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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั เป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ตวับท ( Textual Analysis ) 
ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอ วิธีการเล่าเร่ือง การส่ือความหมายและ
อุดมการณ์ท่ีปรากฎในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั ซ่ึงเลือกศึกษามิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุ่งยคุละ 10 มิวสิกวดีิโอเพลง 
 ผลการวจิยัพบวา่  มิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกมีการใชรู้ปแบบการน าเสนอแบบ
การแสดงเป็นหลกัมากท่ีสุด ขณะท่ีมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีการใชรู้ปแบบการน าเสนอ
การแสดงและการส่ือความหมายหมายผสมกนัมากท่ีสุด นอกจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิกมีโครงเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามมิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยัมีโครงเร่ืองเก่ียวกบัความรักและโครงเร่ืองเก่ียวกบัผูห้ญิงมากท่ีสุด ส่วนแก่น
เร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมกัสะทอ้นภาพลกัษณ์ของศิลปินและแสดงให้เห็นถึง
ความเจา้ชู้ของผูช้ายและการต่อสู้ต่อรองของผูห้ญิงในยุคคลาสสิก ขณะท่ีแก่นเร่ืองในมิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีการพูดถึงการต่อสู้ต่อรองของผูห้ญิงอกหกั การพยายามในความรัก ความ
สนุกสนานของศิลปินและมีการโฆษณาแฝงในมิวสิกวิดีโอเพลง นอกจากนั้นลกัษณะของตวัละคร
ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีตวัละครท่ีมีลกัษณะแบบตายตวัมากท่ีสุด ขณะท่ีลกัษณะ
ของตวัละครในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยั พบตวัละครท่ีมีลักษณะรอบด้านมากท่ีสุด 
นอกจากนั้นพบวา่มิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกมีการใชค้วามขดัแยง้ภายในจิตใจของตวัละคร
มากท่ีสุด ขณะท่ีลกัษณะความขดัแยง้ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีความขดัแยง้ระหวา่ง
คนกบัคนมากท่ีสุด และพบวา่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งในยุคคลาสสิกมีการใชฉ้ากท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินชีวิตของตวัละครมากท่ีสุด ขณะท่ีลกัษณะของฉากในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมี
การใชฉ้ากท่ีมีการประดิษฐข้ึ์นมากท่ีสุด และพบวา่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีมุมมองการ
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เล่าจากศิลปินมากท่ีสุด ขณะท่ีมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีมุมมองบุคคลท่ีหน่ึงมากท่ีสุด
 นอกจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกยงัมีการส่ือความหมายผ่านการใชแ้สง
จากธรรมชาติมากท่ีสุด และมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีการใชแ้สงจากธรรมชาติและการ
จดัแสงเบ้ืองตน้เพื่อเนน้ศิลปินมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการใช้
ขนาดภาพระยะไกล (Long Shot) ระยะใกลป้านกลาง (Medium Close Up) และระยะปานกลาง 
(Medium Shot) มากท่ีสุด ขณะท่ีมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีการใช้ภาพระยะใกล้ปาน
กลาง (Medium Close Up) มากท่ีสุด และการแต่งกายของศิลปินในยุคคลาสสิกมกัแต่งกายเพื่อ
ตอ้งการส่ือสารภาพลกัษณ์ความสมาร์ท สุขุม เท่ห์ สดใส ร่าเริง ขณะท่ีการแต่งกายของศิลปินยุค
ร่วมสมยันิยมการแต่งกายเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มผูใ้ช้แรงงานเป็นตน้ 
นอกจากนั้นมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีการใชส้ัญญะในการส่ือความหมายประกอบเพลง
มากกว่ายุคคลาสสิก โดยสัญญะท่ีปรากฎในยุคร่วมสมยั เช่น การแต่งกาย กอ้นหิน นวมต่อยมวย 
เคร่ืองด่ืมอาหารและยารักษาโรค เป็นตน้ และสัญญะท่ีปรากฎในยุคคลาสสิก เช่น ไดแ้ก่ การแต่ง
กายและการกระท าของตวัละคร จ้ีรูปหวัใจ ดอกไม ้ฉากและตวัอกัษร เป็นตน้ 
 อย่างไรก็ตามมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ในมิวสิก         
วิ ดีโอเพลงลูกทุ่งท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อต้องการใช้มิวสิกวิดีโอเพลงเป็นช่องทางในการถ่ายทอด
ภาพลกัษณ์ของศิลปินเป็นหลกั เพื่อตอกย  ้าบุคลิกการแต่งกายตลอดจนลีลาทางท่าการร้องและเตน้
ของศิลปิน ขณะท่ีมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยั พบอุดมการณ์ทุนนิยมทุกมิวสิกวิดีโอเพลง 
หากแต่ถูกสะทอ้นผา่นกระบวนการส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปิน อุดมการณ์ดา้นความรักกบัชนชั้น 
อุดมการณ์ของผูห้ญิงสมยัใหม่และอุดมการณ์ดา้นวฒันธรรมการทอผา้ไหมอีสาน เป็นตน้ 
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ABASTRACT 
 

Study about comparison of the Narrative and the Meanings of Look Thong’s Music 
Video between Classic Era and Contemporary Era. A qualitative research by textual analysis 
which aims to study and compare about the presentation style, storytelling, explain about the 
meaning and ideals that appear in Look Thong’s music video in the Classic Era and 
Contemporary Era. This research uses about 10 videos of Look Thong’s music video in each Era. 
 The result of research found out that Look Thong’s music video in classic Era has 
been used form of entertainment presentation while the Look Thong’s music video in 
Contemporary Era has been used form of entertainment mixed with interpretation presentation. In 
addition the Look Thong’s music video in classic Era has storyline about the promoted thru media 
and the image of the artist most. However music videos in contemporary Era have storyline about 
love and female the most. The theme of the Look Thong’s music videos in classic Era reflects the 
image of artist and illustrates about males flirt females while the main theme of music videos in 
contemporary Era have been stressing about the fight of the broken hearted women’s with an 
attempt in love, artist enjoyment hidden advertisement in the music video. Moreover the 
characteristic of the character in Look Thong’s music videos classic Era mostly have a fixed look, 
While the characteristic of the character in Look Thong’s music video contemporary Era have 
most of various look. In addition found out that music video in classic Era have the inner 
confliction of the character the most. While the conflict in contemporary Era have between people 
the most and found out that music videos in classic Era used the scene that related with the 
character lifestyle the most. While the scene in contemporary Era made up the scene the most and 
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found that music videos in classic Era have perspective from the view of artist the most while the 
music videos of contemporary Era have perspective from individuals the most.   
 In addition the Look Thong’s music video in classic Era still have the way to convey 
meaning through the using of natural light the most and the music videos in contemporary Era use 
the natural light plus up with setting the preliminary highlight to focus the artist the most. 
However Look Thong’s music videos in classic Era use the image long shot size, medium close 
up and medium shot the most and the music videos in contemporary Era used the Medium close 
up the most. Dressing of the artist in classic Era most dressed up smart, sobriety and cool looking 
while the contemporary Era dressed to respond target such as teenagers, labors, etc. In addition 
music videos contemporary Era used the sign to convey the meaning of songs more than in the 
classic Era. The sign that appeared in contemporary Era such as dressing, stone, boxing glove, 
beverage and medicines etc. and the sign that appeared in classic Era such as dressing, reaction of 
characters, heart shape pendant, flowers, scenes and letters etc,. 
 However the music videos in classic Era shows the ideology of Look Thong’s music 
videos was created with a purpose of using videos to convey the image of artist. To emphasize the 
personality and the characteristic of the artist while the Look Thong’s music video in 
contemporary Era found to be capitalist ideology. The image of the artist is being promoted thru 
media and word of mouth, love and racist ideology, modern cultural ideology and woven silk 
ideology, etc.   
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ตลอดระยะเวลา 2 ปี กบัการเรียนในระดับปริญญาโท นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์มิตรภาพและความอบอุ่นจากครู อาจารยแ์ละเพื่อน พี่ นอ้ง ท าให้มีก าลงัใจ พลงักายในการ
ตกัตวงความรู้อยูไ่ม่ส้ินและสามารถสะสมวชิาความรู้จนพฒันามาสู่งานวจิยัเล่มน้ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

งานวจิยัเล่มน้ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากหลกัสูตรปริญญาโทนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์(ทุนนกัศึกษาผูช่้วยอาจารย)์ ซ่ึงตอ้งขอขอบคุณครู อาจารยแ์ละผูท่ี้เล็งเห็นความตั้งใจของ
ผูว้ิจยัเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามวิจยัเล่มน้ีจะไม่สามารถเกิดข้ึนไดห้ากไม่ไดรั้บพลงัใจจากพ่อแม่
และคนในครอบครัวท่ีเป็นเสมือนแรงผลกัดนัให้ลูกคนน้ีได้มีโอกาสเรียนและพฒันาตนเองไปสู่
จุดหมายท่ีหวงัไว ้ 

นอกจากนั้นยงัได้รับความรัก ความเมตตาจากคุณแม่คนท่ีสองอย่าง ผูช่้วยศาสตราจารย ์       
ดร.ฐิตินนั บุญภาพ คอมมอน ท่ีคอยดูแลเอาใจใส่ใหค้  าปรึกษาการพฒันางานวิจยัเล่มน้ีอยูเ่สมอ จาก
การถ่ายทอดกระบวนการและแนวทางการท าวิจยัของอาจารยท่ี์ปรึกษา ท าให้ศิษยส์ามารถพฒันา
งานวจิยัเล่มน้ีออกมาไดอ้ยา่งเขา้ใจ สุขใจและรู้สึกรักในงานวิจยัเป็นอยา่งมาก และตอ้งขอขอบคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วนัต๊ะเมล์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีให้เกียรติเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และดร.โสภัทร                      
นาสวสัด์ิ อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทศัน์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีให้
เกียรติเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้แนวทางการพฒันางานวิจยัเล่มน้ีให้มีความ
สมบูรณ์มากข้ึน  

ขอขอบคุณพี่กุง้(แม่นมของเหล่านกัศึกษาปริญญาโทนิเทศศาสตร์) และพี่น้องเพื่อนๆชาว
นิเทศศาสตร์ ปริญญาโททุกท่านท่ีคอยให้ค  าปรึกษาและให้ความรักความอบอุ่นกนัตลอดมา จนท า
ให้รู้สึกวา่การเรียนปริญญาโท นิเทศศาสตร์ ท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ป็นเหมือนบา้นท่ีทัว่ทุก
มุมบา้นมีแต่ความสนุกสุขและมิตรภาพอนัอบอุ่นเหมือนใครบางคนเคยกล่าวไวว้า่ “นกท่ีไม่มีขนก็
เหมือนคนไม่มีเพื่อน ไม่มีวนับินสู่ท่ีสูงได”้  

ทา้ยท่ีสุด ขอขอบคุณตวัเองท่ีตั้งมัน่ คอยบากบัน่สะสมบ่มความรู้ ขอขอบคุณอุปสรรค
เปรียบเหมือนครู  ให้ศิษยรู้์ทางหลบและเตือนตน ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ศาสตร์ท่ีรัก  สร้างฟูมฟัก
คนนิเทศใหน่้าสน ทั้งการพดูวเิคราะห์ส่ือลว้นน่ายล ศาสตร์สร้างคนคนสร้างศาสตร์นิรันดร 

 
 

 ภูมิสิษฐ ์กฤตพิพฒันโชต์ิ 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

 บทเพลงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม มนุษย์สร้างสรรค์บทเพลงเพื่อตอบสนอง
ความรู้สึกนึกคิดหรือแรงบนัดาลใจท่ีได้รับจากส่ิงแวดล้อมในสังคมของตน เพลงลูกทุ่งนับเป็น
ประจกัษพ์ยานถึงพลงัสร้างสรรคด์งักล่าว มีววิฒันาการและเอกลกัษณ์ของตนเอง สะทอ้นให้เห็นถึง
ลกัษณะของคนไทยและสังคมไทยอย่างกวา้งขวาง ลุ่มลึก และดว้ยลีลาอนัหลากหลาย  (จินตนา 
ด ารงเลิศ,  2533, น. 40) เพลงลูกทุ่งถูกจดัอยูใ่นกลุ่มของส่ือประเพณีรูปแบบหน่ึง ท่ีมีการพฒันามา
จากเพลงพื้นเมือง หรือเพลงชาวบา้น ซ่ึงใชเ้คร่ืองดนตรีของตะวนัตกมาประกอบการบรรเลงท านอง 
เน้ือหาของเพลงลูกทุ่งยงัคงสะทอ้นกล่ินไอของความเป็นลูกทุ่งไทย และสังคมไทยไดอ้ย่างลึกซ้ึง 
อาจกล่าวไดว้า่ เพลงลูกทุ่งคือ เพลงพื้นบา้นสมยัใหม่ (สุจิตต ์วงษเ์ทศ, 2550, น. 32) ความโดดเด่น
ของเพลงลูกทุ่ง นอกจากจะสะทอ้นสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในสังคมแลว้ ส่ิงท่ีส าคญัอีก
ประการหน่ึง คือ ภาษา ภาษาในเพลงลูกทุ่งเป็นภาษาเรียบง่ายตรงไปตรงมา ไม่สลบัซับซ้อน มี
ลกัษณะเดียวกบัเพลงพื้นบา้น ดงัท่ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีมีพระราช
ด ารัสไวว้า่ “เน้ือหาเพลงลูกทุ่งมกัจะสะทอ้นภาพชีวิตจริงของคน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การ
เกิดสงครามปัญหาเศรษฐกิจ และการเมืองไดเ้ป็นอย่างดี ใช้ภาษาท่ีเรียบง่าย เขา้ใจและจ าง่าย ฟัง
แลว้ไม่ตอ้งแปลความหมาย เหนือไปกวา่นั้น เพลงลูกทุ่งยงัสรรหาค าท่ีกระทบกระเทียบเปรียบเปรย 
มีส านวนกระแนะกระแหนเจ็บๆ คันๆ มาเสนอไดห้ลายรูปแบบ เรียกได้ว่า เขา้ถึงใจคนฟังไดใ้น
เวลาอนัรวดเร็ว คุณสมบติัในขอ้ท่ีวา่บนัทึกเหตุการณ์ไดดี้น้ีเอง เป็นคุณสมบติัพิเศษท่ีเพลงชนิดอ่ืน
ท าไดไ้ม่ดี และมีความหลากหลายเท่าเทียมกบัเพลงลูกทุ่งไม่ได”้  (พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี, 2533 )        

นอกจากเพลงลูกทุ่งจะช่วยบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในยุคสมยันั้นๆแล้ว เพลง
ลูกทุ่งยงัมีการพฒันาเน้ือหา ท านอง ค าร้องมาอย่างต่อเน่ืองจนได้รับความนิยมมากข้ึน คร้ังเม่ือ
อิทธิพลจากตะวนัตกเร่ิมเขา้มามีบทบาทกบัสังคมไทย ท าให้เพลงดนตรีแนวสตริง และแนวร็อก 
ไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง เพลงสตริงส าหรับวยัรุ่นแพร่หลายเต็มตลาด ความนิยมเพลงลูกทุ่ง
เร่ิมลดนอ้ยลง ท าใหเ้พลงลูกทุ่งตอ้งปรับตวัเขา้กบัดนตรีสมยัใหม่โดยเปล่ียนเป็นแนวสตริงคอมโบ 
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ท่วงท านองของเพลงลูกทุ่งมีการปรับให้มีความสนุกสนานมากข้ึน อีกทั้งการเตน้ของหางเคร่ืองก็
ได้รับอิทธิพลจากตะวนัตก เพลงลูกทุ่งจึงมีการปรับจังหวะให้มีความเร็วตามแบบฉบับของ
ตะวนัตกดว้ยเช่นกนั นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 มีนกัดนตรีต่างประเทศเขา้มาเปิดการแสดงร้องเพลง 
เรียกว่า “คอนเสิร์ต” ท าให้เกิดแฟชัน่การแสดงรูปแบบคอนเสิร์ตในวงการเพลงลูกทุ่ง และนกัร้อง
เพลงลูกทุ่งท่ีประสบความส าเร็จสูงสุดในช่วงนั้น คือ พุ่มพวง ดงจนัทร์ ซ่ึงเป็นนกัร้องท่ีมีศกัยภาพ
สูงมีลีลาการร้อง และการเตน้ท่ีเขา้กบัดนตรีสมยันิยม อีกทั้งยงัเป็นนกัร้องลูกทุ่งคนแรก ท่ีไดบุ้กเบิก
มิวสิกวีดีโอเพลงของวงการเพลงลูกทุ่งไทยในผลงานชุด อ้ือหือ หล่อจงั นอกจากนั้นยงัมีนกัร้อง
หรือศิลปินท่ีไดรั้บฉายาว่าเป็นขวญัใจเพลงลูกทุ่งอย่าง สายณัห์ สัญญา และมีนกัร้องศิลปินอ่ืนๆท่ี
ประสบความส าเร็จเป็นท่ีนิยม อาทิ ยอดรัก สลกัใจ, สุนารี ราชสีมา, เสรี รุ่งสวา่ง, ศิรินทรา นิยากร 
ฯลฯ (กาญจนา สิงห์อุดม, 2555 )           

มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งเป็นอีกส่ือบนัเทิงชนิดหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในการกล่อมเกลา        
จิตใจของมนุษย์ให้เกิดสุนทรียภาพได้รับการผ่อนคลาย และยงัสามารถสะท้อนอุดมการณ์                
ความคิดของมนุษยใ์นแต่ละยุคแต่ละสมยัออกมาผ่านเร่ืองราวท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอเพลงไดอี้ก
ดว้ย ซ่ึงท าให้วิธีการเล่าเร่ืองและการส่ือความหมายเป็นหวัใจส าคญัของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งจน
ไดรั้บการพฒันาสร้างสรรคใ์ห้มีความหลากหลายน่าสนใจมาโดยตลอดระยะเวลากวา่  30 ปี ซ่ึงใน
แต่ละยุคมีเทคนิคการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัสภาพสังคม ความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และบริบทของสังคมยุคนั้นๆ มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งจะสามารถ
ส่ือสารให้ผูรั้บชมเขา้ใจ สนใจ และประทบัใจไดน้ั้น บางคร้ังเป็นเร่ืองยาก โดยเฉพาะการอธิบาย
บางอยา่งดว้ยปัจจยัจ ากดัหลายประการ ส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยให้มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งมีความน่าสนใจ
และเป็นท่ีประทบัใจของผูช้ม นอกจากจะตอ้งให้ความส าคญักบัการเล่าเร่ืองแลว้ จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งรู้จกัการเลือกใชว้ธีิการน าเสนอ การส่ือความหมาย โดยเฉพาะการส่ือความหมายจากภาพ ไม่
วา่จะเป็นการเลือกใชส้ัญลกัษณ์ การใช้แสงสี การแต่งกาย ขนาดภาพ การส่ือความหมายจะเป็นตวั
ช่วยถ่ายทอดเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ เน้ือหา อารมณ์ของเพลง และอุดมการณ์ของคนในสังคม 
วฒันธรรมในแต่ละยคุสมยันั้นๆใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน        

ขณะท่ีปี พ.ศ. 2543 หรือช่วงแห่งการเปล่ียนถ่ายคริสตศ์ตวรรษ จากคริสตศ์ตวรรษท่ี 19            
สู่คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 นั้น เป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางระบบเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
ซ่ึงระบบเศรษฐกิจของไทยก าลงัอยูใ่นช่วงฟ้ืนตวัจากวิกฤตเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2540 ไปพร้อมๆกบั              
วิถีการด ารงชีวิตของคนในสังคมท่ีด าเนินควบคู่ไปกบัการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้
เทคโนโลยีต่างๆเร่ิมเขา้มามีบทบาทกบัการด าเนินชีวิตของคนในสังคม หรือกลุ่มคน องค์กร และ
บริษทัต่างๆมากข้ึน ตลอดจนยงัเขา้มามีอิทธิพลในการสร้างสรรค์มิวสิกวีดีโอเพลงลูกทุ่งให้มี
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ลูกเล่นอนัหลากหลาย โดดเด่นและน่าติดตามมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการน ากราฟิกหรือภาพอนิเมชนั
มาใชช่้วยในการเล่าเร่ืองผา่นฉาก สถานท่ีในมิวสิกวดีีโอเพลง เป็นตน้ ซ่ึงเพลงและมิวสิกวดีีโอเพลง
ลูกทุ่งท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากและไดน้ าภาพอนิเมชนัมาใชป้ระกอบการเล่าเร่ืองในมิวสิกวีดีโอ
เพลงไดอ้ย่างโดดเด่นในช่วงเวลานั้น ไดแ้ก่ เพลง เปิดใจสาวแต ของศิลปิน กระแต อาร์สยาม ซ่ึง
เป็นนกัร้องลูกทุ่งวยัรุ่นหนา้ใหม่ท่ีโด่งดงัและเป็นขวญัใจของกลุ่มวยัรุ่นมาจนถึงปัจจุบนั  
 การไดรั้บความนิยมจากประชาชนของศิลปินหรือการท่ีจะไดช่ื้อวา่เป็นศิลปินลูกทุ่งท่ีดี
มีคุณภาพนั้น ล้วนแล้วแต่จะตอ้งมีรางวลัเป็นเคร่ืองการันตีคุณภาพและความส าเร็จของศิลปิน
วงการเพลงลูกทุ่ง ซ่ึงรางวลัแห่งเกียรติยศของวงการคนลูกทุ่งเป็นเสมือนแรงผลกัดนัและขบัเคล่ือน
ความเจริญกา้วหนา้ของวงการเพลงลูกทุ่ง อีกทั้งยงัช่วยสร้างเสริมก าลงัใจใหก้บัศิลปินและผูค้นท่ีอยู่
เบ้ืองหลงัของผลงานเพลงต่างๆ ไม่วา่จะเป็นรางวลัพระราชทานในงานก่ึงศตวรรษเพลงลูกทุ่งท่ีมี
การจดัมอบรางวลักนัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ซ่ึงเป็น
ช่วงท่ีวงการเพลงลูกทุ่งเร่ิมซบเซา แต่บรรดานักฟังเพลงลูกทุ่งกลับให้ความสนใจกันอย่าง
แพร่หลาย จนตอ้งจดัให้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทยและจดัให้มีการ
มอบรางวลัดงักล่าวไปจนถึงปี พ.ศ. 2534 ศิลปินท่ีได้รับรางวลั อาทิ พุ่มพวง ดวงจนัทร์ สุนารี              
ราชสีมา ศิรินทรา นิยากร ยอดรัก สลกัใจ เป็นตน้     

รางวลัมาลัยทองเป็นอีกหน่ึงรางวลัส าคญัส าหรับวงการเพลงลูกทุ่งท่ีมอบเป็นขวญั            
ก าลงัใจใหก้บัคนท างานเพลงลูกทุ่งท่ีมีคุณภาพและยงัมีส่วนในการยกระดบัคุณภาพของเพลงลูกทุ่ง
และปลุกกระแสให้วงการเพลงลูกทุ่งกลบัมาสีสันอีกคร้ัง หลงัเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของ
ไทย ซ่ึงรางวลัมาลยัทองเร่ิมจดัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2549 ศิลปินท่ีไดรั้บรางวลั อาทิ ต่าย 
อรทยั ไมค ์ภิรมพร เป็นตน้       

นอกจากนั้นรางวลัแห่งเกียรติยศของคนวงการเพลงลูกทุ่งจากสมาคมลูกทุ่งเอฟเอ็ม 
คล่ืนวทิยลูุกทุ่งมหานคร อสมท. เอฟเอม็ 95 ภายใตก้ารผลิตรายการของบริษทั อสมท จ ากดั มหาชน
ร่วมกบั ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ก็มีการจดังานมอบรางวลัมหานครอวอร์ดส
ข้ึน เพื่อตอบสนองกระแสความคึกคกัของวงการเพลงลูกทุ่งท่ีถูกเปิดและขอฟังจากประชาชนผา่น
คล่ืนวิทยุลูกทุ่งมหานคร และเป็นเสมือนรางวลัท่ีตอกย  ้ าความนิยมของประชาชนคนไทยทั่ว
ประเทศ ซ่ึงไดเ้ร่ิมจดัให้มีการมอบรางวลัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มาจนถึงปัจจุบนั ศิลปินท่ีไดรั้บรางวลั 
อาทิ ต่าย อรทยั หญิงลี ศรีจุมพล ไผ ่พงศธร ตัก๊แตน ชลลดา เป็นตน้    

มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งถูกพฒันาสร้างสรรค์ให้มีความทันสมยั น าเสนอเร่ืองราว
ประกอบเพลงโดยใช้องค์ประกอบอย่างหลากหลายช่วยในการส่ือสารความหมายต่างๆเพื่อ
ประกอบการเล่าเร่ืองราวให้สอดคล้องกับกับเน้ือหาของเพลงนั้นๆ ท าให้กลุ่มชมรมส่งเสริม
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โทรทศัน์ได้จดัให้มีการเพิ่มรางวลัมิวสิกวิดีโอดีเด่นในสาขาเพลงลูกทุ่งไทยข้ึน ในการจดัมอบ
รางวลัโทรทศัน์ทองค าคร้ังท่ี  24 ปี พ.ศ. 2552 และมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งท่ีไดรั้บรางวลัในปีแรก ท่ี
มีการจดัมอบรางวลัน้ีข้ึน ได้แก่ มิวสิก   วิดีโอเพลง อีสานล าเพลิน ของศิลปิน ต่าย อรทยั ท าให้
วงการเพลงลูกทุ่งเร่ิมมีการแข่งขนัสร้างสรรคว์ธีิการน าเสนอและส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลง 
ใหมี้ความแปลกใหม่ ทนัสมยั และดึงดูดใจกลุ่มผูช้มเป้าหมายกนัมากข้ึน นอกจากรางวลัท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ยงัมีรางวลัจากสถาบนัต่างๆอีกมากมายท่ีเป็นเสมือนแรงผลกัดนัให้เพลงลูกทุ่งไดรั้บความ
นิยมและมีการแข่งขนัรูปแบบการน าเสนอกนัอย่างภาคภูมิ เช่น รางวลั Intensive Watch Music 
Chart เพลงท่ีเปิดมากท่ีสุดทางวิทยุ รางวลัสตาร์เอนเตอร์เทนเมนทอ์วอด์สประเภทเพลงลูกทุ่ง การ
จดัอนัดบัเพลงเก่ายอดนิยมของเว็บไซต์มิวสิกเอ็มไทย (www.music.mthai.com) ซ่ึงเป็นเว็บไซต์
เพลงท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู ้ท่ี ช่ืนชอบเพลงในอดีตและเพลงใหม่ยอดนิยม 
นอกจากนั้นยงัมีรางวลัอ่ืนๆอีกมากมาย      

ปัจจุบนัมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งได้รับความนิยมและถูกเขา้รับชมผ่านเว็บไซต์ยูทูป
(www.youtube.com) อยา่งแพร่หลาย ไม่ใช่เพียงแค่ส่ือโทรทศัน์หรือแผน่วีดีซีคาราโอเกะเหมือนใน
อดีตเท่านั้นท่ีใช้ในการโปรโมทเพลง ศิลปิน หรือ มิวสิควีดีโอเพลงลูกทุ่ง แต่ปัจจุบนัยงันิยมใช ้           
ส่ือออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ เข้ามาช่วยโปรโมท โดยเฉพาะทางเว็บไซต์ยูทูป  ซ่ึงเป็น
เวบ็ไซต์แลกเปล่ียนภาพวิดีโอท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายทัว่โลก นอกจากนั้นยงัมี
การน าเอามิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งในยุคคลาสสิกและยุคร่วมสมยัออกเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตย์ทููปเป็น
หลกั ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อโปรโมทและเรียกกระแสความนิยมให้กบัเพลง มิวสิควิดีโอและศิลปิน 
ท าให้มิวสิกวิดีโอเพลงทั้งหลายสามารถเขา้รับชมไดอ้ย่างสะดวกมากข้ึนและแจง้เกิดผลงานเพลง
ใหก้บัศิลปินไดร้วดเร็วยิง่ข้ึนผา่นทางเวบ็ไซตย์ทููป     

จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่เพลงลูกทุ่งไดเ้ติบโตมาพร้อมๆกบัมิวสิกวีดี
โอเพลงท่ีมีการพฒันาสร้างสรรครู์ปแบบการส่ือสารความหมายหรือเร่ืองราวประกอบเน้ือเพลงมา
โดยตลอด ตั้งแต่ยคุบุกเบิกมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งในปี พ.ศ. 2528 มาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่ง
ยุคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งดงัน้ี โดยยุค
คลาสสิก เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ถึง ปี พ.ศ. 2542 และยุคร่วมสมยั เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง ปี พ.ศ. 
2557 โดยใชเ้กณฑใ์นการแบ่งยคุดงัน้ี จากวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ถึง ปี พ.ศ. 2547 
ก่อใหเ้กิดกระแสชาตินิยมท่ีส่งเสริมให้เพลงลูกทุ่งกลบัมาไดรั้บความนิยมเหนือเพลงสตริง ธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัความนิยมของเพลงลูกทุ่ง จึงมีการขยายตวัมากข้ึน มีนกัร้องและผลงานเพลงเกิดข้ึน
มากกว่ายุคท่ีผ่านมา นักร้องลูกทุ่งบางคนประสบความส าเร็จมากกว่านักร้องสตริง เพลงลูกทุ่ง
กลายเป็นวฒันธรรมประชานิยมกระแสหลกั จนศิลปินเพลงสตริงยงัตอ้งหันมาผสมผสานผลงาน
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ของตนให้มีความเป็นลูกทุ่งหรือไม่ก็เปล่ียนสภาพไปเป็นนักร้องลูกทุ่ง ซ่ึงจากวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจดงักล่าว ท าใหรั้ฐบาลมีนโยบายประชานิยมข้ึนส่งผลใหเ้ศรษฐกิจเกิดการฟ้ืนตวั มีการผลิต
และบริโภคมากข้ึน(ขจร ฝ้ายเทศ, 2548)  ดงันั้นปี พ.ศ.  2543 เป็นปีท่ีเศรษฐกิจ   เร่ิมมีการฟ้ืนตวั ซ่ึง
นอกจากจะท าให้วงการเพลงลูกทุ่งกลบัมามีสีสันและไดรั้บความนิยมมากกว่าเพลงสตริงแลว้ ยงั
เป็นปีแห่งการเปล่ียนคริสตศ์ตวรรษท่ีมีการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ทั้ งในและต่างประเทศไปพร้อมๆกันอีกด้วย ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ีท าให้วงการเพลงลูกทุ่งได้รับ
อิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงและไดน้ าเอาเทคโนโลยีความทนัสมยั เขา้มาผสมผสานในการผลิต
ผลงานเพลงและมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  

การศึกษาคร้ังน้ีจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิกวิดี
โอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั โดยศึกษาเปรียบเทียบตวับทของมิวสิกวีดีโอเพลงลูกทุ่ง
ยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยัในประเด็นของรูปแบบการน าเสนอ การเล่าเร่ือง การส่ือความหมาย และ
อุดมการณ์ท่ีปรากฎในมิวสิควิดีโอเพลงทั้งสองยุค เพื่อน าองค์ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างสรรคมิ์วสิควดีิโอเพลงลูกทุ่งใหมี้ความน่าสนใจ มีสีสันอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นลูกทุ่งและ
ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยตี่างๆต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอและวิธีการเล่าเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิกและยคุร่วมสมยั  

2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเน้ือหาในการส่ือความหมายของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอุดมการณ์ท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วม
สมยั 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั  มีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี    
 ศึกษามิวสิกวีดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกท่ีผลิตเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 
2542 โดยเลือกศึกษาเฉพาะมิวสิกวดีีโอเพลงของศิลปินท่ีไดรั้บรางวลัและมียอดผูเ้ขา้ชมมิวสิกวิดีโอ
เพลงผา่นเวบ็ไซต์ยทููปสูงสุด ไดแ้ก่ พุ่มพวง ดวงจนัทร์, สุนารี ราชสีมา, ศิรินทรา นิยากร, ยอดรัก 
สลกัใจ,สายณัห์ สัญญา และเสรี รุ่งสวา่ง 
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  และมิวสิกวีดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัท่ีผลิตและเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 
2557 โดยเลือกศึกษาเฉพาะมิวสิกวดีิโอเพลงของศิลปินท่ีไดรั้บรางวลัและมียอดผูเ้ขา้ชมมิวสิกวิดีโอ
เพลงผา่นเวบ็ไซตย์ทููปสูงสุด ไดแ้ก่ กระแต อาร์สยาม, ต่าย อรทยั, ตัก๊แตน ชลดา, ไผ ่พงศธร, หญิง
ลี ศรีชุมพล, จะ๊ อาร์สยาม, กุง้ สุทธิราช อาร์สยาม, ไมค ์ภิรมพร, และใบเตย อาร์สยาม  

 
1.4 นิยามศัพท์ทีเ่กีย่วข้อง 

มิวสิกวดิีโอเพลง หมายถึง เร่ืองราวประกอบเพลง หน่ึงตอนจบ หรืออาจมีมากกวา่หน่ึง
ตอนจบ มิวสิกวดีิโอเพลงมีทั้งการน าเสนอตวัศิลปินหรือเร่ืองราวคลา้ยละคร หรือน าเสนอทั้งศิลปิน
และเร่ืองราวคลา้ยละครควบคู่กนัไป เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาของเพลง 

เพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ถึง ปี พ.ศ. 2542 ช่วง
ระยะเวลาท่ีวงการเพลงลูกทุ่งก าลงัเร่ิมมีการสร้างสรรคว์ิธีการน าเสนอเร่ืองราว หรือเหตุการณ์ เพื่อ
ประกอบเพลง ซ่ึงเร่ืองราวท่ีน ามาใชถ่้ายถอดเน้ือหาของเพลง ไม่มีความซบัซ้อน และสามารถเขา้ใจ
ไดง่้าย    

เพลงยุคร่วมสมัย หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง ปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงในปี พ.ศ. 
2543 เป็นช่วงระยะเวลาท่ีเพลงลูกทุ่งมีการแข่งขนัการสร้างสรรค์วิธีการน าเสนอเร่ืองราว หรือ
เหตุการณ์ประกอบเพลง ซ่ึงเร่ืองราวท่ีน ามาใช้ถ่ายทอดเน้ือหาของเพลง มีความซับซ้อน และน า
เทคโนโลยสีมยัใหม่มาช่วยในการเล่าเร่ือง เช่น การใชภ้าพอนิเมชนั กราฟิกต่างๆ เป็นตน้  

รูปแบบการน าเสนอ หมายถึง ประเภทและลกัษณะของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิคกับยุคร่วมสมยั เช่น ประเภทท่ีมีการแสดงเป็นหลักหรือเส้นร้อง ประเภทท่ีมีการส่ือ
ความหมายเป็นหลกัหรือเส้นเร่ือง ประเภทท่ีมีทั้งการแสดงและการส่ือความหมายผสมกนัหรือเส้น
ร้องและเส้นเร่ืองผสมกนั และประเภทท่ีมีแนวคิดบางอยา่งท่ีไม่เป็นเร่ืองราวเป็นหลกั เป็นตน้ 

การเล่าเร่ือง หมายถึง กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการท าความเขา้ใจถึงวิธีการเล่าเร่ืองราวหรือ
เหตุการณ์ประกอบเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิคกบัยุคร่วมสมยัในประเด็นต่างๆไดแ้ก่ โครงเร่ือง แก่น
เร่ือง ตวัละคร ความขดัแยง้ ฉาก และมุมมองการเล่าเร่ือง ซ่ึงเร่ืองราวหรือเหตุการณ์จะมีความ
สอดคลอ้งและอาจไม่มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลงโดยเป็นหน่ึงในส่วนประกอบของการ
ส่ือความหมายอีกประเภทหน่ึง 

การส่ือความหมาย หมายถึง ลกัษณะเร่ืองราว เหตุการณ์ หรือองค์ประกอบต่างๆท่ี
สามารถส่ือความหมายให้เกิดความเขา้ใจเร่ืองราวในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิคกบัยุคร่วม
สมยั  ไม่วา่จะดว้ย แสง ขนาดภาพ การแต่งกายของศิลปินและการส่ือความหมายเชิงสัญลกัษณ์ 
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อุดมการณ์ หมายถึง กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นท าความเขา้ใจโลกและสังคมซ่ึงแต่ละบุคคล
ใช้ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู ้อ่ืนในสังคม อุดมการณ์สามารถถูกติดตั้ งได้ผ่าน
ส่ือมวลชน ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิคกบัยุคร่วมสมยัท่ีมีอุดมการณ์
รูปแบบต่างๆ เช่น  

1. ดา้นเงินทอง ความร ่ ารวย 
                   2. อ านาจ ทุน 

3. การเคารพผูอ้าวโุส 
4. ความสนุกสนาน ร่าเริง 
5. ความหรูหรา มีหนา้มีตา 
6. ความเช่ือ 
7. เทคโนโลย ี
8. ความรัก และชิงรักหกัสวาท เป็นตน้ 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.//ได้เรียนรู้และเขา้ใจรูปแบบการน าเสนอ วิธีเล่าเร่ือง การส่ือความหมาย และอุดมการณ์

ต่างๆในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 
2.//ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิชาการในการประยุกต์ใช้แนวคิดต่างๆเพื่อท าความเข้าใจ                

มิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งทั้งยคุคลาสสิกและยคุร่วมสมยั 
3.//ได้แนวทางในการพฒันารูปแบบการส่ือสารต่างๆในมิวสิกวีดีโอเพลงลูกทุ่งเพื่อเป็น

ประโยชน์แก่วงการเพลงและมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งต่อไป 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอ

เพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั” ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิด เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็น
กรอบในการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเร่ืองมิวสิกวดีิโอเพลง ( Music Video ) 
2.2 แนวคิดเร่ืองรูปแบบมิวสิกวดีิโอ ( Music Video Genre ) 
2.3 แนวคิดเร่ืองอุดมการณ์ ( Ideology ) 
2.4 แนวคิดเร่ืองการวเิคราะห์ตวับท ( Textual Analysis ) 

2.4.1 ทฤษฎีเร่ืองการเล่าเร่ือง ( Narrative ) 
2.4.2 ทฤษฎีเร่ืองการจดัองคป์ระกอบรวมในฉาก ( Mise En Scene ) 
2.4.3 ทฤษฎีเร่ืองสัญวทิยา ( Semiology ) 

2.5 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

2.1 แนวคิดเร่ืองมิวสิกวดิีโอเพลง ( Music Video ) 
ประวติัและความเป็นมา 
มิวสิกวดีิโอเกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมจากอลับั้ม Thriller ของไมเคิล

แจ๊คสัน ท าให้อลับั้มชุดดงักล่าวขายไดเ้ป็นอย่างมาก หลงัจากนั้นมิวสิกวิดีโอก็เร่ิมเป็นท่ีนิยมมาก
ข้ึน ภาพประกอบเพลงในมิวสิกวดีิโอกลายเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการโฆษณาของอุตสาหกรรมเพลง 
ส่งต่อให้มิวสิกวิดีโอเพลงกลายเป็นเคร่ืองมือช้ีวดัความส าเร็จของเทปเพลง ปราการณ์ท่ีแสดงให้
เห็นถึงบทบาทส าคญัของมิวสิกวิดีโอต่ออุตสาหกรรมเพลงสมยันิยม คือ ก าเนิดสถานีโทรทศัน์
เพลงท่ีเรียกวา่ MTV (Music Television) ข้ึนเป็นคร้ังแรก 

การให้ค  าจ  ากดัความค าว่ามิวสิกวิดีโอเร่ิมตน้จากวงควีน ( Queen ) ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัดีว่า
เป็นวงท่ีไดรั้บการยกย่องว่าการแสดงสดมีความยอดเยี่ยมท่ีสุดในโลก ทุกคนอยากดูการแสดงสด
ของวงน้ี จนกระทัง่วงควีนไดร้วบรวมเอาวีดีโอการแสดงสดเพลงต่างๆมาฉายทางโทรทศัน์ โดย
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การน าคลิปต่างๆมาตดัต่อแลว้ แยกออกมาเป็นเพลง มีการน าเทคนิคการใชภ้าพซ้อนใชส้โลวโ์มชัน่ 
สต๊อปโมชัน่เขา้มาผสมและให้ค  าจ  ากดัความว่าเป็นมิวสิกวิดีโอ นอกจากนั้นแลว้ แนวคิดเร่ืองจุด
ก าเนิดและท่ีมาของมิวสิกวิดีโอเพลงแรกว่า คอ วิดีโอโปรโมชั่น เพลง โบฮีเมียน ราฟโชดี ของ
วงควนี ท่ีผลิตออกอากาศมาปี 1975 ซ่ึงก ากบัโดย Bruce Gowers  

ความหมายของมิวสิกวดีิโอ 
มิวสิกวดีิโอ หมายถึง ภาพประกอบเพลงหรือภาพท่ีส่ือความหมายจากเน้ือหาของเพลง

เพื่อส่ือให้ผูช้มเขา้ใจความหมายและความเพลิดเพลินจากการไดรั้บชมมิวสิกวิดีโอ นอกจากน้ีมิว
สิกวดีิโอยงัสอดแทรกส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และส่ิงท่ีดีมีสาระไวอี้กดว้ย หากแต่จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัท่ี
ท าใหมี้งานชนิดน้ีข้ึนนั้น ก็เพื่อส่งเสริมเพลงของศิลปินในทุกๆดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นการตลาด ยอด
จ าหน่ายเทปเพลง หรือการโปรโมทให้ประชาชนไดคุ้น้เคยกบัเพลงของศิลปินจากอลับั้มชุดนั้น            
มิวสิกวิดีโอยงัหมายถึง ภาพประกอบเพลงท่ีสามารถถ่ายทอดความคิดเก่ียวกบัเพลง เป็นส่ือกลาง
ระหว่างผูผ้ลิตและผูช้มท่ีตีความหมายและสร้างจินตนาการให้แบบส าเร็จรูป ตั้งแต่มิวสิควีดีโอ
ก าเนิดข้ึนสามารถพิจารณามิวสิกวิดีโอในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
นิยามของมิวสิกวิดีโอในยุคแรกๆจึงเป็นการผลิตภาพประกอบหรือมีเพลงเป็นหลกั ภาพเป็นรอง 
(อินทิรา เฮง็ทบัทิม, 2554) 

บทบาทและความส าคญัของมิวสิกวดีิโอ 
มิวสิกวิดีโอเป็นสุนทรียศาสตร์ทางการส่ือสารท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของศิลปิน และเป็น

ชนวนท่ีท าใหเ้กิดการใชเ้วลาและเงินส าหรับการซ้ือหาของกลุ่มผูบ้ริโภควยัรุ่น โดยมีบทบาทส าคญั
ดงัน้ี(อินทิรา เฮง็ทบัทิม, 2554) 

1. มิวสิกวิดีโอมีบทบาทในการเสนอส่ิงแวดล้อม ประสบการณ์ อารมณ์และ
วฒันธรรมวยัรุ่น 

2. เป็นพื้นฐานทางการตลาดของเพลงสมยันิยม 
3. มีรูปแบบเฉพาะท่ีใชเ้ป็นส่ือเพื่อการโฆษณาของบริษทัเทปเพลง 
4. มีอิทธิพลในการสร้างฝัน จินตนาการและวฒันธรรมวยัรุ่น 
รูปแบบของมิวสิกวดีิโอ 
รูปแบบของมิวสิกวิดีโอประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกัทางประสบการณ์ของผูฟั้ง 

คือ ทางกายภาพ ทางอารมณ์ และทางระดบัการจดจ า โดยรูปแบบมิวสิกวิดีโอท่ีเห็นได้จากการท่ี
บริษทัเทปเพลงผลิตออกมา ซ่ึงมี 3 รูปแบบ ดงัน้ี (อินทิรา เฮง็ทบัทิม, 2554) 

1.//การแสดงเป็นหลกั (Performance) หรือเส้นร้อง เป็นมิวสิกวิดีโอท่ีมีโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์ง่ายๆไม่ซบัซอ้น มกัเป็นการน าเสนอภาพวงดนตรี แสดงดนตรี หรือ นกัร้องร้องเพลง 
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2.//ส่ือความหมายเป็นหลกั (Narrative) หรือเส้นเร่ือง เป็นมิวสิกวิดีโอท่ีมีโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์เป็นเร่ืองราว แต่ไม่เหมือนกับนิยามหรือภาพยนตร์ เน่ืองจากเร่ืองราวข้ึนอยู่กับ
ความหมายของเพลง 

3.// มีแนวความคิดบางอยา่งท่ีไม่เป็นเร่ืองราว (Conceptual) หรือเร่ืองราวท่ีไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัเพลงเป็นรูปแบบท่ีอธิบายถึงส่ิงท่ีเรียกวา่ ดนตรีภาพ หรือท่าเตน้ท่ีเป็นจงัหวะ รูปแบบ
น้ีใช้เทคนิคการพฒันาแนวความคิดเร่ืองความสัมพนัธ์ต่างๆของดนตรี การล าดบัเร่ืองราว และ
ภาพลกัษณ์ 

การใชภ้าษาทางส่ือมิวสิกวดีิโอ 
มิวสิกวดีิโอมีการพฒันาไปจากเดิมอยา่งมาก ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ 
1.//ปัจจยัทางสังคม โดยเฉพาะการรับอิทธิพลจากตะวนัตกมากข้ึน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็น

ด้านเน้ือหาท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอ อาจมีการเลียนแบบมิวสิกวิดีโอตะวนัตก ซ่ึงบางคร้ังไม่
เหมาะสมต่อสังคมไทย 

2.//ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ีเน่ืองจากความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ซ่ึงมีบทบาท
ต่อการผลิตมิวสิกวิดีโอเช่นกนั ช่วยพฒันารูปแบบและเน้ือหาให้ดึงดูดความสนใจจากผูช้มไดม้าก
ยิง่ข้ึน เช่นการใชค้อมพิวเตอร์ กราฟิก อนิเมชนัต่างๆ 

3.//ปัจจยัทางการตลาด เป็นการแข่งขนักันของค่ายเพลง เพื่อสร้างความสนใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย จึงมีการแข่งขนักนัเพื่อพฒันามิวสิกวดีิโอใหมี้ความน่าสนใจมากกวา่ในอดีต 

ในการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง
ยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั แนวคิดเร่ืองมิวสิกวิดีโอ จะเป็นกรอบท่ีผูศึ้กษาน าไปใช้ในการศึกษา
ลกัษณะและรูปแบบของมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิคกบัยคุร่วมสมยั 
 
2.2 แนวคิดเร่ืองรูปแบบมิวสิกวดิีโอ ( Music Video Genre ) 

ค าวา่ Genre เป็นภาษาฝร่ังเศสท่ีแปลวา่ Type หรือ Kind ในภาษาองักฤษซ่ึงมีประวติั
ความเป็นมายาวนานตั้งแต่ยุคสมยัละครกรีก และถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการแบ่งประเภทของ
ภาพยนตร์เป็นแบบต่างๆ เช่น แบบตะวนัตก แบบนวนิยายวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ (กาญจนา แกว้เทพ, 
2552) อริสโตเติล เป็นผูท่ี้ใช้ค  าว่า รูปแบบ ตั้ งแต่ดั้ งเดิม ในฐานะเป็นวิธีการในการจัด
หมวดหมู่วรรณกรรมกรีก ทั้งโศกนาฎกรรมและสุขนาฏกรรม และค าวา่รูปแบบ ถูกประยุกตใ์ชโ้ดย
นกัวจิารณ์ วรรณกรรมสมยัใหม่ เช่น Northrop Frye ผูซ่ึ้งปรารถนาจะพฒันาระบบการจดัหมวดหมู่
ท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน ซ่ึงมีความสามารถพอท่ีจะจดัการกบัวรรณกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
ดงันั้น หมวดหมู่เร่ิมแรกของอริสโตเติล ก็ขยายออกไปเป็นรูปแบบย่อย (Sub-genres) ท่ีใช้การ
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กระท าของพระเอกเป็นหลักในการแบ่งการแบ่งรูปแบบในการศึกษาส่ือถูกใช้คร้ังแรกๆใน
ความสัมพนัธ์ท่ีภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ท าภายใตเ้ง่ือนไขทางประวติัศาสตร์และเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ
ของระบบสตูดิโอ คือ  ความนิยมในหมู่มวลชน ท าให้ผูผ้ลิตภาพยนตร์ได้รับพลงัทางวฒันธรรม
อยา่งมีนยัส าคญัใหภ้าพยนตร์มีแนวโนว้ท่ีจะเป็นสูตรส าเร็จ ซ ้ าไปซ ้ ามาซ่ึงนกัวิจารณ์ในยุคนั้น มอง
วา่มนัเป็นเร่ืองท่ีน่าเยย้หยนัมากท่ีจะประมาณค่า และในดา้นเง่ือนไขทางเศรษฐกิจของการผลิตท่ีดู
คลา้ยโรงงาน ตอ้งผลิตออกมาเร็วและราคาถูก ดงันั้นจึงมีการท าซ ้ าเร่ืองท่ีประสบความส าเร็จทาง
ธุรกิจ โดยมีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อยบางคร้ังรูปแบบของภาพยนตร์กลายเป็นเร่ืองท่ีมีคุณค่าน่า
ศึกษา เม่ือนกัวิจารณ์ชาวฝร่ังเศสให้ความสนใจภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ โดยพฒันาแนวคิดเร่ืองผูก้  ากบั
ในฐานะผูแ้ต่งเบ้ืองตน้ของภาพยนตร์ และโตแ้ยง้ว่า ผูก้  ากบัเหล่าน้ีมีความสามารถและวิสัยทศัน์
เฉพาะตวัและสามารถใชม้นัในการผลิตภาพยนตร์ท่ีมีคุณภาพทางศิลปะไดภ้ายใตร้ะบบสตูดิโอท่ี
เขม้งวดของฮอลลีวูด้ ซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นการปูทางส าหรับการศึกษารูปแบบภาพยนตร์ยอดนิยมอย่างมี
ระบบและจริงจงั (สกุลวดี สุขอนนัต,์ 2553)  

 แมคเควล กล่าวว่า ค  าว่า รูปแบบ หมายถึง ชนิดหรือประเภท และบ่อยคร้ังสามารถ
ประยุกตใ์ช้โดยอนุโลมกบัหมวดหมู่ท่ีแตกต่างกนัของผลผลิตทางวฒันธรรม แมคเควลยงักล่าวถึง
รูปแบบวา่ มีความส าคญัต่อส่ือมวลชนในทุกแขนง เพราะท าให้ส่ือมวลชนผลิตผลงานท่ีดีมีคุณภาพ 
นอกจากน้ีการแบ่งรูปแบบผลงานของส่ือมวลชนยงัเช่ือมโยงระหว่างตวัผลงานกบัความคาดหวงั
ของผูบ้ริโภค กล่าวคือ การผลิตผลงานตามแนวคิดรูปแบบท่ีมีมาก่อนจะท าให้ผูรั้บสารแต่ละคน
สามารถเลือกผลผลิตจากส่ือมวลชนได ้

แมคเควล กล่าววา่ รูปแบบสามารถอา้งถึงหมวดหมู่ของเน้ือหาซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
เป็นอตัลกัษณ์ท่ีสั่งสมไว ้ซ่ึงถูกจ าได้มากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างเท่าๆกนั โดยผูผ้ลิต

(ส่ือ) และผูบ้ริโภค(ผูรั้บสาร) อตัลกัษณ์เก่ียวขอ้งกับวตัถุประสงค์ รูปแบบ (ความยาว จงัหวะ 
โครงสร้าง ภาษา และอ่ืนๆ) และความหมาย(การอา้งอิงความเป็นจริง)และอตัลกัษณ์ท่ีถูกท าให้เป็น
ท่ียอมรับมายาวนานและเป็นขนบเดิม (Conventions) ท่ีสังเกตได้ ดังนั้น ขนบ เป็นรูปแบบทาง
วฒันธรรมท่ีถูกสงวนไว ้ถึงแมว้่าอาจจะสามารถเปล่ียนแปลงและพฒันามนัไดภ้ายในกรอบของ
ตระกลูดั้งเดิมก็ตาม ตลอดจนรูปแบบจะเป็นไปตามโครงสร้างของการเล่าเร่ืองและล าดบัเหตุการณ์
ท่ีคาดหวงัไดน้ าไปสู่คลงัของภาพท่ีท านายไดแ้ละมีองค์ประกอบศิลป์ท่ีแตกต่างออกไปจากแก่น
เร่ืองพื้นฐาน 

   การวเิคราะห์รูปแบบ      
   กาญจนา แกว้เทพ กล่าวว่า แนวคิดเร่ืองรูปแบบ (Genres) มีมิติมากมาย ดงันั้นจึงท า
การวิเคราะห์ไดห้ลากหลายแง่มุม เช่น การวิเคราะห์สูตร การวิเคราะห์การเล่าเร่ือง การวิเคราะห์
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ความเช่ือมโยงระหวา่งส่ือ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามในการวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อให้ไดสู้ตรของรูปแบบ
มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิคกบัยุคร่วมสมยันั้น สามารถพิจารณาไดจ้ากองคป์ระกอบย่อยๆ
หลกัขององคป์ระกอบการเล่าเร่ือง ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

1.  โครงเร่ือง หมายถึง การล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล และมีจุดหมาย
ปลายทาง การวางโครงเร่ืองก็คือ การวางแผนหรือการก าหนดเส้นทางของการกระท าของตวัละคร 
ท าให้ผูช้มสามารถเจา้ใจไดว้า่มีอะไรเกิดข้ึนในเร่ืองนั้น คือ มีใครท าอะไร ดว้ยจุดมุ่งหมายอยา่งไร 
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มเช่นไร พบอุปสรรคอยา่งใด แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือตดัสินใจอยา่งไร 

2.  แก่นเร่ือง  คือ ความคิดรวบยอดท่ีด ารงอยูใ่นเร่ืองราวท่ีนกัเขียนบรรจงสร้างสรรคข้ึ์น 
เป็นความหมายของเร่ืองท่ีผูผ้ลิตตอ้งการจะส่ือ แก่นเร่ืองเป็นวีถีทางในการส่ือสารของผูป้ระพนัธ์ 
เป็นวธีิการน าความคิด การรับรู้ และความรู้สึกของตนเขา้ร่วมกบัผูแ้ต่ง 

3.  ตวัละคร  คือ  ผูก้ระท า  และผูท่ี้ได้รับผลจากการกระท าในบทละคร  ตวัละครท่ีดี
จะตอ้งมีพฒันาการ  นัน่คือ  ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงทางความคิด  อุปนิสัยใจคอ  ตลอดจนมีทศันคติ
ท่ีเปล่ียนแปลงต่อเร่ืองราวต่างๆ  เน่ืองจากประสบการณ์  หรือเหตุการณ์ท่ีมากระทบชีวิตของตน  
หากแต่การเปล่ียนแปลงน้ีตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล  ไม่ขดัต่อหลกัความจริง   

