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คู่มือฉบบัน้ ีเป็ นการอธิบายขั้นตอนที่ใช้ในการตัดสิ นระบบเสี ยงของรถยนต์ ตามกฎกติกาของ EMMA และอาจจะปรับปรุ งให้ทนั สมัยอย่าง
ต่อเนื่อง
3

แนะนาตัวอย่างสุ ภาพต่อนักแข่ ง
ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนและกฏข้อที่1 ถึง 21 คังที่อธิบายไว้ในหน้า 17 และ18 ในหนังสื อกฏกติกา

3.4

การตรวจสอบก่อนตัดสิน

3.4.1

ตรวจระบบชาร์ จไฟ ใช้ ได้ /ใช้ ไม่ได้
หากมีการต่อพ่วงชาร์จแบตเตอรี จากภายนอก ต้องบอกให้นกั แข่งปลดสายออก แล้วให้ทาเครื่ องหมายลงในช่องในใบคะแนน

3.4.2

ตรวจสอบตาแหน่ งทีน่ ั่งคนขับว่าเหมาะสม ใช่ /ไม่ ใช่
ตรวจสอบว่านักแข่งสามารถเข้าเกียร์ ควบคุมพวงมาลัยรถและแป้ นเหยียบต่างๆ จากตาแหน่งที่นงั่ ได้หรื อไม่ แล้วทาเครื่ องหมายใน
ช่องในใบคะแนน

Track 1: Intro และ กล่าวต้อนรับ
จะให้แนวทางเสี ยง ที่เร็ ว สะอาด เต็มอิ่ม เสี ยงพูดอยูต่ รงกลาง ชัดเจน อบอุ่น ตรงไปตรงมา
3.4.3

ตรวจสอบช่ องเสียง Channel Verification Track 3
ให้ตรวจสอบว่าช่องสัญญาณ ซ้าย ขวา ถูกต้อง แล้วบันทึกในใบคะแนน
ในกรณีช่องสัญญาณกลับกัน ให้แจ้งแก่นกั แข่งแล้วให้เวลา 5 นาทีแก้ไขปัญหา
หากนักแข่งไม่สามารถแก้ไขได้ทนั ก็ให้นกั แข่งเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าจะแข่งต่อหรื อไม่

3.4.4

การปรับโวลูม
นักแข่งจะเป็ นผูแ้ จ้งว่าให้ใช้โวลูมเท่าใดสาหรับผูต้ สั ิ นฟังเพื่อให้คะแนน ผู้ตดั สินควรใช้ ตาแหน่ งโวลูมนี้ ! ในกรณีที่โวลูมดังกล่าว
เสี ยงดังเกินไป (ดูขอ้ 5.1.4ในกฏกต้กา คือมากกว่า 80 dB) ผูต้ ดั สิ นต้องหาตาแหน่งโวลูมที่ถูกต้อง หากนักแข่งมิได้แจ้งว่าให้ใช้โวลูม
เท่าใด ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
Track2: เสี ยงพูดที่ตรงกลาง นับ 1 ถึง 10
เสี ยงพูดจะต้องดังเท่าๆกับเสี ยงพูดในที่ประชุม ไม่ใช่เสี ยงที่พดู คุยกับแฟน เสี ยงดนตรี ตอ้ งดังกว่าเสี ยงคนตรี แบบเปิ ดคลอๆไป เสียง
จะต้องดังพอทีจ่ ะได้ ยนิ รายละเอียดของดนตรีอย่างเต็มอิม่ เสี ยงพูดต้องได้ยนิ อย่างชัดเจน ควรต้องดังกว่าปกติ
ให้บนั ทึกตาแหน่งหรื อระดับโวลูมไว้ในใบคะแนน

3.4.5

อาจมีการบดบังสายตาของผู้ขับขี่
ผูต้ ดั สิ นคุณภาพเสี ยงต้องบันทึกลงในช่องนี้หากรู้สึกว่ามีส่วนใดของการติดตั้งหรื ออุปกรณ์ที่อาจบดบังสายตาของผูข้ บั ขี่ตามกฎข้อ
4.3.4 การใช้รถยนต์ตามปกติ

3.5

เวทีเสียงและจินตภาพ Sound Stage and Imaging Track 3 ถึง 8

3.5..1

เวทีเสียง - ระยะห่ างถึงเวทีเสียง ( 0-15 คะแนน)
เป็ นระยะระหว่างผูฟ้ ังไปจนถึงตาแหน่งที่เป็ นขอบเเริ่ มต้นของวทีเสี ยง
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Track 8
ใช้แทร็ คนี้เพื่อประเมินระยะถึงเวทีเสี ยง
เสี ยงเครื่ องดนตรี ที่เดลื่อนที่ จะเคลื่อนที่เป็ นแนวเส้นตรง
แทมบูรีน กีตาร์โปร่ ง และบล็อคไม้ จะเคลื่อนจากขวาไปซ้าย
กีตาร์ไฟฟ้ าและแซ็กโซโฟน จะเคลื่อนจากซ้ายไปขวา
เสี ยงเบสส์จะคงอยูก่ บั ที่ที่ตรงกลาง
เสี ยงออร์แกนผ่านแอมป์ เลสลี จะเป็ นเสี ยงหมุนจากช้าไปเร็ ว
ลูกเขย่าเล่นอยูต่ รงระหว่างกลางกับขวา เพื่อให้สนามเสียงมีสมดุล
เสี ยงเครื่ องดนตรี เหล่านี้ขณะเคลื่อนที่ ไม่ควรมีเสี ยงที่เปลี่ยนไป
ให้ตดั สิ นจากตาแหน่งที่นงั่ ฟังไปถึงเสี ยงเครื่ องดนตรี ที่เดลื่อนที่ชิ้นที่ฟังว่าอยูใ่ กล้ที่สุด
15 คะแนน
เวทีเสี ยงอยูเ่ ลยออกไปจากกระจกบังลมหน้ารถ
14 คะแนน
เลยแนวขอบล่างของกระจกบังลมหน้า
13 คะแนน
เวทีเสี ยงอยูท่ แี่ นวขอบล่างของกระจกบังลมหน้า
10 ถึง 12 คะแนน เวทีเสี ยงอยูร่ ะหว่างบนแผงหน้าปัดรถกับแนวขอบล่างของกระจกบังลมหน้า
9 คะแนน
อยูท่ ี่จุดเริ่ มต้นของแผงหน้าปัดรถ
7 ถึง 8 คะแนน อยูร่ ะหว่างบนพวงมาลัยไปถึงขอบหน้าแผงหน้าปัด
6 คะแนน
อยูด่ า้ นบนของพวงมาลัยรถ
4 ถึง 5 คะแนน อยูร่ ะหว่างจากบนพวงมาลัยรถไปจนถึงตัวผูฟ้ ัง
3 คะแนน
อยูต่ รงหน้าหรื อบนอกของผูฟ้ ัง
2 คะแนน
อยูต่ รงศรี ษะของผูฟ้ ัง
1 คะแนน
อยูห่ ลังผูฟ้ ัง
0 คะแนน
ไม่สามารถจับตาแหน่งได้
ควรหลีกเลี่ยงการให้ 0 หรื อ 1 คะแนน หากไม่จาเป็ นจริ งๆ
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3.5.2

