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บทที่ 1
บทนํา
ศิลปะพื้นบ้านของไทยมีมากมายหลากหลายซึ่งแตกต่างกันตามสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่
เทศกาลงานประจําปี ต่างๆ รวมทั้งคติความเชื่อของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ เทศกาลงานประเพณี ของแต่ละ
ท้องถิ่นที่มีงานการละเล่นแฝงอยู่น้ นั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนคือ ประเพณี ที่เป็ นส่ วนบุคคล
เช่น ประเพณี เกี่ยวกับชี วิต ประเพณี ทาํ บุญส่ วนตัว เป็ นต้น และประเพณี ส่วนรวม เช่น ประเพณี ทาง
ศาสนาต่างๆ ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี ทอ้ งถิ่น เป็ นต้น (บันเทิง พาพิจิตร, 2549 : 78) ประเพณี
เหล่านี้จะมีศิลปะการละเล่นพื้นบ้านที่เป็ นภูมิปัญญาของชุมชนซึ่ งมีการถ่ายทอดสื บต่อกันจากรุ่ นสู่ รุ่น
รวมอยู่ในประเพณี ต่างๆ ดังกล่าวด้วย เช่น ประเพณี ตรุ ษสงกรานต์ ที่จดั ขึ้นในช่วงเดือน 5 ของทุกปี
ถือเป็ นวันขึ้นปี ใหม่ตามคติด้ งั เดิ มของคนไทย จะมีกิจกรรมที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมา เช่น การตักบาตร
การรดนํ้าดําหัว ผูใ้ หญ่ ก่ อพระเจดี ยท์ ราย ในระหว่างกิ จกรรมจะมี การละเล่ น ศิ ลปะพื้น บ้าน เช่ น
มอญซ่ อนผ้า ตี่ จบั สะบ้า และการร้องเพลงพื้นบ้าน (ประชิ ด สกุณะพัฒน์, 2546 : 126-129)
ประกอบการจัดกิจกรรมงานประเพณี
การร้องเพลงพื้นบ้านหรื อการละเล่นเพลงพื้นบ้าน เป็ นศิลปะการแสดงที่เป็ นภูมิปัญญาของ
ชุ ม ชนซึ่ งอยู่คู่ กับ งานประเพณี ต รุ ษ สงกรานต์ใ นเกื อ บทุ ก ชุ ม ชนของประเทศไทย ชุ ม ชนตํา บล
บางเก่า อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ก็เช่นเดียวกัน ซึ่ งชุมชนนี้ เป็ นชุมชนที่มีพ้ืนที่ท้ งั ฝั่งริ มทะเลที่มี
การประกอบอาชี พประมง และประกอบอาชี พ ทํานาสําหรั บหมู่บา้ นฝั่ งที่ อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิ น
ชุมชนนี้ เป็ นชุมชนหนึ่งที่มีการละเล่นเพลงพื้นบ้านในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์ซ่ ึ งมีมาอย่างยาวนาน
เป็ นเพลงที่มีการสื บทอดจากรุ่ นหนึ่งสู่ อีกรุ่ นหนึ่ง เพลงนั้นมีชื่อว่า เพลงโนเน
เพลงโนเน เป็ นเพลงปฏิ พ ากย์ อ ย่ า งหนึ่ งที่ มี ก ารร้ อ งโต้ ต อบกั น ระหว่ า งชายหญิ ง
เป็ นการละเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซ่ ึ งเป็ นช่วงเวลาหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากท้องนาและเป็ น
ช่ วงเวลาแห่ งการเปลี่ยนผ่านจากปี เก่ าสู่ ปีใหม่เสมือนหนึ่ งเป็ นการเริ่ มต้นใหม่ของการดํารงวิถีชีวิต
การละเล่นจะเล่นกันโดยคนในชุมชนจะรวมตัวกันเล่นตามลานบ้านลานวัดของชุมชน แต่ดว้ ยอิทธิพล
และปั จจัยจากทั้งภายในและภายนอกชุ มชนทําให้สภาพทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุ มชนเปลี่ยนแปลงไปซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการละเล่นและการดํารงอยู่ของเพลงพื้นบ้านประเภทนี้
เช่นเดียวกัน

2

สิ่ งที่กล่าวมานั้นองค์ความรู ้เกี่ยวกับเพลงโนเนยังมีอยูอ่ ย่างจํากัด หากย้อนไปในอดีตแม้แต่ผรู ้ ู ้
ผูศ้ ึกษาเพลงพื้นบ้านอย่างใกล้ชิดยังต้องใช้เวลาร่ วม 5 ปี กว่าจะได้พบกับกลุ่มชาวบ้านหรื อชุมชนที่
เล่นเพลงนี้ (อเนก นาวิกมูล.2531)และก็เป็ นสุ ญญากาศของเพลงโนเนต่อเนื่ องมา จนกระทัง่ มีกระแส
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการกระจายการปกครองสู่ ทอ้ งถิ่น มีหน่ วยงานระดับท้องถิ่น คือ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบล จึงทําให้เพลงโนเนมาเป็ นที่สนใจและการรื้ อฟื้ นของชุมชนจนเป็ นที่รับรู ้ของสังคม
เพิ่มมากขึ้น
ดัง นั้ นศู น ย์ว ัฒ นธรรมพื้ น บ้า นชะอํา จึ ง พยายามที่ จ ะศึ ก ษาข้อ มู ล องค์ค วามรู ้ เพื่ อ เป็ น
ฐานข้อมูลในการอนุ รักษ์ การจัดการทางวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นบทบาทหนึ่ งของศูนย์วฒั นธรรมพื้นบ้าน
ชะอํา และการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูร้ ่ ว มงานส่ วนหนึ่ ง เป็ นนัก เรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายของ
โรงเรี ยนชะอําคุณหญิงเนื่ องบุรีที่รวมตัวกันในรู ปแบบกลุ่มเยาวชน ชื่อว่า “กลุ่มลูกคุณหญิงรักษ์บา้ น”
อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสร้ างการเรี ยนรู ้จากชุ มชนและสถานการณ์จริ งในภาคสนามของนักเรี ยน
โดยหวังว่าเยาวชนกลุ่มนี้จกั เป็ นส่ วนหนึ่งของการตระหนักและเห็นคุณค่าของ เพลงพื้นบ้านสื บต่อไป

บทบาทหนึ่งของศูนย์ วฒ
ั นธรรมพืน้ บ้ านชะอํา คือการศึกษาข้ อมูล และ
องค์ ความรู้ เพือ่ เป็ นฐานข้ อมูลในการอนุรักษ์ การจัดการทางวัฒนธรรม สร้ างเยาวชน
ให้ เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่ าของ เพลงพืน้ บ้ านสื บต่ อไป
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การศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ มุ่ ง หวัง ที่ จ ะตอบคํา ถามที่ ว่ า เพลงโนเนมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งไร
การสื บ ทอดเพลงในปั จ จุ บ ัน มี รู ปแบบ วิ ธี ก ารอย่ า งไร และท้า ยสุ ด ต้อ งการตอบคํา ถามที่ ว่ า
เพลงโนเนส่ งผลต่ออัตลักษณ์ของคนบางเก่าอย่างไร ทั้งนี้ การตอบคําถามเหล่านี้ เน้นพิจารณาบริ บท
ทางสังคมและวัฒนธรรม อันได้แก่ประวัติความเป็ นมาของชุมชน การประกอบอาชีพ การศึกษาของ
เยาวชน และนโยบายการพัฒนาประเทศนโยบายท้องถิ่นเป็ นหลัก
ด้วยคําถามของการศึกษาทําให้เกิ ดการตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาขึ้นมาเพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของการละเล่นเพลงโนเนในเขตตําบลบางเก่า รวมทั้งรู ปแบบและกลวิธีในการถ่ายทอด
การละเล่นเพลงโนเนในปั จจุบนั และด้วยการร่ วมงานของกลุ่มนักเรี ยนในชื่ อ “กลุ่มลูกคุณหญิง
รักษ์บา้ น” ของนักเรี ยนโรงเรี ยนชะอําคุณหญิงเนื่ องบุรีทาํ ให้มีวตั ถุประสงค์อีกประการหนึ่ งว่า เพื่อ
ศึ กษาการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ ชุมชนของกลุ่มเด็กนักเรี ยนกลุ่มนี้ ซึ่ งผลที่คาดว่าจะได้รับจาก
การศึ ก ษาศิ ล ปะพื้น บ้า นที่ ถือได้ว่า เป็ นภู มิปัญญาของท้องถิ่ น ในครั้ งนี้ ทํา ให้ไ ด้มีการเรี ย นรู ้ แ ละ
สื บ ทอดมรดกทางภู มิ ปั ญ ญาของชุ ม ชนตํา บลบางเก่ า ให้ มี ก ารดํา รงอยู่แ ละสามารถเผยแพร่ ใ ห้
บุคคลภายนอกชุมชนรับรู ้และรับทราบถึงการมีอยูข่ องเพลงพื้นบ้านประเภทนี้ และเป็ นการสร้างเด็ก
นักเรี ยนซึ่งเป็ นกลุ่มเยาวชนที่จะเติบใหญ่ข้ ึนต่อไปในอนาคตให้ได้เรี ยนรู ้และทําความรู ้จกั กับชุมชนที่
อยูใ่ กล้บา้ นตนเอง ตระหนักในทรัพยากรทางสังคมที่เป็ นมรดกอันเก่าแก่ที่กาํ ลังจะเลือนหายไป

กลุ่มนักเรียนแกนนําลูกคุณหญิงรักษ์ บ้าน ทีเ่ กิดจากกระบวนการเรียนรู้อย่ างมีส่วนร่ วม

4

วิธีการศึกษาวิจยั เพลงโนเนเริ่ มจากการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับ คติชนวิทยา เพลงพื้นบ้าน
งานศึกษาเกี่ยวกับเพลงโนเน และข้อมูลพื้นฐานตําบลบางเก่า ซึ่ งข้อมูลพื้นฐานได้จากองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลบางเก่า จากนั้นดําเนิ นการลงพื้นที่สาํ รวจพื้นที่โดยคณะผูศ้ ึกษา โดยทั้งหมดเป็ นนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรี ยนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี ซึ่งรวมกลุ่มกันเป็ นกลุ่ม ลูกคุณหญิง
รักษ์บา้ น ที่มีความสนใจในการศึกษาสังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อมของอําเภอชะอํา ที่จะได้รับการ
สนับสนุนจากอาจารย์ผบู ้ ริ หารจัดการศูนย์วฒั นธรรมพื้นบ้านชะอํา

พีเ่ ลีย้ งประชุ มทีมงานลูกคุณหญิงรักษ์ บ้าน ก่อนการลงพืน้ ที่
ณ ห้ องจริยธรรม โรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี

หลังจากนั้นดําเนิ นการประชุมทีมงานทีมเก็บข้อมูล เพื่อแบ่งการเก็บข้อมูลในแต่ละหมู่บา้ น
ของตําบลบางเก่าที่มีท้ งั หมด 9 หมู่บา้ น โดยกลุ่มเยาวชนแบ่งเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน เพื่อลงไป
สัมภาษณ์กบั พ่อเพลงแม่เพลงในปัจจุบนั และพ่อเพลงแม่เพลงที่แก่มากจนไม่สามารถเล่นเพลงได้แล้ว
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จากการลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้อ มู ล แล้ว กลุ่ ม ผูศ้ ึ ก ษายัง ลงพื้ น ที่ สั ง เกตการณ์ ก ารเล่ น เพลงโนเน
ในชุ ม ชนช่ ว งวัน สงกรานต์ที่ลานวัด หนองศาลา ต.หนองศาลา ซึ่ ง เป็ นหมู่บ ้า นที่ อยู่ใ กล้เ คี ย งกัน
สัง เกตการณ์ ก ารแสดงเพลงโนเนงานผูส้ ู ง อายุข องจัง หวัด เพชรบุ รี ณ ห้อ งประชุ ม โรงพยาบาล
พระจอมเกล้าเพชรบุรี และเชิ ญพ่อเพลงแม่เพลงบ้านโตนดหลวงมาแสดงที่โรงเรี ยนชะอําคุณหญิง
เนื่ องบุรี ในการเก็บข้อมูลภาคสนามมีการบันทึกภาพ ซึ่ งแบ่งการบันทึกภาพออกเป็ นสองส่ วน คือ
การบันทึกภาพการแสดงในชุมชนในช่วงงานสงกรานต์ และการบันทึกการแสดงภายนอก

นายสมชาย คงวัฒนา ข้ าราชการครูบํานาญ
เป็ นวิทยากรให้ ความรู้นักเรียนในการถ่ ายทําวีดิทศั น์
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นักเรียนอบรมการบันทึกภาพนิ่งและการใช้ กล้องวีดิโอ จากวิทยากรบริษัทเคเบิล้ ทีวีชะอํา

ทีมงานกลุ่มลูกคุณหญิงรักษ์ บ้านลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้ อมูล
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งานศึ ก ษาที่ ผ่านมาเกี่ ย วกับเพลงพื้น บ้า นสุ กัญญา สุ จฉายา(2525)ได้ศึก ษาเพลงปฏิ พ ากย์
ค้ น พบว่ า การเปลี่ ย นแปลงเพลงปฏิ พ ากย์ เ กิ ดขึ้ นมาอย่ า งต่ อ เนื่ องหลายยุ ค หลายสมั ย
ยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีนโยบายควบคุมการละเล่นพื้นบ้าน โดยกรมศิลปากร ซึ่ งส่ งผลต่อ
เพลงพื้นบ้านเพราะมีการตั้งกฎระเบียบในการละเล่นหลายประการ และการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิ จเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เพลงปฏิพากย์เสื่ อมสู ญ เพราะการผลิตอย่างเข้มข้นทําให้เกิ ดการ
แข่งขันในการผลิตสู ง การรวมกลุ่มทํางานในภาคเกษตรก็น้อยลง ผนวกกับเทคโนโลยีก็เข้าแทนที่
แรงงานชาวบ้าน การร้องเพลงปฏิพากย์ก็ลดน้อยลงไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นกับเพลงปฏิพากย์
เห็ นได้จาก เริ่ มแยกคนฟั งออกจากคนร้ องอย่างเด็ดขาด และพัฒนากลายเป็ นมหรสพ ผูร้ ้ องต้องมี
ปฏิภาณที่วอ่ งไว มีน้ าํ เสี ยงไพเราะ และมีโวหารคมคายจนกลายเป็ นศิลปิ นอาชีพ
ประเด็นการคลี่คลายจากการละเล่นที่สัมพันธ์กบั วิถีชีวิตสู่ การแสดง ปรานี วงษ์เทศ(2533)
กล่าวว่าการละเล่นไม่ใช่การแสดง เพราะไม่มีการแยกคนดูกบั ผูเ้ ล่น ไม่มีการซื้อบัตรเข้าชม ไม่ตอ้ งนัง่
อย่างเป็ นระเบี ยบ หากแต่การเล่นเพลงทั้งผูเ้ ล่นและผูช้ มต่างรู ้ กนั ดี ว่าจะต้องเล่นอย่างไร มี เนื้ อหา
อย่างไร ผูช้ มจะมีฐานะเป็ นส่ วนหนึ่งของการละเล่น/การแสดงด้วย ซึ่ งการละเล่นเช่นนี้ เป็ นการละเล่น
แบบเดิมของการละเล่นของไทย ที่จะสัมพันธ์อยูก่ บั พิธีกรรมความเชื่อของชุมชนด้วย ปรานี วงษ์เทศ
(2530) ยังเสนอเพิ่มเติมอี กว่าเราจะพบว่าพิธีกรรมหรื อการละเล่นที่ จดั ในช่ วงสงกรานต์เป็ นการ
สะท้อนให้เห็นจิตสํานึกของความผูกพัน ความจงรักภักดี ประวัติของเผ่าพันธุ์ และถ่ายทอดความรู ้สึก
จากคนรุ่ นหนึ่งสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่ง
อเนก นาวิกมูล(2531) ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลเพลงพื้นบ้านภาคกลาง โดยศึกษาประวัติความ
เป็ นมา ลักษณะการร้อง และคุณค่าของเพลงพื้นบ้าน งานศึกษาที่นอกเหนื อจากประวัติความเป็ นมา
รู ปแบบ เนื้ อหา และพัฒนาการแล้วงานศึกษาของ พชร สุ วรรณภาชน์(2544) ได้วิเคราะห์โลกทัศน์
ของผูค้ นด้วย เพลงโคราชมีพ้นื ฐานโลกทัศน์จากความเชื่อทางศาสนา คือ พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน ที่
ผสมผลานความเชื่อเรื่ องโชคลาง โหราศาสตร์ ความเชื่อเรื่ องผี ไสยศาสตร์ คาถาอาคมร่ วมอยูด่ ว้ ย
ศรี จนั ทร์ น้อยสะอาด (2542) ได้ทาํ การวิจยั เพลงร้ องพื้นบ้านในพื้นที่ จงั หวัดปทุมธานี :
กรณี ศึกษาเพลงโนเนเพลงลําเภาข้าวสารและเพลงระบําพื้นบ้าน ผลการวิจยั พบว่า(1) เพลงโนเน
สันนิษฐานว่าเล่นกันมาตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา เป็ นเพลงร้องเล่นประกอบการทําโขลกแป้ งขนมจีน
ในงานมงคลมีหน้าที่โดยตรงคือ เป็ นเพลงที่ใช้ประกอบการทํางานของชุ มชน หน้าที่โดยอ้อมเป็ น
เครื่ องบันเทิงใจให้กบั ชาวบ้าน (2) เพลงลําเภาข้าวสาร เกิดตั้งแต่กรุ งรัตนโกสิ นทร์ เป็ นเพลงร้องขอ
เรี่ ยไรบริ จาคข้าวสารเพื่อนําไปถวายวัดในหน้าทอดกฐิ นทอดผ้าป่ า มี หน้าที่ โดยตรงคือเป็ นเพลง
ประกอบกิ จกรรมลําเภาข้าวสารของชุ มชน หน้าที่โดยอ้อมคือเป็ นสื่ อการสร้ างและกระตุน้ ความ
ศรัทธาของชาวบ้านต่อพุทธศาสนา (3) เพลงระบําพื้นบ้านไม่มีประวัติว่ามีความเป็ นมาตั้งแต่สมัยใด
นิ ยมเล่นในวันนักขัตฤกษ์เทศกาลตรุ ษสงกรานต์ มีหน้าที่โดยตรงคือเป็ นเพลงร้องเล่นของชาวบ้าน
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ตามเทศกาล หน้าที่โดยอ้อมคือเป็ นเครื่ องบันเทิงใจของชาวบ้าน บทร้องของเพลงทั้ง 3 สะท้อนภาพ
ด้านวิถีชีวิตและสังคมชนบทของไทย
เพลงพื้นบ้านที่ ดาํ รงอยู่ได้ในสังคมไม่ใช่ เพื่อความสนุ กสนานเพียงเท่ านั้น หากแต่ ตอ้ งมี
เป้ าหมายต่อศาสนาความเชื่ อหรื อความศรั ทธาร่ วมด้วย ซึ่ งงานของอภิ ลกั ษณ์ เกษมผลกูล (2548)
ที่ศึกษาเพลงขอทาน จังหวัดตราด ทําให้เห็นว่าพลังศรัทธาต่อศาสนา ก่อให้มีคณะเพลงขอทานยังคง
ร้องเพลงขอทาน เพื่อเรี่ ยไรหาเงินเข้าวัดอยู่อย่างต่อเนื่ อง แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการร้องเพลงไป
บ้างก็ตาม ในอดีตเพลงขอทานจะร้องกันตอนกลางคืนเพราะชาวบ้านจะอยู่บา้ นและแดดไม่ร้อน แต่
ปั จจุบนั จะร้องเพลงในเวลากลางวันเพื่อความสะดวกในการเดินทางและความปลอดภัย

