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บทคดัย่อ 

การศึกษาเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและสื่อความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค

คลาสสิกกับยุคร่วมสมัย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ตัวบท (Textual 

Analysis ) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบรูปแบบการนาํเสนอ วิธกีารเล่าเร่ือง การสื่อ

ความหมายและอุดมการณ์ที่ปรากฎในมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิกบัยุคร่วมสมัย ซ่ึงเลือก

ศึกษามิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคละ 10 มิวสกิวิดีโอเพลง 

 ผลการวิจัยพบว่า  มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการใช้รูปแบบการนําเสนอ

แบบการแสดงเป็นหลักมากที่สุด ขณะที่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีการใช้รูปแบบการ

นาํเสนอการแสดงและการสื่อความหมายหมายผสมกันมากที่สุด นอกจากน้ันมิวสิกวิดีโอเพลง

ลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีโครงเร่ืองที่เกี่ยวกบัการสื่อสารภาพลักษณ์ของศิลปินมากที่สุด อย่างไรกต็าม

มิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีโครงเร่ืองเกี่ยวกบัความรักและโครงเร่ืองเกี่ยวกบัผู้หญิงมาก

ที่สุด ส่วนแก่นเร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมักสะท้อนภาพลักษณ์ของศิลปินและ

แสดงให้เหน็ถงึความเจ้าชู้ของผู้ชายและการต่อสู้ต่อรองของผู้หญิงในยุคคลาสสกิ ขณะที่แก่นเร่ือง

ในมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีการพูดถงึการต่อสู้ต่อรองของผู้หญิงอกหัก การพยายามใน

ความรัก ความสนุกสนานของศิลปินและมีการโฆษณาแฝงในมิวสิกวิดีโอเพลง นอกจากน้ัน

ลักษณะของตัวละครในมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิมีตัวละครที่มีลักษณะแบบตายตัวมาก

ที่สุด ขณะที่ลักษณะของตัวละครในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัย พบตัวละครที่มีลักษณะ

รอบด้านมากที่สุด นอกจากน้ันพบว่ามิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการใช้ความขัดแย้ง

ภายในจิตใจของตัวละครมากที่สุด ขณะที่ลักษณะความขัดแย้งในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วม

สมัยมีความขัดแย้งระหว่างคนกับคนมากที่สุด และพบว่ามิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งในยุคคลาสสิกมี

การใช้ฉากที่เกี่ยวข้องกบัการดาํเนินชีวิตของตัวละครมากที่สดุ ขณะที่ลักษณะของฉากในมิวสกิวิดี

โอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีการใช้ฉากที่มีการประดิษฐ์ขึ้ นมากที่สุด และพบว่ามิวสิกวิดีโอเพลง

ลูกทุ่งยุคคลาสสกิมีมุมมองการเล่าจากศิลปินมากที่สดุ ขณะที่มิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมี
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มุมมองบุคคลที่หน่ึงมากที่สุดนอกจากน้ันมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกยังมีการสื่อ

ความหมายผ่านการใช้แสงจากธรรมชาติมากที่สดุ และมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีการใช้

แสงจากธรรมชาติและการจัดแสงเบื้ องต้นเพ่ือเน้นศิลปินมากที่สดุ อย่างไรกต็ามมิวสกิวิดีโอเพลง

ลูกทุ่งยุคคลาสสกิมีการใช้ขนาดภาพระยะไกล (Long Shot) ระยะใกล้ปานกลาง (Medium Close 

Up) และระยะปานกลาง (Medium Shot) มากที่สุด ขณะที่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมี

การใช้ภาพระยะใกล้ปานกลาง (Medium Close Up) มากที่สดุ และการแต่งกายของศิลปินในยุค

คลาสสิกมักแต่งกายเพ่ือต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ความสมาร์ท สุขุม เท่ห์ สดใส ร่าเริง ขณะที่

การแต่งกายของศิลปินยุคร่วมสมัยนิยมการแต่งกายเพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มวัยรุ่น 

กลุ่มผู้ใช้แรงงานเป็นต้น นอกจากน้ันมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีการใช้สญัญะในการสื่อ

ความหมายประกอบเพลงมากกว่ายุคคลาสสิก โดยสัญญะที่ปรากฎในยุคร่วมสมัย เช่น การแต่ง

กาย ก้อนหิน นวมต่อยมวย เคร่ืองดื่มอาหารและยารักษาโรค เป็นต้น และสญัญะที่ปรากฎในยุค

คลาสสิก ได้แก่ การแต่งกายและการกระทาํของตัวละคร จี้ รูปหัวใจ ดอกไม้ ฉากและตัวอักษร 

เป็นต้น 

 อย่างไรกต็ามมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิแสดงให้เหน็ถึงอุดมการณ์ในมิวสกิวิ 

ดีโอเพลงลูกทุ่งที่ ถูกสร้างขึ้ นเพ่ือต้องการใช้มิวสิกวิดีโอเพลงเป็นช่องทางในการถ่ายทอด

ภาพลักษณ์ของศิลปินเป็นหลัก เพ่ือตอกยํา้บุคลิกการแต่งกายตลอดจนลีลาทางท่าการร้องและ

เต้นของศิลปิน ขณะที่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัย พบอุดมการณ์ทุนนิยมทุกมิวสิกวิดีโอ

เพลง หากแต่ถูกสะท้อนผ่านกระบวนการสื่อสารภาพลักษณข์องศิลปิน อดุมการณด้์านความรักกบั

ชนช้ัน อดุมการณข์องผู้หญิงสมัยใหม่และอดุมการณด้์านวัฒนธรรมการทอผ้าไหมอสีาน เป็นต้น 

 

1. ความเป็นมาและวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 เพลงลูกทุ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มของสื่อประเพณีรูปแบบหน่ึง ที่มีการพัฒนามาจากเพลง

พ้ืนเมือง หรือเพลงชาวบ้าน ซ่ึงใช้เคร่ืองดนตรีของตะวันตกมาประกอบการบรรเลงทาํนอง เน้ือหา

ของเพลงลูกทุ่งยังคงสะท้อนกล่ินไอของความเป็นลูกทุ่งไทย และสังคมไทยได้อย่างลึกซ้ึง อาจ

กล่าวได้ว่า เพลงลูกทุ่งคือ เพลงพ้ืนบ้านสมัยใหม่ (สจุิตต์ วงษ์เทศ, 2550) ความโดดเด่นของ

เพลงลูกทุ่ง นอกจากจะสะท้อนสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในสังคมแล้ว สิ่งที่สาํคัญอีก

ประการหน่ึง คือ ภาษา ภาษาในเพลงลูกทุ่งเป็นภาษาเรียบง่ายตรงไปตรงมา ไม่สลับซับซ้อน มี

ลักษณะเดียวกับเพลงพ้ืนบ้าน ดังที่ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีมีพระราช

ดาํรัสไว้ว่า “เน้ือหาเพลงลูกทุ่งมักจะสะท้อนภาพชีวิตจริงของคน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การ

เกดิสงครามปัญหาเศรษฐกจิ และการเมืองได้เป็นอย่างดี ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจและจาํง่าย ฟัง

แล้วไม่ต้องแปลความหมาย เหนือไปกว่าน้ัน เพลงลูกทุ่งยังสรรหาคาํที่กระทบกระเทียบเปรียบ

