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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...

 สวัสดีปีใหม่กันในเดือนที่สองของปีระกานะครับ ปี 2017 หรือแบบบ้านเราก็ ปี 2560 เป็น 
 ปีที่วันตรุษจีน มาถึงเร็วกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา เพราะส่วนมากก็จะประมาณกลางหรือปลายๆ 
เดือนกุมภาฯนู้นเลย แต่ปีนี้มาเอาปลายเดือนมกราฯ เช่นกันครับกับช่วงปลายเดือนมกราฯที่ผ่านมาก็มี
เทศกาลหมอล�า “หมอล�ำเฟสตวิลั” ทีจ่ดัขึน้เป็นปีที ่2 กนัแล้ว ซึง่เลือ่นมาจากเดอืนธนัวาฯปีทีแ่ล้ว ครัง้
นี้จัดที่ขอนแก่น และเท่าที่ทราบมาอาจจะเป็นการจัดประจ�าที่ขอนแก่นทุกปีกันเลย เพื่อให้เป็นงาน
เทศกาลประจ�าปีกันไปเลย ก็ถือว่าเป็นการเริ่มที่ก�าลังไปได้ดีทีเดียว ซึ่งการสร้างเทศกาลทางดนตรีใน
กลุ่มหมอล�านั้นอาจต้องใช้เวลาอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นแนวดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีกลุ่มผู้ชมที่
เฉพาะ แต่กถ็อืว่าเป็นกลุม่ผูช้มทีม่ขีนาดใหญ่เลยทเีดยีวเช่นกนั และยงัมอีกีงานทีพ่ึง่ผ่านไปสดๆกนัเลย
ก็คือ “ริมผำมิวสิคเฟสติวัล 5 : ริมผำ5พำหะน�ำโยก” ที่งานนี้เรียกว่าจัดเต็มกับโพรดักชั่นอลังการ ทั่ง
ระบบเสียงหลัก L-Acoustic K1 ฟูลเซตกันเลยจาก JSS Group พร้อมระบบแสงสีที่ย้อมภูเขาทั้งลูก
ให้เป็นฉากทีต่ระการตาบอกเล่าเรือ่งราวของเทศกาลได้อย่างตืน่ตาหาดไูม่ได้ในทีอ่ืน่ๆอกีแล้ว พร้อมกบั
อากาศที่เย็นเกือบหนาวจัดในช่วงต้นกุมภาฯในบรรยากาศสายหมอกเทือกเขาทิวป่าของเขาใหญ่
 นอกจากนัน้แล้ว ในวงการเทคโนโลยทีางด้านระบบเสยีงและอปุกรณ์ใช้งานทีท่นัสมยัต่างๆใน
โลกยคุดจิติอลเอง ในต่างแดนกม็งีานใหญ่ๆ ประจ�าปีเกดิขึน้เช่นกนัในช่วงเดอืนทีผ่่านมากค็อืงาน CES 
2017 และงาน NAMM Show ซึ่งทั้งสองงานถือเป็นตัวชี้วัดทิศทางและพัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่
ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ในหลากหลายกลุ่มใช้งานออกมา ที่โดดเด่นส�าหรับผู้ที่อยู่ในวงการระบบ
เสียงและดนตรีก็คงไม่พ้นรุ่นโมเดลใหม่ๆ ของระบบล�าโพงและอุปกรณ์ในระบบอย่างเพาเวอร์แอมป์ 
อุปกรณ์คอนโทรลระบบล�าโพง อุปกรณ์ประมวลผลต่างๆ หรือในด้านดนตรีก็ถือเป็นอีกกลุ่มที่ถูกจับตา
มองว่าจะมีอะไรที่เป็นตัวชี้น�าแนวทางอุปกรณ์ล�้าๆออกมาให้นักดนตรีได้เตรียมควักกระเป๋ากันบ้าง
 ส�าหรบัในฉบบันี ้กม็บีทความใหม่ทางด้านการใช้งานอปุกรณ์ในงานระบบเสียงและสตดูโิอมา
ให้อ่านกนัหลายบทความ รวมถงึบทความทางด้านการรวีวิในทางเทคนคิของระบบล�าโพงแบบคอมแพค็ 
ซึ่งจะล�าดับมาให้อ่านกันฉบับละ 2 ถึง 3 รุ่นโมเดลของแบรนด์ชั้นน�ามากกว่า 30 แบรนด์ที่ผู้ใช้งานมือ
อาชีพต่างกล่าวถึงกันเป็นวงกว้าง มาแนะน�าทางเทคนิคให้ติดตามกันด้วย นอกจากนั้นยังมีบทความ
ซีรี่ส์ที่ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนมีคุณค่าทางความรู้ในงานระบบเสียง และเป็นข้อมูลที่ได้รับการ
ถ่ายทอดผ่านการเรยีบเรยีงให้อ่านเข้าใจง่าย เสรมิความรูท้างกึง่วชิาการให้ผูอ่้านน�าไปร่วมกบัภาคปฏบิตัิ 
เพื่อให้สามารถท�างานด้านงานระบบเสียงได้อย่างถูกต้องและได้ประสิทธิภาพการท�างานสูงสุดด้วย 
ผูอ่้านสามารถหาชมและหาอ่านกนัได้ทัง้การซ้ือจากแผงหนังสือชัน้น�าทัว่ประเทศ หรอืสามารถตดิตาม
อ่านบทความฉบับเตม็บางส่วนได้ทีห่น้าเวป็ไซต์ www.soundstagemag.com หรอือ่านในรปูแบบของ
อีบุ๊คได้ตามลิ้งค์ในหน้าเว็ปไซต์ดังกล่าวเช่นกัน ตามความสะดวกของท่านผู้อ่านทุกท่านครับ...
 อย่าลืม... เรายงัรออยูน่ะครับ... ท้ายนีผู้อ่้าน Sound & Stage และผูส้นบัสนนุทกุท่าน สามารถ
ติดตามอ่านเนื้อหาบางส่วนและบางฉบับเต็ม รวมถึงข่าวและการแนะน�าผลิตภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่งที่ 
www.soundstagemag.com ซึ่งสามารถเข้าไปติดตามหาอ่านความรู้ได้ตลอดเวลาครับ...
 ...ผูใ้ห้บรกิารเครือ่งเช่าทีต้่องการแปะรายชือ่และรายละเอยีดการตดิต่อ สามารถส่งรายละเอียด 
เช่น ชื่อร้าน, บริษัท, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ มายังทีมงานได้ทางอีเมล์ soundstage@se-ed.com หรือ 
seaksitsound@se-ed.com เราก�าลังรอเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมช่องทางประชาสัมพันธ์ให้กับ
กลุ่มผู้ให้บริการเครื่องเช่า ได้มีโอกาสดีๆเช่นนี้อยู่นะครับ... รีบส่งรายละเอียดกันเข้ามาได้ตั้งแต่บัดนี้...

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

ส

1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2739-8111, 0-2739-8000
โทรสาร 0-2751-5460, 0-2751-5461

Editor’s

ที่ปรึกษา : ทนง  โชติสรยุทธ์, 
  วิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช,
  สมประสงค์  ตันธนาภินันท์, 
  ศิริพันธ์  เจริญรัถ
ผู้ช่วยกรรมการ : นุชนารถ  กองวิสัยสุข
ผู้จัดการกลุ่มวารสาร
บรรณาธิการ : เศกสิทธิ์  ค�าชมภู
ผู้ช่วยบรรณาธิการ & เว็ปไซต ์ : ภวันตี วิไลวรรณ
กองบรรณาธิการ : ช�านาญ  น�้าดอกไม้, 
  กัมพล  บุญมี
ผู้จัดการศิลป ์ : ชูวรรณ  เคาวสุต
ศิลปกรรม : มหัทธนา  อุ้ยนอก,
  สิทธิพงษ์ จันทนมุข, 
  รังสฤษฏ์  ผมประทุม
   ณัฐณา  เจริญแพทย์
หัวหน้าช่างภาพ : -
ช่างภาพ : -
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ฝ่ายโฆษณากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ : เบญจมาภรณ์  มโนกิจพงศ์พันธ์
ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา : นภหิรัณย์  ทรัพย์จรัสแสง
แผนกโฆษณา : มนัส  อุดมปัญญาโรจน์,
  อริสรา  จิตต์ทอง,
ฝ่ายรับส่งเอกสาร : สุรเชษฐ  พู่ระหง, 
  บุญรอด  บุญเอี่ยม
ผู้จัดการสนับสนุนงานขาย : -
ฝ่ายสมาชิกวารสาร : มานิต  ทรงเจริญ
  โทรศัพท์ 0-2739-8111 
  ต่อ 8290, 8291
บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา : ไกรวุฒิ  โรจน์ประเสริฐสุด
ท�าเพลท-แม่พิมพ์ : ยูนิตี้กราฟฟิค, 
  โมเดอร์นฟิล์มเซ็นเตอร์
ฝ่ายจัดพิมพ์ : บริษัท แอ๊คคิวเรทเพรส จ�ากัด
จัดจ�าหน่ายเขตกรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
  โทรศัพท์  0-2739-8272
จัดจ�าหน่ายต่างจังหวัด : บริษัท นานาสาสน์ จ�ากัด
  โทรศัพท์  0-2433-6855, 
  0-2880-7345-6
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Regular

NewsUpdate ข่าว...!

PROEURO TECH สนับสนุนงาน
“คืนสู่เย้า หมู่เฮาม่วนชื่น” ที่ จ. อุดรธานี

ธีระมิวสิค เปิดโชว์รูมใหญ่และส�านักงานแห่งใหม่

	 เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2559	ที่ผ่านมา	คณะนักเรียนพลต�ารวจภูธร	

6	รุน่	11	นครสวรรค์	ได	ัจัดงาน	“สบายด ี35 ปี รุน่ 11 ภาค 6 นครสวรรค์ 

คืนสู่เย้า หมู่เฮาม่วนชื่น”	ที่	 จ.	อุดรธาน	ี ในงานนี	้ เสี่ยประคอง	สุทธโส 

แห่งค่าย	Proeuro	Tech	ได้สนับสนุนระบบเสียงอย่างเต็มรูปแบบ	พร้อม

ศิลปินนักร้องลูกทุ่งหมอล�ามาร่วมงานอย่างคับค่ัง	 ท�าให้บรรยากาศในงาน

สนุกสนานไปตามๆ	กัน...

	 สนใจสินค้า	Proeuro	Tech,	De	Acoustic,	Roxtone	ได้ที่บริษัท 

โปรยโูร เทค จ�ากดั	โทร.	02-542-4049	หรอืร้านตวัแทนจ�าหน่ายทัว่ประเทศ

POWER MALL ELECTRONICA 2017
       POWER	MALL	ELECTRONICA	2017	งานนวัตกรรมเครื่องเสียง	เครื่องใช้ไฟฟ้าและไอที	ยิ่งใหญ่ที่สุด

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จัดขึ้นตั้งแต่วันที	่27	มกราคม-19	กุมภาพันธ์	2560...	ส�าหรับงานใหญ่ประจ�าภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 หรือภาคอีสาน	 โดยปีนี้	บริษัท Sound-Republic	 ก็ยกขบวนยิ่งใหญ่ไปจัดงานในครั้งนี ้

ไม่ว่าจะเป็น	Sherwood,	Klipsch,	KEF,	Cerwin-Vega!,	Furman,	Wharfedale	Pro	และ	Moaivoxx	พร้อม

โปรโมชั่นผ่อน	0%	นานสูงสุด	10	เดือน	ภายในงาน	โดยไฮไลท์ในงานก็เป็นชุด	Klipsch	Soundbar	รุ่นใหม่ที่

ให้เสียงเสมือนระบบ	 5.1	 โดยปีนี้มีการออกรุ่นใหม่มาให้ทางลูกค้าได้เลือกชมเลือกช็อปถึง	 4	 รุ่นด้วยกันได้แก	่

RSB-6,	RSB-8,	RSB-11,	RSB-14

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที	่บริษัท ซาวด์ รีพับลิค จ�ากัด Tel :	02-448-5489,	02-448-5465-6	

Email :	 info@sound-republic.com	LINE@ :	@SoundRepublic	FB :	SoundRepublic.th	 IG :	SoundRepublic.th	และ	Website :	www. 

sound-republic.com

	 เปิดแล้ว...	 โชว์รูม

ใหญ่และส�านักงานแห่งใหม่

ของ บรษิทั ธรีะมิวสคิ จ�ากดั 

ผู ้น� าเข ้าและจัดจ�าหน ่าย	

เครือ่งดนตรแีละเครือ่งเสียง

ชื่อดังระดับโลกหลากหลาย

แบรนด์	ไม่ว่าจะเป็น	Roland,	

Boss,	 Gretsch,	 Zildjian,	

EBS,	 Samson	 และอีก

มากมาย	 ภายในอาคารใหม่

แบ่งเป็นโซนและห้องทดลอง

เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละ

ประเภท	รวมไปถงึห้องทดลองสนิค้าในกลุม่บนัทกึเสยีง	และห้องแสดงสนิค้าในกลุม่	PA	ครบครนัด้วยสนิค้าทกุระดบัราคา	ไม่ว่าจะส�าหรบัผูเ้ริม่ต้นจนถงึ

มืออาชีพ	และมีสตูดิโอบันทึกเสียง	ห้องสัมมนาส�าหรับท�าเวิร์คชอปกลุ่มเล็ก	และห้องสัมมนาใหญ่	 รองรับกิจกรรมขนาดมินิคอนเสิร์ต...	พร้อมเปิดให้

ลูกค้าทกุคนเข้ามาทดลองสินค้าทุกวันจนัทร์ถงึวันเสาร์	ตัง้แต่เวลา	9.00	–	18.00	การเดินทางสะดวก	เลยเซ็นทรลัป่ินเกล้าไปนดิเดียว	ตดิกบัป๊ัมบางจาก	

พร้อมที่จอดรถกว่า	30	คัน...

