
หมอล�าหมู่ศิลปินภูไท : มิติใหม่ของการจัดการเชิงกลยุทธ์

Mor lum Mu Sillapinphuthai : A New Dimension of Management of Social 

Technology.

อิทธิพล	มะเสน	และ	กมล	เสวตสมบูรณ์

Aitthiphon	Masen	and		Kamol	Sawetsomboon

บทคัดย่อ 

 การศกึษาเกีย่วกบัการจดัการหมอลำาหมู	่มคีวามมุง่หมายการวจิยัเพือ่ศกึษาการจดัการเชงิกลยทุธ์ของ

หมอลำาหมู่คณะศิลปินภูไท	วีระพงษ์	วงศ์ศิลป์ โดยเก็บข้อมูลจากการศึกษาตำารา	บทความวิชาการ	 เอกสาร

งานวิจัย	ฯลฯ	และการเก็บข้อมูลด้วยการลงพื้นที่เพื่อนำามาวิเคราะห์และนำาเสนอในรูปแบบพรรณาวิเคราะห์

	 ผลวิจัยพบว่า	หมอลำาหมู่คณะศิลปินภูไท	วีระพงษ์	วงศ์ศิลป์	มีการบริหารงานในรูปแบบโครงสร้าง

การบริหาร	 โดยแบ่งการทำางานเป็นฝ่ายงานต่างๆ	 เพื่อกระจายภาระหน้าที่จากหัวหน้าคณะไปสู่หัวหน้า

ฝ่ายและผู้ปฏิบัติงานโดยตรง	 ในด้านกลยุทธ์พบว่าหมอลำาหมู่คณะศิลปินภูไท	 มีมาตรการด้านการเงิน	

มาตรการในการควบคุมดูแลสมาชิกภายในคณะ	 มีวิธีการจัดการตามบริบทของทรัพยากรซ่ึงผ่าน

กระบวนการคิดและทดลองใช้จนได้วิธีการดำาเนินงานที่ดีที่สุด

ค�าส�าคัญ :	 หมอลำาหมู่,	การบริหารจัดการ,	กลยุทธ์

Abstract

	 This	study	aims	to	understand	the	strategic	management	of	the	Morium	Mu	Sillapin	Phuthai	

Weerapongwongsilpa	Band.	 The	 participants	were	 purposively	 selected	 from	members	 of	 the	

Morlum	band,	 band	management,	 and	 other	 stakeholders.	 The	 results	 show	 that	 the	Morlum	 

Mu	Sillapin	Phuthai	Weerapongwongsilpa	band	has	a	 clear	administrative	 structure	and	 fiscal	

management.	 In	 addition,	 the	 band	 has	 sustainable	 strategies	 that	 were	 developed	 from	 the	 

successes	and	failures	they	had	experienced	in	the	past.
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บทน�า

