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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างสถานการณ์สื่อสารการแสดงโนรา
รู ปแบบ และองค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์การใช้ภาษาและวัจนกรรม
สื่ อ สารที่ ปรากฏในการแสดงโนรา ศึ ก ษาจากการเก็ บข้อ มูลภาคสนามการแสดงโนราคณะ
ละมัยศิลป์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็ นจํานวน 5 ครั้ง
ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์สื่อสารการแสดงโนรา ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสาร
10 เหตุการณ์เรี ยงลําดับเป็ นขั้นตอน ได้แก่ เหตุการณ์สื่อสารการโหมโรง การร้องกลอนไหว้ค รู
การร้องกลอนหลังฉาก การรําอวดความสามารถ การร้องกลอนอวดความสามารถ การทําบท
การร้องกลอนลาฉาก การรําลาฉาก การทําบทหมู่ และการเลิกโรง ทั้งนี้ ผวู้ ิจยั ใช้วตั ถุประสงค์ และ
ผูร้ ่ วมเหตุการณ์ เป็ นเกณฑ์ในการจําแนกเหตุการณ์สื่อสารแต่ละเหตุการณ์ โดยสามารถรวบเป็ น
เหตุก ารณ์ สื่อสารหลักได้ 3 เหตุก ารณ์ คื อ เหตุ การณ์ สื่อสารการเริ่ มการแสดง เหตุ การณ์สื่อสาร
การแสดง และเหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดง
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเหตุ การณ์ สื่อสารพบว่า มีองค์ประกอบครบทั้ง
10 ประการ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คื อ องค์ประกอบที่ มีลกั ษณะคงที่ทุกเหตุก ารณ์สื่อสาร
ได้แ ก่ เวลาและสถานที่ ผูร้ ่ วมเหตุ ก ารณ์ กฎการปฏิ สั ม พัน ธ์ และบรรทัด ฐานการตี ค วาม
องค์ประกอบที่มีลกั ษณะร่ วมกันเฉพาะบางเหตุก ารณ์สื่อสาร ได้แก่ ชนิ ดของเหตุก ารณ์ รู ปแบบ
การสื่อสาร และลําดับวัจนกรรม และองค์ประกอบที่ต่างกันไปตามแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร ได้แก่
หัวข้อ วัตถุประสงค์ และเนื้อหาการสื่อสาร
ภาษาที่ใช้สื่อสารในการแสดงโนรา พบว่า มี 2 รู ปแบบ คือ วัจนภาษา และอวัจนภาษา
โดยเฉพาะวัจนภาษาจะปรากฏทั้งในบทร้องและบทพูด ส่วนอวัจนภาษาที่ปรากฏในการแสดงโนรา
ได้แก่ เสียงดนตรี ท่ารํา และการแสดงท่าทางประกอบการพูด
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This research aims to analyze Nora performance in terms of the structure of
communicative situation, forms and components of communicative events, language use, and
speech acts. The data are collected from field study of 5 live Nora performances of Lamaisin Group
from August to October 2009.
The result reveals that the communicative situation consists of 10 communicative
events in a certain order: prelude, Wai Kru singing, singing behind the setting, dancing show,
singing show, single Tham bot, ending singing, ending dance, group Tham bot, and ending.
The shifts of objectives and participants of communicative events may help classify all
communicative events into 3 main kinds of events: the opening, the show, and the ending.
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Communicative events consist of 10 components, which can be divided into 3
categories: 1)components which are constant in all events i.e. setting, participants, rules of
interaction, and norms of interpretation, 2)components which have something in common in some
events i.e. type of events, form of communication, and speech act sequence, and 3)components
which vary among different events i.e. topic, purpose, and message content.
There are 2 kinds of language use in Nora performance: verbal and nonverbal
language. Verbal language appears in both lyrics and dialogues, whereas nonverbal language
in Nora performance includes music, dance, and gestures.
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กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พนธ์ ฉ บั บ นี้ สํ า เร็ จลุ ล่ ว งได้ ด ้ ว ยความกรุ ณาจากผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.สมชาย สําเนียงงาม อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา
และตรวจแก้วิทยานิพนธ์ดว้ ยความเอาใจใส่อย่างดียงิ่ เสมอมา ผูว้ ิจยั รู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสูง
ผู้วิ จ ั ย ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการตรวจสอบวิ ท ยานิ พนธ์ ทุ ก ท่ า น ได้ แ ก่
รองศาสตราจารย์สุวฒั นา เลี่ยมประวัติ และรองศาสตราจารย์กญ
ั ญรัตน์ เวชชศาสตร์ ที่กรุ ณาตรวจ
แก้ไขและให้คาํ แนะนําจนทําให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ผูว้ ิจ ัยขอขอบพระคุ ณ โครงการทุ น วิจ ัยมหาบัณ ฑิ ต สํานัก งานกองทุ น สนับ สนุ น
การวิจยั (สกว.) ที่สนับสนุ นงบประมาณการวิจ ัยตลอดระยะเวลา 18 เดือน และขอขอบพระคุ ณ
ผูท้ รงคุณ วุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อมรา ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์ อาจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุ ข และ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุ รพล วิรุฬห์รักษ์ ที่ก รุ ณาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ต่อการทํา
วิทยานิพนธ์
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์วิรัช ศิริวฒั นะนาวิน ที่กรุ ณาตรวจแก้ไขบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผวู้ ิจยั และยังให้ความห่วงใย คอยถามไถ่ถึงความ
คืบหน้าในการทําวิทยานิพนธ์
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณคุณแม่ละมัย ศรี รักษา ที่อนุญาตให้เก็บข้อมูลการแสดงโนราของ
คณะละมัยศิลป์ ตลอดจนให้ค าํ ปรึ ก ษาและให้ค วามรู้ เกี่ ย วกับการแสดงโนราเป็ นอย่างดี และ
ขอขอบคุณสมาชิกในคณะโนราละมัยศิลป์ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่เก็บข้อมูล
ขอบคุณคุณศิวลักษณ์ คุณธัชชัย และคุณปรี ชา ที่ค่อยให้กาํ ลังใจ ขอขอบคุณคุณนํ้ าผึ้ง
คุณศุภมน คุณมธุรส คุณกิตติยาพร คุณกฤตชัย คุณกฤษฎา และคุณเอนก ที่ให้คาํ แนะนําที่ดีและให้
ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ทาํ วิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ให้กาํ ลังใจและถาม
ไถ่ถึงความคืบหน้าในการทําวิทยานิพนธ์เล่มนี้
ขอขอบพระคุณญาติๆที่ ค อยให้ความช่วยเหลือและถามไถ่ทุกข์สุข ด้วยความห่ วงใย
และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคุณพ่อผูเ้ ป็ นที่รักและเป็ นแรงบันดาลใจในด้านการเรี ยน ขอบพระคุณ
คุณแม่ที่ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ให้การสนับสนุ นในทุกๆเรื่ อง และเป็ นแรงใจที่สาํ คัญที่ทาํ ให้
ผูว้ ิจยั มานะ อดทน จนกระทัง่ วิทยานิพนธ์สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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