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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การอิมโพรไวส (Improvisation) หรือการดนสด เปนสวนสําคัญในการบรรเลงดนตรีแจส 
ผูบรรเลงจะตองใชทักษะปฏิภาณไหวพริบ และความรู รวมถึงอารมณรวมในการบรรเลงดนตรีใน
ขณะน้ัน โดยมีการใชองคประกอบหลักในการอิมโพรไวสไดแก บันไดเสียง เสียงประสาน จังหวะ 
และอ่ืน ๆ นักดนตรีแจสไดนําคุณสมบัติเหลานี้มาปรับใชผสมผสาน ทําใหเกิดสําเนียงของแจส ท่ีมี
เอกลักษณะเฉพาะตัว การอิมโพรไวสท่ีนาสนใจน้ันข้ึนอยูกับแนวคิดและทฤษฏีท่ีนํามาใชในแตละ
บุคคล โดยผูวิจัยมีความสนใจแนวคิดการพัฒนาโมทีฟ (Motivic Development) ไดแก การซํ้าทวน 
(Repetition) การทดเสียง (Transposition) การเรียงลําดับ (Sequence) การเปล่ียนข้ันคู (Interval 
Change) การเปล่ียนจังหวะ (Rhythm Change) การแยกสวน (Fragmentation) การเสริมทํานอง 
(Extension) การตัดโนตกลางประโยค  (Compression) การพลิกกลับ  (Inversion) การสลับท่ี 
(Permutation) การยอสวนจังหวะ (Diminution) การขยายสวนจังหวะ (Augmentation) การประดับ
โนต (Ornamentation) การนําโนตออก (Thinning) ในเทคนิคการอิมโพรไวส เคิรต โรเซนวิงเคิล 
และวูลฟกัง มุธสเปยล ซ่ึงการอิมโพรไวสของนักดนตรีท้ัง 2 ทาน เปนทํานองสมัยใหมแตยังคงมี
ลักษณะของทํานองบีบอปอยู  เชน การเลนประโยคในลักษณะจังหวะขัด, การใชประโยคโดยโนต
นอกคอรดในจังหวะตก การใชซีเควนซ และอ่ืน ๆ ซ่ึงเม่ือผสมกับแนวทํานองบีบอปแลว ทําใหเกิด
รูปแบบของทํานองและภาษาเฉพาะตัว   
 เคิรต โรเซนวิงเคิล  (Kurt Rosenwinkel, ค.ศ. 1970-ปจจุบัน) เปนนักกีตารแจสรวมสมัย
ไดรับรางวัลดานการประพันธเพลงจากสถาบัน National Endowment for the Arts ในป ค.ศ. 1995 
และศึกษาที่วิทยาลัยดนตรีเบิรกลี (Berklee College of Music) ไดรวมออกแสดงคอนเสิรตกับ
แกร่ี เบอรตัน (Gary Burton, ค.ศ. 1943-ปจจุบัน) และพอล โมเชียน (Paul Motian, ค.ศ. 1931-2011) 
จากการที่ไดรวมงานกับวง อิเล็กทริก บีบอป (The Electric Bebop Band) กับนักดนตรีท้ังสองทาน 
ไดสงผลตอการพัฒนาสไตลการเลนของเคิรต โรเซนวิงเคิล ซ่ึงทําใหเขามีช่ือเสียงในเวลาตอมา 
การอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิล แสดงความเปนตัวตนและเอกลักษณทางดานเทคนิคการ
บรรเลงกีตารและแนวคิดการอิมโพรไวส รวมถึงอุปกรณผสมเสียงท่ีทําใหเกิดเสียงท่ีมีลักษณะ
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เฉพาะตัว ซ่ึงสามารถทําใหผูฟงสามารถรับฟงไดอยางมีอรรถรส การบรรเลงของเขานั้นยังไดรับ
อิทธิพลจากนักดนตรีท่ีมีช่ือเสียงเชน จอหน โคลเทรน (John Coltrane, ค.ศ. 1926-1967) แพท เมธินี  
(Pat Metheny, ค.ศ. 1954-ปจจุบัน) แอลลัน โฮลดสเวิรธ (Allan Holdsworth, ค.ศ. 1946-ปจจุบัน) 
บิลล ฟริเซล (Bill Frisell, ค.ศ. 1951-ปจจุบัน) จอหน สโกฟลด (John Scofield, ค.ศ. 1951-ปจจุบัน) 
จิมมี เพจ (Jimmy Page,  ค.ศ. 1944-ปจจุบัน) และอ่ืน ๆ  
 วูลฟกัง มิธสเปยล (Wolfgang Muthspiel, ค.ศ. 1965-ปจจุบัน) ศึกษาท่ีโรงเรียนดนตรี
และศิลปะการแสดง (School for Music and Performing Art) ในกรุงกราซ (Graz) ประเทศออสเตรีย 
(Austria) วูลฟกัง มิธสเปยลชนะเลิศการแขงขันดนตรีคลาสสิคระดับนานาชาติท่ีเมืองเมททแมนท 
(Mettmann) ประเทศเยอรมัน (Germany) ตอมาจึงเร่ิมหันมาสนใจการอิมโพรไวสอยางจริงจัง และ
ไดศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยนิวอิงแลนดคอนเซอรวาตอร่ี (New England Conservatory) และวิทยาลัยดนตรี
เบิรกลี ตอมาในป ค.ศ. 1989 ไดรวมวงกับแกร่ี เบอรตัน ในตําแหนงนักกีตารโดยแทนท่ี แพท เมธินี 
และยังไดรวมงานกับศิลปนอ่ืน ๆ อีกมากมาย เชน แกร่ี พีค็อค (Gary Peacock, ค.ศ. 1935-ปจจุบัน) 
พอล โมเชียน และจอหน พาทิทุชช่ี (John Patitucci, ค.ศ. 1959-ปจจุบัน)  
 การอิมโพรไวสของวูลฟกัง มิธสเปยล นั้นมีความเช่ียวชาญในการสรางความหลากหลาย
ของเสียงประสานเปนอยางมาก สามารถใชบันไดเสียงตาง ๆ ในการแทนลงบนคอรดหลัก ทําให
เกิดเสียงท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง และมีความชํานาญในการใชเทคนิคของฟงเกอรสไตล (Fingerstyle) 
ในลักษณะของการบรรเลงกีตารคลาสสิค โดยนํามาประยุกต ใชในการบรรเลงของตนเอง ผูวิจัยได
คัดสรรคเลือก 3 บทเพลง จากการบรรเลงของนักดนตรีท้ังสองทานดังตอไปนี้  
 
ตารางท่ี 1 รายช่ือบทเพลง 
 

ชื่อเพลง ผูแตง ชุด ศิลปน 
1. Be-bop 
 

ดิซซี กิลเลสพี (Dizzy Gillespie, 
ค.ศ. 1917-1993) 

Reincarnation Of 
A Love Bird 

พอล โมเชียน 

2. Skippy 
 

ธีโลเนียส มังค (Thelonious Monk, 
ค.ศ. 1917-1982) 

Reincarnation Of 
A Love Bird 

พอล โมเชียน  
 

3. Half  Nelson ไมลส เดวิส (Miles Davis, 
ค.ศ. 1926–1991) 

Reincarnation Of 
A Love Bird 

พอล โมเชียน 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Coltrane
http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Frisell
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Scofield
http://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Page
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_loORmrPMAhXm5qYKHQHvD04QFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.oknation.net%2Fblog%2Frakmusic%2F2009%2F09%2F02%2Fentry-6&usg=AFQjCNFWkCAh0s_hkpNnNrMVdGs6o0gY1w&sig2=tKXDCqXw2EwuOdc3kQNbSQ&bvm=bv.120853415,d.dGY
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 เคิรต โรเซนวิงเคิล  และวูลฟกัง มิธสเปยล ไดทําการบันทึกเสียงบทเพลง Be-Bop, 
Skippy และ Half  Nelson ในป ค.ศ. 1994 ในชื่ออัลบั้ม Reincarnation Of A Love Bird ของ
พอล โมเชียน โดยเคิรต โรเซนวิงเคิล  และวูลฟกัง มิธสเปยล ไดทําการบรรเลงในบทเพลงเดียวกัน
ในเพลงท้ังสาม ซ่ึงในแตละเพลงนั้นมีลักษณะรูปแบบของโมทีฟและปจจัยตาง ๆ ท่ีแตกตางกันไป 
เชน ในบทเพลง Be-Bop นั้นมีลักษณะการดําเนินคอรดแบบคอรดเดียว ท่ีเปนระยะเวลานาน ทําให
ทราบถึงวิธีการบรรเลงและแนวความคิดของศิลปน ในการพัฒนาโมทีฟ สวนบทเพลง Skippy มี
ลักษณะการดําเนินคอรดท่ีเปนโครมาติก (Chromatic) จํานวนมาก และในบทเพลง Half Nelson มี
ลักษณะการบรรเลงพรอมกันระหวางศิลปนท้ังสอง ซ่ึงทําใหผูศึกษาทราบถึงประโยคท่ีมีความสัมพันธ
และความแตกตางกันในการอิมโพรไวส ของตัวผูบรรเลงท้ังสองทานไดอยางดียิ่งข้ึน  
 ดังเหตุผลท่ีกลาวมาผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการพัฒนาโมทีฟในการอิมโพรไวส 
ของเคิรต โรเซนวิงเคิล และวูลฟกัง มิธสเปยล โดยการศึกษาการพัฒนาโมทีฟนั้น ทําใหเห็นภาพ
การอิมโพรไวส จากกลุมโนตธรรมดาขยายไปเปนธีม (Theme) ซ่ึงทําใหเห็นรูปแบบการพัฒนาของ
ประโยคท่ียาวข้ึน หรือกระท่ังรูปแบบของการเวนของประโยค  ซ่ึงสามารถนําเทคนิคการพัฒนาโม
ทีฟเหลานั้นไปพัฒนาตอ ในการประพันธเพลงหรือการอิมโพรไวสได 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาการอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิล  และวูลฟกังมิธสเปยล ในเทคนิค
การพัฒนาโมทีฟ เพื่อทราบถึงวิธีการพัฒนาโมทีฟและความแตกตางดานการอิมโพรไวสของนกัดนตรี
ท้ังสอง  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้ 
 1. ขอบเขตของการเลือกบทเพลง 
  ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการเลือกบทเพลงจํานวน 3 บทเพลง ไดแก  
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ภาพท่ี 1 บทเพลง Be-Bop 
 

 
ภาพท่ี 2 บทเพลง Skippy 
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ภาพท่ี 3 บทเพลง Half Nelson 
 
  ท้ังนี้เนื่องจากบทเพลงท้ัง 3 มีลักษณะโครงสรางบทเพลง และการดําเนินคอรดในรูปแบบ
ท่ีแตกตางกัน ดังท่ีกลาวมาแลวในความเปนมาและความสําคัญของปญหา โดยผูศึกษาไดทําการถอดโนต
จากการบรรเลงกีตารในผลงานชุด  Reincarnation Of A Love Bird ของ พอล โมเชียน บันทึกเสียง
ในป ค.ศ. 1994 สังกัด JMT Records มีนักดนตรีท่ีรวมบันทึกเสียงดวย ไดแก  พอล โมเชียล (กลอง) 
คริส พอตเตอร (อัลโตแซกโซโฟนและเทเนอรแซกโซโฟน) คริส ชีค (Chris Cheek, 1968-ปจจุบัน) 
(เทเนอรแซกโซโฟน) วูลฟกัง มิธสเปยล (กีตาร) เคิรต โรเซนวิงเคิล (กีตาร) สตีฟ สวอลโล (Steve 
Swallow, ค.ศ.1940-ปจจุบัน) (เบสไฟฟา) ดอน อลิส (Don Alias, ค.ศ. 1939-2006)  (เคร่ืองเคาะ) 
 2. ขอบเขตของการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
  ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการวิเคราะหและเปรียบเทียบเฉพาะการพัฒนาโมทีฟ
โดยแบงเทคนิคออกเปน 14 แบบ ในประเด็นดังตอไปนี้  
   2.1 การซํ้าทวน  
   2.2 การทดเสียง  
   2.3 การเรียงลําดับ  
   2.4 การเปล่ียนข้ันคู  
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  2.5 การเปล่ียนจังหวะ  
  2.6 การแยกสวน  
  2.7 การเสริมทํานอง   
  2.8 การตัดโนตกลางประโยค  
  2.9 การพลิกกลับ  
  2.10 การสลับท่ี  
  2.11 การยอสวนจังหวะ  
  2.12 การขยายสวนจงัหวะ  
  2.13 การประดับโนต  
  2.14 การนําโนตออก  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การพัฒนาโมทีฟของเคิรต โรเซนวิงเคิล และ วูลฟกัง มิธสเปยล  
 2. ความแตกตางในการพัฒนาโมทีฟของนักดนตรีท้ังสองทาน 
 3. สามารถนําขอมูลและแนวทางการพัฒนาโมทีฟของนักดนตรีท้ังสองทานมาประยุกต 
ใชในการบรรเลงดนตรีแจสในรูปแบบของตนได 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 ผูศึกษาไดกําหนดขอตกลงเบ้ืองตนในการคนควาอิสระดังนี้ 
 1. โนตเพลงท้ังสามบทเพลงท่ีนํามาวิเคราะหในการคนควาอิสระฉบับนี้ ไดมาจากการ
ถอดโนตโดยผูวิจัย ซ่ึงท้ังสามบทเพลงอยูในอัลบ้ัมชุด Reincarnation Of A Love Bird ของพอล โมเชียน 
 2. คําศัพททางดนตรีท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดนําความหมายหรือคําแปลมาจากหนังสือ
พจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลปโดยศาตราจารย ดร.ณัชชา พันธุเจริญ (2552) และหนังสือทฤษฎีดนตรีแจส 
เลม 1 โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี วงศธราดล (2555) 
 3. การอธิบายความสัมพันธของข้ันคูตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการอิมโพรไวสของนักดนตรี
ท้ังสองทานสําหรับการคนควาอิสระฉบับนี้ พิจารณาการสะกดข้ันคูของโนตพองเสียง (Enharmonic 
Spelling) มีความหมายเดียวกัน ดังนี้ ข้ันคู 3 เมเจอร เทากับข้ันคู 4 ดิมินิชท และข้ันคู 6 ไมเนอร 
เทากับคู 5 ออกเมนเทด 
 4. เปนการวิเคราะหโดยใชทฤษฏีแจส 
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นิยามคําศัพท 
 คําอธิบายและความหมายของคําศัพทเฉพาะทางดนตรีแจส สําหรับการคนควาอิสระฉบับนี้
ผูวิจัยไดกําหนดข้ึนเอง รวมถึงอางอิงคําศัพทจากเอกสารฉบับอ่ืนเพื่อคํานึงความหมายท่ีผูศึกษาดนตรี
สามารถเจาใจความหมายในวงกวาง 
 การดีดไมสลับขึ้นลง (Economy picking) หมายถึง เม่ือดีดในสายเดียวกันใหดีดสลับข้ึนลง 
แตเม่ือดีดขามสาย สายตอไปอยูต่ํากวาสายปจจุบันใหดีดลงตลอด แตถาสายตอไปอยูสูงกวาสายปจจุบัน
ใหดีดข้ึนตลอด 
 เอฟเฟคกีตารเสียงแตก หมายถึง (Effect Overdrive) หมายถึง สัญญาณเสียงท่ีถูกขับจน
ทําใหเสียงแตกพลา โดนสียงแตกนี้เกิดจากอุปกรณแปลงเสียงกีตาร ทําใหมีเสียงกีตารท่ีคางยาวมากข้ึน 
 เสียงสะทอน (Effect Delay) หมายถึง สัญญาณการคัดลอกของเสียงกีตารถูกปรับคาทํา
ใหเกิดสัญญานเสียงท่ีชากวาความเปนจริง ลักษณะของสัญญาณเสียงดังกลาวนี้เกิดจากสัญญาณเสียง
ประเภทดีเลย 
 โนตในคอรด (Chord Tone) หมายถึง โนตท่ีอยูในคอรด เปนโนตตัวใดตัวหนึ่งของคอรด
นั้น 
 การตัดโนตกลางประโยค (Compression) การตัดโนตกลางประโยค คือการตัดโนตที่อยู
กึ่งกลางระหวางโมทีฟออก แลวทําใหรูปแบบของประโยคนั้นส้ันลง โดยจังหวะและโนตท่ีไมไดตัดออก
นั้นยังคงมีความคลาย หรือมีลําดับเสียงเดิม แตจะมีจํานวนโนตในประโยคนอยลงจากเดิม 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

 การคนควาอิสระ เร่ืองการวิเคราะหเปรียบเทียบการพัฒนาโมทีฟในการอิมโพรไวส
ระหวางเคิรต โรเซนวิงเคิล และวูลฟกัง มิธสเปยล ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ จาก
งานวิจัย หนังสือ บทความ และเอกสารตาง ๆ รวมถึงขอมูลจากอินเตอรเน็ต โดยผูศึกษามีความ
สนใจถึงอิทธิพลของนักกีตารแจสในแตละยุค ท่ีสงผลตอการบรรเลงกีตารของนักดนตรีท้ังสอง
ทานและนักกีตารแจสในยุคปจจุบัน รวมถึงสนใจความคิด การสรางสรรคการอิมโพรไวสนอกจาก
ประเด็นอ่ืน ๆ ไดแก การพัฒนาโมทีฟ การวิเคราะหบทเพลง และการเปรียบเทียบ  
 
ประวัติและการพัฒนาของนักกีตารแจสในยุคตาง ๆ  
 ในชวงตนของประวัติศาสตรดนตรีแจส ดนตรียุคแรกทายม (Ragtime) เกิดข้ึนในป ค.ศ. 
18931 เปนดนตรีเพ่ือความสนุกสนาน ซ่ึงมีรูปแบบของการบรรเลงในลักษณะของการเดี่ยวเปยโน 
โดยผูบรรเลงใชเทคนิคการบรรเลงประกอบเพลงในลักษณะจังหวะขัด (Syncopation) โดยมือซาย
เลนแนวทํานองเบส สลับกับการวางคอรด สวนมือขวาเลนแนวทํานองหลักมีลักษณะท่ีเปนจังหวะ
ขัดกับแนวทํานองเบส และการวางคอรดในมือซาย ซ่ึงเปนเอกลักษณของดนตรียคุแรกทายม นกัดนตรี 
และนักประพันธเพลงท่ีมีช่ือเสียงยุคนั้นคือ สก็อต จอปลิน (Scott Joplin, ค.ศ. 1867-1917) เพลงท่ี
ไดรับความนิยมคือเพลง Maple Leaf Rag และ The Entertainer2  
 หลังป ค.ศ. 1910 เคร่ืองเปาทองเหลือง (Brass Band) เขามามีบทบาทตอดนตรีแจส และ
สังคมในยุคนั้น โดยวงสวนใหญมีลักษณะเปนวงโยธวาทิต (Marching Band) ใชบรรเลงในงาน
กิจกรรม เชน งานศพ งานเดินขบวน งานเตนรํา และอ่ืน ๆ นอกจากการใชกลุมเครื่องเปาในการ
บรรเลงแลว ในภายหลังไดมีการเลือกใชเคร่ืองดนตรีตาง ๆ ในการบรรเลง เชน เปยโน ไวโอลิน 
กลองชุด รวมถึงแบนโจ  

 

 1 Henry Martin and Keith Waters, Jazz: The First 100 Years (Belmont: Thomson 
Schirmer, 2006), 21. 
 2 Ibid., 24. 
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 ลักษณะของแบนโจลําตัวรูปรางเปนวงกลม ขึงดวยหนังกลองสแนร (Snare Drum) ไม
มีชองเสียง ทําใหเกิดการขยายเสียงภายในตัวแบนโจ สายของแบนโจมีตั้งแต 4, 5 หรือ 9 สาย โดย
สวนใหญจะนิยมใช 5 สาย สวนใหญนักแบนโจทําหนาท่ี เปนผูบรรเลงสนับสนุนทํานองหลัก คอย
บรรเลงโตตอบระหวางผูบรรเลงแนวทํานองหลัก คือมีลักษณะ ถาม และตอบ (Call & Response) 
และตอมาในป ค.ศ. 1915 แบนโจถูกลดบทบาทลงเนื่องจากวงมีลักษณะเปนวงใหญ รวมถึงในสมัย
นั้นยังไมมีเคร่ืองขยายเสียง ตอมากีตารจึงไดรับความนิยมและเขามาแทนท่ีแบนโจในเวลาตอมา3  
 กีตารอคูสติกอารคท็อป4 (Archtop) ไดถูกผลิตในป ค.ศ. 1922 โดย ลอยด ลอว (Lloyd 
Loar, ค.ศ. 1889-1943) ยี่หอ Gibson L-5 ซ่ึงเปนท่ีนิยมของนักกีตารอยางแพรหลาย ซ่ึงกีตารอคูสติก
อารคท็อปมีลักษณะหนาไมโคงนูนออกมากีตาร จึงถูกสรางข้ึนดวยแนวคิดท่ีจะพยายามลดโครงสราง
ภายในลง เพื่อใหกีตารมีเสียงดังมากข้ึนซ่ึงไดอิทธิพลมาจากไวโอลิน (Violin) และดวยลักษณะของ
เสียงท่ีมีความดัง และสามารถสรางเสียงประสานไดอยางเหมาะสมกับวง แมกีตารจะสมารถสราง
เสียงท่ีแตกตางออกไปจากแบนโจ แตเม่ือเทียบบทบาทกับเครื่องเปาแลว หนาท่ีของเคร่ืองเปาก็ยัง
ชัดเจนมากกวา นักกีตารจึงทําหนาท่ีเปนผูบรรเลงสนับสนุน โดยนักกีตารสวนใหญในชวงตนของ
ประวัติศาสตรดนตรีแจสนั้นจะนิยมเลนในลักษณะการวางคอรดเปนสวนใหญ 
 ลอนนี จอหนสัน (Lonnie Johnson, ค.ศ. 1899-1970) และเอดดี แลง (Eddie Lang, 
ค.ศ. 1902-1933) ชวงตนกําเนิดดนตรีแจส ค.ศ. 1893 -1930 
 ในชวงตนกําเนิดดนตรีแจสผูบรรเลงในวงดนตรีแบงหนาท่ีเคร่ืองดนตรีเปน 2 กลุมคือ 
ผูบรรเลงทํานองหลัก (Melody) และกลุมเคร่ืองจังหวะประกอบดวย (Rhythm Section) ในสวนของ
ผูบรรเลงทํานองหลักประกอบไปดวย คอรเนต (Cornet) และทรัมเปต (Trumpet) ทําหนาท่ีบรรเลง
ทํานองหลัก ทรอมโบน (Trombone) ทําหนาท่ีในแนวเสียงประสาน คลาริเน็ต (Clarinet) เลนแนว
ทํานองสอดประสานกับแนวทํานองหลัก และกลุมเครื่องจังหวะประกอบดวย (Rhythm Section) 
บรรเลงสนับสนุนทํานองหลักประกอบไปดวย เปยโน แบนโจ กีตาร ทูบา (Tuba) บาริโทนแซก
โซโฟน (Baritone Saxophone) ดับเบิลเบส (Double bass) และกลอง5  

