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บทคัดย่อ

the correctness of structure of Western music notes converted
from Thai music notes. The evaluation result of conversion has
very good level.

การเผยแพร่ เ พลงไทยใ ้ ามารถน าไปใช้ บ รรเลงอย่ า ง
ก ้างข างใน มู่นักดนตรีทั่ โลกนั้น จาเป็นต้องแปลงโน้ตดนตรีไทยไปเป็น
โน้ตดนตรี ากล โดยโน้ตดนตรีไทยแ ดงในรูปอักขระไทย รือตั เลข ่ น
โน้ตดนตรี ากลแ ดงในรูป ัญลัก ณ์บนบรรทัด ้าเ ้น การแปลงดังกล่า
ต้องอา ัยผู้เชี่ย ชาญดนตรี ที่ ามารถเข้าใจตั โน้ตดนตรีทั้ง องลัก ณะ
ลักการแปลงมีค ามซับซ้อนและต้องเขียนผลการแปลงตั โน้ตดนตรีด้ ย
มือ ซึ่งทาใ ้ได้ผลลัพธ์ช้า ไม่ ะด กต่อผู้ที่ต้องการแปลงตั โน้ตจาน นมาก
ดังนั้น ัตถุ ป ระ งค์ข องงาน ิจั ย นี้ จึ งจั ดทาเพื่อ เ นอกรอบแน คิดและ
พัฒนาโปรแกรมทด อบ ในการแปลงโน้ตดนตรีไทยไปเป็นโครง ร้างโน้ต
ดนตรี ากล โดยอา ัยเอก ารเอ็กซ์เอ็มแอลในรูปแบบดนตรีที่เรียก ่า มิ
ิคเอ็กซ์เอ็มแอล โดยข้อมูลทด อบ า รับการ ึก าในครั้งนี้ ใช้เพลงไทย
10 เพลง ประเมินผลโดยผู้เชี่ย ชาญดนตรีไทยจาน น 5 ท่าน ในประเด็น
ค ามถูกต้องของโครง ร้างโน้ตดนตรี ากลที่แปลงมาจากโน้ตดนตรีไทย
ได้ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก
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1. คานา
การบรรเลงเพลงของแต่ ล ะชาติ จ ะมี ก ารใช้ เครื่ อ งดนตรี ที่
แตกต่างกัน มีผลทาใ ้เ ียงดนตรีของเพลงนั้นๆ มีคุณ มบั ติแตกต่างกัน
ออกไป [1] ในการบันทึกทานองเพลง จะบันทึกผ่าน ัญลัก ณ์ตั โน้ตเป็น
ื่อกลาง ซึ่งนักดนตรีจะต้อง ึก าตั โน้ตเพื่อเป็นแน ทางในการฝึกปฏิบัติ
กับเครื่องดนตรีต่างๆ า รับเพลงไทยนั้นมีการใช้ ัญลัก ณ์ที่เป็นตั อัก ร
รือตั เลขแทนเ ียง ูงต่าของทานองเพลง ่ นเพลง ากลใช้ ัญลัก ณ์ที่
เป็นตั โน้ตเขียนไ ้บนบรรทัด ้าเ ้น เพื่อ ื่อทานองเพลงใ ้นักดนตรีนาไป
บรรเลงได้ถูกต้องตามทานองที่ผู้ประพันธ์ได้แต่งขึ้น
การบรรเลงเพลงไทย โดยทั่ ไปจะใช้โน้ ตดนตรีไทยที่ เข้ า ใจ
เฉพาะกลุ่ม ผู้ เล่ น ดนตรีไทยเท่ า นั้ น ท าใ ้ ผู้ เล่ น ชา ต่ า งชาติ ที่ ไม่ เข้ า ใจ
อักขระไทยไม่ ามารถบรรเลงได้ การแปลง ัญลัก ณ์ตั โน้ตดนตรีไทย
เป็นโน้ตดนตรี ากลโดยปกติจ ะต้องแปลง ัญลัก ณ์ใ ้ตรงกัน [1] เพื่อใ ้
นั ก ดนตรี ามารถอ่ า นและบรรเลงเป็ น เพลงได้ จะต้ อ งใช้ ผู้ ที่ มี ค าม
เชี่ย ชาญทั้งดนตรีไทย และดนตรี ากลเป็นผู้แปลง ทาใ ้ไม่ ะด กที่จะ
ดาเนินการได้ทันที อีก ทั้งเครื่องมือ รือ โปรแกรม า รับ การบั นทึกโน้ต
ดนตรีในปัจจุบัน ทาได้เพียงระบบตั โน้ตดนตรี ากลเพียงอย่างเดีย เช่น
โปรแกรม MuseScore, Finale รือ Sibelius เป็นต้น
จากเ ตุ ผลดั งกล่า ทีม ผู้ ิจั ย จึ งเกิ ดแน คิด ในการน าเ นอ
กรอบแน คิดในการแปลงโน้ตดนตรีไทยไปเป็นโครง ร้างโน้ตดนตรี ากล
โดยอา ัยรูปแบบของเอก าร MusicXML [2] และทาการพัฒนาโปรแกรม
ทด อบขึ้ น า รั บ เป็ น ตั กลางในการแปลง เพื่ อ น าไฟล์ เ อก าร
MusicXML ที่ได้ ไปทาการทด อบการ ร้างตั โน้ตดนตรี ากลและ ร้าง
เ ียงเพลงต่อไป อันจะเป็นการอาน ยค าม ะด กต่อผู้ที่ไม่ ามารถอ่าน
โน้ตดนตรีไทยได้ แต่มีค าม นใจในการนาดนตรีไทยไปใช้บรรเลงต่อไป

