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บทคัดย่อ
ท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงของสื่ อ ในปั จ จุ บั น ท� ำ ให้ สื่ อ พื้ น บ้ า น : หมอล� ำ เรื่ อ งต่ อ กลอนต้ อ ง
ปรั บ เปลี่ ยนปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นปั จจั ย ภายในและปั จจั ย ภายนอก ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ที่ จะด� ำ รงอยู ่
และสืบทอดของสื่อพื้นบ้านอีสานให้อยู่คู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นไปยาวนาน ทั้งนี้เพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
ยุคสมัย มีการเพิ่มแสงสีเสียงที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อเอาใจกลุ่มแฟนคลับ
การสื บ ทอดหมอล� ำ  พบว่ า หมอล� ำ ประเภทให้ ค วามบั น เทิ ง (หมอล� ำ เรื่ อ งต่ อ กลอน) พบว่ า
มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น แต่หมอล�ำด้านพิธีกรรมจะมีปัญหาเรื่องของผู้สืบทอด จึงท�ำให้สูญสลายหายไป
จากวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ดังนั้นเพื่อไม่ให้สื่อพื้นบ้านหายไปจากถิ่นอีสาน จึงมีการธ�ำรงรักษาหรือมีการ
ถ่ายทอดและการสืบทอดเริ่มเกิดขึ้นในโรงเรียนต่างๆ ของภาคอีสาน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และปลูกฝังให้
นักศึกษารู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านสืบไป
ค�ำส�ำคัญ : การสืบทอดสื่อพื้นบ้าน หมอล�ำเรื่องต่อกลอน แฟนคลับ
Abstract
Among the changes the current media folk: admin about the verse must modify
many factors, whether internal factors and factors caught outside in order to survive and
succession of media folk in East alongside. Cultural life in order to adjust to the modern era
with enhanced lighting and sound more modern feel to the fans.
Inherited Molam types of entertainment. (Molam Rueang Tor Klon Theatrical Arts)
that have been passed down from generation to generation, but the singer ceremony to
the problem of succession, making it decays away from the traditional East so the media
folk missing from Northeastern has defensibility maintain or transfer and succession to take
place in various schools of the Northeast to provide students with the knowledge and
cultivate the students to recognize the conversation of cultural prosperity.
Keywords : folk media inheritance, Molam Rueang Tor Klon theatrical arts, fanclub
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ที่มาและความหมายของหมอล�ำเรื่องต่อกลอน
การสร้างสรรค์ศิลปะดนตรีในทุกสังคมทุกวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่โดยธรรมชาติ แต่ถ้าหาก
ศิลปะดนตรีรปู แบบใดสอดคล้องกับความต้องการหรือความพึงพอใจของคนส่วนใหญ่ศลิ ปะดนตรีรปู แบบนัน้
ก็จะได้รับการยอมรับกระทั่งกลายเป็นกระแสนิยมของสังคมในที่สุดศิลปะดนตรีจึงไม่เพียงแต่ตอบสนอง
ความต้องการด้านจิตใจของแต่ละบุคคลเท่านั้นหากแต่ยังมีบทบาทในด้านสังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย
(Klungphasri, S., 1998) เช่นเดียวกับหมอล�ำเรื่องต่อกลอนเพราะหมอล�ำก็เป็นศิลปะดนตรีและการแสดง
พื้นบ้านอีสานประเภทหนึ่งที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับชาวอีสานเกิดขึ้นเมื่อไรนั้นยังไม่มีผู้ทราบแน่ชัด
และคณะหมอล�ำที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงอยู่ตอนนี้ เช่น คณะรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ คณะระเบียบวาทศิลป์
และ คณะประถมบันเทิงศิลป์ เป็นต้น คณะหมอล�ำดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  นอกจากนี้ หมอล�ำ
เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ในอีสาน มีการพัฒนาการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
หมอล�ำเป็นหนึ่งของสื่อพื้นบ้านอีสาน ซึ่งเปรียบเสมือน “สถาบันย่อย” หรือ “อวัยวะส่วนหนึ่ง” ของสังคม/
ร่างกายทั้งหมด และเมื่อเกิด “อวัยวะแบบใหม่” คือสื่อมวลชนขึ้นมา สื่อพื้นบ้านก็เริ่มลดบทบาทหน้าที่
ลดลงไปและหากยิ่งหมดบทบาทหน้าที่ไปทุกทีก็อาจจะท�ำให้สถาบันสื่อพื้นบ้านสูญสลายไปจากสังคม ดังนั้น
การธ�ำรงรักษาสื่อพื้นบ้านให้อยู่คู่กับสังคม ก็คือต้องเพิ่มขยายหน้าที่ของสื่อพื้นบ้านให้มากขึ้น เพื่อให้หมอล�ำ
อยูค่ กู่ บั สังคมอีสานต่อไป ทัง้ นีผ้ เู้ ขียนได้นำ� แนวคิดเกีย่ วกับสือ่ พืน้ บ้าน ส�ำนักหน้าทีน่ ยิ ม ส�ำนักวัฒนธรรมศึกษา
และต้นไม้แห่งคุณค่า เพื่อมาวิเคราะห์การด�ำรงอยู่และการสืบทอดของสื่อพื้นบ้าน : หมอล�ำเรื่องต่อกลอน
และมีประเด็นที่สามารถน�ำมาอธิบายทั้งหมด 4 ประเด็นที่ท�ำให้เกิดการสืบทอดหมอล�ำเรื่องต่อกลอน ดังนี้
1. การเกิดขึ้นและบทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน
2. ประเภทของหมอล�ำ
3. การธ�ำรงอยู่และความอยู่รอดของสื่อพื้นบ้าน
4. การส่งเสริมและการสืบทอดของสื่อพื้นบ้าน
หมอล�ำเรื่องต่อกลอน : การเกิดขึ้นและบทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน
1. เกิดจากความเชื่อเรื่องผีฟ้า ผีแถน และผีบรรพบุรุษ ชาวบ้านเชื่อว่าผีเหล่านี้มีอ�ำนาจเหนือ
ธรรมชาติสามารถบันดาลให้เกิดภัยธรรมชาติและความเจ็บป่วยแก่มนุษย์ได้มนุษย์จึงท�ำพิธีกรรมรักษาผู้ป่วย
ตามวิธีการของหมอผีคือ การขับ ล�ำผีฟ้า ล�ำส่อง ล�ำทรง แล้วพัฒนาการล�ำเป็น “ล�ำพื้น” และ “ล�ำกลอน”
ตามล�ำดับ
2. เกิดจากธรรมเนียมการอ่านหนังสือผูกและการเทศน์ล�ำหนังสือผูก เป็นวรรณกรรมพื้นบ้าน
ที่ มี ก ารจารลงในใบลาน เรื่ อ งราวที่ จ าร (เขี ย น) อาจเป็ น ชาดกหรื อ นิ ท านพื้ น บ้ า นที่ ส นุ ก สนาน เช่ น
สังข์สินไซ ก�ำพร้าผีน้อย เป็นต้น ในอดีตชาวภาคอีสานมักจะมีการอ่านวรรณกรรมพื้นบ้านในที่ประชุมเพลิง
โดยเจ้าภาพจะจัดหาหมอล�ำมาอ่านขับล�ำน�ำหนังสือให้ผู้มาร่วมงานได้ฟังคล้ายเป็นมหรสพ หรือแม้แต่ในงาน
สมโภชสตรีหรือที่เรียกกว่า “งันหม้อกรรม” คือการอยู่ไฟหลังคลอดของสุภาพสตรี เมื่อมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยม
หรือแสดงความยินดี ก็มักจะมีการจับกลุ่มกันฟังนิทานจากหนังสือผูก ซึ่งความนิยมในการอ่านหรือฟังนี้เอง
ที่ท�ำให้เกิดการคิดวิธีการอ่านให้น่าสนใจหรือคิดการแสดงประกอบการเล่าเรื่องต่อมามีการใช้แคนเป็นดนตรี
ประกอบ จนเกิดเป็นการแสดงเรียกว่า “ล�ำพื้น” ขึ้น
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3. เกิดจากการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว เนื่องจากในโอกาสต่างๆ เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว
การเข็นฝ้ายหรือในงานนักขัตฤกษ์ เป็นต้น หนุ่มสาวได้มีโอกาสพบปะและสนทนากันด้วยโวหารที่ไพเราะ
และมีความหมายลึกซึ้งที่เรียกกันว่าผูกผญาหรือจ่ายผญา (อ่านว่า ผะ-หยา หมายถึง ค�ำคม หรือสุภาษิต
อีสานใช้ส�ำหรับสั่งสอนลูกหลานให้ประพฤติตนอยู่ในจารีตประเพณี)
หมอล�ำ
ดังนี้

