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            ในฐานะผูส้อน มกัจะมีลูกศิษยลู์กหาและเหล่าบรรดาสาวกทงัหลายมาขอใหช่้วยปรับการเล่นเพือให้

ไดก้ลินไอของความเป็นโมเดิร์นแจ๊ส เขาไดใ้ชเ้วลาอย่างมากมายเพือศึกษาสไตลก์ารเล่นแบบบีบ็อพและ

ฮาร์ดบอ็พ และพร้อมทีจะกา้วไปยงัวิธีการฝึกแบบร่วมสมยัมากยิงขึน เพือทีจะนาํไปปรับใชก้บัเครืองดนตรี

และการโซโล่ของพวกเขา หลายปีทีผ่านมาผมพบว่ามนัมีวิธีการฝึกบางอย่างทีเหมาะสําหรับการนาํไปใช้

ปรับการเล่นของบรรดานักเรียนเหล่านนั เพือปรับจากการเล่นแจ๊สในแบบดงัเดิมให้มีความทนัสมยัมากขึน

แต่ในขณะเดียวกนัผมก็ไม่ไดล้ะเลยทีจะละทิงความรู้เดิมๆอย่างเช่นบีบ็อพและฮาร์ดบ็อพทีไดศึ้กษามาก่อน

หนา้นนัแลว้ 

            บทความต่อไปนีจะเป็นเป็นชุดของบทความทีผมเคยเขียนอธิบายและนาํเสนอวิธีการศึกษาและการ

ฝึกฝนกีตา้ร์ในแบบโมเดิร์นแจ๊ส แน่นอนวา่มนัไม่ไดห้มายความว่าจะเป็นวิธีการฝึกทีดีเลิศประเสริฐศรีทีสุด 

แต่มนัก็น่าจะเป็นวตัถุดิบในการฝึกทีเพียงพอทีจะทาํให้บรรดาสาวกทงัหลายปวดกระบาลไปไดเ้ป็นปีๆเลย

ทีเดียวในการจดัการกับมนั นอกจากนีเช่นเดียวกบันักเรียนแจ๊สทงัหลาย ทีผมก็ไดเ้รียนรู้เพิมเติมเกียวกบั

รูปแบบและวิธีการในการศึกษาดนตรีแจ๊สจากการสอนบรรดาลูกศิษยเ์หล่านนั ในทุกสัปดาห์ในแต่ละเทอม

นนัเอง 

Tritone Substitution Soloing for Jazz Guitar 

                จากการทีดนตรีแจ๊สไดก้า้วพน้จากยุคบีบ็อพและฮาร์ดบ็อพ บรรดานกัดนตรีทงัหลายต่างเริมทีจะ

คิดคน้วิธีการใหม่ๆเพือทีจะโซโล่บนทางเดินคอร์ดต่างๆให้ไดอ้ย่างน่าตืนตาตืนใจ บรรดานักดนตรีอย่าง 

จอห์น โคลเทรน จอห์น อาเบอร์คอมบี เวยน์ ชอร์ตเตอร์ และ เฮอร์บี แฮนค็อก ต่างก็พากนันาํเสนอ ”วิธีการ

ฝึกอิมโพรไวซ์แบบใหม่ๆ ” ซึงต่อมาเราเรียกกนัวา่ “โมเดิร์นแจ๊ส” 

            มีลูกศิษยลู์กหามาถามผมบ่อยๆว่าจะเล่นซาวดแ์บบโมเดิร์นแจ๊สไดอ้ย่างไร ซึงผมก็มกัจะแนะนาํให้

เริมจากแนวคิดทีผมเรียกมนัว่า การโซโล่แบบ Tritone Substituition หรือ Tritone Octave Division ซึงคอน

เซ็ปตนี์ไดม้าจากมือทรัมเป็ตผูย้ิงใหญ่ทีชือว่า วู๊ดดี ชอว ์เขาหลงใหลในการเล่นเพนทาโทนิคสเกลแบบ  

เพนทาโทนิคสเกลพร้อมๆกนัโดยมีระยะห่างออกไปเป็นขนัคู่  เสียงเต็ม (tritone) จากคอร์ดทีมีอยู่ ดงันนัถา้
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เขาเล่นบนคอร์ด Cm7 เขาก็จะเล่น C ไมเนอร์เพนทาโทนิคสเกลและ F# ไมเนอร์เพนทาโทนิคสเกล เพือ

