
คู่มือการตัดสินน้ีได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการตัดสินแบบเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน, 

กตกิารอยากมกีารพัฒนาปรับปรุงตามกาลเวลา 

4    แนนะน าตวัเองอย่างสุภาพ ตามขั้นตอนน Rule book ข้อ 9.6  

4.1         ตรวจสอบสภาพก่อนเริ่มตัดสิน 

4.1.1      ตรวสอบว่าระบบชาร์จไฟต่ออยู่หรือไม่ Y/N 

 ก่อนเริ่มตดัสินจะต้องตรวดูว่ายังมีการพ่วงระบบชาร์จไฟอยู่หรือเปล่า หากยัง

พ่วงอยู่ให้แจ้งนักแข่งให้ปลดออก แล้วบันทกึไว้ในใบคะแนน 

4.1.2  ตรวจสอบต าแหน่งที่นั่งเหมาะสมหรือไม่ y/n 

 ผู้ตัดสินจะตรวจสอบวา่ผู้แข่งขันสามารถโยกดันเกียร ์  บังคับพวงมาลยัและ

เหยียบแป้นบังคับได ้ 

 ผู้ตัดสินจะบันทึกว่าต าแหน่งน้ันเหมาะสมแลว้ 

4.1.3 ตรวจสอบแชลแนล 

 ผู้ตัดสินต้องใช้แผ่นของ EMMA ในการตรวจสอบ Channels ซ้าย ขวา ว่า

ถูกต้งไหม หากถูกต้องให้บันทึกไว้ หากไมถู่กต้องให้แจ้งนักแข่ง และให้เวลา

นักแข่งแก้ไข 5 นาที หากไม่เสร็จ ให้นักแข่งเลือกทีจ่ะแข่งตอ่ตามสภาพ

หรือไม่ 

4.1.4  ตรวจสอบระดบัความดังของเสียง 

 การปรับระดับความดังให้ใช้แผ่น EMMAในการปรับระดับความดัง นกัแขง่

สามารถที่จะระบุระดับความดังให้ผูต้ัดสินได ้ แต่หากดังเกินกว่า 80 dB ไป

อาจจะไม่ปลอดภยัแกผู่้ตัดสินให้ให้ใช้เครื่องวัดเพ่ือปรับวอลูม 

 หากเสียงเบาเกินไป ให้แจ้งนักแข่งขึ้นอยูว่่าเขาจะปรับหรือคงไว ้ 

4.1.5      Visibilities potentially restricted วิสัยทัศนใืนการขับขี่รถยนต ์ 

 ผู้ตัดสินคณุภาพเสยีงจะต้องท าเครื่องหมายลงในช่องน้ี หากรู้สกึว่ามีอุปกรณ์

ที่เบียดบังสายตาในการขับขี่รถยนตต์ามกตกิาข้อ Normal use of vehicle 

อุปกรณร์ะบบเสียง/ภาพทั้งหมดจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการใชร้ถยนต์

ตามปกติของทั้งสองทีน่ั่งด้านหน้า การใช้งานของรถยนต์ตามปกต ิ

 การวัด 4 ซ.ม. จะต้องวัดแนวตั้งฉากกับพ้ืนโลก (Perpendicular) ทั้งแนวตั้ง 

และแนวนอนของกรจก ไม่ใช่วัดตามแนวราบเอียงของกระจกรถยนต์ หากมี

อุปกรณ์ติดตั้งแล้ว บังแนวสายตา จะถกูหักจุดละ 3 คะแนน แต่หากอุปกรณ์ที่

ติดตั้งน้ันเพียงแต่บังส่วนดส่วนหนึ่งของฝากระโบรงรถยนต์เช่น Turbo 

Breeder จมูกของเทอร์โบ ซึ่งไม่ได้บังสายตาไปมากกว่าเดิมของรถยนตแ์ลว้

ก็เป็นที่รับได ้  



Track 2 เสียงมนุษย์นัก 1-10 ให้นับตามไปและประบระดับเสียงให้เหมือนกับการ

พูดคุยกันนห้องประชมุ 

 

4.2    Imaging Characteristic บคุลคิของ Imaging  

4.2. 1 Imaging – Position 

Track 3-7 ให้ใช้ 5 tracks นี้ประเมินมิติของเวทีเสียง sound stage, focus และ 

position 

เวทีเสียงแบ่งเป็น 5 ต าแหน่ง โดยมีพื้นที่ระหว่างแตล่ะต าแหน่ง 4 ช่องเท่าๆกัน L R 

C LC RC 

การตัดสิน L และ R นั้นง่าย ไมว่่าจะอยูต่รงไหนก็ถูกต าแหน่งไปหมด C จะต้องอยู่

ตรงกลางระหว่าง L & R ของแตล่ะเครื่องดนตรี ซึ่งไม่ง่ายเลย เราใช้วิธี panning 

จะให้เสียงตามแนวนอนครั้งละ 3 เสียง เพ่ือพิจารณาให้คะแนนเสียงที่อยู่ตรงกลาง  

A. การหา C เราจะต้องรู้ว่า L & R อยู่ทีไ่หน ซึ่ง C ต้องพอดี

ระหว่าง L & R 

B. การหา LC เราจะต้องรู้ว่า L & C อยู่ที่ไหน ซึ่ง LC ต้องพอดี

ระหว่าง L & C 

C. การหา RC เราจะต้องรู้ว่า R & C อยูท่ี่ไหน ซึ่ง RC ต้องพอดี

ระหว่าง R & C 

 

เครื่องดนตรีแตล่ะชิ้นจะดังขึ้นในต าแหน่งตา่งๆในรูปแบบเดยีวกนั 

Tracks 3 African hand drum กลองตีดว้ยมือของอัฟรกิา 124 Hz (main peak 

frequency จุดสูงสุด) 

A.  Left – Right – Center                           ซ้ า 2 รอบ 

B. Left – Center – Left Center                  ซ้ า 2 รอบ 

C. Right – Center – Right Center                  ซ้ า 2 รอบ 

Track 4 Acoustic Guitar กีต้าโปร่ง 300 Hz- 1.5 K (main peak frequency 

จุดสูงสุด) 

A.  Left – Right – Center                           ซ้ า 2 รอบ 

B. Left – Center – Left Center                   ซ้ า 2 รอบ 



C. Right – Center – Right Center               ซ้ า 2 รอบ 

 

Track 5 Castanet 2.2 K  (main peak frequency จุดสูงสุด) 

A.  Left – Right – Center                           ซ้ า 2 รอบ 

B. Left – Center – Left Center                   ซ้ า 2 รอบ 

C. Right – Center – Right Center                  ซ้ า 2 รอบ 

 

Track 6 Mini Ship bell 8 K  (main peak frequency จุดสูงสุด) 

A. Left – Right – Center                            ซ้ า 2 รอบ 

B. Left – Center – Left Center                   ซ้ า 2 รอบ 

C. Right – Center – Right Center                  ซ้ า 2 รอบ 

 

Track 7 Asian Mini Bell  (main peak frequency จุดสูงสุด) 

A. Left – Right – Center                       ซ้ า 2 รอบ 

B. Left – Center – Left Center                   ซ้ า 2 รอบ 

C. Right – Center – Right Center                  ซ้ า 2 รอบ 

 

 

How to score ฟังแลว้ให้คะแนนอย่างไร 

เครื่องดนตรีทั้ง 5 ชิ้นใน track ท่ี 3-7 จะต้องอยู่ในต าปหน่งที่ถกูตอ้ง ความสูงของ

เวทีไม่ได้ตัดสินช่วงน้ี 

หากได้ยินเสียงเครื่องดนตรีใดจากหลายที ่ให้คะแนนเป็น 0 

เสียงอยู่ตรงกลางเป๊ะ                                                   ให้ 1 คะแนน 

เสียงอยู่ขยับจากตรงกลางนิดหน่อย                                      ให้ 0 คะแนน 

เสียงอยู่ไม่อยู่ตรงกลางเลย หรือมีเสียงมาจากหลายที่            ให้ 0 คะแนน 

 