 บริษัท ธีระมิวสิค จ�ากัด โทร.	02-424-8988,	02-424-9959	อีเมล์ :	info.theeramusic@gmail.com	เว็ปไซต์	www.theeramusic.com

EXAMPLE
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NewsUpdate ข่าว...!

“REST” เปิดร้านอย่างเป็นทางการ พร้อมระบบเสียง
dBTechnologies DVA K Series...

อาร์ทีบีฯ จับมือ “ร้านสวนเสียง” เปิดตัว
“Audio Technica ATH-ART1000”
หัวเข็มเครื่องอ่านแผ่นเสียง
 บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จ�ากัด	จับมือ	ร้านสวนเสียง	เปิดตัว	“Audio	Technica	ATH-ART1000”	หัว

เข็มเครื่องอ่านแผ่นเสียง	รุ่น	Limited	Edition	ภายใต้แคมเปญ	Excellence	Audio	โดยหัวเข็มเครื่องอ่านแผ่นเสียง

น้ีผลติจากช่างชาวญีปุ่น่ทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า	50	ปี	ทีผ่่านการผลติด้วยมอืมาอย่างพถิพีถินั	เพือ่ให้ได้คณุภาพเสยีง

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 โดย	 “ร้านสวนเสียง”	 เป็นร้านจ�าหน่าย	 Turn	 Table	 ที่มีคุณภาพ	 ภายใต้การดูแลของ

เจ้าของร้านอย่าง	 คุณพิทักษ์	 พยัพเดช	 ที่สามารถให้ข้อมูลและความรู้	 ในเรื่องของเครื่องเล่นและแผ่นเสียงได้เป็น

อย่างดี	 นอกจากนี้ภายในร้านยังมีหัวเข็มของ	 Audio	 Technica	 รุ่นอื่นๆ	 จ�าหน่ายอีกหลายรุ่น	 อาทิ	 AT33EV, 

AT33MONO,	AT95E_BL_EE,	ATOC0ML-2	เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบได้จับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้...!

	 ส�าหรับผู้สนใจและชื่นชอบเสียงเพลงระบบ	Analog	สามารถสัมผัสหัวเข็มเครื่องเล่นแผ่นเสียงรุ่น	 Limited	

Edition	“Audio	Technica	ATH-ART1000”	ได้แล้ววันนี้ในราคา	176,000	บาท	โดยประเทศไทยน�าเข้ามาจ�าหน่าย

เพียง	2	ตัวเท่านั้น	หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง	https://goo.gl/XV64a4,	http://excellence.

audio-technica.com,	https://www.facebook.com/AudioTechnica.Thailand/	หรือ	โทร.	02-615-4551	...

 เรียนลูกค้าผู้มอีปุการคณุทกุๆ	ท่าน	สนใจเครือ่งดนตรทีกุชนดิ	และ

เครื่องเสียง	P.A.	ทุกแบรนด	์ที่	บูเซ่ แอนด์ ฮอคส	์น�าเข้าและจัดจ�าหน่าย	

สามารถติดต่อซื้อสินค้า	 เข้าชมและทดลองได้ที่...	 เคซี	 มิวสิคเซ็นเตอร์	

735-737	 ถ.	 มหาไชย	 แขวงส�าราญราษฏร์	 เขตพระนคร	 กรุงเทพฯ 

(ใกล้แยกสามยอด)	โทร :	0-2621-0242-3,	0-2621-1537

เคซ ีมิวสิคเซน็เตอร์ ตวัแทนสนิค้า
จาก บูเซ่ แอนด์ ฮอคส์...

							ร้าน	“REST”	หินกอง	สระบุรี	ร้านอาหารกึ่งผับ	ดนตรีแนวร่วมสมัยยุค	

60s,	80s	และอกีหลายวงหมนุเวยีนกนัมาเล่น	โดยงานเปิดตวัร้านครัง้นี	้ได้รบั

เกียรติจากน้าหมู	 พงษ์เทพ	 กระโดนช�านาญ	 ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต	 นักดนตรี 

กวีศรีชาวไร่	 มาร้องเพลง	 เล่นดนตรี	 ให้ความบันเทิงแก่แฟนเพลงที่จองโต๊ะ	

รวมตัวกันมาอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง	เมื่อค�่าคืนวันที่	25		ธันวาคม	2559	ที่ผ่านมา	

ร้าน	“REST”	เน้นอาหารอร่อย	แต่ราคาบ้านๆ	ระบบเสียงดี	ดนตรเีพราะ	สถาน

ที่เยี่ยม	ตามนโยบายเจ้าของร้าน	พี่เหมา	“ผมอยากให้มีร้านอาหารดีๆ ให้คน

แถวนี้มีไว้พักผ่อนโดยไม่อาย กทม.”	 	 ระบบเสียงในร้านได้	 บริษัท โททัล 

อิควิปเม้นท์ จ�ากัด	เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์	TTE+	(ทีทีอีพลัส)	และน�าเข้า	

dBTechnologies	 จากประเทศอิตาลี	 ติดต้ังระบบเสียง	 dBTechnologies 

ทั้งระบบ	Main	PA	:	DVA	K	series	ล�าโพงมีแอมป์	และ	DSP+FIR	Filter	

รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเจ้าแรกของเมืองไทย	และเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้DVA	K5	

ล�าโพง	Mid-Hi,	 DVA	 KS10	 ล�าโพง	Mid-Low,	 DVA	 KS20	 subwoofer 

พร้อมล�าโพง	Stage	monitor	12”	แบบ	Coaxial	FM12	นอกจากนั้นยังเลือกใช้	digital	Mixer	จาก	MIDAS	PRO2C	พร้อม	Stage	Box	ครบชุด...·	

 ที่ปรึกษาระบบเสียง : Lek	Sound	Live	และ	โย	ดอนเมือง 	ติดตั้ง	-	จูนระบบโดย	:	TTE	Dream	Team,	Palm	TTE	&	Team…	 ส�ารองที่

นั่งได้ที่...	โทร	:	081-780-4444

EXAMPLE

https://goo.gl/XV64a4
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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

Wharfedale Pro : Titan - X Series

 ล�าโพงรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Wharfedale Pro รุ่น Titan - X Series เป็น Passive 
Speaker รุ่นใหม่ที่จะเข้ามาแทนรุ่นเก่าอย่าง Titan Series โดยรุ่นใหม่นี้จะมี 2 รุ่นด้วยกัน 
ได้แก่ Titan - X 12 และ Titan - X 15 โดยจะมี 2 สี (ด�าและขาว) ส�าหรับรุ่นใหม่นี้แนวเสียง
จะนุ่มนวลขึ้นตามสไตล์เสียงของ Wharfedale Pro มีความทนทานต่อความชื้นและละอองน�้า 
ส่วนตัวโครงและตัวตู้มีความแข็งแรง ตามแบบฉบับของ Titan Series โดยรุ่น Titan - X 12 
มาพร้อมกับก�าลังขับ 250W - 1000W ที่ขับได้สูงสุด และรุ่น Titan - X 15 มาพร้อมกับก�าลัง
ขับ 400W - 1600W ที่ขับได้สูงสุด ส�าหรับท่านใดที่ชื่นชอบล�าโพงเสียงใสสไตล์ผู้ดี ที่มาพร้อม
กับความแข็งแรงทนทานและกันละอองน�้าได้ พลาดไม่ได้ครับกับ Wharfedale Pro 
รุ่น Titan - X Series...

นัฐพงษ์ฯ แนะน�ำระบบล�ำโพงไลน์อำร์เรย์ ใหม่สู่วงกำร

MLA-3212 : Line Array

  ล�าโพง Line Array ตัวใหม่รุ่น MLA-3212 เป็นตู้
ล�าโพงที่สามารถจัดระบบเป็นแบบ 3 ทางหรือระบบ 4 ทาง
ได้ ตามลักษณะงานที่ต้องการใช้ ภายในตู้ล�าโพงประกอบ
ด้วย ดอกล�าโพง 12 นิ้ว 2 ดอก, 6 นิ้ว 4 ดอก, 3 นิ้ว 2 ดอก 
ซึ่งดอกล�าโพงทั้งหมดเป็นของแบรนด์ EMINENCE USA. 
จากการทดสอบล�าโพงชุดนี้ จะให้พลังเสียงที่ค่อนข้างดุดัน
ให้ความดงั (dB SPL) ทีสู่ง รายละเอยีดเสียงตอบสนองย่าน
ความถี่ได้ครบถ้วน ให้ระยะทางของเสียงในการรับฟังเสียง

ได้ไกล โดยรายละเอียดของเสียงยังอยู่ครบ เหมาะส�าหรับงานระดับกลางจนถึงงานคอนเสิร์ตขนาดใหญ่

NVB-218 : Dual Subwoofer

 ตู้ล�าโพง Subwoofer ที่ใช้ไดรเวอร์ขนาด 18 นิ้ว 2 ดอก ภายใน
เป็นดอกล�าโพงรุ่น OMEGA PRO 18A แบรนด์ EMINENCE USA 
รองรบัก�าลงัขบัได้ 1, 600W ที ่4W ตูล้�าโพงแบบแบนด์พาสทรง V-Shape  
เหมาะส�าหรับงานระดับกลางจนถึงงานคอนเสิร์ตขนาดใหญ่...

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท ซำวด์ รีพับลิค จ�ำกัด
Te l: 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

EXAMPLE

http://www.mynpe.com/
mailto:mynpe@mynpe.com
mailto:info@sound-republic.com
http://www.sound-republic.com


FEBRUARY 2017  THE ABSOLUTE SOUND&STAGE  5

Regular
New Products...

Hill Audio : IMA202
        IMA202 เป็นเวอร์ชัน่ยอดนยิมทีสุ่ดส�าหรบั IMA200 rack-mount เพราะ IMA202 ออกแบบ
มาให้เหมาะกบัการตดิตัง้ในสถานทีท่ีจ่�าเป็นต้องใช้พืน้ทีท่กุตารางนิว้อย่างมปีระสิทธิภาพมากทีส่ดุ 
อย่างเช่นร้านขายของช�าหรอืร้านกาแฟทีม่ขีนาดพืน้ทีจ่�ากดั ในส่วนของ player น้ันจะมช่ีองส�าหรบั
เล่นเพลง mp3 จาก usb thumb drives และมีเครื่องรับช่องสัญญาณวิทยุ เล่นไฟล์เสียงอย่าง
เช่น สปอตโฆษณาจากช่อง sd card ที่มหีน่วยความจ�าสงูสุดที่ 16gb ได้อีกด้วย พรอ้มทัง้สามารถ
ต่อ microphone เพื่อใช้ในการประกาศข้อความต่างๆ รวมอยู่ใน IMA202 เพียงเครื่องเดียว 
นอกเหนอืจาก output หลกัทีเ่ป็น stereo แล้ว ยงัสามารถตัง้ค่าเชือ่มต่อไปยงั amplifier ภายนอก
ส�าหรับการเพิ่ม zone ได้อีก หรือจะปรับให้ internal amplifier เป็น 2 mono เพื่อแบ่ง 2 zone 
ก็ท�าได้เช่นกัน อีกทั้งยังมีระบบ music on-hold เมื่อมีการต่อระบบกับสัณญาณฉุกเฉิน เพื่อเตือน
การอพยพหนีไฟได้อีกด้วย จึงสามารถกล่าวได้ว่า IMA202 ถูกออกแบบมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
อย่างแท้จริง...