คา าคัญ: การแปลงโน้ตดนตรี, โน้ตดนตรีไทย, โน้ตดนตรี ากล, มิ ิค
เอ็กซ์เอ็มแอล

Abstract
To propagate Thai music for playing widely among
worldwide musicians, it is necessary to convert Thai music
notes to Western music notes. The Thai music notes are
presented in form of Thai characters or numbers whereas the
Western music notes are presented in form of music notation
symbols on music stave. This conversion requires professionals
who can understand both styles of music notes. The principle
of conversion is complex and must be written the converted
music notes by hand. The principle of conversion is complex
and must be written the converted music notes by hand, so it
is slow to get results. The objective of this research is to
propose the conceptual framework and develop the test
program for converting Thai music notes into the structure of
Western music notes based on musical XML document called
MusicXML. The test data for this study are 10 Thai music tracks
evaluated by 5 expert musicians. The aspect of evaluation is
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2. โน้ตดนตรี (Music Note)

2.2 โน้ตดนตรี ากล

โน้ตดนตรีเป็น ื่อกลาง า รับ ื่อ ารทานองของนั กดนตรีที่มี
มาตรฐานเดีย กัน ตามการออกแบบของ ังคมนักดนตรี ซึ่งกลุ่มนักดนตรี
ไทยจะใช้โน้ตดนตรีไทย ่ นโน้ตดนตรีตะ ันตกที่เป็นมาตรฐาน ากลนั้น
จะเรียก ่า โน้ตดนตรี ากล

โน้ตดนตรี ากลมีองค์ประกอบที่ใช้ ื่อค าม มายของทานอง
เพลง ประกอบด้ ย (1) บรรทัด ้ าเ ้น (2) กุญแจ (3) ตั โน้ต (4) ตั ยุด
และ (5) เครื่อง มายกา นดจัง ะ
บรรทัด ้าเ ้น (staff) มายถึงเ ้นตรงแน นอนจาน น 5 เ ้น
ขนานกัน การบันทึกตั โน้ต ูงต่าจะ างไ ้บนเ ้นและระ ่างเ ้น ากมี
ตั โน้ตที่ มีระดับ เ ี ย งต่า รือ ูงก ่า บรรทัด ้ า เ ้น จะใช้เ ้น ระดั บ เพิ่ ม
ขึ้นมาแทน เรีย กชื่อ ่าเ ้นน้อย (ledger lines) ซึ่งจะ างไ ้ ่ นบน รือ
ล่างของบรรทัด ้าเ ้นก็ได้

2.1 โน้ตดนตรีไทย
โน้ตดนตรีไทยปัจจุบันได้นาลัก ณะเด่นจากโน้ตดนตรีตะ ันตก
มาประยุกต์เข้ากับค ามรู้ ด้าน ิชาการดนตรีของไทย ทาใ ้ มีแน ทางใน
การบันทึกบทเพลงได้ มบูรณ์ ในระบบการบันทึกบทเพลงได้ยืมชื่อตั โน้ต
ากลมาใช้แล้ างไปตามตาแ น่งโครง ร้างของโน้ตไทย [3] โน้ตดนตรี
ไทยระบบตั อัก ร ามารถเทียบกับเ ียงแบบ ากลดังตารางที่ 1

