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หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน (เล่ม 1) 

โครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน  (Morlum (Northeastern  
– style singers) and socio-economic and health of Esan people) แบ ่งการนำเสนอ
ออกเป็น 2 เล่ม ได้แก่ 
 
เล่ม 1  หมอลำกับเศรษฐกิจและสังคมของคนอีสาน 
เล่ม 2  พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและหญิงข้ามเพศในพ้ืนที่  
         การแสดงหมอลำ 

 
รายงานเล่มนี้เป็นรายงานเล่มที่ 1 นำเสนอในประเด็นของหมอลำกับเศรษฐกิจและสังคมของคน
อีสานแบ่งการนำเสนอออกเป็น 5 บท ได้แก่ 
บทที่ 1  บทนำ   

         นำเสนอที่มาและความสำคัญความหมายของหมอลำหมู่หรือหมอลำเรื่องต่อกลอน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับ ขอบเขตของการศึกษา และนิยามศัพท์เฉพาะ 

 
บทที่ 2  พัฒนาการและการปรับตัวของธุรกิจหมอลำ 

นำเสนอพัฒนาการและการปรับตัวของธุรกิจหมอลำต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จากอดีตจนถึงปัจจุบันและมุมมองในอนาคตของธุรกิจหมอลำ  

 
บทที่ 3  พฤติกรรมผู้ชมของธุรกิจหมอลำและการออกแบบบริการสำหรับผู้ชมหมอลำ (Service 

Design) 
นำเสนอการใช้ข ้อมูลจากโลกออนไลน์และข้อมูลพฤติกรรมผู ้ชมหมอลำนำมา

ออกแบบรูปแบบการให้บริการและการดำเนินธุรกิจหมอลำเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต  
 
บทที่ 4  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของธุรกิจหมอลำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นำเสนอโครงสร้างต้นทุนและประมาณการรายรับของคณะหมอลำ รวมถึงมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการจ้างงานที่เกิดจากอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงทั้งในสถานการณ์ปกติ และช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
 
บทที่ 5  นำเสนอในส่วนของการสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

 การศึกษาครั้งนี้ได้รับโอกาสและทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 ทั้งนี้ทางคณะผู้วิจัย
ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารคณะหมอลำ ศิลปินนักแสดง และบุคลากรของคณะหมอลำระเบียบ
วาทะศิลป์ คณะหมอลำใจเกินร้อย คณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง คณะหมอลำเสียงอิสาน 
คณะหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ คณะหมอลำหนึ่งรุ่งทิวาอำนวยศิลป์ คณะหมอลำหนึ่ง
เพชรเมืองชัย คณะหมอลำน้องใหม่เมืองชุมแพ คณะหมอลำหนูภารวิเศษศิลป์ คณะหมอลำ
เพชรลำเพลิน คณะหมอลำขวัญใจแฟน ๆ และคณะหมอลำวัจนศิลป์ ที ่ ให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา ทำให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงพัฒนาการและการปรับตัวของธุรกิจหมอลำต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ข้อมูลพฤติกรรมผู้ชมหมอลำ โครงสร้างต้นทุนและรายรับของคณะ
หมอลำ นอกจากนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหมอลำและผู้ชมหมอลำ ที่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง  ๆ ทำให้ผู้วิจัย
สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้ชมและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมหมอลำมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้การศึกษาครั้งนี้สมบูรณ์มากขึ้น 

 
 

 
       คณะวิจัย 

                เมษายน 2565 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

การแสดงหมอลำ ศิลปะพื ้นบ้านและภูมิปัญญาพื ้นบ้านที ่เป็นส่วนหนึ ่งของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และเป็นหนึ่งในการแสดงทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา แม้ว่าที่
ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง คณะ
หมอลำได้มีการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งคณะหมอลำจะต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมในแต่ละยุคสมัย ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้า
ของธุรกิจหมอลำหรือผู้ชมนั้น มีการใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักในการรับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการแชร์
ความคิดเห็นออกสู่สาธารณะ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รวบรวมข้อมูลจากโลกออนไลน์ที่มีความ
ทันสมัยและมีข้อมูลจำนวนมากนี้ มาใช้ประโยชน์ในการปรับตัวของคณะหมอลำให้ทันต่อ การ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของผู้ชม ทำให้ธุรกิจหมอลำยังสามารถดำรงอยู่และแข่งขัน
ได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ชมที่มีหลากหลาย เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่ม 
และต้องอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการอนุรักษ์แก่นแท้ของหมอลำเรื่องต่อกลอนที่มาจากความเป็น
อีสาน ทั้งนี้ความอยู่รอดและการเติบโตของธุรกิจหมอลำส่งผลต่อการพัฒนาหรือกระตุ้นเศรษฐกิจที่
เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปด้วย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของหมอ
ลำ ในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนเชิง
ธุรกิจของหมอลำให้อยู่รอดในสังคมปัจจุบัน 2) การใช้ข้อมูล Big data จากโลกออนไลน์ และข้อมูล
พฤติกรรมผู ้ชมหมอลำนำมาออกแบบรูปแบบการให้บริการและการดำเนินธุรกิจหมอลำเพื ่อให้
สามารถแข่งขันได้ในอนาคต และ 3) ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของธุรกิจหมอลำ
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหมอลำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ในการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของหมอลำใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้างและ
การประชุมกลุ่มกับศิลปินหมอลำและผู้ประกอบการธุรกิจหมอลำ นอกจากนั้นคณะผู้วิจัยยังได้เก็บ
ข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือ ได้ร่วมในกระบวนการดำเนินกิจกรรมบางส่วนของคณะ
หมอลำรวมถึงศิลปินและผู้ประกอบการธุรกิจหมอลำ และได้ร่วมชมการแสดงของหมอลำของคณะ
หมอลำที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งในรูปแบบการแสดงสดในพื้นที่จริงและการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Live 
Streaming เพื่อให้ได้ภาพรวมของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของหมอลำ และรูปแบบการให้บริการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ชม   
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สำหรับการศึกษาพฤติกรรมผู้ชมของธุรกิจหมอลำเพื่อการออกแบบบริการใหม่สำหรับผู้ชม
หมอลำ (service design) ศึกษาโดยการนำข้อมูลออนไลน์ (Online Data) ซึ่งมีการใช้เครื่องมือ 
YouTube Trend และเครื่องมือ Social Listening Tool เก็บรวบรวมข้อมูลจาก YouTube และ 
Facebook เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insights) และเพ่ือให้คณะผู้วิจัยได้เข้าใจ
ถึงพฤติกรรมของผู้ชมหมอลำมากขึ้น จึงมีการศึกษาข้อมูลบุคลิกลักษณะ (Persona) และเส้นทางการ
เป็นผู้ชมหมอลำ (Customer Journey) ของผู้ชมหมอลำ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนของกลุ่ม
ผู้ชมแต่ละกลุ่มเพิ่มเติม หลังจากนั้นได้นำข้อมูลเหล่านี้นำเสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหมอลำเพ่ือ
ระดมความคิดออกแบบบริการสำหรับหมอลำใหม่ จากนั ้นนำต้นแบบแนวคิด (Prototype) ไป
ทดสอบ และสรุปผลการศึกษา    
  สำหรับการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้นมุ่งศึกษาผลกระทบทางตรงและผลกระทบ
ทางอ ้ อมของธ ุ รก ิ จหมอลำด ้ วย  Multiplier Effect ท ี ่ ส ่ งผลต ่อระบบเศรษฐก ิจ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ( Input-Output 
Analysis) ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและเก็บรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 
100   ำ จำนวน 200 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นการตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากผู้เข้าชมหมอล
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564  

ผลการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของหมอลำ พบว่า พัฒนาการและจุดเปลี่ยนสำคัญของ
หมอลำเรื่องต่อกลอน (หมอลำหมู่) แบ่งออกเป็น 5 ยุค ดังนี้ ยุคแรก เป็นยุคของ “หมอลำพื้น” ซึ่งถือ
เป็นยุคกำเนิดของหมอลำหมู่ในปัจจุบัน หมอลำพื้นจะเป็นการแสดงด้วยหมอลำคนเดียวและแสดงทุก
บทบาทในตัวคน ๆ เดียว จุดเปลี่ยนสำคัญของหมอลำยุคแรก คือหมอลำพื้นได้รับความนิยมน้อยลง 
ประกอบกับการเข้ามาของสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ ทำให้หมอลำต้องปรับตัวให้มีการแสดงที่สมบทบาท 
มีหมอลำครบตามบทบาทการแสดงเพื่อให้การแสดงออกรสออกชาติเหมือนจริง จากนั้นจึงพัฒนาเข้าสู่ 
ยุคที่สอง คือ ยุคของ “หมอลำหมู่” หรือ “หมอลำเรื่องต่อกลอน” มีการกระจายบทบาทการแสดงให้
มีตัวแสดงที่หลากหลายขึ้น มีการเดินเรื่องให้กระชับและสมบทบาทมากขึ้น และในยุคนี้มีการว่าจ้าง
การแสดงที่ชัดเจน จุดเปลี่ยนสำคัญของยุคที่สอง คือ กระแสของเพลงลูกทุ่งภาคกลาง ลิเกภาคกลาง 
และการแสดงโชว์ในคอนเสิร์ตลูกทุ่ง ได้รับความนิยมเป็นอันมากในหมู่คนอีสาน หมอลำหมู่จึงได้
นำเอารูปแบบแสดงโชว์และการแสดงคอนเสิร์ตมาแสดงในช่วงครึ่งแรกของช่วงการแสดงเพื่อเรียก
ผู้ชมและหลังจากนั้นจึงต่อด้วยหมอลำเรื่องต่อกลอน ในยุคที่สาม เป็นยุคที่หมอลำหมู่ได้รับความนิยม
จนถึงขีดสุด มีคณะหมอลำเกิดขึ้นกว่าร้อยคณะในภาคอีสานโดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เริ่มมี
นายทุนเข้ามาสนับสนุนธุรกิจหมอลำ มีการตั้งสำนักงานหมอลำที่เป็นแหล่งให้บริการว่าจ้างหมอลำ
เต็มรูปแบบ ในยุคนี ้เริ ่มมีธุรกิจบันทึกเสียงและวิดีโอการแสดงหมอลำเพื ่อนำไปออกอากาศใน
สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุ ผู้ชมมีช่องทางเข้าถึงหมอลำได้หลากหลายขึ้นนอกจากการแสดงสดใน
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พื้นที่ และถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่หมอลำได้ก้าวสู่ยุคแห่งการเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงและธุรกิจ
หมอลำอย่างเต็มรูปแบบ ยุคที่สี่ เป็นยุคของความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจหมอลำทั้งในรูปแบบการ
แสดง รูปแบบการบริหารวง และรูปแบบการติดต่อประสานงาน จุดเปลี่ยนสำคัญของยุคนี้ คือ หมอ
ลำก้าวสู่ยุคคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำเต็มรูปแบบ มีการกำหนดมาตรฐานราคาจ้างทำการแสดง การ
บริหารจัดการวงมีความเป็นองค์กรและมีความมืออาชีพมากขึ้น อีกจุดที่น่าสนใจของยุคนี้คือ คณะ
หมอลำที่มีการลงทุนถึงไป “รอด” และยืนอยู่ได้ ขณะที่หลายคณะขาดทรัพยากรและแหล่งทุนก็ถึงขั้น 
“ร่วง” และปิดตัวไป แต่ความนิยมในการรับชมการแสดงหมอลำกลับไม่ถดถอย เริ่มมีผู้ชมที่มาจาก
หลากหลายช่วงวัยสนใจชมหมอลำมากขึ้น ซึ่งแต่เดิมการดูหมอลำมักมองว่าเป็นเรื่องของคนสูงอายุ 
กระทั่งถึงยุคปัจจุบันคือ ยุคหมอลำออนไลน์ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการหมอลำ (ก่อนโควิด-19) 
ที่ศิลปินและผู้ประกอบการธุรกิจหมอลำเริ่มปรับตัวให้เข้ากับยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปั่นป่วน 
(disruption) มีการนำเครื ่องมือและแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาสื ่อสารและนำเสนอผลงานกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ขยายขอบเขตมากขึ้นจนทำให้คนทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงหมอลำได้ เมื่อการแพร่
ระบาดของโควิด-19 เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อการแสดงของหมอลำเป็นอย่าง
มากอันเนื่องจากมาตรการของรัฐและการไม่กล้าจัดกิจกรรมของเจ้าภาพ จึงเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญใน
ประวัติศาสตร์ของหมอลำ คือ หมอลำก้าวสู่พื้นที่ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้การดิ้นรนเพ่ือ
ความอยู่รอดและเพื่อปากท้องของคนหลายร้อยชีวิตในแต่ละวง ก็เกิดนวัตกรรมบนพื้นที่เสมือน 
(virtual) ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของหมอลำที่มีการเตรียมตัวและปรับตัวในรูปแบบออนไลน์มา
ก่อนหน้าการแพร่ระบาดของโควิด-19  

ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 กว่า 2 ปีที่ผ่านมา หมอลำถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงกลุ่มแรก ๆ กล่าวถือ คณะหมอลำไม่สามารถออกทำการแสดงในพื้นที่จริงได้
ตามปกติ จึงได้ปรับรูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับบริบทเพื ่อไม่รอว่าวันข้างหน้าจะกลับมา
เหมือนเดิม หมอลำพยายามคิดค้นนวัตกรรมและวิถีทางใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ผู้ชมในยุคนี้ได้ ถึงแม้จะ
ไม่ได้พบหน้ากันกับศิลปินเหมือนอดีตที่ผ่านมา ดังที่กล่าวมาข้างต้นในวิกฤติครั้งนี้ หมอลำหลายคณะ
ไป “รอด” หลายคณะก็ถึงกับ “ร่วง” ด้วยเหตุปัจจัยด้านการลงทุน ภาวะผู ้นำของศิลปิน
ผู้ประกอบการธุรกิจหมอลำ การรักษาฐานผู้ชมและกระแสความนิยมในโลกออนไลน์ การปรับรูปแบบ
การนำเสนอ และการปรับรูปแบบองค์กรและการบริหารจัดการคณะ  
  การวิเคราะห์ลักษณะการตื่นตัวของคณะหมอลำในช่วงโควิด พบว่า สามารถจำแนกลักษณะ
การตื่นตัวของคณะหมอลำโดยใช้ Matrix Model ได้ 4 ลักษณะคือ กลุ่ม A เป็นหมอลำวงใหญ่และ
ตื่นตัว กลุ่ม B เป็นหมอลำวงใหญ่คอนข้างนิ่ง กลุ่ม C คือหมอลำวงขนาดกลางและเล็กที่ค่อนข้าง
ตื่นตัวแต่ยังขาดทรัพยากร และกลุ่ม D คือหมอลำวงเล็กที่หยุดนิ่งและขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตามเปน็สิ่งที่น่าสนใจว่า ขณะที่วิกฤติทำให้องค์กรธุรกิจในภาพรวมพังทลาย แต่ธุรกิจหมอลำ
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กลับมีการขยายตัว มีคณะหมอตั้งใหม่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด จำนวน 4 คณะ เกิดอาชีพ
ใหม่ที่แตกแขนงออกจากอาชีพหมอลำอีกหลายสิบอาชีพ หมอลำหันมาใส่ใจในการประสานความ
ร่วมมือกัน มีการสลายกำแพงและคุยกันเพื ่อแลกเปลี ่ยนกันมากขึ ้นด้วยทุกคนต่างก็เผชิญกับ
สภาพการณ์อันเดียวกัน และในประเด็นสุดท้ายคือการมองอนาคตหมอลำหลังโควิดซึ่งจากข้อมูล
พบว่า ในอนาคตหมอลำจะอยู่ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งมีการแสดงในพื้นที่จริงและแสดงใน
พื้นที่เสมือนควบคู่กันไป และจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอีกตามมามากมายจากฐานของการ
แสดงหมอลำ  

การแสดงความคิดเห็นของผู้ชมหมอลำบนโลกออนไลน์ที่มีมากขึ้นตามแนวโน้มของยุคดจิทิัล 
และกลุ่มคนรุ่นใหม่ จากข้อมูลออนไลน์พบว่าคณะหมอลำที่ปรับธุรกิจเข้ากับโลกออนไลน์ได้เร็วและมี
การใช้ YouTube หรือ Facebook จะสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างฐานแฟน
คลับใหม่ได้ดี โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ไม่สามารถเปิดการแสดงหน้าเวทีได้ อย่างไรก็ตาม 
ความคิดเห็นของผู ้ชมหมอลำยังมองว่าการไปชมหมอลำที่แท้จริงคือการไปที่หน้าเวทีเพราะให้
ความรู้สึกและบรรยากาศที่ครึกครื้นและสนุกมากกว่าการชมแบบออนไลน์ และให้ความสำคัญกับ 3 
องค์ประกอบของการแสดงหมอลำหน้าเวทีคือ ศิลปินนักแสดง รูปแบบการแสดง และโปรดักชั่น 
ตามลำดับ  

ปัจจุบันกลุ่มผู้ชมหมอลำแบ่งได้เป็น 6 กลุ่มสำคัญ คือ กลุ่มใกล้บ้าน กลุ่มมักม่วน แฟนคลับ
หมอลำ แฟนคลับศิลปิน แม่ยกหน้าเวที และแม่ยกต่างประเทศ ซึ ่งแต่ละกลุ ่มมีบุคลิกลักษณะ 
(Persona)  เส้นทางการเป็นผู้ชมหมอลำรวมไปถึงปัญหาในการรับชมหมอลำที่แตกต่างกัน โดยกลุ่ม
ใกล้บ้านเป็นผู้ชมที่มีสัดส่วนมากที่สุดเข้าชมการแสดงหมอลำเมื่อมีการแสดงใกล้บ้าน รองลงมาคือ
กลุ่มมักม่วน ชอบความสนุกสนานและมีการดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังกลุ่มแฟนคลับหมอลำที่มี
ความชื่นชอบการดูหมอลำทุกรูปแบบ ชอบวิจารณ์รูปแบบและองค์ประกอบการแสดงหมอลำ รวมไป
ถึงกลุ่มที่ชื่นชอบศิลปินนักแสดงหมอลำเป็นพิเศษ คือกลุ่มแฟนคลับศิลปินหมอลำ กลุ่มแม่ยกที่ชื่น
ชอบพระเอกหมอลำ แม่ยกต่างประเทศที่เป็นคนอีสาน อาศัยอยู่ต่างประเทศ ดูผ่านระบบออนไลน์  
และชื่นชอบพระเอกหมอลำ ซึ่งผู้ชมแต่ละกลุ่มมีปัญหาในการรับชมหมอลำ ดังนี้ กลุ่มใกล้บ้าน กลุ่ม
แฟนคลับศิลปินหมอลำ และกลุ่มแฟนคลับหมอลำ มีความกังวลเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทหน้าเวที
ระหว่างการแสดงทำให้เสียอรรถรสในการรับชม ทำให้ไม่สามารถนั่งชมช่วงการแสดงลำเรื่องต่อกลอน
ได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ช่วงลำเรื่องต่อกลอนอยู่ในช่วงเวลาดึก (00.00-05.00 น.) ทำให้ง่วงนอนจึง
ต้องกลับบ้านแทนที่จะได้ชมการแสดงช่วงลำเรื่องต่อกลอน ซึ่งตรงข้ามกับกลุ่มมักม่วนที่รู้สึกเบื่อที่
บางครั้งมีการเดินกลอนลำในช่วงลำเรื่องต่อกลอนเป็นเวลานาน สำหรับกลุ่มแม่ยกหน้าเวทีและกลุ่ม
แฟนคลับศิลปินหมอลำพบปัญหาเกี่ยวกับพระเอกท่ีชื่นชอบมักมีแฟนคลับจำนวนมากทำให้ไม่สามารถ
แบ่งเวลามาพูดคุยกับตนเองได้อย่างเต็มที่ กลุ่มแฟนคลับหมอลำที่มีความคาดหวังในเรื่องของรูปแบบ
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การแสดงและองค์ประกอบการแสดง พบปัญหารูปแบบการแสดงหรือองค์ประกอบการแสดงไม่ตรง
ตามที่คาดหวังในบางครั้ง กลุ่มแม่ยกต่างประเทศ พบปัญหาประเทศที่อยู่อาศัยมีช่วงเวลา (Time 
Zone) ที่ไม่ตรงกันทำให้ไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดตามเวลาของประเทศไทยได้ 

การออกแบบบริการสำหรับธุรกิจหมอลำ ต้องเหมาะกับกลุ่มผู้ชมเดิมและสร้างลูกค้ากลุ่มใหม่ 
โดยยึดที่เอกลักษณ์ของหมอลำ คือ การลำเรื่องต่อกลอนที่มีสังวาด แต่ต้องปรับวิธีการเล่าเรื่องหรือ
นำเสนอใหม่ให้เหมาะกับกลุ่มผู้ชม และยุคสมัยและนำไปแสดงสอดแทรกในช่วงเวลายอดนิยม 
(21.00-00.00 น.) ที ่ผู ้ชมทุกกลุ ่มจะสามารถชมการแสดงที ่เป็นเอกลักษณ์นี ้ได้  จากการศึกษา
พฤติกรรมผู้ชมที่หลากหลายกลุ่ม พบว่าผู้ชมหมอลำกลุ่มอายุน้อยมีสัดส่วนที่มากขึ้นและเป็นกลุ่มที่มี
ทักษะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์  และการรวบรวมข้อมูล Social Data สะท้อนให้เห็นว่าคณะหมอลำที่
ใช้ช่องทางออนไลน์เร็วและเชี่ยวชาญจะสามารถดึงความสนใจจากผู ้คนในโลกออนไลน์ได้อย่าง
ต่อเนื ่องและเป็นการขยายฐานผู้ชมหมอลำให้ ได้รู ้จักหมอลำมากขึ ้น ดังนั ้น หมอลำจำเป็นต้อง
ประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพ่ือให้เกิดความสะดวกกับผู้ชมหมอลำในยุค
ปัจจุบันให้มากที่สุด  จากการศึกษาข้อมูลออนไลน์ทั้งใน YouTube และ Facebook รวมถึงข้อมูล
จากพฤติกรรมผู้ชมพบว่า ศิลปินเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญในการดึงดูดผู้ชม ดังนั้น การฝึกฝน
ศิลปินให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดแก่น (การลำเรื่อง) ของหมอลำได้ รวมไปถึงการวาง
ภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับผู้ชม โดยเฉพาะแฟนคลับศิลปินซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ และการมีกระแสบนโลก
โซเชียลจึงจำเป็นต่ออุตสาหกรรมหมอลำในปัจจุบัน และกลยุทธ์การร่วมมือกับศิลปินหรือธุรกิจอื่น ๆ 
ก็จะช่วยขยายฐานกลุ่มผู้ชมให้กว้างมากยิ่งขึ้น การศึกษาเส้นทางการเป็นผู้ชมหมอลำ (Customer 
Journey) พบว่ากลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่กังวลปัญหาการทะเลาะวิวาท ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความไม่ปลอดภัย
ของผู้ชมหมอลำหน้าเวที เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับกลุ่มผู้ชม ควรมีการแบ่งโซนสำหรับนั่งชมและ
เต้น รวมไปถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 ที่เกิดขึ้น จึงต้องมีข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรค ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างความรู้สึกปลอดภัยในการเข้า
ชมการแสดงหมอลำ รวมไปถึงการแสดงหน้าเวทีของหมอลำที่ควรมีแนวโน้มจบการแสดงให้เร็วขึ้น
ไม่ใช่การแสดงถึงสว่าง ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพของทั้งนักแสดงและผู้ชม  และนอกจากนั้นยังพบว่า
ความต้องการของผู้ชมคือหมอลำต้องมีโปรดักชั่นที่อลังการ ทำให้คณะหมอลำมีต้นทุนในการบริหาร
จัดการสูงมาก เนื่องจากต้องใช้แรงงาน ศิลปินนักแสดง และแดนเซอร์จำนวนมาก ดังนั้น การบริหาร
จัดการคณะหมอลำที่ลดต้นทุนบริหารจัดการให้ต่ำลงจึงจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจหมอลำต่อไปได้
ในอนาคต   
  ภาพรวมการดำเน ินงานของธ ุรก ิจในอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงสถานการณ์ปกติ            
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ได้แก่ การเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาล การเดินสายทำการแสดงช่วงเปิด
ฤดูกาล และการทำงานของธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ สำหรับการปรับตัวของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง
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ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เมื่อไม่สามารถแสดงสดหน้าเวทีได้เหมือนในอดีต คณะหมอ
ลำจึงปรับรูปแบบเป็นการแสดงหมอลำออนไลน์ผ่านกลุ่มปิด หรือเรียกว่า “ไลฟ์กลุ่มปิด” ซึ่งหมายถึง
การแสดงแบบไม่มีคนดูหน้าเวที แต่มีการถ่ายทอดสดการแสดงผ่านกลุ่ม Facebook ซึ่งสมาชิกจะต้อง
จ่ายเงินเพื่อขอเข้าร่วมกลุ่ม คล้ายกับการจ่ายเงินค่าบัตรเพื่อเข้าชมการแสดง สมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม
สามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้  เมื ่อทราบรูปแบบการดำเนินงานตลอดทั้งปี สามารถนำข้อมูลมา
ประมาณการต้นทุนและรายรับของคณะหมอลำได้ ก่อนที่จะจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญอีกหนึ่งส่วนคือการศึกษาพฤติกรรมและค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
หมอลำแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นอุปสงค์ขั้นสุดท้ายที่มีต่ออุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงการนำเสนอ
ค่าใช้จ่ายในการไปดูหมอลำจะแบ่งผู้ชมออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ดูใกล้บ้านมี และกลุ่มที่เดินทาง
มาจากนอกพ้ืนที่ 
 ผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต พบว่า ในสถานการณ์ปกติอุตสาหกรรม
หมอลำบันเทิงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคอีสานรวมทั้งสิ้น 6,615 ล้านบาท โดยมีความเชื่อมโยง
ไปยังสาขาเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ โดยเฉพาะสาขาการผลิต สาขาการขายส่ง ขายปลีก และการซ่อมแซม
ยานพาหนะ และสาขาการเงินและการประกันภัย ในช่วงของสถานการณ์ การระบาดของโควิด-19 
อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคอีสานรวมทั้งสิ้น 1,153 ล้านบาท 
 สำหรับผลกระทบต่อการจ้างงาน พบว่า  ในสถานการณ์ปกติ ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม
ของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงส่งผลให้เกิดการจ้างงานทั้งในระบบและนอกระบบรวมทั้งสิ้น 38,835 
คน โดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานในสาขาอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง จำนวน 33,262 คน นอกจากนี้
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงยังส่งผลต่อการจ้างงานในสาขาอื่น ๆ อีก เช่น สาขาการ
ขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ จำนวน 1,638 คน สาขาการเกษตร จำนวน 1,244 คน สาขา
กิจกรรมบริการด้านอื ่นๆ จำนวน 761 คน และสาขาการผลิต จำนวน 755 คน เป็นต้น และใน
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง
ส่งผลให้เกิดการจ้างงานทั้งในระบบและนอกระบบรวมทั้งสิ้น 6,934 คน 
 ผลที่ได้จากการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะสำหรับคณะหมอลำและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ดังต่อไปนี้ 

1) ข้อเสนอแนะสำหรับคณะหมอลำ 
1.1) สร้างเอกลักษณ์หมอลำและประสบการณ์ใหม่ของผู้ชม ควรนำเสนอรูปแบบการ

แสดงแบบใหม่ที่นำเสนอแก่นแท้ของหมอลำคือลำเรื่องต่อกลอน แต่ต้องเล่าเรื่องในรูปแบบใหม่ที่เข้า
กับยุคสมัย โดยใช้เฉพาะฉากลำเรื่องต่อกลอนที่สำคัญแทรกเป็นการแสดงคล้าย Musical หรือ ละคร
บรอดเวย์ แต่เพิ่มเติมทำนองการลำแบบมีสังวาดชัดเจนและใส่รายละเอียดและความสำคัญของเวที 
ฉาก แสง สี เสียง และความสามารถของศิลปิน/นักแสดง ให้ผู้ชมสนใจติดตาม  และจะต้องแทรกการ
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แสดงดังกล่าวไปในช่วงเวลายอดนิยม (Prime Time) คือ 00.00-21.00   น. และปรับลำดับการแสดง
ให้เชื่อมโยงกับช่วงต่างๆของการแสดงอย่างแนบเนียน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง และเป็น
จุดสำคัญของการพัฒนาในส่วนอื่นๆ ของการสร้างให้หมอลำเป็น Soft Power ได ้   

1.2) หมอลำที่ประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่  หมอลำจำเป็นต้องประยุกต์ใช้
ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ เพื ่อให้เกิดความสะดวกกับผู ้ชมหมอลำในยุคปัจจุบันให้มากที ่สุด 
ยกตัวอย่างเช่น  การถ่ายทอดสดการแสดง (Live Streaming) ควบคู่กับการแสดงหน้าเวที การเปิด
จำหน่ายตั๋วล่วงหน้าทางออนไลน์เพื่อให้สะดวกต่อการรับชมหน้าเวทีมากขึ้น รวมไปถึงการนำเทคนิค
เเละนวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ อาทิ การใช้ Studio ถ่ายทำ หรือ การทำภาพ
สามมิติในการแสดงหมอลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการต่อยอด นอกจากการแสดงหน้าเวทีอย่าง
เดียว 

1.3) การสร้างศิลปินและบริหารคณะหมอลำแบบมืออาชีพ การฝึกฝนศิลปิน  เพื่อให้
สามารถถ่ายทอดแก่น (การลำเรื่อง) ของหมอลำได้ รวมไปถึงการวางภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับผู้ชม 
โดยเฉพาะแฟนคลับศิลปินซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ และความสำคัญของกระแสบนโลกโซเชียลเป็นเรื ่อง
จำเป็น และยังเป็นการขยายฐานผู้ชมที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมีกำลังซื้อในอนาคต  

1.4) การร่วมมือกับศิลปินหรือธุรกิจอ่ืนๆ  เพื่อขยายฐานลูกค้า หรือสร้างประสบการณ์
ใหม่กับผู้ชม อาทิ การมีศิลปินรับเชิญที่เป็นนักร้องหรือนักแสดงประเภทอื่นๆ แบบ Featuring กับ
หมอลำ รวมไปถึงการร่วมมือทางธุรกิจประเภทอื่นๆ อาทิ การใช้ Digital money จับจ่ายใช้สอย
ภายในธุรกิจหมอลำหรือใช้การแสดงหมอลำใน Event สำคัญ ๆ นอกจากนี้ยังมีโอกาสขยายฐาน
รายได้จากกลุ่มธุรกิจ Sponsors เนื่องจากมีกลุ่มสินค้าอีกหลายชนิดที่มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่ม
ต่าง ๆ ของหมอลำ การนำสินค้าของสปอนเซอร์เข้าสู่ความสนใจของผู้ชมนั้น มีกลยุทธ์หลากหลาย    
ทั้งท่ีเป็น Hard sell และ Soft sell และ Tie in นับเป็นฐานรายได้ที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจหมอลำ  

1.5) การคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักแสดงและผู้ชม ผู้ชมบางกลุ่มมี
ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการทะเลาะวิวาท ควรมีการแบ่งโซนสำหรับนั่งชมและเต้น รวมไปถึงการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าชมการ
แสดงหมอลำ รวมไปถึงการแสดงหน้าเวทีของหมอลำที่ควรมีแนวโน้มจบการแสดงให้เร็วขึ้นไม่ใช่การ
แสดงถึงสว่าง ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพของทั้งนักแสดงและผู้ชม 

1.6) การวิเคราะหโ์ครงสร้างต้นทุน ทำให้พบว่า กลุ่มคณะหมอลำขนาดใหญ่ใช้งบลงทุน
มาก และเป็นกลุ่มที่สามารถลดต้นทุนคงที่ลงได้ (Lean) ด้วยการปรับรูปแบบการลงทุน เช่น การเช่า
สินทรัพย์ เช่าสถานที่ ทั้งนี้ การเช่าใช้เครื่องมือบางอย่างร่วมกัน  การจ้างมืออาชีพมาทำงานด้าน 
Production และให้ความช่วยเหลือด้านการสื่อสารออนไลน์ นับเป็นวิธีการบริหารต้นทุน นอกจากจะ
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ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคณะหมอลำแล้ว ยังสามารถช่วยให้ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
กลุ่มต่าง ๆ สามารถขยายการให้บริการลงทุนในเครื่องมือ และเทคโนโลยีได้ดีขึ้นและมีต้นทุนลดลง 

2) ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
2.1) การยกระดับให้หมอลำสามารถเป็นกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสืบสาน

มรดกของชาติที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคลอีกหนึ่งประเภท เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการใหห้ัน
มาพัฒนาธุรกิจด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้น  

2.2) เปิดโอกาสให้คณะหมอลำสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินของ
ภาครัฐหรือเพิ ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (ดอกเบี ้ยต่ำ) เพื ่อการดำเนินธุรกิจสำหรับ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อลดภาระที่ผู้ประกอบการต้องไปพึ่งเงินกู้
นอกระบบ  

2.3) เป็นองค์กรจัดตั้งศูนย์หรือพื้นที่สำหรับส่งเสริมอาชีพที่เกี ่ยวกับวัฒนธรรมและ
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของหมอลำเรื่องต่อ
กลอน 2) การออกแบบบริการ (Service Design) เพื ่อให ้สามารถแข่งข ันได ้ในอนาคต และ                
3) การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของธุรกิจหมอลำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้างเพ่ือรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของหมอลำ และ
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากโลกออนไลน์ สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสร้างบุคลิกลักษณะ (Persona) และ
เส้นทางการเป็นผู้ชมหมอลำ (Customer Journey) การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดในการ
ออกแบบบริการ สำหรับการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจนั ้นมุ ่งศึกษาผลกระทบทางตรงและ
ทางอ้อมโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ทำการสุ ่มตัวอย่างธ ุรกิจที ่ เก ี ่ยวข้องแบบ
เฉพาะเจาะจง จำนวน 100 ตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากผู้เข้าชมหมอลำ จำนวน 200 
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในเดือนสิงหาคม 2564 ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการของ
หมอลำสามารถแบ่งออกเป็น 5 ยุค ได้แก่ หมอลำพื้น หมอลำหมู่ ยุคของการปรับตัวให้ทันต่ออิทธิพล
ภายนอก อุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิง และหมอลำออนไลน์และการปรับตัวในช่วงโควิด โดยปัจจัยที่มีผล
ต่อความอยู่รอดของธุรกิจหมอลำ ได้แก่ ทุน ภาวะผู้นำของศิลปินผู้ประกอบการ กระแสความนิยมใน
โลกสังคมออนไลน์ การปรับรูปแบบการแสดง และการปรับรูปแบบการบริหารจัดการและการลด
ค่าใช้จ่าย ในส่วนของการออกแบบบริการใหม่สำหรับธุรกิจหมอลำ ควรคำนึงถึงการสร้างเอกลักษณ์
และสร้างประสบการณ์ใหม่ การประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี การสร้างศิลปินและบริหารแบบมือ
อาชีพ การร่วมมือกับศิลปินอื่นหรือธุรกิจอื่น การคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของนักแสดงและ
ผู้ชม และการบริหารต้นทุน สำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่า ในสถานการณ์ปกติอุตสาหกรรม
หมอลำบันเทิงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคอีสานรวมทั้งสิ้น 6,615 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดการ
จ้างงานทั ้งในระบบและนอกระบบรวมทั ้งสิ ้น 38,835 คน ในช่วงของสถานการณ์ COVID-19 
อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคอีสานรวมทั้งสิ ้น 1,153 ล้านบาท      
เกิดการจ้างงานทั้งในระบบและนอกระบบรวมทั้งสิ้น 6,934 คน 
   
   
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

  This study aims to 1) study economic history of Morlum troop 2) design services 
that possess potential to compete in the future and 3) study economic impacts and 
hiring of Morlum business in northeastern region by using semi structured in-depth 
interview in order to gather data concerning economic history of Morlum together with 
information gathered from internet, in depth interview for building personas and 
customer journey. A sub meeting that arranged in order to brainstorm idea for designing 
services emphasized on both direct and indirect economic impacts by using table 
displaying production and productivity. A hundred of related businesses were selected 
by using purposive random sampling method and two hundred samples of audiences 
were selected by using accidental sampling method. These samples were interviewed 
on the phone in August 2021. Finding found it that evolution of Morlum could be 
divided into 5 periods: Morlum Puen period, Morlum Moo period, adjustment to 
outside influence and entertainment industry period, online Morlum and adjustment 
during COVID-19 period. Factors affecting survival of Morlum business are: capital, 
leadership of artists, popularity on social media, adjustment of the show and 
adjustment of management and reduction of cost. In designing new services for 
Morlum business, it is important to take into consideration about building identity and 
new experiences, application of digital and technology, creating artists and professional 
management, collaboration with other artists and other businesses, a concern over 
safety and health of performers and audiences, including cost management. For 
economic impacts, it was found that in normal situation, Morlum contributed 6,615 
million bath to economy of northeastern region and employed of 38,835 workers both 
in and off the systems. During COVID-19 pandemic, Morlum contributed 1,153 million 
bath to economy of northeastern region and employed 6,934 workers both in and off 
the systems.  
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บทที่ 1  
บทนำ 

 
 

หมอลำเรื ่องต่อกลอน หรือที ่รู ้จักกันอีกชื ่อหนึ ่งว่า หมอลำหมู่ นับเป็นศิลปะการแสดง
วัฒนธรรมทางดนตรีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากความ
บันเทิงที่ได้รับแล้ว เนื้อหาสาระและเรื่องราวต่าง ๆ ที่สะท้อนผ่านกลอนลำยังสื่อสารถึงบริบทวิถีชีวิต
ของชาวอีสานได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการทำมาหากินโดยเฉพาะการสะท้อนความยากลำบากของ
เกษตรกร การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน การประพฤติตัวของสตรีชาวอีสาน รวมถึงหลักธรรมคำสั่งสอน
ทางพุทธศาสนา ด้วยศักยภาพการแสดงของคณะหมอลำในปัจจุบันที่ส่งมอบความบันเทิงพร้อม
สอดแทรกความรู้ด้านต่าง ๆ ส่งผลให้ลำเรื ่องต่อกลอนมีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของคนใน
ท้องถิ่น “หมอลำ คือ ส่วนหนึ่งของชีวิตชาวอีสาน” (กิตติศักดิ์ แสนประดิษฐ์, 2552) และหมอลำยังมี
บทบาทสำคัญในฐานะ “สื่อสาธารณะ” เป็นช่องทางหนึ่งในการส่งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของการ
โฆษณา รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้กับกลุ่มผู้ชมอีกด้วย 

การแสดงหมอลำส่วนใหญ่จะถูกจ้างไปแสดงในงานบุญประเพณี งานวัด งานทำบุญอุทิศส่วน
กุศลหาผู้ล่วงลับ และงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ หมอลำบางคณะที่ได้รับความนิยมได้รับการว่าจ้างไปแสดง
เกือบทุกวันในฤดูกาลงานประเพณี ในแต่ละรอบจะมีผู้ชมประมาณ 1,000 – 2,000 คน (ฉัตรชัย      
โกพลรัตน์, 2559) ส่วนค่าจ้างที่คณะหมอลำได้รับนั้นจะแตกต่างกันไปตามชื่อเสียงของคณะหมอลำ 
ลักษณะงานและสถานที่จัดงาน โดย แบ่งเป็นวงขนาดใหญ่ราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 220,000 -250,000 
บาท ทั้งหมด 8 วง วงขนาดกลางราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 200 ,000-240,000 บาท ทั้งหมด 4 วง และวง
ขนาดเล็กราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 150,000-200,000 บาท ทั้งหมด 6 วง มีรอบการแสดงประมาณ 120 
รอบต่อปี คาดการณ์ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจเฉพาะในส่วนของการจัดแสดงนี้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท
ต่อปี ในขณะเดียวกันหมอลำเป็นธุรกิจบันเทิงที่มีความเชื่อมโยงไปยังเศรษฐกิจสาขาอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
เช่น ธุรกิจเสื้อผ้าและอุปกรณ์โชว์ ธุรกิจเครื่องเสียง ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจอุปกรณ์ประกอบฉาก
และเวที ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทรับจัดงานการแสดง (Organizer) ธุรกิจ
เกี ่ยวกับการถ่ายทอดสดการแสดงผ ่านสื ่อออนไลน์ ธ ุรกิจป้ายโฆษณา และรถแห่ เป็นต้น                  
ในขณะเดียวกันมีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบางประเภทได้ใช้พื้นที่การแสดงหมอลำในการ
สื่อสารกับลูกค้าและสร้างรายได้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ในชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร  ปุ๋ย 
เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มทั่วไป ค่ายโทรศัพท์ เป็นต้น (สมาน แสนสุภา และ อนุรักษ์ บุญแจะ, 2563, 
น.43) นอกจากนั้นการแสดงหมอลำยังเป็นธุรกิจบันเทิงที่ทำให้เกิดการจ้างแรงงานในหลายรูปแบบ อาทิ 
นักแสดงหมอลำ นักดนตรี แดนเซอร์ พนักงานประกอบเวที คนขับรถ เป็นต้น มีการจ้างงานไม่น้อยกว่า 
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2,000 คนต่อปี จากความเชื่อมโยงของธุรกิจต่าง ๆ และการจ้างงานของคณะหมอลำ แสดงให้เห็นว่า
ความอยู่รอดและการเติบโตของธุรกิจหมอลำส่งผลต่อการพัฒนาหรือกระตุ้นเศรษฐกิจที่เชื ่อมโยง
ต่อเนื่องกันไปด้วย ดังนั้นการศึกษาความเชื่อมโยง (Linkage) ของวงหมอลำกับหน่วยเศรษฐกิจอื่น ๆ 
ในระบบเศรษฐกิจของภาคอีสานจึงมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งสาขาเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ
และยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคอีสานได้  

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดของ
คณะหมอลำ จนทำให้หมอลำจากหลายร้อยคณะทั่วภาคอีสานได้เลิกกิจการไป เมื่อพิจารณาจาก
ข้อมูลปัจจุบันพบว่า หมอลำหมู่สังวาดขอนแก่นมีคณะหมอลำหมู่กลุ่มใหญ่ที่สามารถยืนหยัดได้ใน
กระแสการปรับเปลี่ยนที่รุนแรงและยังเดินสายทำการแสดงจนถึงปัจจุบัน บางสังวาด เช่น สังวาดอุบล 
แทบสูญหายไปจากวงการหมอลำภาคอีสาน ขณะที่หมอลำสังวาดกาฬสินธุ์ -สารคาม มีจำนวนลด
น้อยลงและหาชมได้ยากขึ้น ประเด็นที่น่าสนใจคือ การแสดงหมอลำ ศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญา
พื้นบ้านที่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอดีตนั้น จะสามารถดำรงอยู่ในโลกที่มีการผันผวน
และมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างไร หมอลำก็เหมือนกับธุรกิจบันเทิงประเภทอื่นที ่ต้องก้าวสู่
ทางเลือกท่ีแตกต่าง เช่น ความนิยมลดลงเช่นเดียวกับเพลงพ้ืนบ้านอ่ืนและอาจหายไป หรือยังคงได้รับ
ความนิยมเหมือนเพลงลูกทุ่งแต่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงบางอย่าง หรืออาจเปลี่ยนรูปแบบ
ขายตัวตนของศิลปินหรือแสดงผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็นข้อมูลสำคัญที่
จะถ่ายทอดให้กับคณะหมอลำอ่ืน ๆ รวมถึงกลุ่มศิลปะความบันเทิงอ่ืน ๆ ให้สามารถปรับตัวเพ่ือความ
อยู่รอด ยกตัวอย่างเช่น การปรับตัวเมื่อเผชิญกับสภาวะที่การแสดงลำเรื่องต่อกลอนได้รับความนิยม
น้อยลงในหมู่ผู้ชมที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ การแข่งขันในตลาดบันเทิงด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่าน
แพลตฟอร์ม (Platform) หรือการตลาดผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น ใน
ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของธุรกิจหมอลำ หรือผู้ชมนั้น จะใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักในการรับข้อมูลข่าวสาร 
และมักสื่อสารแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกทางออนไลน์ทั้งด้านบวกและด้านลบ รวมไปถึงการ
แชร์ความคิดเห็นออกสู่สาธารณะ และบ่อยครั้งที่เกิดกระแสที่เป็นไวรัลที่มีผลกระทบในมุมกว้าง 
นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รวบรวมข้อมูลจากโลกออนไลน์ที่มีความทันสมัย และมีข้อมูลจำนวนมากนี้ 
มาใช้ประโยชน์ในการปรับตัวของคณะหมอลำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ชม ทำให้ธุรกิจหมอลำยังสามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในอนาคต    

ด้วยลักษณะของธุรกิจหมอลำที่มีการจ้างแรงงานจำนวนมากและมีธุรกิจบริการและการค้า
ขายที่เกี่ยวเนื่องสูง จึงนับได้ว่าธุรกิจหมอลำเป็นภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับคนและพฤติกรรมของคนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นเวลายาวนาน และในปัจจุบันยังได้แผ่ขยายกิจการไปยังภูมิภาคอื่น ๆ 
จากการที่คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือย้ายถิ่นไปทำงานทั่วประเทศไทยนับเป็นการส่งออกการแสดง
วัฒนธรรมอีสานไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ อีกด้วย การค้นคว้างานวิจัยด้านหมอลำหมู่รวมถึงหมอลำประเภท
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อื่น ๆ พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษามิติด้านวัฒนธรรมและการจัดการทางวัฒนธรรม แต่
การศึกษาในมิติของเศรษฐกิจ และการจ้างงาน ที่เกี่ยวพันกับการแสดงหมอลำหมู่นั้นจะพบน้อยมาก
หรือในบางมิติที่กล่าวมาแทบไม่พบเลยในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้คณะผู้วิจัยจะได้มุ่ง
อธิบายรูปแบบและหาความสัมพันธ์ในการเป็นพลวัติของหมอลำหมู ่ในท่ามกลางกระแสการ
ปรับเปลี่ยนในยุคคนไทย 4.0  
 ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งตอบคำถามวิจัย ดังต่อไปนี้ 

- ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของหมอลำ หมอลำมีการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเผชิญกับวิกฤติอย่างไร รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับตัวให้
หมอลำอยู่รอดต่อไปนั้นสามารถทำได้อย่างไร 

- ธุรกิจหมอลำจะสามารถใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาออกแบบรูปแบบการให้บริการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ชม (ลูกค้า) ได้อย่างไร 

- ธุรกิจหมอลำและธุรกิจต่อเนื่อง มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอีสานมากน้อยเพียงใด และมี
ผลต่อการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจอีสานมากน้อยเพียงใด 
 

1.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) ศึกษาวัฒนธรรมของการแสดงพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือหมอลำในการ

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนเชิงธุรกิจของ
หมอลำให้อยู่รอดในสังคมปัจจุบัน 

2) ใช้ข้อมูล Big data จากโลกออนไลน์วิเคราะห์ความต้องการของผู้ชมเพ่ือนำมาปรับใช้ใน
การออกแบบรูปแบบการให้บริการและการดำเนินธุรกิจหมอลำเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต 
เนื่องจากเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

3) ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของธุรกิจหมอลำและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
หมอลำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
1.2  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

1) องค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวของวัฒนธรรมการแสดงของคณะหมอลำในการเผชิญกับ
การเปลี ่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ธุรกิจที ่เกี ่ยวข้องกับการแสดงทาง
วัฒนธรรมอื่นๆ อาจใช้ศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอดได้ในอนาคต  

2) แนวทางการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจหมอลำและแนวทางของการเข้าสู่หมอลำ 4.0 
3) ทราบขนาดของธุรกิจหมอลำและธุรกิจต่อเนื่อง รวมถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ

คณะหมอลำกับหน่วยเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ อาจใช้ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริม
ให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกิจสร้างสรรค์  
   
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
  คณะผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะหมอลำเรื่องต่อกลอนหรือหมอลำหมู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
โดยพิจารณาจากความเป็นมาและพัฒนาการที่มีการสืบทอดศิลปะการแสดงนี้มาอย่างยาวนาน มีการสืบ
ทอดผ่านระบบครอบครัวและผ่านระบบคณะหมอลำ มีรูปแบบการแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีผู้
แสดงจำนวนมาก มีการแสดงหมอลำที่เป็นเรื่องเป็นราวควบคู่กับการแสดงโชว์หรือการแสดงที่เป็นสากล
ควบคู่กับการแสดงพ้ืนบ้าน  มีทำนองลำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ การมีกระแสแฟนเพลงและแฟนหมอลำ
สนับสนุนจนกลายเป็นกระแสในสังคม และที่สำคัญความนิยมของหมอลำหมู่ทำให้ศิลปินหมอลำและการ
แสดงโชว์ต่าง ๆ ได้ถูกกล่าวถึงและถ่ายทอดในช่องทางสื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์มาโดยตลอด 
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  คณะหมอลำเรื่องต่อกลอนที่ทำการแสดงหมอลำหมู่แบบเต็มรูปแบบ 

ขนาด คณะหมอลำ 
ใหญ ่ ประถมบันเทิงศิลป์ (ทำนองขอนแก่น) 

ระเบียบวาทะศิลป์ (ทำนองขอนแก่น) 

รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ (ทำนองขอนแก่น) 
เสียงอีสาน (ทำนองขอนแก่น) 

ศิลปินภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ (ทำนองกาฬสินธุ์) 
ใจเกินร้อย บอย ศิริชัย (ทำนองขอนแก่น) 

สาวน้อยเพชรบ้านแพง (ทำนองลำเพลิน) 

คำผุนร่วมมิตร (ทำนองขอนแก่น) 
กลาง  ศิลปินกุหลาบแดง สมจิตร บ่อทอง (ทำนองขอนแก่น) 

หมอลำเสียงวิหค (ทำนองขอนแก่น) 

รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ (ทำนองขอนแก่น) 
เดือนเพ็ญ อำนวยพร (ทำนองขอนแก่น) 
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ตารางท่ี 1  คณะหมอลำเรื่องต่อกลอนที่ทำการแสดงหมอลำหมู่แบบเต็มรูปแบบ (ต่อ) 

ขนาด คณะหมอลำ 
เล็ก น้องใหม่เมืองชุมแพ (ทำนองขอนแก่น) 

หนึ่งเพชรเมืองชัย (ทำนองขอนแก่น) 

รุ่งสยาม วาทะศิลป์ (ทำนองขอนแก่น) 
เอม อาภัสรา (ทำนองขอนแก่น) 

หมอลำลูกพระธาตุ (ทำนองขอนแก่น) 
หมอลำเงินแสน แฟนอีสาน (ทำนองขอนแก่น) 

หมายเหตุ:  ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
 
1.4  นิยามศัพท์เฉพาะ  
  หมอลำ หมายถึง รูปแบบการแสดงเพลงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวอีสาน เป็นการแสดงที่
ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยทำนองเพลงที่มีลีลาต่าง ๆ ซึ่งคำว่า หมอนั้นหมายถึงผู้ที่มีความชำนาญ 
ส่วนคำว่า ลำ หมายถึงการบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ เป็นทำนองเพลง หมอลำยังสามารถแบ่งรูปแบบ 
ได้เป็นหลายอย่างตามลักษณะทำนองของการลำ เช่น ลำพื้น ลำกลอน ลำเรื่อง ลำเรื่องต่อกลอน      
ลำซิ่ง  ลำเพลิน เป็นต้น 

สังวาดลำ หมายถึง คำเรียกเพ่ือจัดประเภททำนองของหมอลำที่มีลักษณะแตกต่างกันของแต่
ละพื้นถิ่นในภาคอีสาน เช่น สังวาดขอนแก่น สังวาดสารคาม สังวาดกาฬสินธุ์ สังวาดอุบล สังวาดพุท
ไธสง เป็นต้น บางครั้งอาจพบการใช้คำว่า “ทำนอง” แทน “สังวาด” ในเอกสารทางวิชาการหรือการ
ใช้ทั่วไปในแวดวงของหมอลำซึ่งอันจริงแล้วทั้งสองคำที่ใช้มีความหมายเดียวกัน  

  องค์ประกอบการแสดง หมายถึง ศิลปิน/นักแสดง ชุดเครื่องแต่งกาย ดนตรี เวที ระบบแสง 
ระบบเสียง บทกลอนลําและเรื่องท่ีแสดง  
  รูปแบบการแสดง หมายถึง รูปแบบการโชว์ของแต่ละช่วงการแสดง ซึ่งได้แก่ ช่วงคอนเสิร์ต 
ช่วงลำเรื่องต่อกลอน ช่วงเต้ยลา  
  ช่วงคอนเสิร์ต หมายถึง ช่วงเวลา 21.00-00.00 น.เป็นช่วงคอนเสิร์ตลูกทุ่ง ซึ่งรูปแบบการ
แสดงจะประกอบไปด้วย โชว์เปิดวง (มีแดนเซอร์สวมใส่ชุดที่อลังการออกมาเต้นโชว์) โชว์เพลงลูกทุ่ง 
โชว์วัฒนธรรม และมีการแสดงตลกแทรกคั่นกลางระหว่างคอนเสิร์ตช่วงที่ 1 และคอนเสิร์ตช่วงที่ 2 
 ช่วงลำเรื่องต่อกลอน หมายถึง ช่วงเวลา 00.00-05.00 น. เป็นช่วงลำเรื่องต่อกลอนคล้ายบท
ละครแต่มีบทกลอนและบทพูดเป็นภาษาอีสานมี 6-8 ฉาก ฉากละ 20-45 นาที ในการเปลี่ยนฉากจะมี
การเต้ยเข้า-ออกฉาก ซึ่งการเต้ยจะเป็นการร้องเพลงหมอลำที่เร่งจังหวะทำนองให้เร็วและสนุก  
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  ช่วงเต้ย หมายถึง การร้องเพลงหมอลำที่เร่งจังหวะทำนองให้เร็วและสนุก ซึ่งจะมีการเต้ย
ในช่วงการเปลี่ยนฉาก โดยเต้ยเข้า-ออกฉาก และหมอลำจะเต้ยอีกครั้งในช่วงเวลา 05.00-06.00 น. 
จะเป็นช่วงเต้ยลาเป็นการร้องจังหวะหมอลำที่นักแสดงทุกคนมาเต้นและ/หรือร้องตามจังหวะเพ่ือบอก
ลาวงกับผู้ชม  

  นักแสดง/ศิลปินของคณะหมอลำ หมายถึง นักร้องในช่วงคอนเสิร์ตลูกทุ่ง นักแสดงในช่วงลำ
เรื่องต่อกลอน ได้แก่ พระเอก นางเอก ตัวโกง ตัวประกอบ นักแสดงตลก 

การออกแบบบริการ หมายถึง การสร้างสรรค์การแสดงหมอลำ เพื่อให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการหรือแก้ปัญหาของผู้ชม 
 Big Data หมายถึง ข้อมูลที ่มีปริมาณมาก มีความหลากหลายทั ้งในด้านประเภทและ
แหล่งที่มาของข้อมูล และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการคัดกรอง
ข้อมูลจึงทำให้มีระดับคุณภาพของข้อมูลที่แตกต่างกัน  
  Social Data หมายถึง ข้อมูลที ่เกิดขึ ้นจากการโพสต์และการสนทนาในสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ทั้งในรูปแบบข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ  

  Social Listening Tool หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม Big Data ที่เกิดขึ้นบนโลก
ออนไลน์หรือที่เรียกว่า Social Data 
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บทที่ 2  
พัฒนาการและการปรับตัวของธุรกิจหมอลำ 

 
 

หมอลำเป็นศิลปวัฒนธรรมอีสาน ในรูปแบบการแสดงที่มีการพัฒนาและปรับตัวในมิติต่าง ๆ 
เพ่ือความอยู่รอดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในทางตรงและทางอ้อม คณะวิจัยมุ่งเน้นศึกษาหมอลำหมู่
หรือหมอลำเรื่องต่อกลอน โดยเป็นประเภทหมอลำที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมอย่าง
เห็นได้ชัด จึงได้มีการศึกษาพัฒนาการและการปรับตัวของธุรกิจหมอลำ  

 
2.1  บทนำ 

 การศึกษาพัฒนาการและการปรับตัวของธุรกิจหมอลำในบทนี ้คณะผู ้ว ิจ ัยจะนำเสนอ
พัฒนาการของหมอลำเรื่องต่อกลอนหรือหมอลำหมู่ที่สะท้อนภาพความเป็นไปและความเกี่ยวโยงของ
หมอลำกับสังคมอีสานและสังคมไทย หมอลำกับการเปลี่ยนผ่านและการปรับตัวของหมอลำต่อยุคสมัย
ที ่เศรษฐกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลมีความท้าทาย ในช่วงต้นจะเริ ่มจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานศึกษาด้านหมอลำที่ผ่านมาในอดีตและเป็นโอกาสให้นักวิจัยในปัจจุบันได้ต่อยอดหรือ
พิสูจน์ข้อค้นพบในอดีตเปรียบเทียบกับปัจจุบัน ต่อจากนั้นจะเป็นระเบียบวิธีวิจัยที่อธิบายถึงข้อมูล 
การเก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการศึกษา โดยในช่วงต้นของผลการศึกษาจะ
กล่าวถึงพัฒนาการและจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของหมอลำในแต่ละยุค โดยเฉพาะยุคที่มีการแพร่
ระบาดของโควิด-19 จนส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการหมอลำอีสาน นอกจากนั้นยังได้
นำเสนอให้เห็นมุมมองต่อหมอลำในอนาคตและข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะส่งเสริมศิลปะหมอลำให้
ยั่งยืนและเป็นสามารถยกระดับให้เป็นอำนาจอ่อน (soft power) ของไทยที่สามารถสร้างรายได้และ
พัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้  
 
2.2  ทบทวนวรรณกรรม 
 ในส่วนแรกจะกล่าวถึงผลงานวิจัยที่ได้ศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมา รูปแบบการแสดง 
ผลกระทบของหมอลำเรื่องต่อกลอนที่มีต่อสังคมอีสานตลอดจนความท้าทายของการทำธุรกิจหมอลำ
ในยุคปัจจุบัน โดยเนื้อหาแบ่งออกได้ 5 ประเด็นดังนี้ 1) ความหมายและที่มาของหมอลำ 2) งานวิจัย
หมอลำเชิงวัฒนธรรม 3) งานวิจัยหมอลำที่ให้ความสำคัญกับรูปแบบการแสดงและทำนอง 4) งานวิจัย
หมอลำที่เน้นการจัดการและธุรกิจ และ5) งานวิจัยหมอลำกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยจะได้
อธิบายรายละเอียดในลำดับต่อไป 
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 2.2.1  ความหมายและที่มาของหมอลำ 

  การลำ เป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองที่นิยมแพร่หลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือภาคอีสานของไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การลำในแต่ละประเภทจะมี
ศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญในการลำขับร้องออกมาเป็นท่วงทำนองที่หลากหลายตามพื้นถิ่นของตน      
ซึ ่งจะเรียกคนที่มีความเชี ่ยวชาญเหล่านี ้ว ่า “หมอลำ” ซึ ่งคำว่า “หมอ” ได้มีนักวิชาการได้ให้
ความหมายว่า เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เช่น หมอลำ ก็หมายถึงผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
การลำ เป็นต้น (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2538) 

การแสดงหมอลำสามารถจัดประเภทตามร ูปแบบและลักษณะการแสดงได้              
2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทที่หนึ่ง หมอลำกลอน ซึ่งเป็นการแสดงหมอลำโดยมีนักแสดงเพียง 
1-2 คน นิยมลำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดี นิทานพื้นบ้าน ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ การประชันภมูิ
ความรู้และศีลธรรมจรรยา นอกจากนั้นในบางพื้นที่ยังพบเห็นหมอลำที่มีลักษณะพิเศษที่มีความ
เกี่ยวพันกับความเชื่อในการรักษาโรคของคนโบราณ เราเรียกหมอลำประเภทนี้ว่า หมอลำผีฟ้า หรือ 
หมอลำส่อง ในปัจจุบันหมอลำกลอนก็ได้พัฒนาการมาเป็นหมอลำที่นำเอาเครื่องดนตรีสากลมา
ประยุกต์ดังที่รู้จักกันดังแพร่หลายคือ หมอลำซิ่ง ประเภทที่สองคือหมอลำเรื่องต่อกลอนหรือหมอลำ
หมู่ เป็นการแสดงหมอลำที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยพัฒนามาจากหมอลำพื้น ที่แต่เดิมเป็นการลำเพียง
คนเดียวและนำเสนอปฏิภาณโวหารแสดงบทบาทสมมุติเป็นตัวละครได้หลากหลายในตัวผู้แสดงคน
เดียว ต่อมาเพ่ือให้สมบทบาทการแสดงจึงปรับให้มีนักแสดงที่หลากหลายขึ้นตามบทบาทของตัวแสดง
ในท้องเรื ่องนั้นคล้ายกับละครเวทีหรือลิเกในภาคกลาง จนบางครั้งหมอลำหมู่ก็ถูกคนภาคกลาง
เรียกว่าเป็นลิเกลาว เอกลักษณ์เฉพาะอย่างหนึ่งของหมอลำหมู่คือทำนองลำ โดยสามารถแบ่งได้ตาม
พ้ืนที่ตั้ง เช่น ทำนองขอนแก่น ทำนองอุบล ทำนองสารคาม ทำนองกาฬสินธุ์ และทำนองลำเพลิน ซึ่ง
แต่ละทำนองก็จะมีจังหวะและลักษณะการลำที่แตกต่างกัน (เจริญชัย ชนไพโรจน์ , 2526) เรื่องราวที่
นิยมนำมาเป็นเนื้อเรื่องในการแสดงของหมอลำหมู่ในยุคแรกมักนิยมนำเอานิทานปรัมปราของชาว
อีสาน เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ต่อมาอิทธิพลของละครเวทีและภาพยนต์ทำให้เรื่องราวของหมอ
ลำหมู่ปรับมาเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ความรัก ที่สะท้อนสังคมในปัจจุบัน การแสดงหมอลำ
ของทั้งสองประเภทข้างต้นนิยมลำประกอบกับเสียงแคนซึ่งเป็นดนตรีพื้นเมืองอีสานและมีหมอแคนซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเป่าแคนเป็นผู้บรรเลงประกอบเคล้าคลอกับเสียงลำ (เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, 2536) 
สำหรับงานวิจัยนี ้คณะผู ้ว ิจ ัยมุ ่งศึกษาเฉพาะบริบทของหมอลำเรื ่องต่อกลอนหรือหมอลำหมู่            
ในประเด็นต่อไปผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหมอลำในมิติการศึกษาเชิงวัฒนธรรม 
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 2.2.2  บทบาทหมอลำเชิงวัฒนธรรม 
  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหมอลำในยุคเริ่มแรกนักวิชาการต่างให้ความสนใจศึกษาใน
มิติทางด้านวัฒนธรรมและความเป็นมาของหมอลำดังเช่น กฤษฎา ศรีธรรมา (2534) ได้ศึกษาประเภท
ของหมอลำที่เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมพื้นถิ่นโดยแบ่งหมอลำออกเป็นสองประเภท
คือ หมอลำกับพิธีกรรมและความเชื่อ ซึ่งนิยมแพร่หลายในบางพื้นที่ของภาคอีสาน และอีกประเภท
หนึ่งคือ หมอลำที่เป็นการแสดงในลักษณะสิ่งบันเทิงและมหรสพประจำพื้นถิ่นอีสาน ซึ่งหมอลำเรื่อง
ต่อกลอนหรือหมอลำหมู่ก็จัดอยู่ในประเภทนี้ คติ ความเชื่อได้ถูกถ่ายทอดผ่านกลอนลำที่หมอลำขับ
ร้องออกมาจนก่อให้เกิดอิทธิพลที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและค่านิยมของสังคมในแต่ละยุคสมัย 
  นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่ศึกษาบริบทของหมอลำกับความเชื่อทางศาสนาหรือ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งกลอนลำแฝงไปด้วยคติสอนใจ คุณธรรมและจริยธรรม ที่ได้รับอิทธิพล
จากพุทธศาสนา นอกจากนั้นหมอลำยังถ่ายทอดให้เห็นถึงประเพณีสิบสองเดือนของชาวอีสานหรือที่
เรียกว่าฮีตสิบสอง คองสิบสี ่ ทำให้หมอลำไม่เพียงแต่จะสร้างความความบันเทิงและผ่อนคลาย
ความเครียดยังเป็นสื่อในการถ่ายทอดค่านิยมทางวัฒนธรรมในหมู่คนอีสานอีกด้วย (เยาวภา ดำเนตร , 
2536) ในระยะหลังได้มีนักวิชาการสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหมอลำ โดยมุ่งเน้นประเด็นทางด้าน
วัฒนธรรมกันเป็นที่แพร่หลาย ดังเช่น ราตรี ศรีวิไล บงสิทธิพร และคณะ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
สุนทรียะของกลอนลำที่ได้รับการรังสรรค์และประพันธ์โดยนักปราชญ์พื้นบ้านจากยุคสู่ยุค โดยกลอน
ลำสามารถสะท้อนภาพของสังคมและวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น ความเชื่อ 
ศาสนา ธรรมชาติ การพรรณนาถึงความรักและการจากลา การพรรณนาเปรียบเปรย เสียดสีสังคม 
ถ้อยคำกาพย์กลอนที่แต่งเป็นกลอนลำ ก็มักเป็นถ้อยคำที่ชัดเจน ไม่อ้อมค้อม บางครั้งอาจมีคำที่มอง
ว่าไม่สุภาพมีการกล่าวถึงเพศสภาพ แต่หากมองในมุมของศิลปะและความงามของการใช้ภาษาและ
ท่วงทำนองกลับเป็นจุดเด่นสำคัญของกลอนลำที่มุ ่งให้คนฟังคล้อยตาม สนุกสนาน และไม่เครียด 
ขณะที่ นันท์รวี ขันผง (2537) ได้ศึกษาทำนองกับความบันเทิงของหมอลำกลอนซิ่ งที่ถูกพัฒนาจาก
หมอลำกลอนดั้งเดิมโดยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในมิติวัฒนธรรม โดยได้มีการปรับเปลี ่ยนทางด้านจังหวะของการลำให้มีความสนุกสนาน         
รับอิทธิพลการใช้เพลงลูกทุ่งมาแสดงประกอบในบางช่วงของการแสดงหมอลำ รวมทั้ งการประยุกต์
ท่วงทำนองในการลำให้มีจังหวะที่เร็วขึ้น ในด้านของดนตรีจากเดิมที่มีเพียงการใช้แคนเป็นเครื่อง
ดนตรีหลักประกอบการลำได้มีการใช้เครื่องดนตรีสากลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการให้จังหวะการลำ
จนทำให้เกิดความน่าสนใจเครื่องดนตรีที่นำมาประยุกต์ได้แก่ กลองชุด แซ็กโซโฟน กีต้าร์ เบส ทำให้
รับความนิยมของผู้ชมเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น เป็นการพัฒนาของหมอลำและปรับตัวของหมอลำเพ่ือ
ความอยู่รอดของวงหรืออาชีพหมอลำในยุคนั้น 
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  2.2.3  รูปแบบการแสดงและทำนองของหมอลำ 
นอกเหนือจากงานวิจ ัยหมอลำที ่ม ุ ่งศึกษาเกี ่ยวกับด้านวัฒนธรรมแล้ว ยังมี

ผลงานวิจัยที ่ให้ความสนใจศึกษาเกี ่ยวกับพัฒนาการการแสดงและรูปแบบการแสดงตลอดจน
ท่วงทำนองลำจากอดีตถึงปัจจุบัน ในส่วนของพัฒนาการการแสดงหมอลำ ผลงานวิจัยที่ผ่านมามุ่ง
ศึกษาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงที่แต่เดิมหมอลำนิยมลำคนเดียว หรือเรียกว่าลำพื้น ต่อมา
พัฒนามาเป็นหลากหลายแขนง เช่น ลำกลอน และ ลำเรื่องต่อกลอน ซึ่งในแต่ละแขนงก็มีรูปแบบการ
แสดงและทำนองการลำที่แบ่งย่อยแตกต่างกันออกไป ดังเช่น ผลงานวิจัยของ วุฒิศักดิ์ กะตะศิลา 
(2541) ที่อธิบายพัฒนาการของหมอลำกลอนซึ่งในระยะแรกนิยมใช้กลอนลำตามแบบฉบับที่แสดงให้
เห็นถึงวัฒนธรรมอีสานในยุคแรก จนกระทั่งยุคการตกอับหรือได้รับกระแสจากผู้ชมน้อยลง อัน
เนื่องมาจากการรับอิทธิพลกระแสเพลงลูกทุ่งและดนตรีสากลเข้ามาในสังคมอีสาน จากนั้นหมอลำจึงมี
การปรับตัวเพื่อพัฒนาและนำรูปแบบการแสดงของวงลูกทุ่งมาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงหมอลำ
เพื่อให้เกิดความทันสมัยเข้ากับความต้องการของผู้ชมและมีการแสดงโชว์ของหางเครื่องก่อนการลำ
และทำให้หมอลำกลับมามีชีวิตชีวาเป็นที่นิยมอีกครั้งจากการปรับตัวจากสถานการณ์ดังกล่าว ขณะที่
งานวิจัยของ ศิราภรณ์ ปทุมวัน (2542) ได้อธิบายรูปแบบในการจัดการแสดงหมอลำกลอน ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงให้มีหลากหลายช่วงซึ่งแตกต่างรูปแบบเดิมที่มีเพียงการลำตั้งแต่เริ่มต้น
จนจบการแสดงมาเป็น การลำและผสมผสานกับการแสดงโชว์หน้าเวทีและมีจังหวะดนตรีที่สนุกสนาน 
อย่างไรก็ตามหมอลำกลอนประยุกต์ก็ยังรักษาขนบการไหว้ครูหรือที่เรียกเป็นภาษาหมอลำว่า ไหว้
อ้อยอครู ซึ่งเป็นบทกลอนเกริ่นนำก่อนที่จะมีการลำในลีลาและท่วงทำนองต่าง ๆ ไว้อย่างเหนียวแน่น  
  สำหรับการปรับรูปแบบการแสดงของหมอลำเรื่องต่อกลอน งานวิจัยของ แก้วตา 
จันทรานุสรณ์ (2554) อธิบายถึงการจัดการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนว่าถึงจะมีการตามกระแสความ
นิยมแต่ก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตามกระแสทั้งหมด เนื่องจากกระแสในการนำเสนอหมอลำในยุคนั้น มี
การนำเสนอที่มีการเลียนแบบโดยการรับอิทธิพลเพลงลูกทุ่งตามกระแสนิยมกับองค์ประกอบของการ
จัดลำดับการแสดงมาเป็นรูปแบบในการแสดงหมอลำและมีการนำเอาการเต้นของหางเครื่อง (แดน
เซอร์) และการแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้งร่วมสมัยและพื้นเมืองเข้ามาประกอบเพิ่มเติมในช่วงแรกของ
การแสดง (ช่วง 21.00-24.00 น.) ก่อนที่จะมีการแสดงหมอลำเป็นเรื่องเป็นราวตามแต่ที่จะตกลงกับ
เจ้าภาพผู้ว่าจ้าง (ช่วง 24.00 น. ถึงสว่าง) และยังคงรักษาขนบของการไหว้ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอด
วิชาการลำก่อนการแสดงไว้เป็นอย่างดี   
  ในมิติของทำนองลำ จะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก ทำนองลำใน
อดีตจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่จนได้มีการเรียกของ
ทำนองนั้น ๆ ตามพื้นที่ตั้ง เช่น ทำนองขอนแก่น ทำนองอุบล ทำนองกาฬสินธุ์ ทำนองสารคาม และ
ทำนองลำเพลิน ในระยะต่อมาเมื่ออิทธิพลของเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกทุ่งหมอลำเข้ามามีอิทธิพลต่อ
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ผู้ฟัง จึงเป็นเหตุให้หมอลำต้องมีการปรับตัวโดยการนำบทเพลงลูกทุ่งหมอลำที่มีความเร้าใจและ
สนุกสนานเข้ามาสอดแทรกเพ่ือปรับเปลี่ยนอารมณ์ของผู้ชมในระหว่างดำเนินเรื่องลำ ซึ่งทำให้กระทบ
ต่อทำนองลำในแบบดั้งเดิมที่ผู้ชมบางส่วนมองว่ายืดเยื้อและไม่สนุกสนาน ขณะเดียวกันนักแสดงก็
จำเป็นต้องปรับตัวให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชม ทั้งนี้เป็นเหตุให้ท่วงทำนองการลำที่เป็น
เอกลักษณ์สูญหายไปอย่างน่าเสียดาย แต่ก็มีหมอลำคณะเก่าแก่บางคณะยังคงรักษาเอกลักษณ์เหล่านี้
ไว้โดยการถ่ายทอดให้กับทายาทเพ่ือสืบทอดเอกลักษณ์ทำนองลำนี้ไว้ สำเร็จ คำโมง (2538) ได้อธิบาย
ถึงกระแสหลักในการปรับเปลี่ยนในยุคนี้เห็นได้ชัดเจนจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการแข่งขันทาง
การตลาดเข้ามามีบทบาทที่แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนอย่างมีพัฒนาการของหมอลำ ในงานวิจัยนี้
ทางคณะผู้วิจัยจะได้ศึกษาบริบทและกระแสสังคมที่เข้ามามีบทบาทในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการ
แสดงหมอลำในพื้นที่ภาคอีสานที่ชี ้ให้เห็นถึงกระแสการพัฒนาทางด้านธุรกิจของหมอลำในสังคม
ปัจจุบัน 

  2.2.4  การบริหารจัดการหมอลำในเชิงธุรกิจ 
  การแสดงหมอลำนอกจากเป็นกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างความ
บันเทิงให้กับผู ้ชมแล้ว หมอลำยังเป็นธุรกิจบันเทิงหรืออุตสาหกรรมบันเทิงรูปแบบหนึ่งที ่นิยม
แพร่หลายในภาคอีสาน สุรพงษ์ สังฆมณี (2541) การแสดงหมอลำในแต่ละครั้งจะกำหนดค่าจ้างการ
แสดงตามขนาดของวงและระยะทางที่คณะหมอลำจะเดินทางไปแสดง ในยุคแรกนักแสดงที่อยู่ในคณะ
หมอลำมีจำนวนไม่มากนัก ราคาค่าการแสดงต่อครั้งก็อยู่ในระดับที่เจ้าภาพหรือผู้จ้างสามารถที่จะจ้าง
ไปแสดงเป็นมหรสพสมโภชในงานได้ ในระยะต่อมารูปแบบการแสดงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
แสดงประกอบกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแสดงมีอัตราที่สูงขึ้น ส่งผลให้อัตราค่าจ้างสูงขึ้นตามไป
ด้วย นอกจากนั้นธุรกิจหมอลำในยุคหลังได้กลายเป็นแหล่งอาชีพของคนอีสานที่มีความสามารถใน
ด้านการร้องการลำ ศิลปินหมอลำหลายคนสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ นอกจากการแสดงหมอลำจะ
กลายเป็นธุรกิจบันเทิงอย่างหนึ ่งแล้ว ยังก่อให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจอื ่น ๆ ตามมาด้วย เช่น          
ธุรกิจโฆษณาสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการผลิตสื่อเพ่ือการบันเทิง ธุรกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม
ในงาน  
  ในยุคที่หมอลำเริ่มผันตัวเองมาเป็นการแสดงเชิงธุรกิจมากขึ้น ได้มีกลุ่มนายทุนที่เป็น
ผู้ผลิตสินค้าและยาเวชภัณฑ์ที่ประชาชนชาวอีสานนิยมใช้ เข้ามาสนับสนุนธุรกิจหมอลำโดยการจัดตั้ง
สำนักงานหมอลำซึ่งเป็นพื้นที่ทางธุรกิจที่ทำให้หมอลำได้พบกับผู้ว่าจ้างได้สะดวกยิ่งขึ้นทั้งยังมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนและชี้นำคณะหมอลำเพื่อให้มีการพัฒนาศิลปะการแสดงประยุกต์ให้เป็นไปตาม
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง สำนักงานหมอลำจึงเป็นพ้ืนที่กลางในการติดต่อประสานงานว่าจ้างหมอลำ 
กรณีดังกล่าวอันเนื่องมาจากในยุคนั้นการติดต่อสื่อระหว่างผู้จ้างกับคณะหมอลำยังมีข้อจำกัด พีระ
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ศิลป์ ชินสอน (2541) ในห้วงเดียวกันก็เกิดการจัดตั้งสำนักงานหมอลำขึ้นเป็นจำนวนมากในจังหวัดหัว
เมืองของภาคอีสาน เช่น ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี มหาสารคาม เป็นต้น ต่อมาเม่ือการสื่อสาร
และการคมนาคมมีความสะดวกสบายขึ้นทำให้การติดต่อระหว่างคณะหมอลำกับผู้ว่าจ้างเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็วขึ้น และคณะหมอลำก็สามารถรับงานแสดงได้โดยตรง ส่งผลให้สำนักงาน
หมอลำเริ่มปิดตัวลงในที่สุด 
  เมื่อหมอลำก้าวมาสู่ยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสการแข่งขันและความท้าทายทาง
การตลาดที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ทำให้หมอลำต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ขณะเดียวกันก็ยังต้อง
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงแขนงนี้ไว้ งานวิจัยครั้งนี้จะได้อธิบายให้เห็นว่าเมื่อยุค
สมัยเปลี่ยนไปประกอบกับกระแสการแข่งขันที่ถาโถม หมอลำมีการปรับตัวเพื่อให้ศิลปะแขนงนี้และ
ธุรกิจบันเทิงนี้อยู่รอดได้อย่างไร  

  2.2.5  หมอลำกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 ในยุคที่กระแสสังคมมีความปั่นป่วนและได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนของ

เทคโนโลยีดิจิทัลและพฤติกรรมของการบริโภคของผู้ชมหมอลำ ส่งผลให้การแสดงหมอลำเรื่องต่อ
กลอนจำเป็นที่จะต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ทั้งนี้ก็เพื่อการดำรงอยู่ของศิลปะพื้นบ้านแขนงนี้และการอยู่
รอดในทางธุรกิจ ทั้งสองปัจจัยนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารคณะหมอลำเรื่องต่อกลอนต้องใช้สมดุลในการ
ประคับประคองธุรกิจและการบริหารจัดการวง ในมิติของการแสดงนั้น รูปแบบการแสดง กลอนลำ 
อุปกรณ์ประกอบการแสดง ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงและผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก ศิลปินหมอลำต้องปรับตัวเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชมทันทีที่มีเสียงสะท้อนจากสื่อสังคม
ออนไลน์ อุดม บัวศรี (2545) ขณะเดียวกันกลยุทธ์ทางการตลาดก็ต้องปรับให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร รูปแบบการชมการแสดงหมอลำได้ปรับเปลี่ยนจากการ
เสพเชิงวัฒนธรรมเป็นการชมเพื่อการบันเทิงและมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนั้น
การแสดงหมอลำในพื้นที่ชุมชนกลายเป็นพื้นที่เปิดสำหรับกลุ่มรักร่วมเพศที่จะได้แสดงออกถึงความ
เป็นตัวตนและการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ในส่วนของกระแสผู้ชมที่มีความชื่นชอบตัวศิลปินหรือ
ที่เรียกว่า “กลุ่มแม่ยก” ก็ปรากฏภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในกลุ่มศิลปินหมอลำ กระแสการให้รางวัล
ด้วยเงินสดจำนวนมากด้านหน้าเวทีก็ทำให้เกิดค่านิยมใหม่ทางการตลาด อิศเรศ ดลเพ็ญ (2556) ยังได้
อธิบายถึงบริบทของรูปแบบการตลาดพื้นที่เศรษฐกิจและความนิยมในประเด็นของแม่ยกจากอดีต
จนกระท่ังในระยะหลังมีการปรับเปลี่ยนจากการเรียกว่าแม่ยกมาเป็น “กลุ่มแฟนคลับ” หรือ “เอฟซี” 
หมอลำต้องเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น กล่าวคือหมอลำต้องดำเนินกิจกรรมเชิงรุกมากกว่าในอดีต ศิลปะการแสดงหมอลำจึงถือเป็น
การแสดงที่สื่อและสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมอีสานได้เป็นอย่างดี 
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  จากบริบทสังคมในระยะหลังมีนักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ความสนใจ
ศึกษาในประเด็น ของหมอลำที่เกี่ยวข้องกับมิติทางสังคม ดังเช่น ทรงวิทย์ คลประสิทธิ์ (2530) ได้
ศึกษาปรากฏการณ์การประยุกต์และปรับเปลี่ยนรูปแบบในการแสดงหมอลำเพื่อให้เข้ากับสภาวะทาง
เศรษฐกิจตลอดจนรูปแบบการนำเสนอผ่านเทคโนโลยี แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของหมอลำจากอดีต
ถึงปัจจุบัน ที่แรกเริ่มเป็นการใช้หมอลำในการสื่อสารกับสิ่งเหนือธรรมชาติแต่ในปัจจุบันเป็นการสื่อ
การกับผู้ชมมากกว่า ทั้งนี้ก็เพื่อที่ให้เกิดความอยู่รอดของอาชีพหมอลำ การตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ชมนี้เป็นการปะทะระหว่างวิถีวัฒนธรรมเดิมกับกระแสนิยมเพ่ือให้เกิดผลงอกงามที่เป็น
ประโยชน์ นอกจากนั้น สุภณ สมจิตรศรีปัญญา (2533) ได้อธิบายถึงการประยุกต์และปรับเปลี่ยนหมอ
ลำจากการลำในพิธีกรรมมาเป็นการลำเพ่ือสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับคนในชุมชนอีสาน 
การสื่อสารผ่านการลำนี้เป็นการสร้างสำนึกร่วมผ่านหมอลำทั้งทางด้านการเมืองอีกด้วย ซึ่งเป็น
ช่องทางนำเสนอข่าวสารทางอ้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางด้านกลอนลำก็มีการปรับคำ
ตามกระแสที่มีการใช้เข้ามาประกอบการลำ ดังเช่น ในงานวิจัยของ จำลอง วงษ์ยี่ (2552) ที่มีการพูด
ถึงคำเรียกแทนตัวละครรักร่วมเพศชายในบทเพลงลูกทุ่งหมอลำที่มีการนำบทเพลงนั้น ๆ มาร้องใน
การแสดงหมอลำ ทั้งนี้ยังเพ่ือตอกย้ำถึงพฤติกรรมและทัศนคติต่อรักร่วมเพศชายที่มีความแตกต่างจาก
ในอดีตตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังมีบทสัมภาษณ์หมอลำคณะเก่าแก่คณะหนึ่งได้พูดถึงผลกระทบ
ในการใช้บทเพลงลูกทุ่งหมอลำที่ได้รับความนิยมในช่วงนั้นมาขับร้องแต่บริษัทต้นสังกัดของบทเพลง
เหล่านั้นได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการนำเพลงของบริษัทไปใช้ต่อให้มีเรื ่องของการชำระ
ค่าลิขสิทธิ์เพลง ดังนั้นจึงส่งผลกระทบในการนำเสนอชุดการแสดงของหมอลำในบางชุดที่จัดลำดับไว้ 
รวมทั้งรายรับรายจ่ายภายในวงที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทางวงหรือคณะจึงได้มีการ
เรียกร้องเพื่อขอความเป็นธรรมเพื่อความอยู่รอดของวง ภาพสะท้อนของวิถีชีวิตในการดำเนินธุรกิจ
หมอลำ และศิลปินหมอลำ เกิดการปรับเปลี่ยนซึ่งเป็นหนทางในการต่อสู้ เพื่อดำรงอยู่ของคณะและ
สมาชิกให้ดำเนินการต่อไป อิทธิพล มะเสน (2560) จากประเด็นข้างต้นถือได้ว่าเป็นกลไกลการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบริบทสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเป็นภาวะการเคลื่อนไหวทางสังคม
วัฒนธรรมผ่านหมอลำผลกระทบจากสังคมจึงเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้หมอลำตื่นตัวเกิดการพัฒนาใน
รูปแบบการแสดงในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน 
  จากงานวิจัยที่ได้อภิปรายมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับหมอลำส่วน
ใหญ่ยังมุ่งศึกษาในมิติทางวัฒนธรรมและในระยะหลังเริ่มมีการศึกษาในมิติของการจัดการและการ
ปรับตัว แต่ก็ยังมคีวามจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ลึกซ้ึงและขยายขอบเขตการวิจัยให้สอดคล้องกับบริบท
ที่แปรเปลี่ยนไป งานวิจัยนี้จึงมุ่งให้ความสำคัญกับลำดับการพัฒนาของหมอลำเรื่องต่อกลอนให้เป็น
ระบบ มีการอธิบายให้เห็นจุดเปลี่ยนและปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุค นอกจากนั้น
งานวิจัยนี้ยังมุ่งอธิบายให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้หมอลำเรื่องต่อกลอนสามารถดำรงอยู่ได้ในกระแส
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การปรับเปลี่ยนกระแสความนิยมในยุคสังคมสมัยใหม่ที่มีการปรับตัวครั้งใหญ่ โดยขณะที่มีหมอลำ
หลายคณะไม่สามารถอยู่รอดได้ ซึ่งคาดหวังว่าผลการวิจัยนี้จะช่วยสะท้อนการแปรเปลี่ยน การปรับตัว 
ความท้าทายและโอกาสของการคงอยู่ของหมอลำเรื่องต่อกลอนในภาคอีสานได้เป็นอย่างดี  
 

2.3  วิธีการศึกษา 
 การศึกษาประเด็นหัวข้อการศึกษาปรับตัวของธุรกิจหมอลำ มีกรอบประเด็นในการศึกษา
ประกอบด้วย วิวัฒนาการของธุรกิจหมอลำจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ
ต่อการอยู่รอดของธุรกิจ หมอลำ โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้มีการสัมภาษณ์หัวหน้าคณะหมอลำเป็นผู้ให้
ข้อมูลหลักในการเก็บข้อมูลรวมถึงกลุ่มศิลปินหมอลำเพื่อลำดับข้อมูลตามวิวัฒนาการของหมอลำแต่
ละยุค 

2.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 

  ในการศึกษามิติด้านวิวัฒนาการของการดำเนินธุรกิจหมอลำเรื่องต่อกลอนและปัจจัย
การอยู่รอดของหมอลำแต่ละคณะ จำเป็นต้องได้ข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง โดยผู้วิจัยจะมุ่งค้นหา
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักดังต่อไปนี้ 

1. หัวหน้าคณะหมอลำโดยแบ่งเป็นคณะหมอลำที่มีประวัติในการดำเนินกิจการ
ธุรกิจหมอลำมาตั ้งแต่ร ุ ่นบรรพบุร ุษสืบทอดมาจนถึงปัจจุบ ันและมีพัฒนาการที ่สะท้อนถึง
ความก้าวหน้ามาเป็นลำดับประกอบด้วย 

1.1 หัวหน้าคณะหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทั้งสอง

เป็นบุตรของคุณพ่อระเบียบพลล้ำ ผู้ก่อตั้งคณะฯ และทั้งสอง ยังเป็นศิลปินหมอลำรุ่นที่ 2 ที่สืบทอด

มาจากรุ่นพ่อและแม ่

1.2 หัวหน้าคณะหมอลำใจเกินร้อย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นคณะหมอลำ

ตั้งใหม่ หมอลำคณะนี้ได้รับอิทธิพลจากคณะระเบียบวาทศิลป์ อันเนื่องมาจากหัวหน้าคณะเคยเป็นตัว

แสดงหลัก (พระเอก) ของวงระเบียบวาทศิลป์มาก่อน หลังจากตั้งวงได้ไม่นานก็มีพัฒนาการที่ค่อนข้าง

ก้าวกระโดด และสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าของวงหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง จังหวัด

มหาสารคาม ซึ่งเป็นวงหมอลำเพลินคณะเก่าแก่คณะหนึ่งในภาคอีสานตั้งอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม  

1.3 การศึกษาพัฒนาการและการดำรงอยู่ของธุรกิจหมอลำจำเป็นต้องศึกษา

จากคณะหมอลำที่มีความเก่าแก่และมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นยาวนานที่สุดในภาคอีสานคือ คณะรัตน

ศิลป์อินตาไทยราษฎร์ จังหวัดขอนแก่น 
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1.4 วงหมอลำที่มีการปรับประยุกต์รูปแบบใหม่ ๆ มาใช้กับวงหมอลำได้แก่ 

หัวหน้าหมอลำคณะเสียงอีสาน จังหวัดอุดรธานี 

2. คณะหมอลำขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีประกอบด้วยคณะที่ยังอยู่รอดและคณะ

ที่เลิกกิจการไปแล้ว ประกอบด้วย  

2.1 คณะที่ยังมีชื่อคณะขนาดกลางแต่ไม่ประกอบกิจการแล้ว คือ คณะหนู

ภารวิเศษศิลป์   จังหวัดขอนแก่น มีผู้ให้ข้อมูลหลัก 1 คน ส่วน คณะที่ชะลอหรือเลิกกิจการไปแล้วคือ 

คณะศิลปินเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

2.2 หมอลำคณะเพชรลำเพลิน จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากเป็นคณะหมอ

ลำที่ตั้งขึ้นมาใหม่และยังไม่มีผลงานการแสดงที่ออกทำการแสดงในสถานการณ์ปกติ แต่จำแนกไว้ในวง

ขนาดกลางเนื่องจากประเมินจากการกำหนดราคาค่าจ้างของทางวงที่ตั้งไว้หากมีการออกทำการแสดง  

3. ผู้ประกอบธุรกิจหมอลำซึ่งเคยเป็นอดีตเจ้าของสำนักงานหมอลำซึ่งเป็นช่องทาง

ในการติดต่อระหว่าง   ผู้จ้างและหมอลำในอดีตหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นคนกลางในการจัดหาโดยส่วน

ใหญ่สำนักงานมักตั้งอยู่อยู่ในเขตตัวเมือง ประกอบด้วย 

                     3.1 สำนักงานสยามธุรกิจบันเทิง ข้อมูลที่จะได้รับจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
เหล่านี้คือพัฒนาการเชิงธุรกิจของหมอลำจากที่เคยพึ่งพิงสำนักงานหมอลำและนายทุนมาเป็นการ
พึ่งตนเองและดำเนินการกิจการสำนักงานหมอลำด้วยตนเองจนเป็นเหตุให้สำนักงานหมอลำที่ตั ้งมา
เป็นคนกลางสูญหายไปในที่สุด 

3.2 ผู้จัดการศูนย์บ้านพักทัมใจของบริษัทโอสถสภาที่เป็นกลุ่มทุนสนับสนุน

หมอลำเรื่องต่อกลอนในอดีตซ่ึงถือเป็นยุครุ่งเรืองของหมอลำยุคหนึ่ง 

4. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหมอลำ ประกอบด้วย สตูดิโอถ่ายทอดสด    

ทีม Live Streaming  
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ตารางท่ี 2  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) 

ประเภทผู้ให้ข้อมูล คณะหมอลำ/ผู้ประกอบการ จำนวน 
กลุ่มที่ 1 วงขนาดใหญ่ คณะระเบียบวาทศิลป์ 2 ท่าน 

คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง 2 ท่าน 
คณะหมอลำใจเกินร้อย 1 ท่าน 
คณะเสียงอีสาน 2 ท่าน 
คณะรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ 3 ท่าน  

10 ท่าน 

กลุ่มที่ 2 วงขนาดเล็ก
และขนาดกลาง 

คณะหนึ่งรุ่งทิวาอำนวยศิลป์ 1 ท่าน 
คณะศิลปินเมืองชุมแพ 1 ท่าน 
คณะหนูภารวิเศษศิลป์  1 ท่าน 
คณะเพชรลำเพลิน 2 ท่าน (ตั้งใหม่) 

3 ท่าน 

กลุ่มที่ 3 อดีตเจ้าของ
หรือผู้ประสานงาน
สำนักงานหมอลำ 

ผู้จัดการสำนักงานสยามธุรกิจบันเทิง 
ผู้จัดการสำนักงานบ้านพักทัมใจ 

2 ท่าน 

กลุ่มที่ 4 ผู้ประกอบการ
ที่เก่ียวกับธุรกิจหมอลำ  

มีเพียรกรุ๊ป 
มงคลสตูดิโอ  

2 ท่าน 

 

2.4 ผลการศึกษา 

2.4.1  พัฒนาการและจุดแปรเปลี่ยนของหมอลำเรื่องต่อกลอน (หมอลำหมู่)  
  ปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความเกี่ยวโยงกับพัฒนาการของหมอลำของชาวอีสาน
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการหมอลำในแต่ละยุคสมัยที่มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในอาชีพหมอลำ 
จากข้อมูลเบื้องต้นในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจากทางคณะหมอลำหมู่รวมถึงศิลปินนักแสดงและ
อดีตผู้จัดการสำนักงานวงหมอลำ ผู้วิจัย สามารถแบ่งออกเป็นยุคของการแปรเปลี่ยนของหมอลำได้
ดังนี้ ยุคแรก พัฒนาจากหมอลำพื้นสู่หมอลำหมู่ ยุคที่สอง หมอลำหมู่ของชาวอีสาน ยุคที่สาม กระแส
และอิทธิพลกระบวนการพัฒนาของหมอลำหมู่ ยุคที่สี ่ยุคอุตสาหกรรมบันเทิงและการพัฒนาทางด้าน
ธุรกิจ ยุคที่ห้า ยุคหมอลำออนไลน์และการปรับตัวในยุคการ แพร่ระบาดของโควิด-19 ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ปรากฏรายละเอียดของยุคและพัฒนาการของหมอลำดังนี้ 
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ภาพที่ 1  ยุคของการแปรเปลี่ยนของหมอลำ 

