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การศึกษาเกีย่ วกับการจัดการหมอล�ำหมู่ มีความมุง่ หมายการวิจยั เพือ่ ศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
หมอล�ำหมู่คณะศิลปินภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ โดยเก็บข้อมูลจากการศึกษาต�ำรา บทความวิชาการ เอกสาร
งานวิจัย ฯลฯ และการเก็บข้อมูลด้วยการลงพื้นที่เพื่อน�ำมาวิเคราะห์และน�ำเสนอในรูปแบบพรรณาวิเคราะห์
ผลวิจัยพบว่า หมอล�ำหมู่คณะศิลปินภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ มีการบริหารงานในรูปแบบโครงสร้าง
การบริหาร โดยแบ่งการท�ำงานเป็นฝ่ายงานต่างๆ เพื่อกระจายภาระหน้าที่จากหัวหน้าคณะไปสู่หัวหน้า
ฝ่ายและผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ในด้านกลยุทธ์พบว่าหมอล�ำหมู่คณะศิลปินภูไท มีมาตรการด้านการเงิน
มาตรการในการควบคุ ม ดู แ ลสมาชิ ก ภายในคณะ มี วิ ธี ก ารจั ด การตามบริ บ ทของทรั พ ยากรซึ่ ง ผ่ า น
กระบวนการคิดและทดลองใช้จนได้วิธีการด�ำเนินงานที่ดีที่สุด
ค�ำส�ำคัญ :
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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.
Keywords : Morlum mu, Performing, Management, Social technology
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บทน�ำ
ปั จ จุ บั น กระแสความนิ ย มของหมอล�ำมี
จ�ำนวนเพิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะหมอล�ำหมู ่ ห รื อ
หมอล�ำเรื่องต่อกลอนที่มีการน�ำเสนอวัฒนธรรมที่
หลากหลายและเข้าถึงผู้คนทุกวัย ถึงแม้ว่าหมอล�ำ
หมูจ่ ะเป็นการพาณิชย์ด้านวัฒนธรรมแต่การรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมยังคงปรากฏให้เห็นในหมอล�ำ
ทุ ก คณะที่ สื่ อ สารผ่ า นบทกลอนและท�ำนองการ
เคลือ่ นไหวทางสรีระแบบฉบับศิลปะการแสดงอีสาน
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีผลกระทบต่อวิถี
ชีวติ และวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ เช่น ความเชือ่ ประเพณี
หรือศาสนา ถูกน�ำมาปรับเพื่อความเหมาะสมใน
สภาวะปัจจุบัน “การเปลี่ยนแปลงเพื่อการอนุรักษ์
(ณรงค์ เส็งประชา, 2532 : 91-95) ด้วยสภาพสังคม
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา การท�ำงานภาย
ใต้สังคมยุคพัฒนาที่มีปัจจัยด้านเทคโนโลยีเข้ามา
เกี่ยวข้อง การก�ำหนดทิศทางของการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม กลยุทธ์ในการดึงดูดความสนใจและ
การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ชมและเจ้าภาพหลากหลาย
อีกทัง้ ยังมีการประเมินความเสีย่ งในการบริหารงาน
ของหัวหน้าคณะ รวมถึงการคิดรูปแบบการน�ำเสนอ
มิติใหม่ที่เกิดความแตกต่างจากคณะหมอล�ำหมู่
ทัว่ ไป จึงเป็นมาตรฐานในการบริหารงานในรูปแบบ
ใหม่ของคณะหมอล�ำหมู่ที่ด�ำรงอยู่ในปัจจุบันและ
หมอล�ำหมู่ที่จะก่อตั้งในอนาคต
ผูว้ จิ ยั พบการศึกษาเกีย่ วกับพัฒนาการ การ
แก้ปัญหาสังคมจากวิทยานิพนธ์บางเรื่อง อาทิ
น�ำใจ อุทรักษ์ (2553) เรื่อง การศึกษาและแนวทาง
การพัฒนาหมอล�ำเรื่องต่อกลอนในภาคอีสาน งาน
วิจยั ของสุรพล เนสุสนิ ธุ์ (2550) พัฒนาการการแสดง
หมอล�ำเรือ่ งต่อกลอนท�ำนองขอนแก่นคณะระเบียบ
วาทะศิลป์ จังหวัดขอนแก่น และวิทยานิพนธ์ของ
สิทธิศักดิ์ จ�ำปาแดง (2548) บทบาทของหมอล�ำใน
การแก้ปญ
ั หาสังคม ซึง่ งานวิจยั ดังกล่าวศึกษาด้วย
วิธกี ารเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลจากภาคสนามและ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม มีผลต่อการ
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ด�ำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น โดยเฉพาะหมอล�ำ
ในฐานะผู้เผยแพร่วัฒนธรรมที่ส�ำคัญ ท�ำหน้าที่
ขยายผลทางวัฒนธรรม แต่ยงั ไม่พบผูศ้ กึ ษาในการ
จัดการเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของดนตรีและศิลปะ
การแสดงพื้นบ้าน สอดคล้องกับแนวคิดการขาย
วัฒนธรรมส�ำหรับการเป็นสินค้าของ ไทยโรจน์ พวง
มณี (2554 : 73) ที่กล่าวว่า “วัฒนธรรมต้องเข้าถึง
คนส่วนใหญ่ ถ้ามีการสร้างสรรค์ขนึ้ มาใหม่กจ็ ะต้อง
มีสีสันมีความแปลกและมีความสวยงาม” นอกจาก
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมสมัยใหม่แต่ยังคงรักษา
รากฐานของวัฒนธรรมเดิมให้คงไว้ เพื่อสื่อสารให้
ผู ้ ค นทุ ก กลุ ่ ม ได้ เ ข้ า ถึ ง แก่ น ของหมอล�ำหมู ่ เ ป็ น
ประเด็นส�ำคัญของความยั่งยืนของหมอล�ำ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของหมอล�ำ
หมู่คณะศิลปินภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
ศึกษาเฉพาะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์การ
แสดงหมอล�ำหมู่ คณะศิลปินภูไทวีระพงษ์ วงศ์ศลิ ป์
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) มีวิธีการวิจัย ดังนี้
1. กลุ่มประชากรเป้าหมาย
1.1 หัวหน้าคณะ    
1.2 ทายาทผู้สืบทอดคณะหมอล�ำ     
1.3 หัวหน้าฝ่ายงานในคณะหมอล�ำ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 การรวบรวมข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น จาก
ต�ำรา บทความวิชาการ เอกสารวิจัย ฯลฯ
2.2 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม/แบบไม่มีส่วนร่วม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บข้อมูลด้วยตนเองและผูช้ ว่ ยวิจยั โดย
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ท�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อศึกษาและเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมาย ระหว่าง
เดือน ตุลาคม 2556 ถึง เดือน มิถนุ ายน 2558  รวม
ศึกษาสังเกตและสัมภาษณ์ทั้งสิ้น  9  ครั้ง
4. ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรือ่ งหมอล�ำหมูค่ ณะศิลปิน
ภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ ผู้ศึกษาได้ด�ำเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดล�ำดับ
การก่อตัง้ วงและจ�ำนวนคิวงานในระยะ 3 ปี และคิว
งานในฤดูกาลปัจจุบันของหมอล�ำหมู่คณะศิลปินภู
ไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์
4.2 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้
เก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายต่อไปนี้ ได้แก่ หัวหน้า
คณะหมอล�ำหมู  ่ และ ทายาทผูส้ บื ทอดคณะหมอล�ำ  
รวมถึงการสังเกต เป็นแบบสังเกตในลักษณะมีสว่ น
ร่วมและไม่มีส่วนร่วม ใช้ส�ำหรับเก็บข้อมูลสภาพ
แวดล้อมโดยทั่วไปทั้งในระหว่างการแสดงและไม่มี
การแสดง เช่น ล�ำดับคิวการแสดง การจัดเตรียม
อุปกรณ์การแสดง การฝึกซ้อมการแสดง และกิจกร
รมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย
4.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและ
ลงพื้นที่ภาคสนาม ได้แก่ กล้องถ่ายภาพ   เครื่อง
บันทึกเสียง
4.4 การจัดกระท�ำข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวม
ข้อมูลด้านเอกสารและข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลภาคสนาม และน�ำมาจัดกระท�ำข้อมูลดังนี้
4.4.1 ถอดข้อมูลเสียงจากเครื่อง
บันทึกเสียง ตรวจสอบความถูกต้องและจัดหมวด
หมู่ข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนาม และจัดเรียง
ตามความมุ่งหมายของงานวิจัย
4.4.2 การตรวจสอบข้อมูลที่ได้จาก
การรวบรวมทั้งจากเอกสารและภาคสนาม มาจัด
หมวดหมู่ ให้ตรงตามประเด็นของวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้
จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
สอบความถูกต้องของข้อมูลและน�ำข้อมูลนัน้ ให้ผใู้ ห้
ข้อมูลภาคสนามท�ำการตรวจสอบความถูกต้อง
