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บทคัดยอ

บทความวิชาการนี้ มีวตั ถุประสงค เพือ่ นําเสนอการใชคอรดโทนสําหรับการฝกปฏิบตั ิ
กีตารไฟฟาในรูปแบบแจสบลูส โดยเริม่ จากแนวทางการปฏิบตั คิ อรดโทนตามวงจรเสียงคู 4
ในคอรดทั้ง 4 ประเภท ไดแก คอรดดอมินันทเซเวน คอรดไมเนอรเซเวน คอรดไมเนอร
เซเว น แฟล็ ท ไฟว และคอร ด ดิ มิ นิ ช ด เซเว น ตลอดจนการนํ า ไปฝ ก ปฏิ บั ติ กี ต าร ไ ฟฟ า
ในรูปแบบการดําเนินคอรดในสังคีตลักษณแจสบลูสแบบเมเจอรคีย รวมถึงเปนการนํา
แนวทางการใชคอรดโทนมาสรางทํานองและบรรเลงในบทเพลง Bags Groove ประพันธ
โดย Milt Jackson ได สําหรับผลที่ไดจากการฝกปฏิบัติการใชคอรดโทนจากบทความนี้
จะสงผลใหผูฝกเกิดทักษะในการบรรเลงผานคอรดแตละประเภทดังที่นําเสนอได และ
สามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการบรรเลงแบบดนสดสําหรับบทเพลงอื่น ๆ ที่มี
รูปแบบสังคีตลักษณแจสบลูสแบบเมเจอรคียได
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Abstract

This article has an objective to present the use of chords for practicing
electric guitar in a Jazz Blues style. It starts from the practice of chord tone
based on the circle of fourth with all 4 categories, namely Dominant seventh
chord, Minor seventh chord, Minor seventh ﬂat ﬁve chord and Diminished
seventh chord. The approach is applied to practice electric guitar in chord
progression with Jazz Blues form in the major keys. Chord tone is used as a
guideline to build melody and give an instrumental performance to practice a
song of “Bags Groove” of Milt Jackson. The results of the practice with using
chord tone as presented in this article bring about developing skills for each
type of chord as mentioned above. Moreover, these methods of practice can
be applied for other songs in the form belonging to the major key Jazz Blues
style.
Keywords: Chord Tone, Electric Guitar, Jazz Blues Style
ความนํา

ดนตรีแจส ถือเปนดนตรีที่ถือกําเนิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่วิวัฒนาการ
มาจากดนตรีบลูส หากกลาวถึงลักษณะของดนตรีแจส Weera Somboon (2007: 154)
กลาววา รากฐานที่สําคัญของดนตรีแจส ในสวนของทํานอง และเสียงประสาน ไดอาศัย
รากฐานของดนตรีบลูสเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ หากกลาวถึง ดนตรีบลูส ถือเปนดนตรี
ที่ เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหวางอิทธิพลทางดนตรีหลายประเภทในสหรัฐอเมริกา
ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 เชนเพลงพื้นบานอเมริกัน หรือ แอฟริกัน เปนตน เพลงที่ใชรอง
ในขณะทํางาน (Work song) เพลงสวดฮีม (Hymn) และดนตรีสรรเสริญพระเจา (Gospel)
(Saksri Wongtraradol, 2015: 100) นอกจากนี้โนตบลูส ถือเปนเอกลักษณทางเสียง
ทีส่ าํ คัญ หมายถึง โนตตัวที่ 3 และโนตตัวที่ 7 ทีต่ าํ่ ลงครึง่ เสียงจึงทําใหเกิดสําเนียงเพลงบลูส
(Natcha Phancharoen, 2011: 40) นอกจากนี้ ดนตรีแจส ไดเริ่มบรรเลงโดยคนผิวดํา
เชือ้ สายแอฟริกนั ทีอ่ าศัยอยูใ นประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปนการผสมผสานดนตรีแอฟริกนั
ทีม่ เี อกลักษณโดดเดนในเรือ่ งของจังหวะและการดนสด หากกลาวถึงแจสบลูส ยอมหมายถึง

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คอรดโทน พื้นฐานการฝกปฏิบัติกีตารไฟฟาในรูปแบบแจสบลูส

