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จากศิษย์เก่านักมานุษยวิทยาดนตรี
อานันท์ นาคคง

2530 ผมเดินผ่านเข้ามาที่ห้องเรียนมานุษยวิทยาท่าพระจันทร์

 ก่อนนั้นไม่นาน คือการตัดสินใจว่าเมื่อเรียนจบปริญญาดนตรีไทยรุ่นแรกที ่

คณะศลิปกรรมศาสตร์ จฬุาฯ แล้ว ผมจะไปไหน ท�าอะไร มชีวีติในรูปแบบใด ตวัเลอืกที่

คดิไว้มอียูไ่ม่กีอ่ย่าง หน่ึงน้ันคือฝันทีจ่ะเป็นนักมานุษยวทิยาดนตรี (Ethnomusicologist) 

ตามอย่างฮีโร่บางคนที่เคยเห็นผ่านหน้าจอหนังสารคดีมา (เช่น Alan Lomax คน

แบกกล้องและเครื่องอัดเสียงชาวบ้านไปทั่วอเมริกา หรือ David Fanshawe คนแบก

ไมโครโฟนเดินทางไปทั่วทวีปแอฟริกาและแปซิฟิก เป็นต้น) และเคยได้ยินบรรดาครูๆ 

ของผม (ปัญญา รุง่เรอืง-สจุติต์ วงษ์เทศ-บรซู แกสตนั) เล่าถงึค�าว่า เอธโนมวิสกิโคโลยี 

(Ethnomusicology) ให้ฟังด้วยมมุคดิคนละทศิละทาง แปลกนัคนละค�า ดนตรชีาตพินัธุ์

บ้าง มานุษยดุริยางควิทยาบ้าง มานุษยวิทยาดนตรีบ้าง ไม่มีใครพูดเรื่องเดียวกัน  

แต่ไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนผมก็ฟังด้วยความตื่นเต้น จินตนาการถึงการออกเดินทางไป 

ในที่ที่ไม่รู้จักมักคุ้น ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง ได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าดนตรีซึ่งไม่อาจมี

นิยามชัดเจนได้ว่ามันคืออะไรแน่ ค้นหาดนตรีที่ต่างไปจากดนตรีที่คุ้นเคย ไปรู้จักกับ

คนทีเ่กีย่วข้องกบัดนตรทีีว่่านัน้ หาวธิเีล่าเรือ่งของดนตรแีปลกๆ นัน่ให้คนฟัง ซึง่ทีจ่รงิ 

ก็ลองท�าอยู่แล้วตลอดเวลาตั้งแต่มัธยม ด้วยการชอบถ่ายภาพ ชอบเขียนบันทึก ชอบ

อัดเสียง และชอบพูดถึงสิ่งที่ผ่านหูผ่านตา โชคดีที่ผู ้ปกครองไม่ค่อยห่วง ได้ออก 

เดินทางไปไหนมาไหนอย่างอิสระมาตลอด

 ในเวลานัน้ผมพอจะผ่านการเรียนรู้ดนตรีมาแล้วหลายรูปแบบ ตัง้แต่เดก็เลก็ๆ 

จนโตเป็นหนุ่มวัยรุ่น ส่วนใหญ่เป็นการเรียนนอกระบบ ไม่มีต�ารา ไม่มีแบบแผน ไม่ม ี

หลักการอะไร พอใจจะท�าอะไรก็ท�า ไม่ชอบก็ทิ้งไป มีอะไรแปลกหูแปลกตาเข้ามาก็

เห่อเป็นพักๆ รู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่ง ได้ความรู้มาจากวิทยุโทรทัศน์ งานวัด และจากวง 

