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เทคนิคการปรับแตงโคมไฟในงานเวที
(Focusing)

 สวัสดีครับ...พบกันอีกแลวนะครับกับ
เรื่องราวของแสงสีบนเวที...ในฉบับที่แลวเรา
ไดพูดถึงเรื่องของเทคนิคการวางตำแหนงโคม
ไฟในงานเวทีกันไปแลว เป็นยังไงบางครับลอง
นำไปใชกันบางหรือยัง และในฉบับนี้เราจะมา
พูดถึงเรื่องของเทคนิคการปรับแตงโคมไฟใน
งานเวที (Focusing) กัน ซึ่งแสงสีบนเวทีที่ออก
มาจะสวยหรือไมสวยก็อยูที ่ขั ้นตอนนี้ละครับ
เราลองไปดูกันเลยนะครับ….

 ในงานระบบแสงเวท ีห ัวใจ
สำคัญอีกอยางหนึ่งเมื่อหลังจาก
ติดตั้งโคมไฟในงานเวทีเรียบรอย
แลวนั่นก็ คือการปรับแตงโคมไฟ
ในงานเวที หรือ ที่เรียกกันติดปาก
ในวงการของนักออกแบบแสงก็คือ
การโฟกัสไฟ หรือการโฟกัสแสง 
(Focusing) นั่นเอง...

 ในการปรับแตงโคมไฟในงานเวทีนั ้น 
สวนที่สำคัญที่สุดอีกอยางหนึ่งก็คือ ความเขา
ใจในการทำงานของโคมไฟในแตละประเภท 
(ผมวาสำคัญ..สุด...สุด..นะ ถาหากจำไมไดลอง
ไปหาอานฉบับที่ผาน ๆ มานะครับ) ซึ่งถาหาก
เราไมร ู ถ ึงว ิธ ีการทำงานของโคมไฟแตละ
ประเภทแลว นั่นหมายความวาเรากำลังเสี่ยง
กับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโคมไฟเหลานั้น
และอาจเกิดอันตรายตอผูใชงานได เพื่อเป็น
การไมประมาท เราจะมาเรียนรูถึงหลักการ
ทำงานของโคมไฟแตละชนิดในงานเวทีกันกอน
นะครับ และหลังจากนั้นเราจะไปพูดถึงเทคนิค
การปรับแตงโคมไฟในงานเวที (Focusing) กัน
ตอไป...เพื่อไมใหเป็นการเสียเวลาเราจะเริ่มตน
กันท่ีโคมไฟท่ีมักจะพบเจอกันบอย ๆ ในงานเวที
นะครับนั่นก็คือ...

 โฟกัส (Focus) คำนี้ทั่วไปแลวถาแปล
เป็นภาษาไทยจะหมายถึง จุดรวม, การมารวม
เป็นจุดเดียว หรือปรับภาพใหชัด แตความ
หมายของคำนี้ในงานระบบแสงเวทีนั้นจะหมาย
ถึงการปรับแตงดวงโคมใหไดตำแหนงตามที่
กำหนดนั่นเองครับ

โคมพาร
(Parabolic Aluminize Reflector)
 ในปัจจุบันเราจะพบเห็นและไดยินชื่อของ
โคมไฟชนิดนี้กันบอย ๆ ในงานระบบแสงเวที 
(เหตุผลที่ผมเขาใจนะ) นั่นก็เพราะวาโคมไฟ
ชนิดนี้จะมีราคาถูกที่สุดและมีความทนทานใน
การใชงานที่ดีกวาโคมไฟชนิดอื่น ๆ ที่ใชในงาน
เวที แตมันก็มีขอดอยเหมือนกัน คือมันไม
สามารถควบคุมแสงในการสองสวางจากตัว
ของมันได เนื่องจากโคมชนิดนี้จะใชหลอดพาร 
เป็นแหลงกำเนิดแสงที่ใสไวในโคมไฟแตเพียง
อยางเดียวไมมีอุปกรณอื่น ๆ ชวยในการปรับ
แสงประกอบอยูในดวงโคมเหมือนกับโคมไฟ
ชนิดอื่น ๆ แตโคมไฟชนิดนี้จะสามารถที่จะปรับ
ลักษณะของแสงในการสองสวางไดเหมือนกัน
คือ การปรับใหแสงสองสวางในแนวนอนกับ
แนวตั้งได โดยใชวิธีการหมุนขั้วของหลอดไฟ 
แตจะไมสามารถที่จะปรับใหแสงมีขนาดแคบ
หรือกวางได แตถาหากตองการที่จะใหมีขนาด
ความกวางของลำแสงที่แตกตางกันก็สามารถ
ทำไดโดยเลือกใชชนิดของหลอดไฟพารนั่นเอง 
ซึ่งในบานเราก็จะมีหลอดไฟพารที่มีชนิดของลำ
แสงที่แตกตางกันไปอยูประมาณซัก 3-4 ชนิด 
(ถาผมจำไมผิด) ก็คือ 
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    หลอดพารชนิด
 Vary Narrow Spot (VNSP)

