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1.  ขอตอ้นรบัเขา้สูส่มาคมโมบายมเีดยีแหง่ยโุรป 

1.1 ประวตั ิและค าน า History & preface 
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การแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์มีรากฐานมาจากอเมริกา โดย ที่ซึ่งมีองค์กรแรก

ที่จัดการแข่งขันและสร้างกฎกติกาการแข่งขันคุณภาพเสียงขึ นมา 

EMMA จัดตั งขึ นมาเพื่อเป็นสนามประลองคุณภาพเสียงในยุโรป และเพื่อเป็น

การรวมกฎกติกาต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวเพ่ือใช้ทั่วยุโรป  

EMMA International เป็นองค์กรหลักของ EMMA ในแต่ละประเทศทั่วโลก 

ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมและอบรมหัวหน้าผู้ตัดสินประจ าปี จัดท าคู่มือการ

แข่งขัน และสื่อในส าหรับใช้ในการแข่งขัน 

เวปไซด์ www.emmanet.com จะมีข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการแข่งขันที่สามารถ

เข้าถึงได้ทุกคน  

การแข่งขันความดัง ESPL และการแข่งขัน EMMA Racing เป็นส่วนหนึ่งของ 

EMMA การแข่งขันEMMA Racing เป็นรูปแบบการแข่งขันที่ผนวกทั งการแต่งรถกับ

เครื่องเสียง นอกจากนี ยังเพ่ิมรูปแบบการแข่งขันใหม่คือ ESQL อีกด้วย 

 คู่มือเล่มนี เป็นการรวบรวมจากประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันในแต่ละ

ประเทศ ได้ปรับปรุงเพื่อให้การแข่งขันเป็นธรรมมากยิ่งขึ น และท าให้ง่ายในการท า

ความเข้าใจ  

 EMMA คาดหวังด้วยใจจริงว่ากฎกติกานี จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นตัวอย่าง

ขององค์กรที่มีความพยายามอย่างเต็มที่ 

 

1.2 พนัธกจิของ EMMA Mission Statement 

  พันธกิจของ EMMA คือสร้างแนวทางและการสร้างกฎกติกาการแข่งขันเครื่อง

เสียงรถยนต์ให้กับองค์กรของแต่ละประเทศในโลก  เป้าหมายของ EMMA คือ

สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมบนพื นฐานเดียวกัน  และสร้างความเติบโต

ให้แก่การแข่งขัน ตั งใจท่ีจะให้มีแชมป์เครื่องเสียงรถยนต์และมัลติมีเดียนานาชาติ

เกิดขึ นทุกปี 

ยิ่งไปกว่านั น EMMA ต้องการสนับสนุนให้ทั งนักแข่งและช่างติดตั งได้พัฒนา

ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้มากยิ่งขึ น จนสามารถใช้ศักยภาพของอุปกรณ์ได้ในขีด

สูงสุด อันจะน าความพึงพอใจมาสู่นักแข่งและ/หรือผู้บริโภค 

1.3 ความทา้ทายของนกัแขง่ The competition challenge 

ในด้านคุณภาพเสียง นั นความท้าทายคือการสร้างระบบเครื่องสียง หรือ

มัลติมีเดียในรถยนต์เพ่ือเอาชนะปัญหาระบบ อะคูสติกของรถยนต์ให้ได้ เพื่อถ่ายทอด

เสียงที่ออกมาไร้เสียงรบกวนความพร่าเพี ยน ให้เสียงดนตรีออกมาเหมือนเสียงจาก

ต้นฉบับ และ / หรือความดังเสียงที่สูง ทั งยังพิจารณาเรื่องงานติดตั งอีกด้วย  

1.4  ความมนี  าใจของนกัแขง่ Competitors Sprits 

EMMA  จัดตั งขึ นมาเพื่อสนองความปรารถนาของนักแข่ง เพื่อหาว่าใครเก่งที่สุด

ในยุโรปและในโลก ปัจจุบันนี เครื่องเสียงรถยนต์ชั นเยี่ยมมีความสามารถให้เสียงดัง 

http://www.emmanet.com/
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และถูกต้อง เสียงเหมือนของจริง จนท าให้ EMMA เป็นห่วงว่าบางคนอาจจะลืมไปว่า

เครื่องมือส าคัญส าหรับการฟังคือ “ หู”  นั นมีขีดจ ากัด เราไม่ต้องการเห็นผู้นิยม

เสียงเพลงฟังเพลงในระดับความดังที่มากเกินไป   จนท าให้หูเสีย 

ขอใหโ้ชคด ี!!! 

คู่มือฉบับนี มาจากการปรึกษาหารือและเขียนขึ นโดยคณะหัวหน้าผู้ตัดสินนานาชาติกับที่

ป รึกษ า  และท าให้ เส ร็ จ สมบู รณ์ ด้ วย การส นั บส นุนจาก  Costas Chrisopoulos 

(Greece),Ronald van Looij , Reinier Wolf (Netherland), Warner 

Rothchopf(Austria),Prapasakorn Bhucksasri (Phillippines),Per Soder 

(Sweden) ,Christian Kobel , Norbert Tyka , Jan Schleicher and Alex Klett 

(Germany)) 

ความรบัผดิชอบ Disclaimer 

ในการแข่งขัน EMMA ทุกรายการ เราจะไม่รับผดิชอบทั งทางตรงและทางอ้อม

ส าหรับความเสียหายและ/หรือการ    สูญหายของรถยนต ์ ตลอดจนอุปกรณ์และ

ทรัพย์สินใดๆของท่าน   

เครือ่งหมายการคา้ EMMA is a registered trademark  

หนังสือคู่มือกฎ กตกิาทุกเล่ม ในคะแนนและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง CD DVD  ไฟล์

เสียงใน MP3 และ AAC และการใช้เครื่องหมายการค้า จะต้องได้รับอนุญาตจาก 

EMMA โดย Alexader Klett และ/หรือ Peter Fuhrmann 

คู่มือฉบับภาษาไทยสงวนลิขสทิธิ์ตามกฎหมายไทย การใช้เครื่องหมายหารค้า 

EMMA ในประเทศไทยจะต้องไดร้ับอนุญาตจาก EMMA Thailand 
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2.  Categories & Classes รุร่และชั น 

 

 2.1 Sound Quality   
 

E-Category (Entry)0  
 

 Up to Eur. 3000 ไม่เกิน 3000 ยูโร  

 Unlimited ไม่จ ากัดงบประมาณ  

Installation งานติดตั ง  

แทบจะไม่มีการตรวจเลย ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ ไม่ต้องมาการน าเสนอ 

 

Restriction ขอจ ากดั 

สงวนส าหรับนักแข่งหน้าใหม่ นักแข่งต้องไม่เคยแข่งรุ่นที่สูงกว่า Experience มาก่อน 

และต้องไม่เคยเป็นแชทป์ประเทศหรือทวีปมาก่อน 

 ห้ามรถสปอนเซอร์ 

 
 

S-Category (Skilled)  
 

 OEM  
 Up to Eur. 4000 งบไมเ่กิน 4000 ยูโร 
 Unlimited ไม่จ ากัดงบ 

Installation งานติดตั ง  

งานติดตั งแบบง่ายๆ ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ ไม่ต้องมาการน าเสนอ 

 

Restriction ขอจ ากดั 

 ห้ามรถสปอนเซอร์ 

 ห้ามรถผู้ตัดสิน และ หรือ รถมืออาชีพ 
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 2.2 Multi Media   
 
S-Category 

   Multimedia 2.1 Stereo 

 

Installation งานติดตั ง  

งานติดตั งแบบง่ายๆ ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ 

ไม่มีข้อห้ามในงานติดตั ง 

Restriction ขอจ ากดั 

 ห้ามใช้อุปกรณ์ Active ที่มีการดัดแปลง 

 ไม่มีข้อห้านในการดัดแปลงงานติดตั ง 
 

 
 

  M-Category  
   Multimeida 5.1 Surround 

มีการตรวจงานติดตั งบ้างเลฌกน้อยต้องใช้เอกสารประกอบ 

ไม่มีข้อห้ามในงานติดตั ง 
 

 
 

  X-Category 
  

5.1 Surround, Installation with 15 Points Bonus 
 

Installation งานติดตั ง  

งานติดตั งที่วิจิตพิศดารที่ท าให้ดึงดูดใจคนดู และเป็นประโยชน์ในการใช้งาน  ต้องใช้

เอกสารประกอบ และ มีการน าเสนอ 

Restriction ขอจ ากดั 

 รถยนต์จ าจดทะเบียนเป็นทางการหรือไม่ก็ได้ 

 มีคะแนนเพิ่มในเรื่องการออกแบบ 

 รถยนต์จะต้องสามารถขับขี่ได้โดยมีคนขับ 

 ไม่ก าหนดการป้องกันล าโพง 

 คะแนนโบนัส 100 ในรุ่น Unlimited 

2.3 ESPL (EMMA Sound Presure League)  

 ESPL E-Category T-1 W 

 ESPL E-Category T- 2 W 

 ESPL E-Category T-4 W 

 ESPL E-Category T - Unlimited 

 ESPL E-Category R - Unlimited 

 ESPL E-Category W - Unlimited 

 ESPL X-Unlimited 

2.4  ESQL  

 ESQL M-Category T- 2 W* 

 ESQL M-Category T-4 W* 

 ESQL M-Category T – Unlimited* 

 ESQL M-Category R – Unlimited* 

 ESQL M-Category B – Unlimited* 

 ESQL M-Category W - Unlimited 

 

 

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.  กตกิาการตดัสนิคุณภาพงานตดิตั ง EMMA rules- Installation 
Quality 

หลักเกณฑ์การตัดสินคุณภาพงานติดตั งสร้างขึ นมาเพื่อส่งเสริมให้มีความคงทนและ

รักษาอายุการใช้งานของอุปกรณ์ รวมทั งความกลมกลืนอย่างสมเหตุสมผลและความ

งามตาของงานติดตั ง 

EMMA ได้แบ่งงานติดตั งที่จะพิจารณาไว้เป็นส่วนๆซึ่งท าให้ง่ายต่อการติดตามการ

ตัดสินได้เป็นอย่างด ี ผู้ตัดสินจะไม่บอกคณุว่ารถคุณมงีานติดตั งดหีรือไม่ด ี ใบคะแนน

และค าแนะน าจะบ่งบอกถึงคณุภาพงานของท่าน คะแนนที่ได้รบัจะง่ายต่อการติดตาม 

หรือไม่ก็ต้องใช้คู่มือนี ช่วยเพ่ือให้เข้าใจคะแนนที่ได้รับมากยิ่งขึ น ซึ่งจะท าให้ท่าน

สามารถมองเห็นถึงความเป็นไปได้ในการพฒันารถของทา่น  
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ความสะอาด                    ต้องล้างรถมาอยา่งดี ดูดฝุ่นข้างในให้ดีพอสมควร ล้างรถ/

ไม่ล้างรถ ดูดฝุ่น/ไม่ดูดฝุ่น                                 6 

        ในห้องโดยสาร ในห้องสัมภาระ หักจดุละ 2 คะแนน 

 

Main fuse                       ตรวจว่ามีฟิวส์หลักห่างจากขั วแบตไมเ่กิน 40 cmหรือไม่ 

(หากไม่มีให้เป็น 0)                                           10 

 

Speaker Protection         ดูว่ามฝีาครอบล าโพงที่ติดที่ประตูและ kick panel หรือ

เปล่า  หากติตั งใตแ้ดชบอร์ดไมจ่ าเป็นต้องมี              5 

                                      แต่งจะต้องไม่ให้เท้าสามารถโดนกรวยได้ และต้องไม่มีวัสดุ

ทรงกระบอกเส้นผ่าศนูย์กลางเข้าไปโดน 

                                      กรวจล าโพงได้ ให้หัก 2 คะแนนต่อหนึง่ล าโพงที่ไม่มกีาร

ป้องกัน  

อุปกรณ์ติดตั งมั่นคง        ให้ตรวจสอบวา่เครื่องเล่น แอมป ์ล าโพง อุปกรณือื่นๆ ติดตั ง

แข็งแรงมั่นคงหรือไม ่                                     24 

                                      หากไม่แข็งแรงมัน่คงในหักจุดละ 2 คะแนน 

 

3.2 Installation Rule for SQ S-&MM S Category/ ESPL /ESQL   

 

สิ่งที่ต้องตัดสิน                  เนื อหา                                                                                                                                            
คะแนน 
Presentation                   โชว์งานติดตั ง และ ให้ผู้ชมเข้าน่ังฟัง                                                                                                        
10  

To public 

ความสะอาด                    ต้องล้างรถมาอยา่งดี ดูดฝุ่นข้างในให้ดีพอสมควร ล้างรถ/

ไม่ล้างรถ ดูดฝุ่น/ไม่ดูดฝุ่น                                 6 

        ในห้องโดยสาร ในห้องสัมภาระ หักจดุละ 2 คะแนน 

 

Main fuse                       ตรวจว่ามีฟิวส์หลักห่างจากขั วแบตไมเ่กิน 40 cmหรือไม่ 

(หากไม่มีให้เป็น 0)                                           10 
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อุปกรณ์ติดตั งมั่นคง        ให้ตรวจสอบวา่เครื่องเล่น แอมป ์ล าโพง อุปกรณือื่นๆ ติดตั ง

แข็งแรงมั่นคงหรือไม ่                                     24 

                                      หากไม่แข็งแรงมัน่คงในหักจุดละ 2 คะแนน 

 

ส่วนเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                 

ฟิวส์อุปกรณ์ทกุตวั         ให้ตรวจสอบว่าจะสามารถมองเห็น ฟิวส ์ของอุปกรณ์ทุกตัว

ภายใน 3 นาทีหรือไม ่ทังหมดรวม 3 นาที             15 

                                      ไม่ใช่ตัวละ หากไม่สามารถมองเห็นได ้ให้หักตัวละ 2 

คะแนน 

 

ป้องกันล าโพง                ตรวจสอบดูว่าล าโพงที่ติดที่แผงประต ูที่ Kick panel มีการ

ป้องกันการเสียหายโดยไม่ให้วัสดุทรงกระบอก      5 

                                      เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 3 cm เข้าถึงกรวยล าโพงได ้ทั งนี 

ล าโพงจะต้องมีสิ่งป้องกันอย่างน้อย 1 อัน 

     ล าโพงที่ตดิตั งใต ้dash board หากเท้าของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารไม่

สามารถไปโดนได ้ไมจ่ าเป็นต้องป้องกัน 

ขนาดฟิวส์ทีถู่กต้อง      ตรวจสอบขนาดของฟิวส์ของอุปกรณท์ุกตัวว่ามีขนาดถูกต้อง

กับขนาดของสายไฟหรือไม่                                                                              20 

โดยใชต้าราง VW75212 ตามรายละเอียดข้างล่างนี  

0,5mm²     -     10 Ampere 

1,0mm²     -     15 Ampere 

1,5mm²     -     20 Ampere 

2,5mm²     -     20 Ampere 

4,0mm²     -     30 Ampere 

6,0mm²     -     50 Ampere 

10mm²      -     60 Ampere 

16mm²      -   100 Ampere 

25mm²      -   125 Ampere 

35mm²      -   175 Ampere 

50mm²      -   250 Ampere 

70mm²      -   300 Ampere 
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ขนาดฟิวส์ทีร่ะบุนี หมายถึง ไม่เกิน ฟิวส์ทั งหมดจะต้องสามารถมองเห็น

ได้ภายใน 3 นาที หากผิดขนาดให้หักตวัละ 2 คะแนน                                

 

First Optic impression   ตรวจสอบอุปกรณ์หลักทั งหมดดูวา่อยูใ่นสภาพที่เสร็จแลว้ 

หรือยังติดตั งไม่เสร็จ หรือ ไม่เสร็จ  ไม่เสร็จหักจุดละ 2 คะแนน      10                   

 

สายให้องโดยสาร          ให้ตรวจสอบดูว่าภายในห้องโดยสารเก็บสายเรียบร้อยไหม มี

สายอะไรให้เห็นไหม หากมี หักสายละ 2 คะแนน                                            5 

Total                                                                                                                                                                                                                                                

105 

 

  

 3.3 Installation Rule for SQ -&MM M Category   

 

สิ่งที่ต้องตัดสิน                  เนื อหา                                                                                                                                            
คะแนน 
Presentation                   โชว์งานติดตั ง และ ให้ผู้ชมเข้าน่ังฟัง                                                                                                        
10  

To public 

ความสะอาด                    ต้องล้างรถมาอยา่งดี ดูดฝุ่นข้างในให้ดีพอสมควร ล้างรถ/

ไม่ล้างรถ ดูดฝุ่น/ไม่ดูดฝุ่น                                 6 

        ในห้องโดยสาร ในห้องสัมภาระ หักจดุละ 2 คะแนน 

 

Main fuse                       ตรวจว่ามีฟิวส์หลักห่างจากขั วแบตไมเ่กิน 40 cmหรือไม่ 

(หากไม่มีให้เป็น 0)                                           10 

 

อุปกรณ์ติดตั งมั่นคง        ให้ตรวจสอบวา่เครื่องเล่น แอมป ์ล าโพง อุปกรณือื่นๆ ติดตั ง

แข็งแรงมั่นคงหรือไม ่                                     24 

                                      หากไม่แข็งแรงมัน่คงในหักจุดละ 2 คะแนน 

 

ฟิวส์อุปกรณ์ทกุตวั         ให้ตรวจสอบว่าจะสามารถมองเห็น ฟิวส ์ของอุปกรณ์ทุกตัว

ภายใน 3 นาทีหรือไม ่ทังหมดรวม 3 นาที             15 
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                                      ไม่ใช่ตัวละ หากไม่สามารถมองเห็นได ้ให้หักตัวละ 2 

คะแนน 

ฟิวส์ทุกตัวขนาด            ให้ตรวจสอบวา่ฟิวส์ทุกตวัขนาดถูกต้องตามตาราง 

VW75212 หรือไม่ โดยจะต้องเห็นไดภ้ายใน 3 นาที        20 

ถูกต้องหรือไม ่              หากไม่ ให้หักจดุละ 2 คะแนน 

 

ป้องกันล าโพง                ตรวจสอบดูว่าล าโพงที่ติดที่แผงประต ูที่ Kick panel มีการ

ป้องกันการเสียหายโดยไม่ให้วัสดุทรงกระบอก      5 

                                      เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 3 cm เข้าถึงกรวยล าโพงได ้ทั งนี 

ล าโพงจะต้องมีสิ่งป้องกันอย่างน้อย 1 อัน 

                                       ล าโพงที่ติดตั งใต้ dash board หากเท้าของผูข้ับขี ่หรือ

ผู้โดยสารไม่สามารถไปโดนได้ ไม่จ าเป็นต้องป้องกัน 

 

สายในห้องโดยสาร          ให้ตรวจสอบดวู่าภายในห้องโดยสารเกบ็สายเรียบร้อยไหม 

มีสายอะไรให้เห็นไหม หากม ีหักสายละ 2 คะแนน                           5 

 

เพ่ิมเติม                           

เอกสารของระบบ         ให้ตรวจสอบ แผงวงจรสาย และฟิวส ์   หากขาดไปให้หักจดุ

ละ 1 คะแนน                                                                                     10 

การต่อสาย                    ตรวจดูของจริง หรือภาพถ่ายว่ามรการต่อเข้าขั วสายถูกต้อง

ไหม หากไม่ ให้หักจดุละ 1 คะแนน                                                            5 

ป้องกันรอยต่อสาย        ตรวจดวู่าขั วต่อสายนั นได้มีการป้องกันกา ช็อต ดว้ยวัสดุที่

เป็นฉนวน ให้ค านึงถงึสภาพการขับขี่รถยนต์ หากพบพร่อง หักจดุละ 1 คะแนน     10 

Craftmanship               ตรวจสอบ เส้นทางการเดินสาย การต่อเข้าขั วสาย การติดตั ง

อุปกรณ์ การติดตั งแผง ผวิของงาน ช่องไฟที่เท่ากัน และอื่นๆ หัวข้อว 

ความปราณตี                สาย เครื่องเล่น แอมป์ ล าโพง อุปกรณ์อืน่ๆ  ให้หัก 2 คะแนน

เมื่อพบว่าไม่มีความพยายาม  

  ให้หัก 1 คะแนนหากพบว่าใช้ความพยายามน้อย min. 0 

Total                                                                                                                                                                                                                                               

135 
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  3.4 Installation Rule for SQ X Category X limited   

Presentation                   โชว์งานติดตั ง และ ให้ผู้ชมเข้าน่ังฟัง                                                                                                        
10  

To public 

ความสะอาด                    ต้องล้างรถมาอยา่งดี ดูดฝุ่นข้างในให้ดีพอสมควร ล้างรถ/

