เทคนิคการเล่นโมเดิร์นกีต้าร์ แจ๊ ส
แปลโดย อิทธิกร คามาโช boyzygt@outlook.com
ในฐานะผูส้ อน มักจะมีลูกศิษย์ลูกหาและเหล่าบรรดาสาวกทังหลายมาขอให้ช่วยปรับการเล่นเพือให้
ได้กลินไอของความเป็ นโมเดิร์นแจ๊ส เขาได้ใช้เวลาอย่างมากมายเพือศึกษาสไตล์การเล่นแบบบีบ็อพและ
ฮาร์ดบ็อพ และพร้อมที จะก้าวไปยังวิธีการฝึ กแบบร่ วมสมัยมากยิงขึน เพือทีจะนําไปปรับใช้กบั เครื องดนตรี
และการโซโล่ของพวกเขา หลายปี ที ผ่านมาผมพบว่ามันมีวิธีการฝึ กบางอย่างที เหมาะสําหรั บการนําไปใช้
ปรับการเล่นของบรรดานักเรี ยนเหล่านัน เพือปรับจากการเล่นแจ๊สในแบบดังเดิมให้มีความทันสมัยมากขึ น
แต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้ละเลยที จะละทิงความรู ้เดิ มๆอย่างเช่นบี บ็อพและฮาร์ดบ็อพทีได้ศึกษามาก่อน
หน้านันแล้ว
บทความต่อไปนีจะเป็ นเป็ นชุดของบทความทีผมเคยเขี ยนอธิ บายและนําเสนอวิธีการศึกษาและการ
ฝึ กฝนกีตา้ ร์ ในแบบโมเดิร์นแจ๊ส แน่นอนว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะเป็ นวิธีการฝึ กทีดีเลิศประเสริ ฐศรี ทีสุ ด
แต่มนั ก็น่าจะเป็ นวัตถุดิบในการฝึ กที เพียงพอที จะทําให้บรรดาสาวกทังหลายปวดกระบาลไปได้เป็ นปี ๆเลย
ทีเดี ยวในการจัดการกับมัน นอกจากนี เช่ นเดี ยวกับนักเรี ยนแจ๊ส ทังหลาย ที ผมก็ได้เรี ยนรู ้ เพิ มเติ มเกียวกับ
รู ปแบบและวิธีการในการศึกษาดนตรี แจ๊สจากการสอนบรรดาลูกศิษย์เหล่านัน ในทุกสัปดาห์ในแต่ละเทอม
นันเอง
Tritone Substitution Soloing for Jazz Guitar
จากการทีดนตรี แจ๊สได้กา้ วพ้นจากยุคบีบ็อพและฮาร์ดบ็อพ บรรดานักดนตรี ทงหลายต่
ั
างเริ มทีจะ
คิ ดค้นวิธีการใหม่ๆเพือที จะโซโล่บ นทางเดิน คอร์ ดต่างๆให้ได้อย่างน่ าตืนตาตื นใจ บรรดานักดนตรี อย่า ง
จอห์น โคลเทรน จอห์น อาเบอร์คอมบี เวย์น ชอร์ ตเตอร์ และ เฮอร์บี แฮนค็อก ต่างก็พากันนําเสนอ ”วิธีการ
ฝึ กอิมโพรไวซ์แบบใหม่ๆ” ซึงต่อมาเราเรี ยกกันว่า “โมเดิร์นแจ๊ส”
มีลูกศิ ษย์ลูกหามาถามผมบ่อยๆว่าจะเล่นซาวด์แบบโมเดิร์นแจ๊สได้อย่างไร ซึ งผมก็มกั จะแนะนําให้
เริ มจากแนวคิดทีผมเรี ยกมันว่า การโซโล่แบบ Tritone Substituition หรื อ Tritone Octave Division ซึ งคอน
เซ็ปต์นีได้มาจากมือทรั มเป็ ตผูย้ ิงใหญ่ทีชื อว่า วู๊ดดี ชอว์ เขาหลงใหลในการเล่นเพนทาโทนิ คสเกลแบบ
เพนทาโทนิคสเกลพร้อมๆกันโดยมีระยะห่างออกไปเป็ นขันคู่ เสี ยงเต็ม (tritone) จากคอร์ ดที มีอยู่ ดังนันถ้า
