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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
มิวสิ ควิดีโอ (Music Video)คือภาพประกอบเพลงที่ถ่ายทอด ความคิดเกี่ยวกับเพลง และ สื่ อ
ความหมายจากเนื้อหาของเพลงเพื่อสื่ อให้ผชู ้ มเข้าใจ ความหมายและให้ความเพลิดเพลินจากการได้
รับชมมิวสิ ควิดีโอ นอกจากนี้ยงั เป็ นสื่ อกลางระหว่างผูผ้ ลิตและคนฟังที่ ตีความหมายและสร้าง
จินตนาการให้แบบสาเร็ จรู ป และมิวสิ ควิดีโอยังสอดแทรกสิ่ งที่เป็ นประโยชน์และสิ่ งที่ ดีมี สาระไว้
ให้ผชู ้ มด้วย แต่จุดมุ่งหมายที่สาคัญที่ทาให้มีงานชนิดนี้ข้ ึนมา คือ เพื่อส่ งเสริ มเพลงของศิลปิ นใน
ทุกๆด้าน ไม่วา่ จะเป็ นในด้าน การตลาด ยอดจาหน่ายเทปเพลงหรื อการโปรโมทให้ประชาชน ได้
คุน้ เคยกับเพลงของศิลปิ นจากอัลบั้มชุดนั้น ตั้งแต่มิวสิ ค วิดีโอกาเนิ ดขึ้นสามารถพิจารณามิวสิ กวิดี
โอในฐานะที่เป็ น เครื่ องมือทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ นิยามของมิวสิ กวิดีโอ ในยุคแรกๆจึง
เป็ นการผลิตภาพประกอบเพลง หรื อมีเพลงเป็ น หลักภาพเป็ นรองแต่ปัจจุบนั พบว่ามิวสิ กวีดิโอเพลง
ไม่ได้ยดึ ถือ เพลงเป็ นหลัก แต่จะยึดถือองค์ประกอบอื่นที่สอดแทรกในเนื้อหา ของมิวสิ ควีดีโอ
การผลิตมิวสิ ควีดีโอมีวตั ถุประสงค์คือผลิตมิวสิ ควีดีโอเพื่อการโปรโมทศิลปิ น ผลิตมิวสิ ควีดี
โอเพื่อทาให้เพลงมีความนิยม ผลิตมิวสิ ควีดีโอเพื่อสร้างรายได้ให้กบั เจ้าของเพลง และผลิตมิวสิ ควี
ดีโอเพื่อขยายยอดผูช้ ม ผูฟ้ ัง สร้างตลาดให้กว้างขึ้น
มิวสิ ควีดีโอเดิมเรี ยกว่า “Illustrated Song” ในปี 1894 , sheet music publishers โดย Edward B.
Marks และ Joe Stern จ้าง George Thomas ให้โปรโมทเพลง “A Little Lost Child” โดยใช้ Magic
Lantern แสดงภาพนิ่ง ประกอบเพลง
กลางปี 1920 เริ่ มมีการใช้ดนตรี ประกอบ ภาพยนตร์ ที่มีเสี ยงพูด อย่างเดียว (Talkies) เช่น The
Jazz Singer ซึ่ งภาพยนตร์ เรื่ องนี้จดั ว่าเป็ นภาพยนตร์ เสี ยงเรื่ องแรกอีกด้วย ผูส้ ร้างการ์ ตูนของวอล์ท
ดีสนีย ์ Max Fleischer เริ่ มต้นใช้ดนตรี ร้องควบคู่ไปกับการชมการ์ ตูนที่เรี ยกว่า Screen Song โดยให้
ผูช้ ม ร้อง เพลงตามลูกบอลที่เด้งตามตัวอักษรเนื้อร้องในจอภาพยนตร์ หลังจากนั้นในยุคแรกของ
ภาพยนตร์ เสี ยง ความนิยมในภาพยนตร์ เพลงทาให้เกิดการโปรโมทภาพยนตร์ หรื อการทา
ภาพยนตร์ ส้ นั ประกอบเพลงมากมาย เป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการบริ ษทั ผลิตแผ่น เสี ยง ค่ายเพลง
เริ่ มหันมาสนใจที่จะโปรโมทเพลงตัวเองลงบนภาพ เคลื่อนไหว
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ยุค Promotional Clips เป็ นยุคที่ค่ายเพลงเริ่ มเข้ามาผลิต สื่ อภาพเคลื่อนไหวเพื่อการส่ งเสริ ม
การตลาด และ โปรโมทเพลง ของค่ายตนเอง โดยเฉพาะศิลปิ นดังจะทาการโปรโมทเพลงทัว่ โลก
กลยุทธ์น้ ีเป็ นที่นิยมมากทั้งยุโรปและอเมริ กา - จากรู ปแบบ Promotional Clips ในสมัยก่อน เรี ยกได้
ว่า แตกต่างจากมิวสิ ควีดีโอเพียงแค่การเรี ยกเท่านั้น เนื่องจากเป็ น ยุคที่ยงั ไม่เกิด