                                                            

 3 Henry Martin and Keith Waters, Jazz: The First 100 Years, 43. 
 4 Wikipedia, Archtop guitar, accessed September 1, 2012, available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Archtop_guitar 

 5 Henry Martin and Keith Waters, Jazz: The First 100 Years, (Belmont: Thomson 
Schirmer, 2006 ), 49. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Loar
https://en.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Loar
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 เอดดี แลง และ ลอนนี จอหนสัน นักกีตารแจสท่ีเปนผูเร่ิมบรรเลงในลักษณะแนว
ทํานองเด่ียว ซ่ึงนักกีตารท้ัง 2 มีรูปแบบการบรรเลงท่ีแตกตางกัน โดยลอนนี จอหนสัน เปนนักกีตาร
ผิวดําท่ีไดรับอิทธิพลการบรรเลงกีตารจากดนตรีบูลส และมีความสามารถในการเลนเคร่ืองดนตรีท่ี
หลากหลาย เชน ไวโอลิน เปยโน และแมนโดลิน (Mandolin) โดยบันทึกเสียงกับนักดนตรีท่ีมี
ช่ือเสียง เชน หลุยส อารมสตรอง (Louis Armstrong, ค.ศ. 1901-1971) และดุก เอลลิงตัน (Duke 
Ellington, ค.ศ. 1899-1974) 
 เอดดี แลง เปนนักกีตารผิวขาวท่ีไดรับอิทธิพลการบรรเลงกีตารจากดนตรีคลาสสิค โดย
มีทักษะการเลนไวโอลินคลาสสิคมากอน เอดดี แลง ไดรวมเลนกับนักดนตรีที่มีชื่อเสียง เชน 
โจ “คิง”โอลิเวอร (Joe “King” Oliver, ค.ศ. 1881-1938) พอล ไวทแมน (Paul Whiteman, ค.ศ. 
1890-1967) และ โจ เวนูติ (Joe Venuti, ค.ศ. 1903-1978)6 ซ่ึงการบรรเลงของนักดนตรีท้ังสองมี
อิทธิพลตอนักกีตารในยุคตอมา 
 เฟรดดี กรีน (Freddie Green, ค.ศ. 1911-1987) ชารลี คริสเตียน (Charlie  Christian,  
ค.ศ. 1916-1942) และยุคสวิง ค.ศ. 1930-1940 
 ยุคสวิงนิยมบรรเลงดวยวงขนาดใหญ การพัฒนาของกลุมเคร่ืองจังหวะในยุคสวิง กลอง
เร่ิมมีการใชไฮแฮท (Hi hat) ในจังหวะ 2 กับ 4 ดับเบิลเบสเร่ิมมีแนวทํานองในลักษณะของการเดิน
เบสและมีบทบาทในวงมากข้ึนซ่ึงเขามาแทนท่ีทูบาร กีตารถูกนําเขามาแทนท่ีแบนโจ ดวยลักษณะ
ของเสียงท่ีมีความดังมากกวาบวกกับการใชเคร่ืองชวยขยายเสียง (Amplifier) และความสามารถใน
การสรางเสียงประสานไดอยางเหมาะสมกับวง เปยโนจึงไมตองบรรเลงในลักษณะสไตรด เปยโน7 
(Stride Piano) นักกีตารท่ีมีช่ือเสียงในยุคนั้น ไดแก เฟรดดี กรีน และชารลี คริสเตียน โดยเฟรดดี กรีน 
บรรเลงอยูในวงของ เคาท เบสี ออรเคสตา (Couunt Basic Orchestra) มีเทคนิคการบรรเลงกีตารท่ี
เนนไปในลักษณะของการตีคอรด (Stum Chord) สนับสนุนทํานองหลัก ในจังหวะเดียวกับกลอง
และเบส  
 ชารลี คริสเตียน นักกีตารแจสผิวดํา เลนประกอบในวงของเบนนี กูดแมน (Benny 
Goodman, ค.ศ. 1909-1986) ผูเปล่ียนบทบาทในการทําหนาท่ีของนักกีตารในยุคนั้น ท่ีเนนจากการ

                                                            

 6 Mark C. Gridley, Jazz styles History & Analysis (Richmond: Pearson Education, 
2006), 81. 
 7 การบรรเลงประกอบเพลงในจังหวะขัด (Syncopation) มือซายเลนแนวเบส ในจังหวะ
ท่ี 1 กับ 3 (Strong Beat) และกดคอรดในจังหวะ 2 กับ 4 (Weak Beat), มือขวาเลนแนวทํานองหลักท่ี
มีจังหวะขัดกบัแนวทํานองเบสและจังหวะประกอบ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pisutshop.com%2Fwebboard_detail.asp%3FTopicID%3D2143&ei=TLb1VKzmEYiKuATYloKADg&usg=AFQjCNEcn19R2SocOIpqhJXaKszpCAJYIQ&sig2=J7dRa8O8G4CWlaX-O67TDw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pisutshop.com%2Fwebboard_detail.asp%3FTopicID%3D2143&ei=TLb1VKzmEYiKuATYloKADg&usg=AFQjCNEcn19R2SocOIpqhJXaKszpCAJYIQ&sig2=J7dRa8O8G4CWlaX-O67TDw
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บรรเลงคอรดกีตารเพียงอยางเดียวเปนบรรเลงทํานองหลักและอิมโพรไวส โดยรับอิทธิพลและเทคนิค
การอิมโพรไวสจากทํานองเคร่ืองเปาของเลสเตอร ยัง (Lester Young, ค.ศ. 1909-1959) นักแซกโซโฟน
ท่ีมีช่ือเสียงในยุคนั้น  
 ทอล ฟารโลว (Tal Farlow, ค.ศ 1921-1998) ยุคบีบอป ค.ศ. 1940-1950 
 ยุคบีบอป ดนตรียุคบีบอปเนนในเร่ืองความสามารถในการบรรเลงของแตละเคร่ืองดนตรี 
กีตารในยุคบีบอป ไมไดเปนแคเคร่ืองใหจังหวะ แตเปนท้ังเคร่ืองโซโลดวย สไตลของการบรรเลง
ดนตรีบีบอป ถูกพัฒนามาจากเคร่ืองเปาอยางแซกโซโฟน และทรัมเปต หลังจากนั้นไมนาน เคร่ือง
ดนตรีอ่ืน ๆ ไดรับอิทธิพลเหลานี้มาดวย   
 บีบอป รีบอป (Rebop) บอป (Bop) เกิดข้ึน ในปค.ศ.1940 เม่ือดนตรีบ๊ิกแบนดถึงจุด
อ่ิมตัว นักดนตรีเกิดความเบ่ือหนายในรูปแบบการเลนของวงดนตรีวงใหญ นักดนตรีจึงเร่ิมหา
แนวทางใหมเพื่อตอบสนองความพอใจของตนโดยเร่ิมพัฒนารูปแบบดนตรีบีบอปจากการแจมเซสชัน 
(Jam session) ตามไนตคลับยานฮาเล็ม (Harlem) ไดแก Monroe’s Uptown Houes และ Minton’s 
play house ขนาดของวงที่แสดงมีขนาดเล็กลง ตัวอยางเชนวง ทีโอ (Trio) ควอรเท็ต (Quartet) 
ควินเท็ต (Quintet) โดยสวนใหญจะเปนนักดนตรีท่ีเสร็จส้ินจากการทํางานประจํา ซ่ึงไดมารวม
บรรเลงและแลกเปล่ียนความคิดกัน นักดนตรีท่ีมีช่ือเสียงในยุคนั้นไดแก ชาลี ปารคเกอร (Charile 
Parker, ค.ศ. 1920-1955) ดิซซี กิลเลสพี (Dizzy Gillespie, ค.ศ. 1917-1993) ธีโลเนียส มังค 
(Thelonious Monk, ค.ศ. 1917-1982) เปนตน ซ่ึงอิทธิพลของดนตรีบีบอปไดสงผลตอการบรรเลง
ของนักกีตาร ทําใหเกิดการใชโนตนอกโครงสรางเสียงประสาน การใชโนตคร่ึงเสียงเชื่อมระหวาง
โนต รวมถึงรูปแบบการบรรเลงทํานองเดียวผสมกับการวางคอรด ทําใหเกิดนักกีตารท่ีมีช่ือเสียง 
ไดแก ทอล ฟารโลว จิมม่ี เรนีย (Jimmy Raney, ค.ศ. 1927-1955) บารนี่ เคสเซล (Barney Kessel, 
ค.ศ. 1924-2004) เวส มอนทโกเมร่ี (Wes Montgomery, ค.ศ. 1923-1968) โจ พาส (Joe Pass, ค.ศ. 
1929-1994) และจิม ฮอลล (Jim Hall, ค.ศ. 1930-2013) 
 ทอล ฟารโลว เกิดเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน ป ค.ศ 1921 ช่ือเต็มคือ ทอรเมจ ฮอตส ฟอรโลว 
(Talmage Holt Farlow)  ฟารโลว นักกีตารที่อยูกึ่งกลางระหวางนักกีตารในยุคสวิงอยาง ชารลี 
คริสเตียน และนักกีตารท่ีมีช่ือเสียงในแนวดนตรีฮารดบอป (Hard Bop) อยาง เวส มอนตโกเมอรี 
(Wes Montgomery, ค.ศ. 1923-1968) โดย ทอล ฟารโลว นําแนวทํานองบีบอป (Bebop melodic 
line) มาใชในการบรรเลงไดอยางมีเอกลักษณ รวมถึงมีการใชเทคนิคการดีดท่ีนาสนใจ สไตลของ
ทอล ฟารโลว ไดรับอิทธิพลจากนักกีตารช่ือ ชารลี คริสเตียน ซ่ึงเรียนรูจากการถอดโนตเพลงของ
ชารลี คริสเตียน ในอัลบ้ัมของ เบนนี กูดแมน เปนสวนใหญ ซ่ึงการบรรเลงของเขานั้นมีเทคนิคการ
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ดีดผสมกันระหวาง การดีดสลับข้ึนลง (Alternate picking) และการดีดไมสลับข้ึนลง8 (Economy 
picking) ทําใหสามารถเลนไดอยางรวดเร็ว โดยทอล ฟารโลว มีนิ้วมือซายท่ีมีลักษณะแผกวางมากกวา
นิ้วปกติ ซ่ึงทําใหทอล ฟารโลวสามารถเปล่ียนตําแหนงมือซายไดวองไว กีตารท่ีใช คือ Gibson ES 350, 
Pickup model: p-90 ซ่ึงเหมือนกันกับกีตารของ ชารลี คริสเตียน9 
 เวส มอนตโกเมอรี (Wes Montgomery, ค.ศ. 1923-1968) 
 หลังจากดนตรีบีบอป ดนตรีแจ็สไดถูกพัฒนาและแตกแขนงออกเปนดนตรีแนวตาง ๆ 
เชน คูลแจส (Cool Jazz) ฮารดบอป (Hard Bop) โมดัลแจส (Modal jazz) ฟรีแจส (Free Jazz) ฟวช่ัน
แจส (Fusion Jazz) และอ่ืน ๆ  
 ดนตรีคูลแจส เกิดข้ึนในป ค.ศ. 1950 ถูกพัฒนาข้ึนโดยนักดนตรี 2 กลุมหลัก ไดแก วง
โคลด ธอรนฮิลล แบนด (Claude Thornhill Band) โดยมีนักดนตรีท่ีมีช่ือเสียงดานประพันธเพลง 
(Composition) และเรียบเรียงเพลง คือ เจอรรี มัลลิแกน (Gerry Mulligan, ค.ศ. 1927-1996) กับ 
กิล อีแวนส (Gil evan, ค.ศ. 1912-1988) และ ไมลส เดวิด ตอมานักดนตรีบางสวนไดแยกตัวมาออก
จากวงของชาลี ปารคเกอร และไดรวมกันทําอัลบ้ัมจนไดเกิดอัลบ้ัมท่ีช่ือวา The Birth of the Cool 
โดยมีช่ือวงวา เดอะ ไมลส เดวิด แบนด  (The Miles Davis Band) ซ่ึงตอมาดนตรีคูลแจสไดรับความ
นิยมและเปนท่ีช่ืนชอบ โดยเฉพาะในฝงตะวันตก (West Coast) ของประเทศ  
 ดนตรีฮารดบอป เกิดข้ึนในระหวางป ค.ศ. 1950 ไดรับความนิยมในฝงตะวันออก (East 
Coast) โดยนักดนตรีฮารดบอปสวนมาก จะนิยมบรรเลงโดยนักดนตรีผิวดํารุนหลังท่ีไดรับอิทธิพล
จากดนตรีบีบ็อพของ ชารลี พารคเกอร และดิซซี กิลเลสป10 โดยไดมีการนําดนตรีอารแอนบี 
(R&B) โซล (Soul) ฟงคกี้ (Funky) กอสเปล (Gospel) มาผสมในดนตรีบีบอป ซ่ึงยังคงเนนและให
ความสําคัญกับการดนสด โดยลดความซับซอนลงและเขาถึงคนฟงมากข้ึนจากดนตรบีีบอป มีนกักตีาร
ที่สําคัญ ไดแก แกรนท กรีน (Grant Green, ค.ศ. 1935-1979) เคนนี เบอรเรล และที่สําคัญคือ 
เวส มอนตโกเมอรี ซ่ึงเปนนักกีตารท่ีไดรับอิทธิพลจาก ชารลี คริสเตียน เชนกัน  

                                                            

 8 เม่ือดีดในสายเดียวกันใหดีดสลับข้ึนลง แตเม่ือดีดขามไปสายอ่ืนสายตอไปอยูต่ํากวาา
สายปจจุบันใหดีดลงตลอด แตถาสายตอไปอยูสูงกวาสายปจจุบันใหดดีข้ึนตลอด 

 9 Wolf  Marshall, Best of Jazz Guitar (Milwaukee: Hall Leonard Corporation, 2000), 
96. 
 10 อนันต ลือประดิษฐ, ฮารดบอป, เขาถึงเม่ือ 1 ตุลาคม 2555. เขาถึงจาก http://www.ok 
nation.net/ blog/rakmusic/2008/08/01/entry-7 
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 เวส มอนตโกเมอรี เกิดเม่ือวันท่ี 6 มีนาคม ค.ศ. 1925 เมือง อินเดียนาโพลิส (Indianapolis) 
เวส มอนตโกเมอรี เร่ิมเลนกีตารตอนอายุ 19 ป เรียนรูการเลนกีตารจากการฟงและการถอดโนตกีตาร
ของชารลี คริสเตียน และนํามาพัฒนาในสไตลของตน หลังจากนั้นเวส มอนตโกเมอรีเริ่มมีช่ือเสียง
เมื่อไดมีโอกาสไปรวมเลนกับวงของไลโอเนล แฮมปตัน (Lionel Hampton, ค.ศ. 1908-2002) 
นักไวบราโฟน (Vibraphone) ท่ีโดงดัง11  
 เวส มอนตโกเมอรี มีเทคนิคการดีดท่ีใชนิ้วโปงแทนปก (Pick) เพื่อใหไดเสียงท่ีนุม
หนาแนนและเสียงที่อุน ในลักษณะของการดีดลง (Downstoke)  และนิยมบรรเลงโนตข้ันคู 8 ใน
ลักษณะของแนวทํานองบีบอปไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนเสนหและเอกลักษณในการบรรเลงของ
เวส มอนตโกเมอรี รวมอิทธิพลของบลูสและบีบอปเขาดวยกันในการอิมโพรไวส ซ่ึงในการอิมโพรไวส
ของเขามักจะเร่ิมจากการสรางแนวทํานองท่ีฟงงาย เพื่อเพิ่มจุดสําคัญในการอิมโพรไวส รวมไปถึง
แนวคิดของจังหวะท่ีหลากหลายจากจังหวะงายไปจนถึงจังหวะท่ีซับซอน จึงทําใหเวส มอนตโกเมอรี 
เปนนักกีตารคนสําคัญ ในขณะเดียวกันยังมีนักกีตารที่มีช่ือเสียงอีกมากในวงการแจสและมีอิทธิพล
ตอนักกีตารยุคหลัง ซ่ึงนักกีตารสวนใหญมีพื้นฐานและพัฒนามาจากดนตรีบีบอป ไดแก โจ พาส 
เฮิรบ เอลลิส  และนักกีตาร 7 สายอยาง จอรจ แวน เอ็ปส (George Van Eps, ค.ศ. 1913-1998) 
 จิม ฮอล (Jim Hall, ค.ศ. 1930-2013)  
 จิม ฮอล เปนนักกีตารท่ีมีบทบาทตอวงการดนตรีแจส ตั้งแต ค.ศ. 1950 จนถึงปจจุบัน 
ซ่ึงไดรับอิทธิพลการเลนกีตารจากนักกีตารอยาง ชารลี คริสเตียน การสรางแนวอิมโพรไวสของจิมฮอล
โดยการจัดวางในสวนของจังหวะ และการอิมโพรไวสแบบลีลาสอดประสาน (Contrapuntal) โดยมี
สวนผสมผสานของดนตรีคลาสสิคนั้น ทําใหการอิมโพรไวสของจิม ฮอล มีความรวมสมัย 
 วิธีการบรรเลงของจิม ฮอล นั้นแตกตางจากมือกีตารคนอ่ืน ๆ ในยุคของเขา โดยเนน
เร่ืองอิมโพไวสโดยมีคอนเซปต (Concept) ในการใชแพทเทิน (Pattern) ของบีบอป ผสมผสานองค
ความรูตาง ๆ ซ่ึงสามารถถายทอดออกมาไดอยางลงตัว โดยอยูบนพื้นฐานของการพัฒนาโมทีฟ
ทํานอง (Melodic Motif) และโมทีฟจังหวะ (Rhythmic Motif) การบรรเลงขอจิม ฮอลมีลักษณะ
เหมือนการแตงเพลงข้ึนมาใหมดวยไอเดียการพัฒนาโมทีฟ (Motive Development) รวมถึงการเลือก
โนตลงบนคอรดตาง ๆ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีนาสนใจในการอิมโพรไวสของจิม ฮอล 
 จิม ฮอล เกิดเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม ค.ศ. 1930 ท่ีเมืองบัฟฟาโล (Buffalo) นิวยอรก ยาย
และเติบโตท่ีคลีฟแลนด (Cleveland) จบการศึกษาท่ี คลีฟแลนด อินสทิทิวส ออฟ มิวสิค (Cleveland 

                                                            

 11 William Bay, Wes Montgomery The Early Years (Pacific: Mel Bay Publications, 
1995), 5. 
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Institute of Music) และไดยายไปอยูที่ลอสแอนเจลิส (Los Angeles) จิม ฮอล ไดทํางานรวมกับ
นักดนตรีแจสท่ีมีช่ือเสียงมากมาย ไดแก พอล เดสมอนด (Paul Desmond, ค.ศ. 1924-1977) บิล อีแวนส 
(Bill Evans, ค.ศ. 1929-1980) รอน คารเตอร (Ron Carter, ค.ศ. 1937-ปจจุบัน) จอหน ลูอิส (John 
Lewis, ค.ศ. 1929-2001) และออรเน็ต โคลแมน (Ornette Coleman, ค.ศ. 1930-2015) กระท่ังทุกวันนี้
นักดนตรีแจสรุนใหมก็ไดรับอิทธิพลจากการบรรเลงของจิม ฮอล เชน คริส พอตเตอร (Chris Potter, 
ค.ศ. 1971-ปจจุบัน) บิลล ฟรีเซลล (Bill Frisell, ค.ศ. 1951-ปจจุบัน) แพท เมทินี (Pat Metheny, ค.ศ. 
1954-ปจจุบัน)โจ โลวาโน (Joe Lovano, ค.ศ.1952-ปจจุบัน) และเดฟ ฮอลแลนด (Dave Holland, 
ค.ศ. 1946-ปจจุบัน)   
 จอน แม็กลาฟลิน (John McLaughlin, ค.ศ. 1942-ปจจุบัน)  
 ดนตรียุคฟวช่ันแจสเกิดข้ึนในระหวางป ค.ศ. 1960 – 1970  ซ่ึงในชวงนั้นดนตรีร็อคมี
บทบาทตอสังคมและวงการเพลงเปนอยางมาก อาทิ วงเดอะ บีเทิลส (The Beatles) จิมมี เฮนด
ริกซ (Jimi Hendrix, ค.ศ. 1942-1970) บอบ ดิลลัน (Bob Dylan, ค.ศ. 1941-ปจจุบัน)  ซ่ึงทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงของดนตรีแจส ทําใหเกิดดนตรีแจสรูปแบบใหม คือดนตรีฟวช่ันแจส โดยการนํา
จังหวะในดนตรี โซล ร็อค ฟงก มาเปนสวนประกอบในดนตรีฟวช่ันแจส จึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ในภาคจังหวะ โดยมีท้ังเคร่ืองดนตรีดั้งเดิมและเคร่ืองดนตรีไฟฟามาเปนสวนประกอบในการแสดง
และบันทึกเสียง เคร่ืองดนตรีอิเลคโทรนิคซ่ึงใชระบบ มิดิ (MIDI-musical instrument digital interface) 

