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 เที่ยงวันน้ี 13 เมษายน 2564 
ผมได้รับของขวัญพิเศษสุดวันสงกรานต์ 
จากท่านอาจารย์แอน ดร.วราภรณ์ เชิดชู 
แห่งภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งมาให้ที่บ้าน
บางยี่ขัน แกะซองจดหมายดู เป็นหนังสือ
เล่มใหญ่หนา 408 หน้า กระดาษ A4 
ถนอมสายตา จัดพิมพ์คอมพิวต์อ่านง่าย
สบายตา คลอดจากโรงพิมพ์เมื่อเดือน
ธันวาคม 2563 

 ผมสแกนอ่านด้วยความตื่นเต้น
หนึ่งจบโดยรวดเร็ว หลังจากน้ีจะอ่าน
ต่ออีกสักสองสามรอบแบบสโลว์รี้ด แต่
ในช่วงของการสแกน ก็ยินดีปรีดาย่ิงแล้ว 
เห็นความขยันขันแข็งอันน่าสรรเสริญ
ของเธอและอาจารย์เดชาคู่ชีวิต กับการ
รวบรวมเอกสารจำานวนมาก มิเพียง
แต่ต้นฉบับห รือ เอกสารแปลที่ เป็น
จดหมายเหตุชาวฝรั่ ง เศสท่ี เดินทาง
เข้ามาเยือนกรุงสยามเมื่อ 365-333 
ปทีีแ่ลว้ หากยงัไดร้วบรวมเอกสารชัน้รอง
อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เธอทำาหน้าท่ีของ
นักประวัติศาสตร์ (historian) ทั้งโดยตรง 
คือการชำาระ ตรวจสอบเอกสาร การ
วิพากษ์ การสังเคราะห์ และโดยทางอ้อม 
คือการโยงความรู้เรื่องดนตรีวิทยาเชิง
ประวัติศาสตร์ (historical musicology) 
ทีม่คีวามหลากหลายกวา่คำาวา่ดนตรไีทย-
ดนตรีสากล กลั่นออกมาเป็นงานนิพนธ์
ชิ้นเยี่ยมที่อธิบายช่วงเวลาหน่ึงของการ
ปรากฏตัวของ”เครื่องดนตรีสยาม” ใน

เอกสารทีผ่า่นสายตาคนตา่งชาต ิและยอ้น
กลับไปชวนให้มองเห็นมิติของวัฒนธรรม
ดนตรีท่ีมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งใน
ประวัติศาสตร์กรุงสยามอีกด้วย 

 กลางเดือนที่แล้ว (มีนาคม 
2564) ผมเคยรบัรูเ้รือ่งการเกดิหนงัสอืเล่ม
นีม้าบา้งบนขา่วเฟซบคุ ไดเ้หน็ปกหนงัสอื
ที่เธอนำาข้ึนโฆษณาในโซเชียลมีเดีย แต่
กระน้ันก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องขวนขวายเข้า
แถวรออ่านเหมือนเพื่อนพ้องนักดนตรี
ไทยท่านอ่ืนๆ ในโลกออนไลน์ อาจเป็น
เพราะขณะนัน้ผมหนัไปสนใจเรือ่งขา่วสาร
การเมืองเพื่อนบ้านเมียนมาร์ เรื่องเด็กๆ 
ถูกรัฐรังแกและเรื่องปัญหากระเหรี่ยง
บางกลอยมากกว่า รวมทั้งมีความเหนื่อย
ล้ากับคำาว่า “ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย” 
อยู่เป็นทุนเดิม ที่จริงผมไม่ใช่คนที่เอาจริง
เอาจังกับงานวิชาการประวัติศาสตร์ของ
ดนตรีประเทศนี้อย่างใครๆ คิด เพียงแต่
ว่าผ่านการอ่านการฟังมาบ้างในระดับ
หน่ึง และมีบางมุมมองอาจแตกต่างจาก
นักประวัติศาสตร์บางท่าน ซึ่งก็มักจะ
ทำาให้ชีวิตไม่ค่อยปลอดภัยนักอย่างที่พอ
จะทราบกันอยู่ มีหลายครั้งผมพยายาม
จะเลีย่งออกไปจากวงการนีด้ว้ยซ้ำา อยูข่า้ง
นอกไม่รู้ไม่เห็นเสียเลย สบายใจกว่า