บทที่ 2
ตําบลบางเก่ า

ตํา บลบางเก่ า เป็ นตํา บลหนึ่ งตั้ง อยู่ใ นเขตอํา เภอชะอํา จัง หวัด เพชรบุ รี เป็ นตํา บลที่ มี
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจตั้งแต่ครั้งกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี ในอดีตตําบลบางเก่านี้
หมู่บา้ น แต่ด้วยการที่ มีหมู่บา้ นอยู่ในเขตของตําบล
เป็ นตําบลที่ มีพ้ืนที่ ใหญ่ มีหมู่บา้ นถึ ง 15
มากเกิ นไปทําให้ยากแก่ การปกครองได้อย่างทัว่ ถึงจึ งทําให้มีการแบ่งแยกการปกครองออกเป็ น 2
ตําบล คือ ตําบลบางเก่า และตําบลหนองศาลา ในปี พ.ศ. 2519 จึงทําให้หมู่บา้ นของตําบลบางเก่ามี
จํา นวนเหลื อเพีย ง 9 หมู่ บา้ น คื อ บ้า นบางเก่ า บ้า นบ่ อใหญ่ บ้า นท่ า บ้า นปากคลอง บ้า นท่ า ไทร
บ้านบางเกตุ บ้านม่วง และบ้านโตนดหลวง และประวัติศาสตร์ ของตําบลบางเก่านั้นมีการแบ่งแยก
ออกเป็ นประวัติศาสตร์ของหมู่บา้ นแต่ละหมู่บา้ นซึ่งมีดงั นี้
บ้ านบางเก่ า (หมู่ 1 และ2)
เดิมชื่อ”หมู่บา้ นสมอเก่า” เพราะว่ามีเรื อสําเภาแล่นผ่านมาได้มีการทอดสมอไว้ แต่ดว้ ยความ
ที่สมอเรื อนั้นเก่ามาก ชาวบ้านจึงเรี ยกชื่อตามความเก่าของสมอเรื อ และในช่วงเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ
เป็ นบ้านบางเก่า เพราะเป็ นชื่ อที่เรี ยกได้ส้ ัน ง่าย และกระชับตรงกับลักษณะของการออกเสี ยงของ
ชาวบ้านในพื้นที่

หมู่บ้านบางเก่ า
ประชาชนส่ วนมาก
ประกอบอาชีพประมง
จากภาพเรือประมง
กําลังแล่นออกจาก
คลองบางเก่าสู่ ทะเล
ชะอํา
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บ้ านบ่ อใหญ่ (หมู่ 3)
ในอดีตมีบ่อนํ้าขนาดใหญ่มากถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในเขตของตําบลบางเก่า ชาวบ้านจึงตั้งชื่ อ
หมู่บา้ นว่า บ้านบ่อใหญ่ แต่ ในปั จจุบนั บ่อนํ้าขนาดใหญ่ดงั กล่าวได้ถูกนํ้าทะเลกัดเซาะจนกลายเป็ น
ทะเลและชาวบ้านเองก็ได้มีการอพยพไปอยูใ่ นหมู่บา้ นอื่น เหตุเพราะว่ามีโจรมาปล้นครั้งใหญ่ภายใน
หมู่บา้ นเลยทําให้บา้ นบ่อใหญ่ในปั จจุบนั มีลกั ษณะการสร้างบ้านที่เป็ นแบบทาวน์เฮ้าหรื อบ้านแบบ
คนเมืองซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากหมู่บา้ นอื่นๆ ภายในเขตตําบลเดียวกัน
บ้ านท่ า (หมู่ 4)
ในอดีตบ้านท่าไม่มีถนนที่เป็ นช่องทางในการจราจรของรถยนต์ มีแต่ทางแคบๆ ที่เดิน สวน
กันได้เพียงเท่านั้น การค้าขายทางบกจึงไม่สะดวกและไม่ค่อยได้รับความนิ ยมมากนัก ชาวบ้านจึงมี
การแลกเปลี่ยนซื้ อขายกันทางเรื อโดยมีท่านํ้าไว้สาํ หรับซื้ อขาย และมีเรื อสําเภาจากเมืองจีนนําของมา
ขายหรื อบางทีหมู่บา้ นอื่นที่ปลูกข้าวจะนําสิ่ งของมาแลกเปลี่ยนกันที่ท่าเรื อภายในหมู่บา้ น ชาวบ้านจึง
เรี ยกหมู่บา้ นดังกล่าวว่า บ้านท่า และมีการเรี ยกขานกันมาจนถึงปัจจุบนั
บ้ านปากคลอง (หมู่ 5)
จากการบอกเล่าของชาวบ้านในชุมชนว่า ในอดีตมีเรื อสําเภา (จากที่ใดนั้นข้อมูลไม่แน่ชดั ) ได้
แล่นมาและจมลงบริ เวณปากอ่าวของหมู่บา้ น ชาวบ้านจึงเรี ยกกันว่า บ้านปากอ่าว ในปั จจุบนั ได้มีการ
เปลี่ยนจากบ้านปากอ่าวมาเป็ นบ้านปากคลอง

สภาพพืน้ ที่
บ้ านปากคลองหมู่ 5
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บ้ านท่ าไทร (หมู่ 6)
หมู่บา้ นนี้ เป็ นหมู่บา้ นอยู่บนเกาะเดิ มชื่ ออู่ตะเภา และบริ เวณเกาะมี ตน้ ไม้อยู่ ๓ ชนิ ด คื อ
ต้นเกด ต้นไทร และต้นมะขาม ต้นไม้ ๓ ชนิดนี้มีตน้ ไทรมากที่สุด และจากตํานานของชาวบ้านได้เล่า
ว่า มีสามีภรรยาคู่หนึ่ งมาจากหมู่บา้ นอื่น มาซื้ อเรื อที่บา้ นปากคลองเพื่อไปทํามาหากิน แต่ท้ งั คู่ไม่มีที่
อยู่อาศัยล่องเรื อมาเจอต้นไทรขนาดใหญ่อยูร่ ิ มนํ้า จึงทอดสมออยู่ที่โคนต้นไทรและสร้างบ้านอยู่ที่อู่
ตะเภานี้ เลยทําให้ตน้ ไทรกลายเป็ นท่าพักเรื อของคู่สามีภรรยาและเป็ นที่อยู่ของคนในรุ่ นต่อมาจึงมี
การเรี ยกหมู่บา้ นนี้วา่ บ้านท่าไทร มาจนถึงปัจจุบนั

บ้ านท่ าไทรหมู่ที่ 6 ถ่ ายภาพจากถนนชะอํา-หาดเจ้ าสํ าราญ
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บ้ านบางเกตุ (หมู่ 7)
จากคําบอกเล่าของชาวบ้านได้เล่าว่า มีสามีภรรยาคู่หนึ่ งมาอาศัยเป็ นครอบครัวแรกในพื้นที่
ภายในหมู่บา้ น สามีชื่อตาเกตุ ภรรยาชื่อนางแย้ม ชาวบ้านจึงให้เกียรติแด่ผทู ้ ี่คน้ พบหมู่บา้ นเป็ นคนแรก
จึงได้ต้ งั ชื่อหมู่บา้ นว่า บ้านบางเกตุ

หมู่บ้านบางเกตุในปัจจุบันมีอาคารและสิ่ งปลูกสร้ างทีท่ นั สมัยเกิดขึน้ จํานวนมาก
และมีผ้ ูคนต่ างถิ่นเข้ ามาอยู่อาศัยอยู่

บ้ านม่ วง (หมู่ 8)
ประวัติความเป็ นมาของหมู่บา้ น เดิมหมู่บา้ นนี้ มีชนชาติมอญอพยพมาตั้งรกรากทํามาหากิน
ซึ่ งมี การทําอาชี พเสริ มคือ “ทอผ้าม่วง” พอเวลาผ่านไปชาวมอญอพยพไปตั้งถิ่ นฐานใหม่คงเหลื อ
ชาวบ้า นกลุ่ ม หนึ่ งที่ ย งั คงดํา รงชี วิ ต อยู่ต่ อ ในพื้ น ที่ แ ละได้เ กิ ด การผสมผสานทั้ง ทางสั ง คมและ
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วัฒนธรรมกับชาวบ้านกลุ่มใหม่ที่อพยพเข้ามาอยู่ในหมู่บา้ น แต่การผสมผสานดังกล่าวก็ยงั คงการ
ทอผ้าม่วงไว้ให้มีการดําเนิ นต่อไปโดยไม่ได้หายไปกับการอพยพของกลุ่มมอญ จึงทําให้หมู่บา้ นนี้ได้
ถูกเรี ยกขานว่า “หมู่บา้ นทอผ้าม่วง” แต่ชาวบ้านนิยมเรี ยกอย่างสั้นๆ ว่า “บ้านม่วง” จึงได้กลายเป็ นชื่อ
ที่มีการเรี ยกขานกันมาจนถึงปั จจุบนั

จากภาพเป็ นป้ายชื่อทางเข้ าหมู่บ้าน ในปัจจุบันบ้ านม่ วงถือเป็ น
หมู่บ้าน พัฒนาตัวอย่ าง หมู่บ้านมีความสะอาด มีวฒ
ั นธรรมทีเ่ ป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน
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บ้ านโตนดหลวง (หมู่ 9)
ตามคํา บอกเล่ า สื บ ต่ อ กั น มาของชาวบ้า นกล่ า วว่ า หมู่ บ ้า นนี้ เดิ ม เป็ นบ้า นป่ าต่ อ มามี
พระมหากษัตริ ยอ์ งค์หนึ่ งเสด็จมาพร้ อมด้วยมเหสี ที่ทรงพระครรภ์และประสู ติพระโอรสบริ เวณ
นี้ พระองค์ท รงโปรดฯ ให้ส ร้ า งบ้า นแปลงเมื อ งพระราชทานนามว่ า บ้า นลู ก หลวง นัย ว่ า มี พ ระ
ประสงค์จะให้พระโอรสได้ปกครองบ้านเมืองนี้ ต่อไปในภายภาคหน้า แต่ดว้ ยกาลเวลาที่ล่วงเลยมา
นานทําให้บา้ นลูกหลวงได้เปลี่ยนชื่ อเป็ นบ้านโตนดหลวง อาจจะสันนิ ษฐานได้ว่าการเปลี่ยนมาเป็ น
ชื่อโตนดหลวงก็เนื่ องด้วยที่บริ เวณแห่ งนี้ เต็มไปด้วยต้นโตนด และด้วยตํานานของบ้านโตนดหลวง
เองยังมีผกู ้ ล่าวที่นอกเหนือจากนี้อีก

หมู่บ้านโตนดหลวง ภาพลานกว้ างกลางหมู่บ้าน
ด้ านขวามืออยู่ติดกับวัดโตนดหลวงและโรงเรียนวัดโตนดหลวง
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จากประวัติศาสตร์ ของหมู่บา้ นต่างๆ ที่อยูใ่ นเขตตําบลบางเก่าแสดงให้เห็นว่า ตําบลนี้ มีความ
เป็ นมาค่อนข้างยาวนาน ไม่สามารถคาดคะเนระยะเวลาที่แน่นอนได้ แต่ก็ทาํ ให้เห็นถึงพัฒนาการของ
แต่ละหมู่บา้ นตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ทั้งในด้านของสภาพทางนิ เวศและตํานานต่างๆ ที่นาํ มาซึ่ งการ
ตั้งชื่ อหมู่บา้ น รวมทั้งวิถีการดํารงชี วิตที่สะท้อนจากชื่ อหมู่บา้ น เช่ น บ้านท่า แสดงให้เห็ นถึงการ
ประกอบอาชีพของคนในชุมชน การติดต่อค้าขาย และสภาพทางนิ เวศที่ตอ้ งเป็ นพื้นที่ทอ้ งทะเลจึงจะ
ได้ชื่อว่าบ้านท่า บ้านบางเก่าแสดงถึงการเป็ นชุมชนที่อยู่อาศัยกันมายาวนานมาก
เป็ นหมู่บา้ น
รุ่ นแรก ๆ ของแถบนี้ เป็ นต้น
สภาพทัว่ ไปของชุ มชน
บางเก่าเป็ นตําบลมีสภาพทัว่ ไปด้านต่าง ๆ ดังนี้
อาณาเขตติดต่ อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ ตําบลหนองศาลา อําเภอชะอํา
ติดต่อกับ เทศบาลเมืองชะอํา
ติดต่อกับ ทะเลอ่าวไทย
ติดต่อกับ ตําบลหนองศาลา เทศบาลตําบลนายาง อําเภอชะอํา

ลักษณะทางภูมิศาสตร์
จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ของตําบลบางเก่าที่กล่าวมา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ปรากฏผ่าน
ทางชื่อของหมู่บา้ นต่างๆ ในตําบลเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงสภาพโดยทัว่ ไปของชุมชนในหลายๆ ด้าน
และถึงกระนั้นก็ทาํ ให้เห็นว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ ของตําบลบางเก่าสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วน
ด้วยกันคือ ด้านตะวันออก เป็ นหมู่บา้ นที่อยูต่ ิดชายฝั่งทะเล และด้านตะวันตก เป็ นหมู่บา้ นที่ราบที่ใกล้
ภูเขาหิ นปูนลูกโดด ซึ่ งเนื้ อที่ท้ งั หมดของตําบลบางเก่านั้นมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 15,787 ไร่ หรื อประมาณ
25.25 กิโลเมตรเป็ นพื้นที่ทางการเกษตร จํานวน 3,922 ไร่ (องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางเก่า : 2549)
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ตําบลบางเก่า
ด้ านตะวันออก
ติดกับชายฝั่งทะเล

ตําบลบางเก่า
ด้ านตะวันตก
เป็ นหมู่บ้านทีร่ าบ
ใกล้ ภูเขาหินปูน
ลูกโดด
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หมู่บ้านทีอ่ ยู่ติดชายฝั่งทะเล
หมู่ บ ้า นที่ อ ยู่ ติ ด ชายฝั่ ง ทะเลคื อ ทะเลอ่ า วไทย นั้ นมี อ ยู่ ท้ ัง สิ้ น 7 หมู่ บ ้า นด้ว ยกั น คื อ
บ้านบางเก่า (หมู่ 1และ2) บ้านบ่อใหญ่ บ้านท่า บ้านปากคลอง บ้านท่าไทร และบ้านบางเกตุ ซึ่ งเป็ น
หมู่ บ ้า นทางด้า นทิ ศ ตะวัน ออกของตํา บลบางเก่ า ลัก ษณะพื้ น ที่ เ ป็ นชายหาดติ ด ทะเลอ่ า วไทย
มี ป ระชากรอาศัย อยู่ห นาแน่ น
เนื่ อ งจากเป็ นแหล่ ง ประกอบอาชี พ อัน อุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ปด้ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เช่ น ปลาหมึก กุง้ ปู รวมทั้งแมงกะพรุ น เป็ นต้น (อ้างแล้ว :2549)
หมู่บา้ นที่ อยู่ติดชายฝั่ งทะเลจะประกอบอาชี พด้านการประมงพื้นบ้าน โดยแต่ละครอบครั วจะเป็ น
แรงงานของตนเองในการออกทะเล มีภูมิปัญญาความรู ้ในการทํามาหากิ นที่ถ่ายทอดกันมาหลาย
ชัว่ คน

หมู่บ้านทีอ่ ยู่ตดิ ชายฝั่งทะเลจะประกอบอาชีพด้ านการประมงพืน้ บ้ าน
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ภูมิปัญญาพืน้ บ้ านของชาวตําบลบางเก่าทีส่ ื บทอดมา
คือการต่ อเรือ ในการทําประมงพืน้ บ้ าน

หมู่บ้านพืน้ ทีร่ าบในแผ่ นดิน
จากฝั่ งตะวันออกของตําบลที่สภาพของพื้นที่น้ นั อยู่ติดริ มทะเลซึ่ งแตกต่างจากอีกฟากหนึ่ ง
ของพื้น ที่ ข องตํา บลที่ เ ป็ นพื้ น ที่ ราบ คื อ ด้า นทิ ศ ตะวัน ตกของตํา บลซึ่ ง อยู่ใ นเขตหมู่บ ้า นบางเกตุ
บ้านม่วง และบ้านโตนดหลวง สภาพของพื้นที่เป็ นที่ราบ มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่ นปานกลาง
เนื่ องจากบริ เวณนี้ เหมาะสําหรับเป็ นที่ประกอบอาชี พทางการเกษตร ได้แก่ การเพาะปลูก หรื อ
กสิ กรรม ปศุสัตว์ ซึ่ งเป็ นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ฝั่งนี้ (อ้างแล้ว :2549) โดยส่ วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพทํานา
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ภาพการทํานาของหมู่บ้านทางด้ านตะวันตก ถ่ ายภาพจากหมู่บ้านม่ วง

ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ ดงั กล่าวทําให้วิถีการดํารงชีวิตของคนทั้งสองฝั่งคือ ฝั่งที่อยูต่ ิดทะเล
กับฝั่งที่อยู่ที่ราบนั้นค่อนข้างแตกต่างกันบ้าง ทั้งในด้านประเพณี พิธีกรรม การดํารงชี วิต โดยเฉพาะ
การประกอบอาชีพของคนในชุมชน แต่มีพ้ืนฐานโลกทัศน์เช่นเดียวกัน คือ การเคารพในธรรมชาติที่
นําสู่ การดํารงชีวิตแบบอยูร่ ่ วมกันพึ่งพากันเคารพกัน
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สภาพทางสั งคมและวัฒนธรรม
การประกอบอาชีพ
อาชี พของคนในชุมชนตําบลบางเก่านั้นมีค่อนข้างหลากหลายตามสภาพทางนิ เวศในแต่ละ
พื้นที่และอิทธิ พลของภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามาในชุ มชนหรื อที่อยู่ในบริ เวณใกล้เคียง แต่โดยสรุ ป
สามารถจําแนกอาชีพของคนในชุมชนออกได้ดงั นี้
พืน้ ทีท่ อี่ ยู่ติดชายฝั่งทะเล
พื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ ที่ ป ระกอบไปด้ว ยหมู่ บ ้า นจํา นวน 7 แห่ ง คื อ ตั้ง แต่ บ ้า นบางเก่ า หมู่ 1 ถึ ง
บ้านบางเกตุ หมู่ 7 อาชี พหลักของคนในชุ มชนคือ การทําประมง มีท้ งั ประมงนํ้าจื ด นํ้ากร่ อย และ
นํ้า เค็ม ที่ นิ ย มกันอยู่ใ นปั จ จุ บนั คื อ การจับปลาหมึ ก โดยใช้วิธี ก ารวางอวนซึ่ ง ใช้เ ปลื อ กหอยสัง ข์
ผูกโยงกันเป็ นสายยาวเพื่อเป็ นที่ล่อให้ปลาหมึกเข้ามาพักตัวอยูใ่ นหอยสังข์ แล้วใช้เครื่ องมือในการดึง
อวนขึ้นมาก็จะได้ปลาหมึกที่อยูใ่ นเปลือกหอยสังข์ นอกจากการหาปลาหมึกที่ก่อให้เกิดรายได้แก่คน
ในชุ ม ชนแล้ว ยัง มี อ าชี พ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาพร้ อ มกับ การหาปลาหมึ ก คื อ การรั บ ล้า งเปลื อ กหอยสั ง ข์
หมายความว่า คนในชุ มชนที่ทาํ ประมงจะนําเปลือกหอยสังข์ที่ผูกไว้เป็ นอวนซึ่ งวางไว้ในพื้นที่หา
ปลาหมึกเป็ นระยะเวลาประมาณ 15 วัน เพื่อนําขึ้นมาขัดล้างเปลือกหอยสังข์ที่มีตะไคร้น้ าํ เกาะติดอยู่
ซึ่งชาวบ้านได้ให้สมั ภาษณ์วา่
“การนําเปลื อกหอยสังข์ข้ ึนมาขัดล้างนั้นเพื่อให้ตะไคร้น้ าํ ที่ ติดอยู่กบั เปลือกหอยได้
หลุดออกไป มิฉะนั้นตัวหมึกจะไม่เข้ามาอยูใ่ นเปลือกหอย และระยะเวลาที่จะนําขึ้นมา
ล้างตะไคร้น้ าํ ออกนั้นก็มีการใช้หรื อวางอวนไปแล้ว 15 วันถึงจะนําขึ้นมาล้างสักครั้ง
หนึ่ง” (พงษ์ สุ กหอม, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์)

21

การทําอวนจากเปลือกหอยสั งข์ ของหมู่บ้านท่ าไทร

การก่ อเกิ ดอาชี พใหม่ข้ ึนจากการทําประมงนั้นทําให้วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวบ้านใน
ชุมชนดีข้ ึน อาชีพไม่ได้กระจุกตัวอยู่แต่เรื่ องของการทําประมงเท่านั้น แต่ดว้ ยภาวะของการแข่งขัน
และอัตราการดํารงชี วิตที่ค่อนข้างสู งในปั จจุบนั ทําให้ชาวบ้านต้องเร่ งพัฒนาการทํามาหากินในด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องมือการผลิต เครื่ องมือช่วยในการหาตําแหน่งของที่วางอวน เป็ นต้น ทําให้มี
ความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการทํามาหากินและผลผลิตที่ได้มีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งอาจจะส่ งผลต่อ
ทรัพยากรทางทะเลในระยะยาวที่อาจจะเสื่ อมความอุดมสมบูรณ์ลงไปก็เป็ นได้ และด้วยการแข่งขันที่
เพิ่มสู งมากขึ้นเรื่ อยๆ ของนายทุนที่เข้ามารับซื้ อผลผลิตในชุมชนอาจทําให้ความสัมพันธ์ทางสังคม
ของคนในชุมชนมีความห่ างเหิ นกันมากขึ้น เช่น การทํางานจนไม่มีเวลาในการเข้าร่ วมกิจกรรมของ
ชุ มชน (พงษ์ สุ กหอม, ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ) เป็ นต้น แสดงให้เห็ นว่าภาวะของความทันสมัยที่เข้ามาใน
ชุมชนที่อยูต่ ิดชายฝั่งทะเลของตําบลบางเก่าส่ งผลกระทบต่อสภาพทางสังคมของชุมชนเช่นเดียวกัน
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อาชีพการทํานาเกลือเป็ นอาชีพหนึ่ งที่เป็ นลักษณะพิเศษของพื้นที่ริมทะเลบ้านท่ามีการทํานา
เกลืออยูเ่ ล็กน้อย ซึ่ งมีไม่มากเท่าใดนัก โดยการทํานาเกลือยังใช้วิธีการแบบพื้นบ้านเช่นอดีต คือ การ
ดึงนํ้าเข้าสู่ นาเกลือแล้วปล่อยให้กลายเป็ นเกลือตามธรรมชาติ และวิธีการสําคัญที่ตอ้ งใช้แรงงานคน
จํา นวนมาก ได้แ ก่ ก ารเก็บผลผลิ ตที่ ตอ้ งใช้วิธีก ารหาบเกลื อเข้าฉางเกลื อ หรื อหาบขึ้ นรถบรรทุ ก
แรงงานส่ วนสําคัญต้องเป็ นคนหนุ่ มสาวหรื อคนวัยกลางคนเท่ านั้น คนสู งอายุจ ะทํางานนี้ ไม่ ไ ด้
เนื่องจากเป็ นงานที่หนักมาก

