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This research study aims to present the characteristics in the improvisational
style of jazz guitarist Wolfgang Muthspiel as recorded in the album 'Friendly
Travelers' as a duo with jazz drummer Brian Blade under title tracks 'Gnadenwald' and
'End On 4'
This case study is base on Muthspiel and Blade's biographical information,
literature related to 'Friendly Travelers', and the analysis of the two tracks mentioned
above. There are two analytical processes involved in this study.
a. Compositional Style and Techniques : this section includes topics such as tension
note choices, moving key signatures, and mixed-meter arrangements.
b. Improvisational Style and Techniques : this section includes topics such as
pentatonic scales, modes, and arpeggio triads. The discussion covers Muthspiel's
selections of on-root and off-root starting notes and its impact on his improvisational
style.
In some sections, graphs and other visual aids are provided to assist with
experiments and real-life implementation. It is also revealed that this research provides
only a few of the many possible ways to explain Muthspiel's compositional and
improvisational styles. The researcher hopes that it can provide a solid platform for
any music students interested in going into further studies in the future.
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาของปญหา
ดนตรีแจสมีตนกําเนิดมาจากเพลงบลูส (Blues Music) โดยคนผิวดําจากนั้นมีการพัฒนาทั้ง
ทางดานเสียงประสานและรูปแบบวงดนตรี หลังจากมีการเลิกทาสไดแพรหลายไปสูคนผิวขาว มี
การนําเครื่องเปา มารวมบรรเลงในยุคดิกซีแลนด (Dixieland) จนโดงดังเนื่องจากเปน เพลงที่มี
จังหวะสนุกสนานเหมาะแกการเตนรํา ในยุคบีบอพ (Bebop) การพัฒนาของดนตรีแจสเปลีย่ นไปใน
ทิศทางการแสดงความสามารถของนักดนตรีมากขึ้นโดย ชารลี ปารคเกอร (Charlie Parker) นักอัล
โตแซกโซโฟนผูริเริ่มการใชคีตปฏิภาณ หลังจากนั้นเริ่มมีการใชคีตปฏิภาณในนักกีตารโดย ชารลี
คริสเตียน (Charlie Christian) ไดการเชิดชูวาเปนผูบุกเบิกการเลนกีตารแจส การใชคีตปฏิภาณมีการ
พัฒนาผานนักกีตารยุคตางๆ เชน ยุคบีบ็อพ(Bebop)โดย โจ พาส(Joe Pass) ยุคฮารดบอพ (Hard
Bop)โดย เวส มอนทโกเมอรี่ (Wes Montgomery) ยุคโพสบอพ (Post Bop) โดย จิม ฮอลล (Jim
Hall) ยุคคูลแจส (Cool Jazz)โดย จิมมี่ เรนีย (Jimmy Raney) ยุคฟวชั่นแจส (Fusion Jazz)โดย ไมค
สเทิรน (Mike Stern) และยุคโมเดิรนแจส (Modern Jazz) หรือยุคปจจุบันโดย เคิรท โรเซนวินเคล
(Kurt Rosenwinkel) เปน ตน ยังมีศิลปน อีก หลายทานที่มีชื่อเสียงในแตละยุค ที่ไมไดก ลาวถึง
และวูลฟกัง มิธสเปยล (Wolfgang Muthspiel) ก็เปนหนึ่งในนักกีตารยุคปจจุบันที่มีชื่อเสียงเชนกัน
ผูศ ึกษามีความสนใจคนควาการใชคีตปฏิภาณของนักกีตารแจสยุคปจจุบัน คือ วูลฟกัง มิธ
สเปยล โดยเลือกวิจัยจากผลงานชุด เฟรนดลี่ ทราเวลเลอรส (Friendly Travelers) เนื่องจากผูวิจัยมี
ความคิดเห็นวาในผลงานชุดนี้ วูลฟกัง มิธสเปยล มีการประพันธเพลง การใชคีตปฏิภาณที่โดดเดน
และมีเอกลักษณเปนของตนเองมากกวาผลงานชุดอื่นๆ และเลือกบรรเลงในรูปแบบการแสดงคู
ระหวางกีตารกับกลองจึงมีความนาสนใจวา วูลฟกัง มิธสเปยล จะใชคีตปฏิภาณในลักษณะใดเมื่อ
นักดนตรีผูรวมบรรเลงมีเพียงแคมือกลอง
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 ศึกษาประวัติศาสตรนักกีตารแจส
2.2 ศึกษาชีวประวัติของ วูลฟกัง มิธสเปยล
2.3 วิเคราะหบทประพันธเพลงของ วูลฟกัง มิธสเปยล
2.4 วิเคราะหคีตปฏิภาณของ วูลฟกัง มิธสเปยล
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3. ขอบเขตการศึกษา
ผูศ ึกษาไดกําหนดขอบเขตของบทเพลงที่นํามาวิเคราะหไวจํานวน 2 บทเพลงของศิลปน
วูลฟกัง มิธสเปยล จากผลงานชุด เฟรนดลี่ ทราเวลเลอรส สังกัด แมทิเรียล เรคคอรด (Material
Records) ดังนี1้
3.1 Gnadenwald composed by Wolfgang Muthspiel
3.2 End On 4 composed by Wolfgang Muthspiel
ในบทเพลงดังกลาว ผูศึกษาไดวิเคราะหบทประพันธและทอนบรรเลงคีตปฏิภาณโดย วูลฟ
กัง มิธสเปยล เทานั้น
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4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูศ ึกษามีความประสงควาการวิจัยนี้กอใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้
4.1 สามารถเขาใจรายละเอียดในบทประพันธเพลงของ วูลฟกัง มิธสเปยล
4.2 สามารถเขาใจรายละเอียดการใชบันไดเสียงตางๆในการบรรเลงคีตปฏิภาณของ วูลฟ
กัง มิธสเปยล
4.3 สามารถเปนแนวทางใหแกผูทสี่ นใจศึกษาบทประพันธเพลงและผูทสี่ นใจศึกษาการใช
คีตปฏิภาณของ วูลฟกัง มิธสเปยล
4.4 สามารถนําขอมูลจากการศึกษามารวบรวมเปนรูปเลมเพื่อเผยแพรตอผูที่สนใจตอไป
อนึ่งคําศัพททางดนตรีที่ใชในวิทยานิพนธฉบับนี้จะใชศัพทบัญญัติที่มาจาก "พจนานุกรม
ศั พ ท ดุ ริ ย างคศิ ล ป " ของศาสตราจารย ดร.ณั ช ชา พั น ธุ เ จริ ญ (2552) แทนศั พ ท ด นตรี
ภาษาตางประเทศที่ปรากฏขึ้นในบทวิเคราะหสารนิพนธ คําศัพทบางคําที่ไมปรากฏความหมายใน
พจนานุกรม โดยเฉพาะศัพทเทคนิคหรือคําศัพททั่วไปที่ไมใชคําศัพทเฉพาะทางดนตรี ผูศึกษาจะ
อธิบายความและยกตัวอยางประกอบ

1

Wolfgang Muthspiel and Brian Blade, Friendly Travelers [CD], Material Records, 2007.

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของและประวัติศิลปน
การค น คว า ในหั ว ข อ การวิ เ คราะห คี ต ปฏิ ภ าณของ วู ล ฟ กั ง มิ ธ สเป ย ล ผู ศึ ก ษาได
ทําการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ อาทิเชน วารสาร นิตยสาร หนังสือชีวประวัติ สื่อ
จากอินเตอรเน็ต ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยผูศึกษาไดกําหนดประเด็นศึกษาดังนี้
1 ความเปนมาของนักกีตารแจส
2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับผลงานชุดเฟรนดลี่ ทราเวลเลอส
3 ชีวประวัติและผลงานของวูลฟกัง มิธสเปยลและไบรอัล เบลด
1. ความเปนมาของนักกีตารแจส

ภาพที่ 1 นักกีตารและนักรองเพลงบลูส1
ประวัตินักกีตารแจสเริ่มถือกําเนิดมาจากนักกีตารที่ใชกีตารอะคูสติก (Acoustic Guitar)
บรรเลงสนับสนุนใหกับนักรองเพลงบลูส (Blues Singer) ตั้งแตชวงป ค.ศ. 1900 เปนตนมา

1

Robert Johnson & Johnny Shines, accessed june 16, 2012, available from
http://www.meatbeerbabes.com/2011/04/25/legendary-american-blues-singer-songwriter-robertjohnson-johnny-shines/
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ภาพที่ 2 วงดนตรีในยุคนิวออรีลส2
หลังจากนั้ น เปลี่ ยนมาใช แบนโจ (Banjo)3 บรรเลงสนับสนุน ในยุค นิว ออรีล ส (New
Orleans Period) และดิกซีแลนด (Dixieland Period) วงมีขนาดใหญและมีจํานวนนักดนตรีมาก
ประมาณ 8 ถึง 10 คนขึ้นไปประกอบดวย นักทรัมเปต นักคลาริเน็ท นักคอรเน็ท นักทรอมโบน นัก
ทูบาหรือนัก ดับเบิลเบส นัก เปยโน นัก กลองและนัก แบนโจหรือนักกีต ารเปน ตน นัก แบนโจ
สามารถทําหนาที่ไดเพียงเปนผูบรรเลงสนับสนุนดวยการดีดคอรดขึ้นลงในจังหวะที่สม่ําเสมอเพื่อ
ทําหนาที่ควบคุมจังหวะและเสียงประสานใหกับวงเทานั้น เนื่องจากแบนโจเปนเครื่องดนตรีที่มี
เสียงเบาและในยุคนั้นไมมีเครื่องขยายเสียงในเวลาบรรเลงรวมกับวงซึ่งมีขนาดใหญจึงไมสามารถ
เลนทํานองหลักหรือเปนผูนําของวงได

2

New Orleans Jazz, accessed June 16, 2012, available from http://www.oknation.net/blog/
print.php?id=293961
3
เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง จัดอยูในประเภทเครื่องสาย ใชนิ้วหรือไมดีด ลักษณะคลายกีตาร มี 4 ถึง 6 สาย ลําตัวมีรูปราง

กลมเปนโลหะขึงดวยพลาสติกหรือหนังสัตว เปนเครื่องดนตรีพื้นเมืองอเมริกัน

5

ภาพที่ 3 กีตารยี่หอ Gibson รุน Es-150 ผลิตป ค.ศ. 19304
ในป ค.ศ. 1930 ผูผลิตกีตารยี่หอตางๆเริ่มมีการพัฒนาการผลิตเครื่องขยายเสียงเพื่อใชบน
กีตาร ทําใหเกิดเสียงที่ดังมากขึ้นเรียกวา กีตาร ไฟฟา (Electric Guitar) โดยมีกีต ารยี่หอ กิ๊บสัน
(Gibson) เปนผูนําในการผลิตกีตารไฟฟาทรงฮาโลวบอดี้5 (Hollowbody Guitar) ไดรับความนิยม
ในหมูนักกีตารแจส เนื่องจากใหเสียงที่หนา นุม ดังกังวาล ทําให นักกีตาร สามารถทําหนาที่เลน
ทํานองหลัก โซโลและบรรเลงสนับสนุนรวมกับวงดวยตนเองได

4

Gibson Es-150, accessed June 16, 2012, available from http://www.sadigitar.com/yazilaroku.asp?yazi_id=6
5

กีตารไฟฟาที่มีการขุดเจาะที่ตัวทําใหภายในมีลักษณะโปรงละใหเสียงที่อคูสติกมากขึ้น

6

ภาพที่ 4 ชาลลี คริสเตียน6 และ ดิจังโก ไรนฮารดท7
ชาลลี คริสเตียน (Charlie Christian) และ ดิจังโก ไรนฮารดท (Django Reinhardt) ถูกยก
ยองวาเปนสองนักกีตารแจสยุคสวิง (Swing Period) ผูริเริม่ ในการเปลี่ยนบทบาทจากผูเลนบรรเลง
สนับสนุนใหกับวงหรือนักรองอยางเดียวไปเปนผูเ ลนทํานองหลักและโซโล ทั้งสองยังเปนผูบุกเบิก
การใชคีตปฏิภาณของนักกีตารแจสในยุคตอมา8