เวทีเสียง – ความกว้างของเวทีเสียง

)0 -15 คะแนน(

เป็ นระยะระหว่างซ้ายและขวาของเวทีเสี ยง
Track 8
ใช้แทร็ คนี้เพื่อประเมินความกว้างของเวทีเสียง
เสียงเครื่องดนตรีทเี่ ดลือ่ นที่ จะเคลือ่ นทีเ่ ป็ นแนวเส้ นตรง
แทมบูรีน กีตาร์ โปร่ ง และบล็อคไม้ จะเคลื่อนจากขวาไปซ้ าย
กีตาร์ ไฟฟ้ าและแซ็กโซโฟน จะเคลื่อนจากซ้ ายไปขวา
เสี ยงเบสส์จะคงอยูก่ บั ที่ทตี่ รงกลาง
เสี ยงออร์แกนผ่านแอมป์ เลสลี จะเป็ นเสี ยงหมุนจากช้ าไปเร็ว
ลูกเขย่าเล่นอยูต่ รงระหว่างกลางกับขวา เพื่อความสมดุลของสนามเสี ยง
เสี ยงเครื่ องดนตรี เหล่านี้ขณะเคลื่อนที่ ไม่ควรมีเสี ยงที่เปลี่ยนไป
ให้ตดั สิ นระยะ จากตรงกลางไปยังเสียงเครื่องดนตรีทเี่ คลือ่ นทีท่ างซ้ ายสุ ดและขวาสุ ด :
แทมบูรีน กีตาร์ โปร่ ง บล็อคไม้ กีตาร์ ไฟฟ้ า แซ็กโซโฟน
ไม่ตดั สิ นเครื่ องดนตรี ที่อยูน่ ิ่ง
การให้คะแนน ให้ดูคะแนน บนเส้นในแนวตั้ง
รวมคะแนนข้างซ้ายกับข้างขวา
ไม่มีควรให้ 0 คะแนน และหลีกเลี่ยงการให้ 1 คะแนน นอกจากจาเป็ นจริ งๆ

4

3.5.3

เวทีเสียง – ความสู งของเวทีเสียง
( 0 - 15 คะแนน)
โดยอุดมคติ ความสูงของเวทีเสี ยงควรจะเป็ นแนวระนาบที่มนั่ คงจากซ้ายไปจนถึงขวา โดยมีการแผ่ขยายในนวตั้งบนและล่าง
แนวนอนนั้นบ้าง หมายความ ว่า อาจมีเครื่ องดนตรี บางชิ้นที่ปรากฏอยูส่ ูงหรื อต่ากว่าเสี ยงส่ วนใหญ่บนระนาบแนวนอนนั้น

Track 8
ใช้แทร็ คนี้เพื่อประเมินความสู งของเวทีเสียง เสียงเครื่องดนตรีทเี่ ดลือ่ นที่ จะเคลือ่ นทีเ่ ป็ นแนวเส้ นตรง แทมบูรีน กีตาร์ โปร่ ง และ
บล็อคไม้ จะเคลื่อนจากขวาไปซ้ าย กีตาร์ ไฟฟ้ าและแซ็กโซโฟน จะเคลื่อนจากซ้ ายไปขวา เสี ยงเบสส์จะคงอยูก่ บั ที่ทตี่ รงกลาง เสี ยง
ออร์แกนผ่านแอมป์ เลสลี จะเป็ นเสี ยงหมุนจากช้ าไปเร็ว ลูกเขย่าเล่นอยูต่ รงระหว่างกลางกับขวา เพื่อความสมดุลของสนามเสี ยง เสี ยง
เครื่ องดนตรี เหล่านี้ขณะเคลื่อนที่ ไม่ควรมีเสี ยงที่เปลี่ยนไป
ให้ตดั สิ นระยะ จากตรงกลางไปยังเสียงเครื่องดนตรีทเี่ คลือ่ นทีท่ างซ้ ายสุ ดและขวาสุ ด : แทมบูรีน กีตาร์ โปร่ ง บล็อคไม้ กีตาร์ ไฟฟ้ า
แซ็กโซโฟน
การให้คะแนน ให้ดูคะแนน บนเส้นในแนวนอน
ให้คะแนนเฉพาะเสี ยงเครื่ องดนตรี ที่เคลื่อนที่ที่อยู่ต่าที่สุด
จะตัดสิ นอย่างไร : ให้หลับตาแล้วจินตนาการถึงความสูงของเสี ยงเครื่ องดนตรี ตามแนวนอน
ให้ คะแนนอย่างไร:
สู งเลยหลังคารถ
1 ถึง 5 คะแนน
สู งเกือบถึงหลังคา
6 คะแนน
สู งจากศรีษะถึงเกือบหลังคา
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
ตา่ กว่าอก
5 – 1 คะแนน
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3.5.4

เวทีเสียง – บรรยากาศรายล้อมและความลึก Ambient & Depth

Track 10

บรรยากาศรายล้อม Ambience (0-5 คะแนน)
เป็ นการรุ ้สึกรับรู้ถึงพื้นที่รอบๆเสี ยงดนตรี ที่เกิดจากการสะท้อนของห้องที่บนั ทึกเสี ยง หรื อโดยการสร้างของวิศวกรบันทึกเสี ยง
ไม่ว่าจะแบบไหน ท่านควรหลับตาแล้วจินตนาการถึงขนาดของห้องที่เรากาลังฟังเสี ยงอยู่
ให้จินตนาการถึงขนาดของห้อง
ควรจะสัมผัสรับรู้ขนาดของห้องได้ การสะท้อนของเสี ยงจากผนังและเพดานห้อง
ให้ คะแนนอย่างไร?
1 คะแนน
ไม่รู้สึกมีห้อง
- เวทีแบนเรี ยบ
2 คะแนน
รู้สึกนิดหน่อยว่ามีห้อง
- รู้สึกชัดเจนว่ามีขนาดเล็กกว่าตัวรถ
3 คะแนน
รู้สึกว่ามีห้อง
- ขนาดประมาณเท่าตัวรถ
4 คะแนน
มีขนาดห้องที่ดี
- ขนาดใหญ่กว่าตัวรถเล็กน้อย
5 คะแนน
มีขนาดห้องที่ดีเป็ นพิเศษ
- ขนาดใหญ่กว่าตัวรถมาก
ความลึก Depth ( 0 – 5 คะแนน)
ความลึกคือระยะห่างถึงเวทีเสี ยง แล้วกระเถิบไกลออกไปด้านหน้ารถ
ให้ คะแนนอย่างไร?
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

ไม่มีความลึก-เวทีแบนเรี ยบ
รู้สึกนิดหน่อยว่ามีความลึก
รู้สึกว่ามีความลึกบ้าง
มีความลึกที่ดี
มีความลึกที่ดีเป็ นพิเศษ

เสี ยงเครื่ องดนตรี ทุกชิ้นเรี ยงเป็ นแนวดิ่งเพียงหนึ่งแถว
เครื่ องดนตรี บางชิ้นมีเสี ยงว่ามาจากข้างหลังชิ้นที่อยูข่ า้ งหน้า แต่อยูต่ ิดๆกัน
เครื่ องดนตรี บางชิ้นมีเสี ยงชัดเจนว่ามาจากข้างหลังชิ้นที่อยูข่ า้ งหน้า
สามารถได้ยนิ เสี ยงเครื่ องดนตรี เป็ นสามแถวในแนวลึก
สามารถได้ยนิ เสี ยงเครื่ องดนตรี เป็ นสามแถวในแนวลึก กับมีช่องว่างระหว่างกัน

3.6
คุณลักษณะของจินตภาพ Imaging Characteristics
3.6.1 จินตภาพ – ตาแหน่ ง Imaging – Position ( 0 – 25 คะแนน)
แทร็คที่ 3 ถึง 7
ทั้ง 5 แทร็ คนี้ใช้ประเมิน มิติของเวทีเสี ยงและตาแหน่งที่ถูกต้อง
เวทีเสี ยงถุกแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนเท่าๆกันโดยมีตาแหน่งกาหนดอยูต่ ามลาดับ:
ขวา ซ้าย ซ้าย-กลาง ขวา-กลาง กลาง
ใช้เสี ยงคนพูดสาหรับอ้างอิงตาแหน่งแต่ละตาแหน่ง แต่ให้ ตดั สินจากเสียงเครื่องดนตรีท้งั 5 ชิ้น
เริ่ มตัดสิ นที่ ซ้ายและขวาโดยใช้แทร็ ค 3 และ 4 ซึ่งจะทาให้สามารถกาหนดพื้นที่ที่ตาแหน่งอื่นๆจะแบ่งเป็ นพื้นที่ที่เท่าๆกัน
เสียงเครื่องดนตรีทจี่ ะปรากฎในแต่ละตาแหน่ งตามลาดับดังนี้:
เสียงพูด
500 Hz ถึง 8000 Hz
Bass
50 Hz ถึง 250 Hz
กีตาร์ โปร่ ง
130 Hz ถึง 2000 Hz
บล็อคไม้ Wood Block
800 Hz ถึง 4000 Hz
Vibra Slap
1200 Hz ถึง 9000 Hz
ฉิ่ง
2000 Hz ถึง14000 Hz
พึงระลึกว่าทีร่ ะบุข้างบนนีเ้ ป็ นความถี่หลักของเสียงเครื่องดนตรีและเสียงพูด และแน่ นอนว่าเสียงเหล่านีอ้ าจขยายขอบเขตของความถี่ลงตา่
หรือสู งกว่าได้
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ให้ คะแนนอย่างไร?
เสี ยงทั้งห้าในแทร็ คที่ 3 ถึง 7 ควรต้องได้ยนิ อยูบ่ นตาแหน่งที่ระบุ ไม่ตดั สิ นเรื่ องความสูง หากได้ยนิ เสี ยงเครื่ องดนตรี ชิ้นเดียวกันใน
หลายตาแหน่ง ให้ 0 คะแนนสาหรับเครื่ องดนตรี ชิ้นนั้น
ให้ 1 คะแนนกับแต่ละเสียงทีอ่ ยู่ตรงกลางแต่ละตาแหน่ งตามเส้ นแนวดิ่ง
A : เสียงอยู่แม่นยาตรงกลางเส้ น
B : เสียงอยู่บนเส้ น เยือ้ งจากกลางเล็กน้ อย
C : เสียงแตะเส้ น แต่ใกล้ๆขอบ
D : เสียงอยู่นอกเส้ น