4.  ความขดัแยง้ การเล่าเร่ืองมกัด าเนินเร่ืองราวเก่ียวพนักบัความขดัแยง้ ความขดัแยง้เป็น
องคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึงของเร่ือง ท่ีสร้างปมปัญหา การหาหนทางแกปั้ญหา ความขดัแยง้ของ
ตวัละคร คือ การเป็นปฏิปักษ์ต่อกนั หรือความไม่ลงรอยในพฤติกรรม การกระท า ความคิด ความ
ปรารถนา หรือความตั้งใจของตวัละครในเร่ือง” ซ่ึงแบ่งความขดัแยง้เป็น 3 ประเภท  

5.  ฉาก หมายถึง จุดหน่ึงของเวลาและสถานท่ีท่ีเหตุการณ์ของโครงเร่ืองนั้นเกิดข้ึน ฉาก
ดว้ยตวัของมนัเองแทบจะไม่มีความหมาย หากมีการเผยลกัษณะตวัละครและการเดินเร่ืองแลว้ ฉาก
จะมีความส าคญัอยา่งยิง่ฉากในการเล่าเร่ืองประกอบดว้ยสองส่วน  คือ 
 ช่วงเวลา  (Time)  ไดแ้ก่ระยะเวลาท่ีเหตุการณ์ท่ีเกิดเร่ืองเล่านั้น  ช่วงเวลาจะเป็น
ตวัก าหนดเบ้ืองต้นท่ีส าคัญต่อองค์ประกอบอ่ืน ๆ ต่อมาอีกมากเพราะ  “กาลเวลา”  เป็น
ปัจจยัพื้นฐานของเหตุการณ์  เช่น  ถา้เราสร้างละครยุคสมยัรัชกาลท่ี  5  ฉากบา้นเรือนก็จะถูกบงัคบั
วา่จะตอ้งเป็นแบบใด  การแต่งกาย  ค  าพดู  การกระท า  ความนึกคิดของตวัละครก็เช่นเดียวกนั 
 สถานท่ี  (Location)  ไดแ้ก่สถานท่ีท่ีเหตุการณ์ได้เกิดข้ึน สถานท่ีเป็นตวัก าหนด
เบ้ืองตน้ท่ีส าคญัต่อองค์ประกอบอ่ืน ๆ ต่อมาอีกมาก เพราะ “กาลเวลา” เป็นปัจจยัพื้นฐานของ
เหตุการณ์ เช่น ถา้เราสร้างละครยคุสมยัรัชกาลท่ี 5 ฉากบา้นเรือนก็จะถูกบงัคบัวา่จะตอ้งเป็นแบบใด 
การแต่งกาย ค าพดู การกระท า ความนึกคิดของตวัละครก็เช่นเดียวกนั   
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6. มุมมองการเล่าเร่ือง มุมมองการเล่าเร่ืองแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
1. มุมมองบุคคลท่ีหน่ึง เป็นการเล่าเร่ืองท่ีตวัเอกของเร่ืองเป็นผูเ้ล่าเร่ืองเอง ขอ้สังเกต

ในการเล่าเร่ืองชนิดน้ีคือ ตวัละครมกัเอย ค าวา่ “ผม” หรือ “ฉนั” อยูเ่สมอ 
2. มุมมองบุคคลท่ีสาม แบ่งเป็น ผูเ้ล่าอยูร่่วมในเหตุการณ์ดว้ย คือ การท่ีผูเ้ล่ากล่าวถึง

ตวัละครตวัอ่ืน เหตุการณ์อ่ืน ท่ีตวัเองพบเห็นมา และผูเ้ล่าไม่ไดอ้ยูร่่วมในเหตุการณ์ ท าหนา้ท่ีเป็นผู ้
สังเกต เป็นมุมมองท่ีผูส้ร้างพยายามให้เกิดความเป็นกลางในการน าเสนอเร่ือง เป็นการเล่าโดยท่ีไม่
สามารถเขา้ถึงอารมณ์ของตวัละครไดอ้ย่างลึกซ้ึง เป็นการสังเกตหรือรายงานเหตุการณ์โดยผูช้ม
ตดัสินเร่ืองราวเอง และผูเ้ล่าไม่อยูร่่วมในเหตุการณ์ แต่สามารถรู้ลึกถึงความคิดขา้งในของตวัละคร
ในเร่ือง หรือเรียกวา่ ผูเ้ล่าเร่ืองแบบรู้รอบดา้น คือ การเล่าเร่ืองแบบไม่มีขีดก ากดั สามารถรู้จิตใจของ
ตวัละครทุกตวั เป็นตน้ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าแนวคิดรูปแบบมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งมาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์รูปแบบของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั โดยพิจารณาจาก
รูปแบบการน าเสนอและวิธีการสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งในแต่ละยุค เพื่อให้ได้มาซ่ึง
รูปแบบของมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 
 
2.3 แนวคิดเร่ืองอุดมการณ์ ( Ideology ) 

อุดมการณ์ ( Ideology ) เป็นอีกแนวคิดหน่ึงท่ีส านกัวฒันธรรมศึกษาให้ความสนใจเป็น
อย่างยิ่ง อิทธิพลทางความคิดเร่ือง อุดมการณ์ ท่ีส านกัน้ีใช้ มาจากนกัวิชาการสายมาร์กซิสม์ ชาว
ฝร่ังเศสท่ีช่ือ หลุยส์ อลัธูแซร์ (Louis Althusser) อลัธูแซร์ปฏิเสธความคิดของมาร์กซิสมแ์บบดั้งเดิม
ท่ีวา่ อุดมการณ์ คือ จิตส านึกท่ีผิดพลาดหรือเป็นแนวความคิดท่ีชนชั้นปกครองยดัเยียดใส่ไวใ้ห้กบั
ประชาชน โดยเขาอธิบายวา่ ในขณะท่ีคนเราตอ้งอยูใ่นสังคม และตอ้งปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตวัเรากบั
คนอ่ืนหรือสังคม เราต้องมีกรอบแนวคิดหรือวิธีการบางอย่างในการท่ีจะท าให้ เราสร้าง
ประสบการณ์หรือเข้าใจความหมาย รวมทั้งรูปเป็นจิตส านึกของเราข้ึนมา อุดมการณ์จึงไม่ใช่
ความคิด หากแต่เป็นกรอบแนวคิดในการท าความเขา้ใจตวัเรา เขา้โลก และเขา้ใจสังคม (ประมวล
สาระชุดวชิาปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการส่ือสาร,  2548)   
 กาญจนา แก้วเทพ ได้สรุปว่า อุดมการณ์เป็นผลผลิตท่ีสร้างข้ึนมาจากภาวะทาง
จิตส านึก ผลผลิตชุดน้ีไดแ้ก่ ชุดของความคิด ความรู้สึก และความพร้อมท่ีจะลงมือกระท า 
 จากแนวคิดเร่ืองอุดมการณ์ของอลัธูแซร์ ท าให้สามารถจ าแนกอุดมการณ์ในเพลงตาม
เกณฑไ์ด ้3 ปะเภท คือ (ล าเนา เอ่ียมสะอาด, 2539)     
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 ก. อุดมการณ์หลกั (Dominant Ideology) คือ อุดมการณ์ท่ีมีอ านาจในการครอบง า
ความคิดของผูค้นในสังคมมากกว่าอุดมการณ์อ่ืนๆ อุดมการณ์หลกัน้ีกลุ่มผูมี้อ  านาจในสังคม เป็น
ผูส้ร้างข้ึนมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่กลุ่มตน ในทางการเมืองกลุ่มท่ีมีอ านาจคือ ผูท่ี้สามารถ
กุมอ านาจรัฐไดน้ัน่เอง การท่ีผูกุ้มอ านาจรัฐจะสามารถรักษาอ านาจไวไ้ดต้อ้งใช้กลไกอยู่สองอยา่ง
คือ กลไกของรัฐท่ีกดข่ีปราบปรามและกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ กลไกของรัฐท่ีกดข่ีปราบปราม
ตามทฤษฎีของลทัธิมาร์กซ์เป็นกลไกท่ีใชค้วามรุนแรงประกอบไปดว้ย รัฐบาล ฝ่ายบริหาร กองทพั 
ต ารวจ ค่ายกกักนั คุก และอ่ืนๆ ส่วนกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐมีลกัษณะแตกต่างกบักลไกท่ี
กดข่ีปราบปรามอย่างตรงกนัขา้ม คือจะไม่ใช้ความรุนแรง แต่จะเป็นการครอบง าทางคิดเป็นดา้น
หลกั สถาบนัท่ีเป็นกลไกทางอุดมการณ์รัฐ ไดแ้ก่ ศาสนา โรงเรียน ครอบครัว กฎหมาย ระบบเมือง 
พรรคการเมือง สหภาพแรงงาน การส่ือสารมลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ อ่ืนๆ และ
สถาบนัทางวฒันธรรม เช่น วรรณกรรม ศิลปะ กีฬา ดนตรี อ่ืนๆ สังคมท่ีอุดมการณ์หลักเป็น
อุดมการณ์อนุรักษน์ั้นจุดมุ่งหมายของอุดมการณ์ก็คือ มุ่งรักษาสถานภาพเดิมของความสัมพนัธ์ทาง
สังคม ไม่ว่าเป็น เร่ืองความรัก เร่ืองครอบครัว สถานะหญิงชาย ตลอดจนช่องว่างระหว่างชนชั้น
ต่างๆในสังคม     

ข. อุดมการณ์แบบเสนอทางเลือกแบบใหม่ให้กับระบบ (Alternative Ideology) 
อุดมการณ์แบบน้ีอาจจะไม่เห็นดว้ยกบัอุดมการณ์หลกัแต่มิไดค้ดัคา้นระบบอย่างรุนแรง คือแทนท่ี
จะโจมตีอุดมการณ์หลกัโดยตรงแต่กลบัเล่ียงไปพดูถึงขอ้เสนอใหม่ท่ีตนคิดวา่ดีกวา่    

ค. อุดมการณ์ท่ีมีเป้าหมายเพื่อต่อต้านอุดมการณ์หลกัและมุ่งเสนออุดมการณ์ใหม่ 
(Oppositional Ideology) อุดมการณ์ประเภทน้ีไม่เห็นดว้ยกบัระบบเดิมท่ีมีอยูใ่นสังคม และเห็นว่า
เป้าหมายของอุดมการณ์หลกัก็เพื่อประโยชน์ของชนชั้นท่ีมีอ านาจในสังคมซ่ึงเป็นคนกลุ่มนอ้ยส่วน
ผูท่ี้เสียเปรียบ คือ คนส่วนใหญ่ ดังนั้ น จึงมุ่งท่ีจะโจมตีและท าลายอุดมการณ์หลักและเสนอ
อุดมการณ์ใหม่ 

การศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั แนวคิดเร่ืองอุดมการณ์จะเป็นกรอบท่ีผูศึ้กษาน าไปใช้ในการ
วเิคราะห์ เปรียบเทียบอุดมการณ์ค่านิยมทางสังคมท่ีปรากฏผา่นการเล่าเร่ืองและการส่ือความหมาย
ต่างๆในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิคกบัยคุร่วมสมยั 

 
2.4 แนวคิดเร่ืองการวเิคราะห์ตัวบท ( Textual Analysis )     

กลุ่มทฤษฎีตวับทเป็นทฤษฎีท่ีถือก าเนิดข้ึนในยุคแรกของภาพยนตร์ตั้งแต่ตน้ศตวรรษ
ท่ี 20 ทฤษฎีในกลุ่มน้ีใหค้วามสนใจการวเิคราะห์ “ตวับท” หรือการวิเคราะห์ตวัภาพยนตร์ รากฐาน
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ส าคญัของทฤษฎีกลุ่มน้ีคือ แนวคิดศิลปะ โดยมองวา่ภาพยนตร์ คือ ศิลปะแขนงหน่ึงไม่ต่างไปจาก
ศิลปะท่ีผา่นมาในอดีต 6 แขนง คือ นาฏกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ดนตรี และ
วรรณกรรม แต่กว่าจะกา้วมาเป็นศิลปะไดน้ั้น ภาพยนตร์ก็ตอ้งพิสูจน์คุณสมบติัดว้ยการยกระดบั
ตนเอง ไม่ใช่แต่เพียงแค่การถ่ายภาพแสดงละครเวที แต่ตอ้งพฒันาเทคนิคการเล่าเร่ืองดว้ยภาพและ
เสียง เพื่อให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์  มิวสิควีดีโอเพลงลูกทุ่งเช่นกัน ท่ีมีการพฒันา
สร้างสรรค์รูปแบบการน าเสนอมาโดยตลอดระยะเวลากวา่ 30 ปี เป็นอีกส่ือศิลปะหน่ึงท่ีไดพ้ิสูจน์
คุณสมบติัตนเองดว้ยการสร้างสรรคเ์ทคนิคการเล่าเร่ืองและการส่ือความหมายดว้ยภาพและเสียง ให้
สามารถส่ือสารความบนัเทิงต่างๆไปยงัผูรั้บสารไดอ้ยา่งสมบูรณ์มากข้ึน   
 การวิเคราะห์รูปแบบของมิวสิควีดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกและยุคร่วมสมยัสนใจ
ปัจจยัภายในของมิวสิควีดีโอหรือโครงสร้างภายในตวับท เช่น โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ความขดัแยง้ 
มุมมองการเล่าเร่ือง ตวัละคร ฉาก สี แสง การแต่งกาย สัญญะ และองค์ประกอบต่างๆ โดยเช่ือว่า
ความหมายเกิดจากการเรียงตวัขององคป์ระกอบดงักล่าว  

ซ่ึงกลุ่มแนวคิดการวิเคราะห์ตวับทในมิวสิควีดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วม
สมยั ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิด ทฤษฎีดงัต่อไปน้ีมาใชใ้นการศึกษา 
       2.4.1 ทฤษฎีเร่ืองการเล่าเร่ือง ( Narrative ) 

ทฤษฎีการเล่าเร่ืองมีแนวคิดวา่ เป็นมนุษยเ์ป็นนกัเล่าเร่ือง การตดัสินใจและการส่ือสาร
ของมนุษยข้ึ์นอยูก่บัเหตุผลท่ีดี ซ่ึงแตกต่างไปตามสถานการณ์ รูปแบบการส่ือสาร และส่ือ เหตุผลท่ี
ดีจะถูกควบคุมโดยภูมิหลังของบุคคล วฒันธรรม ลกัษณะนิสัย และอิทธิพลของภาษา ความมี
เหตุผลของเร่ืองราวท่ีเล่าข้ึน อยู่กับธรรมชาติของผู ้เล่าเร่ืองท่ีจะตระหนักถึงความน่าจะเป็น 
องค์ประกอบท่ีจะท าให้เร่ืองราวปะติดปะต่อกนัการเลือกสรรเร่ืองราวเพื่อสร้างความเพลิดเพลิน 
แนวคิดการเล่าเร่ืองน้ีจึงมองวา่ การส่ือสารของคนเราเป็นการเล่าเร่ืองหรือการบรรยายทั้งส้ิน โดยผู ้
เล่าเร่ืองท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระพนัธ์หรือร่วมประพนัธ์เร่ืองราวท่ีน ามาเล่านั้นๆ องคค์วามรู้ท่ีศึกษาตวั
เร่ืองเล่า ได้กลายเป็นความรู้เฉพาะด้านและได้รับการพฒันามาอย่างจริงจังในช่วงหลังของ
คริสตศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงถือวา่เป็นองคค์วามรู้ร่วมสมยั หมายความถึง ยุคท่ีการศึกษาเร่ืองเล่าไดก้ลาย
มาเป็นสาขาวิชาการเฉพาะอยา่งเต็มตวั มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวตัถุประสงค์ท่ีศึกษา มีการ
ก าหนดวธีิการท่ีใชใ้นการศึกษา เพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็นองคค์วามรู้ชุดหน่ึงซ่ึงเรียกร่วมๆไดว้า่ เป็น 
ศาสตร์แห่งการเล่าเร่ืองซ่ึงก็เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาตัวเร่ืองเล่า นั่นเอง โดยเป็นการก้าวข้ามจาก
การศึกษาเน้ือหาไปสู่ความสนใจในโครงสร้างของการเล่าเร่ือง และวิธีการเล่าเร่ืองของส่ือแต่ละ
ชนิด ซ่ึงประเภทของการเล่าเร่ืองท่ีได้รับการน ามาศึกษานั้นมีอยู่หลายชนิด ทั้ ง นิทาน นิยาย 
ภาพยนตร์ และมิวสิกวดีิโอ เป็นตน้    
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ศาสตร์แหล่งเร่ืองเล่าเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ในการศึกษา 3 จุดใหญ่
ดว้ยกนั คือ(ศิวนารถ หงส์ประยรู, 2550) 

 
                               

 
 

 จากเดิมท่ีมองวา่เร่ืองเล่าเป็นภาพสะทอ้นความจริง Reflection มาเป็นการมองใหม่ว่า 
เร่ืองเล่าไม่ไดเ้ป็นส่ิงสะทอ้นโลกความจริง แต่เร่ืองเล่ามีการประกอบสร้างในตวัของมนัเอง จึงจะ
ให้ความส าคญักบัส่ิงท่ีเรียกว่า Construction ของการเล่าเร่ืองมากกว่ามองว่ามนัสะทอ้นสะทอ้น
ความเป็นจริงท่ีอยูข่า้งนอก 
 
 
  
 

 ขอบเขตของเ ร่ืองเล่า จากเดิมท่ีเ ร่ืองเล่าจะถูกมองว่าจ ากัดตัวอยู่แต่เฉพาะใน
วรรณกรรมเป็นเร่ืองสมมติ Fiction ตอนน้ีขอบเขตของการศึกษาเร่ืองเล่าได้ขยายออกสู่ตวับท
ประเภทอ่ืนท่ีเราเรียกวา่ Non-Fiction อาทิ ข่าว สารคดี เป็นตน้ 
 

 
 
 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา เปล่ียนจุดเนน้ของเป้าหมายในการศึกษาเ ร่ืองเล่า จากท่ีเนน้
ความซาบซ้ึง Appreciation มาเน้นท่ีความเข้าใจ Understanding การพยายามท าความเข้าใจ
กระบวนการส่ือความหมายท่ีอยูใ่นเร่ืองเล่านั้น มกัน าเราไปสู่การวิเคราะห์คติ ค่านิยม อุดมการณ์ท่ี
ส่ือผา่นเร่ืองเล่านั้นออกมา  

 
 
 
 
 

Reflection Construction 

Fiction Non-Fiction 

Appreciation Understanding 
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องคป์ระกอบของการเล่าเร่ือง ประกอบไปดว้ย  
1. โครงเร่ือง 
หมายถึง การล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีเหตุผล และมีจุดหมายปลายทาง การวาง

โครงเร่ืองก็คือ การวางแผนหรือการก าหนดเส้นทางของการกระท าของตวัละคร ท าให้ผูช้มสามารถ
เข้าใจได้ว่ามีอะไรเกิดข้ึนในเร่ืองนั้ น คือ มีใครท าอะไร ด้วยจุดมุ่งหมายอย่างไร ภายใต้
สภาพแวดลอ้มเช่นไร พบอุปสรรคอยา่งใด แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือตดัสินใจอยา่งไร   

อริสโตเติล ได้ให้ความเห็นไวใ้นหนงัสือเร่ือง โพเอทติกส์ ว่าโครงเร่ืองท่ีดีจะตอ้งมี
ความสมบูรณ์ในตวัของมนัเอง มีความยาวพอเหมาะ ประกอบตอนตน้ ตอนกลาง และตอนจบ 
เหตุการณ์ทุกตอนมีความสัมพนัธ์กันอย่างสมเหตุสมผลตามกฎแห่งกรรม กล่าวคือ เร่ืองราวท่ี
เกิดข้ึนในฉากหน่ึงจะตอ้งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการกระท าในฉากท่ีน ามาก่อน และในท านอง
เดียวกนัก็จะเป็นสาเหตุของเร่ืองราวท่ีจะเกิดในฉากต่อไป ฉะนั้นในเร่ืองท่ีมีการวางโครงเร่ืองอยา่ง
รัดกุมจะไม่สามารถตดัฉากหน่ึงฉากใดท้ิงไปไดโ้ดยไม่กระทบกระเทือนฉากอ่ืน เพราะทุกส่ิงทุก
อยา่งท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพนัธ์และเป็นเหตุเป็นผลต่อกนัอยา่งแทจ้ริง(อริสโตเติล, 1983 อา้งถึงใน สุ
รพล บุญลือ, 2556)   

ส่วน อี เอ็ม ฟอร์สเตอร์ ก็เป็นอีกคนหน่ึงท่ีท าให้ค  าจ  ากดัความท่ีชดัเจนของโครงเร่ือง
โดยแยกความแตกต่างระหว่างตวัเร่ือง และโครงเร่ือง กล่าวคือ ตวัเร่ือง คือการเล่าเหตุการณ์เรียง
ตามล าดบัเวลาท่ีเกิดก่อนกลงั ในขณะท่ีโครงเร่ือง เป็นการเล่าเร่ืองท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผลของ
เหตุการณ์ 

การเล่าเร่ืองแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
1. การเร่ิมเร่ือง เป็นจุดเร่ิมตน้เพื่อชกัจูงความสนใจของผูช้มให้ติดตามต่อไป ซ่ึงอาจจะ

ใชก้ลยุทธการเร่ิมเร่ืองไดห้ลายๆแบบ เช่น แนะน าตวัละคร แนะน าฉาก เปิด ประเด็นขดัแยง้ หรือ
อ่ืนๆ 

2. การพฒันาเหตุการณ์ เป็นขั้นตอนท่ีเร่ืองราวเร่ิมด าเนินไปมากข้ึน ความขดัแยง้เร่ิม
ทวคีวามรุนแรงหรือความเขม้ขน้ข้ึน ตวัละครเร่ิมยุง่ยากล าบากใจมากข้ึน 

3.ขั้นภาวะวกิฤต เป็นขั้นตอนท่ีความขดัแยง้พุง่ข้ึนสูงสุด และถึงจุดแตกหกั ตวัละครอยู่
ในสถานการณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

4.ขั้นภาวะคล่ีคลาย เป็นขั้นตอนหลงัจากท่ีจุดวกิฤตไดผ้า่นพน้ไปอนัเน่ืองมาจากปัญหา
ความยุง่ยากหรือเง่ือนง าต่างๆไดเ้ปิดเผยแกไ้ขได ้

5.ขั้นการยติุเร่ืองราว เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีเร่ืองราวไดจ้บส้ินลงโดยอาจจะมีจุดหลายๆ
แบบ เช่น อาจจะจบอยา่งมีความสุข อยา่งสูญเสีย หรืออยา่งมีปริศนาคาใจ เป็นตน้ 
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ส่ิงส าคญัมากในโครงเร่ือง คือ ความขดัแยง้ ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างการผกูปมท่ีจะน าไปสู่
จุดยอด ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองอาจเป็นความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัชะตากรรมระหว่าง
มนุษยก์บัสังคมหรือสภาพแวดล้อม หรือระหว่างมนุษยก์บัมนุษยด์้วยกนั ทั้งน้ีเรียกว่าเป็นความ
ขดัแยง้ภายนอก นอกจากน้ี คือความขดัแยง้ภายในจิตใจของตวัละครเอง 

2. แก่นเร่ือง  
คือ ความคิดรวบยอดท่ีด ารงอยู่ในเร่ืองราวท่ีนักเขียนบรรจงสร้างสรรค์ข้ึน เป็น

ความหมายของเร่ืองท่ีผูผ้ลิตตอ้งการจะส่ือ แก่นเร่ืองเป็นวีถีทางในการส่ือสารของผูป้ระพนัธ์ เป็น
วธีิการน าความคิด การรับรู้ และความรู้สึกของตนเขา้ร่วมกบัผูแ้ต่ง 

3. ตวัละคร 
ตวัละคร  (Character)  คือ  ผูก้ระท า  และผูท่ี้ไดรั้บผลจากการกระท าในบทละคร  ตวั

ละครท่ีดีจะตอ้งมีพฒันาการ  นัน่คือ  ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงทางความคิด  อุปนิสัยใจคอ  ตลอดจนมี
ทศันคติท่ีเปล่ียนแปลงต่อเร่ืองราวต่างๆ  เน่ืองจากประสบการณ์  หรือเหตุการณ์ท่ีมากระทบชีวิต
ของตน  หากแต่การเปล่ียนแปลงน้ีตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลไม่ขดัต่อหลกัความจริง (อุมาพร 
มะโรณีย.์ 2551) 

ตวัละครแบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ 
     1.  ตวัละครท่ีมีลกัษณะเป็นแบบตายตวั  (Typed character) เป็นตวัละครท่ีมองเห็น

ได้เพียงด้านเดียว  และมักมีลักษณะนิสัยตามแบบฉบบัท่ีนิยมใช้กันในบทละครทัว่ๆไป  เช่น  
“พระเอก”  “นางเอก”  หรือ  “ตวัอิจฉา”  ตวัละครเหล่าน้ีไม่วา่จะอยูใ่นละครเร่ืองใด  มกัมีลกัษณะ
นิสัยคลา้ยกนัแทบเป็นสูตรส าเร็จ  และบทบาทท่ีจะกระท าก็เป็นส่ิงท่ีผูช้มคาดหมายไวส้ าหรับตวั
ละครนั้นๆ  ได ้

     2.  ตวัละครท่ีเห็นไดร้อบดา้น  (Well – rounded character)  ตวัละครประเภทน้ีมี
ความลึกซ้ึง  และเขา้ใจยากกวา่ตวัละครท่ีมีลกัษณะตายตวั  จะคลา้ยคนจริงๆ  ซ่ึงมองไดร้อบดา้น  มี
ทั้งส่วนดีและส่วนเสีย  ตวัละครประเภทน้ีจะมีพฒันาการดา้นนิสัยใจคอ  หรือมีการเปล่ียนแปลงเจต
คติเก่ียวกบัส่ิงต่างๆในชีวติ 

4. ความขดัแยง้ 
การเล่าเร่ืองมกัด าเนินเร่ืองราวเก่ียวพนักบัความขดัแยง้ ความขดัแยง้เป็นองคป์ระกอบ

ส าคญัอย่างหน่ึงของเร่ือง ท่ีสร้างปมปัญหา การหาหนทางแกปั้ญหา ความขดัแยง้ของตวัละคร คือ 
การเป็นปฏิปักษต่์อกนั หรือความไม่ลงรอยในพฤติกรรม การกระท า ความคิด ความปรารถนา หรือ
ความตั้งใจของตวัละครในเร่ือง” ซ่ึงแบ่งความขดัแยง้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ (เหมือนฝัน ชาว
เหนือ, 2553) 
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         1. ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัคน คือ ตวัละครสองฝ่ายไม่ลงรอยกนัแต่ละฝ่าย
ต่อตา้นกนัหรือพยายามท าลายล้างกนัเช่น การรบของทหารสองฝ่ายหรือการท าศึกระหว่างสอง
ตระกลู เป็นตน้ 

             2. ความขดัแยง้ภายในจิตใจ เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายใน ตวัละครจะมีความ
สับสน หรือยุง่ยากล าบากใจในการตดัสินใจเพื่อจะกระท าการอยา่งท่ีคิดเอาไว ้เช่น ความขดัแยง้กบั
ส านึกรับผดิชอบ หรือ ความรู้สึกขดัแยง้กบักฎเกณฑท์างสังคม 

             3. ความขดัแยง้กบัพลงัภายนอก เช่น ความขดัแยง้กบัสภาพแวดลอ้มหรือธรรมชาติ
อนัโหดร้าย 

5. ฉาก       
หมายถึง จุดหน่ึงของเวลาและสถานท่ีท่ีเหตุการณ์ของโครงเร่ืองนั้นเกิดข้ึน ฉากดว้ยตวั

ของมนัเองแทบจะไม่มีความหมาย หากมีการเผยลกัษณะตวัละครและการเดินเร่ืองแลว้ ฉากจะมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ฉากในการเล่าเร่ืองประกอบดว้ยสองส่วน  คือ 
       1 ช่วงเวลา  (Time)  ไดแ้ก่ระยะเวลาท่ีเหตุการณ์ท่ีเกิดเร่ืองเล่านั้น  ช่วงเวลาจะเป็น
ตวัก าหนดเบ้ืองต้นท่ีส าคัญต่อองค์ประกอบอ่ืน ๆ ต่อมาอีกมากเพราะ  “กาลเวลา”  เป็น
ปัจจยัพื้นฐานของเหตุการณ์  เช่น  ถา้เราสร้างละครยุคสมยัรัชกาลท่ี  5  ฉากบา้นเรือนก็จะถูกบงัคบั
วา่จะตอ้งเป็นแบบใด  การแต่งกาย  ค  าพดู  การกระท า  ความนึกคิดของตวัละครก็เช่นเดียวกนั 
       2 สถานท่ี  (Location)  ไดแ้ก่สถานท่ีท่ีเหตุการณ์ไดเ้กิดข้ึน สถานท่ีเป็นตวัก าหนด
เบ้ืองตน้ท่ีส าคญัต่อองค์ประกอบอ่ืน ๆ ต่อมาอีกมาก เพราะ “กาลเวลา” เป็นปัจจยัพื้นฐานของ
เหตุการณ์ เช่น ถา้เราสร้างละครยคุสมยัรัชกาลท่ี 5 ฉากบา้นเรือนก็จะถูกบงัคบัวา่จะตอ้งเป็นแบบใด 
การแต่งกาย ค าพดู การกระท า ความนึกคิดของตวัละครก็เช่นเดียวกนั 
 ฉากในเร่ืองเล่ามี  5  ประเภทดงัน้ี 

ก. ฉากท่ีเป็นธรรมชาติ  ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มธรรมชาติท่ีแวดลอ้มตวัละคร  เช่น  ป่า
ไม ้ ทุ่งหญา้  ล าธาร  หรือบรรยากาศค ่าเชา้ในแต่ละวนั 

ข. ฉากท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์  ไดแ้ก่  อารามบา้นช่อง  เคร่ืองใชใ้นครัว  หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ี
มนุษยมี์ไวใ้ชส้อยต่างๆ 

  ค. ฉากท่ีเป็นช่วงเวลาหรือยุคสมยั  ไดแ้ก่  ยุคสมยั  หรือช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ตาม
ทอ้งเร่ือง 

ง. ฉากท่ีเป็นการด าเนินชีวิตของตัวละคร  หมายถึง  สภาพแบบแผนหรือกิจวตัร
ประจ าวนัของตวัละคร  ของชุมชน  หรือทอ้งถ่ินท่ีตวัละครอาศยัอยู ่
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จ. ฉากท่ีเป็นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม  คือ  สภาพแวดล้อมท่ีจบัตอ้งไม่ได้แต่มี
ลกัษณะเป็นความเช่ือหรือความคิดของคน  เช่น  ค่านิยม  ธรรมเนียม  ประเพณี  เป็นตน้ 

6. มุมมองการเล่าเร่ือง 
มุมมองการเล่าเร่ืองแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

       1. มุมมองบุคคลท่ีหน่ึง เป็นการเล่าเร่ืองท่ีตัวเอกของเร่ืองเป็นผู ้เล่าเร่ืองเอง 
ขอ้สังเกตในการเล่าเร่ืองชนิดน้ีคือ ตวัละครมกัเอย ค าวา่ “ผม” หรือ “ฉนั” อยูเ่สมอ 

       2. มุมมองบุคคลท่ีสาม แบ่งเป็น 
ผูเ้ล่าอยู่ร่วมในเหตุการณ์ดว้ย คือ การท่ีผูเ้ล่ากล่าวถึงตวัละครตวัอ่ืน เหตุการณ์อ่ืน ท่ี

ตวัเองพบเห็นมา 
  ผูเ้ล่าไม่ไดอ้ยู่ร่วมในเหตุการณ์ ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้ังเกต เป็นมุมมองท่ีผูส้ร้างพยายามให้

เกิดความเป็นกลางในการน าเสนอเร่ือง เป็นการเล่าโดยท่ีไม่สามารถเขา้ถึงอารมณ์ของตวัละครได้
อยา่งลึกซ้ึง เป็นการสังเกตหรือรายงานเหตุการณ์โดยผูช้มตดัสินเร่ืองราวเอง 

ผูเ้ล่าไม่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ แต่สามารถรู้ลึกถึงความคิดขา้งในของตวัละครในเร่ือง 
หรือเรียกว่า ผูเ้ล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน คือ การเล่าเร่ืองแบบไม่มีขีดก ากดั สามารถรู้จิตใจของตวั
ละครทุกตวั เป็นตน้ 

ในการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั ทฤษฎีการเล่าเร่ืองจะเป็นกรอบท่ีผูศึ้กษาน าไปใชใ้นการวิเคราะห์
เปรียบเทียบวธีิการเล่าเร่ืองในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั โดยศึกษาวิเคราะห์
ตามองคป์ระกอบของการเล่าเร่ืองทั้ง 6 องคป์ระกอบ 
       2.4.2 ทฤษฎีเร่ืองการจดัองคป์ระกอบรวมในฉาก ( Mise En Scene ) 

ความหมายและความส าคญั Mise En Scene เป็นค าศพัทภ์าษาฝร่ังเศส ท่ีนิยมอ่านออก
เสียงว่า มีส-ออง-แซง  และใช้เป็นค าทบัศพัท์ในแวดวงละครเวทีและภาพยนตร์ ศพัท์เทคโนโลยี
ทางภาพ  องักฤษ-ไทย ไทย-องักฤษ  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน บญัญติัศพัท์ค  าไทยของ Mise En 
Scene  คือ  การจดัองค์ประกอบรวมในฉาก ถา้เราน าไปใชใ้นการแสดงละครเวทีค าว่า ฉาก จะ
ครอบคลุมทุกส่ิงท่ีผูช้มมองเห็นผ่านการแสดงบนเวที แต่ถา้เป็นส่ือภาพยนตร์ค าว่า ฉาก หรือ ซีน
(Scene) จะเน้นสถานท่ีซ่ึงมีเหตุการณ์เกิดข้ึนและถูกถ่ายทอดผ่านการน าเสนอเป็นช็อต(Shot) ท่ี
ต่อเน่ือง เพื่อประกอบการเล่าเร่ืองภาพยนตร์ ละครเวทีและภาพยนตร์แต่ละเร่ืองอาจมีฉากเพียงฉาก
เดียวหรือมากกวา่หน่ึงฉาก ข้ึนอยู่กบัเร่ืองราวท่ีตอ้งการน าเสนอ ฉากแต่ละฉากจะมีองคป์ระกอบ
รวมซ่ึงตอ้งผา่นการออกแบบ  จดัเตรียม  ประกอบสร้าง หรือสรรหาอุปกรณ์เพื่อน ามาประกอบฉาก
ใหส้มจริง และสอดคลอ้งกบัเร่ืองราวท่ีตอ้งการน าเสนอมากท่ีสุด      
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 มีส-ออง-แซง ซ่ึงเป็นส่วนประกอบส าคญัของการสร้างสรรคง์านละครเร่ิมมีบทบาท
มากยิ่งข้ึนและเพิ่มรายละเอียดขององค์ประกอบตามความเจริญของยุคสมยัโดยเฉพาะใน ช่วง
คริสตศ์ตวรรษท่ี  19 การถือก าเนิดของส่ือภาพยนตร์พร้อมอุปกรณ์ส าคญัประกอบการถ่ายท าคือไฟ
ประดิษฐ ์(Artificial  Light)   ท าใหก้ารจดัแสงภาพยนตร์มีบทบาทส าคญัต่อการถ่ายท าและเป็นส่ิงท่ี
ช่วยส่ืออารมณ์และสะทอ้นความหมายให้กบัภาพยนตร์การใชไ้ฟประดิษฐ์ไม่เพียงแต่มีประโยชน์
เฉพาะส่ือภาพยนตร์ แต่ยงัน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกับการจดัแสงละครเวทีเพื่อความสว่างเห็น
กระจ่างในการแสดง และยงัเป็นการเน้นย  ้าท าให้เกิดมุมมองส่ืออารมณ์ให้กบัฉากการแสดงไป
พร้อมกนั นอกจากน้ีการจดัแสงยงัท าให้นกัแสดงมีความโดดเด่นในการแสดงและอิทธิพลของแสง
และเงาท าให้ผูช้มรู้สึกร่วมไปกับการแสดงได้ดียิ่งข้ึนมีส-ออง-แซง จึงขยายขอบเขตไปถึงการ
ออกแบบจดัแสงฉากการแสดง ซ่ึงเป็นการแสดงออกในเชิงทกัษะผสมผสานความเป็นศิลปะ เพื่อ
ส่ืออารมณ์และสะทอ้นความหมายประกอบการแสดง การออกแบบจดัแสงไม่วา่จะเป็นละครหรือ
ภาพยนตร์ เร่ิมตน้จากความเขา้ใจความหมายในฉากการแสดงนั้นๆและวางแผนออกแบบการจดั
แสง ก าหนดต าแหน่งการแสดงให้สอดคล้องกบัฉาก  รู้ว่าควรจดัแสงให้เหมาะสมกบัการแสดง
อยา่งไรหรือตอ้งการใหแ้สงเป็นส่วนหน่ึงของการเล่าเร่ืองหรือส่ือความหมายอยา่งไร (Metz, 1974) 

มิวสิกวิดีโอ (Music Video) หรือเรียกสั้นๆวา่ เอ็มวี (MV) เป็นการถ่ายทอดบทเพลง
แบบมีภาพประกอบ โดยยคุแรกๆ มิวสิกวดีิโอ น ามาใชใ้นการเผยแพร่เพลงทางโทรทศัน์ ซ่ึงมกัเป็น
รูปแบบการถ่ายภาพวงดนตรีหรือนกัร้องท่ีร้องเพลง ต่อมามีน าภาพมาประกอบเพลง และพฒันามา
เป็นการน าเน้ือหาของบทเพลงมาสร้างเป็นเร่ืองราว เป็นละครประกอบเพลงจึงเป็นส่ือท่ีผูช้ม
สามารถรับสัมผสัดว้ยการฟังและการมองเห็นไปพร้อมกนัทุกคร้ังของการชมมิวสิกวิดีโอผูช้มให้
ความสนใจภาพและตามมาดว้ยเสียง องคป์ระกอบภาพจึงเป็นจุดดึงดูดท่ีส าคญัโดยมี มีส-ออง-แซง 
เป็นกลไกก าหนดบรรยากาศและการส่ืออารมณ์ของภาพ และมีเสียงสนทนาหรือเสียงดนตรี
ประกอบเป็นตวัเสริมภาพท่ีเห็น มีส-ออง-แซง มีความหมายโดยรวมหมายถึง การจดัองค์ประกอบ
รวมในแต่ละฉาก ซ่ึงเง่ือนไขการจดัองค์ประกอบต่างๆของ มีส-ออง-แซง ให้รวมอยู่ในฉากและ
ประจกัษแ์ก่สายตาผูช้มสรุปไดด้งัน้ี  

1.   การจดัองคป์ระกอบรวมในฉากตอ้งสอดคลอ้งกบัการแสดง (Staging  an  Action) 
การเล่าเร่ืองเหตุการณ์แต่ละฉากของมิวสิกวิดีโอจะมีการแสดงเป็นกลไกส าคญั ซ่ึงการแสดงของ
นกัแสดงจะถูกก าหนดให้ส่ือความหมายร่วมกบัมีส-ออง-แซง เพื่อท าให้ผูช้มเขา้ถึงเร่ืองราวการ
น าเสนอได้ดียิ่งข้ึน  ผูก้  ากบัมิวสิกวิดีโอ คือ ผูท้  าหน้าท่ีควบคุมให้การแสดงแต่ละฉากด าเนินไป
พร้อมกบัความเหมาะสมขององคป์ระกอบรวมในฉากของมิวสิกวดีิโอ 
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2.   การจดัองค์ประกอบรวมในฉากตอ้งเขา้กบัเหตุการณ์ในแต่ละฉากของมิวสิกวิดีโอ 
(Placed  in  a  Scene) บทท าหน้าท่ีบอกเล่าเร่ืองราวผา่นฉาก ซ่ึงแต่ละฉากจะมีรายละเอียดของ
เน้ือหาแตกต่างกนัไป การก าหนด มีส-ออง-แซง  ตอ้งเขา้กบัเหตุการณ์ในฉากนั้นของมิวสิกวีดีโอ 
และท าใหผู้ช้มเช่ือหรือรู้สึกสมจริงไปกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในมิวสิกวดีิโอ   

3.   การจดัองคป์ระกอบรวมในฉากตอ้งสอดคลอ้งกบัเร่ืองราวของมิวสิกวิดีโอ (Putting 
on  stage) การท ามิวสิกวิดีโอท่ีถูกตอ้งไม่ควรให้ฉากมาเด่นเหนือตวัละคร แต่ควรท าให้ฉากและตวั
ละครมีความกลมกลืนเขา้กบัเร่ืองราวโดยรวมของมิวสิกวีดีโอ  การก าหนดมีส-ออง-แซงจึงเป็น
ส่วนส าคญัท่ีผลกัดนัการเล่าเร่ืองให้ขบัเคล่ือนไปพร้อมรายละเอียดของ ฉาก แสง เส้ือผา้ หนา้และ
ผมของนกัแสดง     

ความส าคญัของ มีส-ออง-แซง 
               การตระหนักในความหมายและความส าคญัของ มีส-ออง-แซง เป็นส่ิงท่ีทีมงานผลิต              
มิวสิกวิดีโอตอ้งเรียนรู้และเขา้ถึงอย่างลึกซ้ึง พร้อมจะน าไปปฏิบติัให้เกิดผลสูงสุดในการถ่ายท า 
บางคร้ังผูช้มอาจไม่รู้สึกหรือไม่รับรู้วา่ มีส-ออง-แซงคืออะไร แต่ถา้มิวสิกวิดีโอเร่ืองนั้นท าให้ผูช้ม
คลอ้ยตามความสมจริงสนุกสนาน และเกิดความรู้สึกช่ืนชอบไปกบัเน้ือหาและลีลาเป็นการยืนยนัวา่ 
มีส-ออง-แซง ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้มิวสิกวีดีโอประสบความส าเร็จเพราะฉะนั้นปัจจยั
ส าคญัท่ีท าให ้มีส-ออง-แซง สร้างความส าเร็จมี  4  ประการ ดงัน้ี 

1.  ความสมจริงในระหว่างการชมส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้ผูช้มติดตามชมมิวสิกวิดีโอ
อยา่งจดจ่อคือความสนุกสนาน  กลไกส าคญัของความสนุกสนานคือความสมจริงมีส-ออง-แซง เป็น
ส่วนหน่ึงท่ีต้องยึดหลักความสมจริง  โดยท าให้องค์ประกอบรวมในฉากสมจริงตามเน้ือหา 
สอดคลอ้งกบัอารมณ์ของแต่ละฉาก   และท าให้ผูช้มเกิดความรู้สึกเช่ือและยอมรับในเหตุการณ์ท่ี
น าเสนอผา่นมิวสิกวดีิโอฉากนั้นๆ        

2.   ความสอดคล้องกับการจัดองค์ประกอบภาพมิวสิกวิดีโอเป็นส่ือท่ีน าเสนอ
ภาพเคล่ือนไหวแต่ละช็อตต่อเน่ืองเพื่อเล่าเร่ือง  ช็อตแต่ละช็อตตอ้งผ่านการก าหนดองคป์ระกอบ
ภาพซ่ึงตากลอ้งเป็นผูท้  าหนา้ท่ีส าคญัน้ีภายใตก้ารตีความแต่ละฉากร่วมกบัผูก้  ากบัภาพยนตร์การจดั
องค์ประกอบภาพเป็นการบรรจุรายละเอียดของ มีส-ออง-แซง ซ่ึงประกอบดว้ย  การแสดง ฉาก 
อุปกรณ์ประกอบฉาก  เส้ือผ้า หน้าและผมของนักแสดง   การจัดองค์ประกอบภาพต้องมี
ความสัมพนัธ์กบั มีส-ออง-แซง เพื่อท าให้ภาพแต่ละช็อตส่ือความหมายและสอดคลอ้งกบัการส่ือ
อารมณ์ของเร่ืองราวในมิวสิกวิดีโอ    การจดัองค์ประกอบภาพท่ีดีตอ้งเน้นความสวยงามของการ
ก าหนด ขนาดภาพ  มุมกล้อง   และการจดัแสง เพื่อผูช้มจะได้เขา้ถึงเร่ืองราวไปพร้อมกบัความ
งดงามลงตวัของภาพและแสงในแต่ละช็อตของมิวสิกวดีิโอ    
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 3.  การส่ือความหมาย   มิวสิกวิดีโอไม่จ  าเป็นตอ้งเล่าเร่ืองผา่นการแสดงเพียงอยา่งเดียว  
องคป์ระกอบต่างๆของ มีส-ออง-แซง เป็นตวัช่วยท่ีดีในการส่ือความหมายของมิวสิกวิดีโอ ผูก้  ากบั
ศิลป์เลือกสถานท่ีถ่ายท าท่ีส่ืออารมณ์  ช่างแต่งหนา้และท าผมนกัแสดงเลือกท่ีจะแต่งหนา้และท าผม
นกัแสดงให้สอดคลอ้งกบับทบาทการแสดง ช่างไฟจดัแสงฉากให้ส่ือความหมายของฉากนั้นหรือ
การออกแบบเส้ือผา้นกัแสดงให้เขา้กบับุคลิกลกัษณะตวัละคร มีส-ออง-แซง จึงเป็นงานสร้างสรรค์
ท่ีผูผ้ลิตใชป้ระโยชน์เพื่อการส่ือความหมายใหก้บัมิวสิกวดีิโอ 

4.   การตอบรับของผูช้ม  การน าเสนอ มีส-ออง-แซง ควรยึดหลกัการท าให้ผูช้มเกิดการ
ตอบรับหรือคลอ้ยตามการน าเสนอของมิวสิกวิดีโอ เร่ืองราวในแต่ละฉากจะมีวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายท่ีชัดเจน ตวัละครมีควรแสดงบทบาทอย่างไร  สถานท่ีท่ีเกิดเหตุคือท่ีไหน   ภายในฉาก
ควรจดับรรยากาศแสง  หรืออุปกรณ์ประกอบฉากเป็นอย่างไร ค าถามเหล่าน้ีตอ้งตอบให้ตรงกบั
จินตนาการของผูก้  ากับ   และท าให้เกิดเป็นจริงในมิวสิกวิดีโอ  นอกจากน้ีต้องท าให้ผูช้มเกิด
ความรู้สึกร่วมไปกบัมิวสิกวดีีโอแนวทางเดียวกบัท่ีผูก้  ากบัตอ้งการส่ือสารสู่ผูช้ม 

ภาพกบัการส่ือความหมาย  
โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีสร้างอารมณ์ดว้ยภาพ และเป็นภาพแบบเคล่ือนไหว เม่ือเทียบกบัส่ือท่ี

เป็นตวัหนังสือแล้ว การสร้างอารมณ์ดว้ยภาพจะสร้างความรู้สึกท่ีสมจริงมากกว่า (Realistic) 
เทคนิคต่างๆ ของการสร้างภาพดว้ยกลอ้ง เช่น ระยะห่างของกลอ้ง การก าหนดมุมกลอ้ง การจดัแสง
ไฟ การตดัต่อภาพ การหยดุภาพ การยอ้นกลบั การเปล่ียนแปลงจงัหวะชา้เร็วของภาพ ฯลฯ จะท าให้
ผูผ้ลิตควบคุม “กระบวนการกระตุน้อารมณ์ความรู้สึกของผูช้ม” ได ้ โดยท่ีผูผ้ลิตและผูช้มมีรหัส
ความหมายเก่ียวกบัภาพและความรู้สึกชุดเดียวกนั 

อยา่งไรก็ตาม ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ของภาพข้ึนกบับริบทการน าเสนอภาพ (เสียง / ค า
บรรยาย) ซ่ึงท าให้ภาพเปล่ียนแปลงความหมายได้ ภาพทุกภาพลว้นมีความหมายแฝงจากภาษาทาง
เทคนิคการถ่ายภาพเสมอ แต่ตอ้งพิจารณาร่วมกบับริบทแวดลอ้มทางการถ่ายภาพและค าบรรยาย ใน
บางกรณีระดบัมุมกลอ้งจากมุมสูง ไม่ไดห้มายความวา่ส่ิงท่ีถูกถ่ายต ่าตอ้ยเสมอไป เช่น ภาพถ่ายมุม
สูงโบราณสถาน หมายความวา่ ความยิง่ใหญ่ในคร้ังอดีตก็ได ้ 

ความหมายของภาพลว้นมีความหลากหลาย (Polysemy) กล่าวคือ ภาพมีความหมาย
อยา่งไรก็ไดต้ามท่ีผูรั้บสารปรารถนาให้เป็น ความรู้เก่ียวกบับริบทของการบนัทึกภาพ เหตุการณ์
แวดลอ้มขณะบนัทึกภาพ จะท าใหผู้รั้บสารตีความหมายไดช้ดัเจนมากข้ึน 

ขนาดภาพ  
ขนาดภาพเป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้ าหนดวา่คนดูควรจะเห็นอะไร และเห็นแค่ไหน ซ่ึงจะท าให้

เกิดความหมายและความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัไปดงันั้น การก าหนดขนาดภาพตอ้งสอดคล้องกบั
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ความหมายท่ีตอ้งการจะส่ือ อยา่งไรก็ตามความหมายของภาพระยะใกลแ้ละระยะไกลของช่างภาพ
คนหน่ึงอาจมีความแตกต่างจากอีกคนหน่ึง ขนาดภาพแบ่งออกเป็น 7 ขนาดดงัน้ี (Berger, 2007) 

1.//ภาพระยะไกลมากหรือระยะไกลสุด (Extreme Long Shot / ELS) ไดแ้ก่ ภาพท่ีถ่าย
ภายนอกสถานท่ีโล่งแจง้ มกัเนน้พื้นท่ีหรือบริเวณท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล เม่ือเปรียบ เทียบกบัสัดส่วน
ของมนุษยท่ี์มีขนาดเล็ก ภาพ ELS ส่วนใหญ่ใชส้ าหรับการเปิดฉากเพื่อบอกเวลาและสถานท่ี อาจ
เรียกวา่ Establishing Shot ก็ได ้เป็นช็อตท่ีแสดงความยิ่งใหญ่ของฉากหลงั หรือแสดงแสนยานุภาพ
ของตวัละครในหนงัประเภทสงครามหรือหนงัประวติัศาสตร์ ส่วนช็อตท่ีใช้ตามหลงัมกัเป็นภาพ
ระยะไกล (LS) แต่ในบางคร้ังก็ใชภ้าพระยะใกล ้(CU) เปิดฉากก่อนเพื่อเป็นการเนน้เรียกจุดสนใจ
หรือบีบอารมณ์คนดูใหสู้งข้ึนอยา่งทนัทีทนัใด 

2.//ภาพระยะไกล (Long Shot /LS) ภาพระยะไกล สามารถเห็นแอ็คชัน่หรืออากปักริยา
ของผูแ้สดงเต็มตวัและชดัเจนพอ ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีว่าหนงัของชาร์ลี แชปลิน (Charlie Chaplin) 
มกัใชข้นาดภาพน้ีกบัภาพปานกลาง (MS) ถ่ายทอดอารมณ์ตลกประสบความส าเร็จในหนงัเงียบของ
เขา 

3.//ภาพระยะไกลปานกลาง (Medium Long Shot / MLS) เป็นภาพท่ีเห็นรายละเอียดของผู ้
แสดงมากข้ึนตั้งแต่ศีรษะจนถึงขา หรือหวัเข่า ซ่ึงบางคร้ังก็เรียกว่า Knee Shot เป็นภาพท่ีเห็นตวัผู ้
แสดงเคล่ือนไหวสัมพนัธ์กบัฉากหลงัหรือเห็นเฟอร์นิเจอร์ในฉากนั้น 

4.//ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot /MS) ภาพระยะปานกลาง เป็นขนาดท่ีมีความ
หลากหลายและมีช่ือเรียกไดห้ลายช่ือเช่นเดียวกนั แต่โดยปกติจะมีขนาดประมาณตั้งแต่หน่ึงในส่ีถึง
สามในส่ีของร่างกาย บางคร้ังเรียกวา่ Mid Shot หรือ Waist Shot ก็ได ้เป็นช็อตท่ีใชม้ากสุดอนัหน่ึง
ภาพยนตร์ ภาพระยะปานกลางมกัใชเ้ป็นฉากสนทนาและเห็นแอ็คชัน่ของผูแ้สดง นิยมใชเ้ช่ือมเพื่อ
รักษาความต่อเน่ืองของภาพระยะไกล (LS) กบัภาพระยะใกล ้(CU ) 

5.//ภาพระยะใกลป้านกลาง (Medium Close-Up / MCU) เป็นภาพแคบ คลอบคลุมบริเวณ
ตั้งแต่ศีรษะถึงไหล่ของผูแ้สดง ใชส้ าหรับในฉากสนทนาท่ีเห็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีใบหนา้ ผูแ้สดง
รู้สึกเด่นในเฟรมบางคร้ังเรียกวา่ Bust Shot มีขนาดเท่ารูปป้ันคร่ึงตวั 

6.//ภาพระยะใกล ้(Close-Up / CU) เป็นภาพท่ีเห็นบริเวณศีรษะและบริเวณใบหนา้ของผู ้
แสดง มีรายละเอียดชดัเจนข้ึน เช่น ร้ิวรอยบนใบหน้า น ้ าตา ส่วนใหญ่เนน้ความรู้สึกของผูแ้สดงท่ี
สายตา แววตา เป็นช็อตท่ีน่ิงเงียบมากกวา่ให้มีบทสนทนา โดยกลอ้งน าคนดูเขา้ไปส ารวจตวัละคร
อยา่งใกลชิ้ด       
 7.//ภาพระยะใกลม้าก (Extreme Close-Up /ECU หรือ XCU) เป็นภาพท่ีเนน้ส่วนใดส่วน
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หน่ึงของร่างกาย เช่น ตา ปาก เทา้ มือ เป็นตน้ ภาพจะถูกขยายใหญ่บนจอ เห็นรายละเอียดมาก เป็น
การเพิ่มการเล่าเร่ืองในหนงัใหไ้ดอ้ารมณ์มากข้ึน 

การส่ือความหมายดว้ยแสงและสี 
การใชแ้สงหรือสีมีความส าคญัยิ่งในการท าส่ือทุกประเภท เพราะ แสงและสีมีอิทธิพล

ต่ออารมณ์และความรู้สึกซ่ึงสามารถสัมผสัไดด้ว้ยตา การส่ือความหมายของแสงและสีมีมากมาย
หลายแนวคิด สีเดียวกนัอาจจะตีความหมายให้มีความหมายตรงกนัขา้มในแต่ละทอ้งถ่ิน ส่วนสีท่ี
แตกต่างกนัย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของแต่ละคน 
ดงันั้น ในการเลือกใช้แสงและสีผูศึ้กษาควรหมัน่สังเกตและทดสอบปฏิกิริยาการรับรู้สีของแต่ละ
คน หากเลือกใช้แสงและสีส่ือความหมายไดอ้ย่างเหมาะสม จะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ และ
ความรู้สึกไปยงัผูช้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

บทบาทของ มีส-ออง-แซง  ไดก้ลายเป็นส่วนประกอบส าคญัของการผลิตมิวสิกวีดีโอ 
ไม่ว่ามิวสิกวีดีโอเร่ืองนั้นจะมีบทท่ีดี นักแสดงมากฝีมือท่ีนิยมเป็นประกนัหรือผูก้  ากบัท่ีเก่งกาจ
ระดบัผูช้มยอมรับ แต่ถา้มิวสิกวดีีโอเร่ืองนั้นขาดการสร้างสรรค ์มีส-ออง-แซง ผูช้มคงรู้สึกถึงความ
ไม่กลมกลืนของการติดตามชม มีส-ออง-แซง  จึงเป็นส่ิงส าคญัของการผลิตมิวสิกวดีีโอ สรุปให้เห็น
ความส าคญัของ มีส-ออง-แซงท่ีมีต่อมิวสิกวดีีโอเพลงไดด้งัน้ี 

1.   มีส-ออง-แซง  เป็นส่วนหน่ึงของการสะทอ้นภาพ สังคม  ธรรมชาติ  และวิถีชีวิต
ของมนุษย ์ ท าใหผู้ช้มเกิดการจดจ าและรู้สึกประทบัใจ     

2.   มีส-ออง-แซง   เป็นส่วนหน่ึงท่ีใชใ้นการส่ือความหมายใหก้บัมิวสิควดีีโอ 
 3.   มีส-ออง-แซง  เป็นส่วนประกอบส าคญัคลา้ยช้ินส่วนของจิกซอวท่ี์ท าให้ผูช้มเก็บ
เก่ียวและน ามาประติดประต่อเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการติดตามเน้ือหาในแต่ละตอนของมิวสิค        
วดีีโอ  

4.   มีส-ออง-แซง  เป็นส่วนหน่ึงของการน าเสนอบุคลิกลกัษณะของตวัละครในมิวสิควี
ดีโอ 5.   มีส-ออง-แซง  เป็นส่วนหน่ึงของการเล่าเร่ืองมิวสิควีดีโอผ่านภาพท าให้ผูช้มเห็น
และรู้สึกไดใ้นองคป์ระกอบต่างๆของ มีส-ออง-แซง 

ในการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิควีดีโอเพลง
ลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั ทฤษฎีเร่ือง MISE EN SCENE จะเป็นกรอบท่ีผูศึ้กษาน าไปใชใ้น
การวเิคราะห์ เปรียบเทียบการส่ือความหมายดว้ยภาพ ทั้งในเร่ืองของการใชแ้สง ขนาดภาพ และการ
แต่งกายของศิลปินในมิวสิควดีีโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิคกบัยคุร่วมสมยั 

 
 

DPU



26 

 

      2.4.3 ทฤษฎีเร่ืองสัญวทิยา ( Semiology ) 
สัญวิทยา (Semiology) หรือสัญศาสตร์ (Semiotics) มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกค า

เดียวกนัคือ Semeion ท่ีแปลว่า Sign หรือ สัญญะ ซ่ึงเป็นศาสตร์ใหม่ท่ีไดรั้บการพฒันามาอย่าง
จริงจงัในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 โดยนักวิชาการหลายท่าน เช่น เฟอร์ดินันด์เดอ โซซูร์(F. de 
Saussure) นกัภาษาศาสตร์ชาวสวิส และชาร์ลส์ เพียร์ส (C. Peirce) นกัปรัชญาสังคมชาวอเมริกนั 
(กาญจนา แกว้เทพ, 2541)   

สัญญะ หมายถึง ตามปกติในชีวติประจ าวนัคุน้เคยกบัสัญญะอยูแ่ลว้ เช่น เม่ือไปซ้ือของ
ตามห้างสรรพสินคา้และเห็นป้ายท่ีมีรูปผูห้ญิง ผูช้าย ก็จะเขา้ใจอยา่งดีวา่ รูปนั้นมิไดห้มายความอยู่
เพียงแค่ "ผูห้ญิงและผูช้าย" เท่านั้น แต่รูปนั้นยนืแทนความหมายอะไรบางอยา่งท่ีมากไปกวา่ตวัของ
มนัเอง เช่น ยืนแทนความหมายว่า ห้องน ้ า (ในระบบสังคมของไทย) รูปดังกล่าวก็คือ สัญญะ 
ส าหรับกรณีตวัอย่างท่ียกไป  หากจะวิเคราะห์ว่าส่ิงท่ีจะเป็น สัญญะ ได้จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี               
(ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ, 2548)ประการแรก สัญญะจะต้องมีลักษณะทางกายภาพ 
สามารถจบัตอ้งรับรู้ได้ด้วยอวยัวะรับสัมผสั เช่น เป็นตวัอกัษร ภาพวาด เสียง อากปักิริยา ฯลฯ  
ตวัอยา่งเช่น ป้ายรูปผูห้ญิง/ผูช้าย รูปภาพหวัใจ เป็นตน้ ประการท่ีสอง ตวัสัญญะนั้นตอ้งเกิดมาจาก
ความตั้งใจท่ีจะส่งสารหรือส่ือความหมายอะไรบางอย่าง ฉะนั้น แมว้า่เมฆอาจเป็นสัญญาณว่าฝน  
จะตกแต่เราก็ไม่ถือวา่เมฆเป็นสัญญะ เน่ืองจากเมฆไม่ไดมี้ความตั้งใจท่ีจะส่งข่าวสารอะไร  

ประการท่ีสาม เป็นคุณสมบติัท่ีต่อเน่ืองมาจากสองคุณสมบติัแรก  กล่าวคือ เม่ือภาพ 
เสียง  ฯลฯ  ถูกผูใ้ชส้ัญญะน ามาใชอ้ยา่งตั้งใจนั้น ความหมายของภาพเสียงนั้นจะตอ้งมีความหมาย
มากไปกวา่ตวัของมนัเอง  ดงันั้น ถา้รูปหวัใจหน่ึงรูป ถูกรับรู้วา่เป็นเพียงแค่รูปๆหน่ึง มนัก็จะยงัไม่
มีลกัษณะเป็นสัญญะ จนกวา่เม่ือรูปหวัใจนั้น จะถูกรับรู้วา่ เป็นมากกวา่รูปหวัใจ   เช่น  อาจเป็นรูป
ท่ีแทนความรักความผกูพนั  ฯลฯ        

กล่าวโดยสรุปสั้น  ๆ  อีกคร้ังหน่ึงก็คือ ของทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกไม่วา่จะเป็นตวัอกัษร 
ภาพ แหวน กอ้นหิน เสา ฯลฯ สามารถจะเป็นสัญญะไดห้มด หากมีคุณสมบติั 3 ประการคือ  

(1) ตอ้งมีรูปธรรม ซ่ึงอาจจะเป็นภาพ เสียง อกัษร หรือวตัถุอ่ืน  ๆ   
(2) ตอ้งมีความหมายมากไปกวา่ตวัเอง  
(3) ผูใ้ชส้ัญญะตอ้งตระหนกัวา่ รูปธรรมดงักล่าวนั้นเป็นสัญญะ 
จากคุณสมบติัทั้ง 3 น้ี เพียร์สไดน้ ามาเรียงร้อยเป็นค านิยามท่ีรัดกุมของสัญญะวา่  
Sign is something (1)  which stands for something (2) to someone in some respect.  