6

Charlie Christian, accessed June 16, 2012, available from
http://www.midside.com/
2007/03/02/ christian_formulas/
7
Django Reinhardt, accessed June 16, 2012, Available from http://www.realizedsound.net/
dac/archives/631
8
100 Years of Jazz Guitar. [ซีดี-รอม]. สหรัฐอเมริกา : โซนี่, 2005.
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ภาพที่ 5 ทอล ฟารโรว ทรีโอ9
การใชคีตปฏิภาณ (Improvisation)10 ในหมูนักกีตารเริ่มเฟองฟูในยุคบีบ็อพ (Bebop Period)
เนื่องจากการใชคีตปฏิภาณคอนขางมีสําเนียงเสียงที่ชัดเจนเปนเอกลักษณโดยเฉพาะการใชโนตโคร
มาติกเขาหาโนตในคอรดจนเปนชื่อเรียกสําเนียงเสียงนี้วา ไลนบีบ็อพ (Bebop Line) รูปแบบวงมี
การลดจํานวนนักดนตรีลงใหเหลือเพียงผูเลนภาคจังหวะและผูเลนภาคทํานองหลัก ประกอบดวย
นักกลอง นักดับเบิลเบส นักเปยโน นักอัลโตหรือเทเนอรแช็กโซโฟน นักกีตาร เปนตน โดยนัก
ดนตรีทุกตําแหนงมีพื้นที่แสดงความสามารถในการใชคีตปฏิภาณไดทุกคน และยังเปนยุคที่รูปแบบ
วง กีตารทรีโอ11 (Guitar Trio)ไดรับความนิยมอยางสูงจากนักกีตารแจสอีกดวย เนื่องจากนักกีตาร
สามารถบรรเลงทํานองหลักและเสียงประสานควบคูกันไปไดอยางอิสระ นักกีตารที่มีชื่อเลียงในยุค
บีบ็อพ ไดแก เคนนี่ เบอรเรลล (Kenny Burrell) เฮิรบ เอลลิส (Herb Ellis) จิมมี่ เรนีย (Jimmy
Raney) บารนี่ เคสเซล (Barney Kessel) ทอล ฟารโลว (Tal Farlow) เวส มอนทโกเมรี่ (Wes
Montgomery) โจ พาส (Joe Pass)และจิม ฮอลล (Jim Hall) เปนตน

9

Tal Farlow Trio, accessed June 17, 2012, available from
jonhammond/2893275697/#/
10

http://www.flickr.com/photos/

การเลนดนตรีหรือขับรองโดยไมไดเตรียมซอมตามโนตเพลงมากอน แตคิดขึ้นทันควันบนเวทีเชิงปฏิภาณ

11

วงตนตรีขนาดเล็กที่ประกอบดวยเครื่องดนตรีสามชนิด คือ กีตาร ดับเบิลเบส กลอง

8

ภาพที่ 6 ไมค สเทริ์น12
ยุคฟวชั่น (Fusion Period) เปนยุคที่มือกีตารมีความเปลี่ยนทางดานเสียง (Sound) คือ มีการ
ผสมผสานระหวางเสียงประสานดนตรีแจสเขากับจังหวะดนตรีแนวอื่นๆ เชน ร็อค บลูส ฟงค โซล
อารแอนบี เปนตน ไมค สเทริ์น (Mike Stern) เปนหนึ่งในนักกีตารฟวชั่นแจสที่ไดรับความนิยมมาก
ที่สุดคนหนึ่ง เนื่องจากมีรูปแบบเสียงที่เปนเอกลักษณเปนของตนเองโดยการนําวิธีการดันสายกีตาร
ในเพลงร็อคและการนําจังหวะของเพลงฟงคมาผสมผสานเขากับดนตรีแจสไดอยางลงตัว รวมถึง
การเลือกใช กีตารโซลิดบอดี13้ (Solidbody Guitar) มาบรรเลงเพลงแจสในขณะที่นักดนตรีคนอื่นๆ
นิยมใชกีตารทรงฮาโลวกันและยังมีการนํา เอฟเฟคกีตาร14 (Guitar Effect) ชนิดตางๆมาสรางสีสัน
โดยเฉพาะเสียงโอเวอรไดรฟที่เปนที่นิยมในเพลงร็อค ไมค สเทริ์นยังไดรับการเชื้อเชิญจาก ไมลส
เดวิด (Miles David) นัก ทรัมเปตผูบุกเบิก ยุคฟว ชั่นแจสเขารวมวง นัก กีตารที่มีชื่อเสียงในยุค นี้
ไดแก จอหน สโคฟลด (John Scofield) จอหน แมคลาฟลิน (John Mclaughlin) และจอหน อเบอร
คอมบี (John Abercombie) เปนตน

12

Mike stern, accessed June 16, 2012, Available from http://www.jsb.ch/gallery/stern.htm
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กีตารที่ใชไมแททั้งชิ้นในการทําตัวกีตาร ไมขุดเจาะภายในตัวใหกลวง

14

เครื่องชวยเปลี่ยนเสียงกีตารจากเดิมใหเปนเสียงตางๆ โดยใชหลักการบิดความถี่ของคลื่นเสียง

9

ภาพที่ 7 แพท เมทิน15ี
หลังป ค.ศ.1980 เกิดนักกีตารแจสรุนใหมมากมาย มีทั้งนักกีตารที่ชื่นชอบการบรรเลงใน
รูปแบบเพลงแจสดั้งเดิม (Traditional Jazz Style) ไดแก บอบบี้ บรูม (Bobby Broom) ปเตอร เบริ์
นสเตน (Peter Burnstein) รัสเซล มาโลน (Russell Malone) เปน ตน และนัก กีต ารชื่นชอบการ
บรรเลงเพลงแจสผสมผสานรูปแบบใหมๆ (Contemporary Jazz Style) คือ มีการนําทํานองหลัก
จังหวะหรือเสียงประสานของดนตรีพื้นบานมาผสมผสานเขากับดนตรีแจส เชน แพท เมทินี (Pat
Metheny) เปนนักกีตารที่มีพรสวรรคในการสรางสรรเสียงดนตรีที่เกิดจากจินตนาการไดเปนอยางดี
และยังไดนําจังหวะ เสียงประสานและเครื่องดนตรีตางๆจากทุกทวีปทั่วโลกมาศึกษาแลวใชในบท
ประพันธของตนเองไดอยางมีเอกลักษณ หรือบิลล ฟรีเซลล (Bill Frisell) นักกีตารที่มีความถนัดใน
การนํากลิ่นอายของดนตรีคันทรี16 (Country Music) มาผสมผสานกับดนตรีแจสไดอยางลงตัว

15

Pat Metheny, accessed June 17, 2012, available from http://nicholasgibson.com/
2007/08/13/pat-metheny/
16

ดนตรีพื้นบานของชาวอเมริกัน มีลักษณะคลายคลึงกับเพลงบลูสแตมีจังหวะเร็วสนุกสนาน

10

ภาพที่ 8 วูลฟกัง มิธสเปยล17
หลังป ค.ศ. 2000 จนถึงปจจุบันเปนยุคของนักกีตารแจสสมัยปจจุบันที่มีแนวทางในการ
บรรเลงเพลงเปนของตัวเองอยางชัดเจน เชน การเลือกใชบันไดเสียงที่สรางความเปนเอกลักษณ
ใหกับทํานองหลักและการใชคีตปฎิภาณนักกีตารนั้นๆ ซึ่งนักกีตารในยุคกอนหนานี้ไมวายุคไหนก็
ยังมีสําเนียงเสียงของไลนบีบ็อพผสมอยูเปนสวนใหญหรือการใชอัตราจังหวะ (Time Signature) ที่
ซับซอนในบทเพลงมากขึ้น เปนตน วูลฟกัง มิธสเปยล (Wolfgang Muthspiel) เปน นัก กีต าร
คลาสสิคชาวออสเตรียที่ ไปศึกษาดนตรีแจสตอในประเทศสหรัฐอเมริก า เปน หนึ่งในนักกีตารที่
สรางสรรผลงานผานยุคสมัยตางๆจนถึงปจจุบันโดยมีความหลากหลายในผลงานดานการประพันธ
และการใชคีตปฏิภาณที่สอดคลองกับยุคสมัยที่ผานไป นอกจากนี้ยังมีนักกีตารสมัยปจจุบันทาน
อื่นๆที่มีชื่อสียง ไดแก เคริ์ท โรเซนวินเคล (Kurt Rosenwinkel) อดัม โรเจอร (Adam Rogers) ลาเก
ลุนด (Lage Lund) แนร เฟลเดอร (Nir Felder) ออส นอย (Oz Noy) เวยน ครานซ (Wayne Krantz)
เปนตน

17

Wolfgang Muthspiel, accessed June 18, 2012, available from http://www.jazzfestivalbasel.ch
/?page_id=283
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2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับผลงานชุดเฟรนดลี่ ทราเวลเลอส

ภาพที่ 9 ผลงานชุด เฟรนดลี่ ทราเวลเลอส18 (ปกหนาและปกหลัง)
สื่อตางๆไมวาจะเปนทางโลกอินเตอรเน็ต เว็บไซตนิตยสารแจส หรือแมกระทั่งนักดนตรี
แจสดวยกัน ตางมีความรูสึกตื่นเตนและประหลาดใจกับผลงานการบรรเลงคูชุด เฟรนดลี่ ทราเวล
เลอรส ระหวาง วูลฟกัง มิธสเปยล และไบรอัล เบลด (Brian Blade) ซึ่งมีความโดดเดนและแตกตาง
จากผลงานชุดอื่นๆของ วูลฟกัง มิธสเปยล อยางชัดเจน

18

Friendly travelers, accessed June 18, 2012, available from http://www.amazon.de/FriendlyTravelers-Wolfgang-Muthspiel/dp/B000N0WYC4
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ภาพที่ 10 วงดนตรีแจสนักดนตรีคูระหวางนักกีตารกับนักดนตรีเครื่องตางๆ19
โดยปกติแลวรูปแบบวงดนตรีแจสนักดนตรีคู (Duet) มักจะเปนเครื่องดนตรีที่สามารถเลน
เสียงประสานไดทั้งสองเครื่องเพื่อสลับกันสรางเสียงประสาน เลนทํานองหลักและโซโล อยางเชน
อัลบัมระหวางนักกีตารกับนักกีตารของแพท เมทินีกับจิม ฮอลล (Jim hall) อัลบัมระหวางนักกีตาร
กับนักแซ็กโซโฟนของ โจ พาส (Joe Pass) กับ ซูท ซิมส (Zoot Sims) อัลบัมระหวางนักกีตารกับ
นักรองของ เบน มอนเดอร(Ben Monder) กับ ธีโอ เบลคแมนน (Theo Bleckmann) อัลบัมระหวาง
นักกีตารกับนักกีตารเบสของ จอหน สโตเวลล (John Stowell) กับ เดวิด ไฟรเซน (David Friesen)
หรืออัลบัมระหวางนักกีต ารกับนักเปยโนของ แพท เมธินี กับ แบรด เมหลดาว (Brad Mehldau)
เปนตน แตเนื่องจาก วูลฟกัง มิธสเปยล ไดจัดวางตําแหนงของนักดนตรีเพียงแค 2 เครื่อง คือ กีตาร
และกลอง ทําใหบทบาททางดานการเลน ทํานองหลัก และเสียงประสานตกอยูกับ วูลฟกัง มิธ
สเปยล ทั้งหมด ขณะที่นักกีตารใชคีตปฏิภาณก็ไมมีผูบรรเลงสนับสนุนที่เปนเครื่องดนตรีที่มีเสียง
ประสาน มีเพียงแคนักเลนกลองเปนผูบรรเลงสนับสนุนดานจังหวะใหเทานั้น แตนั่นกลั บทําให
การใชคีตปฏิภาณของ วูลฟกัง มิธสเปยล นั้นเปดกวางยิ่งขึ้น สามารถควบคุมเสียงประสานไดอยาง
อิสระ สิ่งนี้เปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหผูวิจัยมีความสนใจในความสามารถของ วูลฟกัง มิธสเปยล ใน
การใชคีตปฏิภาณผานบทเพลงบรรเลงคู

19

Pat Metheny and Jim Hall, accessed June 18, 2012, available
http://www.tkshare.com/Jim-Hall--amp--Pat-Metheny---Jim-Hall--amp--Pat-Metheny--1998--Remastered-2011.html
Joe Pass and Zoot Sims, accessed June 18, 2012, available
http://alllossless.net/15043-zoot-sims-and-joe-pass-blues-for-two-1983.html
Ben Monder and Theo Bleckmann, accessed June 18, 2012, available
http://www.csusummerarts.org/public_events_calendar_2011/july12.shtml
John Stowell and David Friesen, accessed June 18, 2012, available
http://www.tower.com/through-listening-glass-david-friesen-john-stowell-cd/wapi/116287880
Pat Metheny and Brad Mehldau, accessed June 18, 2012, available
http://www.chronogram.com/issue/2007/4/Music/Divine-Alliance
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อัลบัม เฟรนดลี่ ทราเวลเลอรส ของศิลปน วูลฟกัง มิธสเปยล และไบรอัน เบลด บันทึก
เสียงระหวางวันที่ 5 ถึง 8 มิถุนายน ค.ศ. 2006 ณ เมืองสไตนาเคิรชเชิ่น (Steinakirchen) ประเทศ
ออสเตรีย (Austria) ประสมเสียง (Mixed) เมื่อวันที่ 15 ถึง 17 กันยายน ค.ศ. 2006 โดย โรแลนด บัว
แมนน (Roland Baumann) ภายใตสังกัต แมทิเรียล เรคคอรด (Material Records) ออกวางจําหนาย
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 200720
สตีฟ กรีนลี (Steve Greenlee) กลาวไววาอัลบัม เฟรนดลี่ ทราเวลเลอร ใหความรูสึกนา
ตื่นเตนในความหนักแนนของผลงาน ฟงดูราวกับวามีกีตาร 2 ถึง 3 ตัวกําลังสนทนาโตตอบกับ
กลอง ซึ่งนั้นเปนความสามารถพิเศษของ วูลฟกัง มิธสเปยล ในการใชเครื่องชวยวนเสียง (Loop
Machine) มาสรางสรรผลงานใวในบางเพลงของอัลบัม21

ภาพที่ 11 รูปตัวอยางเครื่องชวยวนเสียง22
เครื่องชวยวนเสียง คือ เครื่องบันทึกเสียงที่เมื่อบันทึกเสียงเขาไปจะสามารถเปดหรือปดการ
เลนแนวเสียงนั้นๆได สามารถบันทึกไดมากกวา 1 แนวขึ้นไป ควบคุมการบันทึกและเปดปดเสียง
ดวยเทา ยี่หอที่นิยมใช เชน Boss RC Series และDigitech Jamman Series เปนตน

20
21

Wolfgang Muthspiel/Brian Blade. Friendly Travelers. [ซีดี-รอม]. Material Records, 2007..
Steve Greenlee. Wolfgang Muthspiel & Brian Blade Friendly Travelers : Jazz Time.

[ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.jazztimes.com/articles/18800-friendly-travelers-wolfgang-muthspielbrian-blade
22
Boss rc-50, accessed June 18, 2012, available from http://www.expomusic.it/boss-loopstation-p-1446.html
Digitech
jamman,
accessed
June
18,
2012,
available
from
http://www.mannysonlinemusicstore.com.au/shop-online/brand/digitech-jamman-delay/
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ภาพที่ 12 วูลฟกัง มิธสเปยล และ ไบรอัล เบลด23
มิเชล พี กลาดสโตน (Michael P. Gladstone) กลาวไววา ผมเคยฟง วูลฟกัง มิธสเปยล เมื่อ
15 ปกอนหนานี้และจัดใหเขาอยูหมวดหมูนักกีตารฟวชั่นแจส (Fusion Jazz Guitarists) ที่ยังมีความ
เอนเอียงเลียนแบบรูปแบบการเลนของ จอหน สโคฟลด (John Scofield) แตผลงานชุดนี้นาชื่นชม
เปนอยางมาก ที่พบวาเขากลาสรางผลงานในการบรรเลงรวมกับนักดนตรีเพียงคนเดียว คือ ไบรอัน
เบลด ซึ่งปนมือกลองและนักเลนเครื่องตี (Percussionist)24
ดนตรีฟวชั่นแจสเกิดในชวงป ค.ศ. 1970 ถึงชวงตนป ค.ศ. 1980 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ วูลฟกัง
มิธสเปยล เริ่มสนใจการเลนกีตาร นักกีตารฟวชั่นแจสที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นมีหลายคน เชน แพท
มารติโน (Pat Martino) จอหน อะเบอรคอมบี้ (John Abercombie) ออล ดิ เมโอลา (Al Di Meola)
ลารรี่ คอรเยลล (Larry Coryell) เปนตน แตมีนักกีตารสองคนที่มีชื่อเสียงมากนั่นคือ ไมค สเทิรน
(Mike Stern) และ จอหน สโคฟลด (John Scofield) เนื่องจากนักกีตารทั้งสองไดเคยเปนหนึ่งใน
สมาชิกวงของ ไมลส เดวิส (Miles Davis) ผูบุกเบิกดนตรีฟวชั่นแจสนั้นเอง
คริส พารคเกอร (Chris Parker) นักเลน กลองแจสใหสัมภาษณวา ในเพลง Gnadenwald
วูลฟกัง มิธสเปยล สามารถเลนทํานองหลักและเสียงประสานที่มีชวงเสียงจากต่ําไปสูงไดอยางกวาง
มาก มีการใชเครื่องชวยวนเสียงในการแบงทอนเพลงไดอยางมีเสนหโดยสรางเรื่องราวไปอยางชาๆ
ผานการใชคีตปฏิภาณอยางเปนธรรมชาติโดยนักดนตรีทั้งสองสื่อสารกันไดราวกับวาใชโทรจิต25
เพลง Gnadenwald เปนบทเพลงหนึ่งในผลงานชุด เฟรนดลี่ ทราเวลเลอรส ของ วูลฟกัง
มิธสเปยล และ ไบรอัล เบลด ซึ่งเปน 1 ใน 2 เพลงที่ไดถูกนํามาวิเคราะหการใชคีตปฏิภาณใน
การศึกษาครั้งนี้ โดยอีกเพลงหนึ่งคือ End On 4
23

Wolfgang Muthspiel & Brian Blade, accessed June 18, 2012, available from
http://www.flickr.com/photos/mmpicture/2304344618/
24
Michael P. Gladstone. Wolfgang Muthspiel-Brian Blade: Friendly Travelers(2007) : All
About Jazz. [ออนไลน]. 8 ยอหนา . แหลงที่มา http://www.allaboutjazz.com/php/article.php?id=25354 [22

ก.พ. 2555]
25

Chris Parker. Duo blade & muthspiel : Material Records. [ออนไลน]. 9 ยอหนา . แหลงที่มา :

http://www.materialrecords.com/content_en/press_duobladewm.asp [24 มี.ค. 2555]

15

3. ประวัติศิลปน
3.1 วูลฟกัง มิธสเปยล (Wolfgang Muthspiel)

ภาพที่ 13 วูลฟกัง มิธสเปยล26
วูลฟกัง มิธสเปยล เปนนักกีตารแจสในยุคระหวางปลายป ค.ศ. 1980 ถึงยุคปจจุบัน เกิด
เมื่อวัน ที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1965 ณ ชุมชนเล็กๆในเมืองจูเดนเบิรค (Judenberg) ประเทศออสเตรีย
(Austria) เปนบุตรของผูกํากับวงดนตรีสมัครเลน มีพี่ชายเปนนักทรอมโบนและนักเปยโนนามวา
คริสเตียน มิธสเปยล (Christian Muthspiel) วูลฟกัง มิธสเปยล เติบโตมาในกรุงกลาซ (Graz) เริ่ม
สนใจดนตรีจากการหัดเลนไวโอลินเมื่ออายุ 6 ขวบ จากนั้นเปลี่ยนมาเลนกีตารตอนอายุ 15 ป ใน
ระดับมัธยมศึกษาเรียนดนตรีแจสและคลาสสิคคูกันเรื่อยมาที่โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง
(School for Music and Performing Art) ในกรุงกลาส วูลฟกัง มิธสเปยล ไดรับรางวัลชนะเลิศจาก
การเขารวมประกวดการแขงขันดนตรีคลาสสิคระดับนานาชาติในงานการแขงขันกีตารนานาชาติที่
เมืองเมททแมนน (Mettmann) ประเทศเยอรมัน (Germany) จากนั้นเริ่มหันมาสนใจการใชคีต
ปฏิภาณอยางจริงจัง

26

Wolfgang Muthspiel, accessed June 18, 2012, available from http://www.myspace.com/

wolfgangmuthspiel /photos/27423958
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ภาพที่ 14 วูลฟกัง มิธสเปยล และ มิค กูดริค27
เมื่ออายุ 21 ป หลังจากทีศ่ ึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตางๆที่โรงเรียนไดสนับสนุนใน
การศึกษาตอแลวไดตัดสินใจเลือกเดินทางไปศึกษาตอมหาวิทยาลัย นิว อิงแลนด คอนเซอรวาตอรี่
(New England Conservatory) ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.A.) เนื่องจากมีหลักสูตรแจสกีตารสอน
โดย มิค กูดริค (Mick Goodrick) และคลาสสิคกีตารสอนโดย เดวิด ไลสเนอร (David Leisner) ซึ่ง
วูลฟกัง มิธสเปยล ชื่นชอบดนตรีทั้งสองประเภทมาโดยตลอด หลังจากศึกษาไดไมนานก็ลาออก
และยายไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัย เบิรคลี คอลเลจ ออฟ มิวสิค (Berklee Collage of Music) โดย
ไดรับทุนการศึก ษาเต็มจํานวนซึ่ง มิค กูดริค สอนอยูที่เบิรคลีดวยในขณะนั้น ชวงเวลาแรกของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย วูลฟกัง มิธสเปยล คอนขางตอตานการเรียนตามหลักสูตร ปญหาเกิดจาก
การไดรับอิทธิพลการบรรเลงกีตารจาก แพท เมทีนี (Pat Metheny) เปนอยางมากมากอนที่จะเขา
ศึกษาตอ จึงพยายามลอกเลียนแบบการเลนของ แพท เมทีนี โดยไมสนใจการเรียนตามหลักสูตรที่
สอนโดย มิค กูดริค ในขณะนั้น เปนสาเหตุ ทําใหการเรียนพัฒนาไปอยางลาชา แตสุด ทายก็กาว
ผานปญหามาไดดว ยความชวยเหลือของ มิค กูดริค ที่พยายามสอนให วูลฟกัง มิธสเปยล เลิก
ลอกเลียนแบบการบรรเลงกีตารของ แพท เมเทียนี แลวหารูปแบบการบรรเลงที่เปนของตนเองให
ได จึงเปนเหตุผลประการหนึ่งที่ทําใหเกิดความสัมพันธดีระหวางลูกศิษยและอาจารยซึ่งเขาไมเคย
ลืม วูลฟกัง มิธสเปยล จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัย เบิรคลี คอลเลจ ออฟ มิว สิค ในป ค.ศ. 1989
ดวยความสามารถจนทําใหมีชื่อเสียงในขณะที่อายุยังนอยและแรงสนับสนุนจาก มิค กูดริค ทําให
ได รับเลือกเปน มือกีต ารแ ทนที่ แพท เมที นี ในวงของ แกรี่ เบอรตัน ควิ น เท็ท (Gary Burton
Quintet)
ระหวางป ค.ศ. 1995 ถึง ค.ศ. 2002 วูลฟกัง มิธสเปยล อาศัยอยูในเมืองนิวยอรค (New
York) และไดรวมงานกับนักดนตรีแจสระดับแถวหนาของวงการมากมาย เชน มาเรีย จาว (Maria
Joao) เดฟ เลียบแมน (Dave Liebman) ปเตอร เอิรสคิน (Peter Erskine) พอล โมเชียน (Paul
27

Wolfgang Muthspiel & Mick Goodrick, accessed June 18, 2012, available from
http://www.allaboutjazz.com/php/article.php?id=36798
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Motian) บอบ เบิรก (Bob Berg) แกรี่ พีคอค (Gary Peacock) ดอน เอเลียส (Don Alias) ลารรี่ เกรนา
เดียร (Larry Grenadier) จอหน พาทิทุชชี่ (John Patitucci) และ รีเบคคา เบคเคน (Rebekka Bakken)
เปนตน
ในป ค.ศ. 2002 วูลฟกัง มิธสเปยล ไดกลับไปเวียนนาเพื่อกอตั้งบริษัทคายเพลงของตนเอง
ชื่อวา แมททิเรียล เรคคอรดส (Material Records) โดยรวมผลิตผลงานเพลงชิ้นแรกกับ รีเบคคา
เบคเคน และ คริสเตียน มิธสเปยล พี่ชายของเขา หลังจากกอตั้งคายเพลงของตนเองก็เริ่มเห็นได
ชัดเจนวา วูลฟกัง มิธสเปยล เริ่มผลิตผลงานในรูปแบบที่ใชความสามารถเฉพาะตัวและมีความเปน
ตัวเองสูง เชน ป ค.ศ. 2003 ไดผลิตผลงานรวมกับวง ทรีโอโลจี (Triology) เปนวงเครื่องสายสามชิ้น
ในปเดียวกันก็ยังไดรับรางวัลนักดนตรีแจสยอดเยี่ยมแหงยุโรป (European Jazzprize) ในป ค.ศ.
2005 ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษที่มหาวิทยาลัย บาเซล (Basel University) ประเทศสวิสเซอรแลน
(Switzerland) ป ค.ศ. 2007 ไดผลิตผลงานรวมกับนักดนตรีชาวตูนิเชีย (Tunisia) นามวา ดะฮาเฟอร
ยูสเซฟ (Dhafer Youssef) เปนนักรองและนักดนตรีเครื่องสายอาหรับ และในปเดียวกันไดผลิตผล
งานรวมกับมือกลองแจสนามวา ไบรอัล เบลด (Brian Blade) ในผลงานชุด เฟรนดลี่ ทราเวลเลอร
เปนตน
3.2 ไบรอัล เบลด

