ปั จจัยสําคัญต่ อการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
ประจําประเทศไทย

ฉัตรชัย งามเลิศ

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม)
คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2560

บทคัดย่ อ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียน
ชื่อปริญญา
ปี การศึกษา

ปั จจัยสําคัญต่อการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
ประจําประเทศไทย
นายฉัตรชัย งามเลิศ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม)
2560

ปั จ จุบัน นโยบายการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยกํ า ลัง เข้ า สู่ก ารปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้ างเศรษฐกิจ จาก เรื่ องอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก (Thailand 3.0) ไปสู่ “Value–
Based Economy” หรื อ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรม (Thailand 4.0)” ซึ่งเป็ นการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิ จด้ วยความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา โดยมุ่งเน้ นที่กลุ่ม “อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์” (Creative Industry) ซึ่ง “อุตสาหกรรมเพลง”
(Music Industry)เป็ นหนึง่ ในแขนงของอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ ซึ่งที่ประเทศไทยอุตสาหกรรมเพลง
อยู่ในภาวการณ์ ที่หดตัว เนื่ องด้ วยอิทธิ พ ลของพัฒนาการทางด้ านเทคโนโลยี (Technological
Determinism) ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักของปรากฏการณ์ดงั กล่าว โดยนวัตกรรมการจัดทํา “รายงาน
อันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ” (Official Music Chart) ของประเทศที่เป็ นผู้นําทางด้ านนี ้
คือ สหรัฐอเมริ กา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และเกาหลีใต้ เป็ นในการช่วยกระตุ้นให้ เกิดการ
พัฒนาเติบโตของวงการเพลง แต่ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ นวัตกรรมนี ้ในประเทศไทย
ผู้ วิ จั ย จึ ง มุ่ ง ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ เ อื อ้ ต่ อ การจั ด ทํ า รายงานจั ด อั น ดั บ เพลงยอดนิ ย ม
ประจําประเทศไทย โดยศึกษานวัตกรรมต้ นแบบนี ้จาก 3 ประเทศดังกล่าว ผ่านข้ อมูลเอกสาร การ
สัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรจากองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับระบบอุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทย รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญด้ านอุตสาหกรรมเพลงไทย อุตสาหกรรมเพลงเกาหลี และอุตสาหกรรมเพลงสากล
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจุบนั อุตสาหกรรมเพลงไทย ชี ้วัดความนิยมของเพลงผ่านรายงานการจัด
อันดับเพลงผ่านการออกอากาศทางสถานีวิทยุ (Radio Airplay) และยอดการรับชมทางยูทิวบ์
(YouTube) ของแต่ ล ะค่ า ยเพลงเท่ า นั น้ ซึ่ ง ไม่ มี ห น่ ว ยงานกลางใดทํ า หน้ าที่ ใ นการจั ด ทํ า

(4)
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ (แบบรวมทุกค่ายเพลง) จึงแสดงว่า ไม่เกิดการ
ยอมรั บ และประยุก ต์ น วัต กรรมดัง กล่า วสํ า หรั บ วงการเพลงในประเทศไทย (Diffusion of
Innovation) 2) บ่อยครัง้ มีการบิดเบือนข้ อมูลอันดับความนิยมของเพลงเพื่อผลประโยชน์ของตน
ผ่านการออกอากาศทางสถานีวิทยุภายในองค์กรของผู้ประกอบการ 3) ค่ายเพลงในประเทศไทยไม่
สามารถรวมตัวกันเพื่อจัดตังสมาคม
้
ในการพูดคุยหรื อแก้ ไขปั ญหาอุตสาหกรรมเพลงของประเทศ
ไทย 4) ขาดบุคคลากรที่มีความรู้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลงในองค์กรภาครัฐ 5) รัฐไม่มีนโยบาย
เฉพาะในการสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพลง 6) ไม่มีองค์กรกลางในการรวบรวมข้ อมูล
ทางการตลาดที่จําเป็ นต่อการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม และ 7) พฤติกรรมคนฟั งที่
ไม่สนับสนุนการซื ้อขายเพลงแบบถูกลิขสิทธิ์
คําสําคัญ: รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ, อุตสาหกรรมเพลง, นวัตกรรม
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Nowadays, Thai economy policy has changed its focuses from Thailand 3.0 –
Industrial and Export to Thailand 4.0 policy – Value-based Economy. The Thailand 4.0 is
a new vision to foster the economy through creativity, innovation, sciences,
technologies, research and development in which creative industry is the major
attention. Regarding music industry, it is one of the cores of creative industry.
Observably, music industry in Thailand is currently getting trouble and impacted by the
technological disruption. Specifically, “official music chart” can be the solution to foster
the industry which has been using for promoting music in The United State, The United
Kingdom, and South Korea. However, there are no official music chart in Thailand. This
study attempts to examine the factors to support in organizing Thailand official music
chart through which the structure of this form of communication innovation from the
aforementioned countries were reviewed and analyzed. Also, multiple in-depth
interviews with experts in relevant private and public organizations were conducted.
The study found that 1) The popularity of music in Thailand is heavily
relied on radio play and numbers of viewers on YouTube in which there is no an official
music chart that can be the representation of the popularity of Thai music as a whole.

