บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
มิวสิ ควิดีโอเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยเริ่ มที่อลั บั้ม Thriller (1982) ของ
ไมเคิล แจ๊คสัน (Michael Jackson ) มี การผลิตมิวสิ ควิดีโอออกมาหลายเพลง ทําให้อลั บั้มเพลงชุดนี้
ขายได้เป็ น จํานวนมาก และ นับจากนั้นมามิวสิ ควิดีโอก็เริ่ มเป็ นที่นิยมมากขึ้นการนํามิวสิ ควิดีโอ
มารวมกับรายการ โทรทัศน์มีมาตั้งแต่ ปี 1980ภาพ ประกอบเพลงใน มิวสิ ควิดีโอกลายเป็ น กลยุทธ์
สํ า คัญ ในการโฆษณาของ อุ ต สาหกรรมเพลงส่ ง ผลให้ มิ ว สิ ค วิ ดี โ อ กลายเป็ นเครื่ อ งมื อ ชี้ วัด
ความสําเร็ จ ของ เทปเพลง ปรากฏการณ์ ที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง บทบาทสําคัญ ของมิ ว สิ ค วิ ดี โอต่ อ
อุตสาหกรรมเพลงสมัยนิ ยม คือ กําเนิ ด สถานี โทรทัศน์เพลงที่ เรี ยกว่าMTV (Music Television)
ขึ้นเป็ นครั้ง แรก ปัจจุบนั มีช่องโทรทัศน์มิวสิ ควีดีโอนับร้อย ช่องทัว่ โลก
นอกจากจุ ด กํา เนิ ด ของมิ ว สิ ควิ ดี โ อตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ว นั้ น นรเศรษฐ์ หมัด คง
(2542,98)ได้กล่าวและมีการบันทึกในบทความ “จินตกวีแห่ งยุค สมัย:ศิลปะการเล่าเรื่ องอารมณ์
ความรู ้สึกในมิวสิ ควิดีโอ”ไว้ว่าการให้คาํ จํากัด ความคําว่า มิวสิ ควิดีโอเริ่ มต้นจากวงควีน (Queen)
ซึ่ งรู ้จกั ดีว่าเป็ นวงที่ได้รับ การยกย่องว่าการแสดงสดเยี่ยมที่สุดในโลกทุกคนอยากดูการแสดงสด
ของวงนี้ จน กระทัง่ วงควีนได้รวบรวมเอาวิดีโอการแสดงสดเพลงต่างๆมาฉายทางโทรทัศน์ โดย
การนําคลิปปิ งต่างๆมาตัดต่อแล้วแยกออกมาเป็ นเพลง มีการนําเทคนิ คการ ใช้ภาพซ้อนใช้สโลว์
โมชัน่ (Slow Motion)สต็อปโมชัน่ (Stop Motion) เข้า มาผสมและให้คาํ จํากัดความว่าเป็ นมิวสิ กวิดี
โอนอกจากนั้นแล้ว แนวคิดเรื่ องจุ ดกําเนิดและที่มาของมิวสิ กวิดีโอเพลงแรก ว่าคือวิดีโอโปรโมชัน่
เพลงโบฮีเมียน ราฟโซดี(Bohemian Rhapsody) ของวงควีน(Queen)ที่ผลิตออกอากาศมาใน ปี 1975
ซึ่ งกํากับโดย Bruce Gowers หลังจาก MTV เกิดขึ้นก็มีการเผยแพร่ มิวสิ ควีดีโอทางโทรทัศน์อย่าง
มากมาย มีการ สร้างทั้งรายการโทรทัศน์ที่เน้นมิวสิ ควีดีโอ และ ช่องที่นาํ เสนอเฉพาะมิวสิ ควีดีโอ
อย่างมากมาย ทั้ง MTV Asia หรื อ Channel V ของประเทศไทย จนเรี ยกได้ ว่าจากช่ องย่อยๆเพียง
ช่ อ งเดี ย ว ในเวลาไม่ เท่ าไหร่ ก็ ส ามารถพัฒ นาตนเองจนเข้า กระแสหลัก ทางช่ อ งทางหลัก ได้
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ในช่วง 1981-1991 1992-2004 ช่วงเวลานี้ หลังจากที่มิวสิ ควีดีโอได้รับความนิ ยมอย่างมาก นอกจาก
จะเกิดกระแสแฟชัน่ ต่างๆแล้ว อีกหนึ่งอย่างที่ได้รับการจับตามองคือการเกิดขึ้นของ ผูก้ าํ กับมิวสิ ควี
ดีโอที่มีคนติดตามเป็ นอย่างมากจนเป็ นนัยยะสําคัญประจํายุคสมัย เช่น Chris Cunningham, Michel