ภาพที่ 15 ไบรอัล เบลด28
ไบรอัล เบลด เกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1970 ณ เมืองเชรฟพอรท (Shraveport) รัฐ
หลุยสเซียนา (Louisiana) ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.A.) เปนบุตรของ เบรดี แอล เบลด จูเนียร
(Brady L. Blade, Sr.) บาทหลวงโบสทไซออน บาพตีสท (Zion Baptist Church) แหงเมืองเชรฟ
28

Brian Blade , accessed June 18, 2012, available from http://www.vervemusicgroup.com/

artist/news/detail.aspx?nid=1473&aid=3106
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พอรท และ โดโรธี เบลด (Dorothy Blade) อดีตครูอนุบาลปลดกเษียร ไบรอัน เบลด เติบโตมากับ
การฟงดนตรีกอสเพล (Gospel Music) เชนศิลปลอยาง ออล กรีน (Al Green) สตีวี่ วันเดอร (Stevie
Wonder) เอิรท วิน แอน ไฟร (Earth Wind and Fire) และ เดอะ สเตเปล ซิงเกอรส (The Staple
Singers) ชวงอายุระหวาง 9 ถึง 13 ป ไบรอัน เบลด เลนไวโอลินใหกับวงออเครสตราของโรงเรียน
และหลังจากนั้นไมนานหันมาสนใจการเลนกลองโดยไดรับแรงบันดาลใจจากพี่ชาย เบรดี เบลด
จูเนียร (Brady Blade Jr.) ที่เลนกลองในโบสทไซออน ระหวางชวงมัธยมปลาย ไบรอัน เบลด สนใจ
เพลงแจสโดยเริ่มฟงเพลงของ จอน โคลเทรน (John Coltrane) ชารลี พารคเกอร (Charlie Parker)
ไมลส เดวิส (Miles Davis) เทโลนิอัส มังค (Thelonious Monk) เอลวิน โจนส (Elvin Jones) และ
จอนนี มิทเชลล (Joni Mitchell)
ในป ค.ศ. 1988 ไบรอัน เบลด ยายไปอยูที่เมืองนิว ออรลีนส (New Orleans) และเขาศึกษา
ตอที่มหาวิทยาลัย โลโยลา (Loyola University) ในระหวางที่ศึกษาไดมีโอกาสรวมเลนดนตรีกับนัก
ดนตรีแจสชั้นนําของเมืองนิวออรลีนส เชน จอน วิดาโควิช (John Vidacovich) เอลลิส มารซาลิส
(Ellis Marsalis) สตีฟ มาซาคออฟสกี (Steve Masakowski) บิลล ฮัมทิงทัน (Bill Huntington) ไมค
เพลเลรา (Mike Pellera) จอน มาโฮเนย (John Mahoney) จอรจ เฟรนส (George Frencn) เดวิด ลี
จูเนียร (David Lee Jr.) เอลวิน เรด เทยเลอ (Alvin Red Tyler) โทนี่ ดากราดี (Tony Dagradi) และ
ฮารอลด แบททีสเต (Harold Battiste) เปนตน ไบรอัน เบลด เริ่มบันทึกเสียงครั้งแรกในฐานะอาชีพ
นักดนตรีแจสรับจางใหกับ เคนนี่ การเรท (Kenny Garrett) และ โจชัว เรดแมน (Joshua Redman)
ซึ่งเปน จุด เริ่มตน ของเสนทางการเปน นัก ดนตรีอาชีพ ป ค.ศ. 1998 ไบรอัน เบลด และจอน โค
วเฮอรด (Jon Cowherd) มือเปยโนไดเริ่มบัน ทึก เสียงในแนวทางดนตรีข องตนเองนามวา ฟอล
โลวชิพ (Followship) โดยวงประกอบดวยนัก ดนตรีไดแก ไมลอน วอลเดน (Mylon Walden)
เมลวิน บัทเลอร (Melvin Butler) นักแซกโซโฟน เคิรท โรเซนวินเคล (Kurt Rosenwinkel) นักกีตาร
และคริส โทมัส (Chris Thomas) นักกีตารบส วงฟอลโลวชิพไดออกผลงานทั้งหมด 3 อัลบัม ไดแก
ฟอลโลวชิพ ในป ค.ศ. 1998 เพอรเซปชัวล ( Perceptual ) ในป ค.ศ. 1999 และ ซีซัน ออฟ เชนจ
(Season of change) ในป ค.ศ. 200829

29
2555]

Biography : Brian Blade. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.brianblade.com/bio.aspx [20

ก.พ.

บทที่ 3
การวิเคราะหบทประพันธเพลงและคีตปฏิภาณ
งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหคีตปฏิภาณเพลง Gnadenwald และ End On 4 ของ วูลฟกัง มิธ
สเปยล” ในครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเพื่อหาผลลัพธในการใชคีตปฏิภาณของ วูลฟกัง มิธสเปยล ใน
เพลง Gnadenwald และEnd On 4 จากอัลบัม เฟรนดลี่ ทราเววเลอรส ของศิลปน วูลฟกัง มิธสเปยล
และ ไบรอัน เบลด โดยมีการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับทฤษฏีดนตรีแจสเพื่อกําหนดแนวทางใน
การวิเคราะหการใชคีตปฏิภาณอันมีเนื้อหาในการศึกษา ดังนี้
1. วิเคราะหบทประพันธดานรูปแบบโครงสรางเพลง ทํานองหลักและเสียงประสาน
1.1 เพลง Gnadenwald
1.1.1 รูปแบบโครงสรางเพลง
1.1.2 ทํานองหลักและเสียงประสาน
1.2 เพลง End On 4
1.2.1 รูปแบบโครงสรางเพลง
1.2.2 ทํานองหลักและเสียงประสาน
2. วิเคราะหคีตปฏิภาณ
2.1 บันไดเสียงเพนตาโทนิก
2.1.1 บันไดเสียงเพนตาโทนิกทีใ่ ชตรงกับรากคอรด
2.1.2 บันไดเสียงเพนตาโทนิกทีใ่ ชไมตรงกับรากคอรด
2.2 สเกลและโมด
2.2.1 สเกลและโมดทีใ่ ชตรงกับรากคอรด
2.2.2 สเกลและโมดที่ใชไมตรงกับรากคอรด
2.3 อารเปโจทรัยแอด
2.3.1 อารเปโจทรัยแอดที่ใชตรงกับรากคอรด
2.3.2 อารเปโจทรัยแอดที่ใชไมตรงกับรากคอรด
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1. วิเคราะหบทประพันธดานรูปแบบโครงสรางเพลง ทํานองหลักและเสียงประสาน
1.1 เพลง Gnadenwald
1.1.1 รูปแบบโครงสรางเพลง Gnadenwald

ตารางที่ 1 โครงสรางเพลง Gnadenwald
แบงออกเปน 6 ทอนเพลงคือ Intro A B C D และ Guitar solo บนเครื่องหมายประจํา
กุญแจเสียง (Key Signature) E เมเจอร เครื่องหมายประจําจังหวะ (Time Signature) 4/4 3/4 และ
5/16 อัตราความเร็ว (Tempo) โนตตัวดําเทากับ 115 ความยาวของเพลง 7.18 นาที โครงสรางเพลง
ทั้งหมดคือ Intro A B C Intro D Guitar solo A B และ C
1.1.2 ทํานองหลักและเสียงประสานเพลง Gnadenwald การวิเคราะหตอจากนี้มีการ
ใชสัญลักษณแทนความหมายของประเภทคอรดตางๆ ดังนี้
สัญลักษณ ∆7 หลังคอรดแสดงความเปนคอรดเมเจอรเซเวน
สัญลักษณ 7 หลังคอรดแสดงความเปนคอรดโดมินันทเซเวน
สัญลักษณ -7 หลังคอรดแสดงความเปนคอรดไมเนอรเซเวน
สัญลักษณ -7b5 หลังคอรดแสดงความเปนคอรดไมเนอรเซเวนแฟล็ตไฟว
สัญลักษณ o7 หลังคอรดแสดงความเปนคอรดดิมินิชทเซเวน
สัญลักษณ +7 หลังคอรดแสดงความเปนคอรดออกเมนเทดเซเวน

ภาพที่ 16 คอรดและทํานองหลักเพลง Gnadenwald ทอน Intro
ทอน Intro (0.01 นาที) ทํานองหลักอยูบนบันไดเสียง E เมเจอร
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ภาพที่ 17 คอรดและทํานองหลักเพลง Gnadenwald ทอน A
ทอน A (0.08 นาที) ทํานองหลักอยูบนเครื่องหมายประจําจังหวะ 4/4 คอรด
สวนใหญอยูบนบันไดเสียง E เมเจอร ยกเวนหองที่ 23 และ 42 เปนคอรด bIII∆7 1 (G∆7) โดยยืมมา
จากคอรดที่สามของบันไดเสียง E ไมเนอร

1

William Leavitt. A Modern Method for Guitar 2. (Berklee Press, 2003), p. 28
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ภาพที่ 18 คอรดและทํานองหลักเพลง Gnadenwald ทอน B
ทอน B (1.28 นาที) เปลี่ยนกุญแจเสียง (Modulation)2 จาก E ไปยัง Eb และ
ทํานองหลักเปลีย่ นเครื่องหมายประจําจังหวะเปน 3/4 หองที่ 43 ถึง 44 คอรดและทํานองหลักอยูบน
กุญแจเสียง Eb เมเจอร และหองที่ 45 ถึง 50 ยายไปบันไดเสียง C เมเจอร ใชวิธีการแทนคอรดขั้นคู
สามเสียง (Tritone Substitution Chord)3 ที่คอรด bII (Db7(#11)) แทน V (G7) เพื่อใหแนวเสียงเบสไล
ลงเปนโครมาติกตามลําดับแลวกลับไปยังบันไดเสียง Eb เมเจอรเชนเดิมในหองที่ 51 ถึง 52

ภาพที่ 19 คอรดและทํานองหลักเพลง Gnadenwald ทอน C (14 หองแรก)
ทอน C มี 30 หอง ใน 14 หองแรก (1.46 นาที) เปลี่ยนกุญแจเสียงจาก Eb ไป
ยัง D ทํานองหลักเปลี่ยนเครื่องหมายประจําจังหวะเปน 5/16 และในหองที่ 66 เปลี่ยนเปน 4/4
รูปแบบทางคอรดหองที่ 53 ถึง 66 ทํานองหลักและคอรดอยูบนกุญแจเสียง D เมเจอร ยกเวนหองที่
62 และ 65 ใชวิธี เดอะ เนเชอรัล ไมเนอร โมดั ลอิน เตอรเชนจ (The Natural Minor Modal
Interchange)4 คือคอรด bVII (C/E และ C6 ตามลําดับ) เขาหาคอรด I (D∆7(#11) และ Dsus ตามลําดับ)

2
3
4

การยายกุญแจเสียงหนึ่งไปยังกุญแจอีกเสียงหนึ่ง
Richard J. Lawn and Jeffrey L. Hellmer. Jazz Theory and Practice. (Alfred, 1996), p. 114

การนําคอรดจากไดอาโทนิกไมเนอรหนึ่งคอรดหรือ 2-3 คอรดขึ้นไปมาใชแทนที่คอรดในไดอาโทนิกของกุญแจเสียง
เดิม แหลงที่มาจาก Barrie Nettles. Harmony 2. (Berklee, 1987), p. 44

23

ภาพที่ 20 คอรดและทํานองหลักเพลง Gnadenwald ทอน C (16 หองทาย)
หองที่ 67 ทํานองหลักเปลี่ยนเครื่องหมายประจําจังหวะเปน 5/16 และเปลี่ยน
เปน 4/4 ในหอ งที่ 80 หองที่ 69 ถึง 74 ทํา นองหลัก และคอร ด เคลื่อนขึ้น คู 5 เพอรเฟคจาก
เครื่องหมายประจํากุญแจเสียงเปนบันไดเสียง B เมเจอร หองที่ 75 ถึง 80 เคลื่อนขึ้นคู 4 เพอรเฟค
จากเครื่องหมายประจํากุญแจเสียงเปนบันไดเสียง A เมเจอร และหองที่ 81 ถึง 84 เคลื่อนกลับมาอยู
เครื่องหมายประจํากุญแจเสียง E เมเจอร

ภาพที่ 21 คอรดและทํานองหลักเพลง Gnadenwald ทอน D
ทอน D (2.11 นาที) คอรดอยูบนบันไดเสียง E เมเจอร ยกเวนหองที่ 95 ถึง 98
ใชวิธี เดอะ เนเชอรัล ไมเนอร โมดัลอินเตอรเชนจ คือ คอรด bVI∆7 และ bVII7 (C∆7(#11) และ D13
ตามลําดับ) เขาหาคอรด I (Esus2)
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ภาพที่ 22 โครงสรางคอรดเพลง Gnadenwald ทอน Guitar solo
ทอนโซโลกีตาร (2.55 นาที) หรือทอนการใชคีตปฏิภาณของกีตารใน 1 รอบ
ประกอบดวยคอรดทอน D จํานวน 16 หอง คอรด Esus2 จํานวน 8 หอง และคอรดทอน D จํานวน
16 หอง (ในที่นี้ วูลฟกัง มิธสเปยล ไดโซโลกีตารจํานวน 2 รอบ)