A.   รูปภาพ 

B. ร 

C. ร 



4.2.2 Imaging - Focus 

เราได้ต าแหน่งทั้ง 5 มาแลว้ คราวนี้เราจะมาตัดสิน Focus ของแตง่ละต าแหน่ง

แยกกันออกมาอีกทีหนึ่ง เราจะมาตัดสินว่า เสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นมีขนาด

ถูกต้องตามสัดสว่นของมันหรือไม่ ในเครื่องดนตรีทั้ง 5 ชิ้นในทุกๆต าแหน่งทั้ง 5 

ต าแหน่ง  

 

ขนาดเชิงเปรยีบเทียบ 

African Hand Drum ใหญ่ท่ีสุด  

Acoustic Guitar  เล็กกว่า African Hand Drum 

Castanet   เล็กกว่า Acoustic Guitar  

Mini Ship Bell   เล็กกว่า Castanet   

Asian Mini Bell  เล็กกว่า  Mini Ship Bell   

 

ให้คะแนนอย่าง  

เปรียบเทียบ Focus และขนาดของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นในแต่ละต าแหน่ง ไม่ใช่

เปรียบเทียบข้ามต าแหน่งกัน ให้ 1 คะแนนหากมี focus และขนาดที่ถูกต้อง 

 

African Hand Drum 1 คแนน = ขนาดถกูตอ้ง  

African Hand Drum 0 คะแนน=ขนาดเลก็กว่า Acoustic Guitar  

Acoustic Guitar  1 คแนน = ขนาดถกูตอ้ง  

Acoustic Guitar  0 คแนน = Focus ไม่ค่อยชัดเจน  

 

Castanet   1 คแนน = ขนาดถกูตอ้ง  

Castanet   0 คแนน = มีเสียง 2 ที่   

Mini Ship Bell   1 คแนน = ขนาดถกูตอ้ง  

Mini Ship Bell   0 คแนน = มีเสียงมาจากหลายทิศ  

Asian Mini Bell   1 คแนน = ขนาดถูกต้อง  

Asian Mini Bell  0 คแนน = หาต าแหน่งที่มาของเสียงไม่ได ้

 

Note: หากขนาดไม่ถกูต้องแล้ว ต าแหน่งน่าจะผิดดว้ย 



Focus จะขึ้นอยู่กบัความกว้งของเวที และต าแหน่งนั่งฟัง(Distant to sound 

stage)ด้วย กล่าวคือหากเวทีเสียงที ่แคบ แลว้ก็จะท าให้ Focus มีขนาดเลก็ ซึ่งก็

ถูกต้อง ในทางตรงข้าม หากเวที กว้างมาก และต าแหน่งนั่งฟัง(Distant to sound 

stage) ไกล Focus ก็จะใหญ่ตามไปด้วย 

 

4.3  Sound stage and Imaging Characteristics Track 8 

4.3.1 Sound stage- Distance to sound stage (0-15)นี่คือระยะห่างระหว่าง 

ผู้ฟัง กับ ขอบหน้าสุดขง เวทีเสยีง Sound stage เริ่มต้น 

Track 8: ให้ใช้track นี้ในการประเมิน Distance to sound stage  เครื่องดนตรี

ทั้งหมดอยู่แนวเดยีวกนัเป็นเส้นตรง  

Bass จะอยู่ตรงกลางตลอดเวลา  

Wood Block จะเคลื่อนจาก ซ้ายไป ขวา เริม่ตั้งแต ่วินาทีที่ 1 

Cow bell จะเคลื่อยจาก ขวา ไปซ้าย เริ่มตัง้แต่วินาทีที่ 22 

African Hand Drum จะเคลื่อนจาก ซ้ายไป ขวา เริ่มตั้งแต ่วินาทีท่ี 22 

Electric Guitar อยู่ทาง ขวา และ จะเคลื่อยจาก ขวา ไปซา้ย เริ่มตั้งแตว่ินาทีที ่40 

Dirty Guitar Solo เคลื่อนตัว ช้าๆ จาก กลาง ไปทาง ขวา 

12 Strings Guitar  อยู่ทาง LC และ Double Tambourine อยู่ทาง RC ซึงจะให้

ความลกึของของภาพของความถ  

เสียงทั้งหมดจะไม่เปลีย่นไปจากนี ้ให้ตัดสินจากที่นั่งฟังว่ามีเสียงทีเ่คลื่อนตัวทั้งหมด 

เสียงไหนที่อยู่ใกลต้ัวผู้ฟังมากที่สุด 

อย่าใช้เสียงที่อยู่กับทีใ่นการตดัสิน 

 

15 คะแนน  อยู่นอกกระจกหน้ารถไปไกลเลย 

14 คะแนน  ออกนอกขอบกระจกหน้าไปหน่อย 

13 คะแนน  อยู่แค่ขอบนอกกระจกเท่านั้นเอง 

10-12 คะแนน  ระหว่างขอบ dashboard ไปถึงขอกกระจก 

 9 คะแนน  อยูท่ี่ขอบ Dashboard  

7-8 คะแนน  ระหว่างขอบหน้าสุดของพวงมาลยั กับ ขอบ Dashboard  

 6 คะแนน  อยูบ่นพวงมาลัย 

4-5 คะแนน                           อยูร่ะหว่าง พวงมาลยั กับ หน้าผูฟ้ัง  

 3 คะแนน  อยูต่รงหน้าผู้ฟัง 



 2 คะแนน  อยูบ่นหัว ตัว ตัวฟัง 

 1 คะแนน  อยูด่้านหลังผู้ฟัง 

 0 คะแนน  ไม่สามารถก าหนดไดว้่าอยู่ตรงไหน 

ใหห้ลกีเลีย่งการใหค้ะแนน 0 หรอื 1 เวน้แตจ่ าเปน็จรงๆ 

 

รูปรถยนต ์distance to sound stage 

 

4.3.2  Sound Stage- Width of sound stage (0-15) คือระยะระว่างซ้ายสุด กับ

ขวาสุด ของเวทีเสียง 

Track 8 ให้ใช้ track นี้ตัดสินความกว้างของเวทีเสียง 

Bass จะอยู่ตรงกลางตลอดเวลา  

Wood Block จะเคลื่อนจาก ซ้ายไป ขวา เริม่ตั้งแต ่วินาทีที่ 1 

Cow bell จะเคลื่อยจาก ขวา ไปซ้าย เริ่มตัง้แต่วินาทีที่ 22 

African Hand Drum จะเคลื่อนจาก ซ้ายไป ขวา เริ่มตั้งแต ่วินาทีที่ 22 

Electric Guitar อยู่ทาง ขวา และ จะเคลื่อยจาก ขวา ไปซา้ย เริ่มตั้งแตว่ินาทีที ่40 

Dirty Guitar Solo เคลื่อนตัว ช้าๆ จาก กลาง ไปทาง ขวา 

12 Strings Guitar  อยู่ทาง LC และ Double Tambourine อยู่ทาง RC ซึงจะให้

ความลกึของของภาพของความถ  

 

เสียงทั้งหมดจะไม่เปลีย่นไปจากนี ้ให้ตัดสินจากที่นั่งฟังว่ามีเสียงทีเ่คลื่อนตัวทั้งหมด 

เสียงไหนที่อยู่ใกลต้ัวผู้ฟังมากที่สุด 

อย่าใช้เสียงที่อยู่กับทีใ่นการตดัสิน ให้คะแนนตามเส้นแนวดิ่ง 

 

รูป stage width 

 