Gondry, Spike Jonze และ Mark Romanek ซึ่งผูก้ าํ กับบางท่านยังทํางานกํากับภาพยนตร์อีกด้วย ใน
ยุคปั จจุ บ ัน การเผยแพร่ มิ วสิ ควีดี โอได้ข ยายช่ องทางมากมาย โดยเฉพาะช่ องทาง ออนไลน์ ซึ่ ง
สามารถเจาะกลุ่มเป้ าหมายและผูต้ ิดตามศิลปิ นได้เป็ นอย่างดี สื่ อที่มี อิทธิ พลต่อมิวสิ ควีดีโอเป็ น
อย่างมาก เช่ น Youtube iTune Store Vevo นอกจากนั้น ในยุคปั จจุบนั ยังเป็ นยุคที่ ใครๆก็สามารถ
กํากับมิวสิ ควีดีโอและเผยแพร่ ได้ อาจจะเรี ยกได้วา่ เป็ นยุคของ Unofficial Music Video
บุ ค ลากรในงานมิ ว สิ ควี ดี โ อ คื อ บุ ค ลากรที่ ท ํา งานในวงการมิ ว สิ ค วี ดี โ อ มี ด้ว ยกั น
หลากหลายตําแหน่ งมากเช่ น เดี ยวกับการทําภาพยนตร์ อาจสามารถจํา แนกได้ท้ งั ก่ อนการผลิ ต
ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต แต่บางตําแหน่งก็อาจจะไม่ตายตัว บางตําแหน่ งต้องรับผิดชอบ
งานทั้งหมดก็มี หรื อบางตําแหน่งอาจมีปลีกย่อยลงไปได้อีก
ผูก้ าํ กับภาพจะมีหน้าที่คือ ดูแลเรื่ องมุมภาพต่างๆให้อยู่ในแนวทางที่ตอ้ งการของผูก้ าํ กับ
และจะมี ผูช้ ่ วยผูก้ าํ กับที่ คอยดูแลอุปกรณ์ การถ่าย คอยเปลี่ยนอุปกรณ์ เช่ น เปลี่ยนเลนส์ เปลี่ ยน
Memory Cards เปลี่ยนใส่ Neutral Density Filters ต่อสายอุปกรณ์ต่างๆปรับโฟกัสของภาพ
สําหรับงานที่ได้รับมอบหมายจากผูน้ ิ เทศในการฝึ กสหกิจ คือ บทบาทหน้าที่ผกู ้ าํ กําบภาพ
มิวสิ ควีดีโอโปรโมทศิลปิ นวง On bed together ซึ่ งขั้นตอนแรกของการทํางาน คือการพูดคุยกับผู ้
กํากับเกี่ยวกับงานที่ผูก้ าํ กับได้รับมอบหมายมาจากโปรดิวเซอร์ พูดคุยเกี่ยวกับมุมภาพ แสง และ
สถานที่ที่จะถ่ายทํา จากนั้นก็ทาํ การ Block short และ ถ่ายจริ งตามลําดับ โดยผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาใน
ตําแหน่งบทบาทหน้าที่ผกู ้ าํ กับภาพงานส่ วนใหญ่คือ การคิดมุมกล้องร่ วมกับผูก้ าํ กับและสร้างสรรค์
ออกมาให้ตรงกับความต้องการของผูก้ าํ กับมากที่สุด
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1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาเทคนิคการกํากับภาพของบริ ษทั ทินนามู มิวสิ คสกอร์: กรณี ศึกษาการกํากับภาพ
มิวสิ ควีดีโอโปรโมทศิลปิ นวง On bed together ของ บริ ษทั ทินนามู มิวสิ คสกอร์

1.3 ขอบเขตโครงงำน
ศึกษาขั้นตอนการทํางานของผูก้ าํ กับภาพมิวสิ ควีดีโอโปรโมทศิลปิ นวง On bed together
โดยจะเน้นไปในเรื่ องกระบวนการผลิตในขั้นตอนของการผลิต บทบาทหน้าที่ของผูก้ าํ กับภาพมิว
สิ ค วี ดี โอโปรโมทศิ ล ปิ นวง On bed together มี กรอบระยะเวลาในการศึ กษา 30 พฤษภาคม – 2
กันยายน 2559 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 4 เดือน

1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
ได้ทราบถึงเทคนิ คการกํากับภาพของบริ ษทั ทินนามู มิวสิ คสกอร์ : กรณี ศึกษาการกํากับ
ภาพ มิวสิ ควีดีโอโปรโมทศิลปิ นวง On bed together ของ บริ ษทั ทินนามู มิวสิ คสกอร์