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เที่ ย งตรงของข้ อ มู ล ก่ อ นน�ำมาวิ เ คราะห์ ต าม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท�ำการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามความมุง่ หมายของงานวิจยั โดย
การน�ำข้อมูลทีไ่ ด้ทงั้ ด้านเอกสาร ข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
ลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนาม ข้ อ มู ล จากการ
สัมภาษณ์ การสังเกต มาท�ำการวิเคราะห์ตามวิธกี าร
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยข้อเท็จจริงและทฤษฎี
ตามข้อมูลด้านเอกสาร ประมวลผลการวิจัยเชิง
คุณภาพและตรงตามความมุ่งหมายของงานวิจัย
4.6 เสนอผลการวิจัย

ผลการศึกษา
การบริหารงานของวงหมอล�ำหมูค่ ณะศิลปิน
ภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ มีกลยุทธ์รูปแบบการ
บริหารงาน ดังนี้ (อธิรัตน์ โทไข่ศร, สัมภาษณ์)
กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากร
กลยุทธ์ในการบริหารงานด้านทรัพยากร
บุคคลของวงหมอล�ำหมูว่ รี ะพงษ์ วงศ์ศลิ ป์ จากการ
ศึกษาข้อมูลจากหัวหน้าวงในการบริหารจัดการงาน
บุคคล สามารถน�ำเสนอข้อมูลด้านกลยุทธ์หลักใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางวิธีการด�ำเนินงาน
ได้ (อ�ำนวย โทไข่ศร, สัมภาษณ์) ดังนี้
1. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
		 1.1 นั ก แสดงหางเครื่ อ งจะถู ก หั ก ค่ า
ตอบแทนคืนละ 100 บาทในแต่ละงานเพื่อเก็บเป็น
เงินประกันต่อหัวหน้าวง มีวัตถุประสงค์ในการ
ป้องกันการลาออก หากนักแสดงไม่ปฏิบัติหน้าที่
หรือลาออกก่อนปิดฤดูกาลจะไม่ได้รับเงินประกัน
หากนักแสดงปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เปิดฤดูกาลจน
กระทัง่ ถึงปิดฤดูกาล จะได้รบั เงินตอบแทนทีเ่ ก็บหัว
ละ 100 บาทคืนเต็มจ�ำนวน
1.2 นักแสดงหลัก ประกอบด้วย นักร้อง
หมอล�ำ นักแสดงตลกจะมีการท�ำสัญญารายปี ราย
3 ปีและราย 5 ปีตามกรณี เพื่อป้องกันการลาออก
ในช่วงฤดูกาลแสดง
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1.3 ก�ำหนดให้ มี น โยบายฝึ ก ซ้ อ มนั ก
แสดงส�ำรองเพื่อป้องกันเหตุการณ์เฉพาะหน้า
1.4 ผู้ฝึกสอนออกแบบท่าเต้น จะได้รับ
ค่ า จ้ า งแบบเหมาจ่ า ยตามที่ ต กลงและมี ก ารท�ำ
สัญญาการฝึกสอนให้เป็นลายลักษณ์อักษร หาก
ผู้รับจ้างผิดสัญญาจ้าง ทางวงหมอล�ำจะไม่รับผิด
ชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
1.5 พนั ก งานขั บ รถหมอล�ำหมู ่ ค ณะ
ศิลปินภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ มีข้อก�ำหนดซึ่งเป็น
ข้อตกลงก่อนเข้าท�ำงานประเด็นส�ำคัญ คือ พนักงาน
ขับรถทุกประเภท ทุกคัน ต้องไม่เป็นผู้ดื่มสุรา เสพ
สิง่ เสพติดหรือยาเสพติดทุกประเภท หากตรวจสอบ
หรื อ พบเห็ น พฤติ ก รรมของพนั ก งานขั บ รถมี
พฤติกรรมดังกล่าว จะต้องออกจากวงโดยทันที
นอกจากนี้ก่อนเคลื่อนรถเพื่อเดินทางพนักงานขับ
รถต้องตรวจสอบสิง่ แปลกปลอมโดยรอบบริเวณรถ
เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดเหตุต่างๆ
		
1.6 นักแสดงและสมาชิกภายในคณะทุก
คนจะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหากเกิดการเจ็บ
ป่วย
		
1.7 นักดนตรีจะมีสัญญารายปีในการ
ท�ำงาน เครื่องดนตรีที่มีนักดนตรีส�ำรองคือ กลอง
ชุด เพื่อผลัดเปลี่ยน เนื่องจากต้องแสดงทั้งคืน
จนกว่าจะยุติการแสดง
2. ด้านการเงิน
2.1 นั ก แสดงหางเครื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ การคั ด
เลือกในการฟ้อนเสิรฟ์ (ร�ำประกอบ) ในช่วงล�ำเรือ่ งต่อ
กลอน จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 100 บาทต่อคืน
2.2 นั ก แสดงหางเครื่ อ งต้ อ งปฏิ บั ติ
หน้าทีต่ ามทีร่ บั ผิดชอบในแต่ละวัน อาทิ เก็บผ้าม่าน
ประกอบฉาก กางเต็นท์ทพี่ กั นักแสดง เป็นต้น หาก
หัวหน้างานพบว่ามีสมาชิกไม่ท�ำงานประจ�ำตาม
มอบหมายหรือการผลัดเปลีย่ นเวร จะถูกตัดค่าแรง
