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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.เพ่ือศึกษาพัฒนาการของหมอล าเรื่องต่อกลอนคณะระเบียบ
วาทะศิลป์ในแต่ละยุค 2. เพ่ือศึกษารูปแบบการแสดงของหมอล าเรื่องต่อกลอนคณะระเบียบวาทะศิลป์ 3. เพ่ือ
ศึกษาการบริหารจัดการวงหมอล าระเบียบวาทะศิลป์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกต เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันท าให้
หมอล าต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเองอยู่ตลอดเวลาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  

จากการศึกษาพบว่า  ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองของวงหมอล าที่ส าคัญที่สุด คือ เรื่องของการบริหาร
จัดการภายในวง การมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีไหวพริบที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือที่จะ
สามารถวางแผนหรือหาแนวทางการรับมือให้ทันต่อสถานการณ์ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคกระแส
โลกาภิวัตน์และหมอล าจะด ารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ อย่าง หมอล าจะต้องมีการพัฒนา
ตนเองในเรื่องของรูปแบบการแสดง ที่ไม่ซ้ ารูปแบบเดิม ทั้งด้านการน าบทเพลงมาร้อง การน าเนื้อเรื่องมาล า 
การสร้างความแปลกตา การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจที่สามารถดึงดูดกลุ่มคนให้
หันมาสนใจศิลปะแขนงนี้เพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนการเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ผลงานเพ่ือให้ผู้ชมสามารถ
ติดตามผลงานได้ทุกพ้ืนที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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The management of Ra-bieb Watasilp Thai northeastern-style song 
(Mor-lam) amid changing world of globalization 
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Abstract 
This article is intended for 1. To study the development of the Mor Lam, the subject 

of the verse of the Faculty of Art in each era Under the current trend of globalization By 
collecting data from documents, interviews and observations due to the current changes in 
the situation, Mor Lam has to constantly adjust themselves both internal and external 
factors. 

According to studies, it has been found that In the self-transformation of the Mor 
Lam band, the most important is the management of the band. Having executives with 
knowledge, ability, and flair that are up to date in the current situation In order to be able 
to plan or find a way to cope with the situation in the midst of globalization and Mor Lam 
will change in the midst of changes in many ways. Unique, original style Both in bringing the 
song to sing Bringing the story to Lam Creating a novelty Bringing new technology To use to 
create interest that can attract more people to become interested in this field of art As well 
as increasing the distribution channels for the work so that viewers can follow the work in all 
areas both in the country and abroad. 
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บทน า 
“หมอล า” ถือว่าเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านของชาวอีสานของไทยที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอดีต 

ตลอดจนมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยการล าในยุคแรกๆ นั้นจะมีเพียงหลักฐานส าคัญที่ถูก
ค้นพบเมื่อราว 3,000 ปีก่อน คือ ภาพคนเป่าแคน ที่ก าลังวาดรวดลายร่ายล าอยู่บนกลองมโหระทึก ที่ถูก
ค้นพบที่ประเทศเวียดนาม โดยนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าภาพที่ค้นพบนั้นเป็นภาพที่เป็นการบวงสรวงเทพ
เจ้าแห่งการเกษตร ซึ่งพิธีกรรมนี้ยังคงกระท ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในหลายๆ ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าไทใน
มณฑลกุ้ยโจว เช่น ไทต้ง ไทสุ่ย เป็นต้น กลุ่มชาตินี้จึงเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการร้องการ
ล าและการละเล่นเครื่องดนตรีมาเป็นเวลาหลายพันปี  แต่ในทางกลับกันในประเทศไทยพบแต่เพียงหลักฐานที่
ปรากฏเป็นภาพขาวด า ประมาณราว 150 ปี ซึ่งในช่วงนั้นตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 แต่หลักฐานที่พบเป็นการล า
ที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ เป็นภาพหญิงชายที่ก าลังคุกเข่าร่ายล า  พร้อมหมอแคน และเพ่ือนประมาณ 3-4 
คน คอยปรบมือประกบจังหวะตาม  โดยการล าหรือการเล่นแบบนี้ ในสมัยรัชการที่ 4 เรียกว่า “ลาวแคน”  
(อเนก  นาวิกมูล,2560  :69)  ส่วนการขับร้องนั้นเรียกว่า “แอ่ว”  โดยในสมัยนั้นถือเป็นที่นิยมมาทางภาค
อีสาน แต่เนื่องจากว่าการแอ่วหรือการล าแคนนั้นเป็นวัฒนธรรมลาว ท าให้รัชกาลที่ 4 ไม่พอพระทัยจึงประกาศ
ให้ห้ามเล่นแอ่วลาว เพราะกลัวว่าต่อมาจะสูญเสียการปกครองไป  แต่ในระยะหลังหมอล าแคน (ลาวแคน)  ก็
ได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคอีสานของไทยที่ถือว่ามีพัฒนาการมาจนได้รับความ
เจริญรุ่งเรืองและได้รับความน่าสนใจขึ้นมาเป็นล าดับ (ทรงวิทย์  พิมพะกรรณ์,2553 :67-70) 