กุญแจ (clef &) เป็นร ั ซึ่งบอกระดับเ ียงของตั โน้ต ถ้าไม่
กา นดกุญแจประจา ลักจะไม่ทราบ ่าระดับเ ียงของตั โน้ตบนบรรทัด
้าเ ้นคือเ ียงใด กุญแจซอล (G Clef) ถือเป็นกุญแจ ลักที่เป็นที่นิยมมาก
ที่ ุดโดยจะ างตาแ น่งอยู่บนเ ้นที่ 2 เป็นการแ ดงใ ้ทราบ ่าโน้ตบน
เ ้นนั้นเป็นโน้ตตั ซอล (G)
ตั โน้ต (note) เป็นเครื่อง มายที่ใช้แทนเ ียง ูงต่าเมื่อบันทึก
ลงบนบรรทั ด ้ า เ ้ น ในระดั บ ต่ า งๆ จะท าใ ้ ท ราบได้ ่ า เป็ น เ ี ย งใด
โดยทั่ ไปแล้ จะประกอบด้ ย ัญลัก ณ์ตามค ามยา ของเ ียงโดยนับเป็น
จัง ะ ได้แก่ ตั กลม ( ) มายถึง 4 จัง ะ ตั ขา ( ) มายถึง 2
จัง ะ ตั ดา ( ) มายถึง 1 จัง ะ ตั เขบ็ต นึ่งชั้น ( ) มายถึง 1/2
จัง ะ และตั เขบ็ต องชั้น ( ) มายถึง 1/4 จัง ะ เป็นต้น โดยที่ค่า
ของตั โน้ตจะมีค ามยา ในการออกเ ียงเป็น องเท่าของลาดับถัดไป การ
เรียกชื่อระดับเ ียงของตั โน้ตตามตาแ น่งที่ างอยู่บนบรรทัด ้าเ ้น จะมี
การแทนด้ ย ัญ ลัก ณ์ ตั อั ก รภา าอั งกฤ C, D, E, F, G, A และ B
และมีชื่อระดับเ ียงดังรูปที่ 1

ตารางที่ 1 รูปแบบตั อัก รและตั เลขโน้ตดนตรีไทยเทียบชื่อโน้ตในดนตรี
ากล
ชื่อในดนตรี ากล
ชื่อตั โน้ต ตั อัก รโรมัน
โด (do)
C
เร (re)
D
มี (mi)
E
ฟา (fa)
F
ซอล (so)
G
ลา (la)
A
ที (ti)
B

ั ลัก ณ์ในโน้ตดนตรีไทย
ญ
รูปแบบตั อัก ร รูปแบบตั เลข
ด
1
ร
2
ม
3
ฟ
4
ซ
5
ล
6
ท
7

การก า นดโน้ต ดนตรี เพลงไทยถื อ เอาเ ีย งตกเป็ นเ ีย งเด่ น
และเป็ น เ ี ย ง ิ้ น ุ ด ประโยค โดยก า นดขนาดของเพลง 1 บรรทั ด
แบ่งเป็น 8 ้อง แต่ละ ้องบรรจุตั โน้ตได้ 4 ตั [4] โดยมีตาแ น่งตั โน้ต
บางตั ที่ ่างไ ้ เป็นการลากเ ียงตั โน้ตก่อน น้าใ ้เป็นเ ียงยา จนก ่าจะ
ถึงโน้ตตั ต่อไป ได้มีผู้พัฒนาโปรแกรมระบบบันทึกโน้ตเพลงไทย [8] โดย
ตั อย่างโน้ตดนตรีไทยเพลงลา ด งเดือน [3] แ ดงไ ้ในตารางที่ 2