Work NEO 100 Set
  Work NEO SET 100 คือการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างชาญ
ฉลาด เป็นระบบที่ทันสมัยและสง่างาม รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่มีมิติเสียงที่สมจริงในการ
ฟังดนตร ีเหมาะกบัการตดิตัง้ภายใน ไม่ว่าจะเป็นห้องนัง่เล่น ห้องรบัแขก หรอืแม้แต่ในห้องนอน 
NEO SET 100 ก็กลมกลืนกับการตกแต่งทุกรูปแบบ WORK NEO SET 100 ประกอบด้วย 
NEO 3s ชนิด full range 2 ใบ และ NEO S8A2.1 ท�าหน้าที่ amplified subwoofer 
มี volume controls แยกเฉพาะตัว อีกทั้งยังสามารถปรับความถี่ของ crossover ได้อีก
ด้วย ช่วยให้ผู้ใช้งานมีอิสระในการแต่งเสียงตามความต้องการ รวมถึงความสามารถใน
การรับค�าสั่งจากเครื่องเล่นผ่านสัณญาณ bluetooth ได้อีกด้วย...

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FUZION FAR EAST โทร. 02-641-4545

JBL EON ONE :
(All-in-One Linear-Array P.A. System for Your Next Performance or Event)
    ล�าโพงแบบ Linear-Array มาพร้อมกับระบบเสียงในต�านาน ให้คุณภาพเสียง
แบบ Professional สามารถเคลือ่นย้ายได้อย่างสะดวกสบายในทกุที ่ทกุเวลา ด้วยมอื
เพียงข้างเดียว อีกทั้ง Subwoofer ขนาด 10 นิ้ว ที่ให้พลังเสียงเบสที่หนักแน่น และ
ยังติดตั้ง Mixer จ�านวน 6 Channel มาในตัว พร้อมด้วย EQ ที่สามารถปรับแต่งย่าน
ความถีไ่ด้ตามต้องการ และสามารถเชือ่มต่อ
กับโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆ โดย 
การสตรีมเพลงผ่าน Bluetooth ได้อย่าง
ง่ายดาย ตอบโจทย์การใช้งานอย่างลงตัว

Features :
    การันตี JBL ที่เป็นต�านานเสียง
คุณภาพสูง ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากระดับมือ
อาชีพ
  สิทธิบัตรเทคโนโลยี การกระจาย 

เสียงแบบเชิงเส้นที่ครอบคุมพื้นที่ได้อย่างสมดุล 
  ซับวูฟเฟอร์แบบ Bass-Reflex ขนาด 10 นิ้ว ตอบสนองย่านความถี่ต�า่เป็นอย่างดี
  เชื่อมต่อบลูทูธส�าหรับการสตรีมเสียงจากอุปกรณ์มือถือของคุณ
  มิกเซอร์ที่มีประสิทธิภาพขนาด 6 ช่อง Input ง่ายต่อการควบคุม
  ก�าลังขับขนาด 380 Watt ตอบสนองความดัง 118dB SPL 
  พกพาได้สะดวกขนย้ายได้ด้วยเพียงมือข้างเดียว และติดตั้งไม่กี่วินาที
  เหมาะส�าหรับการจัดแสดงดนตรี การประชุม และกิจกรรมอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่บริษัท มหำจักรดีเวลอปเมนท์ จ�ำกัด
โทร. 02-256-0020-9 หรือเว็ปไซต์ www.mahajak-pro.com

EXAMPLE
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 goRack

™

  goRack เป็นเครื่องมือโปรเซสเซอร์ขนาดเล็ก ที่ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน โดย 
เฉพาะกับงานแบบ Pertable PA ใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกับ DriveRack® Series processors 
มีชื่อเสียงและเป็นผู้น�าในวงการโปรเซสเซอร์เสียงมายาวนาน สามารถตั้งค่าการปรับแต่ง และ
ประมวลผลสัญญาณได้อย่างมปีระสิทธิภาพด้วยฟังก์ชัน่ในตวั เช่น Anti-Feedback, Compres-
sion, Subharmonic Synthesis และ EQ ใช้ฟังก์ชั่นแต่ละตัวได้อย่างง่ายดาย เปิดหรือปิด 
ฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ที่ปุ่มบนแผงควบคุมด้านบน พร้อม Data Wheel ในการปรับตั้งค่า
 goRack สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่าง Mixer และ Powered Speaker ที่ช่วย
ในการปรับแต่งเสียงของระบบ มาพร้อม Input แบบ Combo ¼”/XLR 2 ชุด รองรับได้ทั้ง 
Mic และ Line นอกจากนี้ยังมี ⅛” Stereo Aux Input ส�าหรับรับสัญญาณจากเครื่องเล่นพก
พาทั่วไป ส่วน Output เป็นแบบ XLR 2 ชุด ส�าหรับน�าไปต่อใช้งาน และด้วยที่ goRack 
สามารถรับสัญญาณแบบ Mic ได้ จึงใช้งานในแบบ Stand-Alone Processor / Mixer แบบ 
2 ช่อง ได้เช่นกัน goRack เหมาะกับระบบเสียงของงาน Portable PA ทั่วไปในหลากหลาย
ประเภท ไม่ว่าจะเป็น งานแสดง, งานเลี้ยงสังสรรค์, งานพูด หรือใช้ปรับแต่งเสียงส�าหรับนัก

ร้องนักดนตรี ที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้น…   
Features :  48kHz/24-Bit  Processing, 2 Input/2 Output  3 Routing Options (Dual Mono Sum, Stereo & Advanced)  Anti-Feedback 
(dbx’s AFS Advanced Feedback Suppression)  Compressor (วงจรจาก compressor dbx163)  Subharmonic Synthesis เพิ่มพลังเสียง 
Bass ให้ดียิ่งขึ้น  16 EQ Curve Presets  ปรับแต่ง Input Level ทั้งสองได้อิสระ
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จํากัด โทร. 02-256-0020-9 หรือเว็ปไซต์ www.mahajak-pro.com

QLX-D™ Digital Wireless Systems

      เพื่อตอบสนองความต้องการส�าหรับงานแสดงสด งานอีเว้นท์ และงานติดตั้ง QLX-
D ถกูก�าหนดให้มปีระสทิธภิาพทีม่าพร้อมกบัความคร่องตวัสงู โดยให้รายละเอยีดเสยีงใน
รูปแบบของดิจิตอลแบบไร้สาย ที่รวมถึงคุณลักษณะที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพระดับ 
มอือาชพี ทัง้การตดิตัง้และการใช้งานทีแ่สนง่ายดาย QLX-D จงึเป็นระบบไร้สายทีม่คีวาม
โดดเด่น…

ฟังก์ชั่นอันโดดเด่นส�ำหรับ QLX-D Digital Wireless Systems

  ระบบ Network ที่ทรงประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานสามารถต่อ Network ระหว่างเครื่อง
รับเข้าด้วยกันได้ผ่านสาย LAN และสามารถ Scan ค่าความถี่ทั้งหมดจากเครื่องๆ เดียว 
แล้วส่งค่าความถีท่ัง้หมดที ่Scan ได้ไปให้เครือ่งรบัตวัอืน่ๆ ทีต่่อร่วมกบั Network เดยีวกนั
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  การรักษาความปลอดภัยในการส่งสัญญาณ ด้วยมาตรฐานของระบบดิจิตอลขนาด 
256 บิต (AES) จึงท�าให้สามารถเข้ารหัสสัญญาณ เพื่อปกป้องข้อมูลของสัญญาณให้
ปลอดภัย
  การควบคุมและการตรวจสอบสถานะการท�างานผ่านซอฟต์แวร์ ผู้ใช้งานสามารถ
ควบคุมการท�างานและ Monitoring ผ่านซอฟต์แวร์ Workbench® 6 : ซึ่งสามารถ

ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี ส�าหรับ MAC OS และ Windows และยงัสามารถ Monitoring ผ่าน Applications ShurePlue บน Mobile Device IOS iPhone, 
ipad เมื่อเชื่อมต่อกันแบบ Wi-Fi Network ได้อีกด้วย
  แบตเตอรี่แบบชาร์จพลังงานได้ (Optional) QLX-D สามารถเลือกใช้งานแบตเตอรี่แบบชาร์จพลังงานได้ (SB900 Lithium-ion) เพื่อความคุ้ม
ค่า และสามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น (Alkaline ใช้งานได้ 9 ชั่วโมง, SB900 Lithium-ion ใช้งานได้ 10 ชั่วโมง)
  ระบบการตรวจสอบพลังงานที่แม่นย�า เครื่องรับ QLX-D สามารถที่จะประมวลผล และตรวจสอบค่าพลังงานแบตเตอรี่ของเครื่องส่งได้ ไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องส่งแบบ Handheld (QLXD2) และเครื่องส่งแบบ Bodypack (QLXD1) โดยจะสามารถแสดงค่าพลังงานแบตเตอรี่ได้แบบ Segment เมื่อใช้
แบตเตอรี่ชนิด Alkaline และสามารถแสดงค่าพลังงานให้ทราบเป็น ชั่วโมง/นาที เมื่อใช้แบตเตอรี่แบบ Lithium ion
  การติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว QLX-D มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการค้นหาความถี่ที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส พร้อมด้วยความถี่ที่มีมา
ให้ใช้งานได้มากถึง 24 ความถี่...

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มหำจักรดีเวลอปเมนท์ จ�ำกัด
โทร. 02-256-0020-9 หรือ เว็ปไซต์ www.mahajak-pro.com SHURE : PG ALTA Series

EXAMPLE

http://www.mahajak-pro.com
http://www.mahajak-pro.com
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 พบกับกลุ่มครอบครัว SHURE Microphone รุ่นล่าสุด PG ALTATM™™ หรือเรียกย่อๆว่า PGA เป็นกลุ่มของไมโครโฟนประเภท Wired Microphone 
ซึ่ง PGA มีรากฐานมาจากไมโครโฟนตระกูล PG อันโด่งดัง และเป็นที่นิยมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อความทันสมัยและคุณภาพเสียงที่จ�าเป็น
ต้องมมีากขึน้ในปัจจบุนั SHURE จงึได้ถอืโอกาสพฒันาต่อยอดความส�าเรจ็ ด้วยการผลติไมโครโฟนภายใต้ชือ่ใหม่ PG ALTATM™ ทีม่กีารออกแบบโครงสร้าง
ด้วยโลหะ มีความแข็งแรงทนทานสูง พร้อมด้วยโทนสีด�ามันขึ้นเงาดูหรูหร่า รองรับเสียงได้อย่างหนักหน่วง เหมาะส�าหรับใช้ร่วมกับเครื่องดนตรีประเภท
ต่างๆ ได้อย่างลงตัว ชุด PG ALTATM™™ มีการแบ่งประเภทให้เหมาะส�าหรับใช้งานดังนี้...
 v Multi-Application PGA181 : เป็นไมโครโฟนชนิด Condenser มีทิศทางการรับเสียงแบบ Cardioid… เหมาะสําหรับ : จ่อตู้แอมป์กีตาร์, 
Acoustic Guitar, เสียงร้อง, เครื่องสาย และเครื่องเคาะต่างๆ
 v Vocals PGA48 : เป็นไมโครโฟนชนดิ Dynamic มทีศิทางการรบัเสียงแบบ Cardioid… เหมาะสําหรับ : การพดูทัว่ไป, การขบัร้องคาราโอเกะ
 v Vocals PGA58 : เป็นไมโครโฟนชนิด Dynamic มีทิศทางการรับเสียงแบบ Cardioid… เหมาะสําหรับ : ใช้เป็นไมค์หลักและไมค์ประสาน
เสียงบนเวที
 v Recording PGA27 : เป็นไมโครโฟนที่มีไดอะเฟรมขนาดใหญ่ชนิด Condenser มีทิศทางการรับเสียงแบบ Cardioid ตอบสนองต่อความถี่
เสียงได้กว้าง... เหมาะสําหรับ : บันทึกเสียงร้อง, รับเสียงจากเครื่องเล่น Acoustic ต่างๆ, จ่อตู้แอมป์เบส
 v Instruments PGA57 : เป็นไมโครโฟนชนิด Dynamic มีทิศทางการรับเสียงแบบ Cardioid… เหมาะสําหรับ : Snare drum, guitar amp
 v Instruments PGA81 : เป็นไมโครโฟนชนิด Condenser (Flat-response) มีทิศทางการรับเสียงแบบ Cardioid… เหมาะสําหรับ : รับเสียง 
Guitar, ไฮแฮท, ฉาบ,แทมเบอร์ลีน, เครื่องสายต่างๆ 
 v Instruments PGA98H : เป็นไมโครโฟนชนิด Condenser มีทิศทางการรับเสียงแบบ Cardioid ก้านไมค์ (gooseneck) สามารถปรับโค้ง
งอเข้ากับเครื่องดนตรีได้อย่างเหมาะสม… เหมาะสําหรับ : รับเสียงเครื่องเป่าชนิดต่างๆ
 v Drums PGA52 : เป็นไมโครโฟนชนิด Dynamic มีทิศทางการรับเสียงแบบ Cardioid รองรับเสียงอันหนักหน่วงได้อย่างดีเยี่ยม… เหมาะ
สําหรับ : เครื่องดนตรีประเภท Kick drum, รับเสียงจากตู้แอมป์เบส
 v Drums PGA56 : เป็นไมโครโฟนชนิด Dynamic มีทิศทางการรับเสียงแบบ Cardioid รองรับเสียงอันหนักหน่วงได้อย่างดีเยี่ยม... เหมาะ
สําหรับ : เครื่องดนตรีประเภท Snare, Tom drums
 v Drums PGA98D : เป็นไมโครโฟนชนดิ Condenser มทีศิทางการรบัเสียงแบบ Cardioid มาพร้อมกบัขาจบัยดึอปุกรณ์แบบครบครนั สามารถ
ติดตั้งกับเครื่องดนตรีได้อย่างลงตัว... เหมาะสําหรับ : Drum Mount, Snare, และรับเสียงของแทมเบอร์ลีน...

