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อุปกรณ์ปรับเสียงเคร่ืองดนตรีไทยอัตโนมัติ 

ผู้ วิจยั ดร.พิชิต ฤกษ์นนัทน์  นายพนาไพร โตถาวรยืนยง  นายธรรมรัตน์ นาวีเรืองรัตน์

ดนตรีไทยถือเป็นเอกลักษณ์ประจ ำชำติท่ีสืบ
ทอดมำจำกบรรพบุรุษนำนนับพันปี เป็นดนตรีท่ีมีควำม
พิเศษ ควำมโดดเดน่และมีเอกลกัษณ์เฉพำะตวัไม่เหมือน
ชำติใดในโลก จึงถือเป็นสิ่งส ำคัญท่ีศูนย์ปฏิบัติกำร
พฒันำหุ่นยนต์ภำคสนำม (ฟีโบ้) ถือเป็นหน้ำท่ีต้องรักษำ
ไว้เพ่ือสืบตอ่วฒันธรรมนีเ้ป็นมรดกของชำติสืบไป กำรสืบ
ทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยให้ยั่งยืนต่อไปได้นัน้จ ำเป็น
อย่ำง ย่ิ ง ท่ี ต้องมีมำตรฐำนของระดับควำมถ่ีของ
เสียงดนตรีไทย สมเด็จพระเทพรัตน์รำชสุดำ สยำมบรม
รำชกุมำรี ได้ทรงโปรดให้ศึกษำและบัญญัติมำตรฐำน
ระดับควำมถ่ีดังกล่ำวขึน้  เพ่ือให้ศิลปินได้ยึดถือเป็น
แบบอย่ำงในกำรตัง้เสียงเคร่ืองดนตรีและเพ่ือไม่ให้
ผิดเพีย้นไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสงัคมเมื่อเวลำผ่ำน
เลยไป 

ปัญหำของกำร รักษำมำตรฐำนของระดับ
เสียงดนตรีไทยท่ีส ำคญัคือ เรำไม่สำมำรถวดัระดบัเสียง
ของระนำดซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใช้เทียบเสียงของเคร่ือง
ดนตรีอื่น เน่ืองจำกคุณลักษณะของเสียงท่ีเกิดจำก
ระนำดนัน้จะมีช่วงเวลำของกำรเกิดเสียงท่ีสัน้ซึง่น้อยกว่ำ 
30มิลิ วินำที และลักษณะคลื่นเสียงท่ีได้จะมีควำม
แปรปรวนของควำมถ่ีสงู โดยเฉพำะระดบัเสียงสงูและต ่ำ
มำกๆ นอกจำกนีย้ังไม่สำมำรถใช้เคร่ืองมือตัง้เสียงของ
เคร่ืองดนตรีสำกลเน่ืองจำกกำรแบ่งระดบัเสียงกำรแบ่ง
ระดบัเสียงของดนตรีสำกลไมเ่หมือนกบัดนตรีไทย 

ในงำนวิจัยนีเ้รำได้เลือกใช้วิธี Zoom Analysis ซึ่ง
เหมำะส ำหรับลักษณะสัญญำณท่ีมีช่วงควำมถ่ีสูงๆ และเกิดใน

ช่วงเวลำสัน้ๆ วิธีนีเ้ป็นกำรขยำยสัญญำณโดยกำรท ำให้
ควำมถ่ีของสัญญำณเสียงนี ล้ดลงเพ่ือง่ำยต่อกำร
ตรวจจบัและน ำไปวิเครำะห์ เปรียบได้กบักำรขยำยภำพท่ี
อยู่ ไกลๆ เรำจะเห็นภำพนัน้ใกล้ขึน้และท ำให้เห็น

รำยละเอียดต่ำงๆของภำพได้ชดัเจนย่ิงขึน้นัน่เอง ปัจจัย 
2 ประกำรที่จะท ำให้ควำมถ่ีของเสียงนีล้ดลงก็คือกำรเพ่ิม
จ ำนวนในกำรสุ่มสัญญำณต่อคำบเวลำและกำรลด
ควำมถ่ีของกำรสุ่ม หลังจำกท่ีเรำขยำยสัญญำณจน
สำมำรถวดัค่ำท่ีแน่นอนได้แล้ว เรำก็จะน ำสญัญำณท่ีได้
นัน้มำท ำกำรตรวจวัดและเปรียบเทียบกับควำมถ่ี
มำตรฐำน เพ่ือบอกว่ำระดับเสียงระนำดของผู้ ใช้นัน้สูง
กวำ่หรือต ่ำกวำ่ระดบัเสียงมำตรฐำนอยู่เท่ำไร เพ่ือให้ผู้ ใช้
สำมำรถปรับเสียงเคร่ืองดนตรีไทยได้โดยสะดวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1 แสดงหน้ำจอคอมพิวเตอร์ 

 

 
 
       รูปท่ี 2  อปุกรณ์งานวิจยัที่ฟีโบ้ 
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Automatic Adjusting Device for Thai Musical Instrument 
 

Investigator: Dr. Pichit Rerkshanandana, Phanaprai Tothawornyuenyong, Thamarat Naveeruangrat 
Thai music is one of the most significant 

heritages of the royal Thai Kingdom, inherit from 
our ancestor for more than a thousand years. The 
music reveals special uniqueness and identity. 
FIBO realizes its responsibility to perform R&D and 
invent technology to maintain this national heritage. 
Her Royal Highness Princes Sirinthorn graciously 
led a team to study and establish a standard of 
frequencies of Thai musical instrument. Such 
standard enormously yield benefit to Thai musical 
community in maintaining “exact” sound of their 
instrument. 

Our particular interest is an inability to 
detect and measure frequencies of Thai traditional 
xylophones. Current techniques could not be use 
since the sound wave of xylophones occur within 

very short time (30 ms.). In addition, the wave is 
quite fluctuated and coupled with noises, 
especially at very low and high frequencies. 
Available frequency adjusting devices for western 
musical instruments are unable to deal with such 
noises. 

We implement the “Zoom Analysis” 
method to determine the frequencies of music. 
This method is suitable to measure incidental 
wave-signals at high frequencies. The frequencies 
are intentionally reduced for ease in signal period 
finding. This is analogous to the way we amplify, to 

search for details, in images. The resulting 
measured frequencies will be then compared with 
standard values. This new adjusting device 
promotes the convenience among Thai musical 
artists. We highly appreciate the research funding 
from the Foundation for Research in Information 
Technology (FRIT). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.1 Graphic User Interface 
 

 
 

Fig.2 Research Platform at FIBO 
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