	 ปัจจุบันกระแสความนิยมของหมอลำามี

จำานวนเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะหมอลำาหมู่หรือ

หมอลำาเร่ืองต่อกลอนที่มีการนำาเสนอวัฒนธรรมที่

หลากหลายและเข้าถึงผู้คนทุกวัย	ถึงแม้ว่าหมอลำา

หมูจ่ะเปน็การพาณิชยด์้านวฒันธรรมแตก่ารรักษา

มรดกทางวฒันธรรมยงัคงปรากฏให้เหน็ในหมอลำา

ทุกคณะที่สื่อสารผ่านบทกลอนและทำานองการ

เคลือ่นไหวทางสรรีะแบบฉบบัศลิปะการแสดงอีสาน	

การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมมีผลกระทบต่อวิถี

ชวีติและวฒันธรรมพืน้ถิน่	เช่น	ความเชือ่	ประเพณี	

หรือศาสนา	 ถูกนำามาปรับเพ่ือความเหมาะสมใน

สภาวะปัจจุบัน	 “การเปลี่ยนแปลงเพื่อการอนุรักษ์	

(ณรงค์	เสง็ประชา,	2532	:	91-95)	ด้วยสภาพสงัคม

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	การทำางานภาย

ใต้สังคมยุคพัฒนาท่ีมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีเข้ามา

เกี่ยวข้อง	การกำาหนดทิศทางของการใช้ทรัพยากร

อย่างเหมาะสม	กลยทุธ์ในการดงึดดูความสนใจและ

การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ชมและเจ้าภาพหลากหลาย	

อกีทัง้ยังมกีารประเมินความเสีย่งในการบรหิารงาน

ของหวัหน้าคณะ	รวมถงึการคดิรปูแบบการนำาเสนอ

มิติใหม่ที่เกิดความแตกต่างจากคณะหมอลำาหมู่

ทัว่ไป	จงึเป็นมาตรฐานในการบรหิารงานในรูปแบบ

ใหม่ของคณะหมอลำาหมู่ท่ีดำารงอยู่ในปัจจุบันและ

หมอลำาหมู่ที่จะก่อตั้งในอนาคต

	 ผูว้จัิยพบการศกึษาเกีย่วกบัพัฒนาการ	การ

แก้ปัญหาสังคมจากวิทยานิพนธ์บางเรื่อง	 อาทิ	 

นำาใจ	อุทรักษ์	(2553)	เรื่อง	การศึกษาและแนวทาง

การพัฒนาหมอลำาเรื่องต่อกลอนในภาคอีสาน	งาน

วจิยัของสรุพล	เนสสิุนธุ	์(2550)	พฒันาการการแสดง

หมอลำาเรือ่งต่อกลอนทำานองขอนแก่นคณะระเบยีบ

วาทะศิลป์	 จังหวัดขอนแก่น	 และวิทยานิพนธ์ของ	

สิทธิศักดิ์	จำาปาแดง	(2548)	บทบาทของหมอลำาใน

การแก้ปัญหาสงัคม	ซึง่งานวจิยัดงักล่าวศกึษาด้วย

วธิกีารเชงิคณุภาพ	ศกึษาข้อมลูจากภาคสนามและ

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม	มีผลต่อการ

ดำาเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น	 โดยเฉพาะหมอลำา

ในฐานะผู้เผยแพร่วัฒนธรรมที่สำาคัญ	 ทำาหน้าที่

ขยายผลทางวฒันธรรม	แต่ยงัไม่พบผูศ้กึษาในการ

จัดการเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของดนตรีและศิลปะ

การแสดงพื้นบ้าน	 สอดคล้องกับแนวคิดการขาย

วฒันธรรมสำาหรบัการเป็นสินค้าของ	ไทยโรจน์	พวง

มณี	(2554	:	73)	ที่กล่าวว่า	“วัฒนธรรมต้องเข้าถึง

คนส่วนใหญ่	ถ้ามกีารสร้างสรรค์ขึน้มาใหม่กจ็ะต้อง

มีสีสันมีความแปลกและมีความสวยงาม”	นอกจาก

การสร้างสรรค์วัฒนธรรมสมัยใหม่แต่ยังคงรักษา

รากฐานของวัฒนธรรมเดิมให้คงไว้	 เพื่อส่ือสารให้

ผู ้คนทุกกลุ่มได้เข้าถึงแก่นของหมอลำาหมู่เป็น

ประเด็นสำาคัญของความยั่งยืนของหมอลำา	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่ศกึษาการจดัการเชงิกลยทุธ์ของหมอลำา

หมู่คณะศิลปินภูไท	วีระพงษ์	วงศ์ศิลป์

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

 ศกึษาเฉพาะการบรหิารงานเชงิกลยทุธ์การ

แสดงหมอลำาหมู	่คณะศลิปินภไูทวรีะพงษ์	วงศ์ศลิป์

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	Research)	มีวิธีการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 กลุ่มประชากรเป้าหมาย

	 	 1.1	 หัวหน้าคณะ				

	 	 1.2	 ทายาทผู้สืบทอดคณะหมอลำา					

	 	 1.3	 หัวหน้าฝ่ายงานในคณะหมอลำา

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 	 2.1	 การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจาก

ตำารา	บทความวิชาการ	เอกสารวิจัย	ฯลฯ

	 	 2.2	 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม/แบบไม่มีส่วนร่วม

	 3.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 เกบ็ข้อมลูด้วยตนเองและผูช่้วยวจิยั	โดย
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ทำาหนังสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือศึกษาและเก็บ

ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ	จากกลุ่มเป้าหมาย	ระหว่าง	

เดอืน	ตลุาคม	2556	ถงึ	เดอืน	มถินุายน	2558		รวม

ศึกษาสังเกตและสัมภาษณ์ทั้งสิ้น		9		ครั้ง

	 4.	 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

	 ในการศกึษาวจิยัเรือ่งหมอลำาหมูค่ณะศลิปิน

ภูไท	วีระพงษ์	วงศ์ศิลป์	ผู้ศึกษาได้ดำาเนินการวิจัย

ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 	 4.1	 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดลำาดับ

การก่อตัง้วงและจำานวนควิงานในระยะ	3	ปี	และควิ

งานในฤดูกาลปัจจุบันของหมอลำาหมู่คณะศิลปินภู

ไท	วีระพงษ์	วงศ์ศิลป์

	 		 4.2	 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 ใช้

เก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายต่อไปนี้	 ได้แก่	หัวหน้า

คณะหมอลำาหมู	่	และ	ทายาทผูส้บืทอดคณะหมอลำา		

รวมถงึการสงัเกต	เป็นแบบสงัเกตในลกัษณะมส่ีวน

ร่วมและไม่มีส่วนร่วม	 ใช้สำาหรับเก็บข้อมูลสภาพ

แวดล้อมโดยทั่วไปทั้งในระหว่างการแสดงและไม่มี

การแสดง	 เช่น	 ลำาดับคิวการแสดง	 การจัดเตรียม

อปุกรณ์การแสดง	การฝึกซ้อมการแสดง	และกจิกร

รมอื่นๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย

	 	 4.3	 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและ

ลงพื้นที่ภาคสนาม	 ได้แก่	 กล้องถ่ายภาพ	 	 เครื่อง

บันทึกเสียง

	 	 4.4	 การจดักระทำาข้อมลู	ผูว้จิยัได้รวบรวม

ข้อมูลด้านเอกสารและข้อมูลจากการลงพ้ืนท่ีเก็บ

ข้อมูลภาคสนาม	และนำามาจัดกระทำาข้อมูลดังนี้

	 	 	 4.4.1	 ถอดข้อมูลเสียงจากเครื่อง

บันทึกเสียง	 ตรวจสอบความถูกต้องและจัดหมวด

หมู่ข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนาม	 และจัดเรียง

ตามความมุ่งหมายของงานวิจัย

	 	 	 4.4.2	 การตรวจสอบข้อมูลที่ได้จาก

การรวบรวมท้ังจากเอกสารและภาคสนาม	 มาจัด

หมวดหมู	่ให้ตรงตามประเดน็ของวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้

	 จากนั้นนำาข้อมูลท่ีได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ

สอบความถกูต้องของข้อมลูและนำาข้อมูลนัน้ให้ผู้ให้

ข้อมูลภาคสนามทำาการตรวจสอบความถูกต้อง

เที่ยงตรงของข้อมูล	 ก่อนนำามาวิเคราะห์ตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 	 4.5	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยทำาการ

