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นาฏยลักษณ์ ฟ้อนล้ านนาในศิลปะการแสดงของ
บริษัท กฤษฏิ$ทมี ออร์ แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์
The Dance Characteristics of Lanna Dance
in Performing Art by Kritteam Organizer And Performance Company
ผู้วจิ ัย ดิฐดา นุชบุษบา
อาจารย์ ทปีL รึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นันทา
บทคัดย่ อ
วิทยานิ พนธ์นีมีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษานาฏลักษณ์ ฟ้อนล้านนาในงานศิลปะการแสดง และกลวิธี
การออกแบบการแสดงของบริ ษทั กฤษฎิ1ทีม ออร์ แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์ ระหว่างปี พ.ศ.25502555 โดยการศึ ก ษาจากเอกสาร การสั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรภายในบริ ษ ัท กลุ่ ม ลู ก ค้า และผูเ้ ชี ยวชาญด้า น
ศิลปะการแสดง รวมถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม
ผลการวิจยั พบว่า นาฏลักษณ์ ฟ้อนล้านนาในงานศิลปะการแสดงของบริ ษทั กฤษฏิ1ทีม ออร์ แกไนซ
เซอร์ แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์ มีทีมาจากทักษะการฟ้ อนล้านนาของกฤษฏิ1 ชัยศิลบุญ ผูก้ ่อตังบริ ษทั โดยนํา
ลีลาท่าฟ้ อนล้านนาดังเดิม มาใช้ในการออกแบบการแสดงและสร้างสรรค์การแสดงละครฟ้ อนล้านนา เรื อง
พรหมจักร เกิดเป็ นท่าฟ้ อนล้านนาทีพัฒนาขึนใหม่ ท่าฟ้ อนมีเอกลักษณ์เฉพาะ คือ การเคลือนไหวทีเชื องช้า
เลื อนไหล ใช้มือฟ้ อนยกวงกว้างและสู งเหนื อศีรษะ พลิวไหว พร้อมกับยกสะโพกและบิดลําตัวเป็ นรู ปตัว
เอส (S) จากนันนํา ท่ า ฟ้ อนที พัฒ นาขึ นใหม่ ม าประดิ ษ ฐ์ เ ป็ นชุ ด ท่ า ฟ้ อนประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการแสดงต่ า งๆ
ด้านการแต่งกายใช้ผา้ พืนเมืองล้านนามาประยุกต์สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับการแสดง เน้นแต่งทรงผมเกล้า
มวยสู งประดับด้วยดอกไม้ ปิ น และเครื องประดับ อื นตามแต่สรรหาจํานวนมาก และมักใช้อุป กรณ์ จาก
ศิลปหัตถกรรมล้านนาประกอบการแสดง ส่ วนดนตรี ประกอบการแสดงใช้ดนตรี พืนเมื องล้านนาดังเดิ ม
ประยุกต์กบั ดนตรี สากล
กลวิธีการสร้ างสรรค์ก ารแสดงมี การทํางานเป็ นระบบ เริ มจากประชุ มแบ่ งงานออกเป็ น 5 ส่ วน
ได้แก่ ฝ่ ายออกแบบลี ลา ฝ่ ายดนตรี ฝ่ ายเครื องแต่งกาย ฝ่ ายอุ ปกรณ์ ประกอบการแสดง ฝ่ ายออกแบบแสง
และสื อผสม แต่ละฝ่ ายจะดําเนินงานตามหน้าทีภายใต้ปัจจัย ได้แก่ ความต้องการของลูกค้า งบประมาณ และ
บุ คลากร โดยคํา นึ งถึ งคุ ณภาพและการรั กษาเอกลักษณ์ ของผลงานการแสดงที มี นาฏลักษณ์ ฟ้อนล้านนา
มีการพัฒนาองค์ประกอบทางการแสดงต่าง ๆ ขึนใหม่อยู่เสมอเพือปรับปรนให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของลู กค้าที เปลี ยนไป เกิ ดผลสัมฤทธิ1 ในวันจัดการแสดงจริ ง สร้ างความพอใจให้กบั ลู กค้า เกิ ดผลกําไร
ชือเสี ยง และได้รับการยอมรับจากบุคลากรในวงการนาฏศิลป์ ว่าเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางานสร้างสรรค์
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มีอิทธิ พลต่อกระแสการเลียนแบบและนําแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการ
ทํางานได้
คําสํ าคัญ
นาฏยลักษณ์ฟ้อนล้านนา , บริ ษทั กฤษฎิ1ทีม ออร์ แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์
Abstract
The purpose of this thesis is to study the dance characteristics of Lanna Dance, a type of dance in
northern Thailand, in performing art and mechanism of performing art design by Kritteam Organizer And
Performance Company during the years 2007-2012. The methods of study included documents survey,
interviews with staff, customers, specialist of performing art and observation with and without
participation.
The results of the study indicated that the characteristics of Lanna Dance in performance setting
by Kritteam Organizer And Performance Company started from Lanna Dance skills of Krit Chaisilbun,
the founder of the company. The original Lanna Dance rhythmic movement has been adapted to create a
Lanna Dance drama “Promajak” in which a new choreography has been developed. It’s unique
characteristic can be seen by raising the hands up high making sway and graceful movements in a wide
circle above the head. At the same time, the dancer trusts his hip to make an S shape-like position. The
developed characteristics became a new group of rhythmic movements seen in various performances. As
for the costume, the traditional Lanna material has been used to create a suitable outfit. The hair style is a
high bun decorated with flowers, hairpin or any other available ornaments. The supportive equipments are
often Lanna crafts. The music is the combination of adapted Lanna folk and modern music.
The system of performance setting starts from a meeting with the customer to find out the
relevant policy and what needs to be done. The task is then divided into 5 parts: the choreography, music,
costume, props, lighting and mixed media. Each part will work out under the conditions such as the
customer’s needs, budget and personnel bearing in mind the quality and identity of Lanna Dance is to be
maintained. The performance set up has been consistently developed to meet with customer’s demand
and for a successful show, customer’s satisfaction, goodwill, public relations and profit.