วันละ 90 บาท
2.3 หากนักดนตรีขาดงานหรือไม่ปฏิบตั ิ
งานโดยไม่มเี หตุอนั สมควรจะถูกตัดค่าแรง 50% ใน
วันแสดงนั้นๆ
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2.4 ค่าจ้างท�ำการแสดง 6 ยก 1 (ท�ำการ
แสดง 6 งาน รับค่าตอบแทน 5 งานและยกค่าจ้าง
ให้หัวหน้าคณะ 1 งาน เพื่อเป็นค่าปรับปรุงวง)
(วีระพงษ์ โทไข่ศร, สัมภาษณ์)
2.5 ในการเบิกจ่ายในฝ่ายงาน หัวหน้า
วงจะเป็นผู้เบิกจ่ายกับหัวหน้าคณะโดยตรง
2.6 นักแสดงทีร่ บั เงินจากผูช้ มหน้าเวลา
ให้เป็นสิทธิและผลประโยชน์ของนักแสดงนั้น
2.7 นั ก แสดงที่ ดื่ ม สุ ร าหน้ า เวที ถื อ
เป็นการไม่ให้เกียรติผชู้ ม จะถูกหักค่าตอบแทนเป็น
เงินตั้งแต่ 300 – 500 บาท ตามสมควร
ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลบางส่วนในด้าน
กลยุทธ์ทางการเงินขอหมอล�ำหมู่คณะศิลปินภูไท
วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ ในด้านบัญชีไม่สามารถเปิดเผย
ได้ในทางธุรกิจ
3. ด้านการใช้เครื่องมือ
		 3.1 เครือ่ งดนตรีทใี่ ช้ท�ำการแสดง มีการ
สัง่ ท�ำพิเศษภายใต้การควบคุมดูแลของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านดนตรีโดยตรง
3.2. การเพิ่ ม อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งเสี ย งและ
อุปกรณ์ขยายเสียง เพื่อให้เกิดอรรถรสและราย
ละเอียดของเสียงที่ชัดเจนกับผู้ชม
3.3 ในแต่ละปีหมอล�ำหมู่คณะศิลปินภู
ไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ จะมีจ�ำนวนยานพาหนะเพิ่ม
ขึน้ เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมายานพาหนะอืน่
3.4 ในการจัดท�ำบัญชีของหัวหน้าวงมี
การบันทึกทัง้ ในสมุดบัญชีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพื่อรักษาข้อมูลหากเกิดการสูญหาย
3.5 ฝ่ายออกแบบชุดหางเครื่องจะต้อง
ร่วมกันท�ำหน้าที่ตรวจสอบวัสดุของชุดที่ผ่านการ
แสดงในฤดูกาลทีผ่ า่ นมา เพือ่ น�ำส่วนทีส่ ามารถใช้ได้
และมีความสมบูรณ์ ท�ำการประยุกต์โดยน�ำวัสดุเดิม
กลับมาใช้และเสริมด้วยวัสดุใหม่ เพื่อความสวยงาม
และตรงตามแบบที่ตั้งไว้เพื่อเป็นการลดต้นทุนและ
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและแรงงานผู้ผลิตชุดได้
3.6 การใช้อุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ ใช้รูป
แบบการเปิดสลับเพือ่ ถนอมเครือ่ งมือในการใช้งาน
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และมี พ นั ก งานที่ ค วบคุ ม ระดั บ ตามปริ ม าณ
มาตรฐานการท�ำงานของเครื่องปั่นไฟ
4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 ในการรับงานแสดงของหมอล�ำหมู่
คณะศิลปินภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ สิ่งที่ค�ำนึงเป็น
ล�ำดั บ แรกคื อ ระยะทาง การรั บ งานในเขตพื้ น ที่
เดียวกันหรือระยะทางไม่ห่างกันมากนักเป็นปัจจัย
หนึ่งที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางลงได้
4.2 การระบุในสัญญาจ้างในการรับผิด
ชอบค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ยึดความสะดวกของเจ้า
ภาพผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้เป็นการช่วยให้การจัดการด้าน
สวัสดิการอาหารของวงหมอล�ำง่ายยิ่งขึ้น
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า กลยุทธ์ด้านการ
จัดการคือรูปแบบหรือวิธกี ารทีท่ �ำให้เกิดมูลค่าหรือ
การรักษาทรัพยากรด้านต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพ
และได้ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
กลยุทธ์ด้านการตลาด
กลยุทธ์ด้านการตลาดถือเป็นส่วนส�ำคัญใน
การบริหารงานของหมอล�ำหมูค่ ณะศิลปินภูไท วีระ
พงษ์ วงศ์ ศิ ลป์ นอกจากเป็นปัจจัย ที่ส ่งผลเชิ ง
พาณิชย์แล้ว ยังเป็นการใช้เทคนิคและเครื่องมือ
ด้านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นด้าน
การด�ำเนินงานด้านการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ด้านการ