ไม่ล้างรถ ดูดฝุ่น/ไม่ดูดฝุ่น                                 6 

        ในห้องโดยสาร ในห้องสัมภาระ หักจดุละ 2 คะแนน 

 

Main fuse                       ตรวจว่ามีฟิวส์หลักห่างจากขั วแบตไมเ่กิน 40 cmหรือไม่ 

(หากไม่มีให้เป็น 0)                                           10 

 

อุปกรณ์ติดตั งมั่นคง        ให้ตรวจสอบวา่เครื่องเล่น แอมป ์ล าโพง อุปกรณือื่นๆ ติดตั ง

แข็งแรงมั่นคงหรือไม ่                                     24 

                                      หากไม่แข็งแรงมัน่คงในหักจุดละ 2 คะแนน 

 

ฟิวส์อุปกรณ์ทกุตวั         ให้ตรวจสอบว่าจะสามารถมองเห็น ฟิวส ์ของอุปกรณ์ทุกตัว

ภายใน 3 นาทีหรือไม ่ทังหมดรวม 3 นาที             15 

                                      ไม่ใช่ตัวละ หากไม่สามารถมองเห็นได ้ให้หักตัวละ 2 

คะแนน 

ฟิวส์ทุกตัวขนาด            ให้ตรวจสอบวา่ฟิวส์ทุกตวัขนาดถูกต้องตามตาราง 

VW75212 หรือไม่ โดยจะต้องเห็นไดภ้ายใน 3 นาที        20 

ถูกต้องหรือไม ่              หากไม่ ให้หักจดุละ 2 คะแนน 

 

ป้องกันล าโพง                ตรวจสอบดูว่าล าโพงที่ติดที่แผงประต ูที่ Kick panel มีการ

ป้องกันการเสียหายโดยไม่ให้วัสดุทรงกระบอก      5 

                                      เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 3 cm เข้าถึงกรวยล าโพงได ้ทั งนี 

ล าโพงจะต้องมีสิ่งป้องกันอย่างน้อย 1 อัน 

                                       ล าโพงที่ติดตั งใต้ dash board หากเท้าของผูข้ับขี ่หรือ

ผู้โดยสารไม่สามารถไปโดนได้ ไม่จ าเป็นต้องป้องกัน 
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สายในห้องโดยสาร          ให้ตรวจสอบดวู่าภายในห้องโดยสารเกบ็สายเรียบร้อยไหม 

มีสายอะไรให้เห็นไหม หากม ีหักสายละ 2 คะแนน                           5 

เอกสารของระบบ         ให้ตรวจสอบ แผงวงจรสาย และฟิวส ์   หากขาดไปให้หักจดุ

ละ 1 คะแนน                                                                                     10 

การต่อสาย                    ตรวจดูของจริง หรือภาพถ่ายว่ามรการต่อเข้าขั วสายถูกต้อง

ไหม หากไม่ ให้หักจดุละ 1 คะแนน                                                            5 

ป้องกันรอยต่อสาย        ตรวจดวู่าขั วต่อสายนั นได้มีการป้องกันกา ช็อต ดว้ยวัสดุที่

เป็นฉนวน ให้ค านึงถงึสภาพการขับขี่รถยนต์ หากพบพร่อง หักจดุละ 1 คะแนน     10 

การป้องกันสาย             ตรวจดูวา่มีการป้องกันความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ นกับสาย

ทุกชนิดเมื่อต่อเดินผ่านช่องโลหะ และประต ูที่ควรจะมวีัสดุฉนวนปกป้อง           5 

คะแนน 

                                     และสายที่เดินอยูใ่กล้ๆส่ิงที่เคลื่อนไหว เช่น สายพาน

เครื่องยนต์จะต้องมีปลอกหุ้มสายเป็นต้น บกพร่องหักจุดละ 1 คะแนน 

เพ่ิมเติม     

Craftmanship               ตรวจสอบ เส้นทางการเดินสาย การต่อเข้าขั วสาย การติดตั ง

อุปกรณ์ การติดตั งแผง ผวิของงาน ช่องไฟที่เท่ากัน และอื่นๆ หัวข้อ                    50 

คะแนน 

ความปราณตี                สาย เครื่องเล่น แอมป์ ล าโพง อุปกรณ์อืน่ๆ  ให้หัก 2 คะแนน

เมื่อพบว่าไม่มีความพยายาม    

                                    ให้หัก 1 คะแนนหากพบว่าใช้ความ  พยายามน้อย min. 0 

ให้บันทึกในในคะแนนว่าหักจุดใดบ้าง 

Presentation                 มีเวลา 7 นาทีที่จะน าเสนอระบบโดยเจ้าของรถ หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมาย (ไม่ใช่ภาพยนต์) หากเกินจะถกูหัก 1 คะแนนส าหรับทุกๆ 30 วิ          

10 คะแนน 

Design of Interior        อุปกรณ์ที่ตดิตั งในห้องโดยสาร เป็นแนวคิดเดียวกันหรือไม ่

หากไม่ให้หัก 1 คะแนนต่อจุด                                                                                 

5 คะแนน 

การออกแบบภายใน 

 

Design of Trunk        อุปกรณ์ที่ตดิตั งในห้องเก็บสัมภาระเขา้เป็นแนวคิดเดียวกัน

หรือไม่ หากไม่ให้หัก 1 คะแนนต่อจุด                                                                          

5 คะแนน 
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Bonus points            ให้คะแนนโบนัสกับงานติดตั งที ่    

            15 คะแนน 

1. เป็นงานติดตั งทีว่ิจิตร งามตา ที่เพิ่มจุดเด่นให้อุปกรณ์ 

2. ดึงดูดผูช้ม (ไม่เกีย่วกบัเสียง) 

3. ให้ใช้พื อนที่ของรถยนต์ได้ตามปรกติ โดยไม่ต้องสูนย์เสียความ

สะดวกสบาย 

4. ท าให้การน าเสนอระบบของรถอย่างสร้างสรรค์ 

                                 นกัแข่งจะต่อยื่นในรายการให้แกผู่้ตัดสินงานติดตั งตั งแต่

เริ่มต้น ทั งนี ไม่เกิน 20 รายการ แตล่ะรายการจะไดร้ับคะแนนระหว่าง 0-3 คะแนน 

  

Total                                                                                                                                                                                                                                                                   

210                                                                                                                                                                                                                       

                                      

  3.5 Installation Rule for SQ & MM X Category X Unlimited ESPL X Unlitted   

Presentation                   โชว์งานติดตั ง และ ให้ผู้ชมเข้าน่ังฟัง                                                                                                        
10  

To public 

ความสะอาด                    ต้องล้างรถมาอยา่งดี ดูดฝุ่นข้างในให้ดีพอสมควร ล้างรถ/

ไม่ล้างรถ ดูดฝุ่น/ไม่ดูดฝุ่น                                 6 

        ในห้องโดยสาร ในห้องสัมภาระ หักจดุละ 2 คะแนน 

 

Main fuse                       ตรวจว่ามีฟิวส์หลักห่างจากขั วแบตไมเ่กิน 40 cmหรือไม่ 

(หากไม่มีให้เป็น 0)                                           10 

 

อุปกรณ์ติดตั งมั่นคง        ให้ตรวจสอบวา่เครื่องเล่น แอมป ์ล าโพง อุปกรณือื่นๆ ติดตั ง

แข็งแรงมั่นคงหรือไม ่                                     24 

                                      หากไม่แข็งแรงมัน่คงในหักจุดละ 2 คะแนน 

 

ฟิวส์อุปกรณ์ทกุตวั         ให้ตรวจสอบว่าจะสามารถมองเห็น ฟิวส ์ของอุปกรณ์ทุกตัว

ภายใน 3 นาทีหรือไม ่ทังหมดรวม 3 นาที             15 
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                                      ไม่ใช่ตัวละ หากไม่สามารถมองเห็นได ้ให้หักตัวละ 2 

คะแนน 

ฟิวส์ทุกตัวขนาด            ให้ตรวจสอบวา่ฟิวส์ทุกตวัขนาดถูกต้องตามตาราง 

VW75212 หรือไม่ โดยจะต้องเห็นไดภ้ายใน 3 นาที        20 

ถูกต้องหรือไม ่              หากไม่ ให้หักจดุละ 2 คะแนน 

 

ที่นั่งใช้การได ้               นักแข่ง สามารถมองเห็นภายนอกได้เพียงพอที่จะขับเขา้มา

ในเลนแข่งขัน                                                                                            10 

                                      สูงระหว่าง 160-190 cm จะต้องมีพื นที่ส าหรับ แขน ขา 

เพียงพอที่จะใชร้ถยนต์ได้  

                                       คันชกัคันเร่งจะต้องไม่มีอะไรเป็นส่ิงกดีขวาง ให้หัก 3 

คะแนนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ OK 

 

สายในห้องโดยสาร          ให้ตรวจสอบดวู่าภายในห้องโดยสารเกบ็สายเรียบร้อยไหม 

มีสายอะไรให้เห็นไหม หากม ีหักสายละ 2 คะแนน                           5 

เอกสารของระบบ         ให้ตรวจสอบ แผงวงจรสาย และฟิวส ์   หากขาดไปให้หักจดุ

ละ 1 คะแนน                                                                                     10 

การต่อสาย                    ตรวจดูของจริง หรือภาพถ่ายว่ามรการต่อเข้าขั วสายถูกต้อง

ไหม หากไม่ ให้หักจดุละ 1 คะแนน                                                            5 

ป้องกันรอยต่อสาย        ตรวจดวู่าขั วต่อสายนั นได้มีการป้องกันกา ช็อต ดว้ยวัสดุที่

เป็นฉนวน ให้ค านึงถงึสภาพการขับขี่รถยนต์ หากพบพร่อง หักจดุละ 1 คะแนน     10 

การป้องกันสาย             ตรวจดูวา่มีการป้องกันความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ นกับสาย

ทุกชนิดเมื่อต่อเดินผ่านช่องโลหะ และประต ูที่ควรจะมวีัสดุฉนวนปกป้อง           5 

คะแนน 

                                     และสายที่เดินอยูใ่กล้ๆส่ิงที่เคลื่อนไหว เช่น สายพาน

เครื่องยนต์จะต้องมีปลอกหุ้มสายเป็นต้น บกพร่องหักจุดละ 1 คะแนน 

เพ่ิมเติม     

Craftmanship               ตรวจสอบ เส้นทางการเดินสาย การต่อเข้าขั วสาย การติดตั ง

อุปกรณ์ การติดตั งแผง ผวิของงาน ช่องไฟที่เท่ากัน และอื่นๆ หัวข้อ                    50 

คะแนน 

ความปราณตี                สาย เครื่องเล่น แอมป์ ล าโพง อุปกรณ์อืน่ๆ  ให้หัก 2 คะแนน

เมื่อพบว่าไม่มีความพยายาม    
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                                    ให้หัก 1 คะแนนหากพบว่าใช้ความ  พยายามน้อย min. 0 

ให้บันทึกในในคะแนนว่าหักจุดใดบ้าง 

Presentation to Judges  มีเวลา 7 นาทีที่จะน าเสนอระบบโดยเจา้ของรถ หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมาย (ไม่ใช่ภาพยนต์) หากเกินจะถกูหัก 1 คะแนนส าหรับทุกๆ 30 วิ          

10 คะแนน 

Design of Interior        อุปกรณ์ที่ตดิตั งในห้องโดยสาร เป็นแนวคิดเดียวกันหรือไม ่

หากไม่ให้หัก 1 คะแนนต่อจุด                                                                                 

10 คะแนน 

การออกแบบภายใน 

 

Design of Trunk        อุปกรณ์ที่ตดิตั งในห้องเก็บสัมภาระเขา้เป็นแนวคิดเดียวกัน

หรือไม่ หากไม่ให้หัก 1 คะแนนต่อจุด                                                                          

10 คะแนน 

 

Overall Design of     จะได้คะแนนเตม็ รถ และอุปกรณ์ จะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็น 

Theme เดียวกันตลอดทั งคนอย่างเด่นชดั ทั งภายใน ภายนอก และห้องเก็บสัมภาระ    

10 คะแนน  

Vehicle                     ทั งนี ไม่จ าเป็นว่าแบบจะเป็นอย่างไร สวยหรือไม่ไม่เกี่ยวข้อง 

รถเดิมจะไม่ได้คะแนน หัก 1 คะแนนต่อจุดทีไ่ม่เข้ากัน 

 

Bonus points            ให้คะแนนโบนัสกับงานติดตั งที ่    

            100 คะแนน 

1. เป็นงานติดตั งทีว่ิจิตร งามตา ที่เพิ่มจุดเด่นให้อุปกรณ์ 

2. ดึงดูดผูช้ม (ไม่เกีย่วกบัเสียง) 

3. ให้ใช้พื อนที่ของรถยนต์ได้ตามปรกติ โดยไม่ต้องสูนย์เสียความ

สะดวกสบาย 

4. ท าให้การน าเสนอระบบของรถอย่างสร้างสรรค์ 

                                 นกัแข่งจะต่อยื่นในรายการให้แกผู่้ตัดสินงานติดตั งตั งแต่

เริ่มต้น ทั งนี ไม่เกิน 20 รายการ แตล่ะรายการจะไดร้ับคะแนนระหว่าง 0-3 คะแนน 
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Total                                                                                                                                                                                                                                                                   

320                                                                                                                                                                                                                       

 

4.  EMMA rules –  Sound Quality การแขง่ขนัคุณภาพเสียง  

4.1   Pre Judge Checking การตรวจสภาพกอ่นเริม่ตดัสนิ 

4.1.1      ตรวสอบว่าระบบชาร์จไฟต่ออยู่หรือไม่ Y/N 

 ก่อนเริ่มตดัสินจะต้องตรวดูว่ายังมีการพ่วงระบบชาร์จไฟอยู่หรือเปล่า หากยัง

พ่วงอยู่ให้แจ้งนักแข่งให้ปลดออก 

 ห้ามใช้แหล่งจ่ายไฟอืน่นอกจากแบตเตอร์ร ีซึ่งสามารถจะพ่วงจะนวนได ้

 นอกจากแบตเตอร์รแีล้ว ไม่อนุญาตให้ใชแ้หล่งจ่ายไฟอื่นๆทั งสิ น ไม่ว่าจะเป็น

แผงโซล่าเซล Fuel Cells  

 ผู้ตัดสินจะต้องบันทกึลงบนใบคะแนนว่าไมม่ีการพว่งแหล่งพลังงานอ่ืนๆ 

4.1.2  ตรวจสอบต าแหน่งที่นั่งเหมาะสมหรือไม่ y/n 

 ผู้ตัดสินจะตรวจสอบวา่ผู้แข่งขันสามารถโยกดันเกียร ์  บังคับพวงมาลยัและ

เหยียบแป้นบังคับได ้ 

 ผู้ตัดสินจะบันทึกว่าต าแหน่งนั นเหมาะสมแลว้ 

4.1.3 ตรวจสอบแชลแนล 

 ผู้ตัดสินต้องใช้แผ่นของ EMMA ในการตรวจสอบ Chanels ซ้าย ขวา ว่าถกูต้

งไหม หากถกูต้องให้บันทึกไว ้หากไมถู่กตอ้งให้แจ้งนักแข่ง และให้เวลานักแข่ง

แก้ไข 5 นาที หากไม่เสร็จ ให้นักแข่งเลือกทีจ่ะแข่งต่อตามสภาพหรือไม่ 

4.1.4  ตรวจสอบระดบัความดังของเสียง 

 การปรับระดับความดังให้ใช้แผ่น EMMAในการปรับระดับความดัง นักแข่ง

สามารถที่จะระบรุะดับความดังให้ผูต้ัดสินได ้ แต่หากดงัเกนิไปอาจจะไม่

ปลอดภัยแก่ผูต้ัดสินกจ้ะให้ใช้เครื่องวัด 

4.1.5      Visibilities potentially restricted วิสัยทัศนืในการขับขี่รถยนต ์ 

 ผู้ตัดสินคณุภาพเสยีงจะต้องท าเครื่องหมายลงในช่องนี  หากรูส้ึกวา่มีอุปกรณ์ที่

เบียดบังสายตาในการขับขี่รถยนต์ตามกตกิา

ข้อ Normal use of vehicle  

อุปกรณร์ะบบเสียง/ภาพทั งหมดจะต้องไม่เป็น

อุปสรรคต่อการใช้รถยนต์ตามปกตขิองทั งสองที่นั่ง

ด้านหน้า การใช้งานของรถยนต์ตามปกต ิ

                                             การบงัสายตาของผู้

ขบัขี ่                             
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                                           4 ซม.จากทศันววิลิยัของคนขบั 

 

 

 

 

 

ไมค่วรตดิตั งสิง่ใดล  าบรเิวณทีเ่ปน็สทีบึ 

 การวัด 4 ซ.ม. จะต้องวัดแนวตั งฉากกับพื นโลก (Perpendicular) ทั งแนวตั ง 

และแนวนอนของกรจก ไม่ใช่วัดตามแนวราบเอียงของกระจกรถยนต์ หากมี

อุปกรณ์ติดตั งแล้ว บังแนวสายตา จะถกูหักจุดละ 3 คะแนน แต่หากอุปกรณท์ี่

ติดตั งนั นเพียงแต่บังสว่นดส่วนหนึ่งของฝากระโบรงรถยนต์เช่น Turbo 

Breeder จมูกของเทอร์โบ ซึ่งไม่ได้บังสายตาไปมากกว่าเดิมของรถยนตแ์ลว้ก็

เป็นที่รับได้   

 

*กฎข้อนี ไม่ใช้กับ Expert Unlimited 

 

A quick note on sound quality หมายเหตเุรือ่งคณุภาพเสยีง  

ระบบเครื่องเสยีงที่ดีจะต้องสามารถถ่ายทอดเสียงตามที่ได้บันทึกมาของต้นฉบับ ด้วย

ความถีท่ี่ถกูต้องและเวทีเสียงที่แม่นย า ความถีท่ี่ถกูต้องเช่นความถี่สูงทีข่องฉาบ/แฉ 

Cymbal เสียงของคน และเครื่องดนตรีต่างๆ ตลอดจนถึงเสียงต่ าๆของกลองและเครื่อง

synthesiser การตอบสนองความถี่นั นรวม Timbre Linerity Clarity เวทีเสียง 

(Staging) ที่ดีจะตอ้งให้ภาพมายาที่เราเห็นต าแหน่งของผู้เล่นแต่ละคน โดยให้

ความรู้สกึของความสงูความกว้าง และความลึกของเวทีเสียง Imaging ที่ดีของระบบ

เครื่องเสียงจะผลติเสียงของเครื่องดนตรีทกุชิ นในต าแหน่งทีถู่กตอ้งในจินตภาพของ

เวทีเสียง 

Note: EMMA ได้บันทึกเสียงจ าลองท าซ  าของดนตรีจริงทั งหมด โดยปราศจากการท า

แบบดิจิตอล เพ่ือความสมบูรณ์แบบและจะท าให้ต้องสูญเสียแก่นสานท่ีแท้จริงของเสียง 

แต่จะให้ความสมจริงมากที่สุด 



คู่มือการแข่งขัน EMMA ฉบับปี 2015 

17 

 

 

กฎเกณฑ์ต่อไปนี เป็นเกณฑก์ารตัดสินคณุภาพเสียง ทั งนี แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

แข่งขัน รายละเอียดอยู่ในตารางการตัดสินแนบท้าย พร้อมๆกับขั นตอนการ

บันทึกเสียง ก็ไดร้่างคู่มือการตัดสินคุณภาพเสียงขึ นมาเพื่ออธิบายว่าจะต้องตัดสิน

อย่างไร และวิธกีารให้คะแนนอย่างไร  

 

4.2    Imaging Characteristic บุคลคิของ Imaging  

4.2. 1 Imaging –  Position 

เราได้ก าหนดความกวา้งของเวทีเสียงมาแลว้ตอนที่เราตัดสินเวทีเสียง 

 

ให้ใช้แทร็คเทคนิคที่บันทึกมาเพื่อใช้ในการตัดสิน Imaging ที่มี 5 ต าแหน่ง C เซ็น

เตอร์ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างซา้ยสุด และขวาสุดของความกว้างของเวทีเสีย  ต าแหน่ง 

LC จะต้องอยู่ตรงกลางระหว่าง L & C และต าแหน่ง RC จะต้องอยู่ตรงกลางระหว่าง 

R&C ช่องว่างระหว่างต าแหน่งก็จะเว้นเท่าๆกันทั งหมด หากเสียงไม่ได้มาจากต าแหน่ง

ที่ถูกต้องก็จะได้รับคะแนนน้อยลงไปจากต าแหน่งนั นๆ 

โดยมีเสียง 5 เสียงในแต่ละต าแหน่ง  

 

