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น้อยใจยา/เสเลเมา” การตีความการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีตะวันออกและตะวันตก
ในบรรยากาศของแจ๊ส โดยวงดนตรี เดอะ พาเมโล ทาวน์*
“Noi Chaiya / Selemao” -an East-meets-West jazz atmosphere
interpretation by the Pomelo Town Jazz Ensemble
กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ (Krit Buranavitayawut)**
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบดนตรีล้านนาและองค์ประกอบดนตรีแจ๊สที่สร้าง
แรงบันดาลใจให้กับผู้วิจัยนามาใช้ในงานวิจัยสร้างสรรค์ ศึกษากระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน ในประเด็น
การวิเคราะห์ทางทฤษฎีดนตรีที่อธิบายแนวคิดการผสมผสานองค์ประกอบดนตรีล้านนากับองค์ประกอบดนตรี
แจ๊ส และศึกษากระบวนการในการแสดงดนตรี ตั้งแต่การเตรียมการฝึกซ้อมวง การแสดงสด การบันทึกเสียง
และเทคนิคการบรรเลงอัลโตแซกโซโฟนในลักษณะด้นสดของผู้วิจัย โดยผู้วิจัย ได้คัดเลือกบทเพลง“น้อยใจยา”
และ “เสเลเมา” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอัลบั้ม “โฟล์คซองคาเมือง อมตะ” พ.ศ.2520 โดย จรัล มโนเพ็ชร
ผู้วิจัยได้นาบทเพลง “น้อยใจยา” และ “เสเลเมา” มาเรียบเรียงใหม่ให้เรียงร้อยต่อเชื่อมกันในรูปแบบเพลงผสม
(Medley) บรรเลงโดยวงเดอะ พาเมโล ทาวน์ (The Pomelo Town) เป็นวงดนตรีแจ๊ส สี่ชิ้น (Jazz Quartet)
ได้แก่ อัลโตแซกโซโฟน เปียโน ดับเบิลเบส และกลองชุด ซึ่งผู้วิจัยประสงค์ที่จะใช้เครื่องดนตรีแจ๊ส มาตรฐาน แต่
บรรเลงด้วยสาเนียงดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือผสมกับภาษาของดนตรีแจ๊ส โดยการนากระสวนจังหวะของกลองตึ่
งนง มาประยุกต์กับกลองชุดและดับเบิลเบสในท่อนบทนา ของเพลง “น้อยใจยา” การนาทานองหลักการแปร
ทานองในเพลง“น้อยใจยา” จากอัลบั้ม“โฟล์คซองคาเมือง อมตะ” โดย จรัล มโนเพ็ชร และนาลีลาการประดับ
ประดาทานองของปี่จุม มาประยุกต์กับอัลโตแซกโซโฟน การใช้รูปแบบโมดาลแจ๊ส (Modal Jazz) ในเพลง "เสเล
เมา" การใช้เทคนิครูปแบบโมดเปลี่ยนระนาบ (Modal Planing) ในท่อนด้นสด (Improvisation) โดยอัลโตแซก
โซโฟน และใช้เทคนิค รูปแบบทางเดินโมด (Modal Progressions) ในท่อนด้นสดอิสระ (Free Improvisation)
โดยเปียโนและอัลโตแซกโซโฟน บรรเลงเป็นรูปแบบของดนตรีฟรีแจ๊ส (Free Jazz)
วงเดอะพาเมโล ทาวน์ ได้นาบทเพลง "น้อยใจยา/เสเลเมา" ที่ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่ ออกแสดงสดครั้ง
แรกในงานเทศกาลดนตรี Corfu Festival - Ionian Concert 09 ณ เมืองคอร์ฟู ประเทศกรีซ วันที่ 19 และ 22
มิถุนายน พ.ศ.2552 ต่อมาได้นาบทเพลง "น้อยใจยา/เสเลเมา" ออกแสดงอีกหลายครั้งในเทศกาลดนตรีแจ๊สระ
ดับชาติและนานาชาติ และได้นามาบันทึกเสียง ในอัลบั้ม Passage to the Origin ออกเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2555
*

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจาปีงบประมาณ 2559
Instructor in Jazz Studies Department
**
อาจารย์ประจาสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
College of Music, Mahidol University. , kritbu@yahoo.com, 081-6598985
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คาสาคัญ : น้อยใจยา/เสเลเมา, เดอะพาเมโล ทาวน์, ดนตรีแจ๊สไทย
Abstract

This creative research aimed at studying the Lanna music elements and Jazz music
elements that inspired the researcher, studying the process of creativity, a theoretical analysis
which was about the combination of Lanna and Jazz music elements, and studying
performance issues starting from the rehearsal, live performance, recording, and improvisation
techniques in playing the alto saxophone of the researcher. The researcher selected “Noi
Chaiya” and “Selemao” in which the inspiration came from the “Kham Muang Folk Song
Amata” album released in 1977, composed by Jaran Manohpetch. The researcher rearranged
the melody “Noi Chaiya”and then “Selemao” in the form of a medley, performed by The
Pomelo Town, which is a Jazz quartet comprising alto saxophone, piano, double bass, and
drums. The researcher intended to use Jazz musical instruments to perform Northern folk
songs in combination with the associated language and music by adapting the Tueng Nong
rhythmic patterns with the jazz drums and double bass on the intro of “Noi Chaiya” From the
adaptation of “Noi Chaiya” from the “Kham Muang Folk Song Amata” album by Jaran
Manohpetch and embellish the melody in Pi Jum style with an alto saxophone and the use of
modal jazz for “Selemao” using modal planing and improvisation with the alto saxophone, as
well as modal progressions for free improvisation by piano and alto saxophone, the song was
performed as free jazz format.
The Pomelo Town performed “Noi Chaiya/Selemao” in the Corfu Festival - Ionian
Concert 09 at Corfu, Greece on 19 and 22 June, 2009. Later, the medley was performed
several times in national and international Jazz music festivals. Then, it was recorded in the
Passage to the Origin album and released in the year 2012.