VDO Tape

สมัยก่อนใช้บนั ทึกด้วย Film และ กลยุทธ์น้ ีถูกใช้ในความเข้าใจว่าเพื่อการโฆษณาส่ งเสริ มการตลาด
เท่านั้นเพราะมูลค่าของการ Production ด้วยฟิ ลม์ค่อนข้างสู ง แต่เมื่อเกิด VDO Tape เกิดขึ้นในเชิง
การผลิตจึงสามารถเน้น ปริ มาณได้ ทุกค่ายเพลงจึงหันมาผลิต

Promotional Clips กัน อย่าง

แพร่ หลายจนกลายสภาพเป็ น MV ในยุคต่อมา
มิวสิ ควิดีโอเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยเริ่ มที่อลั บั้ม Thriller (1982) ของไมเคิล
แจ๊คสัน (Michael Jackson ) มี การผลิตมิวสิ ควิดีโอออกมาหลายเพลง ทาให้อลั บั้มเพลงชุดนี้ขายได้
เป็ น จานวนมาก และ นับจากนั้นมามิวสิ ควิดีโอก็เริ่ มเป็ นที่นิยมมากขึ้น การนามิวสิ ควิดีโอมารวม
กับรายการ โทรทัศน์มีมาตั้งแต่ ปี 1980ภาพ ประกอบเพลงใ น มิวสิ ควิดีโอกลายเป็ น กลยุทธ์สาคัญ
ในการโฆษณาของ อุตสาหกรรมเพลงส่ งผลให้มิวสิ ควิดีโอ กลายเป็ นเครื่ องมือชี้วดั ความสาเร็ จของ
เทปเพลง ปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึง บทบาทสาคัญของมิวสิ ควิดีโอต่อ อุตสาหกรรมเพลงสมัย
นิยม คือ กาเนิด สถานีโทรทัศน์เพลงที่เรี ยกว่า MTV (Music Television) ขึ้นเป็ นครั้ง แรก ปั จจุบนั
มีช่องโทรทัศน์มิวสิ ควีดีโอนับร้อยช่องทัว่ โลก
นอกจากจุดกาเนิดของมิวสิ ควิดีโอตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น นรเศรษฐ์ หมัดคง

