คุณลูกคาทราบหร�อไมครับวา ระบบหูฟ�งการแปลภาษาที่เราใชกันทั้ง UHF, FM และ Digital Infrared
นั้นมีคุณลักษณะเหมือนหร�อตางกันอยางไร ผมจะขออธิบายรายละเอียดสั้นๆ ดังนี้นะครับ
UHF (Ultra High Frequency) คือ คลื่นว�ทยุความถี่สูง ที่มักนำมาใชในเคร�่องมือสื่อสารตางๆ เชน
ไมโครโฟนไรสาย เคร�่องมือสื่อสาร โทรทัศน ใหคุณภาพเสียงคอนขางดี แตอาจไดรับการรบกวนจากอุปกรณ
สื่อสารชนิดอื่นๆ
FM (Frequency Modulator) คือ คลื่นว�ทยุที่ไดรับความนิยมนำมาใชในเคร�่องรับว�ทยุทั่วไป และว�ทยุ
สื่อสารใหคุณภาพเสียงคอนขางดี แตอาจมีเสียงรบกวนจากคลื่นว�ทยุอื่นๆ ที่มีกำลังสงสูงกวา
Digital Infrared เปนระบบเดียวที่ใชแสงดิจิตอล อินฟราเรดเปนสื่อนำในการสงสัญญาณเขาสู
เคร�่องรับ (Receiver) ใหคุณภาพเสียงที่คมชัดมาก
จากคุณลักษณะที่ผมไดอธิบายไปคราวๆ นั้น จะเห็นไดวา ทุกระบบลวนให
คุณภาพเสียงในระดับที่ดี แตก็ยังมีปจจัยที่สำคัญบางอยาง ที่ลูกคาตองพ�จารณา
กอนตัดสินใจเลือกใชแตละระบบ เพ�่อใหงานประชุมที่อุตสาหทุมเทแรงกายแรงใจ
รวมถึงงบประมาณ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดรับประโยชนสูงสุดจาก
การเลือกใชอุปกรณที่มีคุณภาพ โดยผมไดสรุปขอมูลที่สำคัญที่ลูกคาควรทราบ
ของการเลือกใชงานในแตละระบบดังนี้ครับ

รายละเอียดดานการทำงาน

UHF

FM

Digital Infrared

คลื่นว�ทยุ

คลื่นว�ทยุ

แสงอินฟราเรด

มีโอกาสสูง

มีโอกาสสูง

5. การใชงานมากกวา
3 ภาษาแปล

ไมเหมาะสม เพราะอาจมี
คลื่นแทรกจากสัญญาณ
อื่นๆ หร�อสัญญาณ
UHF แทรกกันเอง

ไมเหมาะสม เพราะอาจมีคลื่น
แทรกจากสัญญาณอื่นๆ หร�อ
สัญญาณ FM แทรกกันเอง
โดยเฉพาะสัญญาณ FM จาก
สถานีว�ทยุทองถิ�น ซึ่งมักใช
เคร�่องสงกำลังสูง ยิ�งทำให
เกิดการรบกวนไดงาย

เหมาะสมที่สุด และ
สามารถรองรับไดสูง
สุด 32 ภาษาแปล ใน
เวลาเดียวกัน

6. การใชระบบแปลภาษา
พรอมกันหลายๆ หอง

ไมเหมาะสม เพราะอาจ
เกิดคลื่นแทรกจากระบบ
เดียวกัน หร�อจากแหลง
สัญญาณว�ทยุอื่นๆ และ
อาจทำใหผูเขารวม
ประชุมที่อยูนอกหอง
เกิดความสับสนในชอง
สัญญาณแปลวาชอง
ไหนเปนของหองไหน

ไมเหมาะสม เพราะอาจเกิด
คลื่นแทรกจากระบบเดียวกัน
หร�อจากแหลงสัญญาณว�ทยุ
อื่นๆ และอาจทำใหผูเขารวม
ประชุมที่อยูนอกหอง
เกิดความสับสนในชอง
สัญญาณแปลวาชองไหน
เปนของหองไหน

