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การแข่งขัน ESQL ไดจ้ดัตั้งข้ึนโดย EMMA Philippines และ EMMA Thailand เพื่อรองรับผูท่ี้ชอบฟังเสียง

ดงัและไพเราะนอกรถยนต์       การแข่งขนัจะประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ การวดัความดงั SPL การฟังเสียงนอก

รถ และงานการติดตั้งนอ้ยกว่าการแข่งขนั  ESPL การตดัสินคุณภาพเสียงนอกรถจะตดัสิน Tonal และ 

Spectral Balance โดยใชเ้พลงที่ 11 และ 12 และเพื่อความบนัเทิงต่อผูช้มจึงให้นกัแข่งเลือกเพลงมาเอง 1 

เพลง และอาจจะมีการแสดงหรือส่ิงอนัใดประกอบเพลงเพื่อคะแนนโบนสั  

 

การแข่งขันแบ่งรุ่น และช้ันดังต่อไปนี ้Class and Categories  

        1.  Advanced Trunk 2w 4w and T unlimited ตูล้  าโพง Subwoofer อยูท่ี่เกบ็สัมภาระ (หลงัเสา C)  

        2.  Master R unlimited   ตูล้  าโพง Subwoofer อยูท่ี่เกบ็สัมภาระ (หลงัเสา C)                          

        3.  Master B unlimited  ตูล้  าโพง Subwoofer อยูท่ี่หลงัเสา B แต่สูงไม่เกินพนกัพิงท่ีนัง่หลงั๖ไม่ใช่ท่ี

พิงศีระษะ 

        4.  Master Unlimited ตูล้  าโพง Subwoofer อยูท่ี่หลงัเสา B สูงถึงหลงัเพดานหลงัคาได ้

  

ขั้นตอนการวัด SPL Measuring Procedure  

ผูจ้ดัการแข่งขนั หรือหวัหนา้ผูต้ดัสินจะแจง้ในวนัแข่งขนัว่าจะใชเ้พลงใดวดั SPL ในวนันั้น ยกเวน้การ

แข่งขนัระดบันานาชาติจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ในกรณีท่ีมีการเดินเคร่ืองยนตข์ณะวดัจ ากดัรอบ

เคร่ืองยนตท่ี์ 2000 RPM 

เปิดประตูวัด Open Doors Measuring  

ประตูหนา้ทั้งสองบานจะตอ้งเปิดออกกวา้งสุด และเปิดเพลงท่ีก าหนดอยา่งต่อเน่ือง 30 วินาทีโดยไม่มีการ

หยดุ หรือกรอกลบั ตลอดเวลา 30 วินาทีจะตอ้งเปิดทุกยา่นความถ่ีให้ผูต้ดัสินไดย้นิอยา่งชดัเจน มิฉะนั้นจะ

ถูกหกั 10 คะแนน ในกรณีท่ีมีการเดินเคร่ืองยนตข์ณะวดัจ ากดัรอบเคร่ืองยนตท่ี์ 2000 RPM 

The sensor จะไวท่ี้พกัศีรษะของท่ีนัง่คนขบั ห้ามมิให้นกัแข่งจบัตอ้งเซ็นเซอร์    

The Voltage แรงดนัไฟของแบตเตอร์ร่ีตอ้งไม่เกิน 14.6 V. ยกเวน้รุ่น Unlimited ท่ีไม่จ ากดัแรงดนั 
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Microphone Position  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor จะติดตั้งไวท่ี้พิงศีรษะของท่ีนัง่คนขบัตามรูปภาพประกอบขา้งบน  ท่ีนัง่คนขบัจะตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ี

เหมาะสมกบัการขบัข่ีรถยนตไ์ดจ้ริงอยา่งปลอดภยั  พนกัพิงเบาะหลงัสามารถพบัลงไดข้ณะวดั SPL เฉพาะรถ

ท่ีพนกัพิงของเบาะหลงัออกแบบมาจากโรงงานประกอบรถยนตใ์ห้พบัลงได ้ (ภาระการพิสูจนเ์ป็นของนกั

แข่ง)  

Rules to take care of! 

1. นกัแข่งเท่านั้นท่ีจะเป็นผูค้วบคุม volume 

2. The judges will not adjust any volume control, track selection control and head unit power switch. 

3. ให้ใช่แผน่ EMMA CD ในการวดั 

4. แรงดนัไฟสูงสุด 14,.6 Volts ยกเวน้รุ่น Unlimited classes 

5. อนุญาตให้ใชแ้อมป์ฯ 2 แชนแนลต่อล าโพง 1 ดอก (หากแอมป์ 4 แชนแนลต่อบริดจ์ จะนบัเป็น 2 

แชนแนล) 
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6. รถท่ีโม active equipment จะต้องแข่งในรุ่น Unlimited Class เท่านั้น 

7. ในรุ่นแข่งขนัท่ี ตูล้  าโพงฯจะตอ้งอยูใ่นที่เกบ็สมัภาระ  สูงไม่เกินพนกัพิงหลงัของท่ีนัง่หลงั (ไม่ใช่ท่ี

พกัศีรษะ 

8. ขณะท่ีวดั SPL จะตอ้งเล่นทุกยา่นความถ่ีให้ผู ้ตดัสินไดย้นิอยา่งชดัเจน มิฉะนั้นจะถูกหกั 10 คะแนน 

