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eXtreme Karaoke : การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

กระดานสนทนา (forums) : http://www.karaoke-soft.com 

 

1) ส่วนนี้จะเชือ่มโยงไปสู่ท่ีส าหรับ download โปรแกรมรุน่ล่าสุด 

2) ส่วนนี้จะอธิบายวิธีแก้ปัญหาเม่ือไม่สามารถ download จากข้อ 1 ได ้

3) เม่ือใชง้านโปรแกรมแล้วพบปญัหาเบือ้งต้นลองคน้หาจากท่ีนี ่

 

 

 

http://www.karaoke-soft.com/
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จากข้อ 1 เม่ือคลิก๊เข้าไป เราจะพบเจอลักษณะดังภาพ 

 

ให้เลอืก download ให้ตรงกับ hardlock ท่ีเรามี  

eXtreme Karaoke จะมีตัวติดตัง้โปรแกรมให้เลือก 3 แบบ 

1.Pro DirectX Video 

     ใช้ DirectX ในการแสดงภาพ ซ่ึง display card ส่วนใหญร่องรับการท างานอยู่แล้ว 

2.Pro eXtreme Engine  

     ใช้ Software ช่วยในการแสดงภาพแก้ปญัหาเรื่องการซ้อนภาพวีดโีอ จะใชท้รัยากร

เครื่องมากกว่า DirectX (ปัจจุบันผมแนะน าให้ใช้ตัวนี้ครบั) 

3.Micro  

     เหมาะส าหรับคอมพิวเตอร์ท่ี spec. ไม่สูงมากจะตัดฟงักช์ั่นการท างานบางอย่างออก 
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การปรับแตง่ระบบปฏิบัตกิารเพื่อให้เกิดปญัหาน้อยท่ีสดุเวลาใชง้าน (อ้างองิ Win 10) 

1. คลิ๊กท่ีรปูแว่นขยาย หรอืกดปุ่ม           พิมพ์ control panel 

 

 ใช้ mouse คลิ๊กท่ี icon ท่ีชื่อ Region เพื่อตัง้ค่าภูมิภาคให้เปน็ประเทศไทย 

เพื่อให้การเข้ารหัสการจัดเก็บฐานข้อมูลของโปรแกรมท างานได้ถกูต้อง ในอนาคต

โปรแกรมจะถกูพัฒนาเปน็ระบบ Unicode ในส่วนนี้คงไม่มีความจ าเปน็ 
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ให้ปรับตัง้ค่าดงัภาพ ถ้า windows ต้องการให้เพิ่มภาษาใหต้อบตกลง (กรณีไม่มี 

Thai fonts) 
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2. คลิ๊กท่ี icon System เพื่อท าการปรับแต่งการแสดงผลของ Windows 
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3. การปรับค่า Power Options 

ให้เลอืก High Performance 

 

4. การปรับ User Account Control (UAC) 
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5. ท า disk cleanup 

พิมพ์ disk cleanup ในช่องคน้หาแล้วกด enter 

 

 

เพื่อลบขยะในเครือ่ง 
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 ต่อจากท่ีเรา download ไฟล์ส าหรับติดตัง้ eXtreme จะได้เปน็ไฟล์ท่ีถกูบีบ

อัดข้อมูลมาให้ท าการ double click ไฟลน์ั้น 

 

 

 

 

Double click ไฟล์ท่ีปรากฏ 
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เม่ือติดตั้งแล้วเสร็จจะปรากฏ icon ท่ี desktop  

 KaraPlayer_STD ใช้เล่นกับ Sound Module ไม่มีฟังก์ชั่นส าหรับเล่น Soundfont 

 KaraPlayer_VST ใช้เล่นกับ VST ไม่มีฟังก์ชั่นส าหรับเล่น Soundfont 

 KaraPlayer_SF_VST ใช้เล่นกับ VST และ Soundfont 

 KaraPlayer เป็นตัวท่ีมีความสามารถทุกฟังก์ชั่นใช้ฐานข้อมูลเพลงแบบ DBF 

 KaraPlayer_Mini ตัดความสามารถเกี่ยวกับ HID แก้ปัญหาเครื่องบางเครื่องตรวจสอบ

ไม่พบ hardlock (ส่วนมากเครื่องทีมี Touch Screen) 

 KaraPlayer_ASIO สามารถใช้งานกับ ASIO Sound interface 

 KaraPlayer_SQL ตัวน้ีเป็นตัวท่ีมีความสามารถทุกฟังก์ชั่นใช้ฐานข้อมูลเพลงแบบ SQL 

 KaraPlayer_Mini_SQL ตัดความสามารถเกี่ยวกับ HID ใช้ฐานข้อมูลเพลงแบบ SQL 
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ถ้ามีปัญหาไม่พบ hardlock ลองเรียกใชง้าน eXtreme mini ดูครับ 