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มหำจักรดีเวลอปเมนท์ จ�ำกัด โทร. 02-256-0020-9 หรือเว็ปไซต์ www.mahajak-pro.com

SHURE : PG ALTA Series 
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สนใจสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท โฮมโซนิค อีเล็คทรอนิคส์ จ�ำกัด
โทรศัพท์ 02-415-6040, 02-415-7444, 02-898-7223, 083-904-5654 หรือเข้าชมเว็ปไซต์ : www.honic.co.th,  www.facebook.com/
honicpage, Email : homesonic@hotmail.com

HONiC : CPM-600

            Switching Supply High Power Car Amplifier

  HONiC : CPM-600 เป็นเครือ่งขยายเสยีงตดิรถยนต์ส�าหรบัการกระจาย
เสียง มีก�าลังขยายเสียง 600Watts ใช้ได้ทั้งล�าโพงตู้และล�าโพงฮอร์น มี 3 
Mic, 2 AUX มีปุ่มปรับโทนเสียงทุ้ม, กลาง, แหลม อิสระแต่ละช่อง มีชุด 
Master ปรบัโวลุม่ โทนเสยีงทุม้, กลาง, แหลม และมชีดุสวติช์ฟิลเตอร์เลอืก
ใช้ล�าโพงฮอร์น มีจุดต่ออุปกรณ์ภายนอก Pre-Out, Rec-Out, Amp-In, 
Double Out ทัง้ยงัมชีดุต่อ MP3, USB, SD-Card, FM Radio ในตวัพร้อม
รโีมท มไีฟ LED แสดงระดบัสญัญาณ และใช้ไฟแบตเตอรี ่DC 12V. เหมาะ
กบังานรถแห่, งานโฆษณากระจายเสียงตามหมูบ้่าน สารพดัประโยชน์จริงๆ

HONiC : HSC-10 Series : Digital Conference System ระบบชุดประชุมและสัมมนำ

  HONiC : HSC-
10 S ชุดประชุมดิจิตอลใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร ์
ควบคุม ใช้งานได้หลาก 
หลาย เช่น ก�าหนดผู้ร่วม
ประชุม จ�ากัดระยะเวลา
อภิปรายได้ พร้อมฟังก์ชัน
ตรวจสอบระบบสามารถ
ต่อใช้งานได้สูงสุด 60 ตัว 
แสดงผลหน้าจอ LCD การ
ใช้งานง่ายสะดวกด้วย 6 โหมดคือ FIFO (เข้าก่อน ออกก่อน) โหมดจ�ากัดผู้พูด, โหมดตัดไมค์เองอัตโนมัติเมื่อไม่ได้พูดภายใน 30 วินาที, โหมดจ�ากัดเวลา
ในการพูด 3, 5, 10, 15 นาที ในกรณีอภิปรายเป็นต้น, โหมดตรวจสอบการต่อสาย ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมแบบดิจิตอลสื่อสารผ่านพอร์ต RS-485 
มีล�าโพงภายในตัว 2 วัตต์ 8 โอห์ม ไว้ใช้เช็กระบบและมีโวลุ่มส�าหรับปรับระดับเสียง
มอนเิตอร์, ควบคมุระดบัเสยีงการประชมุ, ปรบัระดบัเสยีงจากแหล่งสญัญาณภายนอก และ
ปรับระดับเสียงเตือน (Bell) 
 HSC-10C เป็นชุดไมค์ประธานช่วยให้ประธานสามารถพูดและฟังการอภิปรายมี
สวติช์พเิศษ (PRIORITY) ส�าหรบัปิดการท�างานไมค์ของผู้ร่วมประชุมโดยไม่ตดัไมโครโฟน

ของตั ว เอง  พร ้ อมมี เ สี ย ง
สัญญาณเตือนและไฟ LED 
แสดงการท�างาน 
   HSC-10D เป็นชุด
ไมค์ส�าหรบัผูร่้วมประชมุ ช่วยให้
ผูร่้วมประชมุสามารถพดูและฟัง
การอภปิราย ทัง้ชดุประธานและ
ผู ้ร ่วมประชุม มีไมโครโฟน
คออ่อนพร้อมไฟวงแหวนสีแดง
แสดงการท�างาน ก้านไมโครโฟนแข็งแรง มีขนาดความยาว 480 มิลลิเมตร มีสวิตช์ (TALK) 
เปิด/ปิด ไมโครโฟนส�าหรับพูด โดยมีไฟ 2 สี แสดงการท�างานและขณะที่พูดไมค์ ล�าโพงจะถูก
ตดัออกเพือ่ป้องกนัเสียงหอน มลี�าโพงภายในตวัขนาด 2 วตัต์ 8 โอห์ม มช่ีองเสียบส�าหรบัเครือ่ง
บันทึกเสียง หรือส�าหรับเสียบหูฟัง 2 ช่อง แบบตัดเสียงล�าโพงในตัว มีปุ่มปรับระดับความดังหู
ฟังที่ฐานไมโครโฟน มีสายสัญญาณยาว 2.5 เมตร และ Jack DIN 8 PIN ติดกับตัวไมค์ควบคุม
ระบบแบบดิจิตอล สื่อสารผ่านพอร์ต RS-485 เป็นชุดประชุมดิจิตอลส�าหรับผู้น�าและองค์กรทุก
ระดับจริงๆ...

EXAMPLE

http://www.facebook.com/honicpage
http://www.facebook.com/honicpage
http://www.honic.co.th
mailto:homesonic@hotmail.com
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Compact Speaker Systems : BASSBOSS DV8 Compact Powered Full Range

n สุรกิจ คูณขุนทด

“

“

“BASSBOSS DV8” ล�ำโพงแอกตฟีคอมแพค็ฟูลเรนจ์
ทีอ่ดัก�ำลงัขบัมำเตม็เครือ่งกบั “PowerSoft”
เพำเวอร์แอมป์ทีม่อือำชพีทัว่โลกกล่ำวถงึ...

Compact Speaker Systems :
BASSBOSS DV8 Compact Powered Full Range

สํ	 าหรับบทความชุด	 Compact Speaker Systems	 นี้	 ก็ 
	 เป็นในส่วนของการล�าดบัรวีวิระบบล�าโพง	ทีต่่อเนือ่งมาจากการน�า
เสนอชดุบทความน้ีจากฉบบัที	่176	ท่ีผ่านมา	ถงึคณุลกัษณะและประโยชน์ต่อ
ความส�าเรจ็ในงานระบบเสยีง	 ด้วยชดุล�าโพงแบบคอมแพค็ซสิเตม็ส์	 มาใน
ฉบบันีก้จ็ดัเรยีงล�าดับแบรนด์ชัน้น�า	ท่ีถกูกล่าวถงึในวงกว้าง	โดยจะเรยีงล�าดบั
ตามอกัษรไปเรือ่ยๆ	ฉบับละประมาณ	2-3	รุน่โมเดลกนันะครบั	เพือ่ความต่อ
เนือ่งในการตดิตามความเคลือ่นไหวของระบบล�าโพงลกัษณะนี	้ในฉบบันีก้เ็ริม่
กนัทีแ่บรนด์รุน่โมเดลของ...	BASSBOSS...	กนัครบั...
	 BASSBOSS	แบรนด์ของระบบเคร่ืองเสยีงและล�าโพงทีต่ดิชัน้แถว
หน้า	ทีบ่รรดาผูใ้ช้งานระดบัมอือาชพีต้องกล่าวถงึ	แม้ในวงการระบบเสยีงบ้าน
เราอาจจะไม่ค่อยคุน้หหูรอืผ่านตามากนกั	แต่เชือ่แน่ว่ามมีากมายหลายท่านที่
อยูใ่นวงการระบบเสยีงมอือาชพีในบ้านเรา	ต้องได้เคยพบเหน็หรอืทราบความ
เคลือ่นไหวของแบรนด์นีก้นัอย่างแน่นอน	และ	BASSBOSS DV8 Compact 
Powered Full Range	กเ็ป็นการกระตุ้นวงการอกีครัง้ของแบรนด์นี	้ทีพ่อเปิด
ตวักไ็ด้รบัเสยีงตอบรบัจากมอือาชพีท่ัวโลกในระยะเวลาอนัรวดเรว็	 ด้วย
คณุลกัษณะทีโ่ดดเด่น	 เช่น	 ดไีซน์มาในขนาดทีก่ระทดัรดั,	 ให้เสยีงทีค่มชดั
คณุภาพสงู,	ให้เอาต์พตุทีส่งู	(ความดังเสยีง),	ให้การกระจายเสียงแนวนอนที่
กว้างเป็นพิเศษ,	 ตอบสนองความถีเ่สยีงในย่านกว้าง,	 เป็นล�าโพงประเภทยงิ
เสยีงไกล,	บิว้อนิเพาเวอร์แอมป์ทีท่รงพลงัระดบั	1,500	วัตต์,	ให้ความคล่อง	
ตวัสงูในการตดิตัง้ใช้งาน...