รูปที่ 1 การ างตั โน้ตบนบนบรรทัด ้าเ ้นเพื่อแ ดงระดับเ ียง

ตารางที่ 2 ตั อย่างโน้ตดนตรีไทยเพลงลา ด งเดือนท่อนที่ 1

ตั ยุด (Rest) เป็นตั แทนของเ ียงเงียบในขณะที่ดนตรีมีการ
บรรเลงต่อเนื่องกันไปโดยจะมีก ารใช้ ัญลัก ณ์ ตามค ามยา ของค าม
เงียบเช่นเดีย กับ ตั โน้ต และมีค่าเท่ากับตั โน้ต ดังที่กล่า มาแล้ โดยมี
ัญลัก ณ์ ได้แก่ ตั ยุดตั กลม( ) ตั ยุดตั ขา ( ) ตั ยุดตั ดา
( ) ตั ยุดตั เขบ็ต นึ่งชั้น ( ) และตั ยุดตั เขบ็ตชั้น( )
เครื่อง มายกา นดจัง ะ (time signature) เป็นเครื่อง มาย
ที่บันทึกเพื่อเป็นตั กา นดค ามยา ในการออกเ ียงของโน้ต ซึ่งจะเป็ น
การก า นดตั โน้ตที่ยึดถื อเป็น ลัก [5] ิธีก ารเขีย นจะเขี ยนเป็ นตั เลข
ซ้อนกันไ ้ด้าน ลังกุญแจประจา ลัก โดยใช้ตั เลขด้านบนแทนจาน น
จัง ะ และตั เลขด้านล่างแทนค่าของตั โน้ต
จากการ ึก าพบ ่า การบั นทึกโน้ต เพลงไทยเดิมใ ้ เป็ นโน้ ต
แบบ ากลผู้นิยมใช้เครื่อง มายกา นดจัง ะเป็น 2/4 เลข 2 มายถึง
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จาน น 2 จัง ะใน 1 ้องเพลง และ เลข 4 มายถึงโน้ตตั ดา ซึ่งแปล
ค าม มายได้ ่า ใน 1 ้องเพลงประกอบไปด้ ยตั โน้ตที่มีอัตราเท่ากับ
โน้ตตั ดา จาน น 2 จัง ะ [5]

(5) จัดรูปแบบโดยร มตั โน้ตที่มีเ ียงยา ต่อกันเป็นตั โน้ตที่มี
อัตราจัง ะมากก ่าใ เ้ มาะ มพอดีกับ อ้ งเพลงที่มี ้องละ 2 จัง ะ ดัง
รูปที่ 3

3. การแปลงโน้ตดนตรีไทยเป็นโน้ตดนตรี ากล

4. MusicXML

การแปลงโน้ ตดนตรีไทยเป็ น ดนตรี ากล ตามปกติแ ล้ จาก
การ ึก าตั อย่างที่มีผู้เชี่ย ชาญได้แปลงไ ้ [3] พบ ่า
(1) จัง ะตก รือจัง ะเคาะที่เป็นจัง ะ นักโน้ตดนตรีไทย
เป็นตั โน้ตตั ุดท้ายของ ้อง ตั อย่างเช่น "[ _ _ _ ม]" จัง ะเคาะ รือ
จัง ะ นักในที่นี้คือ "ม" เทียบได้กับตั โน้ตตั แรกใน ้องเพลงของโน้ต
ดนตรี ากล จึงต้องมีการปรับใ ้ตรงกันโดยการเลื่อนขึ้นไป 1 ตั โน้ต ดังรูป
ที่ 2
(2) ตั โน้ตเพลงไทยตั ุดท้าย ใน ้องที่ 2 นับเป็นตั โน้ตแรก
ในจัง ะเริ่มต้นของ ้องเพลง ากมีตั โน้ตก่อนนั้นจะถือเป็นเ ใ ้เขียน
ไ ้ก่อน ้องแรก

มิ ิคเอ็กซ์เอ็มแอลเป็นรูปแบบเอก ารมาตรฐาน า รับการ
แลกเปลี่ยนเพลงระ ่างแอพพลิเคชันต่างๆ (XML) [6] และ า รับบันทึก
ไฟล์ เพลงเพื่ อ ใช้ในอนาคต โดยมี ค าม ามารถครอบคคลุ ม โน้ ต ดนตรี
ตะ ันตกแบบต่างๆ ผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน ามารถใช้มิ ิคเอ็กซ์เอ็มแอล
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนใ ้เชื่อมต่อกับซอฟต์แ ร์ได้ ทั้ง
ซอฟต์แ ร์โอเพนซอร์ และซอฟต์แ ร์ที่มีลิข ิทธิ์
เอก ารมิ ิคเอ็กซ์เอ็มแอลมีองค์ประกอบ ่ นที่เกี่ย กับโน้ต
ดนตรีไทยจะประกอบไปด้ ย ่ นของกุญแจประจา ลัก (clef) ตามด้ ย
่ นของเครื่อง มายกา นดจัง ะ (time signature) และตั โน้ต (note)
โดยอิ ลิ เ มนต์ รู ป แบบเอ็ ก ซ์ เอ็ ม แอลของของกุ ญ แจประจ า ลั ก และ
เครื่อง มายกา นดจัง ะจะ างไ ้เฉพาะตอนเริ่มต้นเพียงครั้งเดีย แ ดง
ไ ้ตามรูปที่ 4

รูปที่ 2 โน้ตดนตรีไทยเปรียบเทียบจัง ะ1,2 กับ ้องเพลงที่มี ้องละ 2
จัง ะบนบรรทัด า้ เ ้น
รูปที่ 4 โครง ร้าง XML ของกุญแจซอล (G) และเครื่อง มายกา นด
จัง ะ(2/4)