249

บทเพลงรูปแบบหนึง่ ของดนตรีแจส ทีม่ กี ารผสมผสานระหวางดนตรีแจสและดนตรีบลูส ซึง่ มี
การตกแตงเพิม่ เติมดวยทางเดินคอรดทีเ่ ปนเอกลักษณของดนตรีแจส (Wootichai Lertsatakit,
2014: 2)
สําหรับฝกปฏิบัติกีตารไฟฟาในรูปแบบแจสบลูสอาจมีหลากหลายวิธีการ การนํา
คอรดโทนในใชในการฝกปฏิบัติ ถือเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการฝกบรรเลง สําหรับ
บทความนี้ ผูเขียนจึงเลือกที่จะนําแนวทางการใชคอรดโทนมาฝกปฏิบัติในสังคีตลักษณ
รูปแบบแจสบลูส โดยมีจํานวนหองเพลงทั้งหมด 12 หอง ซึ่งมีหองเพลงที่ไมยาวมากนัก
เหมาะสําหรับการเริ่มเรียนรูและฝกปฏิบัติ ตามรูปแบบการดําเนินคอรดในสังคีตลักษณ
แจสบลูสแบบเมเจอร โดยการนําโนตที่ประกอบในคอรดนั้น ๆ มาใชเปนแนวทางใน
การฝกปฏิบัติ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทางการนําคอรดโทนมาใชใน
การฝกปฏิบตั กิ ตี ารไฟฟาในรูปแบบแจสบลูส เริม่ จากความหมายและรูปแบบของคอรดโทน
การปฏิบตั คิ อรดโทนในลักษณะคูข นาน การฝกปฏิบตั คิ อรดโทนในรูปแบบสังคีตลักษณแจสบลูส
แบบเมเจอรคีย 12 หอง รวมถึงการนําแนวทางการปฏิบัติคอรดโทนมาใชบรรเลงใน
บทเพลง โดยผูเขียนไดยกตัวอยางบทเพลง Bags Groove มาใชเปนแนวทางการฝกปฏิบัติ
สําหรับการเรียงลําดับเนื้อหาในบทความนี้เริ่มจาก ความหมายและรูปแบบ รวมถึงการฝก
ปฏิบัติคอรดโทนโดยแยกเปนคอรดแตละประเภทซึ่งถือเปนสวนสําคัญ แลวจึงนําแนวทาง
ดังกลาวมาปรับใชในการบรรเลงบทเพลง สําหรับผลทีไ่ ดจากการใชคอรดโทนในการฝกปฏิบตั ิ
กีตารไฟฟาจากบทความนีจ้ ะสงผลใหผฝู ก เกิดทักษะในการบรรเลงผานคอรดแตละประเภท
ดังทีน่ าํ เสนอได และสามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางพืน้ ฐานสําหรับการบรรเลงแบบดนสด
(Improvisation) ในบทเพลงอืน่ ๆ ทีม่ รี ปู แบบการดําเนินคอรดอยูในคีตลักษณแจสบลูส
แบบเมเจอรคียได
ความหมายของคอรดโทน
คอรดโทน หมายถึง เสียงที่สามารถอธิบายไดเปนโนตซึ่งประกอบในคอรดแตละ
ประเภทตามลักษณะโครงสรางของคอรดนัน้ ๆ ซึง่ ทําใหกลุม โนตทีป่ ระกอบในคอรดแตละคอรด
มีเอกลักษณทางเสียงที่แตกตางกันออกไปตามคุณภาพเสียงของคอรดนั้น ๆ ซึ่งโนต
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ดังกลาวสามารถนําไปเปนพื้นฐานทางดนตรีไดในสองมิติ ไดแก 1 มิติของการประพันธ
หรื อการเรี ย บเรี ยงเสียงประสานทางดนตรี และอีก มิ ติ ห นึ่ ง คื อ การใช เ ป น แนวทางใน
การฝกปฏิบัติดนตรี เชน การฝกปฏิบัติการดนสดในดนตรีแจส
รูปแบบของคอรดโทน
สําหรับรูปแบบของคอรดโทนทีป่ รากฏในสังคีตลักษณเมเจอรแจสบลูส โดยพืน้ ฐานแลว
จะมีดวยกัน 4 ประเภท ไดแก คอรดดอมินันทเซเวน, คอรดไมเนอรเซเวน, คอรดไมเนอร
เซเวนแฟล็ทไฟว และคอรดดิมินิชดเซเวน จากที่กลาวมา ผูเขียนขอนําเสนอรายละเอียด
ดังกลาว โดยใชโนต C เปนโนตพื้นตนของคอรดทั้ง 4 ประเภท ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ตัวอยางคอรดโทนในลักษณะคูขนาน
ชื่อคอรด

ลําดับขั้นของโนตคอรดโทน

ประเภทของคอรดโทน

1

3

5

7

C7

C

E

G

B

ดอมินันทเซเวน

Cm7

C

E

G

B

ไมเนอรเซเวน

Cm7 5

C

E

G

B

ไมเนอรเซเวนแฟล็ทไฟว

Cdim7

C

E

G

B

(A)

