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ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนารูปแบบการแสดง
หมอลาหมู่เชิงธุรกิจ
THE PROBLEMS EFFECTING SOCIO - ECONOMIC FROM THE DEVELOPMENT OF
DEVELOPMENT OF MOR-LAM BUSINESS MODEL
ศิริชัย ทัพขวา สมคิด สุขเอิบ
Sirichai Tupkhwa, Somkhit Suk-erb
บทคัดย่อ
บทความเรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอ
ลาหมู่เชิงธุรกิจ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา 1) ศึกษาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลาหมู่เชิงธุรกิจ 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการพัฒนาและผลกระทบที่มีต่อ การพัฒนาการพัฒนารูปแบบการ
แสดงหมอลาหมู่เชิงธุรกิจ นาเสนอผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย
โดยการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจั ยพบว่า 1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสั ง คมจากการพั ฒ นาการพั ฒ นา
รูปแบบการแสดงหมอลาหมู่เชิงธุรกิจ มีการบริหารจัดการรายได้ที่ทันสมัย นาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์เข้ากับการบริหารรายได้ของวงมีการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย ในแต่ละงาน และที่
สาคัญมีการบั น ทึกการแสดงแล้ว เผยแพร่ ทางสื่ อโซเชีย ลมีเดีย เพื่อสร้ างรายได้ 3) ความสั มพัน ธ์
ระหว่างแนวทางการพัฒนาและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลาหมู่
เชิงธุรกิจ ต้องประยุกต์วัฒนธรรมการแสดงที่มีอยู่เดิมเข้ากับสมัยใหม่มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์สิ่ งแปลก
ใหม่ให้แก่ผู้ชม ปรับเวที ชุดการแสดง อุปกรณ์ประกอบฉากให้เข้ากับเนื้อเรื่องที่แสดงและง่ายต่อ
การเก็บรักษารวมไปถึงการขนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ วรรณกรรมคากลอนเน้นการนาวรรณกรรม
คากลอนพื้นบ้านอีสานมาใช้ การพัฒนาแบบท่าเต้นต้องเข้าใจหลักของวัฒนธรรมร่วมสมัยและมี การ
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พลิ กแพลงได้อยู่ตลอดเวลาให้เข้ากับสถานการณ์ การบริห ารจั ดการวง มีการแบ่ งหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ชัดเจน แนวทางในการพัฒนาดังกล่าวนี้เป็นการแนะนาจากผู้วิจัยที่นาปัญหาที่แต่ละ
คณะพบเจอนั้นมาหาแนวทางแก้ไขในเบื้องต้น แต่ในทางปฏิบัติแล้วนั้นผู้บริหารหัวหน้าคณะหมอลา
คงมีทางออกในการแก้ปัญหาที่ดีอยู่แล้วด้วยความที่มีประสบการณ์ในการทาคณะหมอลามานาน
คาสาคัญ : การพัฒนา, รูปแบบการแสดง, หมอลาหมู่ ,เชิงธุรกิจ

ABSTRACT
The aim of the study was to investigate understanding of the development
of Mo Lam Moo business (Northeastern -style singers). The research was
determined 1) to study the background of northeastern-style singers, 2) to survey
the condition of the format of the performance, and 3) to dissertation of the
guidelines to develop the model of Mo Lam Moo performance. The target group
consists of 7 groups of Esan style band in Khon Khean, Kalasin, Mahasarakham,
Nokhon Phanom district.
Research findings were as follows: 1) the history of Northeastern-style singers
hos long. It is developed from reading about Esan literature, then put the melody
to make harmonious, 2) the issue of display format comes from lacking of
systematic management due to the members of the Mo Lam Moo band has no
experiences and expertise in singing and dancing. Furthermore, sickness from
continuous working made them tired and unable to develop the new style of
playing. Besides, the show equipment and nature disaster caused the band greatly,
3) the way to update the northeastern style singers depend on applying the former
style with modern style to create the new and innovative to the audiences. The
new stage, modern costume, the props to the scene that easy to kept including the
transportation to places. Poetry literature focus in the folk verse of Esan. The
story of playing should reflect life style and tradition of Esan people. The dancing
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style must be modern relied on dancer teacher. The management of the budget
should relied on information to save the expenditure and revenue.