 
ยุคแรก:  พัฒนาจากหมอลำพื้นสู่หมอลำหมู่ ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 

  กำเนิดและรูปแบบการแสดงหมอลำพื้น  
  หมอลำพื้นเป็นศิลปะการแสดงของชาวอีสานประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมและมี
พัฒนาการที่น่าสนใจ มีการแปรเปลี่ยนและปรับปรุงรูปแบบการแสดงมาอย่างต่อเนื่องนับจากอดีต
จวบจนถึงปัจจุบันหมอลำพ้ืน มีรูปแบบต้นกำเนิดมาจากการเล่าเรื่องด้วยการยกเอานิทานหรือตำนาน
วรรณกรรมพื้นบ้านรวมถึงคติสอนใจทางศาสนา ซึ่งให้ความหมายและเรียกหมอลำประเภทนี้ว่า       
“ลำพื้น” อันเนื่องมาจากเนื้อหาของการลำที่ได้มีการเน้นถ่ายทอดเรื่องราวพื้นบ้าน ซึ่งมิใช่การแสดง
บนพื้นบ้านหรือพ้ืนดินดังที่เข้าใจกัน หมอลำพื้นได้ถ่ายทอดเนื้อหากลอนลำผสมผสานกับท่วงทำนองที่
ผู้ลำประดิษฐ์ขึ้น หรือเป็นท่วงทำนองท่ีเกิดจากสำเนียงภาษาพูดของถิ่นนั้น ๆ เป็นการเพ่ิมรูปแบบการ
เล่าเรื่องเพ่ือไม่ให้ผู้ฟังเกิดความเบื่อจากการรับชมรับฟังและเพ่ือให้มีจังหวะที่ดึงดูดใจมากขึ้นกว่าการ
เล่าเรื่องธรรมดา รูปแบบของการลำมีการลำจังหวะปกติคล้ายการเล่าเรื่องและจังหวะเดินกลอนซึ่งมี
ความกระชับขึ้นและชวนให้ผู้ฟังติดตาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าหมอลำกำลังเปลี่ยนบทการแสดง 
ท่วงทำนองหรือวาดลำที่ประดิษฐ์ขึ้นได้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นต้นกำเนิดของวาดลำของ
หมอลำเรื่องต่อกลอนหรือ หมอลำหมู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะหมอลำหมู่ทำนองขอนแก่น ที่หลายคณะ
ได้รับอิทธิพลจากกลอนลำและทำนอง ลำพื้นมากท่ีสุดดังจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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 “ลำอยู่ขี้ดินเดะ ลำอยู่ดินอยู่พื้นขี้ดิน อันขั้นมีกะมีผ้าขาวม้าผืนเดียว 
จากหมอลำพื้นดังเดิมจากลำผู้เดียวจากตระกูลพ่ออินตาลำผู้เดียวเบิ่ดคืนซอดแจ้ง
มีการสมุติบทบาทมีตัวละครหลายขึ้นลำเป็นเรื่องเลยได้ชื่อว่าลำหมู่หรือลำเรื่อง
ต่อกลอน”  

(หัวหน้าคณะหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 
 

สำหรับรูปแบบการแสดงของหมอลำพื้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะคือมีหมอลำเพียง       
1 คน และหมอแคน 1 คน แต่สามารถแสดงได้ทุกบทบาท ซึ่งผู้ลำจะต้องมีความเชี่ยวชาญปฏิภาณ
ไหวพริบสามารถจดจำกลอนลำได้ทั้งเรื่องเพ่ือใช้ลำและสามารถใช้ท่วงทำนองลำและลีลาการแสดง
สะกดผู้ฟังให้นั่งฟังได้ตลอดทั้งคืน ในสมัยก่อนหมอลำพื้นยังไม่มีรูปแบบการแสดงบนเวที หมอลำ
จำเป็นต้องแสดงบนพื้นดิน และอาศัยแสงสว่างจากการจุดขี้ไต้หรือชาวอีสานเรียกขี้กะบองและได้ถูก
พัฒนามาเป็นตะเกียงและไฟแสงสีในปัจจุบัน ด้านราคาค่าจ้างในยุคนั้นยังไม่มีรูปแบบการว่าจ้างและ
รูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนแต่ถือได้ว่าเป็นศิลปะการแสดงที่เริ่มได้รับความนิยมของพื้นถิ่นชาวอีสาน จึงมี
การไหว้วานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการลำมาแสดงช่วยงานสำคัญต่าง ๆ ของชุมชน เมื่อหมอลำพ้ืน
ได้รับความนิยมจึงเกิดการกำหนดราคาค่าจ้างขึ้นหากแต่ก็ยังอยู่ในอัตราที่ไม่สูงนักเพื่อเป็นการตอบ
แทนหมอลำ 

เมื่อกล่าวถึงจุดกำเนิดของหมอลำพื้น ยังไม่ปรากฏยืนยันชัดเจนว่าเกิดขึ้นครั้งแรก
เมื่อใด แต่จากข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ระบุว่า หมอลำพื้นที่มีชื่อเสียงและเป็นสำนักครูหมอลำที่มีอายุ
ยาวนานที่สุดและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงก่อนปี พุทธศักราช 2500 คือ สำนักหมอลำของ
พ่อครูหมอลำอินตา บุตรทา โดยท่านได้เรียนและสืบทอดทำนองลำพื้นจากพ่อครูหมอลำคำ บ้านคำไฮ
หัวทุ่ง ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งหมอลำคำจากหลักฐานและข้อมูลประวัติ
พบว่าเคยบวชเรียนและมีความสามารถในการเทศน์แหล่ทำนองอีสานจึงได้มีการนำเอาท่วงทำนอง
การเทศน์แหล่อีสานมาปรับประยุกต์กับการเล่าเรื่องจนกลายเป็นทำนองลำพ้ืน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
                                                  
                                        
 
 

ตัวอย่างหมอลำหมู่หรือลำเรื่องต่อกลอนที่พัฒนาจากหมอลำพื้น 
 



19 
 

  เมื่อความนิยมและพฤติกรรมของผู้ฟังเปลี่ยนไปอันเกิดจากกระแสการพัฒนาและ
การเข้ามาของวิทยุและโทรทัศน์ในพ้ืนที่ภาคอีสานส่งผลให้หมอลำพ้ืนได้มีการพัฒนาและปรับรูปแบบ
การแสดงใหม่และท่วงทำนองลำโดยมีการประยุกต์นำเอาดนตรีพื้นบ้านเข้ามาผสมผสานให้เกิดจังหวะ
สนุกสนานยิ่งขึ้น เช่น กลองยาว รำมะนา ฉิ่ง ฉาบ เป็นต้น ซึ่งในยุคแรกหมอลำพื้นได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากในชุมชนชนบทของชาวอีสานยังไม่มีไฟฟ้าและยังไม่มีโทรทัศน์ใช้ 
ดังนั้นกิจกรรมบันเทิงที่ชาวบ้านตั้งตารอคอยในงานบุญประจำปีก็คือการแสดง  หมอลำ ซึ่งขณะนั้น
ชาวบ้านยังไม่รู้จักละครทีวีหรือดารานักแสดง โดยในระยะต่อมาสื่อวิทยุโทรทัศน์เริ่มขยายและเข้าถึง
ชุมชนอีสานทำให้ความนิยมของชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนไปและด้วยปัจจัยนี้จึงเป็นเหตุให้หมอลำพื้นต้องมี
การปรับตัวโดยระยะแรกได้ปรับรูปแบบการแสดง จากการลำเพียง 1 คนพัฒนาเพิ่มจำนวนคนมาเป็น 
3-5 คน เพื่อให้เข้าถึงบทบาทการแสดงซึ่งประกอบไปด้วย ตัวพระ ตัวนาง ตัวร้ายหรือตัวโกง และตัว
ตลก แต่ก็ถือว่ายังไม่ครอบคลุมครบตามตัวละครในเรื่อง ศิลปินหมอลำบางคนที่มีความสามารถยังคง
ได้รับหน้าที่ในการลำ 2-3 บทบาทในการแสดงเพ่ือให้ครบองค์ประกอบของเรื่องราวหรือวรรณกรรมที่
นำมาลำเมื่อรูปแบบการแสดงหมอลำที่มีนักแสดงจำนวนมากขึ้น ชาวบ้านในชุมชนอีสานส่วนใหญ่จึง
เรียกหมอลำในยุคปรับปรุงใหม่ว่า “หมอลำหมู่” หมอลำหมู่ในยุคแรกที่พัฒนาจากหมอลำพื้นนี้ยังคง
รักษาท่วงทำนองหรือวาดลำแบบลำพื้นไว้อยู่ และในระยะต่อมาทำนองลำพื้นได้ถูกพัฒนาให้กระชับ
ขึ้นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตามที่หมอลำแต่ละคณะได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ของ
วง กระทั่งในระยะหลังการจัดวางมอบหมายกลอนลำให้กับนักแสดง หมอลำจึงมีความหลากหลายขึ้น
ผนวกกับการเพิ่มมุกตลกและตัวละครประกอบขึ้น โดยมีการกำหนดบทบาทให้มีตัวแสดงครบตาม
ท้องเรื่องที่แสดง ศิลปินหมอลำก็จะรับหน้าที่ลำเนื้อหาสาระของบทบาทตัวละครตามกลอนที่ตนได้รับ
เท่านั้นและศิลปินนักแสดงมีการต่อบทกลอนลำตามบทบาทเพื่อให้เกิดเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันจน
หมอลำหมู่ในระยะหลังได้ถูกเรียกอีกชื่อว่า “หมอลำเรื่องต่อกลอน” ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

 “เริ่มมีการออกท่าตามท่าทางของโตละครในเรื่อง บ่ว่าสิเป็นตัวพระเอก 
นางเอก บทร้ายตัวโกง เทิงโตตลก มีการแต่งกายให้สมจริงกะคือ พ่อพญา เจ้า
ขุนมูลนาย คนรับใช้ หรือชาวนา มีการใช้กลอนลำที่เป็นการจำเฉพาะตัวละคร
บ่ได้จำเบิดเรื่องคือจังหมอลำพื้น มีการต่อบทต่อกลอนกันเลยเอิ้นอีกชื ่อว่า
หมอลำเรื่องต่อกลอน ซึ่งแยกออกเป็นทำนองต่าง ๆ ตามท่ีสิเป็นไป”  

(หัวหน้าคณะหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาอีสาน) 
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   เมื่อหมอลำพื้นได้พัฒนาก้าวสู่การเป็นหมอลำหมู่ ความนิยมของชาวอีสานที่มีต่อ
หมอลำหมู่ก็เพิ่มมากขึ้น อิทธิพลของสื่อและการแสดงจากภาคกลางก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำ
ให้เกิดการปรับตัวอย่าง เห็นได้ชัด ทั ้งในรูปแบบการแสดง การจัดองค์ประกอบของการแสดง      
กลอนลำ และเพลงลูกทุ่งอีสานและเพลงลูกทุ่งหมอลำ ที่นำมาประยุกต์ ผสมผสานกับเรื ่องราวที่
ถ่ายทอด นอกจากนั้นสิ่งที่มีความชัดเจนอีกประการหนึ่งคือศิลปินหมอลำเองก็มีทักษะสูงในการ
ปรับตัวและผสมผสานแนวทางการแสดง จากรูปแบบดั้งเดิมพัฒนามาสู่รูปแบบที่ตอบโจทย์ผู้ชมซึ่งถือ
เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสู่การเป็นหมอลำหมู่ ขณะที่หมอลำพื้นก็ได้รับความนิยมน้อยลงผนวกกับผู้ที่มี
ความสามารถในการลำพ้ืนก็ลดน้อยลงด้วย แต่ก็ยังมีหมอลำบางสำนักครู เช่น ลูกศิษย์สายพ่อครูหมอ
ลำ อินตา บุตรทา ที ่ยังมีการสืบทอดท่วงทำนองลำที ่บ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะของลำพื้นนำมา
ผสมผสานกับทำนองหมอลำหมู่ที ่ประยุกต์ขึ ้นใหม่และปัจจุบันมีเพียงหมอลำบางคณะเท่านั้นที่ได้      
สืบทอดทำนองลำนี้ไว้ 

ยุคที่สอง:  หมอลำหมู่ของชาวอีสาน ช่วงปี พ.ศ. 2500-2515 
  ในยุคเปลี่ยนผ่านจากหมอลำพ้ืนสู่หมอลำหมู่ รูปแบบและวิถีการแสดงเริ่มเปลี่ยนไป
ประกอบกับมีจำนวนคณะหมอลำจัดตั้งขึ ้นเป็นจำนวนมากในภาคอีสานจึงทำให้หมอลำต้องเพ่ิม
ช่องทางเพื่อปรับตัวโดยต้องออกเดินทางไปในหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อหางานแสดงตามงานบุญประเพณี
ประจำปีของชุมชนต่าง ๆ ในภาคอีสาน ในระยะแรกนั้นหมอลำหมู่นิยมออกทำการแสดงในรูปแบบ
ของการนำเสนอทักษะการลำเพื่อประชาสัมพันธ์สู่การบอกต่อเพื่อสร้างชื่อเสียงและสะสมผลงานของ
ทางวง เจ้าภาพผู้จัดงานในยุคนั้นจะยังไม่มีการจ้างหมอลำทันทีจนกว่าจะได้ฟังและทดสอบฝีมือทักษะ
การแสดงซึ่งหมอลำจะต้องทำการแสดงให้เจ้าภาพและชาวบ้านชมจนกว่าจะพอใจจึงตัดสินใจว่าจ้าง 
สำหรับฤดูกาลที่หมอลำนิยมทำการแสดงจะอยู่ในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว ด้วยเพราะว่าอาชีพหลักของ
หมอลำส่วนใหญ่ในยุคนั้นคืออาชีพทำนา จึงมีความจำเป็นต้องหยุดพักการแสดงเพื่อทำไร่ทำนา จน
แล้วเสร็จ และขณะว่างเว้นจากฤดูเพาะปลูกก็จะใช้เวลาพักหยุดในการทบทวนกลอนลำและฝึกซ้อม
การแสดง ประกอบกับช่วงฤดูกาลทำนาจะตรงกับช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการแสดงอย่างมากจึง
มีการหยุดพักการแสดงหรือพักฤดูกาลของหมอลำ 
  สำหรับรูปแบบการแสดงและอิทธิพลที่ส่งผลต่อการแปรเปลี่ยน จะพบว่าในยุคนี้เริ่ม
มีพัฒนาการทางด้านเครื่องแต่งกายที่ชัดเจน คือการได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมการแต่งกายและรูปแบบ
ศิลป์แสดงจากลิเกภาคกลางอันเนื่องจากลิเกในยุคนั้นค่อนข้างได้รับความนิยมในภาคกลางและเริ่มมี
การแพร่กระจายมายังภูมิภาคอีสานและเพ่ือเป็นการปรับตัวและสร้างกระแสความนิยมของคณะหมอ
ลำจึงรับเอาวัฒนธรรมทางด้านการแต่งกายด้วยชุดเพชรที่มีความระยิบระยับประดับประดาด้วยผ้า
สีสันสวยงามมาเป็นองค์ประกอบของการแต่งกาย ทั ้งยังรับเอารูปแบบทางด้านการมีผ้าฉาก
ประกอบการแสดงมาผสมผสานเป็นฉากลำเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องและเสริมให้เกิดความสนใจ
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มากยิ่งขึ้น ในด้านเทคนิคแสงเสียงหมอลำได้มีการประยุกต์การใช้เครื่องปั่นไฟแทนการลำปากเปล่า 
ซึ่งชนบทอีสานขณะนั้นหลายพ้ืนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ นักแสดงหมอลำเริ่มมีการใช้อุปกรณ์เครื่องแต่งหน้า 
ปรับแต่งทรงผม เขียนคิ้ว ทาปาก (ทาลิปสติก) เกิดการสร้างจุดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม  ทั้ง
ยังมีการนำเสนอเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านบทบาทการแสดงเพื่อให้เป็นที่จดจำกับผู้ชม นักแสดงในวง
หมอลำหมู่สมัยนั้นมีจำนวนประมาณ 7-8 คน ก็สามารถตั้งเป็นคณะได้จึงมีคณะหมอลำเกิดขึ้นเป็น
จำนวนมาก 
  ด้านรูปแบบการแสดงหมอลำในยุคนั้นส่วนใหญ่นำเสนอฉากแรกเป็นฉากโชว์วงที่เริ่ม
มีการนำเอาแดนเซอร์มาแสดง แต่ยังไม่ได้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมือนในปัจจุบันด้วยเพราะว่ามี
นักแสดงน้อย หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การลำเรื่องต่อกลอนที่นำเอาเรื่องลำจากนิทานวรรณคดีหรือเรื่อง
เสียดสีสังคมมาแสดงจนสว่าง ขณะแสดงจะมีรายการตลกแทรกอยู่เป็นระยะเพ่ือไม่ให้ผู้ชมเบื่อและไม่
ง่วงนอน จำนวนผู้ชมหมอลำในยุคนั้นมีจำนวนหลักร้อยถึงหลักพันคน  
   รูปแบบการจ้างเป็นการจ้างมาทำการแสดงมหรสพในงานบุญประเพณี ผู้ชมส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอายุประมาณ 30-40 ปี ในยุคแรกเริ่มยังไม่ปรากฏให้เห็นสื่อเพื่อความบันเทิงในสังคมอีสาน
หมอลำจึงเป็นสื่อให้ความบันเทิงชั้นเลิศ โดยกลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่ในขณะทำการแสดงในพ้ืนที่ต่าง ๆ จะเป็น
คนในหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียงในการรับชมเท่านั้นเนื่องจากเหตุผลเรื่องการเดินทางในยุคนั้น 
  หากกล่าวถึงมิติการเกิดขึ้นของรูปแบบธุรกิจการแสดงในยุคนี้และในยุคเดิมหมอลำที่
ทำการแสดงอยู่พื ้นดินและได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีเวทีที่สร้างจากไม้ หรือ ถังน้ำมันขนาดใหญ่มี
ลักษณะคล้ายกับโรงทำการแสดงงิ้วในวัฒนธรรมการแสดงของคนไทยเชื้อสายจีน การจัดทำเวทีใน
ช่วงแรกนั้นทางเจ้าภาพผู้ว่าจ้างเป็นฝ่ายเตรียมเวทีไว้รอสำหรับการแสดงของแต่ละงาน หมอลำมีเพียง
ผ้าฉากที่นำไปพร้อมเพื่อติดตั้งขณะเดินทางไปทำการแสดง ในการว่าจ้างแต่ละครั้งรายละเอียดข้อมูล
นอกเหนือจากราคาว่าจ้างแล้วทางคณะเจ้าภาพผู้ว่าจ้างยังต้องทราบขนาดของผ้าฉากที่ใช้ในการ
ประกอบการแสดงเพื่อให้ทางเจ้าภาพเตรียมเวทีให้พอเหมาะกับผ้าฉากของวงหมอลำ ต่อมาชุมชน
หรือหมู่บ้านในภาคอีสาน จึงเริ่มสร้างเวทีไม้แบบถาวรไว้ในบริเวณวัดหรือพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือไว้สำหรับทำ
การแสดงของหมอลำ การสร้างเวทีไม้ขึ้นใหม่นั้นมีความซับซ้อนและใช้เวลาในการสร้างพอสมควร 
หมอลำจึงเกิดแนวคิดในการรับเหมาจัดตั้งเวทีแบบครบวงจร เพ่ืออำนวยความสะดวกสบายให้กับทาง
เจ้าภาพ ทั้งยังเปลี่ยนแสงสีจากการใช้ตะเกียงไฟในการลำ มาเป็นหลอดไฟนีออนจากเครื่องปั่นไฟที่มี
การลงทุนเพื่อตอบสนองความสะดวกของเจ้าภาพ รวมถึงการใช้ดอกลำโพงในการกระจายเสียงขณะ
ทำการแสดงมีรูปแบบการใช้เครื่องขยายเสียงเพิ่มความน่าสนใจและเอื้อต่อการรับชมหมอลำในกลุ่ม
ผู้ชมจำนวนมาก ในยุคนี้ถือเป็นยุครุ่งเรืองของหมอลำอีกยุคหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายในการแสดงและรับชมหมอลำ สำหรับราคาว่าจ้างหมอลำในยุคนี้จะอยู่ในช่ วงราคา
ประมาณ 2,000-3,000 บาท จากนั้นกระแสเพลงลูกทุ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นประกอบกับมีการจัด
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คอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งภาคกลางมาเดินสายทำการแสดงในภาคอีสานมีการนำเสนอด้วยการเต้นโชว์และ
มีการแสดงที่แปลกใหม่ทั้งยิ่งใหญ่อลังการสร้างความน่าสนใจให้กับคนอีสาน ทั้งทางด้านเครื่องแต่ง
กายและท่าทางการเต้น จึงทำให้หมอลำต้องปรับตัวให้สอดรับกับกระแสความนิยมขณะนั้น จึงได้มี
การรวมตัวกันของวงหมอลำและส่งตัวแทนของสมาชิกในวงมาฝึกซ้อมการเต้นเพื่อนำไปถ่ายทอด
ให้กับสมาชิกในวง ถือเป็นการเริ่มปรับตัวจากการรับอิทธิพลภายนอกเพื่อความอยู่รอดของวงหมอลำ
ตามกระแสของผู้ชมในยุคสมัยนั้นดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
                                                          
                 
 
 

ตัวอย่างหมอลำหมู่หรือลำเรื่องต่อกลอนที่พัฒนาและรับอิทธิพลในการปรับตัว 
  

จุดเปลี่ยนของหมอลำในยุคนี้ เกิดการพัฒนาในด้านองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมและ
การอำนวยความสะดวกของหมอลำ การสร้างจุดเด่นเอกลักษณ์เฉพาะให้กับวงเป็นส่วนมาก ด้านการ
แสดงได้มีการปรับรูปแบบการแสดงที่เป็นขั้นตอนและช่วงของการแสดง ผนวกกับการเริ่มมีการ
แข่งขันด้านการประกวดหมอลำรูปแบบต่าง ๆ ในภาคอีสานจึงส่งผลให้กลุ่มนายทุนเล็งเห็นช่องทางใน
การเพิ่มฐานเศรษฐกิจที่เกิดจากทุนทางวัฒนธรรมทางด้านหมอลำดังจะเห็นได้จากพัฒนาการดังยุค
ต่อไปนี้ 

ยุคที่สาม: กระแสและอิทธิพลกระบวนการพัฒนาของหมอลำหมู่ ช่วงปี พ.ศ.
2516-2535 
  จากปรากฏการณ์ยุครุ่งเรืองของหมอลำทำให้กลุ่มนายทุนเล็งเห็นช่องทางในการเพ่ิม
การประชาสัมพันธ์และการขายให้กับผลิตภัณฑ์สินค้า เริ่มมีการร่วมมือกันระหว่างวงหมอลำและกลุ่ม
นายทุนในรูปแบบที ่ กลุ ่มนายทุนลงทุนในการจัดตั ้งสำนักงานเพื ่อเป็นช่องทางในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างเจ้าภาพผู้ว่าจ้างและวงหมอลำที่สะดวกและรวดเร็ว ประกอบกับการจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มคณะหมอลำในภาคอีสานให้มาเข้าร่วมสังกัดกับสำนักงานหมอลำและมีการจัด
กลุ่มหมอลำและกำหนดราคาตามขนาดของวงตามข้อตกลงของวงหมอลำและสำนักงานหมอลำ 
หากแต่หมอลำจะต้องประชาสัมพันธ์ในการขายผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นการตอบแทน ผลิตภัณฑ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ยุคนั้นส่วนมากเป็นยาสามัญประจำบ้านตัวอย่างเช่น ยาทัมใจ ยาอมโบตัน เป็นต้น 
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ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการใช้ชื ่อเรียกของสำนักงานหมอลำที่มาจากชื่อผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายว่า 
“สำนักงานบ้านพัก ทัมใจ” โดยตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
  การว่าจ้างหมอลำเป็นรูปแบบการเลือกสรรจากทางเจ้าภาพตามความชอบและ
ความเหมาะสม จะเห็นได้ว่าในยุคนี้พฤติกรรมการว่าจ้างหมอลำนั้นโดยส่วนมากเลือกว่าจ้างตามขนาด
ของวงหมอลำที่มีความยิ่งใหญ่รวมถึงตัวศิลปินหมอลำ รูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะของวงหมอลำ และ
ราคาว่าจ้างที่เหมาะสม ทางสำนักงานหมอลำบ้านพักทัมใจเป็นคนกำหนดราคาว่าจ้างให้ทางวงหมอ
ลำ จากนั้นในระยะต่อมาเกิดข้อขัดแย้งในการตัดหน้าหรือการต่อลองกับเจ้าภาพผู้ว่าจ้าง โดยที่กลุ่ม
หัวหน้าคณะเอง จะไปดักรอเจอทางคณะเจ้าภาพก่อนที่ทางคณะเจ้าภาพผู้ว่าจ้างจะเดินทางมาถึง
สำนักงานหมอลำตามพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ตามบริษัทขนส่ง ตามสถานีรถไฟเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอราคา
ว่าจ้างที่ถูกลงจากวงหมอลำคณะอ่ืน ๆ ในสำนักงานบ้านพักหมอลำโดยให้เหตุผลว่าวงหมอลำของตน
มีความยิ่งใหญ่อลังการคุณภาพเท่าเทียมกับวงที่ราคาสูง และให้ข้อตกลงในการแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับ
กลุ่มกรรมการเจ้าภาพผู้มาว่าจ้างเป็นค่าตอบแทน ภายหลังจากการแสดงในงานของเจ้าภาพเกิดความ
ไม่ประทับใจของผู้ชมในการชมหมอลำ จึงส่งผลให้กลุ่มวงหมอลำกลุ่มนี้ไม่ได้รับการว่าจ้างต่อใน          
ปีถัดไปหรืองานประจำปีของพื้นที่อื่น ๆ ในชุมชนใกล้เคียง และในยุคนี้เริ่มมีกระแสจากเพลงลูกทุ่ง
แพร่กระจายเข้าสู่ภูมิภาคอีสานเป็นจำนวนมาก จนส่งผลกระทบให้กับหมอลำหลายคณะต้องปิดตัวลง
เนื่องจากขาดทุนในการประกอบอาชีพหมอลำเนื่องจากยังต้องรับภาระเลี้ยงดูสมาชิกในวงผนวกกับ
การที่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจึงมีการปิดตัวลงในที่สุด แต่บางคณะยังต่อสู้และปรับตัวจนอยู่รอด 
  กระแสการปรับตัวดังกล่าวก็เพ่ือให้หมอลำสามารถก้าวข้ามกระแสการลดความนิยม
ในขณะนั้น ทางสำนักงานหมอลำจึงได้จัดให้มีช่องทางสื่อการประชาสัมพันธ์ของวงหมอลำ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางวิทยุ การประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ จากที ่มีช่องทางและรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ที ่มากขึ ้นทางคณะหมอลำ จึงเกิดข้อขัดแย้งขึ ้น จากการตกลงช่วงเวลาในการ
ออกอากาศวิทยุที่ทางสำนักงานบ้านพักหมอลำ จัดให้ทำให้สำนักงานหมอลำมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น 
จึงได้มีการตั้งข้อตกลงร่วมกันว่าหมอลำคณะไหนทำการเเสดงดีกว่าจะนำไปออกอากาศช่วงที่มีผู ้คน
สนใจจำนวนมาก โดยช่วงเวลานั้นคำนวณตามเวลาที่มีผู้คนเริ่มเปิดวิทยุเป็นเหตุผลที่ทำให้หมอลำ
คณะเล็ก ๆ เกิดความน้อยใจ จึงได้มีการให้แนวทางในการพัฒนาตนเองและคณะก่อนถ้าหากสามารถ
ทำให้คณะตนเองดังและมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ จะได้รับการออกอากาศช่วงเวลาที่มีผู้คนสนใจและเข้าชม
เป็นจำนวนมากหรือในช่วงหัวค่ำของวันนั ้น ๆ ด้านการรับงานของคณะหมอลำจากสำนักงาน
บ้านพักทัมใจในยุคนี้ ไม่ได้เป็นการว่าจ้างผ่านคณะหมอลำโดยตรงเป็นการประสานงานผ่านสำนักงาน
หมอลำ เนื ่องจากสำนักงานบ้านพักหมอลำกับวงหมอลำมีข้อตกลงร่วมกันโดยให้มีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์วง จึงจัดให้มีการกระจายข่าวสารข้อมูลผ่านวิทยุ ผ่านโทรทัศน์ ทำให้คณะหมอลำต้อง
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ยอมทำตามเงื่อนไข เพ่ืออาศัยการออกอากาศผ่านวิทยุ โทรทัศน์ เพ่ือให้วงของตัวเองดังและมีชื่อเสียง
เพ่ือการรับงานจ้างที่เพ่ิม 
 

 “การโฆษณานี่คือโอสถสภา เขาสิเน้นการสื่อสารผ่านกลุ่มหมอลำ
นี่ เพื่อการเข้ากับประชาชนซึ่งในสมัยนั้นโทรทัศน์วิทยุ มีกะส่วนหน่อยกะ
เลยอาศัยศิลปินหมอลำในการประชาสัมพันธ์สินค้า รวมถึงได้จัดตั้ง
สำนักงานหมอลำบ้านพักทัมใจ ให้เป็นจุดศูนย์รวมในการจ้างหมอลำ 
สยามธุรกิจบันเทิง เข้ามามีบทบาทในการนำสื ่อบ่ว่าสิเป็นวิทยุ ห้อง
อัดเสียง เฮดให้หมอลำนี่เป็นที่รู้จัก แต่ว่ามีการแบ่งสัดส่วนกันอย่างชัดเจน 
หมอลำกะเลยเริ่มมีค่าจ้างเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามการลงทุนและการแข่งขัน
ของแต่ละวง” 

(ผู้จัดการบ้านพักหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาอีสาน) 
 

                ส่วนเรื่องค่าตอบแทนและการว่าจ้าง ณ สมัยนั้น สำนักงานยังไม่เก็บค่าส่วนเเบ่งจาก
คณะหมอลำ สำนักงานเป็นเพียงช่องทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับคณะหมอลำ 
หากแต่ให้คณะหมอลำโฆษณาประชาสัมพันธ์ขายผลิตภัณฑ์ เช่น ยาทัมใจ ยาอมโบตัน ให้กับบริษัท
และทางบ้านพักหมอลำ เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง คณะหมอลำถูกยกระดับจากการพัฒนาวงและ
รูปแบบการแสดงทำให้มีค่าจ้างที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีข้อตกลงเพ่ิมเติมในการแบ่งส่วนต่าง
ให้กับสำนักงานบ้านพักทัมใจ มีการเรียกเก็บเปอร์เซ็นต์ เพ่ือเข้าชมรม เเละหักค่าอาหารต่าง ๆ ให้กับ
เครือข่ายคณะหมอลำอื่น ๆ ด้วย จึงจัดให้มีกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่สำนักงานบ้านพักทัมใจได้ตั้งไว้
ให้ และทางวงหมอลำเริ่มรับงานการเเสดงแบบข้ามจังหวัด เกิดปรากฏการณ์การเพิ่มจำนวนของ
สำนักงานทัมใจที่เปิดตามจังหวัดต่าง ๆ ภายในภาคอีสาน จากนั้นมีการตั้งสำนักงานหมอลำอ่ืน ๆ เพิ่ม
เป็นจำนวนมากขึ้น เช่น สยามธุรกิจบันเทิง สำนักงานศูนย์รวมหมอลำดีเซียงคำภา เป็นต้น การพ่ึงพา
สำนักงานหมอลำและการแบ่งเปอร์เซ็นต์จึงเริ ่มส่ งผลกระทบที่ทำให้เกิดจุดเปลี ่ยนในการขยาย
สำนักงานของหมอลำมาตั้งสำนักงานหมอลำเองเพ่ือลดความขัดแย้งและรับงาน ผนวกกับการต่อสู้กับ
สำนักงานหมอลำในจำนวนที่มากขึ้น จึงแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของวงหมอลำเพ่ือความอยู่รอดของ
สมาชิกและวงหมอลำ ดังบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 

 “ในยุคนั้นสยามธุรกิจบันเทิงได้มีบทบาทในการนำช่องทางการสื่อสารและ
แนวทางในการพัฒนาหมอลำมาปรับและพัฒนาหมอลำจากเดิม ทั้งด้านการเริ่มมีลำ
เดินขอนแก่น การออกรายการทีวี การอัดแผ่นเสียง การประชาสัมพันธ์ที่เห็นได้ชัด 
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ถืกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการต่อลมหายใจหมอลำให้อยู่รอดและเป็นยุคแห่งการ
พัฒนาและเข้าสู่รูปแบบเศรษฐกิจทางด้านหมอลำอย่างเต็มตัว” 

                                      (ผู้จัดการสำนักงานหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 
 

  การรับอิทธิพลของกระแสเพลงลูกทุ่งในยุคนี้ส่งผลให้เกิดกระแสนิยมในการตอบรับ
เป็นจำนวนมากของผู้ชมในกระแสเพลงลูกทุ่งที่มากขึ้น และให้ความสนใจหมอลำลดน้อยลง ดังนั้นวง
หมอลำจึงเกิดการทบทวนและหาวิธีคิดในการพัฒนาวงหมอลำให้เท่าเทียมและเป็นที่ยอมรับเสมือน
กับวงดนตรีลูกทุ่งอีกครั้ง จึงได้มีการฝึกซ้อมการเต้นโชว์ การขับร้องโดยใช้เพลงลูกทุ่งระหว่างช่วงของ
การลำ การเพ่ิมจังหวะลำเดินในทำนองที่ใกล้เคียงกับเพลงลูกทุ่ง มีการนำเอาเครื่องดนตรีสากลเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการให้จังหวะ เช่น กลองชุด แซกโซโฟน คีย์บอร์ด เป็นต้นดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
                                                            
  

 
 
 
 

ตัวอย่างหมอลำหมู่หรือลำเรื่องต่อกลอนที่ผสมผสานกับเพลงลูกทุ่งอีสาน 
 

  หมอลำจึงเริ่มมีรูปแบบในการแสดงอย่างเป็นระบบโดยแบ่งเป็นช่วง ประกอบด้วย 
การโชว์วง การแสดงประกอบเพลงลูกทุ่ง ช่วงตลก ช่วงลำเรื ่อง ช่วงลำและช่วงการเดินกลอนลำ       
ด้านเวทีเริ่มมีการรับเหมางานจ้างวงหมอลำที่ครบวงจรพร้อมกับไฟ เสียง สี และเครื่องปั่นไฟที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น รวมถึงการเพิ ่มจำนวนสมาชิกในวงที ่มากขึ้น ส่วนด้านการเดินทางเพื่อไปทำการแสดง           
จึงจำเป็นต้องมีรถขนของ รถสำหรับเดินทางของนักแสดงเพ่ิมขึ้นทำให้เพ่ิมจำนวนทุนในการลงทุนของ
หมอลำเพิ่มมากขึ้น และเกิดมีธุรกิจทางด้านหมอลำที่ขยายตัวใหญ่ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกลา่วสู่
การพัฒนาวงหมอลำในภาคอีสาน 

ยุคที่สี:่ ยุคอุตสาหกรรมและการพัฒนาทางด้านธุรกิจ ช่วงปี พ.ศ.2535-2559 
  ยุคอุสาหกรรมและการพัฒนาทางด้านธุรกิจ โดยมีกลุ่มนายทุนเข้ามามีบทบาทใน
การสนับสนุนหมอลำและตั้งเป็นสำนักงานหมอลำ ทั้งยังเปิดช่องรายการทีวีให้แสดงออกอากาศ      
รวมไปถึงช่องทางวิทยุกระจายเสียงที่ช่วยทั้งในรูปแบบการประชาสัมพันธ์วงหมอลำ ผนวกกับการให้
แนวทางในการพลิกฟ้ืนหมอลำให้ทันสมัยเริ่มจากการสร้างเวทีปูนคอนกรีตและรวมกลุ่มของสมาชิกใน
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วงหมอลำต่าง ๆ โดยให้มีครูที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านทักษะการแสดง (เต้น) มาสอนให้กับสมาชิก
ของวงหมอลำต่าง ๆ และรูปแบบการแสดงอื ่น ๆ ของวงหมอลำจนหมอลำเป็นที ่นิยมอีกครั้ง          
เป็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงเพ่ือฝ่าวิกฤติทางด้านผลกระทบจากวัฒนธรรมต่างถิ่นในสังคมอีสาน 
  จากการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดง ก่อให้เกิดธุรกิจที่มีกลุ่มนายทุนเข้า
มามีบทบาทและให้การสนับสนุนวงหมอลำในภูมิภาคอีสาน โดยมีการสนับสนุนทุนและจัดทำผ้าฉาก
ประกอบการลำให้กับวงหมอลำแล้วมีการประทับตราผลิตภัณฑ์ไว้ด้านข้างของผ้าฉากเพ่ือเป็นสื่อป้าย
ประกาศและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกลุ่มนายทุน จากนั้นในยุคต่อมามีการพัฒนาจากการ
วาดผ้าฉากสู ่การปริ ้นป้ายไวนิลผู ้ให้การสนับสนุนติดด้านข้างเวที การออกแบบติดตั ้งป้ายไฟ
ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มจอภาพ LED ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นทั้งด้านข้างของเวที และบริเวณฉากหลังตรง
กลางของเวที จากนั้นมีการแต่งบทเพลงเพื่อประกอบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การจัดจำหนา่ย
และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ ่มนายทุนบนเวทีหมอลำ รวมถึงการตั้งร้านจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในบริเวณพ้ืนที่ทำการแสดง การเหมาพ้ืนที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าภายในงานที่เป็น
พื้นที่ทางเศรษฐกิจอีกช่องทางหนึ่ง กระบวนการในการขอใช้พื้นที ่นั ้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงของว ง                        
หมอลำรวมถึงจำนวนความถี่ของการรับงานของวงหมอลำในแต่ละปี โดยมีการทำสัญญาจ่ายตาม
สัดส่วนเป็นรอบจำนวนงานที่ตกลงกันไว้ ประเด็นด้านจุดเปลี่ยนการโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้ถูกปรับ
มาเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงขึ้นที่สามารถนำไปบริหารจัดการลงทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดในแต่
ละปีได้ การเข้ามาของบริษัทผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทางวงหมอลำจัดให้มีผู้รับผิดชอบประสานงานกับ
บริษัทต่าง ๆ โดยตรง การสนับสนุนมีทั้งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ที่เพิ่มขึ้น และเห็นได้ว่าจากเดิมกลุ่มนายทุนเป็นผู้ให้การสนับสนุนและได้ประโยชน์โดยตรงกับทาง
คณะวงหมอลำ ในปัจจุบันนั้นหมอลำเกิดรายได้หลักอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนเลี้ยงดูสมาชิก
ให้มีกำลังในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมต่อไปในอนาคตดังบทสัมภาณ์ดังต่อไปนี้ 
 

 “จากที่ได้รับอิทธิพลจากลิเกภาคกลางทางด้านเครื่องแต่งกายและ
รูปแบบการมีแม่ยกแฟนคลับ จึงมีทุนในการพัฒนาวงอย่างต่อเนื ่อง มีการ
นำเสนอรูปแบบการแสดงแบบโชว์วัฒนธรรม การเต้ย แสง สี เสียง การเหาะ
เหินเดินอากาศ ใช้เทคโนโลยีจอ LED การได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนายทุน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การโฆษนาผ่านโชว์นำเสนอ การติดสติ๊กเกอร์รถขนส่งของ
วงหมอลำ การติดป้ายไฟข้างเวที และอ่ืน ๆ ในยุคนี้จำเป็นอย่างมากในส่วนของ
การยอมรับข้อเสนอแนะจากผู้ชมเพื่อพัฒนาวง ถือได้ว่าเป็นยุคทองของหมอลำ
ในหลาย ๆ คณะที่ประกอบอาชีหมอลำ” 
    (หัวหน้าคณะหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 
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  จากที่หมอลำได้ถูกประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่สื่อใหม่ในยุคแรก ๆ ในการประชาสัมพันธ์ 
รวมถึงกระแสทางด้านการตอบรับที่ดีในผลงานที่ประประยุกต์ขึ้น ผนวกกับการเริ่มมีการประกวดหมอ
ลำในรายการทีวีและพื้นที่สื่อต่าง ๆ ทำให้ศิลปินหมอลำเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ทางกลุ่ม
นายทุนได้มีการจัดให้ออกอากาศในรูปแบบของห้องอัดรายการหมอลำ การนำเสนอหมอลำฉาก
เสมือนจริงประกอบกับการลำและการแสดงโชว์ต่าง ๆ จนทำให้เกิดพื้นที่นำเสนอหมอลำบนพื้นที่
สื่อสารมวลชนในยุคนั้นดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 
                                                         ‘ 
 
 
  

ตัวอย่างหมอลำหมู่หรือลำเรื่องต่อกลอนยุคอุตสาหกรรมกับธุรกิจหมอลำ 
 

  กระแสของหมอลำเรื่องต่อกลอนในยุคนี้เป็นที่นิยมของผู้ชม อันเนื่องมาจากรูปแบบ
การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่อลังการ  ทั้งด้านชุดนักแสดง เวที ไฟ แสง สี เสียง ทั้งแนวคิดในการสื่อสารทาง
วัฒนธรรมที่สื่อผ่านผลงานและรูปแบบการแสดงที่น่าสนใจ ผนวกกับการลำเรื่องต่อกลอนที่เข้าถึง
บทบาทอย่างลึกซึ้ง เช่น บทลำโศก บทนางร้าย บทตัวโกง เป็นต้น ทั้งยังมีการนำเสนอวรรณกรรม
นิทานพื้นบ้านที่ท้ังมีการแต่งขึ้นใหม่ตามบริบทของสังคมสมัยนั้น และการนำวรรณกรรมที่มีอยู่แล้วมา
ปรับประยุกต์เป็นกลอนลำเรื่องเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ มีการโชว์คอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง และการเต้ย 
(ขับร้องคั่นช่วงลำเรื่องเมื่อเปลี่ยนฉากลำ) โดยใช้เพลงลูกทุ่งหมอลำ ดังนั้นจึงทำให้กลุ่มบริษัทนายทุน
เข้ามามีบทบาทในการขอซื้อลิขสิทธิ์ และยื่นขอเสนอให้เข้าร่วมสัญญากับบริษัทเพื่อให้มีการบันทึก
เทปวิดีโอและบันทึกเสียงลงแผ่นซีดีเพิ่มการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง ประกอบกับการยื่นข้อตกลง
ในการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาวง ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อเครื่องเสียงมอบ
ให้วงหมอลำ หรือแม้กระทั้งการอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากนายทุน  เพื่อแลก
กับลิขสิทธิ์การแสดง ดังนั้นวิดีโอและเสียงของการแสดงที่ถูกบันทึกในยุคนั้น จึงตกเป็นลิขสิทธิ์ของ
กลุ่มนายทุนที่สามารถนำไปสร้างรายได้ต่อในรูปแบบใดก็ได้ ดังจะเห็นได้ในยุคสังคมออนไลน์ที่มีการ
โหยหาอดีตรื้อฟ้ืนภาพความทรงจำในอดีตของหมอลำและนำกลับมานำเสนอและเลียนแบบมิติใหม่ใน
ยุคสังคมปัจจุบัน 
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ยุคที่ห้า: ยุคหมอลำออนไลน์ ช่วงปี พ.ศ.2560-2564 
  ยุคหมอลำออนไลน์ หมอลำได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทุกช่วงอายุโดยเฉพาะ
กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยทำงาน การนำเสนอรูปแบบการแสดงในยุคนี้เกิดการนำเอาอัตลักษณ์ที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของวงมาเป็นจุดเด่นเพื่อให้เป็นที่สนใจสำหรับผู้ชมทั้งด้านของทำนองลำ การแสดง
โชว์ทางวัฒนธรรม รูปแบบของการเต้ย และนำเสนอผ่านองค์ประกอบอื่น ๆ ในยุคนี้กลุ่มนายทุนให้
ความสนใจในการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าผ่านวงหมอลำเป็นจำนวนมากขึ้น ทั้ง
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ด้านการติดสติ๊กเกอร์ด้านข้างรถของทางวงหมอลำ การแต่งเพลงโชว์
ผลิตภัณฑ์สินค้า การขึ้นป้ายไฟด้านข้างเวที การขึ้นวิดีโอประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED ของทางวงหมอ
ลำในขณะที่มีการแสดง ด้านกระแสตอบรับของผู้ชม พบว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะการ
รับชมหมอลำเป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเป็นพื้นที่ผ่อนคลายจากการทำงานประจำ  พื้นที่แสดง
หมอลำ จึงเป็นเสมือนพื้นที่เที่ยวพื้นที่หนึ่ง เป็นพื้นที่แห่งการพบเจอกลุ่มคนที่ชื ่นชอบการแสดง
วัฒนธรรมหมอลำเกิดการตั้งกลุ่มแฟนคลับของวงหมอลำ แฟนคลับของศิลปินต่าง ๆ มีการมอบมาลัย
ในรูปแบบออนไลน์กลุ่มแฟนคลับมีทั้งในและต่างประเทศ เกิดการสนับสนุนหมอลำในด้านต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นด้านที่พัก ด้านอาหาร การแต่งหน้าทำผม รวมถึงการแต่งชุดหมอลำ ล้วนแล้วแต่มีแฟนคลับ
ช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับหมอลำ เกิดปรากฏการณ์จากแฟนคลับหมอลำที่เป็นจุดเปลี่ยน
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงทางด้านความถี่ส่งผลให้มีการเดินสายติดตามศิลปินหรือวงหมอลำของผู้ชมมี
การรับงานการแสดงที่ต่างพ้ืนที่และการเดินทางเพ่ือไปแสดงในจังหวัดต่าง ๆ ที่ต่างวัฒนธรรมไม่ว่าจะ
เป็นภาคเหนือ กลาง ตะวันออก ของประเทศไทย รวมถึงการจัดกลุ่มเดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
และทำการแสดงในต่างประเทศ ทางวงหมอลำจะมีการคำนวณระยะทางค่าใช้จ่าย ค่าอาหารของ
ส่วนกลางในราคาค่าจ้างวงหมอลำ โดยจะชี้แจงให้ทางผู้ว่าจ้างทราบรายละเอียดด้วยในขณะทำสัญญา
จ้างเกิดธุรกิจการจ้างงานปิดวิกล้อมประตูสังกะสีเก็บบัตรเข้างานเพ่ือรับชมการแสดงการรับเหมาพ้ืนที่
ในการจำหน่ายสินค้าทั้งในบริเวณงานและบริเวณโดยรอบงานการแสดงหมอลำเป็นพ้ืนที่เศษฐกิจของ
หมอลำอีกพื้นที่หนึ่ง และจากปี พ.ศ. 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับทางคณะหมอลำจนกระทั้งได้งดทำการแสดงไปในบางช่วง ส่งผลให้
สมาชิกในวงต่างตกงานจากผลกระทบดังกล่าว ดังนั้นจึงได้มีแนวทางในการแสดงหมอลำออนไลน์ การ
นำเสนอวิถีชีวิตหมอลำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้จากสื่อออนไลน์ การสร้างกลุ่มปิดจำหน่าย
บัตรและแสดงผ่านการไลฟ์สดทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ดังจะเป็นได้จากปรากฏการณ์
ดังต่อไปนี้ 
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  “การคิดคอนเซ็ปต์การแสดง จะมาจากสิ่งที่ได้พบได้เจอมา สิ่งน่าสนใจ
ที่สามารถนำมาปรับเปลี่ยนให้การแสดงมีความทันสมัย เมื่อทราบความต้องการ
ของตนเอง และการปรับตัวให้เข้ากับคนสมัยใหม่ จึงทำให้รู้สึกว่าตนเองมาถูก
ทาง มีงานเยอะขึ้น ซึ่งผลตอบรับก็จะอยู่ที่คิวงานที่มากขึ้น ความพอใจของผู้ชม 
ความชื่นชอบและหลังจากนั้นคือการประคับประคองผลงานรักษามาตรฐาน
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

                 (หัวหน้าคณะหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 
 

 “รูปแบบของฉาก การแสดง ชุดโชว์ เพลง การสร้างความประทับใจให้
คนพูดถึง และให้ทุกๆอย่าง ภาพรวมของงานมีความไปด้วยกันได้ดี ดึงกันและ
กันให้ลงตัว โดยชุดในการแสดงนั้น จะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของแต่ละวง สร้าง
ภาพจำให้กับคณะของตนเอง เพราะชุดเป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆที่คนจะ
พูดถึง และส่งให้นักแสดงมีความน่าสนใจ โดยในการแสดงด้วยรูปแบบจะเป็นไป
ตามความต้องการของผู้คนลำ และเต้ย ผสมผสานกันไป ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่คือคนที่มีช่วงอายุประมาณ  25-40 ปี แต่ก็ยังมีกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้สูงอายุ
ปะปนอยู่ด้วยเช่นกัน” 

                  (หัวหน้าคณะหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 
 

  ทางคณะหมอลำได้มีการไลฟ์สดโดยตั้งเป็นกลุ่มปิดมีการซื้อบัตรออนไลน์เพื่อเข้าชม 
สร้างรายได้ค่อนข้างมากกว่าในสถานการณ์ปกติ หากในแต่ละรอบการแสดงจะต้อง ออบแบบโชว์การ
แสดง บทการลำเรื่อง องค์ประกอบของฉาก เครื่องแต่งกายของหมอลำ และเวที ทั้งนี้จากเดิมศิลปิน
หมอลำสังกัดเฉพาะวงใดวงหนึ่งต่อฤดูกาล แต่ในยุคนี้เกิดการรับเชิญศิลปินต่าง ๆ ไปร่วมแสดงและใน
แต่ละวันวงหมอลำจะไม่ทำการแสดงวันเดียวกัน การแสดงถูกกำหนดด้วยแนวคิดท่ีแตกต่างกันไป เช่น 
คึดฮอดคนคอยฟังลำ มนต์รักลำเพลิน ลำเพลินวิทยา ศิลปินภูไทม่วนบ่เซา Live เต้ยโชว์แฟน เป็นต้น 
เป็นการนำเสนอในรูปแบบละครและโชว์เป็นส่วนมาก ทั้งยังมีการเชิญเน็ตไอดอลมาร่วมในความ
บันเทิงทั้งด้านศิลปิน ดาวตลก จากการไลฟ์สดเฉพาะวงสู่การไลฟ์สดเฉพาะศิลปิน เช่น หมอลำขวัญใจ
แฟน ๆ  และอื่น ๆ เป็นต้น เกิดปรากฏการณ์มอบมาลัยออนไลน์ผ่านการโอนเข้าบัญชีของวงหมอลำ
หรือศิลปิน จากบทสัมภาษณ์ผู้บริหารวงหมอลำได้ให้ความเห็นว่า 

         “หลังจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ทุกคนตื่นตระหนก ซึ่งทำให้เห็นว่า
ในอนาคตไม่มีอะไรแน่นอน หรืออาจมีแนวโน้มว่าหมอลำอาจจะน้อยลง หรือถ้า
เป็นแบบนี้ต่อไป จะมีงานต่อหรือไม่ ซึ่งยังไม่มีอะไรที่แน่นอนในตอนนี้ อย่างไรก็
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ตามถึงแม้ในสถานการณ์แบบนี้แต่ ตนมองว่า วัฒนธรรมอีสาน  หมอลำที่มีความ
เชื่อมโยงกันกับความเจ็บป่วย กล่าวคือผู้คนในบางพื้นท่ีของภาคอีสาน เมื่อเจ็บไข้
ได้ป่วยจะให้หมอลำมารำ โดยเชื่อว่าจะทำให้หายป่วยได้ ดังนั้นตนจึงเชื่อว่า หมอ
ลำยังสามารถอยู่รอดต่อไปได้ และยังมีบุญประเพณีที่ไม่หายไปเช่นกัน และยังจะ
อยู่ควบคู่ไปกับหมอลำด้วยเช่นกัน หมอลำจะไม่ตาย เพราะ “หมอลำคือรากเหง้า 
คือ สถานความบันเทิงเคลื่อนท่ีของคนอีสาน” นอกจากจะปรับตัวกับสถานการณ์
อย่างไรให้อยู่ได้และเป็นไปตามยุคสมัย ถ้าทำการแสดงปกติไม่ได้ก็เล่นแบบ
ออนไลน์ รวมกลุ่มกัน รวมตัวกันเล็ก ๆ จัดทำตามรูปแบบที่พอจะทำได้ซึ่งเป็น
หนึ่งช่องทางเสริมของหมอลำ”                                  

                                          (หัวหน้าคณะหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 
  

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ดังกล่าวส่งผลรวมไปถึงเน็ตไอดอลที่ชื่นชอบ
หมอลำและศิลปินนักร้อง เกิดการรวมตัวเป็นหมอลำเฉพาะกิจเพื่อไลฟ์สดทำการแสดงสร้างรายได้ 
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ประพันธ์บทที่ใช้ในการแสดงใหม่ตามตรีม แนวคิดในการนำโชว์การแสดง
ทางด้านวัฒนธรรมมานำเสนอแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความท้าทายกับ
พัฒนาการทางด้านหมอลำของชาวอีสานดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 
                                                  
 
 

ตัวอย่างการปรับตัวหมอลำในการไลฟ์สดออนไลน์กลุ่มปิด 
 
  ด้านการแข่งของหมอลำในภูมิภาคอีสานในอดีตกระแสที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพหมอ
ลำประกอบไปด้วย การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงลิเกภาคกลาง ตั้งแต่ยุคแรกถึงยุคที่สี่ เกิดการ
แข่งขันทางด้านการนำเสนอรูปแบบของการแสดงและสามารถฝ่าวิกฤติปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
หลังจากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งได้รับความนิยมน้อยลงจน
เลิกกิจการเนื่องจากการขาดทุน ด้านลิเกภาคกลางก็หยุดพักวงหรือเลิกกิจการไปเช่นกัน ในทาง
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กลับกันนั้นวงหมอลำในภาคอีสานได้มีการปรับกลยุทธ์เพ่ือความอยู่รอดจนเกิดมิติใหม่ของรูปแบบการ
แสดงหมอลำ  
  ในยุคแห่งสังคมเสมือน (virtual society) หมอลำได้รับความท้าทายอย่างมากใน
กระแสคลื ่นอันเชี ่ยวกราดทั ้งในด้านการแสดง นักแสดง แพลทฟอร์มดิจิทัล การแข่งขันของ
อุสาหกรรมบันเทิง ดังนั้นการปรับตัวเพื่อให้หมอลำอยู่รอดจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะมิใช่ความอยู่รอด
ของผู ้ประกอบการหมอลำเท่านั ้นแต่รวมถึงนักแสดงและบุคลากรประเภทอื่น ๆ ในวงหมอลำ 
นอกจากนั้นยังพบว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นแรงผลักให้หมอลำได้คิดค้นช่องทางการพัฒนา
ผลงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุคสมัย เพราะหากถ้าไม่ทำเช่นนั้นก็จะทำให้หมอลำ
เองถึงคราวที่จะต้องปิดตัวหรือเลิกอาชีพนี้ไปไป นอกจากนั้น สิ่งที่น่าเป็นห่วงจากข้อค้นพบในยุค
ปัจจุบันคือ หมอลำ เริ่มที่จะไม่ลำใส่แคนจริง ซึ่งตามธรรมเนียมของการแสดงหมอลำจะต้องคู่กับหมอ
แคน เหตุผลก็เพราะว่า หมอแคนหายาก และ คณะหมอลำเองก็ต้องการประหยัดทรัพยากรในการ
ดำเนินธุรกิจจึงตัดหมอแคนออก ซึ่งพบว่าปัจจุบัน คณะหมอลำนิยมใช้แคนที่อัดเสียงไว้ในระบบดิจิทัล
มาเปิดแทนการเป่าจริง ซึ่งปรากฏการณ์นี้มีความน่าเป็นห่วงที่หมอแคนจริงอาจสูญหายไปจากหมอลำ
ในอนาคตได้ ในลำดับต่อไปผู้วิจัยจะได้นำเสนอให้เห็นถึงลักษณะ  การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในช่วง
การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการมองอนาคตหมอลำหลังโควิด-19  

2.4.2  การปรับตัวของหมอลำเพื่อความอยู่รอดในสภาวการณ์การแพร่รระบาดของ  
โควิด-19  
  การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่ง
หมอลำก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างหนักเป็นกลุ่มแรก ๆ แต่การที่หมอลำจะอยู่
รอดในช่วงกระแสการแปรเปลี่ยนดังกล่าวจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ ในส่วนนี้ผู้วิจัย
จะนำเสนอให้เห็นถึงลักษณะการปรับตัวของหมอลำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลว 
การวิเคราะห์เพ่ือจัดกลุ่มลักษณะของหมอลำด้วยตัวแบบ Matrix การพัฒนานวัตกรรมการแสดงหมอ
ลำ อาชีพใหม่ที่แตกแขนงออกจากธุรกิจหมอลำ การเข้าถึงหมอลำในยุคสังคมเสมือน และรูปแบบ
เครือข่ายการร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจหมอลำในปัจจุบันดังจะได้อธิบายเป็นลำดับต่อไป 
  2.4.2.1 หมอลำกับการปรับตัวฝ่าคลื่นวิกฤติโควิด-19  

ในกระแสความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด 
19 ทำให้หมอลำหลายคณะต้องเผชิญกับความท้าทายที่จะเอาตัวรอด หมอลำบางคณะสามารถที่จะ
ไต่และฝ่าวิกฤติโควิดไปได้ ขณะที่หลายคณะต้องเผชิญกับความท้าทาย และปัญหาอุปสรรคนานัปการ
จนไม่อาจดำเนินธุรกิจต่อไปได้ กระทั ่งปิดตัวไป จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที ่เป็น
ผู้ประกอบการหมอลำทั้ง 3 กลุ่ม (วงขนาดใหญ่ วงขนาดกลาง วงขนาดเล็ก) พบว่า มีปัจจัยที่ทำให้
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หมอลำบางคณะ “รอด” และเดินต่อได้ ขณะที่หลายคณะ “ร่วง” และไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ 
โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้ 

1) ทุน (Capitals)  
การดำเนินธุรกิจหมอลำ “ทุน” ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการ

ขับเคลื่อนการผลิตและการนำเสนอผลงาน หมอลำที่มีการพัฒนาผลงานอย่างสม่ำเสมอโดยลงทุนกับ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแสดง เช่น รูปแบบการแสดงที่แปลกใหม่ยิ่งใหญ่อลังการ การลงทุน
กับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของนักแสดง การลงทุนกับไฟ แสง สี เสียง เวที ก็จะสามารถอยู่ในกระแส
และสามารถดึงความนิยมของกลุ่มผู้ชมและกลุ่มผู้ว่าจ้างได้ ในฤดูกาลแสดงปกติ กลุ่มผู้ชมก็จะคอย
ติดตามรูปแบบการแสดงที่แปลกใหม่ของคณะที่มีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงการแสดงผ่าน
ออนไลน์ระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด 19 ยิ่งต้องทำให้คณะหมอลำต้องใช้ทุนในการปรับรูปแบบ
และองค์ประกอบการแสดงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายและขยาย
ขอบเขตมากยิ่งขึ้น สำหรับคณะที่ไม่กล้าลงทุนหรือไม่มีทุน นอกจากจะไม่มีการแสดงรูปแบบใหม่ ๆ 
แล้วยังส่งผลให้ความนิยมและการติดตามของแฟนคลับลดน้อยลง และไม่มีงานจ้างหรือไม่มีผู้ติดตาม
ซื้อบัตรเข้าชมในท่ีสุด ดังจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ 

 
  “การลงทุนมีความสี่ยงเพราะหมอลำไม่สามารถบอกได้ว่าในแต่ละปีจะ
มีงานมากน้อยเท่าไหร่ และในการแสดงแต่ละครั้งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะ
มีจำนวนผู้เข้าชมเท่าไหร่ รู้ เพียงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ ้น ค่าใช้จ่ายภายในวง 
ค่าแรงงาน ลูกน้อง ศิลปิน นักแสดง และทีมงานทั้งหมดหากประเมินค่าใน 100 
% ต้นทุนในการบริหารจัดการเท่ากับ 70-80 %” 

(หัวหน้าคณะหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 
 

  “การพัฒนาของวงหมอลำเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ในแต่ละวงเนื่องจากเกิดการ
แข่งขันของวงหมอลำ และข้ึนอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ผู้บริหารทุกวงมีความ
ต้องการที่จะพัฒนาในแต่ละปีเพ่ิมขึ้นอยู่แล้ว ซึ่งจะประกอบไปด้วยทุนเป็นสว่น
สำคัญ หัวหน้าวงแต่ละคณะทุนเป็นองค์ประกอบหลักที ่ต ้อ งนำมาพัฒนา 
ปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ภายในวง เช่น ชุดแดนซ์เซอร์ที่ต้องเปลี่ยนในทุก ๆ ปี  
และฉากก็ต้องเปลี่ยนในทุก ๆ ปี เช่นเดียวกันครูสอนเต้น ครูวาดฉาก และครูตัด
ชุด ล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนในการบริหารจัดการ” 

(หัวหน้าคณะหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 
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2) ภาวะผู้นำของศิลปินผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Leadership) 
ความกล้า (courage) และการมีใจ (passion) ของผู้ประกอบการเป็น

อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ และมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึง
จุดคุ้มทุน เป้าหมาย กลยุทธ์การตลาด พลังบวกประกอบกับแรงบันดาลใจที่มีต่ออาชีพหมอลำ ซึ่ง
คณะที่ “รอด” โดยส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีความชัดเจนในคุณลักษณะดังที่กล่าว อย่างไรก็ตามหาก
ผู้ประกอบการธุรกิจหมอลำที่มุ่งหวังจะได้งานแสดงและอยากให้มีผู้นิยมในผลงานการแสดงของตน 
แต่ขาดคุณลักษณะที่กล่าวมานั้น ก็มิอาจที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้รอดพ้นในยุควิกฤตินี้ได้ ดังจะเห็นได้
จากบทสัมภาษณ์ผู้บริหารวงหมอลำ ดังนี้ 
 

“การมีลูกหลานหรือทายาทของตนมาสืบทอดหมอลำ คณะหมอลำ
ถ้าไม่ม ีล ูกหลานที ่ด ูแลมาสืบสานแนวทางของวงหมอลำก็ไม ่สามารถ
ดำเนินการต่อไปได้ และในบางวงหลุดจากกรอบความเป็นเอกลักษณ์ของ
รูปแบบการแสดงของวงตนเอง” 

(หัวหน้าคณะหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 
“รูปแบบและการนำเสนอการแสดงเพื ่อให้มีความทันสมัย การ

ปรับตัวให้เข้ากับคนสมัยใหม่ จึงทำให้เกิดผลตอบรับที่ดีสามารถบริหารวงได้
ต่อไป และเป็นการประคับประคองผลงานรวมถึงรักษามาตรฐานของวงให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง” 

(หัวหน้าคณะหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 
“กระแสของวง และฐานแฟนคลับมากมาย ทำให้แนวโน้มของงาน

เพ่ิมข้ึน นักแสดงมีความต้องการที่จะหาความม่ันคงในงานของตนเอง กระแส 
ตัดสินใจเข้ามาร่วมงาน บวกกับมิตรภาพและหน้าที่ของแต่ละคนใน

วงที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีจึงจะนำพาวงไปต่อได้” 
(หัวหน้าคณะหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 

 
3)  กระแสความนิยมในโลกสังคมออนไลน์ (Social Network)  

ในยุคที ่ส ื ่อสังคมออนไลน์ได้มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของคนใน
ปัจจุบันส่งผลให้คณะหมอลำต้องปรับตัวและนำเอาโอกาสจากสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการดำเนิน
ธุรกิจ ในยุคที่สภาวการณ์ปกตินั้นผลที่เกิดจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็ปรากฏชัด และ ยิ่งในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 ยิ่งทำให้ช่องทางดังกล่าวกลายเป็นช่องทางหลักในการนำเสนอผลงานและ
สร้างรายได้ให้แก่ศิลปินหมอลำ ดังนั ้นคณะหมอลำที่เริ ่มนำเอารูปแบบออนไลน์มาใช้ก่อนก็จะ
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ได้เปรียบและชิงพ้ืนที่การตลาดได้ก่อนซึ่งท้ายที่สุดก็คือสามารถเอาตัว “รอด” ได้เมื่อวิกฤติมาถึง เช่น  
การแสดงผ่าน Facebook กลุ่มปิด การแสดงและขายบัตรออนไลน์ การทำ Live Streaming เป็นต้น 
ขณะที่หมอลำหลายคณะยังไม่กล้าเสี่ยงหรืออาจมองไม่เห็นช่องทางที่จะใช้ประโยชน์จากสื่อสังคม
ออนไลน์เท่าท่ีควร แต่ทันทีท่ีวิกฤติมาถึงหมอลำคณะเหล่านั้นก็มิอาจก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ตนมีอยู่นำเสนอให้คนในสังคมเสมือนให้สามารถเข้าสู่ระบบ
การบริการที่สร้างรายได้ได้ ในยุคการแพร่ระบาดของโควิด การเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์รูปแบบ
ต่าง ๆ ไม่เพียงแต่จะเป็นช่องทางการเข้าถึงการแสดงหมอลำเท่านั้นแต่เป็นสื่อกลางที่นำไปสู่ การ
ตอบสนองทางการตลาด การผลิตสินค้าใหม่ หรือการสร้างรายได้จากการทำเนื ้อหา (content 
maker) เพื่อเผยแพร่ในช่องทางดิจิทัล เช่น YouTube Facebook TikTok อีกด้วย การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการแสดงหมอลำเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากเหตุผล ดังต่อไปนี้ 
 

 “มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้าเวทีมาเป็นไลฟ์สดผ่านโซเชียล ซึ่งการ
แสดงผ่านไลฟ์สดจะมีการคัดนักแสดง ว่าจะมีการใช้จำนวนเท่าไหร่ในแต่ละ
ครั้ง เป็นการจัดนานทีครั้ง เพราะจะต้องเตรียมรูปแบบการนำเสนอที่แปลก
ใหม่เป็นกระแสในสังคม รูปแบบการสร้างกลุ่มปิดขายบัตรออนไลน์ ในบาง
รอบของการไฟล์สดอาจได้ยอดจำนวยผู้เข้าชมที่สูงแต่ไม่ได้เป็นแบบนี้ในทุก
รอบ และที่สำคัญการลงทุนในการออกแบบการแสดงก็สูงเช่นกันในแต่ละ
รอบ เพราะต้องสร้างใหม่ คิดใหม่เพ่ือเอาใจผู้ชม” 

(หัวหน้าคณะหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 
“การปรับตัวของวงหมอลำในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 นี้

ศิลปินนักแสดงต่างพากันจัดไลฟ์สดขนาดย่อม มีการรวมตัวจัดแสดงไลฟ์สด
หมอลำกลุ่มปิด รวมไปถึงการอัดคลิปวิดีโอและตัดต่อผลงานการแสดงเก่า ๆ 
ลงใน Facebook  YouTube TikTok สามารถสร้างรายได้ได้ในช่วงโควิด 
ศิลปินบางท่านมีธุรกิจส่วนตัวและธุรกิจเสริมหรือขายสินค้าออนไลน์ เช่น 
ปลาร้า ก๋วยจั๊บ กาแฟ เป็นต้น”  

(ศิลปินหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 
“การปรับตัวในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ได้มีการขายของออนไลน์

ซึ่งเป็นรายได้หลักในช่วงนี้ ซึ่งศิลปินบางคนมีกลุ่มแฟนคลับของตัวเองอยู่
แล้วก็สามารถสร้างรายได้เสริมจากตรงนี้ไปด้วย ในช่วงที่ไม่มีงานแสดงหรือ
หากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติก็อาจจะทำทั้งสองงานควบคู่กันไป”  

(ศิลปินหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 
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4)  การปรับรูปแบบการแสดงและรูปแบบการนำเสนอ (Redesigning 
Performance and Presentation)  

ในยุคที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ประกอบกับการที่ไม่สามารถ
ออกทำการแสดงในสถานที่ได้ตามปกติ หมอลำหลายคณะได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงให้มี
ความกระชับ มีหลากหลายตัวเลือก มีการปรับเปลี่ยนตามกระแสของผู้ชมได้ทันที และให้สามารถ
นำเสนอการแสดงเหล่านั้นในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนอกจากจะสามารถรักษากระแสความนิยมของคณะ
ตนเองไว้ได้แล้วยังสามารถสร้างรายได้จากช่องทางดังกล่าวได้เป็นอย่างดี บางคณะสามารถสร้าง
รายได้มากกว่าที่เคยได้จากการแสดงในรูปแบบปกติ ขณะที่หมอลำบางคณะยังพยายามนำเสนอในรูป
แบบเดิม ถึงแม้จะนำระบบออนไลน์เข้ามาใช้แต่ก็ไม่สำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากพฤติกรรมและความ
คาดหวังของผู้ชมเปลี่ยนไปดังจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

 

“ทางวงก็ตื่นตัวช้าโดยหลายวงได้มีการใช้สื่อออนไลน์ไปมากแล้ว
ในการไลฟ์สด การนำเสนอเหตุการณ์บ้านเมืองต่าง ๆ และเริ่มตั้งข้อสังเกต
ว่ามีกลุ่มคนได้นำผลงานที่ทางวงสร้างสรรค์ไว้ในอดีตไปนำเสนอในช่องทาง
สื่อออนไลน์แล้ว ส่วนสมาชิกในวงก็ไม่รู้จะนำเสนออะไรจึงได้คิดรูปแบบการ
นำเสนอหมอลำดั้งเดิม การเล่าเรื่อง ประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวกับหมอลำ
ต่อไป” 

            (หัวหน้าคณะหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 
 

“โดยมองว่าเด็กสมัยใหม่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีมากกว่า 
ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ทำให้ขับเคลื่อนวงการหมอลำไปได้อย่างรวดเร็ว ตามทัน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที ่เข้ามา และต้องมีระบบบริหารจัดการที ่เข้ ามามี
บทบาทรวมถึงการลงทุนและแผนการทำงานในระยะยาว หรือบางวงนำสิ่ง
เหล่านี้มาใช้ประกอบการแสดงเพื่อเรียกกระแสจากผู้ชมจนบางครั้งไม่ได้
คำนึงถึงความคุ้มทุน” 

(หัวหน้าคณะหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 

“ในส่วนนี้ได้มีการพิจารณาจากหลายส่วนจากความเป็นจริง 

น้อมรับคำติชมด้วยความเต็มใจ เพื่อนำมาวิเคราะห์สิ่งที่เราพัฒนาและทำ

ได้ สิ่งไหนเราปรับได้ อาศัยความเหมาะสม และไตร่ตรองดูว่าเราเป็นอย่าง

ที่เขาพูดจริงหรือไม่ ควรที่จะปรับปรุงหรือไม่ แล้วนำมาแก้ไข” 

(หัวหน้าคณะหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 
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“ในปัจจุบันความคิดเห็นใน Social ส่งผลต่อการปรับตัวและ

การปฏิบัติตัวของหมอลำ นักแสดงหมอลำจะต้องเก่งในเรื่องการแสดง 

เสียงร้อง เสียงลำ รวมไปถึงการปฏิบัติตัวต่อแฟนคลับด้วย ถึงแม้บางคน

จะมีความสามารถมากแต่ปฏิบัติต่อแฟนคลับไม่ดีก็จะไม่ได้รับการส่งเสริม

จากคณะหมอลำ นักแสดงบางคนที่ต้นทุนทางด้านเสียงไม่ดี แต่มีความ

ขยัน ตั้งใจฝึกซ้อมและดูแลเทคแคร์แฟนคลับดี คณะหมอลำก็ยินดีที่จะ

ส่งเสริมให้มีชื่อเสียง” 

 (ศิลปินหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 

 

5) การปรับรูปแบบการจัดการวงและการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 
(Resizing Organizational Management and Cost Reduction)  

นอกจากการปรับรูปแบบการแสดงและการนำเสนอผลงานแล้ว      
หมอลำคณะต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ก็พยายามปรับรูปแบบการบริหารจัดการวงให้กระชับ กะทัดรัด  
ทั้งในส่วนที่เป็นบุคลากรและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในการแสดง มีการจัดรูปแบบการบริการที่
หลากหลายตัวเลือกและปรับได้ (customization) สามารถบริการทั้งวงขนาดย่อม ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ตามราคาที่เจ้าภาพสนใจ มีการทบทวนรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น การลดจำนวนรถยนต์ที่ใช้
ในการขนส่งบุคลากรและอุปกรณ์การแสดงเพื ่อประหยัดค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษา   การหา 
outsource มาแทนบุคลากรประจำบางส่วน การแสดงในสถานที ่ต ั ้ง (onsite) คู ่ขนานกับการ
ถ่ายทอดสด (online) ซึ่งนอกจากจะขยายฐานผู้ชมแล้วยังเป็นการเพ่ิมรายได้อีกช่องทาง  

ลักษณะการปรับตัวและปัจจัยสำคัญที่ทำให้หมอลำในยุคโควิด 19 
สามารถอยู่ “รอด” หรือ “ร่วง” ดังที่นำเสนอข้างต้นนั้น เป็นการนำเสนอประเด็นเด่น ๆ ในปัจจุบันที่
พบจากการลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งอาจจะมีประเด็นปลีกย่อยอื่นที่สามารถ
ปรากฏขึ้นภายหลังได้อันเนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากบท
สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ 
 

“จากสถานการณ์และผลกระทบเป็นรูปแบบคัดกรองโดยอัตโนมัติ 
โดยส่วนใหญ่กลุ่มคนที่มีความสามารถก็เลิกประกอบอาชีพทางด้านนี้ ซึ่งด้วย
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือการพัฒนาตนเอง เป็นการคัดกรองศิลปินโดย
ปริยาย บุคลากรย่อมลดลงตามรูปแบบของการทำงาน แต่คุณภาพของการ
ทำงานก็ยังคงเห็นชัดสำหรับผู้ที่ตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาตนในทางด้านอาชีพนี้ หาก
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ไม่มีการพัฒนาก็จะไม่ได้รับการติดตามจาก FC จากแฟนคลับ ในการทำงาน
พ้ืนที่เสมือนในโลกออนไลน์” 
                          (ผู้ประกอบการสตูดิโอ, 2565: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 

 
“ในสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนี้ทางวงไม่มีงานการแสดงจึงให้สมาชิก

ในวงกลับบ้านของตน เหลือเพียงบางคนที่อาศัยอยู่จึงให้มีการช่วยทำสวน ทำ
นา ตัดเย็บเสื้อผ้า รวมถึงงานบ้าน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย” 

                 (หัวหน้าคณะหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 
 

2.4.2.2 การจำแนกลักษณะการตื่นตัวของคณะหมอลำด้วย Matrix Model 
   ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม เพื่ออธิบายให้เห็นถึงลักษณะสำคัญของหมอลำคณะต่าง ๆ ที่อยู่ในขอตเขตของการศึกษา 
โดยสามารถจำแนกคณะหมอลำด้วย Matrix Model ภายใต้เกณฑ์ที่พิจารณาจากการตื่นตัวและการ
พัฒนาตนเองอยู ่เสมอ การจัดการธุรกิจแบบเชิงรุก กระแสความนิยม ตลอดจนทัศนคติของ
ผู้ประกอบการที่มองถึงการเปลี่ยนผ่านในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 
4 กลุ่ม ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  การจำแนกลักษณะการตื่นตัวของคณะหมอลำด้วย Matrix Model  

 
กลุ่ม A เป็นหมอลำวงขนาดใหญ่ที่มีทุน (ชื่อเสียง/เงิน) มั่นคง ที่มีการ

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีแนวคิดเชิงรุก (proactive) มีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง     
มีการพัฒนาและนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการนำเสนอ
ผ่านช่องทางดิจิทัล  

กลุ่ม B เป็นหมอลำวงขนาดใหญ่ที่มีทุนมั่นคงแต่มีท่าทีค่อนข้างนิ่ง มอง
สถานการณ์และตอบสนองต่อสถานการณ์แบบเชิงรับ (passive) มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ใช้ค่อนข้างน้อยหรือไม่สม่ำเสมอ  

กลุ่ม C เป็นหมอลำวงขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่พยายามปรับตัว ถึงแม้
อาจจะประสบปัญหาด้านทุนและกระแสความนิยมของผู้ชม แต่ก็พยายามยกระดับตัวเองให้ก้าวทัน
การแปรเปลี่ยน และมีการพยายามนำเอาดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาในการแสดง   
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กลุ่ม D เป็นหมอลำวงขนาดเล็ก ที ่อยู ่ท่ามกลางความท้าทายและการ
พัฒนาเพื่อยกระดับตนเอง อาจยังไม่เต็มที่เท่าที่ควร บางคณะค่อนข้างตั้งรับ (passive) และรอคอย
ความหวังในการทำการแสดงในรูปแบบเดิม ขณะที่บางคณะไม่อาจดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัยต่าง ๆ จนได้
ยกเลิกการดำเนินธุรกิจไปแล้ว  

อย่างไรก็ตามหมอลำที่มีลักษณะที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็มิใช่จะคง
อยู่ในกลุ่มนั้นตลอดไปยังมีหมอลำบางคณะที่พยายามพัฒนาตนเองที่จะไต่ขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น แต่
ด้วยปัจจัยดังที่กล่าวมาแล้วตอนต้นทำให้บางคณะอาจไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดได้และปิดตัวไปในที่สุด 
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะไม่ระบุชื่อคณะในการจัดกลุ่มในตาราง Matrix แต่เป็นการนำเสนอภาพให้เห็นถึง
ลักษณะของแต่ละกลุ่มที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็น
ผู้มีประสบการณ์ตรงและการสังเกตุในสถานที่จริงในหลายช่วงเวลา  

เพื่อให้เกิดการพัฒนาและกระตุ้นการตื่นตัวของหมอลำที่จั ดอยู่ในแต่ละ
กลุ่มลักษณะ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่จะเป็นทางออกในการยกระดับการแสดงและการประกอบการ 
ดังนี้คือ 1) กลุ่ม A เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมทั้งในเชิงของจิตวิญญาณ ภาวะผู้นำ และการลงทุน ดังนั้น
การจะทำให้เกิดความยั่งยืนได้ ผู้ประกอบการควรมีการวิเคราะห์แนวโน้มและความเสี่ยงจากข้อมูล
รอบด้านอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะข้อมูลที่มาจาก Social listening tool ประกอบกับการสร้าง
ช่องทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผสมผสานซึ่งถือเป็นทิศทางที่ชัดเจนในรูปแบบการแสดง
หมอลำหลังจากนี้ 2) กลุ่ม B คือกลุ่มที่อาจขาดแรงจูงใจหรือกำลังลังเลที่จะลงทุน ขณะที่มีทรัพยากร
เพียงพอในการขับเคลื่อน โดยมีข้อเสนอแนะว่าหมอลำในกลุ่ม B อาจต้องเริ่มจากการเปิดใจ และ
ทดลองออกแบบการนำเสนอรูปแบบใหม่ไปเป็นช่วง ๆ เพ่ือทดสอบจุดสมดุลของการตอบรับของตลาด 
นอกจากนั้นอาจต้องแสวงหาแม่เหล็ก (หมอลำดารา) ที่มีฐานแฟนคลับ เพ่ือดึงดูดกลุ่มผู้ชม ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้หมอลำกลุ่มนี้กล้าและมีพลังที่จะขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลัง 3) กลุ่ม C เป็นกลุ่มที่มีพลังพร้อม
ที่จะก้าวเดินเพื่อยกระดับตนเอง ถึงแม้จะยังไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะลงทุน แต่ก็ต้องพยายามไต่
กระแสคลื่นไปให้ได้ โดยข้อเสนอแนะคือ การพยายามให้มีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
และสนับสนุนให้ศิลปินในคณะเปิดช่องสื่อสังคมออนไลน์ เช่น YouTube หรือ Facebook fanpage 
เพื่อกระตุ้นยอดความนิยม ซึ่งเป็นปัจจัยสร้างฐานรายได้ให้แก่ศิลปินและวงได้ และ 4) กลุ่ม D ซึ่งถือ
แม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีทรัพยากรที่ค่อนข้างจำกัดและไม่มีกำลังที่จะดำเนินกิจการต่อแล้ว แต่ด้วยมี
ต้นทุนทางวัฒนธรรม ผู้ประกอบการสามารถที่จะแปลงทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้าง Content ผ่าน
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือแม้กระทั่งเปิดพ้ืนที่ในสังคมโลกเสมือนเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดงานและ
สร้างรายได้ โดยยังไม่ต้องไปลงทุนทำวงสำหรับเดินสาย ซึ่งหากกระแสความนิยมกลับมาอีกครั้ง ก็จะ
เป็นโอกาสให้สามารถพัฒนาตนเองและไต่คลื่นความนิยมได้อีกครั้ง  
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2.4.2.3 หมอลำกับการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืน  
จากความท้าทายและข้อจำกัดที่เกิดจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของ    

โควิด 19 ทำให้วงหมอลำต้องแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการแสดงและนำเสนอต่อ
กลุ่มผู้ชมที่มีความหลากหลายและซับซ้อน ซึ่งมีท้ังกลุ่มผู้ชมที่นิยมในรูปแบบดั้งเดิมและกลุ่มผู้ชมที่อยู่
ในสังคมเสมือน ดังนั้น การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อความอยู่รอดและยั่งยืนจึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจหมอลำในยุค 4.0 จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมสามารถจำแนกลักษณะการสร้างสรรค์นวัตกรรมของหมอลำได้ 2 ประเภท 

1) รูปแบบการแสดง (Performing Pattern) จะเห็นได้ว่าวิกฤติการณ์
โควิดทำให้หมอลำต้องปรับรูปแบบการแสดงไปใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบ ดังนั้น รูปแบบ
การนำเสนอแบบเดิมจึงไม่อาจตอบสนองและไม่เหมาะสมต่อความต้องการและพฤติกรรมของผู้ชมที่
เปลี่ยนไป หมอลำได้ปรับรูปแบบการแสดงให้มีความกระชับ ลดจำนวนบุคลากรให้สอดคล้องกับ
สถานที่การถ่ายทำ มีการสลับการดำเนินเรื่องจากเดิมมีการโชว์วง ช่วงตลก ช่วงลำเรื่อง และการเต้ย
ในช่วงลำเรื่อง ได้มีการปรับรูปแบบและนำเสนอในบางช่วง เช่น การปรับช่วงลำเรื่องเป็นรูปแบบการ
นำเสนอแบบละครเวที การรับเชิญของศิลปิน รวมถึงการเกิดหมอลำเฉพาะกิจ คือ การรวมตัวของ
ศิลปินหมอลำเพื่อจัดไลฟ์สดกลุ่มปิด ถือได้ว่าเป็นการต่อยอดจากพื้นฐานรูปแบบการแสดงในรูป
แบบเดิมให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และการบริโภคของกลุ่มผู้ชม 

2) เนื้อหาการแสดง (Content) การแสดงหมอลำในสภาวะปกตินั้นหมอ
ลำจะมีเวลาและพื้นที่ในการถ่ายทอดหมอลำได้อย่างเต็มที่ โดยปกติจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่สามทุ่ม
ไปจนถึงสว่าง แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปผู้ประกอบการและศิลปินได้มีการปรับเนื้อหาการแสดงให้
กระชับและเหมาะสมขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของการลำเรื่องต่อกลอนที่มีการนำเสนอเนื้อเรื่องสำคัญของ
วรรณกรรมเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจ เช่น เงาะป่า ผาแดงนางไอ่ ขุนช้างขุนแผน เป็นต้น รูปแบบและ
วิธีการนำเสนอเป็นการเลือกองก์ของฉากที่เป็นจุดเด่นของวรรณกรรมนั้น ๆ มานำเสนอ ประกอบกับ
การสร้างสรรค์การแสดงโชว์ทางด้านวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ทำการแสดง หากแต่ยังคง
ความเป็นแก่นแท้ของหมอลำไว้คือการลำเรื่องในรูปแบบที่กระชับและเข้าใจง่าย 

2.4.2.4 อาชีพใหม่ที่ขยายตัวจากธุรกิจหมอลำ  
   ธุรกิจหมอลำถือเป็นพื้นที่ทางธุรกิจหลักที่ศิลปินและบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้
สำหรับประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็น นักแสดงหมอลำ นักดนตรี แดนเซอร์ บุคลากรด้านเวทีและแสง
เสียง แต่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้บุคลากรเหล่านี้ไม่อาจยืนอยู่ได้ด้วยอาชีพหลัก
เพียงอาชีพเดียว ขณะเดียวกันเมื่อรูปแบบการแสดงหมอลำได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่โลกออนไลน์ยิ่งทำ
ให้ต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยเสริมใน
การจัดการแสดงให้เข้ากับบริบท ด้วยเหตุผลดังกล่าว ธุรกิจหมอลำในยุคโควิดจึงเป็นจุดกำเนิดของ
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อาชีพใหม่หลายอาชีพ ภาพที่ 3 จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่ม ศิลปินและ
ผู้ประกอบการธุรกิจหมอลำสามารถจำแนกอาชีพใหม่ที่ขยายตัวจากธุรกิจหมอลำในยุคโควิด ดังนี้ 

ภาพที่ 3  อาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจหมอลำโดยตรงและอาชีพเสริมของหมอลำ 
 

อาชีพที่เกี่ยวกับหมอลำโดยตรง  
1) บริหารห้องสตูดิโอสำหรับการถ่ายทอดสดหมอลำออนไลน์ 
2) ช่างเทคนิคผลิตผลงาน (production house)  
3) ทีมถ่ายทอดสดและตัดต่อทั้งการแสดง onsite และ online  
4) ช่างตัดชุดหมอลำและชุดการแสดงโชว์  
5) นักจัดการเพจและสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook YouTube TikTok)  
6) นักออกแบบการแสดง  
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7) นักออกแบบกราฟฟิคดีไซน์  
8) ร้านเช่าชุดการแสดง  
9) ยูทูปเบอร ์ 
10) ทีมรับเหมาจัดทำ เวที เครื่องเสียง และแสง  
11) นักแสดงประเภท dancers แบบ freelance  
12) วงดนตรีแบบ freelance  
อาชีพเสริม (บางคนเป็นอาชีพหลัก) ที่ทำควบคู่กับธุรกิจหมอลำ  
1) จำหน่ายน้ำปลาร้าปรุงสุก  
2) จำหน่ายเครื่องสำอาง  
3) จำหน่ายกาแฟและเครื่องดื่มชูกำลัง 
4) จำหน่ายอาหารแห้งและอาหารสำเร็จรูป  
5) ถ่ายแบบเสื้อผ้าหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์  
6) รับรีวิวผลิตภัณฑ์  

2.4.2.5 ความร่วมมือและการสลายกำแพง  
ในวงการธุรกิจหมอลำในอดีตจะมุ่งเน้นที่การแข่งขันในการสร้างผลงาน

เพื่อให้ได้งานจ้างแสดงได้มากที่สุด ดังนั้นแต่ละคณะก็จะพยายามสงวนพื้นที่ผลิตผลงานไม่ให้มีการ
เปิดเผยในช่วงที่มีการฝึกซ้อมหรือการเตรียมการแสดง ซึ่งในแต่ละคณะก็จะสะท้อนอัตลักษณ์ของตน
ไว้อวดต่อผู้ชมในฤดูกาลแสดง ในยุคที่โควิด แพร่ระบาดหมอลำคณะต่าง ๆ เกิดความระส่ำระสาย 
พยายามแสวงหาพื้นที่ในการขายผลงาน และสร้างสรรค์รูปแบบการแสดงให้มีความหลากหลาย    
ดึงดูดใจผู้ชม และจุดนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้หมอลำต้องเปิดใจและเปิดพื้นที่สลายกำแพงเพ่ือ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรและร่วมมือกันในการผลิตผลงานเพื่อความอยู่รอดและฟันฝ่าวิกฤติโควิด-19 จาก
ข้อมูลพบว่า กิจกรรมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกันเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การแลกเปลี่ยนศิลปิน เดิมทีนั้นหมอลำแต่ละคณะมีการจัดทำสัญญา
นักแสดงเพ่ือป้องกันไม่ให้ศิลปินนักแสดงมีการย้ายวงระหว่างทำการแสดงหรือในฤดูกาลแสดง แต่การ
ระบาดของโควิดส่งผลกระทบให้หมอลำหลายคณะไม่สามารถทำการแสดงแบบปกติได้ บางคณะแทบ
ไม่มีงานแสดง แต่ศิลปินจะต้องดำรงชีวิตต่อไป ดังนั้น จึงทำให้ผู้ประกอบการลดกำแพงในเรื่องของ
สัญญาและอนุญาตให้ศิลปินในวงของตนเป็นศิลปินรับเชิญของวงอื่นได้ และวงของตนเองก็สามารถ
เชิญศิลปินของวงอื่นที่เป็นเครือข่ายมาร่วมแสดงด้วยได้ เพราะการแลกเปลี่ยนศิลปินนอกจากจะ
เปลี่ยนบรรยากาศความแปลกใหม่และเพิ่มสีสันการแสดงแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนฐานแฟนคลับ
ระหว่างคณะได้อีกด้วย ซึ่งประโยชน์ที่ตาม คือ การสร้างรายได้จากเงินรางวัลให้แก่นักแสดงในวงของ
ตนและศิลปินรับเชิญ 
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2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายระหว่างกันของ
ผู้ประกอบการธุรกิจหมอลำ ภายหลังการระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการธุรกิจหมอลำแต่ละคณะ
ต่างก็ประสบปัญหาและมีความกังวลใจที่จะแสวงหาทางออกให้กับธุรกิจของตนเอง การพบปะพูดคุย
หรือการเปิดใจแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคหรือแนวทางแก้ไขกับผู้ประกอบการธุรกิจประเภทเดียวกัน
จึงเกิดขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากการพบปะและพูดคุยที่เกิดขึ้นแล้วยังนำไปสู่การร่วมกันพัฒนานวัตกรรม
และสร้างเครือข่ายธุรกิจหมอลำ ให้มีความเข้มแข็งและมีอำนาจการต่อรอง นอกจากนั้นผลของการ
สร้างเครือข่ายนำไปสู่การกำหนดข้อตกลงที่เกี่ยวกับการแสดงร่วมกัน เช่น เวลาและพื้นที่  ในการ
แสดง การกำหนดรอบหรือพื้นที่ในการแสดง ราคาค่าการจ้างการแสดงและค่าตอบแทนนักแสดง ซึ่ง
ประเด็นเหล่านี้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ภาพการแลกเปลี่ยนและเครือข่ายในวันนี้จะไม่ค่อยพบเท่าใด
นักในช่วงของก่อนโควิดแต่โควิดทำให้คนหันกลับมาคุยกันมากขึ้นดังจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของ
ผู้บริหารวงหมอลำ ดังต่อไปนี้  
 

“การรวมกลุ ่มปรึกษาหารือกัน ผู ้บริหารวงหมอลำมีการเปิดใจ
ปรึกษาหารือกัน เล่าสถานการณ์ปัญหาให้กันฟังเสมอหรือแม้กระทั่งเรื่องใน
บ้าน ลูกน้อง หรือปัญหาต่าง ๆ ช่วงก่อนหน้าโควิดนี้ไม่มีการพูดคุยหารือกัน 
ไม่เปิดใจ มีการปกปิดกลยุทธ์ต่าง ๆ ต่างคนต่างทำ ไร้การแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการบริหารวงไว้เพื่อแข่งขันและสร้างรูปแบบใน
การนำเสนอวงหมอลำให้ตามกระแสผู้ชม พอหลังจากเกิดโควิดจึงค่อย ๆ เริ่ม
กลับมาคุยกันเช่นในอดีต” 

 (หัวหน้าคณะหมอลำ, 2564: บทสัมภาษณ์ภาษาไทย) 
2.4.2.6 การเข้าถึงหมอลำของกลุ่มผู้บริโภคในสังคมเสมือน (Virtual Society)  

    ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดเกิดปรากฏการณ์สำคัญในวงการหมอลำ 
คือ การก้าวสู่สังคมโลกเสมือนอย่างเต็มรูปแบบ การแพร่ระบาดของโควิดทำให้ภาครัฐออกมาตรการ
งดการแสดงหรือการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก จึงทำให้กว่าสองปีที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโควิด-19 หมอลำไม่สามารถทำการแสดงในรูปแบบเดิมได้ แต่ด้วยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดิจิทัล จึงทำให้หมอลำต้องปรับรูปแบบการแสดงให้ตอบสนองต่อผู้ชมในโลกสังคมเสมือน 
มีการจัดและถ่ายทอดการแสดงผ่านระบบถ่ายทอดสด (live stream) ทั้งในรูปแบบกลุ่มเปิดและกลุ่ม
ปิด ถือเป็นการพลิกโฉมการแสดงหมอลำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ที่ผู้ ชมสามารถเข้าถึงการแสดง
หมอลำในเวลาเดียวกันจากทั่วทุกมุมโลก (anywhere anytime) และผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ
นักแสดงผ่านข้อความ (live messenger) หรือพบกันระหว่างผู้ชมกับศิลปินอย่างใกล้ชิดผ่านระบบ 
zoom กล่าวได้ว่าในโลกยุคไร้พรมแดนทำให้เกิดพื้นที่สังคมเสมือนที่ เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ธุรกิจ
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หมอลำให้สามารถยืนหยัดได้ถึงแม้จะเผชิญกับสภาวะคุกคามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 นอกจากนั้นสังคมเสมือนยังเป็นพื้นที่ให้ศิลปินได้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และต่อยอดมรดก
ทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ให้มีความยั่งยืนต่อไป 

2.4.2.7 ความท้าทายและการมองอนาคตหมอลำยุคหลังโควิด  
แนวโน้มพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมอลำกับผู้ชมอดีต ปัจจุบัน 

และอนาคต  
ในระยะที่ผ่านมา หมอลำต้องเผชิญกับความท้าทายระลอกใหญ่ทั้งในช่วง

ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และในอนาคตหลังจากโควิด-19 ผ่อนคลายลง หมอลำก็คงต้อง
เตรียมตัวที่จะพบกับความท้าทายใหม่ที่อาจจะมีมุมที่คาดการณ์ได้หรืออาจไม่รู้ล่วงหน้า ดังนั้นจึงเกิด
คำถามข้ึนมากมายว่า หมอลำจะรักษาแก่นแท้ของตนเองให้สอดคล้องกับยุคสมัยแบบลงตัวได้อย่างไร 
โดยเฉพาะในประเด็นการตามกระแสของตลาดและอิทธิพลของการปฏิสัมพันธ์กันของหมอลำกับผู้ชม 
ที ่ส่งผลต่อรูปแบบการแสดงและอัตลักษณ์ของหมอลำ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ลักษณะ
พฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมอลำกับผู้ชมสามารถแบ่งเป็น 3 รูปแบบในแต่ละยุค ได้ดังนี้  

 
ภาพที่ 4   พฤติกรรมการปรับตัวของวงหมอลำ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
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ยุคแรก: หมอลำมีอิทธิพลต่อผู้ชม ในยุคนี้การแสดงหมอลำจะมีอิทธิพลสูง
มากต่อผู้ชมกล่าวคือหมอลำ เนื้อหา ลีลา ทำนองลำ และเรื่องราวที่ใช้ในการลำที่หัวหน้าคณะหมอลำ
สร้างสรรค์ขึ ้นตามจินตนาการหรือตามที่ได้สืบทอดมาสามารถสะกดให้ผู ้ชมติดตามได้เป็นอย่างดี 
เนื้อหากลอนลำและท่วงทำนองลำมีการสอดแทรกด้วยคติธรรม เรื่องราวประวัติศาสตร์ และแฝงด้วย
บทบาทลีลาของหมอลำ จนทำให้หมอลำเป็นเสมือน “มหรสพแห่งชีวิตของคนอีสาน” และกลายเป็น
เอกลักษณ์พ้ืนบ้านมีอิทธิพลสูงมากในยุคต่อมา  

ยุคปัจจุบัน: ผู้ชมมีอิทธิพลต่อหมอลำ ในยุคปัจจุบันด้วยกระแสของการ
แข่งขันทางการตลาดและการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จึงทำให้หมอลำต้องปรับตัวตามกระแสของ      
คนชม ซึ่งมีหลากหลายกลุ่มวัยทั้งวัยอาวุโส วัยกลางคน และวัยรุ่น มีการปรับการแสดงให้กระชับเน้น
ความสนุกสนานให้มากยิ่งข้ึนด้วยการเพ่ิมเพลงที่กำลังมีความนิยมแทนการลำเดินกลอนแบบสมัยก่อน 
(แต่ยังคงไว้บางส่วน) จนในระยะหลังหมอลำบางคณะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นหมอเพลงหรือหมอเต้ย 
ช่วงลำที่เป็นเรื่องเป็นราวแทบไม่เป็นจุดเด่นในการนำเสนอ การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นผู้ประกอบการ
ล้วนออกแบบเพ่ือเอาใจกลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญ จึงเกิดการตั้งคำถามว่าแล้วจุดยืนและการรักษาแก่นแท้
ของหมอลำอยู่ตรงไหน และหมอลำในอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไร ดังจะได้อธิบายในลำดับต่อไป  

มองอนาคต: จากประเด็นที่นำไปสู่คำถามที่ว่าแล้วการปรับและสร้างสมดุล
ระหว่างอิทธิพลของผู้ชมกับหมอลำจะเป็นอย่างไรในอนาคต จากข้อมูลที่ได้ยังไม่สามารถเป็นข้อสรุปที่
ชัดเจน แต่มีแนวโน้มว่า ปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรมของตลาดที่ทำให้หมอลำต้องคล้อยตามนั้น ควรอยู่ใน
รูปแบบกลับด้าน กล่าวคือหมอลำต้องกลับมามองจุดยืนและคุณค่าของตนเพื่อปรับพฤติกรรมผู้ชมใหม่ 
โดยหลักคือผู้ชมคือกระจกสะท้อนเพื่อการปรับรูปแบบการบริการ ขณะที่หมอลำก็ต้องพยายามรักษา
แก่นแท้และปรับรูปแบบในการถ่ายทอดที่ไม่สูญเสียแก่นแท้ของวงหมอลำตนเองไป 

2.4.3 ผลกระทบ (Impacts) ของหมอลำต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม 
  จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่ม ผู้ประกอบการธุรกิจหมอลำ 
ศิลปินหมอลำ และผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมอลำ พบว่า หมอลำอีสาน สามารถสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอีสานได้อย่างชัดเจน และขณะเดียวกัน ด้วยความ     
ท้าทายของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้  หมอลำถูกมองว่าเป็นกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
สังคม เช่นกัน โดยจำแนกลักษณะผลกระทบได้ดังนี้   
  ผลกระทบเชิงบวก หมอลำ นอกจากเป็นอาชีพที่ช่วยสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นแล้ว 
ยังกลายเป็นธุรกิจด้านบันเทิงที่เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ศิลปินอีสาน ในระยะหลังหมอลำถือเป็น
แหล่งอาชีพของคนรุ่นใหม่ที่มีใจอยากเข้าสู่วงการศิลปิน และโดยทางอ้อม หมอลำไปแสดงที่ใดก็
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจอื่นรอบข้างได้เป็นอย่างดี เช่น ร้านอาหาร โรงแรมที่พั ก ธุรกิจที่
เกี่ยวกับการแสดง/บันเทิง เป็นต้น (ข้อมูลส่วนนี้นำเสนอเพิ่มเติมในส่วนของผลกระทบทางเศรษฐกจิ) 
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และที่สำคัญ ในยุคดิจิทัล หมอลำเป็นอาชีพที่ตอบสนองต่อการแปรเปลี่ยนของสังคมเสมือน (virtual 
society) อย่างเห็นได้ชัด การแสดงหมอลำในวันนี้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงและสามารถรับชมได้ใน
เวลาเดียวกันกับการแสดงสดที่ประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ในพื้นที่ดิจิทัลที่
หลากหลาย  
  ผลกระทบเชิงลบ ถึงแม้หมอลำจะเป็นศิลปะที่มุ่งเน้นความสนุกสนานและสร้างสีสัน
ความสุขให้แก่ผู้คน แต่ในยุคที่คนในสังคมแปรเปลี่ยนไปสู่ความเป็นปัจเจกนิยม (individualism) มี
ความเป็นส่วนตัวและปกป้องสิทธิของตนเองสูงขึ้น ประกอบกับสังคมเมืองมีการขยายตัวเติบโตมาก
ยิ่งขึ้น การแสดงหมอลำที่แสดงในสถานที่จริง  เริ่มเกิดความลำบาก อันเนื่องมาจากผลกระทบจาก
การใช้เสียงที่แสดงตอนกลางคืน การถูกร้องเรียนจากประชาชนที่ อยู่ในพื้นที่ หลายครั้งที่เจ้าหน้าที่
ต้องสั่งยกเลิกการแสดงก่อนถึงเวลาที่กำหนด นอกจากนั้นในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ผู้ชมที่มาชมหมอ
ลำส่วนหนึ่งนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ซึ่งนำไปสู่ความมืนเมาและเกิดการทะเลาวิวาท จนเกิดภาพ
จำและภาพพจน์เชิงลบในการจัดการแสดงหมอลำในพื้นที่ต่าง ๆ หลายครั้งที่หน่วยงานภาครัฐไม่
อนุญาตให้ทำการแสดงหรือจำกัดเวลาในการแสดง อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากมูลเหตุข้างต้น ในช่วง
การแพร่ระบาดของโควิด 19 หมอลำเป็นกลุ่มอาชีพแรกที่ได้รับกระทบโดยตรงและหนักที่สุดเพราะ
ต้องทำการแสดง ในสถานที่จริงและมีการรวมตัวกันของผู้ชมจำนวนมาก ซึ่งขัดต่อมาตรการของ
รัฐบาลที่ออกมาบังคับใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นเวลากว่า 2 ปี ที่หมอลำไม่
สามารถทำการแสดงในสถานที่จริงได้อย่างเต็มที่ (โดยส่วนใหญ่ไม่ได้แสดง) ภาพที่หมอลำไปแสดงที่
ไหนแล้วมีผู้ชมไปรวมตัวกันจำนวนมาก ก็จะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเก่ียวกับการเป็นพ้ืนที่
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนทำให้หลายพ้ืนที่ในภาคอีสานและในภูมิภาคอ่ืนยังไม่อนุญาต
จากภาครัฐให้หมอลำเปิดทำการแสดงแบบปกติได้      

2.4.4 มองอนาคตของหมอลำ: Morlum-What’s next?  
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับการเข้ามามีอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล

ส่งผลให้หมอลำ เกิดการปรับตัวและถึงขั้นพลิกโฉมปฏิวัติวงการหมอลำอย่างไม่เคยมีมาก่อนใน
ประวัติศาสตร์ จึงเกิดการตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของหมอลำหลังจากนี้โดยเฉพาะ “หมอลำ
จะเป็นอย่างไรในอนาคต?” จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกหัวหน้าคณะหมอลำและการประชุมกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจที่เก่ียวข้องกับหมอลำ มีข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้  

1) รูปแบบการแสดงหมอลำ ผู้ประกอบการหมอลำและศิลปินหมอลำสะท้อน
มุมมองอนาคตของหมอลำในมิติรูปแบบการแสดงว่าจะปรับเป็นรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) โดยจะมี
ทั้งรูปแบบการแสดงในสถานที่จริงและการแสดงในรูปแบบออนไลน์ ควบคู่กันไป หลังจากนี้หมอลำจะ
ไม่มีฤดูกาลเหมือนสมัยก่อน อันเนื่องจากพ้ืนที่ในการนำเสนอและช่องทางในการถ่ายทอดการนำเสนอ
เปิดกว้าง รวดเร็ว สะดวก และครอบคลุมขึ้น ฐานแฟนคลับที่อยู่ท่ัวทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงหมอลำได้
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สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงในเวลาเดียวกันแบบ real-time ความสะดวกสบายทำให้หมอลำ
สามารถเพิ่มช่องทางหารายได้มากขึ้น นอกจากนั้นเมื่อทำการแสดงเสร็จสามารถตัดต่อผลงานที่โดด
เด่นและเป็นที่นิยมมาจัดเก็บไว้ใน YouTube หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อื่นที่สามารถเกิดรายได้
เพ่ิมข้ึนอีกทาง กล่าวโดยสรุปได้ว่าหมอลำในอนาคตยังไปต่อได้และมีรูปแบบหรือพ้ืนที่ในการนำเสนอ
ได้หลากหลายยิ่งขึ้น  

2) การเต ิบโตของธุรกิจหมอลำ ในประเด็นนี ้ส ังคมทั ่วไปอาจมองว่าด ้วย

สภาวการณ์เช่นนี้ธุรกิจหมอลำ จะคงอยู่ต่อไปไม่ได้หรืออาจเป็นจุดจบของธุรกิจประเภทนี้แล้ว แต่จาก

ข้อมูลพบว่า ถึงแม้การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างรุ่นแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม 

และสุขภาพ ธุรกิจหมอลำก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน แต่ด้วยการมีพลวัติและการปรับตัวของอาชีพ

นี้กลับพบว่า เกิดการขยายตัวของธุรกิจหมอลำ อย่างน่าสนใจกล่าวคือในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 

19 มีคณะหมอลำหมู่เกิดขึ้นใหม่จำนวน 4 คณะ ได้แก่  

1)  คณะขวัญใจแฟนแฟน แมน จักรพันธุ์ จ.ชัยภูมิ (แยกวงจากคณะระเบียบ
วาทะศิลป์)  

2)  คณะเพชรลำ เพล ิน  (แยกวงจากคณะสาวน ้ อย เพชรบ ้ านแพง )                     
จ.มหาสารคาม  

3)  คณะซานเล้าบันเทิงศิลป์ (แยกวงจากระเบียบวาทะศิลป์) และ  
4)  คณะหมอลำวัจนศิลป์ จ.ขอนแก่น  
นอกจากนั้นยังมีอีกธุรกิจที่มาช่วยสนับสนุนให้หมอลำสามารถทำการแสดงได้ใน

รูปแบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 คือธุรกิจสตูดิโอและบริการจัดถ่ายทอดสด ( live 
stream จากข้อมูลพบว่าในช่วงโควิดเกิดธุรกิจบริการให้เช่าสตูดิโอและบริการจัดถ่ายทอดสด ( live 
stream) ขึ้นในพ้ืนที่ภาคอีสานหลายกลุ่ม ได้แก่  

1) มีเพียรกรุ ๊ปสตูดิโอ เวที แสง เสียง และ บริการจัดถ่ายทอดสด ( live 
stream) จ.มหาสารคาม  

2) มงคลสตูดิโอ จ.ร้อยเอ็ด  
3) บอยศิริชัยสตูดิโอ (ใช้เฉพาะการแสดงของวง) จ.มหาสารคาม  
4) เสียงอีสานสตูดิโอ (ใช้เฉพาะการแสดงของวง) จ.อุดรธานี และ  
5) หนูภารวิเศษศิลป์สตูดิโอ จ.ขอนแก่น   
6) บ่าวภูไทใจเกินร้อยสตูดิโอ และ บริการจัดถ่ายทอดสด ( live stream) จ.

