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คู่มือฉบบน้ีัเป็นการอธิบายขั้นตอนท่ีใชใ้นการตดัสินระบบเสียงของรถยนต ์ตามกฎกติกาของ EMMA และอาจจะปรับปรุงให้ทนัสมยัอยา่ง

ต่อเน่ือง 

3 แนะน าตวัอย่างสุภาพต่อนักแข่ง 

 ให้ปฏิบติัตามขั้นตอนและกฏขอ้ท่ี1 ถึง 21 คงัท่ีอธิบายไวใ้นหนา้ 17 และ18 ในหนงัสือกฏกติกา 

3.4  การตรวจสอบก่อนตดัสิน 

3.4.1  ตรวจระบบชาร์จไฟ ใช้ได้/ใช้ไม่ได้ 

 หากมีการต่อพ่วงชาร์จแบตเตอรีจากภายนอก ตอ้งบอกให้นกัแข่งปลดสายออก แลว้ให้ท  าเคร่ืองหมายลงในช่องในใบคะแนน  

3.4.2  ตรวจสอบต าแหน่งทีน่ั่งคนขับว่าเหมาะสม ใช่/ไม่ใช่ 

 ตรวจสอบว่านกัแข่งสามารถเขา้เกียร์ ควบคุมพวงมาลยัรถและแป้นเหยยีบต่างๆ จากต าแหน่งท่ีนัง่ไดห้รือไม่ แลว้ท าเคร่ืองหมายใน
 ช่องในใบคะแนน 

Track 1: Intro และ กล่าวต้อนรับ  

 จะให้แนวทางเสียง ท่ีเร็ว สะอาด เต็มอ่ิม เสียงพดูอยูต่รงกลาง ชดัเจน อบอุ่น ตรงไปตรงมา 

3.4.3  ตรวจสอบช่องเสียง Channel Verification Track 3 

 ให้ตรวจสอบว่าช่องสัญญาณ ซา้ย ขวา ถูกตอ้ง แลว้บนัทึกในใบคะแนน 

 ในกรณีช่องสัญญาณกลบักนั ให้แจง้แก่นกัแข่งแลว้ให้เวลา 5 นาทีแกไ้ขปัญหา 

 หากนกัแข่งไม่สามารถแกไ้ขไดท้นั ก็ให้นกัแข่งเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะแข่งต่อหรือไม่ 

3.4.4  การปรับโวลูม 

 นกัแข่งจะเป็นผูแ้จง้ว่าให้ใชโ้วลูมเท่าใดส าหรับผูต้สิันฟังเพ่ือให้คะแนน ผู้ตดัสินควรใช้ต าแหน่งโวลูมนี ้! ในกรณีท่ีโวลูมดงักล่าว
 เสียงดงัเกินไป (ดูขอ้ 5.1.4ในกฏกตก้า คือมากกว่า 80 dB) ผูต้ดัสินตอ้งหาต าแหน่งโวลูมท่ีถูกตอ้ง  หากนกัแข่งมิไดแ้จง้ว่าให้ใชโ้วลูม
 เท่าใด ให้ปฏิบติัดงัน้ี 

 Track2: เสียงพดูท่ีตรงกลาง นบั 1 ถึง 10 

 เสียงพดูจะตอ้งดงัเท่าๆกบัเสียงพดูในท่ีประชุม ไม่ใช่เสียงท่ีพดูคุยกบัแฟน เสียงดนตรีตอ้งดังกว่าเสียงคนตรีแบบเปิดคลอๆไป เสียง
 จะต้องดงัพอทีจ่ะได้ยนิรายละเอยีดของดนตรีอย่างเตม็อิม่ เสียงพดูตอ้งไดย้นิอยา่งชดัเจน ควรตอ้งดงักว่าปกติ  

 ให้บนัทึกต าแหน่งหรือระดบัโวลูมไวใ้นใบคะแนน 

3.4.5 อาจมกีารบดบังสายตาของผู้ขับข่ี 

 ผูต้ดัสินคุณภาพเสียงตอ้งบนัทึกลงในช่องน้ีหากรู้สึกว่ามีส่วนใดของการติดตั้งหรืออุปกรณ์ท่ีอาจบดบงัสายตาของผูข้บัข่ีตามกฎขอ้ 
 4.3.4 การใชร้ถยนตต์ามปกติ 

 

3.5 เวทเีสียงและจินตภาพ Sound Stage and Imaging Track 3 ถึง 8 

3.5..1 เวทเีสียง   -   ระยะห่างถงึเวทเีสียง  ( 0-15  คะแนน) 

 เป็นระยะระหว่างผูฟั้งไปจนถึงต าแหน่งท่ีเป็นขอบเเร่ิมตน้ของวทีเสียง 
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Track 8 

 ใชแ้ทร็คน้ีเพ่ือประเมินระยะถึงเวทีเสียง 

 เสียงเคร่ืองดนตรีท่ีเดล่ือนท่ี จะเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นตรง 

 แทมบรีูน กีตาร์โปร่ง และบล็อคไม ้จะเคล่ือนจากขวาไปซา้ย 

 กีตาร์ไฟฟ้าและแซ็กโซโฟน จะเคล่ือนจากซา้ยไปขวา 

 เสียงเบสส์จะคงอยูก่บัท่ีท่ีตรงกลาง 

 เสียงออร์แกนผา่นแอมป์เลสลี จะเป็นเสียงหมุนจากชา้ไปเร็ว 

 ลูกเขยา่เล่นอยูต่รงระหว่างกลางกบัขวา เพ่ือให้สนามเสียงมีสมดุล 

 เสียงเคร่ืองดนตรีเหล่าน้ีขณะเคล่ือนท่ี ไม่ควรมีเสียงท่ีเปล่ียนไป 

 ให้ตดัสินจากต าแหน่งท่ีนัง่ฟังไปถึงเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีเดล่ือนท่ีช้ินท่ีฟังว่าอยูใ่กลท่ี้สุด 

  15 คะแนน เวทีเสียงอยูเ่ลยออกไปจากกระจกบงัลมหนา้รถ 
 14 คะแนน เลยแนวขอบล่างของกระจกบงัลมหนา้ 
       13 คะแนน   เวทีเสียงอยูท่ี่แนวขอบล่างของกระจกบงัลมหนา้ 
 10 ถึง 12 คะแนน   เวทีเสียงอยูร่ะหว่างบนแผงหนา้ปัดรถกบัแนวขอบล่างของกระจกบงัลมหนา้ 
 9 คะแนน  อยูท่ี่จุดเร่ิมตน้ของแผงหนา้ปัดรถ 
 7 ถึง 8 คะแนน   อยูร่ะหว่างบนพวงมาลยัไปถึงขอบหนา้แผงหนา้ปัด 
 6 คะแนน  อยูด่า้นบนของพวงมาลยัรถ 
 4 ถึง 5 คะแนน  อยูร่ะหว่างจากบนพวงมาลยัรถไปจนถึงตวัผูฟั้ง 
 3 คะแนน    อยูต่รงหนา้หรือบนอกของผูฟั้ง                             
 2 คะแนน  อยูต่รงศรีษะของผูฟั้ง                      
 1 คะแนน  อยูห่ลงัผูฟั้ง 
 0 คะแนน   ไม่สามารถจบัต าแหน่งได ้
 ควรหลีกเล่ียงการให ้0 หรือ 1 คะแนน หากไม่จ าเป็นจริงๆ 
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3.5.2  เวทเีสียง   –    ความกว้างของเวทเีสียง     )0  -   15  คะแนน( 

 เป็นระยะระหว่างซา้ยและขวาของเวทีเสียง 
 
Track 8 

 ใชแ้ทร็คน้ีเพ่ือประเมินความกว้างของเวทเีสียง 

 เสียงเคร่ืองดนตรีทีเ่ดลือ่นที ่จะเคลือ่นทีเ่ป็นแนวเส้นตรง 

 แทมบูรีน กตีาร์โปร่ง และบลอ็คไม้ จะเคล่ือนจากขวาไปซ้าย 

 กตีาร์ไฟฟ้าและแซ็กโซโฟน จะเคล่ือนจากซ้ายไปขวา 

 เสียงเบสส์จะคงอยูก่บัท่ีทีต่รงกลาง 

 เสียงออร์แกนผา่นแอมป์เลสลี จะเป็นเสียงหมุนจากช้าไปเร็ว 

 ลูกเขยา่เล่นอยูต่รงระหว่างกลางกบัขวา เพ่ือความสมดุลของสนามเสียง 

 เสียงเคร่ืองดนตรีเหล่าน้ีขณะเคล่ือนท่ี ไม่ควรมีเสียงท่ีเปล่ียนไป 

ให้ตดัสินระยะ จากตรงกลางไปยงัเสียงเคร่ืองดนตรีทีเ่คลือ่นทีท่างซ้ายสุดและขวาสุด : 