(3) ตั โน้ ต แต่ ล ะ ลั ก 1 ตั ใน ้ อ งเพลงของตนตรี ไทย
เปรียบเทียบได้กับตั โน้ตตั เขบ็ต องชั้น 1 ตั ากตั โน้ตตาแ น่งต่อไปมี
การเ ้น ่างไ ้ จะมีการลากเ ียงยา ไปจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นตั โน้ตถัดไป
โดยนับ ค่าตั โน้ตร มเท่ากับ ตั เขบ็ ต องชั้นร มกันตามจ าน นช่อ ง ่าง
ก่อนจะถึงโน้ตตั ถัดไป ดังรูปที่ 3

ลังจากก า นดเครื่อง มายกา นดจัง ะแล้ ต่อไปจะเริ่ม
โครง ร้างของโน้ตแต่ละตั แ ดงไ ้ตามรูปที่ 5

รูปที่ 5 โครง ร้างเอก าร XML ของโน้ต 1 ตั
โครง ร้า งของอิ ลิ เมนต์ ข องตั โน้ ต 1 ตั ประกอบด้ ยอิ ลิ
เมนต์ต่อไปนี้ได้แก่
<pitch> มายถึงระดับ เ ียง ูงต่าของตั โน้ตค่า ในอิ ลิเมนต์
<pitch>ประกอบด้ ยอิ ลิ เมนต์ <step> เป็ น ระดั บ เ ี ย ง ู ง ต่ า และ

รูปที่ 3 การร มโน้ตดนตรี ากลใ ้เ มาะ มตามค ามยา ของเ ียง
(4) ระดับของตั โน้ตบนบรรทัด ้าเ ้นใ ้เขียนตามระดับเ ียง
ูงต่าตามชื่อโน้ตดนตรีไทย
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<octave> เป็นระดับคู่ 8 ซึ่งเ ียงปกติที่มีกุญแจซอลจะอยู่ใน octave ที่
4 และ 5
<duration> มายถึ งจั ง ะของตั โน้ต เริ่มจากก า นดค่า
เป็น 1 มายถึง ¼ , 2 มายถึง ½ , 3 มายถึง ¾ , 4 มายถึง 1 , 6
มายถึง 1½ และ 8 มายถึง 2 จัง ะ
<type> มายถึ ง ชื่ อ ของค่ า ตั โน้ ต ได้ แ ก่ half (ตั ขา )
quarter (ตั ดา) eighth (ตั เขบ็ต นึ่งชั้น) และ16th (ตั เขบ็ต องชั้น)
<slur> มายถึ งเ ้นโยงที่ มายถึงการร มเ ีย งระ ่างโน้ต
ลายตั ใ ้ เป็ น เ ี ย งเดี ย ยา ต่ อ กั น โดยมี ก ารก า นดแอตทริ บิ ต์
type="start" เป็นค่าเริ่มต้นของเ ้น และ type = "stop" เป็นจุด ิ้น ุด
<dot> มายถึงเพิ่มค่าใ ้โน้ตตั ก่อน น้าอีก ½ ของตั โน้ต

การแปลงโน้ตดนตรีไทยเป็ นมิ ิคเอ็ กซ์เอ็มแอล ในขั้ นตอน
แรกจะต้องใช้กระบ นการแปลงโน้ตแต่ละตั ใ ้มีข้อมูลในลัก ณะ XML
ซึ่งมีกระบ นการเป็นขั้นตอนดังนี้
(1) แบ่ง ้องเพลงไทยใ ้เป็น ้องเพลงตาม ลักของดนตรี ากล
โดยมี ลักการแปลงดัง ั ข้อที่ 3 ั ข้อย่อยที่ 1 ของบทค าม ิจัยนี้
(2) แยก ัญลัก ณ์ตั โน้ตไทยออกเป็นตั ๆ พร้อมจับช่อง ่าง
ด้าน ลังตั โน้ตมาร มด้ ย ากช่อง ่างยา เกิน 2 จัง ะ ใ ้แยกเป็นโน้ต
ตั ใ ม่
(3) ก า นดค่ า ของอิ ลิ เมนต์ <duration> และ <type> ใ ้
ัญลัก ณ์โน้ตไทยเพื่อกา นดค่าค ามยา ของตั โน้ตซึ่งจะนับเป็นจัง ะ
โดยอา ัยเปรียบเทียบกับค่าที่กา นดไ ้แล้ ในตารางที่ 3

