเร็วเสียงหารด้วยความถี	่ยกตัวอย่างเช่น	
ความถี่	20	เฮิรตซ์ความยาวคลื่นคือ	17	เมตร	โดยประมาณ	ก็คือจ�านวน
เท่าครึ่งของความยาวของห้องที่สัมมนาในวันนี้
	 หากความถี	่20kHz	ความยาวคลืน่จะเท่ากบั	1.7	เซนติเมตร	เลก็
นิดเดียว	 สิ่งส�าคัญคือเวลาเราจะท�างานต้องยุ่งกับความยาวคลื่น	 เรา 
สามารถท�าอะคูสติกของห้องได้	 อย่างพื้นพรมหนาประมาณนิ้วนึง	 มัน
สามารถซบัเสยีงแหลม	แต่มนัไม่มผีลต่อความถีต่�า่	เหตผุลเพราะว่าความ
หนาของพรมเมื่อเทียบกับความยาวของคลื่นความถี่ต�่ามันเล็กมาก	 เช่น
ประตูกระจกห้อง	หากเป็นความถี่	20	เฮิรตซ์จะไม่รู้จักห้องนี	้สภาพห้อง
นี้ไม่สามารถกักกันความถี่ต�่าได้	ตัวอย่างตู้สองตู้เล็กๆ	จุดตัดความถี่อยู่ที่	
85Hz	ความยาวคลื่นโดยประมาณคือ	4.5	เมตร	เมื่อเทียบกับตัวกระจาย
เสยีงมนัเลก็มาก	ดังนัน้เสยีงจงึออกจากตูไ้ด้	เพราะความยาวคลืน่มันยาว
กว่าขนาดตู้	 คือไม่สามารถควบคุมทิศทางได้	 มันจึงสามารถออกได้รอบ
ทิศทาง	 กรณีต้องการควบคุมการกระจายเสียง	 ความยาวตู้มันต้อง	 4-5	
เมตร	หากเรารูค้วามยาวคลืน่เราสามารถไปแก้ปัญหาอะคสูตกิห้อง	เรือ่ง
มุมการกระจายเสียง	เรื่องควบคุมทิศทางเสียง	ส�าหรับหูของเราก็มีความ
ไวต่อแรงดันในอากาศอีกด้วย	 เสียงสามารถกระท�าต่อไดอะแฟรม 
ไมโครโฟน	หรอืแม้กระทัง่แก้วหขูองเรา	ในเรือ่งความดงัจะเป็นสูตรอะไร
ก็ตาม	 พวกปาสคาลวิทยาศาสตร์จัดๆ	 ไม่เอา	 ในที่นี้เราจะใช้เป็นหน่วย	
dB	SPL	แทน...
 ...(โปรดติดตามอ่านในตอนต่อไป... ครับ)...
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ความปลอดภัยในการทำางานของระบบเสียง (01)

n เดชฤทธิ์ พลเยี่ยม ; แฟนเพจ
   : facebook.com/bobbysound88

ความปลอดภัยในการท�างานของระบบเสียง (01)

“ “ตาม dB สเกล 10dB คอื 1 เท่า แปลว่าเสยีงทีเ่ราได้ยนิ
ตอนนีถ้้าเพิม่ขึน้ 1 เท่า จะมค่ีาเท่ากบั 10dB ...

วิทยากร : คุณชวลิต มหาวิริยะกุล (พี่แอ๊ด)
 ส�าหรับช่วงกลางปี 2559 ที่ผ่านมาทางบริษัท มหาจักรฯ ได้จัด
งาน Mahajak-Pro Open House 2016 ขึ้น งานนี้ได้รับเสียงตอบรับ
เป็นอย่างดี ถือว่ามีความคึกคักพอสมควร วันที่ 25 สิงหาคม 2559 คุณ
ชวลิต มหาวิริยะกุล (พี่แอ๊ด) MD ของบริษัท เท็นเยียร์ฯ ได้รับเชิญมา
เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ “ความปลอดภัยในระบบเสียง” มีผู้
เข้าร่วมฟังการบรรยายครัง้นีเ้ป็นจ�านวนมาก เนือ้หาสาระเป็นยงัไงติดตาม
กันเลยครับ
 ถงึเวลาทีท่กุคนรอคอยนัน่คือ คุณชวลติ มหาวิรยิะกลุ หรอืพีแ่อ๊ด 
เท็นเยียร์ ของเรา วันนี้จะมาให้ความรู้พวกเราในเรื่อง ความปลอดภัยใน
ระบบเสียง หลังจากนั้นพี่แอ๊ดขึ้นไปบนเวทีพร้อมเริ่มกล่าวสวัสดีกับทุก
ท่านในงาน วนัน้ีเป็นโอกาสดีท่ีจะมาเล่าเรือ่งความปลอดภยัในระบบเสยีง 
เวลาไม่ค่อยเยอะก็จะรวบรัดบางส่วนไป ความปลอดภัยจริงๆ เป็นเรื่อง
ง่ายๆ เราทุกคนไม่มีใครอยากเจ็บตัว ไม่มีใครอยากตาย ไม่มีใครอยาก
พิการ ไม่มีใครอยากบาดเจ็บ ไม่มีใครอยากท�างานไม่ให้ประสบความ
ส�าเรจ็ ดงัน้ันท�าอะไรกต้็องท�าเรือ่งความปลอดภยัมาเป็นอนัดบัหนึง่เสมอ 
ผมไปเจอในอินเตอร์เน็ตมีประโยคนึงบอกว่า Safety is as simple as 

ABC, Always be careful. Safety ความปลอดภัย การปกป้อง ให้พ้น
จากภัยอันตรายต่างๆ... อันตราย คือค�าว่า Danger ส่วนภัยอันตราย 
ก็คือที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน บางเรื่องเราก็ได้
ยินกันมาโดยตลอด ความปลอดภัย เหตุไม่เกิดกับเรา เราไม่รู้สึก ถ้ามีใคร
ตกจากทีส่งูแล้วมาตายต่อหน้า เรากอ็าจหวัน่ไหว วนันีห้วัข้อแรกทีจ่ะพดู
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