ดิมินิชดเซเวน

จากตารางที่ 1 สามารถนําคอรดทัง้ 4 ชนิดไปเปนแนวคิดในการฝกปฏิบตั คิ อรดโทน
นอกจากนี้ผูเขียนไดมีใชตัวเลขกําหนดลําดับของโนตในคอรดไวลางตัวโนตในแตละหอง
เพื่อใหผูอานไดเห็นถึงการใชโนตในลําดับขั้นตาง ๆ ในคอรดนั้น ๆ และนํามาใชบรรเลงโนต
จากคอรดหนึ่งสูคอรดหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการนําแนวคิดจากวงจรเสียง คู 4 (Cycle of
Fourths) ดังภาพที่ 1 ซึ่งมีความสําคัญมาฝกปฏิบัติ นอกจากนี้ Dziuba, M. (2003: 55)
ไดกลาวเพิ่มเติมวา วงจรคู 4 ยังมีความสําคัญตอการทําความเขาใจและฝกปฏิบัติการ
ดําเนินคอรด 2-5-1 หรือเรียกวา “ทู ไฟว วัน” (ii - V - I) ซึ่งการดําเนินคอรดรูปแบบ
ดังกลาวถือเปนการดําเนินคอรดสําคัญ พบไดทั่วไปในบทเพลงแจสบลูส
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ภาพที่ 1 : วงจรคู 4 (Cycle of Fourths)
ที่มา : Dziuba, M. (2003: 55)

การฝกปฏิบัติคอรดโทนลักษณะคูขนาน
การนําแนวคิดของคอรดโทนมาฝกปฏิบัติ ถือเปนสิ่งสําคัญ ดังที่ Phillips, M. &
Chappell, J. (2006: 21) กลาววาสามารถนําโนตในคอรดโทน มาใชในการเริ่มสราง
ทํานองบรรเลงได โดยใชรปู แบบการกระจายโนตในคอรด (Arpeggios) รวมถึงการเลือกใชโนต
ในคอรดโทนมาบรรเลงโดยใหเกิดความสัมพันธกับคอรดและรูปแบบการดําเนินคอรด
ที่หลากหลาย ในเบือ้ งตนเปนผูเ ขียนขอนําเสนอแนวความคิดการใชคอรดโทนมาเปนพืน้ ฐาน
ในการปฏิบัติ ในคอรดคูขนาน หรือเรียกวาลักษณะพาราเรี่ยล (Parallel) มาเปนจุดเริ่มตน
ในการฝกปฏิบัติกีตารไฟฟาจนครบทั้ง 12 คอรดตามการเคลื่อนที่เปนวงจรคู 4 ทั้งขาขึ้น
และขาลง โดยเริ่ ม จากคอร ด ดอมิ นั น ท เซเว น คอร ด ไมเนอร เซเว น คอร ด ไมเนอร
เซเวนแฟล็ทไฟว และคอรดดิมินิชดเซเวน ตามลําดับ โดยแตละคอรดเปนการฝกปฏิบัติ
โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้
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การฝกปฏิบัติคอรดโทนลักษณะคูขนานในคอรดดอมินันทเซเวน
กําหนดใหปฏิบัติโดยใชอัตราโนตตัวดํา โดยเริ่มจากคอรด C7 บรรเลงตอเนื่อง
เรียงกันจนครบทั้ง 12 คอรด โดยเริ่มฝกในทิศทางขาขึ้นกอน ดังภาพที่ 2 และตามดวย
ทิศทางขาลง ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2 : แบบฝกปฏิบัติคอรดโทนประเภทดอมินันทเซเวนขาขึ้น

ภาพที่ 3 : แบบฝกปฏิบัติคอรดโทนประเภทดอมินันทเซเวนขาลง
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นอกจากฝ ก ปฏิ บั ติ ใช อั ต ราโน ต ตั ว ดํ า แล ว การฝ ก ปฏิ บั ติ โ ดยใช อั ต ราโน ต
เปนเขบ็ต 1 ชั้น ถือเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรูและทําความเขาใจ เนื่องจากการปฏิบัติโนต
ลักษณะดังกลาวตองอาศัยลักษณะการตีความในรูปแบบจังหวะของดนตรีแจส ดังที่
Den Euprasert (2010: 32 - 33) กลาวไว สรุปไดวา ลักษณะที่เปนเอกลักษณของจังหวะ
ดนตรีแจส โดยมุงเนนไปที่การปฏิบัติของโนตเขบ็ตหนึ่งชั้นจากภาพที่ 4 โดยตีความไดเปน
อัตราโนตในภาพที่ 5 โดยเขบ็ตหนึ่งชั้นสามพยางคควรถูกเนนอยางเล็กนอย โดยเฉพาะ
โนตที่ตามดวยตัวหยุด และจังหวะยกจะถูกเชื่อมเสียง (Slur) สูจังหวะตก