เช่น

จะมีค่า
( มายถึง 1.5 จัง ะ)
<beam> มายถึงการร ม างโน้ ตตั เขบ็ตเป็ นชุด มีค่าเป็ น
begin, continue และ end โดยปกติจะร มเป็ นชุดของโน้ตที่อยู่ติดกัน
ตามค่า duration เป็น 4, 2 รือ 1
<rest> มายถึ ง ตั ยุ ด จะใช้ แ ทน <pitch>ในกรณี ที่ ไม่ มี
เ ียงดนตรีในจัง ะนั้นๆ ตั ยุดจะต้องนับจัง ะตามค ามยา ที่ต้องการ
ใ ้ ยุด
โครง ร้างของเอก ารมิ ิคเอ็กซ์เอ็มแอล นอกเ นือจากข้อมูล
ตั โน้ ตแล้ จะต้ อ งมีก ารแบ่ งตั โน้ ตออกเป็ น ่ น ที่เรีย ก ่า ้ อ งเพลง
เพื่อใ ้มีค่าของโน้ต <duration> ร มกันแล้ เท่าๆ กันทุก ้อง ถูกต้องตาม
เครื่อง มายกากับจัง ะที่ระบุไ ้ตั้งแต่ตอนต้น โครง ร้างอิลิเมนต์ของ ้อง
เพลงจะแทนด้ ยอิ ลิ เมนต์ <measure> โดยที่ จ ะมี อิ ลิ เมนต์ <note>
เป็นอิลิเมนต์ย่อย ้องเพลง 1 ้อง มีจาน นจัง ะ 2 จัง ะ ดังนั้นค่า
ตั เลขใน <duration> ร มแล้ ต้องได้ 8 เ มอ

ตารางที่ 3 การก า นดค่ า ของอิ ลิ เมนต์ type แล duration ของมิ ิ ค
เอ็กซ์เอ็มแอล
โน้ตดนตรีไทย
(ค ามยา เ ยี ง)

ัญลัก ณ์
โน้ต ากล

ค่าของโน้ต
<type>

ค ามยา
จัง ะของโน้ต
<duration>

half
quarter + eighth
quarter + 16th
quarter
eighth + 16th

8
6
5
4
3

ด_

eighth

2

ด

16th

1

ด_ _ _ _ _ _ _
ด_ _ _ _ _
ด_ _ _ _
ด_ _ _
ด_ _

(4) กา นดค่าใ ้โน้ตแต่ละตั ใน อิลิเมนต์ของ <pitch> ได้แก่
อิลิเมนต์ <step> และ <octave> เพื่อ ก า นดเ ีย ง ูงต่าตามเพลงโดย
เปรียบเทียบจากตารางที่ 4

5. กรอบแน คิดในการแปลงโน้ตดนตรีไทยเป็น MusicXML

ตารางที่ 4 การกา นดค่าอิลิเมนต์ step และ octave ของมิ ิคเอ็กซ์เอ็มแอล

รูปที่ 6 รุปขั้นตอนการแปลงโน้ตดนตรีไทยเป็นมิ ิคเอ็กซ์เอ็มแอล
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รูปแบบ
อัก รโน้ตไทย

ระดับเ ียง

ระดับเ ียง ูงตา
<step>

ระดับคู่แปด
<octave>

ด

===r===

C

4

ร
ม
ฟ
ซ

===s===

===v===

D
E
F
G

4
4
4
4

ล

===w===

A

4

ท
ด

===x===

B
C

4
5

===t===
===u===

===y===
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(5) ก า นด อิ ลิ เมนต์ <measure> ใ ้ เป็ น parent า รั บ
กลุ่มของ <note> โดยแบ่ งตาม ้ อ งเพลงที่ แบ่ งไ ้ อาจตร จ อบค าม
ถูกต้องได้โดยร มใ ้ duration มีค่าร มกันได้ 8 ในทุก ้องเพลง ลังจาก
นั้นใ ้แยกตั โน้ต ่ นที่เกินไปไ ้ใน ้องถัดไปแล้ โยงเ ้นเพื่อทอดเ ียงข้าม
ไป ้ อ งเพลงถั ด ไปโดยใช้ อิ ลิ เ มนต์ <slur type="start"> และ <slur
type="stop"> ซึ่งต้อง างไ ้ภายใต้อิลิเมนต์ <notations>
จากกระบ นการแปลงตั โน้ตทั้ง 5 ข้อดังที่กล่า มา ได้นาเพลง
ทด อบมาแยกตั โน้ตแต่ละตั แล้ แปลงข้อมูลของตั โน้ตดนตรีไทยใ ้อยู่
ในอิลิเมนต์ของมิ ิคเอ็ กซ์เอ็มแอล โดยอา ัยข้ อมูลที่เปรียบเทีย บไ ้ใน
ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4 จากนั้นนามาเรียงต่อกัน แล้ นับค่าของตั โน้ต
(duration) ตามเครื่อ ง มายกา นดจัง ะ 2/4 ดังที่กล่า ไ ้ใน ั ข้อ ที่
2.2 ซึ่ ง จะต้ อ งมี ค่ า เป็ น 8 เมื่ อ แบ่ ง เป็ น กลุ่ ม ๆ แล้ ใ ้ ใ ่ ในอิ ลิ เมนต์
<measure>…..</measure> ที่เป็น ้องเพลงของโน้ตดนตรี ากล