อาชีพทํานาเกลือริมทะเลบ้ านท่ า
หมู่บ้านพืน้ ทีร่ าบในแผ่ นดิน
ในพื้นที่อีกฟากหนึ่ งของตําบลบางเก่าที่เป็ นที่ราบ คนในชุมชนมีอาชีพที่แตกต่างจากชุมชน
ที่อยูช่ ายฝั่งทะเลโดยสิ้ นเชิง อาชีพของคนในชุมชนแถบนี้ค่อนข้างหลากหลายกว่าฝั่งที่อยูต่ ิดชายทะเล
และด้วยสภาพของพื้นที่ที่เป็ นพื้นนาเสี ยส่ วนใหญ่น้ นั ทําให้การทํามาหากินของคนในชุมชนจะเน้น
อยูท่ ี่การทํานา ทําไร่ เลี้ยงสัตว์ เป็ นต้น
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ภาพการเลีย้ งสั ตว์ ของหมู่บ้านปากคลอง

วิถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ข องคนในชุ ม ชนจึ ง ผูก ติ ด อยู่กับ ขนบธรรมเนี ย มปฏิ บ ัติ แ บบดั้ง เดิ ม
แต่ดว้ ยอิทธิพลของภาวะความทันสมัยที่เข้ามาในชุมชน มีการรับเทคโนโลยีทนั สมัยหลากหลายอย่าง
เข้ามาใช้ในการทํานา ปั จจัยสําคัญประการหนึ่ งของความทันสมัยที่สามารถทํานาได้ 2-3 ครั้งต่อปี
ซึ่ งเป็ นการทํานาแบบเข้มข้น เพราะมีระบบชลประทานที่ได้รับการพัฒนาหลังจากมีการสร้างเขื่อน
แก่งกระจาน ทําให้เป็ นการสู ญเสี ยความอุดมสมบูรณ์ของดิน แร่ ธาตุในดินไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงต้น
ข้าว มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก สิ่ งเหล่านี้ที่กล่าวมาทําให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการปลูกข้าวของคน
ในชุมชนได้สูญหายไปด้วย เช่น การทําขวัญข้าว การทําพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ เป็ นต้น จากการ
สัมภาษณ์นางเสถียร เผือกเงิน ได้กล่าวไว้วา่
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“การทํานาในปั จจุ บนั ทําปี ละประมาณ 3 ครั้ ง ทําให้ไม่ได้มีการพักดิ นจึงต้องใช้
สารเคมีแทนการใช้ปุ๋ยตามธรรมชาติและพิธีกรรมที่ทาํ ในระหว่างการทํานาก็ไม่ได้ทาํ
หรื อทําเพียงปี ละครั้งเท่านั้นซึ่งการทําบ่อยครั้งเป็ นการสิ้ นเปลืองเงินทองและเป็ นการ
ยุง่ ยากในการประกอบพิธีกรรม”

จากการให้สัมภาษณ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมเกี่ยวกับการประกอบอาชี พโดยเฉพาะ
การทํา นานั้น ได้ล ดบทบาทลงและถู ก แทนที่ ด้ว ยเครื่ องมื อ เครื่ อ งจัก รและทุ น สมัย นิ ย มที่ เ ข้า มามี
บทบาทเป็ นอย่างมากในภาวะของการประกอบอาชีพในปัจจุบนั
การประกอบอาชีพของคนในชุมชนทั้งตําบลนั้นแต่ละฝ่ ายจะมีอาชีพหลักของตนเองซึ่งขึ้นอยู่
กับสภาพทางนิ เวศของแต่ละพื้นที่ แต่ก็มีอาชีพเสริ มที่คล้ายคลึงกันของหมู่บา้ นในพื้นที่ท้ งั สองส่ วน
ของตําบลบางเก่าคือ อาชีพค้าขาย และในปั จจุบนั ได้มีอาชีพอื่นที่เข้ามาในชุมชนและดึงคนหนุ่ มสาว
ออกจากชุมชน เช่น งานโรงแรม งานก่อสร้าง เป็ นต้น (ซ้อน บุญคล้าย, ผูใ้ ห้สัมภาษณ์) ด้วยอิทธิ พล
ของภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็ นด้านการท่องเที่ยวหรื อบริ การที่เข้ามาในชุมชนทําให้การประกอบ
อาชี พของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมานั้นไม่ได้รับการปฏิบตั ิ ต่อในคนรุ่ นต่อมาซึ่ งอาจจะทําให้
แนวโน้มของพิธีกรรม ความเชื่อที่ผกู ติดอยูก่ บั การประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมของชุมชนสู ญหายไปได้
อีกทางหนึ่ง
ความเชื่อและการนับถือศาสนา
ชุมชนตําบลบางเก่าถึงแม้สภาพทางนิเวศในตําบลมีลกั ษณะที่แตกต่างกันดังที่กล่าวไว้แล้วนั้น
แต่การนับถือศาสนาของคนในชุมชนโดยส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่นบั ถือพุทธศาสนา มีวดั ที่อยูใ่ นตําบล 2
แห่งคือ วัดสมุทรคาม หรื อวัดบ้านท่า ตั้งอยู่ในเขตหมู่ 4 บ้านท่า วัดโตนดหลวง อยู่ในเขตหมู่ 9
บ้านโตนดหลวง
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ภาพบน: โบสถ์ วดั บ้ านท่ า
ภาพล่าง: โบสถ์ เก่าวัดโตนดหลวง
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และนอกจากวัดทั้งสองที่เป็ นวัดหลักที่ชาวบ้านเข้าไปทําบุญในตําบลบางเก่าแล้ว
ยังมีสิ่งที่เป็ นที่พ่ ึงทางใจให้กบั ชาวบ้านได้อีกคือ ศาลประจําหมู่บา้ น หรื อที่ชาวบ้านเรี ยกว่า คุณพ่อ
ประจําหมู่บา้ น ซึ่ งเป็ นศาสนาดั้งเดิ มของคนในภูมิภาคอุษาคเนย์โดยทัว่ ไป การนับถือศาลคุณพ่อ
ประจําหมู่บา้ นต่างๆ ที่เป็ นที่เคารพสักการะของคนในแต่ละหมู่บา้ นในตําบลบางเก่านั้น เช่น บ้านม่วง
หมู่ 8 นับถือศาลคุณพ่อทรายทอง (เสถียร เผือกเงิน, ผูใ้ ห้สัมภาษณ์)และคุณพ่อปู่ บ้านปากคลอง
หมู่ 5 นับถือศาลพ่อปู่ บัวลอย (สมบุญ บางม่วงงาม, ผูใ้ ห้สัมภาษณ์) บ้านบางเก่าหมู่ 1และ2 ได้แก่
คุณพ่อปู่ ยี่ คุณพ่อจันทร์สมิงทรา และคุณพ่อเขางูใหญ่ คุณพ่อเขางูเล็ก เป็ นต้น

ศาลคุณพ่อทรายทอง หมู่บ้านม่ วง
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คุณพ่อเจ้าบ้านจะเป็ นที่พ่ งึ ทางจิตใจและเป็ นสํานึกความเป็ นชุมชนร่ วมกันของหมู่บา้ น
คุณพ่อเจ้าบ้านได้รับการบอกกล่าวเพื่อขออนุญาตในการทํากิจกรรมหรื อประกอบพิธีกรรมในวงจร
ชีวิต เช่น ก่อนทําไร่ ทาํ นาก็จะบอกกล่าวบนบานให้ได้ผลผลิตที่ดี หรื อก่อนบวชนาคก็จะต้องไป
จุดธูปเทียน เพื่อขอขมา ขออนุญาต และขอพร ที่หน้าศาลของแต่ละหมู่บา้ นก่อนไปประกอบพิธี
อุปสมบทที่วดั ความเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติของคนในหมู่บา้ นยังทําให้มีการประกอบพิธีกรรม
หรื อการละเล่นต่างๆ เพื่อถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนในชุมชน เช่น การบูชาบวงสรวง
การละเล่นเพลงพื้นบ้านคือ เพลงโนเนในช่วงวันสงกรานต์ที่มีการละเล่นบริ เวณหน้าศาลคุณพ่อต่างๆ
เป็ นต้น
ประเพณีพธิ ีกรรมและเทศกาลของชุ มชน
ประเพณี ของคนในชุมชนตําบลบางเก่ามีเหมือนกับประเพณี หลักสากลทัว่ ไปของประเทศแต่
ก็มีความแตกต่างกันในส่ วนของรายละเอียดของประเพณี ต่างๆ เช่น ประเพณี สงกรานต์ นอกจากการ
รดนํ้าดําหัวผูห้ ลักผูใ้ หญ่ของชุมชนและเล่นสาดนํ้ากันแล้ว ยังมีการเล่นเพลงโนเนซึ่ งเป็ นเพลงพื้นบ้าน
ของชุ มชนที่ มีการละเล่ นคู่กันมากับเทศกาลงานสงกรานต์อย่างยาวนาน และการเล่ นเพลงโนเน
นอกจากการเล่นเพื่อความสนุกสนานของคนในชุมชนแล้วยังแฝงไว้ดว้ ยนัยของความเชื่อความศรัทธา
ที่มีต่ออํานาจเหนื อธรรมชาติที่มีอยูใ่ นชุมชน นั้นคือ การละเล่นถวายศาลคุณพ่อต่างๆ ที่เป็ นที่เคารพ
สัก การะของคนในชุ ม ชนโดยเชื่ อว่าท่ า นชอบและจะช่ ว ยดลบัน ดาลให้ป ระสบผลสํา เร็ จ ในการ
ประกอบอาชีพตลอดทั้งปี (นวล ทองเงิน, ผูใ้ ห้สัมภาษณ์) และนอกจากประเพณี สงกรานต์แล้วก็ยงั มี
ประเพณี ปฏิบตั ิทวั่ ไปของคนในชุมชนที่เหมือนกับชุมชนอื่นๆ เช่น งานลอยกระทง การไหว้ตรุ ษจีน
การทําบุญเข้าพรรษาและออกพรรษา เป็ นต้น ด้วยประเพณี ที่มีอยู่ในชุมชนนี้ การปฏิบตั ิส่วนใหญ่ดู
เหมือนว่ายังคงเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของบุคคลวัยกลางคนถึงวัยชราที่ลูกหลานมอบหมายหน้าที่น้ ี ให้
ปฏิบตั ิโดยอัตโนมัติ ส่ วนวัยรุ่ นหนุ่ มสาวที่ได้รับอิทธิ พลของภาวะความทันสมัยที่ก่อเกิ ดจากโลก
ตะวันตกแล้วแพร่ กระจายเข้ามาสู่ โลกตะวันออกนั้นยิง่ ทําให้การปฏิบตั ิประเพณี ด้ งั เดิมของชุมชนเริ่ ม
ลบเลือนหายไปเรื่ อยๆ ตามการตายจากไปของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในชุมชน แต่อย่างไรก็ตามประเพณี สาํ คัญๆ
ของชุมชนยังคงได้รับการสื บทอดจากหน่วยงานภาครัฐที่มีอยูใ่ นชุมชนคือ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
บางเก่า กํานัน และผูใ้ หญ่บา้ นในแต่ละหมู่บา้ น รวมทั้งผูน้ าํ ที่ไม่เป็ นทางการในด้านต่างๆ ที่เป็ นตัวใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมประเพณี ของชุมชน
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สภาพทางการเมืองการปกครอง
ตําบลบางเก่ามีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 9 หมู่บา้ นดังที่กล่าวไว้แล้วโดยทั้ง 9 หมู่บา้ น
จะมีผใู ้ หญ่บา้ นคอยดูแลคนในชุมชนอย่างใกล้ชิดและมีกาํ นันประจําตําบลคอยดูแลภาพรวมของทั้ง
ตําบล แต่บทบาทการปกครองของกํานันในชุมชนเริ่ มลดน้อยลงเนื่ องจากมีองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางเก่า ที่เข้ามามีบทบาทในการดูแลคนในชุมชน ทํากิจกรรม
กับชุมชน ซึ่ งทําให้งบประมาณที่ลงมาจากภาครัฐในการพัฒนาจะตกอยูท่ ี่องค์การบริ หารส่ วนตําบลเกือบ
ทั้งหมด กํานันจะมีส่วนร่ วมเพียงแค่การเข้าร่ วมประชุมรับฟั งข้อมูลแล้วนํามาถ่ายทอดให้กบั คนใน
ชุมชนรับทราบ ส่ วนการขับเคลื่อนกิจกรรมจะเป็ นหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลทั้งหมด และจาก
การที่กล่าวมานั้นผูน้ าํ เหล่านี้ เป็ นผูน้ าํ ที่เป็ นทางการของชุ มชน แต่ดว้ ยการขับเคลื่ อนกิ จกรรมการ
พัฒนาต่างๆ ของชุ มชน ผูน้ าํ ที่เป็ นทางการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะพัฒนาชุมชนได้ครอบคลุม
ทั้งหมด จะมีผนู ้ าํ อีกประเภทหนึ่ งคือ ผูน้ าํ ที่ไม่เป็ นทางการ ปรากฏกายอยูใ่ นขบวนการพัฒนาชุมชน
ด้วย

ทีท่ าํ การองค์ การบริหารส่ วนตําบลบางเก่า
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องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางเก่ าจะมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาชุ มชนในด้าน
ต่ าง ๆ ทางด้า นศิ ลปวัฒนธรรมของตําบลมี การสนับสนุ นการอนุ รัก ษ์เพลงโนเนด้ว ย ซึ่ งร่ ว มกับ
โรงเรี ยนวัดโตนดหลวง
ผู ้นํ า ที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการ จะเป็ นบุ ค คลที่ ค นชุ ม ชนให้ ก ารยอมรั บ เคารพ และเป็ นผู ้มี
ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งในการทํากิจกรรมของชุมชน ผูน้ าํ เหล่านี้อาจจะเป็ นชาวบ้านธรรมดา
หรื ออาจจะแฝงอยู่ในตัวของผูน้ าํ ที่เป็ นทางการก็ได้ ในเขตของตําบลบางเก่า ผูน้ าํ ที่ไม่เป็ น
ทางการที่เห็นอย่างเด่นชัด ยกตัวอย่างเช่น ผูใ้ หญ่สายันต์ กลัน่ ยิ่ง ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 9 บ้านโตนดหลวง
เป็ นบุคคลที่มีตาํ แหน่ งเป็ นทางการถือได้ว่าเป็ นผูน้ าํ ที่เป็ นทางการ แต่ในการทํากิ จกรรมโดยเฉพาะ
การละเล่นเพลงพื้นบ้านคือ เพลงโนเน ผูใ้ หญ่สายันต์จะมีบทบาทกลายเป็ นผูน้ าํ ที่ไม่เป็ นทางการของ
ชุมชนในทันทีเนื่องจากว่า ผูใ้ หญ่สามารถนําคนในชุมชนให้มาร่ วมร้องเพลงและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน
ประเภทนี้ ไว้ได้และได้มีการถ่ายทอดลงไปยังกลุ่มเด็กนักเรี ยนที่โรงเรี ยนภายในชุมชนคือ โรงเรี ยน
วัดโตนดหลวง ทําให้ผใู ้ หญ่สายันต์ได้รับการยอมรับและเป็ นที่เชื่อถือของคนในชุมชน เป็ นต้น

ผูใ้ หญ่สายันต์ กลัน่ ยิง่ ผูส้ ื บทอดอนุรักษ์เพลงโนเน
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ผูน้ าํ ที่ไม่เป็ นทางการในชุมชนสามารถมีอีกได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็ นด้านการรักษาพยาบาล
ด้วยแพทย์แผนโบราณ การมีแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง การทํานาโดยปราศจากสารเคมี เป็ น
ต้น สิ่ งเหล่ านี้ ผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ สามารถเป็ นผูน้ ําที่ ไม่เป็ นทางการได้ท้ งั สิ้ น ด้วยเหตุ น้ ี ในพื้น ที่ ของตําบล
บางเก่าจึงมีผนู ้ าํ ที่หลากหลายด้านซึ่งสามารถเป็ นแนวทางในการดึงคนในชุมชนให้เข้ามาร่ วมกิจกรรม
พัฒนาของชุมชนต่อไป
ทรัพยากรภายในชุ มชน
ภายในชุ มชนตําบลบางเก่ามีทรัพยากรที่หลากหลายสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทคือ
ทรัพยากรตามธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในชุมชนตําบลบางเก่าแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนตามสภาพ
ทางนิ เวศของพื้นที่ในตําบลคือ ส่ วนแรก อยูท่ างด้านทิศตะวันออกของตําบลเป็ นพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่ง
จึงมีทรัพยากรทางทะเลที่เป็ นพื้นฐานทางทรัพยากรของชุมชนรวมทั้งป่ าชายเลนที่เป็ นแหล่งในการ
อนุ บาลสัตว์น้ าํ วัยเยาว์ ส่ วนอีกฝากหนึ่ งคือส่ วนที่สอง เป็ นฝั่งด้านทิศตะวันตกของตําบลจะมีพ้ืนที่นา
และต้นตาลโตนดเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญของชุมชนซึ่ งสามารถสร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชนได้อีก
ด้วย นอกจากนั้นทั้งสองพื้นที่ยงั มีลาํ นํ้า ลําคลองอีก 3 สาย และสระนํ้า บึงหนอง อีก 3 แห่ งด้วยกัน
(thaitambon.com)
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ทรัพยากรทีม่ นุษย์ สร้ างขึน้
ทรัพยากรอีกประเภทหนึ่งที่มีอยูใ่ นชุมชนคือ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เห็นได้อย่างเด่นชัด
ได้แก่ คลองชลประทานหรื อคลองคอนกรี ต เป็ นคลองส่ งนํ้าที่เข้ามาในชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาความ
เดื อดร้ อนของชาวบ้านในยามที่น้ าํ ขาดแคลนคือ ในช่ วงฤดูแล้ง ซึ่ งมีอยู่ 2 แห่ งด้วยกัน จากการ
สัมภาษณ์ป้าสาลี กลัน่ ยิง่ ซึ่งประกอบอาชีพหมอนวดแผนโบราณ ได้เล่าว่า
“คลองชลประทานที่เข้ามาในชุมชนนี้ ที่ชาวบ้านใช้ในการอุปโภคนั้นมีการสร้างโดย
การทําเรื่ องขอนํานํ้าเข้ามาในชุมชนของหลวงพ่อแผ่วแห่งวัดโตนดหลวง”

คลองส่ งนํา้ บ้ านท่ าไทร
ด้วยการให้สัมภาษณ์ ดงั กล่าวทําให้เห็นว่า พระสงฆ์ ซึ่ งเป็ นบุคคลที่ได้รับการยอมรั บและ
เคารพสักการะตามแนวความคิดความเชื่อทางพุทธศาสนา พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนา
ของชุ มชนซึ่ งเป็ นการดึ งให้วดั เข้ามาหาชุ มชนเสมือนกับเป็ นปฏิกิริยาโต้กลับของวัดที่จะให้คนใน
ชุ มชนเข้าไปหาเพียงด้านเดี ยวนั้นไม่ได้อีกต่อไป วัดและพระสงฆ์จึงต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
ตนเองในการอยู่ร่ว มกับชุ มชนจากที่ เป็ นฝ่ ายรั บ (passive) อย่างเดี ยวกลายมาเป็ นฝ่ ายรุ ก (active)
เข้าหาชุมชน