 แตเ่มือ่งานหนงัสือทีเ่ธอส่งมาให้
ดว้ยไมตร ีมาถงึที ่แลว้กต็อ้งเปดอา่น และ
ทันทีที่อ่านจบ ก็เขียนขอบคุณกันผ่าน
โลกออนไลน์ด้วยความเคารพเช่นกัน
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 ชื่อเรื่องที่ เธอตั้ ง การเลือก
ประเด็นศึกษาของเธอ ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้อง
พบด่านโหดหินหลายด่าน ถ้าหากไม่นับ
ด่านภาษาที่ผมไม่สันทัดจะวิจารณ์ ก็เป็น
ด่านที่ถูกประทับว่าอดีตของอาณาจักร
แห่งหนึ่งที่เคยมีบทบาทมากในแผ่นดิน
สุวรรณภูมิ/อุษาคเนย์นี้ ต้องเดินทางย้อน
เวลาไปในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกับ
นักประวัติศาสตร์คนอื่นๆ อีกหลายคนที่
เคยเดินทางมาก่อน ต้องรู้จักการคัดสรร
ชิ้นงานเอกสาร เข้าใจการเก็บตัวอย่าง
ข้อมูล ผสมผสานกับเอกสารอื่นๆ ท่ีต้อง
นำามาเทียบเคียงเพื่อให้การอธิบายความ
หมายของสิ่งที่ศึกษามีน้ำาหนักที่ชัดเจน
เ ชื่ อ ถื อ ไ ด้ ม า ก ขึ้ น  ป ริ ม า ณ ข อ ง
บรรณานุกรมทั้งภาษาฝรั่งเศส ภาษา
อังกฤษ ภาษาไทย รวมกันจำานวนเกือบ
สองรอ้ยเลม่/สองรอ้ยแหลง่ขอ้มลู รว่มกบั
การจัดทำาอภิธานศัพท์/ดัชนีค้นคำา ท่ี
ลำาดับอักษรท้ายเล่มอีกมากมาย รวมทั้ง
ภาพถ่ายประกอบนับร้อยภาพและตาราง
สรุปประเด็นศึกษาที่อ่านง่ายเข้าใจได้
ชัดเจนถึง 14 ด้าน เหล่านี้ก็นับว่าเป็น
เครื่องช่วยให้การทำาความรู้จักกับเรื่อง
เล่าหลักคือเครื่องดนตรีสยามในสมัยกรุง
ศรีอยุธยาตอนปลายซ่ึงถือว่าเป็นยุคสมัย
ที่อาณาจักรแห่งนี้มีความรุ่งเรืองสูงสุด
ในเชิงเศรษฐกิจสังคมและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการค้า 
การศาสนา หรืออื่นใด

 โจทย์ที่ท้าทายคือ แล้วเธอจะ
อธิบายเรื่องราวของวัฒนธรรมดนตรี
ในช่วงเวลาที่ เรียกว่ารุ่งเรืองเฟองฟูนี้
ให้เราท้ังหลายที่ล้วนแล้วเป็นคนที่เกิด
ไม่ทันได้อย่างไร? การอธิบายครั้ งนี้  
เราในฐานะคนที่ ง่อยเปล้ียทางภูมิรู้
ประวัติศาสตร์ดนตรีไทย จะเชื่อถือเธอ
ได้ไหม? และเราได้อะไรจากการที่จะต้อง
อ่านหนังสือหนาๆ อย่างนี้ (ไม่กล้าถาม
ตอ่วา่เราจะเชือ่คนฝรัง่เศสไดไ้หม คนอา่น
ท่ีเป็นคนฝรั่งเศสเขาคิดเหมือนคนอ่าน
ที่เป็นคนสยามไหม แล้วคนไทยในยุคที่
อยุธยาล่มแล้วจะต้องอ่านไปทำาไม.. ผม
เคยตัง้คำาถามพวกนีก้บัครบูาอาจารยส์มยั
เป็นนิสิตและโดนดุจนสมองฝ่อ) 