1คะแนนแต่ละเสียง แต่ละตาแหน่ ง
1คะแนนแต่ละเสียง แต่ละตาแหน่ ง
0 คะแนนแต่ละเสียง แต่ละตาแหน่ ง
0 คะแนนแต่ละเสียง แต่ละตาแหน่ ง

สาหรับเสี ยงเครื่ องดนตรี ที่ใหญ่เช่น เบสส์ จะได้คะแนนง่ายกว่าเครื่ องดนตรี เล็กๆเช่นฉิ่ง ในกรณีตวั อย่างเช่น ฉิ่งอยูน่ อกตาแหน่งแต่
เครื่ องดนตรี อื่นอยูใ่ นตาแหน่ง ให้คะแนน 0 สาหรับฉิ่ง ส่ วนเครื่ องดนตรี อื่นให้ 1 คะแนน
3.6.2

จินตภาพ – โฟกัส Imaging – Focus ขนาดของเครื่องดนตรีทถี่ ูกต้อง ( 0 – 25 คะแนน)
แทร็คที่ 3 ถึง 7
โฟกัสหมายถึงขนาดที่ถูกต้องของเครื่ องดนตรี แต่ละชิ้น
หากได้ยนิ เสี ยงเครื่ องดนตรี ชิ้นเดียวกันในหลายตาแหน่ง ให้ 0 คะแนนสาหรับเครื่ องดนตรี ชิ้นนั้น
แต่ละเสี ยงในแต่ละตาแหน่งต้องมีความชัดเจนพร้อมกับมีขนาดที่ถูกต้องด้วย

ขนาดสัมพันธ์
Bass
กีตาร์ โปร่ ง
บล็อคไม้ Wood Block
Vibra Slap
ฉิ่ง

จะให้ ภาพทีใ่ หญ่ทสี่ ุ ดและมีรู้สึกสัมผัส
ให้ ภาพทีท่ เี่ ล็กกว่าและรู้สึกสัมผัสกว่าเสียงกีตาร์ เบสส์
ให้ ภาพทีท่ เี่ ล็กกว่าและรู้สึกสัมผัสกว่าเสียงกีตาร์ โปร่ ง
ให้ ภาพทีท่ เี่ ล็กกว่าและรู้สึกสัมผัสกว่าเสียงบล็อคไม้ Wood Block
ให้ ภาพทีท่ เี่ ล็กทีส่ ุ ดและรู้สึกสั มผัส

ให้ คะแนนอย่างไร?
ให้เปรี ยบเทียบโฟกัส/ขนาดของเครื่ องดนตรี ในแต่ละตาแหน่ง ไม่ใช่ตาแหน่งหนึ่งกับอีกตาแหน่งหนึ่ง
ให้ 1 คะแนนกับโฟกัสที่สมบูรณ์ / ขนาด / รู้สึกสัมผัส สาหรับแต่ละเสี ยงในแต่ละตาแหน่ง
นอกเหนือไปจากนี้ ให้ 0 คะแนน
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ตัวอย่างการให้คะแนนจินตภาพ :
Bass
1คะแนน = ขนาดถูกต้อง
Bass
0 คะแนน = เล็กกว่ากีตาร์
กีตาร์โปร่ ง
1คะแนน = ขนาดถูกต้อง
กีตาร์โปร่ ง
0 คะแนน = ไม่โฟกัสเล็กน้ อย
Wood Block
1คะแนน = ขนาดถูกต้อง
Wood Block
0 คะแนน = มีเสียงอยู่ 2 ที่
ฉิ่ง
1คะแนน = ขนาดถูกต้อง
ฉิ่ง
0 คะแนน = ไม่สามารถระบุตาแหน่ งได้
พึงระลึกว่า หากขนาดไม่เหมาะสม ตาแหน่ งก็อาจผิดพลาดได้ โฟกัสยังขึ้นอยูก่ บั ขนาดและระยะถึงเวทีเสี ยง เวทีเสี ยงที่แคบโฟกัสก็ควรจะเล็ก
ด้วยจึงจะถูกต้อง ส่ วนเวทีที่กว้างและอยูไ่ กลโฟกัสก็ควรจะใหญ่
เล็กๆน้ อยๆเกีย่ วกับความถูกต้องของเสียง
เฟส Phase
ในรถเราสามารถจับความต่างของเฟสได้ ส่ วนใหญ่จากที่นงั่ ฝั่งผูโ้ ดยสาร
เฟสมีปัญหาเล็กน้ อย : คนส่ วนใหญ่ไม่สามารถจับได้เนื่องจากเล็กน้อยมากและเราต้องเพ่งเข้าไปถึงในรายละเอียดจึงจะระบุได้
จะอธิบายปัญหานี้ในข้อระดับปานกลาง แต่ฟังออกยาก
เฟสมีปัญหาปานกลาง : คนส่ วนใหญ่สามาถจับได้ว่ามีบางสิ่ งในเสี ยงดนตรี ผดิ ปกติ แต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรบางครั้ง
เสี ยงดนตรี เหมือนกับว่ามาจากที่ไกลออกไปทาให้เหมือนว่ามี Ambient อย่างกับในโบสถ์ที่ไม่เล็กก็ใหญ่บางครั้งอาจรู้สึกว่าเสี ยง
เครื่ องดนตรี เดินมาข้างหน้าบ้าง ไปข้างหลังบ้าง ขึ้นอยูก่ บั ความถี่ เสี ยงเครื่ องดนตรี บางชิ้นเป็ นธรรมชาติแต่บางชิ้นไม่เป็ นธรรมชาติ
เสี ยงโหว่เล็กๆ หรื อมากในด้านความถี่ต่าสามารถจับได้ง่ายกว่า
การมีความต่างของเฟสเฉพาะที่ความถี่หนึ่ง จะทาให้เสียงดนตรี ที่ความถี่น้ นั ไม่เป็ นธรรมชาติ
มันสามารถเป็ นได้ว่าเสี ยงเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กลองทอมใหญ่ Floor Tom จะมาจากซับวูฟเฟอร์ดว้ ยเวลาที่ต่างจากที่ออกมาจากมิด
เบสส์
เฟสมีปัญหามาก : สามารถจับได้ง่าย เพราะมันทาให้เสี ยงดนตรี ไม่เป็ นธรรมชาติเลยและน่าราคาญ
เราอาจบอกว่าปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ว่าในระดับที่สุดขีด
เสียงโหว่ Emptiness in Sound
สาหรับเครื่ องดนตรี ยา่ นความถี่ต่า เป็ นการเปล่งเสี ยงของซับวูฟเฟอร์กบั มิดเบสส์
สาหรับเสี ยงคนและเดรื่ องดนตรี ในความถี่ยา่ นกลาง เป็ นการเปล่งเสี ยงของมิดเบสส์กบั ลาโพงเสี ยงกลาง
สาหรับเสี ยงคนและเครื่ องดนตรี ในความถี่สูง เป็ นการเปล่งเสี ยงของลาโพงเสี ยงกลาง กับลาโพงเสี ยงแหลม
เบสส์ และกลองใหญ่
โดยส่ วนใหญ่เบสส์และกลองใหญ่มกั จะเล่นในเวลาเดียวกันในโทนเสี ยงที่เหมือนกัน
ในระบบเเครี่ องเสี ยงที่ปรับแต่งได้ดี จะสามารถแยกความต่างของแต่ละชิ้นได้ เป็ นผลจากในย่านของเสี ยงซับวูฟเฟอร์กบั มิเบสส์
การเริ่มของเสียง Attack
เป็ นเหมือนกับว่าเสี ยงปรากฏบนเวทีได้เร็ วแค่ไหน บางเสี ยงปรากฏได้เร็ วมาก(กลองแต็ก ฉาบ)ขณะที่บางชิ้นช้ากว่า (เปี ยโน)
ระบบเสี ยงที่ดีตอ้ งสามารถถ่ายทอดเสี ยงทั้งหมดได้อย่างสมจริ ง
การทอดจางของเสียง Decay
เสี ยงทุกเสี ยงแม้ว่าจะฉับเร็ วที่สุดก็ตอ้ งมีความต่อเนื่องของเสี ยง (การทอดจาง - Ambient) หลังจากเสี ยงเล่นจบ เสี ยงที่ชา้ ก็จะทอดจาง
ยาว เสี ยงที่เร็ วก็ทอดจางสั้น
โดยปกติเสี ยงความถี่ต่าจะทอดจางมากกว่าความถี่สูง
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ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ตดั สิ นคุณภาพเสียง
การตัดสินความถูกต้องของเสียงใช้ แทร็ค 9 ,10 ,11และ 12
เสี ยงเครื่ องดนตรี แต่ละชิ้นและเสี ยงนักร้องควรต้องเป็ นธรรมชาติและชัดเจนแจ่มแจ้งโดยที่ไม่กระทบกับเสี ยงเครื่ องดนตรี อื่นๆ
เรื่องทัว่ ไปเกีย่ วกับการบันทึกสียง
กลองใหญ่ เบสส์และนักร้องนา ของทุกแทร็ คส่ วนใหญ่จะอยูท่ ี่ตาแหน่งตรงกลาง
กลองใหญ่มกั ต้องอยูห่ ลังเบสส์
กลองใหญ่มีโฟกัสขนาดใหญ่ ดับเบลเบสส์มีโฟกัสขนาดที่ใหญ่ข้ ึนในเสี ยงที่ต่าลง แต่จะมีขนาดที่เล็กลงและโฟกัสคมชัดขึ้นในเสี ยงที่
สูงขึ้น
เบสส์ไฟฟ้ าในความถี่ต่าจะมีขนาดพอๆกับกลองใหญ่และมีความคมชัดขึ้นเมื่อเสี ยงสูงขึ้น
ขณะที่มเี สี ยงกลองใหญ่กบั เสี ยงเบสส์ในห้วงเวลาเดียวกัน ต้องสามารถแยกแยะความต่างของเสี ยงทั้งสองได้อย่างชัดเจนและง่ายดาย
ให้ฝึกหูดว้ ยการฟังเสี ยงกลองใหญ่อย่างเดียว ฟังเสี ยงดับเบิลเบสส์อย่างเดียว แล้วฟังทั้งสองเสี ยงพร้อมๆกัน
เสี ยงนักร้องนา อยูด่ า้ นหน้าตรงกลาง
Track 9