รูปแบบของ “หมอล ากลอน” หมอล ากลอนพัฒนามาจากหมอล าพ้ืนที่มีผู้แสดงเพียงคนเดียวที่
สามารถท าได้ทุกบทบาททุกตัวละคร เนื้อหาที่ล าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับนิทานชาดกสอดแทรก
กับวรรณคดี  การล าพ้ืน ก็จะมีลักษณะการล าคล้ายๆ กับล าแอ่ว เป็นการล าตามงานวัดหรืองานบ้านที่มี
มหรสพ (พรเทพ  มังธานี,2545:) จากล าพื้นที่มีผู้ล าเพียงคนเดียว ได้พัฒนามาเป็นการล าสองคน หรือเรียกกว่า
หมอล าคู่ หรือเรียกว่า  หมอล ากลอน เนื่องจากว่ารูปแบบของการล านั้นมีลักษณะที่เป็นการล าโต้ตอบกัน บ้าง
ก็เต้ยสอดแทรกเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินกับจังหวะและท่าทางที่มีความหมาย  และผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น
หมอล า ต้องเป็นผู้ที่เก่งกล้าและมีความสามารถมีสติปัญญาที่ดีท่ีจะสามารถล าตอบโต้กับผู้อ่ืนได้ รวมถึงการคิด
กลอนสด “ด้นสด” โดยที่ไม่มีการเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าด้วย แต่ถ้าหากหมอล านั้นมีการฝึกฝนมาไม่ดีหรือไม่มี
ความช านาญก็อาจจะท าให้เกิดความอับอายหรืออาจจะไม่ได้รับค่าจ้างในงานนั้นก็ได้ ดังนั้นหมอล าจึงต้องมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว ทั้งทางโลกและทางธรรมและการล าหมู่หรือการล าเรื่องต่อกลอนคู่ชายหญิงใน
ปัจจุบันก็ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากรูปแบบการแสดงมีความโดดเด่นมีความอลังการ ตลอดจนมี
นักแสดงที่ครบตามตัวละครที่ถูกก าหนดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบของหมอล าพื้นที่มีการพัฒนามาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยยังคงยึดนิทานเก่ามาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี (ทรงวิทย์  พิมพะกรรณ์
,2553 :70-72)  

บทบาทในการท าหน้าที่เป็นผู้น าทางความคิดของคนในท้องถิ่นนั้นหมอล าสามารถท าหน้าที่เป็นตัว
ประสานระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ประชาชนกับประชาชน ซึ่งหมอล าเข้าไปมีบทบาทในด้านต่างๆ และ
มักจะเป็นหมอล ากลอนที่มีภูมิปัญญาดี มีความสามารถสูง มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่ยอมรับของสังคมและท้องถิ่น 
เคยประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพหมอล ากลอนมาแล้ว นอกจากนี้หมอล ากลอนยังท าหน้าที่สื่อสาร
นโยบายให้กับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและการพัฒนาประเทศ 
ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การศึกษา การปกครอง การสาธารณสุข การพลังงานแห่งชาติ 
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การเกษตร การชลประทาน การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการสื่อสารทางการเมืองเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในลักษณะของการรณรงค์ส่วนใหญ่แล้วหมอล าจะเน้นที่การเชิญชวนให้ประชาชน
หันมาตระหนักเรื่องสุขภาพหรือเรื่องใกล้ตัวมากที่สุด และยังบอกถึงการให้ข่าวสารความรู้ต่างๆ ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดนี้จะจัดอยู่ระบบการบริหารของผู้จัดการวงทั้งสิ้น การบริหารจัดการวงในที่นี้ หมายถึง 
รูปแบบการแสดง หรือรูปแบบการจัดการในลักษณะอ่ืนๆ และจะถูกถ่ายทอดผ่านการแสดงของตัวละครใน
หมอล าทั้งสิ้น (เสงี่ยม  บึงไสย์, 2533: 183) อ้างใน อภิสิทธิ์ เบื้องบน (2555: 1) 