4.3.3 Sound Stage – Height of sound stage (0-15) ความสูงที่เป็นที่ต้องการ 

จะอยู่ในแนวราบในระดับเดียวกันตั้งแตซ่้ายไปขวาของเวท ีอาจจะมีเสียงเครื่อง

ดนตรีที่อาจจะอยูต่่ าบา้งสูงบ้างจากเสียงเครือ่งดนตรีสว่นหญ่ท่ีอยูบ่นแนวราบ 

Track 8: ให้ใช้track นี้ในการประเมิน Distance to sound stage  เครื่องดนตรี

ทั้งหมดอยู่แนวเดยีวกนัเป็นเส้นตรง  

Bass จะอยู่ตรงกลางตลอดเวลา  



Wood Block จะเคลื่อนจาก ซ้ายไป ขวา เริม่ตั้งแต ่วินาทีที่ 1 

Cow bell จะเคลื่อยจาก ขวา ไปซ้าย เริ่มตัง้แต่วินาทีที่ 22 

African Hand Drum จะเคลื่อนจาก ซ้ายไป ขวา เริ่มตั้งแต ่วินาทีที่ 22 

Electric Guitar อยู่ทาง ขวา และ จะเคลื่อยจาก ขวา ไปซา้ย เริ่มตั้งแตว่ินาทีที ่40 

Dirty Guitar Solo เคลื่อนตัว ช้าๆ จาก กลาง ไปทาง ขวา 

12 Strings Guitar  อยู่ทาง LC และ Double Tambourine อยู่ทาง RC ซงึจะให้

ความลกึของของภาพของความถ  

เสียงทั้งหมดจะไม่เปลีย่นไปจากนี ้ให้ตัดสินจากที่นั่งฟังว่ามีเสียงทีเ่คลื่อนตัวทั้งหมด 

เสียงไหนที่อยู่ใกลต้ัวผู้ฟังมากที่สุด 

อย่าใช้เสียงที่อยู่กับทีใ่นการตดัสิน 

การให้คะแนน 

อยู่นอกหลังคา      1-5 คะแนน 

อยู่แตะเพดาน          6 คะแนน 

อยู่ระหว่างเหนือหัวไปถึงเพดาน    9-7 คะแนน 

อยู่เหนือหัวพอด ี      10 คะแนน 

อยู่ระหว่าง ตา กับ หัว     11-14 คะแนน 

อยู่ระดับ ตา       15 คะแนน 

อยู่ระหว่าง คาง กับ ตา     11-14 คะแนน 

อยู่ระหว่าง ไหล่ กบั คาง      10-8 คะแนน 

อยู่ระหว่าง หน้าอก กบัไหล่       7-5 คะแนน 

อยู่ต่ ากว่า หน้าอกลงมา      5-1 คะแนน 

 

รูป stage height 

 

4.3.4 Sound stage – Ambience & Depth Track 10 

Ambience (0-5) ความรู้สึกว่ามีพื้นท่ีระหว่าเสียงดนตรี ที่อาจจะเกดิจากเสียง

สะท้อนของห้องท่ีใช้บนัทึกเสียง หรืออาจจะเกิดจาก Sound Engineer ท าขึ้นมา

เอง 

ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดกต็าม ให้หลับตาฟังแลว้จิตนาขนาดของห้อง แล้วจะได้ขนาด

พร้อมกับเสียงสะท้อนจากก าแพงและเพดาน 

การให้คะแน 



1 คะแนน ไม่ได้ขนาดของห้อง    เวทีราบแบน    

2 คะแนน ได้ขนาดของห้องเลก็ๆ   ขนาดห้องเล็กกว่ารถยนต ์

3 คะแนน พอมีขนาดห้อง    พอๆกับขนาดของห้องใน

รถยนต ์

4 คะแนน ขนาดที่ด ี     ใหญ่กว่ารถยนต ์

5 คะแนน ขนาดที่ดีมากจริงๆ    ใหญ่กว่าตวัรถยนตม์ากเลย 

 

Depth (0-5) คือเสียงจาก ขอบเวทีเสียง(Distance to sound stage) ออกไปถึง

นอกตัวรถ 

การให้คะแน 

1 คะแนน ไม่รู้สึกว่ามีความลกึ เวทีราบแบน  เสียงเครื่องดนตรี

ทั้งหมดอยู่ในแนวดิ่งเดียวกันทั้งหมด    

2 คะแนน พอมีความลึกนิดน่ึง   พอจะมีเสียงเครื่องดนตรีบ้างชิ้นอยู่

หน้าหลังกัน อยู่ใกล้กนัมาก 

3 คะแนน มีความลึกบ้าง    มีเสียงเครื่องดนตรีบ้างชิ้นอยู่

หน้าหลังกัน อย่างชัดเจน  

4 คะแนน มีความลึกทีด่ ี    ได้ยินเสียงได้ถึง 3 แถว 3 ชั้น 

5 คะแนน ความลกึที่ดมีาก    ได้ยินเสียงได้ถึง 3 แถว 3 ชั้น 

และมีพื้นที่ห่างระหว่าแต่ละชั้น 

 

สิ่งที่ควรรู้เกีย่วกับความถูกตองของเสียง A few things about Tonal Accuracy 

Phase  

 ในรถเราสามารถจับความต่างของเฟสได้ สว่นใหญ่จากที่นั่งฝั่งผูโ้ดยสาร 

 เฟสมปีญัหาเลก็นอ้ย  : คนสว่นใหญ่ไม่สามารถจับได้เน่ืองจากเลก็น้อยมาก

และเราต้องเพ่งเข้าไปถึงในรายละเอียดจึงจะระบุได ้

 จะอธิบายปัญหานี้ในข้อระดบัปานกลาง แตฟ่ังออกยาก 

 เฟสมปีญัหาปานกลาง : คนส่วนใหญ่สามาถจับได้ว่ามีบางสิ่งในเสยีงดนตรี

ผิดปกติ แต่ไม่สามารถอธิบายไดว้่ามันคืออะไรบางครั้ง เสียงดนตรีเหมือนกับวา่

มาจากที่ไกลออกไปท าให้เหมือนว่ามี Ambient อย่างกบัในโบสถท์ี่ไม่เล็กก็ใหญ่

บางครั้งอาจรู้สึกว่าเสยีง เครื่องดนตรีเดินมาข้างหน้าบ้าง ไปข้างหลังบ้าง ขึ้นอยู่

กับความถี ่เสียงเครื่องดนตรีบางชิ้นเป็นธรรมชาตแิต่บางชิ้นไม่เปน็ธรรมชาติ 

 เสียงโหว่เลก็ๆ หรือมากในด้านความถี่ต่ าสามารถจับได้ง่ายกว่า 

 การมีความต่างของเฟสเฉพาะที่ความถี่หนึ่ง จะท าให้เสียงดนตรีทีค่วามถี่นั้น

ไม่เป็นธรรมชาต ิ



 มันสามารถเป็นได้ว่าเสียงเดียวกัน ตัวอย่างเช่น กลองทอมใหญ่ Floor Tom  

จะมาจากซับวูฟเฟอรด์้วยเวลาทีต่่างจากที่ออกมาจากมิด เบสส ์

 เฟสมปีญัหามาก : สามารถจับได้ง่าย เพราะมันท าให้เสียงดนตรีไม่เป็น

ธรรมชาติเลยและน่าร าคาญ 

 เราอาจบอกว่าปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง แต่ว่าในระดับที่สดุขีด 

เสยีงโหว ่Emptiness in Sound 

 ส าหรับเครื่องดนตรียา่นความถีต่่ า เป็นการเปล่งเสียงของซับวูฟเฟอร์กับมดิ

เบสส ์

 ส าหรับเสียงคนและเดรื่องดนตรีในความถี่ยา่นกลาง เป็นการเปลง่เสียงของ

มิดเบสส์กับล าโพงเสียงกลาง 

 ส าหรับเสียงคนและเครื่องดนตรีในความถี่สงู เป็นการเปล่งเสียงของล าโพง

เสียงกลาง กับล าโพงเสียงแหลม 

เบสสแ์ละกลองใหญ ่

 โดยส่วนใหญ่เบสส์และกลองใหญ่มกัจะเล่นในเวลาเดียวกันในโทนเสียงที่

เหมือนกัน 

 ในระบบเเครี่องเสียงทีป่รับแต่งได้ดี จะสามารถแยกความต่างของแต่ละชิ้นได ้ 

เป็นผลจากในย่านของเสียงซับวูฟเฟอรก์ับมิเบสส ์

การเริม่ของเสยีง Attack 

 เป็นเหมือนกับว่าเสียงปรากฏบนเวทีได้เร็วแค่ไหน บางเสียงปรากฏได้เรว็

มาก(กลองแตก็ ฉาบ)ขณะที่บางชิ้นชา้กว่า (เปียโน) 