ภาพที่ 4 : โนตเพลงตัวอยาง
ที่มา : Den Euprasert (2010: 32)

ภาพที่ 5 : การปฏิบัติโนตเขบ็ตหนึ่งชั้นในเพลงแจส
ที่มา : Den Euprasert (2010: 33)

ตัวอยางตอมา เปนลักษณะการฝกในรูปแบบผสมผสานโดยใชทิศทางขึ้นและลง
และปรั บ อั ต ราโน ต เป น เขบ็ ต หนึ่ ง ชั้ น บรรเลงต อ เนื่ อ งเรี ย งกั น จนครบทั้ ง 12 คอร ด
ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 : แบบฝกปฏิบัติคอรดโทนประเภทดอมินันทเซเวนขาขึ้นและขาลง

การฝกปฏิบัติคอรดโทนลักษณะคูขนานในคอรดไมเนอรเซเวน
กําหนดใหปฏิบัติโดยใชอัตราโนตตัวดํา โดยเริ่มจากคอรด Cm7 บรรเลงตอเนื่อง
เรียงกันจนครบทั้ง 12 คอรด โดยเริ่มฝกในทิศทางขาขึ้นกอน ดังภาพที่ 7 และตามดวย
ทิศทางขาลง ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 7 : แบบฝกปฏิบัติคอรดโทนประเภทไมเนอรเซเวนขาขึ้น
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ภาพที่ 8 : แบบฝกหัดปฏิบัติคอรดโทนประเภทไมเนอรเซเวนขาลง

ตัวอยางตอมา เปนลักษณะการฝกในรูปแบบผสมผสานโดยใชทิศทางขึ้นและลง
และปรั บ อั ต ราโน ต เป น เขบ็ ต หนึ่ ง ชั้ น บรรเลงต อ เนื่ อ งเรี ย งกั น จนครบทั้ ง 12 คอร ด
ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 : แบบฝกปฏิบัติคอรดโทนประเภทไมเนอรเซเวนขาขึ้นและขาลง
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การฝกปฏิบัติคอรดโทนลักษณะคูขนานในคอรดไมเนอรเซเวนแฟล็ทไฟว
กําหนดใหปฏิบัติโดยใชอัตราโนตตัวดํา โดยเริ่มจากคอรด Cm7 5 บรรเลง
ตอเนื่องเรียงกันจนครบทั้ง 12 คอรด โดยเริ่มฝกในทิศทางขาขึ้นกอน ดังภาพที่ 10 และ
ตามดวยทิศทางขาลง ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 10 : แบบฝกปฏิบัติคอรดโทนประเภทไมเนอรเซเวนแฟล็ทไฟวขาขึ้น

ภาพที่ 11 : แบบฝกปฏิบัติคอรดโทนประเภทไมเนอรเซเวนแฟล็ทไฟวขาลง
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ตัวอยางตอมา เปนลักษณะการฝกในรูปแบบผสมผสานโดยใชทิศทางขึ้นและลง
และปรั บ อั ต ราโน ต เป น เขบ็ ต หนึ่ ง ชั้ น บรรเลงต อ เนื่ อ งเรี ย งกั น จนครบทั้ ง 12 คอร ด
ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 : แบบฝกปฏิบัติคอรดโทนประเภทไมเนอรเซเวนแฟล็ทไฟวขาขึ้นและขาลง

การฝกปฏิบัติคอรดโทนลักษณะคูขนานในคอรดดิมินิชดเซเวน
กําหนดใหปฏิบัติโดยใชอัตราโนตตัวดํา โดยเริ่มจากคอรด Cdim7 บรรเลง
ตอเนื่องเรียงกันจนครบทั้ง 12 คอรด โดยเริ่มฝกในทิศทางขาขึ้นกอน ดังภาพที่ 13 และ
ตามดวยทิศทางขาลง ดังภาพที่ 14
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ภาพที่ 13 : แบบฝกปฏิบัติคอรดโทนประเภทดิมินิชดเซเวนขาขึ้น