สุรายาเมาของผู้ใหญ่ท่ีติดสอยห้อยตามไปท่ีโน่นท่ีนี่ มาได้เรียนดนตรีในระบบก็ตอน

ปริญญาตรีแล้ว บรรยากาศแตกต่างจากสมยัมธัยม อะไรๆ กด็จูริงจังเหลือเกนิ ส่ิงแวดล้อม 

เหมือนละครแฟนตาซี ผมจบหลักสูตรด้วยคะแนนดีมาก แต่ก็เรียกได้ไม่เต็มปาก

ว่าประสบความส�าเร็จ เพราะไม่อินเลยกับดนตรีประเพณีราชส�านัก-ดนตรีคลาสสิก 

ไม่สนุกกับทฤษฎีดนตรีที่มีกรอบกติกาหยุมหยิม และไม่ชอบการปฏิบัติดนตรีตาม

แบบแผน คะแนนที่ได้นั้นเป็นไปตามกระบวนการประเมินในห้องเรียน แต่ใจดื้อด้าน

เกินกว่าจะเชื่อในระบบสถาบัน รวมท้ังในทางกลับกันผมก็รู้ตัวว่าตัวเองโดนปฏิเสธ 

จากสถาบันดนตรีตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน

 เอธโนมิวสิกโคโลยีเป็นเรื่องใหม่มากส�าหรับสังคมไทยในเวลาเกือบสามสิบปี

ก่อน ปีท่ีผมจบปริญญาตรียังไม่มีสถาบันแห่งใดเปิดหลักสูตรปริญญาโทขึ้นมา ถ้าจะ

เรยีนจรงิๆ ต้องไปเรยีนต่างประเทศทีม่กีารเรยีนการสอนในด้านนี ้ซึง่ถ้าไม่มทีนุส่วนตวั

หรือภาษาไม่ดี ก็คงจบเห่ คุณพ่อผมเคยคิดจะส่งไปเรียนโทที่อินเดีย ด้วยเหตุผลง่ายๆ 

ว่าค่าใช้จ่ายถูกดี และมีลูกศิษย์พ่อที่บวชเป็นพระสงฆ์เรียนอยู่ที่โน่นเยอะ ไปอาศัยกุฏิ 

นอนได้ อาศัยข้าวพระกินได้ เป็นการประหยัดรายจ่ายเพราะยังมีน้องสาวเรียนหนังสือ

อีกสามคน และบ้านเราจนมาก พ่อฝากพวกพระช่วยสืบหามหาวิทยาลัยอินเดียท่ีเปิด

หลกัสตูรดนตรแีบบค่าเทอมถกูๆ ให้ แต่ผมเลอืกท่ีจะสอบเข้าเรยีนในหลกัสตูรปรญิญาโท 

มานุษยวิทยาของธรรมศาสตร์ โดยไม่ได้ปรึกษาหารือใคร ไม่รู้จักด้วยซ�้าว่าใครสอน 

เรียนอย่างไร รู้แต่ว่าน่าจะเรียนในเมืองไทยเราน่ีแหละ เข้าใจพื้นฐานมานุษยวิทยาให้

ดีเสียก่อน เท่าท่ีปัญญาน้อยนิดของนักดนตรีไทยจะท�าได้ ช่วงปริญญาตรีรู้จักค�าว่า

มานษุยวทิยาและคตชินวทิยาบ้างนดิหน่อย โดยข้ามคณะไปเรียนกบัครูปราน ีวงษ์เทศ 

ซึ่งมาสอนพิเศษท่ีนิเทศศาสตร์ (เขาเปิดคติชนวิทยาเป็นวิชาเลือกส�าหรับนิสิต) ค�าว่า 

เอธโนมิวสิกโคโลยีได้ยินสม�่าเสมอขึ้นเพราะได้ติดตามครูปัญญา รุ่งเรือง ไปท�างาน 

ภาคสนาม ไปช่วยท�างานจัดพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีพื้นบ้านของอาจารย์ประทวน  

เจริญจิตต์ แล้วก็อ่านงานเขียนเรื่องเพลงพื้นบ้านของพี่เอนก นาวิกมูล พี่อ้อยสุกัญญา 

ภทัราชยั ซึง่ทีจ่รงิกเ็คยท�างานกบัพี่ๆ  เหล่านีม้าตลอดสมยัมธัยม เวลาจะออกภาคสนาม 

เก็บข้อมูลเพลงพื้นบ้านกัน ผมจะรับหน้าท่ีเป็นช่างบันทึกเสียงให้เสมอทุกหนแห่ง 
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สงัเกตเห็นวธีิการเขยีนงานของพี่ๆ  เขาว่าการเล่าเรือ่งเพลงพืน้บ้านจะหนัไปให้น�า้หนกั 

กับตัว text ที่เป็นภาษา และ context ที่เป็นเรื่องเล่ารายรอบมากกว่า ในขณะที่ music 

มันหายไป ไม่รู้เลยว่าเสียงร้องของพ่อเพลงแม่เพลงนั้นสูงต�่าสั้นยาวช้าเร็วยังไง มีโน้ต