หมอล�ำแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หมอล�ำที่แสดงเพื่อความบันเทิงและหมอล�ำที่แสดงในพิธีกรรม

1. หมอล�ำที่แสดงเพื่อความบันเทิง ได้แก่ หมอล�ำกลอน หมอล�ำเรื่อง และหมอล�ำเพลิน เป็นต้น
ซึ่ ง หมอล� ำ แต่ ล ะประเภทจะมี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น เช่ น หมอล� ำ กลอน เป็ น การโต้ ต อบกลอนสด
คล้ายการแสดงล�ำตัดทางภาคกลาง มีผู้แสดงเป็นคู่ชายกับชาย หรือชายกับหญิงล�ำโต้ตอบกัน เนื้อหา
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น เรื่ อ งราวของประเพณี ฮี ต สิ บ สองคองสิ บ สี่ เรื่ อ งราวประวั ติ ศ าสตร์ การเมื อ งนิ ท าน
															 พื้ น บ้ า นคติ ธ รรม โดยใช้ แ คนเป็ น ดนตรี ป ระกอบ
               
ส่วนหมอล�ำเรื่อง จะเป็นการล�ำเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน
  
หมอล�ำเพลิน จะเป็นกลอนล�ำที่มีท�ำนอง จังหวะเร็ว
  
สนุ ก สนาน ไม่ มี ก ารเอื้ อ นเสี ย ง ให้ ค วามครึ ก ครื้ น
  
เข้ากับลีลาการเต้น โดยได้รับอิทธิพลจากเพลงลูกทุ่ง
   
และเพลงไทยสากล
ภาพที่ 1 : หมอล�ำแสดงเพื่อความบันเทิง (หมอล�ำเรื่องต่อกลอน)
ที่มา : Retrieved from http://www.facebook.com/sundaynovember25

2. หมอล�ำที่แสดงในพิธีกรรม ได้แก่ หมอล�ำผีฟ้า เป็นการล�ำที่มีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ รักษา
คนป่วยหรือพยากรณ์ดินฟ้าอากาศ ท�ำนองจะเป็นจังหวะสั้นบ้าง ยาวบ้าง ใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบ
เนื้อหากลอนล�ำจะเป็นการกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมอล�ำอัญเชิญมา โดยหมอล�ำมีคนเดียวและอาจมีบริวาร
เป็นผู้ฟ้อนร�ำประกอบลีลาการฟ้อน ไม่มีแบบแผนแน่นอน

