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Charile Parker’s Creation:
The Case of Red Cross and Moose the Mooche
เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร1

Jetnipith Sungwijit

บทคััดย่่อ
บทความนี้้มีีวั
� ัตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาบทเพลง Red Cross และบทเพลง Moose
the Mooche ประพัั น ธ์์ โ ดย ชาลีี  ปาร์์ ค เกอร์์  นัั ก ดนตรีีคนสำำ�คัั ญ ของดนตรีีบีีบ็็ อ พ 
การสร้้างสรรค์์แนวทำำ�นองและการดำำ�เนิินคอร์์ด ทั้้�งสองบทเพลงอยู่่�ในบริิบทดนตรีีบีีบ็็อพ 
อีีกทั้้�งมีีการคอนทราแฟคท์์ มาจากบทเพลง I’ve Got Rhythm ประพัันธ์์โดย จอร์์จ
เกิิร์์ชวิิน ซึ่่�งมีีการดำำ�เนิินคอร์์ดประเภทริิทึึมเชนจ์์
ผลจากการศึึกษาพบว่่า การสร้้างสรรค์์ด้้านแนวทำำ�นองบทเพลง Red Cross
มีีการใช้้ แนวคิิ ดการซ้ำำ��โมทีีฟ ซ้ำำ��ลัั กษณะจัังหวะ และแนวทำำ�น องมีีการเคลื่่� อนที่่� แบบ
สมมาตร ส่่วนบทเพลง Moose the Mooche มีีการใช้้โน้้ตครึ่่�งเสีียง ผ่่านไปยัังโน้้ต
เป้้าหมาย และล้้อมรอบโน้้ตเป้้าหมาย ผสมผสานด้้วยลัักษณะจัังหวะขััด ด้้านการดำำ�เนิิน
คอร์์ด ท่่อน A บทเพลง Red Cross มีีการเคลื่่�อนที่่�เพีียงเล็็กน้้อย และการดำำ�เนิินคอร์์ด
ท่่อน B บทเพลง Moose the Mooche ได้้แทรกมิิติิการดำำ�เนิินคอร์์ด ii-V เข้้าไปผสมผสาน
กัับการเคลื่่�อนที่่�วงจรคู่่�ห้้า
การสร้้างสรรค์์ของ ชาร์์ลีี  ปาร์์คเกอร์์ ในบทเพลง Red Cross และบทเพลง
Moose the Mooche แสดงให้้เห็็นถึึงประเด็็นสำำ�คััญ 3 ประการ คืือ ประเด็็นด้้าน
คอนทราแฟคท์์ ประเด็็นด้้านแนวทำำ�นอง และประเด็็นด้้านการดำำ�เนิินคอร์์ด ประเด็็น
การสร้้างสรรค์์เหล่่านี้้�มีีบทบาทสำำ�คััญต่่อ ชาร์์ลีี  ปาร์์คเกอร์์ และส่่งอิิทธิิพลถึึงดนตรีีบีีบ็็อพ
ด้้วยเช่่นกััน
คำำ�สำำ�คััญ: ดนตรีีบีีบ็็อพ ชาร์์ลีี ปาร์์คเกอร์์ ริิทึึมเชนจ์์
อาจารย์ประจ�ำ คณะวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต, e-mail. jetnipith.s@rsu.ac.th
Lecturer, Conservatory of Music, Rangsit University, e-mail: jetnipith.s@rsu.ac.th
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Abstract
This article intends to study Melodic Line and Chord Progression
present in Red Cross and Moose the Mooche, both of which are composed
by one of the most prominent Bebop musicians, Charlie Parker. Their contexts are Bebop. Similarly, both have been employed a Contrafact used in
George Gershwin’s I’ve Got Rhythm, of which Chord Progression is Rhythm
Changes.
It has been found the Red Cross’s Melodic Line has employed the
concepts of Motif Repetition, Rhythmic Repetition and Symmetrical, while
Moose the Mooche Chromatic, Target Notes, Enclosure and Syncopation. In
terms of Chord Progression, there are a few of movements in Red Cross’s
measure A, while there is a vivid interplay between the ii-V Chord Progression
and the Circle of Fifths in Moose the Mooche’s B measure.
Contrafact, Melodic Line and Chord Progression are the important
concepts found in Parker’s pieces, which are Red Cross and Moose the
Mooche in this case. Those concepts hugely influenced Parker and his role
in Bebop musical scene.
Keywords: Bebop, Charlie Parker Rhythm, Changes
บทนำำ�

บทความนี้้�ผู้้�เขีียนนำำ�การสร้้างสรรค์์ของ ชาร์์ลีี  ปาร์์คเกอร์์ นัักเล่่นแซกโซโฟน 
นัักแต่่งเพลง นัักดนตรีีคนสำำ�คััญของดนตรีีบีีบ็็อพ2 มากล่่าวถึึงสาระด้้านการสร้้างสรรค์์
แนวทำำ�นองและการดำำ�เนิินคอร์์ด ซึ่่�งมีีแนวคิิดน่่าสนใจในบริิบทดนตรีีบีีบ็็อพ โดยบาง
ดนตรีบีบ็อพ ลีลาหนึ่งที่ส�ำคัญในดนตรีแจ๊ส มีการแสดงด้วยรูปแบบวงขนาดเล็ก พัฒนาและ
ก่อก�ำเนิดช่วงทศวรรษ 1940
2
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ประเด็็นอาจแสดงรายละเอีียดที่่�เชื่่�อมโยงกัับสาระ และไม่่ได้้วิิเคราะห์์เจาะจงรายละเอีียด
ทุุกห้้องในบทเพลง หยิิบยกเฉพาะประเด็็นสำำ�คััญมากล่่าวถึึงเท่่านั้้�น  อนึ่่�ง บทความนี้้�
จะกล่่าวถึึงเฉพาะแนวทำำ�นองหลัักและการดำำ�เนิินคอร์์ดช่่วงแนวทำำ�นองหลัักเท่่านั้้�น 
ช่่วงทศวรรษที่่� 1940 เป็็นพััฒนาการสำำ�คััญของดนตรีีบีีบ็็อพ พบได้้บ่่อยครั้้�ง
มัักนิิยมนำำ�เอาพื้้�นฐานการดำำ�เนิินคอร์์ดจากบทเพลงอื่่�นนำำ�มาประพัันธ์์แนวทำำ�นองเข้้าไป
ใหม่่ บทเพลงที่่�นำำ�มาคััดการดำำ�เนิินคอร์์ดมีีหลากหลาย เช่่น การดำำ�เนิินคอร์์ดประเภทบลููส์์
และประเภทริิทึึมเชนจ์์ (Rhythm Changes) เป็็นต้้น  ซึ่่�งอาจสัันนิิษฐานได้้จากสาเหตุุ
นักดนตรีแจ๊สมักคุ้นเคยกับการด�ำเนินคอร์ดบทเพลงต่าง ๆ ที่ตนได้น�ำมาบรรเลง หรือเป็น
บทเพลงส�ำคัญในการน�ำมาศึกษา จึงมีส่วนท�ำให้มีการหยิบยกเอาการด�ำเนินคอร์ดของ
บทเพลงอื่น  ๆ มาดั ด แปลงแก้ ไขหรื อ ปรั บ แต ่ ง และประพั นธ ์ แ นวท�ำนองเข้ า ไปใหม่ 
โดยอาศัยโครงสร้างการด�ำเนินคอร์ดเดิมจากบทเพลงที่มีอยู่แล้ว ความนิยมคัดการด�ำเนิน
คอร์ดมักพบได้ในบทเพลงแจ๊สมาตรฐาน (Jazz Standard Tune) หลากหลายบทเพลง
ในภาพรวมแนวคิดน�ำพื้นฐานการด�ำเนินคอร์ดจากบทเพลงอื่นมาดัดแปลงแก้ไขและ
ประพันธ์แนวท�ำนองเข้าไปใหม่เช่นนี้เรียกว่า “คอนทราแฟคท์ (Contrafact)”
ชาร์์ลีี  ปาร์์คเกอร์์ ช่่วง ค.ศ. 1920-1955 ก็็ได้้นำ�ำ แนวคิิดคอนทราแฟคท์์มาใช้้ใน
บทเพลง Red Cross และ Moose the Mooche ที่่�เขาประพัันธ์์แนวทำำ�นองเข้้าไปใหม่่ ทั้้�ง
สองบทเพลงมีีพื้้�นฐานการดำำ�เนิินคอร์์ดประเภทริิทึึมเชนจ์์จากบทเพลง I’ve Got Rhythm
ประพัันธ์์โดย จอร์์จ เกิิร์์ชวิิน ช่่วง ค.ศ. 1898-1937 การดำำ�เนิินคอร์์ดบทเพลงนี้้�นิิยมนำำ�มา
คััดการดำำ�เนิินคอร์์ดอย่่างแพร่่หลาย
บทเพลง I’ve Got Rhythm เป็นบทเพลงสังคีตลักษณ์ AABA ประเภทริทมึ เชนจ์
แนวท�ำนองหลักมคี วามยาวจ�ำนวน 32 ห้อง ท่อน A ของบทเพลงมีการด�ำเนินคอร์ดพื้นฐาน
หลักเป็น  I-vi-ii-V โดยลักษณะพิเศษเด่นชัดของบทเพลงประเภทริทึมเชนจ์อยู่ตรงคอร์ด