4.2.2 Imaging - Focus 

เราได้ต าแหน่งทั ง 5 มาแลว้ คราวนี เราจะมาตัดสิน Focus ของแตง่ละต าแหน่งแยกกัน

ออกมาอีกทีหนึ่ง เราจะมาตัดสินว่า เสียงเครือ่งดนตรแีตล่ะชิ นมขีนาดถูกต้องตาม

สัดส่วนของมันหรือไม ่ในเครื่องดนตรีทั ง 5 ชิ นในทุกๆต าแหน่งทั ง 5 ต าแหน่ง  

 

4.3    Sound Stage and Imaging Characteristic บคุลคิของ เวทเีสยีง และ 

Imaging  

ความหมายของ เวทีเสียง หมายถึงความรู้สึกถึง พื นที่ที่เราได้ยินเสียง จากต าแหน่ง

ที่มาของเสียง ส่วนค าว่า Imaging นั นหมายถึง ควาสามารถของระบบที่ท าให้เรารู้สึก

ถึงต าแหน่งของเครื่องดนตรี และสัดส่วนของเครื่ องดนตรีแต่ละชิ นบนเวทีเสียง 

เป้าหมายของการตัดสินคือการ ก าหนดกรอบของเวทีเสียงของระบบเครื่องเสียงใน

รถยนต์ ต้องก าหนดขอบเขตของเวทีก่อนจึงจะตัดสิน Imaging ได ้

4.3.1 Sound Stage –  Distance to sound stage 

การหาว่าขอบหน้าสุดของเวทีอยู่ตรงไหน เสียงแรกที่ใกล้ตัวผู้ฟังมากที่สุด ระบบที่ดี

สามารถสร้างภาพมายาให้เรารู้สึกเสียงนั นอยู่ตรงไหน สูง กว้าง ลึกเพียงใด บางครั ง
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สามารถที่จะสร้างความรู้สึกให้เราวา่เสียงนั นอยู่นอกตัวรถยนต์เสียด้วยซ  า  ในเชิงอุดม

คติเปรียบเสมือนประสบการณ์จากการฟังดนตรีสดหรือเครื่องเสียงในบ้านชั นดี 

 

4.3.2 Sound Stage - Width of sound stage 

ความกว้างของเวทีคือเสียงที่เราได้ยิน ซ้ายสุด และขวาสุด เมื่อเปรียบเทียบกับตัว

รถยนต์ เป้าหมายคือการท าให้เวทีเสียงกว้างที่สุด ระบบที่ดีสามารถสร้างเวทีเสียงให้

กว้างกว่าตัวรถยนต์  ที่ณจุดนี จะให้ความส าคัญแก่การวางต าแหน่ง “ซ้าย” และ “ขวา” 

บนเวทีเสียง 

 

4.3.3 Sound Stage –  Height of sound stage 

ความสูงของเวทีเสียงคือจุดก าเนิดของเสียง ในทุกๆความถี่ตลอดทั งเวที ตั งแต่ซ้ายสุด

ไปถึงขวาสุดของเวทีตลอดย่านความถี่เสียงเป้าหมายคือการบรรลุถึงเสียงที่มีความสูง

อยู่บนแนวระนาบของเวทีเสียงอย่างมีเสถียรภาพและให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ ทุก

เสียงต้องปรากฎจากแนวสูงนั นทั งหมด โดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดมาจากด้านล่างของ

เวทีเสียง ให้ความสนใจว่าเวทีเสียงยังคงมีความสูงที่มั่นคงจากซ้ายไปขวา รถบางคัน

อาจมีตรงกลางที่สูงดีแต่ที่ซ้ายและขวากลับเตี ยลง ซึ่งจะต้องใช้พิจารณาในการให้

คะแนน เสียงนักร้องและเครื่องดนตรีควรจะปรากฎบนพื นฐานความสูงที่พอๆกัน 

 

4.3.4 Sound Stage –  Ambience and Depth  

Ambience คือปรากฎการณ์ทางเสียงกับการรับรู้ทางจิตให้ความรู้สึกของพื นที่รอบๆ

แหล่งก าเนิดของเสียง ผู้ตัดสินจะใช้แทร็คเพลงที่ก าหนดมาเพื่อพิจารณาว่าระบบ

เครื่องเสียงสามารถที่จะสร้างความรู้สึกตามที่บันทึกเสียงมาได้มากน้อยเพียงใดหรือจะ

พูดง่ายๆว่า หากการบันทึกเสียงจากในโบสถ์ใหญ่  คุณก็ควรจะได้ยินเสียงที่มี

ความรู้สึกว่าอยู่ในโบสถ์ แต่หากบันเสียงจากห้องเล็กๆ ที่ไม่ก้องสะท้อนเสียงคุณก็จะ

ไม่ได้รับความรู้สึกของแอมเบี ยน  

 

4.4 Tonal Accuracy   

4.4.1 Tonal Accuray and overall spectral balance  

ระบบเครื่องเสยีงควรที่จะถ่ายทอดเสียงออกมาให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุด หากเป็นการ

บันทึกสด เสียงก็ควรจะออกมาเป็นเช่นนั น หากบักทึกให้ห้องบันทกึเสียง ก็ควรจะมี

เสียงออกมาให้ใกล้เคียงตามเจตนาของผูบ้นัทึกเสียงมากที่สุด 

การบันทกึเสียงของ EMMA บันทึกเสียงอย่างที่มันควรจะเป็น เป็นเครื่องมืออัน

ทรงคุณคา่ ที่จะใช้ส าหรับการให้คะแนนความถกูต้องของเสยีง ทีแ่บ่งออกเป็น 4 ย่าน

ความถี ่ 
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 Sub Bass  

 Mid Bass  

 Mid Range  

 High Frequencies 

และ Overall spectral balance และทกุๆย่านความถีร่วมกัน   

การตัดสิน Tonal Accuracy ผู้ตัดสินจะเพ่งความสนใจฟังเฉพาะแต่ละย่านความถี่ 

โดยไม่สนใจสมดลุของเสียงตลอดย่านความถี ่

การตัดสินสมดลุของเสียงตลอดย่านความถี ่ผู้ตดัสินจะฟังวา่ทั ง 4 ย่านความถี่นั น

ผสมผสานกันเข้ากลมกลืนมากน้อยเพียงใด เพ่ือให้ภาพรวมของเสียงทั งหมดใกล้เคียง

กับต้นฉบับที่บันทกึมาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

Sub –  Bass  (10  Hz -  60   Hz) 

 ผู้ตัดสินจะเพ่งที่โน๊ตต่ าสุดของ เครื่องสายขนาดใหญ่ (กีตาร์เบสส์  ดับเบิ ลเบสส์  

เปียโน)  กล่องขนาดใหญ่  (กลองใหญ่  กลองทิมปานี) เสียงต่ าจากเครื่องสังเคราะห์

เสียง  โน๊ตต่ าๆ จากออร์แกนท่อ  ฯ 

เสียงที่ถ่ายทอดออกมาจากระบบในย่านนี ต้องรับรู้ได้โดยทันที   มีน  าหนักที่สมจริง มี

ความต่อเนื่อง  สิ่งที่ส าคัญ ต้องแยกให้ออกระหว่างการทอดเสียงที่ดีกับการสั่นค้าง   

การสั่นค้างหมายถึง เสียงที่เบลอ หรือ การทอดจางของเสียงที่เกินจริง   การทอดเสียง

ที่ถูกต้องเป็นลักษณะอันพึงปรารถนา ในรถบางคันที่ปรากฏมีเสียงความถี่ต่ ามาจาก

ท้ายรถ ผู้ตัดสินจะไม่ประเมินว่าเวทีเสียงอยู่หลังที่นั่งฟัง แต่จะต้องหัก 2 คะแนนจาก

การที่เสียงเบสส์มาจากข้างหลัง 

Mid –  Bass  (60  Hz -  200  Hz) 

ผู้ตัดสินจะเพ่งไปยังเสียงที่เกิดจากกลองขนาดกลาง  (กลองกระเดื่อง  กลองทอม  

กลองคองกา  ฯ)   เสียงย่านกลางของกีตาร์เบสส์    ดับเบิ ลเบสส์  เสียงด้านต่ าของ

เปียนโนและเครื่องสังเคราะห์เสียง  เสียงต่ าของนักร้องชาย เสียงต่ าของแตร  

ทรอมโบน ทูบา ฯเสียงเหล่านี ต้องถ่ายทอดได้อย่างราบรื่น ด้วยความต่อเนื่องที่ดีและมี

รายละเอียด  ต้องใส่ใจเป็นพิเศษจังหวะการกระทบและการทอดจาง ( Attack  and  

Decay) ของกลองและกีตาร์เบสส์   เนื่องจากสภาพห้องฟังภายในรถมีขนาดเล็ก  จึง

เป็นธรรมดาที่อาจเกิดปัญหาจากการสั่นค้าง( Resonance)   เสียงโด่ง( peak)  และ  

Standing  Wave  ในย่านความถี่นี   ระบบเสียงที่ดีที่สุดจะสามารถควบคุมปัญหา

เหล่านี ได้  จึงจะไม่รบกวนกับลักษณะที่ถูกต้อง 

Midrange   (200  Hz   -   3  K Hz) 
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ย่านความถี่นี จะครอบคลุม เสียงดนตรีที่บันทึกส่วนใหญ่  ผู้ตัดสินต้องเพ่งที่เสียงคน  

เครื่องลมทองเหลือง  เครื่องลมไม้  เครื่องสาย  เสียงด้านสูงของกีตาร์เบสส์  กีตาร์

ไฟฟ้า   กีตาร์อดูสติก  เครื่องสังเคราะห์เสียง   เปียโน   กลองขนาดเล็กและเครื่องเคาะ

ต่างๆ  เสียงนักร้องต้องสมจริงปราศจากการ Ringing   เสียงบาง ขุ่นมัวหรือ พร่าเพี ยน 

High  -  Frequencies    (3 K Hz  -   สูงจนไม่ได้ยิน) 

ผู้ตัดสินต้องเพ่งไปที่เสียงฉาบ   สามเหลี่ยม  กระดิ่ง   เสียงสูงของกลองแต็ก  ตีขอบ

กลอง  เสียงปรบมือ   เครื่องสังเคราะห์เสียง   เสียงสูงของเครื่องสาย   เครื่องลมไม้ 

เสียงซี ดซ้าด  (เสียงที่เน้น  S  หรือ F เกินจริง)  ในการบันทึกเสียงร้องเสียงเหล่านี ต้อง

ถูกต้อง  ราบรื่นไม่มัวเกินไป  ไม่เจิดจ้าเกินไป ไม่ปรากฏความกร้าน เสียงบาง ซี๊ดซ้าด 

เกินควร  หรือ  พร่าเพี ยน 

 

ผู้ตัดสินจะฟังคุณภาพเสียงของแต่ละย่านความถี่ ไม่เกี่ยวข้องกับระดับความดังของ

ย่านความถี่ที่เชื่อมต่อกัน การฟังที่เกี่ยวข้องกับระดับความดังแต่ละย่านนั นอยู่ในเรื่อง

ของสมดุลของเสียงตลอดย่านความถี่ Spectral Balance  

 

 

 

4.5 Overall Spectral Balance   

บทที่ผ่านมาเราพิจารณาเสียงทั ง 4 ย่านความถี ่ sub-bass , mid-bass , midrange 

และ  high frequenciesโดยฟัง และให้คะแนนแยกกันเป็นสว่นๆไป คราวนี เราจะมา

ประเมินว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อทุกย่านความถีเ่อามารวมกันเป็นในภาพรวมว่าเข้ากันได้

ดีมากน้อยเพียงใด ขึ นอยู่กับว่ามันมีความสมดุล และเล่นเข้ากนัได้ดีเพียงใดก็จะได้

คะแนนตามนั น 

ระบบที่ดกี็จะได้เสยีงทีเ่ป็นธรรมชาติในทกุๆเพลงที่ใชต้ัดสิน ระบบที่ยังไม่สมบรูณ์นกั

จะแสดงความพรา่เพี ยน เติมสีสรรที่ไม่เป็นธรรมชาต ิ dynamic ถกูบีบ  มีความคลาด

เคลื่อนของความถี ่ ซึ่งจะน าไปสูก่ารเบ่ือหน่ายในการฟัง และน าไปสู่ความไม่เป็น

ธรรมชาตขิองดนตรี  

ระบบนั นสามารถที่จะสร้างภาพให้รู้สึกถึงความสมจริงของเครื่องดนตรี และเสียงร้องที่

คุณฟังในเพลงที่ใช้ตัดสินหรือไม่? การกระจ่ายพลังของแต่ละช่วงความถี่เหมาะสม 

และเป็นธรรมชาติหรือไม่?  ต้องให้ความสนใจว่าเมื่อระบบนั นผสมผสานแต่ละย่าน

ความถี่ที่แตกต่างกันนั นให้เข้ากันได้อย่างราบเรียบนุ่มนวลหรือไม่?  
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ในเพลงเดียวกันผู้ตัดสินจะใช้ฟังอีกครั งโดยปรับระดับเสียงเพิ่มขึ น +6 dB เพื่อฟัง 

Overall Spectral Balance ในระดับความดังมากขึ น โดยผู้ตัดสินจะฟังเหมือนกับที่

อธิบายมาแล้ว แต่ครั งนี น่าจะหนักแน่น ได้ Dynamic ที่สมจริง เครื่องดนตรีควรจะมี

เสียงกระแทก attack ที่สมจริง และแรงปะทะ Impact ที่ไม่ควรถูกกดไว้จาก ความพร่า

เพี ยน Distortion (เครื่องขยายเสียงคลิป หรือขีดจ ากัดของล าโพง) 

 

  4.6  Listening Pleasure  

หลังจากทีผู่้ตัดสินไดฟ้ังเสียงจากระบบเสียงของรถที่เข้าแข่งแล้ว  ก็จะต้องก าหนดรับรู้

ได้ว่าเสียงดนตรีที่ไดย้นิได้ฟังไปแล้วนั นให้ความรู้สกึที่เพลดิเพลนิ  เกิดความ

ประทับใจมากน้อยเพียงใด   ไม่มแีทรก็ที่ใช้ทดสอบเป็นพิเศษส าหรับความเพลดิเพลิน

ในการฟังแต่เป็นการการสะท้อนประสบการณ์จากที่ไดต้ัดสินคุณภาพเสียงตามขั นตอน

ที่กระท าไปแล้ว  

 

 

  4.7   Adjustments  

ขณะที่ผู้ตัดสินคุณภาพเสียง ก าลังฟัง และควบคุมระบบเสียง ก็จะปรับคะแนนในกรณีที่มี

เสียงกวน และการใช้งานของระบบผู้ตัดสินควรบันทึกว่าอะไรเป็นเหตุให้ปรับคะแนนลง

ในใบคะแนน  

ในระบบที่ตดิตั งมาเปน็อย่างดีควรจะปราศจากการมีเสียงกวนใดๆ  เสียงกวนหรือ 

Noise หมายถึงเสยีงใดๆก็ตามที่ไม่ได้บันทกึมาในแผ่นของ EMMA แต่อาจจะเกิดจาก

ระบบอิเล็คทรอนิคส/์ระบบชาร์จไฟของรถยนต์ หรือระบบเครื่องเสยีง แล้วแตก่รณี  

เคล็ดบางประการในการปรับตั งระบบเสียง        ตัววิทยุจะต้องสง่สัญญาณออกไปได้

อย่างเต็มที่ ก่อนที่จะเกิดอาการคลิปที่แอมป ์   ขณะเดียวกันหากตั ง Gain ไว้ต่ าเกินไป

ตัววิทยุกจ็ะไม่สามารถขับให้แอมป์ส่งก าลังสูงสุดของตวัเองออกไปได้   ขณะที่ตั ง 

Gain  ไว้สูงเกินไป  ตวัแอมปก์็จะคลิปในขณะที่เพ่ิงจะเร่งเสยีงทีต่ัววิทยุไม่เท่าไร 

แอมป์จะขยายสัญญาณที่ป้อนให้กับตวัของมัน  โดยสาย  RCA  จะน าสัญญาณเสยีง

ไปพร้อมกับ “ เสียงรบกวน”  ในระบบทีอ่าจมาจากการGround หรือจากอุปกรณ์

ภายใน   เสียงรบกวนยังคงมีอยู่เช่นเดิม แต่เมื่อสัญญาณเสียงเพิม่ขึ นไปตาม Volume 

สัญาณเสียงยิ่งดังเท่าใดอัตราสว่นระหว่างสญัญาณเสียงกับเสียงรบกวนก็จะตา่งกัน

มากขึ น แม้แอมปย์ังขยายเสยีงรบกวน แต่ว่าสัญญาณเสียงมรีะดับที่สูงกว่าก็จะท าให้

ไม่ได้ยินเสียงรบกวนแม้ว่าจะมีอยูต่ลอดเวลาก็ตาม 
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ในระบบที่ปรับ  Gain   ไว้ไม่เหมาะสม  เมือ่เล่นแทรก็ทดสอบเสยีงรบกวนเมื่อเร่งความ

ดังสูงสุด ก็จะไดย้ินเสียงซ่า เสียงฮิสหรือ เสียง  “  สถิต” 

พึงระลึกว่าการปรับนี ไม่มีผลต่อก าลังของแอมป์- แต่เป็นการจัดปริมาณของสัญญาณ

ขาเข้าไปที่แอมป์  เพ่ือให้ได้คุณภาพเสียงดีที่สุดจากระบบเครื่องเสียงของท่าน 

ต้องตรวจสอบตามรายการต่อไปนี  

Test for Switching Noise ทดสอบเสยีงกวนจากการเปดิปดิระบบ 

ให้ทดสอบโดยใชแ้ทรค็ที่ทดสอบเสียงรบกวน  ไม่ต้องปรับ Volume ให้เปิด และ ปิด 

ระบบดว้ยสวทิซ์ที่เครือ่งเล่นหรือสวิทซ์ที่นักแข่งก าหนด ไม่ให้เปิด ปิดกุณแจ เสียง 

“คลิ๊ก” จากกลไกของรีเลย์จะไม่ถกูหักคะแนน  

Engine on test ทดสอบขณะเดินเครื่องยนต์ 

ตรวจสอบเสียงกวนขณะเดินเครื่องยนต์ที่อาจจะมาจากไดชาร์จ หรือระบบ

อิเล็คทรอนิคส ์เสียงที่เกิดจากระบบกลไก และหรือระบบอิเล็คทรอนิคส์ ที่มีเสียงดงั

ออกมาจากล าโพง เมือ่เปิด และ/หรือปิดระบบเครื่องเสียง  

เสยีงกวนอาจเกดิขึ นจาก   

เสียงจากไดชารจ์  Ignition noise และ PWM noise ที่เกิดจากกล่องควบคุม ฯ 

Engine off test ทดสอบขณะดับเครื่องยนต ์

ตรวจสอบเสียงกวนขณะดับเครื่องยนต ์ให้กุณแจอยู่ในต าแหน่งปิด หรือ ACC เพ่ือ

ตรวจสอบเสียงกวน คอืเสียงที่เกิดจากหรือโดยระบบเครื่องเสียง เป็นเสียงที่ไม่ได้

บันทึกมาจากการบันทกึของ EMMA 

 

เสยีงกวนอาจเกดิขึ นจาก   

การกระชาก rush ฮัมม์ humm เสียงซ่า hiss floor noise แผงลั่น rattling panels พัด

ลมดัง เสียงจากระบบกลไก ฯ 

เสยีงรบกวนทีอ่าจเกดิขึ น   

เสียงจากการเปิด /ปดิ  เสียงป๊อบจากสวิทซท์ี่ตัวเครื่องเล่น  หรือ  เสียงป๊อบ  เสียงตุบ  

หรือ  คลกิ  ที่ไดย้ินออกมาจากล าโพง  เมื่อเปิดให้ระบบท างานโดยสวิทซ์ที่ตัวเครื่องเล่น  

หรือเสียงป๊อบ  คลิกจากการปรับเสียง  เปลี่ยนแทร็ก เดินหน้า/ถอยหลังเร็ว ที่ได้ยินมี 

เสียงออกจากล าโพง   เสียงแซบ  เสียงติก๊ตา่งๆ  ที่อาจเกิดขึ นจากปุ่มหรี่ เร่งเสียงแบบ

ดิจิตอลบางแบบซึงแมว้่าอาจจะเกินเลยจากขอบเขตในเรื่องของเทคนิคการติดตั ง  แต่

หากพิจารณาว่าไม่สามารถยอมรับได้ ก็จะถกูหักคะแนน 
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 ตอ่ไปนี คอืกฎทีใ่ชใ้นการตดัสนิเสยีงรบกวน 