ภาพที่ 2 : หมอล�ำแสดงพิธีกรรม (หมอล�ำผีฟ้า)
ที่มา : Isan Clubs, Chulalongkorn University (2009)
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โดยทั่วไปหมอล�ำต้องเลือกท�ำนองให้สอดคล้องกับเนื้อของเรื่องด้วย เพื่อให้กลอนล�ำมีความกลมกลืน
ซึ่งจะมีความไพเราะก่อให้เกิดภาพพจน์และอารมณ์คล้อยตามหมอล�ำไปด้วยโดยการล�ำของหมอล�ำแต่ละคน
อาจมีส�ำเนียงการล�ำหรือลีลาที่เรียกว่า “วาดล�ำ” ที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น วาดล�ำอุบล จะเป็นส�ำเนียง
การล�ำที่ค่อนข้างช้าเนิบนาบ ส่วนวาดล�ำขอนแก่นจะเป็นส�ำเนียงที่กระชับรวดเร็ว เป็นต้น
3. หมอล�ำที่แสดงในด้านการเมือง หมอล�ำสุทธิสมพงษ์ สท้านอาจ เป็นบุคคลส�ำคัญที่มีส่วนร่วมใน
การท�ำสงครามจิตวิทยาประชาชน ในสมัยนั้นทางรัฐบาลได้ท�ำการอบรมข้าราชการศิลปินภาคอีสาน
(หมอล�ำ) ศิลปินทางใต้ (หนังตะลุง) และศิลปินภาคเหนือ (กลองสะบัดชัย) ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นสื่อในการ
ท�ำสงครามจิตวิทยา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์ตลอดจนนโยบายต่างๆ ในครั้งนั้นได้ท�ำการ
อบรมอยู่ที่ตึกนภาวิถี กรุงเทพมหานคร โดยใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น 15 วัน เนื้อหาสาระเป็นการให้ความรู้
และอุดมการณ์ต่างๆ รวมทั้งให้หมอล�ำแต่งกลอนล�ำ  เพื่อใช้ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ ทั้งนี้เพื่อน�ำไปเป็น
ยุทธศาสตร์ในการสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงอุดมการณ์รัฐ หลังจากอบรมเสร็จสิ้นแล้วใน
แต่ละภาคที่ได้รับมอบหมายต้องไปด�ำเนินการตามกลยุทธ์ที่วางไว้ เช่น ในภาคอีสานมีนายบุณย์ เจริญชัย
เป็นหัวหน้าหลักในการวางยุทธศาสตร์ ซึ่งภาคอีสานได้วางยุทธศาสตร์ดังกล่าวไว้หลายจังหวัด โดยแบ่ง
เป็น 8 หน่วยเคลื่อนที่ โดยกระจายไปทั่วภาคอีสานและมีหมอล�ำประจ�ำหน่วยละ 1 คณะ แต่ละหน่วย
ต้องออกท�ำการแสดงทุกวันจนครบก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน การแสดงดังกล่าว
จะแสดงควบคู่กับการฉายภาพยนตร์ ส่วนการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับสงครามจิตวิทยานั้น หมอล�ำรับหน้าที่
เป็นผู้สื่อสารโดยตรงให้กับประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ (สุชาติ แสงทอง)
ส�ำนักหน้าที่นิยม (Functionalism) ถือว่าสื่อพื้นบ้านหมอล�ำเรื่องต่อกลอน เป็นสถาบันย่อยอัน
หนึ่งของสังคม (ส�ำนักนี้เปรียบเทียบสถาบันต่างๆ ของสังคมว่าเป็นประดุจอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ที่ท�ำหน้าที่ของตนเองเพื่อความคงอยู่ตนเอง) รวมถึงหน้าที่ส�ำคัญที่สุดคือการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามไว้
และสื่อพื้นบ้านยังท�ำหน้าที่การควบคุมสังคม (Social Control) เช่น ความเชื่อต่างๆ ที่เป็นข้อความ
หรือแม้แต่นิทานชาดก เป็นต้น
จากที่แนวคิดของส�ำนักหน้าที่นิยม หมอล�ำเรื่องต่อกลอน มีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกัน
หมอล�ำบางประเภทก็ใช้เพื่อความบันเทิงใช้เพื่อรักษาคนป่วยและในการเมือง หมอล�ำยังมีบทบาทเพื่อ
ขับเคลื่อนการเมืองภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น หมอล�ำสุทธิสมพงษ์ สท้านอาจ ที่ทางการลาวเชิญ
ไปเผยแพร่อุดมการณ์ต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทั้งนี้
หมอล�ำแต่ละประเภทต้องท�ำหน้าที่ของตัวเองจนกว่าจะสูญสลายไปเองโดยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ หมอล�ำสามารถปรับตัวให้มีความร่วมสมัย เนื่องจากบางประเภทมีโครงสร้าง
การแสดงที่ไหลลื่น สามารถยอมรับปรับเปลี่ยนและสามารถน�ำวัฒนธรรมที่แตกต่างมาปรับประยุกต์เข้า
เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงได้เสมอ
Chu & Chu (refer to Kaewthep, K., 1996) ได้น�ำเอาลักษณะสามมิติของเรื่องทัศนคติ
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การท�ำหน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน คือ Cognitive Dimension สื่อพื้นบ้านจะท�ำ
หน้าที่ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้รับสารว่า อะไรเป็นอะไร อะไรผิดอะไรถูก ยกตัวอย่างการน�ำเสนอเรื่องราว
หรือนิทานที่หมอล�ำเรื่องต่อกลอนหยิบยกขึ้น เพื่อน�ำเสนอแก่คนดู เช่นนิทานเรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ของ
จังหวัดยโสธร ได้ตอกย�้ำให้เห็นข้อเท็จจริงว่า “ความหิวนั้นมีอานุภาพแรงเพียงใด” แต่ก็จะได้ชี้ให้เห็นว่า
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“การท�ำมาตุฆาตนั้นเป็นบาปกรรมอันยิ่งใหญ่” และจะไถ่บาปด้วยการสร้างพระธาตุก่องข้าวน้อย หมอล�ำ
เรื่องต่อกลอนก็จะน�ำเสนอเรื่องราวต่างๆ แบบนี้ เพื่อให้คนดูได้ฟังและน�ำไปปฏิบัติ เพราะหมอล�ำเรื่อง
ต่อกลอน ไม่ใช่มีหน้าที่ให้ความบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีข้อคิดดีๆ ผ่านกลอนล�ำเสมอ
หมอล�ำเรื่องต่อกลอน : การธ�ำรงอยู่และความอยู่รอดของสื่อพื้นบ้าน
กระแสโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี
ท�ำให้มีการคมนาคมที่สะดวก การเดินทางหรือการติดต่อสื่อสารกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การด�ำเนิน
งานธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านศิลปะการแสดงของคณะ
หมอล�ำเรื่องต่อกลอน มี 2 ประเภท คือ ธุรกิจซีดีและธุรกิจคณะของหมอล�ำเรื่องต่อกลอน มีการขยายตัว
และการแข่งขัน ระบบธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งยังมีความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างเสริมศักยภาพทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
หมอล�ำเรื่องต่อกลอนในมุมมองของผู้เขียน พบว่า หมอล�ำมีการพัฒนาปรับปรุงตนเองไปอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลทั้งในด้านบวกและด้านลบ ด้านบวก คือมีบทบาทในการสร้างเสริมศิลปะพื้นบ้านอีสาน
เป็นกิจกรรมนันทนาการสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ เป็นอาชีพที่สร้างรายได้สร้างงานให้กับชุมชน
ด้านลบ คือเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงและใช้งบประมาณในการลงทุนสูง และประเทศไทยมีระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท�ำให้เกิดกระแสวัฒนธรรมประชานิยมหรือตามแฟชั่น คนส่วนใหญ่ต้องเรียนรู้ที่
จะเลือกชมศิลปะการแสดงที่ก�ำลัง “ป๊อบ” หรือ “อินเทรนด์” เช่นเดียวกับคณะหมอล�ำเรื่องต่อกลอน
คณะที่ลงทุนสูง แสดงสีเสียงที่ดูแล้วทันสมัย ก็ได้รับความสนใจและความนิยมรวมทั้งในโลกสังคมออนไลน์
ท�ำให้มีผู้ติดตามการแสดงจึงสามารถอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นศิลปะการแสดงร่วมสมัย การบริหารจัดการ
ท�ำให้ศิลปะการแสดงเหล่านี้กลายเป็น “สินค้นทางวัฒนธรรม” ที่สามารถขายได้และสร้างผลก�ำไรให้กับ
ผู้ประกอบการในวงการนี้มาก จากการสร้างสรรค์สิ่งบันเทิงใหม่ยิ่งใหญ่อลังการและการลงทุนมหาศาล
เพื่อเอาใจผู้ชมจึงเกิดขึ้นเสมอ ส่วนแบ่งทางการตลาดจึงถูกแย่งชิงไปจากกลุ่มผู้ผลิตผลงานด้านศิลปะการ
แสดง ที่เป็นธุรกิจแบบครอบครัวและอ่อนก�ำลังลงตามล�ำดับ
ดังนั้นการที่หมอล�ำเรื่องต่อกลอน มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาก็เพื่อต้องการธ�ำรงอยู่ และเพื่อความ
อยู่รอดของสื่อพื้นบ้าน รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับเจ้าของคณะและทีมงานทุกๆ คน

