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บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
จากการที่ผูจัดทําไดทําการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหัวขอรายงาน
บทบาทหนาที่ผูกํากับของบริษัท บริษัท ทินนามู มิวสิคสกอร: กรณีศึกษาการผลิตมิวสิควีดีโอโปรโมท
ศิลปนวง On bed together สามารถสรุปแนวคิดที่เกี่ยวของไดดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของผูกํากับ
2.1.1 แนวคิดการเตรียมการกํากับภาพยนตร
2.1.2 แนวคิดหนาที่ในการกํากับ
2.1.
3 แนวคิดกระบวนการกํากับ
2.1.4 แนวคิดการผลิตมิวสิควีดิโอ
2.1.1 แนวคิดการเตรียมการกํากับภาพยนตร
แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมการกํากับภาพยนตรที่จะกลาวดังตอไปนี้เปนเพียงแนวคิดในฐานะ
ของผูกํากับภาพยนตร ที่จะเปนเทคนิคการกํากับภาพยนตรใหออกมาไดตามขั้นตอน เพราะการกํากับ
ภาพยนตรนั้นก็มีขั้นตอนในการทํางานตางๆมากมาย ดังตอไปนี้
1. ความหมายและความสําคัญของการเตรียมกํากับภาพยนตร
การเตรียมกํากับภาพยนตร หมายถึง การที่ผูกํากับภาพยนตรวางแผน และกําหนดการถายทอด
บทภาพยนตรเปนการแสดงจริงเพื่อการถายทํา หรือ เรียกวาการกําหนด “บลอกกิง” ( Blocking)* โดย
อาศัยผลจากการศึกษาวิเคราะหและตีความบทภาพยนตรอยางละเอียดลออ และพิถีพิถันการเตรียม
กํากับภาพยนตรนี้เปนงานที่ตองทําลวงหนากอนการถายทํา และถือไดวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให
การปฏิบัติงานของผูกํากับภาพยนตรในขั้นตอนการถายทํามีความคลองตัว และทําใหสามารถ
สรางสรรคภาพยนตรที่สื่อความหมายของเรื่องราวไปสูผูดู ไดตรงตามความตองการของบทภาพยนตร
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ภาพยนตรที่ปรากฏแกสายตาผูดูนั้น มีความสําคัญอยางมากในการถายทอดความหมายใน
เนื้อหาของบทภาพยนตร การถายทอดบทภาพยนตรออกมาเปนการแสดงหรือเปนภาพที่มีความสําคัญ
มาก เพราะสิ่งนี้จะมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการตัดสินคุณภาพของผูกํากับภาพยนตร ในการกํากับ
ภาพยนตรการเตรียมงานดานนี้จึงตองทําดวยความระมัดระวังและทําใหเสร็จลวงหนากอนลงมือถายทํา
ภาพยนตรจริง อยูในงานขึ้นนี้อยางไรก็เปนเสมือนแบบราง เพราะในขึ้นตอนการถายทําอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอีกตามลักษณะของสถานที่การถายทําจริงหรือตามความรูสึกของผูแสดง หรือตาม
เหตุการณเฉพาะหนาอื่นๆ แตการเตรียมการใหเสร็จเรียบรอยกอนการถายทําเปนสิ่งที่จําเปน
ชวงเวลาในการลงมือถายทําภาพยนตร ไมใชเวลาจะมาคิดตีความหรือคนหาความหมายความ
ตองการของบทภาพยนตร และคงไมมีผูกํากับคนไหนมีเวลา เงิน บุคลากร หรืออุปกรณเพียบพรอม
พอที่จะทําเชนนี้ได เพราะฉะนั้น ผูกํากับภาพยนตรจึงตองเตรียมการกํากับภาพยนตรใหแลวเสร็จ
ลวงหนา และจดบันทึกรายละเอียดไว เพราะดวยการทําเชนนี้ความคิดทั้งหมดจะไมสูญหายหรือเขวไป
กับความประทับใจ หรือความบันดาลใจชั่ววูบที่เกิดขึ้นในขณะถายทํา อันอาจะทําใหจุดประสงคของ
บทภาพยนตรไขวเขวไปจากเดิมได
2. เทคนิคการกําหนดการแสดงเพื่อการถายทําภาพยนตร
ความเปนธรรมชาติ คือ สิ่งที่จะทําให “การแสดง” ของผูแสดงเปนที่ยอมรับของผูดู เสมือนภาพ
การแสดงนั้นเปนเหตุการณในชีวิตจริง เพราะความเปนธรรมชาติในการแสดงจะทําใหเกิดความสมจริง
และดึงความรูสึกของผูดูใหคลอยตามเรื่องของภาพยนตรได เทคนิคการกําหนดการแสดงออกของตัว