Keywords
The Dance Characteristics of Lanna Dance, Kritteam Organizer And Performance Company
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บทนํา
ปั จจุบนั เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเจริ ญเติบโต ธุ รกิ จด้านต่างๆเกิ ดการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
และมี การแข่งขันกันเพือแสวงหาลูกค้าโดยใช้กลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพือสร้ างแรงจูงใจและ
ดึงดูดกลุ่มเป้ าหมายให้เกิดความสนใจในธุ รกิจของตนในรู ปแบบต่างๆ เช่ น การจัดนิ ทรรศการ การจัดการ
แสดง เป็ นการส่ งเสริ มการขาย ช่ วยสร้ างแรงจูงใจให้ผคู ้ นหันมาสนใจสิ นค้าและบริ การของเจ้าของธุ รกิ จ
ได้มากขึน ซึ งในการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดการแสดงในช่ วงพิธีเปิ ด ระหว่างการจัดงาน หรื อ
ช่วงพิธีปิดงาน โดยว่าจ้างกลุ่มศิลปิ น นักศึกษา หรื อบริ ษทั รับจัดการแสดง ให้จดั การแสดงตามความต้องการ
ของผูว้ า่ จ้าง ส่ งผลให้ธุรกิ จรับจัดการแสดงโดยเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานครเกิดการแข่งขัน และต่างก็หา
แนวทางในการสร้ างสรรค์ผลงานการแสดงของตนให้มีเอกลักษณ์ โดดเด่ น มี ความหน้าสนใจ ทําให้เกิ ด
ความหลากหลายของรู ปแบบการแสดง
บริ ษทั กฤษฎิ1 ทีม ออร์ แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์ ก่อตังโดยกฤษฎิ1 ชัยศิลบุญ ศิลปิ นผูม้ ี
ความเชี ยวชาญในการฟ้ อนล้านนา เป็ นผูม้ ีความสนใจและใฝ่ ศึกษาหาความรู ้ในด้านการฟ้ อนล้านนา และ
การเล่ นดนตรี พืนเมืองล้านนาประเภทต่างๆตังแต่วยั เยาว์ มี โอกาสแสดงตามโอกาสต่างๆ จนเป็ นทีรู ้ จกั
ต่ อ มาได้ รู้ จ ัก กับ ครู เ ล็ ก ภัท ราวดี มี ชู ธ น เจ้า ของโรงละครภัท ราวดี เธี ย เตอร์ จึ ง มี โ อกาสได้เ รี ย นรู ้
ศิลปะการแสดงแขนงต่าง ๆ ทังของตะวันตก และตะวันออก รวมถึงเทคนิควิธีการแสดงของศิลปะการแสดง
สมัย ใหม่ จึ ง ได้นําความรู ้ ทีได้จากการศึ กษาเพิมเติ มมาประยุกต์สร้ า งสรรค์ก ารแสดงละครฟ้ อนล้า นนา
กระทังได้รั บ รางวัล ศิ ล ปิ นคลื นลู ก ใหม่ แห่ ง ละครเวที ไ ทย ต่ อมาจึ ง รวมกลุ่ ม นัก แสดงรั บ จัดการแสดง
แนวล้านนาเรื อยมาจนมีชือเสี ยง และก่อตังบริ ษทั รับจัดการแสดง ใช้ชือว่า บริ ษทั กฤษฏิ1ทีม ออร์ แกไนเซอร์
แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์ ในปี พ.ศ.2551 ดําเนิ นธุ รกิ จรั บจัดการแสดง ภายในบริ ษทั มี พนักงานประจํา
เพียง 5 คน สามารถบริ หารงานในการออกแบบการแสดงและจัดการแสดงต่างได้ มีนกั แสดงทีมีฝีมือสนใจ
เข้าร่ วมเป็ นนักแสดงของบริ ษทั จํานวนมาก รู ปแบบของผลงานการแสดงของบริ ษทั กฤษฎิ1 ที ม ออร์ แก
ไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์ มีแนวทางในการสร้ างสรรค์ผลงานการแสดงทีมีจุดเด่นเป็ นเอกลักษณ์
คือ การสร้างสรรค์ผลงานโดยการนํานาฏยลักษณ์การฟ้ อนล้านนาไปปรับปรนเข้ากับการแสดงต่าง ๆ
จากข้อมู ล ดัง กล่ า วผูว้ ิจ ัย จึ ง สนใจที จะศึ ก ษานาฏยลัก ษณ์ ศิ ล ปะการแสดงของบริ ษ ัท กฤษฎิ1 ที ม
ออร์ แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์ และศึกษากลวิธีในการสร้างงานศิลปะการแสดงของ บริ ษทั กฤษฎิ1
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ที ม ออร์ แ กไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ ฟ อร์ ม แมนซ์ ใ นแง่ มุ ม ต่ า งๆ ว่ า มี วิ ธี ก ารทํา งานหรื อ ขันตอนในการ
สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ ก ษานาฏยลัก ษณ์ ฟ้ อนล้า นนาในงานศิ ล ปะการแสดงของบริ ษ ัท กฤษฎิ1 ที ม ออร์ แ ก
ไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์
2. เพื อศึ กษากลวิธี ก ารออกแบบศิ ลปะการแสดงของบริ ษ ทั กฤษฎิ1 ที ม ออร์ แกไนเซอร์ แอนด์
เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านเนือหา
1.1 ศึ กษานาฎลักษณ์ ฟ้อนล้านนา ในแง่ มุมต่าง ๆ ได้แก่ ลี ลา , เครื องแต่งกาย , อุ ปกรณ์
ประกอบการแสดง และดนตรี ประกอบการแสดง
1.2 กลวิธี การสร้ า งงานศิ ล ปะการแสดง ในแง่ มุ ม ต่า ง ๆ ได้แก่ การออกแบบลี ล า , การ
ออกแบบดนตรี ประกอบการแสดง , การออกแบบเครื องแต่งกาย , การออกแบบอุปกรณ์
ประกอบการแสดง , การออกแบบแสงและสื อผสม และปั จจัยที มีผลต่อการสร้ างงาน
ศิลปะการแสดง
2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 พนักงาน ในบริ ษทั ฯ ทีรับผิดชอบในเรื องของการจัดแสดง จํานวน 5 คน