เคร่ืองเปยโนประเภทซินธิไซเซอร (Synthesizers) ท่ีใชระบบไฟฟาและบางคร้ังก็จะมีกลุมเคร่ือง
เคาะรวมเลนบรรเลง เชน เคร่ืองดนตรีจากอัฟริกา ไดแก ดีเจมเบ (Djembe) คาบาซา (Cabaza) เคร่ือง
ดนตรีอินเดียไดแก  ซีตาร (Sitar) ทับบลา (Tabla) เปนตน  ไมลส เดวิส เปนผูบุกเบิกดนตรีฟวช่ัน
แจส โดยนําเคร่ืองดนตรีไฟฟาชนิดตาง ๆ และซาวดสังเคราะหมาใชในการบรรเลง รวมถึงโครงสราง
และรูปแบบของเพลง ท่ีแตกตางออกไปจากยุคสมัยเดิม  ซ่ึงไดทําการบันทึกเสียงโดยใชอัลบ้ัมท่ีมี
ช่ือวา In The Silent Way และ Britches Brew โดยภายหลังสมาชิกท่ีรวมบันทึกเสียงกับไมลส เดวิส 

ไดมีอิทธิพลตอดนตรีฟวช่ันแจสเปนอยางมาก เชน เวน ชอตเตอร (Wayne Shorter, ค.ศ. 1933-ปจจุบัน) 
จอน แม็กลาฟลิน ชิค คอเรีย (Chick Corea, ค.ศ. 1941-ปจจุบัน) เฮอรบี แฮนค็อก (Herbie Hancork, 
ค.ศ. 1940-ปจจุบัน) โจ ซาวินูล (Joe Zawinul, ค.ศ. 1932-2007)  เดฟ ฮอลแลนด  โทนี วิลเลียม 

(Tony Williams, ค.ศ. 1945-1997) ไมเคิล เบร็กเกอร (Michael Brecker, ค.ศ. 1949-2007)  นักกีตาร
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ท่ีมีช่ือเสียงในยุคนั้น คือ จอหน แมคลาฟลิน นักประพันธเพลงฟวช่ันแจสชาวอังกฤษ และเปนผูกอต้ัง
วงมหาวิษณุออรเคตรา (Mahavishnu Orchestra)12 
 จอหน แมคลาฟลิน เกิดเม่ือวันท่ี 4 มกราคม ค.ศ.1942 สหราชอาณาจักร (United 
Kingdom) ในปค.ศ. 1969-1971 จอหน แมคลาฟลินไดมีโอกาสไปเลนกับวงไลฟทามแบนด 
(Lifetime band) วงฟวช่ันแจส โดยมีหัวหนาวงคือโทนี วิลเลียมส ตําแหนงกลอง นอกจากนั้นเขายัง
ไดรับการชักชวนจากไมลส เดวิส ไปบันทึกเสียงในหลายอัลบั้มไดแก  In a Silent Way, Bitches Brew, 
On the Corner, Big Fun  และ A Tribule To Jack Johnson โดยเฉพาะอยางยิ่งอัลบ้ัม In a Silent Way 
และ Bitches Brew ท่ีเปนสัญลักษณของการเปล่ียนเขาสูยุคฟวช่ันแจส บรรเลงดนตรีลักษณะผสม
ของดนตรีร็อคและดนตรีแจส โดยไดรับอิทธพลจากวัฒนธรรมอินเดีย รวมถึงดนตรีอิเลกทรอนิค 
(Electronic) มีการใชเทคนิคการดีดกวาด13 (Sweep Picking) และการเลนสวนในจังหวะขัด 
(Syncopation) โดยการเลนสวนในจังหวะขัดของจอหน แมคลาฟลิน ถูกพัฒนามาจากดนตรีรอค จึง
ทําใหมีความแตกตางจากนักกีตารแจสคนอ่ืน มีการใชอัตราจังหวะ (Time Signatune) ท่ีซับซอน 
รวมไปถึงใชเอฟเฟค Wah-Wah และ Phrase Shifter ในระหวางบรรเลง 
 แพท เมทินี (Pat Metheny, ค.ศ. 1954-ปจจุบัน)  
 ค.ศ. 1970-1990 เกิดนักกีตารท่ีมีเอกลักษณในการบรรเลงเฉพาะตัวและมีช่ือเสียงมากมาย 
อาทิเชน จอรท เบนสัน (George Benson, ค.ศ. 1943-ปจจุบัน) นักกีตารท่ีไดรับอิทธิพลการบรรเลง
และเทคนิค ท่ีพัฒนาจากนักกีตารอยาง เวส มอนโกเมอร่ี อลัน โฮลสเวิรส (Allan holdsworth, ค.ศ. 
1946-ปจจุบัน) นักกีตารท่ีมีเทคนิคการเลนเสียงตอเนื่อง (Legato) เอกลักษณเฉพาะ และ บิลล ฟรีเซลล 
นักกีตารท่ีนําเสนอรูปแบบการบรรเลงผสมผสานระหวางดนตรีคันทรี (Country Music) และดนตรี
แจสเขาดวยกัน นักกีตารท่ีประสบความสําเร็จและเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางในยุคนั้นคือ  แพท เมทินี   
 แพท เมทินี นักกีตารแจ็สรวมสมัย เกิดวันท่ี 12 สิงหาคม ค.ศ. 1954 เมืองแคนซัส มลรัฐ
มิสซูรี เร่ิมสรางช่ือเสียงจากการเปนอาจารยวิทยาลัยไมอามี่ (University of Miami)  ตั้งแตอายุ 19 ป 
และไดรวมงานกับนักไวบราโฟน (Vibraphone) แกร่ี เบอรตัน (Gary Barton, ค.ศ. 1943-ปจจุบัน) 
แพท เมทินี  ออกผลงานของตนอัลบ้ัมแรกช่ือ Bright Size Life สังกัดคาย ECM ป ค.ศ. 1975  

                                                            

 12 Mark C. Gridley, Jazz styles History & Analysis (Richmond: Pearson Education, 
2006), 347. 
 13 คือการดีดลงอยางตอเนื่องหรือจึงดีดข้ึนอยางตอเนื่องอยางรวเร็ว โดยมีจังหวะโนตท่ี
เทากัน 
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 แพท เมทินี ไดนําจังหวะของดนตรีพื้นบานมาผสมผสานในงานของตน การนําเอฟเฟค
กีตารมาใชประกอบการบรรเลง เชน ซินนิไซเซอร (Synthesizers) และเสียงสะทอน (Delay) ทําให
เกิดเสียงท่ีเปนเอกลักษณ และอีกท้ังยังไดมีการนํากีตาร 12 สายมาใชในการบรรเลง โดยนํามาบรรเลง
ในบทเพลง Sirabhornyh ในอัลบ้ัม Bright Size Life ซ่ึงเปนอัลบ้ัมแรกท่ีสรางช่ือเสียงใหกับเขา 
นอกจากนั้นยังมีเทคนิคตาง ๆ เชน เทคนิคการบรรเลงแนวคิดจังหวะ (Rhythm idea) และการบรรเลง
แนวทํานอง (Melodic line)14 บทเพลงของแพท เมทีนี ถูกจัดอยูมนกลุมดนตรีรวมสมัย (Contemporary 
Jazz) ซ่ึงไดอิทธิพลและสวนผสมจากดนตรีตางหลายประเภทเชน ดนตรีบราซิลเล่ียน และดนตรี
อิเล็กทรอนิค เปนตน 
 นักกีตารท่ีมีชื่อเสียงในปจจุบัน 
 หลังป ค.ศ. 1990 เกิดนักกีตารแจสรุนใหมท่ีมือช่ือเสียงมากมาย อาทิ ลาคก ลุนด (Lage 
Lund, ค.ศ. 1978-ปจจุบัน) แนร เฟลเดอร (Nir Felder, ค.ศ. 1982-ปจจุบัน) ปเตอร เบอรนสตีน 
(Peter Bernstein, ค.ศ. 1967-ปจจุบัน) ออส นอย  (Oz Noy, ค.ศ. 1973-ปจจุบัน) ไมค โมเรโน (Mike 
Moreno, ค.ศ. 1978-ปจจุบัน) และเวยน ครานซ  (Wayne Krantz, ค.ศ. 1956-ปจจุบัน) โดยนักกีตาร
สมัยใหมมีการเลือกใชเสียงท่ีเปนเอกลักษณ ในลักษณะของเสียงเอฟเฟคกีตาร (Effect Guitar) และ
ตัวเคร่ืองขยายเสียง รวมถึงวิธีการดีด เทคนิคการประพันธเพลง และรูปแบบการแสดงท่ีแปลกใหม 
เปนตน โดยในขณะท่ียังมีกลุมนักดนตรี รูปแบบ เพลง แจสดั้งเดิม (Traditional Jazz  Style) และ
การบรรเลงเพลงแจสผสมผสานรูปแบบใหม (Contemporary  Jazz  Style) ทําใหเกิดดนตรีท่ีมีความ
หลายหลาย โดยนักกีตารสมัยใหมท่ีสนใจคือ เคิรต โรเซนวิงเคิล  และวูลฟกัง มิธสเปยล เปนนักกีตาร
แจสรวมสมัยท่ียังมีชีวิตอยู  มีลักษณะการบรรเลงท่ีแตงตางกันท้ังดานแนวคิดและสําเนียงในการ
บรรเลงเพลง และเปนท่ียอมรับของนักดนตรีแจสท่ัวโลก 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 14 Wolf Marshall, Best of Jazz Guitar (Milwaukee: Hall Leonard Corporation, 2000), 
63. 
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ชีวประวัติของเคิรต โรเซนวิงเคิล และวูลฟกัง มิธสเปยล 
 เคิรต โรเซนวิงเคิล 
 

 
 
ภาพท่ี 4 เคิรต โรเซนวิงเคิล 
ท่ีมา : Kurt Rosenwinkel, About, accessed October 18, 2011, available from http://www. Kurtro 
senwinkel.com/ 
 
 เคิรต โรเซนวิงเคิล เกิดเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม ค.ศ. 1970 เมืองฟลาเดลเฟย (Philadelphia) 
ประเทศอเมริกา เกิดในครอบครัวท่ีเปนนักดนตรีและมีพอและแมเปนนักเปยโน เร่ิมเลนเปยโนเปน
เคร่ืองแรกเม่ืออายุได 9 ป โดยศึกษากับจิมมี อมาดี้ (Jimmy Amadie, ค.ศ. 1937-2013) นักเปยโน ท่ี
มีชื่อเสียงในเมืองฟลาเดลเฟย และเปล่ียนเปนเคร่ืองกีตารในเวลาตอมาตอนอายุ 12  ป โดยไดรับ
อิทธิพลจากวงร็อคแอนดโรลที่เขาชื่นชอบ อาทิ เดอะ บีทเทิล (The Beatles) เลด เซพพลิน (Led 
Zeppelin) รัช (Rush) คิส (Kiss) จนเม่ือไดเขาโรงเรียนในระดับช้ันมัธยม เขาจึงเร่ิมศึกษาแจส ในชวง
วัยเด็กนั้น เคิรต โรเซนวิงเคิลไดรับการปลูกฝงในเร่ืองการฟงเพลงจากครอบครัวท่ีเปนนักดนตรี เขา
มักไดยินเพลงแจสตาง ๆ จากคล่ืนวิทยุทองถ่ินท่ีเมืองฟลาเดลเฟยเปด ท่ีมีช่ือวา WRTI-FM โดย
คล่ืนวิทยุนี้จะนิยมเปดเพลงของจอหน โคลเทรน, อีริค ดอลฟ (Eric Dolphy, ค.ศ. 1928-1964) และ
เพลงแจสแนว Avant-Garde ตอนชวงดึกในวัยเด็กของเขา15  

                                                            

 
15

 Mark Small, Berklee Today Kurt Rosenwinkel: Jazz Guitar's New Voice, 
accessed March 13, 2016, available from https://www.berklee.edu/berklee-today-36 

http://www/
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 ไดเขาศึกษาท่ี วิทยาลัยดนตรีเบิรกลี ในป ค.ศ. 1988 โดยในการเรียนท่ีดนตรีวิทยาลัยดนตรี
เบิรกลี เคิรต โรเซนวิงเคิลมีความสนใจในวิชา Chord Scale Voicings for Arranging ของ Ed Tomassi 
และสนใจในวิชาเสียงประสานและการวิเคราะหเสียงประสานตาง ๆ ในสวนของการปฏิบัติ 
เคิรต โรเซนวิงเคิล ใชเวลาในการซอมกีตาร 6 ช.ม. ถึง 12 ช.ม. ตอวัน จากน้ันจึงตัดสินใจลาออกใน
อีก 2 ปตอมา16 โดยรวมออกทัวรกับวงของแกรี่ เบอรตัน จากน้ันจึงไดยายไปนิวยอรกและไดรวม
ทําอัลบ้ัมกับพอล โมเชียน และศิลปนรุนใหมท่ีมีช่ือเสียง อาทิ เชมัส เบลค (Seamus Blake,  ค.ศ. 
1970-ปจจุบัน) ทิม ฮาเกนส (Tim Hagans, ค.ศ. 1954-ปจจุบัน) มารค เทอรเนอ (Mark Turner, ค.ศ. 
1965-ปจจุบัน) ไบรอัล เบลด (Brian Blade, ค.ศ. 1970-ปจจุบัน) โทนี วิลเลียมส และเอดดี กรีน 
(Eddie Green, ค.ศ. 1932-2004)17 
 เปนชวงเวลากวา 8 ป ท่ีเขาทํางานสตูดิโอ โดยมีอัลบ้ัมถึง 12 ชุด ในป ค.ศ. 1995 เขา
ไดรับรางวัลดานการประพันธเพลงจากสถาบัน National Endowment for the Arts ในปตอมานั้นเอง 
เคิรต โรเซนวิงเคิล ไดออกอัลบ้ัมช่ือ East Cost Love After สังกัดคาย เฟรส ซาวด นิว ทาเลน (Fresh 
Sound New Talent) บันทึกเสียงในป ค.ศ. 1996 และออกอัลบ้ัม Intuit ในป ค.ศ 1999 ภายใตสังกัด
คาย Criss Cross และไดมีโอกาสออกอัลบ้ัมกับคาย Verve Records ถึง 5 อัลบ้ัมดวยกัน ไดแก The 
Enemies of  Enersy (ค.ศ. 1999) The Next Step (ค.ศ. 2001)  Heartcore (ค.ศ. 2003) Deep Song 
(ค.ศ. 2005) หลังจากส้ินสุดอัลบ้ัมกับคาย Verve Record ในป ค.ศ. 2005 เคิรต โรเซนวิงเคิล ไดทํา
อัลบ้ัมบันทึกการแสดงสด The Remedy live at The Village Vanguard (ค.ศ. 2008) ภายใตสังกัด 
Wommusic ซึ่งเปนคายเพลงที่เขาเปนผูกอตั้ง ซึ่งอัลบั้มตอมา Reflection (ค.ศ. 2009) เขาไดเปน
ผูควบคุมการผลิตเอง18 
 อิทธิพลตอการเลนดนตรีของเคิรต โรเซนวิงเคิล ในระหวางท่ีเรียนอยูวิทยาลัยดนตรีเบิรกลี
เขาไดถอดโนตและฝกฝนเทคนิคของนักดนตรีท่ีเขาช่ือชอบ เชน เทคนิคของอลัน โฮลสเวิรส 
โนตทํานองเดี่ยว (Single-note line) และ โนตทํานองตอเนื่อง (flowing linear) ซ่ึงเทคนิคเหลานี้
สงผลตอรูปแบบของการวางนิ้วทําใหทิศทางของระดับเสียงท่ีเขาเลือกใช มีความกวางและสามารถ

                                                            

 16 Mark Small, Berklee Today Kurt Rosenwinkel: Jazz Guitar's New Voice, 
available from https://www.berklee.edu/berklee-today-36 

 17 Brandon Bernstein and Matthew Warnock, Kurt  Rosenwinkel  Trio  East  Coast  
Love  Affair  Guitar Transciptions (Mel Bay Publication, 2009), 5. 
 18 Kurt Rosenwinkel, Kurt Rosenwinkel Compositions (Mel Bay Publication, 2006), 
79. 
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เลนไดอยางตอเนื่อง อลัน โฮลสเวิรสไดนําเทคนิคเหลานี้มาจากเทคนิคของนักแซ็กโซโฟนอยาง
จอหน โคลเทรน เชนกัน ซึ่งทั้งคูตางเปนนักดนตรีท่ีเคิรต โรเซนวิงเคิล ช่ืนชอบ รวมถึงศึกษา
เทคนิคการบรรเลงคอรดของนักกีตาร จอรจ แวน เอ็ปส และ ทอล ฟารโลว Harmonic Mechanisms19 
และการเขาหาคอรด (Chord Approach Ideas) ของ คีธ จารเร็ต โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับการเลน
ของเขา นอกจากนั้นยังไดรับอิทธิพลจากนักเปยโนคนอ่ืน ๆ ท่ีเขาช่ืนชอบ อาทิ บัด พาวล (Bud Powell, 
ค.ศ. 1924-1966) เอลโม โฮป (Elmo Hope, ค.ศ. 1923-1967) และนักกีตาร อาทิ แกรนท กรีน, จิม ฮอล, 
แพท เมทินี, บิลล ฟรีเซลล รวมถึงนักกีตารท่ีเลนในสไตลร็อคอยาง อเล็กซ ไลฟสัน (Alex Lifeson, 
ค.ศ.1953-ปจจุบัน) และ จิมมี เพจ ผูซ่ึงมีอิทธิพลตอในวัยเด็กของเขา และยังรวมถึงเคร่ืองเปาแซ็ก
โซโฟนอยาง ชาลี ปารคเกอร, ออรเน็ต โคลแมน และ     จอหน โคลเทรน ซ่ึงในระหวางท่ีเรียนอยู
วิทยาลัยดนตรีเบิรกลีโดยเฉพาะนักแซ็กโซโฟน จอหน โคลเทรน บรรเลงไวในเพลงในบท
เพลงตาง ๆ เคิรต โรเซนวิงเคิล จึงนําเทคนิคของเคร่ืองดนตรีและแนวคิดของศิลปนท่ีเขาช่ืนชอบมา
ผสมกับการบรรเลงของเขาเชนกัน20 
 เม่ือพูดถึงการเลนของ เคิรต โรเซนวิงเคิล เอกลักษณอีกอยางหน่ึงของเขาคือ การนํา
เทคนิคเครื่องดนตรีมาผสมผสานกับการเลนของเขา ยกตัวอยาง การเลนในแนวทํานองของ 
เคิรต โรเซนวิงเคิล เม่ือบวกกับการใช เอฟเฟคกีตารเสียงแตก (Overdrive) กับ เสียงสะทอน (Delay) 
ทําใหเกิดเสียงที่มีคลาย แซ็กโซโฟน ท่ีมีแนวบรรเลงเสียงตอกัน (Legalo line) รวมถึง การรองดน
สด หรือ แสกต (Scat) พรองกับการบรรเลงกีตาร ซ่ึงเขายังไดพัฒนาไมโครโฟน (Microphones) 
เฉพาะและปอนเสียงเขาเขาแอมปทําใหเปนท่ีซ่ึงสามารถสรางเสียงที่กวางและนุม จึงการแสดงของ
เขามีเสียงท่ีเปลกใหมอยูตลอดเวลา 
 
 
 
 
 

                                                            

 
19

 Bill Milkowski, Kurt Rosenwinkel: As One Of The Most Influential Jazz.  
accessed December 25, 2015, available from http://www.guitarplayer.com/artists/1013/kurt-
rosenwinkel/11698  

 20 Fred Jung, A Fireside Chat with Kurt Rosenwinkel, accessed March 18, 2016, 
available from http://www.jazzweekly.com/interviews/rosenwinkel.htm 

http://www.guitarplayer.com/artists/1013/kurt-rosenwinkel/11698
http://www.guitarplayer.com/artists/1013/kurt-rosenwinkel/11698
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ภาพท่ี 5 เอฟเฟคกีตาร ของเคิรต โรเซนวิงเคิล ท่ีใชแสดง ณ เมืองเอเธนส (Athens) ประเทศกรีซ 

Greece) เม่ือวันท่ี 20 เมษายน ป ค.ศ. 2012 
ท่ีมา : The Music of Kurt Rosenwinkel, Gear, accessed January 22, 2016, available from http:// 
the musicofkurtrosenwinkel.blogspot.com/p/gear.html 
 
 รายช่ือเอฟเฟคประกอบไปดวย Empress Para EQ, GigRig QuarterMaster, Dr. Scientist 
Tremolessence, Boss OC-3, Peterson Strobostomp 2, GigRig Wet Box – RAT, GigRig Wet Box - 
TC Electronic Compressor, Strymon Timeline, Strymon Blue Sky Reverb, Electro Harmonix 
HOG, Digitech Vocalist Live 3 for his voice harmonies. 
 ปจจุบัน เคิรต โรเซนวิงเคิล และครอบครัวอาศัยอยูท่ีเบอรลิน (Berlin) ประเทศเยอรมัน 
เขาเปนท่ียอมรับจากนักดนตรีแจสท่ัวโลก ออกทัวรแสดงคอนเสิรตตามประเทศและเมืองตาง ๆ 
โดยเทียบเทาอยางนักดนตรีแจสรุนเกาอยาง แพท เมทินี, บิลล ฟรีเซลล และ จอหน สโกฟลด (John 
Scofield, ค.ศ. 1951-ปจจุบัน) 
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 วูลฟกัง มิธสเปยล 
 

 
 
ภาพท่ี 6 วูลฟกัง มิธสเปยล 
ท่ีมา : Simon Sweetman, Wolfgang Muthspiel: Driftwood, accessed February 5, 2016, available 
from http://www.offthetracks.co.nz/wolfgang-muthspiel-driftwood/ 
 
