โปรแกรมเครื่ องเล่นเสียง
• โปรแกรมเครื่ องเล่นเสี ยง (Audio Player Software)
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไปเมื่อทําการติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ เช่น Windows Xp เรี ยบร้อยแล้ว
ก็จะมีโปรแกรมใช้งานพื้นฐานต่าง ๆ ติดตั้งให้ใช้งาน เช่ น โปรแกรมดูาพ ตบแต่งาพ (Paint)
เครื่ องคิดเลขโปรแกรมเล่นแกมส์ โปรแกรมสื่ อสารอินเตอร์เน็ต และโปรแกรมเกี่ยวกับเล่นเสี ยง
และวิดีโอ คือ Windows Media Player ส่ วนโปรแกรมอื่น ๆ ก็จะเป็ นการติดตั้งเพิ่มเติมายให้ เช่น
โปรแกรมใช้งานสํานักงาน(Microsoft Office) โปรแกรมต่าง ๆ เกี่ ยวกับการใช้งานของแต่ละ
บุคคล และรู ้จกั กันดีสําหรับโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเสี ยงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ คือ Winamp
ความสามารถของโปรแกรมเล่นเสี ยงในคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการใช้งานใกล้เคียงกัน
แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลที่จะเล่น Software ตัวใด โปรแกรมเครื่ องเล่นเสี ยงจะเล่นแผ่น
ซี ดีเพลง(CD-DA) และ Files ข้อมูลเสี ยงที่มีนามสกุล .wav, mp3, wma หรื อ fileเสี ยงอื่น ๆ ตาม
ความสามารถของแต่ละโปรแกรม
นอกจากเล่นเกี่ ยวกับเสี ยงได้แล้วยังสามารถและเล่นวิดีโอได้ดว้ ย การเล่นเสี ยงโดยใช้
แผ่นซี ดีและใช้ขอ้ มูลใน Hard disk ยังมีความสามารถในการเล่นเพลงที่มาจากอินเตอรเน็ต โดย
เรี ยกเปิ ด File เสี ยงจาก URL (Uniform resource locator)ตาม Website ที่ ให้บริ การ Download
เพลง สามารถเปิ ดฟังรายการวิทยุ on line ทางอินเตอร์ เน็ตได้ดว้ ย ในการเล่นเพลงสามารถจัดทํา
รายการเพลง (Playlist) มีระบบฐานเก็บข้อมูลเพลงหรื อเรี ยกว่าห้องสมุดเพลง (Media library) มี
ระบบการค้นหาเพลง (Search) ทําให้สามารถค้นหาเพลงที่มีอยู่ใน Hard disk เลือกมาเล่นฟั ง
เพลงได้ตามความต้องการ
• การเรี ยกใช้งานโปรแกรมเครื่ องเล่นเสี ยง
โดยปกติ ในการติ ด ตั้ง โปรแกรมใช้งานผูท้ ี่ ติด ตั้ง โปรแกรมจะนําโปรแกรมที่ ใช้ งานอยู่
ประจํามาติดตั้งไว้ที่หน้าจอหน้าแรก (Desk top) ของการทํางานเริ่ มเข้าระบบ Windows โดยทํา
ปุ่ มไว้ (Icon) หากยังไม่ได้ทาํ ให้เริ่ มทําโดยคลิ กที่ ปุ่ม Start แล้วเลือกคลิก All Programs เลือก
Windows Media Player คลิกขวาจะปรากฏเมนู ให้เลือก ให้เลือก Send To แล้วเลือกคลิก Desk

top (Create shortcut) หลัง จากนั้น ก็ จ ะมี ปุ่ มปรากฏที่ ห น้า จอแรก (Desk top) ส่ ว นโปรแกรม
Winamp โดยปกติเมื่อติดตั้ง โปรแกรมครั้งแรกก็จะทําการติดตั้งปุ่ มเรี ยกใช้โปรแกรมที่หน้าจอ
แรก (Desk top) แล้ว การเรี ยกใช้งานโปรแกรม ให้คลิก 2 ครั้งที่ ปุ่ ม (Icon) โปรแกรมก็จะเริ่ ม
ทํางานการเลื อกเพลงและการเล่นเพลง โปรแกรม Windows Media Player ในการเลือกเพลง
ค่อนข้างจะยุง่ ยากพอสมควร โดยการคลิกที่เมนู Fileเลือก Open ในช่อง Look in ให้เลือก Drive
และ Folder ที่เก็บข้อมูลเพลงแล้วเลือกเพลงที่ตอ้ งการ เลือกที่ละเพลง หรื อเลือกทั้งหมดโดยใช้
แป้นพิมพ์ Shift +คลิกเมาส์ แล้ว Openเพลงก็จะเริ่ มเล่นอย่างอัตโนมัติ ส่ วนโปรแกรมและเสี ยง