 ผมเลกิถาม เมือ่เปดหนงัสืออา่น 
และพบรายช่ือเอกสารสำาคัญที่อาจารย์
วราภรณ์รวบรวมและวิเคราะห์ออกมา 
เน้นที่ข้อมูลที่บันทึกอย่างเป็นทางการ
โดยกลุ่มอาคันตุกะที่ เข้ามากรุงสยาม
ในรัชกาลพระนารายณ์มหาราช พวกที่
ทำาหน้าท่ีราชฑูตส่ือสัมพันธ์ทางการเมือง
และการค้าขายโดยตรงระหว่างสอง
อาณาจักร กับกลุ่มที่เข้ามาทำาการสำารวจ
ตรวจตราสภาพการณ์ต่างๆ ของบ้าน
เมืองสยามในเวลานั้น เมื่อกลับไปยัง
ฝรั่งเศส ก็ได้ถ่ายทอดส่ิงที่พบเห็นออก
มาเป็นเอกสารจำานวนมากถึง 82 ฉบับ 
ในที่นี้มีเอกสาร 20 ฉบับ ที่นับได้ว่าเป็น
จดหมายเหตุทางดนตรีที่ชัดเจน โดยมี
ผู้บันทึกจำานวน 18 คน (บางคนบันทึก
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มากกว่า 1 ฉบับ) ซึ่งในจำานวนนี้  มี
บางท่านที่เป็นที่ รู้จักกันบ้างแล้วในวง
ประวตัศิาสตรด์นตรไีทย อาท ิSimon de 
La Loubere, Guy Tachard, Nicholas 
Gevaise, Chevalier de Chaumont 
ซึ่งเคยมีการถอดความรู้เรื่องดนตรีจาก
เอกสารของท่านเหล่านี้ในหลายมิติ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องเครื่องดนตรี บทเพลง สถานะ
ทางดนตรีในสังคมเมืองอยุธยา บทบาท
หน้าที่การใช้งาน และการทบทวนเรื่อง
สุนทรียศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม แต่ก็ยังมี
อีกหลายชื่อนักบันทึกที่ถูกหยิบยกขึ้นมา 
ในฐานะของผู้ ให้ข้อมูลที่น่ าจะเป็น
ประโยชนใ์นการศกึษาในเชงิลกึและกวา้ง
ขึ้น อาทิ Piere Davity, Jacques de 
Bourge, Francios Pullu, Jean-Baptise 
Tavernier, Claude de l’Isle, Francois 
Timoleon de Choisy, Claude 
Ceberet, Robert Challe, De la 
Touche, Claude de Forbin, Monsieur 
Lucien Lanier, Adrien Launay และ 
Joachim Bouvet ซ่ึงในความรู้สึก
ส่วนตัวของคนอ่านแล้ว งานเอกสารของ
ชื่ออื่นๆ ที่ไม่คุ้นเคยเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ชวน
ให้สำารวจเรื่องราวของประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมกรุงศรีอยุธยามากขึ้น และถ้า
หากจะโยงไปถึงรายชื่อของนักบันทึก
จดหมายเหตุอีกจำานวนหน่ึงท่ีอาจารย์
วราภรณ์รวบรวมรายชื่อเอาไว้อีกในบท
สำารวจภาพรวม ก็น่าจะเห็นเครือข่ายการ
ทำางานของอาคันตุกะกลุ่มฝรั่งเศสท่ีเป็น