ปรับแตง่สิทธิของโปรแกรมกันก่อน เพือ่ไม่ให้เกิดปัญหาการเขียนข้อมูลลง

พื้นท่ีจัดเก็บไม่ได้ เนือ่งจากสิทธิ์ไม่เพียงพอ เราอาจท าท่ีตัว shortcut หรือท่ีตัว

โปรแกรมโดยตรง 
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ลองปรับค่าของการแสดงเนื้อเพลงตามนีค้รับในการเล่น 
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ตัวเลือกการเลน่เพลง 

 เล่นท่ีโน๊ตตัวแรกทันที กรณีท่ีเลือกใชง้าน โปรแกรมจะข้ามโน๊ต

จังหวะเคาะเชน่ Hihat ไปเริ่มเลน่ท่ีโน๊ตดนตรีตัวแรกทันทีท าให้เล่น

เพลงเร็วข้ึนครับ 

 เล่นถึงโนต๊ตัวสดุท้าย กรณีท่ีเลอืกใชง้าน โปรแกรมจะเลน่จนถงึโน๊ต

ตัวสุดท้ายของเพลงแล้วจบเพลงทันที (ไม่เลน่หอ้งเปล่าท้ายเพลงท่ีไม่

มีตัวโนต๊ ) 

 ลูกสง่ตน้หอ้ง กรณีท่ีเลือกใชง้านเม่ือกด F3 Fillin กรณีไม่ใช่กด

จังหวะแรกของหอ้งเพลงโปรแกรมจะรอจนถงึจังหวะแรกของหอ้ง

เพลงถัดไปแล้วจึงท าการเลน่ลกูสง่กรณีไม่ได้เลอืกใช้งาน โปรแกรม

จะส่งจังหวะท่ีกด Fill In ทันทีตามจังหวะเพลงของหอ้งนัน้ ๆ 

 ลูกสง่จบเดี่ยวกลอง กรณีท่ีเลือกใชง้าน กด Ctrl+* เพื่อเลน่เดี่ยว

กลองเม่ือกด Ctrl+* อีกครั้งเพื่อกลับมาเล่นปกติ โปรแกรมจะเล่นลูก

ส่งให้อัตโนมัติพร้อมกับเข้าจังหวะปกติของเพลง 
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ในตัวเลือกเลน่เมดเล่ย์ 

 ใช้ค่าเสียงเริ่มตน้ กรณีท่ีเลอืกใช้งาน โปรแกรมจะท าการล้างค่าซาวด์ 

(Midi Reset) เพื่อไม่ให้เสียงเพี้ยนตอนเริ่มเลน่เพลงเมดเล่ย์ กรณีไม่ใช้

งาน โปรแกรมจะไม่ล้างค่าซาวด์ (อาจท าให้เสียงเพี้ยนเม่ือเลน่เพลงได้

แต่การต่อเพลงจะไวข้ึนกรณีท่ีใช้ Sound Module) 

 ยกเลิกจังหวะ กรณีท่ีเลอืกใช้งาน เม่ือเลน่เมดเล่ย์และกด F2 หรือกด F4 

เลือกจังหวะอเีลคโทนแทนจังหวะเดิมของเพลง เม่ือเริ่มเลน่เพลงใหม่ 

โปรแกรมจะยกเลิกจังหวะอีเลคโทนแล้วกลับมาใช้จังหวะเดิมของเพลง

ใหม่ กรณีไม่เลือกใชง้าน เพลงใหม่ท่ีจะเลน่ก็จะใช้จังหวะอเีลคโทนเล่น

แทนจังหวะเดิมของเพลง 

 รูปแบบอัตโนมัติ กรณีท่ีเลือกใชง้าน เม่ือเล่นเพลงเมดเล่ย์ โปรแกรมจะ

ค านวณการต่อจังหวะหอ้งเพลงให้อัตโนมัติ (RHYTHM INTRO) 

