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บทท่ี 1 

วิวัฒนาการของการบันทึกเสียง 
 

 ห้องบันทึกเสียง (Recording Studio) ในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นสิ่งใกล้ตัวและสามารถจับ
ต้องได้ของบรรดานักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ และนักดนตรี หรือศิลปินนักร้องมากขึ้น ซึ่งถ้าย้อนกลับไป
เมื่อสิบถึงยี่สิบปีที่แล้ว การผลิตผลงานเพลงออกมาได้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก เพราะสมัยก่อน
การที่จะมีห้องบันทึกเสียงที่มีคุณภาพนั้นต้องใช้เงินทุนไม่ต่่ากว่าสิบล้านบาทซึ่งก็คงไม่มีนักแต่งเพลง 
โปรดิวเซอร์ นักร้อง นักดนตรีคนไหนที่จะลงทุนสร้างห้องบันทึกเสียงส่วนตัวแน่นอน จึงท่าให้ทักษะใน
การใช้ห้องบันทึกเสียงมีไม่มากนักหรือไม่เป็นที่แพร่หลาย ซึ่งสมัยนั้นต้องอาศัยช่างเสียง (Sound 
Engineer) ประจ่าห้องบันทึกเสียงที่ท่าหน้าที่ด่าเนินการบันทึกเสียง (วีรภัทร์  อ้ึงอ่าพร, 2551 : 29)                  
การบันทึกเสียงได้มีหลักการ แนวคิด การพัฒนา และวิวัฒนาการมาเป็นล่าดับจนถึงปัจจุบันนี้ 
 

ต้นก าเนิดของเคร่ืองบันทึกเสียงและเคร่ืองเล่นเสียง 
 การบันทึกเสียงครั้งแรกของโลกถูกบันทึกโดย โทมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas Alva 
Edison)  ในปี ค.ศ. 1877 โดยเอดิสันได้ประดิษฐ์เครื่องบันทึกเสียงขึ้นโดยใช้วัสดุที่ท่าจากปูน         
ปาสเตอร์หล่อเป็นรูปทรงกลมคล้ายกระบอกไม้ไผ่หุ้มด้วยดีบุกบาง ๆ โดยรอบ ซึ่งเขาเรียกผลงานชิ้นนี้
ว่า “ทินฟอยซีลินเดอร์” (Thin Foil Cylinder) ซึ่งเครื่องบันทึกเสียงของเขาประกอบไปด้วยกระบอก
สูบที่เป็นร่องที่ลานเกลียวยาวอันหนึ่งซึ่งหมุนไปด้วยข้อเหวี่ยง ทั้งสองด้านของกระบอกสูบนี้เป็นท่อ
เล็ก ๆ พร้อมกับมีแผ่นกระบังและเข็ม เขาได้ส่งแบบเครื่องบันทึกเสียงนี้พร้อมกับค่าแนะน่าให้กับ 
จอห์น ครุยส์ (John Kruesi) ซึ่งเป็นผู้ช่วยของหัวหน้าโรงงาน เมื่อครุยส์น่าเครื่องกลต้นแบบที่สร้าง
เสร็จแล้วมาให้เอดิสันทั้งที่ครุยส์ยังไม่เข้าใจว่าเครื่องกลนี้มีประโยชน์อย่างไร จนกระทั่งเอดิสันพูดใส่
ลงไปในกระบอกสูบว่า “Mary had a little lamb” และหมุนเครื่องอีกครั้งก็มีเสียงดังออกมาว่า 
“Mary had a little lamb” ซึ่งได้สร้างความประหลาดใจให้กับคนงานในโรงงานเป็นอย่างมาก      
ซึ่งประโยคดังกล่าวที่เอดิสันได้พูดลงไปในกระบอกสูบนั้นถือว่าเป็นการบันทึกเสียงครั้งแรกของโลก 
ดังนั้นจึงนับได้ว่า โทมัส อัลวา เอดิสัน ได้เป็นผู้ออกแบบ และประดิษฐ์เครื่องบันทึกเสียงที่ชื่อว่า    
“ทินฟอยซีลินเดอร์” เป็นคนแรก และเครื่องแรกของโลก (พงษ์พิทยา  สัพโส,  2559 : 1 – 13) 
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ภาพที่ 1.1 โทมัส อัลวา เอดิสัน กับเครื่องทินฟอยซีลินเดอร์ 

ที่มา : (Meyer, 2003 : 1) 
 

 จากภาพที่ 1.1 โทมัส อัลวา เอดิสัน เมื่อครั้งยังหนุ่มกับเครื่องทินฟอยซีลินเดอร์ต้นแบบที่ใช้
พลังงานจากการหมุนตุ้มน้่าหนักโดยมีแกนเหล็กยึดติดกับกระบอกสูบที่หุ้มด้วยแผ่นดีบุกบาง ๆ และ
หัวเข็มส่าหรับบันทึกและเล่นกลับ 

 

 
 

ภาพที่ 1.2 เครื่องบันทึกกระบอกเสียงซีลินเดอร์ (Wax Cylinder Record) 
ที่มา : (Sage, 1996 : 1) 
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 จากภาพที่ 1.2 เครื่องบันทึกกระบอกเสียงซิลินเดอร์ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้การหมุนจากการไข
ลานใช้กระบอกเสียงที่ท่าจากขี้ผึ้งแข็งทรงกระบอกส่าหรับบันทึกเสียงผ่านโทรโข่งทรงกรวยและเข็ม
ส่าหรับเซาะร่องเสียงบนกระบอกแว็กส์ 
 

 
 

ภาพที่ 1.3 กระบอกเสียงส่าหรับบันทึกเสียง (Brown Wax) 
ที่มา : (Bruderhofer, 2016 : 3) 

 

วิวัฒนาการจากกระบอกเสียงสู่แผ่นเสียง 
 ต่อมาในวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1888 เอมิลี่ เบอร์ลินเนอร์ (Emile Berliner) ได้แสดงให้
เห็นถึงการปรับปรุงรูปแบบของแผ่นเสียงในสถาบันแฟรงคลิน (Flanklin Institute) โดยใช้แผ่นเสียง
ขนาด 7 นิ้ว ที่มีร่องเสียงด้านเดียวเท่านั้น โดยใช้ความเร็วในการหมุน 30 รอบ ใน 2 นาที หรือ 15 
รอบต่อนาที เบอร์ลินเนอร์เป็นคนแรกที่ใช้หลักการบันทึกเสียงในแนวราบแบน วัสดุที่ใช้คือแผ่นยาง
แข็งที่ส่าเนามาจากแผ่นสังกะสีที่ เป็นต้นแบบ และเรียกเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี้ว่า กราโมโฟน 
(Gramophone) 
 ในปี ค.ศ. 1893 เอมิลี่ เบอร์ลินเนอร์ เริ่มประสบความส่าเร็จกับบริษัทแผ่นเสียงใหม่ของเขา
ที่ชื่อว่า บริษัท ยู.เอส.กราโมโฟน (U.S. Gramophone Company) โดยในปี ค.ศ. 1894 เขาผลิตและ
จ่าหน่ายเครื่องเล่นกราโมโฟนได้มากกว่า 1,000 เครื่อง และจ่าหน่ายแผ่นเสียงได้มากกว่า 25,000 
แผ่น 
 ปี ค.ศ. 1896 ไอดริก จอห์นสัน (Eldridge Johnson) ได้ท่าการปรับปรุงเครื่องเล่น
แผ่นเสียงโดยใช้มอเตอร์ที่ออกแบบด้วยตัวเขาเองและลีวาย์ มอนโทรส (Levi Montross) ซึ่งได้รับ
สิทธิบัตรหมายเลข 601,198 ในวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1897 ท่าให้เครื่องเล่นแผ่นเสียงท่างานได้ง่าย
ขึ้นและยังมีราคาท่ีถูกลง แผ่นเสียงได้รับความนิยมมากที่สุดในปี ค.ศ. 1900 ต่อมาจึงได้สร้างบริษัทวิค
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เตอร์ทอล์คกิ้ง แมชชีน จ่ากัด ขึ้น (Victor Talking Machine Co.) ในปี ค.ศ. 1901 โดยใช้ลิตเติ้ล   
นิปเปอร์ (Little Nipper) เป็นเครื่องหมายการค้า 
 ต่อมาปี ค.ศ. 1900 โทมัส แลมเบิร์ต (Thomas Lambert) ได้พัฒนาวิธีการท่าซ้่าของ
กระบอกเสียง “Indestructible” จากเซลลูลอยน์ส่าเร็จ (Celluloid) ท่าให้เขาได้รับสิทธิบัตร
หมายเลข 645,920 วิธีการท่าซ้่าของกระบอกเสียงท่าโดยการใช้เมทริกซ์เชิงลบของกระแสไฟฟ้าจาก
กระบอกเสียงต้นฉบับ ใช้ความร้อนและความดันเพ่ือส่าเนาแผ่นพลาสติกแม่พิมพ์จากแมทริกส์ 
 ในปี ค.ศ. 1905 โรงงานผลิตกระบอกเสียงของโคลัมเบีย (Columbia) สามารถผลิต
กระบอกเสียงได้มากกว่า 10,000 กระบอกต่อวัน และยังสมารถผลิตแผ่นเสียงได้มากกว่า 5,000 แผ่น
ต่อวัน จึงท่าให้หลายบริษัทยกเลิกการผลิตกระบอกเสียง เนื่องจากการผลิตแผ่นเสียงสามารถท่าได้
ง่ายกว่าอีกทั้งยังมีราคาที่ถูกลงกว่ากระบอกเสียง ส่งผลกระทบให้มีหลายบริษัทที่ผลิตกระบอกเสียง
เกิดการขาดทุนและปิดกิจการ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบไปยังผู้จ่าหน่ายเครื่องเล่นกระบอกเสียงอีก
ด้วย 
 

ยุคแห่งเทปคาสเซ็ท 

 ในปี ค.ศ. 1945 พอล คลิปซ์ (Paul Klipsch) ได้ด่าเนินการจดสิทธิบัตรล่าโพงฮอร์นที่มีชื่อ
ว่าคลิปส์ฮอร์น (Klipschorn) ซึ่งเป็นวัตกรรมของล่าโพง เครื่องขยายเสียง และเทปบันทึกเสียง โดย
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เกิดยุคแห่ง ไฮ – ไฟ (Hi – Fi) ซึ่งเป็นยุคที่มีการผลิตสเตอริโอ วิทยุ
ทรานซิสเตอร์ และเครื่องเล่นเทปคลาสเซ็ท ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1949 แมกน์คอร์ด (Magecord) ได้
ประดิษฐ์หัวอ่านเทปคลาสเซ็ทเพ่ิมเป็น 2 หัว ในเทปบันทึกเสียงรุ่น PT-6 เพ่ือสร้างเทปบันทึกเสียง
แบบสเตอริโอ ต่อมาได้มีการผลิตเทปบันทึกเสียงยี่ห้อไดนาวอกซ์ (Dynavox) ขึ้นในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และได้พัฒนาไปสู่ รีวอกซ์ เอ เทอร์ตี้ซิก (Revox A36) ส่งผลให้มีการพัฒนาการผลิต
เทปบันทึกเสียงแบบ 2 แทร็ค ในปี ค.ศ. 1953 และเทปบันทึกเสียงแบบ 4 แทร็ค ในปี ค.ศ. 1960 
โดยก่อนหน้านั้นนั้น ในปี ค.ศ. 1951 สเตฟาน คุ เดลสกี้  (Stefan Kudelski) จากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ได้คิดค้นเครื่องเล่น นากรา พอร์ทเทเบิ้ล (Nagra Portable) เป็นเทปบันทึกเสียงแบบ
พกพา และปี ค.ศ. 1954 บริษัท ไอ ดี อี เอ (I.D.E.A Co.) จากเมืองอินเดียนาโปลิส ได้ได้ผลิตวิทยุ
ทรานซิสเตอร์ขึ้นมาชื่อว่า รีเจนซี่ ทีอาร์ วัน (Regency TR-1) 
 ในปี ค.ศ. 1962 บริษัทฟิลิปส์ (Phillips) ได้คิดค้นเทปคลาสเซ็ทแบบพกพาขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้งานด้านดนตรีโดยเฉพาะ ซึ่งเทปคลาสเซ็ทได้เป็นที่นิยมมากกว่าเทปแบบอื่นอย่าง
รวดเร็วอันเนื่องมาจากบริษัทฟิลิปส์ได้ถูกกดดันจากบริษัทโซนี่ ให้ปล่อยให้บริษัทอ่ืน ๆ สามารถผลิต
เทปคลาสเซ็ทได้อย่างเสรี และต่อมาฟิลิปส์ได้เปิดตัวเครื่องเล่นและบันทึกเสียงยี่ห้อ Norelco รุ่น 
Carry-Corder 150 ซึ่งท่าให้เทปคลาสเซ็ทเป็นที่นิยมอย่างมาก 
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ภาพที่ 1.4 เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา นากราพอร์เทเบิ้ล (Nagra Portable) 
ที่มา : (Brien, 2011 : 2) 

 
 ในปี ค.ศ. 1963 บริษัทฟิลิปส์ ได้คิดค้นเครื่องเล่นเทปคลาสเซ็ทที่ใช้  บีเอเอสเอฟ โพลีเอ
สเตอร์ (BASF Polyester) ในการผลิตเส้นเทปคุณภาพสูงโดยมีความกว้างของเนื้อเทปเท่ากับ 1/8 นิว้ 
และความเร็วในการเล่นเท่ากับ 1-7/8 IPS (นิ้วต่อวินาที) ต่อมาในปี ค.ศ. 1965 บริษัท แอมป์เพกซ์ 
แมกเนติก เทป (Ampex Megnetic Tape Company) บริษัทเลียร์เจ็ท (Lear Jet Company) และ
อาร์ซีเอ เรคคอร์ด (RCA Record) ได้ร่วมกันพัฒนาเทป 8 แทร็ค (8-Track Stereo Cartridge Tape 
Players) เป็นอุปกรณ์เสริมในรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด (Ford Motor) ดังนั้นในช่วงแรกเครื่องเล่นเทป        
4 แทร็ค และเครื่องเล่นเทป 8 แทร็ค จึงเป็นเพียงอุปกรณ์เสริมในรถยนต์เท่านั้น 
 

อุตสาหกรรมเครื่องเล่นเสียง 
 ต่อมาในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1959 บริษัทโตชิบา  ได้เปิดตัวเครื่องเล่นเทปหัวเทปแบบ    
จานหมุน (Herical Scan) ต้นแบบ รุ่น VTR-1 ที่ใช้เทปขนาด 2 นิ้ว ท่างานที่ความเร็ว 15 นิ้วต่อวินาที 
และมีหัวอ่านมากกว่าหนึ่งหัวอ่าน หลังจากนั้นบริษัทโซนี่ก็ได้เริ่มพัฒนาเล่นเทปหัวเทปแบบจานหมุน
ที่มีหัวเทปแบบจานหมุนเหมือนหัวเทปวีดีโอ โดยได้ร่วมมือกับบริษัทแอมป์เป็ก (Ampex) พัฒนาหัว
เทปและวงจรทรานซิสเตอร์ส่งผลให้โซนี่ผลิตเครื่องเล่นเทปที่ใช้หัวเทปแบบจานหมุนส่าหรับใช้ในบ้าน
โดยใช้เส้นเทปขนาด ½ นิ้ว ขึ้นในปี ค.ศ. 1963 โดยจ่าหน่ายในราคา 995 เหรียญสหรัฐ ต่อมาในปี 
ค.ศ. 1965 บริษัทฟิลลิปส์ได้คิดค้นเทปคาสเซ็ตส่าหรับการบันทึกเสียงและการเล่นเสียงแบบเครื่อง
พกพาขนาดเล็กยี่ห้อ Noreco รุ่น Carry Corder 150 และในปี ค.ศ. 1972 บริษัทฟิลลิปส์ได้คิดค้น
เครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ (Laser Disk) ซึ่งสามารถเล่นแผ่นซีดีได้อย่างเดียว ต่างจากปัจจุบันที่เครื่องเล่น
เลเซอร์ดิสก์สามารถเล่นดิสก์ได้หลายรูปแบบเช่น ซีดี วีซีดี ดีวีดี เป็นต้น  เลเซอร์ดิสก์ได้เริ่มวาง
จ่าหน่ายในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1978 โดยได้รับอนุญาตให้วางจ่าหน่ายในเอ็มซีเอ ดิสส์โควิชั่น (MCA 
Disco Vision) ในอเมริกาเหนือ 
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ยุคของเคร่ืองเล่นดิจิทัล 

 ในปี ค.ศ. 1985 ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งยุคการปฏิวัติสู่เครื่องเล่นดิจิทัล โดยบริษัท  
โซนี่และบริษัทฟิลลิปส์ได้ผลิตแผ่นคอมแพคดิสก์ แบบอ่านอย่างเดียว (Compact Disk Read Only 
Memory) หรือซีดีรอม (CD-ROM) โดยใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับออดิโอคอมแพคดิสก์ (Audio CD) 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1996 เครื่องเล่นแผ่นดีวีดี (DVD Players) ได้เริ่มออกวางจ่าหน่ายในประเทศญี่ปุ่น 
และวางจ่าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาในปีถัดมา 
 ต่อมา โจเนลล์  โพแลนสกี (Jonell Polansky) ได้คิดค้นเครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิทัล      
24 บิต 48 แทร็ก (24 Bit 48 Track Digital Recorder) ขึ้นในปี ค.ศ. 1998 ที่แนชวิลมิวสิคโรว 
(Nashville’s Music Row) ในโอเชียนเวย์ (Ocean Way) และในวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 2001 บริษัท
แอบเปิ้ล คอมพิวเตอร์ (Apple Computer) ได้คิดค้นไอพอ (IPod) ซึ่งเป็นเครื่องเล่นเพลงเอ็มพี3 
(MP3) ที่สามารถบรรจุเพลงได้มากกว่า 1,000 เพลงโดยมีคุณภาพเสียงเทียบเท่ากับซีดี (CD-Quality) 
แอบเปิ้ลไอพอดมีหลายรุ่นด้วยกันคือ ไอพอดคลาสสิก ไอพอดนาโน ไอพอดมินิ ไอพอดชัฟเฟิล และไอ
พอดทัช 
 

 
ภาพที่ 1.5 ไอพอดทัช 

ที่มา : (Ipod Touch, 2559 : 5) 
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การบันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ 
 ในปี ค.ศ. 1951 การบันทึกเสียงลงในคอมพิวเตอร์ครั้งแรกได้เกิดขึ้นโดยได้บันทึกเสียงลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร์  เฟอร์รานติ รุ่นมาร์ควัน (Ferranti Mark 1 Computer) ที่มหาวิทยาลัย
แมนเชสเตอร์ โดยคริสโตเฟอร์  สเตร์ซีย์ (Cristopher Strachey) บันทึกเสียงโดยบีบีซี  (BBC)         
ซึ่งประกอบไปด้วยเพลง บา บา เบล็คชีพ (Baa Baa Black Sheep) ก็อตเซฟเดอะคิง (God Save 
the King)  และ อิน เดอะมู๊ ด  ( In the Mood)  ต่ อมา ในปี  ค . ศ .  1960  แมกซ์   แมททิ วส์                       
(Max Matthews) ได้เขียนโปรแกรมดนตรีโดยได้ท่างานที่ห้องทดลองเบลล์ (Bell lab) ซึ่งเป็น
ศูนย์วิจัยที่ด่าเนินการโดย เอทีแอนด์ที (AT&T) เป็นบริษัทที่ท่างานเกี่ยวกับด้านโทรศัพท์ งานหลักของ
แม็กส์คือการพัฒนาแนวคิดต่าง ๆ ให้บริษัท แต่เขากลับใช้เวลาในการท่างานด้านโปรแกรมดนตรีซึ่ง
เขาเรียกโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นว่า มิวสิค (MUSIC) โดยในปี ค.ศ. 1957 โปรแกรมมิวสิคสามารถเล่น
โน้ตได้เพียงแค่บรรทัดเดียว โดยในปีต่อมาเขาได้พัฒนาโปรแกรมดนตรีที่ชื่อว่า มิวสิค 2 (MUSIC II) 
ซึ่งสามารถเล่นโน้ตได้ถึง 4 แนว และในปี ค.ศ. 1960 เขาได้พัฒนาโปรแกรม มิวสิค 3 (MUSIC III)    
ซึ่งใช้แนวคิดของยูนิตเจนเนอร์เรเตอร์ (Unit Generator) ซึ่งมีการประมวลผลที่ไม่ซับซ้อน โดยเขา
ได้รับฟังแนวคิดต่าง ๆ จากนักประพันธ์เพลงเพ่ือน่ามาพัฒนาโปรแกรมทางดนตรี ซึ่งต่อมาก็ได้มี
โปรแกรม มิวสิค เวอร์ชั่น 4 และ 5 ที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้น โดยการเชิญ
นักประพันธ์เพลงมาร่วมคิดค้นและพัฒนาโปรแกรมอย่างจริงจังอันได้แก่ เจมส์   เทนนี่ (James 
Tenny) เอฟ บี มัวร์ (F. B. Moore) ยีน คลาวด์ ริสเซ็ท (Jean Claude Risset) และ คาเลส โดดจ์ 
(Charles Dodge) 
 ต่อมาในเดือนมกราคม ค.ศ. 1982 บริษัทคอมมอดอร์ อินเตอร์เนชันแนล (Commodore 
International) ได้ เปิดตัวคอมพิวเตอร์คอมมอดอร์  ซีซิกตี้ โฟร์  (Commodore C64) ซึ่ งเป็น
คอมพิวเตอร์ 8 บิต ที่สามารถท่างานด้านดนตรีได้จริง โดยใช้ชิฟเสียงของ เอสไอดี (SID) ซึ่งช่วยให้
ผู้สร้างเพลงสามารถสร้างเสียงดนตรีได้ถึงสามช่อง (Channel) ในการสังเคราะห์เสียง ซึ่งเสียงของ 
C64 เป็นเสียงที่ โดดเด่นซึ่ ง ได้จากชิฟของ เอสไอดีนี้ ยั งคงเป็นที่นิยมและยังคงใช้ส่ าหรับ
ระบบปฏิบัติการแมคโอเอส และระบบปฏิบัติการวินโดวส์ในปัจจุบัน 
 มีดี้ (MIDI) ย่อมาจากค่าว่า Musical Instrument Digital Interface คือมาตรฐานการ
ประสานเครื่องดนตรีแบบดิจิทัล หรือเป็นการประสานข้อมูลทางดนตรีในระบบดิจิทัล ซึ่งได้ถือก่าเนิด
ในปี ค.ศ. 1982 โดยไฟล์มีดี้ไม่ได้มีการเก็บเสียงดนตรีใด ๆ ไว้เหมือนกับการบันทึกเสียงในรูปแบบอ่ืน 
ๆ เช่น ซีดีเพลง MP3, WMA, ORG, WAVE เป็นต้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1983 ระบบมีดี้สามารถท่างาน
สื่อสารข้อมูลทางดนตรีระหว่างเครื่องดนตรีอีเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมไปถึงคอมพิวเตอร์อีกด้วย ซึ่งท่า
ให้ในเวลาดังกล่าวบริษัทที่ผลิตเครื่องดนตรีต่างก็มุ่งพัฒนาแต่ระบบของตัวเองให้มีความสามารถก้าว
ล้่าน่าหน้าบริษัทคู่แข่งให้มากที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีขณะนั้นจะเอ้ืออ่านวย จนกลายเป็นผลเสียต่อ
วงการดนตรีอย่างมากเพราะถ้าเลือกใช้เครื่องดนตรีของบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้ว ก็จะไม่สามารถน่า
เครื่องดนตรีของบริษัทอ่ืนมาร่วมใช้งานผ่านระบบมีดี้ได้ เนื่องจากแต่ละบริษัทมีรูปแบบในการคิดค้น 
การสร้าง และการใช้งานค่าสั่งที่แตกต่างกัน ในปี ค.ศ. 1985 บริษัท อาตาริ คอปเปอร์เรชั่น (Atari 
Corporation) ได้ผลิตคอมพิวเตอร์อาตาริ รุ่นเอสที (Atari ST) ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักดนตรี
ต้องการเป็นอย่างมากในขณะนั้นเนื่องจากบริษัทอาตาริ ได้น่ามีดี้พอร์ต (MIDI Port) ซึ่งประกอบไป



8 
 
ด้วยพอร์ตมีดี้อิน (MIDI IN) และมีดี้เอาท์/ทรู (MIDI OUT/THRU) ซึ่งเป็นพอร์ตส่าหรับรับข้อมูล และ
ส่งข้อมูลของมีดี้ไฟล์มาติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์อาตาริ รุ่นเอสที ท่าให้เครื่องคอมพิวเตอร์อาตาริ
มีความสมบูรณ์แบบส่าหรับนักดนตรีที่ต้องการน่าฮาร์ดแวร์ภายนอกมาต่อเพ่ือควบคุมหรือท่างาน
ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว นอกจากนี้แล้วซอร์ฟแวร์ซีเควนเซอร์ของอาตาริ เอสที ยังมี
ประสิทธิภาพที่สูงจึงท่าให้เป็นที่ต้องการของนักดนตรี 
 ในปี ค.ศ. 1989 บริษัทสไตน์เบิร์ก (Steinberg) ประสบผลส่าเร็จกับซอร์ฟแวร์ โปร 24 ซี
เควนเซอร์ (Pro 24 Sequencers) มาก่อนหน้านี้และได้รับการยอมรับจากนักคอมพิวเตอร์ดนตรี โดย
ต่อมาบริษัทได้พัฒนาซอร์ฟแวร์ดังกล่าวและเปลี่ยนชื่อเป็นคิวเบส (Cubase) ในเวอร์ชั่นแรกคิวเบสได้
แนวคิดจากหน้าอาร์เรนจ์ (Arrange Page) โดยการจัดไทม์ไลน์ (Timeline) ในแนวตั้งและแนวนอน 
ซึ่งการออกแบบนี้กลายเป็นอินเตอร์เฟซมาตรฐานของซีเควนเซอร์ทุกซอร์ฟแวร์ในการพัฒนาเชิง
พาณิช 
 

 
 

ภาพที่ 1.6 หน้าต่างซอร์ฟแวร์ คิวเบส 1.0 อาตาริ (Cubase 1.0 Atari) 
ที่มา : (Ramage, 2010 : 2) 

 
 ก่อนหน้านี้มีการใช้เครื่องเล่นซีเควนเซอร์ผ่านระบบมีดี้ซึ่งไม่สามารถบันทึกเสียงได้ บริษัท   
สไตน์เบิร์กได้เปิดตัวซอร์ฟแวร์คิวเบสออดิโอ (Cubase Audio) ซึ่งสามารถบันทึกเสียงได้ด้วยโดย
แรกเริ่มสามารถใช้กับระบบปฏิบัติการ Mac เท่านั้น ต่อมาใน ค.ศ. 1989 บริษัท ครีเอทีฟ แลป 
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(Creative Lab) ได้ผลิตการ์ดเสียงซาวด์บลาสเตอร์เวอร์ชั่นโปร (Sound Blaster V.Pro) ที่สามารถ
รองรับการบันทึกเสียงด้วยความละเอียดที่ 44.1 kHz แต่บันทึกได้เพียง 8 บิต ซึ่งต่่ากว่ามาตรฐานซีดี
ออดิโอ และได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง ซาวด์บลาสเตอร์ได้รับการพัฒนาจนสามารถบันทึกเสียงที่ 
16 บิต เทียบเท่ามาตรฐานซีดีออดิโอในอีก 16 ปีต่อมา 
 เวอร์ชวล สตูดิโอ เทคโนโลยี (Virtual Studio Technology) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า วีเอสที 
(VST) เป็นการออกแบบซอร์ฟแวร์ที่สามารถท่างานร่วมกับซอร์ฟแวร์ทางดนตรีที่เรียกว่า ดีเอดับบลิว 
(DAW) ซึ่งย่อมาจากค่าว่า Digital Audio Workstation ซึ่งเป็นการออกแบบการท่างานโดยใช้ระบบ
ดิจิทัลในการประมวลผลเพ่ือจ่าลองฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในห้องบันทึกเสียง มาเป็นซอร์ฟแวร์ทางดนตรีซึ่งมี
ทั้งในเชิงพาณิชและฟรีแวร์ โดยวีเอสทีนี้อยู่ภายใต้ใบอนุญาตจากบริษัทสไตน์เบิร์ก ปี ค.ศ. 1996 ได้มี
การพัฒนา สไตน์เบิร์ก คิวเบส เวอร์ชั่น 3.02 ที่มาพร้อมกับวีเอสทีต่าง ๆ อาทิ รีเวิร์บ คอร์รัส แอคโค่ 
ต่อมา ค.ศ. 1999 ได้มีการพัฒนาคิวเบส เวอร์ชั่น 3.7 โดยมีการพัฒนาเพ่ิมเติมในส่วน วีเอสที อินสทรู
เมนท์ (VST Instrument) หรือ วีเอสทีไอ (VSTi) ซึ่งเป็นการจ่าลองเสียงของเครื่องดนตรีต่างๆ และ
เครื่องสังเคราะห์เสียงต่าง ๆ และได้ปรับปรุง วีเอสที เวอร์ชั่น 2.0 และในปี ค.ศ. 2006 ได้ปรับปรุง
ระบบประมวลผลของซอร์ฟแวร์ให้รองรับระบบประมวลผลแบบ 64 บิต วีเอสที 3.5 ได้เปิดตัวใน
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 โดยมีการเน้นหนักเรื่องของความยืดหยุ่นของโน้ต การท่างาน น้่าหนัก
เสียงเพ่ือความเป็นธรรมชาติของเสียงที่มากขึ้น ต่อมาในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2013 สไตน์เบิร์กได้
ประกาศยกเลิกการปรับปรุง วีเอสที    เวอร์ชั่น 2 ซึ่งโปรแกรมทางดนตรีส่วนใหญ่สามารถรองรับ 
หรือสามารถใช้วีเอสที และวีเอสทีไอได้อย่างกว้างขวาง ปัจจุบันนักพัฒนาซอร์ฟแวร์ด้านดนตรีได้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการน่าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยในการบันทึกเสียง บันทึกโน้ตเพลง 
แก้ไขไฟล์เสียง และการผสมเสียงมาใช้อย่างไม่หยุดนิ่งท่าให้งานทางด้านการบันทึกเสียงดนตรีสามารถ
เข้าถึงนักดนตรีได้มากยิ่งข้ึน 

 

บทสรุป 
 วิวัฒนาการของการบันทึกเสียงนั้นมีวิวัฒนาการมาเป็นล่าดับเริ่มต้นในยุดแรก ๆ จาก
แนวคิดในการเปลี่ยนการสั่นสะเทือนให้เป็นร่องเสียงที่มีความตื้นลึก ระยะทางที่ต่างกันตามแรงและ
ความถี่ที่เกิดขึ้นในการสั่นสะเทือนและน่ามาแปลงกลับเป็นเสียงโดยการน่าร่องเสียงมาท่าให้เกิดการ
สั่นสะเทือนซึ่งในยุคนี้การบันทึกเสียงดนตรีสามารถท่าได้สั้น ๆ หรือลักษณะเป็นซิงเกิ้ล ต่อมามี
วิวัฒนาการในการบันทึกเสียงลงบนเส้นเทปที่สามารถบันทึกเสียงได้ยาวนานขึ้นหรือที่เรียกว่าเป็นลอง
เพลย์ (Long Play) โดยการเปลี่ยนการสั่นสะเทือนมาเป็นสนามแม่เหล็ก พัฒนาจนเป็นการ
บันทึกเสียงในระบบดิจิทัล และการบันทึกเสียงในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ดีการบันทึกเสียงดนตรีนั้นจ่าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงหลักการ กระบวนการ 
ขั้นตอน อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนการเชื่อมต่อและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบันทึกเสียงจึงจะ
สามารถผลิตหรือสร้างสรรค์ผลงานการบันทึกเสียงดนตรีออกมาอย่างมีคุณภาพ 
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บทท่ี 2 

ไมโครโฟน 
 

 ในการบันทึกเสียงดนตรีอุปกรณ์ท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการรับสัญญาณเสียงจากเครื่องดนตรีที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านคุณภาพของเสียง และความสะดวกต่อการใช้งานนั้นได้แก่
ไมโครโฟน ไมโครโฟนคืออุปกรณ์รับเสียงที่ท าหน้าที่เปลี่ยนจากการสั่นสะเทือนให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า 
ไมโครโฟนมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดแต่ละแบบต่างก็ออกแบบมาเพ่ือใช้งานในลักษณะที่
ต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกใช้ไมโครโฟนให้เหมาสมกับการบันทึกเสียงนั้นควรพิจารณา
คุณสมบัติของไมโครโฟนให้เหมาะสมกับลักษณะของการบันทึกเสียง 
 

ชนิดของไมโครโฟน 

 ไมโครโฟนที่ใช้งานในการบันทึกเสียงดนตรี มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ ไดนามิคไมโครโฟน 
(Dynamic Microphone) และคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน (Condenser Microphone) ซึ่งไมโครโฟน
แต่ละชนิดนั้นมีคุณลักษณะและรายละเอียดดังนี้ (โมริ, 2558 : 35) 

 1. ไดนามิคไมโครโฟน  
  ไดนามิคไมโครโฟน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มูพวิ่งคอยล์ไมโครโฟน เป็นไมโครโฟนที่ใช้
หลักการของการเคลื่อนที่ของขดลวดที่สั่นสะเทือนตามเสียงที่มากระทบ และเมื่อขดลวดเคลื่อนที่ตัด
ผ่านสนามแม่เหล็กถาวร ก็จะเกิดเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าตามคลื่นเสียงนั้น ไมโครโฟนชนิดนี้เป็นที่นิยม
แพร่หลาย ครอบคลุมการใช้งานเกือบทุกประเภท เพราะสามารถรับเสียงในย่านกว้างทั้งความถี่ต่ า
และความถ่ีสูงได้ 
   หลักการท างานของไดนามิคไมโครโฟน 

   ไดนามิกไมโครโฟน จะประกอบด้วยขดลวดพันอยู่บนฟอร์มพลาสติกทรงกระบอกที่
ยึดติดกับแผ่นไดอะแฟรมบาง ๆ  แล้วสวมลงในช่องว่างระหว่างแม่เหล็กถาวร  เมื่อมีคลื่นเสียงมา
กระทบแผ่นไดอะแฟรม  แผ่นไดอะแฟรมที่เป็นพลาสติกหรือแผ่นอลูมิเนียมบาง ๆ ก็จะมีการอัดและ
คลายตัวตามคลื่นเสียง ท าให้ขดลวดเคลื่อนที่เข้าออกตามไปด้วย  ซึ่งขดลวดก็ เคลื่อนที่ตัดกับ
สนามแม่เหล็กถาวร ท าให้เกิดแรงดันไฟฟ้าออกมาที่ขดลวด ตามคลื่นเสียงที่เข้ามากระทบ  ไดนามิค
ไมโครโฟนจะท างานได้ดีกับเสียงที่มีความดังพอเหมาะที่ท าให้แผ่นไดอะแฟรมสามารถขยับหรือ
เคลื่อนที่ได้มากพอสมควรเพ่ือที่จะสามารถผลิตสัญญาณซึ่งเป็นกระไฟฟ้าได้มากพอ 
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ภาพที่ 2.1 ส่วนประกอบของไดนามิคไมโครโฟน 

ที่มา : (ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับไมโครโฟน, 2559 : 2) 

   

 

 
ภาพที่ 2.2 การท างานของไดนามิคไมโครโฟน 

ที่มา : (ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับไมโครโฟน, 2559 : 3) 

 

 2. คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน 

  คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน เป็นไมโครโฟนที่ออกแบบโดยใช้หลักการในการเปลี่ยนแปลง
ค่าความจุของประจุไฟฟ้าขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) บนแผ่นเพลทซึ่งจะเปลี่ยนไปตามเสียงที่มา
กระทบแผ่นฉนวนที่อยู่ระหว่างแผ่นเพลทสองแผ่น โดยส่วนใหญ่ไมโครโฟนประเภทนี้จะต้องมี
แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงให้แก่ไมโครโฟนจึงจะสามารถท างานได้ และไมโครโฟนชนิดนี้มีคุณสมบัติที่สามารถ
ตอบสนองความถี่สูงได้ดีมากกว่าไดนามิคไมโครโฟน โดยปกติทั่วไปแล้วคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนจะมี
ขาจับตัวไมโครโฟนแบบพิเศษที่ออกแบบไว้ส าหรับซับแรงกระแทกจากพ้ืน หรือจากขาตั้งไมโครโฟนที่
เรียกว่า ช็อคเมาท์ (Shock mouth)  
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ภาพที่ 2.3 คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนและช็อคเมาท์ 

ที่มา : (ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับไมโครโฟน, 2559 : 2) 

 

   หลักการท างานของคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน 

   คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนี้จ าเป็นจะต้องมีไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เลี้ยงให้แก่
ไมโครโฟนจึงจะท างานได้ โดยมีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 1.5 ถึง 48 โวลท์ ซ่ึงคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนได้ใช้
หลักการค่าความจุของคาปาซิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงโดยเมื่อมีเสียงปะทะที่ไดอะแฟรม จึงจะท าให้เกิด
การสั่นไหว ท าให้มีการขยับตัวของระยะห่างชองแผ่นเพลทที่เป็นไดอะแฟรมกับแผ่นเพลทแผ่นหลั ง  
ท าให้ค่าความจุของกระแสไฟฟ้าบนแผ่นเพลททั้งสองมีการเปลี่ยนแปลงตามแรงปะทะจากคลื่นเสียง 
ท าให้เกดิสัญญาณไฟฟ้าของเสียงนั้นส่งมายัง ภาคขยายสัญญาณเสียง แล้วท าการขยายสัญญาณเสียง
เป็นกระแสไฟฟ้าที่แรงส่งออกไปตามสายน าสัญญาณ ดังนั้น ไมโครโฟนชนิดนี้จึงมีความไวต่อเสียงมาก 
มีอิมพิแดนซ์ต่ ามาก และสามารถออกแบบให้มีทิศทางการรับสัญญาณรอบทิศทางได้ มีความไวต่อ
เสียงสูง สามารถรับช่วงความถี่เสียงได้กว้างกว่า เสียงที่ได้รับจะมีความชัดเจน แต่ก็ส่งผลให้มีเสียง
รบกวน หรือนอยส์ มากตามไปด้วย ส่วนใหญ่ใช้กับงานบันทึกเสียงและแสดงดนตรี  

 
ภาพที่ 2.4 หลักการท างานของคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน 