ประเทศมหาอำานาจในทางวัฒนธรรมเมื่อ
สามศตวรรษที่ผ่านมาเพียงใด หรือที่จริง
เราอาจจะต้องสำารวจต่อไปถึงเอกสาร
การเดินทางของอาคันตุกะกลุ่มอื่นๆ 
ดว้ย หากวา่จะมใีครสานตอ่ส่ิงทีอ่าจารยว์
ราภรณ์รวบรวมมาได้ อาจจะมีประโยชน์
ในเชงิดนตรวีทิยาเปรยีบเทยีบอกีสว่นหนึง่

 นอกจากผู้บันทึก เรายังได้เห็น
บทบาทของผู้แปล (translator) ทีท่ำาหนา้ที่
ถ่ายทอดภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ
มาเป็นภาษาไทยให้อาจารย์วราภรณ์
หรือคนที่สนใจค้นคว้าประวัติศาสตร์
ชุดเดียวกันนี้ได้นำามาศึกษา นักแปลที่มี
บทบาทมากคือ สันต์ เทวรักษ์ โกมลบุตร 
(สันต์ ท.โกมลบุตร) และสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ์ 
นักแปลที่มีบทบาทรองลงมา ได้แก่  
ปทุมรัตน์ วงศ์ดนตรี, ดวงเพ็ญ พันธ์พงส์ 
เพียงฤทัย ตันติธีรวิทย์ ,  กรรณิการ์  
จรรย์แสง, ปรีดี พิศภูมิวิถี, หม่อมเจ้า
ดำารสัดำารง เทวกลุ, เจา้พระยาภาสกรวงศ ์
(พร บุนนาค), สิทธา พินิจภูวดล, ปอล 
ซาเวียร์, อรุณ อมาตยกุล, อารี สวัสดี, 
หลวงจินดาสหกิจ (ละม้าย ธนะศิริ), 
แม้นมาศ ชวลิต, คณะกรรมการราช
บัณฑิตยสภ,า เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ 
ซึ่งในจำานวนนี้ งานแปลของสันต์ ท.โกมล
บุตร และของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ถูกหยิบยก
มาใช้ในบทวิเคราะห์ดนตรีมากกว่างาน
แปลของคนอื่นๆ นอกจากนี้ ก็มีการ
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เอ่ยถึ งนักประ วัติศาสตร์ดนตรี ไทย
ที่ทำาการศึกษาไปก่อนหน้าฉบับของ
อาจารย์วราภรณ์ ซึ่งใช้งานเอกสารแปล
ชิ้นเดียวกัน แต่อาจจะตีความเหมือน
หรือต่างกันกับฉบับอาจารย์วราภรณ์นี้
ก็ได้ อาทิ Terry E Miller, ธนิต อยู่โพธิ์, 
สงัด ภูเขาทอง, อุดม อรุณรัตน์, ปัญญา 
รุ่งรือง ฯลฯ ซึ่งที่จริงก็ควรจะทำาการ
วิพากษ์ไว้ด้วยเหมือนกันว่างานแปล
เอกสารก่อนหน้าอาจารย์วราภรณ์นั้น
ถูกใช้งานไปในทางไหน และมีผลอ
ย่างไรต่อการศึกษาดนตรี ไทยในแง่
ประวัติศาสตร์

 ข้อค้นพบท่ีเป็นเรื่องใหญ่มาก
ในหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่เรื่องตัวเอกสาร 
หรือสิ่งที่ถูกแปล ใครเขียนจดหมายเหตุ 
ใครแปลจดหมายเหตุ ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่
ของราชสำานัก แต่หัวใจคือการอธิบาย
สิ่งที่เรียกว่า “ดนตรี” ด้วย sense ของ
สิง่ประดษิฐ-์เคร่ืองมอืสรา้งเสยีง ทีเ่รยีกวา่ 
“เครื่องดนตรี” (musical instrument) 
อันมีรูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง วัสดุ 
การประดับประดา อายุขัย แหล่งค้นพบ 
ชื่อสมมติเรียก ลักษณะเสียงที่พรรณาได้
เป็นตัวภาษา กระทั่งความเชื่อ/เรื่องเล่า
ที่ผูกติดกับเครื่องดนตรีในสังคมวัฒนธร
รมนั้นๆ นี่คือด้านที่น่าสนใจมากในการ
ศึกษาวัฒนธรรมดนตรีทุกยุคสมัยของ
มนุษย์จำาพวกที่ถูกเรียกว่านักดนตรีวิทยา 
(musicologist)