2.2 นักแสดง ทีเคยร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ ทีสามารถให้ขอ้ มูลในประเด็นทีผูว้ ิจยั ตังคําถามได้
จํานวน 10 คน
2.3 ลูกค้า ทีเคยว่าจ้างบริ ษทั ฯ จัดการแสดง จํานวน 5 คน
2.4 อาจารย์ หรื อผูเ้ ชี ยวชาญด้านศิลปะการแสดง ทีเคยชมผลงานการสร้างสรรค์ของบริ ษทั ฯ
จํานวน 10 คน
2.5 ผูช้ ม ทีเคยชมการแสดง และนําแนวทางการสร้างสรรค์ของบริ ษทั ฯ ไปประยุกต์ใช้กบั การ
ทํางาน จํานวน 6 คน รวมจํานวนทังหมด 36 คน
3. ด้านระยะเวลา
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ของผูก้ ่อตังบริ ษทั ตังแต่ช่วงก่อนการก่อตังบริ ษทั และศึกษาข้อมูล
การทํางานของบริ ษทั กฤษฎิ1ทีม ออร์ กาไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแม้นส์ ตังแต่ปี พ.ศ. 2551-2555
การทบทวนวรรณกรรม
ส่ วนที 1 ความรู ้เกียวกับการฟ้ อนล้านนา
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ส่ วนที 2 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับนาฎยลักษณ์ และ นาฎยประดิษฐ์
ส่ วนที 3 แนวคิดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์
ส่ วนที 4 ศาสตร์ แห่งการเคลือนไหวร่ างกาย : แนวคิดและทฤษฎีของตะวันตก สุ นทรี ยภาพใน
นาฏศิลป์ และการแสดง หลักการบริ หารจัดการ
ส่ วนที 5 เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาศิลปะการแสดงของบริ ษทั กฤษฎิ1ทีม ออร์ แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์ เป็ นการ
ศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสาร และการศึกษาภาคสนาม โดยให้ความสําคัญกับการศึกษา
นาฎลักษณ์ ฟ้อนล้านนาในศิ ลปะการแสดง และกลวิธีการสร้ างงานศิ ลปะการแสดง โดยนําแนวคิ ดและ
ทฤษฎีทีเกียวข้องนํามาประกอบการวิเคราะห์ ซึ งมีขนตอนในการดํ
ั
าเนินการวิจยั ดังนี
ขันตอนที 1 ออกแบบการวิจยั และแผนการดําเนินการวิจยั
ขันตอนที 2 ทบทวนวรรณกรรม
ขันตอนที 3 ดําเนินการวิจยั ตามแผนดําเนินการวิจยั
ขันตอนที 4 รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
ขันตอนที 5 สรุ ปและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิจัย
นาฏยลักษณ์ ฟ้อนล้ านนาในงานศิลปะการแสดงของบริ ษัท กฤษฏิ$ทีม ออร์ แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์
ฟอร์ มแมนซ์
ลีลามีทีมาจากมาจากท่าฟ้ อนล้านนาทีพัฒนาขึนใหม่อนั เป็ นผลผลิ ตจากการสร้ างสรรค์ละครฟ้ อน
ล้านนาเรื อง พรหมจักร ของกฤษฏิ1 ชัยศิลบุญ ตังแต่ก่อนการก่อตังบริ ษทั โดยการใช้ทกั ษะท่าฟ้ อนล้านนา
ดังเดิมทีเคยได้รับการถ่ายทอดจากพ่อครู แม่ครู ช่างฟ้ อนในจังหวัดเชียงราย ผนวกกับความรู ้ในด้านการละคร
ตะวันตกทีได้เรี ยนรุ ้ เพิมเติมจากโรงเละครภัทราวดี เธี ยเตอร์ และการศึกษาหาข้อมูลความรู ้ เกี ยวกับศิลปะ
วรรณกรรมล้านนาเพิมเติมสร้างสรรค์เป็ นท่าฟ้ อนล้านนาทีพัฒนาขึนใหม่ ปรากฏท่าฟ้ อนทีเป็ นเอกลักษณ์ มี
ลาลาการเคลื อนไหวเฉพาะ คือ การผสมผสานท่าฟ้ อนล้านนาดังเดิ ม การเคลื อนไหวร่ างกายทีเชื องช้าลื น
ไหล การบิดเอวและยกสะโพกทําให้รางกายเป็ นรู ปตัวเอส (S) มีการเอียงตัวและโน้มตัวไปในทิศทางต่างทํา
ให้เกิ ดการเคลื อนไหวที ดู พ ลิ วไหว กลายเป็ นโครงสร้ า งการทรงตัวในการฟ้ อนที เป็ นเอกลัก ษณ์ มี ก าร
เคลือนไหวร่ างกายด้วยพลังทีรวดเร็ วว่องไว ฉวัดเฉวียน ส่ วนลักษณะการใช้มือในการฟ้ อนเหมือท่าฟ้ อนรํา
ทัวไป แต่มีลกั ษณะทีแตกต่างคือ การจีบให้เหมือนเขากวาง และการจีบให้เหมือนหัวนกยูง และจุดเด่นของ
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การใช้มือในการฟ้ อนอยู่ในระดับสู งเหนื อศีรษะ มีการฟ้ อนแบบด้นสดให้นกั แสดงนําความสามารถทักษะ
ท่าฟ้ อนของตนเองแสดงออกมาทําให้การแสดงเกิดความหลากหลายไม่ตายตัว และมีการออกแบบท่ายกที
พัฒนามาจากการขึนลอยของโขนทําให้ดูแปลกตาเกิดความน่ าสนใจ จากลี ลาดังกล่าวเกิดเป็ นนาฏยลักษณ์
ของลีลาในการฟ้ อนล้านนาของบริ ษทั กฤษฏิ1ทีม ออร์ แกไนเซอร์ แอนด์เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์ สามารถนําไปใช้
ในการออกแบบการแสดงอืนได้ต่อไป
การแต่ งกาย การแต่งกายในการแสดงของบริ ษทั กฤษฏิ1ทีม ออร์ แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์
เป็ นสิ งทีแสดงให้เห็นนาฏยลักษณ์ เฉพาะในการแสดงผ่านรู ปแบการแต่งกายแบบล้านนา ซึ งการแต่งกายมี
ความสอดคล้องกับลีลาท่าฟ้ อน กล่าวคือ การแสดงทีมีลีลาท่าฟ้ อนล้านนาดังเดิม จะแต่งกายแบบพืนเมือง