เหมาะสมที่สุด
เพราะสามารถแยก
ระบบ และสัญญาณ
ของแตละหอง ให
เปนอิสระจากกันได

1. สื่อนำสัญญาณ
2. การจำกัดพ�้นที่ใน
การสงสัญญาณ
3. การปองกันการดักฟ�ง
4. โอกาสในการถูกรบกวนจาก
สัญญาณความถี่อื่นๆ เชน
คลื่นว�ทยุ/ว�ทยุสื่อสาร เสาสง
สัญญาณว�ทยุ/เคร�่องสง
สัญญาณว�ทยุกำลังสูง ไมโคร
โฟนไรสาย โทรศัพทมือถือ
และอุปกรณอื่นๆ ที่ใชคลื่น
ว�ทยุในการสงสัญญาณ

จากตารางขางตน จะเห็นไดวา ระบบ UHF และ FM นั้น สามารถสงสัญญานการแปลภาษาไดเปนบร�เวณกวาง
เหมาะสำหรับงานประชุมในหองประชุมขนาดใหญ หร�อกลางแจงที่มีผูเขารวมประชุมเปนจำนวนมาก แตหากมองอีกแง
หนึ่งนั้น หากเปนงานประชุมขนาดเล็ก หร�อขนาดกลาง การเลือกใชระบบ UHF หร�อ FM นั้น ผูเขารวมประชุมสามารถ
นำ Receiver ของทั้งสองระบบไปนั่งฟ�งที่ใดก็ ได โดยไมจำเปนตองนั่งอยูในหองประชุม เชน หองน้ำ หร�อบร�เวณรอบๆ
สถานที่ประชุม หร�อแมแตในหองพัก ดังนั้นสิ�งที่เกิดข�้นคือ การประชุมครั้งนั้น อาจขาดปฏิสัมพันธ หร�อไดรับการมีสวน

รวมจากผูเขารวมประชุมนอยลง ประสิทธิผลที่คาดวาจะไดรับจากผูเขารวมประชุมก็จะนอยลงไปดวยครับ

ปจจ�บันนี้ มีเพ�ยงระบบ Digital Infrared ระบบเดียวเทานั้น ที่หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทั่วโลกใหการยอมรับวาเปนระบบที่ดีที่สุด มีความเสถียร และสมบูรณแบบที่สุด ที่สามารถนำมา
ใชในงานประชุมนานาชาติทุกระดับไดเปนอยางดีเยี่ยม ยกตัวอยางงานประชุมระดับชาติที่ T-MICE
(ภายใตการดำเนินงานของ BICS 2000) เคยใหบร�การทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ เชน
- 14th-15th ASEAN Summits 2009
- 42nd ASEAN Foreign Ministers Meetings (AMM 2009)
- 30th ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA 2009)
- 41st ASEAN Economic Ministers Meetings (AEM 2009)
- 122nd Inter-Paliamentary Union (IPU 2010)
- The 11th Meeting of the AIPA Fact-Finding Committee (AIFOCOM 2014)
to Combat the Drug Menace (สปป.ลาว) เปนตน
แตดวยระบบหูฟ�งการแปลภาษาแบบ Digital Infrared นั้นมีตนทุนที่สูงมาก ทำใหผูใหเชาตองหาทางเลือกอื่นที่มีตนทุน
ต่ำกวา โดยการเลือกใชระบบเทียม หร�อระบบผสม ซึ่งก็คือ UHF และ FM นั่นเอง
จากการนำระบบเทียม UHF และ FM เขามาใชนั้น ลูกคาบางรายเลือกใชอุปกรณชนิดนี้ เพราะมีราคาถูก แตอาจ
ตองเผชิญกับความเสี่ยงที่อยูนอกเหนือการควบคุมของชางเทคนิค เชน สัญญาณรบกวนตางๆ เชน ไมโครโฟนไรสาย
ไมวาจะมาจากหองเดียวกัน หร�อหองรอบขาง และหากสถานที่นั้นมีการใชงานไมโครโฟนไรสายเปนจำนวนมาก ก็อาจ
เกิดสัญญาณรบกวนระบบแปลภาษาตลอดเวลา, เสาสงว�ทยุกำลังแรงสูงจากภายนอก, ว�ทยุสื่อสาร (Walkie-Talkie),
หร�อแมแตเคร�่องตัดสัญญาณว�ทยุ/โทรศัพท และสัญญาณว�ทยุกำลังสงสูงอื่นๆ ก็อาจสรางปญหาใหกับทั้งสองระบบนี้
ไดเชนเดียวกัน อีกทั้ง ชางเทคนิค ก็ตองมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการปองกัน และแกปญหาดวย
สำหรับ T-MICE เอง ก็มีระบบ UHF และ FM ใหบร�การแกลูกคาเชนเดียวกัน เพ�่อรองรับงาน
ประชุมหลายขนาด ตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ เชน งานวันว�สาขบูชาโลก
ที่ใช FM Receivers กวา 3,000 ตัว แตสำหรับงานประชุมขนาดเล็ก-กลาง และงานประชุม
ระดับชาตินั้น T-MICE มักจะแนะนำใหลูกคาใชระบบ Digital Infrared แตในขณะเดียวกัน
หากลูกคามีความประสงคจะใช ระบบ UHF หร�อ FM นั้น T-MICE ก็พรอมใหบร�การดวย
ความเต็มใจ และหากเกิดปญหาใดๆ กับระบบ UHF หร�อ FM ในเร�่องสัญญาณรบกวนตางๆ
T-MICE ก็สามารถนำระบบ Digital Infrared เขาไปทดแทนไดทันที โดยไมคิดคาใชจาย
เพ�่มเติมกับลูกคา
* ซึ่งไมเหมือนกับผูใหบร�การรายอื่นๆ ที่มีเพ�ยง UHF หร�อ FM เพ�ยงระบบเดียว หร�อเปนนายหนาที่ไมมีอุปกรณ
เปนของตนเอง เมื่อเกิดปญหาดังกลาว ก็ไมสามารถหาระบบอื่นมาทดแทนได หร�อหากหาไดก็อาจมีการคิดคาใช
จายเพ�่มจากลูกคา เพราะผูประกอบการเหลานี้ ตองไปเชามาอีกตอหนึ่ง