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เขาเล่นบนคอร์ ด Cm7 เขาก็จะเล่น C ไมเนอร์ เ พนทาโทนิ ค สเกลและ F# ไมเนอร์ เพนทาโทนิ ค สเกล เพือ
สร้างเค้าโครงในไลน์โซโล่แบบ Tritone Substitution ของเขา
เนืองจากผมเป็ นผูค้ ลังไคล้การเล่นแบบบีบ็อพทังตัวและหัวใจ ผมจึงได้นาํ เทคนิ คของวู๊ดดี ชอว์ มา
ผสมเข้ากับศัพท์สาํ เนียงแบบบีบ็อพทีผมได้ศีกษามานานหลายปี เพือนําวิธีการเล่นทังสองแบบมาผสมเข้ากับ
วิธีการเล่นในแบบ Tritone Substitution
เอาล่ะเรามาเริ มเจาะลึกคอนเซ็ปต์ทีว่านีด้วยนิวและโสตประสาทของเรากันดีกว่า
สิ งทีเราจะทําก่อนเป็ นอันดับแรกเลยคือเรามาดูกนั ว่าบรรดาโน๊ต Tritone Arpeggios บนคอกีตา้ ร์นนั
มันสามารถเลือยไปทางไหนได้บา้ ง
สําหรับในตัวอย่างนี เราจะใช้คอร์ด G7 แต่คุณก็สามารถประยุกต์คอนเซ็ปต์นีเข้ากับคอร์ดประเภท
ต่างๆได้ อย่างเช่นคอร์ดประเภท m , Maj or mMaj ฯลฯ อ้อแล้วก็ตอ้ งฝึ กในทุกๆคียด์ ว้ ยนะครับ
ดังนันเมือคุณฝึ กบนคอร์ด G7 จนกระทังซึ มเข้ากะโหลกและเข้ามือแล้วก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันนีบน
คอร์ ด Gmaj แล้วก็คอร์ดAm ตามด้วยคอร์ ด DbmMa ฯลฯ เพือป้ องกันความขีเกี ยจของคุณจากการฝี ก
แบบเดียวคียเ์ ดียว
เพราะว่าในช่วงเสี ยง Octave นันเราสามารถแบ่งเจ้า tritone ออกได้เป็ น ส่ วนเท่าๆกัน ที เจ๋ งก็คือ
โน๊ตที เป็ น Root ของคอร์ดอย่างเช่นโน๊ต G และ Db ซึงมีซาวด์แตกต่างกันทีสามารถมองเป็ นคอร์ ดเดียวกัน
ได้ไม่ว่าจะเป็ นระหว่างคอร์ ด G7 กับคอร์ ด Db7 หรื อคอร์ ด Gm7 กับคอร์ ด Dbm7 ดังนันสิ งสําคัญในการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยแนวคิดนีก็คือการทีเราสามารถมองเห็นโน๊ต Root ของแต่ละคอร์ ดทีวิงไปมาบนคอกีตา้ ร์ได้อย่าง
ชํานาญ แน่ นอนว่าวิธีการนี เป็ นวิธีการที คุณ จะสามารถที จะเพีย งแค่เ ปลี ยนลักษณะของคอร์ ดจากคอร์ ด
ประเภท th ไปยังคอร์ดประเภท Maj7 ขณะทีระยะห่างขอองโน้ต Root ของทังสองประเภทคอร์นนมี
ั ระยะ
เท่ากัน ทําให้สะดวกในการปรับไปใช้กบั คอร์ดอืนๆในคียอ์ ืนๆทัวทังคอกีตา้ ร์
Tritone Substitution Soloing – Fingerings
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ทีนีก็มาถึงเรื องเจ๋ งๆอีกอย่างหนึ งของการโซโล่ดว้ ย Tritone โดยการแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยๆนันคือ
การที เราไม่ตอ้ งไปสนใจเลยว่าจะต้องเริ มโซโล่บนคอร์ ด tonic หรื อคอร์ ด tritone เพราะไม่ว่าจะอย่างไรก็
ตามทางนิวทีใช้โซโล่มนั ก็จะเหมือนกันเสมอนันแหละ