สร้างเคา้โครงในไลนโ์ซโล่แบบ Tritone Substitution ของเขา 

            เนืองจากผมเป็นผูค้ลงัไคลก้ารเล่นแบบบีบ็อพทงัตวัและหวัใจ ผมจึงไดน้าํเทคนิคของวู๊ดดี ชอว ์มา

ผสมเขา้กบัศพัทส์าํเนียงแบบบีบ็อพทีผมไดศี้กษามานานหลายปีเพือนาํวิธีการเล่นทงัสองแบบมาผสมเขา้กบั

วิธีการเล่นในแบบ Tritone Substitution 

            เอาล่ะเรามาเริมเจาะลึกคอนเซ็ปตที์วา่นีดว้ยนิวและโสตประสาทของเรากนัดีกว่า 

            สิงทีเราจะทาํก่อนเป็นอนัดบัแรกเลยคือเรามาดูกนัวา่บรรดาโน๊ต Tritone Arpeggios บนคอกีตา้ร์นนั

มนัสามารถเลือยไปทางไหนไดบ้า้ง 

            สําหรับในตวัอย่างนีเราจะใชค้อร์ด G7 แต่คุณก็สามารถประยุกต์คอนเซ็ปตนี์เขา้กบัคอร์ดประเภท

ต่างๆได ้อย่างเช่นคอร์ดประเภท m , Maj  or mMaj  ฯลฯ ออ้แลว้ก็ตอ้งฝึกในทุกๆคียด์ว้ยนะครับ 

            ดงันันเมอืคุณฝึกบนคอร์ด G7 จนกระทงัซึมเขา้กะโหลกและเขา้มือแลว้ก็ใหใ้ชวิ้ธีการเดียวกนันีบน

คอร์ด Gmaj  แลว้ก็คอร์ดAm  ตามดว้ยคอร์ด DbmMa  ฯลฯ เพือป้องกนัความขีเกียจของคุณจากการฝีก

แบบเดียวคียเ์ดียว 

            เพราะว่าในช่วงเสียง  Octave นนัเราสามารถแบ่งเจา้ tritone ออกไดเ้ป็น  ส่วนเท่าๆกนั ทีเจ๋งก็คือ

โน๊ตทีเป็น Root ของคอร์ดอย่างเช่นโน๊ต G และ Db ซึงมีซาวดแ์ตกต่างกนัทีสามารถมองเป็นคอร์ดเดียวกนั

ได้ไม่ว่าจะเป็นระหว่างคอร์ด G7 กบัคอร์ด Db7 หรือคอร์ด Gm7 กับคอร์ด Dbm7 ดังนันสิงสําคญัในการ

เรียนรู้ดว้ยแนวคิดนีก็คือการทีเราสามารถมองเห็นโน๊ต Root ของแต่ละคอร์ดทีวิงไปมาบนคอกีตา้ร์ไดอ้ย่าง

ชาํนาญ แน่นอนว่าวิธีการนีเป็นวิธีการทีคุณจะสามารถทีจะเพียงแค่เปลียนลกัษณะของคอร์ดจากคอร์ด

ประเภท th ไปยงัคอร์ดประเภท Maj7 ขณะทีระยะห่างขอองโนต้ Root ของทงัสองประเภทคอร์นนัมีระยะ

เท่ากนั ทาํให้สะดวกในการปรับไปใชก้บัคอร์ดอืนๆในคียอื์นๆทวัทงัคอกีตา้ร์ 

Tritone Substitution Soloing – Fingerings 
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            ทีนีก็มาถึงเรืองเจ๋งๆอีกอย่างหนึงของการโซโล่ดว้ย Tritone โดยการแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆนนัคือ

การทีเราไม่ตอ้งไปสนใจเลยว่าจะตอ้งเริมโซโล่บนคอร์ด tonic หรือคอร์ด tritone เพราะไม่ว่าจะอย่างไรก็

ตามทางนิวทีใชโ้ซโล่มนัก็จะเหมือนกนัเสมอนนัแหละ 

            สิงทีตอ้งทาํเป็นอนัดบัแรกกคื็อ ฝึกทางนิว arpeggio จาก example แรกตามภาพนีนนัแหละ 

            ทีนีถา้เราใชท้างนิวเดียวกันนีบนคอกีต้าร์โดยเริมเล่นโน๊ต tritone ของคอร์ด G7 แทนทีจะเล่น