โดมินันท์ ท่อน B ห้องที่ 17-24 จะใช้การด�ำเนินคอร์ด D7-G7-C7-F7 ซึ่งมีการเคลื่อนที่
ลักษณะวงจรคู่ห้า (Circle of Fifths) สังเกตจากกรอบสี่เหลี่ยมภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 : การด�ำเนินคอร์ดบทเพลง I’ve Got Rhythm แบบต้นฉบับประพันธ์โดยจอร์จ เกิร์ชวิน 
ที่่�มา : Levine (1995)
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บทเพลง Red Cross บัันทึึกเสีียงปีี ค.ศ. 1944 สัังกััดค่่าย Savoy Records และ
บทเพลง Moose the Mooche บัันทึึกเสีียงปีี ค.ศ 1946 สัังกััดค่่าย Dial Records
ทั้้�งสองบทเพลงมีีพื้้�นฐานการดำำ�เนิินคอร์์ดจากบทเพลง I’ve Got Rhythm ดัังที่่�ได้้กล่่าวไป
แล้้วข้้างต้้น  ปาร์์คเกอร์์ได้้นำำ�การดำำ�เนิินคอร์์ดมาดััดแปลงแก้้ไขและประพัันธ์์แนวทำำ�นอง
หลัักเข้้าไปใหม่่ (การดำำ�เนิินคอร์์ดและแนวทำำ�นองหลัักบทเพลงทั้้�งสอง ผู้้�เขีียนจะแสดงใน
ช่่วงท้้ายบทความ) ส่่งผลให้้การดำำ�เนิินคอร์์ดและแนวทำำ�นองหลัักมีีเอกลัักษณ์์ต่่างออกไป
บทเพลง Red Cross เป็็นหนึ่่�งในบทเพลงที่่�โดดเด่่นของปาร์์คเกอร์์ สำำ�หรัับการ
บัันทึึกเสีียงผลงานตนเองครั้้�งแรก (Martin, 2001) แนวทำำ�นองหลัักท่่อน A มีีพื้้�นฐานการ
สร้้างสรรค์์จากการซ้ำำ��โมทีีฟหลัักช่่วงต้้นห้้องที่่� 1 ถึึงกลางห้้องที่่� 2 (จุุดสัังเกต 1 ภาพที่่� 2)
และถููกบรรเลงซ้ำำ��อีีกครั้้�งช่่วงท้้ายห้้องที่่� 2 ถึึงกลางห้้องที่่� 4 (จุุดสัังเกต 2 ตััวอย่่างที่่� 2)
สัังเกตได้้ว่่าท้้ายห้้องที่่� 6 ถึึงห้้องที่่� 7 แนวความคิิดโมทีีฟหลัักถููกนำำ�มาใช้้อีีกครั้้ง� หนึ่่�งช่่วงท้้าย
(จุุดสัังเกต 3 ภาพที่่� 2) โดยแนวทำำ�นองโมทีีฟหลัักสร้้างจากบัันไดเสีียง Bb เมเจอร์์ ตั้้�งแต่่
ห้้องที่่� 1-5 ศููนย์์กลางเสีียงอยู่่�ในบัันไดเสีียง Bb เมเจอร์์ จากนั้้�นห้้องที่่� 6 ย้้ายศููนย์์กลาง
เสีียงไปยัังบัันไดเสีียง B เมเจอร์์และกลัับมายัังบัันไดเสีียง Bb เมเจอร์์ในช่่วง 2 ห้้องสุุดท้้าย
ของท่่อน A ด้้านการดำำ�เนิินคอร์์ดท่่อน A สัังเกตได้้ว่่ามีีเพีียง 2 คอร์์ดเท่่านั้้�น คืือ คอร์์ด Bb
และ B มีีการเคลื่่�อนที่่�สนัับสนุุนแนวทำำ�นองและแสดงนััยศููนย์์กลางเสีียงของบัันไดเสีียง
Bb และ B เมเจอร์์ (ภาพที่่� 2) การดำำ�เนิินคอร์์ดท่่อน A บทเพลง Red Cross จะมีีความ
แตกต่่างจากการดำำ�เนิินคอร์์ดท่่อน A ของบทเพลง I’ve Got Rhythm ที่่�มีีพื้้�นฐานดำำ�เนิิน
คอร์์ดพื้้�นฐานเป็็น I-vi-ii-V  
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ภาพที่่� 2 : แนวทำำ�นองหลัักและการดำำ�เนิินคอร์์ดท่่อน A ห้้องที่่� 1-16 บทเพลง Red Cross
ที่่�มา : เจตนิิพิิฐ สัังข์์วิจิิ ิตร