ที่มา : (ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับไมโครโฟน, 2559 : 3) 
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 อย่างไรก็ดีในการเลือกใช้ไมโครโฟนส าหรับการบันทึกเสียงดนตรี นั้นก็ยังมีสิ่งที่จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกใช้ไมโครโฟน ไม่ว่าจะเป็นไดนามิคไมโครโฟน หรือคอนเดนเซอ ร์
ไมโครโฟนส าหรับการบันทึกเสียงดนตรีนั้น ผู้ควบคุมการบันทึกเสียงยังต้องทราบถึงคุณสมบัติที่ส าคัญ
ของไมโครโฟนอันได้แก่ การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนและทิศทางการรับสัญญาณอีกด้วย 

 3. ริบบอนไมโครโฟน (Ribbon Microphone) 
  ริบบอนไมโครโฟนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ริบบอนวิโลซิตี้ไมโครโฟน (Ribbon 

Velocity Microphone) เป็นไมโครโฟนที่บอบบาง เสียง่ายไม่มีไดอะแฟรม 

  

 
ภาพที่ 2.5 ริบบอนไมโครโฟน 

ที่มา : (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559) 
 

  หลักการท างานของริบบอนไมโครโฟน 

  ริบบอนไมโครโฟนอาศัยการท างานโดยการสั่นสะเทือนของแผ่นริบบอน ที่ท าจากแผ่น
อลูมิเนียม (Aluminum)  ดูลาลูมินั่ม (Duraluminum) หรือนาโนฟิล์ม (Nano Film) ทีม่ีลักษณะบาง
เบา และขึงตึงอยู่ระหว่างแม่เหล็กถาวรก าลังสูงและจะท างานทันทีเมื่อได้รับการสั่นสะเทือนเป็น
ไมโครโฟนที่มีคุณภาพสูงและควบคุมสัญญาณได้ดีที่สุด (Highest Fidelity) แต่ไม่ค่อยนิยมใช้กันมาก 
เพราะมีข้อเสียคือ ไม่เหมาะต่องานสถานที่ แม้แต่เสียงลมพัดก็จะรับเสียงเอาไว้หมดอาจแก้ได้โดยใช้
วัสดุกันลม เป็นกระบอกฟองน้ าสวมครอบแต่ก็ไม่ได้ผลนัก นอกจากนี้ยังมีปัญหาอ่ืน ๆ อีก เช่น 
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สัญญาณไฟฟ้าที่ได้ออกมาค่อนข้างต่ า (Low Output) ต้องใช้เครื่องขยายเสียงที่มีก าลังแรง และ 
คุณภาพสูง ถ้าพูดใกล้มาก เสียงลมหายใจจะกลบเสียงที่พูด ไมโครโฟนชนิดนี้ไม่นิยมใช้นอกสถานที่ 
มักพบในสถานีส่งวิทยุ โทรทัศน์และห้องบันทึกเสียง 
 ข้อเสียของริบบอนไมค์ยุคแรก ๆ คือแผ่นริบบอนเสียงหายง่ายมากหากใช้งานไม่ระวัง เช่น 
ตกหรือแม้กระทั่งเสียงร้องที่ร้องดังมากในบางครั้งก็อาจท าให้แผ่นริบบอนขาดได้มาในปัจจุบันมีการ
พัฒนาให้ทนทานขึ้นลักษณะเสียงที่ได้ยินจากริบบอนไมค์นั้นจะให้เสียงที่หวานกังวาลโดยเฉพาะปลาย
เสียงหากวางไมค์แบบริบบอนนี้ไว้ห่างจากเครื่องดนตรีเสียงที่ได้จะมีความบาง แต่จะให้เสียงได้ดีเมื่อ
วางแบบใกล้ และยังให้เสียงที่ดีมากกับการจับเสียงกลองโดยเฉพาะเสียงแสนร์  
 

 
ภาพที่ 2.6 หลักการท างานของริบบอนไมโครโฟน 

ที่มา : (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559) 
 

การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน (Microphone Frequency Response) 
 ไมโครโฟนแต่ละรุ่นแต่ละแบบล้วนแล้วแต่มีความสามารถในการตอบสนองต่อความถี่ของ
เสียงที่แตกต่างกัน ไมโครโฟนบางตัวสามารถตอบสนองได้ดีต่อเฉพาะย่านความถี่สูงหรือเสียงแหลม ๆ 
จึงช่วยขยายระดับความดังของเสียงความถี่สูงหรือเสียงแหลมได้ดี แต่กลับสามารถตอบสนองต่อย่าน
ความถี่เสียงต่ า หรือเสียงทุ้มไม่ได้ หรือได้ไม่ดีก็จะลดทอนความดังของเสียงความถี่ต่ า ดังนั้นค่าการ
ตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนจึงเป็นลักษณะพิเศษของไมโครโฟนแต่ละรุ่น และเป็นสิ่งที่ไม่ควร
มองข้ามในการเลือกใช้ไมโครโฟนเพื่อให้สามารถใช้ให้ตรงกับความต้องการของงานและระบบ 

 การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนในอุดมคตินั้น คือความต้องการให้มีไมโครโฟนที่
สามารถตอบสนองได้ทุกความถี่เท่า ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นย่านเสียงทุ้ม ย่านเสียงกลาง หรือย่านเสียง
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แหลมซึ่งหมายความว่า ไมโครโฟนดังกล่าวสามารถส่งผ่านสัญญาณเสียงทุกความถี่ ได้เหมือนกันหมด 
โดยไม่มีเสียงความถี่ใด ถูกลดทอน ขาดหาย หรือขยายเกินความจริง แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มี
ไมโครโฟนใดสามารถตอบสนองได้ทุกความถ่ี (โมริ, 2558 : 45)  
 อาจกล่าวได้ว่าควรพิจารณาไมโครโฟนที่สามารถตอบสนองช่วงความถี่ที่ เหมาะสมกับย่าน
ความถี่เสียงของเครื่องดนตรี หรือแหล่งก าเนิดเสียงที่ไมโครโฟนดังกล่าวจะต้องรับสัญญาณเข้ามา เช่น 
กลองกระเดื่องที่มีลักษณะเสียงทุ้ม ต่ า ก็ควรเลือกใช้ไมโครโฟนที่สามารถตอบสนองความถี่ในย่าน
ความถี่เสียงต่ าได้ดี อาทิ ชัวร์ รุ่น เบต้า91, ชัวร์ รุ่น เบต้า52 หรือ เอเคจี รุ่น ดี-112 เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 2.7 ไมโครโฟนยี่ห้อชัวร์ รุ่น เบต้า 91 

ที่มา : (Jenning , 2016 : 5) 

 

 

 
ภาพที่ 2.8 ไมโครโฟนยี่ห้อ เอเคจี รุ่น ดี-112 

ที่มา : (AKG D112 Dynamic Microphone Rental, 2016 : 1) 
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ภาพที่ 2.9 กราฟแสดงการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน  ชัวร์ รุน เบต้า 52 

ที่มา : (Microphone Buying Guide, 2016 : 9) 

 

 จากภาพที่ 2.9 แสดงกราฟการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนยี่ห้อ ชัวร์ รุ่น เบต้า 52 โดย
กราฟแนวนอนแสดงย่านความถี่เสียงที่มนุษย์เราสามารถได้ยิน และกราฟในแนวตั้งแสดงความดัง 
หรือความสามารถในการตอบสนองความถี่ในระยะทางที่จัดวางไมโครโฟนที่แตกต่างกันโดยเริ่มจาก 
0.6 เมตร 51 มิลลิเมตร 25 มิลลิเมตร และ 3 มิลลิเมตร 

 เมื่อพิจารณาจากกราฟจะพบว่า ไมโครโฟนดังกล่าวสามารถตอบสนองความถี่ในย่านเสียง
ทุ้มได้ดีตั้งแต่ประมาณ 40 - 300 Hz แต่จะตอบสนองความถี่ย่านเสียงกลางได้ไม่ดีเท่าที่ควร และจะ
สามารถตอบสนองความถี่ได้ดีในย่านเสียงกลางแหลม ส่วนเสียงแหลมหรือความถี่สูงไมโครโฟน
ดังกล่าวไม่สามารถตอบสนองได้เลย ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ไมโครโฟนดังกล่าวรับสัญญาณเสียงเครื่อง
ดนตรีหรือแหล่งก าเนิดเสียงที่มีเสียงต่ า 

 

 
ภาพที่ 2.10 กราฟแสดงการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนยี่ห้อ ชัวร์ รุ่น เอสเอ็ม 58 

ที่มา : (Microphone Buying Guide, 2016 : 5) 
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 และจากภาพที่ 2.10 แสดงกราฟการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนยี่ห้อ ชัวร์ รุ่น เอสเอ็ม 
58 โดยกราฟแนวนอนแสดงย่านความถี่เสียงที่มนุษย์เราสามารถได้ยิน และกราฟในแนวตั้งแสดง
ความดัง หรือความสามารถในการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน และเมื่อพิจารณาจากกราฟการ
ตอบสนองความถี่ดังกล่าวก็แสดงให้เห็นว่า ไมโครโฟนดังกล่าวตอบสนองความถี่ย่านเสียงต่ าหรือเสียง
ทุ้มได้ไม่ดี แต่ตอบสนองความถี่ทั้งย่านเสียงกลางทุ้มจนถึงเสียงกลางได้ค่อนข้าราบเรียบ และ
ตอบสนองได้ดีในย่านเสียงกลางแหลมและเสียงแหลมได้ดีพอสมควร ดังนั้นไมโครโฟนดังกล่าวจึง
เหมาะกับเสียงร้อง และเครื่องดนตรีที่มีคุณลักษณะเสียงดังที่กล่าวมา 
 

คุณสมบัติทางเอาท์พุทของไมโครโฟน 
 คุณสมบัติทางเอาท์พุทของไมโครโฟนสามารถจ าแนกได้ดังนี้ (Gibson, 2011 : 159) 

 1. ค่าอัตราการเกิดสัญญาณรบกวน (Equivalent Noise Rating/Self - Noise) 

  ค่าอัตราการเกิดสัญญาณรบกวน คือค่าของสัญญาณรบกวนที่เกิดจากตัวของไมโครโฟน
เองหรือที่เรียกทับศัพท์ว่า นอยส์เรตติ้ง(Noise Rating) หรือ เซลฟ์นอยส์(Self – Noise) นั้นเกิดจาก
การที่ไมโครโฟนรับเอาสัญญาณเสียงเข้ามาในขณะที่สัญญาณเสียงที่รับเข้ามานั้นก็จะประกอบไปด้วย 
สัญญาณเสียงที่ต้องการและสัญญาณอ่ืน ๆ ที่เราไม่ต้องการซึ่งเหล่านี้เรียกว่าสัญญาณรบกวนหรือ
นอยส์ ทั้งสิ้น โดยปกติแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างไมโครโฟนชนิดไดนามิคไมโครโฟนและริบบอน
ไมโครโฟน กับคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนแล้ว ไดนามิคไมโครโฟนและริบบอนไมโครโฟนจะมีอัตราของ 
การเกิดค่าอัตราการเกิดสัญญาณรบกวน ที่น้อยกว่าคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน เนื่องจากไมโครโฟน
ดังกล่าวเป็นไมโครโฟนแบบพาสซีพ (Passive) กล่าวคือไม่มีการขยายสัญญาณใด ๆ จากไมโครโฟน 
ซึ่งแตกต่างจากคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนที่มีวงจรขยายทางภาคเอาท์พุท ดังนั้นเมื่อตัวไมโครโฟนแบบ
คอนเดนเซอร์รับสัญญาณเสียงที่มีสัญญาณรบกวนเข้ามาด้วยก็จะท าการขยายทั้งสัญญาณเสียงที่เรา
ต้องการและสัญญาณรบกวนไปพร้อม ๆ กัน จึงท าให้อัตราการเกิดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการ
ท างานของไมโครโฟนหรือนอยส์เรทติ้งหรือเซลฟ์นอยส์ที่มากกว่า 

 2. เซนซิติวิตี้ (Sensitivity)  
  เป็นค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพ หรือความไวต่อเสียงของไมโครโฟน โดยปกติใช้หน่วยเป็น 
เดซิเบลโดยที่ 0 dB จะเท่ากับ 1 โวลต์/ไมโครบาร์ ซึ่งจะวัดกันที่ความถี่ 1 kHz ซึ่งคอนเดนเซอร์
ไมโครโฟนจะมีค่าเซนซิติวิตี้เฉลี่ยอยู่ที่ –65dB ซึ่งถือว่าเป็นค่าความไวต่อเสียงที่สูง (High sensitivity) 

ไดนามิคไมโครโฟนจะมีค่าเซนซิติวิตี้ เฉลี่ย –75dB ซึ่งถือว่าเป็นค่าความไวต่อเสียงปานกลาง 
(Medium sensitivity) และริบบอนไมโครโฟน มีค่าเซนซิติวิตี้เฉลี่ย –85 dB ซึ่งถือว่าเป็นค่าความไว
ต่อเสียงต่ า (Low sensitivity) 
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 3. อัตราการทนต่อความดังสูงสุด (Maximum SPL Rating) 

  พีเอสแอล (PSL) ย่อมาจาก Sound Pressure Level Maximum ดังนั้นพีเอสแอล คือ
ค่าความดังสูงสุดที่ ไมโครโฟนสามารถทนได้ในขณะที่สร้างทีเอชดี (THD) (Total Harmonic 

Distortion) ขึ้นมาที่ x% ของสัญญาณต้นแบบ อาทิ 147dB SPL @ 1% THD เมื่อพิจารณาแล้วถือ
ว่าเป็นค่าที่สูงมากและเป็นผลดีต่อการน าไมโครโฟนไปใช้กับนักร้องที่มีพาวเวอร์มาก ๆ หรือใช้กับ
เครื่องดนตรีที่มีเสียงดัง ๆ ค่า 1% THD ถือว่าเป็นค่าที่น้อยและไม่สามารถแยกแยะด้วยหูได้ แต่ค่า
ตั้งแต ่3% จะชัดขึ้นตามล าดับ โดยปกติแล้วต้นเสียงที่มีความดังสูงถึง 147dB เอสพีแอลนั้นหาได้ยาก 
จึงพอกล่าวได้ว่าไมโครโฟนตัวนี้สามารถทนเสียงดังจากต้นเสียงทุกชนิดได้อย่างแน่นอน 

 4. อิมพีแดนซ์ (Impedance) 

  ค่าอิมพีแดนซ์หรือค่าความต้านทานภายในของไมโครโฟนเกิดจากการค านวณค่าความ
ต้านทานรวมทางภาคเอาท์พุทของไมโครโฟน ซึ่งในปัจจุบันนี้ไมโครโฟนชนิดต่าง  ๆ ล้วนแล้วแต่
ออกแบบและสร้างออกมาให้มีลักษณะที่มีอิมพีแดนซ์ต่ า ปกติจะอยู่ระหว่า 50 - 250 Ω เพ่ือให้เข้ากัน
กับอินพุทอิมพีแดนซ์ของอุปกรณ์อ่ืน ๆ ไมโครโฟนที่มีค่าอิมพีแดนซ์สูง ๆ ในปัจจุบันไม่นิยมนัก ปกติ
ค่าอิมพีแดนซ์จะอยู่ระหว่าง 20,000 - 50,000 Ω 

 

ทิศทางในการรับสัญญาณของไมโครโฟน (Microphone Polar patterns) 

 ทิศทางในการรับสัญญาณของไมโครโฟนนั้นเป็นคุณสมบัติที่แตกต่างกันของไมโครโฟนใน
แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออีกอย่างหนึ่งของไมโครโฟน ทิศทางในการรับสัญญาณคือ ทิศทางในการรับคลื่น
เสียงซึ่งเราสามารถจ าแนกทิศทางการรับสัญญาณของไมโครโฟน ออกเป็น 3 ลักษณะหลัก ได้แก่ 
(Gibson, 2011 : 141) 

  1. แบบรับสัญญาณรอบทิศทาง (Omni - directional) 

   ไมโครโฟนแบบรับสัญญาณรอบทิศทาง หรือ Omni - directional นั้นคือไมโครโฟน
ที่สามารถรับคลื่นเสียงได้จากทุกทิศทาง หรือ 360 องศา ข้อดีของไมโครโฟนที่มีทิศทางในการรับ
สัญญาณแบบนี้ก็คือ ใช้งานง่าย ในการรับคลื่นเสียงทั่วไป รับเสียงได้จากทุกทิศของไมโครโฟนโดยไม่
ต้องขยับไมโครโฟนไปตามทิศทางของเสียง แต่ก็มีข้อเสีย คือ สามารถรับเสียงรบกวนหรือเสียงที่ไม่
ต้องการเข้ามาได้ทุกทิศทางเช่นกัน 
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ภาพที่ 2.11 ลักษณะการรับสัญญาณของไมโครโฟนแบบรับสัญญาณรอบทิศทาง 

ที่มา : (Microphone Polar pattern, 2016 : 1) 

 

 

 
ภาพที่ 2.12 สัญลักษณ์การรับสัญญาณเสียงแบบรับสัญญาณรอบทิศทาง 

บนไมโครโฟน เอเคจี รุ่น ซีเค 32 

ที่มา : (CK31 High-Performance Cardiod Condenser Microphone Capsule. 2016 : 1) 
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  2. แบบรับสัญญาณเฉพาะทาง (Uni - directional) 

   ไมโครโฟนแบบรับสัญญาณเฉพาะทางสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
    2.1 แบบคาร์ดิออด (Cardiod) เป็นไมโครโฟนที่สามารถรับสัญญาณเสียงได้
ทิศทางเดียวจากทิศทางใดทางหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถรับสัญญาณเสียงได้ดีด้านหน้า และ
ด้านข้างส่วนด้านหลังจะไม่สามารถรับสัญญาณได้เลย  

 

 
ภาพที่ 2.13 ลักษณะการรับสัญญาณของไมโครโฟนแบบคาร์ดิออด  

ที่มา : (Microphone Polar Pattern, 2016 : 1) 

 

 
ภาพที่ 2.14 สัญลักษณ์การรับสัญญาณเสียงแบบคาร์ดิออด 

บนไมโครโฟนเอเคจี รุ่น ซีเค 31 

ที่มา : (CK31 High-Performance Cardiod Condenser Microphone Capsule. 2016 : 1) 
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   2.2 แบบไฮเปอร์คาร์ดิออด (Hyper cardioid) ไมโครโฟนที่มีลักษณะทิศทางใน
การรับสัญญาณแบบนี้จะคล้ายกันกับแบบคาร์ดิออด แต่จะสามารถรับสัญญาณเสียงจากด้านหลัง
ไมโครโฟนได้บ้างเล็กน้อย ดังภาพ 

 

 
ภาพที่ 2.15 ลักษณะการรับสัญญาณของไมโครโฟนแบบไฮเปอร์คาร์ดิออด  

ที่มา : (Audio Engineering - Sound Reinforcement System, 2016 : 16) 

 

 

 
ภาพที่ 2.16 สัญลักษณ์การรับสัญญาณเสียงแบบไฮเปอร์คาร์ดิออด 

บนไมโครโฟน เอเคจี รุ่น ซีเค 33 

ที่มา : (CK33 High-Performance Hypercardiod Condenser  

Microphone Capsule. 2016 : 1) 
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  3. แบบรับสัญญาณสองทาง (Bi - directional) 

   ไมโครโฟนแบบรับสัญญาณเสียงสองทาง หรือ Bi - directional เป็นไมโครโฟนที่
สามารถรับคลื่นเสียงได้พร้อมกันได้จาก 2 ทิศทางตรงข้ามกัน ข้อดีของการรับสัญญาณของไมโครโฟน
แบบนี้คือ เหมาะส าหรับการใช้แบบเฉพาะเจาะจงที่ต้องการเสียงจากสองแหล่งที่เฉพาะเจาะจงเข้ามา
พร้อม ๆ กัน ได้แก่ การใช้ไมโครโฟนในการสัมภาษณ์ หรือการร้องเพลงคูด่้วยไมโครโฟนเพียงตัวเดียว 

ข้อเสียคือ เป็นไมโครโฟนที่ใช้ได้อย่างค่อนข้างเฉพาะเจาะจง จึงไม่เหมาะกับใช้ในงานทั่วไป 

 

 
ภาพที่ 2.17 ลักษณะการรับสัญญาณของไมโครโฟนแบบรับสัญญาณสองทาง  

ที่มา : (Audio Engineering - Sound Reinforcement System, 2016 : 15) 

 

 
ภาพที่ 2.18 สัญลักษณ์การรับสัญญาณเสียงแบบรับสัญญาณสองทาง 

ที่มา : (Oktava MK-012, 2016 : 1) 
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 อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ไมโครโฟนส าหรับการบันทึกเสียงดนตรีนั้นจะต้องค านึงถึง
องค์ประกอบ ลักษณะการท างาน หน้าที่การท างาน ตลอดจนความเหมาะสมของวงดนตรี และเครื่อง
ดนตรี เพ่ือให้ได้คุณภาพ ประสิทธิภาพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นในการจัดซื้ออุปกรณ์    
อีกท้ังเพ่ือลดปัญหาทางเทคนิคที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย 

 

บทสรุป 
 ไมโครโฟนคืออุปกรณ์รับเสียงที่ท าหน้าที่เปลี่ยนจากการสั่นสะเทือนให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า 
ไมโครโฟนที่ใช้ในการบันทึกเสียงดนตรีหลัก ๆ มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ ไดนามิคไมโครโฟน และ
คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนนั้น เป็นลักษณะพิเศษของไมโครโฟน
แต่ละรุ่น ที่มีความสามารถในการรับสัญญาณเสียงในย่านความถี่เสียงที่แตกต่างกัน เราควรเลือก
ไมโครโฟนที่มีการตอบสนองความถี่ที่เหมาะสมกับเครื่องดนตรีหรือแหล่งก าเนิดเสียง เพ่ือคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและเป็นการลดความผิดเพ้ียนที่จะเกิดขึ้นได้  คุณสมบัติทางเอาท์พุทของไมโครโฟน
สามารถจ าแนกได้เป็น ค่าอัตราการเกิดสัญญาณรบกวน เซนซิติวิตี้  อัตราการทนต่อความดังสูงสุด
และอิมพีแดนซ์ ทิศทางในการรับสัญญาณของไมโครโฟนนั้นสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ลักษณะหลัก 
ได้แก่ แบบรับสัญญาณรอบทิศทาง (โอมนิไดเร็คชันแนล) แบบคาร์ดิออด แบบไฮเปอร์คาร์ดิออด  

และแบบรับสัญญาณสองทาง (ไบไดเร็คชันแนล) เราควรเลือกใช้ไมโครโฟนให้เหมาะกับเครื่องดนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 3 

เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนส าหรับการบันทึกเสียง 
 

 นอกจากการพิจารณาเลือกใช้ไมโครโฟนที่เหมาะสมส าหรับการบันทึกเสียงแล้ว เทคนิคใน
การจัดวางไมโครโฟนส าหรับการบันทึกเสียงดนตรีนั้นมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าสิ่งอ่ืนใด เนื่องจาก
เทคนิควิธีการที่หลากหลายจากการเกิดเสียงของเครื่องดนตรี เสียงร้องหรือเสียงอื่น ๆ ที่เราได้ยินนั้นมี
รายละเอียดและลักษณะการก าเนิดของสัญญาณที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นในบทนี้จะกล่าวถึง
เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เราสามารถน าไปใช้กับการบันทึกเสียงในรูปแบบ   ต่า
และความเหมาะสมของการบันทึกเสียงนั้น ๆ ได้  
  

เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนแบบเสตอริโอ 

 เทคนิคในการจัดวางไมโครโฟนแบบเสตอริโอนี้เป็นเทคนิคการจัดวางไมโครโฟนเพ่ือรับ
สัญญาณเสียงจากเครื่องดนตรี หรือแหล่งก าเนิดเสียงที่มีลักษณะเป็นกลุ่ม เช่น เสียงคอร์รัส กลุ่ม
เครื่องดนตรีต่าง ๆ ในวงออร์เคสตรา หรือเครื่องดนตรีที่มีระยะห่างของเสียงกว้าง ๆ เช่น อะคูสติก
เปียโน เป็นต้น 

 ในการจัดวางไมโครโฟนแบบเสตอริโอในรูปแบบต่าง ๆ นั้นควรค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(Gibson, 2011 : 161) 

  1. มุม หรือองศาในการรับสัญญาณเสียงจากเครื่องดนตรี หรือกลุ่มของเครื่องดนตรีที่
ไมโครโฟนเมื่อติดตั้ง หรือจัดวางแล้วสามารถรับสัญญาณเข้ามาได้ ซึ่งหากจัดวางไม่ดีก็อาจจะไม่ได้
เสียงครบตามท่ีต้องการ 

  2. ระยะห่างของการจัดวางไมโครโฟน หากจัดวางใกล้เกินไปก็อาจจะท าให้ไมโครโฟน
ดังกล่าวรับสัญญาณเสียงได้เฉพาะที่อยู่ใกล้  ๆ หรือถ้าห่างเกินไปก็อาจจะได้รับสัญญาณเสียงจาก
เครื่องดนตรี หรือกลุ่มเครื่องดนตรีข้าง ๆ ด้วยเช่นกัน 

  3. ขนาดของกลุ่มเครื่องดนตรีหรือแหล่งก าเนิดเสียง หากเป็นกลุ่มใหญ่  ๆ หากจะให้
ไมโครโฟนดังกล่าวรับสัญญาณได้หมดอาจจะต้องตั้งไมโครโฟนในระยะทาที่ห่างมาก ดังนั้นอาจจะ
ติดตั้งไมโครโฟนเป็นหลายชุดโดยพิจารณาจากระยะห่าง มุม องศา ในการรับสัญญาณเสียงให้
ต่อเนื่องกันก็ได้ 
  4. เกน หรือทริมในการขยายสัญญาณ ซึ่งหากระยะห่าง และมุม องศา ของการจัดวาง
ไมโครโฟนห่างกันเกินไปก็อาจจะท าให้ต้องเพ่ิมเกน หรือ ทริม มากท าให้อัตราการเกิดการหอน หรือ
การฟีดแบ็ค เกิดข้ึนได้ง่าย 
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 อย่างไรก็ดีควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้ควบคู่ไปกันกับพ้ืนที่ เครื่องดนตรี และวงดนตรีที่จะท า
การบันทึกเสียงด้วย ซึ่งเทคนิคการจัดวางไมโครโฟนแบบเสตอริโอมีดังต่อไปนี้  
 1. แบบเอ็กซ์วาย (X – Y) เป็นการจัดวางไมโครโฟนเพ่ือรับสัญญาณเสียงแบบเสตอริโอ
โดยการจัดวางไมโครโฟนไขว้กันโดยไมโครโฟนทั้งสองตัวจะต้องท ามุมกันที่ 90  องศา การแพน
สัญญาณจะต้องท าให้ถูกต้องเนื่องจากไมโครโฟนด้านขวาจะเอียงไปรับสัญญาณด้านซ้ายและ
ไมโครโฟนด้านซ้ายจะรับสัญญาณเสียงด้านขวา มุมในการรับสัญญาณของการจัดวางไมโครโฟนแบบ 
เอ็กซ์วายนี้จะอยู่ระหว่าง 90 ถึง 120 องศา โดยสามารถจัดวางเพ่ือรับสัญญาณเสียงได้ทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนแบบนี้ต้องใช้ไมโครโฟนที่มีทิศทางในการรับสัญญาณแบบ   
คาร์ดิออดที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งสองตัว โดยมีระยะในการรับสัญญาณเสียงเครื่องดนตรีแบบ     
อะคูสติกที่ดีอยู่ระหว่าง 3 - 10 ฟุต ข้อควรพึงระวังอย่างหนึ่งในการจัดวางไมโครโฟนแบบนี้ก็คือ เฟส 
ของไมโครโฟนทั้งสองตัวต้องไม่หักล้างกัน กล่าวคือควรอินเฟส หรือเป็นเฟสเดียวกัน  
  เทคนิคในการจัดวางไมโครโฟนแบบเอ็กซ์วายนิยมใช้ส าหรับการบันทึกเสียงเครื่องดนตรี
ที่ต้องการมิติของระบบสเตอริโอ เช่น อะคูสติคเปียโน อะคูสติคกีตาร์ เป็นต้น โดยสามารถจัดวางแบบ
เอ็กซ์วายในแนวนอนดังภาพที่ 3.1 หรือจัดวางเอ็กซ์วายในแนวตั้งเพ่ือรับมิติสเตอร์โอในแนวตั้ง เช่น 
การบันทึกเสียงอะคูสติคกีตาร์ที่ต้องการจัดมิติสเตอร์โอด้วยต าแหน่งของสายกีตาร์ เป็นต้น  
 

 
 

ภาพที่ 3.1 เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนแบบเอ็กซ์วาย 

ที่มา : (Stereo Microphone Techniques, 2016 : 3) 
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ภาพที่ 3.2 การจัดวางไมโครโฟนแบบเอ็กซ์วาย 

ที่มา : (Audio Engineering - Sound Reinforcement System, 2016 : 25) 

 

 2. แบบสเปชแพร์ (Spaced Pair) เป็นการจัดวางไมโครโฟนแบบเสตอริโอโดยใช้
ไมโครโฟนที่มีการรับสัญญาณแบบรอบทิศทาง หรือทิศทางเดียวสองตัวจัดวางด้านหน้าของเครื่อง
ดนตรี วงดนตรี หรือกลุ่มเครื่องดนตรี โดยระยะห่างระหว่างไมโครโฟนทั้งสองตัวจะอยู่ระหว่าง 1 - 12 
ฟุต หรือจัดเป็น 1/3 - 1/2 ของครึ่งหนึ่งของความกว้างของวงดนตรี เครื่องดนตรี กลุ่มของเครื่อง
ดนตรีหรือแหล่งก าเนิดเสียงดังภาพท่ี 3.3  
  เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนแบบสเปชแพร์นี้มีความสะดวก และคล่องตัว สามารถจัด
วางไมโครโฟนในการบันทึกเสียงดนตรีได้ง่าย เนื่องจากไม่ต้องมาตรวจสอบมุมต่าง ๆ ในการจัดวาง
ไมโครโฟน หากแต่สามารถบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอได้ในแนวนอนเท่านั้น ไม่สามารถมี่จะจัดวาง
เพ่ือบันทึกเสียงให้ได้มิติสเตอริโอในแนวตั้งได้เนื่องจากไม่สะดวกต่อการจัดวาง นอกจากนี้ยังมี
ข้อจ ากัดของระยะห่างในการจัดวางไมโครโฟนที่จัดว่างห่างกันได้ไม่เกิน 12 ฟุต เนื่องจากเกินกว่านั้น
แล้วไมโครโฟนจะรับสัญญาณเสียงวงดนตรี หรือเครื่องดนตรีบริเวณตรงกลางได้ไม่ดีนัก ดังนั้นหากวง
ดนตรีมีการจัดวงกว้าง ๆ ก็ควรใช้เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนแบบสเปสแพร์นี้หลาย ๆ ชุด หรือตาม
กลุ่มของเครื่องดนตรี เช่น กลุ่มบราส กลุ่มวู๊ดวิน กลุ่มเครื่องสาย เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.3 การจัดวางไมโครโฟนแบบสเปชแพร์ 
ที่มา : (Stereo Microphone Techniques, 2016 : 12) 

 

 3. แบบเสปชแพร์และฉากกั้น (Spaced Pair with Baffle) มีลักษณะการจัดวาง
ไมโครโฟนคล้ายแบบเสปชแพร์แต่จะมีแผ่นกั้นกลางระหว่างไมโครโฟนทั้งสองตัวซึ่งอาจจะใช้แผ่นซับ
เสียงกั้นกลางก็ได้ การใช้ฉากกั้นนี้มีสาเหตุจากระยะของการจัดวางไมโครโฟนที่อยู่ใกล้กันมากจนไม่
สามารถที่จะแยกรับสัญญาณในระบบเสตอริโอได้ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าการรับสัญญาณของ
ไมโครโฟนทั้งสองตัวใกล้เคียงกันมากจนไม่สามารถจ าแนก ซ้าย – ขวา ได้เนื่องมาจากเครื่องดนตรีมี
ความกว้างไม่มากนัก เช่น การบันทึกเสียงขิม การบันทึกเสียงเพอร์คัสชั่น เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.4 การจัดวางไมโครโฟนแบบเสปชแพร์และฉากก้ัน 

ที่มา : (Stereo Microphone Techniques, 2016 : 8) 

 

 4. แบบบบลัมเลี่ยน (Crossed Bidirectional Blumlein Configuration) หรือเรียก
สั้น ๆ ว่า บลัมเลี่ยน เป็นการพัฒนาการจัดวางไมโครโฟนจากแบบ เอ็กซ์วาย โดยเปลี่ยนมาใช้
ไมโครโฟนที่มีทิศทางในการรับสัญญาณแบบ ไบไดเร็คชาแนล ซึ่งสามารถรับสัญญาณเสียงได้
สองทิศทางพร้อม ๆ กันดังภาพที่ 3.5 ซึ่งเทคนิคการจัดวางไมโครโฟนแบบนี้จะสามารถรับ
สัญญาณเสียงด้านหลังของวงดนตรีได้ด้วย ใช้ในกรณีที่ต้องการบันทึกเสียงที่มีสัญญาณเสียงด้านหลัง
ด้วย เช่น การบันทึกการแสดงคอนเสิร์ตที่ต้องการรับเสียงปรบมือ หรือเสียงที่แสดงความชื่นชมจาก
ผู้ชม เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.5 การจัดวางไมโครโฟนแบบบลัมเลี่ยน 

ที่มา : (Stereo Microphone Techniques, 2016 : 5) 

 

 5. แบบเอ็มเอส (MS (Mid - Side) Configuration) เป็นการจัดวางไมโครโฟนในระบบ
เสตอริโอที่สามารถรับสัญญาณเสียงได้ถึง 180 องศา โดยการใช้ไมโครโฟนที่มีการรับสัญญาณแบบ
คาร์ดิออดและไบไดเร็คชาแนลร่วมกัน 

  เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนแบบนี้เหมาะส าหรับการบันทึกเสียงวงดนตรีที่มีขนาดใหญ่ 
อาทิเช่น วงออร์เคสตร้า วงวินซิมโฟนี่ ซึ่งระยะและทิศทางการรับสัญญาณของเทคนิคการจัดวาง
ไมโครโฟนแบบมิดไซด์นี้จะถูกชดเชย หรือลดช่องโหว่ในการรับสัญญาณตรงกลางด้วยไมโครโฟนแบบ
คาดิออด และแบบไบไดเร็คชาแนลจะท าหน้าที่รับสัญญาณในส่วนด้านข้างท าให้สามารถรับสัญญาณ
ได้กว้างถึง 180 องศา 
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ภาพที่ 3.6 การจัดวางไมโครโฟนแบ เอ็มเอส 

ที่มา : (Stereo Microphone Techniques, 2016 : 4) 

 

 จากภาพที่ 3.6 ไมโครโฟนมิด (Mid) จะเป็นไมโครโฟนที่มีทิศทางในการรับสัญญาณแบบ
คาร์ดิออดเมื่อเชื่อมต่อกับมิกเซอร์คอนโซลจะแพนสัญญาณไว้ตรงกลางให้ขนาดและความสามารถใน
การรับสัญญาณเท่ากัน ส่วนไมโครโฟนที่ท าหน้าที่ไซด์ (Side) นั้น จะใช้ไมโครโฟนที่มีทิศทางการรับ
สัญญาณแบบไบไดเร็คชาแนล ซึ่งสามารถรับสัญญาณได้สองทางเมื่อเชื่อมต่อกับมิกเซอร์คอนโซลจะ
ใช้สัญญาณสองช่อง ช่องหนึ่งแพนด้านซ้ายให้เฟสสัญญาณเป็นแบบปกติ อีกช่องแพนมาด้านขวาแล้ว
กลับเฟสของสัญญาณก็จะได้การจัดวางไมโครโฟนแบบเอ็มเอส หรือมิดไซด์ 
 6. แบบโออาร์ทีเอฟ (ORTF Configuration) การจัดวางไมโครโฟนแบบนี้พัฒนาโดย 
Office de Radiodiffusion Television Francais (ORTF) ประเทศฝรั่งเศส ในราวปี ค.ศ.1960    
การจัดวางไมโครโฟนแบบนี้มีลักษณะคล้ายกันกับแบบเอ็กซ์วาย แตกต่างกันตรงที่ไมโครโฟนสองตัว
จะวางห่างกัน 17 เซนติเมตร และท ามุม 110 องศา การจัดวางไมโครโฟนแบบนี้จะเหมาะกับการรับ
สัญญาณเสียงที่มีลักษณะกลมกลืนกันในระยะใกล้ ๆ ซึ่งจะรับสัญญาณได้กว้างได้ดีกว่าแบบเอ็กซ์วาย  
 เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนเพื่อบันทึกเสียงแบบนี้นิยมใช้ในสถานที่ที่แคบมีความลึกไม่มาก 
หรือมีขีดจ ากัดในการที่จะต้องขยับไมโครโฟนออกมาห่างจากแหล่งก าเนิดเสียง หรือเครื่องดนตรี
เพ่ือให้ไมโครโฟนสามารถรับเสียงให้ครอบคลุมพ้ืนที่ เช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.7 การจัดวางไมโครโฟนแบบโออาร์ทีเอฟ 

ที่มา : (Stereo Microphone Techniques, 2016 : 6) 

 

เทคนคิการจัดวางไมโครโฟนแบบโคลสไมค์กิ้ง 
 เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนแบบโคลสไมค์กิ้ง (Close Miking) คือเทคนิคการจัดวาง
ไมโครโฟนโดยการใช้ไมโครโฟนจ่อรับสัญญาณเสียงจากเครื่องดนตรีเฉพาะจุด หรือเครื่องดนตรีนั้น ๆ 
เช่น กลองชุด (Drum set) เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบที่ไปประกอบด้วยกลองหลายใบ 
ได้แก่ เบสดรัม, สแนร์, กลองทอม, ไฮ - แฮท และฉาบต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งกลองและอุปกรณ์แต่ละชิ้น
นั้นมีลักษณะเสียงที่ดังและมีความถี่ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นในการจัดวางไมโครโฟนส าหรับกลอง
ชุดจึงควรพิจารณาในเรื่องของการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนที่จะน ามารับสัญญาณเสียงกลอง 
หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเอาไมค์มาจ่อกลอง การเอาไมค์มาจ่อกลองก็คือการโคลสไมค์กิ้ง นั่นเอง 
นอกจากนี้แล้วยังต้องค านึงถึงทิศทางในการรับสัญญาณของไมโครโฟนนั้น ๆ ด้วย เนื่องจากกลองมี
ลักษณะเสียงที่ดัง หากเลือกใช้ไมโครโฟนที่รับสัญญาณเสียงหลายทิศทางอาจจะก่อให้เกิดปัญหาใน
การปรับแต่ง ตลอดจนการติดตั้งก็ได้ (โมริ,  2558 : 56) 