 ห้องเริ่มอัตโนมัติ กรณีท่ีเลอืกใช้งาน โปรแกรมจะค านวณข้ามหอ้งเกริ่ม

ให้ โดยเริ่มเล่นหอ้งท่ีมีจังหวะดนตรีปกติทันที 

 ห้องจบอัตโนมัติ กรณีท่ีเลอืกใช้งาน โปรแกรมจะค าณวณหอ้งจบเพลงท่ี

ต าแหน่งห้องสดุท้ายของจังหวะกลอง โดยไม่สนใจว่ามีดนตรีอืน่เล่นต่อ

จากห้องนี้หรือไม่ 

 ความเร็วอตัโนมัติ กรณีท่ีเลอืกใช้งาน โปรแกรมจะปรับค่าเร็วระหว่าง

เพลงเร็วกับเพลงช้าใหอ้ัตโนมัติ ในการตอ่เพลงเร็วไปช้า หรือช้าไปเร็ว 

 ห้องเริ่มสูงสุด หมายความว่า ถ้าโปรแกรมค านวนแล้วพบว่าหอ้งทีเริ่ม

เล่นของเพลงท่ีมีจังหวะปกติไม่เกินห้องสงูสดุโปรแกรมจะใส่จังหวะให้

อัตโนมัติแต่ถ้าเกินโปรแกรมจะใช้จังหวะเดิมของเพลงเลน่ปกติ (เช่น

พบว่ามีห้องเกริน่ 10 ห้องและตั้งค่าห้องเริ่มสูงสุดไว้ 8 โปรแกรมจะไม่ใส่

จังหวะห้องเกริน่) 

 จ านวนห้องท้าย หมายความว่าโปรแกรมจะใส่จังหวะท้ายเพลงกีห่้อง

ก่อนท่ีจะเลน่เพลงต่อไปแบบเมดเล่ย์ กรณีถ้าเป็น 0 จะไม่ใส่จังหวะท้าย

เพลง กรณีเปน็ค่าลบ จะตดัท้ายห้องตามจ านวนค่าติดลบ      
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การเปลี่ยนคีย์เพลง (Transpose Key) 

 

 Master Tune เป็นการใช้ค าสัง่ SysEx เป็นการสง่ค าสั่งเดียวแต่มีผลทุก

ช่องมิดิ (ชอ่ง 1-16) เม่ือไดร้ับค าสัง่นี้ Sound Midi จะปรับเพิ่มลดคีย์ทุก

ช่องมิดิพร้อมกนัยกเวน้ชอ่งกลอง (เป็นค าสัง่เฉพาะในการปรับเพิ่มลดคีย์

โดยตรง) 

 Coarse Tune เป็นการใชค้ าสั่ง Channel Message เป็นการสั่งปรับเพิ่ม

ลดคีย์ในแตล่ะชอ่งอิสระในการใช้ค าสัง่นี้โปรแกรมจะต้องใช้ค าสัง่ 15 

ค าสั่ง (ยกเวน้ชอ่ง 10 ช่องกลอง) ในการสั่งปรับเพิ่มลดคีย์ 

 Player Tune เป็นการเพิ่มลดโน๊ตท่ีจะเล่นโดยโปรแกรมเอง (ไม่เกี่ยวกับ 

Sound Midi) 

ข้อแตกต่างของท้ังสามตัวเลอืก 

 Master Tune จะใช้ค าสั่งนอ้ยกว่า แต่ซาวด์ส่วนใหญ่ท่ีรองรับจะเปน็พวก 

Sound Module 

 Coarse Tune ใช้ค าสั่งเยอะกว่า Master Tune ซาวด์ส่วนใหญ่จะรองรับ

ค าสั่งนี ้

 Player Tune จะใช้ได้ท้ังหมดแต่จะไม่เพิ่มลดเสียงโนต๊ท่ีเลน่ค้างอยู่ (ท าให้

เพิ่มลดเสียงไม่เนียนขณะปรบัเหมือนตัวเลอืก Master หรือ Coarse Tune) 
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สรุปให้เลอืก Master Tune ก่อนถ้าปรับเพิ่มลดไม่ได้ให้เลอืก Coarse 

Tune ถ้ายังปรับลดไม่ได้ให้เลอืก Player Tune เป็นกรณีสดุท้าย เพื่อจะให้

ผลดีท่ีสดุตามอุปกรณ์ท่ีใช้งานอยู่ 

 

 

 

ค่าความหน่วง 

 อันแรกหน่วงมิดิ หมายถึงหน่วงเวลาไว้หน่วยเป็น ms กอ่นสง่ให้ port midi 

หรอืซาวด์ฟอ้น ตัวอย่างใช้งานซาวด์โมดูลกับ Software Synth (รวม 

Sodtware ซาวด์ฟอนท์) เนือ่งจากโมดลูจะมีความหน่วงนอ้ยกว่า software

ท าให้เสียงโมดูลไปกอ่นจึงจ าเป็นต้องหน่วง *** เฉพาะ *** ช่องโมดูล

โดยท่ัวไป (90-100) ช่อง Software ให้ตัง้เปน็ 0 เสียงจึงจะเท่ากนั 

 อันท่ีสอง เป็นการหน่วงเสียงดนตรีสด กรณีดนตรีสดน าให้เพิ่ม ถ้าดนตรสีด

ตามให้ลดค่า กรณีเอาไปเลน่กับระบบระบบ VST Host อื่นท่ีใช้ ASIO 

เสียงมิดอิาจน าเสียงดนตรีสดได้เพราะดนตรีสดผ่าน WDM ธรรมดาท่ีมี

ความหน่วงสงูกว่า ASIO 
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รูปแบบเมดเล่ย์ 

