COMPRESSOR/LIMITER เปนอุปกรณที่ใชในการควบคุมระดับความดังของเสียง ไมให
สัญญาณเสียงที่ออกไปมีความแรงมากเกินไป รวมทั้งทําหนาที่อื่นๆดวย ซึ่งหนาที่การทํางานภายในเครื่อง
จะประกอบดวยหนาที่การทํางานหลัก 3 สวน ดังนี้
1. EXPANDER/GATE
ทําหนาที่ขยายและเปดประตู(GATE) ใหสัญญาณเขามาในเครื่องตามความตองการของผูใช วาจะให
สัญญาณที่มีระดับความแรงมากนอยเทาไรที่จะใหเครื่องเริ่มทํางาน โดยมีปุมปรับตางๆในสวนนี้คือ
1.1 ปุม THRESHOLD เปนปุมปรับเพื่อใหเครื่องเริ่มทํางานและหยุดทํางาน หนวยที่ปรับมีคา
เปน dB เชนเราปรับตั้งคาไวที่ -45 dB หมายความวา สัญญาณเสียงที่มีระดับสัญญาณต่ํากวา -45dB
เครื่องจะไมทํางาน ซึ่งจะทําใหไมมีสัญญาณใดๆผานเครื่องออกไปได และเครื่องจะเริ่มทํางานเมื่อระดับ
สัญญาณมีคาสูงกวา -45 dB คาที่เราตั้งเพื่อใหเครื่องเริ่มทํางานนี้เรียกวา "คาเทรชโฮลด"
อยางไรก็ตามถาเราปรับไวที่ตําแหนงต่ําสุดหรือ OFF หมายความวา สัญญาณที่มีระดับสุดแคไหนก็ตามก็
สามารถผานเขาไปในเครื่องได นั่นคือสัญญาณจะผานเขาไปไดทั้งหมดตลอดเวลานั่นเอง
การจะตั้งคาเทรชโฮลดเปนเทาไรนั้น ขึ้นอยูกับวาเราใชเครื่องนี้ควบคุมเสียงอะไร เชน ถาตองการควบคุม
เสียงสําหรับไมคนักรอง หรือควบคุมเสียงทั้งระบบ ใหตั้งคานี้ที่จุดต่ํากวา -45 dB เพราะตองใหระดับ
เสียงเบาๆออกไปได แตถาควบคุมเสียงของไมคกลองกระเดื่อง กลองสแนร หรือไฮแฮต ก็ใหตั้งคาที่สูงกวา
-45 dB ซึ่งมีคาไมเทากันขึ้นอยูกับความดังของกลองหรือเครื่องดนตรีชิ้นนั้นๆ
1.2 ปุม RELEASE เปนปุมสําหรับหนวงเวลา คือหลังจากที่ประตู(GATE) เปดใหสัญญาณเขา
มาในเครื่องแลว ถาไมมีสัญญาณใดๆเขามาอีกหรือสัญญาณมีคาต่ํากวาคาเทรชโฮลดที่ตั้งไว เกทก็จะปด
สวนอื่นๆของเครื่องก็ไมทํางาน ระยะเวลาที่ใชในการปดเกทอีกครั้งหลังจากไมมีสัญญาณเขามาแลวนั้นเรา
เรียกระยะเวลานี้วา "Release Time" ปุมที่ทําหนาที่ปรับระยะเวลานี้คือปุม RELEASE คาที่
บอกไวที่เครื่องคือ Fast หมายความวาเกทจะปดอยางรวดเร็วหลังจากหมดสัญญาณ และ Slow
หมายความวา เกทจะหนวงเวลาไวระยะหนึ่งจึงคอยปด ระยะเวลาเร็วหรือชาแคไหนก็ขึ้นอยูกับเราที่จะ
ปรับตั้งคาไว
คา Release Time ของเกทนี้จะตั้งเปนเทาไรก็ขึ้นอยูกับเสียงที่เราใชงาน เชนไมคสําหรับเสียงพูดหรือ
เสียงนักรอง ใหปรับไวที่ประมาณบายสองโมง (Slow) เพราะเสียงคนเราจะมีปลายหางเสียงเชน เสียงตัว
สิ. ,สี.่ . ,ซิ... ,ซี...เอส....เฮช....ทู...ฯลฯ.. เปนตน ปลายหางเสียงเหลานี้จะไดไมขาดหายไป
