
 ง

50202205 : สาขาวิชาภาษาไทย 

คาํสาํคญั :  ลาํตดัคณะหวงัเต๊ะ / ชาติพนัธุว์รรณนาแห่งการส่ือสาร 

  นํ้ าผึ้ง  มโนชยัภกัดี : การแสดงลาํตดัคณะหวงัเต๊ะ : การศึกษาตามแนวชาติพนัธุ์

วรรณนาแห่งการส่ือสาร.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ : ผศ.ดร.สมชาย  สาํเนียงงาม.  263 หนา้. 
 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั รูปแบบและ

องคป์ระกอบของเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั และวเิคราะห์การใช้ภาษา

ในการแสดงลาํตดั โดยศึกษาจากเก็บขอ้มูลภาคสนาม การแสดงสดของลาํตดัคณะหวงัเต๊ะ ตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2552-เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 จาํนวน 5 คร้ัง 

 ผลการศึกษาพบวา่ สถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั เม่ือพิจารณาเกณฑ์การจาํแนกเหตุการณ์

ส่ือสาร 3 ประการ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร เน้ือหาของการส่ือสารและผูร่้วมเหตุการณ์หลกั 

เกณฑด์งักล่าวจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสารหลกัได ้6 เหตุการณ์เรียงเป็นลาํดบัแน่นอน ไดแ้ก่ 1) เหตุการณ์

ส่ือสารการโหมโรงกลองรํามะนา 2) การร้องเกร่ินหนา้กลอง 3) การร้องออกตวั 4) การร้องแหล่อวยพร 5) 

การร้องตอบโต ้และ6) การจบการแสดง 

 การศึกษาองค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสารในสถานการณ์ส่ือสารการแสดงลาํตดั พบว่า 

เหตุการณ์ส่ือสารทุกเหตุการณ์มีองค์ประกอบครบทั้ง10 ประการ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

องคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะคงท่ีทุกเหตุการณ์ส่ือสารไดแ้ก่ กาลเทศะ ผูร่้วมเหตุการณ์ และกฎการปฏิสัมพนัธ์ 

องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะร่วมกนับางเหตุการณ์ส่ือสาร ไดแ้ก่ ชนิดของเหตุการณ์ รูปแบบการส่ือสาร 

บรรทดัฐานของการตีความและลาํดบัวจันกรรม และองคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัแต่ละเหตุการณ์

ส่ือสาร ไดแ้ก่ หวัขอ้ วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาของการส่ือสาร ทั้งน้ีวจันกรรมท่ีใช้ส่ือสารการแสดงลาํตดั

พบวจันกรรมการต่อวา่มากท่ีสุด 

 สําหรับการศึกษาการใชภ้าษาในการแสดงลาํตดัพบว่ามีการใช้การพูดและการขบัร้อง ส่วน

การขบัร้องจะประกอบดว้ยกลอนประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ กลอนหวัเดียวและกลอนสุภาพ กลอนหวัเดียว

ไดแ้ก่ กลอนเพลงลาํตดั กลอนเพลงพวงมาลยั กลอนเพลงฉ่อย กลอนเพลงอีแซว และกลอนสุภาพไดแ้ก่

กลอนเพลงไทยเดิมและกลอนเพลงแหล่ และลกัษณะการใชภ้าษาทั้งดา้นคาํและการใชภ้าพพจน์ ดา้นคาํมี

การใชค้าํสัมผสั คาํซํ้ า คาํซ้อน การซํ้ าคาํ การซํ้ าขอ้ความ การใชค้าํภาษาต่างประเทศ การใชค้าํศพัทเ์ฉพาะ 

การใชค้าํสองแง่สองง่าม การใชค้าํหยาบ และการใชภ้าพพจน์มีการใชอุ้ปมา อุปลกัษณ์ และการอา้งถึง 
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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. 
 