* นอกจากกรณีที่เจาหนาที่ของ T-MICE ไดทำการแจงปญหาดานการรบกวนของสัญญาณกับลูกคา
ไปแลว แตลูกคายังยืนยันที่จะใชระบบ UHF หร�อ FM ตอไป และหากภายหลังลูกคาขอสับเปลี่ยนระบบ
จาก UHF หร�อ FM ไปเปน Digital Infrared ก็จะมีคาใชจายในการดำเนินการเกิดข�้น

ลาม…บุคคลผูมีสวนสำคัญสำหรับงานประชุม นอกจากลามจะตองมีความรู และความสามารถเฉพาะทางแลว
สถานที่ทำงานของลามก็เปนปจจัยสำคัญอันหนึ่ง ที่มักถูกมองขามไป
“ตูลาม” หร�อ “Interpreter’s Booth”
T-MICE ใหความสำคัญกับ “ตูลาม” เปนอยางยิ�ง ดังนั้น เราจึงเลือกใชตูลามที่ผลิตข�้นภายใตขอกำหนด และ
มาตรฐานจาก ISO 4043 : 1998 วาดวยเร�่อง “Mobile Booth for Simultaneous Interpretation” ดังนี้ครับ

ตูลาม…มีความสูงตาม
มาตรฐานสากล คือ
1.80 - 2.00 เมตร

วัสดุที่ใชทำตูลามตอง
สามารถกั้นเสียงทั้งจากภาย
นอก และจากภายใน เพ�่อใหเสียง
จากภายนอกไมรบกวนสมาธิของ
ลาม และเสียงจากลาม ตองไม
เล็ดลอดออกไปรบกวน
ผูเขารวมประชุม

หนาตางทุกดาน ตองมีความ
กวางเกือบเทากับความกวางของ
แผนผนังบูธ มีความสูงอยางนอย 80 ซม.
และความกวาง 60 ซม. เพ�่อใหลามสามารถ
มองเห็นเหตุการณ ในหองประชุมจากดาน
ขาง หร�อสามารถมองเห็นการทำงาน
ของลามตูถัดไปหร�อตูกอนหนา
ไดอยางชัดเจน