ร้อยเอ็ด  
7) A-YEN Live Stream จ.อุบลราชธานี  
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8) BT Live จ.มหาสารคาม 
9) เถิง Live Stream จ.มหาสาราคม  
10) Dream Live จ.มหาสารคาม 

  
อาจกล่าวได้ว่าภายใต้วิกฤติโควิด 19 และการถูกปั่นป่วนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(digital disruption) กลับเป็นโอกาสให้หมอลำได้ค้นพบนวัตกรรมใหม่ในการดำเนินธุรกิจและสืบ
สานศิลปะแขนงนี้ให้คงอยู่คู่ชาวอีสาน การเป็นหมอลำหรือการประกอบอาชีพเกี่ยวกับหมอลำไม่ยาก
เหมือนในอดีต ผู้มีความสนใจจะประกอบอาชีพหมอลำสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้สะดวกยิ่งขึ้นและ
ไม่ต้องลงทุนสูง และในอนาคตกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจหมอลำคาดการณ์ว่าจะเกิดธุรกิจรับเหมาและ
การจ้างองค์กรหรือกลุ่มบริการจากภายนอก (outsource)รูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นหลายรูปแบบ เช่น 
ธุรกิจบริการเวทีเครื่องเสียง (เกิดขึ้นแล้ว) ธุรกิจรับเหมาจัดสร้างและรื้อถอนเวที ธุรกิจเช่าชุดการ
แสดง (เกิดข้ึนแล้ว) ธุรกิจจัดชุดการแสดง เป็นต้น  
 
2.5  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและการปรับตัวของหัวหน้าคณะหมอลำ ศิลปินหมอ
ลำ เพื่อความอยู่รอดในการประกอบอาชีพหมอลำในแต่ละยุคสมัย และแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
นวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทในส่วนต่าง ๆ การรับอิทธิพลรูปแบบการแสดงมาปรับประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบการแสดงจนก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ของชาวอีสาน เกิดเครือข่ายทางด้านเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่ามหาศาล เกิดอาชีพใหม่และสร้างรายได้
อย่างยั่งยืน สามารถยกระดับหมอลำสู่สากล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงให้กับคณะหมอลำจนบางคณะต้องปิดตัวลง แต่บางคณะได้มีการใช้สื ่อสังคม
ออนไลน์ในการปรับรูปแบบวิธีการนำเสนอหมอลำในมิติใหม่ หมอลำจึงได้ถูกนำเสนอในสื่อสังคม
เสมือน ดังที่มีการถ่ายทอดสดในกลุ่มเปิดและกลุ่มปิด การซื้อบัตรเข้าชมหมอลำออนไลน์ การให้มาลัย
ออนไลน์ การสร้างกลุ่มแฟนคลับในสื่อออนไลน์ ทั้งแฟนคลับคณะหมอลำและแฟนคลับศิลปินหมอลำ 
โดยที่ศิลปินหมอลำบางกลุ่มได้มีการสร้างอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ในสถานการณ์การปรับตัวในช่วง
การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งยังได้มีการรับงานด้านการเป็นศิลปินรับเชิญของคณะหมอลำอ่ืน 
หมอลำจึงยังคงสร้างรายได้มูลค่าทางเศรษฐกิจได้จากการปรับตัว หากแต่ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมที่
มากขึ้นจากเดิมเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชมในกระแสสังคมปัจจุบัน 

 ในกระแสสังคมเสมือนในปัจจุบันจึงเป็นยุคแห่งการพัฒนาของหมอลำที่แสดงให้เห็นรูปแบบ 
และแนวคิด วิธีการ ในการนำเสนอที่พยายามดึงดูดความสนใจให้กับวงหรือตัวตนของตนเอง และมี
การแข่งขันของกลุ่มแฟนคลับเพิ่มมากขึ้น หมอลำจึงเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่พัฒนาสู่ระบบธุรกิจ แต่
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ยังคงแก่นแท้ของความเป็นหมอลำ พยายามนำเสนออัตลักษณ์ทางด้านทำนองลำ สังวาดลำ รูปแบบ
การเป็นหมอลำดั้งเดิมอย่างมีเสน่ห์ ควบคู่ไปกับการรับคำติชมของผู้ชมนำมาปรับปรุงวงให้มีการเท่า
ทันกระแสสังคมต่อไป หมอลำจึงเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาสร้างมูลค่าสู ่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในสังคมเสมือนอย่างยังยืนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 

2.6  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการสร้างความย่ังยืนของหมอลำอีสาน  
1) การยกระดับให้หมอลำสามารถเป็นกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์เพ่ือสังคมและสืบสานมรดกของ

ชาติที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคลอีกหนึ่งประเภท เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการให้หันมาพัฒนา
ธุรกิจด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้น  

2) เพิ ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (ดอกเบี ้ยต่ำ) เพื ่อการดำเนินธุรกิจสำหรับ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อลดภาระที่ผู้ประกอบการต้องไปพึ่งเงินกู้
นอกระบบ  

3) จัดตั้งหรือจัดให้มี Morlam Academy ที่มีลักษณะเป็นศูนย์หรือพื้นที่สำหรับส่งเสริม
อาชีพที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอาจจัดตั้งงเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) ที่ไม่จัดสรรกำไร และสามารถรับเงินอุดหนุนจากรัฐได้ ซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นการถ่ายทอด
และบ่มเพาะศิลปินหมอลำมืออาชีพธุรกิจดิจิทัลที่เกี่ยวกับหมอลำ และธุรกิจการออกแบบและจัดการ
อุตสาหกรรมบันเทิง เช่น ออกแบบการแสดงออกแบบและตัดชุดการแต่งกาย เทคนิคแสงเสียง ถ่าย
ทำและตัดต่อ แอดมินเพจ และกราฟฟิคดีไซน์ แบบครบวงจร และศูนย์นี้จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบ
การศึกษาแบบใหม่ของประเทศที่เป็นพื้นที่เรียนรู้จริงควบคู่กับการเรียนในระบบ รวมถึงเป็นศูนย์ใน
การ up-skill และ re-skill อาชีพในอุตสาหกรรมบันเทิงเชิงวัฒนธรรม (หมอลำ) ได้เป็นอย่างดี  

4) ภาครัฐควรจับมือกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจหมอลำและเครือข่ายธุรกิจที่เกี ่ยวข้อง 
ประกาศเมืองที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมให้เป็น “มหานครแห่งหมอลำ (City of Morlum)” 
เช่น ขอนแก่น-มหานครแห่งหมอลำ เฉกเช่นในต่างประเทศที่หลายเมืองได้รับการขนานนาม เช่น 
เมือง Nashville มหานครแห่งเสียงเพลงเมือง New Orleans มหานครแห่งเสียงดนตรี เมือง Las 
Vegas มหานครแห่งการแสดงโชว์ เป็นต้น การประกาศอัตลักษณ์ของเมืองนอกจากจะแสดงความ
เป็นตัวตนและจุดแข็งของพื ้นที ่ซึ ่งถือเป็นอำนาจอ่อน (soft power) แล้ว ยังเป็นจุดดึงดูดการ
ท่องเที่ยว การลงทุน การสร้างอาชีพ การพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมบันเทิงเชิงวัฒนธรรม 
อีกด้วย ในบทต่อไปจะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการออกแบบริการใหม่สำหรับธุรกิจหมอลำ โดยใช้
ข้อมูลจากโลกออนไลน์ (online data) และพฤติกรรมผู้ชมหมอลำ 
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บทที่ 3  
พฤติกรรมผู้ชมของธุรกิจหมอลำและการออกแบบบริการสำหรับผู้ชมหมอลำ 

(Service Design) 
 
 

3.1  บทนำ 
หมอลำอยู ่ค ู ่ก ับคนอีสานมาทุกยุคทุกสมัย และได้ปรับตัวเพื ่อความอยู ่รอดเรื ่อยมา         

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของหมอลำคือการจ้างงาน ซึ่งเป็นผลมาจากความนิยมของผู้ชม 
ทำให้คณะหมอลำจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมในแต่ละยุค
สมัย สะท้อนจากคณะหมอลำที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจไปต่อได้ในปัจจุบันเป็นคณะหมอลำที่มีชื่อเสียง
และได้รับความนิยมจากผู้ชม เพราะมีการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ชม และนำไปปรับเปลี่ยนแก้ไขทั้ง
ในด้านองค์ประกอบการแสดงและรูปแบบการแสดง รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในทุกมิติ       
กิตติศักดิ์ แสนประดิษฐ์ (2552) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการแสดงของคณะหมอลำเรื่อง
ต่อกลอนภาคอีสาน พบว่าประเด็นที่ทำให้หมอลำเรื่องต่อกลอนสามารถดำรงอยู่ได้ปัจจุบัน คือ กลุ่ม
ผู ้ชมและกลุ ่มแฟนคลับผู ้ชื ่นชอบหมอลำที ่จ้างเพื ่อไปทำการแสดงในงานหรือประเพณีต่าง  ๆ 
นอกจากนี้กลุ่มแฟนคลับยังช่วยเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการกระจายข่าวสารต่าง  ๆ ของคณะหมอ
ลำเรื่องต่อกลอนที่ตนชื่นชอบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ยูทูบ (YouTube) เป็น
ต้น เดิมทีกลุ่มผู้ชมหมอลำเรื่องต่อกลอนส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุที่ชอบมานั่งฟังลำเรื่องต่อกลอน แต่
ปัจจุบันผู้ชมหมอลำได้เปลี่ยนเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานมากขึ้น สาเหตุเป็นเพราะคณะหมอลำไดม้ี
การปรับกลยุทธ์เพ่ือเข้าถึงผู้ชมกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย โดยการเพ่ิมโปรดักชัน (ระบบแสง สี เสียง) 
ที่ทันสมัยมากขึ้น เพิ่มเพลงที่มีจังหวะสนุก ๆ หรือเรียกอีกชื่อว่า “เต้ย” อย่างไรก็ตามคณะหมอลำก็
ยังไม่ทิ้งกลุ่มแฟนคลับกลุ่มเดิมโดยมีการปรับเปลี่ยนพัฒนากลอนลำที่ฟังแล้วกระชับขึ้นและเลือก
เรื่องราวที่ใช้ในการแสดงลำเรื่องต่อกลอนให้น่าสนใจมานำเสนอกับผู้ชมด้วย นอกจากนี้ศิริชัย ทัพขวา 
(2560) ได้อภิปรายผลการศึกษา การพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลำหมู่เชิงธุรกิจ ในด้านการ
จัดรูปแบบการแสดงหน้าเวที เนื่องจากเป็นผลมาจากค่านิยมของผู้คนเปลี่ยนไปตามยุคสมัย คณะหมอ
ลำจึงต้องมีการปรับตัวให้ตรงตามความนิยมของผู้ชมผู้ฟังในด้านรูปแบบการแสดง เครื่องแบบการ
แสดง การจัดเวที แสง สี เสียง แต่อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ชมที่มีหลากหลาย 
เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่ม การแสดงต้องอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ที่มาจาก
ความเป็นอีสานและความเป็นไทย 
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การนำเสนอเนื้อหาในลำดับต่อไปจะเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
ผู้ชมหมอลำ จากนั้นจะเป็นการนำเสนอวิธีการศึกษา และการนำเสนอผลการศึกษาในประเด็นข้อมูล
เชิงลึก (Insights) จากข้อมูลในโลกออนไลน์ (Online Data) ข้อมูลบุคลิกลักษณะของผู้ชมหมอลำแต่
ละกลุ่ม (Persona) ข้อมูลเส้นทางการเป็นผู้ชมหมอลำ (Customer Journey) และการออกแบบ
บริการใหม่สำหรับธุรกิจหมอลำ (Service Design) และส่วนสุดท้ายเป็นการสรุปผลการศึกษา 

 
3.2  ทบทวนวรรณกรรม 
 3.2.1  ผู้ชมและแฟนคลับหมอลำ 

การแสดงหมอลำในยุคแรกมีผู้ชมจำนวนหลักร้อยถึงหลักพัน โดยนิยมจ้างมาแสดง
เป็นมหรสพของงานบุญ ผู้ชมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปีขึ้นไป มีบางส่วนอยู่ในวัยเด็กและวัยรุ่น 
โดยผู้ชมส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณทำการแสดง แตกต่างจากปัจจุบันที่การคมนาคม
สะดวกมากขึ้นส่งผลให้ผู้ชมสามารถเดินทางไปชมหมอลำในพื้นที่ต่าง ๆ ได้มากขึ้น และการเข้าถึงสื่อ
ออนไลน์ในปัจจุบันง่ายขึ้นทำให้ผู้ชมสามารถสื่อสารระหว่างกันหรือสื่อสารกับคณะหมอลำได้มากข้ึน 
ปัจจัยเหล่านี้ทำให้กลุ่มผู้ชม/แฟนคลับหมอลำขยายตัวมากขึ้น บางครั้งมีการจัดทัวร์ไปชมการแสดง
หมอลำตามพื้นที่ต่าง ๆ เนื่องจากต้องการให้ทีมงานหมอลำแต่ละคณะหรือศิลปินหมอลำแต่ละคนมี
กำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และยังแสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่พร้อมที่จะสืบสานวัฒนธรรมของ
อีสานนี้ต่อไปในอนาคต นอกจากกลุ่มผู้ชมที่ชื ่นชอบการแสดงหมอลำแล้วยังมีกลุ่มแฟนคลับที่มี      
ความสนใจเฉพาะคณะหมอลำที่ตนเองชื่นชอบ เรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ ที่ติดตามจนทราบข้อมูล
อย่างละเอียด มีการสร้างกลุ่มแฟนคลับคณะหมอลำในเฟซบุ๊ก (Facebook group) กดติดตามแฟน
เพจเฟซบุ๊ก (Facebook fanpage) และช่องยูทูบ (YouTube channel) ของคณะหมอลำ นอกจากนี้
ยังมีแฟนคลับที่ชื่นชอบในตัวศิลปินหมอลำอีกด้วย สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล (2559) ได้ศึกษามุมมอง
ของการสื่อสารของกลุ่มแฟนคลับที่ส่วนใหญ่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อกลางในการติดต่อกัน
เพื่อที่จะติดตามผลงานของหมอลำคณะต่าง ๆ เนื่องจากเป็นสื่อที่เร็วและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่วน
ประเด็นที่กลุ่มแฟนคลับหมอลำสื่อสารนั้นเป็นเรื่องการแสดงของศิลปินหมอลำที่ตนเองชื่นชอบรวมถึง
ข้อมูลสถานที่หรือคิวการแสดงของคณะหมอลำ เมื่อคณะหมอลำเดินทางเพ่ือทำการแสดงตามสถานที่
ต่าง ๆ กลุ่มแฟนคลับเหล่านี้ก็จะเดินทางติดตามไปชมศิลปินที่ตนชื่นชอบ 

นอกจากแฟนคลับของคณะหมอลำหรือแฟนคลับศิลปินหมอลำแล้วยังมีกลุ่มแฟน
คลับที่เป็นผู้สร้างสื่อโฆษณาให้กับคณะหมอลำ จากการศึกษาของประยุทธ วรรณอุดม (2556) พบว่า
ผู้ชมหน้าเวทีหมอลำมีพฤติกรรมการชมหมอลำที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่นั่งชมหมอลำนิ่ง ๆ กลายมาเป็น
ผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน หรือกล้องคอมแพ็ค  บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบน
เวทีการแสดงหมอลำ และนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะเว็บไซต์ยูทูบ (YouTube) แม้จะได้
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ผลงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแบบมือสมัครเล่นแต่ภาพและมุมกล้องที่ได้เหล่านั้นก็สะท้อนให้เห็น
อารมณ์ ความรู้สึก และบรรยากาศ การชมของผู้ชมและการแสดงหมอลำที่เป็นธรรมชาติและมี      
ความสมจริง 

 3.2.2  ทัศนคติของผู้ชมต่อองค์ประกอบของการแสดงหมอลำและรูปแบบการแสดง     
หมอลำ 

   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน เช่นเดียวกับ
ธุรกิจหมอลำก็ไม่สามารถเลี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ คณะหมอลำจึงมีการปรับเปลี่ยนพัฒนา
รูปแบบการแสดงและองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมตามยุคสมัยอยู่
เสมอ เช่น มีการเปลี ่ยนแปลงทำนอง บทวรรณกรรม เครื ่องแต่งกาย ฉากการแสดง เป็นต้น           
การปรับตัวของธุรกิจหมอลำนั้นมาจากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันที่นิยมการ
แสดงที่มีความยิ่งใหญ่อลังการ ตั้งแต่ความยิ่งใหญ่ของเวที ความทันสมัยของระบบแสง สี เสียง ความ
อลังการของเสื้อผ้า ชุดหางเครื่อง มีการปรับการแสดงในช่วงแรกให้เป็น “ลูกทุ่งคอนเสิ ร์ตหมอลำ” 
สะท้อนจากข้อมูลการสำรวจสื่อสังคมออนไลน์ของ สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล (2559) ที่นำเสนอ
เกี ่ยวกับวงดนตรีลูกทุ ่งหมอลำ จำนวน 3 เว็บไซต์ ได้แก่ อีสานไกด์ดอทคอม หมอลำแฟนคลับ
ดอทคอม และอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์ดอทคอม พบว่าประเด็นในการพูดคุยของกลุ่มผู้นิยมวงดนต รี
ลูกทุ่งหมอลำจาก 3 เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดังต่อไปนี้ 1) รูปแบบการแสดงของแต่ละคณะ 2) 
การเต้ยหรือการร้องเพลงจังหวะสนุกสนาน 3) ศิลปินหมอลำ 4) ระบบแสง สี เสียง การศึกษาของ 
สมาน แสนสุภา และ อนุรักษ์ บุญแจะ (2563) อธิบายว่าคณะหมอลำประถมบันเทิงศิลป์มีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ประกอบการแสดงเป็นเวลา 20 ปีมาแล้ว เช่น นักแสดง/แดนเซอร์ที่ลอยตัวด้วยสลิง
หรือขึ้นไฮโดรลิคจากใต้ดิน ในด้านดนตรีมีการใช้ซาวนด์เพลงที่ทำจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งการนำเอา
เทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ช่วยทำให้การแสดงเป็นที่น่าจดจำ มีความทันสมัยและโดดเด่น  ส่งผล ให้ผู้ชม
เกิดความประทับใจและติดตามการแสดงจนทำให้คณะได้รับชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน สอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของฉัตรชัย โกพลรัตน์ (2559) ที่ได้ศึกษาแรงจูงใจและความชื่นชอบคณะประถมบันเทิง
ศิลป์ของผู้ชมหมอลำ ผลการศึกษาพบว่า คณะประถมบันเทิงศิลป์ มีรูปแบบการแสดงที่อลังการ     
สวย ไม่น่าเบื่อ ร้องเพลงเพราะ ทำให้รู้สึกอยากติดตามเป็นแฟนคลับหมอลำคณะประถมบันเทงิศิลป์  
โดยผู ้ให้สัมภาษณ์กลุ ่มอายุ 18 – 39 ปี ส่วนใหญ่ชอบในการแสดงที ่สนุกสนาน มีเพลงจังหวะ
สนุกสนานให้ได้ร่วมสนุกอยู่ตลอด ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มอายุ 40 – 70 ปี ชอบคณะหมอลำคณะ
ประถมบันเทิงศิลป์ที่มีการแสดงที่สวยงาม อลังการ ชุดสวย ร้องเพลงไพเราะ เรื่องราวลำเรื่องของ
หมอลำน่าติดตาม เฉลิมวงศ์ ธรรมพิชิตศึก (2563) ได้ใช้แบบสอบถามสำรวจความประทับใจของผู้ชม
ที ่ม ีต ่อการแสดงของคณะหมอลำลำเพลินในพื ้นที ่ตำบลบ้านแพง อำเภอโกสุมพิส ัย จั งหวัด
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มหาสารคาม คือหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงและหมอลำคณะบัวริมบึงรุ ่งลำเพลินในด้าน
องค์ประกอบการแสดงพบว่า ผู้ชมประทับใจองค์ประกอบการแสดงแต่ละคณะแตกต่างกัน โดย       
คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง ผู้ชมประทับใจต่อองค์ประกอบด้านชุดเครื่องแต่งกายและเวทีแสงเสียง        
มากที่สุด  ในขณะที่หมอลำคณะบัวริมบึงรุ่งลำเพลินผู้ชมประทับใจต่อด้านเรื่องและบทกลอนลำที่
แสดงมากที่สุด จากข้อมูลได้สะท้อนให้เห็นว่า ลำเพลินบ้านแพงแต่ละคณะมีวิธีการนำเสนอการแสดง
ที่เป็นจุดเด่นหรือจุดขายแตกต่างกันและการแสดงส่งผลต่อความคาดหวังของกลุ่มผู้ชมที่เป็นกลุ่มคน
สำคัญต่อการได้รับความนิยม  

รูปแบบการแสดงบนเวทีของหมอลำในปัจจุบันช่วงแรก เวลา 21.00-00.00 น.เป็น
การแสดงช่วงคอนเสิร์ตที่เป็นการแสดงร้องเพลงพร้อมกับแดนเซอร์และมีการแสดงตลกแทรกบางช่วง 
หลังเที่ยงคืน เวลา 00.00-06.00 น. เป็นช่วงลำเรื่องต่อกลอนที่เป็นการแสดงคล้ายละครมีบทพระเอก 
นางเอก และบทตัวรอง มีฉากการแสดงประมาณ 6-10 ฉาก และช่วงเต้ยที่เป็นจังหวะหมอลำใช้ใน
การเปลี่ยนฉากของช่วงลำเรื่องต่อกลอน มีจังหวะดนตรีที่เร็ว สนุก ช่วงสุดท้ายคือช่วงเต้ยลา เป็น
จังหวะหมอลำที่นักแสดงทุกคนมาลำและร้องเพลงจังหวะหมอลำเพ่ือบอกลากับผู้ชม โดยรูปแบบการ
แสดงจะมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ชม พื้นที่จัดการแสดง และวัตถุประสงค์ของงาน เช่น 
หากจัดในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมักถูกจำกัดเวลาให้ทำการแสดงได้ไม่เกินเวลา 02.00 น. 
คณะหมอลำจะมีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาของการแสดงช่วงแรกให้สั ้นลง หรือตัดบางช่วงการ
แสดงออก บางครั้งสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ชมที่คาดหวังในบางช่วงการแสดง ผลการศึกษาของ
แสนสุภา และ อนุรักษ์ บุญแจะ (2563) พบว่า การแสดงวันแรกของคณะหมอลำแต่ละฤดูกาลหรือ
เรียกว่า “วัดเปิดฤดูกาล” เป็นงานที่มีความหมายอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเปิดประตูสู่สังคม การแสดง
จะราบรื่นหรือไม่ ผู้ชมจะยอมรับหรือไม่ หมอลำหลายคณะต้องเลิกกิจการไปโดยปริยายเพราะการ
แสดงครั้งแรกที่ผู้ชมไม่ประทับใจ ทำให้ไม่มีการว่าจ้างอีกต่อไป และหลายคณะได้รับงานคิวต่อไป
ในทันที เมื่อถือว่าแจ้งเกิดแล้วก็สามารถกำหนดราคาค่าแสดงได้ในอัตราที่ไม่ขาดทุนและได้กำไรบ้าง
พอสมควร  

 3.2.3  ธุรกิจหมอลำกับสังคมออนไลน์ 
ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีศิลปะการแสดงพื้นบ้านบางประเภทเริ่มมีการสูญหายไปจาก

ความรับรู้ของผู้คน แต่ทว่าหมอลำซึ่งถือเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านประจำภาคอีสานและลาวนั้น  
กลับสามารถรอดพ้นออกจากวงจรการ “ถูกลืม” ได้ เนื่องจากธุรกิจหมอลำมีการปรับเข้ากับสังคม
และใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อช่วงชิงพื้นที่ ในโลกออนไลน์ได้อย่างน่าสนใจ (ประยุทธ วรรณอุดม , 2556) 
ปัจจุบันหมอลำหลายคณะได้ทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่  การถ่ายทอดสดการแสดงหมอ
ลำผ่าน Facebook และ YouTube การสร้าง Facebook Fanpage เพื ่อให้ผู ้ชมได้ติดตามความ
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เคลื่อนไหวและมีส่วนร่วมนับเป็นการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ชม และเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้คณะหมอลำได้ปรับการแสดงให้ตรงกับความพึงพอใจของผู้ชม 

“คณะหมอลำเรื่องต่อกลอนต้องมีการปรับเปลี่ยนการแสดง รวมถึงการต่อรองกับ
กลุ่มแฟนคลับหมอลำ เพราะการที่หมอลำเรื่องต่อกลอนจะอยู่รอดนั้นกลุ่มแฟนคลับเป็นปัจจัยที่สำคัญ
มาก” (สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล (2559 อ้างถึงในพิพัฒธนพงษ์ วัฒนกัลยากุล, 2561) 

ประยุทธ วรรณอุดม (2556) ได้พบประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากสังคมออนไลน์ที่กลายเป็น
เวทีการแสดงสำหรับหมอลำยุคใหม่มีหลายประการดังนี้ 

1) คณะหมอลำมีเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจ
จ้างงานโดย ทำให้เกิดการเปรียบเทียบและคัดกรองผลงานของหมอลำ  

2) สร้างแรงบันดาลใจและสร้างกำลังใจให้ศิลปินหน้าใหม่ เพราะสามารถแจ้งเกิด
ได้ง่าย สามารถสร้างกระแสความนิยมและมีคนรู้จักได้มากภายในเวลาอันรวดเร็ว  

3) กระตุ้นให้คณะหมอลำหาแนวทางพัฒนาตัวแบบก้าวกระโดดและทำการตลาด
แบบเชิงรุก เช่น อาจจะต้องมีถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมแล้วเข้ารหัสสำหรับผู้ชมที่ต้องการดูการแสดง
สดอยู่ที่บ้าน 

4) รู้ผลสะท้อนจากผู้ชมเรื่องการแสดงว่าเป็นอย่างไร ผู้ชมชอบมากน้อยเพียงไร
อยากให้ปรับปรุงอะไร 

5) หมอลำเกิดการปรับตัวร่วมมือกับเจ้าของสินค้าโดยหมอลำได้ทำหน้าที ่เป็น 
Production House ผลิตงานโฆษณาได้ด้วยตัวเอง โดยที่หมอลำสามารถสร้างงานโฆษณาให้เป็น
เพลงเรียบเรียงใส่ดนตรีโดยมีข้อมูลการโฆษณาของตัวสินค้าบรรจุไว้ในเพลงครบถ้วน แล้วนำมาร้อง
ประกอบการแสดง 

6) สังคมออนไลน์เป็นทั้งโอกาสและมีพื้นที่เผยแพร่โฆษณาผลงานหมอลำ แม้ว่า
หมอลำที่มีทุนน้อยก็สามารถเผยแพร่ได้  

7) เป็นทางเลือกสำหรับผู้ชมที่ชื่นชอบการแสดงหมอลำที่ไม่สะดวกไปชมการแสดง
สดหน้าเวที  

8) เกิดคลังข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหมอลำทั้งแบบเก่าแบบใหม่ ได้รับการนำมารวมไว้
ให้คนได้เห็นได้เปรียบเทียบที่สำคัญมีผู้รู้ช่วยกันเขียนอธิบาย แลกเปลี่ยน และยกตัวอย่างประกอบ 
จากการสืบค้นบนโลกออนไลน์ ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นทุกอย่าง ทั้งการบรรยาย ภาพเคลื่อนไหว เสียง
ประกอบ  

9) ผู้ชมหมอลำที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้เรียนรู้การแสดงพื้นบ้านที่มีการยกระดับและมี
การปรับแปลงให้เข้ากับยุคสมัย แต่ก็คงกลิ่นอายความเป็นหมอลำอยู่  
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10) ผลพลอยได้อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ คือช่วยลดปัญหาการทะเลาะวิวาทกันหน้า
เวทีหมอลำลดลงเพราะถ้าหากมีใครทะเลาะกันจะมีช่างภาพมือสมัครเล่นช่วยกันถ่ายวิดีโอเป็น
หลักฐานมากมาย ทำให้ผู้ที่จะก่อเหตุไม่ค่อยกล้าทะเลาะวิวาทกันหน้าเวทีหมอลำ      

ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของธุรกิจหมอลำหรือผู้ชมนั้น จะใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักใน
การรับข้อมูลข่าวสาร และมักสื่อสารแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกทางออนไลน์ทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ รวมไปถึงการแชร์ความคิดเห็นออกสู่สาธารณะ และบ่อยครั้งที่เกิดกระแสที่เป็นไวรัลที่มี
ผลกระทบในมุมกว้าง นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รวบรวมข้อมูลจากโลกออนไลน์ที่มีความทันสมัย และ
มีข้อมูลจำนวนมากนี้ มาใช้ประโยชน์ในการปรับตัวของคณะหมอลำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ชม ทำให้ธุรกิจหมอลำยังสามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ในอนาคต 

3.2.4  การออกแบบบริการของธุรกิจหมอลำ (Service Design)  
ธุรกิจหมอลำต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ชมเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยน

และพัฒนารูปแบบของธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชม การรวบรวมข้อมูลจาก
หลากหลายแหล่งที่มาทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Data) จะทำให้สามารถกำหนดทิศทางในการออกแบบการบริการได้อย่างตรงจุด การศึกษาข้อมูลจาก
โลกออนไลน์ (Online Data) การศึกษาข้อมูลบุคลิกลักษณะของผู้ชมหมอลำ (Persona) และศึกษา
เส้นทางการเป็นผู้ชมหมอลำ (Customer Journey) มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถ
สะท้อนความต้องการและความเห็นของผู ้ชมหมอลำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้าง
บุคลิกลักษณะของผู้ชมหมอลำ (Persona) เป็นการวิเคราะห์และอธิบายลักษณะของผู้ชมด้วยการมอง
ผู้ชมเป็นเหมือนคนคนหนึ่งด้วยมิติของข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะตัว วิธีการ
ตัดสินใจ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ชมหมอลำ ซึ่งข้อมูลการอธิบายผู้ชมหรือลูกค้าด้วยบุคลิกลักษณะ 
(Persona) จะมีความละเอียดมากกว่าการอธิบายลักษณะของลูกค้าเป้าหมาย ที่นิยมใช้ทั่วไปในกลุ่ม
นักการตลาด (วิทวัส รุ่งเรืองผล , 2562)  เส้นทางของผู้บริโภค (Customer Journey) คือ เส้นทาง
การเดินทางของผู้บริโภคท่ีมีความสัมพันธ์กับองค์กรหรือตราสินค้า ตั้งแต่ก่อนซื้อ ระหว่างซื้อ และหลัง
การซื้อสินค้าหรือบริการทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนากลยุทธ์หรือวิธีการที่จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากขึ้น และสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในอนาคตทั้งการสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจในสินค้าและบริการ การพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการ 
และการสร้างความพึงพอใจหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Flom, 2011 อ้างถึงใน รัฐ
ภรณ์ ฤกษ์อภิวาท, 2563) ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการศึกษาเส้นทางของผู้ชมหมอลำตั้งแต่ก่อนจะ
เป็นผู้ชมหมอลำจนตัดสินใจเลือกที่จะเข้าชมหมอลำรวมถึงกลับมาชมหมอลำซ้ำ จะช่วยให้เข้าใจ
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พฤติกรรมของผู้ชมหมอลำแต่ละกลุ่มได้ดีมากขึ้น และนำข้อมูลไปต่อยอดในการออกแบบบริการ ให้
เหมาะสมกับผู้ชมหมอลำแต่ละกลุ่ม 

ในปัจจุบันคนไทยมีการใช้งานสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากและสามารถเข้าถึงได้
อย่างรวดเร็ว จึงกล่าวได้ว่าสังคมออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนมาก
และหลากหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มคนทำงาน และกลุ่มผู้ประกอบการ เป็นต้น 
จากรายงานของ We are social and Hootsuite ในบทความของณัฐพล ม่วงทำ (2564) พบว่า ใน
เดือนมกราคม 2564 ประเทศไทยมีบัญชีผู้ใช้งานสังคมออนไลน์จำนวน 55 ล้านบัญชี คิดเป็นร้อยละ 
78.7 ของจำนวนประชากรไทย และมีการใช้งานอยู่ในทุกช่วงอายุของประชากร จำนวนบัญชีผู้ใช้งาน
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 จำนวน 3 ล้านบัญชี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 โดย
ผู้ใช้งานสังคมออนไลน์มีการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ จำนวน 54.6 ล้านบัญชี คิดเป็นร้อยละ 99.3 
ของบัญชีทั้งหมด ด้วยการใช้งานสังคมออนไลน์ดังกล่าวทำให้สังคมออนไลน์กลายเป็นแหล่งเก็บข้อมูล
จำนวนมากหรือที่เรียกว่า Big Data ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากต่อทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ
ที่ต้องการศึกษาความต้องการและความคิดเห็นของผู้คน และปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการดำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจ การดำเนินนโยบายของภาครัฐ หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นในสังคม เพ่ือนำข้อมูลไป
ประกอบการวางแผนได้อย่างเหมาะสม 

        ดังนั้น เพ่ือให้หมอลำสามารถแข่งขันในยุคหมอลำ 4.0 ซึ่งเป็นหมอลำยุคใหม่ที่มีการ
บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี มีนวัตกรรมในการแสดงและเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นด้วยเทคโนโลยีและ
ตรงกับความต้องการของผู้ชม การใช้ข้อมูลจากโลกออนไลน์ (Online Data) ประกอบกับการศึกษา
ลักษณะของผู้ชมหมอลำ (Persona) และเส้นทางการเดินทางของผู้ชม (Customer Journey) จึงมี
ความเหมาะสมอย่างยิ่ง จะใช้เป็นข้อมูลเชิงลึก ( Insights) ในการที่จะต่อยอดเพื่อออกแบบบริการ 
(Service Design) ให้เหมาะสมกับผู้ชมทุกกลุ่มได้และสามารถต่อยอดแนวคิดการพัฒนาธุรกิจหมอลำ
ต่อไปในอนาคต 

 

3.3  วิธีการศึกษา 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากโลกออนไลน์และพฤติกรรมของผู้ชมหมอลำเพื่อนำมาปรับใช้ในการ

ออกแบบรูปแบบการให้บริการและการดำเนินธุรกิจหมอลำเพื ่อให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต          
มีข้ันตอนดังนี้ 
 3.3.1  การวิเคราะห์ข้อมูลจากโลกออนไลน์ (Online Data)  

จากการสำรวจแหล่งข้อมูลจากโลกออนไลน์ที ่ผ ู ้ชมหมอลำใช้ในการสื ่อสาร 
แลกเปลี่ยน และรับรู้ข้อมูล ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) พบว่า
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แพลตฟอร์มที่ผู้ชมหมอลำส่วนใหญ่ใช้งาน คือ Facebook และ YouTube โดยการใช้งาน YouTube 
เป็นการเข้าชมวิดีโอที่เกี ่ยวกับหมอลำ สำหรับ Facebook ผู้ชมหมอลำใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร
แลกเปลี่ยน และรับรู้ข้อมูล ทั้งในรูปแบบการสร้าง Facebook Page อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
หมอลำ การตั้งกลุ่มปิดที่ใช้พูดคุยกันระหว่างแฟนคลับหมอลำด้วยกันเอง และการก่อตั้งกลุ่มปิดที่ใช้
พูดคุยระหว่างแฟนคลับคณะหมอลำและแฟนคลับศิลปินหมอลำ ขณะเดียวกันคณะหมอลำก็มีการใช้
งาน Facebook เป็นช่องทางหลักในการสื ่อสารกับผู ้ชม ผ่าน Facebook Official Page ของ         
คณะหมอลำ 

จากการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ของวงการหมอลำ 
รวมไปถึงการใช้ Facebook กลุ่มปิดแบบเก็บบัตรเข้าชมซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโค
วิด ทำให้คณะวิจัยเลือกใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูลออนไลน์ เพ่ือให้เหมาะสมตาม
บริบทของข้อมูลประกอบด้วย 1. การสำรวจข้อมูลแนวโน้มการค้นหาชื่อคณะหมอลำ จาก YouTube 
Trend เพื่อศึกษาแนวโน้มความสนใจของผู้ชมหมอลำ 2. การสำรวจข้อมูลใน Facebook Page ทั้ง 
Facebook Official Page ของคณะหมอลำ และ Facebook Page ที่แฟนคลับหมอลำตั้งขึ้น รวมถึง 
YouTube Channel ที่นำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับหมอลำ โดยใช้เครื่องมือ Social Listening Tool 
ที ่มีชื ่อว่า “Mandala Analytics” ซึ ่งจะมีวิธีการรวบรวมข้อมูลในโลกออนไลน์ที ่มีการกล่าวถึง
ข้อความ (Mentions)1 จากคำสำคัญ (Keywords) ที่ผู้ใช้กำหนด นอกจากนี้ Social Listening Tool 
ยังสามารถรวบรวมจำนวนการมีส่วนร่วม (Engagement)2 ในแต่ละ mention ได้ด้วย โดยข้อมูล
เหล่านี้นำมาวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Pattern) สัญญาณความผิดปกติ (Signal) ที่สำคัญ หรือ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่น่าสนใจ (Insight) 3. การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มปิดใน Facebook 
เพ่ือรวบรวมประเด็นเกี่ยวกับหมอลำที่ถูกกล่าวถึง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการใช้งานแต่ละเครื่องมือ
ดังนี้ 

 
 
 
 

 
1 ข้อความ (mention) ที ่ถูกรวบรวมมาจาก Facebook และ YouTube ได้แก่  ข้อความที ่เป็นโพสต์ (Post) 
ข้อความที่เป็นการแสดงความคิดเห็น (Comment) และข้อความการตอบกลับความคิดเห็น (Reply comment) 
2 การมีส่วนร่วม (Engagements) ของแต่ละแพลตฟอร์ม (Platforms) จะมีค่าการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน อาทิ 
Facebook คือจำนวนการแสดงความคิดเห็น จำนวนการกดปุ ่ม Like, Love, Haha, Wow และ Sad สำหรับ 
YouTube คือจำนวนการแสดงความคิดเห็น จำนวนการกดปุ่ม Like, Dislike, และจำนวนการเข้าชม (Views) 
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3.3.1.1 การศึกษาข้อมูลจาก YouTube Trend 
         การศึกษาข้อมูลจาก YouTube Trend เป็นการสำรวจข้อมูลแนวโน้มการ

ค้นหาชื่อคณะหมอลำในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 60 - 2 ม.ค. 65  จาก YouTube 
Trend โดยข้อมูลจะแสดงผลเป็นร้อยละของการค้นหา ซึ่งมีเส้นอ้างอิง (Baseline) คือ สัปดาห์ที่มี
การค้นหาชื่อคณะหมอลำมากที่สุดจะมีค่าร้อยละการค้นหาเท่ากับ 100 จากนั้นจึงนำข้อมูลมา
วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Pattern) หรือสัญญาณความผิดปกติ (Signal) ที่สำคัญของแนวโน้ม
การค้นหาคณะหมอลำในเบื ้องต้นและนำไปวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลเชิงลึก ( Insight) จาก
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ต่อไป  

3.3.1.2 การศึกษาข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือ Social Listening Tool   
    การศ ึกษาข ้อม ูลโซเช ียล (Social Data) โดยเฉพาะ YouTube และ 
Facebook จะใช้เครื่องมือ Social Listening Tool ที่มีชื ่อว่า Mandala Analytics โดยมีขั ้นตอน
การศึกษา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1  วางกรอบการศึกษาข้อมูลโดยการใช้เครื ่องมือ Social 
Listening Tool   
  การวางกรอบการศึกษาข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือ Social Listening Tool  
ดังภาพที่ 5 เริ ่มจากการตั ้งประเด็นที ่ต้องการศึกษา คือการวิเคราะห์หาสิ ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ 
(Pattern) สัญญาณความผิดปกติ (Signal) สำคัญ หรือวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื ่อมโยงที่น่าสนใจ 
(Insight) จากนั้นเลือกแพลตฟอร์มในการศึกษาซึ่งได้แก่ Facebook และ YouTube เนื่องจากเป็น
แพลตฟอร์มหลักท่ีผู้ชมหมอลำส่วนใหญ่ใช้งาน และเนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาที่
มีความสามารถดึงข้อมูลและดาวน์โหลดย้อนหลังได้ในระยะเวลาจำกัด คณะผู้วิจัยจึงสามารถรวบรวม
ข้อมูลได้สูงสุด 1 ปี 8 เดือน โดยข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้เป็นข้อมูลของวันที่ 1 พ.ค. 63 - 2 ม.ค. 
2565 
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ภาพที่ 5  กรอบการศึกษาข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือ Social Listening Tool 

 
ขั้นตอนที่ 2  การเลือกใช้คำสำคัญ (Keywords) 
Social Listening Tool จะทำงานด้วยการรวบรวมข้อมูลในสังคมออนไลน์

ที ่มีการกล่าวถึง (Mentions) จาก Keywords ที่ผู ้ใช้กำหนด ดังนั ้นการเลือกใช้ Keywords จึงมี
ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยคณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้วิธีการเลือก Keywords ด้วย Data Analytic 
Canvas (ณัฐพล ม่วงทำ, 2563) ซึ่งมีการแบ่งการเลือกใช้ Keywords เป็น 4 ระดับ โดยคำสำคัญ
ระดับท่ี 1 (Keywords Level 1) จะเป็นการใช้คำท่ีตรงตัวมากที่สุด ซึ่งเป็นชื่อคณะหมอลำต่าง ๆ เพ่ือ
วิเคราะห์แนวโน้มการพูดถึงหมอลำแต่ละคณะในภาพรวม และใช้ในการสำรวจ Keywords จากคำที่
มักจะพูดถึงควบคู่กับชื่อคณะหมอลำ (Word Cloud) เพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Insights) ใน
ประเด็นอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับหมอลำต่อไป คำสำคัญระดับที ่ 2 (Keywords Level 2) เป็นคำที่
เกี่ยวกับรูปแบบการแสดงหมอลำ เช่น คอนเสิร์ตหมอลำ โชว์วัฒนธรรม ตลก ลำเรื่อง เต้ย เป็นต้น   
คำสำค ัญระด ับท ี ่  3 (Keywords Level 3) เป ็นการใช้  Keywords จากบร ิบทที ่ เก ี ่ยวข ้องคือ
องค์ประกอบของการแสดงหมอลำ เช่น เวที ฉาก ดนตรี ชุดการแสดง ศิลปินหมอลำ แสง สี มุมกล้อง 
เป็นต้น คำสำคัญระดับที่ 4 (Keywords Level 4) เป็นการใช้คำสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
หมอลำโดยตรง ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3  การเลือกใช้คำสำคัญ (Keywords) 

Keyword Level 1 Keyword Level 2 Keyword Level 3 Keyword Level4 

Direct keywords:  
ชื่อวงหมอลำ เช่น 
ประถมบันเทิงศิลป์ 
ระเบียบวาทศิลป์  
เป็นต้น 

Category: ชื่อ
รูปแบบการแสดงหมอ
ลำ เช่นคอนเสิร์ตหมอ
ลำ โชวว์ัฒนธรรม 
ตลก ลำเรื่อง เต้ย เป็น
ต้น 

Context: 
องค์ประกอบของหมอ
ลำ เช่น เวที ฉาก 
ดนตรี ชุดการแสดง 
แดนเซอร์ ชื่อศิลปิน
หมอลำ แสง สี มุม
กล้อง เป็นต้น 

Creativity: 
สร้างสรรค์ข้ึนใหม่   

ประเด็นที่ต้องการศึกษา 

- การพูดถึงหมอลำ
แต่ละคณะในภาพรวม 

- หา Word 
Cloud คำท่ีเกี่ยวข้อง
และนำไปสู่ ข้อมูลเชิง
ลึก (Insights) เพ่ิมเติม 

ความคิดเห็นของผู้ชม
ที่มีต่อรูปแบบการ
แสดงของหมอลำ 

ความคิดเห็นของผู้ชม
ที่มีต่อองค์ประกอบ
การแสดงของหมอลำ 

ค้นหาข้อมูลเชิงลึก 
(Insights) เพ่ิมเติม 

 
ขั้นตอนที่ 3  การจัดการข้อมูล  
ข้อมูล Social data ที่ระบบ Social Listening Tool รวบรวมได้มีความ

หลากหลายและมีจำนวนมาก ซึ่งบางข้อมูลไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นหมอลำแต่ถูกรวบรวมมา
ด้วย เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ Keywords ที่ใช้ค้นหา ดังนั้นข้อมูล Social data จะต้องถูกคัดกรองให้
เหลือเฉพาะข้อความหรือเรียกว่า “Mention” ที่เกี่ยวกับประเด็นหมอลำเท่านั้น จึงจะสามารถนำไป
วิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึก (Insights) ที่แท้จริงได ้โดยกรอบการกำจัดข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องออก มีดังนี้ 

1) กำจัด (Exclude) ช่อง (Channels)3 ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นหมอลำ 

โดยใช้ฟังค์ชั ่น top mention ที่เรียงลำดับข้อความ (Mention) ที่มีการมีส่วนร่วม (Engagement) 
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด โดยมีตัวอย่างช่อง (Channels) ที่ถูกกำจัด ดังนี้  

 
3ช่อง (Channels) หมายถึง แหล่งที่มาของข้อความ (Mentions) ซึ่ง 1 ช่อง  (Channels)  อาจจะมีมากกว่า 1 
ข้อความ(Mentions)  และมีความแตกต่างกันในแต่ละแพลตฟอร์ม (Platforms) โดยช่อง  (Channels) ของ         
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- Facebook Page หรือ Facebook Account ที่มีชื่อคล้ายคณะหมอลำ 
2) กำจัด (Exclude) คำ (Words) ที่ไม่เกี ่ยวข้องกับประเด็นหมอลำแต่

เกี่ยวข้องกับ Keywords โดยใช้ฟังค์ชั่น Word Cloud เพ่ือสำรวจคำที่ไม่เก่ียวข้องกับหมอลำแต่มีการ
พูดถึงคู่กับ Keywords และกำจัดออกโดยมีตัวอย่างคำท่ีถูกกำจัด ดังนี้  

- ชื่อของผู้มีอิทธิพลในสังคมออนไลน์ที่ชื่อซ้ำกับช่วงการแสดงของหมอ
ลำ เช่น ใช้ Keywords เป็นคำว่า “เต้ย” หรือ “ลำเพลิน” ระบบอาจรวบรวมข้อความที่เกี ่ยวกับ 
บุคคลที่มีชื่อเล่นเป็นคำว่า “เต้ย” หรือ “ลำเพลิน”มาด้วย ดังนั้นจึงต้องกำจัดคำที่เป็นชื่อ/นามสกุล
ของบุคคลดังกล่าวออก 

ขั้นตอนที่ 4  การว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลเช ิงล ึก ( Insights) โดยใช ้  Social 
Listening Tool มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การหาข้อมูลเชิงลึก ( Insights) จากแนวโน้มการกล่าวถึง (Trend) 
ประเด็นเก่ียวกับหมอลำในสื่อสังคมออนไลน์  เมื่อได้คัดเลือก Keywords ที่ต้องการแล้วจึงใช้ Social 
Listening Tool รวบรวมข้อมูลที ่มีการกล่าวถึง Keywords ดังกล่าวในช่วงระยะเวลาที ่ต้องการ 
หลังจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์หาสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (Pattern) สัญญาณความผิดปกติ (Signal) ที่
สำคัญ หรือมองหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่น่าสนใจ (Insights) จากแนวโน้มที่ Keywords ถูกกล่าวถึง 
(Mentions) ในสังคมออนไลน์ ดังภาพที่ 6 

 

 
ภาพที ่6   ตัวอย่างการทำงานของ Social Listening Tool เกี่ยวกับแนวโน้มการกล่าวถึง 

(Mention) Keywords ในแต่ละแพลตฟอร์ม (Platform) 
 

 
เฟซบุ๊ก(Facebook) คือ เพจเฟซบุ๊ก (Facebook Pages) และ แอคเคาต์เฟซบุ๊ก (Facebook Accounts) สำหรับ     
ยูทูบ (YouTube) คือ ช่องยูทูบ (YouTube Channels) และ แอคเคาต์ยูทูบ (YouTube Accounts) 
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2) สัดส่วน Mention หรือ Engagement ของการแสดงแต่ละช่วงของ
หมอลำ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความสนใจหรือความคิดเห็นต่อรูปแบบการแสดงแต่ละช่วงหมอลำ 
ซึ่งได้แก่ คอนเสิร์ต โชว์วัฒนธรรม ตลก ลำเรื่อง และเต้ย ซึ่งมีตัวอย่างดังภาพที ่7 

 
ภาพที่ 7  ตัวอย่างการทำงานของ Social Listening Tool เกี่ยวกับการแบ่งสัดส่วน 

Engagement ในแต่ละ Keywords ที่ใช้ค้นหา 
       

3)  การหาบุคคลหรือเพจที่มีอิทธิพลต่อประเด็นที ่รวบรวมข้อมูล โดย 
Social Listening Tool จะสามารถตอบได้ว่าในแต่ละแพลตฟอร์มมีบุคคลหรือเพจใดที่มีอิทธิพลต่อ
ผู้ชมหมอลำ (Influencers) จากบุคคลหรือเพจ 10 อันดับที่มีการกล่าวถึง (Mentions) Keywords 
ใน Facebook มากที่สุด หรือบุคคลหรือเพจ 10 อันดับที่มีการมีส่วนร่วมของผู้คน (Engagements) 
ใน Facebook มากที่สุด ดังตัวอย่างในภาพที ่8 ที่จะเห็นว่า ผู้มีอิทธิพลต่อผู้ชมหมอลำ (Influencers) 
ใน Facebook จากการรวบรวมเบื้องต้น เป็นเพจของคณะหมอลำและเพจของศิลปินหมอลำ  ดังนั้น
หากต้องการศึกษาความเห็นและพฤติกรรมของผู้ชมต้องศึกษาผ่านกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในเพจเหล่านี้ 
เช่นเดียวกันหากต้องการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับหมอลำกลุ่มคนหรือเพจเหล่านี้ก็
อาจจะเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
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ภาพที่ 8  ตัวอย่างการทำงานของ Social Listening Tool เกี่ยวกับช่องทางออนไลน์ (Channel) 

ที่มีการมีส่วนร่วมจำนวนมาก (Top Channel) 
 

4)  การหาคำที่มีการกล่าวถึงคู่กับคำสำคัญ (Word Cloud) ดังภาพที่ 9 
เพื่อศึกษาวิเคราะห์คำที่มักจะมีการพูดถึงคู่กับ Keywords ที่เกี่ยวข้องกับหมอลำ ซึ่งอาจจะนำไปสู่
การค้นพบข้อมูลเชิงลึก (Insights) และ เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจหมอลำต่อไป 

  
ภาพที่ 9  ตัวอย่างการทำงานของ Social Listening Tool เกี่ยวกับการหาคำท่ีมีการกล่าวถึงคู่กับ

คำสำคัญ (Word Cloud) 
 

3.3.1.3 การศึกษาข้อมูลจากกลุ่มปิดใน Facebook  
    เนื ่องจากการใช้ Social Listening Tool มีข้อจำกัดในการดึงข้อมูลได้
เฉพาะ เพจสาธารณะ (Public Page) ทำให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมลของสังคมออนไลน์ในกลุ่มปิด
โดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับหมอลำที่มีการสื่อสารเกี่ยวกับหมอลำ คณะวิจัยจึงได้เพิ่มการศึกษาข้อมูลใน
กลุ่มปิดของ Facebook เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1  วางกรอบการศึกษาข้อมูลกลุ่มปิด  
การรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่มปิดใน Facebook ระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน

ย้อนหลัง (2 พ.ค. 63 - 2 ม.ค. 65) จากกลุ่มปิดของแฟนคลับหมอลำในภาพรวม 2 กลุ่ม โดยคัดเลือก
กลุ่มปิดที่มีสมาชิกเป็นจำนวนมาก กลุ่มปิดของแฟนคลับคณะหมอลำ 13 กลุ่ม โดยเลือกจากกลุ่มปิด
ของแฟนคลับคณะหมอลำขนาดใหญ่ หลังจากรวบรวมความคิดเห็นและจัดกลุ่มประเด็นต่าง  ๆ โดย
ข้อมูลที ่รวบรวมมีท ั ้งข ้อความ (Mention) ในร ูปแบบของโพสต์และการแสดงความคิดเห็น 
(Comment) และรวมรวบข้อมูลในรูปแบบจำนวนการมีส ่วนร่วม (Engagement) เพื ่อนำมา
เปรียบเทียบความสนใจของผู้ชมในแต่ละประเด็นอีกด้วย และจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
(Insights) แต่ละประเด็น โดยการแบ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงบวก (Positive Comment) เชิง
ลบ (Negative Comment) และความคิดเห็นโดยทั่วไป (Neutral Comment) โดยแบ่งประเด็นที่
ศึกษา จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ดังนี้ 
ประเด็นโปรดักชัน (ฉาก/เวที/ระบบแสงสี/ระบบเสียง)  ประเด็นศิลปิน/นักแสดง และประเด็น
รูปแบบการแสดงหมอลำ ตามภาพท่ี 10 

 

ภาพที่ 10  กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มปิด 
 

ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะห์และสรุปข้อมูล 
ภายหลังจากการจัดการข้อมูล โดยการแบ่งการแสดงความคิดเห็นเป็นเชิงบวก 

เชิงลบ และความคิดเห็นโดยทั่วไป ตามประเด็นทีต่้องการศึกษาแล้ว จึงนำข้อมูลที่ได้มาทำการสรุป 
เปรียบเทียบ และวิเคราะห์รายละเอียด 



66 
 

 3.3.2  การวิเคราะห์บุคลิกลักษณะของกลุ่มผู้ชมหมอลำ (Persona) 
        ขั้นตอนในการสร้างบุคลิกลักษณะของกลุ่มผู้ชมหมอลำ (Persona) ที่สำคัญคือการ

รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย แล้วสรุปข้อมูลเหล่านั้นออกมาเพ่ือให้ทราบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เรากำลัง
จะเข้าไปสื่อสารหรือผู้ชมหมอลำนั้นเป็นใคร ซึ่งข้อมูลที่ควรมีคือ ถิ่นที่อยู่ อายุ เพศ  สถานภาพ ความ
สนใจ เคณะหมอลำที่ชอบ อาชีพ การศึกษา รายได้ และแรงกระตุ้นในการชมการแสดงหมอลำ ซึ่ง
คณะผู้วิจัยมีกระบวนการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) 
คือผู้บริหารคณะหมอลำ นักแสดง และผู้ชมหมอลำ และการทบทวนวรรณกรรม  
 3.3.3  การวิเคราะห์เส้นทางการเป็นลูกค้า (Customer Journey)   

การศึกษาเส้นทางของผู้ชมหมอลำตั้งแต่ก่อนจะเป็นผู้ชมหมอลำจนตัดสินใจเลือกที่
จะเข้าชมหมอลำรวมถึงกลับมาชมหมอลำซ้ำ จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ชมหมอลำแต่ละกลุ่มได้
ดีมากขึ้น และนำข้อมูลไปต่อยอดในการออกแบบบริการ (Service Design) ให้เหมาะสมกับผู้ชมหมอ
ลำแต่ละกลุ่ม การจัดทำ Customer Journey ครอบคลุมช่วงเวลาแสดงสดหน้าเวทีที่ผู้ชมหมอลำได้
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที่ทำการแสดงของหมอลำตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. และได้มีการ
จัดทำ Customer Journey ของผู้ชมหมอลำแบบออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่
หมอลำไม่สามารถเดินสายทำการแสดงได้ แต่มีการปรับตัวทำการแสดงผ่านการสตรีมมิ่งไลฟ์สดแบบ
จำหน่ายบัตรเข้าชมในกลุ่มปิดของ facebook  ทำให้เกิดกลุ่มผู้ชมหมอลำออนไลน์ขึ้นในปัจจุบัน โดย
การวิเคราะห ์Customer Journey มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1) การรับรู้ของผู้ชมหมอลำ (Awareness) มีรูปแบบใดบ้าง มีช่องทางใดบ้าง โดย
ผู้ชมหมอลำจะค้นหาข้อมูลเอง หรือจากการจดจำผ่านคอนเทนต์ (Content) ในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
ช่องทางในการรับรู้สามารถเกิดได้ทั้งออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) เช่น ป้ายบิลบอร์ด 
โบรชัวร์  Facebook  เป็นต้น 

2) การค้นหาข้อมูลเพื ่อเปรียบเทียบ (Consideration) ก่อนที่ผู ้ชมหมอลำจะ
ตัดสินใจว่าจะดูหมอลำคณะใดคณะหนึ่งอาจจะมีการหาข้อมูลเปรียบเทียบกันในเรื่องรูปแบบหรือ
องค์ประกอบการการแสดงของหมอลำคณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามคนใกล้ชิด เพื่อน คนรู้จัก 
หรือการคน้หารีวิวในอินเทอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้ต่างล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ชมหมอลำเช่นกัน  

3) ตัดสินใจซื ้อ (Purchase) หลังจากที่มีการค้นหาข้อมูล ทำการเปรียบเทียบ
เรียบร้อยแล้ว ผู้ชมหมอลำก็จะทำการตัดสินใจที่จะซื้อบัตรเข้าชมหมอลำคณะนั้น  ๆ โดยการเลือกที่
จะไปซื้อบัตรหน้างานที่ทำการแสดง เพราะมีความสะดวก หรือถ้าเป็นการชมออนไลน์ก็จะซื้อบัตรผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ที่แต่ละคณะหมอลำได้จัดเตรียมไว้  

4) การใช้งาน (Usage) หลังจากมีการซื้อบัตรเข้าชมหมอลำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ผู้ชมหมอลำจะมีประสบการณ์ร่วมมากที่สุด คือการเข้าชมหมอลำ ซึ่งใน
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การจัดแสดงหมอลำแต่ละครั้งจะมีผู้ชมหลากหลายกลุ่ม ซึ่งมีความท้าทายสำหรับคณะหมอลำเป็น
อย่างมาก ที่จะทำการแสดงให้ถูกใจผู้ชมทุกกลุ่ม ซึ่งผู้ชมแต่ละกลุ่มก็จะมีการให้การตอบรับในรูปแบบ
ที่แตกต่างกันไปอีกด้วย   

5) การสนับสนุน (Advocacy) หลังจากการดูหมอลำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้ชม
หมอลำกลุ่มต่างๆ เกิดความประทับใจ ก็จะมีการกลับมาชมหมอลำอีกครั้งในโอกาสถัด ๆ ไป พร้อมทั้ง
ยังมีการติดตาม และพร้อมที่จะสนับสนุนคณะหมอลำต่อไปอีกด้วย   รวมถึงมีการบอกต่อ รีวิว และ
ชักชวนคนเข้ามาดูหมอลำเพิ่มมากขึ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง  ๆ เช่น การรีวิวผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์อย่าง Facebook หรือ YouTube การเชิญชวนหรือบอกต่อแบบปากต่อปาก เป็นต้น 
 3.3.4  การออกแบบบริการ (Service Design) 

ธุรกิจหมอลำต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ชม ในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนารูปแบบของธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและการออกแบบบริการที่ดีต้อง
ให้ล ูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการออกแบบบริการ จึงได้นำข้อมูลออนไลน์การศึกษาการสร้าง
บุคลิกลักษณะของผู้ชมหมอลำ (Persona) และศึกษาเส้นทางการเดินทางของผู้บริโภค (Customer 
Journey) มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถสะท้อนความต้องการและความเห็นของผู้ชม
หมอลำได้อย่างมีประสิทธิภาพ        

   กระบวนการออกแบบบริการประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญ คือ สำรวจและเก็บ
ข้อมูล (Exploration) สร้างแนวคิดงานบริการ (Creation) นำแนวคิดไปทดสอบและปฏิบัติจริง 
(Reflection & Implementation) 

ขั้นตอนที่ 1  สำรวจและเก็บข้อมูล (Exploration) เริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลเชิงลึก 
(Insights) สำรวจพฤติกรรมผู้ชม เพ่ือค้นหาความต้องการ และทำความเข้าใจผู้ชมหมอลำ จากนั้น
นำมากำหนดเป้าหมายการทำงาน ซึ่งจะสามารถกำหนดทิศทางในการออกแบบการบริการได้อย่าง
ตรงจุดในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2  สร้างแนวคิดงานบริการ (Creation) โดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูล Persona และข้อมูล Customer Journey เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้เพื่อประชุม
ระดมความคิดเห็น (Focus Group) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ด้าน ได้แก่ ผู้บริหารคณะหมอลำ ผู้ออกแบบ
การแสดงหมอลำ ศิลปินนักแสดงหมอลำ ผู้ที่ทำงานด้านโปรดักชัน และผู้มีอิทธิพลในวงการหมอลำ 
(Influencer) รวม 7 คน  

ขั้นตอนที่ 3  นำแนวคิดไปทดสอบและปฏิบัติจริง (Reflection & Implementation) 
โดยนำแนวคิดไปสร้างแบบจำลองที่ต้นแบบ (Prototype) และทดสอบการทำงานของระบบการบริหารเพ่ือ
ใช้ในการปรับปรุงและสร้างความสะดวกและความพอใจสูงสุดให้กับผู้ชมหมอลำ 
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3.4  ผลการศึกษา  

ผลการศึกษาพฤติิกรรมผู้ชมหมอลำและการออกแบบบริการ โดยนำข้อมูลออนไลน์ (Social 
Data) ข้อมูลการจัดแบ่งกลุ ่มผ ู ้ชม (Persona) และเส้นทางการเป็นผู ้ชมหมอลำ (Customer 
Journey) มาวิเคราะห์ร่วมกัน แล้วนำเสนอแก่ผู ้เช ี ่ยวชาญทางด้านหมอลำเพื ่อระดมความคิด
ออกแบบบริการสำหรับหมอลำใหม่ (Service Design) มีรายละเอียดผลการศึกษาแต่ละส่วน ดังนี้ 

 3.4.1  ผลการศึกษาจากข้อมูลออนไลน์ (Social Data) 
การสำรวจข้อมูลแนวโน้มการค้นหาชื่อคณะหมอลำ 8 คณะ4 จาก YouTube Trend 

เพื่อศึกษาแนวโน้มความสนใจของผู้ชมหมอลำในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี 2560 – 2564 (ณ 
วันที่ 2 ม.ค. 2565) พบว่า คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีแนวโน้มการค้นหาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื ่อง      
ดังภาพที่ 11 เพราะเป็นคณะหมอลำคณะแรกที่มีการสร้างสรรค์คอนเทนต์เผยแพร่ใน YouTube จน
ถูกเรียกว่า “หมอลำยูทูบเบอร์”  สาวน้อยเพชรบ้านแพงเริ่มสร้างช่อง YouTube (Official)  ในปี 
2559 (ระยะเวลา 6 ปี) โดยมีคอนเทนต์ ได้แก่ การเผยแพร่ผลงานการแสดงและวิดี โอที่เกี่ยวข้องกับ
หมอลำ ได้แก่ วิดีโอบันทึกผลงานการแสดงย้อนหลัง (ช่วงโชว์คอนเสิร์ต ช่วงเต้ย ช่วงลำเรื่อง) คอน
เทนต์ชีวิตส่วนตัวของศิลปินหมอลำ  คอนเทนต์เบื้องหลังการทำงานของคณะหมอลำ เช่น ฝ่าย
ทำอาหาร ฝ่ายทำเวที แสง สี เสียง  นอกจากการสร้างช่อง Official ของคณะหมอลำแล้ว ยังมีการ
สนับสนุนให้ศิลปินในคณะหมอลำสร้างช่อง YouTube เป็นของตนเองและให้แสดงออกถึงสัญลักษณ์
การเป็นทีมเดียวกัน เช่น มีการใช้คำว่า “ลำเพลิน”, “เพชรบ้านแพง” เป็นนามสกุลในการตั้งชื่อช่อง 
นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์คณะแล้วยังเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินในคณะสร้างรายได้จากการทำ
คอนเทนต์ลง YouTube อีกด้วย  

 

 
4 เนื่องจากเป็นคณะหมอลำขนาดใหญ่ตามเกณฑ์การแบ่งในบทที่ 1 และมีอายมุากกว่า 5 ปี 
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ภาพที่ 11  แนวโน้มการค้นหาชื่อคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงจาก YouTube Trend 
 

การปรับตัวเข้าสู่โหมดออนไลน์ของคณะหมอลำ 
ปี 2564 มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้คณะหมอลำไม่สามารถทำการ

แสดงได้ตั ้งแต่เดือนเมษายน 2564  แต่ในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงสิ้นปี 2564 คณะหมอลำต่างๆ        
มีการปรับตัวทำการแสดงแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการจัดการแสดงหมอลำในรูปแบบที่ไม่มีผู้เข้าชมหน้า
เวท ี แต ่ม ีการถ ่ายทอดสดใน Facebook ที ่ เป็นกล ุ ่มป ิดท ี ่อน ุญาตให ้ เฉพาะคนที ่ซ ื ้อบ ัตร                   
เข้าชม  หลังจากทำการแสดง 1 เดือนจะมีการนำวิดีโอผลงานการแสดงดังกล่าวมาเผยแพร่ในช่อง 
YouTube ของคณะหมอลำ นอกจากนี้คณะหมอลำยังมีการปรับตัวเรื่องการสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่าง ๆ 
ลงใน YouTube มากขึ้น  

 
 

ภาพที่ 12   ตัวอย่างกลุ่มปิดใน Facebook ที่ผู้ชมซื้อบัตรเข้าชมการแสดงของหมอลำออนไลน์ 
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   จากการวิเคราะห์ข้อมูลการกล่าวถึงหมอลำใน YouTube และ Facebook  ตั้งแต่
วันที ่ 1 เม.ย.64 -2 ม.ค. 65 พบว่า การปรับตัวเข้าสู ่โหมดออนไลน์ของคณะหมอลำทำให้ยอด 
Engagements รวมของ YouTube เพิ ่มขึ ้นอย่างมาก ดังภาพที่  13 เนื ่องจาก YouTube เป็น
แพลตฟอร์มที่เปิดกว้างให้บุคคลทั่วไปเข้าชมวิดีโอได้ ขณะที่ Engagements ของ Facebook มีการ
ขยายตัวเช่นกัน ดังนั้น Facebook และYouTube จึงเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจสำหรับการสื่อสาร
กับลูกค้าที ่เป็นผู ้ชมหมอลำกลุ ่มเดิมและขยายฐานผู ้ชมที ่ไม่เคยชมหมอลำหรือแฟนคลับขอ ง          
คณะหมอลำให้กว้างข้ึน 
 

 
 ภาพที ่13  จำนวนเฉลี่ย engagement ต่อเดือนใน YouTube และ Facebook ของคณะหมอลำ

ก่อนและหลังการปรับตัวเข้าสู่โหมดออนไลน์ 
 

คณะหมอลำมีการปรับตัวเข้าสู่โหมดออนไลน์ โดยการสร้างคอนเทนต์ใน YouTube 
มากขึ้น ส่งผลให้มีจำนวน Engagements เพ่ิมมากข้ึนในทุก ๆ คณะ โดยเฉพาะคณะหมอลำที่มีความ
พร้อมในการสร้างคอนเทนต์ใน YouTube อยู่ก่อนแล้ว (คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง) ดังภาพที ่14 
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 ภาพที่ 14  จำนวนเฉลี่ย Engagement ต่อเดือน ใน YouTube ของคณะหมอลำแต่ละคณะก่อน

และหลังการปรับตัวเข้าสู่โหมดออนไลน์ 
 

เมื ่อเปรียบเทียบจำนวน Engagements ใน Facebook ของแต่ละคณะหมอลำ
ในช่วงก่อนและหลังการปรับเข้าสู่โหมดออนไลน์ พบว่า ภายหลังการเข้าสู่โหมดออนไลน์คณะหมอลำ
แต่ละคณะมีการแข่งขันสร้างคอนเทนต์หรือประชาสัมพันธ์ใน Facebook มากขึ้น ทำให้จำนวน 
Engagements ของแต่ละคณะหมอลำเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนการปรับตัวเข้าสู่ โหมดออนไลน์ 
ดังภาพที่ 15   
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ภาพที่ 15  จำนวนเฉลี่ย Engagements ต่อเดือน ใน Facebook ของคณะหมอลำแต่ละคณะ

ก่อนและหลังการปรับตัวเข้าสู่โหมดออนไลน์ 
 

   กรณีศึกษาการดึงดูดผู้ชมผ่าน Facebook และ YouTube ของคณะหมอลำ  
การศึกษากลยุทธ์ในการดึงดูดผู้ชมในช่องทางออนไลน์ คณะวิจัยได้ทำการศึกษากล

ยุทธ์การดึงดูดของคณะหมอลำที่มีค่าเฉลี่ยจำนวนผู้เข้าชมการแสดงหมอลำในกลุ่มปิด Facebook 
มากที่สุดในช่วงวันที่ 1 มิ.ย. 64 - 2 ม.ค. 65 โดยมี 4 อันดับแรก คือ สาวน้อยเพชรบ้านแพง  ระเบียบ
วาทะศิลป์ หมอลำใจเกินร้อย และหมอลำเสียงวิหค ตามลำดับ ดังภาพที่ 16 ซึ่งแต่ละคณะมีกลยุทธ์
ในการดึงดูดผู้ชมทางออนไลน์ ดังนี้ 
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ภาพที่ 16  ยอดผู้เข้าชมในกลุ่มปิด Facebook เฉลี่ย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 - 2 ม.ค. 65 
 

1) สาวน้อยเพชรบ้านแพง 
 จากข้อมูล 10 อันดับ Channels ที่มี Engagement เกี่ยวกับสาวน้อยเพชร

บ้านแพงสูงสุด ใน YouTube พบว่าเป็น Official Channel ของสาวน้อยเพชรบ้านแพง รองลงมา
เป็นช่อง YouTube ของศิลปิน/นักแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพง สะท้อนถึงกลยุทธ์การสร้างสรรค์
คอนเทนต์ใน YouTube  เนื ่องจากนโยบายการบริหารของคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่มีการ
สนับสนุนให้ศิลปินในคณะหมอลำสร้างช่อง YouTube เป็นของตนเองและให้แสดงออกถึงสัญลักษณ์
การเป็นทีมเดียวกัน เช่น มีการใช้คำว่า “ลำเพลิน”, “เพชรบ้านแพง” เป็นนามสกุลในการตั้งชื่อช่อง 
ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ชมใน YoTube เพิ่มมากขึ้น การที่ผู ้ชมได้ติดตามหลายคอนเทนต์ที่
เกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบ้านแพง ทั้งเบื้องหน้าคือผลงานการแสดง และเบื้องหลังที่เกี่ยวการทำงานของ
โปรดัคชันต่าง ๆ และชีวิตส่วนตัวของศิลปิน นอกจากนี้ยังมี Channels ของทีมถ่ายทอดสดที่นำคลิป
ผลงานการแสดงของคณะหมอลำมาโปรโมตในช่องของตนเองอีกด้วย  

จากข้อมูล 10 อันดับ Pages ที่มี Engagements เกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบ้าน
แพงสูงสุด ใน Facebook พบว่ามี Engagements จาก Pages ที่เกี ่ยวกับแขกรับเชิญที ่เป็นผู ้มี
อิทธิพลในโลกออนไลน์ (Influencer) ที่มาร่วมสร้างคอนเทนต์หรือร่วมแสดงในการแสดงออนไลน์
แบบขายบัตรเข้าชมมีสัดส่วนที่สูง รองลงมาคือ Page ของศิลปินของคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง 
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และ  Official Page ของคณะหมอลำ นอกจากนี้ยังมี Page ของทีมถ่ายทอดสด5ที่นำคลิปผลงานการ
ที่แสดงของคณะหมอลำมาโปรโมตใน Page ของตนเองอีกด้วย สะท้อนถึงกลยุทธ์การดึง Influencer 
จากช่องทางอ่ืน ๆ และการสร้างศิลปินในคณะให้มีชื่อเสียงเพื่อดึงดูดผู้ชมในช่องทางออนไลน์   

การใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายใน YouTube รวมถึงการดึงศิลปินรับเชิญที่เป็นผู้มี
อิทธิพลในโลกออนไลน์มาร่วมสร้างคอนเทนต์ และการสร้างศิลปินในคณะให้มีชื่อเสียง ปัจจัยเหล่านี้
เป็นตัวกระตุ้นยอดขายบัตรในกลุ่มปิดของสาวน้อยเพชรบ้านให้เป็นอันดับสูงสุดดังภาพที่ 17 

 

ภาพที่ 17  ร้อยละของจำนวน Engagements จาก Channels/Pages 10 อันดับแรกที่กล่าวถึง
คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงใน YouTube และ Facebook มากที่สุด  

                           

Official Channel คณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงและChannel ศิลปินหมอลำสาวน้อย
เพชรบ้านแพง 

 
5 ก่อนการถ่ายทอดสดการแสดงหมอลำในกลุ่มปิดคณะหมอลำจะทำสัญญาว่าจ้างกับทีมถ่ายทอดสดเรื่องการแบ่งวิดิ

โอผลงานการแสดง ถ้าหากทีมถ่ายทอดสดต้องการนำวิดิโอไปเผยแพร่ในช่อง YouTube หรือ Page ของตนเอง และ
จะต้องไดร้ับค่าจ้างการถ่ายทำเพียงร้อยละ 50 
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ภาพที่ 18  คณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง 
 

2) ระเบียบวาทะศิลป์ 
จากข ้อม ูล 10 อันด ับ Channels ที ่ม ี  Engagements เก ี ่ยวก ับระเบ ียบ

วาทะศิลป์สูงสุดใน YouTube ดังภาพที่ 19 พบว่าเป็น Official Channel ของคณะหมอลำ  และช่อง 
YouTube ที่กล่าวถึงศิลปิน/นักแสดงของระเบียบวาทะศิลป์และนำศิลปินของระเบียบวาทะศิลป์ไป
สร้าง Content ต่าง ๆ เช่น การเล่นมิวสิควิดิโอเพลง การเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้า สะท้อนถึงกล
ยุทธ์การสร้างศิลปินในคณะให้มีชื่อเสียงเพื่อดึงดูดผู้ชมในช่องทางออนไลน์ และการเผยแพร่ผลงาน
การแสดงผ่าน YouTube 

จากข้อมูล 10 อันดับ Pages ที่มี Engagements เกี่ยวกับระเบียบวาทะศิลป์
สูงสุด ใน Facebook พบว่า Engagement จาก Pages ที่เก่ียวกับศิลปินของคณะระเบียบวาทะศิลป์
มีสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับ Pages ประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ยังมี Engagements ในส่วนของ
ศิลปินรับเชิญ  Official Page ของคณะหมอลำ และ Page ของทีมถ่ายทอดสด ตามลำดับ แต่อยู่ใน
สัดส่วนที่น้อย สะท้อนถึงการใช้กลยุทธ์หลักในการสร้างศิลปินในคณะให้มีชื่อเสียงเพื่อดึงดูดผู้ชมใน
ช่องทางออนไลน์ การใช้ Facebook ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ดังภาพที ่19 
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ภาพที่ 19  ร้อยละของจำนวน Engagements จาก Channels/Pages 10 อันดับแรกท่ีกล่าวถึง  

คณะระเบียวาทะศิลป์ใน Youtube และ Facebook มากท่ีสุด  
 

  

ภาพที่ 20  คณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ 
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3) หมอลำใจเกินร้อย 
จากข้อมูล 10 อันดับ Channels ที่มี Engagements เกี่ยวกับหมอลำใจเกิน

ร้อยใน YouTube พบว่าเป็น Official  Channel ของคณะหมอลำใจเกินร้อย และ Channels ของ
ศิลปิน/นักแสดงของหมอลำใจเกินร้อย สะท้อนถึงกลยุทธ์การใช้ official channel ของคณะตนเอง
เผยแพร่ผลงานและเริ่มให้ศิลปินในคณะสร้างคอนเทนต์ลง YouTube เพื ่อดึงให้ผู ้ชมได้ติดตาม
หลากหลายคอนเทนต์ทีี่เกี่ยวกับหมอลำใจเกินร้อย ทั้งเบื้องหน้าคือผลงานการแสดง และเบื้องหลังที่
เกี่ยวการทำงานของโปรดัคชั่นต่าง ๆ และชีวิตส่วนตัวของศิลปิน 

จากข้อมูล 10 อันดับ Pages ที่มี Engagements เกี่ยวกับหมอลำใจเกินร้อย
สูงสุด ใน Facebook พบว่า มี Engagements จาก Pages ที่เป็น Official ของคณะหมอลำใจเกินร้อย
ในสัดส่วนที่สูง รองลงมา Page ที่เกี่ยวข้องกับศิลปินรับเชิญ สะท้อนถึงกลยุทธ์การใช้ Official Page 
ของคณะตนเองซึ่งสามารถควบคุมคอนเทนต์ได้ และเป็นการโฆษณาในเชิงรุกให้กับผู้ชมที่เป็นแฟนคลับ
ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วและทั่วถึง นอกจากยังใช้กลยุทธ์ดึง Influencer จากช่องทางอื่น ๆ เพื่อ
กระตุ้นยอดขายบัตร ดังภาพที่ 21 

 

 
ภาพที่ 21  ร้อยละจำนวน Engagements จาก Channels/Pages 10 อันดับแรกที่กล่าวถึง       

คณะหมอลำใจเกินร้อยใน YouTube และ Facebook มากท่ีสุด  
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ภาพที่ 22  คณะหมอลำใจเกินร้อย 

 
4) คณะหมอลำเสียงวิหค 

 จากข้อมูล 10 อันดับ Channels ที่มี Engagements เกี่ยวกับหมอลำเสียง
วิหคใน YouTube พบว่า เป็นช่อง YouTube ของศิลปิน/นักแสดงของหมอลำเสียงวิหคและช่อง 
Official ของหมอลำเสียงวิหค สะท้อนถึงสะท้อนถึงกลยุทธ์การใช้ Official Channel ของคณะตนเอง
เผยแพร่ผลงานการแสดง นอกจากนี้ยังใช้กลยุทธ์สร้างศิลปินในคณะเองให้เป็น Influencer เพื่อมาช่วย
กระตุ้นยอดขายบัตร 

จากข้อมูล 10 อันดับ Page ที่มี Engagement เกี่ยวกับคณะเสียงวิหคสูงสุด ใน 
Facebook พบว่า เกี่ยวกับศิลปินใน รองลงมาเป็น Official Page ของคณะเสียงวิหค ดังภาพที่ 23 
สะท้อนถึงการใช้กลยุทธ์สร้างศิลปินในคณะเองให้มีชื ่อเสียงหรือมีฐานแฟนคลับอย่างกว้างขวาง       
กลยุทธ์ นอกจากนี้ยังใช้ Official Page ของคณะตนเองซึ่งสามารถควบคุมคอนเทนต์ได้ และเป็นการ
โฆษณาในเชิงรุกให้กับผู้ชมที่เป็นแฟนคลับได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
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ภาพที่ 23  จำนวน Engagements จาก Channels/Pages 10 อันดับแรกที่กล่าวถึงคณะหมอลำ

เสียงวิหคใน YouTube และ Facebook มากที่สุด  
 

 