ภาพที่ 14 : แบบฝกปฏิบัติคอรดโทนประเภทดิมินิชดเซเวน ขาลง

ตัวอยางตอมา เปนลักษณะการฝกในรูปแบบผสมผสานโดยใชทิศทางขึ้นและลง
และปรั บ อั ต ราโน ต เป น เขบ็ ต หนึ่ ง ชั้ น บรรเลงต อ เนื่ อ งเรี ย งกั น จนครบทั้ ง 12 คอร ด
ดังภาพที่ 15
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ภาพที่ 15 : แบบฝกปฏิบัติคอรดโทนประเภทดิมินิชดเซเวนขาขึ้นและขาลง

จากการนําเสนอการฝกปฏิบตั ฝิ ก ปฏิบตั คิ อรดโทน โดยเริม่ จากคอรดเมเจอรเซเวน
ไมเนอรเซเวน ดอมินันทเซเวน และคอรดไมเนอรเซเวนแฟล็ทไฟวตามลําดับทั้งขาขั้นและ
ขาลง และรูปแบบผสมผสานทั้งสองทิศทางเปนการฝกปฏิบัติตามการเคลื่อนที่คอรด
เป น วงจรคู  4 จะส ง ผลให เ กิ ด ทั ก ษะในการบรรเลงคอร ด โทน และในขณะเดี ย วกั น
การไดยินโนตขณะบรรเลงยังสงผลถึงการเกิดความคุนชินตอเสียงโนตที่ปรากฏในคอรด
แตละประเภท ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญในการสงผลตอการนําไปเรียบเรียงและเริ่มประยุกตใช
บรรเลงในรูปแบบการดําเนินคอรดในสังคีตลักษณแจสบลูสแ บบเมเจอรคยี  ไดในหัวขอตอไป
แนวทางการฝกปฏิบัติคอรดโทนในสังคีตลักษณแจสบลูสแบบเมเจอรคีย
สําหรับแนวทางการฝกปฏิบัติคอรดโทนในสังคีตลักษณแจสบลูสแบบเมเจอรคีย
12 หอง มีการพัฒนารูปแบบการดําเนินคอรดในสังคีตลักษณบลูสแบบเมเจอรคีย 12 หอง
โดยมีการใชทางเดินคอรด (ii – V – I) ซึ่งพบไดในบทเพลงแจส โดยการนํามาประยุกตใชใน
สังคีตลักษณบลูส ดังที่ J. Lawn and L. Helimer (1996: 169) ไดนําเสนอไว ดังภาพที่ 16
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ภาพที่ 16 : รูปแบบการดําเนินคอรดในสังคีตลักษณบลูสแ บบเมเจอรคยี  12 หองรูปแบบที่ 1
ที่มา : J. Lawn and L. Helimer, 1996: 169

จากรู ป แบบการดํ า เนิ น คอร ด ที่ ป รากฏในสั ง คี ต ลั ก ษณ บ ลู ส  แ บบเมเจอร คี ย 
ในภาพที่ 16 ต อ มาได มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการดํ า เนิ น คอร ด (Reharmonize)
เพิ่มเติมในบางจุดจนกลายเปนสังคีตลักษณแจสบลูสแบบเมเจอรคีย ซึ่งปรากฏอยูใน
บทเพลงแจสบูลสหลาย ๆ บทเพลง เชน บทเพลง Straight No Chaser ประพันธโดย ทีโลเนียส
มังค (Thelonious Monk), บทเพลง Bag’s Groove ประพันธโดย ไมส เดวิส (Miles
Davis) (J. Lawn and L. Helimer, 1996: 170)
สําหรับแนวทางการฝกปฏิบัติคอรดโทนในสังคีตลักษณแจสบลูสแบบเมเจอรคีย
แบงไดเปน 2 รูปแบบดังนี้
แนวทางการฝกปฏิบัติคอรดโทนในสังคีตลักษณแจสบลูสแบบเมเจอรคีย
12 หอง รูปแบบที่ 1 มีการปรับรูปแบบการดําเนินคอรดจากสังคีตลักษณบลูสแ บบเมเจอรคยี 
โดยมีการใชทางเดินคอรด (ii – V – I) จากคอรด C7 เปนคอรด Gm7 ในหองที่ 9 และเปลีย่ น
คอรด B 7 เปนคอรด C7 ในหองที่ 10 สงผลใหเกิดการดําเนินคอรดในรูปแบบ (ii7 – V – I )
โดยมุงเขาหาคอรด F7 (I) ซึ่งเปนคอรดลําดับที่ 1 ในกุญแจเสียงในหองที่ 11 ดังภาพที่ 17

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คอรดโทน พื้นฐานการฝกปฏิบัติกีตารไฟฟาในรูปแบบแจสบลูส