ละครมีปจจัยสําคัญ ตอ การถายทอดความคิดหรืออามรมณของตัวละคร การกําหนดการเคลื่อนไหว
และการกําหนดตําแหนงของตัวละคร
2.1 การถายทอดความคิดหรืออารมณของตัวละคร
ภาพยนตรถายทอดความรูสึกนึกคิดของตัวละครใหผูดูรูได 3 ทาง คือ ใหตัวละครแสดงออก
ชัดเจนโดยทางคําพูด และ การกระทําหรือแอ็คชั่นของตัวละครเองและหากตัวละครไมแสดงออกอยาง
ชัดเจน คือเก็บความคิดหรืออารมณไวภายใน ภาพยนตรสามารถแสดงใหผูดูรูไดดวยการใชสัญลักษณ
ในแงศิลปะการแสดงภาพยนตรใหความสําคัญแกแอ็คชั่นมากกวาคําพูด แอ็คชั่นมีน้ําหนักมากกวา
คําพูด เพราะวามารถดึงอารมณรวมจากผูดูไดดีกวาแอ็คชั่นทุกชนิดไมวาจะเล็กนอยเพียงใดก็ตามที่
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ปรากฏในภาพยนตร จะตองเปนแอ็คชั่นที่ผูกํากับภาพยนตรเลือกสรร และกลั่นกรองใหเขากับบุคลิก
ของตัวละครและเหตุการณที่กําลังดําเนินไปในซีน
การใชสัญลักษณ นอกจากจะใชกับตัวละครแลวยังใชกับสถานที่ ฤดูกาล และอารมณของ
เหตุการณในซีนไดอีกดวย เชน เครื่องหมาย กากบาทสีเขียวใชกับโรงพยาบาล หรือเครื่องหมาย Pxใช
กับรานขายยา เปนตน
2.2. การกําหนดการเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหวเปนหัวใจในการเสนอเรื่องราวของภาพยนตร ซึ่งประกอบดวยการเคลื่อนไหว
ของผูแสดง การเคลื่อนไหวกลองภาพยนตร และการเคลื่อนไหวในที่เกิดจากการตัดตอลําดับภาพ ใน
ที่นี้จะแบงพิจารณาการเคลื่อนไหวออกเปน 2 สวน ดังนี้
2.2.1 การเคลื่อนไหวที่มีสาเหตุมาจากแรงกระตุนภายในตัวละคร
เปนการเคลื่อนไหวเฉพาะของตัวละครที่เกดจากอารมณความรูสึกนึกคิดของตัวละครและแรง
กระตุนนี้จะทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของตัวละครแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ
2.2.1.1 การเคลื่อนไหวที่แสดงการเขารวมดวย จะเปนการเคลื่อนไหวที่ตัวละครมีทิศ
ทางการเคลื่อนหาตัวละครอื่นหรือซับเจ็คอื่น อารมณหรือความรูสึกนึกคิดของตัวละคร ที่ผลักดันใหตัว
ละครเขาหาผูอื่นหรือสิ่งของอื่นนี้ เปนทั้งอารมณกลุมที่เกี่ยวเนื่องกับความพึงพอใจหรือความรัก หรือ
ทั้งความเกลียดชัง
2.2.1.2 การเคลื่อนไหวที่แสดงการหลบหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธ โดยทั่วไปแลวมักจะเปน
เคลื่อนไหวที่ตัวละครพาตัวเองออกหางจากตัวละครอื่น อันแสดงใหเห็นถึงการปฏิเสธ หรือตองการ
หลบหนี ซึ่งมีสาเหตุมาจากความกลัว ความละอายแกใจ ความเบื่อหนาย
2.2.1.3 การเคลื่อนไหวที่แสดงความพลุงพลานสับสน จะเปนการเคลื่อนไหวที่
ปราศจากทิศทาง คือ ไมมุงไปหาหรือมุงหนีใครหรืออะไร การเคลื่อนไหวเชนนี้ เกิดจาดความพลุง
พลาน ปนปวน และความสับสนทางอารมณความรูสึก ซึ่งเปนไดทั้งอารมณความรูสึกทางดานลบ เชน
ความโกรธ ความไมมั่นใจ หรืออารมณทางดานบวก เชน ตื่นเตน ความอยากรูอยากเห็น ราเริง เบิกบาน
เปนตน
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2.2.2 การเคลื่อนไหวที่มีสาเหตุจากภายนอกตัวละคร
2.2.2.1 การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการกําหนดของบทภาพยนตร ไดแก การเคลื่อนไหว
พื้นฐานทุกชนิดของตัวละคร หรือ อื่นๆตามบทภาพยนตรกําหนดไว เชน เมื่อมีเสียงกดกริ่งหนาบาน
คนใชก็จะไปดูวามีใครมา เปนตน
2.2.2.2 การเคลื่อนไหวที่เกิดเพราะความตองการเนนจุดเดนของเหตุการณ การ
เคลื่อนไหวนี้จะเปนการเคลื่อนไหวที่เกิดจากการทํางานของกลองภาพยนตรและการเคลื่อนไหวจาก
การตัดตอลําดับภาพเปนสวนใหญการที่ตองมีการเนนในภาพยนตรก็เพื่อที่จะขมวดอารมณใหแก