จาก root นันคือ ให้เล่นบนคอร์ดDb7 เราจะเห็นได้ว่าทางนิวแบบ alternate arpeggio ทีวิงไปมานีมนั

เหมือนกนักบัทางนิวทีใชบ้นคอร์ด  G7 เป๊ะเลย เจ๋งดีมยัล่ะพ่อเจา้ประคุณรุนช่อง 

            ดงันนัไม่วา่เราจะฝึกลูก lick, scale หรือ arpeggio ทีเริมตน้อยู่บนคอร์ดโทนิคกต็ามแต่  คุณกเ็พียงแค่

เล่นดว้ยทางนิวเดิมบนสายเดียวกนักบัทีเป็นคอร์ด triton เท่านนัแหละ เห็นมยัว่าทางนิวแบบนีคุม้เกินคุม้ยิง

กว่าอะไรเสียอีก 

Tritone Substitution Soloing – Inverted Arpeggios 

 

 

            จากการทีเจา้ขนัคู่เสียง tritone นีมนัสามารถแบ่ง octave ออกได้เท่าๆกนัจนเป๊ะเว่อร์ ถา้เราเป็นคน

ช่างสังเกตซะหน่อยก็จะเห็นไดว้่า เราสามารถเล่นทางนิวทงั  ทางไดต้ามตวัอย่างในรูปทงั  ตวัอย่าง (ตย.

แรกอยู่ในบทความตอนที  ) ทงัทางนิว G7 และ Db7บนคอร์ด G7 แลว้เราก็สามารถใชท้างนิวแบบเดียวกนั

นีบนคอร์ด Db7 ได้เช่นเดียวกนั เนืองจากคอร์ด Db7 มนัเป็น tritone ทีห่างออกไปจากคอร์ด G7 นันเอง 

ขณะเดียวกนันนัเจา้คอร์ด G7 กเ็ป็น tritone ห่างออกไปจากคอร์ด Db7 เช่นเดียวกนั 

            ดงันันจึงหมายความว่าหากเราฝึกดว้ยวิธีนีในคียอื์นๆอีก  คีย ์ก็จะกลายเป็นว่าคุณไดฝึ้กทงัหมด  

คีย ์เนืองจากแต่ละคียก์็จะมีคียฝ์าแฝดทีเป็น tritone ห่างออกไปนนัเอง แลว้ก็หากเป็นไปไดก้็ใหใ้ส่คอร์ดลง

ไปในโปรแกรม Band In A Box แลว้ลองซ้อมดูหรือให้เพือนช่วยตีคอร์ดใหก้็ได ้อาจจะลองโซโล่ทีละ  

หอ้งก่อนกไ็ด ้พอชาํนาญแลว้ค่อยเพิมกไ็มเ่สียหายอะไร ประเด็นคือว่าให้พยายามสังเกตและทาํความคุน้เคย
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กบัเสียงทีเล่นออกมาว่าเป็นอย่างไร แลว้คุณจะเห็นไดว้่าทาํไมวิธีการฝึกแบบนีมนัมีเป็นประโยชน์ มีความ

หลากหลายและง่ายต่อการเรียนรู้ เนืองจากการทีเราไดแ้บ่ง Tritone ออกเป็นสองส่วนเท่าๆกนันนัแหละ 

Tritone Substitution Soloing – Chord Inversions 

 

 

 

            นีเป็นทางนิวทีเล่นในแบบ arpeggios มาดูกนัว่าเราจะประยุกตใ์ชเ้จา้นีเขา้กบัเพลงไดย้งัไง และนีก็

เป็นตวัอย่าง lick ทีผมใชใ้น  ห้องแรกของเพลง Blues in G ซึงแน่นอนว่าคอร์ดใน  ห้องแรกนีก็คือ

คอร์ด G7 นนัแหละ ทีนีเวลาเล่นก็ให้เล่นแค่โน้ต arpeggios ในคอร์ด G7 และ Db7 แค่นนัพอ ยงัไม่ตอ้งใส่

โน๊ตในสเกลหรือพวกโน๊ตครึงเสียงอะไรนนัใหม้นัวุน่วายปวดหวัเปลา่ๆ เอาตรงๆง่ายๆแบบนีก่อน เพราะว่า