1. ทุกระบบให้ฟังโดยใชใ้ช้ Zero Bit track ในการตรวจสอบเสียงรบกวน แต่

หากปรากฎว่ามีเสียงกวนใดๆระหวา่งที่ตัดสนิตามปกติก็ให้หักคะแนนได้  

2. ผู้ตัดสินจะต้องตั งใจฟังในทุกๆเรื่องของเสยีงกวนตามที่มีอยู่ในใบคะแนน 

3. ผู้ตัดสินต้องลงความเห็นว่าได้ยินเสียงรบกวนจากการนั่งในต าแหน่งที่นั่งฟัง

ในการตัดสินเท่านั น 

4. ผู้ตัดสินจะต้องเขียนบันทึกลงในใบคะแนนวา่ได้ปรับคะแนนจากสาเหตุใด 

5. ระบบชาร์จไฟจะต้องท างานตามปกติในขณะที่เดินเครื่องยนต์อยู่ 

นอกเหนือจากตวัปรับแรงดันไฟ regulator การใช้อุปกรณ์หรือวงจรใดๆทีม่ี

ผลต่อการท างานของไดชาร์จขณะเครื่องยนต์ท างาน และ/หรือ ระบบชาร์จ

ไฟถูกถอดออก จะมผีลให้ต้องออกจากการแข่งขัน ถกูห้ามแขง่ การริบค่า

สมัคร และถกูห้ามแข่งให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้า        ผู้ตดัสิน 

6. หากปลอดจากเสียงกวนของไดชาร์จ ผู้ตดัสินอาจจะขอทดสอบไดชารจ์ โดย

ทดสอบที่ขั วต่อไฟเข้าแอมป์ 12 โวล์ท โดยต้องสามารถเข้าถึงไดภ้ายใน 60 

วินาทีนับตั งแต่ผูต้ัดสนิร้องขอ 

7. หากไดชาร์จบกพร่อง (เช่นไม่มีไฟชาร์จ หรือชาร์จไฟได้อ่อน)จะถกูหัก

คะแนนเต็ม 6 คะแนนโดยอัตโนมัต ิ

8. การเปิดปดิเครื่องเล่นจะต้องเปิดปิดการท างานของอุปกรณ์ทั งหมด  ในกรณีที่

เครื่องเล่นไม่มีสวิทซแ์บบปกตกิ็อาจจะท าสวทิซ์ขึ นมาอีกตวัหน่ึงทีท่ างานเปิด

ปิดได้ทั งหมดก็ได ้

9. รถยนต์ไฟฟ้าสามารถแข่ง EMMA ได้ และได้รับการยกเว้นจากกฎข้อ 8-10 

แต่สามารถหักคะแนนได้จากเสียง hum ภายนอก และเสียงกวนจากระบบ

ไฟฟ้าของรถยนต์เอง และเช่นเดียวกับการตรวจสอบเสียงหวีดของไดชาร์จ 

รถไฟฟ้าจะต้องใช้พลังงานจากระบบของรถเอง  

10. นักแข่งสามารถขอให้ปิดระบบเครื่องเสียงก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ 

11. หากรถแข่งไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้(เพราะแบตไฟอ่อน) สามารถใช้

พ่วงแบตสตาร์ทได้ แต่ต้องท าภายใน 3 นาทีจะต้องถูกหัก 3 คะแนน แต่หาก

ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้ภายใน 3 นาทีก็จะถูกหักเต็มพิกัด 6 คะแนน 

12. ผู้ตัดสินจะต้องรอบคอบและต้องแน่ใจว่าว่าเสียงรบกวนนั นมาจากออกระบบ

เสียงจริงๆ เครื่องยนต์หลายแบบที่อาจมีเสียงหวีดจากการท างานของระบบ

กลไก ( เช่นเทอร์โบชาร์จ การหมุนของไดชาร์จ ฯ) 
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ในการนี ผู้ตัดสินสามารถเอียงหูเข้าไปใกล้ๆล าโพง  (ไม่ใช่เพื่อฟังเสียง

รบกวน แต่เพื่อหาที่มาของเสียงวี๊ดเท่านั น) หากผู้ตัดสินไม่สามารถระบุได้

ชัดเจนว่าเสียงนั นเกิดจากอะไรก็ไม่สามารถที่จะหักคะแนนได้ 

13. หากเครื่องยนต์ท างานแล้วมีเสียงดังมากจนไม่สามารถฟังเสียงรบกวนได้ ให้

หักคะแนนเต็มพิกัด 6 คะแนน 

14. หากทดสอบแล้วไม่มีเสียงอะไรเลย ผู้ตัดสินสามารถขอทดสอบเพ่ิมเติมว่า เมื่อ

ปิดสวิทช์แล้วอุปกรณ์ในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ปิดลงด้วยหรือไม่ หากไม่ก็

จะถูกหัก 3 คะแนน ภาระการพิสูจน์อยู่ที่นักแข่ง หากนักแข่งไม่สามารถ

พิสูจน์ได้ให้หัวหน้าผู้ตัดสินหัก 3 คะแนน 

4.8 Ergonomics  ความสะดวกในการใชง้านระบบเสยีง 

ในต าแหน่งคนขับรถยนต์ ผู้ขับขี่(ผูต้ัดสิน)จะต้องสามารถใช้ระบบควบคุม เปิดปิด ได้

อย่างง่ายปราศจากความสับสนใดๆ ผู้ตัดสินจะต้องทดสอบการเปิด ปิด ปรับเสียง 

เปลี่ยนเพลง เลื่อนแทร็คไปข้างหน้าและถอยหลังโดยแทบจะไม่ละสายตาจากถนน

เสมือนว่าก าลังขับรถยนต์อยู่  ผูต้ัดสินจะพิจารณาว่าการใช้งานง่าย เข้าถึงได้ง่าย 

ในกรณทีี่มีการติดตั งตู้ CD ในห้องโดยสารจะไม่เกีย่วข้องกับการพิจารณานี และจะ

ไม่เป็นผลลบแต่อย่างใด 

สิ่งที่ต้องให้คะแนน 

 System handling การใช้งาน 

 Visibilities การมองเห็นจอแสดงผล 

 Control การควบคมุ 

Note:  

 หากมีรีโมทที่พวงมาลัย ไม่จ าเป็นว่าจะต้องใช้งานได้ทุกต าแหน่งการหมุน

ของพวงมาลัยแค่ตั งพวงมาลัยตรงให้ 

 เหมือนขับรถยนต์ทางตรงก็พอแล้ว 

 หากมีการติดตั งรีโมท จะต้องมีการสั่งการได้อย่างน้อย ปรับ volume เปลี่ยน 

Tracks พัก/ใบ้ หรือ เปิดปิด 

 และที่รีโมทจะต้องมีเครื่องหมายบงบอกถึงการใช้งาน หรือไม่ก็ต้องเขียน

วิธีใช้และแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบ  

5.    กฎ  EMMA   -   การตดัสนิเสียง และภาพ มลัตมิีเดยี 

5.1 กตกิาทัว่ไปในการตดัสนิ Multimedia  

กตกิาภาพและเสียงจดัขึ นมาเพื่อแยกออกจากการตดัสิน SQ เน่ืองจากไม่สามารถ

ตัดสินรว่มกันได ้ 
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นักแข่งมีสินเลือกต าแหน่งที่นั่งตัดสินได ้ เก้าอี ที่น่ังตัดสินจะต้องเป็นเก้าอี ทีผ่า่น

มาตรฐานของการประกอบรถยนต์ที่ใช้บรรทุกผู้โดยสาร ไม่อนุญาติให้ใช้เก้าอี โรง

ภาพยนต์ใส่ด้านหลังรถตู ้ที่นั่งเพ่ิมเติมที่ไม่มเีข็มขันิรภัย  

อนุญาติให้คลุมกระจกรถเพ่ือเพิ่มคุณภาพของภาพ และเสียงได ้ต้องใช้แผ่นที ่EMMA 

ก าหนดเท่านั น 

การตัดสินเสียงใน MM  แบ่งออกเป็น 5 กลุม่ด้วยกัน 

Sound Stage and Room Quality                                      

    Max. 105 points 

Toanl Accuracy and Overall Spectral Balance   

     Max. 115 points 

  Picture Quality and Multimeida Experiences    

    Max. 70 points 

System handling         

  Max. 6 points 

Adjustment           

   Max. 24 points 

Max. Toal                                                     

    296 points 

5.1.1  Dolby Digital 5.1 on Stereo system 2.1  

ใช้แผ่น 5.1 ตัดสินในระบบ 2.1 Stereo ไม่มี Center ไม่มี Surround 

5.1.2  ตรวจสอบว่ามกีารชารจ์ไฟต่ออยู่หรอืเปล่า 

5.2 Sound Stage and Room Quality  

5.2.1 ระนาบ 360°     (   0  ถงึ   25   คะแนน  ) 
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ระนาบ  360°   หมายถึง การทีร่ะบบสามารถสร้างเสียงในระนาบที่รอบๆ ตวัผู้ฟังเมื่อ

เสียงกวาดไปรอบๆ  ผู้ฟัง  จะต้องมีระนาบที่คงที่ขณะที่เสียงเคลื่อนไป ( เช่นรถวิ่งจาก

ซ้ายไปขวา หรือ รถไฟวิ่งจากด้านหลังไปข้างหน้า เส้นแนวของเสียงต้องไม่

เปลี่ยนแปลง) 

 

5.2.2 การเคลือ่นที ่  360°  (  0   ถงึ   25   คะแนน  ) 

การเคลื่อนที่  360°   หมายถึง ความสามารถของระบบทีถ่่ายทอดต าแหน่งของเสียง

รอบตัวผู้ฟัง  เมื่อเสียงกวาดไปรอบๆ  ผู้ฟัง  การเคลื่อนหรือกวาดไปต้องราบเรียบและ

ปราศจากรอยต่อ   ตัวอย่างเช่น UFO ผ่านจากซ้ายไปขวา   รถไฟ มาจากด้านหลังวิ่ง

ไปด้านหน้า  เสียงต้องเคลื่อนไปอย่างราบเรียบสมจริง 

 

5.2.3 คณุภาพในหอ้งเสยีง  -   ซบัซฟูเฟอร ์  (  0  ถงึ  10   คะแนน ) 

ให้พิจารณาขดีความสามารถของซับเบสสท์ี่สามารถ “เติมเต็ม” ห้อง  จะต้องได้ยินเสยีง

ได้รับความรู้สกึของซบัทั่วทั งห้อง  แต่ต้องไม่สามารถระบุต าแหน่งได้ง่ายๆ  ซึ่งจะต่าง

กับการตดัสินด้านคุณภาพเสียง ที่จะสมบรณู์ต้องมตี าแหน่งด้านหน้าของผู้ฟังเท่านั น 

ต้องพิจารณาการผสานเข้าด้วยกันของเสียงอื่นกับซับวูฟเฟอร์ หรอื  LFE   (การ

ส่งเสริมความถี่ต่ า)   LFE  ส าคัญมากส าหรบัระบบมลัติมีเดยี  ต้องพิจารณาจุดตัด

ความถีข่องซับวูฟเฟอร์  หรือ  LFE  ( ปกติ ท่ี 50 –  100  Hz )กบัเสียงอื่นๆ ในระบบ  

ซึ่งไม่ควร  จะมีอาการโด่งหรือ การเปลี่ยนทีแ่ตกต่างชดัเจนของระดับเสียง 

 

5.2.4 คณุภาพในหอ้งเสยีง  -  เวทดีา้นหนา้   (  0   ถงึ   10      คะแนน ) 

จะตัดสินความสัมพันธ์ระหว่างเวทีเสียง กับภาพบนจอ   จะได้คะแนนสูง หากเสียงที่ได้

ยิน บนเวทีดา้นหน้า สมัพันธ์กับภาพท่ีปรากฏบนจอทั งในแนวนอนและแนวตั ง  รวมทั ง

ความลกึ 

จะต้องได้ความรู้สกึวา่ สิ่งที่ได้เห็นเหมือนกับสิ่งที่ได้ยิน  คุณภาพของระบบที่ให้

ความรู้สกึสมจริง  และ มีส่วน 

รวมกับการแสดง  รวมทั งต้องค านึงถึงระยะจากผู้ฟังถึงเวทีเสียงด้านหน้า ที่ควรต้อง

เป็นระยะเดยีวกับระยะถึงจอภาพ 

ตวัอยา่งของการหกัคะแนน 

 จอภาพอยู่ทีด่้านล่างของคอนโชล กลางแต่เสียงอยู่เหนือแผงหน้าปัด 

 เสียงที่อยู่ตรงกลางไมอ่ยู่ในแนวตั งตรงกับจอภาพ  ( เสียงอยู่ขา้งจอภาพ ) 

 เสียงกับจอมิได้อยู่ในแนวครงกันในด้านลึก (เช่นน่ังที่เบาะหลัง  มจีอภาพอยู่

ที่หมอนรองศรีษะด้านหน้า    

       แต่เสียงมากจากแผงหน้าปัดรถ 

 เสียงบนเวทีด้านหน้า   มีความสูงไม่คงที ่
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 เวทีเสียงด้านหน้าแคบ (ระยะจากต าแหน่งซา้ยไปขวาเทยีบไดก้ับความกว้าง

ของการตัดสินคณุภาพเสียง)      

 เสียงพูดไม่ตรงกับภาพ  (เสียงกับภาพไม่พร้อมกัน)  

 ฯลฯ 

หมายเหต ุ

 ความกว้างของเวทีเสยีงไม่ได้ หมายเป็นอยา่งเดียวกับขนาดจอภาพ   จอภาพ

ที่เล็กจะไม่เป็นข้ออ้างส าหรับเวทีเสียงด้านหน้าท่ีแคบได ้

 จะยังไม่ตดัสินคุณภาพของภาพ  ภายใต้หัวข้อนี  

5.2.5 คณุภาพในหอ้งเสยีง  -   เสยีงรอบทศิทาง   (  0  ถงึ   10   คะแนน ) 

ความสามารถของระบบในการถ่ายทอดข้อมลูเสียงรอบทิศทางเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับ

ห้องเสียงที่ดี  จะได้คะแนนสูงหากระบบให้ความรู้สกึของ “ ห้องใหญ”่  ด้านหลังผู้ฟัง 

รวมทั งให้พิจารณา ระยะจากผู้ฟังถึงเวทีของเสียงล้อมรอบ 

 

5.2.6 การแยกต าแหนง่เสยีง   (  0   ถงึ   25    คะแนน ) 

อาจเปรียบเทียบอย่างคร่าวๆ ได้เหมือนกับการตัดสินลักษณะของจินตภาพในเรื่อง

คุณภาพเสียง   ต้องดคูวามคมชัด  และการแยกต าแหน่งทีถู่กต้องของเสียงระหว่าง

ต าแหน่งต่างๆ   รวมทั งพิจารณาการแยกซ้าย / ขวา ของเสียงล้อมรอบ 

หมายเหต ุ

 การแยกแยะอย่างชดัเจนของเวทีเสียงด้านหน้าส าคัญที่สุด  การขาดการแยกแยะ

เล็กน้อยของเสียงล้อมรอบเป็นส่ิงที่ยอมรับได้  จะไม่หักคะแนนมาก 

 

5.3        ความถกูตอ้งของโทนเสยีง และ ความสมดลุตลอดยา่นความถีเ่สยีง 

ระบบมลัดิมีเดยี   ต้องถ่ายทอดเสียงที่บันทกึได้อย่างสมจริง  และเหมือนต้นฉบับเท่าที่

จะเป็นไปได้  หากเป็นบันทึกการแสดงสดก็ควรจะมีเสียงเป็นเชน่นั น  หากเป็นการ

บันทึกในห้องอัด   ก็ควรจะมีเสียงเหมือนดังเจตนาของผูบ้ันทึกเท่าที่เป็นไปได ้   

EMMA  อบรมผู้ตดัสนิให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า  แผ่น DVD ของ  EMMA  บันทึกมา

อย่างไรและควรมีเสียงเช่นใด  เป็นเครื่องมือส าคัญในการให้คะแนนความถูกต้องของ

โทนเสียงที่แยกยา่นความถี่เสียงออกเป็น  4  ย่านได้แก ่

 ซับเบสส์ 

 มิคเบสส์ 

 เสียงกลาง 

 เสียงสูง 

และความสมดุลของเสียงทั งหมดตลอดยา่นความถี่เสียง 
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ในหัวข้อความถูกต้องของโทนเสียง   ผู้ตดัสินต้องเพ่งความสนใจต่อย่านความถี่เสียง

แต่ละย่าน  โดยไมต่้องสนใจความสมดลุ ของความถี่เสียงตลอดยา่น 

ในหัวข้อความสมดุลของเสียงตลอดย่านความถี่  ผูต้ัดสินจะประเมินว่าเมื่อรวมความถี่

ทั ง  4  ย่าน เข้าด้วยกันจะสามารถสรา้งภาพรวมของเสียงได้เหมือนต้นฉบับของแผน่   

DVD  ของ   EMMA  มากน้อยเพียงใด 

   

5.3.1  0   ถึง   15    คะแนน  ซับเบสส์ 

5.3.1  0   ถึง   15    คะแนน  มิดเเบสส์ 

5.3.1  0   ถึง   15    คะแนน  เสียงกลาง 

5.3.1  0   ถึง   15    คะแนน  เสียงสูง 

 

ต้องฟังความถูกต้องของโทนเสียงของระบบจากทกุๆ ต าแหน่งรวมทั งเสียงรอบทิศทาง 

และขีดความสามารถในการถ่ายทอดเสียงอย่างที่สมจริง   กรุณาจ าไว้ว่าเสียงที่บันทึก

จาก   DVD ไม่ว่าเพลงหรือภาพยนตร ์ อาจมีมากจนเกินจริงขึ นอยู่กับการผสมเสยีง   

ความถกูต้องของโทนเสียงของมัลติมีเดีย ไม่จ าเป็นต้องเทยีบได้กับระบบเสียงแบบ

คุณภาพเสียง 

ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัความถกูตอ้งของโทนเสยีง  (ดนตร)ี ใหดู้ในเรือ่งคณุภาพ

เสยีง 

5.3.1             ความสมดลุตลอดยา่นความถีเ่สยีง 

5.3.2             ความสมดลุตลอดยา่นความถีเ่สยีง  -  ความดงัปกต ิ (   0  ถงึ  25  

คะแนน ) 

5.3.3             ความสมดลุตลอดยา่นความถีเ่สยีง -  ความดงัสงู  ( 0  ถงึ  25  คะแนน ) 

ฟังความสมดลุของเสยีงตลอดย่านความถี่และความถกูต้องของโทนเสียงที่ความดัง

ปกต ิ ตามดว้ยที่ความดังสูง  ไม่มีการตดัสินที่ความดังเบา 

หากระบบเสยีงไม่สามารถเล่นความดังสูงได ้(ตวัอย่าง : ที่ความดังปกต=ิโวลูมสูงสุด) 

ให้หัก 10 คะแนน 

ส าหรับรายละเอียดเกีย่วกับความสมดุล ของเสียง ตลอดยา่นความถี่ให้ดู ในเรื่อง

คุณภาพเสียง 
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5.3.4         ความเขา้กนัของลกัษณะจ าเพาะของเสยีงคน เสยีงดนตร ี Voice / 

Timbre Matching ( 0 ถงึ 25 คะแนน ) 

ทั งเสียง คนและเสียงต่างๆ จะต้องไม่เปลี่ยนแปรไป  ตามต าแหน่งต่างๆตามที่ได้

บันทึกเสียงมา ล าโพงทุกตัวต้องเข้ากันได้ดี      เช่น  เสยีงคนผิวสีพูดตรงด้านซ้าย 

พอเลื่อนมาที่ตรงกลางไม่ควรทีจ่ะกลายเป็นเสียงเด็ก 

หมายเหต ุ

 ความเข้ากันได้จะส าคญัท่ีสุดที่ตรงเวทีด้านหน้า  หากมีความต่างกนัในเสียง

รอบทิศทางบ้างก็สามารถยอมรับได้ และไมหั่กคะแนนมาก 

5.4 คณุภาพของภาพและประสบการณ ์จากระบบมลัตมิเีดยี Picture Quality & 

Multimedia Experience 

ให้นักแข่งระบุว่าจะให้ตัดสินจากจอใด(หากมีการตดิตั งจอภาพไว้หลายจดุ) และ

ระหว่างการตัดสินให้เปิดใช้งานจอภาพนั นเพียงจอเดียว 

5.4.1     รายละเอยีด Detail  และความสามารถในการแยกแยะรายละเอยีด 

Resolution ( 0 ถงึ 15  คะแนน ) 

ให้ดูขีดความสามารถของจอภาพว่าสามารถถ่ายทอดรายละเอียด และการแยกแยะ

รายละเอียดของภาพได้สมจริง  ให้ดูความพเิศษในรายละเอียดเลก็ ๆ (เช่น เส้นผมคน    

ฝน / หิมะ  จุดเลก็จุดน้อย  รายละเอียดบนก าแพง ฯ) และไม่ควรจะเห็นเม็ดสี ( Pixels) 

 