 ลักษณะของหลอดพารชนิดนี้ ผิว
ของหนาหลอดจะใส สามารถมองเห็นไส
หลอดไดอยางชัดเจนซึ่งคุณลักษณะของ
แสงชนิดนี้จะมีความเขมของแสงสูงมาก
และสามารถสองสวางไดระยะทางไกล ๆ
ลำแสงจะแคบ 
    หลอดพารชนิด
 Narrow Spot (NSP)   
 ลักษณะของหลอดพารชนิดนี้ ผิว
ของหนาหลอดจะขุ นและมีผิวขรุขระ
คลาย ๆ ผิวของผลสมไมสามารถมอง
เห็นไสหลอดไดชัดเจน ซึ่งคุณลักษณะ
ของแสงชนิดนี้จะมีความเขมของแสงสูง 
และสามารถสองสวางไดระยะทางไกล ๆ
แตขนาดของลำแสงในการสองสวางจะ
กวางกวาชนิด Vary narrow spot นั่น
เอง
    หลอดพารชนิด
 Medium Flood (MFL)

 ลักษณะของหลอดพารชนิดนี้ ผิว
ของหนาหลอดจะมีลักษณะเป็นเสน ๆ 
กระจายอยูเต็มหนาหลอดจะไมสามารถ
มองเห็นไสหลอดได ซึ่งคุณลักษณะของ
แสงชนิดนี้จะมีขนาดของความกวางของ
ลำแสงที่มาก ความเขมของแสงจะนอย
กวาหลอดพารชนิด Vary narrow spot
และ Narrow Spot ซึ่งจะเหมาะกับการ
สองสวางใหกับพ้ืนท่ี ๆ เป็นบริเวณกวาง

    หลอดพารชนิด
 Wide Flood (WFL)

 ลักษณะของหลอดพารชนิดนี้ ผิว
ของหนาหลอดจะมีลักษณะเป็นเสน ๆ
คลายกับหลอดพารชนิด Medium flood
แตจะมีความถี่หรือจำนวนเสนที่มากกวา 
ซึ่งคุณลักษณะของแสงชนิดนี้จะมีขนาด
ของลำแสงที่กวางมาก ๆ กวานั่นเอง

รูปโคมพาร

   รูปชนิดของหลอดพาร

 เพ่ือความปลอดภัยในการใชงาน
ของโคมไฟ อุปกรณประกอบอื่น ๆ ที่
สำคัญที่ประกอบอยูภายในดวงโคม
ชนิดนี้ ที ่เราจะตองตรวจสอบกอน
การติดตั้งและการนำไปใชงานก็คือ
  แหวนล็อคหลอดไฟ ใหตรวจ
สอบดูวาแหวนล็อคหลอดไฟที่อยูในโคม
ไฟมีความแข็งแรงและล็อคหลอดไฟไว
อยูในตำแหนงที่ถูกตองหรือไม ถาล็อค
หลอดไฟไวอยูในตำแหนงไมที ่ถูกตอง 
โอกาสที่หลอดไฟจะหลุดออกจากดวง
โคมก็มีไดงาย และเป็นอันตรายตอนัก
แสดง
  ขั้วของหลอดไฟแตกหักหรือ
ไม, สายไฟที่ตอยูกับขั้วของหลอดไฟมี
ความแข็งแรงและแนนหรือไม
  ควรตั้งขั้วของหลอดไฟ (แนว
นอน-แนวตั้ง) ไวตามตำแหนงตามที่
ตองการกอนเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การปรับแตงโคมไฟในกรณีที ่โคมไฟ
แขวนอยูบนโครงสราง (จะชวยใหเรา
ทำงานงายขึ้น)
  Knob ล็อคดวงโคมมีความ
แข็งแรงและสามารถล็อดดวงโคมไวใน
ตำแหนงที่ตองการหรือไม
  แผน Color Frame (แผนโลหะ
ใสแผนสี) ใสไวในตำแหนงที่ถูกตองและ
ล็อคแผนสีแลวหรือไม