261

ภาพที่ 17 : รูปแบบการดําเนินคอรดในสังคีตลักษณแจสบลูสแบบเมเจอรคีย 12 หอง รูปแบบที่ 1
ที่มา : J. Lawn and L. Helimer, 1996: 170

ขั้นตอนตอมา เปนการฝกปฏิบัติคอรดโทน โดยในเบื้องตนเริ่มฝกดวยการใชโนต
ในทิศทางขาขึ้น และทิศทางขาลง ดังภาพที่ 18 – 19

ภาพที่ 18 : แบบฝกปฏิบัติคอรดโทนในสังคีตลักษณแจสบลูสแบบเมเจอรคีย 12 หอง รูปแบบที่ 1 ขาขึ้น
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ภาพที่ 19 : แบบฝกปฏิบัติคอรดโทนในสังคีตลักษณแจสบลูสแบบเมเจอรคีย 12 หอง รูปแบบที่ 1 ขาลง

ตัวอยางตอมา เปนตัวอยางบทเพลง CT Basic Jazz Blues 1 ประพันธ
โดยผูเ ขียนอยูใ นรูปแบบสังคีตลักษณแจสบลูสแ บบเมเจอรคยี  12 หอง รูปแบบที่ 1 มีลกั ษณะ
การดําเนินคอรดอยูใ นรูปแบบที่ 3 มีการใชคอรดโทนทีส่ มั พันธกบั ลักษณะการดําเนินคอรด
(ii7 – V – I ) ในหองที่ 9 ถึงหองที่ 11 โดยมีลักษณะทิศทางของทํานองที่ผสมผสาน โดยใช
อัตราโนตที่หลากหลายขึ้น รวมถึงมีการสลับลําดับขั้นของโนตในคอรดโทน ดังภาพที่ 20
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ภาพที่ 20 : บทเพลง CT Basic Jazz Blues 1

แนวทางการฝ ก ปฏิ บั ติ ค อร ด โทนในสั ง คี ต ลั ก ษณ แจ ส บลู ส  แ บบเมเจอร คี ย 
12 หอง รูปแบบที่ 2 มีลักษณะการดําเนินคอรดที่พัฒนาจากรูปแบบที่ 1 กลาวคือเปน
การนํารูปแบบการดําเนินคอรดในรูปแบบที่ 2 มาเปลี่ยนรูปแบบทางเดินคอรดใหม
โดยในหองที่ 4 เปลี่ยนการดําเนินคอรด F7 เปนคอรด Cm7 และคอรด F7 ซึ่งมีลักษณะ
เปนการดําเนินคอรด (ii - V) เพื่อดําเนินคอรดสูคอรด B 7 ในหองที่ 5 กอใหเกิดรูปแบบ
การดําเนินคอรด [ii - V - I (Cm7 - F7 - B )] และในหองที่ 6 มีการเปลีย่ น คอรด B 7 เปนคอรด
Bdim7 จุดประสงคเพื่อใหโนตพื้นตนของคอรดเคลื่อนที่สูงขึ้นครึ่งเสียง สวนในหองที่ 8
เปลี่ยนการดําเนินคอรด F7 เปนคอรด Am7 5 และคอรด D7 เพื่อดําเนินคอรดสูคอรด
Gm7 ในหองที่ 9 กอใหเกิดรูปแบบการดําเนินคอรด [(ii - V - i) (Am7 5 - D7 - Gm7)] ในรูปแบบ
ไมเนอรคีย และทายสุด ในหองที่ 11 และหองที่ 12 เปลี่ยนการดําเนินคอรดเรียกวา
การวนกลับ (Turnaround) สําหรับความหมายของการดําเนินคอรดลักษณะนี้ Capone,
P. (2007: 106) กลาววาคอรดที่ปรากฏในชวงทายของทอน ปรากฏอยูในหองที่ 11 และ
หองที่ 12 เปนการดําเนินคอรดที่ใหความรูสึกกลับไปยังจุดเริ่มตนโดยมีการเปลี่ยนแปลง
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การดํ า เนิ น คอร ด เดิ ม ในห อ งดั ง กล า ว จากที่ ก ล า วมา ส ง ผลให ใ นห อ งที่ 11 เปลี่ ย น
การดําเนินคอรดจากคอรด F7 เพียงคอรดเดียวเปนคอรด F7 และ D7 สวนในหองที่ 12
เปลีย่ นการดําเนินคอรดจากคอรด C7 เพียงคอรดเดียวเปนคอรด Gm7 และ C7 สงผลให
การดําเนินคอรดทั้งสองหองเปน [(F7 - D7) (Gm7 - C7)] - [I - (V of ii)] - [ ii - V]
ซึ่งเปนลักษณะการดําเนินคอรดกลับไปยังจุดเริ่มตนในหองที่ 1 ดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 : รูปแบบการดําเนินคอรดในสังคีตลักษณแจสบลูสแบบเมเจอรคีย 12 หอง รูปแบบที่ 2
ที่มา : Wootichai Lertsatakit 2014: 31