วเิคราะห์ข้อมลูตามความมุง่หมายของงานวจิยั	โดย

การนำาข้อมลูทีไ่ด้ทัง้ด้านเอกสาร	ข้อมลูทีไ่ด้จากการ

ลงพื้นที่ เก็บข ้อมูลภาคสนาม	 ข ้อมูลจากการ

สมัภาษณ์	การสงัเกต	มาทำาการวิเคราะห์ตามวิธกีาร

วิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยอาศัยข้อเท็จจริงและทฤษฎี

ตามข้อมูลด้านเอกสาร	 ประมวลผลการวิจัยเชิง

คุณภาพและตรงตามความมุ่งหมายของงานวิจัย

	 	 4.6	 เสนอผลการวิจัย

ผลการศึกษา

 การบรหิารงานของวงหมอลำาหมูค่ณะศลิปิน

ภูไท	 วีระพงษ์	 วงศ์ศิลป์	 มีกลยุทธ์รูปแบบการ

บริหารงาน	ดังนี้	(อธิรัตน์	โทไข่ศร,	สัมภาษณ์)

 กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากร  

	 กลยุทธ์ในการบริหารงานด้านทรัพยากร

บคุคลของวงหมอลำาหมูว่รีะพงษ์	วงศ์ศลิป์	จากการ

ศกึษาข้อมลูจากหวัหน้าวงในการบรหิารจัดการงาน

บุคคล	 สามารถนำาเสนอข้อมูลด้านกลยุทธ์หลักใน

รูปแบบต่างๆ	 เพื่อเป็นแนวทางวิธีการดำาเนินงาน

ได้	(อำานวย	โทไข่ศร,	สัมภาษณ์)	ดังนี้

	 1.	 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	

  1.1	 นักแสดงหางเครื่องจะถูกหักค่า

ตอบแทนคืนละ	100	บาทในแต่ละงานเพื่อเก็บเป็น

เงินประกันต่อหัวหน้าวง	 มีวัตถุประสงค์ในการ

ป้องกันการลาออก	 หากนักแสดงไม่ปฏิบัติหน้าที่

หรือลาออกก่อนปิดฤดูกาลจะไม่ได้รับเงินประกัน	

หากนักแสดงปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เปิดฤดูกาลจน

กระทัง่ถงึปิดฤดูกาล	จะได้รบัเงนิตอบแทนทีเ่กบ็หวั

ละ	100	บาทคืนเต็มจำานวน

	 	 1.2	 นกัแสดงหลกั	ประกอบด้วย	นกัร้อง	

หมอลำา	นักแสดงตลกจะมีการทำาสัญญารายปี	ราย	

3	ปีและราย	5	ปีตามกรณี	เพื่อป้องกันการลาออก

ในช่วงฤดูกาลแสดง
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	 	 1.3	 กำาหนดให้มีนโยบายฝึกซ้อมนัก

แสดงสำารองเพื่อป้องกันเหตุการณ์เฉพาะหน้า

	 	 1.4	 ผู้ฝึกสอนออกแบบท่าเต้น	จะได้รับ

ค่าจ้างแบบเหมาจ่ายตามท่ีตกลงและมีการทำา

สัญญาการฝึกสอนให้เป็นลายลักษณ์อักษร	 หาก

ผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้าง	 ทางวงหมอลำาจะไม่รับผิด

ชอบค่าใช้จ่ายใดๆ

	 	 1.5	 พนักงานขับรถหมอลำาหมู ่คณะ

ศิลปินภูไท	วีระพงษ์	วงศ์ศิลป์	มีข้อกำาหนดซึ่งเป็น

ข้อตกลงก่อนเข้าทำางานประเดน็สำาคญั	คอื	พนกังาน

ขับรถทุกประเภท	ทุกคัน	ต้องไม่เป็นผู้ดื่มสุรา	เสพ

สิง่เสพตดิหรอืยาเสพตดิทกุประเภท	หากตรวจสอบ

หรือพบเห็นพฤติกรรมของพนักงานขับรถมี

พฤติกรรมดังกล่าว	 จะต้องออกจากวงโดยทันที	

นอกจากนี้ก่อนเคลื่อนรถเพื่อเดินทางพนักงานขับ

รถต้องตรวจสอบส่ิงแปลกปลอมโดยรอบบรเิวณรถ

เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดเหตุต่างๆ

  1.6	 นกัแสดงและสมาชกิภายในคณะทกุ

คนจะมสีวัสดกิารค่ารกัษาพยาบาลหากเกิดการเจ็บ

ป่วย

  1.7	 นักดนตรีจะมีสัญญารายปีในการ

ทำางาน	 เครื่องดนตรีที่มีนักดนตรีสำารองคือ	 กลอง

ชุด	 เพื่อผลัดเปลี่ยน	 เน่ืองจากต้องแสดงท้ังคืน

จนกว่าจะยุติการแสดง

	 2.	 ด้านการเงิน

	 	 2.1	 นักแสดงหางเครื่องที่ได้รับการคัด

เลอืกในการฟ้อนเสร์ิฟ	(รำาประกอบ)	ในช่วงลำาเรือ่งต่อ

กลอน	จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก	100	บาทต่อคืน	

	 	 2.2	 นักแสดงหางเครื่องต ้องปฏิบัติ

หน้าทีต่ามทีร่บัผดิชอบในแต่ละวนั	อาท	ิเกบ็ผ้าม่าน

ประกอบฉาก	กางเตน็ท์ทีพั่กนกัแสดง	เป็นต้น	หาก

หัวหน้างานพบว่ามีสมาชิกไม่ทำางานประจำาตาม

มอบหมายหรอืการผลัดเปลีย่นเวร	จะถกูตดัค่าแรง

วันละ	90	บาท	

	 	 2.3		หากนกัดนตรขีาดงานหรอืไม่ปฏิบตัิ

งานโดยไม่มีเหตอุนัสมควรจะถกูตดัค่าแรง	50%	ใน

วันแสดงนั้นๆ

	 	 2.4	 ค่าจ้างทำาการแสดง	6	ยก	1	(ทำาการ

แสดง	6	งาน	รับค่าตอบแทน	5	งานและยกค่าจ้าง

ให้หัวหน้าคณะ	 1	 งาน	 เพื่อเป็นค่าปรับปรุงวง)	 