(2542,98)ได้

กล่าวและมีการบันทึกในบทความ “จินตกวีแห่งยุค สมัย :ศิลปะการเล่าเรื่ องอารมณ์ความรู ้ สึ กในมิว
สิ ควิดีโอ”ไว้วา่ การให้คาจากัด ความคาว่า มิวสิ ควิดีโอเริ่ มต้นจากวงควีน (Queen) ซึ่ งรู ้จกั ดีวา่ เป็ นวง
ที่ได้รับ การยกย่องว่าการแสดงสดเยีย่ มที่สุดในโลกทุกคนอยากดูการแสดงสดของวงนี้จน กระทัง่
วงควีนได้รวบรวมเอาวิดีโอการแสดงสดเพลงต่างๆมาฉายทางโทรทัศน์ โดยการนาคลิปปิ งต่างๆมา
ตัดต่อแล้วแยกออกมาเป็ นเพลง มีการนาเทคนิคการ ใช้ภาพซ้อนใช้สโลว์โมชัน่ (Slow Motion)สต็
อปโมชัน่ (Stop Motion) เข้า มาผสมและให้คาจากัดความว่าเป็ นมิวสิ กวิดีโอนอกจากนั้นแล้ว
แนวคิดเรื่ องจุ ดกาเนิดและที่มาของมิวสิ กวิดีโอเพลงแรก ว่าคือวิดี โอโปรโมชัน่ เพลงโบฮีเมียน ราฟ
โซดี(Bohemian Rhapsody) ของวงควีน(Queen)ที่ผลิตออกอากาศมาใน ปี 1975ซึ่ งกากับโดย Bruce
Gowers
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หลังจาก MTV เกิดขึ้นก็มีการเผยแพร่ มิวสิ ควีดีโอทางโทรทัศน์อย่างมากมาย มีการ สร้างทั้ง
รายการโทรทัศน์ที่เน้นมิวสิ ควีดีโอ และ ช่องที่น าเสนอเฉพาะมิวสิ ควีดีโอ อย่างมากมาย ทั้ง MTV
Asia หรื อ Channel V ของประเทศไทย จนเรี ยกได้ ว่าจากช่องย่อยๆเพียงช่องเดียว ในเวลาไม่
เท่าไหร่ ก็สามารถพัฒนาตนเองจนเข้า กระแสหลักทางช่องทางหลักได้ในช่วง

1981-1991 1992-

2004 ช่วงเวลานี้หลังจากที่มิวสิ ควีดีโอได้รับควา มนิยมอย่างมาก นอกจาก จะเกิดกระแสแฟชัน่
ต่างๆแล้ว อีกหนึ่งอย่างที่ได้รับการจับตามองคือการเกิดขึ้นของ ผูก้ ากับมิวสิ ควีดีโอที่มีคนติดตาม
เป็ นอย่างมากจนเป็ นนัยยะสาคัญประจายุคสมัย เช่น Chris Cunningham, Michel Gondry, Spike
Jonze และ