 กล่าวคือ สัญญะ คือ ของอย่างหน่ึงท่ียืนแทนความหมายของอีกอย่างหน่ึง  เช่น รูป
หัวใจ  ยืนแทนความหมายของความรัก ส าหรับคนบางคน ในบางกาลเทศะช่วงเวลาหรือบริบท 
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เพราะฉะนั้น สัญญะจะมีความหมายก็แต่เฉพาะคนบางคนในบางเง่ือนไขเท่านั้น  ดงันั้น หากมีการ
เปล่ียนแปลงตัวบุคคลหรือเปล่ียนแปลงกาละ/เทศะ/บ ริบท ความหมายของวตัถุช้ินเดิมก็จะ
เปล่ียนแปลงไป  เราพบตวัอยา่งอยูเ่สมอในชีวิตประจ าวนั เช่น แหวนแต่งงานท่ีเคยมีความหมายวา่ 
"เป็นตวัแทนความรัก" แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเปล่ียนใจไปมีคนอ่ืน แหวนวงเดิมจะเปล่ียนความหมายไป
เป็น "ตวัแทนแห่งการหลอกลวง" และเม่ือความหมายของสัญญะเปล่ียนไป เราก็จะมีปฏิกิริยาหรือมี
การกระท าต่อสัญญะท่ีแตกต่างกนั เช่น ในกรณีของแหวน จากการกระท าท่ีเคยสวมใส่ เราก็จะ
เปล่ียนเป็นถอดโยนทิ้งไป เป็นตน้        

การศึกษาสัญญะจากทศันะของสองผูบุ้กเบิกวิชาสัญวิทยาท่ีศึกษาเร่ืองความหมาย
ของสัญญะเป็นหลกัน้ี มีบรรพบุรุษผูบุ้กเบิกอยู่ 2 ท่านคือ เฟอร์ดินนัท์เดอ โซซูร์ นกัภาษาศาสตร์
ชาวสวิส และชาร์ลส์ เพียร์ส นกัปรัชญาสังคมชาวอเมริกนั เน่ืองจากท่านทั้งสองมีชีวิตและคน้คิด
ทฤษฎีสัญวิทยาในช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกนั ดงันั้น แต่ละท่านจึงมีการสร้างค าศพัท์เพื่อใช้อธิบาย
ความคิดท่ีเป็นของตวัเอง และอาจจะแตกต่างกนัทั้ง  ๆ  ท่ีหมายความถึงส่ิงเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 
จุดร่วมของนักคิดทั้ง 2 ท่านก็คือ ทั้งสองล้วนสนใจกระบวนการท่ีตวัหมายหน่ึงสามารถสร้าง
ความหมายข้ึนมาในห้วงความคิดของผูใ้ชส้ัญญะ ตวัอยา่งเช่น   เม่ือเรามองเห็น "แหวน" หรือค าวา่ 
"แหวน" ซ่ึงเรียกว่า "ตวัหมาย/รูปสัญญะ" (Signifier) อนัไดแ้ก่ ภาพ-เสียง-วตัถุท่ีถูกน ามาใช้แทน
ความหมายท่ีเป็น "ตวัหมายถึง/ความหมายสัญญะ" (Signified) อนัไดแ้ก่ แนวความคิดต่าง  ๆ  เช่น 
ความรัก ความผกูพนัของกระบวนการสร้างรอยเช่ือมต่อระหวา่ง ตวัหมาย-ตวัหมายถึง (รูปสัญญะ-
ความหมายสัญญะ) น้ี เรียกว่ากระบวนการสร้างความหมาย (Signification) ในกระบวนการสร้าง
ความหมายนั้น เป็นไปอย่างไม่มีหลกัเกณฑ์ ไม่เก่ียวขอ้งกับความตั้งใจของผูส่้งสาร และไม่ใช่
ธรรมชาติ แต่เป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ ค  าๆหน่ึงกบัแนวคิดหน่ึง จะไม่มีการเช่ือมโยงในเชิงเป็นเหตุและ
เป็นผลกนั จุดท่ีท าให้คน้พบความหมายของตวัสาร จึงไม่มีหลกัเกณฑ์ตายตวั จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้ถึง
ความหมายต่างๆท่ีมีอยู่ในตวัหมาย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามี รหัส ท่ีเป็นส่ิงเช่ือมโยงความคิดท่ีมี
โครงสร้างบางประการอยู่ ท  าให้เราสามารถตีความหมายของสัญญะต่างๆได้ การเกิดข้ึนของ
ความหมายทั้งหลายน้ี ล้วนถูกควบคุมจากรหัสทางภาษาศาสตร์และจากค่านิยม ท่ีก าหนดมาจาก
เกณฑข์องวฒันธรรม และกฎเกณฑข์องระบบสัญญะ    
 ยกตวัอยา่งเช่น เราเรียนค าวา่ โบวสี์แดง ตวัอกัษร โบวสี์แดง นั้นคือ ตวัให้ความหมาย 
Signifier แต่ส่ิงท่ีเราตอ้งการมุ่งใหค้วามหมายนั้น คือ ตวัโบวสี์แดงจริงๆ เป็นตวัท่ีถูกให้ความหมาย 
Signified และกระบวนการสร้างความหมายเช่นน้ี เรียกวา่ Signification สัญญวิทยา คือ การส ารวจ
ธรรมชาติของระบบสัญญะในส่วนท่ีอยูน่อกเหนือไปจากกฎของไวยกรณ์และกฎแห่งความสัมพนัธ์
ระหว่างถอ้ยค าในประโยค ระบบสัญญะน าการควบคุมการสร้างความหมายของตวับทให้เป็นไป
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อยา่งมีความสลบัซบัซอ้น อยา่งแฝงเร้นและตอ้งข้ึนอยูก่บัลกัษณะของแต่ละวฒันธรรมดว้ย 
 ในการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งยุคคลาสสิกกับยุคร่วมสมัย ทฤษฎีเร่ืองสัญวิทยาจะเป็นกรอบท่ีผูศึ้กษาน ามาใช้ในการ
วเิคราะห์รูปสัญญะ ความหมายโดยตรงและความหมายแฝงของสัญญะต่างๆท่ีนอกเหนือจากการใช้
แสง ขนาดภาพและการแต่งกายของศิลปินซ่ึงจะปรากฎอยูใ่นมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบั
ยคุร่วมสมยั 
 
2.5 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ลกัขณา สุขสุวรรณ (2521) ไดศึ้กษาเร่ือง วรรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง โดยไดศึ้กษาเพลง
ลูกทุ่ง ในช่วง พ.ศ.2498-2518 ผลการศึกษาพบวา่ เพลงลูกทุ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตคนไทยส่วนใหญ่ ซ่ึง
อยูใ่นชนบทและก าลงัมีอิทธิพลมากข้ึนในสังคม เพลงลูกทุ่งท าให้ผูฟั้งทราบเร่ืองราวและเหตุการณ์
ต่างๆไดใ้นทนัท่วงที แสดงอารมณ์สนุกสนาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะนิสัยของคนไทย จึงน่าจะ
น าคุณสมบติัน้ีไปใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ นอกจากน้ีเพลงลูกทุ่งยงัมีลกัษณะเป็นเพลงพื้นเมืองยุค
ใหม่ มกักล่าวถึงส่ิงท่ีควรปฏิบติัในสังคม ความเช่ือทางพุทธศาสนา ส าหรับเน้ือร้องของเพลงลูกทุ่ง
พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัสังคมอยา่งแน่นแฟ้นเพราะเพลงลูกทุ่งไดรั้บอิทธิพลจากสังคมในฐานะท่ีผู ้
แต่งเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมจึงตอ้งมีปฏิกิริยาต่อสังคม เพลงลูกทุ่งไดมี้ส่วนเผยแพร่ค่านิยมต่างๆ
ไปสู่คนในสังคมอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว 

จินตนา ด ารงค์เลิศ (2533) ไดศึ้กษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม และการด าเนิน
ชีวิตของชาวชนบทไทยท่ีปรากฏในเพลงลูกทุ่งไทยตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี2 จนถึงปัจจุบนั โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสังคมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยมและการด าเนินชีวิต ผล
การศึกษาพบว่าเพลงลูกทุ่งมีเน้ือหาท่ีสะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิตของชนบทไทยอย่างกวา้งขวาง ชาว
ชนบทเป็นผูท่ี้ยดึมัน่ในศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และสถาบนันชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
ค่านิยมของชนบทหลายประการ เช่น ค่านิยมของวตัถุ อบายมุข ไสยศาสตร์ โหรศาสตร์ การบริโภค 
การประกอบอาชีพ การถูกเอารัดเอาเปรียบของชาวชนบท เพลงลูกทุ่งไม่ใช่เป็นเพียงส่ือเพื่อความ
บนัเทิงบริสุทธ์ิแต่เพลงลูกทุ่งจดัเป็นวรรณกรรมเพื่อชีวติดว้ย 

บุปผา เมฆสีทองค า (2534) ไดศึ้กษาเร่ืองศึกษาบทบาทเพลงลูกทุ่งในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิต วิเคราะห์เน้ือหาของเพลงลูกทุ่งในช่วงปี พ.ศ.2532-2533โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยม
ในเร่ืองของความรักชาติ เพศ ทศันคติความรักของหนุ่มสาว ความคิดในเร่ืองครอบครัว วิถีการ
ด าเนินชีวิตและการสะทอ้นการพฒันาคุณภาพชีวิตตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี6 ผลการศึกษาพบวา่เน้ือหาของเพลงลูกทุ่งสะทอ้นถึงค่านิยมในเร่ืองเพศ การแสดงออก และ
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ทศันคติเก่ียวกบัความรักของหนุ่มสาวมากท่ีสุด ส่วนเพลงลูกทุ่งท่ีสะทอ้นในเร่ืองของการพฒันา
คุณภาพชีวติจะกล่าวถึงความยากจนและผลผลิตมากท่ีสุด 

อมัพร จิตรักษา (2543) ได้ศึกษาภาพสะทอ้นสังคมและวฒันธรรมท่ีปรากฏในเพลง
ลูกทุ่งท่ีขบัร้องโดย เอกชยั ศรีวชิยั จากการศึกษาพบวา่ภาพสะทอ้นท่ีปรากฏนั้นมีทั้งภาพของสังคม
และวฒันธรรมของคนไทยส่วนรวมและภาพสะทอ้นของชาวไทยในภาคใตป้รากฏอยู่จ  านวนมาก 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากภาพลกัษณ์ของ เอกชยั ศรีวิชยั เองท่ียืนยนัอยูเ่สมอว่าเขาเป็นคนภาคใต ้เป็นเลือด
เน้ือและสมบติัของชาวภาคใต ้รวมทั้ง พยายามน าเสนอความเป็นปักษใ์ตข้องไทยออกสู่สาธารณะ
ดงัน้ี บทเพลงท่ีถูกคดัสรรให ้เอกชยั ศรีวชิยั น าเสนอจึงมุ่งเนน้เน้ือหาของสังคมและวฒันธรรมของ
ชาวใตเ้ป็นหลกั ญาณิกา ออ้มณฑา (2548) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาภาพสะทอ้นสังคมจากบท
เพลงของสลา คุณวุฒิท่ีขบัร้องโดย ไมค์ ภิรมยพ์ร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540-2547 จ านวน66เพลง ผล
การศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ภาพสะทอ้นวิถีชีวิต พบ 2 ประเด็น คือการท ามาหากิน 
ปัจจยัส่ีในการด ารงชีวติ 2. ภาพสะทอ้นเศรษฐกิจ พบ 4 ประเด็น คือ ความยากจนในการด าเนินชีวิต 
การมีหน้ีสิน การซ้ือสินคา้ระบบเงินผ่อน การข้ึนราคาของสินคา้ 3. ภาพสะทอ้นความเช่ือ พบ 4 
ประเด็น คือ เร่ืองนรก สวรรค์ การท าบุญ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ โชคชะตา 4. ภาพสะทอ้นค่านิยม พบ 4 
ประเด็น คือ การเลือกคู่ครอง ความกตญัญู การศึกษาและนนัทนาการ 5. ภาพสะทอ้นประเพณี พบ 4 
ประเด็น คือประเพณีสงกรานต ์ประเพณีออกพรรษา ประเพณีทอดผา้ป่าและประเพณีการแต่งงาน 

ล าเนา เอ่ียมสะอาด (2538) วิเคราะห์เพลงไทยสมยันิยมแนวร็อคท่ีออกจ าหน่ายตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2526 ถึง 2538 โดยอาศยัแนวคิดเร่ืองอุดมการณ์และการเขา้สู่ปัญหาแนวสัญวิทยา ล าเนาพบวา่ 
เพลงไทยสมยันิยมแนวร็อคไดรั้บอิทธิพลจากเพลงร็อคของอเมริกาและองักฤษ ทั้งน้ี ภายหลงัจาก
การตั้งฐานทพัของสหรัฐอเมริกาในเมืองไทยเพลงร็อคก็ค่อยๆขยายตวัอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น
วฒันธรรมประชานิยมรูปแบบหน่ึง ล าเนาไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ ในขณะท่ีเพลงไทยสมยันิยมประเภท
อ่ืนๆค่อนขา้งมีเน้ือหาจ ากดัตวัอยู่ในเร่ืองของความรักเป็นส่วนใหญ่ แต่เพลงร็อคของไทยกลบัใช้
รูปแบบดนตรีท่ีหนกัแน่นรุนแรง และมีเน้ือร้องท่ีเร้าอารมณ์ความรู้สึก กบัทั้งยงัสะทอ้นถึงเร่ืองราว
ในสังคมไดห้ลากหลาย ทั้งน้ีดว้ยรูปแบบดนตรีท่ีรุนแรงและแข็งกร้าว เพลงร็อคจึงเป็นพื้นท่ีในการ
น าเสนออุดมการณ์ต่อตา้นสังคม ในขณะท่ีส่วนของเน้ือร้องนั้น มีส่วนผสมของแนวคิดและค่านิยม
ต่างๆในสังคมไทย ซ่ึงแมจ้ะมิไดต่้อตา้นอุดมการณ์หลกัของสังคมอย่างรุนแรง แต่ก็เป็นการเสนอ
อุดมการณ์ทางเลือกใหม่ใหก้บัสังคมไดเ้ช่นกนั 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิวฒันาการและประวติั
ของเพลงลูกทุ่งไทย ตลอดจนเป็นแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมาย
ใน มิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 
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2.6//กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จากกรอบแนวคิด แสดงให้เห็นถึงการศึกษาเปรียบเทียบมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั โดยศึกษาผ่านแนวคิดเร่ืองรูปแบบมิวสิกวีดีโอ (Music Video Genre) 
แนวคิดเร่ืองอุดมการณ์ ( Ideology ) แนวคิดเร่ืองการเล่าเร่ือง ( Narrative ) แนวคิดเร่ืองการจดั
องคป์ระกอบรวมในฉาก ( Mise En Scene )และแนวคิดเร่ืองสัญวิทยา ( Semiology ) เพื่อท าความ
เขา้ใจในเร่ืองของรูปแบบการน าเสนอ วิธีการเล่าเร่ือง การส่ือความหมายและอุดมการณ์ท่ีปรากฏใน
มิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 
 

 

มวิสิกวดิโีอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก 

- รูปแบบมิวสิกวิดีโอ (Music Video 

Genre)                                                                       

- ทฤษฎีการเล่าเร่ือง ( Narrative )                      

- ทฤษฎีการจดัองคป์ระกอบรวมใน

ฉาก ( Mise en scene )                                                                               

- ทฤษฎีสญัวิทยา ( Semiology )                    

- แนวคิดเร่ืองอุดมการณ์  ( Ideology) 

 

ศึกษาเปรียบเทยีบ 

มวิสิกวดิโีอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยั 

- รูปแบบมิวสิกวิดีโอ (Music Video 

Genre )                                                                       

- ทฤษฎีการเล่าเร่ือง ( Narrative )                      

- ทฤษฎีการจดัองคป์ระกอบรวมในฉาก          

( Mise en scene )                                                                               

- ทฤษฎีสญัวิทยา ( Semiology )                    

- แนวคิดเร่ืองอุดมการณ์ ( Ideology 

 

การเล่าเร่ืองและส่ือความหมายใน

มวิสิกวดิโีอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก

และยุคร่วมสมยั 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
 การศึกษาเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอ

เพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
น าเสนอ วิธีการเล่าเร่ือง การส่ือความหมาย และอุดมการณ์ท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 

 
3.1 ประชากรในการศึกษา 

มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกของศิลปิน พุ่มพวง ดวงจนัทร์, สุนารี ราชสีมา,                
ศิรินทรา นิยากร, สายณัห์ สัญญา, ยอดรัก สลกัใจ และเสรี รุ่งสวา่ง ซ่ึงเป็นผลงานมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งท่ีผลิตเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2542 และมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัของ
ศิลปิน กระแต อาร์สยาม, ต่าย อรทยั, หญิงลี ศรีจุมพล, กุง้ สุทธิราช อาร์สยาม, ไผ ่พงศธร,  ตัก๊แตน 
ชลดา, ไมค ์ภิรมยพ์ร, จ๊ะ อาร์สยาม และใบเตย อาร์สยาม ซ่ึงเป็นผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งท่ี
ผลิตเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2557 
 
3.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาในยุคคลาสสิก เลือกศิลปินท่ีได้รับรางวลัพระราชทานก่ึง
ศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยและหรือศิลปินท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความนิยมจากเวบ็ไซต์มิวสิกเอ็มไทย
(www.music.mthai.com) โดยเลือกศึกษาเฉพาะมิวสิกวิดีโอเพลงท่ีมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซต์ยทููป
สูงท่ีสุดรวมทั้งส้ิน 10 มิวสิกวดีิโอเพลง 
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ตารางที ่3.1  ตารางแสดงกลุ่มตวักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 
 

มิวสิกวดิีโอเพลง ศิลปิน ข้อมูลประกอบ 

1. ทหารอากาศขาดรัก ยอดรัก สลกัใจ 

เพลงเก่ายอดนิยมจากการจดัอนัดบัของ
เวบ็ไซตมิ์วสิกเอม็ไทย 

และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 
861,836 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 

2. บวัตูมบวับาน สายณัห์ สัญญา 

เพลงเก่ายอดนิยมจากการจดัอนัดบัของ
เวบ็ไซตมิ์วสิกเอม็ไทย 

และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 
774,390 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 

3. สุดทา้ยท่ีกรุงเทพ สุนารี ราชสีมา 

เพลงท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทานก่ึง
ศตวรรษเพลงลกูทุ่งไทยในปี 2534 
และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 
743,516 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 

4. กราบเทา้ยา่โม สุนารี ราชสีมา 

เพลงท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทานก่ึง
ศตวรรษเพลงลกูทุ่งไทยในปี 2532 
และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 
632,104 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 

5. ไก่จ๋า สายณัห์ สัญญา 

เพลงเก่ายอดนิยมจากการจดัอนัดบัของ
เวบ็ไซตมิ์วสิกเอม็ไทย 

และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 
354,271 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 

6. เทพธิดาผา้ซ่ิน เสรี รุ่งสวา่ง 

เพลงเก่ายอดนิยมจากการจดัอนัดบัของ
เวบ็ไซตมิ์วสิกเอม็ไทย 

และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 
301,245 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

มิวสิกวดิีโอเพลง ศิลปิน ข้อมูลประกอบ 

7. สยามเมืองยิม้ พุม่พวง ดวงจนัทร์ 

เพลงท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทานก่ึง
ศตวรรษเพลงลกูทุ่งไทยในปี 2534 
และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 
223,975 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 

8. อยากฟังซ ้ า ศิรินทรา นิยากร 

เพลงเก่ายอดนิยมจากการจดัอนัดบัของ
เวบ็ไซตมิ์วสิกเอม็ไทย 

และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 
175,588 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 

9. จะขอก็รีบขอ ศิรินทรา นิยากร 

เพลงท่ีไดรั้บรางวลัพระราชทานก่ึง
ศตวรรษเพลงลกูทุ่งไทยในปี 2534 
และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 
115,106 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 

10. อือหือหล่อจงั พุม่พวง ดวงจนัทร์ 

เพลงเก่ายอดนิยมจากการจดัอนัดบัของ
เวบ็ไซตมิ์วสิกเอม็ไทย 

และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 
74,324 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 

 
 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาในยุคร่วมสมยั เลือกศิลปินท่ีได้รับรางวลัเพลงยอดนิยมจาก
สถาบนัรางวลัมาลยัทอง หรือรางวลัมิวสิกวิดีโอดีเด่นจากสถาบนัรางวลัโทรทศัน์ทองค า หรือ
รางวลัศิลปินและเพลงยอดนิยมจากสถาบนัรางวลัมหานครอวอร์ดส หรือรางวลั Intensive Watch 
Music Chartเพลงท่ีเปิดมากท่ีสุดทางวทิย ุหรือรางวลัสตาร์เอนเตอร์เทนเมนทอ์วอร์ดส หรือท่ีไดรั้บ
การจดัอนัดบัความนิยมจากเวบ็ไซตมิ์วสิกเอ็มไทย (www.music.mthai.com) โดยเลือกศึกษาเฉพาะ
มิวสิกวดีิโอเพลงท่ีมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููปสูงท่ีสุดรวมทั้งส้ิน 10 มิวสิกวดีิโอเพลง 
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ตารางที ่3.2  ตารางแสดงกลุ่มตวักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา  

 
มิวสิกวดิีโอเพลง ศิลปิน ข้อมูลประกอบ 

1. ขอใจเธอแลกเบอร์
โทร 

หญิงลี ศรีจุมพล 

รางวลั มหานครอวอร์ดส ปี 2556      
สาขา นกัร้องลกูทุ่งหญิงยอดนิยม         
และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 

153,713,096 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 
 

2. ต้ืด กระแต อาร์สยาม 

รางวลั Intensive Watch Music Chartเพลงท่ี
เปิดมากท่ีสุดทางวทิยปุระจ าเดือนสิงหาคม 
2556 และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 

51,481,424 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 

3. โป๊(ใจมนัเพรียว) ใบเตย อาร์สยาม 

เพลงฮิตยอดนิยมปี 2557 จากการจดั
อนัดบัของเวบ็ไซตมิ์วสิกเอม็ไทย 
และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 

45,264,216  คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 

4. เห็นนางเงียบๆฟาด
เรียบนะคะ 

จะ๊ อาร์สยาม 

เพลงฮิตยอดนิยมปี 2557 จากการจดั
อนัดบัของเวบ็ไซตมิ์วสิกเอม็ไทย 
และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 

39,825,376  คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 

5. ฝืนใจหน่อยได้
ไหม 

ไผ ่พงศธร 

รางวลั มหานครอวอร์ดส ปี 2556      
สาขา นกัร้องลกูทุ่งชายยอดนิยม 

และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 
16,000,000 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 

6. รักจงรอ 
กุง้ สุทธิราช                  
อาร์สยาม 

ไดรั้บรางวลัศิลปินดีเด่น                        
จากมหานครอวอร์ดสคร้ังท่ี 11 

และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 
4,829,090  คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 
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ตารางที ่3.2  (ต่อ) 
 

มิวสิกวดิีโอเพลง ศิลปิน ข้อมูลประกอบ 

7. ไม่ใช่แฟนท าแทน
ไม่ได ้

ตัก๊แตน ชลดา 

รางวลัมหานครอวอดส์ปี 2550                
สาขานกัร้องลกูทุ่งหญิงยอดนิยม  

และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 
1,158153 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 

8. เปิดใจสาวแต กระแต อาร์สยาม 

รางวลัสตาร์เอนเตอร์เทนเมนทอ์วอร์ดส 
สาขานกัร้องลกูทุ่งหนา้ใหม่ยอดนิยม และ

มียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป                  
238,615 คร้ังเม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 

9. ม้ือใด๋สิคึดฮอด ต่าย อรทยั 

รางวลัโทรทศันท์องค าคร้ังท่ี 25                  
ปี 2553 สาขามิวสิกวิดีโอเพลง                 

ลกูทุ่งดีเด่น และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่น
เวบ็ไซตย์ทููป 189,457 คร้ัง                        
เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 

10. ดว้ยแรงแห่งรัก ไมค ์ภิรมยพ์ร 

รางวลัมาลยัทองคร้ังท่ี 3 ปี 2545                    
สาขาเพลงยอดเยี่ยม 

และมียอดผูเ้ขา้ชมผา่นเวบ็ไซตย์ทููป 
162,267 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 1 พ.ค. 2558 

 
 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายใน                   
มิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษารวบรวมขอ้มูล 
1.1 ข้อมูลเอกสาร เช่น วิทยานิพนธ์ บทความ ประวติัความเป็นมา ลักษณะต่างๆ

เก่ียวกบัเพลง มิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่ง และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
1.2 ขอ้มูลจากเว็บไซต์ เช่น ประวติัความเป็นมา ตน้ก าเนิดและผลงานมิวสิกวิดีโอท่ี

เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
2. สร้างเคร่ืองมือในการวเิคราะห์มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง 
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 
3.1 เปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอและวิธีการเล่าเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค

คลาสสิกและยคุร่วมสมยั  
3.2 เปรียบเทียบเน้ือหาในการส่ือความหมายของมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบั

ยคุร่วมสมยั 
3.3 เปรียบเทียบอุดมการณ์ท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วม

สมยั 
4. ตรวจสอบผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอ

เพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 
5. สรุปผลการศึกษา และอภิปรายผล 
6. ขอ้เสนอแนะ 

 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล       
             แบบวเิคราะห์ขอ้มูล ใชใ้นการบนัทึกวเิคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอ วิธีการ
เล่าเร่ือง การส่ือความหมาย และอุดมการณ์ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั
โดยใชก้รอบแนวคิดเป็นตวัก าหนด ดงัน้ี  
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ภาพที ่3.1 ภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์มิวสิกวดีิโอเพลง 

 
 

 

แบบวเิคราะห์ข้อมูลมิวสิกวดิีโอเพลง                                      1 

ข้อมูลทัว่ไป 

มิวสิกวดีิโอเพลงยคุ............................................................................................. 

ช่ือมิวสิกวดีิโอเพลง............................................................................................. 

ช่ือศิลปิน............................................................................................................. 

รางวลัท่ีไดรั้บ...................................................................................................... 

ยอดผูเ้ขา้ชมมิวสิกวดีิโอผา่นเวบ็ไซตย์ทููป............................................................ 

1. การศึกษารูปแบบการน าเสนอ 

จงวงกลมหมายเลขท่ีตรงกบัรูปแบบการน าเสนอท่ีพบ  

1.1 การแสดงเป็นหลกั(ร้อง) 
1.2 การส่ือความหมายเป็นหลกั(เร่ือง) 
1.3 การแสดงและการส่ือความหมายผสมกนั 
1.4 การน าเสนอเร่ืองราวท่ีไม่มีความสอดคลอ้งกบัเพลงเป็นหลกั 

        จงอธิบายรูปแบบการน าเสนอท่ีพบ 

 .................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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ภาพที ่3.1 (ต่อ) 
 
 
 
 
 

แบบวเิคราะห์ข้อมูลมิวสิกวดิีโอเพลง                                      2 

2. การศึกษาการเล่าเร่ือง 

        จงอธิบายมิวสิกวดีิโอเพลงตามองคป์ระกอบการเล่าเร่ืองดงัน้ี 

 

2.1 ลกัษณะของโครงเร่ือง
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

.2.2 ลกัษณะของแก่นเร่ือง

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

2.3ลกัษณะของตวัละคร

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

2.4ลกัษณะของความขดัแยง้ 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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ภาพที ่3.1 (ต่อ) 
 
 

 

แบบวเิคราะห์ข้อมูลมิวสิกวดิีโอเพลง                                      3 

2. การศึกษาการเล่าเร่ือง(ต่อ) 

        จงอธิบายมิวสิกวดีิโอเพลงตามองคป์ระกอบการเล่าเร่ืองดงัน้ี 

2.5 ลกัษณะของฉาก
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

2.6 ลกัษณะของมุมมองการเล่าเร่ือง

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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ภาพที ่3.1 (ต่อ) 
 
 
 
 

แบบวเิคราะห์ข้อมูลมิวสิกวดิีโอเพลง                                      4 

3. การศึกษาการส่ือความหมายในมิวสิกวดิีโอเพลง 

        จงอธิบายการส่ือความหายท่ีพบตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 

3.1 ลกัษณะการใชแ้สงกบัการส่ือควาหมาย
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
3.2 ลกัษณะของขนาดภาพกบการส่ือความหมาย
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ภาพที ่3.1 (ต่อ) 
 
 

 

แบบวเิคราะห์ข้อมูลมิวสิกวดิีโอเพลง                                      5 

3. การศึกษาการส่ือความหมายในมิวสิกวดิีโอเพลง(ต่อ) 

        จงอธิบายการส่ือความหายท่ีพบตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 

3.3 ลกัษณะการแต่งกายของศิลปินกบัการส่ือความหมาย
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

3.4 จงแสดงรูปสัญญะ ความหมายโดยตรงและอธิบายความหมายแฝงของรูปสัญญะท่ีพบ 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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ภาพที ่3.1 (ต่อ) 

 
 

 

แบบวเิคราะห์ข้อมูลมิวสิกวดิีโอเพลง                                      6 

4. การศึกษาอุดมการณ์ที่ปรากฎในมิวสิกวดิีโอเพลงลูกทุ่ง 

        จงอธิบายอุดมการณ์ท่ีสะทอ้นผา่นรูปแบบการน าเสนอ การเล่าเร่ือง และการส่ือ
ความหมายในมิวสิกวดีิโอเพลงดงัน้ี 

4.1 จงวงกลมหมายเลขท่ีตรงกบัอุดมการณ์ท่ีพบ และอธิบาย 
1. เงินทอง ความร ่ ารวย 

………………………………………………………………………………………………… 

2. อ านาจ ทุน 

………………………………………………………………………………………………… 

3. การเคารพผูอ้าวโุส 

………………………………………………………………………………………………… 

4. ความสนุกสนาน ร่าเริง 

………………………………………………………………………………………………… 

5. ความหรูหรา มีหนา้มีตา 

………………………………………………………………………………………………… 

6. ความเช่ือ 

………………………………………………………………………………………………… 

DPU



43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่3.1 (ต่อ) 
 
 
 
 

แบบวเิคราะห์ข้อมูลมิวสิกวดิีโอเพลง                                      7 

5. การศึกษาอุดมการณ์ที่ปรากฎในมิวสิกวดิีโอเพลงลูกทุ่ง(ต่อ) 

        จงอธิบายอุดมการณ์ท่ีสะทอ้นผา่นรูปแบบการน าเสนอ การเล่าเร่ือง และการส่ือ
ความหมายในมิวสิกวดีิโอเพลงดงัน้ี 

4.1 จงวงกลมหมายเลขท่ีตรงกบัอุดมการณ์ท่ีพบ และอธิบาย 

7. นิยมเทคโนโลย ี

………………………………………………………………………………………………… 

8. ความรัก และชิงรักหกัสวาท 

………………………………………………………………………………………………… 

9.อ่ืนๆ 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  ผูศึ้กษาได้น าเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและการส่ือ
ความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั ให้นกัวิชาการตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือก่อนท่ีจะน าไปใช้วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ซ่ึงได้แก่ รูปแบบการน าเสนอ วิธีการเล่า
เร่ือง การส่ือความหมาย และอุดมการณ์ท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วม
สมยั 
 
 

3.6 ระยะเวลาในการศึกษา 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เดือน/ปี 

ก.ค. ถึง ก.ย.  
2557 

ต.ค.  ถึง ธ.ค. 
2557 

ม.ค. ถึง มี.ค.                
2558 

เม.ย. ถึง มิ.ย.  
2558 

ก.ค. ถึง ก.ย. 
 2558 

ต.ค. ถึง พ.ย. 
2558 

1. พฒันาเคา้โครง
วจิยั 

      

2. กา้วหนา้
วทิยานิพนธ์ 1 

      

3. กา้วหนา้
วทิยานิพนธ์ 2 

      

4.น าเสนอ
ผลการวจิยั 

      

 
 
 

3.7 การวเิคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 
  วิเคราะห์เปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิกกับยุคร่วมสมัย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอ วิธีการเล่าเร่ือง การส่ือ
ความหมาย และอุดมการณ์ โดยใชก้รอบแนวคิดเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆมาประกอบ
การศึกษาวิเคราะห์ผลการศึกษาในคร้ังน้ี จากนั้นน าเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนา แสดงผลการศึกษา 
สรุปผลการศึกษา และอภิปรายผลการศึกษา พร้อมน าเสนอขอ้เสนอแนะต่อไป 
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บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 การศึกษาเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั ผูว้ิจยัได้นาํแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้เป็นกรอบแนว
ทางการวิเคราะห์ตวับท ( Textual Analysis ) ในมิวสิกวิดดีโอเพลงทั้งสองยุคซ่ึงการศึกษาวิจยัใน
คร้ังน้ีไดค้ดัเลือกมิวสิก วิดีโอเพลงลูกทุ่งจากยุคคลาสสิกและยุคร่วมสมยัมาใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 
20 มิวสิกวิดีโอเพลง แบ่งออกเป็นยุคละ 10 มิวสิกวิดีโอเพลง โดยมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิกไดแ้ก่ 

1. ทหารอากาศขาดรัก   ศิลปิน ยอดรัก สลกัใจ 
2. บวัตูมบวับาน   ศิลปิน สายณัห์ สัญญา 
3. สุดทา้ยท่ีกรุงเทพ  ศิลปิน สุนารี ราชสีมา 
4. กราบเทา้ยา่โม   ศิลปิน สุนารี ราชสีมา 
5. ไก่จ๋า    ศิลปิน สายณัห์ สัญญา 
6. เทพธิดาผา้ซ่ิน   ศิลปิน เสรี รุ่งสวา่ง 
7. สยามเมืองยิม้   ศิลปิน พุม่พวง ดวงจนัทร์ 
8. อยากฟังซํ้ า   ศิลปิน ศิรินทรา นิยากร 
9. จะขอก็รีบขอ   ศิลปิน ศิรินทรา นิยากร 
10. อือหือหล่อจงั   ศิลปิน พุม่พวง ดวงจนัทร์ 
และมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั ไดแ้ก่ 
1. ขอใจเธอแลกเบอร์  ศิลปิน หญิงลี ศรีจุมพล 
2. ต้ืด    ศิลปิน กระแต อาร์สยาม 
3. โป๊(ใจมนัเพรียว)  ศิลปิน ใบเตย อาร์สยาม 
4. เห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ  ศิลปิน จะ๊ อาร์สยาม 
5. รักจงรอ   ศิลปิน กุง้ สุทธิราช อาร์สยาม 
6. ฝืนใจหน่อยไดไ้หม  ศิลปิน ไผ ่พงศธร 
7. ไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้  ศิลปิน ตัก๊แตน ชลดา 

DPU



46 
 

8. เปิดในสาวแต   ศิลปิน กระแต อาร์สยาม 
9. ม้ือใด๋สิคึดฮอด   ศิลปิน ต่าย อรทยั 
10. ดว้ยแรงแห่งรัก   ศิลปิน ไมค ์ภิรมยพ์ร  

 เพื่อให้ได้ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ท่ีกําหนดไว ้ผลการวิจยัจึงแบ่งออกเป็น
ประเด็นต่างๆดงัน้ี 

4.1 เปรียบเทียบรูปแบบการนาํเสนอและวิธีการเล่าเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 

4.2 เปรียบเทียบเน้ือหาในการส่ือความหมายของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก                     
กบัยคุร่วมสมยั 

4.3 เปรียบเทียบอุดมการณ์ท่ีปรากฎในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วม
สมยั 
  
4.1 เปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอและวิธีการเล่าเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกับ                         
ยุคร่วมสมัย 
      4.1.1 เปรียบเทียบรูปแบบการนาํเสนอในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 
   จากการศึกษาพบวา่ มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีรูปแบบการนาํเสนอท่ีใชก้าร
แสดงเป็นหลกัมากท่ีสุดจาํนวน 4 มิวสิกวิดีโอเพลงจาก 10 มิวสิกวิดีโอเพลง ซ่ึงไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอ
เพลงสยามเมืองยิม้ ของพุ่มพวง ดวงจนัทร์ อยากฟังซํ้ ากบัจะขอก็รีบขอ ของศิรินทรา  นิยากร และ
อือหือหล่อจงัของพุ่มพวง ดวงจนัทร์ มิวสิกวิดีโอรูปแบบน้ีมีโครงสร้างความสัมพนัธ์ไม่ซับซ้อน 
มกัเป็นการนาํเสนอศิลปินยืนร้องเพลงในสตูดิโอท่ีมีการประดิษฐ์ฉากต่างๆข้ึนและมีการนาํเสนอ
ศิลปินเตน้และร้องเพลงบนเวทีพร้อมแดนเซอร์เตน้ประกอบ จาํลองบรรยากาศคลา้ยเวทีคอนเสิร์ต 
แต่มีขนาดเล็กกว่าและไม่มีผูช้ม กล่าวได้ว่ามิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกถูกสร้างข้ึน เพื่อ
ตอ้งการส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินเป็นหลกั โดยใชมิ้วสิกวิดีโอเพลงเป็นช่องทางในการส่ือสาร
การแสดงหรือส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปิน มิวสิกวิดีโอเพลงท่ีมีลกัษณะดงักล่าวมกัเป็นมิวสิกวิดี
โอเพลงท่ีอยู่ในช่วงบุกเบิกมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง ซ่ึงพบว่าวิธีการสร้างสรรค์ยงัไม่มีความ
สลบัซบัซ้อนหรือไม่เนน้การส่ือความหมายมากนกั และมกันาํรูปแบบการนาํเสนอแบบการแสดง
เป็นหลกัมาใชก้บัเพลงท่ีมีจงัหวะชา้มากกวา่เพลงท่ีมีจงัหวะสนุกสนาน ดว้ยเทคโนโลยีการถ่ายทาํ 
การจดัแสงหรือความหลากหลายของแสงและเทคนิคการถ่ายทาํตลอดจนเทคนิคการตดัต่อมิวสิกวิดี
โอท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั ทั้งในเร่ืองของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในกระบวนการผลิต วิธีคิดหรือกระบวนการ
สร้างสรรค์ ยงัให้ความสําคัญน้อยกับการให้ความหมายของภาพหรือการส่ือความหมายผ่าน
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เร่ืองราวประกอบเพลง เพลงช้าจึงเป็นเพลงท่ีนํามาผลิตมิวสิกวิดีโอเพลงมากกว่า เพราะ
กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนหรือยุ่งยากมากนัก ขณะท่ีเพลงท่ีมีจังหวะสนุกสนานถูกนํามา
สร้างสรรค์เป็นมิวสิกวิดีโอเพลงน้อยมากและถูกสร้างสรรค์ออกมาให้มีลกัษณะคล้ายการแสดง
คอนเสิร์ตบนเวที แต่จาํลองเวทีให้มีขนาดเล็กกว่า เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2528 ได้มีนักดนตรี
ต่างประเทศเขา้มาเปิดการแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทย จึงทาํให้เกิดแฟชั่นการแสดงรูปแบบ
คอนเสิร์ทข้ึนในวงการเพลงลูกทุ่ง จึงได้มีการประยุกต์จาํลองบรรยากาศงานคอนเสิร์ตมาใช้
ถ่ายทอดความสนุกสนานผา่นมิวสิกวดีิโอเพลง ทาํใหก้ารส่ือความหมายผา่นเร่ืองราวในมิวสิกวิดีโอ
เพลงนั้นเน้นความสนุกสนานมากกว่าท่ีจะให้ความสําคัญกับกระบวนการส่ือความหมายด้วย                              
สีแสงหรือภาพ 

นอกจากนั้นยงัพบวา่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการใช้รูปแบบการนาํเสนอ
แบบการส่ือความหมายเป็นหลกัรองลงมาจาํนวน 3 มิวสิกวิดีโอเพลง ไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงทหาร
อากาศ ขาดรักของศิลปินยอดรัก สลกัใจ  กราบเทา้ย่าโม ของสุนารี ราชสีมา และเทพธิดาผา้ซ่ิน 
ของเสรี รุ่งสวา่ง  เป็นมิวสิกวิดีโอท่ีมีโครงสร้างความสัมพนัธ์เป็นเร่ืองราว แต่ไม่เหมือนกบันิยาย
หรือภาพยนตร์ เน่ืองจากเร่ืองราวจะข้ึนอยู่กบัเน้ือหาของเพลง มิวสิกวิดีโอยุคคลาสสิกหากไม่
นาํเสนอรูปแบบท่ีมีการแสดงเป็นหลกัเพียงอยา่งเดียวก็มกัจะนิยมใชรู้ปแบบการนาํเสนอท่ีมีการส่ือ
ความหมายเป็นหลกัรองลงมา เน่ืองจากกระบวนการผลิตเร่ืองราวมีความซับซ้อน มีขั้นตอนหลาย
ขั้นตอน ทั้งการเขียนบท การคดัเลือกนกัแสดง เทคนิคการแสดง สถานท่ีถ่ายทาํ การบริหารงานกอง
ถ่ายและอ่ืนๆ ย่อมเป็นกระบวนการท่ีมีความซับซ้อนใช้ระยะเวลาในการถ่ายทาํนานและใช้
งบประมาณมาก มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกจึงนิยมเลือกนาํเสนอเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง
ระหว่างการนาํเสนอการส่ือความหมายหรือการแสดง ข้ึนอยู่กบังบประมาณของค่ายเพลงและ
ศิลปินแต่ละคน มิวสิกวิดีโอเพลงยุคคลาสสิกท่ีมีการส่ือความหมายเป็นหลกันั้น ยอ่มเป็นเร่ืองราว
คลา้ยกบัละครสั้นแบบหน่ึงตอนจบท่ีมีการเล่าเร่ืองผา่นสีหนา้ ท่าทางหรือบุคคลิกของตวัละครโดย
ผู ้ชมไม่ได้ยินเสียงพูดหรือเสียงสนทนา การส่ือความหมายเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาไม่
สลบัซบัซ้อน ใชก้ระบวนการส่ือความหมายท่ีไม่ยุ่งยาก เร่ืองราวในมิวสิกวิดีโอจึงเรียบง่าย เขา้ใจ
ง่ายสอดคลอ้งกบัเน้ือเพลง  

อยา่งไรก็ตามยงัพบวา่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการใชรู้ปแบบการนาํเสนอ
แบบการแสดงและการส่ือความหมายผสมกนัจาํนวน 2 มิวสิกวิดีโอเพลง ไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลง
บวัตูมบวับานและไก่จ๋า ของศิลปิน สายณั สัญญา เน่ืองจากเพลงทั้งสองเป็นเพลงท่ีไดรั้บความนิยม
อยา่งแพร่หลายจึงไดน้าํมาผลิตเป็นมิวสิกวดีิโอเพลงท่ีมีการผสมผสานการใชรู้ปแบบของการแสดง
และการส่ือความหมายควบคู่กัน รูปแบบการแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงมกัใช้การถ่ายทาํนอก
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สถานท่ีเป็นหลกัเพื่อตอ้งการส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสถานท่ี ฉากและ
เน้ือหาของเพลง แต่นาํเสนอรูปแบบการส่ือความหมายท่ีเป็นเร่ืองราวมากกวา่การนาํเสนอรูปแบบท่ี
เป็นการแสดงของศิลปิน ซ่ึงการส่ือความหมายเป็นเร่ืองราวท่ีมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลง 
เล่าเร่ืองผ่านตวัละครอย่างตรงไปตรงมาโครงเร่ืองมีความสัมพนัธ์กนัตั้งแต่ตน้จนจบไม่มีความ
ซับซ้อน เน่ืองจากมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งในยุคคลาสสิกถูกสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อตอ้งการถ่ายทอด
ความเป็นลูกทุ่ง วิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย จึงไม่นิยมสร้างสรรค์ให้เร่ืองราวมีความสลบัซับซ้อนหรือมี
ลูกเล่นมากนกั 

ขณะท่ีมิวสิกวดีิโอเพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพ ของศิลปินสุนารี ราชสีมา ไดน้าํรูปแบบการ
นาํเสนอเร่ืองราวท่ีไม่มีความสอดคลอ้งกบัเพลงมาใช้ประกอบในมิวสิกวิดีโอเพลง ดว้ยขอ้จาํกดั
ดา้นงบประมาณและกระบวนการสร้างสรรค์ จึงทาํให้มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกยงัคงมี
การใช้เร่ืองราวท่ีไม่มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลงมาประกอบในมิวสิกวิดีโอเพลงอยู่บา้ง 
โดยเร่ืองราวถูกสร้างข้ึนเพื่อถ่ายทอดความงาม ความเซ็กซ่ีของผูห้ญิงในยุคคลาสสิกและทาํหนา้ท่ี
ประกอบเพลงไปจนจบเพียงเท่านั้นโดยไม่มีเร่ืองราวท่ีส่ือความหมายเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของเพลง  

จากรูปแบบการนาํเสนอท่ีมีอยา่งหลากหลายของมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกทาํ
ให้เห็นถึงขอ้จาํกดัและกระบวนการสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกไดอ้ย่างชดัเจน 
อยา่งไร ก็ตามมิวสิกวดีิโอเพลงยคุร่วมสมยัยงัคงมีส่วนท่ีเหมือนและแตกต่างจากยคุคลาสสิกเช่นกนั 
โดยมิวสิก วิ ดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัได้นํารูปแบบการนําเสนอแบบการแสดงและการส่ือ
ความหมายผสมกนัมาใช้มากท่ีสุดในมิวสิกวิดีโอเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม รักจงรอ ของกุง้ 
สุทธิราช อาร์สยาม ฝืนใจหน่อยไดไ้หม ของไผ ่พงศธร ไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้ของตัก๊แตน ชลดา 
เปิดใจสาวแต ของกระแต อาร์สยามและม๋ือใด๋สิคึดฮอด ของต่าย อรทยั ซ่ึงต่างจากยุคคลาสสิกท่ีนาํ
รูปแบบการนําเสนอแบบการแสดงเป็นหลักมาใช้มากท่ีสุด เน่ืองจากในยุคร่วมสมัยมุ่งสร้าง
ภาพลกัษณ์ให้กับศิลปินไปพร้อมๆกบัสรรหาวิธีการดึงดูดกลุ่มผูช้มเป้าหมายด้วยเร่ืองราวท่ีเร้า
อารมณ์ ดึงดูดใจ พยายามทาํให้เร่ืองราวเป็นท่ีประทบัใจและใกลเ้คียงกบัวิถีชีวิตของสังคมในยุค
ร่วมสมยัให้มากท่ีสุด เพื่อทาํให้ผูช้มรู้สึกเขา้ถึงและมีอารมณ์ร่วมกบัเร่ืองราว ไปพร้อมๆกบัการนาํ
เทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้นกระบวนการผลิต ไม่วา่จะเป็นการนาํภาพวิดีโอกราฟิก เทคนิคการส่ือ
ความหมายดว้ยภาพ สี และการแต่งกายต่างๆมาร้อยเรียงสร้างสรรคใ์ห้มีความแปลกใหม่ ทนัสมยั 
ตลอดจนมีการผสมผสานความเป็นชาติตะวนัตกเขา้มาในการนาํเสนอมิวสิวิดีโอเพลงลูกทุ่งอีกดว้ย 
จนทาํใหเ้กิดอุตสาหกรรมเพลงขนาดใหญ่ มีการแข่งขนัสูงทั้งในเร่ืองของวิธีการนาํเสนอ ค่ายเพลง
แต่ละค่ายมีรูปแบบการนาํเสนอท่ีแตกต่างกนั เนน้ความทนัสมยัและเนน้ความแปลกแหวกแนวใน
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เร่ืองท่ีนาํเสนอไปพร้อมๆกบัการสร้างภาพลกัษณ์ให้ศิลปินมีลกัษณะเฉพาะไม่ซํ้ าใครและเป็นท่ี
จดจาํหรือเรียกขานกนัในหมู่ชนไดอ้ยา่งติดตาตรึงใจโดยไม่ไดค้าํนึงถึงความเป็นลูกทุ่งไทยมากนกั 