บทที่ 3
กระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูลการละเล่ นพืน้ บ้ านเพลงโนเน
การลงพืน้ ทีท่ าํ เก็บข้ อมูลเพลงโนเน
การเก็บข้อมูลเริ่ มจากการศึกษาศึกษาพื้นที่โดยรวม
โดยการสํารวจสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพโดยอาจารย์ที่ดูแลศูนย์วฒั นธรรมท้องถิ่นชะอํา
และการสังเกตการณ์การเล่นเพลงโนเน
ในพื้นที่ในช่วงสงกรานต์ของปี 2551 ซึ่งช่วงที่ลงพื้นที่มีการเล่นเพลงโนเนกันที่วดั หนองศาลา
ต.หนองศาลา อ.ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี การเก็บข้อมูลในช่วงดังกล่าว จะเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
อย่างไม่เป็ นทางการ การถ่ายภาพนิ่ง และการบันทึกวีดีโอ สําหรับการบันทึกวีดีโอนั้น ทําให้ได้
ผูศ้ ึกษาได้เห็นภาพการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น การจัดกลุ่มเล่นเพลง การร่ ายรํา ลีลาการร้องเพลง และ
ผลพลอยได้ประการสําคัญ วีดีโอดังกล่าวจะสามารถใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนสําหรับวิชาท้องถิ่น
ของเรา ในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของโรงเรี ยนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี และ
ยังเป็ นสื่ อเผยแพร่ วฒั นธรรมของศูนย์วฒั นธรรมท้องถิ่นชะอําอีกด้วย
เมื่อสํารวจข้อมูลโดยรวมของพื้นที่แล้วได้สงั เกตการณ์การเล่นเพลงโนเน ได้ประสานงานกับ
นักเรี ยนที่มีบา้ นอยูใ่ นพื้นที่ตาํ บลหนองศาลา เพื่อวางแผนการลงพื้นที่เข้าพบกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล เนื่องจาก
นักเรี ยนที่เป็ นคนพื้นที่จะช่วยให้เราเข้าพบชาวบ้านได้ง่าย และลดระยะเวลาของการแนะนําตัว สร้าง
ความคุน้ เคย เนื่องจากนักเรี ยนจะเป็ นผูไ้ ปประชาสัมพันธ์ แนะนํางานที่ทาํ กับชาวบ้านผูเ้ ป็ นกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลนั้นๆแล้ว หลังจากนั้นก็นาํ นักเรี ยนกลุ่มลูกคุณหญิงรักษ์บา้ นที่สนใจลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดย
ช่วงแรกจะไปกันเป็ นกลุ่ม เพื่อให้นกั เรี ยนเห็นแนวทางการสัมภาษณ์ และสร้างความคุน้ เคยในการ
ลงพื้นที่เบื้องต้น
ขั้นตอนต่อมาก็มามีการจัดประชุมแนะนําการเก็บข้อมูลเบื้องต้นให้กบั กลุ่มผูศ้ ึกษาที่เป็ น
นักเรี ยน โดยการจัดประชุมกันในช่วงเย็นหลังเลิกเรี ยน ใช้เวลาในการประชุม 1 ชัว่ โมงเพราะนักเรี ยน
หลายคนต้องกลับบ้าน สําหรับการประชุมหรื อการทํางานจะต้องถามนักเรี ยนว่ามีเวลาในการทํางาน
นั้น ๆ นานเท่าใด เนื่องจากนักเรี ยนจะมีกิจกรรมเยอะมาก เช่น กิจกรรมกีฬาสี การเรี ยนพิเศษ ฯลฯ
เมื่อมีการสอบถามเรื่ องเวลาก่อนก็จะจัดสรรเวลาให้เหมาะกับการทํางานให้ได้ผลตามที่เราต้องการ
มากที่สุด สําหรับการประชุมแนะนําการเก็บข้อมูลเป็ นการอธิบายและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึงขั้นตอน
และวิธีการเก็บข้อมูล ซึ่งก็เป็ นเพียงการแนะนํากว้าง ๆ เท่านั้น เมื่อมีการลงพื้นที่จริ งทุกครั้งหลังจาก
เก็บข้อมูลแล้วในแต่ละวันจะมีการสรุ ปข้อมูล และสรุ ปการเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญ ตลอดถึงการถ่ายทอด
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ประสบการณ์ในกลุ่มเพื่อน ๆ ให้ร่วมรับฟังกัน ในการประชุมนี้จะมีการแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ
สําหรับการทํางาน โดยแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก 2-3 คน
ต่อมามีการลงพื้นที่เก็บเป็ นกลุ่มโดยมีพี่เลี้ยงเป็ นผูจ้ ดั กระบวนการเรี ยนรู ้ โดยกลุ่มต่าง ๆ
จะมารวมกันยังสถานที่นดั หมาย เช่น วัดบ้านท่า วัดหนองศาลา โรงเรี ยนโตนดหลวงวิทยา เป็ นต้น
เมื่อแต่ละกลุ่มมาพบกันแล้วก็จะแบ่งกลุ่มกันเก็บข้อมูลรายหมู่บา้ นของตําบลบางเก่า โดยแต่ละกลุ่ม
ต้องจดบันทึก บันทึกภาพ เยาวชนกลุ่มหนึ่ง ๆ จะต้องเก็บข้อมูลกลุ่มละ 2 หมู่บา้ น นักเรี ยนเหล่านี้จะมี
พาหนะเป็ นรถมอเตอร์ไซด์ที่จะขี่รัดเลาะไปตามหมู่บา้ นต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูลผูร้ ู ้เรื่ องเพลงโนเน
ช่วงเย็นหลังจากเก็บข้อมูลแล้วก็จะนัดเจอกันสรุ ปข้อมูลแต่ละวัน สรุ ปการเรี ยนรู ้ และวางแผน
เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในครั้งต่อไป ซึ่งจะลงพื้นที่ประมาณ 4-5 ครั้งสําหรับนักเรี ยน ในขณะเดียวกัน
พี่เลี้ยงและครู กจ็ ะเก็บข้อมูลด้วย โดยพี่เลี้ยงจะเลือกเก็บข้อมูลพ่อเพลงแม่เพลงคนสําคัญ เพื่อเก็บ
ข้อมูลเสริ มที่นกั เรี ยนเก็บมาเพิ่มเติม เมื่อมีการเก็บข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วก็ดาํ เนินการเขียนรายงานการ
ศึกษาวิจยั ต่อไป

เพลงโนเน : การละเล่นพืน้ บ้ านตําบลบางเก่า
เพลงโนเน เป็ นบทเพลงของชาวบ้านที่ใช้ละเล่นกันเพื่อความสนุ กสนานตามสมัยนิ ยม ใน
สมัยก่อนการละเล่นเพลงโนเนจะเป็ นการร้องโต้ตอบระหว่างชายหญิงมีระบบของฉันทลักษณ์ในเนื้อ
เพลงที่มีการเล่นสัมผัสคําทั้งสัมผัสในและสัมผัสนอก รวมถึงกระบวนการเล่นและการถ่ายทอดที่มีสืบ
ต่อมาจากรุ่ นสู่ รุ่น แต่ดว้ ยปั จจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุ มชนทําให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
เกี่ยวกับการละเล่นเพลงโนเนในมิติต่างๆ แต่ดว้ ยแนวคิดของการพยายามอนุรักษ์ให้เพลงโนเนคงอยู่
ในชุ มชนต่อไปจึ งต้องมี การปรั บตัวของทั้งคนเล่นและเพลงโนเนเองเพื่อให้ทนั กับยุคสมัยที่ แปร
เปลี่ยนไป
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ความเป็ นมาของเพลงโนเน
เพลงโนเนเป็ นเพลงปฏิพากย์1อย่างหนึ่ งที่มีการร้องโต้ตอบกันระหว่างชายหญิง มีการละเล่น
กันในช่ วงวันตรุ ษสงกรานต์ ด้วยคําบอกเล่าของชาวบ้านในชุ มชนตําบลบางเก่ าและข้อมูลเอกสาร
ต่างๆ ทั้งโนเนของหมอบรัดเลย์ โนเนในหนังสื อวชิรญาณวิเศษที่ทรงเขียนโดยกรมหมื่นสถิตยธํารง
สวัสดิ์ และโนเนปทุมธานี ซ่ ึ งได้ทาํ การรวบรวมไว้ โดยอเนก นาวิกมูล (2550 : 653-654) นั้นยังไม่
สามารถที่ จะระบุถึงประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของเพลงโนเนได้ว่ามีการเริ่ มต้นการละเล่นตั้งแต่
เมื่อใด และเป็ นเพลงของพื้นที่ใด เป็ นการรับเอาวัฒนธรรมภายนอกเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรม
ของชุมชนดั้งเดิมหรื อไม่
กรมหมื่นสถิตยธํารงสวัสดิ์ ทรงเขียนไว้ว่า “เพลงร้ องเวลาลงแขกทํางานต่าง ๆ เรี ยกเพลง
” ซึ่ งความหมายของคําว่า “โนเน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน
โนเนโนนาดอย่าง 1
พ.ศ. 2525 คํานี้เป็ นคําวิเศษณ์ แปลว่า อ่อนแอ แบบบาง โดยมีตวั อย่างเช่น โนเนหนุ่มเหน้าสคราญ ใน
บทร้องที่สืบต่อกันมาของตําบลบางเก่าก็มีเค้าความหมายเกี่ยวกับชายหนุ่มอยูบ่ า้ ง เช่น
“โนเนซิ เจ้ าโนนาดเอย
ไปตลาดอย่ามาให้มืด
หนุ่มหนุ่มบ้านนี้น่าเอยเหย
จะมีใจจืดจะยึดเอาไว้ไม่ให้มาเอย”
เพลงพวงมาลัยที่ร้องผสมอยู่กบั เพลงโนเนก็สะท้อนถึงเสี ยงธรรมชาติของคลื่นในทะเลของ
ชาวบ้านอย่างละมุนละไมว่า “โนเน” ดังบทร้อง
“เอ้อละเหยร้อยมาฉันก็มาชายทะเล
เสี ยงคลื่นมันกระทบฝั่ง
เสี ยงมันดังโนเน
ระหกระเหมากลางทะเลวนเอย (ซํ้า)”
แต่ จากการสัมภาษณ์ นายสมยศ เกิ ดทอง ชาวบ้านในชุ มชนตําบลหนองศาลาซึ่ งอดี ตเป็ น
หมู่บา้ นหนึ่งของตําบลบางเก่าแต่ได้มีการแยกตัวออกไปตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นนั้นได้ความว่า
“การละเล่นเพลงโนเนนั้นเป็ นการละเล่นที่อยู่คู่กบั การบูชาศาลคุณพ่อดอกไม้ซ่ ึ งเป็ น
ศาลที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็ นเทพที่คอยปกปั กษ์รักษาคนในหมู่บา้ นให้ปลอดภัยในช่วงวัน
สงกรานต์ซ่ ึ งศาลคุณพ่อดอกไม้น้ ี มีการตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุ งสุ โขทัยเป็ นราชธานี ตาม
ประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ราว 700 กว่าปี ”
เนื่ องจากเพลงโนเนซึ่ งเป็ นการละเล่นเพื่อความรื่ นเริ งของคนในชุมชนหลังจากช่วงของการ
เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรเสร็ จสิ้ น ซึ่งสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบเร่ ร่อนหาของ
ป่ ามาเป็ นการตั้งหลักแหล่งในการทํากินที่แน่นอนหรื อการทําเกษตรกรรมนั้นมีอายุมามากกว่า 700 ปี
1

สุ กญั ญา สุ จฉายา ได้ให้คาํ จํากัดความของเพลงเพลงปฏิพากย์(Dialogue Songs) ว่าคือ เพลงที่ชายหญิงใช้ร้องโต้ตอบกัน ส่ วนใหญ่จะ
เป็ นเรื่ องของการเกี้ยวพาราสี ซึ่ งมีจุดเด่นอยูท่ ี่โวหาร การชิงไหวชิงพริ บกัน
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แต่ดว้ ยเหตุท้ งั ปวงการจะหากําเนิ ดของเพลงโนเนซึ่ งเป็ นเพลงที่มีการถ่ายทอดต่อกันมาแบบปากต่อ
ั ญา สุ จฉายา,
ปากนั้น ผูว้ ิจยั มองว่าเป็ นเรื่ องที่ไม่น่าสนใจมากนัก ดังที่ Albert B. Lord (อ้างในสุ กญ
2525 : 78) นักคติชนวิทยาคนสําคัญได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า “การพยายามสื บหาผูร้ ้องคนแรกนั้นไร้
ประโยชน์เช่ นเดี ยวกับการพยายามหาการร้ องครั้ งแรก เพราะข้อสรุ ปเกี่ ยวกับกําเนิ ดของเพลงใน
ประเพณี มุขปาฐะมักเป็ นเพียงการอนุ มาน การที่เรายังสงสัยและพยายามสื บสาวหากําเนิ ดเพราะเรา
เติบโตมาในสังคมที่มีตวั หนังสื อที่เน้นเกี่ยวกับผูผ้ ลิตงานศิลปะคนแรก ทําให้เราติดนิ สัยว่าจะต้องมี
ต้นกําเนิ ด สําหรับงานทุกชนิ ด” และจึงทําให้การศึกษาเรื่ องของลักษณะ รู ปแบบ กระบวนการเล่น
วิธีการละเล่น โอกาสในการละเล่น การเปลี่ยนแปลงของการละเล่น เป็ นต้น เป็ นที่ได้รับความสนใจ
มากกว่า
1

สุ กญั ญา สุ จฉายา ได้ให้คาํ จํากัดความของเพลงเพลงปฏิพากย์(Dialogue Songs) ว่าคือ เพลงที่ชายหญิงใช้ร้องโต้ตอบกัน ส่ วนใหญ่จะ
เป็ นเรื่ องของการเกี้ยวพาราสี ซึ่ งมีจุดเด่นอยูท่ ี่โวหาร การชิงไหวชิงพริ บกัน

ลักษณะคําประพันธ์
O O O O O เอย

OOOOOOOOO

OOOOOOOOOO
(ลูกคู่รับ)โน เน โน ชา ชะ โน เน เอย

โน เน โน ชา ชะ โน เน เอย

บุกนํ้ามาเพียงนมเอย
ถ้าอําเภอไม่สงั่ ฉันคงยังไม่มา
(ลูกคู่รับ)โน เน โน ชา ชะ โน เน เอย
กระบวนการละเล่ น

อีกทั้งบุกตมมาเพียงนะโคนขา
โน เน โน ชา ชะ โน เน เอย

ในการละเล่นเพลงโนเนนั้นในอดีตไม่มีรูปแบบที่เป็ นทางการเข้ามากํากับการละเล่นมากนัก
โดยที่รูปแบบทัว่ ๆ ไปของกระบวนการเล่นเริ่ มต้นด้วย
การร้องโห่ จะโห่ 3 ครั้ง ช่วงของการโห่ แบ่งเป็ น 2 ช่วงคือ การโห่ ก่อนเริ่ มเล่นเพลงเรี ยกว่า
โห่ นาํ เพื่อเป็ นการเรี ยกคนเข้าสู่ วงของการละเล่นเพลง และการโห่ ระหว่างการเล่นเพลง เพื่อเป็ นการ
โห่ เ รี ย กสมาธิ ข องคนในวงให้ก ลับ เข้าสู่ ก ารละเล่ น และดึ ง คนที่ อ อกนอกวงให้ก ลับ เข้า สู่ ว งของ
การละเล่นเพลงอีกครั้งหนึ่ ง ในการร้องโห่ น้ ีในช่วงของการโห่ นาํ จะเป็ นใครก็ได้ไม่จาํ กัด แต่ในช่วง
ของการโห่ ระหว่างการละเล่นนั้นโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นหน้าที่ของพ่อเพลงหรื อไม่ก็แม่เพลงที่เป็ นคน
ร้องโห่
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จากนั้นพ่อเพลงแม่เพลงจะร้องบทเพลง โดยจะต้องร้องจบบท เมื่อร้องจบแล้ว ลูกคู่จะร้องรับ
“โน เน โน ชา ชะ โน เน เอย ๆ” ขณะที่ร้องลูกคู่และผูร้ ่ วมเล่นเพลงทุกคนจะต้องปรบมือให้จงั หวะ
ตลอดการเล่นเพลง
การร้ องเพลงโนเนจะร้ องผสมกับเพลงพวงมาลัย ซึ่ งการร้ องสลับไปมานั้น หากต้องการ
เปลี่ยนจากเพลงพวงมาลัยมาร้องเพลงโนเน พ่อเพลงแม่เพลงจะร้องว่า “ช่า ชะ” ก่อนจะขึ้นจังหวะ
เพลงโนเน ตัวอย่างเช่น
“เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มาตาลเลียง
ถึงน้องไม่ได้เป็ นคู่ขอให้อยูเ่ คียงเคียง
ทอดสะพานตาลเลียงเดินมาหาน้องเอย (ลูกคู่รับ)ทอดสะพานตาลเลียงเดินมาหาน้องเอย
ช่า ชะ
ยกมือขึ้นไหว้พระเอย
ข้อให้ไปประโอแม่ทองนะคิ้วเขิน
อย่าให้เสี ยทีที่ตวั พี่ได้เดิน
โน เน โน ชา ชะ โน เน เอย
(ลูกคู่รับ)โน เน โน ชา ชะ โน เน เอย”
ขณะที่พ่อเพลงแม่เพลงร้องนั้นก็จะออกมารําที่กลางวงเกี้ยวกัน และอาจมีคนที่ร่วมเล่นเพลง
ออกมารําเกี้ยวกันจํานวนเท่าใดก็ได้ โดยท่ารําไม่มีแบบแผนตายตัว แต่จะรําไปตามจังหวะเพลง และ
อารมณ์ของผูร้ ําเป็ นสําคัญ แต่ก็มีขอ้ สังเกตอยูว่ ่า คนที่เข้าร่ วมจะพยายามรําให้สวยที่สุดเท่าที่จะทําได้
เนื่องจาก ถ้าใครรําไม่สวยจะถูกผูอ้ ื่นในวงหัวเราะเยอะเอาได้ (สมบุญ บางม่วงงาม, ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์) จึง
กลายเป็ นเสมือนบรรทัดฐานของกลุ่มที่ทุกคนต้องรําให้สวยมิฉะนั้นจะถูกการลงโทษทางสังคมคือ
การหัวเราะเยอะ สร้างความอับอายให้กบั ตนเอง ซึ่ งการเกี้ยวพาราสี กนั ของหญิงชาย ใช้ลกั ษณะของ
การด้นสดซึ่ งต้องใช้ปฏิภาณไหวพริ บของผูท้ ี่ร้องซึ่ งเป็ นพ่อเพลงแม่เพลงของการร้องเป็ นอย่างมาก
จะต้องนําสิ่ งแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์มาร้องในขณะนั้น ๆ เพราะเป็ นทุกคนเข้าใจและมีความ
สนุกสนานร่ วมกัน เป็ นการสื่ อสารของกลุ่มผูเ้ ล่นเพลง
จากการลงพื้นที่ภาคสนามช่วงสงกรานต์ของปี ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าพ่อเพลงเป็ นผูท้ ี่แก่ชรา
มากแล้ว จะนั่งร้ องเพลงที่วงแต่ไม่สามารถออกไปรําหรื อรําเกี้ยวกับผูห้ ญิงได้เนื่ องจากปั ญหาของ
ความชราภาพ ส่ วนการรํานั้นคนรุ่ นใหม่จะมีจงั หวะการรําที่รวดเร็ วกว่าคนรุ่ นก่อน ๆ
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ภาพบน : พ่อเพลงตําบลหนองศาลา (นายเวียน ทองมา เสื้ อขาว)