สวนการปรับเสียงจากเครื่องดนตรีเชนเสียงกลองกระเดื่อง ถาเราไมตองการเสียงกระพือหลังจากที่เราที่
เหยียบลงไปที่หนากลองลูกแรก ก็ใหเวลาในการปดเกทเร็วขึ้น(Fast) หรือเสียงไฮแฮตถาเราไมตองการ
ใหมีปลายหางเสียงมากเกินไป ใหเสียงซิบๆๆ..ซี่ๆๆ..ซิบๆๆ...ดีขึ้นก็ใหปดเกทใหเร็วขึ้นเพื่อปลายหาง
เสียงที่เบาๆจะไดถูกตัดออกไป
**อยางไรก็ตามปุมRELEASE ในสวนของภาคEXPANDER/GATE นี้ ในเครื่องบางรุน
อาจจะไมมี และบางรุนทําเปนสวิทชกดใหเลือก**

1.3 ปุม RATIO เปนปุมทําหนาที่ปรับลดระดับเสียงลงเปนอัตราสวนของ dB เมื่อเทียบคากับ 1
เชน 1:1หมายความวาสัญญาณจะไมถูกลดระดับเลย , 2:1หมายความวาสัญญาณที่เพิ่มสูงขึ้นเปนเทาไหร
ก็ตามจะถูกทําใหลดลงสองเทา
**อยางไรก็ตามปุม RATIO นี้ในสวนของภาคEXPANDER/GATE ในเครื่องบางรุนอาจจะ
ไมมี**
2. COMPRESSOR
ทําหนาที่กดระดับสัญญาณใหลดลงในอัตราสวนตามคาที่เราไดปรับตั้งไว หนาที่การทํางานของปุมปรับ
ตางๆในสวนของภาคคอมเพรสเซอรนี้มีดังนี้
2.1 ปุม THRESHOLD เปนปุมสําหรับตั้งคาจุดเริ่มการกดสัญญาณ(จุดเทรชโฮลด) เชนเราตั้งคา
ไวที่ 0 dB สัญญาณจะเริ่มลดลงที่ 0 dB และถาปรับตั้งไวที่ -10 dB ก็หมายความวาสัญญาณเสียง
จะเริ่มลดลงที่จุด -10 dB (คาติดลบมากเสียงจะลดลงมาก)
การลดลงของสัญญาณเสียงที่จุดเทรชโฮลดนี้ ถาเปนการลดลงอยางรวดเร็วทันทีทันใด เราเรียกวา ฮารดนี
(Hard-Knee)และถาใหเสียงที่ถูกกด(Compress) คอยๆลดลงเพื่อใหเสียงฟงดูนุมขึ้นเราเรียกวา
ซอฟตนี(Soft-Knee) ซึ่งมีปุมใหกดเลือกใชงานได แตปุมนี้จะมีชื่อเรียกทางการคาที่แตกตางกันไป
เชน
ยี่หอ dbx เรียกปุมนี้วา Over Easy
ยี่หอ Behringer เรียกปุมนี้วา Interactive Knee
การตั้งคา THRESHOLD
เสียงดนตรี เสียงพูด และเสียงรองเพลงทั่วๆไป จะตั้งคาไวที่ 0 dB
เสียงรองเพลงประเภท เฮฟวี่ ร็อค ฮิปพอฟ หรือเพลงวัยรุนประเภท แหกปากตะโกนรอง ก็ตั้งไวที่ -10
dB ถึง -20 dB ใหปรับหมุนฟงดูคาที่เหมาะสมไมดังหรือคอยจนเกินไป
2.2 RATIO เปนปุมสําหรับทําหนาที่ปรับลดระดับเสียงลงมีคาเปนอัตราสวนจํานวนเทาตอ 1 ซึ่งจะ
ทํางานสัมพันธกับคาเทรชโฮลดที่ตั้งไวคือ
1 เมื่อตั้งคาอัตราสวนไวที่ 1:1 สัญญาณดานออกจะไมถูกกดลงเลย
2 เมื่อตั้งคาอัตราสวนไวที่ 2:1 สัญญาณออกจะถูกกดใหลดลง 2เทา เมื่อสัญญาณเขาเพิ่มขึ้น
1dB เชนสัญญาณเขา +20dB สัญญาณออกจะถูกกดใหลดลงเหลือ +10dB
3 เมื่อตั้งคาอัตราสวนไวที่ 4:1 สัญญาณออกจะถูกกดใหลดลง 4เทา เมื่อสัญญาณเขาเพิ่มขึ้น
1dB เชนสัญญาณเขา +20dB สัญญาณออกจะถูกกดใหลดลงเหลือ +5dB