ภาพที่ 3 : นายระเบียบ พลล�้ำ ผู้ก่อตั้งคณะระเบียบวาทะศิลป์
ที่มา : Brorewongtrakhul, S.
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Sanpradit, K. (2009) กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแสดงล�ำเรื่องต่อกลอนที่เหมาะสม
กับสภาพทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 9 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความบันเทิง 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านวัฒนธรรม
4) ด้านค่านิยม 5) ด้านสื่อมวลชน 6) ด้านการตลาด 7) ด้านเศรษฐกิจ 8) ด้านเทคโนโลยี 9) ด้านดนตรี
และการแสดง
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาการแสดงหมอล� ำ เรื่ อ งต่ อ กลอน เพื่ อ ให้ ธ� ำ รงอยู ่ ไ ด้ นั้ น จะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
องค์ประกอบของการแสดงและองค์ประกอบด้านอื่นอีก ได้แก่ ความงามของผู้แสดงล�ำเรื่องต่อกลอน
ความงามทางด้านวรรณกรรมบทละครและกลอนล�ำ  การบรรเลงดนตรีและต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้
ทันสมัย มีการปรับเปลี่ยน ทันเหตุการณ์อยู่เสมอทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ ศิลปะการแสดง เรื่องที่ใช้แสดง
ตัวบุคคล และเทคนิคการน�ำเสนอเรื่องราวที่ต้องปรับเปลี่ยนเป็นระยะ ซึ่งก็หมายถึงต้องมีงบประมาณใน
การด�ำเนินการ คือ ต้องใช้เงินในการลงทุนเพิ่มเติมส�ำหรับคณะที่ไม่มีการพัฒนาจะไม่มีสิ่งที่แปลกใหม่
เสนอต่อผู้ชมการแสดง โอกาสที่จะได้รับงานแสดงนั้นก็ น้อยลงและในที่สุดจะไม่สามารถด�ำเนินงานต่อไปได้
ในส่วนของคณะหมอล�ำเรื่องต่อกลอนที่ประสบความส�ำเร็จได้ต้องอาศัยความสามารถในด้าน
การบริหารจัดการการตลาด การประชาสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ จิตวิทยาการปกครอง จึงจะมีโอกาสที่จะ
ท�ำให้คณะหมอล�ำเรื่องต่อกลอนด�ำรงอยู่และได้รับความนิยมได้

ภาพที่ 4 : Mr.Raymond Williams
ที่มา : Retrieved from https://www.amazon.com/Raymond-Williams-Culture