ในยุคไร้พรมแดนที่มีการติดต่อสื่อสารกันเพ่ิมมากขึ้น มีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันได้ทั้ งใน
ประเทศและสังคมระหว่างประเทศ ท่ามกลางสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ท าให้มนุษย์มี
การปรับเปลี่ยนชีวิตเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีทางในการด ารงชีวิตเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน ศิลปะ
ในแขนงต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นโดยมีการปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมให้มีความสอดคล้อง
สังคมปัจจุบันให้มากที่สุด ซึ่งหมอล ากลอนเป็นมหรสพที่ให้ความบรรเทิงชนิดหนึ่งของชาวอีสานทั้งไทยและ
ลาว ซึ่งได้รับการยอมรับมาตั้งแต่สมัยก่อนๆ และเป็นต้นแบบของหมอล ารุ่นต่อๆ มา โดยที่หมอล ากลอนแบบ
ดั้งเดิมท่ีมีเพียงแคนเปน็เครื่องดนตรีประกอบ แต่ปัจจุบันหมอล ากลอนดังกล่าวถือว่าได้รับความนิยมอยู่ในกลุ่ม
ผู้สูงวัยหรือผู้สนใจทุกเพศทุกวัย เนื่องจากว่าในสมัยปัจจุบันหมอล ากลอนมีการน าเครื่องดนตรีที่ทันสมัยเช่น 
เบส กีตาร์  กลอง แซกโซโฟน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภททีห่มอล าในปัจจุบันน ามาประกอบกันในการบรรเลง
เพ่ือให้มีจังหวะที่เร้าใจ โดยที่ไม่เน้นเนื้อหาและรายละเอียดของเพลงมากนัก เพราะปัจจุบันจะเน้นที่ความ
บันเทิงเพ่ือให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลายเป็นหลัก และในส่วนของช่วงล าเรื่องต่อกลอนในแต่ละกลอนก็จะมีเนื้อหา
ค่อยข้างยืดยาว ลึกซึ้ง มีคติธรรมค าสอนและประเพณีต่างๆ อันจะเป็นการขัดเกลาจิตใจของคนทุกเพศทุกวัย
เป็นอย่างดี เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข แต่ในอนาคตจะวงหมอล าจะมีการปรับเปลี่ยน
ตัวเองไปในทิศทางใดเพ่ือให้ตนเองสามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ในยุคโลกาภิวัตน์  ทั้งที่หมอ
ล ากลอนได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นการแสดงที่ดีงาม  

ทั้งนี้การที่หมอล าจะสามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้ วงหมอล า
ระเบียบวาทะศิลป์ก็ต้องมีการจัดระบบการบริการจัดการเพ่ือให้ตนเองสามารถด ารงอยู่ได้ และภายใต้การ
จัดระบบการบริหารจัดการนั้นก็ต้องมาการวางแผนถึงเรื่องรูปแบบการแสดงในแต่ละฤดูกาลเพ่ือให้มีความ
น่าสนใจ หรือมีแรงดึงดูดให้คนทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจในศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจาก
การศึกษาแล้วจะสามารถแยกอธิบายในเรื่องนี้ได้เป็น  4 หัวข้อ ดังนี้ 

1. พัฒนาการของวงหมอล าคณะระเบียบวาทะศิลป์ 
2. รูปแบบการแสดงของหมอล าคณะเบียบวาทะศิลป์ 
3. การบริหารจัดการ 
4.  การด ารงอยู่ 

  
1. พัฒนาการของหมอล าคณะระเบียบวาทะศิลป์ 

พัฒนาการของหมอล าคณะระเบียบวาทะศิลป์จะถูกแบ่งออกมาเป็น 3 ระยะ  
ระยะที่หนึ่ง พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2513  โดยรวมแล้วในระยะนี้ถือว่าเป็นระยะที่มีความส าคัญหรือ

เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่คณะหมอล าระเบียบวาทะศิลป์ถูกก่อตั้งขึ้น โดยมีคุณพ่อระเบียบ พลล้ า ก่อตั้งเมื่อราว 
50 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งในปัจจุบันคุณพ่อระเบียบได้เสียชีวิตลงแล้ว เมื่อปี 2559 และกว่าจะได้ชื่อหมอล าคณะระ
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เรียบวาทะศิลป์มาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะถ้าหากไม่ใช่คนที่รักในด้านศิลปะการแสดงจะไม่สามารถอนุรักษ์หรือ
จุดประกายสิ่งดีงามนี้ไว้ได้เลย ซึ่งคุณพ่อระเบียบถือว่าเป็นบุคคลที่รักและเชิดชูทางด้านศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้านนี้จนเกิดการชักชวนบุคคลที่รู้จักหรือเคยร่วมงานกัน ให้มาเป็นนางเอกร่วมวงในตอนนั้น ซึ่งก็ได้ นาง
ดวงจันทร์ โพธิ์ศรี โดยก่อนที่จะตั้งวงเองนั้นนางเอกประจ าทีมงานขอแยกตัวออกไปแต่งงานและมีครอบครัว 
จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้คุณพ่อระเบียบเองก็ได้แยกตัวออกมาสืบสานวัฒนธรรมที่ตนเองชอบต่อไปกับนาง
ดวงจันทร์  โพธิ์ศรี ก่อนที่จะร่วมงานกันจนเกิดความรัก ความสนิทสนมและแต่งงานกัน พร้อมทั้งร่วมกัน
ถ่ายทอดศิลปะหรือหมอล าอีสานเรื่อยมา  

ระยะที่สอง พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2539 ในระยะนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการน า
บทเพลงลูกทุ่ง การเพ่ิมเครื่องดนตรี การประกาศรับสมัครสมาชิก เพ่ิมฉาก เพ่ิมไฟ เพ่ิมอุปกรณ์ในการแสดง
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความทันสมัยและเกิดความอลังการเพ่ิมมากข้ึนจากระยะแรกๆ และในช่วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่วง
ที่ท าหมอล าคณะระเบียบวาทะศิลป์ชะงักหรือต้องหยุดตัวเองสักพัก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจในปีนั้นไม่
เอ้ืออ านวยแต่สุดท้ายก็ผลักดันตัวเองกลับมาอยู่ในวงการได้อีกครั้ง จนถึงช่วงปัจจุบัน 

ระยะที่สาม พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน เรียกว่าเป็นระยะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากของหมอล า
คณะระเบียบวาทะศิลป์ เพราะเป็นระยะท่ีพ่อได้ถ่ายทอดหรือเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก
อย่างแท้จริงและถือว่าประสบความส าเร็จในด้านการขยายกิจการของครอบครัวพลล้ าได้มากขึ้น เนื่องจากใน
สมัยนี้เริ่มมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมขึ้นจากสมัยแรกๆ ท าให้หลายๆ อย่างสะดวกเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย ทั้งใน
ระยะนี้ถือว่าเป็นระยะที่การบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ท้ังพ่อและลูกร่วมมือกันในการสอดส่องดูแลและพัฒนา
ด้านการแสดงจนได้รับรางวัลมากมาย เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น เป็นหมอล ากลอนท านองขอนแก่น
ระดับต้นๆ ของประเทศไทย ถือว่าประสบความส าเร็จไปอีกก้าวหนึ่ง จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ปัจจุบันหมอ
ล าคณะระเบียบวาทะศิลป์มีสมาชิกในการแสดงมากถึง 200 กว่าชีวิต รถประจ าวงมากกว่า 15 คัน และในแต่
ละปีมีการติดต่อว่าจ้างไปท าการแสดงมากกว่า 100 งานต่อฤดูกาล อัตราค่าจ้างก็จะขึ้นอยู่ที่ระยะทางในการ
เดินทางไปท าการแสดง (สุรพล  เนสุสินธุ์,  2550  :127-130) 

2. รูปแบบการแสดงของหมอล าคณะเบียบวาทะศิลป์ 
คณะหมอล าระเบียบวาทะศิลป์ได้แบ่งการแสดงออกเป็น 3 ช่วง คือ 
ช่วงแรก เป็นช่วงของการโชว์วง โชว์แสง สี เสียง ด้านหน้าเวที พร้อมทั้งช่วงนี้จะมีการน าเพลงแนว

ต่างออกมาร้องพร้อมทั้งมีหางเครื่องออกมาเต้นประกอบ ซึ่งการโชว์ในช่วงแรก จะเป็นโฆษกออกมาร้องเพลง
หรือโฆษกพูดก่อน แล้วค่อยมีการแสดงของนักร้องท่านอ่ืนๆ ออกมา ซึ่งพระเอก นางเอกมักจะมีความโดดเด่น
เฉพาะตัวทุกคน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่สามารถโชว์ความเป็นตัวของตัวเองด้วยเช่นกัน  
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ภาพที่ 1 รูปการแสดงโชว์พระเอก ในชุดการแสดงผาแดง นางไอ่ 