เปรย มีสาํนวนกระแนะกระแหนเจบ็ๆ คันๆ มาเสนอได้หลายรูปแบบ เรียกได้ว่า เข้าถึงใจคนฟัง

ได้ในเวลาอนัรวดเรว็ คุณสมบัติในข้อที่ว่าบันทกึเหตุการณ์ได้ดีน้ีเอง เป็นคุณสมบัติพิเศษที่เพลง
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ชนิดอื่นทาํได้ไม่ดี และมีความหลากหลายเท่าเทยีมกบัเพลงลูกทุ่งไม่ได้”(พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี, 2533)        

 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 มีนักดนตรีต่างประเทศเข้ามาเปิดการแสดงร้องเพลง เรียกว่า 

“คอนเสร์ิต” ทาํให้เกดิแฟช่ันการแสดงรูปแบบคอนเสร์ิตในวงการเพลงลูกทุ่ง และนักร้องเพลง

ลูกทุ่งที่ประสบความสาํเรจ็สงูสดุในช่วงน้ัน คือ พุ่มพวง ดงจันทร์ ซ่ึงเป็นนักร้องที่มีศักยภาพสงูมี

ลีลาการร้อง และการเต้นที่เข้ากับดนตรีสมัยนิยม อีกทั้งยังเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรก ที่ได้บุกเบิก

มิวสกิวีดีโอเพลงของวงการเพลงลูกทุ่งไทยในผลงานชุด อื้อหือ หล่อจัง  

 มิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งเป็นอกีสื่อบันเทงิชนิดหน่ึงที่มีบทบาทสาํคัญในการกล่อมเกลา        

จิตใจของมนุษย์ให้เกิดสุนทรียภาพได้รับการผ่อนคลาย และยังสามารถสะท้อนอุดมการณ ์               

ความคิดของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยออกมาผ่านเร่ืองราวที่ปรากฏในมิวสกิวิดีโอเพลงได้อกี

ด้วย ซ่ึงทาํให้วิธกีารเล่าเร่ืองและการสื่อความหมายเป็นหัวใจสาํคัญของมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งจน

ได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์ให้มีความหลากหลายน่าสนใจมาโดยตลอดระยะเวลากว่า  30 ปี ซ่ึงใน

แต่ละยุคมีเทคนิคการเล่าเร่ืองและสื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไป ขึ้ นอยู่กับสภาพสังคม 

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และบริบทของสังคมยุคน้ันๆ มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งจะ

สามารถสื่อสารให้ผู้รับชมเข้าใจ สนใจ และประทบัใจได้น้ัน บางคร้ังเป็นเร่ืองยาก โดยเฉพาะการ

อธิบายบางอย่างด้วยปัจจัยจาํกดัหลายประการ สิ่งหน่ึงที่จะช่วยให้มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งมีความ

น่าสนใจและเป็นที่ประทบัใจของผู้ชม นอกจากจะต้องให้ความสาํคัญกบัการเล่าเร่ืองแล้ว จาํเป็น

อย่างย่ิงที่จะต้องรู้จักการเลือกใช้วิธกีารนาํเสนอ การสื่อความหมาย โดยเฉพาะการสื่อความหมาย

จากภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้สัญลักษณ์ การใช้แสงสี การแต่งกาย ขนาดภาพ การสื่อ

ความหมายจะเป็นตัวช่วยถ่ายทอดเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ เน้ือหา อารมณ์ของเพลง และ

อดุมการณข์องคนในสงัคม วัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัยน้ันๆให้มีความชัดเจนมากขึ้น        

 ขณะที่ปี พ.ศ. 2543 หรือช่วงแห่งการเปล่ียนถ่ายคริสต์ศตวรรษ จากคริสต์ศตวรรษที่ 

19 สู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 น้ัน เป็นช่วงที่มีการเปล่ียนแปลงทางระบบเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยี ซ่ึงระบบเศรษฐกิจของไทยกาํลังอยู่ในช่วงฟ้ืนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2540 

ไปพร้อมๆกับวิถีการดํารงชีวิตของคนในสังคมที่ดําเนินควบคู่ไปกับการเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี ทาํให้เทคโนโลยีต่างๆเร่ิมเข้ามามีบทบาทกบัการดาํเนินชีวิตของคนในสงัคม หรือกลุ่ม

คน องค์กร และบริษัทต่างๆมากขึ้ น ตลอดจนยังเข้ามามีอิทธิพลในการสร้างสรรค์มิวสิกวีดีโอ

เพลงลูกทุ่งให้มีลูกเล่นอนัหลากหลาย โดดเด่นและน่าติดตามมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนาํกราฟิก

หรือภาพอนิเมชันมาใช้ช่วยในการเล่าเร่ืองผ่านฉาก สถานที่ในมิวสกิวีดีโอเพลง เป็นต้น 

 การได้รับความนิยมจากประชาชนของศิลปินหรือการที่จะได้ช่ือว่าเป็นศิลปินลูกทุ่งที่ดี

มีคุณภาพน้ัน ล้วนแล้วแต่จะต้องมีรางวัลเป็นเคร่ืองการันตีคุณภาพและความสาํเรจ็ของศิลปิน

วงการเพลงลูกทุ่ง ซ่ึงรางวัลแห่งเกียรติยศของวงการคนลูกทุ่งเป็นเสมือนแรงผลักดันและ

ขับเคล่ือนความเจริญก้าวหน้าของวงการเพลงลูกทุ่ง อีกทั้งยังช่วยสร้างเสริมกาํลังใจให้กับศิลปิน
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และผู้คนที่อยู่เบื้ องหลังของผลงานเพลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลพระราชทานในงานกึ่งศตวรรษ

เพลงลูกทุ่ง รางวัลมาลัยทอง รางวัลมหานครอวอร์ดส รางวัลโทรทัศน์ทองคาํ รางวัล Intensive 

Watch Music Chart รางวัลสตาร์เอนเตอร์เทนเมนทอ์วอด์สประเภทเพลงลูกทุ่ง การจัดอนัดับ

เพลงเก่ายอดนิยมของเวบ็ไซต์มิวสกิเอม็ไทย  

 ปัจจุบันมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งได้รับความนิยมและถูกเข้ารับชมผ่านเว็บไซต์ยูทูป

(www.youtube.com) อย่างแพร่หลาย ไม่ใช่เพียงแค่สื่อโทรทศัน์หรือแผ่นวีดีซีคาราโอเกะเหมือน

ในอดีตเท่าน้ันที่ใช้ในการโปรโมทเพลง ศิลปิน หรือ มิวสคิวีดีโอเพลงลูกทุ่ง แต่ปัจจุบันยังนิยมใช้            

สื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ เข้ามาช่วยโปรโมท โดยเฉพาะทางเว็บไซต์ยูทูป  ซ่ึงเป็น

เวบ็ไซต์แลกเปล่ียนภาพวิดีโอที่มีช่ือเสยีงและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก นอกจากน้ันยังมี

การนาํเอามิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งในยุคคลาสสกิและยุคร่วมสมัยออกเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ยูทูปเป็น

หลัก ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือโปรโมทและเรียกกระแสความนิยมให้กบัเพลง มิวสคิวิดีโอและศิลปิน 

ทาํให้มิวสิกวิดีโอเพลงทั้งหลายสามารถเข้ารับชมได้อย่างสะดวกมากขึ้นและแจ้งเกิดผลงานเพลง