ภาพที่ 3 แสดงการด�ำเนินคอร์ดท่อน A บรรทัดบนเป็นการด�ำเนินคอร์ดบทเพลง
Red Crossบรรทััดล่่างเป็็นการดำำ�เนิินคอร์์ดบทเพลง I’ve Got Rhythm สัังเกตได้้ว่่า
การดำำ�เนิินคอร์์ดบทเพลง Red Cross มีีความแตกต่่างอย่่างเห็็นได้้ชััด คืือ มีีการเคลื่่�อนที่่�
ช้้ากว่่าและมีีเพีียง 2 คอร์์ด ได้้แก่่ Bb และ B เท่่านั้้�น ขณะที่่�การดำำ�เนิินคอร์์ดบทเพลง I’ve
Got Rhythm ประกอบด้้วยห้้องละ 2 คอร์์ด และมีีการเคลื่่�อนที่่�อย่่างสม่ำำ��เสมอ

ภาพที่ 3 : การด�ำเนินคอร์ดท่อน A บทเพลง Red Cross และบทเพลง I’ve Got Rhythm
ที่่�มา : เจตนิิพิิฐ สัังข์์วิิจิิตร
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ภาพที่่� 3 : การดำำ�เนิินคอร์์ดท่่อน A บทเพลง Red Cross และบทเพลง I’ve Got Rhythm (ต่่อ)
ที่่�มา : เจตนิิพิิฐ สัังข์์วิจิิ ิตร
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แนวท�ำนองหลักท่อน B บทเพลง Red Cross มีการซ�้ำลักษณะจังหวะโดยช่วง
ครึ่งแรกมีลักษณะประโยคเพลงความยาว 4 ห้อง และแนวท�ำนองหลักช่วงครึ่งหลังมี
การเคลื่อนที่แบบสมมาตรกับแนวท�ำนองหลักช่วงครึ่งแรก คือ แนวท�ำนองเคลื่อนที่ลง
1 เสียงเต็ม (สังเกตจากกรอบสี่เหลี่ยมภาพที่ 4) ยกเว้นโน้ตตัวสุดท้ายของแนวท�ำนองหลัก
ห้องที่ 24 จังหวะที่ 2 (โน้ต C) ด้านการด�ำเนินคอร์ดท่อน B มีลักษณะเหมือนดังเช่น
การดำำ�เนิินคอร์์ดท่่อน B ของบทเพลง I’ve Got Rhythm เริ่่�มจากคอร์์ด D7-G7-C7 และ
จบลงที่่�คอร์์ด F7 เพื่่�อส่่งกลัับเข้้าสู่่�ท่่อน A สุุดท้้ายของบทเพลงซึ่่�งมีีศููนย์์กลางเสีียงอยู่่�ใน
บัันไดเสีียง Bb เมเจอร์์ (ภาพที่่� 4)