ภาพที่ 24  คณะหมอลำเสียงวิหค 
หมายเหตุ: คณะหมอลำนามวิหคเปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะหมอลำเสียงวิหค 
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 จากการศึกษากลยุทธ์การดึงดูดผู้ชมให้ซื้อบัตรเข้าชมกลุ่มปิดในช่วงที่คณะหมอลำ
ปรับตัวเป็นโหมดออนไลน์ เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2564 ของคณะหมอลำทั้ง 4 คณะ ทำให้พบว่า
คณะหมอลำที่ใช้ช่องทางออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้ง YouTube เพื่อขยายฐานแฟนคลับ 
และ Facebook เพ่ือเข้าถึงแฟนคลับกลุ่มเดิมอย่างทั่วถึง และใช้กลยุทธ์ดึง Influencers ที่มีชื่อเสยีง
มาเป็นแขกรับเชิญในการสร้างคอนเทนต์ การแสดง และถ่ายทอดสดในระบบออนไลน์ และสร้าง
ศิลปินในคณะให้เป็น Influencer จะส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้คนจากโลกออนไลน์และนำไปสู่
การซื้อบัตรเข้าชมการแสดงในกลุ่มปิดเพิ่มมากขึ้น คณะหมอลำที่ก่อตั้งขึ ้นใหม่แม้จะไม่ได้มีอายุ
ยาวนานอย่างคณะหมอลำใจเกินร้อยอายุ 8 ปี และคณะหมอลำเสียงวิหคอายุ 3 ปี หากมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างเชิงรุกจาก Official Channel หรือ Official Page ของตนเองก็สามารถกระตุ้น
ยอดขายบัตรจนจำนวนผู้ชมในกลุ่มปิดมีอันดับต้น ๆ หรือมากกว่าคณะหมอลำที่มีอายุมากกว่าได้ และ
สะท้อนถึงพฤติกรรมผู้ชมหมอลำในโหมดออนไลน์ให้ความสนใจใน Influencer จนนำไปสู่การติดตาม
คณะหมอลำต้นสังกัดของ Influencer ดังนั้นคณะหมอลำควรสร้างผู้มีอิทธิพล (Influencers) ใน
ลักษณะของไอดอล ให้เกิดขึ้นในวงการหมอลำ เพื่อดึงผู้ชมในโหมดออนไลน์ให้เข้ามาชมหมอลำได้
มากขึ้น 

แนวโน้มการมีส่วนร่วมใน facebook 
เมื่อนำข้อมูลจำนวน Engagements ที่เกี ่ยวกับหมอลำใน Facebook มาทำการ

เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และปี 2564 พบว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน ปี 2564 มี
จำนวน Engagements เกี่ยวกับหมอลำใน Facebook มากกว่าปี 2563 เนื่องจากปี 2564 คณะหมอ
ลำต่างๆ มีการปรับตัวทำการแสดงและจำหน่ายบัตรทางออนไลน์ อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคม - 
ธันวาคม ปี 2563 มีจำนวน Engagements เกี่ยวกับหมอลำใน Facebook มากกว่าปี 2564 ดังภาพ
ที่ 25 เนื่องจากในในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ปี 2563 เป็นช่วงที่คณะหมอลำสามารถเดินสายทำ
การแสดงได้ ดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นว่าการแสดงหมอลำออนไลน์สามารถเป็นทางเลือกให้กับคณะ
หมอลำได้แต่ยังไม่สามารถทดแทนการแสดงแบบหน้าเวทีในสถานการณ์ปกติได้ เมื่อสถานการณ์การ
ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงและหมอลำสามารถเดินสายทำการแสดงตามปกติ ดังนั้นคณะหมอ
ลำควรใช้โอกาสจากการมีความพร้อมและประสบการณ์ในการถ่ายทอดสด ประกอบกับโอกาสจาก
ผู้ชมบางส่วนสามารถปรับตัวและมีคุ้นเคยการชมหมอลำแบบออนไลน์แล้ว เพิ่มช่องทางสร้างรายได้
จากการขายบัตรชมออนไลน์พร้อมกับการแสดงหน้าเวทีตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้  
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ภาพที่ 25  Facebook Engagement Trend 
        

การสำรวจข้อมูลจาก YouTube ตั้งแต่วันที ่ 2 พ.ค 63 – 2 ม.ค. 65 โดยการใช้
เครื่องมือ Social Listening Tool พบว่า ช่วงการแสดงที่มี Engagements ใน YouTube  (ส่วนใหญ่
เป็นยอด Views ) มากที่สุด คือ ช่วงการแสดงลำเรื่องในช่วงของการเต้ย ดังภาพที่ 26 สะท้อนถึง
ความนิยมของผู้คนในออนไลน์ที่ชอบความสนุกสนานจากเพลงจังหวะเต้ย เพราะสามารถเปิดฟังได้ทุก
ที่ทุกเวลา โดยบางครั้งอาจจะไม่ต้องดูหน้าจอวิดิโอก็สามารถเพลิดเพลินจากฟังเสียงเพลงเต้ย ขณะที่
วิดีโอการแสดงช่วงอ่ืน ๆ อย่างช่วงคอนเสิร์ต ตลก หรือลำเรื่องช่วงเดินกลอน อาจจะไม่มีจังหวะเร็วที่
ชวนให้สนุกตลอดเวลา อาจจะเน้นการโชว์ความอลังการหรือการเล่าเรื่องราวที่ต้องดูวิดิโอประกอบ
เพื่อความเข้าใจจึงอาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้วิดิโอการแสดงเต้ยได้ความนิยมสูงสุด ประกอบกับ
ช่อง YouTube ที่เป็นช่อง Official ของคณะหมอลำและช่องของทีมถ่ายทอดสดที่นำคลิปการแสดง
หน้าเวทีไปเผยแพร่ผ่าน YouTube โดยจะเน้นตัดต่อเฉพาะวิดิโอที่เป็นช่วงเต้ยตามความนิยมของผู้ชม
ทำให้วิดิโอของช่วงเต้ยจึงมีจำนวนมากกว่าวิดิโอการแสดงช่วงอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังได้พบว่าผู้ชมหมอลำ
สนใจเข้าไปชมวิดิโอการแสดงผ่าน YouTube เป็นจำนวนมาก คณะหมอลำควรใช้ช่องทาง YouTube 
เป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานแสดงหน้าเวที เพื่อเพิ่มโอกาสในขยายฐานลูกค้าที่ได้ชมผลงานการแสดง
ผ่านวิดิโอใน YouTube และนำไปสู่การเดินทางไปชมหน้าเวที นอกจากยังเป็นการประชาสัมพันธ์
ผลงานการแสดงในช่วงการแสดงต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ว่าจ้างให้ไปทำการ
แสดงในพ้ืนที่ต่างๆได้อีกด้วย  
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ภาพที่ 26  จำนวน Engagements เกี่ยวกับช่วงการแสดงหมอลำ 

                         

ลำเรื่อง: เต้ย               คอนเสิร์ต               ตลก               ลำเรื่อง: เดินกลอน 
ตัวอย่างวิดิโอแต่ละช่วงการแสดง 

 
ข้อมูลกลุ่มปิด 
หลังจากได้ทำการรวบรวมข้อมูลในกลุ่มปิด Facebook ทำให้ทราบว่าประเด็นที่ถูก

กล่าวถึงหรือหยิบยกมาเป็นหัวข้อสนทนามากที่สุดคือ ประเด็นเกี่ยวศิลปิน/นักแสดง รองลงมาคือ
ประเด็นรูปแบบการแสดง และประเด็นโปรดักชัน ตามลำดับ ดังภาพที่ 27 
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ภาพที่ 27  จำนวน Engagements ที่ให้ความสนใจในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการ
แสดงหน้าเวที 

  
ประเด็นศิลปิน/นักแสดงส่วนใหญ่ถูกกล่าวถึงในเชิงบวกเป็นการชื่นชมผลงานการ

แสดงหน้าเวที ชื่นชมหน้าตาและบุคลิกภาพ และความมีอัธยาศัยดี สำหรับเนื้อหาทั่วไปที่ไม่ได้ชี้ชัดไป
ในเชิงบวกหรือเชิงลบเป็นการพูดถึงประเด็นการแนะนำศิลปินหน้าใหม่และการย้ายสังกัดคณะหมอลำ
ของศิลปินนักแสดง สำหรับประเด็นเชิงลบพบน้อยมากซึ่งมีเป็นการติเตือนการแสดงของศิลปิน
นักแสดง ดังภาพที ่28 
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ภาพที่ 28  ประเด็นศิลปิน/นักแสดงที่ถูกกล่าวถึงในกลุ่มปิด Facebook 
   

ประเด็นรูปแบบการแสดง ส่วนใหญ่เป็นการพูดถึงการแสดงช่วงคอนเสิร์ตที่แต่ละ
คณะมีโชว์การแสดงที่หลากหลาย โดยประเด็นการพูดคุยในกลุ่มแฟนคลับมีการบ่งบอกถึงความ
คาดหวังในโชว์ช่วงคอนเสิร์ตของแต่ละคณะ ซึ่งบุคคลที่เข้าร่วมการสนทนามีข้อมูลทำโชว์อย่างดี เช่น 
ทราบว่าใครเป็นคนออกแบบการแสดงของคณะหมอลำและมีการคาดเดารูปแบบการโชว์ช ่วง
คอนเสิร์ตว่าจะออกมาอย่างไรหากเป็นผลงานการควบคุมการแสดงของทีมออกแบบการแสดงที่รู้จัก 
นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบและให้คะแนนโชว์ประเภทเดียวกันในหมอลำคณะต่าง  ๆ เช่น โชว์
วัฒนธรรม โชว์เพลงลูกทุ่ง เป็นต้น เพื่อบ่งบอกว่าคณะใดมีความสามารถทำโชว์ประเภทนี้ดีที่สุด ใน
ประเด็นเชิงบวกมีการชมการแสดงของคณะหมอลำต่าง ๆ ที่ทำออกมาตรงตามมาตรฐานที่คนในกลุ่ม
แฟนคลับหมอลำคาดหวังไว้ สำหรับเป็นเด็นเชิงลบเป็นการติเตือนรูปแบบการแสดงที่มีความหวาบ
หวิวหรือสื่อไปในทางเพศมากเกินไป ดังภาพที่ 29 
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ภาพที่ 29  ประเด็นรูปแบบการแสดงที่ถูกกล่าวถึงในกลุ่มปิด Facebook 

    
ประเด็นโปรดักชัน ส่วนใหญ่มีการกล่าวถึงความอลังการของเวที ฉาก แสง สี เสียง 

ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ หากคณะหมอลำมีทำโปรดักชันแบบอลังการก็จะได้รับคำชื่นชมจากกลุ่ม
แฟนคลับ และการกล่าวถึงในเชิงลบเป็นการติเตือนเพื่อให้คณะหมอลำต่าง  ๆ เพิ่มความอลังการใน
ส่วนของโปรดักชัน แต่ยังมีบางส่วนที่มีความเห็นกลาง ๆ ในเรื่องของโปรดักชันเนื่องจากให้ความสนใจ
กับองค์ประกอบอื่น ๆ อย่างศิลปิน/นักแสดงหรือรูปแบบการแสดงมากกว่าโปรดักชัน ดังภาพที่ 30 
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ภาพที่ 30  ประเด็นโปรดักชันที่ถูกกล่าวถึงในกลุ่มปิด Facebook 

 
 3.4.2  บุคลิกลักษณะของกลุ่มผู้ชมหมอลำ (Persona) 
    จากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ซึ่ง
ได้แก่ ผู้บริหารคณะหมอลำระเบียบวาทะศิลป์ คณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง คณะหมอลำใจ
เกินร้อย ผู้มีอิทธิพลต่อคณะหมอลำ (Influencer)  และผู้ชมหมอลำ รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้ Social Listening Tool ทำให้คณะผู ้วิจัยสามารถวิเคราะห์หาบุคลิกลักษณะของผู้ชมหมอลำ 
(Persona)  และแบ่งกลุ่มผู้ชมหมอลำได้ 6 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มแม่ยกหน้าเวที  2. แม่ยกต่างประเทศ    
3. แฟนคลับศิลปินหมอลำ  4. แฟนคลับหมอลำ 5. กลุ่มมักม่วน 6. กลุ่มผู้ชมใกล้บ้าน นอกจากนี้
คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษากลุ่มผู้ชมที่เป็นเป้าหมายใหม่สำหรับธุรกิจหมอลำอีก 1 กลุ่ม โดยเป็นกลุ่มที่
เป็นผู้ชมหรือเป็นแฟนคลับของการแสดงประเภทอื่น ๆ และเป็นกลุ่มที่จะมีกำลังซื้อในอนาคต 1-5 ปี
ข้างหน้า เพื่อศึกษาแนวทางขยายฐานผู้ชมหมอลำให้กว้างขึ้นจากปัจจุบัน โดยผู้ชมแต่ละกลุ่ม มี
บุคลิกลักษณะดังนี้ 

1) กลุ ่มแม่ยกหน้าเวที ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงหรือเพศที ่ 3  มีอายุ 40-65 ปี       
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยทำงานหรือทำธุรกิจส่วนตัว บางส่วนเกษียณอายุแล้ว ในด้านฐานะทางการเงินไม่
มีภาระค่าใช้จ่ายมากนัก ลูกหลานสามารถดูแลตัวเองได้แล้ว หรือลูกหลานสามารถให้การสนับสนุน
เรื่องทุนทรัพย์ในการมาดูหมอลำได้ แม่ยกหมอลำมีการรวมกลุ่มกันเวลามาชมหมอลำ มักจะมาหา
ศิลปินหลังเวที โดยนำอาหารหรือของฝากมาให้ศิลปิน มีการให้มาลัยกับศิลปินหรือบางครั้งมีการ
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รวบรวมเงินเพ่ือให้ได้มาลัยพวงใหญ่ และคล้องมาลัยศิลปินในนามของกลุ่มแม่ยก ในส่วนของความชื่น
ชอบการแสดงของหมอลำนั้นกลุ่มแม่ยกชอบดูลำเรื่องต่อกลอนและช่วงคอนเสิร์ต โดยจะชอบฉาก
หรือเพลงที่ศิลปินที่ตนเองชื่นชอบแสดงมากเป็นพิเศษ 

  

ภาพที่ 31   Persona กลุ่มแม่ยกหน้าเวที 
        

2) กลุ่มแม่ยกต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นหญิงชาวอีสานที่ต้องไปอาศัยหรือทำงานที่
ต่างประเทศ อายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป บางส่วนทำธุรกิจในต่างประเทศ เช่น ร้านอาหารไทย ร้านนวด
แผนไทย มีฐานะการเงินที่ค่อนข้างดีจึงสามารถให้มาลัยศิลปินในมูลค่าสูง โดยมาลัยมีตั้งแต่หลักพัน
จนถึงหลักแสน บางครั้งให้รางวัลเป็นสินทรัพย์มูลค่าสูงประเภทอื่น เช่น ทองคำ นอกจากมีความชื่น
ชอบในตัวศิลปินแล้วผู้ชมกลุ่มนี้ยังมีความคิดที่อยากจะช่วยคณะหมอลำในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
อีสาน หรือคิดถึงบ้านเกิดเมื่อได้ชมหมอลำออนไลน์ผ่าน Facebook หรือ YouTube  มีการให้มาลัย
โดยการโอนเงินให้กับศิลปินโดยตรง หรือขอให้หัวหน้าคณะหมอลำช่วยดำเนินการให้ ส่วนของความ
ชื่นชอบการแสดงของหมอลำนั้นกลุ่มแม่ยกชอบดูลำเรื่องต่อกลอนและช่วงคอนเสิร์ต โดยจะชอบฉาก
หรือเพลงที่ศิลปินที่ตนเองชื่นชอบแสดงมากเป็นพิเศษ และจะสามารถดูซ้ำ  ๆ ในช่วงการแสดงที่ตน
ชอบได ้
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ภาพที่ 32  Persona กลุ่มแม่ยกต่างประเทศ 
    

3) กลุ่มแฟนคลับศิลปินหมอลำ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียนหรือทำงาน มีอายุไม่เกิน    
40 ปี มีทุกเพศ จะชื่นชอบหรือให้การสนับสนุนผลงานการแสดงของศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ กลุ่มแฟน
คลับหมอลำบางส่วนที่มีความสามารถในการถ่ายภาพ การแต่งหน้าทำผม จะมาอาสาช่วยศิลปินใน
การแต่งตัวหลังเวทีในบางครั้ง มีการซื้อของฝากไปฝากศิลปินหลังเวที กลุ่มที่มีความสามารถถ่ายภาพ 
มีความสำคัญในการประชาสัมพันธ์หมอลำในสังคมออนไลน์ โดยนำไปลงเพจต่างๆ ที่เกี่ยวกับหมอลำ 
และมีการทำของที่ระลึกให้ศิลปินบ้าง เช่น รูป ช่อดอกไม้ ตุ๊กตา ให้รางวัลศิลปินบ้างในบางครั้งใน
มูลค่าหลักร้อยถึงหลักพัน ติดตามชีวิตส่วนตัวของศิลปินในสังคมออนไลน์ ในส่วนของความชื่นชอบ
การแสดงของหมอลำนั้น กลุ่มแฟนคลับศิลปินชอบดูลำเรื่องต่อกลอนและช่วงคอนเสิร์ต โดยจะชอบ
ฉากหรือเพลงที่ศิลปินที่ตนเองชื่นชอบแสดงมากเป็นพิเศษ กลุ่มแฟนคลับศิลปินจะรวมกลุ่มกับแม่ยก 
สร้างกลุ่มแฟนคลับศิลปินในเฟซบุ๊ก เพื่ออัปเดตข่าวสารศิลปิน และนัดรวมกลุ่มกันเพื่อมาให้กำลังใจ
กับศิลปินหน้าเวทีการแสดง        
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ภาพที่ 33  Persona กลุ่มแฟนคลับศิลปินหมอลำ 
 

4) กลุ่มแฟนคลับหมอลำ เป็นกลุ่มผู้ชมที่มีอายุ 20 - 45 ปี มีทุกเพศ ประกอบ
อาชีพอิสระหรือทำงานประจำแล้ว มีความชื่นชอบและติดตามหมอลำที่หน้าเวที และสังคมออนไลน์
ด้วย เชื่อว่าการดูหมอลำเป็นการช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน และให้ความสุขสนุกสนาน ความ
ผ่อนคลายกับตนเองได้ ถึงแม้จะสนับสนุนให้อนุรักษ์วัฒนธรรมก็ยังมีความชอบในความทันสมัย การ
เพิ่มเทคโนโลยีต่าง ๆ ประกอบการแสดงให้ความสมจริง หรืออยากดูการแสดงบางเพลงที่อยู่กำลังอยู่
ในกระแสความชอบของสังคมในปัจจุบัน ชอบดูการแสดง มีความใส่ใจรายละเอียดของการแสดง หรือ
องค์ประกอบของการแสดง สามารถให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบหรือรูปแบบการแสดง
ที่ควรชื่นชมและส่วนที่ควรนำมาปรับปรุงแก้ไขได้ แต่มีความศรัทธาในหัวหน้าคณะหมอลำ และคนทำ
โชว์ด้านวัฒนธรรม สามารถเดินทางเพ่ือมาชมหมอลำได้ ในวันสำคัญของคณะหมอลำที่ตนเองชื่นชอบ 
เช่น เปิดฤดูกาล ปิดฤดูกาล หรือเดินทางในระยะทางไกลเพ่ือมาดูหมอลำในวันหยุด (คืนวันศุกร์-เสาร์) 
ถ้ามีหมอลำมาทำการแสดงในพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ว่าคณะใดหรือแม้จะไม่ใช่วันหยุดก็จะเข้าชมหมอลำ 
ในส่วนของความชื่นชอบการแสดงของหมอลำนั้นกลุ่มแฟนคลับหมอลำ ชอบดูทุกช่วงการแสดงตลอด
ทั้งคืนซึ่งได้แก่ โชว์คอนเสิร์ต โชว์วัฒนธรรม ตลก ลำเรื่องต่อกลอน เต้ย ถึงแม้จะบางส่วนยังอยู่ใน
วัยรุ่นหรือวัยทำงานแต่ก็ยังชอบดูลำเรื่องแต่อยากให้ปรับการลำเรื่องให้กระชับ ซึ่งกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่าย
ในการชมหมอลำประมาณ ประมาณ 150 – 1,000 บาท      
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ภาพที่ 34  Persona กลุ่มแฟนคลับหมอลำ 
    

5) กลุ่มมักม่วน เป็นกลุ่มคนที่มีอายุประมาณ 20 - 35 ปี ประกอบอาชีพนักศึกษา 
หรืออาชีพอิสระ หรือทำงานประจำ มีเวลาว่างช่วงเย็นวันศุกร์ - วันเสาร์ มีความชื่นชอบในการได้เต้น 
ได้ฟ้อน ได้รำ โดยมองว่าการไปดูหมอลำเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่ง โดยปกติคนกลุ่มนี้จะชอบดูหมอ
ลำช่วงที่เป็นคอนเสิร์ต หรือช่วงเต้ย เพราะเป็นช่วงที่มีดนตรีสนุก และยังมีการดื่มเครื่องดื่ม เพื่อเพ่ิม
ความสนุกสนานให้ตนเอง และกลุ่มเพื่อนอีกด้วย  ซึ่งกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการชมหมอลำประมาณ 
150 – 1,000 บาท 
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ภาพที่ 35  Persona กลุ่มมักม่วน 
    

6) กลุ่มใกล้บ้าน เป็นกลุ่มวัยทำงาน อายุ 40 ปีขึ้นไป มีครอบครัวแล้ว เมื่อมีโอกาส
จะพาลูก หรือ คนในครอบครัวไปดูหมอลำด้วยหรือบางครั้งก็จะรวมกลุ่มกับเพ่ือนที่ทำงานไปดูหมอลำ
ด้วยกัน เมื่อมีคณะหมอลำมาทำการแสดงใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงาน ชื่นชอบความอลังการความตื่นตา
ตื ่นใจในระบบแสง สี และเสียงของเวทีหมอลำ ซึ ่งกลุ ่มนี ้จะมีค่าใช้จ่ายในการชมหมอลำตั้งแต่         
150 – 1,000 บาท 
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ภาพที่ 36  Persona กลุ่มใกล้บ้าน 

 
7) ผู้ชมกลุ่มใหม่ เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยเริ่มต้นทำงาน เพศหญิงและเพศทางเลือก 

อายุ 15-25 ปีที่ชื่นชอบศิลปินอื่นๆ เช่น ศิลปินเกาหลี โดยส่วนใหญ่กลุ่มคนเหล่านี้จะเริ่มสนใจศิลปิน
จากผลงานเพลง หรือบุคลิกหน้าตาที่ดึงดูด แล้วนำไปสู่การค้นหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน เพ่ือ
ติดตามวิถีชีวิตและพัฒนาการของศิลปิน อีกทั้ง ต้องการเข้าชมคอนเสิร์ตของศิลปินที่ชื่นชอบเพ่ือ
พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับศิลปิน นอกจากนี้ยังต้องการจัดคอนเสิร์ตที่มีความสนุกสนานและความตื่น
ตาตื่นใจของโปรดักชัน ซึ่งกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการชมคอนเสิร์ตตั้งแต่ 6,000 – 10,000 บาท 
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 ภาพที่ 37  Persona ผู้ชมกลุ่มใหม่ 
 

3.4.3 เส้นทางการเป็นผู้ชมหมอลำ (Customer Journey)          
        จากการศึกษาเส้นทางของผู้ชมหมอลำตั้งแต่ก่อนจะเป็นผู้ชมหมอลำจนตัดสินใจ
เลือกที่จะเข้าชมหมอลำรวมถึงกลับมาชมหมอลำซ้ำ ซึ่งการศึกษานี้ครอบคลุมถึงช่วงเวลาแสดงสด
หน้าเวทีที่ผู้ชมหมอลำได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสถานที่ทำการแสดงของหมอลำตั้งแต่เวลา 18.00-
06.00 น. และช่วงเวลาแสดงแบบ Live Streaming กลุ่มปิดใน Facebook ส่วนใหญ่จะเริ่มการแสดง
ตั้งแต่เวลา 18.00-02.00 น. จากการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนผู้ชมหมอลำแต่
ละกลุ่มสามารถวิเคราะห์และสรุปเส้นทางการเป็นผู้ชมหมอลำ (Customer Journey) แต่ละกลุ่มได้
ดังนี้ 

1) แม่ยกหน้าเวท ี
กลุ่มแม่ยกหน้าเวทีที่ชื่นชอบพระเอกหมอลำ มีความต้องการพบปะพระเอกที่

ตนชื่นชอบ โดยเริ่มจากการค้นหาช่องทางการติดตามข่าวสารและชีวิตส่วนตัวของพระเอกหมอลำทาง
ออนไลน์ และเข้าไปพบปะพระเอกหมอลำหลังเวทีหมอลำเมื่อมีโอกาสไปชมการแสดง   โดยจะ
เดินทางมาถึงสถานที่ทำการแสดงตั้งแต่ 18.00น. เพื่อนำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ของฝากต่าง ๆ มา
มอบให้พระเอกหมอลำ และนั่งพูดคุยกับพระเอกหมอลำที่ตนชื่นชอบจนกว่าจะถึงเวลาทำการแสดง 
เมื่อถึงเวลาทำการแสดงแม่ยกจะไปนั่งที่หน้าเวทีเพื่อชมการแสดง และนำมาลัยที่เตรียมไว้ไปคล้อง
ให้กับพระเอกหมอลำในช่วงเวลาที ่ออกมาทำการแสดงหน้าเวที แล้วจึงเดินทางกลับบ้านเวลา
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ประมาณ 03.00-05.00 น. สำหรับการไปดูหมอลำในครั้งถัด ๆ ไปพระเอกหมอลำจะแจ้งตารางงาน
กับกลุ่มแม่ยกล่วงหน้าก่อนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหลักของคณะหมอลำ ส่วนแม่ยกก็จะ
วางแผนในเรื่องการหาของฝาก/ของที่ระลึก รวมถึงพวงมาลัยเงินที่จะนำไปให้พระเอกหมอลำ ปัญหา
ของกลุ่มแม่ยกหน้าเวทีคือมีความต้องการที่จะรู้ตารางการจัดหมอลำล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียม
ตัวไปชมหมอลำได้ทั้งนี้หากสถานที่ทำการแสดงอยู่ไกลจากที่พักก็จะไม่สามารถเดินทางไปชมได้ 
เนื่องจากต้องทำงานในช่วงกลางวัน ยกเว้นเพียงวันหยุดจึงจะสามารถไปชมหมอลำที่หน้าเวทีได้ 
ขณะที่พระเอกที่ชื่นชอบมักมีแฟนคลับจำนวนมากทำให้ไม่สามารถแบ่งเวลามาพูดคุยตนเองได้อย่าง
เต็มที่ และบางครั้งต้องรอนานกว่าพระเอกที่ชอบจะออกมาทำการแสดง รวมไปถึงปัญหาที่มีคนมา
เต้นอยู่ด้านหน้าเวทีระหว่างการแสดงทำให้เสียอรรถรสในการรับชม ดังตารางที ่4 
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ตารางท่ี 4   Customer Journey แม่ยกหน้าเวที 
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2) แม่ยกต่างประเทศ 
กลุ ่มแม่ยกต่างประเทศ จะติดตามศิลปินที ่ชอบได้ผ่านช่องทางออนไลน์ 

เนื่องจากไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบและเคยชมการแสดงหมอ
ลำตั้งแต่เด็ก การติดตามหมอลำของกลุ่มนี้จะติดตามผ่าน Facebook Page ของคณะหมอลำ มีการ
เข้าร่วมกลุ่มแฟนคลับหมอลำเพื่อดูตารางงานการแสดงของแต่ละคณะ ในช่วงที่คณะหมอลำแสดงไลฟ์
สดออนไลน์แบบขายบัตรเพื่อเข้าชมใน Facebook กลุ่มปิด ผู้ชมกลุ่มนี้จะมีการเหมาซื้อบัตรแจกคน
แฟนคลับที่มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอแต่มีความสนใจอยากเข้าชมการแสดงออนไลน์  ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ยอดขายบัตรให้กับคณะหมอลำที่ตนชื่นชอบด้วย และหากต้องการให้มาลัยเงินกับพระเอกหมอลำจะ
โอนเงินไปให้พระเอกหมอลำโดยตรงก่อนวันแสดง ซึ ่งแม่ยกจะมีช่องทางสื ่อสารส่วนตัว เช่น 
Messenger หรือ Line กับพระเอกท่ีตนชื่นชอบ หรือโอนไปให้หัวหน้าคณะหมอลำช่วยบริหารจัดการ
ให้อีกทางหนึ่งคือโอนเงินไปรวมกับกลุ่มแฟนคลับหน้าเวทีเพื่อที่จะได้รวมเป็นพวงมาลัยขนาดใหญ่
มอบให้กับพระเอกหมอลำ ปัญหาของกลุ ่มแม่ยกต่างประเทศคือบางกลุ ่มอาศัยอยู่ในประเทศที่
ช่วงเวลา (time zone) ที่ไม่ตรงกันทำให้ไม่สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ ต้องตามดูย้อนหลังซึ่ง
ความรู้สึกไม่เหมือนกับตอนดูถ่ายทอดสด ไม่มีโอกาสได้คล้องมาลัยให้กับพระเอกหมอลำที่ตนชื่นชอบ
ด้วยตัวเอง ต้องเข้าร่วมและติดตาม Facebook Page จำนวนมาก และการแสดงของแต่ละคณะมี
ตารางการแสดงในช่วงเวลาเดียวกันทำให้ไม่สามารถแบ่งเวลามาดูการถ่ายทอดสดได้ ดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5   Customer Journey แม่ยกต่างประเทศ 
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3) แฟนคลับศิลปินหมอลำ  
กลุ่มแฟนคลับศิลปินหมอลำจะให้ความสนใจเฉพาะศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ    

กลุ่มนี้จะติดตามศิลปินหมอลำในสังคมออนไลน์ ทั้งที่เป็นช่องทางส่วนตัวของศิลปินและคณะหมอลำ 
สำหรับการไปชมหมอลำในแต่ละครั้งกลุ่มแฟนคลับศิลปินหมอลำจะเดินทางมาถึงสถานที่ทำการแสดง
ตั้งแต่ 18.00น. เพื่อต้องการที่จะได้ที่นั่งที่ดีที่สุด ที่จะทำให้ศิลปินได้เห็นตนเองและตนเองมองเห็น
ศิลปินได้ชัดเจนตลอดการแสดง และยังมีการเตรียมขนม เครื่องดื่ม ไปให้ศิลปินหลังเวที ในบางครั้งก็มี
การไปนั่งคุยกับศิลปินก่อนการแสดง ถ้าเป็นคนท่ีมีความสามารถในการแต่งตัว แต่งหน้า ก็จะอาสาไป
ช่วยด้วย ในระหว่างที่มีการแสดงจะมีการชูป้ายไฟ เพื่อให้ศิลปินได้เห็น และมีการถ่ายภาพการแสดง
ของศิลปินที่ตนเองชอบแชร์ลงสื่อออนไลน์ แฟนคลับกลุ่มนี้จะอยู่จนจบการแสดง เพื่อส่งศิลปินกลับ
บ้าน  สำหรับการไปดูหมอลำในครั้งถัด ๆ ไปจะรู้ตารางงานผ่านการชี้แจงเรื่องตารางงานแสดงของ
คณะหมอลำใน Facebook Page หรือ กลุ่ม Facebook ของแฟนคลับศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ สำหรับ
ปัญหาของกลุ่มแฟนคลับศิลปินคือไม่สามารถตามไปชมที่หน้าเวทีหมอลำได้หากสถานที่ทำการแสดง
อยู่ไกล บางครั้งการเอาของไปให้ศิลปินหลังเวทีไม่สะดวก เนื่องจากกังวลว่าจะเป็นการไปรบกวนการ
ทำงานของศิลปิน ต้องไปเร็ว เพราะอยากได้ที่นั่งที่ดี ด้านหน้า เพื่อให้ศิลปินมองเห็น ไม่มีกิจกรรม
ระหว่างรอการแสดง มีข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้ไม่สามารถสนับสนุนศิลปินได้ตามความต้องการ 
และมีคนมาเต้นอยู่ด้านหน้าเวทีระหว่างการแสดงทำให้เสียอรรถรสในการรับชม ซึ่งการเต้นอาจนำไป
การสู่ทะเลาะวิวาทได้ เพราะคนเต้นบางกลุ่มมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังตารางที ่6 
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4) แฟนคลับหมอลำ 
แฟนคลับหมอลำจะมีความชื่นชอบการแสดงหมอลำโดยเฉพาะส่วนของการ

แสดงวัฒนธรรม ลำเรื่อง และเต้ย ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มแฟนคลับจะมีการทำการบ้านมาก่อนดูการแสดง
คือการหาข้อมูลของการแสดงมาก่อนว่า การแสดงวันนี้คืออะไร และใครเป็นคนออกแบบการแสดง 
ชุดและการแต่งกายมีรูปแบบอย่างไร กลุ่มแฟนคลับหมอลำ จะเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ ความสนใจ
เกี่ยวกับหมอลำ ระหว่างชมการแสดงหมอลำจึงมีการพูดคุยเสนอแนะข้อคิดเห็นของโชว์กับกลุ่มเพ่ือน
ที่ไปชมหมอลำระหว่างที่ชมการแสดงด้วย กลุ่มแฟนคลับหมอลำจะอยู่เริ่มชมการแสดงหมอลำตั้งแต่
ช่วงเวลา 21.00 บางครั้งจะฟ้อนรำ หรือเต้นด้วย และเดินทางกลับ 03.00น. สำหรับการไปดูหมอลำ
ในครั้งถัด ๆ ไปมีการนัดล่วงหน้ากับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มที่ชอบการดูหมอลำ และจะรู้ตารางงานผ่าน
การชี้แจงเรื่องตารางงานแสดงของวงหมอลำใน Facebook ปัญหาของกลุ่มแฟนคลับหมอลำ คือ           
ไม่สามารถตามไปชมที่หน้าเวทีหมอลำได้หากสถานที่ทำการแสดงอยู่ไกล ในการมาดูการแสดงหมอลำ
อาจจะใช้เวลานานในการรวมตัวกันกับกลุ่มเพ่ือนเพ่ือมาดูพร้อมกัน โปรดักชันไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
เช่น เวทีและฉากไม่อลังการ การใช้ซาวนด์แทนเสียงเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านของจริง รวมไปถึงการโชว์ใน
บางครั้งใช้เครื่องแต่งกายเดิมและใช้เพลงโชว์เก่ามากทำให้โชว์ไม่น่าสนใจ มีปัญหาเรื่องสถานที่จอดรถ
ไม่เพียงพอ บางครั้งมีแม่ค้าเดินขายของและมีคนมาเต้นอยู่ด้านหน้าเวทีระหว่างการแสดงทำให้เสีย
อรรถรสในการรับชม และการสู่ทะเลาะวิวาทเนื่องจากผู้ชมบางกลุ่มมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    
ดังตารางที่ 7 
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5) กลุ่มมักม่วน 
       กลุ่มคนมักม่วนจะเดินทางไปหน้าเวทีการแสดง โดยการถูกชวนชักชวนจากคน
รู้จักหรือทราบข้อมูลจากโฆษณาการแสดงหมอลำใกล้บ้าน  โดยจะชอบดูการแสดงหมอลำในช่วงของ
การแสดงคอนเสิร์ตและเต้ย เพราะเป็นช่วงที่มีความสนุกสนาน และสามารถลุกขึ้นเต้น ฟ้อน รำ หน้า
เวทีได้ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีการนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างชมการแสดงหมอลำ หรือบางกลุ่มจะมี
การดื่มจากสถานที่อ่ืนก่อนที่จะมาชมหมอลำ และจะอยู่ในสถานที่ทำการแสดงหมอลำจนจบการแสดง
หรือช่วงเต้ยลา ซึ่งเวลาที่กลุ่มมักม่วนจะมักอยู่ที่หน้าเวทีหมอลำคือช่วงประมาณ 22.00 - 05.00น. 
หรือจนจบงาน สำหรับการไปดูหมอลำในครั้งถัด ๆ ไปจะใช้ประสบการณ์จากการดูครั้งที่ผ่านมาไป
พูดคุยกับเพื่อน และชักชวนกันไปดูซ้ำ เมื่อมีการแสดงหมอลำอยู่สถานที่ที่เดินทางสะดวก และตรงกับ
วันที่ตนเองและเพื่อนว่างเพราะกลุ่มมักม่วนมักจะไปกันเป็นกลุ่ม ปัญหาของกลุ่มมักม่วนคือชอบแค่
บางช่วงของการแสดง เช่น ช่วงเต้ย คอนเสิร์ต และมีความต้องการไปชมแค่ช่วงการแสดงที่ตนชอบ 
ซึ ่งเป็นช่วงที ่ทำการแสดงหลังเที ่ยงคืน นอกจากนี้ยังมีกังวลว่าจะไม่มีกลุ ่มเพื ่อนไปชมหมอลำ            
ดังตารางที่ 8 
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6) กลุ่มใกล้บ้าน 
กลุ่มคนใกล้บ้านจะมีโอกาสได้ดูหมอลำเฉพาะเวลาที่มีหมอลำมาแสดงใกล้บ้าน

หรือที่พักของตน โดยมีระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตร รวมถึงไปชมหมอลำในกรณีที่เพื่อนที่มาชักชวน 
และตรงกับวันที่ตนเองสะดวกในการไปชมหมอลำ และไม่ได้มีความชอบการแสดงช่วงไหนเป็นพิเศษ 
สามารถดูได้ทุกช่วง สำหรับการไปดูหมอลำในครั้งถัด ๆ ไปถ้ามีหมอลำมาแสดงใกล้ที่พักหรือที่ทำงาน
ก็จะสามารถไปชมหมอลำได้ ปัญหาของกลุ่มใกล้บ้านคือ ไม่สามารถดูหมอลำจนถึงเช้าได้ เนื่องจ าก
บรรยากาศหน้าเวทีในช่วงลำเรื่องไม่เหมาะกับการนั่งชมหมอลำ เนื่องจากมีการเต้ยประกอบด้วย
ในช่วงลำเรื่องซึ่งช่วงที่มีการเต้ยกลุ่มคนที่ชอบความสนุกสนานจะลุกขึ้นเต้นจำนวนมาก และการเต้น
อาจนำไปการสู่ทะเลาะวิวาทได้ เพราะคนเต้นบางกลุ่มมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจจะทำให้
เป็นอันตรายสำหรับคนที่นั่งชมหมอลำรับชม รวมถึงผู้ชมกลุ่มใกล้บ้านไม่สามารถชมที่หน้าเวทีหมอลำ
จนจบการแสดงได้เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องทำในวันถัดไป และนาน ๆ ครั้งจะมีหมอลำมาทำการแสดง
ใกล้ที่พักหรือที่ทำงานทำให้ไม่สามารถชมหมอลำได้บ่อยครั้ง ดังตารางที ่9 
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7) กลุ่มผู้ชมช่องทางถ่ายทอดสด (live streaming) กลุ่มปิดใน facebook 
กลุ่มผู้ชมผ่านช่องทางออนไลน์ประกอบไปด้วยผู้ชมหมอลำทั้ง 6 กลุ่มตามที่

คณะผู้วิจัยกลุ่มได้แบ่งกลุ่มผู้ชมหน้าเวที โดยจะชมการแสดงออนไลน์ในกรณีที่หมอลำทำการแสดง
หน้าเวทีในพื้นที่ไกลจากที่อยู่ของตนเองและในช่วงโควิดคณะหมอลำมีการทำการแสดงหมอลำ
ออนไลน์ โดยผู้ชมจะมีการซื้อบัตรออนไลน์ล่วงหน้าเพ่ือเข้าชมหมอลำแบบ Live Streaming กลุ่มปิด
ใน Facebook  และสำหรับการดูหมอลำในครั้งถัด ๆ ไป จะมีการหาข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อเลือกคณะ
หมอลำที่ตนเองชื่นชอบ ส่วนปัญหาของการชมออนไลน์คือไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่ตนเองชื่น
ชอบ และอรรถรสในการรับชมการแสดงหมอลำน้อยกว่าการชมแบบการแสดงหน้าเวทีเนื่องจากการ
แสดงหน้าเวทีจะได้เห็นบรรยากาศ และผู้คนหน้าเวที ดังตารางที่ 10 
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      จากการศึกษาบุคลิกลักษณะของกลุ่มผู้ชมหมอลำ (Persona)  และการศึกษาเส้นทางการ
เป็นผู้ชมหมอลำ (Customer Journey) ตั้งแต่ก่อนจะเป็นผู้ชมหมอลำจนตัดสินใจเลือกที่จะเข้าชม
หมอลำรวมถึงกลับมาชมหมอลำซ้ำ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนผู้ชมหมอลำแต่ละกลุ่มสามารถ
วิเคราะห์และสรุปบุคลิกลักษณะของกลุ่มผู้ชมหมอลำและเส้นทางการเป็นผู้ชมหมอลำแต่ละกลุ่มได้
แล้ว จากนั้นจึงนำเสนอข้อมูลแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านหมอลำในการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือประมาณ
การสัดส่วนกลุ่มผู้ชมทั้งผู้ชมที่ชมการแสดงหน้าเวทีและผู้ชมที่ชมการแสดงแบบ  Live Streaming 
กลุ่มปิดใน Facebook จะเห็นว่าในการแสดงแบบหน้าเวทีกลุ่มผู้ชมที่มากที่สุดคือกลุ่มใกล้บ้าน ร้อย
ละ 35 รองลงมาคือกลุ่มมักม่วน ร้อยละ 20 กลุ่มผู้ชมการแสดงสดหน้าเวทีที่น้อยที่สุดคือกลุ่มแม่ยก
ต่างประเทศ ร้อยละ5 สำหรับการแสดงแบบ Live Streaming กลุ่มปิดใน Facebook พบว่ากลุ่มผู้ชม
ที่มากที่สุดคือกลุ่มแฟนคลับศิลปิน ร้อยละ 30 รองลงมาคือ กลุ่มแม่ยกหน้าเวทีร้อยละ 25  และกลุ่ม
ที่น้อยที่สุดคือกลุ่มใกล้บ้านร้อยละ 5 ดังตารางที่ 11 
 
ตารางท่ี 11  สัดส่วนผู้ชมการแสดงหมอลำหน้าเวที และผู้ชม Live Streaming กลุ่มปิดใน 

facebook 

กลุ่มแฟนคลับ สัดส่วนกลุ่มผู้ชมหน้าเวที 
(ร้อยละ) 

สัดส่วนกลุ่มผู้ชมช่องทางออนไลน์
(ร้อยละ) 

กลุ่มแม่ยกหน้าเวที 10 25 

กลุ่มแม่ยกต่างประเทศ 5 10 

กลุ่มแฟนคลับศิลปิน 15 30 

กลุ่มแฟนคลับหมอลำ 15 20 

กลุ่มมักม่วน 20 10 

กลุ่มใกล้บ้าน 35 5 

หมายเหตุ:  สัดส่วนกลุ่มผู้ชมทั้งในรูปแบบการแสดงหน้าเวทีและแบบออนไลน์เกิดจากค่าเฉลี่ยของ
การประมาณของผู ้เชี ่ยวชาญด้านหมอลำในการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus 
Group) 
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 3.4.4  การออกแบบบริการใหม่ (Service Design) สำหรับธุรกิจหมอลำ 
  เมื่อได้ทำการรวบรวมข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลบุคลิกลักษณะ และข้อมูลเส้นทางการ
เป็นผู้ชมหมอลำของผู้ชมกลุ ่มต่าง ๆ แล้ว คณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลเหล่านี้นำเสนอกับผู ้เชี ่ยวชาญ
เกี่ยวกับหมอลำในสาขาต่าง ๆ เพื่อระดมสมองและนำไปสู่การออกแบบการให้บริการใหม่สำหรับ
ธุรกิจหมอลำดังนี้  

1) สร้างเอกลักษณ์หมอลำและประสบการณ์ใหม่ของผู้ชม (Unique Morlum) 
2) หมอลำที่ประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ (Digital Morlum)  
3) การสร้างศิลปินแบบใหม่และบริหารคณะหมอลำแบบมืออาชีพ (Professtional 

Morlum)  
4) การร่วมมือกับศิลปินหรือธุรกิจอ่ืนๆ (Morlum x (collaboration)) 
5) การคำนึงถึงความปลอดภัย/สุขภาพของนักแสดงและผู้ชม (Safe Morlum) 
6) การบริหารต้นทุนและแรงงานของคณะหมอลำแบบลีน (Lean Morlum)  

 

ภาพที่ 38   Morlum 4.0:  Soft power in the next normal 
 

1) สร้างเอกลักษณ์หมอลำและประสบการณ์ใหม่ของผู้ชม (Unique Morlum) 
ความเป็นเอกลักษณ์ หรือแก่นแท้ของหมอลำเรื่องต่อกลอน คือการลำเรื่องต่อ

กลอนที่มีสังวาด ซึ่งเป็นสำเนียงและทำนองอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคณะและยังถือว่าเป็นทุน
วัฒนธรรมของหมอลำ แต่ในปัจจุบันการแสดงหมอลำมีการปรับรูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมหรือความต้องการของผู้ชมส่วนใหญ่ คือ สามทุ่มถึงเที่ยงคืนซึ่งเป็นช่วงเวลายอดนิยม 
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(Prime Time) ถูกจัดเป็นช่วงการแสดงคอนเสิร์ต ตามความชื่นชอบของผู้ชม ช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้น
ไปเป็นช่วงการแสดงลำเรื่องต่อกลอน ซึ่งประกอบไปด้วยการเต้ยเข้า-ออกฉาก และเดินกลอนลำ     
ช่วงการแสดงคอนเสิร์ตเป็นช่วงที่มีผู้ชมอยู่หน้าเวทีมากที่สุดและมีผู้ชมทุกกลุ่ม อาทิ กลุ่มแม่ยก กลุ่ม
แฟนคลับศิลปิน กลุ่มแฟนคลับหมอลำ กลุ่มมักม่วน และกลุุ่มใกล้บ้าน อย่างไรก็ตามจากศึกษาขอ้มูล  
Persona และ Customer Journey พบว่ากลุ่มผู้ชมใกล้บ้านซึ่งเป็นกลุ่มคนหน้าเวทีที่มีสัดส่วนมาก
ที่สุด เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่ มีความชื่นชอบการลำเรื่องต่อกลอนมาก เพราะมีประสบการณ์การฟัง
หมอลำเรื่องต่อกลอนมาตั้งแต่เด็ก บางครั้งมีการนำลูกหลานมาด้วย รวมไปถึงกลุ่มแฟนคลับหมอลำ
และกลุ่มแฟนคลับศิลปินหมอลำ มีปัญหาในการรับชมการลำเรื่องต่อกลอน เนื่องจากต้องเดินทางกลับ
ในช่วงการแสดงคอนเสิร์ตจบในช่วงเที่ยงคืน เพราะบรรยากาศหน้าเวทีไม่เหมาะกับการนั่งชมหมอลำ 
เนื่องจากกลุ่มคนมักม่วนที่บางครั้งมีการดื่มแอลกอฮอล์ ลุกขึ้นเต้นจนทำให้ผู ้ที่นั ่งชมไม่สามารถ
มองเห็นหน้าเวทีได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยจากการทะเลาะวิวาทด้วย 
ขณะเดียวกันมีเสียงสะท้อนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านหมอลำที่มีความกังวลถึงเอกลักษณ์ของหมอลำจะ
เลือนหายไป เนื่องจากคณะหมอลำมีการปรับช่วงเวลาการแสดงลำเรื่องต่อกลอนไปแสดงหลังเที่ยงคืน 
ซึ่งไม่ใช่เวลายอดนิยม (Prime Time) และกลุ่มผู้ชมที่อยู่หลังเที่ยงคืนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ไม่สนใจ
ในเนื้อหาการลำเรื่องต่อกลอน สนใจเฉพาะบางช่วงที่ให้ความสนุกสนานอย่างช่วงเต้ยเข้า -ออกฉาก 
เท่านั้น   

ทางคณะผู้วิจัยจึงเห็นควรนำเสนอรูปแบบการแสดงแบบใหม่ที่นำเสนอแก่นแท้
ของหมอลำคือลำเรื่องต่อกลอนที่แสดงให้เห็นถึงสังวาดที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะหมอลำ แต่ต้องเล่า
เรื่องในรูปแบบใหม่ที่เข้ากับยุคสมัยโดยใช้เฉพาะฉากลำเรื่องต่อกลอนที่สำคัญแทรกเป็นการแสดง
คล้าย Musical หรือ ละครบรอดเวย์ แต่เพ่ิมเติมทำนองการลำแบบมีสังวาดชัดเจนและใส่รายละเอียด
และความสำคัญของเวที ฉาก แสง สี เสียง และความสามารถของศิลปิน/นักแสดง ให้ผู ้ชมสนใจ
ติดตาม รวมถึงเครื่องแต่งกายใหม่ที่สะท้อนถึงความเป็นอีสานยุคใหม่ และจะต้องแทรกการแสดง
ดังกล่าวไปในช่วงเวลายอดนิยม (Prime Time) คือ 21.00-00.00 น. และปรับลำดับการแสดงให้
เชื่อมโยงกับช่วงต่างๆของการแสดงอย่างแนบเนียน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง และเป็น
จุดสำคัญของการพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ของการสร้างให้หมอลำเป็น Soft Power ได ้   

เมื่อคณะวิจัยได้แนวคิดจากการศึกษาไปสร้างแบบจำลองต้นแบบการแสดง   
หมอลำแบบใหม่ (Prototype) และได้ทำการทดสอบโดยนำการแสดงต้นแบบเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ชนและผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการแสดงหมอลำ ซึ่งมีการวัดผลการทดสอบโดยการสำรวจ
การตอบรับของสาธารณะชนจากข้อมูลการแสดงความคิดเห็นในช่วงที่มีการสตรีมมิ่งไลฟ์สดเผยแพร่
ต้นแบบการแสดง ซึ่งมีจำนวนการแสดงความคิดเห็น 1,037 ข้อความ จากการสำรวจพบว่าการแสดง
ความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงบวก โดยมีประเด็นหลัก ๆ ที่พบ คือการชื่นชมการแสดงของศิลปิน 
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รวมไปถึงการให้กำลังใจศิลปินที่ตนเองเป็นแฟนคลับ สำหรับความคิดเห็นของผู้ที ่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในด้านการแสดงหมอลำ กลุ่มผู้บริหารคณะหมอลำมีความเห็นว่าแนวคิดต้นแบบสามารถต่อ
ยอดได้ และมองเห็นถึงความท้าทายในเรื่องของศักยภาพของนักแสดงในการลำในถูกต้องตามสังวาด
ของนักแสดง ผู้ออกแบบการแสดงให้ความเห็นว่าแนวคิดต้นแบบนี้สามารถที่จะทำให้หมอลำเชื่อมโยง
กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของสังคมได้ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ผู้ออกแบบมองว่าตามคณะหมอลำต่าง ๆ ควร
ตระหนักถึงเอกลักษณ์ของตนเองด้วยไม่ควรปรับเปลี่ยนจนไม่เหลือเอกลักษณ์ของตนเอง ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านดนตรีต้องการที่จะเห็นความแปลกใหม่ทางด้านดนตรีที่จะประสานดนตรีแบบหมอลำให้อยู่ใน
รูปแบบ Musical ได้อย่างลงตัว  

 

 

ภาพที่ 39  Unique Morlum (สร้างเอกลักษณ์หมอลำและประสบการณ์ใหม่ของผู้ชม) 
 

2) หมอลำที่ประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ (Digital Morlum)  
ปัจจุบัน ผู้ชมหมอลำกลุ่มอายุน้อยมีสัดส่วนที่มากขึ้นและเป็นกลุ่มที่มีทักษะใช้

แพลตฟอร์มออนไลน์  และจากข้อมูล Online Data สะท้อนให้เห็นว่าคณะหมอลำที่ใช้ช่องทาง
ออนไลน์เร็วและเชี่ยวชาญ ทั้ง YouTube และ Facebook จะสามารถดึงความสนใจจากผู้คนในโลก
ออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นการขยายฐานผู้ชมหมอลำให้ได้รู้จักหมอลำมากขึ้น ดังนั้น หมอลำ
จำเป็นต้องประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้ชม
หมอลำในยุคปัจจุบันให้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น   การถ่ายทอดสดการแสดง (Live Streaming) 
ควบคู่กับการแสดงหน้าเวที การเปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าทางออนไลน์เพ่ือให้สะดวกต่อการรับชมหน้า
เวทีมากขึ้น รวมไปถึงการนำเทคนิคเเละนวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ อาทิ การใช้ 



112 
 

Studio ถ่ายทำ หรือ การทำภาพสามมิติในการแสดงหมอลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการต่อยอด 
นอกจากการแสดงหน้าเวทีอย่างเดียว 

 
ภาพที่ 40  Digital Morlum (หมอลำที่ประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่) 

 
3) การสร้างศิลปินแบบใหม่ และบริหารคณะหมอลำแบบมืออาชีพ (Professtional 

Morlum)  
ศิลปินมีความสำคัญอย่างมากกับการแสดงหมอลำไม่ว่าจะรูปแบบหน้าเวที หรือ 

ออนไลน์ แต่ปัญหาปัจจุบันคือศิลปินที่หน้าตาหรือบุคลิกดี แต่ยังไม่พร้อมทางการแสดงที่สมบูรณ์ 
(ร้องและลำ) ดังนั ้น การฝึกฝนศิลปินแบบ Grooming หรือ Academy จริงจัง เพื ่อให้สามารถ
ถ่ายทอดแก่น (การลำเรื่อง) ของหมอลำได้ รวมไปถึงการวางภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับผู้ชม โดยเฉพาะ
แฟนคลับศิลปินซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ และความสำคัญของการมีกระแสบนโลกโซเชียลเป็นเรื่องจำเป็น 
กรณีตัวอย่างที ่ประสบความสำเร็จอย่างมากคือการปั้นศิลปินเกาหลี ในส่วนการบริหารคณะก็
เช่นเดียวกันที่ควรปรับให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับผู้ชม โดยเฉพาะกลุ่มแม่ยก 
แฟนคลับศิลปิน แฟนคลับหมอลำ เป็นต้น และยังเป็นการขยายฐานผู้ชมที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมี
กำลังซื้อในอนาคต  

4) การร่วมมือกับศิลปินหรือธุรกิจอื่นๆ (Morlum x (collaboration)) 
ธุรกิจหมอลำในอนาคตควรร่วมมือกับศิลปินประเภทอ่ืน ๆ หรือธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือ

ขยายฐานลูกค้า หรือสร้างประสบการณ์ใหม่กับผู้ชม อาทิ การมีศิลปินรับเชิญที่เป็นนักร้องหรือ
นักแสดงประเภทอื่น ๆ แบบ Featuring กับหมอลำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มฐานของลูกค้า และปรับเข้าได้กับ
ยุคสมัย รวมไปถึงการร่วมมือทางธุรกิจประเภทอื่นๆ อาทิ การใช้ Digital Money ในการซื้อบัตร     
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เข้าชม หรือจับจ่ายใช้สอยภายในธุรกิจหมอลำ หรือใช้การแสดงหมอลำในอีเวนท์สำคัญ ๆ อย่างไรก็
ตาม การร่วมมือดังกล่าวต้องอาศัยบุคคลภายนอกเพราะบุคคลากรของวงการหมอลำไม่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว 

5) การคำนึงถึงความปลอดภัย/สุขภาพของนักแสดงและผู้ชม (Safe Morlum) 
จากข้อมูลในส่วนของการศึกษาเส้นทางการเป็นผู ้ชมหมอลำ (Customer 

Journey) จะเห็นว่ากลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่ ได้แก่ กลุ่มแฟนคลับศิลปิน กลุ่มแฟนคลับหมอลำ และกลุ่ม
ใกล้บ้าน กังวลปัญหาการทะเลาะวิวาทของกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจจะ
นำไปสู่ความไม่ปลอดภัยของผู้ชมหมอลำที่หน้าเวที เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับกลุ่มผู้ชม ควรมีการ
แบ่งโซนสำหรับนั่งชมและเต้น รวมไปถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 ที่เกิดขึ้น ทำ
ให้การรับชมหมอลำหน้าเวทีไม่ปลอดภัย จึงต้องมีข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ตาม
มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าชมการแสดงหมอลำ 
รวมไปถึงการแสดงหน้าเวทีของหมอลำที่ควรมีแนวโน้มจบการแสดงให้เร็วขึ้นไม่ใช่การแสดงถึงสว่าง 
ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพของทั้งนักแสดงและผู้ชม 

6) การบริหารต้นทุนและแรงงานของคณะหมอลำแบบลีน (Lean Morlum)  
จากการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของผู้ชมหมอลำ จะเห็นว่า

ความต้องการของผู้ชมคือหมอลำต้องมีความอลังการของระบบโปรดักชั่น รวมทั้งจำนวนคนที่ใช้แสดง
บนเวทีจำนวนมาก ทำให้คณะหมอลำมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงมาก เนื่องจากต้องใช้แรงงาน 
ศิลปินนักแสดง และแดนเซอร์จำนวนมาก ดังนั้น การบริหารจัดการวงหมอลำใหม่ที่ลดต้นทุนบริหาร
จัดการให้ต่ำลงเพื่อให้ยังสามารถประกอบธุรกิจหมอลำต่อไปได้ในอนาคต เช่น  การพัฒนาทักษะของ
แรงงาน (up-skills/re-skills) ให้มีความหลากหลาย และการลดกระบวนการทำงานที่ไม่สร้างมูลค่า 
การนำเอาระบบหรือเทคโนโลยีมาใช้ รวมถึงการ outsource หรือเช่า สินค้า/บริการภายนอก (ชุด
การแสดง/ระบบเครื่องเสียง/ไฟ) เป็นต้น  
 
3.5  สรุป 
 การศึกษาพฤติกรรมผู้ชมของธุรกิจหมอลำเพื่อการออกแบบบริการใหม่สำหรับผู้ชมหมอลำ 
(Service Design) โดยนำข้อมูลออนไลน์ (Online Data) ซึ่งมีการใช้เครื่องมือ YouTube Trend เพ่ือ
ศึกษาแนวโน้มการค้นหาคำที ่เกี ่ยวข้องกับหมอลำใน YouTube และมีการใช้เครื ่องมือ Social 
Listening Tool เก็บรวบรวมข้อมูลการกล่าวถึงข้อความที่เกี่ยวกับหมอลำ (Mention) และข้อมูลการ
มีส่วนร่วม (Engagement) จากเพจเฟซบุ๊กสาธารณะ (Facebook Public Page) และ YouTube 
นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มปิดในเฟซบุ๊ก (facebook group) ของแฟนคลับหมอลำมาเป็น
ข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insignts)   
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 เมื่อคณะผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก (Key Informants) ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารคณะ
หมอลำ ผู้มีอิทธิพลในวงการหมอลำ (Influencers) และตัวแทนผู้ชมหมอลำ ทำให้คณะผู้วิจัยสามารถ
แบ่งกลุ่มผู้ชมหมอลำออกเป็น 6 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ดังนี้ 1. กลุ่มแม่ยกหน้าเวที  2. แม่ยกต่างประเทศ 3. แฟน
คลับศิลปินหมอลำ  4. แฟนคลับหมอลำ 5. กลุ่มมักม่วน 6. กลุ่มผู้ชมใกล้บ้าน นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้
ทำการศึกษากลุ่มผู้ชมที่เป็นเป้าหมายใหม่สำหรับธุรกิจหมอลำอีก 1 กลุ่ม โดยเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ชมหรือ
เป็นแฟนคลับของการแสดงประเภทอื่นๆ เพื่อศึกษาแนวทางขยายฐานผู ้ชมหมอลำให้กว้างขึ้นจาก
ปัจจุบัน เพื ่อให้คณะผู ้ว ิจ ัยได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู ้ชมหมอลำมากขึ ้น จึงมีการศึกษาข้อมูล
บุคลิกลักษณะ (Persona) และเส้นทางการเป็นผู้ชมหมอลำ (customer journey) ของผู้ชมหมอลำ โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนของกลุ่มผู้ชมแต่ละกลุ่ม  
   เมื่อทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insights) ในส่วนของข้อมูลออนไลน์ (Online 
Data) ข้อมูลบุคลิกลักษณะ (Persona) และเส้นทางการเป็นผู้ชมหมอลำ (Customer Journey) ของ
ผู้ชมหมอลำแล้ว คณะผู้วิจยได้นำข้อมูลเหล่านี้นำเสนอแก่ผู ้เชี ่ยวชาญทางด้านหมอลำเพื่อระดม
ความคิดออกแบบบริการสำหร ับหมอลำใหม่ (Service Design) จากนั ้นนำต้นแบบแนวคิด 
(Prototype) ไปทดสอบ และสรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้ชมมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อธุรกิจ
หมอลำในปัจจุบัน ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการแสดงความคิดเห็นของผู้ชมบนโลก
ออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างมากและถูกใช้ในการติดตามพฤติกรรมเพ่ือการปรับตัวของธุรกิจหมอลำ โดย
ผลการศึกษาพบว่า การปรับตัวของธุรกิจหมอลำในโลกออนไลน์ทั ้งในส่วน YouTube และ 
Facebook มีความสำคัญในการสร้างฐานแฟนคลับใหม่ และการสื่อสารระหว่างคณะหมอลำกับผู้ชม
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดของวงการหมอลำที่ไม่สามารถเปิดการแสดงหน้าเวทไีด้ 
โดยผู้ประกอบการที่ปรับตัวได้เร็ว และมีกลยุทธ์ในการสร้างคอนเทนต์ได้ดีสามารถขยายฐานกลุ่มผู้ชม 
และสร้างรายได้ทางออนไลน์ให้ธุรกิจได้มาก แม้จะเป็นคณะหมอลำขนาดที่เล็กกว่า หรือมีอายุการ
แสดงที่น้อยกว่าก็ตาม อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของผู้ชมหมอลำยังมองการไปดูหมอลำที่แท้จริงคือ
การไปดูที่หน้าเวทีเป็นสำคัญเพราะให้ความรู้สึก และบรรยากาศที่มากกว่า โดยการรรับชมทาง
ออนไลน์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเท่านั้นสำหรับกลุ่มคนที่ไม่สะดวกเดินทาง และยังมีความคิดเห็นต่อ      
3 องค์ประกอบสำคัญที่สุดของการแสดงหมอลำคือ ศิลปินนักแสดง และรูปแบบการแสดง และ           
โปรดักชั่น ตามลำดับ ปัจจุบันกลุ่มผู้ชมหมอลำแบ่งได้เป็น 6 กลุ่มสำคัญ คือ แม่ยกหน้าเวที แม่ยก
ต่างประเทศ แฟนคลับศิลปิน แฟนคลับหมอลำ มักม่วน กล่มใกล้บ้าน ซึ่งแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมและ
ชื่นชอบ รวมไปถึงปัญหาในการรับชมหมอลำที่แตกต่างกัน ดังนั้น การออกแบบหมอลำใหม่ 4.0 ที่จะ
ทำให้การแสดงหมอลำเกิดการขยายอิทธิพล หรือเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมคนในมุมกว้าง 
ที่เรียกว่า Soft Power จะต้องมีการออกแบบหมอลำใหม่ (New Supply) ที่เหมาะกับกลุ่มผู้ชมเดิม 
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และสร้างความต้องการใหม่ (New Demand) ได้โดยยึดที่เอกลักษณ์ของหมอลำ คือ การลำเรื่องต่อ
กลอนที่มีสังวาด แต่ต้องปรับวิธีการเล่าเรื่องหรือนำเสนอใหม่ให้เหมาะกับกลุ่ มผู้ชม และยุคสมัย 
นอกจากนั้น การประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีในธุรกิจหมอลำ และการสร้างศิลปินและบริหาร
แบบมืออาชีพ และกลยุทธ์การร่วมมือกับศิลปินหรือธุรกิจอื่น ๆ ก็จะช่วยขยายฐานกลุ่มผู้ชมให้กว้าง
มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงในอนาคตการคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของนักแสดงและผู้ชม และการ
บริหารจัดการต้นทุนและแรงงานให้ต่ำลงจะเป็นแนวโน้มของธุรกิจหมอลำในอนาคตท่ีจะต้องปรับตัว 
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บทที่ 4  
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของธุรกิจหมอลำ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
การแสดงหมอลำเป็นหนึ ่งในกิจกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับการแสดงเพื ่อความบันเทิงและ

นันทนาการ นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในภาคการบริการของระบบเศรษฐกิจ แม้ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจ
จะไม่มากนักเมื่อเทียบกับภาพรวมของเศรษฐกิจอีสาน แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจคือการแสดงหมอลำเป็น
หนึ่งในการแสดงทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู ่ไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา แม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับ
ผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง แต่ธุรกิจหมอลำยังคง
เป็นหนึ่งในธุรกิจสร้างสรรค์ที่ยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนศักยภาพของอุตสาหกรรม
บันเทิงอีสานต่อไป การแสดงหมอลำเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้
จากจำนวนผู้เข้าชมการแสดงในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันคน และในบางงานมีผู้เข้าชมถึงหนึ่งหมื่น
คน  โดยเฉพาะในงานบุญประเพณีต่าง ๆ กล่าวได้ว่าเป็นการคงอยู่ทางวัฒนธรรม และในขณะเดียวกัน
ก็ยังสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงการจ้างงานได้อีกด้วย   

 
4.1  บทนำ 

การแสดงหมอลำเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านดั้งเดิมของอีสานและเป็นการแสดงวัฒนธรรม
ทางดนตรีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ฤดูกาลแสดงในรอบหนึ่งปีจะเริ่มต้นหลังจากเทศกาลออก
พรรษา และทำการแสดงต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 8 เดือน (ตุลาคม – พฤษภาคม) ก่อนที่จะปิด
ฤดูกาลหรือพักวงเป็นเวลา 4 เดือนในช่วงฤดูฝน (มิถุนายน – กันยายน) การแสดงส่วนใหญ่จะถูกจ้าง
ไปแสดงในงานบุญประเพณีและงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ หมอลำบางคณะที่ได้รับความนิยมในระดับต้น 
ๆ จะถูกว่าจ้างไปแสดงเกือบทุกวันในฤดูกาลงานประเพณี มีรอบการแสดงไม่ต่ำกว่า 200 รอบต่อปี 
ในแต่ละรอบจะมีผู้ชมประมาณ 2,000-5,000 คน หากพิจารณาธุรกิจหมอลำตามการลงทุนและการ
จ้างงาน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่ราคาจ้างงาน 240,000-300,000 บาท ขนาด
กลางราคาค่าจ้าง 200,000-240,000 บาท และขนาดเล็กราคาค่าจ้าง 150,000-200,000 บาท ขึ้นอยู่
กับระยะทางที่ต้องเดินทางไปจัดการแสดง การแสดงหมอลำเป็นธุรกิจบันเทิงที่ทำให้เกิดการจ้าง
แรงงานในหลายรูปแบบ อาทิ นักแสดงหมอลำ นักดนตรี แดนเซอร์ พนักงานประกอบเวที คนขับรถ 
เป็นต้น ในภาพรวมของธุรกิจหมอลำมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า 2,000 คนต่อปี 
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หมอลำเป็นธุรกิจบันเทิงที่มีความเชื่อมโยงไปยังเศรษฐกิจสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ธุรกิจ
เสื้อผ้าและอุปกรณ์โชว์ ธุรกิจเครื่องเสียง ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจอุปกรณ์ประกอบฉากและเวที 
ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทรับจัดงานการแสดง (Organizer) ธุรกิจเกีย่วกับการ
ถ่ายทอดสดการแสดงผ่านสื่อออนไลน์ ธุรกิจป้ายโฆษณา และรถแห่ เป็นต้น ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมบางประเภทได้ใช้พ้ืนที่การแสดงหมอลำในการสื่อสารกับลูกค้าและสร้างรายรับ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ในชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร ปุ๋ย เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มทั่วไป ค่ายโทรศัพท์ 
เป็นต้น (สมาน แสนสุภา และ อนุรักษ์ บุญแจะ, 2563, น.43) จากความเชื่อมโยงของธุรกิจต่าง ๆ 
และการจ้างงานของคณะหมอลำ แสดงให้เห็นว่าความอยู่รอดและการเติบโตของธุรกิจหมอลำส่งผล
ต่อการพัฒนาหรือกระตุ้นเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปด้วย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะทำให้ทราบ
ขนาดเศรษฐกิจและความเชื่อมโยง (Linkage) ของธุรกิจหมอลำกับหน่วยเศรษฐกิจอื่น ๆ ในระบบ
เศรษฐกิจของภาคอีสาน ในขณะเดียวกันจะได้ทราบผลกระทบที่อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงได้รับอัน
เนื่องมาจากการเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทำให้ต้อง
งดการแสดงสดที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก คณะหมอลำมีการปรับตัวและเริ่มนำเสนอการแสดง
ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น   

การนำเสนอเนื้อหาในลำดับต่อไปจะเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหมอลำ 
จากนั้นจะเป็นการนำเสนอวิธีการศึกษา และการนำเสนอผลการศึกษาในประเด็นของภาพรวมการ
ดำเนินงานของธุรกิจหมอลำทั้งในรูปแบบปกติและการปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ ่งเป็นข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) ที่
รับผิดชอบงานในแต่ละส่วน ทำให้เห็นรายละเอียดของการทำงานด้านต่าง ๆ การนำเสนอโครงสร้าง
ต้นทุนและประมาณการรายรับของธุรกิจหมอลำจากการสัมภาษณ์หัวหน้าคณะหมอลำร่วมกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ จากนั้นจะเป็นการนำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
และค่าใช้จ่ายในการเข้าชมหมอลำของผู้ชมจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม  และส่วนสุดท้าย
เป็นการนำเสนอผลกระทบของอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีต่อเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
4.2  การทบทวนวรรณกรรม 

การดำเนินธุรกิจของคณะหมอลำและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือโครงสร้างอุตสาหกรรมหมอลำ
บันเทิง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนแรกเป็นกิจกรรมหลัก (Core Activities) ได้แก่ ธุรกิจ
หมอลำ ส่วนที ่สองเป็นกิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) ได้แก่ อุตสาหกรรมต้นน้ำ 
อุตสาหกรรมบริการ ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย (2564) ได้วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของ
อุตสาหกรรมหมอลำดังภาพที่ 41  โดยอุตสาหกรรมหลักประกอบไปด้วยศิลปิน/นักแสดง ผู้ประพันธ์ 
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ฝ่ายโปรดักชัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยความสะดวก และผู้ค้าปลีก ส่วนกิจกรรมสนับสนุ น 
ได้แก่ สปอนเซอร์ ชมรมธุรกิจหมอลำ และเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงที่ใช้ในการแสดง  

การศึกษาการดำเนินงานของธุรกิจหมอลำที่ผ่านมามักเป็นการศึกษาในบริบทของรูปแบบ
การแสดงของหมอลำหมู่ การจัดแสดงจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่งคณะหมอลำ
จัดการแสดงเอง เก็บค่าเข้าชมเอง และรูปแบบที่สองเป็นการรับจ้างแสดงโดยมีผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างมี 
3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มบุคคลทั่วไป (คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการวัด) ผู้สนับสนุน 
(sponsors เช่น M150 คาร์เนชั่น ไวตามิลค์) และกลุ่มผู้จัด (organizer เช่น กรุงเทพบันเทิง 168     
ป๋าช่วยพาม่วน เจ้หลีพาเพลิน) ในส่วนของอัตราค่าจ้างจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของคณะหมอ
ลำ ลักษณะงานและสถานที่ที่ไปทำการแสดง ค่าตอบแทนของนักแสดงจะแตกต่างกันตามบทบาทที่
ได้รับ หากไม่นับผู้กำกับการแสดงซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของคณะหมอลำ นักแสดงหมอลำเป็นกลุ่มที่
ไดร้ับค่าจ้างมากที่สุด กลุ่มของคอนวอยซึ่งมีหน้าที่ขนย้ายสิ่งของเป็นกลุ่มที่มีค่าจ้างน้อยที่สุด ด้านการ
จัดเวที แสง สี เสียงในการแสดง เป็นเวทีลอยสามารถเคลื่อนย้ายและประกอบได้ง่าย ราคาประมาณ 
2-3 แสนบาท ส่วนเครื่องเสียงขนาดใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 1 ล้านบาท นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายของ
คณะหมอลำยังได้แก่ ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมรถ ค่าลิขสิทธิ์เพลง และค่าเสื่อมของอุปกรณ์การ
แสดง ส่วนเงินที่นักแสดงได้หน้าเวที (พวงมาลัย) ถือว่าเป็นเงินส่วนตัวของนักแสดง ใครที่มีแฟนคลับ
มากก็จะได้รับพวงมาลัยมาก ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ อุบัติเหตุจากการเดินทาง 
เนื่องจากต้องมีการเดินทางไปแสดงในที่ต่าง ๆ กันในแต่ละวัน และหากวันใดเกิดฝนตกหนักก็ไม่
สามารถทำการแสดงได้ เนื่องจากเป็นการแสดงสด คนดูนั่งชมกลางแจ้ง (ศิริชัย ทัพขวา, 2560)  
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ภาพที่ 41  Value Chain อุตสาหกรรมหมอลำ 
ที่มา: ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2564) 

 
ที่ผ่านมาการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษารายละเอียดของหมอลำคณะใดคณะหนึ่ง      

สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล, ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา, และ ดนัย โชติแสง (2562) ได้ทำการศึกษา
ส่วนผสมทางการตลาดของหมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์ ในด้านผลิตภัณฑ์ มีการปรับเปลี ่ยน
รูปแบบการแสดงของหมอลำโดยได้นำเพลงลูกทุ่งรวมถึงเทคโนโลยีด้านแสง สี เสียง มาใช้ดึงดูดผู้ชม 
ด้านราคามีกลยุทธ์การตั้งราคาแบบแบ่งแยกราคาจำแนกตามความแตกต่างของลักษณะงาน สถานที่
จัดงาน โดยมีราคาเฉลี่ย 250,000 – 300,000 บาทต่อครั้ง ด้านสถานที่ พิจารณาในประเด็นของการ
ติดต่อว่าจ้าง ซึ่งในอดีตเจ้าภาพจะต้องเดินทางไปติดต่อว่าจ้างที่บ้านพักของหมอลำแต่ละคณะ ต่อมา
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มีการเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านสำนักงานหมอลำ ในตอนนั้นคณะระเบียบวาทะศิลป์สังกัดสำนักงาน
สยามธุรกิจบันเทิง (ปัจจุบันยกเลิกสำนักงานแล้ว) ปัจจุบันคณะระเบียบวาทะศิลป์ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาช่วยในการติดต่อ ได้แก่ โทรศัพท์ Line และ Facebook เพื่อความสะดวกของผู้ว่าจ้าง
ในการติดต่อจ้างงาน ส่วนในด้านการส่งเสริมการตลาดนั้น คณะระเบียบวาทะศิลป์มีการจัดกิจกรรม
พิเศษตามวาระโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมได้ใกล้ชิดกับหมอลำ การใช้พระเอกนางเอกมาเป็นพรีเซน
เตอร์ทำให้หมอลำมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์และโฆษณางาน
แสดง และท่ีสำคัญมีการหารายได้จากการโฆษณาสินค้าให้ผู้สนับสนุน เช่น M150 คาร์เนชั่น ไวตามิล 
เป็นต้น โดยผู้สนับสนุนมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1-3 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ทำการวิเคราะห์ SWOT 
โดยระบุว่าความมีชื่อเสียงด้านหมอลำเรื่องต่อกลอน การโชว์ และนักแสดงตลกที่มีความสามารถ
นับเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของคณะระเบียบวาทะศิลป์ แต่การแสดงกลอนลำเรื่องเดิมอาจทำให้ไดร้ับ
ความสนใจจากผู้ชมน้อยลง จำเป็นต้องมีการประพันธ์เพลงและกลอนลำเรื่องใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
สำหรับโอกาสในการพัฒนามีอยู่ค่อนข้างมาก ทั้งการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่ต้องการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์บนเวทีของคณะหมอลำ รวมถึงการลงทุนซื้อลิขสิทธิ์เพลงเพื่อมาใช้ในการแสดง จะทำให้
การแสดงน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหลัก ๆ จะเป็นปัญหาจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และปัญหาทางการเมือง 

บทบาทของสปอนเซอร์สินค้านับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสนับสนุนของธุรกิจหมอลำ ด้วยยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การแข่งขันในแวดวงหมอลำเข้มข้นมากข้ึน คณะหมอลำจำเป็นต้องปรับตัวเพ่ือ
ความอยู่รอด ทั้งด้านรูปแบบการแสดง กลยุทธ์ทางการตลาดและการหารายรับ ฉัตรชัย โกพลรัตน์ 
(2559) ได้ทำการศึกษากลยุทธ์การโฆษณาสินค้าของหมอลำกลอนคณะประถมบันเทิงศิลป์ โดย
สาเหตุที ่นักการตลาดให้ความสนใจการโฆษณาผ่านคณะหมอลำกลอน เนื ่องจากสามารถเจาะ
กลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง และสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะประชากรในภาคอีสาน และกลุ่มคนที่ชื่นชอบการแสดงหมอลำ การแสดงของ
คณะประถมบันเทิงศิลป์มีรอบการแสดง 100-150 รอบต่อปี และในแต่ละรอบจะมีผู้ชมประมาณ 
1,000 – 2,000 คน ตัวอย่างของผู ้สนับสนุนหลัก เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ ่มคอมฟอร์ท 
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยท็อปวัน ผลิตภัณฑ์สบู่นกแก้ว และผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า เป็นต้น โดยการ
โฆษณาสินค้านั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การติดแบรนเนอร์บริเวณหน้าเวที 
บริเวณรอบ ๆ งาน และบนรถแห่ของคณะหมอลำ เพื่อเป็นการกระจายการรับรู้ให้ได้มากที่สุด หรือ
การเปิดวิดีโอโฆษณาสินค้าผ่านจอ LED ที่ตั้งอยู่บนเวที โดยทำการเปิดวนซ้ำตลอดทั้งคืน เพื่อให้ผู้ชม
เข้าถึง รับรู้ และกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้า และการแสดงโชว์ นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
โฆษณาท่ีได้รับความนิยมจากผู้ชมมากท่ีสุด โดยคณะหมอลำจะแต่งเพลงใหม่เพ่ือทำการโฆษณาสินค้า 
และให้นักร้องหมอลำเป็นผู้นำเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจและยังคงความต่อเนื่องของโชว์บนเวทีการ
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แสดง และในส่วนของพิธีกรนั้นต้องประกาศย้ำชื่อของผลิตภัณฑ์ในช่วงคั่นเวลาของการแสดงอีกด้วย 
นอกจากนี้ผู้สนับสนุนหลักยังสามารถร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีก เช่น การนำผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุน
หลักมาใช้แลกบัตรเพื่อเข้าชมการแสดง หรือการเปิดขายสินค้าในบริเวณงาน เป็นต้น นับเป็นการ
ลงทุนด้านการตลาดที่น่าสนใจประเภทหนึ่ง 

การบันทึกการแสดงสดหน้าเวที เริ่มในช่วงปี 2558-2559 จากการที่แฟนคลับที่ชื่นชอบหมอ
ลำบันทึกภาพแสดงสดหน้าเวทีโดยใช้โทรศัพท์มือถือ และนำไปเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (เฟ
ซบุ๊ก และยูทูบ) จากนั้นจึงเริ่มมีกลุ่มคนที่มองเห็นช่องทางการหารายรับจากการนำเสนอผลงานหมอ
ลำผ่านช่องทางออนไลน์ มีการลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อบันทึกผลงานและนำไปเผยแพร่ในยูทูบ หลังจาก
นั้นกระแสการชมหมอลำออนไลน์เริ่มมีมากขึ้น ผู้บริหารคณะหมอลำจึงเริ่มให้ความสนใจและว่าจ้าง
ทีมถ่ายทอดสดให้เข้ามาดำเนินการถ่ายทอดสดการแสดงหมอลำของคณะตนเองให้ผู้ชมได้ชม โดย
ในช่วงแรกมีการถ่ายทอดสดเฉพาะในวันที่เปิดวงและปิดวง (วันแรกและวันสุดท้ายของที่ทำการแสดง
ของฤดูกาล) การชมหมอลำออนไลน์เริ่มขยายตัวและเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชมมากขึ้น เนื่องจากผู้ชมบาง
คนไม่สะดวกในการเดินทาง หรือบางคนไม่สะดวกชมการแสดงสดในช่วงเวลานั้นแต่ต้องการชม
ย้อนหลัง รวมถึงกลุ่มแฟนคลับหมอลำที่อยู่ต่างประเทศต่างเรียกร้องให้คณะหมอลำมีการถ่ายทอดสด
หน้าเวทีบ่อยครั้งขึ้น ในขณะเดียวกันหมอลำออนไลน์ยังส่งผลให้นักแสดงหมอลำได้รับมาลัยจากแม่ยก
หรือแฟนคลับมากขึ้น เนื่องจากเมื่อเห็นนักแสดงที่ตนชื่นชอบก็อยากให้รางวัลเป็นกำลังใจในการ
ทำงาน เกิดมี “มาลัยออนไลน์” โดยการโอนเงินมาให้นักแสดงแทนการคล้องมาลัยหน้าเวที 
นอกจากนี้คณะหมอลำเองยังได้รับผลประโยชน์จากการถ่ายทอดสด จากการที่มีคนรู้จักมากขึ้น มีงาน
จ้างมากขึ้น ในปัจจุบันคณะหมอลำเริ่มหารายได้จากการนำผลงานไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ 
มีการสร้างช่องยูทูบและมีการนำผลงานการแสดงหน้าเวทีไปลงเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ของ       
คณะเอง 

นอกจากนี ้การศึกษาข้อมูลในเร ื ่องผลกระทบทางเศรษฐกิจกับการจัดกิจกรรมของ
ต่างประเทศพบว่า กิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นในหลากหลายประเทศ ยกตัวอย่างเช่นกรณีของสาธารณรัฐประชาชนจีน การแสดงด้าน
ศิลปวัฒนธรรมส่งผลกระทบให้เกิดการกระตุ ้นการบริโภคในระดับท้องถิ ่น เกิดการสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งผลต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากภายใน
และต่างประเทศ (Li Gang, 2016) การแสดงดนตรีและการร้องเพลงซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
เมือง Nashville รัฐ Tennessee สหรัฐอเมริกา กลายเป็นอุตสาหกรรมทางดนตรีที่ช่วยในการกระตุ้น
เศรษฐกิจและนำรายรับเข้ามาสู่ท้องถิ่นจำนวนมหาศาล สามารถสร้างงานให้คนในท้องถิ่น และดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากทั่วมุมโลก Pereira et al. (2021) ได้ทำการศึกษาค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนจำนวน 
173,491 คน ที่เข้ามาท่องเที ่ยวเทศกาลแสดงศิลปะที่เมืองแห่งหนึ่งในประเทศโปรตุเกส ตลอด
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ระยะเวลาจัดงาน 3 สัปดาห์ สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในภาพรวมได้สูงถึง 1,339,400 ยูโร 
แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง ค่าที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม และการซื้อของที่ระลึก จะเห็นว่า
การจัดงานและเทศกาลต่าง ๆ มักเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนเข้าไปใช้จ่ายในพ้ืนที่จัด
งาน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงมีทั้งผลกระทบทางตรงที่เกิดกับหน่วยกิจกรรมหลัก (Core Activities) 
ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดต่อเนื่องไปยังหน่วยกิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) ซึ่งในทาง
เศรษฐศาสตร์เรียกว่าผลของตัวทวี (Multiplier) นั่นเอง (Janeczko et al., 2002)   

การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากนโยบายหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้นมี
หลากหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น การพิจารณาจากค่าใช้จ่ายโดยตรง (Direct Expenditure Approach) 
นับเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก สามารถสำรวจข้อมูลจากนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยตรง 
แต่ข้อมูลที่ได้อาจเป็นเพียงผลกระทบทางตรงที่เกิดขึ้นเท่านั้น การวิเคราะห์ด้วยตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิต (Input-Output Analysis) เป็นวิธีที่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางตรงและผลกระทบ
ทางอ้อมของกิจกรรมด้วย Multiplier effect การว ิเคราะห์ด ้วยแบบจำลองดุลยภาพทั ่วไป 
(Computable General Equilibrium modelling) เป ็นการว ิ เคราะห ์ผลกระทบต่อภาพรวม
เศรษฐกิจในหลากหลายมิติ ซึ่งต้องจำลองพฤติกรรมของกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบสมการที่แสดงถึง
ความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจ หรือการวิเคราะห์ด้วยบัญชีเมทริกซ์สังคม (Social Accounting 
Matrix) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนขยายจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
โดยการเพ่ิมความเชื่อมโยงระหว่างมูลค่าเพ่ิมกับการบริโภคข้ันสุดท้าย มีโครงสร้างรายรับรายจ่ายของ
หน่วยเศรษฐกิจที ่ครอบคุมมากกว่าการผลิตสินค้าหรือบริการ สำหรับการศึกษาครั ้งนี ้มุ ่งศึกษา
ผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมของธุรกิจหมอลำด้วย Multiplier effect ที่ส่งผลระบบ
เศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
(Input-Output Analysis)   

จากการทบทวนวรรณกรรมที่นำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตมาวิเคราะห์ พบว่า ส่วน
ใหญ่มีรูปแบบการวิเคราะห์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิต และการวิเคราะห์หาความ
เชื ่อมโยงไปข้างหลัง (Backward linkage multiplier) และความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward 
linkage multiplier) โดยวิไลวรรณ เที่ยงตรง (2551) ได้ทำการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเกิดจากการใช้จ่ายของคู่สมรสชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวหรือตั้งถิ ่นฐานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อรายได้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เนื่องจากหญิงไทยมีแนวโน้มการสมรสกับชาวต่างชาติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการวิเคราะห์อาศัย
แบบจําลองปัจจ ัยการผลิต–ผลผลิต ( Input-Output Table) พบว ่า การใช ้จ ่ายของคู ่สมรส
ชาวต่างชาตินั้นเป็นผลทำให้ผลผลิตมวลรวมของภาคอีสานในสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง
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เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นกว่า 8,666 ล้านบาท โดยสาขาเศรษฐกิจที่เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุด 5 สาขา
แรก ได้แก่ 1. สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล
และของใช้ในครัวเรือน 2. สาขาตัวกลางทางการเงิน 3. สาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการ
คมนาคม 4. สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร 5. สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล นอกจาก
ผลกระทบทางตรง (Direct Effect) ที่กล่าวไปข้างต้นยังมีผลกระทบทางอ้อม ( Indirect Effect) อัน
เกิดจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มาจากการขยายตัวของความต้องการจากผู้ผลิตในสาขา
เศรษฐกิจนั้น ๆ ทำให้เกิดรายได้และผลผลิตเป็นจำนวน 355,210 และ 982,726 ล้านบาท ตามลำดับ 
ส่วนผลกระทบชักนํา (Induced Effect) เนื่องจากการที่แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้นและนํารายได้จำนวน
ดังกล่าวมาใช้จ่ายมากขึ้นนั้น พบว่าเกิดผลต่อรายได้เพิ่มขึ้น 2,377 ล้านบาท และความต้องการใน
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 3,901 ล้านบาท 

การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้แบบจำลอง Input-Output แสดงผลกระทบของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อเศรษฐกิจ
จังหวัดขอนแก่น ปี 2556 ผลการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรมไมซ์ส่งผลให้ผลผลิตมวลรวมของจังหวัด
เพิ่มขึ้น 1,107.8 ล้านบาท การจ้างงาน เพิ่มขึ้น 9,587 คน โดยสาขาการผลิตที่ได้รับผลกระทบมาก
ที่สุดได้แก่ สาขาการขนส่ง/สื่อสาร สิ่งทอ และการเกษตร (ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน, 2556)  

การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเลย เพ่ือ
วิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการรวมไปถึงการเชื่อมโยงทางธุรกิจในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้าการลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
(Input-Output Model) ผลจากการศึกษาพบว่า รายได้จากการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการ 
SMEs มูลค่า 16,055.2 ล้านบาท ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเลยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 15,987.2 
ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงาน รวมทั้งสิ้น 71,212 คน โดยรายได้ของผู้ประกอบการทุก ๆ 255,457 
บาท จะก่อให้เกิดการจ้างงาน 1 คน โดย 3 สาขาแรกที่เกิดการจ้างงานมากที่สุดคือ ภาคบริการคิด
เป็นร้อยละ 70.9 รองมาคือสาขาภาคเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 22.93 และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 
6.2 (นิกร น้อยพรม และคณะ, 2563) 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่มีผล
ต่อกิจกรรมการผลิตอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ของภาคการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าเมื่อภาคการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผล
กระทบต่อภาคธุรกิจอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมากน้อยเพี ยงใด 
ด้วยการวิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ( Input Output Table) ของประเทศไทยปีพ.ศ. 
2553 จำนวน 58 กิจกรรมการผลิต ร่วมกับข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ. 2558 จำนวน 58 กิจกรรมการผลิต เพ่ือใช้พิจารณาว่ามีกิจกรรม
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การผลิตใดที่มีความเชื่อมโยงการผลิตไปข้างหน้า (Forward Linkage) และการเชื่อมโยงไปข้างหลัง 
(Backward Linkage) จากการศึกษาพบว่าการเชื ่อมโยงไปข้างหน้าของกิจกรรมการผลิตทาง
การเกษตรที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากที่สุดคือ การทำไร่มันสำปะหลัง การปศุสัตว์ และการทำไร่
ข้าวโพด ซึ่งมีความเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ การผลิตอาหารอ่ืน ๆ โรงฆ่าสัตว์ และการ
ปศุสัตว์ สำหรับกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรมีความเชื่อมโยงไปข้างหลังที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
มากที่สุด คือ ไร่พืชตระกูลถั่ว ทำไร่มันสำปะหลัง ทำไร่ข้าวโพด โดยทั้ง 3 กิจกร รมนี้จะมีความ
เชื่อมโยงไปข้างหลังกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ คือ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม การค้าส่งค้าปลีก และการเงิน
และประกันภัย (สุเมธ แก่นมณี, จีรนันท์ เขิมขันธ์, และสริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ, 2563) 

งานศึกษาที ่ผ ่านมามีความพยายามใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในการศึ กษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค โดยใช้ฐานโครงสร้างจากตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลิตระดับประเทศของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้
จัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตระดับประเทศทุก ๆ 5 ปี โดยเริ่มในปี 2518 จนปัจจุบัน (เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2564) ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2558 เป็นปีล่าสุด 

ในขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการ
ท่องเที่ยว (Tourism Input-Output Table) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ตาราง IO-TSA โดยมีการกระจายสาขา
การท่องเที่ยวให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ เริ่มจัดทำ
ครั้งแรกในปี 2553 โดยจัดทำใน 2 รูปแบบ คือ ตาราง 89x89 สาขาการผลิต และ ตาราง 26x26 สาขา
การผลิต  
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ตารางท่ี 12   สาขาการผลิตในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยว 26x26 ปี 2553 

ที่มา: ดัดแปลงจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยว 26x26 ปี 2553  
https://secretary.mots.go.th/policy/news_view.php?nid=168 ค้นเมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2564 และต่อมาได้จัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยว 89x89 
ปี พ.ศ. 2559 อีกครั้ง  

 
Untong and Guntawongwan (2020) ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทยจากการใช้

จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวยุโรป โดยประยุกต์ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการ
ท่องเที่ยว (ขนาด 89x89 สาขาการผลิต) ปี 2559 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวจีนมีค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดประมาณ 452 พันล้านบาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทย 1.0 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 2.21 เท่าของการใช้จ่ายทั ้งหมดของ
นักท่องเที่ยวจีน ในขณะที่นักท่องเที่ยวยุโรปมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ ้น 439 พันล้านบาท ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยสูงถึง 1.02 ล้านล้านบาท (คิดเป็น 2.33 เท่าของการใช้จ่ายทั้งหมดของ
นักท่องเที่ยวยุโรป) แสดงว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งนี้เป็นผลมาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกั น 
นักท่องเที ่ยวจีนมีค่าใช้จ่ายในการซื ้อสินค้า/ของที ่ระลึกมากว่านักท่องเที ่ยวยุโรป ในขณะที่
นักท่องเที่ยวยุโรปมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านที่พัก อาหารและเครื่องดื่มสูงกว่านักท่องเที่ยวจีน เมื่อพิจารณา
ความเชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward linkages) และความเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward linkages) 

รหัส 
I/O-
TSA 

สาขาการผลิต รหัส 
I/O-TSA 

สาขาการผลิต 

001 เกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ 014 การขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ 

002 การทำเหมืองแร่และเหมอืงหิน 015 การขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต ์

003 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 016 การขนส่งผู้โดยสารทางทะเลและชายฝั่ง 

004 การผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 017 การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ 

006 การผลิตผลิตภัณฑ์หนัง 019 ตัวแทนบริษัทนำเท่ียว 

007 การผลิตผลิตภัณฑ์อโลหะ โลหะ และเครื่องมือ
เครื่องจักร 

020 การธนาคาร และการประกันภยั 

008 การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ ์
การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  

021 กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

009 การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 022 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

010 การก่อสร้าง 023 การขายสินค้าเพื่อการท่องเท่ียว 

011 การค้าส่งและค่าปลีก 024 การบริการที่เกีย่วกับการท่องเท่ียวอื่น ๆ 

012 การบริการโรงแรม และที่พกั 025 การบริการอื่น ๆ 

013 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 026 กิจกรรมที่ไม่สามารถระบุได ้
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ของสาขาการบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว พบว่า การบริการโรงแรมและที่พัก และการบริการ
อาหารและเครื่องดื่มเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางในสัดส่วนที่สูง มีดัชนีความ
เชื่อมโยงไปข้างหลัง มากกว่า 1 แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ข้ันสุดท้าย (Final demand) ของสาขา
การบริการโรงแรมและที่พัก และสาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่มส่งผลกระทบต่อสาขาการผลิต
อื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยสาขาการผลิตอื่น ๆ ต้องปรับตัวตามการเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้
บริการโรงแรมและที่พักที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การซื้อสินค้า/ของที่ระลึกเป็นสาขาการผลิตที่มีความ
เชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลังน้อยกว่า 1 แสดงว่ามีความเชื่อมโยงกับสาขาเศรษฐกิจอื่น ๆ น้อยกว่า 
ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือสาขาก27ารผลิตกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสาขาการผลิตที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มสูง (สัดส่วนมากกว่าการใช้
ปัจจัยการผลิตขั้นกลาง) และมีดัชนีความเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจน้อย 
(Backward linkages เท่ากับ 0.6682 และ Forward linkages เท่ากับ 0.4890)  