ท�านองเด่นอะไร โครงสร้างวรรคตอนทางดนตรีเป็นอย่างไร จังหวะลูกคู่เพลงพื้นบ้าน

มีความละเอียดซับซ้อนยังไง และเสียงอ่ืนๆ รอบเสียงบนเวที มันมีอะไรเกิดขึ้นอีก 

กระทั่งคุณภาพของการบันทึกเพลงพื้นบ้าน ก็มักถูกละเลยด้วยข้อจ�ากัดของอุปกรณ์

บันทึกเสียงที่ราคาถูก เทคโนโลยีล้าหลัง ผมเก็บความรู้สึกเสียดายงานดนตรีเหล่าน้ัน

เอาไว้ยาวนาน 

 จนในที่สุดคิดว่าการท�างานตรงน้ี เป็นเรื่องจ�าเป็นมากกว่าที่จะต้องไปเป็น 

นกัดนตรดีดีสตีเีป่าอยูบ่นเวทเีท่านัน้ มมุมองต่อมานษุยวทิยาทีค่รปูราน ีวงษ์เทศ พดูถงึ 

ในห้องเรียน สุจิตต์ วงษ์เทศ พูดถึงในวงเหล้า และบรรดางานเขียนในเครือหนังสือ 

มติชน-ศิลปวัฒนธรรมคงเป็นปัจจัยให้ผมเข้าไปนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียนที ่

ท่าพระจันทร์ได้ มีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่สอบเข้ามาได้อีก 5 คน หนึ่งในนั้นคือ สุดแดน  

วิสุทธิลักษณ์ ซึ่งต่อมาอีกหลายสิบปีได้หวนกลับมาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกัน คนอื่นๆ 

คือ วิมาลา ศิริพงษ์ ศีลวัต ศุษิลวรณ์ ปราณี หมอนทองแดง เป็นต้น

 เอาเข้าจริงๆ แล้ว ชั้นเรียนมานุษยวิทยาที่นั่งเรียนกับครูหลายท่านผู้ได้ชื่อ

ว่าเป็นจอมยุทธ์ ผมก็ไม่รู้เรื่องพอๆ กับตอนเรียนดนตรีแบบจริงจังสมัยปริญญาตรี 

น่ะแหละ ตามเน้ือหาไม่ทัน จับประเด็นไม่ถูก และรู ้ตัวทันทีว่าไม่ควรเริ่มเรียน

มานุษยวิทยาที่ปริญญาโท เหมือนกับที่เรียนดนตรี เรียนศิลปะ มันต้องมีรากมาก่อน 

ค�าศัพท์หลายค�า เพื่อนเขาเข้าใจ แต่ผมงง ช่ือฮีโร่หลายคน เพื่อนเขาโยงประวัติ  

ผลงาน แนวคิด ออกมาได้เป็นเรื่องเป็นราว แต่ผมงง บทความที่ครูปริตตาสั่งการบ้าน 

ครูยศสั่งการบ้าน ครูไชยันต์สั่งการบ้าน ครูปฐมฤกษ์สั่งการบ้าน กลับอ่านยากกว่า 

โน้ตเพลง เขียนยากกว่าแต่งเพลง และใช้ชีวิตในห้องเรียนยากกว่าในวงดนตรี ท�าไป 

ท�ามาก็ท้อว่าไม่น่าจะเป็นนกัมานษุยวิทยาดนตรใีนแนววชิาการ ถ้าไปเรยีนด้านนีต้รงๆ 

จะมิเป็นอันเคว้งกว่านี้หรือ

 มมุทีผ่มพบว่าน่าเพลิดเพลินกว่า คือนอกห้องเรยีนมานษุยวทิยา ทีต่กึกจิกรรม 

เดินเข้าไปที่ชมรมศิลปะการแสดง ไปคุยกับน้องๆ เรื่องละครกัน มีครูค�ารณ คุณะดิลก 

พระจันทร์เสี้ยว มาช่วยดูแลงานละคร ก�ากับการแสดง ผมแวะเวียนไปๆ มาๆ จนเกิด 

ละครเรื่อง ชนบทหมายเลขสี่-แล้ง ขึ้นมาเรื่องหนึ่ง ผมท�าหน้าที่ทั้งแต่งเพลง เล่น

ดนตรี และเล่นละครไปด้วยเลย ละครเล่าเรื่องปัญหาสังคมชนบท สิทธิท�ากิน การ 

รกุไล่ทีด่นิ ปัญหาแรงงาน โสเภณ ีความเชือ่เก่าแก่ วฒันธรรมครอบครวั การรกุรานของ

ทนุนยิม ฯลฯ ทีจ่รงิกเ็ป็นเรือ่งในต�าราเรยีนเหมอืนกนั แต่เล่าเรือ่งคนละวธิ ีไม่ได้บอกครู 