แม่เพลงหมู่บา้ นบางเก่า (นัง่ กลาง นางเฮียง ชมพูท่ อง)
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ในปั จ จุ บ ัน ที่ มี ก ารจัด การแสดงรู ป แบบการแสดง เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ชุมชนไม่ได้เล่นเพลงกันในกลุ่มชุมชนตนเองเท่านั้น แต่บางชุมชนได้รวมกลุ่มกัน
เพื่ อ สื บ สานโดยออกแสดงเพลงในที่ ต่ า ง ๆ ที่ มี ก ารพัฒ นาปรั บ ปรุ ง การละเล่ น ให้ เ ป็ นทางการ
มีรูปแบบที่เสนอต่อผูฟ้ ังเพิ่มขึ้น ว่าการแสดงจะเริ่ มขึ้นและกําลังจะจบลงแล้ว
เช่ นบทเริ่ มต้นของผูใ้ หญ่สายันต์ กลัน่ ยิ่ง แม่เพลงแห่ งบ้านโตนดหลวงที่ได้พฒั นาบทร้ อง
เพลงโนเนเดิมมาสู่บทเปิ ดการแสดงว่า
“บุกนํ้ามาเพียงนมเอย
อีกทั้งบุกตมมาเพียงโคนขา
ถ้า.........ไม่สงั่ ผูใ้ หญ่คงยังไม่มา โน เน โน ชา ชะ โน เน เอย
(ลูกคู่รับ)โน เน โน ชา ชะ โน เน เอย”
สําหรั บงานต่าง ๆ ที่ถูกเชิ ญให้ไปเล่นก็จะใส่ เจ้าภาพลงไปในการร้ อง เช่ น ถ้านายอําเภอ
ไม่สงั่ ผูใ้ หญ่กค็ งยังไม่มา หรื อถ้าผอ.ไม่สงั่ ผูใ้ หญ่คงยังไม่มา
ส่ วนบทจบของการแสดงเพลงโนเนได้แต่งบทร้องขึ้นมาใหม่ แต่ไม่ใช่เพลงโนเนมีบทร้องว่า
“ก่อนจะจบลาจาก
ฉันขอฝากสักนิด
เอาเป็ นคู่คิดติดเตือนใจ (ลูกคู่รับ)เอาเป็ นคู่คิดติดเตือนใจ
ท่าน........ใจเจ้าประคุณ เขาชังใจบุญกระไร”
สําหรับการจบก็เป็ นการกล่าวขอบคุณเจ้าภาพที่เป็ นเจ้าหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อจบการแสดง
เช่ น ตอนเปิ ด เช่ น ขอบคุ ณ นายอํา เภอ ขอบคุ ณ ผูอ้ าํ นวยการ(ผอ.) ขอบคุ ณ ผูว้ ่ า ราชการจัง หวัด
เป็ นต้น
การแต่ งกายของผู้เล่น
การแต่งกายของพ่อเพลงแม่เพลงในการร้องเพลงในอดีตก็จะแต่งชุดตามวิถีชีวิตประจําวันมา
เล่นเพลงกัน คือ ผูห้ ญิงนุ่ งผ้าถุงสวมเสื้ อแขนกระบอก ผูช้ ายจะนุ่ งกางเกงขาก๊วยสวมเสื้ อคอกลมแต่
บางกรณี ใส่ กางเกงขาก๊วยผ้าขาวม้าคาดพุงไม่สวมเสื้ อ มีมีดปาดตาลเหน็บหลังมาด้วย เพราะเพิ่งกลับ
จากการปาดตาล (ผูใ้ หญ่สายันต์ กลัน่ ยิง่ ,ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์)

40

ภาพบน : สัมภาษณ์ ผูใ้ หญ่สายันต์ กลัน่ ยิง่ หมู่บา้ นโตนดหลวง
ภาพล่าง : นางสมบุญ บางม่วงงาม หมู่บา้ นปากคลอง
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จากการลงพื้นที่สงั เกตการณ์การละเล่นเพลงโนเนในช่วงสงกรานต์ที่วดั หนองศาลา เมื่อวันที่
13 เมษายน 2551 เห็นได้ว่าชาวบ้านจะแต่งกายตามความนิยมของแต่ละคนและตามยุคสมัย บางคน
แต่งกายด้วยการนุ่งผ้าถุงใส่ เสื้ อยืด เสื้ อเชิ้ตลายดอก บางคนใส่ เสื้ อคอกลมสี ขาว บางคนนุ่งกางเกงยีนต์
และส่ วนมากแม่เพลงพ่อเพลงจะไม่มีการแต่งหน้า

การละเล่ นพืน้ บ้ านเพลงโนเนในช่ วงเทศกาลสงกรานต์
ทีว่ ดั หนองศาลา วันที่ 13 เมษายน 2551
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ส่ วนการละเล่นที่ปรับมาสู่ การแสดงการแต่งกายจะมีรูปแบบเป็ นทางการ มีการจัดระเบียบ
ของคณะเพลงโนเน การแต่ งกายของผูห้ ญิ งที่ แ สดงในเวที ต่าง ๆ ในสถานศึ กษา และหน่ วยงาน
ราชการ จะแต่งกายด้วยการนุ่ งโจงกระเบนด้วยผ้าลาย ใส่ เสื้ อแขนกระบอก การแต่งกายของผูช้ ายจะ
นุ่งกางเกงขาก๊วย ใส่ เสื้ อลายดอกผ้าขาวม้าคาดพุง และการแสดงในปั จจุบนั ผูแ้ สดงจะมีการแต่งหน้า
เพื่อความสวยงามเพิ่มเข้ามา

การแต่ งกายแบบเป็ นทางการด้ วยการนุ่งโจงกระเบนด้ วยผ้ าลาย ใส่ เสื้อแขนกระบอก
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การแต่ งกายเป็ นทางการของพ่อเพลงแม่ เพลงในการประกวดแข่ งขัน

กระบวนการถ่ ายทอด
กระบวนการถ่ายทอดเพลงโนเนจากรุ่ นหนึ่งสู่ อีกรุ่ นหนึ่งนั้นเป็ นลักษณะที่คล้ายคลึงกับเพลง
ปฏิพากย์ประเภทอื่ นๆ ที่ มีการถ่ายทอดแบบปากต่อปาก ใช้วิธีการจดจําและร้ องตาม ไม่มีการจด
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่แน่ นอนซึ่ งเป็ นลักษณะของเพลงที่มีการด้นสดในขณะร้อง จากการ
สัมภาษณ์ยายเฮียง ชมพูท่ อง อดีตแม่เพลงโนเนได้กล่าวว่า
“การร้องเพลงโนเนนั้นไม่ได้มีการสอนหรื ออ่านเป็ นตัวหนังสื อเหมือนกับโรงเรี ยนใน
ปั จจุบนั โดยการร้องนั้นใช้วิธีการจําจากผูใ้ หญ่ซ่ ึงเรา (ยายเฮียง ) ตามพ่อกับแม่ไปร้อง
และเล่นที่วดั ซึ่งเริ่ มต้นจากการเป็ นลูกคู่คอยรับเพลงก่อน”

44

ยายเฮียง ชมพู่ทอง แม่ เพลงบ้ านบางเก่า

และจากการสัมภาษณ์ลุงเชือน เผือกเงิน ก็ได้ให้สมั ภาษณ์วา่
“การเล่นเพลงโนเนใช้วิธีการจําจากพ่อแม่ ไม่มีการจดไว้เป็ นตัวหนังสื อ เวลาที่เค้าร้อง
เราก็ร้องตามแล้วก็จาํ ได้”
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ขา้ งต้นชี้ให้เห็นว่ากระบวนการถ่ายทอดเพลงโนเนในสมัยก่อนนั้นมี
ลักษณะที่ตอ้ งอาศัยการจดจําเป็ นอย่างมากซึ่งมีความแตกต่างจากยุคปัจจุบนั
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นักเรียนสั มภาษณ์ พ่ อเพลงบ้ านม่ วง นายเสงี่ยม ญาตินุกลู

ปั จจุบนั มีการพิมพ์เนื้ อร้องรวบรวมไว้และมีการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นทางการในโรงเรี ยน
ในตําบลบางเก่า คือ โรงเรี ยนวัดโตนดหลวง โรงเรี ยนวัดบ้านท่า โรงเรี ยนบ้านบางเก่า และโรงเรี ยน
โตนดหลวงวิทยา โดยมีการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยโรงเรี ยนวัด
โตนดหลวงได้จดั ทําหลักสูตรการอนุรักษ์และสื บสานเพลงโนเน โดยกลุ่มวิชาสร้างเสริ มลักษณะนิสยั
ซึ่ งการจัดทําหลักสู ตรได้รวบรวมความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องประวัติความเป็ นมา การแต่งกาย การร้อง
การรํา จึงทําให้มีการรวบรวมเนื้อร้องเพื่อการถ่ายทอดสู่ เด็กนักเรี ยนของโรงเรี ยน โดยผลสัมฤทธิ์ของ
การเรี ยนการสอนด้านหนึ่ ง คือ เด็กนักเรี ยนสามารถร้องเพลงโนเนได้ แต่เป็ นการร้องตามเอกสารที่
ถูกบันทึกไว้และมีการร่ ายรําฝึ กซ้อมเพื่อการแสดงในงานของโรงเรี ยน ของอําเภอในสถานที่ต่าง ๆ
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ภาพบน : การสื บทอดการละเล่นพืน้ บ้ านเพลงโนเนโดย อบต.บางเก่า ปี พ.ศ. 2542
ภาพล่าง : สั มภาณ์ นางสุ ชาดา สี สง่ า ครูโรงเรียนวัดโตนดหลวง
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ความสนใจในการอนุ รั ก ษ์เ พลงโนเนได้รั บ การสนับ สนุ น จากอํา เภอชะอํา โดยดํา เนิ น
โครงการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูวฒั นธรรมและประเพณี ทอ้ งถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนิ นงาน และนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติปี 2542 ที่ตอ้ งสนับสนุนการบํารุ งรักษา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรี ยนในพื้นที่ตาํ บลบางเก่าจึงจัดการเรี ยนการสอนเพลง
โนเนอย่างกว้างขวาง (สุ ชาดา สี สง่า มปป.)

สั มภาษณ์ นายสมชาย ครึกครื้น ผู้อาํ นวยการโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
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บรรยากาศภายในชุ มชนที่เคยร้องเพลงโนเนกันในช่วงสงกรานต์ก็ยงั คงมีอยู่เช่นเดิ ม แต่มี
ระยะเวลาในการร้องมีระยะเวลาสั้นกว่าแต่ก่อน เนื่ องจากคนในชุมชนที่เคยมารวมตัวกันเล่นในช่วง
สงกรานต์เช่นแต่ก่อนก็นอ้ ยลงไป ด้วยกิจกรรมทางการผลิตที่ต่างไปจากเดิม การทําไร่ ทาํ นา ทําตาลมี
น้อยลง และเปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมการผ่อนคลายของชาวบ้านก็มีหลากหลายมากขึ้น เช่นการดูทีวี
อยูท่ ี่บา้ น การท่องเที่ยวกับครอบครัว เป็ นต้น การถ่ายทอดจากเดิมที่คนรุ่ นหนุ่ มสาวที่จะมาฟั งเพลง
มาช่วยปรบมือ และเป็ นลูกคู่กล็ ดน้อยลงไป การรวมตัวเล่นเพลงจึงอยูเ่ ฉพาะในกลุ่มผูอ้ าวุโส เพื่อร้อง
เพลงสื บต่อจากบรรพบุรุษเพื่อสื บต่อไป

ช่ วงเวลาและสถานทีใ่ นการละเล่ น
เพลงโนเนเป็ นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานของคนในชุมชน หลังจากผ่านการทํางานใน
ทุ่งนาอย่างหนักมาเป็ นเวลาค่อนปี เมื่อถึงช่วงฤดูร้อนหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชผลเสร็ จสมบูรณ์ ชาวนา
ไทยจะใช้เวลาพักผ่อนและแสวงหาความสนุกสนานซึ่ งตรงกับเทศกาลตรุ ษสงกรานต์ซ่ ึ งเป็ นเทศกาล
ั ญา สุ จฉายา, 2525 : 77) เพลงปฏิพากย์ที่เกิ ดขึ้นในช่ วงนี้ เป็ นเพลงที่มี
รื่ นเริ งประจําปี (สุ กญ
จุดประสงค์เพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ยดจากการทํางานที่ทาํ กันเป็ นแรมปี เพลงโนเนก็เช่นเดียวกัน
เป็ นเพลงที่มีวตั ถุประสงค์ของการร้องเพื่อความสนุกสนานเป็ นหลัก สร้างความเพลิดเพลินให้กบั คน
ในชุ มชนที่เข้าร่ วมงานและไม่เพียงแต่การร้องเพลงโนเนต้องตั้งเป็ นวงร้องเพลงกันเท่านั้น แต่ยงั มี
ปรากฏแอบแฝงอยูใ่ นการละเล่นอื่นๆ อีกด้วย เช่น การเล่นลูกช่วง มอญซ่อนผ้า งูกินหาง ผีพุ่งใต้ เป็ น
ต้น (สายัน ต์ กลั่น ยิ่ ง , ผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ ) ลู ก ช่ ว งที่ ใ ช้เ ล่ น จะทํา เองด้ว ยการสานไม้ไ ผ่เ ป็ นตะกร้ อ
(เอี้ยว เผือกเงิน,ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์)การเล่นต่าง ๆ ทําให้ขอบเขตของเพลงโนเนจึงไม่ได้ถูกจํากัดอยูเ่ ฉพาะ
แต่การร้องเพลงเป็ นวงเท่านั้นซึ่งสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กบั เด็กที่ยงั ไม่สามารถเข้าร่ วมวง
ร้องเพลงกับผูใ้ หญ่ได้ (เวียน ทองมา, ผูใ้ ห้สัมภาษณ์) และยังเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้เรื่ องเพลงโนเน
ของคนที่เข้าร่ วมกิจกรรมการละเล่นดังกล่าวด้วย
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และนอกจากช่วงเวลาที่มีการละเล่นเพลงโนเนกันแล้ว สถานที่ที่ใช้ในการละเล่นเพลงโนเนก็
เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญเพราะถือว่าเป็ นแหล่งในการรวมคน ชุมชนตําบลบางเก่าจะมีสถานที่การละเล่นหลัก
อยูท่ ี่วดั โตนดหลวง ลานหน้าศาลเจ้าบ้านบ้านโตนดหลวง และลานกว้างหรื อศาลากลางหมู่บา้ นของ
แต่ละหมู่บา้ นซึ่งเป็ นการรวมคนในระดับหมู่บา้ นและตําบลให้เข้าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ลานกว้ าประจําหมู่บ้านโตนดหลวงซึ่งเป็ นสถานทีท่ ชี่ าวบ้ านมาเล่นเพลงโนเน
ในช่ วงเทศกาลสงกรานต์

ทําให้เกิดความรู ้สึกเป็ นพวกพ้องเดียวกันขึ้นซึ่งส่ งผลต่อการเข้าร่ วมกิจกรรมอื่นๆ ของชุมชน
อี ก เช่ น กิ จกรรมการพัฒ นา การขอความร่ ว มมื อ ในเรื่ องต่ างๆ ของชุ มชน เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ ง เหล่ านี้
กลายเป็ นผลลัพธ์ในทางอ้อมที่เกิดจากการละเล่นเพลงโนเน
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การละเล่ นพืน้ บ้ านเพลงโนเนทีว่ ดั หนองศาลา ในวันที่ 13 เมษายน 2551

การเล่นเพลงโนเนที่วดั หนองศาลาเมื่อสงกรานต์ที่ผา่ นมา ใช้สถานที่เล่นอยูท่ ี่ลานข้างโบสถ์
โดยพ่อเพลงแม่เพลงจากบ้านต่าง ๆ จะมารวมตัวกัน ในลักษณะการเอาแรงกัน นอกจากพ่อเพลงแม่
เพลงแล้ว ชาวบ้านที่มาร่ วมก็จะร่ วมตบมือบ้างร้องเป็ นลูกคู่บา้ งแต่ไม่มากนัก ส่ วนชาวบ้านที่มาร่ วมก็
จะอุม้ ลูกจูงหลานมายังลานวัด ลานหมู่บา้ น บ้างนํากล้องถ่ายรู ปดิจิตอลมาถ่ายรู ปการละเล่น
เพลงด้วย โดยเฉพาะลูกหลานที่ไปทํางานนอกชุมชนแล้วกลับมาบ้านช่วงวันหยุดยาวของเทศกาล
สงกรานต์เป็ นกลุ่มที่จะถ่ายรู ปมากที่สุด
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สถานที่เล่นบางชุมชนจะเล่นที่บา้ นคนทรงที่คนในชุมชนนับถือ เช่น บ้านบางเก่า ในวันช่วง
วันท้ายสงกรานต์ คือ ในทุกวันที่ 16 เมษายนของทุกปี โดยบ้านร่ างทรงจะเรี ยกกันว่า “ตําหนัก”
ของคุณพ่อปู่ ยี่ ซึ่ งเป็ นคุณพ่อเจ้าบ้านที่จะนิ ยมชมชอบการเล่นเพลงโนเนมาก โดยทุกช่วงสงกรานต์
จะมีการทําบุญที่ตาํ หนักของคุณพ่อที่ชาวบ้านจํานวนหนึ่ งจะมาร่ วมทําบุญ ภายหลังการทําบุญเลี้ยง
พระและรั บประทานอาหารร่ วมกันเสร็ จแล้ว ก็จะร้องเพลงโนเน เพลงพวงมาลัยร่ วมกันกับคุณพ่อ
ตั้งแต่เวลาประมาณสิ บโมงเช้าถึงเที่ยงตรงก็เลิกการละเล่นร่ วมกับคุณพ่อ การร้องจะอยู่ภายในบ้าน
ร่ างทรง แต่ดว้ ยความชราภาพของร่ างทรงผนวกกับการมีโรคประจําตัว ความชราภาพของแม่เพลง
และลักษณะของการร้องเพลงโต้ตอบกันเป็ นรู ปแบบการแสดงเท่านั้น เพราะไม่ได้ร้องเพลงเกี้ยวกัน
ของหนุ่มสาวอย่างแท้จริ ง แต่การร้องของแม่เพลงและคุณพ่อเป็ นการร้องของคนแก่เท่านั้น

ศาลพ่ องูเล็ก และศาลพ่องูใหญ่ หมู่บ้านบางเก่า

บทที่ 4
การจัดทําวีดที ศั น์ การละเล่ นเพลงโนเนเพือ่ การเผยแพร่
การจัดทําวีดีทศั น์
ผูศ้ ึกษาได้เริ่ มดําเนินการโดยการพูดคุยกับกลุ่มนักเรี ยนลูกคุณหญิงรักษ์บา้ นที่มีการก่อตั้งมา
เพื่อเป็ นเวทีของเด็กๆ มีการทํางานทั้งทางด้านวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม โดยนักเรี ยนสามารถเลือก
สิ่ งที่นกั เรี ยนสนใจและทํางานเป็ นทีม ในการลงพื้นที่ตอ้ งอาศัยปัจจัยในเรื่ องความสนใจ ความถนัด
และที่สาํ คัญคือเรื่ องเวลา ในเบื้องต้นผูศ้ ึกษาได้จดั การอบรมโดยการเชิญวิทยามาให้ความรู ้นกั เรี ยน
เรื่ องการใช้อุปกรณ์กล้องวีดีโอ เทคนิคที่สาํ คัญ และการทดลองใช้ ซึ่งเป็ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรี ยนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี จํานวน 40 คน ใช้การสังเกตความสนใจของนักเรี ยน
การซักถาม และให้ทดลองปฏิบตั ิ
จากนั้นคัดนักเรี ยนที่สนใจในการลงพื้นที่และสนใจในการ
ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเป็ นกลุ่มเล็กลงมาเหลือจํานวน 12 คน ผูศ้ ึกษาได้เห็นภาพของ
นักเรี ยนที่สนใจเรี ยนรู ้และกระบวนการมีส่วยร่ วม

นักเรียนอบรมการใช้ กล้ องวีดิโอ โดยวิทยากรท้ องถิ่น
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จากนั้นมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู ้ในการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมาให้ความรู ้และเป็ น
พี่เลี้ยงนักเรี ยน
โดยการศึกษาบริ บทโดยทัว่ ไปของการละเล่นพื้นบ้านเพลงโนเน แบ่งกลุ่ม
แบ่งงาน
ซึ่งเป็ นกระบวนการทํางานที่สาํ คัญ กล้องวีดีโอเป็ นของผูศ้ ึกษามีจาํ นวน 1 ตัว
กล้องถ่ายภาพนิ่ง 2 ตัว
นักเรี ยนทุกคนได้ทดลองใช้และถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้
การถ่ายภาพเคลื่อนไหวนักเรี ยนส่ วนมากยังไม่กล้าใช้เครื่ องมือ และรู ้สึกยาก ชอบที่จะถ่ายภาพนิ่ง
มากกว่า จากนั้นมีการพูดคุยในกลุ่ม และคัดเลือกนักเรี ยนที่มีความถนัดในการใช้กล้องวีดีโอมากที่สุด
มอบหมายหน้าที่ให้เป็ นผูถ้ ่ายภาพประจํากลุ่ม
โดยให้รับผิดชอบในการเก็บกล้องวีดิโอและมี
การศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรี ยนจากครู สมชาย คงวัฒนา ซึ่งเป็ นข้าราชการครู บาํ นาญที่เข้ามาช่วย
สอนในโรงเรี ยนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี เพื่อให้เกิดความชํานาญในการใช้กล้อง