 วูลฟกัง มิธสเปยล เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ป ค.ศ. 1965 ประเทศออสเตรีย มีพอเปน
ผูควบคุมวงดนตรีสมัครเลน พี่ชายเปนนักทรอมโบนและนักเปยโน วูลฟกัง มิธสเปยลเร่ิมหัดเรียน
ไวโอลินตอนอายุ 6 ป หลังจากนั้นจึงเปล่ียนมาเลนกีตารตอนอายุ 15 ป โดยเร่ิมเลนกีตารคลาสสิค 
และศึกษาทั้งดนตรีแจสควบคูกันไป เขาเรียนดนตรีท่ีโรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง (School 
for Music and Performing Art) ในกรุงกลาส วูลฟกัง มิธสเปยลไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด
แขงขันกีตารคลาสสิคระดับนานาชาติท่ีเมืองเมททแมนท (Mettmann) ประเทศเยอรมัน (Germany) 
ไดศึกษาดนตรีแจสตอท่ี มหาวิทยาลัยนิวอิงแลนดคอนเซอรวาตอร่ี (New England Conservatory) 
และวิทยาลัยดนตรีเบิรกลี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศึกษากีตารกับ แพท เมทินี และ มิค กูดริค 
(Mick Goodrick, ค.ศ. 1945-ปจจุบัน) จนจบการศึกษาในป ค.ศ. 1989 และไดรวมวงของ แกรี เบอรตัน
ในเวลาตอมา 
 ระหวางป ค.ศ. 1995-2002 วูลฟกัง มิธสเปยล ไดมีโอกาสรวมเลนกับศิลปนแจ็สท่ีมี
ชื่อเสียง อาทิ ปเตอร เอิรสคิน (Peter Erskine, ค.ศ. 1954-ปจจุบัน) พอล โมเชียน, แกรี พีคอค, 
ดอน เอเลียส (Don Alias, ค.ศ. 1939-2006)  ลารรี เกรนาเดียร  (Larry Grenadier, ค.ศ. 1966-ปจจุบัน)  
 จอหน พาทิทุชชี  และรีเบคคา เบคเคน (Rebekka Bakken, ค.ศ. 1970-ปจจุบัน) เปนตน 
หลังจากป ค.ศ. 2002 วูลฟกัง มิธสเปยลไดกอตั้งคายเพลงของตัวเองโดยใชช่ือวา Material Records 

http://www.offthetracks.co.nz/wolfgang-muthspiel-driftwood/
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ตอมาในป ค.ศ. 2005 ไดรับรางวัลนักดนตรีแจสยอดเยี่ยมแหงยุโรป (European Jazzprize) และยัง
ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยบาเซล (University of Basel)  
 วูลฟกัง มิธสเปยล ยังคงออกผลงานออกมาอยางตอเนื่องและในปค.ศ. 2014 ไดออก
อัลบ้ัมลาสุดช่ืออัลบ้ัมวา Driwood มีสมาชิกประกอบไปดวย ลารร่ี เกรนาเดียร และ ไบรอัล เบลด 
เม่ือพูดถึงการเลนของวูลฟกัง มิธสเปยล มีความเชี่ยวชาญในการสรางความหลากหลายของเสียง
ประสาน เชน การใชบันไดเสียงของเพนทาโทนิค (Pentatonic Scale) การใชบันไดเสียงและโมด 
(Mode) และการใชอารเปโจทรัยแอด (Arpeggio Triad) ในการแทนลงบนคอรดหลัก ทําใหเกิดเสียง
ท่ีเปนเอกลักษณของตนเองและยังมีความชํานาญในการใชเทคนิคฟงเกอรสไตลในลักษณะของการ
บรรเลงกีตารคลาสสิค โดยนํามาประยุกตใชในการเลนของตนเอง นอกจากนั้นวูลฟกัง มิธสเปยล 
ยังไดรับการยอมรับวาเปนนักกีตารและนักเขียนเพลงระดับสากล และมีภาษาทางดนตรีเฉพาะท่ี
นํามาใชโดยตรงกับโครงสรางบทประพันธ ซ่ึงเปนท่ีสนใจไปทั่วโลกในฐานะของศิลปนท่ีมีความ
สมบูรณแบบอยางลึกซ้ึง ไมวาจะเปนท้ังดานอัฉริยภาพและความกลาในการแสดงความสามารถทาง
ดนตรี รวมถึงบุคลิกสวนตัวของเขาเปนคนเงียบขรึมเรียบงายแตดูมีสเนห ซ่ึงเปนลักษณะในทาง
ตรงกันขามกับเทคนิคอันแพรวพราวและความกลาแสดงออกทางดนตรีของเขา ซ่ึงทําใหการแสดง
ของ วูลฟกัง มิธสเปยลดูแตกตางออกไป21 
 

                                                            

 
21

 Material Records, Wolfgang Muthspiel Biographie, accessed March 19, 2016, 
available from http://www.materialrecords.com/content_de/artist_wmuthspiel.asp 

http://www.materialrecords.com/content_de/artist_wmuthspiel.asp


บทท่ี 3 
 

โมทีฟ 
 
 โมทีฟ หรือหนวยทํานองยอยเอก คือกลุมโนตท่ีมีลักษณะเปนทํานองส้ัน เปนสวนสําคัญ
ในการสรางรูปแบบของทํานองเพลง โดยลักษณะการเร่ิมของโมทีฟนั้นอาจเร่ิมตนจากกลุมโนต
หนวยเล็ก แลวแตกกระจายแนวความคิดนั้นออกไป ในหนึ่งบทเพลงอาจจะมีหนึ่งโมทีฟหรือมากกวา
ก็ได ซ่ึงโมทีฟเหลานั้นสามารถพัฒนาดวยการใชเทคนิคการพัฒนาโมทีฟ ซ่ึงทําใหเกิดรูปแบบของ
ประโยค (Phrases) ท่ีความหลากหลาย โดยมีความตอเนื่องและสอดคลองกัน 
 
เทคนิคการพัฒนาโมทีฟ (Motivic Development) 
 ผูวิจัยแบงเทคนิคการพัฒนาโมทีฟ แบงเทคนิคออกเปน 14 แบบ ไดแก 
 1. การซํ้าทวน (Repetition) 
  การซํ้าทวน คือ การนําโมทีฟนั้น มาทําซํ้าอีกคร้ัง โดยกลุมโนตยังคงอยูในจังหวะและ
ระดับเสียงเดิม ดั่งรูปภาพท่ี 4 
 

 
ภาพท่ี 7 เทคนิคการซํ้าทวน 
 
  ภาพท่ี 4 เทคนิคการซํ้าทวน จากทํานองเพลง Don’t Get Around Much Anymore  
ประพันธโดย ดุก เอลลิงตัน (Duke Ellington) โมทีฟ 1 เร่ิมเลนบนจังหวะท่ี 1 ยก ประกอบดวยโนต 
E, D, C, G, F และ E เลนซํ้าในหองท่ี 2 ประกอบดวยโนต E, D, C, G, F และ E เชนกัน 
 

23 
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ภาพท่ี 8 เทคนิคการซํ้าทวน  
 
  ภาพที่ 8 กลุมโมทีฟ 1 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 4 โนต เขบ็ตสองช้ันจํานวน 
2 โนต และตัวดําจํานวน 1 โนต คือ โนต C, F, F, F#, G, C และ F พัฒนาโมทีฟในเทคนิคการซํ้า
ทวน หองท่ี 1 ถึงหองท่ี 3 
 2. การทดเสียง (Transposition) 
  การเปล่ียนระดับเสียงในกลุมโนต โดยยังคงรักษาระยะหางของคูเสียงของโมทีฟเดิมไว  
 

 
 
ภาพท่ี 9 เทคนิคการทดเสียง  
 
  ภาพท่ี 9 กลุมโมทีฟ 1 ประกอบดวยตัวดําจํานวน 1 โนต และเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 
โนต คือ โนต C, E และ G มีระยะหางคู 6 ไมเนอร และคู 3 ไมเนอร จากน้ันพัฒนาโมทีฟ 1a ใน
เทคนิคการทดเสียง ประกอบดวยตัวดําจํานวน 1 โนต และเขบ็ตหนึ่งชั้นจํานวน 2 โนต คือ โนต F, 
A และ C โดยข้ึนคู 4 เพอรเฟคจากโมทีฟเดิม ซ่ึงในโมทีฟ 1a นั้นยังคงรักษาระยะหางของข้ันคูเสียง
เดิมไว คือคู 6 ไมเนอร และคู 3 ไมเนอร 
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 3. การเรียงลําดับ (Sequence)  
  การซํ้าทํานองในกลุมจังหวะเดิมแตลําดับเสียงเปล่ียน การเรียงลําดับอาจเกิดข้ึนในแนว
ทํานองเดียวกันหรือตางกัน มีรูปแบบและโครงสรางของประโยคอยูในไดอาโทนิก (Diatonic) หรือ
มีระยะหางของคูเสียงท่ีมีความเหมือนหรือเทากัน มีทิศทางตางกันหรือเหมือนกันก็ได แตยังคงจังหวะ
เดิมไวแตโนตเปล่ียน ซ่ึงมีลักษณะคลายการทดเสียงแตรูปแบบประโยคมีความตอเนื่องมากกวา  
 

 
 
ภาพท่ี 10 เทคนิคการเรียงลําดับ โดยใชคูเสียงท่ีอยูในไดอาโททิค 
 
  ภาพที่ 10 กลุมโมทีฟ 1 ประกอบดวยตัวดําจํานวน 1 โนต และเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 
โนต คือ C, E และ G จากน้ันพัฒนาประโยคของตนโดยการใชเทคนิคการเรียงลําดับ หองท่ี 2 ถึง
หองท่ี 7 ซ่ึงใชโนตท่ีอยูในไดอาโทนิค หรือใชโนตท่ีอยูในบันไดเสียงเดียวกันโดยข้ึนคู 4 และลงคู 
5 มาพัฒนาประโยค 
 

 
ภาพท่ี 11 เทคนิคการเรียงลําดับ โดยใชคูเสียงท่ีอยูในไดอาโททิค 
 
  ภาพท่ี 11 กลุมโมทีฟ 1 ประกอบดวยเขบ็ต 1 ช้ัน จํานวน 4 โนต คือ โนต G, A, B 
และ D พัฒนาประโยคของตนโดยการใชเทคนิคการเรียงลําดับ หองท่ี 4 ถึงหองท่ี 6   
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ภาพท่ี 12 เทคนิคการเรียงลําดับ โดยใชคูเสียงท่ีมีระยะหางเทากัน 
 
  ภาพท่ี 12 กลุมโมทีฟ 1 ประกอบตัวดําจํานวน 1 โนต และเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 
โนต คือ C, E และ G พัฒนาประโยคในเทคนิคการเรียงลําดับ โดยใชคูเสียงท่ีมีระยะหางเทากันใน
การพัฒนาโมทีฟ ข้ึนคู 4 เพอรเฟค และลงคู 5 เพอรเฟค จนถึงหองท่ี 7  
 

 
ภาพท่ี 13 เทคนิคการเรียงลําดับ โดยใชคูเสียงท่ีมีระยะหางเทากัน 
 
  ภาพท่ี 13 กลุมโมทีฟ 1 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนต และตัวดําจํานวน 
2 โนต คือ B, F, D และ E พัฒนาประโยคในเทคนิคการเรียงลําดับโดยใชคูเสียงท่ีมีระยะหางเทากัน 
จนถึงหองท่ี 3 โดยข้ึนคู 5 เพอรเฟค ลงคู 3 เมเจอร ข้ึนคู 2 เมเจอร และลงคู 3 เมเจอร ซ่ึงมีทิศทาง
และลําดับเสียงท่ีสูงเปนลําดับ 
 4. การเปล่ียนขั้นคู (Interval Change) 
  การเปลี่ยนข้ันคู คือการเปล่ียนระยะหางของคูเสียงเดิม ใหคูเสียงมีความกวาง หรือ
แคบลงจากโมทีฟเดิม โดยยังคงรักษาความเหมือนหรือคลายของจังหวะ ซ่ึงการเปล่ียนข้ันคูสามารถ
เกิดข้ึนในลําดับเสียงไหนก็ไดในกลุมโมทีฟ อาจมีมากกวา 1 หรือหลายข้ันคูดวยกัน 
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ภาพท่ี 14 การใชเทคนิคการเปล่ียนข้ันคู  
 
  ภาพที่ 14 โมทีฟ 1 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 6 โนต และเขบ็ตหนึ่งช้ัน 3 
พยางคจํานวน 3 โนต คือ โนต A, F, A, F, A, F, E, F และ G จากนั้นพัฒนาประโยคในเทคนิคการ
เปล่ียนข้ันคูในหองท่ี 2 ซ่ึงยังคงจังหวะเดิมไวแตโนตเปล่ียน โดยเปล่ียนโนต หองท่ี 2 บนจังหวะท่ี 
4 โนต Bb, A และG 
 

 
ภาพท่ี 15 การใชเทคนิคเปล่ียนข้ันคู หองท่ี 1 ถึงหองท่ี 2  
 
  ภาพท่ี 15 โมทีฟ 1 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 4 โนต และตัวดําจํานวน 1 โนต 
คือ โนต D, G, E, D และ G จากนั้นพัฒนาประโยคในเทคนิคการเปล่ียนข้ันคู หองท่ี 2 ซ่ึงยังคง
จังหวะเดิมไวแตโนตเปล่ียน โดยหองท่ี 2 ประกอบดวยโนต D, Gb, E ,D และ B 
 5. การเปล่ียนจังหวะ (Rhythm Change)  
  เทคนิคการเปล่ียนจังหวะ คือการนําโมทีฟมาพัฒนาในสวนของจังหวะ โดยการเปล่ียน
อัตราสวนหรือคาโนต ซ่ึงยังคงมีความยาวของประโยคท่ีใกลเคียงกับโมทีฟเดิม และมีลําดับเสียงท่ี
คลายหรือเหมือนกัน 
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ภาพท่ี 16 การใชเทคนิคการเปล่ียนจังหวะ 
 
  ภาพท่ี 16 โมทีฟ 1 ประกอบดวยตัวดําจํานวน 4 โนต คือ D, Bb, F และ Bb พัฒนา
ประโยคในเทคนิคการเปล่ียนจังหวะในหองท่ี 2 ถึงหองท่ี 5 มีลักษณะการใชโนตซํ้ากัน แตมีจังหวะ
ท่ีแตกตางกัน โดยหองท่ี 2 ประกอบดวยคาโนตตัวดําประจุดจํานวน 1 โนต เขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 1 
โนต และตัวดําจํานวน 2 โนต ตอมาในหองท่ี 3 พัฒนาประโยคในเทคนิคการเปล่ียนจังหวะ 
ประกอบดวยคาโนตตัวขาวจํานวน 1 โนต ตัวดําจํานวน 1 โนต และเขบ็ต 1 ช้ัน จํานวน 2 โนต  
  ในหองท่ี 3 พัฒนาประโยคในเทคนิคการเปล่ียนจังหวะ โดยยงัคงใชโนตท่ีอยูในโมทีฟ 
1 แตมีจํานวนโนตท่ีเยอะข้ึน ประกอบดวยคาโนตตัวดําจํานวน 2 โนต เขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนต 
และเขบ็ตสองช้ันจํานวน 2 โนต จากนั้นพัฒนาประโยคในเทคนิคการเปลี่ยนจังหวะประกอบดวย
คาโนตตัวดําจํานวน 3 โนต และเขบ็ตหนึ่งช้ัน 3 พยางคจํานวน 3 โนต ในหองท่ี 5 
 
 

 
ภาพท่ี 17 การใชเทคนิคการเปล่ียนจังหวะ 
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  ภาพท่ี 17 แสดงตัวอยางการใชเทคนิคการเปล่ียนจังหวะ โดยหองท่ี 2 และหองท่ี 3 
เปล่ียนอัตตราสวนจากของโมทีฟ 1 ในอัตตราสวน 4/4 เปน 6/8 และ 5/4 รวมถึงการเปล่ียนคาโนต
ในหองท่ี 2 และ 3 โดยยังคงใชโนตจากโมทีฟ 1 ประกอบดวย โนต F, G, B, C, A และ F ในการ
พัฒนาประโยค 
 6. การแยกสวน (Fragmentation) 
  การแยกสวน คือการนําประโยคในบางสวนของโมทีฟ มาพัฒนาตออีกคร้ังในเทคนิค
ตาง ๆ เชน การซํ้าทวน การเรียงลําดับ หรือการเปล่ียนจังหวะ เปนตน 
 

 
 
ภาพท่ี 18 เทคนิคการแยกสวน 
 
  ภาพท่ี 18 แสดงตัวอยางการแยกสวน หองที่ 1 ถึงหองที่ 6 โดยโมทีฟ 1 ประกอบดวย
โนต F, A, C, F, A, G, F, E และ F ไดทําการแยกสวนโดยใชโนตในวงเล็บหองท่ี 2 ประกอบดวยคา
โนตตัวดําจํานวน 2 โนต และเขบ็ตหนึ่งช้ัน 3 พยางคจํานวน 3 โนต คือ โนต A, G, F, E และ F โดย
เลนเทคนิคการแยกสวน ในหองท่ี 5 และพัฒนาตอโดยการเรียงลําดับและการแยกสวนในหองท่ี 6  
 7. การเสริมทํานอง (Extension) 
  การเสริมทํานอง คือ การเพิ่มความยาวของโมทีฟ โดยนํากลุมประโยคท่ีถูกพัฒนามา
เช่ือมกับโมทีฟ ซ่ึงเปนการพัฒนาตอจากโมทีฟนั้น ๆ โดยมีความตอเนื่องจากโมทีฟกอนหนาใน
สวนของจังหวะหรือการเลือกใชโนตท่ีมีความสัมพันธหรือคลายกัน ซ่ึงการขยายจะทําหนาท่ีเช่ือม
ประโยค เขากับโมทีฟใหมหรือประโยคโนตใหมในหองถัดไป 
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ภาพท่ี 19 เทคนิคการเสริมทํานอง 
 
  ภาพที่ 19 โมทีฟ 1 ทําการซํ้าทวนในหองท่ี 2 ประกอบดวยตัวดําจํานวน 3 โนต คือ 
โนต A, D และ E จากนั้นใชเทคนิคการเสริมทํานองในการพัฒนาประโยค ในหองท่ี 3 และหองท่ี 4 
ประกอบดวยโนตตัวดําจํานวน 6 โนต และเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 4 โนต โดยมีโนตในวงเล็บหองท่ี 3 
พัฒนาในสวนของการซํ้าทวน ประกอบดวยโนต A, D และ E  รวมถึงโนตในวงเล็บหองท่ี 4 พัฒนา
ในสวนของการเปล่ียนจังหวะซ่ึงมีการใชโนตท่ีเหมือนกันโมทีฟ 1   
 8. การตัดโนตกลางประโยค (Compression) 
  การตัดโนตกลางประโยค คือการตัดโนตท่ีอยูกึ่งกลางระหวางโมทีฟออก แลวทําให
รูปแบบของประโยคนั้นส้ันลง โดยจังหวะและโนตท่ีไมไดตัดออกนั้นยังคงมีความคลาย หรือมี
ลําดับเสียงเดิม แตจะมีจํานวนโนตในประโยคนอยลงจากเดิม 
 

 
ภาพท่ี 20 เทคนิคการตัดโนตกลางประโยค 
 
  ภาพท่ี 20 โมทีฟ 1 ประกอบดวยโนตตัวดําจํานวน 8 โนต คือ โนต  D, Bb, G, G, D, 
F, A และ D ตอมาใชเทคนิคการบีบอัดในหองท่ี 4 และ 5 โดยตัดโนต G และโนต D ทําใหเหลือ
โนตตัวดําจํานวนโนต 6 ตัว คือ โนต D, Bb, G, F, A และ C 
 9. การพลิกกลับ (Inversion) 
  การพลิกกลับ คือการบรรเลงโมทีฟในทิศทางตรงกันขามกับโมทีฟกอนหนาโดยมี
ทิศทางและระยะหางของคูเสียงท่ีสลับกัน เชน โมทีฟเดิมเลนโนตในลักษณะการเรียงลําดับเสียงข้ึน 
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โมทีฟใหมเลนโนตในลักษณะการไลเสียงเสียงลง มีทิศทางและระยะหางของคูเสียงท่ีสลับกัน หรือ
การเลือกใชแคคูเสียงท่ีสลับกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 21 เทคนิคการพลิกกลับ 
 
  ภาพท่ี 21 แสดงการเปรียบเทียบการพลิกกลับหองท่ี 1 และหองท่ี 2 โดยโมทีฟ 1 
ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ัน จํานวน 3 โนต และเขบ็ตสองช้ัน จํานวน 2 โนต คือ โนต C, E, F, B 
และ C ใชเทคนิคพลิกกลับหองท่ี 2 ซ่ึงมีการใชข้ันคูเสียงและการใชจังหวะท่ีเหมือนกัน แตมีทิศทาง
และลําดับเสียงของโนตแตกตางกัน โดยในหองท่ี 2 มีโนตประกอบไปดวย โนต C, Ab, G, C และ 
C   
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ภาพท่ี 22 เทคนิคการพลิกกลับ 
 
  ภาพท่ี 22 แสดงการเปรียบเทียบการพลิกกลับหองท่ี 1 และหองท่ี 2 โมทีฟ 1 ประกอบดวย
คาโนตตัวขาวหนึ่ง จํานวน 4 โนต คือ โนต A, E, C  และ A  ใชเทคนิคการพลิกกลับซ่ึงพัฒนาจาก
โมทีฟ 1 ซ่ึงในหองท่ีสองมีการใชข้ันคูเสียงและการใชจังหวะท่ีเหมือนกัน แตมีทิศทางและลําดับ
เสียงของโนตแตกตางกัน โดยในหองท่ี 2 มีโนตประกอบไปดวย โนต A, D, F#, A    
 10. การสลับท่ี (Permutation) 
  การสลับท่ี คือ การนํากลุมสลับกลุมโนตโดยมาเรียงลําดับใหม ซ่ึงการสลับท่ีสามารถ
เลนจากดานหลังไปดานหนา หรือจากดานหนาไปดานหลัง รวมถึงการนํากลุมโนตของทายโมทีฟ 
มาเร่ิมเปนประโยคแรก โดยมีจังหวะเปนลักษณะของโมทีฟเดิมกอนหนา  มีลําดับโนตสลับกันหรือ
เหมือนกันก็ไดเพียงแตสลับท่ีกัน 
 