หมายเหต ุ 

 ไม่จ าเป็นว่าจอที่ใหญก่ว่าจะดีกว่า จอที่ใหญ่ขึ นจ าเป็นจะต้องแยกแยะ

รายละเอียดไดม้ากขึ นเพ่ือไม่ให้เห็นเม็ดสี  

 จะไม่หักคะแนนกับ อตัราสว่นภาพท่ีผิดไป (จะบีบด้านบน หรือยืดด้านข้าง  

เช่น ภาพขนาด  4: 3  บนจอ  16: 9 ) 

5.4.2 ความเปรยีบตา่ง Contrast และ ความสวา่ง Brightness  (0  ถงึ  15   คะแนน) 

ให้ดูภาพบนจอสามารถว่าถ่ายทอดรายละเอียดข้อมลูภาพในพื นที่ท่ีมืดและสว่าง   เช่น  

เมฆบนท้องฟ้า  การเคลื่อนไหวในเงามืด  รถวิ่งบนถนนที่มดื ๆ 

 

5.4.3 ส ี  (0  ถงึ   15   คะแนน ) 
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ให้ดูความสามารถในการถ่ายทอดสีของจอภาพ  สีไม่ควรขุ่นมัว  ขาดประกายหรือจัด

จ้านจนเกินไป   ให้ดูเป็นพิเศษที่สีเหลื่อมกัน ซึ่งมกัจะเห็นขณะที่ความเปรยีบต่าง

contrastสูง 

 

5.4.4 ประสบการณจ์ากระบบมลัตมิเีดยี    (0  ถงึ  25  คะแนน) 

เป็นการตดัสินความรูส้ึกรับรู้ที่ได้จากระบบมัลติมีเดยีโดยรวมทั งในด้านคุณภาพของ

ภาพและเสียง   อาจพอเทียบเคียงไดก้ับความเพลิดเพลินในการฟังในด้านคุณภาพ

เสียง 

ให้แพ่งที่ภาพและเสียงที่แสดงออกจากระบบ ไม่ต้องใส่ใจเรื่องการติดตั งและของ

ประกอบจุกจกิที่ส่งเสรมิความรู้สึกของมัลติมเีดีย  (เช่น ตู้ข้าวโพดคั่ว   การเปิดม่าน

แล้วมีจอภาพ ฯ ) เพราะเป็นหน้าท่ีของผู้ตดัสินด้านการติดตั ง 

ระบบมลัติมีเดยี ที่ดตีอ้งสามารถถ่ายทอด ให้เกิดความรู้สึกรับรูท้ี่สมจริง เหมือนกับมี

ส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ ์ เฉกเช่นการชมในโรงภาพยนต ์  พึงระลึกเสมอว่าภาพยนต์

ส่วนใหญ่มักให้เสียงทีใ่หญ่เกินจริง  ( เช่น เสียงอึกทกึ  เสียงระเบิด และ เสียงลูกปืนวิ่ง

เฉียดศีรษะหมุนรอบศรีษะ ) 

 

เริม่ให้คะแนนทีร่ะดบัปานกลาง  และเพิม่เตมิคะแนนกบัทกุๆ อยา่งทีส่ง่เสรมิความรูส้กึ

รบัรูใ้นดา้นมลัตมิเีดยี 

 เสียงสมจริง  ดูภาพสบายตา 

 เสียงมีไดนามิก ด ี

 ภาพมีชวีิตชีวา เหมือนจริง 

 ให้ความรู้สกึของการส่งเสริมความถี่ต่ า LFE ( ลองนึกภาพเสียงค ารามของ

ไดโนเสาร์  เสียงภูเขาไฟระเบิด  เสียงเฮลคิอปเตอร์ บินเหนือศีรษะ ) 

 

หกัคะแนนกบัสิง่ใดๆ ทีท่ าใหค้วามเพลดิเพลนิลดนอ้ยลง  

 โทนเสียงไม่ดี  และ  ขาดสมดุลตลอดย่านความถี่เสียง 

 ภาพไม่ดีไม่สมจริง 

 เสียงไม่สมจริง มกีารปรุงแต่ง 

 มีเสียงกระพือในรถ 

 จอภาพเลก็เกินไป ไมส่ามารถถ่ายทอดรายละเอียดจากภาพยนต ์

 ไม่มีรายละเอียดของเสียงรอบทิศทาง 

 

5.5              การใชง้านระบบ System Handling 
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5.5.1 การใชง้านระบบ   ( 0  ถงึ  6  คะแนน ) 

ระบบมลัติมีเดยี อาจจะซับซ้อน มีอุปกรณ์หลายอยา่ง แต่ระบบควรใช้งานและควบคมุ

ได้ง่าย  จะให้คะแนนเต็มกับระบบที่สามารถควบคุมได้โดยใชต้ัวควบคุมอันเดียว หักที

ละ  2  คะแนนกับอุปกรณ์ใช้ควบคุมที่เพิ่มขึ น  1  ชิ น  ตัวควบคุมอาจจะเป็นที่ตวัฟร์

อนท์เอง  หรือ  รีโมทคอนโทรล  สวิทซ์ไฟ  แป้นพิมพ์  หรือจอยเลน่เกมส์  ฯ 

ผู้ตัดสินควรจะใช้งานระบบได้สะดวกระหว่างการตัดสิน  ไม่มขี้อข้องใจหรือสับสนกับ

การใช้งานเมนูส่ังงาน  การเปลี่ยนความดงัเสียง ฯ  ควรใช้งานได้สะดวกจากต าแหน่ง

ที่ผู้ตัดสินนั่ง 

 

ผูต้ดัสนิจะพจิารณาปุม่ควบคมุเฉพาะ 

 ปุ่มเร่งหรี่  ความดัง 

 การใช้งานเมนู   DVD 

 การเปิด / ปิด  ( รวมอปุกรณ์ในระบบทุกอยา่งขณะตัดสิน เช่น วิทยุ  จอภาพ ) 

 

หมายเหต ุ

 หากปุ่มควบคมุต่างๆ อยู่ที่ตัววิทย ุแต่อยู่ในต าแหน่งต่างกัน ก็ถือว่ามีตวั

ควบคุมเพียง 1 ชิ น ตวัอย่างเช่น  จอภาพแบบสัมผัสบนจอหรือเรง่เสียงเลือก

เมนู  แต่สวิทช์ปิด/เปิด อยู่ที่ตวัเครื่องใต้จอภาพ 

 ไม่จ าเป็นต้องติดตัวรีโมทให้อยู่กับที ่

 

5.6               การปรบั ( หกั )  คะแนน Adjustment 

 

กรณุาดูทีก่ารตดัสนิคณุภาพเสยีง  ในรายละเอียดการทดสอบการเสียงรบกวน  

ทดสอบดับเครื่องยนต ์เสียงกวนจากเปิด/ปดิระบบ switching 

5.6.1         ทดสอบขณะดบัเครือ่งยนต ์ เสยีงกวนจากระบบเสยีง   (-6   

ถงึ  - 0  คะแนน) 

 

5.6.2        ทดสอบขณะดบัเครือ่งยนต ์ เสยีงกวนจากสวทิชิง่    (-6   ถงึ  - 0  

คะแนน)   

 

5.6.3 การรบกวนของภาพ       (0   ถงึ   -6   คะแนน) 

ดูจอภาพวา่มีการรบกวน  กระพริบ  สะดุด ฯ   โดยเฉพาะอย่างยิง่  ขณะเดินเครื่องยนต์   
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หมายเหต ุ

 

ไม่หักคะแนนกับสัดส่วนของภาพท่ีไมต่รง ( บีบด้านบน หรือ ยืดขา้ง  เช่น  ภาพอัตรา  

4 :3   เล่นบนจอ   16  :   9 ) 

 

6.     EMMA Sound Pressure League (ESPL) 

ESPL ของ EMMA สร้างขึ นเพ่ือนักแข่งที่สนใจในเสียงที่ดังที่สุดในรถของตน –แต่

ต้องไม่ลืมเรื่องของการติดตั งที่ปลอดภยัและ   ดูเรยีบร้อย 

เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันและเป็นธรรมแก่นักแข่งทกุคน จึงได้ก าหนดจ านวน

ซับวูฟเฟอร์ส าหรับการแข่งขันในรุ่นตา่งๆ : 

 วูฟเฟอร์ทุกดอกทีต่ิดตั งและต่อเข้าระบบ จะค านวณตามตารางทีแ่สดงข้างลา่ง 

 ก าหนดให้วูเฟอร์ขนาด 25ซม. = 10” จะนับว่าเป็นหนึ่งวูฟเฟอร์ แต่เน่ืองจากไม่ใช่

ทุกคนที่ใชวู้ฟเฟอร์ 10 นิ ว จึงใชก้ารค านวณดังนี   

 

จ านวณ  

วูฟเฟอร ์

ขนาดของวูฟ

เฟอร์ 
 จัดเป็นรุ่น เส้นรอบวง 

(ต้องไม่ยาว

เกิน) 

1x 25cm =10” เท่ากับ 1 วูฟเฟอร์ 78.5 ซม. 

1x 30cm = 12” เท่ากับ 2 วูฟเฟอร์ 94.2cmซม. 

3x 20cm = 

8”/6”x9” 

เท่ากับ 2 วูฟเฟอร์ 62.8ซม. (ต่อ 

8”) 

1x 38cm =15” เท่ากับ 3 วูฟเฟอร์ 119.3ซม. 

1x 46cm =18” เท่ากับ 4 วูฟเฟอร์ 144.4ซม. 

 

 ในกรณทีี่ผูผ้ลติไม่ไดร้ะบุขนาดให้ชัดเจน หรือมีรูปร่างที่แตกต่างกัน ให้วัดความ

ยาวเส้นรอบวง( ตามรปู) แล้วให้จัดเข้าเป็นรุน่ตามตาราง  

                                       

 

 

กตกิา และการแบ่งรุ่น 
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 ระบบเสียงจะติดตั งโดยผู้ใดก็ได ้

 รถต้องจดทะเบยีนและมีป้ายทะเบียน (สามารถถอดป้ายทะเบียนออกระหวา่ง

แข่งได้) 

 รถต้องมีเบาะที่น่ังทั งฝัง่คนขับและผู้โดยสาร ในแบบเดิมหรือคลา้ยกัน ( เบาะ

แบบสปอรต์ ฯ) 

 แรงดันไฟสูงสุด 14.6โวลต์ ไมว่่าเดินเครื่องยนต์หรือไม ่ให้วัดที่ขั วต่อไฟท่ี

เครื่องขยายเสียง 

 ไม่ให้ปรับแต่งแก้ไขอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟเลี ยง (วิทยุ ปรีแอมป์ เครือ่งขยายเสยีง 

ตัวแบ่งความถี่อิเล็คทรอนิกส์ ฯ) 

 ให้ใช้เครื่องขยายเสียงไม่เกิน สองแชนแนล ต่อล าโพง หนึ่งดอก (แอมป์บริดจ์ 2

แชนแนลนับเป็น หน่ึงแชนแนล)  

 อุปกรณ์ระบบเสียงทั งหมดต้องติดตั งในตัวรถ ไม่ให้ใชร้ถพว่งหรอือ่ืนๆ  

 

กตกิารุ่น T= Trunk classes 

 ตู้ Subwoofer และอุปกรณ์ที่ติดกับตู้เช่น Port ต้องติดตั งอยู่ในห้องเก็บสัมภาระ 

ทั งนี จะต้องสูงไปเกินพนักพิงของเบาะหลัง 

 เก้าอี แถวหลังจะต้องตั งตรง 90 องศา และสามารถติดตั งตู้ไดถ้ึงจดุนี   

 ภายในห้องโดยสารจะต้องดูเหมือนมาจากโรงงานตั งแต่เสา C ไปข้างหน้า 

 สามารถติดตั งแผงต่างๆจากเสา C ไปข้างหน้า 

 รถสามารถแดมป์ได้ประมาณ 5mm  

 เครื่องเล่นสามารถติดตั งให้ถูกต้องภายในรถ 

กตกิาเพิ่มเติมส าหรับรุน่ R 

 ตู้ Subwoofer และอุปกรณ์ที่ติดกับตู้เช่น Port ต้องติดตั งอยู่ในห้องเก็บสัมภาระ ตั ง

ฉากกับที่น่ังหลัง สูงได้ถึงเพดาน 

  แผงต่างๆสามารถติดตั งจากเสา B ไปข้างหน้า 

 ภายในห้องโดยสารจะต้องดูเหมือนมาจากโรงงานตั งแต่สฺด B ไปข้างหน้า 

 หลังเสา B แดมป์ได้เตม็ที่ 

 สามารถติดตั งแผงต่างๆจากเสา B ไปข้างหน้า 

 เครื่องเล่นสามารถติดตั งให้ถูกต้องได้ทั งภายในและภายนอกรถ 

 

กตกิาเพิ่มเติมส าหรับรุน่ W 

 ตู้ Subwoofer และอุปกรณ์ที่ติดกับตู้เช่น Port ต้องติดตั งอยู่ในห้องเก็บสัมภาระ 

ตั งฉากกับที่น่ังหลัง สงูได้ถึงเพดาน 
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 อุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงสามารถติดตั งที่ไหนกไ็ด้ แตต่้องไม่

เป็นอุปสรรคต่อการขบัขี่รถยนต์ 

 ภายในห้องโดยสารจะต้องดูเหมือนมาจากโรงงานตั งแต่สฺด B ไปข้างหน้า 

 สามารถติดตั งแผงใดๆได้จากเสา B ไปข้างหน้า 

 เครื่องเล่นสามารถติดตั งให้ถูกต้องได้ทั งภายในและภายนอกรถ 

 

กตกิาเพิ่มเติมส าหรับรุน่ X  

 ไม่จ าเป็นต้องเป็นรถยนต์ที่จดทะเบยีน 

 รถยนต์ต้องสามารถขบัเคลื่อนได้ด้วยเครื่องยนต์และมีที่นั่งอย่างนอ้ย 1 ที่นั่ง 

ส าหรับผู้ขับขี ่ 

 มีคะแนนเพ่ิมเติมในหมวดการออกแบบ 

 ไม่มีกฎควบคุมเรื่องการป้องกันความเสียหายของล าโพง 

 ล าโพงตดิตั งที่ไหนภายในรถยนต์ได ้

 คะแนนโบนัส 15 คะแนน 

 

6.1 ESPL Judging 

เมื่อตัดสินความดังเสียง เป็นส่ิงที่ส าคัญท่ีตอ้งมีแนวคิดทีแ่จ่มชัดวา่เป็นการแข่งขันใน

รูปแบบใด เกณฑก์ารตัดสิน มิใช่เป็นแต่เรื่องของความดังสูงสุดเพียงอย่างเดียว แตย่ัง

รวมถึงว่าการสร้างระบบของรถมาอย่างไรด้วย ให้ปฏิบัตติามขั นตอนและกฏต่อไปนี       

ในการตัดสิน ESPL : 
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1. ไม่พิจารณาการติดตั งใดที่มิได้ต่อเข้ากับล าโพง นักแข่งต้องพิสูจน์ว่าล าโพงใดที่

ไม่ได้ต่อเข้ากับระบบเสียง 

2.  Passive membranes ไม่ถือวา่เป็นวูฟเฟอร์ นกัแข่งต้องพิสูจน์ว่าไม่ใชล่ าโพง 

3. ไม่จ ากัดจ านวน และขนาดของล าโพงเสียงกลาง / เสียงสูง แต่ทั งหมดต้องไม่เปล่ง

เสียงที่ต่ ากว่า 100 Hz  มิเช่นนั นจะถือว่าเป็นวูฟเฟอร์ นกัแข่งตอ้งพิสูจน์ว่าล าโพง

เหล่านั นไมเ่ปล่งเสียงที่ต่ ากว่า 100 Hz   

4. จะต้องแสดงรถต่อสาธารณะ หลังจากวดัความดังเสรจ็แล้ว ผู้จดัการแข่งขันจะจัด

พื นที่ให้แสดงรถต่อสาธารณะเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 15 นาที หากไม่แสดงรถ ผู้ตดัสิน

หรือผู้จัดการแข่งขันจะหัก 10 คะแนน 

5. หากติดตั งแบตเตอรีเพิ่มเติม จะต้องตดิตั งและใช้ฟวิส์ที่เหมาะสม  

6. นักแข่งต้องรับผิดชอบต่ออุปกรณ์ของตนเอง EMMA ไม่รับผิดชอบหรือประกัน ใน

กรณีความเสียหายที่เกิดขึ นกับระบบเสียงหรือตัวรถ  

 

การตัดสินงานตดิตั งสามารถตัดสินก่อนหรือหลังการวัดความดังกไ็ด้ นักแข่งอธิบาย

งานติดตั งให้ผูต้ัดสินฟังและดูไปด้วย ผู้ตัดสินให้คะแนน แล้วชี แจงให้นักแข่งฟังทันที 

การวดัความดงั : 

ผู้จัดการแข่งขันหรือหัวหน้าผู้ตัดสินจะเป็นผูก้ าหนดว่าจะใช้แทร็คใดจากแผ่น CD 

อย่างเป็นทางการของ EMMA ส าหรับการวดัความดัง ในวันที่แขง่ขัน อาจเป็นการจับ

สลาก หรืออ่ืนๆ เฉพาะสนามชิงแชมปป์ระเทศหรือแชมปย์ุโรป จะประกาศว่าใช้แทร็ค

ใดล่วงหน้าหนึ่งเดือน: 

การตัดสินการวัดความดังให้ท าตามขั นตอนต่อไปนี  : 

1. เจ้าของรถหรือผู้น าเสนอจะต้องเป็นผู้ควบคุมปุ่มปรับความดังเสียง  

2. ผู้ตัดสินจะไม่ควบคุมปุ่มปรับใดๆ ไม่ว่าความดัง เลือกแทร็คหรือปิดเปิดวิทยุ  

3. ให้ใช้เฉพาะแผ่น CD bอย่างเป้นทางการของ EMMA และแทร็คที่ประกาศเท่านั น

ส าหรับการตัดสิน 

4. ไม่ให้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอกมาจ่ายไฟให้แก่ระบบระหว่างการ 

5. ต้องมีเครื่องเล่นที่ติดตั งอยู่  เล่นเสียงดนตรีระหว่างการวัดความดัง หากไม่มี

เสียงดนตรีจะถูกหัก 10 คะแนน 

6. นักแข่งจะต้องตัดสินใจเองว่าจะนั่งในรถระหว่างการตัดสินหรือไม่  EMMA จะไม่

รับผิดชอบในเรื่องอันตรายต่อสุขภาพ ของนั ก แข่ ง  แ ต่ แ น ะน า อย่ า งยิ่ ง ใ ห้

ระมัดระวัง !!!   

7. ระหว่างการวัดความดังหากวิทยุ มีปัญหาเช่นหยุดเล่น แผ่นติด หรือแผ่นกระโดด 

ระบบมีปัญหา ฟิวส์ขาดหรืออ่ืนๆ จะ ให้โอกาสนักแข่งอีกครั งโดยให้เวลาไม่เกิน 5 
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นาทีในการแก้ไข ในทุกการวัด( ปิดประตู/เปิดประตู) หากยังมีปัญหาอีก หรือเปิดเพลง

ผิด จะไม่มีโอกาสเป็นครั งที่สามอีก 

8. การวัดความดังอย่างเป็นทางการของ ESPL ต้องใช้เครื่องมือวัดที่ได้รับการรับรอง

จาก EMMA 

9. ต้องเล่นแผ่น CD ของ EMMA โดยระบบเครื่องเสียงของรถยนต์ 

10. การแข่งขันภายนอกอาคาร อนุญาตให้เดินเครื่องยนต์ระหว่างที่วัดความดังได้  

11. การแข่งขันภายในอาคาร ไม่อนุญาตให้เดินเครื่องยนต์ระหว่างที่วัดความดัง 

 

การวดัความดงั ปดิประตรูถ : 

การวัดความดังครั งแรกจะต้องวัดโดยปิดประตู – ต้องเล่นเสียงดนตรีไม่น้อยกวา่ 30 

วินาท ี

จากนั นภายในไม่เกิน 2นาทีจะวัดความดงัในครั งที่สองต่อไป :  

การวดัความดงั เปดิประต ู: 

การวัดความดังครั งที่สอง จะท าโดยเปิดประตูบานหน้าทั งสองบานออกจนสุด – ต้องเล่น

เสียงดนตรีแทร็คเดิมไม่น้อยกว่า 30 วินาที 

 

.  

