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บทคัดย่ อ

คอร์ ด คือเสี ยงโน้ตที่หลากหลายซึ่ งสามารถเล่น
ให้เ กิ ด เสี ย งได้ในเวลาเดี ย วกัน การแกะคอร์ ดเป็ นงานที่
ยุง่ ยากที่ตอ้ งอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญ จึงได้มีงานวิจยั จานวนมากที่
ศึ กษาการเรี ยนรู ้ และจดจาคอร์ ด (chord recognition) เพื่อ
ช่วยในการแกะคอร์ ดอัติโนมัติ PCP เป็ นวิธีหนึ่ งที่ นิยมใช้
ในการเรี ย นรู ้ แ ละจ าแนกคอร์ ด แต่ ย งั ท าได้ไ ด้ไ ม่ ดี นั ก
เนื่ อ งจากยัง ไม่ ส ามารถขจัด สั ญ ญาณที่ ไ ม่ ใ ช่ ฮ าร์ โ มนิ ค
(non-harmonic)ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ส่ งผลให้
ความถู ก ต้อ งในการจ าแนกคอร์ ด ลดลง งานวิ จัย นี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ขยายความสามารถ PCP เพื่อที่ จะแก้ไข
ข้อจากัด โดยจะนาเสนอวิธี Learning Feature โดยการสกัด
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ (Feature extraction) แ ล ะ จ า แ น ก ค อ ร์ ด
(Classification Feature) ไปพร้ อม ๆ กัน ด้วย Convolution
Neural network โดยงานวิ จัย นี้ ประกอบด้ว ย 2 ขั้น ตอน
ขั้น ตอนแรกใช้ PCP ที่ เ พิ่ ม ส่ ว นการกรองคอร์ ด (chord
filter) เข้าไป ขั้นตอนที่ สองคือ learning feature ใน PCP ที่
มีกระบวนการกรองคอร์ ด การเรี ยนรู ้และจดจาคอร์ ดโดย
PCP ที่มีกระบวนการกรองคอร์ ด ด้วย Convolution Neural
network ใ ห้ ค่ า ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ที่ ม าก ก ว่ า PCP ที่ ไ ม่ มี
กระบวนการกรองคอร์ด 2.1%
คาสาคัญ: Chord recognition, Convolution Neural network,
PCP

Abstract

Chords are various notes sounding at the same
time. Chord detection is a quite complicated task which
needs skillful persons. So, there are many studies
investigating chord recognition in order to detect chords
automatically. PCP is a popular method used for chord
recognition, but it is not quite good for chord classification
since it is unable to remove non-harmonic signal
effectively. This study aimed to extend PCP to solve its
limits by proposing the methods of learning feature by
feature extraction and classification together. This article
consists of 2 steps. The first is to use PCP and add the
process of chord filter according to chord filter working.
The second one is learning feature on PCP with chord. The
results revealed that Chord Recognition through PCP with
chord filter and Convolution Neural network showed
higher accuracy value than PCP with no chord filter 2.1%.
Keywords: Chord recognition, Convolution Neural
network, PCP
1. คานา
ดนตรี กั บ มนุ ษ ย์ มี ค วามเกี่ ย วพั น กั น มาเป็ น
เวลานาน โดยเกี่ ย วข้อ งกั บ มนุ ษ ย์ใ นหลายด้ า นได้แ ก่
ประเพณี และวัฒนธรรมให้ความบันเทิ ง คอร์ ด (Chord)
คือการเล่นโดยประสานของกลุ่มโน้ต 3 โน้ต (Note) ขึ้นไป
[1] ก า ร รู ้ แ ล ะ จ ด จ า ค อ ร์ ด ( Chord Recognition) คื อ
กระบวนการของความพยายามที่ จะแกะคอร์ ดและจดจ า