The way to promote the show should rely to the social media by
recording audio and video recording for gaining more advantages.The disquistion
suggest that the leader is the most important in force of development since they
have a long experience in workplace.
Keywords: Development, Style of The Show, Molum Group, Business.

1. บทนา
ในสั งคมโลกาภิวัตน์นี้ หมอลา เป็นรูปแบบวัฒนธรรมทางภาคอีส านของประเทศไทย
สามารถแบ่งออกได้หลายอย่าง ตามลักษณะทานองของการลา เช่น ลาเต้ย ลากลอน ลาเรื่อง ลา
เรื่องต่อกลอนลาเพลิน ลาซิ่ง คาว่า “หมอลา” มาจากคา 2 คามารวมกัน ได้แก่ “หมอ” หมายถึง ผู้
มีความชานาญ และ “ลา” หมายถึง การบรรยายเรื่องราวต่างๆ ด้วยทานองอันไพเราะ ดังนั้น หมอ
ล าจึ ง หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ค วามช านาญในการบรรยายเรื่ อ งราวต่ า งๆ ด้ ว ยท านองเพลง ความ
เจริญก้าวหน้าของหมอลาเหมือนกับความเจริญก้าวหน้า ของสิ่งอื่นๆ เริ่มแรกเกิดจากผู้เฒ่าผู้แก่เล่า
นิทานหรือวรรณคดีที่เกี่ยวกับจารีตประเพณีและศีลธรรม โดยเรียกลูกหลานมาฟังกันมาก ซึ่งจะนั่ง
เล่ า ก็ ค งไม่ เ หมาะ จึ ง ต้ อ งยื น ขึ้ น เล่ า ครั้น ผู้ เ ล่ า เพี ย งแต่เ ล่ า ไม่ อ อกท่ า ทางคงไม่ ส นุ ก ผู้ เ ล่ า จึ ง
จาเป็นต้องยกไม้ยกมือแสดงท่าทางเป็นพระเอก นางเอก ตัวโกง ตัวตลก นักรบ เสนา เป็นต้น และ
เพิ่มความน่าตื่นเต้นด้วยสาเนียงสั้นยาว ใช้เสียงสูงต่าประกอบ และหาเครื่องดนตรีประกอบเช่น ซอ
ปี่ แคน เพื่อให้เกิดความสนุกครึกครื้น ผู้แสดงมีเพียงแต่ผู้ชายอย่างเดียวดูไม่มีรสชาติเผ็ดมัน จึง
จาเป็นต้องหาผู้หญิงมาแสดงประกอบ จึงถือเป็นการลาแบบสมบูรณ์ เมื่อผู้หญิงมาเกี่ยวข้อง เรื่อง
ต่างๆ ก็ตามมา เช่น เรื่องเกี้ยวพาราสี เรื่องชิงดีชิงเด่น ยาด (แย่ง) สามี ภรรยา เรื่องตลกโปกฮา
ตามแต่ท้องเรื่องที่เล่านั้น
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป วิวัฒนาการของหมอลาหมู่เป็นการลาที่มีผู้ แสดงครบหรือ
เกือบจะครบตามจานวนตัวละครในเรื่องที่ดาเนินการแสดง มีอุปกรณ์ประกอบ ทั้งฉาก เสื้อผ้ า
สมจริงสมจัง และยังมีเครื่องดนตรีประกอบ แต่เดิมที่มีหลักๆ คือพิณ (ซุง หรือ ซึง) แคน กลอง การ
ลาจะมี 2 แนวทางคือ ลาเวียง และลากลอน ต่อมาเมื่อดนตรีลูกทุ่งมีอิทธิพลมากขึ้น จึงเกิดวัฒนา
การของหมอล าหมู่อีก ครั้งหนึ่ง โดยได้ประยุกต์ กลายเป็น ล าเพลิ น ซึ่งมีจั งหวะที่ เร้าใจชวนให้
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สนุกสนาน ก่อนการลาเรื่องในช่วงหัวค่าจะมีการนาเอารูปแบบของ วงดนตรีลูกทุ่งมาใช้เรียกคนดู
กล่าวคือ จะมีนักร้องมาร้องเพลงลูกทุ่งหรื อบางคณะหมอลา ได้นาเพลงสตริงที่กาลังฮิตในขณะนั้น
มาขับร้อง มีหางเครื่องหรือแดนซ์เซอร์เต้นประกอบ นาเอาเครื่องดนตรีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่น
กีต้าร์ คีย์บอร์ด แซ็กโซโฟน ทรัมเปต และกลองชุด เป็นต้น โดยนามาผสมผสานเข้ากับเครื่องดนตรี
เดิมได้แก่ พิณ แคน ทาให้ได้รสชาติของดนตรีที่แปลกออกไป ยุคนี้นับว่าหมอลาเฟื่องฟูมากที่สุด
คณะหมอลาดังๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี อุดรธานี หมอ
ลาหมู่สามารถแบ่งตามทานองของบทกลอนลาได้อีกซึ่งแต่ละทานองจะออกเสียงสูงต่าไม่เหมือนกัน
ได้แก่ ทานองขอนแก่น ทานองกาฬสินธุ์ ทานองสารคาม ทานองอุบล เป็นต้น หมอลาเป็นองค์วิชา
ความรู้อย่างหนึ่ง ทาให้เราเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมได้ การแสดงหมอลาไม่ใช่แค่การอนุรักษ์ แต่
ยังอธิบายความหมายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงชาวบ้านซึ่งเป็นมูลชั้นต้นอย่างดี ในเมื่อ
วัฒนธรรมอีสานได้มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเราควรที่จ ะอนุรักษ์ไว้ วัฒนธรรมทุกสิ่งทุก
อย่างที่เป็นของไทยก็คือเอกลักษณ์ของชาติไทยและที่คนไทยเรามีความมั่นคงอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะ
เรามีเอกลักษณ์ มีวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตของเรา
หมอลาหมู่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงและโดดเด่นที่สุดของภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงที่
ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย สามารถสร้างงานสร้างรายได้ ให้กับกลุ่มนักแสดง ปัจจุบัน ธุรกิจ
มีการแข่งขันกันสูง ตามกระแสโลกาภิวัฒน์และระบบทุนนิยมทาให้หมอลาหมู่ มีการพัฒนาให้เข้ากับ
ยุคสมัย มีการเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยม จึงทาให้หมอลาหมู่ ได้มีการพัฒนารูปแบบให้เข้ากับยุค
สมัย เดิมทีหมอลาหมู่เป็นศิลปะการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ปัจจุบันกลายเป็นศิลปะการแสดง
ร่วมสมัย การบริหารจัดการทาให้ศิลปะการแสดงหมอลาหมู่กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่สามารถ
ขายได้ หมอลาจึงต้องมีการประยุกต์บทบาทของตนเองให้เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดย
คานึงจากกลุ่มผู้ฟังเป็นหลักตลอดจนด้านเศรษฐกิจ การบริหารจัดการภายในวงหากไม่ปรับปรุงและ
ขาดหลักบริหารที่ดีแล้ว ย่อมไม่สามารถที่จ ะยืนหยัดอยู่ได้ ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีหมอลาหลาย
คณะต้องเลิกการละเล่นและปิดวงไปโดยปริยาย เพราะไม่มีคนจ้างหรือไม่มีกลุ่มผู้ฟังที่นิยมชมชอบ
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาของหมอล าหมู่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งยังมีวงหมอลาหมู่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมในสังคม และยังมี
บางวงที่ไม่ประสบผลสาเร็จ แม้ว่า จะมีการบริหารจัดการ แต่ก็อาจจะยังไม่ถูกใจผู้ชม จนต้องปิด
กิจการไปที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการ ที่จะศึกษาความเป็นมา สภาพปัจจุบัน รูปแบบการแสดง
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และแนวทางการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลาหมู่เชิงธุรกิจ เพื่อที่จะได้มีการพัฒนา สืบทอดหมอ
ลาหมู่อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป

2. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2.1 ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการแสดง
หมอลาหมู่เชิงธุรกิจ
2.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการพัฒนาและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาการ
พัฒนารูปแบบการแสดงหมอลาหมู่เชิงธุรกิจ

3. วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีในการวิจัยผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม (Cultural Qualitative
Research) โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสาร (Document) และเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
(Filed Study) โดยการสารวจการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การประชุมปฏิบัติการ
และนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์
ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ วิ จั ย การเลื อ กพื้ น ที่ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ผู้ วิจั ย ได้เ ลื อกพื้น ที่วิจั ย 3 จั งหวั ด คือ ขอนแก่น กาฬสิ นธุ์ และ
มหาสารคามโดยเลือกศึกษาจากคณะหมอลาหมู่ 3 ทานองคือทานองขอนแก่น เลือกคณะรัตนศิลป์
อินตาไทยราษฎร์ และคณะหนูภารวิเศษศิลป์ ทานองกาฬสินธุ์ - สารคามเลือกคณะศิลปินภูไท และ
คณะเพชรแพรวา ทานองลาเพลินเลือกคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง และคณะบัวริมบึง ผู้วิจั ย
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม ประมวลผลให้ตรงตามความมุ่งหมายที่
วางไว้ข้อมูลและนาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

4. สรุปผลการวิจัย
จากการลงพื้น ที่ทาวิจั ยเรื่อง การพัฒ นารู ปแบบการแสดงหมอล าหมู่เชิงธุรกิจ ผู้วิจั ย
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็น ดังนี้
4.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลาหมู่เชิง
ธุรกิจ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาหมอลาหมู่ในภาคอีสาน เกิดการปรับปรุง
แต่ละด้านในการพัฒนาคณะหมอลาหมู่แบบใหม่ในเชิงธุรกิจ ดังนี้
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1) ด้านการแสดงและเครื่องแบบการแสดง มีการปรับเปลี่ ยนประยุกต์วัฒนธรรมการ
แสดง ที่มีอยู่เดิมเข้ากับสมัยใหม่มากขึ้น เพื่อตอบรับกลุ่มผู้ชมวัยรุ่นอีสานสมัยใหม่ เครื่องแบบการ
แสดงเน้นการประยุกต์วัฒนธรรมใหม่และวัฒนธรรมเก่าให้เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างสรรค์สิ่ง
แปลกใหม่ให้แก่ผู้ชม
2) ด้านการจัดเวที แสง สี เสียง มีการเวทีให้เข้ากับผ้าฉากแต่ละฉากที่แสดง ฉากแต่ละ
ฉากให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่แสดง ทั้งนี้การสร้างเวทีนั้นก็คงขึ้นอยู่กับศิลปินหมอลาจะจัดหาตาม
ความเหมาะสม และเวทีควรจะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปพื้นที่พอเหมาะกับการแสดง ทั้งดนตรี
หางเครื่อง หมอลา ในด้านแสง สี เสียง สาหรับแสงสว่างที่ใช้บนเวที ออกงานแต่ละครั้งควร
คานึงถึงต้นทุนเพราะเมื่อลงทุนไปมากหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง หรือสภาพอากาศแปรปรวน
3) ด้านวรรณกรรมคากลอน ผู้ประพันธ์บทกลอนและศิลปินนักแสดงนาวรรณกรรมคา
กลอนพื้นบ้านอีสานมาใช้แสดง เรื่องที่นามาแสดงควรสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตาม
จารีตประเพณีสื่อถึงผู้ชมผู้ฟังเกิดความสมัครสมานสามัคคีมีความเมตตากรุณาในสังคม
4) ด้านดนตรีและทานองล า มีการบูรณาการระหว่างเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีส านและ
เครื่องดนตรีสากล และแบ่งเครื่ องดนตรีที่ใช้เล่นประกอบลาและเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นประกอบการ
ร้องเพลง ในการแสดงแต่ละฉาก เพื่อสร้างอารมณ์สุนทรีแก่ผู้ฟัง ในเรื่ องของทานองลาควรอนุรักษ์
ทานองดัง้ เดิมไว้ในการขับร้องและพัฒนาทานองดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัยตามกาลเวลา
5) ด้านพัฒนาการแสดงหางเครื่อง พัฒนาแบบท่าเต้นร่วมสมัย และทันสมัยนิยมมีความ
เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการแปรแถวผสมในท่าเต้น
6) ด้านบริหารจัดการวง มีการแบ่งหน้าที่ในวง เพื่อให้ในวงมีการแบ่งอานาจหน้าที่บริหาร
จัดการแต่ละฝุายอย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการควบคุม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวง
7) ด้ า นการบริ ห ารรายได้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การรายได้ ที่ ทั น สมั ย ควรน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์เข้ากับการบริหารรายได้ของวง ควรมีการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย ในแต่
ละงานงาน ต่ อ เดื อ น ต่ อ ปี บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตารางงานประจ าเดื อ น ประจ าปี ลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ ซึ่งปลอดภัยกว่าการเก็บข้อมูลแบบเก่า ควรมีการ
บันทึกภาพและเสียงของการแสดงในแต่ละที่เพื่อนามาเผยแพร่ผ่านซีดี ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
เช่น ยูทูป เพื่อประชาสัมพันธ์วง ซึ่งช่วยขยายฐานแฟนคลับ ขยายตลาดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มจาก
ยอดคนดู และจากแผ่นซีดี
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8) ด้านอื่นๆ ในการพัฒนาเพื่อสร้างความเหมาะสมในด้านการแต่งตัวของหมอลาหมู่และ
การอนุ รั ก ษ์ฟื้น ฟูศิ ล ปวัตถุ ที่ท รงคุณค่ าให้ อ ยู่ คู่สั งคมอี ส านอย่ างสง่า งามควรจะสร้ า งสรรค์ และ
นาไปใช้ให้เหมาะสมกับการแสดง ในด้านวัสดุที่ใช้ทา ควรจะเป็นวัสดุที่ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการพัฒนาและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาการพัฒนา
รูปแบบการแสดงหมอลาหมู่เชิงธุรกิจ ของหมอลาทั้ง 6 คณะ ดังนี้
1) ด้านรูปแบบการแสดงและเครื่องแบบการแสดง ผู้แสดงปัจจุบันใช้ผู้แสดงจานวน
มากประมาณ 100-200 คน ผู้ที่จะมาเป็นหมอลาได้นั้นจะต้องเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมซึ่งผ่านการ
ฝึกฝนมาพอสมควร
2) ด้านการจัดเวที แสง สี เสียง ในการแสดง เวทีที่คณะลาเรื่องต่อกลอนนิยมใช้ในการ
แสดงปัจจุบัน เป็นเวทีมาตรฐานเรียกว่าเวทีลอย ซึ่งเหมะสมในการขนย้ายและประกอบได้ง่าย
ส่วนโครงเวทีทาด้วยเหล็กหลาย ๆ ชิ้นส่วนประกอบกัน พื้นเวทีปูด้วยไม้
3) ด้านการแสดงหางเครื่อง หางเครื่องในคณะลาเรื่องต่อกลอนคณะปัจจุบัน โดยทั่วไป
แล้วแต่ละจะมีหางเครื่องประมาณ 50-100 คน ถ้าเป็นลาเรื่องต่อกลอนคณะใหญ่ ๆ จะมีหาง
เครื่ อง 80 คนขึ้นไป หางเครื่องจะมีทั้งชายและหญิง จังหวะท่าเต้นของหางเครื่ องนั้ น จะมีผู้
ฝึกสอนท่าเต้นให้
4) ด้านการบริหารจัดการวงในปัจจุบันในวงจะมีการแบ่งหน้าที่ในวงได้แก่ หัวหน้ า
คณะมีหน้าที่รับงานแสดง ดูแลค่าใช้จ่ายของวงทั้งหมดในวง หัวหน้าฝุายอาหาร มีหน้าที่จัดหา
อาหาร หัวหน้าฝุายนักดนตรี ดูแลการฝึกซ้อม การแกะเพลงเล่นเพลง ดูแลแก้ซ่อมแซมเครื่องดนตรี
หัวหน้านักร้อง หมอลา ทาหน้าที่ฝึกซ้อมนักแสดงให้เกิดทักษะ หัวหน้าฝุายหางเครื่ อง ควบคุม
การฝึกซ้อมให้เข้าจังหวะดนตรี ฝึกซ้อมท่าเต้นให้หลากหลายและเข้ากับสมัยนิยม ท่าเต้นควรจะ
สอดคล้องและสื่อถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน
5) ด้านการบริหารรายได้ ในด้านการบริหารจัดการรายได้ รายได้ส่วนใหญ่จะมาจาก
การรับงานต่าง ๆ จากผู้จ้าง ทั้งในจังหวัง จังหวัดใกล้เคียง และภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งมีการคิวจ้างงานยาว
ตลอดทั้งปี ซึ่งงานแต่ละที่ผู้จ้างให้ค่าตอบแทนแตกต่างกันไป ในการรับงานยังเป็นการติดต่อรับงาน
ผ่านโทรศัพท์ช่องทางเดียวเท่านั้น
6) ด้านอื่นๆ ปัญหาการเดินทางไปแสดงในงานต่างๆ จะเกิดอุบัติเหตุรถเสีย ยางแตก
ติดด่าน ถนนชารุด ผู้ขับรถไม่รู้จักทาง มีปัญหาในการอ่านแผนที่เดินทาง ทาให้การเดินทางล่าช้า