เหตุการณเพื่อเราความสนใจของผูดู
2.2.3 การกําหนดตําแหนงตัวละครในซีน
การกําหนดตําแหนงตัวละครในขอนี้เปนการกําหนดเพื่อผลทางศิลปะการแสดงโดยตรง โดย
จะกําหนดจุดที่ตัวละครแตละตัวจะปรากฏในซีนไมวาจะ นั่ง นอน เดิน ใหสัมพันธซึ่งกันและกัน
เพื่อที่จะบอกนัยแหงความสัมพันธและอารมณของตัวละครเหลานั้นตามเนื้อเรื่องของภาพยนตรเชน
ชายหนุมคนหนึ่งจีบผูหญิง 2 คน ในเวลาเดียวกัน จนวันหนึ่งผูหญิง 2 คนนี้เจอกันรูความจริง ทะเลาะ
กันดวยความหึงหวง จุดแรกที่จะเปดเห็นภาพชายหนุมเขามาในเหตุการณ อาจจะเปนภาพที่ชายหนุมยืน
อยูตรงกลางระหวางผูหญิงสองคนนั้นเปนเหมือนสัญลักษณบอกวาชายหนุมคนนี้นั้นมีสัมพันธกับ
ผูหญิงสองคน เปนตน
ผูกํากับภาพยนตรจะตองกําหนดตําแหนงตางๆโดยยึดถืออยูเสมอวา ตองใหอารมณความรูสึก
และความสัมพันธของตัวละคร ตามเนื้อเรื่องภาพยนตรเปนตัวกําหนดจินตนาการของผูกํากับภาพยนตร
สวนหนึ่งของผลงานที่จะรับรองฝมือ หรือคุณภาพของผูกํากับภาพยนตรไดนั้น อยูที่การสรางภาพที่
สามารถสื่อความหมายในตัวเองไดชัดเจนโดยที่ไมตองอาศัยคําพูดใดๆ มาอธิบาย
3. การวางแผนถายภาพการแสดง
เมื่อผูกํากับภาพยนตรกําหนดการแสดง ของตัวละคร และกําหนดการถายทอดการแสดงออกมา
เปนภาพยนตรแลว จะตองวางแผนในการถายภาพการแสดงทั้งหมดดวยโดยคํานึงถึงการกําหนด
ตําแหนงกลองและ การวางแผนตัดตอลําดับภาพเปนหลัก ที่ตองวางแผนลวงหนาก็เพื่อผลในการ
ควบคุมจังหวะในการเดินเรื่องของภาพยนตร
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3.1 การกําหนดตําแหนงกลอง ทําได 2 วิธี ไดแก
3.1.1 การกําหนดตําแหนงกลองภาพยนตรโดยยึดความสําคัญของตัวละครเปนหลัก
หมายถึง การปฏิบัติงานถายทําภาพยนตรที่เริ่มดวยการจัดบล็อกกิงของตัวละครกอน แลวจึงจัดกลองให
รับกับบล็อคกิงของตัวละครผูกํากับภาพยนตรโดยทั่วไปมักจะใหความสําคัญกับวิธีนี้มากกวาที่จะคิด
มุมกลองกอนแลวคอยคิดบล็อกกิงของตัวละคร
3.1.2 การกําหนดตําแหนงกลองภาพยนตรโดยยึดความสําพันธของภาพเปนหลัก แม
ภาพยนตรจะใหความสําคัญกับบล็อกกิงของตัวละครแตก็จะมีหลายชวงหลายตอนของภาพยนตรบาง
ประเภท ที่ตองคิดสรางภาพโดยใหความสําคัญแกมุมกลองกอนอื่นใดอันไดแก
- ชวงเปดซีนใหมในเหตุการณแตละตอนที่ตองแสดงใหรูวาเหตุการณนั้นเกิดขึ้น
เมื่อไหรที่ไหน เปนตน
- ในกรณีแสดงเงื่อนงําหรือสัญลักษณของตัวละคร เชน เปดซีนดวยภาพหมวกใบ
โปรดของพอที่ใชเปนประจําหลนอยู เปนตน
- ในกรณีที่ตองการแสดงอารมณและบรรยากาศของเหตุการณในเรื่อง เชน จับภาพ
บานตางหนา บานกระแทก สวนบริเวณรอบบานมีสิ่งของที่ปลิว เปนตน
3.2 การวางแผนการตัดตอ
ในการถายทําภาพยนตรผูกํากับภาพยนตรจะตองคิดวางแผนในการถายภาพ โดยคํานึงถึงการ
ตัดตอลําดับภาพดวย เพราะงานตัดตอลําดับภาพจะเปนการรวมลําดับเหตุการณตางๆของภาพยนตร ที่
ถูกซอยออกเปนชอตๆ เพื่องานการถายทําใหกลับมารวมใหมอีกครั้ง โดยยังดํารงไวซึ่งความตอเนื่อง
ของเนื้อ อารมณ โครงสราง และความหมายของเรื่องราว
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2.1.2 แนวคิดหนาที่ในการกํากับ
ผูกํากับ คือผูที่มีหนาที่กํากับในขั้นตอนการสรางผลงาน โดยผูกํากับมีหนาที่สรางจินตนาการ
จากบท แลวถายทอดความคิดทางดานศิลปะออกมาตามแบบที่ตนเองตองการ และเปนคนสั่งฝายอื่น ๆ
ในกองถาย อยางเชน ฝายผูกํากับภาพ ผูกํากับการแสดง ฝายเทคนิค นักแสดง ออกมาอยูในองคประกอบ
ทางศิลปที่ตนเองตองการบนแผนฟลมหรือในระบบดิจิตอล