(6)
2) Each music business organization creates its own music charts which have often
manipulated to serve their commercial benefit. Additionally, there are no middle persons
neither in private or public organizations to responsible for this. This meant that this form
of communication innovation has not existing in Thailand. 3) There is no an association
which can be a place for each music business organization to come and work on this
together. 4) There are no experts who can work on this specific topic in public
organizations. 5) There is no specific national policy to foster the industry. 6) There is no
a middle pool or an organization to collect records sales from all music firms which are
important to identify the popularity of music. 7) Free mentality that is the way to get free
music from illegal channels is accepting in Thailand.
Keywords: Official Music Chart, Music Industry, Innovation
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญ
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตามข้ อมูลจากรายงานความก้ าวหน้ าฉบับที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตัง้
นิคมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง พบว่ามีมูลค่าตลาดมากกว่า 151,558 ล้ านบาท ในปี 2555 หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 1.24 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) และมีการ
คาดการณ์อตั ราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2556-2560 ร้ อยละ 8.7 มูลค่าตลาดมากกว่า 229,445 ล้ าน
บาท เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มอุ ตสาหกรรมพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับ ได้ แก่อตุ สาหกรรมแอนิเมชัน อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และอุตสาหกรรมเพลง (เรวดี
แก้ วมณี, 2557)
ในทางกลับกัน แม้ วา่ อุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทยจะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยสูงที่สดุ เป็ น
3 อัน ดับ แรกของอุ ต สาหกรรมบัน เทิ ง (เรวดี แก้ ว มณี , 2557) และมี อ งค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
อุตสาหกรรมเพลงในบริ บทการทํางานเดียวกับต่างประเทศ แต่ข้อมูลด้ านปรากฏการณ์และความ
เคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมเพลงกลับมีการเผยแพร่ สู่แหล่งข้ อมูลสาธารณะที่น้อย รวมถึงไม่มี
แหล่งข้ อมูลหลักแบบสาธารณะที่น่ าเชื่อถื อ ในขณะที่ต่างประเทศมีแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถื อและ
สามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลดังกล่าวได้ ง่ายผ่านทางอินเตอร์ เน็ต เช่น ข้ อมูลยอดขาย ข้ อมูลยอดเปิ ด
บนสถานีวิทยุ (Airplay) หรื อแม้ กระทัง่ ข้ อมูลข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลง ซึ่งมี
การเก็ บรวบรวมฐานข้ อมูล ไว้ โ ดยองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ อุตสาหกรรมเพลงอย่า งเป็ นระเบี ย บ
โดยเฉพาะรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศอย่างเป็ นทางการ (Official Music
Chart) อันเป็ นนวัตกรรมหนึง่ ที่มีความสําคัญต่อระบบอุตสาหกรรมเพลง
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมคือเครื่ องมือที่สามารถบ่งชี ้ถึงวัฒนธรรมกระแสนิยม
ของความสําเร็ จและการจัดการศิลปิ นภายในค่าย นอกจากนี ้ข้ อมูล ดังกล่าวสามารถนํามาใช้ ใน
การพัฒนา
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และวิเคราะห์ถึงความต้ องการของกลุ่มผู้ฟัง รวมไปถึง การเจริ ญโตของอุตสาหกรรมเพลงของค่าย
เพลงและอุตสาหกรรมเพลงภายในประเทศได้ อีกด้ วย
หากเปรี ยบเที ยบอันดับความเจริ ญเติบโตในอุตสาหกรรมเพลงทัว่ โลกโดยการจัดลําดับ
มูลค่าทางการตลาดประจําปี จาก International Federation of the Phonographic Industry
(IFPI) ตังแต่
้ ปี 2005 – 2014 สามารถเห็นถึงการเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมเพลงในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกได้ อย่างชัดเจน ในปี 2014 ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งเป็ นประเทศที่ริเริ่ มในการนํา
นวัต กรรมนี ม้ าใช้ มี ส่ว นแบ่ง และมูล ค่า ทางการตลาดเพลงโลกเป็ น อัน ดับ ที่ 1 กลุ่ม ประเทศ
สหราชอาณาจักรซึ่งรับนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ เป็ นประเทศถัดมา มีส่วนแบ่งและมูลค่าทางการ
ตลาดเพลงโลกเป็ นอันดับที่ 4
เมื่อมองกลับมาที่อุตสาหกรรมเพลงเกาหลีใต้ ในอดีต เคยมีอนั ดับความเจริ ญเติบโตของ
อุตสาหกรรมเพลงที่ ใกล้ เ คียงกับประเทศไทยมาโดยตลอด แต่ในปี 2010 รั ฐ บาลผลักดัน และ
สนับสนุนในการส่งออกวัฒนธรรม โดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมเพลง รัฐบาลได้ ส่งเสริ มการ
พัฒนาระบบการเก็บข้ อมูลและสนับสนุนการจัดตังรายงานการจั
้
ดอันดับเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศอย่างเป็ นทางการ ภายใต้ ชื่อ “กาอน ชาร์ ต” (Gaon Chart) จนประเทศเกาหลีใต้ ก้าวขึ ้นมา
เป็ นอันดับที่ 21 ของตลาดเพลงโลก และในปี 2013 อุตสาหกรรมเพลงเกาหลีใต้ ได้ ก้าวเข้ าสู่การ
เป็ น 1 ใน 10 ประเทศที่มีสว่ นแบ่งทางการตลาดอุตสาหกรรมเพลงสูงสุดในโลกอย่างเป็ นทางการ
ในขณะที่ประเทศไทย มูลค่าทางการตลาดของอุตสาหกรรมเพลงมีทิศทางที่ลดลงเรื่ อย ๆ
และในปี 2011 เป็ นต้ นมา International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) มี
การเปิ ดเผยอันดับและมูลค่าส่วนแบ่งทางการตลาดเพียง 20 อันดับเท่านัน้ โดยประเทศไทยไม่ติด
อันดับ ดังตารางที่ 1.1 (Recording Industry Association of Japan, 2015)
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ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงผลอันดับส่วนแบ่งทางการตลาดและมูลค่าทางการตลาดของอุตสาหกรรมเพลง
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

อันดับและมูลค่ าทางการตลาด (ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ)
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1 อันดับ 1
(4,898.3) (4,473.5) (4,481.8) (4,372.9) (3,635.2) (4,562) (5,977.4) (7,985.6) (9,651.4) (11,195)

แหล่ งที่มา: The Recording Industry Association of Japan (2006-2015).