ภาพที่่� 4 : แนวทำำ�นองหลัักและการดำำ�เนิินคอร์์ดท่่อน B ห้้องที่่� 17-24 บทเพลง Red Cross
ที่่�มา : เจตนิิพิิฐ สัังข์์วิิจิิตร
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บทเพลง Moose the Mooche ด้้านแนวทำำ�นองมีีลัักษณะของแนวทำำ�นองบีีบ็็อพ 
กล่่าวคืือการนำำ�เสนอแนวทำำ�นองด้้วยแนวคิิดการใช้้โน้้ตครึ่่�งเสีียง ซึ่่�งเป็็นโน้้ตที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ใน
กุุญแจเสีียงหลััก (ณััชชา พัันธุ์์�เจริิญ, 2552) เป็็นโน้้ตผ่่านไปยัังโน้้ตเป้้าหมาย (Target Notes)
เช่่น การใช้้โน้้ต C# เคลื่่�อนที่่�เข้้าหาโน้้ต D ปรากฏขึ้้�นในแนวทำำ�นองห้้องที่่� 6 ซึ่่�งโน้้ต D เป็็น
โน้้ตลำำ�ดัับที่่� 7 ในคอร์์ด Ebmaj7 (จุุดสัังเกต 1 ภาพที่่� 5) นอกจากนี้้�ยัังปรากฏแนวคิิดการ
ใช้้โน้้ตครึ่่�งเสีียงอีีก เช่่น ห้้องที่่� 5 ตรงคอร์์ด Bb7 แนวทำำ�นองเริ่่�มเคลื่่�อนที่่�ลงครึ่่�งเสีียงจาก
โน้้ต Ab  มายัังโน้้ต F โดยเริ่่�มจากโน้้ต Ab เคลื่่�อนที่่�ลงมายัังโน้้ต G-Gb เคลื่่�อนที่่�ลงมายััง
โน้้ต F ตามลำำ�ดัับ สัังเกตว่่าโน้้ตตััวขึ้้�นต้้น-จบ ของการเคลื่่�อนที่่�ลงครึ่่�งเสีียงจะเป็็นโน้้ตใน
คอร์์ด Bb7 ทั้้�งสิ้้�นซึ่่�งโน้้ต Ab เป็็นโน้้ตลำำ�ดัับที่่� 7 และโน้้ต F เป็็นโน้้ตตััวที่่� 5 (จุุดสัังเกต 2
ภาพที่่� 5)

ภาพที่ 5 : แนวท�ำนองบทเพลง Moose the Mooche ห้องที่ 5-8
ที่่�มา : เจตนิิพิิฐ สัังข์์วิจิิ ิตร

ยัังพบแนวคิิดการใช้้โน้้ตครึ่่�งเสีียงที่่�สำำ�คััญอีีกประการ ปรากฏขึ้้�นในแนวทำำ�นอง
ลัักษณะล้้อมรอบโน้้ตเป้้าหมาย (Enclosures )เป็็นการล้้อมรอบโน้้ตเป้้าหมายด้้วยโน้้ต
ระดัับเสีียงสููงกว่่าและต่ำำ��กว่่าโน้้ตเป้้าหมายครึ่่�งเสีียง (Coker, 1991) เช่่น ห้้องที่่� 18 ตรง
คอร์์ด D7 โดยโน้้ตเป้้าหมายคืือโน้้ต D แนวทำำ�นองเริ่่�มจากโน้้ตสููงกว่่าโน้้ตเป้้าหมาย 1 เสีียง
เต็็ม (โน้้ต E) จากนั้้�นเคลื่่�อนที่่�ต่ำำ��ลง 1 เสีียงเต็็มจากโน้้ตเป้้าหมาย (โน้้ต C) และเคลื่่�อนที่่�สููง
ขึ้้�นทีีละครึ่่�งเสีียงจากโน้้ต C-C# ไปยัังโน้้ตเป้้าหมายโน้้ต D นอกจากนี้้�การดำำ�เนิินคอร์์ด
ท่่อน B ปาร์์คเกอร์์ได้้นำำ�คอร์์ด ii มาแทรกเข้้าไปก่่อนจะเคลื่่�อนที่่�เข้้าหาคอร์์ดโดมิินัันท์์ที่่�มีี
การเคลื่่�อนที่่�วงจรคู่่�ห้้าเพื่่�อทำำ�ให้้ได้้มิิติิของการดำำ�เนิินคอร์์ด ii-V ทำำ�ให้้กลายเป็็น Am7-D7Dm7-G7-Gm7-C7-Cm7-F7 ตามลำำ�ดัับ (ภาพที่่� 6)
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ภาพที่่� 6 : แนวทำำ�นองท่่อน B บทเพลง Moose the Mooche ห้้องที่่� 17-20
ที่่�มา : เจตนิิพิิฐ สัังข์์วิจิิ ิตร