  Safety Chain สายล็อคโคม
ไฟกับโครงสรางสำหรับแขวนโคมไฟมี
ความแข็งแรงหรือไม
  มี Safety Net ตาขายปิดหนา
ดวงโคมหรือไม (เพื่อป้องกันในกรณีที่
หลอดไฟระเบิดและจะทำใหเศษแกวเกิด
การหลนลงมาได)
  สายไฟและปลั๊กเสียบมีความ
แข็งแรงและปลอดภัยหรือไม
 
 สิ่งเหลานี้ถือวาเป็นสิ่งสำคัญกอน
การติดตั้งและการปรับแตงโคมไฟ ทั้งนี้
ทั้งนั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูใช
งาน ถาหากเรามองขามสิ่งเล็ก ๆ  นอย ๆ
เหลานี้ โอกาสที่เราจะตองทำงาน 2 ครั้ง
ก็อาจจะเกิดขึ้นได (หมายถึงตองถอด
ดวงโคมลงมาตรวจสอบกันใหม ถาหาก
โคมไฟนั้น ๆ ไมสามารถทำงานได)

 โคมไฟชนิดตอไปที่เราจะพูดถึงก็
คือโคมไฟที ่มีอุปกรณประกอบในการ
ปรับแตงคุณลักษณะของแสง ซึ่งจะมีอยู
หลายชนิดดวยกัน เราไปดูโคมไฟชนิด
แรกกันเลยนะครับ....
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 สวนประกอบที่สำคัญที่เราจะตอง
ตรวจสอบกอนการติดตั้งและการนำไป
ใชงานของโคมไฟเหลานี้ มีอยูหลาย
อยางหลายสวนดวยกัน ดังนี้
  ข้ัวของหลอดไฟแตกหักหรือไม,
สายไฟท่ีตออยูกับข้ัวของหลอดไฟมีความ
แข็งแรงและแนนหรือไม
  เลนสของโคมไฟอยูในสภาพที่
สมบูรณหรือไม (ไมมีรอยราว)
  Knob ล็อคหลอดไฟสำหรับ
ปรับมุมในการสองสวางของแสงสามารถ
ปรับเลื่อนตำแหนงไดอยางสะดวกและ
ล็อคหลอดไฟไวในตำแหนงที่ตองการได
หรือไม
  Barn Door สามารถปิดพับได
ทั้ง 4 แผนหรือไม
  แผน Shutter บังแสงสามารถ
ใชงานไดอยางสะดวกหรือไม
  Knob ล็อคดวงโคมมีความ
แข็งแรงและสามารถล็อคดวงโคมไวใน
ตำแหนงที่ตองการหรือไม
  ดวงโคมสามารถปรับให กม-
เงย ไดสะดวกหรือไม
  แผน Color Frame (แผนโลหะ
ใสแผนสี) ใสไวในตำแหนงที่ถูกตองและ
ล็อคแผนสีแลวหรือไม
  Safety Chain สายล็อคโคม
ไฟกับโครงสรางสำหรับแขวนโคมไฟมี
ความแข็งแรงหรือไม
  สายไฟและปลั๊กเสียบมีความ
แข็งแรงและปลอดภัยหรือไม

โคมไฟประเภทมีเลนส 
 โคมไฟชนิดนี้จะมีความแตกตาง
ในการใชงานและการปรับแตงดวงโคม
เป็นอยางมากเมื่อเทียบกับโคมไฟชนิด
โคมพาร ซึ่งประกอบไปดวยโคมไฟชนิด 
Fresnel Spotlight, โคมไฟชนิด Prism-
Convex และโคมไฟชนิด Profile/El-
lipsoidal Spotlight และที่สำคัญที่สุด
ที่เราตองเรียนรูถึงวิธีการปรับแตงดวง
โคมเหลานี้ก็เพราะโคมไฟที่พูดถึงนี้จะมี
ราคาที่สูงกวาโคมพารหลายเทาตัวและ
อุปกรณที ่ประกอบอยู ในดวงโคมก็มี
ราคาคอนขางส ูงพอสมควรรวมถึง
หลอดไฟที่ใชกับโคมประเภทนี้ดวยดังนั้น
เพื่อประโยชนสูงสุดในการใชงานเรามา
ศึกษาวิธีการใชงานที่ถูกตองของโคมไฟ
เหลานี้กันครับ...