ขณะท่ีมิวสิกวดีิโอเพลงยคุร่วมสมยัใชรู้ปแบบการนาํเสนอแบบการแสดงเป็นหลกัและ
การแสดงซ้อนการส่ือความหมายรองลงมาอย่างละ 2 มิวสิกวิดีโอเพลงจาก 10 มิวสิกวิดีโอเพลง 
ต่างจากมิวสิกวดีิโอยคุคลาสสิกท่ีใชรู้ปแบบการนาํเสนอแบบการส่ือความหมายเป็นหลกัรองลงมา
เป็นอนัดบั 2 มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัท่ีใช้รูปแบบการนาํเสนอแบบการแสดงเป็นหลกั
ไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร ของหญิงลี ศรีจุมพลกบัมิวสิกวิดีโอเพลงดว้ยแรง
แห่งรัก ของไมค ์ภิรมยพ์ร ยงัคงเหมือนกบัยคุคลาสสิก เน่ืองจากยงัใชมิ้วสิกวิดีโอเพลงเป็นช่องทาง
ในการส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปิน หากแต่มิวสิกวิดีโอยุคร่วมสมยัมีการสร้างสรรค์ภาพลกัษณ์
ให้กับศิลปินได้เด่นชัดมากกว่ายุคคลาสสิก เน่ืองจากมีการกําหนดทั้ งการแต่งตวั ลีลาท่าเต้น 
บุคคลิกภาพใหศิ้ลปินไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น การกาํหนดภาพลกัษณ์ของศิลปินให้เป็นตวัแทนของกลุ่ม
ผูใ้ชแ้รงงานของ ศิลปินไมค ์ภิรมยพ์รใoมิวสิกวดีิโอเพลงดว้ยแรงแห่งรัก เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.1 ภาพตวัอยา่งภาพลกัษณ์ของศิลปินเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั 
 

 ตลอดจนนาํเทคนิคการถ่ายทาํ การใชสี้แสง เคร่ืองแต่งกายมาใชใ้ห้มีความแปลกใหม่
มีสีสันน่าสนใจและใหค้วามสาํคญักบัลีลาท่าเตน้ของศิลปินและแดนเซอร์เป็นอยา่งมากอีกดว้ย เช่น 
ลีลาการเตน้ของศิลปินหญิงลี ศรีจุมพลกบัแดนเซอร์ในมิวสิกวิดีโอเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร     
เป็นตน้ 

 
 
 
 
 

มิวสิกวิดีโอเพลงดว้ยแรงแห่งรัก ของไมค ์ภิรมพร 
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ภาพที ่4.2 ภาพตวัอยา่งการแต่งกายและลีลาการเตน้ของศิลปินและแดนเซอร์เพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั 
 
กลยทุธ์การกาํหนดภาพลกัษณ์ของศิลปินและการสร้างสรรคก์ารแต่งกาย ลีลาการเตน้

ลว้นแลว้แต่สร้างข้ึนเพื่อให้เป็นท่ีจดจาํของสังคมอนัจะส่งผลให้เพลง ศิลปิน ท่าเตน้ และมิวสิกวิดี
โอเพลงเป็นท่ีนิยมและจดจาํของประชาชนอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากปัจจุบนัเกิดกลุ่มของนกัเตน้
เลียนแบบข้ึนหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มของนักเตน้ชาย หญิงและกลุ่มเพศวิถีอ่ืนๆ ท่ีมกันิยมแกะท่าเตน้
เลียนแบบกลุ่มศิลปินหรือแดนเซอร์ของเพลงต่างๆทั้งเพลงสากล ไทยสากลหรือแมก้ระทั้งเพลง
ลูกทุ่งเอง มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งในยุคร่วมสมยัจึงให้ความสําคญักบัลีลาท่าเตน้ประกอบเพลงและ
เทคนิคการแสดงผา่นมิวสิกวดีิโอเพลงมากข้ึนกวา่ยคุคลาสสิก 

นอกจากนั้นยงัพบรูปแบบการนาํเสนอรูปแบบใหม่อย่างการนาํเสนอการแสดงซ้อน
การส่ือความหมายจาํนวน 2 เพลง ไดแ้ก่ มิวสิกวดีิโอเพลงโป๊(ใจมนัเพียว) ของใบเตย อาร์สยามและ
เห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของจ๊ะ อาร์สยาม มิวสิกวิดีโอเพลงรูปแบบดงักล่าวยงัไม่พบในมิว
สิควิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก เน่ืองจากการสร้างสรรคมี์กระบวนการท่ีซบัซ้อน ศิลปินนอกจาก
ทาํการแสดงร้องเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอไปด้วยแลว้ ยงัตอ้งร่วมถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านการส่ือ
ความหมายไปพร้อมๆกบัการแสดงร้องเพลงขณะร่วมถ่ายทอดเร่ืองราว ซ่ึงกระบวนการสร้างสรรค์
ตอ้งให้ความสําคญักบัการเขียนบทและการลาํดบัเร่ืองราวเพื่อให้ผูช้มสามารถเขา้ใจและมีอารมณ์
ร่วมกบัรูปแบบการนาํเสนอรูปแบบดงักล่าวไดอ้ย่างชดัเจนการนาํเสนอรูปแบบดงักล่าวอาจพบได้
ในละครหรือภาพยนตร์เพลงท่ีนกัแสดงสวมบทบาทตวัละครไปพร้อมๆกบัการร้องเพลง แต่ในมิว
สิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งไดน้าํมาพฒันาและปรับใช้ให้มีสีสันและรูปแบบใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์ การ
นาํเสนอรูปแบบการแสดงซ้อนการส่ือความหมาย มกันิยมใชใ้นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งท่ีมีจงัหวะ
สนุกสนานและถ่ายทอดเร่ืองราวตรงไปตรงมาสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลง อยา่งไรก็ตามมิวสิกวิ
ดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัยงัไดน้าํเทคการส่ือความหมายดว้ยภาพมาใช้ไดอ้ย่างหลากหลายเพื่อ
ช่วยในการเล่าเร่ืองใหผู้ช้มไดเ้ห็นภาพและเขา้ใจไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย 

มิวสิกวิดีโอเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร ของหญิงลี ศรีจุมพล 
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อย่างไรก็ตามพบว่าการนาํเสนอการส่ือความหมายของมิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนั
เพรียว)นําการโฆษณาผลิตภณัฑ์ท่ีศิลปินเป็นพรีเซนเตอร์มาสอดแทรกไวใ้นส่วนของการส่ือ
ความหมาย  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.3 ภาพตวัอยา่งการใชโ้ฆษณาแฝงในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั 
 
เน่ืองจากปัจจุบนัการสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอเพลงข้ึนมาแต่ละเพลงมีผูร่้วมสร้างสรรค์

หลายฝ่ายแตกต่างจากยุคคลาสสิกท่ีเพลงๆหน่ึง มกัจะมีผูส้ร้างสรรคโ์ดยครูเพลงซ่ึงเป็นผูเ้รียบเรียง
ทั้งดนตรีคาํร้องเร่ืองราวเพียงคนเดียว แต่ยุคร่วมสมยัมีขอ้จาํกดัดา้นธุรกิจและสิขสิทธ์ิท่ีเขม้งวดข้ึน 
จึงมีการกระจายงานกนัมากข้ึน มิวสิกวดีิโอจึงเป็นช่องทางแห่งการสรรสร้างเร่ืองราวทุกส่ิงทุกอยา่ง
ท่ีผูส้ร้างสรรค์แต่ละคนตอ้งการให้เน้ือหาของตนไดน้าํเสนอผ่านมิวสิกวิดีโอเพลงๆหน่ึง มากไป
กว่านั้นจึงมีการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีศิลปินผูข้บัร้องเพลงเป็นพรีเซนเตอร์ผ่านการโฆษณาแฝงใน
การส่ือความหมายเร่ืองราวต่างๆในมิวสิกวดีิโอเพลง มิวสิกวิดีโอเพลงยุคร่วมสมยัจึงสร้างสรรคข้ึ์น
ดว้ยตน้ทุนความคิดของเจา้ของผลิตภณัฑ์หรือระบบทุนนิยมควบคู่ไปกบัการคาํนึงถึงความตอ้งการ
รับชมของประชาชนและค่านิยมของสังคมไทยในปัจจุบนัมากกว่าการจะดาํรงไวซ่ึ้งความเป็น        
ลูกทุ่งไทย 

ขณะท่ีมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัไม่พบวา่มีการใชรู้ปแบบการส่ือความหมาย
เป็นหลกักบัการนาํเสนอเร่ืองราวท่ีไม่มีความสอดคลอ้งกบัเพลง ซ่ึงต่างจากยุคคลาสสิกท่ีมีการใช้
รูปแบบการส่ือความหมายเป็นหลกัถึง 3 มิวสิกวิดีโอเพลงและใชรู้ปแบบการนาํเสนอเร่ืองราวท่ีไม่
มีความสอดคลอ้งกบัเพลงจาํนวน 1 เพลง เน่ืองจากปัจจุบนัการสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัศิลปิน เพื่อให้
เป็นท่ีรู้จกัของประชาชนเป็นส่ิงสาํคญัมากกวา่การสร้างสรรคก์ารส่ือความหมายหรือเร่ืองราวท่ีไม่มี
ศิลปินปรากฎอยู่ในมิวสิกวิดีโอเพลง อีกทั้งปัจจุบนัประชาชนส่วนใหญ่นิยมชมการแสดงของ
ศิลปินและแดนเซอร์ผ่านมิวสิกวิดีโอเพลงอยา่งแพร่หลาย การนาํเสนอดว้ยรูปการส่ือความหมาย
เป็นหลักจึงไม่ปรากฎในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยั ขณะเดียวกันรูปแบบการนําเสนอ

มิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย อาร์สยาม 
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เร่ืองราวท่ีไม่มีความสอดคลอ้งกบัเพลงยงัไม่ถูกนาํมาสร้างสรรคป์ระกอบมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งใน
ยดุร่วมสมยั เน่ืองจากปัจจุบนัประชาชนตอ้งการเปิดรับส่ิงท่ีมีความน่าสนใจหรือส่ิงท่ีทาํให้ผูช้มได้
มีอารมณ์ร่วมไปกบัเร่ืองราวในเพลง ผา่นตวัละครหรือโครงเร่ืองท่ีน่าติดตาม การเปิดรับชมมิวสิกวิ
ดีโอเพลงจึงเลือกเปิดรับชมเฉพาะมิวสิกวดีิโอเพลงท่ีมีเร่ืองราวหรือการแสดงท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
ของเพลง ตลอดจนปัจจุบนัมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั กระบวนการผลิตและกระบวนการสร้างสรรค์มี
ความสะดวกสบาย การสร้างสรรค์เร่ืองราวส่ือความหมายหรือการแสดงข้ึนมาสักช้ิน จึงเป็นส่ิงท่ี
นิยมมากกว่าการสร้างเร่ืองราวท่ีไม่มีความสอดคล้องกบัเน้ือหาของเพลงท่ีไม่สามารถดึงความ
สนใจของผูช้ม 
      4.1.2 เปรียบเทียบวธีิการเล่าเร่ืองในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 
  4.1.2.1 โครงเร่ือง    
   จากการศึกษาโครงเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกพบวา่ มิวสิกวิดีโอเพลง
เป็นช่องทางแห่งการส่ือสารภาพลกัษณ์ใหก้บัศิลปินมากท่ีสุดโดยโครงเร่ืองเป็นการแสดงให้เห็นถึง
บุคคลิก ท่าทาง การแต่งกายและลีลาประกอบการร้องเพลงซ่ึงมีการจาํลองเวทีคอนเสิร์ตขนาดเล็ก
เพื่อส่ือสารความสนุกสนานของเพลง ศิลปินและแดนเซอร์ นอกจากนั้นยงัแสดงให้เห็นถึงสีหน้า
ท่าทางของศิลปินท่ีช่วยถ่ายทอดความหมายและอารมณ์ของเพลงอีกด้วย ซ่ึงโครงเร่ืองของการ
นาํเสนอรูปแบบการแสดงเป็นหลกัจึงไม่มีความซบัซอ้นมากนกั เพราะเพียงแค่เป็นการนาํเสนอการ
แสดงของศิลปินและแดนเซอร์ประกอบเพลงเพียงเท่านั้นไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงอือหือหล่อจงักบั
สยามเมืองยิม้ ของพุม่พวง ดวงจนัทร์ และจะขอก็รีบขอกบัอยากฟังซํ้ า ของศิรินทรา นิยากร 
   นอกจากนั้นยงัพบว่า โครงเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงมกัมีเร่ืองราวเก่ียวกับความรัก
รองลงมา แต่กล่าวถึงความรักของคนแต่ละอาชีพซ่ึงแตกต่างกนัออกไป โครงเร่ืองมิวสิกวิดีโอเพลง
ทหารอากาศขาดรัก ของยอดรัก สลกัใจ ซ่ึงมีการส่ือความหมายเป็นหลกั นาํเสนอเร่ืองราวของความ
ตอ้งการมีรักของทหารอากาศท่ีไม่เคยไดค้รอบครองความรักของหญิงสาวใดเน่ืองจากตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีปกป้องดูแลน่านฟ้าของไทยอยูต่ลอดเวลาอีกทั้งยงัเป็นทหารข้ีอายต่างจากทหารบก ทหารเรือ 
และตาํรวจท่ีหาแฟนไดง่้ายดายดว้ยความกลา้ทั้งในหนา้ท่ีการงานและการจีบผูห้ญิง ทา้ยท่ีสุดจึงได้
แต่ปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อชาติบา้นเมืองเพียงอย่างเดียวและไร้ซ่ึงคู่ครองและรัก ขณะท่ีโครงเร่ืองในมิว
สิกวดีิโอเพลง ไก่จ๋า ของสายณัห์ สัญญา ท่ีมีทั้งการแสดงและการส่ือความหมายผสมกนันั้น ไดใ้ห้
ความสําคญักบัการส่ือความหมายเป็นสําคญั โดยนาํเสนอเร่ืองราวความรักของครูหนุ่มสาวท่ีตอ้ง
เลิกลากนั เม่ือชายท่ีเป็นคุณหมอเขา้มาแทรกกลางความรักของทั้งสอง ทาํให้ครูสาวเปล่ียนใจไปรัก
หมอหนุ่มผูร่ํ้ารวย จึงทาํให้ครูหนุ่มตอ้งอกหักและเสียใจเป็นท่ีสุด และโครงเร่ืองในมิวสิกวิดีโอ
เพลงเทพธิดาผา้ซ่ินมีการส่ือความหมายเป็นหลกัได้นาํเสนอเร่ืองราวความรักของหนุ่มสาวชาวนา
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ชาวไร่ท่ียดึถือขนบธรรมเนียมตามแบบฉบบัของไทยแต่โบราณ ตลอดจนการเลือกคู่ครองของผูช้าย
จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเลือกผูห้ญิงท่ีเรียบร้อย ขยนังานบา้นงานเรือน รักนวลสงวนตวั ซ่ึงคุณสมบติั
ดังกล่าวเป็นคุณสมบัติท่ีชายทุกคนหมายปองและเรียกได้ว่าผูห้ญิงผูน้ั้ นมีความเพียบพร้อม
เหมาะสมกบัหนา้ท่ีการเป็นศรีภรรยาท่ีดีของสามีตามแบบฉบบัของไทย 
   อยา่งไรก็ตามยงัพบมิวสิกวิดีโอเพลงท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบัความเจา้ชูเ้จา้เล่ห์ของผูช้ายท่ี
ถูกผูห้ญิงจบัไดไ้ล่ทนัในมิวสิกวิดีโอเพลงบวัตูมบวับาน ของสายณัห์ สัญญาท่ีมีการแสดงและการ
ส่ือความหมายผสมกนัแต่ให้ความสําคญักบัการส่ือความหมายเป็นหลกั โดยโครงเร่ืองนาํเสนอ
เร่ืองราวของผูช้ายเจา้ชูท่ี้มีความลงัเลใจในการเลือกผูห้ญิง จึงตดัสินใจจีบผูห้ญิงพร้อมกนัทั้งสอง
คน แต่ในในท่ีสุดผูห้ญิงทั้งสองเกิดสังหรณ์ใจในของขวญัท่ีชายผูน้ั้นเป็นผูม้อบให้เพราะของขวญั
นั้นมีลกัษณะเหมือนกนั จึงทาํให้ผูห้ญิงทั้งสองรู้วา่ผูช้ายนั้นหวงัจะจีบผูห้ญิงทั้งสองคนพร้อมๆกนั
จึงไดต้ดัสินใจเลิกลาและจดัการกบัชายคนดงักล่าวทาํให้ทา้ยท่ีสุดผูช้ายจึงไม่ไดใ้ครไปครองแมแ้ต่
เพียงผูเ้ดียว นอกจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงกราบเทา้ยา่โม ของสุนารี ราชสีมาท่ีมีการส่ือความหมาย
เป็นหลกันั้นไดน้าํเสนอโครงเร่ืองท่ีมีความเรียบง่ายไม่ซบัซ้อนโดยนาํเสนอเร่ืองราวของหญิงสาว
สองคนเดินเล่นตามสถานท่ีต่างๆในจงัหวดันครราชสีมา โครงเร่ืองมีวตัถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด
บรรยากาศของสถานท่ีและความงามของสาวนครราชสีมาเป็นสําคญั และมิวสิกวิดีโอเพลงสุดทา้ย
ท่ีกรุงเทพท่ีมีการนาํเสนอเร่ืองราวไม่สอดคลอ้งกบัเพลงนั้น มีโครงเร่ืองเพียงนาํเสนอผูห้ญิงเดินไป
มาท่ามกลางบรรยากาศของท่าเรือ ทะเล ประหน่ึงเพื่อตอ้งการนาํเสนอบุคคลิก ท่าทาง การแต่งกาย
ของผูห้ญิงคนหน่ึงเพียงเท่านั้น 
   ขณะท่ีโครงเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีเร่ืองราวเก่ียวกบัความรักมาก
ท่ีสุดแตกต่างกบัมิวสิกวิดีโอเพลงยุคคลาสสิกท่ีสร้างสรรค์เร่ืองราวเพื่อตอ้งการส่ือสารภาพลกัษณ์
ของศิลปินมากท่ีสุด โครงเร่ืองท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบัความรักในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัได้
นาํเสนอรูปแบบความรักของชายแอบรักหญิง หญิงแอบรักชาย การรอคอยคนรักและความรักของ
หญิงใบก้บัชายผูมี้ช่ือเสียงโด่งดงั ซ่ึงมิวสิกวิดีโอเพลงฝีนใจหน่อยได้ไหม ของไผ่ พงศธรได้ให้
ความสําคญักบัการส่ือความหมายมากกวา่การแสดง โดยนาํเสนอโครงเร่ืองของพนกังานขบัรถท่ีมี
แฟนเป็นนักศึกษาสาว ความรักของทั้งสองดาํเนินไปดว้ยดี แต่เม่ือนักศึกษาทนกบัความลาํบาก 
ยากจนของผูช้ายไม่ไหว จึงตดัสินใจไปคบหากบัผูช้ายคนอ่ืนท่ีมีฐานะดีกว่า ทาํให้ทั้งสองตอ้ง
เลิกลากนัในท่ีสุด ส่วนโครงเร่ืองในมิวสิกวดีิโอเพลงไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้ของตัก๊แตน ชลดาได้
ให้ความสําคญักบัการส่ือความหมายเป็นหลกัมากกว่าการแสดง โดยนาํเสนอเร่ืองราวของสาวท่ี
ทาํงานแอบรักผูช้ายท่ีมีเจา้ของแลว้ จึงไดแ้ต่แอบรัก ห่วงใย และคอยเขา้ใจทุกเร่ืองราวเม่ือผูช้ายคน
นั้นมีปัญหา แต่ดว้ยผูช้ายมีคู่อยูแ่ลว้จึงไดแ้ต่คอยอยูข่า้งๆและปลอบใจ ไม่กลา้ท่ีจะสารภาพรักเพื่อ
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แย่งชิงมาเป็นของๆตน และโครงเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงม้ือใด๋สิคิดฮอด ของต่าย อรทยัได้ให้
ความสําคญักบัการส่ือความหมายเป็นหลกัมากวา่การแสดง โดยนาํเสนอเร่ืองราวความรักของสาว
ชาวอีสานท่ีมีอาชีพทอผา้ไหมอีสาน ความรักเกิดข้ึนขณะท่ีชายหนุ่มช่างถ่ายภาพ เดินทางมาเท่ียวชม
กระบวนการทอผา้ไหมอีสาน หญิงสาวชาวอีสานจึงไดต้กหลุมรักกบัชายหนุ่มช่างถ่ายภาพผูน้ั้น แต่
กลบัตอ้งพรากจากกนัดว้ยหนา้ท่ีการงานจึงมีเพียงผา้ไหมท่ีเป็นเสมือนส่ือกลางของการรอคอยการ
กลบัมาของชายหนุ่มผูน้ั้น การทอผา้ไหมท่ีใช้เวลาเน่ินนานและความปราณีตจึงเป็นเสมือนการรอ
คอยการกลบัมาของคนรักท่ีตอ้งมีความอดทนและใชเ้วลา ผา้ไหมทอเสร็จพร้อมกบัการกลบัมาของ
ชายหนุ่มช่างภาพ ผา้พนัคอท่ีทอดว้ยผา้ไหมอีสานจึงเป็นของขวญัจากสาวอีสานท่ีมอบให้ชายหนุ่ม
ช่างภาพเพื่อตอกย ํ้าความคิดถึงและความห่วงหาอาทร นอกจากนั้นโครงเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงรัก
จงรอ ของกุง้ สุทธิราช อาร์สยามได้ให้ความสําคญักบัการส่ือความหมายมากกว่าการแสดง โดย
นาํเสนอเร่ืองราวความรักของหญิงใบม้ากการศึกษากบัชายผูต้ ํ่าตอ้ยทั้งการศึกษาและหนา้ท่ีการงาน 
อีกทั้งยงัถูกกีดกนัความรักจากพ่อแม่ฝ่ายหญิง อุปสรรคต่างๆไม่ไดท้าํให้ชายหนุ่มผูน้ั้นทอ้ใจ แต่
กลบัเป็นแรงสู้ให้เขาไดก้ลายเป็นศิลปินนกัร้องท่ีโด่งดงัในเวลาไม่นาน แต่อุปสรรคในเร่ืองของ
เวลาในการทาํงานกลายเป็นส่ิงสําคญัท่ีทาํให้ทั้งสองไม่ไดพ้บกนั ดว้ยความรักท่ีผกูมดัใจระหว่าง
กนัไวอ้ย่างแน่นหนา ทั้งสองจึงไดก้ลบัมาพบกนัอีกคร้ังและครองคู่กนัอย่างมีความสุข จากโครง
เร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงยุคร่วมสมยัท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรักทาํให้เห็นไดว้า่ปัจจุบนัผูห้ญิงเร่ิมมี
บทบาทสําคญัและกลา้ท่ีจะรักมีความอดทนกบัความรักเป็นอย่างมาก มากไปกว่านั้นผูห้ญิงใบไ้ด้
ถูกนาํมาเสนอผ่านเร่ืองราวประกอบเพลงลูกทุ่งไดอ้ย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงทาํให้เห็นอีกมุมมองหน่ึง
เก่ียวกบัความรักความซ่ือตรงความบริสุทธ์ิของผูห้ญิงทั้งส้ิน นอกจากนั้นยงันาํเสนอเร่ืองราวของ
การทาํดี ความมุมานะพยายามซ่ึงจะนาํมาซ่ึงความรักท่ีดีอีกดว้ย 
   อยา่งไรก็ตามยงัพบว่า โครงเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีการนาํเสนอ
ภาพลกัษณ์ของศิลปินกบัการต่อสู้ของผูห้ญิงสมยัใหม่รองลงมา โครงเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงดว้ย
แรงแห่งรัก ของไมค ์ภิรมยพ์รนาํเสนอการแสดงของศิลปินและแดนเซอร์ประกอบเพลงเพื่อส่ือสาร
ภาพลกัษณ์และลีลาการเตน้และโชวท่ี์มีความอลงัการประกอบแสงสีของแดนเซอร์ เพื่อตอกย ํ้า
ภาพลกัษณ์และความโดดเด่นในแบบฉบบัของศิลปิน ขณะท่ีโครงเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงขอใจ
เธอแลกเบอร์โทร ของหญิงลี ศรีจุมพลนําเสนอการแสดงของศิลปินและแดนเซอร์เพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ให้กบัศิลปิน เพื่อให้ศิลปินเป็นท่ีรู้จกัของวงการเพลงลูกทุ่ง นอกจากนั้นยงันาํเสนอลีลา
ท่าทางการเตน้ของศิลปินและแดนเซอร์เพื่อใหเ้ป็นท่ีตรึงตาและตรึงใจอีกดว้ย   
      ในส่วนของโครงเร่ืองท่ีนําเสนอเร่ืองราวการต่อสู้ของผูห้ญิง
สมยัใหม่ในมิวสิกวิดีโอเพลงเปิดใจสาวแตและเพลงต้ืด ของกระแต อารสยามนั้นมีความน่าสนใจ
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เป็นอย่างมาก โครงเร่ืองในมิวสิก วิดีโอเพลงเปิดใจสาวแต ให้ความสําคญักบัการส่ือความหมาย
มากกวา่การแสดง โดยนาํเสนอการต่อสู้ของผูห้ญิงสาวนกัมวยท่ีไม่ช่ืนชอบผูช้ายเจา้ชู ้และรู้ทนัเล่ห์
ลมลวงของชาย จึงทาํให้ชายเจา้ชูถู้กจดัการขั้นเด็ดขาดจากผูห้ญิง ดว้ยการลงไมล้งมือดว้ยกีฬามวย
เพื่อให้ผูช้ายหลาบจาํและเตือนใจผูช้ายไม่ให้คิดว่าผูห้ญิงตอ้งเป็นช้างเทา้หลงัอีกต่อไป และโครง
เร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงต้ืด ให้ความสําคญักบัการแสดงมากกว่าการส่ือความหมาย โดยนาํเสนอ
การหาทางออกของผูห้ญิงหลงัจากอกหกัรักคุด ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งนัง่เศร้าหรือร้องไห้จมนํ้ าตา แต่ให้
กลบัมาสนใจตนเองและสนุกกบัการใชชี้วิตดว้ยการเตน้มากกวา่การกลบัไปคิดถึงแต่ผูช้ายท่ีทาํให้
เสียใจ นอกจากนั้นยงัตอ้งหาวธีิจดัการกบัผูช้ายท่ีทาํให้เราเสียใจให้ผูช้ายไดรู้้วา่ผูห้ญิงถึงถูกทิ้งก็ไม่
ตาย 
   ขณะท่ีโครงเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ  ของจ๊ะ อาร์สยาม
ให้ความสําคญักบัการส่ือความหมายมากกว่าการแสดง โดยนาํเสนอเร่ืองราวของผูห้ญิงเรียบร้อย
จอมเจา้ชู้มีแฟนหลายคน ดว้ยมารยาหญิงจึงหลอกล่อผูช้ายให้มาหลงรักและควงกลบัท่ีพกัไม่ซํ้ า
หน้าโดยใช้วิธีการทาํตัวเรียบร้อยยึดในกรอบหญิงไทย จึงทาํให้ชายต่างหลงรักและต้องการ
ครอบครอง ทา้ยท่ีสุดบรรดาผูช้ายท่ีเป็นแฟนผูห้ญิงไดม้าพบกนัโดยบงัเอิญ ทาํให้ผูห้ญิงตกใจและ
ทาํตวัเรียบร้อยใส่ จึงทาํให้บรรดาผูช้ายมีเร่ืองทะเลาะกนัเองส่วนผูห้ญิงก็หนีรอดไปได ้และโครง
เร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงโป๊ (ใจมันเพรียว) ของใบเตย อาร์สยามให้ความสําคญักับการแสดง
มากกวา่การส่ือความหมาย โดยนาํเสนอความมัน่ใจ ความสวย บุคคลิกภาพและการใส่ชุดวาบหวิว
ของนางแบบท่ีไม่แคร์สายตาผูค้น สอดแทรกไปกบัการนาํเสนอผลิตภณัฑ์กาแฟเพรียวท่ีศิลปิน
เป็นพรีเซนเตอร์  
   อยา่งไรก็ตามโครงเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงในแต่ละยุคยงัคงมีเร่ืองราวท่ีใกลเ้คียงกนั
อยู่บา้งในเร่ืองของการส่ือสารภาพลกัษณ์ตวัศิลปินและเร่ืองราวเก่ียวกบัความรัก แต่กลบันาํเสนอ
รูปแบบความรักท่ีแตกต่างกนัออกไป อีกทั้งในมิวสิกวิดีโอเพลงยุคร่วมสมยัยงัให้ความสําคญักบั
กลุ่มคนใบแ้ละผูห้ญิงมากข้ึนในมิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ ของกุง้ สุทธิราช อาร์สยาม ตลอดจนมี
การนาํเสนอโฆษณาแฝงผลิตภณัฑ์กาแฟยี่ห้อเพรียว ท่ีศิลปินเป็นพรีเซนเตอร์ในมิวสิกวิดีโอเพลง
โป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย อาร์สยามอีกดว้ย ต่างจากในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสิกท่ีไม่มี
การโฆษณาแอบแฝงอยู่ในมิวสิกวิดีโอเพลง และยงัไม่มีการสร้างสรรคโ์ครงเร่ืองเพื่อบุคคลเฉพาะ
กลุ่มหรือบทบาทของผูห้ญิงในมุมมองอ่ืนๆมากนกั 
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  4.1.2.2 แก่นเร่ือง 
   จากการศึกษาเปรียบเทียบแก่นเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วม
สมยั สามารถแสดงใหเ้ห็นในตารางดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1 การเปรียบเทียบแก่นเร่ืองในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 
 
มิวสิกวดิโีอเพลง เพลง แก่นเร่ือง 

ยุคคลาสสิก 

1.ทหารอากาศขาดรัก ความกลา้หาญนาํไปสู่ความสาํเร็จทั้งการงานและความรัก 
2.บวัตูมบวับาน ความเจา้ชูจ้ะนาํไปสู่ความลม้เหลวในความรัก 
3.สุดทา้ยท่ีกรุงเทพ ความงดงามของผูห้ญิงในยคุคลาสสิก 
4.กราบเทา้ยา่โม ความเงียบสงบของเมืองโคราช 
5.ไก่จ๋า ความมัน่คงทางใจของผูห้ญิงข้ึนอยูก่บัความร่ํารวยและฐานะการ

งานของผูช้าย 
6.เทพธิดาผา้ซ่ิน ดูชา้งให้ดูหางเลือกนางให้ดูแม่ 
7.สยามเมืองยิม้ ความเป็นไทยในตวัศิลปิน 
8.อยากฟังซํ้า การส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปิน 
9.จะขอก็รีบขอ การส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปิน 
10.อือหือหล่อจงั ความสนุกสนานของศิลปิน 

ยุคร่วมสมัย 

1.ขอใจเธอแลกเบอร์โทร ความสนุกสนาน ลีลาการเตน้ของศิลปินและแดนเซอร์ 
2.ต้ืด ผูห้ญิงอกหกัไม่จาํเป็นตอ้งร้องไห้หรือเสียใจ 
3.โป๊(ใจมนัเพรียว) การโฆษณาขายผลิตภณัฑก์าแฟเพรียว 
4.เห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ผูห้ญิงเรียบร้อยบางคนก็เจา้ชูไ้วใ้จไม่ได ้
5.รักจงรอ ความรักชนะทุกอยา่ง 
6.ฝืนใจหน่อยไดไ้หม ฐานะความมัน่คงคือส่ิงสาํคญัมากกวา่ความรัก 
7.ไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้ เม่ือหลงรักคนมีเจา้ของวนัเวลาใดก็ไม่มีความสุข 
8.เปิดใจสาวแต ผูห้ญิงไม่ไดเ้ป็นชา้งเทา้หลงัอีกต่อไป 
9.ม้ือใด๋สิคิดฮอด ความอดทนของผูห้ญิงท่ีมีอยา่งไม่ส้ินสุด 
10.ดว้ยแรงแห่งรัก ความอลงัการของโชว ์

   
   4.1.2.3 ลกัษณะของตวัละคร 
   จากการศึกษาลกัษณะของตวัละครในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก พบตวัละคร
ท่ีมีลกัษณะแบบตายตวัมากท่ีสุด ซ่ึงตวัละครท่ีมีลกัษณะแบบตายตวัเป็นตวัละครท่ีมองเห็นไดเ้พียง
ดา้นเดียวและมกัมีลกัษณะนิสัยตามแบบฉบบัท่ีนิยมใชก้นัในละครทัว่ไป ผูช้มสามารถคาดเดาไดว้า่
ตวัละครนั้นๆจะกระทาํหรือมีพฤติกรรมอยา่งไรในอนาคต จากมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก

DPU



57 
 

ตวัละครท่ีมีลกัษณะตายตวัจะสวมบทบาทตวัละครดงัต่อไปน้ี หนุ่มสาวชาวไร่ชาวนา ในมิวสิกวิดี
โอเพลงเทพธิดาผา้ซ่ิน ของเสรี รุ่งสว่าง ครูผูห้ญิงผูท่ี้ปันใจไปรักกบัหมอกบัครูผูช้ายผูรั้กมัน่ไม่
เปล่ียนแปลงและหมอหนุ่มผูแ้ยง่ชิง ซ่ึงอยูใ่นมิวสิกวดีิโอเพลงไก่จ๋า ของสายณัห์ สัญญา บทบาทตวั
ละครผูช้ายเจา้ชู ้ในมิวสิก  วิดีโอเพลงบวัตูมบวับาน ของสายณัห์ สัญญา ตวัละครนายทหารข้ีอาย
และผูห้ญิงชาวบา้นในมิวสิก   วิดีโอเพลงทหารอากาศขาดรัก ของยอดรัก สลกัใจ บทบาทตวัละคร
ต่างสร้างข้ึนมาเพื่อตอ้งการส่ือสารเร่ืองราวให้ผูช้มสามารถเขา้ใจไดโ้ดยง่าย จึงไม่มีความซบัซ้อน
ของลกัษณะตวัละคร ดว้ยกระบวนการผลิตท่ีไม่ยุง่ยาก เน้ือหาของเพลงเล่าเร่ืองอยา่งตรงไปตรงมา 
ทาํใหล้กัษณะของตวัละครในมิวสิกวดีิโอเพลงยคุคลาสสิกมีลกัษณะตายตวัมากท่ีสุด และมีลกัษณะ
ตวัละครแบบรอบด้านรองลงมา บทบาทตวัละครท่ีมีลกัษณะรอบด้านอนัจะไดแ้ก่ ผูห้ญิงสาวผูมี้
ฐานะในมิวสิกวิดีโอเพลงบวัตูมบวับาน ของสายณัห์ สัญญา ซ่ึงเป็นตวัละครท่ีมีความลึกซ้ึงและ
เขา้ใจยากกวา่ตวัละครแบบตายตวั และมีความคลา้ยกบัลกัษณะของคนทัว่ไปในสังคมมีทั้งส่วนดี
และไม่ดีในตวัตน        
 ขณะท่ีลกัษณะของตวัละครในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยั พบตวัละครท่ีมีลกัษณะรอบ
ดา้นมากท่ีสุด ดว้ยกระบวนการผลิตในยุคร่วมสมยัท่ีมีความซบัซ้อนและหลากหลายมากข้ึน อีกทั้ง
ความต้องการของผูช้มในยุคร่วมสมยั มกันิยมตวัละครท่ีมีความรอบด้านมากกว่าตวัละครท่ีมี
ลกัษณะตายตวั เน่ืองจากสังคมในปัจจุบนัมีการแข่งขนัและต่อสู้กนัมากข้ึน ตวัละครแบบตายตวัจึง
จดัอยูใ่นประเภทละครท่ีสังคมเรียกกนัวา่ ละครนํ้ าเน่าท่ีไม่เป็นท่ีนิยมนกั หากแต่ละครนํ้ าดีมกัมีตวั
ละครแบบรอบดา้นท่ีตวัละครมีการต่อสู้ มีดา้นดีและดา้นร้ายคลา้ยกบัคนจริง ผูช้มจึงนิยมตวัละครท่ี
มีลกัษณะคลา้ยกบัตวัตนของตนมากกวา่  ดงันั้นตวัละครท่ีมีลกัษณะรอบดา้นจึงพบมากในมิวสิกวิดี
โอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัอนัจะมีบทบาทดงัต่อไปน้ี นกัมวยผูห้ญิงใจกลา้ ในมิวสิกวิดีโอเพลงเปิด
ใจสาวแตกบัเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม บทบาทผูช้ายเจา้ชูรู้้สํานึก ในมิวสิกวิดีโอเพลงเปิดใจ
สาวแต บทบาทตวัละครสาวผูมี้ความมัน่ใจ ในมิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย อาร์
สยาม บทบาทตวัละคร ผูห้ญิงเปร้ียวนิสัยดี ในมิวสิกวิดีโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของ
จ๊ะ อาร์สยาม บทบาทตวัละครสาวออฟฟิศผูก้ลบัใจ ในมิวสิกวิดีโอเพลงไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้
ของตัก๊แตนชลดา บทบาทตวัละครผูห้ญิงใบ้และศิลปินชายผูม้านะ ในมิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ 
ของกุง้ สุทธิราช อาร์สยาม  นอกจากนั้นยงัพบว่าตวัละครท่ีมีลกัษณะตายตวัรองลงมาซ่ึงบทบาท
ของตวัละครมีดงัต่อไปน้ี  พนักงานบริษทัผูซ่ื้อตรงกบันักศึกษาสาว ในมิวสิกวิดีโอเพลงฝืนใจ
หน่อยได้ไหม ของไผ่ พงศธร และบทบาทตวัละครสาวชาวอีสานผูรั้กมัน่กบัชายนกัท่องเท่ียวผู ้
ซ่ือตรง ในมิวสิกวดีิโอเพลงม้ือใด๋สิคึดฮอด ของต่าย อรทยั  
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   จะเห็นไดว้า่ลกัษณะของตวัละครในมิวสิกวิดีโอเพลงในแต่ละยุคมีความแตกต่างกนั
ออกไปข้ึนอยู่กบับริบททางสังคม กระบวนการผลิต ความซับซ้อนและขอ้จาํกดัทั้งในเร่ืองของ
เงินทุน ตลอดจนความตอ้งการของผูช้มก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อลกัษณะของตวัละครใน
แต่ละยคุสมยั 
  4.1.2.4 ลกัษณะความขดัแยง้ 
   จากการศึกษาลกัษณะความขดัแยง้ในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก พบวา่มิวสิกวิ
ดีโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกมีความขดัแยง้ภายในจิตใจมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายใน
จิตใจของตวัละคร มกัมีความสับสนหรือยุ่งยากลาํบากใจในการตดัสินใจเพื่อกระทาํการอย่างใด
อยา่งหน่ึง การสับสนภายในใจของตวัละครมกัเกิดข้ึนกบัการใชเ้วลาท่ียืดยาวก่อนตดัสินใจทาํอะไร
ลงไป เช่น การคบหาดูใจกันเป็นระยะเวลานานก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกัน ซ่ึงสังคมในยุค
คลาสสิกเป็นสังคมท่ีไม่มีความเร่งรีบหรือมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากนกั อีกทั้งการท่ีตวัละครมีความ
สับสนภายในจิตใจตนเองมากนั้น เน่ืองจากบริบทของสังคมในยุคคลาสสิกไม่วา่จะเป็นผูช้ายหรือ
ผูห้ญิง ยอ่มไม่ค่อยมีความกลา้ตดัสินใจอะไรท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย เช่น ผูห้ญิงจะ
ไม่กลา้บอกรักผูช้ายก่อน  ผูช้ายและหรือผูห้ญิงไม่กลา้ถามถึงความในใจของอีกฝ่ายหน่ึงก่อน เป็น
ตน้ จากสภาพสังคมในยุคคลาสสิกย่อมส่งผลให้มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งผลิตและสร้างปมความ
ขดัแยง้ให้ตวัละครตามสภาพสังคมนั้นๆ ซ่ึงความขดัแยง้ภายในจิตใจท่ีพบในมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งในยคุคลาสสิกมีดงัน้ี ชายผูมี้ความลาํบากใจและสับสนกบัการตดัสินใจเลือกผูห้ญิงท่ีมีถึงสอง
คน พบในมิวสิกวิดีโอเพลงบวัตูมบวับาน ของสายณัห์ สัญญา และชายผูมี้ความลาํบากใจในการ
เลือกคบหากบัผูห้ญิงคนหน่ึง พบในมิวสิกวดีิโอเพลงเทพธิดาผา้ซ่ิน และหญิงผูมี้ความลาํบากใจใน
การตดัสินใจเลือกคบชายคนหน่ึง พบในมิวสิกวดีิโอเพลงบวัตูมบวับาน และชายผูมี้ความสับสนใน
ใจกบัการถูกคนรักทิ้งไปหาชายอีกคนหน่ึง พบในมิวสิกวดีิโอเพลงไก่จ๋า ของสายณัห์ สัญญา 
    นอกจากนั้นยงัพบความขดัแยง้ระหว่างคนกบัคนรองลงมาอนัจะไดแ้ก่ ความขดัแยง้
ของผูห้ญิงกบัผูช้ายเจา้ชู ้พบในมิวสิกวิดีโอเพลงบวัตูมบวับาน ของสายณัห์ สัญญา และครูผูห้ญิง
และหมอขดัแยง้กบัครูผูช้าย พบในมิวสิกวดีิโอเพลงไก่จ๋า ของสายณัห์ สัญญา 
   ขณะท่ีลักษณะความขัดแยง้ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีความขัดแยง้
ระหวา่งคนกบัคนมากท่ีสุด ซ่ึงตวัละครทั้งสองฝ่ายหรือมากกวา่สองฝ่ายไม่ลงรอยหรือมีปัญหากนั
หรือต่อตา้นพยายามทาํร้ายกนั ความขดัแยง้ดงักล่าวเป็นความขดัแยง้ท่ีสามารถมองเห็นไดแ้ละรับรู้
ได ้ในยุคร่วมสมยัท่ีสภาพสังคมมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง ต่างฝ่ายต่างมีทิฐิไม่ยอมกนั จึงเกิด
ความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัคนมากและส่งผลทาํให้มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งสร้างสรรคค์วามขดัแยง้
ของกบัตวัละครให้มีความเหมือนกบัคนในสังคมยุคร่วมสมยัให้มากท่ีสุด ความขดัแยง้ระหวา่งคน
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กบัคนจึงพบมากท่ีสุดในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัอนัจะเห็นไดด้งัต่อๆไปน้ี ความขดัแยง้
ระหวา่งหญิงนกัสู้กบัชายเจา้ชู ้ในมิวสิกวิดีโอเพลงเปิดใจสาวแตกบัเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม 
และความขดัแยง้ระหวา่งผูห้ญิงเรียบร้อยจอมเจา้ชูก้บัผูห้ญิงมัน่ใจผูรั้กเดียว พบในมิวสิกวิดีโอเพลง
เห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของจะ๊ อาร์สยาม และความขดัแยง้ระหวา่งชายเจา้ชูก้บัชายเจา้ชู ้พบ
ในมิวสิกวิดีโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ  และความขดัแยง้ระหว่างครอบครัวผูห้ญิงกบั
ผูช้ายแฟนของผูห้ญิงและความขดัแยง้ระหวา่งลูกกบัพ่อแม่พบในมิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ ของกุง้ 
สุทธิราช อาร์สยาม นอกจากนั้นยงัพบความขดัแยง้ภายในจิตใจรองลงมา เน่ืองจากยุคร่วมสมยัมีวิถี
ชีวิตท่ีรวดเร็ว แข่งขนัรุนแรง คนในยุคร่วมสมยัจึงมกัทาํอะไรอยา่งรวดเร็วไม่ไดไ้ตรตรองหรือใช้
เวลาคิดอะไรนานก่อนตดัสินใจมากนกั แต่ยงัพบความขดัแยง้ภายในจิตใจของตวัละครอยูบ่า้งในยุค
ร่วมสมยัดงัน้ี ความขดัแยง้ภายในใจของผูช้ายในความไม่แน่ใจกบัอาชีพตนเองท่ีจะสามารถเล้ียง
คนท่ีรักไดน้านแค่ไหนและความขดัแยง้ภายในใจของผูห้ญิงท่ีมีความกงัวนใจกบัการท่ีจะเลิกลากบั
ผูช้ายยากจน พบในมิวสิกวดีิโอเพลงฝืนใจหน่อยไดไ้หม ของไผ ่พงศธร    
    ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งทั้งสองยุคมกัมีเร่ืองราว
เก่ียวกบัความรักหรือการตดัสินใจเลือกคู่ครองมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตามความขดัแยง้ของตวัละครใน
มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกพบวา่ตวัละครหน่ึงตวัมกัมีเพียงความขดัแยง้เดียว ขณะท่ีมิวสิก    
วิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมกัมีความขดัแยง้มากกว่าหน่ึงความขดัแยง้ในตวัละครหน่ึงตวั เช่น 
ความขดัแยง้ระหวา่งหนุ่มออฟฟิศกบัแฟนสาวและเกิดความสับสนในใจตวัเองกบัการตดัสินใจเลิก
กบัแฟนเพื่อมาคบกบัสาวคนใหม่ เป็นตน้ ดว้ยเร่ืองราวท่ีมีความสลบัซบัซ้อนมากข้ึน ความขดัแยง้
จึงถูกสร้างข้ึนเพื่อถ่ายทอดพฒันาการของตวัละครต่างๆตั้งแต่เร่ิมจนจบเร่ืองราวในมิวสิกวิดีโอ
เพลง 
  4.1.2.5 ลกัษณะของฉาก 
   จากการศึกษาลกัษณะของฉากในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกและยุคร่วมสมยั 
พบว่า ฉากในยุคคลาสสิกมีฉากท่ีใช้สภาพแวดลอ้มหรือฉากธรรมชาติทัว่ไปและมีฉากท่ีประดิษฐ์
ข้ึนเพื่อถ่ายทาํในสตูดิโอตลอดจนมีการใชเ้ทคนิคพิเศษในการถ่ายทอดความหมายผา่นฉากหรือพื้น
หลงั นอกจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งในยุคคลาสสิกมีการใช้ฉากท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิต
ของตวัละครมากท่ีสุดถึง 5 มิวสิกวิดีโอเพลง เน่ืองจากมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งในยุคคลาสสิกมีการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต การทาํไร่ทาํนา อีกทั้งยงัคงสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็น
ลูกทุ่งซ่ึงฉากแต่ละฉากมีความเรียบง่าย ส่ือความหมายตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนหรือเขา้ใจยาก 
ลกัษณะของฉากส่วนใหญ่จึงมีสภาพเป็นแบบแผนหรือเป็นฉากกิจวตัรประจาํวนัของตวัละคร ของ
ชุมชนหรือทอ้งถ่ินท่ีตวัละครอาศยัอยู ่เช่น บา้นหรือท่ีอยูอ่าศยั พบในมิวสิกวิดีโอเพลงไก่จ๋า บวัตูม
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บวับาน ของสายณัห์ สัญญาและมิวสิกวิดีโอเพลงทหารอากาศขาดรัก ของยอดรัก สลกัใจ และ
สถานีขนส่ง พบในมิวสิกวิดีโอเพลงกราบเทา้ยา่โม ของสุนารี ราชสีมา และโรงเรียน พบในมิวสิก   
วดีิโอเพลงไก่จ๋า ของสายณัห์ สัญญาและทอ้งไร่ทอ้งนา พบในมิวสิกวีดีโอเพลงเทพธิดาผา้ซ่ิน ของ
เสรี รุ่งสวา่ง 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.4 ภาพลกัษณะของฉากการดาํเนินชีวติของตวัละครในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก 

 

 

 

 

 

 

 

มิวสิกวิดีโอเพลงไก่จ๋า ของสายณั สญัญา 

 

มิวสิกวิดีโอเพลงไก่จ๋า ของสายณั สญัญา มิวสิกวิดีโอเพลงกราบเทา้ยา่โม ของสุนารี ราชสีมา 

มิวสิกวิดีโอเพลงบวัตูมบวับาน ของสายณั สญัญา มิวสิกวิดีโอเพลงทหารอากาศขาดรัก ของยอดรัก สลกัใจ 

 

มิวสิกวิดีโอเพลงเทพธิดาผา้ซ่ิน ของเสรี รุ่งสวา่ง 
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   นอกจากนั้ นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งในยุคคลาสสิกยงัพบลักษณะของฉากท่ีเป็น
ธรรมชาติและฉากท่ีประดิษฐ์ข้ึนรองลงมา ลกัษณะของฉากท่ีเป็นธรรมชาติจาํนวน 3 มิวสิกวิดีโอ
เพลงไดแ้ก่  มิวสิกวิดีโอเพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพ ไก่จ๋า และบวัตูมบวับาน ซ่ึงฉากลกัษณะธรรมชาติ
เป็นฉากสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติท่ีแวดล้อมตวัละครหรือตวัละครไม่ได้ใช้ชีวิตในฉากๆนั้น
เป็นประจาํหรือไม่ได้ใช้ในการดําเนินชีวิต หากแต่ใช้เพื่อประกอบเร่ืองราวหรือใช้ในการส่ือ
ความหมายประกอบเน้ือหาของเพลงเพียงนั้น ฉากลกัษณะธรรมชาตินอกจากจะช่วยเล่าเร่ืองให้
เขา้ใจไดง่้ายแลว้ ยงัคงส่ือสารถึงความเป็นลูกทุ่งไทยไดเ้ป็นอย่างดี เช่น ป่าไม ้ทุง้หญา้ ทะเล หรือ
บรรยากาศตอนเชา้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.5 ภาพลกัษณะของฉากท่ีเป็นธรรมชาติในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก 

 

มิวสิกวิดีโอเพลงบวัตูมบวับาน ของสายณัห์ สญัญา 

มิวสิกวิดีโอเพลงไก่จ๋า  ของสายณัห์ สญัญา 

มิวสิกวิดีโอเพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพ ของสุนารี ราชสีมา มิวสิกวิดีโอเพลงไก่จ๋า  ของสายณัห์ สญัญา 
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   อยา่งไรก็ตามมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งในยคุคลาสสิกยงัมีการนาํเสนอฉากท่ีประดิษฐ์ข้ึน
จาํนวน 3 มิวสิกวิดีโอเพลงไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงอือหือหล่อจงั อยากฟังซํ้ าและจะขอก็รีบขอ ซ่ึง
ฉากท่ีประดิษฐ์ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกถูกประดิษฐ์ข้ึนเพื่อถ่ายทาํในสตูดิโอและ
ประกอบการนาํเสนอควบคู่ไปกบัการนาํเสนอภาพลกัษณ์ของศิลปินและความสนุกสนาน ซ่ึงฉากท่ี
ประดิษฐข้ึ์นไดแ้ก่ ฉากเวที บา้น ฉากหนงัสือพิมพแ์ละสวนตน้ไมท่ี้ถูกจดัข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพที ่4.6 ภาพลกัษณะของฉากท่ีถูกประดิษฐข้ึ์นในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก 

 

มิวสิกวิดีโอเพลงอือหือหล่อจงั  ของพุ่มพวง ดวงจนัทร์ 

มิวสิกวิดีโอเพลงอยากฟังซํ้า  ของศิรินทรา นิยากร 

มิวสิกวิดีโอเพลงจะขอก็รีบขอ ของศิรินทรา นิยากร 

มิวสิกวิดีโอเพลงจะขอก็รีบขอ ของศิรินทรา นิยากร 
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   นอกจากนั้นลกัษณะของฉากในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกไดน้าํเทคนิคการ
นาํเสนอแบบพิเศษมาใชเ้พื่อถ่ายทอดเร่ืองราวอีกดว้ย ซ่ึงเป็นลกัษณะของฉากท่ีพบนอ้ยท่ีสุดจาํนวน           
1 มิวสิกวิดีโอเพลงในมิวสิกวิดีโอเพลง สยามเมืองยิ้ม ดว้ยการใช้เทคนิคการคียภ์าพ ซ่ึงเป็นการ
เปล่ียนภาพพื้นหลงัหรือ Background ใหเ้ป็นภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหวท่ีตอ้งการหรือสามารถส่ือ
ความหมายประกอบเพลงได ้ โดยมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกไดน้าํภาพน่ิงท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิต
ความเป็นไทยมาใช้เพื่อส่ือความหมายสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลง เช่น ภาพวิถีชีวิตคา้ขาย การ
แต่งกายและวดัราอาราม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.7 ภาพลกัษณะของฉากท่ีใชเ้ทคนิคพิเศษในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก 

 

มิวสิกวิดีโอเพลงสยามเมืองยิม้ ของพุม่พวง ดวงจนัทร์ 
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   ขณะท่ีลกัษณะของฉากในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีการใช้ฉากท่ีมีการ
ประดิษฐ์ข้ึนมากท่ีสุด 7 มิวสิกวิดีโอเพลง ไดแ้ก่ ไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้ฝืนใจหน่อยไดไ้หม ต้ืด 
เห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ดว้ยแรงแห่งรัก รักจงรอ และโป๊(ใจมนัเพรียว) ฉากท่ีประดิษฐ์ข้ึน
พบมากท่ีสุด เน่ืองจากยุคร่วมสมยัการส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินเป็นส่ิงสําคญัท่ีกลุ่มบริษทัหรือ
ค่ายเพลงพยายามกาํหนดจุดขายหรืออตัลกัษณ์ประจาํตวัของศิลปินแต่ละคนเพื่อสร้างความโดดเด่น
แปลกใหม่ไม่ซํ้ าใครและเพื่อใหเ้ป็นท่ีตรึงตาตรึงใจแก่ผูช้ม ฉากท่ีประดิษฐ์ข้ึนจึงมีความหลากหลาย
ส่ือความหมายสอดคล้องกบัการถ่ายทอดอตัลกัษณ์ของศิลปินได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น ฉากใน
ออฟฟิศท่ีถูกสร้างข้ึนส่ือความหมายถึงศิลปินเพื่อผูใ้ช้แรงงาน ฉากโคมลอยส่ือความหมาย
สอดคลอ้งกบัศิลปินเพลงลูกทุ่งชาวเหนือ ฉากกรงเหล็กส่ือความหมายถึงศิลปินมีความเซ็กซ่ี ฉาก
ไฟหลากสีส่ือความหมายถึงความเป็นลูกทุ่งท่ีมีสีสัน เป็นตน้ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.8 ภาพลกัษณะของฉากท่ีประดิษฐข้ึ์นในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั 