6. ผลการพัฒนาโปรแกรมและการทด อบ
6.1 ผลการพัฒนาโปรแกรม

รูปที่ 8 ผลการแปลงเป็นมิ คิ เอ็กซ์เอ็มแอลของเพลงลา ด งเดือน
(แ ดงเฉพาะ ่ น นึ่งของร ั ของโน้ต)

จากกรอบแน คิดของการแปลงโน้ตดนตรีไทยเป็นโครง ร้าง
โน้ตดนตรี ากล ทีมผู้ ิจั ย ได้นาแน คิดดังกล่า ไปพัฒ นาเป็ น โปรแกรม
คอมพิ เตอร์ า รับใ ้ผู้ใช้ใ ่ข้อมูลโน้ตดนตรีเพลงไทยในลัก ณะอักขระ
ไทยเข้าไปในระบบ ตามรูปแบบของโน้ตดนตรีไทย ที่มีบรรทัดละ 8 ้อง
เพลง ในแต่ละ ้องเพลงมี 4 ตั โน้ต โดยนาเข้าจากโน้ต ดนตรีเพลงไทยที่
จัดเตรียมไ ้ในรูปแบบตารางจากโปรแกรม Excel ไ ้แล้ ได้ ดังรูปที่ 7

โดยรายละเอี ย ด ่ นเ ริม (Option) กรณี ต้อ งการดูข้ อ มูลที่
เกิดขึ้นระ ่างการแปลง า รับผู้ที่ต้องการ ึก าการแปลงร ั ามารถ
เลือกแท็บ "Text Input/Output" จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 9

รูปที่ 7 น้าจอ ่ นการนาเข้าข้อมูลโน้ตดนตรีไทย
ตั อย่างเพลงลา ด งเดือน
เมื่ อ เลื อ กปุ่ ม ค า ั่ ง “Convert to MusicXML” ผลลั พ ธ์ ที่ ได้
จากการแปลง จะได้เอก ารมิ ิคเอ็กซ์เอ็มแอลโดยบันทึกเป็นไฟล์ .xml
ตามที่กา นดเอาไ ้ ตั โน้ต 1 ตั จะบรรจุอยู่ในแท็ก <note>….</note>
ดังรูปที่ 8 (ซึ่งเป็นตั อย่างของเอก ารมิ ิคเอ็กซ์เอ็มแอล ของโน้ตดนตรี
ไทยบรรทัดที่ 1 ของรูปที่ 7)

รูปที่ 9 รายละเอียดข้อมูลระ า่ งการแปลง
เอก ารเอ็ ก ซ์ เอ็ มแอลที่บั นทึ กไ ้ ามารถนาไปเปิ ดเป็ นโน้ ต
ดนตรี ากลผ่านโปรแกรม MuseScore ได้ ดังรูปที่ 10
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8. รุปผลและข้อเ นอแนะในการต่อยอดงาน ิจัย
งาน ิจัย นี้ ได้นาเ นอแน คิดในการแปลงโน้ตดนตรีไทยเป็ น
โครง ร้างโน้ตดนตรี ากลโดยอา ัยมิ ิคเอ็กซ์เอ็มแอล ได้มีการนาแน คิด
ดังกล่า ไปพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิ เตอร์ เพื่อใ ้นาเข้าข้อมูลโน๊ตดนตรี
ไทย และได้ผลลัพธ์เป็นไฟล์เอก ารมิ ิคเอ็กซ์เอ็มแอล ที่ ามารถนาไป
เปิดเป็นโน้ตดนตรี ากลด้ ยการเรียกใช้โปรแกรม MuseScore ได้ ผลการ
ประเมินค ามถูกต้องของการ ร้างโน้ตดนตรี ากลโดยผู้เชี่ย ชาญดนตรีใน
ประเด็นโครง ร้างการแปลง ได้ผลอยู่ในระดับดี ทาใ ้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่
ไม่ ามารถอ่านอักขระไทย แต่ต้องการนาเพลงไทยไปบรรเลงได้ ซึ่งผลลัพธ์
ของโปรแกรมนี้ เป็ น เอก ารเอ็ ก ซ์ เอ็ ม แอล (.xml) ที่ โ ปรแกรม า รั บ
จัดการโน้ตดนตรี ากลทั่ ไป ามารถอ่ า นและบรรเลงเป็ น เ ีย งเพลงได้
า รับแน ทางการพัฒนา รือ การต่อยอดงาน ิจัยในอนาคต อาจทาได้
โดย ิธีการอ่านไฟล์รูปภาพ (image) ของโน้ตดนตรีไทยเข้ามา เพื่อแปลงใ ้
เป็นอักขระข้อค ามตั โน้ตดนตรีไทย ดังที่เคยมีผู้ ึก าใน [7] เพื่อนาไป
ร้างเอก ารมิ ิคเอ็กซ์เอ็มแอลต่อไป