2 Violins , Viola & Cello
เป็ นการบันทึกสดเครื่ องสายสี่ ชิ้น
บันทึกโดยใช้ไมโครโฟน 4 ตัววางใกล้ และไมค์คู่สเตอริ โอ
เสี ยงหลักมาจากไมค์สเตอริ โอคู่ ( Sony C 800G) ไมค์เดี่ยว ( AKG KM -140 สาหรับไวโอลิน และ Beyer MC – 740 สาหรับวิโอลา
และเชลโล) เพื่อเสริ มสนามเสี ยงและเพื่อปรับระดับไม่ให้เสี ยงโหว่ในช่วงที่ดนตรี เสี ยงเบาๆ
เสี ยงของเครื่ องดนตรี ท้งั สามชนิด ให้เสี ยงที่เต็มอิ่มไม่ว่างเปล่า ให้เสี ยงที่สวยงามเป็ นธรรมชาติ ครอบคลุมย่านความถี่จากมิดเบสส์
ลึกๆไปจนถึงย่านกลางและสูง ไวโอลินให้เสี ยงที่ชดั เจนใสสะอาดอยูท่ างซ้ายและกลางซ้าย ให้เสี ยงที่อบอุ่นแม้จะเล่นในโทนเสี ยงสูง
โดยไม่น่าราคาญ เช่นเดียวกับเชลโล ที่ครอบคลุมย่านที่ต่ากว่า เสี ยงเชลโลจะใหญ่กว่าไวโอลินมาก อยูต่ รงกลางขวา
เบสส์ไวโอลิน อยูด่ า้ ขวาของเชลโล ค่อนข้างเยื้องไปด้านหลังให้เสี ยงที่สัมผัสรู้ได้นอ้ ยกว่าเชลโล ตอนช่วงจบแทร็ คจะให้สัมผัสรู้และ
ตัวตนที่ใหญ่และมากขึ้น
ควรต้องได้รับรู้ถึงขนาดของเครื่ องดนตรี และการขยับตัวของนักดนตรี บา้ งเล็กน้อย เสี ยงขยับขึ้นลงของคันชักโดยเฉพาะอย่างยิง่
ระหว่างเชลโลกับไวโอลินจะต่างกัน
เหมาะสมที่จะใช้ตดั สิ นย่านมิดเบสส์ กลางและบางความถี่สูง
Track 10
Brassed Scho
ทรัมเป็ ต ทูบา เฟรนช์ฮอร์น และทรอมโบน (เรี ยงจากขนาดเล็กไปใหญ่)
เป็ นการบันทึกสดเครื่ องลมทองเหลือง 5 ชิ้น
ไมโครโฟนหลักเป็ นคู่สเตอริ โอตั้งอยูห่ น้าวงเครื่ องลมทองเหลือง ( Sony C – 800 G) ไมค์สนับสนุนเป็ น Neumann U 76 ( ทรัมเป็ ต
และทรอมโบน) Beyer MC – 740 (เฟรนช์ฮอร์น) และ EV PL – 20 (ทูบา)
เสี ยงระรื่ นหูอย่างมากและเป็ นธรรมชาติเพียพร้อมด้วยไดนามิกส์ มันต้องทาให้รู้สึกอยากจะเร่ งเสี ยงให้ดงั ขึ้นเพื่อเพลิดเพลินไปกับมัน
ทรัมเป็ ตอยูท่ างซ้ายและกลางซ้าย ด้านหน้า ให้เสี ยงย่านกลางและสูง ทูบาและเฟรนช์ฮอร์นอยูต่ รงด้านขวาและกลางขวาตามลาดับ
หลังทรัมเป็ ต ครอบคลุมย่านเสี ยงที่ต่ากว่าทรัมเป็ ตแต่สูงกว่าทรอมโบน ทรอมโบนอยูต่ รงกลางขวาไปขวา ค่อนไปทางด้านหลังและ
ให้เสี ยงที่มีพลัง มีพลังเหนื อทรัมเป็ ตในเสี ยงที่ต่ากว่า
ไดนามิกส์และความลึกยอดเยีย่ ม ! โฟกัสของเครื่ องดนตรี ถูกต้องแม่นยา
Track 11
Whenever You Go Away – เพลงป๊ อปหวานๆ
เป็ นการบันทึกดนตรี ป๊อปอคูสติก
ค่อนข้างตรงไปตรงมาใช้การปรับแต่งเสี ยง Equalized เล็กน้อยับเสี ยงเครื่ องดนตรี และนักร้อง ให้เสี ยงที่เปิ ดและสด ใช้ Reverb กับ
Delay ในตอนผสมเสี ยง เครื่ องดนตรี ทุกชนิดใช้คนเล่น เป็ นการบันทึกที่ให้เสี ยงละเมียดละมัย ตรงไปตรงมา และน่าเพลิดเพลิน
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Double Bass ให้เสี ยงที่ลึก และอยูต่ รงกลางหลังนักร้อง ลูกเขย่า Egg อยูต่ รงกลางขวาครอบคลุมย่านเสี ยงสูง เครื่ องดนตรี ทุกชิ้นมี
โฟกัสดี เสี ยงนักร้องประสานอยูท่ างขวาและซ้าย
Track 12
Back to Life – คนตรีป๊อป :
ไม่มีการใช้เครื่ องดนตรี จริ งในการบันทึกเสี ยง มีแต่เครื่ องสังเคราะห์กบั คอมพิวเตอร์
มิกซ์เสี ยงแบบ Dance สมัยใหม่ เสี ยงต่าที่ลึก และเสี ยงนักร้อง “อยูท่ ี่ตรงหน้า” มิกซ์ตามแบบป๊ อ)กระแสหลักที่มีไดนามิกส์ต่า
เสี ยงดนตรี เกือบทุกชนิดและเสี ยงร้อง-สังเคราะห์ มีความดังระดับเดียวกัน ให้เสี ยงที่มีความรู้สึกว่าราบเรี ยบและดัง เอฟเฟคทาง
อิเล็คทรอนิคส์ยอดเยีย่ ม เสี ยงประสานกว้าง
3.7
ความถุกต้องของเสียง Tonal Accuracy
( 0 – 120 คะแนน)
แทร็ค 9 , 10 , 11 และ 12
ซับเบสส์ Sub – bass - 10 ถึง 60 Hz ( 0 – 30 คะแนน)
เครื่ องดนตรี : ดับเบิลเบสส์ เครื่ องลมทองเหลือง ทูบา ทรอมโบน เฟรนช์ฮอร์น เครื่ องลมไม้ เบสส์ไฟฟ้ า เบสส์คลาลิเน็ต คอนทรา
เบสส์ ดับเบิลเบสส์
เชลโล พิณ กลองใหญ่เปี ยโน ออร์แกน วิโอลา
มิดเบสส์ Mid bass - 60 ถึง 200 Hz (0-30คะแนน)
เครื่ องดนตรี : เสี ยงร้อง เบสส์ ทูบา ทรอมโบน เฟรนช์ฮอร์น ทรัมเป็ ต เครื่ องลมไม้ คลาริ เน็ต โอโบ อิงลิชฮอร์น อัลโตแซ็กโซโฟน
เบสส์คลาลิเน็ต
คอนทราเบสส์ กลองทิมปานี ดับเบิลเบสส์ เชลโล กีตาร์ วิโอลา ไวโอลิน พิณ เปี ยโน ออร์แกน แทมบูรีน กลอง กลองทอมใหญ่
เสียงกลาง Midrange - 200 ถึง 3000 Hz
(0-30คะแนน )
เครื่ องดนตรี : เสี ยงร้อง เบสส์ เครื่ องลมทองเหลือง ทูบา ทรอมโบน เฟรนช์ฮอร์น ทรัมเป็ ต เครื่ องลมไม้ ฟลูต คลาริ เน็ต โอโบ อิงลิช
ฮอร์น อัลโตแซ็ก โซโฟน เครื่ องสาย เชลโล กีตาร์ วิโอลา ไวโอลิน พิณ เปี ยโน ออร์แกน ปิ โคโล กระดิ่ง กลอง แทมบูรีน ฉาบ ไฮ
แฮท ไรด์ เชกเกอร์ แรทเติลสเนก กลองทอม กลองทอมใหญ่
เสียงสู ง High Frequencies - 3000 Hz จนถึงไม่ได้ ยนิ
( 0-30คะแนน )
เครื่ องดนตรี : เสี ยงร้อง เครื่ องลมไม้ ปิ โคโล ฟลูต คลาริ เน็ต เครื่ องสายไวโอลิน สามเหลี่ยม แซ่ พิณ เปี ยโน ออร์แกน กระดิ่ง กลอง
ทอม ฉาบ ไฮแฮท แฉไรด์ เชกเกอร์ แรทเติลสเนก
ให้ ใช้ คาแนะนาในการให้ คะแนนข้ างล่างนี้ สาหรับการให้ คะแนน Sub-bass , Mid-Bass , Midrange , High และสมดุลเสียงตลอดย่านความถี่
Overall Spectral Balance
A
29 ถึง 30 คะแนน 98% ถึง 99% เบิกบาน น่าสนเทห์ เลอเลิศ สั่นระริ ก เสียงไพเราะอย่างไม่น่าเชื่อ มีแก่นสารเป็ นจริ ง
ดึงดูดใจ เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก
ดุจดังมีชีวิต ชัดเจนเป็ นธรรมชาติอย่างแท้จริ ง ก่อให้เกิดความรู้สึก อารมณ์ จิตใจสัน่ ระริ ก อบอุน ดึงดูดใจ เสี ยงที่ผอ่ นคลาย เสี ยง
นักร้อง/เครื่ องดนตรี ดุจดัง่ มีลมหายใจพร้อมมีอากาศห้อมล้อมอยูร่ อบ ประสานกลมกลืนและมีความเป็ นดนตรี 99%
มีรายละเอียดทุกอย่าง เสี ยงเครื่ องดนตรี ท้งั หมด 100% แจ่มชัดและแยกแยะได้ เสี ยง s , x , f , c สมบูรณ์แบบ
Hardware อันตรธานไป ไม่มีสิ่งใดขวางกั้นระหว่างท่านกับดนตรี ให้เสี ยงที่ออกมาอย่างง่ายๆสบาย
เปี่ ยมไปด้วยพลังและไดนามิกส์อย่างไม่มีขอบเขตจากัด ทุกเสี ยงเกิดและหยุดด้วยความแม่นยาอย่างยอดเยีย่ มและมีพลัง เครื่ องดนตรี มี
ขนาดที่สมบูรณ์แบบ เสี ยงนักร้องเต็มอิ่มเปี่ ยมไปด้วยเลือดและเนื้อ
B
27 ถึง 28 คะแนน 95% ถึง 97 % รู้สึกว่าใกล้เคียงอย่างที่สุด แต่เพียงแค่นอ้ ยกว่าข้างบนเล็กน้อย