 
 
 
 

มิวสิกวิดีโอเพลงไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้ ของตัก๊แตน ชลดา มิวสิกวิดีโอเพลงฝืนใจหน่อยไดไ้หม ของไผ ่พงศธร 

มิวสิกวิดีโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนคะ ของจะ๊ อาร์สยาม 
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ภาพที ่4.8  (ต่อ) 

 
   นอกจากนั้นยงัพบฉากท่ีมีลกัษณะการดาํเนินชีวิตของตวัละครพบรองลงมาจาํนวน 6           
มิวสิกวิดีโอเพลงไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงม้ือใด๋สิคึดฮอด รักจงรอ ฝืนใจหน่อยได้ไหม โป๊(ใจมนั
เพรียว) เห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ และไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้ซ่ึงลกัษณะฉากส่วนใหญ่จะ

มิวสิกวิดีโอเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม 

มิวสิกวิดีโอเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม มิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย อาร์สยาม 

มิวสิกวิดีโอเพลงดว้ยแรงแห่งรัก ของไมค ์ภิรมพร มิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ ของกุง้ สุทธิราช อาร์สยาม 
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เป็นการดาํเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนเมืองมากกว่าจะเป็นฉากการดาํเนินชีวิตท่ีเกิดข้ึนในทอ้งไร่
ทอ้งนาอยา่งมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งในยคุคลาสสิก อยา่งไรก็ตามมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยั
ยงัคงมีฉากการดาํเนินชีวติในทอ้งไร่ทอ้งอยูบ่า้งแต่เป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมการทอผา้ไหมอีสาน
สอดแทรกไปดว้ย เน่ืองจากการสร้างสรรคเ์ร่ืองราวหรือฉากข้ึนมาหน่ึงฉาก จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง
ส่ือความหมายออกมาใหช้ดัเจนท่ีสุดและมีความใกลเ้คียงกบัวถีิชีวิตการดาํเนินชีวิตของคนแต่ละยุค
สมัย มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยจึงมีฉากการดําเนินชีวิตของคนในเมืองให้เห็นอย่าง
หลากหลายและดว้ยความเป็นลูกทุ่งไทย วิถีชีวิตและวฒันธรรมการทอผา้ท่ีดีงามจึงไดมี้การนาํมา
สอดแทรกกระบวนการทอผา้และมีฉากการดาํเนินชีวิตของการทอผา้ไหมอีสานให้เห็นอยู่บา้งใน
มิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั ซ่ึงฉากลกัษณะการดาํเนินชีวิตของตวัละครในมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งยุคร่วมสมยัเช่น ฉากโรงยอ้มผา้ ฉากในมหาวิทยาลยั ฉากร้านอาหาร ฉากกองถ่ายแบบ ฉาก
ในบา้น ฉากสนามกีฬา ฉากในผบั ฉากสวนสาธารณะและฉากภายในท่ีทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.9 ภาพลกัษณะของฉากการดาํเนินชีวติของตวัละครในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

มิวสิกวิดีโอเพลงม้ือใด๋สิคึดฮอด ของต่าย อรทยั 
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ภาพที ่4.9 ภาพลกัษณะของฉากการดาํเนินชีวติของตวัละครในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั 

 
  
 
 
 

มิวสิกวิดีโอเพลงม้ือใด๋สิคึดฮอด ของต่าย อรทยั มิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ ของกุง้ สุทธิราช อาร์สยาม 

มิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ ของกุง้ สุทธิราช อาร์สยาม 

มิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ ของกุง้ สุทธิราช อาร์สยาม มิวสิกวิดีโอเพลงฝืนใจหน่อยไดไ้หม ของไผ ่พงศธร 

มิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย อาร์สยาม 
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ภาพที ่4.9 ภาพลกัษณะของฉากการดาํเนินชีวติของตวัละครในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั 
 
   มิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยัยงัมีการสร้างสรรคฉ์ากท่ีใชเ้ทคนิคพิเศษดว้ยการใช้
เทคนิคการคียภ์าพ ซ่ึงพบในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมยั 3 มิวสิกวิดีโอเพลง ไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอ
เพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร โป๊(ใจมนัเพรียว)และเปิดใจสาวแต โดยเป็นการเปล่ียนภาพพื้นหลงั
หรือ Background ให้เป็นทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวท่ีอีกดว้ย ซ่ึงต่างจากการใชเ้ทคนิคการคีย์
ภาพในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกท่ีใชภ้าพน่ิงเพียงเท่านั้นในการเปล่ียนภาพพื้นหลงัหรือ
ฉากอีกทั้งยงันาํเสนอภาพท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติการเป็นอยูข่องไทย แต่ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วม
สมยัมีการนาํทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวมาใชเ้ป็นภาพพื้นหลงัเพื่อส่ือความหมายท่ีหลากหลาย 
โดยมีทั้งภาพเคล่ือนไหวของรถไฟฟ้า ภายในรถไฟฟ้า ภาพวงดนตรีและภาพน่ิงท่ีมีตวัอักษร
ภาษาองักฤษ Hollywood ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางแห่งประวติัศาสตร์ของโรงถ่ายทาํภาพยนตร์และดารา
ภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกตั้งอยูใ่นแถบประเทศชาวตะวนัตก จากกรณีดงักล่าวแสดงให้เห็น

มิวสิกวิดีโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ  ของจะ๊ อาร์สยาม 

มิวสิกวิดีโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ  ของจะ๊ อาร์สยาม มิวสิกวิดีโอเพลงไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้ ของตัก๊แตน ชลดา 

มิวสิกวิดีโอเพลงไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้ ของตัก๊แตน ชลดา 

DPU



69 
 

วา่ศิลปินหรือมิวสิกวิดีโอแพลงลูกทุ่งไดมี้การพฒันารูปแบบต่างๆโดยรับอิทธิพลจากชาติตะวนัตก
รวมไปถึงลกัษณะของฉากในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งอีกดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.10 ภาพลกัษณะของฉากท่ีใชเ้ทคนิคพิเศษในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั  

 
   อย่างไรก็ตามมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัยงัมีการใช้ฉากลกัษณะธรรมชาติ          
1 มิวสิกวดีิโอเพลง ไดแ้ก่ มิวสิกวดีิโอเพลงรักจงรอ ซ่ึงเป็นฉากท่ีตวัละครไม่ไดใ้ชชี้วิตอยูใ่นท่ีแห่ง
นั้ นเป็นประกอบ หากแต่ใช้เป็นฉากเพื่อประกอบการเล่าเร่ืองหรือส่ือความหมายถึงสถานท่ี
เช่ือมโยงความรักของทั้งสองฝ่ายเขา้ไวด้้วยกนั ฉากแทนความหมายคาํว่ารักแต่ไม่ได้ถูกใช้เพื่อ
ประกอบอาชีพหรืออาศัยอยู่ของตัวละคร ฉากลักษณะธรรมชาติจึงถูกสร้างข้ึนเพื่อถ่ายทอด

มิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย อาร์สยาม 

มิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย อาร์สยาม มิวสิกวิดีโอเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร) ของหญิงลี ศรีจุมพล 

มิวสิกวิดีโอเพลงเปิดใจสาวแต ของกระแต อาร์สยาม 
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ความหมายและความสวยงามประกอบมิวสิกวิดีโอเพลงเช่นเดียวกับมิวสิกวิดีโอเพลงในยุค
คลาสสิก ฉากลกัษณะธรรมชาติท่ีพบในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยัไดแ้ก่ ฉากลาํธาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่4.11 ภาพลกัษณะของฉากธรรมชาติในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั  
 
  4.1.2.6 ลกัษณะของมุมมองการเล่าเร่ือง 
   จากการศึกษามุมมองการเล่าเร่ืองในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั
พบว่ามิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีมุมมองการเล่าจากศิลปินมากท่ีสุด 4 มิวสิกวิดีโอเพลง
ไดแ้ก่  สยามเมืองยิม้และอือหือหล่อจงั ของพุม่พวง ดวงจนัทร์ และมิวสิกวิดีโอเพลงอยากฟังซํ้ ากบั
จะขอก็รีบขอ ของศิรินทรา นิยากร เน่ืองจากมิวสิกวดีิโอเพลงดงักล่าวเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงท่ีไม่การ
นาํเสนอเร่ืองราวท่ีส่ือความหมายเป็นเพียงการนาํเสนอภาพลกัษณ์ของศิลปินเท่านั้น ศิลปินจึงเป็นผู ้
เล่าเร่ืองโดยการยืนร้องเพลงและถ่ายทอดบุคคลิกท่าทางให้สอดคล้องกบัอารมณ์ของเพลงหรือ
เน้ือหาของเพลงอยา่งไรก็ตามมุมองการเล่าเร่ืองในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกยงัพบลกัษณะ
มุมมองการเล่าเร่ืองท่ีบุคคลท่ีหน่ึงเป็นผูเ้ล่าจาํนวน 3 มิวสิกวิดีโอเพลงไดแ้ก่ ทหารอากาศขาดรัก 
ของยอดรัก สลกัใจ และไก่จ๋า ของสายณัห์ สัญญา และเทพธิดาผา้ซ่ิน ของเสรี รุ่งสวา่ง ซ่ึงเป็นการ
เล่าเร่ืองของนกัแสดงหลกัหรือตวัเอกของเร่ือง มุมมองการเล่าเร่ืองลกัษณะน้ีทาํให้ผูช้มสามารถเขา้
ไดโ้ดยง่าย เร่ืองราวไม่มีความสลบัซับซ้อนหรือเดายาก ตวัละครท่ีพบในมุมมองการเล่าเร่ืองจาก
บุคคลท่ีหน่ึงมีดงัน้ี ทหารอากาศเป็นผูเ้ล่าเร่ืองราวความรักความกลา้ของตนเอง พบในมิวสิกวิดีโอ
เพลงทหารอากาศขาดรัก ของยอดรัก สลกัใจ และครูผูช้ายเป็นผูเ้ล่าเร่ืองราวการอกหักรักคุดของ
ตนเอง พบในมิวสิกวิดีโอเพลงไก่จ๋า ของสายณั สัญญา และชายชาวบา้นเป็นผูเ้ล่าเร่ืองวิธีการเลือก
ผูห้ญิงของตนเองผ่านการจําคาํสั่งสอนของพ่อ พบในมิวสิกวิดีโอเพลงเทพธิดาผ้าซ่ิน ของ                 
เสรี รุ่งสวา่ง 

มิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ) ของกุง้ สุทธิราช อาร์สยาม 
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   อีกทั้งยงัพบมุมมองการเล่าเร่ืองจากบุคคลท่ีสาม เป็นผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์ 
ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นผูส้ังเกต เป็นมุมมองท่ีผูส้ร้างพยายามให้เกิดความเป็นกลางในการนาํเสนอเร่ือง 
โดยไม่สามารถเขา้ถึงความรู้สึกนึกคิดของตวัละครไดอ้ยา่งลึกซ้ึง เป็นการรายงานเหตุการณ์ท่ีผูช้ม
เป็นผูต้ดัสินใจเอง ซ่ึงลกัษณะมองดงักล่าวพบในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกจาํนวน 2 มิว
สิกวดีิโอเพลงไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพและกราบเทา้ยา่โม ของสุนารี ราชสีมา โดย
เป็นมิวสิกวดีิโอเพลงท่ีมีตวัแสดงไม่มาก เร่ืองราวไม่ซบัซอ้นแต่ดาํเนินเร่ืองราวประกอบเพลงไปจน
จบเพลงเพียงหน่ึงถึงสองคน  
   นอกจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงลุกทุ่งยุคคลาสสิกยงัมีมุมมองการเล่าเร่ืองจากผูเ้ล่าเร่ือง
บุคคลท่ีสาม ซ่ึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่สามารถเขา้ใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครอีกดว้ย 
จาํนวน 1 มิวสิกวิดีโอเพลงไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงบวัตูมบวับาน ของสายณัห์ สัญญา มุมมองการ
เล่าเร่ืองจากผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์ แต่สามารถรู้ลึกถึงความคิดขา้งในของตวัละครในเร่ือง
หรือเรียกว่าผูเ้ล่าเร่ืองแบบรู้รอบด้าน ซ่ึงเป็นการเล่าเร่ืองท่ีรู้ทันทุกเหตุการณ์เป็นการรายงาน
เหตุการณ์ท่ีกําลัง เกิด ข้ึนทั้ งหมดตลอดจนเล่าเ ร่ืองถึงการคล่ีคลายปมความขัดแย้งต่างๆ                            
อยา่งรอบดา้น 
   ขณะท่ีมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีมุมมองการเล่าเร่ืองจากบุคคลท่ีหน่ึงมาก
ท่ีสุด  6 มิวสิกวิดีโอเพลงไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ ของกุง้ สุทธิราช อาร์สยาม ฝืนใจหน่อย
ไดไ้หม ของไผ ่พงศธร ไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้ของตัก๊แตน ชลดา เปิดใจสาวแต ของกระแต อาสร์
สยาม ม้ือใด๋สิคึดฮอด ต่าย อรทยัและโป๊(ใจมนัเพรียว)ของใบเตย อาร์สยาม เน่ืองจากมิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกมีเร่ืองราวท่ีคลา้ยสภาพชีวติจริงของสังคมในยคุปัจจุบนัมาก การเล่าเร่ืองจาก
บุคคลท่ีประสบเหตุการณ์มาเองจึงเป็นมุมมองการเล่าเร่ืองท่ีสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวให้ผูช้มเขา้ใจ
ไดง่้ายท่ีสุดไม่ยุง่ยาก และสามารถเขา้ถึงความรู้สึกของตวัละครผูเ้ล่าเร่ืองเองไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 
   และพบว่ามิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมยัถูกเล่าเร่ืองราวผ่านศิลปินและแดนเซอร์               
จาํนวน 3 มิวสิกวิดีโอเพลงไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม ขอใจเธอแลกเบอร์
โทร ของหญิงลี ศรีจุมพล และดว้ยแรงแห่งรัก ของไมค์ ภิรมยพ์ร โดยถ่ายบุคคลิก ท่าทางการเตน้
และอารมณ์ความรู้สึกสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลงเช่นเดียวกบัมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก 
อย่างไรก็ตามมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัยงัพบมุมมองการเล่าเร่ืองจากบบุคคลท่ีสามใน            
มิวสิกวดีิโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของจะ๊ อาร์สยาม อีกดว้ย ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีผูเ้ล่าเร่ือง
อยู่ในเหตุการณ์แต่กล่าวหรือเล่าเร่ืองของตวัละครตวัอ่ืนหรือเร่ืองราวท่ีพบเห็นมา การเล่าเร่ือง
มุมมองลักษณะดังกล่าวเป็นการเล่าเร่ืองจากการพบเห็นการกระทาํของตวัละครอ่ืนแล้วนาํการ
กระทาํดงักล่าวมาเล่าอยา่งตรงไปตรงมา 
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   อยา่งไรก็ตามมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัไม่พบมุมมองการเล่าเองจากบุคคลท่ี
สามแบบผูเ้ล่าเร่ืองไม่ไดอ้ยู่ร่วมในเหตุการณ์แต่ทาํหน้าท่ีเป็นผูส้ังเกต และไม่พบมุมมองบุคคลท่ี
สาม แบบผูเ้ล่าเร่ืองไม่ไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์แต่รู้รอบดา้น ต่างจากมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกท่ี
พบมุมมองการเล่าเร่ือง 2 ลักษณะดังกล่าว เน่ืองจากมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมี
กระบวนการส่ือความหมาย ดว้ยภาพ สีแสงมากกวา่ยุคคลาสสิก วิธีการเล่าเร่ืองผา่นมุมมองการเล่า
เร่ืองจึงไม่มีความสลบัซับซ้อนมากนกัและมีการส่ือสารผ่านองค์ประกอบการส่ือความหมายต่างๆ
อยา่งตรงไปตรงมา ทาํให้ไม่พบมุมมองการเล่าเร่ืองจากบุคคลท่ีสามแบบผูเ้ล่าเร่ืองไม่ไดอ้ยูร่่วมใน
เหตุการณ์แต่ทาํหน้าท่ีเป็นผูส้ังเกต และไม่พบมุมมองบุคคลท่ีสามแบบผูเ้ล่าเร่ืองไม่ได้อยู่ใน
เหตุการณ์แต่รู้รอบดา้นในมิวสิกวดีิโฮเพลงลูกทุ่งร่วมสมยั 
 
4.2 เพือ่วเิคราะห์เปรียบเทยีบเนือ้หาในการส่ือความหมายของมิวสิกวดิีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบั

ยุคร่วมสมัย 
 4.2.1 การใชแ้สงกบัการส่ือความหมาย 
  จากการศึกษาการใชแ้สงในการส่ือความหมายในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบั
ยุคร่วมสมยั พบว่ามิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการใช้แสงของธรรมชาติมาช่วยในการเล่า
เร่ืองเพื่อส่ือความหมายมากท่ีสุด เน่ืองจากมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการถ่ายทาํเร่ืองราว
ทั้งการส่ือความหมายและการแสดงของศิลปินตามแหล่งสถานท่ีทางธรรมชาติเป็นหลัก แสง
ประดิษฐห์รือแสงจากไปจึงไม่ไดน้าํมาใชเ้พื่อส่ือความหมาย หากแต่การส่ือความหมายจะข้ึนอยูก่บั
บทบาทของตวัละคร สีน่า อารมณ์หรือฉากมากกวา่การใชแ้สงในการส่ือความหมาย อยา่งไรก็ตาม
แสงทางธรรมชาติท่ีใชม้กัเป็นแสงตอนกลางวนั มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกจึงมีเร่ืองราวท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะตอนกลางวนั เน่ืองจากแสงพระอาทิตยต์อนกลางวนัจะทาํให้เห็นส่ิงๆต่างได้อย่าง
ชดัเจนและทาํให้ภาพมีความคมชดัและดูสบายเป็นธรรมชาติ ซ่ึงมีถึง 6 มิวสิกวิดีโอเพลงจาก 10             
มิวสิกวดีิโอเพลงท่ีใชแ้สงจากธรรมชาติเป็นหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ มิวสิกวดีิโอเพลงบวัตูมบวับานและไก่จ๋า 
ของสายณัห์ สัญญา สุดทา้ยท่ีกรุงเทพและกราบเทา้ยา่โม ของสุนารี ราชสีมา เทพธิดาผา้ซ่ิน ของเสรี 
รุ่งสวา่งและทหารอากาศขาดรัก ของยอดรัก สลกัใจ 
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ภาพที ่4.12 ภาพตวัอยา่งการใชแ้สงจากธรรมชาติในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก  
 
 นอกจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการจดัแสงถ่ายทาํในสตูดิโอแบบ
ทัว่ไปโดยเน้นให้ศิลปินโดดเด่นกว่าส่ิงอ่ืนใดในบริเวณโดยรอบ รองลงมาจาํนวน 3 มิวสิกวิดีโอ
เพลง ได้แก่ มิวสิกวิดีโอเพลงอยากฟังซํ้ า จะขอก็รีบขอ ของศิรินทรา นิยากร และเพลงอือหือ           
หล่อจงั ของพุ่มพวง ดวงจนัทร์ การจดัแสงประเภทน้ีจึงถูกจดัข้ึนเพื่อให้ความสําคญักบัศิลปิน
มากกวา่ฉากหรือตวัละครอ่ืนใดในแวดลอ้มท่ีศิลปินปรากฎตวัอยู ่ซ่ึงลกัษณะการจดัแสงในการถ่าย
ทาํลกัษณะน้ีมีการจดัแสงแบบคลาสสิกทัว่ไปเหมือนการจดัแสงถ่ายภาพน่ิงตามสตูดิโอ อยา่งไรก็
ตามฉากยงัคงมีความสําคญัในการถ่ายทาํมิวสิกวิดีโอเพลง ดงันั้น การจดัแสงจึงมีความซับซ้อน
มากกวา่การจดัแสงถ่ายภาพน่ิงทัว่ไปแต่มีลกัษณะคลา้ยกนัท่ีให้ความสําคญักบัคนหรือศิลปินมาก
ท่ีสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิวสิกวิดีโอเพลงกราบเทา้ยา่โม ของสุนารี ราชสีมา มิวสิกวิดีโอเพลงเทพธิดาผา้ซ่ิน ของเสรี รุ่งสวา่ง DPU
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ภาพที ่4.13 ภาพตวัอยา่งการจดัแสงเบ้ืองตน้ในการถ่ายทาํมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก  
 
 จากภาพอธิบายการจดัแสงในการถ่ายทาํการแสดงของศิลปินในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง
ยุคคลาสสิก โดยการใชไ้ฟหลกั  (  Main light ) เป็นการจดัไฟให้แสงฉายตรงไปยงัวตัถุ ทาํให้เห็น
ส่วนต่างๆ ของวตัถุอยา่งชดัเจน แต่จะไดภ้าพท่ีมีลกัษณะแบน ทิศทางของไฟหลกัน้ีหากวางไดอ้ยา่ง
เหมาะสมแลว้ จะไดภ้าพท่ีมีแสงเงาสวยงามข้ึน ส่วนการใชไ้ฟเพิ่มหรือไฟลบเงา  (Fill in light) ไฟ
ลบเงาน้ีจะช่วยเพิ่มความสวา่งให้กบัส่วนท่ีเป็นเงา ซ่ึงเกิดจากไฟหลกั การลดความสวา่งของไฟลบ
เงาอาจทาํไดโ้ดยการลดแสงท่ีหลอด การเล่ือนตาํแหน่งหลอดไฟให้ห่างจากศิลปิน การใช้ผา้ขาว 
หรือกระดาษแกว้หุ้ม เพื่อกรองแสงหรือให้แสงสะทอ้นจากแผ่นสะทอ้นแสง (  Reflector) ก็ได ้จะ
เห็นไดว้า่ในท่ีน้ีมีไฟลบเงาอยูส่องดวง (Fill in light) ซ่ึงทั้งสองดวงนอกจากจะทาํหนา้ท่ีลบเงาจาก
ไฟหลกัแลว้ ดวงตรงกลางท่ีอยูห่นา้วตัถุหรือศิลปินยงัทาํหนา้ท่ีเนน้ให้ศิลปินมีความโดดเด่นเหนือ
ส่ิงอ่ืนใดในบริเวณอีกดว้ย และการใชไ้ฟหลงั  (Back light หรือ Hair light) เป็นไฟสําหรับส่อง
ดา้นหลงัของวตัถุหรือศิลปิน  วางอยู่ในตาํแหน่งดา้นหลงัของวตัถุ ตั้งให้สูงเล็กน้อยบีบลาํแสงให้
เป็นจุดส่องตรงไปด้านหลงัของวตัถุ ซ่ึงจะช่วยเน้นรูปทรงของวตัถุหรือศิลปินให้เห็นเด่นชัดข้ึน
และทาํให้เส้นผมมีประกายสวยงามมากข้ึน ส่วนไฟส่องพื้นหลงัหรือฉาก (Background light)ไฟ
ส่องฉากหลงัจะช่วยใหเ้กิดความสวา่งท่ีบริเวณส่วนหลงัของภาพ ทาํใหเ้ห็นส่วนประกอบต่างๆ ของ
ฉากหลงัไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน และยงัเป็นการแยกวตัถุท่ีถ่ายออกจากฉากหลงัทาํให้เห็นวตัถุอยา่งเด่นชดั
อีกดว้ย ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นดงัตวัอยา่งน้ี  
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ภาพที ่4.14 ภาพการจดัแสงเนน้ศิลปินในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก  
 

   นอกจากนั้ นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการใช้สีและแสงในการส่ือ
ความหมายถึงความสนุกสนาน สดใส ร่าเริงอีกดว้ย ซ่ึงพบในมิวสิกวิดีโอเพลงจะขอก็รีบขอและอือ
หือหล่อจงั ลว้นแต่เป็นมิวสิกวดีิโอเพลงท่ีมีจงัหวะสนุกสนาน มีการจาํลองบรรยากาศเวทีคอนเสิร์ต
ซ่ึงสีและแสงท่ีนาํมาใชมี้ทั้งแสงสี ส้ม เขียว นํ้ าเงิน แดง เหลือง โดยท่ีแสงแต่ละสีจะสลบักนัสวา่ง
อย่างรวดเร็วเพื่อส่ือความหมายให้เห็นถีงสีสันความสนุกสนานของเพลง อีกทั้ งยงัเพิ่มความ
ครึกคร้ืนใหก้บัศิลปินและแดนเซอร์ตลอดจนผูช้มอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.15 ภาพตวัอยา่งการใชแ้สงหลากสีส่ือความหมายในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก  

มิวสิกวิดีโอเพลงจะขอก็รีบขอ ของศิรินทรา นิยากร มิวสิกวิดีโอเพลงอือหือหล่อจงั ของพุม่พวง ดวงจนัทร์ 

มิวสิกวิดีโอเพลงอือหือหล่อจงั ของพุม่พวง ดวงจนัทร์ มิวสิกวิดีโอเพลงอยากฟังซํ้า ของศิรินทรา นิยากร 

มิวสิกวิดีโอเพลงอยากฟังซํ้า ของศิรินทรา นิยากร มิวสิกวิดีโอเพลงอยากฟังซํ้า ของศิรินทรา นิยากร 
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 นอกจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงลกทุ่งยุคคลาสสิกไดมี้การจดัแสงเพื่อการถ่ายทาํเทคนิค
พิเศษโดยการคียภ์าพน่ิงเขา้ไปเป็นภาพพื้นหลงัของฉาก ซ่ึงพบในมิวสิกวิดีโอเพลงสยามเมืองยิ้ม 
ของพุ่มพวง ดวงจนัทร์ ซ่ึงการจดัแสงประเภทน้ีจาํเป็นตอ้งใชแ้สงมาก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการ
คีย์ภาพหรือดูดสีพื้นหลังออก ดังนั้ นการจัดแสงในการทาํทาํแบบเทคนิคพิเศษน้ีจึงมีลักษณะ
เหมือนกบัการจดัแสงแบบทัว่ไปเบ้ืองตน้ท่ีเน้นวตัถุหากแต่ฉากจะต้องมีความสว่างและใช้แสง
มากกว่าการจดัแสงแบบทัว่ไป เพื่อให้โปรแกรมการคียห์รือดูดสีฉากออกทาํไดโ้ดยง่าย สามารถ
แยกระหวา่งวตัถุกบัฉากไดอ้ยา่งชดัเจน และแสงจาํเป็นตอ้งเท่ากนัทั้งหมดโดยไม่มีเงาในฉาก ฉาก
สามารถใช้เป็นสีเขียวหรือนํ้ าเงินหรือสีอ่ืนๆตามแต่ความเหมาะสม แต่ในการถ่ายทาํเม่ือเลือกฉาก
เป็นสีใดสีหน่ึงแลว้จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีวตัถุหา้มมีสีเดียวกบัฉาก เพราะจะทาํใหสี้ของวตัถุท่ีเหมือนกบัสี
ของฉากถูกดูดสีออกไปพร้อมๆกนั ดงันั้นวตัถุหรือศิลปินจึงตอ้งแต่งตวัให้ต่างจากสีของฉากท่ีใช ้
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.16 ภาพการใชแ้สงในการถ่ายทาํเทคนิคพิเศษในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก 

 
 ขณะท่ีมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีการใช้แสงจากธรรมชาติและมีการจดัแสง
แบบทัว่ไปเบ้ืองตน้มากท่ีสุดอยา่งละ 5 มิวสิกวิดีโอเพลงจาก 10 มิวสิกวิดีโอเพลง โดยการใช้แสง
จากธรรมชาติพบในมิวสิกวิดีโอเพลงม้ือใด๋สิคึดฮอด ของต่าย อรทยั เพลงไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้
ของตัก๊แตน ชลดา ฝืนใจหน่อยได้ไหม ของไผ่พงศธร เพลงรักจงรอ ของกุ้ง สุทธิราช อาร์สยาม 
และเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย อาร์สยาม ซ่ึงมีการใชแ้สงจากธรรมชาติมากท่ีสุดเช่นเดียวกบั
มิวสิกวดีิโอเพลงยคุคลาสสิก แต่การใชแ้สงธรรมชาติในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยัมีการใช้
เฉพาะในเร่ืองราวส่ือความหมายเพียงเท่านั้น ไม่พบการใชแ้สงธรรมชาติในการแสดงเหมือนในมิว
สิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก อย่างไรก็ตามการใช้แสงทางธรรมชาติในยุคร่วมสมยันั้น พบ
เฉพาะการถ่ายทาํในเวลากลางวนัเช่นเดียวกบัยุคคลาสสิก ส่วนใหญ่เป็นสถานท่ีทางธรรมชาติ เช่น 
สนามกีฬา ลาํธาร การใชแ้สงจากธรรมชาติจึงทาํให้เห็นถึงความสมจริงและความเป็นธรรมชาติได้
เป็นอยา่งดี 

มิวสิกวิดีโอเพลงสยามเมืองยิม้ ของพุม่พวง ดวงจนัทร์ 
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ภาพที ่4.17 ภาพตวัอยา่งการใชแ้สงจากธรรมชาติในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั 
 
 นอกจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัยงัมีการจดัแสงเบ้ืองตน้ท่ีเน้นวตัถุหรือ
ตวัศิลปินมากท่ีสุดจาํนวน 5 มิวสิกวิดีโอเพลงได้แก่ มิวสิกวิดีโอเพลงด้วยแรงแห่งรัก ของไมค ์
ภิรมยพ์ร เพลงไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได้ ของตัก๊แตน ชลดา  เพลงรักจงรอ ของกุง้ สุทธิราช อาร์
สยาม เพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของจ๊ะ อาร์สยาม และฝืนใจหน่อยได้ไหม ของไผ ่
พงศธร เน่ืองจากการนาํเสนอภาพลกัษณ์ของศิลปินมีความสําคญัมากในยุคร่วมสมยั การนาํเสนอ
ศิลปินจึงต้องอาศัยการจดัแสงเพื่อเน้นให้ศิลปินมีความโดดเด่นเช่นเดียวกับการจดัแสงในยุค
คลาสสิกท่ีมุ่งเน้นให้ศิลปินโดดเด่นข้ึนมามากกว่าส่ิงใดในแวดล้อม การจดัแสงจึงใช้หลักการ
เดียวกบัการจดัแสงแบบเบ้ืองตน้ในยคุคลาสสิก หากแต่แสงไฟท่ีใชจ้ะมีความสวา่งใสมากกวา่ในยุค
คลาสสิกเป็นอยา่งมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.18 ภาพตวัอยา่งการจดัแสงเนน้ศิลปินในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั 
 

มิวสิกวิดีโอเพลงฝืนใจหน่อยไดไ้หม ของไผ ่พงศธร มิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ ของกุง้ สุทธิราช อาร์สยาม 

มิวสิกวิดีโอเพลงฝืนใจหน่อยไดไ้หม ของไผ ่พงศธร มิวสิกวิดีโอเพลงไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้ ของตัก๊แตน ชลดา 

DPU



78 
 

 นอกจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัไดน้าํเทคนิคการจดัแสงแบบใชเ้ทคนิค
พิเศษในการถ่ายทาํมาใชเ้ช่นเดียวกบัยุคคลาสสิก แต่พบในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัถึง 3 
มิวสิกวิดีโอเพลงไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร ของหญิงลี ศรีชุมพล เพลงเปิดใจ
สาวแต ของกระแต อาร์สยาม และเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย อาร์สยาม ซ่ึงพบมากกวา่ในมิว
สิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกท่ีมีเพียง 1 มิวสิกวิดีโอเพลง อยา่งไรก็ตามการจดัแสงเพื่อการถ่าย
ทาํโดยมีการคียภ์าพหรือดูดสีพื้นหลงัออกนั้น ยงัใช้หลกัการเดียวกนัทั้งสองยุคทั้งตอ้งใช้ไฟมาก 
พื้นหลงัจะตอ้งไม่มีเงา การแต่งกายของศิลปินหรือสีของวตัถุจะตอ้งเป็นคนละสีกบัพื้นหลงั หากแต่
การจดัแสงในยุคร่วมสมยัจะใช้แสงท่ีสว่างและขาวกว่าในยุคคลาสสิก จึงทาํให้ภาพท่ีไดมี้ความ
สมจริงและมีลูกเล่นมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.19 ภาพการใชแ้สงในการถ่ายทาํเทคนิคพิเศษในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั  
 
 อย่างไรก็ตามมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัยงัมีการใช้แสงท่ีมีสีอนัหลากหลายเพื่อ
ช่วยส่ือความหมายถึงความสนุกสนุกสดใสร่าเริง 3 มิวสิกวิดีโอเพลง ไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงขอใจ
เธอแลกเบอร์ ของหญิงลี ศรีจุมมพล เพลงด้วยแรงแห่งรัก ของไมค์ ภิรมพร และเพลงเห็นนาง
เงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของจ๊ะ อาร์สยาม เช่นเดียวกับการใช้แสงในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิก หากแต่การใช้แสงท่ีมีลกัษณะหลากสีนั้นพบในมิวสิกวิดีโอเพลงยุคร่วมสมยัมากกว่ายุค
คลาสสิก การใช้แสงในยุคร่วมสมยัมีทั้งแสงสีชมพู ส้ม แดง เขียว นํ้ าเงินและมีการใช้ไฟสโตป(

Strobe Light) อีกดว้ย ไฟสโตปมีลกัษณะเหมือนไฟแฟลชแสงสีขาว จะสวา่งแวบคร้ังละไม่เกิน 1 
ถึง 2 วินาทีและมีการสวา่งถ่ีเหมาะสําหรับเพลงท่ีมีจงัหวะเร็วและตอ้งการส่ือถึงความสนุกสนาน
รวดเร็ว ซ่ึงมิวสิก   วิดีโอเพลงลูกทุ่งในยุคร่วมสมยัไดน้าํมาใชไ้ดเ้พื่อเพิ่มสีสันและความน่าสนใจ
ใหก้บัการแสดงของศิลปินและแดนเซอร์ 
 

มิวสิกวิดีโอเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร  ของหญิงลี ศรีจุมพล มิวสิกวิดีโอเพลงเปิดใจสาวแต  ของกระแต อาร์สยาม 

DPU

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAEahUKEwii8fC8gfnHAhWNno4KHcJLBZY&url=http%3A%2F%2Fwww.mynke.com%2F%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%2F%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259F%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%258A-FLASH-LIGHT%2F1000W-Strobe-Tube-Light-PD-1000-%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259B-%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%258A.html&usg=AFQjCNHRk-QNpGJ8wszU6MojQdZt8qTADQ&sig2=TzNU0tSQVLd3l0vrC7ob5A&bvm=bv.102537793,d.c2E
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ภาพที ่4.20 ภาพตวัอยา่งการใชแ้สงหลากสีส่ือความหมายในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.21 ภาพตวัอยา่งการใชแ้สงสโตปในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั 
 
 นอกจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัยงัมีการใชเ้ทคนิคการจดัแสงแบบโลว์
คีย(์Low key)ในมิวสิกวิดีโอเพลงเปิดใจสาวแต กบั เพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยามอีกดว้ย การจดั
แสงแบบน้ีใชไ้ฟ 1-2 ดวงเท่านั้นซ่ึงจะมีส่วนท่ีเป็นเงาหรือส่วนของสีดาํมาก ส่ือถึงความรู้สึกน่ากลวั 
ลึกลบั การต่อสู้ ซ่ึงการจดัไฟลกัษณะแบบโลวคี์ยป์รากฎอยูใ่นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยั
ในเพลงต้ืดและเปิดใจสาวแต ซ่ึงฉากท่ีมีการจดัไฟแบบโลวคี์ยเ์ป็นฉากของการต่อสู้กนัระหว่าง
หญิงกบัชาย ดงัจะแสดงใหเ้ห็นต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 

มิวสิกวิดีโอเพลงดว้ยแรงแห่งรัก  ของไมค ์ภิรมยพ์ร มิวสิกวิดีโอเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร  ของหญิงลี ศรีจุมพล 

มิวสิกวิดีโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของจะ๊ อาร์สยาม 

DPU
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ภาพที ่4.22 ภาพตวัอยา่งการจดัแสงแบบโลวคี์ยใ์นมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั 
 
 อย่างไรก็ตามการใช้แสงในมิวสิกวิดีโอเพลงทั้งสองยุคมีความเหมือนและแตกต่างกนั
ออกไปดว้ยบริบททางสังคม กระบวนการผลิตและความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยี อนัส่งผลต่อ
การสร้างสรรคง์านแต่ช้ินของแต่ละยุคทั้งส้ิน ทั้งในเร่ืองการจดัแสง แสงถือว่าเป็นอีกปัจจยัสําคญั
ในการส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงในแต่ละยุค แมก้ระทั้งแสงจากธรรมชาติเองก็ตามลว้น
แลว้แต่ทาํหนา้ท่ีส่ือความหมายเพื่อสร้างความเขา้ใจให้แก่ผูช้มทั้งส้ิน นอกจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งยคุร่วมสมยัหน่ึงเพลงมีเทคนิคการจดัแสงอยูม่ากมายมากกวา่เทคนิคเดียว หากแต่มิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกมกัมีการใชเ้ทคนิคการจดัแสงเพียงเทคนิคเดียวเป็นส่วนใหญ่  

4.2.2 ขนาดภาพกบัการส่ือความหมาย 
 จากการศึกษาขนาดภาพในการส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบั

ยคุร่วมสมยั สามารถจาํแนกไดต้ามขนาดของภาพซ่ึงพบวา่ มิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกมีการ
ใชข้นาดภาพระยะไกล (Long Shot) ระยะใกลป้านกลาง (Medium Close Up) และระยะปานกลาง 
(Medium Shot) มากท่ีสุด ซ่ึงมีการนาํลกัษณะภาพทั้งสามลกัษณะดงักล่าวไปใชใ้นมิวสิกวิดีโอเพลง
ทุกเพลงในยุคคลาสสิก โดยขนาดภาพระยะไกลถูกสร้างสรรค์ข้ึนมาเพื่อส่ือสารอากปักริยาของผู ้
แสดงแบบเต็มตวั เพื่อถ่ายทอดบุคลิกตวัละครและศิลปิน ทั้งในเร่ืองของการแต่งตวั การเดิน การ
เตน้ การยนืในสถานท่ีต่างๆ 

 
 
 
 

 
 

มิวสิกวิดีโอเพลงเปิดใจสาวแต  ของกระแต อาร์สยาม มิวสิกวิดีโอเพลงต้ืด  ของกระแต อาร์สยาม DPU
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ภาพที ่4.23 ภาพขนาดภาพระยะไกลในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก 
 
 
 
 

มิวสิกวิดีโอเพลงอือหือหล่อจงั  ของพุ่มพวง ดวงจนัทร์ 

มิวสิกวิดีโอเพลงจะขอก็รีบขอ  ของศิรินทรา นิยากร 

มิวสิกวิดีโอเพลงสยามเมืองยิม้  ของพุ่มพวง ดวงจนัทร์ 

มิวสิกวิดีโอเพลงอยากฟังซํ้า  ของศิรินทรา นิยากร 

มิวสิกวิดีโอเพลงทหารอากาศขาดรัก  ของยอดรัก สลกัใจ มิวสิกวิดีโอเพลงบวัตูมบวับาน  ของสายณัห์ สญัญา 

มิวสิกวิดีโอเพลงไก่จ๋า  ของสายณัห์ สญัญา มิวสิกวิดีโอเพลงเทพธิดาผา้ซ่ิน  ของเสรี รุ่งสวา่ง 

DPU
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ภาพที ่4.23 (ต่อ) 

 
 ขณะท่ีขนาดภาพระยะใกลป้านกลาง (Medium Close Up) ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค

คลาสสิกถูกนาํเสนอเพื่อส่ือสารความหมายให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครและอารมณ์สี
น่าของศิลปิน การส่ือความหมายอารมณ์ความรู้สึกผา่นสีหนา้ เช่น อารมณ์ดีก็จะปรากฎผา่นรอยยิม้ 
อารมณ์ของความเสียใจก็จะปรากฎผ่านสีหนา้หรือนํ้ าตาท่ีไหลออกมาจากตา เรียกไดว้า่เป็นขนาด
ภาพท่ีส่ือสารลกัษณะทางอารมณ์ความรู้สึกผ่านสีหน้าและอวยัวะต่างๆบนใบหน้า ภาพลกัษณะ
ดงักล่าวเป็นภาพแคบ คลอบคลุมบริเวณตั้งแต่ศรีษะถึงหวัไหล่หรือหนา้อกของตวัละครหรือศิลปิน
ทาํใหต้วัละครมีความโดดเด่นมากท่ีสุดในภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มิวสิกวิดีโอเพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพ  ของสุนารี ราชสีมา มิวสิกวิดีโอเพลงกราบเทา้ยา่โม  ของสุนารี ราชสีมา DPU
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ภาพที ่4.24 ภาพขนาดภาพระยะใกลป้านกลางในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก  

 
 
 
 

 

มิวสิกวิดีโอเพลงไก่จ๋า  ของสายณัห์ สญัญา มิวสิกวิดีโอเพลงเทพธิดาผา้ซ่ิน ของเสรี รุ่งสวา่ง 

มิวสิกวิดีโอเพลงจะขอก็รีบขอ ของศิรินทรา นิยากร มิวสิกวิดีโอเพลงอยากฟังซํ้า ของศิรินทรา นิยากร 

มิวสิกวิดีโอเพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพ  ของสุนารี ราชสีมา มิวสิกวิดีโอเพลงบวัตูมบวับาน ของสายณัห์ สญัญา 

มิวสิกวิดีโอเพลงทหารอากาศขาดรัก ของยอดรัก สลกัใจ มิวสิกวิดีโอเพลงกราบเทา้ยา่โม ของสุนารี ราชสีมา 

DPU
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ภาพที ่4.24 (ต่อ) 
 
 นอกจากนั้นมิวสิกวโีอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกไดน้าํขนาดภาพระยะปานกลาง (Medium 

Shot) มาใช้ทั้ ง 10 มิวสิกวิดีโอเพลงเช่นกัน โดยขนาดภาพดังกล่าวเป็นขนาดภาพท่ีมีความ
หลากหลายซ่ึงจะมีขนาดของตวัละครหรือศิลปินประมาณตั้งแต่หน่ึงในส่ีถึงสามในส่ีของร่างกาย 
ซ่ึงใชใ้นการส่ือสารการร้องและเตน้ของศิลปินและนาํเสนอภาพการสนทนาหรือการแสดงให้เห็น
ถึงการกระทาํของตวัละครต่างๆ ขนาดภาพลกัษณะน้ีมกัใช้กนัมากในภาพยนตร์หรือฉากท่ีมีการ
สนทนากนัของตวัละคร เน่ืองจากเป็นขนาดภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของตวัละคน
หลายๆตวัหรือสามารถใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของตัวละครกับฉากซ่ึงสามารถ
นาํไปใชไ้ดอ้ยา่งหลากหลายในการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ 

 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที ่4.25 ภาพขนาดภาพระยะปานกลางในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก  

 
 
 
 

 

มิวสิกวิดีโอเพลงสยามเมืองยิม้  ของพุ่มพวง ดวงจนัทร์ มิวสิกวิดีโอเพลงอือหือหล่อจงั  ของพุ่มพวง ดวงจนัทร์ 

มิวสิกวิดีโอเพลงทหารอากาศขาดรัก ของยอดรัก สลกัใจ มิวสิกวิดีโอเพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพ  ของสุนารี ราชสีมา 

DPU
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ภาพที ่4.25 (ต่อ) 
 

 อย่างไรก็ตามมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกยงัไดน้าํขนาดภาพระยะใกล้ (Close 
Up) มาใชส่ื้อความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงถึง 6 มิวสิกวิดีโอเพลง โดยภาพจะมีขนาดใกลแ้สดงให้
เห็นตั้งแต่บริเวณศรีษะถึงคอหรือคางหรือทั้งใบหน้าของศิลปินและตวัละคร โดยมีรายละเอียด
ชดัเจนมากกวา่ขนาดภาพระยะใกลป้านกลาง เช่น แสดงใหเ้ห็นร้ิวรอยบนใบหนา้ นํ้ าตา สายตา แวว

มิวสิกวิดีโอเพลงกราบเทา้ยา่โม ของสุนารี ราชสีมา มิวสิกวิดีโอเพลงเทพธิดาผา้ซ่ิน ของเสรี รุ่งสวา่ง 

มิวสิกวิดีโอเพลงอยากฟังซํ้า ของศิรินทรา นิยากร มิวสิกวิดีโอเพลงจะขอก็รีบขอ ของศิรินทรา นิยากร 

มิวสิกวิดีโอเพลงสยามเมืองยิม้  ของพุ่มพวง ดวงจนัทร์ มิวสิกวิดีโอเพลงอือหือหล่อจงั  ของพุ่มพวง ดวงจนัทร์ 

มิวสิกวิดีโอเพลงบวัตูมบวับาน ของสายณัห์ สญัญา 

DPU
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ตา ซ่ึงมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกไดน้าํลกัษณะภาพดงักล่าวมาใช้ในการส่ือสารอารมณ์
ความรู้สึกของศิลปินและถ่ายทอดสีน่าอารมณ์ของตวัละคร ซ่ึงมีทั้งการส่ือสารอารมณ์สนุกสนาน 
ความสุข การรอคอย ความเศร้าใจ เป็นตน้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.26 ภาพขนาดภาพระยะใกลใ้นมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก  
 

 มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกยงัได้นาํขนาดภาพระยะไกลปานกลาง (Medium 
Long Shot) มาใช้มากถึง 5 มิวสิกวิดีโอเพลง ซ่ึงขนาดภาพดงักล่าวเป็นภาพท่ีแสดงให้เห็น
รายละเอียดของตัวละครตั้ งแต่ศีรษะจนถึงหัวเข่าโดยประมาณ ซ่ึงมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิกไดน้าํมาใชส่ื้อสารความหมายถึงบุคลิกการเคล่ือนไหวของตวัละครและศิลปิน เน่ืองจาก
ขนาดภาพลักษณะดังกล่าวเป็นขนาดภาพท่ีสามารถส่ือสารการเคล่ือนไหวของตัวละครท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัฉากและสถานท่ีต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัสามารถบรรจุตวัละครหลายตวัให้อยู่

มิวสิกวิดีโอเพลงบวัตูมบวับาน ของสายณัห์ สญัญา มิวสิกวิดีโอเพลงทหารอากาศขาดรัก ของยอดรัก สลกัใจ 

มิวสิกวิดีโอเพลงอยากฟังซํ้า ของศิรินทรา นิยากร มิวสิกวิดีโอเพลงอือหือหล่อจงั  ของพุ่มพวง ดวงจนัทร์ 

มิวสิกวิดีโอเพลงจะขอก็รีบขอ ของศิรินทรา นิยากร มิวสิกวิดีโอเพลงไก่จ๋า  ของสายณัห์ สญัญา 

DPU
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ในภาพเดียวกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากนั้นยงัสามารถส่ือสารภาพลกัษณ์การแต่งตวัของตวัละคร
และศิลปินไดอี้กดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.27 ภาพขนาดภาพระยะไกลปานกลางในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก  

 
 นอกจากนั้นยงันาํลกัษณะของขนาดภาพระยะไกลมาก (Extreme Long Shot) มาใชใ้น

การเปิดเร่ืองอีก 4 มิวสิกวดีิโอเพลง ขนาดภาพลกัษณะดงักล่าวส่วนมากเป็นภาพท่ีถ่ายนอกสถานท่ี
โล่งแจง้ มกัเนน้พื้นท่ีหรือบริเวณท่ีกวา้งใหญ่เม่ือเปรียบเทียบกบัสัดส่วนของคน อีกทั้งมิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุ่ง  ยุคคลาสสิกได้นํามาใช้เป็นขนาดภาพท่ี ส่ือความหมายถึงเวลาสถานท่ีได้อย่าง
ตรงไปตรงมาไม่ซบัซอ้นและเขา้ใจไดโ้ดยง่าย ส่วนใหญ่ใชส้าํหรับการเปิดเร่ืองหรือฉากเพื่อบอกถึง
เวลาสถานท่ี เป็นขนาดภาพท่ีแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของฉาก เช่น บรรยากาศทอ้งไร่ทอ้งนา สถานท่ี
สาํคญั ภูเขา ป่าไม ้เป็นตน้  

 

มิวสิกวิดีโอเพลงเทพธิดาผา้ซ่ิน ของเสรี รุ่งสวา่ง มิวสิกวิดีโอเพลงกราบเทา้ยา่โม ของสุนารี ราชสีมา 

มิวสิกวิดีโอเพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพ ของ สุนารี ราชสีมา มิวสิกวิดีโอเพลงไก่จ๋า  ของสายณั สญัญา 

มิวสิกวิดีโอเพลงจะขอก็รีบขอ ของศิรินทรา นิยากร 

DPU
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ภาพที ่4.28 ภาพขนาดภาพระยะไกลมากในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก 
  
 ขณะท่ีมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีการใช้ภาพระยะใกล้ปานกลาง (Medium 
Close Up) ทั้ง 10 มิวสิกวิดีโอเพลง ขนาดภาพระยะใกล้ปานกลางมาใช้ในการส่ือสารอารมณ์
ความรู้สึกผา่นสีหนา้หรืออวยัวะต่างๆบนใบหนา้เช่นเดียวกบัมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก ซ่ึง
เป็นขนาดภาพท่ีใหค้วามสาํคญัสีน่า อารมณ์ ความรู้สึกของตวัละครหรือศิลปิน ไมวา่จะเป็นอารมณ์
เศร้า ดีใจ ดุร้าย ไร้เดียงสา เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามขนาดภาพระยะใกลป้านกลางยงัแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ทางอารมณ์ระหวา่งตวัละครตวัหน่ึงกบัตวัละครอีกตวัหน่ึงในเวลาเดียวกนัไดอี้กดว้ย 
ซ่ึงขนาดภาพดงักล่าวสามารถบรรจุใบหนา้ของตวัละครไดม้ากกวา่หน่ึงตวัละครแต่ไม่เกินสามตวั
ละครเพื่อความเหมาะสมในการจดัองคป์ระกอบภาพ ดงันั้นขนาดภาพระยะใกลป้านกลางจึงเป็นอีก
ขนาดภาพหน่ึงท่ีมีความสําคญัในการส่ือสารอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครตวัหน่ึงหรือมากกว่า
หน่ึงตวัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 

มิวสิกวิดีโอเพลงเทพธิดาผา้ซ่ิน ของเสรี รุ่งสวา่ง มิวสิกวิดีโอเพลงกราบเทา้ยา่โม ของสุนารี ราชสีมา 

มิวสิกวิดีโอเพลงไก่จ๋า ของสายณัห์ สญัญา มิวสิกวิดีโอเพลงบวัตูมบวับาน ของสายณัห์ สญัญา 
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ภาพที ่4.28 ภาพการใชข้นาดภาพระยะใกลป้านกลางในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.29 ภาพการใชข้นาดภาพระยะใกลป้านกลางในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมยั 

 
 
 

มิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ ของกุง้ สุทธิราช อาร์สยาม มิวสิกวิดีโอเพลงม้ือใด๋สิคึดฮอด ของต่ายอรทยั 

มิวสิกวิดีโอเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม มิวสิกวิดีโอเพลงเปิดใจสาวแต ของกระแต อาร์สยาม 

มิวสิกวิดีโอเพลงดว้ยแรงแห่งรัก ของไมค ์ภิรมยพ์ร มิวสิกวิดีโอเพลงฝืนใจหน่อยไดไ้หม  ของไผ ่พงศธร 

มิวสิกวิดีโอเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร ของหญิงลี ศรีจุมพล มิวสิกวิดีโอเพลงไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้ตั้กแตน ชลดา 
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ภาพที ่4.29 (ต่อ) 
 
 นอกจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัยงัไดน้าํขนาดภาพระยะไกล (Long 

Shot) และขนาดภาพระยะไกลปานกลาง(Medium Long Shot) และขนาดภาพระยะปานกลาง 
(Medium Shot) มาใชใ้นมิวสิกวิดีโอเพลง 9 มิวสิกวิดีโอเพลง ขนาดภาพระยะไกล (Long Shot) ป็
นภาพแสดงให้เห็นถึงลกัษณะบุคลิก การกระทาํของศิลปินและตวัละคร เช่น การแต่งตวั การเดิน 
การเตน้ เป็นตน้ จะเห็นได้ว่าขนาดภาพระยะไกลถูกนาํมาใช้เพื่อส่ือสารบุคลิกการแต่งตวัและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัละครกบัฉากเช่นเดียวกบัการใชข้นาดภาพระยะไกลในมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งยุคคลาสสิก แต่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัไดมี้การนาํขนาดภาพระยะไกลมาใช้เพื่อ
การโฆษณาผลิตภณัฑ์ในมิวสิกวิดีโอเพลง โดยการแสดงให้เห็นถึงตวัผลิตภณัฑ์อย่างเต็มตวัเพื่อ
จุดมุ่งหมายการโฆษณาโดยเฉพาะ เห็นไดว้่าขนาดภาพลกัษณะระยะไกลนอกจากจะนาํเสนอภาพ
ลกัษณะของตวัละครหรือศิลปินแลว้ยงัเป็นขนาดภาพท่ีมีความเหมาะสมกบัการส่ือความหมายใน
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากขนาดภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงช่ือ 
รูปลกัษณ์ ขนาด บรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

มิวสิกวิดีโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของจะ๊ อาร์สยาม มิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย อาร์สยาม DPU
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ภาพที ่4.26 ภาพขนาดภาพระยะไกลในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมยั 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.30 ภาพขนาดภาพระยะไกลในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมยั 

 
 
 

 

มิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ ของกุง้ สุทธิราช อาร์สยาม มิวสิกวิดีโอเพลงไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้ตั้กแตน ชลดา 