ผู้ตัดสินที่ไดร้ับมอบหมายจะเป็นผูต้ิดตั งไมโครโฟน/เซ็นเซอร ์ไมใ่ห้นักแข่งแตะต้อง 

ไม่ว่ากรณีใดๆระหวา่งการวัดความดังทั งสองครั งผูต้ัดสินต้องวางตัววดัความดังใน

ทิศทางและความสูงอย่างเดียวกันกบัรถทุกคัน  

 

แนวทางการวางต าแหนง่ไมโครโฟน/เซน็เซอร ์

เบาะคนขับต้องอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมส าหรับการขับขี่รถของตัวนักแข่ง ( ต้อง

สามารถควบคุมคันบังคับรถ พวงมาลัย เกียร์ มองมาตรวัด ฯ ) เบาะพิงหลังอย่างน้อย

ต้องตั งตรง(90 องศา)หรือเอนไปทางหลัง จะยึดไมโครโฟน/เซ็นเซอร์ กับหมอนรอง

ศรีษะ โดยให้ช่องเปิดหันหน้าเข้า  ฉะนั นต้องมีหมอนรองศรีษะไม่เช่นนั นจะวัดความ

ดังไม่ได้  

ตัวเซ็นเซอร์จะประกอบด้วย แผ่นไม้ขนาด 10ซม. X 10ซม. รองใต้ช่องเปิดเพื่อยึดให้

แนบกับหมอนรองศรษีะ  

90 
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สายของไมโครโฟน/เซ็นเซอร ์ต้องเดินออกผ่านช่องประตูเดมิของรถโดยผู้ตัดสิน 

ไม่ให้ใช้อุปกรณ์พิเศษ ไม่ให้ใช้อุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้รับการรับรองในการวัดความดัง  

ขอ้เผือ่เลอืกส าหรบั ESPL 

ก่อนเริ่มแข่งขัน ผูจ้ดัการแข่งขันจะตดัสินใจว่าจะแข่งขันแบบมรีอบคัดเลือกและรอบ

ชิงชนะเลิศก็ได ้ หากเป็นเช่นนั น ต้องเลือกเพลง 2 แทร็ค แทร็คหน่ึงส าหรับรอบ

คัดเลือกสว่นอีกแทร็คหนึ่งจะประกาศก่อนแข่งในรอบชิงชนะเลิศ  

รอบคดัเลอืก 

การให้คะแนน การตดิตั ง การวดัความดังปดิประต ู /เปิดประต ู  น าคะแนนมารวมกัน ผู้

ได้คะแนนสูงสุด สี่หรอืแปดคนในแตล่ะรุ่นจะเข้าแข่งขันในรอบชงิชนะเลิศ  

รอบชงิชนะเลศิ 

ให้วัดความดังเสยีงแบบเดียวกันแต่ใช้เพลงอีกแทร็คหนึ่งจากแผ่น CD อย่างเป็น

ทางการของ EMMA ส่วนคะแนนการติดตั งให้น ามาจากคะแนนในรอบคัดเลือก  

ที่หนึ่งในรอบคัดเลือกจะแข่งกับที่แปดในรอบคัดเลือก ที่สองในรอบคัดเลือกจะแข่งกับที่

เจ็ดในรอบคัดเลือก ที่สามในรอบคัดเลือก  จะแข่งกับที่หกในรอบคัดเลือก ที่สี่ในรอบ

คัดเลือกจะแข่งกับที่ห้าในรอบคัดเลือก   

รอบก่อนชิงชนะเลิศ ที่หนึ่งจะแข่งกับที่สี ่ ที่สองจะแข่งกับที่สาม ผูช้นะจะเขา้ไปชงิ

ชนะเลิศกัน  

 

หากมสีิง่ใดในกฏกตกิานี  ไมค่รอบคลมุถงึ ใหใ้ช้แนวทางทัว่ไปของกฏกตกิาอยา่งเป็น

ทางการของ EMMA ในการแขง่ขันแตล่ะครั งหวัหนา้ผูต้ดัสนิและผูจ้ดัการแขง่ขนัเปน็ผู้

ชี ขาดอทุธรณส์งูสดุ และค าตดัสนิถอืเปน็ทีส่ิ นสดุ     

 

7. EMMA rules - Racing 

EMMA Racing เป็นการแข่งขันเกี่ยวกับการแต่งรถเพ่ือความแรงของ

เครื่องยนต ์เพิ่มสมรรถนะ สวยงาม และระบบเครื่องเสียง การแข่งขันจะต้องเป็นไปตาม

กฏระเบียบของแต่ละประเทศ และได้รับอนุญาตจาก EMMA  การแข่งขันจะจัดภายใต้

ธงเครื่องหมาย EMMA ผู้จัดการแข่งขันจะต้องเป็นผู้ไดร้ับอนญุาตจาก EMMA ผู้

ตัดสินจะต้องเป็นผู้ตัดสินที่ได้รับอนุญาตจาก EMMA เท่านั น 

การแขง่ขนัขบัรถ Slalom จะตอ้งจดัในทีป่ลอดภยั มรีะบบปอ้งกนัมใิห้เกดิ

อนัตรายตอ่ผูช้มภายในบรเิวณทีก่ าหนดไปอยา่งชดัเจนดว้ยสิง่กดีขวา้ง สว่นนอกสิง่

กดีขวางผูช้มจะตอ้งรบัผดิชอบเอง ผูจ้ดัการแขง่ขนัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั งสิ น  
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7.1   The  Event  Schedule 

ลงทะเบียนในวันแข่งขันเป็นไปตามระเบียบของ EMMA 

การตดัสนิแบง่ออกเปน็สว่นๆดงันี  

1.  การปรบัแตง่ภายในห้องโดยสาร 

2. การปรบัแตง่ภายในหอ้งเครือ่งยนต ์

3. การปรบัแตง่ในหอ้งบรรจสุมัภาระ 

4. การแตง่ภายนอกรถยนต ์

5. คณุภาพเสยีง 

6. ระบบความปลอดภยั 

7. การขบัแบบ slalom 

8. การวดัระดบัความดงั SPL 

 การแตง่เตมิ ดดัแปลง รถยนตส์ว่นใดทีไ่มส่ามารถมองเหน็ดว้ยตาเปลา่ได ้

จะตอ้งมรีปูภาพ หรอืเอกสารประกอบจากรา้นผูท้ าการดดัแปลงปรบัปรงุแตง่เตมิ 

มฉินั นจะไมไ่ดร้บัคะแนน 
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7.1 Passenger Compartment ภายในหอ้งโดยสาร 

 Idea ความคิด         

 (0 –  10 points) 

ความคิดนั นอาจจะเป็นเพราะนักแข่งชอบหรืออะไรก็ได้ แต่จ าเป็นจะต้องเป็น

แนวทางเดียวกัน 

Craftmanship 

 Dashboard/Door skin and modification      

   0-3 point 

 Seat เก้าอี          

 0-3 points 

 Foot-room พื นที่วางเท้า       

 0-3 points 

 Ceiling เพดาน        

 0-3 points 

 Interior light ไฟภายในห้องโดยสาร     

  0-3 points 

7.2 Trunk Compartment ภายในหอ้งเกบ็สมัภาระร 

 Idea ความคิด         

 (0 –  10 points) 

ความคิดนั นอาจจะเป็นเพราะนักแข่งชอบหรืออะไรก็ได้ แต่จ าเป็นจะต้องเป็น

แนวทางเดียวกัน 

Craftmanship 

 Modification การดัดแปลง แตง่เติม       

  0-3 point 

 Surface ผิวงาน          

 0-3 point 
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 Light ไฟ            

 0-3 point 

 Special            

 0-3 point 

7.3 Tunning Technical ดดัแปลง แตง่เตมิ ทางเทคนคิ 

 Power of Engine การเพ่ิมพลังเครื่องยนต ์    

   0-5 points 

 Modification of Breaks การดัดแปลงแต่งเติม เบรค   

   0-5 points 

 Modification of Clutch การดัดแปลงแต่งเติม ครัช   

   0-5 points 

 Modification of cooling การดดัแปลงแต่งเติม การระบายความรอ้น  

   0-5 points 

  Air Filter/ Air flow กรองอากาศ และ การไหลเวียนของอากาศ  

   0-5 points 

 Exhaust system ระบบไอเสีย       

  0-5 points 

 Chassis Suspension แชสซ ีและระบบสั่นสะเทือน   

   0-5 points 

 Light ไฟ         

 0-5 points        

7.4 Tunning Design ดดัแปลง แตง่เตมิ ในรปูแบบ 

 Idea ความคิด         

 (0 –  10 points) 

ความคิดนั นอาจจะเป็นเพราะนักแข่งชอบหรืออะไรก็ได้ แต่จ าเป็นจะต้องเป็น

แนวทางเดียวกัน 
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Craftmanship 

 Rims and Tires ล้อ และยาง      

  0-5 points 

 Spoiler/Body kits, etc. สปอยเลอร์ บอดีคทิ และอื่นๆ   

   0-5 points 

 Window Modification กระจก หน้าต่าง     

  0-5 points 

 Other อื่นๆ         

 0-5 points 

7.5 Paint Job  งานส ี 

 Idea ความคิด         

 (0 –  10 points) 

ความคิดนั นอาจจะเป็นเพราะนักแข่งชอบหรืออะไรก็ได้ แต่จ าเป็นจะต้องเป็น

แนวทางเดียวกัน 

 Air Brush แอร์บรชั         

 0-5 points 

 Pin Striping ลายเส้น       

  0-5 points 

 Foliation          

 0-5 points 

 Water transfer printing       

 0-5 points 

7.6 SQ  คณุภาพเสยีง 

 Staging เวทีเสียง         

 0-15 points 
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 Tonal Accuracy        

 0-15 points 

 Listening Pleasure        

  0-15 points 

7.7 SPL   

 125 dB ขึ นไป Y/N        

 0-5 points 

หากต่ ากว่า 125 จะหักออก dddB ละ 1 คะแนนจนถึง 120 dB คะแนนจะ = 0 

 

Result and Winner 

รถคันที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผูช้นะ ในกรณีที่มกีาร เสมอ ให้ดูที่คะแนนหมวด 

Tuning Design ใครได้มากว่าชนะ  

 

8.   ESQL (EMMA Sound Quality League) 

การแข่งขัน ESQL กอ่ตั งโดย EMMA ประเทศไทย  และ EMMA ฟิลิปปินส์ เพ่ือเปิด

ให้เป็นเวทีส าหรับผู้ทีช่ื่นชอบการฟังเสียงทีด่ีจากด้านนอกรถ 

การแข่งขันประกอบดว้ย 

 การวัด SPL เปิดประตูตามแบบฉบับของ ESPL 

 ตรวจงานติดตั ง 

 การตัดสินคุณภาพเสยีงนอกรถ 

 

8.1 SPL Measurement การวดั SPL 

ผูจ้ดัการแขง่ขนัจะประกาศในเช้าวนัแขง่ขนัว่าจะใชเ้พลงที่เทา่ไรในการ

วดั ยกเวน้การแขง่ขันระดบันานาชาตจิะแจง้ให้ทราบพรอ้มกนัอยา่งน้อย 7 

วนัล่วงหนา้ 

ขั นตอน วธิกีาร จะเปน็ไปตามกติกาของ ESPL ในการแขง่ขันภายนอก

อาคารสามารถเดนิเครือ่งยนตไ์ดไ้มเ่กนิ 2000 RPM 
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ในการวดัอนุญาตใิหน้ักแขง่เพยีงคนเดยีวทีอ่ยูใ่นรถได ้ 

ในการแขง่ขนัรุน่ E ค่าสงูสดุอยู่ที ่135 dB  1 dB ต่อ 1 คะแนน* 

ในการแขง่ขนัรุน่ M ค่าสงูสดุอยู่ที ่145 dB  1 dB ต่อ 1 คะแนน* 

ในการแขง่ขนัรุน่ X  1 dB ต่อ 1 คะแนน ไมก่ าหนดคา่สงูสดุ 

8.2 Install งานตดิตั ง 

 งานตดิตั งในรุน่ E and M จะเปน็เหมอืนกบั SQ/ESPL E-Category 

 งานตดิตั งในรุน่ X จะเปน็เหมอืนกบั SQ S-Category 

8.3 Sound Quality คุณภาพเสยีง 

 นักแขง่มเีวลาไม่เกนิ 5 นาทใีนการเตรยมปรบัแตง่ก่อนเริม่แขง่ขนั 

ทั งนี ไม่อนญุาตใิหป้รบัแตง่ระหว่างการตดัสนิคณุภาพเสยีง นกัแขง่

สามารถเลอืกระยะที่จะใหต้ดัสนิระหวา่ง 5-15 เมตร หากไม่ก าหนดผู้

ตัดสนิจะใช ้5 เมตรเปน็ที่ตดัสนิ 

 หลงัจากตดัสนิคณุภาพเสยีง และ Listening Pleasure แลว้ นกัแขง่มี

เวลาไม่เกนิ 2 นาทใีนการปรบัจนูเพื่อเปดิเพลงทีเ่ลือกมาเพื่อใหต้ดัสนิ

คะแนน Publice Enjoyment เต็ม 6 คะแนน  

0-2 คะแนน  ความเปน็ต้นต าหรบั Originality 

0-2 คะแนน  Effect and Coordination การใสแ่สงสีหรอือื่นๆ และ การ

ออกแบบและความพรอ้มเพียงในการเต้น 

0-2 คะแนน  ใหค้ะแนนความพยายามโดยรวม 

 

กรณ ีเสมอกนั ให้ตดัสนิตามล าดบัดงันี  

 ใหผู้้ทีไ่ดค้ะแนน Tonal Accuracy สูงสุดชนะ หากยงัเสมอกนัอกี 

 ใหผู้้ทีไ่ดค้ะแนน SPL สงูสดุชนะ หากยงัเสมอกนัอกี 

 ใหผู้้ทีไ่ดค้ะแนน SQ รวม สงูสดุชนะ หากยงัเสมอกนัอกี  

 ใหผู้้ทีไ่ดค้ะแนน Listening Pleasure สูงสดุชนะ หากยงัเสมอกนัอีก 

 ใหผู้้ทีไ่ดค้ะแนน Public Enjoyment สูงสดุชนะ หากยงัเสมอกนัอีก 
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9.  General Rule กฎ กตกิาทัว่ไป 

9.1   ทัว่ไป General 

ย่อมเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎกติกาเล่มนี ถือว่า

“ ผิด” กติกา จนกว่า EMMA จะประชุมหัวหน้าผู้ตัดสินและเปลี่ยนแปลงกติกา การ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎกติกาจะท าขึ นเมื่อเวลาผ่านไปและมีการเปลี่ยนแปลงด้าน

เทคโนโลยี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะลงไว้ใน www.emmanet.com และในคู่มือเล่ม

ใหม่เสมอ  

การแข่งขันระดับนานาชาติจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสาร ทั งภาษาพูด

และภาษาเขียน หากนักแข่งมีความจ าเป็นต้องใช้ล่าม สามารถใช้ล่ามได้ แต่นักแข่ง

ต้องรับผิดชอบในการหาล่ามมาเอง  

นโยบาย วิธีการ กฎ กติกา นี ได้สร้างขึ นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักแข่ง 

เจ้าหน้าที่ ผู้ตัดสิน โดยผู้ผลิต นักแข่ง และร้านค้า ในการแข่งขัน EMMA ได้ใช้เวลา

อย่างยาวนานเพ่ือการสร้างกฎ กติกาขึ นมาให้เกิดความเป็นธรรม ไม่เอนเอียง เพ่ือให้

เป็นมาตรฐานในการตัดสิน แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสามารถมองเห็นถึงปัญหาหรือ

เหตุการณ์ใดๆที่จะเกิดขึ นในอนาคต ดังนั นให้เป็นสิทธิของ Head Judge และ/หรือ 

Event Director ที่จะพิจารณาเมื่อเหตุการณ์นั นๆเกิดขึ น 

หัวหน้าผู้ตัดสิน หรือ Event Director จะต้องรายงานเหตุการณ์นั นๆไปยัง 

EMMA เพ่ือให้คณะหัวหน้าผู้ตัดสินพิจารณาต่อไป 

หัวหน้าผู้ตัดสิน และ/หรือ Event Director จะต้องตัดสินปัญหานั นๆในวัน

แข่งขัน ซึ่งยังสามารถตรวจสอบระบบได้อยู่ และด าเนินการตัดสินและแจ้งให้ EMMA 

ทราบ 

 

กฎกตกิาทัว่ไปนี ใชบ้งัคบักบัส าหรับทกุการแขง่ขนัทีจ่ดัขึ นภายใตก้ฎกตกิา EMMA 

9.2  การลงทะเบียน Registeration 

         

http://www.emmanet.com/
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นักแข่งจะเป็นใครก็ได้ที่เป็นบุคคลตามกฎหมาย ไมว่่าชาย หญิง บุคคล กลุ่มบุคคล ที่

รวมกันเป็นรายเดียว รวมถึงองค์กร กองทุน คณะบคุคล บริษทั ฯลฯ ทั งหมดภายใตก้ฎ

กตกิานี จะเรยีกเพียงอย่างเดียวกันว่า นกัแขง่ 

1. รถยนต์คันนั นๆต้องมกีารจดทะเบียนและต่อทะเบียนอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย (เว้นรุ่น ESPL Master และ Expert) และต้องขับเคลื่อนได้ด้วย

ก าลังของรถยนต์คันนั น 

2. นักแข่งจะต้องมีใบอนุญาตขับขีร่ถยนต ์

3. รถยนต์จะต้องจดทะเบียนในนามนักแข่งหรือบริษัทของนักแข่ง หรือจะต้อง

พิสูจน์ให้ชัดแจ้งว่านักแข่งเป็นผู้ใช้หลักของรถคันนั นๆ 

4. ขณะมารายงานตวัจะต้องน ารถยนต์คันนั นๆมาด้วย 

5. การให้ข้อมลูผิดๆ หรือการท าให้เกิดการฉ้อฉลหรือเข้าใจผิดในเรื่องตวั

รถยนต ์ทะเบียนรถยนต ์ตลอดจนข้อมลูเกีย่วกับระบบเครื่องเสียงรถยนต์ จะ

ถูกปรับออกจากการแข่งขัน และอาจจะถูกห้ามแข่งที่เหลือทั งป ี

6. นักแข่งจะต้องรู้จักอุปกรณ์แตล่ะชิ น และระบบเครื่องเสียงรถยนตเ์พ่ือสะดวก

ในการน าเสนอกับผู้ตดัสินในการแข่งขัน 

7. นักแข่งจะต้องเซ็นชื่อลงทะเบียน 

8. จะต้องกรอกใบสมัครก่อนการแข่งขันและจะต้องมีข้อมลูดังต่อไปนี  

 ชื่อ 

 ที่อยู่ครบถ้วนที่สามารถส่งไปรษณีย์ไปถึงได้ 

 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ E-mail address 

 รายละเอียดรถยนต ์ยี่ห้อ รุ่น สี ทะเบียน 

 รุ่นที่ลงแข่งขัน 

 ยี่ห้อของสินค้าทั งหมดที่ใช้ในการแข่งขัน 

 วันที ่และสนามที่แข่งขัน 

9. ช าระเงินค่าแข่งขันในวันที่ก าหนด 

10. รถยนต์คันหนึ่งสามารถแข่งขันได ้4 รายการ SQ, Multi Media, 

ESPL, EMMA Racing   

 

9.3  เงือ่นไขในการเขา้แขง่ขนั Condition of entry 

 จ านวนช่องของแอมปแ์ละจ านวนล าโพงวูฟเฟอร์หรือราคาของระบบเครื่องเสียง 

และสถานะของนักแขง่เป็นตัวแบ่งแยกรุ่นและชั นของการแข่งขัน เพ่ือให้มีความ

เป็นธรมในการแข่งขนั 

 นักแข่งจะต้องระบรุายละเอียดของแอมปแ์ละล าโพงให้ชัดเจน หากปรากฎภายหลัง

เริ่มแข่งขันแล้วว่าลงไม่ถูกรุ่นจะถูกปรับออกจากการแข่งขัน 
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 ผู้ตัดสินสามารถลงแขง่ขันได ้ แต่ต้องไมม่สี่วนเกี่ยวข้องการการตัดสินรุ่นทีต่นเอง

แข่ง 

 

 

9.4  ในวนัแขง่ขนั On the competition day 

1. นักแข่งต้องมาลงทะเบยีนภายในเวลาทีก่ าหนด หากเกินเวลาจะถกูหัก 10 คะแนน 

และหากมาหลังจากเวลาผ่านไปแลว้เกิน 1 ชม. จะต้องไดร้ับความยินยอมจากนกั

แข่งทกุคนในรุ่นนั นๆถึงจะได้เข้าแข่งขัน หากมีนักแข่งแย้งแม้แตค่นเดียวกจ็ะไม่ได้

เข้าแข่งขัน แต่ผู้ท่ีคัดค้านจะต้องให้เหตุผลที่สมควรด้วย 

2. รถยนต์จะต้องวิ่งเข้าเลนแข่งขันด้วยพลังของเครื่องยนต์ หากรถคันใดมีปัญหาเรื่อง

เครื่องยนต์จะต้องแจ้งให้กรรมการทราบทันที Event Director จะพิจารณาว่าจะหกั

คะแนนหรือไม่ส าหรับรถยนต์ที่เครื่องยนตข์ดัข้อง 

3. หลังจากลงทะเบียนแล้วให้น ารถไปจอดในที่ที่ก าหนดไว ้

4. ให้นักแข่งและผู้ชว่ยไม่เกนิ 1 คนเท่านั นที่เข้ามาในเลนแข่งขันกับรถยนต์ เมื่อเข้ามา