 อาจารยว์ราภรณน์ำาจดุแขง็ของ
การศึกษาประวัติศาสตร์ดนตรีวิทยาว่า
ดว้ยระบบของเครือ่งดนตร ี(organology) 
มาเป็นพื้นท่ีหลักในการจัดบทสนทนา
ของจดหมายเหตุต่างๆ ให้อยู่ในระเบียบ
เรียบร้อย ฉายภาพให้เห็นว่า ช่วงเวลา
สามสิบปีท่ีเอกสารความทรงจำาของคน
ฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่งมีต่อดินแดนสยามนั้น 
มีอะไรท่ีควรค่าแก่การกล่าวถึง และมี
อะไรที่ยังทำาหน้าที่ส่งสารมาถึงผู้คน
ในช่วงเวลาอื่นๆ อีก แม้ในช่วงเวลา
ปัจจุบัน

 จากระบบการจำาแนกเครื่อง
ดนตรีพื้นบ้านที่เราคุ้นเคยกับคำาว่า ดีดสี
ตีเป่า อาจารย์วราภรณ์ ได้หันไปใช้ระบบ
ความคิดในการจำาแนกเครื่องดนตรีที่เป็น
สากลวิถี (universality) มากกว่า น้ัน
คอืแนวคดิ organology ทีพ่วกนกัมานษุย-
วิทยาดนตรี (ethnomusicologist) นิยม
ใช้ในการบอกเล่าส่ิงประดิษฐที่เรียกว่า
เครื่องดนตรีกัน นั่นคือการศึกษาที่ว่าด้วย
ระบบอคูสติก/การส่ันสะเทือนของวัตถุ
ท่ีเป็นตัวกลางในการกำาเนิดเสียง อันมี 
กลุ่มเครื่องกระทบ (Idiophones) กลุ่ม
เครือ่งลม (Areophones) กลุม่เครือ่งหนงั 
(Membranophones) และกลุ่มเครื่อง
สาย (Chordophones) ในจำานวนนีพ้บวา่
มีเครื่องดนตรีทั้งหมด 24 หน่วย (มีช่ือ
เรียกบางหน่วยมากกว่า 1 ชื่อ) เครื่อง
กระทบและเครือ่งหนงัมปีรมิาณมากทีส่ดุ
อย่างละ 7 หน่วย เครื่องเป่ามี 6 หน่วย 
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ส่วนเครื่องสายมีน้อยท่ีสุด 4 หน่วย ช่ือ
เรียกหน่วย เครื่องดนตรีมีความหลาก
หลาย ทั้ งที่ เป็นชื่อพ้องคำาพ้องเสียง
สัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในภูมิภาคอุษาค
เนย์/เอเชีย ชื่อที่เป็นคำาท้องถ่ิน ช่ือท่ี
เป็นคำาแปลใหม่ในมิติเวลาใหม่ อาจารย์
วราภรณ์ใช้เนื้อที่จำานวนมากของหนังสือ
ในการเปดบทสนทนาเก่ียวกับความ
เหมือนความต่างทาง organology ของ
บรรดาเครื่องดนตรีท่ีเป็นวัฒนธรรมร่วม
ในเอเชียไปจนถึงวัฒนธรรมดนตรีโลก
ได้อย่างน่าสนใจ อาทิ การพูดถึง เครื่อง
กระทบโลหะ ในด้านของ “ระฆัง”-
“โหม่ง”-“เหม่ง”-“ฆ้องชัย”-“ฆ้องวง”-
“ฉิ่ง-ฉาบ”-“มโหระทึก” การพูดถึง 
“กลอง” ในด้านของ “กลองชัย”-“กลอง
ศึก”-“กลองชนะ”-“กลองโยน”-“กลอง
สองหน้า”-“กลองหน้าเดียว”-“กลอง
ใหญ่”-“โทน”-“ตะโพน”-“ตะลุงปุงปัง”-
“ปงปัง”-“กลองทัด” ฯลฯ ผมว่าอันที่
จริงงานนิพนธ์นี้ อาจจะเป็นร่องรอยให้
นักประวัติศาสตร์ดนตรี/นักดนตรีวิทยา/
นักมานุษยวิทยาดนตรีท่านอื่นๆ ได้นำาไป
ต่อยอดบทสนทนาได้อีก ถ้าหากเปดใจ
คุยกันได้ในพื้นที่ก่อนและหลังประชาคม
อาเซียนนี้

