
โปรแกรมเคร่ืองเล่นเสียง 

• โปรแกรมเคร่ืองเล่นเสียง (Audio Player Software) 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไปเม่ือทาํการติดตั้งระบบปฏิบติัการ เช่น Windows Xp เรียบร้อยแลว้ 

ก็จะมีโปรแกรมใช้งานพื้นฐานต่าง ๆ ติดตั้งให้ใช้งาน เช่น โปรแกรมดูาพ ตบแต่งาพ (Paint) 

เคร่ืองคิดเลขโปรแกรมเล่นแกมส์ โปรแกรมส่ือสารอินเตอร์เน็ต และโปรแกรมเก่ียวกบัเล่นเสียง

และวิดีโอ คือ Windows Media Player ส่วนโปรแกรมอ่ืน ๆ ก็จะเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมายให ้เช่น 

โปรแกรมใช้งานสํานักงาน(Microsoft Office) โปรแกรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการใช้งานของแต่ละ

บุคคล และรู้จกักนัดีสําหรับโปรแกรมท่ีใชใ้นการเล่นเสียงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คือ Winamp 

ความสามารถของโปรแกรมเล่นเสียงในคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการใชง้านใกลเ้คียงกนั 

แลว้แต่ความชอบของแต่ละบุคคลท่ีจะเล่น Software ตวัใด โปรแกรมเคร่ืองเล่นเสียงจะเล่นแผ่น

ซีดีเพลง(CD-DA) และ Files ขอ้มูลเสียงท่ีมีนามสกุล .wav, mp3, wma หรือ fileเสียงอ่ืน ๆ ตาม

ความสามารถของแต่ละโปรแกรม  

นอกจากเล่นเก่ียวกบัเสียงไดแ้ลว้ยงัสามารถและเล่นวิดีโอไดด้ว้ย การเล่นเสียงโดยใช้

แผ่นซีดีและใชข้อ้มูลใน Hard disk ยงัมีความสามารถในการเล่นเพลงท่ีมาจากอินเตอรเน็ต โดย

เรียกเปิด File เสียงจาก URL (Uniform resource locator)ตาม Website ท่ีให้บริการ Download 

เพลง สามารถเปิดฟังรายการวิทย ุon line ทางอินเตอร์เน็ตไดด้ว้ย ในการเล่นเพลงสามารถจดัทาํ

รายการเพลง (Playlist) มีระบบฐานเก็บขอ้มูลเพลงหรือเรียกวา่หอ้งสมุดเพลง (Media library) มี

ระบบการคน้หาเพลง (Search) ทาํให้สามารถคน้หาเพลงท่ีมีอยู่ใน Hard disk เลือกมาเล่นฟัง

เพลงไดต้ามความตอ้งการ 

• การเรียกใชง้านโปรแกรมเคร่ืองเล่นเสียง 

โดยปกติในการติดตั้งโปรแกรมใช้งานผูท่ี้ติดตั้งโปรแกรมจะนําโปรแกรมท่ีใช้ งานอยู่

ประจาํมาติดตั้งไวท่ี้หนา้จอหนา้แรก (Desk top) ของการทาํงานเร่ิมเขา้ระบบ Windows โดยทาํ

ปุ่มไว ้(Icon) หากยงัไม่ไดท้าํให้เร่ิมทาํโดยคลิกท่ีปุ่ม Start แลว้เลือกคลิก All Programs เลือก 

Windows Media Player คลิกขวาจะปรากฏเมนูให้เลือก ให้เลือก Send To แลว้เลือกคลิก Desk 



top (Create shortcut) หลังจากนั้ นก็จะมีปุ่มปรากฏท่ีหน้าจอแรก (Desk top) ส่วนโปรแกรม 

Winamp โดยปกติเม่ือติดตั้ง โปรแกรมคร้ังแรกก็จะทาํการติดตั้งปุ่มเรียกใชโ้ปรแกรมท่ีหน้าจอ

แรก (Desk top) แลว้ การเรียกใชง้านโปรแกรม ให้คลิก 2 คร้ังท่ี ปุ่ม (Icon) โปรแกรมก็จะเร่ิม

ทาํงานการเลือกเพลงและการเล่นเพลง โปรแกรม Windows Media Player ในการเลือกเพลง

ค่อนขา้งจะยุง่ยากพอสมควร โดยการคลิกท่ีเมนู Fileเลือก Open ในช่อง Look in ให้เลือก Drive 

และ Folder ท่ีเก็บขอ้มูลเพลงแลว้เลือกเพลงท่ีตอ้งการ เลือกท่ีละเพลง หรือเลือกทั้งหมดโดยใช้