3

กลุ่มประเทศ
อันดับ 4 อันดับ 4 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 4 อันดับ 4 อันดับ 4 อันดับ 3 อันดับ 3 อันดับ 3
สหราชอาณาจักร (1,334.6) (1,303.5) (1,325.8) (1,433.7) (1,388.1) (1,730.5) (2,274.9) (2,269.4) (3,051.1) (3,330.4)
เกาหลีใต้
อันดับ 8 อันดับ 10 อันดับ 11 อันดับ 11 อันดับ 21 อันดับ 24 อันดับ 26 อันดับ 30 อันดับ 29 อันดับ 29
(265.8) (211.3) (187.5) (199.5) (116.9)
(93.3)
(118.4)
(80.7)
(80.7)
(111.1)
ไทย
อันดับ 32 อันดับ 32 อันดับ 29 อันดับ 32 อันดับ 30 อันดับ 32
(39.2)
(49.8)
(92.7)
(65.4)
(72.1)
(106.3)
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แม้ ว่ารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมจะเป็ นเครื่ องมือที่วัดความนิยมของเพลงเพื่อ
เผยแพร่ ส่สู าธารณะอย่างเป็ นทางการ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลง แต่วิวฒ
ั นาการ
ของเทคโนโลยีในการฟั งเพลงไม่ได้ หยุดอยู่ที่วิทยุหรื อสื่อวัสดุบนั ทึกเสียงอีกต่อไป มีเทคโนโลยีใหม่
เข้ า มาเป็ น ทางเลื อกในการบริ โ ภคเพลง เช่น การซื อ้ ขายไฟล์ เ พลงในรู ปแบบดิจิ ทัล อย่า งถูก
กฎหมายผ่า นไอทูน ส์ สโตร์ (iTunes Store) , การฟั ง เพลงออนไลน์ ผ่า นระบบสตรี ม มิ่ ง
(Streaming) และการฟั ง เพลงพร้ อมกับ รั บ ชมมิ ว สิ ค วิ ดี โ อผ่ า นยูทิ ว บ์ (YouTube) เป็ น ต้ น
(Recording Industry Association of Japan, 2007)
จากวิวัฒนาการดังกล่าว นักวิเคราะห์และบุคลากรจากค่ายเพลงเห็นว่ารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมอาจจะไม่ได้ เป็ นตัววัดความสําเร็จของเพลงอีกต่อ เนื่องจากความสําเร็ จไม่ได้
วัดจากยอดขายและยอดเพลงที่ถูกเปิ ดบนสถานีวิทยุเพี ยงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่า
ผู้บริโภคยังคงสนใจรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม และรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
ก็ยงั คงมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมเพลงในเรื่ องของการกระตุ้นความสนใจและการซื ้อเพลงของ
ผู้คน
White (2012) ผู้ก่อตังเว็
้ บไซต์วิเคราะห์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลง NextBigSound.com
ได้ กล่าวว่าความสํ าเร็ จ ของเพลงไม่ได้ ขึน้ อยู่กับ ยอดออกอากาศทางสถานี วิทยุ (Airplay) หรื อ
ยอดขายอย่างเดียวอีกต่อไป แต่รวมถึงยอดที่เกิดในระบบอินเตอร์ เน็ต ต่างๆ อีกด้ วย ถึงแม้ ว่าคน
ทัว่ ไปในตอนนี ้จะมีความรู้เกี่ยวกับศิลปิ นบนรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมไม่เท่าในอดีต แต่
รายชื่อของศิลปิ นที่ประสบความสําเร็ จ (บนรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม) ก็ยังส่งผลต่อ
ความสนใจและการซื ้อของผู้คนอยู่
ในขณะที่ Ayers (2012) Director of Digital Services ของค่ายเพลง Sony Music UK
กล่าวว่าที่ประเทศอัง กฤษยังวัดความนิยมของเพลงต่างๆ จากยอดออกอากาศทางสถานี วิทยุ
(Airplay) ยังมีอีกหลายวิธีที่จะทําให้ เพลงสามารถประสบความสําเร็ จได้ โดยไม่ผ่านช่องการเปิ ด
บนสถานีวิทยุ แต่ลําดับจากรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมก็ยงั มีความสําคัญ ค่ายเพลงยังคง
ติดตามความเคลื่ อนไหวของอันดับเพลงต่างๆ บนรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม แม้ ว่า
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมจะดูไม่ค่อยมีความสําคัญต่อกลุ่ม ผู้ฟังขาจร แต่กลุ่มผู้ฟัง
ดังกล่าวก็ยงั ติดตามและเลือกฟั งเพลงจากรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
จากกรณีดงั กล่าวทําให้ องค์กรที่ทําหน้ าที่ในการจัดทํารายงานอันดับเพลงฮิตยอดนิยม ได้
มีการปรับระบบการคํานวณคะแนนของรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมให้ เข้ ากับพฤติกรรม
การฟั งเพลงของผู้บริโภคและนวัตกรรมในการฟั งเพลง เพื่อทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
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มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เช่นคิดคะแนนโดยแบ่งเป็ นอัตราส่วนจากยอดสตรี มมิ่ง (Streaming)
ยอดการชมยูทิวบ์ (YouTube) (Nailler9, 2014; Mzimba, 2015) หรื อมีการเปลี่ยนอัตราส่วน
คะแนนในด้ านการขายรู ปแบบดิจิทลั (Digital Sales) ยอดออกอากาศทางสถานีวิทยุ (Airplay)
และสตรี มมิ่ง (Streaming) ในแต่ละสัปดาห์เป็ นต้ น (Trust, 2013)
ในขณะที่ความสําคัญของรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของเกาหลีใต้ มีลักษณะ
เดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษในปัจจุบนั คือเป็ นสื่อกลางในการรายงานผล
ความนิยมของเพลง และเก็บข้ อมูลการขายในลักษณะที่คล้ ายกับประเทศสหรัฐอเมริ กาและกลุ่ม
ประเทศสหราชอาณาจักรในปั จจุบนั แต่อีกหนึ่งความสําคัญของรายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยม Gaon Music Chart คือการเป็ นส่วนหนึ่งของการส่งออกวัฒนธรรมเกาหลี (Korean Wave
หรื อ Hallyu) (สุรัสวดี ดีเจริญ, 2557)
จากข้ อมูลข้ างต้ น สังเกตได้ ว่าการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมมีการพัฒนา
ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการฟั งเพลง ซึ่งทําให้ นวัตกรรมดังกล่าวยังคงเป็ นเครื่ องมือการ
สื่อสารและพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงของแต่ละประเทศ ในการสร้ างความนิยมในวัฒนธรรมของ
ตนเองผ่านบริบทความบันเทิงของเพลงได้ เป็ นอย่างดี
หากมองกลับมาในประเทศไทย นิติเทพ คูณคํ ้า (2559) อดีตกองบรรณาธิการนิตยสาร
I.S. Song Hits นิตยสารเกี่ ยวกับแวดวงดนตรี ยุคบุกเบิก นักจัดรายการวิทยุ และนักติดตาม
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการจัดทํารายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมในอดีตว่า ประเทศไทยเคยมีการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมผ่านทาง
รายการโทรทัศน์ชื่อรายการ มิวสิค อวอร์ ด โดยหม่อมราชวงศ์รุจยาภา อาภากร แต่ไม่ได้ รับความ
ร่วมมือจากค่ายเพลง และยกเลิกการจัดทําไปในที่สดุ มีการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยมของสถานีวิทยุต่างๆ รวมถึงรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของค่ายเพลงเพื่อใช้ ในการ
ประชาสัมพันธ์ แต่ยังไม่เคยมีรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทยอย่างเป็ น
ทางการ
ในขณะที่ปัจ จุบนั รัฐบาลมีแผนนโยบายในการพัฒนาประเทศ “ประเทศไทย 4.0” ที่
ต้ องการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้ วยนวัตกรรม” โดยเปลี่ยน
แนวคิ ด การการขับ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยภาคอุต สาหกรรม ไปสู่ก ารขับ เคลื่ อ นด้ ว ยความคิ ด
สร้ างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั และพัฒนา โดยแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีออกเป็ น 5 กลุม่ หนึง่ ในนันคื
้ อกลุม่ อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ วัฒนธรรม และบริ การที่
มีมลู ค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) ซึ่งรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
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ประจําประเทศถือเป็ นนวัตกรรมที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลง สอดคล้ องกับนโยบาย
การพัฒนาประเทศ “ประเทศไทย 4.0”
จากสาเหตุดงั กล่าว ทําให้ ผ้ วู ิจยั สนใจที่จะศึกษาโครงสร้ างรายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยมของต่างประเทศ ศึกษาถึงสาเหตุที่ทําให้ ประเทศไทยไม่เคยมีรายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยมประจําประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ และศึกษาแนวโน้ มในการจัดทํารายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมประจําประเทศไทยในอนาคต

1.2 ปั ญหานําวิจัย
1.2.1 ลักษณะโครงสร้ างการจัดทํ ารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กา กลุ่ม ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลี ใต้ มี ลักษณะที่ เหมื อนหรื อ
แตกต่างกันอย่างไร มีองค์กรใดบ้ างที่สนับสนุนในการจัดทํา
1.2.2 องค์กรใดในประเทศไทยที่ทําหน้ าที่ในบริบทเดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริ กา กลุ่ม
ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้
1.2.3 ปั จจัยที่ส่งผลให้ ประเทศไทยไม่มี หรื อไม่สามารถจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลง
ยอดนิยมประจําประเทศได้ ในปั จจุบนั และแนวโน้ มในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยมประจําประเทศไทยในอนาคต
1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.3.1 เพื่อทราบถึงโครงสร้ างการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ และองค์กรที่สนับสนุนในการ
จัดทํา
1.3.2 เพื่อทราบถึงองค์กรในประเทศไทยที่ทําหน้ าที่ในบริบทเดียวกันกับองค์กรในประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้
1.3.3 เพื่อทราบถึงปัจจัยที่สง่ ผลให้ ประเทศไทยไม่มี หรื อไม่สามารถจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศในปั จจุบนั และทราบถึงแนวโน้ มในการจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทยในอนาคต
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1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา ศึกษาปั จจัยที่สนับสนุนการจัดทํารายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมประจําประเทศไทย ข้ อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดทํารายงานอันดับเพลงยอดนิยม
และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทําการศึกษาประเทศที่เป็ นผู้นําของนวัตกรรมรายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิ ย มประจํ า ประเทศ ได้ แ ก่ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า กลุ่ม ประเทศสหราชอาณาจัก ร
ประเทศเกาหลีใต้
1.4.2 ขอบเขตกลุ่มตัวอย่ าง
1.4.2.1 กลุ่มตัวอย่างต่างประเทศ เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับรายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมในประเทศสหรัฐอเมริ กา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศเกาหลีใต้ รวม 3
ประเทศ
1.4.2.2 กลุ่มตัวอย่างภายในประเทศ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับรายงานการจัดทํา
อันดับเพลงยอดนิยม บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทยจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวม 13 คน
1.4.3 ขอบเขตด้ านเวลา ระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั ตังแต่
้ วนั ที่ 20 ธันวาคม 2559
– 30 เมษายน 2560
1.4.4 ขอบเขตวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล เก็บรวบรวมข้ อมูลจากต่างประเทศโดยใช้ วิธี
วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) และเก็บรวบรวมข้ อมูลภายในประเทศโดยใช้ วิธีการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview)
1.4.5 ขอบเขตตัวแปรการวิจัย
1.4.5.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ นวัตกรรมการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยม
1.4.5.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ ปั จจัยในการจัดทําและความสําคัญของรายงานการ
จัดอันดับเพลงยอดนิยม
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1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 ทราบถึงความพร้ อมในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในประเทศ
ไทยผ่ า นการศึก ษาเปรี ย บเที ย บจากบริ บ ทของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า กลุ่ม ประเทศสหราช
อาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้
1.5.2 ทราบถึงความสําคัญของรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมต่ออุตสาหกรรม
เพลงประเทศไทยและระบบเศรษฐกิจไทย
1.5.3 เพื่ อ ให้ องค์ก รที่ เกี่ ยวข้ องกับ ระบบอุต สาหกรรมเพลงประเทศไทยและระบบ
เศรษฐกิจของไทยมีความตระหนักในการส่งเสริ มการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
นําไปสูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมเพลง

1.6 นิยามคําศัพท์
1.6.1 รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ (Official Music Chart)
หรื อ “ชาร์ ตเพลง” หมายถึงรายงานที่แสดงถึงความนิยม (Popularity) ของเพลงภายในประเทศ
ในช่วงระยะเวลาหนึง่ โดยมีการเผยแพร่สสู่ าธารณะอย่างเป็ นทางการ เกิดขึ ้นจากกระบวนการเก็บ
ข้ อมูลทางการตลาดประเภทต่างๆ และนําข้ อมูลดังกล่าวประมวลผลตามเกณฑ์ที่กําหนดขึ ้น
1.6.2 อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industries) หมายถึงกิจกรรมอันเกิดจาก
ความสร้ างสรรค์ ทักษะ ความสามารถ และมีศกั ยภาพในการสร้ างเม็ดเงินและอาชีพผ่านยุคสมัย
และเป็ นการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
1.6.3 ปั จจัย (Factor) ในการวิจยั นี ้ “ปั จจัย” หมายถึงองค์ประกอบที่จําเป็ นและส่งผล
กระทบต่อการจัดทํารายงานจัดอันดับเพลงยอดนิยม
1.6.4 การแพร่ กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) หมายถึง การแพร่
กระจายแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ผ่านช่องทางการสื่อสารในระบบสังคมสู่สงั คม โดยมุ่งหวังที่จะ
ให้ สมาชิกในสังคมยอมรับความคิดหรื อนวัตกรรมร่วมกัน (Rogers, 2003)

9
1.6.5 อุตสาหกรรมเพลง (Music industry) และ เพลง (Songs) ในงานวิจยั นี ้หมายถึง
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับดนตรี ประเภทมีเนื ้อร้ อง มีศลิ ปิ นขับร้ อง หรื อใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการ
สร้ างเสียงร้ องขึ ้นมา โดยในงานวิจยั ฉบับนี ้ใช้ คําว่า “เพลง” (Songs) ในการอธิบายดนตรี ประเภท
ดังกล่าว ไม่นบั รวมถึงดนตรี ประกอบ (Background Music) ดนตรี บรรเลง (Score) เสียงประกอบ
(Sound Effect) ที่ไม่มีผ้ ขู บั ร้ อง
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม (Music chart) ถือเป็ นนวัตกรรมที่มีการนํามาใช้ ใน
การส่งเสริ มอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ประเภทดนตรี ในการผลักดันเศรษฐกิจของชาติ โดยเฉพาะใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีเอกลักษณ์ในการ
นํานวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ สําหรับในประเทศไทยมีการดําเนินการเตรี ยมนํานวั ตกรรมดังกล่าวมา
ใช้ โดยนิตยสาร Billboard Thailand
วิท ยานิพ นธ์ นีจ้ ึง มุ่ง ศึกษาถึ ง ปั จ จัยในการจัด ทํ า รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิย ม
ประจําประเทศ (Official Music Chart) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร
และประเทศเกาหลีใต้ และนําปั จจัยดังกล่าวมาศึกษาปั จจั ยในการจัดทํา รายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมประจําประเทศไทย ในบริ บทของอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industries)
และ การแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovations)
เพื่อให้ การศึกษาบรรลุผล ผู้วิจยั จึงกําหนดขอบเขตการวิจยั ในการวิเคราะห์และอภิปราย
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องผ่านแนวคิดและทฤษฎีดงั ต่อไปนี ้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม (Music Chart) และ
การบริหารจัดการของค่ายเพลง (Music Management) โดยอิงรายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยม
2.2 ทฤษฎี เทคโนโลยีเป็ นตัวกําหนด (Communication Technological Determinism
Theory)
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy)
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture)
2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0)
2.6 ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovation)
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
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2.1 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํา รายงานการจั ด อั น ดั บ เพลงยอดนิ ย ม (Music