BASSBOSS DV8
 DV8	เป็นล�าโพงคอมแพค็ฟลูเรนจ์	2	ทางแบบแอกตีฟ	ท่ีมดีไีซน์รปู
ทรงสะดดุตาเมือ่แรกเหน็	 แบบทีเ่รยีกได้ว่าไม่มใีครเหมอืนและไม่เหมอืนใคร	
พร้อมทั้งโดดเด่นในเสียงที่คมชัดมีคุณภาพ	 และครอบคลุมพื้นที่เสียงได้
มากกว่าระบบล�าโพงคอมแพค็ทัว่ไป	ตอบสนองย่านความถ่ีเสยีงได้กว้างและ
ราบเรยีบ	ให้ความดังทีส่งูมากและอดัแน่นด้วยพลงัขบัจาก	PowerSoft	เพา
เวอร์แอมป์ท่ีมอือาชพีทัว่โลกยอมรบั	ในขนาดกระทดัรดั	น�า้หนกัเบาแถมยงั
จดัอยูใ่นประเภทล�าโพงแบบยงิไกลอกีด้วย	 การดไีซน์รปูทรงทีม่ลีกัษณะเป็น
รปูทรงสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู	ท่ีมมีมุเอนไปด้านหน้า	ซ่ึงการดไีซน์ในลกัษณะ
นี	้ไม่เพยีงได้ความแปลกและสะดดุตาเมือ่แรกเหน็เท่านัน้	หากแต่ทกุอย่างที่
ถกูออกแบบมานี	้ต่างมเีหตผุลและเกดิปฏกิริยิาทางกายภาพทีไ่ด้ผลจรงิต่อการ
ใช้งานระบบล�าโพงแบบนี.้..
	 ด้วยรปูทรงสีเ่หลีย่มทีม่มีมุเอนไปด้านหน้าของ	DV8	นี	้ในทางเทคนคิ
แล้ว	เมือ่ใช้งานในแบบติดต้ังบนเสาต้ังมาตรฐาน	ทีต่่อร่วมอยูด้่านบนของตูซ้บั
วฟูเฟอร์	จะท�าให้	DV8	 โดยเฉพาะไดรเวอร์ไฮจะอยู่ในต�าแหน่งทีส่งู	หรอืมี
ความสงูอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม	ซึง่จะรองรบักบัทศิทางและมมุกระจายเสยีง
ในแนวตัง้ทีก่ดลงมาอย่างพอด	ีในขณะทีม่มุกระจายเสยีงแนวนอนนัน้กก็ว้าง
เป็นพเิศษ	ท�าให้ได้พืน้ทีเ่สยีงทีค่รอบคลมุกว้างมาก	หรอืหากเป็นห้องทีม่พีืน้ที่
กว้างและมขีนาดใหญ่	 ในมมุกระจายเสยีงแนวนอนและเป็นประเภทยงิไกล
ของ	DV8 ผูใ้ช้งานกจ็ะได้รบัประสทิธภิาพทีเ่ตม็ที	่และเสยีงทีค่ณุภาพดทีีส่ดุ	
ในขณะท่ีมมุกระจายเสยีงแนวต้ัง	ท่ีถกูบงัคับมมุด้วยดีไซน์ให้มมีมุเอนของตูไ้ป
ด้านหน้า	พร้อมด้วยรเูสยีบเสาทีด่ไีซน์มาในแบบรเูอยีง	4	องศา	กจ็ะช่วยให้
สามารถโฟกสัเสยีงได้มมุไกลหรอืลกึไปด้านหลงัได้อย่างสมบรูณ์แบบ	สามารถ
ลดปัญหาท่ีเกดิจากการก้องสะท้อนของเสยีง	 เนือ่งจากสภาพความสงูของ
เพดานห้องได้อย่างเหน็ผล	ซ่ึงผลดงักล่าวนีย้งัเกดิขึน้ได้แม้จะเปลีย่นมาตดิตัง้
ใช้งานบนขาตัง้แบบสามขา	หรอืจะเป็นการตดิตัง้แบบถาวรบนผนงัห้องหรอื
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เสาของอาคารกไ็ด้เช่นเดยีวกนั	นัน่หมายความว่า	DV8	สามารถให้ความหลาก
หลายในการตดิตัง้ใช้งาน	ทัง้แบบเคลือ่นทีห่รอืการตดิตัง้แบบถาวร...
	 ภายใน	DV8	 บรรจุเพาเวอร์แอมป์แบบคลาส-ดีก�าลงัขบัสงูจากค่าย	
PowerSoft	 ซึง่ถอืว่าเป็นค่ายท่ีผลติเพาเวอร์แอมป์คุณภาพ	 ออกสู่ตลาดเป็นที่
ยอมรบัระดบัต้นๆ	ทัว่โลกต่างให้การยอมรบัในคณุภาพและพละก�าลงัขบั	สามารถ
ใช้งานร่วมกับระบบไฟเมนได้ทัว่โลก	เพราะสามารถรองรับระดบัแรงดนัไฟเมน
ได้ตัง้แต่	90	-	250	โวลต์เอซ	ีจงึท�าให้มัน่ใจได้ว่าแม้ไฟเมนจะตกถงึระดบัร้อย
กว่าโวลต์เครือ่งกไ็ม่ดบั	และด้วยการท่ีให้ก�าลงัขบัเอาต์พตุทีส่งูของแอมป์ภายใน
นีเ้อง	ทีท่�าให้ไดรเวอร์โลว์ในระบบตูล้�าโพง	สามารถขบัเสยีงเบสทีต่�า่ลกึออกมา
ได้อย่างมพีลงัและน่าทึง่มาก	 เมือ่เทยีบกบัขนาดมติขิองตวัตูท้ีเ่ลก็กระทดัรดั	
แน่นอน	DV8	 จึงเป็นทางเลอืกทีส่ามารถเข้าไปทดแทนตูล้�าโพงทีใ่หญ่เทอะทะ	
และน�า้หนักมากได้อย่างสบาย	ในเมือ่ได้พลงัเสยีงและคณุภาพเสยีงทีด่กีว่า	นีจ่งึ
เป็นอกีเหตผุลหน่ึงทีเ่หล่ามอือาชพีให้เสยีงตอบรบัในเวลาอนัรวดเรว็	เมือ่ครัง้เปิด
ตวัสูว่งการ...	 DV8	 เป็นตูล้�าโพงทรงสงูหน้าแคบ	 ไม่มมีอืจบัหิว้ทีด้่านข้างของตู้	
แต่มกีารดไีซน์ให้ด้านหลงัของตูใ้นส่วนบนและส่วนล่างทัง้สองข้างของตู	้เป็นมอื
จับหิ้วพร้อมกับเป็นขอบของตัวตู้ด้านหลัง	 ไว้ส�าหรับป้องกันส่วนท่ีเป็นชุด
คอนโทรล	และแผงระบายความร้อนของเพาเวอร์แอมป์	 ไม่ให้ถกูกระแทกเมือ่
ขนย้ายหรอืตดิตัง้	เพราะจะหลบเข้าอยู่ข้างในขอบของตู้	ในส่วนของหูหรอืมอืจับ
หิว้นี	้ท�าให้สะดวกและง่ายต่อการจบัหิว้หรอืยก	ทัง้การเคลือ่นย้ายจัดเกบ็และติด
ตัง้ใช้งาน	บนขนาดตัวตูท้ีเ่ลก็และเบา	จงึไม่ใช่ปัญหาเมือ่ต้องท�างานตดิตัง้เพยีง
ล�าพงัคนเดยีว...
 BASSBOSS DV8	 ล�าโพงคอมแพค็ฟลูเรนจ์	 2	 ทางแบบแอกตีฟไบ
แอมป์	ดอูลัไดรเวอร์โลว์จดัวางในแนวคอลมัน์	มช่ีองเบสรเีฟลก็ออกทางด้านหน้า	
ให้การกระจายเสยีงในมมุกว้าง	 ภายในประกอบด้วยไดรเวอร์โลว์ขนาด	 8	 นิว้	
จ�านวน	 2	 ตัว	 (ดูอัล)	 มีวอยซ์คอยล์ขนาด	 2	 นิ้ว	 แม่เหล็กแบบนีโอได- 
เมีย่ม	ส่วนไดรเวอร์ไฮขนาดไดอะแฟรม	1.7	นิว้	เป็นแบบคอมเพรสช่ันไดรเวอร์	
ตดิต้ังเข้ากบัชดุเวฟไกด์ขนาด	 1	 นิว้	 ผ่านออกสูป่ากฮอร์น	 ในส่วนของภาค 
เพาเวอร์แอมป์คลาส-ดท่ีีบิว้อนิมาด้วยน้ัน	ให้ก�าลงัขบัรวม	2	X	750	วตัต์	รองรบั
แรงดนัไฟเมนได้ทัว่โลก	(90	-	250	โวลต์เอซ)ี	ระบบตูล้�าโพงตอบสนองความถี่
เสยีงย่าน	50Hz.	-	18kHz.	ให้ค่าความดังเสยีงสงูถงึ	117dB	SPL	หรือ	123dB	
SPL	(peak)	มมุกระจายเสยีงแนวนอน	120	องศา	และแนวต้ัง	15	องศา	ด้าน
หลังตู้ในส่วนของจุดต่อใช้งานประกอบด้วย	 ขั้วต่อรับไฟเมนแบบ	 Neutrik 
Powercon	ส�าหรบัไฟเข้าและพาสออกไปพ่วงตู้อืน่ได้	จดุรบัสญัญาณเสยีงอินพตุ
เป็นแบบ	XLR	(female)	ส่วนสัญญาณเอาต์พตุลิง้ค์เป็นแบบ	XLR	(male)	มา
พร้อมปุ่มปรบัระดบัความดงัเสยีงแบบโวลุม่หมนุ	ทีส่�าคญัและเป็นจดุเด่นอกีหนึง่
ทีน่่าสนใจคอื	มีภาค	DSP	บิว้อนิมาให้ด้วย	โดยสามารถเลือกเป็นพรเีซตการเซ
ตอพัส�าหรบัการใช้งานในแบบตูส้�าหรบัเสยีงพดูบรรยาย,	เสยีงร้อง,	เสยีงดนตรี	
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ให้เลือกใช้งาน	 นอกจากนั้นแล้วยัง
สามารถเลือกค่าพารามิเตอร์แบบ
ส�าเรจ็รปูในเรือ่งของ	HPF,	LPF,	Time	
Alignment,	EQ	และ	Limiting	นอกจาก
น้ันยังมีชุดไฟ	 LED	 แสดงสภาวะการ
ท�างานในฟังก์ชั่นต่างๆอย่างครบถ้วน	
ถอืว่าสมบรูณ์แบบมากส�าหรบัล�าโพงใน
รุน่โมเดลนี	้ตวัตูท้�าจากไม้	Baltic	Birch	
Plywood	หนา	18	มลิลเิมตร	พร้อมหจูบั
ทีด่ไีซน์พเิศษ	และจดุขนัน๊อตส�าหรบัการ
ยดึตดิตัง้ในแบบต่างๆ	 ตวัตูต้กแต่งด้วย	
Bonded	high-pressure	polyurethane	
ด้านหน้าเป็นตะแกรงโลหะท่ีพ่นอบสี
เคลือบแบบเพาเดอร์โค้ด...

BASSBOSS SSP118 Sub
 BASSBOSS	SSP118	 ถือว่า
ออกตัวมาแรงและสวยงามด้วยคอน
เซป็ต์	“ตูซ้งิเกิล้ซบัเบสขนาด	18	นิว้	แต่
ให้เสยีงเบสทีล่งลกึแบบ	18	นิว้	ดูอลัเบส” 
และถอืว่าเป็นรุน่โมเดลใหม่ล่าสดุของปี	
2015	(ไม่แปลกทีล่�าโพงดีๆ 	นานทีจะออก
รุน่ใหม่มาแล้วกว็างตลาดอยูน่านเลยกว่า

จะมอีะไรทีด่กีว่าจงึจะออกรุน่โมเดลใหม่)	ของค่าย	BASSBOSS	จากอเมริกาทีก่�าลงัถกูกล่าวถงึอย่าง
มากของมอือาชพี	ทีต้่องมไีว้ร่วมงาน	ความโดดเด่นของ	SSP118	คอืให้เสยีงทีก่ระชบั	ตอบสนองราบ
เรยีบและลงลกึได้ถงึ	30	เฮริตซ์	ขนาดกระทดัรดั	แต่ให้เสยีงทีย่ิง่ใหญ่มาก	ง่ายต่อการเคลือ่นย้ายตดิตัง้	
บ้ิวอนิเพาเวอร์แอมป์พลงัสงูมาให้ด้วย	พร้อมระบบป้องกนัเตม็รปูแบบ	สามารถตดิตัง้ใช้งานได้อย่าง
รวดเรว็และง่าย	มาครบทัง้ประสทิธภิาพ	ความดงัทีส่งู	และเสยีงเบสทีล่งลกึสดุ...
 BASSBOSS	SSP118	 ตูล้�าโพงซบัเบสแบบแอกตฟีภายในประกอบด้วย	 ไดรเวอร์ซบัโลว์
ขนาด	18	นิว้	จ�านวน	1	ตวั	(ซิงเกิล้)	มวีอยซ์คอยล์ขนาด	4	นิว้	แม่เหลก็แบบนโีอไดเมีย่ม	ทีม่กีาร
ออกแบบกรวยล�าโพงด้วยวสัดเุคลอืบพเิศษ	 เพือ่ป้องกนัน�า้หรอืความชืน้ขณะใช้งาน	 (Water proof 

fiber composite cone)	จงึมัน่ใจแม้ต้องตดิตัง้ใช้งานในพืน้ทีเ่สีย่งจากน�า้ฝนหรอืความชืน้	ทีอ่าจก่อตวั
ขึน้มาโดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ขณะโชว์	 และในส่วนของภาคเพาเวอร์แอมป์คลาส-ดีทีบ่ิว้	
อนิมาด้วยนัน้	ให้ก�าลงัขบัรวม	6,000	วัตต์	(Continuous	RMS	power)	รองรับแรงดนัไฟเมนได้ทัว่
โลก	(100-240	โวลต์เอซี)	ระบบตูล้�าโพงตอบสนองความถีเ่สยีงย่าน	30Hz.-200Hz.	มค่ีาความไวของ
ล�าโพงที	่98dB	(2.83V	into	8	ohms	at	1M)	ให้ค่าความดังเสยีงสงูถงึ	129dB	SPL	หรอื	132dB	

EXAMPLE
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PA/Sound Light on Stage

Compact Speaker Systems : BASSBOSS DV8 Compact Powered Full Range

Specification DV8 Specification SSP118

SPL	(peak)	ด้านหลังตูใ้นส่วนของจดุต่อใช้งานประกอบด้วย	ขัว้ต่อรบัไฟเมน
แบบ	Neutrik	Powercon	 input	ส�าหรบัไฟเข้าและพาสออกไปพ่วงตูอ้ืน่ได้	
จดุรบัสญัญาณเสยีงอนิพตุเป็นแบบ	XLR	 (female)	 ส่วนสญัญาณเอาต์พตุ
ลิง้ค์เป็นแบบ	XLR	(male)	มาพร้อมภาค	DSP	บิว้อนิมาให้ด้วย	โดยสามารถ
เลือกพรเีซตการเซตอพัในเรือ่งของ	HPF,	LPF	และ	Limiting	ตวัตูท้�าจากไม้	
Baltic	Birch	plywood	หนา	18	มิลลเิมตร	พร้อมการคาดโครงตู้อย่างแน่น
หนา	 มีการฝังชุดหูจับลงไปในเนื้อไม้ของตู้ทั้งสองข้าง	 ตัวตู้ตกแต่งด้วย 
Weatherproof	Bonded	high-pressure	polyurethane	ป้องกันความเปียก
ชืน้และรอยขดีข่วน	 ด้านหน้าเป็นตะแกรงโลหะท่ีพ่นอบสเีคลอืบแบบเพาเด
อร์โค้ด...
 SSP118	แม้จะเป็นตูซ้บัวฟูเฟอร์แบบไดรเวอร์เดีย่วขนาด	 18	นิว้
กต็าม	แต่ด้วยการออกแบบให้มเีพาเวอร์แอมป์ในตัวแบบคลาส-ดี	6,000	วตัต์	
ซึง่มพีลงัการขบัเคลือ่นทีแ่รงมาก	ประกอบกบัไดรเวอร์ซบัทีเ่ลอืกใช้วอยซ์คอยล์
ขนาดใหญ่ถงึ	 4	 นิว้	 จงึรองรบัก�าลงัขบัได้	 แม้จะท�างานขบัแบบหนกัหน่วง
กต็าม	 และด้วยทีเ่ป็นไดรเวอร์ประเภท	 long-excursion	 จึงท�าให้มช่ีวงการ
ท�างานทีล่กึ	ท�าให้ได้เสยีงเบสลงได้ลกึ	ซึง่เมือ่เทยีบกบัขนาดของตวัตูแ้ล้วถอืว่า
ลงได้ลกึเกนิตวัเลยทเีดยีว	และเมือ่เทยีบกบัก�าลงัขบัและความดงั	รวมถงึขนาด
ของตวัตูแ้ล้ว	 ได้ความดงัและลงลกึสดุมากกว่าตูแ้บบดอูลัเบส	อกีทัง้ขนาดก็
ต่างกันกว่าครึ่งหน่ึงด้วย	 จึงให้ความคล่องตัวสูงในการใช้งาน	 SSP118	
สามารถใช้งานร่วมกบั	DV8	ได้อย่างลงตวั...	