Keyword: Noi Chaiya/Selemao, The Pomelo Town, Thai Jazz Music.
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บทนา

ผู้วิจัยเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ เกิดในช่วงปี พ.ศ.2510 ซึ่งยังเป็นช่วงที่ทันได้สัมผัสความงดงามของวิถี
ชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่ยังหลงเหลืออยู่ ก่อนที่ความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของนครเชียงใหม่
จะทาให้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงดนตรี ซึ่งในยุคนั้น มีการเริ่มต้นนาดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือ
มาการดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยบรรเลงในรูปแบบโฟล์คซองคาเมือง โดยการนาของ จรัล มโนเพ็ชร ซึ่งผู้วิจัยได้มี
โอกาสซึมซับบทเพลงการบรรเลงของ จรัล มโนเพ็ชร ตั้ง แต่วัยเยาว์ผ่านการรับฟังวิทยุ เครื่องเล่นเทปคาสเซทที่
นิยมในสมัยนั้น อีกทั้งได้มีโอกาสรับฟังการแสดงสดหลายครั้ง จนเกิดความประทับใจ โดยเฉพาะบทเพลงพื้นบ้าน
ดั้งเดิมที่ได้นามาเรียบเรียงใหม่ ได้แก่ เพลง“น้อยใจยา” และ “เสเลเมา” จากอัลบั้ม“โฟล์คซองคาเมือง อมตะ”
โดย จรัล มโนเพ็ชร แสดงให้เห็นถึงการนาอดีตมาเล่าขานใหม่ผสมผสานกับเครื่องดนตรีโฟล์คซองที่เป็นอิทธิพล
ทางด้านวัฒนธรรมจากตะวันตก
เพลง “น้อยใจยา” ประพันธ์โดย ท้าวสุนทรพจนกิจ กวีสาคัญคนหนึ่งของล้านนา เพื่อเป็นบทละครซอ
เรื่อง “น้อยใจยา” ที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า โปรดให้สร้างขึ้น มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับละครร้อง กล่าวได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์แปลกใหม่หลายประการสาหรับวัฒนธรรมด้านวรรณกรรม
และดนตรีล้านนาในยุคนั้น มีลักษณะเด่นคือตัวละครขับร้องโต้ตอบกันเป็นภาษาไทยถิ่นเหนือ และใช้ทานอง "ซอ"
ซึ่งเป็นทานองพื้นบ้านล้านนาที่พ่อเพลงแม่เพลงจะร้องโต้ตอบกันโดยมีเสียงดนตรีประกอบ ตัวบทมีลักษณะเป็น
นิยายสมัยใหม่ เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาวระหว่าง น้อยใจยากับนางแว่นแก้ว (“น้อย” เป็นคา
ภาษาไทยถิ่นเหนือ ใช้เรียกผู้ชายที่สึกขณะเป็นสามเณร และ “ใจยา” ตรงกับชื่อ ไชยา ในภาษาไทยกรุงเทพฯ)
ลักษณะตัวละคร บทร้อง และฉากประกอบ มีความสมจริงและสามารถพบเห็นได้ในสังคมเชียงใหม่ในยุคสมัยนั้น
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงสร้างละครซอล้านนาเรื่อง “น้อยใจยา”ขึ้น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากละครร้อง
ตามแบบฉบับกรุงเทพฯ แต่ร้องเป็นภาษาไทยถิ่นเหนือและใช้ทานองดนตรีล้านนา ซึ่งทรงโปรดละครของพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครร้องเรื่อง “สาวเครือฟ้า” ที่นาเค้าโครงเรื่องมา
จากอุปรากรลือชื่อเรื่อง “มาดามบัตเตอร์ฟลาย” ของปุชชินี (ประคอง นิมมานเหมินท์. 2517: 1-8)
เพลง“เสเลเมา” เป็นทานองเพลงพื้นบ้านล้านนา ใช้ขับร้องประกอบการแสดง “ฟ้อนเงี้ยว”เป็นชุดการ
แสดงที่สนุกสนาน โดยเฉพาะท่อน “มง แซะ มงแซะ แซะมง ตะลุ่มตุ้มมง” อันเป็นทานองที่มาจากเสียงกลองมอง
เซิงของชนชาติไทใหญ่ โดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี โปรดให้น ารูปแบบการแสดงชุดฟ้อนเงี้ ยวของเดิ มมา
ปรับปรุงใหม่เรียกว่า เงี้ยวปนเมือง (สานักการสังคีต, 2559)
กล่าวได้ว่า เพลง “น้อยใจยา” และ เพลง “เสเลเมา” เป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ของการสร้างสรรค์การ
ผสมผสานทางดนตรีข้ามวัฒนธรรมของดนตรีล้านนา ต่อยอดสิ่งเดิมที่มีอยู่ให้เป็นสิ่งใหม่ที่เข้ากับบริบทของแต่ละ
ยุคสมัย โดยมีจุดเริ่มต้นจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่ทรงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทั้ง
ดนตรี วรรณกรรม และการแสดง ให้เกิดขึ้นในยุคนั้น ต่อมาภายหลัง จรัล มโนเพ็ชร ศิลปินโฟล์คซองชาวเชียงใหม่
นาบทเพลงทั้งสองดังกล่าว มาขับร้องเป็นภาษาไทยถิ่นเหนือ หรือภาษา “คาเมือง” และบรรเลงประกอบการขับ