ตลาดจึ ง ครอบคลุ ม การด�ำเนิ น งานของทุ ก ส่ ว น
ภายในวง มีดังนี้
1. ด้านคุณภาพของผลงาน
คุณภาพของผลงานแต่ละปีมีส่วนส�ำคัญใน
การตัดสินใจของผูช้ ม หากการเปิดตัวของการแสดง
ปีนั้นๆ ถูกใจผู้ชมส่วนใหญ่ ก็จะท�ำให้เกิดกระแส
และข่าวลือในทางที่ดีไปจนถึงปลายฤดูกาล การ
ค�ำนึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพด้ า นผลงานการแสดงของวง
หมอล�ำหมูข่ นาดใหญ่ อาจกล่าวได้วา่ ทุกคณะมีการ
ใส่ใจในรายละเอียดย่อยอย่างมาก อาทิ สีของฉาก
ยี่ห้อเครื่องเสียง หลักการหักเหของแสง จนกระทั่ง
การค�ำนวณทิศทางลมเพื่อปรับคุณภาพของเสียง
เป็นต้น ล้วนเป็นความละเอียดอ่อนทีเ่ ห็นได้ชดั จาก
วงหมอล�ำหมู่ขนาดใหญ่ จากการศึกษาข้อมูลวง
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หมอล�ำหมู่คณะวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ การสร้างสรรค์
ผลงานการแสดงขึ้ น อยู ่ กั บ องค์ ป ระกอบหลั ก
ทั้งหมด 7 ประการ (อธิรัตน์ โทไข่ศร, สัมภาษณ์)
ดังนี้
1.1 ด้านเสียง การจัดการด้านเสียงของ
หมอล�ำหมู่คณะศิลปินภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ใช้
ระบบเสียงจากกบซาวด์ มีล�ำโพงเสียงกลางจ�ำนวน
13 ตู้ และล�ำโพงเสียงเบสจ�ำนวน 26 ตู้ ดังนั้นอาจ
กล่าวได้วา่ เรือ่ งเสียงมีความชัดเจนและสามารถรับ
ฟังได้ในรายละเอียดย่อยของเสียงได้ นอกจากนี้
หัวหน้าวงได้ให้นโยบายเรื่องความสมบูรณ์ของ
เสียงที่เกิดจากผู้ควบคุมเป็นส่วนส�ำคัญ และเลือก
ใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ควบคุมระบบเสียง
1.2 ด้านแสง การจัดการด้านแสงของ
หมอล�ำหมู่คณะศิลปินภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ เน้น
การใช้ แ สงในช่ ว งการแสดงช่ ว งแรกหรื อ ช่ ว ง
คอนเสิรต์ ซึง่ เป็นช่วงทีผ่ ชู้ มส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
โดยเน้นการจัดแสงให้เข้ากับเพลง โดยเฉพาะการ
แสดงที่ เ ป็ น การน�ำเสนอเรื่ อ งราวที่ มี ก ารผสม
ประสานแสง ฉากและอุปกรณ์การแสดงท�ำให้เกิด
มิติภาพแก่ผู้ชม ส่วนการแสดงช่วงล�ำเรื่องจะใช้ไฟ
สว่างเท่านั้น
1.3 ด้านชุดและอุปกรณ์การแสดง การ
จัดการด้านชุดและอุปกรณ์การแสดงของหมอล�ำหมู่
คณะวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ ในแต่ละปีชุดการแสดงจะ
ถูกน�ำกลับมาใช้ใหม่บางส่วนและชุดการแสดงส่วน
ใหญ่จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้เนื่องจาก
ต้นทุนชุดสูง การออกแบบโดยใช้อุปกรณ์บางส่วน
ที่ ยั ง คงสภาพสมบู ร ณ์ ก็ เ ป็ น แนวทางที่ ส ามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อชุดใหม่ที่มีราคาสูงมา
ประกอบการแสดงได้
1.4 ด้านรูปแบบการแสดง รูปแบบการ
แสดงของหมอล�ำหมูค่ ณะศิลปินภูไท วีระพงษ์ วงศ์
ศิลป์ จะถูกปรับเปลี่ยนฤดูกาลแสดงละ 2 ครั้งใน
ช่วงต้นฤดูท�ำการแสดงและช่วงหลังเทศกาลปีใหม่
เพื่อให้มีความทันสมัย และในช่วงล�ำเรื่องต่อกลอน
หมอล�ำหมู่คณะศิลปินภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ เป็น
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หมอล�ำคณะแรกทีน่ �ำเอารูปแบบการแสดงกึง่ มิวสิคลั
มาผสมผสานกับล�ำเรือ่ งต่อกลอนเกิดเป็น “หมอล�ำ
เรือ่ งต่อกลอนในรูปแบบละครเพลง” เพือ่ สือ่ สารกับ
ผู้ชมได้ง่ายขึ้นและเกิดจินตภาพและอรรถรสของ
การรับชม
1.5 การจัดล�ำดับการแสดง รูปแบบการ
จัดล�ำดับการแสดงของหมอล�ำหมู่คณะศิลปินภูไท
วีระพงษ์ วงศ์ศลิ ป์ แบ่งเป็น 3 ช่วงการแสดง เหมือน
คณะหมอล�ำหมู่ขนาดใหญ่ทั่วไป ช่วงแรกเป็นช่วง
การแสดงคอนเสิร์ต ช่วงที่สองเป็นช่วงการแสดง
ตลก ช่วงที่สามเป็นช่วงการแสดงล�ำเรื่องต่อกลอน
นอกจากนี้การเพิ่มจ�ำนวนเพลงหรือกลอนเต้ยขึ้น
อยู่กับความต้องการของเจ้าภาพ
1.6 ดนตรีและเพลง เพลงที่ใช้ประกอบ
การแสดงของหมอล�ำหมู่คณะศิลปินภูไท วีระพงษ์