 BASSBOSS	DV8	+	SSP118	จดัเป็นคูพ่เีอคอมแพค็แบบแอกตฟี
ทีล่งตวั	 มอือาชพีเช่นคณุไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิง่	 และในบ้านเรากอ็าจเคย
ได้ยนิเพยีงชือ่	 เพราะยงัไม่แน่ใจว่ามใีช้งานกนับ้างหรอืเปล่ากบัแบรนด์สาย
แขง็	BASSBOSS	จากอเมริกาแบรนด์นี	้แต่เท่าทีด่ตูามข่าวสารต่างๆแล้วยงั
ไม่มตัีวแทนอย่างเป็นทางการในบ้านเราครบั	 หรอือาจมกีารใช้งานเฉพาะตวั
อยู่	 หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางผู้เขียนก็จะมาอัพเดตกันในโอกาสต่อไปกัน 
นะครบั...
 ตดิตามค้นหาข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่WWW.BASSBOSS.COM

EXAMPLE

http://WWW.BASSBOSS.COM
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Compact Speaker Systems : BOSE : F1 Sub & F1 Model 812 Flexible Array Compact Speaker Systems : BOSE : F1 Sub & F1 Model 812 Flexible Array

n สุรกิจ คูณขุนทด

Compact Speaker Systems : BOSE :
F1 Sub & F1 Model 812 Flexible Array

สํ	 าหรบับทความชดุ	Compact Speaker Systems	 น้ี	กเ็ป็นในส่วนของการล�าดบัรวีวิระบบล�าโพง	 
	 ทีต่่อเนือ่งมาจากการน�าเสนอชดุบทความนี	้จากฉบบัที	่176	ท่ีผ่านมา	ถงึคณุลกัษณะและประโยชน์
ต่อความส�าเรจ็ในงานระบบเสยีง	 ด้วยชุดล�าโพงแบบคอมแพ็คซสิเตม็ส์	 มาในฉบบันีก้จั็ดเรยีงล�าดบัแบรนด์ 
ชัน้น�าทีถ่กูกล่าวถงึในวงกว้าง	 โดยจะเรียงล�าดบัตามอกัษรไปเรือ่ยๆ	 ฉบบัละประมาณ	 2-3	 รุน่โมเดลกนั 
นะครบั	เพ่ือความต่อเน่ืองในการตดิตามความเคลือ่นไหวของระบบล�าโพงลกัษณะนี	้ในฉบบันีก้เ็ริม่กนัทีแ่บรนด์
รุน่โมเดลของ	BOSE...	กนัครบั...
 BOSE	แบรนด์ผู้ผลติระบบล�าโพงคณุภาพสงูอนัดบัต้นๆ	ของโลก	เป็นแบรนด์ทีท่ัง้ผูใ้ช้งานและผูท้ี่
อยูใ่นวงการระบบเสยีงรูจ้กักนัดี	โดยเฉพาะในส่วนของระบบเสียงและระบบล�าโพงพเีอ	ทัง้รปูแบบการใช้งาน
ตดิตัง้ถาวรและกึง่ถาวร	ซึง่ในช่วงเวลาทีผ่่านมาทางตวัแทนผูน้�าเข้ามาจ�าหน่ายคอื	บรษิทั อศัวโสภณ จ�ำกดั 
ได้น�าเสนอสูว่งการมาอย่างต่อเนือ่งในหลายรุน่โมเดล	ส�าหรบัเทรนด์ของการใช้งานระบบล�าโพงแบบคอมแพค็
ซสีเทมส์นัน้	ในรุน่โมเดล	F1	Model	812	จบัคูแ่มทช์กบั	F1	Subwoofer	เป็นระบบล�าโพงทีน่่าสนใจอย่าง
มาก	 เพราะเป็นชดุเซตล�าโพงทีไ่ม่ใหญ่เทอะทะ	 ลงตวัในเรือ่งของดีไซน์	 ครอบคลมุการปรบัทิศทางการ 
กระจายเสยีงของไดรเวอร์ได้หลากหลาย	พร้อมท้ังมาในแบบแอกตฟีมภีาคเพาเวอร์แอมป์ในตวัทัง้คู	่คุณภาพ
และพลงัเสยีงและการใช้งาน	สามารถตอบโจทน์ได้อย่างลงตัวทัง้งานอเีวนท์	งานจัดแสดงทัว่ไป	งานดเีจ	ไป
จนถงึงานดนตรไีด้	 ทีม่าพร้อมก�าลงัขบัท่ีทรงพลงั	 สามารถให้ความดงัเสยีงได้ครอบคลมุพืน้ทีใ่ช้งานได้อย่าง
เหมาะสม	ได้ความคมชดัของเสยีงทีบ่าลานซ์ในพืน้ทีเ่สยีงทีไ่ด้มกีารออกแบบไว้แล้วอย่างสมบรูณ์แบบ

ฟีเจอร์ที่โดดเด่น
	 ฟีเจอร์ทีน่่าสนใจและโดดเด่นของ	F1	Model	812	นัน้ถอืว่าเน้นการดไีซน์เพือ่การใช้งานโดยเฉพาะ
ดงันี.้..

EXAMPLE
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PA/Sound Light on Stage

Compact Speaker Systems : BOSE : F1 Sub & F1 Model 812 Flexible Array

	 	 ให้ความยดืหยุน่สงูในการปรบัรปูแบบการกระจายเสยีงแนวตัง้
ของชดุไดรเวอร์อาร์เรย์	 (ไดรเวอร์เสยีงย่านกลาง-แหลมจ�านวน	 8	 ตวั)	 ซ่ึง
สามารถปรบัได้	4	รปูแบบการกระจายเสยีง	ผู้ใช้งานสามารถเลอืกปรบัหนึง่
รปูแบบทีเ่หมาะสมกบัการใช้งานอย่างมปีระสทิธภิาพของการกระจายเสยีง	
เพือ่ทีผู่ฟั้งจะได้ยนิเสยีงทีด่งัเท่ากนั	 และได้คุณภาพเสยีงทีช่ดัเจนตลอดพืน้ที่
ใช้งาน
	 	การจดัเรยีงไดรเวอร์กลาง-แหลมทัง้	8	ตวัในรปูแบบอาร์เรย์	ช่วย
ให้ได้การกระจายเสยีงทีค่รอบคลมุกว้างในแนวตัง้ทีส่อดรบักบัมมุกระจายเสยีง
ในแนวนอนที	่100	องศา	ท�าให้ได้เสยีงทีส่มดลุย์คมชดัในพืน้ทีก่ารใช้งานทัง้
เสยีงพดู	เสยีงดนตร	ีหรอืเสยีงจากเครือ่งดนตรี
	 	ใช้งานร่วมกบัซบัวฟูเฟอร์	F1	Subwoofer	ได้อย่างลงตวั	ด้วยขา
ตัง้ทีด่ไีซน์จดัเกบ็ไว้ทีต่วัตูซ้บัเพือ่ใช้งานร่วมกบั	F1	Model	812	โดยเฉพาะ	
หรอืใช้งานร่วมกบัเสามาตรฐานอืน่ๆได้ด้วยเช่นกนั
	 	ภาคการท�างานเพาเวอร์แอมป์เป็นแบบไบแอมป์	ท่ีให้ก�าลงัขบัและ
ประสทิธภิาพการท�างานสงู	แม้ต้องขบัก�าลงัต่อเนือ่งเป็นเวลานานๆ	มขีนาด
และน�า้หนกัเบา	 ให้ไดนามคิเรนจ์ท่ีกว้าง	 อณุหภมูขิณะท�างานต�า่แม้ต้องขบั
ก�าลงัทีห่นกัและนาน
	 ฟีเจอร์ทีน่่าสนใจและโดดเด่นของ	F1	Subwoofer	นัน้ถอืว่าเน้นการ
ดไีซน์เพือ่ความลงตวัคูก่บั	F1	Model	812	โดยเฉพาะดงันี.้..
	 	ดไีซน์มาบนมติทิีล่งตวัเข้าคูแ่มทซ์กบั	F1	Model	812	รปูทรงทนั
สมยัแต่หนกัแน่นในพลงัเสยีง	ขนาดกระทดัรดัและน�า้หนกัเบา
	 	ให้ก�าลงัขบัสงูถงึ	1,000	วัตต์	จากเพาเวอร์แอมป์ท่ีบรรจุอยูภ่ายใน
	 	ภายในตูล้�าโพงประกอบด้วยดอกล�าโพงซบัขนาด	10	นิว้	จ�านวน	
2	ดอก	ทีใ่ห้ประสทิธภิาพการท�างานทีส่งู
	 	มขีาตัง้ทีด่ไีซน์มาเพือ่	F1	Model	812	โดยเฉพาะ	และถกูยดึจดั
เกบ็ไว้ทีต่วัตูซ้บั

F1 Model 812 และ F1 Subwoofer
	  F1	Model	812	ภายในประกอบด้วยไดรเวอร์วูฟเฟอร์ขนาด	12	
นิว้	1	ตวั	และไดรเวอร์อาร์เรย์เสียงกลาง-แหลมขนาด	2.25	น้ิว	จ�านวน	8	
ตัว	ภาคเพาเวอร์แอมป์ในตูเ้ป็นแบบไบแอมป์ให้ก�าลงัขบั	1,000	วตัต์	ให้ระดบั
ความดงัเสยีง	SPL	สงูถงึ	132dB	(peak)	มมุกระจายเสยีงแนวนอนที	่100	
องศา	และแนวต้ัง	(อ้างอิงทีร่ปูแบบ	“ซ”ี	เคร์ิฟ)	30	องศา	เสียงย่านต�า่ลงได้
ถงึ	48	เฮริตซ์	สามารถปรบัรปูแบบทศิทางเสยีงของไดรเวอร์อาร์เรย์ได้	4	รูป
แบบคอื	รูปแบบทศิทางตรง,	รปูแบบ	“ซี”	เคิร์ฟ,	รูปแบบ	“เจ”	เคร์ิฟ,	รปูแบบ	
“เจ”	เคร์ิฟกลบัด้าน
	 F1	Model	 812	 เป็นตูล้�าโพงทีม่าในรปูแบบของระบบล�าโพงแบบ
เคลือ่นย้ายได้แบบแอกตฟี	ท่ีบรรจภุาคขยายหรอืเพาเวอร์แอมป์และภาคการ
ท�างานต่างๆ	ไว้ภายในตูเ้สรจ็สรรพ	เป็นตูท้ีใ่ช้การจดัวางไดรเวอร์เสยีงกลาง-
แหลมไว้ในรปูแบบของอาร์เรย์ไดรเวอร์	ท่ีให้ความยดืหยุน่สงูในการปรบัตัง้รปู
แบบทิศทางการกระจายของเสียงจากชุดไดรเวอร์ของตู้ล�าโพง	 อีกทั้งยัง
สามารถควบคมุทศิทางเสยีงในแต่ละรปูแบบของการปรบัรปูแบบทศิทางของ
ชดุอาร์เรย์ไดรเวอร์ได้อย่างแม่นย�า	ในทิศทางการกระจายเสยีงในแนวตัง้	ผูใ้ช้
งานสามารถปรบัทศิทางกระจายเสยีงของชดุไดรเวอร์อาร์เรย์ได้ในรปูแบบของ
ทศิทางตรง,	รปูแบบ	“ซ”ี	เคิร์ฟ,	รปูแบบ	“เจ”	เคร์ิฟ,	รปูแบบ	“เจ”	เคร์ิฟ
กลบัด้าน	 เป็นต้น	 ซ่ึงจะให้ความครอบคลมุเสยีงต่อพืน้ทีไ่ด้อย่างเหมาะสม	
เพียงแค่การใช้มือผลักหรือดึงในส่วนบนหรือล่างหรือทั้งสองด้านของชุด
ไดรเวอร์อาร์เรย์	เพยีงเท่านีก้ส็ามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบการกระจายเสยีงได้
ตามทีต้่องการ	เป็นการใช้งานท่ีง่ายมากและยดืหยุน่สงูต่อรปูแบบการน�าไปใช้
งาน	นอกจากน้ันยงัเสรมิเสยีงย่านต�า่ด้วยไดรเวอร์วฟูเฟอร์ขนาด	12	นิว้	เพือ่
ให้ได้เสยีงทีค่รบทกุย่านเสยีงและความสมธูของเสยีง	แม้ต้องใช้งานเดีย่ว	(ไม่มี
ตูซ้บัวฟูเฟอร์)	กต็าม	หรอืหากเป็นการใช้งานในรปูแบบการแสดงดนตรขีนาด
ย่อม	ก็สามารถเสรมิระบบตูล้�าโพงซบัวฟูเฟอร์อย่าง	F1	Subwoofer	ทีถ่อืว่า