แทมบูรีน กตีาร์โปร่ง บลอ็คไม้ กตีาร์ไฟฟ้า แซ็กโซโฟน 

ไม่ตดัสินเคร่ืองดนตรีท่ีอยูน่ิ่ง 

การให้คะแนน ให้ดูคะแนน บนเส้นในแนวตั้ง 

รวมคะแนนขา้งซา้ยกบัขา้งขวา 

ไม่มีควรให้ 0 คะแนน และหลีกเล่ียงการให ้1 คะแนน นอกจากจ าเป็นจริงๆ 
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3.5.3 เวทเีสียง – ความสูงของเวทเีสียง ( 0 - 15 คะแนน) 
 โดยอุดมคติ ความสูงของเวทีเสียงควรจะเป็นแนวระนาบท่ีมัน่คงจากซา้ยไปจนถึงขวา โดยมีการแผข่ยายในนวตั้งบนและล่าง
 แนวนอนนั้นบา้ง หมายความ ว่า อาจมีเคร่ืองดนตรีบางช้ินท่ีปรากฏอยูสู่งหรือต ่ากว่าเสียงส่วนใหญ่บนระนาบแนวนอนนั้น 
Track 8 

 ใชแ้ทร็คน้ีเพ่ือประเมินความสูงของเวทเีสียง เสียงเคร่ืองดนตรีทีเ่ดลือ่นที ่จะเคลือ่นทีเ่ป็นแนวเส้นตรง แทมบูรีน กตีาร์โปร่ง และ
 บลอ็คไม้ จะเคล่ือนจากขวาไปซ้าย กตีาร์ไฟฟ้าและแซ็กโซโฟน จะเคล่ือนจากซ้ายไปขวา เสียงเบสส์จะคงอยูก่บัท่ีทีต่รงกลาง เสียง
 ออร์แกนผา่นแอมป์เลสลี จะเป็นเสียงหมุนจากช้าไปเร็ว ลูกเขยา่เล่นอยูต่รงระหว่างกลางกบัขวา เพ่ือความสมดุลของสนามเสียง เสียง
 เคร่ืองดนตรีเหล่าน้ีขณะเคล่ือนท่ี ไม่ควรมีเสียงท่ีเปล่ียนไป 

ให้ตดัสินระยะ จากตรงกลางไปยงัเสียงเคร่ืองดนตรีทีเ่คลือ่นทีท่างซ้ายสุดและขวาสุด : แทมบูรีน กตีาร์โปร่ง บลอ็คไม้ กตีาร์ไฟฟ้า 
 แซ็กโซโฟน 

การให้คะแนน ให้ดูคะแนน บนเส้นในแนวนอน 

ให้คะแนนเฉพาะเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีเคล่ือนท่ีท่ีอยู่ต ่าที่สุด 
จะตดัสินอยา่งไร : ให้หลบัตาแลว้จินตนาการถึงความสูงของเสียงเคร่ืองดนตรีตามแนวนอน 
ให้คะแนนอย่างไร:  
 สูงเลยหลงัคารถ   1 ถึง 5 คะแนน 
 สูงเกอืบถึงหลงัคา   6 คะแนน 
 สูงจากศรีษะถึงเกอืบหลงัคา  9 – 6 คะแนน 
 อยู่ด้านบนของศรีษะ  10 คะแนน 
 จากบนหัวถึงตา   11 – 14 คะแนน 
 ในระดับตา   15 คะแนน 
 จากคางถึงตา   11 – 14 คะแนน 
 จากคางถึงไหล่   10 – 8 คะแนน 
 จากไหล่ถึงอก   7 – 5 คะแนน 
 ต า่กว่าอก    5 – 1 คะแนน 
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3.5.4  เวทเีสียง – บรรยากาศรายล้อมและความลกึ Ambient & Depth Track 10 

บรรยากาศรายล้อม Ambience (0-5 คะแนน) 
 เป็นการรุ้สึกรับรู้ถึงพ้ืนท่ีรอบๆเสียงดนตรี ท่ีเกิดจากการสะทอ้นของห้องท่ีบนัทึกเสียง หรือโดยการสร้างของวิศวกรบนัทึกเสียง 
 ไม่ว่าจะแบบไหน ท่านควรหลบัตาแลว้จินตนาการถึงขนาดของห้องท่ีเราก าลงัฟังเสียงอยู ่

 ให้จินตนาการถึงขนาดของหอ้ง 
 ควรจะสัมผสัรับรู้ขนาดของห้องได ้การสะทอ้นของเสียงจากผนงัและเพดานห้อง 

ให้คะแนนอย่างไร? 
1 คะแนน  ไม่รู้สึกมีห้อง   - เวทีแบนเรียบ 
2 คะแนน  รู้สึกนิดหน่อยว่ามีห้อง  - รู้สึกชดัเจนว่ามีขนาดเล็กกว่าตวัรถ 
3 คะแนน  รู้สึกว่ามีห้อง   - ขนาดประมาณเท่าตวัรถ 
4 คะแนน  มีขนาดห้องท่ีดี   - ขนาดใหญ่กว่าตวัรถเล็กนอ้ย 
5 คะแนน  มีขนาดห้องท่ีดีเป็นพิเศษ  - ขนาดใหญ่กว่าตวัรถมาก 

ความลกึ Depth ( 0 – 5 คะแนน) 
 ความลึกคือระยะห่างถึงเวทีเสียง  แลว้กระเถิบไกลออกไปดา้นหนา้รถ 

 ให้คะแนนอย่างไร? 

1 คะแนน  ไม่มีความลึก-เวทีแบนเรียบ เสียงเคร่ืองดนตรีทุกช้ินเรียงเป็นแนวด่ิงเพียงหน่ึงแถว 
2 คะแนน  รู้สึกนิดหน่อยว่ามีความลึก เคร่ืองดนตรีบางช้ินมีเสียงว่ามาจากขา้งหลงัช้ินท่ีอยูข่า้งหนา้ แต่อยูติ่ดๆกนั 
3 คะแนน  รู้สึกว่ามีความลึกบา้ง เคร่ืองดนตรีบางช้ินมีเสียงชดัเจนว่ามาจากขา้งหลงัช้ินท่ีอยูข่า้งหนา้ 
4 คะแนน  มีความลึกท่ีดี  สามารถไดย้นิเสียงเคร่ืองดนตรีเป็นสามแถวในแนวลึก 
5 คะแนน  มีความลึกท่ีดีเป็นพิเศษ สามารถไดย้นิเสียงเคร่ืองดนตรีเป็นสามแถวในแนวลึก กบัมีช่องว่างระหว่างกนั 

 
3.6 คุณลกัษณะของจินตภาพ Imaging Characteristics 
3.6.1  จินตภาพ – ต าแหน่ง Imaging – Position ( 0 – 25 คะแนน) 
แทร็คที ่3 ถึง 7 
 ทั้ง 5 แทร็คน้ีใชป้ระเมิน มิติของเวทีเสียงและต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง 
 เวทีเสียงถุกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆกนัโดยมีต าแหน่งก าหนดอยูต่ามล าดบั: 
 ขวา ซา้ย ซา้ย-กลาง ขวา-กลาง กลาง 
 ใชเ้สียงคนพดูส าหรับอ้างองิต าแหน่งแต่ละต าแหน่ง แต่ให้ตดัสินจากเสียงเคร่ืองดนตรีทั้ง 5 ช้ิน 
 เร่ิมตดัสินท่ี ซา้ยและขวาโดยใชแ้ทร็ค 3 และ 4 ซ่ึงจะท าให้สามารถก าหนดพ้ืนท่ีท่ีต าแหน่งอ่ืนๆจะแบ่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีเท่าๆกนั 
เสียงเคร่ืองดนตรีทีจ่ะปรากฎในแต่ละต าแหน่งตามล าดับดังนี้: 
 เสียงพูด    500 Hz ถึง 8000 Hz 
 Bass     50 Hz ถึง 250 Hz 
 กตีาร์โปร่ง   130 Hz ถึง 2000 Hz 
 บลอ็คไม้ Wood Block  800 Hz ถึง 4000 Hz 
 Vibra Slap   1200 Hz ถึง 9000 Hz 
 ฉ่ิง    2000 Hz ถึง14000 Hz 
พึงระลกึว่าทีร่ะบุข้างบนนีเ้ป็นความถี่หลกัของเสียงเคร่ืองดนตรีและเสียงพูด และแน่นอนว่าเสียงเหล่านีอ้าจขยายขอบเขตของความถี่ลงต า่
หรือสูงกว่าได้ 
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ให้คะแนนอย่างไร? 