ล้า นนาดังเดิ ม มี ที มาจากรู ป แบบการแต่ ง กายของชาวล้า นนาชาติ พ นั ธุ์ ต่า งๆ มี ค วามสวยงาม เรี ยบง่ า ย
นําไปใช้ในการแสดงฟ้ อนพืนเมืองล้านนาแบบดังเดิมชุดต่างๆ อาทิ ฟ้ อนสาวไหม ฟ้ อนเล็บ การแสดงฟ้ อน
ประกอบแฟชันโชว์ผา้ พืนเมือง และงานขบวนแห่ ลา้ นนา เป็ นต้น ส่ วนเครื องแต่งกายทีมีการพัฒนาขึนมา
ใหม่ มีทีมาจากการสร้างสรรค์เครื องแต่งกายให้กบั ตัวละครฟ้ อนล้านนาเรื อง พรหมจักร โดยมีแรงบันดาล
ใจมาจากภาพจิตรกรรม และประติมากรรมล้านนา ประกอบกับความต้องการแสวงหาแนวทางการแต่งกาย
แบบใหม่ ที ดู สะดุ ดตา พัฒนามาจากการแต่ งกายแบบล้านนาดังเดิ ม ผสมผสานระหว่าง เครื องแต่ ง กาย
พืนเมืองล้านนาดังเดิม กับวัสดุทีหาได้ในปั จจุบนั โดยเน้นความอลังการของทรงผม เครื องประดับ การนุ่งผ้า
ปล่อยชายผ้ากรุ ยกาย จนกลายเป็ นแม่แบบของการแต่งกายในการแสดงชุ ดอืนๆในเวลาต่อมาทีมีการพัฒนา
ไปเรื อยไม่หยุดยัง โดยคํานึงถึงความงดงาม ทางสุ นทรี ยะทางศิลปะการแสดง เพือให้ผชู ้ มตืนตาตืนใจ และมี
ความสุ ขทีได้ชมการแสดง
อุปกรณ์ ประกอบการแสดง การแสดงของบริ ษทั กฤษฎิ1ทีม ออร์ แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแมซ์
มีการใช้อุปกรณ์ ประกอบการแสดง ซึ งเป็ นวัสดุ ของใช้และเครื องตกแต่งในศิ ลปหัตถกรรมล้านนา มาใช้
ประกอบการแสดงเพือให้การแสดงมีความน่าสนใจ สามารถช่วยสื อความหมายในการแสดงได้ดีมากขึน ซึ ง
อุปกรณ์ประกอบการแสดงเหล่านี สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การแสดงต่างๆได้อย่างเหมาะสม กลมกลื น
ไปกับรู ปแบบการแสดง ช่วยสื อความหมายในการแสดงให้ผชู ้ มสามารถเข้าใจได้ดี เนืองจากศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาได้รับการยอมรับและเป็ นทีเข้าใจของคนทัวไป ในการแสดงของบริ ษทั กฤษฎิ1ทีม ออร์ แกไนเซอร์
แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง 2 ประเภท คือ 1.การใช้อุปกรณ์ตามแบบอย่าง
การฟ้ อนล้านนาดังเดิม ได้แก่ ฟ้ อนที(ร่ ม) ฟ้ อนเทียน ฟ้ อนวี(พัด) ฟ้ อนผางประทีป ฟ้ อนหานกยูง และฟ้ อน
ขันดอก โดยนําท่าทางมาจากท่าฟ้ อนล้านนาดังเดิมมาสอดแทรกในการแสดงเป็ นบางท่า หรื อปรับเปลี ยน
วิธีการถืออุปกรณ์ หรื อท่าฟ้ อนประกอบการใช้อุปกรณ์ตามลีลาท่าทางทีออกแบบขึนใหม่ เพือให้เกิดความ
สวยงามแปลกใหม่ เน้นท่าฟ้ อนทีแสดงถึ งความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงกับอุปกรณ์ หรื อการใช้อุปกรณ์
สร้างเป็ นภาพ บรรยากาศ หรื อฉาก 2.การใช้อุปกรณ์ทีปรับปรุ งจากของเดิมหรื อสร้างสรรค์ขึนใหม่มีการ
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แตกแต่ ง อุ ป กรณ์ เ ดิ ม ให้ มี ค วามสวยงามและดู แ ปลกตามากยิ งขึ น และการสรรหาอุ ป กรณ์ ที อยู่ ใ น
ศิ ล ปวัฒ นธรรมล้ า นนามาใหม่ ๆ มาใช้ ใ นการแสดงอุ ป กรณ์ ป ระการแสดงที เป็ นวัส ดุ อุ ป กรณ์ จ าก
ศิลปหัตถกรรมล้านนา เช่น โคม ร่ วม ตุง และอืนๆ ทีสามารถหาซือได้ง่ายและ มีราคาไม่แพง มีขายอยูท่ วไป
ั
ตามคลาด ร้านค้า หรื อแหล่งผลิตในจังหวัดเชี ยงใหม่และเชี ยงราย เมือซื ออุปกรณ์มาแล้วมีดดั แปลงอุปกรณ์
เพิมเติมให้มีขนาดทีเหมาะสม สามารถถือประกอบท่าฟ้ อนต่างได้ และการแตกแต่งเพิมรายให้สวยแปลกตา
มากยิงขึน
ดนตรีประกอบการแสดง ดนตรี ทีใช้ประกอบการแสดงของบริ ษทั กฤษฎิ1ทีม ออร์ แกไนเซอร์ แอนด์
เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์ มีการใช้ดนตรี ประกอบการแสดง 3 ประเภท ได้แก่ 1.ดนตรี สดจะใช้วงดนตรี พืนเมือง
ล้านนาประกอบการแสดง ทังที เป็ นการฟ้ อนล้านนาแบบดังเดิ ม และการฟ้ อนล้านนาที พัฒนาขึนมาใหม่
ได้แก่ วงปี พาทย์ล้า นนาหรื อป้ าดก๊ อง วงสะล้อซึ ง วงกลองสะบัดชัย วงกลองปู เจ และ วงดนตรี ล้า นนา
ประยุกต์ 2.ดนตรี จากแผ่นซี ดี ใช้เพลงบรรเลงดนตรี พืนเมื องล้านนาจากแผ่นซี ดีทีวางขายอยู่ทวไปมาใช้
ั
ประกอบการแสดง โดยจะนําเพลงเหล่านีมาตัดต่อใช้ประกอบการแสดงในกรณี ทีการแสดงในงานนันไม่ใช้
วงดนตรี ส ด ก็ จะเลื อกเพลงจากแผ่นซี ดีที มี อยู่ไ ปใช้ใ นการแสดง 3.ดนตรี ที ทํา ขึ นใหม่ ซึ งใช้ใ นในการ
สร้างสรรค์การแสดงชุ ดใหม่ทีต้องทําดนตรี ขึนเพือใช้ประกอบการแสดงนันโดยเฉพาะ ทังนี ก็จะขึนอยูก่ บั
ปั จจัยในการจัดการแสดง ได้แก่ รู ปแบบการแสดง ความต้องการของลูกค้า และงบประมาณ เพราะการทํา
เพลงใหม่นนมี
ั ขนตอนต่
ั
างๆทีต้องใช้งบประมาณและเวลา เช่น การแต่งเพลง การจ้างนักดนตรี การจ้างช่าง
ตัดต่อ เพือให้ผลงานเพลงออกมาอย่างมีคุณภาพ ซึ งส่ วนใหญ่ทาํ นองเพลงจะคลี คลายมาจากทํานองเพลง