ร้องด้วยเครื่องดนตรีในรูปแบบโฟล์คซองของดนตรีตะวันตก ออกเผยแพร่ในปี พ.ศ.2520 ที่ประสบความสาเร็จใน
หมู่นักฟังชาวไทยอย่างงดงาม เป็นที่มาของต้นแบบ “โฟล์คซองคาเมือง” ถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์ต่อยอดสิ่งเดิมให้
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เป็นสิ่งใหม่ ตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปในอีกยุคสมัย เพื่อเป็นการหวนราลึกถึงความงดงามของอดีตให้กลับมา
ในบริบทของยุคปัจจุบันอีกครั้ง ผู้วิจัยจึงได้นาบทเพลง “น้อยใจยา” และ “เสเลเมา” มาเรียบเรียงใหม่ให้เรียงร้อย
ต่อเชื่อมกัน ในรูปแบบเพลงผสม (Medley) บรรเลงโดยวงดนตรี เดอะ พาเมโล ทาวน์ (The Pomelo Town)
ได้แก่ กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ (ผู้วิจัย) – อัลโตแซกโซโฟน ดริน พันธุมโกมล – เปียโน นพดล ถิรธราดล – ดับเบิลเบส
และ คม วงษ์สวัสดิ์ – กลองชุด โดยสมาชิกในวงเป็นคณาจารย์จากสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานการแสดงดนตรีทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ศึกษากระบวนการการสร้างสรรค์ ในลักษณะการตีความการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีตะวันออกและตะวันตก
ในบรรยากาศของแจ๊ส โดยวงดนตรี เดอะ พาเมโล ทาวน์ นาเสนอผลงานผ่านการแสดงดนตรี และการบันทึกเสียง
เพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับงานสร้างสรรค์ดนตรีแจ๊สที่ผสมผสานความเป็นไทย สร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาและนัก
ดนตรีแจ๊สรุ่นใหม่ ในการพัฒนาคุณภาพงานสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านดนตรีแจ๊สสู่สังคมไทยและสังคมโลก
ผู้อ่านสามารถรับฟังผลงานการบันทึกเสียง เพลง “น้อยใจยา/เสเลเมา” บรรเลงโดยวงดนตรี เดอะ พา
เมโล ทาวน์ อัลบั้ม Passage to the Origin (Taosuntornpojanakij & Traditional, 2012)
ค้นเมื่อกรกฎาคม 28, 2561, จาก https://youtu.be/EYxOgytQB7E
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบดนตรีล้านนาและองค์ประกอบดนตรีแจ๊สที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้วิจัย
นามาใช้ในงานวิจัยสร้างสรรค์
2. เพื่ อศึ กษากระบวนการในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน ในประเด็ น การวิ เ คราะห์ ท างทฤษฎี ด นตรี
(Theoretical Analysis) ที่อธิบายการผสมผสานองค์ประกอบดนตรีล้านนากับองค์ประกอบดนตรีแจ๊ส
3. เพื่อศึกษากระบวนการในการแสดงดนตรี (Performance Issues) ตั้งแต่การฝึกซ้อมวง การแสดง
สด การบันทึกเสียง และเทคนิคการบรรเลงอัลโตแซกโซโฟนในลักษณะด้นสดของผู้วิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจั ยในครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ กาหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจั ยสร้างสรรค์ เรื่อง “น้ อยใจยา/เสเลเมา”
การตี ความการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีตะวั นออกและตะวันตกในบรรยากาศของแจ๊ ส โดยวงดนตรี เดอะ
พาเมโลทาวน์ ดังนี้
1. ศึกษาองค์ประกอบดนตรีล้านนาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้วิจัยนามาใช้ในงานวิจัยสร้างสรรค์
ได้แก่ ประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเปรียบเทียบคาร้องระหว่างแบบฉบับของราชสานักเชียงใหม่และคา
ร้องตามแบบฉบับของ จรัล มโนเพ็ชร ศึกษาทานองเพลง “น้อยใจยา” และ “เสเลเมา” จากอัลบั้ม“โฟล์คซองคา
เมือง อมตะ” โดย จรัล มโนเพ็ชร ศึกษาตัวอย่างทางบรรเลงเดี่ยวปี่จุม “น้อยใจยา” โดย วิเทพ กันธิมา และศึกษา
ตัวอย่างกระสวนจังหวะวงกลองตึ่งนง
2. ศึกษาองค์ประกอบดนตรีแจ๊สที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้วิจัยนามาใช้ในงานวิจัยสร้างสรรค์ ได้แก่
โมดาลแจ๊ส (Modal Jazz) ทฤษฎีการใช้บันไดเสียงเพนตาโทนิกในดนตรีแจ๊ส วิธีการใช้ เพนตาโทนิกซ้อนทับ
(Pentatonic Superimposition Formulas) การเลื่อนออกด้านข้างและการเปลี่ยนระนาบ (Side Slipping&
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Planing) การใช้บันไดเสียงเพนตาโทนิกหลายโมดพร้อมกัน (Poly – Pentatonics) ระดับของการออกจากเสียง