9. นกัแข่งจะตอ้งรับผดิชอบอุปกรณ์เอง EMMA จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

10. นกัแข่งเลือกเองไดว้่าจะนัง่อยูใ่น หรือ นอก รถยนตข์ณะวดั SPL  

11. จะตอ้งน ารถไปแสดงโชวต์่อสาธารณะชนในท่ี และเวลาท่ีผูจ้ดัการแข่งขนัก าหนด  

12. รถท่ีแข่งขนัจะตอ้งจดทะเบียน และสามารถขบัข่ีเขา้ และออกสถานท่ีแข่งขนัได้  

13. ห้าใชแ้หล่งพลงังานอ่ืนนอกจากแบตฯของรถยนตข์ณะแข่งขนั  

14. รถแข่งจะตอ้งมีท่ีนัง่ทั้งดา้นผูข้บัข่ี และผูโ้ดยสารหนา้  

15. อุปกรณ์ท่ีใชเ้ก่ียวกบัระบบเสียงจะตอ้งติดตั้งในรถยนต ์ห้ามใชร้ถพ่วง  

16. ขณะวดั SPL ห้ามผูใ้ดอยูใ่นต าแหน่งที่กีดขวางขวางประตูทั้งสองบาน 

17. เพ่ิมแบตเตอร์รีไดแ้ต่ตอ้งติดตั้งให้ถูกตอ้งและใส่ฟิวส์ตามขอ้ก าหนด  

18. เคร่ืองเล่น source จะตอ้งติดตั้งภายในรถยนต ์หรือมีท่ีติดตั้งอยา่งถูกตอ้งบนแผงติดตั้งภายนอก  T R 

19. ขณะวดั SPL หากมีการกระโดด หรือผดิพลาด อนุญาตให้เร่ิมใหม่ได ้โดยให้เวลาไม่เกิน 2 นาที 

20.  A Passive membrane ไม่นบัเป็นล าโพง 

การตัดสินงานติดต้ังInstallation for  ESQL  

การตดัสินงานติดตั้งอาจตดัสินก่อนหรือหลงัข้ึนอยูก่บัหวัหนา้ผูต้ดัสิน เง่ือนไขการตดัสินแต่ละรุ่นแตกต่าง

กนั มากนอ้ยตามรุ่นชั้นตามรายการในใบคะแนน เม่ื อตดัสินเสร็จผูต้ดัสินตอ้งอธิบายให้นกัแข่งรับทราบและ

ลงนาม หากมีการหกัคะแนนใดๆจตอ้งลงบนัทึกรายการท่ีและสาเหตุ  
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การตัดสินเสียงภายนอกรถยนต์Outside Sound Quality  

จะใชผู้ต้ดัสิน 2 คนยนืหลงัรถ 5 – 15 เมตรตามความจ านงของนกัแข่ง  

Tracks used for competition  

1. การวดั SPL 0tใชเ้พลงบนของ  EMMA CD ระหว่างเพลงท่ี 22-26 ใดเพลงหน่ึงตามที่ก าหนดโดย

ผูจ้ดัการแข่งขนั หรือหวัหนา้ผูต้ดัสินท่ีแจง้ล่วงหนา้แลว้ ในวนัแข่งขนั หรือก่อนการแข่งขนัแลว้แต่

กรณี  

2. การตดัสินคุณภาพเสียง ใชเ้พลงท่ี  12 ตดัสิน Spectral Balance และเพลงท่ี 11 และ 12 ตดัสิน Tonal   

3. เพลงเลือกเพื่อความบนัเทิงและเพลิดเพลิน นกัแข่งสามารถน ามาเองได ้เพื่อใชต้ดัสิน ตอ้งเป็นเพลง

ท่ีเป็นดนตรี ห้ามใชเ้พลงที่มีค าไม่สุภาพ ท่ีเก่ียวกบัการเมือง ในการเปิดเพลงน้ีนกัแข่งสามารถจดั

กิจกรรมประกอบได ้ซ่ึงจะมีคะแนนโบนสัให้ถึง 6 คะแนนสูงสุด 

4. ส าหรับเพลงท่ีสามน้ี คะแนนโบนสัจะแบ่งเป็น  0-2 คะแนนส าหรับความเป็นตน้ฉบบั  0-2 คะแนน

ความยากง่ายและความพยายาม และ อีก  0-2 คะแนนส าหรับภาพรวม  

ผู้ชนะ The winners  

ผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมสูงสุด คะแนนติดตั้ง + คะแนน SPL + คะแนน Tonal Spectral Balance + ฟังเพื่อความ

บนัเทิงและความเพลิดเพลิน กรณีท่ีมีการเสมอจะตดัสินดงัน้ี   

A.   ผูท่ี้ไดค้ะแนนรวม  Tonal and Spectral balance ชนะ หากยังเสมออีก 

 B.  ผูท่ี้มีคะแนน SPL สูงกว่าชนะ หากยังเสมออีก 

 C.   คนท่ีมีคะแนน Tonal ชนะ หากยังเสมออีก 

 D.   ผูท่ี้ไดค้ะแนน Listening Pleasure สูงชนะ  หากยังเสมออีก 

 E.   ให้วดั SPL ใหม่ใครไดสู้งกว่าชนะ  

Position of SQ judge  
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Further Information and Ideas can be shared with Prapasakorn Bhucksasri at 

prapasakorn@gmail.com or at the official EMMA Forum at www.carmediaworld.com 

 

 

 

 