พืนเมืองล้านนา
กลวิธี ใ นการสร้ า งงานศิ ลปะการแสดงของบริ ษัทกฤษฏิ$ทีม ออร์ แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ ฟอร์ ม
แมนซ์
การศึกษากลวิธีในการสร้างงานศิลปะการแสดงของบริ ษทั กฤษฏิ1 ทีม ออร์ แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์
ฟอร์ มแมนซ์ ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่ามีการประชุ มวางแผนงานเป็ นขันตอน โดยคํานึ งถึงผลสัมฤทธิ1 ของการแสดง
และธุ รกิจเป็ นสําคัญ จึงมีการลําดับขันตอนการทํางานทีเป็ นระบบ โดยแบ่งออกเป็ น 5ส่ วนงานได้แก่ การ
ออกแบบลีลา การออกแบบดนตรี การออกแบบเครื องแต่งกาย การออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง และ
การออกแบบแสง แต่ละส่ วนมีผรู ้ ับผิดชอบ และทุกส่ วนจะเริ มต้นทํางานหลังจากการประชุ มสรุ ปงานเป็ นที
เรี ยบร้ อย จนถึ งขันวันจัดการแสดงจริ ง เมือเสร็ จสิ นจะสรุ ปค่าใช้จ่าย ทังยังมีการติดตามผลความพึงพอใจ
ของลูกค้าด้วยการสอบถามเพือเป็ นข้อมูลในการพัฒนางานในครังต่อไป ซึ งขันตอนในการทํางานทังหมดอยู่
ภายใต้ปัจจัย ได้แก่ ลูกค้า งบประมาณ บุคลากร ดังนี
1.การออกแบบลีลา
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ขันตอนการออกแบบลีลาเริ มต้นจากผูอ้ อกแบบลี ลาประจําบริ ษทั จะวางแผนการออกแบบลีลาโดย
การหาข้อมู ล เกี ยวกับ รู ป แบบการแสดง ลี ล าท่ า และปรึ ก ษากับ ฝ่ ายออกแบบดนตรี ป ระกอบการแสดง
เกี ยวกับเพลงที จะใช้ประกอบการแสดง แล้วเขี ยนเป็ นแผนภาพบันทึ กไว้เป็ นที เข้าใจของผูอ้ อกแบบการ
แสดง หรื อในบางครังการออกแบบลีลานี อาจทําไปพร้อมๆกับขันตอนของการฝึ กซ้อมนักแสดงก็ได้ จึงนัด
หมายนักแสดงเพือฝึ กซ้อม มี การเตรี ยมความพร้ อมนักแสดงด้วยการเตรี ยมความพร้ อมร่ างกาย การปรั บ
พืนฐานนักแสดงทังนักแสดงเก่าและนักแสดงใหม่ให้มีความคุ น้ เคยและมีพืนฐานทักษะทางการแสดงให้
เป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน จากนันจึงเริ มขันตอนการฝึ กซ้อมซักซ้อมโดยการอธิ บายรู ปแบบการแสดงให้
นัก แสดงเข้า ใจ ทังเรื องราว แบ่ง บทบาทหน้า ที ของนัก แสดงในการแสดง การฟั ง จัง หวะเพลงให้คุ ้นหู
แล้วเริ มต่อท่ าทางให้นัก แสดงเป็ นช่ วงๆ โดยเริ มต้นจากการฝึ กซ้อมชุ ดท่ าฟ้ อนที จะใช้ในการแสดงให้
นักแสดงทุกคนเกิดความชํานาญคล่องแคล่วเสี ยก่อน จากนันจะเริ มแบ่งช่วงการแสดง แล้วสอดแทรกด้วยท่า
ฟ้ อนเดียว ท่าฟ้ อนคู่ ท่าฟ้ อนด้นส้น ท่าเชือมหรื อท่าเคลือนไหว ท่าใช้อุปกรณ์ และจบด้วยท่านิ ง ระหว่างนัน
จะมีการจัดรู ปแบบการแปรแถวแบบต่างๆ ฝึ กซ้อมบ่อยครังจนนักแสดงสามารถแสดงได้อย่างพร้อมเพรี ยง
หากมีขอ้ ผิดพลาดก็จะแก้ไข จากนันจะให้นกั แสดงซ้อมเสมือนจริ งโดยใส่ เพลังและอารมณ์ จึงส่ งผลงาน
ให้กบั ลูกค้าตรวจด้วยการบันทึกวิดีโอ หรื อนัดหมายลูกค้ามาชมผลงานการแสดง ซึ งการดําเนิ นงานทังหมด
ในขันตอนนีจะต้องควบคุมให้อยูใ่ นงบประมาณทีกําหนดไว้ตงแต่
ั ขนตอนการประชุ
ั
ม
2.การออกแบบดนตรีประกอบการแสดง
ดนตรี ทีใช้ประกอบการแสดงแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ วงดนตรี สดซึ งเป็ นดนตรี พืนเมือง
ล้านนามีขนตอนการทํ
ั
างานทีไม่ซบั ซ้อมมากนัก โดยใช้วิธีการนัดหมายให้มาฝึ กซ้อมร่ วมกับนักแสดงก่อน
วันเริ มงาน หรื อนัดแนะกันในวันแสดงจริ ง และอีกประเภทหนึ งคือดนตรี ทีจัดทําขึนใหม่ จะมีการประชุ ม
วางแผนเพือวางแนวทางในการทํางานตามรู ปแบบการแสดง โดยขึนอยูก่ บั ปั จจัยได้แก่ ความต้องการของ
ลู กค้า และงบประมาณ เป็ นกรอบในการทํา งาน ประเภทของดนตรี ทีจัดทํา ขึนใหม่ แบ่ งออกเป็ น เพลง
บรรเลง เพลทีมีเนื อร้ อง และบทละครประกอบการแสดง แต่ละประเภทมีขนตอนคล้
ั
ายกันคือเมือประชุ ม
สรุ ปงานเรี ยบร้อย กฤษฎิ1 ชัยศิลบุญ จะแนะแนวทางในการทํางานดนตรี เพือให้ฝ่ายออกแบบดนตรี ฝ่ ายแต่ง
เนื อร้ อง ฝ่ ายแต่งบทละครไปเตรี ยมตัว จากนันจะเข้าสู่ ขนตอนของการบั
ั
นทึกเสี ยงโดยนัดหมายนักดนตรี
นักร้ อง หรื อนักพากย์เสี ยงมาทําการบันทึกเสี ยงในห้องบันทึ กเสี ยงของบริ ษทั แล้วนําไปใช้ในการแสดง
ดนตรี ทีจัดทําแล้วสามารถนําไปใช้ในการแสดงในงานอืนๆได้อีก
3.การออกแบบเครืLองแต่ งกาย
การออกแบบเครื องแต่งกายจะมี ความเชื อมโยงกับขันตอนการนําเสนองานให้กบั ลู กค้าเพือเป็ น
ตัวเลือกให้ลูกค้าตัดสิ นใจ โดยจะนํารู ปภาพการแสดงจากงานเก่าๆ ภาพตัวอย่างทีหามาจากข้อมูลออนไลน์