 ระบบเสียงทีด่ีต้องสามารถถ่ายทอดเสียงทั้งหมดได้อย่างสมจริง 

การทอดจางของเสยีง Decay  

 เสียงทุกเสียงแม้ว่าจะฉับเร็วที่สุดก็ต้องมีความต่อเน่ืองของเสียง (การทอดจาง 

- Ambient) หลังจากเสียงเล่นจบ เสียงที่ชา้ก็จะทอดจาง ยาว เสียงที่เรว็ก็ทอด

จางสั้น 

 โดยปกติเสียงความถีต่่ าจะทอดจางมากกว่าความถี่สูง 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัผูต้ดัสนิคณุภาพเสยีง 

การตดัสนิความถกูตอ้งของเสยีงใชแ้ทรค็ 9 ,10 ,11และ 12 

 เสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นและเสียงนกัร้องควรต้องเป็นธรรมชาตแิละชดัเจน

แจ่มแจ้งโดยที่ไมก่ระทบกับเสียงเครื่องดนตรีอื่นๆ 

เรือ่งทัว่ไปเกีย่วกบัการบนัทกึสยีง 

 กลองใหญ่ เบสสแ์ละนักร้องน า ของทกุแทร็คส่วนใหญจ่ะอยู่ทีต่ าแหน่งตรง

กลาง 

 กลองใหญม่ักต้องอยูห่ลังเบสส์ 

 กลองใหญ่มีโฟกัสขนาดใหญ่ ดับเบลเบสส์มโีฟกัสขนาดที่ใหญ่ขึ้นในเสียงที่

ต่ าลง แต่จะมขีนาดที่เล็กลงและโฟกัสคมชัดขึ้นในเสียงที ่ สูงขึ้น 



 เบสส์ไฟฟ้าในความถีต่่ าจะมีขนาดพอๆกับกลองใหญ่และมีความคมชัดขึ้น

เมื่อเสียงสูงขึ้น 

 ขณะทีม่ีเสียงกลองใหญ่กับเสียงเบสส์ในห้วงเวลาเดียวกัน ต้องสามารถ

แยกแยะความต่างของเสียงทั้งสองได้อย่างชัดเจนและง่ายดาย 

 ให้ฝึกหูด้วยการฟังเสียงกลองใหญ่อย่างเดยีว ฟังเสียงดับเบิลเบสส์อย่างเดียว 

แล้วฟังทั้งสองเสียงพรอ้มๆกัน 

 เสียงนักร้องน า อยูด่้านหน้าตรงกลาง 

   

Suggestion for Sound Judges 

4.4.4 Judge Tonal Accuracy by using Track 9 10 11 & 12 

เสียงเครื่องดนตรีและเสียงร้อง จะต้องฟังเปน็ธรรมชาต ิชัดเจน ปราศจากการกวน

ซึ่งกันและกัน 

 

การบันทกึ 

Bass Drum Bass และ นกัร้องน าในทุกๆเพลงจะอยู่ประมาณกลางๆเวที Bass 

Drum จะอยู่หลัง Bass เสมอ 

Bass Drum มี Focus ที่ค่อนข้างใหญ่ Double Bass มี Focus ที่ใหญ่กว่า เสียง

ต่ า แต่มขีนาดเลก็ และมีความชัดเจนใน Focus ในเสียงความถีด่า้นบนๆ 

Electric Bass ในความถี่ต่ ามีขนาดพอๆกับ bass drum และม ีFocus ชัดเจนกว่า

ในความถี่สูงๆ 

 

เวลามีเสียง Bass Drum ก็จะมีเสียง Bass ไปใหนเวาเดียวกันดว้ย คณุจะต้องแยก

เสียง 2 เสียงนี้ออกจากกันได้อย่างชัดเจน ตอ้งฝึกหูให้ focus อยู่กับ Bass Drum 

อย่างเดียว และ Bass อย่างเดยีว หลังจากนัน้แล้วจึงจะฝกึ Focus ท้ัง 2 เสียงใน

เวลาเดียวกัน เสียงนกัร้องน าจะอยูข่้างหน้า 

 

Track 9 Return เหมาะส าหรับเช็ค Mid Bass Midrange & High Frequencies. 

เป็นการบันทกึสดของวง Quartet เครื่องสาย 4 ชิ้น เป็นการบันทกึที่ดีมาก และการ

แยกที่ดีมากด้วย Violin อยู่ทางซ้าย Cello อยู่ทางขวา และ Violin 2 ตัวอยู ่LC and 

RC  

ความถีต่่ ามาจาก Cello (R) ความถี่ย่านอื่นๆหลักๆแล้วจะมาจากซา้ยLถึงกลางC มี

บ้างที่มาจาก RC 



Cello อยู่ทางขวา มีความโดเด่น ตามด้วย Violin LC.  Violin RC จะมีความโดด

เด่นน้อยกว่า 

 

เสียงของเครื่องดนตรทีั้ง 4 ชิ้นรวมตัวกันไดอ้ย่างเต็มตวั full Body เสียงออกมาดีแล้

เป็นธรรมชาต ิครอบคมุความถี่จาก deep Mid Bass ไปถงึ  Mid and High 

Frequencies  ไม่น่าเบื่อเลย 

เสียง Violin ชัดเจนใสแจ๋วออกมาเต็มๆ Cello เปผ้นเสียงต่ า เสียงใหญ่กว่าViolin 

เยอะ ทั้งทีต่ั้งอยู่ทางขวา R แตก่็ครอบคุมพ้ืนที่ไปถึง RC  

คุณสามารถรู้สึกไดถ้ึงขนาดของเครื่องดนตรี และ การเคลื่อนตัวของนักดนตรีได้

เล็กน้อย เสียงของการชักขึ้นลงของคันชกัของ Violin จะแตกต่างจากของ Cello 

 

Track 10 Nam Herbert sei Bolandi 

เป็นการบันทกึสดของดนตร ีJazz 3 ชิ้น เสียงหลักมาจากไมค์ตรง Direct 

Microphone 

Piano มาจาก  Steiway B บันทึกดว้ย Neumann KM84 จ านวน 2 ตัว และ 

Neumann TLM 170ไมค์อีก 2 ตัว 

Double Bass ใช้ Neumann รุ่น U47 

Drum ใข้ Beyer MC 740 สองตัวบันทึก Overhead ส่วน Hihat ใช้ KM 84 กลอง 

Tom ใช้ Sennheiser MD 421 สองตัวบันทึก สว่น Bass Drum ใช้ AKG D12 

และ ใช ้Beyer M88 กับ Snare  

ส่วนขอ้มลูของห้องน้ันใช้ Sony C800G stereo คู่หนึ่ง 

Double Bass บันทึกด้านหลังที่มีฉากกั้น 

ตอน Mix เสียงนั้นมีการบิดลงบ้าง สว่นใหญ่น้ันภาพเสียงจะเป็น Stereo Trackนี้จะ

ใช้ในการประเมินความลึกของเวทีดว้ย 

 