ในห้องเรียนว่าหายตัวไปไหน มาธรรมศาสตร์บ่อย แต่อยู่ท่ีห้องซ้อมละคร โรงละคร 

หอประชุมเล็กที่เล่นละครก็อยู่หน้าตึกเรียนสังคมวิทยา-มานุษยวิทยานั้นแหละ 

 โชคชะตาเปลี่ยนไป หลังเปิดเทอมธรรมศาสตร์ไม่นานนัก จุฬาฯ ก็มีประกาศ

ทุนส�าหรับเรียนต่อปริญญาขัน้สูงยงัต่างประเทศหลายทุน หนึง่ในนัน้คอืทุนส�าหรับเรียน

ดนตรี ซึ่งไม่ได้บอกชัดๆ ว่าต้องเรียนอะไร ผมไปเข้าสอบกับเขาด้วย ผลคือสอบได้ ซึ่ง

ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเรียนท่ีไหน หากได้ตัดสินใจลาออกจากหลักสูตรของคณะสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยาไปในทันที แต่ยังวนเวียนอยู่แถวเวทีละครธรรมศาสตร์อีกนาน 

 ครบูรซู แกสตนั แนะน�าให้สมคัรเรยีนต่อ Ethnomusicology ทีโ่ซแอส (SOAS) 

มหาวทิยาลยัลอนดอน กว่ากระบวนการรบัสมคัรจะเรยีบร้อย กป็าเข้าไปปีกว่า ระหว่าง

นัน้ผมหนัไปท�างานดนตรอีืน่ๆ และเรยีนรูไ้ปเรือ่ยๆ ว่าทีจ่รงิความพเิศษของดนตรมีอียู่

ทุกแห่ง ทุกวี่วัน ได้ยินเสียงวณิพกขับเพลงข้างถนน เสียงงานวัด เสียงวงเหล้า เสียง

เครื่องจักร เสียงสนามฟุตบอล เสียงเชียร์มวยตู้ เสียงพระสวดศพ ฯลฯ ผมอยู่กับเสียง

เหล่านี้สลับไปมากับการเล่นดนตรีในวงฟองน�้ากับครูบรูซ ท�างานละครเวทีกับเพื่อนๆ 

จนวันใดวันหนึ่งก็บินไปนั่งอยู่ในชั้นเรียนที่ลอนดอน 

 ผมถกูจบัไปเข้าหลกัสตูรเรยีนแบบวจิยั ซึง่ให้ความส�าคญักบังานวทิยานพินธ์

ในก�ากบัของอาจารย์ทีป่รกึษาและคณะกรรมการคมุวจิยัมากกว่าการเข้าชัน้เรยีนประจ�า 

และเช่นกนั ความสนใจยงัอยูน่อกงานวชิาการ ผมหนัไปเรียนในผับใต้ถุนมหาลยั SOAS 

นั้นเอง แล้วไปสนุกต่อที่ใต้ถุนหอพัก International Hall ที่มีนักศึกษานานาชาติอยู่

ร่วมกันห้าร้อยกว่าคนซึ่งไม่มีใครพูดส�าเนียงอังกฤษถูกต้องชัดเจนสักคนเดียว จากนั้น 

ก็เป็นตามถนนหนทาง ได้ยินเสียง ได้ดมกลิ่นจากชุมชนจีนย่านโซโหและเซาท์วาร์ค 

แขกอินเดียย่านแฮโรว์ แขกปากีสถานย่านบริกเลน-เซาท์ฮอล แขกบังกลาเทศย่าน 

ทาวเวอร์แฮมเลต็ พวกคนด�าแอฟรกินัย่านลอนดอนใต้-ครอยดอน-แลมเบร์ิต พวกอสิลาม 

ย่านอีลลิ่ง พวกลาตินอเมริกันท่ียกพวกมาเต้นร�ากันเป็นขบวนคาร์นิวัลบนถนนย่าน

น็อตติ้งฮิลล์ แล้วก็ไปอยู่กับแก๊งพังก์เมาเห็ดย่านแคมเดน ไปสูบยากับนักดนตรี 

กาเมลันชวาที่เซาท์แบงค์ และพิเศษมากคือได้ไปขลุกอยู่กับชุมชนเรฟูจีเพื่อนบ้าน 

อษุาคเนย์ทีร่อดตายจากสงครามล้างเผ่าพนัธุ ์โดยการชกัชวนของเพือ่นนกัดนตรเีขมร

คนหนึ่งคือ คุณมงคล อุม ให้ไปเป็นอาสาสมัครท�างานวัฒนธรรมที่ตึก VLC (Vietnam 

Laos Cambodian Community Centre) ย่านแฮกนีย์ ซึ่งรัฐบาลอังกฤษในขณะนั้น 
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สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก

ยกสถานที่ให้พวกเรฟูจีได้มาพบปะกัน ยิ่งกลายเป็นห้องเรียนที่สนุกมากกว่า

มหาวิทยาลัย เพราะได้ท�ากิจกรรมกับเพื่อนบ้านมาตลอด ทั้งงานเล่นดนตรีละคร  

ฉายหนงั เต้นร�า ท�าบญุ เสวนา และลองเรยีนภาษาเขมร-เวยีดนามไปด้วยกบัพวกเดก็ๆ  

ที่เกิดและโตในอังกฤษ แต่การเรียนที่มีความหมายที่สุด คือได้เรียนดนตรีเขมรใหม่

ตั้งแต่ต้น 

 ผมออกจากหอพักลอนดอนไปอาศัยอยู่กับครอบครัวคุณมงคลที่เมืองเค้นท์

เพื่อเรียนดนตรีของเขาและเรียนอื่นๆ ซึ่งเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับดนตรีไทยที่ผมเคย

คิดว่าผมรู้จักดีมาตั้งแต่แรก ยังมีม่านกั้นอยู่หลายชั้นมาก ในขณะเดียวกันก็สอนดนตรี

ไทยให้เขาเป็นการตอบแทน เราตั้งวงดนตรีเขมรกันควบคู่ไปกับตั้งวงดนตรีไทย มีลูก

หลานและเพ่ือนบ้านมาร่วมด้วย ใช้เครื่องดนตรีชุดเดียวกันนั่นแหละ แต่เม่ือจะเล่น

เพลงเขมรก็เล่นด้วยเทคนิควิธีอย่างหนึ่ง น�้าเสียงอย่างหนึ่ง ถ้าจะเล่นเพลงไทยก็หัน

ไปเล่นอีกแบบหน่ึง ความรูส่้วนหนึง่เป็นความรูท้ีต้่องเปรียบเทยีบกบัดนตรีไทยอยู ่และ

อีกส่วนหนึ่งต้องคิดอย่างเขมรเท่านั้นถึงจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร เพลงที่ผมได้เรียน

มาจากการช่วยกันแกะโน้ตจากแผ่นเสียงเก่า ผลงานบันทึกเสียงของนักมานุษยวิทยา

ฝรั่งเศส ฌาค บรูเน่ต์ (Jacques Brunet) ซึ่งเคยเดินทางมายังเขมรช่วงก่อนสงคราม 

บันทึกฝีมือครูดนตรีทั้งในวังและชาวบ้านเอาไว้ มีแผ่นเสียงเพลงพ็อพเขมรที่เอามา 

หัดเล่น แผ่นเสียงพวกนี้คุณมงคลสะสมจากคนเขมรทั้งในอังกฤษและฝร่ังเศสที ่

พลดับ้านพลดัเมืองมา นอกจากนีค้อืการค้นจากห้องสมดุของ SOAS เพิม่เตมิว่ามอีะไร

เป็นร่องรอยความรู้ดนตรีเขมรอีก ในห้องสมุดเดียวกันนี้ ยังมีความรู้ดนตรีอุษาคเนย์

และดนตรีโลกที่นักวิชาการยุคล่าอาณานิคมฝากเอาไว้อีกมหาศาล นอกจากห้องสมุด 

ยังโชคดีที่มีโทรทัศน์ มีวิทยุบีบีซี และมีเทศกาลวัฒนธรรมอีกมากมายทั้งในและนอก

เมืองลอนดอนท่ีเปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ไม่จบสิ้น สามปีเศษในอังกฤษ ผมคิดว่าได้ให้

บทเรียนกับชีวิตไม่ใช่น้อย 

 2535 ผมเริ่มบทบาทเป็นครูดนตรีไทยที่จุฬาฯ ปริญญาและประสบการณ์

ท่ีผ่านมาจาก SOAS ไม่ได้ใช้จริงจังในหลักสูตรที่สอน พอจะเห็นว่ามีสถาบันอื่นๆ  

เริ่มเปิดหลักสูตรปริญญาโทมานุษยวิทยาดนตรีกันแล้ว แต่ก็ไม่มีโอกาสไปยุ่งเกี่ยว  

ในที่สุดก็ตัดสินใจออกนอกรั้วมหาวิทยาลัยเหมือนเดิม เดินทางรอบขอบเมืองไทย 

บันทึกเสียง ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ เขียนหนังสือ ท�าเพลง ท�าหนังทดลอง ท�าละคร และ