 เสียงทั้งห้าในแทร็คท่ี 3 ถึง 7 ควรตอ้งไดย้นิอยูบ่นต าแหน่งท่ีระบุ ไม่ตดัสินเร่ืองความสูง หากไดย้นิเสียงเคร่ืองดนตรีช้ินเดียวกนัใน
 หลายต าแหน่ง ให้ 0 คะแนนส าหรับเคร่ืองดนตรีช้ินนั้น 

 ให้ 1 คะแนนกบัแต่ละเสียงทีอ่ยู่ตรงกลางแต่ละต าแหน่งตามเส้นแนวดิ่ง 

 A : เสียงอยู่แม่นย าตรงกลางเส้น  1คะแนนแต่ละเสียง แต่ละต าแหน่ง 
 B : เสียงอยู่บนเส้น เยือ้งจากกลางเลก็น้อย 1คะแนนแต่ละเสียง แต่ละต าแหน่ง 
 C : เสียงแตะเส้น แต่ใกล้ๆขอบ  0 คะแนนแต่ละเสียง แต่ละต าแหน่ง 
 D : เสียงอยู่นอกเส้น   0 คะแนนแต่ละเสียง แต่ละต าแหน่ง 

                                               
 
 ส าหรับเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีใหญ่เช่น เบสส์ จะไดค้ะแนนง่ายกว่าเคร่ืองดนตรีเล็กๆเช่นฉ่ิง ในกรณีตวัอยา่งเช่น ฉ่ิงอยูน่อกต าแหน่งแต่
 เคร่ืองดนตรีอ่ืนอยูใ่นต าแหน่ง ให้คะแนน 0 ส าหรับฉ่ิง ส่วนเคร่ืองดนตรีอ่ืนให้ 1 คะแนน 

3.6.2 จินตภาพ – โฟกสั Imaging – Focus ขนาดของเคร่ืองดนตรีทีถู่กต้อง ( 0 – 25 คะแนน) 

 แทร็คที ่3 ถึง 7 

 โฟกสัหมายถึงขนาดท่ีถูกตอ้งของเคร่ืองดนตรีแต่ละช้ิน 
 หากไดย้นิเสียงเคร่ืองดนตรีช้ินเดียวกนัในหลายต าแหน่ง ให้ 0 คะแนนส าหรับเคร่ืองดนตรีช้ินนั้น 

 แต่ละเสียงในแต่ละต าแหน่งตอ้งมีความชดัเจนพร้อมกบัมีขนาดท่ีถูกตอ้งดว้ย 

ขนาดสัมพันธ์ 
Bass   จะให้ภาพทีใ่หญ่ทีสุ่ดและมรู้ีสึกสัมผสั 
กตีาร์โปร่ง  ให้ภาพทีท่ีเ่ลก็กว่าและรู้สึกสัมผัสกว่าเสียงกตีาร์เบสส์ 
บลอ็คไม้ Wood Block ให้ภาพทีท่ีเ่ลก็กว่าและรู้สึกสัมผัสกว่าเสียงกตีาร์โปร่ง 
Vibra Slap  ให้ภาพทีท่ีเ่ลก็กว่าและรู้สึกสัมผัสกว่าเสียงบลอ็คไม้ Wood Block 
ฉ่ิง   ให้ภาพทีท่ีเ่ลก็ทีสุ่ดและรู้สึกสัมผสั 

ให้คะแนนอย่างไร? 

 ให้เปรียบเทียบโฟกสั/ขนาดของเคร่ืองดนตรีในแต่ละต าแหน่ง ไม่ใช่ต าแหน่งหน่ึงกบัอีกต าแหน่งหน่ึง 
 ให้ 1 คะแนนกบัโฟกสัท่ีสมบรูณ์ / ขนาด / รู้สึกสัมผสั ส าหรับแต่ละเสียงในแต่ละต าแหน่ง 
 นอกเหนือไปจากน้ี ให ้0 คะแนน 
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 ตวัอยา่งการให้คะแนนจินตภาพ : 
  Bass   1คะแนน = ขนาดถูกต้อง 
 Bass   0 คะแนน = เลก็กว่ากตีาร์ 
 กีตาร์โปร่ง  1คะแนน = ขนาดถูกต้อง 
 กีตาร์โปร่ง  0 คะแนน = ไม่โฟกสัเลก็น้อย 
 Wood Block  1คะแนน = ขนาดถูกต้อง 
 Wood Block  0 คะแนน = มเีสียงอยู่ 2 ที ่
 ฉ่ิง   1คะแนน = ขนาดถูกต้อง 
 ฉ่ิง   0 คะแนน = ไม่สามารถระบุต าแหน่งได้ 

พึงระลึกว่า หากขนาดไม่เหมาะสม ต าแหน่งก็อาจผดิพลาดได ้โฟกสัยงัข้ึนอยูก่บัขนาดและระยะถึงเวทีเสียง  เวทีเสียงท่ีแคบโฟกสัก็ควรจะเล็ก
ดว้ยจึงจะถูกตอ้ง ส่วนเวทีท่ีกวา้งและอยูไ่กลโฟกสัก็ควรจะใหญ่ 
เลก็ๆน้อยๆเกีย่วกบัความถูกต้องของเสียง 
เฟส Phase  
 ในรถเราสามารถจบัความต่างของเฟสได ้ส่วนใหญ่จากท่ีนัง่ฝ่ังผูโ้ดยสาร 
 เฟสมปัีญหาเลก็น้อย  : คนส่วนใหญ่ไม่สามารถจบัไดเ้น่ืองจากเลก็นอ้ยมากและเราตอ้งเพ่งเขา้ไปถึงในรายละเอียดจึงจะระบุได้ 
 จะอธิบายปัญหาน้ีในขอ้ระดับปานกลาง แต่ฟังออกยาก 
 เฟสมปัีญหาปานกลาง : คนส่วนใหญ่สามาถจบัไดว้่ามีบางส่ิงในเสียงดนตรีผดิปกติ แต่ไม่สามารถอธิบายไดว้่ามนัคืออะไรบางคร้ัง
 เสียงดนตรีเหมือนกบัว่ามาจากท่ีไกลออกไปท าให้เหมือนว่ามี Ambient อยา่งกบัในโบสถท่ี์ไม่เล็กก็ใหญ่บางคร้ังอาจรู้สึกว่าเสียง
 เคร่ืองดนตรีเดินมาขา้งหนา้บา้ง ไปขา้งหลงับา้ง ข้ึนอยูก่บัความถ่ี เสียงเคร่ืองดนตรีบางช้ินเป็นธรรมชาติแต่บางช้ินไม่เป็นธรรมชาติ 
 เสียงโหว่เล็กๆ หรือมากในดา้นความถ่ีต ่าสามารถจบัไดง่้ายกว่า 
 การมีความต่างของเฟสเฉพาะท่ีความถ่ีหน่ึง จะท าให้เสียงดนตรีท่ีความถ่ีนั้นไม่เป็นธรรมชาติ 
 มนัสามารถเป็นไดว้่าเสียงเดียวกนั ตวัอยา่งเช่น กลองทอมใหญ่ Floor Tom  จะมาจากซบัวฟูเฟอร์ดว้ยเวลาท่ีต่างจากท่ีออกมาจากมิด
 เบสส์ 
 เฟสมปัีญหามาก : สามารถจบัไดง่้าย เพราะมนัท าให้เสียงดนตรีไม่เป็นธรรมชาติเลยและน่าร าคาญ 
 เราอาจบอกว่าปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ว่าในระดบัท่ีสุดขีด 
เสียงโหว่ Emptiness in Sound 
 ส าหรับเคร่ืองดนตรียา่นความถ่ีต ่า เป็นการเปล่งเสียงของซบัวฟูเฟอร์กบัมิดเบสส์ 
 ส าหรับเสียงคนและเดร่ืองดนตรีในความถ่ียา่นกลาง เป็นการเปล่งเสียงของมิดเบสส์กบัล าโพงเสียงกลาง 
 ส าหรับเสียงคนและเคร่ืองดนตรีในความถ่ีสูง เป็นการเปล่งเสียงของล าโพงเสียงกลาง กบัล าโพงเสียงแหลม 
เบสส์และกลองใหญ่ 
 โดยส่วนใหญ่เบสส์และกลองใหญ่มกัจะเล่นในเวลาเดียวกนัในโทนเสียงท่ีเหมือนกนั 
 ในระบบเเคร่ีองเสียงท่ีปรับแต่งไดดี้ จะสามารถแยกความต่างของแต่ละช้ินได ้ เป็นผลจากในยา่นของเสียงซบัวฟูเฟอร์กบัมิเบสส์ 
การเร่ิมของเสียง Attack 
 เป็นเหมือนกบัว่าเสียงปรากฏบนเวทีไดเ้ร็วแค่ไหน บางเสียงปรากฏไดเ้ร็วมาก(กลองแต็ก ฉาบ)ขณะท่ีบางช้ินชา้กว่า (เปียโน) 
 ระบบเสียงท่ีดีตอ้งสามารถถ่ายทอดเสียงทั้งหมดไดอ้ยา่งสมจริง 
การทอดจางของเสียง Decay  
 เสียงทุกเสียงแมว้่าจะฉบัเร็วท่ีสุดก็ตอ้งมีความต่อเน่ืองของเสียง (การทอดจาง - Ambient) หลงัจากเสียงเล่นจบ เสียงท่ีชา้ก็จะทอดจาง
 ยาว เสียงท่ีเร็วก็ทอดจางสั้น 
 โดยปกติเสียงความถ่ีต ่าจะทอดจางมากกว่าความถ่ีสูง 