Raymond Williams ส� ำ นั ก วั ฒ นธรรมศึ ก ษาได้ ก ล่ า วว่ า ถึ ง แม้ ว ่ า จะมี สื่ อ ใหม่ เ กิ ด ขึ้ น แต่ สื่ อ
พื้นบ้านแบบดั้งเดิมก็ยังต้องด�ำรงอยู่เพราะแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยของสื่อ ในขณะที่สื่อสมัยใหม่มัก
จะรวมศูนย์ซ่ึงง่ายต่อการที่รัฐจะเข้าไปควบคุมและคนทั่วไปเข้าถึงได้ยาก ผู้ที่สามารถเข้าไปบริหารจัดการ/
ใช้ประโยชน์มักเป็นรัฐหรือนายทุน แต่สื่อพื้นบ้านอ�ำนาจการบริหารกระจายอยู่ที่ชุมชน การที่รัฐจะควบคุม
ย่อมเป็นเรื่องยากแต่ผู้เขียนมีความคิดเห็นแตกต่างจากแนวคิดข้างต้น เพราะปัจจุบันระบบเศรษฐกิจ
รวมถึงรัฐเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในสื่อพื้นบ้านอีสานหมอล�ำ  เช่น บริษัทผลิตเพลงบางค่ายเรียกเก็บค่า
ลิขสิทธิ์ หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ปกครองมีการก�ำหนดเวลาในการแสดง ท�ำให้หมอล�ำท�ำการแสดงไม่เต็มที่
และสุดท้ายหมอล�ำจะธ�ำรงอยู่ด้วยความยากมากขึ้นและในที่สุดเปลี่ยนบทบาทเหมือนกับสื่อพื้นบ้านอื่นๆ
เช่น เพลงโคราชปัจจุบันใช้ประกอบพิธีกรรมการแก้บน ท้าวสุรนารี เป็นต้น
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นอกจากนี้ส�ำนักวัฒนธรรมนิยม (Culturalism) ได้นิยามค�ำว่า “วัฒนธรรม” (ซึ่งกลุ่มนี้นิยามที่
ใกล้เคียงกับค�ำว่า “การสื่อสาร”) ดังแสดงในภาพนี้
		

Mediator
จิตส�ำนึกทางสังคม
(Social Consciousness)

การด�ำรงอยู่
(Social Being)
วัฒนธรรมเป็นตัวสื่อกลาง

กล่าวคือ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวสื่อกลาง (Mediator) ในการพัฒนา “การด�ำรงอยู่”
(Social Being) ของคนคนหนึ่งให้กลายเป็นมนุษย์ที่มี “จิตส�ำนึกทางสังคม” (Social Consciousness)
ด้วยเหตุนี้ลักษณะวัฒนธรรมของแต่ละสังคมจึงขึ้นอยู่กับบริบทของสภาพความเป็นจริงของสังคมนั้น ดังนั้น
หมอล�ำเรื่องต่อกลอนจึงเป็นสื่อหรือตัวกลางท�ำให้คนภาคอีสานรู้จักอนุรักษ์สื่อพื้นบ้านให้ด�ำรงอยู่ต่อไป
เพราะเป็นอัตลักษณ์เด่นประเภทหนึ่งของภาคอีสาน

ภาพที่ 5 : กลุ่มแฟนคลับหมอล�ำเรื่องต่อกลอน
ที่มา : Brorewongtrakhul, S.