ภาพที่ 7 แสดงการด�ำเนินคอร์ดท่อน B บทเพลง Moose the Mooche และ
บทเพลง I’ve Got Rhythm บรรทัดบนแสดงการด�ำเนินคอร์ดบทเพลง Moose the
Mooche สังเกตได้ว่าปาร์คเกอร์ได้เพิ่มคอร์ด ii เข้าไปแทรกก่อนจะเคลื่อนที่เข้าหาคอร์ด
โดมินันท์ ท�ำให้การด�ำเนินคอร์ดมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้น  มากกว่าการด�ำเนินคอร์ดบทเพลง
I’ve Got Rhythm
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ภาพที่ 7 : การด�ำเนินคอร์ดท่อน B บทเพลง Moose the Mooche และบทเพลง I’ve Got Rhythm
ที่่�มา : เจตนิิพิิฐ สัังข์์วิิจิิตร

การสร้างสรรค์แนวท�ำนองของปาร์คเกอร์ ยังพบว่ามีการใช้ลักษณะจังหวะขัด
เช่น แนวท�ำนองหลักท่อน A จะพบว่าการขึ้นต้นประโยคเพลงด้วยจังหวะยกผสมผสานกับ
ลักษณะจังหวะขัด เข้าไปในแนวท�ำนองหลักด้วย สังเกตจากกรอบสี่เหลี่ยมภาพที่ 8
จังหวะขัดเป็นองค์ประกอบส�ำคัญประการหนึ่งสามารถพบได้บ่อยครั้งในดนตรีแจ๊ส   
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ภาพที่ 8 : แนวท�ำนองหลักท่อน A บทเพลง Moose the Mooche ห้องที่ 1-8
ที่่�มา : เจตนิิพิิฐ สัังข์์วิิจิิตร

จากแนวคิดการสร้างสรรค์ของปาร์คเกอร์ในบทเพลง Red Cross และบทเพลง
Moose the Mooche ข้างต้นทั้งด้านแนวท�ำนองและด้านการด�ำเนินคอร์ด ท�ำให้สามารถ
พิจารณาได้ดังนี้
1) ทั้้�งสองบทเพลงมีีพื้้�นฐานการดำำ�เนิินคอร์์ดจากบทเพลง บทเพลง I’ve Got
Rhythm ประพัันธ์์โดย จอร์์จ เกิิร์์ชวิิน หรืืออาจสามารถกล่่าวอีีกนััย คืือ เป็็นการคอนทรา
แฟคท์์จากบทเพลง I’ve Got Rhythm ซึ่�ง่ บทเพลงมีีการดำำ�เนิินคอร์์ดประเภทริิทึึมเชนจ์์
2) แนวทำำ�นองหลัักบทเพลง Red Cross ท่่อน A มีีการแนวคิิดหลัักจากการซ้ำำ��
โมทีีฟ แนวทำำ�นองท่่อน B มีีการซ้ำำ��ลัักษณะจัังหวะ และแนวทำำ�นองมีีการเคลื่่�อนที่่�แบบ
สมมาตร
3) แนวทำำ�นองหลัักบทเพลง Moose the Mooche มีีแนวคิิดของแนวทำำ�นองบีีบ็็อพ 
ด้้วยแนวคิิดการใช้้โน้้ตครึ่่�งเสีียงเป็็นโน้้ตผ่่านไปยัังโน้้ตเป้้าหมาย และแนวทำำ�นองล้้อมรอบ
โน้้ตเป้้าหมาย ผสมผสานด้้วยลัักษณะจัังหวะขััด
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4) การดำำ�เนิินคอร์์ดบทเพลง Red Cross ท่่อน A ประกอบด้้วยคอร์์ด 2 คอร์์ด
คืือ คอร์์ด Bb และ B การดำำ�เนิินคอร์์ดท่่อน B มีีการเคลื่่�อนที่่�ลัักษณะวงจรคู่่�ห้้าเช่่นเดีียวกัับ
บทเพลง I’ve Got Rhythm
5) การดำำ�เนิินคอร์์ดบทเพลง Moose the Mooche ท่่อน B มีีการนำำ�คอร์์ด ii
มาแทรกก่อนจะเคลื่อนที่เข้าหาคอร์ดโดมินันท์ที่มีการเคลื่อนที่วงจรคู่ห้า เพื่อสร้างมิติของ
การด�ำเนินคอร์ด ii-V
สรุป