ที่มา : Retrieved from https://web.facebook.com/ Nutkritta M Thanarong 
 

 
ภาพที่ 2 รูปการแสดงโชว์นางเอก ในชุดการแสดงผาแดง นางไอ่ 

ที่มา : Retrieved from https://web.facebook.com/ Nutkritta M Thanarong 
 

ช่วงที่สอง จะเป็นช่วงของการแสดงตลก คือหลังจากการแสดงในช่วงแรกเสร็จ ตลกจะออกมาคั่นเวลา
เพ่ือให้หางเครื่อง นักแสดงได้แต่งตัวเพ่ือท าการแสดงในช่วงล าเรื่องต่อกลอนต่อไป และในช่วงนี้ส่วนใหญ่แล้ว
จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีสาระมากนัก หรือเป็นช่วงที่ล้อเลียนสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งสิ้น เป็นช่วงที่ผู้ชมได้ผ่อน
คลาย เฮฮาอีกช่วงหนึ่ง 
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ภาพที่ 3 รูปการแสดงตลกเพ่ือความสนุกสนาน 

ที่มา : Retrieved from https://web.facebook.com/ Nutkritta M Thanarong 
 

 
ภาพที่ 4 รูปการแสดงตลกก่อนถึงช่วงล าเรื่องต่อกลอน 

ที่มา : Retrieved from https://web.facebook.com/ Nutkritta M Thanarong 
 

      และช่วงที่สาม ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยมากที่สุด เพราะเป็นช่วงล าเรื่องต่อกลอน ซึ่งคนอีสาน
หรือคนท่ีไปชมหมอล าส่วนใหญ่จะฟังนิทานหรือฟังภาษาที่ใช้ล ารู้เรื่อง เพราะส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอีสานแต่ก็
จะสอดแทรกกับตลกหรือภาษาต่างประเทศเข้าไปด้วย เรื่องที่ล าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคติสอนใจ เช่น เรื่องลูก
ใจบาป โดยในเรื่องนี้จะบ่งบอกถึงความรัก ความกตัญญู ความเป็นคนลืมบุญคุณของพ่อแม่ และกว่าจะกลับมา
เป็นคนดีได้ ก็สายไปแล้ว โดยในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่มีความสนุก ความสุข ความเศร้า ครบรส ส่วนใหญ่จะใช้
เวลาแสดงตั้งแต่ 00.00-06.00 ก่อนจบเต้ยลาเพ่ือจบการแสดงในงานนั้นๆ 
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ภาพที่ 5 รูปการแสดงฉากพระเอกต่อสู้กับตัวโกง 

