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Digital Audio Workstation (DAW) 
 
บา้นของเสียง (Wave, Midi, VST.) การเลือกขึ1นอยูก่บัวา่เราใชอ้ะไร PC หรือ Mobile ใช ้หรือ ไม่ใช ้Interface 
โปรแกรมแนะนํา 
Free Online Web-based 
Bandlab (Ios,  Android, Win, OSX) 
Free Offline 
Mac > GarageBand  
Windows > CakeWalk 
Paid Offline 
Mac > Logic 
Windows > FL Studio 
Both > Ableton Live, Cubase, Pro tools 

 

 

 



 

 

 

Bandlab 

 

 

 



 

 

 

 

Audio Interface 

Audio Interface หรือ ซาวการ์ด แปลงสัญญาณระหว่าง Digital กบั Analog เช่น เสียงร้อง หรือเครื=องดนตรี 
ตอ้งใชไ้มโครไฟนที=แปลงเสียงใหเ้ป็นสญัญาณ Analog สญัญาณจะเดินทางผา่นสายเขา้ไปใน Audio Interface แลว้
ถูกแปลงเป็นดิจิตอล บนัทึกเก็บเอาไวใ้นคอมพิวเตอร์ กระบวนการนีN เรียกว่า Analog-to-Digital Conversion  
เวลา playback ขอ้มูลเสียงดิจิตอลที=บนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอร์ จะส่งเขา้ Audio Interface เพื=อแปลงเป็น Analog 
แลว้ส่งต่อไปที=ลาํโพงหรือหูฟังของ ทาํให้มีเสียงออกมา กระบวนการนีN เรียกว่า Digital-to-Analog Conversion 



ทั=วไปคอมพิวเตอร์ทุกเครื=องมีตวัแปลงสัญญาณ Digital to Analog และ Analog to Digital คุณภาพตํ=าอยูใ่น
เครื=อง ไม่ตอ้งซืNอได ้ถา้ทาํเพลงจาก MIDI ลว้น ๆ Interface ช่วยใหอ้ดัเสียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ, ใหคุ้ณภาพเสียงที=
ออกลาํโพงดีขึNน, และทาํใหแ้ยก Output ไปออกลาํโพงพร้อมและออกหูฟังพร้อมกนัได ้

 

 

 

MIDI Keyboard 

 MIDI Keyboard เอาไวส้ําหรับเล่น Sample Library สามารถจบเพลงด้วย MIDI 
Keyboard มีบางเครื:องที:ไม่สามารถทาํได ้เช่น กีตาร์ ร้อง การเลือก Keyboard ก็แลว้แต่ความชอบ
88 คีย ์ขนาดใหญ่ สาํหรับนกัเปียโน หรือบุคคลทั:วไป 61 คียก์็พอ ขนาดกลาง ๆ สาํหรับนกัเปียโน หรือ
บุคคลทั:วไป 25 คีย ์เน้นเคลื:อนยา้ยไปในที:ต่าง ๆ ขนาดเล็ก ๆ ยี:ห้อที:นิยม M-Audio, Novation, 
Korg, Akai, Native Instruments เป็นตน้ 



 

 

Sample Libraries & Audio Processing Software 

 Sample Library คือ ไฟลเ์สียงที.บนัทึกไวเ้ป็นจาํนวนมาก และถูกเขียนโปรแกรมให้

เป็นซอฟทแ์วร์ ที.พร้อมจะ playback เสียงต่าง ๆ ออกมาตามขอ้มูล MIDI ที.ไดรั้บ เช่นเวลา

กดโนต้บน MIDI Keyboard ซอฟตแ์วร์กจ็ะเล่นเสียงเปียโน เสียงกลอง เสียงเบส ขึLนมาใน

โปรแกรมโดยปกติเวลาซืLอ DAW กจ็ะมี Sample Library และ Audio Processing Software 

แถมมาดว้ยอยูแ่ลว้ ใชจ้นชาํนาญแลว้ค่อยซืLอเพิ.ม 

 



Microphone 

 

 

 



Monitor Speaker 

 ลาํโพงที.มีความทนทาน รับแรงสั.นสะเทือนจากเสียงไดดี้มาก เนื.องจากการอดัเสียง

ไม่เหมือนการนั.งฟังเพลงทั.วไป แต่มี Dynamic Range ที.กว้างกว่าหลายเท่า ลาํโพง

มอนิเตอร์ที.ดียงัตอ้งใหเ้สียงที.ตรงไปตรงมา ไม่ปรุงแต่ง จึงไม่แนะนาํใหใ้ชล้าํโพงฟังเพลง

ทั.วไป 

 
 

 

ADSR 

 
Schematic of ADSR 

The most common kind of envelope generator has four stages: attack, decay, sustain, and release 
(ADSR).[3] 



• Attack is the time taken for initial run-up of level from nil to peak, beginning when the 
key is pressed. 

• Decay is the time taken for the subsequent run down from the attack level to the 
designated sustain level. 

• Sustain is the level during the main sequence of the sound's duration, until the key is 
released. 

• Release is the time taken for the level to decay from the sustain level to zero after the 
key is released.[4] 

While attack, decay, and release refer to time, sustain refers to level.[3] 
 
 

 