แป้นพิมพ ์Shift +คลิกเมาส์ แลว้ Openเพลงก็จะเร่ิมเล่นอยา่งอตัโนมติั ส่วนโปรแกรมและเสียง 

Winamp จะค่อนขา้งสะดวก โดยการเลือกเปิดขอ้มูลเพลงท่ีเมนู File จะปรากฏให้เลือก Open 

file.. ในกรณีตอ้งการเปิดท่ีละเพลง แต่ถา้ตอ้งการเปิเป็นกลุ่มเพลงท่ีละหลายเพลงให้เลือก Open 

folder... หรือต้องการเปิดจากอินเตอร์เน็ตให้ เลือก Open URL... ซ่ึงหากบางคนต้องการใช้

แป้นพิมพล์ดั (Keyboard Shortcut) ก็สามารถใชแ้ป้นพิมพส์ั่งการได ้Open file = L, Open folder 

=Shift+L, Open URL=Ctrl+L หรือบางคนต้องการใช้ปุ่มกด (Icon) = Open file หรือใช้ปุ่ม = 

เมนูใหเ้ลือกเปิด Open file , Open folder, Open URL ใหค้ลิกเลือกเพลงท่ีตอ้งการแลว้ คลิก Open 

โปรแกรม Winamp ก็จะเล่นเพลงอตัโนมติั 

• การควบคุมการเล่นเพลงและระดบัความดงัของเสียงเพลง 

การควบคุมการเล่นเพลงใชปุ่้มควบคุมมาตรฐานซ่ึงรูปร่างปุ่มเหมือนเคร่ืองเล่น เทปเสียง

ทัว่ไป คือมีปุ่มเล่น ปุ่มหยดุปุ่มเดินหนา้ ปุ่มถอยหลงั ปุ่มปิดเสียง และตวัปรับระดบัความดงัเสียง

แต่การปรับระดับความดังของเสียงตัวสําคัญอีก ปุ่ม คือปุ่มปรับเสียงท่ีอยู่ท่ีมุมล่างขวาของ 

Windows หรือท่ีเรียกว่า Taskbar มุมล่างขวาจะมีรูปร่างปุ่มเหมือนลาํโพงคลิกหน่ึงคร้ังจะมีรูป 

Volume สามารถใช้เมาส์คลิกซ้ายแล้วลากปรับระดับความดังของเสียงไดต้ามความต้องการ 

ส่วนกล่องส่ีเหล่ียมหน้าข้อความ Mute หากคลิกเมาส์ในกล่องจะทาํให้เสียงเงียบ(หรือกด

แป้นพิมพ ์M) ในกรณีท่ีคลิกเมาส์สองคร้ังก็จะปรากฏ Master Volume ก็จะสามารถปรับระดบั

ความดังของเสียงได้จากอุปกรณ์ท่ีนําใช่เล่นเสียง เช่น ซีดีเพลงสัญญาณเสียงจากายนอก 

ไมโครโฟนหรือจากขอ้มูลเพลงรูป .wav, .mp3 Mute all จะปิดเสียงทั้งหมด ส่วนตวัอ่ืน ๆ จะปิด

เสียงเฉพาะอุปกรณ์ 



• ความสามารถของเคร่ืองเล่นเสียง 

โปรแกรมเคร่ืองเล่นเสียงส่วนมากจะประกอบไปดว้ย ส่วนสาํคญัใหญ่ ๆ คือ 

๑. ส่วนควบคุมหลัก (Main Window) ชุดควบคุมทั้งหมดอยู่ท่ีเมนู File ซ่ึงควบคุมเก่ียวกบั

เปิดขอ้มูลเพลงเปิดรายการเพลง และเปิดฐานขอ้มูลเพลง Play เป็นคาํสั่งควบคุมการเล่น

เพลงทั้งหมดรวมทั้งการใชแ้ป้นพิมพค์วบคุมการเล่น เพลง Options เป็นตวัปรับเปล่ียน

หน้าตา Main Window ส่วน View จะเป็นตวัเปิดส่วนควบคุมต่าง ๆขอโปรแกรมเสียง

และตวัสุดทา้ย ทา้ยจะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัตวัโปรแกรม และเป็นตวัใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ

ในกรณีท่ีมีปัญหาในการใช้งาน ส่วนปุ่มต่าง ๆ ก็จะมีปุ่มเล่นซํ้ า ปุ่มเล่นเพลงโดยไม่

เรียงลาํดบั (Shuffle) ปุ่มเปิดปิดรายการเพลง ปุ่มเปิดปิดฐานขอ้มูลเพลง (MediaLibrary) 