(วีระพงษ์	โทไข่ศร,	สัมภาษณ์)	

	 	 2.5	 ในการเบิกจ่ายในฝ่ายงาน	หัวหน้า

วงจะเป็นผู้เบิกจ่ายกับหัวหน้าคณะโดยตรง

	 	 2.6	 นกัแสดงทีร่บัเงนิจากผูช้มหน้าเวลา

ให้เป็นสิทธิและผลประโยชน์ของนักแสดงนั้น

	 	 2.7	 นักแสดงที่ ด่ืม สุราหน ้าเวทีถือ

เป็นการไม่ให้เกยีรตผิูช้ม	จะถกูหกัค่าตอบแทนเป็น

เงินตั้งแต่	300	–	500	บาท	ตามสมควร

	 	 ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลบางส่วนในด้าน

กลยุทธ์ทางการเงินขอหมอลำาหมู่คณะศิลปินภูไท	 

วีระพงษ์	วงศ์ศิลป์	ในด้านบัญชีไม่สามารถเปิดเผย

ได้ในทางธุรกิจ

	 3.	 ด้านการใช้เครื่องมือ

  3.1	 เครือ่งดนตรทีีใ่ช้ทำาการแสดง	มกีาร

สัง่ทำาพเิศษภายใต้การควบคมุดแูลของผู้เชีย่วชาญ

ด้านดนตรีโดยตรง

	 	 3.2.	การเพิ่มอุปกรณ์เครื่องเสียงและ

อุปกรณ์ขยายเสียง	 เพื่อให้เกิดอรรถรสและราย

ละเอียดของเสียงที่ชัดเจนกับผู้ชม

	 	 3.3	 ในแต่ละปีหมอลำาหมู่คณะศิลปินภู

ไท	วีระพงษ์	วงศ์ศิลป์	จะมีจำานวนยานพาหนะเพิ่ม

ขึน้	เพือ่ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายานพาหนะอืน่

	 	 3.4	 ในการจัดทำาบัญชีของหัวหน้าวงมี

การบนัทกึทัง้ในสมดุบญัชแีละอปุกรณ์คอมพิวเตอร์

เพื่อรักษาข้อมูลหากเกิดการสูญหาย

	 	 3.5	 ฝ่ายออกแบบชุดหางเครื่องจะต้อง

ร่วมกันทำาหน้าที่ตรวจสอบวัสดุของชุดที่ผ่านการ

แสดงในฤดกูาลทีผ่่านมา	เพือ่นำาส่วนทีส่ามารถใช้ได้

และมคีวามสมบรูณ์	ทำาการประยกุต์โดยนำาวสัดเุดมิ

กลับมาใช้และเสริมด้วยวัสดุใหม่	เพื่อความสวยงาม

และตรงตามแบบที่ตั้งไว้เพื่อเป็นการลดต้นทุนและ

สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและแรงงานผู้ผลิตชุดได้

	 	 3.6	 การใช้อุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ	 ใช้รูป

แบบการเปิดสลบัเพ่ือถนอมเครือ่งมอืในการใช้งาน
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และมีพนักงานที่ควบคุมระดับตามปริมาณ