ให้กบัศิลปินได้รวดเรว็ย่ิงขึ้นผ่านทางเวบ็ไซต์ยูทูป       

 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงให้เหน็ว่าเพลงลูกทุ่งได้เติบโตมาพร้อมๆกบัมิวสกิวีดี

โอเพลงที่มีการพัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารความหมายหรือเร่ืองราวประกอบเน้ือเพลงมา

โดยตลอด ตั้งแต่ยุคบุกเบิกมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งในปี พ.ศ. 2528 มาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงผู้วิจัยได้

แบ่งยุคเพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบการเล่าเร่ืองและสื่อความหมายในมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งดังน้ี โดย

ยุคคลาสสกิ เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ถงึ ปี พ.ศ. 2542 และยุคร่วมสมัย เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 

ถงึ ปี พ.ศ. 2557 โดยใช้เกณฑใ์นการแบ่งยุคดังน้ี จากวิกฤตการณท์างเศรษฐกจิในปี พ.ศ. 2540 

ถงึ ปี พ.ศ. 2547 ก่อให้เกดิกระแสชาตินิยมที่ส่งเสริมให้เพลงลูกทุ่งกลับมาได้รับความนิยมเหนือ

เพลงสตริง ธุรกจิที่เกี่ยวเน่ืองกบัความนิยมของเพลงลูกทุ่ง จึงมีการขยายตัวมากขึ้น มีนักร้องและ

ผลงานเพลงเกิดขึ้นมากกว่ายุคที่ผ่านมา นักร้องลูกทุ่งบางคนประสบความสาํเรจ็มากกว่านักร้อง

สตริง เพลงลูกทุ่งกลายเป็นวัฒนธรรมประชานิยมกระแสหลัก จนศิลปินเพลงสตริงยังต้องหันมา

ผสมผสานผลงานของตนให้มีความเป็นลูกทุ่งหรือไม่กเ็ปล่ียนสภาพไปเป็นนักร้องลูกทุ่ง ซ่ึงจาก

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว ทาํให้รัฐบาลมีนโยบายประชานิยมขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจเกิด

การฟ้ืนตัว มีการผลิตและบริโภคมากขึ้น (ขจร ฝ้ายเทศ, 2548)  ดังน้ันปี พ.ศ.  2543 เป็นปีที่

เศรษฐกจิเร่ิมมีการฟ้ืนตัว ซ่ึงนอกจากจะทาํให้วงการเพลงลูกทุ่งกลับมามีสสีนัและได้รับความนิยม

มากกว่าเพลงสตริงแล้ว ยังเป็นปีแห่งการเปล่ียนคริสต์ศตวรรษที่มีการเปล่ียนแปลงของระบบ

เศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศไปพร้อมๆกนัอกีด้วย ซ่ึงสิ่งต่างๆเหล่าน้ีทาํ

ให้วงการเพลงลูกทุ่งได้รับอทิธิพลจากการเปล่ียนแปลงและได้นาํเอาเทคโนโลยีความทนัสมัย เข้า

มาผสมผสานในการผลิตผลงานเพลงและมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งเร่ือยมาจนถงึปัจจุบัน 

 การศึกษาคร้ังน้ีจึงสนใจศึกษาเปรียบเทยีบการเล่าเร่ืองและสื่อความหมายในมิวสกิวิดี

โอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิกบัยุคร่วมสมัย เพ่ือนาํองค์ความรู้ ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์มิว
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สิควิดีโอเพลงลูกทุ่งให้มีความน่าสนใจ มีสีสันอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นลูกทุ่งและความ

เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆต่อไปอย่างย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบรูปแบบการนาํเสนอและวิธีการเล่าเร่ืองในมิวสกิวิดีโอเพลง

ลูกทุ่งยุคคลาสสกิและยุคร่วมสมัย  

 2. เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทยีบเน้ือหาในการสื่อความหมายของมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่ง

ยุคคลาสสกิกบัยุคร่วมสมัย 

 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบอุดมการณ์ที่ปรากฏในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก

กบัยุคร่วมสมัย 

 

2. ระเบยีบวิธีวิจยั 

 การศึกษาเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทยีบการเล่าเร่ืองและสื่อความหมายในมิวสกิวิดีโอ

เพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกับยุคร่วมสมัย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ตัวบท ( 

Textual Analysis) เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบรปูแบบการนาํเสนอ วิธกีารเล่าเร่ือง การสื่อความหมาย 

และอดุมการณท์ี่ปรากฏในมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิกบัยุคร่วมสมัย 

ศึกษามิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิที่ผลิตเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 

2542 ซ่ึงศึกษาเฉพาะศิลปินที่ได้รับรางวัลพระราชทานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยและหรือศิลปิน

ที่ได้รับการจัดอนัดับความนิยมจากเวบ็ไซต์มิวสกิเอม็ไทย (www.music.mthai.com) โดยเลือก

ศึกษาเฉพาะมิวสกิวิดีโอเพลงที่มียอดผู้เข้าชมผ่านเวบ็ไซต์ยูทูปสงูที่สดุรวมทั้งสิ้น 10 มิวสกิวิดีโอ

เพลง ได้แก่   

1. ทหารอากาศขาดรัก   ของศิลปิน ยอดรัก สลักใจ 

2. บัวตูมบัวบาน    ของศิลปิน สายัณห์ สญัญา 

3. สดุท้ายที่กรงุเทพ   ของศิลปิน สนุารี ราชสมีา 

4. กราบเท้าย่าโม   ของศิลปิน สนุารี ราชสมีา 

5. ไก่จ๋า    ของศิลปิน สายัณห์ สญัญา 

6. เทพธดิาผ้าซ่ิน   ของศิลปิน เสรี รุ่งสว่าง 

7. สยามเมืองย้ิม   ของศิลปิน พุ่มพวง ดวงจันทร์ 

8. อยากฟังซํา้   ของศิลปิน ศิรินทรา นิยากร 

9. จะขอกรี็บขอ   ของศิลปิน ศิรินทรา นิยากร 

10. ออืหือหล่อจัง   ของศิลปิน พุ่มพวง ดวงจันทร์ 

 และศึกษามิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยที่ผลิตเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง 

พ.ศ. 2557 ซ่ึงเลือกศิลปินที่ได้รับรางวัลเพลงยอดนิยมจากสถาบันรางวัลมาลัยทอง รางวัลมิว

สิกวิดีโอดีเด่นจากสถาบันรางวัลโทรทศัน์ทองคาํ รางวัลศิลปินเพลงยอดนิยมจากสถาบันรางวัล

มหานครอวอร์ดส รางวัล Intensive Watch Music Chart เพลงที่เปิดมากที่สดุทางวิทยุ รางวัล
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สตาร์เอนเตอร์เทนเมนทอ์วอร์ดสและหรือที่ได้รับการจัดอนัดับความนิยมจากเวบ็ไซต์มิวสิกเอม็

ไทย (www.music.mthai.com) โดยเลือกศึกษาเฉพาะมิวสิกวิดีโอเพลงที่มียอดผู้เข้าชมผ่าน