Mark Romanek ซึ่งผูก้ ากับบางท่านยังทางานกากับภาพยนตร์ อีกด้วย ในยุคปั จจุบนั

การเผยแพร่ มิวสิ ควีดีโอได้ขยายช่องทางมากมาย โดยเฉพาะช่องทาง ออนไลน์ ซึ่ งสามารถเจาะ
กลุ่มเป้ าหมายและผูต้ ิดตามศิลปิ นได้เป็ นอย่างดี สื่ อที่มี อิทธิ พลต่อมิวสิ ควีดีโอเป็ นอย่างมาก เช่น
Youtube iTune Store Vevo นอกจากนั้นในยุคปั จจุบนั ยังเป็ นยุคที่ใครๆก็สามารถกากับมิวสิ ควีดีโอ
และเผยแพร่ ได้ อาจจะเรี ยกได้วา่ เป็ นยุคของ Unofficial Music Video
สาหรับประเทศไทยเริ่ มมีภาพยนตร์ เพลงสั้นๆ โดยวงร็ อคเคสตร้า ซึ่ งนาเพลงสากลมาขับ ร้อง
และใช้ภาพยนตร์ ส้ นั ๆประกอบเพลง ถือ เป็ นมิวสิ กวิดีโออย่างในปั จจุบนั เช่นกัน นับ ตั้งแต่น้ นั เป็ น
ต้นมาก็เริ่ มมีการผลิตมิวสิ กวิดีโอ อย่างจริ งจังในปี 2527 โดยบริ ษทั ไนท์สปอต โปรดัก๊ ชัน่ ผลิตผล
งานเพลงชุด “ไปทะเล” ของ ปานศักดิ์ รังสิ พรามณสกุล ในเพลง “ไปทะเลกันดีกว่า ” ซึ่งสร้างความ
พึงพอใจแก่ นักฟังเพลงเป็ นอย่างมาก ทาให้บริ ษทั ผูผ้ ลิต เทปเล็งเห็นถึงความสาคัญของมิวสิ กวิดีโอ
เพลงมากขึ้น ส่ งผลให้เพลงถูกนามาใช้ ประกอบเรื่ องราวและภาพยนตร์ รวมทั้ง รายการโทรทัศน์
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง (อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ,2545:424-429)
สาหรับงานที่ได้รับมอบหมายจากผูน้ ิเทศในการฝึ กส หกิจคือ บทบาทหน้าที่ผคู ้ วบคุมการสร้าง
มิวสิ ควีดีโอโปรโมทศิลปิ นวง On bed together ขั้นตอนแรกในการทาคือ เมื่อเราได้รับฟังปั ญหา
ของศิลปิ นคือ ศิลปิ นวง On bed togher เคยปล่อยเพลงออกมาแล้ว 1เพลง คือเพลงฝนนาฬิกา ซึ่งมี
ยอด Viewใน Youtube ถึง 5,039,565 View และเคยได้ไ ปโปรโมทเพลงฝนนาฬิกาตามสื่ อต่างๆ
มากมายแล้ว แต่ก็ยงั ไม่ทาให้ใครรู ้จกั ตัวศิลปิ นวง On bed togher เลย เมื่อได้รับโจทย์มาแล้ว ก็ทา
การคิดรู ปแบบในการผลิตมิวสิ ควีดีโอ จากนั้ นนาไปเสนอผูน้ ิเทศ เมื่อรู ปแบบของมิวสิ ควีดีโอ ผ่าน
แล้ว ผูน้ ิเทศจะเป็ นผูเ้ ขียนบทและกาหนดงบประมาณให้ เมื่ อปรึ กษากับผูน้ ิเทศและผูก้ ากับถึงความ
เป็ นไปได้ในการถ่ายทา และ ปรับเปลี่ ยนบทให้อยูภ่ ายใต้งบประมาณที่กาหนดเรี ยบร้อยแล้ว ก็จะ
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คอยควบคุมในขั้นตอนการผลิตต่อไป โดยผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาในตาแหน่ง บทบาทหน้าที่ของผูค้ วบคุม
การสร้าง งานส่ วนใหญ่คือการคิดรู ปแบบของมิวสิ ควีดีโอเพื่อที่จะแก้ไขปั ญหาที่ทางบริ ษทั ได้แจ้ง
ไว้ คือการคิดรู ปแบบของมิวสิ ควีดีโอที่ทาให้ผฟู ้ ังรู ้จกั ศิลปิ น นอกจากนี้ยงั ต้องควบคุมงบประมาณ
ในการถ่ายทาทั้งหมดให้อยูภ่ ายใต้งบประมาณที่ถูกกาหนดไว้ ควบคุมการผลิตให้ทุกๆขั้นตอนอยู่
ในเวลาที่กาหนด และ ทาหน้าที่ประสานงานกับทีมงานทั้งหมดในการผลิตมิวสิ ควีดีโอให้เข้าใจใน
ภาพรวมของมิวสิ ควีดีโอตรงกัน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมการ สร้างของมิวสิ ควีดีโอโปรโมทศิลปิ น On
bed together บริ ษทั ทินนามู มิวสิ คสกอร์
1.3 ขอบเขตโครงงาน
ศึกษาเทคนิคการควบคุมก ารผลิตมิวสิ ควีดีโอโปรโมทศิลปิ นวง On bed together โดยมี
บทบาทหน้าที่ของ ผูค้ วบคุมการสร้าง มิวสิ ควีดีโอโปรโมทศิลปิ นวง On bed together มีกรอบ
ระยะเวลาในการศึกษา 30 พฤษภาคม – 2 กันยายน 2559 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 14 สัปดาห์
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.4.1 ได้ทราบถึงเทคนิคการควบคุมการผลิตมิวสิ ควีดีโอโปรโมทศิลปิ น On bed together
บริ ษทั ทินนามู มิวสิ คสกอร์