เกือบจะชัดเจนและเป็ นธรรมชาติอย่างแท้จริ ง แทบจะให้อารมณ์เต็มเปี่ ยมจิตใจสั่นระริ ก ใกลกับข้างบนอย่างมาก ประสานกลมกลืน
และมีความเป็ นดนตรี เกือบ 99%
มีรายละเอียดเกือบทุกอย่าง เสี ยงเครื่ องดนตรี ท้งั หมดเกือบ 100% แจ่มชัดและแยกแยะได้ เสี ยง s , x , f , c เกือบสมบูรณ์แบบ
Hardware แทบจะอันตรธานไป ให้เสี ยงที่ออกมาเกือบง่ายๆสบาย เกือบเปี่ ยมไปด้วยพลังและไดนามิกส์ เกือบทุกเสี ยงเกิดและหยุด
ด้วยความแม่นยาอย่างยอดเยีย่ มและมีพลัง เครื่ องดนตรี แทบจะมีขนาดที่สมบูรณ์ เสี ยงนักร้องสมจริ งเกือบเต็มอิ่ม
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C
24 ถึง 26 คะแนน 90% ถึง 94% มีทุกสิ่ งทุกอย่างอยูท่ ี่นนั่ ในสัดส่ วนที่ดี แต่เพียงว่าไม่ดีพอเท่านั้น
มีความเป็ นธรรมชาติและชัดเจนในปริ มาณที่ดีเลิศ สร้างอารมณ์ได้มากแต่จิตใจไม่สั่นระริ ก มีอากาศและบรรยากาศมากแต่ยงั ไม่
เพียงพอ ประสานกลมกลืนและมีความเป็ นดนตรี ในปริ มาณที่มาก
มีรายละเอียดจานวนมาก เสี ยงส่ วนใหญ่แจ่มชัดและแยกแยะได้ เสี ยง s , x , f , c บางไป หรื อหนาไปกว่าปกตินิดหน่อย
ให้เสี ยงที่เปิ ดกว้าง Hardwareเติมสี สันเล็กๆ บางเสี ยงเหมือนต้องพยายามนิดหน่อย
พลังและไดนามิกส์ในปริ มาณที่มาก เสี ยงส่ วนใหญ่เกิดและหยุดด้วยความแม่นยาอย่างยิง่ และมีพลัง
เครื่ องดนตรี ไม่เล็กก็ใหญ่ไปนิดหน่อย เสี ยงนักร้องเกือบสมจริ งเกือบเต็มอิ่ม
D
21 ถึง 23 คะแนน 85% ถึง 89% มีเกือบทุกสิ่ งทุกอย่างอยูท่ ี่นนั่ ในสัดส่ วนที่ดี แต่ว่าบางอย่างขาดหายไป
มีความเป็ นธรรมชาติและชัดเจนพอควร สร้างอารมณ์ได้พอควร มีอากาศปานกลาง หรื อกว้างกว่าปกตินิดหน่อย ประสานกลมกลืน
และมีความเป็ นดนตรี พอควร
รายละเอียดบางอย่างหายไป เสี ยงส่ วนใหญ่เกือบแจ่มชัดและแยกแยะได้ เสี ยง s , x , f , c บางไป หรื อหนากว่าปกติ
เกือบให้เสี ยงที่เปิ ดกว้าง Hardwareเติมสี สันนิดหน่อย เสี ยงหลายเสี ยงเหมือนต้องพยายามนิดหน่อย
พลังและไดนามิกส์พอประมาณ บางเสี ยงเกิดและหยุดด้วยความแม่นยาอย่างยิง่ และมีพลัง
เครื่ องดนตรี ไม่เล็กก็ใหญ่ไปพอควร เสี ยงนักร้องใกล้จะสมจริ งมีมวลบาง
E
18 ถึง 20 คะแนน 80% ถึง 84% เสี ยงถูกต้อง แต่มีสิ่งที่ขาดหายไปหรื อไม่ค่อยให้ความรู้สึกของดนตรี มากเท่าใดนัก
มีความเป็ นธรรมชาติและชัดเจนเล็กน้อย ให้อารมณ์ได้นิดหน่อย มีอากาศนิดหน่อย ประสานกลมกลืนและมีความเป็ นดนตรี เล็กน้อย
มีรายละเอียดบางอย่าง เสี ยงหลายเสี ยงแจ่มชัดและแยกแยะได้ เสี ยง s , x , f , c ไม่บางไปก็หนากว่าปกติ
มีบางเสี ยงเหมือนอยูห่ ลังม่าน เห็นได้ชดั เจนว่ามีการเติมสี สัน บางเสี ยงต้องพยายามพอควร มีพลังและไดนามิกส์นิดหน่อย มีพียงบาง
เสี ยงที่เริ่ มและหยุดได้อย่างแม่นยาและมีพลัง
เครื่ องดนตรี บางชิ้นไม่เล็กก็ใหญ่ไปพอควร เสี ยงนักร้องดีมีมวลแค่ครึ่ งเดียว
F
15 ถึง 17 คะแนน 75% ถึง 79% เสี ยงดี แต่บางแทร็ คเสี ยงดีกว่าแทร็ คอื่น
มีเพียงบางเสี ยงที่เป็ นธรรมชาติและ/หรื อชัดเจน ให้อารมณ์ความรู้สึกเป็ นบางเสี ยง มีอากาศและบรรยากาศในบางโน๊ต และ/หรื อกับ
เดรื่ องดนตรี บางชิ้น ประสานกลมกลืนและมีความเป็ นดนตรี ในบางเสี ยง มีรายละเอียดในบางเสี ยง เสี ยงส่ วนใหญ่ยงั แจ่มชัดและ
แยกแยะได้ เสี ยง s , x , f , c เบลอนิดหน่อยหรื อเป็ นเสี ยงหวีดหวิว
บางเสี ยงเหมือนอยูห่ ลังม่าน มีการเติมสี สันอย่างชัดเจน หลายเสี ยงต้องพยายามพอควร มีพลังและไดนามิกส์ในบางเสี ยง มี Transient
พอใช้
เครื่ องดนตรี หลายชิ้นไม่เล็กก็ใหญ่เกิน เสี ยงนักร้องดี มีมวลไม่เล็กก็ใหญ่เกินไป
G
12 ถึง 14 คะแนน 70% ถึง 74% เสี ยงยอมรับได้ ไม่มีอะไรที่น่าราคาญแต่ไม่ชดั เจนนัก
ไม่เป็ นธรรมชาติแต่สะอาด ให้ควารู้สึกอยูไ่ ม่กี่เสี ยง มีอากาศมากไป ประสานกลมกลืนและความเป็ นดนตรี ไม่กี่เสี ยง มีรายละเอียด
เล็กน้อย มีไม่กี่เสี ยงที่แจ่มชัดและแยกแยะได้ เสี ยง s , x , f , c เบลอหรื อเป็ นเสี ยงหวีดหวิว
มีพลังและไดนามิกส์ในไม่กี่เสี ยง มี Transient ที่ยอมรับได้ในย่านเสี ยงที่จากัด
เครื่ องดนตรี ไม่เล็กก็ใหญ่เกิน เสี ยงนักร้องยอมรับได้ไม่มีมวลเสี ยง
H
9 ถึง 10 คะแนน 50% ถึง 69% เสี ยงยอมรับได้ เกือบไม่มีเสี ยงใดที่น่าราคาญ
ไม่เป็ นธรรมชาติ แต่เกือบสะอาด ไม่มีความรู้สึก ไม่มีอากาศหรื ออากาศขนาดมหึ มา เกือบไม่ประสานกลมกลืนและมีความเป็ นดนตรี
เกือบไม่มีรายละเอียด แทบจะไม่มีเสี ยงที่แจ่มชัดและแยกแยะได้ เสี ยง s , x , f , c เบลอหรื อเป็ นเสี ยงหวีดหวิวมาก
เกือบไม่มีพลังและไดนามิกส์ Transient แย่
ขนาดของเครื่ องดนตรี แค่ครึ่ งหนึ่งหรื อใหญ่เป็ นเท่าตัว เสี ยงนักร้องเกือบยอมรับได้ ไม่มีมวล
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I
5 ถึง 8 คะแนน 30% ถึง 49% เสี ยงน่าราคาญในบางเสี ยงหรื อบางทานองเพลง
ไม่เป็ นธรรมชาติ มีบางเสี ยงที่สะอาด บางทีให้ความรู้สึกที่กลับกัน อากาศและบรรยากาศยากที่จะจับได้ ไม่ประสานสอดคล้องและ/
หรื อมีความเป็ นดนตรี
จับรายละเอียดได้ยาก แทบจะไม่มีความแจ่มชัดและ/หรื อการแยกแยะ เสี ยง s , x , f , c หยาบกร้าน
เป็ นม่านที่หนา ในบางเสี ยงต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
ไม่มีพลังหรื อไดนามิกส์ Transient แย่มาก
ขนาดของเครื่ องดนตรี ต่างกันอย่างมาก เสี ยงนักร้องแย่ ไม่มีมวลหรื อมีมวลขนาดมหึ มา
K
1 ถึง 4 คะแนน 1% ถึง 29% เสี ยงน่าราคาญในแทบทุกทานองเสี ยงและทุกแทร็ ค
ไม่เป็ นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที่แย่ ไม่มีอากาศให้จบั ได้ ไม่มีความประสานสอดคล้องและความเป็ นดนตรี
ไม่มีรายละเอียด ไม่มีความแจ่มชัดและการแยกแยะ ทนไม่ได้ที่จะฟัง
ม่านหนาและหนักมาก เสี ยงส่ วนใหญ่ตอ้ งใช้ความพยายามมาก
ไม่มีพลัง ไม่มีไดนามิกส์ ไม่มี Transient
ไม่สามารถจับขนาดของเครื่ องดนตรี ไม่สามารถจับขนาดของเสี ยงนักร้อง
เคล็ดลับเพิม่ เติม:
ความผิดพลาดหรื อปรับผิด ในเรื่ องจุดตัดความถี่อาจเป็ นผลให้ได้คะแนนต่าในย่านความถี่ท้งั สอง ตัวอย่างเช่น ในส่ วนของความถี่
ย่านกลางและความถี่ยา่ นสูง
หากมีเสี ยง ต้องไม่ให้คะแนนเป็ น 0 และหลีกเลี่ยงที่จะให้คะแนนต่ากว่า I ( 5 ถึง 8 คะแนน) นอกจากจะจาเป็ นที่สุดจริ งๆ
3.8