เวบ็ไซต์ยูทูปสงูที่สดุรวมทั้งสิ้น 10 มิวสกิวิดีโอเพลง ได้แก่ 

1. ขอใจเธอแลกเบอร์โทร ของศิลปิน หญิงลี ศรีจุมพล 

2. ตื้ด    ของศิลปิน กระแต อาร์ศยาม 

3. โป๊(ใจมันเพรียว)  ของศิลปิน ใบเตย อาร์สยาม 

4. เหน็นางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของศิลปิน จะ๊ อาร์สยาม 

5. รักจงรอ    ของศิลปิน กุ้ง สทุธริาช อาร์สยาม 

6. ฝืนใจหน่อยได้ไหม  ของศิลปิน ไผ่ พงศธร 

7. ไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได้  ของศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา 

8. เปิดใจสาวแต   ของศิลปิน กระแต อาร์สยาม 

9. ม้ือใด๋สคิึดฮอด   ของศิลปิน ต่าย อรทยั 

10. ด้วยแรงแห่งรัก   ของศิลปิน ไมค์ ภิรมย์พร 

 

3. ผลการวิจยั 

      3.1 เปรียบเทียบรูปแบบการนําเสนอและวิธีการเล่าเรื่องในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค

คลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 

  เปรียบเทยีบรปูแบบการนาํเสนอในมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิกบัยุคร่วมสมัย 

 จากการศึกษาพบว่า มิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิมีรปูแบบการนาํเสนอที่ใช้การ

แสดงเป็นหลักมากที่สดุจาํนวน 4 มิวสกิวิดีโอเพลงจาก 10 มิวสกิวิดีโอเพลง ซ่ึงได้แก่ มิวสกิวิดีโอ

เพลงสยามเมืองย้ิม ของพุ่มพวง ดวงจันทร์ อยากฟังซํา้กับจะขอกรี็บขอ ของศิรินทรา  นิยากร 

และออืหือหล่อจังของพุ่มพวง ดวงจันทร์ 

และพบว่ามิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิมีการใช้รูปแบบการนาํเสนอแบบการสื่อ

ความหมายเป็นหลักรองลงมาจาํนวน 3 มิวสิกวิดีโอเพลง ได้แก่ มิวสกิวิดีโอเพลงทหารอากาศ 

ขาดรักของศิลปินยอดรัก สลักใจ  กราบเท้าย่าโม ของสนุารี ราชสมีา และเทพธดิาผ้าซ่ิน ของเสรี 

รุ่งสว่างอย่างไรกต็ามยังพบว่ามิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิมีการใช้รูปแบบการนาํเสนอแบบ

การแสดงและการสื่อความหมายผสมกนัจาํนวน 2 มิวสกิวิดีโอเพลง ได้แก่ มิวสกิวิดีโอเพลงบัวตูม

บัวบานและไก่จ๋า ของศิลปิน สายัณ สญัญา ขณะที่มิวสกิวิดีโอเพลงสดุท้ายที่กรุงเทพ ของศิลปินสุ

นารี ราชสมีา ได้นาํรูปแบบการนาํเสนอเร่ืองราวที่ไม่มีความสอดคล้องกบัเพลงมาใช้ประกอบใน

มิวสกิวิดีโอเพลง 

ขณะที่มิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยได้นาํรปูแบบการนาํเสนอแบบการแสดงและ

การสื่อความหมายผสมกันมาใช้มากที่สดุในมิวสิกวิดีโอเพลงตื้ด ของกระแต อาร์สยาม รักจงรอ 

ของกุ้ง สุทธิราช อาร์สยาม ฝืนใจหน่อยได้ไหม ของไผ่ พงศธร ไม่ใช่แฟนทาํแทนไม่ได้ ของ
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ตั๊กแตน ชลดา เปิดใจสาวแต ของกระแต อาร์สยามและม๋ือใด๋สิคึดฮอด ของต่าย อรทัย 

นอกจากน้ันมิวสิกวิดีโอเพลงยุคร่วมสมัยใช้รูปแบบการนาํเสนอแบบการแสดงเป็นหลักและการ

แสดงซ้อนการสื่อความหมายรองลงมาอย่างละ 2 มิวสิกวิดีโอเพลงจาก 10 มิวสิกวิดีโอเพลง 

อย่างไรกต็ามมิวสิกวิดีโอยุคร่วมสมัยมีการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ให้กับศิลปินได้เด่นชัดมากกว่า

ยุคคลาสสิก เน่ืองจากมีการกาํหนดทั้งการแต่งตัว ลีลาท่าเต้น บุคคลิกภาพให้ศิลปินได้อย่าง

ชัดเจน เช่น การกาํหนดภาพลักษณข์องศิลปินให้เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้แรงงานของ ศิลปินไมค์ 

ภิรมย์พร ในมิวสิกวิดีโอเพลงด้วยแรงแห่งรัก เป็นต้น นอกจากน้ันยังพบรูปแบบการนําเสนอ

รปูแบบใหม่อย่างการนาํเสนอการแสดงซ้อนการสื่อความหมายจาํนวน 2 เพลง ได้แก่ มิวสกิวิดีโอ

เพลงโป๊(ใจมันเพรียว) ของใบเตย อาร์สยามและเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของจ๊ะ  

อาร์สยาม และพบว่าการนําเสนอการสื่อความหมายของมิวสิกวิดีโอเพลงโป๊ (ใจมันเพรียว)  

นาํการโฆษณาผลิตภัณฑท์ี่ศิลปินเป็นพรีเซนเตอร์มาสอดแทรกไว้ในส่วนของการสื่อความหมาย 

เปรียบเทยีบวิธกีารเล่าเร่ืองในมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิกบัยุคร่วมสมัย 

จากการศึกษาโครงเร่ืองในมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิพบว่า มิวสกิวิดีโอเพลง

เป็นช่องทางแห่งการสื่อสารภาพลักษณ์ให้กับศิลปินมากที่สดุโดยโครงเร่ืองเป็นการแสดงให้เหน็

ถึงบุคคลิก ท่าทาง การแต่งกายและลีลาประกอบการร้องเพลงซ่ึงมีการจาํลองเวทคีอนเสร์ิตขนาด

เลก็เพ่ือสื่อสารความสนุกสนานของเพลง ศิลปินและแดนเซอร์ ขณะที่โครงเร่ืองในมิวสิกวิดีโอ

เพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีเร่ืองราวเกี่ยวกับความรักมากที่สุดแตกต่างกับมิวสิกวิดีโอเพลงยุค

คลาสสกิที่สร้างสรรค์เร่ืองราวเพ่ือต้องการสื่อสารภาพลักษณข์องศิลปินมากที่สดุ 

ส่วนแก่นเร่ืองในมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิมักสะท้อนภาพลักษณ์ของศิลปิน

และแสดงให้เหน็ถึงความเจ้าชู้ของผู้ชายและการต่อสู้ต่อรองของผู้หญิงในยุคคลาสสกิ ขณะที่แก่น

เร่ืองในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีการพูดถึงการต่อสู้ ต่อรองของผู้หญิงอกหัก การ

พยายามในความรัก ความสนุกสนานของศิลปินและมีการโฆษณาแฝงในมิวสกิวิดีโอเพลง 

ลักษณะของตัวละครในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก พบตัวละครที่มีลักษณะ

แบบตายตัวมากที่สุด  ขณะที่ลักษณะของตัวละครในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัย พบตัว