เป็นการบันทกึที่ยอดเยี่ยม ม่การแบ่งเสียงอย่างขัดเจน  

เสียงเหมทอนนักดนตรีมาเล่นอยู่ข้างหน้าคุณเลย  

เครื่องดนตีทกุชิ้นอยู่ในต าแหน่ง เสียงเหมือน สดๆ และเป็นธรรมชาต ิ

ทุกย่านความถี่เสียงชดัเจน ไม่มีความถี่ใด หรือเครื่องดนตรีใดรบกวนซึ่งกันและกัน  

ทุกเครื่องดนตรีให้จังหวะ Rhythm ตามกันไปอย่างสมบูรณ์แบบ 

เสียงที่ได้ยินจะไมม่าก หรือ น้อยเกินไปเลย ทุกอย่างสมบูรณ ์



ไม่ว่าคุณจะฟังอยู่ที ่Volume ใด คุณก็คงยังอยากที่จะเร่ง Volume ขึ้นอีก 

 

ใช้ส าหรับตรวจสอบ Sub Bass Mid Bass Midrange and High frequency  

Double Bass อยู่ตรงกลาง C  หนา ชัดเจนหนักแน่น คณุจะรูได้วา่เป็นเครื่อง

ดนตรีที่ท าจากไม ้และมีนิ้วสัมผัสกับสายโลหะได้เลย 

Drum set กลองชุด อยู่จากซ้ายไปขวา L to R การตีทุกครั้งถกูที ่ให้เสียงที่ถูกต้อง 

Cymbals ในตอนต้นเริ่มจากซ้ายแบบนุ่มนวลแต่เสียงสดใสชดัเจน หลังจากนั้น

จะเริ่อมมาอยู่ข้างหน้าหน่อยนึง เสียงน้ัน โปร่ง นุ่ม สดใส 

Piano ครอบคุมทั้งเวทีเสียง แต่ส่วนหญ่เสียงจะน่าฟังอยู่กลางๆใกล้ C เสียงต่ าจะ

อยู่ทางซ้าย L จะให้ความรู้สกึได้วา่เครื่องดนตรีท าจากไม้มีสายโลหะ และมีค้อน

เล็กๆหุ่มดว้ยวัสดุที่นิ่มๆกระทบลงที่สายโลหะและเปร่งเสียงออกมาอย่างงดงาม สาย

จะสั่นด้วยความถี่ต่ าในวินาทีที่ 22ที่อยู่ทางซ้าย  เสียงจากเพลงน้ีจะ arm natural 

and solid 

 

Track 11  

Easy listening Country/Pop เพลงน้ีฟังแบบสบายๆ ให้เสียงชัดต่อเน่ือง smooth 

and clear เป็นการบนัทึกเครื่องดนตรแีตล่ะชิ้นแยกกันคนละทีกนั ในการ Mix เสียง

มีการ reverb และdelay นิดหน่อย เหมาะส าหับการประเมิน Mid Bass Midrange 

and High Frequency 

 

ในตอนต้นเสียงออกมาจะแตกต่างกับ Track 10 จะมี Ambience น้อยกว่า ซึ่งจะท า

ให้รู้สึกว่าแคบๆตื้นๆ 

 

Female นักร้องหญิง เสียงอยู่ตรงกลาง เสยีงออกมาแบบตรงๆ ระหว่างวินาทีที ่2 

ถึง 22 เหมือนว่าเธอก าลังพยายามที่จะท าให้ได้ เสียงของเธอมี Body ที่เลก็ และก็

บาง 

Electric Bass สดแนน่อยู่ตรงกลาง 

Drum set กลองชุด หนา ชัดแจ่มอยูจ่ากซ้ายไปขวา 

Saxophone เสียงบางๆอยู่ LC แต่เสียงจะดชี่วง 1นาที 27 วินาท ี

Electric Guitar อยู่ตรงกลาง C และมกีารเคลื่อนตัวมาทาง RC  

Piano อยู่ใกล้ C 



 

Track 12  

เพลงน้ีเสียงน่าจะ Quick and Dry น่าจะได้ยินทุกๆเสียงในต าแหน่งของมัน เพลงน้ี

จะใช้ในการประเมิน Overall Spectral Balance ด้วย  

การใช้เพลงนี ้จะต้องให้ได้ยินทุกเสียงชัดเจน ปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน 

อันนี้เป็นเรื่องปกติในความถีต่่ าๆ สว่นระบบที่จูนมาไม่ดีจะท าให้ผูฟ้ังสับสนเครื่อง

ดนตรีในบางความถี่  

คุณอาจจะรู้สึก Emptines ใน Sub Bass เพลงน้ีอาจจะท าให้คณุรู้สกึหนวกหูบ้าง

ตอนที่เครื่องเป่าเป่าเสยีงสูง  

 

Male voice เสียงนักรอ้งชาย อยู่ตรงกลางและอยู่หน้าสุดของอ่ืนๆ 

2nd. Male voice chorus เสียนักรองชายคนที่สองประสานเสียง อยู่ด้านซ้าย 

Electric Bass อยู่ตรงกลาง 

Sazophone อยู่ RC ใกลก้ับ C 

Electric Guitar อยู่ RC ใกลก้ับ C 

 

4.4.4 Tonal Accuracy (0-120) Track 9 10 11 & 12 

Sub-bass - 10 to 60 Hz (0 - 30 points) 
Instruments: Double Brass, Tuba, Trombone, French Horn, Woodwinds, Electric Bass, Bass Clarinet, 
Contrabass, , Bass Violin, Cello, Harp, Big Drums, Piano, Organ, Viola, Harp 

 
Mid bass - 60 to 200 Hz (0 - 30 points) 
Instruments: Voices, Bass, Brass, Tuba, Trombone, French Horn, Trumpet, Woodwinds, Clarinet, 
Oboe, English Horn, Alto Sax, Bass, Bass Clarinet, Contrabass, Tympani, Bass Violin, Cello, Guitar, 
Viola, Violin, Harp, Piano, Organ, tambourine, Drums, Floor Tom, Harp 

 
Midrange - 200 to 3000 Hz   (0 - 30 points) 
Instruments : Voices, Bass, Brass, Tuba, Trombone, French Horn, Trumpet, Woodwinds, Flute, 
Clarinet, Oboe, English Horn, Alto Saxophone, Bass, Strings, Cello, Guitar, Viola, Violin, Harp, Piano, 
Organ, Piccolo, Bells, Drums, Tambourine, Cymbals, High Hat, Ride, Shaker, Rattle Snake, Tom Tom, 
Floor Tom, Harp 

 
High Frequencies - 3000 Hz to inaudibility   (0 - 30 points) 
Instruments: Voices, Woodwinds, Piccolo, Flute, Clarinet, Strings, Violin, Triangle, Brushes, Harp, 
Piano, Organ, Bells, Tom Tom, Cymbals, High Hat, Ride, Shaker, Rattle Snake, Harp 



Use the following scoring guide to score Sub-Bass, Mid-Bass, Midrange, Highs, & Overall Spectral 
Balance. 

ใหใ้ชค้ าแนะน าในการใหค้ะแนนขา้งลา่งนี ้ ส าหรบัการใหค้ะแนน Sub-bass , 

Mid-Bass , Midrange , High และสมดลุเสยีงตลอดยา่นความถี ่Overall Spectral 

Balance 

A 29 ถงึ 30 คะแนน  98% ถงึ 99%  เบิกบาน น่าสนเทห์ เลอเลิศ สั่น

ระรกิ เสียงไพเราะอยา่งไม่น่าเชื่อ มแีก่นสารเป็นจริง  ดึงดูดใจ เตม็ไปด้วย

อารมณ์ความรู้สึก 

ดุจดังมีชวีิต ชัดเจนเปน็ธรรมชาติอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความรู้สกึ อารมณ ์

จิตใจสั่นระริก อบอุน ดึงดูดใจ เสียงที่ผ่อนคลาย เสียง นักร้อง/เครื่องดนตรีดจุ

ดั่งมีลมหายใจพร้อมมอีากาศห้อมล้อมอยู่รอบ ประสานกลมกลืนและมีความเป็นดนตรี 

99% 

มีรายละเอียดทุกอย่าง เสียงเครื่องดนตรทีั้งหมด 100%  แจ่มชัดและแยกแยะ

ได้ เสียง s , x , f , c สมบูรณแ์บบ 

Hardware อันตรธานไป ไม่มีส่ิงใดขวางกั้นระหว่างท่านกับดนตร ีให้เสียงที่

ออกมาอย่างง่ายๆสบาย 

เป่ียมไปด้วยพลังและไดนามิกส์อยา่งไม่มีขอบเขตจ ากดั ทกุเสียงเกดิและหยุด

ด้วยความแม่นย าอย่างยอดเยี่ยมและมีพลัง เครื่องดนตรีมี ขนาดที่สมบูรณแ์บบ 

เสียงนักร้องเตม็อิ่มเปีย่มไปด้วยเลือดและเน้ือ 

 