การฝึกแบบนีมนัเหมาะและง่ายสาํหรับคนทีเริมหดัฝึกใชไ้อเดียแบบนีแหละ แลว้ตอนฝึกก็ใหเ้ราฝึกโดยให้

เพือนตีคอร์ด G7  สลบักบัคอร์ด Db7 สักประมาณ  –  นาที (หรือ  เบือ) ดว้ยความเร็วชา้ๆประมาณนึ

งก่อน ส่วนเราก็โซโล่ไป พอเล่นคล่องแลว้ก็เปลียนไปเล่นในคียต่์างๆ แลว้ค่อยเพิมความเร็วขึน และจงจาํไว้

วา่เรืองสําคญัทีสุดของการฝึกไอเดียใหม่ๆนนัก็คือการทีเราไดเ้ล่นมนัจนจาํเสียงไดจ้นขึนใจเพราะว่าการฝึก

กบั harmony นนัเป็นอะไรทีสาํคญัมากๆเลยทีเดียว 

            ตอนผมหัดใหม่ๆอาจารย์ก็ให้ผมฝึกไอเดียของการเล่นแบบ harmonic และ melodic โดยซ้อม

กับ  metronome เสมอ ซึ งท่ า นยํานักย ํา หนาว่ ามัน เ ป็นสิ งจํา เ ป็นอย่ างมากทีต้อ งใช้ เลย  อย่ างใน

ตวัอย่าง G7 และ Db7 นีถา้เราเล่นไปเรือยเปือยโดยไม่ใช ้metronome มนัอาจทาํให้เราสร้างท่วงทาํนองของ

ดนตรีไดไ้ม่ดีเท่าทีควรจะเป็น ตรงกนัขา้ม จากการทีผมไดฝึ้กซ้อมกบัเจา้ metronome อย่างจริงจงั มนัช่วยให้

ผมสามารถเล่นไดนิ้ง มนัใจ และสามารถนาํไปประยุกตเ์ขา้กบัการเล่นในเพลงไดเ้ป็นอย่างดี ซึงรับรองว่า

คุณจะรู้สึกไดเ้ลย 
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            ทีนีพอเรานาํเอาไอเดียแบบนีไปใชเ้ล่นในวงจริงๆ แน่นอนว่าช่วงแรกๆเราอาจจะรู้สึกแปลกๆกบัสุ้ม

เสียงทีเล่นออกมาโดยเฉพาะอย่างยิงหากเราเล่นมนัแบบแจมสดๆกบัคนอืน แต่เมือเราเล่นบ่อยๆเราก็คุน้เคย

กบัสุ้มเสียงทีไดยิ้นและก็จะใชม้นัไดอ้ยา่งมนัใจมากยิงขึนนนัเอง 

Tritone Division Soloing – Dom  Lick 

 

 

            จากการทีเราสามารถปรับใชวิ้ธีการฝึกแบบนีบนคอร์ดอะไรก็ไดน้นัเอง ทีนีเรามาลองดูกนัว่าเรา

สามารถปรับคอนเซ็ปตว์ิธีการโซโล่แบบ tritone division นีใหเ้ขา้กบัพวกคอร์ด m7 ไดอ้ย่างไรบา้ง ในกรณี

นีจะขอยกตัวอย่างคอร์ด Cm7 ดังนันเราจะสร้าง lick ขึนมาสักชุดนึง เป็น lick แบบสลับกันระหว่าง

คอร์ด Cm7 กบัติงของมนัคือ F#m7 โดยมีกติกาอยู่คร่าวๆคือให้เรายืดมนัในการเล่นโน้ตทงั  คอร์ดลกัษณะ

นีไปเรือยๆจนจบประโยค เช่น ถา้คุณนาํมนัไปใชก้บัคอร์ด G7 ก็ให้ใชอ้าร์เพจจิโอของ G7 และ Db7 (อย่า

ใช ้G7 และDbm7) ซึงมนัจะช่วยให้การเล่นของเราเป็นไปอย่างลืนไหลต่อเนืองกนัเป็นชุดทาํให้ง่ายต่อการ