EXAMPLE
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ออกแบบมาเพือ่ความแมตซ์ใช้งานร่วมกนัได้อย่างลงตวัทีส่ดุ	 ท้ังรปูแบบการ
ตดิตัง้ใช้งานร่วมกนั	การใช้อปุกรณ์เสรมิ	(ชุดขาตัง้)	ทีด่ไีซน์มาได้อย่างลงตวั
กบั	F1	Model	812	นอกจากน้ันในกรณทีีต้่องการใช้งาน	F1	Model	812	
แบบแขวนกส็ามารถท�าได้เช่นกนั	 โดยใช้การยดึด้วยชดุแขวนทีด้่านหลงัและ
ด้านบนของตูต้รงบรเิวณมอืจบัหิว้	จะมรีสู�าหรบัยดึ	nut	ขนาด	M8	ให้ส�าหรบั
ใช้ยดึกบัชดุแขวน
 F1	Subwoofer	ภายในประกอบด้วยไดรเวอร์วูฟเฟอร์ขนาด	10	นิว้	
2	ตวั	เป็นดอกล�าโพงทีใ่ห้ประสทิธภิาพการท�างานสงู	พร้อมช่องเบสตรงกลาง	
ภาคเพาเวอร์แอมป์ในตูใ้ห้ก�าลงัขบั	1,000	วตัต์	ให้ระดบัความดงัเสยีง	SPL	
สงูถงึ	132dB	(peak)	เสยีงย่านต�า่ลงได้ถงึ	38	เฮริตซ์	พร้อมชดุขาตัง้ส�าหรบั
ใช้งานร่วมกบั	F1	Model	812	ตดิตัง้มาด้วยในตวั
 F1	Subwoofer	ถกูดีไซน์มาในมติิท่ีกระทัดรดัเข้ารปูทรงกนัแบบพอดี
กบั	F1	Model	812	มชีดุขาตัง้ส�าหรบั	F1	Model	812	ทีอ่อกแบบให้สามารถ
จดัเกบ็เข้าไว้ทีส่่วนด้านหลงัของตูซ้บัได้อย่างเรยีบร้อย	 เมือ่ต้องใช้งานกเ็พยีง
ดงึออกมาแล้วเสยีบเข้าทีช่่องด้านบนของตูซ้บั	แล้วน�าเอา	F1	Model	 812	
มาตดิตัง้ทีด้่านบนของชดุขาตัง้ได้อย่างลงตวั	 นอกจากนัน้แล้วยงัสามารถ 
ใช้งานร่วมกับขาตั้งล�าโพงแบบเสาสามขามาตรฐานได้อีกด้วย	 ตู้ซับ	 F1 

สมยั	มส่ีวนประกอบบางส่วนท่ีต้องขยบัได้ตามลกัษณะการปรบัต้ังใช้งาน	ด้าน
หน้าเป็นฝาปิดป้องกันไดรเวอร์ท่ีสามารถยดืหยุน่ได้	 รองรับการปรบัมุมของ
ไดรเวอร์อาร์เรย์	ในคอลมัน์ของไดรเวอร์กลาง-แหลมขนาด	2.25	นิว้	จ�านวน	
8	ไดรเวอร์	ทีถ่กูจัดเรยีงกนัในแนวคอลมัน์หรอืแนวต้ังเป็นแบบไดรเวอร์อาร์เรย์	
โดยที่ด้านข้างของไดรเวอร์จะมีชุดปากฮอร์นหรือเวฟไกด์	 ที่ใช้บังคับมุม
กระจายเสยีงในแนวนอนให้อยูใ่นมมุกระจาย	100	องศาแนวนอน	ส่วนการ	
กระจายเสยีงในแนวตัง้นัน้	 จะก�าหนดได้จากการปรบัทศิทางของไดรเวอร์
อาร์เรย์ในส่วนด้านบนและด้านล่าง	ซ่ึงในเบือ้งต้นนัน้	ในรปูแบบการกระจาย
เสยีงรปูแบบ	“C”	จะมีมมุกระจายเสยีงที	่30	องศา	โดยทีช่ดุของไดรเวอร์
อาร์เรย์นี	้ใน	3	ไดรเวอร์ในส่วนบนและใน	3	ไดรเวอร์ในส่วนล่าง	จะสามารถ
ใช้มอืดนัเข้าและดงึออกได้	 เพือ่ท�าการปรบัมมุกระจายเสยีงของไดรเวอร์	ให้
ได้มมุกระจายเสยีงตามทีต้่องการ	ซ่ึงในรปูแบบมาตรฐานทีไ่ด้ออกแบบมานัน้
สามารถปรบัได้	4	รปูแบบ
	 ด้านหลงัของชดุไดรเวอร์อาร์เรย์นัน้	ด้านในจะเป็นไดรเวอร์วฟูเฟอร์
ขนาด	12	นิว้	พร้อมช่องเบสเพือ่รองรบัเสยีงย่านต�า่	ท�าให้สามารถตอบสนอง
เสยีงทีส่มธูได้ตลอดย่านเสยีงของดนตร	ี เสยีงพดู	 เสยีงร้อง	 เป็นต้น	 โดยมี 
ชุดก้านยึดโครงไดรเวอร์อาร์เรย์ยื่นเข้ามายึดในส่วนกลางของชุดอาร์เรย์	

Subwoofer	 น้ันเป็นแบบ 
ดูอัลไดรเวอร ์	 ซ่ึงใช ้ดอก 
ล�าโพงซบัวฟูเฟอร์ขนาด	10	นิว้	
จ� า นวน 	 2 	 ดอก 	 ท่ี ใ ห ้
ประสิทธิภาพการท�างานท่ีสูง	
รองรับก�าลังขับได้อย่างลงตัว	
กบัภาคเพาเวอร์แอมป์ทีบ่รรจุ
อยูภ่ายใน	ซ่ึงถกูออกแบบมาให้
แมตซ ์กัน ในทุกด ้ านของ
ประสทิธภิาพในการท�างาน...

คุณลักษณะทั่วไปของ 
F1 Model 812 และ 
F1 Subwoofer
	  F1	Model	812	: 
ถกูออกแบบมาให้ดหูรเูรยีบทนั ตัวอย่างการใช้งานเสาขาตั้งที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะของ F1 Subwoofer ร่วมกับ F1 Model 812

EXAMPLE
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การท�างานเครือ่ง	 หรอืการลมิติสญัญาณหรอืปิด
การแสดงได้	สวติช์	EQ	ใช้เลอืกสถานะการท�างาน
ของตูใ้ห้เป็นแบบฟลูเรนจ์	หรอืใช้งานร่วมกบัตูซ้บั
วฟูเฟอร์ได้	ซ่ึงหากเลอืกใช้งานแบบ	Full	range	
ก็จะตอบสนองความถีเ่สยีงครบตลอดย่านเสยีง	
โดยไม่ผ่านภาคไฮพาสฟิลเตอร์	 หากเลอืกใช้งาน
ร่วมกบัซบัวฟูเฟอร์	 กจ็ะใช้งานผ่านภาคไฮพาส 
ฟิลเตอร์	สดุท้ายกเ็ป็นสวติช์เพาเวอร์และจดุรบัไฟ
เมนทีร่องรบัการใช้งานกบัระบบไฟเมนได้ทัว่โลก	
เหนือชุดคอนโทรลขึ้นไปก็เป็นชุดหูหิ้วและรู
ส�าหรบั	Nut	(M8)	ส�าหรบัการใช้งานร่วมกบัชดุ
ยดึแขวน	 เมือ่ต้องการใช้งานในอกีรปูแบบหนึง่	
ด้านล่างของตู้นัน้สามารถยดึกบัเสาติดตัง้ใช้งาน
ได้สองแบบคือ	 ตดิต้ังเข้ากบัเสาต้ังท่ีออกแบบมา
โดยเฉพาะส�าหรบั	 F1	Model	 812	 และ	 F1	
Subwoofer	 ซ่ึงตัวเสาจะติดอยูใ่นส่วนของตูซ้บั	

ส่วนประกอบต่างๆ ในภาคชุดคอนโทรลด้านหลังของ F1 Model 812

มีรูเสียบเสาขาตั้งแบบสามขาขนาด 35 ม.ม. มาตรฐานได้ด้วย

ส่วนประกอบต่างๆ ในภาคชุดคอนโทรลด้านหลังของ F1 Subwoofer

นอกจากน้ันทีมุ่มด้านล่างซ้ายด้านหน้า	 จะเป็นต�าแหน่งของไฟแสดงสภาวะ
การท�างานของภาคคอนโทรลและเพาเวอร์แอมป์ภายในตู้	 ด้านบนของตูน้ัน้
จะเป็นจดุตดิตัง้มอืจบัหิว้	มาดดู้านหลงัของตู้กนับ้าง	เป็นส่วนของชุดคอนโทรล
และอนิพตุของภาคแอกตฟีเพาเวอร์แอมป์	ประกอบด้วย
	 อนิพตุแชนเนล	2	อนิพุตแบ่งเป็นอนิพุต	1	รองรับได้ท้ังสญัญาณไมค์
และไลน์โดยมสีวติช์ให้เลอืก	มไีฟแสดงสญัญาณและคลปิ	มโีวลุม่ปรบัระดบั
สญัญาณอนิพตุ	จดุรบัสญัญาณอนิพตุเป็นแบบคอมโบ	(XLR	Combo)	
ส่วนในอนิพตุ	2	นัน้รองรบัสญัญาณอนิพตุได้ทัง้ไลน์สเตอรโิอ	(RCA	Jack)	
และอนิสทรเูมนท์	 (1/4”	 TRS)	 มโีวลุม่ปรบัระดบัสญัญาณและไฟแสดง
สญัญาณและคลปิ	 นอกนัน้กม็จีดุต่อพ่วงสญัญาณไลน์เอาต์พตุ	 ซ่ึงจะเป็น
เอาต์พุตทีเ่ป็นการรวมสญัญาณอนิพตุ	 1	 และ	 2	 เข้าด้วยกนั	 ใช้ต่อพ่วง
สญัญาณไปเข้าตูใ้บอืน่ๆ	ชดุไฟแสดงการท�างานของเครือ่ง	ไฟแสดงการลมิติ
สญัญาณ	สวิตช์ใช้ปิด-เปิดไฟทางด้านหน้าตู้	ทีส่ามารถเลอืกแสดงได้ทัง้สภาวะ