มาตรฐานการทำางานของเครื่องปั่นไฟ		 	

	 4.	 ด้านการบริหารจัดการ

	 	 4.1	 ในการรับงานแสดงของหมอลำาหมู่

คณะศิลปินภูไท	วีระพงษ์	วงศ์ศิลป์	สิ่งที่คำานึงเป็น

ลำาดับแรกคือระยะทาง	 การรับงานในเขตพื้นที่

เดียวกันหรือระยะทางไม่ห่างกันมากนักเป็นปัจจัย

หนึ่งที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางลงได้

	 	 4.2	 การระบุในสัญญาจ้างในการรับผิด

ชอบค่าใช้จ่ายค่าอาหาร	 ยึดความสะดวกของเจ้า

ภาพผู้ว่าจ้าง	 ทั้งนี้เป็นการช่วยให้การจัดการด้าน

สวัสดิการอาหารของวงหมอลำาง่ายยิ่งขึ้น	

	 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า	 กลยุทธ์ด้านการ

จดัการคอืรปูแบบหรอืวธิกีารทีท่ำาให้เกดิมลูค่าหรอื

การรกัษาทรพัยากรด้านต่างๆให้เกดิประสทิธภิาพ

และได้ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

 กลยุทธ์ด้านการตลาด

 กลยุทธ์ด้านการตลาดถือเป็นส่วนสำาคัญใน

การบรหิารงานของหมอลำาหมูค่ณะศลิปินภไูท	วรีะ

พงษ์	 วงศ์ศิลป์	 นอกจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิง

พาณิชย์แล้ว	 ยังเป็นการใช้เทคนิคและเครื่องมือ

ด้านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ	 ประเด็นด้าน

การดำาเนินงานด้านการจัดทำาแผนกลยทุธ์ด้านการ

ตลาดจึงครอบคลุมการดำาเนินงานของทุกส่วน

ภายในวง	มีดังนี้

	 1.	 ด้านคุณภาพของผลงาน

	 คุณภาพของผลงานแต่ละปีมีส่วนสำาคัญใน

การตดัสนิใจของผูช้ม	หากการเปิดตวัของการแสดง

ปีนั้นๆ	 ถูกใจผู้ชมส่วนใหญ่	 ก็จะทำาให้เกิดกระแส

และข่าวลือในทางที่ดีไปจนถึงปลายฤดูกาล	 การ

คำานึงถึงคุณภาพด้านผลงานการแสดงของวง

หมอลำาหมู่ขนาดใหญ่	อาจกล่าวได้ว่าทกุคณะมีการ

ใส่ใจในรายละเอียดย่อยอย่างมาก	อาทิ	สีของฉาก	

ยี่ห้อเครื่องเสียง	หลักการหักเหของแสง	จนกระทั่ง

การคำานวณทิศทางลมเพ่ือปรับคุณภาพของเสียง	

เป็นต้น	ล้วนเป็นความละเอยีดอ่อนทีเ่หน็ได้ชดัจาก

วงหมอลำาหมู่ขนาดใหญ่	 จากการศึกษาข้อมูลวง

หมอลำาหมู่คณะวีระพงษ์	 วงศ์ศิลป์	 การสร้างสรรค์

ผลงานการแสดงขึ้นอยู ่ กับองค์ประกอบหลัก

ทั้งหมด	7	ประการ	(อธิรัตน์	โทไข่ศร,	สัมภาษณ์)	

ดังนี้

	 	 1.1	 ด้านเสียง	การจัดการด้านเสียงของ

หมอลำาหมู่คณะศิลปินภูไท	 วีระพงษ์	 วงศ์ศิลป์ใช้

ระบบเสยีงจากกบซาวด์	มลีำาโพงเสียงกลางจำานวน	

13	ตู้	และลำาโพงเสียงเบสจำานวน	26	ตู้	ดังนั้นอาจ

กล่าวได้ว่าเรือ่งเสยีงมีความชดัเจนและสามารถรบั

ฟังได้ในรายละเอียดย่อยของเสียงได้	 นอกจากนี้	

หัวหน้าวงได้ให้นโยบายเรื่องความสมบูรณ์ของ

เสียงท่ีเกิดจากผู้ควบคุมเป็นส่วนสำาคัญ	 และเลือก

ใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ควบคุมระบบเสียง

	 	 1.2	 ด้านแสง	 การจัดการด้านแสงของ

หมอลำาหมู่คณะศิลปินภูไท	วีระพงษ์	วงศ์ศิลป์	เน้น

การใช้แสงในช่วงการแสดงช่วงแรกหรือช่วง

คอนเสร์ิต	ซึง่เป็นช่วงทีผู่ช้มส่วนใหญ่ให้ความสนใจ	

โดยเน้นการจัดแสงให้เข้ากับเพลง	 โดยเฉพาะการ

แสดงที่เป ็นการนำาเสนอเรื่องราวที่มีการผสม

ประสานแสง	 ฉากและอุปกรณ์การแสดงทำาให้เกิด

มิติภาพแก่ผู้ชม	ส่วนการแสดงช่วงลำาเรื่องจะใช้ไฟ

สว่างเท่านั้น

	 	 1.3	 ด้านชุดและอุปกรณ์การแสดง	 การ

จดัการด้านชดุและอปุกรณ์การแสดงของหมอลำาหมู่

คณะวีระพงษ์	 วงศ์ศิลป์	 ในแต่ละปีชุดการแสดงจะ

ถกูนำากลบัมาใช้ใหม่บางส่วนและชดุการแสดงส่วน

ใหญ่จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่	 ทั้งนี้เนื่องจาก

ต้นทุนชุดสูง	 การออกแบบโดยใช้อุปกรณ์บางส่วน

ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ก็เป็นแนวทางท่ีสามารถ

ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อชุดใหม่ท่ีมีราคาสูงมา

ประกอบการแสดงได้

	 	 1.4	 ด้านรูปแบบการแสดง	 รูปแบบการ

แสดงของหมอลำาหมู่คณะศลิปินภไูท	วรีะพงษ์	วงศ์

ศิลป์	 จะถูกปรับเปล่ียนฤดูกาลแสดงละ	 2	 ครั้งใน

ช่วงต้นฤดูทำาการแสดงและช่วงหลังเทศกาลปีใหม่

เพื่อให้มีความทันสมัย	และในช่วงลำาเรื่องต่อกลอน	

หมอลำาหมู่คณะศิลปินภูไท	วีระพงษ์	วงศ์ศิลป์	เป็น
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หมอลำาคณะแรกทีน่ำาเอารปูแบบการแสดงกึง่มวิสคิลั 