ที่มา : Retrieved from https://web.facebook.com/ Nutkritta M Thanarong 
 

 
ภาพที่ 6 รูปการแสดงฉากครอบครัวคนธรรมดาถูกรังแก 

ที่มา : Retrieved from https://web.facebook.com/ Nutkritta M Thanarong 
 

3. การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการองค์การของตนเองในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการวางแผน การสั่งการ การบริหารด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร  หรือระบบสื่อสารต่างๆ 
ภายในองค์การ (นิรมล  กิติกุล: 2542 9-18)  ซึ่งทุกองค์กรหรือทุกหน่วยงานจะมีระบบการบริหารจัดการ
ภายในองค์การของตัวเอง เช่นเดียววงหมอล าระเบียบวาทะศิลป์ที่มีระบบการบริหารจัดการคล้ายๆ กับ
รูปแบบขององค์การ ซึ่งวงหมอล าก็เปรียบเสมือนกับบริษัทบันเทิงบริษัท หนึ่งที่มีลักษณธคล้ายกับบริษัท 
เนื่องจากมีการแบ่งแผนกแต่ละแผนกฝ่ายอย่างชัดเจน เช่น ฝ่ายคอสตูมออกแบบเสื้อผ้าพวกดีไซเนอร์ ฝ่ายหัว
โชวก์็จะแยกออกต่างหาก มีแผนกฉาก ซึ่งฉากในที่นี้คือ ฉากบนเวที ทุกอย่างทุกหน้าที่มีระบบหัวหน้า มีแผนก
ไฟ แสง สี เสียง แผนกฝ่ายบัญชีและการจัดการ ทีมงานหัวหน้าคนขับรถต่างๆ ซึ่งที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นฝ่าย
หลักๆ ที่มีการแบ่งกันนอย่างชัดเจน ส่วนหน้าที่ที่รับผิดชอบก็จะรับผิดชอบตามงานตามแผนกที่ได้แบ่งกันไว้ 
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แต่ละฝ่ายก็จะรับผิดชอบในงานของใครของมันโดยที่จะไม่มีการก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกัน ฝ่ายฉากก็ท าฉาก 
ฝ่ายบัญชีรับท าบัญชี ฝ่ายควบคุมและฝ่ายไฟ แสง สีก็ดูแลแสง สีบนเวที ส่วนฝ่ายคอสตูมก็ดูแลเรื่องของเสื้อผ้า
ชุดการแสดงท าตามที่ได้มีการแบ่งไว้ โดยแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกจะมีหัวหน้าแผนกแต่ละแผนกไว้คอยประสาน
หรือมีหัวหน้าที่รับผิดชอบลูกน้องในฝ่ายของตนอีกรอบหนึ่ง แต่ทั้งนี้การจะท างานได้ของแต่ละแผนกนั้น ก็จะมี
การสั่งจากลงไปอีกรอบนึงจากฝ่ายผู้บริหารสั่งงานลงมายังหัวหน้าแผนกเพ่ือกระจายงานไปสู่ลูกน้องของแต่ละ
ฝ่ายเองด้วยอีกรอบหนึ่ง ซึ่งก็จะคล้ายๆ กับระบบโรงงาน หรือระบบองค์กร หน่วยงานต่างๆ ด้วยเช่นกัน และ
ในส่วนของกฎระเบียบภายในวง ในกรณีสมาชิกในวงทะเลาะวิวาทกัน ผู้บริหารจะดูที่เหตุผลว่าสมควรหรือ
ร้ายแรงหรือไม่ ถ้าเหตุการณ์นั้นมีความร้ายแรง ผู้นั้นจะถูกว่ากล่าวตักเตือนหรือโดนสั่งพักงาน หรือในกรณีที่มี
การดื่มเหล้าดื่มสุรา หรือมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเก่ียวข้องถ้าโดนต ารวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตรวจพบ
ในสมาชิกท่านใดก็แล้วแต่ ทางวงหรือทางผู้บริหารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นแก่ผู้นั้น หรือแม้แต่เรื่องลักขโมย 
ในกรณ๊ที่สมาชิกในวงมีการลักของสมาชิกด้วยกันเองถ้าถูกจับได้ ผู้นั้นจะถูกลงโทษด้วยการว่างกล่าวตักเตือน
หรือในโทษสถานที่หนักกว่านั้นคือการไล่ออกจากการเป็นสมาชิกภายในวง หรืออาจถูกสั่งพักงานเป็นเวลา 10 
วัน ก็แล้วแต่กรณี (พงษ์เดช  นาคค า.  2561 : สัมภาษณ์) 
 ดังนั้นการบริหารจัดการวงหมอล า สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีไหว
พริบ หรือทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่จะสามารถวางแผน หรือมีแนวทางการรับมือให้ทันต่อสถานการณ์ 
แต่อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการจะพ่ึงแต่ผู้บริหารอย่างเดียวไม่ได้ คือ ทุกส่วน ทุกฝ่ายต้องเป็นหูเป็นตา
ช่วยกันในการสอดส่องดูแล และหาทางออกเพ่ือให้ตนสามารถอยู่ได้ท่ามกลางเปลี่ยนแปลงในกระแสต่างๆ เช่น 
ในปัจจุบันมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามากมาย ดังนั้น วงหมอล าก็ต้องมีการกระตุ้นหรือพยายาม
ผลักดัน รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาท่ามกลางกระแสนั้นๆ เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ได้ใน
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
4. การด ารงอยู่  

การด ารงอยู่ของหมอล าในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมานานหลายร้อยปี เพ่ือให้ยังคงอยู่คู่กับ
สังคมไทย วิถีชีวิตของชาวอีสาน และถือว่าเป็นสิ่งนันทนาการที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมของสังคมในปัจจุบันและอนาคตได้ 

การด ารงอยู่ของหมอล า จะอยู่ได้ท่ามกลาง 3 เงื่อนไข คือ 
1. สังคมจะต้องมีสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับหมอล ากลอน และเพ่ิมหลักสูตรการสอนในระดับ