อีกหนึ่งประเด็นที่ท�ำให้หมอล�ำเรื่องต่อกลอนสามารถด�ำรงอยู่ได้ปัจจุบัน คือ กลุ่มคนดูและกลุ่ม
แฟนคลับ ที่จะคอยจ้างงานเพื่อไปแสดงในงานหรือประเพณีต่างๆ และจะมีกลุ่มแฟนคลับหมอล�ำเรื่อง
ต่อกลอนมาให้ก�ำลังใจ กลุ่มแฟนคลับจะช่วยเป็นกระบอกเสียงส�ำคัญในการกระจายข่าวสารความคืบหน้า
ต่างๆ ของคณะหมอล�ำเรื่องต่อกลอนที่ตนชื่นชอบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube และ
Line เป็นต้น เดิมทีกลุ่มคนดูหมอล�ำเรื่องต่อกลอนส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุท่ีชอบมานั่งฟังล�ำเรื่องต่อกลอน
ได้มาพบปะกัน แต่ปัจจุบันกลุ่มแฟนคลับได้เปลี่ยนเป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยท�ำงาน สาเหตุเป็นเพราะทางคณะ
หมอล�ำเรื่องต่อกลอนได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อเอาใจกลุ่มแฟนคลับโดยการเพิ่มแสงสีเสียงที่ทันสมัยมากขึ้น
เพิ่มเพลงที่มีจังหวะสนุกๆ หรือล�ำเต้ย แต่คณะหมอล�ำก็ยังไม่ทิ้งกลุ่มแฟนคลับกลุ่มเดิมโดยมีการพัฒนา
กลอนล�ำที่ฟังแล้วกระชับขึ้นและเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาน�ำเสนอกับกลุ่มแฟนคลับทุกวัยด้วย  
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หมอล�ำเรื่องต่อกลอน : การส่งเสริมและการสืบทอดของสื่อพื้นบ้าน
หมอล�ำเรื่องต่อกลอนหรือหมอล�ำหมู่ เป็นสื่อพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าทางด้านจิตใจคือการกล่อมเกลา
จิตใจของชาวอีสาน เนื่องจากเป็นสื่อพื้นบ้านที่คงอยู่กับชาวบ้านมาอย่างยาวนานและมีบทบาทในวิถีชีวิต
สังคมอีสานเป็นอย่างมาก เพื่อไม่ให้สื่อพื้นบ้านอีสานสูญหายไปจากวัฒนธรรมของภาคอีสานจึงมีหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมและการสืบทอดของหมอล�ำ ยกตัวอย่างเช่น
Saynago, S. (2013) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่อง
มาจากประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับมา ผลของการเรียนรู้จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้
ด้านความรู้ทักษะและความรู้สึกกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งจากกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด
ที่กล่าวมาข้างต้นประการหนึ่งเป็นข้อส�ำคัญมากในการเรียนรู้คือแรงจูงใจ หากการเรียนรู้ด้วยการบังคับ
ผลลัพธ์คือความรู้ย่อมไม่เต็มที่หรืออาจจะได้ผลตามเกณฑ์ที่คาดหวัง แต่ความรู้นั้นไม่คงทนถาวร หลังจาก
การเรียนรู้สักพัก ความรู้นั้นก็จะเลือนหายไปไม่สามารถอธิบายได้ แรงจูงใจเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในมโนส�ำนึก
ที่ลักษณะไม่คงที่ และไม่สามารถประเมินได้โดยตรง เป็นจ�ำนวนพลังงาน เป็นความพยายามที่บุคคลจะใช้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายนั้น ย่อมให้การเรียนรู้ประสบผลความส�ำเร็จ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะมีปัญหา
ความคาดหวังของแต่ละบุคคล ที่จะท�ำให้เกิดเป้าหมายหรือการเรียนรู้และการน�ำไปใช้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้
หมอล�ำหายไปจากภาคอีสาน จึงมีการส่งเสริมให้กับเยาวชนได้ฝึกฝนเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของตนเองโดยมี
การจัดการเรียนการสอนวิชาหมอล�ำ เช่น หมอล�ำปลาค้าว จังหวัดอ�ำนาจเจริญ เป็นต้น