หรื อภาพวาดร่ างแบบการแต่งกาย ซึ งถือว่ามีความสําคัญเพราะภาพตัวอย่างการแต่งกายนี เป็ นองค์ประกอบ
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ในการตัดสิ นใจ และเป็ นแนวทางในการทํางานออกแบบเครื องแต่งกายต่อไป การออกแบบเครื องแต่งกายมี
ทังใช้เครื องแต่ง กายที มี อยู่เดิ ม แล้ว และเครื องแต่ ง กายที ต้องทํา ขึ นใหม่ซึ งในกรณี นีต้องคํา นึ ง ถึ งความ
สวยงามทีเหมาะสมกับรู ปแบบการแสดงและประหยัด เมือได้เครื องแต่งกายแล้วอาจะมีการใส่ ซ้อมเสมือน
จริ งเพือให้นกั แสดงเกิดความคุน้ เคยกับเครื องแต่งกาย ทังนีขึนอยูก่ บั ความจําเป็ นของงานนัน ในการแต่งกาย
ในวันแสดงจริ งจะเริ มต้นจากการให้นกั แสดงแต่งหน้าทําผมให้สวยงามเรี ยบร้ อยหรื อในกรณี ทีการแสดงที
นักแสดงเป็ นตัวละครทีมีเอกลักษณ์เฉพาะก็จะจ้างช่างแต่งหน้าทําผม จากนันจึงแต่งกายโดยช่วยกันแต่งกาย
ให้เรี ยบร้อยก่อนเวลาการแสดง
4.การออกแบบอุปกรณ์ การแสดง
การทํางานของฝ่ ายออกแบบอุ ปกรณ์ การแสดง มี หน้าที จัดหาอุ ปกรณ์ ป ระกอบการแสดงตามที
ผูอ้ อกแบบลีลาต้องการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงทีจะมาช่ วยสื อความหมาย สร้ างสี สันและบรรยากาศ
ในการแสดงมี ค วามสมบู ร ณ์ แ บบมากยิ งขึ น โดยแต่ ล ะงานจะมี ง บประมาณในการจัด หาอุ ป กรณ์
ประกอบการแสดง ฝ่ ายออกแบบอุปกรณ์ก็จะไปจัดซื ออุปกรณ์ ประกอบการแสดงมาจากแหล่งผลิตในกรณี
ทีเป็ นอุปกรณ์สําเร็ จรู ปทีมีวางจําหน่ายอยู่แล้ว ซึ งเป็ นวัสดุจากศิลปหัตถกรรมล้านนา เช่น ร่ ม โคม โดยสัง
ทําหรื อสังซื อจากแหล่งผลิต ส่ วนอุปกรณ์ทีต้องจัดทําขึนใหม่ก็จะเริ มจากการออกแบบคร่ าวๆก่อน จากนัน
จึงไปหาซื อวัสดุตามร้านค้าวัสดุแล้วนํามาจัดทําโดยพนักงานภายในบริ ษทั จะช่วยกันทํา นอกจากนี ยังมีการ
ตกแต่งอุปกรณ์ เพิมเติมให้เกิ ดความสวยงาม แปลกใหม่ และเหมาะสมกับรู ปแบบการแสดงโดยคํานึ งการ
นําไปใช้ในการแสดงและงบประมาณทีกําหนดไว้
5.การออกแบบแสง
บริ ษทั กฤษฏิ1 ทีม ออร์ แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์ ให้ความสําคัญกับการจัดแสง เพราะมี
ส่ วนช่ วยทําให้การแสดงเกิ ดมิติ อารมณ์ และความสวยงามกับการแสดง ทังนี ขึ นอยู่กบั งบประมาณและ
ความต้องการของลูกค้า ว่าจะว่าจ้างให้บริ ษทั จัดระบบแสงเสี ยงด้วยหรื อไม่ หากลูกค้ามีความต้องการทาง
บริ ษทั ก็จะว่าจ้างบริ ษทั รับจัดแสงเสี ยงทีเคยร่ วมงานด้วยกันมารับผิดชอบ หากลูกค้ามีบริ ษทั รับจัดแสงอยู่
แล้ว ก็จะให้ผูอ้ อกแบบลี ลาบอกความต้องการกับผูค้ วบคุ มแสงในงานนันในช่ วงการซ้อม ณ สถานทีจริ ง
โดยเน้นการจัดแสงทีช่วยสื อถึงเรื องราว และอารมณ์ของการแสดง
6.ปัจจัยทีมL ีผลต่ อการสร้ างสรรค์ ศิลปะการแสดง
1.ลูกค้ า แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าเก่าหรื อลูกค้าประจํา คือลูกค้าทีรู ้จกั และเคย
ว่าจ้างกฤษฏิ1 ชัยศิลบุญ ตังแต่ก่อนการก่อตังบริ ษทั ซึ งเป็ นตัวแปรสําคัญในการทําให้ธุรกิจดําเนิ นไปได้ ทังนี
เพราะมี ลูกค้าที เป็ นลู กค้าเก่ าแก่ เคยว่าจ้างตังแต่สมัยก่ อนการก่ อตังบริ ษทั ที ยังชื นชอบผลงานของกฤษฎิ1
ชัยศิ ลบุญ ซึ งมีผลต่อกลุ่มลูกค้าใหม่หรื อลู กค้าทีได้รับการแนะนําจากลู กค่าเก่ า ให้ติดต่อว่าจ้างการแสดง
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เนื องจากมี การการั นตี จากลู กค้าเก่ าที บอกต่อกันมา ส่ วนกลุ่มสุ ดท้ายคื อกลุ่มลู กค้าจร ที เข้ามาติ ดต่อด้วย
ตนเอง จากการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์
2.งบประมาณ รายได้หลักของบริ ษทั คือการรับจัดการแสดงทีได้งานจากกลุ่มลูกค้าประจํา
งบประมาณในการจัดการแสดงเป็ นปั จจัยสําคัญทีเป็ นสิ งกําหนดกรอบในการทํางาน เพราะการทํางานต้อง
อยู่ในงบประมาณทีวางแผนไว้ซึงจะใช้วิธีคาํ นวณรายจ่ายให้สมดุ ลกับรายรับและบวกกําไรร้ อยละ 30 ต่อ
การแสดง 1 งาน
3.บุคลากร บริ ษทั มีบุคลากรทีมีความรู ้ความสามารถในด้านศิลปะการแสดงเป็ นอย่างดี มี
พนัก งานประจํา ในบริ ษ ัท 5 คน ได้แ ก่ คุ ณ กฤษฏิ1 ชัย ศิ ล ป์ บุ ญ กรรมการผูจ้ ัดการ คุ ณ อรทัย แสนทอน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสร้างสรรค์ คุณพิเศษ เกียรติโสภณศิริ ผูอ้ อกแบบลีลาและจัดการแสดง คุณรัชชานนท์ กวน-ศักดิ1
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายสร้างสรรค์และฝ่ ายผลิต และคุณศุภฤกษ์ รื นอุดม ฝ่ ายดนตรี และคอมพิวเตอร์ การบริ หาร
บุคลากรเป็ นลักษณะให้ทุกคนเป็ นหุ น้ ส่ วนของบริ ษทั ความสัมพันธ์เหมือนพีน้อง โดยไม่มีการจ่ายเงินเดือน