ผูกํากับอาจจะควบคุมทุกอยางตามที่ตนคิดไวไมไดเสมอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปน
ภาพยนตรที่ฉายในโรง เพราะผูอํานวยการสรางภาพยนตร จะเปนคนกําหนดงบประมาณที่จะใหผูกํากับ
ใชจายได หรือสั่งตัดตอในขั้นตอนสุดทายกอนเขาโรงฉายหากหนังมีความยาวเกินไป หรือเพื่อดึงการ
จัดเรทหนังใหต่ําลงมา หรือบางฉากอาจจะมีการเพิ่มโฆษณาเขาไป ดังนั้นเปนเรื่องที่ไมแปลกหากผู
กํากับจะมีปญหาใหคุยกับผูอํานวยการสรางเสมอ
2.1.3 แนวคิดกระบวนการกํากับ
ผูกํากับมีหนาที่ควบคุมงานเกือบทุกอยางในกองถาย ที่เกี่ยวของกับภาพและเสียง การดําเนิน
เรื่อง มุมกลอง บทสนทนา สเปเชียลเอฟเฟกต ที่จะสื่อใหผูชมไดรับรูในทุกๆแงมุมที่เขาตองการจะ
เผยแพรออกมา ผูกํากับบางคนมีอํานาจในการจางคนที่จะตองรวมงานดวยบอย ๆ อยางเชน ฝายกํากับ
ภาพ ซาวเอ็นจิเนียร ฝายจัดแสง ฝายจัดหาโลเคชั่น ฝายคอสตูม ฝายสเปเชียลเอฟเฟกต โดยผูอํานวยการ
สรางจะไมลงมายุงในเรื่องพวกนี้ดวยมากนัก หากผูกํากับยังใชทุนสรางอยูในเกณฑที่นาพอใจ วิธีการ
กํากับของผูกํากับแตละคนอาจจะไมเหมือนกันเลย ซึ่งตรงจุดนี้เปนเสนหของชิ้นงานของแตละคน
เพราะผลงานที่ไดจะมีความหลากหลาย เนื่องจากศิลปะการกํากับหนังไมมีทฤษฏีที่ตายตัว แบงประเภท
ออกไดคราวๆดังนี้
1.ควบคุมทุกสิ่งทุกอยาง โดยงานในกองถายจะตองเปนไปตามที่ผูกํากับสั่งทุกระเบียดนิ้ว หรือ
เรียกในภาษาอังกฤษวา auteurs
2.พูดใหแนวทางคราวๆกับนักแสดงวาฉากนี้ตองการจะออกมาใหอยูในอารมณแบบไหน และ
ใหนักแสดงไปฝกซอมบทพูดกันเอาเอง
3.แทบไมสั่งอะไรกับนักแสดงเลย อาจจะบอกเพียงแควา ใหเดินออกมาจากบาน แตไมยอม
บอกวา ใหเดินออกมาจากบานทําไม
4.มีพลอตหนังคราวๆ และชอบดนบทสนทนาของตัวละครในกองถายสดๆ
5.ชอบเขียนบทเองและกํากับเอง โดยอาจจะนํานวนิยายมาดัดแปลงเปนบทภาพยนตร หรือ
เขียนบทจากจินตนาการของตนเอง
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6.รวมงานกับนักเขียนบทคนใดคนหนึ่งตลอด โดยจะเปลี่ยนนักเขียนบทนอยมาก
7.ชอบทั้งกํากับเองและแสดงเปนตัวละครเอกเองดวย
2.1.4 แนวคิดการผลิตมิวสิควีดิโอ
1.ความหมายของ มิวสิควีดีโอ
มิวสิควิดีโอ(Music Video)หมายถึงภาพประกอบเพลงหรือภาพที่สื่อความหมายจากเนื้อหาของ
เพลงเพื่อสื่อใหผูชมเขาใจความหมายและความเพลิดเพลินจากการไดรับชมมิวสิควิดีโอนอกจากนี้มิว
สิควิดีโอยังสอดแทรกสิ่งที่เปนประโยชนและสิ่งที่ดีมีสาระไวแตจุดมุงหมายที่สําคัญที่ทําใหมีงานชนิด
นี้ขึ้นมาคือเพื่อสงเสริมเพลงของศิลปนในทุกๆดาน ไมวาจะเปนในดานการตลาดยอดจําหนายเทปเพลง
หรือการโปรโมทใหประชาชนไดคุนเคยกับเพลงของศิลปนจากอัลบั้มชุดนั้น
มิวสิควิดีโอ(Music Video)คือภาพประกอบเพลงที่ถายทอดความคิดเกี่ยวกับเพลงเปนสื่อกลาง
ระหวางผูผลิตและคนฟงที่ตีความหมายและสรางจินตนาการใหแบบสําเร็จรูปตั้งแตมิวสิกวิดีโอกําเนิด
ขึ้นสามารถพิจารณามิวสิกวิดีโอในฐานะที่เปนเครื่องมือทางการโฆษณาประชาสัมพันธนิยามของมิว
สิกวิดีโอในยุคแรกๆจึงเปนการผลิตภาพประกอบเพลง หรือมีเพลงเปนหลักภาพเปนรองแตปจจุบัน
พบวามิวสิกวีดิโอเพลงไมไดยึดถือเพลงเปนหลัก
2.ลักษณะสําคัญของสื่อมิวสิควิดีโอ
Roe&Lofgrenอธิบายวา มิวสิควิดีโอเปน“วิทยุภาพ”( visual radio)เนื่องจากเขาสังเกตเห็นวา
ผูรับสารสวนใหญที่เปดหาชองทีวีเพื่อดูมิวสิควิดีโอดวยเหตุผลเดียวกับการหมุนหาคลื่นวิทยุเพื่อฟง
เพลงและไดภาพมาเปนของแถมสวนประกอบสําคัญที่เห็นไดอยางชัดเจนของมิวสิควิดีโอคือ เพลงและ
ภาพ