การศึกษาภาคอุดมศึกษา หรือเปิดสถานศึกษาเกี่ยวกับหมอล ากลอนเฉพาะด้าน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่
สนใจหรือรักด้านการแสดงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่หรือสืบทอดวัฒนธรรมที่เป็นมรดกของชาวอีสาน
ให้อยู่คู่กับสังคมไทยไปยังรุ่นลูก รุ่นหลาน และหากส าเร็จการศึกษาแล้วต้องสามารถประกอบอาชีพได้  ซึ่งวง
หมอล าระเบียบวาทะศิลป์หรือวงหมอล าคณะต่าง ๆ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็ก 
หรือเยาวชนที่สนใจในด้านศิลปะการแสดงหมอล า ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาหรือคนที่มีความสามารถอยู่แล้วก็
สามารถไปฝึกฝนเพ่ิมเติมได้ เนื่องจากทางวงมีมาตรฐานในการผลักดันคนรุ่นใหม่ให้หันมาร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมของคนอีสานอยู่แล้ว 

2. ภาครัฐจะต้องมีการองค์การบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านหมอล าอย่างชัดเจน รัฐจะต้องใส่ใจและ
จริงจังกับเรื่องนี้เพ่ิมมากข้ึน มีการจัดสมาคมการเรียนรู้เกี่ยวกับหมอล ากลอนในแต่ละจังหวัดหรือแต่ละท้องถิ่น
เพ่ือให้ชุมชนเกิดความตระหนัก หรือให้รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของวัฒนธรรมในนั้นๆ อีกทั้งรัฐต้องมีงบประมาณ
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สนับสนุนไปยังหน่วยงาน สมาคม หรือโรงเรียนด้านหมอล ากลอนในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การการถ่ายทอดภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานับร้อยๆ ปี และเพ่ือให้เกิดการด ารงอยู่ คน
ที่ได้รับการถ่ายทอดมรดกอันดีงามต้องน าไปเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมในประเทศเพ่ือนบ้านหรือใน
ท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวิวัฒนาการซึ่งจะน ามาสู่การด ารงอยู่ของหมอล าในอนาคตได้ (กุลวิตรา  ภัง
คานนท,์ ชลธิชา สัตยาวัฒนา, ธวัช ปุณโณธก, 2531:40-42 ; ประเวศ วะสี,2527 : 21; และปรีชา อุยตระกูล
,2539 : 9 อ้างใน สุวิทย์ รัตนปัญญา 2553:259-260) 

3. การพ่ึงพาตนเอง โดยการด ารงอยู่ในวงการหมอล าของระเบียบวาทะศิลป์ปัจจุบันด ารงอยู่ปีนี้เป็นปี
ที่ 55 แล้ว และการพ่ึงพาตนเองของหมอล าระเบียบวาทะศิลป์หมายถึง การที่หมอล าจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
การแสดงให้เป็นไปตามเรื่องของลุคการแสดงต่างๆ ที่ ตามยุคตามสมัยที่ไม่จ าเจ ไม่ซ้ าเดิม มีการปรับเปลี่ยน
ตามยุคของยุคนั้นๆ มีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงซึ่งสมัยใหม่ในทางวงเองก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
โชว์ให้มันเกิดกันความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ใช้อุปกรณ์เหมือนกับโรงละครมีสลิง ไฮดรอลิค หรือและอีกมากมาย 
ในการโชว์นักร้องโชว์ศิลปินเพ่ือท าให้มันดูยิ่งใหญ่อลังการ ระบบแสง สี เสียง ตลอดจนมีพัฒนาการในเรื่องของ
ระบบต่างๆ ขึ้นมากมายให้ดูทันสมัยขึ้นไป ซึ่งในฤดูกาลปัจจุบันมีจอ LED ที่ถูกน ามาใช้ในการประกอบการโชว์
บนเวทีให้เกิดความยิ่งใหญ่อลังการมีไฟ แสง สี เสียงที่เป็นยุคของดิจิตอลสมัยใหม่ด้วยการควบคุมระบบวงจร
ไฟที่อลังการกว่าปีที่ผ่านๆ มา 

แต่อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบันหมอล าต้องอาศัยตนเองเป็นหลักในการที่จะด ารงอยู่ให้ได้ท่ามกลาง
กระแสสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระแสที่เกิดจากภายนอกหรือภายใน ตัวของหมอล าเองจะเป็นตัวก าหนด
ทิศทางของตนเองว่า จะก าหนดรูปแบบหรือแนวทางการรับมืออย่างไร เพ่ือให้เกิดการยอมรับและไม่ให้สิ่ง
เหล่านี้สูญหายไปจากคนอีสานหรือแม้แต่สังคมไทยในอนาคต 
 