รูปที่ 10 โน้ตดนตรี ากลที่ได้จากการแปลงจากโน้ตเพลงไทย
ผ่านโปรแกรม MuseScore

6.2 ผลการทด อบโปรแกรม
า รั บ การทด อบค ามถู ก ต้ อ งในการแปลงในครั้ ง นี้ ใช้
โน้ตเพลงไทยในการทด อบจาน น 10 เพลง [3] ได้แก่ 1) ลา ด งเดือน
2) พรา มณ์ ดี ดน้ าเต้า องชั้น 3) แ นคานึ ง 4) ลา คา อม องชั้น 5)
เขมรไทรโยค องชั้น 6) าตัด 7) โ ม ่องแ ง 8) แขกมอญบางขุนพร ม
9) แขกต่อย ม้อ และ 10) เขมรพ ง โดยใ ้ผู้เชี่ย ชาญดนตรี จาน น 5
คน ได้ประเมินค ามถูกต้องของตั โน้ตดนตรี ากลที่แปลงจากโน้ตเพลง
ไทย โดยใช้ระดับคะแนนการประเมินเป็น 1-น้อยที่ ุด 2-น้อย 3-ปานกลาง
4-มาก และ 5-มากที่ ุด ในประเด็น ั ข้อประเมินเกี่ย กับ ค ามถูกต้อ ง
ของการแปลงดังตารางที่ 5 ร มทั้งใ ้ผู้เชี่ย ชาญใ ้ข้อคิดเ ็นด้ ย

เอก ารอ้างอิง
[1]
[2]

ตารางที่ 5 ผลการประเมินจากผู้เชี่ย ชาญด้านค ามถูกต้องในการแปลงโน้ต
ดนตรีไทยเป็นโครง ร้างโน้ตดนตรี ากล
ั ข้อการประเมินค ามถูกต้อง
X
SD
1. เครื่อง มายกา นดจัง ะ
4.96
0.20
2. ระดับตั โน้ต (ด, ร, ม, …)
4.94
0.31
3. ตั โน้ต (ตั ขา ,ตั ดา,ตั เขบ็ต)
4.96
0.28
4. ระดับคู่แปด (Octave)
4.80
0.57
5. การใช้ Slur
4.82
0.48
6. การใช้ Dot
4.90
0.36
7. การร ม างของตั เขบ็ต
4.90
0.36
8. ค ามครบถ้ นของตั โน้ต
4.90
0.42
9. การแปลงโน้ตโดยร ม
4.90
0.42
ค่าเฉลีย
4.89
0.38

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[8]

ผลการประเมินค ามถูกต้องจากเพลงตั อย่างเ ล่านั้น รุปได้
่ า ค่ า เฉลี่ ย ค ามถู ก ต้ อ งมี ค่ า เท่ า กั บ 4.89 จั ด อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก โดย
ข้อคิดเ ็นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ย ชาญคือ โน้ตตั ุดท้ายของเพลงไม่ได้มีการ
ระบุ ค ามยา ของเ ีย ง (duration และ slur) ชัดเจนจากโน้ตเพลงไทย
การแปลงโน้ตตามตรงจากโน้ตดนตรีไทยบางครั้งไม่ชัดเจนเรื่องเ ียง ูง รือ
ต่า(octave) จึงต้องอา ัยผู้เชีย ชาญใน ่ นนี้บ้าง ซึ่งตรงกับผลตาม ั ข้อ
การประเมินในข้อ 4 และ ข้อ 5 แต่ภ าพร มเป็นที่ยอมรับได้ ดังนั้นการ
แปลงโน้ตดนตรีไทยเป็นโน้ตดนตรี ากลโดยอา ัยมิ ิคเอ็กซ์เอ็มแอลนั้น
ามารถนาไปใช้งานได้จริงในอนาคต
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