มิวสิควิดีโอพัฒนามาจากรายการเพลงซึ่งเดิมเปนการถายทําการแสดงของนักรองหรือวงดนตรี
ในหองสงของสถานีโทรทัศนภาพที่ปรากฏจึงเปนภาพการแสดงของนักรองและนักดนตรีแตปจจุบัน
มิวสิควิดีโอมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยสรางเปนเรื่องราวเนื้อหาตางๆเพื่อใหผูชมเกิดความสนใจมีการใช
เทคนิคในการถายทํา มีการลงทุนสูงเปาหมายของการผลิตมิวสิควิดีโอ ก็เพื่อสรางสิ่งที่ศิลปนนํามา
เสนอในเพลงใหกลายเปนภาพ เพื่อใหผูชมติดตามฟงเพลง โดยใหภาพนั้นสื่อความหมายของเพลงหรือ
เนื้อหาสาระทีตองการจะถายทอดการสรางมิวสิควิดีโอเปนการสรางเพื่อขยายเนื้อคําบางคําที่ไมชัดเจน
ออกมาใหผูชมเขาถึงการสื่อความหมายของเพลงนั้น
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การผลิตมิวสิควิดีโอจะยึดหลักในการสรางภาพจากเพลงเพื่อใหผูชมติดตามเพลงนั้น ๆดังนั้น
ภาพที่ออกมาจึงจะตองเปนภาพที่สามารถสรางความประทับใจใหกับผูชมได เพื่อที่จะสามารถยํ้าเตือน
ใหผูฟงนึกถึงเพลงนั้น
ปจจุบันการสรางสรรคมิวสิควิดีโอไดกลายเปนกลยุทธทางการตลาดของคายเพลงที่ผลิต
งานเพลงออกมา เพื่อใหมีชิ้นงานสําหรับการออกอากาศทางสื่อโทรทัศนโดยเฉพาะ ซึ่งเปนสื่อที่เขาถึง
กลุมผูบริโภคกลุมใหญที่สุดในปจจุบัน สามารถโนมนาวใจผูรับสารไดมิวสิควิดีโอมีลักษณะพื้นฐาน
ของการเปนโฆษณาอยางหนึ่ง ลักษณะดังกลาวไดแก
-การผลิตเปนรูปแบบของธุรกิจหรือเปนผลผลิตทางอุตสาหกรรม
-การแพรกระจายเปนระบบเครือขายทางโทรทัศน เคเบิ้ล และวิดีโอ
-ลักษณะผูรับสารเปนกลุมคนวัยรุนและวัยหนุมสาวขนาดใหญที่สุดซึ่งมีประสบการณแตกตาง
จากคนดูรายการโทรทัศนกลุมอื่นๆโดยกลุมคนดูมิวสิควิดีโอมีลักษณะเปนผูดูที่ activeมากกวาผูดูกลุม
อื่นและมีเหตุผลในการดูเหมือนกับเปนกลุมเพื่อนที่มารวมแลกเปลี่ยนประส บการณ นิโลบล โควา
พิทักษเทศ(2535)กลาววามิวสิกวิดีโอเปนแรงผลักดันที่สําคัญยิ่งในการขายเพลงสําคัญมากกวาเสียงรอง
และตัวบทเพลงเองมิวสิกวิดีโอสามารถเสนอภาพพจนของนักรองและลีลาการแสดงออกที่โดดเดน
สามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคใหซื้อหาเทปเพลงชุดนั้นมาฟง
จากที่กลาวมาแลวจะพบวามิวสิควิดีโอเปนงานที่เกิดขึ้นลาสุดจากระบบอุตสาหกรรมการผลิต
เพลงโดยมิวสิควิดีโอเปนกลยุทธสําคัญมีหนาที่ในการสงเสริมการจําหนายเพลงประเภทกระแสหลัก
(Main Stream)การผลิตมิวสิกวิดีโอจึงตองมีขั้นตอนและกระบวนการที่ใชความละเอียดพิถีพิถันอยาง
มากเพื่อที่จะสรางความประทับใจและดึงดูดกลุมเปาหมายใหซื้อสินคาเพลงชุดนั้นๆซึ่งหมายถึงยอด
จําหนายที่สูงขึ้นบริษัทเทปเพลงแตละแหงจึงแขงขันกันอยางมากในการผลิตมิวสิกวิดีโอของศิลปนใน
สังกัดโดยการพยายามสรางสรรคสิ่งใหมๆ ทั้งในดานของ เทคนิค แนวคิด หรือการสื่อความหมาย แต
ทั้งนี้กรอบจํากัดของมิวสิควิดีโอในฐานะที่เปนเครื่องมือสงเสริมการจําหนายนี้บางครั้งก็ลบเลือนแงมุม
บางเรื่อง บางสิ่ง บางอยางที่เปนสัจธรรมของชีวิตมนุษยไปความสําคัญของมิวสิควิดีโอในอีกแงมุมหนึ่ง
นั้นเปนไปตามที มาโนช พุฒตาล กลาวไวใน“จินตกวีแหงยุคสมัยศิลปะการเลาเรื่องอารมณความรูสึก
ในมิวสิควิดีโอ”วามิวสิควิดีโอเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่มนุษยใชเพื่อหาความสุขความสนุกความตื่น
ใหกับชีวิตลําพังการฟงเพลงอยางเดียวเราก็ไดอารมณแบบใดแบบหนึ่งอาจจะเปนความซาบซึ้ง
เคลิบเคลิ้ม ตื่นเตนหรือเกิดการชําระจิตใจถาเกิดวาเพลงนั้นดีพอ แตเมื่อเริ่มมีมิวสิควิดีโอมาประกอบ
