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 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างสถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา 

รูปแบบ และองคป์ระกอบของเหตุการณ์ส่ือสารต่างๆ รวมทั้ งวิเคราะห์การใชภ้าษาและวจันกรรม

ส่ือสารท่ีปรากฏในการแสดงโนรา  ศึกษาจากการเก็บข้อมูลภาคสนามการแสดงโนราคณะ            

ละมยัศิลป์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 เป็นจาํนวน 5 คร้ัง    

   ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ส่ือสารการแสดงโนรา ประกอบดว้ยเหตุการณ์ส่ือสาร   

10 เหตุการณ์เรียงลาํดบัเป็นขั้นตอน ไดแ้ก่ เหตุการณ์ส่ือสารการโหมโรง การร้องกลอนไหวค้รู   

การร้องกลอนหลงัฉาก การรําอวดความสามารถ การร้องกลอนอวดความสามารถ การทาํบท      

การร้องกลอนลาฉาก การรําลาฉาก การทาํบทหมู่ และการเลิกโรง ทั้งน้ีผูว้ิจยัใชว้ตัถุประสงค์ และ  

ผูร่้วมเหตุการณ์ เป็นเกณฑ์ในการจาํแนกเหตุการณ์ส่ือสารแต่ละเหตุการณ์ โดยสามารถรวบเป็น

เหตุการณ์ส่ือสารหลกัได  ้ 3 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ส่ือสารการเร่ิมการแสดง เหตุการณ์ส่ือสาร        

การแสดง และเหตุการณ์ส่ือสารการจบการแสดง  

  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของเหตุการณ์ส่ือสารพบว่า มีองค์ประกอบครบทั้ ง     

10 ประการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะคงท่ีทุกเหตุการณ์ส่ือสาร 

ได้แก่  เวลาและสถานท่ี  ผูร่้วมเหตุการณ์  กฎการปฏิสัมพันธ์ และบรรทัดฐานการตีความ 

องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะร่วมกนัเฉพาะบางเหตุการณ์ส่ือสาร ไดแ้ก่ ชนิดของเหตุการณ์ รูปแบบ  

การส่ือสาร และลาํดบัวจันกรรม และองค์ประกอบท่ีต่างกนัไปตามแต่ละเหตุการณ์ส่ือสาร ไดแ้ก่ 

หวัขอ้ วตัถุประสงค ์และเน้ือหาการส่ือสาร  

ภาษาท่ีใชส่ื้อสารในการแสดงโนรา พบว่า มี 2 รูปแบบ คือ วจันภาษา และอวจันภาษา 

โดยเฉพาะวจันภาษาจะปรากฏทั้งในบทร้องและบทพดู ส่วนอวจันภาษาท่ีปรากฏในการแสดงโนรา

ไดแ้ก่ เสียงดนตรี ท่ารํา และการแสดงท่าทางประกอบการพดู  
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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.    
 
  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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  วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสํา เ ร็จ ลุ ล่วงได้ด้วยความกรุณาจากผู ้ช่วยศาสตราจารย ์                

ดร.สมชาย สาํเนียงงาม อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ท่ีสละเวลาอนัมีค่าเพ่ือใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา 

และตรวจแกว้ิทยานิพนธด์ว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่เสมอมา ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณ

เป็นอยา่งสูง 

  ผู้วิ จัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ทุกท่าน  ได้แก่                

รองศาสตราจารยสุ์วฒันา เล่ียมประวติั และรองศาสตราจารยก์ญัญรัตน์ เวชชศาสตร์ ท่ีกรุณาตรวจ

แกไ้ขและใหค้าํแนะนาํจนทาํใหว้ิทยานิพนธเ์ล่มน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

  ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สํานักงานกองทุนสนับสนุน       

การวิจยั (สกว.) ท่ีสนับสนุนงบประมาณการวิจัยตลอดระยะเวลา 18 เดือน และขอขอบพระคุณ

ผูท้รงคุณวุฒิ ไดแ้ก่ ศาสตราจารย ์ดร.อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ อาจารย ์ดร.ศิริพร ภกัดีผาสุข และ

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ท่ีกรุณาให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํ

วิทยานิพนธ ์ 

  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยว์ิรัช ศิริวฒันะนาวิน ท่ีกรุณาตรวจแกไ้ขบทคดัย่อ

ภาษาองักฤษ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากรทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แก่ผูว้ิจยั และยงัใหค้วามห่วงใย คอยถามไถ่ถึงความ

คืบหนา้ในการทาํวิทยานิพนธ ์

  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคุณแม่ละมยั ศรีรักษา ท่ีอนุญาตใหเ้ก็บขอ้มลูการแสดงโนราของ

คณะละมยัศิลป์ ตลอดจนให้คาํปรึกษาและให้ความรู้เก่ียวกับการแสดงโนราเป็นอย่างดี และ

ขอขอบคุณสมาชิกในคณะโนราละมยัศิลป์ทุกคนท่ีใหค้วามช่วยเหลือตลอดระยะเวลาท่ีเก็บขอ้มลู  

  ขอบคุณคุณศิวลกัษณ์ คุณธชัชยั และคุณปรีชา ท่ีค่อยให้กาํลงัใจ ขอขอบคุณคุณนํ้ าผึ้ง 

คุณศุภมน คุณมธุรส คุณกิตติยาพร คุณกฤตชยั คุณกฤษฎา และคุณเอนก ท่ีให้คาํแนะนาํท่ีดีและให้

ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาท่ีทาํวิทยานิพนธ ์ขอขอบคุณพ่ีๆเพ่ือนๆน้องๆท่ีให้กาํลงัใจและถาม

ไถ่ถึงความคืบหนา้ในการทาํวิทยานิพนธเ์ล่มน้ี   

  ขอขอบพระคุณญาติๆท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและถามไถ่ทุกข์สุขดว้ยความห่วงใย 

และสุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณคุณพ่อผูเ้ป็นท่ีรักและเป็นแรงบนัดาลใจในดา้นการเรียน ขอบพระคุณ

คุณแม่ท่ีใหค้วามรัก ความเอาใจใส่ ให้การสนับสนุนในทุกๆเร่ือง และเป็นแรงใจท่ีสาํคญัท่ีทาํให้

ผูว้ิจยัมานะ อดทน จนกระทัง่วิทยานิพนธส์าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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