9 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ตดัสินคุณภาพเสียง 
การตดัสินความถูกต้องของเสียงใช้แทร็ค 9 ,10 ,11และ 12 
 เสียงเคร่ืองดนตรีแต่ละช้ินและเสียงนกัร้องควรตอ้งเป็นธรรมชาติและชดัเจนแจ่มแจง้โดยท่ีไม่กระทบกบัเสียงเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ 
เร่ืองทัว่ไปเกีย่วกบัการบันทกึสียง 
 กลองใหญ่ เบสส์และนกัร้องน า ของทุกแทร็คส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ต าแหน่งตรงกลาง 
 กลองใหญ่มกัตอ้งอยูห่ลงัเบสส์ 
 กลองใหญ่มีโฟกสัขนาดใหญ่ ดบัเบลเบสส์มีโฟกสัขนาดท่ีใหญ่ข้ึนในเสียงท่ีต ่าลง แต่จะมีขนาดท่ีเล็กลงและโฟกสัคมชดัข้ึนในเสียงท่ี
 สูงข้ึน 
 เบสส์ไฟฟ้าในความถ่ีต ่าจะมีขนาดพอๆกบักลองใหญ่และมีความคมชดัข้ึนเม่ือเสียงสูงข้ึน 
 ขณะท่ีมีเสียงกลองใหญ่กบัเสียงเบสส์ในห้วงเวลาเดียวกนั ตอ้งสามารถแยกแยะความต่างของเสียงทั้งสองไดอ้ยา่งชดัเจนและง่ายดาย 
 ให้ฝึกหูดว้ยการฟังเสียงกลองใหญ่อยา่งเดียว ฟังเสียงดบัเบิลเบสส์อยา่งเดียว แลว้ฟังทั้งสองเสียงพร้อมๆกนั 
 เสียงนกัร้องน า อยูด่า้นหนา้ตรงกลาง 
   
Track 9  2 Violins , Viola & Cello 
 เป็นการบนัทึกสดเคร่ืองสายส่ีช้ิน 
 บนัทึกโดยใชไ้มโครโฟน 4 ตวัวางใกล ้และไมคค์ู่สเตอริโอ   
 เสียงหลกัมาจากไมคส์เตอริโอคู่ ( Sony C 800G)  ไมคเ์ด่ียว ( AKG KM -140 ส าหรับไวโอลิน และ Beyer MC – 740 ส าหรับวิโอลา
 และเชลโล) เพ่ือเสริมสนามเสียงและเพ่ือปรับระดบัไม่ให้เสียงโหว่ในช่วงท่ีดนตรีเสียงเบาๆ 
 เสียงของเคร่ืองดนตรีทั้งสามชนิด ให้เสียงท่ีเต็มอ่ิมไม่ว่างเปล่า ให้เสียงท่ีสวยงามเป็นธรรมชาติ ครอบคลุมยา่นความถ่ีจากมิดเบสส์
 ลึกๆไปจนถึงยา่นกลางและสูง ไวโอลินให้เสียงท่ีชดัเจนใสสะอาดอยูท่างซา้ยและกลางซา้ย ให้เสียงท่ีอบอุ่นแมจ้ะเล่นในโทนเสียงสูง 
 โดยไม่น่าร าคาญ เช่นเดียวกบัเชลโล ท่ีครอบคลุมยา่นท่ีต ่ากว่า เสียงเชลโลจะใหญ่กว่าไวโอลินมาก อยูต่รงกลางขวา   

เบสส์ไวโอลิน อยูด่า้ขวาของเชลโล ค่อนขา้งเยื้องไปดา้นหลงัให้เสียงท่ีสัมผสัรู้ไดน้อ้ยกว่าเชลโล ตอนช่วงจบแทร็คจะให้สัมผสัรู้และ
 ตวัตนท่ีใหญ่และมากข้ึน 

ควรตอ้งไดรั้บรู้ถึงขนาดของเคร่ืองดนตรีและการขยบัตวัของนกัดนตรีบา้งเล็กนอ้ย  เสียงขยบัข้ึนลงของคนัชกัโดยเฉพาะอยา่งยิง่
 ระหว่างเชลโลกบัไวโอลินจะต่างกนั 