 
ภาพท่ี 23 เทคนิคการสลับท่ี 
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  ภาพท่ี 23 โมทีฟ 1 หองท่ี 1 และหองท่ี 2 ประกอบดวยกลุมโนต A และ B พัฒนา
โมทีฟในเทคนิคการสลับท่ี โดยการเลนสลับตํ่าแหนงในหองท่ี 3 และหองท่ี 4 
 

 
ภาพท่ี 24 เทคนิคการสลับท่ี 
 
  ภาพท่ี 24 โมทีฟ 1 หองท่ี 1 และหองท่ี 2 ประกอบดวยกลุมโนต a และ b พัฒนาโมทีฟ
ในเทคนิคการสลับท่ี หองท่ี 3 และหองท่ี 4 โดยหองท่ี 3 กลุมโนต b ใชเทคนิคการพลิกกลับ โดย
เลนคูเสียงสลับกับจังหวะ และตอมาเลนโนตซํ้าในกลุมโนต a หองท่ี 4 
 11. การยอสวนจังหวะ (Diminution) 
  การยอสวนจังหวะ คือ การเลนโมทีฟในลักษณะทวนซํ้าแตเปล่ียนอัตราสวนของคาโนต
ใหส้ันลง  
 

 
 
ภาพท่ี 25 เทคนิคการยอสวนจังหวะ 
 
  ภาพท่ี 25 โมทีฟประกอบดวยตัวดําจํานวน 2 โนต และเขบ็ตหนึ่งจํานวน 4 โนต คือ 
โนต G, B, C, G, D  และ B จากน้ันใชเทคนิคการทําใหส้ันลง โดยการเปล่ียนคาโนตในหองท่ี 2 
ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนต และเขบ็ตสองช้ันจํานวน 4 โนต คือโนต G, B, C, G, D 
และ B ซ่ึงเปนโนตเดียวกันกับโมทีฟ 1 
 12. การขยายสวนจังหวะ (Augmentation)  
  การขยายสวนจังหวะ คือ การเพิ่มอัตราความยาวของคาโนตท่ีพัฒนาจากกลุมโมทีฟ 
โดยเปล่ียนคาโนตในกลุมโมทีฟใหมีความยาวมากข้ึน   
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ภาพท่ี 26 เทคนิคการขยายสวนจังหวะ 
 
  ภาพท่ี 26 โมทีฟ 1 ประกอบดวยตัวดําจํานวนหน่ึงโนต และเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 
โนต คือ โนต A, F และ B พัฒนาประโยคดวยเทคนิคการยืดโดยการเปล่ียนคาโนตในหองท่ี 2 และ 
3 ประกอบไปดวยโนตตัวขาวจํานวน 1 โนต และตัวดําจํานวน 2 โนต   
 

 
ภาพท่ี 27 เทคนิคการขยายสวนจังหวะ 
 
  ภาพท่ี 27 โมทีฟ 1 ในหองท่ี 1 และหองท่ี 2 ประกอบไปดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 6 
โนต ตัวดําจํานวน 1 โนต และตัวดําประจุด 1 โนต คือ โนต C, D, E, E, F, F, B และ A พัฒนา
ประโยคดวยเทคนิคการยืดโดยการเปล่ียนคาโนตในหองท่ี 3 ถึงหองท่ี 5 ประกอบดวยโนตตัวดํา
จํานวน 6 โนต และตัวขาวจํานวน 2 โนต ไดแกโนต C, D, E, E, F, F, B และ A  
 13. การประดับโนต (Ornamentation) 
  การประดับโนต คือ การเพิ่มโนตในโมทีฟ โดยมีโครงสรางทํานองโมทีฟเดิมอยู 
 

 
ภาพท่ี 28 เทคนิคการประดับโนต 
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  ภาพท่ี 28 กลุมโนตโมทีฟ 1 ประกอบดวนตัวดําจํานวน 4 โนต คือ โนต E, G, Bb  
และ D เลนเทคนิคการเสริมแตงในหองท่ี 2 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 8 โนต คือ โนต D, 
E, F#, G, A#, Bb, C# และ D โดยมีโนตเดิมจากโมทีฟหองท่ี 1 คือ โนต E, G, Bb  และ D 
 14. การนําโนตออก (Thinning) 
  การนําโนตออก เปนลักษณะการทําตรงกันขามกับเทคนิคการเสริมแตง โดยการเลือก
ตัดโนตบางตัวออกไป แตยังคงรูปแบบของโมทีฟเดิมอยู 
 

 
ภาพท่ี 29 เทคนิคการนําโนตออก 
 
  ภาพท่ี 29 โมทีฟ 1 ประกอบดวยโนต A, G, A, G และ A ใชเทคนิคทําการตัดโนต
ในหองท่ี 2 ซ่ึงยังคงรุปแบบของโมทีฟ 1 ไว ประกอบดวยโนต A, G และ A   
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบเทคนิคการพัฒนาโมทีฟ 
 

เทคนิค วิธีการ ลักษณะโมทีฟ 
การซํ้าทวน  ทําซํ้า เหมือนกนั 
การทดเสียง ทําซํ้า/เปล่ียนคีย เหมือนกนั 
การเรียงลําดับ ทําซํ้า/เรียงใหม/เปล่ียนคีย เหมือนกนั 
การเปล่ียนข้ันคู  ซํ้าจังหวะ/เปล่ียนลําดับใหม เหมือนกนั 
การเปล่ียนจังหวะ  ซํ้าโนต/จังหวะเปล่ียน เหมือนกนั 
การแยกสวน  นําโนตบางสวนของโมทีฟมากลับมาเลนใหม ส้ัน 
การเสริมทํานอง ใสโนตเพิ่มจากโมทีฟเดิม/ทําใหม ยาว 
การตัดโนตกลางประโยค ตัดกลุมโนตระหวางโมทีฟ ส้ัน 
การพลิกกลับ เรียงใหม(สลับท่ี)/ซํ้าจังหวะ/ข้ันคู เหมือนกนั 
การสลับท่ี เรียงใหม(สลับท่ี)/ซํ้าจังหวะ เหมือนกนั 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบเทคนิคการพัฒนาโมทีฟ (ตอ) 
 

เทคนิค วิธีการ ลักษณะโมทีฟ 
การยอสวนจังหวะ คาโนตส้ันลง/เปล่ียนจังหวะ ส้ัน 
การขยายสวนจังหวะ คาโนตยาวข้ึน/เปล่ียนจังหวะ ยาว 
การประดับโนต  เพิ่มโนตประดับในโมทีฟ เหมือนกนั 
การนําโนตออก ตัดโนตบางสวนออกจากโมทีฟ เหมือนกนั 
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บทท่ี 4 
 

วิเคราะหการพัฒนาโมทีฟในการอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิล และวูลฟกัง มิธสเปยล 
 
 ในบทนี้ผูวิจัยไดทําการถอดโนตทอนอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิล และ 
วูลฟกัง มิธสเปยล จํานวน 3 เพลง ไดแก เพลง Be-Bop, Skippy และ Half Nelson เพื่อศึกษาและ
วิเคราะหการพัฒนาโมทีฟในการอิมโพรไวส  
 
วิเคราะหการพัฒนาโมทีฟในการอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิล และวูลฟกัง มิธสเปยลในบท
เพลง Be-Bop  
 บทเพลง Be-Bop ท่ีนํามาวิเคราะหนี้มีความเร็วของโนตตัวดําเทากับ 223 ตอนาที 
บรรเลงโดย เคิรต โรเซนวิงเคิล และวูลฟกัง มิธสเปยล มีโครงสรางของบทประพันธดังนี้ 
 แนวทํานองหลัก หองท่ี 1-32 
 เทเนอรแซกโซโฟนอิมโพรไวส (1 คอรัส) หองท่ี 33-64 
 กีตารไฟฟาอิมโพรไวส 1 (1 คอรัส) หองท่ี 65-96 
 กีตารไฟฟาอิมโพรไวส 2 (1 คอรัส) หองท่ี 97-128 
 เทเนอรแซกโซโฟนอิมโพรไวส (1 คอรัส) หองท่ี 129-160 
 กลองอิมโพรไวส (1 คอรัส)  หองท่ี 161-192 
 แนวทํานองหลัก หองท่ี 193-224 
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 วิเคราะหการอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิล ในเพลง Be-Bop หองท่ี 65-96  
 

  
ภาพท่ี 30 การสลับท่ีและการนําโนตออก หองท่ี 65-67  
 
 แสดงการเร่ิมตนอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิล หองท่ี 65-67 โดยเร่ิมสรางโมทีฟ 1 
บนจังหวะท่ี 2 หองท่ี 66 ประกอบดวยคาโนตตัวดําจํานวน 1 โนต และเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 3 โนต 
คือ โนต C, A, Bb  และ F จากนั้นพัฒนาโมทีฟ 1a บนจังหวะยกของจังหวะท่ี 2 ประกอบดวยเขบ็ต
หนึ่งช้ันจํานวน 1 โนตและตัวดําจํานวน 2 โนต คือ โนต F, Bb  และ C ซ่ึงใชเทคนิคการสลับท่ีและ
การนําโนตออกในหองท่ี 67 โดยโมทีฟ 1 ในวงเล็บ a, b  และ c  เลนสลับท่ีกับโมทีฟ 1a ในวงเล็บ 
c, b และ a ซ่ึงมีจังหวะและโนตที่สลับกันกับโมทีฟ 1 รวมถึงการเลือกใชตัวดํา โนต Bb ในวงเล็บ b 
โมทีฟ 1a แทนเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนต ในวงเล็บ b โมทีฟ 1  
  

 
ภาพท่ี 31 การเปล่ียนจังหวะและการเสริมทํานอง หองท่ี 68-70 
 
 จากตัวอยางพบวามีสรางโมทีฟ 2 ตอจากโมทีฟ 1 โดยเร่ิมบนจังหวะยกของจังหวะท่ี 1 
หองท่ี 68 ประกอบดวยคาโนตตัวดําจํานวน 2 โนต คือ โนต  Bb และ C  ตอมาใชเทคนิคการเปล่ียน
จังหวะ ในการสรางโมทีฟ 2a โดยการเปล่ียนคาโนตตัวดําจํานวน 2 โนต เปนเขบ็ตหนึ่งช้ันสาม
พยางค โดยเลนเขบ็ตหนึ่งช้ันสามพยางคบนจังหวะท่ีหนึ่ง หองท่ี 69 ประกอบดวยโนต Bb, Bb และ 
C ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 2 จากน้ันพัฒนาและขยายทํานองของประโยค โดยการเลนโนต C, Eb และ 
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Db ในหองท่ี 70 ตอจากโมทีฟ 2a ซ่ึงกลุมโนตนี้มีความสัมพันธ กับกลุมโนต C, Db และ Eb ในหอง
ถัดไป ในลักษณะของการเปล่ียนจังหวะเชนกัน 
 

 
ภาพท่ี 32 การพัฒนาโมทีฟในสวนของจังหวะและการขยายทํานอง หองท่ี 70-76 
 
 จากตัวอยางพบวามีการสรางโมทีฟ 3 บนจังหวะท่ี 1 หองท่ี 70 ประกอบดวยตัวดํา
จํานวน 3 โนต คือ โนต C, Db และ Eb จากน้ันสรางกลุมโนตในวงเล็บ ซ่ึงการพัฒนาโมทีฟตอจาก
นี้จะเปนการพัฒนาในสวนของจังหวะตอจากโมทีฟ 3 โดยการใชกลุมโนต 3 ตัว และขยายออกไป
ในสัดสวนตาง ๆ จากนั้นสรางโมทีฟ 3a บนจังหวะท่ี 2 ยก หองท่ี 73 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ัน
จํานวน 3 โนต คือ โนต E, F และ G และเลนโมทีฟ 3a.1 บนจังหวะยกของจังหวะที่ 4 หองท่ี 73 
และ 74  ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 3 โนต คือโนต F, G และ Ab ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 3a ใน
เทคนิคการทดเสียง โดยข้ึน 1 เสียงในทิศทางขาข้ึนจากโมทีฟ 3a   
 จากนั้นไดพัฒนาประโยค ตอจากโมทีฟ 3a.1 ในหองท่ี 74 ซ่ึงใชเทคนิคการเปล่ียน
จังหวะและเทคนิคข้ันคู ทําใหคาโนตมีความยาวข้ึนซ่ึงทําใหเกิดจังหวะท่ีแตกตางออกไปจากเดิม 
โดยเลนบนจังหวะยกของจังหวะที่ 2  ประกอบดวยคาโนตเขบ็ตหนึ่งช้ัน และตัวดํา โนต Ab, C และ 
Eb  และขยายประโยคตอโดยการใชเทคนิคการเปล่ียนจังหวะ โดยเลนบนจังหวะท่ี 1 หองท่ี 75 
ประกอบดวยคาโนตเขบ็ตหนึ่งช้ัน ตัวดํา และตัวขาว โนต Bb, Cb  และ Bb  จากน้ันนําจังหวะของ
กลุมโนตในวงเล็บหองท่ี 70 และ 71 มาพัฒนาตออีกคร้ังในหองท่ี 76  
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ภาพท่ี 33 การเปล่ียนข้ันคูและการเปล่ียนจังหวะในทายประโยค หองท่ี 77-79 
 
 เห็นไดวาเคิรต โรเซนวิงเคิลเร่ิมสรางแนวทํานองอิมโพรไวส หองท่ี 77 จนถึงหองท่ี 73 
จากน้ันพัฒนาประโยคตอจากแนวทํานองนั้น โดยการสรางโมทีฟ 4 จากทายประโยคอิมโพรไวส 
ซ่ึงเปนการขยายประโยคและเปล่ียนรูปแบบของประโยค เพ่ือเช่ือมกับแนวทํานองใหมของหองถัดไป 
โดยสรางโมทีฟ 4 ในหองท่ี 79 บนจังหวะท่ี 3 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนต คือ โนต 
Ab และ F จากน้ันเลนโมทีฟ 4a บนจังหวะยกของจังหวะท่ี 4 หองท่ี 48 จํานวน 2 โนต คือ โนต Ab 
และ F ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 4a โดยใชการเปล่ียนจังหวะ โดยเลนโนต A บนจังหวะท่ี 4 ยก และโนต 
F บนจังหวะท่ี 1 หองท่ี 79 และ 60 จากน้ันเลนโมทีฟ 4b ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 4a ในเทคนิคข้ันคู
และการเปล่ียนจังหวะ หองท่ี 80 โดยใชโนต Bb และ F  บนจังหวะท่ี 3 (ภาพท่ี 30) และเช่ือมกับ
แนวทํานองอิมโพรไวสในหองถัดไป 
 

 
ภาพท่ี 34 การพัฒนาโมทีฟโดยใชกลุมโนตเดิม หองท่ี 93-97 
 
 จากตัวอยางพบวาเคิรต โรเซนวิงเคิลเร่ิมสรางโมทีฟ 5 บนจังหวะยกของจังหวะท่ี 4 
หองท่ี 93 ประกอบดวยคาโนตเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 6 โนต คือ โนต Ab, C, Eb, G, Ab และ Bb 
ตอมาจึงพัฒนาโมทีฟ 5 โดยใชวิธีการเรียงลําดับโนตในคอรด ประกอบดวยโนต D, F, Ab, C และ 
D ในหองท่ี 95 และ 96 ซ่ึงในโมทีฟท้ังสองนั้น ไดนําโนตในประโยคอิมโพรไวสในวงเล็บ หองท่ี 
93 และ 94 ประกอบไปดวยโนต Ab, C, Eb, Bb, G, F, Ab, C, D และ Bb มาเลนอีกคร้ังอีกคร้ังใน 
โมทีฟ 5 และ 5a ดังภาพท่ี 31 
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 ตอมาจึงสรางประโยคใหม ตอจากโมทีฟ 5a เพ่ือจบประโยคในคอรัสนี้ โดยเลนบน
จังหวะที่ 3 หองท่ี 95 ประกอบดวยตัวดําประจุดจําวนวน 1 โนต และเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 3 โนต 
ือ โนต D,

กน้ันทําการพัฒนาโมทีฟเหลานั้นดวยวิธีการ
าง ๆ เชน 

ค  G, Ab และ Eb ส่ิงท่ีนาสนใจในกลุมโนตนี้คือ วูลฟกัง มิธสเปยลซ่ึงเปนผูเลนในคอรัส
ตอไปนั้น นํากลุมโนตอิมโพรไวสของ เคิรต โรเซนวิงเคิลในทายคอรัสในวงเล็บหองท่ี 96 และ 97 
มาพัฒนาตอในการเร่ิมสรางประโยคอิมโพรไวสใหม 
 จากการวิเคราะหการพัฒนาโมทีฟในเทคนิคอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิล ใน
เพลง Be-Bop เห็นไดวามีการสรางโมทีฟข้ึนใหม จา
ต เทคนิคการสลับท่ี เทคนิคการขยาย การเรียงลําดับ การทดเสียง การขยายสวนจังหวะ 
การเปล่ียนข้ันคูและการเปล่ียนจังหวะ รวมถึงการสลับตําแหนงในจังหวะตกและยก ทําใหรูปแบบ
ของจังหวะเปล่ียนไปจากทํานองของโมทีฟเดิม นอกจากนั้นยังนิยมเลนการเปล่ียนข้ันคูและเลน
โนตพลิกกลับในการเลนจบประโยค  
 วิเคราะหการอิมโพไวสของวูลฟกัง มิธสเปยล ในเพลง Be-Bop หองท่ี 96-124 
 

 
ภาพท่ี 35 การเร่ิมประโยคโดยการนําประโยคมาพัฒนาตอ หองท่ี 96-100 
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 แสดงการเริ่มอิมโพรไวสของวูลฟกัง มิธสเปยล หองที่ 96-100 ตอจากแนวทํานอง
ิมโพรไวส

องจังหวะ

อ ของเคิรต โรเซนวิงเคิล โดยเร่ิมสรางโมทีฟ 1 หองท่ี 97 บนจังหวะท่ี 3 ประกอบดวยเขบ็ต
หนึ่งช้ันจํานวน 2 โนตและตัวดําจํานวน 1 โนต คือ โนต C, Db และ Bb จากน้ันจึงสรางโมทีฟ 1a 
หองท่ี 98 บนจังหวะท่ีสองยก ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 3 โนต คือ โนต G, Ab และ F ใน
ลักษณะของการทดเสียงและการเปล่ียนจังหวะ โดยโมทีฟ 1 และ1a มีระยะหางข้ึนคู 2 ไมเนอร และ
ลงคู 3 เมเจอร ซ่ึงโมทีฟท้ังสองมีระยะหางคูเสียงเทากัน และไดทําการทดเสียงโดยลดลงคู 4 เพอรเฟค
จากโมทีฟ 1 แตยังคงระยะหางไวเทากัน และนอกจากน้ันในหองท่ี 98 ไดนําแนวทํานองอิมโพรไวส
ของเคิรต โรเซนวิงเคิล ซ่ึงเปนประโยคท่ีใชเลนจบคอรัสในหองท่ี 96 ประกอบดวยคาโนตตัวดําประจุด
และเขบ็ตหนึ่งช้ัน โนต Bb, G, Ab และ Eb มาพัฒนาตอในชวงตนอิมโพรไวสของตนในหองท่ี 98  
 จากน้ันไดพัฒนาประโยคตอจากโมทีฟ 1a โดยเลนโมทีฟ 1a.1 ในหองท่ี 98 บนจังหวะยก
ข ท่ี 4 ประกอบดวยคาโนตเขบ็ตหนึ่งช้ัน โนต F, G และ Ab ในเทคนิคของการสลับท่ี โดย
ใชโนตเดียวกันกับโมทีฟ 1a ในการพัฒนาโมทีฟ และสรางโมทีฟ 1b ในหองท่ี 99 บนจังหวะท่ี 3 
ประกอบดวยโนตตัวดําจํานวน 3 โนต คือ โนต F, E และ G ในเทคนิคของการพลิกกลับ โดยมีโมทีฟ 
1b นั้น มีความคลายกับโมทีฟ 1 ซ่ึงโมทีฟ 1  มีระยะหางข้ึนคู 2 ไมเนอร ในทิศทางขาข้ึนจากโนต C 
สูโนต Db และมีระยะหางลงคู 3 ในทิศทางขาลง จากโนต Db สูโนต Bb สวนในโมทีฟ 1b นั้นมี
ระยะหางลงคู 2 ไมเนอร ในทิศทางขาลงจากโนต F สูโนต E และมีระยะหางข้ึนคู 3 ไมเนอร ใน
ทิศทางขาข้ึนจากโนต E สูโนต G ซ่ึงเลนในทิศทางท่ีสลับกัน และการเปล่ียนจังหวะโดยการใชโนต
ตัวจํานวน 3 โนต รวมถึงการทดเสียงในโมทีฟ 1b ตอมาพัฒนาประโยคในหองท่ี 100 บนจังหวะยก
ของจังหวะท่ี 2 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 3 โนต คือ โนต C, B และ Bb ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 
1a.1 ซ่ึงถูกพัฒนาในสวนของจังหวะ โดยมีทิศทางของลําดับเสียงขาข้ึนและลําดับเสียงขาลงสลับกัน 
 

 
าพที่ 36 การใชเทคนิคการทดเสียงและการเปล่ียนจังหวะ หองท่ี 110-113 ภ
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 จากตัวอยางพบวามีการสรางโมทีฟ 2 หองท่ี 110 โดยเร่ิมบนจังหวะท่ี 2 ประกอบดวย
าโนตตัวด