ละครที่มีลักษณะรอบด้านมากที่สดุ 

ลักษณะความขัดแย้งในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก พบว่ามิวสิกวิดีโอเพลง

ลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีความขัดแย้งภายในจิตใจมากที่สุด ซ่ึงเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ

ของตัวละคร ขณะที่ลักษณะความขัดแย้งในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีความขัดแย้ง

ระหว่างคนกบัคนมากที่สดุ ซ่ึงตัวละครทั้งสองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่ายไม่ลงรอยหรือมีปัญหากนั

หรือต่อต้านพยายามทาํร้ายกนั 

มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งในยุคคลาสสิกมีการใช้ฉากที่เกี่ยวข้องกับการดาํเนินชีวิตของ

ตัวละครมากที่สุดถึง 5 มิวสิกวิดีโอเพลง เน่ืองจากมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งในยุคคลาสสิกมีการ
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ถ่ายทอดเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกบัวิถีชีวิต การทาํไร่ทาํนา ขณะที่ลักษณะของฉากในมิวสกิวิดีโอเพลง

ลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีการใช้ฉากที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมากที่สดุ 7 มิวสกิวิดีโอเพลง 

มุมมองการเล่าเร่ืองในมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิกบัยุคร่วมสมัยพบว่ามิวสกิวิ

ดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิมีมุมมองการเล่าจากศิลปินมากที่สดุ ขณะที่มิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค

ร่วมสมัยมีมุมมองการเล่าเร่ืองจากบุคคลที่หน่ึงมากที่สุดเช่นเดียวกับมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุค

คลาสสกิ 

        3.2 เพือ่วิเคราะหเ์ปรียบเทียบเนื้ อหาในการสื่อความหมายของมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง

ยคุคลาสสิกกบัยคุร่วมสมยั 

จากการศึกษาการใช้แสงในการสื่อความหมายในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิก

กบัยุคร่วมสมัย พบว่ามิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิมีการใช้แสงของธรรมชาติมาช่วยในการ

เล่าเร่ืองเพ่ือสื่อความหมายมากที่สุด ขณะที่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีการใช้แสงจาก

ธรรมชาติและมีการจัดแสงแบบทั่วไปเบื้ องต้นมากที่สุดอย่างละ 5 มิวสิกวิดีโอเพลงจาก 10 มิว

สกิวิดีโอเพลง 

ขนาดภาพในการสื่อความหมายในมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิกบัยุคร่วมสมัย 

สามารถจาํแนกได้ตามขนาดของภาพซ่ึงพบว่า มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการใช้ขนาด

ภาพระยะไกล (Long Shot) ระยะใกล้ปานกลาง (Medium Close Up) และระยะปานกลาง 

(Medium Shot) มากที่สดุ ขณะที่มิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีการใช้ภาพระยะใกล้ปาน

กลาง (Medium Close Up) ทั้ง 10 มิวสกิวิดีโอเพลง 

การแต่งกายของศิลปินพบว่า ศิลปินในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการแต่ง

กายเพ่ือให้เหน็ถึงความทนัสมัย ศิลปินผู้หญิงมักนิยมสวมเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส เช่น สีชมพู สีนํา้

เงิน สีแดง สีเหลือง เป็นต้น เพ่ือสร้างความสดใสน่าสนใจและความม่ันใจให้กบัศิลปิน ซ่ึงศิลปิน

ผู้หญิงในยุคคลาสสิกมักสวมเสื้อเช้ิต สูทผูกไทด์หรือใช้ผ้าพันคอและสวมใส่กางเกงมากกว่าการ

สวมใส่กระโปรง ทาํให้สื่อสารความหมายออกมาให้เห็นถึงถึงความมั่นใจทันสมัย ความทะมัด

แทมง เท่ห์ สมาท ์ลักษณะเป็นสาวเปร้ียวเท่ห์ที่มีความทนัสมัย ขณะที่การแต่งกายของศิลปินเพลง

ลูกทุ่งในยุคร่วมสมัยมีการแต่งกายที่แตกต่างไปจากยุคคลาสสิกทั้งชายและหญิง ซ่ึงการแต่งการ

ของศิลปินในยุคร่วมสมัยมักนิยมแต่งกายเพ่ือสื่อสารความเป็นภาพลักษณ์เฉพาะของตนอย่างโดด

เด่นตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมายของศิลปินน้ันๆ เช่น ศิลปินที่ร้องเพลงเพ่ือกลุ่มผู้ชมและผู้ฟัง

วัยรุ่นกจ็ะแต่งตัวเซก็ซ่ี วาบหวิว เปร้ียวและสดใส  ศิลปินที่ร้องเพลงเพ่ือกลุ่มผู้ชมและผู้ฟังที่เป็น

ผู้ใช้แรงงานกจ็ะแต่งตัวให้ใกล้เคียงกบักลุ่มเป้าหมายน้ันๆ นอกจากน้ันยังมีการแต่งตัวผสมผสาน

ความเป็นวัยรุ่นกบัวัฒนธรรมการแต่งกายพ้ืนบ้านของคนชาวดอยอกีด้วย 

การศึกษาการใช้สญัญะในมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิพบว่า มีการใช้สญัญะใน

การสื่อความหมายต่างๆ เพียง 11 สญัญะเท่าน้ัน ได้แก่ การแต่งกายและการกระทาํของตัวละคร 

จี้ รปูหัวใจ ดอกไม้ ฉากและตัวอกัษร การใช้สญัญะในมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิน้ันยังไม่มี
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ความหลากหลายมากนัก เน่ืองจากเร่ืองราวส่วนใหญ่สื่อสารออกมาจากกระบวนการเล่าเร่ือง

โดยตรงสอดคล้องกบัเน้ือหาของเพลง อกีทั้งกระบวนการสร้างสรรค์และเทคโนโลยีต่างๆ ยังไม่มี

ความซับซ้อนทาํให้การใช้สัญญะในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกยังมีอยู่น้อยและสามารถ

ตีความของสัญญะน้ันได้อย่างตรงไปตรงมาและเข้าใจได้ง่าย ขณะที่การใช้สัญญะในมิวสิกวิดีโอ

เพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีมากถึง 19 สญัญะ เน่ืองจากการอธบิายเร่ืองราวหรือเหตุการณ์บางอย่าง

ที่มีข้อจาํกดัในเร่ืองของเวลา ทาํให้สญัญะถูกนาํมาใช้เพ่ือสื่อความหมายและช่วยเล่าเร่ืองราวของ

มิวสิกวิดีโอเพลงได้อย่างรวบรัดมากขึ้น ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยียังเป็นตัวช่วยให้

กระบวนการสร้างสรรค์มีความหลากหลายมากขึ้น การใช้สญัญะจึงมีความหลากหลายมากกว่ามิว

สกิวิดีโอเพลงในยุคคลาสสกิ 

3.3 เพือ่ศึกษาเปรียบเทียบอุดมการณที์่ปรากฏในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบั

ยคุร่วมสมยั 

มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ในมิวสิกวิ ดีโอเพลง

ลูกทุ่งที่ถูกสร้างขึ้ นเพ่ือต้องการใช้มิวสิกวิดีโอเพลงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดภาพลักษณ์ของ

ศิลปินเป็นหลัก เพ่ือตอกยํา้บุคลิกการแต่งกายตลอดจนลีลาทางท่าการร้องและเต้นของศิลปิน 