 

4.3  วิธีการศึกษา 
 4.3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หัวหน้าคณะหมอลำในภาคอีสาน พบว่า ปัจจุบัน (เดือน
กุมภาพันธ์ 2564)  คณะหมอลำที่ทำการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนแบบเต็มวงมีทั้งสิ้น 18 คณะ หาก
พิจารณาจากจำนวนนักแสดงในคณะ สามารถแบ่งคณะหมอลำออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่มี
จำนวน 8 คณะ ขนาดกลางจำนวน 4 คณะ และขนาดเล็กจำนวน 6 คณะ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวนทั้งสิ้น 5 คณะ เพื่อใช้เป็นตัวแทนข้อมูลในส่วนของโครงสร้างต้นทุน 
รวมถึงประมาณการรายรับของธุรกิจหมอลำ    

 
ตารางท่ี 13  ตารางจำแนกกลุ่มหมอลำเรื่องต่อกลอนในภาคอีสาน จำแนกตามจำนวนสมาชิกใน

คณะหมอลำ 

ขนาด จำนวนสมาชิก ชื่อวง/ทำนอง ที่ตั้ง 
ใหญ ่  ประมาณ 250-300 คน ประถมบันเทิงศลิป์ (ทำนอง

ขอนแก่น) 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

ระเบียบวาทะศิลป์ (ทำนอง
ขอนแก่น) 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

รัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ (ทำนอง
ขอนแก่น) 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
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ตารางท่ี 13  ตารางจำแนกกลุ่มหมอลำเรื่องต่อกลอนในภาคอีสาน จำแนกตามจำนวนสมาชิกใน
คณะหมอลำ (ต่อ) 

ขนาด จำนวนสมาชิก ชื่อวง/ทำนอง ที่ตั้ง 

  เสียงอีสาน (ทำนองขอนแก่น) อ.เมือง จ.อุดรธานี 

  ศิลปินภไูท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ 
(ทำนองกาฬสนิธุ์) 

อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์  

ใจเกินร้อย บอยศิริชัย (ทำนอง
ขอนแก่น) 

อ.กัณทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม  

สาวน้อยเพชรบ้านแพง (ทำนองลำ
เพลิน) 

อ.โกสุมพิสัย  
จ.มหาสารคาม 

คำผุนร่วมมิตร (ทำนองขอนแก่น) อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 
กลาง  ประมาณ 150-200 คน ศิลปินกุหลาบแดง สมจิตร บ่อทอง 

(ทำนองขอนแก่น) 
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

หมอลำเสียงวิหค (ทำนองขอนแก่น) อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 
รุ่งทิวาอำนวยศิลป์ (ทำนอง
ขอนแก่น) 

อ.ศรีบุญเรือง  
จ.หนองบัวลำภู  

เดือนเพ็ญ อำนวยพร (ทำนอง
ขอนแก่น) 

อ.นาเชือก  
จ.มหาสารคาม  

เล็ก ประมาณ 100-150 คน น้องใหม่เมืองชุมแพ (ทำนอง
ขอนแก่น) 

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  

หนึ่งเพชรเมืองชัย (ทำนองขอนแก่น) อ.ลาดใหญ่ จ.ชัยภูมิ  
รุ่งสยาม วาทะศิลป์ (ทำนอง
ขอนแก่น) 

อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น  

เอม อาภัสรา (ทำนองขอนแก่น) จ.ร้อยเอ็ด  
หมอลำลูกพระธาตุ (ทำนอง
ขอนแก่น) 

จ.นครพนม  

หมอลำเงินแสน แฟนอีสาน (ทำนอง
ขอนแก่น) 

อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  

หมายเหตุ:  ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สัมภาษณ์และยืนยันข้อมูลจากหัวหน้าคณะ
หมอลำในภาคอีสาน  
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การศึกษาความเชื่อมโยง (Linkage) ของวงหมอลำกับหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(ต่อไปเรียกอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง) เพ่ือประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในภาคอีสาน แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจหมอลำ โดยการสัมภาษณ์ Key informants ใน
ประเด็นของจำนวนครั้งของการจัดแสดง รูปแบบการจ้างงาน ข้อมูลประมาณการรายรับและค่าใช้จ่าย
ของวงหมอลำ เช่น ค่าเสื้อผ้า ค่าอุปกรณ์ ค่าน้ำมัน ค่าลิขสิทธิ์เพลง ค่าอาหาร ค่าจ้าง เป็นต้น  

2) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น organizer ธุรกิจเกี่ยวกับขายอาหารและ
เครื่องดื่ม การถ่ายทอดสดการแสดงผ่านสื่อออนไลน์ และป้ายโฆษณาและรถแห่ เป็นต้น โดยใช้
แบบสอบถาม จำนวน 100 ชุด 

3) ข้อมูลกลุ่มผู้ชมหมอลำในประเด็นของพฤติกรรมการดูหมอลำ ค่าใช้จ่ายในการ
ชมหมอลำ โดยจำแนกเป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าซื้อบัตรเข้าชม ค่าอาหารและเครื ่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 200 ชุด 

ทั้งนี้ข้อมูลทั้งสามส่วนข้างต้นนำมาประกอบการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบบจำลองท่ีจะใช้ในการศึกษา คือ แบบจำลอง Input-Output 
         4.3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จำนวน 3 ชุดได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจหมอลำ แบบสอบถามผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ
แบบสอบถามผู้ชม (รายละเอียดในภาคผนวกท่ี ค-จ) 

4.3.3  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนับเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญทั้งในด้ าน

ขนาดของพ้ืนที่และขนาดของประชากร ภาคอีสานมีขนาดพ้ืนที่ 168,854 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น
หนึ่งในสามของพื้นที่ประเทศไทย ประชากรประมาณ 22 ล้านคนหรือหนึ่งในสามของประชากรทั้ง
ประเทศอาศัยอยู่ในภาคอีสาน อย่างไรก็ตาม ในด้านเศรษฐกิจ ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ราคาประจำปี มีมูลค่า 1.59 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.4 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเท่านั้น โดยภาคบริการมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดเท่ากับ 9.47 แสน
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 59.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค ในขณะที่ภาคการผลิตอุตสาหกรรม 
และภาคการเกษตรมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ 3.41 และ 3.09 แสนล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
21.4 และ 19.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค ตามลำดับ เมื ่อพิจารณาการทำงานของคนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เดือนธันวาคม 2562 พบว่า จำนวนผู ้มีงานทำทั ้งส ิ ้น 9.27 ล้านคน 
ประกอบด้วยผู้มีงานทำในภาคการเกษตร 5.28 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 56.9 ของผู้มีงานทำ เป็นผู้
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มีงานทำในภาคการผลิตอุตสาหกรรม 0.89 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 ของผู้มีงานทำ และผู้มีงาน
ทำในภาคการบริการ 3.11 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 33.5 ของผู้มีงานทำ จากข้อมูลพบว่า ผู้มีงาน
ทำอยู ่ในภาคการเกษตรสูงแต่กลับมีมูลค่าทางเศรษฐกิจน้อยที ่สุด สินค้าเกษตรที่สำคัญในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา ภาคการผลิต
อุตสาหกรรมที่สำคัญของอีสานประกอบด้วย การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การผลิตสิ่งทอ การผลิตไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) และการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สำหรับภาค
บริการซึ่งเป็นภาคที่มีมูลค่าการผลิตสูงที่สุด สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่มาก มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ สาขาการขายส่งขายปลีก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการขนส่ง 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย จาก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2558 ขนาด 180x180 
สาขาการผลิต เป็นข้อมูลตั้งต้นในการวิเคราะห์โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรม และการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะทำให้ทราบผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงการจ้างงานของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงต่อเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตมีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
1) การจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 

2562  
2) การขยายตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี

เป้าหมายในการจำแนกสาขาอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงออกจากสาขาการผลิตอ่ืน ๆ โดยมีขั้นดังนี้ 
2.1) ศึกษาภาพรวมของธุรกิจหมอลำและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวม

ประเภทของธุรกิจที่ต้องการสำรวจ 
2.2) คัดเลือกและกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้

วิธีการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือให้ได้ข้อมูลโครงสร้างต้นทุนที่สมบูรณ์  
2.3) การออกแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ในเรื่องของรายรับ การใช้

ปัจจัยการผลิตและโครงสร้างต้นทุน รายละเอียดองค์ประกอบของมูลค่าเพิ่ม ค่าโสหุ้ ย ค่าธรรมเนียม
และภาษี ค่าการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน รวมทั้งข้อมูล final demand 

2.4) การสำรวจภาคสนามและการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมทางโทรศัพท์ 
2.5) การคำนวณโครงสร้างการผลิตของสาขาการผลิตอุตสาหกรรมหมอลำ

บันเทิงโดยการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจด้วยวิธีถ่วงน้ำหนัก สำหรับสาขาการผลิตอื่น ๆ 
ใช้โครงสร้างการผลิตเดิม  

การจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตสำหรับอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้วิธีการสำรวจเพียงบางส่วน (Semi-Survey) เป้าหมายหลักของขั้นตอนนี้คือ



131 
 

การขยายตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแยกอุตสาหกรรมหมอ
ลำบันเทิงออกจากสาขาเศรษฐกิจหลัก ส่งผลให้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคเพิ่มขึ้น 
สาขากิจกรรมที่เพ่ิมขึ้นมาเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงหมอลำ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเมื่อเราสามารถประมาณค่าตารางปัจจัยการผลผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้
แล้ว ในลำดับต่อไปต้องทำการประมาณรายรับและค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหมอลำ
บันเทิง เพื่อคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง และ
ลำดับสุดท้ายจะเป็นการขยายตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแยก
อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงออกจากสาขาเศรษฐกิจหลัก 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตสำหรับอุตสาหกรรมหมอลำ
บันเทิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 เป็นปีฐานในการพิจารณาภาพรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมบันเทิงที่มีต่อระบบเศรษฐกิจอีสาน เนื่องจากในปี 2563-2564 เริ่มมีสถานการณ์การ
ระบาดของโควิด ทำให้การแสดงหมอลำถูกยกเลิกเป็นจำนวนมาก และด้วยจำนวนรอบของการแสดง
ที่ลดลงดังกล่าวจะทำให้ทราบถึงผลกระทบของการระบาดของโควิด ที่มีต่ออุตสาหกรรมหมอลำ
บันเทิง ในการปรับมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง ซึ่งเป็นข้อมูลปี 2564 ให้
สามารถพิจารณาควบคู่กับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ปี 2562 จำเป็นต้องใช้ GPP deflator ใน
การปรับมูลค่าให้อยู่ในฐานปีเดียวกัน 

การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานจากแบบจำลองปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจผ่านโครงสร้างการผลิตของสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หมอลำ เริ่มจากการสร้างตารางค่าสัมประสิทธิ์เทคนิคการผลิต (Technical Coefficient Table) เมื่อ
นำไปลบออกจากไอเดนติตี้เมทริกซ์ (Identity Matrix) จะได้เมทริกซ์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ  
ลียองเทียฟ (Leontief) จากนั้นทำการอินเวิร์ท (Inverse) เมทริกซ์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ     
ลียองเทียฟ จะได้ตารางค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตโดยตรงและโดยอ้อม  

แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลิตสร้างขึ้นโดย Leontief (1936) ใช้ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจ โดยผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกันทั้งในทางตรงและ
ทางอ้อม โครงสร้างของแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ตาราง
โครงสร้างการใช้ปัจจัยการผลิตและการกระจายผลผลิตของระบบเศรษฐกิจ ตารางแสดงค่า
สัมประสิทธิ์การผลิตโดยตรง และตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์การผลิตทางตรงและทางอ้อม 
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ตารางท่ี 14   โครงสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของระบบเศรษฐกิจ 

โครงสร้าง 
ปัจจัยการผลิต 

การกระจายผลผลิต 
สาขาเศรษฐกจิหลัก 

(180 สาขา) 
อุปสงค์ขั้นสุดท้าย มูลค่า 

ผลผลิตรวม 

สาขาเศรษฐกิจ
หลัก 

(180 สาขา) 

ความต้องการสินค้าและบริการ 
เพื่อใช้เป็นปัจจัยการผลิตขั้นกลาง 

(𝑋𝑖𝑗) 

การบริโภคของเอกชน รัฐบาล 
การส่งออก 

การเปลีย่นแปลงสินค้าคงคลัง 
(𝑓𝑖) 

ผลผลติรวม
ทั้งหมด 
(𝑋𝑖) 

มูลค่าเพิม่ เงินเดือน ค่าจ้าง และคา่ตอบแทน 
ผลตอบแทนการผลิต 

ค่าเสื่อมราคา 
ภาษีทางอ้อม 

(𝑉𝑗) 

  

มูลค่าผลผลติรวม รายจ่ายรวมทั้งหมด 
(𝑋𝑗) 

  

 
ตารางข้างต้นเป็นการอธิบายพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและผลผลิต

ระหว่างสาขาการผลิตและส่วนอื่น ๆ ของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถแสดงการกระจายปัจจัยการผลิต
และผลผลิตอย่างง่ายโดยยกตัวอย่าง 3 สาขาการผลิต เพ่ือให้ง่ายแก่การทำความเข้าใจ ดังตารางที่ 14 

 
ตารางท่ี 15  การกระจายปัจจัยการผลิตและผลผลิตของระบบเศรษฐกิจ 

สาขาการผลิต เกษตร อุตสาหกรรม บริการ อุปสงค์ขั้นสุดท้าย ผลผลิตรวม 

เกษตร 𝑋11 𝑋12 𝑋13 𝑓1 𝑿𝟏 

อุตสาหกรรม 𝑋21 𝑋22 𝑋23 𝑓2 𝑿𝟐 

บริการ 𝑋31 𝑋32 𝑋33 𝑓3 𝑿𝟑 

มูลค่าเพ่ิม 𝑉1 𝑉2 𝑉3   

ผลผลิตรวม 𝑿𝟏 𝑿𝟐 𝑿𝟑   

 

จากตารางสามารถอธิบายได้โดยการอธิบายตามแนวนอนและแนวตั้ง การไหลเวยีน
ของปัจจัยการผลิตตามแนวตั้ง หมายถึง ในแต่ละสาขาการผลิตต้องการปัจจัยการผลิตอะไรบ้าง 
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จำนวนเท่าใด เช่น แถวตั้งที่ 1 ในการผลิตของสาขาเกษตรมูลค่า 𝑋1 หน่วย จะต้องใช้ปัจจัยการผลิต
ขั้นกลางจากสาขาเกษตรเป็นมูลค่า 𝑋11 หน่วย ร่วมกับการใช้ปัจจัยการผลิตจากสาขาอุตสาหกรรม
และบริการเป็นมูลค่า 𝑋21 และ 𝑋31 หน่วย ตามลำดับ และในการผลิตสินค้าสาขาเกษตรก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มเท่ากับ 𝑉1 หน่วย สำหรับการไหลเวียนของผลผลิตตามแนวนอน หมายถึง การกระจาย
ผลผลิตไปให้กับสาขาใดบ้าง จำนวนเท่าใด เช่น สำหรับแถวนอนที่ 1 อธิบายถึงการกระจายผลผลิต
ของสาขาเกษตรที่ถูกนำไปใช้ในสาขาเกษตรเองมูลค่าเท่ากับ 𝑋11 หน่วย และกระจายไปยังสาขา
อุตสาหกรรมและบริการเป็นมูลค่าเท่ากับ 𝑋12 และ 𝑋13 หน่วย ตามลำดับ ผลผลิตส่วนที่เหลือจะ
นำไปใช้เป็นความต้องการขั้นสุดท้าย (Final Demand) มูลค่าเท่ากับ 𝑓1 หน่วย ซึ่งการไหลเวียน
ดังกล่าวสามารถเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

∑ 𝑋𝑖𝑗 + 𝑓𝑖 = 𝑋𝑖
3
𝑗=1 ; 𝑖 = 1, 2, 3  (1) 

 

∑ 𝑋𝑖𝑗 คือ  มูลค่ารวมของผลผลิตอุตสาหกรรม i ซึ่งถูกกระจายไปเป็นปัจจัยการผลิตของ
สาขาการผลิตอ่ืน ๆ ทั้งหมด 

𝑓𝑖 คือ  อุปสงค์ข้ันสุดท้ายที่มีต่อสินค้าสาขาการผลิต i 
𝑋𝑖 คือ  มูลค่าผลผลิตรวมของสาขาการผลิต i  

 

ตารางแสดงค่าสัมประสิทธ์การผลิตทางตรง (Direct Coefficient: 𝑎𝑖𝑗) 
เป็นตารางที่แสดงมูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตในแต่ละสาขาการผลิต i เพื่อใช้ในการ

ผลิตของสาขาเศรษฐกิจที่ j มูลค่า 1 หน่วย ซึ่งในการวิเคราะห์มีข้อสมมติดังนี้ 
1) ในการผลิตแต่ละสาขาการผลิตทำการผลิตผลผลิตหลักเพียงชนิดเดียว และการ

ผลิตนั้นมีโครงสร้างการใช้ปัจจัยการผลิตเพียงแบบเดียว โดยไม่มีการทดแทนกัน
ระหว่างปัจจัยการผลิต 

2) การใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางมีสัดส่วนคงท่ี 

ค่าสัมประสิทธ์การผลิตทางตรง คำนวณได้จากการนำเอามูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิต 
Xij หารด้วยมูลค่าผลผลิตรวมของสาขาที่ j หรือ Xj โดยแยกพิจารณาในแต่ละสาขาเศรษฐกิจของ
ระบบ หรือ 

𝑎𝑖𝑗 = 𝑋𝑖𝑗 𝑋𝑗⁄  
𝑋𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗  

 

𝑎𝑖𝑗 คือ  ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตขั้นกลางที่ใช้ในการผลิตสินค้าสาขาการผลิต j 
เมื่อนำค่าของ 𝑋𝑖𝑗 ไปแทนค่าในสมการ (1) จะได้ว่า 
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∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗 + 𝑓𝑖 = 𝑋𝑖
3
𝑗=1 ; 𝑖 = 1, 2, 3     (2) 

 

โดยที่ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗 แสดงถึงมูลค่ารวมของผลผลิตในสาขาเศรษฐกิจที่ i ที่ถูกนำไปใช้
เป็นปัจจัยการผลิตของทุกสาขาการผลิต จากสมการ (2) สามารถเขียนให้อยู่ในรูประบบสมการได้ดังนี้ 

𝑋1 = 𝑎11𝑋1 + 𝑎12𝑋2 + 𝑎13𝑋3 + 𝑓1 

𝑋2 = 𝑎21𝑋1 + 𝑎22𝑋2 + 𝑎23𝑋3 + 𝑓2 

𝑋3 = 𝑎31𝑋1 + 𝑎32𝑋2 + 𝑎33𝑋3 + 𝑓3 

หรือ 

𝑋1 − 𝑎11𝑋1 − 𝑎12𝑋2 − 𝑎13𝑋3 = 𝑓1 

𝑋2 − 𝑎21𝑋1 − 𝑎22𝑋2 − 𝑎23𝑋3 = 𝑓2 

𝑋3 − 𝑎31𝑋1 − 𝑎32𝑋2 − 𝑎33𝑋3 = 𝑓3 

และจากระบบสมการข้างต้น สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้ดังนี้ 

(
1 − 𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 1 − 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 1 − 𝑎33

) (
𝑋1

𝑋2

𝑋3

) = (

𝑓1

𝑓2

𝑓3

) 

หรือเขียนได้เป็น (𝐼 − 𝐴)𝑋 = 𝐹 

เมื่อ  

  𝑋  คือ Column Vector ที่แสดงถึงผลผลิตทั้งหมดในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ 

𝐹 คือ Column Vector ที่แสดงถึงอุปสงค์ข้ันสุดท้ายในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ 

𝐴 คือ เมทริกซ์ที่แสดงถึงค่าสัมประสิทธิ์การผลิตทางตรง (Direct Coefficient)  
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ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์การผลิตทางตรงและทางอ้อม (Direct and Indirect 
Coefficient) 

เมื่ออุปสงค์ขั้นสุดท้ายในสาขาที่ i เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ทำให้เกิดการขยายตัวในสาขาท่ี

เป็นปัจจัยการผลิตต่าง ๆ โดยปัจจัยการผลิตจะเพ่ิมขึ้นเท่ากับค่าสัมประสิทธิ์ทางตรง หรือ 𝑎𝑖𝑗หน่วย 
ซึ่งการใช้ปัจจัยเพิ่มขึ้นนี้เองก็ส่งผลให้เกิดการใช้ปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยการผลิตอีกทอดหนึ่ง การ
ขยายตัวดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดดุลยภาพในการผลิตของระบบเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง 
การวัดผลกระทบต่อสาขาเศรษฐกิจแต่ละสาขาจึงวัดได้จากค่าสัมประสิทธิ์การผลิตทางตรงและ
ทางอ้อม (Direct and Indirect Coefficient) ซึ่งสามารถแสดงในรูปของ Matrix Algebra ได้ดังนี้ 

 
𝑋 = 𝐴𝑋 + 𝐹 

𝑋 − 𝐴𝑋 = 𝐹 

(𝐼 − 𝐴)𝑋 = 𝐹 

X = (I − A)−1F = 𝑍𝐹 

เมื่อ X คือ  Column Vector ผลผลติรวมของอุตสาหกรรม 
 A คือ  เมทริกซ์ที่แสดงถึงค่าสัมประสิทธิ์ทางการผลิตทางตรง (Direct Coefficient)  
 F คือ  Column Vector ความต้องการขั้นสุดท้ายหรืออุปสงค์ข้ันสุดท้ายของ

อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มาจากผู้เข้าชมหมอลำนั่นเอง 
 I คือ   Identity Matrix 

(I − A)−1 หรือเมทริกซ์ 𝑍  คือ Leontief Inverse Matrix เป็นเมทริกซ์ที่แสดงถึงค่าสัมประสิทธิ์การ
ผลิตทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ เมื่ออุปสงค์ข้ันสุดท้ายในสาขา i เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทำให้เกิด
การขยายตัวในสาขาเศรษฐกิจที่ j ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 𝑍𝑖𝑗 หน่วย 

หลักการทำงานของตัวทวีตาม Keynesian Model 

ค่าตัวทวีของการบริโภคตามแนวคิดของ Keynesian เท่ากับ 1/ (1-C) เมื่อ C คือ 
Marginal propensity to consume ซึ่งจากหลักการทางคณิตศาสตร์สามารถเขียนได้อีกรูปแบบ
หนึ่ง คือ 

 
1

1−𝐶
 ~ 1 + 𝐶 + 𝐶2 + 𝐶3 + ⋯ โดยค่า 0 < C < 1 

ซึ่งค่าของ Leontief Inverse Matrix หรือ (I − A)−1ก็สามารถเขียนได้เช่นเดียวกับสมการด้านบนคือ 

(𝐼 − 𝐴)−1 ~ 𝐼 + 𝐴 + 𝐴2 + 𝐴3 + ⋯ 
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ดังนั้นสมการ X = (I − A)−1F สามารถเขียนได้ว่า 

X = [𝐼 + 𝐴 + 𝐴2 + 𝐴3 + ⋯ ]. F 

𝑋 = 𝐹 + 𝐴𝐹 + 𝐴2𝐹 + 𝐴3𝐹 + ⋯ 

จากสมการข้างต้นเป็นการพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุป
สงค์ขั้นสุดท้ายเป็นรอบ ๆ ไป โดยค่าใช้จ่ายของอุปสงค์ขั้นสุดท้าย  F จะเป็นผลกระทบในรอบแรก 
และในส่วนของ 𝐴𝐹 จะเป็นผลกระทบรอบที่สองที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ขั้นสุดท้าย ดังนั้น
จึงกล่าวได้ว่า Leontief Inverse Matrix จะแสดงผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ข้ันสุดท้าย 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ “อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง” โดยใช้
แบบจำลอง Input-Output จะสามารถแสดงถึงผลกระทบทางตรง (Direct Effect) ที่เกิดขึ้นจาก
ธุรกิจหมอลำ ผลกระทบโดยอ้อม (Indirect Effect) ที่เกิดจากธุรกิจสนับสนุน รวมถึงผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเนื่องมาจากความต้องการใช้ปัจจัยการ
ผลิตเพ่ิมข้ึนตามหลักการของตัวทวี (multiplier effect) 
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ภาพที่ 42  กลไกการทำงานของตัวคูณผลผลิตเมื่อมีความต้องการในธุรกิจหมอลำเพิ่มข้ึน 

  

ก่อนที่จะทำการวิเคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงตามแบบจำลอง 
Input-Output ตามที่กล่าวมาข้างต้น จำเป็นที่จะต้องทราบรายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานของ
ธุรกิจหน่วยต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อหาโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงว่า
ต้องใช้ปัจจัยการผลิตจากสาขาเศรษฐกิจใดบ้าง ในขณะเดียวกันต้องทราบว่ามีสาขาการผลิตใดบ้างที่
ใช้กิจกรรมของในอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิต ดังนั้นในส่วนต่อไปจึงเป็นการ
นำเสนอการดำเนินงานของธุรกิจหลักคือ คณะหมอลำ รวมถึงธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
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4.4  ภาพรวมการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง 
การแสดงของหมอลำในแต่ละปีเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน ซึ่งนับเป็นช่วงเวลา

เริ่มต้นของฤดูกาลทำงาน งานแรกของฤดูกาลคณะหมอลำมักจะทำการแสดงในบริเวณบ้านพักของ
ตนเอง (ลานกว้างขนาดใหญ่) เรียกว่าเป็น “การเปิดบ้าน” หรือ “วันเปิดวง” ก่อนที่จะเริ่มเดินสาย
ออกทำการแสดงในสถานที่ต่าง ๆ ตามการจ้างงานของเจ้าภาพ รวมระยะเวลาในการทำงานตลอด
ฤดูกาลประมาณ 8 เดือน เหตุผลของการเปิดฤดูกาลในช่วงปลายเดือนกันยายนเนื่องจากเป็นช่วงที่ไม่
มีฝนตก และเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้ไม่มีอุปสรรคในการแสดงสดหน้าเวที และเป็นช่วงเวลาสำคัญที่
ชาวอีสานจะจัดงานบุญตามประเพณีหลังจากการเข้าพรรษา 3 เดือน โดยเริ่มต้นจากประเพณีบุญออก
พรรษา บุญกฐิน เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งนิยมจ้างหมอลำเข้ามาสร้างความครึกครื้น
ในงานบุญ บางงานผู้เข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม บางงานผู้เข้าชมต้องซื้อบัตรเพื่อเข้าชมการ
แสดงถึงแม้จะเป็นงานบุญก็ถือว่าเป็นการช่วยเจ้าภาพในการจ้างหมอลำ  สถานที่ทำการแสดงที่ส่วน
ใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน แต่ในบางครั้งหมอลำจะไปเปิดทำการแสดงในพื้นที่ที่มีคนอีสานไปทำงาน
และอยู่รวมตัวกัน เช่น กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากอย่างจังหวัด
ชลบุรีหรือระยอง ซึ่งการเปิดทำการแสดงนอกพ้ืนที่ภาคอีสาน ส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงแบบเก็บบัตร
เข้าชม หรือเรียกว่า “การปิดวิก” คล้ายกับการแสดงของลิเก  

การเดินทางไปทำการแสดงตามพื้นที่ต่าง ๆ คณะหมอลำจะขนย้ายอุปกรณ์ที่พร้อมทำการ
แสดงอย่างครบวงจรโดยรถบรรทุกของคณะหมอลำ และมีรถบัสสำหรับการเดินทางของสมาชิกใน
คณะหมอลำ การใช้ชีวิตของสมาชิกคณะหมอลำส่วนใหญ่จะอยู่บนรถบัส โดยใช้รถบัสเป็นที่หลับนอน
ในช่วงเวลากลางวันที่ออกเดินทางและตื่นมาทำงานในช่วงเวลากลางคืน เมื่อเดินทางมาถึงสถานที่ทำ
การแสดงทุกคนต้องเตรียมความพร้อมในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการหาสถานที่ที่ตนเองจะพักอาศัย
ระหว่างทำการแสดงหรือใช้นอนพักบางช่วงเมื่อว่างจากการแสดง เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. 
นักแสดงจะเริ่มแต่งหน้าทำผมด้วยตนเองทางคณะไม่มีช่างแต่งหน้าให้ มีเพียงอุปกรณ์แต่งหน้าให้
บางส่วน และมีชุดเพชรให้ใส่ทำการแสดงโดยต้องนำไปคืนให้กับฝ่ายชุดทำการตรวจสอบความ
เรียบร้อยในทุกวัน  

ทีมนักดนตรีเริ่มลองเครื่องเสียงต่ออุปกรณ์ในช่วงหัวค่ำ และจะเริ่มทำการแสดงหน้าเวทีเวลา
ประมาณ 21.00 น. จนถึงเช้าของวันรุ่งขึ้น ระหว่างที่ทำการแสดงทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองให้
สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นหมอลำ แดนเซอร์ นักดนตรี พิธีกร และตลก เมื่อการแสดงจบลง สมาชิกทุก
คนจะเก็บข้าวของเครื่องใช้ของตนเอง โดยนักแสดงตัวหลักมักจะจ้างสมาชิกในคณะหมอลำคอย
อำนวยความสะดวกให้กับตนเอง ซึ่งคนที่รับจ้างส่วนใหญ่จะเป็นแดนเซอร์หรือฝ่ายสนับสนุนทำหน้าที่
เก็บเสื้อผ้า เครื่องประดับ และยกกล่องสัมภาระไปยังรถบรรทุกของคณะหมอลำ ถือเป็นการสร้าง
รายได้เสริมให้กับสมาชิกที่มีรายได้น้อย สำหรับสมาชิกฝ่ายอื่น ๆ ที่ต้องเดินทางไปกับรถบัสของคณะ
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หมอลำ เมื่อเก็บสัมภาระเสร็จเรียบร้อยและทำภารกิจประจำวันทุกอย่างเสร็จสิ้นสมาชิกจะไปนอนบน
รถบัสเพื่อเดินทางไปทำการแสดงยังสถานที่อ่ืนต่อไป คณะหมอลำมีการรับงานแสดงเกือบทุกวัน และ
มีวันหยุดหรือพักเรียกว่าพักแรมประมาณสัปดาห์ละ 1-2 วัน ชีวิตของนักแสดงหมอลำจะดำเนินเช่นนี้
ไปตลอดจนจบฤดูกาลแสดงหรือที่เรียกว่าปิดวง 

เมื่อเข้าฤดูฝนในช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงปิดฤดูกาลหรือช่วงพักวง คณะหมอลำจะ
ใช้ช่วงเวลา 2-3 เดือนนี้เตรียมความพร้อมสำหรับการแสดงในฤดูกาลถัดไป ได้แก่ การซ่อมแซม
อุปกรณ์ดนตรี ซ่อมแซมเวที ซ่อมแซมรถยนต์ ซ่อมแซมระบบแสงและระบบเสียง การผลิตฉากและ
อุปกรณ์การแสดง ผลิตหรือสั่งตัดชุดที่ใช้ทำการแสดง รวมไปถึงออกแบบและฝึกซ้อมการแสดงสำหรับ
ฤดูกาลต่อไป ช่วงของการพักวงในอดีตสมาชิกในวงจะแยกย้ายกลับบ้านเพื่อไปทำนา แต่ปัจจุบันแม้
จะมีการพักวงสมาชิกก็ไม่ได้กลับบ้านเพื่อทำนาเหมือนเช่นเดิม แต่จะอาศัยอยู่ที่บ้านพักหมอลำเพ่ือ
ฝึกซ้อมการแสดงที่จะโชว์ในฤดูกาลถัดไป บางคนอาจหางานทำเสริมระหว่างช่วงปิดวง คณะหมอลำ
บางคณะที่มีที่ดินจำนวนมากจะทำนาปลูกข้าวเพื่อที่จะนำข้าวที่ปลูกเองมารับประทานในช่วงเปิด
ฤดูกาลเดินสายทำการแสดงเพื่อลดต้นทุนในการซื้อข้าวสาร บ้ านพักหมอลำจะมีห้องพักให้สมาชิก
อาศัยอยู่คล้ายกับการอยู่หอพักหรืออพาร์ทเมนต์ มีอาหาร มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องซักผ้า 
ร้านค้าสวัสดิการของวงคล้ายกับหอพักเอกชนทั่วไปก็ว่าได้ นับเป็นรูปแบบของการดำรงชีวิตที่
แตกต่างไปจากอดีต  

การเปิดรับสมัครแดนเซอร์จะเปิดรับสมัครในช่วงปิดฤดูกาล โดยผู้บริหารหรือผู้จัดการจะ
สำรวจจำนวนแดนเซอร์เดิมที่เหลือจากฤดูกาลที่ผ่านและสอบถามถึงความต้องการเป็นแดนเซอร์
ให้กับคณะหมอลำต่อไปในฤดูกาลหน้า นักแสดงบางคนย้ายออกจากคณะเดิมเพื่อเปลี่ยนไปทำงานที่
คณะใหม่หรือเลิกทำงานในสายอาชีพนี้  จึงต้องเปิดรับสมาชิกใหม่ในทุกปี ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของ
กระบวนการทำงานในวงหมอลำ เมื่อรู้จำนวนชัดเจนจึงจะเปิดรับสมัครเท่ากับจำนวนแดนเซอร์ที่ขาด 
ซึ่งส่วนใหญ่คณะหมอลำจะรับแดนเซอร์ใหม่ประมาณฤดูกาลละ 100 คน หากมีจำนวนผู้สมัครเกิน
จากความต้องการ ผู ้บริหารหรือครูฝึกสอนเต้นจะทำการคัดเลือกโดยพิจารณาจากทักษะหรือ
ความสามารถในการเต้น ปัจจุบันแดนเซอร์ส่วนใหญ่มักเป็นเพศทางเลือกที่มีความชื่นชอบในการ
แสดง การฟ้อนรำ และการเต้นโชว์ นอกเหนือจากสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นคนภาคอีสานแล้วยังมีคนจาก
ภาคกลางที่ชื ่นชอบหมอลำมาสมัครเป็นสมาชิกคณะหมอลำเช่นกัน คณะหมอลำขนาดกลางและ  
ขนาดเล็กบางคณะมีรูปแบบการจัดการทีมแดนเซอร์คล้ายคณะหมอลำขนาดใหญ่ แต่บางคณะมีการ
จ้างเหมาทีมแดนเซอร์งานต่องาน 

เมื่อใกล้ถึงช่วงของการเปิดวงในฤดูกาลถัดไป ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกจะต้อง
ฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแสดงก่อนเปิดวง ไม่ว่าจะเป็นการซ้อมลำเรื่องต่อกลอนของหมอ
ลำ การซ้อมร้องเพลงโชว์คอนเสิร์ต การซ้อมเต้นของแดนเซอร์ การซ้อมมุกตลก และการซ้อมดนตรี 
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เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้เวลาซ้อม 1 เดือนก่อนเปิดฤดูกาล โดยสมาชิกทุกคนจะฝึกซ้อมการแสดงที่บ้านพัก
ของคณะหมอลำ  

หากพิจารณาภาพรวมของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง ในด้านของผลงานที่ปรากฏบนเวที
เกิดจากสมาชิกในคณะหมอลำแต่ละฝ่ายทำงานร่วมกันทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง แต่ละฝ่ายมี
กระบวนการทำงานที่แตกต่างกันตามความรับผิดชอบ นอกจากนี้ในงานแสดงหมอลำยังมีส่วนของ
ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ เช่น ผู้จ้างเหมาวงและผู้ค้าในพื้นที่ทำการแสดงอีกด้วย ดังนั้นการนำเสนอใน
ส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดของการทำงานโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ได้แก่  

ส่วนที่ 1 การเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาล  
ส่วนที่ 2 การเดินสายทำการแสดงช่วงเปิดฤดูกาล  
ส่วนที่ 3 การทำงานของธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ  
รายละเอียดการทำงานของส่วนต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 

          4.4.1  การเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาล 
การเตรียมตัวสำหรับการแสดงในฤดูกาลใหม่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 

การออกแบบการแสดงโชว์ การออกแบบการแสดงลำเรื่องต่อกลอน และการซ้อมวง ในส่วนของ
รูปแบบการแสดงโชว์นั้นคณะหมอลำมักจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำงานในส่วนนี้ ใช้เวลาทำงาน
ประมาณ 2 เดือน เริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบการแสดงโชว์ การเลือกบทเพลง ออกแบบฉากเวที 
แสง สี เสียง และชุดการแสดง รวมถึงการฝึกซ้อมให้พร้อมสำหรับการแสดง ส่วนการแสดงลำเรื่องต่อ
กลอน ส่วนใหญ่มักใช้กลอนลำเดิมที ่แต่งไว้โดยผู ้ก่อตั ้งคณะและครูหมอลำรุ ่นเก่า โดยนำมา
ปรับเปลี่ยนบทประพันธ์ใหม่ ส่วนการเลือกว่าในแต่ละฤดูกาลจะใช้เรื่องใดในการแสดงนั้ นผู้บริหาร
คณะหมอลำจะเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาจากเสียงสะท้อนของผู้ชมว่าอยากให้เล่นเรื่องใด โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ชมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงพิจารณาจากนักแสดงหมอลำเป็นหลัก 
เช่น ปีนี้มีตัวร้ายที่มากความสามารถและโดดเด่นอยากผลักดันบทร้ายจะเน้นเรื่องที่ ตัวร้ายออกฉาก
เยอะ หรือหากมีพระเอกใหม่ลำได้น่าสงสารเข้าถึงอารมณ์จะเน้นเรื่องที่พระเอกโดนกระทำเยอะ หรือ
พระเอกเก่าจากที่เคยเล่นบทคนดีมาตลอด แต่ผู ้ชมอยากชมในบทบาทร้ายก็จะเล่นเรื ่องเกี่ยวกับ
พระเอกเป็นคนไม่ดีในตอนจบ เป็นต้น คณะหมอลำสะท้อนเอกลักษณ์ผ่านการเลือกเรื่ องที่ใช้ในการ
แสดง เช่น บางคณะนิยมใช้เนื้อเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีเก่า บางคณะใช้นิทานพ้ืนบ้าน บางคณะใช้เรื่อง
เกี่ยวกับครอบครัววิถีชีวิตคนของอีสานที่เสริมแทรกคำสอนทางพระพุทธศาสนา หรือบางคณะนิยมใช้
เรื่องสมัยใหม่ที่เน้นความสนุกสนาน เป็นต้น และส่วนสุดท้ายเป็นการซ้อมการแสดงเต็มรูปแบบ ให้
พร้อมก่อนที่จะออกเดินสายทำการแสดง  
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   4.4.1.1 การออกแบบการแสดงโชว์ 
การทำงานในส่วนของการออกแบบการแสดงโชว์ จะต้องมีการทำงาน

ประสานกันของฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ ่ายออกแบบและซ้อมการแสดง ฝ่ายทำชุดและอุปกรณ์
ประกอบการแสดง ฝ่ายออกแบบและทำฉากเวที ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ฝ่ายออกแบบและซ้อมการแสดง 
การแสดงหมอลำแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงคอนเสิร์ต ช่วงการ

แสดงลำเรื่องต่อกลอน และช่วงเต้ย คณะหมอลำขนาดใหญ่แต่ละคณะจะว่าจ้างครูออกแบบและซ้อม
การแสดงช่วงคอนเสิร์ต (21.00-24.00 น.) ในแต่ละฤดูกาลจะเตรียมโชว์ไว้ประมาณ 25-30 ชุดการ
แสดง โดยจะเป็นการทำงานร่วมกันของทีมออกแบบการแสดงสองถึงสามทีม ซึ่งแต่ละทีมจะแบ่งงาน
ตามความถนัด ได้แก่ โชว์สายวัฒนธรรม โชว์สายลูกทุ่ง และโชว์สายแดนซ์ ผู้บริหารคณะหมอลำจะ
กำหนดทีมหลักหนึ่งทีมทำหน้าที่ควบคุมรูปแบบการแสดงทั้งหมด หรือเรียกว่าคุมคอนเซปต์ ตั้งแต่
การเลือกใช้เพลง การกำหนดลำดับการแสดง ท่าเต้นท่ารำ การแปรแถว เครื่องแต่งกาย รวมถึงการ
ออกแบบแสง สี เสียงบนเวที และในสัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงวันเปิดวงจะต้องมาควบคุมการซ้อมทุกวัน 
คณะหมอลำจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการออกแบบและซ้อมการแสดงรวมทั้งสิ้นประมาณ 200,000 – 
300,000 บาท 

ในแต่ละปีจะมีการสร้างสรรค์โชว์ใหม่ ประมาณ 2-3 ชุดการแสดง ส่วน
ใหญ่เป็นการแสดงวัฒนธรรม โชว์เปิดการแสดง เพลงเฉลิมพระเกียรติ ละครเพลง และโชว์ไหว้ครู 
ทีมงานที่ออกแบบโชว์วัฒนธรรมมักจะเป็นผู้ที่จบการศึกษาจากสายการเรียนวัฒนธรรมอีสานซึ่งมี
ความรู้อย่างลึกซ้ึงเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสาน ผู้สร้างสรรค์โชว์จะเริ่มจากการศึกษาหาข้อมูลจากเอกสาร
และการลงพื้นที่จริง และออกแบบท่ารำ การกำกับดนตรีอีสานท้องถิ่น การแปรแถวของนางรำ การ
ควบคุมการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย รวมถึงอุปกรณ์ประกอบการแสดง ให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ตามท่ีได้ศึกษามา จนกลายเป็นชุดการแสดงโชว์วัฒนธรรม ผู้ที่ออกแบบและฝึกซ้อมโชว์ใหม่นี้จะได้รับ
ค่าจ้างประมาณ 20,000-30,000 บาทต่อชุดการแสดง และหากประพันธ์เนื้อเพลงใหม่เพื่อใช้ในการ
แสดงด้วย จะได้รับค่าแต่งเพลงเพิ่มประมาณ 10,000 บาท ทั้งนี้การประพันธ์เนื้อเพลงนี้ผู้ออกแบบ
โชว์จะประพันธ์ขึ้นให้สอดคล้องกับโชว์ที่ใช้ในการแสดง เช่น ผาแดงนางไอ่ พระสุธนมโนราห์ พระ
อภัยมณี สังข์ทองรจนา เป็นต้น ปัจจุบันการประพันธ์เนื้อเพลงขึ้นใหม่ จะมีเพียง 1-2 เพลงต่อฤดูกาล
แสดงเท่านั้น เนื่องจากการแสดงช่วงคอนเสิร์ตส่วนใหญ่นิยมใช้เพลงตลาดมากกว่าการประพันธ์เพลง
ขึ้นใหม ่

การออกแบบการแสดงเพลงลูกทุ ่ง มีประมาณ 25 ช ุดการแสดง 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เน้นโชว์ความยิ่งใหญ่ของชุดการแสดง มักใช้เพลงลูกทุ่งที่
เคยโด่งดัง โดยจะเน้นการโชว์ลายเต้นและความอลังการของชุด เช่น มีกะบะขนนก มีเครื่องทอง และ
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กลุ่มที่สองเป็นการแสดงเพลงที่กำลังได้รับความนิยม เน้นความสนุกสนาน สำหรับผู้ที่ออกแบบและ
ฝึกซ้อมโชว์นี้จะได้รับค่าจ้างประมาณ 8,000-10,000 บาทต่อชุดการแสดง  

รูปแบบการแสดงบนเวที โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงใหญ่ ๆ 
ได้แก่  

ช่วงที่ 1  ช่วงคอนเสิร์ต (เวลา 21.00-24.00 น.) เป็นช่วงของการ
แสดงเปิดวง การโชว์วัฒนธรรม และการโชว์เพลงลูกทุ่ง มีลำดับการแสดงดังนี้ 

- คอนเสิร ์ตช ่วงที ่ 1 มีการแสดง 10-15 ชุดการแสดง ใช ้เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง 

- การโชว์ตลก ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาท ี
- คอนเสิร ์ตช ่วงที ่ 2 มีการแสดง 10-15 ชุดการแสดง ใช ้เวลา

ประมาณ 1 ชั่วโมง 
ช่วงที่ 2  ช่วงการแสดงลำเรื่องต่อกลอน (เวลา 24.00-05.00 น.) แบ่ง

การแสดงออกเป็น 8-9 ฉาก ใช้เวลาแสดงฉากละประมาณ 40 นาที โดยองค์ประกอบการแสดงในแต่
ละฉากจะเริ่มด้วย 

- การ “เต้ยเข้าฉาก” (นักแสดงที่จะทำการแสดงในฉากนี้จะร้อง
เพลงหมอลำที่มีจังหวะสนุกสนาน หรือเรียกว่าเพลงเต้ย คนละ 1 
เพลง) ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที  

- จากนั้นจะเป็นการแสดงลำเรื่องต่อกลอนซึ่งมีทั้งการใช้กลอนลำ
และบทพูดเพ่ือดำเนินเรื่อง 1 ฉากใช้เวลาแสดงประมาณ 10 นาท ี 

- การ “เต้ยเปลี่ยนฉากหรือเต้ยออก” (ก่อนที่นักแสดงที่อยู่ในฉาก
จะลงจากเวที นักแสดงจะต้องร้องเพลงเต้ยอีกครั ้ง) ใช้เวลา
ประมาณ 10-15 นาทีต่อการเปลี่ยนฉาก 1 ครั้ง และเข้าสู ่การ
แสดงในฉากต่อไป 

ช่วงที่ 3  ช่วงเต้ยลา (เวลา 05.00-06.00 น.) เป็นช่วงที่นักแสดงหลัก
ทุกคนและแดนเซอร์ ประมาณ 50-60 คน ออกมาแสดงตัวพร้อมกันหน้าเวที นักแสดงหลักจะร้อง
เพลงเต้ยอีกคนละ 1 เพลง เพื่อเป็นการปิดการแสดง ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่แฟนคลับจะได้มอบมาลัย
ให้กับนักแสดง 

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการโชว์กลางฤดูกาล ส่วนใหญ่
จะเริ่มในเดือนที่ 4 ของการเดินสายทำการแสดง (ประมาณเดือนมกราคม) หลังจากได้ทำการประเมิน
เสียงสะท้อนจากผู้ชม หมอลำแต่ละคณะจะมีวิธีการดำเนินงานต่างกัน บางคณะอาจมีการเตรียมชุด
การแสดงสำรองไว้ตั ้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาล หากการแสดงชุดใดไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ชมตามที่
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คาดหวังก็จะเปลี่ยนโชว์นั้นออกและนำโชว์ใหม่ไปทำการแสดงแทนได้ทันที บางคณะไม่ต้องการลงทุน
ใหม่จะใช้ท่าเต้นเดิม แดนเซอร์กลุ่มเดิม แต่เปลี่ยนเพลงที่ใช้ในการโชว์ ผู้ออกแบบโชว์มีหน้าที่เพียง
เลือกเพลงให้เหมาะสม บางคณะจะให้หัวหน้าแดนเซอร์ที่เดินทางไปกับคณะหมอลำเป็นหัวหน้า
ฝึกซ้อมแทนและให้ส่งวิดีโอการซ้อมรายงานกับทีมออกแบบการแสดง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือ
เพ่ิมเติมให้การแสดงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

2)  ฝ่ายทำชุดและอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
คณะหมอลำขนาดใหญ่จะมีฝ่ายทำชุดการแสดง จำนวนประมาณ      

15-20 คน โดยบางคนเป็นแดนเซอร์ที่มีความรู้ด้านการตัดเย็บ งบประมาณในการทำชุดประมาณ 
2,000,000-4,000,000 บาทต่อฤดูกาล และต้องมีการเปลี ่ยนชุดที ่ใช้ทำการแสดงใหม่ทุกปี โดย
ผู้บริหาร ฝ่ายออกแบบการแสดง และฝ่ายทำชุด จะร่วมกันออกแบบให้ชุดการแสดงสามารถสะท้อน
โชว์ได้อลังการตามที่ฝ่ายออกแบบได้วางแผนไว้ ผู้ออกแบบโชว์มองว่าการแสดงหมอลำเป็นการแสดง
ที่มองเห็นในระยะไกล การทำชุดการแสดงจึงอาจไม่ต้องเก็บรายละเอียดทุกจุดของชุด เพียงแต่เน้นสี
และรูปแบบของชุดให้ออกมาตรงกับคอนเซปต์ของการแสดงก็เพียงพอแล้ว ในกรณีที่ฝ่ายทำชุดไม่
สามารถทำชุดตามความคาดหวังของผู้ออกแบบการแสดงได้ อาจมีการจ้างร้านตัดชุดภายนอก  

ฝ่ายทำชุดการแสดงจะเริ ่มตัดเย็บชุดในช่วงหน้าฝนที ่ปิดฤดูกาล     
(เดือนกรกฎาคม-กันยายนของทุกปี) ทีมงานผลิตชุดจะมารวมตัวกันที่บ้านพักของคณะหมอลำ โดยชุด
ที่ต้องผลิตเพื่อใช้ทำการแสดงมีหลายประเภท ได้แก่ ชุดแดนเซอร์ในช่วงคอนเสิร์ต ชุดที่ใช้ในการโชว์
วัฒนธรรม ชุดที่ใช้ในการฟ้อนเสิร์ฟในช่วงลำเรื่อง นอกจากผลิตชุดที่สวมใส่แล้วจะต้ องสร้างสรรค์
ส่วนประกอบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความอลังการของชุดที่ใช้โชว์ ได้แก่ เครื่องประดับที่สวมใส่ศีรษะ กะบะ
ขนนก เครื่องทอง และอุปกรณ์ประกอบการแสดงโชว์ ใน 1 ฤดูกาลฝ่ายทำชุดจะต้องผลิตชุดประมาณ 
1,000 ชุด เพื่อใช้ในการแสดงประมาณ 25-30 โชว์ ซึ่งแต่ละโชว์ต้องใช้ชุดประมาณ 20-40 ชุด และ
ยังมีการแสดงอลังการโชว์ประมาณ 2-3 ชุดการแสดง แต่ละโชว์มีผู้ร่วมแสดงประมาณ 80-90 คน    
ซึ่งจะต้องใช้ชุดและอุปกรณ์ประกอบการแสดงจำนวนมาก ในการทำงานมีวัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบ
หลัก ได้แก่ ผ้าหลากหลายชนิด ขนนก เพชรคริสตัล ซึ่งมีการสั่งซื้อจากหลากหลายแหล่งผลิตทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ วัสดุบางชนิด เช่น ขนนก ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพราะต้นทุนถูกกว่ า 
วัสดุที่ใช้ผลิตชุดบางส่วนสามารถใช้ได้หลายปี เช่น เครื่องทอง เพชรคริสตัล และขนนก เป็นต้น      
ฝ่ายทำชุดจะแกะวัสดุออกจากชุดเดิมแล้วนำมาปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือนำไปประกอบเป็นชุดใหม่ คณะ
หมอลำจึงไม่จำเป็นต้องซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการทำชุดการแสดงใหม่ทั้งหมดในฤดูกาลถัดไป 
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3)  ฝ่ายออกแบบและทำฉากเวที 
ในการออกแบบและทำฉากเวท ี คณะหมอลำจะทำการว ่าจ ้าง            

นักออกแบบที่มีความสามารถทางด้านการวาดภาพหรืองานทางด้านศิลปะ ผนวกกับความสามารถใน
การใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ โดยเน้นความสวยงาม ความลงตัวของการเลือกใช้สี
และวัสดุ การสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับเรื่องราวทางวัฒนธรรมตามที่ฝ่ายออกแบบการแสดงได้      
วางคอนเซปต์ไว้ การว่าจ้างแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ 1) การออกแบบตามที่ผ ู ้ว ่าจ้างกำหนด 
ค่าตอบแทนอยู่ที่ฉากละ 3,000-5,000 บาท ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชิ้นงาน 2) การออกแบบและ
จัดทำฉาก โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ ค่าตอบแทนประมาณ 20,000 – 30,000 บาท และ 
3) กรณีรับเหมาทั้งออกแบบ จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ราคาสูงสุดอยู่ที่  100,000 บาท การทำงาน
เริ่มต้นจากการติดต่อว่าจ้างและตกลงค่าตอบแทนในราคาที่เหมาะสมและดำเนินการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง ในกรณีรับเหมาออกแบบพร้อมติดตั ้ง ในวันที ่ต ิดตั ้งผู ้ออกแบบและผู ้จัดทำฉากเวที
จำเป็นต้องดูแลและควบคุมคอนวอยเพื ่อติดตั ้งฉากตามแบบที่ออกแบบไว้ จากนั้ นทางผู ้ว ่าจ้าง 
(หัวหน้าคณะหมอลำ) ตรวจสอบความเรียบร้อยและจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาจ้าง ในช่วงการ
เดินสายทำการแสดงหากองค์ประกอบฉากเกิดความชำรุด ทางคณะอาจแก้ไขดำเนินการซ่อมเอง    
โดยทีมงาน หรือติดต่อประสานให้ผู้ออกแบบหรือผู้จัดทำมาช่วยดูแลและดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ 
ในส่วนนี้อาจได้รับเป็นค่าน้ำมันและค่าเสียเวลา  

4.4.1.2 การแสดงลำเรื่องต่อกลอน 
การออกแบบการแสดงลำเรื่องต่อกลอนเกี่ยวข้องกับผู้ประพันธ์กลอนลำ 

และผู้ประพันธ์บท โดยผู้ประพันธ์กลอนลำมีหน้าที่ประพันธ์บทกลอนมีทำนองใช้กล่าวร้องลำในการ
ดำเนินเนื้อเรื่องแทนการพูด ผู้ที่ประพันธ์กลอนลำต้องเข้าใจจังหวะและทำนองการลำเป็นอย่างดี ส่วน
ผู้ประพันธ์บททำหน้าที่แต่งบทหรือเนื้อเรื่องที่ใช้ในการแสดง มีการแต่งบทพูดเพิ่มเติมจากกลอนลำ
เพ่ือให้การแสดงสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนบทประพันธ์ขึ้นใหม่และนำมาปรับใช้กับ
บทกลอนเก่าได้ ส่วนใหญ่เจ้าของคณะเป็นผู้ประพันธ์บทเอง 

การแสดงหนึ่งฤดูกาลคณะหมอลำจะมีบทที่ใช้ในการแสดง 2 เรื่อง ส่วน
ใหญ่จะใช้กลอนลำเดิมที่แต่งไว้โดยผู้ก่อตั้งคณะและครูหมอลำรุ่นเก่า ๆ มาปรับเปลี่ยนบทประพันธ์
ใหม่เนื่องจากกลอนลำต้องใช้ภาษาอีสานดั้งเดิม และมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ผู้ประพันธ์ต้องเข้าใจ 
ไม่ว่าจะเป็นทำนองการลำแต่ละประเภท เนื ้อหาสาระความสอดคล้องกับเค้าเรื ่อง ต้องมีความ
สนุกสนานกินใจผู้ชม ฟังแล้วไม่เบื่อหน่าย จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาผู้ประพันธ์กลอนลำใหม่ อาจารย์
ผู้ประพันธ์กลอนลำที่เก่งและมีเอกลักษณ์ส่วนใหญ่มีอายุมากและเลิกประพันธ์กลอนลำไปแล้ว (บาง
ท่านเสียชีวิต) ทำให้คณะหมอลำนิยมนำกลอนลำเดิมที่เคยใช้ในอดีตมาปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องหรือบท
ประพันธ์ใหม่ มากกว่าการประพันธ์กลอนลำขึ้นมาใหม่ บางคณะมีกลอนลำที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้
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ได้กับทุกเรื่องเรียกว่า “กลอนกลาง” หมายถึง กลอนลำที่สามารถนำไปลำใส่บทประพันธ์ใดก็ได้ถึงแม้
จะเปลี่ยนเนื้อเรื่องเปลี่ยนตัวแสดงก็สามารถลำได้ เช่น กลอนออกฉากหรือกลอนแนะนำตัว กลอนจีบ
กันระหว่างพระเอกนางเอก กลอนโศก เป็นต้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคณะหมอลำต่าง ๆ จะไม่มีการ
ประพันธ์กลอนลำขึ้นใหม่เลย ปัจจุบันคณะหมอลำได้มีความพยายามประพันธ์กลอนลำใหม่อย่างน้อย
ปีละ 1 เรื่อง เพ่ือใช้สลับกับกลอนลำเก่า โดยหัวหน้าคณะหมอลำจะเป็นผู้แต่งเค้าโครงเรื่อง และให้ผู้ที่
ความสามารถในการแต่งกลอนลำแต่งตามเนื้อเรื่องที่ได้วางเค้าโครงไว้  

การเลือกเรื่องที่จะใช้แสดงในแต่ละฤดูกาลนั้นหัวหน้าคณะจะเป็นผู้กำหนด 
โดยคัดเลือกจากกลอนลำเดิมซึ่งมีอยู่แล้ว (คณะหมอลำที่มีการสืบทอดการแสดงต่อจากรุ่นพ่อแม่จะมี
กลอนลำเดิมอยู่แล้วประมาณ 20 เรื่อง) มีการหมุนเวียนไปในแต่ละปี หากปีใดมีความสนใจอยาก
แสดงเรื่องเดียวกันกับที่คณะอ่ืนเคยแสดงแล้ว ก็จะใช้วิธีการจ้างผู้ประพันธ์กลอนลำให้ประพันธ์กลอน
ลำขึ้นมาใหม่ แทนการซื้อขายแลกเปลี่ยนกลอนลำระหว่างคณะ ในปัจจุบันผู้ชมมีความนิยมในการรับ
ฟังกลอนลำเรื่องน้อยลง คณะหมอลำจึงไม่สามารถนำกลอนลำที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต
มาแสดงแบบเต็มรูปแบบได้ จำเป็นต้องลดบทบาทของกลอนลำในบางเรื่อง และเปลี่ยนมาใช้เป็นการ
พูดแทน ดังนั้นคณะหมอลำจึงไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายในการประพันธ์กลอนลำเนื่องจากใช้กลอนลำเก่า 
ส่วนบทประพันธ์ใหม่นั้นหัวหน้าคณะก็เป็นผู้ประพันธ์เอง 

4.4.1.3 การซ้อมวง 
ก่อนเปิดฤดูกาลประมาณ 1 เดือน หลังจากได้มีการออกแบบการแสดงโชว์

และหมอลำเรื่องต่อกลอน เป็นช่วงเวลาของการซักซ้อมลำดับการแสดง รวมถึงรายละเอียดการแสดง 
นักร้อง นักดนตรี แดนเซอร์ รวมถึงการจัดแสง สี เสียง นักดนตรีเป็นอีกฝ่ายที่มีความสำคัญต่ อการ
แสดงบนเวทีหมอลำเป็นอย่างมากเนื่องจากการแสดงแต่ละฉากแต่ละโชว์จะสมบูรณ์แบบและได้
อรรถรสในการรับชมอย่างเต็มที่ต้องมีเสียงดนตรีประกอบ ในการรับสมัครนักดนตรีเป็นการเปิดรับ
สมัครเมื่อก่อนจะเปิดวง 1-2 เดือนเช่นเดียวกับนักแสดงฝ่ายอ่ืน ในส่วนของเครื่องดนตรี คณะหมอลำ
จะเตรียมเครื่องดนตรีไว้ให้พร้อมสำหรับทำการแสดง แต่หากนักดนตรีคนใดอยากที่ใช้เครื่องดนตรี
ของตนเองก็สามารถทำได้ และยังได้รับค่าจ้างสูงกว่าคนที่ใช้เครื่องดนตรีที่ทางวงเตรียมไว้ให้อีกด้วย 
นักดนตรีจะต้องซ้อมเพลงตามที่ฝ่ายออกแบบการแสดงได้กำหนดไว้ ทั้งในช่วงของคอนเสิร์ต ช่วงลำ
เรื่องต่อกลอน และช่วงเต้ย 

เมื่อเตรียมความพร้อมทุกฝ่ายทุกคนแล้ว จะเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการแสดง
อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ฉากเวทีใหม่ ชุดการแสดงใหม่ มาพร้อมกับโชว์ใหม่ ในวัน “เปิดวง” ณ บริเวณ
บ้านพักของคณะหมอลำ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศให้ทุกคนได้รับทราบว่าฤดูกาลแสดงหมอลำได้เริ่มต้นขึ้น
แล้ว ในวันนี้ผู้ชมจะให้ความสนใจอย่างมาก ไม่เพียงแต่กลุ่มผู้ชื่นชอบหมอลำในพ้ืนที่เท่านั้น กลุ่มผู้ชม
ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ตื่นเต้นและรอคอยการแสดงในวันเปิดวงนี้เช่นกัน 
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  4.4.2  การเดินสายทำการแสดงช่วงเปิดฤดูกาล 
ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลเดินสายทำการแสดงของ

หมอลำคณะต่าง ๆ โดยคณะหมอลำจะได้รับการติดต่อจ้างงานไว้ล่วงหน้า ขบวนรถไม่ต่ำกว่า 20 คัน
ของคณะหมอลำถูกใช้ในการเดินทางของนักแสดงและการขนย้ายอุปกรณ์ การเดินทางเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 8 เดือน (อาจมีบางช่วงที่มีเวลาพักบ้าง 1-2 วันต่อสัปดาห์) โดยเริ่มเดินทาง
ในช่วงกลางวัน กำหนดเวลาถึงสถานที่ทำการแสดงประมาณ 15.00 น. ทำการติดตั้งเวที ฉาก แสง สี 
เสียง และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้พร้อมทำการแสดงในเวลาประมาณ 21.00 น. การแสดงดำเนินต่อไป
จนกระทั่งเช้า (เวลาถูกกำหนดโดยเจ้าภาพ) จากนั้นจะทำการรื้อถอนเวที และเดินทางต่อไปยัง
สถานที่ทำการแสดงถัดไป การจัดแสดงสดหน้าเวทีเป็นการทำงานร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่าย
ควบคุมการแสดง นักแสดง ฝ่ายชุดการแสดง ฝ่ายถ่ายทอดสด ฝ่ายขนอุปกรณ์และประกอบเวที ฝ่าย
ยานพาหนะ ฝ่ายอาหาร และฝ่ายรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

4.4.2.1 ฝ่ายควบคุมการแสดง 
แม้ว่าจะมีการออกแบบรูปแบบการแสดงไว้อย่างชัดเจนแล้ว แต่การแสดง

ในแต่ละวันอาจมีการปรับเปลี่ยนลำดับการแสดงหรือลดระยะเวลาการแสดงจากเดิมที่เป็นรูปแบบ
พ้ืนฐาน (เวลาแสดง 21.00-06.00 น.) หัวหน้าคณะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุด ทำหน้าที่วางแผน
และกำกับการแสดงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือในบางครั้งต้องปรับรูปแบบการแสดงให้สอดคล้อง
กับความต้องการของเจ้าภาพว่าจ้างคณะหมอลำ โดยมีผู้ช่วยควบคุมลำดับการแสดง ในตำแหน่งที่
เรียกกันว่า “คนรันคิว” ซึ่งเป็นผู้ที่รับงานโดยตรงจากหัวหน้าคณะและมีหน้าที่หลักในการจัดลำดับ
การแสดงในแต่ละวัน  

4.4.2.2 ฝ่ายนักแสดง 
1) นักแสดงหมอลำ 

หน้าที่ของนักแสดงหมอลำแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงคอนเสิร์ตและ
ช่วงลำเรื่องต่อกลอน ในช่วงคอนเสิร์ต พระเอก นางเอก ตัวร้าย พ่อพญา แม่พญา พระรอง นางรอง 
นักแสดงหมอลำทุกคนจะมีเพลงโชว์ของตัวเองคนละ 1 เพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงลูกทุ่ง และบางคนที่
เป็นตัวเด่น เช่นพระเอกนางเอกจะมีโชว์รวมเพ่ิมขึ้นมาอีก 1 โชว์ เช่นโชว์วัฒนธรรมที่รวมเอาพระเอก
นางเอกออกมาแสดงด้วยกัน หรือบางครั้งเป็นโชว์ละครเพลงของพระเอก นางเอก ตัวร้าย หรือ โชว์
รวมพระเอกนางเอก 4-5 คน หรือแม้แต่โชว์รวมของกลุ ่มดาวรุ ่งหรือพระรองนางรอง เป็นต้น 
ค่าตอบแทนของนักแสดงหมอลำประมาณ 1,000-1,500 บาทต่อคืน 

เมื่อเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปจนถึง 6 โมงเช้า จะเป็นช่วงเวลาของลำ
เรื่องต่อกลอน ในแต่ละเรื่องจะมีประมาณ 8-9 ฉาก นักแสดงหมอลำแต่ละคนจะได้ออกฉากประมาณ 
2-3 ฉากต่อเรื่อง ซึ่งจะแบ่งเป็นทีมออกไปทำการแสดง ยกตัวอย่างเช่น ฉากเปิดเรื่องเป็นฉากของพ่อ
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พญาแม่พญาหรือเจ้าเมือง จะมีนักแสดงหลักที่แสดงเป็นพ่อพญาแม่พญาพร้อมทั้งทีมทหารองครักษ์ 
1-2 คน หรือฉากที่พระเอกนางเอกลำจีบกันและมีเพ่ือนของพระเอกนางเอกอยู่ด้วย ฉากตัวร้ายพร้อม
ทีมลูกน้อง นอกจากนี้ยังมีนักแสดงสมทบหรือมักเรียกกันว่า “คนเดิมตาม” มาเป็นตัวประกอบในฉาก 
ซึ่งเป็นนักแสดงที่ยังมีประสบการณ์ไม่มาก นักแสดงกลุ่มนี้จะไม่ได้ลำเรื่องต่อกลอนมีเพียงบทพูดและ
ร้องเพลงเต้ยช่วยนักแสดงหลักเมื่อเข้าฉากและออกฉากเท่านั้น รวมแล้วแต่ละฉากจะมีนักแสดง
ประมาณ 10 คน เมื่อแสดงจบฉากที่ตนรับผิดชอบนักแสดงสามารถพักผ่อนหรือนอนรอขึ้นฉากใหม่ 
และรอขึ้นฉากสุดท้ายในช่วงเต้ยลา ในเวลาประมาณ 05.00-06.00 น. ฉากเต้ยลานักแสดงทุกคนต้อง
ขึ้นไปแสดงจนเต็มเวทีและร้องเพลงเต้ยเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกถึงความสนุกสนานก่อนจบการแสดง 

2) แดนเซอร์ 
แต่ละปีวงหมอลำ (ขนาดใหญ่) จะมีแดนเซอร์ประมาณ 120-150 คน 

แบ่งเป็น 3 เซ็ต ประกอบด้วย A, B และ C ประมาณเซ็ตละ 40-50 คน แดนเซอร์เริ ่มทำงานใน
ช่วงเวลา 21.00-00.00 น. หรือเรียกว่าช่วงคอนเสิร์ตแบ่งออกเป็น 2 ช่วง แต่ละช่วงใช้เวลาประมาณ 
1 ชั่วโมง และค่ันด้วยการแสดงตลกใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที เพ่ือให้นักดนตรีและทีมแดนเซอร์ได้
พักหรือเตรียมตัวเพื่อแสดงโชว์ถัดไป แดนเซอร์แต่ละทีมจะผลัดกันขึ้นแสดงตามความเหมาะสมของ
เพลงและโชว์ที่ใช้ในการแสดง ดังนี้ 

เช็ต A  เน้นเพลงเต้นแรง ยั่วยวน แต่งตัวจัดจ้านหรือแต่งตัวเปรี้ยว มี
หุ ่นหรือขนาดตัวแต่ละคนที่ใกล้เคียงกันใช้แรงและพลังงานในการเต้นเยอะ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ทางเลือก (กะเทยหรือเกย์)  

เซ็ต B  เรียกว่า “เช็ตชาย” เต้นสายแมน ท่าเต้นเน้นความแข็งแรง  
เซ็ต C  เรียกว่า “เช็ตหญิง” โดยมีผู้หญิงแท้ รวมกับสาวประเภทสอง

ผมยาวแต่งหญิง  
ค่าจ้างพื้นฐานเฉพาะช่วงโชว์เพลงคอนเสิร์ตเริ่มต้นที่ 320 บาทต่อคืน 

นอกจากนี้หากแดนเซอร์มีความสามารถในการฟ้อนรำ จะได้รับพิจารณาให้ทำงานเพ่ิมเติมในช่วงลำเรื่อง
ต่อกลอนหรือที่เรียกว่า “การฟ้อนเสิร์ฟ” จะได้รับค่าจ้างเพิ่มอีก 100 บาท รวมเป็น 420 บาทต่อคืน 
การฟ้อนเสิร์ฟนั้นจะแต่งกายด้วย “ชุดเพชร” แบ่งเป็นทีมชายและทีมหญิง มีประมาณ 3 ทีม ๆ ละ
ประมาณ 15-20 คน (รวมทั้งสิ้น 45-60 คน) การฟ้อนเสิร์ฟจะฟ้อนตอนออกฉากเมื่อเริ่มต้นของการ
เข้าฉากการแสดงลำเรื่องหรือที่เรียกว่าเต้ยเข้าฉากประมาณ 4-5 เพลง และจะขึ้นมาฟ้อนอีกครั้งเมื่อ
จบฉากนั้นและเปลี่ยนเป็นฉากใหม่เรียกว่าเต้ยออกฉาก ซึ่งการขึ้นมาฟ้อนเสิร์ฟแต่ละรอบจะใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที และทุกคนจะต้องขึ้นมาฟ้อนรวมช่วงเต้ยลาในตอนสุดท้าย 
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3) นักแสดงตลก 
นักแสดงตลกของคณะหมอลำถือว่าเป็นตำแหน่งที่หาตัวแสดงได้ยาก 

ส่วนใหญ่จะเป็นเพศทางเลือกหรือเพศชาย นักแสดงตลกบางคนจะมีประสบการณ์การแสดงใน
ตำแหน่งอื่น ๆ มาก่อน บางคนเคยเป็นพระเอกหมอลำหรือตัวประกอบในลำเรื่องมาก่อน เมื่ออายุมาก
ขึ้น ผู้ควบคุมการแสดงเห็นว่ามีไหวพริบปฏิภาณในการรับ-ส่งมุกตลกและมีความกล้าแสดงออกจะถูก
ชักชวนให้มาเป็นนักแสดงตลก โดยนักแสดงตลกจะมีหน้าที ่แสดงตลกในช่วงคั ่นกลางระหว่าง
คอนเสิร์ตลูกทุ่งช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 30-45 นาที และรับบทเป็นตัว
ประกอบสร้างสีสันตลอดการดำเนินเรื่องในช่วงลำเรื่องต่อกลอนเพื่อไม่ให้การดำเนินเรื่องเคร่งเครียด
เกินไป เช่น รับบทเป็นพี ่เลี ้ยงนางเอกหรือพระเอก รับบทตัวช่วยของตัวร้ายในเรื ่อง เป็นต้น 
ค่าตอบแทนของนักแสดงตลกประมาณ 600-1,000 บาทต่อคืน 

4) โฆษกหรือพิธีกร 
สำหรับตำแหน่งโฆษกหรือพิธีกรแต่ละคณะมักจะจ้างพิธีกรเดิมทุก ๆ ปี 

เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่หาคนแทนได้ยาก เสียงของพิธีกรเป็นสิ่งแรกที่จะได้ยินเมื่อมีการแสดง นับว่า
เป็นเอกลักษณ์สำคัญของวงอย่างหนึ่ง พิธีกรจะทำหน้าที่ตลอดทั้งคืน ช่วงเปิดงานพิธีกรจะต้องกล่าว
ขอบคุณเจ้าภาพ และทำหน้าที ่แนะนำสินค้าของผู้สนับสนุนเป็นระยะ พิธีกรจะอยู ่ในการแสดง
ต่อเนื่องเกือบทุกช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มทำการแสดงถึงแม้บางครั้งจะไม่ได้ขึ้นไปปรากฎตัวบนเวทีก็ตาม 
โดยเริ่มจากการประกาศเริ่มต้นการแสดงเปิดวงเข้าสู่ช่วงคอนเสิร์ต การพูดแนะนำชื่อนักแสดงระหว่าง
โชว์เพลงแต่ละเพลงหรือโชว์แต่ละโชว์ และต่อด้วยการขึ้นไปแสดงร่วมกับทีมตลก และพูดเกริ่นเข้าสู่
โชว์คอนเสิร์ตในช่วงที่สองเมื่อจบคอนเสิร์ต พิธีกรจะเป็นคนพูดเพ่ือเกริ่นเข้าฉากลำเรื่องต่อกลอนและ
สรุปเนื้อหาของการแสดงของแต่ละฉากเมื่อนักแสดงเล่นจบเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจง่ายขึ้นในทุกฉากไปจนถึง
เช้าและสิ้นสุดการแสดง โดยมีค่าตอบแทนเริ่มต้นที่ 850 บาทต่อคืน 

5) นักดนตรี 
 เป็นทีมที ่ต้องรับผิดชอบเครื ่องดนตรีที่ตนใช้โดยจะติดตั้งและเก็บ

อุปกรณ์เครื่องดนตรีด้วยตนเอง (ไม่ได้ให้คอนวอยเป็นคนติดตั้ง) นักดนตรีจะมีการผลัดเปลี่ยนกันขึ้น
ไปเล่นดนตรีสองชุด คือ ช่วงเวลา 21.00-02.00 น. และ 02.00-06.00 น. แต่ละชุดมีนักดนตรี
ประมาณ 10 คน ประกอบด้วยทีมเครื่องเป่า มือเบส มือกีตาร์ มือกลองชุด มือกลองทอม และมือ
คีย์บอร์ด ช่วงแรกที่เป็นการแสดงคอนเสิร์ตนักดนตรีจะเล่นยาวต่อเนื่องประมาณ 1 ชั่วโมง และมีช่วง
หยุดพัก 30-45 นาที ซึ่งเป็นช่วงที่ตลกขึ้นมาแสดงคั่นเวลา และเล่นดนตรีต่อในช่วงคอนเสิร์ตช่วงที่
สองอีกประมาณ 1 ชั ่วโมง จากนั ้นการแสดงจะเข้าสู ่ช่วงลำเรื ่องต่อกลอน นักดนตรีชุดแรกจะ
รับผิดชอบงานหน้าเวที ถึงเวลาประมาณ 02.00 น. หรือจบฉากที่ 2 หลังจากนั้นจะเปลี่ยนทีมใหม่
ขึ้นมาเล่นแทน และรับผิดชอบไปจนจบการแสดง นักดนตรีทั้งสองชุดจะได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน
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เริ่มต้นที่ 600 บาทต่อคนต่อคืน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ในการเล่นดนตรี ในกรณีที่
นักดนตรีมีเครื่องดนตรีของตนเองมาใช้ก็จะได้รับค่าจ้างที่เพ่ิมข้ึน 

4.4.2.3 ฝ่ายควบคุมระบบเสียง (Sound Engineer) ระบบไฟ (Lighting) 
ผู้ควบคุมระบบเสียง มักถูกเรียกว่า “มือมิกซ์” เป็นฝ่ายที่มีความสำคัญต่อ

การแสดงหน้าเวทีอย่างมาก ลักษณะการทำงานของทีมงานควบคุมระบบเครื่องเสียงและระบบไฟ
เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ 19.00 น. เมื่อทางวงหมอลำติดตั้งเวที เครื่องเสียง เครื่องดนตรีแล้วเสร็จ 
ทีมควบคุมระบบจะทำการเดินสายไฟระหว่างเครื่องดนตรี ลำโพง ระบบไฟ โดยต่อเข้ากับตัวเชื่อม
สัญญาณไฟฟ้าเพื่อทดสอบเสียง และตรวจเช็คความเรียบร้อยของระบบไฟ และระบบเสียง ใช้เวลา
ประมาณ 30-45 นาที โดยคณะหมอลำจะมีรถเครื่องปั่นไฟ 1-2 คัน เพื่อจ่ายไฟไปยังระบบไฟแสงสี 
และระบบเครื่องเสียง  

การทำงานควบคุมระบบเสียงเริ่มตั้งแต่หมอลำเริ่มทำการแสดง (21.00 น.
โดยประมาณ) ช่วงเวลาการทำงานแบ่งออกเป็นช่วงคอนเสิร์ตเวลา 21.00-00.00 น. และช่วงลำเรื่อง
ต่อกลอน 00.00-06.00 น. ทีมผู้ควบคุมเสียงประกอบด้วย ผู้ควบคุมเสียงหลัก 1 คน และผู้ช่วยอีก 1 
คน โดยผู้ควบคุมระบบเสียงหลักจะปรับความเหมาะสมของเสียงหรือมิกซ์เสียงในช่วงคอนเสิร์ต
เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างสูงและมีเครื่องมือหลายชนิด ส่วนผู้ช่วยจะเป็นผู้ดูแลเรื่องระบบไมค์
และระบบจอ LED บนเวที เวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปผู้ควบคุมระบบเสียงหลักจะเปลี่ยนให้ผู้ช่วยมา
เป็นผู้ควบคุมระบบเสียงในช่วงลำเรื่องต่อกลอนแทน เนื่องจากมีรายละเอียดไม่มากเท่าช่วงคอนเสริ์ต 
และเน้นเฉพาะการควบคุมระบบเสียงไมค์โครโฟน ค่าตอบแทนทีมควบคุมระบบเสียงอยู่ที่ 2,000-
5,000 บาทต่อคืน  

สำหรับผู้ควบคุมระบบไฟมีหน้าที่หลักในการควบคุมระบบไฟแสงสีให้เข้า
กับเพลงที่ใช้แสดงในช่วงคอนเสิร์ต เช่น ปรับความมืด-ความสว่างของไฟ ฉายไฟไปที่ผู้แสดงหลักในแต่
ละช่วง รวมถึงเลือกใช้โทนสีของระบบไฟให้เหมาะสมกับการแสดง เป็นต้น ส่วนในช่วงลำเรื่องต่อ
กลอนจะไม่ได้ใช้การควบคุมระบบไฟที่ซับซ้อนมากเพราะเป็นการเปิดไฟสว่างทั่วทั้งเวที จนถึงช่วงเต้ย
ลาและจบการแสดง ค่าตอบแทนประมาณ 1,000 บาทคืน  

4.4.2.4 ฝ่ายถ่ายทอดสด 
คณะหมอลำเริ ่มมีการถ่ายทอดสดการแสดงผ่านสื ่อออนไลน์แบบเต็ม

รูปแบบเมื่อประมาณปี 2560 โดยจะว่าจ้างทีมงานหรือที่เรียกว่า “ทีมไลฟ์สด” ซึ่งปกติจะติดต่อทีมใน
เขตจังหวัดที่ไปทำการแสดงหรือพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อมีการตกลงว่าจ้างกันแล้ว ทีมไลฟ์สดประมาณ 5 
คนพร้อมอุปกรณ์ (ต้นทุนอุปกรณ์ประมาณ 800,000 บาท) จะเดินทางไปถึงสถานที่ทำการแสดงเวลา 
16.00 น. ทำการติดตั้งระบบและเริ่มไลฟ์ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ไปจนจบการแสดง การจ้างงานจะมี 2 
รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การจ้างไลฟ์สดผ่านเพจคณะหมอลำ ราคาค่าจ้างเฉลี่ย 15,000-20,000 
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บาทต่องาน และรูปแบบที่ 2 เป็นการแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการไลฟ์สดระหว่างทีมไลฟ์สดกับ
คณะหมอลำ ในกรณีนี้ทีมไลฟ์สดจะได้รับค่าจ้างเพียง 7,000-8,000 บาทต่องาน แต่หลังจากที่ผลงาน
ถูกเผยแพร่ทางเพจคณะหมอลำไปแล้ว 1-2 สัปดาห์ ทีมไลฟ์สดสามารถนำผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่
ผ่านช่องยูทูบของตนเองได้ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถสร้างรายรับจากส่วนนี้เพิ่มเติมได้ถึง 30,000-40,000 
บาทต่อเดือน ในช่วงปกติทีมไลฟ์สดมีงานจ้างประมาณ 15-16 งานต่อเดือน 

4.4.2.5 ฝ่ายดูแลชุดการแสดง 
เมื่อถึงช่วงที่ต้องออกเดินสายทำการแสดงชุดการแสดงจะถูกขนส่งโดยรถ

ขนชุดที่คณะหมอลำจัดเตรียมไว้ เมื่อถึงหน้างานฝ่ายดูแลชุดการแสดงจะนำชุดการแสดงออกมาแขวน
ไว้ตามลำดับของการโชว์ในแต่ละวัน นักแสดงจะมาเลือกชุดที่ต้องสวมใส่ในเพลงที่ตนเองแสดงไปเก็บ
ไว้ในที่นั่งแต่งตัวของตัวเองเพื่อใช้ใส่ขึ้นแสดง เมื่อแสดงเสร็จจะนำมาคืนให้กับฝ่ายดูแลชุดการแสดง
เพื่อตรวจสอบชุด หากมีการชำรุด ก็จะทำการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม เมื่อตรวจสอบ
ความเรียบร้อยและซ่อมแซมชุดการแสดงแล้วจะนำไปเก็บที่รถขนชุดและขนส่งไปยังสถานที่ทำการ
แสดงในวันถัดไป ฝ่ายดูแลชุดจะต้องเดินทางไปกับคณะหมอลำพร้อมกับจักรเย็บผ้า เนื่องจากต้องใช้
ชุดในการแสดงทุกวัน หากมีการชำรุดจะได้ซ่อมแซมได้ทันท่วงที     

4.4.2.6 ฝ่ายขนอุปกรณ์และประกอบเวทีหรือคอนวอย 
ฝ่ายขนอุปกรณ์เป็นฝ่ายที่ใช้แรงงานค่อนข้างหนักจึงรับสมัครเฉพาะผู้ชาย 

การขนอปุกรณ์ประกอบเวทีเป็นงานที่ต้องใช้พละกำลังมาก ในธุรกิจหมอลำ “คอนวอย” เป็นตำแหน่ง
งานที่แรงงานขาดแคลนอย่างมาก แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีเพ่ืออำนวยความสะดวก ยกตัวอย่าง
เช่น รถเวทีสำเร็จรูป แต่เนื่องด้วยต้นทุนรถมีราคาสูงและรูปแบบพื้นที่ที ่ใช้ในการตั้งเวทีมีการ
เปลี่ยนแปลงทุกวัน บางสถานที่คับแคบไม่สามารถใช้รถเวทีสำเร็จรูปตั้งเวทีได้ การใช้แรงงานคนใน
การประกอบเวทีจึงมีความเหมาะสมมากกว่าการใช้รถเวทีสำเร็จรูป สามารถปรับเปลี่ยนความกว้าง
ความยาวของเวทีได้ตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่การแสดง  

หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงในแต่ละวัน คอนวอยจะต้องทำการรื้อถอนเวที
และขนขึ้นรถบรรทุกเพื่อออกเดินทางไปยังพื้นที่การแสดงอื่นต่อไป ฝ่ายขนอุปกรณ์และประกอบเวที
จะต้องออกเดินทางก่อนเพื่อไปให้ถึงพื้นที่การแสดงก่อนฝ่ายอื่น ๆ เนื่องจากการประกอบเวทีใช้เวลา
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง เมื่อถึงพื้นที่การแสดงคอนวอย ต้องรีบขนย้ายส่วนประกอบของเวทีลงจากรถ
และตั้งเวทีให้เสร็จ เพื่อให้ฝ่ายอื่น ๆ จะได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อพักอาศัยและจัดแจงพื้นที่ในการทำงาน
โดยรอบเวที  

เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและความสามารถของแต่ละบุคคล การทำงานจะ
แบ่งออกเป็นแผนกย่อย ได้แก่ แผนกตั้งเวที แผนกปูแผ่นกระดาน แผนกตั้งนั่งร้าน แผนกประดับไฟ
แสงสี แผนกประดับเวทีใส่ฉาก และแผนกไฟฟ้าเครื่องเสียง แต่ละแผนกจะรับพนักงานประมาณ 10 
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คน ฝ่ายขนอุปกรณ์และประกอบเวทีจะมีแรงงาน 60 คน มีค่าตอบแทนเป็น-รวมทั้งสิ้นประมาณ 50
วงเป็นสองแผนก เช่น รับทำงานในรายวันจำนวน 400 บาทต่อวัน แรงงานบางคนอาจทำงานเพิ่มพ่

แผนกประกอบเวที เมื ่อเสร็จแล้วก็รับงานปูแผ่นกระดานต่อโดยไม่หยุดพัก ในกรณีนี ้จะได้รับ
ค่าตอบแทนเพ่ิมตามจำนวนแผนกหรืองานที่ทำ รวมเป็น 800 บาทต่อวัน  

4.4.2.7 ฝ่ายยานพาหนะหรือคนขับรถ 
คณะหมอลำจำเป็นต้องมีรถบรรทุกและรถบัสที่ใช้ประจำ  15-20 คัน โดย

รถหกล้อจะใช้ในการขนอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น รถเวที รถอุปกรณ์ไฟฟ้า รถเครื่องเสียง รถปั่นไฟ 
รถขนชุดและอุปกรณ์การแสดง เป็นต้น ส่วนรถบัสจะใช้ในการเดินทางของแดนเซอร์ โดยปกติวงหมอ

นขบวนเปลี่ยนที่การแสดงไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะจบฤดลำจะมีการเดินสายเคลื่อ ูกาล ฝ่ายยานพาหนะ
จึงเป็นอีกฝ่ายที่มีความสำคัญและต้องใช้ความชำนาญสูง การรับสมัครตำแหน่งนี้ทางคณะหมอลำให้
ความสำคัญค่อนข้างสูง โดยเปิดรับคนที่มีใบขับขี่ประเภท 2 (ใบอนุญาตขับขี่ที ่สามารถขับรถทุก
ประเภท) อายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป แต่ส่วนใหญ่พนักงานที่ทำงานนี้จะมีอายุค่อนข้างมากและมีความ
ชำนาญสูง ตำแหน่งพนักงานขับรถเป็นตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบสูง ต้องดูแลชีวิตสมาชิกและทรัพย์สิน 
จึงมีค่าตอบแทนที่สูงกว่าฝ่ายสนับสนุนอื่น ๆ โดยจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 700-800 บาทต่อวัน 

4.4.2.8 ฝ่ายอาหารหรือแผนกแม่ครัว 
ฝ่ายอาหารหรือแผนกแม่ครัว ในอดีตไม่มีตำแหน่งแม่ครัวหรือฝ่ายอาหาร

ประจำคณะหมอลำที่ชัดเจน เนื่องจากจำนวนสมาชิกในวงยังมีไม่มาก สมาชิกจะช่วยกันจัดหาอาหาร
การกิน รวมถึงเวลาไปออกงานแสดงก็จะมีเจ้าภาพคอยจัดเตรียมอาหารไว้ให้ จึงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากใน
การบริหารจัดการฝ่ายอาหาร แต่ในปัจจุบันคณะหมอลำมีจำนวนสมาชิกในวงเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 
200-300 คน และเจ้าภาพต้องการความสะดวกสบายลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมอาหารซึ่งเป็น
หนึ่งในข้อตกลงของการจ้างงาน โดยเจ้าภาพอาจเตรียมข้าวสารไว้ให้ 3 กระสอบ น้ำดื่ม 40 ถังและ
เนื้อสัตว์ไว้จำนวนหนึ่งเพ่ือให้คณะหมอลำใช้ในการประกอบอาหารกันเอง ในขณะที่เจ้าภาพบางคณะ
จะให้เป็นเงินค่าอาหาร จำนวน 10,000 บาท เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าอาหารให้คณะหมอลำ ดังนั้นคณะ
หมอลำจึงเริ่มมีฝ่ายแม่ครัวมาดูแลเรื่องอาหารให้กับสมาชิก ส่วนใหญ่แม่ครัวประจำจะเป็นภรรยาของ
คอนวอยหรือพนักงานขับรถ เนื่องจากต้องการมาหารายรับเสริมและได้ทำงานร่วมกับสามี และเป็น
คนที่คุ้นเคยกับคณะหมอลำมาก่อน 

ฝ่ายแม่ครัวมีประมาณ 3-5 คน ช่วยกันจ่ายตลาดและทำอาหาร เริ่มทำงาน
ตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อไปถึงบริเวณงาน โดยจะไปจ่ายตลาดในบริเวณใกล้เคียงหรือในกรณีที่เดินทางผ่าน
ตลาดใหญ่ประจำอำเภอก็จะแวะซื้อวัตถุดิบ และเริ่มปรุงอาหารเพื่อให้ทันอาหารมื้อเย็น แม่ครัว
จะต้องดูแลและเตรียมอาหารให้เพียงพอสำหรับนักแสดงที่ต้องการอาหารอีกครั้งในช่วงค่ำหรือใกล้
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เช้า ระหว่างที่ทำการแสดงแม่ครัวจะไปนอนพักผ่อนที่รถครัว และกลับมาเก็บล้างอุปกรณ์ในตอนเช้า
เพ่ือเตรียมตัวออกเดินทางต่อไป แม่ครัวจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 400 ต่อคนต่อวัน   

4.4.2.9 การรักษาความปลอดภัย 
เมื่อมีการว่าจ้างคณะหมอลำจะมีการระบุในสัญญาชัดเจนว่าเจ้าภาพต้อง

เสียหายทรัพย์สเป็นฝ่ายจัดหาหน่วยรักษาความปลอดภัย ตลอดจนดูแลและรับผิดชอบค่า ินของคณะ
หมอลำหากเกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทหรือเหตุการณ์อ่ืน จนกว่าจะจบการแสดง 

ที่กล่าวมาเป็นการทำงานของธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง ใน
ลำดับต่อไปจะกล่าวถึงหน่วยสนับสนุนที่อยู่ในอุตสาหกรรม แต่ไม่ได้มีบทบาทหลักในการแสดงสดหน้า
เวที แต่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงหมอลำ เช่น ผู้จัดหรือออร์แกไนเซอร์ ผู้ค้ารายย่อยขาย
อาหารและเครื่องดื่ม และร้านเครื่องเล่น เป็นต้น  
       4.4.3 ธุรกิจสนับสนุนอ่ืน ๆ 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การแสดงโดยตรงแล้ว ธุรกิจที่พบเห็นอยู่เป็นประจำเมื่อมีการแสดงหมอลำ คือ ร้านขายอาหารและ
เครื่องดื่ม รวมถึงเครื่องเล่น เมื่อมีงานหมอลำจัดแสดงที่ใดจะมีพ่อค้าแม่ค้าพร้อมใจกันไปจับจองพ้ืนที่
ขายของให้แก่ผู้ชมที่มาเที่ยวชมงานหมอลำตลอดทั้งคืน  

สำหรับธุรกิจสนับสนุนที่จะกล่าวถึงแบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจได้แก่ ผู้จัดมืออาชีพหรือ
ออร์แกไนเซอร์ กลุ่มผู้ค้าในงานหมอลำ ร้านตัดชุดเสื้อผ้าสำหรับการแสดง และบริการรับฝากรถ 
   4.4.3.1 ผู้จัดมืออาชีพหรือออร์แกไนเซอร์ 
   เป็นธุรกิจที่จ้างเหมาคณะหมอลำให้มาจัดทำการแสดงในสถานที่ที่ได้เตรียม
ไว้ โดยมีรายได้จากผู้เข้าชมหมอลำซึ่งจะต้องเสียเงินค่าบัตรผ่านประตู หรือที่เรียกว่า “งานปิดวิก” 
การทำงานมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การวางแผนจัดคิวการแสดง 
ในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลผู้จัดฯ จะวางแผนจัดคิวการแสดงโดยเริ ่มต้น

จากการติดต่อสถานที่ โดยผู้จัดฯ แต่ละรายจะมีประสบการณ์ในการเลือกสถานที่จัดงานอยู่แล้ว และ
ทราบว่าสถานที่ใดสามารถรองรับผู้ชมได้เป็นจำนวนมาก การเดินทางสะดวก เนื่องจากเคยไปจัดการ
แสดงเป็นประจำในทุกปี ส่วนใหญ่ผู้จัดฯ จะจัดคิวการแสดงในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาค
ตะวันออก  สำหรับในภาคอีสานการจัดแสดงหมอลำที่จังหวัดขอนแก่นมักจะมีผู้คนเข้ามาชมงานมาก
เป็นพิเศษ เมื่อจัดโซนการแสดงเรียบร้อยแล้วผู้จัดฯ จะติดต่อขอคิวการแสดงกับคณะหมอลำ ปัจจุบัน
ผู้จัดฯ รายใหญ่มี 2 ราย ในสถานการณ์ปกติผู้จัดฯ แต่ละรายสามารถลงคิวการแสดงได้ประมาณ 
200-250 ครั้งต่อปี   
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2) การขออนุญาตทำการแสดง 
 การจัดแสดงหมอลำแต่ละครั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ
ก่อน เนื่องจากการแสดงมีการใช้เสียงดัง ขั้นตอนการขออนุญาตเริ่มต้นจากการขอใบประชาคม
หมู่บ้าน ณ หมู่บ้านที่จะจัดการแสดง (คนในชุมชนต้องมีการลงประชามติยินยอมให้จัดการแสดงได้ถึง
จะสามารถดำเนินการขั้นต่อไป) จากนั้นจะนำใบประชาคมไปยื่นขออนุญาตทำการแสดง ณ ที่ว่าการ
อำเภอ โดยนายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ขั ้นตอนต่อไปคือการขออนุญาตจัดงานต่อเจ้าหน้าที่
ตำรวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงรับทราบว่าจะมีการจัดงานในพื้นที่และแจ้งขอกำลังเจ้าหน้าที่เพ่ือ
การดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงาน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการจัดเตรียมสถานที่ 

3) การประชาสัมพันธ์ 
การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การแสดงที่ติดตามข้างทางใกล้บริเวณจัด

งาน เรียกว่า “การปักป้าย” เพื่อให้ทราบว่าจะมีการปิดวิกหมอลำ โดยปกติจะปักป้ายก่อนวันแสดง
จริงประมาณ 15-30 วัน และการใช้รถแห่ประชาสัมพันธ์ในช่วงใกล้ถึงวันทำการแสดง (ก่อนวันแสดง
จริง 3-5 วัน) ในปี 2558-2559 เริ่มมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ร่วมกับการปักป้ายและรถแห่
มากขึ้น  

4) การเตรียมสถานที่ทำการแสดง 
ผู้จัดฯ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ซึ่งเป็นลานกว้าง ล้อมรั้วสังกะสี และการ

ประดับตกแต่งไฟสำหรับทางเข้างาน โดยปกติการล้อมสังกะสีมีค่าใช้จ่ายประมาณ 7,000 บาทต่องาน 
5) การเก็บบัตรเข้าชมการแสดง 

 กรณีจัดที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง) 
ราคาบัตร 120-150 บาท ผู้เข้าชมประมาณ 4,000-6,000 คน กรณีจัดในภาคอีสาน ราคาบัตร 100-
120 บาท ผู้เข้าชมประมาณ 3,000-4,000 คน  
  4.4.3.2 กลุ่มผู้ค้าในงานหมอลำ 

กลุ่มผู้ค้าในงานหมอลำสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ผู้รับเหมา
พ้ืนที่ขายของ และกลุ่มของผู้ค้ารายย่อยที่เข้ามาขายสินค้าในบริเวณงานหมอลำ โดยคณะหมอลำหรือ
ผู้จัดงานจะไม่ได้เป็นผู้จัดสรรพื้นที่ขายของภายในงานเอง แต่จะมีผู้รับเหมาพื้นที่ ขายของมารับทำ
หน้าที่ในส่วนนี้โดยเสนอค่าเช่าแบบเหมารวมให้กับคณะหมอลำหรือผู้จัดงาน จากนั้นผู้ค้ารายย่อยจะ
เช่าที่ขายของต่อจากผู้รับเหมาพ้ืนที่อีกต่อหนึ่ง 

1) ผู้รับเหมาพื้นท่ีขายของ 
เมื่อคณะหมอลำประชาสัมพันธ์คิวการแสดง ผู้รับเหมาพื้นท่ีขายของใน

งานหมอลำซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นเจ้าประจำของแต่ละจังหวัดจะไปเจรจาขอเช่าเหมาพื้นที่จากผู้จัดงาน 
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โดยปกติค่าเช่าที่ผู้รับเหมาต้องจ่ายให้ผู้จัดงานพิจารณาจากสถานที่จัดงาน และระยะเวลาการแสดง
หมอลำ 

- กรณีท่ี 1  งานเจ ้าภาพ งานบุญงานว ัดในพื ้นท ี ่หม ู ่บ ้าน จะมี
ผู้รับเหมาพื้นที่ติดต่อขอรับงานเพียงร้อยละ 10 ของจำนวนงานทั้งหมด เนื่องจากงานลักษณะนี้ผู้ค้า
รายย่อยส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนและมีการจัดสรรพื้นที่กันเอง แต่สำหรับงานที่มีผู้รับเหมาพื้นที่
จากภายนอกเข้าไปจะมีการคิดค่าเช่าเหมาแบ่งตามระยะเวลาของการแสดง เช่น ถ้าหมอลำแสดง
ตั้งแต่ 21.00-02.00 น. ค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 25,000 บาทต่อคืน ถ้าหมอลำแสดงตั้งแต่ 21.00-06.00 น. 
ค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 35,000 บาทต่อคืน 

- กรณีท่ี 2  งาน “เปิดวง” ที่จัดบริเวณบ้านพักหมอลำ และงานที่จัด
โดยผู้จัดมืออาชีพที่เรียกว่า “งานปิดวิก” หรืองานประจำปีระดับจังหวัดหรืออำเภอที่มีผู้เข้าชมจำนวน
มาก ทำให้มีร้านค้าที่ต้องการเช่าพ้ืนที่ต่อจำนวนมาก ค่าเช่าพื้นที่เพ่ิมเป็น 60,000-80,000 บาทต่อคืน  

เมื่อทำการตกลงราคาเรียบร้อยแล้วผู้รับเหมาพื้นที่จะประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนวันแสดงอย่างน้อย 2 วันเพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยเข้ามาจับจองพื้นที่ขายของ 
หน้าที่หลักของผู้รับเหมาพื้นที่คือการจัดสรรพื้นที่ให้แก่ผู้ค้ารายย่อย ซึ่งปกติจะแบ่งออกเป็น 2 โซน 
คือ “โซนในงาน” ค่าเช่าพื้นที่ค่อนข้างสูง มีร้านค้าประมาณ 4-6 ร้าน แบ่งเป็นร้านขายเครื่องดื่ม 2-3 
ร้าน ร้านขายอาหารและร้านลูกชิ้นอย่างละ 2-3 ร้าน และร้านขายเสื่อ กรณีงานที่มีผู้เข้าชมจำนวน
มากอาจมีร้านค้าเพิ่มมากถึง 10 ร้าน และเป็นเรื่องปกติที่ผู้รับเหมาพื้นที่จะเก็บพื้นที่ข้างเวทีซึ่งเป็น
โซนที่ดีที่สุดไว้สำหรับขายเครื่องดื่มเองจำนวน 1 ร้าน ส่วนอีกโซนเรียกว่า “โซนนอกสังกะสี” จะเปิด
ให้ผู ้ค้ารายย่อยมาเช่าพื ้นที ่ ซึ ่งมีทั ้งร้านที ่ตั ้งแผงขายของ รถพ่วงขายของ และร้านเครื ่องเล่น 
นอกจากนี้ผู้รับเหมาพื้นท่ีจะเตรียมหลอดไฟไว้บริการให้แก่ผู้ค้ารายย่อยในกรณีที่ต้องการใช้ไฟ โดยคิด
ค่าบริการหลอดละ 20-50 บาท 

ค่าเช่าพื ้นที ่สำหรับผู ้ค้ารายย่อยคิดตามโซนบริเวณที ่ตั ้งร้านและ
ประเภทของสินค้าที่ขาย โซนในงานจะแพงกว่าโซนนอกสังกะสี และร้านขายเครื่องดื่มมีค่าเช่าพื้นที่
แพงกว่าร้านขายอาหาร ดังนี้ 

- กรณีท่ี 1  งานเจ้าภาพ งานบุญงานวัดในพ้ืนที่หมู่บ้าน เนื่องจากไม่มี
การปิดก้ันพื้นที่ทำการแสดง จึงไม่มีการแบ่งโซน ค่าเช่าพื้นที่มีดังนี้ 

- ร้านขายเครื่องดื่ม  จำนวน 3-5 ร้าน ค่าเช่าพื ้นที ่ร้านละ 
1,500-2,000 บาทต่อคืน 

- ร้านขายอาหาร  จำนวน 15-20 ร้าน ค่าเช ่าพื ้นที ่ร ้านละ       
300-600 บาทต่อคืน 
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- ร้านเครื่องเล่น  จำนวน 2 ร้าน ค่าเช่าพื้นที่ร้านละ 3,000 บาท
ต่อคืน 

- ร้านปาลูกโป่ง/ยิงปืน จำนวน 2 ร ้าน ค ่าเช ่าพื ้นที ่ร ้านละ 
2,500 บาทต่อคืน 

- กรณีท่ี 2  งาน “เปิดวง” ที่จัดบริเวณบ้านพักหมอลำ และงานที่จัด
โดยผู้จัดมืออาชีพที่เรียกว่า “งานปิดวิก” 

- โซนในงาน ร้านขายเครื่องดื่มจำนวน 2-3 ร้าน ค่าเช่าพื้นที่ร้าน
ละ 15,000 บาทต่อคืน (อีกหนึ่งร้านผู้รับเหมาพื้นที่เป็นผู้ขาย
เครื่องดื่มเอง) 

- โซนในงาน ร้านขายอาหารและร้านขายลูกชิ้น จำนวน 2-3 ร้าน 
ค่าเช่าพื้นทีร่้านละ 1,000-1,500 บาทต่อคืน  

- โซนในงาน ร้านขายเสื่อและพัด จำนวน 1 ร้าน ค่าเช่าพื้นที่ร้าน

ละ 4,000 บาทต่อคืน 

- โซนนอกสังกะสี ร้านขายเครื่องดื่ม จำนวน 2-3 ร้าน ค่าเช่าพื้นที่

ร้านละ 1,000-2,000 บาทต่อคืน 

- โซนนอกสังกะสี ร้านขายอาหาร ลูกชิ้น ปลาหมึกย่าง รวมรถ

พ่วงขายของ จำนวน 30-40 ร้าน ค่าเช่าพื้นที่ร้านละ 500-1,000 

บาทต่อคืน 

- โซนนอกสังกะสี ร้านเครื่องเล่น 2-4 ร้าน ค่าเช่าพื้นที่ร้านละ 

2,500-3,000 บาทต่อคืน 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าในแต่ละคืนรายได้ของผู้รับเหมาพื้นที่ได้รับ
จากผู้ค้ารายย่อยไม่คุ้มกับค่าเช่าที่ต้องจ่ายไป ประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมยังมีผู้รับเหมาพื้นที่ขายของ
ในงานหมอลำ จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้รับเหมาพื้นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ค้ารายย่อยหลักที ่ขาย
เครือ่งดื่มอยู่ในโซนสังกะสี ซึ่งสามารถขายสินค้าได้ตลอดทั้งคืน  
 2)  ผู้ค้ารายย่อย 

ผู้ค้ารายย่อยในงานแสดงหมอลำมักเป็นกลุ่มที่ขายของประจำในพื้นที่
บริเวณนั้น และมีบางรายที่เดินสายไปพร้อมกับคณะหมอลำ ร้านค้าที่พบในงานหมอลำ ได้แก่ ร้าน
ขายเครื่องดื่ม ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านส้มตำ ร้านขายหมึกสดย่าง หมึกแห้งย่าง ไข่ปิ้ง ข้าวจี่ ถั่วต้ม ผลไม้
ของดอง และร้านเครื่องเล่น เช่น ร้านปาโป่ง ยิงปืน สไลด์เดอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ภายในงานจะมีร้าน
ขายเสื่อ (แผ่นพลาสติกขนาดใหญ่ใช้สำหรับปูนั่ง) เป็นร้านที่ผูกขาดการขายเสื่อแต่เพียงผู้เดียวในงาน 
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โดยผู้รับเหมาพื้นที่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 4,000 บาทต่องาน ปกติจะสามารถขายเสื่อได้ไม่น้อยกว่า 
500 ผืนต่อคืน ราคาเสื่อผืนละ 30 บาท 
  4.4.3.3 ธุรกิจตัดชุดเสื้อผ้าสำหรับการแสดง 

แม้ว่าคณะหมอลำจะมีฝ่ายทำชุดการแสดงอยู่แล้ว แต่ชุดที่ตัดเย็บเองมักจะ
เป็นชุดของแดนเซอร์ที่ต้องใช้จำนวนมาก สำหรับชุดของนักร้อง ชุดพระเอกนางเอก รวมถึงชุดพิธีกร
นั้นเป็นงานที่ละเอียดต้องใช้เวลาในการตัดเย็บค่อนข้างนานจึงได้ว่าจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามา
รับผิดชอบในส่วนนี้ คณะหมอลำจะสั่งตัดเย็บในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลโดยส่งรายละเอียดเพลงหรือโชว์ที่
ใช้แสดง รวมถึงต้องบอกสีชุดของแดนเซอร์ให้ผู้ตัดชุดทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบชุด
นักร้องให้โดดเด่นและเข้ากับเพลงโชว์ แต่ละฤดูกาลร้านจะรับผิดชอบตัดชุดนักร้องชายหญิงประมาณ 
40-60 ชุด ในบางครั้งเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนทางคณะหมอลำจะตัดเฉพาะโครงชุดเพชรสำหรับ
นักแสดงและนำไปเย็บใส่เม็ดคริสตัลเอง ในกรณีสั่งตัดชุดสำเร็จรูปทางร้านจะคิดค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน
ระหว่างชุดนักร้องและชุดเพชร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- ชุดนักร้องผู้หญิง ชุดกระโปรงสั ้นประดับเพชร ราคา 2 ,000-3,500 
บาทต่อชุด  
ชุดกระโปรงยาวผ้าไหมเทียม ราคา 5,000-6,000 
บาทต่อชุด 

- ชุดนักร้องผู้ชาย เสื้อสูทปักคริสตัลเทียมเม็ดเล็ก ราคา 3,500-5,000 
บาทต่อชุด  
ชุดสูทที ่ใช ้ผ ้าเล ื ่อมเพชรหรือเน้นงานปัก ราคา 
10,000 บาทต่อชุด 

- ชุดเพชรนักแสดงหญิง สำเร็จรูป ราคา 12,000-22,000 บาทต่อชุด  
- ชุดเพชรนักแสดงชาย คริสตัลเกรด A ราคา 18,000-30,000 บาทต่อชุด  
  คริสตัลแท้ทั้งตัว ราคา 60,000-80,000 บาทต่อชุด 

  4.4.3.4 บริการรับฝากรถ 
บริการรับฝากรถสำหรับผู้ที่มาชมหมอลำ ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของที่ดินที่มี

พ้ืนที่อยู่ใกล้กับสถานที่จัดการแสดงหมอลำ โดยจะเสียค่าปรับที่ดินครั้งละ 500 บาท คิดค่าบริการรับ
ฝากรถ 60 บาทต่อคัน มีรายได้เฉลี่ย 3,000 บาทต่อคืน  

การนำเสนอที ่ผ ่านมา เป็นการนำเสนอองค์ประกอบและรูปแบบการ
ดำเนินงานที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี ตั้งแต่ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล จนถึงช่วงปิดฤดูกาล การ
ทำงานของธุรกิจหมอลำจะดำเนินไปเช่นนี้ทุกปี แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 กระทบต่อการแสดงของคณะหมอลำเป็นอย่าง
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มาก หลังจากคาดการณ์ว่าคงจะไม่สามารถกลับมาแสดงสดหน้าเวทีที่มีคนดูจำนวนมากได้ในเร็ววัน 
คณะหมอลำขนาดใหญ่เกือบทุกคณะและคณะหมอลำขนาดกลางบางคณะ จึงเริ่มปรับการแสดงเป็น
แบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดในกลุ่มปิดของเฟซบุ๊ก โดยให้แฟนคลับซื้อบัตรเข้าชมออนไลน์ โดยทำการ
แสดงที่บ้านพักคณะหมอลำหรือเช่าสตูดิโอ ศิลปินนักแสดงที่มีชื่อเสียงมีฐานแฟนคลับจำนวนมากก็จะ
ทำการแสดงสดออนไลน์แบบขายบัตรเอง ในกรณีที่ศิลปินหมอลำจัดการแสดงสดเองโดยไม่ได้ใช้
อุปกรณ์ของคณะหมอลำ ศิลปินบางคนจะใช้สถานที่บ้านหรือพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นสถานที่ถ่ายทอดสดแต่
ต้องจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เอง หรือบางคนอาจเช่าสตูดิโอที่รับถ่ายทำไลฟ์สดที่มีอุปกรณ์ ฉาก แสง สี 
ระบบเสียงครบวงจร ซึ่งจะได้กล่าวถึงการปรับตัวของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงในหัวข้อถัดไป 

 
4.5  การปรับตัวของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้น (เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562) ส่งผล
กระทบอย่างมากต่อธุรกิจหมอลำเช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ เนื่องจากเป็นการแสดงที่ มีการรวมตัวของ
นักแสดงจำแนกมาก และท่ีสำคัญการแสดงหมอลำได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างมาก การแสดงในแต่
ละครั้งมีผู้เข้าชมมากกว่าพันคน คิวการแสดงที่มีการจองล่วงหน้าไว้ต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มี
กำหนด รัฐบาลได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด โดยเฉพาะการลดการรวมกลุ่ม 
ลดการเดินทาง การทำงานที่บ้าน แรงงานหลายอาชีพต้องหยุดงาน คนในสังคมเกิดความเครียด และ
เรียกร้องหาความบันเทิงเพื่อบรรเทาความเครียด จนกระทั่งในช่วงต้นปี 2564 เมื่อไม่สามารถแสดง
สดหน้าเวทีได้เหมือนในอดีต เพื่อความอยู่รอดของวงและเป็นการช่วยเหลือแรงงานบางส่วนที่ตกงาน
มาเป็นเวลานาน คณะหมอลำจึงปรับรูปแบบเป็นการแสดงหมอลำออนไลน์ผ่านกลุ่มปิด หรือเรียกว่า 
“ไลฟ์กลุ่มปิด” ซึ่งหมายถึงการแสดงแบบไม่มีคนดูหน้าเวที แต่มีการถ่ายทอดสดการแสดงผ่านกลุ่ม    
เฟซบุ๊ก ซึ่งสมาชิกจะต้องจ่ายเงินเพ่ือขอเข้าร่วมกลุ่ม คล้ายกับการจ่ายเงินค่าบัตรเพ่ือเข้าชมการแสดง 
สมาชิกท่ีอยู่ในกลุ่มสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้  

การแสดงหมอลำออนไลน์ผ่านกลุ่มปิดแต่ละครั้งจะใช้เวลาแสดง 1-2 วัน วันละ 4-6 ชั่วโมง 
เริ่มแสดงเวลาประมาณ 20.30 น. การแสดงในแต่ละครั้งจะมีเรื่องราวและองค์ประกอบของการแสดง
ไม่ซ้ำกัน (ต่างจากการแสดงสดหน้าเวทีที่ใช้ชุดการแสดงเดิมตลอดฤดูกาลแต่เปลี่ยนสถานที่แสดง) 
บัตรเข้าชมราคา 99-149 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่ทำการแสดง จำนวนนักแสดงและแขกรับเชิญ 
บางคณะใช้บริเวณสำนักงานหรือบ้านพักของวงเป็นสถานที่จัดแสดงออนไลน์ บางคณะใช้วิธีการเช่า
สตูดิโอภายนอก คณะหมอลำจะมีรูปแบบการแสดงที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้าหรือผู้ชม 
บางคณะได้นำละครพื้นบ้านมาจัดแสดงในรูปแบบของหมอลำ หรือการนำเสนอในรูปแบบของเดอะ
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มิวสิคัล การใช้ลำเรื่องต่อกลอนบางฉากบางตอนมาเป็นจุดขาย หรือการใช้ศิลปินรับเชิญจากคณะอ่ืน
หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสื่อออนไลน์มาร่วมแสดง    

การจัดแสดงหมอลำออนไลน์ แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการเตรียมงานก่อนทำ
การแสดง และวันทำการแสดง ซึ่งมีรายละเอียดของการทำงานในแต่ละช่วงดังนี้ 
 4.5.1 การเตรียมงานก่อนทำการแสดง 

การเตรียมงานก่อนทำการแสดงในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 
คือ การจัดหาและเตรียมสถานที่ การออกแบบการแสดง การเตรียมอุปกรณ์การแสดง การซ้อมการแสดง 
และการประชาสัมพันธ์เพื่อหาลูกค้าซื้อบัตรเข้าชมในกลุ่มปิด โดยปกติการจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์
จะใช้เวลาเตรียมการประมาณ 7-15 วัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบการแสดง จำนวนนักแสดง จำนวนโชว์ เนื้อ
เรื่องของการแสดง บางคณะใช้บุคลากรของคณะตนเองเป็นหลักไม่ว่าจะเป็น นักแสดง แดนเซอร์ นัก
ดนตรี รวมถึงผู้กำกับการแสดงหรือการออกแบบโชว์ บางคณะมีการเชิญศิลปินรับเชิญจากต่างคณะ 
หรือนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียง เพ่ือสร้างความแตกต่าง และยังได้ฐานแฟนคลับที่ติดตามศิลปินเข้ามาซื้อ
บัตรเข้าชมเพ่ิมข้ึนอีกด้วย สำหรับการเตรียมการก่อนแสดงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.5.1.1 การจัดหาและเตรียมสถานที่ 
การแสดงรูปแบบออนไลน์จะใช้เวทีที่มีขนาดเล็กกว่าการแสดงสดหน้าเวที 

และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มคนจำนวนมากได้ จึงมีการปรับการแสดง
ให้มีขนาดเล็กลง ทั้งจำนวนนักแสดงหลักและแดนเซอร์ สถานที่ที ่ใช้จัดการแสดงแบบออนไลน์มี         
2 รูปแบบ คือ การเช่าสตูดิโอ และการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานตนเองมาปรับเป็นพื้นที่จัดการแสดง 
ในบางครั้งแม้ว่าคณะหมอลำจะมีความพร้อมในด้านพ้ืนที่ แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดทำให้
ไม่สามารถรวมตัวกันได้ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปเช่าสตูดิโอเพื่อทำการแสดง ตั้งแต่เดือนกันยายน 
2564 เป็นต้นมา ธุรกิจให้เช่าสตูดิโอ การเช่าเครื่องเสียงและระบบไฟ เป็นธุรกิจที่เริ ่มกลับมามี
ชีวิตชีวาอีกครั้ง 

1)  กรณีเช่าสตูดิโอ  
เมื่อคณะหมอลำมีการแสดงออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวงหมอลำ

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ต่างก็เริ่มเข้ามาจัดการแสดงในรูปแบบของออนไลน์ ซึ่งต่างจาก
อดีตที่มีเพียงหมอลำวงขนาดใหญ่เท่านั้นที่นิยมทำการแสดงกลุ่มปิดออนไลน์ แต่หลังจากการระบาด
ของโควิด-19 ระลอกที่ 3 (เดือนเมษายน 2564) ทำให้วงหมอลำทุกขนาดเริ่มจัดการแสดงออนไลน์
มากขึ้น โดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายน 2564 จนถึงปัจจุบัน (ธันวาคม 2564) มีการจัดแสดงรูปแบบ
ออนไลน์เกือบทุกวัน ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ท่ีน่าจับตา คือ ธุรกิจการให้เช่าสตูดิโอเพ่ือจัดสตรีมมิ่งหมอลำ
ออนไลน์ มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่มาเป็นสตูดิโอให้เช่า สตูดิโอมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยสตูดิโอ
ขนาดเล็กจะมีเวที จอ LED ไฟสี และเครื่องเสียง ราคาเริ่มที่ 5,000-8,000 บาทต่อวัน เป็นขนาดที่วง
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หมอลำขนาดเล็กและขนาดกลางนิยมใช้ ส่วนสตูดิโอขนาดใหญ่ครบวงจร มีเวทีขนาดใหญ่ ระบบ
เครื่องเสียง ระบบไฟแสงสี และจอ LED ราคาเริ่มต้นที่ 25,000-50,000 บาทต่อวัน ซึ่งวงหมอลำ
ขนาดใหญ่นิยมเช่าในช่วงแรก เนื่องจากที่ไม่สามารถจัดการแสดงที่บ้านพักของตนเองได้ โดยส่วนใหญ่
คณะหมอลำที่เช่าสตูดิโอจะจัดการแสดงเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นเพ่ือลดต้นทุนในการจัดการแสดง 

 

 
 

ภาพที่ 43  ตัวอย่างสตูดิโอขนาดเล็กมีเวที เครื่องเสียง และระบบไฟแสงสี 
ที่มา: Facebook: เอเย่นต์ แซ็กโซโฟน อุบลราชธานี (2564) 
 

 
 ภาพที่ 44  ตัวอย่างสตูดิโอขนาดใหญ่มีเวที เครื่องเสียง เครื่องดนตรี และระบบไฟแสงสี 
 ที่มา:  Facebook: BT Live channel และ มงคลสตูดิโอ (2564) 

 
2)  กรณีใช้สำนักงานตนเองเป็นพ้ืนที่จัดการแสดง  

คณะหมอลำจะดัดแปลงพื้นที่ว่างหรือโดมที่ใช้ซ้อมวงในช่วงปิดฤดูกาล
มาเป็นเวทีจัดการแสดง โดยการตั้งเวทีจะมีไฟแสงสี เครื่องดนตรี ลำโพง เครื่องเสียง จอ LED และ
ฉากเต็มรูปแบบเช่นเดียวกับการแสดงสดหน้าเวทีปกติ แต่การตั้งเวทีจะมีขนาดที่เล็กลงกว่าเวทีที่ใช้
แสดงในฤดูกาลปกติ ใช้อุปกรณ์เดิมของคณะที่มีอยู่มาดัดแปลง การติดตั้งเวทีจะใช้คอนวอยติดตั้ง
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ประมาณ 5-10 คน ทีมช่างไฟ 2-3 คน ค่าตอบแทน 400-500 บาทต่อคนต่อวัน ใช้เวลาในการติดตั้ง 
1 วัน เมื่อจบการแสดงจะเก็บเฉพาะเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วน ส่วนเวทีจะตั้งไว้เพื่อใช้ใน
การแสดงรอบถัดไป หรือบางคณะมีการลงทุนจัดทำสตูดิโอขนาดย่อมเป็นของตนเอง  

4.5.1.2 การออกแบบการแสดง  
การแสดงรูปแบบออนไลน์แตกต่างจากรูปแบบการแสดงสดหน้าเวทีอย่าง

สิ้นเชิง เนื่องจากการแสดงหน้าเวทีจะใช้ชุดการแสดงรูปแบบเดิมตลอดทั้งฤดูกาล แต่การไลฟ์สดผ่าน
กลุ่มปิดต้องเปลี่ยนชุดการแสดงใหม่ทุกครั้งที่มีการจัดการแสดง ดังนั้นการคิดชุดการแสดงหรือการ
ออกแบบงานแสดงแต่ละครั้งจึงเป็นส่วนที่สำคัญมาก ในการทำงานทีมผู้บริหารจะนำเสนอความ
ต้องการเบื้องต้นสำหรับงานแสดงแต่ละครั้ง เช่น ต้องการให้มีโชว์วัฒนธรรม มีละครเพลง และตาม
ด้วยลำเรื่องต่อกลอน หรือบางคณะเน้นการทำละครเวทีเดอะมิวสิคัล บางคณะเน้นการแสดงของแขก
รับเชิญที่มีชื่อเสียง เป็นต้น จากนั้นจึงมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดของการแสดงอีก
ครั้ง ได้แก่ การเลือกโชว์ การเลือกเพลง เลือกละคร รวมถึงแขกรับเชิญ การเตรียมงานในส่วนนี้ใช้
เวลาประมาณ 1-3 วัน การแสดงออนไลน์จะไม่มีรูปแบบการแสดงที่ตายตัวเช่นเดียวกับการแสดงหน้า
เวทีที่เริ่มต้นด้วยช่วงคอนเสิร์ต ต่อด้วยช่วงลำเรื่อง และเต้ยลา แต่การแสดงออนไลน์จะเลือกการ
แสดงช่วงต่าง ๆ มาร้อยเรียงเพ่ือนำเสนอเรื่องราว ในบางครั้งอาจโชว์เพลงและต่อด้วยการแสดงละคร 
บางครั้งก็เน้นการแสดงช่วงลำเรื่องต่อกลอน บางครั้งเป็นการโชว์เพลงและต่อด้วยช่วงของศิลปิน      
รับเชิญ ไม่มีการแสดงละคร อย่างไรก็ตามสามารถจำแนกช่วงต่าง ๆ ของการแสดงรูปแบบออนไลน์ได้
ดังนี้  

1) ช่วงโชว์เพลง  
ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของการแสดงคอนเสิร์ตและโชว์วัฒนธรรมแบบ

ฉบับย่อ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง มีการแสดงวัฒนธรรม 1-2 ชุด และโชว์เพลง 2-3 เพลง เนื่องจาก
การแสดงในรูปแบบออนไลน์มีเวลาฝึกซ้อมไม่มากนักและยังต้องเปลี่ยนการแสดงทุกครั้ง ดังนั้น
นอกเหนือจากนักร้องและแดนเซอร์ชุดเดิมของคณะหมอลำแล้ว ยังมีการว่าจ้างนักเรียนจากวิทยาลัย
นาฏศิลป์หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมทำการแสดง ในการว่าจ้างผู้ออกแบบการแสดงนั้นต้อง
แจ้งความต้องการเบื้องต้นว่าต้องการโชว์ประเภทใด เช่น โชว์วัฒนธรรมไหว้พระธาตุพนม โชว์แห่บั้ง
ไฟ หรือการเที่ยวเมืองขอนแก่น เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ออกแบบและฝึกซ้อมโชว์จะได้รับค่าจ้างประมาณ 
10,000 บาทต่อครั้ง ในการแสดงแต่ละชุดจะมีนักแสดงและแดนเซอร์ 16-24 คน ค่าจ้างประมาณ 
800-1,000 บาทต่อคนต่อวัน หรือกรณีแสดง 2 วันจะได้รับค่าจ้าง 1,000-1,500 บาทต่อคน    

2)  ช่วงการแสดงละคร 
การแสดงละครพื้นบ้าน ละครเวทีหรือละครเพลงเดอะมิวสิคัลนับเป็น

ช่วงทีเด็ดของการแสดง นับเป็นรูปแบบใหม่ที่คณะหมอลำได้นำมาปรับใช้ในการแสดง ตัวอย่างละคร 
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ได้แก่ เรื่องเมืองบังบด กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ นางบังเงา และบ่วงกรรม การแสดงละครจะใช้นักแสดง
หมอลำร่วมกับนักแสดงสมทบประมาณ 15-20 คน ใช้เวลาแสดงประมาณ 1-2 ชั่วโมง หมอลำบาง
คณะใช้ทีมงานของตนเองในการประพันธ์บทละครและออกแบบการแสดง ในขณะที่บางคณะจ้าง
ผู้เขียนบทและหรือผู้ออกแบบการแสดงดำเนินการให้ โดยมีค่าจ้างเริ่มต้นที่ 10,000 บาทต่องาน  

3)  ช่วงลำเรื่องต่อกลอน  
คณะหมอลำบางคณะยังคงใช้ช่วงลำเรื่องต่อกลอนเป็นจุดขายสำหรับ

การทำโชว์เพื่อนำเสนอผู้ชม ส่วนใหญ่จะใช้บทประพันธ์เดิมแต่จะปรับการแสดงและบทพูดให้กระชับ
มากขึ้น และจะเลือกเฉพาะบางฉากที่ได้รับความนิยมมาทำการแสดง เช่น ฉากเรียกน้ำตา ฉาก
พระเอกจีบนางเอก ฉากที่ตัวโกงทำร้ายพระเอกนางเอก เป็นต้น จากเดิมที่แสดงหน้าเวทีปกติ 8 ฉาก 
จะลดลงลดเหลือเพียง 3-4 ฉาก ใช้เวลาฉากละ 15-20 นาที ใช้เวลาในการแสดงทั้งสิ้น 1-2 ชั่วโมง มี
นักแสดงประมาณ 10-15 คน บางคณะแบ่งการแสดงออกเป็นตอน ๆ คล้ายกับละครโทรทัศน์เพื่อให้
ผู้ชมได้ติดตามในครั้งถัดไป ตัวอย่างของบทประพันธ์ที่ใช้แสดงช่วงลำเรื่องต่อกลอน ได้แก่ สังข์ทอง
เงาะป่า แก้วหน้าม้า น้ำตาสาวจีน บัลลังรักบัลลังเลือด และปลาบู่ทอง  

4)  ช่วงแขกรับเชิญ  
การมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดผู้ชมให้เข้า

มาซื้อบัตรกันมากขึ้น การจัดคิวการแสดงของแขกรับเชิญมีความหลากหลาย บางคณะอาจให้แขกรับ
เชิญแสดงตั้งแต่ช่วงคอนเสิร์ตไปจนถึงร่วมแสดงละครหรือลำเรื่องต่อกลอน บางคณะจัดช่วงพิเศษ
ให้กับแขกรับเชิญได้แสดงอย่างเต็มที่ หรือบางครั้งแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยบนเวทีและร่วมร้องเพลง
โชว์เพียงแค่ 10-15 นาที การเตรียมงานในส่วนนี้หัวหน้าคณะจะเป็นผู้ติดต่อกับแขกรับเชิญด้วย
ตนเอง สำหรับค่าจ้างขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงของศิลปินแต่ละคน โดยมีค่าจ้างเริ่มต้นที่ 3,000 ถึง 
12,000 บาทต่อคนต่องาน จำนวนของแขกรับเชิญในแต่ละครั้งนั ้นไม่แน่นอน แต่โดยเฉลี ่ยแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการเชิญแขกรับเชิญทั้งหมดประมาณ 30,000 บาทต่อครั้ง  

5) ช่วงเต้ยลา  
การเต้ยลาถูกกำหนดไว้ในช่วงท้ายของการแสดงทุกครั้ง การเต้ยลาใน

รูปแบบออนไลน์จะใช้เวลาเพียงแค่ 30-45 นาที ในส่วนนี้การออกแบบโชว์หรือการจัดวางสคริปต์
เพลงที่ใช้แสดงไม่ได้มีความซับซ้อนมาก ส่วนใหญ่ศิลปินจะเลือกร้องเพลงที่เคยแสดงมาแล้ว เป็นโชว์
สุดท้ายเพื่อมอบความสุข สนุกสนาน และฝากผู้ชมให้ติดตามการแสดงในครั้งต่อไป 

ตัวอย่างการออกแบบการแสดงสำหรับ 1 วัน ระยะเวลา 6 ชั่วโมง มีชุดการ
แสดงหลักดังนี้ 

- ช่วงที่ 1 โชว์เปิดการแสดง โชว์วัฒนธรรม คอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่งและ
ลูกทุ่งหมอลำ สอดแทรกตลก ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 
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- ช่วงที่ 2 โชว์ละครเพลงพ้ืนบ้าน ใช้เวลาการแสดงประมาณ 1 ชั่วโมง  
- ช่วงที่ 3 ช่วงของแขกรับเชิญ ใช้เวลา 30-45 นาที  
- ช่วงที่ 4 ช่วงลำเรื่องต่อกลอนใช้เวลา 1 ชั่วโมง ถึง 1.30 ชั่วโมง 
- ช่วงที่ 5 ช่วงเต้ยลา 30-45 นาที ก่อนจบการแสดง 

4.5.1.3 การเตรียมอุปกรณ์การแสดง  
หลังจากทราบรูปแบบการแสดงแล้ว ขั้นตอนถัดมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่

ต้องใช้ในการแสดง องค์ประกอบหลักที่ต้องจัดเตรียมคือฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก และเสื้อผ้าที่
ใช้ในการแสดง 

1) ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก  
ฉากประกอบเวทีนับเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญเพราะอยู่ในสายตา

ของผู้ชมตลอดเวลา การจัดเตรียมฉากมีทั้งออกแบบใหม่และนำฉากเดิมมาปรับ ค่าใช้จ่ายในการทำ
ฉากประมาณ 10,000-25,000 บาท นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำคัญบนเวทีอีกหนึ่งอย่างคือ จอ LED ซ่ึง
บางคณะเน้นใช้ภาพกราฟิกจากจอ LED ขนาดใหญ่แทนการจัดทำฉาก สำหรับอุปกรณ์ประกอบฉาก
ส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์เดิมท่ีมีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ หรือผู้คิดโชว์เป็นผู้จัดหามาเพิ่มเติม   

2) เสื้อผ้าที่ใช้ในการแสดง  
ในการจัดหาเสื้อผ้าที่ใช้ในการแสดงนั้นงานหลักจะอยู่ที่ช่วงของการโชว์

วัฒนธรรมและช่วงแสดงละคร ในกรณีว่าจ้างผู้ออกแบบโชว์ให้จัดหาชุดที่ใช้ในการแสดงด้วย จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 6,000-10,000 บาทต่อครั้ง ชุดทั้งหมดที่ใช้ในการแสดงนี้จะเป็นชุดใหม่ที่ไม่เคยใช้
บนเวทีการแสดงหมอลำมาก่อน โดยชุดที่ได้รับเสียงชื่นชมมักจะเป็นชุดผ้าไหมอีสาน ในกรณีนี้จะมี
ธุรกิจเช่าชุดเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง สำหรับชุดนักร้องและชุดของแดนเซอร์ที่ใช้ในช่วงคอนเสิร์ตจะใช้
ชดุเดิมมาดัดแปลง เช่น เย็บกางเกงใหม่ ย้อมสีขนนกมาเสียบใช้ใหม่ เป็นต้น ดำเนินการโดยทีมตัดเย็บ
ของคณะหมอลำ 3-5 คน และในช่วงลำเรื่องต่อกลอนนักแสดงทุกคนจะใส่ชุดเพชรซึ่งเป็นชุดเดิมที่มี
อยู่แล้ว  

4.5.1.4 การฝึกซ้อมการแสดง  
เนื ่องจากมีระยะเวลาที ่จำกัดและมีการเปลี ่ยนแปลงชุดการแสดงใหม่      

ทุกครั้ง การฝึกซ้อมของคณะหมอลำจึงต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นการซ้อมแบบออนไลน์ผสมผสานกับการ
ซ้อมรูปแบบปกติ กล่าวคือ จะมีการส่งสคริปต์การแสดงให้กับนักแสดง นักดนตรี หรือผู้ออกแบบโชว์
จากภายนอก ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้แต่ละฝ่ายซ้อมในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ในกรณีใช้ทีมแดน
เซอร์ของคณะทำการแสดง มีเพียงทีมนักแสดงและแดนเซอร์บางส่วนที่ซ้อมอยู่บ้านพักคณะหมอลำ 
หลังจากที่ทุกฝ่ายทำการฝึกซ้อมในส่วนของตนเองแล้ว ก่อนวันแสดงจริง 1 วัน (วันรันคิวการแสดง) 
จะมีการรวมตัวกันของนักแสดงทั้งหมดประมาณ 50 คน ประกอบด้วย นักแสดงหมอลำ นักดนตรี 
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ตลก พิธีกร แขกรับเชิญ และแดนเซอร์ ทำการซ้อมใหญ่และจัดลำดับการแสดง เพื่อให้พร้อมก่อนวัน
ทำการแสดงจริง แม้ว่าในช่วงของการฝึกซ้อม 3-5 วัน ทางคณะหมอลำจะไม่ได้จ่ายค่าจ้าง แต่
รับผิดชอบด้วยการดูแลด้านอาหารแทน มีค่าใช้จ่าย 1 ,500-3,000 บาทต่อวัน และในวันรันคิวจะมี
นักแสดงเพ่ิมมากข้ึน ค่าใช้จ่ายด้านอาหารจึงเพ่ิมข้ึนเป็น 5,000 บาทต่อวัน  

4.5.1.5 การประชาสัมพันธ์  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นฝ่ายใหม่ที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการจัดแสดงหมอ

ลำรูปแบบออนไลน์ การประชาสัมพันธ์จะต้องสื่อสารชัดเจนและสามารถดึงความสนใจของผู้ชมได้ 
ต่างกับการประชาสัมพันธ์ในอดีตที่ มีเพียงการใช้แผ่นป้ายติดตามพื้นที่จัดงานแสดง หรือตามคำบอก
เล่าของเจ้าภาพ หรือผ่านเพจหลักของคณะหมอลำด้วยโปสเตอร์แผ่นเดิมเกือบทั้งฤดูกาล ปัจจุบันต้อง
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น เพจหลักของ
คณะหมอลำ เพจของพระเอกนางเอกประจำวง เพจของแขกรับเชิญ การสร้างคอนเทนต์ให้ผู้ชมสนใจ 
การพูดเชิญชวนหรือการไลฟ์แสดงโชว์กระตุ้นให้ผู้ชมเข้ามาซื้อบัตรก่อนที่การแสดงจะเริ่มต้น ปัจจุบัน
คณะหมอลำจะมีเจ้าหน้าที ่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที ่ดูแลเพจหลัก         
ทำกราฟิกประกอบการแสดง ทำโปสเตอร์ ถ่ายทำและตัดต่อคลิปวิดีโอเบื ้องหลัง รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น คิวการแสดงของวง คิวการแสดงของศิลปิน 
เป็นต้น โดยจะมีค่าตอบแทนประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากเป็นการแสดงผ่านออนไลน์
และพฤติกรรมผู้ชมส่วนใหญ่จะซื้อบัตรเมื่อใกล้ถึงวันแสดง จึงจำเป็นต้องจ้างเหมาผู้ช่วยแอดมินเพ่ิม
ประมาณ 3 คน ค่าจ้าง 1,000-1,500 บาทต่อคนต่อครั้งที่ทำการแสดง เพื่อมาดูแลระบบการขายบัตร
และดึงคนเข้ากลุ่มปิด การทำงานในส่วนนี้คณะหมอลำยังต้องลงทุนด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 3-5 เครื่อง กล้องวิดีโอ 1 ตัว ไมค์ไร้สายสำหรับการถ่ายวิดีโอเบื้องหลัง 2 ตัว  
 4.5.2  วันทำการแสดง 

การจ ัดแสดงหมอลำออนไลน์เป ็นการทำงานร ่วมกันของฝ ่ายต่าง ๆ ได ้แก่             
ฝ่ายควบคุมการแสดง นักแสดง ฝ่ายชุดการแสดง ฝ่ายถ่ายทอดสด และฝ่ายสนับสนุน ซึ ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

4.5.2.1 ฝ่ายควบคุมการแสดง 
คนรันคิวเป็นผู้ดูแลให้การแสดงเป็นไปตามลำดับตามที่มีการออกแบบการ

แสดงไว้ก่อนหน้า และเป็นผู้ประสานการเข้าออกฉากของการแสดงแต่ละชุดเพื่อให้การแสดงมีความ
ต่อเนื่อง   
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4.5.2.2 ฝ่ายนักแสดง 
1) นักแสดงหมอลำ  

ลักษณะการทำงานจะคล้ายคลึงกับการแสดงรูปแบบหน้าเวทีปกติ แต่
จำนวนนักแสดงน้อยลง ในแต่ละครั้งมีนักแสดงประมาณ 10-15 คน โดยส่วนใหญ่จะรับหน้าที่ร้อง
เพลงช่วงคอนเสิร์ต และแสดงละครหรือลำเรื่องคนละ 2-3 ฉาก นักแสดงแต่ละคนรับผิดชอบการ
แสดงประมาณ 3 ชั่วโมง โดยการแสดงออนไลน์จะเริ่มแสดงเวลา 20.30-02.00 น. โดยประมาณ เป็น
ที่น่าสังเกตว่านักแสดงหมอลำมีค่าตอบแทน 3,000-5,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ซึ่งมากกว่าการแสดงสด
หน้าเวทีปกติ ทั้งนี้เนื่องจากต้องมีการปรับเปลี่ยนการแสดงในทุกรอบ มีเพลงโชว์ใหม่ ๆ มีบทการ
แสดงที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง   

2)  แดนเซอร์  
ในการแสดงแต่ละครั ้งจะใช้แดนเซอร์ประมาณ 12-24 คน ทำการ

แสดงในช่วงโชว์เพลง ลำเรื่องต่อกลอน และช่วงศิลปินรับเชิญ ระยะเวลาการทำงานอาจแทรกอยู่
ในช่วงต่าง ๆ ตลอดทั้งคืน กรณีใช้แดนเซอร์ของคณะหมอลำมีค่าตอบแทนตามจำนวนวันที่ทำการ
แสดง โดยการแสดงหนึ่งวันจะได้รับค่าตอบแทน 800-900 บาทต่อคน และการแสดงสองวันจะเหมา
เป็น 1,500 บาทต่อคน (วันซ้อมไม่ได้รับค่าจ้าง) กรณีใช้แดนเซอร์จากทีมภายนอก ค่าตอบแทน 800 
บาทต่อคนต่อวัน หรือถ้าแสดงสองวันจะเหมาเป็น 1,100-1,200 บาทต่อคน  

3)  นักแสดงตลกและพิธีกร  
ทั้งสองตำแหน่งมีความสำคัญอย่างมาก เป็นตัวหลักที่ทำให้การแสดง

ลื่นไหล มีความต่อเนื่อง และทำให้โชว์แต่ละช่วงมีสีสันไม่น่าเบื่อ การทำงานของพิธีกรและตลกในการ
แสดงออนไลน์ส่วนใหญ่จะออกมาแสดงพร้อมกันหรือออกมาช่วงพักระหว่างโชว์ เช่น ออกมาช่วงต่อ
ของคอนเสิร์ตกับโชว์วัฒนธรรม ช่วงแขกรับเชิญ และก่อนเข้าโชว์พิเศษ เป็นต้น มีค่าตอบประมาณ 
3,000-5,000 บาทต่อครั้ง 

4)  นักดนตรี  
เนื่องจากความถี่ของการจัดแสดงของแต่ละคณะไม่เหมือนกัน ทำให้

บางคณะสามารถรวมตัวนักดนตรีประจำวงได้ ในขณะที่บางคณะอาจต้องใช้การรวมตัวเฉพาะกิจของ
นักดนตรีในแต่ละครั้งที่จัดแสดง ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ทีมนักดนตรีที่เดินสายรับงานเฉพาะกิจ หรือทีม
นักดนตรีที่ทางฝ่ายให้เช่าสตูดิโอเป็นผู้แนะนำ เนื่องจากเป็นการจัดทีมเฉพาะกิจทำให้ทีมเองสามารถ
เลือกนักดนตรีที่สามารถเล่นเพลงได้หลากหลายแนวเพลงและมีรูปแบบการนำเสนอที่แปลกใหม่ ใน
การฝึกซ้อมเพียงแค่ทางคณะหมอลำส่งสคริปต์เพลงว่าต้องเล่นเพลงใดบ้างผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับ
ทีมนักดนตรี และนักดนตรีจะเดินทางมารันคิวการแสดงในช่วงเช้าของวันแสดง หรือก่อนการแสดง
เพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้น ค่าตอบแทนทีมนักดนตรีเฉพาะกิจ 10,000-15,000 บาทต่อทีมต่อครั้ง  
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สำหรับคณะที่มีงานแสดงบ่อยครั้งจะสามารถรวมตัวนักดนตรีเดิมที่อยู่
ประจำ ซึ่งในการแสดงบางครั้งเป็นโชว์ที่มีความซับซ้อน ต้องการใช้เสียงดนตรีที่แม่นยำตรงกับ
บทบาทการแสดงที่ต้องการสื่อสาร จำเป็นต้องมีการซ้อมร่วมกันระหว่างนักดนตรีและนักแสดง การใช้
นักดนตรีประจำจะเหมาะสมมากกว่า สำหรับค่าตอบแทนนักดนตรีประจำวงเริ่มต้นที่ 1 ,000-1,200 
บาทต่อคนต่อคืน ใช้ทีมนักดนตรี 10-12 คนต่อคืน 

5)  แขกรับเชิญ  
สำหรับแขกรับเชิญ ส่วนใหญ่จะเป็นนักแสดงหมอลำ หรือบุคคลที่มี

ชื่อเสียงในโลกออนไลน์ผลัดเปลี่ยนกันมาขึ้นเวทีเป็นแขกรับเชิญ การแสดงจะมีทั้ งร่วมโชว์และแสดง
เดี่ยว ระยะเวลาของการทำงานหรือออกแสดงโชว์รับเชิญส่วนใหญ่จะมีคนละ 1-2 ช่วงการแสดง ใช้
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าตอบแทน เริ่มต้นที่ 5,000-12,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (ขึ้นอยู่กับความมี
ชื่อเสียง) คณะหมอลำจะมีแขกรับเชิญในแต่ละครั้ง 3-5 คน หรือมีงบประมาณในการเชิญแขกรับเชิญ
ประมาณ 30,000 บาทต่อครั้ง ประเด็นที่น่าสนใจคือการแสดงรูปแบบออนไลน์นี้ทำให้เห็นความ
ร่วมมือระหว่างคณะหมอลำ มีการผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีของคณะอ่ืน ซึ่งต่างจากในอดีตที่ต้องเดินสาย
ไปกับคณะที่ตนสังกัด ไม่เคยมีโอกาสได้ขึ้นเวทีของต่างคณะเลย คำกล่าวที่ว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกัน
ไม่ได้นั้นอาจใช้ไม่ได้สำหรับเวทีหมอลำออนไลน์ 

4.5.2.3 ทีมถ่ายทอดสด 
คณะหมอลำเริ่มมีการถ่ายทอดการแสดงสดหน้าเวทีผ่านสื่อออนไลน์เต็ม

รูปแบบเมื่อปี 2560 แต่จะมีเพียงคณะหมอลำขนาดใหญ่เท่านั้นที่นิยมว่าจ้างทีมถ่ายทอดสด แต่เมื่อ
ช่วงเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมาทีมถ่ายทอดสดเริ่มได้รับการจ้างงานมากขึ้นเนื่องจากคณะหมอลำ
ขนาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่หันมาทำการแสดงออนไลน์เต็มรูปแบบ
และจัดแสดงบ่อยมากขึ้น โดยตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 มีงานจ้างประมาณ 20-25 งานต่อ
ดือน ทีมถ่ายทอดสดจึงนับเป็นธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงในช่วงนี้ การเดินทางไปทำงานของทีมไลฟ์สดจะไป
ถึงสถานที่จัดงานเร็วกว่าปกติเนื่องจากเริ่มทำงานเร็วและสั้นกว่าการแสดงปกติ โดยจะเดินทางไปถึง
งานประมาณ 14.00 น. เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยและเริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 19.00 น. จนถึงเวลา
ตีสอง สำหรับราคาจ้างขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ จำนวนกล้องที่ใช้ ระยะทางที่เดินทางไปท ำงาน 
และการแบ่งผลประโยชน์จากคลิป ในเบื้องต้นหากแบ่งตามจำนวนกล้องที่ใช้สามารถแบ่งได้ 2 ขนาด 
คือ 1) ใช้กล้อง 3-5 ตัว สมาชิกในทีม 3-5 คน ค่าจ้างเริ่มต้นที่ 8,000-10,000 บาทต่องาน และ 2) 
เต็มรูปแบบใช้กล้อง 7 ตัว สมาชิก 6-8 คน ค่าจ้าง 15,000-25,000 บาท สำหรับการแบ่งผลประโยชน์
จากคลิป หมายถึง หลังจากที่ผลงานถูกเผยแพร่ทางเพจคณะหมอลำไปแล้ว 1-2 สัปดาห์ ทางทีม
ถ่ายทอดสดสามารถนำผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านช่องยูทูบของตนเองได้ ทำให้สามารถมีรายรับ
เพ่ิมเติมจากการเผยแพร่ดังกล่าว 
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4.5.2.4 ฝ่ายสนับสนุน 
1)  ช่างแต่งหน้าทำผม 
 ช่างแต่งหน้าทำผมเริ่มมีบทบาทในช่วงที่หมอลำหันมาทำการแสดง

ออนไลน์ เนื่องจากในการถ่ายทอดสดจำเป็นต้องเห็นใบหน้านักแสดงอย่างใกล้ชิด รายละเอียดของ
การแต่งหน้าและทรงผมจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากขึ้น ส่วนใหญ่จะจ้างมาแต่งหน้าและทำผมให้กับ
นักแสดงหลัก โดยคิดค่าจ้าง 1,000-2,000 บาทต่อคน ผู้ที่รับแต่งหน้าให้พระเอกนางเอกหมอลำส่วน
ใหญ่จะเป็นแฟนคลับ ผู้ติดตามหมอลำ หรือเป็นบุคคลในแวดวงหมอลำมาก่อน ยกตัวอย่างเช่น เปิด
ร้านเช่าชุด อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายหมอลำ เมื่อมีการแสดงออนไลน์จึงหันมารับอาชีพเสริมด้วย
การรับจ้างแต่งหน้าทำผม 

2) ร้านเช่าชุด 
 ในบางโชว์ที่ต้องใช้ชุดการแสดงที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ชุดพื้นเมือง 

ผ้าซิ่นผ้าโสร่งเป็นผืน หรือชุดราตรีเป็นต้น คณะหมอลำนิยมเช่าเหมาเป็นเซ็ต (6 ชุด หรือ 12 ชุด) ค่า
เช่าประมาณ 10,000 บาทต่อเซ็ต 

3)  ฝ่ายสนับสนุนอื่น ๆ   
 ด้านระบบแสงสีเสียง กรณีจัดที่บ้านพักคณะหมอลำจะมีทีม Lighting 

และทีม Sound Engineer เข้ามาช่วยดูแล ซึ่งจะทำงานควบคู่กับทีมถ่ายทอดสด ค่าจ้างประมาณ 
3,000-5,500 บาทต่อครั้ง 

 ด้านชุดแดนเซอร์ มีหน้าที่เสียบขนและดูและอุปกรณ์หรือชุดเสื้อผ้าที่
ใช้ในการแสดง มีจำนวน 5-7 คน ค่าตอบแทนคนละ 400-500 บาทต่อวัน 

 ด้านอาหาร ส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างแม่ครัวทำอาหารสำเร็จรูปมาตั้งไว้ 
ณ สถานที่ทำการแสดง สำหรับสมาชิก 50-70 คน มีค่าอาหารประมาณ 5,000 บาทต่อวัน 

 ด้านสุขภาพ เป็นฝ่ายที่เพิ ่มเข้ามาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ       
โควิด-19 ตามมาตรการของทางราชการ โดยมีการติดต่อทีมอสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำการ
ตรวจโควิด-19 ให้กับสมาชิกทุกคนก่อนเข้าพื้นที่ซ้อมใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดตรวจโควิด-19 
หรือชุดตรวจ Antigen Rapid Test (ATK) ราคา 150 บาทต่อชุดรวมแล้ว 50-70 ชุดต่อครั้ง 

หลังจากทราบกระบวนการทำงานของคณะหมอลำทั้งในสถานการณ์ปกติ
และการปรับตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้ว รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ 
ของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงแล้ว ในลำดับต่อไปจะเป็นการนำเสนอโครงสร้างต้นทุนหรือประมาณ
การรายจ่าย รวมถึงรูปแบบการรับงานและประมาณการรายรับของธุรกิจหมอลำและธุรกิจอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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4.6  โครงสร้างต้นทุนและประมาณการรายรับของคณะหมอลำ 
ในส่วนนี้จะเป็นการนำเสนอธุรกิจหมอลำในมุมมองของรายรับและค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทราบ

โครงสร้างต้นทุน การลงทุนในครั ้งแรกและค่าใช้จ่ายรายปี โดยจะนำเสนอเปรียบเทียบกรณี
สถานการณ์ปกติและรายรับที่ลดลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 (COVID-19) 
  4.6.1  โครงสร้างต้นทุนของคณะหมอลำ 
  โครงสร้างต้นทุนในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะหมอลำ
ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามในการนำเสนอภาพรวมของโครงสร้างต้นทุนจะ
อธิบายรายละเอียดของคณะหมอลำขนาดใหญ่เป็นหลัก เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจโดยรวม
เหมือนกัน ความแตกต่างที่ชัดเจนคือจำนวนสมาชิก การนำเสนอแบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ ต้นทุน
การดำเนินงานเฉลี่ยของคณะหมอลำขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กในช่วงสถานการณ์ปกติ 
และต้นทุนการดำเนินงานในช่วง COVID-19  

4.6.1.1 โครงสร้างต้นทุนเฉลี่ยของคณะหมอลำขนาดใหญ่ในช่วงสถานการณ์ปกติ 
   สถานการณ์ปกติหมายถึงคณะหมอลำเปิดฤดูกาลการแสดงในช่วงปลาย
เดือนกันยายนและเดินสายทำการแสดงถึงประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจะเป็น
ช่วงปิดฤดูกาลหรือพักวง การนำเสนอโครงสร้างต้นทุนเป็นข้อมูลของคณะหมอลำ 1 คณะ สามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 

1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ใน
ธุรกิจหมอลำ ได้แก่ ยานพาหนะ ที ่พักอาศัยช่วงซ้อม โดมพื้นที ่ตั ้งเวทีบริเวณบ้านพักหมอลำ 
โครงสร้างเวที ระบบแสงสีแสง และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

2) ค่าใช้จ่ายการเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาล หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดในช่วง
ปิดฤดูกาล ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ตั ้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกแบบการแสดง ชุดการแสดง ค่าลิขสิทธิ์เพลง ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์และ
ยานพาหนะ ค่าอาหาร และค่าน้ำค่าไฟตลอดช่วงเวลาของการฝึกซ้อมการแสดง 

3) ค่าใช้จ่ายเดินสายทำการแสดงช่วงเปิดฤดูกาล หมายถึง ค่าใช้จ่าย
ในช่วงของการเดินสายทำการแสดง ตลอดช่วงเปิดฤดูกาล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักแสดงและ
แรงงานฝ่ายต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน ค่าจ้างถ่ายทอดสดการแสดง  

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื ่อทำ
สัญญาจ้าง อุปกรณ์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
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รายละเอียดของค่าใช้จ่ายแต่ละส่วนมีดังต่อไปนี้ 
1)  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการแสดงหมอลำ หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายลงทุนซื้อยานพาหนะ ที่พักและโดม โครงสร้างเวที ระบบแสงสีเสียง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่
จำเป็นต่อการแสดงหมอลำ นับเป็นปัจจัยคงที่ทางเศรษฐศาสตร์ จากตารางที่ 16 พบว่า คณะหมอลำ
ขนาดใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนทั้งสิ้น 26 – 36 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะเป็น
ค่าใช้จ่ายหลัก   

 
ตารางท่ี 16 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของคณะหมอลำ 
ลำดับ 

ที่ 
รายการต้นทุน งบประมาณ 

 
อายุ 

การใช้
งาน 

(ปี) 

ประมาณการ 

ค่าเสื่อมราคา2  
(ต่อปี) 

1 ยานพาหนะ (รถบรรทุก รถบัส และ
รถยนต์)1 

15 – 20 ล้าน
บาท  

5 3 – 4 ล้านบาท 

2 ที่พักและโดมพืน้ที่ตั้งเวที 5 – 7 ล้านบาท 20 2.5 – 3.5 แสนบาท 
3 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเวที ได้แก่ เหล็ก

โครงสร้างเวที   
5 – 8 แสนบาท 10 5 – 8 หมื่นบาท 

4 ระบบไฟแสงส ี 1.5 – 2 ล้าน
บาท 

5 3 – 4 แสนบาท 

5 ระบบเสียง ได้แก่ เคร่ืองมิกซ์เสียง 
ลำโพง และเครื่องดนตร ี

3 – 4 ล้านบาท 5 6 – 8 แสนบาท 

6 อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น เครื่องปั่นไฟ     
จอ LED เครื่องปล่อยควัน เป็นต้น 

1.5 – 2 ล้าน
บาท 

5 3 – 4 แสนบาท 

รวมทั้งสิ้น 4.5 – 6.0 ล้าน
บาท 

หมายเหตุ  1บางส่วนเป็นรถมือสองสภาพดี  
 2การคำนวณค่าเสื่อมราคาพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์หารด้วยอายุการใช้งาน เช่น ราคา

รถ 1 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเท่ากับ 1,000,000/5 = 200,000 บาทต่อคันต่อปี 
(กำหนดให้มูลค่าซากเท่ากับ 0 บาท) 
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ในกรณีอุปกรณ์ขัดข้อง คณะหมอลำจำเป็นต้องมีการเช่าเพิ่มเติมโดยมี
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ การเช่าเครื่องเสียง คืนละ 20,000 บาท การเช่ารถพร้อมคนขับ (รถบรรทุกเครื่องปั่น
ไฟ) วันละ 2,500 บาท  

2)  ค่าใช้จ่ายการเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาล 
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาลการแสดง เป็นค่าใช้จ่ายที่

เกิดในช่วงปิดฤดูกาล ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี เมื่อ
ถึงช่วงปิดฤดูกาลนักแสดงและแรงงานส่วนใหญ่จะกลับบ้าน และกลับมารวมตัวอีกครั้งช่วงเดือน
สิงหาคม งานสำคัญในช่วงนี้เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบและการซ้อมการแสดง เพื่อเตรียมความ
พร้อมสำหรับการแสดงในฤดูกาลถัดไป คณะหมอลำมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4.7 – 7.4 ล้านบาท 
รายละเอียดดังตารางที่ 17 

 
ตารางท่ี 17  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาล 

ลำดับ
ที่ 

รายการต้นทุน งบประมาณ  

1 ฝ่ายออกแบบและซ้อมการแสดง 2 – 3 แสนบาท 

2 ชุดการแสดงและอุปกรณ ์ 2 – 4 ล้านบาท 
3 ฉากเวที 1 แสนบาท 

4 พื้นไมปู้เวท ี 1 แสนบาท 

5 ค่าลิขสิทธิ์เพลง 1 – 2 แสนบาท 

6 ค่าอาหาร (ช่วงซ้อมวนัละ 15,000-20,000 บาทต่อวัน ระยะเวลา 
2 เดือน) 

0.9 – 1.2 ล้านบาท 

7 ค่าน้ำคา่ไฟ เดือนละ 20,000-30,000 บาท 4 – 6 หมื่นบาท 
8 ค่าซ่อมแซมเวที บำรุงรักษาระบบไฟ และระบบเสียง 5 แสนบาท 

9 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เปลี่ยนยาง พรบ. และชำระภาษี 0.8 – 1 ล้านบาท 

รวมทั้งสิ้น 4.7 – 7.4 ล้านบาท 

  
หากพิจารณาในรายละเอียด การลงทุนในส่วนของชุดการแสดงและ

อุปกรณ์ประกอบการแสดงมีต้นทุนค่อนข้างสูง มีการลงทุนประมาณ 2 – 4 ล้านบาทต่อปี โดยต้นทุน
ของชุดที่ใส่ทำการแสดงมูลค่าประมาณ 1,500-2,000 บาทต่อชุด อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม เช่น 
กระบะหลังขนนก ประมาณ 1,000 บาท ชฎาและเครื่องไทยที่ใส่ในการแสดงโชว์วัฒนธรรม มูลค่า 
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5,000 – 6,000 บาท ในแต่ละคืนมีการแสดงประมาณ 25-30 ชุดการแสดง และในกรณีที่จำเป็นต้อง
มีการเช่าชุดการแสดง ต้องจ่ายค่าเช่าสูงถึง 4,500 บาทต่อคืน 

3)  ค่าใช้จ่ายเดินสายทำการแสดงช่วงเปิดฤดูกาล 
ค่าใช้จ่ายในการเดินสายทำการแสดงช่วงเปิดฤดูกาล เป็นค่าใช้จ่ายที่

ผันแปรตามจำนวนครั้งของการแสดง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายใน
การจ้างนักแสดงและแรงงานฝ่ายต่าง ๆ ในกรณีสถานการณ์ปกติหมอลำมีการแสดงประมาณ 190 
ครั้งต่อฤดูกาลค่าใช้จ่ายประมาณ 18.9 – 40.0 ล้านบาท รายจ่ายในส่วนนี้แปรผันไปตามจำนวนและ
ประสบการณ์ของนักแสดง/แรงงานในฝ่ายต่าง ๆ เป็นสำคัญ (รายละเอียดดังตารางที่ 4-7) และส่วนที่ 
2 เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายสนับสนุนการแสดง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนของการเดินทางที่ต้องใช้รถบรรทุก
และรถบัสจำนวนกว่า 20 – 30 คัน มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 9.9 – 16.2 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวน
ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง รายละเอียดในตารางที่ 18 

 
ตารางท่ี 18  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน  
ลำดับที ่ รายการต้นทุน จำนวน (คน) ค่าจ้างต่อวัน 

(บาทต่อคน) 
งบประมาณ1 

(ต่อปี) 
1 ผู้ควบคุมคิวการแสดง  

ผู้ควบคุมระบบไฟ  
ผู้ควบคุมระบบเสียง 

3 1,000 – 5,000 0.6 – 1.1 ล้านบาท 

2 นักร้อง นักแสดงหมอลำ 15 – 20 1,000 – 2,000 2.9 – 7.6 ล้านบาท 
3 พิธีกรและนักแสดงตลก 3 – 4 850 – 1,000 4.8 – 7.6 แสนบาท 

4 แดนเซอร์ 120 – 150 320 – 500 7.3 – 14.3 ล้านบาท 

5 นักดนตร ี 20 600 – 1,500 2.3 – 5.7 ล้านบาท 

6 ฝ่ายดูแลชุดการแสดง 10 – 15 400 – 500 0.7 – 1.4 ล้านบาท 

7 คอนวอย 40 – 60 400 – 500 3.0 – 5.7 ล้านบาท 

8 พนักงานขับรถ 15 – 20 500 – 800 1.4 – 3.0 ล้านบาท 

9 แม่ครัว 3 – 5 400 2.3 – 3.8 แสนบาท 

รวมทั้งสิ้น 18.9 – 40.0 ล้านบาท 

หมายเหตุ 1คำนวณในสถานการณ์ปกติ จำนวนวันที่ทำการแสดงประมาณ 190 วันต่อฤดูกาล  
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ตารางท่ี 19  ค่าใช้จ่ายฝ่ายสนับสนุนการแสดง  
ลำดับที ่ รายการต้นทุน งบประมาณ  

(บาทต่อวัน) 
งบประมาณ1  
(บาทต่อปี) 

1 ค่าอาหาร  8,000 – 10,000 1.5 – 1.9 ล้านบาท 
2 ค่าน้ำมนั (เดินทางและปัน่ไฟ) 

เดินทางประมาณ 300 กม.ต่อวัน 
40,000 – 70,000 7.6 – 13.3 ล้านบาท 

3 การถ่ายทอดสด (ประมาณ 50 

คร้ัง) 
15,000 – 20,000 0.8 – 1.0 ล้านบาท 

รวมทั้งสิ้น 9.9 – 16.2 ล้านบาท 

หมายเหตุ 1คำนวณในสถานการณ์ปกติ จำนวนวันที่ทำการแสดงประมาณ 190 วันต่อฤดูกาล  
 

4)  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในส่วนของการเดินทาง
เพื่อทำสัญญาโดยพิจารณาจากจำนวนครั้งของการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของสำนักงานหมอลำที่
จำเป็นในการดำเนินธุรกิจดังตารางที่ 20 
 
ตารางท่ี 20 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ลำดับที ่ รายการต้นทุน งบประมาณ  
(บาทต่อเดือน) 

งบประมาณ 

(บาทต่อปี) 
1 การเดินทางเพ่ือทำสัญญา1 

ระยะทางประมาณ 300 กม. ๆ ละ 
4 บาท 

 456,000  

2 เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน 
บัญชี) 

20,000 240,000 

3 อุปกรณ์สำนักงาน  2,000 24,000 

4 ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต  3,000 36,000 

5 อ่ืนๆ  2,000 24,000 

รวมทั้งสิ้น 780,000 

หมายเหตุ 1คำนวณในสถานการณ์ปกติ จำนวนวันที่ทำการแสดงประมาณ 190 วันต่อฤดูกาล  
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จากโครงสร้างรายจ่ายด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า คณะหมอลำ
ขนาดใหญ่หนึ่งคณะ มีการแสดงประมาณ 190 ครั้งต่อฤดูกาล จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 38.8 – 70.4 
ล้านบาทต่อปี และสามารถสรุปโครงสร้างค่าใช้จ่ายของคณะหมอลำได้ดังตารางที่ 21 
 
ตารางท่ี 21 สรุปโครงสร้างค่าใช้จ่ายของคณะหมอลำขนาดใหญ่ 1 คณะในช่วงสถานการณ์ปกติ 

ลำดับที ่ รายการต้นทุน มูลค่ารวมต่อปี (ล้านบาท) 
1 ค่าใช้จ่ายในการลงทนุซื้อสินทรัพย์ (ค่าเสื่อม) 4.5 – 6.0 
2 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาล 4.7 – 7.4  
3 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการจ้างแรงงาน  18.9 – 40.0  
4 ค่าใช้จ่ายฝ่ายสนบัสนุนการแสดงช่วงเปิดฤดูกาล 9.9 – 16.2 
5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 0.78 

รวมทั้งสิ้น (ตลอดทั้งปี) 38.8 – 70.4 

 
4.6.1.2 โครงสร้างต้นทุนเฉลี่ยของคณะหมอลำขนาดกลางในช่วงสถานการณ์ปกติ 

ต้นทุนการดำเนินงานของคณะหมอลำขนาดกลางจะมีโครงสร้างต้นทุน
คล้ายกับขนาดใหญ่ แต่จะมีต้นทุนที่น้อยกว่า เนื่องจากมีจำนวนสมาชิก ขนาดเวทีเล็กกว่า ทำให้ใช้
ยานพาหนะจำนวนน้อยลงตามไปด้วย ในส่วนของการแสดงมีจำนวนโชว์น้อยกว่า เน้นความ
สนุกสนานหน้าเวทีและศิลปินที่โดดเด่นภายในวง โดยเฉพาะผู้ที ่เป็นหัวหน้าวงซึ่งเป็นศิลปินที ่มี
ชื่อเสียงมาก่อน คณะหมอลำขนาดกลางมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 18.7 – 28.3 ล้านบาทต่อปี 

ในการคำนวณต้นทุนภายใต้สถานการณ์ปกติ คณะหมอลำขนาดกลางมี
จำนวนวันที่ทำการแสดงประมาณ 115 วันต่อฤดูกาล เป็นที่น่าสังเกตว่าค่าจ้างนักแสดงและตำแหน่ง
อื่น ๆ บางตำแหน่งสูงกว่าวงขนาดใหญ่ เนื่องจากเงินรางวัลหน้าเวทีจากแฟนเพลงแฟนคลับศิลปินวง
ขนาดกลางได้ไม่มากเท่ากับวงขนาดใหญ่ จึงต้องยอมจ่ายค่าจ้างที่สู งกว่าเพื่อดึงตัวศิลปินไว้ สำหรับ
ตำแหน่งอื่น ๆ เนื่องจากจำนวนวันที่ทำการแสดงไม่มากเท่าวงขนาดใหญ่ทำให้ต้องจ่ายค่าจ้างรายวัน
สูงเพื่อดึงคนให้มาทำงานท่ีวง  
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ตารางท่ี 22 สรุปโครงสร้างค่าใช้จ่ายของคณะหมอลำขนาดกลาง 1 คณะในช่วงสถานการณ์ปกติ 
ลำดับที ่ รายการต้นทุน มูลค่ารวมต่อปี (ล้านบาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการลงทนุซื้อสินทรัพย์ (ค่าเสื่อม) 2.8 – 4.4 

2 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาล 2.3 – 2.5 
3 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการจ้างแรงงาน  9.5 – 15.0 

4 ค่าใช้จ่ายฝ่ายสนบัสนุนการแสดงช่วงเปิดฤดูกาล 3.5 – 5.9 
5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 0.60 

รวมทั้งสิ้น (ตลอดทั้งปี) 18.7 – 28.3 

 
4.6.1.3 โครงสร้างต้นทุนเฉลี่ยของคณะหมอลำขนาดเล็กในช่วงสถานการณ์ปกติ 

คณะหมอลำขนาดเล็กมีภาพรวมของการดำเนินงานคล้ายกับขนาดใหญ่
และขนาดกลางในเรื่องของการเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาลและการออกเดินสายทำการแสดง แต่สิ่งที่
แตกต่างกันจะเป็นเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ โดยคณะหมอลำขนาดเล็กส่วนใหญ่จะนิยมเช่าเวที 
ระบบเสียง และระบบไฟจากผู้ประกอบธุรกิจให้เช่า ค่าเช่าเวที 8,500 – 10,000 บาทต่อครั้ง และ      
ค่าเช่าอุปกรณ์ระบบแสงสีเสียง 50,000 – 60,000 บาทต่อครั้ง ในขณะที่การลงทุนส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวกับชุดการแสดงหน้าเวทีที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนในทุกปี คณะหมอลำขนาดเล็กมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
13.6 – 18.5 ล้านบาทต่อปี ภายใต้สถานการณ์ปกติทำการแสดงประมาณ 60 วันต่อฤดูกาล  

 
ตารางท่ี 23 สรุปโครงสร้างค่าใช้จ่ายของคณะหมอลำขนาดเล็ก 1 คณะในช่วงสถานการณ์ปกติ 

ลำดับที ่ รายการต้นทุน มูลค่ารวมต่อปี (ล้านบาท) 
1 ค่าใช้จ่ายในการลงทนุซื้อสินทรัพย์ (ค่าเสื่อม) 2.1 – 2.2  

2 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาล 1.8 – 2.4  
3 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการจ้างแรงงาน  3.9 – 6.2 

4 ค่าใช้จ่ายฝ่ายสนบัสนุนการแสดงช่วงเปิดฤดูกาล 5.3 – 7.3 
5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 0.468 

รวมทั้งสิ้น (ตลอดทั้งปี) 13.6 – 18.5 
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4.6.1.4 โครงสร้างต้นทุนของการแสดงหมอลำในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
(ช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564) 

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะ
หมอลำต่างพยายามปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในช่วงที่ยากลำบากนี้ ทุกคณะคาดหวังว่าจะ
สามารถออกทำการแสดงได้ดังเช่นในอดีต แต่ด้วยความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทำให้คณะหมอลำ
ไม่กล้าที ่จะลงทุนเต็มรูปแบบเหมือนที่ผ่านมา ส่งผลให้โครงสร้างต้นทุนมีการเปลี ่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะการแสดงหมอลำที่ค่าใช้จ่ายหลักเป็นค่าจ้างแรงงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการแสดง 
นอกจากนั้นในช่วงที่มีสถานการณ์ COVID-19 คณะหมอลำไม่สามารถออกเดินทางตั้งเวทีแสดงสดได้ 
แต่ก็ได้มีการปรับตัวโดยทำการแสดงในพื้นที่ปิดและทำการถ่ายทอดสดการแสดง โดยใช้เครือข่าย
ระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน Facebook หรือเรียกว่า Live Streaming ดังนั้นในส่วนนี้จะอธิบายโครงสร้าง
ต้นทุนของคณะหมอลำผ่าน 2 รูปแบบ คือ การแสดงสดหน้าเวที และการแสดงในรูปแบบออนไลน์ 
 1)  การแสดงสดหน้าเวที 

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 คณะหมอลำไม่สามารถทำการแสดงได้
ตามฤดูกาลปกติ ในการวิเคราะห์ส่วนนี้จึงใช้ข้อมูลในรอบ 1 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 
2564 เป็นตัวแทนของการแสดงในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นช่วงที่คณะหมอลำต้องปรับลด
ต้นทุนเนื่องจากไม่สามารถทำการแสดงได้เต็มที่ โดยในส่วนของฉากเวทีอาจมีการปรับจากเดิมที่ใช้ใน
ฤดูกาลก่อนหน้า การลงทุนตัดเย็บชุดการแสดงลดลงจากเดิม 2 ถึง 4 ล้านบาท เหลือเพียง 6 แสนถึง 
1 ล้านบาทเท่านั ้น ลดจำนวนวันที่ใช้ในการซ้อมวงจากเดิม 2 เดือน เหลือเพียง 1 เดือนเท่านั้น 
นอกจากนี้จำนวนวันที่เปิดการแสดงก็ลดลงอันเนื่องมาจากมาตรการควบคุมโรคท่ีห้ามจัดการแสดงที่มี
การรวมตัวของคนจำนวนมาก ธุรกิจหมอลำได้รับผลกระทบโดยตรง ทำให้จำนวนวันที่สามารถเปิด
การแสดงลดลงอย่างมาก จำนวนครั้งการแสดงของคณะขนาดใหญ่ในรอบปี 2564 เฉลี่ยเหลือเพียง 
26 งานเท่านั้น ในขณะที่คณะหมอลำขนาดกลางและขนาดเล็กก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน     
มีจำนวนครั้งของการแสดงเฉลี่ย 14 และ 9 ครั้ง ตามลำดับ ดังนั้นโครงสร้างต้นทุนของธุรกิจจึงมีการ
ปรับใหม่ ยกเว้นในส่วนของต้นทุนคงท่ีหรือค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายปี ไม่ว่าจะมีการแสดงหรือไม่ก็มี
ต้นทุนในส่วนนี้อยู่แล้ว ค่าใช้จ่ายของคณะหมอลำจึงลดลงอย่างมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 24 
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ตารางท่ี 24 สรุปโครงสร้างค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการแสดงสดหน้าเวทีในช่วงสถานการณ์โควิด  
ปี 2564 

ลำดับที ่ รายการต้นทุน มูลค่ารวมต่อปี (ล้านบาท) 

ขนาดใหญ ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
1 ค่าใช้จ่ายในการลงทนุซื้อสินทรัพย์ 4.5 – 6.0  2.8 – 4.4 2.1 – 2.2 

2 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาล 2.8 – 3.7  0.9 – 1.3 0.5 – 1.1 

3 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการจ้างแรงงาน  2.6 – 5.5 1.2 – 1.8  0.6 – 0.9 

4 ค่าใช้จ่ายฝ่ายสนบัสนุนการแสดงช่วงเปิดฤดูกาล 1.4 – 2.3  0.4 – 0.7 0.8 – 1.1 

5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 0.39 0.36 0.35 

รวมทั้งสิ้น (แต่ละคณะตลอดทัง้ปี) 11.6 – 17.9 5.6 – 8.5 4.4 – 5.7 

 
2)  การแสดงในรูปแบบออนไลน์ 
 เดือนกันยายน 2564 เป็นช่วงที่คณะหมอลำเริ่มหันมาเปิดการแสดง

รูปแบบออนไลน์กันมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปกติแล้วในช่วงปลายเดือนกันยายนของทุกปีจะเป็นช่วง
เริ่มต้นของฤดูกาลแสดงถัดไป แต่เดือนกันยายนปี 2564 นี้ยังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 อย่างต่อเนื่อง คณะหมอลำยังไม่สามารถเปิดแสดงสดหน้าเวทีได้ จึงจำเป็นต้องจัดแสดงใน
รูปแบบออนไลน์ โครงสร้างต้นทุนของการจัดแสดงมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก มีค่าใช้จ่ายในการ
จัดเตรียมสถานที่ การถ่ายทอดสด รวมถึงการแสดงที่มักจะมีศิลปินรับเชิญเข้ามาร่วมทำการแสดงด้วย 
ในส่วนนี้จะแสดงโครงสร้างต้นทุนของการจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ตามขั้นตอนของการจัดเตรียม
งานและวันทำการแสดง ซึ่งจะเป็นการนำเสนอต้นทุนของการจัดแสดงออนไลน์ในแต่ละครั้ง ต่างจาก
การแสดงสดหน้าเวทีที่ได้นำเสนอค่าเฉลี่ยของต้นทุนของคณะหมอลำแต่ละคณะเป็นรายปี 

โครงสร้างต้นทุน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
 1)  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
 2)  ค่าใช้จ่ายการเตรียมตัวก่อนวันแสดงจริง 
 3)  ค่าใช้จ่ายวันทำการแสดง 
 4)  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

โดยค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
1)  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อสินทรัพย์ที่ใช้เพื่อการแสดงในรูปแบบ
ออนไลน์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายลงทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และกล้องพร้อมไมค์เพื่อถ่ายทอดเบื้องหลัง 
กระตุ้นให้ผู้ชมอยากเข้ามาชมการแสดง นับเป็นปัจจัยคงที่ทางเศรษฐศาสตร์ จากตารางที่  25 พบว่า 
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คณะหมอลำจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น 1.3 – 2.3 แสนบาทต่อปี แต่หากพิจารณาต้นทุนราย
ครั้งโดยใช้ข้อสมมุติฐานของการจัดออนไลน์เฉลี่ยคณะละ 2 ครั้งต่อเดือน หรือรวม 24 ครั้งต่อปี จะได้
ค่าเฉลี่ยของค่าเสื่อมประมาณ 5,417 – 9,583 บาทต่อครั้ง 

 
ตารางท่ี 25  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของการแสดงในรูปแบบออนไลน์ 

ลำดับ 

ที่ 
รายการต้นทุน งบประมาณ 

 

อายุ 

การใช้งาน (ป)ี 
ประมาณการ 

ค่าเสื่อมราคา2 (ต่อปี) 
1 คอมพิวเตอร์ 3-5 เคร่ือง 0.6 – 1 ล้านบาท  5 1.2 – 2 แสนบาท 

2 กล้องวิดีโอ พร้อมไมค์ 1 – 3 หมื่นบาท 1 1 – 3 หมื่นบาท 
รวมทั้งสิ้น 1.3 – 2.3 แสนบาท 

 
2)  ค่าใช้จ่ายการเตรียมตัวก่อนวันแสดงจริง 

เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดในช่วงก่อนวันแสดงจริงประมาณ 7-15 วัน 
งานสำคัญในช่วงนี้เป็นงานเกี่ยวกับการจัดหาสถานที่ การออกแบบการแสดง การซ้อมการแสดง และ
การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อครั้งของการจั ดแสดง รายละเอียด     
ดังตารางที่ 26 

 
ตารางท่ี 26  ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนวันแสดงจริง 

ลำดับที ่ รายการต้นทุน งบประมาณ (บาทต่อ
คร้ัง) 

1 จัดหาและเตรียมสถานที่  25,000 – 50,000 
2 ฉากเวที 5,000 – 50,000 

3 ออกแบบการแสดง 10,000 – 30,000 

4 ชุดการแสดงและอุปกรณ ์ 6,000 – 50,000 

5 ซ้อมการแสดง (ค่าอาหาร) 5,000 – 15,000 

6 การประชาสัมพนัธ์และขายบัตร (ค่าแรง) 3,000 – 4,500 

รวมทั้งสิ้น 54,000 – 199,500 

 
3)  ค่าใช้จ่ายวันทำการแสดง 

ค่าใช้จ่ายในวันทำการแสดง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักแสดงและแรงงานฝ่ายต่าง ๆ ประมาณ 50 – 70 คนต่อ ส่วนที่ 
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2 เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายถ่ายทอดสด และส่วนที่ 3 เป็นค่าใช้จ่ายของฝ่ายสนับสนุนการแสดง รายละเอียด
ในตารางที่ 27 

 
ตารางท่ี 27  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในวันทำการแสดง  
ลำดับที ่ รายการต้นทุน จำนวน (คน) ค่าจ้างต่อวัน 

(บาทต่อคน) 
งบประมาณ 

(บาทต่อวัน) 
1 พิธีกร นักร้อง นักแสดงหมอ

ลำ 

10 – 15  3,000 – 5,000 30,000 – 75,000 

2 แดนเซอร์ 12 – 24 800 – 1,000 9,600 – 24,000 
3 ทีมนักดนตร ี 10 – 15 1,000 – 2,000 10,000 – 30,000 

4 ศิลปินรับเชิญ 3 – 5  30,000 

5 ทีมถ่ายทอดสด 6 – 8 (1 ทีม)  9,000 – 30,000 

6 ช่างทำผม ช่างแต่งหน้า 2 – 3  1,000 – 2,000 2,000 – 6,000 

7 ฝ่ายดูแลชุดการแสดง 5 – 7   400 – 500 2,000 – 3,500 

8 อาหาร 50 – 70   5,000 

9 ชุดตรวจ ATK 50 – 70 150 7,500 – 10,500  

รวมทั้งสิ้น 105,100 – 214,000  

 
4)  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในส่วนของการ
เดินทางเพ่ือไปสถานที่จัดการแสดง (เดินทางไปสตูดิโอ) เจ้าหน้าที่สำนักงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของ
สำนักงานหมอลำที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนวณจากข้อสมมุติการแสดงรูปแบบออนไลน์
เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน ดังตารางที่ 28 
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ตารางท่ี 28  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ลำดับที ่ รายการต้นทุน งบประมาณ  

(บาทต่อเดือน) 
งบประมาณ 

(บาทต่อครั้ง) 
1 การเดินทาง (ไป-กลับ) ระยะทาง

ประมาณ 300 กม. ๆ ละ 4 บาท 

 1,200  

2 เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน บญัชี) 20,000  10,000 

3 เจ้าหน้าที่สำนักงาน (กราฟฟิค) 30,000  15,000 

4 อุปกรณ์สำนักงาน  3,000  1,500 

5 ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต  2,000  1,000 

รวมทั้งสิ้น 28,700 

 
จากโครงสร้างรายจ่ายด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า การจัด

แสดงออนไลน์มีค่าใช้จ่ายประมาณ 1.9 – 4.5 แสนบาทต่อครั้ง และสามารถสรุปโครงสร้างค่าใช้จ่าย
ได้ดังตารางที่ 29 

 
ตารางท่ี 29  สรุปโครงสร้างค่าใช้จ่ายต่อครั้งของการจัดแสดงออนไลน์ 

ลำดับที ่ รายการต้นทุน มูลค่ารวม (บาทต่อครั้ง) 
1 ค่าใช้จ่ายในการลงทนุซื้อสินทรัพย์ (ค่าเสื่อม) 5,417 – 9,583  
2 ค่าใช้จ่ายการเตรียมตัวก่อนวันแสดงจริง 54,000 – 199,500  
3 ค่าใช้จ่ายวนัทำการแสดง 105,100 – 214,000  
4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 28,700 

รวมทั้งสิ้น 193,217 – 451,783 

 
แต่หากเป็นคณะหมอลำขนาดเล็กจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง เนื่องจาก

เช่าสตูดิโอขนาดเล็กและส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์เดิมของคณะที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลง การจัดแสดง
ออนไลน์แต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 75,000 – 85,000 บาท 

ในลำดับต่อไปจะเป็นการนำเสนอผลการศึกษาในส่วนของการ
ประมาณการรายรับ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการจัดการแสดงหมอลำ ทำให้รายรับของคณะหมอลำลดลงอย่างมาก และคณะหมอลำ
จำเป็นต้องปรับตัวโดยเปลี่ยนจากการแสดงสดเป็นการแสดงผ่านออนไลน์  
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         4.6.2  ประมาณการรายรับของคณะหมอลำ 
  รายรับของคณะหมอลำส่วนใหญ่มาจากการว่าจ้างให้ไปทำการแสดงในพื้นที่ต่าง ๆ 
ส่วนการเปิดแสดงและเก็บค่าเข้าชมโดยคณะหมอลำเองมีจำนวนน้อยมากในแต่ละปี การนำเสนอใน
ส่วนนี้ประกอบด้วยรูปแบบของการรับงานจัดแสดง จำนวนงานเฉลี่ยของคณะหมอลำ จากนั้นจึ งจะ
เป็นการนำเสนอประมาณการรายรับของคณะหมอลำ ตามลำดับ 

4.6.2.1 รูปแบบของการรับงานจัดแสดง 
การรับงานของคณะหมอลำถือเป็นรายรับทางตรงของอุตสาหกรรมหมอลำ

บันเทิง โดยส่วนใหญ่แล้วการรับงานของคณะหมอลำเป็นการจองคิวการแสดงล่วงหน้าของผู้ว่าจ้าง 
หมอลำบางคณะที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่นิยมของผู้ชมจะมีคิวการแสดงในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก 
บางครั้งมีการจองคิวแสดงล่วงหน้าเป็นเวลา 2-3 ปี หรือบางคณะเมื่อทำการแสดงเสร็จแล้วและเป็นที่
พอใจของผู้ว่าจ้าง ก็จะมีการทำสัญญาจองคิวล่วงหน้าให้มาแสดงอีกครั้งในปีถัดไป ในบางพื้นที ่ผู้
ว่าจ้างอาจมีการว่าจ้างคณะเดิมติดต่อกันเป็นเวลา 2-3 ปี การรับงานของคณะหมอลำสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ ได้แก่  

รูปแบบท่ี 1 เป็นการรับงานจากผู้ว่าจ้างกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่  
- กลุ่มบุคคลทั่วไป คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการวัดหรือนิยม

เรียกกันว่า “งานเจ้าภาพ” ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างงานในเขตภาค
อีสาน ประมาณครึ่งหนึ่งของงานเจ้าภาพมีการเก็บค่าเข้าชม ในราคา 
50, 80, 100 บาท (แล้วแต่กรณี) และอีกครึ่งหนึ่งนั้นเป็นงานเจ้าภาพที่
เปิดให้เขา้ชมการแสดงโดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชม ส่วนใหญ่จัดการแสดง
ในภาคอีสาน จำนวนผู้เข้าชมเฉลี่ยประมาณ 3,000 – 4,000 คน 

- กลุ่มผู้จัดหรือออร์แกไนเซอร์มืออาชีพ หรือนิยมเรียกกันว่า “งานปิด
วิก” มีการจัด “หมอลำออนทัวร์” โดยผู้จัดมีหน้าที่จัดหาพื้นที่ทำการ
แสดง ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดการแสดงในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
รวมถึงเขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี ระยอง และชลบุรี มี
จำนวนผู้เข้าชมเฉลี่ยประมาณ 4,000 – 6,000 คน หากวันที่เปิดแสดง
เป็นวันศุกร์และวันเสาร์จะสามารถดึดดูดผู้ชมได้เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้
ผู้จัดยังจัดการแสดงในพื้นที่ภาคใต้ (เช่น สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่) 
และภาคเหนืออีกด้วย ทั้งนี้ผู้จัดงานจะเก็บค่าเข้าชมในราคา 120 – 
150 บาท ช่วงเวลาทำการแสดงตั้งแต่ 19.30 – 02.00 น. โดยประมาณ 
จะไม่แสดงจนถึงเช้าเหมือนกับงานเจ้าภาพตามภาคอีสาน กำไรที่ได้
จากการขายบัตรจะเป็นของกลุ่มผู้จัดโดยไม่เกี่ยวกับเงินค่าจ้างหมอลำ 
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แต่ในบางครั้งอาจจะมีการเพ่ิมเปอร์เซ็นต์ให้กับคณะหมอลำในกรณีที่มี
ผู้ชมจำนวนมากเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  

- กลุ่มผู้สนับสนุน (sponsors) ในการว่าจ้างมีข้อตกลงที่แตกต่างกันไป 
โดยส่วนใหญ่จะต้องมีการระบุจำนวนครั ้งของการแสดงในพื ้นที่ ที่
กำหนด (มักจะเป็นการแสดงในเขตภาคอีสาน) และระบุรูปแบบของ
การโฆษณาสินค้า เช่น การติดป้ายโฆษณาบนเวที จำนวนครั้งของการ
กล่าวถึงบนเวที และการนำเสนอผ่านจอ LED บนเวที เป็นต้น เงื่อนไข
ในการเข้าชมส่วนใหญ่ผู้สนับสนุนมักใช้วิธีการส่งเสริมการตลาดร่วม
ด้วย เช่น หากซื้อสินค้าแล้วสามารถลงทะเบียนเข้าชมฟรี หรือการนำ
ชิ้นส่วนของสินค้ามาใช้ในการแลกบัตรเข้าชม เป็นต้น ทั้งนี้มีการตั้ง
ราคาบัตรเข้าชมไว้ประมาณ 100 บาท 

รูปแบบที่ 2 เป็นการจัดแสดงและเก็บค่าเข้าชมการแสดงโดยคณะหมอลำ
เอง นอกเหนือจากการรับงานจากผู้ว่าจ้างแล้ว คณะหมอลำยังมีการจัดแสดงและเก็บค่าเข้าชมการ
แสดงเอง แม้ว่าการจัดงานในรูปแบบนี้จะมีจำนวนไม่มากในแต่ละปี หนึ่งในนั้นจะเป็นวันเริ่มต้นของการ
แสดงที่ผู้ชมให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นโชว์ใหม่ของหมอลำคณะต่าง ๆ 
หรือเรียกว่า “วันเปิดวง” มีผู้เข้าชมประมาณ 5,000 – 6,000 คน จำหน่ายบัตรราคา 100 – 120 บาท 

ในสถานการ์ปกติการรับงานในแต่ละช่วงของคณะหมอลำจะมีลักษณะที่
ต่างกันออกไป เริ่มต้นจากการเปิดวงทุกคณะจะทำการแสดงที่บ้านพักของตนเองในรูปแบบของการ
ขายบัตรหน้างาน หลังจากนั้นคณะหมอลำก็จะเดินสายทำการแสดงตามที่เจ้าภาพได้ว่าจ้างจองคิว
ล่วงหน้าไว้ ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม เป็นช่วงงานบุญประเพณีต่าง ๆ ของชาวอีสาน คณะหมอ
ลำจะมีคิวงานเจ้าภาพเกือบทุกวันและจะเดินสายทำการแสดงในเขตภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ ต่อมา
ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม จะมีการรับงานจากเจ้าภาพในเขตภาคอีสาน การจัดแสดงและขาย
บัตรเองตามพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมถึงการรับงานจากกลุ่มผู้จัด (organizer) และกลุ่มผู้สนับสนุน (sponsors) 
ในการจัดแสดงออนทัวร์ตามเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล และในช่วงเดือนมกราคม คณะหมอลำจะ
เริ่มมีการกลับมารับงานในเขตภาคอีสานอีกครั้งเนื่องจากเป็นช่วงบุญปีใหม่ และสลับกับการรับงานใน
ภาคกลางบ้างในช่วงที่ว่าง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ส่วนใหญ่จะรับงานจากกลุ่มผู้สนับสนุนและ
กลุ ่มผู ้จัดว ่าจ ้างให้หมอลำออนทัวร ์แสดงในพื ้นที ่ กร ุงเทพฯ และปริมณฑล ระยอง ชลบุรี 
สมุทรปราการ และ ปทุมธานี สลับกับการรับงานในเขตภาคอีสานที่มีการจ้างงานจากกลุ่มเจ้าภาพ 
และในเดือนเมษายนเป็นงานบุญสงกรานต์ คณะหมอลำจะมีงานยาวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนต่อเนื่องไป
จนถึงวันที่ 17 เมษายน หลังจากนี้ถือเป็นช่วงปลายของฤดูกาลแสดง การจ้างงานเริ่มน้อยลง และเข้า
สู่การปิดพักวงและปรับปรุงรูปแบบการแสดงเพื่อที่จะใช้แสดงในปีถัดไป  
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ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
มาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวด ทำให้ไม่สามารถทำการแสดงสดได้ คณะหมอลำต้องปรับตัวและเพ่ิม
ช่องทางในการหารายรับจากการแสดง โดยการถ่ายทอดสดการแสดงในรูปแบบออนไลน์ หรือเรียกว่า 
“ไลฟ์กลุ่มปิด” โดยมีค่าเข้าชม 100 – 200 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนศิลปินรับเชิญ มีผู้เข้าชมประมาณ 
1,500 – 7,000 คน 

