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มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการศึกษาลักษณะเดนในการบรรเลงคีตปฎิภาณของ วูลฟกัง มิธ
สเปยล (Wolfgang Muthspiel) นักกีต ารแจ ส จากผลงงานชุด เฟรนดลี่ ทราเวลเลอรส (Friendly
Travelers) จํานวน 2 บทเพลง ไดแก Gnadenwald และ End On 4 ซึ่งประพันธโดย วูลฟกัง มิธ
สเปยล โดยผูศึกษาไดทําการศึก ษาทั้งดานชีวประวัติข อง วูลฟกัง มิธสเปยล และ ไบรอัล เบลด
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับผลงานชุด เฟรนดลี่ ทราเวลเลอส และวิเคราะหบทประพันธทั้งสองบท
เพลง
ผูศึกษาไดแบงองคความรูจากการวิเคราะหบทเพลงออกเปน 2 หลัก คือ
สวนแรกดานความเขาใจในรายละเอียดของบทประพันธเพลงที่เลือกนํามาวิเคราะหซึ่งพบวามีการ
เลือกใชคอรดทีป่ ระกอบดวยเทนชั่นโนตปนจํานวนมาก มีการเคลื่อนยายกุญแจเสียงขึ้นลงในเพลง
บอยครั้งและมีเครื่องหมายประจําจังหวะที่หลากหลายซับซอน
สว นที่สองดานคีต ปฏิภ าณที่มีค วามหลากหลายในการใช เสียงประสาน จากการวิเคราะหก าร
บรรเลงคีตปฏิภาณของ วูลฟกัง มิธสเปยล นั้นพบวามีการบันไดเสียงเพนตาโทนิก โมด และอารเป
โจทรัยแอด บันไดเสียงและอารเปโจทั้งสามชนิดนั้นแบงการใชออกเปนบันไดเสียงที่ตรงกับราก
คอรดและบันไดเสียงทีไ่ มตรงกับรากคอรดซึ่งใหเสียงที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวอยางมาก
ผูศ ึกษาไดคนควาจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได ใชประสบการณและวิจารณญาณในการ
วิเคราะหต ามหลักทฤษฏีด นตรีแจส โดยสรุปการใชคีต ปฎิภ าณใวในรูปแบบตารางเพื่อกอเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการศึกษาและเปนแนวทางสูการนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน จากการศึกษา
พบวาในการวิเคราะหนั้นแมจะเปนประเด็นเดียวกันก็สามารถหาเหตุผลมาอางอิงไดมากกวาหนึ่งวิธี
ฉะนั้นการวิเคราะหของผูศึกษาจึงเปนวิธีหนึ่งที่คิดวาเปนประโยชนกับ ผูที่สนใจศึกษาการใชคีต
ปฏิภาณของ วูลฟกัง มิธสเปยล
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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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กิตติกรรมประกาศ
การคนควาฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีตามวัตถุประสงคโดยไดรับการสนับสนุนจาก
อาจารยที่ปรึกษา อาจารย วุฒิชัย เลิศสถากิจ ที่ใหความรู ขอมูล คําแนะนํา ตรวจทานแกไขและให
คําปรึกษาอันเปนประโยชนแกการทําสารนิพนธ
ขอขอบคุณ อาจารย แดน ฟลลิปส (Dan Phillips) ที่ใหความรูในดานการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีเอกเปนอยางดีตลอด 2 ปที่ผานมา ตลอดจนคณาจารยและเพื่อนๆนักศึกษาปริญญาโททุกทาน
ที่ใหความรูในดานตางๆเปนอยางดี
ขอขอบคุณครอบครัว เอี่ยมวงษศรีกุล ที่สนับสนุนและเปนกําลังใจที่สําคัญใหผูศึกษา
เสมอมา
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