 โดยปกติการจัดวางไมโครโฟนส าหรับกลองชุดนั้นสามารถติดตั้งไมโครโฟนเพ่ือรับ
สัญญาณเสียงได้ด้วยสแตนด์ไมค์ทั่วไป หรือคลิปส าหรับจับไมโครโฟนที่ออกแบบมาใช้กับกลองชุด
โดยเฉพาะดังภาพที่ 3.8  
 การจัดวางไมโครโฟนส าหรับกลองชุดโดยเทคนิคการโคลสไมกิ้งสามารถจ าแนกเทคนิค 
วิธีการจัดวางไมโครโฟนได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 3.8 ขาจับไมโครโฟนส าหรับกลองชุด 

ที่มา : (Alice Studio Recording, 2016 : 15) 

 

 1. เบสดรัม (Bass Drum) 

  ต าแหน่งของไมโครโฟนที่จ่อเบสดรัมควรมีระยะที่ไม่ลึกหรือออกห่างจนเกินไป เนื่องจาก
ถ้าเราจัดวางไมโครโฟนเข้าไปลึกจนเกินไปก็จะได้เสียงที่ทึบ หรือถ้าจัดวางห่างจนเกินไปก็อาจจะท าให้
ไมโครโฟนดังกล่าวต้องมีเกนที่สูงและรับเอาเสียงเครื่องดนตรีอื่นมาด้วยก็ได้ ระยะที่พอดีราวเสมอกับ
หนังกลอง ควรใช้การปรับมุมช่วยด้วย ไม่ควรน าไมโครโฟนยัดใส่ หรือวางไว้ในเบสดรัมเนื่องจาก
อาจจะเกิดเสียงรบกวนที่เกิดจากการสะเทือนของไมโครโฟน ควรใช้ขาไมโครโฟนจับให้แน่น ควรเลือก
ไมโครโฟนที่สามารถตอบสนองความถี่ต่ าได้ดี และมีการรับสัญญาณแบบทิศทางเดียว หรือคาร์ดิออด 
หรือเลือกใช้ไมโครโฟนที่ออกแบบมาใช้กับเบสดรัมโดยเฉพาะ 

 

 
ภาพที่ 3.9 การจัดวางไมโครโฟนส าหรับเบสดรัม 

ที่มา : (Alice Studio Recording, 2016 : 15) 
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 2. สแนร์ดรัม (Snare Drum) 

  เสียงของสแนร์ดรัมเกิดจากการผสมผสานระหว่างเสียงของหนังกลองด้านบน รวมกับ
เสียงของแส้ด้านล่าง ดังนั้นหากเลือกใช้ไมโครโฟนจ่อแสนร์เพียงตัวเดียวแล้ว ควรจัดต าแหน่งให้
สามารถรับเสียงทั้งสองด้านที่ใกล้เคียงกัน แต่หากเป็นการจัดไมโครโฟนแบบ 2 ตัว ก็ควรมีการปรับ
ความดังของเสียงให้สมดุลกัน และควรมีการกลับเฟสของไมโครโฟนด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากมิฉะนั้น
แล้วจะเกิดการหักล้างของสัญญาณกันเนื่องจากสัญญาณเอาท์ออฟเฟสกัน ซึ่งหากไม่มีสวิตช์ปรับที่
มิกเซอร์ก็ให้กลับขั้วสายไมโครโฟน โดยการบัดกรีสลับกันระหว่างขั้ว 2 และขั้ว 3 ไมโครโฟนที่ใช้ ควร
เป็นแบบคาร์ดิออดและสามารถตอบสนองความถี่ในย่านของกลองสแนร์ได้ 

 
ภาพที่ 3.10 เฟสของเสียงกลองสแนร์ 

ที่มา : (4 Tips for Recording Your Snare Drum, 2016 : 2) 

 

 กลองทอม (Tom Drum) 

 การใช้กลองทอมในกลองชุดนั้นขึ้นอยู่กับความชอบ หรือรสนิยมและแนวดนตรี หากใช้
กลองทอมหลาย ๆ ใบนั้นการใช้ขาไมค์อาจจะไม่สะดวก ควรใช้คลิปส าหรับไมโครโฟนติดตั้งจะสะดวก
กว่าส่วนไมโครโฟนก็ควรเลือกให้เหมาะสมทั้งทิศทางในการรับสัญญาณเสียงและการตอบสนอง
ความถี่ หรืออาจจะเลือกใช้ไมโครโฟนที่เป็นเซ็ทส าหรับกลอง 

 
ภาพที่ 3.11 การจัดวางไมโครโฟนส าหรับกลองทอม 

ที่มา : (Alice Studio Recording, 2016 : 16) 
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 3. ไฮ – แฮท (Hi – Hat) 

  ไฮแฮทเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงแหลม หรือมีความถี่สูง ดังนั้นควรเลือกใช้ไมโครโฟนที่
สามารถตอบสนองความถี่สูงได้ดี หรือเลือกใช้คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนก็จะได้เสียงแหลมที่คมชัดยิ่งขึ้น 
ลักษณะการบรรเลงของ ไฮ – แฮท มีการเหยียบ เปิด – ปิด ซึ่งจะท าให้เกิดลมออกมาด้านข้างของ   
ไฮ - แฮท ด้วย เมื่อใช้ไมโครโฟนจ่อก็จะได้ยินเสียงลมออกมาด้วยยิ่งไมโครโฟนที่ไวต่อเสียงอย่าง
คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนแล้วเสียงลมก็ยิ่งชัด ซึ่งถือว่ามันเป็นเสียงรบกวน หรือนอยส์ วิธีการแก้ไขเพ่ือ
ลดเสียงรบกวนดังกล่าวควรเอียงไมโครโฟนที่รับสัญญาณเสียง ไฮ – แฮท เป็นมุมประมาณ 45 องศา 
ก็จะสามารถลดเสียงลมให้น้อยลงได้ 
  อีกประการหนึ่งคือ มือกลองส่วนใหญ่มักตั้ง ไฮ – แฮท ไว้ใกล้กับกลองสแนร์ท าให้มี
เสียงจากกลองสแนร์เข้าไมโครโฟนที่จ่อ ไฮ – แฮท การแก้ไขสามารถท าได้โดยการเลื่อนต าแน่งและใช้
ความเอียงของ ไฮ – แฮท เข้าช่วย พร้อมใช้การปรับแต่งเสียงจากอีควอไลเซอร์บนมิกเซอร์ พร้อมทั้ง
ใช้ โลว์คัท หรือ ไฮพาสฟิลเตอร์ เพ่ือตัดย่านความถ่ีต่ า หรือเสียงทุ้มออก 

 

 
ภาพที่ 3.12 การจัดวางไมโครโฟนส าหรับ ไฮ – แฮท 

ที่มา : (Alice Studio Recording, 2016 : 16) 

 

 4. ไมค์โอเวอร์เฮด (Overhead) 

  การจัดวางไมโครโฟนโอเวอร์เฮด เป็นการจัดวางไมโครโฟนไว้ให้อยู่ด้านบนของกลองชุด
ทั้งด้าน ซ้ายและด้านขวา โดยจะมีลักษณะการวางต าแหน่งตามวัตถุประสงค์ของการจัดวางไมโครโฟน 
โอเวอร์เฮด มีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ 

   1. เพื่อรับเสียงกลองชุดทั้งหมด จะใช้การจัดวางไมโครโฟนโอเวอร์เฮดแบบนี้ใน
กรณีที่ไม่ได้จ่อไมโครโฟนที่กลองสแนร์และกลองทอม โดยจะก าหนดทิศทางของไมโครโฟนไปที่
กลองสแนร์และกลองทอม 
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ภาพที่ 3.13 การจัดวางไมโครโฟนโอเวอร์เฮดเพ่ือรับเสียงกลองชุดทั้งหมด 

ที่มา : (Alice Studio Recording, 2016 : 21) 

 

   2. เพื่อรับเสียงเฉพาะฉาบ (Cymbal) หากมีวัตถุประสงค์จัดวางไมโครโฟนเพ่ือรับ
เสียงเฉพาะฉาบการจัดวางต าแหน่งของไมโครโฟนจะวางใกล้กับฉาบ และควรปรับแต่งอีควอไลเซอร์
ในช่องสัญญาณในมิกเซอร์ให้นับเสียงในย่านความถี่สูงหรือเสียงแหลมหรือใช้โลว์คัท  เพ่ือลดเสียงทุ้ม
ของกลองที่เข้าไมโครโฟนดังกล่าว การเลือกใช้ไมโครโฟนโอเวอร์เฮด นี้ไมโครโฟนทั้งสองตัวควรเป็น
รุ่นเดียวกันเพ่ือให้คุณภาพเสียงที่ออกมาไม่ต่างกัน หรือถ้าใช้ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ก็จะได้เสียง
ที่คมชัดยิ่งขึ้น 

 

 
ภาพที่ 3.14 การจัดวางไมโครโฟนโอเวอร์เฮดเพ่ือรับเสียงฉาบ 

ที่มา : (Alice Studio Recording, 2016 : 21) 
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เทคนิคการใช้ไมโครโฟนรับสัญญาณจากตู้ล าโพง  
 ตู้แอมป์ส าหรับเครื่องดนตรีไฟฟ้าจะมีตู้ล าโพง (Cabinet) ที่ท าหน้าที่มอนิเตอร์เสียงเครื่อง
ดนตรีจากการปรับแต่งของนักดนตรี โดยนักดนตรีจะปรับแต่งเสียงตามสไตล์เพลงหรือรสนิยมของ
ตนเอง การจะเอาสัญญาณเสียงมาบันทึกเสียงได้ด้วยการใช้ไมโครโฟนจ่อที่หน้าตู้ล าโพงตรงดอก
ล าโพง ระยะห่างของการจัดวางไมโครโฟนจากหน้าตู้ล าโพงจะส่งผลถึงมิติของเสียงที่บันทึกว่ามี
ลักษณะกว้าง เหมือนการบันทึกเสียง หรือฟังเสียงเครื่องดนตรีหน้าเวที หรือคมชัดเหมือนฟังอยู่หน้าตู้
แอมป์ดังกล่าว หากใช้ระยะใกล้แบบโคลสไมค์กิ้ง ควรจ่อเสมอกับล าโพง หรือหากมีตะแกรงติดที่หน้า
ตู้ล าโพงก็ควรขยับไมโครโฟนไม่ให้ติดกับตะแกรงเนื่องจากอาจจะเกิดเสียงรบกวนได้ หากเราจัดวาง
ไมโครโฟนไว้ที่ต าแหน่งตรงกลางดอกล าโพงสัญญาณเสียงจะมีลักษณะใส แหลม หากขยับออกมา
ด้านข้างเรื่อย ๆ สัญญาณเสียงก็จะมีลักษณะทุ้มขึ้นเรื่อย ๆ อนึ่งกรณีที่ตู้ล าโพงมีการแยกความถี่ของ
ล าโพงเป็นแบบสองทาง เช่น ตู้เลสลี่ (Leslie) ของแฮมมอนออร์แกน (Hammond Organ) ก็ควรใช้
ไมโครโฟนสองตัวจ่อที่ล าโพงเสียงทุ้ม และล าโพงเสียงแหลมและควรค านึงถึงการตอบสนองความถี่
ของไมโครโฟนที่ใช้ด้วยแล้วค่อยปรับสมดุลย์เสียงจากไมโครโฟนทั้งสองให้เหมาะสมส าหรับการ
บันทึกเสียงดังกล่าว 

 

 
 

ภาพที่ 3.15 แสดงต าแหน่งการจัดวางไมโครโฟนเพ่ือรับสัญญาญเสียงจากตู้ล าโพง 
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ภาพที่ 3.16 แสดงต าแหน่งการจัดวางไมโครโฟนเพ่ือรับสัญญาญเสียงจากตู้เลสลี่ 

ที่มา : (Armstrong,  2015 : 22) 

 

ป๊อบฟิลเตอร์ (Pop Filter) 
 ป๊อบฟิลเตอร์ (Pop Filter) เป็นอุปกร์ที่ใช้ส าหรับดักเสียงลมที่เกิดจากการร้อง พูด หรือ
บรรเลงเครื่องดนตรีที่มีลมออกมาแล้วก่อให้เกิดเสียง พรึบ ผับ หรือเสียงป๊อบนั่นเอง  
 ป๊อบฟิลเตอร์ มีอยู่ด้วยกันสองลักษณะคือ ลักษณะที่เป็นตาข่ายถี่ ๆ และลักษณะที่เป็นตา
ข่ายแบบที่ตาห่างกว่า โดยแบบที่เป็นตาข่ายถี่ ๆ นั้นจะสามาถดักเสียงป๊อบได้มากกว่า แต่จะท าให้เสีย
งดร็อป (Drop) ลงไปมากกว่า ดังนั้นเราควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม อาทิเช่น การบันทึกสียงร้อง
ที่นักร้องต้องใช้ก าลังมาก ๆ ควรใช้แบบตาข่ายตาถี่ ๆ หรือที่เป็นผ้าบาง ๆ ส่วนการบันทึกเสียง
บรรยายที่ใช้ก าลัง หรือเสียงที่เบากว่า ลม หรือเสียงป๊อบน้อยกว่าควรเลือกใช้แบบตาข่ายตาห่าง ๆ 
หรือตระแกรง เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 3.17 ลักษณะการจัดวางป๊อบฟิลเตอร์ส าหรับการขับร้อง 

 



39 

 

 นอกจากการใช้ป๊อบฟิลเตอร์ในการลดหรือหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงลมที่เกิดจากการพูด การ
ร้อง และเครื่องดนตรี เช่น โหวด ฟลุต เป็นต้น แล้วสามารถใช้เทคนิคในการเอียงไมโครโฟนเพ่ือให้
แผ่นไดอะแฟรมที่รับสัญญาณของไมโครโฟนเอียง หรือมีลักษณะลู่ลมเพ่ือลดเสียงป๊อบที่เกิดจากลม 
โดยสามารถเอียงไมโครโฟนได้ตั้งแต่ 60 -30 องศา ดังภาพที่ 3.18 

 

 
ภาพที่ 3.18 ลักษณะการเอียงไมโครโฟนเพ่ือลดเสียงป๊อบ 

 

 

 

บทสรุป 

 การจัดวางไมโครโฟนเพ่ือรับสัญญาณเสียงนั้นมีเทคนิคในการจัดวางทั้งแบบเสตอริโอและ
แบบโครสไมค์กิ้ง ในการจัดวางไมโครโฟนส าหรับการบันทึกเสียงดนตรีนั้นเราควรพิจารณาใช้ความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงาน ควรเลือกวิธีที่และ อุปกรณ์ที่เหมาะสมทั้งการตอบสนองความถี่ ทิศทาง
ในการรับสัญญาณ เพ่ือให้เสียงที่ถูกบันทึกมีความสมบูรณ์ คมชัด และมีมิติเสียงตามความต้องการ 
หรือวัตถุประสงค์ในการบันทึกเสียงนั้น ๆ ตลอดจนทรัพยากรณ์ที่มี 
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บทท่ี 4 

คอนเน็คเตอร์และสายสัญญาณ 
 

 คอนแน็คเตอร์และสายสัญญาณในระบบของการบันทึกเสียงมีความส าคัญไม่น้อยกว่าระบบ
อ่ืน เนื่องจากเป็นระบบส่งส่งสัญญาณจากภาคอินพุท และเอาท์พุทไปยังอุปกรณ์ในระบบของการ
บันทึกเสียง จึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและลดปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนในการบันทึกเสียงนั้น 

 ดังนั้นแล้วในระบบของการบันทึกเสียงการที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ท างานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น สัญญาณต่าง ๆ จะถูกส่งผ่าน และเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยอุปกรณ์หรือหัวต่อ
หรือที่เรียกกันว่า คอนเน็คเตอร์ และสายสัญญาณ โดยที่คอนเน็คเตอร์และสายสัญญาณถูกออกแบบ
และผลิตมาใช้อุปกรณ์ในระบบเสียงโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์
ดังกล่าวอย่างดี 

 

ชนิดของคอนเน็คเตอรแ์ละสายสัญญาณ 

 สัญญาณเสียงที่จะท าการบันทึกเสียงจะถูกส่งผ่านสายสัญญาณ และผ่านคอนเน็คเตอร์
สายสัญญาณจ าแนกตามลักษณะของสัญญาณโดยปกติแล้วสัญญาณเสียงจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ  

สัญญาณแบบบาลานซ์ (Balance) จะใช้สายสัญญาณ 3 เส้น ได้แก่ กราวด์ (Ground), ขั้วบวก (+) 
และขั้วลบ (-) และสัญญาณแบบอันบาลานซ์ (Unbalance) จะใช้สายสัญญาณ 2 เส้น ได้แก่ กราวด์ 
(Ground) และข้ัวบวก (+) (Gibson, 2011 : 56) 

 คอนเน็คเตอร์ที่ใช้ในระบบของการบันทึกเสียงมีอยู่มากมายหลายรูปแบบ ในที่นี้จะอธิบาย
ลักษณะและการท างานของคอนเน็คเตอร์ที่ใช้ในระบบการบันทึกเสียงไปดังนี้ 
  1. คอนเน็คเตอร์แบบเอ็กแอลอาร์ (XLR) คอนเน็คเตอร์แบบเอ็กแอลอาร์ ตัวผู้และ  
ตัวเมีย โดยปกติคอนเน็กเตอร์แบบเอ็กซ์แอลอาร์จะมีขั้วต่อภายใน 3 ขา ใช้กับสายไมโครโฟน และ
การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครื่อง การใช้งานปกติแล้วคอนเน็คเตอร์แบบเอ็กซ์แอลอาร์ตัวผู้จะท า
หน้าที่เป็นเอาท์พุท และคอนเน็คเตอร์แบบเอ็กซ์แอลอาร์ตัวเมียจะเป็นอินพุท มีชื่อที่นิยมเรียกกันอีก
อย่างว่าหัวแคนนอน หรือแจ็คแคนนอน ใช้ส าหรับสัญญาณแบบบาลานซ์ ดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1 คอนเน็คเตอร์แบบเอ็กซ์แอลอาร์ตัวผู้และตัวเมีย 

ที่มา : (Tech Tip: Unbalanced vs. Balanced I/O & How to Work with Them, 2016 : 5) 

 

  2. คอนเน็คเตอร์แบบ 1/4 ทีเอสโฟน (1/4 TS Phone plug) หรือที่นิยมเรียกกันว่า 
โมโนโฟนปลั๊ก (Mono Phone plug) ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องดนตรีไฟฟ้า เช่น กีตาร์ไฟฟ้า เบส
ไฟฟ้า และคีย์บอร์ด เข้ากับตู้แอมป์ หรือเอฟเฟกต์ต่าง ๆ เพ่ือท าการบันทึกเสียงโดยใช้กับสัญญาณ
แบบอันบาลานซ์ 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 คอนเน็คเตอร์แบบ 1/4 ทีเอสโฟน 

ที่มา : (Canare F-15 Mono ¼”Phone Plug, 2016 : 1) 
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  3. คอนเน็คเตอร์แบบ 1/4 ทีอาร์เอสโฟน (1/4 TRS Phone plug) หรือที่นิยมเรียก
กันอีกอย่างหนึ่งว่า   เสตอริโอโฟนปลั๊ก (Stereo Phone plug) เป็นคอนเน็คเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ หูฟัง 
เอฟเฟกต์ สายอินเสิร์ท (Insert cable) หรือไลน์อิน (Line in)  
 

 
ภาพที่ 4.3 คอนเน็คเตอร์แบบ 1/4 ทีอาร์เอสโฟน 

ที่มา : (Neutrik NP3X, 2016 : 1) 

 

  4. คอนเน็ค เตอร์แบบอาร์ซี เอ (RCA Pin plug) ใช้กับเครื่องเล่นต่าง ๆ  เช่น      
เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นที่ใช้ภายในบ้าน สัญญาณเป็นแบบอันบาลานซ์ 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 คอนเน็คเตอร์แบบอาร์ซีเอ 

ที่มา : (RCA Connector, 2016 : 1) 
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   5. สายสัญญาณ  สายสัญญาณที่ใช้ในระบบของการบันทึกเสียงนั้นจะมีขนาด
แตกต่างกันไปทั้งขนาดเล็กหรือขนาดมาตรฐานเท่ากับสายไมโครโฟน แต่ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใด
โครงสร้างภายในสายจะประกอบไปด้วยสายย่อย ๆ อีก 3 เส้น โดยจะเป็นสายน าสัญญาณแบบมี
ฉนวนหุ้มคนละสีจ านวน 2 เส้น และสายเปลือยที่ถักเป็นแพร (Shield) อีกจ านวน 1 เส้น 

 

 
 

ภาพที่ 4.5 ลักษณะภายในของสายสัญญาณท่ีใช้ในระบบของการบันทึกเสียง 
ที่มา : (The Anatomy of a Microphone Cable, 2016 : 6)  

 

  6. สายมัลติเคเบิ้ลหรือมัลติคอร์ หมายถึงสายสัญญาณหลาย ๆ เส้นที่รวมอยู่ภายใน
สายเส้นเดียว สายมัลติเคเบิ้ลหรือมัลติคอร์ถูกออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การที่ไม่ต้องลากสายสัญญาณหลาย ๆ เส้น หลาย ๆ ครั้งในกรณีที่ต้องลากหรือติดตั้งสายสัญญาณ
หลาย ๆ เส้นในการบันทึกเสียง เช่น การบันทึกเสียงกลองชุดที่จ าเป็นต้องใช้ไมโครโฟนหลายตัว โดย
อาจจะใช้คอนเน็คเตอร์บ็อก (Connector Box) เป็นตัวเชื่อมต่อสัญญาณร่วมด้วย โดยจะมีหมายเลข
ก ากับไว้ในแต่ละเส้นภายใน หรือใช้สีของสายเป็นตัวก าหนดหมายเลขดังนี้ 
   1 = สีน้ าตาล 

   2 = สีแดง 
   3 = สีส้ม 

   4 = สีเหลือง 
   5 = สีเขียว 

   6 = สีน้ าเงิน 

   7 = สีม่วง 
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   8 = สีเทา 
   9 = สีขาว 

   10 = สีด า 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 ลักษณะภายในของสายมัลติเคเบิ้ลหรือมัลติคอร์ 
ที่มา : (Multi Core Instrumentation Cables, 2016 : 4) 

 

 

 
ภาพที่ 4.7 สายมัลติเคเบิ้ลหรือมัลติคอร์ 

ที่มา : (Snake Cable on a Reel, 2016 : 1) 
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ภาพที่ 4.8 สปลิตเตอร์บ็อก 

ที่มา : (Microphone Splitters, 2016 : 8) 

 

การเชื่อมต่อสายสัญญาณ 
 สายสัญญาณที่ใช้ในระบบการบันทึกเสียงมีอยู่หลายแบบด้วยกัน ในที่นี้จะอธิบายถึงวิธีการ
เชื่อมต่อสายสัญญาณดังนี้ (โมริ, 2558 : 31) 

  1. เอ็กซ์แอลอารตัวผู้ กับเอกซ์แอลอาร์ตัวเมีย การต่อสายสัญญาณกับคอนเน็คเตอร์
แบบนี้ เป็นการต่อสายสัญญาณแบบ บาลานซ์ โดยขั้วต่อจะมีด้วยกัน 3 ขั้ว คือ 1 = กราวด์ 
(Ground), 2 = ขั้วบวก (+) และ 3 = ขั้วลบ (-) การเชื่อมต่อจะเป็นดังภาพที่ 4.9 โดยกราวด์จะต่อ
กับสายชีลด์เพื่อป้องกันสัญญาณคลื่นวิทยุ (RF) รบกวน 

   

 
ภาพที่ 4.9 การต่อคอนเน็คเตอร์แบบเอ็กซ์แอลอาร์ตัวเมีย กับเอ็กแอลอาร์ตัวผู้ 

      ที่มา : (Moore, 2016 : 3)  
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  2. เอ็กซ์แอลอาร์กับ 1/4 ทีอาร์เอสโฟน การต่อสายสัญญาณกับคอนเน็คเตอร์แบบนี้
เป็นการต่อสายสัญญาณแบบ บาลานซ์ โดยขั้วต่อของคอนเน็คเตอร์แบบเอ็กแอลอาร์  จะมีด้วยกัน 3 
ขั้ว คือ 1 = กราวด์, 2 = ขั้วบวก และ 3 = ขั้วลบ ส่วน 1/4 โฟนปลั๊กจะประกอบไปด้วย ทิป(Tip), ริง 
(Ring) และสลีฟ (Sleeve) การเชื่อมต่อจะต่อขั้วบวกเข้ากับทิปขั้วลบเข้ากับริงและกราวด์เข้ากับสลีฟ
ดังภาพที่ 4.10 

 

 
 

ภาพที่ 4.10 การต่อคอนเน็คเตอร์แบบเอ็กซแอลอาร์กับ 1/4 ทีอาร์เอสโฟน  

      ที่มา : (XLR to 1/4 TRS Wiring Diagram, 2016 : 1) 

 

  3. เอ็กแอลอาร์กับ 1/4 ทีเอสโฟน การต่อสายสัญญาณกับคอนเน็คเตอร์แบบนี้เป็นการ
ต่อสายสัญญาณแบบ อันบาลานซ์ โดยขั้วต่อของคอนเน็คเตอร์แบบเอจะมีด้วยกัน 3 ขั้ว คือ  1 = 

กราวด์, 2 = ขั้วบวกและ 3 = ขั้วลบ ส่วน 1/4 ทีเอสโฟนจะประกอบไปด้วยขั้วต่อเพียง 2 ขั้ว คือ ทิป
และสลีฟ การเชื่อมต่อจะต่อขั้วบวกเข้ากับทิป ขั้วลบและกราวด์ต่อร่วมกันเข้ากับสลีฟ ดังภาพที่ 4.11 

 

 
 

ภาพที่ 4.11 การต่อคอนเน็คเตอร์แบบเอ็กแอลอาร์กับ 1/4 ทีเอสโฟน 

      ที่มา : (XLR to 1/4" Mono Plug, 2016 : 2) 
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   4. TS Phone plug กับ TS Phone Plug การต่อคอนเน็คเตอร์  1/4 ทีเอสโฟนกับ 
1/4 ทีเอสโฟน แบบนี้มักใช้กับการเชื่อมต่อเครื่องดนตรีเข้ากับตู้แอมป์ หรือเอฟเฟกต์ต่าง ๆ หรือที่
เรียกกันว่าไลน์ สัญญาณที่ได้จะเป็นแบบอันบาลานซ์ ขั้วต่อจะมีเพียง 2 ขั้ว คือ ทิป (+) และ สลีฟ (-) 

เท่านั้น 

 

 
ภาพที่ 4.12 การต่อคอนเน็คเตอร์แบบ 1/4 ทีเอสโฟนกับ 1/4 ทีเอสโฟน  

      ที่มา : (Sound System Interconnection, 2016 : 10) 

 

  5. สายอินเสิร์ท สายอินเสิร์ท หรือเรียกว่าสายวาย (Y-Cable) ก็คือสายที่แยกสัญญาณ
ออกไป 2 ทาง โดยปกติจะใช้เชื่อมต่อกับช่องอินเสิร์ทในมิกเซอร์ โดยสายด้านหนึ่งจะเป็น 1/4 ทีอาร์
เอสโฟนและอีกด้านหนึ่งจะเป็น 1/4 ทีเอสโฟน สองเส้น หรือ เอ็กแอลอาร์ ตัวผู้และตัวเมีย โดยควร
จะท าสัญลักษณ์เพ่ือให้ทราบว่าสองเส้นนี้ต่างกัน โดยเส้นหนึ่งจะเป็น เซนด์ (Send) คือ ส่งสัญญาณ
ขาออก และอีกเส้นคือ รีเทิร์น (Return) ส่งสัญญาณขาเข้า นั่นเอง 

 

 
ภาพที่ 4.13 การต่อสายอินเสิร์ท  
ที่มา : (Insert Cable, 2009 : 3) 
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อิมพีเดนซ์ (Impedance)  
 อิมพีแดนซ์ หมายถึงค่าความต้านทานที่จะให้กระแสไฟฟ้า ซึ่งในระบบของการบันทึกเสียง 
นี้หมายถึงสัญญาณเสียงที่ถูกเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับหรือที่รู้จักกันอีกอย่างหนึ่งว่าค่า
ความต้านทานภายใน ค่าอิมพีแดนซ์นี้ใช้สัญลักษณ์แทนคือ Z โดยจะมีค่าเป็นโอห์ม (Ω) เช่นเดียวกัน
กับค่าความต้านทานทั่วไป (Gibson, 2011 : 55) 

  อินพุทอิมพีแดนซ์ (Input Impedance) ค่าอินพุทอิมพีแดนซ์ หมายถึง ค่าความ
ต้านทานภายในขาเข้า หรืออินพุท ของเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องดนตรีว่ามีค่าความต้านทาน
ภายในหรืออิมพีแดนซ์เป็นอย่างไร 

  เอาท์พุทอิมพีแดนซ์ (Output Impedance) ค่าเอาท์พุทอิมพีแดนซ์ หมายถึง ค่า
ความต้านทานภายในขาออก หรือเอาท์พุทของเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องดนตรีว่ามีค่าความ
ต้านทานภายในหรืออิมพีแดนซ์เป็นอย่างไร 

  ไฮ อิมพีแดนซ์ (High Impedance) ใช้สัญลักษณ์ Hi Z หมายถึง ค่าความต้านทาน
ภายในของเครื่องมือ เครื่องเสียง อุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีนั้ นมีค่าความต้านทานภายใน ที่มีค่า
ระหว่าง 5,000 – 15,000 Ω ส าหรับเอาท์พุทอิมพีแดนซ์ และค่าระหว่าง 50,000 – 1,000,000 Ω 
ส าหรับอินพุทอิมพีแดนซ์ 
  โลว์ อิมพีแดนซ์ (Low Impedance) ใช้สัญลักษณ์ Lo Z หมายถึง ค่าความต้านทาน
ภายในของเครื่องมือ เครื่องเสียง อุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีนั้นมีค่าความต้านทานภายใน ที่มีค่า
ระหว่าง 50 – 300 Ω ส าหรับเอาท์พุทอิมพีแดนซ์ และค่าระหว่าง 500 – 3,000 Ω ส าหรับอินพุท
อิมพีแดนซ์ 
  ในเรื่องของอิมพีแดนซ์นั้นเราควรพิจารณาเลือกเชื่อมต่ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องดนตรี
เข้ากับอุปกรณ์ในการบันทึกเสียง หรือระบบเสียงให้ขนาดหรือค่าอิมพีแดนซ์ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
บันทึกเสียงที่ใกล้เคียงกันโดยพิจารณาจากอินพุทและเอาท์พุทอิมพีแดนซ์ เช่น ไมโครโฟน มีโลว์
เอาท์พุทอิมพีแดนซ์ ก็ต้องเชื่อมต่อกับช่องสัญญาณไมโครโฟนที่มีโลว์อินพุทอิมพีแดนซ์ ผลจะท าให้
อุปกรณ์ท้ังสองสามารถท างานเข้ากันได้ดี หรือที่เรียกว่าแมชกัน (Match)  

 

บทสรุป 

 คอนเน็คเตอร์ สามารถจ าแนกได้ 2 แบบ คือ แบบบาลานซ์จะมี 3 ขั้ว โดยแบบบาลานซ์จะ
มีค่าอิมพีแดนซ์ต่ า และอันบาลานซ์จะมีค่าอิมพีแดนซ์สูง สายสัญญาณที่ใช้ในระบบเสียง พี.เอ. จะ
ประกอบด้วยสายย่อย 3 สายได้แก่ สายน าสัญญาณ 2 เส้น และสาย ชีลด์อีก 1 เส้น การต่อ
สายสัญญาณจะให้ชีลด์เป็นกราวด์และอีกสองเส้นเป็นสายสัญญาณขั้วบวก และขั้วลบ ส่วนสายมัลติ
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คอร์คือสายที่มีสายสัญญาณหลาย ๆ ชุดรวมกันไว้ในเส้นเดียว โดยจะมีหมายเลข หรือสีของสายก ากับ
ไว้ ใช้ร่วมกับมัลติคอร์บ็อกซ์เพ่ือเชื่อมต่อสัญญาณจากเวทีมายังมิกเซอร์คอนโซล  
 อิมพีแดนซ์ คือค่าความต้านทานภายในของอุปกรณ์ท่ีเกิดจากการค านวณมีหน่วยเป็นโอห์ม
ประกอบด้วยอินพุทอิมพีแดนซ์ เอาท์พุทอิมพีแดนซ์ ไฮ อิมพีแดนซ์  และโลว์ อิมพีแดนซ์ ในการ
เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ควรพิจารณาให้ค่าอิมพีแดนซ์ระหว่างอินพุท และเอาท์พุทตรงกัน 
เช่น เอาท์พุทของไมโครโฟนเป็นโลว์ อิมพีแดนซ์ ควรต่อกับช่องไมโครโฟนอินพุทที่ เป็นโลว์ 
อิมพีแดนซ์เช่นกัน ไม่ควรต่อกับไลน์อินพุท ที่เป็น ไฮ อิมพีแดนซ์  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 5 
ระบบการบันทึกเสียง 

 
 การบันทึกเสียงดนตรีได้มีวิวัฒนาการมาเป็นล าดับโดยได้มีการพัฒนา ทั้ งรูปแบบของการ
บันทึกเสียง กระบวนการในการบันทึกเสียงตลอดจนระบบที่ใช้ในการบันทึกเสียง ทั้งนี้ก็เพ่ือคุณภาพ
และความคมชัดของการบันทึกเสียง โดยได้มีการศึกษาค้นคว้า ทดลอง สร้างและออกแบบระบบของ
การบันทึกเสียงมาเป็นล าดับตามวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาควบคู่กันไป
โดยระบบและวิธีการบันทึกเสียงดนตรีในยุคต้น ๆ นั้น เป็นการบันทึกเสียงแบบง่าย ๆ วิธีการบันทึกไม่
สลับซับซ้อนนักเนื่องจากความรู้ด้านการบันทึกเสียงยังไม่มีมาตรฐานอีกทั้งเทคโนโลยีด้านการ
บันทึกเสียงพ่ึงเริมต้นขึ้นได้ไม่นาน ดังตัวอย่างการบันทึกเสียงลงบนเครื่องซีลินเดอร์ ดังภาพที ่5.1 
 

 
 

ภาพที่ 5.1 การบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียงซีลินเดอร์ 
ที่มา : (Rose, 2015 : 2) 

 
 จากภาพที่ 5.1 เป็นการบันทึกเสียงวงเครื่องเป่าที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องลมไม้และเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองโดยใช้เครื่องบันทึกเสียงซีลินเดอร์ที่โธมัส 
อัลวาเอดิสัน ได้ออกแบบไว้ จะสังเกตได้ว่าการบันทึกเสียงจะบันทึกโดยการบรรเลงพร้อมกันทั้งวง 
โดยมีการจัดสมดุลย์ของเสียงจะใช้ระยะห่างระหว่างเครื่องดนตรีกับอุปกรณ์รับสัญญาณเสียงของ
เครื่องบันทึกเสียง ซึ่งในขณะนั้นได้แก่ทรโข่งที่มีลักษณะเหมือนปากแตร โดยเครื่องดนตรีที่มีเสียงที่
เบาจะจัดให้อยู่ใกล้กับทรโข่ง ส่วนเครื่องดนตรีที่มีเสียงที่ดังจะจัดให้อยู่ห่างจากทรโข่ง  ซึ่งในยุคนี้การ 
ส าเนากระบอกเสียงหรือแว๊กส์ยังไม่สามารถท าได้ หากต้องการกระบอกเสียงที่บันทึกเสียงดนตรีไว้
จ านวนมากก็ต้องบรรเลงและบันทึกเสียงตามจ านวนที่ต้องการ 
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การบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอด้วยเคร่ืองบันทึกเสียงแบบ 2 แทร็ค 
 การบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอด้วยเครื่องบันทึกเสียงแบบ 2 แทร็ค (2 Track Stereo 
Recording) นี้ เกิดขึ้นจากการพัฒนาเครื่องบันทึกเสียงที่สามารถบันทึกได้ 2 แทร็ค และการพัฒนา
อุปกรณ์รับสัญญาณเสียงไมโครโฟน โดยหลักการในการบันทึกเสียงแบบนี้สามารถใช้ในการ
บันทึกเสียง   วงดนตรี อาทิ วงออร์เคสตร้า วงซิมโฟนิคแบนด์ วงควอเต็ด แม้แต่การบรรเลงเดี่ยว
เครื่องดนตรี  หรือบันทึกเสียงเครื่องดนตรีต่าง ๆ เช่น ไปป์ออร์แกน แกรนด์เปียโน ไวโอลินเว็คชั่น 
เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องอาศัยอะคูสติกของห้องที่เหมาะสมกับลักษณะของวงดนตรี หรือเครื่องดนตรีที่จะ
บันทึกด้วย เช่น หากจะบันทึกกลุ่มไวโอลิน ห้องก็ควรจะมีเสียงสะท้อนที่พอเหมาะให้เสียงของไวโอลิน
ก้องกังวาน หรือบันทึกกลองชุดห้องส าหรับการบันทึกเสียงก็ควรมีเสียงสะท้อนที่น้อยกว่ากลุ่มไวโอลิน
เพ่ือให้ได้มิติของเสียงที่บันทึกประกอบกับการใช้เทคนิคในการจัดวางไมโครโฟนที่เหมาะสม            
(Bartlett B. and Bartlett J., 2005 : 2) 
 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ส าหรับการบันทึกเสียง 
 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ส าหรับการบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอด้วยเครื่องบันทึกเสียงแบบ 2 
แทร็ค นั้นจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
  1. ไมโครโฟนจ านวน 2 ตัว โดยจะต้องพิจารณาเลือกเทคนิคการจัดวางไมโครโฟนที่
เหมาะสมกับลักษณะของการบันทึกเสียงนั้น ๆ  
  2. เครื่องบันทึกเสียงแบบ 2 แทร็ค หรือ 2 แทร็คโมโนโยการแพนซ้ายขวาในกรณีใช้
ระบบมัลติแทร็คเพ่ือบันทึกเครื่องดนตรีในระบบสเตอริโอ 
  3. พาวเวอร์แอมปลิไฟเออร์และมอนิเตอร์ หรือแอคทีฟมอนิเตอร์  ส าหรับฟังเสียงที่จะ
ท าการบันทึก ซึ่งหากใช้มอนิเตอร์แบบพาสซีพควรเลือกพาวเวอร์แอมปลิไฟเออร์ที่ตอบสนองความถี่
ได้อย่างราบเรียบ (Flat) 

 

 
 