ท�ากิจกรรมกับชาวบ้านไปเรื่อยๆ จนหมดพันธะทางทุนของจุฬาฯ ก็ลาออกไปสอนอยู่

มหดิลระยะหนึง่ ซึง่กอ็ยูน่อกห้องเรยีนอกีเช่นกนั แล้วมาประจ�าการอยูศ่ลิปากรตลิง่ชนั  

เพิ่งจะได้พูดเต็มปากเต็มค�าว่าได้ท�าหน้าท่ีครูสอนวิชามานุษยวิทยาดนตรีจริงๆ ก็เมื่อ

สักสิบกว่าปีมานี้ มีลูกศิษย์กลุ่มเล็กๆ ท่ีหันมาเลือกเรียนส่ิงท่ีไม่อาจมีนิยามชัดเจน 

ได้ว่าดนตรีคืออะไรแน่ 

 ผมบอกพวกเขาเสมอว่าวิชานี้ไม่ได้สอนให้เล่นดนตรีโลกสวย แต่เราใช้

มานุษยวิทยาดนตรีเป็นประตูหนึ่งในการศึกษามนุษย์ เข้าใจมนุษย์ผ่านปรากฏการณ์

ดนตรี ผ่านเสียงเพลง รูปแบบ เนื้อหา ผ่านวัฒนธรรมความเชื่อ การสืบทอดและ 

การเปลี่ยนแปลง ผ่านการผลิตและการใช้งาน หรือในทางกลับกัน เราศึกษามนุษย์ 

ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับดนตรีเพื่อเข้าใจความหมายและความส�าคัญของดนตรีนั้นๆ 

ให้ลึกซึ้งขึ้น เรามีครูอยู่ทุกแห่งหน ไม่ว่าจะเป็นศิลปินชนเผ่าในป่าเขา คนจรร่อนเร่  

คนชายขอบ และคนเมอืงทีถ่กูผลกระทบจากความเปลีย่นแปลง การศกึษามานษุยวทิยา

ดนตรี ไม่จ�าเป็นต้องหวังผลเลิศปลายทางคือความรู้สุดยอดทางฝั่งฟากดนตรีหรือ 

ฝั่งมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ควรประมวลหลอมรวมทั้งสองด้านเข้าหากันให้ได้ 

 ผมเชื่อมั่นเสมอว่ามานุษยวิทยาดนตรีสามารถเปลี่ยนสังคมได้ เปลี่ยนคนได้ 

โดยเฉพาะคนที่เลือกเส้นทางชีวิตสายนี้ ท�าให้มีทัศนคติต่อดนตรีเป็นกลางขึ้น เปิดรับ

ดนตรทีกุอย่างด้วยใจเป็นธรรมขึน้ มกีารปฏบิตัต่ิอคนดนตรพีืน้บ้านและเพือ่นบ้านโดย

ความเคารพมากขึ้น เข้าใจความแตกต่างหลากหลายมากขึ้น อ่อนน้อมถ่อมตน เปิดหู

ฟังกันมากขึ้น มีเพื่อนร่วมทางสร้างสุขมากขึ้น มีเรื่องราวให้สนทนากันด้วยความรัก

ความจริงใจมากขึ้น มีความหวังที่ดีต่อโลกใบนี้ด้วยกัน

 2558 ห้องเรียนมานุษยวิทยาธรรมศาสตร์ที่ผมเคยเดินผ่าน ก�าลังจะมีอายุ  

50 ปี 

 ผมเรยีนไม่จบปรญิญามานษุยวทิยา คนท�างานมานษุยวทิยาดนตรหีลายคนที่

ผมรูจ้กัและชืน่ชมยกย่องกไ็ม่ได้เรยีนปรญิญามานษุยวทิยาดนตร ีแต่ผมเชือ่ว่า เราทุกคน 

ต่างมวีญิญานนกัมานษุยวทิยา มภีาระหน้าทีต่่อสงัคมและผูค้นทีม่ชีวีติร่วมเวลาของเรา 

ก่อนเวลาของเรา และหลังเวลาของเราเช่นกัน