ประจํา แต่จะจ่ายเป็ นส่ วนแบ่งตามสัดส่ วนงานทีรับผิดชอบ จํานวนเงินจะมากหรื อน้อยขึนอยูก่ บั ขนาดของ
งาน ส่ วนนักแสดงแบ่งเป็ น นักแสดงเก่าหรื อนักแสดงประจํา เป็ นนักแสดงมืออาชี พทีเคยร่ วมงานมาก่อน
ก่อตัง หรื อสมัยก่อตังบริ ษทั ส่ วนมากเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากสาขาศิลปะการแสดง และนาฏศิลป์ นักศึกษา
ฝึ กงาน เป็ นนักศึกษาทีกําลังศึ กษาอยู่ในสาขาศิ ลปะการแสดง หรื อนาฏศิ ลป์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา และสถาบัน
บัณฑิ ตพัฒนศิ ลป์ หรื อสถาบันการศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษาอื นๆ และนักแสดงอิ สระซึ งเป็ นศิ ลปิ น นักเต้น
นักแสดง หรื อนักศึกษาทีกําลังศึกษาอยูใ่ นสาขาศิลปะการแสดง หรื อนาฏศิลป์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทีรับ
งานแสดงแต่ไม่ได้มาแสดงประจํากับบริ ษทั
4.การประชาสั มพันธ์ บริ ษทั กฤษฏิ1ทีม ออร์ แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์ ไม่ได้กาํ หนดแผน
ประชาสัมพันธ์ไว้เป็ นแผนงานทีเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร แต่มีการประชาสัมพันธ์การแสดงแฝงกับธุ รกิ จผ่าน
สื อบุคคล การแนะนําปากต่อปากผ่านลูกค้าบอกต่อกันเป็ นการการันตี ให้กบั ลูกค้าทีได้รับการแนะนําเกิ ด
ความเชือมันจากการได้รับคําแนะนํา สื อการแสดง หมายถึงตัวรู ปแบบการแสดงเป็ นสื อประเภทหนึ งทีสร้าง
ความประทับใจให้กบั ผูท้ ีได้ชม เกิ ดความสนใจก็จะเข้ามาติดต่อการแสดง ทังการติ ดต่อหน้างาน และ
สุ ดท้ายคือสื อออนไลน์ สื อออนไลน์ มีการนําเอารู ปภาพการแสดง และคลิปวิดีโอการแสดงไปเผยแพร่
อภิปรายผล
อัต ลัก ษณ์ ห รื อ ความเป็ นตัว ตนของศิ ล ปิ นมี ผ ลต่ อ การดํา เนิ น ชี วิ ต การศึ ก ษา และการทํา งาน
โดยเฉพาะอย่างยิงการทํางานสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนัน มีทีมาจากอัตลักษณ์เฉพาะของศิลปิ น กล่าวคือ
ศิลปิ นหรื อผูส้ ร้ างสรรค์ผลงานมีทกั ษะ ความรู ้ ความเชี ยวชาญเฉพาะทางเป็ นอย่างไร แนวทางของศิลปิ น
ท่านนันก็จะไปปรากฏอยูใ่ นผลงานสร้ างสรรค์เกิดเป็ นนาฏยลักษณ์ เฉพาะทีอยูใ่ นผลงานการแสดง ดังเช่ น
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กฤษฎิ1 ชัยศิลบุญ มีอตั ลักษณ์ของตนเองทีชัดเจน คือ ทักษะในการฟ้ อนล้านนาจากการเรี ยนรู ้ตงแต่
ั วยั เด็กใน
จังหวัดเชี ยงราย และการเดิ นทางเข้ามาศึ กษาต่อในกรุ งเทพมหานคร ส่ งผลต่อแนวคิ ดในการสร้ างสรรค์
ผลงานการแสดงของกฤษฎิ1 ชัยศิลบุญ อันมีองค์ประกอบและปั จจัยแวดล้อมทีผลักดันให้เกิ ดวิธีคิดและการ
ทํางานทีเป็ นแนวทางของตัวเอง โดยอาศัยการศึกษาหาความรู ้เพิมเติม การจินตนาการ และความพยายามใน
การแสวงหาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานทีเป็ นเอกลักษณ์เมือค้นพบแล้วก็นาํ มาถ่ายทอดให้กบั บุคลากรใน
บริ ษทั เพือให้ทุกคนได้มีความรู ้ ทักษะ สามารถสื บทอดแนวทางของตนไปใช้ในการทํางานได้ กลายเป็ น
พลังสําคัญในการร่ วมกันสร้างสรรค์ผลงานทีมีความโดดเด่น ทังตัวผลงาน ตลอดจนแนวทางการสร้างสรรค์
ผลงานและวิธีการทํางาน ได้รับการยอมรั บจากกลุ่ มผูเ้ ชี ยวชาญ นักแสดง นักศึ กษา และบุ คคลในวงการ
นาฏศิลป์ จนเกิดกระแสการเลียนแบบ นําเอานาฏยลักษณ์ฟ้อนล้านนาของบริ ษทั กฤษฎิ1ทีม ออร์ แกไนเซอร์
แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานของตนเอง จึงเป็ นข้อพิสูจน์ได้ว่านาฏยลักษณ์ ฟ้อน
ล้านนาของบริ ษทั กฤษฎิ1ทีม ออร์ แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ ฟอร์ มแมนซ์ มีอิทธิ พลต่อวงการนาฏศิลป์ ในฐานะ
เป็ นต้นแบบหรื อแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงทีมีนาฏยลักษณ์ฟ้อนล้านนา
ในด้านการบริ หารจัดการธุ รกิ จมีการทํางานทีเป็ นขึนตอนตังแต่การติดต่อนําแสนองานกับลู กค้า
การประชุมรับฟังนโยบายจากกฤษฏิ1 ชัยศิลบุญ เจ้าของบริ ษทั จากนันก็จะดําเนิ นงานตามฝ่ ายทีได้แบ่งเอาไว้
ให้บุคลากรแต่ละคนไปทํางาน ตามหน้าทีทีรับผิดชอบ โดยให้ความเคารพและเชื อฟั งตามลําดับอาวุโส และ
การเคารพซึ งกันละกัน มีความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าทีของกันและกัน ส่ วนนักแสดง
ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาในสาขาวิชานาฏศิลป์ ซึ งแต่ละคนล้วนมีความสามารถในการแสดงเฉพาะตัวอยู่