ภาพที่ 5.2 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ส าหรับการบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอ 
ด้วยเครื่องบันทึกเสียงแบบ 2 แทร็ค 
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 จากภาพที่ 5.2 เมื่อวงดนตรีหรือเครื่องดนตรีบรรเลงเกิดการสั่นสะเทือนผ่านอากาศที่เป็น
ตัวกลาง เสียงบางส่วนจะตกกระทบกับพ้ืน เพดาน ผนัง  หรือรีเฟล็กส์ต่าง ๆ (Reflection) แล้ว
สะท้อนมารวมกับเสียงจากเครื่องดนตรีส่งมายังไมโครโฟนที่จัดวางโดยใช้เทคนิคการจัดวางไมโครโฟน
แบบสเตอริโอที่เหมาะสม เช่นในภาพเป็นการจัดวางไมโครโฟนแบบสเปชแพร์ ไมโครโฟนจะท าหน้าที่
ในการเปลี่ยนคลื่นเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับโดยไมโครโฟนด้านซ้ายและ
ขวาจะรับสัญญาณเสียงที่มีลักษณะที่แตกต่างกันตามลักษณะของการจัดวงดนตรีหรือเครื่องดนตรี 
เช่น หากจัดวางเครื่องดนตรีที่มีเสียงเล็กแหลมไว้ทางด้านซ้าย ส่วนเครื่องดนตรีที่มีเสียงทุ้มไว้ด้านขวา 
ไมโครโฟนที่จัดวางไว้ด้านซ้ายก็จะรับเอาเสียงของเครื่องดนตรีที่มี เสียงเล็กแหลมได้มากกว่าเครื่อง
ดนตรีที่มีเสียงทุ้มที่อยู่ห่างจากไมโครโฟนด้านซ้ายมากกว่า ตรงกันข้ามกันไมโครโฟนที่จัดวางไว้
ด้านขวาอยู่ใกล้กับเครื่องดนตรีที่มีเสียงทุ้มมากกว่าก็จะรับเสียงของเครื่องดนตรีที่มีเสียงทุ้มได้ดีกว่า 
เมื่อบันทึกเสียงและน ามาเล่นกลับ (Playback) ก็จะได้ยินเสียงดนตรีที่มีลักษณะเสียงเล็กแหลมทาง
ล าโพงด้านซ้ายมากว่าล าโพงด้านขวา และได้ยินเสียงเครื่องดนตรีที่มีลักษณะเสียงทุ้มมากกว่าเครื่อง
ดนตรีที่มีเสียงเล็กแหลมท าให้การฟังเกิดมิติเสียงแบบสเตอริโอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการจัดวาง
ไมโครโฟน 
 การบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอแบบนี้ยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการบันทึกเสียงแบบ   
มัลติแทร็คได้ในกรณีที่ต้องการบันทึกเสียงกลุ่มเครื่องดนตรี หรือบันทึกเสียงเครื่องดนตรีที่ต้องการมิติ
เสียงแบบสเตอริโอ เช่น กลุ่มไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่ หรือกลุ่มเครื่องเป่าต่าง  ๆ ในวงออร์เคสตร้า 
บันทึกเสียงเปียโน กีตาร์อะคูสติค เป็นต้น โดยใช้ 2 แทร็ค ในระบบมัลติแทร็คส าหรับบันทึก 
นอกจากนี้แล้วยังควรตรวจสอบวิธีการแพนสัญญาณ ซ้าย – ขวา ในการบันทึกเสียงดังกล่าวตาม
วิธีการและเทคนิคการจัดวางไมโครโฟนแบบสเตอริโอ 
 

 
ภาพที่ 5.3 การบันทึกเสียงเปียโนในระบบสเตอริโอด้วยเครื่องบันทึกเสียงแบบมัลติแทร็ค 
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การบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอด้วยเครื่องบันทึกเสียงแบบ 2 แทร็คและมิกเซอร์ 
 การบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอด้วยเครื่องบันทึกเสียงแบบ 2 แทร็คและมิกเซอร์นี้ได้
เกิดข้ึนหลังจากท่ีมีการคิดค้นมิกเซอร์ขึ้นมาใช้ส าหรับงานดนตรี โดยมิกเซอร์จะท าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. ท าหน้าที่ผสมสัญญาณเสียงจากเครื่องดนตรีต่าง ๆ ในวงดนตรีที่ต้องการบันทึกเสียง 
  2. ท าหน้าที่จัดความสมดุลย์เสียง (Balance) ของเครื่องดนตรีในวงดนตรีที่ท าการ
บันทึกเสียง 
  3. ท าหน้าที่ปรับแต่งคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีที่ท าการบันทึกเสียงโดยการปรับแต่ง
อีควอไลเซอร์บนมิกเซอร์ 
  4. ท าหน้าที่จัดต าแหน่งเสียงของเครื่องดนตรีในวงดนตรีโดยการแพน ซ้าย – ขวา 
  5. ท าหน้าที่จัดมิติเสียงของเครื่องดนตรีในวงดนตรีโดยการใส่เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ เช่น 
รีเวิร์บ ดีเลย์ คอร์รัส เป็นต้น 
  6. ท าหน้าที่จัดระดับสัญญาณเพ่ือส่งไปยังเครื่องบันทึกเสียง 
 การบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอด้วยเครื่องบันทึกเสียงแบบ 2 แทร็คและมิกเซอร์นี้อุปกรณ์
ที่ใช้ในการบันทึกเสียงจ านวนมากนั้นได้แก่ไมโครโฟน ทั้งนี้หากจะให้คุณภาพในการบันทึกเสียง
ออกมามีคุณภาพที่ดีจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้ไมโครโฟนให้เหมาะสมกับเครื่องดนตรีนั้น ๆ และ
ควรพิจารณาเลือกใช้เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เครื่องดนตรี หรือ
ทรัพยากรที่ม ี
 มิกเซอร์ที่ใช้ส าหรับการบันทึกเสียงในระบบนี้ไม่จ ากัดจ านวนช่องสัญญาณอินพุท แต่
มิกเซอร์ควรจะมีคอนโทรลรูม (Control Room) ซึ่งเป็นช่องสัญญาณส าหรับเชื่อมต่อกับมอนิเตอร์
เนื่องจากการปรับคอนโทรลรูมให้มอนิเตอร์มีความดัง – เบา ที่เหมาะสมนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระดับสัญญาณที่ส่งไปบันทึกยังเครื่องบันทึกเสียง ส่วนมาสเตอร์เอาท์พุท (Master Output) ของ
มิกเซอร์จะเชื่อมต่อสัญญาณกับเครื่องบันทึกเสียงเพ่ือส่งสัญญาณไปบันทึก โดยปกติจะตั้งไว้ที่ 0 dB 
ส่วนเอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ ก็สามารถเชื่อมต่อผ่านทางช่องอักซ์เซ็นด์ (Aux Send) ต่าง ๆ ได้และควรเลือก
อักซ์นั้นให้เป็นแบบโพสเฟดเดอร์ และรีเทิร์น (Return) สัญญาณกลับมายังอักซ์รีเทิร์น (Aux Return) 
หรือช่องสัญญาณอินพุทของมิกเซอร์ 
 ข้อจ ากัดของการบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอด้วยเครื่องบันทึกเสียงแบบ 2 แทร็คและ
มิกเซอร์นี้คือจะต้องปรับแต่งเสียงให้ได้ตามความต้องการจึงจะท าการบันทึกเสียง ดังนั้น นักดนตรีจึง
จะต้องบรรเลงหลายครั้ง หรือจนกว่าจะสามารถปรับแต่งเสียงได้ตามความต้องการ อีกประการหนึ่ง
หากต้องบันทึกเสียงที่มีเครื่องดนตรีจ านวนมากจ าเป็นจะต้องใช้มิกเซอร์ที่มีจ านวนช่องสัญญาณ
อินพุทจ านวนมากซึ่งค่อนข้างที่จะมีราคาแพงพอสมควร ซึ่งการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในการบันทึกเสียงมี
ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างที่ 1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ส าหรับบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอ 

ด้วยเครื่องบันทึกเสียงแบบ 2 แทร็คและมิกเซอร์ 
 
 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ส าหรับการบันทึกเสียง 
 จากภาพที่ 5.4 เป็นตัวอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์ส าหรับบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอด้วย
เครื่องบันทึกเสียงแบบ 2 แทร็คและมิกเซอร์ที่มีจ านวนช่องสัญญาณอินพุทจ านวน 16 ช่อง  โดยส่ง
สัญญาณส าหรับบันทึกเสียงจ านวน 2 แทร็คทางมาสเตอร์เอาท์พุทส าหรับการบันทึกเสียง และส่ง
สัญญาณผ่านเอฟเฟ็กต์ทางอักซ์เซ็นด์ (Aux Send) แล้วส่งสัญญาณท่ีผ่านเอฟเฟ็กต์กลับมายังมิกเซอร์
เพ่ือบันทึกเสียงทางอักซ์รีเทิร์น (Aux Return) ส่วนมอนิเตอร์เชื่อมต่อกับมิกเซอร์ทางช่องสัญญาณ
คอนโทรลรูม (Control Room) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดและเทคนิคในการบันทึกเสียงได้ดังนี้ 
  1. ช่องที่ 1 – 8 เชื่อมต่อกับไมโครโฟนที่รับสัญญาณจากกลองชุดโดยการโคลสไมค์กิ้ง 
(Close Miking) ทั้งนี้ควรเลือกใช้ไมโครโฟนที่สามารถตอบสนองความถี่กับกลองแต่ละใบ ฉาบ และ         
ไฮ – แฮด จัดสมดุลย์ของเสียงกลองชุด ปรับแต่งเสียงให้มีคุณภาพเสียงตามความต้องการในการ
บันทึกเสียงด้วยอีควอไลเซอร์ในมิกเซอร์แต่ละช่อง กดปุ่มโลวคัทเพ่ือกรองเสียงในย่านเสียงทุ้มที่ไม่
ต้องการส าหรับกลองทุกใบยกเว้นกระเดื่องและฟลอร์ทอม จัดต าแหน่งเสียงของกลองแต่ละใบด้วย
การแพนตามลักษณะการจัดวาง 
  2. ช่องที่ 9 เชื่อมต่อสัญญาณอินพุทโดยใช้ไลน์อินพุทเพ่ือให้เหมาะสมกับระดับของ
สัญญาณจากเครื่องดนตรี ส าหรับกีตาร์หากต้องใช้เอฟเฟ็กต์ร่วมด้วยให้ท าการปรับแต่งให้เรียบร้อย 
กดปุ่มโลวคัทที่ช่องสัญญาณของกีตาร์ ปรับแต่งคุณภาพเสียงด้วยอีควอไลเซอร์ในมิกเซอร์ จัดสมดุลย์
ในบทเพลงกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ และจัดต าแหน่งเสียงด้วยการแพน 
  3. ช่องที่ 10 เชื่อมต่อสัญญาณเบสไฟฟ้าทางไลน์อินพุทไม่ต้องกดปุ่มโลว์คัทบนมิกเซอร์
เนื่องจากจะเป็นการกรองความถี่ต่ าของเบสทิ้งไปท าให้คุณภาพเสียงไม่ดีตามต้องการ ปรับแต่ง
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คุณภาพเสียงด้วยอีควอไลเซอร์ในมิกเซอร์ชาเนล จัดต าแน่งเสียงด้วยการแพนซึ่งปกติแล้วเบสจะแพน
ไว้กลาง และจัดสมดุลย์เสียงให้เหมาะสมกับบทเพลง 
  4. ช่องที่ 11 – 14 เชื่อมต่อกับไมโครโฟนทางไมโครโฟนอินพุทส าหรับรับเสียงจาก
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าโดยใช้การโคลสไมค์กิ้ง  การใช้ปุ่มโลว์คัทเพ่ือกรองเสียงทุ้มนั้นให้
พิจารณาจากระดับเสียงของเครื่องเป่าแล้วจึงด าเนินการปรับแต่งคุณภาพเสียงเครื่องเป่าแต่ละตัวด้วย
อีควอไลเซอร์บนมิกเซอร์ชาแนล จัดสมดุลย์เสียงของกลุ่มเครื่องเป่าโดยการก าหนดเกนและเฟดเดอร์
บนมิกเซอร์ จัดต าแหน่งเสียงของเครื่องเป่าโดยการแพน จัดมิติของเสียงโดยการเติม เอฟเฟ็กต์ผ่าน
ทางอักซ์เซ็นด์ 
  5. ช่องที่ 15 เชื่อมต่อกับไมโครโฟนเพ่ือบันทึกเสียงร้องทางไมโครโฟนอินพุท กดปุ่มโลว์
คัทเนื่องจาก ปรับแต่งคุณภาพเสียงร้องโดยการปรับแต่งอีควอไลเซอร์ในช่องสัญญาณของมิกเซอร์ จัด
สมดุลย์เสียงโดยการปรับเกนและเฟดเดอร์ จัดมิติเสียงด้วยการเติมเอฟเฟ็กต์ทางอักซ์เซ็นด์ 
 การบันทึกเสียงในระบบนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่วงดนตรีจะต้องบรรเลงหลาย ๆ รอบเพ่ือให้
ผู้ดูแลควบคุมการบันทึกเสียงสามารถปรับแต่งเสียงให้มีความสมบูรณ์ตามความต้องการจึงจะสามารถ
เริ่มด าเนินการบันทึกเสียงดนตรีดังกล่าวได้ ทั้งนี้การมอนิเตอร์สัญญาณเสียงกลับไปให้แก่นักดนตรี
สามารถท าได้ทางหูฟัง ดังนั้นก็ควรมีหูฟังและช่องสัญญาณของปรีแอมป์ส าหรับหูฟังที่เพียงพอต่อ
จ านวนนักดนตรีอีกด้วย เทคนิคการบันทึกเสียงแบบนี้ท าให้ได้เสียงของเครื่องดนตรีทุกชิ้นครบตาม
ความต้องการแต่ต้องใช้อุปกรณ์ในการบันทึกเสียงจ านวนมาก 
 
 

 
ภาพที่ 5.5 ตัวอย่างที่ 2 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ส าหรับบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอ 

ด้วยเครื่องบันทึกเสียงแบบ 2 แทร็คและมิกเซอร์ 
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 ภาพที่ 5.5 เป็นตัวอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์ส าหรับบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอด้วยเครื่อง
บันทึกเสียงแบบ 2 แทร็คและมิกเซอร์ ตัวอย่างที่ 2 ซึ่งสมมุติในกรณีที่มีจ านวนช่องสัญญาณอินพุท
ของมิกเซอร์น้อยกว่าจ านวนของเครื่องดนตรีที่จะบันทึก เช่น มีช่องสัญญาณอินพุทของมิกเซอร์
จ านวน 14 ช่อง แต่จ าเป็นต้องบันทึกเสียงวงดนตรีทั้งสิ้น 15 ช่อง ในการแก้ปัญหานี้เราสามารถน า
เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนมาใช้แก้ปัญหาโดยปรับเปลี่ยนจากการบันทึกเสียงเครื่องเป่าที่ใช้เทคนิค
การโคลสไมค์กิ้งดังตัวอย่างที่ 1 มาใช้เทคนิคการจัดวางไมโครโฟนในระบบสเตอริโอแบบสแปซแพร์  
หรือเอ็กส์วาย ก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ส่วนการจัดสมดุลย์เสียงของกลุ่มเครื่องเป่าจะต้อง
ควบคุมหรืออธิบายให้นักดนตรีที่บรรเลงเข้าใจ หากไม่สามารถปฏิบัติได้สามารถก าหนดระยะห่างของ
การวางต าแหน่งในการบรรเลง ใกล้ – ไกล ช่วยได้ 
 

การบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็ก 
 การบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็คเป็นการพัฒนาเครื่องบันทึกเสียงเดิมที่มีจ านวนแทร็คที่
ใช้ในการบันทึกเสียงเพียงแค่ 2 แทร็ค (ซ้าย – ขวา) เท่านั้น ซึ่งหากเป็นการบันทึกเสียงลงบนเส้นเทป
ก็จะใช้หลักการแบ่งเส้นเทปออกเป็น 2 ส่วนตามแนวขนานของเส้นเทปและใช้หัวเทปในการ
บันทึกเสียงจ านวนสองหัวเทป ดังภาพ 5.6 

 

 
ภาพที่ 5.6 การแบ่งเส้นเทปในระบบสเตอริโอ 

 
 ซึ่งต่อมาก็ได้มีการพัฒนาให้มีจ านวนแทร็คที่ใช้ในการบันทึกเสียงให้มีจ านวนมากขึ้นเป็น
จ านวน 4 แทร็ค 8 แทร็ค 16 แทร็ค และ 24 แทร็ค ดังภาพที่ 5.7 ที่แบ่งเส้นเทปออกเป็น 4 ส่วนเท่า 
ๆ กัน และด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหัวเทปให้สามารถวางซ้อนกันได้ 4 หัวเทป จนกลายเป็นเครื่อง
บันทึกเสียงแบบมัลติแทร็คจ านวน 4 แทร็ค เป็นต้น  
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ภาพที่ 5.7 การแบ่งเส้นเทปในระบบมัลติแทร็ค 

 
 จากภาพที่ 5.7 เป็นการแบ่งเส้นเทปออกเป็น 4 ส่วน และพัฒนาปรับปรุงหัวเทปให้มีขนาด
เล็กลง บางลงจนสามารถวางซ้อนกันได้จ านวน 4 หัวเทป กลายเป็นเครื่องบันทึกเสียงในระบบมัล
ติแทร็คจ านวน 4 แทร็ค ซึ่งสามารถบันทึกเสียงเครื่องดนตรีได้อย่างอิสระจ านวน 4 เครื่อง  
 นอกจากการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็คแล้วกระบวนการใน
การบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็คยังมีข้อแตกต่างจากการบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอ กล่าวคือการ
บันทึกเสียงในระบบสเตอริโอที่ท าการบันทึกเสียงดนตรีโดยการให้นักดนตรีบรรเลงพร้อม ๆ กันทั้งวง 
หากมีข้อผิดพลาดก็จะต้องเริ่มบรรเลงใหม่ทั้งวง ส่วนการบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็ค เป็นการ
บันทึกเสียงเครื่องดนตรีทีละเครื่อง ทีละชิ้นลงไปบนเส้นเทปทีละแทร็ค หรือบันทึกเสียงเครื่องดนตรี
หลาย ๆ ชิ้นพร้อมกันโดยแต่ละเครื่องดนตรีจะแยกการบันทึกเสียงออกจากกันโดยอิสระในแต่
ละแทร็ค แล้วจึงน าเสียงดนตรีที่บันทึกไว้มาจัดสมดุลย์ของเสียง ปรับแต่งคุณภาพของเสียงของเครื่อง
ดนตรีแต่ละชิ้น จัดต าแหน่งเสียง และจัดมิติเสียงภายหลัง 
 ข้อดีของการบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็คซึ่งในยุคแรก ๆ นั้นเป็นการบันทึกเสียงลงบน
เส้นเทปนั้นคือการที่สามารถแยกบันทึกเสียงเครื่องดนตรีได้อย่างอิสระ สามารถแก้ไขโดยการบันทึก
ซ้ าได้ในแต่ละเครื่องดนตรี แล้วจึงน ามาปรับแต่งตามกระบวนการท าให้คุณภาพเสียงที่ออกกมามี
คุณภาพที่ดี แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดอันได้แก่การกรอกลับเส้นเทปท าได้ช้าไม่มีความแม่นย าเท่าที่ควร หากมี
การกรอกลับบ่อย ๆ ก็อาจจะท าให้เส้นเทปยืดท าให้เสียงที่บันทึกไว้ยืดด้วยเช่นเดียวกัน ต่อมาจึงได้มี
การพัฒนาเครื่องบันทึกเสียงแบบมัลติแทร็กในระบบดิจิทัลขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
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ภาพที่ 5.8 เครื่องบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็คแบบเส้นเทป 

ที่มา : (Multitrack Recording, 2016 : 1) 
 
 

 
ภาพที่ 5.9 เครื่องบันทึกเสียงมัลติแทร็คแบบดิจิทัล 

ที่มา : (Tascam X-48 MKII - 48 Track Hard Disk Recorder – Discontinued, 2016 : 1) 
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 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ส าหรับการบันทึกเสียง 
 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่ีใช้ในการบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็คจะประกอบไปด้วยดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 5.10 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ส าหรับบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็ค 

 
  1. ไมโครโฟน ใช้ส าหรับรับสัญญาณเสียงจากเครื่องดนตรีเพ่ือท าการบันทึกเสียง 
  2. มิกเซอร์ ในการบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็คนี้มิกเซอร์จะท าหน้าที่ในกระบวนการ
ของการบันทึกเสียงอยู่ 2 กระบวนการคือ 
   2.1 ท าหน้าที่จัดระดับสัญญาณที่จะส่งไปบันทึกเสียงยังเครื่องบันทึกเสียงแบบมัล
ติแทร็ค ดังนั้นมิกเซอร์จ าเป็นจะต้องมีช่องสัญญาณส าหรับส่งสัญญาณไปบันทึกแต่ละช่องอย่างอิสระ
ซึ่งโดยทั่วไปจะส่งสัญญาณไปทาง ดีไอชาแนลเอาท์พุท โดยปกติจะมีเทคนิคในการบันทึกคือ จะแฟลต
อีควอไลเซอร์ ส่วนเฟดเดอร์ชาแนลจะตั้งไว้ที่ 0 แล้วจึงปรับเกนเพ่ือให้ได้ระดบัสัญญาณตามที่ต้องการ
โดยให้ได้สัญญาณมากที่สุดแต่ไม่มีการพีคของสัญญาณซ่ึงจะท าให้เสียงแตกพร่า ดังภาพที่ 5.10 ที่ส่ง
สัญญาณเพ่ือบันทึกเสียงทาง ดีไอเอาท์พุทชาแนล 
   2.2 ท าหน้าที่จัดสมดุลย์ของเสียง ปรับแต่งคุณภาพเสียงด้วยอีควอไลเซอร์บน
มิกเซอร์ จัดวางต าแหน่งเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นที่ท าการบันทึกเสียง และจัดมิติของเสียงโดย
การเพ่ิมเอฟเฟ็กต์ ดังภาพที่ 5.10 ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินพุทของเอฟเฟ็กต์ทางช่องอักซ์เซนด์แล้วส่ง
สัญญาณกลับไปเพ่ือผสมสัญญาณทางอักซ์รีเทิร์น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่า มิกซ์ดาวน์      
(Mix down) แล้วจึงส่งสัญญาณกลับมาบันทึกในระบบสเตอริโออีกครั้งทางช่อมมาสเตอร์เอาท์พุทของ
มิกเซอร์ 
   ทั้ง 2 กระบวนการที่กล่าวมาจะไม่ได้ท าพร้อมกันจึงสามารถปรับเปลี่ยนหน้าที่การ
ท างานของมิกเซอร์โดยใช้แพชเบย์ (Patch bay) ที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือจัดการกับช่องสัญญาณ
อินพุท และเอาท์พุทต่าง ๆ ของมิกเซอร์ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเพ่ิงช่องสัญญาณของมิกเซอร์เพ่ือท าการ
บันทึกเสียงชุดหนึ่ง และเพ่ือการมิกซ์ดาวน์อีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร 
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  3. เครื่องบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็ค เป็นเครื่องบันทึกเสียงที่สามารถบันทึกเสียงได้
พร้อมกันหลาย ๆ แทร็ค หรือสามารถบันทึกเสียงเครื่องดนตรีได้อย่างอิสระทีละเครื่องหลาย ๆ เครื่อง 
การเชื่อมต่อสัญญาณอินพุทจะเชื่อมต่อกับดีไอชาแนลเอาท์พุท ส่วนสัญญาณเอาท์พุทจะเชื่อมต่อกับ
อินพุทของมิกเซอร์โดยใช้แพชเบย์เป็นตัวก าหนดว่าสัญญาณจะมาจากแหล่งก าเนิดใด 
  4. มอนิเตอร์ ท าหน้าที่ตรวจสอบความชัดเจน ความถูกต้องของการบรรเลง หรือเสียง
ต่าง ๆ ที่จะท าการบันทึกเสียง จะเชื่อมต่อกับช่องสัญญาณคอนโทรลรูม เนื่องจากการปรับระดับความ
ดังเบาของมอนิเตอร์ผ่านทางช่องคอนโทรลรูมจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับสัญญาณที่ส่งไปบันทึกซึ่ง
ต่างจากมาสเตอร์เอาท์พุทที่เมื่อปรับระดับสัญญาณ หรือความดัง – เบา ทางมาสเตอร์เอาท์พุทแล้ว
นั้น ระดับสัญญาณที่ส่งไปบันทึกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ดังนั้นควรตั้งมาสเตอร์เอาท์พุท
ตายตัวไว้ที่ 0 เพ่ือให้ระดับสัญญาณคงที่ ส่วนการจัดสมดุลย์ของความดังในบทเพลงสามารถปรับแต่ง
ได้ในแต่ละช่องสัญญาณของมิกเซอร์ ส่วนการมอนิเตอร์ให้แก่นักดนตรี นักร้องนั้นสัญญาณจะถูกส่ง
ทางเฮดโฟนเอาท์พุท (Headphone Output) มายังเฮดโฟนแอมป์ (Headphone Amp) ที่สามารถ
เชื่อมต่อหูฟังได้ตามจ านวนที่ต้องการและสามารถปรับความดังได้อย่างอิสระ 
 

การบันทึกเสียงในระบบมีดี้ (MIDI) 
 มีดี้ (MIDI) คือมาตรฐานของการสื่อสารข้อมูล หรือการจัดส่งข้อมูลทางดนตรีในระบบดิจิทัล 
ที่ถือก าเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ซึ่งข้อมูลของระบบมีดี้จะไม่มีการบันทึกเสียงดนตรีในรูปแบบใด ๆ 
(พงษ์พิทยา  สัพโส, 2559 : 29) การรับ - ส่งข้อมูลในระบบมีดี้เป็นการรับ – ส่ง ข้อมูลด้วยสัญญาณ
ทางไฟฟ้าระหว่างเครื่องดนตรีอีเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนคอมพิวเตอร์ โดยระบบมีดี้จะรับ – ส่ง ข้อมูล
ได้สูงสุด จ านวน 16 ช่อง (16 Channels) เพ่ือจ าแนกเสียงของเครื่องดนตรี ข้อมูลทางดนตรี ตลอดจน
ค าสั่งควบคุมต่าง ๆ ให้เป็นอิสระจากกัน 
 ข้อมูลทางดนตรีที่รับ – ส่ง ในระบบมีดี้ประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  1. ตัวโน้ตและตัวหยุด ที่ประกอบไปด้วยความสั้นยาวของเสียงและระดับเสียง (Note 
and Pitch) พร้อมกับน้ าหนักในการบรรเลงของตัวโน้ตนั้น ๆ (Velocity) 
  2. ค าสั่งในการควบคุม หรือเทคนิคการบรรเลงต่าง ๆ เช่น ไวบราโต การแพน ซ้าย – 
ขวา ซัสเทน และพิชเบ็นด์ เป็นต้น รวมไปถึงสัญญาณคล็อค (Clock Signal) ที่ใช้ส าหรับการวิงโคร
โนซ์ (Synchronize) เพ่ือให้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ร่วมกันระบบมีดี้สามารถเริ่มต้นท างาน และหยุด
การท างานพร้อม ๆ กันได้ตามความเร็วของบทเพลง (Tempo) ที่ก าหนดไว้ 
  3. โปรแกรมแช้งจ์ (Program change) เป็นข้อมูลค าสั่งในรูปแบบตัวเลขเพ่ือก าหนด
เสียงของเครื่องดนตรีในระบบมีดี้ 
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หมายเลข กลุ่มเครื่องดนตรี หมายเลข กลุ่มเครื่องดนตรี 
1-8 Piano 65-72 Reed 
9-16 Chromatic Percussion 73-80 Pipe 
17-24 Organ 81-88 Synth Lead 
25-32 Guitar 89-96 Synth Pad 
33-40 Bass 97-104 Synth Effect 
41-48 String 105-112 Ethnic 
49-56 Ensemble 113-120 Percussive 
57-64 Brass 121-128 Sound Effect 

 
ตารางที่ 5.1 โปรแกรมแช้งจ์ในระบบจีเอ็ม (GM) แบ่งตามกลุ่งเครื่องดนตรี 

 
 มีดี้เป็นการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมแบบซิงโครนัสความเร็ว 31.25kbps โดยส่งข้อมูล
ทั้งสิ้น 8 บิต และยังมี สตาร์ทบิต (Start Bit) และสต็อบบิต (Stop Bit) รวมทั้งสิ้นเป็น 10 บิต มีดี้
สามารถรับส่งโน้ตได้ 500 ตัวต่อวินาที โดยส่งทางพอร์ตอนุกรมแบบ Din 5 ขา พอร์ตมีดี้มี 3 แบบ คือ 
(Bartlett B. and Bartlett J., 2005 : 13) 
  1. มีดี้อิน (MIDI IN) ท าหน้าที่รับข้อมูลค าสั่งเข้ามายังอุปกรณ์ในระบบมีดี้ 
  2. มีดี้เอาท์ (MIDI OUT) ท าหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์อ่ืนในระบบมีดี้ที่เชื่อมต่อไว้ 
  3. มีดี้ทรู (MIDI THRU) จะขนานสัญญาณจากมีดี้เอาท์ 
 

 
ภาพที่ 5.11 สายมีดี้แบบ DIN 5 

ที่มา : (5 Pin Din Keyboard Extension Cables, 2017 : 1) 
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ภาพที่ 5.12 สาย USB MIDI Interface 

 
 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ส าหรับการบันทึกเสียง 
 เนื่องจากมีดี้เป็นข้อมูลทางดนตรีและไม่มีการบันทึกเสียงในรูปแบบใด ๆ ไว้ในไฟล์มีดี้ 
ดังนั้นการบันทึกเสียงในระบบมีดี้จึงจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างเสียงเชื่อมต่อไว้ในระบบ เช่น 
เครื่องสังเคราะห์เสียง (Sound Module) หรือซินธิไซเซอร์ต่าง ๆ (Synthesizer) โดยใช้ซีเควนเซอร์
เป็นอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลและเล่นกลับ เช่น Roland MC500 ซึ่งปัจจุบันซีเควนเซอร์ได้เลิกผลิต
ไปแล้วเนื่องจากมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทน 
 การบันทึกข้อมูลในระบบมีดี้สามารถท าได้ 2 วิธี คือ 
  1. แบบสเต็ป (Step Midi recording) เป็นการป้อนตัวโน้ต ตัวหยุด และค าสั่งต่าง ๆ 
ผ่านทางปุ่มเครื่องมือในซีเควนเซอร์ หรือใช้เมาท์ป้อนข้อมูลในหน้าต่าวเปียโนโรล (Piano Roll)                   
ในคอมพิวเตอร์ 
  2. แบบเรียลไทม์ (Real time Midi Recording) เป็นการบันทึกข้อมูลจากการบรรเลง
ผ่านมีดี้คอนโทรลเลอร์ (Midi Controller) เช่นมีดี้คีย์บอร์ด กีตาร์มีดี้ เป็นต้น โดยซีเควนเซอร์จะ
บันทึกข้อมูลที่นักดนตรีบรรเลงไว้ในระบบมีดี้ 
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ภาพที่ 5.13 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เพ่ือบันทึกเสียงในระบบมีดี้ 

 
 จากภาพที่ 5.13 เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ส าหรับการบันทึกเสียงในระบบมีดี้สามารถ
อธิบายการเชื่อมต่อและการท างานได้ดังนี้ 
  1. มีดี้คอนโทรลเลอร์ ท าหน้าที่ส่งข้อมูลทางมีดี้เอาท์ส าหรับบันทึกข้อมูลทางดนตรีด้วย     
ซีเควนเซอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่แทนซีเควนเซอร์ทางมีดี้เอาท์ 
  2. ซีเควนเซอร์ หรือปัจจุบันใช้ระบบคอมพิวเตอร์แทนอุปกรณ์ดังกล่าว ท าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลทางดนตรีซึ่งสามารถบันทึกแบบสเต็ป หรือแบบเรียลไทม์ โดยซีเควนเซอร์จะรับข้อมูลทางดนตรี
ทางมีดี้อิน นอกจากนี้ยังส่งข้อมูลที่ท าการบันทึกออกมาทางมีดี้เอาท์และมีดี้ทรูอีกด้วย 
  3. เครื่องสังเคราะห์เสียง หรือซินธิไซเซอร์ ท าหน้าที่สร้างเสียงเครื่องดนตรีที่ถูกก าหนด
ไว้ในแต่ละช่องสัญญาณ โดยรับข้อมูลทางมีดี้อิน แล้วเปลี่ยนเป็นคลื่นเสียงทางออดิโอเอาท์พุทของ
เครื่องสังเคราะห์เสียง ส่งไปยังมอนิเตอร์ท าให้ได้ยินเสียงที่ก าลังบันทึก 
 การเล่นกลับของการบันทึกเสียงในระบบมีดี้ 
 เมื่อท าการบันทึกเสียงในระบบมีดี้จนครบ 16 ช่อง หรือครบตามจ านวนของเครื่องดนตรีที่
ต้องการแล้ว การเล่นกลับในระบบมีดี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องการได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 5.14 การเชื่อมต่อระบบการเล่นกลับของการบันทึกเสียงในระบบมีดี้ 

 
 จากภาพที่ 5.14 ซีเควนเซอร์ท าหน้าที่ส่งข้อมูลทางดนตรีที่บันทึกไว้ส่งออกไปยังอุปกรณ์
ต่าง ๆ ทางช่อง มีดี้เอาท์ของซีเควนเซอร์ อุปกรณ์และเครื่องดนตรีอีเล็กทรอนิกส์รับข้อมูลทางช่องมีดี้
อินโดยมีช่องสัญญาณ 1 – 16  (Channel 1 – 16) เป็นตัวก าหนดในการรับข้อมูลหากช่องสัญญาณ
ไม่ตรงกันอุปกรณ์ เครื่องดนตรีอีเล็กทรอนิกส์นั้นก็จะไม่ท างานหรือสร้างเสียงเครื่องดนตรีออกมา และ
ถูกก าหนดให้เล่นเสียงต่าง ๆ ตามโปรแกรมแช้งจ์ที่ก าหนดไว้ เมื่อช่องสัญญาณตรงกับข้อมูล อุปกรณ์
เครื่องดนตรีอีเล็กทรอนิส์ก็จะสร้างเสียงดนตรีส่งสัญญาณผ่านทางเอาท์พุทส่งมายังอินพุทชาแนลของ
มิกเซอร์ที่ท าหน้าที่ปรับคุณภาพของเสียง สมดุลย์ของเสียง ต าแหน่งของเสียงและมิติของเสียง 
 ข้อดีของการบันทึกเสียงในระบบมีดี้คือ การกรอกลับสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า
สามารถก าหนดให้หยุดหรือเล่นในต าแหน่งต่าง ๆ ในห้องเพลงได้เรียกว่า ซองโพซิชั่นพอยต์เตอร์ 
(Song Position Pointer) สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วของบทเพลง เปลี่ยนแปลงระดับเสียงของ
เพลงได้ตามความต้องการ หากแต่มีขีดจ ากัดที่เสียงของเครื่องดนตรีจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องสังเคราะห์เสียง เครื่องแซมเพลอร์ หรือเครื่องดนตรีอีเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
ที่น ามาประกอบ อีกทั้งยังไม่สามารถบันทึกเสียงใด ๆ ได้ ระบบจึงมีการออกแบบให้มีการซิงโครไนซ์
เพ่ือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สามารถบันทึกเสียงดนตรีได้ ประกอบไปด้วยซิงโครไนซ์อินพุท และ
ซิงโครไนซ์เอาท์พุท 
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การซิงโครไนซ์ (Synchronize) 
 การซิงโครไนซ์คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เครื่องดนตรีอีเล็กทรอนิกส์ให้เริ่มต้นท างาน และ
หยุดท างานพร้อม ๆ กัน เช่น การให้ซีเควนเซอร์และเครื่องบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็คท างาน
ร่วมกันเพ่ือบันทึกเสียงในระบบมีดี้และบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็กร่วมกันได้ การซิงโครไนซ์
สามารถท าได้ท าได้ดังนี้ 
 1. การซิงโครไนซ์ด้วยสัญญาณซิงโครไนซ์อิน/เอาท์ (Synchronize In/Out) สัญญาณ
ซิงโครไนซ์เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นจากซีเควนเซอร์ที่ส่งสัญญาณเมื่อซีเควนเซอร์เริ่มท างานและหยุดเมื่อ      
ซีเควนเซอร์หยุดท างาน ด้วยเหตุผลนี้เราจึงสามารถน าสัญญาณซิงโครไนซ์มาเป็นตัวสั่งงานอุปกรณ์
และเครื่องบันทึกเสียงให้ท างานและหยุดท างานพร้อมกันได้ 

 
ภาพที่ 5.15 การซิงโครไนซ์ด้วยสัญญาณซิงโครไนซ์อิน/เอาท์ 

 
 จากภาพที่ 5.15 การซิงโครไนซ์ท าได้โดยการเชื่อมต่อสัญญาณซิงโครไนซ์เอาท์เข้ากับ
ช่องสัญญาณอินพุทของมัลติแทร็คช่องใดช่องหนึ่งดังในตัวอย่างที่เชื่อมต่อกับช่องที่ 1 ของมัลติแทร็ค 
และเอาท์พุทของช่องสัญญาณที่เชื่อมต่อนั้นเชื่อมต่อกับช่องซิงโครไนซ์อินของซีเควนเซอร์ จากนั้นกด
บันทึกเสียงในช่องที่ 1 ของมัลติแทร็ค และเล่นกลับเพลงที่ท าการบันทึกเสียงในระบบมีดี้ ไว้จนจบ
เพลง หยุดการท างานของทั้งซีเควนเซอร์ และมัลติแทร็ค กระบวนการนี้เป็นการบันทึกสัญญาณ
ซิงโครไนซ์ลงยังแทร็คที่ 1 ของเครื่องบันทึกเสียงมัลติแทร็ค กรอเส้นเทปกลับจนถึงส่วนที่เริ่มบันทึก 
เมื่อเล่นกลับ(Play back) เครื่องบันทึกเสียงมัลติแทร็คสัญญาณซิงโครไนซ์ที่ถูกบันทึกไว้จะส่งไปยัง
ช่องซิงโครไนซ์อินของซีเควนเซอร์ สัญญาณดังกล่าวจะสั่งงานให้ซีเควนเซอร์ท างานไปพร้อม ๆ กัน   
ท าให้ได้ยินเสียงที่บันทึกไว้ในระบบมีดี้ นอกจากนี้แล้วยังสามารถบันทึกเสียงเครื่องดนตรี เสียงร้อง ลง
บนมัลติแทร็คได้อีกด้วย 
 2. การซิงโครไนซ์ด้วยระบบมีดี้ (MIDI Synchronize) ข้อมูลที่ รับ – ส่ง ในระบบมีดี้นั้น
ส่วนหนึ่งนั้นได้แก่สัญญาณนาฬิกา หรือสัญญาณคล็อค (Clock Signal) ที่เริ่มต้นส่งสัญญาณเมื่อเล่น
กลับ(Play back)  ซีเควนเซอร์ และหยุดเมื่อซีเควนเซอร์หยุดเช่นเดียวกันกับสัญญาณซิงโครไนซ์อิน/
เอาท์ ดังนั้นจึงสามารถน าสัญญาณดังกล่าวมาซิงโครไนซ์เพ่ือให้อุปกรณ์ เครื่องดนตรีอีเล็กทรอนิกส์ 
สามารถเล่น – หยุด พร้อมกันได้ หากแต่อุปกรณ์นั้นจะต้องมีช่องมีดี้อิน มีดี้เอาท์/ทรู ดังตัวอย่าง 
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ภาพที่ 5.16 การซิงโครไนซ์ด้วยระบบมีดี้ 