1.2 เพลง End On 4

ตารางที่ 2 โครงสรางเพลง End On 4
1.2.1 รูปแบบโครงสรางเพลง End On 4 แบงทอนหลักออกเปน 5 ทอน คือ A B C
Guitar solo และ Drums solo บนเครื่องหมายประจํากุญแจเสียงโมด E โดเรียน (Dorian Mode)
เครื่องหมายประจําจังหวะ 4/4 อัตราความเร็วโนตตัวดําเทากับ 114 ความยาวของเพลง 5.31 นาที
โครงสรางเพลงทั้งหมดคือ A B C A Guitar solo C A Drums solo A และ Ending
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ภาพที่ 23 คอรดและทํานองหลักเพลง End On 4 ทอน A (8 หองแรก)
1.2.2 ทํานองหลักและเสียงประสานเพลง End On 4 ทอน A มี 12 หอง ใน 8 หอง
แรก (0.01 นาที) ทํานองหลักมีเครื่องหมายเชื่อมเสียง (Slur)5 คือ เชื่อมโนตใหมีเสียงติดตอกันไป
จํานวน 2 หอง เลนคลอ (Vamp)6 ซ้ํา 4 รอบ วางอยูบนคอรด Emi11

ภาพที่ 24 คอรดและทํานองหลักเพลง End On 4 ทอน A (3 หองทาย)
ทอน A ใน 3 หองทาย (0.17 นาที) เปนทํานองหลักทอน A ตอเนื่องมาจาก
สวนที่ 1 ในหองที่ 3 คอรดมีลักษณะเคลื่อนเขาหาแบบครึ่งเสียง (Chromatic Approach Chord)7
จาก ii (F#-11)) ไปหา IV (A69) ที่เปนคอรดเปาหมาย (Target Chord) และคอรดหองที่ 4 เลื่อนขึ้น
ครึ่งเสียงจาก V (Bsus13) ไปหา VII (D69) ที่เปนคอรดเปาหมายในลักษณะเดียวกัน หองที่ 6 ทํานอง
หลักมีการใชโนตเขาหาแบบครึ่งเสียง (Chromatic Approach Notes)8 ไปหาโนตเปาหมายในจังหวะ
ตก ครึ่งหองแรกจังหวะตกมีโนต B D# และ G ก็คือคอรด B+ และครึ่งหองหลังจังหวะตกมีโนต E
G# และ C ก็คือคอรด E+ หรือเปนคอรด V (B+) เขาหา I (E+)

5

เครื่องหมายโยงเสียงใหติดตอกัน ลักษณะเปนเสนโคงอยูเหนือโนต 2 ตัวหรือมากกวา ปฏิบัติใหเปน legato

6

การบรรเลงเฉพาะคอรดอยางสั้นๆ ตั้งแตหองเดี่ยวหรือ 2-4 หองแบบซ้ําแลวซ้ําอีก ทําหนาที่เปนบทบรรเลงนําหรือปด

7

การเคลื่อนคอรดเขาหาคอรดหลักทีละครึ่งเสียง

ทาย
8

Dick Grove and Joseph Csida. Theory – Arranging . Berklee, lesson 5, p. 1
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ภาพที่ 25 คอรดและทํานองหลักเพลง End On 4 ทอน B
ทอน B (0.26 นาที) ทํานองหลักเปนการบรรเลงคอร ดสลับกับการใชคีต
ปฏิภาณของกีตาร ประกอบดวยคอรด i (E-) III (G∆9) และ IV (A13)

ภาพที่ 26 คอรดและทํานองหลักเพลง End On 4 ทอน C
ทอน C (0.59 นาที) ทํานองหลักมีลักษณะเปนโนตล้ํา (Anticipation)9 หอง
แรกประกอบดวยคอรด V (B5) VII (Dsus) vi (C#-) และ VII (D) หรือวิเคราะหวาคอรด D เปน
คอรด V สงเขาหาคอรด G ในหองถัดไป หองที่ 24 และ 25 ทางคอรดไลขึ้น แบบเรียงเสียง
(Diatonic Chords)10 บนบันไดเสียง G ลิเดียน โดยใชโนตรวม (Common Tone)11 เปนโนตเสียงนํา
9

โนตนอกคอรดที่อยูในจังหวะยกหรือจังหวะเบา เปนเสียงประสานสวนหนึ่งของคอรดที่ตามมา แตมิไดเปนสวนหนึ่ง
ของคอรดที่นําหนา
10

คอรดที่ประกอบดวยโนตในบันไดเสียงไดอาโทนิก
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(Voice – Leading notes)12 คือ โนต D ในหองที่ 24 และโนต B หองที่ 25 ทํานองหลักหองที่ 26 อยู
บนบันไดเสียง C เมเจอรเพนตาโทนิก

ภาพที่ 27 โครงสรางคอรดเพลง End On 4 ทอน Guitar solo
ทอนโซโลกีต าร (1.37 นาที) ใชคีตปฏิภาณบนคอรด A13 เปนโครงสราง
รูปแบบการโซโลกีตารที่เปดกวางทางดานเสียงประสาน จังหวะและไมกําหนดจํานวนหองเพลง
(ในที่นี้ วูลฟกัง มิธสเปยล ไดโซโลกีตารไวจํานวน 38 หอง)

ภาพที่ 28 โครงสรางคอรดเพลง End On 4 ทอน Drums solo
ทอนโซโลกลอง (3.33 นาที) มีรูปแบบที่คลายคลึงกับทอนโซโลกีตาร คือ
เปนโครงสรางรูปแบบการโซโลกลองที่เปดกวางทั้งทางดานจํานวนหองเพลงและจังหวะ โดยนัก
กีตารบรรเลงสนับสนุนในลักษณะใชคีตปฏิภาณบรรเลงรวมไปกับผูเลนกลอง (ในที่นี้ ไบรอัน
เบรด ไดโซโลกลองไวจํานวน 28 หอง)

11
12

โนตรวมหรือโนตตัวเดียวกันแตอยูคนละคอรด
Andy Jaffe. Jazz Harmony. p. 95

28

2. วิเคราะหคีตปฏิภาณ
วิเคราะหการใชคีตปฏิภาณของ วูลฟกัง มิธสเปยล จากทอนโซโลกีตารของ 2 บทเพลง คือ
Gnadenwald และ End On 4 โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 3 สวนหลัก คือ การใชบันไดเสียงเพน
ตาโทนิก (Pentatonic Scale) การใชสเกลและโมด (Scale and Mode) และการใชอารเปโจทรัยแอด
(Arpeggio Triad)
2.1 บันไดเสียงเพนตาโทนิก คือ บันไดเสียงที่ประกอบดวยโนต 5 ตัวในระดับเสียงที่
ตางกัน

ภาพที่ 29 โครงสรางบันไดเสียงเมเจอรเพนตาโทนิก
บันไดเสียงเมเจอรเพนตาโทนิก (Major Pentatonic Scale) มีโครงสรางที่ประกอบดวย
ขั้นคูเต็มเสียง 2 คู ตามดวยคู 3 ไมเนอร 1 คู ขั้นคูเต็มเสียงอีก 1 คู และจบดวยคู 3 ไมเนอรอีก 1 คู

ภาพที่ 30 โครงสรางบันไดเสียงไมเนอรเพนตาโทนิก
บั น ไดเสี ย งไมเนอร เ พนตาโทนิ ก (Minor Pentatonic Scale) มี โ ครงสร า งที่
ประกอบดวยขั้นคู 3 ไมเนอร 1 คู ตามดวยขั้นคูเต็มเสียง 2 คู ขั้นคู 3 ไมเนอรอีก 1 คู และจบดวยขั้น
คูเต็มเสียงอีก 1 คู
แบงวิเคราะหการใชคีตปฏิภาณโดยใชบันไดเสียงเมเจอรและไมเนอรเพนตาโทนิกอ
อกเปน 2 สวน คือ บันไดเสียงเพนตาโทนิกที่ใชตรงกับรากคอรดและบันไดเสียงเพนตาโทนิกที่ใช
ไมตรงกับรากคอรด (Pentatonic Scale Substitution)13
2.1.1 บันไดเสียงเพนตาโทนิกที่ใชตรงกับรากคอรด มีดังตอไปนี้

13

บันไดเสียงเพนตาโทนิกแทนหรือบันไดเสียงเพนตาโทนิกที่ใชแทนไดในคอรดอื่นๆที่ไมตรงกับรากคอรดพื้นฐาน
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ภาพที่ 31 เพลง Gnadenwald หองที่ 149 บนคอรด E9 ใชบันไดเสียง E เมเจอรเพนตาโทนิก
เพลง Gnadenwald หองที่ 149 บนคอรด E9 ใชบันไดเสียง E เมเจอรเพนตาโท
นิก ซึ่งเปนบันไดเสียงพื้นฐานของคอรดโดมินันท

ภาพที่ 32 เพลง Gnadenwald หองที่ 159 บนคอรด Esus2 ใชบันไดเสียง E ไมเนอรเพนตาโทนิก
เพลง Gnadenwald หองที่ 159 บนคอรด Esus2 ใชบันไดเสียง E ไมเนอรเพน
ตาโทนิกไดโนตที่สําคัญ คือ #9th และ 11th
2.1.2 บันไดเสียงเพนตาโทนิกที่ใชไมตรงกับรากคอรด มีดังตอไปนี้

ภาพที่ 33 เพลง Gnadenwald หองที่ 151 บนคอรด C∆7(#11) ใชบันไดเสียง G เมเจอรเพนตาโทนิก
เพลง Gnadenwald หองที่ 151 บนคอรด C∆7(#11) ใชบันไดเสียง G เมเจอรเพน
ตาโทนิก (สูงขึ้นคู 5 เพอรเฟค) ไดโนตที่สําคัญ คือ 6th และ 9th

ภาพที่ 34 เพลง Gnadenwald หองที่ 102 บนคอรด Esus2 ใชบันไดเสียง G# ไมเนอรเพนตาโทนิก
เพลง Gnadenwald หองที่ 102 บนคอรด Esus2 ใชบันไดเสียง G# ไมเนอรเพน
ตาโทนิก (สูงขึ้นคู 3 เมเจอร) ไดโนตที่สําคัญ คือ 6th
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ภาพที่ 35 เพลง Gnadenwald หองที่ 131 บนคอรด Bsus ใชบันไดเสียง A ไมเนอรเพนตาโทนิก
เพลง Gnadenwald หองที่ 131 บนคอรด Bsus ใชบันไดเสียง A ไมเนอรเพน
ตาโทนิก (ลดลงหนึ่งเสียงเต็ม) ไดโนตที่สําคัญ คือ b9th #9th 11th และ b13th

ภาพที่ 36 เพลง Gnadenwald หองที่ 175 บนคอรด C∆7(#11) ใชบันไดเสียง B ไมเนอรเพนตาโทนิก
เพลง Gnadenwald หองที่ 175 บนคอรด C∆7(#11) ใชบันไดเสียง B ไมเนอรเพน
ตาโทนิก (ลดลงครึ่งเสียง) ไดโนตที่สําคัญ คือ 6th 9th และ #11th
2.2 สเกลและโมด
สเกล (Scale) คือ บันไดเสียงที่มีโนต 7 ตัว เรียงกันตามลําดับจากระดับเสียงต่ําไปหา
สูงหรือจากสูงไปต่ํา มีร ะยะหางระหวางโนต ตัว หนึ่งไปยังโนต อีก ตัว หนึ่งเปน ขั้น คูที่แนน อน
สําหรับบันไดเสียงบางชนิดอาจประกอบดวยตัวโนตที่มีจํานวนนอยกวาหรือมากกวา 7 ตัวก็ได
(ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะโครงสรางบันไดเสียงที่ วูลฟกัง มิธสเปยล เลือกใชเทานั้น)

ภาพที่ 37 โครงสรางบันไดเสียงเมเจอร
บันไดเสียงเมเจอร (Major Scale) มีโครงสรางที่ประกอบดวยขั้นคูเต็มเสียง 2 คู ขั้นคู
ครึ่งเสียง 1 คู ตามดวยขั้นคูเต็มเสียง 3 คู และจบดวยขั้นคูครึ่งเสียงอีก 1 คู
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ภาพที่ 38 โครงสรางบันไดเสียงบีบ็อพเมเจอร
บัน ไดเสีย งบีบ็ อพเมเจอร (Bebop Major Scale) มีโ ครงสร างโน ต จํา นวน 8 ตั ว
ประกอบดวยขั้นคูเต็มเสียง 2 คู ขั้นคูครึ่งเสียง 1 คู ตามดวยขั้นคูเต็มเสียง 1 คู ขัน้ คูครึ่งเสียง 2 คู ขั้น
คูเต็มเสียงอีก 1 คู และจบดวยขั้นคูครึ่งเสียงอีก 1 คู