นาโมทีฟ 2a.1 ตอจากโมทีฟ 2a ในหองท่ี 110 และ 111 บนจังหวะยกของ
ังหวะท่ี 4 

ค ําจํานวน 2 โนตและเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนต คือ โนต C, Db, Eb และ G  จากน้ันจึง
เลนโมทีฟ 2a  หองท่ี 111 บนจังหวะยกของจังหวะท่ี 1 ประกอบดวยคาโนตเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 3 
โนต และตัวดําจํานวน 1 โนต คือ โนต Eb, F, G และ Bb ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 2 ในเทคนิคการ
เปล่ียนจังหวะ จากจังหวะตกโนต C  โมทีฟ 2 หองท่ี 110 เปนจังหวะยกของจังหวะท่ี 1 โมทีฟ โนต 
Eb หองท่ี 111 รวมถึงการใชเทคนิคทดเสียง โดยข้ึนคู 3 ไมเนอร จากทํานองโมทีฟ 2 ในการพัฒนา
โมทีฟจากโมทีฟ 2a 
 ตอมาพัฒ
จ ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 1 โนต และตัวดําจํานวน 2 โนต คือ โนต G, Ab และ 
Bb ในลักษณะของเทคนิคการทดเสียง โดยข้ึนคู 3 ไมเนอร จากทํานองเสียงของโมทีฟเดิม (โมทีฟ 
2a) รวมถึงมีการใชเทคนิคการเปล่ียนจังหวะ โดยใชเขบ็ตหนึ่งช้ันและตัวดํา ในการพัฒนาโมทีฟ ดัง
ภาพท่ี 33  ประกอบไปดวยโนต โนต G, Ab และ Bb ตอมาพัฒนาประโยคในวงเล็บหองท่ี 112 และ 
113 โดยมีการใชโนตท่ีมีความคลายกับโมทีฟ 2 และ 2a ซ่ึงมีลําดับเสียงในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมี
ใชการเปล่ียนจังหวะและการเรียงลําดับ เพื่อเช่ือมกับแนวทํานองอิมโพรไวสในหองถัดไป 
 

 
าพที่ 37 การใชเทคนิคการเสริมทํานอง หองท่ี 121-124 

วูลฟกัง มิธสเปยลเร่ิมการพัฒนาโมทีฟโดยสรางโมทีฟ 3 บนจังหวะท่ี 2 หองท่ี 121 
ระกอบดว

ภ
 
 
ป ยตัวดําจํานวน 7 โนต เขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 1 โนตและตัวขาวจํานวน 1 โนต คือโนต C, 
F, Ab, C, Bb, A, Bb, A และ F โดยมีโนตในวงเล็บเปนโนตเสริมทํานองและทําหนาท่ีขยายประโยค 
จากนั้นจึงนําประโยคมาพัฒนาตอในโมทีฟ 3a หองท่ี 124 ประกอบดวยคาโนตตัวดํา จํานวน 3 โนต 
และเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 6 โนต คือ โนต C, F,  Ab (โนตเสริม,) Bb, Ab, F, G, Gb, F และ Eb ใน
เทคนิคข้ันคูและการเปล่ียนจังหวะ โดยเปล่ียนโนต Bb บนจังหวะท่ี 4 หองท่ี 124 ของโมทีฟ 3a 
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นอกเหนือจากนั้นท้ังสองโมทีฟไดพัฒนาและขยายประโยคโดยมีกลุมประโยคในวงเล็บทําหนาท่ี
เสริมทํานองข้ันอยูระหวางโมทีฟท้ังสอง ดังภาพท่ี 34 
 จากการวิเคราะหการพัฒนาโมทีฟในเทคนิคอิมโพรไวสของวูลฟกัง มิธสเปยลในเพลง 
Be-Bop เร่ิมประโยคจากการนําแนวทํานองอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิลมาพัฒนาในโมทีฟ
ของตน โดยสรางกลุมประโยคใหมสลับกับกลุมโมทีฟตน โดยเร่ิมจากการพัฒนาแนวทํานองท่ีใช
จํานวนโนตนอย และพัฒนาไปสูแนวทํานองท่ีเปนประโยคยาวท่ีใชจํานวนโนตตอกัน โดยท้ัง 3 โม
ทีฟนั้น ถูกข้ันดวยแนวทํานองท่ีเปนลักษณะของประโยคยาวท่ีอิมโพรไวสตอกันจํานวนหลายหอง 
ซ่ึงประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันเปนสวนใหญ และในโมทีฟท้ัง 3 นั้น ไดพัฒนาประโยคโดยใช
เทคนิคตาง ๆ ในการสรางโมทีฟ เชน เทคนิคการเสริมทํานองการสลับท่ี การขยายสวนจังหวะ การ
เปล่ียนจังหวะ การเรียงลําดับ และการนําโนตออก 
 
วิเคราะหการพัฒนาโมทีฟในเทคนิคอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิล และวูลฟกัง มิธสเปยล ใน
บทเพลง Skippy 
 บทเพลง Skippy ท่ีผูวิจัยนํามาวิเคราะหนี้ มีคาความเร็วของโนตตัวดําเทากับ 184 ตอ
นาที บรรเลงโดย เคิรต โรเซนวิงเคิล และวูลฟกัง มิธสเปยล มีโครงสรางของบทประพันธดังนี้ 
 แนวทํานองหลัก หองท่ี 1-32 
 เทเนอรแซกโซโฟนอิมโพรไวส (1 คอรัส) หองท่ี 33-64 
 อัลโตแซกโซโฟนอิมโพไวส (1 คอรัส) หองท่ี 65-96 
 กีตารไฟฟาอิมโพรไวส (1 คอรัส) หองท่ี 97-128 
 กีตารไฟฟาอิมโพรไวส (1 คอรัส) หองท่ี 129-160 
 แนวทํานองหลัก หองท่ี 161-182 
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 วิเคราะหการอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิล ในเพลง Skippy หองท่ี 97-128 
 

 
 
ภาพท่ี 38 การพัฒนาโมทีฟและการเช่ือมทํานอง หองท่ี 99-104 
 
 เคิรต โรเซนวิงเคิลสรางโมทีฟ 1 บนจังหวะท่ี 1 หองท่ี 99 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ัน
จํานวน 6 โนต คือ โนต Eb, E, D, Ab, C และ Bb ตอมาสรางกลุมโนตข้ันระหวางโมทีฟ 1 และ1a 
โดยเลนโนตโครมาติกเปนสวนใหญในหองท่ี 100 และหองท่ี 101 จากนั้นพัฒนาโมทีฟ 1a ตอจาก
ทายแนวทํานองอิมโพรไวสในหองท่ี 102 โดยเร่ิมสรางโมทีฟ 1a บนจังหวะท่ี 1 ประกอบดวยเขบ็ต
หนึ่งช้ันจํานวน 6 โนต และตัวดําจํานวน 1 โนต คือ โนต A, Bb, C, Ab, A, C# และ B ซ่ึงมีโนตใน
วงเล็บ โนต A, C# และ B มีระยะหางข้ึนคู 3 เมเจอร ในทิศทางขาข้ึนจากโนต A สูโนต C# และลงคู 
2 เมเจอร ในทิศทางขาลงจากโนต C# สูโนต B ซ่ึงมีระยะหางของคูเสียงเทากันกับโนตในวงเล็บ
ของโมทีฟ 1 หองท่ี 99 โนต Ab, C และ Bb คือ ข้ึนคู 3 เมเจอรและลงคู 2 เมเจอร   
 จากนั้นพัฒนาโมทีฟ 1b บนจังหวะท่ี 3 หองท่ี 103 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 6 
โนต และตัวดําจํานวน 1 โนต คือ โนต Eb, B, G, Eb, F, Eb และ G ซ่ึงเลนโนตในวงเล็บโดยการใช
เทคนิคพลิกกลับในการพัฒนาโมทีฟ โนต F, Eb และ B โดยในโมมีฟ 1b นั้น  มีระยะหางลงคู 2 
เมเจอร ในทิศทางขาลงจากโนต F สูโนต Eb และมีระยะหางข้ึนคู 3 เมเจอร ในทิศทางขาข้ึน จาก
โนต Eb สูโนต G ซ่ึงมีระยะหางของคูเสียงสลับกับโมทีฟ 1 และ 1a รวมถึงในโมทีฟ 1b นั้นมีการใช
จังหวะท่ีเหมือนกับโมทีฟ 1a อีกดวย ตอมาเคิรตพัฒนาโมทีฟ 1c หองท่ี 104 บนจังหวะยกของ
จังหวะท่ี 2 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 6 โนต คือ โนต A, F, G, E, F และ Db โดยโนตใน
วงเล็บ โนต Eb, F และDb นั้นเลนในลักษณะของการพลิกกลับ ซ่ึงมีระยะหางของคูเสียงสลับกันกบั
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โมทีฟ 1b โดยโมทีฟ 1c เลนในลักษณะข้ึนคู 2 เมเจอร จากโนต Eb สูโนต Db และลงคู 3 เมเจอร 
จากโนต F สูโนต Db รวมถึงการใชจังหวะท่ีเหมือนกับโมทีฟ 1 นอกเหนือจากนั้น การเวนจังหวะ
หยุดในหองท่ี 104 จังหวะท่ี 4 ทําใหมีลักษณะเหมือนการเวนชวงหายใจ เพื่อเร่ิมประโยคใหมใน
หองถัดไป  
 

 
ภาพท่ี 39 การพัฒนาโมทีฟและการเช่ือมทํานอง หองท่ี 105-111 
 
 เคิรต โรเซนวิงเคิลสรางโมทีฟ 2 หองท่ี 105 โดยเร่ิมบนจังหวะท่ี 1 ยก ประกอบดวยคา
โนตเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนตและตัวดําจํานวน 1 โนต คือ โนต Bb, Db, F และ Ab จากน้ัน
พัฒนาประโยคโดยการเลนโนตซํ้า โนต F และ Ab และเลนแนวทํานองอิมโพรไวสตอเนื่องในหอง
ถัดไป ตอมาไดพัฒนารุปแบบของประโยคในหองท่ี 108 ซ่ึงมีความคลายกับโมทีฟ 2 โดยใชโนต 
Bb, Db และ F เปนลักษณะของคอรดทรัยแอด ซ่ึงไดนํามาดําเนินเร่ืองในหองท่ี 108 ตอมาในหองท่ี 
109 ไดนํารูปแบบของประโยค ในสวนท่ีถูกพัฒนาของโมทีฟ 2 หองท่ี 105 และ106 (ปกกา) มา
พัฒนาตอในรูปแบบของการพลิกกลับและการเปล่ียนจังหวะ ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งจํานวน 4 โนต
และตัวดําจํานวน 1 โนต คือ โนต Db, Bb, Db, Bb และ B โดยพัฒนาในสวนของจังหวะและมี
ทิศทางของคูเสียงกลับกันในโมทีฟ 2 หองท่ี 106  
 จากนั้นพัฒนาโมทีฟ 2a บนจังหวะท่ี 1 ประกอบดวยตัวดําจํานวน 2 โนตและเขบ็ตหนึ่ง
ช้ันจํานวน 2 โนต คือ โนต C, Eb, Ab และ C ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 2 โดยมีการใชมีลักษณะของ
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คอรดทรัยแอดในการดําเนินเร่ือง ในเทคนิคของการทดเสียง ซ่ึงมีระยะของคูเสียงเทากันกับโมทีฟ 
1 โดยมีใชโนต Eb, Ab และ C ในลักษณะของคอรดทรัยแอด ซ่ึงมีการดําเนินเร่ืองท่ีเหมือนกนัในโม
ทีฟ 2 นอกจากนั้นในหองท่ี 111  
 เคิรต โรเซนวิงเคิลไดพัฒนาประโยคในลักษณะของการพลิกกลับและการเปล่ียนสวน 
ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนตและตัวดําจํานวน 1 โนต คือ โนต Ab, F และ B ซ่ึงมี
ระยะหางของคูเสียงและทิศทางสลับกันในสวนท่ีถูกพัฒนาในหองท่ี 106 
 

 
ภาพท่ี 40 การพัฒนาโมทีฟและการเช่ือมโมทีฟ หองท่ี 116-124  
 
 จากตัวอยางพบวามีการสรางโมทีฟ 3 หองท่ี 116 โดยเร่ิมบนจังหวะท่ี 3 ประกอบดวย
ตัวดํา โนต Ab, Db และ Gb  และสรางกลุมโนตข้ันระหวางโมทีฟ หองท่ี 117 และ 118 ตอมาสราง
โมทีฟ 3a  หองท่ี 118 บนจังหวะท่ี 3 ประกอบดวยตัวดําจํานวน 3 โนต โนต C#, F และ C ซ่ึงพัฒนา
จากโมทีฟ 3 ในลักษณะของการเปล่ียนข้ันคูซ่ึงยังคงจังหวะเดิมไว โดยในโมทีฟ 3 โนต Ab, Db 
และ Gb นั้นมีระยะหางลงคู 5 เพอรเฟคในทิศทางขาลงจากโนต Ab และ Db และข้ึนคู 4 เพอรเฟค 
ในทิศทางขาข้ึนจากโนต Db สูโนต Gb ในสวนของโมทีฟ 3a นั้น โนต C#, F และ C นั้นมีระยะหาง
ลงคู 5 ออกเมนเทด ในทิศทางขาลงจากโนต C# สูโนต F และข้ึนคู 5 เพอรเฟค ในทิศทางเสียงขา
ข้ึนจากโนต F สูโนต C โดยในโมทีฟ 3a นั้นยังคงรักษาจังหวะเดิมไว แตโนตเปล่ียน  
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 จากนั้นสรางโมทีฟ 4 หองท่ี 121 บนจังหวะท่ี 1 ประกอบดวยตัวดําจํานวน 2 โนตและ
เขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 4 โนต คือ โนต F, Ab, G, Eb, F และ Db ตอมาสรางโมทีฟ 4a หองท่ี 121 
ประกอบดวยตัวดําจํานวน 2 โนต และเขบ็ตหนึ่งช้ัน 2 โนต และเขบ็ตหนึ่งช้ันสามพยางคจํานวน 2 
โนต คือ โนต A, C#, B, Eb, G และ F ในเทคนิคการทดเสียง การเปล่ียนจังหวะและการเปล่ียนข้ันคู 
โดยในโมทีฟ 4 ปกกา a โนต F, Ab  และ G นั้นไดพัฒนาประโยคโดยการใชเทคนิคทดเสียง โดย
ข้ึนคู 3 ในโมทีฟ 4a ปกกา a โนต A, C# และ B หองท่ี 122 สวนโมทีฟ 4 ปกกา b โนต Eb, F และ 
Db ซ่ึงพัฒนาประโยคโดยการใชเทคนิคการเปล่ียนจังหวะและการเปล่ียนข้ันคู ดังภาพท่ี 37 และ
ตอมาจึงพัฒนาประโยค บนจังหวะท่ี 3 หองท่ี 122 และ 123 ประกอบดวยตัวดําและเขบ็ตหนึ่งช้ัน 
โนต Bb, Db, Ab, B, F, Ab และ D  โดยมีรูปแบบและระยะหางของคูเสียงคลายกันกับกลุมโนต 
หองท่ี 119 และ 120 
 จากการวิเคราะหการพัฒนาโมทีฟในเทคนิคอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิล ใน
เพลง Skippy เนื่องจากเพลง Skippy มีทางเดินคอรดท่ีมีลักษณะข้ึนและลงคร่ึงเสียงอยูจํานวนมาก 
รวมถึงลักษณะของคอรดท่ีเปล่ียนทุกหนึ่งหรือสองจังหวะโดยไมไดไปในทิศทางเดียวกัน จึงทําให
การสรางโมทีฟมีความซับซอน โดยพบรูปแบบของโมทีฟท่ีใชในการบรรเลงในเทคนิคตาง ๆ เชน 
การสลับท่ี การนําโนตออก การเปล่ียนข้ันคู การเสริมทํานอง การขยายสวนจังหวะ และการทดเสียง 
รวมถึงการใชแนวคิดการพัฒนาจังหวะในการสรางสรรคประโยคในทายคอรัส 
 วิเคราะหการอิมโพรไวสของวูลฟกัง มิธสเปยล ในเพลง Skippy หองท่ี 129-160 
 

 
ภาพท่ี 41 การพัฒนาโมทีฟและการขยายทํานอง หองท่ี 129-132 
 
 วูลฟกัง มิธสเปยลสรางโมทีฟ 1 ในหองท่ี 129 บนจังหวะท่ี 3 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่ง
ช้ันจํานวน 2 โนตและตัวดําจํานวน 2 โนต คือ โนต B, Db, C และ Eb จากน้ันสรางโมทีฟ 1a ใน
หองท่ี 130 บนจังหวะท่ี 2ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 5 โนตและตัวดํา 1 โนต คือ โนต Bb, 
G, Ab, B, C และ D โดยโมทีฟ 1a ในวงเล็บ โนต Bb, G และ Ab ถูกพัฒนาจากโมทีฟ 1 ในวงเล็บ
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โนต B, D และ C ในเทคนิคของการพลิกกลับและการเปล่ียนข้ันคู  ซ่ึงมีทิศทางของลําดับเสียง
สลับกันแตยังคงจังหวะเดิมไวโดย โมทีฟ 1 ในวงเล็บ โนต B, Db และ C มีระยะหางข้ึนคู 3 ไม
เนอร ในทิศทางขาข้ึนจากโนต B สูโนต Db และลงคู 2 ไมเนอร ในทิศทางขาลงจากโนต Db สูโนต 
C สวนโมทีฟ 1a ในวงเล็บโนต Bb, G และ Ab มีระยะหางลงคู 3 ไมเนอร จากโนต Bb สูโนต G 
และข้ึนคู 2 ไมเนอร จากโนต G สูโนต Ab ในทิศทางขาข้ึนเชนกัน  
 นอกจากนั้นไดพัฒนาประโยคในโมทีฟ 1a ปกกา a หองท่ี 130 โนต B และ C ซ่ึงพัฒนา
จากโมทีฟ 1 ปกกา a ในเทคนิคการเปล่ียนจังหวะ และการเปล่ียนข้ันคู ทําใหรูปแบบของประโยคมี
ความยาวเพิ่มข้ึน โดยโมทีฟ 1 ปกกา a โนต Db และ C มีระยะหางลงคู 2 ไมเนอร  สวนโมทีฟ 1a 
ปกกา a โนต B และ C ข้ึนคู 2 ไมเนอร ในทิศทางขาข้ึนสลับกัน ตอมาพัฒนาประโยคในโมทีฟ 1a 
ปกกา b หองท่ี 130 ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 1 ปกกา b หองท่ี 129 ในเทคนิคการเปล่ียนจังหวะการ
เปล่ียนข้ันคูเชนกัน โดยโมทีฟ 1 ปกกา b โนต C และ Eb มีระยะหางลงคู 6 เมเจอร และโมทีฟ 1a 
ปกกา b โนต C และ D ลงคู 7 ไมเนอร  
 

 
ภาพท่ี 42 การเช่ือมทํานองและการเปล่ียนข้ันคูในทายโมทีฟ หองท่ี 145-148 
 
 จากตัวอยางพบวาสรางโมทีฟ 2 หองท่ี 145 บนจังหวะท่ี 2 ประกอบดวยตัวดําจํานวน 2 
โนตและเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนต คือ โนต F#, Ab, Bb และ G จากน้ันเลนกลุมโนตข้ันในหองท่ี 
146  ตอมาสรางโมทีฟ 2a หองท่ี 147 บนจังหวะที่ 3 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 4 โนต คือ 
โนต Db, Eb, F และ D ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 2 ในเทคนิคของการเปล่ียนจังหวะและการทดเสียง โดย
เปล่ียนจังหวะจากคาโนตตัวดํา โมทีฟ 2 หองท่ี 145 เปนเขบ็ตหนึ่งช้ันในโมทีฟ 2 a หองท่ี 147 ซ่ึง
เปล่ียนโนตในลักษณะของการทดเสียง โดยมีลักษณะข้ึนคู 2 เมเจอร ในทิศทางขาข้ึนจากโนต Db สู
โนต Eb และข้ึนคู 2 เมเจอร  ในทิศทางขาข้ึนจากโนต Eb สูโนต F และลงคู 3 ไมเนอร ในทิศทางลง
จากโนต F สูโนต D โดยโมทีฟ 2 และ 2a นั้นมีลักษณะของคูเสียงท่ีมีระยะหางเทากัน คือ ข้ึนคู 2 



 50

เมเจอร ข้ึนคู 2 เมเจอร และลงคู 3 ไมเนอร และทําการทดเสียงลงมาคู 4 เพอรเฟคจากโมทีฟเดิม (โม
ทีฟ 2)  
 ตอมาพัฒนาประโยคในหองท่ี 148 ในวงเล็บโนต G, Eb, Gb และ E ซ่ึงเปนสวนท่ีถูก
พัฒนาจากหองท่ี 145 ในวงเล็บโนต F, Ab, F# และ Ab ในลักษณะของการเปล่ียนข้ันคูและการ
เปล่ียนจังหวะ จากนั้นสรางโมทีฟ 2b หองท่ี 148 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 4 โนต คือ โนต 
Eb, D, Db และ B ในเทคนิคการเปล่ียนข้ันคูโดยมีทิศทางของสําดับเสียงขาลง ซ่ึงโมทีฟท้ังสามนั้น
จะเลนสองโนตสุดทายของโมทีฟ ในลักษณะลงคู 3 ไมเนอรเหมือนกัน ดังภาพท่ี 39 
 จากการวิเคราะหการพัฒนาโมทีฟในเทคนิคอิมโพรไวสของวูลฟกัง มิธสเปยลในเพลง 
Skippy พบวาการบรรเลงสวนใหญจะพบโมทีฟในการอิมโพรไวสนอย เนื่องจากวูลฟกัง มิธสเปยล 
บรรเลงในลักษณะประโยคตอกันเปนประโยคยาว ประกอบดวยคาโนตเขบ็ตหนึ่งช้ันตอกันเปน
สวนใหญตลอดท้ังคอรัส แตก็ยังมีสวนของโมทีฟท่ีเห็นไดชัด ดังท่ีกลาวไปแลวในภาพท่ี 38 และ 
39 โดยพบรูปแบบของโมทีฟท่ีวูลฟกัง มิธสเปยลใชในการบรรเลงในเทคนิคตาง ๆ เชน เทคนิคการ
เปล่ียนข้ันคู และการเสริมทํานอง รวมถึงการสรางกลุมโนตใหมข้ันระหวางโมทีฟซ่ึงมีรูปแบบของ
ประโยคท่ีขยาย และแตกออกจากนอยไปมาก 
 