เหมาะสมท่ีจะใชต้ดัสินยา่นมิดเบสส์ กลางและบางความถ่ีสูง 
Track 10   Brassed Scho 
 ทรัมเป็ต ทูบา เฟรนชฮ์อร์น และทรอมโบน (เรียงจากขนาดเล็กไปใหญ่) 
 เป็นการบนัทึกสดเคร่ืองลมทองเหลือง 5 ช้ิน 
 ไมโครโฟนหลกัเป็นคู่สเตอริโอตั้งอยูห่นา้วงเคร่ืองลมทองเหลือง ( Sony C – 800 G) ไมคส์นบัสนุนเป็น Neumann U 76 ( ทรัมเป็ต
 และทรอมโบน) Beyer MC – 740 (เฟรนชฮ์อร์น) และ EV PL – 20 (ทบูา) 
 เสียงระร่ืนหูอยา่งมากและเป็นธรรมชาติเพียพร้อมดว้ยไดนามิกส์ มนัตอ้งท าให้รู้สึกอยากจะเร่งเสียงให้ดงัข้ึนเพ่ือเพลิดเพลินไปกบัมนั 
 ทรัมเป็ตอยูท่างซา้ยและกลางซา้ย ดา้นหนา้ ให้เสียงยา่นกลางและสูง ทบูาและเฟรนชฮ์อร์นอยูต่รงดา้นขวาและกลางขวาตามล าดบั 
 หลงัทรัมเป็ต ครอบคลุมยา่นเสียงท่ีต ่ากว่าทรัมเป็ตแต่สูงกว่าทรอมโบน ทรอมโบนอยูต่รงกลางขวาไปขวา ค่อนไปทางดา้นหลงัและ
 ให้เสียงท่ีมีพลงั มีพลงัเหนือทรัมเป็ตในเสียงท่ีต ่ากว่า 
 ไดนามิกส์และความลึกยอดเยีย่ม ! โฟกสัของเคร่ืองดนตรีถูกตอ้งแม่นย  า  
Track 11   Whenever You Go Away – เพลงป๊อปหวานๆ 
 เป็นการบนัทึกดนตรีป๊อปอคูสติก 
 ค่อนขา้งตรงไปตรงมาใชก้ารปรับแต่งเสียง Equalized เล็กนอ้ยบัเสียงเคร่ืองดนตรีและนกัร้อง ให้เสียงท่ีเปิดและสด ใช ้Reverb กบั 
 Delay ในตอนผสมเสียง เคร่ืองดนตรีทุกชนิดใชค้นเล่น เป็นการบนัทึกท่ีให้เสียงละเมียดละมยั ตรงไปตรงมา และน่าเพลิดเพลิน 
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 Double Bass ให้เสียงท่ีลึก และอยูต่รงกลางหลงันกัร้อง ลูกเขยา่ Egg อยูต่รงกลางขวาครอบคลุมยา่นเสียงสูง เคร่ืองดนตรีทุกช้ินมี
 โฟกสัดี เสียงนกัร้องประสานอยูท่างขวาและซา้ย 
Track 12  Back to Life – คนตรีป๊อป : 
 ไม่มีการใชเ้คร่ืองดนตรีจริงในการบนัทึกเสียง มีแต่เคร่ืองสังเคราะห์กบัคอมพิวเตอร์ 
 มิกซ์เสียงแบบ Dance สมยัใหม่ เสียงต ่าท่ีลึก และเสียงนกัร้อง “อยูท่ี่ตรงหนา้”  มิกซ์ตามแบบป๊อ)กระแสหลกัท่ีมีไดนามิกส์ต ่า 
 เสียงดนตรีเกือบทุกชนิดและเสียงร้อง-สังเคราะห์ มีความดงัระดบัเดียวกนั ให้เสียงท่ีมีความรู้สึกว่าราบเรียบและดงั เอฟเฟคทาง
 อิเล็คทรอนิคส์ยอดเยีย่ม เสียงประสานกวา้ง 
3.7  ความถุกต้องของเสียง Tonal Accuracy  ( 0 – 120 คะแนน) 
 แทร็ค 9 , 10 , 11 และ 12 
 ซับเบสส์  Sub – bass - 10 ถึง 60 Hz  ( 0 – 30 คะแนน) 
 เคร่ืองดนตรี : ดบัเบิลเบสส์  เคร่ืองลมทองเหลือง ทบูา ทรอมโบน เฟรนชฮ์อร์น เคร่ืองลมไม ้เบสส์ไฟฟ้า เบสส์คลาลิเน็ต คอนทรา
 เบสส์ ดบัเบิลเบสส์  
 เชลโล พิณ กลองใหญ่เปียโน ออร์แกน วิโอลา 
 มดิเบสส์ Mid bass - 60 ถึง 200 Hz  (0-30คะแนน) 
 เคร่ืองดนตรี : เสียงร้อง เบสส์ ทบูา ทรอมโบน เฟรนชฮ์อร์น ทรัมเป็ต เคร่ืองลมไม ้คลาริเน็ต โอโบ อิงลิชฮอร์น อลัโตแซ็กโซโฟน 
 เบสส์คลาลิเน็ต 
  คอนทราเบสส์ กลองทิมปานี ดบัเบิลเบสส์ เชลโล กีตาร์ วิโอลา ไวโอลิน พิณ เปียโน ออร์แกน แทมบรีูน กลอง กลองทอมใหญ่ 
 เสียงกลาง Midrange - 200 ถึง 3000 Hz  (0-30คะแนน ) 
 เคร่ืองดนตรี : เสียงร้อง เบสส์ เคร่ืองลมทองเหลือง ทบูา ทรอมโบน เฟรนชฮ์อร์น ทรัมเป็ต เคร่ืองลมไม ้ฟลูต คลาริเน็ต โอโบ อิงลิช
 ฮอร์น อลัโตแซ็ก โซโฟน เคร่ืองสาย เชลโล กีตาร์ วิโอลา ไวโอลิน พิณ เปียโน ออร์แกน ปิโคโล  กระด่ิง กลอง แทมบรีูน ฉาบ ไฮ
 แฮท ไรด ์เชกเกอร์ แรทเติลสเนก กลองทอม กลองทอมใหญ่  
 เสียงสูง High Frequencies  - 3000 Hz จนถึงไม่ได้ยนิ ( 0-30คะแนน ) 
 เคร่ืองดนตรี : เสียงร้อง เคร่ืองลมไม ้ปิโคโล ฟลูต คลาริเน็ต  เคร่ืองสายไวโอลิน สามเหล่ียม แซ่ พิณ เปียโน ออร์แกน กระด่ิง กลอง
 ทอม ฉาบ ไฮแฮท  แฉไรด ์ เชกเกอร์ แรทเติลสเนก 
ให้ใช้ค าแนะน าในการให้คะแนนข้างล่างนี ้ ส าหรับการให้คะแนน Sub-bass , Mid-Bass , Midrange , High และสมดุลเสียงตลอดย่านความถี่ 
Overall Spectral Balance 

A 29 ถึง 30 คะแนน  98% ถึง 99%  เบิกบาน น่าสนเทห์ เลอเลิศ สั่นระริก เสียงไพเราะอยา่งไม่น่าเช่ือ มีแก่นสารเป็นจริง 
 ดึงดูดใจ เต็มไปดว้ยอารมณ์ความรู้สึก 

ดุจดงัมีชีวิต ชดัเจนเป็นธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง ก่อให้เกิดความรู้สึก อารมณ์ จิตใจสั่นระริก อบอุน ดึงดูดใจ เสียงท่ีผอ่นคลาย เสียง
 นกัร้อง/เคร่ืองดนตรีดุจดัง่มีลมหายใจพร้อมมีอากาศห้อมลอ้มอยูร่อบ ประสานกลมกลืนและมีความเป็นดนตรี 99% 

มีรายละเอียดทุกอยา่ง เสียงเคร่ืองดนตรีทั้งหมด 100%  แจ่มชดัและแยกแยะได ้เสียง s , x , f , c สมบรูณ์แบบ 
Hardware อนัตรธานไป ไม่มีส่ิงใดขวางกั้นระหว่างท่านกบัดนตรี ให้เสียงท่ีออกมาอยา่งง่ายๆสบาย 
เป่ียมไปดว้ยพลงัและไดนามิกส์อยา่งไม่มีขอบเขตจ ากดั ทุกเสียงเกิดและหยดุดว้ยความแม่นย  าอยา่งยอดเยีย่มและมีพลงั เคร่ืองดนตรีมี

 ขนาดท่ีสมบรูณ์แบบ เสียงนกัร้องเต็มอ่ิมเป่ียมไปดว้ยเลือดและเน้ือ 
B 27 ถึง 28 คะแนน  95% ถึง 97 % รู้สึกว่าใกลเ้คียงอยา่งท่ีสุด แต่เพียงแค่นอ้ยกว่าขา้งบนเล็กนอ้ย 
เกือบจะชดัเจนและเป็นธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง แทบจะให้อารมณ์เต็มเป่ียมจิตใจสั่นระริก ใกลกบัขา้งบนอยา่งมาก ประสานกลมกลืน

 และมีความเป็นดนตรีเกือบ 99% 
มีรายละเอียดเกือบทุกอยา่ง เสียงเคร่ืองดนตรีทั้งหมดเกือบ 100%  แจ่มชดัและแยกแยะได ้เสียง s , x , f , c เกือบสมบรูณ์แบบ 
Hardware แทบจะอนัตรธานไป ให้เสียงท่ีออกมาเกือบง่ายๆสบาย เกือบเป่ียมไปดว้ยพลงัและไดนามิกส์ เกือบทุกเสียงเกิดและหยดุ

 ดว้ยความแม่นย  าอยา่งยอดเยีย่มและมีพลงั  เคร่ืองดนตรีแทบจะมีขนาดท่ีสมบรูณ์  เสียงนกัร้องสมจริงเกือบเต็มอ่ิม 
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C 24 ถึง 26 คะแนน   90% ถึง 94%  มีทุกส่ิงทุกอยา่งอยูท่ี่นัน่ในสัดส่วนท่ีดี แต่เพียงว่าไม่ดีพอเท่านั้น 
มีความเป็นธรรมชาติและชดัเจนในปริมาณท่ีดีเลิศ สร้างอารมณ์ไดม้ากแต่จิตใจไม่สั่นระริก มีอากาศและบรรยากาศมากแต่ยงัไม่