 ข้อค้นพบบางประเด็นที่ผม
ยังรู้สึกว่าไม่ใช่คำาตอบท่ีชัดเจนของการ
ศึกษาในภาพรวม นั่นคือบทบาทหน้าที่ 
role & function ของดนตรใีนชว่งรชักาล
พระนารายณ์มหาราช ในที่นี้อาจารย์วรา

ภรณ์สรุปว่ามี 5 ด้านคือ 1) การประโคม
ในพิธีราษฎร์ (พิธีศพ, แต่งงาน, ประเพณี
พิธีกรรม) 2) การประโคมในพระราชพิธี 
(พระรบรมศพ, ขบวนต้อนรับพระราช
สาส์น, การเสด็จพระราชดำาเนินของ
กษัตริย์, ขบวนแห่เครื่องไทยทานของ
กษัตริย์, การแจ้งข่าวถึงแก่กรรม, การ
เข้าเฝ้า) 3) ดนตรีประกอบเกียนรติยศ/
ฐานันดรศักดิ์ 4) ดนตรีกองทัพ-การสู้รบ 
5) ดนตรีในกิจกรรมความบันเทิงของ
ชาวสยาม ซึ่งมาถึงคำาว่า “ชาวสยาม” นี้ 
อาจเปน็ปญัหาในการตคีวามเชงิชาตพินัธุ์
และสังคมวัฒนธรรมที่ประกอบสร้างขึ้น
ในอดตีความเปน็กรงุศรอียธุยา โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจรุ่งเรือง ไทม์ไลน์
การไปมาหาสู่ของผู้คนและขบวนการ
แลกเปลีย่นทางวฒันธรรมมคีวามซบัซอ้น
หลายมิติ รวมทั้งการที่กลุ่มเพลงพื้นบ้าน
พื้นเมืองของสยาม ณ เวลานั้น “เพลง
นอกศตวรรษ” ที่ถูกทอดทิ้งจากเอกสาร
ฉบบัแลว้ฉบบัเลา่ เหลา่นีก้ไ็มค่วรมองขา้ม
เชน่กนั (หมายเหต ุแอบดใีจทีบ่างประเดน็
ของการศึกษาประวัติศาสตร์ ไม่ถูกแตะ
ต้องในหนังสือเล่มนี้ นั่นคือ เรื่องเพลง
ไทยเดิมสมัยกรุงศรีอยุธยา แม้ว่าจะมีงาน
นิพนธ์อื่นๆ ที่ทำาไปแล้ว กระทั่งสถาปนา
ชุดความรู้ให้คนทั่วไปเข้าใจว่า น่ันแหละ 
อย่างนี้ไงเพลงสมัยกรุงศรีอยุธยา แม้ว่า
ในกระบวนการศึกษามีปัญหาหลาย
แง่มุม แต่อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้ชุด
ท่ีว่าด้วยเพลงกรุงศรีอยุธยาก็ปักหมุด
ไปเสียแล้ว อาเมน)
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 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของ
บทบาทหน้าที่ดนตรีท่ีอาจารย์วราภรณ์
ทำาหน้าที่นักประวัติศาสตร์สรุปมาให้เรา
เห็นนั้น ก็เป็นเรื่องท่ีควรแก่การเคารพ
ในการทีค่นสยามรุน่บรรพบรุษุ ไดใ้หพ้ืน้ที่
แก่ดนตรีอย่างมีนัยยะสำาคัญ จนเป็นสิ่งที่
คนตา่งชาตติา่งวฒันธรรมสามารถยอมรบั
นับถือและนำามาถล่าวถึงได้ในเอกสาร
ฉบับแล้วฉบับเล่า หากจะเปรียบเทียบ
กับสมัยปัจจุบัน อาจจะเศร้ายิ่งกว่าเศร้า
ก็ได้ ทั้งๆ ที่เรามีสื่อเทคโนโลยีทันสมัย
กว่า มีความสะดวกสบายในการเดินทาง
ไปมาหาสู่ของผู้คนมากกว่า แต่กลับ
ไม่เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมดนรีรากเหง้า
ได้อย่างโลกอดีต 