การสร้างสรรค์บทเพลงทั้งสองของปาร์คเกอร์ที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงสาระไปข้างต้น 
แสดงให้เห็นถึงประเด็นส�ำคัญ 3 ประการ คือ ประเด็นด้านคอนทราแฟคท์ ประเด็นด้าน
แนวท�ำนอง และประเด็นด้านการด�ำเนินคอร์ด แต่ละประเด็นมีความส�ำคัญและเชื่อมโยง
มาสดู่ นตรีบบี อ็ พไม่มากก็นอ้ ย โดยประเด็นด้านคอนทราแฟคท์เป็นประเด็นส�ำคัญประการหนึง่
ดังที่ได้กล่าวไว้ช่วงต้นบทความ นอกจากปาร์คเกอร์แล้วยังมีนักดนตรีแจ๊สคนอื่นอีก
มากมายน�ำแนวคิดการคอนทราแฟคท์มาใช้ การไม่นิยมน�ำแนวท�ำนองหลักบทเพลงมา
ดัดแปลงแก้ไขนั้นอาจสามารถพิจารณาได้ว่า แนวท�ำนองสามารถแสดงนัยบทเพลงต่าง ๆ
ได้ ผู้ฟังส่วนมากมักจดจ�ำบทเพลงจากแนวท�ำนองหลักบทเพลงมากกว่าการด�ำเนินคอร์ด
อีกทั้งแนวท�ำน�ำนองยังเกี่ยวเนื่องกับลิขสิทธิ์ทางปัญญา เหล่านักดนตรีจึงหลีกเลี่ยงไม่นิยม
น�ำแนวท�ำนองบทเพลงอื่น ๆ มาดัดแปลงแก้ไขดังเช่นการด�ำเนินคอร์ด นอกจากนี้ยังสามารถ
พิจาณาได้อีกว่า การไม่น�ำแนวท�ำนองมาดัดแปลงแก้ไขนั้นเป็นการให้เกียรติหรือเป็น
การแสดงความเคารพมายังผู้ประพันธ์ (ผู้เขียนมิได้หมายถึงประเด็นการเรียบเรียงบทเพลง
ขึ้นใหม่ ซึ่งบางครั้งอาจมีการน�ำแนวท�ำนองหลักมาดัดแปลงแก้ไข)
ประเด็นด้านแนวท�ำนอง แนวคิดการใช้โน้ตครึง่ เสียงเป็นโน้ตผ่านไปยังโน้ตเป้าหมาย
และแนวท�ำนองล้อมรอบโน้ตเป้าหมาย ผสมผสานด้วยลักษณะจังหวะขัดที่ปรากฏในแนว
ท�ำนองบทเพลง Moose the Mooche เป็นแนวคิดส�ำคัญในการสร้างแนวท�ำนองบีบ็อพ 
ท�ำให้แนวท�ำนองมีลีลาหรือส�ำเนียงอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถแสดงเอกลักษณ์ส�ำคัญของ
แนวท�ำนองบีบ็อพได้ค่อนข้างชัดเจน หากพิจารณาแนวท�ำนองหลักบทเพลง Red Cross
ร่วมด้วยจะพบได้ว่า แนวท�ำนองมีการใช้แนวคิดต่างออกไปจากแนวท�ำนองบทเพลง
Moose the Mooche กล่าวคือ มีการใช้แนวคิดการซ�้ำโมทีฟ การซ�้ำลักษณะจังหวะและ
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แนวท�ำนองมีการเคลื่อนที่แบบสมมาตร สังเกตได้ว่าการสร้างสรรค์แนวท�ำนองของปาร์ค
เกอร์มีความหลากหลาย แม้ว่ามีพื้นฐานการคอนทราแฟคท์จากบทเพลง I’ve Got
Rhythm เช่นเดียวกัน  แต่ทั้งสองบทเพลงที่ปาร์คเกอร์ประพันธ์ขึ้นมีความแตกต่างกันทั้ง
