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วิวัฒนาการเสียงเสมอภาค
เราสามารถอาจกลาวไดวาระบบชวงเสียงดนตรีตัดเสมอภาค (Equal Temperament in Music)
ไดมีผูซึ่งถือวาเปนผูคิดคนคือ จูไจอวี้ (Zhu Zaiyu; ค.ศ.1536-1611) (ภาษาจีน: 朱載堉) เปนองคชายใน
ราชวงศ ห มิ ง (ค.ศ.1368-1661) ซึ่ ง เป น ผู ใ ห ค วามสํ า คั ญ กํ า การศึ ก ษาด า นดนตรี , วิ ท ยาศาสตร และ
คณิตศาสตร ระบบชวงเสียงดนตรีตัดเสมอภาคถูกเขียนขึ้นในหนังสือ A New Account of the Science of the
Pitch-Pipes ตีพิมพป ค.ศ.1584 แตหากจะกลาวถึงความเปนมากอนหนายอนไปประมาณป ค.ศ.1582
ขาหลวงผูแทนพระองคแ หงมณฑลกวางตุงไดจัดงานแสดงสิน คาเพื่ อการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ
เปนงานที่ประชาชนชาวจีนและประชาชนจากตะวันตกไดทําการแลกเปลี่ยนสินคาและความรูตางๆ ซึ่ง
ในช ว งเวลาแห ง โชคชะตานี้ จู ไ จ อวี้ไ ด เ ผยแพรท ฤษฎีใ หมข องเขา ในจั ง หวะที่ ฟ ากตะวัน ออกและฟาก
ตะวันตกมีการแลกเปลี่ยนอยางทวีความเขมขนจึงทําใหทฤษฎีใหมของเขาไดแทรกซึมและเผยแพรออกไป
ไดโดยงาย อาจดูเหมือนเรื่องของความเหมาะเจาะของเวลาที่ถูกลิขิตใหเกิดขึ้น
ตัวอยาง ภาพเครื่องดนตรีตั้งเสียงสวนตัวของจูไจอวี้ในหนังสือ A New Account of the Science of
the Pitch-Pipes

(ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:A8-2297.jpg)
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(ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:A8-1154.jpg)
เพื่อความเขาใจในบทความมากยิ่งขึ้นจึงขอเสนอการแสดงตําแหนงชวงเสียง (Octave Registers)
บนแปนนิ้วเปยโน
ตัวอยาง ตําแหนงชวงเสียง

C1

C2

C3

C4
Middle C

C5

C6

C7

C8
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จากตัวอยางสามารถพิจารณาไดวาระดับเสียง C1 เปนเสียงโดที่อยูในชวงระดับเสียงต่ําที่สุด C4 อยู
ในระดับเสียงกลาง (Middle C) และเสียง C8 เปนเสียงโดที่อยูในชวงระดับเสียงสูงที่สุด สวนในระดับเสียง
อื่น ๆ ก็ใชอักษรแทนเสียงตามดวยตัวเลข 0-8 เชนเดียวกับเสียงโด