 จุดเด่นของการทำางานที่ทำาให้
หนังสือเล่มนี้มีเอกภาพ (Unity) และ
แสดงถึงการจัดการองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง
ที่สุด (the uniqueness of Knowledge 
Management) คือการหาทางสรุป
รวมข้อมูลเกี่ยวกับคำาว่า “ดนตรีสยาม” 
siamese music ที่แม้ว่าจะจับต้องไม่ได้
ในเชิงวิทยาศาสตร์เสียง แต่ว่าเอกสาระ
ประวัติศาสตร์จำานวนมาก มีสิ่งที่สามารถ
เชื่อมโยงกันได้มากที่สุด นั่นคือ “เครื่อง
ดนตรีสยาม” วัตถุท่ีถูกกล่าวถึงท้ังในเชิง
ภาพเขียนลายเส้น ในเชิงการเอ่ยชื่อเสียง
เรียงนาม ทั้งคำาที่สะกดทับศัพท์ลงไปใน
ขณะนั้น กับคำาที่นักเขียนจดหมายเหตุ
นำามาเทียบเคียง อันเป็นคำาศัพท์ดนตรี
ที่แพร่หลายในยุโรปช่วงเดียวกัน อีกทั้ง

ถ้อยคำาท่ีเป็นการพรรณา (descriptive 
e thnog raphy )  ถึ ง เครื่ อ งดนตรี -
อากัปกิริยาการสร้างเสียง-คุณลักษณะ
ของเสียง ที่บรรยายด้วยภาษาฝรั่งเศส
ต้นฉบับและกระบวนการถอดความรู้/
แปลโดยนักแปลชาวไทยในยุคสมัยต่างๆ 
(ซึ่งมีทั้งความเป็นแปลอย่างยุติธรรม ตรง
ไปตรงมา แปลตรงบ้างไม่ตรงบ้าง แปล
อย่างชาตินิยม ถึงขั้นเหยียดคนอื่นไปด้วย
อย่างน่าตกใจ)

 ถ้ามองในทางมานุษยวิทยา
ดนตรี ความดีงามของการอ่านและการ
ทบทวนสิ่งที่ปรากฏโดยถ้วนทั่วมากกว่า
ตัวภาษา คือ “ตำาแหน่ง/โอกาส/เวลา” 
ของ”การปรากฏตัว” ของข้อมูลที่เรียก
วา่ “ดนตรขีองคนสยาม” การปรากฏเรือ่ง
เล่าในหน้ากระดาษที่เป็นเอกสารการเดิน
ทางในกำากับของอำานาจรัฐ การโยงภาพ
เขยีน ภาพถา่ย ตลอดจนความหลากหลาย
ของข้อมูล นอกจากจะทำาให้เราได้รู้จัก
กับสิ่งที่เรียกว่าดนตรีแล้ว ยังได้รู้จักกับ
มุมมอง โลกทัศน์ของ “คนนอก” ที่เข้ามา
มีปฏิสัมพันธ์กับดนตรีในเวลานั้น ว่าเขา
มีพื้นฐานความคิดกับสังคมสยามอย่างไร 
มีความรับรู้กับส่ิงที่เรียกว่าดนตรีระดับ
ใด มีทัศนคติกับดนตรีที่อยู่ในวิถีชีวิตของ 
“คนใน” อย่างไร ในชว่งเวลานัน้ (และอาจ
จะตั้งคำาถามต่อไป ว่า คนนอก-คนใน ยุค
นี้ มองสิ่งที่เรียกว่า “ดนตรีไทย” อย่างไร)