ประสานต้นกาเนิด และตัวอย่างการใช้บันไดเสียงเพนตาโทนิกโดยศิลปินแจ๊ส
3. ศึกษากระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานในประเด็นการวิเคราะห์ทางทฤษฎีดนตรี (Theoretical
Analysis) ที่อธิบายการผสมผสานองค์ประกอบดนตรีล้านนากับองค์ประกอบดนตรีแจ๊ส
4. ศึกษากระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานในประเด็นการแสดงดนตรี (Performance Issues)
ประเด็นเกี่ยวกับการฝึกซ้อมวงและการแสดงสด ประเด็นเกี่ยวกับการบันทึกเสียง ประเด็นเกี่ยวกับเทคนิคการ
บรรเลงอัลโตแซกโซโฟนในลักษณะด้นสดของผู้วิจัย
วิธีการศึกษา(หรือ)วิธีวิจัย
เพื่อให้การวิจัยดาเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาหนดไว้
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
ทบทวนผลงานวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทั้ง เอกสาร บทความ ตารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการรวบรวมข้อมูลการบันทึกเสียงบทเพลงที่เกี่ยวข้อง และจัดทาการถอดทานองและเนื้อร้อง
(Transcription) เพื่อศึกษาองค์ประกอบงานวิจัยสร้างสรรค์ที่จะนามาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการสร้างสรรค์
2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
นาเสนอการวิเคราะห์ทางทฤษฎีดนตรี (Theoretical Analysis) ที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการการวิจัยงานสร้างสรรค์ โดยนาผลที่ได้จากการศึกษาองค์ประกอบดนตรีล้านนากับองค์ประกอบ
ดนตรีแจ๊สในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมมาผสมผสานเป็นงานสร้างสรรค์ โดยเริ่มจากการ
สร้างแนวความคิดในการเรียบเรียงเสียงประสาน คัดเลือกแง่มุมทางดนตรีที่สามารถเชื่อมโยงเข้าหากัน การ
เลือกใช้เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานที่เปิดโอกาสให้นักดนตรีในวงเดอะ พาเมโล ทาวน์ มีอิสระที่จะตีความ
การบรรเลงในบรรยากาศของแจ๊สในแง่มุมของแต่ละคน
3. การนาเสนอข้อมูล (Data Presentation)
นาเสนอข้อมูลในประเด็นการแสดงดนตรี (Performance Issues) ที่แสดงให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้น
กระบวนการการฝึกซ้อม (Rehearsal Issues) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการแสดงสด (Live Performance Issues)
และการบันทึกเสียง (Recording Performance Issues) ของวงดนตรี เดอะ พาเมโล ทาวน์
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ผลการศึกษา (หรือ) ผลการวิจัย
1. ประเด็นการวิเคราะห์ทางทฤษฎีดนตรี (Theoretical Analysis)
ผู้วิจัยนาบทเพลง “น้อยใจยา” และ “เสเลเมา” มาเรียบเรียงให้เรียงร้อยต่อเชื่อมกันในรูปแบบเพลง
ผสม (Medley) บรรเลงโดยวงดนตรีแจ๊ส สี่ชิ้น (Jazz Quartet) ได้แก่ อัลโตแซกโซโฟน เปียโน ดับเบิลเบส และ
กลองชุด ซึ่งผู้วิจัยประสงค์ที่จะใช้เครื่องดนตรีแจ๊สมาตรฐาน แต่บรรเลงด้วยสาเนียงดนตรีล้านนาผสมกับภาษา
ของดนตรีแจ๊ส ผลจากการศึกษาองค์ประกอบดนตรีล้านนาและองค์ประกอบดนตรีแจ๊ส ที่นามาใช้ในงานวิจัย
สร้างสรรค์ตามขอบเขตของการวิจัย ผู้วิจัย สร้างแนวความคิดในการเรียบเรียงเสียงประสาน คัดเลือกแง่มุมทาง
ดนตรีที่สามารถเชื่อมโยงเข้าหากัน โดยกาหนดโครงสร้างของเพลงแบ่งเป็นท่อนย่อย ดังนี้
1.1 ท่อนเริ่มต้น (Introduction) เพลง “น้อยใจยา”
ท่อนเริ่มต้น (Introduction) เริ่มต้นจากจังหวะกลอง “ตึ่งนง” เพื่อราลึกถึงอดีตอันงดงามของ
ล้านนา ก่อนที่จะเข้าสู่ ท่อนทานองหลัก เพลง “น้อยใจยา” ที่มีท่วงทานองเนิบช้า ผู้วิจัยได้นารูปแบบกระสวน
จังหวะจากการบรรเลงของวงกลอง“ตึ่งนง” เฉพาะเสียงที่สาคัญ มาดัดแปลงสาหรับการบรรเลงด้วยกลองชุดและ
ดับเบิลเบส โดยใช้กลองเบส (Bass drum) แทนเสียงกลองแอว ใช้เทคนิคตีบริเวณขอบกลองทอมใบเล็ก (High
tom- rim shot) เพื่อแทนเสียงตะหลดปด ใช้ไม้นวม (Mallet) ตีฉาบใหญ่ (Ride Cymbal) บริเวณส่วนโค้งกลาง
ใบฉาบหรือที่เรียกว่าส่วน Bell ใช้ไม้นวม (Mallet) ตีฉาบประกบคู่แบบเปิดห่างกัน (Hi hat open) แทนเสียงส
