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คู่มือการตัดสินมลัติมีเดีย 2010 
คู่มือน้ีเป็นการแนะแนวทางในการตดัสินประเภทมลัติมีเดียของ EMMA  ตดัสินโดยใชแ้ผน่ ดีวีดีท่ีผลิดและเผยแพร่โดย EMMA ดีวีดีแผน่น้ี
ผลิตท่ี Cap á Pie studio สตูดิโอเดียวกนักบัท่ีบนัทึกแผ่นซีดีส าหรับทดสอบคุณภาพเสียง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเลือกใช้แทร็คต่างๆในแผ่นดีวีดี 
เมนูหลัก 
ปรับความดงัของเสียงให้ดงักว่าเสียงคนพดูในแผน่เล็กนอ้ย (ดงัในระดบัการพดูปกติ) จ าเป็นตอ้งปรับโวลูมเพ่ิมสักสองสามคลิกให้ดงักว่า
เสียงพดูเพ่ือให้ตดัสินไดง่้ายข้ึน 

รายการของแทร็ค 
1) ต าแหน่งทั้ง ห้า ( ซา้ย กลาง ขวา เซอร์ราวน์ซา้ย เซอร์ราวน์ขวา) 
2) ภาพยนต์ 
3) แทร็คดนตรี - Le nozze di Figaro 
4) แทร็คดนตรี - Raison y dimy 
5) ทดสอบเอฟเฟกเสียงความถ่ีต ่า LFE 
6) ทดสอบล าโพง - Pink Noise 
7) ทดสอบภาพ 
8) แทร็ค 0 บิท  
9) แทร็คดนตรี - Raison y dimy (ดอลบี ดิจิตอล 2.0) 
10) แทร็คดนตรี - Le nozze di Figaro (ดอลบี ดิจิตอล 2.0) 

ทุกแทร็คบนัทึกเสียงในระบบ ดอลบี ดิจิตอล 5.1 ยกเวน้แทร็ค 9 และ 10ใชส้ าหรับการตดัสินมลัติมีเดีย ในรุ่น Experienced  ในรุ่นน้ีให้ผู ้
ตดัสินใชแ้ทร็คภาพยนต ์รวมทั้งแทร็คเทคนิคแมจ้ะมิไดบ้นัทึกเป็น 2.0 ก็ตาม EMMA คาดหวงัว่านกัแข่งจะพยายามปรับแต่งอุปกรณ์ให้ดี
ท่ีสุดส าหรับสถารการณ์น้ี (ตวัอยา่งเช่น ผสมเสียง down mix จาก 5.1 เป็น 2.0) 

หมายเหตุ 
 ส าหรับการตดัสินในรุ่น Master กบั Expert ให้เลือก “ Start” บนเมนูหลกั การขา้มไปมาระหว่างแทร็คให้ใชปุ่้มเดินหนา้/ถอยหลงั 
 ส าหรับการตดัสินรุ่น Experienced กบั Advanced (ใชเ้ฉพาะดอลบีดิจดตอล 2.0) เลือก  “ Scenes and Bonus” และเลือกแทร็คจากเมนู 

หมายเหตุ เม่ือเลือกแทร็คจากเมนูน้ี จะไม่สามารถกระโดขา้มแทร็คโดยใช ้ปุ่มเดินหนา้/ถอยหลงัได ้ตอ้งกลบัไปท่ีเมนูแลว้เลือกแทร็ค 
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ค าอธิบายของแต่ละแทร็ค 

1. ห้าต าแหน่ง Five Positions 
จะมีเสียงพดูซ ้ ากนัในแต่ละต าแหน่งท ดสอบ (ซา้ย กลาง ขวา เซอร์ราวน์ซา้ย เซอร์ราวน์ขวา) ไปตามล าดบั จาก ใกล ้-ไกล - ไกลสุด  
เพ่ือระบุต าแหน่งและโฟกสั รวมทั้งความลึกของเวทีเสียง 

2. ภาพยนต์ Motion Picture 
ให้ฟังความถูกคอ้งของเสียงในวิดิโอจากลาสเวกสั ท่ีเป็นระบบเสียงเอฟเฟค 5.1 แชนแนล ขา้งล่างน้ีเป็นขอ้แนะว่าจะฟังอะไร 
 เวลา                ค  าอธิบาย                                                                                                                                           ‘ 
 0:12  ให้ติดตามการเคล่ือนไหวของเตร่ืองบิน  
 1:10  ฝงูชนเคล่ือนท่ีจากเซอร์ราวน์ตรงกลาง ไปยงัเซอร์ราวน์ซา้ย 
 1:24  เสียงเคร่ืองเจาะถนนท่ีเซอร์ราวน์ซา้ย 
 1:42   เสียงดนตรีท่ีทรงพลงั 
 2:16   เสียงไซเรนเป็นแบค็กราวน์ของเสียงจากสภาพการจราจร (หมุนเป็นรอบ 360° เร่ิมจากเซอร์ราวน์ขวา) 
 2: 31   รู้สึกรับรู้ถึงสภาพแวดลอ้มในกาสิโน  
 2:43  สตาร์ทรถ เสียงวื่งจากซา้ยไปขวา 
 2:47  เสียงรถไฟจากกลางเยื้องขวาไปจนถึงเซอร์ราวน์ขวา 
 2:55   เสียงรถขบัผา่นไปจากตรงกลางไปยงัเซอร์ราวน์กลาง ขวา 
 3:05  เสียงรถจากตรงกลางไปขวา 
 3:18  เสียงสตาร์ทเคร่ืองยนตจ์ากกลางไปขวา 
 3:28   เสียงเบรกของรถแทก็ซี จากขวาไปซา้ย 
 3:31  เสียงระฆงัโบสถท่ี์เซอร์ราวน์กลาง ซา้ย 
 3:38  เสียงเคร่ืองบินจากเซอร์ราวน์ขวา ถึงกลาง 