4.6.2.2 จำนวนครั้งของการจัดแสดงของคณะหมอลำ 
ในส่วนแรกนี้จะเป็นการนำเสนอจำนวนครั้งของการจัดแสดงเฉพาะการ

แสดงสด (ไม่รวมไลฟ์กลุ่มปิด) เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดงานในช่วงสถานการณ์ปกติ ฤดูกาล 
2561 – 2562 เปรียบเทียบกับช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 
 
ตารางท่ี 30  จำนวนครั้งเฉลี่ยของการจัดแสดงสดหน้าเวที 

คณะหมอลำ สถานการณ์ปกต ิ

ก.ย. 61 – ส.ค. 2562 

สถานการณ์ COVID-19 

ม.ค. – ธ.ค. 64 

ขนาดใหญ่ 190 26 
ขนาดกลาง 115 14 
ขนาดเล็ก 60 9 

รวม 365 49 
หมายเหตุ:  คณะผู้วิจัยสืบค้นและรวบรวมข้อมูลช่องทางออนไลน์จากแฟนเพจของคณะหมอลำ และ

อีสานไกด์ ดอทคอม 
  

เมื่อพิจารณาการจัดแสดงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีการจัดแสดงสดแบบปกติได้
เพียงในช่วงเดือนมีนาคมถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 เท่านั้น นับว่าเป็นการปิดฤดูกาลก่อนกำหนดของ
คณะหมอลำทุกคณะ คณะหมอลำเริ่มมีการจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจำนวนครั้งของการจัดงาน
ในปี 2564 จำแนกตามรูปแบบของการรับงานและการจัดแสดง ดังตารางที่ 31 
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ตารางท่ี 31  จำนวนการจัดงานเฉลี่ยจำแนกตามรูปแบบของการรับงาน ปี 2564 (มกราคม – 
ธันวาคม)  

รูปแบบของการรับงาน คณะหมอลำ 
ขนาดใหญ่ 

คณะหมอลำ 
ขนาดกลาง 

คณะหมอลำ 
ขนาดเล็ก 

งานเจ้าภาพ 21 13 8 
งานปิดวิกและงานของผู้สนับสนุน 4 1 0 

จัดแสดงเอง 1 0 1 
ไลฟ์กลุม่ปิด 14 10 2 

รวม 40 24 11 

หมายเหตุ:  คณะผู้วิจัยสืบค้นและรวบรวมข้อมูลช่องทางออนไลน์จากแฟนเพจของคณะหมอลำ โดย
เป็นค่าเฉลี่ยจากข้อมูลคณะหมอลำขนาดใหญ่จำนวน 8 คณะ ขนาดกลางจำนวน 2 คณะ 
และขนาดเล็กจำนวน 2 คณะ 

 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ระลอกที่ 2 

ทำให้ต้องยกเลิกคิวการแสดงทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 แม้ว่าจะสามารถกลับมาแสดงได้
อีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน 2564 แต่นับจากวันที่ 11 เมษายน 2564 ยังไม่มีหมอ
ลำคณะใดได้เปิดทำการแสดงแบบเต็มรูปแบบ คณะหมอลำจึงเริ่มปรับรูปแบบการแสดงเพ่ือหารายได้ 
โดยเน้นการแสดงและการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวนครั้งของการแสดงตลอดปี 2564 
(มกราคม – ธันวาคม) แสดงในตารางที่ 32 เป็นที่น่าสังเกตว่าการแสดงรูปแบบออนไลน์หรือไลฟ์กลุ่ม
ปิดเริ่มชัดเจนในเดือนกันยายน 2564 ในขณะที่คณะหมอลำขนาดเล็กเริ่มมีการไลฟ์กลุ่มปิดในเดือน
พฤศจิกายน 2564 

 
ตารางท่ี 32  จำนวนครั้งเฉลี่ยของการจัดแสดงในแต่ละเดือนปี 2564 

คณะหมอลำ 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

แสดงสด ไลฟ์กลุ่มปิด แสดงสด ไลฟ์กลุ่มปิด แสดงสด ไลฟ์กลุ่มปิด 
มกราคม 64 1 2 0 0 1 0 
กุมภาพันธ ์64 0 1 1 0 2 0 

มีนาคม 64 14 1 8 0 2 0 
เมษายน 64 6 0 5 0 3 0 
พฤษภาคม 64 0 0 0 1 0 0 

มิถุนายน 64 0 1 0 1 0 0 
กรกฎาคม 64 0 0 0 1 0 0 
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ตารางท่ี 32  จำนวนครั้งเฉลี่ยของการจัดแสดงในแต่ละเดือนปี 2564 (ต่อ) 

คณะหมอลำ 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

แสดงสด ไลฟ์กลุ่มปิด แสดงสด ไลฟ์กลุ่มปิด แสดงสด ไลฟ์กลุ่มปิด 

สิงหาคม 64 0 1 0 1 0 1 
กันยายน 64 0 2 0 1 0 0 
ตุลาคม 64 0 2 0 2 0 0 

พฤศจิกายน 64 0 2 0 2 0 1 
ธันวาคม 64 5 2 0 1 1 0 

รวม 26 14 14 10 9 2 

หมายเหตุ:  คณะผู้วิจัยสืบค้นและรวบรวมข้อมูลช่องทางออนไลน์จากแฟนเพจของคณะหมอลำ โดย
เป็นค่าเฉลี่ยจากข้อมูลคณะหมอลำขนาดใหญ่จำนวน 8 คณะ ขนาดกลางจำนวน 2 คณะ 
และขนาดเล็กจำนวน 2 คณะ 

 
เมื่อทราบจำนวนครั้งของการจัดงานจะสามารถประมาณการรายรับของ

คณะหมอลำได้ ทั้งนี้ในการนำเสนอจะเริ่มจากการพิจารณาโครงสร้างรายรับ และประมาณการรายรับ 
ดังจะได้กล่าวรายละเอียดในลำดับต่อไป 

4.6.2.3 ประมาณการรับของคณะหมอลำ 
โครงสร้างรายรับของคณะหมอลำสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

รายรับจากการแสดงหรือว่าจ้างให้ทำการแสดง รายรับจากการโฆษณาสินค้า และรายรับที่ได้จาก 
“งานยก” 

ในส่วนของรายรับจากการแสดงนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการแสดงและ
ค่าจ้างท่ีได้รับในแต่ละครั้ง และในกรณีท่ีเปิดการแสดงเองจะพิจารณาจำนวนผู้ที่เข้าชมการแสดง  

ส่วนรายรับจากการโฆษณาสินค้า โดยจะต้องทำการประกาศประชาสัมพันธ์
สินค้าบนเวที รวมถึงการติดป้ายโฆษณาด้านข้างเวทีการแสดงและการนำเสนอสินค้าผ่านจอ LCD 
ขนาดใหญ่บนเวทีการแสดง การทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดข้างยานพาหนะของคณะหมอลำ ในแต่ละปี
มีสินค้าจำนวนไม่น้อยที่ใช้ช่องทางการโฆษณาผ่านคณะหมอลำ เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
ในจำนวนมาก หากพิจารณาจำนวนผู้ชมหมอลำในแต่ละงานจะมีไม่น้อยกว่า 2,000 คน และใน
บางครั้งหากมีการว่าจ้างในรูปแบบที่มีการแต่งเพลงหมอลำประชาสัมพันธ์สินค้า ก็จะยิ่งทำให้ชื่อของ
สินค้านั้นคุ้นหู และในบางครั้งจะมีการจำหน่ายสินค้าภายในงานอีกด้วย การโฆษณาขึ้นอยู่กับรูปแบบ
และจำนวนครั้งที่คณะหมอลำทำการแสดงในหนึ่งฤดูกาล เช่น ค่าโฆษณา 3 ล้านบาท ต้องมีการแสดง
ไม่ต่ำกว่า 150 วันต่อฤดูกาล เป็นต้น 
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งานยก เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคณะหมอลำ เมื่อมีการแสดงต่อเนื่องกัน
ในแต่ละเดือน ทุก 7 วันของการแสดง (7 วันครั้ง) จะมีกลุ่มนักแสดงหมอลำ แดนเซอร์ และนักดนตรี 
ที่ไม่ได้รับค่าจ้างในวันนั้นหรือเรียกว่า “งานยก” การศึกษาครั้งนี้จึงนำต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายดังกล่าวนับ
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของรายรับของคณะหมอลำ 

ในสถานการณ์ปกติคณะหมอลำขนาดใหญ่จะมีรายรับประมาณ 63 ล้านบาท 
ในขณะที่คณะหมอลำขนาดกลางและขนาดเล็กมีรายรับประมาณ 29 และ 13 ล้านบาท ตามลำดับ 
(รายละเอียดในตารางที่ 33) 

 
ตารางท่ี 33  ประมาณการรายรับ (เฉลี่ย) ของสถานการณ์ปกติ ฤดูกาล 2561 – 2562  
 (หน่วย: บาท)  

คณะหมอลำ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
1. รายรับจากการแสดงสด 49,400,000 25,300,000 11,700,000 

ค่าจ้างเฉลี่ย (บาท) 260,000 220,000 195,000 
จำนวนการแสดง (ครั้ง) 190 115 60 

2. รายรับการโฆษณาสินค้า 
10,000,000 – 
12,500,000 

4,000,000 1,000,000 

ค่าจ้างเฉลี่ย 2,500,000 2,000,000 1,000,000 

จำนวนงาน 4 – 5 2 1 
3. รายรับจากงานยก 2,564,325 - - 
ค่าแรงงานท่ีได้จากงานยก (เฉลี่ย) 94,975   
จำนวนครั้ง 27   

รวมท้ังสิ้น (1+2+3) 
61,964,325 – 
64,464,325 

29,300,000  12,700,000  

 
รูปแบบการรับงานของคณะหมอลำได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์

การจ้างงานตามปกติในช่วงฤดูกาลปี 2561 – 2562 ซึ่งมีเพียงรูปแบบการจ้างงานจากเจ้าภาพกลุ่ม
ต่าง ๆ และการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงของคณะหมอลำ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะหมอลำก็ได้มีการปรับตัวเพ่ือสร้างรูปแบบอุตสาหกรรม
หมอลำบันเทิงแนวใหม่ ในปี 2564 มีการนำรูปแบบของสื่อออนไลน์เข้ามาปรับใช้เพ่ือสร้างรายได้ เช่น 
การไลฟ์กลุ่มปิด การเปิดช่อง YouTube เป็นต้น ในปี 2564 คณะหมอลำมีรายรับประมาณ 26.1 
ล้านบาท รายละเอียดในตารางที่ 34 
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ตารางท่ี 34 ประมาณการรายรับ (เฉลี่ย) ของคณะหมอลำในสถานการณ์ COVID-19 ปี 2564 
(หน่วย: บาท)  

คณะหมอลำ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

1. รายรับจากการแสดงสด 6,760,000 3,080,000 1,755,000 
ค่าจ้างเฉลี่ย (บาท) 260,000 220,000 195,000 
จำนวนการแสดง (ครั้ง) 26 14 9 

2. รายรับจากการไลฟ์กลุ่มปิด 6,888,000 3,500,400 100,000 
ค่าเข้าชมเฉลีย่ (บาท) 120 120 100 
จำนวนการแสดง (ครั้ง) 14 10 2 
จำนวนผู้เข้าชมเฉลี่ย (คน) 4,100 2,917 500 

3. รายรับการโฆษณาสินค้า 3,000,000 1,000,000 -  
ค่าจ้างเฉลี่ย 1,000,000 1,000,000   
จำนวนงาน 3 1   

รวมท้ังสิ้น (1+2+3) 16,648,000  7,580,400  1,855,000  

  
ผลกระทบของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง นอกจากการพิจารณาในส่วน

ของรายรับและค่าใช้จ่ายของการจัดแสดง ยังมีการใช้จ่ายจากกลุ่มของผู้เข้าชมหมอลำ ซึ่งในแต่ละครั้ง
มีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 1,500 คน นอกจากนั้นยังมีการทำธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการจัดแสดงหมอลำ เช่น 
การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และการค้าปลีก หรือการท่องเที่ยวในรูปแบบทัวร์ชมหมอลำ        
เป็นต้น  

ลำดับต่อไปจะนำเสนอพฤติกรรมและค่าใช้จ่ายของผู้เข้าชมหมอลำ มีทั้งผู้ที่
อยู่ในพื้นท่ีบริเวณใกล้เคียงและผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และการใช้จ่ายของผู้ชมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่
ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ที่มีการจัดแสดงหมอลำ  
 
4.7  พฤติกรรมและค่าใช้จ่ายในการเข้าชมหมอลำ 
 ด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ไม่มีการแสดงสดหน้า
เวที ดังนั้นข้อมูลในส่วนนี้จึงเป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบถามพฤติกรรมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอดีต 
กลุ ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน โดยให้ผู ้ประสงค์ที ่จะให้ข้อมูลกรอกชื ่อและเบอร์โทรศัพท์ผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ และทำการสุ่มตัวอย่างจากรายชื่อดังกล่าว และใช้วิธีการสอบถามทางโทรศัพท์ 
ซึ่งได้มีการนัดหมายช่วงเวลาให้ข้อมูลไว้ล่วงหน้า ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 1 เดือน คือ เดือน
สิงหาคม 2564 
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 25 ปี ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 39.5) จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและสูงกว่า ร้อยละ 35.5 กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพหลากหลาย 
เช่น ข้าราชการ ค้าขาย พนักงานบริษัท เกษตร และรับจ้างทั่วไป เป็นต้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
12,765 บาท ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสาน ดังแสดงในภาพที่ 45 

 

 
ภาพที่ 45  ภูมิลำเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  
การเดินทางไปชมหมอลำส่วนใหญ่จะไปเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน เมื่อพิจารณาระยะทางที่

เดินทางไปดูหมอลำ ผู้ชมจำนวน 170 คนหรือร้อยละ 85 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จะเดินทาง
ไปดูการแสดงหมอลำในระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการแสดงในหมู่บ้านหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
และผู้ชมจำนวน 30 คน หรือร้อยละ 15 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นผู้ชมที่เดินทางมาจาก
ต่างพ้ืนที่ ดังนั้นในการนำเสนอค่าใช้จ่ายในการไปดูหมอลำจะแบ่งผู้ชมออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ดู
ใกล้บ้าน (ไม่เกิน 100 กิโลเมตร) และกลุ่มที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ (มากกว่า 100 กิโลเมตร) โดย
ค่าใช้จ่ายในการไปดูหมอลำแต่ละครั้ง ประกอบไปด้วย ค่าบัตรเข้าชม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร
และเครื ่องดื ่ม รวมถึงค่ามาลัยที ่มอบให้กับนักร้องหมอลำและแดนเซอร์ ดังรายละเอียดใน           
ตารางที ่35 
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ตารางท่ี 35  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการเข้าชมหมอลำ  

ประเภทค่าใช้จ่าย 
กลุ่มที่ดูใกล้บ้าน 

กลุ่มที่เดินทางมาจากนอก
พ้ืนที่ 

ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย (บาท) 

SD 
ค่าใช้จ่าย

เฉลี่ย (บาท) 
SD 

ค่าบัตรเข้าชม 94 52 101 47 

ค่าเดินทาง 87 121 432 564 
ค่าที่พัก - - 261 313 
ค่าอาหาร (รวมซื้อให้ศิลปิน) 124 147 395 552 

ค่าเครื่องดื่มทีไ่ม่ใช่แอลกอฮอล ์ 59 79 84 111 
ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 145 230 497 750 
ซื้อของที่ระลึก 65 159 93 146 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าที่จอดรถ เก้าอ้ี เสื่อ
พลาสติก พัด คา่จ้างปูเสื่อ เล่นเกม และ 
ทำบุญ เป็นต้น 

26 35 19 23 

ค่ามาลยั 211 824 411 544 

รวมค่าใช้จ่าย 811 1,018 2,149 1,753 

  
จากข้อมูลพบว่าค่าใช้จ่ายของผู้ชมมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะผู้ชมกลุ่มใกล้บ้านมีทั้ง

กลุ่มที่เข้าชมฟรีและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย จนถึงผู้ชมที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึงหนึ่งหมื่นบาท สำหรับ
ค่าใช้จ่ายในส่วนของที่ระลึกส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อสินค้าที่คณะหมอลำนำมาจำหน่าย ได้แก่ เสื้อที่
ระลึก กาแฟ ปลาร้า ครีม และแก้วน้ำ และบางส่วนเป็นการซื้อสินค้าของกลุ่มผู้สนับสนุน (sponsors) 
ที่มีวางจำหน่ายในงาน 

จากการสัมภาษณ์พบรูปแบบของการเข้าร่วมเดินทางมากับคณะทัวร์ชมหมอลำ ค่าใช้จ่าย 
500 – 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่เดินทางและรูปแบบการให้บริการ เช่น การเดินทางไม่รวมที่
พักและอาหาร การเดินทางรวมที่พักและอาหาร เป็นต้น สาเหตุที่บางคณะไม่คิดใช้จ่ายด้านที่พัก
เนื่องจากเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณที่ทำการแสดงแล้วก็เข้าชมการแสดงตลอดทั้งคืน และเดินทางกลับ
หลังจากจบการแสดงโดยพักผ่อนบนรถ จำนวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางมีทั้งกลุ่มขนาดกลาง 20 – 60 
คน และกลุ่มใหญ่ที่มีสมาชิกถึง 200 คน     

 



188 
 

4.8  การสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง  
 ในการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการ
จ้างงานของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง มีข้ันตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 
2562  
 ขั้นตอนที่ 2  การขยายตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
มีเป้าหมายในการจำแนกสาขาอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงออกจากสาขาการผลิตอ่ืน ๆ  
 ขั้นตอนที่ 3  การสร้างตาราง Leontief Inverse Matrix (Direct and Indirect Coefficient) 
 4.8.1  การจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2562 
  การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย จาก
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2558 ขนาด 180x180 
สาขาการผลิต เป็นข้อมูลตั้งต้นในการวิ เคราะห์โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรม รวมถึงการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตทางตรงและทางอ้อม  
  การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มจากการปรับรูปแบบตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตฉบับปี 
พ.ศ. 2558 จากเดิมที ่แสดงอยู ่ในตารางคู ่มาเป็นเมทริกซ์ขนาด 180x180 สาขาการผลิต โดย
อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงถูกรวมอยู่ในรหัสสาขาที่ 176 บริการบันเทิงและบริการสันทนาการ ซึ่ง
ตามคำนิยามประกอบด้วย “การดำเนินงานเกี่ยวกับการให้การบันเทิงและสันทนาการต่าง ๆ เช่น 
โบว์ลิ่ง บิลเลียด สนุกเกอร์ สนามม้า สามมาย สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามกอล์ฟ สโมสรกีฬา
อื่น ๆ สวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ บริการการกีฬาและบันเทิง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ที่อ่ืน 
บริการให้เช่าเรือสำราญ จักรยานยนต์ รถเข็นไม้กอล์ฟ ม้า และสิ่งที่ใช้เพื่อการบันเทิง หรือสันทนา
การที่คล้ายคลึงกัน”  

ขั้นตอนการปรับโครงสร้างของแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต ดังนี้ 
1) เริ่มจากการใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยปี  2558 ด้าน

ผู้ผลิต ซึ่งได้รวบรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 180 สาขาเศรษฐกิจ ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้าน
ผู้ผลิตเป็นตารางที่แสดงมูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิต และมูลค่าการกระจายผลผลิตที่หักส่วนเหลื่อม
การค้าส่ง ส่วนเหลื่อมการค้าปลีก และค่าขนส่งออกแล้ว 

2) การปรับโครงสร้างของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศให้สะท้อน
ระบบเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 

2.1) การตัดทอนสาขาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มีการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นการนำมูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตในสาขาที่ไม่ได้มีการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกจากการว ิ เคราะห ์  โดยนำไปรวมเป ็นการนำเข ้าส ินค ้ าและบร ิการจากภายนอกภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ตัดสาขาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมงทะเล การทำ
เหมืองแร่ การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และการผลิตบางประเภท รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 สาขาเศรษฐกิจ        
ดังตารางที ่36  

 
ตารางท่ี 36  สาขาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มีการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สาขาเศรษฐกจิ หมายเหตุ 

030 การทำเหมืองถ่านหิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
033 การทำเหมืองแร่ดีบุก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

034 การทำเหมืองแร่ทังสเตน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
035 การทำเหมืองแร่อื่นท่ีมิใช่แร่เหล็ก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่

036 การทำเหมืองแร่ฟลูออไรท ์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่
093 โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
124 การผลิตรถไฟ ไม่มีการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
128 การผลิตอากาศยาน ไม่มีการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

153 การขนส่งทางทะเล อาณาเขตไม่ติดทะเล 

 
2.2) การรวมกลุ่มสาขาเศรษฐกิจ เป็นการรวมสาขาเศรษฐกิจบางสาขาใน

ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตเข้าด้วยกัน ในเบื้องต้นการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิตออกเป็น 19 สาขาการผลิต โดยอ้างอิงตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาค (Gross Regional 
Product: GRP) ทั้งนี้เพื ่อให้สามารถหาค่าสัมประสิทธิ์ตามวิธีการของ Cross-Industry Location 
Quotient ได้ สาขาการผลิตทั้ง 19 สาขาประกอบด้วย  

 
01 เกษตร ป่าไม้ และประมง 08 การขนส่ง และสถานท่ีเก็บ

สินค้า 
15 การบริหารราชการ การป้องกนั
ประเทศ และการประกันสังคมภาค
บังคับ 

02 เหมืองแร่และเหมืองหิน 09 กิจกรรมโรงแรม และการ
บริการดา้นอาหาร 

16 การศึกษา 

03 การผลิต 10 ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 17 กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสงัคม
สงเคราะห ์

04 ไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ 11 กิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย 

18 ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ 

05 การจัดหาน้ำ 12 กิจกรรมอสังหารมิทรัพย ์ 19 กิจกรรมบริการด้านอ่ืน ๆ 
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06 การก่อสร้าง 13 กิจกรรมทางวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 

 

07 การขายส่ง และการขายปลีก 
การซ่อมยานยนต์และ
รถจักรยานยนต ์

14 กิจกรรมการบริหารและการ
บริการสนับสนุน 

 

 
2.3) การหาค่าสัมประสิทธิ ์ป ัจจัยการผลิตและผลผลิตทางตรงของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในขั ้นตอนที่ 2.1) และ 2.2) ได้ทำการปรับตารางปัจจัยการผลิตและ

ผลผลิตให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว สำหรับใน
ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ Cross-Industry Location Quotient (CIQ) เพื่อใช้
ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ มีข้ันตอนดังนี้ 

2.3.1) การหาค่าสัมประสิทธิ ์การใช้ปัจจัยการผลิต(𝑎𝑖𝑗)จากตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ  

2.3.2) การสร้าง Cross-Industry Location Quotient  
วิธีการนี ้มีข้อสมมติคือฟังก์ชันการผลิตของอุตสาหกรรมใด

อุตสาหกรรมหนึ่งจะมีการใช้ปัจจัยการผลิตคงที่เสมอ เช่น การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม จะต้องใช้
ปัจจัยการผลิตจากสาขาเกษตรคงที่เสมอไม่ว่าจะทำการผลิตในภูมิภาคใดก็ตาม และหากปัจจัยการ
ผลิตจากสาขาเกษตรดังกล่าวไม่มีการผลิตในภูมิภาคหรือมีอยู่แล้วแต่ไม่เพียงพอกับความต้องการ 
จำเป็นต้องมีการนำเข้าปัจจัยการผลิตนั้น ๆ จากภูมิภาคอื่น ๆ แทน แต่หากปัจจัยการผลิตสาขาใดมี
มากเกินความต้องการของภูมิภาค ส่วนที่เหลือจะส่งออกไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ  

ในเชิงคณิตศาสตร์สามารถอธิบายการประมาณค่าสัมประสิทธิ์
ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดังนี้ ในการผลิตสินค้าในสาขาเศรษฐกิจ j 
ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ปัจจัยการผลิต (𝑎𝑖𝑗) จะประกอบไปด้วยสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตที่ได้จาก
ภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Direct Coefficient: 𝑟𝑖𝑗) บวกด้วยสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตที่
ต้องนำเข้าจากภูมิภาคอ่ืน ๆ (𝑚𝑖𝑗) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ (ภาคภูมิ, 2547) 

 
𝑎𝑖𝑗 = 𝑟𝑖𝑗 + 𝑚𝑖𝑗 
𝑟𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑗 
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หากปัจจัยการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงพอกับ
ความต้องการ ไม่จำเป็นต้องนำเข้าปัจจัยการผลิตจากภูมิภาคอื่น ๆ ค่าสัมประสิทธิ์การใช้ปัจจัยการ
ผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีค่าเท่ากับค่าสัมประสิทธิ์การใช้ปัจจัยการผลิตของประเทศ นั่น
ค ือ 𝑎𝑖𝑗 = 𝑟𝑖𝑗  จากที ่กล ่าวมาข้างต ้น ค ่าส ัมประสิทธ ิ ์ป ัจจ ัยการผลิตและผลผลิตของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ
ประเทศเสมอ  

การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธี Cross-Industry Location 

Quotient เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ 𝑟𝑖𝑗  แล้วนำมาปรับค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัย
การผลิตและผลผลิตของประเทศให้เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Cross-Industry Location Quotient (CIQ) เป็นวิธีที่ให้ความสำคัญกับ
สาขาเศรษฐกิจทั้งสาขาที่อยู่ในฐานะเป็นปัจจัยการผลิตและสาขาที่เป็นผลผลิต โดยการเปรียบเทียบ
สัดส่วนมูลค่าผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจที ่ เป ็นปัจจัยการผลิต (สาขาเศรษฐกิจ i) ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเทียบกับของประเทศ และสัดส่วนมูลค่าผลผลิตของสาขาเศรษฐกิจที่เป็นสาขา
การผลิต (สาขาเศรษฐกิจ j) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทียบกับของประเทศ หรือ 

 

𝐶𝐼𝑄𝑖𝑗 = (
𝑋𝑖

𝑁𝐸

𝑋𝑖
𝑇

𝑋𝑗
𝑁𝐸

𝑋𝑗
𝑇

⁄ ) 

 

 โดยที่ 𝐶𝐼𝑄𝑖𝑗  คือ  ค่าสัมประสิทธิ์ Cross-Industry Location Quotient  

  𝑋𝑖
𝑁𝐸  คือ  สัดส่วนมูลค่าผลผลิตในสาขาเศรษฐกิจ i ที่เป็นปัจจัยการ

ผลิตต่อผลผลิตรวมของภาคอีสาน 

  𝑋𝑖
𝑇  คือ  สัดส่วนมูลค่าผลผลิตในสาขาเศรษฐกิจ i ที่เป็นปัจจัยการ

ผลิตต่อผลผลิตรวมของประเทศ 

  𝑋𝑗
𝑁𝐸  คือ  สัดส่วนมูลค่าผลผลิตในสาขาเศรษฐกิจ j ที่เป็นสาขาการ

ผลิตต่อผลผลิตรวมของภาคอีสาน 

  𝑋𝑗
𝑇  คือ  สัดส่วนมูลค่าผลผลิตในสาขาเศรษฐกิจ j ที่เป็นสาขาการ

ผลิตต่อผลผลิตรวมของประเทศ 
กรณีที่ i = j ซึ่งแสดงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตภายในสาขาการผลิต ค่าสัมประสิทธิ์ 𝐶𝐼𝑄𝑖𝑗  หาได้จาก
การเปร ียบเท ียบส ัดส ่วนม ูลค ่ าผลผล ิตของสาขาเศรษฐก ิจ  i ต ่อผลผล ิตรวมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเทียบกับสัดส่วนของประเทศ ดังสมการต่อไปนี้ 



192 
 

𝐶𝐼𝑄𝑖𝑗 =
𝑉𝐴𝑖

𝑁𝐸

𝑉𝐴𝑖
𝑇  

 
ในขั้นตอนนี้ใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Gross Regional Product: GRP) ปี 2562 
เป็นฐานในการประมาณค่า 𝐶𝐼𝑄𝑖𝑗  เป้าหมายคือการปรับข้อมูลให้เป็นปี 2562 แต่ยังคงใช้สัดส่วน
ปัจจัยการผลิตและการกระจายผลผลิตไม่แตกต่างจากปีฐาน (2558) 

2.3.3) การปร ับค ่าส ัมประส ิทธ ิ ์ตามว ิธ ีการของ Cross- Industry 
Location Quotient เพ่ือสร้างตารางค่าสัมประสิทธิ์การผลิตทางตรง 

(1) ค่าสัมประสิทธิ ์ 𝐶𝐼𝑄𝑖𝑗 มากกว่า 1 หมายความว่า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนการผลิตสินค้าในสาขาเศรษฐกิจ i ที่ใช้เป็นปัจจัยการผลิตมากกว่า
สัดส่วนการผลิตสินค้าในสาขาเศรษฐกิจ j เมื่อเทียบกับโดยรวมของประเทศ ดังนั้นการผลิตสินค้าใน
สาขาเศรษฐกิจ i สามารถตอบสนองความต้องการของการผลิตสินค้าในสาขาเศรษฐกิจ j ได้ทั้งหมด 
ไม่จำเป็นต้องนำเข้าสินค้าจากภูมิภาคอื่น ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับของประเทศ หรือ 𝑟𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗   

(2) ค่าสัมประสิทธิ ์ 𝐶𝐼𝑄𝑖𝑗  น้อยกว่า 1 หมายความว่า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนการผลิตสินค้าในสาขาเศรษฐกิจ i ที่ใช้เป็นปัจจัยการผลิตน้อยกว่า
สัดส่วนการผลิตสินค้าในสาขาเศรษฐกิจ j เมื่อเทียบกับโดยรวมของประเทศ นั่นคือการผลิตสินค้าใน
สาขาเศรษฐกิจ i ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของการผลิตสินค้าในสาขาเศรษฐกิจ j ได้ทั้งหมด 
ดังนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าในสาขาเศรษฐกิจ i มาใช้เป็นปัจจัยการผลิต
สำหรับการผลิตสินค้าในสาขาเศรษฐกิจ j ค่าสัมประสิทธิ ์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจึงพิจารณาจาก 

 
𝑟𝑖𝑗 = 𝐶𝐼𝑄𝑖𝑗 × 𝑎𝑖𝑗    

 

2.4) การสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี  
2562 ขั้นตอนที่ผ่านมาเป็นการหาตารางค่าสัมประสิทธิ์การผลิตทางตรงเท่านั้น ขั้นตอนต่อไปเป็นการ
สร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.4.1)  หาสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลาง มูลค่าเพิ่ม และการ
นำเข้าจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ 

2.4.2)  ใช้มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Gross Regional 

Product: GRP) ปี 2562 เพ่ือหาผลผลิตรวมของแต่ละสาขาการผลิต 
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2.4.3)  นำมูลค่าผลผลิตรวมของแต่ละสาขาการผลิตคูณกับตารางค่า

สัมประสิทธิ์การผลิตทางตรง สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มและสัดส่วนการนำเข้า ส่วนที่เหลือในฝั่งการ

กระจายสินค้านับเป็นการส่งออกไปยังต่างภูมิภาค จะได้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือปี 2562 ดังตารางที ่37   
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ตารางท่ี 37 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจหลัก 19 สาขา ปี 2562 (หน่วย: ล้านบาท) 

 

 

 

เกษตร เหมืองแร่ การผลิต ไฟฟ้า น ้า ก่อสร้าง ขายส่ง
ปลีก 
ซ่อม

ขนส่ง โรงแรม
อาหาร

ส่ือสาร การเงิน อสังหา
ริมทรัพย์

วิชาชีพ การบริการ
สนับสนุน

การ
บริหาร
ราชการ

การ
ศึกษา

สุขภาพ บันเทิง
นันทนาการ

บริการ
อ่ืน ๆ

ผลรวมของมูลค่า
ปัจจัยการผลิตขั น

กลางทั งหมด

Final
 Demand

ผลผลิต
รวมภาค
อีสาน

เกษตร 44,252 9 84,366 41 0 1,492 0 11,764 105 0 0 37 1 0 1,838 0 2,681 83 595 147,264 375,550 522,814

เหมืองแร่ 30 247 4,010 10,025 1 3,285 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 44 17,646 5,586 23,233

การผลิต 18,735 1,107 150,057 1,064 191 33,417 9,547 32,272 3,813 389 3,920 273 313 20 9,957 6,680 7,410 687 12,714 292,567 805,269 1,097,836

ไฟฟ้า 826 243 29,959 12,146 1,138 758 7,234 13,600 5,662 971 2,365 1,997 36 4 3,000 2,716 2,132 359 1,306 86,454 10,994 97,448

น ้า 270 4 745 20 272 75 579 618 39 31 85 85 4 0 123 40 57 18 82 3,148 5,888 9,036

ก่อสร้าง 363 8 566 62 0 139 709 505 52 1 446 389 5 0 318 158 786 15 61 4,585 258,572 263,158

ขายส่งปลีก ซ่อม 12,250 893 90,719 1,457 90 11,030 4,209 8,529 8,367 161 2,495 145 113 8 4,038 2,361 6,252 206 4,356 157,677 133,853 291,531

ขนส่ง 104 41 857 99 2 325 229 95 691 50 559 34 63 0 347 1,504 106 49 153 5,309 127,464 132,773

โรงแรม อาหาร 502 197 5,211 121 6 2,472 1,907 532 1,668 433 367 67 37 1 341 743 130 60 349 15,142 54,711 69,853

ส่ือสาร 279 21 985 91 0 55 995 1,148 323 1,530 1,371 28 123 1 438 301 72 304 270 8,334 16,280 24,615

การเงิน 5,369 163 12,841 3,407 610 2,272 15,304 2,404 2,258 1,457 17,552 4,238 93 1 566 278 580 134 1,146 70,674 108,432 179,105

อสังหาริมทรัพย์ 79 36 829 51 0 363 2,532 804 411 67 3,473 226 44 0 319 386 64 236 414 10,334 76,607 86,942

วิชาชีพ 9 333 603 31 5 165 166 190 379 98 243 72 10 2 83 323 25 42 15 2,795 30 2,825

การบริการสนับสนุน 11 1 151 25 8 11 24 129 41 1 85 46 8 0 79 38 37 13 15 722 4,304 5,026

การบริหารราชการ 0 0 333 89 0 0 0 0 12 0 307 0 0 0 436 0 252 16 281 1,726 124,646 126,372

การศึกษา 2 0 177 0 0 1 18 7 2 0 402 0 0 0 0 1,336 1 5 3 1,953 326,483 328,436

สุขภาพ 5 7 78 21 0 74 27 16 13 0 563 0 0 0 1 397 164 73 33 1,473 116,602 118,075

บันเทิง นันทนาการ 1 0 3 0 0 0 9 300 2 0 36 1 391 0 61 0 4 675 32 1,515 8,882 10,397

บริการอ่ืน ๆ 210 40 5,257 442 78 314 985 237 669 127 2,263 280 31 5 1,174 1,832 267 180 462 14,854 31,467 46,321

เงินเดือน ค่าจ้าง 96,243 3,936 77,414 11,077 2,234 20,825 51,967 14,610 9,348 4,280 46,281 8,162 468 3,681 73,302 125,106 39,213 1,598 7,067

ผลตอบแทนการผลิต 199,265 5,198 116,673 10,621 1,951 26,841 139,206 18,910 9,586 6,415 55,909 22,045 486 18 11,103 55,699 12,845 2,260 6,069

ค่าเส่ือมราคา 15,986 2,802 40,327 9,700 1,486 14,170 20,261 7,174 4,373 3,806 11,882 35,837 107 1,253 6,759 19,368 5,652 808 2,591

ภาษีทางอ้อมสุทธิ -2,920 2,400 53,189 1,593 169 3,696 10,080 3,327 1,254 873 11,935 2,467 54 4 -1,932 4,264 1,753 640 996

น้าเข้า 130,941 5,547 422,486 35,265 794 141,379 25,541 15,603 20,785 3,926 16,567 10,513 437 26 14,021 104,904 37,592 1,932 7,269

ผลผลิตรวมภาคอีสาน 522,814 23,233 1,097,836 97,448 9,036 263,158 291,531 132,773 69,853 24,615 179,105 86,942 2,825 5,026 126,372 328,436 118,075 10,397 46,321

194 
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4.8.2  การขยายตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ในภาพรวมของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วน
ของการจัดแสดง ส่วนของค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การเดินทางไปยังพ้ืนที่จัดแสดง ที่พัก และ
การค้าขายในบริเวณงานหมอลำ เป็นต้น ทั้งนี้ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามค่าใช้จ่ายของผู้ชม จำนวน 
200 ตัวอย่าง ร่วมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณะหมอลำ และธุรกิจที ่เกี ่ยวข้อง จำนวน 100 
ตัวอย่าง เป็นฐานในการพิจารณา เป้าหมายของการทำงานในส่วนนี้คือการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตที่
ใช้ในอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง และการวิเคราะห์ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง 
เพื่อขยายตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตโดยเพิ่มอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงเป็นอีกหนึ่งสาขา
เศรษฐกิจหลัก (จากเดิม 19 สาขาเศรษฐกิจ เป็น 20 สาขาเศรษฐกิจ)  
  ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงมีรูปแบบของการแสดง
สดหน้าเวทีลดลงอย่างมาก จึงได้มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยจัดแสดงรูปแบบออนไลน์ในช่วงที่
ไม่สามารถเดินสายทำการแสดงสดหน้าเวทีได้ ส่งผลให้โครงสร้างการใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ
อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ปกติ การศึกษาครั้งนี้จึงได้จัดทำตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 สาขาการผลิต โดยวิเคราะห์มูลค่าของ
อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงทั้งในช่วงสถานการณ์ปกติ (ปี 2562) และช่วงสถานการณ์ COVID-19 (ปี 
2564) อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดของข้อมูล มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Gross 
Regional Product: GRP) ปีล่าสุดที่เผยแพร่โดยสำนักบัญชีประชาชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ปัจจุบัน (เดือนมกราคม 2565) คือปี 2562 ดังนั้นการวิเคราะห์มูลค่า
ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงทั้ งโครงสร้างการผลิตในสถานการณ์ปกติและ
สถานการณ์ COVID-19 จะอยู่ภายใต้การวิเคราะห์ร่วมกับมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปี 2562  

4.8.2.1 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  20 
สาขาการผลิตในสถานการณ์ปกติ  

การจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
20 สาขาการผลิต คือการแยกตารางของการใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของอุตสาหกรรมบันเทิง
ออกมาจากสาขาการผลิตเดิมที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลค่าของการจัดแสดงหมอลำจะแยกออกมาจากสาขา
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ มูลค่าของการจัดหาชุดและอุปกรณ์การแสดงแยกออกมาจาก
สาขาการผลิต เป็นต้น ขั้นตอนสำคัญของการสร้างตารางขยายนี้อยู่ที่การวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง ในการศึกษาครั้งนี้แยกการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจัดแสดงหมอลำ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการซื้อสินค้าของ
ผู้เข้าชมการแสดงหมอลำ  
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1)  มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจัดแสดงหมอลำ 
ในการจัดแสดงหมอลำจะประกอบไปด้วยส่วนจ้างงานและส่วนจัด

แสดง โดยผู้จ้างงานจะเป็นผู้ว่าจ้างคณะหมอลำไปเปิดทำการแสดง มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับทั้ง 
2 ส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.1)  ผู้จัดงานหรือผู้ว่าจ้าง พิจารณาจาก 

- คณะหมอลำขนาดใหญ่มีจำนวน 8 คณะ ขนาดกลางและ
เล็กมีจำนวน 4 และ 6 คณะ ตามลำดับ 

- จำนวนครั ้งของการแสดงในเขตภาคอีสาน คณะหมอลำ
ขนาดใหญ่มีการแสดงรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,184 ครั้งต่อปี (เฉลี่ย 148 ครั้งต่อคณะ) สำหรับคณะหมอ
ลำขนาดกลางมีการแสดงจำนวน 400 ครั้งต่อปี (เฉลี่ย 100 ครั้งต่อคณะ) และขนาดเล็กมีการแสดง
จำนวน 318 ครั้งต่อปี (เฉลี่ย 53 ครั้งต่อคณะ)  

- การรักษาความปลอดภัย ค่าโฆษณาทำป้ายและรถแห่       
ค่าล้อมรั้วและไฟประดับ คำนวณจากร้อยละ 93 ของประมาณการค่าใช้จ่าย เนื่องจากในการซื้อขายมี
การหักภาษีทางอ้อมร้อยละ 7 

 
ตารางท่ี 38  มูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนของผู้จัดงานหรือผู้ว่าจ้างในสถานการณ์ปกติ 

รายรับ สาขาเศรษฐกจิ 
(ผลผลิต) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

รายการค่าใช้จ่าย สาขาเศรษฐกจิ 
(ปัจจัยการผลิต) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ค่าบัตรเข้าชม อุปสงค์ขั้น
สุดท้าย 

582.68 ค่าจ้างคณะหมอลำ หมอลำ 457.85 

   
ค่าเช่าสถานท่ี 

บริการ
อสังหาริมทรัพย ์

44.7 

   ค่าขออนุญาติทำการ
แสดง 

ภาษีทางอ้อม 7.715 

   การรักษาความ
ปลอดภัย  

บริการอื่น ๆ 14.35 

   ค่าโฆษณา ทำป้าย    
รถแห ่

บริการอื่น ๆ 14.35 

   ค่าล้อมรั้ว ไฟประดับ บริการอื่น ๆ 14.35 
   แรงงาน เงินเดือน 15.43 
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ตารางท่ี 38  มูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนของผู้จัดงานหรือผู้ว่าจ้างในสถานการณ์ปกติ (ต่อ) 
รายรับ สาขาเศรษฐกจิ 

(ผลผลิต) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
รายการค่าใช้จ่าย สาขาเศรษฐกจิ 

(ปัจจัยการผลิต) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
   กำไร ผลตอบแทนการผลิต 10.69 

   ภาษีทางอ้อม ภาษีทางอ้อม 3.24 
รวมท้ังสิ้น 582.68 รวมท้ังสิ้น 582.68 

 
 1.2)  คณะหมอลำที่จัดแสดง พิจารณาจาก 

- คณะหมอลำขนาดใหญ่มีจำนวน 8 คณะ ขนาดกลางและ
เล็กมีจำนวน 4 และ 6 คณะ ตามลำดับ 

- จำนวนครั ้งของการแสดงในเขตภาคอีสาน คณะหมอลำ
ขนาดใหญ่มีการแสดงรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,184 ครั้งต่อปี สำหรับคณะหมอลำขนาดกลางและเล็กมีการ
แสดงจำนวน 400 และ 318 ครั้งต่อปี ตามลำดับ 

- จำนวนครั้งของการแสดงในภาคอื่น ๆ คณะหมอลำขนาด
ใหญ่มีการแสดงรวมทั้งสิ้นจำนวน 336 ครั้งต่อปี (เฉลี่ย 42 ครั้งต่อคณะ) สำหรับคณะหมอลำขนาด
กลางมีการแสดงจำนวน 60 ครั้งต่อปี (เฉลี่ย 15 ครั้งต่อคณะ) และขนาดเล็กมีการแสดงจำนวน 42 
ครั้งต่อปี (เฉลี่ย 7 ครั้งต่อคณะ) 

- มูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตคำนวณจากร้อยละ 93 ของ
ประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละสาขาเศรษฐกิจ เนื่องจากในการซื้อขายมีการหักภาษีทางอ้อมร้อยละ 7 

- ภาษีทางอ้อม คำนวณจากร้อยละ 7 ของมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของค่าใช้จ่ายสำหรับปัจจัยการผลิตทั้งหมด 

 
ตารางท่ี 39   มูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนของคณะหมอลำในสถานการณ์ปกติ 

รายรับ สาขา
เศรษฐกิจ 
(ผลผลิต) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

รายการค่าใช้จ่าย สาขาเศรษฐกจิ 
(ปัจจัยการผลิต) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

ค่าจ้างแสดงภาค
อีสาน 

หมอลำ 457.85 ค่าออกแบบการแสดง ศิลปะ ความบันเทิง 2.59 

ค่าจ้างแสดงภาคอื่น ส่งออก 108.75 ชุดการแสดงและ
อุปกรณ ์

การผลิต 31.62 

สปอนเซอร ์ นำเข้า 112.00 เวทีและฉาก การผลิต 2.52 
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ตารางท่ี 39   มูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนของคณะหมอลำในสถานการณ์ปกติ (ต่อ) 
รายรับ สาขา

เศรษฐกิจ 
(ผลผลิต) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

รายการค่าใช้จ่าย สาขาเศรษฐกจิ 
(ปัจจัยการผลิต) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

งานยก หมอลำ 20.51 ค่าลิขสิทธ์เพลง ศิลปะ ความบันเทิง 1.12 
   วัตถุดิบสำหรับ

ทำอาหาร 
การขายส่ง ขาย
ปลีก 

25.76 

   ค่าซ่อมแซมระบบไฟ 
เสียง 

บริการอื่น ๆ 4.84 

   ค่าซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

ซ่อมยานยนต ์ 6.52 

   เปลี่ยนยางรถยนต ์ การขายปลีก 5.36 
   ซื้อ พ.ร.บ. การประกันภัย 0.67 
   การถ่ายทอดสด การสื่อสาร 6.51 
   ค่าน้ำมัน การขายปลีก 110.04 
   ค่าเช่าเวที ระบบไป

แสงส ี
บริการอื่น ๆ 21.51 

   อุปกรณ์สำนักงาน การขายปลีก 0.40 
   ค่าไฟ ไฟฟ้า 0.77 

   ค่าน้ำ ประปา 0.19 
   ค่าโทรศัพท์ 

อินเตอร์เนต็ 
การสื่อสาร 0.60 

   แรงงาน เงินเดือน 319.29 
   

กำไร 
ผลตอบแทนการ
ผลิต 

71.80 

   ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา 69.37 

   ภาษีทางอ้อม ภาษีทางอ้อม 17.64 
รวมท้ังสิ้น 699.11 รวมท้ังสิ้น 699.11 

   
2)  มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการซื้อสินค้าของผู้เข้าชมการแสดง

หมอลำ 
การคำนวณใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามเป็น

ฐานในการพิจารณา โดยในการคำนวณใช้จำนวนครั้ง จำนวนผู้เข้าชม ตามรายละเอียดดังนี้ 
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- จำนวนครั้งของการแสดงในเขตภาคอีสาน คณะหมอลำขนาดใหญ่
มีการแสดงรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,184 ครั้งต่อปี สำหรับคณะหมอลำขนาดกลางและเล็กมีการแสดง
จำนวน 400 และ 318 ครั้งต่อปี ตามลำดับ   

- จำนวนผู้เข้าชมแตกต่างกันตามขนาดของคณะหมอลำ โดยคณะ
หมอลำขนาดใหญ่มีผู ้เข้าชมประมาณ 3,500 คนต่อครั ้ง สำหรับคณะหมอลำขนาดกลางมีผู ้เข้า         
ชมเฉลี่ย 3,000 คนต่อครั้ง และคณะหมอลำขนาดเล็กมีผู้เข้าชม 2,500 คนต่อครั้ง 

- ในการวิเคราะห์ของคณะหมอลำขนาดใหญ่และขนาดกลาง        
แบ่งผู้เข้าชมออกเป็น 2 ใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่มดูการแสดงใกล้บ้าน (ระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร) มี
ประมาณร้อยละ 85 ของผู้เข้าชมในแต่ละครั้ง และผู้เข้าชมที่เดินทางมาจากที่อื่น มีประมาณร้อยละ 
15 ของผู้เข้าชมในแต่ละครั้ง สำหรับคณะหมอลำขนาดเล็กมีเฉพาะกลุ่มดูการแสดงใกล้บ้าน 

ค่าใช้จ่ายของผู้ชมนับเป็นอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของสาขาอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง 
สำหรับการกระจายโครงสร้างปัจจัยการผลิตของสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใช้สัดส่วนเดียวกับตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจหลัก 19 สาขา     
ปี 2562 (ตารางที่ 37)   

 
ตารางท่ี 40  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเข้าชมหมอลำสถานการณ์ปกติ ปี 2562 

รายการค่าใช้จ่าย 
กระจายไปยังสาขา

เศรษฐกิจหลกั 
จำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ค่าบัตรเข้าชม หมอลำ 582.68 
ค่าเดินทาง การขายปลีก 810.65 
ค่าที่พัก โรงแรมและร้านอาหาร 209.22 

ค่าอาหาร (รวมซื้อให้ศิลปิน) โรงแรมและร้านอาหาร 978.47 
ค่าเครื่องดื่มทีไ่ม่ใช่แอลกอฮอล ์ โรงแรมและร้านอาหาร 382.24 

ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ โรงแรมและร้านอาหาร 1,172.32 
ซื้อของที่ระลึก 

- เสื้อยืด กระเป๋าผ้า 
- กาแฟ ปลาร้า 
- ครีม 
- หนังสือ สิ่งพิมพ์ 
- แก้วน้ำ 

 
การผลิต 
การผลิต 
การผลิต 
การผลิต 
การผลิต 

 
346.21 
16.01 
42.70 
5.34 
11.22 

ค่าที่จอดรถ การขนส่ง 42.17 

ซื้อเสื่อพลาสติก  การค้าปลีก 53.65 
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ตารางท่ี 40  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเข้าชมหมอลำสถานการณ์ปกติ ปี 2562 (ต่อ) 

รายการค่าใช้จ่าย 
กระจายไปยังสาขา

เศรษฐกิจหลกั 
จำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ซื้อพัด การค้าปลีก 29.89 

บริการอื่นๆ เช่น เช่าเก้าอี้ จ้างปูเสื่อ บริการอื่น ๆ 16.81 
เล่นเกมบริเวณงาน นันทนาการ 6.14 

รวมค่าใช้จ่าย 4,705.71 

  
จากการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของผู้เข้าชมการแสดงหมอลำมีจำนวน 

4,706 ล้านบาท กระจายไปยังสาขาการผลิตต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาที่เกี ่ยวข้องกับค้าปลีก ที่พัก 
รวมถึงร้านอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นับเป็นอุปสงค์ขั ้นสุดท้ายของสาขา
อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง 
  จากมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจัดแสดงหมอลำ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากการซื้อสินค้าของผู้เข้าชมการแสดงหมอลำที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปรวมในตารางปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิตของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงในสถานการณ์ปกติได้ดังตาราง 4-33     
  ข ั ้นตอนต ่อไปเป ็นการจ ัดทำตารางป ัจจ ัยการผล ิตและผลผล ิตของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 สาขาการผลิต โดยแยกปัจจัยการผลิตที่ใช้ในอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง
ออกจากสาขาการผลิตที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้แล้วในแต่ละส่วนข้างต้น เช่น ค่าบัตรเข้าชมหมอลำถูก
ส่งไปยังสาขาหมอลำ ในการค่าเดินทางส่วนใหญ่ใช้โดยรถส่วนตัว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นค่าน้ำมัน       
จึงจัดให้แยกออกมาจากสาขาการขายปลีก และค่าที่พัก แยกออกจากสาขาโรงแรมและร้านอาหาร 
เป็นต้น เมื่อแยกมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมบันเทิงออกจากสาขาเศรษฐกิจหลักเดิม จะได้
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจหลัก 20 
สาขา ตามมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 ดังตารางที่ 45 
  4.8.2.2 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  20 
สาขาการผลิตในสถานการณ์ COVID-19 

1) มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจัดแสดงหมอลำ 
 ในการจัดแสดงหมอลำจะประกอบไปด้วยส่วนจ้างงานและส่วนจัด
แสดง โดยผู้จ้างงานจะเป็นผู้ว่าจ้างคณะหมอลำไปเปิดทำการแสดง มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับทั้ง 
2 ส่วน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 1.1)  ผู้จัดงานหรือผู้ว่าจ้าง 
- คณะหมอลำขนาดใหญ่มีจำนวน 8 คณะ ขนาดกลางและ

เล็กมีจำนวน 4 และ 6 คณะ ตามลำดับ 
- จำนวนครั ้งของการแสดงในเขตภาคอีสาน คณะหมอลำ

ขนาดใหญ่มีการแสดงรวมทั้งสิ้นจำนวน 184 ครั้งต่อปี (เฉลี่ย 23 ครั้งต่อคณะ) สำหรับคณะหมอลำ
ขนาดกลางมีการแสดงจำนวน 56 ครั้งต่อปี (เฉลี่ย 14 ครั้งต่อคณะ) และขนาดเล็กมีการแสดงจำนวน 
54 ครั้งต่อปี (เฉลี่ย 9 ครั้งต่อคณะ)  

- การรักษาความปลอดภัย ค่าโฆษณาทำป้ายและรถแห่         
ค่าล้อมรั้วและไฟประดับ คำนวณจากร้อยละ 93 ของประมาณการค่าใช้จ่าย เนื่องจากในการซื้อขายมี
การหักภาษีทางอ้อมร้อยละ 7 

 
ตารางท่ี 41  มูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนของผู้จัดงานหรือผู้ว่าจ้างในสถานการณ์ COVID-19 

รายรับ สาขาเศรษฐกจิ 
(ผลผลิต) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

รายการค่าใช้จ่าย สาขาเศรษฐกจิ 
(ปัจจัยการผลิต) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ค่าบัตรเข้าชม อุปสงค์ขั้น
สุดท้าย 

89.87 ค่าจ้างคณะหมอลำ หมอลำ 70.69 

   
ค่าเช่าสถานท่ี 

บริการ
อสังหาริมทรัพย ์

7.17 

   ค่าขออนุญาติทำ
การแสดง 

ภาษีทางอ้อม 1.195 

   การรักษาความ
ปลอดภัย  

บริการอื่น ๆ 2.22 

   ค่าโฆษณา ทำป้าย 
รถแห ่

บริการอื่น ๆ 2.22 

   ค่าล้อมรั้ว ไฟ
ประดับ 

บริการอื่น ๆ 2.22 

   แรงงาน เงินเดือน 2.39 
   

กำไร 
ผลตอบแทนการ
ผลิต 

1.26 

   ภาษีทางอ้อม ภาษีทางอ้อม 0.50 

รวมท้ังสิ้น 89.87 รวมท้ังสิ้น 89.87 
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 1.2)  คณะหมอลำที่จัดแสดง พิจารณาจาก 
- คณะหมอลำขนาดใหญ่มีจำนวน 8 คณะ ขนาดกลางและ

เล็กมีจำนวน 4 และ 6 คณะ ตามลำดับ 
- จำนวนครั ้งของการแสดงในเขตภาคอีสาน คณะหมอลำ

ขนาดใหญ่มีการแสดงรวมทั้งสิ้นจำนวน 184 ครั้งต่อปี สำหรับคณะหมอลำขนาดกลางและเล็กมีการ
แสดงจำนวน 56 และ 54 ครั้งต่อปี ตามลำดับ 

- จำนวนครั้งของการแสดงในภาคอื่น ๆ คณะหมอลำขนาด
ใหญ่มีการแสดงรวมทั้งสิ้นจำนวน 336 ครั้งต่อปี (เฉลี่ย 42 ครั้งต่อคณะ) สำหรับคณะหมอลำขนาด
กลางมีการแสดงจำนวน 60 ครั้งต่อปี (เฉลี่ย 15 ครั้งต่อคณะ) และขนาดเล็กมีการแสดงจำนวน 42 
ครั้งต่อปี (เฉลี่ย 7 ครั้งต่อคณะ) 

- มูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตคำนวณจากร้อยละ 93 ของ
ประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละสาขาเศรษฐกิจ เนื่องจากในการซื้อขายมีการหักภาษีทางอ้อมร้อยละ 7 

- ภาษีทางอ้อม คำนวณจากร้อยละ 7 ของมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของค่าใช้จ่ายสำหรับปัจจัยการผลิตทั้งหมด 

 
ตารางท่ี 42  มูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนของคณะหมอลำในสถานการณ์ COVID-19 

รายรับ สาขาเศรษฐกจิ 
(ผลผลิต) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

รายการค่าใช้จ่าย สาขาเศรษฐกจิ 
(ปัจจัยการผลิต) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

ค่าจ้างแสดงภาค
อีสาน 

หมอลำ 70.69 ค่าออกแบบการ
แสดง 

ศิลปะ ความ
บันเทิง 

4.92 

ค่าจ้างแสดงภาคอื่น ส่งออก 6.24 ชุดการแสดงและ
อุปกรณ ์

การผลิต 13.25 

ค่าบัตรแสดง
ออนไลน ์

อุปสงค์ขั้น
สุดท้าย 

69.71 
เวทีและฉาก 

การผลิต 5.34 

สปอนเซอร ์ การผลิต 28.00 
ค่าลิขสิทธ์เพลง 

ศิลปะ ความ
บันเทิง 

1.12 

   วัตถุดิบสำหรับ
ทำอาหาร 

การขายส่ง ขาย
ปลีก 

9.23 

   ค่าซ่อมแซมระบบ
ไฟ เสียง 

บริการอื่น ๆ 4.28 
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ตารางท่ี 42  มูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนของคณะหมอลำในสถานการณ์ COVID-19 (ต่อ) 
รายรับ สาขาเศรษฐกจิ 

(ผลผลิต) 
มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

รายการค่าใช้จ่าย สาขาเศรษฐกจิ 
(ปัจจัยการผลิต) 

มูลค่า 
(ล้าน
บาท) 

   ค่าซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

ซ่อมยานยนต ์ 4.67 

   เปลี่ยนยางรถยนต ์ การขายปลีก 4.17 
   ซื้อ พ.ร.บ. การประกันภัย 0.52 
   การถ่ายทอดสด การสื่อสาร 4.16 
   ค่าน้ำมัน การขายปลีก 15.16 
   ค่าเช่าเวที ระบบไป

แสงส ี
บริการอื่น ๆ 3.23 

   อุปกรณ์สำนักงาน การขายปลีก 1.68 
   ค่าไฟ ไฟฟ้า 0.54 
   ค่าน้ำ ประปา 0.14 
   ค่าโทรศัพท์ 

อินเตอร์เนต็ 
การสื่อสาร 0.75 

   เช่าสตูดโิอ บริการอื่น ๆ 5.37 
   ชุดตรวจ ATK การขายปลีก 1.32 
   ช่างทำผมแต่งหน้า บริการอื่น ๆ 0.57 
   แรงงาน เงินเดือน 70.50 

   
กำไร 

ผลตอบแทนการ
ผลิต 

-52.49 

   ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา 69.37 
   ภาษีทางอ้อม ภาษีทางอ้อม 6.84 

รวมท้ังสิ้น 174.64 รวมท้ังสิ้น 174.64 

   
2)  มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการซื้อสินค้าของผู้เข้าชมการแสดง

หมอลำ 
 การคำนวณใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามเป็น
ฐานในการพิจารณา โดยในการคำนวณใช้จำนวนครั้ง จำนวนผู้เข้าชม ตามรายละเอียดดังนี้ 
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- จำนวนครั้งของการแสดงในเขตภาคอีสาน คณะหมอลำขนาดใหญ่
มีการแสดงรวมทั้งสิ ้นจำนวน 184 ครั้งต่อปี สำหรับคณะหมอลำขนาดกลางและเล็กมีการแสดง
จำนวน 56 และ 54 ครั้งต่อปี ตามลำดับ 

- จำนวนผู ้เข ้าชมแตกต่างกันตามขนาดของคณะหมอลำ โดย      
คณะหมอลำขนาดใหญ่มีผู้เข้าชมประมาณ 3,500 คนต่อครั้ง สำหรับคณะหมอลำขนาดกลางมีผู ้เข้า
ชมเฉลี่ย 3,000 คนต่อครั้ง และคณะหมอลำขนาดเล็กมีผู้เข้าชม 2,500 คนต่อครั้ง 

- ในการวิเคราะห์ของคณะหมอลำขนาดใหญ่และขนาดกลาง      
แบ่งผู้เข้าชมออกเป็น 2 ใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่มดูการแสดงใกล้บ้าน (ระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร) มี
ประมาณร้อยละ 85 ของผู้เข้าชมในแต่ละครั้ง และผู้เข้าชมที่เดินทางมาจากที่อื่น มีประมาณร้อยละ 
15 ของผู้เข้าชมในแต่ละครั้ง สำหรับคณะหมอลำขนาดเล็กมีเฉพาะกลุ่มดูการแสดงใกล้บ้าน 

- ค่าใช้จ่ายของผู้ชมนับเป็นอุปสงค์ข้ันสุดท้ายของสาขาอุตสาหกรรม
หมอลำบันเทิง สำหรับการกระจายโครงสร้างปัจจัยการผลิตของสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใช้สัดส่วน
เดียวกับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ
หลัก 19 สาขา ปี 2562 (ตารางท่ี 37)   

 
ตารางท่ี 43  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเข้าชมหมอลำสถานการณ์ COVID-19 ปี 2564 

รายการค่าใช้จ่าย 
กระจายไปยังสาขา

เศรษฐกิจหลกั 
จำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ค่าบัตรเข้าชมการแสดงสดหน้าเวที หมอลำ 89.87 
ค่าบัตรเข้าชมการแสดงออนไลน ์ หมอลำ 69.71 
ค่าเดินทาง การขายปลีก 124.41 

ค่าที่พัก โรงแรมและร้านอาหาร 31.79 
ค่าอาหาร (รวมซื้อให้ศิลปิน) โรงแรมและร้านอาหาร 150.44 

ค่าเครื่องดื่มทีไ่ม่ใช่แอลกอฮอล ์ โรงแรมและร้านอาหาร 58.92 
ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ โรงแรมและร้านอาหาร 180.19 
ซื้อของที่ระลึก 

- เสื้อยืด กระเป๋าผ้า 
- กาแฟ ปลาร้า 
- ครีม 
- หนังสือ สิ่งพิมพ์ 
- แก้วน้ำ 

 
การผลิต 
การผลิต 
การผลิต 
การผลิต 
การผลิต 

 
53.36 
2.48 
6.60 
0.83 
1.71 
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ตารางท่ี 43  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเข้าชมหมอลำสถานการณ์ COVID-19 ปี 2564 (ต่อ) 

รายการค่าใช้จ่าย 
กระจายไปยังสาขา

เศรษฐกิจหลกั 
จำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ค่าที่จอดรถ การขนส่ง 6.51 

ซื้อเสื่อพลาสติก  การค้าปลีก 8.28 
ซื้อพัด การค้าปลีก 4.61 

บริการอื่นๆ เช่น เช่าเก้าอี้ จ้างปูเสื่อ บริการอื่น ๆ 2.60 
เล่นเกมบริเวณงาน นันทนาการ 0.95 

รวมค่าใช้จ่าย 793.23 

  
จากการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของผู้เข้าชมการแสดงหมอลำในช่วง

สถานการณ์ COVID-19 มีจำนวน 793 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมดนี้นับเป็นอุปสงค์ข้ันสุดท้าย
ของสาขาอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง และจากมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจัดแสดงหมอลำ และ
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการซื้อสินค้าของผู้เข้าชมการแสดงหมอลำที่กล่าวมาสามารถสรุปรวม
เป็นตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงในสถานการณ์ COVID-19 ได้ดัง
ตารางที ่41     
  ข ั ้นตอนต ่อไปเป ็นการจ ัดทำตารางป ัจจ ัยการผล ิตและผลผล ิตของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 สาขาการผลิต โดยแยกปัจจัยการผลิตที่ใช้ในอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง
ออกจากสาขาการผลิตที่เกี่ยวข้อง เมื่อแยกมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมบันเทิงออกจากสาขา
เศรษฐกิจหลักเดิม จะได้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกตาม
สาขาเศรษฐกิจหลัก 20 สาขา ตามมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 ดังตารางที ่47 
 4.8.3  การสร้างตาราง Leontief Inverse Matrix 
  เมื่อได้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 สาขาการ
ผลิตแล้ว ลำดับถัดไปเป็นการหาตารางค่าสัมประสิทธิ์ทางตรงและทางอ้อม หรือ Leontief Inverse 
Matrix เพ่ือใช้ในการคำนวณหาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อไป  
  การสร้าง Leontief Inverse Matrix มีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) การสร้างตารางสัมประสิทธิ์ทางตรง (Direct Coefficient: aij) หรือเมตริกซ์ A 
คำนวณได้จากการนำเอามูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิต 𝑋𝑖𝑗 หารด้วยมูลค่าผลผลิตรวมของสาขาที่ j หรือ 

𝑋𝑗  โดยแยกพิจารณาในแต่ละสาขาเศรษฐกิจของระบบ  

𝑎𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑗
 

2) สร้าง Identity Matrix ขนาด 20x20 หรือเมตริกซ์ I 
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3) คำนวณหาเมตริกซ์ (I – A) 
4) คำนวณหาตารางสัมประสิทธิ ์ทางตรงและทางอ้อม หรือ Leontief Inverse 

Matrix จากการหาเมตริกซ์ (I – A)-1 

- สถานการณ์ปกติ แสดงในตารางที่ 4–37   
- สถานการณ ์COVID-19 แสดงในตารางที่ 4–38 
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ตารางท่ี 44   ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงในสถานการณ์ปกติ (หน่วย: ล้านบาท) 

 

เกษตร เหมืองแร่ การผลิต ไฟฟ้า น ้า ก่อสร้าง ขายส่ง
ปลีก 
ซ่อม

ขนส่ง โรงแรม
อาหาร

ส่ือสาร การเงิน อสังหา
ริมทรัพย์

วิชาชีพ การบริการ
สนับสนุน

การ
บริหาร
ราชการ

การ
ศึกษา

สุขภาพ บันเทิง
นันทนาการ

บริการ
อ่ืน ๆ

จัด
แสดง

หมอล้า

การ
ซื อ

สินค้า

Final
 Demand

ผลผลิต
รวม

เกษตร 0 37

เหมืองแร่ 0 2

การผลิต 34 197

ไฟฟ้า 1 119

น ้า 0 7

ก่อสร้าง 0 9

ขายส่งปลีก ซ่อม 148 114

ขนส่ง 0 5

โรงแรม อาหาร 0 30

ส่ือสาร 7 14

การเงิน 1 193

อสังหาริมทรัพย์ 45 32

วิชาชีพ 0 3

การบริการสนับสนุน 0 1

การบริหารราชการ 0 0

การศึกษา 0 0

สุขภาพ 0 0

บันเทิง นันทนาการ 4 1

บริการอ่ืน ๆ 69 16

จัดแสดงหมอล้า 458 0 583 1,041

การซื อสินค้า 0 0 4,123 4,123

เงินเดือน ค่าจ้าง 314 677

ผลตอบแทนการผลิต 82 1,720

ค่าเส่ือมราคา 69 270

ภาษีทางอ้อมสุทธิ 29 144

น้าเข้า -221 533

ผลผลิตรวม 1,041 4,123
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ตารางท่ี 45  ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 สาขาการผลิต (สถานการณ์ปกติ หน่วย: ล้านบาท) 

 
 
 

เกษตร เหมืองแร่ การผลิต ไฟฟ้า น ้า ก่อสร้าง ขายส่ง
ปลีก 
ซ่อม

ขนส่ง โรงแรม
อาหาร

ส่ือสาร การเงิน อสังหา
ริมทรัพย์

วิชาชีพ การบริการ
สนับสนุน

การ
บริหาร
ราชการ

การ
ศึกษา

สุขภาพ บันเทิง
นันทนาการ

บริการ
อ่ืน ๆ

หมอล้า Final
 Demand

ผลผลิต
รวม

เกษตร 44,252 9 84,333 41 0 1,492 0 11,760 105 0 0 37 1 0 1,838 0 2,681 83 595 37 375,550 522,814

เหมืองแร่ 30 247 4,008 10,025 1 3,285 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 44 2 5,586 23,233

การผลิต 18,735 1,107 149,578 1,064 191 33,417 9,435 32,262 3,802 389 3,920 273 313 20 9,957 6,680 7,410 653 12,710 231 804,847 1,096,993

ไฟฟ้า 826 243 29,948 12,146 1,138 758 7,149 13,596 5,645 971 2,365 1,997 36 4 3,000 2,716 2,132 358 1,306 119 10,994 97,448

น ้า 270 4 745 20 272 75 573 618 39 31 85 85 4 0 123 40 57 18 82 8 5,888 9,036

ก่อสร้าง 363 8 566 62 0 139 701 505 51 1 446 389 5 0 318 158 786 15 61 9 258,572 263,158

ขายส่งปลีก ซ่อม 12,250 893 90,684 1,457 90 11,030 732 8,526 8,342 161 2,495 145 113 8 4,038 2,361 6,252 57 4,354 262 130,426 284,676

ขนส่ง 104 41 856 99 2 325 226 53 689 50 559 34 63 0 347 1,504 106 49 153 5 127,422 132,689

โรงแรม อาหาร 502 197 5,209 121 6 2,472 1,885 532 1,454 433 367 67 37 1 341 743 130 60 348 30 54,502 69,434

ส่ือสาร 279 21 985 91 0 55 983 1,148 322 1,530 1,371 28 123 1 438 301 72 296 270 21 16,280 24,615

การเงิน 5,369 163 12,837 3,407 610 2,272 15,124 2,403 2,252 1,457 17,552 4,238 93 1 566 278 580 133 1,146 194 108,432 179,105

อสังหาริมทรัพย์ 79 36 829 51 0 363 2,502 803 409 67 3,473 226 44 0 319 386 64 192 414 77 76,607 86,942

วิชาชีพ 9 333 603 31 5 165 164 190 378 98 243 72 10 2 83 323 25 42 15 3 30 2,825

การบริการสนับสนุน 11 1 151 25 8 11 24 129 41 1 85 46 8 0 79 38 37 13 15 1 4,304 5,026

การบริหารราชการ 0 0 333 89 0 0 0 0 12 0 307 0 0 0 436 0 252 16 281 0 124,646 126,372

การศึกษา 2 0 177 0 0 1 17 7 2 0 402 0 0 0 0 1,336 1 5 3 0 326,483 328,436

สุขภาพ 5 7 78 21 0 74 27 16 13 0 563 0 0 0 1 397 164 73 33 0 116,602 118,075

บันเทิง นันทนาการ 1 0 3 0 0 0 9 300 2 0 36 1 391 0 61 0 4 207 32 4 8,293 9,344

บริการอ่ืน ๆ 210 40 5,255 442 78 314 973 237 667 127 2,263 280 31 5 1,174 1,832 267 111 445 85 31,450 46,288

หมอล้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 4,706 5,164

เงินเดือน ค่าจ้าง 96,243 3,936 77,384 11,077 2,234 20,825 51,356 14,606 9,320 4,280 46,281 8,162 468 3,681 73,302 125,106 39,213 1,283 7,064 991

ผลตอบแทนการผลิต 199,265 5,198 116,628 10,621 1,951 26,841 137,570 18,904 9,557 6,415 55,909 22,045 486 18 11,103 55,699 12,845 2,176 6,067 1,802

ค่าเส่ือมราคา 15,986 2,802 40,311 9,700 1,486 14,170 20,023 7,171 4,359 3,806 11,882 35,837 107 1,253 6,759 19,368 5,652 738 2,590 340

ภาษีทางอ้อมสุทธิ -2,920 2,400 53,169 1,593 169 3,696 9,962 3,326 1,250 873 11,935 2,467 54 4 -1,932 4,264 1,753 611 995 173

น้าเข้า 130,941 5,547 422,324 35,265 794 141,379 25,241 15,598 20,723 3,926 16,567 10,513 437 26 14,021 104,904 37,592 2,151 7,267 313

ผลผลิตรวม 522,814 23,233 1,096,993 97,448 9,036 263,158 284,676 132,689 69,434 24,615 179,105 86,942 2,825 5,026 126,372 328,436 118,075 9,344 46,288 5,164
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ตารางท่ี 46  ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงในสถานการณ์ COVID-19 (หน่วย: ล้านบาท) 

 

เกษตร เหมืองแร่ การผลิต ไฟฟ้า น ้า ก่อสร้าง ขายส่ง
ปลีก 
ซ่อม

ขนส่ง โรงแรม
อาหาร

ส่ือสาร การเงิน อสังหา
ริมทรัพย์

วิชาชีพ การบริการ
สนับสนุน

การ
บริหาร
ราชการ

การ
ศึกษา

สุขภาพ บันเทิง
นันทนาการ

บริการ
อ่ืน ๆ

จัด
แสดง

หมอล้า

การ
ซื อ

สินค้า

Final
 Demand

ผลผลิต
รวม

เกษตร 0 6

เหมืองแร่ 0 0

การผลิต 19 30

ไฟฟ้า 1 18

น ้า 0 1

ก่อสร้าง 0 1

ขายส่งปลีก ซ่อม 36 17

ขนส่ง 0 1

โรงแรม อาหาร 0 5

ส่ือสาร 5 2

การเงิน 1 30

อสังหาริมทรัพย์ 7 5

วิชาชีพ 0 1

การบริการสนับสนุน 0 0

การบริหารราชการ 0 0

การศึกษา 0 0

สุขภาพ 0 0

บันเทิง นันทนาการ 6 0

บริการอ่ืน ๆ 20 2

จัดแสดงหมอล้า 71 0 160 230

การซื อสินค้า 0 0 634 634

เงินเดือน ค่าจ้าง 73 104

ผลตอบแทนการผลิต -51 264

ค่าเส่ือมราคา 69 42

ภาษีทางอ้อมสุทธิ 9 22

น้าเข้า -34 82

ผลผลิตรวม 230 634
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ตารางท่ี 47   ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 สาขาการผลิต (สถานการณ์ COVID-19 หน่วย: ล้านบาท) 

 
 
 

เกษตร เหมืองแร่ การผลิต ไฟฟ้า น ้า ก่อสร้าง ขายส่ง
ปลีก 
ซ่อม

ขนส่ง โรงแรม
อาหาร

ส่ือสาร การเงิน อสังหา
ริมทรัพย์

วิชาชีพ การบริการ
สนับสนุน

การ
บริหาร
ราชการ

การ
ศึกษา

สุขภาพ บันเทิง
นันทนาการ

บริการ
อ่ืน ๆ

หมอล้า Final
 Demand

ผลผลิต
รวม

เกษตร 44,252 9 84,361 41 0 1,492 0 11,763 105 0 0 37 1 0 1,838 0 2,681 83 595 6 375,550 522,814

เหมืองแร่ 30 247 4,009 10,025 1 3,285 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 44 0 5,586 23,233

การผลิต 18,735 1,107 149,983 1,064 191 33,417 9,530 32,271 3,812 389 3,920 273 313 20 9,957 6,680 7,410 669 12,713 49 805,204 1,097,706

ไฟฟ้า 826 243 29,958 12,146 1,138 758 7,221 13,600 5,660 971 2,365 1,997 36 4 3,000 2,716 2,132 359 1,306 19 10,994 97,448

น ้า 270 4 745 20 272 75 578 618 39 31 85 85 4 0 123 40 57 18 82 1 5,888 9,036

ก่อสร้าง 363 8 566 62 0 139 708 505 52 1 446 389 5 0 318 158 786 15 61 1 258,572 263,158

ขายส่งปลีก ซ่อม 12,250 893 90,713 1,457 90 11,030 3,675 8,528 8,363 161 2,495 145 113 8 4,038 2,361 6,252 169 4,355 54 133,326 290,477

ขนส่ง 104 41 857 99 2 325 229 88 691 50 559 34 63 0 347 1,504 106 49 153 1 127,458 132,760

โรงแรม อาหาร 502 197 5,210 121 6 2,472 1,904 532 1,635 433 367 67 37 1 341 743 130 60 349 5 54,679 69,789

ส่ือสาร 279 21 985 91 0 55 993 1,148 323 1,530 1,371 28 123 1 438 301 72 299 270 7 16,280 24,615

การเงิน 5,369 163 12,841 3,407 610 2,272 15,276 2,404 2,257 1,457 17,552 4,238 93 1 566 278 580 133 1,146 30 108,432 179,105

อสังหาริมทรัพย์ 79 36 829 51 0 363 2,527 803 410 67 3,473 226 44 0 319 386 64 229 414 12 76,607 86,942

วิชาชีพ 9 333 603 31 5 165 166 190 379 98 243 72 10 2 83 323 25 42 15 1 30 2,825

การบริการสนับสนุน 11 1 151 25 8 11 24 129 41 1 85 46 8 0 79 38 37 13 15 0 4,304 5,026

การบริหารราชการ 0 0 333 89 0 0 0 0 12 0 307 0 0 0 436 0 252 16 281 0 124,646 126,372

การศึกษา 2 0 177 0 0 1 18 7 2 0 402 0 0 0 0 1,336 1 5 3 0 326,483 328,436

สุขภาพ 5 7 78 21 0 74 27 16 13 0 563 0 0 0 1 397 164 73 33 0 116,602 118,075

บันเทิง นันทนาการ 1 0 3 0 0 0 9 300 2 0 36 1 391 0 61 0 4 597 32 6 8,721 10,165

บริการอ่ืน ๆ 210 40 5,256 442 78 314 983 237 669 127 2,263 280 31 5 1,174 1,832 267 160 460 23 31,464 46,316

หมอล้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 793 864

เงินเดือน ค่าจ้าง 96,243 3,936 77,409 11,077 2,234 20,825 51,873 14,609 9,344 4,280 46,281 8,162 468 3,681 73,302 125,106 39,213 1,525 7,066 177

ผลตอบแทนการผลิต 199,265 5,198 116,666 10,621 1,951 26,841 138,955 18,909 9,581 6,415 55,909 22,045 486 18 11,103 55,699 12,845 2,311 6,069 213

ค่าเส่ือมราคา 15,986 2,802 40,325 9,700 1,486 14,170 20,224 7,173 4,371 3,806 11,882 35,837 107 1,253 6,759 19,368 5,652 739 2,591 111

ภาษีทางอ้อมสุทธิ -2,920 2,400 53,186 1,593 169 3,696 10,062 3,327 1,253 873 11,935 2,467 54 4 -1,932 4,264 1,753 631 996 31

น้าเข้า 130,941 5,547 422,461 35,265 794 141,379 25,495 15,603 20,775 3,926 16,567 10,513 437 26 14,021 104,904 37,592 1,966 7,269 48

ผลผลิตรวม 522,814 23,233 1,097,706 97,448 9,036 263,158 290,477 132,760 69,789 24,615 179,105 86,942 2,825 5,026 126,372 328,436 118,075 10,165 46,316 864

210 
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ตารางท่ี 48  ตาราง Leontief Inverse Matrix สถานการณ์ปกติ  

 
 
 
 
 

เกษตร เหมืองแร่ การผลิต ไฟฟ้า น ้า ก่อสร้าง ขายส่ง
ปลีก 
ซ่อม

ขนส่ง โรงแรม
อาหาร

ส่ือสาร การเงิน อสังหา
ริมทรัพย์

วิชาชีพ การบริการ
สนับสนุน

การบริหาร
ราชการ

การ
ศึกษา

สุขภาพ บันเทิง
นันทนาการ

บริการ
อ่ืน ๆ

หมอล้า

เกษตร 1.0966 0.0060 0.0986 0.0031 0.0033 0.0194 0.0040 0.1222 0.0099 0.0028 0.0039 0.0013 0.0178 0.0005 0.0249 0.0030 0.0318 0.0190 0.0429 0.0149

เหมืองแร่ 0.0008 1.0128 0.0087 0.1194 0.0161 0.0144 0.0037 0.0150 0.0113 0.0057 0.0024 0.0030 0.0045 0.0002 0.0039 0.0014 0.0031 0.0063 0.0075 0.0045

การผลิต 0.0479 0.0629 1.1709 0.0268 0.0353 0.1538 0.0442 0.2977 0.0820 0.0283 0.0370 0.0083 0.1599 0.0052 0.1003 0.0283 0.0801 0.0951 0.3341 0.0702

ไฟฟ้า 0.0050 0.0175 0.0415 1.1471 0.1522 0.0117 0.0332 0.1327 0.1049 0.0535 0.0211 0.0282 0.0369 0.0013 0.0334 0.0119 0.0260 0.0536 0.0503 0.0366

น ้า 0.0007 0.0004 0.0011 0.0004 1.0312 0.0006 0.0022 0.0054 0.0011 0.0016 0.0007 0.0011 0.0022 0.0001 0.0012 0.0002 0.0007 0.0023 0.0025 0.0020

ก่อสร้าง 0.0009 0.0006 0.0011 0.0010 0.0004 1.0009 0.0028 0.0045 0.0015 0.0004 0.0030 0.0047 0.0026 0.0000 0.0028 0.0006 0.0070 0.0021 0.0021 0.0024

ขายส่งปลีก ซ่อม 0.0304 0.0471 0.1023 0.0260 0.0188 0.0580 1.0095 0.0969 0.1353 0.0150 0.0217 0.0046 0.0620 0.0023 0.0437 0.0113 0.0623 0.0198 0.1279 0.0666

ขนส่ง 0.0004 0.0024 0.0013 0.0017 0.0008 0.0016 0.0012 1.0012 0.0108 0.0028 0.0037 0.0007 0.0239 0.0001 0.0031 0.0047 0.0011 0.0059 0.0041 0.0016

โรงแรม อาหาร 0.0016 0.0097 0.0068 0.0030 0.0016 0.0110 0.0074 0.0070 1.0234 0.0198 0.0031 0.0012 0.0170 0.0003 0.0039 0.0027 0.0022 0.0084 0.0108 0.0078

ส่ือสาร 0.0009 0.0022 0.0019 0.0020 0.0011 0.0009 0.0044 0.0107 0.0067 1.0674 0.0095 0.0009 0.0528 0.0002 0.0043 0.0012 0.0012 0.0355 0.0077 0.0058

การเงิน 0.0154 0.0136 0.0249 0.0480 0.0854 0.0166 0.0629 0.0384 0.0519 0.0750 1.1139 0.0562 0.0526 0.0006 0.0116 0.0031 0.0121 0.0256 0.0440 0.0545

อสังหาริมทรัพย์ 0.0008 0.0027 0.0025 0.0021 0.0022 0.0025 0.0103 0.0082 0.0087 0.0048 0.0221 1.0038 0.0208 0.0002 0.0034 0.0015 0.0015 0.0222 0.0115 0.0183

วิชาชีพ 0.0001 0.0148 0.0009 0.0022 0.0011 0.0011 0.0008 0.0021 0.0060 0.0046 0.0017 0.0010 1.0049 0.0004 0.0009 0.0011 0.0004 0.0050 0.0009 0.0011

การบริการสนับสนุน 0.0000 0.0001 0.0002 0.0003 0.0010 0.0001 0.0001 0.0011 0.0007 0.0001 0.0006 0.0006 0.0032 1.0000 0.0007 0.0001 0.0004 0.0015 0.0004 0.0002

การบริหารราชการ 0.0001 0.0001 0.0005 0.0012 0.0004 0.0001 0.0002 0.0003 0.0005 0.0002 0.0020 0.0002 0.0005 0.0000 1.0036 0.0001 0.0022 0.0020 0.0064 0.0003

การศึกษา 0.0000 0.0001 0.0003 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0025 0.0001 0.0002 0.0000 0.0000 1.0041 0.0001 0.0007 0.0002 0.0002

สุขภาพ 0.0001 0.0004 0.0002 0.0005 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0035 0.0002 0.0014 0.0000 0.0001 0.0012 1.0015 0.0081 0.0009 0.0003

บันเทิง นันทนาการ 0.0000 0.0021 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0026 0.0009 0.0007 0.0005 0.0002 0.1422 0.0001 0.0006 0.0002 0.0001 1.0234 0.0009 0.0011

บริการอ่ืน ๆ 0.0010 0.0028 0.0067 0.0064 0.0111 0.0026 0.0048 0.0050 0.0121 0.0072 0.0148 0.0042 0.0153 0.0011 0.0105 0.0060 0.0033 0.0138 1.0129 0.0200

หมอล้า 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0973
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ตารางท่ี 49   ตาราง Leontief Inverse Matrix สถานการณ์ COVID-19  
เกษตร เหมืองแร่ การผลิต ไฟฟ้า น ้า ก่อสร้าง ขายส่ง

ปลีก 
ซ่อม

ขนส่ง โรงแรม
อาหาร

ส่ือสาร การเงิน อสังหา
ริมทรัพย์

วิชาชีพ การบริการ
สนับสนุน

การบริหาร
ราชการ

การ
ศึกษา

สุขภาพ บันเทิง
นันทนาการ

บริการ
อ่ืน ๆ

หมอล้า

เกษตร 1.0966 0.0060 0.0986 0.0031 0.0033 0.0194 0.0040 0.1222 0.0099 0.0028 0.0039 0.0013 0.0178 0.0005 0.0249 0.0030 0.0318 0.0186 0.0429 0.0160

เหมืองแร่ 0.0008 1.0128 0.0087 0.1194 0.0161 0.0144 0.0037 0.0150 0.0113 0.0057 0.0024 0.0030 0.0045 0.0002 0.0039 0.0014 0.0031 0.0061 0.0075 0.0045

การผลิต 0.0479 0.0630 1.1712 0.0268 0.0353 0.1538 0.0442 0.2978 0.0820 0.0283 0.0371 0.0083 0.1599 0.0052 0.1004 0.0283 0.0801 0.0951 0.3342 0.0893

ไฟฟ้า 0.0050 0.0175 0.0415 1.1471 0.1522 0.0117 0.0332 0.1327 0.1049 0.0535 0.0211 0.0282 0.0367 0.0013 0.0334 0.0119 0.0260 0.0521 0.0503 0.0365

น ้า 0.0007 0.0004 0.0011 0.0004 1.0312 0.0006 0.0022 0.0054 0.0011 0.0016 0.0007 0.0011 0.0022 0.0001 0.0012 0.0002 0.0007 0.0023 0.0025 0.0021

ก่อสร้าง 0.0009 0.0006 0.0011 0.0010 0.0004 1.0009 0.0028 0.0045 0.0015 0.0004 0.0030 0.0047 0.0026 0.0000 0.0028 0.0006 0.0070 0.0021 0.0021 0.0023

ขายส่งปลีก ซ่อม 0.0307 0.0476 0.1034 0.0263 0.0190 0.0586 1.0198 0.0979 0.1367 0.0152 0.0219 0.0046 0.0643 0.0023 0.0442 0.0114 0.0629 0.0319 0.1292 0.0823

ขนส่ง 0.0004 0.0024 0.0013 0.0017 0.0008 0.0016 0.0012 1.0015 0.0108 0.0028 0.0037 0.0007 0.0238 0.0001 0.0031 0.0047 0.0011 0.0057 0.0041 0.0016

โรงแรม อาหาร 0.0016 0.0097 0.0068 0.0030 0.0016 0.0110 0.0074 0.0070 1.0260 0.0199 0.0031 0.0012 0.0170 0.0003 0.0039 0.0027 0.0022 0.0082 0.0108 0.0076

ส่ือสาร 0.0009 0.0022 0.0019 0.0020 0.0011 0.0009 0.0044 0.0107 0.0067 1.0674 0.0095 0.0009 0.0526 0.0002 0.0043 0.0012 0.0012 0.0343 0.0077 0.0109

การเงิน 0.0154 0.0136 0.0249 0.0480 0.0854 0.0166 0.0629 0.0384 0.0519 0.0750 1.1139 0.0562 0.0526 0.0006 0.0116 0.0031 0.0121 0.0258 0.0440 0.0529

อสังหาริมทรัพย์ 0.0008 0.0027 0.0025 0.0021 0.0022 0.0025 0.0103 0.0082 0.0087 0.0048 0.0221 1.0038 0.0212 0.0002 0.0034 0.0015 0.0015 0.0254 0.0115 0.0177

วิชาชีพ 0.0001 0.0148 0.0009 0.0022 0.0011 0.0011 0.0008 0.0021 0.0060 0.0046 0.0017 0.0010 1.0049 0.0004 0.0009 0.0011 0.0004 0.0048 0.0009 0.0011

การบริการสนับสนุน 0.0000 0.0001 0.0002 0.0003 0.0010 0.0001 0.0001 0.0011 0.0007 0.0001 0.0006 0.0006 0.0032 1.0000 0.0007 0.0001 0.0004 0.0015 0.0004 0.0002

การบริหารราชการ 0.0001 0.0001 0.0005 0.0012 0.0004 0.0001 0.0002 0.0003 0.0005 0.0002 0.0020 0.0002 0.0005 0.0000 1.0036 0.0001 0.0022 0.0019 0.0064 0.0004

การศึกษา 0.0000 0.0001 0.0003 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0025 0.0001 0.0002 0.0000 0.0000 1.0041 0.0001 0.0006 0.0002 0.0002

สุขภาพ 0.0001 0.0004 0.0002 0.0005 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0035 0.0002 0.0014 0.0000 0.0001 0.0012 1.0015 0.0078 0.0009 0.0004

บันเทิง นันทนาการ 0.0000 0.0022 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0027 0.0010 0.0007 0.0005 0.0002 0.1477 0.0001 0.0007 0.0002 0.0001 1.0632 0.0009 0.0084

บริการอ่ืน ๆ 0.0010 0.0028 0.0067 0.0064 0.0111 0.0026 0.0048 0.0050 0.0121 0.0072 0.0148 0.0042 0.0159 0.0011 0.0105 0.0060 0.0033 0.0185 1.0132 0.0307

หมอล้า 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0891
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4.9  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง 
 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง ใช้ข้อมูล
สำคัญจากตาราง Leontief Inverse Matrix ในการคำนวณ ควบคู ่ก ับอุปสงค์ข ั ้นส ุดท้ายของ
อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงและจำนวนการจ้างงานในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ การนำเสนอแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ ผลกระทบในสถานการณ์ปกติ และผลกระทบในสถานการณ์ COVID-19 
 4.9.1  ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  

การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจใช้หลักการทำงานของตัวทวีตาม Keynesian 
Model ซึ่งคำนวณได้จากสมการ 

 

𝑋 = (𝐼 − 𝐴)−1𝐹 
 
 เมื่อ   𝑋 คือ  Column Vector แสดงผลผลิตรวมของอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ  
   (𝐼 − 𝐴)−1  คือ  Leontief Inverse Matrix  
  𝐹 คือ  Column Vector แสดงอุปสงค์ข้ันสุดท้ายของอุตสาหกรรม 
    หมอลำบันเทิง 
  

ผลกระทบของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงก่อให้เกิดการผลิตที่เพ่ิมขึ้นในธุรกิจการผลิต 
และบริการ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร การขายสินค้าที่ระลึก และการขาย
สินค้าในบริเวณงานหมอลำ เป็นต้น ตามหลักการทำงานของตัวทวีผลกระทบของอุตสาหกรรมหมอลำ
บันเทิง นอกจากจะมีความสำคัญต่อสาขาเศรษฐกิจหมอลำแล้ว ยังมีความเชื่อมโยงไปยังสาขาเศรษฐกิจ
อื่น ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในหลากหลายสาขา ยกตัวอย่างเช่น การจ่ายเงินเพื่อจัดหาซื้อ
วัตถุดิบเพ่ือนำมาประกอบอาหารของคณะหมอลำ นับเป็นการใช้จ่ายทางตรงไปยังสาขาการขายปลีก แต่
ในขณะเดียวกันก็เกิดการใช้จ่ายส่งต่อไปยังสาขาการเกษตรที่ผลิตสินค้าทางการเกษตร นับเป็น
ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดขึ้น 

ผลการศึกษา พบว่า ในสถานการณ์ปกติอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงส่งผลกระทบ   
ต่อเศรษฐกิจของภาคอีสานรวมทั้งสิ้น 6,615 ล้านบาท โดยมีความเชื่อมโยงไปยังสาขาเศรษฐกิจหลัก
อื่น ๆ โดยเฉพาะสาขาการผลิต สาขาการขายส่ง ขายปลีก และการซ่อมแซมยานพาหนะ และสาขา
การเงินและการประกันภัย 

สถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทำให้จำนวนครั้งของการจัดแสดงสดหน้าเวทีลดลง
อย่างมาก ส่งผลให้การเดินทาง ที่พัก และการค้าขายที่เกิดขึ้นในบริเวณงานหมอลำลดลงเช่นเดียวกัน 
แม้ว่าในช่วงดังกล่าวคณะหมอลำได้มีการปรับตัวเข้าสู่การแสดงในรูปแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม      
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การปรับตัวดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา ไม่สามารถเทียบได้กับการจัดแสดงในช่วง
สถานการณ์ปกติ ดังจะเห็นได้จากอุปสงค์ขั้นสุดท้ายของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงลดลงจาก 4,706 
ล้านบาทในช่วงสถานการณ์ปกติ เหลือเพียง 793 ล้านบาท ทั้งนี้ผลจากการศึกษา พบว่า ในช่วงของ
สถานการณ์ COVID-19 อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคอีสานรวม
ทั้งสิ้น 1,153 ล้านบาทเท่านั้น 
 