แล้วเมื อเข้า มาทํา งานก็ จะได้รับ การถ่ า ยทอดความรู ้ โดยเฉพาะด้า นการฟ้ อนล้า นนา อันเป็ นการพัฒนา
ศักยภาพของนักแสดงให้มีความสามารถเพิมมากขึน จนเกิดเป็ นมาตรฐาน นักแสดงทุกคนจะให้ความเคารพ
ยําเกรงกฤษฏิ1 ชัยศิลบุญ ทังในฐานนะศิลปิ น อาจารย์ และผูบ้ ริ หาร ทีให้ความรู ้ ความเมตตาและโอกาสใน
การทํางานเพือหารายได้เสริ ม ทําให้บรรยากาศในการทํางานอบอุ่น มี การแลกเปลี ยนประสบการณ์ การ
ทํา งานตามภาระหน้า ที และได้ผ ลตอบแทนที คุ ้ม ค่ า จากความใส่ ใ จในรายละเอี ย ดในการทํา งานตังแต่
ขันตอนการออกแบบการแสดง การฝึ กซ้อม และการจัดการแสดงจริ ง ทําให้มีผสู ้ นใจติดต่อว่าจ้างรายใหม่ๆ
เกิดขึนทังจากทีมาชมการแสดงเอง และได้รับการแนะนําจากลูกค้าเก่า เมือการแสดงได้รับการันตีและการ
ยอมรับจึงมีผลงานมากขึนส่ งผลให้ราคาในการว่าจ้างสู งขึน ในขณะทีการทํางานก็ยงั คํานึ งถึงคุณภาพและ
การรักษานาฏลักษณ์เฉพาะ มีการพัฒนาองค์ประกอบทางการแสดงต่างๆขึนใหม่อยู่เสมอเพือปรับปรนให้
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าทีเปลี ยนไป เกิ ดผลสัมฤทธิ1 ในวันจัดการแสดงจริ ง สร้ างความพอใจ
ให้กบั ลูกค้า อันมีผลต่อชือเสี ยง การประชาสัมพันธ์และผลกําไร
ข้ อเสนอแนะทีไL ด้ จากการวิจัย
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1.ในการวิจยั ผูว้ ิจยั จําเป็ นต้องสร้างความสัมพันธ์กบั ผูเ้ กี ยวข้องกับงานวิจยั โดยเฉพาะผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ซึ งจะมีส่วนช่วยให้ผวู ้ จิ ยั ได้รับข้อมูลย่างกว้างขวาง ลุ่มลึก อันจะเอือให้การวิจยั สําเร็ จง่ายขึน
2.ในการวิจยั ที เกี ยวข้องกับเรื องการสร้ างสรรค์ท่ารํา มี ลกั ษณะของท่ารํา หรื อการเคลื อนไหว
ร่ า งกายหลายชนิ ด ที ไม่ มี ก ารอธิ บ ายไว้ ต้อ งหาเอกสาร ตํา รา ข้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เพื อมาช่ ว ยให้
ความหมาย หรื ออาจมีการบัญญัติคาํ ขึนใหม่
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั_งต่ อไป
1.ในการวิจยั ครังต่อไป ควรมีการศึกษารวบรวมรายชื อกลุ่ม คณะ หรื อบริ ษทั รับจัดการแสดงอืนๆ
โดยศึกษานาฏลักษณ์การแสดงของกลุ่ม คณะ หรื อบริ ษทั รับจัดการแสดงอืนๆ ทีมีองค์ประกอบในการแสดง
ลี ลา การแต่งกาย ที เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตน รวมถึ งผลกระทบจากการสร้ างสรรค์การแสดงต่อวงการ
นาฏศิลป์ ไทย
2.ควรมีการศึกษานาฏลักษณ์ศิลปะการแสดงพืนบ้านอืนๆเพือหาจุดเด่นและความเป็ นแบบเฉพาะ
ของตัวเองทีไม่เหมือนใคร หาข้อแตกต่างให้เกิ ดความหลากหลาย และพัฒนามาเป็ นนาฏลักษณ์ เฉพาะใน
การจัดการแสดงเพือธุ รกิจการแสดง
เอกสารอ้ างอิง
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2106

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัมภาษณ์ , 2557
มาลินี อาชายุทธการ. พืน_ ฐานนาฏยประดิษฐ์ . กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
มัลลิกา ต้นสอน. การจักการการเงินในองค์ กรธุรกิจ. กรุ งเทพฯ: หจก. ธรรกมลการพิมพ์, 2545.
สิ ริธร ศรี ชลาคม. นาฏยศิลป์ ไทยร่ วมสมัย: การสร้ างสรรค์ โดยผสมผสานสากยศิลป์ ไทยกับนาฏย
ศิลปสายสกุลอืนL ๆระหว่ างปี พ.ศ. 2510-2542
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชานาฏยศิลป์ ไทย
ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
สุ รพล วิรุฬห์รักษ์.หลักการแสดงนาฏยศิลป์ ปริทรรศน์ .กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.2547.
วิรุณ ตังเจริ ญ. การพัฒนาค่านิยมด้านสุ นทรี ยภาพ สุ นทรียศาสตร์ เพือL ชี วติ . กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์
อีแอนด์ไอคิว, 2546
สุ รพล วิรุฬห์รักษ์. หลักการแสดงนาฏยศิลป์ ปริทรรศน์ . กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2547.
แสง มนวิทูร. นาฏยศาสตร์ . กรุ งเทพฯ: เอดิสันเพรส โพรดักส์, 2541
อนุกลู โรจนสุ ขสมบูรณ์.แนวคิดทฤษฎีการฟ้อมล้ านนาแบบใหม่ .
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎีบณั ฑิต, สาขาวิชานาฏยศิลป์ ไทย
ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
อุดม รุ่ งเรื องศรี . สารานุกรมวัฒนธรรมไทยเหนือ. ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน), 2542
Laban Movment Analysis [ออนไลน์]แหล่งทีมา:
https://en.wikipedia.org/wiki/Laban_Movement_Analysis [19 กรกฎาคม 2558]
http://art-culture.chiangmai.ac.th/http://www.openbase.in.th/node/6932
[5 มีนาคม 2557]

2107