วงศ์ศิลป์ จะเน้นแนวเพลงที่อยู่ในกระแสส่วนใหญ่
โดยมีการซือ้ ลิขสิทธิเ์ พลงจากค่ายเพลงใหญ่เพือ่ ให้
แนวเพลงมีความหลากหลายและสามารถเล่นได้ไม่
จ�ำกัดลิขสิทธิ์
1.7 อรรถรสของวัฒนธรรม การเพิ่ม
อรรถรสทางวั ฒ นธรรมเพื่ อ ประกอบการแสดง
ถื อ เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ห มอล�ำหมู ่ ค ณะศิ ล ปิ น ภู ไ ท
วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ให้ความส�ำคัญและยึดถือมาโดย
ตลอดคือการน�ำเอาเอกลักษณ์ประจ�ำถิ่นประกอบ
ฉากและมีการแสดงวัฒนธรรมในช่วงก่อนการแสดง
ล�ำเรื่องต่อกลอน อาทิ ฟ้อนละครภูไท ล�ำเพลิน
เป็นต้น เพือ่ ให้มคี วามน่าเชือ่ ถือในด้านการอนุรกั ษ์
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมประจ�ำถิ่ น และการประยุ ก ต์ ใ ช้
วัฒนธรรมประกอบการแสดง
2. การก�ำหนดราคาค่าจ้าง
ราคาค่ า จ้ า งถื อ เป็ น ปั จ จั ย ในการวั ด ค่ า
คุณภาพของการแสดง เมือ่ มุง่ เน้นคุณภาพของการ
แสดง ราคาก็มีส่วนส�ำคัญในการตัดสินใจของเจ้า
ภาพหรือผู้ชม ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลบางส่วนจาก
หัวหน้าวงในเรือ่ งราคาค่าจ้าง สามารถจ�ำแนกข้อมูล
ที่เป็นกลยุทธ์ด้านราคาของหมอล�ำหมู่คณะศิลปิน
ภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ ได้ 4 ประเภทราคา (วีระ
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พงษ์ โทไข่ศร, สัมภาษณ์) ดังนี้
		
2.1 กลุ่มเจ้าภาพทั่วไป
เป็นกลุม่ ทีจ่ า้ งหมอล�ำไม่ประจ�ำ เจ้าภาพ
ลักษณะนีม้ กั เป็นหมูบ่ า้ นตามชนบททีม่ กี ารจัดงาน
ในวาระพิเศษ การค�ำนวนราคาค่าจ้างจะขึ้นอยู่กับ
ระยะทางท�ำการแสดงและข้ อ ก�ำหนดในการ
ประกอบอาหารตามสัญญาจ้างของวงหมอล�ำ
2.2 กลุ่มเจ้าภาพประจ�ำ
เป็ น กลุ ่ ม คนที่ ม าจากหมู ่ บ ้ า นตาม
ชานเมืองทีม่ กี ารจัดงานเป็นประจ�ำ หรืองานประจ�ำ
ปีทุกปี การค�ำนวณค่าจ้างของเจ้าภาพกลุ่มนี้จะมี
ราคาถูกกว่าเจ้าภาพทั่วไปประมาณ 10,000 –
20,000 บาท และบางครั้งจะเป็นการตกลงระหว่าง
เจ้าภาพและหัวหน้าวงหมอล�ำในการจัดสรรรายได้
จากการเก็บบัตรค่าเข้าชมเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อเป็น
ค่าตอบแทน
2.3 กลุ่มเจ้าภาพหน่วยงานราชการ
ในการค�ำนวณราคาค่าจ้างของหน่วยงาน
ราชการจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หน่วยงาน
ราชการที่อยู่ในพื้นที่เขตเมือง การค�ำนวณราคาจะ
ถูกกว่าค่าจ้างปกติเนือ่ งจากแสดงไม่เต็มเวลาเพราะ
ข้อจ�ำกัดด้านชุมชนเมืองแต่ตอ้ งดูวา่ เป็นหน่วยงาน
ราชการทีเ่ ป็นเจ้าภาพประจ�ำหรือไม่หากเป็นหน่วย
งานราชการที่จัดงานเป็นประจ�ำก็จะได้ส่วนลดค่า
จ้างอีก อีกประเภทคือ หน่วยงานราชการที่อยู่ต่าง
อ�ำเภอหรือทีส่ ามารถแสดงได้เต็มเวลา การค�ำนวณ
ราคาขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าภาพ
ประจ�ำหรือไม่เช่นกัน
2.4 กลุ ่ ม เจ้ า ภาพบริ ษั ท จั ด การแสดง
หรือออแกไนเซอร์
การค�ำนวณราคาค่าจ้างให้แก่บริษัทออ
แกไนเซอร์ทจี่ ดั งานประจ�ำปี ส่วนใหญ่จะเป็นบริษทั
ที่รับจัดงานประจ�ำจังหวัดซึ่งวันที่จัดงานค่อนข้าง
ชัดเจนทุกปี จึงง่ายต่อการบริหารจัดการเรื่องวัน
แสดง การลดราคาค่าจ้างให้แก่บริษทั ออแกไนเซอร์
เป็นกลยุทธ์ช่องทางหนึ่งที่มีความส�ำคัญเนื่องจาก
ในแต่ละปี บริษัทเหล่านี้รับจัดงานหลายจังหวัด
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ท�ำให้วงหมอล�ำมีปริมาณงานจ้างมากขึ้นเช่นกัน
เป็นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
3. การสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายในการท�ำงานของหมอล�ำ
หมู่คณะศิลปินภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ เพื่อให้
สะดวกต่อการท�ำงานพร้อมเป็นการเชื่อมไมตรีต่อ
กันอีกด้วย เครือข่ายหลักในการด�ำเนินธุรกิจ อาทิ
สมาคมหมอล�ำแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย คณะ