 
 จากภาพที่ 5.16 ซีเควนเซอร์ เครื่องสังเคราะห์เสียง แซมเพลอร์ เครื่องดนตรีอีเล็กทรอนิกส์ 
และเครื่องบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็คแบบดิจิทัลถูกเชื่อมต่อกันทางช่องมีดี้อิน มีดี้เอาทจนครบ
วงจร ผู้ควบคุมการบันทึกเสียงจะต้องพิจารณาเพ่ือเลือกระหว่างซีเควนเซอร์กับมัลติแทร็คว่าจะให้
เครื่องใดท าหน้าที่เป็นหลัก (Master) และเครื่องใดท าหน้าที่เป็นลูกข่าย (Slave) เช่น เลือกให้มัล
ติแทร็คเป็นหลักก็จะต้องตั้งค่าให้มัลติแทร็ครับสัญญาณนาฬิกา หรือคล็อคภายในเครื่ องตัวเอง 
(Internal Clock) ซึ่งมันจะส่งสัญญาณดังกล่าวออกมายังมีดี้เอาท์ และมีดี้ทรูด้วย ส่วนซีเควนเซอร์นั้น
ให้ตั้งเป็นลูกข่ายโดยตั้งค่าให้รับสัญญาณนาฬิกา หรือสัญญาณคล็อคจากภายนอก (External Clock) 
ทั้งนี้จะต้องตรวจสอบด้วยว่าตัวหลักนั้นส่งสัญญาณแบบใดเพ่ือที่จะตั้งให้สามารถรับและเข้ากันได้ เมื่อ
การตั้งค่าถูกต้องอุปกรณ์ท้ังสองก็จะสามารถท างานได้พร้อมกัน  

 

บทสรุป 
 ระบบการบันทึกเสียงในแต่ละระบบมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือตอบสนองแนวคิด และการ
สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี โดยแต่ละระบบของการบันทึกเสียงนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป
ตั้งแต่ระบบที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ไม่มากนักหากแต่จะต้องอาศัยเทคนิคความช านาญที่สูง จนถึงระบบ
ที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์จ านวนมากตลอดจนเทคโนโลยีที่สูงขึ้น สามารถอ านวยความสะดวก ตอบสนอง
ความต้องการ และคุณภาพของการบันทึกเสียง  
 อย่างไรก็ดีผู้ควบคุมการบันทึกเสียง ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาระบบในการ
บันทึกเสียงให้ละเอียดเพ่ือที่จะได้สามารถประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติการ
บันทึกเสียง อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมต่อการเริ่มต้น
การศึกษาการบันทึกเสียงดนตรี อาชีพ ตลอดจนการวางแผนการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบงาน
ในอนาคต 



68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

 



 
 

บทท่ี 6 
การบันทึกเสียงในระบบคอมพิวเตอร ์

 
 การบันทึกเสียงในระบบคอมพิวเตอร์เป็นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีความ
ทันสมัย  สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ทั้ ง  พีซีคอมพิว เตอร์ (P.C. Computer)  ที่ ใช้
ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows) และแม็คอินทอร์ชคอมพิวเตอร์ (Macintosh Computer) ที่ใช้
ระบบปฏิบัติการแม็คโอเอส (Mc OS) สามารถท าการบันทึกเสียงดนตรีได้อย่างสะดวก ประหยัด และ
มีการจ าลองเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียงในรูปแบบของซอร์ฟแวร์ อย่างครบถ้วน ลด
ปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องมือ อุปกรณ์ โดยสายสัญญาณ สามารถเชื่อมต่อโดยซอรฟแวร์โดยตรง ซึ่ง
การพัฒนาการบันทึกเสียงในระบบคอมพิวเตอร์นี้ได้มีแนวคิดในการ พัฒนาจาก ดีเอดับบลิว
แบบสแตนอโลน (Standalone DAW) ที่สามารถปฏิบัติการ หรือสร้างสรรค์ผลงานการบันทึกเสียง
ด้วยอุปกรณ์ชนิดนั้นในตัวเอง 
 ดิจิทัลออดิโอเวอร์คสเตชั่นหรือเรียกสั้น ๆ ว่า ดีเอดับบลิว (DAW) คืออุปกรณ์ท่ีถูกออกแบบ
และสร้างขึ้นในรูปแบบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือซอร์ฟแวร์ที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
บันทึกเสียง การแก้ไข ตัดต่อเสียง หรือสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการบันทึกเสียงต่าง ๆ เช่น ผลงาน
เพลง บทสนทนา และเสียงประกอบ (Sound Effect) ต่าง ๆ (Bartlett, 2005 : 11) 
 

 
ภาพที่ 6.1 ตัวอย่างสแตนอโลนดีเอดับบลิว 

ที่มา : (New Recording Options: Better Than Daws,  2018 : 5) 
 

 จากภาพที่ 6.1 เป็นดีเอดับบลิว ที่สามารถบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็คในตัวเครื่องพร้อม
ทั้งยังมีดิจิทัลมิกเซอร์ ซิกแนลโปรเซสเซอร์ อีกท้ังสามารถน าบทเพลงที่บันทึกไว้เขียนลงบนแผ่นซีดีได้ 
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อุปกรณ์ที่ใชบ้ันทึกเสียงในระบบคอมพิวเตอร์   
 การบันทึกเสียงในระบบคอมพิวเตอร์นั้นนอกจากจะทันสมัย และเป็นการพัฒนามาจาก 
สแตนอโลนดีเอดับบลิวแล้วการบันทึกเสียงในระบบคอมพิวเตอร์ยังสามารถลดต้นทุนในการผลิต 
สามารถติดตั้งระบบทีใ่ช้งานได้สะดวก ครบถ้วน ตามความเหมาะสมของงบประมาณและความจ าเป็น
ในการใช้งาน และสามารถศึกษาเรียนรู้ระบบการท างานได้ง่าย อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกเสียงใน
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญมีดังนี้ 
  1. คอมพิวเตอร์ (Computer) 
  2. ออดิโออินเตอร์เฟส (Audio Interface) 
  3. ดีเอดับบลิวซอร์ฟแวร์ (DAW Software) 
 1. คอมพิวเตอร์ 
     การเลือกใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือมาปฏิบัติการบันทึกเสียงในระบบคอมพิวเตอร์นั้นสามารถ
เลือกใช้ได้ทั้ง พีซีคอมพิวเตอร์ (P.C. Computer) หรือแม็คอินทอชคอมพิวเตอร์ (Macintosh 
Computer) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณ คอมพิวเตอร์ควรมีประสิทธิภาพดีจะท าให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว เช่น 
   1.1 ซีพียู (CPU) แบบ Core I 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า  
   1.2 แรม (RAM) อย่างน้อยความจุ 1 GB หรือมากกว่า 
   1.3 ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) ควรส ารองให้เพียงพอต่อระบบการท างานเมื่อแบ่งส่วน
การท างานภายในฮาร์ดดิสก์แล้วควรมีเนื้อที่ส าหรับติดตั้งซอร์ฟแวร์ส าหรับใช้ในการบันทึกเสียงไม่
น้อยกว่า 100 GB เนื่องจากปัจจุบันวีเอสที่ไอ (VSTi) ที่ใช้แซมเพลอร์ (Sampler) ที่ให้คุณภาพเสียงที่
ดีนั้นมักจะมีไลบรารี่ (Library) ของเสียงขนาดใหญ่ ทั้งนี้หากสามารถเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ก็
ควรค านึงถึงความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล (Bus) ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ให้
สัมพันธ์กันจะท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย 
   1.4 ระบบปฏิบัติการควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับซอร์ฟแวร์ที่จะใช้งานรวมไปถึง
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมด้วยว่าสามารถรองรับอุปกรณ์นั้นด้วยหรือไม่ ด าเนินการติดตั้งไดรฟ์เวอร์ (Driver) 
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นสามารถท างานได้เป็นอย่างดี เช่น การ์ดจอ ออดิโอ
อินเตอร์เฟส อีไลเซ็นเซอร์ (E-Licenser) เป็นต้น 
 นอกจากนี้แล้วควรค านึงถึงพอร์ต (Port) และสล็อต (Slot) ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ด้วยว่า
สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เครื่องมือที่ออกแบบไว้ใช้กับระบบการบันทึกเสียงด้วย
คอมพิวเตอร์ที่จะใช้ด้วยหรือไม่ เช่น พีซีไอ (PCI) พีซีไอเอ็กส์เพลส (PCIe) มินิพีซีไอเอ็กเพลส (Mini 
PCIe) ยูเอสบี (USB) หรือไฟร์ไวร์ (FireWire or IEEE1394) เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะโยงไปถึง
การเลือกใช้ออดิโออินเตอร์เฟสด้วย 
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ภาพที่ 6.2 จากบนลงล่าง พีซีไอเอ็กส์เพลสสล็อต มินิพีซีไอเอ็กส์เพลสสล็อต และพีซีไอสล็อต 

 
 

 
ภาพที่ 6.3 ยูเอสบีพอร์ต 
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ภาพที่ 6.4 ไฟร์ไวร์พอร์ต 

 
 จากภาพที่ 6.2 – 6.4 พอร์ต และสล็อตต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์นั้นมีไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอกที่ท างานร่วมกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งประสิทธิภาพของพอร์ตและสล็อตต่าง ๆ นั้นก็แตกต่างกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลซึ่งจะส่งผลต่อระบบตลอดจนจ านวนอินพุท เอาท์พุท 
ของออดิโออินเตอร์เฟส 
 

พอร์ต/สล็อต ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุด 
ยูเอสบี 1.0 (USB 1.0) 12 Mbit/s 
ยูเอสบี 2.0 (USB 2.0) 480 Mbit/s 
ยูเอสบี 3.0 (USB 3.0)  5 Gbit/s 
ยูเอสบี 3.1 (USB 3.1) 10 Gbit/s 
ไฟร์ไวร์เอ (IEE1394a) 400 Mbit/s 
ไฟร์ไวร์บี (IEE1394b) 800 Mbit/s 
พีซีไอ (PCI) 133 Mbit/s 
พีซีไอเอ็กส์เพลส 2.0 (PCIexpress 2.0) 500 Mbit/s 
พีซีไอเอ็กเพลส 3.0 (PCIexpress 3.0) 1 Gbit/s 

 

ตารางที่ 6.1 ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลของพอร์ตและสล็อตในคอมพิวเตอร์ 
 

 2. ออดิโออินเตอร์เฟส  
  ออดิโออินเตอร์เฟส (Audio Interface) หรือเรียกกันอีกชื่อว่า ซาวด์การ์ด (Sound 
Card) คืออุปกรณ์ที่ท าหน้าที่แปลงสัญญาณเสียงที่อยู่ในรูปแบบของกระแสไฟฟ้าให้เป็นข้อมูลแบบ
ดิจิทัลเพื่อท าการบันทึกเสียง และท าหน้าที่แปลงข้อมูลในระบบดิจิทัลที่ท าการบันทึกไว้ให้กลับมาเป็น
กระแสไฟฟ้าเพ่ือส่งไปยังมอนิเตอร์ในการเล่นกลับ หรือมอนิเตอร์แก่นักดนตรีพร้อมการบันทึกเสียง 
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(พงษ์พิทยา  สัพโส, 2559 : 52) โดยมีกระบวนการที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็น
ดิจิทัลโค้ด และจากดิจิทัลโค้ดเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าด้วยออดิโออินเตอร์เฟสดังต่อไปนี้ 
  2.1 การสุ่มตัวอย่างเสียง  (Sample Rate) 
    การสุ่มตัวอย่างเสียงในระบบดิจิทัลเป็นการก าหนดความละเอียดในแนวราบหรือถ้า
เปรียบกับกราฟที่แสดงคลื่นเสียงในแกนวาย (Y) เพ่ือสุ่มตัวอย่างคลื่นเสียงที่ส่งเข้ามาเพ่ือบันทึกเสียง
ซึ่งมาตรฐานของซีดีออดิโอคือ 41,100 Hz หรือ 44.1 KHz เมื่อเทียบเคียงกับความถี่ ซึ่งในปัจจุบัน
ออดิโออินเตอร์เฟสสามารถก าหนดค่าการสุ่มตัวอย่างเสียงได้สูงกว่ามาตรฐานนี้ เช่น 48 KHz หรือ 96 
KHz ทั้งนี้การก าหนดค่าการสุ่มตัวอย่างเสียงดังกล่าวควรพิจารณาจากลักษณะ ความต้องการ และ
ความสามารถของงานที่จะน าการบันทึกเสียงดังกล่าวไปใช้ประกอบ เช่น การบันทึกเสียงเพลงใน
รูปแบบของออดิโอซีดี ก็ควรก าหนดค่าของการสุ่มตัวอย่างเสียงเท่ากับ 44.1 KHz แต่หากต้องน าไฟล์
เสียงไปประกอบการท ามิวสิควีดิโอในระบบ HD ที่รองรับระบบเสียงที่ 48 KHz ก็ควรก าหนดค่าการ
สุ่มตัวอย่างเสียงไว้ที่ 48 KHz หรือสูงกว่า เนื่องจากการปรับเปลี่ยนจากการสุ่มตัวอย่างเสียงที่สูงกว่า
ลงมาสามารถท าได้โดยคุณภาพเสียงนั้นเปลี่ยนแปลงคุณภาพที่ต่ าลงมาได้ แต่จะเปลี่ยนค่าการสุ่ม
ตัวอย่างเสียงจากต่ ากว่าไปหาสูงกว่าแล้วท าให้คุณภาพเสียงดีกว่านั้นไม่สามารถท าได้ ดังนั้นหากเรา
สามารถทราบถึงวัตถุประสงค์ของการบันทึกเสียงดังกล่าวแล้วจะสามารถก าหนดค่า    ต่าง ๆ ในการ
บันทึกเสียงในระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
 

 
ภาพที่ 6.5 ตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างเสียงในระบบดิจิทัล 

 
 จากภาพที่ 6.5 ตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างเสียงในระบบดิจิทัล จากคลื่นเสียงต้นฉบับ
เปรียบเทียบกับการสุ่มอย่างเสียงที่มีความละเอียดมากกว่านั้น ระบบคอมพิวเตอร์จะสามารถเก็บ
รายละเอียดของคลื่นเสียงที่รูปร่างที่ใกล้เคียงกับคลื่นเสียงต้นฉบับมากกว่า นั่นก็หมายความว่าหากค่า
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ของการสุ่มตัวอย่างเสียงสูงความผิดเพ้ียนของสัญญาณเสียงก็จะน้อยท าให้คุณภาพของการ
บันทึกเสียงดีกว่าการสุ่มตัวอย่างเสียงที่ต่ าซึ่งท าให้รูปร่างของคลื่นเสียงเดิมผิดเพ้ียนไป ลักษณะเสียง
จึงมีความแตกต่างจากต้นฉบับ หรือกล่าวได้ว่ามีความเพ้ียนสูง 
  2.2 บิตเรต (Bit Rate) 
    เมื่อออดิโออินเตอร์เฟสท าการสุ่มตัวอย่างเสียงตามค่าของการสุ่มตัวอย่างเสียงที่
ก าหนดไว้ในการบันทึกเสียง การเปลี่ยนแปลงจากคลื่นเสียงในรูปแบบของกระแสไฟฟ้าให้เป็นข้อมูล
ในระบบดิจิทัลนั้นเป็นกระบวนการต่อมา ซึ่งในระบบดิจิทัลนั้นจะสามารถบันทึกข้อมูล หรือที่เรียกว่า
การเข้ารหัส (Encode) ข้อมูลในระบบดิจิทัลได้มากเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับจ านวนตัวตั้งของเลขฐานที่
เข้ารหัส รวมถึงการเล่นกลับที่จะต้องท าการถอดรหัส (Decode) หรือการเปลี่ยนจากข้อมูลในระบบ
ดิจิทัลให้กลับมาเป็นคลื่นเสียงในรูปแบบของกระแสไฟฟ้า จ านวนตัวตั้งนี้ เรียกว่า บิต (Bit) ซึ่งหาก
บันทึกเสียงด้วยบิตเรตสูง ๆ เช่น 24 bit หรือ 32 bit ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเสียงดังกล่าวก็จะมี
ความละเอียดสูง ขนาดข้อมูลที่จัดเก็บหรือบันทึกก็มากกว่ าจ านวนบิตที่น้อยกว่า ดังนั้นจึงต้อง
พิจารณาอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ ให้มีขนาดความจุที่เพียงพอต่อการก าหนดค่า บิต
เรต รวมถึงความสามารถในการบันทึกเสียง หรือการท างานของออดิโออินเตอร์เฟสว่าสามารถท างาน
ได้สูงสุดกี่บิตด้วย 
  2.3 ค่าลาเท็นซี่ (Latency) 
    จากกระบวนการท างานในการบันทึกเสียงในระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อออดิโอ
อินเตอร์เฟสได้รับสัญญาณไฟฟ้าที่ถูกเปลี่ยนแปลงจากอุปกรณ์รับสัญญาณเสียง เช่น ไมโครโฟน     
ปิคอัพกีต้าร์ หรือเครื่องดนตรีไฟฟ้าต่าง ๆ แล้วออดิโออินเตอร์เฟสจะเปลี่ยนจากสัญญาณคลื่นเสียง
ทางไฟฟ้าให้เป็นข้อมูลแบบดิจิทัลเพ่ือท าการบันทึกเสียง พร้อมกันนั้นออดิโออินเตอร์เฟสดังกล่าวก็
จะต้องน าเอาข้อมูลดังกล่าวมาเปลี่ยนกลับเป็นคลื่นเสียงในรูปแบบของกระแสไฟฟ้าเพ่ือส่ ง
สัญญาณเสียงมาให้นักดนตรีฟัง หรือมอนิเตอร์เพ่ือบันทึกเสียงอ่ืน ๆ ให้ตรงตามจังหวะและระดับเสียง 
จากกระบวนการดังกล่าวในการท างานแต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการท างานแม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็ส่งผล
ให้มีค่าเวลาในการท างานดังกล่าว เราเรียกค่าเวลาในการท างานนี้ว่า ลาเท็นซี่  
 

 
ภาพที่ 6.6 แผนผังกระบวนการท างานของออดิโออินเตอร์เฟส 
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   โดยหลักการแล้ว เพ่ือให้การบันทึกเสียงเป็นไปอย่างราบรื่นค่าลาเท็นชี่ หรือเวลาที่
ใช้ในการท างานในระบบของการบันทึกเสียงและมอนิเตอร์กลับมายังนักดนตรีควรจะมีค่าเท่ากับ 0 
หรือใกล้เคียงกับ 0 มากที่สุดจึงจะท าให้การบันทึกเสียงเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ในทางปฏิบัติแล้วไม่
สามารถหลีกเลี่ยงค่าลาเท็นซี่ได้เลย ซึ่งหากค่าลาเท็นซี่มีค่ามากก็จะท าให้ได้ยินการมอนิเตอร์ไม่ตรง
กับการบรรเลง คล้ายกับเสียงที่บรรเลงมาช้ากว่า หรือดีเลย์ ท าให้ไม่สามารถบรรเลงได้ตรงตามจังหวะ
ของเพลง ซึ่งเป็นปัญหาในการบันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ในยุคแรก 
  2.4 เอเอสไอโอ (ASIO) 
    เอเอสไอโอ (ASIO) ย่อมาจาก Audio Stream Input Output เอเอสไอโอเป็น
ไดรฟ์เวอร์ที่บริษัทสไตน์เบิร์กพัฒนาขึ้นมา โดยมีการออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมกับการท างาน
ของออดิโออินเตอร์เฟสแต่ละแบบ แต่ละรุ่นเพ่ือลดเวลาในการท างานของออดิโออินเตอร์เฟสซึ่ง
หมายถึง ค่าลาเท็นซี่ก็จะลดลงด้วยท าให้ปัญหาการดีเลย์ของสัญญาณเสียงที่ส่งมามอนิเตอร์ก็จะลดลง
ด้วย ปัจจุบันมีเอเอสไอโอที่ออกแบบและสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้กับออดิโออินเตอร์เฟส หรือซาวด์การ์ด
ทั่วไปที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ทั้งนี้คุณภาพของการใช้งานขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเอเอสไอโอ
นั้นให้เหมาะสมและถูกต้อง ที่ชื่อว่า เอเอสไอโอโฟร์ออล (ASIO4ALL) ที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
www.asio4all.org 

 

 
ภาพที่ 6.7 www.asio4all.org  

 
   การตั้งค่าเอเอสไอโอนั้นหลัก ๆ จะเป็นการตั้งค่าความละเอียด ของการสุ่มตัวอย่าง
เสียง ขนาดของบัฟเฟอร์ (Buffer Size) ว่าจะก าหนดค่าบัฟเฟอร์มากน้อยเพียงใด ซึ่งหากก าหนดค่า
บัฟเฟอร์น้อยก็จะท าให้ลาเท็นซี่ลดลงด้วยแต่ต้องระวังถ้าหากตั้งค่าบัฟเฟอร์น้อยเกินไปก็จะท าให้เสียง
ที่ท าการบันทึกแตกพร่า หรือมีการสะดุดของเสียงได้ ดังนั้นในปัจจุบันออดิโออินเตอร์เฟสมักจะมี
ฟังก์ชั่นไดเร็คมอนิเตอร์ (Direct Monitor) ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ที่ท าการ
บันทึกเสียงมายังมอนิเตอร์โดยตรงท าให้เสมือนไม่มีค่าลาเท็นซี่ 
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ภาพที่ 6.8 การตั้งค่าเอเอไอโอใน คิวเบส 8.0 

 
   จากภาพที่ 6.8 เป็นตัวอย่างการตั้งค่าเอเอสไอโอใน คิวเบส 8.0 ประกอบไปด้วยการ
แสดงชื่อออดิโออินเตอร์เฟส ตัวอย่างเป็นออดิโออินเตอร์เฟสสไตน์เบิร์ก รุ่น ยูอาร์ 12 (Steinberg 
UR12) ค่าบัฟเฟอร์ที่ 512 Sample อินพุทลาเท็นซี่ 16.440 msec และเอาท์พุทลาเท็นซี่ 19.433 
msec หมายความว่าหากตั้งค่าบัฟเฟอร์ที่ 512 Sample จากออดิโออินเตอร์เฟสรุ่นนี้จะได้ยินเสียงที่
มอนิเตอร์กลับมาผ่านโปรแกรมคิวเบส 8.0 ใช้เวลาเท่ากับ เวลาของอินพุทลาเท็นซี่รวมกันกับค่า
เอาท์พุทลาเท็นซี่ เท่ากับ 35.883 msec นั่นเอง 
  การแก้ปัญหาของลาเท็นซี่ในปัจจุบันออดิโออินเตอร์เฟสมักจะมีฟังก์ชั่นในการไดเร็ค
มอนิ เตอร์  (Direct Monitor)  เ พ่ือลดหรือแก้ ไขปัญหาโดยสามารถอธิบายได้ดั งภาพที่  6 .9 
สัญญาณเสียงที่ถูกส่งไปส าหรับบันทึกเสียงนั้นจะถูกแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ 
  สัญญาณเสียงส่วนที่ 1 ส่งไปบันทึกเสียงด้วยโปรแกรมดีเอดับบลิวตามปกติ หากแต่ไม่มี
การส่งสัญญาณกลับมามอนิเตอร์จนกว่าจะมีการตั้งค่า หรือค าสั่งจากโปรแกรมนั้น ๆ  
  สัญญาณเสียงส่วนที่ 2 ถูกแยกโดยขนานสัญญาณออกจากสัญญาณที่จะส่งไปท าการ
บันทึกเสียงด้วยโปรแกรมดีเอดับบลิวมายังมอนิเตอร์โดยตรงท าให้เสมือนไม่มีค่าลาเท็นซี่ใด ๆ 
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ภาพที่ 6.9 การไดเร็คมอนิเตอร์ 

 
 ในการบันทึกเสียงในระบบคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งที่ผู้ควบคุมการบันทึกเสียงจ าเป็นจะต้อง
ทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการบันทึกเสียงได้แก่ พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลบทเพลง หรืองาน
บันทึกเสียงซึ่งโดยปกติจะบันทึกข้อมูลไว้ในฮาร์ดดิสก์ ยิ่งการบันทึกเสียงนั้นก าหนดความละเอียดของ
การสุ่มตัวอย่างเสียง จ านวนบิต และจ านวนแทร็คที่ใช้ส าหรับการบันทึกออดิโอมากเพียงใด พ้ืนที่ใน
การจัดเก็บข้อมูลก็มากข้ึนด้วย โดยสามารถค านวณ (หน่วยเป็น Bytes/sec) ได้ดังนี้ 
  การค านวณหาจ านวนความจุของพ้ืนที่ต่อวินาที่ โดยค านวณจากค่า 1,048,576 มีค่าที่
กับ 1 MB คือ 

  สูตร จ านวนบิตเรท/8 x ค่าการสุ่มตัวอย่างเสียง x จ านวนแทร็คท่ีใช้ในการบันทึกเสียง 
  ตัวอย่าง เช่น การบันทึกเสียงที่ 24 บิต ค่าของการสุ่มตัวอย่าง 44,100 Hz จ านวน 16 
แทร็ค สามารถค านวณได้ ดังนี้ 
    (24/8 x 44,100 x 16)/1,048,576 = 2MB/sec 
    ดังนั้นพื้นที่ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในการบันทึกเสียงดังกล่าวจะใช้เท่ากับ 2 MB ใน
หนึ่งวินาที  
   แต่การบันทึกเสียงนั้นยังต้องค านวณพ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูลจากเวลาที่ใช้ในการ
บันทึกเสียงทั้งหมด ดังนั้นจึงสามารถค านวณได้จากสูตร 
  สูตร จ านวนบิตเรท/8 x ค่าการสุ่มตัวอย่างเสียง x จ านวนแทร็คที่ใช้ในการบันทึกเสียง 
x 60 x เวลา (นาที)  
  ตัวอย่าง เช่น การบันทึกเสียงที่ 24 บิต ค่าของการสุ่มตัวอย่าง 44,100 Hz จ านวน 16 
แทร็ค ความยาว 120 นาที สามารถค านวณได้ ดังนี้ 
    24/8 x 44,100 x 16 x 60 x 120)/1,048,576 = 14.2 GB 
   ดังนั้นพื้นที่ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในการบันทึกเสียงดังกล่าวจะใช้เท่ากับ 14.2 GBาที  
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  2.5 รูปแบบ การเชื่อมต่อ ออดิโออินเตอร์เฟส 
    ออดิโออินเตอร์เฟสมีความส าคัญต่อการบันทึกเสียงดนตรีเป็นอย่างยิ่งในระบบการ
บันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการเลือกใช้ออดิโออินเตอร์เฟสที่เหมาะสมกับระบบงานจึงมี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าสิ่งอ่ืนใด หากพิจารณาตามรูปแบบหรือลักษณะของการติดตั้งออดิโอ
อินเตอร์เฟสแล้วสามารถจ าแนกออดิโออินเตอร์เฟสตามรูปแบบของการติดตั้งได้สองแบบคือ     
ออดิโออินเตอร์ เฟสแบบติดตั้ งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์  ( Internal Audio Interface) และ       
ออดิโออินเตอร์เฟสแบบติดตั้งภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (External Audio Interface) ซึ่งเรา
สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม และความต้องการของระบบที่จะติดตั้งส าหรับการบันทึกเสียง
นั้นซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งของการบันทึกเสียงในระบบนี้ก็คือ ผู้ที่เริ่มต้นศึกษา หรือฝึกปฏิบัติการบันทึกเสียง
สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่มีราคาย่อมเยาว์แล้วจึงค่อยพัฒนาจัดหาอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถ หรือท าการ
ขยายระบบให้ดขีึ้น 
   1. ออดิโออินเตอร์เฟสแบบติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์   
    ออดิโออินเตอร์เฟสแบบติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Internal Audio 
Interface) นั้นจะติดตั้งออดิโออินเตอร์เฟสไว้ในสล็อตต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ตามที่บริษัทผู้ผลิตได้
ออกแบบมาและมีอุปกรณ์เชื่อมต่อ หรืออุปกรณ์พ่วงต่อมายังภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ เหมาะ
ส าหรับการติดตั้งที่ไม่ต้องการเคลื่อนย้าย โดยส่วนใหญ่มักจะมีจ านวนอินพุท เอาท์พุทจ านวนมาก  ดัง
ตัวอย่าง 
 

 
ภาพที่ 6.10 ออดิโออินเตอร์เฟสของโปรทูลส์ (Pro tools Audio interface) 

 
  จากภาพที่ 6.10 เป็นการเชื่อมต่อโปรทูลส์เอชดีคาร์ด (Pro tools HD Card) ที่ติดตั้ง
ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ทางสล็อดมินิพีซีไอเอกซ์เพลส (Mini PCIe) โดยมีออดิโออินเตอร์เฟสดิจิ
ดีไซน์ 192 (Digidesign 192) เชื่อมต่อร่วมซึ่งในระบบนี้ของโปรทูลส์และดิจิดีไซน์ในหนึ่งระบบ
สามารถรองรับได้ 32 อินพุท และ 32 เอาท์พุท 
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ภาพที่ 6.11 ออดิโออินเตอร์เฟสที่ติดตั้งภายในสล็อตพีซีไอ (PCI Audio Interface) 

 
  ภาพที่ 6.11 เป็นออดิโออินเตอร์เฟสที่ติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ทางสล็อตพีซีไอ
โดยมีกล่องเชื่อมต่อสัญญาณจ านวน 8 อินพุท 8 เอาท์พุท เชื่อมต่อออกมายังภายนอกพร้อมทั้งสายมีดี้
อิน (MIDI IN) และมีดี้เอาท์ (MIDI OUT) พร้อมทั้งดิจิทัลออดิโอเอาท์พุท 
   2. ออดิโออินเตอร์เฟสแบบติดตั้งภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์  

    ออดิโออินเตอร์เฟสแบบติดตั้งภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (External Audio 
Interface) ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน เนื่องจากหาง่าย ราคาประหยัด สามารถพกพาได้
อย่างสะดวก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
    2.1 ยู เอสบีออดิ โออินเตอร์ เฟส (USB Audio Interface) เป็นออดิ โอ
อินเตอร์เฟสที่เชื่อมต่อทางพอร์ตยูเอสบี 2.0 (USB 2.0) โดยส่วนใหญ่มักจะมีจ านวน 2 อินพุท 2 
เอาท์พุท และในปัจจุบันได้พัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อทางช่องยูเอสบี 3.0 (USB 3.0) ซึ่งสามารถ
พัฒนาให้มีจ านวนอินพุท เอาท์พุทได้มากยิ่งขึ้น ออดิโออินเตอร์เฟสจะมีปรีแอมป์ที่สามารถจัดระดับ
สัญญาณเพ่ือท าการบันทึก พร้อมทั้งแฟนทอมพาวเวอร์ 48 โวลต์ (Phantom Power 48 Volt) ช่อง
ส าหรับหูฟังที่สามารถปรับความดังและช่องสัญญาณเอาท์พุท (ชัยบรรฑิต  พืชผลทรัพย์,  2557 : 20) 

 

 
ภาพที่ 6.12 ยูเอสบีออดิโออินเตอร์เฟส 
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    2.2 ไฟร์ไวร์ออดิโออินเตอร์เฟส (Firewire Audio Interface) เป็นออดิโอ
อินเตอร์เฟสที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทางพอร์ตไฟร์ไวร์ มักจะมีจ านวนอินพุท เอาท์พุทตั้งแต่ 4 
อินพุทขึ้นไป ฟังก์ชั่นการท างานจะคล้ายกับยูเอสบีออดิโออินเตอร์เฟส ดังภาพที่ 5.14 เป็นออดิโอ
อินเตอร์เฟสที่มีจ านวน 4 อินพุท และมีเอาท์พุท 4 เอาท์พุท 

 

 
ภาพที่ 6.13 ไฟร์ไวร์ออดิโออินเตอร์เฟส 

 
    2.3 คอนโทรลเซอร์เฟสออดิโออินเตอร์เฟส (Control surface Audio 
Interface) เป็นออดิโออินเตอร์เฟสที่มีทั้งแบบเชื่อมต่อทางพอร์ตยูเอสบี และไฟร์ไวร์พอร์ต ความ
พิเศษของออดิโออินเตอร์เฟสแบบนี้คือมีปุ่มปรับ และเฟดเดอร์ที่สามารถควบคุมการท างานของปุ่ม
ต่าง ๆ ในดีเอดับบลิวซอร์ฟแวร์ได้แทนการใช้เมาส์คอมพิวเตอร์คลิ๊กเพ่ือปรับแต่งเสียง เฟดเดอร์ หรือ
เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ  
 

 
ภาพที่ 6.14 การท างานของคอนโทรลเซอร์เฟส ออดิโออินเตอร์เฟส 
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    2.4 มิกเซอร์ออดิโออินเตอร์เฟส (Mixer Audio Interface) มิกเซอร์ออดิโอ
อินเตอร์เฟสมีทั้งระบบอนาล็อก และในระบบดิจิทัล มีทั้งรุ่นที่เชื่อมต่อกับพอร์ตยูเอสบี และไฟร์ไวร์
พอร์ตโดยมีลักษณะการท างานดังต่อไปนี้ 
      2.4.1 อนาล็อกมิกเซอร์ออดิโออินเตอร์เฟส (Analog Mixer Audio 
Interface) คือ มิกเซอร์ในระบบอนาล็อกที่สามารถท าหน้าที่เป็นออดิโออินเตอร์เฟสได้ด้วย ปกติจะ
มีจ านวนอินพุทของอินเตอร์เฟสเท่ากันกับจ านวนมิกเซอร์ชานแนล เช่น มีมิกเซอร์ชาแนลจ านวน 16 
ช่อง ก็สามารถท าหน้าที่ เป็นอินพุทของออดิโออินเตอร์เฟสได้ทั้ง 16 ช่อง โดยสามารถจัดระดับ
สัญญาณเพ่ือส่งไปท าการบันทึกเสียงด้วยเกน และเฟดเดอร์บนมิกเซอร์ชาแนล อีกทั้งยังสามารถจัด
ต าแหน่งเสียง ปรับแต่งคุณภาพเสียง พร้อมทั้งจัดมิติของเสียงก่อนการบันทึกเสียงเช่นเดียวกันกับการ
บันทึกเสียงในระบบสเตอริโอด้วยมิกเซอร์ และเครื่องบันทึกเสียงแบบ 2 แทร็ค ซึ่งอนาล็อกมิกเซอร์
ออดิโออินเตอร์เฟสจะมีเอาท์พุทเพียง 2 เอาท์พุท และไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงกลับมายังมิกเซอร์
ชาแนลเพ่ือใช้มิกเซอร์ท าการมิกซ์ดาวน์ได้ การมิกซ์ดาวน์สามารถท าได้ในมิกเซอร์แทร็ ค (Mixer 
Track) ในหน้าต่างมิกเซอร์ (Mixer Window) ในดีเอดับบลิวซอร์ฟแวร์  

 

 
ภาพที่ 6.15 การเชื่อมต่อและการท างานของอนาล็อกมิกเซอร์ออดิโออินเตอร์เฟส 

 
     2.4 .2  ดิจิทัล มิก เซอร์ออดิ โอ อิน เตอร์ เฟส (Digital Mixer Audio 
Interface) อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นดิจิทัลมิกเซอร์ที่สามารถติดตั้งออดิโออินเตอร์เฟสการ์ด หรือบางรุ่น
ก็ติดตั้งมาให้พร้อม การเชื่อมต่อมีทั้งเชื่อมต่อด้วยยูเอสบี และไฟร์ไวร์ มีกเซอร์สามารถส่งสัญญาณเพ่ือ
ท าการบันทึกเสียงได้พร้อม ๆ กัน ครั้งละหลาย ๆ แทร็คเช่นเดียวกันกับการบันทึกเสียงในระบบมัล
ติแทร็คโดยคอมพิวเตอร์ผ่านทางดีเอดับบลิวซอร์ฟแวร์ หลังจากนั้นสามารถแยกสัญญาณที่บันทึกไว้
ส่งกลับมายังดิจิทัลมิกเซอร์เพ่ือท าการมิกซ์ดาวน์ ข้อดีของดิจิทัลมิกเซอร์คือ มีซิกแนลโปรเซสเซอร์ 
เอฟเฟ็กต์โปรเซสเซอร์ให้เลือกใช้ในตัวมากกว่า 2 ตัว ขึ้นไป และยังสามารถบันทึกการท างาน (Save 
Scene) และการปรับแต่งค่าในส่วนต่าง ๆ ไว้และสามารถเรียกกลับมาใช้งานได้ ปัจจุบันห้อง
บันทึกเสียงขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่นิยมใช้ระบบนี้กันมาก 
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ภาพที่ 6.16 ดิจิทัลมิกเซอร์ออดิโออินเตอร์เฟส 