วิเคราะหการพัฒนาโมทีฟในเทคนิคอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิล และวูลฟกัง มิธสเปยล ใน
บทเพลง Half Nelson 
 บทเพลง Half Nelson มีคาความเร็วของโนตตัวดําเทากับ 200 ตอนาที โดย  
เคิรต โรเซนวิงเคิล และวูลฟกัง มิธสเปยล เร่ิมบรรเลงพรอมกันโดยมีโครงสรางของบทประพันธ
ดังนี้ 
 แนวทํานองหลัง (2 คอรัส) หองท่ี 1-32 
 อัลโตแซกโซโฟนอิมโพไวส (2 คอรัส) หองท่ี 33-64 
 เทเนอรแซกโซโฟนอิมโพรไวส (2 คอรัส) หองท่ี 65-96 
 อัลโตกับเทเนอรบรรลงพรอมกัน (2 คอรัส) หองท่ี 97-128 
 กีตารไฟฟา 1และ 2 อิมโพรไวสพรอมกัน (3 คอรัส) หองท่ี 129-192 
 แนวทํานองหลัก (2 คอรัส) หองท่ี 193-225 
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 วิเคราะหการอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิล ในเพลง Half Nelson หองท่ี 129-192 
 

 
 
ภาพท่ี 43 การใชเทคนิคทดเสียงและการเปล่ียนข้ันคู หองท่ี 129-133  
 
 แสดงการเร่ิมตนอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิล หองท่ี 129-133 จากตัวอยางพบวา
มีการสรางโมทีฟ 1 บนจังหวะท่ี 1 หองท่ี 129 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนต คือโนต E 
และ D จากนั้นพัฒนาโมทีฟ 1a บนจังหวะท่ี 1 หองท่ี 130 จํานวน 2 โนต คือ โนต B และ A ใน
เทคนิคการทดเสียง โดยข้ึนคู 5 เพอรเฟค ในทิศทางขาข้ึนจากทํานองเดิมระหวางโมทีฟ 1 และ 1a 
โดยในโมทีฟ 1a นั้นมีระยะหางข้ึนคู 7 ไมเนอร ในทิศทางขาข้ึนจากโนต B สูโนต A ซ่ึงเทากันกับ
โมทีฟ 1 จากนั้นจึงขยายประโยค โดยการเลนโมทีฟ 1 ในลักษณะของการซ้ํา บนจังหวะท่ี 3 หองท่ี 
130 และตอมาพัฒนาโมทีฟ 1b บนจังหวะที่ 1 หองท่ี 131 จํานวน 2 โนต คือโนต F และ Eb ใน
เทคนิคการทดเสียง ซ่ึงเคิรต โรเซนวิงเคิลยังคงใชโนตท่ีมีระยะหางคู 7 ไมเนอร ในการอิมโพรไวส 
 จากนั้นจึงสรางโมทีฟ 1c  บนจังหวะท่ี 2 หองท่ี 132 ประกอบเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 
โนต คือ B  (ต่ํา) และ B (สูง) ในเทคนิคข้ันคู โดยเคิรตใชโนตท่ีมีระยะหางคู 8 เพอรเฟค ในการ 
อิมโพรไวส ตอมาขยายและพัฒนาประโยคในหองถัดไป โดยมีข้ันคูและโนตสวนท่ีพัฒนาเปนโนต
เดียวกัน ประกอบดวยโนต B  (ต่ํา) และ B (สูง) จากนั้นพัฒนารูปแบบของประโยคตอโดยการใช
โนต A และ E สลับกันในการอิมโพรไวส เพื่อเช่ือมกับประโยคถัดไป 
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ภาพท่ี 44 การใชเทคนิคการเปล่ียนข้ันคูในทิศทางขาลง หองท่ี 135-136 
 
 เคิรต โรเซนวิงเคิลสรางโมทีฟ 2 โดยเลนบนจังหวะท่ี 1 หองท่ี 135  ประกอบดวยเขบ็ต
หนึ่งช้ันจํานวน 2 โนต คือโนต F# และ B จากนั้นไดพัฒนาโมทีฟ 2a บนจังหวะท่ี 3 หองท่ี 135 
ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนต คือโนต E และ F# ในเทคนิคการเปล่ียนข้ันคู โดยมี
ระยะหางลงคู 7 ไมเนอร ในทิศทางขาลงจากโนต E สูโนต F# ซ่ึงยังคงจังหวะเดิมไวแตโนตเปล่ียน
ในการอิมโพรไวสโมทีฟ 2a ตอมาพัฒนาโมทีฟ 2b บนจังหวะท่ี 1 หองท่ี 136 ประกอบดวยเขบ็ต
หนึ่งช้ันจํานวน 2 โนต คือโนต Db และ Gb  ในเทคนิคการเปล่ียนข้ันคู โดยใชโนตท่ีมีระยะหางลงคู 
5 เพอรเฟค  และพัฒนาโมทีฟ 2c บนจังหวะที่ 3 หองท่ี 137 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 
โนต คือโนต Eb และ G โดยใชโนตท่ีมีระยะหางลงคู 6 เมเจอร ในการอิมโพรไวส 
 

 
 
ภาพท่ี 45 การใชเทคนิคการเปล่ียนข้ันคู หองท่ี 137-138 
 
 เคิรต โรเซนวิงเคิลสรางโมทีฟ 3 บนจังหวะท่ี1 หองท่ี 137 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ัน
จํานวน 2 โนตและตัวดําจํานวน 1 โนต คือโนต F, Eb, C, F และ G จากน้ันพัฒนาโมทีฟ 3a บน
จังหวะท่ี 1 หองท่ี 138 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งชั้นจํานวน 2 โนตและตัวดําจํานวน 1 โนต คือโนต 
Bb, G, Bb, G  และ Bb ในลักษณะของการเปล่ียนข้ันคู โดยรักษาจังหวะเดิมไวแตโนตเปล่ียน 
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ภาพท่ี 46 การพัฒนาโมทีฟและการเช่ือมโมทีฟ หองท่ี 140-145 
 
 จากตัวอยางพบวาเคิรต โรเซนวิงเคิลสรางโมทีฟ 4 บนจังหวะท่ี 3 หอง 140 ประกอบดวย
เขบ็ตหนึ่งช้ัน จํานวน 2 โนต คือโนต F# และ C มีระยะหางลงคู 4 ออกเมนเทด และตอมาไดพัฒนา
โมทีฟ 4a บนจังหวะท่ี 1 หองท่ี 141 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ัน จํานวน 2 โนต คือโนต F และ A ซ่ึง
พัฒนาจากโมทีฟ 4 ในเทคนิคการเปล่ียนข้ันคู โดยโมทีฟ 4a ประกอบดวยโนต F และ A มีระยะหาง
ลงคู 6 ไมเนอร ในทิศทางขาลง จากนั้นพัฒนาประโยคโดยการเลนโนต C และ G มีระยะหางข้ึนคู 5 
เพอรเฟค หองท่ี 141 และ 142 ในทิศทางขาข้ึน 
 ตอมาจึงพัฒนาโมทีฟ 5 บนจังหวะท่ี 3 หองท่ี 142 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ัน จํานวน 2 
โนต คือ โนต C# และG ซ่ึงยังคงรักษาจังหวะเดิมไวแตโนตเปล่ียนโดยมีระยะหางข้ึนคู 5 ดิมินิชท 
ในทิศทางขาข้ึน จากโนต C# สูโนต G และพัฒนาโมทีฟ 5a บนจังหวะท่ี 2 หองท่ี 143 ประกอบดวย
เขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนต คือ โนต B และ G ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 5 ในเทคนิคการเปล่ียนข้ันคู 
โดยมีระยะหางข้ึนคู 6 ไมเนอร ในทิศทางขาข้ึน จากโนต B สูโนต G ซ่ึงยังคงรักษาจังหวะเดิมไวแต
โนตเปล่ียน จากนั้นจึงพัฒนาโมทีฟ 5b บนจังหวะท่ี 1 หองท่ี 144 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจาํนวน 
2 โนต คือ Eb และ Bb ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 5a ในเทคนิคการเปล่ียนข้ันคู โดยมีระยะหางลงข้ึนคู 4  
เพอรเฟค จากโนต Eb สูโนต Bb ในทิศทางขาข้ึนเชนกัน ซ่ึงยังคงรักษาจังหวะเดิมไวเชนกันแตโนต
เปล่ียน 
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 ตอมาสรางโมทีฟ 5c บนจังหวะท่ี 3 หองท่ี 144 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 
โนต คือ C และ G ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 5a ในเทคนิคการเปล่ียนข้ันคู ซ่ึงมีระยะหางข้ึนคู 5 เพอรเฟค 
ในทิศทางขาข้ึนจากโนต C สูโนต G และไดพัฒนาโมทีฟ 5d บนจังหวะท่ี 2 หองท่ี 145  
ประกอบดวยตัวดํา จํานวน 2 โนต คือ โนต B และ F# ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 5c ในเทคนิคการทด
เสียงและการขยายสวนจังหวะ โดยโมทีฟท้ังสองมีระยะหางคู 5 เพอรเฟค เทากันซ่ึงโมทีฟ 5d เลน
ทดลงคร่ึงเสียงจากโมทีฟ 5c รวมถึงมีการเปล่ียนจากเขบ็ตหนึ่งช้ัน จํานวน 2 โนต เปนตัวดําจํานวน 
2 โนต ในโมทีฟ 5d 
 

 
ภาพท่ี 47 การใชเทคนิคการขยายสวนจังหวะ หองท่ี 149-151 
 
 เคิรต โรเซนวิงเคิลสรางโมทีฟ 6 บนจังหวะท่ี 4 ยก หองท่ี 149 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่ง
ช้ันจํานวน 4 โนต และตัวดําจํานวน 1 โนต คือโนต G, D, C, B และ A จากนั้นพัฒนาโมทีฟ 6a บน
จังหวะท่ี 4 ยก หองท่ี 150 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนต และตัวดําจํานวน 2 โนต คือ
โนต D, C ,B และ A ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 6 ในเทคนิคของการเปลี่ยนจังหวะและการขยายสวน
จังหวะ โดยเลนโนต D บนจังหวะท่ี 4 ยกหองท่ี 150 และขยายสวนจังหวะโดยใชตัวดําแทนเขบ็ต
หนึ่งช้ัน ในจังหวะท่ี 3 และ 4 โนต B และ A ดั่งภาพท่ี 44 
 

 
ภาพท่ี 48 การใชเทคนิคการประดับโนตและการซํ้า หองท่ี 152-154 
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 ตอมาจึงพบวามีการสรางโมทีฟ 7 ซ่ึงไดพัฒนารูปแบบของโมทีฟ ตอจากทายประโยค
ของโมทีฟ 6a โดยในโมทีฟ 7 นั้นประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 3 โนตและตัวดําจํานวน 1 
โนต คือโนต Eb, G ,Eb และ F จากนั้นพัฒนาโมทีฟ 7a บนจังหวะยกของจังหวะท่ี 4 หองท่ี 153 
ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ัน จํานวน 5 โนต และตัวดําจํานวน 1 โนต คือโนต Eb, G, C, G, Eb และ F 
ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 7 ในเทคนิคการประดับโนตและการทําซํ้า โดยใชโนต Eb, G และ C เปนโนต
ประดับในการเร่ิมโมทีฟ 7a และใชกลุมโนต G, Eb และ F ซํ้าบนจังหวะท่ี 2 หองท่ี 154 ในโมทีฟ 7a  
 

 
ภาพท่ี 49 การใชเทคนิคการขยายสวนจังหวะและการเปล่ียนข้ันคู หองท่ี 158-159 
 
 จากตัวอยางพบวามีการสรางโมทีฟ 8 บนจังหวะยกของจังหวะท่ี 1 หองท่ี 158 ประกอบดวย
เขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 4 โนต คือ โนต C, C และ E   จากนั้นพัฒนาโมทีฟ 8a บนจังหวะยกของ
จังหวะท่ี 4 หองท่ี 159 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 4 โนต คือโนต C, B, Eb และ Bb ซ่ึง
พัฒนาจากโมทีฟ 8 ในเทคนิคการขยายสวนจังหวะและการเปล่ียนข้ันคู โดยโนต C เลนบนจังหวะ
ยกของจังหวะที่ 4 หองท่ี 158 คางถึงจังหวะท่ี 1 หองท่ี 160 สามารถพิจารณาใหเปนโนตลํ้า 
(Anticipation) และใชเทคนิคการเปล่ียนข้ันคู ซ่ึงในโมทีฟ 8 ปกกาโนต C, E และ C มีระยะหางข้ึน
คู  3 เมเจอร ในทิศทางขาข้ึนจากโนต C สูโนต G และมีระยะหางลงคู 3 เมเจอร ในทิศทางขาลงจาก
โนต E สูโนต C สวนในโมทีฟ 8a  ปกกาโนต B, Eb และ Bb มีระยะหางข้ึนคู 3 เมเจอรในทิศทางขา
ข้ึนจากโนต B สูโนต Eb และลงคู 4 เพอรเฟค ในทิศทางขาลงจากโนต Eb สูโนต Bb โดยจังหวะ
เดิมไวแตโนตเปล่ียน 
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าพที่ 50 การเปล่ียนข้ันคูและการเปล่ียนจังหวะในทิศทางขาลง หองท่ี 160-163 

เคิรต โรเซนวิงเคิลสรางโมทีฟ 9 บนจังหวะท่ี 4 หองท่ี 160 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ัน
ํานวน 2 โ

 จํา ือ โ

ภ
 
 
จ นต และตัวดําจํานวน 1 โนต คือโนต A, C และ Ab ตอมาเคิรตพัฒนาโมทีฟ 9a บน
จังหวะท่ี 3 หองท่ี 161 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 3 โนต คือ โนต G, B และ G ซ่ึงพัฒนา
จากโมทีฟ 9 ในเทคนิคการเปล่ียนข้ันคูและการเปล่ียนจังหวะ โดยในโมทีฟ 9 โนต A, C และ Ab มี
ระยะหางข้ึนคู 3 ไมเนอร และลงคู 3 เมเจอร ในสวนของโมทีฟ 9a โนต G, B และ G มีระยะหางข้ึน
คู 3 เมเจอรกับลงคู 3 เมเจอร ซ่ึงพัฒนาในสวนของจังหวะ โดยเปล่ียนจากจังหวะตกโนต Ab โมทีฟ 
9 เปนจังหวะยก โนต G ในโมทีฟ 9a ตอมาจึงพัฒนาโมทีฟ 9c บนจังหวะท่ี 3 หอง 162 
ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ัน นวน 3 โนต ค นต F, A และ Eb ในเทคนิคการเปล่ียนข้ันคู โดยมี
ระยะหางข้ึนคู 3 เมเจอรและลงคู 4 ออกเมนเทด ซ่ึงยังคงรักษาจังหวะเดิมไวแตโนตเปล่ียน 
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าพที่ 51 การพัฒนาโมทีฟและการเช่ือมทํานอง หองท่ี 166-170 

จากตัวอยางพบวา เคิรต โรเซนวิงเคิลสรางโมทีฟ 10 โดยการเลนกลุมโนต Bm ทรัย
อด (ในวง

ารสรางทํานองตอจากโมทีฟ 10 
นปกกาโน

นอกจากนั้นในสวนท่ีถูกพัฒนาโดยการเปล่ียนจังหวะหองท่ี 168 ถึง 169 ในวงเล็บนั้น 
เคิรต โรเซนวิงเคิลยังคงใชโนต B ซ่ึงเปนโนตท่ีใชเร่ิมประโยคโมทีฟ 10 นํากลับมาพัฒนาโดยเลน

ภ
 
 
แ เล็บ) บนจังหวะยกของจังหวะที่ 4 หองท่ี 166 ไปดวยโนต B, D, F# และ B และนํา
การอิมโพรไวสในลักษณะนี้กลับมาใชใหมอีกคร้ังในหองท่ี 170 โดยเลนกลุมโนต Am ทรัยแอด 
บนจังหวะยกของจังหวะท่ี 1 ประกอบไดดวยโนต A, C, E และ A 
 เคิรต โรเซนวิงเคิลเช่ือมทํานองโมทีฟ 10 และ10a โดยก
ใ ต E, F และG มีทิศทางของระดับเสียงท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเปนสวนท่ีถูกพัฒนาโดยการพลิกกลับ
และการขยายสวนจังหวะ ในปกกาหองท่ี 166 โนต E, Eb และ Db ในทิศทางเสียงขาลง จากนั้นพัฒนา
และเช่ือมประโยคของตนตอบนจังหวะท่ี 2 หองท่ี 168 ประกอบดวยตัวดําจํานวน 1 โนต และเขบ็ต
หนึ่งช้ันจํานวน 3 โนต คือ โนต G, Ab, A และ B ซ่ึงใชจังหวะเดียวกับกลุมโนตแรกในหองท่ี 166 
โนต E, Eb และ Db เปนโนตท่ีมีลักษณะเปนโนตโครมาติก โนต G, Ab และ A มีทิศทางระดับเสียง
ท่ีสูงข้ึน  
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บ กของจังหวะท่ี 4 ยก หองท่ี 168 เลนโนต B (สูง) ซ่ึงโมทีฟ 10 เลนโนต B (ต่ํา) จากน้ัน
พัฒนาประโยคโดยการเปล่ียนจังหวะ โดยใชโนต B และ C จนจบประโยคในหองท่ี 169 แลวจึง
เช่ือมกับโมทีฟ 10 หองท่ี 170 
 

นจังหวะย

 
ภาพท่ี 52 การพัฒนาโมทีฟโดยการซํ้าจังหวะ หองท่ี 173-176 

ี่ 1 หองท่ี 173 ประกอบดวยโนตตัว
ําสามพยางคจํานวน 6 โนต Eb, F, G, Ab, Bb และ B โดยมีทิศทางของลําดับเสียงท่ีสูงข้ึน ส่ิงท่ี
าสนใจขอ

 
 จากตัวอยางพบวามีการพัฒนาโมทีฟ 11 บนจังหวะท
ด
น งโมทีฟคือ การพัฒนาในสวนของจังหวะโดยการเลนโนตในจังหวะขัด 6/4 และพัฒนา
ตอในหองท่ี 174 โดยมีทิศทางของลําดับเสียงท่ีต่ําลง และเปลี่ยนจังหวะในหองท่ี 175 ดวยโนตตัว
ดําและเขบ็ตหนึ่งช้ัน และจบประโยคในหองท่ี 176  
 

 
 
ภาพท่ี 53 การเช่ือมทํานองและการเป ยนข้ันคู หองท่ี 178-182 ล่ี
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 เคิรต โรเซนวิงเคิลพัฒนาโมทีฟ 12 บนจังหวะท่ี 1 หองท่ี 178 ประกอบดวยตัวดําประ
 1 ละ A จากนั้นเลนโนต Bb บน

ังหวะท่ี 1 
ี่

นึ่งช้ันจํานวน 1 โนต คือ โนต F และ Bb ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 12 ในเทคนิคการ
ล่ียนข้ันค

ักษณะขอ

จุดจํานวน  โนตและเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 1 โนต คือ โนต G แ
จ หองท่ี 179 ข้ันระหวางโมทีฟ 12 และ 12a มีความนาสนใจคือ ทําใหเกิดการเคล่ือนท่ี
ของจังหวะและทําใหรูปของประโยคขยาย โดยเลนในลักษณะทคลายกันคือ โนต Bb บนจงัหวะท่ี 1 
หองท่ี 179 โนต Bb บนจังหวะยกของจังหวะท่ี 4 หองท่ี 180 และโนต Bb บนจังหวะยกของจังหวะ
ท่ี 4 หองท่ี 181    
 ตอมาจึงพัฒนาโมทีฟ 12a บนจังหวะท่ี 3 หองท่ี 179 ประกอบดวยตัวดําประจุดจํานวน 
1 โนต และเขบ็ตห
เป ู โดยโมทีฟ 12 โนต G และ A มีระยะหางข้ึนคู 3 เมเจอร สวนโมทีฟ 12a โนต F และ Bb 
มีระยะหางข้ึนคู 4 เพอรเฟค ซ่ึงโมทีฟ 12a นั้นยังคงจังหวะเดิมของโมทีฟ 12 ไวแตโนตเปล่ียน 
จากนั้นพัฒนาโมทีฟ 12b ในลักษณะเดียวกันอีกคร้ังซ่ึงยังคงจังหวะเดิมไวแตโนตเปล่ียน โดยโมทฟี 
12b ประกอบดวยตัวดําประจุดจํานวน 1 โนตและเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 1 โนต คือ โนต F# และ E 
ในเทคนิคการเปล่ียนข้ันคู  โดยมีระยะหางลงคู 2 เมเจอร และพัฒนาโมทีฟ 12c บนจังหวะท่ี 1 หอง
ท่ี 182 ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 12b โดยเลือกใชโนตและจังหวะเดียวกันในการพัฒนาโมทีฟ คือ โนต 
F# และ E ในเทคนิคของการซํ้า จากนั้นจึงสรางแนวทํานองใหม และจบการบรรเลงในคอรัสนี้ 
 จากการวิเคราะหการพัฒนาโมทีฟในเทคนิคอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิล ใน
เพลง Half Nelson มีการพัฒนาในรูปแบบท่ีผสมกันของเทคนิคโมทีฟ ซ่ึงนิยมพัฒนาโมทีฟใน
ล งการเปล่ียนข้ันคู และการพลิกกลับในการพัฒนาโมทีฟสวนใหญ โดยในบทเพลงน้ีจะ
พบการพัฒนาโมทีฟในการใชการเปล่ียนข้ันคูและการพลิกกลับท่ีหลากหลาย และมีขยายและ
พัฒนาในเทคนิคตาง ๆ เชน การทดเสียง การซํ้าทวน การเปล่ียนข้ันคู การขยายสวนจังหวะ การ
เปล่ียนจังหวะ การประดับโนต การพลิกกลับ และการเสริมทํานอง นอกเหนือจากนั้นยังพบการนํา
กลุมโนต หรือโนตสวนท่ีถูกพัฒนาท่ีไดเลนไปแลวกอนหนา นํามาพัฒนากลับมาเลนใหมในหลาย
โมทีฟของการอิมโพรไวสนี้  
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 วิเคราะหการอิมโพรไวสของวูลฟกัง มิธสเปยล ในเพลง Half Nelson หองท่ี 129-192 
 