มาผสมผสานกบัลำาเรือ่งต่อกลอนเกดิเป็น	“หมอลำา

เรือ่งต่อกลอนในรปูแบบละครเพลง”	เพือ่สือ่สารกบั

ผู้ชมได้ง่ายขึ้นและเกิดจินตภาพและอรรถรสของ

การรับชม

	 	 1.5	 การจดัลำาดบัการแสดง	รปูแบบการ

จัดลำาดับการแสดงของหมอลำาหมู่คณะศิลปินภูไท	

วรีะพงษ์	วงศ์ศลิป์	แบ่งเป็น	3	ช่วงการแสดง	เหมอืน

คณะหมอลำาหมู่ขนาดใหญ่ท่ัวไป	 ช่วงแรกเป็นช่วง

การแสดงคอนเสิร์ต	 ช่วงท่ีสองเป็นช่วงการแสดง

ตลก	ช่วงที่สามเป็นช่วงการแสดงลำาเรื่องต่อกลอน	

นอกจากนี้การเพิ่มจำานวนเพลงหรือกลอนเต้ยขึ้น

อยู่กับความต้องการของเจ้าภาพ

	 	 1.6	 ดนตรีและเพลง	เพลงที่ใช้ประกอบ

การแสดงของหมอลำาหมู่คณะศิลปินภูไท	วีระพงษ์	

วงศ์ศิลป์	 จะเน้นแนวเพลงที่อยู่ในกระแสส่วนใหญ	่

โดยมีการซือ้ลขิสทิธิเ์พลงจากค่ายเพลงใหญ่เพือ่ให้

แนวเพลงมีความหลากหลายและสามารถเล่นได้ไม่

จำากัดลิขสิทธิ์	

	 	 1.7	 อรรถรสของวัฒนธรรม	 การเพิ่ม

อรรถรสทางวัฒนธรรมเพื่อประกอบการแสดง 

ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่หมอลำาหมู ่คณะศิลปินภูไท 

วีระพงษ์	วงศ์ศิลป์ให้ความสำาคัญและยึดถือมาโดย

ตลอดคือการนำาเอาเอกลักษณ์ประจำาถิ่นประกอบ

ฉากและมีการแสดงวัฒนธรรมในช่วงก่อนการแสดง

ลำาเรื่องต่อกลอน	 อาทิ	 ฟ้อนละครภูไท	 ลำาเพลิน	

เป็นต้น	เพือ่ให้มคีวามน่าเชือ่ถอืในด้านการอนรุกัษ์

ศิลปวัฒนธรรมประจำาถิ่นและการประยุกต์ใช ้

วัฒนธรรมประกอบการแสดง

	 2.	 การกำาหนดราคาค่าจ้าง

	 ราคาค่าจ ้างถือเป็นปัจจัยในการวัดค่า

คณุภาพของการแสดง	เมือ่มุง่เน้นคณุภาพของการ

แสดง	 ราคาก็มีส่วนสำาคัญในการตัดสินใจของเจ้า

ภาพหรือผู้ชม	ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลบางส่วนจาก

หวัหน้าวงในเรือ่งราคาค่าจ้าง	สามารถจำาแนกข้อมลู

ที่เป็นกลยุทธ์ด้านราคาของหมอลำาหมู่คณะศิลปิน

ภูไท	วีระพงษ์	วงศ์ศิลป์	ได้	4	ประเภทราคา	(วีระ

พงษ์	โทไข่ศร,	สัมภาษณ์)	ดังนี้

  2.1	 กลุ่มเจ้าภาพทั่วไป

	 	 เป็นกลุม่ทีจ้่างหมอลำาไม่ประจำา	เจ้าภาพ

ลกัษณะนีม้กัเป็นหมูบ้่านตามชนบททีม่กีารจดังาน

ในวาระพิเศษ	การคำานวนราคาค่าจ้างจะขึ้นอยู่กับ

ระยะทางทำาการแสดงและข ้อกำาหนดในการ

ประกอบอาหารตามสัญญาจ้างของวงหมอลำา

	 	 2.2	 กลุ่มเจ้าภาพประจำา

	 	 เป ็นกลุ ่มคนที่มาจากหมู ่บ ้านตาม

ชานเมอืงท่ีมกีารจัดงานเป็นประจำา	หรอืงานประจำา

ปีทุกปี	 การคำานวณค่าจ้างของเจ้าภาพกลุ่มนี้จะมี

ราคาถูกกว่าเจ้าภาพทั่วไปประมาณ	 10,000	 –	

20,000	บาท	และบางครั้งจะเป็นการตกลงระหว่าง

เจ้าภาพและหัวหน้าวงหมอลำาในการจัดสรรรายได้

จากการเก็บบัตรค่าเข้าชมเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อเป็น

ค่าตอบแทน

	 	 2.3	 กลุ่มเจ้าภาพหน่วยงานราชการ

	 	 ในการคำานวณราคาค่าจ้างของหน่วยงาน

ราชการจะแบ่งเป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 หน่วยงาน

ราชการที่อยู่ในพื้นที่เขตเมือง	การคำานวณราคาจะ

ถกูกว่าค่าจ้างปกตเิน่ืองจากแสดงไม่เตม็เวลาเพราะ

ข้อจำากดัด้านชมุชนเมอืงแต่ต้องดูว่าเป็นหน่วยงาน

ราชการทีเ่ป็นเจ้าภาพประจำาหรอืไม่หากเป็นหน่วย

งานราชการท่ีจัดงานเป็นประจำาก็จะได้ส่วนลดค่า

จ้างอีก	อีกประเภทคือ	หน่วยงานราชการที่อยู่ต่าง

อำาเภอหรอืทีส่ามารถแสดงได้เตม็เวลา	การคำานวณ

ราคาขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าภาพ

ประจำาหรือไม่เช่นกัน

	 	 2.4	 กลุ ่มเจ้าภาพบริษัทจัดการแสดง

หรือออแกไนเซอร์

	 	 การคำานวณราคาค่าจ้างให้แก่บริษัทออ

แกไนเซอร์ท่ีจดังานประจำาปี	ส่วนใหญ่จะเป็นบรษิทั

ท่ีรับจัดงานประจำาจังหวัดซึ่งวันท่ีจัดงานค่อนข้าง

ชัดเจนทุกปี	 จึงง่ายต่อการบริหารจัดการเรื่องวัน

แสดง	การลดราคาค่าจ้างให้แก่บรษิทัออแกไนเซอร์

เป็นกลยุทธ์ช่องทางหนึ่งที่มีความสำาคัญเนื่องจาก

ในแต่ละปี	 บริษัทเหล่านี้รับจัดงานหลายจังหวัด
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ทำาให้วงหมอลำามีปริมาณงานจ้างมากขึ้นเช่นกัน	