ความสมดุลของเสียงทั้งหมดตลอดย่านความถี่เสียง Overall Spectral Balance ( 0 ถึง 30 คะแนน )
ตอนนี้เราจะตัดสิ นเสี ยงทุกย่านความถี่ ( ซับ มิดเบสส์ เสี ยงกลางและสูง) รวมเป็ นหนึ่งเดียว

ดูว่าทุกย่านความถี่ - ตลอดย่าน - เมื่อรวมเข้ากันแล้ว เสียงโดยรวมเป็ นอย่างไร มีความต่อเนื่องกัน ดีหรื อไม่ ?
Track 12
Back to life – ดนตรี ป๊อป :
ไม่มีเครื่ องดนตรี จริ งที่บนั ทึกลงในแทร็ คนี้ มีเพียงการสุ่ มตัวเลข (คอมพิวเตอร์) และเครื่ องสังเคราะห์เสี ยง Synthesizer
มิกซ์เสี ยงแบบ Dance สมัยใหม่ เสี ยงต่าที่ลึก และเสี ยงนักร้อง “อยูท่ ี่ตรงหน้า” มิกซ์ตามแบบป๊ อ)กระแสหลักที่มีไดนามิกส์ต่า
เสี ยงดนตรี เกือบทุกชนิดและเสี ยงร้อง-สังเคราะห์ มีความดังระดับเดียวกัน ให้เสี ยงที่มีความรู้สึกว่าราบเรี ยบและดัง เอฟเฟคทาง
อิเล็คทรอนิคส์ยอดเยีย่ ม เสี ยงประสานกว้าง
สมดุลของเสียงทั้งหมดตลอดย่านความถี่เสียง ทีค่ วามดังเพิ่มขึน้ ( 0 ถึง 30 คะแนน )
เหมือนด้านบน แต่เพิ่มความดังอีก 3 dB
หากเสี ยงดีกว่าที่ความดังปกติให้เพิม่ 1 ถึง 3 คะแนน หากไม่ ก็หัก 1 ถึง 3 คะแนน
ในกรณีที่แตกต่างกันมากให้ปรึ กษาหัวหน้าผูต้ ดั สิ น
คาแนะนาสาหรับผูต้ ดั สิ น ให้เร่ งโวลูมขึ้นไป 2 ถึง 3 ขั้น ขึ้นอยูก่ บั ตัวเครื่ องเล่นแต่ละเครื่ อง
เคล็ดลับเพิ่มเติม :
ถึงแม้จะปรากฏว่าเหมือนก็ตาม ความสมดุลตลอดย่านความถี่เสี ยงไม่ใช่เป็ นคะแนนแบบเฉลี่ย จากคะแนนที่ให้กบั ซับเบสส์
มิดเบสส์ เสี ยงกลางและสูง
คะแนนที่ต่างกันเล็กน้อยของย่านความถี่ท้งั 4 ย่าน อาจทาให้คะแนนความสมดุลของเสี ยงทั้งหมดตลอดย่านความถี่เสี ยง ดูเหมือนเป็ น
การเฉลี่ยจากคะแนนความถูกต้องของโทนเสี ยงข้างต้น
คะแนนที่ต่างกันมากของย่านความถี่ท้งั 4 ย่าน อาจทาให้ได้คะแนนความสมดุลของเสี ยงทั้งหมดตลอดย่านความถี่เสี ยงต่ามาก
คะแนนความสมดุลของเสี ยงทั้งหมดตลอดย่านความถี่เสี ยง จะไม่มที างสูงกว่าคะแนนที่สูงสุ ดของคะแนนความถูกต้องของโทนเสี ยง
คะแนนความสมดุลของเสี ยงทั้งหมดตลอดย่านความถี่เสี ยง อาจตา่ กว่าคะแนนที่ต่าสุ ดของคะแนนความถูกต้องของโทนเสี ยง
ไม่ควรให้ 0 คะแนน และหลีกเลี่ยงที่จะให้ต่ากว่า 7 คะแนน นอกจากจะจาเป็ นจริ งๆ
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3.9