 สิ่งสำาคัญสุดท้ายการสแกนที่
อย่างกล่าวถึง คือการส่ือสาร อาจารย์
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วราภรณ์ เชิดชู ใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจได้
ง่าย ไม่ใช่ศัพท์สำานวนที่ต้องสะดุดตีความ 
และก้าวข้ามความท้าทายเรื่องภาษาข้าม
วัฒนธรรม (language across culture) 
และ การเปลี่ยนแปลงทางภาษาข้ามมิติ
เวลา (language change over time) 
รวมทั้งการทำาให้ระเบียบวิธีการศึกษา
ประวตัศิาสตร์เชงิภาษาศาสตร ์historical 
linguistics เป็นสิ่งที่น่าสนใจ 

 นี่กระมังท่ีเป็นเสน่ห์ท่ีสัมผัส
ได้ทันทีของหนังสือประวัติศาสตร์ดนตรี
ไทยเกิดใหม่เล่มนี้ 

 การแสกนอา่นอยา่งเพลดิเพลนิ
จนกระทั่ งต้ อ งลง เอยด้ วยการ เป ด
คอมพิวเตอร์ด้นเล่าเรื่องงานชิ้นนี้ขึ้นมา
สดๆ น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ ว่าทำาไม
อยากย้อนกลับไปอ่านสโลว์รี๊ดครั้งต่อไป

 อ ย า ก เ ชิ ญ ใ ห้ ค น รั ก วิ ช า
ประวัติศาสตร์ได้อ่านหนังสือดีๆ เล่ม
นี้ด้วยกัน และอยากชักชวนให้ท่านที่มี
โอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้ว หรืออ่าน
ในสิ่งที่กระผมหลงทิศหลงทาง ได้เปด

บทสนทนากันบ้างตามสมควร และถ้า
หากจะมีการจัดสัมมนาวิชาการทาง
ประวตัศิาสตรด์นตรไีทยในอนาคตอนัใกล้
ไกล ก็อยากอาราธนาให้ท่านผู้มีอำานาจ
ในการจัดการสัมมนา อย่าลืมอัญเชิญ
ท่านผู้ เขียนหนังสือเล่มนี้ไปเป็นหัวใจ
ของการสัมมนาด้วย ผมเชื่อว่า เธอมีเรื่อง
เล่าระหว่างบรรทัด ระหว่างหน้ากระดาษ 
ท่ีเราน่าจะเรียนรู้กับเธอได้มากมาย ฝาก
ไว้ด้วยก็แล้วกันเพราะผมอยู่นอกวงการ
วชิาการประวตัศิาสตรด์นตร ีแตอ่ยากเหน็
การก้าวไปของคำาว่าประวัติศาสตร์ดนตรี
ไทยท่ียกระดับขึ้นมาจากวิธีวิทยาการ
ศึกษาเก่าๆ ที่คุ้นเคย วิธีคิดเก่าๆ ลอก
กันแล้วลอกกันอีก มองจากตัวเองเป็น
ศูนย์กลางจักรวาล โคตรน่าเบื่อ

 ขอบพระคุณอีกครั้ งสำาหรับ
ของขวญัวนัสงกรานตท์ีล่า้งใจทีเ่ศรา้หมอง
หดหู่จากการติดตามความทุกข์ของ
เพื่อนบ้านเมียนมาร์และความทุกข์ของ
ลูกหลานเราที่ถูกเผด็จการรังแกไปได้
ระดับหนึ่ง
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