ภาพที่ 39 โครงสรางบันไดเสียงบีบ็อพโดมินันท
บันไดเสียงบีบ็อพโดมินันท (Bebop Dominant Scale) มีโครงสรางโนตจํานวน 8 ตัว
ประกอบดวยขั้นคูเต็มเสียง 2 คู ขั้นคูครึ่งเสียง 1 คู ตามดวยขั้นคูเต็มเสียง 2 คู และขั้นคูครึ่งเสียงอีก
3 คู

ภาพที่ 40 โครงสรางบันไดเสียงโฮลโทน
บันไดเสียงโฮลโทน (Whole Tone Scale) มีโครงสรางโนตจํานวน 6 ตัว ประกอบดวย
ขั้นคูเต็มเสียง 6 คู

ภาพที่ 41 โครงสรางบันไดเสียงดิมินิชท ฮาลฟ โฮลด
บันไดเสียงเสียงดิมินิชท ฮาลฟ โฮลด (Diminished half - whole Scale) มีโครงสราง
โนตจํานวน 8 ตัว ประกอบดวยขั้นคูครึ่งเสียง 1 คูและขั้นคูเต็มเสียง 1 คู สลับกันไปสี่ครั้ง
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ไดอาโทนิก เมเจอร โมด (Diatonic Major Mode) คือ ระบบบันไดเสียงที่เรียงตามได
อาโทนิกของบันไดเสียงเมเจอร โดยแตละโมดมีระยะขั้นคูเสียงที่กําหนดไวแนนอน มีทั้งหมด 7
โมด ประกอบดวย โมดไอโอเนียน (Ionian Mode) หรือบันไดเสียงเมเจอร โมดโดเรียน (Dorian
Mode) โมดฟริเจียน (Phrygian Mode) โมดลิเดียน (Lydian Mode) โมดมิกโซลิเดียน (Mixolydian
Mode) โมดเอโอเลียน (Aeolian Mode) หรือบันไดเสียงไมเนอร และโมดโลเครียน (Locrian
Mode) ตามลําดับ (ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะโครงสรางโมดที่ วูลฟกัง มิธสเปยล เลือกใชเทานั้น)

ภาพที่ 42 โครงสรางโมดโดเรียน
โมดโดเรียน มีโครงสรางที่ประกอบดวยขั้นคูเต็มเสียง 1 คู ขั้นคูครึ่งเสียง 1 คู ตามดวย
ขั้นคูเต็มเสียง 3 คู ขั้นคูครึ่งเสียงอีก 1 คู และจบดวยขั้นคูเต็มเสียงอีก 1 คู

ภาพที่ 43 โครงสรางโมดมิกโซลิเดียน
โมดมิกโซลิเดียน มีโครงสรางที่ประกอบดวยขั้นคูเต็มเสียง 2 คู ขั้นคูครึ่งเสียง 1 คู ตาม
ดวยขั้นคูเต็มเสียง 2 คู ขั้นคูครึ่งเสียงอีก 1 คู และจบดวยขั้นคูเต็มเสียงอีก 1 คู
ไดอาโทนิก เมโลดิก ไมเนอร โมด (Diatonic Melodic Minor Mode) คือ ระบบบันได
เสียงที่เรียงตามไดอาโทนิกของบัน ไดเสียงเมโลดิก ไมเนอร โดยแตละโมดมีร ะยะขั้ น คูเสียงที่
กําหนดไวแนนอน มีทั้งหมด 7 โมด ประกอบดวย โมดเมโลดิกไมเนอร (Melodic Minor Mode)
โมดโดเรียนแฟล็ตทู (Dorian b2 Mode) โมดลิเดียนออกเมนเทด (Lydian Augmented Mode) โมด
ลิเดียนแฟล็ตเซเวน (Lydian b7 Mode) โมดออกเมนเทดโดมินันท (Augmented Dominant Mode)
โมดโลเครียนเนเชอรัลทู (Locrian Natural 2 Mode) โมดอัลเทิรด (Altered Mode) ตามลําดับ (ใน
ที่นี้จะอธิบายเฉพาะโครงสรางโมดที่วูลฟกัง มิธสเปยลเลือกใชเทานั้น)
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ภาพที่ 44 โครงสรางโมดลิเดียนแฟล็ตเซเวน
โมดลิเดียนแฟล็ตเซเวน มีโครงสรางที่ประกอบดวยขั้นคูเต็มเสียง 3 คู ขั้นคูครึ่งเสียง 1
คู ตามดวยขั้นคูเต็มเสียง 1 คู ขั้นคูครึ่งเสียงอีก 1 คู และจบดวยขั้นคูเต็มเสียงอีก 1 คู

ภาพที่ 45 โครงสรางโมดออกเมนเทดโดมินันท
โมดออกเมนเทดโดมิ นัน ท มี โ ครงสร า งที่ ป ระกอบด ว ยขั้ น คู เ ต็ม เสี ย ง 2 คู ขั้ น คู
ครึ่งเสียง 1 คู ตามดวยขั้นคูเต็มเสียง 1 คู ขั้นคูครึ่งเสียงอีก 1 คู และจบดวยขั้นคูเต็มเสียงอีก 2 คู
แบงวิเคราะหการใชคีตปฏิภ าณโดยใชสเกลและโมดออกเปน 2 สวน คือ สเกลและ
โมดที่ ใ ช ต รงกั บ รากคอร ด และสเกลและโมดที่ ใ ช ม ต รงกั บ รากคอร ด (Scale and Mode
Substitution)14
2.2.1 สเกลและโมดที่ตรงกับรากคอรด มีดังตอไปนี้

ภาพที่ 46 เพลง Gnadenwald หองที่ 124 บนคอรด Esus2 ใชบันไดเสียง E เมเจอร
เพลง Gnadenwald หองที่ 124 บนคอรด Esus2 ใชบันไดเสียง E เมเจอร ซึ่ง
เปนบันไดเสียงพื้นฐานของคอรดเมเจอร

ภาพที่ 47 เพลง End On 4 หองที่ 54 บนคอรด A13 ใชโมด A โดเรียน
เพลง End On 4 หองที่ 54 บนคอรด A13 ใชโมด A โดเรียน ไดโนตที่สําคัญคือ
9th #9th 11th และ 13th

14

บันไดเสียงและโมดแทนหรือบันไดเสียงและโมดที่ใชแทนไดบนคอรดอื่นๆที่ไมตรงกับรากคอรดพื้นฐาน
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ภาพที่ 48 เพลง Gnadenwald หองที่ 116 บนคอรด Esus2 ใชโมด E มิกโซลิเดียน
เพลง Gnadenwald หองที่ 116 บนคอรด Esus2 ใชโมด E มิกโซลิเดียน ซึ่งเปน
บันไดเสียงพื้นฐานของคอรดโดมินันท

ภาพที่ 49 เพลง Gnadenwald หองที่ 109 บนคอรด E9 ใชบันไดเสียง E บีบ็อพโดมินันท
เพลง Gnadenwald หองที่ 109 บนคอรด E9 ใชบันไดเสียง E บีบ็อพโดมินันท
ไดโนตที่สําคัญ คือ b7th และ 7th

ภาพที่ 50 เพลง Gnadenwald หองที่ 155 บนคอรด Esus2 ใชโมด E ลิเดียนแฟล็ตเซเวน
เพลง Gnadenwald หองที่ 155 บนคอรด Esus2 ใชโมด E ลิเดียนแฟล็ตเซเวน
ไดโนตที่สําคัญ คือ 6th b7th และ #11th

ภาพที่ 51 เพลง Gnadenwald หองที่ 150 บนคอรด E9 ใชโมด E ออกเมนเทดโดมินันท
เพลง Gnadenwald หองที่ 150 บนคอรด E9 ใชโมด E ออกเมนเทดโดมินันท
ไดโนตที่สําคัญ คือ #5th หรือ b13th

ภาพที่ 52 เพลง Gnadenwald หองที่ 131 บนคอรด Bsus ใชบันไดเสียง B โฮลโทน
เพลง Gnadenwald หองที่ 131 บนคอรด Bsus ใชบันไดเสียง B โฮลโทน ได
โนตที่สําคัญ คือ #11th และ b13th
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ภาพที่ 53 เพลง Gnadenwald หองที่ 172 บนคอรด Bsus ใชบันไดเสียง B ดิมินิชท ฮาลฟ โฮลด
เพลง Gnadenwald หองที่ 172 บนคอรด Bsus ใชบันไดเสียง B ดิมินิชท ฮาลฟ
โฮลด ไดโนตที่สําคัญ คือ b9th #9th #11th และ 13th
2.2.2 สเกลและโมดที่ไมตรงกับรากคอรด มีดังตอไปนี้

ภาพที่ 54 เพลง Gnadenwald หองที่ 161 บนคอรด Esus2 ใชบันไดเสียง G เมเจอร
เพลง Gnadenwald หองที่ 161 บนคอรด Esus2 ใชบันไดเสียง G เมเจอร
(สูงขึ้นคู 3ไมเนอร) ไดโนตที่สําคัญ คือ b7th 9th #9th และ b13th

ภาพที่ 55 เพลง End On 4 หองที่ 55 บนคอรด A13 ใชบันไดเสียง Eb บีบ็อพเมเจอร
เพลง End On 4 หองที่ 55 บนคอรด A13 ใชบันไดเสียง Eb บีบ็อพเมเจอร
(สูงขึ้นคู 4 ออกเมนเทด) ไดโนตที่สําคัญ คือ b9th #9th และ 11th

ภาพที่ 56 เพลง End On 4 หองที่ 65 บนคอรด A13 ใชโมด Bb ลิเดียนแฟล็ตเซเวน
เพลง End On 4 หองที่ 65 บนคอรด A13 ใชโ มด Bb ลิเดียนแฟล็ ต เซเวน
(สูงขึ้นครึ่งเสียง) ไดโนตที่สําคัญ คือ 7 b9th #9th 11th และ b13th
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ภาพที่ 57 เพลง Gnadenwald หองที่ 108 บนคอรด Bsus ใชโมด C มิกโซลิเดียน
เพลง Gnadenwald หองที่ 108 บนคอรด Bsus ใชโมด C มิกโซลิเดียน (สูงขึ้น
ครึ่งเสียง) ไดโนตที่สําคัญ คือ 7th b9th #9th #11th และ b13th

ภาพที่ 58 เพลง End On 4 หองที่ 50 บนคอรด A13 ใชบันไดเสียง D โฮลโทน
เพลง End On 4 หองที่ 50 บนคอรด A13 ใชบันไดเสียง D โฮลโทน (สูงขึ้นคู 4
เพอรเฟค) ไดโนตที่สําคัญ คือ 7th b9th #9th 11th และ 13th
2.3 อารเปโจทรัยแอด
อารเปโจทรัยแอด (Arpeggio Triad) คือ โนตตัวที่ 1 3 5 ของคอรดสามเสียงที่เลนเรียง
กันทีละตัวตามลําดับจากต่ําไปสูงหรือสูงไปต่ํา แบงทรัยแอดเปน 4 ประเภท คือ เมเจอรทรัยแอด
(Major Triad) ไมเนอรทรัยแอด (Minor Triad) ดิมินิชททรัยแอด (Diminished Triad) ออกเมนเทด
ทรัยแอด (Augmented Triad) (ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะโครงสรางอารเปโจทรัยแอดที่ วูลฟกัง มิธ
สเปยล เลือกใชเทานั้น)

ภาพที่ 59 โครงสรางอารเปโจเมเจอรทรัยแอด
อารเปโจเมเจอรทรัยแอด มีโครงสรางที่ประกอบดวยขั้นคู 3 เมเจอร 1 คู ขั้นคู 3 ไม
เนอรอีก 1 คู และตามดวยขั้นคู 4 เพอรเฟคอีก 1 คู
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แบงวิเคราะหการใชคีตปฏิภาณโดยใชอารเปโจทรัยแอดเปน 2 สวน คือ อารเปโจทรัย
แอดที่ใ ชต รงกั บรากคอรด และอารเปโจทรัยแอดที่ใ ช ไม ต รงกับรากคอรด (Arpeggio Triad
Substitution)15
2.3.1 อารเปโจทรัยแอดที่ใชตรงกับรากคอรด มีดังตอไปนี้

ภาพที่ 60 เพลง Gnadenwald หองที่ 153 บนคอรด D13 ใชอารเปโจ D เมเจอรทรัยแอด
เพลง Gnadenwald หองที่ 153 บนคอรด D13 ใชอารเปโจ D เมเจอรทรัยแอด
ซึ่งเปนอารเปโจทรัยแอดพื้นฐานของคอรดโดมินันท
2.3.2 อารเปโจทรัยแอดทีใ่ ชไมตรงกับรากคอรด มีดังตอไปนี้