 

การใชรู้ปแบบในการต่อเพลง 

.  ย้ ากระเดือ่งพรอ้มเคาะ Hihat 

!  ย้ ากระเดือ่งอย่างเดียว 

 

การตัง้ค่าเมดเลย์แบบ Ctrl+F4 เมดเล่ย์อัตโนมัต ิ

 ตัวแรก เปน็ความเร็วท่ีตอ้งการ 

 ตัวท่ีสอง และตัวท่ีสาม เป็นความเร็วของเพลงท่ีอยู่ในช่วง ถ้าความเร็วไม่อยู่

ในช่วงนี้ให้ใช้ความเร็วปกติของเพลงครับ 

การตัง้ค่าเมดเลย์แบบ Ctrl+Alt+[ หรอื F11 

 

การตอ่เพลงแบบนีถ้้าใส่เลข 0 โปแกรมจะเลน่ด้วยความเร็วของเพลง 
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อ่านชือ่เพลง เนือ้เพลงไม่ได้  

1. ตรวจสอบการตั้งค่าภาษาไทยของ Windows จากหัวข้อข้างบน 

2. ออกจากโปรแกรม extreme เข้าไปดูท่ี folder data ลบไฟล์ท้ิงท้ังหมด

 

3. เข้าโปรแกรม extreme และท าการสร้างรายการเพลงใหม่ 
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การอดัเสียงด้วยการกดปุ่ม F10 
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สังเกตุการขยับของ LED Meter แสดงว่าอดัได้ปกติ ไฟล์ท่ีอดัเสียงจะถกูเกก็ไว้ใน 

 

ถ้าเลน่ soundfont แล้วไม่มีเสียงหล่ะ เบ้ืองตน้ตรวจสอบว่าโหลด sf หรอืยัง 
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ช่องล าโพงขาออกตรงกับท่ีเราต่อไว้หรือเปล่า? 

บางท่านกดปุ่ม Fn (Function keys) แล้วไม่ท างานดงัท่ีหวัง ลองกดปุ่ม F12 แลว้

ตรวจสอบดูครับ เพราะมีอยู่ 2 mode เปลี่ยนให้ตรงกับความตอ้งการ 
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การตดิตั้ง eXtreme DMX512 Driver 

 เนื่องจาก driver ท่ีเราใชง้านไม่ได้ถกูรองรบัจาก Microsoft ฉะนั้นเราตอ้งตดิตัง้

แบบ Disable Driver Signature Verification 

1. ขยายไฟล์ driver มาเตรียมไว้ก่อนอาจใชช้ื่อ folder ว่า dmx512 

2. กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้ว Restart 

 

 

 

3. เม่ือเครื่อง Restart ข้ึนมาให้เลือก Troubleshoot 

 

4. เลือก Advanced 
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5. เลือก Startup Settings 

 

6. Restart  

             

7. ให้กดปุ่ม F7 “Disable driver signature enforcement” 
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8. จากนัน้ก็สามารถตดิตัง้ driver DMX-512 ได้แล้ว จาก folder ท่ีเราเตรียมไว้

เม่ือข้ึนค าเตอืนใหเ้ลอืกดังภาพ 

 

 

9. ส าเร็จ 
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Hardlock สีด า โปรแกรมแจ้งว่าไม่พบ Hardlock 

            

1. ตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าติดตัง้โปรแกรมตรงกับรุน่ hardlock 

2. ลองเข้าไปท่ีท่ี Device Manager ตรง Human Interface Devices 

3. ลองคลิก๊ mouse ขวา disable ทีละตัวแล้วลองเรียกโปรแกรม extreme 

4. ในกรณีนี้แนะน าให้ใช้ extreme mini  

Hardlock สีด า โปรแกรมแจ้งว่าไม่พบ Hardlock 

 

 ใน folder ท่ีติดตั้ง extreme จะมี driver อยู่ให้ท าการตดิตั้งใหม่และรี

สตาร์ท หรือติดตัง้โปรแกรมใหต้รงรุน่ hardlock สังเกตุไฟเขียวต้องตดิค้าง 

 

** โปรแกรมเล่นแล้วไม่มีเสียงเบือ้งตน้ตรวจสอบการตัง้ค่า soundfont / ช่อง

ทางออกมิดี้ /ล าโพง ดูกอ่นครบั 

 

ดูการแก้ปญัหาเพิ่มเติมได้จาก http://www.karaoke-soft.com/smf/index.php?topic=35366 

http://www.karaoke-soft.com/smf/index.php?topic=35366