ตัวอยาง อักษรแทนเสียงและตัวเลขกําหนดชวงเสียง

A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2

โดยปกติสวนใหญเขาใจวาชวงคูแปด (Octave) เปนโนตสองตัวที่มีเสียงสูงและเสียงต่ําเสียงเดียวกัน
เชน โนต C4 มีเสียงต่ํากวา C5 ที่หนึ่งชวงคูแปด และมีความถี่เปนสองเทาระหวางกัน โนตตัวเดียวกันที่อยู
หางกันหนึ่งชวงคูแปดมีลักษณะเสียงที่ไมมีทั้งการพองประสานและไมประสาน มีแตความเหมือนกันไมให
เสี ย งที่ ห ลากหลาย แท จ ริ ง แล ว ความน า สนใจอยู ที่ ค วามหลากหลายของการประสานขั้ น คู โน ต คู ที่
ประสานกันแลวเลนฟงลื่นหูที่สุดคือ โนตขั้นคูหา (Fifth) จากการวิเคราะหคลื่นเสียงแสดงใหเห็นวาเสียง
ประสานความถี่สูงของโนตขั้นคูหามีจังหวะสอดประสานซึ่งกันและกัน ดนตรีจีนก็ใหความสําคัญกับโนต
ขั้นคูหาเปนพื้นฐาน
เซอรเจมส จีนส เขียนไววา “อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวาทฤษฎีสวนใหญของความไมประสานกัน
นั้นยังมีขอบกพรอง มีทฤษฎีจํานวนนับไมถวนบอกเราถึงสาเหตุของความรําคาญที่เรารูสึกเวลาไดยินเสียง
ไมประสานกัน แตไมมีทฤษฎีใดเลยที่จะพยายามบอกเราถึงสาเหตุของความชอบใจที่เรารูสึกเวลาไดยินเสียง
ประสานที่กลมกลืนกัน ความจริงแลวอาจฟงเปนความคิดที่นาขัน ที่สิ่งหลังนี้เปนโจทยปญหาทางดนตรีที่
ยังคงไมไดรับคําตอบ” ซึ่งอาจกลาวไดวายังคงเปนเรื่องที่ยังหาคําตอบชัดเจนไมไดสําหรับความลึกลับของ
การที่มนุษยเรานั้นชอบเสียงประสานที่เขากัน และรูสึกรําคาญเวลาที่ไดยินเสียงไมประสานกัน
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นักทฤษฎีดนตรีมักพูดถึงการไลเสียงคูหาวาเกลียวคูหาซึ่งความจริงแลวจะพบวาคูหาสิบสองคูตอ
กันจะวนกลับมาพบกับโนตเสียงแรกอีกครั้ง

และในทางกลับกันถานับจํานวนชวงคูแปดที่อยูระหวางโนตตัวแรก และโนตตัวสุดทายในเกลียวคูหาทั้งสิบ
สองตัวจะไดทั้งหมดเจ็ดชวงคูแปดเปนตําแหนงเดียวเทานั้นที่อนุกรมคูหาและอนุกรมคูแปดไลจนมาพบกัน
C1
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หากแตมีเรื่องสําคัญกวานั้น เมื่อตรวจสอบใหชัดเจนยิ่งขึ้นจะพบวาไมงายอยางที่เขาใจในเบื้องตน
มีบางอยางที่ยังไมถูกตองชัดเจน เนื่องจากการวิเคราะหในหองปฏิบัติการสามารถตรวจวัดเสียงโนตดนตรีได
อยางแมนยํา และพบวาโนตทุกตัวจะมีความถี่เฉพาะตัว ซึ่งเห็นไดวาเมื่อเลนโนตตัว C ที่อยูสูงขึ้นไปอีกเจ็ด
ชวงคูแปดจะพบวาความถี่จะสูงกวาโนตตัวแรก 128 เทา โดยทุกๆ หนึ่งชวงคูแปดความถี่จะเพิ่มขึ้นเปนสอง
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เทาหรือเทากับ 27 แตหากเทียบกับการใชอนุกรมคูหาความถี่ของโนตในหนึ่งชวงคูหาจะเทากับหนึ่งเทาครึ่ง
แตก ลับ กลายเป น วาโน ตขั้น คู หาสิบสองชว งไดผ ลลัพ ธไ มเ ทากั บโนตขั้น คูแ ปดเจ็ ด ชวงตามที่ก ลา วมา
เบื้องตนโดยมีคาตางกันเล็กนอยคือ 129.7463 เทา หรือเทากับ 1.5012 ในสวนตางที่เกิดขึ้นนี้ ไพธากอรัส
(Pythagoras; 580-500 ปกอนคริสตศักราช) ก็เคยกลาวถึงสวนตางนี้จึงรูจักกันในนามจุลภาคไพธากอรัส
ระบบชวงเสียงดนตรีตัดเสมอภาคเปนระบบที่ประดิษฐเพื่อแกปญหาที่เกลียวคูหาจบที่โนตตัวที่ตาง
จากสุดทายของอนุกรม โดยนําจํานวนเศษที่เหลือแบงออกเปน 12 สวนเทาๆ กัน และแตละสวนก็นําไปลบ
ออกจากความถี่ของโนตแตละตัวทั้งสิบสองตัว ซึ่งหมายความวาชวงหางระหวางโนตแตละตัวในอนุกรมคู
หาก็จะไมเทากับ 1.5 เทา แตจะลดลงเหลือประมาณ 1.4983 เทา เปนการบีบใหชวงหางของโนตแตละตัว
ลดลงให เ ท า กั บ ช ว งห า งของอนุ ก รมคู แ ปด ซึ่ ง จะทํ า ให โ น ต ทั้ ง สิ บ สองตั ว ในแต ล ะช ว งเสี ย งเท า กั น
และเรียกวาครึ่งเสียง (Semitone) ดังนั้นดนตรีทั้งหมดที่ใชการแบงชวงหางเสียงใหเทากันจึงมีความ
สม่ําเสมอและถูกกดเสียงใหต่ําลงซึ่งจะสงผลใหเราสูญเสียเสียงโนตบริสุทธิ์ไป แตสิ่งที่เปนประโยชนก็ทํา
ใหโครงสรางเสียงเปนระเบียบสามารถเปลี่ยนกุญแจเสียงหนึ่งไปยังอีกกุญแจเสียงหนึ่งไดโดยงาย
ระบบชวงเสียงดนตรีตัดเสมอภาคประดิษฐโดย จูไจอวี้