 
ภาพท่ี 54 การใชเทคนิคการซํ้าทวน หองท่ี 129-133 

หวะท่ี 3 หองท่ี 129 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่ง
ั้นสามพยางค โนต A, G และ F# เลนในลักษณะของการซํ้าทวน จนถึงจังหวะท่ี 4 หองท่ี 130 
ากนั้นพัฒ

 
 วูลฟกัง มิธสเปยลเร่ิมสรางโมทีฟ 1 บนจัง
ช
จ นาโมทีฟ 1a บนจังหวะท่ี 1 หองท่ี 131 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ัน 3 พยางค โนต Ab, G 
และ F ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 1 ในเทคนิคการเปล่ียนข้ันคู โดยยังคงรักษาจังหวะเดิมไวแตโนตเปล่ียน 
จากน้ันเลนในลักษณะของการซํ้าทวนจนถึงจังหวะท่ี 4 หองท่ี 131 แลวจึงสรางกลุมประโยคใหมท่ี
ถูกพัฒนาจากโมทีฟ 1a โดยการเปล่ียนจังหวะในหองท่ี 132 เพื่อเช่ือมกับโมทีฟใหมในหองถัดไป 
 

 
ภาพท่ี 55 การใชเทคนิคการเปล่ียนจังหวะและการทดเสียง หองท่ี 133-135 

ระกอบดวยเขบต็หนึง่
ั้นสามพยางคจํานวน 3 โนตและตัวดําจํานวน 1 โนต คือ โนต G, F, E และ G จากน้ันพัฒนาโมทีฟ 
a บนจังห

 
 จากตัวอยางพบวามีการสรางโมทีฟ 2 บนจังหวะท่ี 3 หองท่ี 133 ป
ช
2 วะยกของท่ี 1 หองท่ี 134 ประกอบดวยเขบ็ตสองช้ันจํานวน 2 โนต และตัวดําจํานวน 1 
โนต คือ โนต F, E และ G ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 2 ในเทคนิคของการเปล่ียนจังหวะและการตัดโนต 
โดยเปล่ียนจากเขบ็ตหนึ่งช้ันสามพยางคโมทีฟ 2 เปนเขบ็ตสองช้ันในโมทีฟ 2a และตัดโนต G ใน
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จังหวะที่หนึ่งออก และขยายประโยคดวยเทคนิคการเปล่ียนข้ันคูโดยการใชจังหวะเดิมแตเปล่ียน
โนตในจังหวะท่ี 4 หองท่ี 133 เปนโนตตัว A  
 จากน้ันสรางโมทีฟ 2b บนจังหวะยกของท่ี 1 หองท่ี 134 ประกอบดวยเขบ็ตสองช้ัน
จํานวน 2 โนต และตัวดําจํานวน 1 โนต คือ โนต G#, F และ A ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 2 ในเทคนิคของ
ารทดเสียงก  ซ่ึงโมทีฟ 2a และ2b มีระยะหางคูเสียงเทากัน คือ ลงคู 2 ไมเนอร และข้ึนคู 3 ไมเนอร 

โดยไดทําการทดเสียงในทิศทางขาข้ึนคร่ึงเสียงจากโมทีฟ 2a จากนั้นจึงขยายประโยคดวยเทคนิค
การเปล่ียนข้ันคูโดยการใชจังหวะเดิมแตโนตเปล่ียน ประกอบดวยโนต G#, E# และ G#  
 

 
ภาพท่ี 56 การพัฒนาโมทีฟโดยใชเทคนิคการเปล่ียนข้ันคูและการเช่ือมทํานอง หองท่ี 141-146 

บ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 1 โนตและตัวดําจํานวน 1 โนต คือ โนต C และ F จากน้ันพัฒนาโมทีฟ 3a บน
ังหวะยกข

 
 วูลฟกัง มิธสเปยลสรางโมทีฟ 3 บนจังหวะยกของจังหวะท่ี 1 หอง 141 ประกอบดวย
เข
จ องจังหวะท่ี 3  ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 1 โนตและตัวดําจํานวน 1 โนต คือ
โนต B และ A ซ่ึงพัฒนาจาก โมทีฟ 3 ในเทคนิคการเปล่ียนข้ันคู ในทิศทางขาลงโดยมีระยะหางลง
คู  2 เมเจอร และเลนโมทีฟ 3b หองท่ี 141 โนต A และ F ในเทคนิคการเปล่ียนข้ัน ในทิศทางขาลง
เชนกันซ่ึงมีระยะหางลงคู  2 เมเจอร โดยยังคงรักษาจังหวะของโมทีฟเดิมไวแตโนตเปล่ียน จากน้ัน
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พัฒนาและขยายประโยคโดยการสรางกลุมโนตใหมตอทายโมทีฟ 3b หองท่ี 141 และ 142 
ประกอบดวยโนต Db, Eb, E, G, C และ D    
 ตอมาจึงพัฒนาโมทีฟ 3c บนจังหวะยกของจังหวะท่ี 3 หองท่ี 143 ประกอบดวยเขบ็ต
หนึ่งช้ันจํานวน 1 โนต และตัวดําจํานวน 1 โนต คือ โนต Eb และ D ซ่ึงพัฒนาจากโมทีฟ 3b ใน
คนิคการเท เปล่ียนข้ันคูเชนกัน ในทิศทางขาลงโดยมีระยะหางลงคู 2 ไมเนอร ตอมาสรางโมทีฟ 3d 

บนจังหวะท่ี 1 หองท่ี 143 โนต Eb และ F ในทิศทางขาข้ึนโดยมีระยะหางข้ึนคู 2 เมเจอร สรางโม
ทีฟ 3e โนต Eb และ E ในทิศทางขาลงโดยมีระยะหางลงคู  2 ไมเนอร ตอมาพัฒนาโมทีฟ 3f โนต G 
และD ในทิศทางขาลงโดยมีระยะหางลงคู 4 เพอรเฟค ซ่ึงใชเทคนิคการเปล่ียนข้ันคูในการพัฒนาโม
ทีฟท้ังหมด โดยยังคงจังหวะเดิมไวแตโนตเปล่ียน ตอมาในหองท่ี 144 และ 145 โนต A, D, C และ 
D ไดเปล่ียนรูปแบบของประโยคโดยการพัฒนาในสวนของจังหวะและการเปล่ียนข้ันคู ซ่ึงกลุม
โนตท่ีกลาวมานั้นยังคงโนต D ไวและมีระยะของคูเสียงกวางและขยายข้ึน กอนท่ีจะเช่ือมกับ
ประโยคใหมในหองถัดไป  
 

 
ภาพท่ี 57 การพัฒนาโมทีฟโดยใชเทคนิคทดเสียง การเปล่ียนข้ันคูและการเปล่ียนจังหวะ หองท่ี 

162-165 

 ธสเปยลสรางโมทีฟ 4 บนจังหวะยกของจังหวะท่ี 1 หองท่ี 162 ประกอบดวย
บ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนต และตัวดําประจุดจํานวน 1 โนต คือ โนต C, A และ B จากน้ันพัฒนา
มทีฟ 4a บ

 
วูลฟกัง มิ

เข
โ นจังหวะยกของจังหวะท่ี 4 หองท่ี 162 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนตและตัว
ดําจํานวน 1 โนต คือ โนต D, B และ C ในเทคนิคของการทดเสียง ในทิศทางขาข้ึนโดยข้ึนหนึ่ง
เสียงจากโมทีฟ 4 ซ่ึงยังคงรักษาจังหวะเดิมไว ตอมาพัฒนาโมทีฟ 4b ในเทคนิคการเปล่ียนข้ันคู บน
จังหวะยกของจังหวะท่ี 3 ยก หองท่ี  163 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนตและตัวดาํจาํนวน 
1 โนต คือ โนต Eb, D และD โดยมีระยะหางลงข้ันคู 2 ในทิศทางขาลงจากโนต Eb สูโนต D และ
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เลนโนต D ซํ้า บนจังหวะที่ 1 หองท่ี 164 โดยยังคงจังหวะเดิมไวแตโนตเปล่ียน จากนั้นจึงขยาย
ประโยคโดยพัฒนาในสวนของจังหวะ หองท่ี 164 และ 165 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 4 
โนต และตัวดําจําวนวน 1 โนต คือ โนต F, Eb, E และ E เช่ือมกับประโยคหองถัดไป 
 

 
 
ภาพท่ี 58 การพัฒนาโมทีพโดยใชการประดับโนต การเปล่ียน ื่อมโมทีฟ หองท่ี 

177-180 

 ามีการสรางโมทีฟ 5 บนจังหวะยกของจังหวะท่ี 1 หองท่ี 177 ประกอบดวย
บ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนต และตัวดําจํานวน 2 โนต คือ โนต B, D และ B จากน้ันพัฒนาโมทีฟ 5a 
นจังหวะย

ั้นจํานวน 2 โนต และตัวดําจํานวน 1 โนต คือ โนต Eb, Db และ Eb ตอจาก
มทีฟ 5a จ

จังหวะและการเช

 
จากตัวอยางพบว

เข
บ กของจังหวะท่ี 4 หองท่ี 177 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 2 โนต และตัวดาํจาํนวน 
3 โนต คือ โนต D, B, D, B, D  และ C เลนในเทคนิคการเปล่ียนจังหวะและการประดับโนต ซ่ึง
ยังคงใหโนต D และ B เปนโครงสรางหลักในการพัฒนาโมทีฟ 5a ทําใหรูปแบบของประโยคขยาย
และพัฒนาจากโมทีฟ 5 
 จากน้ันจึงพัฒนารูปแบบประโยคของตนโดยสรางโมทีฟ 6 บนจังหวะท่ี 2 หองท่ี 179 
ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช
โ ากนั้นพัฒนาประโยคตอโดยการยืมโนตในวงเล็บ ประกอบดวยโนต C, Eb, Bb และ Eb 
มาพัฒนาในโมทีฟ 6a ในสวนของจังหวะ โดยการใชเทคนิคเปล่ียนจังหวะ ประกอบไปดวยเขบ็ต
หนึ่งชั้นจํานวน 4 โนต คือ โนต C, E, Bb และ E ซ่ึงยังคงมีโครงสรางของโมทีฟ 6 นอกจากนั้นใน
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วงเล็บโมทีฟ 6 และ 6a วูลฟกัง มิธสเปยลยังคงพัฒนาประโยคของตนโดยการเลนโนต Bb ซ่ึงอยูใน
จังหวะยกอีกดวย 
 

 
าพที่ 59 การเปล่ียนจังหวะและการประดับโนต หองท่ี 181-184 

ตอมาวูลฟกัง มิธสเปยลสรางโมทีฟ 7 บนจังหวะยกของจังหวะท่ี 1 หองท่ี 181 ประกอบดวย
าโนตเขบ็ต

ภ
 
 
ค หนึ่งช้ันจํานวน 2 โนต และตัวดําจํานวน 1 โนต คือ โนต G, B และ A ตอมาพัฒนาโมทีฟ 
7a บนจังหวะท่ี 1 หองท่ี 181 ประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันจํานวน 5 โนต  และตัวดําจํานวน 1 โนต คือ 
โนต B, G, B, A, C และ B ในเทคนิคการประดับโนตและการเปล่ียนจังหวะ สังเกตไดจากปกกา a 
และ b ของโมทีฟ 7 และ7a โดยเลนโนต G ปกกา a บนจังหวะยกของจังหวะท่ี 1 หองท่ี 181 และ
โนต G จังหวะตกหองท่ี 182  ซ่ึงเลนจังหวะยกและตกสลับกัน สวนปกกา b นั้น เลนโนต B บน
จังหวะยกของจังหวะท่ี 4 ยก หองท่ี 181 และเลนโนต B จังหวะตกบนจังหวะท่ี 4 หองท่ี 182 โดยมี
โนตตัว C อยูบนจังหวะยกของจังหวะท่ี 3 หองท่ี 182 ทําหนาท่ีโนตเสริม จากน้ันพัฒนาและขยาย
ประโยคโดยการใชจังหวะ ซ่ึงเปนโครงสรางของประโยคในการสรางกลุมโนตหองท่ี 183 และ184 
ตอจากโมทีฟ 7a 
 

 
าพที่ 60 การพัฒนาโมทีฟโดยการใชเทคนิคการซํ้าทวนและการเปล่ียนข้ันคู หองท่ี 185-187 ภ
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วย
าโนตเขบ็

 ในเพลง 

 จากตัวอยางพบวาวูลฟกัง มิธสเปยลสรางโมทีฟ 8 บนจังหวะท่ี 2 หองที่ 185 ประกอบด
ค ตหนึ่งช้ันจํานวน 1 โนตเขบ็ตสองช้ันจํานวน 2 โนต และตัวดําจํานวน 1 โนต คือ โนต 
Eb, Db, C  และBb จากน้ันพัฒนาโมทีฟ 8a โดยใชจังหวะเดียวกัน บนจังหวะท่ี 3 ประกอบดวยโนต 
E, Db, C  และ B ในเทคนิคการเปล่ียนข้ันคู ซ่ึงยังคงจังหวะเดิมไวแตโนตเปล่ียน และพัฒนาโมทีฟ 
8b บนจังหวะท่ี 2 หองท่ี 186 ในเทคนิคการเปล่ียนข้ันคูเชนกัน จากน้ันจึงสรางโมทีฟ 8c ในเทคนิค
การเปล่ียนจังหวะและข้ันคู ซ่ึงไดประกอบดวยเขบ็ตหนึ่งช้ันสามจํานวน 3 โนตและเขบ็ตหนึ่งตัวดํา
จํานวน 1 โนต โนต E, Db, Bb และ C โดยโนต C ถูกเช่ือมกับแนวทํานองใหมหองถัดไป  
 จากการวิเคราะหการพัฒนาโมทีฟในเทคนิคอิมโพรไวสของวูลฟกัง มิธสเปยล
Half Nelson พบการพัฒนาโมทีฟในสวนของจังหวะ โดยใชเทคนิคการทดเสียง การเปล่ียนจังหวะ 
และการเปล่ียนข้ันคูในประเภทตาง ๆ ในการอิมโพรไวส ซ่ึงพัฒนาใหเห็นอยางตอเนื่องและ
นํามาใชเปนสวนใหญในการพัฒนาโมทีฟในคอรัสนี้ นอกเหนือจากนั้นไดทําการพัฒนาโมทีฟดวย
วิธีการตาง ๆ เชน การซํ้าทวน การนําโนตออกและการประดับโนต 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
เปรียบเทียบเทคนิคการพัฒนาโมทีฟของเคิรต โรเซนวิงเคิล และวูลฟกัง มิธสเปยล 
 การศึกษาคร้ังนี้มีจุดประสงคเพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบเทคนิคการพัฒนาโมทีฟ
ในการอิมโพรไวสของนักดนตรีท้ัง 2 ทาน โดยในบทวิเคราะหการพัฒนาโมทีฟท่ีผานมานั้นทําให
ทราบถึงรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาโมทีฟท่ีมีลักษณะเฉพาะของนักดนตรีท้ัง 2 ทาน ซ่ึงอาจจะ
มีบางประเด็นท่ีเหมือนกันหรือแตกตางกันออกไป ดังนั้นเพื่อความชัดเจนยิ่งข้ึน ผูวิจัยนํารายละเอียด
จากการถอดโนตและวิเคราะหเทคนิคการพัฒนาโมทีฟ จากเพลง Be-Bop,  Skippy และ Half Nelson 
โดยนํามาเปรียบเทียบดวยตารางสรุปเทคนิคการพัฒนาโมทีฟในการอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิล 
และวูลฟกัง มิธสเปยล โดยแบงประเด็นหลักออกเปนดานการพัฒนาโมทีฟ ไดแก การซํ้าทวน 
การทดเสียง การเรียงลําดับ การเปล่ียนข้ันคู การเปล่ียนจังหวะ การแยกสวน การเสริมทํานอง การตัด
โนตกลางประโยค การพลิกกลับ การสลับท่ี การยอสวนจังหวะ การขยายสวนจังหวะ การประดับโนต 
และการนําโนตออก ซ่ึงแสดงตารางการเปรียบเทียบโมทีฟไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบการพัฒนาโมทีฟของเคิรต โรเซนวิงเคิล และวูลฟกัง มิธสเปยล ในบทเพลง 
 Be-Bop 
 

เทคนิคการพฒันาโมทีฟ เคิรต โรเซนวิงเคิล วูลฟกัง มิธสเปยล 
1. การซํ้าทวน - - 
2. การทดเสียง 1 รอบ 4 รอบ 
3. การเรียงลําดับ 1 รอบ 1 รอบ 
4. การเปล่ียนข้ันคู 2 รอบ 1 รอบ 
5. การเปล่ียนจังหวะ 5 รอบ 6 รอบ 
6. การแยกสวน - - 
7. การเสริมทํานอง - - 
8. การตัดโนตกลางประโยค - - 
9. การพลิกกลับ - 1 รอบ 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบการพัฒนาโมทีฟของเคิรต โรเซนวิงเคิล และวูลฟกัง มิธสเปยล ในบทเพลง 
 Be-Bop (ตอ) 
 

เทคนิคการพฒันาโมทีฟ เคิรต โรเซนวิงเคิล วูลฟกัง มิธสเปยล 
10. การสลับท่ี  1 รอบ 1 รอบ 
11. การยอสวนจังหวะ - - 
12. การขยายสวนจังหวะ - 1 รอบ 
13. การประดับโนต - - 
14. การนําโนตออก 1 รอบ - 

 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบการพัฒนาโมทีฟของเคิรต โรเซนวิงเคิล และวูลฟกัง มิธสเปยล ในบทเพลง 

Skippy 
 

เทคนิคการพฒันาโมทีฟ เคิรต โรเซนวิงเคิล วูลฟกัง มิธสเปยล 
1. การซํ้าทวน 1 รอบ - 
2. การทดเสียง 4 รอบ 2 รอบ 
3. การเรียงลําดับ - - 
4. การเปล่ียนข้ันคู 1 รอบ 2 รอบ 
5. การเปล่ียนจังหวะ 5 รอบ 2 รอบ 
6. การแยกสวน - - 
7. การเสริมทํานอง - - 
8. การตัดโนตกลางประโยค - - 
9. การพลิกกลับ 3 รอบ 1 รอบ 
10. การสลับท่ี - - 
11. การยอสวนจังหวะ - - 
12. การขยายสวนจังหวะ - - 
13. การประดับโนต - - 
14. การนําโนตออก 1 รอบ - 
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบการพัฒนาโมทีฟของเคิรต โรเซนวิงเคิล และวูลฟกัง มิธสเปยล ในบท
เพลง Half Nelson 

 
เทคนิคการพฒันาโมทีฟ เคิรต โรเซนวิงเคิล วูลฟกัง มิธสเปยล 

1. การซํ้าทวน 3 รอบ 2 รอบ 
2. การทดเสียง 3 รอบ 3 รอบ 
3. การเรียงลําดับ - - 
4. การเปล่ียนข้ันคู 14 รอบ 13 รอบ 
5. การเปล่ียนจังหวะ 3 รอบ 6 รอบ 
6. การแยกสวน - - 
7. การเสริมทํานอง - - 
8. การตัดโนตกลางประโยค - - 
9. การพลิกกลับ 1 รอบ - 
10. การสลับท่ี - - 
11. การยอสวนจังหวะ - - 
12. การขยายสวนจังหวะ 4 รอบ - 
13. การประดับโนต 1 รอบ 2 รอบ 
14. การนําโนตออก - 1 รอบ 

 
 จากการวิเคราะหและเปรียบเทียบการพัฒนาโมทีฟในการอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคิล 
และวูลฟกัง มิธสเปยล ในบทเพลง Be-Bop, Skippy และ Half Nelson พบวาการพัฒนาโมทีฟของ
เคิรต โรเซนวิงเคิล และวูลฟกัง มิธสเปยล มีความคลายคลึงกันไดแก การซํ้าทวนการทดเสียง 
การเรียงลําดับ การเปล่ียนข้ันคู การเปล่ียนจังหวะ การพลิกกลับ การสลับท่ี การยอสวนจังหวะ การขยาย
สวนจังหวะ การประดับโนต และการนําโนตออก ซ่ึงรวมถึงมีการพัฒนาในรูปแบบท่ีผสมกันของเทคนิค 
โดยในการสรางโมทีฟนั้นไมจําเปนตองใชเทคนิคเดียวในการสรางโมทีฟ แตอาจเปนการผสมกัน
ของเทคนิคตาง ๆ เขาดวยกัน การอิมโพรไวสของวูลฟกัง มิธสเปยลนั้น มีลักษณะของแนวทํานองท่ี
มีความเช่ือมตอกันในทางแนวนอน สลับกับการเลนเปล่ียนจังหวะของกลุมโนต สวนการอิมโพรไวส
ของเคิรต โรเซนวิงเคิล จะนิยมเลนการเปล่ียนข้ันคู การพลิกกลับและการเปล่ียนจังหวะ ในการเร่ิมตน
กอนที่จะอิมโพรไวสในลักษณะของทํานองท่ีมีการเคล่ือนท่ีในทางแนวนอน และจบประโยคดวย
การพลิกกลับหรือเปล่ียนจังหวะของโมทีฟอีกคร้ัง 
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ภาคผนวก ก 
โนตการอิมโพรไวสของเคิรต โรเซนวิงเคลิ ในบทเพลง  

Be-bop, Skippy และ Half  Nelson 
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บทเพลง Be-bop 
 

 

 
 

ภาพท่ี 61 บทเพลง Be-Pop 



 74

บทเพลง Skippy 
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บทเพลง Half Nelson 
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โนตการอิมโพรไวสของวูลฟกัง มิธสเปยล ในบทเพลง  

Be-bop, Skippy และ Half  Nelson 
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บทเพลง Be-bop 
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บทเพลง Skippy 
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บทเพลง Half Nelson 
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