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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือไดแนวทางการปรับใชศิลปะการแสดงในการส่ือความหมาย
เพ่ือการทองเท่ียวจังหวัดชุมพร การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การเก็บ
รวบรวมขอมูลในการวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดานทรัพยากร 2 ดาน คือ ดานทรัพยากร             
การทองเที่ยว และขอมูลดานวัฒนธรรม โดยขอมูลดานทรัพยากรการทองเท่ียวใชวิธีการทบทวน
วรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สวนขอมูลดานวัฒนธรรม ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซ่ึงไดทําการสัมภาษณผูมีสวนรวมใน
ศิลปะการแสดงโนราจํานวน 4 คน ศิลปะการแสดงหนังตะลุง จํานวน 5 คน และระบําพ้ืนบาน                
ท่ีประดิษฐขึ้นใหม จํานวน 1 คน หลังจากน้ันวิเคราะหสรุปประเด็นขอมูล (Thematic Analysis) ใช     
การนําเสนอผลสัมภาษณแบบบรรยาย (Descriptive) และไดมีการประดิษฐระบําชุด ชุมพรนิรมิต 
วิพิธทัศนาข้ึนเพ่ือเปนตัวอยางการปรับใชศิลปะการแสดงในการส่ือความหมายเพ่ือการทองเท่ียว                      
จังหวัดชุมพร ซึ่งไดทําการตรวจสอบคุณภาพส่ือศิลปะการแสดงท่ีประดิษฐขึ้นและการนําไปใช
ประโยชน ผูวิจัยจึงไดเสนอแนวทางการปรับใชศิลปะการแสดงในการส่ือความหมายเพ่ือการทองเท่ียว
จังหวัดชุมพร จากการถอดบทเรียนการปรับใชศิลปะการแสดงในการส่ือความหมายเพ่ือการทองเท่ียว
จังหวัดชุมพร 

ผลการวิจัยพบวา ศิลปะการแสดงโนราไดมีการประยุกตในเรื่องของการแตงบทกลอน                  
ข้ึนใหม การประดิษฐทารํา การประดิษฐเคร่ืองแตงกาย และเครื่องประดับ เคร่ืองดนตรี เปนตน                   
ซ่ึงการประยุกตจะอยูบนพ้ืนฐานความเปนด้ังเดิมในศิลปะการแสดงโนราไว 

ศิลปะการแสดงหนังตะลุง นับไดวาเปนศิลปะการแสดงท่ีตองมีการประยุกตศิลปะการแสดง
ของตนอยางตอเน่ือง โดยใชกลยุทธตางๆ เพ่ือสรางความสนใจใหกับผูชม ท้ังการแตงบทกลอน เน้ือ
เรื่อง การรองเพลงในระหวางการแสดงหนังตะลุง เครื่องดนตรี และมีการประยุกตทํารูปหนังขึ้นใหม 
แตอยางไรก็ตาม ศิลปะการแสดงหนังตะลุงก็ยังคงยึดถือความเปนด้ังเดิมของศิลปะแสดงหนังตะลุงไว 



ระบําพ้ืนบานท่ีประดิษฐขึ้นใหม เปนตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนมากที่สุดของการปรับใช
ศิลปะการแสดงท่ีมีอยูในทองถ่ิน ท้ังในเร่ืองของการประดิษฐทารํา ดนตรี การประดิษฐเครื่องแตงกาย
เครื่องประดับ และเวลาท่ีใชในการแสดงก็ตองมีความกระชับ พอดี ซ่ึงการประดิษฐระบําพ้ืนบาน               
ข้ึนใหมน้ันจะอยูบนพ้ืนฐานความเปนด้ังเดิมของศิลปะการแสดงน้ันไว 

ศิลปะการแสดงท่ีมีอยูในทองถ่ินจังหวัดชุมพรท้ัง 3 ประเภท จําเปนตองมีการประยุกต
ศิลปะการแสดงของตนเองใหเขากับสภาพสังคมในปจจุบัน ท้ังน้ีก็เพ่ือความอยูรอด และสามารถ               
สืบทอดศิลปะการแสดงของตนเองซ่ึงเปนทรัพยากรดานการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาตอไปได 
 
คาํสําคญั : การปรับใชศิลปะการแสดง การส่ือความหมายเพ่ือการทองเท่ียว 
 

Abstract 

The research has an objective to seek Adaptive Uses of Performing Arts for Tourism 
Interpretation in Chumphon Province. The type of research is a qualitative research. The 
researcher collected data from two resources which are tourism data and cultural data. The 
tourism data was collected by reviewed in the literatures such as documents and related 
researches. While the cultural data was collected by in depth interviewed with the structure 
interview form, the researcher interviewed the stakeholder, 4 traditional Nora performances, 5 
traditional shadow show performances and a local dance performance. The summarized and 
analyzed the interviewed data by using descriptive research writing. The researcher created the 
“Chumphon Nirimit Vipit Thadsana”, a kind of local dance performance, as an example of 
adaptive use the dancing performance to interpreted tourism resources in Chumporn Province. 
This performance was perform and reviewed in a tourism seminar in Chumphon Province to 
ensure the quality of performance in interpreted the tourism resources. The researcher trained the 
students to perform this local dance performance. 

The research presented the Adaptive Uses of Performing Arts for Tourism Interpretation 
in Chumphon Province from extracting the research study process. The output of research found 
that the traditional Nora performance have been adapting and inventing in lyrics, the postures of 
dance, costumes, accessories and music instruments which has conserved the authenticity of 
traditional Nora performance.  



The traditional shadow show performance has adapted performances continuously which 
need strategy to make an interesting to the audiences by adapting and inventing in lyrics, singing 
during the performance, music instruments and creating the shadow puppets which have 
conserved the authenticity of traditional shadow show performance.  

The local dance performance is outstanding example to be seen that has adapted use 
performance in the local area by adapting and inventing in lyrics, the postures of dance, costumes, 
accessories, music instruments, controlling the time of performance to precise time which have 
conserved the authenticity of local dance performance. 

Those performing arts in Chumphon Province are necessary to adapted to the social in a 
current time to survive and inherit their performances which are highly valuable tourism 
resources.  
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