 เพียงพอ ประสานกลมกลืนและมีความเป็นดนตรีในปริมาณท่ีมาก  
มีรายละเอียดจ านวนมาก เสียงส่วนใหญ่แจ่มชดัและแยกแยะได ้เสียง s , x , f , c  บางไป หรือหนาไปกว่าปกตินิดหน่อย 
ให้เสียงท่ีเปิดกวา้ง Hardwareเติมสีสันเล็กๆ บางเสียงเหมือนตอ้งพยายามนิดหน่อย  
พลงัและไดนามิกส์ในปริมาณท่ีมาก  เสียงส่วนใหญ่เกิดและหยดุดว้ยความแม่นย  าอยา่งยิง่และมีพลงั  
 เคร่ืองดนตรีไม่เล็กก็ใหญ่ไปนิดหน่อย  เสียงนกัร้องเกือบสมจริงเกือบเต็มอ่ิม 
D 21 ถึง 23 คะแนน  85% ถึง 89% มีเกือบทุกส่ิงทุกอยา่งอยูท่ี่นัน่ในสัดส่วนท่ีดี แต่ว่าบางอยา่งขาดหายไป 
มีความเป็นธรรมชาติและชดัเจนพอควร สร้างอารมณ์ไดพ้อควร  มีอากาศปานกลาง หรือกวา้งกว่าปกตินิดหน่อย ประสานกลมกลืน

 และมีความเป็นดนตรีพอควร  
รายละเอียดบางอยา่งหายไป  เสียงส่วนใหญ่เกือบแจ่มชดัและแยกแยะได ้ เสียง s , x , f , c  บางไป หรือหนากว่าปกติ 
เกือบให้เสียงท่ีเปิดกวา้ง  Hardwareเติมสีสันนิดหน่อย  เสียงหลายเสียงเหมือนตอ้งพยายามนิดหน่อย   
พลงัและไดนามิกส์พอประมาณ  บางเสียงเกิดและหยดุดว้ยความแม่นย  าอยา่งยิง่และมีพลงั   
เคร่ืองดนตรีไม่เล็กก็ใหญ่ไปพอควร  เสียงนกัร้องใกลจ้ะสมจริงมีมวลบาง 
E 18 ถึง 20 คะแนน  80% ถึง 84% เสียงถูกตอ้ง แต่มีส่ิงท่ีขาดหายไปหรือไม่ค่อยให้ความรู้สึกของดนตรีมากเท่าใดนกั 
มีความเป็นธรรมชาติและชดัเจนเล็กนอ้ย ให้อารมณ์ไดนิ้ดหน่อย มีอากาศนิดหน่อย ประสานกลมกลืนและมีความเป็นดนตรีเล็กนอ้ย  
มีรายละเอียดบางอยา่ง  เสียงหลายเสียงแจ่มชดัและแยกแยะได ้ เสียง s , x , f , c  ไม่บางไปก็หนากว่าปกติ 
มีบางเสียงเหมือนอยูห่ลงัม่าน เห็นไดช้ดัเจนว่ามีการเติมสีสัน บางเสียงตอ้งพยายามพอควร มีพลงัและไดนามิกส์นิดหน่อย มีพียงบาง

 เสียงท่ีเร่ิมและหยดุไดอ้ยา่งแม่นย  าและมีพลงั 
เคร่ืองดนตรีบางช้ินไม่เล็กก็ใหญ่ไปพอควร  เสียงนกัร้องดีมีมวลแค่คร่ึงเดียว 
F 15 ถึง 17 คะแนน  75% ถึง 79%  เสียงดี แต่บางแทร็คเสียงดีกว่าแทร็คอ่ืน 
มีเพียงบางเสียงท่ีเป็นธรรมชาติและ/หรือชดัเจน  ให้อารมณ์ความรู้สึกเป็นบางเสียง มีอากาศและบรรยากาศในบางโน๊ต และ/หรือกบั

 เดร่ืองดนตรีบางช้ิน ประสานกลมกลืนและมีความเป็นดนตรีในบางเสียง มีรายละเอียดในบางเสียง เสียงส่วนใหญ่ยงัแจ่มชดัและ
 แยกแยะได ้เสียง s , x , f , c เบลอนิดหน่อยหรือเป็นเสียงหวีดหวิว 

บางเสียงเหมือนอยูห่ลงัม่าน มีการเติมสีสันอยา่งชดัเจน หลายเสียงตอ้งพยายามพอควร มีพลงัและไดนามิกส์ในบางเสียง  มี Transient 
 พอใช ้ 

เคร่ืองดนตรีหลายช้ินไม่เล็กก็ใหญ่เกิน  เสียงนกัร้องดี มีมวลไม่เล็กก็ใหญ่เกินไป 
G 12 ถึง 14 คะแนน  70% ถึง 74% เสียงยอมรับได ้ไม่มีอะไรท่ีน่าร าคาญแต่ไม่ชดัเจนนกั 
ไม่เป็นธรรมชาติแต่สะอาด ให้ควารู้สึกอยูไ่ม่ก่ีเสียง มีอากาศมากไป  ประสานกลมกลืนและความเป็นดนตรีไม่ก่ีเสียง มีรายละเอียด

 เล็กนอ้ย มีไม่ก่ีเสียงท่ีแจ่มชดัและแยกแยะได ้ เสียง s , x , f , c เบลอหรือเป็นเสียงหวีดหวิว 
มีพลงัและไดนามิกส์ในไม่ก่ีเสียง มี Transient ท่ียอมรับไดใ้นยา่นเสียงท่ีจ  ากดั  
เคร่ืองดนตรีไม่เล็กก็ใหญ่เกิน  เสียงนกัร้องยอมรับไดไ้ม่มีมวลเสียง 
H 9 ถึง 10 คะแนน  50% ถึง 69% เสียงยอมรับได ้เกือบไม่มีเสียงใดท่ีน่าร าคาญ 
ไม่เป็นธรรมชาติ แต่เกือบสะอาด ไม่มีความรู้สึก ไม่มีอากาศหรืออากาศขนาดมหึมา เกือบไม่ประสานกลมกลืนและมีความเป็นดนตรี  
เกือบไม่มีรายละเอียด แทบจะไม่มีเสียงท่ีแจ่มชดัและแยกแยะได ้เสียง s , x , f , c เบลอหรือเป็นเสียงหวีดหวิวมาก 
เกือบไม่มีพลงัและไดนามิกส์ Transient แย ่ 
ขนาดของเคร่ืองดนตรีแค่คร่ึงหน่ึงหรือใหญ่เป็นเท่าตวั เสียงนกัร้องเกือบยอมรับได ้ไม่มีมวล  
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I 5 ถึง 8 คะแนน  30% ถึง 49% เสียงน่าร าคาญในบางเสียงหรือบางท านองเพลง 
ไม่เป็นธรรมชาติ มีบางเสียงท่ีสะอาด บางทีให้ความรู้สึกท่ีกลบักนั อากาศและบรรยากาศยากท่ีจะจบัได ้ไม่ประสานสอดคลอ้งและ/

 หรือมีความเป็นดนตรี 
จบัรายละเอียดไดย้าก แทบจะไม่มีความแจ่มชดัและ/หรือการแยกแยะ เสียง s , x , f , c หยาบกร้าน  
เป็นม่านท่ีหนา ในบางเสียงตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมาก  
ไม่มีพลงัหรือไดนามิกส์ Transient แยม่าก 
ขนาดของเคร่ืองดนตรีต่างกนัอยา่งมาก  เสียงนกัร้องแย ่ไม่มีมวลหรือมีมวลขนาดมหึมา 
K 1 ถึง 4 คะแนน  1% ถึง 29% เสียงน่าร าคาญในแทบทุกท านองเสียงและทุกแทร็ค 
ไม่เป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกท่ีแย ่ไม่มีอากาศให้จบัได ้ไม่มีความประสานสอดคลอ้งและความเป็นดนตรี 
ไม่มีรายละเอียด ไม่มีความแจ่มชดัและการแยกแยะ ทนไม่ไดท่ี้จะฟัง 
ม่านหนาและหนกัมาก เสียงส่วนใหญ่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก 
ไม่มีพลงั ไม่มีไดนามิกส์ ไม่มี Transient 
ไม่สามารถจบัขนาดของเคร่ืองดนตรี ไม่สามารถจบัขนาดของเสียงนกัร้อง 
เคล็ดลบัเพ่ิมเติม: 
ความผดิพลาดหรือปรับผดิ ในเร่ืองจุดตดัความถ่ีอาจเป็นผลให้ไดค้ะแนนต ่าในยา่นความถ่ีทั้งสอง ตวัอยา่งเช่น ในส่วนของความถ่ี