4 Infinite (หมุนตามเข็มนาฬิกาสุด) สัญญาณดานออกจะถูกกดใหลดลงเทากับคาเทรช
โฮลดที่ตั้งไว
การตั้งคา RATIO
เสียงพูด เสียงรองเพลงทุกแบบ เสียงเครื่องดนตรีทั่วไป ปรับตั้งไวที่ 2:1 ถาตั้งใหลดมากไปจะทําให
เหมือนเสียงเกิดอาการวูบวาบกระโดดไมคงที่

2.3 ATTACT เปนปุมสําหรับปรับตั้งคาหนวงเวลาของการเริ่มตนกดสัญญาณ(compress) จะ
ชวยทําใหเสียงมีความหนักแนนดีขึ้น มีหนวยเวลาเปน มิลลิวินาที(mSEC) เสียงพูด เสียงเพลงดนตรี
ทั่วไป ใหตั้งคาไวที่ประมาณ 40-50 mSEC เพลงคลาสสิค หรือเพลงที่มีความฉับไวของดนตรี ใหตั้ง
ไวที่ประมาณ 25-30 mSEC
2.4 RELEASE เปนปุมสําหรับปรับตั้งคาหนวงเวลาชวงหยุดการกดสัญญาณ จะทําใหน้ําเสียงนุม
นาฟงขึ้น มีหนวยเวลาเปนวินาที (SEC) เสียงพูด เสียงดนตรีทั่วไปใหตั้งไวที่ 1.5-2 SEC
2.5 OUTPUT GAIN เปนปุมปรับลดหรือเพิ่มระดับความแรงของสัญญาณดานขาออกของเครื่อง
ใหมีคาลดลงหรือเพิ่มขึ้นได โดยมีคาปรับไดตั้งแต -20dB ถึง +20dB ในการใชงานปกติใหปรับคา
ไวที่ 0 dB
3. LIMITER
ลิมิตเตอรทําหนาที่รักษาระดับสัญญาณดานขาออกของเครื่องใหมีความแรงสูงสุดไดไมเกินคาที่ตั้งไว เชน
ตั้งไวที่ 0dB สัญญาณขาออกก็จะออกไดสูงสุดไมเกิน 0dB หรือตั้งไวที่ +5dB สัญญาณขาออกก็จะ
ออกไดสูงสุดไมเกิน +5dB เปนตน
การตอใชงานเครื่อง COMPRESSOR
การตอใชงานเครื่องคอมเพรสเซอรสามารถตอใชงาน ตามลักษณะประเภทของงานและตามความตองการ
ของผูใชได 4 แบบ ดังนี้
1. การตอแบบ Channel Insert
การตอแบบนี้เปนการตอใชงานที่ดีที่สุด เพราะจะทําใหเราสามารถปรับแตงเสียงของคอมเพรสเซอร แตละ
แชลแนลไดอยางอิสระ ทั้งเสียงจากไมโครโฟนสําหรับนักรอง และเสียงจากเครื่องดนตรีแตละชิ้นที่แยกจาก
กัน
2. การตอแบบ Group Insert
การตอแบบนี้จะใชคอมเพรสเซอร จํานวน 2 เครื่อง 4Ch ในกรณีที่มิกเซอรมี 4 กรุป คือ Group
1-2-3-4 ก็ใหเราจัดกรุป 1-2 เปน ไมคเสียงรองทั้งหมด และกรุป 3-4 เปนเสียงดนตรีทั้งหมด
3. การตอแบบ Mix Insert
การตอแบบนี้ใชคอมเพรสเซอร 1เครื่อง 2Ch ตอที่ตําแหนง Mix Insert ของเครื่องมิกเซอร เปน
การตอใชงานเพื่อควบคุมเสียงทั้งหมดที่ถูกตอเขาที่มิกซ การปรับแตงเสียงก็จะปรับโดยรวมๆกลางๆ
4. การตอแบบ MIXER to COMPRESSOR
การตอแบบนี้เปนการตอแบบที่งาย สะดวก และประหยัดที่สุด เพราะเปนการตอที่นําเอาสัญญาณเอาทพุท
จากมิกเซอรมาเขาอินพุทของเครื่องคอมเพรสเซอร และออกจากคอมเพรสเซอรไปเขาเครื่องอีควอไลเซอร
การปรับแตงเสียงก็เปนการปรับแบบรวมๆกลางๆ เพราะทุกเสียงผานคอมเพรสเซอรทั้งหมด