ว่าหรือฉาบใหญ่ของดนตรีล้านนา และใช้เสียงดีดดับเบิลเบสเบสสายเปล่าเสียงต่า โน้ต อี (Double bass ,low E
open string) แทนเสียงฆ้องอุ้ย

ภาพที่ 1 ท่อนเริ่มต้น (Introduction) เพลง “น้อยใจยา” - เปรียบเทียบระหว่างกระสวนจังหวะกลองตึ่งนง
เฉพาะเสียงที่สาคัญกับกระสวนจังหวะกลองชุดในรูปแบบกลองตึ่งนง
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1.2 ท่อนทานองหลัก และท่อนคาเดนซา (Cadenza) เพลง “น้อยใจยา”
จากการศึกษาทานองเพลง ”น้อยใจยา” ในอัลบั้ม“โฟล์คซองคาเมือง อมตะ” ที่ขับร้องโดย จรัล
มโนเพชร และ สุนทรี เวชานนท์ นามาวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างของเพลง (Form) พบว่ามีรปู แบบในลักษณะ
เป็นท่อนคู่ชายหญิงร้องโต้ตอบ และแต่ละท่อนจะไม่มีทานองทีต่ ายตัวที่เหมือนกันทุกโน้ต แต่เป็นลักษณะการ
แปรทานอง (Variation) ตามคาร้องในบทละคร ผู้วิจัยจึงต้องศึกษาวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างของเพลง (Form)
และนามาเปรียบเทียบทานองท่อนต่อท่อนเพื่อหาทานองหลักทีจ่ ะนาไปใช้การบรรเลงอัลโตแซกโซโฟนในงาน
สร้างสรรค์ครั้งนี้ และผู้วิจัยได้สร้างแนวทานองหลักของเพลง "น้อยใจยา" ขึ้นมาใหม่เพื่อนามาบรรเลงโดยอัล
โตแซกโซโฟน พร้อมกับเพิ่มรายละเอียดทานองที่มีแนวประดับประดา (Melodic Embellishment) ในรูปแบบที่
อิงกับแนวทางการบรรเลงแบบประเพณี (Traditional Style) ของปี่ล้านนา
ท่อน คาเดนซา ในท่อนจบของเพลง “น้อยใจยา” จะใช้โน้ตตัวสุดท้ายของเพลง มาเป็นโน้ต
เริ่มต้นเพื่อสร้างการขยายทานองใหม่ในลักษณะคาเดนซา (Cadenza) เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเพลง “เสเลเมา”โดย
ต้องการให้เปลี่ยนบรรยากาศของ บันไดเสียง เพนตาโทนิก ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นเพลงให้เปลี่ยนไปยังกุญแจเสียง
อื่น โดยใช้โมทีฟ (Motive) ที่ประกอบด้วยโน้ต 4 ตัวในรูปทรง (Shape) เดียวกัน นามาพัฒนาแนวทานองโดยใช้
วิธีรูปแบบโมดเปลี่ยนระนาบ (Modal Planing) โน้ตสามตัวแรกกาหนดให้มีลักษณะขั้นคู่ 4 (Fourth Interval)
เหมือนกัน แต่โน้ตตัวที่ 4 ซึ่งเป็นโน้ตตัวสุดท้ายของโมทีฟจะเป็นโน้ตที่เปลี่ยนเรื่องราว ดังนี้
- โมทีฟ “C F D G” จบโน้ต G ลงบนคอร์ด G/B ซึ่งทาให้เปลี่ยนระนาบของกุญแจเสียงมาที่ G
Major เป็นการย้ายจาก C Major ไปกุญแจเสียงที่ใกล้เคียง (Closely Related Key-Primary Keys) มีเสียงต่าง
เพิ่มขึ้น 1# ทาให้เกิดความสว่างขึ้น (Bright)
- โมทีฟ “C F D A” จบโน้ต A ลงบนคอร์ด D/F# ซึ่งทาให้เปลี่ยนระนาบของกุญแจเสียงมาที่ D
Major เป็นการย้ายจาก C Major ไปกุญแจเสียงที่ใกล้เคียง (Closely Related Key-Tertiary Keys from
Modal Mixture) มีเสียงต่างเพิ่มขึ้น 2# ทาให้เกิดความสว่างมากยิ่งขึ้น (Brighter)
- โมทีฟ “C F D B” จบโน้ต B ลงบนคอร์ด B/D# ซึ่งทาให้เปลี่ยนระนาบของกุญแจเสียงมาที่ B
Major เป็นการย้ายจาก C Major ไปกุญแจเสียงที่ไกลออกไป (Remoted Key) มีเสียงต่างเพิ่มขึ้น 5# ทาให้เกิด
ความสว่างขึ้นมากที่สุด (Brightest)
- ลากเสียงยาวโน้ต B ลงบนคอร์ด Dm7 ซึ่งทาให้เปลี่ยนระนาบของกุญแจเสียงมาที่ D Minor
(D Dorian) เป็นการย้ายกลับมาที่กุญแจเสียงเดิม มีเสียงต่างเพิ่มขึ้น 0b แต่เป็นโมดขั้นที่2 คือ D Dorian ทาให้
เกิดความมืดลง (Dark)
- ลากเสียงยาวโน้ต B ลงบนคอร์ด F/E ซึ่งทาให้เปลี่ยนระนาบของกุญแจเสียงมาที่ E Minor (E
Phrygian) เป็นการย้ายกลับมาที่กุญแจเสียงเดิม มีเสียงต่างเพิ่มขึ้น 0b แต่เป็นโมดขั้นที่3 คือ E Phrygian ทาให้
เกิดความมืดหม่นมากกว่าเดิม (Darker)
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ภาพที่ 2 ท่อนทานองหลัก และท่อนคาเดนซา (Cadenza) เพลง “น้อยใจยา”
1.3 ท่อนเริ่มต้น (Introduction) เพลง “เสเลเมา”
ท่อนเริ่มต้ น (Introduction) เริ่ม ต้น จากดับ เบิล เบสและกลองสแนร์ ที่ เป็ น ตัว แทนความเป็ น
เครื่ อ งจั ก ร ความเป็ น เมื อ งยุ ค ใหม่ ที่ ทั น สมั ย และมี จั ง หวะเร็ ว สนุ ก สนาน เพื่ อ น าสู่ ท่ อ นท านองหลั ก เพลง