 ยา่นกลางและความถ่ียา่นสูง 
หากมีเสียง ตอ้งไม่ให้คะแนนเป็น 0  และหลีกเล่ียงท่ีจะให้คะแนนต ่ากว่า I ( 5 ถึง 8 คะแนน) นอกจากจะจ าเป็นท่ีสุดจริงๆ          
 

3.8 ความสมดุลของเสียงทั้งหมดตลอดย่านความถี่เสียง Overall Spectral Balance  ( 0 ถึง 30 คะแนน ) 
 ตอนน้ีเราจะตดัสินเสียงทุกยา่นความถ่ี ( ซบั มิดเบสส์ เสียงกลางและสูง) รวมเป็นหน่ึงเดียว 

 ดูว่าทุกยา่นความถ่ี - ตลอดยา่น - เม่ือรวมเขา้กนัแลว้ เสียงโดยรวมเป็นอยา่งไร มีความต่อเน่ืองกนั ดีหรือไม่ ? 
Track 12  Back to life – ดนตรีป๊อป : 
 ไม่มีเคร่ืองดนตรีจริงท่ีบนัทึกลงในแทร็คน้ี มีเพียงการสุ่มตวัเลข (คอมพิวเตอร์) และเคร่ืองสังเคราะห์เสียง Synthesizer 
  มิกซ์เสียงแบบ Dance สมยัใหม่ เสียงต ่าท่ีลึก และเสียงนกัร้อง “อยูท่ี่ตรงหนา้”  มิกซ์ตามแบบป๊อ)กระแสหลกัท่ีมีไดนามิกส์ต ่า 
 เสียงดนตรีเกือบทุกชนิดและเสียงร้อง-สังเคราะห์ มีความดงัระดบัเดียวกนั ให้เสียงท่ีมีความรู้สึกว่าราบเรียบและดงั เอฟเฟคทาง
 อิเล็คทรอนิคส์ยอดเยีย่ม เสียงประสานกวา้ง 
 สมดุลของเสียงทั้งหมดตลอดย่านความถี่เสียง ทีค่วามดังเพิ่มขึน้ ( 0 ถึง 30 คะแนน ) 
 เหมือนดา้นบน แต่เพ่ิมความดงัอีก 3 dB 
 หากเสียงดีกว่าท่ีความดงัปกติให้เพ่ิม 1 ถึง 3 คะแนน หากไม่ ก็หัก  1 ถึง 3 คะแนน 
 ในกรณีท่ีแตกต่างกนัมากให้ปรึกษาหัวหนา้ผูต้ดัสิน 
 ค าแนะน าส าหรับผูต้ดัสิน ให้เร่งโวลูมข้ึนไป 2 ถึง 3 ขั้น ข้ึนอยูก่บัตวัเคร่ืองเล่นแต่ละเคร่ือง 
 เคล็ดลบัเพ่ิมเติม : 
 ถึงแมจ้ะปรากฏว่าเหมือนก็ตาม ความสมดุลตลอดยา่นความถ่ีเสียงไม่ใช่เป็นคะแนนแบบเฉล่ีย จากคะแนนท่ีให้กบั ซบัเบสส์   
 มิดเบสส์  เสียงกลางและสูง 
 คะแนนท่ีต่างกนัเล็กนอ้ยของยา่นความถ่ีทั้ง 4 ยา่น อาจท าให้คะแนนความสมดุลของเสียงทั้งหมดตลอดยา่นความถ่ีเสียง ดูเหมือนเป็น
 การเฉล่ียจากคะแนนความถูกตอ้งของโทนเสียงขา้งตน้ 
 คะแนนท่ีต่างกนัมากของยา่นความถ่ีทั้ง 4 ยา่น อาจท าให้ไดค้ะแนนความสมดุลของเสียงทั้งหมดตลอดยา่นความถ่ีเสียงต ่ามาก 
 คะแนนความสมดุลของเสียงทั้งหมดตลอดยา่นความถ่ีเสียง จะไม่มทีางสูงกว่าคะแนนท่ีสูงสุดของคะแนนความถูกตอ้งของโทนเสียง 
 คะแนนความสมดุลของเสียงทั้งหมดตลอดยา่นความถ่ีเสียง อาจต า่กว่าคะแนนท่ีต ่าสุดของคะแนนความถูกตอ้งของโทนเสียง 
 ไม่ควรให้ 0 คะแนน และหลีกเล่ียงท่ีจะให้ต ่ากว่า 7 คะแนน นอกจากจะจ าเป็นจริงๆ 
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3.9 ความเพลดิเพลนิในการฟัง Listening Pleasure( 0 – 30 คะแนน) 
 เป็นความเพลิดเพลินและสนุกสนานจากการฟังดนตรี 
 ให้พิจารณาจากแทร็คดนตรีทุกแทร็ค แลว้ให้คะแนนตามน้ี : 
 ความเป็นธรรมชาติ Naturalness     0 ถึง 3 คะแนน 
 ความสอดคลอ้งประสานและความเป็นดนตรี Harmony & Musicality  0 ถึง 3 คะแนน 
 บรรยากาศและอารมณ์ Atmosphere & Emotion    0 ถึง 3 คะแนน 
 ความชดัเจน Clarity      0 ถึง 3 คะแนน 
 เสียงไร้ความพยายาม Effortless sound     0 ถึง 3 คะแนน 
 ไดนามิกส์และพลงั Dynamics & Energy    0 ถึง 3 คะแนน 
 ความแจ่มชดัและการแยกแยะ Distinction & Separation   0 ถึง 3 คะแนน 
 ขนาดของเสียงนกัร้องและเคร่ืองดนตรี Body of Voice & Instruments 0 ถึง 3 คะแนน 
 ความโปร่งใส Transparency       0 ถึง  3 คะแนน 
 รายละเอียด Details       0 ถึง 3 คะแนน 
ให้คะแนนอยา่งไร: 
 0 คะแนน ส าหรับไม่มีความเป็นธรรมชาติเลย 
 1 คะแนน ส าหรับ มีความเป็นธรรมชาติเล็กนอ้ย 
 2 คะแนน ส าหรับ มีความเป็นธรรมชาติพอควร 
 3 คะแนน ส าหรับ มีความเป็นธรรมชาติอยา่งสมบรูณ์ 
 การให้คะแนนส่วนน้ีดูเหมือนต่อเน่ืองกบัความสมดุลของเสียงทั้งหมดตลอดยา่นความถ่ีเสียง 
 การให้คะแนนทั้ง 2 หมวดไม่ไดเ้ช่ือมโยงกนัโดยตรง แต่หากในกรณีปกติ คะแนนท่ีให้ก็จะไม่ต่างกนันกักบัความสมดุลของเสียง
 ทั้งหมดตลอดยา่นความถ่ีเสียง 
 ตอ้งให้คะแนนความเพลิดเพลินในการฟังจากมุมมองท่ีต่างกนั  
 เพลิดเพลินจากดนตรีทีไดฟั้งหรือไม่ ? 
 ในกรณีส่วนใหญ่ คะแนนความเพลิดเพลินจากการฟังจะเป็นสัส่วนกบัสมดุลของเสียงทั้งหมดตลอดยา่นความถ่ีเสียง ท่ีความดงั
 เพ่ิมข้ึน ตวัอยา่งเช่น สมดุลเสียงตลอดยา่นความถ่ีได ้20 คะแนน ความเพลิดเพลินจากการฟัง  18 ถึง 20 คะแนน 
 มนัอาจเป็นไปไดว้่าระบบเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนกัในสมดุลของเสียงทั้งหมดตลอดยา่นความถ่ีเสียง แต่มีความเพลิดเพลินในการฟัง
 และอาจให้คะแนนไดสู้งกว่าเช่นสมดุลเสียงตลอดยา่นความถ่ีเได ้18 คะแนน ความเพลิดเพลินจากการฟังได ้22 คะแนน 
 มนัจะไม่สมเหตุสมผลหากให้สมดุลเสียงตลอดยา่นความถ่ีเได ้18 คะแนน และให้ความเพลิดเพลินจากการฟังได ้25 คะแนน 
 มนัจะไม่สมเหตุสมผลหากให้สมดุลเสียงตลอดยา่นความถ่ีได ้28 คะแนน และให้ความเพลิดเพลินจากการฟังได ้12 คะแนน 
 ระบบเสียงท่ีให้เสียงดีมากหรือยอดเยีย่มควรจะแสดงออกถึงส่ิงเหล่าน้ีทัว่ทั้งหมดในใบคะแนน 
 ในระบบเสียงท่ีให้เสียงไม่ดีนกั ก็ควรท่ีจะระบุส่ิงน้ีในรายละเอียดทัว่ทั้งใบคะแนน 
 หลกีเลีย่งทีจ่ะให้คะแนนต า่กว่า 5 คะแนนนอกจากจะจ าเป็นจริงๆ 
การปรับคะแนน (หักคะแนน) 
 แทร็ค 14 Zero Bit 
 ทดสอบขณะดับเคร่ืองยนต์ – เสียงกวนจากสวทิช่ิง ( - 6 ถึง -0 ) 
 เสียงรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึน  :เสียงจากการเปิด /ปิด  เสียงป๊อบจากสวิทซ์ท่ีตวัวิทย ุ หรือ  เสียงป๊อบ  เสียงตุบ  หรือ  คลิก  ท่ีไดย้นิออกมา
 จากล าโพง  เม่ือเปิดให้ระบบท างานโดยสวิทซ์ท่ีตวัวิทย ุ หรือเสียงป๊อบ ท่ีไดย้นิออกทางล าโพง เม่ือปรับความดงัหรือเดินหนา้/ถอย
 หลงัเร็ว   เสียงแซบ  เสียงต๊ิกต่างๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนจากปุ่มหร่ี เร่งเสียงแบบดิจิตอล  แมว้่าอาจจะเกินเลยจากขอบเขตในเร่ืองเทคนิคการ
 ติดตั้งท่ีถูกตอ้ง แต่ก็ถือว่ารับไม่ไดต้อ้งหักคะแนน  
 เสียงรบกวนท่ีเกิดข้ึนจากหรือเกิดโดยระบบเสียง  ตวัรถ หรือสภาพแวดลอ้มของรถซ่ึงเป็นเสียงท่ีมิไดถู้กบนัทึกไวใ้ CD  ของ EMMA  
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เสียงรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึน : 
 เสียงซู่  ฮมั ฮิส  แกร็ก   เสียงรบกวนบนฐานเสียง  ( Floor Noise)  แผงในรถสั่น เสียงพดัลมดงั   เสียงกวนของกลไก ฯ 
 