สิ งทีต้องทําเป็ นอันดับแรกก็คือ ฝึ กทางนิ ว arpeggio จาก example แรกตามภาพนีนันแหละ
ที นี ถ้าเราใช้ท างนิ วเดี ย วกันนี บนคอกีต้า ร์ โ ดยเริ มเล่น โน๊ ต tritone ของคอร์ ด G7 แทนที จะเล่ น
จาก root นันคื อ ให้เ ล่น บนคอร์ ดDb7 เราจะเห็ น ได้ว่า ทางนิ วแบบ alternate arpeggio ที วิ งไปมานี มัน
เหมือนกันกับทางนิวทีใช้บนคอร์ด G7 เป๊ ะเลย เจ๋ งดีมยล่
ั ะพ่อเจ้าประคุณรุ นช่อง
ดังนันไม่วา่ เราจะฝึ กลูก lick, scale หรื อ arpeggio ทีเริ มต้นอยู่บนคอร์ดโทนิ คก็ตามแต่ คุณก็เพียงแค่
เล่นด้วยทางนิ วเดิมบนสายเดียวกันกับทีเป็ นคอร์ด triton เท่านันแหละ เห็นมัยว่าทางนิ วแบบนีคุม้ เกินคุม้ ยิง
กว่าอะไรเสี ยอีก
Tritone Substitution Soloing – Inverted Arpeggios

จากการทีเจ้าขันคู่เสี ยง tritone นี มันสามารถแบ่ง octave ออกได้เท่ าๆกันจนเป๊ ะเว่อร์ ถ้าเราเป็ นคน
ช่างสังเกตซะหน่อยก็จะเห็นได้ว่า เราสามารถเล่น ทางนิวทัง ทางได้ตามตัวอย่างในรู ปทัง ตัวอย่าง (ตย.
แรกอยู่ในบทความตอนที ) ทังทางนิว G7 และ Db7บนคอร์ด G7 แล้วเราก็สามารถใช้ทางนิ วแบบเดียวกัน
นี บนคอร์ ด Db7 ได้เช่ น เดี ย วกัน เนื องจากคอร์ ด Db7 มัน เป็ น tritone ที ห่ า งออกไปจากคอร์ ด G7 นันเอง
ขณะเดียวกันนันเจ้าคอร์ด G7 ก็เป็ น tritone ห่างออกไปจากคอร์ด Db7 เช่นเดียวกัน
ดังนันจึงหมายความว่าหากเราฝึ กด้วยวิธีนีในคียอ์ ืนๆอีก คีย ์ ก็จะกลายเป็ นว่าคุณได้ฝึกทังหมด
คีย ์ เนื องจากแต่ละคียก์ ็จะมีคียฝ์ าแฝดทีเป็ น tritone ห่ างออกไปนันเอง แล้วก็หากเป็ นไปได้ก็ให้ใส่คอร์ดลง
ไปในโปรแกรม Band In A Box แล้วลองซ้อมดูหรื อให้เพือนช่วยตีคอร์ ดให้ก็ได้ อาจจะลองโซโล่ทีละ
ห้องก่อนก็ได้ พอชํานาญแล้วค่อยเพิมก็ไม่เสี ยหายอะไร ประเด็นคือว่าให้พยายามสังเกตและทําความคุน้ เคย
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กับเสี ยงที เล่นออกมาว่าเป็ นอย่างไร แล้วคุณจะเห็นได้ว่าทําไมวิธีการฝึ กแบบนี มันมีเป็ นประโยชน์ มีความ
หลากหลายและง่ายต่อการเรี ยนรู ้ เนืองจากการทีเราได้แบ่ง Tritone ออกเป็ นสองส่ วนเท่าๆกันนันแหละ
Tritone Substitution Soloing – Chord Inversions

นี เป็ นทางนิ วทีเล่นในแบบ arpeggios มาดูกนั ว่าเราจะประยุกต์ใช้เจ้านีเข้ากับเพลงได้ยงั ไง และนี ก็
เป็ นตัวอย่าง lick ที ผมใช้ใน ห้องแรกของเพลง Blues in G ซึ งแน่ นอนว่าคอร์ ด ใน ห้องแรกนี ก็คือ
คอร์ ด G7 นันแหละ ทีนีเวลาเล่น ก็ให้เล่น แค่โน้ต arpeggios ในคอร์ ด G7 และ Db7 แค่นนพอ