กว่ากาหนด ปัญหาการเจ็บปุวยของสมาชิกที่ทาหน้าที่สาคัญ ขาดระเบียบวินัยในด้านระยะเวลา
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เครื่องดนตรีชารุด เกิดพายุฝนระหว่างการแสดงหรือเหตุทะเลาะวิวาทกันในระหว่างมีการแสดง
ทาให้การแสดงต้องยกเลิกไป หรืออยู่ในช่วงไว้อาลัย ทาให้วงต้องหยุดรับงาน

5. อภิปรายผล
จากข้อสรุปผลการวิจัยข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยมองเห็นประเด็นที่สามารถนามาอภิปราย
ผลการวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนาผลการวิจัยไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
5.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลา
หมู่เชิงธุรกิจ การจัดรูปแบบการแสดงหน้าเวทีต้องคานึงถึงความต้องการของผู้ชมมีหลากหลาย
มีความเป็นมืออาชีพ การแสดงต้องอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ที่มา
จากความเป็น อีส านและความเป็นไทยเพื่อสร้างความแตกต่างสร้างคุณค่า พัฒ นาการแสดงให้
ทันสมัยกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคม สอดคล้องกับการศึกษาของ (Ubonloet,S., 2007,
pp. 147)
5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการพัฒนาและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาการพัฒนา
รูปแบบการแสดงหมอลาหมู่เชิงธุรกิจ
เนื่ องจากค่านิ ยมของผู้ ค นเปลี่ ยน คณะหมอล าที่ ทาการวิ จัยต่า งเห็ นด้ว ยจะมีการ
ปรับตัวให้ตรงตามความนิยมของผู้ชมผู้ฟัง รูปแบบการแสดง เครื่องแบบการแสดง การจัดเวที แสง
สี เสียง ในการแสดง การแสดงหางเครื่อง การบริหารจัดการวง การบริหารรายได้ วิธีการปรับจะ
เป็นการลอกเลียนแบบ ผลทาให้คณะหมอลาที่ทุนน้อยต้องยุบวงไปจานวนมาก ซึ่งนับวันจะเพิ่ม
มากขึ้นมีผู้จ้างน้อยลง จึงต้องมีการปรับวิธีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับทุนของเจ้าภาพ
6. ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลาหมู่เชิงธุรกิจ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ซึ่งการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกันมีข้อเสนอแนะดังนี้
6.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
1) ควรนาข้อมูลไปสร้างเป็นแบบเรียนเพื่อใช้ในหลักสูตรท้องถิ่น เนื่องจากงานวิจัยได้
ศึกษาลักษณะเด่นของลาเรื่องต่อกลอนทั้ง 6 คณะซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วภาคอีสาน ข้อมูลสะท้อนให้
เห็นลักษณะเด่นในด้านการแสดง เครื่องแต่งกาย หางเครื่อง เนื้อเรื่องทานอง ดนตรีประกอบ เวที

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

285

แสง สี เสียง ด้านการบริหารจัดการวง ด้านการบริหารรายได้ เนื้อหาดังกล่าวสามรถนาไปสร้างชุด
การสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลางและขั้นสูง ซึ่งอาจพัฒนาเป็นอาชีพได้ศิลปินหมอลาหมู่ได้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการหรื อ เจ้ า ของหมอล า
ในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ทั้งรูปแบบการแสดง ทานอง แสงสีแสง และรูปแบบทางธุรกิจของธุรกิจหมอลาที่เหมาะสม
2) ควรศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาการพัฒนาการแสดงหมอลาแต่ละประเภท ในภาคอีสาน
เพื่อเปรียบเทียบปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะได้ทราบปัญหา และแนวทางแก้ไขรูปแบบการ
แสดง เครื่องแบบการแสดง การจัดเวที แสง สี เสียง ในการแสดง การแสดงหางเครื่อง การบริหาร
จัดการวง การบริหารรายได้
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