ครู สมชาย คงวัฒนา กําลังสอนนักเรียนใช้ กล้องวีดโิ อ
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จากนั้นผูศ้ ึกษาได้เชิญวิทยากรจากบริ ษทั เคเบิลทีวี ซึ่งเป็ นนักข่าวในพื้นที่ และเป็ นศิษย์เก่า
ของโรงเรี ยนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรีมาอบรมนักเรี ยนในโครงการนักข่าวเยาวชน มาให้ความรู ้นกั เรี ยน
กลุ่มลูกคุณหญิงรักษ์บา้ น พูดคุยถึงรายละเอียดต่างๆ ของการเป็ นนักข่าวที่ดีควรเป็ นอย่างไร เทคนิค
การนําเสนอข่าวว่ามีอะไรบ้าง รวมไปถึงการเขียนข่าวว่ามีวิธีการอย่างไร เทคนิคการนําเสนอข่าว
ประเภทต่างๆ อีกทั้งยังมีตวั อย่างการเขียนข่าว การนําเสนอข่าว และตัวอย่างการทํางานของพี่ๆ ที่ผา่ น
มาด้วย จากนั้นสาธิตการถ่ายทําข่าวในวิธีต่างๆ ให้กลุ่มเยาวชนดูการถ่ายทํา การถ่ายทําต้องมีการ
จับกล้องอย่างไรที่จะไม่บงั หน้าจอ และการปรับแสงเวลาถ่ายทํา เช่น ในเวลามืดควรปรับแสงเท่าใด
ขนาดไหนบ้าง และการปรับมุมกล้อง ในเวลาถ่ายทํา คือความสมดุลระหว่างภาพบุคคลและฉาก
เบื้องหลัง เพิ่มภาพที่ดูดีและสวยงาม การสัมภาษณ์ ทดลองให้นกั เรี ยนนําข่าวเยาวชนได้ทดลอง
นําเสนอข่าวที่เกิดขึ้นภายในโรงเรี ยนหรื อกิจกรรมที่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนต้องการประชาสัมพันธ์

วิทยากรซึ่งเป็ นศิษย์ เก่าโรงเรียนชะอําคุณหญิงเนื่องบุรีมาให้ ความรู้นักเรียนทําให้ เกิดความ
สนิทสนมระหว่ างพีน่ ้ องร่ วมสถาบัน เกิดการเรียนรู้อย่ างมีความสุ ข
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รวมถึงงานที่ตอ้ งการเผยแพร่ ให้แก่ชุมชนหรื อประชาชนในอําเภอชะอําได้รับรู ้ และสรุ ปการทํางาน
ครั้งนี้เพื่อปรับปรุ งแก้ไขในการทํางานครั้งต่อไปและบอกเทคนิคในการถ่ายทําให้ดูสวยงามและเป็ น
ธรรมชาติ
และได้เชิญวิทยากรจากหนังสื อพิมพ์เพชรภูมิมาให้ความรู ้เกี่ยวกับการเขียนข่าว
หนังสื อพิมพ์ การเขียนสารคดี การเลือกภาพในการประกอบข่าว และลําดับเนื้อหาอย่างไรจึงจะ
เหมาะสมกับภาพที่ประกอบ และการเลือกข่าวเพื่อเป็ นหัวข้อใหญ่ และให้ดูตวั อย่างการเขียนข่าวจาก
หนังสื อพิมพ์

กระบวนการเรียนรู้การถ่ ายทําวีดีทศั น์ ของกลุ่มลูกคุณหญิงรักษ์ บ้าน
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การตัดต่อวีดีโอเป็ นปั ญหาที่สาํ คัญคือห้องที่ใช้ในการตัดต่อ ครู ผรู ้ ับผิดชอบยังไม่เปิ ดโอกาส
ให้นกั เรี ยนได้ใช้เครื่ องมืออย่างเต็มที่ นักเรี ยนได้เรี ยนการตัดต่อด้วยวิธีง่ายๆ จากการถ่ายภาพนิ่งและ
เพิ่มเติมจากโปรแกรม Proshow Gold ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่ง่ายในการนําเสนองานที่นกั เรี ยนได้ถ่ายทํา
มานําเสนอให้เพื่อนๆในโรงเรี ยนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และทางวิทยากรของบริ ษทั เคเบิ้ลทีวีชะอําได้
อนุญาตให้นกั เรี ยนไปใช้หอ้ งตัดต่อวีดีโอที่บริ ษทั ได้

ดูวดี ีทศั น์ สารคดีตัวอย่าง

เมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนเบื้องต้นในการจัดทําวีดีทศั น์ ทําให้นกั เรี ยนมองเห็นว่าภาพที่
นักเรี ยนจะนําเสนอในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการละเล่นพื้นบ้านเพลงโนเนต้องทําอย่างไรบ้างที่จะนํา
เรื่ องราวที่ได้ศึกษาโดยการสังเกต สัมภาษณ์ ออกมานําเสนอในรู ปแบบวีดีทศั น์ โดยมีครู และพี่เลี้ยง
คอยเป็ นที่ปรึ กษา อบรมนักเรี ยนในการเขียนบทสารคดี หลังจากได้ขอ้ มูลที่นกั เรี ยนได้ลงพื้นที่
ออกมาเป็ นรู ปเล่ม ประชุมนักเรี ยนในการเขียนกรอบการถ่ายทําวีดีโอ โดยแบ่งเป็ น 3 กรอบใหญ่ คือ
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1. สภาพชุมชน
ถ่ายทําหมู่บา้ นริ มทะเล หมู่บา้ นทํานา การประกอบอาชีพ วัด ศาลเจ้าบ้าน (ที่ใช้
ในการละเล่นเพลงโนเน) (บทบรรยายจากเอกสารรายงาน
2. การละเล่นเพลงโนเน
สัมภาษณ์พอ่ เพลงแม่เพลง เพลงโนเนที่หนองศาลาและที่อื่นๆ (การละเล่นเพลง
โนเนแบบชาวบ้าน ในวันสงกรานต์ 13 เมษายน ) การรื้ อฟื้ นโดยการสัมภาษณ์ครู / นักเรี ยน
การเรี ยนการสอนการร้องเพลงของเด็กๆ เวทีการประกวดการแสดงการละเล่นเพลงโนเนที่
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
3. ตอนจบ ภาพถ่ายพ่อเพลงแม่เพลงแก่ๆ ภาพของนักเรี ยนกลุ่มลูกคุณหญิงรักษ์บา้ น
ภาพเบื้องหลังการถ่ายทํา

นักเรียนลงพืน้ ทีภ่ าคสนามในการทําวีดิทศั น์
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ผูศ้ ึกษาและนักเรี ยนกลุ่มลูกคุณหญิงรักษ์บา้ น
ช่วยกันเขียนบทในการถ่ายทําสารคดี
การละเล่นพื้นบ้านเพลงโนเน ซึ่งวิทยากรได้ให้ความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติของคนเขียนสารคดี คือเป็ น
คนที่ใฝ่ รู ้ ใฝ่ ศึกษาอยูต่ ลอดเวลา มีความสนใจใคร่ รู้ กระตือรื อร้น เป็ นคนละเอียดอ่อน ช่างสังเกต
ช่างคิด เป็ นผูม้ ีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี สุ ภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน เข้าไหนเข้าได้
ปรับตัวให้เข้ากับผูค้ นและสภาพแวดล้อมได้ง่าย มีพลัง ความตั้งใจจริ ง มีน้ าํ อดนํ้าทน ไม่ยอ่ ท้อต่อ
อุปสรรคใดง่ายๆ มีความยุติธรรม มีเมตตา รักในเพื่อนมนุษย์ มีใจเปิ ดกว้าง ไม่คบั แคบและไม่ตดั สิ น
คน ( สมชาย คงวัฒนา , สัมภาษณ์ ) จากนั้นลงพื้นที่ถ่ายทําสารคดีตามบทถ่ายทําตามลําดับ คัดเลือก
นักเรี ยนอ่านบทบรรยายนักเรี ยนสามารถอัดเสี ยงบทบรรยายจากเครื่ องอัดเสี ยง MP3 ส่ วนตัวของ
นักเรี ยน นําบทบรรยาย ภาพการถ่ายทํา ดนตรี มาตัดต่อเป็ นวีดีทศั น์การละเล่นพื้นบ้าเพลงโนเน
บทถ่ ายทําวีดทิ ศั น์ สารคดีการละเล่ นพืน้ บ้ านเพลงโนเน
ภาพ

บทบรรยาย

ภาพเบือ้ งหลังการทํางาน

ดนตรี
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ภาพเบือ้ งหลังการทํางาน
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ภาพเบือ้ งหลังการทํางาน

บทที่ 5
สรุป วิเคราะห์ และอภิปรายผล
การละเล่ นเพลงโนเน : ความเสื่ อมสลายและการเกิดใหม่
จากที่กล่าวมาเป็ นการละเล่นเพลงโนเนที่มีข้ ึนในอดีตและมีรูปแบบบางอย่างมาจนถึงปั จจุบนั
แต่ดว้ ยอิทธิ พลของอารยธรรมสมัยใหม่ที่เข้ามาในชุมชนทั้งรู ปแบบที่เป็ นตะวันตกและของประเทศ
เพื่อนบ้านใกล้เคียงทําให้การละเล่นเพลงโนเนเริ่ มเสื่ อมความนิ ยมลงเรื่ อยๆ กลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่เป็ น
ความหวังของการสื บทอดศิ ลปะพื้นบ้านแขนงนี้ ได้หันหลังให้กับการละเล่ นประเภทนี้ ที่ ตอ้ งใช้
ปฏิภาณไหวพริ บของตนเองเป็ นอย่างมากทําให้เพลงโนเนสู ญสลายหายไปเรื่ อยๆ จากชุมชนตําบล
บางเก่ า แต่ ด้ว ยแนวคิ ด ในการที่ จ ะพยายามอนุ รั ก ษ์เ พลงประเภทนี้ ให้ ค งอยู่ต่ อ ไปนั้น ได้มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงเป้ าหมายในการละเล่ น ไปอยู่ ที่ ก ลุ่ ม เด็ ก ที่ โ รงเรี ย นภายในชุ ม ชนคื อ โรงเรี ย นวัด
โตนดหลวง และการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่นาํ โดยผูใ้ หญ่สายันต์ กลัน่ ยิ่ง ที่ ได้เข้าร่ วมแสดงและ
ประกวดงานประเพณี ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชนทําให้เกิดการอนุ รักษ์เพลงโนเนอย่างเป็ น
รู ปแบบที่แน่นอนและเป็ นรู ปธรรมชัดเจนมากยิง่ ขึ้นซึ่งส่ งผลต่อการดํารงอยูข่ องเพลงโนเนต่อไป

ลงพืน้ ทีภ่ าคสนามสั มภาษณ์ ผู้ใหญ่ สายันต์ กลัน่ ยิง่
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ความเสื่ อมของเพลงโนเน : สาเหตุและปัจจัย
การเสื่ อมความนิ ยมของเพลงโนเนจากคนในชุมชนนั้นมีสาเหตุและปั จจัยต่างๆ มากมายทั้งที่
เป็ นปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกชุ มชนที่เข้ามามี อิทธิ พลต่อการเสื่ อมความนิ ยมในเพลงโนเน
สาเหตุและปั จจัยดังกล่าวสามารถแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน
ปั จจัยภายในชุ มชนที่ มีผลต่อการดํารงอยู่และความนิ ยมในเพลงโนเนนั้นมี หลายประการ
ด้วยกันคือ
วิถีการผลิต การผลิตของคนในชุมชนตําบลบางเก่าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยอิทธิ พลของ
ระบบเศรษฐกิจทุนนิ ยมทําให้การเพิ่มผลผลิตกลายเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ การใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ทนั สมัย
และจํานวนครั้งในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นและเข้มข้นขึ้น สิ่ งเหล่านี้ ทาํ ให้วิถีการผลิตของคนในชุมชน
เปลี่ยนแปลง และระบบแชร์ แรงงานของชุมชนที่มีการลงแขกช่วยกันเกี่ยวข้าว การเก็บผลผลิตต่างๆ
ได้สูญหายไปจากชุมชนซึ่งส่ งผลต่อการทํากิจกรรมร่ วมกันของคนในชุมชนในเวลาของการทํางานซึ่ง
เพลงโนเนที่เป็ นเพลงปฏิพากย์น้ นั ก็มีการร้องรําทําเพลงในช่วงของการทํางานเหมือนกันได้เริ่ มจาง
หายไปจากชีวิตการทํางานของคนในชุมชน
ลักษณะของเพลงโนเนเองที่ไม่สามารถกระตุน้ อารมณ์ของผูเ้ ล่นให้ทนั ตามสมัยนิยม และเป็ น
เพลงที่ตอ้ งใช้ปฏิภาณไหวพริ บในการละเล่นที่ค่อนข้างสูงจึงมีผทู ้ ี่นิยมในการเล่นน้อยลง
การพักผ่อนของคนในชุมชน ก็เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้เพลงโนเนเสื่ อมความนิ ยมเพราะว่า
การพักผ่อนของคนในชุมชนมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นและนิ ยมที่จะมีการพักผ่อนที่เป็ นกลุ่ม
ครอบครั วมากกว่าการรวมหลายครอบครั ว เข้าด้วยกัน จึ งทําให้การรวมตัว กันในการทํากิ จกรรม
การละเล่นเพลงโนเนจึงมีนอ้ ยลงส่ งผลต่อความนิยมที่เจือจางลงไปด้วย
การล้มหายตายจากไปของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมากเพราะผูท้ ี่สามารถร้องและเล่นเพลง
โนเนได้น้ นั ในปั จจุบนั มีจาํ นวนเหลือน้อยลงทุกวันโดยเฉพาะผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ที่เป็ นพ่อเพลงแม่เพลงของ
ชุมชน และด้วยการที่ไม่ได้มีการสื บทอดต่อไปยังลูกหลานจึงทําให้เพลงโนเนเสื่ อมความนิยมและอาจ
สู ญหายไปจากชุมชนได้
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ปัจจัยภายนอก
อิทธิ พลจากภาวะความทันสมัย (modernization) จากการแพร่ กระจายของอิทธิ พลภาวะความ
ทันสมัยจากโลกตะวันตกที่เข้ามาในพื้นที่ของประเทศโลกที่สามรวมทั้งประเทศไทย การรับอิทธิ พล
ของภาวะความทันสมัยได้แทรกซึ มเข้าไปในทุกภาคส่ วนของสังคมทําให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงใน
หลากหลายประการ เช่ น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ระบบเศรษฐกิ จในเชิ งพาณิ ชย์
ระบบการสื่ อ สารที่ ก้า วลํ้า เป็ นต้น ประเด็ น เหล่ า นี้ ทํา ให้ ว ัฒ นธรรมในการดํา รงชี วิ ต ของคน
เปลี่ยนแปลงรวมถึงศิลปะการละเล่นเพลงโนเนของชุมชนซึ่ งสามารถจําแนกอิทธิ พลของภาวะความ
ทันสมัยที่ส่งผลต่อการเสื่ อมความนิยมของเพลงโนเนคือ
การรับสื่ อที่ทนั สมัยจากภายนอก เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการสื่ อสารเข้ามามีอิทธิพลภายใน
ชุมชนตําบลบางเก่า เช่ น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น ซึ่ งส่ งผลต่อค่านิ ยมของคนในชุมชนที่
เปลี่ยนไปรับแนวคิดสมัยใหม่เข้ามาในชุมชนทําให้เกิดการไม่ยอมรับศิลปะเพลงพื้นบ้านดั้งเดิมซึ่ งคน
รุ่ นใหม่ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ลา้ สมัย ไม่ทนั สมัยนิ ยม กลายเป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เพลงโนเนเสื่ อมความนิ ยมจากคน
ในชุมชนตําบลบางเก่า
ระบบเศรษฐกิจเชิงพาณิ ชย์ การเข้ามาของระบบการค้าในเชิงพาณิ ชย์ เช่น การทํานาปี ละ 3
ครั้ง การทําประมงพาณิ ชย์ เป็ นต้น ซึ่ งเข้ามาแทนที่ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของชุมชนทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของการผลิตที่มีการผลิตอย่างเข้มข้นมากขึ้นและการดําเนิ นชี วิตที่ผกู ติดอยู่กบั เรื่ อง
การแลกเปลี่ยนที่ใช้เงิ นตราเป็ นสําคัญซึ่ งทําให้การปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มีต่อกันมีน้อยลง
และการเข้าร่ วมกิจกรรมของชุมชนก็มีนอ้ ยลงตามไปด้วยซึ่ งส่ งผลต่อการละเล่นเพลงโนเนที่ถึงแม้ว่า
จะเป็ นการละเล่นที่อยู่ในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ คนในชุมชนก็ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับเทศกาล
งานประเพณี น้ ีเหมือนแต่ก่อนจึงมีผลทําให้เพลงโนเนเสื่ อมความนิยมในการละเล่นไปด้วย
องค์กรภายนอกไม่ได้มีการหนุนเสริ มอย่างจริ งจัง การหนุนเสริ มจากภายนอกถือเป็ นปั จจัยที่
สําคัญที่ทาํ ให้เพลงโนเนดํารงอยู่ได้ แต่ดว้ ยสถานการณ์ทางสังคมที่เกิ ดขึ้นจึ งทําให้องค์กรไม่ได้มี
ความสนใจหรื อวางนโยบายที่จะทําการนุรักษ์หรื อสนับสนุนการละเล่นศิลปะพื้นบ้านประเภทนี้อย่าง
จริ งจัง
ด้วยปั จจัยทั้งภายในและภายนอกดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ของเพลงโนเนทําให้เพลง
โนเนที่ ถือเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุ มชนถูกลดบทบาทอํานาจลงแม้กระทัง่ ในช่ วงเทศกาลตรุ ษ
สงกรานต์ที่เป็ นเทศกาลงานประจําปี ของคนในชุมชนซึ่งเพลงโนเนเป็ นเพลงประจําที่ใช้ในการละเล่น
ก็ยงั ไม่ได้รับความสนใจหรื อการให้ความสําคัญมากนัก เพลงโนเนจึงเสื่ อมความนิ ยมลงตามกาลเวลา
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ที่แปรเปลี่ยนไป แต่ดว้ ยจิตสํานึกและนโยบายในการสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมทําให้เพลงโนเน
กลายมาเป็ นเสมือนการได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง

โรงเรียนและเวทีประกวด : อัตลักษณ์ และการเกิดใหม่ ของเพลงโนเน
เพลงโนเนดังที่กล่าวมาแล้วว่าในปั จจุบนั ได้เริ่ มสู ญหายไปจากชุมชนแล้วนั้นก็ได้เกิดแนวคิด
ในการอนุ รักษ์เพลงโนเนขึ้นโดยชุมชนได้ใช้พ้ืนที่ของโรงเรี ยนคือ โรงเรี ยนวัดโตนดหลวง โรงเรี ยน
บางเก่า โรงเรี ยนบ้านท่า และโรงเรี ยนโตนดหลวงวิทยา ให้กลายเป็ นแหล่งในการเรี ยนรู ้และก่อกําเนิด
เพลงโนเนขึ้นมาใหม่อีกครั้ งซึ่ งกลุ่มเด็กนักเรี ยนกลายเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่จะต้องเรี ยนรู ้การละเล่น
เพลงไว้ เพื่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทนี้ พื้นที่ของโรงเรี ยนจึงกลายเป็ นสถานที่ใน
การรื้ อฟื้ นให้เพลงโนเนกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านยุคของการเสื่ อมสูญมา

สื บทอดเพลงโนเนโดยนักเรียนโรงเรียนวัดโตนดหลวง
ในช่ วงงานเสมาพัฒนาคุณธรรมตามพระราชดํารัสและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
วันที่ 15 กันยายน 2543
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โดยโรงเรี ยนวัดโตนดหลวงจะเป็ นโรงเรี ยนที่มีบทบาทสูงในการอนุรักษ์เพลงโนเน เนื่ องจาก
ได้จดั ทําเป็ นหลักสู ตรท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 หลักสู ตรการอนุรักษ์
เพลงโนเนนี้ เด็ก ๆ ทุกคนต้องเรี ยน ทําให้เป็ นที่รับรู ้กนั อย่างกว้างขวางในหมู่เยาวชนรุ่ นใหม่และคน
โดยทัว่ ไปว่า “หากคิดถึงบ้ านเกิดต้ องนึกถึงเพลงโนเน” และยิ่งตอกยํ้าสําหรับเยาวชนในชุมชนที่ได้
เคยสัมผัสหรื อได้ร่วมในการละเล่นเพลงโนเนในหมู่บา้ นมาแล้วระดับหนึ่ งก็ยิ่งทําให้เพลงโนเนได้
กลายเป็ นอัตลักษณ์ของคนบางเก่ามากไปทุกขณะ โดยผ่านการซึมซับและการรื้ อฟื้ นจากภายในชุมชน
ว่าเพลงโนเนเป็ นส่ วนหนึ่ งของชุมชน และตนเองเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการอนุ รักษ์ เพราะบรรพ
บุรุษของตนเองเคยมีการละเล่นอย่างอย่างเฟื่ องฟูทุกหมู่บา้ น เมื่ อเกิ ดการเสื่ อมสลายลงก็เกิ ดความ
พยายามในการอนุรักษ์ร้ื อฟื้ นอยูภ่ ายในชุมชนเอง