 
 3. ดีเอดับบลิวซอร์ฟแวร์  
  ดีเอดับบลิวซอร์ฟแวร์(DAW Software)ได้มีการพัฒนาให้สามารถท างานในระบบการ
บันทึกเสียงได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการลงทุน ท าให้การส่งเสริมและเผยแพร่
ความรู้ด้านการบันทึกเสียงดนตรีนั้นสามารถส่งไปถึงผู้สนใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ดีเอดับบลิวซอร์ฟแวร์ใน
ปัจจุบันที่ได้รับความนิยมนั้นมีอยู่จ านวนมาก เช่น โปรทูลส์ (Pro Tools) ซึ่งออกแบบมาให้สามารถ
ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการทั้ง Mac OS และ Window ลอจิก (Logic) ปัจจุบันนั้นพัฒนาให้แก่
ระบบปฏิบัติการ Mac OS เท่านั้น โซน่า (Sonar) ที่พัฒนามาจาก เค้กวอร์ค (Cake Walk) หรือ คิว
เบส (Cubase) ที่รองรับกับระบบปฏิบัติการทั้งสองระบบ ทั้งนี้การเลือกใช้ดีเอดับบลิวซอร์ฟแวร์นั้น
ขึ้นอยู่กับรสนิยม และความพึงพอใจต่อซอร์แวร์นั้น ๆ ว่า สามารถตอบสนองความต้องการได้มากน้อย
เพียงใด ดีเอดับบลิวซอร์ฟแวร์นั้นไม่ว่าจะเป็นค่าย บริษัทใดก็มีการพัฒนาให้มีความสามารถในการ
บันทึกเสียงดังนี้ 
  1. การบันทึกเสียงในระบบมีดี้ ดีเอดับบลิวทุกค่ายล้วนแล้วแต่พัฒนาขึ้นมาให้สามารถ
บันทึกเสียงในระบบมีดี้ นอกจากนี้แต่ละค่ายยังพัฒนาโปรแกรมส าหรับจ าลองเสียงเครื่องดนตรี และ
สามารถรองรับวีเอสทีไอ VSTi (Virtual Studio Technology Instrument) ที่ท าหน้าที่เสมือนเครื่อง
สังเคราะห์เสียง ซินธิไซเซอร์ และแซมเพลอร์ต่าง ๆ ซึ่งมีการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นมาเป็นล าดับ 
ตลอดจนยังสามารถจัดหาได้ง่ายซึ่งมีท้ังฟรีแวร์ และในระบบธุรกิจการซื้อขาย  
   การบันทึกเสียงในระบบมีดี้สามารถบันทึกได้ทั้งแบบสเต็ป และแบบเรียลไทม์ พร้อม
ทั้งเลือกการเชื่อมต่อเครื่องดนตรี (Instrument) หรือวีเอสทีไอผ่านทางหน้าต่างโปรเจ็ค (Project 
Window) และหน้าต่างคีย์อิดิเตอร์ (Key editor) ที่มีเปียโนโรลแสดวต าแหน่งเสียง (Piano roll) 
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ภาพที่ 6.17 มินิแกรนด์เปียโน เวอร์ชวลอินสทรูเม้น ของโปรทูลส์ 

 
 

 
ภาพที่ 6.18 ฮาลิออนโซนิค เอสอี 2 ในคิวเบส 8.0 
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ภาพที่ 6.19 หน้าต่างโปรเจ็คในคิวเบส 8.0 

 
 

 
ภาพที่ 6.20 หน้าต่างคีย์อิดิเตอร์ในลอจิคโปรเอ็กส์ 

 
  2. การบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็ก ดีเอดับบลิวซอร์ฟแวร์สามารถบันทึกเสียงใน
ระบบมัลติแทร็คได้โดยไม่จ ากัดจ านวนแทร็ค ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสามารถของคอมพิวเตอร์และออดิโอ
อินเตอร์เฟส พร้อมทั้งยังมีปลั๊กอิน (Plug In) ที่เป็นซิกแนลโปรเซศเซอร์ และเอฟเฟ็กต์โปรเซสเซอร์
ต่าง ๆ ให้ใช้งานอย่างครบครัน 
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ภาพที่ 6.21 การบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็ค และปลั๊กอินต่าง ๆ ในคิวเบส 8.0 

 
  3. มิกเซอร์คอนโซล ดีเอดับบลิวซอร์ฟแวร์มีการสร้างหน้าต่างที่จ าลองการท างานของ
มิกเซอร์คอนโซล โดยสามารถปรับแต่งคุณภาพเสียง จัดต าแหน่งเสียง สร้างสมดุลย์ของเสียงใน
หน้าต่างมิกเซอร์คอนโซลได้เสมือนกับมิกเซอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ 
 

 
ภาพที่ 6.22 มิกเซอร์คอนโซลในโซนาร์ 

 

บทสรุป 
 การบันทึกเสียงในระบบคอมพิวเตอร์เป็นวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในการบันทึกเสียงที่
มีความสะดวก ประหยัด โดยกระบวนการ และเทคนิคที่ใช้ในการบันทึกเสียงยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่
ว่าจะเป็นการจัดวางไมโครโฟน การเลือกใช้ไมโครโฟน ตลอดจนเทคนิคอ่ืน ๆ ท าให้การผลิตผลงาน
ทางด้านดนตรี หรือการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีที่มีความสะดวก คล่องตัว สามารถแก้ไข และ
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รองรับการบันทึกเสียงได้ทุกระบบ ประกอบกับการสร้างปลั๊กอิน และอินสทรูเม้น ที่สามารถจ าลอง
เสียงเครื่องดนตรีที่มีความจ าเป็นต่อการบันทึกเสียง 
 ในด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการบันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์นั้น หากท าการศึกษาอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน มีความเข้าใจดีแล้วสามารถออกแบบระบบที่มีความเหมาะสมกับความต้องการ รวมถึง
การเลือกใช้ดีเอดับบลิวซอร์ฟแวร์ที่เหมาะสมต่อความต้องการนั้นจะสามารถตอบสนองระบบที่ถูก
ออกแบบหรือวางแผนไว้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 7 

ห้องบันทึกเสียง มอนเิตอร์ และซิกแนลโปรเซสเซอร ์
 
 ห้องบันทึกเสียง มอนิเตอร์ และซิกแนลโปรเซสเซอร์ เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อระบบการบันทึกเสียงดนตรี ผู้ศึกษาควรมีความเข้าใจและศึกษาหลักการออกแบบห้อง
บันทึกเสียง คูณสมบัติของมอนิเตอร์ตลอดจนหลักในการจัดวางมอนิเตอร์ การท างาน ฟังก์ชั่นและ
หน้าที่บนปุ่มปรับต่าง ๆ ของซิกแนลโปรเซสเซอร์ต่าง ๆ เพื่อที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ห้องบันทึกเสียง 

 ห้องบันทึกเสียง (Studio) นั้นส าหรับการปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี ห้องบันทึกเสียงมี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้ในการบันทึกเสียง ซึ่งหากการจัดการหรือการ
ออกแบบห้องบันทึกเสียงไม่มีความเหมาะสมแล้วคุณภาพของเสียงที่บันทึกตลอดจนกระบวนการใน
การบันทึกเสียงนั้นย่อมมีอุปสรรค และท าให้คุณภาพของเสียงที่บันทึกไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์ประกอบของห้องบันทึกเสียง 
 ห้องบันทึกเสียงโดยทั่วไปมักจะเป็นห้องที่มีลักษณะแบบปิดซึ่งมีวัตถุประสงค์ไม่ให้เสียงจาก
ภายนอกเข้ามารบกวนการบันทึกเสียงภายในห้องบันทึกเสียง โดยมีห้องหลัก ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
อยู่ 2 ห้องด้วยกันคือ (Bartlett, 2005 : 6) 
  1. ห้องควบคุม  
   ห้องควบคุม(Control Room)เป็นห้องที่ผู้ควบคุมการบันทึกเสียงใช้ในการปฏิบัติงาน
หลักได้แก่ การควบคุมการบันทึกเสียง การมิกซ์ดาวน์และท ามาสเตอร์ ภายในห้องจะถูกติดตั้งอุปกรณ์
หลักที่ใช้ในการบันทึกเสียง เช่น มิกเซอร์ เครื่องบันทึกเสียง มอนิเตอร์ และโปรเซสเซอร์ต่าง ๆ โดย
อุปกรณ์ เครื่องมือจะถูกจัดวางไว้ในบริเวณที่ผู้ควบคุมการบันทึกเสียงสามารถหยิบจับ หรือปรับแต่ง
ได้ง่ายไม่ต้องเดินไปไกล อะคูสติคห้องจะต้องมีการควบคุมเสียงสะท้อนให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นผนังของห้อง เพดาน และพ้ืนห้องจึงต้องมีความแข็งแรงแน่นหนาไม่เกิดการกระพืออันจะท าให้
เกิดเสียงรบกวน มีการติดตั้งวัสดุซับเสียงเพ่ือจ ากัดการสะท้อนของเสียงในย่านความถี่เสียง  
  2. ห้องส ำหรับบันทึกเสียง  
   ห้องส าหรับบันทึกเสียง(Record Room)เป็นห้องที่ถูกออกแบบส าหรับการบันทึก
เสียงดนตรีด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณเสียง เช่น โครโฟน ห้องส าหรับบันทึกเสียงอาจจะมีการออกแบบ
ให้มีห้องบันทึกเสียงย่อยภายในห้องบันทึกเสียงหลักเพ่ือการบันทึกเสียงเครื่องดนตรีที่ต้องบรรเลง
พร้อม ๆ กัน หรือมีการออกแบบหองบันทึกเสียงย่อยที่มีคุณสมบัติของการสะท้อนเสียงที่แตกต่ างกัน
ส าหรับเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีที่จะบันทึก 
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ภาพที่ 7.1 ตัวอย่างแบบแปลนห้องบันทึกเสียง 

 

 
ภาพที่ 7.2 ผนังห้องบันทึกเสียง 
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ภาพที่ 7.3 โครงสร้างผนัง พื้นและเพดานห้องบันทึกเสียง 

 

 จากภาพที่ 7.1 เป็นตัวอย่างแบบแปลนห้องบันทึกเสียงที่ประกอบไปด้วยห้องควบคุม 
จ านวน 1 ห้อง ห้องบันทึกเสียง จ านวน 2 ห้อง ภาพที่ 7.2 เป็นลักษณะผนังของห้องบันทึกเสียง และ
ภาพที่ 7.3 เป็นลักษณะของโครงสร้างผนัง พ้ืน และเพดานห้องบันทึกเสียงโดยผนังห้อง เพดาน และ
พ้ืนจะถูกออกแบบให้ประกอบไปด้วยดังนี้ 
  ชั้นที่ 1 ท าหน้าที่ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกหากเป็นผนังมักก่อด้วยอิฐและติดทับ
ด้วยวัสดุกันเสียง (Sound Block) พ้ืนและผนังมักจัดสร้างเป็นโครงคร่าวที่ใช้วัสดุที่ไม่เกิดการ
สั่นสะเทือนจนเกิดเสียงรบกวนเช่น โครงคร่าวไม้ โดยวางระยะห่างราว 40 – 50 เซนติเมตรเพ่ือลด
การกระพือของไม้ หรือวัสดุที่ใช้แล้วปูทับด้วยวัสดุกันเสียง 
  ชั้นที่ 2 ผนังจะถูกเว้นระยะห่างจากผนังชั้นแรกประมาณ 7 – 10 เซนติเมตร เพ่ือมิให้
การสั่นสะเทือนจากเสียงรบกวนภายนอกที่ท าให้ผนังชั้นแรกสั่นส่งถ่ายมายังผนังชั้นที่ 2 ที่เป็นโครง
คร่าวปูทับด้วยไม้อัด หรือยิปซั่มบอร์ด ทั้งพ้ืน ผนังและเพดานของห้อง 
  ชั้นที่ 3 ติดวัสดุซับเสียงเพ่ือลด หรือจ ากัดการสะท้อนของเสียง ทั้งนี้ต้องพิจารณา
เลือกใช้วัสดุซับเสียงให้เหมาะสมด้วย 

 ทั้งนี้การติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สายสัญญาณ และระบบปรับอากาศจะต้องออกแบบ
และด าเนินการไปพร้อม ๆ กันในระหว่าการจัดท าห้องบันทึกเสียง โดยหลักการแล้วห้องควบคุมและ
ห้องบันทึกเสียงจะไม่ออกแบบให้มีลักษณะของผนังห้องที่ขนานกัน มักออกแบบให้เป็นรูปหลาย
เหลี่ยมเพ่ือลดการเสริมกันของสัญญาณเสียง ( In phase) บริเวณมุมห้องก็จะติดตั้งแผ่นดักเสียงเบส 
(Bass Strap) เพ่ือลดการเสริมกันของสัญญาณในย่านความถี่ต่ าที่ท าให้เราได้ยินเสียงในย่านความถี่ต่ า
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ดังกว่าปกติซึ่งจะส่งผลต่อการจัดสมดุลย์ของเสียงในย่านเสียงต่ า ส่วนประตูของห้องบันทึกเสียงนั้นจะ
ออกแบบให้มีการปิดรอยของการเชื่อมต่อระหว่างประตูและวงกบประตูให้สนิทเพ่ือไม่ให้เสียงเล็ดลอด
เข้ามารบกวนได้ดังภาพที่ 7.4  
 

 
ภาพที่ 7.4 ประตูห้องบันทึกเสียง 

ที่มา : (Home music Studio door,  2015 : 1) 
 

 การติดตั้งกระจกเพ่ือสื่อสารกันระหว่างผู้ควบคุมการบันทึกเสียงและนักดนตรีนั้นก็มี
ความส าคัญไม่น้อยเนื่องจากห้องบันทึกเสียงจะมีลักษณะเป็นห้องแบบปิด กล่าวคือจะไม่มีหน้าต่าง
เพ่ือลดหรือจ ากัดการเล็ดลอดของเสียงจากภายนอกเข้ามา ดังนั้นเพ่ือให้สามารถสื่อสารกันทาง
สัญลักษณ์หรือกิริยาต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องติดตั้งกระจกระหว่างห้องต่าง ๆ แต่กระจกเป็นวัสดุที่มี
ลักษณะผิวมันและแข็งซึ่งสามารถสะท้อนเสียงออกมาได้ง่ายซึ่งเสียงที่สะท้อนออกมานั้นไม่เป็นผลดี
ต่อการบันทึกเสียงเลย ดังนั้นเราจึงควรติดกระจกให้เอียงเป็นลักษณะตัววี (V) เพ่ือควบคุมให้เสียงที่
สะท้อนจากกระจกตกลงยังพ้ืนที่ปูพรมหรือปูด้วยไม้ที่สามารถดูดซับเสียงได้ดังภาพที่ 7.5 กระจกควร
เป็นกระจกหนาติดตั้งให้แน่นหนามีขนาดที่พอเหมาะไม่เกิดการสั่นจนเกิดเสียงดังรบกวนในขณะที่ท า
การบันทึกเสียง 



91 

 

 
ภาพที่ 7.5 ลักษณะการติดตั้งกระจกในห้องบันทึกเสียง 

ที่มา : (Klien Steven,  1999 : 2) 

  

มอนิเตอร ์
 มอนิเตอร์ (Monitor) ในการบันทึกเสียงนั้นการมอนิเตอร์มีความส าคัญเป็นอย่างมาก
นอกจากจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกเสียง ความถูกต้องของการบรรเลงแล้ว
มอนิเตอร์ยังเป็นอุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพของเสียงที่ท าการบันทึกในขั้นตอนของการมิกซ์
ดาวน์อีกด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ในการมอนิเตอร์ส าหรับการบันทึกเสียงนั้นมีอยู่ 2 ชนิด คือ 

 1. ล ำโพงมอนิเตอร์ 
  ล าโพงมอนิเตอร์ที่ใช้ส าหรับการบันทึกเสียงนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการ
มิกซ์ดาวน์ เนื่องจากหากล าโพงมอนิเตอร์ไม่สามารถสนองตอบความถี่เสียงได้อย่างเป็นจริง ถูกต้อง
แม่นย าแล้ว การผลิตผลงานในการบันทึกเสียงย่อมส่งผลไปถึงคุณภาพของงานดังกล่าว ดังนั้น
มอนิเตอร์ที่ใช้ส าหรับการบันทึกเสียงจึงต้องมีคุณสมบัติในการตอบสนองความถี่ในย่านที่หูของคนเรา
สามารถได้ยินได้อย่างราบเรียบ (20 Hz – 20KHz) กล่าวคือ ให้ความดังในย่านความถี่เสียงใกล้เคียง
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กันมากท่ีสุด หรือที่เรียกว่า แฟลต (Flat) นั่นเอง ล าโพงมอนิเตอร์จ าแนกตามระยะในการฟังออกได้ 2 
ลักษณะดังนี้ 
   1.1 ล าโพงมอนิเตอร์ฟังระยะใกล้ (Near field monitor) เป็นล าโพงมอนิเตอร์ที่ใช้
ส าหรับฟังในระยะใกล้ซึ่งเหมาะกับงานในห้องบันทึกเสียงที่มีลักษณะเป็นห้องที่ไม่กว้างนัก ทั้งนี้      
อะคูสติกของห้องบันทึกเสียงจะมีผลต่อเสียงค่อนข้างน้อยมาก 

   1.2 ล าโพงมอนิเตอร์ฟังระยะไกล (Far field monitor) เป็นล าโพงที่ออกแบบ
ส าหรับใช้ฟังในระยะไกล ใช้ส าหรับฟังเสียงที่มีความดังมาก ๆ ซึ่งอะคูสติกของห้องจะมีผลกระทบ
อย่างมากกับล าโพงมอนิเตอร์แบบนี้ 
 

 
ภาพที่ 7.6 การตอบสนองความถ่ีของมอนิเตอร์ยามาฮ่า 

ที่มา : (Muff Wiggler, 2015 : 2) 

 

 จากภาพที่ 7.6 เป็นกราฟแสดงคุณสมบัติการตอบสนองความถี่ของล าโพงมอนิเตอร์ ยี่ห้อ
ยามาฮ่า เริ่มจากสีน้ าเงิน รุ่น เอ็นเอส 10 เอ็ม (NS-10M) สีด า รุ่น เอชเอส 50 เอ็ท (HS50M) สีแดง 
รุ่น เอชเอส 80 เอ็ม (HS80M) และสีเหลือง รุ่น เอชเอส 10 ดับบลิว (HS10W) จะสังเกตได้ว่าสี่รุ่น
แรกจะสามารถตอบสนองความถี่ได้ค่อนข้างจะราบเรียบ มีบางช่วงความถี่ในย่านเสียงทุ้มที่แตกต่าง
กัน ส่วนรุ่น เอชเอส 10 ดับบลิว (HS10W) เป็นมอนิเตอร์ที่สร้างขึ้นเพ่ือชดเชยในย่านความถ่ีต่ า 
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ภาพที่ 7.7 ล าโพงมอนิเตอร์ยามาฮ่า รุ่น เอชเอส 50 เอ็ม 

 

 ล าโพงมอนิเตอร์ปัจจุบันมี 2 แบบ คือ แอคทีฟมอนิเตอร์ (Active Monitor) และพาสซีพ
มอนิเตอร์ (Passive Monitor) ซึ่งแอคทีฟมอนิเตอร์จะมีแอมปลิไฟเออร์ในตัว ซึ่งมักจะมีแอป์ปลิไฟ
เออร์สองชุด คือ ใช้ขับล าโพงเสียงแหลมหนึ่งชุด และขับเสียงทุ้ม – กลางแหลม อีกหนึ่งชุด เรียกว่า 
ไบแอมปฺ (Bi – Amp) ส่วนพาสซีพมอนิเตอร์จะต้องมีพาวเวอร์แอมปลิไฟเออร์มาท าการขยาย
สัญญาณเสียงภายนอก 

  2. หลักกำรจัดวำงมอนิเตอร์  
   ล าโพงมอนิเตอร์ที่ใช้ส าหรับการบันทึกเสียงส่วนใหญ่จะมีระยะการฟังในระยะใกล้ 
(Near Field Monitor) โดยมีหลักในการจัดวางให้มีระยะห่างระหว่างล าโพงและผู้ฟังเป็นลักษณะ
สามเหลี่ยมด้านเท่าเพ่ือให้การฟังเป็นธรรมชาติ และไม่ให้มีสิ่งกีดขวางใด ๆ ระหว่างล าโพงมอนิเตอร์
กับการฟังดังกล่าว 

 
ภาพที่ 7.8 ลักษณะการจัดวางล าโพงมอนิเตอร์ 
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 3. หูฟัง  
  ในการบันทึกเสียง หูฟังจะถูกน ามาใช้ส าหรับการส่งสัญญาณเสียงมอนิเตอร์แก่นักดนตรี 
นักร้อง หรือผู้บรรยาย ซึ่งหากต้องส่งสัญญาณไปให้แก่นักดนตรีหลายคนพร้อม ๆ กัน แล้วจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีแอมป์ส าหรับหูฟังที่สามารถแยกสัญญาณให้แก่หูฟังหลายตัวได้พร้อม ๆ กัน โดย
สัญญาณจะถูกส่งจากช่องหูฟังในออดิโออินเตอร์เฟส หรือช่องหูฟังในมิกเซอร์ทั้งระบบอนาล็อก และ
ดิจิทัล  
 

 
ภาพที่ 7.9 การเชื่อมต่อหูฟังเพ่ือมอนิเตอร์ 

 

ซิกแนลโปรเซสเซอร์ (Signal Processor) 

 ซิกแนลโปรเซสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปรับแต่งควบคุมระดับสัญญาณเสียง และเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของสัญญาณเสียงท าให้เสียงที่ได้ยินมีลักษณะที่เปลี่ยนไป ในการบันทึกเสียงสามารถ
บันทึกเสียงผ่านโปรเซสเซอร์ต่าง ๆ ก่อนแล้วจึงบันทึกเสียงก็ได้เป็นการประหยัดทรัพยากรที่ใช้หากแต่
ไม่สามาถปรับแต่งหรือแก้ไขการใช้โปรเซสเซอร์นั้น ๆ หลังการบันทึกเสียงดังกล่าวได้ และอีกวิธีหนึ่ง
โดยการใช้โปรเซสเซอร์ปรับแต่งภายหลังโดยการอินเสิร์ตจะให้ความสะดวกและแม่นย าในการ
ปรับแต่งมากกว่า หากแต่ต้องใช้ทรัพยากรมากกว่า ซึ่งโปรเซสเซอร์สามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะดังนี้ 
Gibson (2011 : 117) 

 1. ไดนำมิคโปรเซสเซอร์ 
  ไดนามิคโปรเซสเซอร์ (Dynamic Processor) ในการบันทึกเสียงนั้นหน้าที่หลักคือการ
ควบคุมระดับความดังของสัญญาณไม่ให้เกิดการพีค โดยจะอธิบายหน้าที่และการท างานเป็นอุปกรณ์
ดังต่อไปนี้ 
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  1.1 คอมเพรสเซอร์ (Compressor) คือเครื่องมือที่ท าหน้าที่ควบคุมความดังหรือ
ความแรงของสัญญาณโดยอัตโนมัติเมื่อระดับสัญญาณดังกล่าวมีความแรงเกินกว่าที่ก าหนดไว้โดยจะมี
การลดทอนสัญญาณลงตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ กล่าวคือเป็นการควบคุมความกว้างของความดัง
ของระดับเสียงหรือไดนามิคเรนจ์ นั่นเอง การเชื่อมต่อคมเพรสเซอร์จะเชื่อมต่อทางช่องอินเสิร์ทใน
มิกเซอร์คอนโซลโดยใช้สายวายเคเบิ้ลโดยเซ็นด์ (Send) จะต่อเข้ากับอินพุทของคอมเพรสเซอร์และ   
รีเทิร์น (Return) จะต่อเอาท์พุทของคอมเพรสเซอร์ หรือถ้าเป็นวีเอสทีปลั๊กอินก็จะอินเสิร์ทในชาแนล
แทรคออดิโอที่จะท าการคอมเพลส 

  ปุ่มปรับและฟังก์ชั่นการท างานหลัก ๆ ของคอมเพรสเซอร์จะประกอบด้วย (Gibson, 

2011 : 120)  

   1. เทรชโฮลด์ (Threshold) เป็นปุ่มปรับตั้งเพดานการท างานของคอมเพรสเซอร์โดย
จะใช้ความดังหรือความแรงของสัญญาณหน่วยเป็นเดซิเบล (dB) เป็นตัวก าหนดการเริ่มการท างาน
ของคอมเพรสเซอร์ เช่น -6dB หมายถึงหากสัญญาณมีความแรงน้อยกว่า -6dB คอมเพรสเซอร์ก็จะไม่
ท างาน แต่หากสัญญาณมากเกินค่าดังกล่าวคอมเพรศเซอร์ก็จะท างาน 

   2. เรโช (Ratio) เป็นการปรับตั้งค่าอัตราการคอมเพรส หรือกดสัญญาณ เช่น 1 :1 

หากคอมเพรสเซอร์ท างานก็จะไม่มีการบีบกดสัญญาณ หรือ 2:1 คือเมื่อสัญญาณมีความแรงเกินกว่าที่
ก าหนดไว้จะบีบกดสัญญาณส่วนที่เกินให้เหลือในอัตรา 2:1 

   3. แอ็ทแท็ก (Attack) เป็นการก าหนดความเร็วในการท างานของคอมเพรสเซอร์โดย
เมื่อปรับมาทางซ้ายสุด (ทวนเข็มนาฬิกา) คอมเพรสเซอร์จะท างานทันทีเมื่อสัญญาณเกินระดับที่
ก าหนด และเมื่อค่อย ๆ ปรับมาด้านขวา (ตามเข็มนาฬิกา) คอมเพรสเซอร์ก็จะค่อย ๆ ท างานช้าลง
เมื่อสัญญาณเกินที่ก าหนด 

   4. รีลีสซ์ (Release) เป็นการก าหนดเวลาเมื่อคอมเพรสเซอร์ท างานแล้วให้หน่วง
เวลาการท างานไว้นานเท่าไร 

   5. ปุ่มฮาร์ดนี - ซอร์ฟนี (Hard Knee - Soft Knee) คือปุ่มเลือกลักษณะของ
สัญญาณที่ถูกคอมเพรสว่าหักโค้งเร็ว (ฮาร์ด) หรือค่อย ๆ หักโค้ง (ซอฟท์) 
   6. ปุ่มปรับระดับสัญญาณเอาท์พุท (Output Level) ใช้ปรับระดับสัญญาณขาออก
จากคอมเพรสเซอร์ 
  อย่างไรก็ดีหากก าหนดค่าต่าง ๆ ในคอมเพรสเซอร์ไม่เหมาะสม เช่น ตั้งเทรซโฮลด์สูง
เกินไปก็อาจจะท าให้คอมเพรสเซอร์ไม่ได้ช่วยอะไรนัก หรือตั้งน้อยไป บีบอัดมากไปก็อาจจะท าให้เสียง
หรือสัญญาณเกิดการแตกพร่าก็ได้ 
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ภาพที่ 7.10 การท างานของคอมเพรสเซอร์ 
ที่มา : (Compressor Knee, 2016 : 2) 

 

 

 
ภาพที่ 7.11 ฮาร์ดนีและซอฟท์นีของคอมเพรสเซอร์ 

ที่มา : (Compression knee, 2016 : 1) 

 

  1.2 ลิมิเตอร์ (Limiter) คืออุปกรณ์ที่ท าหน้าที่รักษาระดับสัญญาณด้านขาออกของ
เครื่องให้มีความแรงสูงสุดได้ไม่เกินค่าที่ตั้งไว้ เช่นตั้งไว้ที่ 0dB สัญญาณขาออกก็จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 
0dB หรือตั้งไว้ที่ +5dB สัญญาณขาออกก็จะออกได้สูงสุดไม่เกิน +5dB เป็นต้น 
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ภาพที่ 7.12 การท างานของลิมิเตอร์ 
ที่มา : (Audio Limiters, 2016 : 1) 

 

  1.3 เกท/เ อ็กส์แพนเดอร์  (Gate/Expander) ท าหน้าที่ เสมือนประตู  (Gate)           
เปิด - ปิด โดยใช้ความดังของสัญญาณเป็นตัวก าหนดเพดานการท างานหรือจุดเริ่มต้นการท างานของ
เครื่องมือคล้ายกันกับคอมเพรสเซอร์แต่จะไม่มีการบีบอัดสัญญาณใด ๆ จะท าหน้าที่เพียงเป็นประตู 
หรือสวิตช์ เปิด - ปิด สัญญาณ อัตโนมัติเท่านั้น โดยมีปุ่มปรับต่าง ๆ ดังนี้คือ (Gibson, 2011 : 127) 

   1. ปุ่มเทรซโฮลด์ เป็นปุ่มปรับเพ่ือให้เกท/เอ็กส์แพนเดอร์ เริ่มท างานและหยุดท างาน 
หน่วยที่ปรับมีค่าเป็น dB เช่นปรับตั้งค่าไว้ที่ -45 dB หมายความว่า สัญญาณเสียงที่มีระดับสัญญาณ
ต่ ากว่า -45dB เกท/เอ็กส์แพนเดอร์ จะไม่ท างาน ซึ่งจะท าให้ไม่มีสัญญาณใด ๆ ผ่านออกไปได้ และ
เกท/เอ็กส์แพนเดอร์ จะเริ่มท างานเมื่อระดับสัญญาณมีค่าสูงกว่า -45 dB ค่าที่เราตั้งเพ่ือให้เครื่องเริ่ม
ท างานนี้เรียกว่า "ค่าเทรชโฮลด์" อย่างไรก็ตามถ้าปรับไว้ที่ต าแหน่งต่ าสุดหรือ OFF หมายความว่า 
สัญญาณที่มีระดับสุดแค่ไหนก็ตามก็สามารถผ่านเข้าไปในเกท/เอ็กส์แพนเดอร์ ได้ นั่นคือสัญญาณจะ
ผ่านเข้าไปได้ท้ังหมดตลอดเวลานั่นเอง 
    การจะตั้งค่าเทรชโฮลด์เป็นเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับว่าใช้เกท/เอ็กส์แพนเดอร์ ควบคุม
เสียงอะไร เช่น ถ้าต้องการควบคุมเสียงส าหรับไมโครโฟนนักร้อง หรือควบคุมเสียงทั้งระบบ ให้ตั้งค่านี้
ที่จุดต่ ากว่า -45 dB เพราะต้องให้ระดับเสียงเบา ๆ ออกไปได้ แต่ถ้าควบคุมเสียงของไมโครโฟน
ส าหรับกลองกระเดื่อง กลองสแนร์ หรือไฮแฮต ก็ให้ตั้งค่าที่สูงกว่า -45 dB ซึ่งมีค่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ
ความดังของกลองหรือเครื่องดนตรีชิ้นนั้น ๆ 

   2. ปุ่มรีลีส (Release) เป็นปุ่มส าหรับหน่วงเวลา คือหลังจากที่เกท/เอ็กส์แพนเดอร์ 
เปิดให้สัญญาณเข้ามาในเครื่องแล้ว ถ้าไม่มีสัญญาณใด ๆ เข้ามาอีกหรือสัญญาณที่เข้ามามีค่าต่ ากว่า
ค่าเทรชโฮลด์ที่ตั้งไว้ เกทก็จะปิด ส่วนอื่น ๆ ของเครื่องก็ไม่ท างาน ระยะเวลาที่ใช้ในการปิดเกทอีกครั้ง
หลังจากไม่มีสัญญาณเข้ามาแล้วนั้นเรียกระยะเวลานี้ว่ารีลีสไทม์ (Release Time) ปุ่มที่ท าหน้าที่ปรับ
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ระยะเวลานี้คือปุ่มรีลีสค่าที่บอกไว้ที่เครื่องคือฟาสท์ (Fast) หมายความว่าเกทจะปิดอย่างรวดเร็ว
หลังจากหมดสัญญาณ และสโลว์ (Slow) หมายความว่า เกทจะหน่วงเวลาไว้ระยะหนึ่งจึงค่อยปิด 
ระยะเวลาเร็วหรือช้าแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการที่จะปรับตั้งค่าไว้ ค่า รีลีสไทม์ ของเกทนี้จะตั้งเป็นเท่าไรก็
ขึ้นอยู่กับเสียงที่ใช้งาน เช่นไมโครโฟนส าหรับเสียงพูดหรือเสียงนักร้อง ให้ปรับไว้ที่ประมาณบ่ายสอง
โมง (Slow) เพราะเสียงคนเราจะมีปลายหางเสียง ปลายหางเสียงเหล่านี้จะได้ไม่ขาดหายไป ส่วนการ
ปรับเสียงจากเครื่องดนตรีเช่นเสียงกลองกระเดื่อง ถ้าหากไม่ต้องการเสียงกระพือหลังจากที่เหยียบลง
ไปที่หน้ากลองลูกแรก ก็ให้เวลาในการปิดเกทเร็วขึ้น (Fast)  หรือเสียงไฮแฮตถ้าเราไม่ต้องการให้มี
ปลายหางเสียงมากเกินไปก็ให้ปิดเกทให้เร็วขึ้นเพ่ือปลายหางเสียงที่เบา ๆ จะได้ถูกตัดออกไป 

   3. ปุ่มเรโช (Ratio) เป็นปุ่มท าหน้าที่ปรับลดระดับเสียงลงเป็นอัตราส่วนของ dB เมื่อ
เทียบค่ากับ 1 เช่น 1:1 หมายความว่าสัญญาณจะไม่ถูกลดระดับเลย 2:1 หมายความว่าสัญญาณที่
เพ่ิมสูงขึ้นเป็นเท่าไหร่ก็ตามจะถูกท าให้ลดลงสองเท่า 
 

 
ภาพที่ 7.13 การท างารของเกท/เอ็กส์แพนเดอร์ 

ที่มา : (Noise gate, 2016 : 2) 

 

 2. เอฟเฟกต์โปรเซสเซอร์ 
  เอฟเฟกต์โปรเซสเซอร์หรือเรียกว่าเอฟเฟกต์นั้น เป็นอุปกรณ์ในการสร้างมิติของเสียงให้
มีลักษณะที่สลับซับซ้อนหรือมีลักษณะทางอะคูสติกที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ท าให้เกิดเสียงสะท้อน
เพ่ิมขึ้น ท าให้เสียงก้องขึ้นเป็นต้น เอฟเฟกต์ที่ใช้ส าหรับการบันทึกเสียงหลัก ๆ นั้นได้แก่ ดีเลย์ 
(Delay) แอ็คโค่ (Echo) รีเวิร์บ (Reverb) และคอรัส (Chorus) เป็นต้น 
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  กำรเชื่อมต่อเอฟเฟกต์โปรเซสเซอร์ 
  โมริ (2558 : 133) ได้อธิบายว่า การเชื่อมต่อเอฟเฟกต์โปรเซสเซอร์นั้นจะไม่เชื่อมต่อ
ทางช่องอินเสิร์ทเนื่องจากการเชื่อมต่อทางช่องสัญญาณนี้จะต้องมีจ านวนเอฟเฟกต์ครบตามจ านวน
ช่องที่ต้องการใช้เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร เราจึงเชื่อมต่อเอฟเฟกต์ทางช่องอักซ์เซนด์ โดยเลือกให้
อักซ์ดังกล่าวเป็นแบบโฟสท์เฟดเดอร์คือผ่านเฟดเดอร์เพ่ือให้ขนาดปริมาณขแงสัญญาณที่ผ่านเอฟ
เฟกต์ปรับขึ้นลงตามการลดเพ่ิมของเฟดเดอร์ เพ่ือรักษาอัตราส่วนในการผสมสัญญาณระหว่าง
สัญญาณที่ผ่านเอฟเฟกต์และที่ไม่ผ่านเอฟเฟกต์มารวมกันหรือรีเทิร์นกลับมายังมาสเตอร์เอาท์ให้คงที่ 
โดยปกติเอาท์พุทของเอฟเฟกต์จะรีเทิร์นกลับมายังอักซ์รีเทิร์นหรือกลับมายังอินพุทชานแนลใดชาน
แนลหนึ่งก็ได้ ดังภาพที่ 7.14 ก็ท าให้สามารถใช้เอฟเฟกต์เพียงตัวเดียวได้ทุกช่องสัญญาณในมิกเซอร์
คอนโซล 

 

 
ภาพที่ 7.14 การเชื่อมต่อเอฟเฟกต์ 

ที่มา : (Emerson Maningo, 2016 : 2) 

 

  เว็ท - ดรำย (Wet - Dry) 

  เว็ท - ดราย หมายถึงเปอร์เซนต์ของขนาดสัญญาณที่ผ่านเอฟเฟกต์ โดยหากปรับปุ่มมา
ทางซ้ายมือสุด (ทวนเข็มนาฬิกา) จะเป็นดราย คือเริ่มจาก 0 เปอร์เซนต์ คือไม่มีสัญญาณผ่านไปยัง
เอฟเฟกต์เลย และเมื่อปรับมาทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) ขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงตรงกึ่งกลาง ปริมาณ 
ขนาดของสัญญาณที่ผ่านเอฟเฟกต์ก็จะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงตรงกลางจะอยู่ที่ 50 เปอร์เซนต์ และ
หากปรับไปทางขวามือหรือตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อย ๆ จะเป็นฝั่ง เว็ท คือสัญญาณที่ผ่านเอฟเฟกต์จะมี
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ปริมาณมากกว่าสัญญาณที่ไม่ผ่านเอฟเฟกต์จนถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นการปรับค่าระดับสัญญาณที่
ผ่านเอฟเฟกต์เพ่ือไปรวมกับสัญญาณดั้งเดิมที่ส่งมาจากช่องสัญญาณต่าง ๆ 

 

 
ภาพที่ 7.15 ปุ่มปรับขนาดสัญญาณเว็ท - ดราย 

ที่มา : (Tozzoli,  2016 : 2) 

 

  ดีเลย์-แอ็คโค่ 
  Gibson (2011 : 129) กล่าวว่า ดีเลย์-แอ็คโค่ เป็นเอฟเฟกต์ท่ีสร้างมิติเสียงเสียงสะท้อน 
เป็นการจ าลองการเกิดแอ็คโค่เอฟเฟ็คของเสียงซึ่งมีฟังก์ชั่นในการปรับแต่งและค่าพารามิเตอร์ต่าง  ๆ 
ดังนี้ 
  1. ดีเลย์ไทม์ (Delay Time) เป็นการปรับค่าของเวลาที่เสียงสะท้อนออกมาแต่ละครั้ง 
ซึ่งเมื่อน ามาใช้ในงานทางดนตรี ค่าดีเลย์ไทม์นี้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของบทเพลงที่มีหน่วยเป็น bpm 

