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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาโครงสร้ างสถานการณ์ สื่อสารการแสดงลําตัด รู ปแบบและ
องค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารต่างๆในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด และวิเคราะห์การใช้ภาษา
ในการแสดงลําตัด โดยศึ กษาจากเก็บข้อมูลภาคสนาม การแสดงสดของลําตัดคณะหวังเต๊ะ ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2552-เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จํานวน 5 ครั้ง
ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์สื่อสารการแสดงลําตัด เมื่อพิจารณาเกณฑ์การจําแนกเหตุการณ์
สื่ อสาร 3 ประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร เนื้อหาของการสื่ อสารและผูร้ ่ วมเหตุการณ์ หลัก
เกณฑ์ดงั กล่าวจําแนกเหตุการณ์ สื่อสารหลักได้ 6 เหตุการณ์ เรี ยงเป็ นลําดับแน่ นอน ได้แก่ 1) เหตุการณ์
สื่ อสารการโหมโรงกลองรํามะนา 2) การร้ องเกริ ่ นหน้ากลอง 3) การร้ องออกตัว 4) การร้ องแหล่อวยพร 5)
การร้ องตอบโต้ และ6) การจบการแสดง
การศึ ก ษาองค์ประกอบของเหตุ การณ์ สื่ อ สารในสถานการณ์ สื่ อ สารการแสดงลํา ตัด พบว่า
เหตุการณ์ สื่อสารทุกเหตุการณ์ มีองค์ประกอบครบทั้ง10 ประการ ซึ่ งสามารถแบ่ งออกเป็ น 3 กลุ่ม คื อ
องค์ประกอบที่มีลกั ษณะคงที่ทุกเหตุการณ์สื่อสารได้แก่ กาลเทศะ ผูร้ ่ วมเหตุการณ์ และกฎการปฏิสัมพันธ์
องค์ประกอบที่ มีลกั ษณะร่ วมกันบางเหตุก ารณ์ สื่อสาร ได้แก่ ชนิ ดของเหตุการณ์ รู ปแบบการสื่ อสาร
บรรทัดฐานของการตีความและลําดับวัจนกรรม และองค์ประกอบที่มีลกั ษณะแตกต่างกันแต่ละเหตุการณ์
สื่ อสาร ได้แก่ หัวข้อ วัตถุประสงค์และเนื้อหาของการสื่ อสาร ทั้งนี้วจั นกรรมที่ใช้สื่อสารการแสดงลําตัด
พบวัจนกรรมการต่อว่ามากที่สุด
สําหรับการศึกษาการใช้ภาษาในการแสดงลําตัดพบว่ามีการใช้การพูดและการขับร้ อง ส่ วน
การขับร้ องจะประกอบด้วยกลอนประเภทต่างๆ ได้แก่ กลอนหัวเดี ยวและกลอนสุ ภาพ กลอนหัวเดีย ว
ได้แก่ กลอนเพลงลําตัด กลอนเพลงพวงมาลัย กลอนเพลงฉ่ อย กลอนเพลงอีแซว และกลอนสุ ภาพได้แก่
กลอนเพลงไทยเดิมและกลอนเพลงแหล่ และลักษณะการใช้ภาษาทั้งด้านคําและการใช้ภาพพจน์ ด้านคํามี
การใช้คาํ สัมผัส คําซํ้ า คําซ้อน การซํ้ าคํา การซํ้ าข้อความ การใช้คาํ ภาษาต่างประเทศ การใช้คาํ ศัพท์เฉพาะ
การใช้คาํ สองแง่สองง่าม การใช้คาํ หยาบ และการใช้ภาพพจน์มีการใช้อุปมา อุปลักษณ์ และการอ้างถึง
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This research is aimed to study the structure of the communication situation ‘The Lamtat
performance’, the form and components of the communicative event in the lamtat performance,and
analysize the language in the lamtat performance using the data from from the field study of five 'The
Lamtat of Wangtae Group’ live performances from November 2552 to February 2553.
Studying the communication situation the Lamtat performance, the results show that
when considering the classification into three communication respects: the objectives of
communication, the content of communication, and the major participants, we can classify the
communication events into six major communication events in a certain order: 1) the communication
prelude with Rummana drums. 2) Kren Naklong singing, 3) Show own singing, 4) Lae Ouay phorn
singing (greeting singing), 5) Interactive singing and, 6) the end of the show.
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Considering the communication situations of the Lamtat performance, the study shows
that the communication events in Lamtat have the full 10 elements which can be divided into three
groups. The first group has the components that are constant for all events of communications:
sitting(situations), participant(people in the situations) and rules for interaction. The second has some
common components of communication which are genre, message form, norm of interpretation and
act sequence. The last group has the components that are different in each communication event:
topic, purpose and massage content. The communicative act which is used the most in the show of
Lamtat is the speech act of verbal abuse.
In the study of language in the Lamtat performance, it has been found that speeches
and songs have been used. The lyrics are composed of different kinds of poems such as klon hua
deaw and klon su phab. Klon hua deaw includes poems such as klon pleang lamtat, klon pleang
puang malai , klon pleang choi, and klon pleang e-saew. Klon su phab includes poems such as klon
traditional thai song, klon pleang lae. To focus on the use of word and figure of speech, there are
rhyme words, reduplication, synonymous compound, repetition of word, repetition of text, the use of
foreign languages,the use of terminology, the use of double-meaning erotic words, the use of
profanity, And the use of figure of speech has been the use of simile, the use of metaphor, and the
use of allusion .