อยู่ในเลนแข่งขันแล้วจะต้องท าตามที่ผู้ตัดสินแจ้งทุกประการ 

5. ก่อนเริ่มการแข่งขันหัวหน้าผู้ตัดสินจะเรียกผู้ตัดสินและนกัแข่งประชุมอย่างพร้อม

เพรยีงกัน หากมีการแข่งขันมากกว่า 1 วันให้ผู้จัดการแข่งขันแจ้งก าหนดการ

แข่งขันแตล่ะรุ่นและวนัประชมุนักแข่งลว่งหน้า 

6. เมื่อผู้ตัดสินพร้อมที่จะเริ่มตัดสินจะแจ้งให้นกัแข่งทราบ และมีเวลา5นาทีที่จะเตรียม

รถให้พร้อม หากมีการก าหนดเวลาแข่งขัน รถจะต้องพร้อม 1 ช.ม.ล่วงหน้าแลว้ 

7. ก่อนการตัดสิน SQ/MM/ESPL ผู้ตัดสินจะมอบ CD/DVDให้นักแข่งและอนุญาตให้

ปรับแตง่ระบบให้พร้อมภายใน 2 นาทีแลว้จะด าเนินการตดัสินตามสภาพนั นๆ ผู้

ตัดสินไม่มีหน้าท่ีจะต้องแจ้งกับนกัแข่งหากมสีิ่งใดบกพร่องเช่น DSP ตั งไว้ผิด เป็น

ความรับผิดชอบของนักแข่งเองท่ีจะต้องตรวจสอบเรื่องเหล่านี ภายในเวลาที่ให้2

นาที หากนักแข่งสงสัยว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดข้องระหว่างการพิจารณาซึ่งมีผลต่อ

คะแนนเสียง นักแข่งสามารถแจ้งให้หัวหน้าผู้ตัดสินทราบ ซึ่งทีมผูต้ัดสินจะพิจารณา

ว่า  จะให้มีการตัดสินใหม่หรือไม่  

8. ในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศ หรือการแข่งขันระดับนานาชาต ิ ผู้จัดการแข่งขัน

สามารถเพ่ิมผู้ตดัสิน SQ ด้านผู้โดยสารไดใ้นรุ่นที่เดิมมีผูต้ัดสินคนเดียว 

9. ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั งสิ นระหว่างจากตัดสิน SQ และการติดตั ง  เช่นห้ามใส่

หรือเอาหน้ากากล าโพงออกเป็นต้น   หากน าวัสดุใส่ไว้ในตู ้ Sub ก็ต้องปล่อยไว้

อย่างนั น ห้ามเคลื่อนยา้ยใดๆทั งสิ น 
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10. ในการแข่งขันบางรายการ จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบสภาพรถลว่งหน้า (Pre-

Staging) 

11. ในการตรวจสอบสภาพรถ จะตรวจสอบใบสมัครกบัใบคะแนนวา่ถูกต้องกับใน

ตัวรถยนต์หรือไม ่

12. ผู้ตัดสินมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบรถว่าเป็นไปตามที่แจ้งไว้หรือไม ่

13. ระหว่างการตรวจผู้ตัดสินอาจจะขอให้รื อบางอย่างอย่างมีเหตุมีผล เช่นเพื่อ

พิสูจน์ทราบจ านวนแชนแนลของแอมป์ และอุปกรณ์อื่นๆ หากไมป่ฏิบัตติามอาจถูก

ริบรางวัลหรือปรับออกจากการแข่งขัน 

14. การเตรียมรูปภาพไว้ให้ผู้ตัดสินดูในการตอบค าถามเป็นส่ิงที่ดี 

15. หากมีอะไรเสียหายเกดิขึ นให้รีบแจ้งหัวหน้าผู้ตัดสินหรือผู้จัดการแข่งขัน  

16. EMMA และผู้จดัการแข่งขันจะไมร่ับผดิชอบใดๆทั งสิ นต่อความเสียหายหรือ

ระบบเสยีทั งขณะหรือระหว่างการแข่งขัน 

 

9.5  รปูแบบการแขง่ขนั Event Types 

ในการแข่งขันที่รับรองโดย EMMA ให้ใช้คู่มือการแข่งขันเล่มนี  CD และ DVD ของ  

EMMA  เท่านั น 

9.5.1 การแข่งขันระดับท้องถิ่น Regional Event 

เป็นการแข่งขันที่จัดขึ นโดยร้านค้า ผู้น าเข้า หรือองค์กรอื่นๆทีไ่ด้รับอนุญาต

จากEMMA ในการแข่งขันจะต้องมีทีมผู้ตัดสินซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตัดสิน ผู้

ตัดสิน SQ ผู้ตัดสินการติดตั ง อย่างน้อยอย่างละ 1 คน เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนเพ่ือ

เข้าแข่ง     ชิงแชมป์ประเทศ  

นักแข่งสามารถลิ มรสของการแข่งขันนานาชาติได้โดยการเข้าแข่งขันใน

ประเทศที่เป็นสมาชิก ประเทศไหนก็ได้ เมื่อแข่งขันแล้วสะสมคะแนนได้ ก็มีสิทธิเข้าชิง

แชมป์ประเทศ สามารถเข้าแข่งแล้วชนะได้ แต่ไม่สามารถเป็นแชมป์ประเทศใน

ต่างประเทศได้  แต่อาจจะได้รับสิทธิในการเข้าแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปได้ 

9.5.2 การแข่งขันระดับชาติ National events  

การแข่งขันระดับชาติจะจัดได้เฉพาะ EMMA ของแต่ละประเทศ หรือโดย 

EMMA เท่านั น การแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติจะต้องได้รับอนุญาตจาก EMMA การ

เข้าชิงแชมป์แห่งชาติจะต้องมีคะแนนสะสม 10 คะแนน หรืออาจเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง

อื่นได้ หากมีรถจากประเทศอื่นๆมาแข่งก็สามารถท าได้ แต่ถึงจะชนะก็เป็นได้แค่ “ผู้

ชนะ” แต่ไม่สามารถเป็นแชมป์ของประเทศนั นๆได้ 

9.5.3 การแข่งขันระดับนานาชาติ  International Event 
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ไม่ว่าการแข่งขันใดก็ตามที่ระบุว่าเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ นักแข่ง

จะได้คะแนนสะสมของตนในนามประเทศของตนและใชค้ะแนนสะสมเพื่อแข่งชิงแชมป์

ประเทศได้ หากไม่เคยมีบัญชี องค์กรของประเทศนั นต้องเปิดให้ 

9.5.4 คะแนนสะสม Qualification point 

ส าหรับคะแนนสะสมที่จะได้รับการบันทึกจะต้องเป็นส าหรับนักแข่ง กับรถแข่ง

ในรุ่นแข่งขันนั นๆ กล่าวคือจะต้องเป็นคะแนนของ นักแข่ง – รถที่ใช้แข่ง-รุ่นที่ลงแข่ง 

ประกอบกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป คะแนนสะสมก็จะถูกยยกเลิก 

 

ที่ 1 10 

คะแนน 

ที่ 2 8 คะแนน 

ที่ 3 6 คะแนน 

ที่ 4 5 คะแนน 

ที่ 5 4 คะแนน 

ที่ 6 3 คะแนน 

ที่ 7 2 คะแนน 

ที่ 8 1 คะแนน 

9.5.5 การแข่งขันระดับชาติ  Wild Card  

 

9.6  มารยาท  (Etiquette)    

1. ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากหัวหน้าผู้ตัดสิน ผู้จัดการแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต

ให้ดูใบคะแนนหรือSafety Sheet ระหว่างการแข่งขันได้  

2. อนุญาตให้นักแข่งดูใบคะแนนตอนทีผู่้ตัดสนิอธิบายซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที 

และจะไม่มกีารเจรจากันเรื่องคะแนน 

3. ในการแข่งขันที่ไม่ใชช่ิงแชมป์แห่งชาต ิ อนุญาตให้นักแข่งดูใบคะแนน SQ และ

ได้รับค าอธิบายจากผูต้ัดสินซึ่งจะใช้เวลา    ไม่เกิน 5 นาที และจะไม่มีการเจรจากัน

เรื่องคะแนน ในกรณีนี หลังจากผูต้ัดสินอธิบายการตัดสินคณุภาพเสียงแลว้ให้นัก

แข่งเซ็นชื่อลงในใบคะแนน ในสนามชิงแชมป์จะไม่มกีารอธิบายการตัดสินคุณภาพ

เสียงและนกัแข่งไม่ต้องเซ็นชื่อในใบคะแนน 

4. นักแข่งจะเซ็นชื่อหลังตัดสิน SQ และติดตั งแล้วเสร็จ การเซ็นชื่อถือเป็นการยอมรับ

คะแนนและสละสิทธิในการอุทธรณ ์
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5. การเซ็นชื่อถือเป็นสัญญาระหว่าง EMMA กับนักแข่ง หากจะมีการเปลี่ยนแปลง(ใน

กรณีที่มีข้อบกพร่อง) ต้องเป็นการท าโดยเซ็นชื่อระหว่างหัวหน้าผู้ตัดสินกับนักแข่ง 

และต้องแจ้งพร้อมทั งอนุมัติ(เซ็นชื่อ)โดย Event Director  

6. หากนักแข่งปฏิเสทที่จะเซ็นชื่อในใบคะแนนในการแข่งขันระดับประเทศ หรือ

ระหว่างประเทศ ให้ล็อครถและให้แจ้งหัวหน้าผู้ตัดสิน สามารถขอแบบฟอร์ม

ประท้วงได้ที่หัวหน้าผูต้ัดสิน 

7. โดยทั่วไปนักแข่งม ี3 ทางเลือกคือ เซ็นรับค าตัดสิน ขอประท้วงค าตัดสิน หรือ ถอน

ตัวออกจากการแข่งขนั หากจ าเป็นจะเชญิหัวหน้าผู้ตัดสินมาเพื่อท าความกระจ่าง

ในสถานการณ ์

8. ห้ามมิให้นักแข่งและ/หรือผู้ตัดสินคยุกันเรื่องคะแนนหรือระบบของรถคันอื่นๆ ก่อน

การประกาศผล 

9. หลังตัดสินเสร็จนกัแขง่ต้องออกจากเลนแข่งขันทันท ี

10. หากจับได้ว่านักแข่งโกงในการแข่งขัน จะให้ออกจากการแข่งขันทันที EMMA 

จะปรึกษาเรื่องการโกงกัน(ถึงแม้ว่าการแข่งขนั  จะผ่านไปแล้วก็ตาม) 

11. หากท าผิดซ  าจะถูกหักคะแนนสะสม และอาจจะถูกห้ามแข่งอีกต่อไป หรืออาจจะ

ถึงขั นประกาศชื่อผู้โกงการแข่งขันต่อสาธารณะ 

12. หากใช้วาจาไม่สุภาพจะถกูให้ออกจากการแข่งขันและถกูริบค่าแข่งขัน 

13. เป็นความรับผิดชอบของผู้ตัดสินและนกัแข่งที่จะไม่ให้ผู้อื่นเห็นใบคะแนนของ

ตนขณะที่ผูต้ัดสินให้ค าอธิบาย นกัแข่งคนใดพยายามดูใบคะแนนของผู้อื่น(หรือให้

คนอื่นดูแทน) จะถกูลงโทษโดยหัก 5 คะแนน 

14. หากผู้ใดรบกวนกระบวนการการตดัสินจะถกูตัดคะแนน 5 คะแนน หรืออาจจะ

ถูกให้ออกจากการแขง่ขันขึ นอยูก่ับหัวหน้า   ผู้ตัดสิน/ผู้จัดการแขง่ขัน 

15. กรยิาหยาบคาย และวาจาไม่เหมาะสมจะถูกให้ออกจากการแข่งขนั และอาจจะ

ถูกห้ามแข่งขันอีกต่อไป 

16. ระหว่างการแข่งขันจะต้องยกเลิกระบบสัญญาณกันขโมยแบบถาวร หาก

สัญญาณร้องและไม่รีบปิดเสียงทันทีจะถูกหัก 5 คะแนน 

17. ห้ามใช้แตรภายในรถยนต์อย่างเด็ดขาดเพ่ือปกป้องผูต้ัดสิน 

18. ผู้ตัดสินจะต้อง  

 สุภาพต่อนกัแข่ง 

 ไม่ใส่เสื อผ้าหรือตราสญัญาลักษณ์ที่ไม่ใช่ของ EMMA 

 ตัดสินอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติต่อนักแข่งทุกๆคน 

 ต้องศึกษาเรยีนรู้เป็นอย่างดีเพ่ือที่จะป็นผูต้ัดสิน 

 ให้ค าแนะน าแก่นกัแขง่ว่าควรปรับปรุงระบบเสียงอย่างไร (ยกเว้นในสนามชิง

แชมป์) 
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 ไม่อนุญาตให้หัวหน้าผู้ตัดสินEMMAไปมสี่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นที่แข่งขัน

กับ EMMA 

 

9.7  การประทว้ง และรื อรถ Protests and Teardowns 

 

1. นักแข่งมีสิทธิที่จะถามและอุทธรณ์หากคิดวา่ได้คะแนนอย่างไม่เปน็ธรรมส าหรับรถ

ของตัวเองเท่านั น 

2. หากนักแข่งคิดวา่ได้รบัคะแนนอย่างไม่เป็นธรรมโดยผู้ตัดสินอยา่งตั งใจหรือไม่

ตั งใจก็ตาม หรือคิดวา่ให้คะแนนผิด สามารถประทว้งได ้ เพ่ือเป็นการป้องกันการ

ประท้วงอย่างไม่มีสาระผู้ประท้วงจะต้องมอบคะแนน 30 คะแนนเป็นประกัน หาก

การให้คะแนนผิดจริงตามที่ประท้วง นักแข่งจะไดร้ับคะแนนคืน หากคะแนนที่ให้

นั นถูกต้องแลว้นักแข่งผู้ประท้วงจะถกูหัก 30 คะแนนจากการประทว้งผิด 

3. การทา้พิสูจน์รถผู้อื่น นักแข่งอาจจะท้าให้รถคันอื่นพิสูจน์ความจริง เช่นเรื่อง

จ านวนแอมป ์ ล าโพง หรือข้อมูลนักแข่งไมถู่กต้อง ซึ่งบางครั งอาจจะต้องมกีารรื อ

รถ ทั งนี จะต้องท าในวันแข่งขันเท่านั น หากมีความผิดอย่างทีถู่กท้าพิสูจน์ ผู้ท้าจะ

ได้รับ 30คะแนนคืนและจะต้องด าเนินการลงโทษผูผ้ิด แต่หากไมม่ีอะไรผดิอย่างทีผู่้

ท้าสงสัย ผู้ท้าจะเสียคะแนน 30 คะแนนนั นไปกับการท้าพิสูจน์ 

4.  นักแข่งจะต้องเข้าใจและตระหนกัดีว่าการประท้วงผู้ตดัสินที่ตัดสนิในเรื่องท่ีเป็น

นามธรรม(Subjective judgement)ผู้ใดผูห้นึ่งนั น   ตัวผู้ตัดสินคนนั นๆเท่านั นที่จะ

เป็นผู้เปลี่ยนแปลงผลได้  จะต้องท าให้นักแข่งรู้สึกสบายใจกับคะแนนที่ได้และ

เข้าใจอย่างถ่องแทก้ับกฎกตกิาตามที่เขียนไว้และการตีความ การตัดสินที่เป็นเรื่อง

นามธรรมมไม่สามารถตัดสินใหม่หรือให้คะแนนใหม่โดยผูต้ัดสินคนอื่น หรือ

หัวหน้าผู้ตัดสิน หากหัวหน้าผู้ตัดสินพบวา่มีความบกพร่องในการให้คะแนน อาจจะ

ต้องตัดสินใหม่ในบางส่วนหรือทั งหมดของรุน่นั นๆโดยผูต้ัดสินเดิมหรือผู้ตัดสินใหม่

ก็ได ้หากการตัดสินใหม่เกี่ยวกับการตดิตั งเช่น ติดตั งไม่แน่น ฟิวส์ผิดขนาด ฯลฯ จะ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคะแนน เพราะนักแข่งอาจจะไปแก้ไขมาแลว้  

5. ผู้ที่จะประทว้งเพ่ือให้รื อรถจะต้องเป็นนักแขง่ในรุ่นนั นๆเท่านั น ท่ีจะสามารถ

ประท้วงได้ หากมิใช่นักแข่ง หรือหัวหน้าทีม ประท้วงในนามของนักแข่งที่

ลงทะเบียนไว้ได้กต็่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าผู้ตัดสิน/Event Director 

 

9.8  ขั นตอนการประทว้งและรื อรถ Request procedure for protest/teardown 

1. นักแข่งจะต้องชี ว่าคะแนนส่วนไหนที่ไม่ถูกตอ้งทันททีีต่ดัสินเสรจ็ให้หัวหน้าผู้ตัดสิน

ทราบ หากหัวหน้าผู้ตัดสินเห็นว่าคะแนนนั นถูกต้องแล้ว(วิเคราะหอ์ย่างมีเหตุผลโดย
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ไม่มีการตรวจรถหรือการฟัง) แต่นักแขง่ยังไม่พอใจก็สามารถประท้วงอยา่งเป็น

ทางการได ้ 

2. การประทว้งอย่างเป็นทางการจะต้องท าเป็นหนังสือเขียนระบุคะแนนที่ผู้ตัดสินให้ 

และบรรยายว่าอะไรเป็นอย่างไรและคะแนนควรจะเป็นเท่าไร 

3. หัวหน้าผู้ตัดสินจะต้องปรึกษากับผู้ตัดสินเจ้าของเรื่องและรองหัวหน้าผู้ตัดสิน หาก

หาข้อยุติจากหัวหน้าผู้ตัดสินทั งสองไม่ได ้ Event Director จะเป็นผู้ตัดสิน ทั งนี  

Event Director จะต้องเป็นผู้ตัดสินด้วย  หากไม่เช่นนั นจะต้องให้ผู้ตัดสินผู้มี

ประสบการณ์เป็นผู้ตัดสินในการประชมุคณะผู้ตัดสิน 

4. หัวหน้าผู้ตัดสิน/Event Director จะเป็นผูต้ัดสินเด็ดขาด ค าตัดสินถือเป็นที่สิ นสุด 

และจะด าเนินการประกาศผล 

5. นักแข่งสามารถส่งการประท้วงไปยัง EMMA และจะส่งต่อไปยังคณะผู้ตัดสินเพ่ือ

พิจารณา แต่จะไม่มผีลเปลี่ยนแปลงใดๆทั งสิ น  

6. ค าร้องต้องยื่นในวันแข่งและไม่น้อยกว่า4 ชั่วโมงก่อนพิธีมอบรางวัล การทดสอบ

ใหม่จะก ากับการโดยหัวหน้าผู้ตัดสินหลังตดัสินรถทีม่ีการประท้วงเสร็จและก่อน

ประกาศผลผูช้นะในรุน่นั น 

 

9.9  ขั นตอน กติกาและกระบวนการตดัสินคุณภาพงานติดตั ง Procedure and 

Rule for/during installation judging 

1. ไม่อณุญาตให้ผู้ตัดสินปรับแต่งหรือเตรียมรถที่ลงแข่ง(เว้นแต่รถของตนเองหากลง

แข่งด้วย) 

2. เตียมเอกสาร และภาพถ่ายในการน าเสนอระหว่างการตัดสินคุณภาพงานติดตั ง 

3. เริ่มต้นด้วยการน าเสนอ เป็นหน้าที่ของเจ้าของรถ/ผู้ใช้รถหลักในการอธิบายระบบ

ของรถยนต์ให้กับผู้ตัดสิน หากเจ้าของรถ/ ผู้ใช้รถหลักไม่สามารถอธิบายได้ ให้ผู้ที่

ได้รับอนุญาตอธิบายแทนได้ แต่ในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศหรือทวีปจะใช้ผูอ้ื่น