1.059463094359295264561825
無射
1.122462048309372981433533
南呂
1.189207115002721066717500
夷則
1.259921049894873164767211
林鍾
1.334839854170034364830832
蕤賓
1.414213562373095048801689
仲呂
1.498307076876681498799281
姑洗
1.587401051968199474751706
夾鍾
1.681792830507429086062251
太蔟
1.781797436280678609480452
大呂
1.887748625363386993283826
黃鐘
2
(ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Zhu_Zaiyu)
應鍾
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กอนหนาที่จะมีระบบชวงเสียงดนตรีตัดเสมอภาคทั้งในประเทศจีนและตะวันตกมีโมด (Mode)
โดยโมดที่จะกลาวถึงของชาวตะวันตกมีชื่อเรียกแทน ซึ่งทุกโมดตอไปนี้มีโมดของชาวจีนที่เทียบเคียงได
โดยมีชื่อตางๆ ดังนี้ ไอโอเนียน (Ionian), ดอเรียน (Dorian), ฟรีเจียน (Phrygian), ลิเดียน (Lydian), มิกโซลิเดียน
(Mixolydian), เอโอเลียน (Aeolian) และ โลเครียน (Locrian) การตั้งเสียงเครื่องดนตรีสามารถตั้งเสียงใหตรง
กับโมดใดโมดหนึ่งไดทีละครั้งเทานั้น โมดแตละโมดก็จะใชแสดงออกซึ่งอารมณที่แตกตางกัน การรับ
ผัสสะซึ่งอารมณเหลานี้นับวาสาบสูญไปแลวซึ่งก็เปนเรื่องที่นาเสียดาย สุดทายไมวาในจักรวาลใดก็ไม
สามารถมีดนตรีที่มีความสมบูรณแบบทุกประการได
จากระบบชวงเสียงดนตรีตัดเสมอภาคก็ทําใหเกิดบันไดเสียงเมเจอร (Major Scale) และบันไดเสียง
ไมเนอร (Minor Scale) ชนิดตางๆ ขึ้นซึ่งก็ทําใหเราสามารถปรับเปลี่ยนกุญแจเสียงของเพลงไดโดยงาย
ดังนั้นหากเปรียบเทียบบันไดเสียง C เมเจอร กับ โมด C ไอโอเนียน และ บันไดเสียง A เนเชอรัลไมเนอร
(Natural Minor Scale) กับ A เอโอเลียน หลายคนมักเขาใจวาเปนสิ่งเดียวกันหากแตที่จริงแลวมันอาจเปน
ความเหมือนที่แตกตาง
C เมเจอร