คอร์ดจากเสี ยงเพลง การแกะคอร์ดด้วยตัวเองเป็ นงานที่ยาก
ต้องอาศัยความรู ้และความสามารถด้านดนตรี
การรู ้และจดจาคอร์ ดอัติโนมัติ คือ การวิเคราะห์
สั ญ ญาณเพลงและระบบการรู ้ จ าคอร์ ด อัต โนมั ติ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 กระบวนการได้แก่ การสกัดคุ ณลักษณะ
(Features Extraction) และกระบวนการจ าแนกคอร์ ด
(Classification Feature) [2]
วิธีหนึ่ งที่นิยมใช้ในการสกัดคุณลักษณะ คือ PCP
[3-5] แต่วธิ ี น้ ียงั มีขอ้ จากัดคือ ยังไม่สามารถขจัดสัญญาณที่
ไม่ ใ ช่ ฮ าร์ โ มนิ ค (non-harmonic) เช่ น สั ญ ญาณรบกวน
ชั่ ว คราว (transient noise) และฮาร์ โ มนิ ค โอเวอร์ โ ทน
(harmonic overtones) ได้ดี นัก ซึ่ ง สั ญ ญาณเหล่ า นี้ อาจจะ
สร้ า งพลัง งานความถี่ ใ ส่ ล งในโครมาเวกเตอร์ (chroma
vector) นอกเหนื อจากโน้ตที่ แท้จริ งของคอร์ ดที่ เกี่ ยวข้อง
และการจ าแนกคอร์ ด ในรู ปแบบเดิ ม นั้ นไม่ ส ามารถ
learning feature โดยการสกัดคุณลักษณะไปพร้อมกับการ
จาแนกคอร์ ด ได้ ดังงานวิจัยในหัวข้อ Chord Recognition
for Symbolic Music Using Autoencoder ที่ ใ ช้ วิ ธี
Autoencoder เปรี ยบเที ย บกั บ การใช้ PCP ในการสกั ด
คุ ณ ลั ก ษณะและใช้ Neural Networks ในกระบวนการ
จ าแนกคอร์ ด เพื่ อ จ าแนกคอร์ ด ออกมา [6] ซึ่ งปั จ จุ บัน
แนวโน้ ม การรู ้ แ ละจดจ าคอร์ ด อัติ โ นมัติ น้ ั นนิ ย มวิ ธี ที่
สามารถ learning feature โดยการสกัดคุณลักษณะไปพร้อม
กับการจาแนกคอร์ ดได้ เช่น Convolution Neural Network
[7-10]
ดั ง นั้ นงานวิ จั ย นี้ จึ ง น าเสนอวิ ธี PCP ที่ เ พิ่ ม
กระบวนการกรองคอร์ ด ซึ่ งจะช่ วยแก้ปัญ หา PCP ที่ มีอ ยู่
เ ดิ ม แ ล ะ ใ ช้ Convolution Neural network ที่ ส า ม า ร ถ
learning feature ใน PCP ไปพร้อมกับการจาแนกคอร์ ดไป
พร้อมกันได้ โดยหลักการทางานของการกรองคอร์ ดคือจะ
ทาการกรอง PCP โดยใช้ตวั กรองของแต่ละเมเจอร์ คอร์ ด
(Major Chord) ให้ได้ลกั ษณะความเป็ นคอร์ ดที่แท้จริ งที่อยู่
ในมุมมองของเมเจอร์คอร์ดนั้น ๆ ออกมา
โ ด ย ใ น ง า น วิ จั ย นี้ จ ะ ท าการ เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพในการจาแนกคอร์ ดระหว่างวิธีที่นาเสนอคือ
PCP ที่มีกระบวนการกรองคอร์ ด ด้วย Convolution Neural
network และ PCP
ในส่วนต่อไปจะนาเสนอเนื้อหา ได้แก่ ข้อมูลที่ใช้
ในงานวิจยั ขั้นตอนการวิจยั และวิธีการวัดประสิ ทธิภาพ ดัง
นาเสนอในหัวข้อถัดไป