หมอล�ำทั่วประเทศ บริษัทธุรกิจเพลง เช่น บริษัท  
GMM GRAMMY  จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทแสงระวี
เอ็นเตอร์เทนเมนต์และบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจเพลง
องค์กรสถาบันการศึกษา  เช่น  สถาบันการศึกษา
ในเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือและเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นหลักและสถานี
วิทยุชมุ ชน เพือ่ ให้สะดวกและเกิดความคล่องตัวใน
การประชาสัมพันธ์ผลงาน
4. กลยุทธ์ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
4.1 การสื่อสารองค์กรและการโปรโมท
		 มุง่ เน้นการสือ่ สารกับผูช้ ม ผูฟ้ งั โดยการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นประโยชน์โดยสร้างเครือข่าย
ร่วมกับองค์กรเอกชนที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี
การถ่ายทอดสัญญาณเพื่อให้เกิดการรับชม กล่าว
คือ ปัจจุบนั หมอล�ำหมูข่ นาดใหญ่น�ำเทคโนโลยีการ
ถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์
ใช้เพื่อให้เกิดกระแส
4.1.1 การถ่ า ยทอดสดผ่ า นทาง
เว็บไซต์ YouTube
เป็นรูปแบบการถ่ายทอดสัญญาณ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่นิยมอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน ช่องข้อมูลนี้มีการอัพโหลดการถ่ายทอดสด
ของวงหมอล�ำหลากหลายคณะ เพื่อให้เกิดความ
สะดวกแก่ผเู้ ข้าชม นอกจากนัน้ ยังเป็นการเพิม่ มูลค่า
เชิงพาณิชย์หากมีผู้เข้าชมจ�ำนวนมากจะก่อให้เกิด
รายได้ เป็นการท�ำงานที่เอื้อประโยชน์ร่วมกัน
4.1.2 การถ่ายทอดสดผ่านระบบ
วิทยุออนไลน์
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เป็นรูปแบบการถ่ายทอดสัญญาณ
เสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่ไม่มีสัญญาณภาพ
ผู้รับข้อมูลจะสามารถรับฟังได้เท่านั้น
กล่าวโดยสรุปคือ เทคโนโลยีมีส่วนส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการสื่อสารข้อมูลและการรับข้อมูลของ
แฟนเพลง นอกจากเป็นการขยายพื้นที่ความนิยม
ของผู้ฟัง ยังเป็นการยกระดับการน�ำอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมอย่างชาญ
ฉลาดและลงตัวอีกด้วย
ข้อดีของวงหมอล�ำหมู่ในการใช้เทคโนโลยี
ถ่ายทอดสดผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต คือ
1. มีความสะดวกในการรับชมและการเข้า
ถึงของผู้ชมทั่วโลก
2. เป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างกระแสนิยม
3. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ข้อเสียของวงหมอล�ำหมูใ่ นการใช้เทคโนโลยี
ถ่ายทอดสดผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต คือ
1. สู ญ เสี ย รายได้ จ ากการถ่ า ยทอดผล
งานการแสดงให้องค์กรผู้รับถ่ายทอดสด
2. ในบางพื้นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มี
ความเสถียร
3. ผู ้ ค นส่ ว นใหญ่ ยั ง ขาดความเข้ า ใจใน
เทคโนโลยี
นอกจากข้อดี ข้อเสียที่กล่าวมานั้น ยังมี
การน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาวงรูปแบบอื่นๆ อาทิ การน�ำเสนอข้อมูลคิว
งานการแสดงรายวัน การจัดท�ำวิทยุออนไลน์เพื่อ
การพาณิชย์ การจัดท�ำฐานข้อมูลและเว็บไซต์วง
เพื่อให้เกิดการติดตาม เป็นต้น
ในด้ า นการสื่ อ สารองค์ ก รจากการศึ ก ษา
ข้อมูลของหมอล�ำหมูค่ ณะศิลปินภูไท วีระพงษ์ วงศ์
ศิลป์ ในด้านการสื่อสารองค์กรเพื่อให้เกิดภาพ
ลักษณ์ทดี่ แี ละมีความน่าเชือ่ ถือ พบว่า มีหลายช่อง
ทางของการสื่อสารและมีหลายกลุ่มคนที่พบการ
สือ่ สารข้อมูลกับแฟนเพลงโดยตรง สามารถจ�ำแนก
ข้อมูลได้ดังนี้

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. การสื่ อ สารข้ อ มู ล ทางเว็ บ ไซต์ ต ่ า งๆ
เป็นการน�ำเสนอข้อมูลในเชิงวิชาการ รูปแบบการ
แสดงและการรับชมการแสดงผ่านเทคโนโลยี เช่น
www.esanguide.com (อีสานไกด์ดอทคอม) www.