C ไอโอเนียน

A เนเชอรัลไมเนอร

A เอโอเลียน
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จากรูปตัวอยางเราจะเห็นวาโครงสรางของบันไดเสียง C เมเจอร และ โมด C ไอโอเนียน กับรูป
ตัวอยางของบันไดเสียง A เนเชอรัลไมเนอร กับ A เอโอเลียน โครงสรางของบันไดเสียงนั้นเทากันทุก
ประการแตอยาลืมวาเสียงที่ถูกบีบโดยระบบชวงเสียงดนตรีตัดเสมอภาคทําใหเสียงจริงที่ไดนั้น มันจะทําให
อารมณและความรูสึกที่ไดยินเสียงเปนแบบคนละเรื่องกันเลย แตพอเรานําโมดมาใชในระบบชวงเสียงดนตรี
ตัดเสมอภาคมันจึงทําใหเราถูกบีบบังคับใหเขาใจผิดไปโดยปริยาย
เอกสารอางอิงที่ไมไดตีพิมพครั้งแรกเกี่ยวกับพื้นฐานเชิงคณิตศาสตรของระบบชวงเสียงดนตรีตัด
เสมอภาคของจูไจอวี้ เขียนโดย ไซมอน สตีวิน (Simon Stevin; ค.ศ.1548-1620) ถือเปนอีกผูหนึ่งที่คิดคนวิธี
ตัดเสียงเสมอภาค ซึ่งถือวายุโรปไดรับอิทธิพลของดนตรีจีนแหงราชวงศหมิงไปเต็มๆ

(ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Stevin)
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ระบบชวงเสียงดนตรีตัดเสมอภาคประดิษฐโดย ไซมอน สตีวิน
โนตเสียง

ความถี่ Hz

ตัวคูณ

คาสัมประสิทธิ์

A

440

20/12

1

Am / Bb

466.16

21/12

1.059463

B

493.88

22/12

1.122462

C

523.25

23/12

1.189207

Cm / Db

554.37

24/12

1.259921

D

587.33

25/12

1.334839

Dm / Eb

622.25

26/12

1.414213

E

659.26

27/12

1.498307

F

698.46

28/12

1.587401

Fm / Gb

739.99

29/12

1.681792

G

783.99

210/12

1.781797

Gm / Ab

830.61

211/12

1.887748

A

880

212/12

2
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หลังจากการเผยแพรระบบชวงเสียงดนตรีตัดเสมอภาคอยางเปนที่นิยมแพรหลาย โยฮัน เซบาสเตียน
บาค (Johann Sebastian Bach; ค.ศ.1685-1750) ก็รับระบบชวงเสียงดนตรีตัดเสมอภาคมาใชในการประพันธ
เพลงชุด Das Wohl-temperierte Klavier (The Well-Tempered Claiver) ผลงานชิ้นประวัติศาสตรนี้มี 2 เลม
เลมแรก WTC I ตีพิมพเผยแพรในป ค.ศ.1722 และเลมที่สอง WTC II
ตีพิมพเผยแพรในป ค.ศ.1742 แตละเลมประกอบดวยเพรลูดและฟวก
(Prelude and Fugue) มีทั้งหมด 48 บท ชื่อเสียงของบาคนับเปนสวน
สําคัญที่ชวยสนับสนุนใหระบบชวงเสียงดนตรีตัดเสมอภาคเปน ที่
นิยมยิ่งขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่ไมแปลกเลยที่จะทําใหยุคบาโรก (Baroque;
ค.ศ.1600-1750) เปนยุคที่เริ่มใชบันไดเสียงเมเจอรกับบันไดเสียง
ไมเนอรอยางเปนทางการ นับเปนการบุกเบิกทฤษฎีดนตรีใหม ใ ห
เกิดขึ้นและนํามาใชจนถึงปจจุบัน

(ที่มา: http://newyorkarts.net/wp-content/uploads/2013/03/Bach-organ.jpg)
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