2. วิธีทนี่ าเสนอ
ในงานวิ จัย นี้ ได้ท าการเปรี ย บการรู ้ แ ละจดจ า
คอร์ ด ระหว่า งวิธี PCP และวิธี ที่ น าเสนอคื อ วิ ธี PCP ที่ มี
กระบวนการกรองคอร์ ด ด้วย Convolution Neural network
ซึ่ งสามารถแสดงข้อมูลที่ ใช้ในงานวิจัย และขั้นตอนการ
วิจยั ได้ดงั นี้
2.1 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในงานวิจยั
เพลงที่ นามาใช้ในการวิจยั นี้ ประกอบด้วย เพลง
เดี่ ยวเปี ยโน (solo piano music) ประพัน ธ์โ ดย Beethoven
โดยน ามาจากฐานข้ อ มู ล CCARH (Computer Assisted
Research in Humanities at Stanford University ) ถูกบันทึก
เป็ นไฟล์ขอ้ มู ล เชิ ง สัญ ลักษณ์ (Symbolic File) เก็ บ ในรู ป
ไฟล์มิดิ (MIDI file) ที่อตั ราการสุ่ม (Sampling Rate) เท่ากับ
44100 เฮิ ร์ ทซ์ (Hertz: Hz) โดยข้อมู ลเพลงที่ ใ ช้ในการท า
วิจยั ทั้งหมดมีจานวน 135,334 เรคอร์ด (Records)
2.2 ขั้นตอนการวิจยั
ได้ ท าการเปรี ยบเที ย บการรู ้ แ ละจดจ าคอร์ ด
ระหว่างวิธีที่ 1 PCP และวิธีที่ 2 PCP ที่มีกระบวนการกรอง
คอร์ ด โดยทั้งสองวิธีใช้การจาแนกคอร์ ดด้วย Convolution
Neural Network โดยมี ข้ นั ตอนการวิจัย วิธีที่ 1 และ 2 ดัง
ภาพ 1

ภาพที่ 1 : ขั้นตอนการวิจยั

จากภาพที่ 1 วิ ธี ที่ 1 PCP และวิ ธี ที่ 2 PCP ที่ มี
กระบวนการกรองคอร์ด มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
2.2.1 PCP เป็ นวิธีพ้นื ฐานที่ใช้ในงานวิจยั นี้
1) น าข้ อ มู ล สั ญ ญาณเสี ยงที่ เ ป็ นไฟล์ ข ้ อ มู ล เชิ ง
สั ญ ญลั ก ษณ์ (symbolic file) จากฐานข้ อ มู ล CCARH
แบ่งเป็ น 2 ส่วน
ส่ วนแรก ทาการแปลงไฟล์เ สี ยงที่ อยู่ในรู ปแบบ
ไฟล์มิดิ (MIDI file) ให้อยูใ่ นรู ปแบบไฟล์เสี ยงที่เก็บในรู ป
ไฟล์ เ วฟ (WAV file) โดยใช้ เ ครื่ องมื อ คื อ โปรแกรม
Timidity++ [11]
ส่ วนที่ สอง นาไฟล์เสี ยงที่ อยู่ในรู ปแบบไฟล์มิดิ
(MIDI file) มาทาการสร้ างไฟล์เลเบล (label files) โดยใช้
เครื่ องมือคือ โปรแกรม Melisma Music Analyzer [12]
2) แปลงจาก .wav เป็ น PCP โดยใช้ Chromagram
Toolbox
3) น าผลลัพ ท์ จ ากขั้น ตอน 2) และไฟล์ เ ลเบล จาก
ขั้ น ต อน 1) มาท ากระ บ วน การ Convolution Neural
Network เพื่อหาคอร์ดที่ถูกต้อง
2.2.2 PCP ที่ เ พิ่ ม กระบวนการกรองคอร์ ด เป็ นวิ ธี ก ารที่
นาเสนอในงานวิจยั นี้
1) และ 2) ทากระบวนการเดียวกันกับขั้นตอน 1) และ
2) ของวิธี PCP พื้นฐาน
3) นา PCP จาก ขั้นตอน 2) มาผ่านกระบวนการกรอง
คอร์ ด เพื่ อ หาความป็ นคอร์ ด ที่ แ ท้ จ ริ งออกมา โดยใช้
ฟั งก์ชั่น min (PCP, Note)โดยการกรองผ่า นกระบวนการ
กรองคอร์ดซึ่งมีอลั กอลิทึมตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 : อัลกอลิทึมของกระบวนการกรองคอร์ด