ภาพที่ 5 : กลุ่มเยาวชนบ้านปลาค้าว
ที่มา : งานวิจัยศึกษาหมอล�ำปลาค้าว

การสืบทอดสื่อพื้นบ้าน : หมอล�ำเรื่องต่อกลอน Rattanaseewo, N. (2007) ได้กล่าวว่า การสืบทอด
หมอล�ำของทายาทนั้นเกิดจากการเลียนแบบดังจะเห็นได้จากบิดามารดาที่ให้ฝึกเลียนแบบเสียงของบิดา
มารดา ซึ่งการที่ได้ถูกปลูกฝังและสอนให้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของตนเองนั้น ท�ำให้หมอล�ำยังคงด�ำเนินหน้าที่
ของหมอล�ำได้ถึงรุ่นปัจจุบัน
จากงานวิจัยดังกล่าว ท�ำให้ผู้เขียนเกิดความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นโดยการสัมภาษณ์ทายาทหมอล�ำเรื่อง
ต่อกลอนคณะแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ คณะรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ พบว่า การที่คณะ
หมอล�ำรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ ท�ำหน้าที่และมีบทบาทด้านการแสดงล�ำมาถึงทุกวันนี้ เพราะได้รับ
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การสอนจากบิดามารดามาตั้งแต่ยังเด็ก และได้ร่วมการแสดงหมอล�ำบนเวที ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ จึงเป็นเหตุให้
ตนได้สานต่อกิจการของครอบครัว ซึ่งปัจจุบันก็ยังด�ำเนินกิจการแสดงหมอล�ำเพื่อให้แฟนคลับทั่วประเทศได้
ติดตามผลงาน
ในการสืบทอดสื่อพื้นบ้านนั้น Phongkitvibdun, S. (2011) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์สื่อพื้นบ้าน
ตามทัศนะของนิเทศศาสตร์ “ต้นไม้แห่งคุณค่า” เพื่อการสืบทอดสื่อพื้นบ้าน : หมอล�ำเรื่องต่อกลอน
คือ ต้นไม้มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นดอกผล ส่วนที่เป็นล�ำต้น และส่วนที่เป็นราก เมื่อเปรียบเทียบ
กับสื่อพื้นบ้าน ดอกผล คือ ส่วนที่เป็นรูปแบบที่มองเห็นและปรับเปลี่ยนได้ง่าย เช่น ท่าร�ำ ดนตรี เครื่องดนตรี
การร้องเพลง หรือการล�ำเรื่องต่อกลอน ส่วนล�ำต้น คือ ประวัติความเป็นมา และความสัมพันธ์กับสื่ออื่นๆ
ของสื่อพื้นบ้าน ส่วนราก คือ ความเชื่อ พิธีกรรม
จากแนวคิดการสืบทอดสื่อพื้นบ้าน “ต้นไม้แห่งคุณค่า” นั้น ผู้เขียนน�ำมาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพ
เกี่ยวกับการสืบทอดหมอล�ำเรื่องต่อกลอน ส่วนดอกผล หมอล�ำแต่ละคณะจะสร้างสรรค์ผลงานสู่สายตา
คนดูเพื่อให้ความประทับใจ เช่น ล�ำเรื่องต่อกลอน หางเครื่อง การร้องเพลงแบบคอนเสิร์ตลูกทุ่ง การเต้น
ที่เป็นจังหวะสนุกสนานถูกใจแฟนคลับทุกเพศทุกวัย เป็นต้น ส่วนล�ำต้น ภูมิหลังของคณะ ความสัมพันธ์
ระหว่างหมอล�ำกับสื่อต่างๆ รวมถึงกลุ่มแฟนคลับด้วย และค่ายเพลงต่างๆ ที่มีทุนส�ำหรับการส่งเสริม
หมอล�ำเรื่องต่อกลอน เพราะปัจจุบันค่ายเพลงเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้หมอล�ำท�ำการแสดง
เพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมของภาคอีสานให้คงอยู่ต่อไป ส่วนราก เป็นความเชื่อ และพิธีกรรม ผู้เขียนมองว่า
ส่วนนี้น่าจะหายไป เพราะปัจจุบันการแสดงหมอล�ำที่เกี่ยวกับความเชื่อหรือพิธีกรรมต่างๆ เริ่มหายไปแล้ว
ยังคงไว้ในส่วนของหมอล�ำเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
บทสรุป

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสื่อในปัจจุบันท�ำให้สื่อพื้นบ้าน : หมอล�ำเรื่องต่อกลอนต้องคอย
ปรับเปลี่ยนปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งนี้เพื่อที่จะด�ำรงอยู่และ
สืบทอดสื่อพื้นบ้านอีสานให้อยู่คู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นไปยาวนาน การปรับเปลี่ยนยังต้องคงไว้ซึ่งของเดิม
แต่บางคณะก็ทิ้งของเดิม เช่น ช่วงล�ำเรื่องต่อกลอน จะมีฉากวัง ฉากป่า ฉากแม่น�้ำ  เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบทบาทในการแสดงปัจจุบัน ท�ำให้เราไม่เห็นฉากดังกล่าว กลับเห็นแต่แสงสีเสียงที่
ทันสมัยมากขึ้นเพื่อเอาใจกลุ่มแฟนคลับ
การสืบทอดหมอล�ำ  พบว่า หมอล�ำประเภทให้ความบันเทิง (หมอล�ำเรื่องต่อกลอน) มีการสืบทอด
รุ่นต่อรุ่น แต่หมอล�ำด้านพิธีกรรมจะมีปัญหาเรื่องของผู้สืบทอดจึงท�ำให้สูญสลายหายไปจากวัฒนธรรมพื้น
บ้านอีสาน แต่หมอล�ำประเภทให้ความบันเทิงก็ยังมีความไม่แน่นอนหัวหน้าคณะหมอล�ำเรื่องต่อกลอนได้
ให้สัมภาษณ์กับผู้เขียนว่า หมอล�ำเรื่องต่อกลอนอาจจะลดความนิยมได้ภายใน 10 ปีข้างหน้า เนื่องจาก
ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงที่มีราคาแพง การจ�ำกัดเวลาในการแสดง (ปกติหมอล�ำเรื่องต่อกลอนจะท�ำการแสดง
ถึงเช้า แต่ปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่ปกครองบางสถานที่ สั่งให้แสดงได้ถึงเที่ยงถึงตีหนึ่งแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์บ้านเมือง ณ เวลานั้นด้วย)
กระบวนการถ่ายทอดและการสืบทอด เริ่มเกิดขึ้นในโรงเรียนต่างๆ ของภาคอีสาน รวมถึงพ่อแม่ที่
เป็นหมอล�ำฝึกฝนให้ลูกเพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านสืบไป
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