บทสรุป 
ในการบริหารจัดการวงหมอล าระเบียบวาทะศิลป์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  

สภาวะสังคมในปัจจุบันท าให้ทางวงมีระเบียบ มีการปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์คือ การปรับเปลี่ยนเรื่องของ
นวัตกรรมใหม่ๆ หรือมีการน าเทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาใช้ เช่น จอแอลอีดีเข้าหรือหลอดไฟแอลอีดีซึ่งพ่ึงมี
การน าเข้ามาใช้ในฤดูกาล โดยจากเดิมใช้ไฟกระป๋องหรือไฟพา เนื่องจากไฟพาหรือไฟกระป๋องจะค่อนข้างกิน
ไฟเยอะ กินน้ ามันเครื่องปั่นพอสมควร จึงท าให้ในยุคปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นไฟแอลอีดีเป็นส่วน
ใหญ่ ตลอดจนมีระบบไฟต่างๆ ที่เป็นการประหยัดร่วมกับรูปแบบของไฟ ซึ่งก็จะสามารถช่วยให้ระบบต่างๆ ใน
การจัดการ มีการปรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ลดลงในกิจกรรมการบริหารและค่าใช้จ่ายนี้มันก็มีการปรับเปลี่ยน
ไปตามยุคตามสมัย ตามเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแนะน า อย่างไรก็ตามการลงทุนมันก็ค่อนข้างจะสูงขึ้น
กว่าเดิม เพ่ือให้เกิดความทันสมัยและความอลังการเพ่ิมมากข้ึน 

ในปัจจุบันวงหมอระเบียบวาทะศิลป์ถือเป็นวงหมอล าที่เป็นที่รู้จักของกลุ่มคนทั่วไปเป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากว่าหมอล าในปัจจุบันจัดว่าเป็นกลุ่มการแสดงที่ให้ความบันเทิง หรือให้ครบทุกรสชาติเลยก็ว่าได้ ด้วย
รูปแบบการแสดงทีม่ีถึง 3 ช่วง ท าให้เป็นที่ดึงดูดแก่คนทุกเพศทุกวัยเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าไปท าการ
แสดงที่ไหนจะมีกลุ่มแฟนคลับตามไปที่นั่น และในการแสดงแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมชมการแสดงไม่น้อยกว่า 500 
คนเป็นอย่างต่ า เนื่องจากมีการปรับรูปแบบการแสดงที่เข้ากับยุคสมัย มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็น
ตัวกลางในการสื่อสาร ในที่นี้หมายถึง ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย แต่ที่เห็นในปัจจุบันที่ได้รับความ
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นิยมอยู่มาก ก็คือ การพัฒนาจากการบันทึกแผ่นซีดีมาเป็นการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่สามารถ
เผยแพร่สัญญาณไปยังทั่วโลกได้ ซึ่งระบบเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
ท าให้หมอล าได้มีช่องทางในการเผยแพร่วัฒนธรรมของตนเองได้อย่างกว้างขวางเพ่ิมมากขึ้นไปยังพ้ืนที่ต่างๆ 
ทั่วโลกได้ เช่น การแพร่ภาพสดจากเฟชบุ๊ค ซึ่งการแพร่ภาพสดนี้ในปัจจุบันจะสามารถรับชมได้อย่างชัดเจน ใน
หลายๆ มิติ หลายๆ มุมมอง ชัดทั้งภาพและเสียง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผลดีจากการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตเป็นตัวช่วยในการสื่อสารที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยก็คือ การเปิดช่องทางให้กลุ่มแฟนคลับได้ติดตามเพ่ิม
มากขึ้นและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับหมอล าได้ 

แต่อย่างไรก็ตามถ้าคนอีสานหรือคนรุ่นหลังร่วมกันส่งเสริมหรืออนุรักษ์วัฒนธรรมอันนี้ดีงามนี้ไว้ 
แน่นอนว่าในอนาคตที่มีเทคโนโลยีหลั่งไหลเข้ามา โอกาสที่หมอล าจะได้เป็นที่รู้จักหรือได้ไปถ่ายทอดภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมไทยในต่างแดนก็มีเพ่ิมมากข้ึน  
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