 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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กติตกิรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาย สําเนียงงาม 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ และตรวจแกว้ิทยานิพนธ์อย่างละเอียด

ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่ และคอยใหก้าํลงัใจ คอยแนะนาํ ตกัเตือนดว้ยไมตรีจิตต่อลูกศิษยค์นน้ีเสมอ ทั้งยงัให้

โอกาสผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้ประสบการณ์การทาํงานสอนอนัเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของผูว้ิจยั    
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์สุวฒันา เลี่ยมประวติั 

และรองศาสตราจารยก์ญัญรัตน์ เวชชศาสตร์ กรุณาสละเวลาใหค้าํแนะนาํในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณสมาชิกคณะลาํตดัหวงัเต๊ะทุกคนใหค้วามร่วมมือในการเก็บขอ้มูล เสียสละเวลาให้

ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ และผูว้ิจยัขอขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ คือ คุณแม่ศรีนวล ขาํอาจ เสียสละเวลาทุกคร้ังท่ีผูว้ิจยัมีขอ้สงสัย 

รวมทั้งความห่วงใยของคุณแม่ศรีนวล ขาํอาจมีต่อผูว้ิจัย ทั้งน้ีผูว้ิจัยขอแสดงความเสียใจแด่การจากไปของของ
นายปรีชา เอี่ยมสักขี และขอขอบคุณนายปรีชา ศิลปินผู ้มีความสามารถทั้ งการร้อง รํา โดยเฉพาะนํ้ าเสียงอัน

ไพเราะและผูสื้บสานการแสดงพ้ืนบา้นลาํตดัมายาวนาน 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั มีโครงการทุนวิจยัมหาบณัฑิต สกว. ดา้น

มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ช่วยสนบัสนุนทุนทรัพยก์ารทาํงานวิจยัฉบบัน้ี และทาํใหผู้ว้ิจยัไดมี้โอกาสแลกเปลี่ยน

ความรู้ รับฟังความคิดเห็น จากผูท้รงคุณวุฒิคือ ศาสตราจารยด์ร.อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ และอาจารยด์ร.ศิริพร 

ภกัดีผาสุข ใหค้าํแนะนาํอนัมีประโยชน์ต่องานวิจยัฉบบัน้ีอยา่งยิง่  

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้

ใหแ้ก่ผูว้ิจยั รวมทั้งใหค้าํแนะนาํ และกาํลงัใจแก่ผูว้ิจยัทาํใหผู้ว้ิจยัไม่ยอ่ทอ้และทอ้แทต่้อการทาํงานวิจยัฉบบัน้ี 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณพี่ๆและนอ้งๆปริญญาโทไดแ้ก่ พี่ศิวลกัษณ์ เจือจุล(ชยังาม) พี่มณฑาทิพย ์ศิริพนัธ์  

พี่มธุรส คุม้ประสิทธ์ิ นอ้งศุภมน อาภานนัท ์นอ้งธชัชยั กรกุมและปรีชา เสือพิทกัษ์ ร่วมแบ่งปันความรู้ ความคิด 

และช่วยให้กาํลงัใจซ่ึงกนัและกนัเสมอมา ไม่เคยทอดทิ ้งกนัเม่ือคนใดคนหน่ึงกาํลงัเหน่ือยลา้และเพ่ือนฉายสิริ      

พฒันถาวร ท่ีคอยใหค้าํแนะนาํและหวงัดีกบัเพื่อนคนน้ีเสมอ 

 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณคุณน้าชูและน้ามลท่ีคอยขบัรถ ช่วยเก็บขอ้มูล อาํนวยความสะดวกดา้นการ

เดินทางแมเ้ส้นทางจะไกลและมืดคํ่าหรืออ่อนเพลียแค่ไหนกพ็ร้อมอยูร่่วมเกบ็ขอ้มูลกบัผูว้ิจัยและคอยดูแลห่วงใย

ผูว้ิจยัเสมอ รวมทั้งนอ้งพดั นอ้งเอกที่เป็นเพื่อนเดินทางและช่วยเก็บขอ้มูล และขอบคุณญาติพี่น้องผูค้อยถามไถ่

และช่วยเหลือกนัตลอดมา และขอขอบคุณดวงวิญญาณของคุณน้าหล่อผูค้อยห่วงใยและให้คาํแนะนาํขณะท่ียงัมี

ชีวิต 

 สุดทา้ยน้ีคุณประโยชน์อนัใดท่ีเกิดจากงานวิจัยฉบบัน้ีผูว้ิจัยขอน้อมบูชาให้แด่พระคุณของคุณพ่อ

และคุณแม่ ผูม้อบความรัก ความเอาใจใส่ คอยอบรมสั ่งสอน ดูแลยามลูกเหน่ือยลา้ ใหก้าํลงัใจยามลูกทอ้แท ้แก่ลูก

คนน้ีเสมอมา  
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