“เสเลเมา” ที่มีท่วงทานองรื่นเริง ดับเบิลเบสบรรเลงโน้ตตัวเดียวในลักษณะ Ostinato เป็นกระสวนจังหวะที่มี
ลักษณะดนตรีลาติน (1 2+ 4) ตามด้วยกลองสแนร์บรรเลงด้วยไม้แซ่ (Brush) เปรียบเสมือนเป็นสัญญลักษณ์ที่
เป็นตัวแทนความเป็นเครื่องจักร ความเป็นเมืองยุคใหม่ที่ทันสมัย
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ภาพที่ 3 ท่อนเริ่มต้น (Introduction) เพลง “เสเลเมา”
1.4 ท่อนทานองหลัก เพลง “เสเลเมา”
จากการศึ กษาท านองเพลง "เสเลเมา” ในอั ล บั้ ม “โฟล์ ค ซองค าเมื อ ง อมตะ”ที่ ขั บ ร้ อ งโดย
จรัล มโนเพชร และ สุนทรีย์ เวชานนท์ นามาวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างของเพลง (Form) พบว่ามีรูปแบบใน
ลักษณะเป็ นท่ อนคู่ช ายหญิ งร้องโต้ ตอบ และแต่ ละท่อนจะไม่มี ทานองที่ต ายตัว ที่เหมื อนกัน ทุกโน้ ต แต่ เป็ น
ลักษณะการแปรทานอง (Variation) ตามคาร้อง ผู้วิจัยจึงต้องศึกษาวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างของเพลง (Form)
และนามาเปรียบเทียบทานองท่อนต่อท่อนเพื่อหาทานองหลักที่จะนาไปใช้การบรรเลงอัลโตแซกโซโฟนในงาน
สร้างสรรค์ครั้งนี้
ทานองหลักของเพลง "เสเลเมา" ผู้วิจัยมีแนวคิดที่ผสมผสานความเป็นดนตรีแจ๊ส เปรียบเสมือน
ตัวแทนของวัฒนธรรมตะวันตกที่แผ่อิทธิพลเข้ามาในล้านนา โดยจะบรรเลงทานองที่เรียบง่าย ไม่มีการประดับ
ประดาใดๆ และมีการดัดแปลงทานองเดิมในประโยคสุดท้ายก่อนเข้าท่อน “มงแซะ”สร้างความแตกต่างออกไป
จากท่อน “น้อยใจยา”
แนวคิดการเรียบเรียงเสียงประสานใช้รูปแบบโมดาลแจ๊ส (Modal Jazz) ซึ่งทานองหลักของเพลง
"เสเลเมา" เป็นบันไดเสียง A Minor Pentatonic ตลอดทั้งเพลง แต่เสียงประสานจะเป็นคอร์ดที่มาจากบันได
เสียงอื่นที่รองรับโน้ตในทานองหลัก เพื่อสร้างเทคนิครูปแบบโมดเปลี่ยนระนาบ (Modal Planing) ดังนี้
- ห้องที่ 1-4 ท านองหลั กเป็ น บั น ไดเสี ย ง A Minor Pentatonic อยู่ บ นคอร์ด Am11
เช่นเดียวกันกับกุญแจเสียงต้นกาเนิด (Parent Key)
- ห้องที่ 5-8 ทานองหลักเป็นบันไดเสียง A Minor Pentatonic หรือ C Major Pentatonic
อยู่บนคอร์ด F ทาให้เกิดเป็นการใช้เพนตาโทนิกซ้อนทับ (Pentatonic Superimposition) จากโน้ตขั้นคู่ 5 ของ
F Major
- ห้องที่ 9-12 ทานองหลักเป็นบันไดเสียง A Minor Pentatonic อยู่บนคอร์ด Dm7 ทาให้เกิด
เป็นการใช้เพนตาโทนิกซ้อนทับ (Pentatonic Superimposition) จากโน้ตขั้นคู่ 5 ของ D Minor
- ห้องที่ 13-16 ทานองหลักเป็นบันไดเสียง A Minor Pentatonic หรือ C Major Pentatonic
อยู่บนคอร์ด Bb ทาให้เกิดเป็นการใช้เพนตาโทนิกซ้อนทับ (Pentatonic Superimposition) จากโน้ตขั้นคู่ 2
ของ Bb Major
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ภาพที่ 4 ท่อนทานองหลักเพลง "เสเลเมา"
1.5 ท่อนด้นสด (Improvisation) โดย อัลโตแซกโซโฟน
รูปแบบโครงสร้างของทานองหลัก (Form) ประกอบด้วยท่อนย่อย AB อัลโตแซกโซโฟน ทาหน้าที่
บรรเลงทานองหลัก ตามด้วยท่อนด้นสด (Improvisation) ที่ใช้การดาเนินคอร์ดของท่อนย่อย A เป็นกรอบ
โครงสร้างในการด้นสด ประกอบด้วย คอร์ด Am11, F, Dm7, Bb อย่างละ 4 ห้อง รอบสุดท้ายของการด้นสด
จบลงที่ท่อน B ที่เป็นท่อนทานอง “มง แซะ มงแซะ แซะมง ตะลุ่มตุ้มมง”

ภาพที่ 5 ท่อนด้นสด (Improvisation) โดย อัลโตแซกโซโฟน
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1.6 ท่อนด้นสดอิสระ (Free Improvisation) โดย เปียโน และอัลโตแซกโซโฟน
เปียโนจะบรรเลงนาเข้าสู่ท่อนด้นสดอิสระ (Free Improvisation) ที่ไม่กาหนดกรอบโครงสร้าง
การดาเนินคอร์ด แต่ใช้เสียงประสานในรูปแบบโมดาลแจ๊ส (Modal Jazz) ตามด้วยการด้นสดของอัลโตแซก
โซโฟน ที่พัฒนาการบรรเลงเป็นรูปแบบของดนตรี Free Jazz เพื่อแสดงให้เห็นความขัดแย้งของสังคมยุคใหม่กับ
ยุคเก่าที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของผู้คนในเชียงใหม่ โดยใช้เทคนิควิธี รูปแบบทางเดินโมด (Modal Progressions)
มาเป็นองค์ประกอบหลัก เริ่มต้นจากเปียโนบรรเลงคีตปฏิภาณ ในลักษณะ Rubato จนให้สัญญาณ (Till cue)