มิวสิกวิดีโอเพลงฝืนใจหน่อยไดไ้หม ของไผ ่พงศธร มิวสิกวิดีโอเพลงม้ือใด๋สิคึดฮอด ของต่ายอรทยั 

มิวสิกวิดีโอเพลงดว้ยแรงแห่งรัก ของไมค ์ภิรมพร มิวสิกวิดีโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของจะ๊ อาร์สยาม 

มิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย อาร์สยาม 

DPU
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ภาพที ่4.30 (ต่อ) 
 
 
 

 
ภาพที ่4.31 ภาพการใชข้นาดภาพระยะไกลในการโฆษณาผลิตภณัฑใ์นมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งร่วม

สมยั 
 
 
 

ภาพที ่4.31 ภาพขนาดภาพระยะไกลในการโฆษณาผลิตภณัฑใ์นมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมยั  
 
  นอกจากนั้นขนาดภาพระยะไกลปานกลางไดน้าํมาใช้ส่ือสารบุคคลิกและการกระทาํ
ของตวัละครและศิลปินเช่นเดียวกบัยคุคลาสสิก โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัละคร
มากกว่าหน่ึงตวัข้ึนไป และนําเสนอความสัมพนัธ์ของตวัละครหรือศิลปินกบัฉาก สถานท่ีเพื่อ
ถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีมีสถานท่ีและการกระทาํของตวัละครเป็นองคป์ระกอบ 
 
 
 

 

มิวสิกวิดีโอเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม มิวสิกวิดีโอเพลงเปิดใจสาวแต ของกระแต อาร์สยาม 

มิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย อาร์สยาม 

DPU
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ภาพที ่4.32 ภาพการใชข้นาดภาพระยะไกลปานกลางในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมยั 

 
 
 
 

มิวสิกวิดีโอเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม 

มิวสิกวิดีโอเพลงเปิดใจสาวแต ของกระแต อาร์สยาม มิวสิกวิดีโอเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร ของหญิงลี ศรีจุมพล 

มิวสิกวิดีโอเพลงม้ือใด๋สิคึดฮอด ของต่ายอรทยั มิวสิกวิดีโอเพลงดว้ยแรงแห่งรัก ของไมค ์ภิรมยพ์ร 

มิวสิกวิดีโอเพลงฝืนใจหน่อยไดไ้หม ของไผ ่พงศธร 

มิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ ของกุง้ สุทธิราช อาร์สยาม 

DPU
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ภาพที ่4.32 (ต่อ) 

 
  ขณะท่ีขนาดภาพระยะปานกลางถูกนาํมาใช้ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัได้

อย่างหลากหลายเพื่อถ่ายทอดการกระทาํและการสนทนาระหว่างตวัละครสองตวัเช่นเดียวกบัยุค
คลาสสิก อยา่งไรก็ตามมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัไดน้าํขนาดภาพดงักล่าวมาถ่ายทอดการ
สนทนาของตวัละครต่างๆอย่างหลากหลาย เช่น การสนทนาภาษามือของตวัละครท่ีเป็นใบ ้การ
สนทนาระหว่างพนกังานออฟฟิศ เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัไดน้าํขนาดภาพระยะปานกลางถ่ายทอด
บุคลิก ลีลาการร้องและเตน้ของศิลปินและแดนเซอร์อีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.33 ภาพการใชข้นาดภาพระยะปานกลางในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมยั  

 
 
 
 
 

มิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย อาร์สยาม มิวสิกวิดีโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของจะ๊ อาร์สยาม 

มิวสิกวิดีโอเพลงเปิดใจสาวแต ของกระแต อาร์สยาม มิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ ของกุง้ สุทธิราช อาร์สยาม 

DPU
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ภาพที ่4.33  (ต่อ) 
 

  อยา่งไรก็ตามมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัไดน้าํขนาดภาพระยะใกลม้าใชใ้นการ
ส่ือสารอารมณ์ของศิลปินแบบใกลเ้ช่นเดียวกนักบัมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก หากแต่มิว
สิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัไดน้าํขนาดภาพระยะใกลม้าใชเ้พื่อส่ือความทางอารมณ์ผา่นสีหนา้
อย่างใกล้ชิดเพียง 2 มิวสิกวิดีโอเพลง ขณะท่ีมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกนาํขนาดภาพ

มิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย อาร์สยาม มิวสิกวิดีโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของจะ๊ อาร์สยาม 

มิวสิกวิดีโอเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม มิวสิกวิดีโอเพลงดว้ยแรงแห่งรัก ของไมค ์ภิรมยพ์ร 

มิวสิกวิดีโอเพลงฝืนใจหน่อยไดไ้หม ของไผ ่พงศธร มิวสิกวิดีโอเพลงไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้ตั้กแตน ชลดา 

มิวสิกวิดีโอเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร ของหญิงลี ศรีจุมพล 

DPU



96 
 

ลกัษณะดงักล่าวมาใช้ถึง 6 มิวสิกวิดีโอเพลง ซ่ึงมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยันิยมใช้ขนาด
ภาพระยะใกล้ปานกลางในการส่ือสารอารมณ์ของตวัละครมากกว่าการใช้ขนาดภาพระยะใกล ้
เน่ืองจากขนาดภาพระยะใกลป้านกลางสามารถบรรจุตวัละครหรือถ่ายทอดอารมณ์ของตวัละครได้
พร้อมกนัถึงสองตวั ซ่ึงหากใชข้นาดภาพระยะใกลใ้นการส่ืออารมณ์ของตวัละครมากกวา่หน่ึงตวัใน
ภาพเดียว จะทาํให้ภาพมีความหนาแน่นไม่สบายตา อีกทั้งยุคร่วมสมยัมีขอ้จาํกดัดา้นเวลาและมี
จุดมุ่งหมายเพื่อส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินมากข้ึน จึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้การเลือกใชข้นาด
ภาพระยะใกลน้อ้ยลง โดยมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัไดน้าํขนาดภาพระยะใกลด้งักล่าวมา
ใชถ่้ายทอดอารมณ์ผา่นสีหนา้ของตวัละคร เช่น ความเศร้าใจและร้องไห ้เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.34 ภาพการใชข้นาดภาพระยะใกลใ้นมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมยั 

 
 นอกจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัยงัมีการใช้ขนาดภาพระยะไกลมาก 
(Extreme Long Shot) ในมิวสิกวิดีโอเพลงม้ือใด๋สิคิดฮอดและใชข้นาดภาพระยะใกลม้าก (Extreme 
Close Up) ในมิวสิกวดีิโอเพลงไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ไดอี้กดว้ย อยา่งไรก็ตามมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่ง
ยุคร่วมสมยัไดน้าํขนาดภาพระยะไกลมาใชเ้พื่อถ่ายทอดองคป์ระกอบแวดลอ้มในการเตน้ของแดน
เซอร์ท่ามกลางไร่นาอนักวา้งขวาง เพื่อสะทอ้นวิถีชีวิตการเป็นอยูข่องชาวไทยอีสานในมิวสิกวิดีโอ
เพลงม้ือใด๋สิคิดฮอด ซ่ึงต่างจากมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกท่ีใชข้นาดภาพระยะไกลมากถึง 
4 มิวสิกวดีิโอเพลงและยงัใชข้นาดภาพดงักล่าวในการเปิดเร่ืองราวเพื่อแนะนาํฉากสถานท่ีเร่ิมเร่ือง
อีกดว้ย 
 และมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัยงัไดน้าํขนาดภาพระยะใกลม้ากมาใช้เพื่อเน้น
ส่วนหน่ึงส่วนใดของอวยัวะบนหน้าของตวัละคร เช่น ปาก มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัใช้
ขนาดภาพดงักล่าวส่ือความหมายถึงการแต่งหน้าทาปากของตวัละครเพื่อพยายามจะทาํตวัเองมี
ความสวยข้ึนเป็นท่ีสดุดตาของคนท่ีตนแอบชอบ ตัวละครจึงทาปากด้วยสีแดง โดยภาพให้

มิวสิกวิดีโอเพลงไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้ตั้กแตน ชลดา มิวสิกวิดีโอเพลงเปิดใจสาวแต ของกระแต อาร์สยาม 
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ความสําคญักบัการทาปากของตวัละครโดยเฉพาะ ขณะท่ีมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกไม่มี
การใชข้นาดภาพระยะใกลม้ากในการส่ือความหมายอารมณ์ความรู้สึกหรือการกระทาํของตวัละคร
และศิลปิน ซ่ึงลกัษณะขนาดภาพดงักล่าวเป็นการเพิ่มอารมณ์และความรู้สึกร่วมของผูช้มท่ีมีต่อ
เร่ืองราวในมิวสิกวดีิโอเพลงไดม้ากข้ึนอีกดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.35 ภาพซ้ายภาพการใช้ขนาดภาพระยะไกลมากและภาพขวาภาพการใช้ขนาดภาพ
ระยะใกลม้ากในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมยั 

 
 4.2.3 การแต่งกายของศิลปินกบัการส่ือความหมาย 
 จากการศึกษาการแต่งกายของศิลปินพบวา่ ศิลปินในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก
มีการแต่งกายเพื่อให้เห็นถึงความทนัสมยั ศิลปินผูห้ญิงมกันิยมสวมเส้ือผา้ท่ีมีสีสันสดใส เช่น สี
ชมพู สีนํ้ าเงิน สีแดง สีเหลือง เป็นตน้ เพื่อสร้างความสดใสน่าสนใจและความมัน่ใจให้กบัศิลปิน 
ซ่ึงศิลปินผูห้ญิงในยุคคลาสสิกมกัสวมเส้ือเช้ิต สูทผูกไทด์หรือใช้ผา้พนัคอและสวมใส่กางเกง
มากกว่าการสวมใส่กระโปรง ทาํให้ส่ือสารความหมายออกมาให้เห็นถึงถึงความมัน่ใจทนัสมยั 
ความทะมดัแทมง เท่ห์ สมาท ์ลกัษณะเป็นสาวเปร้ียวเท่ห์ท่ีมีความทนัสมยั นอกจากนั้นยงันิยมใช้
ผา้พนัคอสีสันฉูดฉาดเพื่อสร้างสีสันใหก้บัการแต่งตวัมากข้ึน ขณะท่ีศิลปินชายนิยมการแต่งตวัดว้ย
การสวมเส้ือเช้ิตแขนยาวและสวมกางเกงขายาวเส้ือทบัใน เพื่อตอ้งการส่ือสารภาพลกัษณ์ของตนให้
ออกมามีความสมาร์ท สุขมุ เท่ห์ เป็นท่ีประทบัใจของผูช้มหรือแม่ยก อยา่งไรก็ตามการแต่งกายของ
ศิลปินชายและหญิงในยุคคลาสสิกมีความโดดเด่นในเร่ืองของสีของเส้ือผา้ผูห้ญิงและการแต่งกาย
มิดชิดเป็นสําคญั แต่การแต่งของศิลปินหญิงจะมีการแต่งตวัหรือสวมเส้ือผา้เหมือนผูช้าย สวม
เส้ือเช้ิตสวมสูทใส่กางเกงและผูกไทด์หากแต่จะใช้สีของเส้ือผา้ท่ีสดใสกว่าผูช้ายเพื่อสร้างความ
หมายถึงความเป็นผูห้ญิงเท่ห์ท่ีมีความสดใสและลูกเล่นท่ีทนัสมยั โดยจะแสดงใหเ้ห็นดงัต่อไปน้ี 

มิวสิกวิดีโอเพลงไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้ตั้กแตน ชลดา มิวสิกวิดีโอเพลงม้ือใด๋สิคึดฮอด ของต่ายอรทยั 
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ตารางที ่4.2 ตารางแสดงลกัษณะการแต่งกายของศิลปินในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิวสิกวดีิโอเพลงจะขอก็รีบขอ ของศิรินทรา  
นิยากรการแต่งกายของศิลปินสวมเส้ือทบัใน 
กางเกงขายาว สีดาํและสวมสูทสีชมพแูขนยาว 
แสดงใหเ้ห็นความทนัสมยัสดใสของศิลปิน 
 

มิวสิกวดีิโอเพลงอยากฟังซํ้ า ของศิรินทรา นิยา
กรการแต่งกายของศิลปินสวมเส้ือแขนสั้ นสี
ขาวและสวมกางเกงขายาวสีขาว ใชผ้า้พนัคอสี
แดงแสดงให้เห็นถึงความใสซ่ือท่ีแอบแฝงไป
ดว้ยความสดใสร่าเริงของศิลปิน 

มิวสิกวดีิโอเพลงจะขอก็รีบขอ ของศิรินทรา นิ
ยากร การแต่งกายของศิลปินสวมเส้ือแขนยาว
สีแดงทบัในกางเกงขายาวสีดาํ แสดงถึงความ
ทนัสมยัสดใสร่าเริงของศิลปิน 

มิวสิกวิดีโอเพลงอยากฟังซํ้ า ของศิรินทรา นิ

ยากร การแต่งกายของศิลปินสวมเส้ือแขนสั้น 

สีนํ้ า เงิน และสวมกางเกงขายาวสีขาว ใช้

ผา้พนัคอสีแดง แสดงให้เห็นถึงความสดใส      

ร่าเริงของศิลปิน 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มิวสิกวิดีโอเพลงจะขอก็รีบขอ ของศิรินทรา                 
นิยากร การแต่งกายของศิลปินสวมเส้ือสีขาว
แขนสั้นทบัในกางเกงขายาวสีดาํ แสดงให้
เห็นถึงความร่าเริงทนัสมยัของศิลปิน 

มิวสิกวิดีโอเพลงจะขอก็รีบขอ ของศิรินทรา                      
นิยากร การแต่งกายของศิลปิน สวมเส้ือสูทสี
ขาวและกางเกงขายาวสีขาว แสดงถึงความ
ทนัสมยั เท่ห์ ผูห้ญิงท่ีมีความมัน่ใจ 

มิวสิกวิดีโอเพลงจะขอก็รีบขอ ของศิรินทรา                   
นิยากร การแต่งกายของศิลปินสวมเส้ือเช้ิตสี
ขาวทบัในกางเกงขายาวสีขาว และผูกเนคไท 
สวมสูทสีนํ้ าเงิน แสดงให้เห็นถึงความมัน่ใจ 
ความเท่ห์แบบสดใสของศิลปิน 

มิวสิกวิดีโอเพลงอือหือหล่อจัง ของพุ่มพวง                 
ดวงจันทร์ การแต่งกายของศิลปินสวมเส้ือ
เกาะอกสีทอง กางเกงขาจั๊มสีทองและสวม
เส้ือคุมสีทอง แสดงให้เห็นถึงความทนัสมยั 
และการเป็นผูห้ญิงท่ีมีความมัน่ใจ 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ขณะท่ีการแต่งกายของศิลปินเพลงลูกทุ่งในยุคร่วมสมยัมีการแต่งกายท่ีแตกต่างไปจาก
ยุคคลาสสิกทั้งชายและหญิง ซ่ึงการแต่งการของศิลปินในยุคร่วมสมยัมกันิยมแต่งกายเพื่อส่ือสาร
ความเป็นภาพลกัษณ์เฉพาะของตนอยา่งโดดเด่นตามลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายของศิลปินนั้นๆ เช่น 
ศิลปินท่ีร้องเพลงเพื่อกลุ่มผูช้มและผูฟั้งวยัรุ่นก็จะแต่งตวัเซ็กซ่ี วาบหวิว เปร้ียวและสดใส  ศิลปินท่ี
ร้องเพลงเพื่อกลุ่มผูช้มและผูฟั้งท่ีเป็นผูใ้ช้แรงงานก็จะแต่งตวัให้ใกลเ้คียงกบักลุ่มเป้าหมายนั้นๆ 
นอกจากนั้นยงัมีการแต่งตวัผสมผสานความเป็นวยัรุ่นกบัวฒันธรรมการแต่งกายพื้นบา้นของคนชาว
ดอยอีกดว้ย 

มิวสิกวิดีโอเพลงสยามเมืองยิ้ม ของพุ่มพวง              
ดวงจันทร์ การแต่งกายของศิลปินสวมเส้ือ
แขนยาวสีเหลืองมีลวดลายสีดาํ กระโปรงยาว
สีเหลืองและใชผ้า้พนัคอสีเขียว แสดงให้เห็น
ถึงความสดใสของศิลปิน 

มิวสิกวิดีโอเพลงอือหือหล่อจัง ของพุ่มพวง                
ดวงจนัทร์ การแต่งกายของศิลปิน สวมสูทสี
ดาํและสวมกางเกงขายาวสีแดง ใชผ้า้พนัคอสี
เหลืองแสดงให้เห็นถึงความร่าเริง สดใส            
ข้ีเล่นของศิลปิน 

มิวสิกวดีิโอเพลงไก่จ๋า ของสายณั สญัญา 
การแต่งกายของศิลปินสวมเส้ือเช้ิตแขนยาวสี
เทาทบัในกางเกงขายาวสีเทา แสดงให้เห็นถึง
ความสุขมุของศิลปิน 
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 การแต่งกายของศิลปินเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัท่ีมีกลุ่มผูฟั้งและชมเป็นวยัรุ่น มกัมีการ
แต่งตวัท่ีเซ็กซ่ี นุ่งน้อยห่มน้อย เส้ือแขนกุดสวมกางเกงขาสั้ นและมกันิยมโชวส่์วนเวา้ส่วนโค้ง
โดยเฉพาะหน้าอกของผูห้ญิง เพื่อส่ือสารภาพลกัษณ์ของการเป็นศิลปินเพื่อกลุ่มคนวยัรุ่นในยุค
ปัจจุบนั ท่ีมีการแต่งกายไม่มิดชิด แตกต่างจากการแต่งกายของศิลปินในยุคคลาสสิกท่ีเนน้การแต่ง
กายท่ีมีความมิดชิดแเพิ่มความน่าสนใจดว้ยสีสันของเส้ือผา้และดูเป็นผูห้ญิงเท่ห์ดว้ยการแต่งตวั
คลา้ยเส้ือผา้ของผูช้าย แต่ศิลปินในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยันิยมการแต่งตวัในแบบฉบบั
ของผูห้ญิงแต่นุ่งน้อยห่มน้อยโดยรับอิทธิพลการแต่งกายมาจากชาติตะวนัตก เพื่อสร้างความ
ทนัสมยัน่าสนใจและเป็นแบบอยา่งในการแต่งตวัของกลุ่มวยัรุ่นในยุคปัจจุบนั อีกทั้งยงัเป็นกลยุทธ์
ทางการตลาดของค่ายเพลงในการนาํเสนอขายภาพลกัษณ์ความเซ็กซ่ีของศิลปินเพื่อดึงดูดอารมณ์
ทางเพศของผูช้ม มากไปกวา่นั้นวฒันธรรมการแต่งกายของคนในปัจจุบนัมกันิยมนุ่งนอ้ยห่มน้อย 
ไม่นิยมแต่งกายมิดชิดเหมือนในยคุคลาสสิก  
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ตารางที ่4.3 ตารางแสดงลกัษณะการแต่งกายของศิลปินในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยัท่ีมี
กลุ่มเป้าหมายวยัรุ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย 
อาร์สยาม การแต่งกายของศิลปิน สวมเส้ือเกาะ
อกสีขาวเอวลอย กางเกงขาสั้นสีดาํ แสดงให้
เห็นถึงความเซ็กซ่ี ความเป็นผู ้หญิงท่ีมีควา
มัน่ใจสูง 

มิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย 
อาร์สยาม การแต่งกายของศิลปินสวมชุดคลอ้ง
คอสีขาวกระโปรงสั้น แสดงให้เห็นถึงความ
ทนัสมยั เปร้ียว เซ็กซ่ีของศิลปิน 

มิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย 
อาร์สยาม การแต่งกายของศิลปินสวมเส้ือสาย
เด่ียวสีดาํคลาดขาวเอวลอย กางเกงขาสั้นสีดาํ 
แสดงให้เห็นถึงความมัน่ใจ สดใส เซ็กซ่ีของ
ศิลปิน 

มิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย 
อาร์สยาม การแต่งกายของศิลปินสวมเส้ือ
กลา้มสีส้มเอวลอยและสวมกางเกงขาสั้นสีฟ้า 
แสดงใหเ้ห็นถึงความสดใสของศิลปิน 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

มิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมันเพรียว) ของ
ใบเตย อาร์สยาม การแต่งกายของศิลปิน
สวมชุดคลอ้งคอสีดาํเปิดดา้นหลงักระโปรง
ยาว แสดงให้เห็นถึงความมัน่ใจและความ
เซ็กซ่ีของศิลปิน 

มิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมันเพรียว) ของ
ใบเตย อาร์สยาม การแต่งกายของศิลปิน
สวมชุดคลอ้งคอสีแดงกางเกงสั้น แสดงให้
เห็นถึงความเปร้ียว มัน่ใจ เซ็กซ่ีของศิลปิน 

มิวสิกวิดีโอเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร 
ของ หญิงลี ศรีจุมพล การแต่งกายของ
ศิลปินสวมเส้ือเกาะอกสีเหลืองคลาดดาํเอว
ลอย กางเกงขอสั้นสีเหลือง แสดงให้เห็นถึง
ความสดใส ร่าเริงของศิลปิน 

มิวสิกวิดีโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบ
นะคะ ของจ๊ะ อาร์สยาม การแต่งกายของ
ศิลปินสวมชุดเกาะอกขาสั้นสีเหลือง แสดง
ให้เห็นถึงความเซ็กซ่ี เปร้ียว มั่นใจของ
ศิลปิน 
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 นอกจากการแต่งกายเพื่อส่ือสารภาพลกัษณ์ความสวยเซ็กซ่ีของตวัศิลปินเพื่อกลุ่มผูช้ม
และฟังวยัรุ่นแลว้ ยงัคงมีการแต่งกายเพื่อส่ือสารภาพลกัษณ์ความสวยเซ็กซ่ีเช่นเดียวอีก หากแต่มี
ความโดดเด่นเพิ่มเติมข้ึน ด้วยการสอดแทรกความแข็งแกร่งเข้าไปด้วยการนาํการแต่งกายของ
ชาวร็อคมาผสมผสานกบัความเป็นลูกทุ่งเซ็กซ่ี โดยการเนน้การสวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีสีดาํและลวดลาย
ของเส้ือผา้ทาํให้เห็นถึงความเป็นร็อคท่ีมีความเขม้แข็ง โดยการส่ือสารจากเส้ือผา้หนา้ผมและการ
เตน้ แต่ยงัคงความเซ็กซ่ีร้อนแรงดว้ยการแต่งกายท่ีวาบหววินุ่งนอ้ยห่มนอ้ยแต่เพิ่มเติมความแข็งแรง
ท่ีความแกร่งข้ึนในศิลปินหญิงยคุร่วมสมยั 
 
ตารางที ่4.4 ตารางแสดงลกัษณะการแต่งกายของศิลปินท่ีมีการผสมผสานความเป็นร็อคในมิวสิกวิ

ดีโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยัท่ีมีกลุ่มเป้าหมายวยัรุ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิวสิกวดีิโอเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม การ
แต่งกายของศิลปินสวมเส้ือกลา้มเอวลอยสีดาํ 
สวมกางเกงยืนส์ขายาวสีดาํ แสดงให้เห็นถึง
ความเท่ห์  ความเป็นร็อคในตวัศิลปิน เช่น มี
ความแขง็แกร่ง แขง็แรง เท่ห์  

มิวสิกวดีิโอเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม การ
แต่งกายของศิลปินสวมเส้ือกลา้มเอวลอยสีเงิน 
กางเกงขายาวสีขาว แสดงให้เห็นถึงความ
มัน่ใจ เซ็กซ่ีของศิลปิน 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนั้นยงัมีการแต่งกายเพื่อส่ือสารภาพลักษณ์การเป็นชาวเหนือชาวดอยของ
ศิลปินอีกดว้ย หากแต่ยงัคงความสดใสเซ็กซ่ีไวแ้ต่เพิ่มเติมลกัษณะของชุดให้คลา้ยลกัษณะของชุด
ชาวดอย ศิลปินในยุคร่วมสมยับางคนถูกกาํหนดภาพลกัษณ์ให้มีความหลากผสมผสานกนั เช่น 
ศิลปินกระแต อาร์สยามเป็นศิลปินท่ีสร้างสรรคผ์ลงานเพลงเพื่อกลุ่มคนวยัรุ่นและมีภาพลกัษณ์ของ
ความเป็นศิลปินท่ีมีความเซ็กซ่ี กลา้แกร่งและผสมผสานความเป็นชาวเหนือชาวดอย เพื่อตอ้งการ
ส่ือสารใหผู้ช้มทราบวา่ศิลปินเป็นคนชาวเหนือท่ีมีความเซ็กซ่ีและแขง็แกร่ง 
 
 
 
 
 
 
 

มิวสิกวิดีโอเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม  
การแต่งกายของศิลปินสวมเส้ือเกาะอกสีดาํ
คลาดขาวและสวมแขนสีแดง กางเกงยืนส์สี
ดาํ แสดงให้เห็นถึงความเซ็กซ่ี มัน่ใจของ
ศิลปิน 

มิวสิกวิดีโอเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม            
การแต่งกายของศิลปินสวมเส้ือสายเด่ียวสีเงิน
เอวลอย กางเกงขอสั้ นสีดาํ และสวมเส้ือโค้
ทแขนยาวสีดาํ แสดงให้เห็นถึงความเปร้ียว
เท่ห์ เซ็กซ่ี ความมัน่ใจของตวัศิลปิน 
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ตารางที ่4.5 ตารางแสดงลกัษณะการแต่งกายของศิลปินท่ีมีการผสมผสานความเป็นชาวดอยในมิว
สิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยัท่ีมีกลุ่มเป้าหมายวยัรุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนั้ นแล้วศิลปินในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยย ังมีการแต่งกายเพื่อ
กลุ่มเป้าหมายผูใ้ชแ้รงงานอีกดว้ย เช่น หนุ่มสาวโรงงาน หนุ่มสาวทาํงานและผูใ้ชแ้รงงาน การแต่ง
กายของศิลปินยคุร่วมสมยัมกัมีการแต่งกายเพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มมากข้ึน หากเป็นศิลปินท่ีมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นสาวโรงงานหรือหนุ่มสาวออฟฟิศ ศิลปินก็มกัจะแต่งตวัให้มีความคลา้ยเคียงกบั
การแต่งกายของบุคคลอาชีพนั้น โดยการสวมเส้ือเช้ิตเรียบร้อยท่ีมีรูปแบบคลา้ยกบัเส้ือของหนุ่มสาว
ท่ีทาํงาน อีกทั้งหากเป็นศิลปินท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเพื่อผูใ้ช้แรงงาน ศิลปินจะสวมเส้ือยืดธรรมดากบั
กางเกงยนืใหมี้ความใกลเ้คียงกลุ่มเป้าหมายของตนมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 

มิวสิกวดีิโอเพลงเปิดใจสาวแต ของกระแต อาร์
สยาม การแต่งกายของศิลปินสวมเส้ือแขนสั้น
สีดาํเอวลอย กางเกงขาจัม๊สีดาํ แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นชาวเหนือ น่ารัก สดใสของศิลปิน 

มิวสิกวิดีโอเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม                 
การแต่งกายของศิลปินสวมเส้ือกลา้มสีขาวเอว
ลอย กางเกงขาสั้นสีขาว และสวมเส้ือแขนยาว
มีลวดลายสีชมพู แสดงให้เห็นถึงความสดใส 
ร่าเริง ความเป็นชาวเหนือของศิลปิน 
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ตารางที ่4.6 ตารางแสดงลกัษณะการแต่งกายของศิลปินในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยัท่ีมี
กลุ่มเป้าหมายผูใ้ชแ้รงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการแต่งกายของศิลปินท่ีพบในยุคคลาสสิกและยุคร่วมสมยัทาํให้เห็นถึงความ
แตกต่างทั้งลกัษณะการแต่งกายและการส่ือความหมาย โดยการแต่งกายของศิลปินในมิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกมกัสวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีความมิดชิด เรียบร้อย ผูห้ญิงมกัแต่งกายเลียนแบบผูช้าย
ดว้ยการสวมเส้ือเช้ิต ใส่สูทผกูไทดแ์ละสวมกางเกงขายาว แต่เนน้สีสันท่ีมีความสดใสหลากหลายสี 
เพื่อส่ือสารใหเ้ห็นถึงความทนัสมยัเป็นผูห้ญิงท่ีมีความมัน่ใจเท่ห์เปร้ียวและโดดเด่น ส่วนผูช้ายสวม
เส้ือเช้ิตแขนยาวกางเกงขายาวใชโ้ทนเทาขาว ทาํให้ส่ือสารภาพลกัษณ์ออกมาให้เห็นถึงความสุขุม 

มิวสิกวิดีโอเพลงฝืนใจหน่อยได้ไหม ของ                       
ไผ่ พงศธร การแต่งกายของศิลปิน สวมเส้ือค
แจ็คเก็ตแขนยาวสีนํ้ าเงินเขม้ สวนกางเกงยืนห์สี
ดําขายาว แสดงให้เห็นถึงการเป็นศิลปินเพื่อ
กลุ่มพนกังานบริษทั 

มิวสิกวิดีโอเพลงไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได ้ของ
ตั๊กแตน ชลดา การแต่งกายของศิลปินสวม
เส้ือเช้ิตแขนยาวสีโอรส (Old Rose) คลาดขาว 
แสดงใหเ้ห็นถึงความเรียบร้อย  เป็นตวัแทนของ
กลุ่มพนกังานในบริษทั 

มิวสิกวิดีโอเพลงดว้ยแรงแห่งรัก ของไมค ์ภิรม
พร การแต่งกายของศิลปินสวมเส้ือยืดแขนสั้นสี
ขาว กางเกงยีนส์ขายาวสีขาว แสดงให้เห็นถึง
ความสบายเรียบง่ายเป็นตวัแทนของกลุ่มผูใ้ช้
แรงงาน 
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สมาท ์เท่ห์และทนัสมยั ขณะท่ีการแต่งตวัของศิลปินในยคุร่วมสมยัศิลปินหญิงเนน้ความสวยงามใน
การโชวส์ัดส่วน สวมเส้ือแขนกุดหรือเกาะอกและกางเกงขาสั้ นเพื่อส่ือสารให้เห็นถึงความเซ็กซ่ี
ทนัสมยัรับอิทธิพลจากชาติตะวนัมาเป็นอย่างมาก อีกทั้งยงัมีเพิ่มภาพลกัษณ์ความเขม้แข็งให้กบั
ศิลปินโดยการใชสี้ดาํและรวดลายของเส้ือผา้ตลอดจนการแต่งหนา้ทาํผมให้ออกแนวของสาวร็อค 
และมีการประยุกตผ์สมผสานการแต่งกายของชาวดอยภาคเหนือเขา้มาใชเ้พื่อส่ือสารความเป็นชาว
เหนืออีกดว้ย และท่ีมากไปกวา่นั้นยงัมีกลุ่มศิลปินเพื่อผูใ้ชแ้รงงานทั้ง หนุ่มสาวโรงงาน หนุ่มสาวท่ี
ทาํงานและผูใ้ช้แรงงาน ซ่ึงการแต่งตวัจะมีความแตกต่างกนัไปตามกลุ่มเป้าหมายของศิลปินนั้นๆ 
ซ่ึงเรียกไดว้า่การแต่งกายในยคุร่วมสมยัมีการแต่งกายเพื่อตอ้งการส่ือสารภาพลกัษณ์อนัหลากหลาย
และมีการแต่งกายเพื่อกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มมากข้ึน 
 4.2.4 การใชส้ัญญะ 
 นอกจากการศึกษาการส่ือความหมายจากการใช้แสง ขนาดภาพ และการแต่งกายของ
ศิลปินในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยัแลว้ สัญญะเป็นอีกการส่ือความหมาย
ลกัษณะหน่ึงท่ีช่วยถ่ายทอดเร่ืองราวในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งทั้งสองยุคให้มีความน่าสนใจและน่า
ติดตามมากข้ึน จากการศึกษาการใช้สัญญะในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกพบว่า มีการ
ใชส้ัญญะในการส่ือความหมายต่างๆเพียง 11 สัญญะเท่านั้น ไดแ้ก่ การแต่งกายและการกระทาํของ
ตวัละคร จ้ีรูปหวัใจ ดอกไม ้ฉากและตวัอกัษร การใชส้ัญญะในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก
นั้นยงัไม่มีความหลากหลายมากนกั เน่ืองจากเร่ืองราวส่วนใหญ่ส่ือสารออกมาจากกระบวนการเล่า
เร่ืองโดยตรงสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลง อีกทั้งกระบวนการสร้างสรรค์และเทคโนโลยีต่างๆยงั
ไม่มีความซับซ้อนทาํให้การใช้สัญญะในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกยงัมีอยู่น้อยและ
สามารถตีความของสัญญะนั้นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาและเขา้ใจไดง่้าย 
 ขณะท่ีการใชส้ัญญะในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยัมีมากถึง 19 สัญญะ เน่ืองจาก
การอธิบายเร่ืองราวหรือเหตุการณ์บางอย่างท่ีมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลา ทาํให้สัญญะถูกนาํมาใช้
เพื่อส่ือความหมายและช่วยเล่าเร่ืองราวของมิวสิกวิดีโอเพลงได้อย่างรวบรัดมากข้ึน ตลอดจน
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยียงัเป็นตวัช่วยให้กระบวนการสร้างสรรคมี์ความหลากหลายมากข้ึน 
การใชส้ัญญะจึงมีความหลากหลายมากกวา่มิวสิกวิดีโอเพลงในยุคคลาสสิก ซ่ึงสัญญะท่ีปรากฎใน
มิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยั ไดแ้ก่ การแต่งกาย กอ้นหิน นวมต่อยมวย เคร่ืองด่ืมอาหารและ
ยารักษาโรค เป็นตน้ ดว้ยกระบวนการส่ือความหมายในยุคร่วมสมยัท่ีนิยมการใชส้ัญญะมาช่วยเล่า
เร่ืองมากข้ึน ทาํให้มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีความน่าสนใจและมีความหลากหลายมาก
ข้ึนตามไปอีกด้วย โดยจะแสดงรูปสัญญะ ความหมายโดยตรงและความหมายแฝงของสัญญะท่ี
ปรากฎในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยัดงัน้ี 
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ตารางที ่4.7 การใชส้ัญญะในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก 
 

รูปสัญญะ ความหมายโดยตรง ความหมายแฝง 
 
 
 
 
 

การแต่งกายของผูห้ญิง 

การแต่งกายลกัษณะหน่ึงของผูห้ญิง
ในยคุคลาสสิก โดยสวมเส้ือเกาะอก
สีดาํและสวมเส้ือคุมแขนยาวสีแดง 

ผูห้ญิงท่ีมีความทันสมัย มั่นใจ  มี
ความสวยและเซ็กซ่ีมากท่ีสุดในยุค
คลาสสิก 

 
 
 
 
 

การแต่งกายของผูห้ญิงไทย 

การแต่งกายลักษณะหน่ึงในยุค
คลาสสิก โดยสวมเส้ือผา้ไหมแขน
ยาวคอตั้งสีเหลือง 

ผูห้ญิงท่ีมีความสวยงามในแบบ
ฉบบัของไทย มีความเรียบร้อย
พร้อมท่ีจะออกเรือน 

 
 
 
 
 

รูปภาพผูห้ญิงไทย 

ภาพน่ิงประดับฉากๆหน่ึงในมิว
สิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก 

ก า ร นํ า เ ส น อ ค ว า ม ง า ม ข อ ง ผู ้
หญิงไทยทั้ งในเร่ืองของการแต่ง
กายและความเรียบร้อย 

 
 
 
 
 

การแต่งตวัของผูช้ายหล่อ 

ผูช้ายท่ีมีการแต่งตวัลกัษณะหน่ึงใน
ยุคคลาสสิก โดยสวมเส้ือกล้ามสี
ขาวทบัในกางเกงยนืส์ 

ผูช้ายท่ีมีความมาดแมน หล่อ เท่ห์
ในยคุคลาสสิกซ่ึงเป็นผูช้ายท่ีผูห้ญิง
หมายปอง 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

รูปสัญญะ ความหมายโดยตรง ความหมายแฝง 
 
 
 
 
 

ผูห้ญิงเยบ็ผา้ 

ผูห้ญิงนัง่พบัเพียบเยบ็ผา้อยา่งตั้งอก
ตั้งใจ 

ผูห้ญิงท่ีมีความเรียบร้อย ขยนัใน
หนา้ท่ีการงานเหมาะสมกบัการเป็น
แม่ศรีเรือน 

 
 
 
 
 

ผูห้ญิงจดัดอกไม ้

ผูห้ญิงจดัดอกไมใ้ส่แจกนั ผูห้ญิงท่ีมีความเรียบร้อย ขยนั
การบา้นงานเรือน เหมาะสมกบัการ
เป็นแม่ศรีเรือน 

 
 
 
 
 

ฉากท่ีถูกติดดว้ยหนงัสือพิมพ ์

การประดิษฐ์พ้ืนหลงัด้วยกระดาษ
ชนิดหน่ึงท่ีมีเร่ืองราวต่างๆมากมาย
ในกระดาษ 

ข่าวลือของชาวบ้านเร่ืองผู ้ชายมี
แฟนใหม่จึงไม่รีบมาสู่ขอหญิงท่ี
เป็นคนรักกนัมานาน 

 
 
 
 
 

รูปกอไก่บนกระดานดาํ 

อกัษรตวัแรกของพยญัชนะไทยตวั
หน่ึงท่ีถูกเขียนบนกระดานดาํด้วย
ชอลก์ 

การคิดถึงผูห้ญิงท่ีช่ือไก่แบบไม่เคย
ลืมเลือนลบหายไปในความคิดและ
ในใจของผูช้ายผูท่ี้ซ่ึงเป็นแฟนเก่า
ของคนช่ือไก่ 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

รูปสัญญะ ความหมายโดยตรง ความหมายแฝง 
 
 
 
 
 

สร้อยเงินและจ้ีรูปหวัใจ 

สร้อยสีเงินและจ้ีเพชรรูปหวัใจ เคร่ืองหมายความรัก ความไวใ้จ     
จากผู ้ชายให้ผู ้หญิงซ่ึงตกลงเป็น
แฟนกนั 

 
 
 
 
 

ดอกบวัตูม 

ดอกบวัท่ีมีลกัษณะตูม อยู่ในนํ้ าจืด 
ซ่ึงเป็นราชินีแห่งพืชนํ้ า 

ผูห้ญิงท่ีมีความกลา้แกร่ง แข็งแรงสู้
คน 

 
 
 
 
 

ดอกบวับาน 

ดอกบวัท่ีมีลกัษณะบาน อยูใ่นนํ้ าจืด 
ซ่ึงเป็นราชินีแห่งพืชนํ้ า 

ผู ้ห ญิ ง ท่ี มี ค ว า ม ส ด ใ ส  ร่ า เ ริ ง 
สวยงามอ่อนโยน 
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ตารางที ่4.8 การใชส้ัญญะในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั  
 

รูปสัญญะ ความหมายโดยตรง ความหมายแฝง 
 
 
 
 
 

นวมต่อยมวยสีชมพู 

นวมต่อยมวยสีชมพ ูใชส้วมใส่ท่ีมือ
เวลาฉกมวย 

ความกล้าแกร่งและการสู้คนของ
ผูห้ญิงในยคุร่วมสมยั 

 
 
 
 
 

ผา้พนัมือสีชมพ ู

ผา้พนัมือขณะซ้อมหรือชกมวยจริง 
เพ่ือป้องกันอาการเจ็บมือและเจ็บ
ตวัของผูช้ก 

ความกลา้แกร่งและการสูค้นของ
ผูห้ญิงในยคุร่วมสมยั 

 
 
 
 
 

ผูห้ญิงอ่านหนงัสือมารยาท 

ผู ้ห ญิ ง อ่ า น ห นั ง สื อ ท่ี มี เ น้ื อ ห า
เก่ียวกบัมารยาทไทย 

ผู ้หญิงท่ีมีความเรียบร้อย ใสซ่ือ
บริสุทธ์ิ 

 
 
 
 
 

ผูห้ญิงกอดหนงัสือขนมไทย 

ผู ้ห ญิ ง ถื อ ห รื อ กอ ด ห นัง สือ ท่ี มี
เน้ือหาเก่ียวกบัการทาํขนมไทย 

ผูห้ญิงคนดงักล่าวชอบอ่านและทาํ
ขนมไทย เป็นกลุสตรีไทย เรียบร้อย
และมีเสน่ห์ปลายจวกั 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 

รูปสัญญะ ความหมายโดยตรง ความหมายแฝง 
 
 
 
 
 

การแต่งตวัของผูห้ญิงทั้งคู ่

ลกัษณะการแต่งตัวของผูห้ญิงท่ีมี
บุคลิกท่ีแตกต่างกนั 

เปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงผูห้ญิงท่ีเซ็กซ่ี
แต่ไม่เจา้ชู้กบัผูห้ญิงท่ีเรียบร้อยแต่
เจา้ชู ้

 
 
 
 
 

โคมลอย 

เคร่ืองตามไฟชนิดหน่ึงท่ีจุดไฟแลว้
ปล่อยให้ลอยไปในอากาศ มักทํา
จากไมไ้ผ่เป็นโครงติดกระดาษสา
ทานํ้ ามันข้างในใส่เทียนซ่ึงความ
ร้อนจะทาํให้โคมลอยข้ึนได ้ซ่ึงถูก
นาํมาใชป้ระกอบฉาก 

แสดงถึงการเป็นเพลงและมิวสิกวิดี
โอเพลงของศิลปินชาวเหนือชาวเขา
ชาวดอยเพื่อส่ือสารภาพลกัษณ์ของ
ศิลปิน 

 
 
 
 
 

ซ่ีม่าและคาราไมน์ 

ยารักษาบรรเทาอาการคนัหรือโรค
ผิวหนังท่ีมีช่ือยาว่าซีม่าโลชั่นกับ           
คาราไมน์ 

การประชดประชนัผูห้ญิงเจา้ชูด้ว้ย
การ นําย าบร รเท าอาการ คันม า
เปรียบเทียบกับผูห้ญิงหลายใจใน
ปัจจุบนั 

 
 
 
 
 

มะม่วงแรด 

ผลผลิตของต้นไม้ชนิดหน่ึง ท่ี มี
รสชาติเปร้ียวซ่ึงมีช่ือวา่ มะม่วงแรด 

การด่าวา่เสียดสีผูห้ญิงท่ีมีความเจา้ชู ้
ไม่มีความเรียบร้อย 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 

รูปสัญญะ ความหมายโดยตรง ความหมายแฝง 
 
 
 
 
 

ผลิตภณัฑก์าแฟยีห่อ้เพรียว 

ผลิต ภัณฑ์ เ ค ร่ื อง ด่ืม กาแฟยี่ห้อ
เพรียว 

การด่ืมกาแฟยี่ห้อเพรียวจะทําให้
ผอมเพรียวสวยเหมือนศิลปินใบเตย 
อาร์สยาม 

 
 
 
 
 

การด่ืมกาแฟยีห่อ้เพรียว 

ผูห้ญิงด่ืมเคร่ืองด่ืมกาแฟยีห่อ้เพรียว การด่ืมกาแฟยีห่อ้เพรียวจะทาํให้
ผอมเพรียวสวยเหมือนศิลปินใบเตย 
อาร์สยามนกัร้องลูกทุ่งช่ือดงัของ
ไทย 

 
 
 
 
 

การรับประทานป็อบคอน 

ผูห้ญิงสองคนท่ีมีรูปร่างและหนา้ตา
ท่ีโดดเด่นซ่ึงรับประทานอาหารท่ีมี
รสหวานมาก 

การรับประทานขนมป็อบคอร์น
โดยไม่ด่ืมกาแฟเพรียวจะทําให้ผู ้
นั้นอว้นและไม่สวย 

 
 
 
 
 

การรับประทานพิซซ่า 

ผูห้ญิงสองคนท่ีมีรูปร่างและหนา้ตา
ท่ีโดดเด่นซ่ึงรับประทานอาหารท่ีมี
แป้งมากและมีแคลอร่ีสูง 

การรับประทานพิซซ่าโดยไม่ด่ืม
กาแฟเพรียวจะทาํให้ผูน้ั้นอว้นและ
ไม่สวย 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 

รูปสัญญะ ความหมายโดยตรง ความหมายแฝง 
 
 
 
 
 

นํ้าสม้ 

ก า ร ด่ื ม นํ้ า ข อ ง ก ลุ่ ม เ พ่ื อ น ท่ี มี
ลักษณะความชอบในเคร่ืองด่ืมท่ี
แตกต่างกนัออกไปทั้งรสชาติและสี 

ผู ้หญิงท่ี ด่ืมนํ้ าส้มมีลักษณะเป็น
นางเอก เรียบร้อย ใสซ่ือ 

 
 
 
 

 
กอ้นหิน 

กอ้นหินท่ีผูช้ายตั้งใจมอบใหผู้ห้ญิงเ กอ้นหินเป็นส่ือกลางของความรักท่ี
ใชเ้ป็นเคร่ืองเตือนใจระหวา่งชาย
กบัหญิงใหรั้ก รอและมีกนัและกนั
ตลอดไป 

 
 
 
 
 

ผา้กอซพนัแผลตกลงสู่พ้ืน 

ผ้าก๊อซท่ีใช้พันแผลตกหล่นอยู่ท่ี
พ้ืน 

การหมดค่า หมดความหมาย การไม่
คิดถึง ไม่คาํนึง ไม่ให้ความสําคัญ
แก่ผู ้หญิงคนอ่ืนมากไปกว่าแฟน
ตวัเอง 

 
 
 
 

 
ตน้ใยไหม 

ลกัษณะของพืชชนิดหน่ึงท่ีนาํไปใช้
ประโยชน์ในการทอผา้ไหมอีสาน 

สัญญารักระหว่างชายกบัหญิงท่ีจะ
กลบัมาพบกนัอีกคร้ังในอนาคต 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 

รูปสัญญะ ความหมายโดยตรง ความหมายแฝง 
 
 
 
 

 
ผา้พนัคอ 

ลกัษณะผา้ท่ีถูกถกั ทอ ร้อยจากเส้น
ใยไหมจนกลายเป็นผืนใช้ปกปิด
บริเวณคอเพ่ือสร้างความอบอุ่นให้
ร่างกาย 

การห่วงหาอาทรของหญิงท่ีมีต่อ
ชายคนรัก 

 
 
 
 
 

แหวนจากฝากระป๋อง 

แหวนจากฝากระป๋องท่ีผู ้ชายใช้
สวมน้ิวใหผู้ห้ญิงหรือแฟนสาว 

ส่ือกลางความรักระหวา่งหนุ่มสาว 
ถึงแมจ้ะยากจนแต่มากลน้ไปดว้ย
ความรัก 

 
 
 
 
 