จากภาพที่ 21 สามารถการนํารูปแบบการดําเนินคอรดในสังคีตลักษณแจสบลูส
แบบเมเจอรคียทั้ง 12 หองมาประยุกตใชฝกปฏิบัติคอรดโทน โดยในเบื้องตนอาจเริ่ม
ฝกดวยการใชโนตในทิศทางขาขึ้น ทิศทางขาลง และทิศทางขึ้นและลงตามลําดับ โดยใช
โนตตัวดํา ดังภาพที่ 22 - 23

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คอรดโทน พื้นฐานการฝกปฏิบัติกีตารไฟฟาในรูปแบบแจสบลูส

265

ภาพที่ 22 : แบบฝกปฏิบัติคอรดโทนในสังคีตลักษณแจสบลูสแบบเมเจอรคีย 12 หอง รูปแบบที่ 2 ขาขึ้น

ภาพที่ 23 : แบบฝกปฏิบัติคอรดโทนในสังคีตลักษณแจสบลูสแบบเมเจอรคีย 12 หอง รูปแบบที่ 2 ขาลง
ที่มา : ผูเขียน
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หากมองถึงรูปแบบการดําเนินคอรดที่ปรากฏในสังคีตแจสบลูสแบบเมเจอรคีย
12 หองรูปแบบที่ 2 เห็นไดวา มีการดําเนินคอรด (ii - V - I) ปรากฏอยูคอนขางมาก
สําหรับแนวทางการฝกปฏิบตั ดิ งั กลาว Samran Thongtan (2008: 109) กลาววา อันดับแรก
ผูฝกปฏิบัติควรใหความสําคัญอันดับแรกเกี่ยวกับการดําเนินคอรด (ii - V - I) ในบทเพลง
หรือในทอนเพลงที่กําหนด จากขอเสนอแนะดังกลาว หากมองในมิติของการฝกปฏิบัติ
คอรดโทน การกําหนดโนตที่สัมพันธกับการดําเนินคอรด (ii - V) ที่ปรากฏอยูในหอง มีโนต
ในคอรดรวมกัน เชน คอรด Gm7 มีโนต G และ B ซึ่งเปนโนตลําดับที่ 1 และ 3 ของคอรด
และคอรด C7 มีโนต G B ซึง่ เปนโนตลําดับที่ 5 และ 7 ของคอรดเปนโนตรวมกัน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : คอรดโทน และโนตรวม ในทางเดินคอรด ii V
ชื่อคอรด

คอรดโทน

Gm7

G B D F

C7

C E G B

โนตรวม
G และ B

จากโนตที่ปรากฏในคอรด Gm7 และคอรด C7 ในตารางที่ 2 ถือเปนขอมูล
ทางเลือกสําหรับผูที่ฝกปฏิบัติ โดยอาจใชโนตรวมของคอรดทั้งสองมาบรรเลงในหอง
ดังกลาวที่มีการดําเนินคอรดแบบ (ii - V) ก็ยอมกระทําได
ตัวอยางตอไป เปนตัวอยางบทเพลง CT Basic Jazz Blues 2 ประพันธโดย
ผูเขียน อยูในรูปแบบสังคีตแจสบลูสแบบเมเจอรคีย 12 หอง ที่มีลักษณะการดําเนินคอรด
อยูในรูปแบบที่ 2 สวนรูปแบบการใชคอรดโทนมีสัมพันธกับลักษณะการดําเนินคอรด
ตลอดทั้งบทเพลง ดังภาพที่ 24
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ภาพที่ 24 : บทเพลง CT Basic Jazz Blues 2