Chart)
Anderson, Dubber, และJames (2013) นิยามความหมายของรายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยม (Music Chart) ว่า “รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมคือรายชื่อเพลงและอัลบัม้
ในประเทศนันๆ
้ ที่ประกอบไปด้ วยข้ อมูลด้ านยอดขาย ด้ านการเผยแพร่ ผ่านสถานีวิทยุ และด้ าน
อื่นๆ ขึ ้นอยู่กับวิธีที่แต่ละประเทศใช้ ในการเก็บข้ อมูล รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมมักถูก
นํามาใช้ อ้างอิงในการจัดรายการวิทยุห รื อการอ้ างอิงความสําเร็ จของศิลปิ นในนิตยสาร รายงาน
การจัดอันดับนี ้เป็ นแหล่งข้ อมูลขนาดใหญ่ให้ กบั ค่ายเพลงชันนํ
้ าและค่ายอิสระ เพื่อนํามาใช้ พฒ
ั นา
กลยุทธ์ทางการตลาดของศิลปิ นภายในค่าย”
Allen (2015) นักเขียนด้ านโทรทัศน์และวิทยุ ได้ นิยามความหมายไว้ ว่า “รายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยม คือการลําดับอันดับของเพลงโดยอิง ข้ อมูลจากองค์กรที่ทําหน้ าที่ จัดเก็ บ
ข้ อมูลด้ านยอดขายแต่ละสัปดาห์และด้ านการเผยแพร่สถานีวิทยุ”
จากคํานิยามดังกล่าวสรุ ปได้ ว่า รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม หมายถึงการจัด
อันดับรายชื่อเพลงยอดนิยมโดยอิงข้ อมูลด้ านยอดขาย ด้ านการเผยแพร่ บนสถานีวิทยุ และด้ าน
อื่นๆ ขึ ้นอยูก่ บั วิธีการเก็บข้ อมูลของประเทศนันๆ
้
2.1.1 แนวคิดการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในต่ างประเทศ
2.1.1.1 แนวคิด การจัด ทํ ารายงานการจัดอัน ดับเพลงยอดนิ ยมในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
แนวคิด เรื่ อ งการจัดทํ า รายงานการจัด อัน ดับ เพลงยอดนิย มเกิ ด ขึน้ ครั ง้ แรกที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในปี 1936 โดยนิตยสาร Billboard จัดทําขึ ้นเพื่อวัดกระแสความนิยมของ
เพลงของมวลชน ในช่วงแรก รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมนําข้ อมูลมาจากการเผยแพร่ผ่าน
ทางสถานีวิทยุ (Airplay) ก่อนที่จะได้ รับความร่ วมมือจาก Nielsen Broadcast Data Systems
และ Nielsen Soundscan บริษัทจัดเก็บข้ อมูลทางสถิตทิ างด้ านโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ใน
ปี 1988 และ ปี 1991 ตามลําดับ ทําให้ สามารถนําข้ อมูลการเผยแพร่ ผ่านทางสถานีวิทยุและ
ยอดขายของเพลงในรู ปแบบวัส ดุบันทึกเสี ยง (Physical Sales) มายื นยันความถูกต้ องของ
กระบวนการจัดอันดับเพลงยอดนิยมได้ เป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น (Billboard, 2006)
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ปั จจุบนั รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศสหรัฐอเมริ กาใช้ ชื่อว่า
Billboard โดย Billboard มีการปรับเปลี่ยนการใช้ ข้อมูลในการจัดทํา รายงานการจัดอันดับเพลง
ยอดนิยมตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี การฟั งเพลง ยกเลิกการใช้ ข้อมูลยอดขายของเพลงใน
รู ปแบบวัส ดุบันทึกเสี ยงที่ ไ ม่ไ ด้ รั บความนิยม และนํ าข้ อ มูลยอดขายในรู ปแบบดิจิ ทัล (Digital
Sales) และการเผยแพร่ข้อมูลทางมัลติมีเดียโดยไม่บนั ทึกไฟล์ลงบนอุปกรณ์ที่ใช้ ในการรับชม หรื อ
สตรี มมิ่ง (Streaming) มาใช้ ในการประมวลผลการจัดอันดับ ร่ วมกับข้ อมูล การออกอากาศทาง
สถานีวิทยุ (Radio Airplay) โดยมีอตั ราส่วนการใช้ ข้อมูลดังกล่าวในการประมวลผลไม่เท่ากันใน
แต่ละสัปดาห์ ใช้ ข้อมูลการออกอากาศสถานีวิทยุ 30-40 เปอร์ เซ็นต์ ข้ อมูลยอดขายในรู ปแบบ
ดิจิทลั 35-45 เปอร์ เซ็นต์ และข้ อมูล Streaming 20-30 เปอร์ เซ็นต์ หลังจากนันเผยแพร่
้
รายงาน
การจัด อัน ดับ เพลงยอดนิ ย มรายสัป ดาห์ จํ า นวน 100 เพลง ทุก วัน อัง คาร ผ่ า นทางนิ ต ยสาร
Billboard และเว็บไซต์ www.billboard.com (Trust, 2013)
2.1.1.2 แนวคิดการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในกลุ่มประเทศ
สหราชอาณาจักร
แนวคิด เรื่ อ งการจัดทํ ารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิย มของกลุ่ม ประเทศ
สหราชอาณาจักรเกิดขึ ้นในเดือนพฤศจิกายน ปี 1952 โดย Percy Dickins ผู้ร่วมก่อตังนิ
้ ตยสาร
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลง New Musical Express (NME) โดยแนวความคิดเริ่ มต้ นของ Dickins
มีความแตกต่างจาก Billboard คือ Dickins ต้ องการดึงดูดนักโฆษณาในวงการเพลง ในการลง
โฆษณากับนิตยสาร NME โดยการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมครัง้ แรก Dickins
เก็บข้ อมูลจากร้ านค้ าวัสดุบนั ทึกเสียงที่ Dickins รู้ จกั ทุกสัปดาห์ผ่านการโทรศัพท์ ภายหลังได้ รับ
การสนับ สนุน จากบรรษั ท แพร่ ภ าพและกระจายเสี ย งอัง กฤษ หรื อ British Broadcasting
Corporation (BBC) และ Record Retailer หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลงในการก่อตัง้
British Market Research Bureau (BMRB) เพื่อรวบรวมข้ อมูลทางสถิติทางด้ านยอดขายและการ
เผยแพร่ ผ่านสถานทีวิทยุอย่างเป็ นทางการ และถื อว่าเป็ น รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
อย่างเป็ นทางการครัง้ แรกในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร (Official Charts, History of the
Official Charts, 2016)
ปั จจุบนั รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร
ใช้ ชื่ออย่างเป็ นทางการว่า Official Chart และได้ รับการสนับสนุนข้ อมูลทางด้ านยอดขายสื่อเพลง
ประเภทต่า งจากบริ ษั ท วิ จัยข้ อ มูล ทางการตลาด Millward Brown โดยเก็ บ ข้ อ มูล ยอดขาย
ภายในประเทศอัง กฤษและไอร์ แ ลนด์เ หนื อเท่านัน้ ไม่รวมยอดขายภายในประเทศเวลส์ และ
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สกอตแลนด์ ใช้ ข้อมูลยอดขายในรูปแบบดิจิทลั (Digital Sales) ยอดขายแผ่นบันทึกเสียงแบบซีดี
และไวนิล (Physical Sales) และยอด Streaming (Streaming) โดยไม่เปิ ดเผยอัตราส่วนการใช้
ข้ อมูลดังกล่าวในการประมวลผล มีการเผยแพร่การจัดอันดับเพลงยอดนิยมรายสัปดาห์ 100 เพลง
ทุกวันพฤหัสบดี ผ่านทางเว็บไซต์ www.officialcharts.com (Official Charts, How we built our
database, 2016)
2.1.1.3 แนวคิดการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในประเทศเกาหลี
ใต้
แนวคิดเรื่ องการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศเกาหลีใต้
เกิดขึ ้นครัง้ แรกภายใต้ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้ วยการเผยแพร่ วฒ
ั นธรรม โดย
กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว Ministry of Culture, Sports and Tourism ได้
วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงของเกาหลีใต้ ด้วยการจั ดทํารายงานการจัดอันดับเพลง
ยอดนิยมประจําประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้ ชื่อ Gaon Music Chart ในปี 2010 เพื่อสร้ างความเป็ น
ระบบอุตสาหกรรมเพลงในประเทศเกาหลีใต้ และเพื่อเป็ นแหล่งข้ อมูลทางด้ านเพลงที่น่าเชื่อถือ โดย
มีแนวคิดในการรวบรวมข้ อมูลในการจัดทําที่แตกต่างจากประเทศสหรัฐ อเมริ กาและกลุ่มประเทศ
สหราชอาณาจักร คือมุ้งเน้ นไปที่การซื ้อขายมากกว่าการเผยแพร่ผา่ นทางสถานีวิทยุ (Han, 2010)
ปั จจุบนั ประเทศเกาหลี ใต้ มีการรายงานผลโดยใช้ ข้อมูลด้ านยอดขายเพลงใน
รู ปแบบดิจิทลั (Digital Sales) สตรี มมิ่ง (Streaming) และเพลงประกอบฉาก (Background
Music) ในการประมวลผลการจัดอันดับเพลงยอดนิยม โดยไม่เปิ ดเผยอัตราส่วนการใช้ ข้อมูล
ดังกล่าวในการประมวลผล การจัดอันดับเพลงยอดนิยมรายสัปดาห์ 100 เพลง ทุกวันพฤหัสบดี
ผ่านทางเว็บไซต์ www.gaonchart.co.kr (Korea Music Content Industry Association, 2016)
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ตารางที่ 2.1 สรุปแนวคิดในการเริ่มต้ นจัดทําอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา
- นิตยสาร Billboard
- 1936
- วัดความนิยมของเพลงในช่วงเวลา
ที่กําหนด

กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร
- Percy Dickins แห่งนิตยสาร NME
- 1952
- ดึงดูดนักโฆษณาในวงการเพลง ในการลง
โฆษณากับนิตยสาร NME

องค์ กรที่
สนับสนุนการ
จัดตัง้

- Nielsen Broadcast Data
Systems
- Nielsen Soundscan

ข้ อมูลที่ม่ ุงเน้ น

- ข้ อมูลการซื ้อขายวัสดุบนั ทึกเสียง
- ข้ อมูลการเผยแพร่ผา่ นทางสถานี
วิทยุ

- British Market Research Bureau
(BMRB) (ภายใต้ การร่วมมือระหว่างBritish
Broadcasting Corporation (BBC) และ
Record Retailer)
- ข้ อมูลการซื ้อขายวัสดุบนั ทึกเสียง

เกาหลีใต้
- รัฐบาลเกาหลีใต้
- 2010
- เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้ วยการเผยแพร่
วัฒนธรรม
- สร้ างความเป็ นระบบให้ กบั อุตสาหกรรม
- สร้ างแหล่งข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือ
- Korea Music Content Industry Association (ภายใต้
การสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการ
ท่องเที่ยว)
- ข้ อมูลการซื ้อขายรูปแบบดิจิทลั
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ประเทศ
ผู้ริเริ่มแนวคิด
ปี ที่ริเริ่ม
จุดประสงค์
แรกเริ่ม
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2.1.1.4 การบริ หารจัดการศิลปิ นโดยอิงรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
(Artist Management)
Anderson และคณะ (2013) กล่าวว่า รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมเป็ น
แหล่งข้ อมูลทางการตลาดที่สําคัญ เป็ นตัวชี ้วัดความประสบความสําเร็ จของศิลปิ น ข้ อมูลดังกล่าว
ถูกนํามาใช้ โดยค่ายเพลง, ผู้จัดการศิลปิ น, ผู้จดั การแสดงสด, ร้ านค้ า และตัวแทนจัดจําหน่าย
ไม่ใช่แค่เพียงในแง่ของการขาย แต่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
เพื่อวางแผนลําดับขันตอนในการทํ
้
าการตลาดศิลปิ นเพื่อเข้ าถึงกลุ่ม ผู้บริ โภคในวงกว้ าง วิเคราะห์
ถึงการจัดกลยุทธ์ ทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์ ศิลปิ น และใช้ เป็ นข้ อมูลสนับสนุนในการ
เจรจาต่อรองกับตัวแทนจัดจําหน่ายในการเลือกตลาดวางขาย การที่ศิลปิ นทําอันดับได้ ไม่ดีบน
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมอาจนําไปสู่การลดเงินทุนในการประชาสัมพันธ์ ลดเงินทุนใน
การผลิตผลงาน ปรับเปลี่ยนแนวทางในการทําเพลง รวมถึงอาจถูกยกเลิกสัญญากับค่ายเพลง

2.2 ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็ นตัวกําหนด (Technological Determinism Theory)
2.2.1 เทคโนโลยี (Technology)
Schatzberg (2006) ได้ กล่าวถึงความหมายของคําว่าเทคโนโลยีว่า “ในคริ สต์ศตวรรษที่
19 ความหมายของคําว่าเทคโนโลยี (Technology) ได้ รับมาจากคําว่า Technologia จากภาษา
ละตินสมัยใหม่ โดยเกิดจากการผสมผสานระหว่างคําว่า Logos ที่หมายถึงวาทกรรม และคําว่า
Tekhne ที่หมายถึงทักษะหรื อศิลปะ Technologia มีความหมาย 3 ความหมายคือ 1.ศิลปะทาง
ภาษา 2.การบรรยายหรื อพรรณนาทางศิลปะ และ 3.ศัพท์เฉพาะทางด้ านศิลปะโดยทัว่ ไป ทังวิ
้ จิตร
ศิลป์ และกลศิลป์ ก่อนที่จะมีการตีความไปถึงการประดิษฐ์ อุตสาหกรรม ศิลปะ เครื่ องจักร และ
วิทยาศาสตร์ ”
Stratton & Mannix (2005) ได้ ให้ คํานิยามคําว่าเทคโนโลยีว่า “เทคโนโลยีคือผลิตภัณฑ์ที่
มนุษย์ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาทังภายในและภายนอก
้
เกิดจากความคิดสร้ างสรรค์ในการหาหนทาง
ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดียิ่งขึ ้น คือหัวใจหลักที่มีอิทธิพลในการขับเคลื่อนสังคม”
จากความหมายและคํานิยามดังกล่าว สามารถสรุปได้ ว่าเทคโนโลยีหมายถึง “เครื่ องมือที่
ใช้ ในการแก้ ไขปั ญ หา พัฒ นาคุณภาพชี วิตให้ ดีขึน้ เป็ นหัวใจหลักในการขับเคลื่ อนสัง คม โดย
เครื่ อ งมื อ ดัง กล่ า วไม่ จํ า เป็ นต้ องเป็ นเพี ย งเครื่ อ งจั ก ร แต่ อ าจหมายรวมถึ ง การประดิ ษ ฐ์
อุตสาหกรรม ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ ด้วย เป็ นต้ น”
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2.2.2 เทคโนโลยีเป็ นตัวกําหนด (Technological Determinism Theory)
McLuhan (อ้ างถึงใน วิมลวรรณ อาภาเวท, สาวิตรี ชีวะสาธน์ , และชาญ เดชอัศวนง,
2554) นักปรัชญาด้ านทฤษฎีการสื่อสาร มีความเชื่อว่าเทคโนโลยีและการสื่อสารสามารถส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ โดยมีแนวคิดหลักๆ 3 แนวคิดคือ
1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่ วยทําให้ ประสบการณ์ของมนุษย์สามารถแผ่
ขยายกว้ างออกไปถึ ง สื่ อ ทุ ก ประเภท คื อ การขยายประสบการณ์ ข องมนุษ ย์ โ ดยเฉพาะสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทําให้ คนจํานวนมากสามารถรับรู้ สารจากที่ไหนก็ได้ ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ ว
หรื อเรี ยกว่า “หมูบ่ ้ านโลก” (Global Village)
2) สื่อคือสาร (Medium is the Message) การส่งข้ อความใดไม่สําคัญเท่ากับการส่ง
ข้ อความผ่ า นสื่ อ ประเภทใด การเปลี่ ย นสื่ อ สามารถสร้ างผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ประสบการณ์ตา่ งๆ ในสังคม
3) นวัตกรรมของสื่อหรื อเทคโนโลยีและการสื่ อสาร (Media Innovation) หมายถึง
นวัต กรรมสามารถขับเคลื่ อ นให้ สัง คมเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดเวลา ไม่มี ข้ อ จํ า กัด เรื่ อ ง
ระยะทางหรื อเวลา
จากแนวคิด ดัง กล่า วส่ง ผลถึ ง ประเด็น สํ า คัญ ของทฤษฎี เ ทคโนโลยี เ ป็ น ตัว กํ า หนดว่า สื่ อ เป็ น
เครื่ องมือที่สําคัญที่สุดในการกํ าหนดการสื่อสารและชี น้ ําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในสัง คมและ
วิวฒ
ั นาการของสื่อหรื อเทคโนโลยีสง่ ผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม
McQuail (2010) ได้ สรุ ปถึงทฤษฎี เทคโนโลยีเป็ นตัวกําหนดว่า ทฤษฎี เทคโนโลยีเป็ น
ตัวกําหนดอธิบายถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างศักยภาพของเทคโนโลยีและการสื่อสารในยุคนันๆ
้ ที่
เชื่อมโยงกับโครงสร้ างของกลุม่ สังคม โดยมีคณ
ุ ลักษณะเด่นๆ 4 ลักษณะได้ แก่
1) เทคโนโลยีการสื่อสารเป็ นเครื่ องมือในการขับเคลื่อนสังคม
2) เทคโนโลยีแต่ละชนิดมีความเหมาะสมต่อรูปแบบการสื่อสาร เนื ้อหาและลักษณะการ
ใช้ งานที่แตกต่างกัน
3) องค์ประกอบของนวัตกรรมในเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถเป็ นส่วนหนึ่งในการชี ้นํา
และก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
4) การพัฒนาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารก่อให้ เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
McDonald (อ้ างถึงใน Hirst, M., 2012, p.1) ได้ ยกตัวอย่างเกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการของสื่อที่
ส่งผลกระทบต่อสังคมว่า “นับตังแต่
้ อินเทอร์ เน็ตเข้ ามามีบทบาทและแพร่หลายในทุกส่ วนในพื ้นที่ที่
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ประชากรไม่ได้ มีความยากจนมากเกินไป ผู้คนที่ใช้ สื่ อดิจิทัลยังคงเชื่อในพลังในการขับเคลื่อน
สังคมใดๆ ก็ตามของประชากรในชุมชนออนไลน์ และรับสื่อสังคม (Social Media) เข้ ามาเป็ นหนึ่ง
ในการปฏิวตั เิ ทคโนโลยี”
Lash (อ้ างถึงใน Flew, 2008, p.65) ได้ กล่าวถึงบทบาทที่สําคัญขอเทคโนโลยีต่อการ
ขับเคลื่อนสังคมว่า “ทฤษฎีสื่อไม่อาจจะสมบูรณ์ได้ หากขาดการกระจายเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ การสื่อสารผ่านอินเทอร์ เน็ต การเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ที่กล่าวมา
ทังหมดหล่
้
อหลอมให้ เกิดสังคมและสร้ างวัฒนธรรมของสังคมสื่อและวัฒนธรรมสื่อ”
Wyatt (2008) ได้ อธิบายถึงทฤษฎีเทคโนโลยีเป็ นตัวกําหนดเพิ่มเติมว่า “หนึ่งในความคิดที่
นําไปสูค่ วามเข้ าใจที่ผิดของทฤษฎีเทคโนโลยีเป็ นตัวกําหนดคือ “ความเจริ ญก่อให้ เกิดวิวฒ
ั นาการ
ทางเทคโนโลยี ” ความเจริ ญอาจก่อให้ เกิด การพัฒนาเทคโนโลยี แต่การพัฒนาเทคโนโลยีอาจจะ
สําเร็จหรื อไม่ก็ได้ ดังที่เห็นได้ จากประวัติศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ในการเปลี่ยนแปลงบางครัง้ อาจ
มีขนตอนที
ั้
่ธรรมดาบางครัง้ จําเป็ นต้ องใช้ เทคโนโลยีทางสังคมเข้ ามาช่วย แต่เราก็ไม่สามารถหลอก
ตัวเองได้ ว่าวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีเป็ นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับการสร้ างระบบขึ น้ มา” และ
แบ่งรูปแบบของเทคโนโลยีเป็ นตัวกําหนดออกเป็ น 4 รูปแบบ ได้ แก่
1) Justificatory Technological Determinism Theory เป็ นรูปแบบที่สามารถตอบสนอง
และรู้สกึ ถึงผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจากเทคโนโลยีได้ โดยอัตโนมัติ
2) Descriptive Technological Determinism Theory เป็ นรูปแบบการต่อต้ านเทคโนโลยี
แต่สามารถระลึกได้ เมื่อเห็นผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับคนอื่น
3) Methodological Technological Determinism Theory เป็ นรู ปแบบที่เข้ าใจถึง
เทคโนโลยี ศึกษาค้ นคว้ าและตรวจสอบถึงเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใช้ เพื่อวิ เคราะห์สงั คมและ
องค์กรได้
4) Normative Technological Determinism Theory เป็ นรูปแบบที่เทคโนโลยีเติบโตเกิน
กว่าที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามการควบคุมทางสังคม

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy)
2.3.1 ความคิดสร้ างสรรค์ (Creativity)
Franken (1994) ให้ คํานิยามของความคิดสร้ างสรรค์ว่า “การสร้ างหรื อการตระหนักถึง
แนวความคิด สิ่งแปลกใหม่ หรื อความเป็ นไปได้ ที่นํามาใช้ ในการแก้ ปัญหา การสื่อสาร หรื อใช้ เพื่อ
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บันเทิงตนเองและผู้อื่น”
Naiman (2016) ผู้ก่อตังบริ
้ ษัท Creativity at Work บริ ษัทให้ คําแนะนําเรื่ องการพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมสําหรับองค์กร ได้ ให้ ความหมายคําว่าความคิดสร้ างสรรค์ว่า
“การกระทําที่ทําให้ แนวคิดจากจินตนาการและแนวคิดใหม่ๆ กลายเป็ นจริง”
จากความหมายข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า ความคิดสร้ างสรรค์ หมายถึงการใช้ จินตนาการและ
ความคิดในการสร้ างหรื อประดิษฐ์ สิ่งใหม่ๆ ให้ เกิดขึ ้นจริง
2.3.2 การจําแนกความคิดสร้ างสรรค์
องค์การสหประชาชาติ (The United Nation) ได้ จําแนกความคิดสร้ างสรรค์ในระบบ
เศรษฐกิจออกเป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ๆ ได้ แก่ (The United Nation, 2010)
1) ความคิดสร้ างสรรค์เชิงศิลปะ (Artistic Creativity) คือการจินตนาการเพื่อ
สร้ างสรรค์แนวคิดใหม่และการตีความสิ่ง ต่างๆในรู ปแบบวรรณกรรม บรรยายความรู้ สึกผ่าน
ตัวอักษร เสียง และภาพ
2) ความคิดสร้ างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Creativity) คือการตังข้
้ อสันนิ
ฐานและข้ อสงสัยเพื่อทดลองและสร้ างวิธีการแก้ ปัญหาใหม่ๆ
3) ความคิดสร้ างสรรค์เชิงเศรษฐกิจ (Economic Creativity) คือกระบวนการ
พลวั ต ที่ นํ า ไปสู่ น วั ต กรรมในเทคโนโลยี ธุ ร กิ จ การตลาดและอื่ น ๆ เชื่ อ มโยงไปการเพิ่ ม
ความสามารถการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ
โดยความคิดสร้ างสรรค์ทงั ้ สามกลุ่มมีความเกี่ยวข้ องความคิดสร้ างสรรค์เชิงเทคโนโลยี
(Technological Creativity) เพื่อจํากัดหรื อขยายขอบเขต และเชื่อมโยงแต่ความคิดสร้ างสรรค์แต่
ละรูปแบบเข้ าด้ วยกันตาม
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ภาพที่ 2.1 แบบจําลองความเชื่อมโยงระหว่างความคิดสร้ างสรรค์รูปแบบต่างๆ
แหล่ งที่มา: The United Nation (2010).
ความคิดสร้ างสรรค์ส ามารถนํ าไปสู่กระบวนทางสั ง คมได้ อย่างไรก็ ตามหากมองจาก
มุมมองของระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ ระหว่างเศรษฐกิจและความคิดสร้ างสรรค์บ่งบอกได้
ชัดเจนว่าความคิดสร้ างสรรค์ในรู ปแบบใดที่จะส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ กรณี
ดังกล่าวไม่เพียงที่จะต้ องประมาณการผลลัพธ์ ทางเศรษฐกิจจากความคิดสร้ างสรรค์ แต่ยงั ต้ อง
ประมาณการถึงทรัพยากร 4 รูปแบบอันได้ แก่ ทรัพยากรทางสังคม ทรัพยากรวัฒนธรรม ทรัพยากร
มนุษย์ และทรัพยากรโครงสร้ างหรื อขนบธรรมเนียม หรื อที่เรี ยกว่ากรอบแนวคิดแบบ 5Cs ตาม
แบบจําลองที่ 2.2 (The United Nation, 2010)