luktungmohlum.com (ลูกทุ่งหมอล�ำดอทคอม)
www.mohlumfanclub.com (หมอล�ำแฟนคลับดอท
คอม)
2. การสื่อสารข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์
ในประเด็นนี้จะพบการสื่อสารกับผู้ชมทั้งในชื่อของ
ส่วนกลางของวงหมอล�ำและในชื่อส่วนตัวของกลุ่ม
นักแสดง โดยเฉพาะกลุ่มนักแสดงหลักมีการน�ำ
เสนอภาพลักษณ์ที่ดีต่อสื่อออนไลน์และติดตาม
ความเคลื่อนไหวอย่างสม�่ำเสม โดยเฉพาะผู้ที่มี
ความนิยมในศิลปะการแสดงหมอล�ำและนิยมในตัว
นักแสดงผู้นั้น รูปแบบการน�ำเสนอผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ อาทิ facebook. Line Instragram Twitter
เป็นต้น (เบญญาทิพย์ โทไข่ศร, สัมภาษณ์)
5. กลยุทธ์กระแสนิยมและกลุ่มแฟนเพลง
หลัก
		 5.1 กลุ่มแฟนเพลงหลัก โดยทั่วไป วง
หมอล�ำขนาดใหญ่จะมีกลุ่มแฟนเพลงหลักที่คอย
ติดตาม สนับสนุน เกื้อกูลวงหมอล�ำเพื่อเป็นฐาน
กระแสความนิยมให้เกิดขึ้นต่อวงหมอล�ำวงนั้นๆ
หมอล�ำหมู่คณะศิลปินภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ มี
กลุ ่ ม แฟนเพลงหลั ก ที่ มี ค วามชั ด เจนและสร้ า ง
กระแสนิยมหลายกลุ่ม ดังนี้
5.1.1 กลุ่มอีสานไกด์
5.1.2 กลุ่มเทพไหล
5.1.3 อัมราพรออนทัวร์
กลุม่ แฟนเพลงหลักของวงหมอล�ำมี
การขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จากการ
ตั้งกลุ่มขยายสาขาของกลุ่มใหญ่ โดยมีผู้ดูแลและ
ประสานงานประจ�ำจังหวัดนัน้ ๆ ทัง้ นีก้ ลุม่ แฟนเพลง
หลักเหล่านี้ไม่เจาะจงการสนับสนุนวงเดียวแบบ
ผูกขาดเสมอไป ยังมีการน�ำเสนอข้อมูลการติดตาม
และการส่งเสริมวงหมอล�ำหลากหลายคณะในเวลา
เดียวกัน
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นอกจากปัจจัยดังทีก่ ล่าวมานัน้ บทบาท
การรับผิดชอบต่อสังคมของหมอล�ำหมู่คณะศิลปิน
ภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ ยังเป็นการส่งเสริมภาพ
ลักษณ์ที่ส�ำคัญ และมีการด�ำเนินการดังนี้
1. ท�ำหน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ท าง
ภูมิปัญญาหมอล�ำท�ำนองกาฬสินธุ์
2. ส น อ ง น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ ใ น ก า ร
สาธารณประโยชน์
3. ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น (วีระพงษ์  โทไข่ศร, สัมภาษณ์)

สรุป
จากการศึ ก ษาพบว่ า หมอล�ำหมู ่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงอยู ่ ต ลอดเวลาเพื่ อให้ เข้ า กั บ สั ง คม
ปัจจุบนั โดยการเปลีย่ นแปลงของวัฒนธรรมหมอล�ำ
ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่างๆในสังคม อาทิ เศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยีและวิถีชีวิต การจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
หมอล�ำหมูค่ ณะศิลปินภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศลิ ป์ มีการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ 1.ด้านการจัดการ
ทรัพยากร 2.ด้านการตลาด 3. ด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยในการบูรณาการด้านการแสดง
และกลยุทธ์ที่ 4. ด้านกระแสนิยมและกลุ่มแฟน
การเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมของหมอล�ำ
เป็ นการเปลี่ ย นแปลงโดยยั ง คงรั ก ษาอั ต ลั ก ษณ์
รากฐานทางวั ฒ นธรรมไว้ ซึ่ ง เป็ น แนวทางการ
ป้องกันการครอบง�ำทางวัฒนธรรม การจัดการของ
คณะหมอล�ำหมู่คณะศิลปินภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์
เป็นการจัดการองค์กรที่มีรูปแบบการบริหารงาน
เชิงโครงสร้าง มีการท�ำงานโดยการแบ่งหน้าทีอ่ ย่าง
ชัดเจน โดยมีมาตรการในการควบคุมดูแลภายใต้
นโยบายของหัวหน้าคณะ ทั้งนี้ หัวหน้าคณะเป็นผู้
ก�ำหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารงาน อาทิ
การจ่ายค่าตอบแทนและมาตรการหักลดในกรณี
ต่างๆ การก�ำหนดกฎระเบียบในการอยูร่ ว่ มกันด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนการจัดรูป
แบบการแสดงเพือ่ ให้เกิดรูปแบบหรือมาตรฐานใหม่
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ของการแสดงหมอล�ำ รวมถึงบทบาททีส่ �ำคัญในการ
รักษาฐานกลุ่มแฟนเพลงหลักและบทบาทที่ส�ำคัญ

ในการรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ เสริมภาพลักษณ์แก่
คณะหมอล�ำ
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