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจากผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สําเนี ยงงาม
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาให้คาํ ปรึ กษา คําแนะนํา และตรวจแก้วิทยานิพนธ์อย่างละเอียด
ด้วยความเอาใจใส่ อย่างดียงิ ่ และคอยให้กาํ ลังใจ คอยแนะนํา ตักเตือนด้วยไมตรี จิตต่อลูกศิษย์คนนี้ เสมอ ทั้งยังให้
โอกาสผูว้ ิจยั ได้เรี ยนรู ้ประสบการณ์การทํางานสอนอันเป็ นประโยชน์ต่ออนาคตของผูว้ ิจยั
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ สุ วฒ
ั นา เลี่ยมประวัติ
และรองศาสตราจารย์กญั ญรัตน์ เวชชศาสตร์ กรุ ณาสละเวลาให้คาํ แนะนําในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณสมาชิกคณะลําตัดหวังเต๊ะทุกคนให้ความร่ วมมือในการเก็บข้อมูล เสี ยสละเวลาให้
ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ และผูว้ ิจยั ขอขอบคุณเป็ นอย่างยิง่ คือ คุณแม่ศรี นวล ขําอาจ เสี ยสละเวลาทุกครั้งทีผ่ ูว้ ิจยั มีขอ้ สงสัย
รวมทั้งความห่วงใยของคุณแม่ศรี นวล ขําอาจมีต่อผูว้ ิจัย ทั้งนี้ ผูว้ ิจัยขอแสดงความเสี ยใจแด่การจากไปของของ
นายปรี ชา เอี่ยมสักขี และขอขอบคุณนายปรี ชา ศิล ปิ นผู ้มีความสามารถทั้งการร้ อ ง รํ า โดยเฉพาะนํ้ า เสี ย งอัน
ไพเราะและผูส้ ื บสานการแสดงพื้นบ้านลําตัดมายาวนาน
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั มีโครงการทุนวิจยั มหาบัณฑิต สกว. ด้าน
มนุษยศาสตร์ -สังคมศาสตร์ ช่วยสนับสนุนทุนทรัพย์การทํางานวิจยั ฉบับนี้ และทําให้ผวู ้ ิจยั ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู ้ รับฟังความคิดเห็น จากผูท้ รงคุณวุฒิคือ ศาสตราจารย์ดร.อมรา ประสิ ทธิ์ รั ฐสิ นธุ์ และอาจารย์ดร.ศิริพร
ภักดีผาสุ ข ให้คาํ แนะนําอันมีประโยชน์ต่องานวิจยั ฉบับนี้อย่างยิง่
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ผูป้ ระสิ ทธิ์ประสาทวิชาความรู ้
ให้แก่ผวู ้ ิจยั รวมทั้งให้คาํ แนะนํา และกําลังใจแก่ผูว้ ิจยั ทําให้ผวู ้ ิจยั ไม่ยอ่ ท้อและท้อแท้ต่อการทํางานวิจยั ฉบับนี้
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณพี่ๆและน้องๆปริ ญญาโทได้แก่ พี่ศิวลักษณ์ เจื อจุ ล(ชัยงาม) พี่มณฑาทิพย์ ศิริพนั ธ์
พี่มธุรส คุม้ ประสิ ทธิ์ น้องศุภมน อาภานันท์ น้องธัชชัย กรกุมและปรี ชา เสื อพิทกั ษ์ ร่ วมแบ่งปั นความรู ้ ความคิด
และช่วยให้กาํ ลังใจซึ่ งกันและกันเสมอมา ไม่เคยทอดทิ ้ งกันเมื่อคนใดคนหนึ่ งกําลังเหนื่ อยล้าและเพื่อนฉายสิ ริ
พัฒนถาวร ที่คอยให้คาํ แนะนําและหวังดีกบั เพื่อนคนนี้เสมอ
ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุณคุณน้าชูและน้ามลที่คอยขับรถ ช่วยเก็บข้อมู ล อํานวยความสะดวกด้านการ
เดินทางแม้เส้นทางจะไกลและมืดคํ่าหรื ออ่อนเพลียแค่ไหนก็พร้อมอยูร่ ่ วมเก็บข้อมูลกับผูว้ ิจัยและคอยดูแลห่ วงใย
ผูว้ ิจยั เสมอ รวมทั้งน้องพัด น้องเอกที่เป็ นเพื่อนเดินทางและช่วยเก็บข้อมูล และขอบคุณญาติพี่น้องผูค้ อยถามไถ่
และช่วยเหลือกันตลอดมา และขอขอบคุณดวงวิญญาณของคุณน้าหล่อผูค้ อยห่ วงใยและให้คาํ แนะนําขณะที่ยงั มี
ชีวิต
สุ ดท้ายนี้ คุณประโยชน์อนั ใดที่เกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ผูว้ ิจัยขอน้อมบูชาให้แด่พระคุณของคุณพ่อ
และคุณแม่ ผูม้ อบความรัก ความเอาใจใส่ คอยอบรมสั ่ งสอน ดูแลยามลูกเหนื่อยล้า ให้กาํ ลังใจยามลูกท้อแท้ แก่ลูก
คนนี้เสมอมา
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