ขณะที่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัย พบอุดมการณ์ทุนนิยมทุกมิวสิกวิดีโอเพลง หากแต่ถูก

สะท้อนผ่านกระบวนการสื่อสารภาพลักษณ์ของศิลปิน อุดมการณ์ด้านความรักกับชนช้ัน 

อดุมการณข์องผู้หญิงสมัยใหม่และอดุมการณด้์านวัฒนธรรมการทอผ้าไหมอสีาน เป็นต้น 

 

4. อภิปรายผลการวิจยั 

 จาการศึกษารปูแบบการนาํเสนอในมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิกบัยุคร่วมสมัย 

พบว่ามิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการใช้รูปแบบการนาํเสนอแบบการแสดง

หลักมากที่สุดถึง 4 มิวสิกวิดีโอเพลงจาก 10 มิวสิกวิดีโอเพลง ซ่ึงได้แก่ มิวสิกวิดีโอเพลงสยาม

เมืองย้ิมอือหือหล่อจัง ของพุ่มพวง ดวงจันทร์และมิวสิกวิดีโอเพลงอยากฟังซํ้า จะขอกรี็บขอ 

ของศิรินทรา นิยากร อย่างไรกต็ามยังได้นาํรูปแบบการนาํเสนอแบบการสื่อความหมายเป็นหลัก

มาใช้ถงึ 3 มิวสกิวิดีโอเพลง ได้แก่ มิวสกิวิดีโอเพลงทหารอากาศขาดรัก ของยอดรัก สลักใจ เพลง

กราบเท้าย่าโม ของสนุารี ราชสมีา เพลงเทพธดิาผ้าซ่ิน ของเสรี รุ่งสว่าง และมีการใช้รูปแบบการ

นาํเสนอแบบการแสดงและการสื่อความหมายผสมกนั 2 มิวสกิวิดีโอเพลง ได้แก่ มิวสกิวิดีโอเพลง

บัวตูมบัวบาน เพลงไก่จ๋า ของสายัณห์ สญัญา นอกจากน้ันยังมีการใช้รูปแบบเร่ืองราวที่ไม่มีความ

สอดคล้องกับเพลงในมิวสิกวิดีโอเพลงสุดท้ายที่กรุงเทพ ของสุนารี ราชสมีา ซ่ึงมิวสิกวิดีโอเพลง

ลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการใช้รูปแบบการนาํเสนอทั้งสิ้น 4 รูปแบบ โดยมีรูปแบบการนาํเสนอแบบ

การแสดงเป็นหลัก รูปแบบการสื่อความหมายเป็นหลัก และรูปแบบการนาํเสนอเร่ืองราวที่ไม่มี

ความสอดคล้องกับเพลงเป็นหลัก ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดเร่ืองมิวสกิวิดีโอที่กล่าวว่ารูปแบบการ

นาํเสนอมิวสกิวิดีโอประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักทางประสบการณ์ของผู้ฟัง คือ ทางกายภาพ 
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ทางอารมณ์ และทางระดับการจดจาํ โดยรูปแบบมิวสิกวิดีโอที่เหน็ได้จากการที่บริษัทเทปเพลง

ผลิตออกมา ซ่ึงมี 3 รปูแบบ ดังน้ี (อนิทริา เฮง็ทบัทมิ, 2554) 

1. การแสดงเป็นหลัก (Performance) เป็นมิวสกิวิดีโอที่มีโครงสร้างความสมัพันธ์ง่ายๆ

ไม่ซับซ้อน มักเป็นการนาํเสนอภาพวงดนตรี แสดงดนตรี หรือ นักร้องร้องเพลง 

2. สื่อความหมายเป็นหลัก (Narrative) เป็นมิวสกิวิดีโอที่มีโครงสร้างความสมัพันธเ์ป็น

เร่ืองราว แต่ไม่เหมือนกบันิยามหรือภาพยนตร์ เน่ืองจากเร่ืองราวขึ้นอยู่กบัความหมายของเพลง 

3. มีแนวความคิดบางอย่างที่ไม่เป็นเร่ืองราว (Conceptual) เป็นรูปแบบที่อธบิายถึงสิ่งที่

เรียกว่า ดนตรีภาพ หรือท่าเต้นที่เป็นจังหวะ รูปแบบน้ีใช้เทคนิคการพัฒนาแนวความคิดเร่ือง

ความสมัพันธต่์างๆของดนตรี การลาํดับเร่ืองราว และภาพลักษณ ์

หากแต่มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมีการใช้รูปแบบการนําเสนอทั้งสิ้ น 4 

รูปแบบ โดยสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองมิวสิกวิดีโอเพลง 3 รูปแบบ และไม่สอดคล้องอีก 1 

รูปแบบ โดยมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิได้มีการใช้รูปแบบการนาํเสนอแบบการแสดงและ

สื่อความหมายผสมกนั เพ่ิมเติมจากแนวคิดเร่ืองมิวสกิวิดีโอเพลง ซ่ึงรูปแบบการนาํเสนอแบบการ

แสดงและการสื่อความหมายผสมกนัเป็นการนาํเสนอการแสดงของศิลปินทั้งลีลาการร้อง เต้นและ

การแต่งกายผสมกบัการสื่อความหมายโดยสื่อความหมายผ่านเร่ืองราว ความขัดแย้ง ลักษณะ สี

หน้า อารมณข์องตัวละคร ซ่ึงเป็นการนาํเสนอทั้งการแสดงและการสื่อควาหมายสลับกนัไปมา เพ่ือ

สร้างสสีนัสื่อสารภาพลักษณข์องศิลปินควบคู่ไปกบัเร่ืองราวที่สอดคล้องกบัเน้ือหาของเพลงเพ่ือให้

ผู้ชมมีอารมณร่์วมไปกบัมิวสกิวิดีโอเพลงเพ่ือสร้างวิธกีารนาํเสนอที่หลากหลาย 

ขณะที่มิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีการใช้รูปแบบการนาํเสนอแบบการแสดง

และการสื่อความหมายผสมกันมากที่สุด 6 มิวสิกวิดีโอเพลง ได้แก่ มิวสิกวิดีโอเพลงตื้ ด ของ

กระแต อาร์สยาม รักจงรอ ของกุ้ง สทุธิราช อาร์สยาม ฝืนใจหน่อยได้ไหม ของไผ่ พงศธร ไม่ใช่

แฟนทาํแทนไม่ได้ ของตั๊กแตน ชลดา เปิดใจสาวแต ของกระแต อาร์สยามและม๋ือใด๋สิคึดฮอด 

ของต่าย อรทยั นอกจากน้ันยังพบว่ามิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยมีการใช้รูปแบบการนาํเสนอ

แบบการแสดงเป็นหลักรองลงมาถึง 2 มิวสกวิดีโอเพลง ได้แก่ มิวสิกวิดีโอเพลงขอใจเธอแลก

เบอร์โทร ของหญิงลี ศรีจุมพล กบัเพลงด้วยแรงแห่งรัก ของไมค์ ภิรมย์พร อย่างไรกต็ามยังพบว่า