 จะไม่หักคะแนนจากเสียงของกลไก  เช่นเสียงคลิกของรีเลย ์ หรือ  ระบบมอเตอร์อตัโนมติัของประทุนหลงัคาท างาน 
  
ให้คะแนนอยา่งไร  : 
             0   คะแนน   ไม่ได้ยนิเสียงใด 
 -1  ถึง   -2   คะแนน เกอืบไม่ได้ยนิเสียงกวน 
 -3  ถึง   -4   คะแนน ได้ยนิเสียงกวน 
 -5  ถึง   -6   คะแนน เสียงกวนจนร าคาญ 
ทดสอบขณะเดินเคร่ืองยนต์   (  - 6  ถึง  - 0   คะแนน  ) 
 เป็นเสียงกวนท่ีเกิดจากระบบกลไก  /  ไฟฟ้า ของรถยนตท่ี์ส่งผา่นออกมาทางล าโพงโดยระบบเคร่ืองเสียงก าลงัท างานหรือปิด     
 ใชแ้ทร็ก  10  ผูต้ดัสินจะปรับเร่งเสียงจากระดบัปกติ จนถึงสูงสุด   หากเสียงกวนดงัเพ่ิมข้ึนผูต้ดัสินจะหักคะแนนสูงสุด   6    คะแนน 
 เสียงกวนอาจเกดิขึน้จาก  : 
 เสียงหวีด ของไดชาร์จ   ระบบการจุดระเบิด  เสียงกวนจากกล่องควบคุมของรถ  ฯ 
 ตดัสินอยา่งไร  : 
 1. ปิดระบบเสียง 
 2. สตาร์ตเคร่ืองยนต์ 
 3. เปิดระบบเสียง 
 4. เปิด และปิด ไฟหน้ารถ แอร์ กระจกไฟฟ้า  เหยยีบเบรก  ฯ 
 5. เร่งเคร่ืองยนต์ 
 ให้คะแนนอยา่งไร : 
               0   คะแนน  ไม่ได้ยนิเสียงกวน 
 -1  ถึง   -2   คะแนน เกอืบไม่ได้ยนิเสียงกวน 
 -3  ถึง   -4   คะแนน ได้ยนิเสียงกวน 
 -5  ถึง   -6   คะแนน เสียงกวนจนร าคาญ 

                                  
3.1.1 ความสะดวกในการใช้งาน Ergonomics 
 การใช้งานระบบเสียง   ( 0 ถึง 6 คะแนน )     
  การใช้งานระบบเสียง -การมองเห็น    ( 0 ถึง 3 คะแนน ) 
 ให้ 3 คะแนนหากอยูใ่นพ้ืนท่ีสีเทาouh 
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 ให้ 2 คะแนนหากอยูใ่นพ้ืนท่ีสีเทาน้ี 

                                  
 

 ให้ 1 คะแนนหากอยูใ่นพ้ืนท่ีสีเทา 

                                         
 ให้ 0 คะแนน ส าหรับการมองเห็นท่ีแย ่หรือไม่มีจอแสดงผล 
 

การใช้งานระบบ – การควบคุม ( 0 ถึง 3 คะแนน) 
 3   คะแนน - เขา้ถึง / ควบคุมไดง่้ายมาก (เพ่ิมรีโมท ) การควบคุมท าไดโ้ดยไม่ตอ้งละมือจากพวงมาลยั(รีโมทท่ีเพ่ิม)  ตอ้งติดตั้ง
 เหมาะสม (ไม่ขยบัเขยื้อนขณะปรับ)             
 2   คะแนน - เขา้ถึงง่าย ควบคุมง่าย (เพ่ิมรีโมท ) ติดตั้งไวเ้หมาะสม  ไม่ขยบัเขยื้อนขณะปรับ ไม่ใชรี้โมทแบบมือถือวางไว ้เฉยๆ 
 1   คะแนน - เขา้ถึงง่าย  ควบคุมง่าย ไม่มีรีโมท 
 0   คะแนน - เขา้ถึงยาก  ควบคุมยาก    เอ้ือมไม่ถึงตวัเคร่ืองเล่น 
 
ท้ายทีสุ่ด แต่ไม่สุดท้าย การอรรถาธิบายต่อนักแข่ง 
 นกัแข่งตอ้งไดรั้บการอธิบายอยา่งท่ีเป็นจริงต่อระบบเสียงของเขา/เธอ โดยผูต้ดัสิน 
 การสนทนากบันกัแข่งตอ้งเป็นไปอยา่งเมตตาและสุภาพ ตอ้งใชค้  าท่ีไม่ดูถูกตวันกัแข่งและระบบเสียงของนกัแข่ง ตอ้งใชค้  าท่ีง่ายๆ
 และรวดเร็ว ในเร่ืองคะแนนท่ีให้แก่ระบบเสียง  ค าอธิบายตอ้งให้นกัแข่งสามารถเขา้ใจความหมายได ้นกัแข่งอาจไม่ทราบว่าความต่าง
 เฟสคืออะไร ท าให้เสียคะแนนเท่าไรตอ้งไม่พดูถึงยีห่้อสินคา้หรือช่ือร้านติดตั้ง ขณะท่ีก าลงัอธิบาย 
 แต่สามารถท่ีจะแนะน าถึงรถคนัอ่ืนได ้- แต่ไม่ใช่รถทีแ่ข่งในรุ่นเดียวกนั – ว่าเสียงดีเพ่ือท่ีจะไดฟั้งความแตกต่าง ตอ้งไม่บอกนกัแข่ง
 ว่าระบบเสียงมีเสียงดีมากแต่ให้คะแนนความถูกตอ้งของเสียงแค่ 15 คะแนน 
 เสียงดีมากส าหรับนกัแข่ง = ใกลก้บัสูงสุด  

ดังน้ันต้องระมดัระวงัการใช้ค าพูด ! 
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ภาพขณะบนัทึกเสียงของเคร่ืองดตรีบางชนิด รวมถึงไมโครโฟนหลกั 
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