ฝึกและผูฟั้งกส็ามารถสัมผสัและเขา้ถึงการเล่นของเราไดง่้ายดว้ยเช่นกนั 

            จะเห็นได้ว่าการไล่อาร์เพจจิโอขึนลงนันเป็นวิธีทีเจ๋งทีสุดในการฝึกเทคนิคการเล่นแบบ tritone 

division แต่เราก็สามารถนาํไปปรับใชก้บัการเล่นในคอร์ดโทนปกติโดยเพิมเติมพวกโนต้ครึงเสียงทงัหลายที

อยูสู่งกว่าและตาํกว่าโน๊ตอาร์เพจจิโอทุกตวัในคอร์ดCm7 และ F#m7 ไดด้ว้ยเช่นกนั 

            สาํหรับการฝึกกเ็หมือนเดิมครับ ให้เด็กๆขา้งบา้นช่วยตีคอร์ด Cm7 ให้แลว้ลองเล่นโนต้ทงั  คอร์ดนี

เคลือนสลบัไปมา นีก็เป็นวิธีทีเจ๋งมากวิธีนึงทีจะทาํให้การโซโล่ของเรานนัมนัน่าตืนตาตืนใจไดเ้ป็นอยา่งดี 

Tritone Division Soloing – ii-V-I Lick 

 

 



6 
 

            เอาล่ะ ทีนีก็มาถึงหัวขอ้สุดทา้ยสําหรับซีรีส์นี นนัคือการทีเราจะนาํวิธีการทงัหมดทีไดก้ล่าวไวแ้ลว้

มาเป็นแนวทางในการสร้างไลน์โซโล่ในแบบ ii-V-I Lick ในคีย ์C Major กนัซึงให้สังเกตว่ามีการเล่นริทึม

ของโน๊ตทีหลากหลายและกลุ่มจาํนวนของโน๊ตทีใชใ้นแต่ละช่วงคอร์ดทีมีจาํนวนโน๊ตแต่ละกลุ่มทีไม่เท่ากนั 

ตวัอยา่งเช่นคุณสามารถเล่นบนคอร์ด Dm ไดห้นึงจงัหวะแลว้เล่นทีคอร์ด Abmสองจงัหวะ ฯลฯ เป็นตน้ คุณ

ไม่จาํเป็นตอ้งเล่นสองจงัหวะในแต่ละคอร์ดก็ไดซึ้งมนัจะทาํใหริ้ทึมของโน๊ตทีเล่นออกมานนัฟังดูดีทีเดียว 

แต่ถา้คุณเล่นริทึมของโน๊ตในแบบสองจงัหวะหรือหนึงห้องในแต่ละคอร์ดตลอดเวลามนัจะกลายเป็นสิงที

ผูฟั้งสามารถคาดเดาไดว้า่เราจะเลน่อะไรต่อไปซึงนนัเป็นอะไรทีเราควรหลีกเลียงในการเล่นของเรา 

            ในแบบฝึกหัดนีผมใช ้D Minor Bebop Scale และ G Dominant Bebop Scale แลว้เพิมโนต้ ในสเกล

เ ข้าไ ป บ้า ง เล็ก น้อย  อ ย่ า ลืม ว่ าต อ นเ ริม ฝึ ก ให้ ฝึกกับ ค อร์ ด ๆ เ ดีย ว ก่อ น เ ช่ นค อร์ ด  Dm7 โ ดย ใ ช้

คอร์ด tritone ไดแ้ก่ Dm  and Abm  แลว้เพิมความน่าสนใจของการเล่นดว้ยโนต้จาก Bebop Scale จากนนั

จึงเล่นทีคอร์ด G7 ตามดว้ยคอร์ด C Maj7 ทีละคอร์ด พอคล่องแลว้จึงรวมทุกอย่างเขา้ดว้ยกนัโดยค่อยๆเล่นที

จงัหวะชา้ๆก่อน 

            สรุปว่าการโซโล่ดว้ยวิธี Tritone Substitution นีสําหรับบางคนแลว้อาจรู้สึกปวดกบาลได้ใน

ระยะแรกทีไดย้ินเพราะมนัจะใหค้วามรู้สึกที “แหกโคง้” เอาเรือง ดงันนัอาจตอ้งใชเ้วลาเพือพฒันาการไดยิ้น

สาํเนียงแปลกๆแบบนีสกัพกัหนึงถึงจะเริมคุน้เคยกบัมนัได ้

(ทีมา; http://mattwarnockguitar.com/modern-jazz-guitar-techniques) 

 