มีการใช้รูปแบบการนําเสนอแบบใหม่คือ รูปแบบการนําเสนอแบบการแสดงซ้อนการสื่อ

ความหมาย ในมิวสิกวิดีโอเพลงเหน็นางเงียบๆฟาดเรียบนะคะ ของจ๊ะอาร์สยาม และมีรูปแบบ

การนาํเสนอแบบการแสดงซ้อนการสื่อความหมายและการโฆษณาแฝงในมิวสกิวิดีโอเพลงโป๊(ใจ

มันเพรียว) จากรปูแบบการนาํเสนอของมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยแสดงให้เหน็ว่า มิวสกิวิ

ดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีการใช้รูปแบบการนาํเสนอสอดคล้องกบัแนวคิดมิวสกิวิดีโอเพลงถึง 

1 รปูแบบมิวสกิวิดีโอเพลง ได้แก่รูปแบบการแสดงเป็นหลัก (Performance) ซ่ึงเป็นมิวสกิวิดีโอที่

มีโครงสร้างความสัมพันธ์ง่ายๆไม่ซับซ้อน มักเป็นการนาํเสนอภาพวงดนตรี แสดงดนตรี หรือ 

นักร้องร้องเพลง(อินทริา เฮง็ทบัทมิ, 2554) โดยมิวสิก วิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยไม่ได้นาํ
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รูปแบบการนาํเสนอแบบการแสดงเป็นหลัก และแบบเร่ืองราวไม่มีความสอดคล้องกบัเพลงมาใช้ 

หากแต่มีการใช้รูปแบบการนาํเสนอแบบใหม่ถึง 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการนาํเสนอแบบการ

แสดงและการสื่อความหมายผสมกนั รูปแบบการนาํเสนอการแสดงซ้อนการสื่อความหมาย และ

รูปแบบการนาํเสนอการแสดงซ้อนการสื่อความหมายและโฆษณาแฝง ซ่ึงมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่ง

ยุคร่วมสมัยมีการใช้รูปแบบการนาํเสนอแบบการแสดงและการสื่อความหมายผสมกนัเหมือนกบั

มิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิ อย่างไรกต็ามมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยยังมีรูปแบบ

การนาํเสนอแบบใหม่โดยมีรปูแบบการแสดงซ้อนการสื่อความหมาย ซ่ึงเป็นรูปแบบการนาํเสนอที่

มีการนาํเสนอการแสดงของศิลปินทั้งการแสดงการร้อง การเต้น การสวมบทบาทของตัวละคร 

สอดแทรกหรือสอดอยู่ในการนําเสนอเร่ืองราวสื่อความหมาย ซ่ึงการนําเสนอรูปแบบดังกล่าว

ศิลปินนอกจากจะทาํหน้าที่ร้องเพลง เต้นแล้ว ยังมีหน้าที่ในการสวมบทบาทตัวละครไปพร้อมๆ

กบัการร้องเพลงประกอบเพลงด้วย อนัเป็นรูปแบบการนาํเสนอที่ศิลปินเข้ามามีส่วนร่วมร้องเพลง

ในการสื่อความหมายเร่ืองราวต่างๆและเป็นอีกรูปแบบการนําเสนอหน่ึงที่แสดงภาพลักษณ์

ศักยภาพของศิลปินได้อย่างหลากหลาย นอกจากน้ันมิวสวิสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยยังมีการ

ใช้รูปแบบการนาํเสนอแบบการแสดงซ้อนการสื่อความหมายและโฆษณาแฝงมาใช้เพ่ือถ่ายทอด

เร่ืองราวประกอบเพลงอกีด้วย ซ่ึงรูปแบบการนาํเสนอดังกล่าวมีลักษณะเช่นเดียวกบัรูปแบบการ

นาํเสนอแบบการแสดงซ้อนการสื่อความหมาย แต่มีการเพ่ิมเติมการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ศิลปิน

เป็นพรีเซนเตอร์เข้าไปในเร่ืองราวประกอบเพลงด้วย ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑก์าแฟย่ีห้อเพรียวโดยการ

นาํเสนอวิธีการดื่ม รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ และประโยชน์ที่ได้จากการดื่มกาแฟย่ีห้อเพรียว จะ

เหน็ได้ว่ามิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยมีการใช้รูปแบบการนาํเสนอที่สอดคล้องกับแนวคิด

เร่ืองมิวสิกวิดีโอเพลงเพียง 1 รูปแบบเท่าน้ัน นอกน้ันเป็นการนาํเสนอรูปแบบใหม่ๆเพ่ือสร้าง

ความหลากหลายและเพ่ือสื่อสารภาพลักษณ ์เร่ืองราวต่างๆไปสู่ผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างรวดเรว็ 

การจัดกลุ่มมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิกบัยุคร่วมสมัยผ่านรูปแบบการนาํเสนอในแนวคิด

เร่ืองมิวสิกวิดีโอเพลงมีความสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองรูปแบบมิวสิกวิดีโอ (Music Video 

Genre) ด้วยเช่นกนั คาํว่า Genre เป็นภาษาฝร่ังเศสที่แปลว่า Type หรือ Kind ซ่ึงถูกนาํมา

ประยุกต์ใช้ในการแบ่งประเภทของภาพยนตร์ในแบบต่างๆ เช่น แบบตะวัน แบบนวนิยาย

วิทยาศาสตร์ เป็นต้น (กาญจนา แก้วเทพ, 2541) มากไปกว่าน้ัน แนวคิดรูปแบบมีมิติมากมาย

อย่างที่กาญจนา แก้วเทพได้กล่าวไว้ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์รูปแบบได้หลายแง่มุม หน่ึงในน้ันคือ 

การวิเคราะห์รปูแบบมิวสกิวิดีโอเพลงจากการเล่าเร่ืองเพ่ือจัดกลุ่มรูปแบบการนาํเสนอในมิวสกิวิดี

โอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิกบัยุคร่วมสมัย จากผลการศึกษาแสดงให้เหน็ว่ารูปแบบการนาํเสนอใน

มิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิกับยุคร่วมสมัยมีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับแนวคิด

เร่ืองมิวสกิวิดีโอเพลงแต่มิวสกิวิดีโอเพลงทั้งสองยุคสามารถจัดกลุ่มรูปแบบการนาํเสนอต่างๆได้

ตามแนวคิดเร่ืองรปูแบบมิวสกิวิดีโอเพลง 
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การใช้สัญญะต่างๆในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกับยุคร่วมสมัยใช้เพ่ือเป็น

สื่อกลางระหว่างตัวหมายและตัวหมายถึง เพ่ือให้ทราบถึงความหมายบางอย่างที่แฝงอยู่ในตัว

หมายต่างๆในมิวสกิวิดีโอ ซ่ึงสอดคล้องกบั  (ประมวลสาระชุดวิชาปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎี

การสื่อสาร,  2548) ที่กล่าวว่าสญัวิทยา (Semiology) หรือสญัศาสตร์ (Semiotics) จากทศันะ

ของสองผู้บุกเบิกวิชาสญัวิทยาที่ศึกษาเร่ืองความหมายของสญัญะเป็นหลักน้ี มีบรรพบุรุษผู้บุกเบิก

อยู่ 2 ท่านคือ เฟอร์ดินันท์เดอ โซซูร์ นักภาษาศาสตร์ชาวสวิส และชาร์ลส์ เพียร์ส นักปรัชญา

สงัคมชาวอเมริกนั เน่ืองจากท่านทั้งสองมีชีวิตและค้นคิดทฤษฎีสญัวิทยาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกนั 