เป็นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

	 3.	 การสร้างเครือข่าย

	 การสร้างเครือข่ายในการทำางานของหมอลำา

หมู่คณะศิลปินภูไท	 วีระพงษ์	 วงศ์ศิลป์	 เพื่อให้

สะดวกต่อการทำางานพร้อมเป็นการเชื่อมไมตรีต่อ

กันอีกด้วย	เครือข่ายหลักในการดำาเนินธุรกิจ	อาทิ	

สมาคมหมอลำาแห่งประเทศไทย	ประกอบด้วย	คณะ

หมอลำาทั่วประเทศ	 บริษัทธุรกิจเพลง	 เช่น	 บริษัท		

GMM	GRAMMY		จำากัด	(มหาชน)	บริษัทแสงระวี

เอ็นเตอร์เทนเมนต์และบริษัทท่ีดำาเนินธุรกิจเพลง	

องค์กรสถาบันการศึกษา		เช่น		สถาบันการศึกษา

ในเขตพื้นที่	 มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือและเครือข่ายสถานีวิทยุคล่ืนหลักและสถานี

วทิยชุมุชน	เพือ่ให้สะดวกและเกดิความคล่องตวัใน

การประชาสัมพันธ์ผลงาน

	 4.	 กลยุทธ์ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

	 	 4.1	 การสื่อสารองค์กรและการโปรโมท

  มุ่งเน้นการสือ่สารกบัผูช้ม	ผูฟั้ง	โดยการ

ใช้เทคโนโลยอีย่างเป็นประโยชน์โดยสร้างเครอืข่าย

ร่วมกับองค์กรเอกชนท่ีมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี

การถ่ายทอดสัญญาณเพ่ือให้เกิดการรับชม	กล่าว

คอื	ปัจจบุนัหมอลำาหมูข่นาดใหญ่นำาเทคโนโลยกีาร

ถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์

ใช้เพื่อให้เกิดกระแส

	 	 	 4.1.1	 การถ่ายทอดสดผ่านทาง

เว็บไซต์	YouTube	

	 	 	 เป็นรูปแบบการถ่ายทอดสัญญาณ

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่นิยมอย่างแพร่หลายใน

ปัจจุบัน	ช่องข้อมูลนี้มีการอัพโหลดการถ่ายทอดสด

ของวงหมอลำาหลากหลายคณะ	 เพื่อให้เกิดความ

สะดวกแก่ผูเ้ข้าชม	นอกจากนัน้ยงัเป็นการเพิม่มูลค่า

เชิงพาณิชย์หากมีผู้เข้าชมจำานวนมากจะก่อให้เกิด

รายได้	เป็นการทำางานที่เอื้อประโยชน์ร่วมกัน

	 	 	 4.1.2	 การถ่ายทอดสดผ่านระบบ

วิทยุออนไลน์

	 	 	 เป็นรูปแบบการถ่ายทอดสัญญาณ

เสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	 แต่ไม่มีสัญญาณภาพ	

ผู้รับข้อมูลจะสามารถรับฟังได้เท่านั้น	

	 กล่าวโดยสรุปคือ	 เทคโนโลยีมีส่วนสำาคัญ

อย่างย่ิงในการส่ือสารข้อมูลและการรับข้อมูลของ

แฟนเพลง	นอกจากเป็นการขยายพื้นที่ความนิยม

ของผู้ฟัง	 ยังเป็นการยกระดับการนำาอุปกรณ์ทาง

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมอย่างชาญ

ฉลาดและลงตัวอีกด้วย

	 ข้อดีของวงหมอลำาหมู่ในการใช้เทคโนโลยี

ถ่ายทอดสดผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต	คือ

	 1.	 มีความสะดวกในการรับชมและการเข้า

ถึงของผู้ชมทั่วโลก

	 2.	 เป็นปัจจยัสำาคญัในการสร้างกระแสนยิม

	 3.	 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยี

	 ข้อเสียของวงหมอลำาหมูใ่นการใช้เทคโนโลยี

ถ่ายทอดสดผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต	คือ

	 1.	 สูญเสียรายได ้จากการถ่ายทอดผล

งานการแสดงให้องค์กรผู้รับถ่ายทอดสด

	 2.	 ในบางพื้นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มี

ความเสถียร

	 3.	 ผู ้คนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจใน

เทคโนโลยี

	 นอกจากข้อดี	 ข้อเสียที่กล่าวมานั้น	 ยังมี

การนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

พัฒนาวงรูปแบบอื่นๆ	 อาท	ิ การนำาเสนอข้อมูลคิว

งานการแสดงรายวัน	 การจัดทำาวิทยุออนไลน์เพื่อ

การพาณิชย์	 การจัดทำาฐานข้อมูลและเว็บไซต์วง

เพื่อให้เกิดการติดตาม	เป็นต้น

	 ในด้านการสื่อสารองค์กรจากการศึกษา

ข้อมลูของหมอลำาหมูค่ณะศลิปินภไูท	วรีะพงษ์	วงศ์

ศิลป์	 ในด้านการส่ือสารองค์กรเพื่อให้เกิดภาพ

ลกัษณ์ทีดี่และมคีวามน่าเชือ่ถอื	พบว่า	มหีลายช่อง

ทางของการสื่อสารและมีหลายกลุ่มคนที่พบการ

สือ่สารข้อมลูกบัแฟนเพลงโดยตรง	สามารถจำาแนก

ข้อมูลได้ดังนี้
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	 1.	 การสื่อสารข้อมูลทางเว็บไซต์ต่างๆ	

เป็นการนำาเสนอข้อมูลในเชิงวิชาการ	 รูปแบบการ

แสดงและการรับชมการแสดงผ่านเทคโนโลยี	 เช่น	

www.esanguide.com	(อสีานไกด์ดอทคอม) www.

luktungmohlum.com	 (ลูกทุ่งหมอลำาดอทคอม) 

www.mohlumfanclub.com	(หมอลำาแฟนคลบัดอท

คอม)