รูปโคมไฟ ชนิดมีเลนส

รูปอุปกรณประกอบภายในดวงโคม

รูปโคมไฟ ชนิดมีเลนส

 ขอสำคัญอีกขอหนึ่งใน
การติดตั้งโคมไฟชนิดนี้ก็คือ 
ควรตรวจสอบวาโคมไฟไดถูก
แขวนไวในลักษณะที่ถูกตอง
หรือไม (การแขวนโคมไฟที่
ถูกตองนั้นขั้วของหลอดไฟจะ
ตองอยูดานลางเมื่อแขวนโคม
ไฟขึ้นไปแลว) ถาหากเราติด
ตั ้งใหดวงโคมคว่ำลง หรือ
เอียงไปทางดานใดดานหนึ่ง
จะมีผลตอหลอดไฟก็คือ ใน
ขณะที่เราจายกระแสไฟฟ้าเขา
ไปที่หลอดไฟแลวและเมื่อใดที่
ไสของหลอดไฟมีความรอน
มาก ๆ จะทำใหไสหลอดยาน
ลง ซึ่งจะทำใหไสหลอดแตะ
กันและจะเป็นผลทำใหหลอด
ขาดไดดังนั้นเราจึงควรระมัด
ระวังในเรื่องนี้เป็นพิเศษครับ..

รูปโคมไฟ ชนิดมีเลนส
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 ขอสำคัญที ่ควรระวังเป็นอยาง
มากอีกเรื่องหนึ่งของการปรับแตงตำ-
แหนงในการสองสวางของโคมไฟในงาน
เวทีก็ค ือในขณะที ่เราจะปรับเปลี ่ยน
ตำแหนงของโคมไฟในการสองสวางทุก
ครั้ง จะตองลดคาสวางของหลอดไฟให
มีคาความสวางนอยที่สุด (เอาแคพอ
มองเห็นแบบลาง ๆ ในขณะที่เปลี่ยน
ตำแหนงในการสองสวาง) กอนที่จะปรับ
เปลี่ยนตำแหนง ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้องกัน
การสูญเสียของหลอดไฟ ซึ่งถาหากเรา
ไมไดลดคาความสวางของหลอดไฟลง
แลว และในขณะเดียวกันเราก็เปิดหลอด
ไฟทิ้งไวดวยเพื่อจะดูตำแหนงในการสอง
สวางและขณะที่เรากำลังปรับเปลี่ยน
ตำแหนงในการสองสวางนั้น อาจทำให

โคมไฟเกิดการสั่นสะเทือน ซึ่งจะทำให
ไสหลอดที่มีความรอนสูงซึ่งจะมีผลใหไส
หลอดยาน เกิดการแตะกันของไสหลอด
ไดอันนี้ถือวาเป็นประสบการณอีกอยาง
หนึ่งที่ผมไดสัมผัสมาแลว ก็แนะนำไว
เพื ่อป้องกันการสูญเสียที ่จะเกิดขึ ้น
ครับ..

 แหม..ถาเราตรวจสอบไดรัดกุม
แบบนี้แลว ผมคิดวานาจะไมเกิดปัญหา
หรืออาจเกิดปัญหาไดนอยท่ีสุดในระหวาง
การทำงานนะครับ...คุณวายังงั้นมั๊ย...

 ครับ..นี่ก็เป็นเทคนิควิธีการตรวจ
สอบและเตรียมพรอมในการที่เราจะเริ่ม
งานปรับแตงตำแหนงของโคมไฟในงาน
เวทีกันซึ่งผมจะมาแนะนำเทคนิคและวิธี
การในการโฟกัสแสงสำหรับการแสดง
บนเวทีกันครับ...แลวพบกันฉบับหนานะ
ครับ
...สวัสดีครับ..
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