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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
“มิวสิ กวีดีโอ” หรื อเรี ยกสั้นๆว่า เอ็มวี (MV) เป็ นการถ่ายทอดบทเพลงแบบมีภาพประกอบ
โดยยุคแรกๆ มิวสิ กวีดีโอ นามาใช้ในการเผยแพร่ เพลงทางโทรทัศน์ ซึ่ งมักเป็ นรู ปแบบการถ่ายภาพ
วงดนตรี หรื อนัก ร้ องที่ร้องเพลง ต่ อมามี นาภาพมาประกอบเพลง และพัฒนามาเป็ นการการนา
เนื้ อหาของบทเพลงมาสร้ างเป็ นเรื่ องราว เป็ นละครประกอบเพลง พอมาถึ งยุคที่คาราโอเกะเป็ นที่
นิยม มิวสิ กวีดีโอ ก็นามาซ้อนกับเนื้ อเพลง ทาเป็ น วิดีโอคาราโอเกะ และผลิตเป็ นสื่ อ วีซีดีคาราโอ
เกะ
มิวสิ กวีดีโอ ความหมายกว้างครอบคลุมถึงการแสดงบทบาทเป็ นเรื่ องราวทุกรู ปแบบ ไม่วา่
จะเป็ น ถ่ายทาประกอบเพลงเป็ นภาพยนตร์ เทปโทรทัศน์ หรื อบันทึกลงหน่วยความจาในรู ปแบบ
ฮาร์ ดดิสก์ ดังนั้น มิวสิ กวีดีโอ จึงหมายถึง การแสดงให้เข้ากับความหมายของเพลงที่สื่อออกมา เป็ น
ช่องทางของการสื่ อสาร เป็ นการให้ความบันเทิงผ่านการกระทา หรื อการแสดง เป็ นรู ปแบบของการ
สื่ อสารประเภทหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นวิธีที่ทาให้เกิ ดความเข้าใจง่ าย โดยทาให้เป็ นรู ปธรรมที่ เป็ นเรื่ องราว
และการกระทา ผูช้ มจะได้รับประสบการณ์ ร่วมจากการดูมิวสิ กวีดีโอ เป็ นการพัฒนาทักษะในด้าน
การรับรู้ ด้านศิลปะ จินตนาการ และการสื่ อสาร
มิวสิ กวีดีโอที่ถือว่าเป็ นรายการเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดย มิวสิ กวีดีโอ คือความ
บันเทิ งแบบเล่าเรื่ องรู ปแบบหนึ่ งของงานละครที่ เสนอเป็ นเรื่ องความเข้าใจในเพลงหนึ่ งจบ เป็ น
เรื่ องราวเกี่ยวกับความหมายของเพลงที่จะสื่ อออกมา
โดยสาหรับในประเทศไทย เพลงแรกที่มีการสร้างมิวสิ กวีดีโอคือ ไปทะเลกันดี กว่า ของ
ปานศักดิ์ รังสิ พราหมณกุล
ลักษณะกำรดำเนินงำนกำรผลิตมิวสิ กวีดีโอ
ลักษณะการดาเนิ นงานมิวสิ กวีดีโอไทย เพื่อออกอากาศตามสถานี โทรทัศน์ และโซเชี ยว
มีเดียต่าง ๆ นั้น สามารถแบ่งได้เป็ น 1 รู ปแบบ คือ
1. บริ ษทั ผูผ้ ลิตที่ผลิตเพลงเป็ นผูด้ าเนิ นการผลิตเอง โดยใช้บุคคลที่มีบทบาทสาคัญใน
การผลิตเอ็มวี ได้แก่ ผูก้ ากับการแสดง ผูเ้ ขียนบท ผูจ้ ดั การกองถ่าย เป็ นต้น ลักษณะการดาเนิ นงาน
ประเภทนี้ ในส่ วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทางเจ้าของบริ ษทั จะเป็ นผูอ้ อกให้ท้ งั หมด ทั้งนี้ จะต้องผ่าน
การเห็นชอบและจะจ่ายให้ตามหลักฐานทางการเงิน
บริ ษทั สมอลล์รูม จากัด เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตมิวสิ กวีดีโอของสมอลล์รูม โดยเป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิต
มีผลงานมาแล้ว จากนักร้องที่ทางบริ ษทั ทาเอ็มวีให้ อาทิเช่น ปั จจุบนั Tattoo Colour The Richman
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Toy Greasy cafe' (อภิชยั ตระกูลเผด็จไกร) Slur The Jukks Gene Kasidit Yarinda (ญาริ นดา
บุนนาค) Barbies Polycat Somkiat Summer Stop Penguin Villaและ Two Pills After Meal
ในกระบวนการผลิตมิวสิ กวีดีโอประกอบไปด้วยทีมงานฝ่ ายต่างๆ เช่น ผูจ้ ดั การกองถ่าย ผู้
กากับการแสดง โปรดิวเซอร์ ผูก้ ากับศิลป์ คาเมร่ าแมน การทางานของโลเคชัน่ และพร็ อบจะคอยหา
สถานที่และเสื้ อผ้าให้เข้ากับความหมายของเพลงที่ศิลปิ นจะสื่ อออกมา ผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิหน้าที่ art
directorกองถ่ายมิวสิ กวีดีโอเรื่ อง “ขอวอน2” จะรายงานให้ทราบต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของart directorในการผลิตมิวสิ กวีดีโอเรื่ อง “ขอวอน2” บริ ษทั
สมอลล์รูม จากัด
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
การปฏิ บตั ิงานสหกิ จ ศึกษาเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ของart directorเอ็มวีของ “ขอวอน2”
โดยขอบเขตของการศึกษาอยูร่ ะหว่างวันที่ 31พฤษภาคม 2559 – 2 กันยายน 2559ในการปฏิบตั ิงาน
มีเวลาเข้าออกงาน 13.00 น.-19.30 น.
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของart directorกองถ่ายในการผลิตมิวสิ กวีดีโอของ “ขอวอน2”
บริ ษทั สมอลล์รูม จากัด