ภาพในมิวสิควิดีโอจะกระตุนใหการเสพดนตรีของเราตื่นเตนมากขึ้นเปดมิติใหมใหกับความรูสึกของ
เรา
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3.บทบาทและความสําคัญของมิวสิควิดีโอ
-มิวสิควิดีโอเปนสุนทรียศาสตรทางการสื่อสารที่เปนสัญลักษณของศิลปน นักรอง และเปน
ชนวนใหเกิดการใชเวลาและเงินสําหรับการซื้อหาของกลุมผูบริโภควัยรุน ซึ่งมีบทบาทและความสําคัญ
ดังนี้
-มิวสิควิดีโอมีบทบาทในการเสนอสิ่งแวดลอม ประสบการณ อารมณและวัฒนธรรมวัยรุน
(Youth Culture)
-มิวสิควิดีโอเปนพื้นฐานทางการตลาดของเพลงสมัยนิยม(Popular song)
-มิวสิควิดีโอมีรูปแบบเฉพาะที่ใชเปนสื่อเพื่อการโฆษณาของบริษัทเทปเพลง
-มิวสิควิดีโอมีอิทธิพลในการสรางฝน จินตนาการ และวัฒนธรรมวัยรุน
4.รูปแบบของมิวสิควิดีโอ
รูปแบบของมิวสิควิดีโอจะประกอบดวยองคประกอบหลักทางประสบการณของผูฟง คือทาง
กายภาพ(Physical)ทางอารมณ ( Emotional)และทางระดับการจดจํา( Cognitive Levels)โดยรูปแบบมิว
สิควิดีโอที่เห็นไดจากการที่บริษัทเทปเพลงผลิตออกมามี 3 รูปแบบ คือ
4.1มิวสิควิดีโอที่มีการแสดงเปนหลัก (Performance)เปนมิวสิควิดีโอที่มีโครงสราง
ความสัมพันธงายๆไมซับซอน มักเปนการนําเสนอภาพวงดนตรีแสดงดนตรี หรือนักรองรอง
เพลงอยูบนเวที
4.2มิวสิควิดีโอที่มีเรื่องราวสื่อความหมายเปนหลัก( Narrative)เปนมิวสิควิดีโอที่มีโครงสราง
ความสัมพันธเปนเรื่องราว แตไมเหมือนกับนิยายหรือภาพยนตร เนื่องจากเรื่องราวนั้นจะขึ้นอยูกับ
ความหมายของเพลง
4.3มิวสิควิดีโอที่มีแนวความคิดบางอยางที่ไมเปนเรื่องราว(Conceptual)เ ป นรูปแบบที่อธิบาย
ถึงสิ่งที่เรียก วาดนตรีภาพ( Visual Music)หรือทาเตนที่เปนจังหวะ รูปแบบนี้ใชเทคนิคการพัฒนา
แนวความคิดเรื่องความสัมพันธตางๆ ของดนตรี การลําดับเรื่องราว (editing) และ ภาพลักษณ (images)
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5.ลักษณะเฉพาะของมิวสิควิดีโอ
มิวสิควิดีโอ เปนผลผลิตเชิงอุตสาหกรรมซึ่งมีรูปแบบผสมกัน 2 สวน ระหวางสวนที่เปน
อุตสาหกรรมเพลงและอุตสาหกรรมโทรทัศนประกอบกับการพิจารณาถึงนิยามของมิวสิควิดีโอรวม
ดวยจะพบวา ลักษณะหลักของมิวสิควิดีโอคือ เครื่องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธเทปเพลงที่มี
ลักษณะเฉพาะซึ่งแตกตางไปจากโฆษณาอื่นหลายประการ โดยสามารถอธิบายถึงลักษณะเฉพาะของมิว
สิควิดีโอ ไดดังตอไปนี้
5.1ภาพยนตรสั้นๆจบใน 3 นาที มิวสิควิดีโอเปนภาพยนตรสั้นๆที่ไมมีบทพูดแตเปน การรอย
เรียงภาพแตละภาพประกอบบทเพลง เนื้อหาของเพลงเปนเสมือนบทพูด
5.2เนื้อหาเนนเรื่องความรักความผิดหวัง เมื่อพิจารณามิวสิควิดีโอพบวา เพลงที่ถูกเลือกมาผลิต
เปนมิวสิควิดีโอในอัลบั้มชุดหนึ่งมักเลือกเพลงที่มีทวงทํานองและเนื้อหาที่เดนสะดุดหู ประมาณ 3 – 4
เพลง โดยสวนใหญมักเปนเพลงชามากกวาเพลงเร็วเนื้อหาของเพลงไทยสมัยนิยมมัก เปนเรื่องราว
เกี่ยวกับความรักและมักเปนความรักที่ผิดหวังซึ่งอาจเปนเพราะอารมณผิดหวังรุนแรงนาสนใจกวา
อารมณสมหวัง
5.3ยึดภาพลักษณนักรองเปนหลัก มิวสิควิดีโอชวยสรางเอกลักษณที่เปนสวนรวมหรือ
สาธารณะของนักรองและเปนพาหะในการถายทอดภาพลักษณของนักรองสูสาธารณะ กอใหเกิด
ความคุนเคยและยอมรับในบุคลิกภาพของเขา
5.4ระยะเวลาในการโฆษณาสั้นกวาโฆษณาสินคาอื่น มิวสิควิดีโอที่ใชในการโฆษณาเทปเพลง
มักมีระยะเวลาในการโฆษณาสั้น ๆ เพราะเทปเพลงเปนสินคาที่มีอายุสั้นประมาณ 3 เดือนและขายความ
เปนสมัยนิยม มิวสิควิดีโอเพลงเชียรจะออกอากาศไมนานซึ่งตางจากสินคาอื่น ๆ ที่ใชโฆษณาในระยะ