	 2.	 การสื่อสารข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์	

ในประเด็นนี้จะพบการสื่อสารกับผู้ชมท้ังในชื่อของ

ส่วนกลางของวงหมอลำาและในชื่อส่วนตัวของกลุ่ม

นักแสดง	 โดยเฉพาะกลุ่มนักแสดงหลักมีการนำา

เสนอภาพลักษณ์ที่ดีต่อส่ือออนไลน์และติดตาม

ความเคลื่อนไหวอย่างสมำ่าเสม	 โดยเฉพาะผู้ที่มี

ความนยิมในศลิปะการแสดงหมอลำาและนยิมในตวั

นักแสดงผู้นั้น	 รูปแบบการนำาเสนอผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์	อาทิ	facebook.	Line	Instragram	Twitter	

เป็นต้น	(เบญญาทิพย์	โทไข่ศร,	สัมภาษณ์)

 5.	 กลยุทธ์กระแสนิยมและกลุ่มแฟนเพลง

หลัก

  5.1	 กลุ่มแฟนเพลงหลัก โดยท่ัวไป	 วง

หมอลำาขนาดใหญ่จะมีกลุ่มแฟนเพลงหลักท่ีคอย

ติดตาม	 สนับสนุน	 เก้ือกูลวงหมอลำาเพ่ือเป็นฐาน

กระแสความนิยมให้เกิดขึ้นต่อวงหมอลำาวงนั้นๆ	

หมอลำาหมู่คณะศิลปินภูไท	 วีระพงษ์	 วงศ์ศิลป์	 มี

กลุ ่มแฟนเพลงหลักท่ีมีความชัดเจนและสร้าง

กระแสนิยมหลายกลุ่ม	ดังนี้

	 	 	 5.1.1	 กลุ่มอีสานไกด์	

	 	 	 5.1.2	 กลุ่มเทพไหล

	 	 	 5.1.3	 อัมราพรออนทัวร์

	 	 	 กลุม่แฟนเพลงหลกัของวงหมอลำามี

การขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว	 จะเห็นได้จากการ

ตั้งกลุ่มขยายสาขาของกลุ่มใหญ่	 โดยมีผู้ดูแลและ

ประสานงานประจำาจงัหวดันัน้ๆ	ทัง้นีก้ลุม่แฟนเพลง

หลักเหล่านี้ไม่เจาะจงการสนับสนุนวงเดียวแบบ

ผกูขาดเสมอไป	ยงัมกีารนำาเสนอข้อมลูการตดิตาม

และการส่งเสริมวงหมอลำาหลากหลายคณะในเวลา

เดียวกัน

	 	 นอกจากปัจจยัดงัทีก่ล่าวมานัน้	บทบาท

การรับผิดชอบต่อสังคมของหมอลำาหมู่คณะศิลปิน

ภูไท	 วีระพงษ์	 วงศ์ศิลป์	 ยังเป็นการส่งเสริมภาพ

ลักษณ์ที่สำาคัญ	และมีการดำาเนินการดังนี้

	 	 1.	 ทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู ้ทาง

ภูมิปัญญาหมอลำาทำานองกาฬสินธุ์

	 	 2.	 สนองน โยบายของรั ฐ ในการ

สาธารณประโยชน์

	 	 3.	 ทำาหน้าทีเ่ป็นตัวแทนทางวฒันธรรม

ของท้องถิ่น	(วีระพงษ์		โทไข่ศร,	สัมภาษณ์)

สรุป

 จากการศึกษาพบว่า	 หมอลำาหมู ่มีการ

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับสังคม

ปัจจบุนั	โดยการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมหมอลำา

ขึน้อยูก่บัปัจจยัต่างๆในสงัคม	อาท	ิเศรษฐกจิ	สงัคม	

เทคโนโลยีและวิถีชีวิต	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของ

หมอลำาหมูค่ณะศลิปินภไูท	วรีะพงษ์	วงศ์ศลิป์	มกีาร

จัดการเชิงกลยุทธ์	 4	 ด้าน	 คือ	 1.ด้านการจัดการ

ทรัพยากร	2.ด้านการตลาด	3.	ด้านการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการบรูณาการด้านการแสดง

และกลยุทธ์ที่	4.	ด้านกระแสนิยมและกลุ่มแฟน

		 การเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมของหมอลำา

เป็นการเปล่ียนแปลงโดยยังคงรักษาอัตลักษณ์

รากฐานทางวัฒนธรรมไว้	 ซึ่งเป็นแนวทางการ

ป้องกนัการครอบงำาทางวฒันธรรม	การจดัการของ

คณะหมอลำาหมู่คณะศิลปินภูไท	วีระพงษ์	วงศ์ศิลป์	

เป็นการจัดการองค์กรท่ีมีรูปแบบการบริหารงาน

เชงิโครงสร้าง	มกีารทำางานโดยการแบ่งหน้าทีอ่ย่าง

ชัดเจน	 โดยมีมาตรการในการควบคุมดูแลภายใต้

นโยบายของหัวหน้าคณะ	ทั้งนี้	หัวหน้าคณะเป็นผู้

กำาหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารงาน	 อาทิ	

การจ่ายค่าตอบแทนและมาตรการหักลดในกรณี

ต่างๆ	การกำาหนดกฎระเบยีบในการอยูร่่วมกนัด้าน

การบรหิารทรพัยากรบคุคล	การวางแผนการจัดรปู

แบบการแสดงเพือ่ให้เกดิรปูแบบหรอืมาตรฐานใหม่
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ของการแสดงหมอลำา	รวมถงึบทบาททีส่ำาคญัในการ

รักษาฐานกลุ่มแฟนเพลงหลักและบทบาทท่ีสำาคัญ

ในการรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่เสรมิภาพลกัษณ์แก่

คณะหมอลำา
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