ภาพที่ 61 เพลง Gnadenwald หองที่ 145 บนคอรด F#-7 ใชอารเปโจ A เมเจอรทรัยแอด
เพลง Gnadenwald หองที่ 145 บนคอรด F#-7 ใชอารเปโจ A เมเจอรทรัยแอด
(สูงขึ้นคู 3 ไมเนอร) ไดโนตที่สําคัญ คือ b3rd 5th และ b7th

ภาพที่ 62 เพลง Gnadenwald หองที่ 111 บนคอรด C∆7(#11) ใชอารเปโจ G เมแจอรทรัยแอด
เพลง Gnadenwald หองที่ 111 บนคอรด C∆7(#11) ใชอารเปโจ G เมแจอรทรัย
แอด (สูงขึ้นคู 5 เพอรเฟค) ไดโนตที่สําคัญ คือ 5th 7th และ 9th

15

อารเปโจทรัยแอดแทนหรืออารเปโจทรัยแอดที่ใชแทนไดบนคอรดอื่นๆที่ไมตรงกับรากคอรดพื้นฐาน
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ภาพที่ 63 เพลง End On 4 หองที่ 59 บนคอรด A13 ใชอารเปโจ E เมเจอรทรัยแอด
เพลง End On 4 หองที่ 59 บนคอรด A13 ใชอารเปโจ E เมเจอรทรัยแอด
(สูงขึ้นคู 5 เพอรเฟค) ไดโนตที่สําคัญ คือ 5th 7th และ 9th

ภาพที่ 64 เพลง Gnadenwald หองที่ 171 บนคอรด Bsus ใชอารเปโจ G# เมเจอรทรัยแอด
เพลง Gnadenwald หองที่ 171 บนคอรด Bsus ใชอารเปโจ G# เมเจอรทรัย
แอด (สูงขึ้นคู 5 ออกเมนเทด) ไดโนตที่สําคัญ คือ 3rd b9th และ 13th

ภาพที่ 65 เพลง Gnadenwald หองที่ 161 บนคอรด Esus2 ใชอารเปโจ F เมเจอรทรัยแอด
เพลง Gnadenwald หองที่ 161 บนคอรด Esus2 ใชอารเปโจ F เมเจอรทรัยแอด
(สูงขึ้นครึ่งเสียง) ไดโนตที่สําคัญ คือ b9th 11th และ b13th

ภาพที่ 66 เพลง Gnadenwald หองที่ 163 บนคอรด Esus2 ใชอารเปโจเมเจอรทรัยแอดของ E A B C
และ D
ในภาพตอไปนี้ วูลฟกัง มิธสเปยล ใชอารเปโจเมเจอรทรัยแอดจากไดอาโท
นิกทรัยแอดคือ E A B (ตรงรากคอรด สูงขึ้นคู 4 เพอรเฟคและคู 5 เพอรเฟค ตามลําดับ) และใชอาร
เปโจทรัยแอด C และ D (สูงขึ้นคู 6 ไมเนอรและคู 7 ไมเนอร ตามลําดับ) ซึ่งมาจาก เดอะ เนเชอรัล
ไมเนอร โมดัลอินเตอรเชนจ

บทที่ 4
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือการวิเคราะหคีตปฏิภาณเพลง Gnadenwald และEnd On 4
ของ วูลฟกัง มิธสเปยล โดยตองผานกระบวนการในการศึกษาทั้งขอมูลภาคเอกสารทฤษฏีดนตรี
แจส การใชคีตปฏิภาณในเพลงแจส วิเคราะหบทประพันธเพลงที่ถูกนํามาวิเคราะหเชิงคีตปฏิภาณ
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะหคีตปฏิภาณของ วูลฟกัง มิธสเปยล มีผลการวิเคราะหบท
ประพันธเพลงและคีตปฏิภาณดังนี้
บทประพันธเพลง Gnadenwald มีความโดดเดนหลายดาน ดังนี้
1. โครงสรางมีความแตกตางจากเพลงแจสพื้นฐาน (Standard Jazz Songs)1 ทั่วไปอยาง
ชัดเจน แตมีความใกลเคียงกับเพลงโมดอลแจส (Modal Jazz)2 ในดานการเสียงประสานจากโมด
เปนหลักและมีทอนเพลงที่ถูกวางตายตัวไวอยางซับซอนไมเรียงไปตามทอนปกติ
2. ทํานองหลักมีการใชเครื่องชวยวนเสียงมาสรางทํานองหลักและเสียงประสานเพื่อเสริม
แตงทอนตางๆไหมีแนวเสียงมากกวา 1 แนว
3. มีการใชเครื่องหมายกําหนดจังหวะปกติและเครื่องหมายกําหนดจังหวะเลขคี่ (Odd
Meter)3 เปลี่ยนไปมาระหวางทอน
4. ทอนโซโลกีตารมี 40 หอง หองที่ 17 ถึง 24 วูลฟ กัง มิธสเปยล กําหนดคอรดไวเปน
คอรด sus2 ซึ่งเปนคอรดที่ประกอบดวยโนตลําดับที่ 1 2 และ5 ทําใหมีเสียงที่เปดกวางเพราะไมมี
โนตลําดับที่ 3 และ7 เปนตัวระบุความชัดเจนในความเปนเมเจอร ไมเนอรหรือโดมินันทของคอรด
บทประพันธเพลง End On 4 มีความโดดเดนหลายดาน ดังนี้
1. โครงสรางมีความแตกตางจากเพลงแจสพื้นฐานทั่วไปอยางชัดเจน แตมคี วามใกลเคียง
กับเพลงโมดอลแจสในดานการเสียงประสานจากโมดเปนหลัก และมีทอนเพลงที่ถูกวางตายตัวไว
อยางซับซอนไมเรียงไปตามทอนปกติ
2. ทํานองหลักมีการสรางทํานองหลักที่ผสมเสียงประสานตลอดเวลาและมีการใชโนต
รวมในการสรางทํานองหลัก
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เพลงแจสพื้นฐานที่ถูกประพันธโดยนักดนตรีผูบุกเบิกในแตละยุคโดยไดรับความนิยมในกลุมนักดนตรีแจสและผูฟง
ถือเปนเพลงพื้นฐานที่ตองรูจัก
2