ั
ยังไม่ตอ้ งใส่
โน๊ตในสเกลหรื อพวกโน๊ตครึ งเสี ยงอะไรนันให้มนั วุน่ วายปวดหัวเปล่าๆ เอาตรงๆง่ายๆแบบนี ก่อน เพราะว่า
การฝึ กแบบนี มันเหมาะและง่ายสําหรับคนทีเริ มหัดฝึ กใช้ไอเดียแบบนีแหละ แล้วตอนฝึ กก็ให้เราฝึ กโดยให้
เพือนตีคอร์ ด G7 สลับกับคอร์ด Db7 สักประมาณ

–

นาที (หรื อ เบือ) ด้วยความเร็ วช้าๆประมาณนึ

งก่อน ส่ วนเราก็โซโล่ไป พอเล่นคล่องแล้วก็เปลียนไปเล่นในคียต์ ่างๆ แล้วค่อยเพิมความเร็ วขึน และจงจําไว้
ว่าเรื องสําคัญทีสุดของการฝึ กไอเดียใหม่ๆนันก็คือการทีเราได้เล่นมันจนจําเสี ยงได้จนขึนใจเพราะว่าการฝึ ก
กับ harmony นันเป็ นอะไรทีสําคัญมากๆเลยทีเดียว
ตอนผมหัด ใหม่ๆอาจารย์ก็ใ ห้ผมฝึ กไอเดี ย ของการเล่น แบบ harmonic และ melodic โดยซ้อม
กั บ metronome เสมอ ซึ งท่ า นยํานั ก ยําหนาว่ า มัน เป็ นสิ งจํา เป็ นอย่ า งมากที ต้ อ งใช้ เ ลย อย่ า งใน
ตัวอย่าง G7 และ Db7 นี ถ้าเราเล่นไปเรื อยเปื อยโดยไม่ใช้ metronome มันอาจทําให้เราสร้างท่วงทํานองของ
ดนตรี ได้ไม่ดีเท่าทีควรจะเป็ น ตรงกันข้าม จากการทีผมได้ฝึกซ้อมกับเจ้า metronome อย่างจริ งจัง มันช่วยให้
ผมสามารถเล่นได้นิง มันใจ และสามารถนําไปประยุกต์เข้ากับ การเล่นในเพลงได้เป็ นอย่างดี ซึ งรับรองว่า
คุณจะรู้สึกได้เลย
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ทีนีพอเรานําเอาไอเดียแบบนีไปใช้เล่นในวงจริ งๆ แน่นอนว่าช่วงแรกๆเราอาจจะรู ้สึกแปลกๆกับสุ้ม
เสียงทีเล่นออกมาโดยเฉพาะอย่างยิงหากเราเล่นมันแบบแจมสดๆกับคนอืน แต่เมือเราเล่นบ่อยๆเราก็คุน้ เคย
กับสุ ้มเสี ยงทีได้ยินและก็จะใช้มนั ได้อย่างมันใจมากยิงขึนนันเอง
Tritone Division Soloing – Dom Lick

จากการที เราสามารถปรับ ใช้วิธีการฝึ กแบบนี บนคอร์ ดอะไรก็ได้นนเอง
ั
ที นีเรามาลองดูกนั ว่าเรา
สามารถปรับคอนเซ็ปต์วิธีการโซโล่แบบ tritone division นี ให้เข้ากับพวกคอร์ด m7 ได้อย่างไรบ้าง ในกรณี
นี จะขอยกตัว อย่ า งคอร์ ด Cm7 ดัง นั นเราจะสร้ า ง lick ขึ นมาสั ก ชุ ด นึ ง เป็ น lick แบบสลับ กัน ระหว่ า ง
คอร์ด Cm7 กับติงของมันคือ F#m7 โดยมีกติกาอยู่คร่ าวๆคือให้เรายืดมันในการเล่นโน้ตทัง คอร์ดลักษณะ
นี ไปเรื อยๆจนจบประโยค เช่น ถ้าคุณนํามันไปใช้กบั คอร์ ด G7 ก็ให้ใช้อาร์เพจจิโอของ G7 และ Db7 (อย่า
ใช้ G7 และDbm7) ซึ งมันจะช่วยให้การเล่นของเราเป็ นไปอย่างลืนไหลต่อเนื องกันเป็ นชุดทําให้ง่ายต่อการ
ฝึ กและผูฟ้ ังก็สามารถสัมผัสและเข้าถึงการเล่นของเราได้ง่ายด้วยเช่นกัน