3. แทร็คดนตรี Le nozze di Figaro ประพนัธ์โดย วูล์ฟกัง อมาดอิุส มทสาร์ท 
ให้ฟังความถูกตอ้งของเสียงจากคนตรีท่ีบนัทึกในระบบ 5.1 ท่ีบนัทึกโดย WDR (โทรทศัน์เยอรมนี) ให้ความรู้สึกอยา่งชดัเจนว่าเป็นการ
บนัทึกเสียงในโรงแสดงโอเปรา  

4. แทร็คดนตรี - Raison y dimy โดยคณะ Madagaskar All Stars 
ให้ฟังความถูกตอ้งของเสียงจากคนตรีท่ีบนัทึกในระบบ 5.1 ท่ีบนัทึกโดย WDR (โทรทศัน์เยอรมนี) เป็นแทร็คท่ีมีเสียงเซอร์ราวน์ท่ีดี จะมี
เสียงนกัร้องคนหน่ึงท่ีช่องสัญญาณเซอร์ราวน์ดว้ย ให้ฟังโฟกสัและต าแหน่งของนกัร้องแต่ละคน 

5. แทร็คทดสอบเอฟเฟกความถี่ต ่า LFE 
ตดัสินในแง่บรูณาการของเอฟเฟกความถ่ีต ่า โดยจะไดย้นิเสียงเอฟเฟกเซอร์ราวน์ท่ีดี 
 เสียงย  า่เทา้บนเพดาน 
 เสียงลากหิน 
 เสียงระเบิด 

6. ทดสอบล าโพง - Pink Noise 
เสียง Pink Noise ตลอดยา่นความถ่ี แบบ 5.1 เร่ืมจากดงัท่ีแต่ละช่องเสียงก่อน จากนั้นจึงวนรอบ 360º แลว้จบลงท่ีเสียงจากทุกช่องเสียง
พร้อมๆกนั  
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7. การทดสอบภาพ Test Pictures 
ตดัสินการแสดงภาพของจอโดยใชก้ารทดสอบภาพ 

             
 
คอนทราสต ์สว่าง : บนจอท่ีปรับแต่งไดอ้ยา่งสมบรูณ์ จะตอ้งเห็นตวัเลขทั้งหก ในแต่ละช่องตอ้งเป็นสีขาว พ้ืนหลงัสีด าสนิท 
คอนทราสต ์มืด :    บนจอท่ีปรับแต่งไดอ้ยา่งสมบรูณ์ จะตอ้งมองเห็นตวัเลขทั้งหก 
เคลด็ลับ : ตรวจสอบการถ่ายทอดรายละเอียดและการแยกแยะรายละเอียด โดยการดูจากตัวอักษรใต้ภาพ  
 

           
 
แถบสีColor bars     ให้ดูการถ่ายทอดสี ว่ามีการซึมเลอะของสีหรือไม่ ฯ เสน้ในแนวตั้งตอ้งมองเห็นอยา่งชดัเจน 

เคลด็ลับ : อาจลองดูในเร่ืองการถ่ายทอดรายละเอียดและการแยกแยะรายละเอียด โดยใช้แทร็คเร่ิมต้น Intro ท่ีมีโลโกของ EMMA (ดาวสี
เหลือง บนพืน้สีด า ข้อความใต้โลโก EMMA ข้อความสีแดงอธิบายรายละเอียดของแทร็ค ฯ แต่แทร็ค Intro อาจส้ันไปหน่อย สามารถใช้
แทร็ค 0 บิทในการนีก้ไ็ด้ 

8. แทร็ค 0 บิท Zero bit  
ใชแ้ทร็คน้ีทดสอบเสียงกวนของระบบ 

9. แทร็คดนตรี - Raison y dimy (ดอลบี ดิจิตอล 2.0) 
เหมือนแทร็ค 4  แต่บนัทึกเป็น ดอลบี ดิจิตอล 2.0 (ดาวน์มิกซ์จาก 5.1) 

10. แทร็คดนตรี - Le nozze di Figaro (ดอลบี ดจิิตอล 2.0) 
เหมือนแทร็ค 3 แต่บนัทึกเป็น ดอลบี ดิจิตอล 2.0 (ดาวน์มิกซ์จาก 5.1) 
 