ประเด็นด้านแนวท�ำนองและการด�ำเนินคอร์ด หากเคยศึกษาบทเพลงของปาร์คเกอร์
มาบ้างจะพบว่าแนวท�ำนองบีบ็อพมักมีแนวทางเช่นบทเพลง Moose the Mooche
มากกว่าบทเพลง Red Cross
ประเด็นด้านการด�ำเนินคอร์ด ทั้งสองบทเพลงมีความแตกต่างจากการด�ำเนิน
คอร์์ดบทเพลง I’ve Got Rhythm อย่่างเห็็นได้้ชััด การดำำ�เนิินคอร์์ดท่่อน A บทเพลง Red
Cross ปาร์์คเกอร์์สร้้างความแตกต่่างด้้วยการดำำ�เนิินคอร์์ดเคลื่่�อนที่่�เพีียงเล็็กน้้อย คืือ
การใช้้คอร์์ด Bb และ B เท่่านั้้�น  แตกต่่างจากการดำำ�เนิินคอร์์ดท่่อน   A บทเพลง Moose
the Mooche มัักมีีการเคลื่่�อนที่่�อยู่่�เสมอ ส่่วนการดำำ�เนิินคอร์์ดท่่อน B บทเพลง Red
Cross มีการเคลื่อนที่วงจรคู่ห้าเช่นเดียวกับบทเพลง I’ve Got Rhythm ด้านการด�ำเนิน
คอร์ดท่อน B บทเพลง Moose the Mooche ปาร์คเกอร์สร้างมิติการด�ำเนินคอร์ด ii-V
ซึ่งเป็นการด�ำเนินคอร์ดพบได้บ่อยในบทเพลงแจ๊สมาตรฐาน แทรกตัวเข้าไปผสมผสานกับ
คอร์ดโดมินันท์เคลื่อนที่วงจรคู่ห้า
ประเด็็นเหล่่านี้้�มีีบทบาทสำำ�คััญต่่อ ชาร์์ลีี  ปาร์์คเกอร์์ บทเพลง Red Cross และ
บทเพลง Moose the Mooche เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งจากการสร้้างสรรค์์นำำ�แนวคิิดหรืือหลััก
การทางดนตรี มาประยุกต์และพัฒนาในทิศทางของตนเอง ยังมีบทเพลงอื่นอีกมากควรค่า
แก่การน�ำมาศึกษาวิถีทางแห่งดนตรีบีบ็อพ ทั้งประเด็นด้านคอนทราแฟคท์ ด้านแนว
ท�ำนอง และด้ านการด�ำเนินคอร์ด ผลงานของเขาเปรี ย บเสมื อ นห้ อ งสมุ ด ทางดนตรี   
แจ๊สที่มีบทบาทส�ำคัญและยังคงมีอิทธิพลมาสู่ดนตรีแจ๊สในปัจจุบัน 
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ภาพที่่� 9 : บทเพลง Red Cross ประพัันธ์์โดย ชาร์์ลีี ปาร์์คเกอร์์
ที่่�มา : เจตนิิพิิฐ สัังข์์วิจิิ ิตร

วารสารมนุษยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์

การสร้้างสรรค์์ของชาลีี ปาร์์คเกอร์์: กรณีีศึึกษาบทเพลง Red Cross
และบทเพลง Moose the Mooche

ภาพที่่� 10 : บทเพลง Moose the Mooche ประพัันธ์์โดย ชาร์์ลีี ปาร์์คเกอร์์
ที่่�มา : Dariusz (2018)
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