จากภาพที่ 2 กระบวนการกรองคอร์ดที่นามาใช้
ในการวิ จั ย นี้ เกิ ด จากการที่ ค อร์ ดประกอบด้ ว ยโน้ ต
ธรรมชาติ 3 โน้ต เช่น คอร์ ด C จะประกอบไปด้วยโน้ต C,
E, G เราก็ จ ะก าหนดตัว กรอง (filter ) มี ค่ า เป็ น 1 ตาม
ตาแหน่ ง โน้ตตามลาดับ ดัง ภาพ โดยตัวกรองที่ เ ราใช้น้ ี มี
ทั้ง หมด 7 คอร์ ด ได้แ ก่ C, D, E, F, G ,A และ B จากนั้ น
นามาผ่านกระบวนการกรองคอร์ ด เพื่อหาสัญญาณเสี ยงที่
แท้จริ ง โดยใช้ฟังก์ชนั min ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 3 : ตัวกรองคอร์ด
จากภาพที่ 3 นาคลื่นสัญญาณเสี ยงที่เป็ นข้อมูลเข้า
(input) มาผ่ า นการกรองซึ่ งประกอบด้ว ยเมเจอร์ ค อร์ ด
จ านวน 7 คอร์ ด ได้ แ ก่ C, D, E , G, A , B, F ดั ง ภาพฝั่ ง
ซ้ายมือ จะได้ผลลัพธ์ (output) คือสัญญาณที่ผ่านการกรอง
ดังภาพฝั่ งขวามือ และนาผลลัพท์ท้ งั 7 คอร์ ดมารวมกันอยู่
ในรู ป แบบของ 2D-PCP ตามภาพฝั่ ง ขวามื อ บนสุ ด โดย
ผลลัพท์ที่ได้ออกจะมาเป็ นลักษณะของคอร์ ดที่แท้จริ งตาม
มุ ม มองของคอร์ ด นั้น ๆ และน าไปเป็ นข้อ มู ล เข้า ให้กับ
Convolution Neural Network ต่อไป
4) ใช้ไฟล์เลเบลจากขั้นตอน 1) และใช้ PCP ที่ ผ่าน
กระบวนการกรองคอร์ ด จากขั้นตอน 3) และทาการสกัด
คุ ณ ลัก ษณะ และจ าแนกคลาสโดย Convolution Neural
Network ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 : กระบวนการ Convolution Neural Network

จากภาพที่ 4 ในกระบวนการ Convolution
Neural Network ได้มีการกาหนดค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ดังนี้
ก า ห น ด โ ม เ ด ล (Model) ใ ห้ มี จ า น ว น ชั้ น ใ น ส่ ว น
Convolution layer จ านวน 1 ชั้ น ใช้ ต ัว กรองขนาด 5x5
จานวน 128 จานวน strides เท่ากับ 1 จากนั้นผ่านชั้น Max
Pooling layer จานวน 1 ชั้นมีจานวน strides เท่ากับ 1 และ
ผ่านชั้น Fully connected layer เพื่อจาแนกคลาสจานวน 1
ชั้ น ในขั้ นตอนการ train data ใช้ วิ ธี การ train แบบ
AdamOptimizer และได้ก าหนดพารามิ เ ตอร์ ต่ างๆ ได้แ ก่
Learning rate เท่ากับ 0.01, Train iteration ที่ 10,000,000 ใช้
Batch size ขนาด 100, Display step เท่ ากับ 20, Training
epochs เท่ากับ 15 และ Dropout เท่ากับ 0.75
2.3 การวัดประสิทธิภาพ
ใช้การวัดอัตราความถูกต้องด้วยค่าความถูกต้อง
(Accuracy) ค่าความแม่นยา (Precision) ค่ารี คอล (Recall)
และค่า วัด ประสิ ท ธิ ภ าพ (F-measure) เพื่อ การบ่ ง ชี้ ค วาม
ถู ก ต้อ งของการจ าแนกข้อ มู ล หรื อ ความเชื่ อ ถื อ ได้ข อง
วิธีการจาแนกแต่ละวิธีตามสมการข้างล่างนี้ [13]
𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

𝑇𝑁+𝑇𝑃
𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝑇𝑃+𝐹𝑁

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑃

𝑇𝑃
𝑇𝑃+𝐹𝑁

𝐹 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =

× 100%

× 100%

× 100%

2×𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛×𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

(1)
(2)
(3)
(4)

3. ผลการทดลอง
ในการทดลองนี้ ผูว้ ิจัยได้ใช้การจาแนกคอร์ ด 2
วิธี เพื่อที่จะเปรี ยบเทียบความสามารถในการจาแนกคอร์ ด
ได้แ ก่ โครงข่ า ยประสาทเที ย ม และ Convolution Neural
Network โดยโครงข่ายประสาทเทียมถูกใช้เพื่อทดสอบว่า
วิธีที่นาเสนอสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจาแนกคอร์ ด
และ Convolution Neural Network ถูกใช้เพื่อแสดงให้เห็ น
ถึงประโยชน์ของการ learning feature และจาแนกคอร์ ดไป
พร้อมกัน
ผลการทดลองมาจากการทดลอง 2 ส่วนได้แก่การ
ทดลองที่ 1 เป็ นการทดสอบความสามารถในการจาแนก
คลาสระหว่าง PCP ที่ มีกระบวนการกรองคอร์ ด กับ PCP
ด้วยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม การทดลองที่ 2 เป็ นการ
ทดสอบ learning feature ด้วย Convolution Neural Network