ยาว
5.5.เปนโฆษณาที่ไมเหมือนโฆษณามิวสิควิดีโอเปนโฆษณาสินคาเทปเพลงที่ทําใหผูชมซึ่ง
เปนกลุมวัยรุนไมรูสึกวาเปนโฆษณาเพราะเหมือนเปนชีวิตจริงของวัยรุน นอกจากนี้มิวสิควิดีโอยังตาง
จากสินคาประเภทอื่นตรงที่ใหผูบริโภคไดทดลองสินคากอนซื้อ สินคาประเภทอื่นๆ ใชโฆษณาเปน
เครื่องมือโนมนาวใจใหเกิดความตองการอยากใชสินคานั้นกอน ในขณะที่มิวสิควิดีโอเปนโฆษณาที่ให
ทดลองใชสินคากอนจนพอใจแลวคอยไปซื้อสินคา กลาวคือไดดูมิวสิควิดีโอและไดฟงเพลงจนพอใจจึง
จายเงินซื้อเทปเพลง
5.6กลุมผูรับสารเปนวัยรุนโดยเฉพาะวัยรุนปจจุบันเติบโตขึ้นมาทามกลางโลกแหงสัญลักษณ มี
การนําเสนอดวยภาพเปนหลักมิวสิควิดีโอมักนําเสนอเรื่องราวในวัยและชีวิตของกลุมวัยรุน วัยรุนจึง
เขาใจไดดีกวาผูใหญ
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5.7ครอบงําอุดมการณแบบไมรูตัวเนื้อหาตางๆที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอมักจะเปนเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่สัมผัสไดดวยจิตใจทําใหผูชมรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของชีวิต รูสึกคลายกับการดู
ละครหรือภาพยนตรมากกวาดูโฆษณามิวสิควิดีโอจึงมีคุณสมบัติพิเศษคือ การครอบงําอุดมการณแบบ
ไมรูตัว อุดมการณตางๆที่ถูกผลิตผานมิวสิควิดีโอจึงสื่อเขาถึงวัยรุนไดเปนอยางดี
-มิวสิกวิดีโอที่สะทอนภาพสอดคลองกับเนื้อหาของเพลงที่เกี่ยวกับแงคิด มุมมองหรือทัศนะ
ตลอดจนปรัชญาในการดําเนินชีวิตและใหกําลังใจโดยเนื้อหาสามารถแยกไดดังนี้
-มิวสิกวิดีโอเพลงสะทอนปญหาสังคม ไดแกการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสะทอนปญหา
สังคมและกระตุนจิตสํานึกใหผูฟงเพลงนึกถึงปญหาบางปญหาในสังคมที่ถูกหยิบยกมารอยเรียงเปน
เพลงนําเสนอภาพหรืออารมณความรูสึกของแตละปญหาใหผูบริโภคมองเห็น
-มิวสิกวิดีโอเพลงใหกําลังใจในการดําเนินชีวิต ไดแกการนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับการให
กําลังใจในการดําเนินชีวิตหรือการแสดงความรักความเปนหวงโดยตัวศิลปนเปนผูถายทอดสูผูฟงเพลง
ไปตามเนื้อหาที่ถูกสรางสรรคขึ้นเพื่อใชถายทอดความรูสึกดังกลาว มายังผูบริโภค
-มิวสิกวิดีโอเพลงใหแงคิดเกี่ยวกับความรัก ไดแกการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่มุงเนน
การใหแงคิดหรือมุมมองตางๆของความรักที่มิไดเจาะจงเพียงความรักระหวางชายหนุมหญิงสาวเหมือน
เพลงรักที่ปรากฏอยูทั่วไปหากแตมุงที่จะนําเสนอความหมายหรือลักษณะของความรักในแบบตางๆทั้ง
ดานดีและไมดีเพื่อใหผูบริโภคไดเขาใจความหมายของความรัก
-มิวสิควิดีโอเพลงที่ใหแงคิดเกี่ยวกับสาระและปรัชญาในการดําเนินชีวิต ไดแกการนําเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาในการดําเนินชีวิตและแงคิดที่เปนสาระ
6.การใชภาษาทางสื่อมิวสิควิดีโอ
ปจจุบันมิวสิควิดีโอไดมีการพัฒนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมากปจจัยที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไดแก
6.1ปจจัยทางดานสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการรับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น ซึ่งสะทอนให
เห็นไดจากเนื้อหาที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอ อาจมีการเลียนแบบมิวสิควิดีโอตะวันตก ซึ่งบางครั้งไม
เหมาะสมตอสังคมไทย
6.2ปจจัยทางดานเทคโนโลยีเนื่องจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทตอการ
ผลิตมิวสิควิดีโอดวยเชนกัน ชวยพัฒนารูปแบบและเนื้อหาใหดึงดูดความสนใจจากผูชมไดมากยิ่งขึ้น
เชน การใชคอมพิวเตอร กราฟฟกในการสรางภาพตาง ๆ
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6.3ปจจัยทางดานการตลาดเปนการแขงขันกันของคายเพลงตาง ๆ เพื่อสรางความสนใจแก
กลุมเปาหมายจึงมีการแขงขันกันเพื่อพัฒนามิวสิควิดีโอใหมีความนาสนใจมากกวาในอดีต
7.การใชภาษาทางมิวสิควิดีโอ
มักจะขึ้นอยูกับกลุมเปาหมายของศิลปนนักรองเปนหลัก โดยจะพบวาปจจุบันมีมิวสิควิดีโอ
เพลงประเภทที่แพรภาพออกอากาศแกผูชม ไดแก เพลงไทย สากลเพลงสากล เพลงลูกทุงหมอลํา ซึ่ง
การศึกษาถึงการใชภาษาทางมิวสิควิดีโอนี้จะคํานึงถึง ทั้งรูปแบบและเนื้อหาที่สื่อสารออกมาโดย
สามารถสรุปไดดังนี้
7.1เนื้อหาทางมิวสิควิดีโอไมควรชี้นําความคิด คานิยม หรือสิ่งตาง ๆ ที่ไมเหมาะสมแกผูชม
โดยอาจกอใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได เชน การแตงกายของวัยรุน ความฟุงเฟอฟุมเฟอยการนํา เสนอ
คานิยมที่ผิด เชนการปฏิบัติตัวระหวางชายหญิงที่เปนคูรักกัน
7.2ควรระวังการนําเสนอเนื้อหาในเรื่องของความรุนแรงตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความ รุนแรง
ในการใชอารมณ การแสดงออกของวัยรุนเกี่ยวกับความเสียใจ การแสดงออกในเรื่อง ของความรัก
7.3พยายามสอดแทรกเนื้อหาสาระไปพรอมกับความบันเทิงเพื่อใหเกิดการพัฒนาความรู แก
ผูชม
7.4ระวังการเผยแพรมิวสิควิดีโอจากตางประเทศ ซึ่งมีความแตกตางจากสังคมไทยในเรื่องของ
วัฒนธรรม อาจจะนําเสนอภาพที่ไมเหมาะสม ภาพลอแหลม ภาพยั่วยุอารมณทางเพศ
7.5ควรสงเสริมเนื้อหาเพื่อการแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรม สังคมที่ดีงามของไทย
7.6ไมควรนําเสนอคําพูดที่หยาบคาย สองแงสองงาม ภาษาสแลง ผิดความหมายไมถูกตอง คํา
ฟุมเฟอยภาษากํากวม
มิวสิควิดีโอเปนสื่อประเภทหนึ่งที่ทําหนาที่ในการสะทอนอุดมการณความคิด คานิยม และ
ความเปนไปทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ใหคนในสังคมไดรับรูถึงปญหาและเรียนรูเปนบทเรียน
ดังนั้นผูผลิตควรคํานึงถึงการสรางสรรคเนื้อหาที่อาจกอใหเกิดผลกระทบที่ตามมาดวย
8.มิวสิกวิดีโอเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก
มิวสิกวิดีโอที่ผลิตขึ้นเพื่อทําใหเพลงที่มีตัวบทเกี่ยวของกับความรักในลักษณตางๆเปนภาพขึ้น
ไดซึ่งนอกเหนือจากการนําเสนอภาพแลวยังสามารถจําเสนออารมณผานทางสัญลักษณตางๆที่ปรากฏ
ไดอีกดวยเนื้อหาที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงรักสามารถจําแนกไดหลากหลาย
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8.1มิวสิควดีโอเพลงรักเศราสะเทือนใจ
การนําเสนอเนื้อหาของความไมสมหวังของความรักและความโศกเศราตางๆที่ตองพลัดพราก
จากคนรักในแบบที่ตางๆกันไปซึ่งจะกระตุนเราใหผูบริโภคเกิดอารมณรวมในลักษณะตางๆ เชน เหงา
เศราโดดเดี่ยว
8.2มิวสิควิดีโอเพลงรักใหอารมณรุนแรง
ไดแก การนําเสนอความรักในอีกแงมุมหนึ่งที่ถึงแมความรักนั้นจะผิดหวังหรือนาเศราที่ตอง
แยกทางกับคนรักแตอารมณของเพลงไดถูกถายทอดดวยทํานองที่รุนแรงเราใจทําใหผูบริโภคไมเกิด
อารมณที่เศราสรอยตามเนื้อเพลงแตกลับรูสึกสะเทือนใจและไดอารมณ
8.3มิวสิควิดีโอเพลงรักสนุกสนานไดแก
การนําเสนอเนื้อหาของความรักที่บอกกลาวเรื่องราวไดอยางสนุกสนานประกอบกับ
ทวงทํานองและจังหวะเพลงทําใหผูบริโภคเกิดความบันเทิงได พัลพงศ สุวรรณวาทิน (2536:38-40)