Winamp จะค่อนข้างสะดวก โดยการเลือกเปิ ดข้อมูลเพลงที่เมนู File จะปรากฏให้เลือก Open
file.. ในกรณี ตอ้ งการเปิ ดที่ละเพลง แต่ถา้ ต้องการเปิ เป็ นกลุ่มเพลงที่ละหลายเพลงให้เลือก Open
folder... หรื อ ต้อ งการเปิ ดจากอิ น เตอร์ เ น็ ต ให้ เ ลื อ ก Open URL... ซึ่ ง หากบางคนต้อ งการใช้
แป้นพิมพ์ลดั (Keyboard Shortcut) ก็สามารถใช้แป้นพิมพ์สั่งการได้ Open file = L, Open folder
=Shift+L, Open URL=Ctrl+L หรื อ บางคนต้อ งการใช้ปุ่ มกด (Icon) = Open file หรื อ ใช้ปุ่ ม =
เมนูให้เลือกเปิ ด Open file , Open folder, Open URL ให้คลิกเลือกเพลงที่ตอ้ งการแล้ว คลิก Open
โปรแกรม Winamp ก็จะเล่นเพลงอัตโนมัติ
• การควบคุมการเล่นเพลงและระดับความดังของเสี ยงเพลง
การควบคุมการเล่นเพลงใช้ปุ่มควบคุมมาตรฐานซึ่ งรู ปร่ างปุ่ มเหมือนเครื่ องเล่น เทปเสี ยง
ทัว่ ไป คือมีปุ่มเล่น ปุ่ มหยุดปุ่ มเดินหน้า ปุ่ มถอยหลัง ปุ่ มปิ ดเสี ยง และตัวปรับระดับความดังเสี ยง
แต่การปรั บระดับความดังของเสี ยงตัวสําคัญอี ก ปุ่ ม คื อปุ่ มปรั บเสี ยงที่ อ ยู่ที่ มุมล่า งขวาของ
Windows หรื อที่เรี ยกว่า Taskbar มุมล่างขวาจะมีรูปร่ างปุ่ มเหมือนลําโพงคลิกหนึ่ งครั้งจะมีรูป
Volume สามารถใช้เมาส์คลิ กซ้ายแล้วลากปรั บระดับความดังของเสี ยงได้ตามความต้องการ
ส่ ว นกล่ อ งสี่ เ หลี่ ย มหน้า ข้อ ความ Mute หากคลิ ก เมาส์ ใ นกล่ อ งจะทํา ให้ เ สี ย งเงี ย บ(หรื อ กด
แป้ นพิมพ์ M) ในกรณี ที่คลิกเมาส์สองครั้งก็จะปรากฏ Master Volume ก็จะสามารถปรับระดับ
ความดัง ของเสี ย งได้จ ากอุ ป กรณ์ ที่ นํา ใช่ เ ล่ น เสี ย ง เช่ น ซี ดี เ พลงสั ญ ญาณเสี ย งจากายนอก
ไมโครโฟนหรื อจากข้อมูลเพลงรู ป .wav, .mp3 Mute all จะปิ ดเสี ยงทั้งหมด ส่ วนตัวอื่น ๆ จะปิ ด
เสี ยงเฉพาะอุปกรณ์

• ความสามารถของเครื่ องเล่นเสี ยง
โปรแกรมเครื่ องเล่นเสี ยงส่ วนมากจะประกอบไปด้วย ส่ วนสําคัญใหญ่ ๆ คือ
๑. ส่ วนควบคุมหลัก (Main Window) ชุดควบคุมทั้งหมดอยู่ที่เมนู File ซึ่ งควบคุมเกี่ยวกับ
เปิ ดข้อมูลเพลงเปิ ดรายการเพลง และเปิ ดฐานข้อมูลเพลง Play เป็ นคําสั่งควบคุมการเล่น
เพลงทั้งหมดรวมทั้งการใช้แป้ นพิมพ์ควบคุมการเล่น เพลง Options เป็ นตัวปรับเปลี่ยน
หน้าตา Main Window ส่ วน View จะเป็ นตัวเปิ ดส่ วนควบคุมต่าง ๆขอโปรแกรมเสี ยง
และตัวสุ ดท้าย ท้ายจะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับตัวโปรแกรม และเป็ นตัวให้คาํ แนะนําช่วยเหลือ
ในกรณี ที่มีปัญหาในการใช้งาน ส่ วนปุ่ มต่าง ๆ ก็จะมี ปุ่มเล่นซํ้า ปุ่ มเล่นเพลงโดยไม่
เรี ยงลําดับ (Shuffle) ปุ่ มเปิ ดปิ ดรายการเพลง ปุ่ มเปิ ดปิ ดฐานข้อ มูลเพลง (MediaLibrary)
และปุ่ มควบคุมเสี ยงทุ่มแหลม (Equalizer)
๒. ส่ วนควบคุมรายการเพลง (Playlist) เป็ นตัวกําหนดบันทึกรายการลําดับเพลงที่จะเล่น
โดยมีความสามารถจัดเรี ยงลําดับเพลงและบันทึกรายการเก็บไว้สามารถเรี ยนมาใช้ ได้
อีก(save playlist) การแสดงรายการเพลง จะบอกซื่ อเพลง เวลา ส่ วนล่างของ Playlist จะ
บอกเวลารวมด้วย เพลงแต่ละเพลงสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเพลได้ดว้ ย โดยคลิกขวา
เลือก view file info..