B 27 ถงึ 28 คะแนน  95% ถงึ 97 % รู้สึกวา่ใกล้เคียงอย่างที่สุด แต่เพียง

แค่น้อยกว่าข้างบนเลก็น้อย 

เกือบจะชัดเจนและเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง แทบจะให้อารมณ์เต็มเปี่ยม

จิตใจสั่นระริก ใกลกับข้างบนอย่างมาก ประสานกลมกลืน และมคีวามเป็นดนตรี

เกือบ 99% 

มีรายละเอียดเกือบทกุอย่าง เสียงเครื่องดนตรีทั้งหมดเกือบ 100%  แจ่มชัด

และแยกแยะได้ เสียง s , x , f , c เกือบสมบรูณ์แบบ 

Hardware แทบจะอันตรธานไป ให้เสียงที่ออกมาเกือบง่ายๆสบาย เกือบเปี่ยม

ไปด้วยพลังและไดนามิกส์ เกือบทุกเสยีงเกดิและหยุด ด้วยความแม่นย าอย่าง

ยอดเยี่ยมและมีพลัง  เครื่องดนตรีแทบจะมีขนาดที่สมบูรณ์  เสียงนักร้องสมจริงเกือบ

เต็มอิ่ม 

C 24 ถงึ 26 คะแนน   90% ถงึ 94%  มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นั่นในสัดส่วน

ที่ดี แต่เพียงว่าไม่ดีพอเท่านั้น 



มีความเป็นธรรมชาตแิละชัดเจนในปรมิาณที่ดีเลิศ สร้างอารมณ์ได้มากแต่

จิตใจไม่สั่นระริก มีอากาศและบรรยากาศมากแตย่ังไม่ เพียงพอ ประสาน

กลมกลืนและมีความเป็นดนตรีในปริมาณทีม่าก  

มีรายละเอียดจ านวนมาก เสียงสว่นใหญ่แจม่ชัดและแยกแยะได้ เสียง s , x , f 

, c  บางไป หรือหนาไปกว่าปกตินิดหน่อย 

ให้เสียงที่เปิดกว้าง Hardwareเติมสีสันเลก็ๆ บางเสียงเหมือนต้องพยายามนิด

หน่อย  

พลังและไดนามกิส์ในปริมาณที่มาก  เสียงสว่นใหญ่เกิดและหยุดดว้ยความ

แม่นย าอยา่งยิ่งและมพีลัง  

 เครื่องดนตรีไม่เล็กก็ใหญ่ไปนิดหน่อย  เสียงนักร้องเกือบสมจริงเกือบเต็มอิ่ม 

D 21 ถงึ 23 คะแนน  85% ถงึ 89% มีเกือบทุกสิ่งทุกอย่างอยูท่ี่นั่นใน

สัดส่วนที่ด ีแตว่่าบางอย่างขาดหายไป 

มีความเป็นธรรมชาตแิละชัดเจนพอควร สรา้งอารมณ์ได้พอควร  มีอากาศปาน

กลาง หรือกว้างกว่าปกตินิดหน่อย ประสานกลมกลืน และมคีวามเป็นดนตรพีอควร  

รายละเอียดบางอย่างหายไป  เสียงส่วนใหญ่เกือบแจ่มชัดและแยกแยะได้  

เสียง s , x , f , c  บางไป หรือหนากว่าปกต ิ

เกือบให้เสียงที่เปิดกวา้ง  Hardwareเติมสีสันนิดหน่อย  เสียงหลายเสียง

เหมือนต้องพยายามนดิหน่อย   

พลังและไดนามกิส์พอประมาณ  บางเสียงเกดิและหยุดด้วยความแม่นย าอย่าง

ยิ่งและมีพลัง   

เครื่องดนตรีไม่เลก็ก็ใหญ่ไปพอควร  เสียงนกัร้องใกล้จะสมจริงมีมวลบาง 

E 18 ถงึ 20 คะแนน  80% ถงึ 84% เสียงถูกต้อง แตม่ีสิ่งที่ขาดหายไป

หรือไม่ค่อยให้ความรูส้ึกของดนตรีมากเท่าใดนัก 

มีความเป็นธรรมชาตแิละชัดเจนเลก็น้อย ให้อารมณ์ได้นิดหน่อย มีอากาศนิด

หน่อย ประสานกลมกลืนและมีความเป็นดนตรีเลก็น้อย 

มีรายละเอียดบางอย่าง  เสียงหลายเสียงแจม่ชัดและแยกแยะได้  เสียง s , x , f 

, c  ไม่บางไปก็หนากว่าปกต ิ

มีบางเสียงเหมือนอยู่หลังม่าน เห็นได้ชัดเจนว่ามีการเติมสีสัน บางเสียงต้อง

พยายามพอควร มีพลงัและไดนามิกส์นิดหนอ่ย มีพยีงบาง เสียงที่เริ่มและหยดุได้

อย่างแม่นย าและมีพลงั 

เครื่องดนตรีบางชิ้นไม่เล็กก็ใหญ่ไปพอควร  เสียงนกัร้องดีมีมวลแค่ครึ่งเดียว 

F 15 ถงึ 17 คะแนน  75% ถงึ 79%  เสียงด ีแต่บางแทร็คเสียงดกีว่าแทร็

คอ่ืน 

มีเพียงบางเสียงที่เป็นธรรมชาตแิละ/หรือชัดเจน  ให้อารมณ์ความรู้สึกเป็นบาง

เสียง มีอากาศและบรรยากาศในบางโนต๊ และ/หรือกับ เดรื่องดนตรีบางชิ้น 



ประสานกลมกลืนและมีความเป็นดนตรีในบางเสียง มรีายละเอียดในบางเสียง เสียง

ส่วนใหญ่ยังแจ่มชัดและ แยกแยะได้ เสียง s , x , f , c เบลอนิดหน่อยหรือเป็นเสียง

หวีดหวิว 

บางเสียงเหมือนอยู่หลงัม่าน มกีารเติมสีสันอย่างชัดเจน หลายเสียงต้อง

พยายามพอควร มีพลงัและไดนามิกส์ในบางเสียง  ม ีTransient  พอใช้  

เครื่องดนตรีหลายชิ้นไม่เล็กก็ใหญ่เกิน  เสียงนักร้องด ีมีมวลไม่เลก็ก็ใหญ่

เกินไป 

G 12 ถงึ 14 คะแนน  70% ถงึ 74% เสียงยอมรับได้ ไม่มีอะไรที่นา่

ร าคาญแต่ไม่ชัดเจนนัก 

ไม่เป็นธรรมชาตแิต่สะอาด ให้ควารู้สึกอยู่ไมก่ี่เสียง มีอากาศมากไป  ประสาน

กลมกลืนและความเป็นดนตรีไมก่ี่เสียง มีรายละเอียด เล็กน้อย มีไมก่ี่เสียงทีแ่จ่มชัด

และแยกแยะได้  เสียง s , x , f , c เบลอหรือเป็นเสียงหวีดหวิว 

มีพลังและไดนามกิส์ในไม่กี่เสียง มี Transient ที่ยอมรับได้ในย่านเสียงที่จ ากัด  

เครื่องดนตรีไม่เลก็ก็ใหญ่เกิน  เสียงนกัร้องยอมรับได้ไมม่ีมวลเสียง 

H 9 ถงึ 10 คะแนน  50% ถงึ 69% เสียงยอมรับได้ เกือบไม่มีเสยีงใดที่

น่าร าคาญ 

ไม่เป็นธรรมชาต ิแต่เกือบสะอาด ไม่มีความรู้สึก ไม่มีอากาศหรืออากาศขนาด

มหึมา เกือบไม่ประสานกลมกลืนและมีความเป็นดนตร ี

เกือบไม่มีรายละเอียด แทบจะไม่มีเสยีงที่แจม่ชัดและแยกแยะได้ เสียง s , x , f 

, c เบลอหรือเป็นเสียงหวีดหวิวมาก 

เกือบไม่มีพลังและไดนามิกส์ Transient แย่  

ขนาดของเครื่องดนตรีแค่ครึ่งหนึ่งหรือใหญ่เป็นเท่าตัว เสียงนกัร้องเกือบ

ยอมรับได ้ไม่มีมวล 

 