F1	Subwoofer	 โดยจับแยกออกมาและเสยีบเข้ากบัช่องเสยีบเสาทีด้่านบน
ของตูซ้บั	F1	Subwoofer	แล้วน�าเอาตู	้F1	Model	812	ไปเสยีบเข้าทีด้่านบน
ของเสา	ซึง่ออกแบบให้มจีดุรบัไว้เรยีบร้อยแล้ว	ในกรณทีีต้่องการใช้งานร่วม
กบัเสาต้ังแบบสามขากส็ามารถใช้ได้เช่นกนั	 โดยท่ีต�าแหน่งเดียวกนันีจ้ะมีรู
ขนาด	35	ม.ม.	ส�าหรบัเสยีบเสาแบบสามขามาตรฐานได้
 F1	Subwoofer	 :	ออกแบบมาให้หรูเรยีบเข้ารปูทรงกนัอย่างลงตวั
กบั	F1	Model	812	ในมติิตัวตู้ท่ีไม่แตกต่างกนั	ใช้วัสดุปิดด้านหน้าแบบเดยีวกนั	
เบือ้งหลงัตะแกรงปิดด้านหน้านัน้	 เราจะเห็นไดรเวอร์ซับวฟูเฟอร์ขนาด	 10	
นิว้	จ�านวน	2	ดอก	ทีม่ปีระสทิธภิาพการท�างานทีส่งู	เรียงกนัเป็นดอูลัไดรเวอร์
แนวตัง้	บรเิวณตรงกลางตูร้ะหว่างไดรเวอร์ทัง้สองจะเป็นช่องเบส	มีชดุจบัหิว้
อยูด้่านบนและด้านหลงั	(อยู่ด้านล่างของชดุคอน	โทรล)	ของตู	้และทีบ่รเิวณ
ด้านหลงัตูจ้ะมชีดุขาตัง้ยดึตดิตัง้ไว้อยู	่และสามารถถอดออกมาใช้เสียบลงไป
ทีส่ลอ็ตหรอืช่องด้านบนตูเ้ป็นขาตัง้ให้กบั	 F1	Model	 812	 ได้	 ซึง่เป็นการ

EXAMPLE
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ออกแบบมาให้เข้าคูก่นั	โดยเมือ่จดัเกบ็แล้วจะดูเป็นส่วนหนึง่
เดยีวกนักบัตูซ้บัเลย	 และในชดุเสาขาตัง้นีย้งัมร่ีองด้านข้าง
ของเสาด้วย	เพ่ือใช้เป็นช่องส�าหรบัการเกบ็ซ่อนสายไฟและ
สายสญัญาณได้เพือ่ความเรยีบร้อย
	 มาดใูนส่วนของภาคคอนโทรลและเพาเวอร์แอมป์
กนับ้าง	มอีนิพตุมาให้	2	อนิพตุ	เป็นอนิพตุไลน์แบบ	XLR	
Combo...	และม	ี2	ไลน์เอาต์	พตุส�าหรบัพ่วงสญัญาณไปยงั
ล�าโพงฟูลเรนจ์หรอื	 F1	Model	 812	 เป็นแบบ	 XLR...	
นอกจากนัน้กม็สีวติช์เลอืกการแสดงผลของไฟทีห่น้าตูใ้ห้
แสดงเป็นไฟการท�างานของตู้	 หรอืไฟแสดงการลมิติของ
สญัญาณ	หรือจะปิดเลยกไ็ด้ตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน...	
และยังมีไฟแสดงสภาวะการท�างานของตู้และการลิมิต
สญัญาณทีด้่านหลงัตูน้ีอ้กีด้วย...	 มโีวลุม่ปรบัระดบัความดงั
ของเสยีงตูซ้บัโดยทีต่�าแหน่งกึง่กลาง	 (12	 นาฬิกา)	 เป็น
ต�าแหน่งทีร่ะดบั	 0dB...	 ต่อมาเป็นสวติช์กลบัขัว้สญัญาณ 
ใช้ส�าหรบักลบัขัว้สญัญาณเพือ่ให้ได้เสยีงย่านต�า่ท่ีสมดุล	ใน
บางกรณีทีเ่ม่ือใช้งานร่วมกบั	F1	Model	812	ท่ีมกีารต้ังวาง
ในต�าแหน่งทีไ่ม่สมดลุย์	อาจท�าให้เสยีงย่านต�า่เกดิการหกัล้าง
กันได้	 ก็ใช้การกลับขั้วสัญญาณนี้เพื่อช่วยแก้ไขในกรณ ี
ดงักล่าวได้	หรอืบางครัง้อาจไม่แน่ใจว่าขัว้สญัญาณทีม่าจาก
แหล่งสัญญาณหรือเอาต์พุตจากมิกเซอร์เป็นอย่างไร	 ก็
สามารถใช้การกลบัขัว้สญัญาณด้วยสวติช์นี	้ เพือ่ทดสอบ
หาความสมดลุย์ของเสยีงย่านต�า่ได้เช่นกนั...	ต่อมาเป็นสวิตช์
ไลน์เอาต์พตุ	EQ	เป็นสวติช์ใช้เลอืกการปล่อยสญัญาณออก	
ไปยงัไลน์เอาต์พตุไปยงัชดุล�าโพง	 F1	Model	 812	 หรือ 
ล�าโพงฟลูเรนจ์อืน่ๆ	โดยเมือ่อยูใ่นต�าแหน่ง	THRU	สญัญาณ
ไลน์เอาต์พุตจะไม่ผ่านภาคไฮพาสฟิลเตอร์	 ซึง่แนะน�าให้ใช้
ต�าแหน่งนีเ้มือ่ใช้งานร่วมกบั	F1	Model	812	แล้วไปเซต

กนัโดยตัง้วางกบัพืน้	 โดยทีพ่ืน้ทีก่จิกรรมการแสดงและพืน้ทีผู่ฟั้งอยูใ่นระดบั
พืน้เดยีวกนั	ทศิทางเสยีงกจ็ะอยูใ่นระดบั	“ห”ู	ซ่ึงเป็นต�าแหน่งของการฟังทีด่ี 
จะได้ยนิเสยีงทีช่ดัเจนและครอบคลมุพืน้ทีอ่ย่างเหมาะสม
 C Pattern (รปูแบบโค้งแนวตัง้ตวั “C”) :	รปูแบบนีช้ดุไดรเวอร์
อาร์เรย์จะอยูใ่นแนวตัง้ด้านบนและด้านล่างโค้งเข้า	น่ันคอืมกีารดนัส่วนบนและ
ส่วนล่างของชดุไดรเวอร์อาร์เรย์เข้าจนสดุ	ทิศทางเสยีงกจ็ะเป็นแนวโค้งทางตัง้
มมุประมาณ	30	องศา	พุง่ไปข้างหน้ามมีมุกว้างแนวนอน	100	องศา	เหมาะ
กบัการเซตล�าโพง	F1	Model	812	และ	F1	Subwoofer	ใช้งานร่วมกันโดย
ตัง้วางกบัพืน้	โดยท่ีพืน้ทีก่จิกรรมการแสดงนัน้กย็งัอยูท่ีร่ะดบัพืน้	แต่พืน้ทีผู่ฟั้ง
อยู่ในระดบัพืน้บางส่วนและเพิม่ระดบัสงูข้ึนเป็นข้ันบนัไดเหมอืนนัง่อยูบ่นอฒั
จรรย์	 ทิศทางเสยีงก็จะอยู่ในระดบัครอบคลมุพืน้ทีด้่านหน้าทีอ่ยู่ในระดบัพืน้	
และครอบคลุมในมมุทีส่งูข้ึนไป	 ซึง่ในต�าแหน่งของการฟังทีร่ะดบัพืน้และใน
ระดบัทีส่งูข้ึนไป	จะได้ยินเสยีงทีช่ดัเจนและครอบคลุมพืน้ทีอ่ย่างเหมาะสม
 J Pattern (รปูแบบโค้งแนวตัง้ตวั “J”) : รปูแบบนีช้ดุไดรเวอร์
อาร์เรย์ด้านบนจะอยูใ่นแนวตัง้ตรง	 ส่วนไดรเวอร์อาร์เรย์ด้านล่างจะโค้งเข้า	
นัน่คอืมกีารดนัส่วนล่างของชดุไดรเวอร์อาร์เรย์เข้าจนสดุ	ทศิทางเสยีงกจ็ะเป็น
แนวตรงและโค้งด้านล่าง	พุง่ไปข้างหน้ามมีมุกว้างแนวนอน	100	องศา	เหมาะ
กับการเซตล�าโพง	F1	Model	812	และ	F1	Subwoofer	ใช้งานร่วมกันโดย
ตัง้วางบนเวทหีรอืสเตจ	โดยท่ีพืน้ทีก่จิกรรมการแสดงนัน้อยูบ่นเวทหีรอืสเตจ
ทีย่กระดบัสงูจากพืน้ปรกต	ิแต่พืน้ทีผู่ฟั้งอยูใ่นระดบัพืน้หรอืเป็นการนัง่บนเก้าอ้ี
ในระดับพืน้ท้ังหมด	ทศิทางเสยีงกจ็ะอยูใ่นระดับครอบคลมุพืน้ท่ีด้านหน้าทีอ่ยู่
ในระดบัพืน้	และครอบคลุมในส่วนพืน้ทีด้่านหลงัห่างออกไปในแนวระดบั	ซึง่
ในต�าแหน่งของการฟังทีร่ะดบัพืน้ด้านหน้าและต�าแหน่งห่างออกไป	จะได้ยนิ
เสยีงทีช่ดัเจนและครอบคลมุพืน้ทีอ่ย่างเหมาะสม...

การปรับมุมของชุดไดรเวอร์อาร์เรย์ใช้มือดันเข้าหรือดึงออก

สวติช์ฟิลเตอร์ที	่F1	Model	812	เอาจะได้ความเต็มย่านเสยีงมากกว่า	แต่ถ้า
หากสวติช์อยูใ่นต�าแหน่ง	HPF	สญัญาณท่ีออกทางไลน์เอาต์พุตจะผ่านภาคไฮ
พาสฟิลเตอร์	(ตดัที	่100Hz)	ภายใน	F1	Subwoofer	ออกไปยงัเอาต์พตุ...	ข้อ
ควรระวงั	เมือ่ใช้งาน	F1	Model	812	และ	F1	Subwoofer	ร่วมกนั	จะต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที	่F1	Model	812	ต้องต้ังสวติช์	EQ	ไว้ท่ีต�าแหน่ง	With	
Sub	และที	่F1	Subwoofer	ต้องต้ังสวติช์	Line	Output	EQ	ไว้ทีต่�าแหน่ง	
THRU	 จะได้เสยีงทีส่มดลุย์และเตม็ย่านเสยีงทีเ่หมาะสมทีส่ดุ	 หรอืจ�าง่ายๆ	
คอืไม่ควรเลอืกต�าแหน่งสวติช์ทัง้สองให้ใช้งานผ่านภาคฟิลเตอร์ซ้อนกนัใน
ระบบนัน่เอง...	 สดุท้ายล่างสดุกเ็ป็นสวติช์เพาเวอร์และจดุรบัไฟเมนท่ีรองรบั
การใช้งานกบัระบบไฟเมนได้ทัว่โลก...

การปรับตั้งมุมกระจายเสียงของชุดไดรเวอร์อาร์เรย ์
	 การปรบัตัง้มมุกระจายเสยีงของชดุไดรเวอร์อาร์เรย์นัน้ไม่ยุง่ยาก	และ
ไม่จ�าเป็นต้องใช้เครือ่งมอืพเิศษอืน่ๆเข้ามาช่วยเลย	 เพยีงใช้มอืของผูท้�าการ 
ตดิตัง้ใช้งาน	 “ดนั”	 หรอื	 “ดงึ”	 ในส่วนบนสดุหรอืล่างสดุของชดุไดรเวอร์
อาร์เรย์ในลกัษณะเข้าออกให้สดุ	ซึง่เมือ่ดันเข้าสดุท้ังด้านบนและล่างแล้ว	(รปู
แบบ	“C”)	มมุในการกระจายเสยีงแนวตัง้จะเป็น	30	องศา	ซึง่การปรบัตัง้มมุ
ของชดุไดรเวอร์อาร์เรย์น้ี	จะสัมพันธ์กบัรปูแบบการใช้งานหรอืรปูแบบการจัด
กจิกรรม	รวมถงึต�าแหน่งการแสดงและต�าแหน่งของผูฟั้งด้วย	เพ่ือทีจ่ะได้รบั
ฟังเสยีงได้อย่างชดัเจนสมดุลย์กนัในเรือ่งความดังเสยีงในทุกจดุนัน่เอง	 โดย
พอท่ีจะอธบิายรายละเอยีดในแต่ละรปูแบบการปรบัได้ดงันี.้..
 Straight pattern (รปูแบบแนวตัง้ตรง) :	 รปูแบบนีช้ดุไดรเวอร์
อาร์เรย์จะอยูใ่นแนวตัง้ระดบัเดยีวกนั	 หรือไม่มกีารดนัเข้าไปนัน่เอง	 ทศิทาง
เสยีงกจ็ะเป็นแนวตัง้ทางตรงพุง่ไปข้างหน้า	มมีมุกว้างแนวนอน	100	องศา	
เหมาะกบัการเซตล�าโพง	F1	Model	812	และ	F1	Subwoofer	ใช้งานร่วม

ในชุดเสาขาต้ังยังมีร่องสำาหรับการเก็บร้อยซ่อนสายไฟและสายสัญญาณเพื่อความเรียบร้อย
ด้วย...

EXAMPLE
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