๓. ส่ วนฐานข้ อมูลเพลง (Media Library) หรื อเรี ยกว่าห้องสมุดเพลง เนื่ องจากเพลงที่เก็บ
ไว้ใน Hard disk ของคอมพิวเตอร์ หากมีจาํ นวนมากการค้นหาเพลงมาเล่นแต่ละเพลงจะ
หายากมากหากไม่มีตวั โปรแกรมค้นหา (Search) ช่วยเหลือค้นหาโดยการพิมพ์ชื่อเพลง
ที่ตอ้ งการแล้วกดปุ่ ม Enter เพลงที่คน้ หาก็จะปรากฏให้เล่น จากคุณสมบัติของเครื่ องเล่น
เสี ยง Windows Media Player และ Winamp จะพบว่ามีลกั ษณะการใช้งานเหมือนกันแต่
รู ปร่ างหน้าตาและอุปกรณ์ควบคุมอาจต่าง กันออกไป ความสามารถที่ใช้งานเกี่ยวกับการ
เล่นวิดีโอทั้งสองโปรแกรม ก็ไม่ต่างกันมาก ส่ วนความสามารถพิเศษของเครื่ องเล่นเสี ยง
คื อ ในส่ ว นที่ ส ามารถบัน ทึ ก เสี ย งจาก แผ่ น ซี ดี เ พลงได้ (CD-DA) บัน ทึ ก เสี ย งจาก
สายสัญญาณเสี ยงายนอก และบันทึกเสี ยงจากไมโครโฟน จะมีอยูเ่ ฉพาะแต่ละโปรแกรม
และบางโปรแกรมสามารถทําแผ่นซีดีเพลง และซีดีขอ้ มูล Mp3 ได้ดว้ ย

บทสรุป
ความสามารถในการเล่นเพลงของโปรแกรมเครื่ องเล่นเสี ยง ทําให้สามารถจัดรายการ
ลําดับเพลงได้และการค้นหาเพลงทําได้สะดวก การปรับแต่งคุณาพเสี ยงเพลง เสี ยงทุม้ เสี ยง
แหลม ทําให้เพลงน่าฟังขึ้นซึ่ งบางโปรแกรมก็มีการปรับเทคนิคพิเศษทําให้เสี ยงมีคุ สมบัติ
ต่างไปจากต้นฉบับเดิม ซึ่ งเป็ นไปตามยุคสมัยนิ ยม แต่การใช้งานโปรแกรมเครื่ องเล่นเสี ยง
ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผูท้ ี่ใช้งานจะต้องมีทกั ษะในการใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นอย่างดี จึง
จะประสพความสําเร็ จ และการเรี ยนรู ้จากผูร้ ู ้จะทําให้เรี ยนรู ้ได้เร็ ว ดังนั้น หากผูใ้ ดที่ยงั ไม่เคย
ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ในการเล่นเพลง สามารถติดต่อสอบถามผูเ้ ขียนได้และยินดีที่จะแนะนํา
พร้อมสาธิ ตให้ชม สถานที่ติดต่อได้สะดวกก็ที่สํานักส่ งเสริ มและพัฒนางานเทคนิ ค กรม
ประชาสัมพันธ์
ข้ อคิด
บทบาทของหัวหน้า เป็ นผูน้ ํา เป็ นผูจ้ ัดการ เป็ นครู เป็ นพี่เลี้ ยง เป็ นผูป้ ระสาน เป็ นผู ้
แก้ปัญหาและตัดสิ นใจเป็ นผูป้ กป้ องคุม้ ครอง เป็ นผูร้ ับผิดชอบ บทบาทของลูกน้อง เป็ น
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