ดนตรีหรือเพลงแจสที่ใชเสียงของโมดเปนหลัก

3

เชน 5/4 7/8 หรือ 5/16 เปนตน
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3. ทอนโซโลกีตาร วูลฟกัง มิธสเปยล ไดกําหนดคอรดใหมีคอรดเดียวเปนคอรด A13 ซึ่ง
คอรดประเภทโดมินันทนั้นสามารถรองรับเทนชั่นโนต (Tension Note)4 ไดมากกวาคอรดอื่นๆและ
ไมกําหนดหองในการโซโล เพื่อความมีอิสระในการโซโลกีตารอยางเต็มทีใ่ นการสรางวลีและการ
ใชเสียงประสาน
การวิเคราะหคีตปฏิภาณเพลง Gnadenwald และEnd On 4 ของ วูลฟกัง มิธสเปยล
จากอัลบัมเฟรนลี่ ทราเวลเลอรมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจและเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจ
การใชคีตปฏิภาณของ วูลฟกัง มิธสเปยล ในรูปแบบการแสดงคูระหวางกลองกับกีตาร การใชคีต
ปฏิภาณรูปแบบนี้ทําใหนักกีตารมีความอิสระมากกวาการใชคีตปฏิภาณในรูปแบบวงสามชิ้นขึ้นไป
ที่มีนัก กีต ารเบสหรือนัก เปยโนเปนผูกําหนดทิศทางเสียงประสานใหเปน ไปตามรูปแบบที่ถูก
กําหนดไว ดังตอไปนี้
เพลง Gnadenwald วูลฟกัง มิธสเปยล ไดกําหนดเสีย งประสานของทอนกีตารโ ซโลไว
จํานวน 40 หอง ประกอบดวย ทอน D จํานวน 16 หอง จากนั้นเสียงประสานมีความอิสระโดยมี
เพียงคอรด Esus2 จํานวน 8 หอง แลวจึงจบดวยทอน D จํานวน 16 หองอีกครั้ง ทอน D เลือกใช
คอรดที่มคี วามเปดกวางของเสียงเพื่อที่จะสามารถใชบันไดเสียงตางๆ สรางจินตนาการของสําเนียง
เสียงไดอยางอิสระ เชน คอรด Esus2 วูลฟกัง มิธสเปยล เลื่อกใชบันไดเสียง E เมเจอรและ E มิกโซลิ
เดียน เนื่องจากคอรด Esus2 ไมมีโนตตัวที่ b7th หรือ 7th เปนสวน ประกอบจึงสามารถใชไดทั้ง 2
บันไดเสียงดังกลาว ทําใหเกิดเปนสําเนียงเสียง E เมเจอรและ E โดมินันท มีการใชบันไดเสียง G
เมเจอรบนคอรด Esus2 สามารถใชไดเนื่องจากคอรด Esus2 ไมมีโ นตตัว ที่ b3rd หรือ 3rd เปน
สวนประกอบและเมื่อนําบันไดเสียง G เมเจอรมาเรียงใหมโดยเริ่มจากโนตตัวที่ 6 คือโนตตัว E ก็จะ
ไดบันไดเสียง E ไมเนอรนั้นเอง ทําใหเกิดเปนสําเนียงเสียงไมเนอร หรือการใช F เมเจอรทรัยแอด
บนคอรด Esus2 ซึ่งประกอบดวยโนตที่ไมเกี่ยวของกับคอรดแตอยางใด แตสามารถใชไดเนื่องจาก
F เมเจอรทรัยแอดเปนสวนประกอบของบันไดเสียง E ดิมินิชท ทําใหเกิดเปนสําเนียงเสียง E ดิมิ
นิชท เปนตน สรุปตัวอยางนี้ไดวาในคอรด Esus2 วูลฟกัง มิธสเปยล ใชความมีอิสระจากการใชคีต
ปฏิภาณในการบรรเลงรูปแบบคูสรางสําเนียงเสียงไดทั้งเมเจอร โดมินันท ไมเนอร และดิมินิช ท
เปนตน
ในเพลง End On 4 ก็มีทอนกีตารโซโลที่มีเสียงประสานที่เปดกวางโดยไมจํากัดจํานวน
หอง ไม มีรูป แบบจังหวะที่ต ายตัว เปน การคีต ปฏิภ าณของนั ก กีต าร แ ละนัก เลน กลองบรรเลง
สนับสนุนในลักษณะใชคีตปฏิภาณเชนเดียวกันและใชคอรดเพียงคอรดเดียวในการโซโลคือ คอรด
A13 เปนคอรดทีม่ ีความเปดกวางในดานเสียงประสานเนื่องจากคอรดโดมินันทสามารถรองรับโนต
นอกคอรด ไดมากกวาคอรดประเภทอื่ น ๆ เชน ในคอรด A13 นอกจาก วูลฟกัง มิธสเปยล จะใช
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โนตที่อยูเกินขั้นคูแปดขึ่นไป เรียก 9th 11th 13th ระดับขั้นคูของโนตจะสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับชนิดของคอรดนั้นๆดวย
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บันไดเสียง A มิกโซลิเดียนเปนบันไดเสียงพื้นฐานแลวยังเลือกใช E ทรัยแอดเพื่อใหไดสําเนียงเสียง
โนต ตัว 9th ที่ชั ด เจน มีก ารเลื อกใช บัน ไดเสี ยง Eb เมเจอร บีบ อพ สามารถใชไ ดเ พราะโน ต
สวนประกอบโครงสรางบันไดเสียงตัวที่ 1st 3rd 5th ของ Eb เปนทรัยโทนกับคอรด A13 ทําใหเกิด
เทนชั่นโนตหรือโนตที่อยูสูงกวาบันไดเสียงคูแปด ไดแก โนตตัว b9th #11th ที่ใหสําเนียงเสียงคอรด
A อัลเทิรด (Altered Chord)5 มีการใชบันไดเสียง Bb ลิเดียนแฟล็ตเซเวน เมื่อนําโนตมาเรียงใหมโดย
เริ่มจากโนตตัวที่ 4 หรือโนต E จะทําใหเกิดเปนบันไดเสียงใหม คือ บันไดเสียง E อัลเทิรด ที่ให
สําเนียงเสียงราวกับวามีคอรด V หรือ Ealt เขาหาคอรด A13 ทั้งนี้สาเหตุที่ไมวิเคราะหวาเปนการใช
บันไดเสียง E อัลเทิรดตั้งแตแรกเนื่องจากขณะที่ วูลฟกัง มิธสเปยล ใชคีตปฏิภาณโนตที่อยูใ น
จังหวะตกมีลักษณะเปนโนตสวนประกอบหลักของบันไดเสียง Bb ลิเดียนแฟล็ตเซเวนนั้นเอง
วิธีการใชคีตปฏิภาณขางตนเปนวิธีการบรรเลงผานคอรดพื้นฐานในเพลงที่มีเสียงของโนต
นอกคอรด เปน สว นผสม ซึ่งวิธี ดังกลาวใชแสดงความสามารถทางดา นเสียงประสานของนั ก
ดนตรีแจสอยางเต็มที่ในการใชคีตปฏิภาณผานคอรดเดี่ยวหรือเพียงไมกี่คอรด เปนที่นิยมในหมูนัก
ดนตรียุคฟวชั่น แจส เชน เฮอรบี แฮนคอก (Herbie Hancock) นัก เปยโนแจส จอน สโคฟลดนัก
กีตารแจส และไมเคิล เบรคเกอร (Michael Brecker) นักเทเนอรแซ็กโซโฟน เปนตน
เนื้อความขางตนแสดงใหเห็นถึงสวนหนึ่งของผลการศึกษาการใชคีตปฏิภาณที่มีอิสระใน
การสรางสรรคเสีย งประสาน นอกเหนือจากการใช บัน ไดเสีย งพื้น ฐานในการใช คีต ปฏิภ าณ
แลววูลฟกัง มิธสเปยลยังมีความหลากหลายในการเลือกใชเสียงประสานในการโซโลโดยจากการ
วิจัยสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. บันไดเสียงเพนทาโทนิก
2. สเกลและโมด
3. อารเปโจทรัยแอด
โดยผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาการเลือกใชบันไดเสียงเพนทาโทนิก สเกลและโมด และ
เมเจอรอารเปโจทรัยแอดจากการใชคีตปฏิภาณในเพลง Gnadenwald และเพลง End On 4 ของ วูลฟ
กัง มิธสเปยล จากผลงานอัลบัมชุด เฟรนลี่ ทราเวลเลอรส ไวในตารางแสดงผลสรุปการใชบันได
เสียงและอารเปโจ (ในภาคผนวก)
ผลสรุป ในงานการวิจั ยครั้งนี้ พบวาการใช คีต ปฏิภ าณของ วูลฟกั ง มิธสเปยล มีค วาม
เชี่ยวชาญในการสรางความหลากหลายของเสียงประสานเปนอยางมาก สามารถใชบันไดเสียงตางๆ
ในการแทนลงบนคอรดหลักใหเกิดซุมเสียงที่เปนเอกลักษณของตนเองไดอยางหลากหลาย มีการ
กําหนดทอนโซโลกีตารใหมีรูปแบบที่อิสระในดานเสียงประสานและหองเพลงเพื่อตอบสนองขีด
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ชนิดคอรดประเภทโดมินันทที่มีการแตงเติมเทนชั่นโนตดังตอไปนี้ b9th #9th #11th b13th เขาไปอยางนอยหนึ่งหรือ
สองตัวขึ้นไป
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ความสามารถในการใชคีตปฏิภาณของตนเอง มีความสามารถในการแตงบทประพันธเพลงจากการ
ใชอัตราจังหวะที่ซับซอน นอกจากนั้นยังผสมผสานความเชี่ยวชาญการใชนิ้วมือซายและขวาจาก
การเปนนักกีตารคลาสสิกมาสรางทํานองหลักในลักษณะรูปแบบการใชนิ้ว (Fingerstyle)6 และการ
นําเครื่องชวยวนเสียงมาใชในบางเพลงใหมีความคลอบคลุมตั้งแตแนวเสียงสูงถึงแนวเสียงต่ํา เพื่อ
ความหนักแนนในการบรรเลงคูระหวางกีตารกับกลองยิ่งขึ้น
ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการวิจัยสืบเนื่องจากประเทศไทยยังไมมีหนังสือพจนานุกรมฉบับ
ดนตรีแจส จึงเปนปญหาตอการขยายความแปลคําศัพทดนตรีจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และ
หนังสือพจนานุกรมทางดานดนตรีฉบับ ที่เปนที่ยอมรับก็มีอยูเพียงเลมเดียวเทานั้น ทําใหไมพบ
คําศัพทในบางคําและผูวิจัยมีความคิดเห็นวาคําศัพทบางคําที่ปรากฏความหมายในพจนานุกรม
ปจจุบันก็มีความหมายไมตรงเมื่อมาใชกับการอธิบายในเชิงดนตรีแจส
สิ่งสําคัญที่สุดของดนตรีแจสคือการใชคีตปฏิภาณ การที่จะสามารถบรรเลงเพลงโดยใชคีต
ปฏิภาณไดนั้นจําเปนตองมีพื้นฐานทฤษฏีดนตรีแจสที่ดี มีการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ มีทัศนคติที่
เปดกวางกลาที่จะยอมรับสิ่งใหมๆ และหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาการใชคีตปฏิภาณไมวาจะ
เปนดนตรีแนวใดแนวหนึ่งคือการถอดโนต จากบัน ทึก เสียงของศิลปน ที่ชื่น ชอบเพื่อศึกษาและ
วิเคราะหวิธีก ารใชคีตปฏิภ าณของศิลปน นั้นๆ โดยใหคํานึงถึงหลัก เหตุผลทางทฤษฏีดนตรีเปน
เกณฑพื้นฐานในการวิเคราะหแลวนําไปฝกบนเครื่องดนตรีของตนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ใน
การวิเคราะหการใชคีตปฏิภาณโดยผานกระบวนการทางทฤษฏีดนตรีแจสนั้นสามารถวิเคราะหหา
เหตุผลมาอางอิงไดหลากหลายวิธี แมจะเปนประเด็นเดียวกันก็สามารถใชเหตุผลทางทฤษฏีอางอิง
ไดมากกวาหนึ่งวิธี
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วีธีการบรรเลงเพลงของนักกีตารคลาสสิคโดยใชนิ้วมือซายและขวาเปนหลัก
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ผลงานการบันทึกเสียงของ วูลฟกัง มิธสเปยล
1988 - Duo Due Focus It (with Christian Muthspiel)
1989 - Timezones (with Bob Berg, Aydin Esen, A. Deutsch, Peter Herbert) สังกัด
Polydor
1989 - Duo Due Tre (with Christian Muthspiel) สังกัด IMS
1990 - The Promise (with Bob Berg, Richie Beirach, John Patitucci and Peter Erskine)
สังกัด Antilles
1993 - Muthspiel-Peacock-Muthspiel-Motian (with Christian Muthspiel) สังกัด Polygram
1993 - Black & Blue (with Tom Harrell, George Garzone, Don Alias, Alex Deutsch and
Larry Grenadier) สังกัด Polygram
1995 - In and Out (with Tom Harrell, Chris Cheek, Larry Grenadier and Jeff Ballard)
สังกัด Polygram
1995 - Loaded, Like New (with Tony Scherr, Kenny Wollesen and Don Alias) สังกัด
Amadeo
1996 - Perspective (with Paul Motian and Marc Johnson) สังกัด Universal
1998 - CY (with Christian Muthspiel) สังกัด Lotus
1999 - Work in Progress สังกัด Polygram
2000 – Daily Mirror (with Chris Cheek and Scott Coley) สังกัด Material
2001 - Daily Mirror Reflected (with Rebekka Bakken) สังกัด Material
2001 - Real Book Stories (with Marc Johnson and Brian Blade) สังกัด Material
2001 - Echoes of Techno (with Christian Muthspiel) สังกัด Material
2002 - Continental Call (with Jazz Orchestra Vienna) สังกัด Quinton
2002 - Beloved (with Rebekka Bakken) สังกัด Material
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2003 - That's all Daisy Needs (with Daisy Jopling, Aleksey Igudesman and Tristan
schulze) สังกัด Material
2003 - Early Music (with Christian Muthspiel) สังกัด Material
2003 - Bearing Fruit สังกัด Material
2003 - Steinhaus (with Rebekka Bakken, Dhafer Yossef, Matthieu Michel and Paul
Lechner) สังกัด Material
2004 - Air, Love & Vitamins (with Marc Johnson and Brian Blade) สังกัด Quinton
2004 – Solo สังกัด Material
2006 - Bright Side (with Matthias Pichler and Andreas Pichler) สังกัด Material
2007 - Friendly Travelers (with Brian Blade) สังกัด Material
2007 - Glow (with Dhafer Youssef) สังกัด Which Way
2008 - Friendly Travelers Live (with Brian Blade) สังกัด Material
2008 - Earth Mountain (with Dhafer Youssef) สังกัด Material
2009 - From a Dream (with Slava Grigoryan and Ralph Towner) สังกัด Material
2010 - Live at the Jazz Standard (with Mick Goodrick) สังกัด Material
2011 - Drumfree (with Andy Scherrer and Larry Grennadier) สังกัด Material
ผลงานการบันทึกเสียงของ วูลฟกัง มิธสเปยล ในฐานะนักดนตรีรับจาง
1991 - Cool Nights (with Gary Burton) สังกัด GRP
1992 - Zebra Coast (with Gil Goldstein) สังกัด EAU
1992 - Distortion of Love (with Patrica Barber) สังกัด Verve
1993 - Travalin Light (with Gabriella Goodman) สังกัด Winter & Winter
1994 - Until We Love (with Gabriella Goodman) สังกัด Winter & Winter
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1994 - Reincarnation (with Paul Motian’s Electric Bebop Band) สังกัด Winter & Winter
1995 - Magic Labyrinth (with Marc Johnson) สังกัด Winter & Winter
1996 - In The Same Breath (David Liebman) สังกัด CPM
1998 - Folk Songs (with Dieter Ilg) สังกัด Jazzline
1998 - Fieldwork (with Dieter Ilg) สังกัด Phantom
1998 - American Rhapsody (with Vienna Art Orchestra) สังกัด RCA Victor
1998 - Cor (with Maria Joao) สังกัด Verve
2000 - Artistry in Rhythm (with Vienna Art Orchestra) สังกัด TCB
2001 - Electric Sufi (with Dhafer Youssef) สังกัด Enja
2002 - Monolith (with Enders Room) สังกัด Enja
2003 - Canyon (with Mike Holober) สังกัด Suns of Sound
2003 - In The Mood for Love สังกัด Laudon
2005 - Dialogo (with Aydin Esen) สังกัด Material
2005 - Everything I Love (with Nils Ryde) สังกัด Music Mecca
2006 - Wish List (with Mike Holober) สังกัด Suns of Sound
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ผลงานการบันทึกเสียงของ ไบรอัล เบลด
1998 - Followship สังกัด Blue Note
2001 - Perceptual สังกัด Blue Note
2001 - Real Book Stories สังกัด Quinton
2007 - Friendly Travelers (Material Records with Wolfgang Muthspiel) สังกัด
Material
2008 - Season of Changes สังกัด Verve
2009 - Mama Rosa สังกัด Verve
ผลงานการบันทึกเสียงของ ไบรอัล เบลด ในฐานะนักดนตรีรับจาง
1994 - Mood Swing (Joshua Redman) สังกัด Warner Bros.
1995 - Spirit of the Moment - Live at the Village Vanguard สังกัด Warner Bros.
1996 - Freedom in the Groove (Joshua Redman) สังกัด Warner Bros.
1996 - Pursuance: Music of John Coltrane (with Kenny Garrett) สังกัด Warner Bros.
1998 - Timeless Tales for Changing Times (Joshua Redman) สังกัด Warner Bros.
1998 - Handmade (with David Berkman) สังกัด Palmetto
2001 - Gratitude (with Chris Potter) สังกัด Verve
2002 - Footprints Live! (Wayne Shorter) สังกัด Umvd Labels
2002 - American Dreams (with Charlie Haden) สังกัด Umve lables
2002 - Elastic (Joshua Redman) สังกัด Blue Note
2002 - Directions in Music: Live at Massey Hall (with Herbie Hancock, Michael Brecker
and Roy Hargrove) สังกัด Verve
2003 - Alegria (Wayne Shorter) สังกัด Verve
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2003 - Shine (with Daniel Lanois)
2004 - Painting With Words And Music (with Joni Mitchell)
2004 - Welcome To Life (with David Binney) สังกัด Mythology
2004 - Air, Love & Vitamins (with Wolfgang Muthspiel and Marc Johnson) สังกัด
Quinton
2005 - Beyond the Sound Barrier (Wayne Shorter) สังกัด Verve
2005 - Momentum (Joshua Redman) สังกัด Nonesuch
2006 - Line by Line (with John Patitucci) สังกัด Concord
2006 - Beyond the Wall (with Kenny Garrett) สังกัด Nonesuch
2007 - Back East (Joshua Redman) สังกัด Nonesuch
2009 - Compass (Joshua Redman) สังกัด Nonesuch
2010 - Black Dub (with Daniel Lanois) สังกัด
2010 - Empire (with Scott Colley) สังกัด Cam Jazz
2011 - Graylen Epicenter (David Binney) สังกัด Mytology
2012 - Lifetime (Rolf and Joachim Kuhn Quartet) สังกัด Boutique
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