(Beat Per Meter) ซึ่งมีสูตรในการค านวนหาค่าดังกล่าวจาก 60,000/bpm โดยค่าที่ได้ออกมาจะมี
หน่วยเป็นมิลลิวินาที (mSec) และเป็นค่าเวลาของโน้ตตัวด า หากจะเปลี่ยนเป็นค่าเวลาของโน้ตตัวด า
สามพยางค์ให้หารด้วย 1.5, ค่าเวลาของโน้ตตัวขเบ็ดหนึ่งชั้นให้หารด้วย 2, ค่าเวลาของโน้ตขเบ็ดหนึ่ง
ชั้นสามพยางค์ให้หารด้วย 3, ค่าเวลาของโน้ตขเบ็ดสองชั้นให้หารด้วย 4 และค่าเวลาของโน้ตขบ็ดสอง
ชั้นสามพยางค์ให้หารด้วย 6 ซึ่งค่า 60,000 มาจากในหนึ่งวินาทีเท่ากับ 1,000 มิลลิวินาที และในหนึ่ง
นาทีเท่ากับ 60 วินาที ดังนั้น ในหนึ่งนาทีจึงมีค่าเท่ากับ 60,000 มิลลิวินาที นั่นเอง 
 ในทางปฏิบัติแล้วนั้นการที่จะต้องมาปรับค่าดีเลย์ไทม์ในแต่ละบทเพลงที่มีความเร็วไม่
เท่ากันและไม่แน่นอนนั้นท าได้ยาก ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตจัดจ าหน่ายดีเลย์-แอ็คโค่ จึงได้ออกแบบสร้าง
แท็ปดีเลย์ (Tap Delay) ที่มีปุ่มแท็ปเท็มโป้(Tap) เพ่ือก าหนดความเร็วของบทเพลงโดยการเคาะตาม
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จังหวะ ความเร็วของบทเพลงและมีไฟกระพริบบอกความเร็วตามจังหวะของบทเพลงเพ่ือความ
สะดวก 

  2. ฟีดแบ็ค (Feedback) เป็นปุ่มปรับจ านวนของเสียงสะท้อนว่าให้สะท้อนกลับมามาก
น้อยเพียงใด 

 

 
ภาพที่ 7.16 ตัวอย่าง ดีเลย์ – แอ็คโค 

ที่มา : (Suhonen, P., 2016 : 1)  

 

  รีเวิร์บ (Reverb Effect) 

  Gibson (2011 : 130) ได้อธิบายว่ารีเวิร์บเป็นเอฟเฟกต์ท่ีจ าลองมิติของเสียงก้องที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในงานระบบเสียง พี.เอ. โดยเสียงก้องนั้นเกิดจากเสียงสะท้อนที่มาจากรอบ
ด้าน หรือหลาย ๆ ด้าน เช่น จากผนังห้องทั้งสี่ด้าน จากพ้ืนและเพดานซึ่งแตกต่างจากดีเลย์ที่เป็นเสียง
สะท้อนที่มาจากด้านเดียวเท่านั้น ปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นรีเวิร์บแบบอนาล็อกหรือดิจิทัลก็จะมีฟังก์ชั่น 
หรือสวิตช์เลือกชนิดของรีเวิร์บซึ่งจ าลองมาจากวัสดุหรือสถานที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   1. รูมรีเวิร์บ (Room Reverb) คือ รีเวิร์บที่จ าลองเสียงก้องในห้องขนาดเล็กจะมี
ลักษณะเสียงสะท้อนของห้องที่เป็นช่วงสั้น ๆ 

   2. ฮอลรีเวิร์บ (Hall Reverb) คือ การจ าลองเสียงก้องในห้องขนาดใหญ่ซึ่งจะให้
เสียงสะท้อนยาว ๆ 

   3. แชมเบอร์รีเวิร์บ (Chamber Reverb) เป็นรีเวิร์บที่จ าลองลักษณะเสียงก้องที่
เกิดในห้องส าหรับแสดงดนตรี หรือห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนผิวของผนัง พ้ืนและเพดานแข็ง ดังนั้น
เสียงสะท้อนจึงมีลักษณะยาว ๆ และมีฟีดแบ็คมากกว่าชนิดอื่น 

   4. เพลทรีเวิร์บ (Plate Reverb) เป็นการจ าลองเสียงสะท้อนที่ผ่านแผ่นโลหะ โดย
เสียงที่เกิดจะมีลักษณะแหลมใส (Bright Sound) สะอาด (Clean Sound) นิยมใช้กับเสียงร้อง 
   5. รีเวิร์สรีเวิร์บ (Reverse Reverb) เป็นการจ าลองรีเวิร์บแบบสวนทางกลับกัน
กับแบบปกต ิ

   6. เกทรีเวิร์บ (Gate Reverb) เป็นรีเวิร์บที่มีความเข้มของเสียงก้องในเวลาหนึ่ง
แล้วหายไปอย่างรวดเร็ว นิยมใช้กับกลองสแนร์เป็นต้น 

   7. สปริงรีเวิร์บ (Spring Reverb) เป็นการจ าลองเสียงก้องที่ผ่านสปริงโดยส่วน
ใหญ่มักจะอยู่ในตู้แอมป์กีตาร์ 
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  ค่ำต่ำง ๆ ในกำรปรับแต่งรีเวิร์บ 

  ในการปรับแต่งรีเวร์บเอฟเฟกต์นั้นมีค่าที่ส าคัญในการปรับแต่งดังนี้ 
   1. ปรีดีเลย์ (Predelay) คือค่าของเวลาก่อนเกิดการรีเวิร์บหรือเกิดเสียงก้อง 
   2. ดิฟฟิวชั่น (Diffusion) คือการตั้งค่าขนาดและระยะของผนัง เพลทหรือขนาด
ของสปริง ค่าดิฟฟิวชั่นน้อย ๆ ก็เสมือนแผ่นเพลทเล็ก ๆ ค่าดิฟฟิวชั่นมาก ๆ แผ่นเพลทหรือผนังห้องก็
จะขนาดใหญ่ 
   3. ดีเคย์ไทม์ (Decay Time) คือค่าของเวลาที่เสียงก้องเกิดขึ้นว่ามีความยาว
เพียงใด 

 

 
ภาพที่ 7.17 ลักษณะการเกิดเสียงก้องหรือรีเวิร์บ 

ที่มา : (Whole System Acoustical Treatments, 2016 : 1) 

 

บทสรุป 
 ห้องบันทึกเสียงมีความส าคัญต่ออะคูสติกของเครื่องดนตรี ต่อระบบการบันทึกเสียง 
ตลอดจนคุณภาพของเสียงดนตรีที่ท าการบันทึก ดังนั้นควรออกแบบหรือเลือกใช้ห้องส าหรับท าการ
บันทึกเสียงให้ถูกต้องตามลักษณะงาน ลักษณะและธรรมชาติของเครื่องดนตรี วงดนตรี เนื่องจากแต่
ละส่วนมีความแตกต่างกัน ปัจจุบันห้องบันทึกเสียงแบบปิดเป็นที่นิยมค่อนข้างมาก 

 มอนิเตอร์และการจัดวางมอนิเตอร์มีส่วนส าคัญต่อการฟังตั้งแต่การมอนิเตอร์ด้วยหูฟัง
ส าหรับนักดนตรี นักร้อง ที่ท าการบันทึกเสียง อีกทั้งล าโพงมอนิเตอร์ที่มีความส าคัญในการตรวจสอบ
เสียงของผู้ควบคุมการบันทึกเสียง และการมิกซ์ดาวน์ เราควรเลือกล าโพงมอนิเตอร์ให้เหมาะสมทั้ง
การตอบสนองความถี่ และระยะของการฟัง 
 การควบคุมระดับสัญญาณเสียง การสร้างมิติของเสียงโดยการใช้ซิกแนลโปรเซสเซอร์ต่าง ๆ 
จ าเป็นจะต้องทราบถึงหลักการท างาน การปรับแต่งให้ถูกต้องและเหมาะสม 



บทท่ี 8 
การบันทึกเสียงดนตรีในระบบมีดี้ด้วยโปรแกรมคิวเบส 

 
 โปรแกรมดีเอดับบลิวที่ใช้ในการบันทึกเสียงและการผลิตผลงานทางดนตรีนั้นมีอยู่ด้วยกัน
หลายโปรแกรม เช่น โปรทูลส์ (Pro Tools) ลอจิก (Logic) เค้กวอร์คโซนาร์ (Cakewalk Sonar)    
เป็นต้น ในต าราเล่มนี้จะขอน าเสนอด้วยโปรแกรมคิวเบส 8.0 เนื่องจากผู้เขียนมีความช านาญในการใช้
โปรแกรมดังกล่าวอีกทั้งยังได้ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไว้ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน โปรแกรมคิวเบส 
8.0 เป็นดีเอดับบลิวซอร์ฟแวร์ที่บริษัทสไตน์ เบิร์กเป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย สามารถรองรับ
ระบบปฏิบัติการได้ทั้งแม็คโอเอส (Mac OS) และวินโดว์ (Windows) ซึ่งเป็นที่นิยม สามารถบันทึก
เสียงดนตรีในระบบมีดี้โดยสามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์สร้างเสียงเครื่องดนตรีจากภายนอก ทั้ง
ทางมีดี้พอร์ต หรือยูเอสบีพอร์ต เนื่องจากปัจจุบันเครื่องดนตรีอีเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ มักจะมีพอร์ตยู
เอสบีไว้รองรับส าหรับการท างานในระบบคอมพิวเตอร์ และรองรับการเชื่อมต่อกับวีเอสทีไอ (VSTi) ที่
อยู่ในรูปแบบของซอร์ฟแวร์ส าหรับสร้างเสียงเครื่องดนตรีต่าง ๆ ทั้งซาวด์โมดูลย์ (Sound Module) 
ซินธิไซเซอร์ (Synthesizer) และแซมเพลอร์ต่าง ๆ (Sampler) ส าหรับบันทึกเสียงดนตรี 
 

 
 

ภาพที่ 8.1 แสดงการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมคิวเบสกับอุปกรณ์ภายนอก 
 

 จากภาพที่ 8.1 ในกรอบสีแดงแสดงการเชื่อมต่อทางมีดี้เอาท์ของโปรแกรมคิวเบส 8.0 กับ
อุปกรณ์สร้ า ง เสียงภายนอกดั งภาพเป็นการเชื่ อมต่อกับซาวด์ โมดูลย์  ( Sound Module)                 
ยี่ห้อเอ็ดดิรอล รุ่น เอสดี 20 (Edirol SD-20) เพ่ือบันทึกเสียงเครื่องดนตรีในระบบมีดี้ 
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การสร้างโปรเจ็คใหม่ส าหรับการบันทึกเสียง (New Project) 
 ทุกครั้งเมื่อจะเริ่มต้นท าการบันทึกเสียงด้วยโปรแกรมคิวเบส 8.0 จ าเป็นที่จะต้องสร้างพ้ืนที่
และต าแหน่งในการจัดเก็บข้อมูลในการบันทึกเสียงในบทเพลง หรืองานนั้น ๆ เพ่ือมิให้ข้อมูลกระจัด
กระจายโดยการสร้างโปรเจ็คใหม่ (New Project) หลังจากนั้นจึงท าการบันทึกโปรเจ็ค (Save) และ
สามารถเรียกใช้งานโปรเจ็คท่ีท าการบันทึกไว้ได้ดังนี้ (ประโยชน์  กิ่งสีดา,  2550 : 36) 
  1. ไปที่เมนู File เลือกไปที่ค าสั่ง New Project 
 

 
ภาพที่ 8.2 การสร้างโปรเจ็คใหม่ (New Project) 

 
  2. เลือกไปที่ Recording หลังจากนั้นจึงเลือกรูปแบบของงานที่จะท าการบันทึกเสียงที่
เป็นรูปแบบที่ก าหนดมาส าเร็จรูปที่ตรงกับงานที่จะท าการบันทึกเสียง หรือเลือกไปที่ Create Empty 
ส าหรับการบันทึกเสียงที่ต้องการก าหนดจ านวนแทร็คในรูปแบบต่าง ๆ เองอย่างอิสระ ซึ่งในตัวอย่าง
จะเลือกไปที่ Create Empty เพ่ือใช้ส าหรับอธิบายในส่วนของการติดตั้งแทร็คต่าง ๆ อย่างอิสระตาม
ความต้องการและความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
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ภาพที่ 8.3 การเลือกรูปแบบ จ านวนแทร็คในการบันทึกเสียง 

 
  3. หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างในการเลือกที่จัดเก็บข้อมูลที่จะท าการบันทึกเสียง ไปที่ 
New Folder ตั้งชื่องานหรือบทเพลง คลิ๊ก OK 
 

 
ภาพที่ 8.4 การเลือกแหล่งจัดเก็บข้อมูลและสร้างโฟล์เดอร์ใหม่ 

 

  4. หลังจากนั้นโปรแกรมคิวเบสจะเปิดหน้าต่างโปรเจ็คขึ้นมา (Project Window)       
ซึ่งหน้าต่างจะแสดงชื่อโปรเจ็คเมื่อท าการบันทึกข้อมูล (Save) โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ท าการบันทึกเสียง 

หรือ 
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การปรับแต่ง ตลอดจนการตั้งค่าต่าง ๆ นั้นจะถูกบันทึกลงในช่องทางและโฟล์เดอร์ที่ได้สร้างขึ้นไว้ก่อน
หน้านี้ ในหน้าต่างโปรเจ็คจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญดังนี้ 
   4.1 แถบเครื่องมือ (Toolbar) จะเป็นส่วนแสดงเครื่องมือในโปรแกรมคิวเบส 8.0 

   4.2 อินสเป็คเตอร์ (Inspector) จะเป็นส่วนแสดงรายละเอียด ส่วนควบคุมของแทร็ค
ที่เลือกไว้ซึ่งจะแสดงรายละเอียดแตกต่างกันออกไปตามประเภทของแทร็คที่ถูกเลือกใช้งาน 
   4.3 แทร็คลีส (Track List) จะเป็นส่วนที่ใช้ส าหรับติดตั้งแทร็คที่ใช้ในการบันทึกเสียง 
เช่น ออดิโอแทร็ค มีดี้แทร็ค เป็นต้น โดยแต่ละแทร็คสามารถก าหนดชื่อเพ่ือความสะดวกได้ 
   4.4 อ็อปเจ็ค (Object) เป็นส่วนพื้นที่แสดงการบันทึกเสียงในแทร็คต่าง ๆ 

   4.5 วีเอสทีอินสทรูเม้นท์ (VST Instrument) เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับเลือกติดตั้งวีเอสที
อินสทรูเม้นท์เพ่ือบันทึกเสียง สร้างเสียงเครื่องดนตรีส าหรับบันทึกเสียงในระบบมีดี้ 
   4.6 ทรานสปอร์ต (Transport) เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับควบคุมการท างานในฟังก์ชั่น
ของการบันทึกเสียง การเล่นกลับ การตั้งความเร็วของบทเพลง การเล่นซ้ า การบันทึกแบบอัตโนมัติ 
การเลือกสัญญาณคล็อก (Clock signal) ห้องเพลง อัตราจังหวะ และเวลา ซึ่งทรานสปอร์ตสามารถ
เปิด – ปิด ได้โดยใช้ปุ่ม F2 
 

 
 

ภาพที่ 8.5 หน้าต่างโปรเจ็ค 
 
  5. การบันทึก (Save) การบันทึก หรือการเซฟข้อมูลในการบันทึกเสียงสามารถท าได้
ดังนี้ ไปที่เมนู File และ Save หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างให้ตั้งชื่อไฟล์ที่จะบันทึก ซึ่งไฟล์ที่บันทึกจะมี
นามสกุล .cpr ซึ่งหมายถึงคิวเบสโปรเจ็คไฟล์ (Cubase Project File) นั่นเอง เมื่อท าการบันทึกข้อมูล
แล้วก็จะสามารถเปิดข้อมูลที่ท าการบันทึกไว้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข หรือด าเนินการบันทึกเสียงให้แล้ว
เสร็จได้ตามล าดับ 

4.1 ทูลบาร ์

4.2 
อินสเปค็เตอร ์
(Inspector) 

4.3 
แทรค็ลิส 

(Track List) 

4.4 ออ็ปเจ็ค (Object) 

 
 
 
 

4.5 วีเอสทีอินสทรูเม้นท์ 
(VST Instrument) 

                                                                                                                                    4.6 ทรานสปอรต์ 

(Transport) 
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ภาพที่ 8.6 การบันทึกข้อมูลโปรแกรมคิวเบส 8.0 

 
 

 
ภาพที่ 8.7 การตั้งชื่อเพ่ือบันทึกข้อมูลในคิวเบส 8.0 
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การควอนไทซ์ (Quantize) 
 ก่อนที่จะท าการบันทึกเสียงในระบบมีดี้ด้วยโปรแกรมคิวเบส 8.0 จะต้องท าความเข้าใจกับ
การควอนไทซ์ (Quantize) ค่าของตัวโน้ตก่อน ซึ่งการควอนไทซ์คือการใช้ตัวเลขแทนค่าของตัวโน้ตใน
อัตราจังหวะ 4/4 ได้แก่ 
  หมายเลข 1  แทนโน้ตตัวกลม 
  หมายเลข 1/2 แทนโน้ตตัวขาว 
  หมายเลข 1/4 แทนโน้ตตัวด า 
  หมายเลข 1/8 แทนโน้ตขเบ็ตหนึ่งชั้น 
  หมายเลข 1/16 แทนโน้ตขเบ็ตสองชั้น 
  หมายเลข 1/32 แทนโน้ตขเบ็ตสามชั้น 
  หมายเลข 1/64 แทนโน้ตขเบ็ตสี่ชั้น 
  หมายเลข 1/128 แทนโน้ตขเบ็ตห้าชั้น 
 ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการตั้งค่าตัวโน้ตที่จะบันทึกเสียง โปรแกรมคิวเบส 8.0 จึงมีค่าของ
โน้ตสามพยางค์ (Triplet Note) ตั้งแต่ค่าของโน้ตตัวขาวสามพยางค์จนถึงโน้ตขเบ็ตสี่ชั้นสามพยางค์ 
(1/2 Triplet – 1/64 Triplet) และโน้ตประจุด (Dotted) ตั้งแต่ค่าของโน้ตตัวขาวประจุดจนถึงโน้ต 
ขเบ็ตสี่ชั้นประจุด (1/2 Dotted – 1/64 Dotted) ไว้รองรับการตั้งค่าการบันทึกตัวโน้ตที่มีความ
ละเอียดสูงสุดในการบันทึกเสียงในระบบมีดี้ในแต่ละเครื่องดนตรี เช่น บันทึกจังหวะกลองที่ใช้ค่าตั ว
โน้ตสูงสุดที่ขเบ็ตหนึ่งชั้น ก็ควรตั้งการควอนไทซ์ไว้ที่ 1/8 เป็นต้น   

 เมื่อเริ่มต้นการท างานโดยการสร้างโปรเจ็คใหม่เรียบร้อยแล้วสามารถด าเนินการบันทึก
เสียงดนตรีในระบบมีดี้ด้วยโปรแกรมคิวเบส 8.0 ได้ 
 

การบันทึกเสียงในระบบมีดี้แบบสเต็ปอินพุท (MIDI Step Input Recording)  
 การบันทึกเสียงในระบบมีดี้แบบสเต็ปอินพุทเป็นการบันทึกเสียงในระบบมีดี้ที่ใช้หลักการใน
การป้อนตัวโน้ตทีละตัวด้วยเมาส์ หรือมีดี้คอนโทรลเลอร์ต่าง ๆ คล้ายกับการเขียนโน้ตเพลงทีละตัว ที
ละห้องเพลง โดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 
  1. ติดตั้งมีดี้แทร็ค (MIDI Track) โดยการน าเคอเซอร์ไปวางไว้บริเวณแทร็คลีสแล้ว
คลิ๊กขวา ไปที่ Add MIDI Track เลือกจ านวนแทร็คที่จะติดตั้งที่ช่อง Count ตั้งชื่อแทร็คในช่อง 
Track Name ในหน้าต่าง Add MIDI Track แล้วคลิ๊ก Add โปรแกรมก็จะติดตั้งมีดี้แทร็คไว้ส าหรับ
บันทึกเสียงในระบบมีดี้ตามจ านวนที่เราได้ก าหนดไว้ ดังภาพที่ 8.8 – 8.10 
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ภาพที่ 8.8 การติดตั้งมีดี้แทร็ค 

 
 

 
ภาพที่ 8.9 การเลือกจ านวนมีดี้แทร็ค และตั้งชื่อแทร็ค 
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ภาพที่ 8.10 ติดตั้งมีดี้แทร็ค 

 
  2. เลือกวีเอสทีอินสทรูเม้นท์ เมื่อต้องเลือกวีเอสทีอินสทรูเม้นส าหรับท าหน้าที่สร้าง
เสียงเครื่องดนตรีที่จะท าการบันทึกเสียงโดยคลิ๊กที่ Rack Instruments ดังภาพที่ 8.11 แล้วเลือก    
วีเอสทีอินสทรูเม้นท์ที่ต้องการตามรายการของวีเอสทีอินสทรูเม้นท์ที่ติดตั้งไว้  ดังภาพที่ 8.12 ผู้ใช้
เลือกฮาลิออนโซนิคเอสอี (Halion Sonic SE) จากนั้นจะมีกล่องโต้ตอบค าถามว่าต้องการสร้างมีดี้
แทร็คที่ใช้ส าหรับฮาลิออนโซนิคเอสอีหรือไม่ เลือกยกเลิก (Cancel) เนื่องจากก่อนหน้านี้เราได้ติดตั้ง
มีดี้แทร็คไปแล้ว ซึ่งกล่องข้อความโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นมานี้แสดงให้เห็นว่าสามารถเลือกวีเอสทีอินสทรู
เม้นท์ผ่านทาง Rack Instruments แล้วก าหนดให้สร้างมีดี้แทร็คเป็นค าสั่งทางลัดได้เลย ในที่นี้จะขอ
อธิบายเป็นระบบเบื้องต้น กล่าวคือมีดี้แทร็คจะเป็นส่วนบันทึกข้อมูลทางดนตรี เช่น ตัวโน้ต ตัวหยุด 
ค าสั่งควบคุมต่าง ๆ ส่วนวีเอสทีอินสทรูเม้นท์จะท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์สร้างเสียงดนตรี ดังนั้นเมื่อติดตั้ง
และเลือกวีเอสทีอินสทรูเม้นท์แล้ว จะต้องไปก าหนดเอาท์พุทของมีดี้แทร็คนั้นที่เราต้องการจะ
บันทึกเสียงจากวีเอสทีอินสทรูเม้นท์นั้นให้เป็นวีเอสทีอินสทรูเม้นท์ที่เราต้องการด้วย ดังตัวอย่างเมื่อ
เลือกฮาลิออนโซนิคเอสอีแล้ว หน้าต่างของฮาลิออนโซนิคเอสอีก็จะปรากฏขึ้นมาดังภาพที่ 8.14       
ซ่ึงหากเลื่อนเมาส์ไปคลิ๊กบริเวณท่ีเป็นลิ่มนิ้วเปียโนก็จะเกิดเสียงของเครื่องดนตรีขึ้น หากแต่จะยังไม่ใช่
เสียงของเครื่องดนตรีที่ต้องการจะเลือกใช้ส าหรับบันทึกเสียง การเลือกเสียงเครื่องดนตรีสามารถเลือก
โดยเลื่อนเมาส์ไปคลิ๊กบริเวณช่องว่างในช่อง Multi Program Rack ทั้งนี้จะต้องเลือกเสียงของเครื่อง
ดนตรีให้ตรงกับช่อง (Channel) ตั้งแต่ช่องท่ี 1 – 16 ให้ตรงกับที่เราก าหนดในมีดี้แทร็คด้วย 
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ภาพที่ 8.11 เลือกติดตั้งวีเอสทีอินสทรูเม้นท์ 

 
 

 
ภาพที่ 8.12 เลือกวีเอสทีอินสทรูเม้นท์ท่ีจะใช้งาน 
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ภาพที่ 8.13 กล่องค าถามโต้ตอบในการติดตั้งมีดี้แทร็ค 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 8.14 ตัวอย่างฮาลิออนโซนิคเอสอี  
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  ภาพที่ 8.14 เป็นการเลือกเสียงเครื่องดนตรี (Program Change) ในช่องที่ 1 เป็น
เสียงอะคูสติกแกรนด์เปียโน และช่องที่ 2 เป็นกลุ่มเครื่องสายสตริง ดังนั้นมีดี้แทร็คที่ต้องการเสียง
เปียโนก็จะต้องก าหนดให้เป็นช่องที่ 1 และมีดี้แทร็คท่ีต้องการเสียงสตริงจะต้องก าหนดให้เป็นช่องที่ 2 
จึงจะได้เสียงเครื่องดนตรีจากฮาลิออนโซนิคตามความต้องการ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถก าหนด
เอาท์พุทของเสียงเครื่องดนตรีนั้น ๆ ให้ส่งไปยังมิกเซอร์แทร็คได้อย่างอิสระถึง 16 เอาท์พุท ทั้งนี้
จะต้อง Activate Output ที่ VST Rack Instrument แล้วเลือก All Output ดังภาพที่ 8.15 แล้ว
เอาท์พุททั้งหมดก็จะปรากฏในมิกเซอร์แทร็ค ซึ่งสามารถเปิดปิดได้โดยใช้ปุ่มคีย์ F3 ดังภาพที่ 8.16 
ทั้งนี้วีเอสทีอินสทรูเม้นท์แต่ละตัว แต่ละบริษัทก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลให้
ละเอียดเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

 
ภาพที่ 8.15 Activate Output 

 
 

 
ภาพที่ 8.16 เลือก All Output 
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ภาพที่ 8.17 เอาท์พุทของฮาลิออนโซนิคเอสอีในมิกเซอร์แทร็ค 

 
 
  3. ก าหนดอัตราจังหวะและความเร็วของบทเพลง การก าหนดอัตราจังหวะสามารถ
ก าหนดได้โดยการเลื่อนเมาส์มายังช่องอัตราจังหวะในทรานสปอร์ตพาแนล(Transport Panel)  ดับ
เบ้ลคลิ๊กที่ตัวเลขก าหนดอัตราจังหวะ พิมพ์อัตราจังหวะที่ต้องการ ส่วนความเร็วของบทเพลงมีหน่วย
เป็น Beat Per Meter หรือ BPM ซึ่งจะใช้ตัวเลขตั้งแต่ 0 ขึ้นไปเป็นตัวก าหนดความเร็ว การก าหนด
ความเร็วของบทเพลงในคิวเบส 8.0 สามารถก าหนดได้ 2 ช่องทาง คือ ก าหนดทางทรานสปอร์ต
พาแนล โดยเลื่อนเมาส์มาคลิ๊กที่ Tempo แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กที่ตัวเลขในช่อง Tempo จะปรากฏแถบสี
ฟ้าแล้วก็จะสามารถพิมพ์ตัวเลขที่ต้องการก าหนดได้ ดังภาพที่ 8.18 
 

 
ภาพที่ 8.19 การก าหนดความเร็วของบทเพลง 
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   การก าหนดความเร็วของบทเพลงอีกช่องทางหนึ่งคือทางช่องทาง Tempo Track 
สามารถก าหนดได้โดยการเลื่อนเมาส์มายังแถบเครื่องมือ Project และ Tempo Track หรือกดคีย์
ลัด Ctrl+T หน้าต่างเท็มโป้แทร็คอิดิเตอร์(Tempo Track Editor) จะปรากฏขึ้นดังภาพ 8.20  
 

 
ภาพที่ 8.20 การเลือกเมนูเท็มโป้แทร็ค (Tempo Track) 

 
  การที่จะให้โปรแกรมท างานตามการก าหนดในหน้าต่างเท็มโป้แทร็คอิดิเตอร์นั้นก่อนอื่น
จะต้องเปิดการท างานของหน้าต่างนี้โดนการคลิ๊กที่รูปเมโทรนอม (Metronome) ให้กลายเป็นสีส้ม 
ซึ่งการก าหนดอัตราจังหวะของบทเพลงทางเท็มโป้แทร็คอิดิเตอร์นี้เราสามารถก าหนดให้หนึ่งบทเพลง
มีหลายอัตราจังหวะได้โดยการเลือกที่เครื่องมือปากกาแล้วเลื่อนเมาส์ไปยังตัวเลขด้านบนที่เป็นตัวบอก
จ านวนของห้องเพลงแล้วคลิ๊กในห้องเพลงที่ต้องการ พิมพ์อัตราจังหวะที่ต้องการ เช่น 2/4  แล้วกด
เอ็นเตอร์ เมื่อบทเพลงเล่นมาถึงห้องเพลงดังกล่าวอัตราจั งหวะก็จะเปลี่ยนไปตามที่ก าหนด              
ดังภาพที่ 8.21  
 

 
ภาพที่ 8.21 การก าหนดอัตราจังหวะในเท็มโป้แทร็คอิดิเตอร์ 
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  เช่นเดียวกันกับการก าหนดอัตราจังหวะในเท็มโป้แทร็คอิดิเตอร์ การก าหนดความเร็วใน
บทเพลงก็สามารถก าหนดความเร็วได้หลายอัตราความเร็วในหนึ่งบทเพลง ซึ่งโปรแกรมจะใช้หลักใน
การอ่านกราฟความเร็วที่ก าหนด โดยแกนเอ็กส์ (X) จะเป็นความเร็ว และแกนวาย (Y) จะเป็นห้อง
เพลง ทั้งนี้ในการเปลี่ยนความเร็วของบทเพลงยังต้องเลือกลักษณะการเปลี่ยนความเร็วว่าจะเลือก
แบบเปลี่ยนทันที (Jump) ค่อย ๆ เปลี่ยนตามการก าหนด (Ramp) หรือเปลี่ยนแบบอัตโนมัติ 
(Automatic) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในบทเพลง จากนั้นเลือกรูปดินสอก าหนดความเร็วตั้งแต่
เริ่มบทเพลง ก าหนดจุดหรือห้องเพลงที่จะเปลี่ยนความเร็ว จะสังเกตได้ว่ากราฟจะเปลี่ยนไปตามที่
ก าหนด ดังนั้นเมื่อบทเพลงเล่นกลับถึงจุดที่ก าหนดความเร็วของบทเพลงก็จะเปลี่ยนไปตามกราฟ     
ดังภาพที่ 8.22 

 

 
ภาพที่ 8.22 การก าหนดความเร็วของบทเพลงในเท็มโป้แทร็คอิดิเตอร์ 

 
  4. สร้างพื้นที่ในการป้อนข้อมูลในหน้าต่างโปรเจ็คอิดิเตอร์ ขั้นตอนแรกกดสแน็ปออน 
(Snap On) เพ่ือให้พ้ืนที่ที่สร้างล็อคตามห้องเพลง จากนั้นเลือกเครื่องมือรูปดินสอแล้วคลิกในห้อง
เพลงของมีดี้แทร็คที่ต้องการบันทึกข้อมูล หากต้องการหลายห้องเพลงให้เลือกเครื่องมือรูปลูกศร 
(Object Selection) คลิ๊กบริเวณด้านล่างของพ้ืนที่ที่ต้องการขยายแล้วลากออกไปตามจ านวนห้อง
เพลงที่ต้องการ ดังภาพที่ 8.23 
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ภาพที่ 8.23 การสร้างพ้ืนที่/ห้องเพลง เพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบมีดี้ 

 
  5. บันทึกข้อมูลทางดนตรีในระบบมีดี้ การบันทึกเสียง หรือบันทึกข้อมูลในระบบมีดี้
สามารถท าโดยเลื่อนเมาส์มายังบริเวณพ้ืนที่/ห้องเพลงที่สร้างขึ้นแล้วดับเบิ้ลคลิ๊ก พ้ืนที่ดังกล่าวจะ
ปรากฏในหน้าต่างคีย์อิดิเตอร์ (Key Editor) ซึ่งมีเปียโนโรลจ าลองลิ่มนิ้วของเปียโนในอ็อคแตฟต่าง ๆ 
เราสามารถบันทึกตัวโน้ตและตัวหยุดได้โดยการควอนไทซ์เพ่ือก าหนดค่าของตัวโน้ต ทั้งนี้ในระบบมีดี้
จะใช้ระยะทางแทนค่าตัวโน้ต เช่น ตัวกลมจะใช้ระยะทางทั้งห้องเพลง ตัวขาวใช้ครึ่งห้องเพลง ตัวด า
ใช้ 1/4 ของห้องเพลง เป็นต้น เลือกค่าของน้ าหนักในการบรรเลง (Velocity) ซึ่งสามารถแก้ไขได้ใน
คอนโทรลเลอร์เลนด้านล่าง เลือกแถบเครื่องมือรูปดินสอ หรือกด Alt ค้างไว้แล้วคลิ๊กท่ีเสียงที่ต้องการ
บันทึก  
 

 
ภาพที่ 8.24 การบันทึกโน้ตในหน้าต่างคีย์อิดิเตอร์ 

ควอนไทซ์ วีโลซิตี ้

คอนโทรลเลอร์เลน 
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  6. การบันทึกจังหวะกลองในโปรแกรมคิวเบส 8.0 โปรแกรมคิวเบสได้ออกแบบให้มี
ความสะดวกและง่ายต่อการบันทึกจังหวะกลองโดยการออกแบบให้มีจีเอ็มแม็ป (GM Map)            
ซึ่งสามารถก าหนดได้ทางอินสเป็คเตอร์ หลังจากนั้นเมื่อก าหนดสร้างพ้ืนที่/ห้องเพลง ในการบันทึก
ข้อมูลแล้วเข้าไปยังหน้าต่างคีย์อิดิเตอร์ (Key Editor) แล้วหน้าต่างนี้จะกลายเป็นดรัมอิดิเตอร์ (Drum 
Editor) ที่บอกต าแหน่งของเสียงกลองต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลท าได้โดยการเลือกแถบเครื่องมือรูปไม้
กลองแล้วคลิ๊กบันทึกข้อมูล โดยสามารถปรับแก้วีโลซิตี้ได้ทางคอนโทรลเลอร์เลนเช่นเดิม 

  

 
ภาพที่ 8.25 การเลือกจีเอ็มแม็ปในอินสป็คเตอร์ 

 
 

 
ภาพที่ 8.26 ดรัมอิดิเตอร์ 
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การบันทึกเสียงในระบบมีดี้แบบเรียลไทม์ (MIDI Real time Input Recording) 
 การบันทึกเสียงในระบบมีดี้แบบเรียลไทม์นั้นมีกระบวนการที่คล้ายกันกับการบันทึกเสียงใน
ระบบมีดี้แบบสเต็ปอินพุท ต่างกันตรงที่ข้อมูลที่บันทึกนั้นได้จากการบรรเลงของนักดนตรีโดยต้อง
อาศัยมีดี้คอนโทรลเลอร์ เช่น ยูเอสบีมีดี้คีย์บอร์ด มีดี้กีตาร์ เป็นต้น หากเป็นมีดี้คอนโทรลเลอร์ที่
จะต้องติดตั้งไดรฟ์เวอร์ให้ด าเนินการติดตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงเปิดโปรแกรม หรือโปรเจ็คงานที่จะ
ท าการบันทึกเสียง กระบวนการในการบันทึกเสียงปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการบันทึกเสียงในระบบมีดี้
แบบสเต็ปอินพุทจนถึงกระบวนการในการก าหนดอัตราจังหวะ ก าหนดความเร็วของบทเพลง การ
บันทึกเสียงในระบบนี้สิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งคือการให้จังหวะ ทั้งนี้หากมีการบันทึกเครื่องดนตรีที่ก ากับ
จังหวะไว้แล้วก็สามารถน ามาประกอบการบันทึกเสียงได้ แต่ถ้าหากยังไม่มี หรือเป็นการเริ่มต้นในการ
บันทึกเสียงนั้น โปรแกรมคิวเบส 8.0 ได้ออกแบบให้มีเมโทรนอร์มไว้คอยก ากับจังหวะให้กับนักดนตรี
โดยการเลือกคลิ๊ก (Click) ที่ทราสปอร์ตพาแนล หรือกดคีย์ลัด C 
 

 
ภาพที่ 8.27 การเปิด – ปิด เมโทรนอร์ม 

 
 จากนั้นกดปุ่มเร็คคอร์ด (Record) ที่แทร็คที่จะท าการบันทึก กดเร็คคอร์ดที่แถบเครื่องมือ/
ทรานสปอร์ตพาแนล หรือกดปุ่มดอกจัน แทร็คที่กดเร็คคอร์ไว้จะเริ่มท าการบันทึกทันที ทั้งนี้การ
บันทึกนี้เป็นการบันทึกข้อมูลที่ผู้บรรเลง หรือนักดนตรีบรรเลงเครื่องดนตรีผ่านทางมีดี้คอนโทรลเลอร์
โดยจะบันทึกโน้ต ตัวหยุด วีโลซิตี้และค าสั่งควบคุมต่าง ๆ ที่มาพร้อมในการบรรเลง และสามารถเข้า
ไปแก้ไขข้อมูลในการบรรเลงได้ทางคีย์อิดิเตอร์  
 ข้อพึงระวังในการบันทึกเสียงในระบบมีดี้แบบเรียลไทม์คือการมอนิเตอร์ หากค่ าลาเทนซี่
มากเกินไปก็จะท าให้นักดนตรีบรรเลงได้ไม่ถนัดเนื่องจากการบรรเลงไม่ตรงกับจังหวะเท่าที่ควร และ
หากความดังของการมอนิเตอร์จากหูฟัง หรือล าโพงมอนิเตอร์มีความดังไม่เพียงพอต่อการรับฟังของ
นักดนตรีจะท าให้นักดนตรีบรรเลงด้วยน้ าหนัก หรือวีโลซิตี้ที่มากขึ้นท าให้การบรรเลงมีส าเนียงหรือ
น้ าหนักท่ีผิดเพี้ยนไป 
 การบันทึกเสียงในระบบมีดี้ทั้งสองแบบนี้สามารถเปลี่ยนเสียงของเครื่องดนตรี และ
ความเร็วของบทเพลงได้ตามความต้องการไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากการบันทึกเสียงเสร็จแล้ว 
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ภาพที่ 8.28 การบันทึกเสียงในระบบมีดี้แบบเรียลไทม์ในคิวเบส 8.0 

 
 

บทสรุป 
 การบันทึกเสียงในระบบมีดี้ด้วยโปรแกรมคิวเบส 8.0 สามารถบันทึกได้ทั้งแบบสเต็ปอินพุท 
และแบบเรียลไทม์ โดยโปรแกรมสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สร้างเสียงภายนอก และวีเอส
ทีอินสรูเม้นท์ที่อยู่ในรูปแบบของซอร์ฟแวร์ วีเอสทีอินสรูเม้นท์แต่ละตัว แต่ละค่ายมักจะมีลักษณะการ
ใช้งานที่คล้ายกัน ผู้ใช้ควรศึกษาคุณสมบัติของวีเอสทีอินสทรูเม้นนั้น ๆ ให้ละเอียด 
 คุณภาพของการบันทึกเสียงในระบบนี้จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความเข้าใจในการเลือกใช้
อุปกรณ์สร้างเสียง หรือวีเอสทีอินสรูเม้นท์ นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความคุ้นเคยในการฟังเสียงเครื่อง
ดนตรี ธรมมชาติของเสียงเครื่องดนตรีที่ท าการบันทึกเสียง เพ่ือให้ได้คุณภาพเสียงที่ดี มีความสมจริง 
และน่าฟังยิ่งขึ้น 
 