นักเรียนกลุ่มลูกคุณหญิงรักษ์ บ้านสั มภาษณ์ นักเรียนโรงเรียนวัดโตนดหลวง
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ในการสอนของโรงเรี ยนที่จะได้ผลสัมฤทธิ์ ก็ตอ้ งใช้พลังการทุ่มเท ความสนใจส่ วนตัวของ
อาจารย์ผูส้ อนเป็ นสําคัญ เพราะการที่โรงเรี ยนวัดโตนดหลวงสามารถจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่นได้ก็
เนื่ องจากมี อาจารย์สอนนาฏศิ ลป์ ที่ มีพ้ืนฐานและความสนใจที่ พยายามสื บค้นความรู ้ ประสานกับ
พ่อเพลงแม่เพลงในชุมชน และจัดกระบวนการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยน แต่โรงเรี ยนอื่น ๆ ใน
ตํา บลก็ มี ก ารสอนเพลงโนเนให้ กับ นั ก เรี ยนเหมื อ นกัน แต่ ไ ม่ มี ก ารจัด ทํา หลัก สู ต รที่ ชั ด เจน
ส่ วนโรงเรี ยนระดับมัธยมที่มีการต่อยอดการเล่นเพลงโนเนจากโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาที่เคยมี
อาจารย์ที่สนใจและถ่ายทอดเพลงโนเนให้กบั นักเรี ยนอย่างจริ งจัง เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วก็
ส่ งผลให้โรงเรี ยนขาดคนดําเนินงานต่อไปได้

สั มภาษณ์ นายสมชาย ครึกครื้น
ผู้อาํ นวยการโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
ในการสื บสานการละเล่ นพืน้ บ้ านเพลงโนเน
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อัตลักษณ์คนบางเก่ากับเพลงโนเนสังคมภายนอกก็ฉายภาพเข้ามาในชุ มชนเพิ่มมากขึ้นทุก
ขณะ โดยเฉพาะหน่ วยงานราชการระดับจังหวัด เช่น วัฒนธรรมจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ตลอดถึงหน่วยงานระดับอําเภอที่พยายามสนับสนุนการเผยแพร่ การละเล่นเพลงโนเนต่อสาธารณชน
เช่ น การแสดงงานเทศกาลกิ นหอยดูนกตกหมึกที่จะจัดขึ้นทุกปี ของอําเภอชะอํา อัตลักษณ์ที่สังคม
ภายนอกเป็ นผูใ้ ห้คุณ ค่ า เช่ น นี้ ก็ทาํ ให้อตั ลัก ษณ์ ก ารละเล่ น เพลงโนเนเด่ น ชัด มากขึ้ น ไปทุ ก ที แต่
ขณะเดียวกันก็ทาํ ให้ตาํ บลข้างเคียง เช่น ตําบลหนองศาลา ถูกมองข้ามไปเช่นกัน

เพลงโนเนของตําบลบางเก่ าเป็ นตัวแทนอําเภอชะอํา
ในการประกวดการละเล่ นเพลงพืน้ บ้ าน ในงานสื บสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้ า จังหวัดเพชรบุรี
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เวทีประกวด การที่คนในชุ มชนมีการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มเพื่อร่ วมกันร้องเพลงพื้นบ้านตาม
งานเทศกาลหรื อเวทีการแข่งขันภายนอกเป็ นเสมือนการพยายามสร้างความเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน
หรื อตําบลของตนเองขึ้นมาเพื่อให้กบั สังคมภายนอกได้ยอมรับและรับรู ้ถึงการมีตวั ตนอยู่ของเพลง
พื้นบ้านโนเนและเป็ นการเปิ ดพื้นที่ทางสังคมให้กบั กลุ่มผูแ้ สดงซึ่ งเป็ นกลุ่มผูส้ ู งอายุได้มีเวทีในการทํา
กิจกรรมการรวมกลุ่มทางสังคมเพื่อการปฏิสัมพันธ์และการให้ความรู ้สึกร่ วมเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
ของสังคม และการที่มีความพยายามในการกล่าวถึงเรื่ องของอัตลักษณ์ ของชุ มชนที่ ผ่านการแสดง
ศิลปะพื้นบ้านนี้ สามารถแบ่งแยกการให้ความหมายของการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนได้เป็ น 2 อย่าง
คือ อัตลักษณ์ที่ถูกสร้างโดยชุมชนและอัตลักษณ์ที่สงั คมภายนอกสร้างให้กบั ชุมชน
อัตลักษณ์ที่ถูกสร้างโดยชุมชน การแสดงศิลปะพื้นบ้านการละเล่นเพลงโนเนที่ชุมชนตําบล
บางเก่ารื้ อฟื้ นกลับมาละเล่นกันอย่างจริ งจังและเป็ นกลุ่มอย่างชัดเจน กระบวนการในการรวมกลุ่มทาง
สังคมที่เกิ ดจากการละเล่นเพลงพื้นบ้านนั้นเสมือนเป็ นการนําจุ ดเด่ นของสังคมมาสร้ างความเป็ น
ชุมชนขึ้นและเนื่องด้วยกระแสของท้องถิ่นนิ ยมที่เกิดขึ้นในสังคมโลกาภิวตั น์ทาํ ให้ความรู ้สึกของการ
สร้างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนจึงเกิดขึ้น ชุมชนตําบลบางเก่าจึงนําเพลงพื้นบ้านโนเนมา
เป็ นเครื่ องมือในการสร้างความเป็ นอัตลักษณ์ให้กบั ชุมชน โดยการอ้างถึงความเก่าแก่ของเพลงและ
การละเล่ น ที่ มี ม าอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และได้ท าํ การแสดงในเวที ก ารประกวดต่ า งๆ ที่ น อกเหนื อ จาก
การละเล่นในชุ มชนจึ งทําให้กลุ่ มที่ เล่นเพลงโนเนเสมื อนหนึ่ งมี การแทนเพลงโนเนให้กลายเป็ น
อัตลักษณ์ของชุมชนขึ้นมาเพื่อเป็ นการสร้างความยอมรับชุมชนให้เกิดขึ้นกับสังคมภายนอก
อัตลักษณ์ ที่สําคัญอี กประการหนึ่ งที่ชุมชนไม่ได้สร้ างขึ้นมาแต่เป็ นการให้ความหมายจาก
สัง คมภายนอกที่ พ ยายามทํา ให้ต าํ บลบางเก่ า เป็ นแหล่ ง ในการเรี ย นรู ้ แ ละถ่ า ยทอดเพลงโนเนจน
กลายเป็ นการสร้างอัตลักษณ์ให้กบั ชุมชน เช่น การเข้ามาของหน่วยงานราชการ เช่น ศูนย์วฒั นธรรม
จังหวัดเพชรบุรี ที่พยายามเข้ามารื้ อฟื้ นเพลงโนเนในพื้นที่ของตําบลบางเก่าเท่านั้นทําให้เหมือนกับว่า
เพลงโนเนมีอยูเ่ ฉพาะที่ตาํ บลบางเก่า แต่ในความเป็ นจริ งในพื้นที่ใกล้เคียงกับตําบลบางเก่า เช่น ตําบล
หนองศาลา เป็ นต้น ก็มีการละเล่นเพลงโนเนเช่ นเดี ยวกัน แต่ไม่ได้รับการรื้ อฟื้ นแต่อย่างใด ฉะนั้น
ความพยายามที่จะเน้นรื้ อฟื้ นเพลงโนเนในพื้นที่เดียวนั้นทําให้เกิดเป็ นการสร้างอัตลักษณ์ให้กบั ชุมชน
ขึ้นมาโดยปริ ยาย
ทั้งพื้นที่ของโรงเรี ยนและเวทีการประกวดที่เป็ นพื้นที่แห่ งการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนที่มี
การนิ ยามทั้งจากชุมชนเองและจากคนภายนอก และการเป็ นพื้นที่แห่ งการเกิดใหม่ของเพลงโนเนจึง
ทําให้บทบาทของพื้นที่ท้ งั สองแห่ งนี้ได้รับความสําคัญมากขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน และ
เพลงโนเนก็ได้กลายเป็ นเครื่ องมือในการสร้างความเป็ นชุมชนขึ้นมาอีกประการหนึ่ งที่สามารถผสาน
ผูกโยงความสัมพันธ์ของคนในสังคมรวมทั้งการโยงใยถึงหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องภายใน
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ชุมชนให้เห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของศิลปะพื้นบ้านที่เป็ นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนในชุมชนให้
ได้รับการดูแลและอนุรักษ์สืบต่อไป
จากการศึกษาเรื่ อง เพลงโนเน ในพื้นที่ตาํ บลบางเก่า อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพื้นที่น้ ีมี
ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพที่แบ่งได้เป็ นสองส่ วนคือ ส่ วนที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลและส่ วนที่เป็ นที่ราบลึก
เข้ามาในแผ่นดินใหญ่ ทําให้ลกั ษณะของการประกอบอาชีพของคนในชุมชนค่อนข้างแตกต่างกันตาม
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตนเองนั้นตั้งบ้านเรื อนอาศัยอยูแ่ ละเชื่อมโยงถึงลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมที่มี
ทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างจากชุมชนอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งศิลปะการละเล่นพื้นบ้านของชุมชน
ในช่วงเทศกาลงานประเพณี ต่างๆ
การละเล่นเพลงโนเน ซึ่ งเป็ นศิลปะการละเล่นพื้นบ้านของคนในชุ มชนตําบลบางเก่าและ
พื้นที่ใกล้เคียงอาจถือได้วา่ เป็ นภูมิปัญญาของชุมชนที่มีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่ นปู่ ย่าตายายสู่ รุ่นลูกรุ่ น
หลานซึ่ งอาจมีมาตั้งแต่สมัยสุ โขทัยเป็ นราชธานี และในการละเล่นเพลงโนเนนี้ จะเป็ นการละเล่นกัน
ในช่วงเทศกาลตรุ ษสงกรานต์ของชาวบ้านโดยมีวดั ภายในชุมชนเป็ นศูนย์กลางของการทํากิจกรรม
เนื้ อหาเพลงจะเป็ นเพลงปฏิพากย์ที่มีการเกี้ยวพาราสี กนั ระหว่างผูห้ ญิงและผูช้ าย ใช้ลกั ษณะของการ
ด้นกลอนสดซึ่ งต้องอาศัยปฏิภาณไหวพริ บของคนในชุมชนเป็ นอย่างมาก โอกาสในการละเล่นนี้ จะมี
ทั้งที่เป็ นการละเล่นเพลงโนเนโดยเฉพาะและการละเล่นที่ผสมผสานอยูใ่ นการละเล่นพื้นบ้านประเภท
อื่นของชุมชน และเนื่องด้วยที่เพลงโนเนเป็ นเพลงปฏิพากย์จึงมีลกั ษณะของกระบวนการถ่ายทอดจาก
รุ่ นสู่ รุ่นโดยการใช้ปากพูด ไม่มีการจดบันทึกที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร จึงทําให้การสื บทอดต่อกันมานั้น
เริ่ มเกิดปั ญหาขึ้นว่า เพลงโนเนนี้ อาจจะสู ญหายไปได้เนื่ องด้วยอิทธิ พลและปั จจัยทั้งจากภายในและ
ภายนอกชุมชนที่เข้ามามีบทบาทที่สาํ คัญต่อทัศนคติ ค่านิ ยม อารมณ์ และความรู ้สึกของคนในชุมชน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยหันไปรับค่านิ ยมตะวันตกเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิถีการดํารงชีวิตทําให้
ความสนใจ ความใส่ ใจในการละเล่นเพลงพื้นบ้านประเภทนี้ลดลง
แต่ เ มื่ อแนวคิด ท้องถิ่ นนิ ย มได้เ กิ ดขึ้ นในสังคมโลกาภิ วตั น์ห รื อยุคโลกไร้ พรมแดนทําให้
แนวคิดในการสร้ างอัตลักษณ์ ของชุ มชนได้เข้ามีบทบาทที่สําคัญต่อการดําเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนโดยเฉพาะการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของท้องถิ่น ชุมชนตําบลบางเก่าจึงรื้ อฟื้ น ฟื้ นฟู
การละเล่นเพลงโนเนให้ได้รับความสนใจมากยิง่ ขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกชุมชนจึงทําให้เกิดการ
สร้ างอัตลักษณ์ ของชุ มชนจากเพลงโนเนซึ่ งการสร้ างอัตลักษณ์ น้ ี มีท้ งั ที่ เกิ ดจากคนภายในชุ มชน
พยายามที่จะแสดงออกสู่ สังคมภายนอกและสังคมภายนอกพยายามสร้างอัตลักษณ์เพลงโนเนให้กบั
ชุมชน สิ่ งเหล่านี้ ทาํ ให้กระบวนการกลุ่มทางสังคมเกิดขึ้นและสามารถรวมกันได้อย่างเป็ นปึ กแผ่น
เหนี ยวแน่น และสามารถดําเนิ นกิจกรรมการสื บสาน อนุ รักษ์ และถ่ายทอดศิลปะพื้นบ้านเพลงโนเน
ให้ กับ บุ ค คลอื่ น ที่ ส นใจได้โ ดยมี พ้ื น ที่ ใ นการดํา เนิ น กิ จ กรรมอยู่ ที่ โ รงเรี ย นภายในชุ ม ชนซึ่ งมี
กลุ่มเป้ าหมายคือ เด็กนักเรี ยนที่สนใจ และการขึ้นเวทีการแสดงหรื อการประกวดต่างๆ ทําให้มีการ
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ขยายขอบข่ายของการเผยแพร่ ได้กว้างขวางมากขึ้นและถือได้ว่าเป็ นการก่อกําเนิ ดเกิดขึ้นมาใหม่ของ
เพลงโนเนในยุคที่กระแสโลกาภิวตั น์มีอิทธิพลครอบงําไปทุกภาคส่ วนของสังคม
ได้นาํ การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะตอบคําถามที่ว่า เพลงโนเนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
การสื บทอดเพลงในปัจจุบนั มีรูปแบบ วิธีการอย่างไร และท้ายสุ ดต้องการตอบคําถามที่ว่า เพลงโนเน
ส่ งผลต่ออัตลักษณ์ของคนบางเก่าอย่างไร ทั้งนี้ การตอบคําถามเหล่านี้ เน้นพิจารณาบริ บททางสังคม
และวัฒนธรรม อันได้แก่ประวัติความเป็ นมาของชุ มชน การประกอบอาชี พ การศึกษาของเยาวชน
และนโยบายการพัฒนาประเทศนโยบายท้องถิ่นเป็ นหลัก
ด้วยคําถามของการศึกษาทําให้เกิ ดการตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาขึ้นมาเพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของการละเล่นเพลงโนเนในเขตตําบลบางเก่า รวมทั้งรู ปแบบและกลวิธีในการถ่ายทอด
การละเล่นเพลงโนเนในปั จจุบนั และด้วยการร่ วมงานของกลุ่มนักเรี ยนในชื่ อ “กลุ่มลูกคุณหญิง
รั กษ์ บ้าน” ของนักเรี ยนโรงเรี ยนชะอําคุณหญิงเนื่ องบุรีทาํ ให้มีวตั ถุประสงค์อีกประการหนึ่ งว่า
เพื่อศึกษาการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ชุมชนของกลุ่มเด็กนักเรี ยนกลุ่มนี้ ซึ่ งผลที่คาดว่าจะได้รับจาก
การศึ ก ษาศิ ล ปะพื้น บ้า นที่ ถือได้ว่า เป็ นภู มิปัญญาของท้องถิ่ น ในครั้ งนี้ ทํา ให้ไ ด้มีการเรี ย นรู ้ แ ละ
สื บ ทอดมรดกทางภู มิ ปั ญ ญาของชุ ม ชนตํา บลบางเก่ า ให้ มี ก ารดํา รงอยู่แ ละสามารถเผยแพร่ ใ ห้
บุคคลภายนอกชุมชนรับรู ้และรับทราบถึงการมีอยูข่ องเพลงพื้นบ้านประเภทนี้ และเป็ นการสร้างเด็ก
นักเรี ยนซึ่งเป็ นกลุ่มเยาวชนที่จะเติบใหญ่ข้ ึนต่อไปในอนาคตให้ได้เรี ยนรู ้และทําความรู ้จกั กับชุมชนที่
อยู่ใกล้บา้ นตนเอง ตระหนักในทรั พยากรทางสังคมที่ เป็ นมรดกอันเก่ าแก่ ที่กาํ ลังจะเลื อนหายไป
กระบวนการเรี ยนรู ้ชุมชนและการการสื บทอดอีกวิธีหนึ่งที่กลุ่มนักเรี ยนลูกคุณหญิงรักษ์บา้ นคือจัดทํา
วีดีทศั น์การละเล่นพื้นบ้านเพลงโนเนเพื่อนําเสนอ เรื่ องราวการละเล่นเพลงโนเนนําเสนอต่อสังคม
ชุมชน โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ชุมชนเป็ นหลัก ส่ วนการถ่ายทําวีดีโอและขั้นตอนการตัดต่อวีดีทศั น์
เป็ นผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข และเกิ ดกลุ่มเยาวชนที่พร้อมจะลงมา
ทํางานเพื่อท้องถิ่นของตนเองอย่างตระหนักรู ้และรัก เกิดการเชื่อมต่อความรู ้สึกที่ดีของคนในชุมชน
โดยมีกลุ่มเยาวชนเป็ นส่ วนหนึ่ งในการกระตุน้ ความเป็ นชุมชน และนําวีดิทศั น์ไปใช้ในการเผยแพร่
การละเล่นเพลงโนเนไปยังโรงเรี ยนประถมศึกษา โรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจําตําบลและอําเภอต่อไป
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในงานการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาครั้งนี้ และ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ข้ อเสนอแนะต่ อการศึกษาครั้งนี้
1. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นงานการศึกษาภาคสนามในเชิ งลึกแต่การสังเกตการณ์ ในภาพ
กิจกรรมการละเล่นจริ งของชาวบ้านยังน้อยเกินไปซึ่ งอาจจะทําให้ขาดข้อมูลที่น่าสนใจในบางแง่มุม
ซึ่งผูศ้ ึกษาเสนอให้มีการสังเกตภาพกิจกรรมที่มากครั้งกว่านี้เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลเนื้อหา
2. ในงานการศึ กษาควรจะเพิ่มประเด็นการศึกษาให้กว้างและชัดเจนมากกว่านี้ เพื่อความ
ครอบคลุมของเนื้อหาและความชัดเจนในข้อมูล
3. ในประเด็นการวิเคราะห์ถา้ มีการเพิ่มแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่หลากหลายกว่า
จะสามารถฉายภาพของข้อมูลที่ลึกและชัดเจนมากกว่านี้
ข้ อเสนอแนะต่ อการศึกษาในครั้งต่ อไป
1. ควรมีการจัดเวทีในการนําเสนอข้อมูลให้กบั ชุมชนเพื่อเป็ นการคืนข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมกับชุมชนเพื่อความครอบคลุมของเนื้ อหาและตรงกับความต้องการของชุมชน
มากขึ้น
2. ในการทําวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการกระตุน้ ให้ทาํ ในเชิงลึก เจาะประเด็นลงไปให้ชดั เจน เช่น
การศึกษาพ่อเพลงแม่เพลง เป็ นต้น ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มเติมงานการศึกษาเกี่ยวกับเพลงโนเนให้สมบูรณ์
และหลากหลายประเด็นมากยิง่ ขึ้น
3. งานการศึกษาครั้งต่อไปนอกจากการศึกษาเจาะลึกในประเด็นต่างๆ แล้ว ควรจะเน้นงานที่
สามารถช่ วยเสริ มพลังให้กบั ขบวนการขับเคลื่อนการอนุ รักษ์ สื บทอด และเผยแพร่ เพลงโนเน ซึ่ ง
อาจจะเป็ นงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการต่อไป
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เวียน ทองมา ผูใ้ ห้สัมภาษณ์, เชาว์ลิต น้อยพิทกั ษ์ ผูส้ ัมภาษณ์. บ้านเลขที่ 10 หมู่ 2 ต.หนองศาลา
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี, วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2551.
สายันต์ กลัน่ ยิง่ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์, พิมพ์มาดา เชื้อโต และลออรัตน์ สังข์เศรษฐี ผูส้ ัมภาษณ์. บ้านเลขที่
21 หมู่ 9 บ้านโตนดหลวง ต.บางเก่า อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี, วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2551.
เสถียร เผือกเงิน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์, รัตนาวลี อุระทัย ผูส้ ัมภาษณ์. บ้านเลขที่ 50 หมู่ 8 บ้านม่วง
ต.บางเก่า อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี, วันที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ. 2551.
สมบุญ บางม่วงงาม ผูใ้ ห้สัมภาษณ์, เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล พิมพ์มาดา เชื้อโต และลออรัตน์ สังข์
เศรษฐี ผูส้ ัมภาษณ์. บ้านเลขที่ 2 หมู่ 5 บ้านปากคลอง ต.บางเก่า อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี, วันที่ 3
สิ งหาคม พ.ศ. 2551.
สมยศ เกิดทอง ผูใ้ ห้สัมภาษณ์, ธีรศักดิ์ สุ ขสันติกมล ผูส้ ัมภาษณ์. บ้านเลขที่ 76/2 หมู่ 1 ต.หนอง
ศาลา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี, วันที่ 12 สิ งหาคม พ.ศ. 2551.
เอี้ยว เผือกเงิน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์, วิฑูรย์ คุม้ หอม ผูส้ ัมภาษณ์. บ้านเลขที่ 27 ม.8 บ้านม่วง ต.บางเก่า
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี, วันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ.2551.
เฮียง ชมพู่ทอง ผูใ้ ห้สัมภาษณ์, เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล และวิฑูรย์ คุม้ หอม ผูส้ ัมภาษณ์. บ้านเลขที่
61 หมู่ 1 บ้านบางเก่า ต.บางเก่า อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี, วันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2551.