แทนไม่ได ้ไม่อย่างนั นจะได้คะแนน 0 

4. นักแข่งมีเวลา 7 นาทีที่จะน าเสนอระบบและองค์ประกอบที่คิดว่าโดดเด่นเป็นพิเศษ 

หากใช้ล่ามจะได้เวลา 14 นาที ยกเว้นรุ่น Expert Unlimited ที่จะได้รับเวล่ 15 

นาทีไม่ว่าจะมีล่ามหรือไม่ก็ตาม 

5. ผู้ตัดสินจะบอกให้เริ่มได้อย่างสุภาพ ผู้ตัดสินจะไม่ขัดจังหวะระหว่างการน าเสนอ 

และจะบอกนักแข่งเมื่อหมดเวลา 7 /14 นาทีแล้วแต่กรณี 

6. นักแข่งจะถูกถามว่าการติดตั งมีสภาพเหมือนตอนทดสอบคุณภาพเสียงหรือไม่

(ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง) ให้ท าเครื่องหมาย  Y/N หากละเลยอาจให้คะแนน 0 ใน

หัวข้อการติดตั งที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ได้ทบทวนเรื่องนี กับหัวหน้าผู้ตัดสิน 
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7. นักแข่งควรอยู่ใกล้รถยนต์ระหว่างการพิจารณา  หากผู้ตัดสินจะสอบถาม

รายละเอียดเกี่ยวกับระบบของท่าน  

8. เมื่อผู้ตัดสินตัดสินเสร็จ จะให้ดูใบคะแนน และอธิบายโดยใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที 

เมื่อครบ 5 นาทีผู้ตัเสินจะไม่ตอบค าถามเพ่ิมเติม 

9. เมื่อตัดสินเสร็จให้ผู้ตัดสินอธิบายคะแนนที่ให้กับนักแข่ง ซึ่ง หลังจากอธิบายเสร็จ

หากนักแข่งยอมรับค าตัดสินให้ลงชื่อ หากจะประท้วงคะแนนให้ประท้วงทันที หาก

ลงชื่อแล้วไม่สามารถประท้วงได้ 

10. ในการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ผู้ตัดสินจะต้องไม่ใช้แรงดันมากเกินควร 

ต้องค านึงถึงขนาด น  าหนัก และความเปราะบางของอุปกรณืนั นๆ 

11. ในการตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคง จะไม่ค านึงถึงวิธีท า หรือวัสดุที่ใช้  

12. ตะแกรงหรือสิ่งที่ใช้ในการป้องกันความสียหาย จะไม่พิจารณาถึงความแน่น

หนา 

13. หน้ากากของวิทยุที่ถอดได้ ย่อมหลอมเป็นธรรมชาติ ไม่หักคะแนน 

14. อุปกรณืภายนอกที่ใช้การได้ แต่ปิดการใช้การ ไม่ต้องตัดสิน แต่นักแข่งจะต้อง

พิสูจน์ว่าไม่ได้เปิดใช้ 

15. อุปกรณืที่ติดตั งกับแผงที่มาจากตัวรถ หากไม่แนนก็จะถูกหักคะแนน 

16. ตะแกรงเพื่อป้องกันความเสียหาย หากไม่มีการยึดติดด้วยตัวยึด ก็ไม่ต้อง

พิจารณา 

17. ผู้ตัดสินจะตัดสินล าโพงทุกตัว 

18. ผ้าหน้ากากล าโพงไม่ใช่วสัดุที่ดีส าหรับป้องกนัความเสียหายของล าโพง เว้นแต่

ใต้ผ้านั นมีวัสดุแข็งแรงอื่นๆที่รองรับอยู่ 

19. ล าโพงที่ติดตั งอยู่ในตู้ และที่คว่าหน้าลง ซึ่งไม่สามารถแตะต้องกรวยได้ ไม่

จ าเป็นต้องมีอะไรป้องกัน 

 

9.10 Sound Quality Categories and Classess  รุน่การแขง่ขนัคณุภาพเสยีง 

 

การแข่งขันคุณภาพเสียงคือการแข่งขันเพื่อหาว่ารถของใครมีเสียงดีที่สุดตาม

กฎกติกาเล่มนี  เพ่ือจัดให้นักแข่งอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้อง โดยเริ่มต้นที่ Rookie ส าหรับผู้ที่

ไม่รู้กติกาเลย และต้องการให้ประเมินระบบเสียงในรถยนต์ของตนเอง ไปจนถึงรุ่น

ใหญ่สุด Expert Unlimited ของผู้ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ที่ท ารถขึ นมาอย่าง

วิจิตรพิศดาร ซึ่งเป็นเรื่องของสุดยอดของสุดยอด  

ความแตกต่างของแต่ละรุ่นคือจ านวนปริมาณการพิจารณาในแต่ละเรื่องของงานการ

ติดตั ง และเสียง เมื่อขยับรุ่นขึ นไปจุดที่จะพิจารณาก็มากยิ่งขึ นไปเรื่อยๆ ขึ นอยู่กับนัก
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แข่งว่าจะแข่งในรุ่นไหน  (โดยสามารถย้ายรุ่นขึ นลงได้  ยกเว้นรุ่น Rookie และ 

Experienced)   

การตัดสินทั งระบบเสียงและการติดตั งนั นจะพิจารณาตามเกณฑ์  และบรรทัด

ฐานที่ตั งไว้ รุ่นยิ่งสูงขึ นก็จะมีเกณฑ์พิจารณาเพิ่มขึ นตามล าดับ ตามเกณฑ์นี หากนัก

แข่งที่อยู่ในรุ่นที่สูงแล้วลดชั นลงมาแข่งในรุ่นที่ต่ ากว่าก็จะไม่ได้เปรียบ เพราะจะ

พิจารณาในส่วนเกณฑ์ของรุ่นที่ลงมาแข่ง ส่วนที่มีเกินก็ไม่ได้รับคะแนนแต่อย่างใด  

กลุ่มต่างๆจะถูกแบ่งเป็นรุ่นๆอีก ขึ นอยู่กับจ านวนงบประมาณของอุปกรณ์ และ/

หรือ จ านวนแชลแนลของแอมป์ที่ขับล าโพง หากแอมป์ 2 แชลแนลมาบริดจ์หรือแอมป์

โมโน 2 แชลแนลมาพ่วงกันก็จะนับเป็น 1 แชลแนลเท่านั น หากนักแข่งลงแข่งใน 2 

ประเภทและใช้แอมป์ต่างกันเช่น แข่งMulti Media (MM) ใช้ 8 แชลแนล แต่ลงแข่ง 

SQ ใช้ 5 แชลแนลก็ได้ ในกรณีนี จะนับเฉพาะแอมป์ที่ใช้แข่ง SQเท่านั น ผู้ตัดสิน

สามารถให้ถอดสายล าโพงออกจากตัวแอมป์  

Portable medias เครื่องเล่นประเภทพกพา เช่น I –  pod และหรือเครื่องเล่นที่ต่อ

ผ่าน USB รวมทั งหน่วยเก็บความจ าเช่นพวก SD Card  Memory Stick Hard Drive 

ฯ สามารถใช้แข่งได้หากต่อเข้ากับHead unit ได้  อุปกรณ์เหล่านี ต้องได้รับการรับรอง

จาก EMMA โดยใช้ในการแข่งขัน SQ ESPL ESQL โดยมี Audio CD MP3 AAC 

WAVE โดยการแจ้งล่วงหน้า 

ทั งนี สื่อทั งหลายเหล่านี จะต้องเป็นของ EMMA เท่านั น  

 

9.11 Money Classes  รุน่การแขง่ขนัคณุภาพเสยีง จ ากดังบประมาณ 

Money Classes ในรุ่นที่มีการจ ากัดงบประมาณนั นจะค านวนราคาจากอุปกรณ์หลัก

เท่านั น โดยใช้ราคาอ้างอิงของ EMMA ตามที่สามารถดูได้ใน www.emmanet.com 

โดยไม่ค านึงว่าสินค้าที่ใช้จะเป็นของใหม่หรือของใช้แล้ว โดยคิดจากอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในระบบ ได้แก่ ตัวแหล่งสัญญาณ Head Unit เครื่องสังเคราะห์

สัญญาณ Processor อิเล็กทรอนิกครอสส์โอเวอร์ เครื่องขยายเสียง และล าโพง

ทั งหมดแต่ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั ง สายไฟ สายสัญญาณ พาสซีฟครอสส์ แผงฟิวส์แบ

ตเตอรี คาปาซิเตอร์ ฯ หากอุปกรณ์ใดไม่มีราคาจากตัวแทนจ าหน่าย นักแข่งต้องแสดง

หลักฐานราคาที่ซื อมา หากไม่มีจะใช้ราคาประเมินจากสินค้าท่ีมีลักษณะคล้ายเคียงกัน  

กรณีสินค้าที่ใช้ไม่มีในราบยการสินค้าของ EMMA กรุณาแจ้งให้บริษัทเจ้าของสินค้า

ส่งราคาขายปลีกเป็นเงินยูโรใน Excel file ส่งไปที่ office@emmanet.com หรือท่ี 

somkiat@emmanet.com  ทางEMMA จะจัดลงบัญชีสินค้าให้ทันทีเพ่ือใช้อ้างอิงทั่ว

โลก 

http://www.emmanet.com/
mailto:office@emmanet.com%20หรือ
mailto:somkiat@emmanet.com
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การแขง่ขนัชงิแชมปร์ะหวา่งประเทศ นักแขง่จะตอ้งระบรุายละเอยีดของสินค้าเป็นลาย

ลักษณอ์กัษรสง่ให้ EMMA ตรวจสอบความถกูตอ้งกอ่นลงแข่งขันอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 

หากนักแข่งใช้สินค้าที่ติดมากับรถยนต์ EMMA ได้ก าหนดราคาสินค้าแต่ละประเภท

ดังนี ครับ 

OEM CD-Tuner   € 200.00 

OEM Aduio Video Unit € 500.00 

OEM Front speakers € 250.00 

OEM rear speakers € 250.00 

OEM center speaker € 250.00 

OEM subwoofer € 250.00 

OEM Amplifier € 500.00 

OEM Processor € 300.00 

หากมีการเพ่ิมรโีมททีไ่ม่มีมากับเครื่องเล่น และหาราคาไม่ได้ให้คิดราคา Eur. 50 

 

9.12   Changing Categories/Classes การเปลีย่นรุน่การแขง่ขนั 

นักแข่งที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรุ่นแข่งขันในระหว่างปีการแข่งขัน สามารถท า

ได้แต่ต้องแข่งขันในรุ่นใหม่นี ก่อนอย่างน้อย 1 ครั งถึงจะเข้าแข่งขันชิงแชมป์ประจ าปี

ได้ หากเปลี่ยนรุ่นหลังแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติแล้ว จะไม่สามารถเข้าขางขันชิงแชมป์

ทวีปได้ เป็นหน้าท่ีขององค์กรของแตล่ะประเทศที่ต้องยืนยันความถูกต้องของรถที่เข้า

แข่งขันทกุคัน 

 

หากนักแข่งเริ่มร่วมเปน็ผู้ตัดสิน และ/หรือ เริ่มท างานในอุสาหกรรมเครื่องเสียงรถยนต์

ระหว่างปกีารแข่งขัน ก็จะม่สามารถแข่งในรุ่น SQ Experienced and SQ 

Advanced ได้อีกต่อไป  

 

9.13   How Sound Quality/MM judging is performed การตดัสนิคณุภาพเสยีง 

และมลัตมิเีดยี 
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ผู้ตัดสินจะใชก้ติกาการตัดสินคณุภาพเสียงในการตัดสินคุณภาพเสียงของ 

Multimedia และจะแนะน าหลังจากเสร็จสิ นการตัดสิน ซึ่งนกัแข่งสามารถน าไป

ปรับปรุงแก้ไขได ้

 

9.1   Proceedure and rules for Sound Quality judging ผูต้ดัสนิคณุภาพเสยีงตอ้ง

ปฏบิตัติามขั นตอนขา้งลา่งนี อยา่งเครง่ครดั 

1. ส าหรับการตัดสินคุณภาพเสียง  รถคันนั นต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมขับขี่บนถนน

สาธารณะ  ไม่ให้มีที่บังกระจกหน้า   กระจกข้าง ม่าน 

2. นักแข่งจะแจ้งผู้ตัดสินว่าจะตั งโวลูมไว้ที่เท่าใด ส าหรับการตัดสิน แต่เพ่ือป้องกันผู้

ตัดสินจากเสียงดังเกินขนาด อาจใช้เครื่องวัดที่ความดังไม่เกิน 80 dB โดยใช้ 

Pink Noise วัดแบบไม่ถ่วงค่า ตอบสนองแบบช้าๆ 

3. ก่อนการตัดสิน นักแข่งสามารถแนะน าผู้ตัดสินเกี่ยวกับการใช้งานบางอย่างของ

ระบบเสียงได้   นักแข่งจะต้องอยู่ในพื นที่ที่จัดไว้ให้ตลอดเวลาที่ผู้ตัดสินก าลัง

ตัดสินอยู่   ทั งนี ขึ นอยู่กับแต่ละรุ่น 

4. ในการทดสอบและให้คะแนน   ผู้ตัดสินต้องนั่งบนเบาะหน้าหันหน้าไปหน้ารถ  บังคับ

ใช้กับรถยนต์ทุกประเภท รวมทั งลิมซูีน รถที่เข้าแข่งขันต้องมีที่นั่งอย่างน้อย 2 ที่นั่ง

ด้านหน้า   (เว้นรุ่นมัลติมีเดีย)   ถ้ารถยนตท์ีม่ีที่นั่งด้านหน้ามากกว่า 2 ที่  (รถตู้หรือ 

รถแบบพิเศษ)  ให้ผูแ้ข่งขันเลือกได้ว่าจะให้ผู้ตัดสินที่นั่งในต าแหน่งผู้โดยสารนั่งที่

เบาะใด  หากมกีารตดัสินโดยใชผู้้ตดัสินคนเดียว (ไมร่วมรุ่นมลัติมีเดีย)  จะต้องให้

นั่งที่นั่งคนขับ  หน้าต่างรถทกุบานและซันรูฟ  ต้องปดิไวต้ลอดเวลาทีต่ัดสนิ   

เฉพาะรถเปิดประทุนสามารถตัดสินโดยพับหลังคาลงได้  หากผู้แข่งขันร้องขอ   

และ ในเวลานั นอากาศเอื ออ านวย 

5. ในกรณทีี่มีผูต้ัดสิน 2 คนพร้อมๆกันหากผู้ตดัสินเห็นพ้องว่าระบบเสียงมีเสียงที่

ต่างกันจากต าแหน่งคนละที่ ให้สลับต าแหนง่กันเพ่ือหาข้อเท็จจริง แลว้ให้ผู้ตัดสิน

ทั งสองคนตกลงกันว่าจะให้คะแนนเท่าไรในเรื่องนั นๆ 

6. ผู้ตัดสินจะตรวจสอบวา่ผู้แข่งขันสามารถโยกดันเกียร ์  บังคับพวงมาลัยและเหยียบ

แป้นบังคับได้ (หมายเหตุ:หากมีสรรีะที่ต่างกันมากระหว่างผู้แข่งขันที่เตี ยมากกับผู้

ตัดสินที่สูงมาก   ผู้ตดัสินต้องไม่ตัดสินคุณภาพเสียงจากต าแหน่งขับขี่ของผู้แข่งขนั  

ต้องมีการปรบัเบาะเพื่อชดเชยความต่าง และ บันทกึไว้ในช่องในใบให้คะแนน 

7. หากผู้ตัดสินเห็นว่าต าแหน่งที่นั่งนั นนักแข่งไม่สามารถขับขี่รถยนต์ได้อย่าง

ปลอดภัย ผู้ตัดสินสามารถขอให้นักแข่งสาธิตการขับให้ด ู หากไม่ได้จะขอให้นั่ง

แข่งปรับที่นั่งใหม่ให้เหมาะสม 

8. อนุญาตให้ผู้แข่งขันขอให้ผู้ตัดสินน่ังอยู่ในท่าที่เหมาะสมในการขับรถของผู้

แข่งขัน ผูแ้ข่งขันยังสามารถระบมุิให้ผู้ตัดสนิน่ังในลักษณะบดบังเสียงจากต าแหน่ง
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ติดตั งล าโพงในรถ (ที ่ kick  panel หรือ ล าโพงที่อยู่ใต้เบาะฯ) ไม่ว่าจะบดบัง โดย

ใบให้คะแนน  หรือ  ขาของผู้ตดัสิน 

9. ผู้ตัดสินต้องไม่ปรับต าแหน่งเบาะนั่งโดยมิไดร้้องขอกบัผู้แข่งขัน 

10. ห้ามผู้ตัดสินเปลี่ยนแปลงที่น่ังระหว่างตดัสิน 

11. ก่อนเริ่มการแข่งขัน  หัวหน้าผู้ตัดสินจะเรียกประชุมนกัแขง่และผูต้ัดสิน  ว่าในการ

แข่งขันจะให้เดินเครื่องยนต์  หรือ ดับเครื่องยนต์  ซึ่งจะต้องท าเช่นเดียวกันกับรถ

ที่แข่งขันทกุคัน   ขณะเดียวกันให้อยู่ในดลุยพินิจของหัวหน้าผูต้ัดสิน กรณมีีการ

ยกเว้นใดๆ (เช่น เสียงเครื่องยนต์ของรถคันนั นดังเป็นพิเศษ)  ในกรณีที่เดิน

เครื่องยนต์ขณะตัดสิน  ผู้ตัดสินต้องปรับให้พัดลมแอร ์ ให้หมุนเงียบที่สุด  ขณะ

ก าลังทดสอบคุณภาพเสียง 

*ส าหรบัประเทศไทยจะเดนิเครื่องยนตต์ดัสนิ ยกเวน้ชว่ง Tonal Accuracy ใหด้บั

เครือ่งยนต ์ตดัสนิเพือ่ลดเสยีงจากเครือ่งบยนตไ์มใ่หล้บกวนรายละเอยีดของเสยีง 

12. การแข่งขันในอาคาร เนงานแสดงสินค้า ที่ไม่อนุญาตให้สตาร์ทเครื่องยนต์ ใน

กรณีนี คะแนนเรื่องเสียงกวนจะเป็น 0 ทั งหมด 

13. ผู้ตัดสินพึงหลีกเลี่ยงการกระท าใดที่มีผลต่อการตัดสินคุณภาพเสียง  เช่น ไม่สวม

หมวก  ไม่เคี ยวหมากฝรั่ง  ปิดโทรศัพท์   มือถือ  ให้ความสนใจกับการถือแผ่นรอง

ใบให้คะแนนฯ 

14. ไม่อนุญาตให้ผู้ตัดสินที่ท าหน้าท่ีในวันแข่งขันไปปรับแต่งเสียงรถที่เข้าแข่งขัน 

(เว้นแตร่ถของตนเองหากเข้าแขง่ขันดว้ย) 

15. อนุญาตให้ผู้ตัดสินใชแ้ทรก็    เพ่ิมเติมในแผ่น CD ทดสอบของ EMMA ได้เพื่อ

ยืนยัน  ผลการตัดสิน 

16. ผู้ตัดสินต้องมิให้สิ่งที่มองเห็นด้วยสายตา (มองเห็นหรือไม่เห็นล าโพง)  มีอิทธิพล

ต่อการตัดสิน   ผูต้ัดสินคุณภาพเสียง ต้อง “ ตาบอด”   ต่ออปุกรณ์ทุกๆ อย่าง

ภายในรถ 

17. หากมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ผู้ตดัสินคุณภาพเสียงจะอธิบายการให้คะแนนใน

กระดาษเพิ่มเติมได ้

18. ในกรณมีีข้อบกพร่องเกิดขึ นกับระบบเสียง หรือการท างานของรถระหวา่งการ

ตัดสินคุณภาพเสียง  อนุญาตให้ผู้แข่งขันมเีวลาในการแก้ไขข้อบกพร่อง  5  นาที  

หากเกิดการบกพร่องอีก จะด าเนินการให้คะแนนต่อไปตามสภาพ   ผูต้ัดสินต้อง

แจ้งเรื่องความบกพร่องดังกล่าวให้หัวหน้าผูต้ัดสินทราบ 

19. เมื่อตัดสินเสร็จ   ผูต้ดัสินต้องแสดงใบให้คะแนน  พร้อมกับอธิบายการให้คะแนน

ให้ผู้เข้าแข่งขันฟัง  แต่ต้องใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที  ผูต้ัดสินสามารถปฏิเสธที่จะ

อธิบายหรือวิจารณ์เพ่ิมเติมเมื่อเลยเวลา 5 นาทีไปแลว้    

20. หลังจากผู้แขง่ขันได้เห็นใบคะแนนและ ยอมรับในผลแล้ว  ต้องลงนามในใบ

คะแนนนั น 
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21. หากนักแข่งไม่ยอมรับคะแนน และ/หรือค าอธิบายและปฏิเสทที่จะลงนามบนใบ

คะแนน จะต้องท าการประท้วงใดทันที     จะไม่อนุญาตให้ประทว้งหลังลงนามแลว้ 

 

Metric 

 

 