บานหนาตาง ทำจากวัสดุ
โปรงใส เชน กระจก หร�อ
อคร�ลิค ตองสะอาด และปราศจาก
รอยข�ดขวน เพ�่อใหลามสามารถ
มองเห็นเหตุการณ ใน
หองประชุมไดชัดเจน

ตูลาม ตองสามารถขยายผนังได
เพ�่อรองรับลามที่ตองการนั่งเร�ยงกัน
3 คน และบานประตูตองสามารถ
ปรับเลือกดานที่จะติดตั้งได ซึ่งข�้นอยูกับ
พ�้นที่ และตำแหนงในการตั้งตูลาม
โดยเนนความคลองตัวในการทำงาน
ของลามเปนหลัก

T-MICE เลือกใชอุปกรณหูฟ�งการแปลภาษาของ
DIS (Danish Interpretation System) ซึ่งเปนหนึ่งในผูคิดคน
และผลิตอุปกรณหูฟ�งการแปลภาษาที่ไดรับความเชื่อมั่นจากผูใชทั่วโลก
ซึ่งปจจ�บัน DIS ประกอบธุรกิจภายใตการบร�หารและการพัฒนาจาก
Shure ผูผลิตไมโครโฟนที่มีชื่อเสียงของโลก
ระบบหูฟ�งการแปลภาษาของ DIS หร�อ Shure ประกอบดวยอุปกรณตางๆ เหลานี้

1
DR 6032 Digital Infrared Receiver

เร�ยกสั้นๆ วา Receiver หร�อนิยมเร�ยกกันวา
“หูฟ�ง” ซึ่งเปนอุปกรณที่ใหผูเขารวมประชุมใช
ฟ�งเสียงแปลภาษาในขณะเขารวมการประชุม
DR 6032 นี้ สามารถรองรับไดสูงสูด 32 ภาษา
ซึ่งผูเขารวมประชุมสามารถเลือกไดดวยตนเอง
วาจะฟ�งภาษาใด ทั้งนี้ตองข�้นอยูกับจำนวน
ภาษาแปลที่ผูจัดงานเตร�ยมไวใหดวย

2

DIS CU 6010, AO 6008,
DT 6008/32 áÅÐ RA 6025

กลุมอุปกรณควบคุมระบบแปลภาษาของ Digital
Infrared ทั้งหมด ประกอบดวย CU 6010 Central Unit,
AO 6008 Analog Output, DT 6008 หร�อ DT 6032
Digital Transmitter ที่ทำงานในดานการกำหนดภาษา
แปลของแตละบูธ รวมถึงการสงสัญญานเสียงแปลออกไปยัง
RA 6025 Digital Radiator เพ�่อแปลงเปนสัญญาน Digital
Infrared ไปสู DR 6032 Digital Infrared Receiver
CU 6010
Central Unit
RA 6025 Digital
Infrared Radiator

DT 6008/6032
Digital Transmitter

AO 6008
Analog Output

3
DIS IS 6132P Digital Interpreter’s Unit

มีระบบการทำงานอันทันสมัย ชวยใหลามทำงานไดสะดวกและ
คลองตัวมากยิ�งข�้น พรอมจอ LCD แสดงรายชื่อภาษาแปลที่
ตองการใชงานทั้งหมด มีความยืดหยุนสูง โดยลามสามารถ
เลือกไดวาตองการฟ�งหร�อแปลภาษาใด รวมถึงการสลับสับเปลี่ยน
ตูลามที่สามารถทำไดทันทีโดยไมตองร�้อระบบ หร�อโยกยายอุปกรณ
และ T-MICE ยังนำระบบ Software สำหรับการควบคุมดูแลการใช
งานอุปกรณของลาม เพ�่อใหการแปลภาษาสำหรับการประชุมนั้น
ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ�่อประสิทธิผลสูงสุดของลูกคาผูจัดงาน

IS 6132P Digital
Interpreter's Unit

เลือกใชระบบแปลภาษาแท 100% เพ�่อความมั่นใจ และความสำเร็จของงานประชุม
ดวยความปรารถนาดีจาก ทีมงาน… “T-MICE”
สอบถามขอมูลเพ�่มเติมไดที่…..Tel. 0-2449-5712-3, 08-1810-4937
www.t-mice.com Facebook.com/meetingtmice