การฝกปฏิบัติคอรดโทนในบทเพลงรูปแบบแจสบลูส
จุดมุงหมายที่สําคัญของการฝกปฏิบัติดนตรี คือการนําความรูและแนวคิดใน
การฝกปฏิบัติมาประยุกตใชในการบรรเลงในบทเพลงได สําหรับหัวขอนี้ผูเขียนยกตัวอยาง
บทเพลงที่มีรูปแบบสังคีตลักษณแจสบลูส จํานวน 1 บทเพลง ไดแก บทเพลง Bags
Groove ประพันธโดย มิลต แจ็กสัน (Milt Jackson) โดยนําแนวทางการใชคอรดโทน
ที่นําเสนอไวในขางตน มาประยุกตใชในการบรรเลงตามลําดับดังตอไปนี้
การฝกปฏิบัติคอรดโทนในบทเพลง Bags Groove
บทเพลง Bags Groove อยูในกุญแจเสียง F มีรูปแบบสังคีตลักษณแจสบลูส
แบบเมเจอรคีย 12 หอง โดยมีรูปแบบการดําเนินคอรด (ii – V – I) ปรากฏในหองที่ 9
จนถึงหองที่ 11 ดังภาพที่ 25

268

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 11 (2)

Bags Groove

Milt Jackson

ภาพที่ 25 : บทเพลง Bags Groove
ที่มา : https://www.tumblr.com/search/bags%20groove

สําหรับแนวทางการใชคอรดโทนในบทเพลง Bags Groove อาจใชการเคลื่อนที่
ของโนตในคอรดโทนที่มีทิศทางเดียวกัน เชนการเคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น ดังภาพที่ 26
การเคลื่อนที่ในทิศทางลง ดังภาพที่ 27 หรืออาจเคลื่อนที่ไปในทิศทางทั้งขาขึ้นและขาลง
และใชอัตราโนตที่มีความหลากหลายมากขึ้น ดังภาพที่ 28
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Bags Groove: Chord Tone 1

ภาพที่ 26 : แนวคิดการใชคอรดโทนในบทเพลง Bags Groove ในทิศทางขาขึ้น

Bags Groove: Chord Tone 2

ภาพที่ 27 : แนวคิดการใชคอรดโทนในบทเพลง Bags Groove ในทิศทางขาลง
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Bags Groove: Chord Tone 3

ภาพที่ 28 : แนวคิดการใชคอรดโทนในบทเพลง Bags Groove ในทิศทางผสมผสาน

บทสงทาย
หากกลาวถึงการปฏิบัติกีตารไฟฟาในรูปแบบแจสบลูส อาจมีหลากหลายวิธีการ
บรรเลง การเรี ย นรู  แ ละทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ คอร ด โทนถื อ เป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ใน
การปฏิบัติ โดยควรทําความเขาใจกับโครงสรางของคอรดแตละประเภท และนํามาใช
ฝกปฏิบตั ิ โดยเริม่ จากการปฏิบตั คิ อรดโทนในคอรดประเภทตาง ๆ คอรดตามวงจรคู 4 และ
นํามาประยุกตใชบรรเลงในสังคีตแจสบลูสแบบเมเจอร และทายสุดเปนการยกตัวอยาง
บทเพลง เพลง Bags Groove โดยนําแนวทางการใชคอรดโทน ที่นําเสนอไวในขางตน
มาประยุกตใชบรรเลง ผูสนใจ สามารถฝกปฏิบัติตามแนวทางที่ระบุไวในบทความนี้ได
ผูเขียนหวังวาองคความรูในบทความชิ้นนี้ ถือเปนแนวคิดสําคัญ ที่แนวทางในการเรียนรู
และฝกปฏิบัติในบทเพลงที่มีสังคีตลักษณอื่น ๆ ที่มีความซับซอนมากยิ่งขึ้น และประยุกต
ตอยอดในหลากหลายมิติได เชน 1) การนําคอรดโทนไปบรรเลงในแนวเบสบนกีตารไฟฟา
และผสมผสานกับการบรรเลงคอรด (Comping with Walking Bass Line) 2) การใชงาน
นํ า โน ต นอกคอร ด มาสร า งทํ า นองร ว มกั บ โน ต ในคอร ด โทน (Approach Note)
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และ 3) การใชโนตไกดโทน (Guide Tone) มาบรรเลงในแนวทํานองใหสอดรับกับรูปแบบ
คอรดและการดําเนินคอรดในบทเพลง
จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาการใชคอรดโทนมาเปนพื้นฐานการฝกปฏิบัติ
กีตารไฟฟาในรูปแบบแจสบลูส ผูฝกปฏิบัติสามารถนําความรูจากบทความวิชาการนี้ นําไป
ประยุกตใชเปนแนวทางในการบรรเลงสําหรับบทเพลงอื่น ๆ ที่มีคีตลักษณและรูปแบบ
การดําเนินคอรดแจสบลูสแบบเมเจอรคียได ถือเปนการตอยอดการฝกปฏิบัติในระดับ
ที่สูงขึ้นไดตอไป
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