I 5 ถงึ 8 คะแนน  30% ถงึ 49% เสียงน่าร าคาญในบางเสียงหรือบาง

ท านองเพลง 

ไม่เป็นธรรมชาต ิมีบางเสียงที่สะอาด บางทีให้ความรู้สกึที่กลับกัน อากาศและ

บรรยากาศยากที่จะจบัได้ ไม่ประสานสอดคล้องและ/ หรือมีความเป็นดนตร ี

จับรายละเอียดได้ยาก แทบจะไม่มีความแจ่มชัดและ/หรือการแยกแยะ เสียง s 

, x , f , c หยาบกร้าน  

เป็นม่านที่หนา ในบางเสียงต้องใช้ความพยายามอย่างมาก  

ไม่มีพลังหรือไดนามกิส์ Transient แย่มาก 

ขนาดของเครื่องดนตรีต่างกันอย่างมาก  เสียงนักร้องแย ่ไม่มีมวลหรือมีมวล

ขนาดมหึมา 



K 1 ถงึ 4 คะแนน  1% ถงึ 29% เสียงน่าร าคาญในแทบทกุท านอง

เสียงและทุกแทร็ค 

ไม่เป็นธรรมชาต ิให้ความรู้สกึที่แย่ ไม่มีอากาศให้จับได้ ไม่มีความประสาน

สอดคล้องและความเปน็ดนตร ี

ไม่มีรายละเอียด ไมม่คีวามแจม่ชัดและการแยกแยะ ทนไม่ได้ทีจ่ะฟัง 

ม่านหนาและหนกัมาก เสียงส่วนใหญ่ต้องใช้ความพยายามมาก 

ไมม่ีพลัง ไม่มีไดนามกิส์ ไม่ม ีTransient 

ไม่สามารถจับขนาดของเครื่องดนตรี ไม่สามารถจับขนาดของเสียงนักร้อง 

เคล็ดลับเพิ่มเติม: 

ความผดิพลาดหรือปรบัผิด ในเรื่องจุดตัดความถี่อาจเป็นผลให้ไดค้ะแนนต่ า

ในย่านความถี่ทั้งสอง ตัวอย่างเช่น ในส่วนของความถี ่ ย่านกลางและความถีย่่าน

สูง 

หากมีเสียง ต้องไม่ให้คะแนนเป็น 0  และหลกีเลี่ยงที่จะให้คะแนนต่ ากว่า I ( 5 

ถึง 8 คะแนน) นอกจากจะจ าเป็นที่สุดจริงๆ          

 

4.5 Overall Spectral Balance (0-30)  

ตอนน้ีเราจะให้คะแนนว่าเสียงทุกเสยีงข้างบนนี้ Sub Bass Mid Bass Midrange 

High Frequency รวมเป็นส่ิงเดียวกัน ดวู่าเสียงทุกเสียง ทกุย่านความถีต่ลอด 

Bandwidth เข้ากันไดด้ีแค่ไหน ผสมผสานกนัดีเท่าไร โดยรวมแลว้เสียงดีแค่ไหน 

 

Track 12 

 เป็นเพลงที่สมดลุมาก เครื่องดนตรีทกุชิ้นจะต้องสุกสดใส ต าแหน่งแต่ละเครื่องดนตรี

จะอยู่ต าแหน่งที่ถกูต้อง ไม่มีการใช้ Effect ในเพลงน้ี ยกเว้น Reverb นิดหน่อย 

Overall Spectral Balance (0-30) 

เหมือนที่ผ่านมา แต่เพ่ิม Volume 3 dB หากเสียงใน Spectral Balance ดีกว่า 

Normal Volume ให้คะแนน 1-3 คะแนน แต่หากไม่ ก็ให้หัก 1-3 คะแนน 

ให้ผู้ตัดสินประบVolume ขึ้น 2-3 คลิก๊ ขึ้นอยู่กับเครื่องเล่น  

คะแนน Spectral Balance อาจจะดูเหมือนค่าเฉลี่ยของคะนน Tonal แต่จริงๆแลว้

ไม่ใช่เลย  

ความแตกต่าง เล็กน้อย ของเสยีงแตล่ะย่านความถี ่มผีลให้คะแนน Spectral 

Balance ดูคล้ายๆกับค่าเฉลี่ย 



ความแตกต่าง มากหน่อย ของเสยีงแตล่ะยา่นความถี ่มผีลให้คะแนน Spectral 

Balance ต่ าใน Spectral Balance 

คะแนน Overall Spectral Balance จะต้องไม่สูงกว่าคะแนนสูงสดุของ Tonal 

Accuracy 

คะแนน Overall Spectral Balance อาจจะต่ ากว่าคะแนนต่ าสุดของ Tonal 

Accuracy ได ้

 

อย่าให้คะแนน 0 และพยายามหลีกเลี่ยงการให้คะแนน 5-8  

 

4.6 Listening Pleasure (0-30) 

คืนความสุนทรีที่ให้กบัผู้ฟัง มีความสขุ สนุก รื่นเริง กับการฟังทกุๆเพลงทีผ่่านมา 

โดยใช้หลักเกณฐืน้ีตดัสิน 

Naturalness  0 to 3 
points Harmony &Musicality 
 0 to 3 points 
Atmosphere & Emotions 0 to 3 
points Clarity  0 to 3 
points Effortless sound 0 to 3 
points Dynamics & Energy 
 0 to 3 points 
Distinction & Separation0 to 3 
points 
Body of Voice & Instruments 0 to 3 points 
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Transparency 0 to 3 points 
Details 0 to 3 points 

 

How to score: 
0 points for no Naturalness at all 
1 points for little Naturalness 
2 points for fair Naturalness 
3 points for perfect Naturalness 

Under most cases listening pleasure will score proportional to Overall 
Spectral Balance points at higher level. E.g. SB=20p LP=18 to 20 p 

 
It can be that a system not so good in SB gives some listening pleasure & can 
score proportionally a little higher. E.g. SB=18p, LP= 22p 

 

It is not realistic to score 18 on the Overall Spectral Balance and score 25 on 

listening pleasure. It is not realistic to score 28 on the Overall Spectral 

Balance, and score 12 on listening pleasure. 