ความเพลิดเพลินในการฟัง Listening Pleasure( 0 – 30 คะแนน)
เป็ นความเพลิดเพลินและสนุกสนานจากการฟังดนตรี
ให้พิจารณาจากแทร็ คดนตรี ทุกแทร็ ค แล้วให้คะแนนตามนี้ :
ความเป็ นธรรมชาติ Naturalness
0 ถึง 3 คะแนน
ความสอดคล้องประสานและความเป็ นดนตรี Harmony & Musicality
0 ถึง 3 คะแนน
บรรยากาศและอารมณ์ Atmosphere & Emotion
0 ถึง 3 คะแนน
ความชัดเจน Clarity
0 ถึง 3 คะแนน
เสี ยงไร้ความพยายาม Effortless sound
0 ถึง 3 คะแนน
ไดนามิกส์และพลัง Dynamics & Energy
0 ถึง 3 คะแนน
ความแจ่มชัดและการแยกแยะ Distinction & Separation
0 ถึง 3 คะแนน
ขนาดของเสี ยงนักร้องและเครื่ องดนตรี Body of Voice & Instruments
0 ถึง 3 คะแนน
ความโปร่ งใส Transparency
0 ถึง 3 คะแนน
รายละเอียด Details
0 ถึง 3 คะแนน
ให้คะแนนอย่างไร:
0 คะแนน สาหรับไม่มีความเป็ นธรรมชาติเลย
1 คะแนน สาหรับ มีความเป็ นธรรมชาติเล็กน้อย
2 คะแนน สาหรับ มีความเป็ นธรรมชาติพอควร
3 คะแนน สาหรับ มีความเป็ นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์
การให้คะแนนส่ วนนี้ดูเหมือนต่อเนื่องกับความสมดุลของเสี ยงทั้งหมดตลอดย่านความถี่เสี ยง
การให้คะแนนทั้ง 2 หมวดไม่ได้เชื่อมโยงกันโดยตรง แต่หากในกรณี ปกติ คะแนนที่ให้ก็จะไม่ต่างกันนักกับความสมดุลของเสี ยง
ทั้งหมดตลอดย่านความถี่เสี ยง
ต้องให้คะแนนความเพลิดเพลินในการฟังจากมุมมองที่ต่างกัน
เพลิดเพลินจากดนตรี ทีได้ฟังหรื อไม่ ?
ในกรณีส่วนใหญ่ คะแนนความเพลิดเพลินจากการฟังจะเป็ นสัส่วนกับสมดุลของเสี ยงทั้งหมดตลอดย่านความถี่เสี ยง ที่ความดัง
เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น สมดุลเสี ยงตลอดย่านความถี่ได้ 20 คะแนน ความเพลิดเพลินจากการฟัง 18 ถึง 20 คะแนน
มันอาจเป็ นไปได้ว่าระบบเสี ยงอาจจะไม่ค่อยดีนกั ในสมดุลของเสี ยงทั้งหมดตลอดย่านความถี่เสี ยง แต่มีความเพลิดเพลินในการฟัง
และอาจให้คะแนนได้สูงกว่าเช่นสมดุลเสี ยงตลอดย่านความถี่เได้ 18 คะแนน ความเพลิดเพลินจากการฟังได้ 22 คะแนน
มันจะไม่สมเหตุสมผลหากให้สมดุลเสี ยงตลอดย่านความถี่เได้ 18 คะแนน และให้ความเพลิดเพลินจากการฟังได้ 25 คะแนน
มันจะไม่สมเหตุสมผลหากให้สมดุลเสี ยงตลอดย่านความถี่ได้ 28 คะแนน และให้ความเพลิดเพลินจากการฟังได้ 12 คะแนน
ระบบเสี ยงที่ให้เสี ยงดีมากหรื อยอดเยีย่ มควรจะแสดงออกถึงสิ่ งเหล่านี้ทวั่ ทั้งหมดในใบคะแนน
ในระบบเสี ยงที่ให้เสี ยงไม่ดีนกั ก็ควรที่จะระบุสิ่งนี้ในรายละเอียดทัว่ ทั้งใบคะแนน
หลีกเลีย่ งทีจ่ ะให้ คะแนนตา่ กว่า 5 คะแนนนอกจากจะจาเป็ นจริงๆ
การปรับคะแนน (หักคะแนน)
แทร็ค 14 Zero Bit
ทดสอบขณะดับเครื่องยนต์ – เสียงกวนจากสวิทชิ่ง ( - 6 ถึง -0 )
เสี ยงรบกวนที่อาจเกิดขึ้น :เสี ยงจากการเปิ ด /ปิ ด เสี ยงป๊ อบจากสวิทซ์ที่ตวั วิทยุ หรื อ เสี ยงป๊ อบ เสี ยงตุบ หรื อ คลิก ที่ได้ยนิ ออกมา
จากลาโพง เมื่อเปิ ดให้ระบบทางานโดยสวิทซ์ที่ตวั วิทยุ หรื อเสี ยงป๊ อบ ที่ได้ยนิ ออกทางลาโพง เมื่อปรับความดังหรื อเดินหน้า/ถอย
หลังเร็ ว เสี ยงแซบ เสี ยงติ๊กต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากปุ่ มหรี่ เร่ งเสี ยงแบบดิจิตอล แม้ว่าอาจจะเกินเลยจากขอบเขตในเรื่ องเทคนิคการ
ติดตั้งที่ถูกต้อง แต่ก็ถือว่ารับไม่ได้ตอ้ งหักคะแนน
เสี ยงรบกวนที่เกิดขึ้นจากหรื อเกิดโดยระบบเสี ยง ตัวรถ หรื อสภาพแวดล้อมของรถซึ่งเป็ นเสี ยงที่มิได้ถูกบันทึกไว้ใ CD ของ EMMA
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เสี ยงรบกวนที่อาจเกิดขึ้น :
เสี ยงซู่ ฮัม ฮิส แกร็ ก เสี ยงรบกวนบนฐานเสี ยง ( Floor Noise) แผงในรถสั่น เสี ยงพัดลมดัง เสี ยงกวนของกลไก ฯ
จะไม่หักคะแนนจากเสี ยงของกลไก เช่นเสี ยงคลิกของรี เลย์ หรื อ ระบบมอเตอร์อตั โนมัติของประทุนหลังคาทางาน
ให้คะแนนอย่างไร :
0 คะแนน
ไม่ได้ ยนิ เสียงใด
-1 ถึง -2 คะแนน
เกือบไม่ได้ ยนิ เสียงกวน
-3 ถึง -4 คะแนน
ได้ ยนิ เสียงกวน
-5 ถึง -6 คะแนน
เสียงกวนจนราคาญ
ทดสอบขณะเดินเครื่องยนต์ ( - 6 ถึง - 0 คะแนน )
เป็ นเสี ยงกวนที่เกิดจากระบบกลไก / ไฟฟ้ า ของรถยนต์ที่ส่งผ่านออกมาทางลาโพงโดยระบบเครื่ องเสี ยงกาลังทางานหรื อปิ ด
ใช้แทร็ ก 10 ผูต้ ดั สิ นจะปรับเร่ งเสี ยงจากระดับปกติ จนถึงสูงสุ ด หากเสี ยงกวนดังเพิ่มขึ้นผูต้ ดั สิ นจะหักคะแนนสูงสุ ด 6 คะแนน
เสียงกวนอาจเกิดขึน้ จาก :
เสี ยงหวีด ของไดชาร์จ ระบบการจุดระเบิด เสี ยงกวนจากกล่องควบคุมของรถ ฯ
ตัดสิ นอย่างไร :
1. ปิ ดระบบเสียง
2. สตาร์ ตเครื่องยนต์
3. เปิ ดระบบเสียง
4. เปิ ด และปิ ด ไฟหน้ ารถ แอร์ กระจกไฟฟ้ า เหยียบเบรก ฯ
5. เร่ งเครื่องยนต์
ให้คะแนนอย่างไร :
0 คะแนน
ไม่ได้ ยนิ เสียงกวน
-1 ถึง -2 คะแนน
เกือบไม่ได้ ยนิ เสียงกวน
-3 ถึง -4 คะแนน
ได้ ยนิ เสียงกวน
-5 ถึง -6 คะแนน
เสียงกวนจนราคาญ
3.1.1