ตารางท่ี 50   ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง  

สาขาเศรษฐกจิหลัก 
สถานการณ์ปกต ิ

ผลผลิตรวม (ล้านบาท) 
สถานการณ์ COVID-19 
ผลผลิตรวม (ล้านบาท) 

เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 70.28  12.71  

การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 20.96  3.57  
การผลิต 330.30  70.84  

การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ  172.40  28.96  
การจัดหานำ้ การจัดการและบำบดัน้ำเสยี 9.34  1.63  
การก่อสร้าง 11.26  1.82  
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต ์ 313.57  65.27  
การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าฯ 7.67  1.29  

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 36.65  6.06  
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 27.26  8.61  

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 256.55  41.96  
กิจการด้านอสังหาริมทรัพย ์ 86.28  14.01  

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาตร์และเทคนิค 4.95  0.84  
กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 0.89  0.15  
การบริหารราชการ และการป้องประเทศ ฯ 1.57  0.32  

การศึกษา 0.95  0.16  
งานด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห ์ 1.47  0.29  

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 5.27  6.67  
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 94.01  24.32  

หมอลำ 5,163.56  863.92  
รวมท้ังสิ้น 6,615.18 1,153.40 
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 4.9.2  ผลกระทบต่อการจ้างงาน  
  การวิเคราะห์ผลกระทบของการจ้างงานอันเนื่องมาจากอุปสงค์ขั ้นสุดท้ายของ
อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง มีการดำเนินงาน 2 ขั้นตอน ได้แก่ การคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แรงงาน 
และการคำนวณผลกระทบต่อการจ้างงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1)  การคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แรงงาน พิจารณาจากสมการ 
 

𝑙𝑗 =
𝐿𝑗

𝑋𝑗
 

   

เมื่อ  𝑙𝑗  คือ  สัมประสิทธิ์แรงงาน การอธิบายค่าสัมประสิทธิ์แรงงาน เช่น 
สาขาเกษตรกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์แรงงานเท่ากับ 17.7 หมายความว่า ในการสร้างมูลค่าผลผลิตสาขา
เกษตรกรรมจำนวน 1 ล้านบาท ต้องใช้แรงงานในระบบและนอกระบบรวมทั้งสิ้น 17.7 คน 

 𝐿𝑗  คือ  จำนวนแรงงานในอุตสาหกรรม j จากข้อมูลจำนวนผู้มีงานทำ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกตามอุตสาหกรรม ปี 2562 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ในการศึกษาครั ้งนี ้ได้ประมาณจำนวนแรงงานที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงพิจารณาจากจำนวนแรงงานที่ถูกตัดทอนมาจากสาขาการผลิต สาขาการ
ขายส่งขายปลีก สาขาการขนส่ง สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาศิลปะความบันเทิง และ
สาขากิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ 

 𝑋𝑗  คือ  มูลค่าผลผลิตรวมของอุตสาหกรรม j จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาค 
(Gross Regional Product: GRP)  จำแนกตามอุตสาหกรรม ปี 2562  
 การหาจำนวนแรงงานที่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงนั้น
ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ ส่วนของการจัดแสดงหมอลำ และส่วนของธุรกิจเชื่อมโยงอื่น ๆ 
ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สินค้าที่ระลึก และการเดินทาง จากการศึกษาพบว่า ใน
สถานการณ์ปกติอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงมีจำนวนแรงงานทั้งสิ้น 21,296 คน มีสัมประสิทธิ์การจ้าง
งานเท่ากับ 6.4 หมายความว่าอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงต้องใช้แรงงานจำนวน 6.4 คนในการสร้าง
มูลค่าผลผลิตจำนวน 1 ล้านบาท  

สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้การจ้างงานในอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง
ลดลงอย่างมาก มีการจ้างงานเพียง 3,563 คน มีสัมประสิทธิ์การจ้างงานเท่ากับ 6.7 หมายความว่า
อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงต้องใช้แรงงานจำนวน 6.7 คนในการสร้างมูลค่าผลผลิตจำนวน 1 ล้าน
บาท จะเห็นว่าอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงเป็นสาขาเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์แรงงาน 
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ทั้งนี้เนื่องจากในสถานการณ์ COVID-19 การจัดแสดงหมอลำมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตโดย
การเพิ่มรูปแบบการแสดงออนไลน์ ส่วนสาขาการผลิตอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการใช้
ปัจจัยการผลิต 

 
ตารางท่ี 51  สัมประสิทธิ์แรงงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 สาขาเศรษฐกิจหลัก 

สถานการณป์กต ิ สถานการณ ์COVID-19 

จำนวน 
แรงงาน 
(คน) 

GRP  
อีสาน 

(ล้านบาท) 

สัมประสิทธิ ์
แรงงาน 

(คนต่อล้าน
บาท) 

จำนวน 
แรงงาน 
(คน) 

GRP  
อีสาน 

(ล้านบาท) 

สัมประสิทธิ ์
แรงงาน 

(คนต่อล้าน
บาท) 

เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 5,471,089 308,575 17.7 5,471,089 308,575 17.7 

การทำเหมอืงแร่ และเหมอืงหิน 10,885 14,336 0.8 10,885 14,336 0.8 

การผลิต 660,012 287,492 2.3 660,226 287,585 2.3 

การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ  27,425 32,991 0.8 27,425 32,991 0.8 

การจดัหาน้ำ การจัดการและบำบัดน้ำเสีย 13,117 5,839 2.2 13,117 5,839 2.2 

การก่อสร้าง 388,598 65,532 5.9 388,598 65,532 5.9 

การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 1,143,689 218,910 5.2 1,155,202 221,114 5.2 

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าฯ 94,805 44,006 2.2 94,830 44,018 2.2 

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 397,127 24,487 16.2 398,138 24,549 16.2 

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 12,789 15,373 0.8 12,789 15,373 0.8 

กิจกรรมทางการเงนิและการประกันภยั 54,209 126,007 0.4 54,209 126,007 0.4 

กิจการด้านอสังหาริมทรัพย ์ 6,113 68,511 0.1 6,113 68,511 0.1 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาตร์และเทคนิค 22,224 1,115 19.9 22,224 1,115 19.9 

กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนนุ 28,101 4,957 5.7 28,101 4,957 5.7 

การบริหารราชการ และการป้องประเทศ ฯ 434,065 89,233 4.9 434,065 89,233 4.9 

การศกึษา 299,209 204,437 1.5 299,209 204,437 1.5 

งานด้านสขุภาพและสังคมสงเคราะห์ 142,172 59,463 2.4 142,172 59,463 2.4 

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 59,542 4,808 12.4 64,468 5,206 12.4 

กิจกรรมบรกิารด้านอืน่ๆ 135,398 16,717 8.1 135,440 16,722 8.1 

หมอลำ 21,296 3,306 6.4 3,563 532 6.7 

รวมท้ังสิ้น 
 

9,421,865  
1,596,094  

 9,421,865  
1,596,094   

  
2)  การคำนวณผลกระทบต่อการจ้างงาน พิจารณาจากสมการ 
 

𝐿𝑇 = 𝛾(𝐼 − 𝐴)−1𝐹 
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เมื่อ   𝐿𝑇   คือ  Column Vector ของจำนวนแรงงานในแต่ละสาขา 
     เศรษฐกิจเป็นผลเชื่อมโยงจากอุปสงค์ข้ันสุดท้ายของ 
     อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง (ขนาด 20x1) 

  γ   คือ  เมตริกซ์ทแยงมุมของสัมประสิทธิ์แรงงาน (ขนาด 20x20) 

  (𝐼 − 𝐴)−1   คือ  Leontief Inverse Matrix (ขนาด 20x20) 

  𝐹          คือ  Column Vector แสดงอุปสงค์ข้ันสุดท้ายของ 
     อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง (ขนาด 20x1) 
  

จากการศึกษาพบว่า ในสถานการณ์ปกติ ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของ
อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงส่งผลให้เกิดการจ้างงานทั้งในระบบและนอกระบบรวมทั้งสิ้น 38,835 คน 
โดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานในสาขาอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง จำนวน 33,262 คน ซึ่งในจำนวนนี้
เป็นการจ้างแรงงานเฉพาะในส่วนของการจัดแสดงหมอลำประมาณ 4,811 คน และส่วนที่เหลือเป็น
การจ้างงานในสาขาที่เกี่ยวเนื่องจากการเข้าชมหมอลำ เช่น โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สินค้าที่ร ะลึก 
และการเดินทาง จำนวน 28,451 คน นอกจากนี้ผลกระทบจากอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงยังส่งผล
ต่อการจ้างงานในสาขาอ่ืน ๆ อีก เช่น สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ จำนวน 1,458 
คน สาขาการเกษตร จำนวน 1,109 คน สาขากิจกรรมบริการด้านอื่นๆ จำนวน 678 คน และสาขา
การผลิต จำนวน 675 คน เป็นต้น 

ในสถานการณ์ COVID-19 ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของอุตสาหกรรม
หมอลำบันเทิงส่งผลให้เกิดการจ้างงานทั้งในระบบและนอกระบบรวมทั้งสิ้น 6,934 คน โดยส่วนใหญ่
เป็นการจ้างงานในสาขาอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง จำนวน 5,790 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นการจ้าง
แรงงานเฉพาะในส่วนของการจัดแสดงหมอลำประมาณ 1,399 คน และส่วนที่เหลือเป็นการจ้างงานใน
สาขาที่เก่ียวเนื่องจากการเข้าชมหมอลำ เช่น โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สินค้าท่ีระลึก และการเดินทาง 
จำนวน 4,391 คน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการจ้างงานในสาขาอ่ืน ๆ อีก เช่น สาขาการขายส่ง การขาย
ปลีก การซ่อมยานยนต์ จำนวน 341 คน สาขาการเกษตร จำนวน 225 คน และสาขากิจกรรมบริการ
ด้านอื่นๆ จำนวน 196 คน เป็นต้น 
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ตารางท่ี 52   ผลกระทบต่อการจ้างงานของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง  

สาขาเศรษฐกจิหลัก 
สถานการณ์ปกต ิ

จำนวนแรงงาน (คน) 
สถานการณ์ COVID-19 
จำนวนแรงงาน (คน) 

เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 1,244 213 

การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 16 3 
การผลิต 755 144 

การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ  143 24 
การจัดหานำ้ การจัดการและบำบดัน้ำเสยี 21 4 

การก่อสร้าง 67 11 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต ์ 1,638 337 

การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าฯ 17 3 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 594 97 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 23 7 

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 110 18 
กิจการด้านอสังหาริมทรัพย ์ 8 1 

กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาตร์และเทคนิค 99 16 
กิจกรรมการบรหิารและการบริการสนับสนุน 5 1 

การบริหารราชการ และการป้องประเทศ ฯ 8 2 
การศึกษา 1 0 

งานด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห ์ 4 1 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 61 68 
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 761 196 

หมอลำ 33,262 5,790 
รวมท้ังสิ้น 38,835 6,934 

 

4.10  สรุปและข้อเสนอแนะ 
  4.10.1 สรุปผลการศึกษา  
  การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง 
(ธุรกิจหมอลำและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหมอลำ) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเป้าหมายเพื่อตอบ
คำถามว่าอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอีสานมากน้อยเพียงใด และมีผลต่อ
การจ้างงานในระบบเศรษฐกิจอีสานมากน้อยเพียงใด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารคณะ
หมอลำ ธุรกิจที่เก่ียวข้อง เช่น organizer ธุรกิจเกี่ยวกับขายอาหารและเครื่องดื่ม และการถ่ายทอดสด
การแสดงผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 100 ชุด นอกจากนี้ ยังได้ทำการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในการชมหมอลำ โดยจำแนกเป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าซื้อบัตรเข้าชม 
ค่าอาหารและเครื่องดื ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 200 ชุด และทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น
สถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ COVID-19 
  ภาพรวมการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง แบ่งออกเป็น 3 
ส่วนใหญ่ ได้แก่ การเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาล การเดินสายทำการแสดงช่วงเปิดฤดูกาล และการ
ทำงานของธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ 

ภาพที่ 46   ภาพรวมการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง 
 
การปรับตัวของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อไม่สามารถแสดดงสดหน้าเวทีได้เหมือนในอดีต คณะหมอลำจึงปรับรูปแบบ
เป็นการแสดงหมอลำออนไลน์ผ่านกลุ่มปิด หรือเรียกว่า “ไลฟ์กลุ่มปิด” ซึ่งหมายถึงการแสดงแบบไม่มี
คนดูหน้าเวที แต่มีการถ่ายทอดสดการแสดงผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก ซึ่งสมาชิกจะต้องจ่ายเงินเพ่ือขอเข้าร่วม
กลุ่ม คล้ายกับการจ่ายเงินค่าบัตรเพ่ือเข้าชมการแสดง สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้ 
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  เมื่อทราบรูปแบบการดำเนินงานตลอดทั้งปี สามารถนำมาประมาณการต้นทุนและ
รายรับของคณะหมอลำได้ โดยแบ่งการวิเคราะห์ตามขนาดของคณะหมอลำ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

ภาพที่ 47  การปรับตัวของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
 โคโรนา 2019 
 
ตารางท่ี 53   สรุปต้นทุนและรายรับของการแสดงสดหน้าเวที จำแนกตามขนาด (หน่วย: ล้านบาท

ต่อคณะต่อปี) 

รายการ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

จำนวนคณะหมอลำ  8 4 6 
สถานการณ์ปกติ    

- การจัดแสดงสดหน้าเวทีเฉลี่ย (ครั้งต่อปี) 190 115 60 

- ประมาณการค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 54.6 23.5 16.0 
- ประมาณการรายรับ 63.2 29.3 12.7 

สถานการณ์ COVID-19    

- การจัดแสดงสดหน้าเวทีเฉลี่ย (ครั้งต่อปี) 26 14 9 
- การจัดแสดงออนไลน์เฉลี่ย (ครั้งต่อปี) 14 10 2 

- ประมาณการค่าใช้จ่ายแสดงสดหน้าเวที 14.8 7.1 4.5 
- ประมาณการค่าใช้จ่ายแสดงออนไลน์ 4.5  3.2 0.16 

- ประมาณการรายรับ 16.6 7.6 1.9 
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  ก่อนที่จะจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญ
อีกหนึ่งส่วนคือการศึกษาพฤติกรรมและค่าใช้จ่ายในการเข้าชมหมอลำแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นอุป
สงค์ขั้นสุดท้ายที่มีต่ออุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง 
  จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 25 ปี ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 39.5) 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ร้อยละ 35.5 กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีอาชีพหลากหลาย เช่น ข้าราชการ ค้าขาย พนักงานบริษัท เกษตร และรับจ้างทั่วไป 
เป็นต้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,765 บาท ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสาน การเดินทางไปชม
หมอลำส่วนใหญ่จะไปเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 – 5 คน เมื่อพิจารณาระยะทางที่เดินทางไปดูหมอลำ ร้อยละ 
85 ของผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด จะเดินทางไปดูการแสดงหมอลำในระยะทางไม่เกิน 100 
กิโลเมตร ซึ่งเป็นการแสดงในหมู่บ้านหรือพื้นที่ใกล้เคียง มีเพียงร้อยละ 15 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดที่เป็นผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ ดังนั้นในการนำเสนอค่าใช้จ่ายในการไปดูหมอลำจะแบ่ง
ผู้ชมออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ดูใกล้บ้าน และกลุ่มที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การไปดูหมอลำแต่ละครั้งดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่54   ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการเข้าชมหมอลำ  

ประเภทค่าใช้จ่าย 
กลุ่มที่ดูใกล้บ้าน 

กลุ่มที่เดินทางมาจากนอก
พ้ืนที่ 

ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย (บาท) 

SD 
ค่าใช้จ่าย

เฉลี่ย (บาท) 
SD 

ค่าบัตรเข้าชม 94 52 101 47 
ค่าเดินทาง 87 121 432 564 
ค่าที่พัก - - 261 313 
ค่าอาหาร (รวมซื้อให้ศิลปิน) 124 147 395 552 
ค่าเครื่องดื่มทีไ่ม่ใช่แอลกอฮอล ์ 59 79 84 111 
ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 145 230 497 750 
ซื้อของที่ระลึก 65 159 93 146 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าที่จอดรถ เก้าอ้ี เสื่อ
พลาสติก พัด คา่จ้างปูเสื่อ เล่นเกม และ 
ทำบุญ เป็นต้น 

26 35 19 23 

ค่ามาลยั 211 824 411 544 
รวมค่าใช้จ่าย 811 1,018 2,149 1,753 
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  เมื่อเก็บรวบรวมข้ันมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
แล้ว ในลำดับถัดไปเป็นการสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  20 
สาขาการผลิต โดยแยกอุตสาหกรรมบันเทิงออกจากสาขาการผลิตเดิมที่เก่ียวข้อง 
  ผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต พบว่า ในสถานการณ์ปกติ
อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคอีสานรวมทั้งสิ้น 6,615 ล้านบาท โดยมี
ความเชื่อมโยงไปยังสาขาเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ โดยเฉพาะสาขาการผลิต สาขาการขายส่ง ขายปลีก 
และการซ่อมแซมยานพาหนะ และสาขาการเงินและการประกันภัย ในช่วงของสถานการณ์ COVID-
19 อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคอีสานรวมทั้งสิ้น 1,153 ล้านบาท 
  สำหรับผลกระทบต่อการจ้างงาน พบว่า ในสถานการณ์ปกติ ผลกระทบทางตรงและ
ทางอ้อมของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงส่งผลให้เกิดการจ้างงานทั้งในระบบและนอกระบบรวมทั้งสิ้น 
38,835 คน โดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานในสาขาอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง จำนวน 33,262 คน 
นอกจากนี้ผลกระทบจากอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงยังส่งผลต่อการจ้างงานในสาขาอื่น ๆ อีก เช่น 
สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ จำนวน 1,638 คน สาขาการเกษตร จำนวน 1,244 
คน สาขากิจกรรมบริการด้านอ่ืนๆ จำนวน 761 คน และสาขาการผลิต จำนวน 755 คน เป็นต้น และ
ในสถานการณ์ COVID-19 ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงส่งผลให้
เกิดการจ้างงานทั้งในระบบและนอกระบบรวมทั้งสิ้น 6,934 คน 
 4.10.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  ผลที่ได้จากการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้ 

1) การสนับสนุนอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงให้สามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว โดยอาจเริ่มจากการปรับรูปแบบการแสดงให้เหมาะกับผู้ชมเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เพ่ือ
ขยายฐานผู้ชมให้มีจำนวนมากขึ้น    

2) การจัดแสดงหมอลำออนไลน์เป็นการปรับตัวอย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์ที่
ไม่ปกติ คณะหมอลำเริ่มมีรายได้จากช่องทางออนไลน์มากข้ึน ควรมีการส่งเสริมทักษะทางดิจิทัลให้แก่
แรงงานในอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง  

3) ควรเปิดโอกาสให้คณะหมอลำสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ของภาครัฐ   

4) จากการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน เห็นได้ว่า มีกลุ่มคณะหมอลำขนาดใหญ่ใช้งบ
ลงทุนมาก และกลุ่มท่ีสามารถลดต้นทุนคงที่ลงได้ (Lean) ด้วยการปรับรูปแบบการลงทุน เช่น การเช่า
สินทรัพย์ เช่าสถานที่ ทั้งนี้ การเช่าใช้เครื่องมือบางอย่างร่วมกัน การจ้างมืออาชีพมาทำงานด้าน 
Production และให้ความช่วยเหลือด้านการสื่อสารออนไลน์ นับเป็นวิธีการบริหารต้นทุน นอกจากจะ
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ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคณะหมอลำแล้ว ยังสามารถช่วยให้ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
กลุ่มต่าง ๆ สามารถขยายการให้บริการลงทุนในเครื่องมือ และเทคโนโลยีได้ดีขึ้นและมีต้นทุนลดลง 

5) การสร้างโอกาสขยายฐานรายได้จากกลุ่มธุรกิจ sponsors เนื ่องจากมีกลุ่ม
สินค้าอีกหลายชนิดที่มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ของหมอลำ การนำสินค้าของสปอนเซอร์
เข้าสู่ความสนใจของผู้ชมนั้น มีกลยุทธ์หลากหลาย ทั้งที่เป็น Hard sell และ Soft sell และ Tie in 
นับเป็นฐานรายได้ที่น่าสนใจสำหรับคณะหมอลำ  
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บทที่ 5 

สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 
 
  การแสดงหมอลำ ศิลปะพื ้นบ้านและภูมิปัญญาพื ้นบ้านที ่เป็นส่วนหนึ ่งของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และเป็นหนึ่งในการแสดงทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา แม้ว่าที่
ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากกระแสการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื ่อง        
คณะหมอลำได้มีการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา เมื่อเผชิญกับสภาวะที่
การแสดงลำเรื่องต่อกลอนได้รับความนิยมน้อยลง ก็จำเป็นต้องปรับรูปแบบการแสดงโดยนำการร้อง
เพลงลูกทุ่งเข้ามาผสมผสาน หรือในช่วงที่เผชิญกับการแข่งขันผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (social 
media) ก็ได้มีการเพิ่มช่องทางสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ง คณะหมอลำจะต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมในแต่ละยุคสมัย ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้า
ของธุรกิจหมอลำ หรือผู้ชมนั้น จะใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักในการรับข้อมูลข่าวสาร และมักสื่อสาร
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกทางออนไลน์ รวมถึงการแชร์ความคิดเห็นออกสู่สาธารณะ และ
บ่อยครั้งที่เกิดกระแสที่เป็นไวรัลที่มีผลกระทบในมุมกว้าง นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รวบรวมข้อมูล
จากโลกออนไลน์ที่มีความทันสมัยและมีข้อมูลจำนวนมากนี้ มาใช้ประโยชน์ในการปรับตัวของคณะ
หมอลำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของผู้ชม ทำให้ธุรกิจหมอลำยังสามารถ
ดำรงอยู่และแข่งขันได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ชมที่มีหลากหลาย 
เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่ม และต้องอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการอนุรักษ์แก่นแท้ของหมอลำเรื่องต่อกลอน
ที่มาจากความเป็นอีสาน ทั้งนี้ความอยู่รอดและการเติบโตของธุรกิจหมอลำส่งผลต่อการพัฒนาหรือ
กระตุ้นเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปด้วย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของหมอลำ ใน
การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนเชิงธุรกิจ
ของหมอลำให้อยู ่รอดในสังคมปัจจุบัน 2) การใช้ข้อมูล Big data จากโลกออนไลน์ และข้อมูล
พฤติกรรมผู ้ชมหมอลำนำมาออกแบบรูปแบบการให้บริการและการดำเนินธุรกิจหมอลำเพื ่อให้
สามารถแข่งขันได้ในอนาคต และ 3) ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของธุรกิจหมอลำ
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหมอลำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ในการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของหมอลำใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้างและ
การประชุมกลุ่มกับศิลปินหมอลำและผู้ประกอบการธุรกิจหมอลำที่มีประสบการณ์ตรง นอกจากนั้น
คณะผู้วิจัยยังได้เก็บข้อมูลจากการสังเกตุแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือ ได้ร่วมในกระบวนการดำเนิน
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กิจกรรมบางส่วนของคณะหมอลำรวมถึงศิลปินและผู้ประกอบการหมอลำ และได้ร่วมชมการแสดง
ของหมอลำของคณะหมอลำที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งในรูปแบบการแสดงสดในพื้นที่จริงและการ
ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Live Streaming เพื่อให้ได้ภาพรวมของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของหมอลำ 
และรูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ชม  

สำหรับการศึกษาพฤติกรรมผู้ชมของธุรกิจหมอลำเพื่อการออกแบบบริการใหม่สำหรับผู้ชม
หมอลำ (Service Design) ศึกษาโดยการนำข้อมูลออนไลน์ (Online Data) ซึ่งมีการใช้เครื่องมือ 
YouTube Trend เพื ่อศึกษาแนวโน้มการค้นหาคำที ่เกี ่ยวข้องกับหมอลำใน YouTube และใช้
เครื ่องมือ Social listening Tool เก็บรวบรวมข้อมูลการกล่าวถึงข้อความที ่เก ี ่ยวกับหมอลำ 
(mention) และข้อมูลการมีส่วนร่วม (Engagement) จากเพจเฟซบุ๊กสาธารณะ (Facebook Public 
Page) และ YouTube นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มปิดในเฟซบุ๊ก (Facebook Group) ของ
แฟนคลับหมอลำมาเป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insights) และเพ่ือให้คณะผู้วิจัย
ได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ชมหมอลำมากขึ้น จึงมีการศึกษาข้อมูลบุคลิกลักษณะ (Persona) และ
เส้นทางการเป็นผู้ชมหมอลำ (Customer Journey) ของผู้ชมหมอลำ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ตัวแทนของกลุ่มผู้ชมแต่ละกลุ่มเพิ่มเติม หลังนั้นได้นำข้อมูลเหล่านี้นำเสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
หมอลำเพื่อระดมความคิดออกแบบบริการสำหรับหมอลำใหม่ (Service Design) จากนั้นนำต้นแบบ
แนวคิด (Prototype) ไปทดสอบ และสรุปผลการศึกษา    
  สำหรับการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้นมุ่งศึกษาผลกระทบทางตรงและผลกระทบ
ทางอ้อมของธุรกิจหมอลำด้วย multiplier effect ที่ส่งผลระบบเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ( Input-Output Analysis) ทำการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและเก็บรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100  ตัวอย่าง และสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญจากผู้เข้าชมหมอลำ จำนวน 200 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  

ม 2564ในช่วงเดือนสิงหาค   
 ในส่วนต่อไปจะเป็นการนำเสนอสรุปผลการศึกษาในประเด็นประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของ
หมอ ประเด็นพฤติกรรมผู้ชมหมอลำและการออกแบบรูปแบบการให้บริการสำหรับธุรกิจหมอลำ และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของธุรกิจหมอลำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ 
จากนั้นจะเป็นการนำเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากศึกษาในครั้งนี้ 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของหมอลำ พบว่า พัฒนาการและจุดเปลี่ยนสำคัญของ
หมอลำเรื่องต่อกลอน (หมอลำหมู่) แบ่งออกเป็น 5 ยุค ดังนี้ ยุคแรก เป็นยุคของ “หมอลำพื้น” ซึ่งถือ
เป็นยุคกำเนิดของหมอลำหมู่ในปัจจุบัน หมอลำพื้นจะเป็นการแสดงด้วยหมอลำคนเดียวและแสดงทุก
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บทบาทในตัวคน ๆ เดียว จุดเปลี่ยนสำคัญของหมอลำยุคแรก คือหมอลำพื้นได้รับความนิยมน้อยลง 
ประกอบกับการเข้ามาของสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ ทำให้หมอลำต้องปรับตัวให้มีการแสดงที่สมบทบาท 
มีหมอลำครบตามบทบาทการแสดงเพ่ือให้การแสดงออกรสออกชาติเหมือนจริง จากนั้นจึงพัฒนาเข้าสู่ 
ยุคที่สอง คือ ยุคของ “หมอลำหมู่” หรือ “หมอลำเรื่องต่อกลอน” มีการกระจายบทบาทการแสดงให้
มีตัวแสดงที่หลากหลายขึ้น มีการเดินเรื่องให้กระชับและสมบทบาทมากขึ้น และในยุคนี้มีการว่าจ้าง
การแสดงที่ชัดเจน จุดเปลี่ยนสำคัญของยุคที่สอง คือ กระแสของเพลงลูกทุ่งภาคกลาง ลิเกภาคกลาง 
และการแสดงโชว์ในคอนเสิร์ตลูกทุ่ง ได้รับความนิยมเป็นอันมากในหมู่คนอีสาน หมอลำหมู่จึงได้
นำเอารูปแบบแสดงโชว์และการแสดงคอนเสิร์ตมาแสดงในช่วงครึ่งแรกของช่วงการแสดงเพื่อเรียก
ผู้ชมและหลังจากนั้นจึงต่อด้วยหมอลำเรื่องต่อกลอน ในยุคที่สาม เป็นยุคที่หมอลำหมู่ได้รับความนิยม
จนถึงขีดสุด มีคณะหมอลำเกิดขึ้นกว่าร้อยคณะในภาคอีสานโดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น เริ่มมี
นายทุนเข้ามาสนับสนุนธุรกิจหมอลำ มีการตั้งสำนักงานหมอลำที่เป็นแหล่งให้บริการว่าจ้างหมอลำ
เต็มรูปแบบ ในยุคนี ้เริ ่มมีธุรกิจบันทึกเสียงและวิดีโอการแสดงหมอลำเพื ่อนำไปออกอากาศใน
สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุ ผู้ชมมีช่องทางเข้าถึงหมอลำได้หลากหลายขึ้นนอกจากการแสดงสดใน
พื้นที่ และถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่หมอลำได้ก้าวสู่ยุคแห่งการเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงและธุรกิจ
หมอลำอย่างเต็มรูปแบบ ยุคที่สี่ เป็นยุคของความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจหมอลำทั้งในรูปแบบการ
แสดง รูปแบบการบริหารวง และรูปแบบการติดต่อประสานงาน จุดเปลี่ยนสำคัญของยุคนี้ คือ หมอ
ลำก้าวสู่ยุคคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำเต็มรูปแบบ มีการกำหนดมาตรฐานราคาจ้างทำการแสดง การ
บริหารจัดการวงมีความเป็นองค์กรและมีความมืออาชีพมากขึ้น อีกจุดที่น่าสนใจของยุคนี้คือ คณะ
หมอลำที่มีการลงทุนถึงไป “รอด” และยืนอยู่ได้ ขณะที่หลายคณะขาดทรัพยากรและแหล่งทุนก็ถึงขั้น 
“ร่วง” และปิดตัวไป แต่ความนิยมในการรับชมการแสดงหมอลำกลับไม่ถดถอย เริ่มมีผู้ชมที่มาจาก
หลากหลายช่วงวัยสนใจชมหมอลำมากขึ้น ซึ่งแต่เดิมการดูหมอลำมักมองว่าเป็นเรื่องของคนสูงอายุ 
กระทั่งถึงยุคปัจจุบันคือ ยุคหมอลำออนไลน์ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการหมอลำ (ก่อนโควิด-19) 
ที่ศิลปินและผู้ประกอบการธุรกิจหมอลำเริ่มปรับตัวให้เข้ากับยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปั่นป่วน 
(disruption) มีการนำเครื ่องมือและแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาสื ่อสารและนำเสนอผลงานกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ขยายขอบเขตมากขึ้นจนทำให้คนทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงหมอลำได้ เมื่อการแพร่
ระบาดของโควิด-19 เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อการแสดงของหมอลำเป็นอย่าง
มากอันเนื่องจากมาตรการของรัฐและการไม่กล้าจัดกิจกรรมของเจ้าภาพ จึงเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญใน
ประวัติศาสตร์ของหมอลำ คือ หมอลำก้าวสู่พื้นที่ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้การดิ้นรนเพ่ือ
ความอยู่รอดและเพื่อปากท้องของคนหลายร้อยชีวิตในแต่ละวง ก็เกิดนวัตกรรมบนพื้นที่เสมือน 
(virtual) ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของหมอลำที่มีการเตรียมตัวและปรับตัวในรูปแบบออนไลนม์า
ก่อนหน้าการแพร่ระบาดของโควิด-19  
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ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 กว่า 2 ปีที่ผ่านมา หมอลำถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงกลุ่มแรก ๆ กล่าวถือ คณะหมอลำไม่สามารถออกทำการแสดงในพื้นที่จริงได้
ตามปกติ จึงได้ปรับรูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับบริบทเพื ่อไม่รอว่าวันข้างหน้าจะกลับมา
เหมือนเดิม หมอลำพยายามคิดค้นนวัตกรรมและวิถีทางใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ผู้ชมในยุคนี้ได้ ถึงแม้จะ
ไม่ได้พบหน้ากันกับศิลปินเหมือนอดีตที่ผ่านมา ดังที่กล่าวมาข้างต้นในวิกฤติครั้งนี้ หมอลำหลายคณะ
ไป “รอด” หลายคณะก็ถึงกับ “ร่วง” ด้วยเหตุปัจจัยด้านการลงทุน ภาวะผู ้นำของศิลปิน
ผู้ประกอบการธุรกิจหมอลำ การรักษาฐานผู้ชมและกระแสความนิยมในโลกออนไลน์ การปรับรูปแบบ
การนำเสนอ และการปรับรูปแบบองค์กรและการบริหารจัดการวง ในการวิเคราะห์ลักษณะการตื่นตัว
ของคณะหมอลำในช่วงโควิด พบว่า สามารถจำแนกลักษณะการตื่นตัวของคณะหมอลำโดยใช้ Matrix 
Model ได้ 4 ลักษณะคือ กลุ่ม A เป็นหมอลำวงใหญ่และตื่นตัว กลุ่ม B เป็นหมอลำวงใหญ่คอนข้างนิ่ง 
กลุ่ม C คือหมอลำวงขนาดกลางและเล็กที่ค่อนข้างตื่นตัวแต่ยังขาดทรัพยากร และกลุ่ม D คือหมอลำ
วงเล็กที่หยุดนิ่งและขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า ขณะที่วิกฤติทำให้
องค์กรธุรกิจในภาพรวมพังทลาย แต่ธุรกิจหมอลำกลับมีการขยายตัว มีคณะหมอตั้งใหม่ในช่วงของ
การแพร่ระบาดของโควิด จำนวน 4 คณะ เกิดอาชีพใหม่ที่แตกแขนงออกจากอาชีพหมอลำอีกหลาย
สิบอาชีพ หมอลำหันมาใส่ใจในการประสานความร่วมมือกัน มีการสลายกำแพงและคุยกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนกันมากข้ึนด้วยทุกคนต่างก็เผชิญกับสภาพการณ์อันเดียวกัน และในประเด็นสุดท้ายคือการ
มองอนาคตหมอลำหลังโควิดซึ ่งจากข้อมูลพบว่า ในอนาคตหมอลำจะอยู ่ในรูปแบบผสมผสาน 
(hybrid) ทั้งมีการแสดงในพื้นที่จริงและแสดงในพื้นที ่เสมือนควบคู่กันไป และจะมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเกิดขึ้นอีกตามมามากมายจากฐานของการแสดงหมอลำ  

การแสดงความคิดเห็นของผู้ชมหมอลำบนโลกออนไลน์ที่มีมากขึ้นตามแนวโน้มของยุคดจิทิัล 
และกลุ่มคนรุ่นใหม่ จากข้อมูลออนไลน์พบว่าคณะหมอลำที่ปรับธุรกิจเข้ากับโลกออนไลน์ได้เร็วและมี
การใช้ youtube หรือ Facebook จะสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างฐานแฟนคลับ
ใหม่ได้ดี โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ไม่สามารถเปิดการแสดงหน้าเวทีได้ อย่างไรก็ตาม ความ
คิดเห็นของผู้ชมหมอลำยังมองว่าการไปชมหมอลำที่แท้จริงคือการไปที่หน้าเวทีเพราะให้ความรู้สึก
และบรรยากาศที ่คร ึกครื ้นและสนุกมากกว่าการชมแบบออนไลน์ และให้ความสำคัญกับ 3 
องค์ประกอบของการแสดงหมอลำหน้าเวทีคือ ศิลปินนักแสดง รูปแบบการแสดง และโปรดักชั่น 
ตามลำดับ โดยประเด็นศิลปินนักแสดงส่วนใหญ่ถูกกล่าวถึงในเชิงบวกเป็นการชื่นชมผลงานการแสดง
หน้าเวที ชื่นชมหน้าตาและบุคลิกภาพ และความมีอัธยาศัยดี ประเด็นรูปแบบการแสดง ส่วนใหญ่เป็น
การพูดถึงการแสดงช่วงคอนเสิร์ตที่แต่ละคณะมีโชว์การแสดงที่หลากหลาย ประเด็นการพูดคุยในกลุ่ม
แฟนคลับหมอลำมีการบ่งบอกถึงความคาดหวังในโชว์ช่วงคอนเสิร์ตของหมอลำแต่ละคณะ เช่น โชว์
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วัฒนธรรม โชว์เพลงลูกทุ่ง เป็นต้น และประเด็นโปรดักชัน ส่วนใหญ่ชื่นชอบความอลังการของเวที 
ฉาก ระบบแสง สี และเสียง 

ปัจจุบันกลุ่มผู้ชมหมอลำแบ่งได้เป็น 6 กลุ่มสำคัญ คือ กลุ่มมักม่วน แฟนคลับหมอลำ แฟน
คลับศิลปิน แม่ยกหน้าเวที และแม่ยกต่างประเทศ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีบุคลิกลักษณะ (Persona)  เส้นทาง
การเป็นผู้ชมหมอลำแตกต่างกัน รวมไปถึงปัญหาในการรับชมหมอลำที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มใกล้บ้าน
เป็นผู้ชมที่มีสัดส่วนมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงวัยทำงาน อายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป เข้าชมการ
แสดงหมอลำเมื่อมีการแสดงใกล้บ้าน ชอบนั่งดูการแสดงช่วงคอนเสิร์ตและลำเรื่ อง รองลงมาคือกลุ่ม
มักม่วนส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและวัยทำงาน อายุประมาณ 20-35 ปี ชอบความสนุนสนาน มีการดื่ม
แอลกอฮอล์ ชื่นชอบเพลงที่มีจังหวะสนุกเพื่อจะได้ลุกขึ้นเต้น นอกจากนี้ยังกลุ่มแฟนคลับหมอลำทุก
เพศทุกวัยที่มีความชื่นชอบการดูหมอลำทุกรูปแบบ ชอบวิจารณ์รูปแบบและองค์ประกอบการแสดง
หมอลำ รวมไปถึงกลุ่มที่ชื่นชอบศิลปินนักแสดงหมอลำเป็นพิเศษ คือกลุ่มแฟนคลับศิลปินหมอลำที่
เป็นวัยรุ่นและวัยทำงาน อายุไม่เกิน 40 ปี ชื่นชอบในตัวศิลปินนำไปสู่การติดตามหมอลำ มีทักษะการ
ใช้ Social เป็นอย่างดี สนับสนุนศิลปินตามกำลังทรัพย์และความสามารถ กลุ่มแม่ยกวัยทำงานและ
เกษียณอายุ อายุ 40 ปีขึ้นไป ชื่นชอบพระเอกหมอลำ  เดินทางไปชมหน้าเวทีเมื่อโอกาส มีมาลัยและ
ของฝากมาให้พระเอกหมอลำ ชอบฉากหรือเพลงที ่ศ ิลปินที ่ตนเองชื ่นชอบแสดง และแม่ยก
ต่างประเทศอายุ 40 ปีขึ ้นไป เป็นคนอีสาน อาศัยอยู่ต่างประเทศ ดูผ่านระบบออนไลน์  ชื่นชอบ
พระเอกหมอลำ ให้รางวัลผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้ชมแต่ละกลุ่มมีปัญหาในการรับชมหมอลำ ดังนี้ 
กลุ่มใกล้บ้าน กลุ่มแฟนคลับศิลปินหมอลำ และกลุ่มแฟนคลับหมอลำ มีความกังวลเกี่ยวกับการ
ทะเลาะวิวาทหน้าเวที มีคนบางกลุ่มมาเต้นอยู่ด้านหน้าเวทีระหว่างการแสดงทำให้เสียอรรถรสในการ
รับชม ทำให้ไม่สามารถทำนั่งชมช่วงการแสดงลำเรื่องต่อกลอนได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ช่วงลำเรื่อง
ต่อกลอนอยู่ในช่วงเวลาดึก (00.00-05.00 น.) ทำให้ง่วงนอนจึงต้องกลับบ้านแทนที่จะได้ชมการแสดง
ช่วงลำเรื่องต่อกลอน ซึ่งตรงข้ามกับกลุ่มมักม่วนที่รู้สึกเบื่อที่บางครั้งมีการเดินกลอนลำในช่วงลำเรื่อง
ต่อกลอนเป็นเวลานาน เนื่องจากต้องการเต้นอย่างสนุกสนานในช่วงของเพลงที่มีจังหวะเร็วๆ สำหรับ
กลุ่มแม่ยกหน้าเวทีและกลุ่มแฟนคลับศิลปินหมอลำพบปัญหาเกี่ยวกับพระเอกท่ีชื่นชอบมักมีแฟนคลับ
จำนวนมากทำให้ไม่สามารถแบ่งเวลามาพูดคุยกับตนเองได้อย่างเต็มที่ กลุ่มแฟนคลับหมอลำที่มีความ
คาดหวังในเรื่องของรูปแบบการแสดงและองค์ประกอบการแสดง โดยเฉพาะช่วงการแสดงคอนเสิร์ตที่
การโชว์ทั้งเพลงลูกทุ่งภาคกลาง เพลงลูกทุ่งหมอลำ และโชว์วัฒนธรรม พบปัญหารูปแบบการแสดงหรือ
องค์ประกอบการแสดงไม่ตรงตามที่คาดหวังในบางครั้ง กลุ่มแม่ยก พบปัญหาประเทศที่อยู่อาศัยมี
ช่วงเวลา (Time Zone) ที่ไม่ตรงกันทำให้ไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดตามเวลาของประเทศไทยได้ 

การออกแบบหมอลำใหม่ 4.0 ที ่จะทำให้การแสดงหมอลำเกิดการขยายอิทธิพล หรือ
เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมคนในมุมกว้าง ที่เรียกว่า Soft Power จะต้องมีการออกแบบ
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หมอลำใหม่ (New Supply) ที่เหมาะกับกลุ่มผู้ชมเดิม และสร้างความต้องการใหม่ (New Demand) 
โดยยึดที่เอกลักษณ์ของหมอลำ คือ การลำเรื่องต่อกลอนที่มีสังวาด แต่ต้องปรับวิธีการเล่าเรื่องหรือ
นำเสนอใหม่ให้เหมาะกับกลุ ่มผู ้ชม และยุคสมัยและนำไปแสดงสอดแทรกในช่วงเวลายอดนิยม 
(21.00-00.00 น.) ที่ผู้ชมทุกกลุ่มจะสามารถชมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์นี้ได้ ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้นำ
ต้นแบบการแสดง (Prototype) ไปทดสอบและได้รับการตอบรับทั้งจากผู้ชม ผู้บริหารคณะหมอลำ ผู้
มีอิทธิพลในวงการหมอลำ ผู้ออกแบบการแสดง และผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีในทิศทางที่ดีและมอง
ว่าสามารถนำไปต่อยอดได้ จากการศึกษาพฤติกรรมผู้ชมที่หลากหลายกลุ่ม พบว่าผู้ชมหมอลำกลุ่ม
อายุน้อยมีสัดส่วนที่มากขึ้นและเป็นกลุ่มที่มีทักษะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์  และจากข้อมูล Social 
Data สะท้อนให้เห็นว่าคณะหมอลำที่ใช้ช่องทางออนไลน์เร็วและเชี ่ยวชาญ ทั้ง YouTube และ 
Facebook จะสามารถดึงความสนใจจากผู้คนในโลกออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นการขยายฐาน
ผู้ชมหมอลำให้ได้รู้จักหมอลำมากขึ้น ดังนั้น หมอลำจำเป็นต้องประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้ชมหมอลำในยุคปัจจุบันให้มากที่สุด จากการศึกษา
ข้อมูลออนไลน์ทั้งใน YouTube และ Facebook รวมถึงข้อมูลจากพฤติกรรมผู้ชมที่เป็นกลุ่มแม่ยก
และกลุ่มแฟนคลับศิลปินพบว่าศิลปินเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญในการดึงดูดผู้ชม ดังนั้น การ
ฝึกฝนศิลปินให้เป็นมืออาชีพ เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดแก่น (การลำเรื่อง) ของหมอลำได้ รวมไปถึงการ
วางภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับผู้ชม โดยเฉพาะแฟนคลับศิลปินซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ และมีกระแสบนโลก
โซเชียลจึงจำเป็นต่ออุตสาหกรรมหมอลำในปัจจุบัน และกลยุทธ์การร่วมมือกับศิลปินหรือธุรกิจอื่น ๆ 
ก็จะช่วยขยายฐานกลุ่มผู้ชมให้กว้างมากยิ่งขึ้น จากข้อมูลในส่วนของการศึกษาเส้นทางการเป็นผู้ชม
หมอลำ (customer journey) จะเห็นว่ากลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่กังวลปัญหาการทะเลาะวิวาท ซึ่งอาจจะ
นำไปสู่ความไม่ปลอดภัยของผู้ชมหมอลำที่หน้าเวที เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับกลุ่มผู้ชม ควรมีการ
แบ่งโซนสำหรับนั่งชมและเต้น รวมไปถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ที่เกิดขึ้น 
จึงต้องมีข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพ่ือ
สร้างความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าชมการแสดงหมอลำ รวมไปถึงการแสดงหน้าเวทีของหมอลำที่ควร
มีแนวโน้มจบการแสดงให้เร็วขึ้นไม่ใช่การแสดงถึงสว่าง ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพของทั้งนักแสดงและ
ผู้ชม  และนอกจากนั้นยังพบว่าความต้องการชมหมอลำของผู้ชมคือหมอลำต้องมีความอลังการของ
ระบบโปรดักชั่น รวมทั้งจำนวนคนที่ใช้แสดงบนเวทีจำนวนมากทำให้การทำวงหมอลำมีต้นทุนในการ
บริหารจัดการสูงมาก เนื่องจากต้องใช้แรงงาน ศิลปินนักแสดง และแดนเซอร์จำนวนมาก ดังนั้น     
การบริหารจัดการคณะหมอลำใหม่ที่ลดต้นทุนบริหารจัดการให้ต่ำลงจึงจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ
หมอลำต่อไปได้ในอนาคต  
 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง (ธุรกิจ
หมอลำและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหมอลำ) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเป้าหมายเพื่อตอบคำถามว่า
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อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอีสานมากน้อยเพียงใด และมีผลต่อการจ้างงาน
ในระบบเศรษฐกิจอีสานมากน้อยเพียงใด ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสถานการณ์
ปกติ และสถานการณ์ COVID-19  

ภาพรวมการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงสถานการณ์ปกติ แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ได้แก่ การเตรียมตัวก่อนเปิดฤดูกาล การเดินสายทำการแสดงช่วงเปิดฤดูกาล 
และการทำงานของธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ สำหรับการปรับตัวของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อไม่สามารถแสดดงสดหน้าเวทีได้เหมือนในอดีต 
คณะหมอลำจึงปรับรูปแบบเป็นการแสดงหมอลำออนไลน์ผ่านกลุ่มปิด หรือเรียกว่า “ไลฟ์กลุ่มปิด” 
ซึ่งหมายถึงการแสดงแบบไม่มีคนดูหน้าเวที แต่มีการถ่ายทอดสดการแสดงผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก ซึ่งสมาชิก
จะต้องจ่ายเงินเพื่อขอเข้าร่วมกลุ่ม คล้ายกับการจ่ายเงินค่าบัตรเพื่อเข้าชมการแสดง สมาชิกที่อยู่ใน
กลุ่มสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้  เมื่อทราบรูปแบบการดำเนินงานตลอดทั้งปี สามารถนำมาประมาณ
การต้นทุนและรายรับของคณะหมอลำได้ โดยแบ่งการวิเคราะห์ตามขนาดของคณะหมอลำ              
ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 55  สรุปต้นทุนและรายรับของการแสดงสดหน้าเวที จำแนกตามขนาด (หน่วย: ล้านบาท

ต่อคณะต่อปี) 

รายการ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
จำนวนคณะหมอลำ  8 4 6 

สถานการณ์ปกติ    

- การจัดแสดงสดหน้าเวทีเฉลี่ย (ครั้งต่อปี) 190 115 60 
- ประมาณการค่าใช้จ่ายเฉลี่ย  54.6 23.5 16.0 

- ประมาณการรายรับ 63.2 29.3 12.7 
สถานการณ์ COVID-19    

- การจัดแสดงสดหน้าเวทีเฉลี่ย (ครั้งต่อปี) 26 14 9 

- การจัดแสดงออนไลน์เฉลี่ย (ครั้งต่อปี) 14 10 2 
- ประมาณการค่าใช้จ่ายแสดงสดหน้าเวที 14.8 7.1 4.5 

- ประมาณการค่าใช้จ่ายแสดงออนไลน์ 4.5  3.2 0.16 

- ประมาณการรายรับ 16.6 7.6 1.9 
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ก่อนที่จะจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญอีกหนึ่ง
ส่วนคือการศึกษาพฤติกรรมและค่าใช้จ่ายในการเข้าชมหมอลำแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นอุปสงค์ขั้น
สุดท้ายที่มีต่ออุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงการนำเสนอค่าใช้จ่ายในการไปดูหมอลำจะแบ่งผู้ชมออกเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีดูใกล้บ้านมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 811 บาทต่อครั้ง และกลุ่มที่เดินทางมาจากนอก
พ้ืนที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 2,149 บาทต่อครั้ง 
 เมื่อเก็บรวบรวมขั้นมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตแล้ว        

ารสร้าในลำดับถัดไปเป็นก งตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 สาขา
การผลิต โดยแยกอุตสาหกรรมบันเทิงออกจากสาขาการผลิตเดิมที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต พบว่า  ในสถานการณ์ปกติ
อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคอีสานรวมทั้งสิ ้น 6,615 ล้านบาท      
โดยมีความเชื ่อมโยงไปยังสาขาเศรษฐกิจหลักอื ่น ๆ โดยเฉพาะสาขาการผลิต สาขาการขายส่ง       
ขายปลีก และการซ่อมแซมยานพาหนะ และสาขาการเงินและการประกันภัย ในช่วงของสถานการณ์ 
COVID-19 อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคอีสานรวมทั้งสิ ้น 1,153 
ล้านบาท 
 สำหรับผลกระทบต่อการจ้างงาน พบว่า  ในสถานการณ์ปกติ ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม
ของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงส่งผลให้เกิดการจ้างงานทั้งในระบบและนอกระบบรวมทั้งสิ้น 38,835 
คน โดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานในสาขาอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง จำนวน 33,262 คน นอกจากนี้
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงยังส่งผลต่อการจ้างงานในสาขาอื่น ๆ อีก เช่น สาขาการ
ขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์ จำนวน 1,638 คน สาขาการเกษตร จำนวน 1,244 คน สาขา
กิจกรรมบริการด้านอื ่นๆ จำนวน 761 คน และสาขาการผลิต จำนวน 755 คน เป็นต้น และใน
สถานการณ์ COVID-19 ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงส่งผลให้เกิด
การจ้างงานทั้งในระบบและนอกระบบรวมทั้งสิ้น 6,934 คน 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ  
 ผลที่ได้จากการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะสำหรับคณะหมอลำและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ดังต่อไปนี้ 

5.2.1  ข้อเสนอแนะสำหรับคณะหมอลำ 
1) สร้างเอกลักษณ์หมอลำและประสบการณ์ใหม่ของผู้ชม ควรนำเสนอรูปแบบการ

แสดงแบบใหม่ที่นำเสนอแก่นแท้ของหมอลำคือลำเรื่องต่อกลอน แต่ต้องเล่าเรื่องในรูปแบบใหม่ที่เข้า
กับยุคสมัยโดยใช้เฉพาะฉากลำเรื่องต่อกลอนที่สำคัญแทรกเป็นการแสดงคล้าย Musical หรือ ละคร
บรอดเวย์ แต่เพิ่มเติมทำนองการลำแบบมีสังวาดชัดเจนและใส่รายละเอียดและความสำคัญของเวที 
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ฉาก แสง สี เสียง และความสามารถของศิลปิน/นักแสดง ให้ผู้ชมสนใจติดตาม  และจะต้องแทรกการ
แสดงดังกล่าวไปในช่วงเวลายอดนิยม (Prime Time) คือ 21.00 – 00.00 น. และปรับลำดับการแสดง
ให้เชื่อมโยงกับช่วงต่าง ๆ ของการแสดงอย่างแนบเนียน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง และ
เป็นจุดสำคัญของการพัฒนาในส่วนอื่นๆ ของการสร้างให้หมอลำเป็น Soft Power ได ้   

2) หมอลำที่ประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่  หมอลำจำเป็นต้องประยุกต์ใช้
ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือให้เกิดความสะดวกกับผู้ชมหมอลำในยุคปัจจุบันให้มากท่ีสุด ยกตัวอย่าง
เช่น  การถ่ายทอดสดการแสดง (Live Streaming) ควบคู่กับการแสดงหน้าเวที การเปิดจำหน่ายตั๋ว
ล่วงหน้าทางออนไลน์เพื ่อให้สะดวกต่อการรับชมหน้าเวทีมากขึ ้น รวมไปถึงการนำเทคนิคเเละ
นวัตกรรมมาต่อยอดเพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ อาทิ การใช้ Studio ถ่ายทำ หรือ การทำภาพสามมิติ
ในการแสดงหมอลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการต่อยอด นอกจากการแสดงหน้าเวทีอย่างเดียว 

3) การสร้างศิลปินแบบใหม่ และบริหารคณะหมอลำแบบมืออาชีพ การฝึกฝน
ศิลปินแบบ Grooming หรือ Academy จริงจัง เพื่อให้สามารถถ่ายทอดแก่น (การลำเรื่อง) ของหมอ
ลำได้ รวมไปถึงการวางภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับผู้ชม โดยเฉพาะแฟนคลับศิลปินซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ และมี
ความสำคัญของกระแสบนโลกโซเชียลเป็นเรื่องจำเป็น กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคือ
การปั้นศิลปินเกาหลี ในส่วนการบริหารวงก็เช่นเดียวกันที่ควรปรับให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อบริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้ชม โดยเฉพาะกลุ่มแม่ยก แฟนคลับศิลปิน แฟนคลับหมอลำ เป็นต้น และยังเป็น
การขยายฐานผู้ชมที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมีกำลังซื้อในอนาคต  

4) การร่วมมือกับศิลปินหรือธุรกิจอื่น ๆ  ธุรกิจหมอลำในอนาคตควรร่วมมือกับ
ศิลปินประเภทอื่นๆ หรือธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อขยายฐานลูกค้า หรือสร้างประสบการณ์ใหม่กับผู้ชม อาทิ การ
มีศิลปินรับเชิญที่เป็นนักร้องหรือนักแสดงประเภทอื่น ๆ แบบ Featuring กับหมอลำ ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ฐานของลูกค้า และปรับเข้าได้กับยุคสมัย รวมไปถึงการร่วมมือทางธุรกิจประเภทอื่นๆ  อาทิ การใช้ 
Digital money ในการซื้อบัตรเข้าชม หรือจับจ่ายใช้สอยภายในธุรกิจหมอลำ หรือใช้การแสดงหมอ
ลำใน Event สำคัญๆ คณะหมอลำอย่างไรก็ตาม การร่วมมือดังกล่าวต้องอาศัยบุคคลภายนอกเพราะ
บุคคลากรของวงการหมอลำไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว  นอกจากนี้ยังมีโอกาสขยายฐาน
รายได้จากกลุ่มธุรกิจ sponsors เนื่องจากมีกลุ่มสินค้าอีกหลายชนิดที่มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่ม
ต่าง ๆ ของหมอลำ การนำสินค้าของสปอนเซอร์เข้าสู่ความสนใจของผู้ชมนั้น มีกลยุทธ์หลากหลาย    
ทั้งท่ีเป็น Hard sell และ Soft sell และ Tie in นับเป็นฐานรายได้ที่น่าสนใจสำหรับ    

5) การคำนึงถึงความปลอดภัย/สุขภาพของนักแสดงและผู้ชม ผู้ชมบางกลุ่มมีความ
กังวลเกี่ยวกับปัญหาการทะเลาะวิวาท เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับกลุ่มผู้ชม ควรมีการแบ่งโซน
สำหรับนั่งชมและเต้น รวมไปถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้าง
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ความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าชมการแสดงหมอลำ รวมไปถึงการแสดงหน้าเวทีของหมอลำที่ควรมี
แนวโน้มจบการแสดงให้เร็วขึ้นไม่ใช่การแสดงถึงสว่าง ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพของทั้งนักแสดงและผู้ช 

6) จากการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน เห็นได้ว่า มีกลุ่มคณะหมอลำขนาดใหญ่ใช้งบ
ลงทุนมาก และกลุ่มที่สามารถลดต้นทุนคงที่ลงได้ (Lean) ด้วยการปรับรูปแบบการลงทุน เช่น การ
เช่าสินทรัพย์ เช่าสถานที่ ทั้งนี้  การเช่าเครื่องมือบางอย่างร่วมกัน  การจ้างมืออาชีพมาทำงานด้าน
โปรดัคชัน และให้ความช่วยเหลือด้านการสื่อสารออนไลน์ นับเป็นวิธีการบริหารต้นทุน นอกจากจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคณะหมอลำแล้ว ยังสามารถช่วยให้ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
กลุ่มต่าง ๆ สามารถขยายการให้บริการลงทุนในเครื่องมือ และเทคโนโลยีได้ดีขึ้นและมีต้นทุนลดลง 
  5.2.2   ข้อเสนอเชิงนโยบาย  

1) การยกระดับให้หมอลำสามารถเป็นกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์เพื่อสังคมและสืบสาน
มรดกของชาติที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคลอีกหนึ่งประเภท เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการให้หัน
มาพัฒนาธุรกิจด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้น  

2) เปิดโอกาสให้คณะหมอลำสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินของ
ภาครัฐหรือเพิ ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (ดอกเบี ้ยต่ำ) เพื ่อการดำเนินธุรกิจสำหรับ
ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อลดภาระที่ผู้ประกอบการต้องไปพึ่งเงินกู้
นอกระบบ  

3) เกี่ยวกับวัฒนธรรมและเศรษฐกิจจัดตั้งศูนย์หรือพื้นที่สำหรับส่งเสริมอาชีพที่
สร้างสรรค์ เป็นองค์กรที่ไม่จัดสรรกำไร และสามารถรับเงินอุดหนุนจากรัฐได้ ซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นการ
ถ่ายทอดและบ่มเพาะศิลปินหมอลำมืออาชีพ ส่งเสริมทักษะทางดิจิทัลให้แก่แรงงานในอุตสาหกรรม
หมอลำบันเทิง และส่งเสริมธุรกิจการออกแบบและการจัดการ เช่น ออกแบบการแสดงออกแบบและ
ตัดชุดการแต่งกาย เทคนิคแสงเสียง ถ่ายทำและตัดต่อ และกราฟฟิคดีไซน์ แบบครบวงจร รวมถึงเป็น
ศูนย์ในการ up-skill และ re-skill อาชีพในอุตสาหกรรมบันเทิงเชิงวัฒนธรรม (หมอลำ) ได้เป็นอย่างดี  

4) ภาครัฐควรจับมือกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจหมอลำและเครือข่ายธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง ประกาศเมือง ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมให้เป็น “มหานครแห่งหมอลำ (City of 
Morlum)” เช่น ขอนแก่น-มหานครแห่งหมอลำ นอกจากจะแสดงความเป็นตัวตนและจุดแข็งของ
พื้นที่ซึ่งถือเป็นอำนาจอ่อน (Soft Power) แล้ว ยังเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยว การลงทุน การสร้าง
อาชีพ การพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมบันเทิงเชิงวัฒนธรรม อีกด้วย  
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แนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับผู้บริหารวงหมอลำขนาดใหญ่และวงขนาดเล็ก 
 

 ผู้วิจัยแนะนำตัวอธิบายวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ ขออนุญาตสัมภาษณ์ ขออนุญาตขอ
ภาพถ่ายที่เคยบันทึกไว้ของทางวงหรือศิลปิน (ถ้ามี) ในขณะที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหากมีการบันทึกภาพ
นิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวผู้วิจัยจะทำการขออนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลหลักก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้การถ่ายภาพนิ่ง
หรือภาพเคลื่อนไหวนั้นจะไม่ถ่ายภาพถ่ายส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลหลัก เว้นแต่ได้รับอนุญาต และจะ
ไม่มีการบันทึกภาพใด ๆ ขณะที่มีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยง ส่วน
ภาพถ่ายที่ผู้วิจัยจะนำมาใช้ประโยชน์ในโครงการวิจัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การแสดง ชุดการแสดง อาคารสถานที่ของสำนักงานหมอลำ อุปกรณ์การแสดง เวทีและฉาก ตลอดจน
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการแสดงและสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของการแสดงหมอลำ
เท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลหลักเช่นกัน 
 

1. อยากให้ท่านได้เล่าถึงที่มาและการกำเนิดคณะหมอลำของท่านตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งจนถึง
ปัจจุบัน 

2. ขอให้ท่านช่วยแบ่งยุคของหมอลำเรื่องต่อกลอนในเชิงพัฒนาการเพื่อให้เห็นพัฒนาการ
แต่ละยุค ท่านจะสามารถแบ่งได้กี่ยุคและแต่ละยุคมีลักษณะเด่นอย่างไร 

3. ขอให้ท่านช่วยอธิบายความว่านิยมในการชมหมอลำในแต่ละยุคเป็นอย่างไร 
4. ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่ทำให้วงของท่าน สามารถดำเนินกิจการและสามารถฟันฝ่าอุปสรรค

ที่เกิดขึ้นจนเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน 
5. อะไรที่เป็นกลยุทธ์เด่น ๆ ที่ใช้ในการบริหารวงของท่านจนสำเร็จมาได้จนถึงปัจจุบัน 

5.1 สำหรับกลุ่มที่ 2 อะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้วงของท่านไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้  
   (ไปไม่รอด) 

6. ท่านมีประเด็นอื่นที่จะกล่าวถึงเรื่องพัฒนาการของหมอลำเรื่องต่อกลอนหรือไม่ อย่างไร 
 

แนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับกลุ่มที่ 3 (สำนักงานหมอลำ) 
1. อยากให้ท่านได้เล่าถึงลักษณะของธุรกิจหมอลำในอดีตและปัจจุบันมีลักษณะที่แตกต่าง

อย่างไร 
2. ขอให้ท่านได้ช่วยแบ่งยุคของหมอลำในแต่ละยุคและในแต่ละยุคมีลักษณะเด่นอย่างไร 
3. กระแสความนิยมของผู้บริโภคหมอลำในอดีตและปัจจุบันต่างกันอย่างไร 
4. ท่านคิดว่าด้วยปัจจัยใดหมอลำบางคณะในปัจจุบันยังอยู่รอดแต่อีกหลายคณะไปไม่รอด 
5. ท่านเห็นกลยุทธ์ในการปรับตัวของหมอลำในแต่ละยุคเป็นอย่างไร 
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6. อะไรที่ทำให้การทำธุรกิจสำนักงานหมอลำไม่ได้รับความนิยมและหลายแห่งปิดตัวไปใน
ที่สุด 

7. ท่านมีประเด็นอื่นที่จะเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 
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ภาคผนวก ข  
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก บทที่ 3  

พฤติกรรมผู้ชมของธุรกิจหมอลำและการออกแบบบริการสำหรับผู้ชมหมอลำ  
(Service Design) 
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แนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับผู้บริหารธุรกิจหมอลำและผู้ชมหมอลำ 
 ผู้วิจัยแนะนำตัวอธิบายวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ ขออนุญาตสัมภาษณ์ และโดยมีแนว

คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ชม ดังนี้ 
1. ในแต่ละยุค ผู้ชมมีแรงจูงใจหรือเหตุผลในการดูหมอลำอย่างไรบ้าง 
2. ในแต่ละยุค โดยเฉพาะในปัจจุบัน ผู้ชมชอบการแสดงรูปแบบใดบ้าง ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำ

ให้คนตัดสินใจซื้อบัตรเข้าชม 
3. ในปัจจุบัน คณะหมอลำมีช่องทางสื่อสารกับผู้ชมผ่านช่องทางใดบ้าง ความเห็นของผู้ชม

ที่สะท้อนกลับมาหาผู้บริหารเป็นอย่างไรบ้าง (ชอบและไม่ชอบอะไรของการแสดงหมอลำ) 
4. ขอความเห็นจากผู้บริหารคณะหมอลำในการพิจารณาแบ่งกลุ่มผู้ชม และอธิบายความ

เหมือนและความแตกต่างของผู้ชมแต่ละกลุ่ม 
5. อธิบายความสำคัญของบทบาทกลุ่มแฟนคลับ (ท้ังแฟนคลับศิลปินหมอลำ และแฟนคลับ

ของคณะหมอลำ) 
6. ชื ่อเสียงของศิลปินหมอลำในสังกัดมีผลต่อคณะหมอลำอย่างไรบ้าง (ได้รับข้อมูล

เบื้องต้น จาก Social Data) 
7. บทบาทของ Page official ของคณะทำให้เกิดส่วนร่วมระหว่างผู้ชมกับคณะหมอลำ

อย่างไรบ้าง (ได้รับข้อมูลเบื้องต้น จาก Social data) 
8. บทบาทความสำคัญของยูทูบ (Youtube) ส่งผลต่อคณะหมอลำอย่างไรบ้าง (ได้รับ

ข้อมูลเบื้องต้น จาก Social Data) 
 
แนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับศิลปินหรือนักแสดงหมอลำ 
 1.  ให้ศิลปินหรือนักแสดงเล่าเส้นทางการเข้ามาเป็นศิลปินหมอลำ 
 2.  บทบาทท่ีตนเองได้รับมอบหมายให้ทำการแสดงมีจุดเด่น ข้อดี และข้อเสียอย่างไรบ้าง  
 3.  กลุ่มแฟนคลับของตนเองมีลักษณะอย่างไรบ้าง เช่น ช่วงอายุ อาชีพ เหตุผลที่ชื่นชอบใน
ตัวศิลปิน 
 4.  ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับมีรูปแบบใดบ้าง 
 5.  ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับแฟนคลับมีรูปแบบใดบ้าง 
 6.  ได้รับผลตอบแทนอย่างไรบ้างจากอาชีพศิลปินหรือนักแสดงหมอลำ เช่น ค่าจ้าง หรือ
รางวัลที่ผู้ชมมอบให้ 
 7.  ปรับตัวอย่างไรบ้างในช่วงที่ไม่สามารถทำการแสดงเนื่องจากมีการระบาดของโควิด-19  
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แนวคำถามสำหรับผู้ชมหมอลำ 
 1. มีแรงจูงใจอะไรบ้างที่ทำให้ชื่นชอบการแสดงหมอลำ 
 2. ช่องทางที่ได้รับข่าวสารหรือช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับการแสดงหมอลำมีรูปแบบใดบ้าง    
ทั้งการสื่อสารระหว่างผู้ชม และการสื่อสารกับคณะหมอลำ 
 3. ช่วงการแสดงที่ชื่นชอบพร้อมอธิบายเหตุผล 
 4. ชื่นชอบคณะหมอลำใดหรือชื่นชอบศิลปินหมอลำคนใด พร้อมอธิบายเหตุผล 
 5. ปัญหาของการรับชมหมอลำของผู้ชมมีอะไรบ้าง 
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ภาคผนวก ค  

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามบทที่ 4 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การจ้างงานของธุรกิจหมอลำ พฤติกรรมของผู้ชมหมอลำ   

การจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 
แบบจำลองปัจจัยการผลติและผลิต 
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แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจหมอลำ   

 
1. จำนวนและมูลค่าการรับงาน (โครงสร้างมูลค่ารายได้ทางตรง) 

1.1 จัดเอง แบ่งเป็น  ขายบัตรหน้างาน และขายบัตรออนไลน์    
1.2 มีผู้ว่าจ้าง ได้แก่  กลุ่มบุคคลทั่วไป ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการวัด 

 ผู้สนับสนุน (sponsors) รวมถึงการโฆษณาสินค้าให้กับผู้สนับสนุน 
 กลุ่มผู้จัด (organizer) 

 
2. รายได้อื่นๆ เช่น เปิดช่อง Youtube ไลฟ์สดผ่าน Facebook (ส่งดาว) 
 

3. การลงทุนในสินทรัพย์ แหล่งเงินทุน ดอกเบี้ย  
 

4. โครงสร้างต้นทุนของคณะหมอลำ (หัวหน้าคณะตอบภาพรวม รายละเอียดอาจแยกถามในแต่
ละฝ่าย) 
4.1 หัวหน้าคณะ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เครื่องใช้สำนักงาน การเดินทางติดต่อธุรกิจ ค่า

โรงแรมที่พักในการติดต่อธุรกิจ ประกันภัย การฝึกอบรม ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าอาคาร ค่า

ลิขสิทธิเพลง ค่าน้ำค่าไฟ 

4.2 ฝ่ายดนตรี เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสานและเครื่องดนตรีสากล เป็นของนักดนตรีหรือคณะหมอ

ลำต้องซื้อเอง ถ้าซื้อ ซื้อบ่อยมั๊ย ซ่อม 

4.3 ฝ่ายนักแสดง เครื่องสำอางค์  

4.4 ฝ่ายออกแบบเครื่องแต่งกาย ซ่อมเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า และอุปกรณ์ 

4.5 ฝ่ายยานพาหนะ มีรถก่ีคัน ราคา ซื้อมาแล้วกี่ปี ค่าเสื่อม ค่าน้ำมัน 

4.6 ฝ่ายควบคุมเวที แสง สี เสียง เกี่ยวกับ เวที (เหล็ก ไม้) ฉาก ไฟ เครื่องปั่นไฟ เครื่องเสียง 

4.7 ฝ่ายอาหาร 
4.8 ค่าใช้จ่ายช่วงปิดวง เช่น ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหาร 
 

5. จำนวนแรงงานและค่าจ้าง ได้แก่ ผู้กำกับการแสดงหมอลำ หมอลำ นักร้อง นักดนตรี หางเครื่อง 
พนักงานขับรถ ช่างเครื่องเสียง/ เวที/ ไฟ คอนวอย 
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ภาคผนวก ง  
แบบสอบถามรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหมอลำ 
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ประเภทธุรกิจ/สินค้าที่ขาย..................................................................................................................... 
1. ภูมิลำเนา จังหวัด................................................................................................................................ 
2. จำนวนคร้ังที่ออกงาน 
2.1 ก่อนการระบาดของโควิด-19 (ฤดูกาล 2561-2562) 

• …………………………………..คร้ังต่อฤดูกาล 
• ………………………………...คร้ังต่อเดือน 

2.2 ช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอกแรก (ฤดูกาล 2562-2563) 
• …………………………………..คร้ังต่อฤดูกาล 
• ………………………………...คร้ังต่อเดือน 

2.3 ช่วงการระบาดของโควิด-19 ระลอก2และระลอก 3 (ฤดูกาล 2563-2564) 
• …………………………………..คร้ังต่อฤดูกาล 
• ………………………………...คร้ังต่อเดือน 

3. รายได้ที่ได้จากการออกงาน…………………………………….บาทต่อครั้ง 
4. รายจ่าย/ต้นทุน 
4.1 ค่าเดินทาง 

• ค่าน้ำมนัรถ………………………..บาทต่อคร้ัง 
• ค่าที่จอดรถ………………………..บาทต่อคร้ัง 

4.2 ต้นทุนค่าเชา่ที่……………………………...บาทต่อคร้ัง 
4.3 ต้นทุนค่าสนิค้า…………………………...บาทต่อคร้ััง 
4.4 ต้นทุนค่าอุปกรณ ์

• โต๊ะและเก้าอ้ี……………………………………..บาท 
• อ่ืนๆ………………………………………………….(หน่วย:....................) 
• อ่ืนๆ………………………………………………….(หน่วย:....................) 
• อ่ืนๆ………………………………………………….(หน่วย:....................) 
• อ่ืนๆ………………………………………………….(หน่วย:....................) 

4.5 ต้นทุนค่าสาธารณปูโภค 
• ค่าน้ำ……………………………..บาทต่อครั้ง 
• ค่าไฟ……………………………..บาทต่อครั้ง 

4.6 ค่าจ้างแรงงาน………………………………บาทต่อครั้ง ใช้แรงงาน……………………...คน 
• จ้างแรงงาน…………………..คน 
• แรงงานเปน็คนในครอบครัว……………………...คน 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามพฤตกิรรมและค่าใช้จ่ายของผู้ชมหมอลำ 
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แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาพฤติกรรมและการใช้จา่ยของผู้ชมหมอลำ กรุณาตอบแบบสอบถาม
ตามความเป็นจริง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขนาดมูลค่าทางเศรษฐกจิของธุรกิจหมอลำ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
• ชาย • หญิง • LGBT 

2. ปัจจุบัน คุณอายุ ……......… ปี  
3. การศึกษาสูงสุด 

• ประถมหรือต่ำกว่า • มัธยมต้น • มัธยมปลาย • ปวช/ปวศ • ปริญญาตรี • สูงกว่าปริญญา
ตรี 

4. สถานภาพ 
• โสด • สมรส • อื่น ๆ  

5. อาชีพหลักของท่านคือ 

  • พนักงานเอกชนมีเงินเดือน  • ลูกจ้างเอกชนรับเงินรายวัน • พนักงานรัฐ/ข้าราชการ 

        • ขายของออนไลน์             • เกษตรกร  • ทำงานกับท่ีบ้าน  

        • นักแสดงหมอลำ • ไม่มีงานทำ (ข้ามไปข้อ 8) • ไม่ต้องการทำงาน (ข้ามไป
ข้อ 8) 

6. อาชีพรองของท่านคือ 

• ขายของออนไลน์  • ทำงานกับท่ีบ้าน  • ขายของทั่วไป  • รับงานมาทำท่ีบ้าน  

• เกษตรกร           • รับจ้างรายวัน  • ไม่มี • อื่นๆ ................. 
7. รายได้จากทุกอาชีพรวมกันในเดือนที่ผ่านมา ……………………………… บาท 
8. เดินทางมาจาก………………………………………………….. 
9. ห่างจากสถานท่ีทำการแสดง…………………...กิโลเมตร 
10. ภูมิลำเนา จังหวัด...................................................... 
11. จำนวนคนท่ีร่วมเดินทาง......................... คน 

 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการชมหมอลำ  

12. ความถี่ในการชมหมอลำต่อเดือน  เดือนละ...........ครั้ง 
13. ระยะเวลาที่เข้าชมหมอลำในครั้งล่าสุด 

 เวลาที่ไปถึงงาน.......................น. 

 เวลากลับ.................................น. 
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14. การเลือกเข้าชมการแสดงของคณะหมอลำ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 คณะหมอลำที่มาแสดงในพ้ืนท่ีใกล้ๆ (ทุกวันจันทร์-อาทิตย์) 

 หมอลำทุกคณะ 

 เฉพาะคณะหมอลำที่ช่ืนชอบ 

 คณะหมอลำที่แสดงในวันหยุด ศุกร์, เสาร์ (ทุกพื้นที่) 

 หมอลำทุกคณะ 

 เฉพาะคณะหมอลำที่ช่ืนชอบ 

 คณะหมอลำที่แสดงในวันหยุดศุกร์, เสาร์ และพื้นท่ีใกล้ๆ 

   หมอลำทุกคณะ 

   เฉพาะคณะหมอลำที่ช่ืนชอบ 

 ตามดูการแสดงหมอลำเกือบทุกวัน และทุกพื้นที่ 

   หมอลำทุกคณะ 

   เฉพาะคณะหมอลำที่ช่ืนชอบ 
15. ชอบหมอลำคณะไหน....................................................................... 
16. เคยไปชมหมอลำระยะทางไกลที่สุดจากที่พัก.......... .........กิโลเมตร หรือ จาก................................ถึง

........................... 
17. การชมไลฟ์สด (ฟรี) เดือนละ...........ครั้ง 

 ดูไลฟส์ดทุกคณะที่มีการไลฟ์สด  

 ดูไลฟส์ดบางคณะที่ตนเองชอบ 
(ได้แก่.......................................................................................................................................) 

 ดูไลฟ์สดเฉพาะคณะที่ตนเองชอบ 
18. การชมไลฟ์สด (ซื้อบัตร) ท้ังหมด...........ครั้ง 

 ดูไลฟส์ดทุกคณะที่มีการไลฟ์สด  

 ดูไลฟส์ดบางคณะที่ตนเองชอบ 
(ได้แก่.......................................................................................................................................) 

 ดูไลฟ์สดเฉพาะคณะที่ตนเองชอบ 
19. ติดตามข่าวสารของคณะหมอลำอยู่เสมอผ่านช่องทางออนไลน์  

 ใช่ 

 ไม่ใช่ 
20. ช่องทางการติดตามข่าวเกี่ยวกับหมอลำช่องทางใดบ้าง 

 Facebook (ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) 

 กดติดตาม/กดปุ่มแสดงความรู้สึกในแฟนเพจคณะหมอลำ/ศลิปินหมอลำ 

 แสดงความคดิเห็นในโพสต์ของแฟนเพจคณะหมอลำ/ศลิปินหมอลำ    
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 เข้าร่วมกลุ่มปิดในเฟซบุ๊ก เช่น กลุม่แฟนคลับคณะหมอลำ กลุม่แฟนคลับศิลปินหมอลำ 

 กดติดตาม/กดปุ่มแสดงความรู้สึกในแฟนเพจท่ีแฟนคลับหมอลำตั้งขึน้เอง 

 แสดงความคดิเห็นในโพสต์ของแฟนเพจท่ีแฟนคลับหมอลำตั้งขึ้นเอง 

 เข้าร่วมกลุ่มปิดในเฟซบุ๊กท่ีแฟนคลับหมอลำตั้งขึ้น เช่น กลุ่มหมอลำแฟนคลับดอทคอม 

กลุ่มอีสานไกดด์อทคอม 

 Youtube (คอนเทนต์ท่ีชอบ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ช่วงโชว์คอนเสิร์ต  

 ช่วงเต้ย 

 ช่วงลำเรื่อง 

 คอนเทนต์ที่ศิลปินหมอลำแสดงเดีย่วๆ เช่น ร้องเพลง Cover 

 คอนเทนต์ชีวิตส่วนตัวของศิลปินหมอลำ 

 คอนเทนต์เบื้องหลังการทำงานคณะหมอลำ 

 คอนเทนต์เชิงวัฒนธรรม เช่น ประวัติความเป็นมาของคณะหมอลำ 

 คอนเทนต์ การเล่าข่าวที่เกี่ยวกับคณะหมอลำ เช่น ข่าวศิลปินย้ายคณะ  

21. ให้เรียงลำดับความชื่นชอบองค์ประกอบการแสดงของคณะหมอลำที่ชื่นชอบ (ชอบมากที่สุดตอบ 1 ชอบ
น้อยที่สุดตอบ 5) 

 เวที แสง สี เสียง 

 ชุด อุปกรณ์การโชว์ 

 รูปแบบการโชว์ เพลงที่โชว์ เพลงที่ใช้เต้ย 

 นักร้อง นักแสดง ศิลปินหมอลำ 

 เรื่องที่ใช้แสดงลำเรื่องต่อกลอน 
 

22. . ให้เรียงลำดับความชื่นชอบช่วงของโชว์ของคณะหมอลำที่ชื่นชอบ (ชอบมากที่สุดตอบ 1 ชอบน้อยที่สุด
ตอบ 5) 

 คอนเสิร์ตลูกทุ่ง 

 โชว์วัฒนธรรม 

 ตลก 

 เต้ย 

 ลำเรื่อง 
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ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่าย 
23. ค่าบัตรเข้าชม………………………………………….บาท 
24. รูปแบบการเดินทาง 

 รถยนต์/จักรยานยนตส์่วนตัว ค่านำ้มัน ไป-กลับ................บาท (ร่วมกันจ่าย...............คน)  

ค่าจอดรถ.....................บาท (ร่วมกันจ่าย...............คน) 

 รถโดยสาร ค่าตั๋วรถ...............................บาท 

 รถจ้างเหมา Taxi/Grab/สามล้อรบัจ้าง/จักรยานยนตร์ับจ้าง 

ค่าจ้างเหมา ไป-กลับ......................บาท (ร่วมกันจ่าย......................คน) 

 ทัวร์สำหรบัชมหมอลำ ค่าใช้จ่าย…………………………………………..บาทต่อทริปต่อคน 

รวมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง (................................................................................................................) 

สมาชิกที่เข้าร่วมเดินทางโดยทัวร์ชมหมอลำ………………………………..คน 

ระยะเวลาการเข้าร่วมทัวร์ชมหมอลำ………………………….วัน 

ใน 1 ฤดูกาลเข้าร่วมทัวร์ชมหมอลำ…………………………...ครั้ง 

ค่าที่พัก………………………………………….บาทต่อทริป (ร่วมกันจ่าย...............คน) 

25. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

 ค่าอาหาร……………………………บาท 

 ค่าเครื่องดื่มทีไ่ม่ใช่แอลกอฮอล์…………………………………….บาท 

 ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์...........................บาท 

26. ค่าของที่ระลึก (เช่น เสื้อสกรีนในกลุ่มแฟนคลับ กระเปา๋ผ้าสกรีน แก้วน้ำสกรีน) 

 ………………………………...ราคา……………………….บาท 

 ………………………………...ราคา……………………….บาท 

 ………………………………...ราคา……………………….บาท 

27. ค่ามาลยั......................บาทต่อคืน 

 

28. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 เสื่อพลาสติก......................บาท (กรณีเสื่อมาจากบ้าน ……………………………….ผืน) 

 พัด.....................................บาท (กรณีพกพัดมาจากบ้าน ราคา……………………………….อัน) 

 ค่าทำบุญ...................................บาท 

 ค่าจ้างปูเสื่อ...................................บาท 

 อื่นๆ...................................บาท 
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ภาคผนวก ฉ  
Power Point นำเสนอการเผยแพร่ผลงานวิจัยสาธารณะ 

โครงการวิจัย หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน 

(เล่ม 1) 

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 -17.00 น. 

ณ ห้อง CONVENTOIN 3 โรงแรมอวานี จังหวดัขอนแก่น 
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ภาพที่ ผ.ฉ.1 การเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 

 
 

 
ภาพที่ ผ.ฉ.2 หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน 
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ภาพที่ ผ.ฉ.3 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากหมอลำ 

 
 

 
ภาพที่ ผ.ฉ.4 ผลกระทบทางเศรษบกิจและการจ้างงานของธุรกิจหมอลำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ภาพที่ ผ.ฉ.5 ภาพรวมการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง 
 

 
ภาพที่ ผ.ฉ.6 การปรับตัวของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงในสถานการณ์ COVID-19 
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ภาพที่ ผ.ฉ.7  โครงสร้างต้นทุนและประมาณการรายรับของคณะหมอลำ 1 คณะ ในช่วงสถานการณ์
ปกติ 

 
ภาพที่ ผ.ฉ.8  โครงสร้างต้นทุนและประมาณการรายรับของคณะหมอลำ 1 คณะ ช่วงสถานการณ์ 

COVID-19 
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ภาพที่ ผ.ฉ.9 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจัดแสดงหมอลำ 

 

 
ภาพที่ ผ.ฉ.10 ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิง 
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ภาพที่ ผ.ฉ.11 การออกแบบการแสดงหมอลำรูปแบบใหม่ยุค 4.0 ที่ยังคงคุณค่าความเป็นหมอลำ 

  

 
ภาพที่ ผ.ฉ.12  พฤติกรรมผู้ชมของธุรกิจหมอลำและการออกแบบบริการสำหรับผู้ชมหมอลำ 
 (Service Design) 
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ภาพที่ ผ.ฉ.13  Persona & Customer Journey 

 

 
ภาพที่ ผ.ฉ.14  ปัญหาของผู้ชมแต่ละกลุ่ม 
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ภาพที่ ผ.ฉ.15  ปัญหาของผู้ชมแต่ละกลุ่ม 

 

 
ภาพที่ ผ.ฉ.16  การพัฒนาการและการปรับตัวของหมอลำ 
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ภาพที่ ผ.ฉ.17  การปรับตัวของธุรกิจหมอลำ 

 

 
ภาพที่ ผ.ฉ.18  การปรับตัวของหมอลำเพื่อความอยู่รอดในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

 
 



274 
 

 

ภาพที่ ผ.ฉ.19  การจำแนกลักษณะการตื่นตัวของคณะหมอลำด้วย Matrix Model 
 

 
ภาพที่ ผ.ฉ.20  อาชีพใหม่ที่ขยายตัวจากธุรกิจหมอลำ 
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ภาพที่ ผ.ฉ.21  ความร่วมมือและการสลายกำแพงในธุรกิจหมอลำ 

ภาพที่ ผ.ฉ.22  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมและหมอลำกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
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ภาพที่ ผ.ฉ.23  ผลกระทบ (Impacts) ของหมอลำต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม 

 

 
ภาพที่ ผ.ฉ.24  อนาคตของหมอลำ 

  
 



277 
 

 

 

ภาพที่ ผ.ฉ.25  ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
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ภาคผนวก ช  

Power Point นำเสนอผลงานวิจัย 

โครงการวิจัย หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน 

(เล่ม 2) 
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและหญิงข้ามเพศในพื้นที่ 

การแสดงหมอลำ 

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 -15.30 น. 
โดยช่องทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom 

(Meeting ID: 694 021 6051) 
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ภาพที่ ผ.ช.1  การนำเสนอผลงานวิจัย (เล่ม 2) 
 

 
ภาพที่ ผ.ช.2  พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของชายรักชายในพื้นที่การแสดงหมอลำ 
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ภาพที่ ผ.ช.3 Key messages 

 

 
ภาพที่ ผ.ช.4 บรรยากาศพ้ืนที่การจัดแสดงหมอลำ 

 



283 
 

 

 
ภาพที่ ผ.ช.5 ทบทวนวรรณกรรมปัจจัยเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย 

 

 
ภาพที่ ผ.ช.6 คำจำกัดความของ ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 
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ภาพที่ ผ.ช.7 วัตถุประสงค์ของโครงการหลัก 

 

 
ภาพที่ ผ.ช.8  วัตถุประสงค์ของ เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของชายรักชายในพื้นที่การแสดง

หมอลำ 
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ภาพที่ ผ.ช.9 วิธีการศึกษา 

 

 
ภาพที่ ผ.ช.10 จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
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ภาพที่ ผ.ช.11 ผลการศึกษาลักษณะของตัวอย่าง 

 
 

ภาพที่ ผ.ช.12 ผลการศึกษาสัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 
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ภาพที่ ผ.ช.13 ผลการศึกษาความรู้และทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

 
 
 

 
ภาพที่ ผ.ช.14 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 

 
 
 



288 
 

 

 
ภาพที่ ผ.ช.15 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ชั่วคราวลดลง 

 
 

 
ภาพที่ ผ.ช.16 สรุปผลการศึกษา 
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ภาพที่ ผ.ช.17 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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291 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รายชื่อคณะผู้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
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รายช่ือคณะผู้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
 
 

 หน่วยงานที่สังกัด สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 
นางกมลพร ศศิพิมณ คณะหมอลำน้องใหม่เมืองชุมแพ 252 ม.3 ต.หนองไผ่ อ.ชุม

แพ จ.ขอนแก่น 
086-1555552 

นางสาวกฤษณีรตัน์  
แสนตรง 

คณะหมอลำระเบยีบวาทะศลิป ์ 215 ม.6 ต.สาวะถี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

083-5639826 

นายเกียรติศักดิ์ อนุธรรม Facbook Page สถานีหมอลำ 71 ม.1 ต.หนองเรือ  
อ.เมือง จ.ยโสธร 

086-0161404 

นายจักรพันธ์ เครือน้ำคำ คณะหมอลำขวัญใจแฟนๆ 199 ม.12 ต.บ้านโสก  
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูม ิ

097-3366225 

คุณจำเริญ กระพี้แดง ผู้จัดการสำนักงานบ้านพักทัมใจ 436 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพอง 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

094-5238573 

นางชวาลา หาญสรุิย ์ คณะหมอลำรัตนศลิป์อินตาไทย
ราษฎร ์

132 ม.13 ต.บ้านเป็ด  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

081-7691966 

นายธนาชัย สิงห์กล้า คณะหมอลำระเบยีบวาทะศลิป ์ 215 ม.6 ต.สาวะถี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

083-5639826 

นายธนาวุฒิ คำม ี คณะหมอลำระเบยีบวาทะศลิป ์ 215 ม.6 ต.สาวะถี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

083-5639826 

นายธีรวัฒน์ เจียงคำ นักออกแบบการแสดง 83 ม.20 ต.ขามเรียง  
อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 

093-3269192 

นายนรากร กันจันทึก คณะหมอลำระเบยีบวาทะศลิป ์ 215 ม.6 ต.สาวะถี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

083-5639826 

นายนัฐพล ใจภักด ี คณะหมอลำระเบยีบวาทะศลิป ์ 215 ม.6 ต.สาวะถี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

083-5639826 

นางบานเย็น มุกดาม่วง คณะหมอลำเสียงอิสาน 555 หมู่ 17 ต.หนองนาคำ 
อ.เมือง จ.อุดรธาน ี

098-2839542 

นายบุญมา อุไรล้ำ คณะหมอลำระเบยีบวาทะศลิป ์ 60 ม.8 ต.สาวะถี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

081-0507467 

นางสาวเปรมกมล  
พลรัตน ์

คณะหมอลำระเบยีบวาทะศลิป ์ 215 ม.6 ต.สาวะถี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

083-5639826 
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 หน่วยงานที่สังกัด สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 
นายพงศพร อุปน ิ ศิลปินอิสระ  083 417 7675 
นายพงษ์ศักดิ์  

อริยะสุนทรกุล 
ผู้จัดการแสดงหมอลำ/ออแกนไนซ์
เซอร ์

121 ม.1 ต.โพธ์ิ อ.โนนคูณ 
จ.ศรีษะเกษ 

099-2326681 

นายภักดี พลล้ำ คณะหมอลำระเบยีบวาทะศลิป ์ 215 ม.6 ต.สาวะถี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

083-5639826 

นายภู่กัน ปุรสิาย คณะหมอลำใจเกินร้อย 111 ม. 2 ต.ขามเรียง  
อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 

087-4203529 

นายมงคล อิ่มวงค ์ บริษัท มงคลสตูดิโอ จำกดั 26 ถ.ลำห้วยเหนือ  
ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ร้อยเอ็ด 

081-0525603 

นายยมนิล นามวงษา คณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้าน
แพง 

126 ม.14 ต.บ้านแพง อ.
โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม 

096-9965969 

นายวรศักดิ์ วรยศ ศูนย์วัฒนธรรม
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

123 ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 

086-3465133 

นางวันดี พลทองสถิตย ์ คณะหมอลำอุดมศิลปร์วมดารา 139 หมู่ที่ 25 ต.ศิลา  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

086-638-4473. 

นายวิชิตพล สัมฤทธิ ์ บริษัท มีเพียรกรุ๊ป จำกัด 212 ม.20 ต.หัวขวาง  
อ.โกสุพิสัย จ.มหาสารคาม 

064-3091555 

คุณวิเชียร รอดชมภ ู ผู้จัดการสำนักงานสยามธรุกิจ
บันเทิง 

 081-4714422 

นายวิฑูรย์ ผานคำ คณะหมอลำคำผุนร่วมมิตร 89 ม.3 ต.โนนสะอาด  
อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

084-9604841 

นายวิวัฒน์วงศ์ หาญสุรยิ ์ คณะหมอลำรัตนศลิป์อินตาไทย
ราษฎร ์

132 ม.13 ต.บ้านเป็ด  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

081-7691966 

นางสมฤดี กุลชโมรินทร ์ คณะหมอลำระเบยีบวาทะศลิป ์ 215 ม.6 ต.สาวะถี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

083-5639826 

นางสาวสายชล ทินเกิ๊ก คณะหมอลำระเบยีบวาทะศลิป ์ 215 ม.6 ต.สาวะถี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

083-5639826 

นายสิริวรภัทร  
รัตนรักษาตระกลู 

คณะหมอลำวัจนศลิป ์ บ้านพักคณะหมอลำวัจน
ศิลป์ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

092-2528925 

นางสาวสุกัญญา ลุนไธสง คณะหมอลำระเบยีบวาทะศลิป ์ 215 ม.6 ต.สาวะถี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

083-5639826 
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นายสิทธิชัย สร้างใส คณะหมอลำเสียงอิสาน 555 หมู่ 17 ต.หนองนาคำ 
อ.เมือง จ.อุดรธาน ี

098-2839542 

นายสุชาติ อินทร์พรหม คณะหมอลำเสียงอิสาน 555 หมู่ 17 ต.หนองนาคำ 
อ.เมือง จ.อุดรธาน ี

098-2839542 

นายสุมติศักดิ์ พลล้ำ คณะหมอลำระเบยีบวาทะศลิป ์ 215 ม.6 ต.สาวะถี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

089-4228477 

นายหนูภาร ผ่านวงษ ์ คณะหมอลำหนภูารวเิศษศิลป ์ 150 ม.6 ต.หนองตูม อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 

081-9741521 

นายอนันตชัย ถนอมชาต ิ คณะหมอลำเสียงอิสาน 555 หมู่ 17 ต.หนองนาคำ 
อ.เมือง จ.อุดรธาน ี

098-2839542 

นายอนิรุต ดงทอง คณะหมอลำหนึ่งเพชรเมืองชัย 46 ม.2 ต.ลาดใหญ่ อ.
เมือง จ.ชัยภูม ิ

087-9095980 

นายอภิชาติ นาสำแดง คณะหมอลำหนึ่งรุ่งทิวาอำนวย
ศิลป ์

152 ม. 2 ต.หันนางาม อ.
ศรีบุญเรือง จ.
หนองบัวลำภ ู

081-8725450 

นางสาวอภิรดี ยุบลเนาว ์ คณะหมอลำเพชรลำเพลิน 39 ม. 2 ต.สามขา อ.กุฉิ
นารายณ์ จ.กาฬิสินธุ ์

085-6853695 

นางสาวอรุโณทัย  
คงมณีฉาย 

คณะหมอลำระเบยีบวาทะศลิป ์ 215 ม.6 ต.สาวะถี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

083-5639826 
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