ระหว่าง PCP ที่ มีกระบวนการกรองคอร์ ด กับ PCP ได้ผล
การทดลองดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ผลการทดลองเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพ
ระหว่างวิธี PCP และ PCP ที่มีกระบวนการกรองคอร์ด
feature
extraction

NN
(Accuracy)

Accuracy

PCP
PCP
with
filter

65.96
79.2

94.18
96.28

CNN
Precision Recall

83.05
88.84

74.4
84.4

F-measure

78.48
86.69

จากตารางที่ 1 แสดงให้ เ ห็ น ว่า วิ ธี PCP ที่ ไ ม่ มี
กระบวนการกรองคอร์ ด เมื่ อจาแนกคอร์ ดด้วยโครงข่า ย
ประสาทเทียมได้ค่า accuracy 65.96% และเมื่อจาแนกคอร์ด
ด้วย Convolution Neural network ได้ค่า accuracy 94.18%,
ค่า precision 83.05%, ค่าRecall 74.4% และค่า F-measure
78.48%
และวิ ธี PCP ที่ มี กระบวนการกรองคอร์ ด เมื่ อ
จาแนกคอร์ ด ด้วยโครงข่ายประสาทเที ยมได้ค่า accuracy
79.2% และเมื่ อ จ าแนกคลาสด้ ว ย Convolution Neural
network ได้ค่า accuracy 96.28%, ค่า precision 88.84%, ค่า
Recall 84.4% และค่า F-measure 86.69%
จากผลการทดลองแสดงให้เ ห็ น ว่าวิธี PCP ที่ มี
กระบวนการกรองคอร์ดให้ค่าความถูกต้องมากกว่า PCP ที่
ไม่มีกระบวนการกรองคอร์ ดเมื่อใช้โครงข่ายประสาทเทียม
และเมื่อร่ วมกับการใช้ Convolution Neural network ยิ่งให้
ค่ า ความถู ก ต้อ งที่ สู ง เพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ งแสดงว่ า PCP ที่ มี
กระบวนการกรองคอร์ ด ด้วย Convolution Neural network
สามารถช่วยลดสัญญาณที่ ไม่ใช่ฮาร์ โมนิ คได้ดีข้ ึนและให้
ค่าความถูกต้องที่มากขึ้น
4. สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั นี้นาเสนอการสกัดคุณลักษณะแบบ PCP
ที่ มีกระบวนการกรองคอร์ ด เพื่อ ให้ไ ด้ล ักษณะความเป็ น
คอร์ ดที่ แท้จริ งที่อยู่ในมุมมองของเมเจอร์ คอร์ ดนั้น ๆ เพื่อ
ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการรู ้ จ าคอร์ ด จากเสี ย งเครื่ อ ง
ดนตรี และใช้ Convolution Neural networkในการจาแนก
คลาส และสกัดคุณลักษณะไปพร้อม ๆ กัน เพื่อการรู ้และ
จดจาคอร์ด
ในงานวิจยั นี้ คาดหวังว่าสร้างคุณลักษณะใหม่ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ และจากผลการทดลองที่ ได้แสดงให้เห็นว่า

วิธีการที่ นาเสนอเป็ นวิธีการที่ มีสิทธิ ภาพที่ สูงกว่าวิธีการ
PCP
นอกจากนี้ วธิ ีการที่นาเสนอจะมีประโยชน์ต่อการ
เรี ยนรู ้ในการรู ้และจดจาคอร์ ด วิธีการที่นาเสนอยังจะช่วย
ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ เพื่อการเรี ยนรู ้และจดจาคอร์ ด
อัติโนมัติ ซึ่ งแอพพลิ เ คชั่นดังกล่า วจะช่ วยประหยัด เวลา
และเพิ่มความถูกต้องในการแกะคอร์ ดสาหรับนักดนตรี มือ
สมัครเล่น หรื อผูส้ นใจทางดนตรี ที่คน้ คว้าและเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง
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