จะเห็ นได้ว่าการไล่อาร์ เ พจจิ โ อขึ นลงนันเป็ นวิ ธีทีเจ๋ งที สุ ด ในการฝึ กเทคนิ ค การเล่นแบบ tritone
division แต่เราก็สามารถนําไปปรับใช้กบั การเล่นในคอร์ดโทนปกติโดยเพิมเติมพวกโน้ตครึ งเสี ยงทังหลายที
อยูส่ ู งกว่าและตํากว่าโน๊ตอาร์เพจจิโอทุกตัวในคอร์ดCm7 และ F#m7 ได้ดว้ ยเช่นกัน
สําหรับการฝึ กก็เหมือนเดิมครับ ให้เด็กๆข้างบ้านช่วยตีคอร์ด Cm7 ให้แล้วลองเล่นโน้ตทัง คอร์ดนี
เคลือนสลับไปมา นีก็เป็ นวิธีทีเจ๋ งมากวิธีนึงทีจะทําให้การโซโล่ของเรานันมันน่าตืนตาตืนใจได้เป็ นอย่างดี
Tritone Division Soloing – ii-V-I Lick
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เอาล่ะ ทีนีก็มาถึงหัวข้อสุ ดท้ายสําหรับซี รีส์นี นันคือการที เราจะนําวิธีการทังหมดทีได้กล่าวไว้แล้ว
มาเป็ นแนวทางในการสร้างไลน์โซโล่ในแบบ ii-V-I Lick ในคีย ์ C Major กันซึ งให้สังเกตว่ามีการเล่นริ ทึม
ของโน๊ตทีหลากหลายและกลุ่มจํานวนของโน๊ตทีใช้ในแต่ละช่วงคอร์ ดทีมีจาํ นวนโน๊ตแต่ละกลุ่มทีไม่เท่ากัน
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเล่นบนคอร์ด Dm ได้หนึ งจังหวะแล้วเล่นที คอร์ด Abmสองจังหวะ ฯลฯ เป็ นต้น คุณ
ไม่จาํ เป็ นต้องเล่นสองจังหวะในแต่ละคอร์ดก็ได้ซึงมันจะทําให้ริทึมของโน๊ตที เล่นออกมานันฟั งดูดีทีเดียว
แต่ถา้ คุ ณเล่นริ ทึมของโน๊ตในแบบสองจังหวะหรื อหนึ งห้องในแต่ละคอร์ ดตลอดเวลามันจะกลายเป็ นสิ งที
ผูฟ้ ั งสามารถคาดเดาได้วา่ เราจะเล่นอะไรต่อไปซึ งนันเป็ นอะไรทีเราควรหลีกเลียงในการเล่นของเรา
ในแบบฝึ กหัดนี ผมใช้ D Minor Bebop Scale และ G Dominant Bebop Scale แล้วเพิมโน้ต ในสเกล
เข้ า ไปบ้ า งเล็ ก น้ อ ย อย่ า ลื ม ว่ า ตอนเริ มฝึ กให้ ฝึ กกั บ คอร์ ดๆเดี ยวก่ อ นเช่ นคอร์ ด Dm7 โดยใช้
คอร์ด tritone ได้แก่ Dm and Abm แล้วเพิมความน่าสนใจของการเล่นด้วยโน้ตจาก Bebop Scale จากนัน
จึงเล่นทีคอร์ด G7 ตามด้วยคอร์ด C Maj7 ทีละคอร์ด พอคล่องแล้วจึงรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันโดยค่อยๆเล่นที
จังหวะช้าๆก่อน
สรุ ป ว่า การโซโล่ ดว้ ยวิธี Tritone Substitution นี สํา หรั บ บางคนแล้วอาจรู ้สึ กปวดกบาลได้ใน
ระยะแรกทีได้ยินเพราะมันจะให้ความรู ้สึกที “แหกโค้ง” เอาเรื อง ดังนันอาจต้องใช้เวลาเพือพัฒนาการได้ยิน
สําเนียงแปลกๆแบบนีสักพักหนึ งถึงจะเริ มคุน้ เคยกับมันได้
(ทีมา; http://mattwarnockguitar.com/modern-jazz-guitar-techniques)