 

 
 

 

 



บทท่ี 9 
การบันทึกเสียงดนตรีในระบบมัลตแิทร็คด้วยโปรแกรมคิวเบส 

 
 นอกจากความสามารถในการบันทึกเสียงในระบบมีดี้แล้ว โปรแกรมคิวเบส 8.0 ยังสามารถ
บันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็คโดยไม่จ ากัดจ านวนแทร็คที่จะบันทึก ทั้งนี้ความสามารถต่าง ๆ 
นอกจากซอร์ฟแวร์แล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในการบันทึกเสียงดนตรี
เราจึงต้องวางแผนส าหรับการบันทึกเสียงนั้น ๆ ให้ดี เพ่ือคุณภาพของงานและลดปัญหาอันจะเกิดขึ้น
ในระหว่างปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี 
 

การตั้งค่าโปรเจ็ค (Project Setup) 
 เมื่อจะท าการบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็ค ก่อนอื่นจะต้องตั้งค่าฟอร์แม็ทเสียงที่จะท าการ
บันทึกเสียง ทั้งนี้การตั้งค่าฟอร์แม็ทเสียงนั้นควรค านึงถึงการน าไปใช้งานที่จะท าการบันทึกเสียง รวม
ไปถึงความจุของอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ การตั้งค่าโปรเจ็คท าได้
ดังนี้ (ประโยชน์  กิ่งสีดา,  2550 : 35) 
  1. ไปที่เมนู Project เลือกค าสั่ง Project Setup หรือ Shift + S 
  

 
ภาพที่ 9.1 การเข้าเมนูค าสั่งโปรเจ็คเซ็ตอัพ (Project Setup) 
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  2. ด าเนินการตั้งค่าเริ่มจาก ชื่อ บริษัท เวลาที่เริ่มต้นในการบันทึกเสียง ความยาวสูงสุด
ในการบันทึกเสียงแต่ละครั้ง จ านวนเฟรมเรท (ใช้ในกรณีท างานร่วมกับภาพเคลื่อนไหว) รูปแบบของ
การแสดงผล การชดเชยเวลาในการแสดงผล การชดเชยห้องเพลง ค่าการสุ่มตัวอย่างเสียง จ านวนบิต
ที่ใช้ในการบันทึกเสียง ชนิดของไฟล์ในการบันทึกออดิโอ ลักษณะของการแพน ความดั งสูงสุด ชนิด
และความละเอียดของไฟล์ เอชเอ็มที ดังภาพที่ 9.2 ทั้งนี้การตั้งค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
และความต้องการของการบันทึกเสียงในงานนั้น 

 

 
ภาพที่ 9.2 การตั้งค่าในโปรเจ็คเซ็ตอัพ 

 

การติดตั้งออดิโอแทร็คและการเลือกอินพุทเอาท์พุท 
 การติดตั้งออดิโอแทร็คเพ่ือท าการบันทึกเสียงนั้นมีวิธีการเช่นเดียวกันกับการติดตั้งมีดี้แทร็ค 
กล่าวคือเลื่อนเมาส์มาบริเวณแทร็คลีส คลิ๊กขวา เลือกค าสั่ง Add Audio Track หน้าต่าง Add 
Audio Track จะปรากฏขึ้นมาให้เราก าหนดจ านวนของออดิโอแทร็คที่จะติดตั้งลงในแทร็คลีส  ทั้งนี้
เราสามารถบันทึกเสียงด้วยออดิโอแทร็คในระบบมัลติแทร็คได้พร้อมกันหลายแทร็คได้ขึ้นอยู่กับความ
จ าเป็นและจ านวนอินพุทของออดิโออินเตอร์เฟส ก าหนดรูปแบบออดิโอแทร็คแบบเสตอริโอหรือโมโน 
จะต้องพิจารณาจากรูปแบบของการจัดวางไมโครโฟนและเครื่องดนตรี เช่น กีตาร์ เบส เสี ยงร้อง 
กลองชุด เราจะเลือกรูปแบบโมโน คีย์บอร์ด เพอร์คัสชั่น หรือเครื่องดนตรีที่ใช้เทคนิคในการจัดวาง
ไมโครโฟนแบบสเตอริโอก็จะเลือกรูปแบบของออดิโอแทร็คแบบโมโน ตั้งชื่อแทร็คเพ่ือเตือนความจ า
ใน Track Name เลือก Add Track จากนั้นโปรแกรมจะติดตั้งออดิโอแทร็คให้ตามที่ก าหนด ดังภาพ
ที่ 9.3 - 9.5 
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ภาพที่ 9.3 เลือกค าสั่งแอ็อออดิโอแทร็ค (Add Audio Track) 

 
 

 
ภาพที่ 9.4 เลือกจ านวนออดิโอแทร็ค รูปแบบของออดิโอแทร็ค และตั้งชื่อแทร็ค 
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ภาพที่ 9.5 ออดิโอแทร็คถูกติดตั้ง 

 

 เมื่อออดิโอแทร็คถูกติดตั้งแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องก าหนดอินพุทและเอาท์พุทให้กับออดิโอ
แทร็คแต่ละแทร็ค หากตั้งอินพุทเดียวกันออดิโอแทร็คก็จะบันทึกเสียงเครื่องดนตรีเดียวกัน เรา
สามารถตรวจสอบอินพุท เอาท์พุทของออดิโออินเตอร์เฟสได้ทางหน้าต่างวีเอสทีคอนเน็คชั่น (VST 
Connections) Device / VST Connections หรือคีย์ลัด F4 หน้าต่างวีเอสทีคอนเน็คชั่นจะปรากฏ 
เราสามารถตรวจสอบอินพุท เอาท์พุทได้ ดังภาพที่ 9.6 มีจ านวนอินพุท 2 ช่องสัญญาณ 
 

 
ภาพที่ 9.6 วีเอสทีคอนเน็คชั่น (VST Connections) 
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 จากนั้นก าหนดอินพุท เอาท์พุทของแทร็คที่ติดตั้งที่ปรากฏในอินสเป็คเตอร์ดังภาพที่ 8.7 
เมื่อก าหนดอินพุทเอาท์พุทแล้วให้ทดสอบระดับสัญญาณท่ีจะท าการบันทึกเสียง 
 

  
ภาพที่ 9.7 เลือกช่องสัญญาณอินพุท เอาท์พุท 

 
 การทดสอบสัญญาณเพ่ือท าการบันทึกเสียงนั้นจะก าหนดให้สัญญาณที่จะท าการบันทึก
สูงสุดได้ไม่เกิน 0 ซึ่งจะสังเกตได้จากระดับสัญญาณที่แสดงผ่านทางทรานสปอร์ตพาแนลหรือทาง
หน้าต่างมิกเซอร์ทั้งนี้สามารถเลือกติดตั้งปลั๊กอินที่จ าเป็นต่อการท างาน เช่น จูนเนอร์ โดยสามารถ
ติดตั้งทางช่องอินเสิร์ต (Insert) ในอินพุทชาแนล ดังภาพที่ 9.8 
 

 
ภาพที่ 9.8 การตรวจสอบระดับสัญญาณและการเลือกใช้ปลั๊กอิน 
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ภาพที่ 9.9 การบันทึกเสียงในออดิโอแทร็ค 

 
 

 
ภาพที่ 9.10 อินดิเคเตอร์แสดงสัญญาณอินพุทที่มีขนาดสัญญาณมากเกินไป (Peak Level) 

 
 ภาพที่ 9.10 แสดงไฟสัญญาณที่บอกถึงขนาดสัญญาณในภาคอินพุทที่มากเกินไป หรือเกิด
การพีคอินพุท(Peak Input Level) ซึ่งจะท าให้เสียงที่บันทึกไว้มีลักษณะที่แตกพร่าหรือเกิดความ
เพ้ียนนั่นเอง(Distrotion) 
 

สัญญาณไฟสีแดง 
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การบันทึกซ้้าและการรวมไฟล์ออดิโอในแทร็ค  
 ในกรณีที่บันทึกเสียงแล้วเกิดการบรรเลงผิด หรือเกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกเสียงนั้น 
สามารถแก้ไขโดยการบันทึกซ้ าเฉพาะตรงที่บรรเลงผิด หรือเกิดข้อผิดพลาดนั้นได้โดยให้นักดนตรีเริ่ม
บรรเลงท่อนเพลงก่อนหน้าที่จะเกิดข้อผิดพลาด เมื่อบรรเลงมาถึงท่อนที่ต้องการบันทึกซ้ าให้เรากดปุ่ม  
ดอกจันเพ่ือท าการบันทึกไฟล์จะถูกบันทึกทับไฟล์เสียงเดิมเหมือนกับการวางกระดาษแผ่นใหม่ทับ
กระดาษแผ่นเก่า หรือที่เรียกกันติกปากว่า “การเจาะ” ทั้งนี้การบันทึกซ้ าควรค านึงถึงธรรมชาติของ
เสียงที่บันทึกทับซ้ าด้วยซึ่งอาจจะใช้เทคนิคในการท าเฟสอิน เฟสเอาท์ เพ่ือช่วยให้เสียงที่บันทึก
ออกมามีความสมจริงและเป็นธรรมชาติ 
 ในกรณีที่ต้องการความแม่นย าในการบันทึกซ้ าทับไฟล์เสียงเดิมนั้นสามารถใช้ฟังก์ชั่นออโต
พันช์อิน (Auto Punch In) คีย์ลัด I และ ออโตพันช์เอาท์ (Auto Punch Out) คีย์ลัด O ซึ่งอยู่
ในทรานสปอร์ตพาแนล ดังภาพที่ 9.11 
 

 
ภาพที่ 9.11 ออโต้พันช์อิน ออโต้พันช์เอาท์ 

 
 เริ่มต้นการท างานโดยเลื่อนต าแหน่งของมาร์คเกอร์ (Marker) ที่อยู่บริเวณไทม์ไลน์ออกมา
ไว้ ณ จุดที่ต้องการจะเริ่มต้นบันทึกซ้ าและต าแหน่งที่ต้องการหยุดท าการบันทึก บนไทม์ไลน์จะเป็นสี
ฟ้าครอบถ้าหากไทม์ไลน์เป็นสีแดงครอบแสดงว่ามาร์คเกอร์สลับด้านกัน คลิ๊กที่ออโต้พันช์อิน และออ
โต้พันช์เอาท์ คลิ๊กเร็คคอร์ดที่แทร็คที่ต้องการบันทึก เลื่อนเคอร์เซอร์เพ่ือให้เพลงบรรเลงก่อน
จุดเริ่มต้นที่ก าหนดไว้ตามความเหมาะสม จากนั้นกดปุ่มเพลย์แบ็ค หรือกดคีย์ลัดสเปซบาร์ 
(Spacebar) เมื่อบทเพลงเล่นมาถึงจุดที่มาร์คเกอร์ก าหนดเป็นออโต้พันช์อินโปรแกรมจะเริ่มท าการ
บันทึกเสียงดนตรี และเมื่อถึงต าแหน่งที่มาร์คเกอร์ก าหนดเป็นออโต้พันช์เอาท์โปรแกรมก็จะหยุดท า
การบันทึกเสียงโดยอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นนี้จะท าให้สามารถบันทึกเสียงที่ต้องการแก้ไขได้ตรงต าแหน่งมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถท ามาปรับใช้ในกรณีที่ท าการบันทึกด้วยตนเองเพียงล าพังอีกด้วย 
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ภาพที่ 9.12 การบันทึกเสียงซ้ าโดยใช้ออโต้พันช์อิน ออโต้พันช์เอาท์ 

 
 เมื่อท าการบันทึกเสียงในออดิโอแทร็คแล้วมีการบันทึกแก้ไขซ้ า ไฟล์ที่ถูกบันทึกจะไม่เป็น
ไฟล์เดียวกันทั้งหมดแต่จะแยกตามชื่อที่ตั้งในแต่ละแทร็คแล้วตามด้วยตัวเลขซึ่งตัวเลขนั้นหมายถึง
จ านวนครั้งที่ท าการบันทึกในแต่ละแทร็ค เช่น GUITAR1_09 หมายถึงไฟล์ที่บันทึกในแทร็คที่ชื่อว่า 
GUITAR1 ไฟล์นี้เป็นการบันทึกแก้ไขซ้ าครั้งที่ 9 เป็นต้น 
 เมื่อบันทึกเสียงแก้ไขไฟล์ที่บันทึกซ้ าจนมั่นใจว่าดีที่สุดแล้วการรวมไฟล์สามารถกระท าได้
โดยเลือกที่แถบเครื่องมือเรนจ์ซีเล็คชั่น (Range Selection) แดร็กลากครอบไฟล์ออดิโอที่ต้องการ
รวมไฟล์ตั้งแต่ต้นจนจบ เลือกเมนู Audio ใช้ค าสั่ง Bounce Selection จากนั้นจะมีกล่องค าถาม 
Replace Event คลิ๊กท่ี Replace ไฟล์ในแทร็คนั้นก็จะรวมและตั้งชื่อใหม่ตามชื่อแทร็คออดิโอนั้น ๆ  
 

 
ภาพที่ 9.13 การใช้ค าสั่งเบาส์ซีเล็คชั่น (Bounce Selection) 
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ภาพที่ 9.14 กล่องถามตอบการรวมไฟล์เสียง 

 
 เมื่อรวมไฟล์เสียง หรือชิ้นเสียงแล้วไฟล์ดั้งเดิมที่ถูกบันทึกไว้นั้นจะไม่ถูกลบทิ้งจากงานแต่
อย่างใด จะยังคงถูกเก็บไว้ในโฟลด์เดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นในโฟลด์เดอร์ย่อยที่ชื่อว่าออดิโอ (Audio) จนกว่า
จะท าการลบข้อมูลผ่านทางเมนู Media ค าสั่ง Open Poll Window ดังนั้นหากบันทึกเสียงดนตรี
แล้วขนาดข้อมูลในโฟลด์เดอร์ของมีความจุมากผิดปกตินั่นหมายความว่าได้มีการบันทึกซ้ าเพ่ือแก้ไข
และลบไฟล์ หรือชิ้นเสียงในหน้าต่างโปรเจ็คเยอะ ดังนั้นการแก้ไขเพ่ือให้ขนาดข้อมูลลดลงสามารถที่
จะลบไฟล์เสียงที่ไม่จ าเป็นออกไปโดยการรวมไฟล์เสียงในแต่ละแทร็คแล้วจึงเข้าไปลบทางเมนู Media 
ค าสั่ง Open Poll Window ดังภาพที่ 9.14 
 

 
ภาพที่ 9.15 การลบไฟล์เสียงที่ไม่จ าเป็น 
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ปลั๊กอินเอฟเฟ็กต์ 
 ในคิวเบส 8.0 ปลั๊กอินเอฟเฟ็กต์ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีวีเอสที่ 3 (VST3) แต่ยังคง
รองรับการท างานในวีเอสที 2 (VST2) จะแตกต่างกันในเรื่องของพรีเซ็ต (Preset) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
ปรับแต่งเสียงส าเร็จรูปอันได้แก่ นามสกุลของพรีเซ็ตจากเดิม .fxp / .fxb แทนที่ด้วย .vstpreset ซึ่ง
สามารถก าหนดคุณสมบัติให้กับพรีเซ็ตของเอฟเฟ็กต์นั้นได้เอง เพ่ือช่วยให้ปรับแต่งเสียงได้อย่าง
ต้องการ รวดเร็ว และสามารถท าการเล่นฟังพรีเซ็ตของเอฟเฟ็กต์นั้นได้ก่อนที่จะโหลดมาใช้งาน 
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่าสมาร์ท Smart ที่ช่วยในเรื่องการประมวลผลของซีพียู โดยแต่เดิม
โปรแกรมจะเริ่มให้ซีพียูประมวลผลทันทีโดยมิได้ค านึงถึงว่าจะมีตัวสัญญาณเสียงอยู่หรือไม่ แต่ด้วย
ฟังก์ชั่นสมาร์ทในวีเอสที3 จะไม่ให้ซีพียูท าการประมวลผลถ้าไม่มีสัญญาณเสียง สามารถติดตั้ง   เอฟ
เฟ็กต์เพ่ือใช้งานได้ด้วยกัย 3 วิธี คือ (ประโยชน์  กิ่งสีดา,  2550 : 247) 
  1. แบบอินเสิร์ทเอฟเฟ็กต์ (Insert Effect) เป็นการใส่เอฟเฟ็กที่ต้องการผสมลงไปกับ
สัญญาณเสียงในชาแนลนั้นเลย 
  2. แบบเซ็นด์เอฟเฟ็กต์ (Send Effect) เป็นการส่งสัญญาณเสียงจากในแทร็คชาแนลให้
เชื่อมต่อหรือผสมกับเอฟเฟ็กต์ 
  3. แบบออฟไลน์โปรเซสซิ่ง (Offline Processing) เป็นการใส่เอฟเฟ็กผ่านสัญญาณเสียง
ตรง ๆ ก่อนท าการบันทึกเสียง 
 การอินเสิร์ทเอฟเฟ็กต์ (Insert Effect) 
 การอินเสิร์ทเอฟเฟ็กต์เป็นการใส่เอฟเฟ็กต์ผสมกับสัญญาณเสียงในชาแนลแทร็คนั้นเลย 
กล่าวคือสัญญาณเสียงทั้งหมดในชาแนลแทร็คนั้นจะถูกส่งผ่านเอฟเฟ็กต์ที่อินเสิร์ทเข้าไป วิธีนี้เหมาะ
กับการมิกซ์เสียงในแบบที่ไม่ต้องปรับดารย (Dry) และเว็ท (Wet) เช่น การใช้เอฟเฟ็กต์ดีสทรอชั่น 
(Distortion) หรือฟิลเตอร์ (Filter) เพ่ือท าให้โทนเสียง หรือลักษณะเสียงมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ในแต่ละชาแนลแทร็คสามารถใส่เอฟเฟ็กต์แบบอินเสิร์ทได้ทั้งหมด 8 ตัว แยกอิสระการ
ท างานจากกัน ซึ่งสัญญาณเสียงจะท าการส่งผ่านไปยังเอฟเฟ็กต์ โดยเรียงล าดับการท างานดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 9.16 ล าดับการท างานอินเสิร์ทเอฟเฟ็กต์ 
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 จากภาพที่ 9.16 อินเสิร์ทเอฟเฟ็กต์ล าดับที่ 7 – 8 คือ โพสอีคิว (Post –EQ) และโพสเฟด
เดอร์ (Post fader) เอฟเฟ็กต์ซึ่งเหมาะส าหรับการติดตั้งเอฟเฟ็กต์ที่ไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนระดับ
ค่าต่าง ๆ ได้อีก เช่น ดิเทอริ่ง (Dithering) และแม็กซิไมเซอร์ (Maximizers) เป็นต้น การติดตั้ง
สามารถอินเสิร์ทเอฟเฟ็กต์ได้สามทาง ดังนี้ 
  1. การอินเสิร์ทเอฟเฟ็กต์ทางอินสเป็คเตอร์ (Inspector Insert) สามารถติดตั้งได้โดย
คลิ๊ก Insert ในอินสเป็คเตอร์ของชาแนลที่ต้องการใส่เอฟเฟ็ก คลิ๊กที่ช่องอินเสิร์ทเอฟเฟ็กต์ที่คลิ๊กที่ 
Select Insert     (รูปลูกศรชี้ลง) แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์ท่ีต้องการ กดปุ่มเปิด/ปิด เอฟเฟ็กต์ ปรับแต่งค่า
ตามความต้องการดังภาพที่ 9.17 และ 9.18 

 

 
ภาพที่ 9.17 การอินเสิร์ทเอฟเฟ็กต์ทางหน้าต่างโปรเจ็ค 

 
 

 
ภาพที่ 9.18 เลือกเอฟเฟ็กในช่องอินเสิร์ท 
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  2. การอินเสิร์ทเอฟเฟ็กต์ทางชาแนลแทร็ค (Channel Track Insert) การอินเสิร์ต
เอฟเฟ็กต์สามารถติดตั้งเอฟเฟ็กต์ผ่านทางชาแนลแทร็คได้โดบคลิ๊กที่อีดิดชาแนลเซ็ตติ้ง (รูปตัวอี (e)) 
ที่แทร็คชาแนลในแทร็คลีส แล้วหน้าต่างชาแนลเซ็ตติ้ง (Channel Setting) ก็จะปรากฏขึ้นมา เรา
สามารถอินเสิร์ทเอฟเฟ็กต์ได้ทางช่องอินเสิร์ทด้านซ้ายมือเช่นเดียวกับการอินเสิร์ทเอฟเฟ็กต์ทางอิน
สเป็คเตอร์ ในหน้าต่างนี้อีกท้ังยังสามารถปรับแต่งเสียงที่ท าการบันทึกไว้ด้วยอีควอไลเซอร์ได้พร้อมกัน
เพ่ือความสะดวก ดังภาพที่ 9.19 – 9.20 
 

 
ภาพที่ 9.19 อีดิดชาแนลเซ็ตติ้ง (Edit Channel Setting) 

 

 
ภาพที่ 9.20 หน้าต่างชาแนลเซ็ตติ้ง (Channel Setting) 
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  3. การอินเสิร์ทเอฟเฟ็กต์ทางมิกซ์คอนโซล (Mix Console Insert) เพ่ือความสะดวก
ในการการท างานผู้บันทึกเสียงไม่ต้องเปิด ปิดหน้าต่างบ่อย ๆ สามารถท าได้โดยการอินเสิร์ทเอฟเฟ็กต์
ทางมิกซ์คอนโซลในขณะที่ท าการปรับความสมดุลย์ของเสียงได้ โดยด้านบนของมิกเซอร์ชาแนลจะมี
ช่องอินเสิร์ทให้เราสามารถอินเสิร์ทเอฟเฟ็กต์เช่นเดียวกันกับการอินเสิร์ทเอฟเฟ็กต์ทางอินสเป็คเตอร์        
ดังภาพที่ 9.21  
 

 
ภาพที่ 9.21 การอินเสิร์ทเอฟเฟ็กต์ทางมิกซ์คอนโซล 

 
 การเซ็นด์เอฟเฟ็กต์ (Send Effect) 
 การเซ็นด์เอฟเฟ็กต์เป็นการส่งสัญญาณเสียงในชาแนลแทร็คที่ต้องการให้ไปเชื่อมต่อ หรือ
ผสมสัญญาณเสียงกับเอฟเฟ็กต์ชาแนล (FX Channel) ที่ติดตั้งหรือก าหนดไว้ การเซ็นด์เอฟเฟ็กต์นี้
เหมาะกับการที่จะควบคุมความสมดุลย์ระหว่างเสียงที่ไม่ผ่านเอฟเฟ็กต์ (Dry) กับเสียงที่ผสมกับเอฟ
เฟ็กต์ (Wet) โดยเอฟเฟ็กต์หนึ่งตัวที่ติดตั้งในเอฟเฟ็กต์ชาแนลจะสามารถท างานร่วมกับชาแนลแทร็ค
ได้หลายชาแนล วิธีนี้เป็นการประหยัดทรัพยากรและความฟุ่มเฟือยของการประมวลผลของเครื่อง
คอมพิวเตอร์อีกด้วย 
 วิธีการเริ่มจากการสร้งเอฟเฟ็กต์ชาแนลแทร็คขึ้นมาโดยคลิ๊กขวาที่บริเวณแทร็คลีส หรือไปที่
เมนู Project / Add Track จากนั้นเลือกไปที่ค าสั่ง FX Channel หน้าต่าง Add FX Channel   จะ
ปรากฏขึ้นมา ดังภาพที่ 9.21 ในหน้าต่างนี้จะให้ท าการเลือกระบบชาแนล ซึ่งปกติจะเลือกแบบสเตอริ
โอ เลือกชนิดของเอฟเฟ็กต์ท่ีต้องการก่อนที่จะติดตั้ง 
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ภาพที่ 9.22 การเลือกระบบเอฟเฟ็กต์ชาแนลแทร็ค 

 
 ท าการปรับแต่งค่าของเอฟเฟ็กต์โดยคลิ๊กท่ีอีดิดชาแนลเซ็ตติ้ง (รูปตัวอี (e)) หน้าต่างชาแนล
เซ็ตติ้งจะปรากฏขึ้นมา การตั้งค่าเซ็นด์เอฟเฟ็กต์ผ่านเอฟเฟ็กต์ชาแนลจะอยู่ทางช่องด้านขวาของ
หน้าต่าง คลิ๊กที่ซีเล็คเดสติเนชั่น (Select Destination) เพ่ือก าหนดเส้นทางของสัญญาณที่จะส่งไป
โดยเลือกเส้นทางที่ส่งสัญญาณเสียงไปยังเอฟเฟ็กต์ชาแนลที่เราก าหนด คลิ๊กเปิดปุ่มแอคติเวทย์เซ็นด์ 
จากนั้นปรับค่าสัญญาณที่ส่งผ่านเอฟเฟ็กต์ชาแนล หรือการปรับดราย (Dry) เว็ท (Wet) นั่นเอง 
สามารถตรวจสอบโดยการเล่นกลับและปรับดราย เว็ท ไปพร้อม ๆ กันได้ 
 

 
ภาพที่ 9.23 การก าหนดเส้นทางส่งสัญญาณเสียง 

 

 
ภาพที่ 9.24 การแอ็คติเวทย์เซ็นด์ (Activate Send) 
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 ดิเทอร์ริ่ง (Dithering) 
 ดิเทอร์ริ่ง คือวิธีการควบคุมการเกิดเสียงรบกวน (Noise) ให้กับระบบเสียงดิจิทัลอัน
เนื่องมาจากความผิดพลาดจากการเปลี่ยนแปลงความละเอียดของเสียงอันได้แก่ ค่าการสุ่มตัวอย่าง
เสียง และจ านวนบิต ปลั๊กอินประเภทดิเทอร์ริ่งนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อต้องการท าการเอ็กซ์พอร์ตออดิโอมิกซ์
ดาวน์ให้มีความละเอียดของเสียงลดลงต่ ากว่าการตั้งค่าในการบันทึกเสียงเดิมที่เป็นอยู่ เช่น ตั้งโปรเจ็ค
เซ็ตอัพไว้ที่ 48 kHz 24 Bit ต้องการเอ็กส์พอร์ตออดิโอมิกซ?ดาวน์ที่ 44.1 kHz 16Bit โดยสามารถ
ติดตั้งวีเอสทีปลั๊กอินที่ชื่อว่า UV22HR ไว้ที่ช่องอินเสิร์ตของเอาท์พุท หรือบัสที่ต้องการเอ็กส์พอร์ตใน
ช่องที่ 7 หรือ ช่องที่ 8 ท าการก าหนดค่าในตัวปลั๊กอินให้ตรงกับค่าของการเอ็กส์พอร์ตออดิโอมิกส์
ดาวน์ เท่านั้น เมื่อท าการเอ็กส์พอร์ตออดิโอมิกส์ดาวน์ดิเทอร์ริ่งที่ชื่อ UV22HR ก็จะท างานโดย
อัตโนมัติ 
 

 
ภาพที่ 9.25 ดิเทอร์ริ่ง UV22HR 

 

การเอ็กส์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์ (Export Audio Mixdown) 
 เมื่อบันทึกเสียงดนตรีเสร็จ จัดสมดุลย์เสียง จัดต าแหน่งเสียง และสร้างมิติของเสียงโดยการ
ใส่เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ แล้ว จนพร้อมที่จะน าบทเพลง งานการบันทึกเสียงดังกล่าวออกไปเผยแพร่หรือ   
ใช้งาน ขั้นตอนในการเอ็กส์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์คือการแปลงสัญญาณเสียงจากการบันทึกเสียงใน
ระบบต่าง ๆ ในโปรแกรมให้เป็นไฟล์ฟอร์แมทเสียงที่ต้องการ การเอ็กพอร์ทออดิโอมิกส์ดาวน์สามารถ
ท าได้ดังนี้ (ชัยบรรฑิต  พืชผลทรัพย์,  2559 : 51) 
  1. สร้างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเพลง (Left Right Locator) โดยการลากมาร์คเกอร์
ครอบบทเพลงเพื่อก าหนดช่วงที่จะท าการเอ็กส์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์ 
 



136 
 

 
ภาพที่ 9.26 การก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเพลง 

 
  2. ระบุแทร็คต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีสัญญาณเสียงส่งออกไปในการเอ็กส์พอร์ตออดิโอมิกซ์
ดาวน์นี้โดยการมิวท์ (Mute) หรือโซโล (Solo) แทร็คในบทเพลง 
  3. ไปที่เมนู File / Export  เลือกไปที่ค าสั่ง Audio Mixdown หน้าต่างออดิโอมิกซ์
ดาวน์ก็จะปรากฏขึ้น ดังภาพที่ 9.26 
 

 
ภาพที่ 9.27 หน้าต่างเอ็กส์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์ 
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  4. ท าการตั้งชื่อไฟล์และก าหนดปลายทางที่จะเก็บไฟล์ข้อมูลไว้ หรือเลือกที่ Use 
Project Audio Folder เพ่ือบันทึกไฟล์เสียงนี้ไว้ในโฟลเดอร์ Audio ของตัวงานก็ได้ 
  5. เลือกเอาท์พุทปลายทางที่จะส่งสัณญาณทั้งหมดออกเพ่ือจะเอ็กส์พอร์ต หรือจะเลือก
แค่ชาแนลที่ต้องการเอ็กส์พอร์ต 
  6. เลือกฟอร์แมทเสียงที่ต้องการในช่อง File Format 
  7. ก าหนดค่าการสุ่มตัวอย่างเสียง (Sample Rate) จ านวนบิต (Bit Depth)  
  8. ถ้าต้องการให้ไฟล์เสียงย้อนกลับมายังตัวงานให้เลือก Audio Track เพ่ือสร้างออดิโอ
แทร็คขึ้นมาใหม่ และ Pool เพ่ือน าไฟล์เสียงไปเก็บไว้ยังหน้าต่าง Pool 
  9. คลิ๊กปุ่ม Export เพ่ือเริ่มการเอ็กส์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์ 
 ฟอร์แมทไฟล์เสียง 
 การเอ็กส์พอร์ทออดิโอมิกซ์ดาวน์สามารถก าหนดไฟล์ฟอร์แมทไฟล์เสียงได้แก่ AIFF, AIFC, 
Wave, Wave64, Broadcast Wave, Mp3, Ogg Vorbis และ  Windows Media Audio Pro ซ่ึ ง
สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมดังนี้ (ประโยชน์  กิ่งสีดา,  2550 : 220) 
  AIFF ไฟล์ AIFF เป็นไฟล์พื้นฐาน และเป็นมาตรฐานของบริษัท แอปเปิ้ลคอมพิวเตอร์ ที่
ไฟล์จะมีนามสกุล “.aif” ซึ่งสามารถน าไปใช้กับแพล็ทฟอร์ม (Plat Form) ของคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่
ทั่วไป วิธีการตั้งค่าเอ็กส์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์ส าหรับไฟล์ AIFF ท าได้โดย 
   File name : ตั้งชื่อไฟล์ 
   Path : ก าหนดปลายทางท่ีเก็บไฟล์ 
   Use Project Audio Folder : ก าหนดให้บันทึกไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ Audio ของตัว
งาน 
   File Format : เลือก AIFF File 
   Insert Broadcast Wave Chunk : เป็นการก าหนดรายละเอียดและข้อมูลไว้ใน
ตัวไฟล์ เช่น วัน เวลา ต าแหน่งไทม์โค้ด (Time code) ชื่อศิลปิน บริษัท เป็นต้น หากแต่มีบาง
แอปพลิเคชั่นไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ระบุรายละเอียดเหล่านี้ได้ ดังนั้นไม่ควรเลือกใช้ค าสั่ งนี้หากมีความ
จ าเป็นต้องใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าว 
   Edit : เป็นค าสั่งเพื่อเข้าไปแก้ไข ก าหนดรายละเอียดข้างต้น 
   Outputs : เป็นการก าหนดเอาท์พุท (Output) บัส (Busses) และชาแนลต่าง ๆ ที่
จะท าการเอ็กพอร์ตออดิโอมิกซ์ดาวน์ 
   Mono Export :  เลือกถ้าต้องการให้ไฟล์เป็นโมโน 
   Split Channel : เป็นค าสั่งให้เอ็กส์พอร์ตออดิโอออกเป็น ซ้าย – ขวา คนละไฟล์ 
   Real-Time Export : ใช้ส าหรับในกรณีที่มีวีเอสทีปลั๊กอิน (VST Plug In) ที่ท างาน
แบบเรียลไทม์ เพ่ือให้การประมวลผลนั้นเป็นไปตามค่าเวลาการเล่นแบบปกติ  
   Update Display : เป็นค าสั่งให้แถบมิเตอร์ท าการอัพเดทสถานะไปในระหว่าง
ขั้นตอนการเอ็กส์พอร์ตเพื่อใช้ตรวจสอบจุดที่สัญญาณเกิดการคลิป เป็นต้น 
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   Sample rate : เป็นการก าหนดค่าการสุ่มตัวอย่างเสียงของการเอ็กส์พอร์ต ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความต้องการของการน าไปใช้ เช่น หากต้องการน าไปท าออดิโอซีดีก็ควร
ก าหนดที่มาตรฐานของออดิโอซีดีที่ 44.1 kHz เป็นต้น 
   Bit Depth : เป็นการก าหนดค่าของจ านวนบิตในการเอ็กส์พอร์ตไฟล์  เช่น 
มาตรฐานออดิโอซีดีอยู่ที่ 16 บิต เป็นต้น 
   Audition Volume : ใช้ส าหรับควบคุมเสียงในภาคคอนโทรลรูม (Control 
Room) ถ้าหากมีการใช้งานในส่วนนี้ 
   Pool : เป็นค าสั่งที่ต้องการให้ไฟล์ที่ท าการเอ็กส์พอร์ตถูกส่งย้อนกลับมายังตัวงาน
และเก็บไว้ในหน้าต่างพูล (Pool Windows) 
   Audio Track : เป็นค าสั่งที่ต้องการให้ไฟล์ที่ท าการเอ็กส์พอร์ตนี้ถูกส่งกลับเข้า
มายังตัวงานในแทร็คท่ีสร้างข้ึนใหม่ 
   Close dialog after Export : เป็นค าสั่งให้ปิดหน้าต่างเอ็กส์พอร์ตออดิโอมิกซ์ดาว
เมื่อท าการเอ็กส์พอร์ตเสร็จ 
  AIFC ไฟล์ AIFC เป็นฟอร์แมทไฟล์เสียงของบริษัทแอปเปิ้ลคอมพิวเตอร์ โดยเป็นไฟล์
ชนิดที่บีบอัดให้มีขนาดความจุน้อยลง สูงสุดได้ถึง 6 : 1 มีนามสกุลเป็น “.aifc” สามารถน าไปใช้กับ
แพลทฟอร์ของคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ และรองรับการตั้งค่าเช่นกันกับ AIFF 
  Wave ไฟล์ wave เป็นไฟล์เสียงในแพลทฟอร์มของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีซี ที่ใช้
ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows) มีนามสกุลเป็น “.wav” การตั้งค่าการเอ็กส์พอร์ตรองรับ
เช่นเดียวกันกับ AIFF 
  Wave64 ไฟล์  Wave64 เป็นมาตรฐานไฟล์ เสียงของบริษัทโซนิคฟันดรี้  (Sonic 
Foundry) สามารถรองรับค่าจ านวนบิตได้ถึง 64 บิต เหมาะส าหรับงานบันทึกเสียงแบบรอบทิศทาง 
หรืองานที่ต้องใช้จ านวนบิตมาก ๆ มีนามสกุลเป็น “.w64” รองรับการตั้งค่าเช่นเดียวกับไฟล์ AIFF 
  Broadcast Wave ไฟล์ Broadcast Wave เป็นไฟล์เสียงที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
ไฟล์ Wave และ Wave64 แต่ไม่สามารถที่จะบีบอัดไฟล์ได้ การสร้างไฟล์ต้องเปิดใช้ค าสั่ง Insert 
Broadcast Wave Chunk ก่อนแล้วจึงใช้ค าสั่ง Edit เพ่ือเข้าตั้งค่าโดยรองรับการตั้งค่าเช่นเดียวกับ
ไฟล์ AIFF 
  MPEG Layer 3 ไฟล์ MPEG Layer 3 หรือ MP3 มีนามสกุลเป็น “.mp3” เป็นไฟล์ที่
บีบอัดข้อมูลซึ่งมีลักษณะการก าหนดค่าที่แตกต่างไปจากไฟล์ AIFF บางค าสั่ง ได้แก่ Bit Rate, Insert 
ID3 Tag และ Edit ID3  
  Ogg Vorbis ไฟล์ Ogg Vorbis เป็นไฟล์ประเภทที่ถูกบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กลง
เช่นเดียวกัน มีนามสกุลเป็น”.ogg” ซึ่งมีลักษณะการก าหนดค่าแตกต่างไปจาก AIFF บางค าสั่ง 
  Windows Media Audio Pro เป็นมาตรฐานไฟล์เสียงของบริษัทไมโครซอร์ฟ ซึ่ง
สามารถลดขนาดของไฟล์ได้โดยไม่สูญเสียรายละเอียดของเสียง เหมาะกับงานบันทึกเสียงรอบทิศทาง 
มีนามสกุลเป็น “wma” 
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บทสรุป 
 การบันทึกเสียงในระบบมัลติแทร็คด้วยโปรแกรมคิวเบส 8.0 นั้นเป็นการบันทึกออดิโอใน
ระบบดิจิทัลที่จะต้องอาศัยเทคนิคในการจัดวางไมโครโฟนเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ความสามารถของการ
ก าหนดอินพุท และเอาท์พุท ในการบันทึกเสียงนั้นขึ้นอยู่กับออดิโออินเตอร์เฟส หรือที่เรียกติดปากกัน
ว่าซาวด์การ์ดว่าเป็นแบบใด มีจ านวนอินพุท และเอาท์พุทมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ผู้ควบคุมระบบการ
บันทึกเสียงจะต้องมีความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีที่ใช้ในการบันทึกเสียงตลอดจนการเลือกใช้ค าสั่งใน
โปรแกรมตั้งแต่การตั้งค่าการบันทึกเสียง เทคนิคการบันทึกเสียง การจัดสมดุลย์เสียง การจัดต าแหน่ง
ของเสียง การจัดมิติเสียง และการเอ็กส์พอร์ตไฟลเสียงเพ่ือน าออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การบันทึกเสียงด้วยโปรแกรมคิวเบส 8.0 หรือดีเอดับบลิวซอร์ฟแวร์อ่ืนนั้นจะมีประสิทธิผล
ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจ มีทักษะ และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนทักษะใน
การฟังที่ดีท่ีจะต้องอาศัยการฝึกฝน การท าซ้ าบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญ 
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