ความสะดวกในการใช้ งาน Ergonomics
การใช้ งานระบบเสียง
( 0 ถึง 6 คะแนน )
การใช้ งานระบบเสียง -การมองเห็น ( 0 ถึง 3 คะแนน )
ให้ 3 คะแนนหากอยูใ่ นพื้นที่สีเทาouh
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ให้ 2 คะแนนหากอยูใ่ นพื้นที่สีเทานี้

ให้ 1 คะแนนหากอยูใ่ นพื้นที่สีเทา

ให้ 0 คะแนน สาหรับการมองเห็นที่แย่ หรื อไม่มีจอแสดงผล
การใช้ งานระบบ – การควบคุม ( 0 ถึง 3 คะแนน)
3 คะแนน - เข้าถึง / ควบคุมได้ง่ายมาก (เพิ่มรี โมท ) การควบคุมทาได้โดยไม่ตอ้ งละมือจากพวงมาลัย(รี โมทที่เพิ่ม) ต้องติดตั้ง
เหมาะสม (ไม่ขยับเขยื้อนขณะปรับ)
2 คะแนน - เข้าถึงง่าย ควบคุมง่าย (เพิ่มรี โมท ) ติดตั้งไว้เหมาะสม ไม่ขยับเขยื้อนขณะปรับ ไม่ใช้รีโมทแบบมือถือวางไว้ เฉยๆ
1 คะแนน
- เข้าถึงง่าย ควบคุมง่าย ไม่มีรีโมท
0 คะแนน
- เข้าถึงยาก ควบคุมยาก เอื้อมไม่ถึงตัวเครื่ องเล่น
ท้ายทีส่ ุ ด แต่ไม่สุดท้าย การอรรถาธิบายต่อนักแข่ ง
นักแข่งต้องได้รับการอธิบายอย่างที่เป็ นจริ งต่อระบบเสี ยงของเขา/เธอ โดยผูต้ ดั สิ น
การสนทนากับนักแข่งต้องเป็ นไปอย่างเมตตาและสุ ภาพ ต้องใช้คาที่ไม่ดูถูกตัวนักแข่งและระบบเสี ยงของนักแข่ง ต้องใช้คาที่ง่ายๆ
และรวดเร็ ว ในเรื่ องคะแนนที่ให้แก่ระบบเสี ยง คาอธิบายต้องให้นกั แข่งสามารถเข้าใจความหมายได้ นักแข่งอาจไม่ทราบว่าความต่าง
เฟสคืออะไร ทาให้เสี ยคะแนนเท่าไรต้องไม่พดู ถึงยีห่ ้อสิ นค้าหรื อชื่อร้านติดตั้ง ขณะที่กาลังอธิบาย
แต่สามารถที่จะแนะนาถึงรถคันอื่นได้ - แต่ไม่ใช่ รถทีแ่ ข่ งในรุ่นเดียวกัน – ว่าเสี ยงดีเพื่อที่จะได้ฟังความแตกต่าง ต้องไม่บอกนักแข่ง
ว่าระบบเสี ยงมีเสี ยงดีมากแต่ให้คะแนนความถูกต้องของเสี ยงแค่ 15 คะแนน
เสี ยงดีมากสาหรับนักแข่ง = ใกล้กบั สูงสุ ด
ดังนั้นต้องระมัดระวังการใช้ คาพูด !
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ภาพขณะบันทึกเสี ยงของเครื่ องดตรี บางชนิด รวมถึงไมโครโฟนหลัก
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