บทร้ องเพลงโนเน
1) เออเหยเหยลอยมาลอยมาวงเพลง อดสนุกไม่ได้เพราะหัวใจมันนักเลง ไม่ได้ร้อง
เพลงให้วงั เวงใจเอย ไม่ได้ร้องเพลงให้วงั เวงใจเอย
2) เชิญน้องอย่า เข้าวงเอย เชิญแม่องเหมเอยมาลา เชิญน้องอย่างพาทีเถิดแม่สีมาลา
เน่โน่ช่า ชะโนเน่เอย เน่โน่ช่า ชะโนเน่เอย
3) เอยเหยร้อยมาฉันก็มาโตนดหลวง มะยมย่าปลูกมันมีลูกอยูส่ องพวง มะยมโตนด
หลวงฉันรักอยูพ่ วงเดียวเอย มะยมโตนดหลวงฉันรักอยูพ่ วงเดียวเอย
4) เอยเหยร้อยมาฉันก็มาบางเก่า ชี้มือบอกเพื่อนโนนแนะเรื อนแม่เรา
ต้นโต
ต้นเถายอดสเดาอ่อนเอย ต้นโตต้นเถายอดสเดาอ่อนเอย
5) เอยเหยร้อยมาฉันก็มาบ้านท่า สี นวลห้อยหู สีชมพูห้อยขา ดูหน้าดูตาผิดธรรมดา
จริ งเอย ดูหน้าดูตาผิดธรรมดาจริ งเอย
6) เอยเหยร้อยมาฉันก็มาหนองตาพด น้องจะรําก็รําอย่าได้ทาํ พระยศ เดี๋ยวเพลงจะ
หมดเดี๋ยว น้องจะอดรําเอย เดี๋ยวเพลงจะหมดเดียวน้องจะอดรําเอย
7) บุกนํ้ามาเพียงนมเอย อีกทั้งบุกตมมาเพียงนะโคนขา ถ้าอําเภอไม่สั่งฉันคงยังไม่
มา เน่โน่ช่า ชะโนเนเอย เน่โนช่า ชะโนเนเอย
8) เอยเหยร้อยมาฉันก็มาหนองปรื อ นกเอี้ยงตาดํามาร้องรําให้เขารื อ สองปี กกะพือ
รําให้ลือเมืองเอย สองปี กกะพือ รําให้ลือเมืองเอย
9) เอยเหยร้อยมาฉันก็มาสวนพูล เขาจับตัวได้เขาก็ใช้ให้รําดู สาวน้อยสวนพูลเขารํา
น่าดูจริ งเอย สาวน้อยสวนพูลเขารําน่าดูจริ งเอย
10) โนเน่ซิเจ้าโนนาดเอย ไปตลาดอย่ามาให้มือ หนุ่มๆ บ้านนี้หน้าเอยเหยและจะมีใจ
จืดจะยืดเอาไว้ไม่ให้มาเอย จะยืดเอาไว้ไม่ให้มาเอย
11) ทอดแหอยู่กลางทุ่งเอย มันไม่ติดกุง้ ก็คงจะติดปลา ถ้าเป็ นบุญเราแท้คงจะติดแห
มา เน่โน่ช่า ชะโนเนเอย เน่โนช่า ชะโนเนเอย
12) รําพวงสิ เจ้ามาลัยเอย เหยลอยไปลอยไปก็ลอยเลิศ ลอยมาข้างนี้หนาเอย เหยลอย
ไปลอยไปก็ลอยเลิศ ลอยมาข้างนี้หนาเอย เหยมาลับพี่ดว้ ยเถิดรําพวงมาลัยในวันนี้ เอย เหยมาลับพี่
ด้วยเถิดรําพวงมาลัยในวันนี้เอย
13) บ่อน้อยสี่ เหลี่ยมเอย นํ้าเต็มเปี่ ยมเหมือนธรณี เอาถังซิไปลงจ้วงเอย ไม่มิดงวงแม่
คุณเอ๋ ยสักที ฉันมารักเขาตักมันลําบากเช่นนี้ เน่โน่ช่า ชะโนเนเอย แน่โน่ช่า ชะโนเนเอย
14) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มาชายบึง ถ้าเป็ นเชือกเป็ นปอพี่ชายจะต่อให้ถึง หัวบึงท้าย
บึงจะต่อให้ถึงเลยเอย หัวบึงท้ายบึงจะต่อให้ถึงเลยเอย

15) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มาชายทะเล เสี ยงคลื่นมันกระทบฝั่ง เสี ยงมันดังโนเน ระ
หกระเหมากลางทะเลวนเอย ระหกระเหมากลางทะเลวนเอย
16) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มาบ้านนี้ แม้รูปชัว่ ตัวจะดํา แต่ก็น้ าํ ใจดี สาวน้อยบ้านนี้
เขาช่างดีจริ งเอย สาวน้อยบ้านนี้เขาช่างใจดีจริ งเอย
17) ยกมือขึ้นไหว้พระเอย ข้อให้ไปประโอแม่ทองนะคิ้วเขิน อย่าให้เสี ยทีที่ตวั พี่ได้
เดิน เน่โนช่า ชะโนเนเอย เน่โน่ช่า ชะโนเนเอย
18) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มานายาง ดาวไถบ่ายเล่ดาวจระเข้บ่ายหาง ไก่แจ้ขนั จวน
จางสว่างแล้วเอย ไก่แจ้ขนั จวนจางสว่างแล้วเอย
19) หาหมอมาทายดูเอย หมอทายว่าคู่เขาจะอยูท่ างทิศนี้ ไม่สู้ขาวและจะสู ้ดาํ เอยมัน
ไม่สูก้ บั แม่คุณเอ่ยสู พ้ ี่ ขาวเอยละอองเห็นจะเป็ นน้องคนนี้ เน่โน่ช่า ชะโนเนเอยๆๆ
20) ชาชาแล้วว่าชูเ้ ชิดเอย ฉันจะเชิดซิ ให้นอ้ งฉันรํา ยกแขนขึ้นช้อนแขนอ่อนเหมือน
นางระบํา เน่โน่ช่า ชะโนเนเอย เน่โน่ช่า ชะโนเนเอย
21) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มาในดง ลูกเกตุมนั ดกอีกทั้งฝูงนกมันลง พี่ไม่เห็นหน้าเจ้า
พี่คงกินข้าวไม่ลง ถ้าไม่เห็นโฉมยงกินข้าวไม่ลงเอย ไม่เห็นโฉมยงกินข้าวไม่ลงคอเอย
22) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มาบนสวรรค์ เก็บดอกพิกุลเอามาทําบุญร่ วมกัน ร่ วมจอก
ร่ วมขันร่ วมในวันนี้เอย ร่ วมจอกร่ วมขันร่ วมในวันนี้เอย
23) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มานาลึก ได้ยนิ เขาเล่นใจฉันมันเต้นตึกๆ มานอนนึกๆ ผลุด
ลุกก็ครึ กมาเอย มานอนนึกๆ ผลุดลุกก็ครึ กมาเอย
24) สะกิดแม่หนูแม่หนูคนนี้เอย บอกให้เขาหันหวนมานะข้างนี้ ให้มาพูดจากลับพี่ยา
บ้างซิ เน่โน่ช่า ชะโนเนเอย เน่โน่ช่า ชะโนเนเอย
25) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มาตาลเลียง ถึงไม่ได้เป็ นคู่ขอให้อยูเ่ คียงๆ ทอดสะพานตาล
เลียงเดินมาหาน้องเอย ทอดสะพานตาลเลียงเดินมาหาน้องเอย
26) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มาปากคลอง กระดานน้องเอยทําอยากเอาฝาจากเถิดน้อง
ปลูกเรื อนห้าห้องให้หนูนอ้ งอยูเ่ อย เน่โน่ช่า ชะโนเนเอย เน่โน่ช่า ชะโนเนเอย
27) เอยเหยเหยร้ อยมาฉันก็มาหนองปรื อ นกเอี้ยงตาดํามาร้องรําให้เขาลือ สองปี ก
กะพือรําให้ลือเมืองเอย สองปี กกะพือรําให้ลือเมืองเอย
28) เดินลัดตัดท่าเอย มองเห็นยุงซิมนั เจนละจา หยิบได้ขาวม้าผูกข้อมือเอยเรี ยกหาแม่
ซิกแ็ ม่หาหยิบเอาได้เขียวมาพันแข้งเอย หยิบเอาได้แดงมานะพันขา บอกกลับน้องเนื้อ เสี ยงนกมัน
เจนละจา เนโน่ช่า ชะโนเนเอย เน่โน่ช่า ชะโนเนเอย
29) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มานากร่ าง ถ้าน้องไปอยู่กบั พี่จะห่ มสี ต่างๆ ผืนไหนเนื้ อ
บางให้หนูนางห่ มเอย ผืนไหนเนื้อบางให้หนูนางห่ มเอย

30) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มาชายห้วย พอน้องทอดแขนมาพี่ละแทบจะลารําด้วย รํา
ระทดระทวย รําไปด้วยกันเอย รําระทดระทวยรําไปด้วยกันเอย
31) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มาสะพัง ถ้าไม่ได้คนหน้า พี่จะคว้าคนหลัง ไม่ได้ไม่ฟัง
เสี ยในครั้งนี้เอย ไม่ได้ไม่ฟังเสี ยในครั้งนี้เอย
32) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มาหนองศาลา มอบไพสี ปากเหมือนเอาหมากมาทา แม่เจ้า
เอ่ยระย้าเหมือนเอานากมาทาเลย เน่โน่ช่า ชะโนเนเอย เน่โน่ช่า ชะโนเนเอย
33) เอยเหยเหยร้ อ ยมาฉั น ก็ ม าสะพัง ฉั น มาเที่ ย วเขาหลวงแต่ ย งั เป็ นห่ ว งเขาวัง
ความคิดถึงร้อยชัง่ เป็ นห่วงเขาวังจริ งเอย ความคิดถึงร้อยชัง่ เป็ นห่วงเขาวังจริ งเอย
34) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มาหนองพลับ เดือนห้ามันเป็ นเดือนร้อน พี่ขอผลัดผ่อน
แม่งามทรัพย์ พอเดือนหกลมกลับพี่จะมารับไปเอย พอเดือนหกลมกลับพี่จะมารับไปเอย
35) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มา เกาะหลัก นกตีวิดมันส่ งภาษา เห็นคนเดินมามันร้อง
ทัก ว่าจูหกกูๆ ว่าน้องมีคู่หรื อยัง สาวน้อยร้อยชัง่ มีคู่หรื อยังนาเอย สาวน้อยร้อยชัง่ มีคู่หรื อยังนา
เอย
36) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มาหัวหิ น เอาอีโตเหน็บก้นฉันเป็ นคนทํากิน อีโต้ไม่บิ่นไม่
กลับหัวหิ นเลยเอย อีโต้ไม่บิ่นไม่กลับหัวหิ นเลยเอย
37) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มาเขาตะเกียบ เดินรัดชายเขาไอลมก็เป่ าเย็นเชี ยบ เดินรัด
ตัดเรี ยบเขาตะเกียบมาเอย เดินรัดตัดเรี ยบเขาตะเกียบมาเอย
38) เอาเหยเหยร้อยมาฉันก็มาหนองแจง ใครไม่รําให้ค่าให้เทวดาท่านแช่ง หม้อข้าว
หม้อแกงปากก็แหว่งหมดเอย หม้อข้าวหม้อแกงปากก็แหว่งหมดเลย
39) เอยเหยร้อยมาฉันก็มาบ้านนี้ ยามเจ็บจะขอฝากไข้ ยามตายจะขอฝากผี เอากระดูก
มากองให้กบั น้องคนนี้ โฮ้แม่เขียวแม่สีพี่ขอเท่านี้เองเอย โฮ้แม่เขียวแม่สีพ่ขี อเท่านี้เองเอย
40) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มาเขากระจิว เดินรัดชายเขาให้ลมมันเป๋ าเย็นซิว เดินรัดตัด
ลิ่วเขากระจิวมาเอง เดินรัดตัดลิ่วเขากระจิวมาเอง
41) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มาหนองบัว รู ปสู งโทงเทงคล้ายนักเลงลักวัว ใครได้ทาํ ผัว
ไม่ตอ้ งซื้อวัวใช้เอย ใครได้ทาํ ผัวไม่ตอ้ งซื้อวัวใช้เอย
42) เอยเหยเหยร้อยมาฉันก็มาบางเก่า หนุ่ มๆ ออกสะพรั่ง เหมือนยังตั้งก้นเส้า ชอบ
ใจเลือกเอาเอาแต่คนเดียวเอย ชอบใจเลือกเอาเอาแต่คนเดียวเอย เน่โน่ช่า ชะโนเนเอย ฯลฯ
43) เอยเหยร้ อ ยมาฉั น ก็ ม าคลองเที ย น หอมแป้ งกระแจะฉั น จึ ง ได้แ วะได้เ วี ย น
ความคิดถึงคิ้วเขิน ฉันได้เวียนมาเอย ความคิดถึงคิ้วเขิน ฉันได้เวียนมาเอย
ฉันรักแม่ทองสุ ดเหลือและกําลัง โซ่เอยชูฝักทําไม่ไม่รักฉันบ้าง เน่โน่ช่า โนเนเอยๆๆ

ข้ อมูลพ่อเพลงแม่ เพลงโนเน

ผูใ้ หญ่สายันต์ กลัน่ ยิง่ อายุ 63 ปี
ที่อยู่ 21 หมู่ 9 บ้านโตนดหลวง ต.บางเก่า อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
ยายสมบุญ บางม่วงงาม อายุ 82 ปี
ที่อยู่ 2 หมู่ 5 บ้านปากคลอง ต.บางเก่า อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
นางเฮียง ชมพูท่ อง อายุ 67 ปี
ที่อยู่ 61 หมู่ 1 บ้านบางเก่า ต.บางเก่า อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
นายเชือน เผือกเงิน อายุ 64 ปี
ที่อยู่ 50 หมู่ 8 บ้านม่วง ต.บางเก่า อ.ชะอํา จ. เพชรบุรี
นายเสงี่ยม ญาตินุกลู อายุ 58 ปี
ที่อยู่ 55 หมู่ 8 บ้านม่วง ต. บางเก่า อ.ชะอํา จ. เพชรบุรี
นางเอี้ยว เผือกเงิน อายุ 79 ปี
ที่อยู่ 27 หมู่ 8 บ้านม่วง ต.บางเก่า อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

โครงการ จัดเก็บข้ อมูลและทําสื่อบันทึกการละเล่ นพืน้ บ้ านเพลงโนเน
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
๑. หลักการและเหตุผล
อํา เภอชะอํา เป็ นอํา เภอหนึ่ งในพื้ น ที่ จ ัง หวัด เพชรบุ รี ซึ่ งเมื อ งเพชรบุ รี เ ป็ นเมื อ งที่ มี
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน จากหลักฐาน มีผคู ้ นอยู่อาศัยตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ ประมาณ
2000 – 4000 ปี มาแล้วและหลักฐานทางโบราณคดีซ่ ึ งมีอายุยอ้ นไปถึงสมัยทวารวดี สมัยขอม
เรื่ อยมาจนถึงสมัยสุ โขทัย กรุ งศรี อยุธยา กรุ งธนบุรี และกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ตามร่ องรอยความ
เจริ ญในอดี ตและร่ องรอยประวัติศาสตร์ ที่ให้เห็ นอย่างเด่ นชัด ณ ชุ มชนทุ่งเศรษฐี สมัยทวารวดี
จนถึงยุคปั จจุบนั
อํา เภอชะอํา เป็ นอํา เภอหนึ่ ง ที่ มีภู มิปัญ ญาท้องถิ่ น ที่ ไ ด้รับ การสื บ ทอดมาเป็ นเวลานาน
หน่วยงานต่างๆได้ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาเหล่านั้นในการพัฒนากระบวนงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมไว้ ซึ่งส่ วนมากมักจะคํานึงถึงภูมิปัญญาที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั ยังไม่ครอบคลุม
การละเล่ น พื้ น บ้า น ประกอบกับ ตัว ภู มิ ปั ญ ญากํา ลัง จะถู ก ลบเลื อ นไปเนื่ อ งจากขาดผูส้ ื บ ทอด
ประกอบกับตัวภูมิปัญญามักเป็ นผูส้ ู งอายุ ดังนั้นเพื่อให้ขอ้ มูลการละเล่นพื้นบ้านเพลงโนเน ที่กาํ ลัง
เสี่ ยงต่อการสู ญหายเนื่ องจากสาเหตุดงั กล่าว ได้มีการจัดระบบข้อมูล สามารถนําไปถ่ายทอดได้
เพื่อประโยชน์ในการร่ วมกันดํารงรั กษา สื บทอด และสื บสานภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ เพื่อให้
ชุมชนทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็ นเด็กหรื อผูใ้ หญ่เข้ามามีส่วนร่ วมในการรับรู ้ ได้เข้าใจถึงวิถี
ชีวิตของชุมชนตนเอง เกิดความภาคภูมิใจและอยูอ่ ย่างสมดุลยัง่ ยืนกับสภาพปั ญหาในปั จจุบนั โดย
ยึดหลักคิดแห่ งวิถีพอเพียง เกื้ อกูล แบ่งปั นมีความเป็ นธรรมและไม่ทาํ ลายทรัพยากรธรรมชาติ
เด็กและเยาวชนเป็ นวัยที่พร้อมจะซึ มซับรับรู ้ พร้อมทั้งตัวอย่างที่ดีมีค่ามาก ทั้ง คําสอนสั่งของ
ผูใ้ หญ่ช่วยหนุ นเสริ มกระบวนทัศน์และวางรากฐานของสังคมนั้นๆ ได้ดี เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
สังคมท้องถิ่น สื บทอดลมหายใจทางวัฒนธรรม ดํารงวิถีชีวิตและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ตนเองสื บต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อศึกษา สํารวจ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของ
พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นชะอํา
๒.๒ เพื่อปกป้ อง คุม้ ครองและอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านที่เสี่ ยงต่อการสู ญหาย
๒.๓ เพื่อเผยแพร่ ภูมิปัญญาให้เกิดการถ่ายทอด ต่อยอดจนเกิดการพัฒนาสังคม

๓. เป้าหมาย
๓.๑ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านเพลงโนเนและวิถีชีวิตชุมชนทั้งในรู ปแบบ
เอกสาร ภาพถ่ายและวีดีทศั น์
๓.๒ รายงานกระบวนการดําเนินโครงการ
๓.๓ มีฐานข้อมูลเรื่ องการละเล่นพื้นบ้านเพลงโนเนและวิถีชีวิตชุมชน เพื่อใช้ประกอบการ
จัดนิทรรศการ และเพื่อใช้เป็ นข้อมูลการศึกษาค้นคว้าในพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นชะอํา
๔. วิธีดําเนินการ
๔.๑ สํารวจพื้นที่ชุมชนในเขตอําเภอชะอํา ค้นหาบุคคลสําคัญต่างๆที่สามารถให้ขอ้ มูลและ
ความรู ้เกี่ยวกับการละล่นพื้นบ้านเพลงโนเน (Key persons)
๔.๒ จัดทําแผนการดําเนินงานฝึ กอบรมความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการใช้วสั ดุ
โสตทัศนูปกรณ์ให้กบั เยาวชนที่เข้าร่ วมโครงการในกระบวนการฝึ กอบรมวิธีการและการเก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์ขอ้ มูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการละเล่นพื้นบ้านเพลงโนเนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ได้แก่ ผูแ้ สดง นักดนตรี ผูช้ มการแสดง ฯลฯ
๕. งบประมาณ
งบประมาณ จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่ หมื่นบาทถ้วน)
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม ๒๕๕๑ - กันยายน ๒๕๕๑
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางเอื้อมพร โตภาณุ รักษ์กุล ๖๖๔/๒๑ ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๐๔๔๐๙๙๕