และปุ่มควบคุมเสียงทุ่มแหลม (Equalizer) 

๒. ส่วนควบคุมรายการเพลง (Playlist) เป็นตวักาํหนดบนัทึกรายการลาํดบัเพลงท่ีจะเล่น 

โดยมีความสามารถจดัเรียงลาํดบัเพลงและบนัทึกรายการเก็บไวส้ามารถเรียนมาใช ้ได้

อีก(save playlist) การแสดงรายการเพลง จะบอกซ่ือเพลง เวลา ส่วนล่างของ Playlist จะ

บอกเวลารวมดว้ย เพลงแต่ละเพลงสามารถบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัเพลไดด้ว้ย โดยคลิกขวา

เลือก view file info.. 

๓. ส่วนฐานข้อมูลเพลง (Media Library) หรือเรียกว่าห้องสมุดเพลง เน่ืองจากเพลงท่ีเก็บ

ไวใ้น Hard disk ของคอมพิวเตอร์ หากมีจาํนวนมากการคน้หาเพลงมาเล่นแต่ละเพลงจะ

หายากมากหากไม่มีตวั โปรแกรมคน้หา (Search) ช่วยเหลือคน้หาโดยการพิมพช่ื์อเพลง

ท่ีตอ้งการแลว้กดปุ่ม Enter เพลงท่ีคน้หาก็จะปรากฏให้เล่น จากคุณสมบติัของเคร่ืองเล่น

เสียง Windows Media Player และ Winamp จะพบว่ามีลกัษณะการใชง้านเหมือนกนัแต่

รูปร่างหนา้ตาและอุปกรณ์ควบคุมอาจต่าง กนัออกไป ความสามารถท่ีใชง้านเก่ียวกบัการ

เล่นวิดีโอทั้งสองโปรแกรม ก็ไม่ต่างกนัมาก ส่วนความสามารถพิเศษของเคร่ืองเล่นเสียง 

คือ ในส่วนท่ีสามารถบันทึกเสียงจาก แผ่นซีดีเพลงได้ (CD-DA) บันทึกเสียงจาก

สายสัญญาณเสียงายนอก และบนัทึกเสียงจากไมโครโฟน จะมีอยูเ่ฉพาะแต่ละโปรแกรม 

และบางโปรแกรมสามารถทาํแผน่ซีดีเพลง และซีดีขอ้มูล Mp3 ไดด้ว้ย 



บทสรุป 

ความสามารถในการเล่นเพลงของโปรแกรมเคร่ืองเล่นเสียง ทาํให้สามารถจดัรายการ

ลาํดบัเพลงไดแ้ละการคน้หาเพลงทาํไดส้ะดวก การปรับแต่งคุณาพเสียงเพลง เสียงทุม้เสียง

แหลม ทาํให้เพลงน่าฟังข้ึนซ่ึงบางโปรแกรมก็มีการปรับเทคนิคพิเศษทาํให้เสียงมีคุ สมบติั

ต่างไปจากตน้ฉบบัเดิม ซ่ึงเป็นไปตามยุคสมยันิยม แต่การใชง้านโปรแกรมเคร่ืองเล่นเสียง

ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผูท่ี้ใชง้านจะตอ้งมีทกัษะในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งดี จึง

จะประสพความสาํเร็จ และการเรียนรู้จากผูรู้้จะทาํใหเ้รียนรู้ไดเ้ร็ว ดงันั้น หากผูใ้ดท่ียงัไม่เคย

ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในการเล่นเพลง สามารถติดต่อสอบถามผูเ้ขียนไดแ้ละยนิดีท่ีจะแนะนาํ

พร้อมสาธิตให้ชม สถานท่ีติดต่อไดส้ะดวกก็ท่ีสํานักส่งเสริมและพฒันางานเทคนิค กรม
ประชาสัมพนัธ์ 

ข้อคิด 

บทบาทของหัวหน้า เป็นผูน้ํา เป็นผูจ้ัดการ เป็นครู เป็นพี่เล้ียง เป็นผูป้ระสาน เป็นผู ้

แก้ปัญหาและตดัสินใจเป็นผูป้กป้องคุม้ครอง เป็นผูรั้บผิดชอบ บทบาทของลูกน้อง เป็น

ผูช่้วย เป็นผูท้าํงาน เป็นผูร่้วมงาน เป็นผูรู้้งาน เป็นผูไ้วว้างใจได้ เป็นผูรั้บผิดชอบ (จาก

หนังสือ "ครรลองครองใจระหว่างหัวหน้ากบัลูกน้อง" โดย ประวีณ ณ นคร หนังสือ ก.พ. 

พิมพจ์าํหน่าย) 
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