แหวนเพชร 

แหวนเพชรราคาแพงท่ีผูห้ญิงสวม
ใส่ ซ่ึงแฟนใหม่เป็นผูม้อบให ้

การแสดงให้ผู ้ชายท่ีเป็นแฟนเก่า
ทราบวา่ ตนไดมี้แฟนใหม่ท่ีมีฐานะ
รวยกวา่แฟนเก่าแลว้ 
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4.3 เพือ่ศึกษาเปรียบเทยีบอุดมการณ์ทีป่รากฏในมิวสิกวดิีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมัย 
   จากการศึกษาอุดมการณ์ในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก พบวา่ มิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งยคุคลาสสิกมีเร่ืองราวเน้ือหาท่ีสะทอ้นอุดมการณ์การส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปิน อุดมการณ์
ของการเป็นไทย อุดมการณ์ด้านความรักท่ีมีการแบ่งชนชั้นและอุดมการณ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
ผูห้ญิงทั้งในเร่ืองของความงามและการต่อสู้  
   อุดมการณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อตอ้งการใชมิ้วสิกวิดีโอเพลงเป็นช่องทางในการถ่ายทอด
ภาพลกัษณ์ของศิลปินเป็นอุดมการณ์ท่ีถูกสร้างสรรคข้ึ์นเพื่อตอกย ํ้าบุคลิกการแต่งกายตลอดจนลีลา
ทางท่าการร้องและเตน้ของศิลปินนั้นๆ อนัจะพบในมิวสิกวิดีโอเพลงอือฮือหล่อจงั ท่ีมีการส่ือสาร
ความสนุกสนาน ข้ีเล่นและความร่าเริงสดใสของศิลปินผ่านการแต่งกายท่ีมีลกัษณะเฉพาะสีสัน
สดใส ลีลาการเตน้ท่ีสนุกสนานแปลกตา ตลอดจนสีหน้าอารมณ์ท่ีมีความคึกคร้ืนร่าเริง ไม่ต่างไป
จากมิวสิกวิดีโอเพลงจะขอก็รีบขอและอยากฟังซํ้ า ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นเพลงท่ีถูกสร้างสรรค์ข้ึนมา
เพื่อส่ือสารบุคคลิกการแต่งกาย ลีลาการร้องการเตน้ของศิลปินทั้งส้ิน อุดมการณ์ดา้นการส่ือสาร
ภาพลกัษณ์ของศิลปินถูกสร้างข้ึนเพื่อตอกย ํ้าลกัษณะเฉพาะของศิลปินเพื่อให้เป็นท่ีประทบัใจของ
ผูช้มและเป็นท่ีจดจาํแก่สังคมตลอดจนเพื่อสร้างให้ศิลปินแต่ละคนมีจุดเด่นท่ีน่าสนใจสามารถ
แข่งขนักบัศิลปินของค่ายต่างๆได ้การส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินจึงซ้อนเร้นกระบวนการของ
นายทุนทั้งหลายไวอ้ย่างแนบเนียน ปฎิเสธไม่ได้ว่าการสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอเพลงข้ึนมาแต่ละ
เพลงย่อมต้องอาศยัทุน ไม่ว่าจะเป็นทุนท่ีเป็นเงิน ทุนความคิด เป็นต้น ดังนั้ นการสร้างสรรค์
ภาพลกัษณ์ของศิลปินให้เป็นท่ีรู้จกัในสังคมไดน้ั้นตอ้งมีแหล่งทุนท่ีหลากหลายเพื่อประกอบสร้าง
ภาพลกัษณ์ผา่นมิวสิกวดีิโอเพลงต่างๆไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
   อย่างไรก็ตามยงัพบอุดมการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงไทยยุคคลาสสิกท่ีมีความพยายาม
แต่งตวัให้มีความทนัสมยัโดยรับอิทธิพลการแต่งกายมาจากชาติตะวนัตก ทั้งการสวมเส้ือเกาะอก
แขนกุด ใส่กระโปรงสั้น ทาปากแดงแต่งหนา้ เป็นตน้ มิวสิกวิดีโอเพลงกราบเทา้ยา่โมและสุดทา้ยท่ี
กรุงเทพ นาํเสนออุดมการณ์การแต่งตวัของผูห้ญิงไทยในยุคคลาสสิกท่ีมีความทนัสมยั สวยเปรียว 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและพัฒนาการแต่งตัวของตนให้มีความร่วมสมัยมากข้ึน 
นอกจากนั้นยงัพบอุดมการณ์การถูกกดข่ีของผูห้ญิงจากผูช้ายอีกดว้ย การถูกกดข่ีสะทอ้นผา่นการ
กระทาํของผูช้ายยุคคลาสสิกท่ีเป็นฝ่ายเลือกและประเมินคุณสมบติัของผูห้ญิง โดยท่ีผูห้ญิงตอ้ง
ทาํงานบา้น รักนวลสงวนตวั แต่งตวัเรียบร้อย ไม่แต่งหน้าทาํผม ทาํอาหารการเรือนเก่ง จึงจะถูก
เลือกไปเป็นคู่ครองของผูช้าย กรณีดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นการมีอาํนาจของผูช้ายในการเลือกคู่ครอง
ซ่ึงผูห้ญิงถูกกดข่ีและไม่มีอาํนาจในการเลือกคู่ครอง อีกทั้งยงัตอ้งปฏิบติัตนให้ครบคุณสมบติัท่ีดี
งามของไทยอีกดว้ย อย่างไรก็ตามยงัพบอุดมการณ์การต่อสู้ของผูห้ญิงในมิวสิกวิดีโอเพลงบวัตูม        
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บวับาน การต่อสู้ของผูห้ญิงในยุคคลาสสิกเป็นเพียงการต่อสู้ท่ีใชค้นในครอบครัวเป็นผูต่้อสู้แทน 
การจดัการผูช้ายเจ้าชู้เป็นหน้าท่ีของพ่อฝ่ายหญิง ซ่ึงถือเป็นการต่อสู้ทางอ้อมของผูห้ญิงในยุค
คลาสสิก ผูห้ญิงไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัการกบัปัญหาเองแต่เป็นพลงัขบัเคล่ือนใหเ้กิดการจดัการแกไ้ขปัญหา
โดยใชพ้อ่ผูเ้ป็นหวัหนา้ครอบครัวเป็นผูจ้ดัการหาทางออกใหก้บัปัญหาต่างๆ 
   นอกจากนั้นยงัพบอุดมการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงในเร่ืองของความรักแต่เป็นความรัก
ท่ีสอดแทรกมากบัอาชีพการทาํงาน บุคคลใดท่ีทาํงานหรือทาํอาชีพท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคมวง
กวา้งหรือทาํอาชีพท่ีสังคมให้ความหมายวา่เป็นอาชีพท่ีเก่ง มีความรู้มากกวา่อาชีพอ่ืนๆ บุคคลนั้น
ยอ่มไดรั้บความรักความสนใจจากคนรอบขา้ง เช่น อาชีพหมอเป็นอาชีพท่ีถูกสังคมให้ความหมาย
วา่เป็นคนเก่งมีความรู้ฉลาดมีฐานะการเงินความรู้ท่ีดีกวา่อาชีพครูซ่ึงเป็นผูใ้ห้ความรู้ ดงันั้นหมอจึง
เป็นอาชีพท่ีบุคคลหรือสังคมให้ความสนใจและเลือกท่ีจะมีคู่ครองเป็นหมอมากกว่าการท่ีจะมี
คู่ครองท่ีทาํอาชีพครู จากกรณีดังกล่าวทาํให้เห็นอุดมการณ์ด้านความรักของผูห้ญิงท่ีมกัจะให้
ความสาํคญักบัผูท่ี้มีอาชีพเป็นหมอหรือเลือกคู่ครองท่ีมีอาชีพเป็นหมอมมากกวา่อาชีพอ่ืนใด ความ
รักจึงถูกประกอบสร้างความหมายข้ึนใหม่โดยความรักไม่ใช่การท่ีคนสองคนมีความผกูพนักนั หวงั
ดีและอภยัแก่กนั หากแต่ความรักคือการสนองความตอ้งการของตนเพื่อให้เกิดความสุขสบายใน
อนาคต ซ่ึงอุดมการณ์ดงักล่าวปรากฏอยูใ่น  มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งเพลงไก่จ๋า  อยา่งไรก็ตามยงัพบ
อุดมการณ์ดา้นความรักอีกประเภทหน่ึง คือ ความรักของชายชาติทหารท่ีมกัไม่สมหวงัเร่ืองความรัก 
เน่ืองจากการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีตอ้งมีความเขม้งวดเป็นเสมือนร่ัวแนวหน้าท่ีคอยปกป้องประเทศจาก
อนัตรายต่างๆตลอดจนต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีทหารได้อย่างสมบูรณ์จึงทาํให้
ห่างไกลจากคนรักหรือห่างไกลจากวิธีการจีบหรือหาคู่ครอง อุดมการณ์ดา้นความรักของทหารจึง
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเสียสละเพื่อชาติและการให้ความสําคญักบัชาติบา้นเมืองมากกวา่การเลือกหา
คู่ครองถึงแมจ้ะมีความตอ้งการคู่ครองก็ตาม ซ่ึงปรากฏอยูใ่นมิวสิกวดีิโอเพลงทหารอากาศขาดรัก 
   อุดมการณ์ความเป็นไทยเป็นอีกอุดมการณ์หน่ึงท่ีปรากฎในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งใน
ยคุคลาสสิกในเพลงสยามเมืองยิม้ มิวสิกวิดีโอเล่าเร่ืองความเป็นไทยผา่นภาพพื้นหลงัหรือฉากโดย
มีภาพท่ีส่ือสารความดีงามของไทยหลากหลาย เช่น ภาพการแต่งตวัของหญิงท่ีมีความเรียบร้อย
สวยงาม ภาพวิถีชีวิตการคา้ขายความมัง่คัง่ของชาวไทย ภาพวิถีชีวิตประจาํวนัของคนไทย เป็นตน้ 
ภาพต่างสะทอ้นวฒันธรรมความดีงามของไทยเพื่อตอกย ํ้าความเป็นไทยท่ีรักสงบ เรียบง่าย มีนํ้ าใจ 
เอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ซ่ึงกนัและกนัอย่างมีความสุข อุดมการณ์ดงักล่าวเป็นหัวใจสําคญัให้คนไทยหันมา
สนใจและรักชาติบ้านเมืองและส่งต่อความดีงามของไทยให้คนต่างชาติได้รับรู้ประทบัใจและ
เพื่อใหป้ระเทศไทยเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีในใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
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   อยา่งไรก็ตามมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั พบอุดมการณ์การทุนนิยมทุกมิวสิกวิ
ดีโอเพลง หากแต่ถูกสะทอ้นผา่นกระบวนการส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินมากท่ีสุด นอกจากนั้น
ยงัพบอุดมการณ์ท่ีสอดแทรกมากบัอุดมการณ์ทุนนิยมอีกดว้ย เช่น อุดมการณ์ดา้นความรักกบัชน
ชั้น อุดมการณ์ของผูห้ญิงสมยัใหม่และอุดมการณ์ดา้นวฒันธรรมการทอผา้ไหมอีสาน 
   มิวสิกวิดีโอเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรกบัมิวสิกวิดีโอเพลงด้วยแรงแห่งรักเป็นมิว
สิกวิดีโอเพลงท่ีมีอุดมการณ์ทุนนิยมครอบงาํผ่านการส่ือสารภาพลักษณ์ของศิลปิน โดยมีการ
ส่ือสารภาพลกัษณ์ทั้งในเร่ืองของบุคลิกภาพ การแต่งตวั ลีลาการร้องและการแต่งกายของศิลปิน 
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสดใส ความร่าเริงของศิลปินและแดนเซอร์เช่นเดียวกบัมิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก หากแต่มิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยัใหค้วามสาํคญักบัการแต่งตวัและ
ลีลาการเตน้ของแดนเซอร์ควบคู่ไปดว้ยอย่างเด่นชดัมากข้ึน นอกจากนั้นยงัแสดงภาพลกัษณ์ของ
ศิลปินชายให้มีความเขม้ขม้ ตั้งมัน่ เป็นตวัแทนของผูใ้ช้แรงงาน และมิวสิกวิดีโอเพลงในยุคร่วม
สมยัยงัส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินต่างๆให้มีความแตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของศิลปิน
ชาวเหนือ ศิลปินจะแต่งตวัคลา้ยชุดชาวดอยชาวเหนือและร้องเพลงภาษาพื้นเมืองตลอดจนมีการใช้
กระบวนการส่ือความหมายต่างๆแสดงออกมาให้เห็นความเป็นชาวเหนือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์
ประดบัฉากอย่างโคมลอยหรือลีลาการเตน้ นอกจากนั้นยงัมีภาพลกัษณ์ของศิลปินลูกทุ่งสมยัใหม่
อีกด้วย โดยศิลปินลูกทุ่งสมยัใหม่จะตอ้งมีการแต่งกายเซ็กซ่ี นุ่งน้อยห่มน้อย เป็นตน้ จะเห็นได้
วา่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีการส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินเป็นสําคญั เน่ืองจากการ
แสดงภาพลกัษณ์หรือลกัษณะเฉพาะของศิลปินแต่ละคนเป็นส่ิงสําคญัในการแข่งขนัในตลาดเพลง
ลูกทุ่งท่ีมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากกวา่ในยคุคลาสสิก ดงันั้นการส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินจึงเป็น
ส่ิงสําคญัท่ีถูกสร้างสรรค์และกาํหนดจุดขายหรือคุณค่าในตวัศิลปินมาเป็นอย่างดี การส่ือสาร
ภาพลกัษณ์ของศิลปินจึงถูกครอบงาํจากอุดมการณ์ของนายทุน มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยั
มุ่งสร้างผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงเพื่อผลกาํไรมากกว่าการสร้างสรรคเ์พื่อสุนทรียะ แตกต่างจากมิว
สิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกท่ีมีการส่ือสารภาพลักษณ์เป็นอุดมการณ์สําคัญเพื่อถ่ายทอด
ภาพลกัษณ์ของศิลปินอยา่งตรงไปตรงมาไม่ตกอยูใ่นการควบคุมของนายทุนมากนกัและมุ่งเนน้การ
สร้างสรรคผ์ลงานเพลงและมิวสิกวดีิโอเพลงอยา่งมีศิลปะและเพื่อสุนทรียะมากกวา่เพลงในยุคร่วม
สมยั             
  นอกจากนั้นยงัพบอุดมการณ์ดา้นทุนอีกลกัษณะหน่ึงโดยผูท่ี้มีทุนหรือเงินทุนมากมกัจะ
เป็นผูมี้อาํนาจในการต่อรองควบคุมทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการนาํเสนอ เร่ืองราว วิธีการเล่า
เร่ืองตลอดจนการแสดงบุคลิกหรือการกระทาํของศิลปิน อุดมการณ์ดา้นทุนท่ีมีเงินเป็นปัจจยัสําคญั 
พบในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ซ่ึงแสดงให้เห็นกระบวนการส่ือความหมายท่ี
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ให้ผลบวกกบัผลิตภณัฑ์ซ่ึงเป็นผูส้นบัสนุนหลกัในการสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอเพลงดงักล่าว โดย
แสดงความหมายผ่านการใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ของศิลปินและสามารถตีความหมายไดด้งัน้ี 
หากบุคคลใดใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์เหมือนศิลปินจะทาํให้บุคคลนั้นสวยผอมและดูดีเซ๊กซ่ี
เหมือนศิลปิน ดงันั้น มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัแสดงให้เห็นวา่มีการติดตั้งอุดมการณ์ดา้น
ทุนผูมี้ทุนคือผูมี้อาํนาจในทุกกระบวนการผลิตมิวสิกวิดีโอเพลง 
   นอกจากนั้ นยงัพบอุดมการณ์ด้านความรักท่ีมีการแบ่งแยกชนชั้ นในมิวสิกวิดีโอ                     
เพลงรักจงรอ ฝืนใจหน่อยไดไ้หมและไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ไดอี้กดว้ย โดยอุดมการณ์ดา้นความรัก                  
ในมิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ แสดงให้เห็นความสําคญัของผูห้ญิงท่ีมีความบกพร่องในการพูดหรือ
เป็นใบแ้ละลดความสําคญัของคนท่ีมีสภาวะปกติครบถว้นแต่ฐานะการเงินและอาชีพการงานไม่ดี 
อุดมการณ์ดา้นความรักท่ีแสดงใหเ้ห็นการต่อสู้ของคนใบด้ว้ยการมีเงินมีการศึกษามีฐานะดีเพื่อเป็น
ท่ีสําคญัและมีคุณค่าในสังคม ขณะท่ีผูช้ายผูมี้ความปกติครบถว้นกลบัถูกกดข่ีแบ่งแยกชนชั้นดว้ย
ฐานะการเงินและหน้าท่ีการงาน มิวสิกวิดีโอเพลงแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ในสังคมไทยใน
ปัจจุบนัในเร่ืองของการแบ่งแยกชนชั้นจากฐานะการเงินและหนา้ท่ีการงานและการต่อสู้ของผูห้ญิง
ท่ีเป็นใบอี้กดว้ย  นอกจากนั้นในมิวสิกวิดีโอเพลงฝืนใจหน่อยไดไ้หมกบัเพลงไม่ใช่แฟนทาํแทน
ไม่ได ้ยงัแสดงอุดมการณ์ความรักของสาวสมยัใหม่ท่ีตอ้งการมีคู่รักท่ีมีฐานะดี ร่ํารวย เพื่อให้ตนได้
สุขสบายไม่ลาํบาก หากแต่ในยุคร่วมสมยัอุดมการณ์ดา้นความรักมีเร่ืองราวของความผิดปกติหรือ
คนใบเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งและมีการปฏิบติัตนด้วยความพยายามมานะเพื่อให้ได้มาซ่ึงความสําเร็จใน
ความรักอีกดว้ย 
   อุดมการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับผูห้ญิงในเร่ืองของการต่อสู้ยงัปรากฏในมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งยคุร่วมสมยัเช่นเดียวกบัมิวสิกวดีิโอเพลงในยคุคลาสสิก หากแต่การต่อสู้ของผูห้ญิงในยุคร่วม
สมยัแสดงใหเ้ห็นถึงความเขม้แขง็การกลา้ไดก้ลา้เสีย มีการสะสมการเรียนรู้ในศิลปะการป้องกนัตวั 
เช่น กีฬามวยเพื่อป้องกนัตนเอง มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยันาํเสนออุดมการณ์ของผูห้ญิง
สมยัใหม่ในยคุปัจจุบนัท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได ้โดยไม่ตอ้งมีผูช้ายหรือคู่ครองคอยปกป้องดูแล อีก
ทั้งยงัสามารถจดัการกับปัญหารอบตวัได้เองอีกด้วย โดยไม่ตกอยู่ในการกดข่ีหรือไม่ตกอยู่ใน
อาํนาจของผูช้าย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูห้ญิงไม่ได้เป็นช้างเทา้หลงัอีกต่อไป ต่างจากอุดมการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงในเร่ืองของการต่อสู้ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกจากการแสดงให้เห็น
การต่อสู้ของผูห้ญิงในยคุคลาสสิกท่ีตอ้งอาศยัอาํนาจหรือวิธีการแกปั้ญหาจากพ่อมากกวา่จะจดัการ
กบัปัญหาดว้ยตนเอง ดงันั้นสะทอ้นให้เห็นว่าปัจจุบนัผูห้ญิงมีความเก่ง ฉลาด รอบรู้และมีความ
อดทนสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆดว้ยตนเองไดต่้างจากผูห้ญิงยุคคลาสสิกท่ียงัไม่กลา้แกร่งพอและ
ยงัตกอยูใ่นอาํนาจของผูช้าย 
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   นอกจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัยงัสะทอ้นอุดมการณ์ดา้นวฒันธรรม
การทอผา้ไหมของชาวอีสานเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและกระบวนท่ีมีความประณีตและตอ้งใช้
ความอดทนในทอผา้เป็นอย่างมาก ซ่ึงวฒันธรรมการทอผา้ไหมนั้นเป็นวฒันธรรมท่ีทรงคุณค่าอีก
ส่ิงหน่ึงของไทย มิวสิกวิดีโอเพลงม้ือใด๋สิคิดฮอดนาํเสนอกระบวนการทอผา้ไหมอีสานเพื่อตอกย ํ้า
คุณค่าของผา้ไหมอีสานตลอดจนการใหค้วามสาํคญักบัทุกกระบวนการของการทอผา้ไหมอีสานอีก
ดว้ย 
   จากอุดมการณ์ต่างๆท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั
แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของสภาพสังคม ค่านิยมและวฒันธรรมของไทยท่ีมีความเหมือนและ
แตกต่างกันออกไป เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ส่งผลให้สังคมไทยเกิดการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตจากอดีตสามารถใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่รีบไม่ร้อนไม่ตอ้งมีเทคโนโลยีการ
ส่ือสารท่ีทนัสมยั ระบบทุนนิยมไม่ไดแ้ทรกซึมอยู่ทัว่บริเวณมากนกั การแข่งขนัของคนและของ
ธุรกิจย่อมมีความรุนแรงน้อยตามไปด้วย เพลงหรือมิวสิกวิดีโอเพลงๆหน่ึงถูกสร้างสรรค์อย่างมี
ศิลปะต่างจากเพลงหรือมิวสิกวิดีโอเพลงในยุคร่วมสมยัท่ีถูกสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองผูมี้อาํนาจ
ทางการเงินอนัจะนาํมาซ่ึงผลกาํไรเป็นสําคญั การใชศิ้ลปะการแต่งเพลงการสร้างสรรคมิ์วสิกวิดีโอ
เพลงจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่งผลให้มีการแข่งขนัสูงและรุนแรง วิถีการดาํเนินชีวิต
เปล่ียนแปลงไปมีการใชชี้วติเร่งรีบ เทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่กลายเป็นปัจจยัสําคญั ตลอดจน
สภาพสังคมท่ีไม่มีคุณภาพกลบัปรากฏมากข้ึน เช่น การแก่งแยง่ชิงดี ถา้สวยจะตอ้งโป๊  เป็นตน้ ทุก
ส่ิงลว้นแต่ถูกกาํหนดดว้ยผูมี้อาํนาจทั้งส้ิน เช่น อาํนาจทางการเงิน อาํนาจความคิดเพื่อคอบงาํ เป็น
ต้น มิวสิกวิดีโอเพลงจึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือของผู ้ท่ีมีทุนและเป็นช่องทางของการส่ือสาร
อุดมการณ์ของสังคมไทยมาชา้นาน 
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บทที ่5 
สรุป การอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิกกับยุคร่วมสมยั เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Textual 
Analysis) ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั ยุคละ 10 มิวสิกวิดีโอเพลง โดย
ศึกษาตามกรอบแนวคิดเร่ืองมิวสิกวิดีโอเพลง  แนวคิดเร่ืองรูปแบบมิวสิกวิดีโอ แนวคิดเร่ือง
อุดมการณ์ แนวคิดเร่ืองการวิเคราะห์ตวับท ทฤษฎีการเล่าเร่ือง ทฤษฎีการจดัองค์ประกอบรวมใน
ฉากและทฤษฎีสัญญวทิยา ตลอดจนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอ วิธีการเล่าเร่ือง การส่ือความหมายและอุดมการณ์ในมิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั โดยสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
ตอนที ่1 การศึกษาเปรียบเทยีบรูปแบบการน าเสนอและวิธีการเล่าเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิกกบัยุคร่วมสมัย 

       1.การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบั
ยคุร่วมสมยั 
 จากการศึกษารูปแบบการน าเสนอในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วม
สมยัพบวา่ มิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการใชรู้ปแบบการน าเสนอแบบการแสดงเป็นหลกั
มากท่ีสุดถึง 4 มิวสิกวดีิโอเพลงจาก 10 มิวสิกวิดีโอเพลงไดแ้ก่  มิวสิกวิดีโอเพลงสยามเมืองยิม้และ
เพลงอือหือหล่อจงั ของพุม่พวง ดวงจนัทร์ และมิวสิกวิดีโอเพลงอยากฟังซ ้ าและเพลงจะขอก็รีบขอ 
ของศิรินทรา  นิยากร และมีการใช้รูปแบบการน าเสนอแบบการส่ือความหมายเป็นหลกัรองลงมา
รวม 3 มิวสิกวดีิโอเพลงไดแ้ก่ มิวสิกวดีิโอเพลงทหารอากาศขาดรัก ของยอดรัก สลกัใจ มิวสิกวิดีโอ
เพลงกราบเทา้ยา่โมของสุนารี ราชสีมา และเพลงเทพธิดาผา้ซ่ิน ของเสรี รุ่งสวา่ง นอกจากนั้นยงัใช้
รูปแบบการน าเสนอแบบการแสดงและการส่ือความหมายผสมกนัรวม 2 มิวสิกวิดีโอเพลงไดแ้ก่    
มิวสิกวดีิโอเพลงบวัตูมบวับานและไก่จ๋า ของสายณัห์ สัญญา ตลอดจนมีการใชรู้ปแบบการน าเสนอ
เร่ืองราวท่ีไม่มีความสอดคลอ้งกบัเพลงในมิวสิกวดีิโอเพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพ ของสุนารี ราชสีมา  
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 ขณะท่ีมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัพบรูปแบบการน าเสนอแบบการแสดงและ
การส่ือความหมายผสมกนัมากท่ีสุดถึง 6 มิวสิกวิดีโอเพลงจาก 10 มิวสิกวิดีโอเพลงไดแ้ก่ มิวสิก     
วิดีโอเพลงต้ืดและเปิดใจสาวแต ของกระแต อาร์สยาม มิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ ของกุง้ สุทธิราช               
อาร์สยาม มิวสิกวดีิโอเพลงฝืนใจหน่อยไดไ้หม ของไผ ่พงศธร มิวสิกวิดีโอเพลงไม่ใช่แฟนท าแทน
ไม่ได้ ของตัก๊แตน ชลดา และมิวสิกวิดีโอเพลงม้ือใด๋สิคึดฮอด ของต่าย อรทยั ซ่ึงแตกต่างจาก                               
มิวสิกวิดีโอเพลงยุคคลาสสิกท่ีพบรูปแบบการน าเสนอแบบการแสดงเป็นหลักมากท่ีสุด 
นอกจากนั้นมิวสิกวีดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัยงัพบรูปแบบการน าเสนอแบบการแสดงเป็นหลกั
รองลงมาจ านวน 2 มิวสิกวดีิโอเพลง ไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร ของหญิงลี ศรี
จุมพล กบัมิวสิกวิดีโอเพลงดว้ยแรงแห่งรัก ของไมค ์ภิรมพร อยา่งไรก็ตามมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง
ยคุร่วมสมยัไม่มีการน าเสนอรูปแบบการส่ือความหมายเป็นหลกัและรูปแบบการน าเสนอเร่ืองราวท่ี
ไม่สอดคล้องกับเพลง แต่พบรูปแบบการน าเสนอรูปแบบใหม่ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการ
น าเสนอการแสดงซอ้นการส่ือความหมาย กบัรูปแบบการน าเสนอการแสดงซ้อนการส่ือความหมาย
และมีการโฆษณาแฝง ซ่ึงได้แก่ รูปแบบการน าเสนอการแสดงซ้อนการส่ือความหมายพบใน                  
มิวสิกวดีีโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของ  จะ๊ อาร์สยาม และพบรูปแบบการน าเสนอการ
แสดงซ้อนการส่ือความหมายและมีการโฆษณาแฝง ในมิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว)  ของ
ใบเตย อาร์สยาม การสร้างสรรครู์ปแบบการน าเสนอของแต่ละยุคแต่ละสมยัยอ่มเป็นไปตามปัจจยั
ทางสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ตลอดจนความยากง่ายและความซับซ้อนของ
กระบวนการผลิต เป็นอีกขอ้จ ากดัส าคญัในการสร้างสรรครู์ปแบบการน าเสนอในมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งแต่ละยุค โดยจะแสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง                  
ยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยัใหเ้ห็นดงัน้ี 
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ตารางที่ 5.1 การจดักลุ่มเปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบั                    
ยคุร่วมสมยั 

 

มิวสิกวดิโีอ
เพลงลูกทุ่ง 

การแสดง              
เป็นหลัก 

การส่ือ
ความหมาย             
เป็นหลัก 

การแสดง                
และการส่ือ
ความหมาย           
ผสมกนั 

เร่ืองราวที่ไม่มี
ความ

สอดคล้อง              
กบัเพลง 

การแสดง               
ซ้อนการส่ือ
ความหมาย 

การแสดง               
ซ้อนการส่ือ
ความหมาย
และการ

โฆษณาแฝง 

ยุคคลาสสิก 

- สยามเมืองยิม้ 
- อยากฟังซ ้า 
- จะขอก็รีบขอ 
- อือหือหล่อจงั 

- ทหารอากาศ
ขาดรัก 

- กราบเทา้ยา่
โม 

- เทพธิดา
ผา้ซ่ิน 

- บวัตูมบวับาน 
- ไก่จ๋า 

- สุดทา้ยท่ี
กรุงเทพ 

ไม่พบ ไม่พบ 

ยุคร่วมสมัย 

- ขอใจเธอแลก
เบอร์โทร 

- ดว้ยแรงแห่ง
รัก 

ไม่พบ - ต๊ืด 
- รักจงรอ 
- ฝืนใจหน่อย
ไดไ้หม 

- ไม่ใช่แฟนท า
แทนไม่ได ้

- เปิดใจสาวแต 
- มือใด๋สิ                        
คึดฮอด 

ไม่พบ - เห็นนาง
เงียบๆฟาด
เรียบ              
นะคะ 

- โป๊(ใจมนั
เพรียว) 
 

 
  2. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเล่าเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วม
สมยั  
   2.1 โครงเร่ือง 
   จากการศึกษาโครงเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั พบว่า
โครงเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีเร่ืองราวเก่ียวกบัการถ่ายทอดภาพลกัษณ์ของ
ศิลปินมากท่ีสุด 4 มิวสิกวิดีโอเพลงจาก 10 มิวสิกวิดีโอเพลง ไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงสยามเมืองยิม้ 
อือหือหล่อจงัของพุ่มพวง ดวงจนัทร์ และมิวสิกวิดีโอเพลงอยากฟังซ ้ า จะขอก็รีบขอ ของศิรินทรา 
นิยากร และพบโครงเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรัก 3 มิวสิกวิดีโอเพลง ไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงทหาร
อากาศขาดรัก ของยอดรัก สลกัใจ เพลงบวัตูมบวับาน ของสายณัห์ สัญญา และเพลงเทพธิดาผา้ซ่ิน 
ของเสรี รุ่งสว่าง นอกจากนั้นยงัพบโครงเร่ืองท่ีเก่ียวกับผูห้ญิงในมิวสิกวิดีโอเพลงไก่จ๋า ของ
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สายณัห์ สัญญา กับเพลงสุดท้ายท่ีกรุงเทพ ของสุนารี ราชสีมา และพบโครงเร่ืองท่ีมีเร่ืองราว
เก่ียวกบัการแนะน าสถานท่ีในมิวสิกวดีิโอเพลงกราบเทา้ยา่โม ของสุนารี ราชสีมา 
   ขณะท่ีมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัพบโครงเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความรักและผูห้ญิง
มากท่ีสุด โดยโครงเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรักพบ 4 มิวสิกวดีิโอเพลง ไดแ้ก่ มิวสิกวดีิโอเพลงฝืนใจ
หน่อยไดไ้หม ของไผ ่พงศธร เพลงไม่ใช่แฟนท าแทนไม่ได ้ของตัก๊แตน ชลดา เพลงรักจงรอ ของ
กุง้ สุทธิราช อาร์สยาม และเพลงม้ือใด๋สิคึดฮอด ของต่าย อรทยั ขณะท่ีโครงเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูห้ญิงพบ 4 มิวสิกวดีิโอเพลงเช่นกนั ไดแ้ก่ มิวสิกวดีิโอเพลงเปิดใจสาวแตและเพลงต้ืด ของกระแต 
อาร์สยาม เพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของจ๊ะ อาร์สยาม และเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของ
ใบเตย อาร์สยาม นอกจากนั้ นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยยงัมีโครงเร่ืองท่ีถ่ายทอด
ภาพลกัษณ์ของศิลปิน 2 มิวสิกวดีิโอเพลง ไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร ของหญิง
ลี ศรีจุมพล กบัเพลงดว้ยแรงแห่งรัก ของไมค์ ภิรมยพ์ร อย่างไรก็ตามโครงเร่ืองของมิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุ่งในแต่ละยุคย่อมมีโครงเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ศิลปิน ความรัก ผูห้ญิงและแนะน า
สถานท่ี แต่ยุคร่วมสมยัไม่พบโครงเร่ืองท่ีเก่ียวกบัแนะน าสถานท่ี โดยจะแสดงตารางเปรียบเทียบ
โครงเร่ืองของแต่ละยคุใหเ้ห็นดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5.2 การเปรียบเทียบโครงเร่ืองในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 
 

มวิสิกวดิโีอเพลง 
โครงเร่ืองทีม่เีร่ืองราวเกีย่วกบั 

ภาพลกัษณ์ศิลปิน ความรัก ผู้หญงิ แนะน าสถานที ่

ยุคคลาสสิก 

- สยามเมอืงยิม้ 
- อยากฟังซ ้า 
- จะขอกรี็บขอ 
- ออืฮือหล่อจัง 

- ทหารอากาศขาดรัก 
(ความตอ้งการความรัก 
คู่ครองของทหารอากาศ) 

- บัวตูมบัวบาน 
(ความผดิหวงัช ้าใจของครูเม่ือ
คนรักเปล่ียนใจไปรักหมอ) 

- เทพธิดาผ้าซ่ิน 
(การเลือกคนรักคู่ครองของ
ผูช้าย) 
 

- ไก่จ๋า 
(การต่อสูรู้้ทนัของผูห้ญิง) 
- สุดท้ายทีก่รุงเทพ 
(บุคคลิกของผูห้ญิงยุค
คลาสสิก) 

- กราบเท้าย่าโม 
(แนะน าสถานท่ี 
บรรยากาศจงัหวดั
นครราชสีมา) 

 

ยุคร่วมสมยั 

- ด้วยแรงแห่งรัก 
- ขอใจเธอแลกเบอร์

โทร 

- ฝืนใจหน่อยได้ไหม 
(ความรักของพนกังานบริษทั
ชายท่ียากจน ถูกนกัศึกษาสาว
ทอดทอง้) 
- ไม่ใช่แฟนท าแทนไม่ได้ 
(ความรักของผูห้ญิงแอบชอบ
ผูช้ายท่ีมีเจา้ของ) 
- รักจงรอ 
(ความรักท่ีถูกกีดกนัระหวา่ง
ชายหนุ่มคนจนกบัสาวใบผู้ ้
ร ่ ารวย) 
- มอืใด๋สิคดิฮอด 
(การรอคอยการกลบัมาของคน
รักกบัการถ่ายทอดวิถีชีวิตการ
ทอผา้ของชาวอีสาน) 

 

- เปิดใจ สาวแต 
(การต่อสูข้องผูห้ญิงกบัชาย
เจา้ชู)้ 
- ตืด้ 
(การหาทางออกและการต่อสู้
ของผูห้ญิงอกหกั) 
- เห็นนางเงยีบๆฟาดเรียบ          

นะคะ 
(ความเจา้ชูแ้ละมารยาหญิง) 

- โป๊(ใจมนัเพรียว) 
(ความมัน่ใจของผูห้ญิงกบัการ
โฆษณาแฝง) 

ไม่พบ 

 
   2.2 แก่นเร่ือง 
   จากการศึกษาเปรียบเทียบแก่นเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วม
สมยั พบวา่ แก่นเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมกัสะทอ้นภาพลกัษณ์ของศิลปินและมี
การใหข้อ้คิดเก่ียวกบัการใชชี้วิตของผูห้ญิงในยุคคลาสสิก นอกจากนั้นแก่นเร่ืองยงัแสดงให้เห็นถึง
ความเจา้ชูข้องผูช้ายและการต่อสู้ต่อรองของผูห้ญิงในยคุคลาสสิก อาทิ ดูชา้งให้ดูหางเลือกนางให้ดู
แม่ ความงดงามของผูห้ญิงไทย ความสนุกสนานหรือการแต่งกายของศิลปิน เป็นตน้  
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   ขณะท่ีแก่นเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีการพูดถึงการต่อสู้ต่อรองของ
ผูห้ญิง การอกหกัรักคุด การพยายามในความรัก ความสนุกสนานของศิลปินและมีการโฆษณาแฝง  
อาทิ ความรักชนะทุกอย่าง ผูห้ญิงอกหักไม่จ  าเป็นต้องร้องไห้ ความพยายามและความซ่ือตรง                  
จะน าไปสู่ความรักท่ีดี ผูห้ญิงไม่ได้เป็นช้างเทา้หลงัอีกต่อไป ความอดทนของผูห้ญิงท่ีมีอย่างไม่
ส้ินสุดและถา้ด่ืมกาแฟยีห่อ้เพรียวจะผอมและสวย เป็นตน้ 
   2.3 ลกัษณะตวัละคร 
   จากการศึกษาลกัษณะของตวัละครในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วม
สมยั พบวา่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีตวัละครท่ีมีลกัษณะแบบตายตวัมากท่ีสุด โดยพบ
บทบาทของตวัละครดงัน้ี หนุ่มสาวชาวไร่ชาวนา พบในมิวสิกวิดีโอเพลงเทพธิดาผา้ซ่ิน ของเสรี             
รุ่งสวา่ง บทบาทครูผูห้ญิงผูท่ี้ปันใจไปรักกบัหมอกบัครูผูช้ายผูรั้กมัน่ไม่เปล่ียนแปลงและหมอหนุ่ม
ผูแ้ย่งชิง ซ่ึงอยู่ในมิวสิกวิดีโอเพลงไก่จ๋า ของสายณัห์ สัญญา บทบาทตวัละครผูช้ายเจา้ชู้ พบใน            
มิวสิกวดีิโอเพลงบวัตูมบวับาน ของสายณัห์ สัญญา ตวัละครนายทหารข้ีอายและผูห้ญิงชาวบา้น พบ
ในมิวสิกวิดีโอเพลงทหารอากาศขาดรัก ของยอดรัก สลกัใจ และมีลกัษณะตวัละครแบบรอบดา้น
รองลงมา บทบาทตวัละครท่ีมีลกัษณะรอบด้านได้แก่ ผูห้ญิงสาวผูมี้ฐานะ พบมิวสิกวิดีโอเพลง
บวัตูมบวับาน ของสายณัห์ สัญญา ซ่ึงเป็นตวัละครท่ีมีความลึกซ้ึงและเขา้ใจยากกวา่ตวัละครแบบ
ตายตวั  
   ขณะท่ีลกัษณะของตวัละครในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยั พบตวัละครท่ีมี
ลกัษณะรอบดา้นมากท่ีสุด โดยพบบทบาทนกัมวยผูห้ญิงใจกลา้ ในมิวสิกวิดีโอเพลงเปิดใจสาวแต
กบัเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม บทบาทผูช้ายเจา้ชู้รู้ส านึก ในมิวสิกวิดีโอเพลงเปิดใจสาวแต 
บทบาทตวัละครสาวผูมี้ความมัน่ใจ ในมิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ของใบเตย อาร์สยาม 
บทบาทตวัละคร ผูห้ญิงเปร้ียวนิสัยดี ในมิวสิกวิดีโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของจ๊ะ                          
อาร์สยาม บทบาทตวัละครสาวออฟฟิศผูก้ลบัใจ ในมิวสิกวิดีโอเพลงไม่ใช่แฟนท าแทนไม่ได ้ของ
ตัก๊แตนชลดา บทบาทตวัละครผูห้ญิงใบแ้ละศิลปินชายผูม้านะ ในมิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ ของกุง้ 
สุทธิราช อาร์สยาม และพบลกัษณะตวัละครแบบตายตวัรองลงมาไดแ้ก่ บทบาทช่างซ่อมบ ารุงผู ้
ซ่ือตรงกบัสาวออฟฟิศนิสัยดี ในมิวสิกวิดีโอเพลงฝืนใจหน่อยไดไ้หม ของไผ ่พงศธร และบทบาท
ตวัละครสาวชาวอีสานผูรั้กมัน่กบัชายนักท่องเท่ียวผูซ่ื้อตรง ในมิวสิกวิดีโอเพลงม้ือใด๋สิคึดฮอด 
ของต่าย อรทยั 
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   2.4 ลกัษณะความขดัแยง้ 
   จากการศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะความขดัแยง้ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก 
กบัยุคร่วมสมยั พบวา่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีความขดัแยง้ภายในจิตใจมากท่ีสุด โดย
พบความขดัแยง้ของชายผูมี้ความล าบากใจและสับสนกบัการตดัสินใจเลือกผูห้ญิงท่ีมีถึงสองคน ใน
มิวสิกวดีิโอเพลงบวัตูมบวับาน ของสายณั สัญญา  และชายผูมี้ความล าบากใจในการเลือกคบหากบั
ผูห้ญิงคนหน่ึง ในมิวสิกวดีิโอเพลงเทพธิดาผา้ซ่ิน และหญิงผูมี้ความล าบากใจในการตดัสินใจเลือก
คบชายคนหน่ึง ในมิวสิกวดีิโอเพลงบวัตูมบวับาน และชายผูมี้ความสับสนในใจกบัการถูกคนรักทิ้ง
ไปหาชายอีกคนหน่ึง ในมิวสิกวิดีโอเพลงไก่จ๋า ของสายณัห์ สัญญา และพบความขดัแยง้ระหว่าง
คนกบัคนรองลงมาได้แก่ความขดัแยง้ของผูห้ญิงกบัผูช้ายเจา้ชู้ พบในมิวสิกวิดีโอเพลงบวัตูมบวั
บาน ของสายณั สัญญา และครูผูห้ญิงและหมอขดัแยง้กบัครูผูช้าย พบในมิวสิกวดีิโอเพลงไก่จ๋า ของ
สายณัห์ สัญญา  
   ขณะท่ีลักษณะความขัดแยง้ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีความขัดแยง้
ระหวา่งคนกบัคนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหวา่งหญิงนกัสู้กบัชายเจา้ชู ้ในมิวสิกวิดีโอเพลง
เปิดใจสาวแตกบัเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม และความขดัแยง้ระหวา่งผูห้ญิงเรียบร้อยจอมเจา้ชู้
กบัผูห้ญิงมัน่ใจผูรั้กเดียว พบในมิวสิกวิดีโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของจ๊ะ อาร์สยาม 
และความขดัแยง้ระหวา่งชายเจา้ชูก้บัชายเจา้ชู ้พบในมิวสิกวิดีโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะ
คะ  และความขดัแยง้ระหวา่งครอบครัวผูห้ญิงกบัผูช้ายแฟนของผูห้ญิงและความขดัแยง้ระหวา่งลูก
กบัพ่อแม่พบในมิวสิกวิดีโอเพลงรักจงรอ ของกุง้ สุทธิราช อาร์สยาม และพบความขดัแยง้ภายใน
จิตใจรองลงมา ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ภายในใจของผูช้ายในการเลือกผูห้ญิงและความขดัแยง้ภายในใจ
ของผูห้ญิงในการตดัสินใจคบกบัผูช้าย พบในมิวสิกวดีิโอเพลงฝืนใจหน่อยไดไ้หม ของไผ ่พงศธร 
   2.5 ลกัษณะของฉาก 
   จากการศึกษาลกัษณะของฉากในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกและยุคร่วมสมยั 
พบวา่ มิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งในยคุคลาสสิกมีการใชฉ้ากท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตของตวัละคร
มากท่ีสุดถึง 5 มิวสิกวดีิโอเพลง ไดแ้ก่ ฉากบา้นหรือท่ีอยูอ่าศยั พบในมิวสิกวิดีโอเพลงไก่จ๋า บวัตูม
บวับาน ของสายณัห์ สัญญาและมิวสิกวิดีโอเพลงทหารอากาศขาดรัก ของยอดรัก สลกัใจ และ
สถานีขนส่ง พบในมิวสิกวิดีโอเพลงกราบเทา้ยา่โม ของสุนารี ราชสีมา และโรงเรียน พบในมิวสิก 
วดีิโอเพลงไก่จ๋า ของสายณัห์ สัญญาและทอ้งไร่ทอ้งนา พบในมิวสิกวีดีโอเพลงเทพธิดาผา้ซ่ิน ของ
เสรี รุ่งสวา่ง  
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   นอกจากนั้นยงัพบลกัษณะของฉากท่ีเป็นธรรมชาติและฉากท่ีประดิษฐ์ข้ึนรองลงมา
อย่างละ 3 มิวสิกวิดีโอเพลง ลกัษณะของฉากท่ีเป็นธรรมชาติได้แก่ ป่าไม ้ทุง้หญา้ ทะเล ล าธาร 
หนอง บึง พบในมิวสิกวดีิโอเพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพ ไก่จ๋า และบวัตูมบวับาน 
   และพบฉากท่ีประดิษฐ์ข้ึนจ านวน 3 มิวสิกวิดีโอเพลงได้แก่ ฉากเวที บ้าน ฉาก
หนังสือพิมพ์และสวนต้นไม้ท่ีถูกจดัข้ึนมิวสิกวิดีโอเพลงอือหือหล่อจัง อยากฟังซ ้ าและจะขอ                 
ก็รีบขอ 
   อยา่งไรก็ตามมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกยงัมีการใชฉ้ากดว้ยการใชเ้ทคนิคการ
คียภ์าพ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนภาพพื้นหลงัหรือ Background ให้เป็นภาพน่ิงมาช่วยถ่ายทอดเร่ืองราว
ความเป็นไทยในมิวสิกวดีิโอเพลงสยามเมืองยิม้ ของพุม่พวง ดวงจนัทร์อีกดว้ย 
   ขณะท่ีลกัษณะของฉากในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีการใช้ฉากท่ีมีการ
ประดิษฐข้ึ์นมากท่ีสุด 7 มิวสิกวดีิโอเพลง เช่น ฉากในออฟฟิศท่ีถูกสร้างข้ึนส่ือความหมายถึงศิลปิน
เพื่อผูใ้ช้แรงงาน ฉากโคมลอยส่ือความหมายสอดคล้องกบัศิลปินเพลงลูกทุ่งชาวเหนือ ฉากกรง
เหล็กส่ือความหมายถึงศิลปินมีความเซ็กซ่ี ฉากไฟหลากสีส่ือความหมายถึงความเป็นลูกทุ่งท่ีมีสีสัน 
ซ่ึงปรากฏในมิวสิกวดีิโอเพลงไม่ใช่แฟนท าแทนไม่ได ้ฝืนใจหน่อยไดไ้หม ต้ืด เห็นนางเงียบๆฟาด
เรียบนะคะ ดว้ยแรงแห่งรัก รักจงรอ และโป๊(ใจมนัเพรียว)  
   นอกจากนั้นยงัพบฉากท่ีมีลกัษณะการด าเนินชีวิตของตวัละครพบรองลงมาจ านวน 6           
มิวสิกวิดีโอเพลง เช่น ฉากโรงยอ้มผา้ ฉากในมหาวิทยาลยั ฉากร้านอาหาร ฉากกองถ่ายแบบ ฉาก
ในบา้น ฉากสนามกีฬา ฉากในผบั ฉากสวนสาธารณะและฉากภายในออฟฟิศหรือท่ีท างาน โดย
ปรากฎในมิวสิกวิดีโอเพลงม้ือใด๋สิคึดฮอด รักจงรอ ฝืนใจหน่อยไดไ้หม โป๊(ใจมนัเพรียว) เห็นนาง
เงียบๆฟาดเรียบนะคะ และไม่ใช่แฟนท าแทนไม่ได ้
   และมีฉากท่ีใช้เทคนิคพิเศษดว้ยการใชเ้ทคนิคการคียภ์าพ ซ่ึงพบในมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งร่วมสมยั 3 มิวสิกวิดีโอเพลง โดยมีการน าทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวมาใช้เป็นภาพพื้น
หลงัเพื่อส่ือความหมายท่ีหลากหลาย โดยมีทั้งภาพเคล่ือนไหวของรถไฟฟ้า ภายในรถไฟฟ้า ภาพวง
ดนตรีและภาพน่ิงท่ีมีตวัอกัษรภาษาองักฤษ Hollywood ซ่ึงปรากฎในมิวสิกวดีิโอเพลงขอใจเธอแลก
เบอร์โทร โป๊(ใจมนัเพรียว)และเปิดใจสาวแต  
  อย่างไรก็ตามมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัยงัมีการใช้ฉากลกัษณะธรรมชาติ 1 มิว
สิกวดีิโอเพลง ไดแ้ก่ มิวสิกวดีิโอเพลงรักจงรอ โดยฉากลกัษณะธรรมชาติท่ีพบในมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งยคุร่วมสมยัไดแ้ก่ ฉากล าธาร 
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   2.6 ลกัษณะมุมมองการเล่าเร่ือง 
   จากการศึกษามุมมองการเล่าเร่ืองในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั
พบว่ามิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีมุมมองการเล่าจากศิลปินมากท่ีสุด 4 มิวสิกวิดีโอเพลง 
ไดแ้ก่  สยามเมืองยิม้และอือหือหล่อจงั ของพุม่พวง ดวงจนัทร์ และมิวสิกวิดีโอเพลงอยากฟังซ ้ ากบั
จะขอก็รีบขอ ของศิรินทรา นิยากร นอกจากนั้น พบลกัษณะมุมมองการเล่าเร่ืองท่ีบุคคลท่ีหน่ึงเป็นผู ้
เล่าจ านวน 3 มิวสิกวดีิโอเพลงไดแ้ก่ ทหารอากาศขาดรัก ของยอดรัก สลกัใจ และไก่จ๋า ของสายณัห์ 
สัญญา และเทพธิดาผา้ซ่ิน ของเสรี รุ่งสวา่ง อยา่งไรก็ตามยงัพบมุมมองการเล่าเร่ืองจากบุคคลท่ีสาม 
เป็นผูเ้ล่าเร่ืองท่ีไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นผูส้ังเกต ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิกจ านวน 2 มิวสิกวิดีโอเพลงได้แก่ มิวสิกวิดีโอเพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพและกราบเทา้ยาโม 
ของสุนารี ราชสีมา นอกจากนั้นยงัมีมุมมองการเล่าเร่ืองจากผูเ้ล่าเร่ืองบุคคลท่ีสาม ซ่ึงไม่ไดอ้ยู่ใน
เหตุการณ์แต่สามารถเขา้ใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครอีกดว้ย จ านวน 1 มิวสิกวิดีโอเพลง
ไดแ้ก่ มิวสิกวดีิโอเพลงบวัตูมบวับาน ของสายณัห์ สัญญา  
   ขณะท่ีมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีมุมมองการเล่าเร่ืองจากบุคคลท่ีหน่ึงมาก
ท่ีสุดเช่นเดียวกบัมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก แต่พบมากถึง 6 มิวสิกวิดีโอเพลงไดแ้ก่ มิวสิก      
วิดีโอเพลงรักจงรอ ของกุง้ สุทธิราช อาร์สยาม ฝืนใจหน่อยไดไ้หม ของไผ่ พงศธร ไม่ใช่แฟนท า
แทนไม่ได ้ของตัก๊แตน ชลดา เปิดใจสาวแต ของกระแต อาสร์สยาม ม้ือใด๋สิคึดฮอด ต่าย อรทยัและ
โป๊(ใจมนัเพรียว)ของใบเตย อาร์สยาม และพบว่ามิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมยัถูกเล่าเร่ืองราว
ผ่านศิลปินและแดนเซอร์จ านวน 3 มิวสิกวิดีโอเพลงไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงต้ืด ของกระแต อาร์
สยาม ขอใจเธอแลกเบอร์โทร ของหญิงลี ศรีจุมพล และดว้ยแรงแห่งรัก ของไมค ์ภิรมยพ์ร และยงั
พบมุมมองการเล่าเร่ืองจากบุคคลท่ีสามในมิวสิกวิดีโอเพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของจ๊ะ 
อาร์สยาม อยา่งไรก็ตามมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยัไม่พบมุมมองการเล่าเองจากบุคคลท่ีสาม
แบบผูเ้ล่าเร่ืองไม่ไดอ้ยู่ร่วมในเหตุการณ์แต่ท าหน้าท่ีเป็นผูส้ังเกต และไม่พบมุมมองบุคคลท่ีสาม 
แบบผูเ้ล่าเร่ืองไม่ไดอ้ยูใ่นเหตุการณ์แต่รู้รอบดา้น อนัจะแสดงใหเ้ห็นในตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 5.3 การเปรียบเทียบมุมมองการเล่าเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วม
สมยั 

 

มุมมองการเล่าเร่ือง 
มวิสิกวดิโีอเพลงลูกทุ่ง                       

ยุคคลาสสิก 
มวิสิกวดิโีอเพลงลูกทุ่ง                       

ยุคร่วมสมยั 

มุมมองบุคคลทีห่นึ่ง 

- เพลงทหารอากาศขาดรัก 
- เพลงไก่จ๋า 
- เพลงเทพธิดาผา้ซ่ิน 

- เพลงรักจงรอ 
- เพลงฝืนใจหน่อยไดไ้หม 
- เพลงไม่ใช่แฟนท าแทนไม่ได ้
- เพลงเปิดใจสาวแต 
- เพลงม้ือใด๋สิคิดฮอด 
- เพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) 

มุมมองบุคคลทีส่าม แบบผู้เล่าอยู่
ร่วมในเหตุการณ์ 

ไม่พบ 
- เพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบ

นะคะ 
 

มุมมองบุคคลทีส่าม แบบผู้เล่าไม่ได้
อยู่ร่วมในเหตุการณ์                                       
ท าหน้าทีเ่ป็นผู้สังเกต 

- เพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพ 
- เพลงกราบเทา้ยา่โม ไม่พบ 

มุมมองบุคคลทีส่าม แบบผู้เล่าเรือง
ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์                                
แต่รู้แบบรอบด้าน 

- เพลงบวัตูบบวับาน 
ไม่พบ 

ศิลปินเป็นผู้เล่าเร่ือง 

- เพลงสยามเมืองยิม้ 
- เพลงอยากฟังซ ้ า 
- เพลงจะขอก็รีบขอ 
- เพลงอือหือหล่อจงั 
 

- เพลงต้ืด 
- เพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร 
- เพลงดว้ยแรงแห่งรัก 
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ตอนที ่2 การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาในการส่ือความหมายของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก
กบัยุคร่วมสมัย 

1. การใชแ้สงกบัการส่ือความหาย 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบการใชแ้สงกบัการส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง
ยุคคลาสสิกบัยุคร่วมสมยัสามารถแสดงวุตถุประสงค์ของการใช้แสงของแต่ละมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งแต่ละยคุไดด้งัน้ี  
 
ตารางที ่5.4 การเปรียบเทียบการใชแ้สงกบัการส่ือความหมายในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก

กบัยคุร่วมสมยั 
 

แสงกบัการส่ือควาหมาย มิวสิกวดิโีอเพลงยุคคลาสสิก มิวสิกวดิโีอเพลงยุคร่วมสมัย 

ธรรมชาติ 

- ทหารอากาศขาดรัก    
- บวัตูมบวับาน        
- สุดทา้ยท่ีกรุงเทพ 
- กราบเทา้ยา่โม 
- ไก่จ๋า 
- เทพธิดาผา้ซ่ิน 

 

- รักจงรอ 
- ฝืนใจหน่อยไดไ้หม 
- โป๊(ใจมนัเพรียว) 
- ไม่ใช่แฟนท าแทนไมไ่ด ้
- ม้ือใด๋สิคิดฮอด 

การจัดแสงเบือ้งต้น เพือ่เน้นศิลปิน 

- อยากฟังซ ้า 
- จะขอกรี็บขอ 
- อือหือหล่อจงั 

- โป๊(ใจมนัเพรียว) 
- รักจงรอ 
- ฝืนใจหน่อยไดไ้หม 
- เห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ 
- ดว้ยแรงแห่งรัก 

 

การใช้แสงหลากสีเพือ่ส่ือความหมาย
เดยีวกนั 

- จะขอกรี็บขอ 
- อือหือหล่อจงั 

- ขอใจเธอแลกเบอร์โทร 
- ต้ืด 
- เห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ 
 

การจัดแสงเพื่อการถ่าย ท าเทคนิคพเิศษ          
(การคย์ีภาพ) 

- สยามเมืองยิม้ - ขอใจเธอแลกเบอร์โทร 
- โป๊(ใจมนัเพรียว) 
- เปิดใจสาวแต 

 

การจัดแสงส่ือความหมายอืน่ๆ ไม่พบ 
-  เปิดใจสาวแต (แสงโลวคี์ย)์ 
- ต้ืด (แสงโลวคี์ย)์ 
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2. ขนาดภาพกบัการส่ือความหมาย 
จากการศึกษาขนาดภาพในการส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุค

ร่วมสมยั สามารถจ าแนกไดต้ามขนาดของภาพซ่ึงพบวา่ มิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกมีการใช้
ขนาดภาพระยะไกล (Long Shot) ระยะใกลป้านกลาง (Medium Close Up) และระยะปานกลาง 
(Medium Shot) มากท่ีสุดทั้ ง 10 มิวสกวิดีโอเพลงในยุคคลาสสิก โดยขนาดภาพระยะไกลถูก
สร้างสรรค์ข้ึนมาเพื่อส่ือสารอากปักริยาของผูแ้สดงแบบเต็มตวั เพื่อถ่ายทอดบุคลิกตวัละครและ
ศิลปิน ทั้งในเร่ืองของการแต่งตวั การเดิน การเตน้ การยืนในสถานท่ีต่างๆ และขนาดภาพระยะใกล้
ปานกลาง (Medium Close Up) ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกถูกน าเสนอเพื่อส่ือสาร
ความหมายให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครและอารมณ์สีน่าของศิลปิน นอกจากนั้นขนาด
ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot) ยงัถูกน ามาใช้ในการส่ือสารการร้องและเตน้ของศิลปินและ
น าเสนอภาพการสนทนาหรือการแสดงให้เห็นถึงการกระท าของตวัละครต่างๆ อยา่งไรก็ตามยงัมี
การน าขนาดภาพระยะใกล ้(Close Up) มาใชส่ื้อความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงถึง 6 มิวสิกวิดีโอ
เพลง ซ่ึงมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกไดน้ าลกัษณะภาพดงักล่าวมาใช้ในการส่ือสารอารมณ์
ความรู้สึกของศิลปินและถ่ายทอดสีน่าอารมณ์ของตวัละคร ซ่ึงมีทั้งการส่ือสารอารมณ์สนุกสนาน 
ความสุข การรอคอย ความเศร้าใจ อยา่งไรก็ตามยงัมีการน าขนาดภาพระยะไกลปานกลาง (Medium 
Long Shot) มาใชม้ากถึง 5 มิวสิกวิดีโอเพลง โดยน ามาใชส่ื้อสารการเคล่ือนไหวของตวัละครท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัฉากและสถานท่ีต่างๆและสามารถส่ือสารภาพลกัษณ์การแต่งตวัของตวัละครและ
ศิลปิน และมีการใช้ขนาดภาพระยะไกลมาก (Extreme Long Shot) มาใชใ้นการเปิดเร่ืองอีก 4                
มิวสิกวิดีโอเพลงเป็นขนาดภาพท่ีแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของฉาก เช่น บรรยากาศทอ้งไร่ทอ้งนา 
สถานท่ีส าคญั ภูเขา ป่าไม ้เป็นตน้ 
 ขณะท่ีมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีการใช้ภาพระยะใกล้ปานกลาง (Medium 
Close Up) ทั้ง 10 มิวสิกวิดีโอเพลง โดยเอามาใช้ส่ือสารอารมณ์สีน่า ความรู้สึกของตวัละครหรือ
ศิลปิน ไม่วา่จะเป็นอารมณ์เศร้า ดีใจ ดุร้าย ไร้เดียงสา และสามารถใชส่ื้อสารอารมณ์ความรู้สึกของ
ตวัละครมากกว่าหน่ึงตวัได้ นอกจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัยงัได้น าขนาดภาพ
ระยะไกล (Long Shot) และขนาดภาพระยะไกลปานกลาง(Medium Long Shot) และขนาดภาพ
ระยะปานกลาง (Medium Shot) มาใช้ในมิวสิกวิดีโอเพลง 9 มิวสิกวิดีโอเพลง โดยขนาดภาพ
ระยะไกล (Long Shot) ถูกน ามาใช้แสดงให้เห็นถึงลกัษณะบุคลิก การกระท าของศิลปินและตวั
ละคร เช่น การแต่งตวั การเดิน การเตน้และส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปิน นอกจากนั้นแลว้ยงัเป็น
ขนาดภาพท่ีมีความเหมาะสมกบัการส่ือความหมายในการโฆษณาขายผลิตภณัฑ์กาแฟเพรียวได้
อย่างชัดเจน เน่ืองจากขนาดภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงช่ือ รูปลกัษณ์ ขนาด บรรจุภณัฑ์ของ
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ผลิตภณัฑ์ อยา่งไรก็ตามภาพระยะไกลปานกลางไดน้ ามาใชส่ื้อสารบุคคลิกและการกระท าของตวั
ละครและศิลปินเช่นเดียวกับยุคคลาสสิก โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัละคร
มากกวา่หน่ึงตวัข้ึนไป และน าเสนอความสัมพนัธ์ของตวัละครหรือศิลปินกบัฉาก ขณะท่ีขนาดภาพ
ระยะปานกลางถูกน ามาใชถ่้ายทอดการกระท าและการสนทนาระหวา่งตวัละครสองตวัเช่นเดียวกบั
ยุคคลาสสิก เช่น การสนทนาภาษามือของตวัละครท่ีเป็นใบ ้การสนทนาระหวา่งพนกังานออฟฟิศ 
เป็นตน้ อย่างไรก็ตามมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัได้น าขนาดภาพระยะใกล้มาใช้ในการ
ส่ือสารอารมณ์ของศิลปินแบบใกลเ้ช่นเดียวกนักบัมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก และยงัมีการ
ใชข้นาดภาพระยะไกลมาก (Extreme Long Shot) ในมิวสิกวิดีโอเพลงม้ือใด๋สิคิดฮอด โดยใชข้นาด
ภาพดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดองค์ประกอบแวดล้อมในการเต้นของแดนเซอร์ท่ามกลางไร่นาอัน
กวา้งขวาง และมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัยงัไดน้ าขนาดภาพระยะใกลม้ากมาใช้เพื่อเน้น
ส่วนหน่ึงส่วนใดของอวยัวะบนหน้าของตวัละคร เช่น ปาก โดยใช้ขนาดภาพดงักล่าวส่ือความ
หมายถึงการแต่งหนา้ทาปากของตวัละครในมิวสิกวดีิโอเพลง 