 

4.7 Adjustment to score การปรบัคะแนน 

Track14: Zero Bit 

การปรบัคะแนน (หกัคะแนน) 

 แทรค็ 14 Zero Bit  ทดสอบขณะดบัเครือ่งยนต ์– เสยีงกวนจากสวทิชิง่ ( 

- 6 ถงึ -0 ) 

 เสียงรบกวนที่อาจเกดิขึ้น  :เสียงจากการเปิด /ปดิ  เสียงป๊อบจากสวิทซ์ทีต่ัว

วิทย ุ หรือ  เสียงป๊อบ  เสียงตุบ  หรือ  คลิก  ที่ได้ยินออกมา จากล าโพง  เมื่อเปิดให้

ระบบท างานโดยสวิทซ์ที่ตวัวิทยุ  หรือเสียงป๊อบ ที่ได้ยินออกทางล าโพง เมื่อปรับ

ความดังหรือเดินหน้า/ถอย หลังเร็ว   เสียงแซบ  เสียงติ๊กต่างๆ  ที่อาจเกดิขึ้น

จากปุ่มหรี ่เร่งเสียงแบบดิจิตอล  แมว้่าอาจจะเกินเลยจากขอบเขตในเรื่องเทคนิคการ

 ติดตั้งทีถู่กต้อง แตก่็ถอืว่ารับไม่ไดต้้องหักคะแนน  

 เสียงรบกวนที่เกดิขึ้นจากหรือเกดิโดยระบบเสียง  ตัวรถ หรือสภาพแวดล้อม

ของรถซึ่งเป็นเสียงที่มไิด้ถูกบันทกึไว้ใ CD  ของ EMMA  

เสียงรบกวนที่อาจเกดิขึ้น : 

 เสียงซู่  ฮัม ฮิส  แกรก็   เสียงรบกวนบนฐานเสียง  ( Floor Noise)  แผงในรถ

สั่น เสียงพัดลมดัง   เสียงกวนของกลไก ฯ 
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 จะไม่หักคะแนนจากเสียงของกลไก  เช่นเสยีงคลกิของรีเลย ์ หรือ  ระบบ

มอเตอร์อัตโนมัติของประทุนหลังคาท างาน 

ให้คะแนนอย่างไร  : 

             0   คะแนน   ไมไ่ดย้นิเสยีงใด 

 -1  ถงึ   -2   คะแนน เกอืบไมไ่ดย้นิเสยีงกวน 

 -3  ถงึ   -4   คะแนน ไดย้นิเสยีงกวน 

 -5  ถงึ   -6   คะแนน เสยีงกวนจนร าคาญ 

ทดสอบขณะเดนิเครือ่งยนต ์  (  - 6  ถงึ  - 0   คะแนน  ) 

 เป็นเสียงกวนที่เกดิจากระบบกลไก  /  ไฟฟา้ ของรถยนต์ที่ส่งผ่านออกมาทาง

ล าโพงโดยระบบเครื่องเสียงก าลังท างานหรอืปิด     

 ใช้แทร็ก  10  ผูต้ัดสนิจะปรับเร่งเสยีงจากระดับปกติ จนถึงสูงสุด   หากเสียง

กวนดังเพิ่มขึ้นผู้ตดัสินจะหักคะแนนสูงสุด   6    คะแนน 

 เสยีงกวนอาจเกดิขึน้จาก  : 

 เสียงหวีด ของไดชารจ์   ระบบการจุดระเบิด  เสียงกวนจากกล่องควบคุมของ

รถ  ฯ 

 ตัดสินอย่างไร  : 

 1. ปดิระบบเสยีง 

 2. สตารต์เครือ่งยนต ์

 3. เปดิระบบเสยีง 

 4. เปดิ และปดิ ไฟหนา้รถ แอร ์กระจกไฟฟา้  เหยยีบเบรก  ฯ 

 5. เรง่เครือ่งยนต ์

 ให้คะแนนอย่างไร : 

               0   คะแนน  ไมไ่ดย้นิเสยีงกวน 

 -1  ถงึ   -2   คะแนน เกอืบไมไ่ดย้นิเสยีงกวน 

 -3  ถงึ   -4   คะแนน ไดย้นิเสยีงกวน 

 -5  ถงึ   -6   คะแนน เสยีงกวนจนร าคาญ 

 

4.8  ความสะดวกในการใชง้าน Ergonomics 

 การใชง้านระบบเสยีง   ( 0 ถงึ 6 คะแนน )     

  การใชง้านระบบเสยีง -การมองเหน็    ( 0 ถงึ 3 คะแนน ) 

 ให้ 3 คะแนนหากอยู่ในพ้ืนที่สีเทาouh 
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 ให้ 2 คะแนนหากอยู่ในพ้ืนที่สีเทานี ้

 

                                  
 

 ให้ 1 คะแนนหากอยู่ในพ้ืนที่สีเทา 
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 ให้ 0 คะแนน ส าหรับการมองเห็นที่แย่ หรือไม่มีจอแสดงผล 

 

 

 

การใชง้านระบบ – การควบคมุ ( 0 ถงึ 3 คะแนน) 

 3   คะแนน - เขา้ถึง / ควบคุมได้ง่ายมาก (เพิ่มรีโมท ) การควบคมุท าได้โดยไม่

ต้องละมือจากพวงมาลัย(รีโมทที่เพิ่ม)  ต้องติดตั้ง เหมาะสม (ไมข่ยับเขยือ้นขณะ

ปรับ)             

 2   คะแนน - เขา้ถึงง่าย ควบคุมง่าย (เพ่ิมรีโมท ) ติดตั้งไว้เหมาะสม  ไมข่ยับ

เขยื้อนขณะปรับ ไม่ใช้รีโมทแบบมือถือวางไว้ เฉยๆ 

 1   คะแนน - เข้าถึงง่าย  ควบคุมงา่ย ไม่มรีีโมท 

 0   คะแนน - เข้าถึงยาก  ควบคุมยาก    เอ้ือมไมถ่ึงตวัเครื่องเล่น 

4.1.5 Visibility & Seating ต าแหนง่นัง่ฟงัและ ทศันวสิยั 
 

หากมีข้อจ ากัดในการมองเห็นผู้ตัดสินจะหัก 4 คะแนนต่อจุด  

นการนั่งและพ้ืนที่วางเท้าทั้งของข้าง หากมีปัญหาผู้ตัดสิน

จะหักคะแนนจุดละ 2 คะแนน ทั้งนี้ไปเกิน 10 คะแนน 

 

 
 

 
 

ทา้ยทีส่ดุ แตไ่มส่ดุทา้ย การอรรถาธบิายตอ่นกัแขง่ 
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 นักแข่งต้องได้รับการอธิบายอย่างที่เป็นจริงต่อระบบเสยีงของเขา/เธอ โดยผู้

ตัดสิน 

 การสนทนากับนักแข่งต้องเป็นไปอย่างเมตตาและสภุาพ ต้องใช้ค าที่ไม่ดูถกูตัว

นักแข่งและระบบเสียงของนักแข่ง ต้องใช้ค าที่ง่ายๆ และรวดเร็ว ในเรื่องคะแนนที่

ให้แก่ระบบเสียง  ค าอธิบายต้องให้นักแข่งสามารถเข้าใจความหมายได ้นักแข่งอาจ

ไม่ทราบวา่ความต่าง เฟสคืออะไร ท าให้เสียคะแนนเท่าไรต้องไมพู่ดถึงยี่ห้อ

สินค้าหรือชื่อรา้นติดตัง้ ขณะที่ก าลังอธิบาย 

 แต่สามารถที่จะแนะน าถึงรถคันอื่นได้ - แตไ่มใ่ชร่ถทีแ่ขง่ในรุน่เดยีวกนั – ว่า

เสียงดีเพ่ือที่จะได้ฟังความแตกต่าง ต้องไม่บอกนักแข่ง ว่าระบบเสยีงมีเสียงดมีาก

แต่ให้คะแนนความถกูต้องของเสียงแค่ 15 คะแนน 

 เสียงดีมากส าหรับนักแข่ง = ใกล้กบัสูงสุด  

ดงันัน้ตอ้งระมดัระวงัการใชค้ าพดู ! 

 

Picture of the recording situation and of some Instruments as well as the main 
Microphones: 

 

 
 
 

Recording Situation Track 9 
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Band of Track 10 
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Drum Recording Track 10 
 

 
 
Double-Bass Recording Track 10 
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Piano Recording Track 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Some used Percussion Instruments 
 

 

Bell Castanet 
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Mini Ship Bell Asian Mini Bell 

 

 

 

African Hand Drum Mini Bells 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Woodsticks 

 

 
 

Please Note: 
 

This judge book might be updated according to the needs of the EMMA judging 
procedure. Always 
the last version available online under www.emmanet.info/rules is the valid 
basement for any SQ judging. 

http://www.emmanet.info/rules
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Neumann U 67 
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