และตั้งจังหวะ (Tempo) ในรูปแบบ Medium Swing เพื่อเชื้อเชิญให้กลองชุดและดับเบิลเบสเข้ามาร่วมประสม
วง 3 ชิ้น (Piano Trio) แล้วเริ่มใช้เทคนิควิธี รูปแบบทางเดินโมด (Modal Progressions) มาเป็นองค์ประกอบ
หลัก แทนที่จะเป็นการด้นสด อยู่บนคอร์ด A minor เพื่อเปลี่ยนสีของดนตรีให้มีความมืดและสว่างสลับกัน โดย
“ท่อนด้นอิสระโดยเปียโน” ทางเดินโมดเป็นดังนี้ คอร์ด Am7 (บรรเลงในลักษณะ Broken Time) คอร์ด Am7
(บรรเลงในลักษณะ Swing in 4) E Phrygian C Phrygian F Phrygian A Phrygian และจบที่ คอร์ด C#m7
จากนั้น อัลโต้แซกโซโฟนจะเข้ามารับช่วงต่ อ ใน “ท่อนด้นอิสระโดยแซกโซโฟน” ทางเดินโมดเป็นดังนี้ คอร์ด
Am7 E Phrygian C Phrygian คอร์ด F7 และจบที่คอร์ด Am7 จนให้สัญญาณ (Till cue) เพื่อเข้าสู่ท่อนจบ
(Coda)
1.7 ท่อนจบ (Coda)
ท่อนจบ (Coda) จบด้วยการนาทานองโมทีฟ (Motive) ที่ประกอบด้วยโน้ต 4 ตัว จากท่อน
คาเดนซา (Cadenza) ของเพลง”น้อยใจยา”กลับมาอีกครั้ง โดยมีจังหวะกลอง “ตึ่งนง”จากท่อนเริ่มต้นที่เป็น
เสมือนตัวแทนของจิตวิญญาณของความเป็นล้านนา ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เล่นจนกระทั่งจบเพลง แต่จะไม่มี
ทานองเพลง “น้อยใจยา” ที่เป็นตัวแทนของอดีตแล้ว
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ภาพที่ 6 ท่อนด้นสดอิสระ (Free Improvisation) โดย เปียโน และอัลโตแซกโซโฟน
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2. ประเด็นการแสดงดนตรี (Performance Issues)
จากการศึกษากระบวนการในการแสดงดนตรี (Performance Issues) ตั้งแต่การฝึกซ้อมวง การแสดง
สด การบันทึกเสียง และเทคนิคการบรรเลงคีตปฏิภาณของอัลโตแซกโซโฟนของผู้วิจัยสรุปได้ดงั นี้
2.1 ประเด็นเกี่ยวกับการฝึกซ้อมวงและการแสดงสด
กระบวนการการซ้อมของวงเดอะ พาเมโล ทาวน์ ในบทเพลง “น้อยใจยา/เสเลเมา” ไม่ใช่เพียง
การซ้อมตามโน้ตที่แต่ละคนได้รับตามที่ผู้วิจัยกาหนดแนวความคิดในการเรียบเรียงดนตรี แต่สมาชิกทุกคน ได้แก่
กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ (ผู้วิจัย) – อัลโตแซกโซโฟน ดริน พันธุมโกมล – เปียโน นพดล ถิรธราดล – ดับเบิลเบส และ
คม วงษ์สวัสดิ์ – กลองชุด ล้วนมีบทบาทสาคัญยิ่งในการสร้างสรรค์การเรียบเรียงดนตรี เนื่องจากผู้วิจัยเลือกใช้
เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานที่เปิดโอกาสให้นักดนตรีในวงเดอะ พาเมโล ทาวน์ มีอิ สระที่จะตีความการ
บรรเลงในบรรยากาศของแจ๊สในแง่มุมของแต่ละคน ดังนั้น ผลลัพธ์ในระหว่างการซ้อม ระหว่างการแสดงสดใน
หลายครั้ง รวมทั้งระหว่างการบันทึกเสียง จึงมีการทดลอง ปรับปรุง พัฒนา และนาไปสู่การเกิดความคิดใหม่ใน
การบรรเลงของวงเสมอ
2.2 ประเด็นเกี่ยวกับการบันทึกเสียง
ขั้นตอนการวางแผนด้านเทคนิคการบันทึกเสียงที่เป็นการบันทึกเสียงพร้อมกันทั้งวงเนื่องจาก
ลักษณะการบรรเลงของวงต้องมีการสื่อสารภายในวงตลอดเวลา ซึ่งเป็นความท้าทายเนื่องจากมีโอกาสเกิดความ
ผิดพลาดได้สูง และในด้านการวางแผนด้านการบรรเลงของวง บทเพลง "น้อยใจยา/เสเลเมา" มีหลายท่อน แต่ละ
ท่อนมีค วามยาวพอสมควร ดังนั้น ทางวงจึงตัด สินใจที่จะแบ่ งการบั นทึกเสียงเป็ นช่วงๆที่มีการหยุดบรรเลง
ระหว่างท่อน ได้แก่ ช่วงที่ 1 เพลง "น้อยใจยา": ท่อนบทนา(Intro) ถึงท่อนคาเดนซา (Cadenza) ช่วงที่ 2 เพลง
"เสเลเมา" : ท่อนบทนา(Intro) ถึงท่อนด้นสด (Improvisation) ของ อัลโต แซกโซโฟน ช่วงที่ 3 ท่อนด้นสดอิสระ
(Free Improvisation)เดี่ยวเปียโนแบบ Rubato และช่วงที่ 4 ท่อนด้นสดอิสระ (Free Improvisation) ต่อเนื่อง
โดยเปียโนเริ่มต้นด้นอิสระ และต่อเนื่องไปยัง อัลโตแซกโซโฟน ด้นอิสระ จนจบเพลง ทั้งนี้ ช่วงที่ 1 ถึง 3 มีการ
บันทึกเสียงเพื่อนาไปเลือกรอบที่ดีที่สุด ประมาณช่วงละ 3 รอบ (Alternate Take) ยกเว้นเฉพาะช่วงที่ 4 ซึ่ง
เป็นช่วงสุดท้ายตอนจบ ทางวงบันทึกเพียงรอบเดียว
2.3 ประเด็นเกี่ยวกับเทคนิคการบรรเลงอัลโตแซกโซโฟนในลักษณะด้นสดของผู้วิจัย
ในด้านเทคนิคการบรรเลงอัลโตแซกโซโฟนในลักษณะด้นสดของผู้วิจัย ในการบันทึกเสียงเพลง