3. การแต่งกายของศิลปินกบัการส่ือความหมาย 
 จากการศึกษาการแต่งกายของศิลปินในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วม
สมยั พบว่า การแต่งกายของศิลปินในยุคคลาสสิกนั้น ศิลปินผูห้ญิงนิยมสวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีสีสัน
สดใส เช่น สีชมพู สีน ้ าเงิน สีแดง สีเหลือง เป็นตน้ เพื่อสร้างความสดใสและความมัน่ใจให้กบั
ศิลปิน ซ่ึงศิลปินผูห้ญิงในยุคคลาสสิกมกัสวมเส้ือเช้ิต สูท ผกูไทด์หรือใชผ้า้พนัคอท่ีมีสีสันสดใส
และสวมใส่กางเกงมากกวา่สวมใส่กระโปรง ขณะท่ีศิลปินชายนิยมการแต่งตวัดว้ยการสวมเส้ือเช้ิต
แขนยาวและสวมกางเกงขายาวเส้ือทบัใน เพื่อตอ้งการส่ือสารภาพลกัษณ์ของตนให้ออกมามีความ
สมาร์ท สุขมุ เท่ห์ เป็นท่ีประทบัใจของผูช้มหรือแม่ยก  
 ขณะท่ีการแต่งกายของศิลปินเพลงลูกทุ่งในยุคร่วมสมยัมกันิยมแต่งกายเพื่อส่ือสาร
ความเป็นภาพลกัษณ์เฉพาะของตนอยา่งโดดเด่นตามลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายของศิลปินนั้นๆ เช่น 
ศิลปินท่ีร้องเพลงเพื่อกลุ่มผูช้มและผูฟั้งวยัรุ่นก็จะแต่งตวัเซ็กซ่ี วาบหวิว เปร้ียว สดใส และมีกการ
สอดแทรกความแข็งแกร่งเขา้ไปด้วยการน าการแต่งกายของชาวร็อคมาผสมผสานกบัความเป็น
ลูกทุ่งเซ็กซ่ี โดยการเน้นการสวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีสีด าและรวดลายของเส้ือผา้ท าให้เห็นถึงความ
เป็นร็อคท่ีมีความเขม้แข็ง นอกจากนั้นศิลปินท่ีร้องเพลงเพื่อกลุ่มผูช้มและผูฟั้งท่ีเป็นผูใ้ชแ้รงงานก็
จะแต่งตวัใหใ้กลเ้คียงกบักลุ่มเป้าหมายนั้นๆ นอกจากนั้นยงัมีการแต่งตวัผสมผสานความเป็นวยัรุ่น
กบัวฒันธรรมการแต่งกายพื้นบา้นของคนชาวดอยอีกดว้ย 
 การแต่งกายของศิลปินในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกมกัสวมใส่เส้ือผา้ท่ีมีความ
มิดชิด เรียบร้อย ผูห้ญิงมกัแต่งกายเลียนแบบผูช้ายด้วยการสวมเส้ือเช้ิต ใส่สูทผูกไทด์และสวม
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กางเกงขายาว แต่เน้นสีสันท่ีมีความสดใสหลากหลายสี เพื่อส่ือสารให้เห็นถึงความทนัสมยัเป็น
ผูห้ญิงท่ีมีความมัน่ใจเท่ห์เปร้ียวและโดดเด่น ส่วนผูช้ายสวมเส้ือเช้ิตแขนยาวกางเกงขายาวใชโ้ทน
เทาขาว ท าให้ส่ือสารภาพลกัษณ์ออกมาให้เห็นถึงความสุขุม สมาท์ เท่ห์และทนัสมยั ขณะท่ีการ
แต่งตวัของศิลปินในยุคร่วมสมยัศิลปินหญิงเนน้ความสวยงามในการโชวส์ัดส่วน สวมเส้ือแขนกุด
หรือเกาะอกและกางเกงขาสั้นเพื่อส่ือสารให้เห็นถึงความเซ็กซ่ีทนัสมยัรับอิทธิพลจากชาติตะวนัมา
เป็นอยา่งและมีการเพิ่มภาพลกัษณ์ความเขม้แข็งให้กบัศิลปินดว้ยการน าเสนอการแต่งกายแนวของ
สาวร็อค และมีการประยุกตผ์สมผสานการแต่งกายของชาวดอยภาคเหนือ มากไปกวา่นั้นยงัมีกลุ่ม
ศิลปินเพื่อผูใ้ชแ้รงงานทั้ง หนุ่มสาวโรงงาน หนุ่มสาวออฟฟิศและกรรมกร ในกลุ่มน้ีศิลปินจะแต่ง
กายคลา้ยกบักลุ่มผูใ้ชแ้รงงานเป้าหมายของตน 
 4. การใชส้ัญญะ      
 การศึกษาเปรียบเทียบการใชส้ัญญะในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกบัยุคร่วมสมยั 
พบว่า การใช้สัญญะในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการใช้สัญญะในการส่ือความหมาย
ต่างๆเพียง 11 สัญญะเท่านั้น ไดแ้ก่ การแต่งกายและการกระท าของตวัละคร จ้ีรูปหวัใจ ดอกไม ้ฉาก
และตวัอกัษร การใชส้ัญญะในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกนั้นยงัไม่มีความหลากหลายมาก
นกั เน่ืองจากเร่ืองราวส่วนใหญ่ส่ือสารออกมาจากกระบวนการเล่าเร่ืองโดยตรงสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
ของเพลง อีกทั้งกระบวนการสร้างสรรค์และเทคโนโลยีต่างๆยงัไม่มีความซับซ้อนท าให้การ
ใช้สัญญะในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกยงัมีอยูน่้อยและสามารถตีความของสัญญะนั้นได้
อยา่งตรงไปตรงมาและเขา้ใจไดง่้าย 
 ขณะท่ีการใชส้ัญญะในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยัมีมากถึง 19 สัญญะ เน่ืองจาก
การอธิบายเร่ืองราวหรือเหตุการณ์บางอย่างท่ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลา ท าให้สัญญะถูกน ามาใช้
เพื่อส่ือความหมายและช่วยเล่าเร่ืองราวของมิวสิกวิดีโอเพลงได้อย่างรวบรัดมากข้ึน ตลอดจน
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยียงัเป็นตวัช่วยให้กระบวนการสร้างสรรคมี์ความหลากหลายมากข้ึน 
การใชส้ัญญะจึงมีความหลากหลายมากกวา่มิวสิกวิดีโอเพลงในยุคคลาสสิก ซ่ึงสัญญะท่ีปรากฎใน
มิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยั ไดแ้ก่ การแต่งกาย กอ้นหิน นวมต่อยมวย เคร่ืองด่ืมอาหารและ
ยารักษาโรค เป็นตน้ 
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ตอนที ่3 การศึกษาเปรียบเทยีบอุดมการณ์ที่ปรากฏในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกับยุคร่วม
สมัย 
 การศึกษาเปรียบเทียบอุดมการณ์ท่ีปรากฎในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกบัยุค
ร่วมสมยั พบว่า อุดมการณ์ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีอุดมการณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อ
ตอ้งการใชมิ้วสิกวิดีโอเพลงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดภาพลกัษณ์ของศิลปินเป็นอุดมการณ์ท่ีถูก
สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อตอกย  ้าบุคลิกการแต่งกาย ตลอดจนลีลาทางท่าการร้องและเตน้ของศิลปินนั้นๆ 
และยงัพบอุดมการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับผูห้ญิงไทยยุคคลาสสิกท่ีมีความพยายามแต่งตวัให้มีความ
ทันสมัยโดยรับอิทธิพลการแต่งกายมาจากชาติตะวนัตก ทั้ งการสวมเส้ือเกาะอกแขนกุด ใส่
กระโปรงสั้น ทาปากแดงแต่งหน้า และยงัพบอุดมการณ์การถูกกดข่ีของผูห้ญิงจากผูช้ายอีกด้วย 
อยา่งไรก็ตามยงัพบอุดมการณ์การต่อสู้ของผูห้ญิงในมิวสิกวิดีโอเพลงบวัตูมบวับาน การต่อสู้ของ
ผูห้ญิงในยุคคลาสสิกเป็นเพียงการต่อสู้ท่ีใช้คนในครอบครัวเป็นผูต่้อสู้แทน นอกจากนั้นยงัพบ
อุดมการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงในเร่ืองของความรักแต่เป็นความรักท่ีสอดแทรกมากบัอาชีพการ
ท างาน บุคคลใดท่ีท างานหรือท าอาชีพท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคมวงกวา้งหรือท าอาชีพท่ีสังคมให้
ความหมายวา่เป็นอาชีพท่ีเก่ง มีความรู้มากกวา่อาชีพอ่ืนๆ บุคคลนั้นยอ่มไดรั้บความรักความสนใจ
จากคนรอบขา้งซ่ึงในท่ีน้ี คืออาชีพหมอท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคมเป็นวงกวา้ง และพบอุดมการณ์
ความเป็นไทยเป็นอีกอุดมการณ์หน่ึงท่ีปรากฎในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งในยุคคลาสสิกในเพลง
สยามเมืองยิม้ มิวสิกวดีิโอเล่าเร่ืองความเป็นไทยผา่นภาพพื้นหลงัหรือฉากโดยมีภาพท่ีส่ือสารความ
ดีงามของไทยอนัหลากหลาย 
   ขณะท่ีมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยั พบอุดมการณ์การทุนนิยมทุกมิวสิกวิดีโอ
เพลง หากแต่ถูกสะทอ้นผา่นกระบวนการส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินมากท่ีสุด นอกจากนั้นยงัพบ
อุดมการณ์ท่ีสอดแทรกมากบัอุดมการณ์ทุนนิยม  เช่น อุดมการณ์ดา้นความรักกบัชนชั้น อุดมการณ์
ของผูห้ญิงสมยัใหม่และอุดมการณ์ด้านวฒันธรรมการทอผา้ไหมอีสาน มิวสิกวิดีโอเพลงท่ีมี
อุดมการณ์ทุนนิยมครอบง าผา่นการส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปิน จะมีการส่ือสารภาพลกัษณ์ทั้งใน
เร่ืองของบุคลิกภาพ การแต่งตวั ลีลาการร้องและการแต่งกายของศิลปิน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึง
ความสดใส ความร่าเริงของศิลปินและแดนเซอร์ นอกจากนั้นยงัมีการแสดงภาพลกัษณ์ของศิลปิน
ชายใหเ้ห็นถึงความเขม้ขม้ ตั้งมัน่ เป็นตวัแทนของผูใ้ชแ้รงงาน อยา่งไรก็ตามมิวสิกวิดีโอเพลงในยุค
ร่วมสมยัยงัมีการส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินต่างๆใหมี้ความแตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของ
ศิลปินชาวเหนือ ศิลปินจะแต่งตวัคล้ายชุดชาวดอยชาวเหนือและร้องเพลงภาษาพื้นเมือง ศิลปิน
ลูกทุ่งสมยัใหม่จะตอ้งมีการแต่งกายเซ็กซ่ี นุ่งน้อยห่มน้อย จะเห็นไดว้่ามิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
ร่วมสมัยมีการส่ือสารภาพลักษณ์ของศิลปินเป็นส าคัญ เน่ืองจากการแสดงภาพลักษณ์หรือ
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ลกัษณะเฉพาะของศิลปินแต่ละคนเป็นส่ิงส าคญัในการแข่งขนัในตลาดเพลงลูกทุ่งท่ีมีการแข่งขนัท่ี
รุนแรงมากกวา่ในยุคคลาสสิก การส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินจึงถูกครอบง าจากอุดมการณ์ของ
นายทุน มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมุ่งสร้างผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงเพื่อผลก าไรมากกว่า
การสร้างสรรค์เพื่อสุนทรียะ แตกต่างจากมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกท่ีมีการส่ือสาร
ภาพลกัษณ์เป็นอุดมการณ์ส าคญัเพื่อถ่ายทอดภาพลกัษณ์ของศิลปินอยา่งตรงไปตรงมา ไม่ตกอยูใ่น
การควบคุมของนายทุนมากนกั อุดมการณ์ดา้นทุนท่ีมีเงินเป็นปัจจยัส าคญันั้น ยงัพบในมิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุ่งเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) ซ่ึงแสดงให้เห็นกระบวนการส่ือความหมายท่ีให้ผลบวกกับ
ผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นผูส้นบัสนุนหลกัในการสร้างสรรคมิ์วสิกวดีิโอเพลงดงักล่าว โดยแสดงความหมาย
ผา่นการใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์ของศิลปินและสามารถตีความหมายไดด้งัน้ี หากบุคคลใดใช้
ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เหมือนศิลปินจะท าให้บุคคลนั้นสวยผอมและดูดีเซ๊กซ่ีเหมือนศิลปิน 
นอกจากนั้นยงัพบอุดมการณ์ดา้นความรักท่ีมีการแบ่งแยกชนชั้น โดยมิวสิกวิดีโอเพลงแสดงให้เห็น
ถึงอุดมการณ์ในสังคมไทยในปัจจุบนัในเร่ืองของการแบ่งแยกชนชั้นจากฐานะการเงินและหน้าท่ี
การงานและการต่อสู้ของผูห้ญิงท่ีเป็นใบ ้และยงัพบอุดมการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงในเร่ืองของการ
ต่อสู้ท่ีปรากฏในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัเช่นเดียวกบัมิวสิกวิดีโอเพลงในยุคคลาสสิก 
หากแต่การต่อสู้ของผูห้ญิงในยุคร่วมสมยัแสดงให้เห็นถึงความเขม้แข็งการกลา้ไดก้ล้าเสีย มีการ
สะสมการเรียนรู้ในศิลปะการป้องกนัตวั ต่อสู้ดว้ยตนเองทั้งส้ิน ต่างจากยุคคลาสสิกท่ีผูห้ญิงมีการ
ต่อสู้ทางออ้มโดยใชใ้หค้รอบครัวเป็นผูต่้อสู้แทน นอกจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัยงั
สะทอ้นอุดมการณ์ด้านวฒันธรรมการทอผา้ไหมของชาวอีกสานเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและ
กระบวนท่ีมีความประณีตและตอ้งใชค้วามอดทนเป็นอยา่งมากอีกดว้ย 
 
5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการวิจยัเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิกวิดี
โอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั ซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์เน้ือหาในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง
ยุคคลาสสิก 10 มิวสิกวิดีโอเพลงและยุคคลาสสิก 10 มิวสิกวิดีโอเพลง ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเร่ืองมิว
สิกวิดีโอเพลง แนวคิดเร่ืองรูปแบบมิวสิกวิดีโอเพลง แนวคิดเร่ืองอุดมการณ์  แนวคิดเร่ืองการ
วิเคราะห์ตวับท ทฤษฎีการเล่าเร่ือง ทฤษฎีการจดัองค์ประกอบรวมในฉาก ทฤษฎีสัญวิทยาและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้เป็นกรอบในการเช่ือมโยงศึกษาเปรียบเทียบเน้ือหาในมิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งทั้งสองยคุ โดยสามารถอภิปรายผลการวจิยัออกเป็น 3 ประเด็นดงัน้ี 
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1. รูปแบบการน าเสนอในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 
จาการศึกษารูปแบบการน าเสนอในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 
พบวา่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการใชรู้ปแบบการน าเสนอแบบการแสดง

หลกัมากท่ีสุดถึง 4 มิวสิกวดีิโอเพลงจาก 10 มิวสิกวดีิโอเพลง ซ่ึงไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงสยามเมือง
ยิ้ม อือหือหล่อจงั ของพุ่มพวง ดวงจนัทร์และมิวสิกวิดีโอเพลงอยากฟังซ ้ า จะขอก็รีบขอ ของศิ
รินทรา นิยากร อยา่งไรก็ตามยงัไดน้ ารูปแบบการน าเสนอแบบการส่ือความหมายเป็นหลกัมาใชถึ้ง 
3 มิวสิกวิดีโอเพลง ไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงทหารอากาศขาดรัก ของยอดรัก สลกัใจ เพลงกราบเทา้
ยา่โม ของสุนารี ราชสีมา เพลงเทพธิดาผา้ซ่ิน ของเสรี รุ่งสว่าง และมีการใช้รูปแบบการน าเสนอ
แบบการแสดงและการส่ือความหมายผสมกนั 2 มิวสิกวิดีโอเพลง ไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงบวัตูมบวั
บาน เพลงไก่จ๋า ของสายณัห์ สัญญา นอกจากนั้นยงัมีการใชรู้ปแบบเร่ืองราวท่ีไม่มีความสอดคลอ้ง
กบัเพลงในมิวสิกวิดีโอเพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพ ของสุนารี ราชสีมา ซ่ึงมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค
คลาสสิกมีการใช้รูปแบบการน าเสนอทั้งส้ิน 4 รูปแบบ โดยมีรูปแบบการน าเสนอแบบการแสดง
เป็นหลัก รูปแบบการส่ือความหมายเป็นหลัก และรูปแบบการน าเสนอเร่ืองราวท่ีไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัเพลงเป็นหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองมิวสิกวดีิโอท่ีกล่าววา่รูปแบบการน าเสนอ
มิวสิกวิดีโอประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลกัทางประสบการณ์ของผูฟั้ง คือ ทางกายภาพ ทาง
อารมณ์ และทางระดบัการจดจ า โดยรูปแบบมิวสิกวิดีโอท่ีเห็นได้จากการท่ีบริษทัเทปเพลงผลิต
ออกมา ซ่ึงมี 3 รูปแบบ ดงัน้ี (อินทิรา เฮง็ทบัทิม, 2554) 

1.//การแสดงเป็นหลัก (Performance) เป็นมิวสิกวิดีโอท่ีมีโครงสร้างความสัมพนัธ์
ง่ายๆไม่ซบัซอ้น มกัเป็นการน าเสนอภาพวงดนตรี แสดงดนตรี หรือ นกัร้องร้องเพลง 

2.//ส่ือความหมายเป็นหลกั (Narrative) เป็นมิวสิกวิดีโอท่ีมีโครงสร้างความสัมพนัธ์
เป็นเร่ืองราว แต่ไม่เหมือนกบันิยามหรือภาพยนตร์ เน่ืองจากเร่ืองราวข้ึนอยูก่บัความหมายของเพลง 

3.// มีแนวความคิดบางอยา่งท่ีไม่เป็นเร่ืองราว (Conceptual) เป็นรูปแบบท่ีอธิบายถึงส่ิง
ท่ีเรียกว่า ดนตรีภาพ หรือท่าเตน้ท่ีเป็นจงัหวะ รูปแบบน้ีใช้เทคนิคการพฒันาแนวความคิดเร่ือง
ความสัมพนัธ์ต่างๆของดนตรี การล าดบัเร่ืองราว และภาพลกัษณ์ 

หากแต่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการใช้รูปแบบการน าเสนอทั้ งส้ิน 4 
รูปแบบ โดยสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองมิวสิกวิดีโอเพลง 3 รูปแบบ และไม่สอดคลอ้งอีก 1 รูปแบบ 
โดยมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกได้มีการใช้รูปแบบการน าเสนอแบบการแสดงและส่ือ
ความหมายผสมกนั เพิ่มเติมจากแนวคิดเร่ืองมิวสิกวิดีโอเพลง ซ่ึงรูปแบบการน าเสนอแบบการ
แสดงและการส่ือความหมายผสมกนัเป็นการน าเสนอการแสดงของศิลปินทั้งลีลาการร้อง เตน้และ
การแต่งกายผสมกบัการส่ือความหมายโดยส่ือความหมายผา่นเร่ืองราว ความขดัแยง้ ลกัษณะ สีหนา้ 
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อารมณ์ของตวัละคร ซ่ึงเป็นการน าเสนอทั้งการแสดงและการส่ือควาหมายสลบักนัไปมา เพื่อสร้าง
สีสันส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินควบคู่ไปกบัเร่ืองราวท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลงเพื่อให้ผูช้ม
มีอารมณ์ร่วมไปกบัมิวสิกวดีิโอเพลงเพื่อสร้างวธีิการน าเสนอท่ีหลากหลาย 

ขณะท่ีมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีการใชรู้ปแบบการน าเสนอแบบการแสดง
และการส่ือความหมายผสมกนัมากท่ีสุด 6 มิวสิกวดีิโอเพลง ไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงต้ืด ของกระแต 
อาร์สยาม รักจงรอ ของกุง้ สุทธิราช อาร์สยาม ฝืนใจหน่อยไดไ้หม ของไผ่ พงศธร ไม่ใช่แฟนท า
แทนไม่ได้ ของตัก๊แตน ชลดา เปิดใจสาวแต ของกระแต อาร์สยามและม๋ือใด๋สิคึดฮอด ของต่าย 
อรทยั นอกจากนั้นยงัพบว่ามิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมยัมีการใช้รูปแบบการน าเสนอแบบการ
แสดงเป็นหลกัรองลงมาถึง 2 มิวสกวดีิโอเพลง ไดแ้ก่ มิวสิกวิดีโอเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทร ของ
หญิงลี ศรีชุมพล กบัเพลงดว้ยแรงแห่งรัก ของไมค ์ภิรมยพ์ร อยา่งไรก็ตามยงัพบวา่มีการใชรู้ปแบบ
การน าเสนอแบบใหม่คือ รูปแบบการน าเสนอแบบการแสดงซอ้นการส่ือความหมาย ในมิวสิกวิดีโอ
เพลงเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของจะ๊อาร์สยาม และมีรูปแบบการน าเสนอแบบการแสดงซ้อน
การส่ือความหมายและการโฆษณาแฝงในมิวสิกวิดีโอเพลงโป๊(ใจมนัเพรียว)  จากรูปแบบการ
น าเสนอของมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัแสดงให้เห็นวา่ มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยั
มีการใชรู้ปแบบการน าเสนอสอดคลอ้งกบัแนวคิดมิวสิกวิดีโอเพลงถึง 1 รูปแบบมิวสิกวิดีโอเพลง 
ได้แก่รูปแบบการแสดงเป็นหลกั (Performance) ซ่ึงเป็นมิวสิกวิดีโอท่ีมีโครงสร้างความสัมพนัธ์
ง่ายๆไม่ซบัซ้อน มกัเป็นการน าเสนอภาพวงดนตรี แสดงดนตรี หรือ นกัร้องร้องเพลง(อินทิรา เฮ็ง
ทบัทิม, 2554) โดยมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัไม่ไดน้ ารูปแบบการน าเสนอแบบการแสดง
เป็นหลกั และแบบเร่ืองราวไม่มีความสอดคลอ้งกบัเพลงมาใช ้หากแต่มีการใชรู้ปแบบการน าเสนอ
แบบใหม่ถึง 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการน าเสนอแบบการแสดงและการส่ือความหมายผสมกนั 
รูปแบบการน าเสนอการแสดงซ้อนการส่ือความหมาย และรูปแบบการน าเสนอการแสดงซ้อนการ
ส่ือความหมายและโฆษณาแฝง  ซ่ึงมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีการใชรู้ปแบบการน าเสนอ
แบบการแสดงและการส่ือความหมายผสมกนัเหมือนกบัมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิก อยา่งไร
ก็ตามมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัยงัมีรูปแบบการน าเสนอแบบใหม่โดยมีรูปแบบการแสดง
ซ้อนการส่ือความหมาย ซ่ึงเป็นรูปแบบการน าเสนอท่ีมีการน าเสนอการแสดงของศิลปินทั้งการ
แสดงการร้อง การเต้น การสวมบทบาทของตวัละคร สอดแทรกหรือสอดอยู่ในการน าเสนอ
เร่ืองราวส่ือความหมาย ซ่ึงการน าเสนอรูปแบบดงักล่าวศิลปินนอกจากจะท าหน้าท่ีร้องเพลง เตน้
แลว้ ยงัมีหนา้ท่ีในการสวมบทบาทตวัละครไปพร้อมๆกบัการร้องเพลงประกอบเพลงดว้ย อนัเป็น
รูปแบบการน าเสนอท่ีศิลปินเขา้มามีส่วนร่วมร้องเพลงในการส่ือความหมายเร่ืองราวต่างๆและเป็น
อีกรูปแบบการน าเสนอหน่ึงท่ีแสดงภาพลกัษณ์ศกัยภาพของศิลปินไดอ้ยา่งหลากหลาย นอกจากนั้น
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มิวสิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัยงัมีการใช้รูปแบบการน าเสนอแบบการแสดงซ้อนการส่ือ
ความหมายและโฆษณาแฝงมาใช้เพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวประกอบเพลงอีกด้วย ซ่ึงรูปแบบการ
น าเสนอดงักล่าวมีลกัษณะเช่นเดียวกบัรูปแบบการน าเสนอแบบการแสดงซ้อนการส่ือความหมาย 
แต่มีการเพิ่มเติมการโฆษณาผลิตภณัฑท่ี์ศิลปินเป็นพรีเซนเตอร์เขา้ไปในเร่ืองราวประกอบเพลงดว้ย 
ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟยี่ห้อเพรียวโดยการน าเสนอวิธีการด่ืม รูปลักษณ์ของบรรจุภณัฑ์ และ
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการด่ืมกาแฟยีห่อ้เพรียว จะเห็นไดว้า่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัมีการใช้
รูปแบบการน าเสนอท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองมิวสิกวิดีโอเพลงเพียง 1 รูปแบบเท่านั้น นอกนั้น
เป็นการน าเสนอรูปแบบใหม่ๆเพื่อสร้างความหลากหลายและเพื่อส่ือสารภาพลกัษณ์ เร่ืองราวต่างๆ
ไปสู่ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ย่างรวดเร็ว การจดักลุ่มมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วม
สมยัผ่านรูปแบบการน าเสนอในแนวคิดเร่ืองมิวสิกวิดีโอเพลงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง
รูปแบบมิวสิกวดีิโอ (Music Video Genre) ดว้ยเช่นกนั ค าวา่ Genre เป็นภาษาฝร่ังเศสท่ีแปลวา่ Type 
หรือ Kind ซ่ึงถูกน ามาประยุกตใ์ชใ้นการแบ่งประเภทของภาพยนตร์ในแบบต่างๆ เช่น แบบตะวนั 
แบบนวนิยายวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ (กาญจนา แกว้เทพ, 2552) มากไปกวา่นั้น แนวคิดรูปแบบมีมิติ
มากมายอยา่งท่ีกาญจนา แกว้เทพไดก้ล่าวไว ้ซ่ึงสามารถวเิคราะห์รูปแบบไดห้ลายแง่มุม หน่ึงในนั้น
คือ การวิเคราะห์รูปแบบมิวสิกวิดีโอเพลงจากการเล่าเร่ืองเพื่อจดักลุ่มรูปแบบการน าเสนอในมิว
สิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกับยุคร่วมสมัย จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการ
น าเสนอในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยัมีความสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดเร่ืองมิวสิกวดีิโอเพลงแต่มิวสิกวดีิโอเพลงทั้งสองยุคสามารถจดักลุ่มรูปแบบการน าเสนอ
ต่างๆไดต้ามแนวคิดเร่ืองรูปแบบมิวสิกวดีิโอเพลง 

2. การเล่าเร่ืองและการส่ือความหมายในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบั 
ยคุร่วมสมยั 

การศึกษาการเล่าเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกับยุคร่วมสมยัน้ีล้วน
แลว้แต่ศึกษาผ่านองค์ประกอบของการเล่าเร่ืองทั้งส้ิน 6 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ โครงเร่ือง แก่นของ
เร่ือง ลกัษณะของตวัละคร ลกัษณะความขดัแยง้ ลกัษณะของฉาก และลกัษณะของมุมมองการเล่า
เร่ือง ซ่ึงองค์ประกอบต่างๆท่ีไดก้ล่าวมานั้นได้ถูกน ามาเป็นกรอบในการศึกษามิวสิกวิดีโอเพลง
ลูกทุ่งยุคคลาสสิคกบัยุคร่วมสมยั เพื่อทราบถึงวีธีการเล่าเร่ือง อยา่งท่ีศิวนารถ หงส์ประยรู (2550) 
ได้กล่าวไวว้่าศาสตร์แห่งการเล่าเร่ืองเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาตวัเร่ืองเล่า โดยเป็นการก้าวข้ามจาก
การศึกษาเน้ือหาไปสู่ความสนใจในโครงสร้างของการเล่าเร่ือง และวิธีการเล่าเร่ืองของส่ือแต่ละ
ชนิด ซ่ึงประเภทของการเล่าเร่ืองท่ีไดรั้บการน ามาศึกษานั้นมีอยู่หลายชนิด ทั้ง ข่าว นิทาน นิยาย 
ภาพยนตร์ และมิวสิกวิดีโอ ซ่ึงผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบักบัองคป์ระกอบการเล่าเร่ืองทั้ง 6 
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องค์ประกอบตามทฤษฎีการเล่าเร่ืองทั้ งในเร่ืองของโครงเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ อริสโตเติล ท่ีให้ความเห็นไวใ้นหนงัสือเร่ือง โพเอทติกส์ วา่โครงเร่ืองท่ี
ดีจะตอ้งมีความสมบูรณ์ในตวัของมนัเอง มีความยาวพอเหมาะ ประกอบตอนตน้ ตอนกลาง และ
ตอนจบ เหตุการณ์ทุกตอนมีความสัมพนัธ์กันอย่างสมเหตุสมผลตามกฎแห่งกรรม กล่าวคือ 
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในฉากหน่ึงจะตอ้งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการกระท าในฉากท่ีน ามาก่อน และใน
ท านองเดียวกนัก็จะเป็นสาเหตุของเร่ืองราวท่ีจะเกิดในฉากต่อไป ฉะนั้นในเร่ืองท่ีมีการวางโครง
เร่ืองอยา่งรัดกุมจะไม่สามารถตดัฉากหน่ึงฉากใดท้ิงไปไดโ้ดยไม่กระทบกระเทือนฉากอ่ืน เพราะ
ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพนัธ์และเป็นเหตุเป็นผลต่อกนัอย่างแทจ้ริง (อริสโตเติล, 1983 
อา้งถึงใน สุรพล บุญลือ, 2556)  

ซ่ึงมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งทั้งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยัมีการน าเสนอโครงเร่ืองต่างๆ
ไดอ้ย่างเขา้ใจมีความสัมพนัธ์กนัผ่านลกัษณะของตวัละคร ความขดัแยง้ ฉาก และมุมมองการเล่า
เร่ือง ท าให้มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง 19 มิวสิกวิดีโอเพลงส่ือสารการแสดงของศิลปิน และส่ือสาร
ความหมายในเร่ืองราวต่างๆออกมาไดอ้ย่างเขา้ใจ หากแต่มี 1 มิวสิกวิดีโอเพลงท่ีสร้างโครงเร่ือง
ข้ึนมาไม่สอดคล้องกบัเน้ือหาของเพลงและไม่สอดคลอ้งกบัโครงเร่ืองท่ี อริสโตเติลกล่าวไว ้ซ่ึง
ได้แก่ มิวสิกวิดีโอเพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพ ของสุนารี ราชสีมา เป็นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งในยุค
คลาสสิกท่ีมีการน าเสนอบุคคลิกของตวัละครท่ีเดินไปเดินมาท่ีท่าเทียบเรือ โดยไม่มีเร่ืองราวท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลง หากแต่เป็นการน าเสนอบุคคลิกการแต่งกาย การเดินของตวัละครไป
จนจบเพลงเท่านั้น ทั้งฉากเองก็ไม่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของเพลง ซ่ึงฉากเป็นฉากท่าเรือและทะเล การ
น าเสนอโครงเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงสุดทา้ยท่ีกรุงเทพจึงเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งท่ีไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัการสร้างสรรคโ์ครงเร่ืองและไม่มีการใชอ้งคป์ระกอบของการเล่าเร่ืองมาใชใ้นการส่ือ
ความหมายสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของเพลง 

อย่างไรก็ตามการเล่าเร่ืองและการส่ือความหมายผ่านการใช้แสง ขนาดภาพ การแต่ง
กายของศิลปิน และการใช้สัญญะต่างๆในการส่ือสารความหมายประกอบเพลงนั้นย่อมน าไปสู่
อุดมการณ์ท่ีถูกติดตั้งมากบัมิวสิกวดีิโอเพลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัศาสตร์แหล่งเร่ืองเล่าท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์จากท่ีเน้นความซาบซ้ึง (Appreciation) เปล่ียนมาเน้นท่ีความเขา้ใจ 
(Understanding) ดงัน้ีวตัถุประสงค์ในการศึกษา เปล่ียนจุดเน้นของเป้าหมายในการศึกษาเ ร่ืองเล่า 
จากท่ีเนน้ความซาบซ้ึง (Appreciation) มาเนน้ท่ีความเขา้ใจ (Understanding) การพยายามท าความ
เขา้ใจกระบวนการส่ือความหมายท่ีอยู่ในเร่ืองเล่านั้น อนัจะน าเราไปสู่การวิเคราะห์คติ ค่านิยม 
อุดมการณ์ท่ีส่ือผ่านเร่ืองเล่านั้นออกมา (ศิวนารถ หงส์ประยูร, 2550)  วิธีการเล่าเร่ืองและการส่ือ
ความมหายในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งทั้งยุคคลาสสิกบัยุคร่วมสมยัต่างท าหน้าท่ีสะทอ้นอุดมการณ์
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ของเพลงแต่ละเพลงผา่นเร่ืองราวและวิธีการสร้างสรรคก์ระบวนการส่ือความหมายในมิวสิกวิดีโอ
เพลงทั้งส้ิน 

การส่ือความหมายผา่นการใชแ้สงหรือสี ขนาดภาพ การแต่งกายของศิลปิน เป็นการส่ือ
ความหมายท่ีช่วยในการเล่าเร่ืองถ่ายทอดความต่อเน่ืองหรือปมปัญหาของเร่ืองให้เกิดความเขา้ใจ
และด าเนินไปอยา่งมีเหตุและมีผล สอดคลอ้งกบัทฤษฎีเร่ืองการจดัองคป์ระกอบรวมในฉาก (Mise 
En Scene) (Metz, 1974) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบส าคญัของการสร้างสรรคง์านละครเร่ิมมีบทบาทมาก
ยิ่งข้ึนและเพิ่มรายละเอียดขององค์ประกอบตามความเจริญของยุคสมัยโดยเฉพาะใน ช่วง
คริสตศ์ตวรรษท่ี  19 การถือก าเนิดของส่ือภาพยนตร์พร้อมอุปกรณ์ส าคญัประกอบการถ่ายท าคือไฟ
ประดิษฐ ์(Artificial  Light)   ท าใหก้ารจดัแสงภาพยนตร์มีบทบาทส าคญัต่อการถ่ายท าและเป็นส่ิงท่ี
ช่วยส่ืออารมณ์และสะทอ้นความหมายให้กบัภาพยนตร์การใชไ้ฟประดิษฐ์ไม่เพียงแต่มีประโยชน์
เฉพาะส่ือภาพยนตร์ แต่ยงัน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกับการจดัแสงละครเวทีเพื่อความสว่างเห็น
กระจ่างในการแสดง และยงัเป็นการเน้นย  ้าท าให้เกิดมุมมองส่ืออารมณ์ให้กบัฉากการแสดงไป
พร้อมกนั นอกจากน้ีการจดัแสงยงัท าให้นกัแสดงมีความโดดเด่นในการแสดงและอิทธิพลของแสง
และเงาท าให้ผูช้มรู้สึกร่วมไปกับการแสดงได้ดียิ่งข้ึนมีส-ออง-แซง จึงขยายขอบเขตไปถึงการ
ออกแบบจดัแสงฉากการแสดง ซ่ึงเป็นการแสดงออกในเชิงทักษะผสมผสานความเป็นศิลปะ เพื่อ
ส่ืออารมณ์และสะทอ้นความหมายประกอบการแสดง การออกแบบจดัแสงไม่วา่จะเป็นละครหรือ
ภาพยนตร์ เร่ิมตน้จากความเขา้ใจความหมายในฉากการแสดงนั้นๆและวางแผนออกแบบการจดั
แสง ก าหนดต าแหน่งการแสดงให้สอดคล้องกบัฉาก  รู้ว่าควรจดัแสงให้เหมาะสมกบัการแสดง
อยา่งไรหรือตอ้งการให้แสงเป็นส่วนหน่ึงของการเล่าเร่ืองหรือส่ือความหมายอยา่งไร เช่นเดียวกนั
กบัการจดัองคป์ระกอบรวมในฉากการเล่าเร่ืองของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกและยุคร่วม
สมยั มากไปกวา่นั้นขนาดภาพยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้ าหนดวา่คนดูควรจะเห็นอะไร และเห็นแค่ไหน 
ซ่ึงจะท าให้เกิดความหมายและความรู้สึกท่ีแตกต่างกันไปดังนั้ น การก าหนดขนาดภาพต้อง
สอดคลอ้งกบัความหมายท่ีตอ้งการจะส่ือ (Berger, 2007) ซ่ึงมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบั
ยุคร่วมสมยัได้น าเทคนิคการส่ือความหมายจากขนาดภาพมาใช้เพื่อส่ือความหมายสอกคลอ้งกบั
ทฤษฎีการจดัองคป์ระกอบร่วมในฉากดว้ยเช่นกนั 

การใช้สัญญะต่างๆในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยัใช้เพื่อเป็น
ส่ือกลางระหวา่งตวัหมายและตวัหมายถึง เพื่อให้ทราบถึงความหมายบางอยา่งท่ีแฝงอยูใ่นตวัหมาย
ต่างๆในมิวสิกวดีิโอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ภสัวลี นิติเกษตรสุนทร และคณะ, 2548) ท่ีกล่าววา่สัญวิทยา 
(Semiology) หรือสัญศาสตร์ (Semiotics) จากทศันะของสองผูบุ้กเบิกวิชาสัญวิทยาท่ีศึกษาเร่ือง
ความหมายของสัญญะเป็นหลกัน้ี มีบรรพบุรุษผูบุ้กเบิกอยู่ 2 ท่านคือ เฟอร์ดินันท์เดอ โซซูร์ 
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นกัภาษาศาสตร์ชาวสวิส และชาร์ลส์ เพียร์ส นกัปรัชญาสังคมชาวอเมริกนั เน่ืองจากท่านทั้งสองมี
ชีวติและคน้คิดทฤษฎีสัญวทิยาในช่วงเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั ดงันั้น แต่ละท่านจึงมีการสร้างค าศพัทเ์พื่อ
ใช้อธิบายความคิดท่ีเป็นของตวัเอง และอาจจะแตกต่างกนัทั้ง  ๆ  ท่ีหมายความถึงส่ิงเดียวกนัหรือ
ใกล้เคียงกนั จุดร่วมของนักคิดทั้ง 2 ท่านก็คือ ทั้งสองล้วนสนใจกระบวนการท่ีตวัหมายหน่ึง
สามารถสร้างความหมายข้ึนมาในห้วงความคิดของผูใ้ช้สัญญะ ตวัอย่างเช่น   เม่ือเรามองเห็น 
"แหวน" หรือค าวา่ "แหวน" ซ่ึงเรียกวา่ "ตวัหมาย/รูปสัญญะ" (Signifier) อนัไดแ้ก่ ภาพ-เสียง-วตัถุท่ี
ถูกน ามาใช้แทนความหมายท่ีเป็น "ตัวหมายถึง/ความหมายสัญญะ" (Signified) อันได้แก่ 
แนวความคิดต่าง  ๆ  เช่น ความรัก ความผูกพนัของกระบวนการสร้างรอยเช่ือมต่อระหว่าง ตวั
หมาย-ตัวหมายถึง (รูปสัญญะ-ความหมายสัญญะ) น้ี เรียกว่ากระบวนการสร้างความหมาย 
(Signification) ในกระบวนการสร้างความหมายนั้น ระบบสัญญะน าการควบคุมการสร้าง
ความหมายของตวับทให้เป็นไปอยา่งมีความสลบัซบัซ้อน อยา่งแฝงเร้นและตอ้งข้ึนอยู่กบัลกัษณะ
ของแต่ละวฒันธรรมนั้นๆอีกดว้ย  

3. อุดมการณ์ในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 
จากการศึกษาอุดมการณ์ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกบัยุคร่วมสมยัพบว่า 

พบวา่ อุดมการณ์ในมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีอุดมการณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อตอ้งการใชมิ้ว
สิกวดีิโอเพลงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดภาพลกัษณ์ของศิลปินเป็นอุดมการณ์ท่ีถูกสร้างสรรคข้ึ์น
เพื่อตอกย  ้าบุคลิกการแต่งกาย ตลอดจนลีลาทางท่าการร้องและเตน้ของศิลปินนั้นๆ ขณะท่ีมิวสิกวิดี
โอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยั พบอุดมการณ์การทุนนิยมทุกมิวสิกวิดีโอเพลง หากแต่ถูกสะทอ้นผ่าน
กระบวนการส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินมากท่ีสุด นอกจากนั้นยงัพบอุดมการณ์ท่ีสอดแทรกมากบั
อุดมการณ์ทุนนิยม  เช่น อุดมการณ์ด้านความรักกับชนชั้น อุดมการณ์ของผูห้ญิงสมยัใหม่และ
อุดมการณ์ดา้นวฒันธรรมการทอผา้ไหมอีสาน มิวสิกวิดีโอเพลงท่ีมีอุดมการณ์ทุนนิยมครอบง าผา่น
การส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปิน จะมีการส่ือสารภาพลกัษณ์ทั้งในเร่ืองของบุคลิกภาพ การแต่งตวั 
ลีลาการร้องและการแต่งกายของศิลปิน ตลอดจนแสดงใหเ้ห็นถึงความสดใส ความร่าเริงของศิลปิน
และแดนเซอร์ กล่าวไดว้่าอุดมการณ์หลกัในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยัมี
อุดมการณ์ของผูมี้อ านาจหรือนายทุนมาควบคุมทุกกระบวนการผลิตและควบคุมการสร้างสรรคมิ์ว
สิกวดีิโอเพลงทั้งส้ิน สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองอุดมการณ์ของอลัธูแซร์ (ล าเนา เอ่ียมสะอาด, 2539) 
ท่ีว่าอุดมการณ์หลกัท่ีพบในเพลง คือ อุดมการณ์ท่ีมีอ านาจในการครอบง าความคิดของผูค้นใน
สังคมมากกวา่อุดมการณ์อ่ืนๆ อุดมการณ์หลกัน้ีกลุ่มผูมี้อ  านาจในสังคม เป็นผูส้ร้างข้ึนมาเพื่อสร้าง
ความชอบธรรมใหแ้ก่กลุ่มตน ในทางการเมืองกลุ่มท่ีมีอ านาจ คือ ผูท่ี้สามารถกุมอ านาจรัฐไดน้ัน่เอง 
การท่ีผูกุ้มอ านาจรัฐจะสามารถรักษาอ านาจไวไ้ด้ ตอ้งใชก้ลไกอยูส่องอยา่งคือ กลไกของรัฐท่ีกดข่ี
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ปราบปรามและกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ กลไกของรัฐท่ีกดข่ีปราบปรามตามทฤษฎีของลทัธิ
มาร์กซ์เป็นกลไกท่ีใช้ความรุนแรงประกอบไปดว้ย รัฐบาล ฝ่ายบริหาร กองทพั ต ารวจ ค่ายกกักนั
และคุก ส่วนกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐมีลกัษณะแตกต่างกบักลไกท่ีกดข่ีปราบปรามอยา่งตรงกนั
ขา้ม คือจะไม่ใช้ความรุนแรง แต่จะเป็นการครอบง าทางคิดเป็นดา้นหลกั สถาบนัท่ีเป็นกลไกทาง
อุดมการณ์รัฐ ได้แก่ ศาสนา โรงเรียน ครอบครัว กฎหมาย ระบบเมือง พรรคการเมือง สหภาพ
แรงงาน การส่ือสารมลชน เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ อ่ืนๆ และสถาบนัทางวฒันธรรม เช่น 
วรรณกรรม ศิลปะ กีฬา ดนตรี อ่ืนๆ 

อุดมการณ์ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งทั้งสองยุคแสดงให้เห็นถึงการครอบง าของผูมี้
อ  านาจ แต่ผูมี้อ  านาจในมิวสิกวิดีโอเพลงทั้งสองยุคไม่ใช่รัฐ หากแต่เป็นกลุ่มนายทุน เช่น เจา้ของ
บริษทัหรือค่ายเพลง เจา้ของเพลง เจา้ของผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการผลิตมิวสิกวิดีโอ
เพลง จะเห็นได้ว่าการครอบง าทางความคิดในสังคมนอกจากรัฐจะเป็นผูค้รอบง าผ่านระบบการ
ท างานหรือระบบราชกาลแลว้ ในมิวสิกวิดีโอเพลงยงัถูกกลุ่มนายทุนผูมี้อ  านาจทางการเงินเป็นผู ้
ควบคุมและตรวจสอบ สอดแทรกกระบวนการสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอเพลงทั้งส้ิน เพื่อน าไปสู่
ผลประโยชน์ทางการเงินและความส าเร็จในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเพลง ธุรกิจ
โฆษณาหรือธุรกิจผลิตภณัฑ์ต่างๆอีกดว้ย อย่างไรก็ตามมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุค
ร่วมสมยัยงัพบอุดมการณ์ท่ีเก่ียวกบัการต่อสู้ของผูห้ญิง ซ่ึงมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมี
อุดมการณ์การต่อสู้ของผูห้ญิงท่ีมีการต่อสู้ทางออ้มซ่ึงใชพ้่อหรือคนในครอบครัวเป็นผูต่้อสู้ต่อรอง
แทน เหตุการณ์เร่ืองราวความรักของหนุ่มสาวเม่ือผูห้ญิงถูกผูช้ายหลอก ผูห้ญิงในยุคคลาสสิกจะท า
การต่อสู้ด้วยการฟ้องพ่อและให้พ่อหรือคนในครอบครัวเป็นผูแ้ก้ไขปัญหาแทน สอดคล้องกับ
แนวคิดเร่ืองอุดมการณ์ของอลัธูแซร์ (ล าเนา เอ่ียมสะอาด, 2539) อุดมการณ์แบบเสนอทางเลือก
แบบใหม่ให้กบัระบบ (Alternative Ideology) อุดมการณ์แบบน้ีอาจจะไม่เห็นดว้ยกบัอุดมการณ์
หลกั แต่มิไดค้ดัคา้นระบบอย่างรุนแรง คือแทนท่ีจะโจมตีอุดมการณ์หลกัโดยตรงแต่กลบัเล่ียงไป
พดูถึงขอ้เสนอใหม่ท่ีตนคิดวา่ดีกวา่ ในท่ีน่ีผูห้ญิงหรือตวัละครน าเสนออุดมการณ์ทางเลือกใหม่โดย
ไม่ไดจ้อมตีอุดมการณ์หลกัท่ีวา่ผูห้ญิงในยคุคลาสสิกตอ้งเป็นคนอ่อนแอ ร้องไห้ เสียใจเม่ือถูกผูช้าย
หลอก แต่น าเสนอทางเลือกใหม่ดว้ยการต่อสู้ทางออ้มผา่นคนในครอบครัว 
 ขณะท่ีมิวสิกวดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยัพบอุดมการณ์การต่อสู้ของผูห้ญิงสมยัใหม่ท่ีมี
การต่อสู้และหาทางออกดว้ยตวัของตวัเอง เหตุการณ์แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ท่ีใช้ก าลงักบัผูช้าย
เจา้ชูแ้ละการต่อสู้ของผูห้ญิงอกหกัท่ีหาทางออกโดยการเตน้มากกวา่ท่ีจะมานัง่เสียใจร้องไห้เหมือน
ผูห้ญิงในอดีต สอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองอุดมการณ์ของอลัธูแซร์ (ล าเนา เอ่ียมสะอาด, 2539)
อุดมการณ์ท่ีมีเป้าหมายเพื่อต่อต้านอุดมการณ์หลักและมุ่งเสนออุดมการณ์ใหม่ (Oppositional 
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Ideology) อุดมการณ์ประเภทน้ีไม่เห็นดว้ยกบัระบบเดิมท่ีมีอยู่ในสังคม และเห็นว่าเป้าหมายของ
อุดมการณ์หลกัก็เพื่อประโยชน์ของชนชั้นท่ีมีอ านาจในสังคมซ่ึงเป็นคนกลุ่มนอ้ยส่วนผูท่ี้เสียเปรียบ 
คือ คนส่วนใหญ่ ดงันั้น จึงมุ่งท่ีจะโจมตีและท าลายอุดมการณ์หลกัและเสนออุดมการณ์ใหม่ ในท่ีน่ี
ผูห้ญิงหรือตวัละครต่อตา้นอุดมการณ์การหลกัของสังคมไทยท่ีมีมาอย่างยาวนานท่ีว่าผูห้ญิงไทย
ตอ้งเรียบร้อย เม่ือถูกผูช้ายหกัอกก็มวัแต่เสียใจร้องไห้ แต่ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมยัพบ
อุดมการณ์ต่อตา้นดว้ยการท าลายอุดมการณ์หลกัและน าเสนออุดมการณ์ใหม่ โดยแสดงให้เห็นว่า
ผูห้ญิงท่ีถูกหกัอกควรหยุดร้องไห้เสียใจและควรหาทางออกดว้ยการเตน้ การรักตวัเองซ่ึงพบในมิว
สิกวดีิโอเพลงต้ืด ของกระแต อาร์สยาม 
 จะเห็นไดว้่าอุมการณ์ต่างๆท่ีปรากฎในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วม
สมยัต่างมีอุดมการณ์ของการส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินมากท่ีสุดซ่ึงถูกติดตั้งผา่นอุดมการณ์ทาง
อ านาจหรือนายทุนทั้งส้ิน แมก้ระทั้งอุดมการณ์ความเป็นผูห้ญิงยงัสอดแทรกไปดว้ยอุดมการณ์ของ
กลุ่มนายทุนในการประกอบสร้างตวัตนใหศิ้ลปินเป็นไปตามภาพลกัษณ์ท่ีบริษทัหรือค่ายก าหนดไว ้
หากแต่ดึงลกัษณะหรืออตัลกัษณ์ดั้งเดิมของตวัศิลปินมาประยุกตใ์ห้เกิดความน่าสนใจและน าไปสู่
ผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งส้ิน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะการวจัิย 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะดา้นการน าผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
    5.3.1.1 สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางการสร้างสรรครู์ปแบบการน าเสนอในมิวสิกวิดีโอ

เพลงต่างๆได ้หากแต่ตอ้งศึกษาบริบทและความตอ้งการของสังคมหรือผูบ้ริโภคเป็นส าคญัเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการน าเสนอและประสบความส าเร็จทางการตลาด  
               5.3.1.2 สามารถน าวิธีการเล่าเร่ืองใหม่ๆไปใช้ในมิวสิกวิดีโอเพลงต่างๆและเพื่อให้
กระบวนการเล่าเร่ืองมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือหาของเพลงอนัจะน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการเล่าเร่ืองประกอบเพลงต่อไป 
 5.3.1.3 สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางการเลือกใช้สีและการจดัแสงให้มีความเหมาะสม
และส่ือความหมายสู่ผู ้บริโภคได้อย่างเข้าใจ เช่นเดียวกับการเลือกใช้ขนาดภาพในการส่ือ
ความหมาย การแต่งกายของศิลปิน และการเลือกใช้สัญญะ ล้วนแล้วแต่สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการเลือกสรรค์รูปแบบการส่ือความหมายเพื่อให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งผูผ้ลิต
กบัผูบ้ริโภคหรือผูช้มมิวสิกวดีิโอเพลงมากข้ึน 
 5.3.1.4 อุดมการณ์ท่ีปรากฎในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกับยุคร่วมสมัย 
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นมิวสิกวิดีโอเพลงต่างๆให้มีความเหมาะสมและสามารถสร้างสรรคทุ์ก
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กระบวนการผลิตให้อยู่ในอุดมการณ์ท่ีตอ้งการได ้อย่างไรก็ตามจะน าไปสู่การเรียนรู้อุดมการณ์ท่ี
แอบแฝงในงานสร้างสรรค์ต่างๆและเป็นแนวทางในการก าหนดอุดมการณ์ต่างๆให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 5.3.2.1 งานวจิยัช้ินน้ีเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพท่ีศึกษาดว้ยการวเิคราะห์ตวับทและมุ่งศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอ วิธีการเล่าเร่ือง การส่ือความหมาย และอุดมการณ์ในมิวสิกวิดีโอ
เพลงลูกทุ่งยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากยคุคลาสสิกและยคุร่วมสมยั
มาศึกษายุคละ 10 มิวสิกวิดีโอเพลง ดงันั้นหากตอ้งการทราบขอ้มูลท่ีหลากหลายอาจตอ้งใชว้ิธีการ
เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เพิ่มเติม โดยสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือผูผ้ลิตมิวสิกวิดีโอเพลงท่ีเลือก
มาศึกษา เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายทั้งขอ้มูลการวิเคราะห์จากผูว้ิจยัเองและขอ้มูลการสัมภาษณ์
จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในมิวสิกวดีิโอเพลง  
 5.3.2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการน าเสนอ วิธีการเล่าเร่ือง กระบวนการส่ือความหมาย 
อุดมการณ์ ภาพสะทอ้นสภาพสังคมไทย อตัลกัษณ์ร่วม ประสิทธิภาพของการส่ือสารภาพลกัษณ์
ของศิลปิน กลยุทธ์การสร้างสรรค์ หรือมุมองอ่ืนๆ โดยเลือกศึกษาผ่านเน้ือหาของเพลง ผ่านแนว
ดนตรี หรือผา่นมิวสิกวดีิโอเพลงต่างๆในยคุสมยัใหม่ๆ เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่และแนวทางการ
สร้างสรรค์กระบวนการส่ือสารในเพลงและมิวสิกวิดีโอเพลงต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
 5.3.2.3 ควรมีการศึกษาการโฆษณาแฝงหรือ Tie-in หรือ Product Placementในมิวสิกวิดี
โอเพลงเพิ่มเติม เน่ืองจากปัจจุบนัโฆษณาเขา้มามีบทบาทในทุกกระบวนการผลิตและเป็นส่ิงส าคญั
ในการก าหนดรูปแบบ เน้ือหาต่างๆ ในมิวสิกวดีิโอเพลงอีกดว้ย 
 5.3.2.4  ควรมีการศึกษา Audience Analysis หรือวิเคราะห์ผูรั้บสาร ผูบ้ริโภคท่ีเปิดรับชม
มิวสิกวิดีโอเพลง ทั้งในเร่ืองของการเปิดรับชม ทศันคติ ความพึงพอใจและอ่ืนๆ เพื่อประกอบการ
วางแผน กระบวนการผลิตในมิวสิกวดีิโอเพลงต่อไป 
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