ดังน้ัน แต่ละท่านจึงมีการสร้างคาํศัพทเ์พ่ือใช้อธบิายความคิดที่เป็นของตัวเอง และอาจจะแตกต่าง

กนัทั้ง  ๆ  ที่หมายความถึงสิ่งเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั จุดร่วมของนักคิดทั้ง 2 ท่านกค็ือ ทั้งสอง

ล้วนสนใจกระบวนการที่ตัวหมายหน่ึงสามารถสร้างความหมายขึ้ นมาในห้วงความคิดของผู้ใช้

สัญญะ ตัวอย่างเช่น   เม่ือเรามองเห็น "แหวน" หรือคําว่า "แหวน" ซ่ึงเรียกว่า "ตัวหมาย/

รูปสัญญะ" (Signifier) อันได้แก่ ภาพ-เสียง-วัตถุที่ถูกนาํมาใช้แทนความหมายที่เป็น "ตัว

หมายถึง/ความหมายสญัญะ" (Signified) อนัได้แก่ แนวความคิดต่าง  ๆ  เช่น ความรัก ความ

ผูกพันของกระบวนการสร้างรอยเช่ือมต่อระหว่าง ตัวหมาย-ตัวหมายถึง (รูปสัญญะ-ความ

หมายสัญญะ) น้ี เรียกว่ากระบวนการสร้างความหมาย (Signification) ในกระบวนการสร้าง

ความหมายน้ัน ระบบสญัญะนาํการควบคุมการสร้างความหมายของตัวบทให้เป็นไปอย่างมีความ

สลับซับซ้อน อย่างแฝงเร้นและต้องขึ้นอยู่กบัลักษณะของแต่ละวัฒนธรรมน้ันๆอกีด้วย  

อุดมการณ์ในมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งทั้งสองยุคแสดงให้เห็นถึงการครอบงาํของผู้มี

อาํนาจ แต่ผู้มีอาํนาจในมิวสกิวิดีโอเพลงทั้งสองยุคไม่ใช่รัฐ หากแต่เป็นกลุ่มนายทุน เช่น เจ้าของ

บริษัทหรือค่ายเพลง เจ้าของเพลง เจ้าของผลิตภัณฑต่์างๆที่เป็นผู้สนับสนุนการผลิตมิวสิกวิดีโอ

เพลง จะเหน็ได้ว่าการครอบงาํทางความคิดในสังคมนอกจากรัฐจะเป็นผู้ครอบงาํผ่านระบบการ

ทาํงานหรือระบบราชกาลแล้ว ในมิวสิกวิดีโอเพลงยังถูกกลุ่มนายทุนผู้มีอาํนาจทางการเงินเป็นผู้

ควบคุมและตรวจสอบ สอดแทรกกระบวนการสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอเพลงทั้งสิ้ น เพ่ือนําไปสู่

ผลประโยชน์ทางการเงินและความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเพลง ธุรกิจ

โฆษณาหรือธุรกจิผลิตภัณฑต่์างๆอกีด้วย อย่างไรกต็ามมิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสกิกบัยุค

ร่วมสมัยยังพบอุดมการณ์ที่เกี่ยวกับการต่อสู้ของผู้หญิง ซ่ึงมิวสิกวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกมี

อดุมการณก์ารต่อสู้ของผู้หญิงที่มีการต่อสู้ทางอ้อมซ่ึงใช้พ่อหรือคนในครอบครัวเป็นผู้ต่อสู้ต่อรอง

แทน เหตุการณ์เร่ืองราวความรักของหนุ่มสาวเม่ือผู้หญิงถูกผู้ชายหลอก ผู้หญิงในยุคคลาสสกิจะ

ทาํการต่อสู้ด้วยการฟ้องพ่อและให้พ่อหรือคนในครอบครัวเป็นผู้แก้ไขปัญหาแทน สอดคล้องกบั

แนวคิดเร่ืองอดุมการณข์องอลัธูแซร์ (ลาํเนา เอี่ยมสะอาด, 2539) อดุมการณแ์บบเสนอทางเลือก

แบบใหม่ให้กบัระบบ (Alternative Ideology) อุดมการณ์แบบน้ีอาจจะไม่เหน็ด้วยกบัอุดมการณ์

หลัก แต่มิได้คัดค้านระบบอย่างรุนแรง คือแทนที่จะโจมตีอุดมการณ์หลักโดยตรงแต่กลับเล่ียงไป

พูดถึงข้อเสนอใหม่ที่ตนคิดว่าดีกว่า ในที่น่ีผู้หญิงหรือตัวละครนาํเสนออุดมการณ์ทางเลือกใหม่
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โดยไม่ได้จอมตีอดุมการณห์ลักที่ว่าผู้หญิงในยุคคลาสสกิต้องเป็นคนอ่อนแอ ร้องไห้ เสยีใจเม่ือถูก

ผู้ชายหลอก แต่นาํเสนอทางเลือกใหม่ด้วยการต่อสู้ทางอ้อมผ่านคนในครอบครัว 

 ขณะที่มิวสกิวิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยพบอุดมการณ์การต่อสู้ของผู้หญิงสมัยใหม่ที่

มีการต่อสู้และหาทางออกด้วยตัวของตัวเอง เหตุการณ์แสดงให้เหน็ถึงการต่อสู้ที่ใช้กาํลังกบัผู้ชาย

เจ้าชู้และการต่อสู้ของผู้หญิงอกหักที่หาทางออกโดยการเต้นมากกว่าที่จะมาน่ังเสียใจร้องไห้

เหมือนผู้หญิงในอดีต สอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองอุดมการณ์ของอัลธูแซร์ (ลาํเนา เอี่ยมสะอาด, 

2539)อุดมการณ์ที่ มี เป้าหมายเพ่ือต่อต้านอุดมการณ์หลักและมุ่งเสนออุดมการณ์ใหม่ 

(Oppositional Ideology) อุดมการณ์ประเภทน้ีไม่เหน็ด้วยกบัระบบเดิมที่มีอยู่ในสงัคม และเหน็

ว่าเป้าหมายของอุดมการณ์หลักกเ็พ่ือประโยชน์ของชนช้ันที่มีอาํนาจในสงัคมซ่ึงเป็นคนกลุ่มน้อย

ส่วนผู้ที่เสียเปรียบ คือ คนส่วนใหญ่ ดังน้ัน จึงมุ่งที่จะโจมตีและทาํลายอุดมการณ์หลักและเสนอ

อุดมการณ์ใหม่ ในที่น่ีผู้หญิงหรือตัวละครต่อต้านอุดมการณ์การหลักของสังคมไทยที่มีมาอย่าง

ยาวนานที่ว่าผู้หญิงไทยต้องเรียบร้อย เม่ือถูกผู้ชายหักอกกมั็วแต่เสียใจร้องไห้ แต่ในมิวสิกวิดีโอ

เพลงลูกทุ่งยุคร่วมสมัยพบอุดมการณ์ต่อต้านด้วยการทําลายอุดมการณ์หลักและนําเสนอ

อุดมการณ์ใหม่ โดยแสดงให้เหน็ว่าผู้หญิงที่ถูกหักอกควรหยุดร้องไห้เสียใจและควรหาทางออก

ด้วยการเต้น การรักตัวเองซ่ึงพบในมิวสกิวิดีโอเพลงตื้ด ของกระแต อาร์สยาม 
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