“น้ อ ยใจยา” ผู้ วิ จั ย จิ น ตนาการถี ง เสี ย งปี่ แ นที่ บ รรเลงร่ ว มกั บ วงกลองตึ่ ง นงโดยใช้ วิ ธี ก ารเป่ า เน้ น เสี ย ง
(Articulation) แบบกระแทกหัวเสียง (Attack) และเล่นโน้ตเสียงยาวต่อเนื่อง (Tenuto) ในขณะเดียวกันการ
แปรทานองและลีลาการตกแต่งทานองดัดแปลงจากวิธีการบรรเลงของปี่จุม และใช้วิธีรูปแบบโมดเปลี่ยนระนาบ
(Modal Planing) ของกุญแจเสียงที่เปลี่ยนย้ายไป ส่วนในเพลง “เสเลเมา” ท่อนด้นสด (Improvisation) แบบมี
โครงสร้างทางเดินคอร์ด ผู้วิจัยใช้ภาษาสานวนของบีบอพ (Bebop) แทนที่จะเป็นการนาโมดมาโซโลอย่างเดียว
และในท่อนด้นสดอิสระ (Free Improvisation) โดย อัลโตแซกโซโฟน บรรเลงต่อจากการเดี่ยวเปียโน ผู้วิจัยใช้
เทคนิคเพนตาโทนิกซ้อนทับ (Pentatonic Superimposition) ที่นิยมใช้ในการบรรเลงด้นสดของนักดนตรีแจ๊ส
อาทิ จอห์น โคลเท-รน (John Coltrane) วูดดี้ ชอว์ (Woody Shaw) โจ เฮนเดอร์สัน (Joe Henderson)
เป็นต้น และนาวิธีการพัฒนาแนวทานอง (Motivic Development) ในวิธีคิดของนักดนตรีแจ๊ส แต่ศัพท์สานวน
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ใช้ลีลาผสมผสานความเป็นดนตรีล้านนา ผนวกกับดนตรีแจ๊ส และช่วงท้ายของการด้นอิสระ มีการใช้เทคนิคการ
เลื่อนออกด้านข้าง (Side Slipping) ที่เป็นการเล่นโน้ตนอกกุญแจเสียงเพื่อให้สร้างความตึงเครียด (Tension)
ก่อนที่จะสร้างความรู้สึกผ่อนคลาย (Release) ด้วยเสียงที่กลมกลืน (Consonance) เมื่อกลับมาเล่นโน้ตที่อยู่ใน
คอร์ด A Minor อันเป็นกุญแจเสียงหลักของเพลง
2.4 การเผยแพร่ผลงานการแสดงดนตรี
ผู้วิจัยได้บรรเลงแซกโซโฟนร่วมกับวง The Pomelo Town ในเพลง "น้อยใจยา/เสเลเมา" ในงาน
เทศกาลดนตรีระดับชาติและระดับนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
1. แสดงในงานเทศกาลดนตรี Corfu Festival - Ionian Concert 09, Loggos Cultural
venue, Paxos (19 มิถุนายน 2552) และ Ionian Academy (22 มิถุนายน 2552) ณ เมืองคอร์ฟู ประเทศกรีซ
2. แสดงในงาน The World Saxophone Congress XV ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ประเทศไทย (7-12 กรกฎาคม 2552)
3. แสดงในงานเทศกาลดนตรีแ จ๊ ส เพื่ อการเรี ย นรู้ (Thailand International Jazz
Conference 2010) ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วันที่ 31 มกราคม 2553) โดยในการแสดง
ครั้งนี้ วง The Pomelo Town ได้เพิ่มนักดนตรีกลุ่มเครื่องเป่า ได้แก่ สฤษฎ ตันเป็นสุข ตาแหน่ง ทรัมเป็ต และ
ธนพงศ์ ไชยบุรุษ ตาแหน่ง ทรอมโบน
4. แสดงในงานเทศกาลดนตรีแจ๊ส Jazz Up Bangkok Festival ณ หอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร (1-3 ตุลาคม 2553)
5. แสดงในงานเทศกาลดนตรีแจ๊ส Chiangmai Jazz Festival #1 ณ ลาน Think Park
จังหวัดเชียงใหม่ (5 กุมภาพันธ์ 2011/2554)
6. บันทึกเสียงซีดีเพื่อเผยแพร่และจัดจาหน่าย ในชื่ออัลบั้ม " The Pomelo Town: Passage
to the Origin" โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่าย บันทึกเสียงใน เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และออกเผยแพร่ พ.ศ. 2555 (Taosuntornpojanakij & Traditional, 2012)
อภิปรายผล (หรือ)สรุปผล
งานวิ จั ย สร้า งสรรค์ ชิ้ น นี้ ท าให้ผู้ วิ จั ย มี ค วามเข้ า ใจกระบวนการการสร้ า งสรรค์ ใ นลั ก ษณะการ
ผสมผสานทางดนตรีข้ามวัฒนธรรม (Cross Over) มากยิ่งขึ้น และเห็นความสาคัญของการศึกษาองค์ประกอบ
ของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมแตกต่างกัน เพื่อหาแง่มุมที่สามารถเชื่อมโยงเข้าหากัน และสร้างแนวความคิดที่
ชัดเจนก่อนนามาผสมผสานกันให้เกิดความพอดีและงดงามตามรสนิยมและแนวทางการสร้างสรรค์ของแต่ละคน
ผลลัพธ์ที่ได้ ทาให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ในวงการดนตรีแจ๊สของไทยที่มีการผสมผสานองค์ประกอบ
ดนตรีล้านนากับองค์ประกอบดนตรีแจ๊สในรูปแบบเฉพาะของวงดนตรี เดอะ พาเมโล ทาวน์ และได้รับการ
ยอมรับอย่างดียิ่งในการแสดงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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