20

ภาพที่ 2.2 แบบจําลองกรอบความคิด 5Cs
แหล่ งที่มา: The United Nation (2010).
ในปั จจุบนั แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมได้ ขยายจากความเป็ นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ ไปสู่
สุนทรี ยภาพหรื อการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะ (Soft innovation) ปั จจุบนั การศึกษานวัตกรรม
ดังกล่าวควบคู่กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีสูงมากขึ ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเพลง หนังสือ
ศิลปะ แฟชัน่ ภาพยนตร์ และวิดีโอเกม มุ้งเน้ นไปที่ผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การ มากกว่ากระบวนการ
ผลิต (The United Nation, 2010)
2.3.3 อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industries)
กรมวัฒนธรรม สื่อและการกีฬา (Department of Culture, Media and Sport หรื อ
DCMS) ของสหราชอาณาจักรได้ นิยามความหมายของคําว่า อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industry) ไว้ วา่ “กิจกรรมอันเกิดจากความสร้ างสรรค์ ทักษะ ความสามารถ และมีศกั ยภาพในการ
สร้ างเม็ดเงินและอาชีพผ่านยุคสมัย และเป็ นการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปั ญญา”
จากคํานิยามดังกล่าวอุตสาหกรรมไม่ได้ หยุดอยู่ที่การลงทุน การผลิต หรื อการใช้ แรงงานเพียง
อย่างเดียว แต่ขยายรวมไปถึง กลุ่ม อาชี พ ที่ เกิ ด ขึน้ จากการใช้ ความคิด สร้ างสรรค์ ทักษะ และ
ความสามารถ อีกด้ วย (Department of Culture, Media and Sport, 2012)
แนวคิดเรื่ องอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์เกิดขึ ้นอย่างเป็ นทางการครัง้ แรกภายใต้ รัฐบาลของ
Tony Blair นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ าพรรคแรงงานของสหราชอาณาจักร (United Kingdom)
จัดตัง้ Creative Industries Task Force ขึ ้นเพื่อเป็ นศูนย์การในการทํางานของกรมวัฒนธรรม สื่อ
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และการกีฬา (Department of Culture, Media and Sport หรื อ DCMS) โดยกรมวัฒนธรรม สื่อ
และการกี ฬ า ของสหราชอาณาจัก รได้ นิ ย ามความหมายของคํ า ว่า อุต สาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industry) ไว้ ว่า “กิจกรรมอันเกิดจากความสร้ างสรรค์ ทักษะ ความสามารถ และมี
ศัก ยภาพในการสร้ างเม็ ด เงิ น และอาชี พ ผ่า นยุค สมัย และเป็ น การแสวงหาผลประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สินทางปั ญญา” จากคํานิยามดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าอุตสาหกรรมไม่ได้ หยุดอยู่ที่การลงทุน
วัตถุดิบ เครื่ องจักร หรื อการใช้ แรงงานอีกต่อไป แต่ขยายรวมไปถึงกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ ้นจากการใช้
ความสร้ างสรรค์ ทักษะ และความสามารถ อีกด้ วย (Department of Culture, Media and Sport,
2012)
2.3.3.1 การจัดประเภทของอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industries
Models)
การจัดประเภทของอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ เป็ นการแบ่งอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
ตามลักษณะเฉพาะ จุดประสงค์ และลักษณะการทํางานของแต่ละอุตสาหกรรม โดยการจัดแบ่ง
ประเภทที่ นิยมได้ แก่ การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ของสหราชอาณาจักร (UK DCMS
Model), การจัดประเภทเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์โดยใช้ วัฒ นธรรมเป็ นหลัก (Symbolic Texts
Model), การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้ างสรรค์โดยใช้ ศิลปะเป็ นหลัก (Concentric Circles Model)
และการจัดประเภทเศรษฐกิจ สร้ างสรรค์ขององค์การทรัพย์สินทางปั ญญาโลก (WIPO Copyright
Model) โดยการจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ดงั กล่าวมีการจัดประเภทที่แตกต่างกัน ดังนี ้
(The United Nation, 2010)
1) การจัดประเภทเศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ของสหราชอาณาจักร (UK
DCMS Model) เกิดจากการวางนโยบายของสหราชอาณาจักรที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศด้ วยความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อแข่งขันในเวทีโลก คําว่า อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
(Creative Industries) ในรู ปแบบนี ้ได้ รับการนิยามไว้ ว่า “กลุ่มอาชีพที่ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์
ทักษะและความสามารถในการสร้ างรายได้ และอาชีพ โดยประกอบด้ วยกลุ่มอาชีพ 13 ประเภท
แยกตามสินค้ าและบริการ”
2) การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้ างสรรค์โดยใช้ วัฒนธรรมเป็ นหลัก
(Symbolic Texts Model) มีที่มาจากการศึกษาวัฒนธรรมในประเทศยุโรปและสหราชอาณาจักรที่
มองศิล ปะเป็ นส่ว นหนึ่ ง ของสัง คม จึง จัดแบ่ง กลุ่ม อาชี พ ที่ ใ ช้ การสื่ อสารวัฒ นธรรมผ่า นสื่ อใน
รู ปแบบต่างๆ โดยมี การจัดแบ่ง ออกเป็ น 3 กลุ่ม ใหญ่ คือ อุต สาหกรรมวัฒ นธรรมชัน้ ใน (Core
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cultural industries) อุตสาหกรรมวัฒนธรรมชันกลาง
้
(Peripheral cultural industries) และ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมชันนอก
้
3) การจั ด ประเภทเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ โ ดยใช้ ศิ ล ปะเป็ นหลั ก
(Concentric Circles Model) การจัดแบ่งประเภทที่มาจากแนวความคิดเรื่ องคุณค่าวัฒนธรรม
ของสินค้ า คือจุดเด่นที่สร้ างความแตกต่างให้ กบั อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม
คือ งานศิลปะสร้ างสรรค์ชนใน
ั ้ (Core creative arts) อุตสาหกรรมวัฒนธรรมชันใน
้ (Other core
cultural industries) อุตสาหกรรมวัฒนธรรมแพร่ หลาย (Wider cultural industries) และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง (Related industries)
4) การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ขององค์การทรัพย์สินทางปั ญญา
โลก (WIPO Copyright Model) มีที่มาจากแนวคิดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา คือการ
รวบรวมผลงานที่ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ โดยแบ่งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1.อุตสาหกรรมทรัพย์สิน
ทางปั ญญาชันใน
้ (Core copyright industries) 2.อุตสาหกรรมทรัพย์สินทางปั ญญาแบบพึ่งพา
(Interdependent copyright industries) และ 3. อุตสาหกรรมกึ่งทรัพย์สินทางปั ญญา (Partial
copyright industries)
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ตารางที่ 2.2 ประเภทของอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์รูปแบบต่างๆ
1. UK DCMS
model
- การโฆษณา
- สถาปั ตยกรรม
- ศิลปะและวัตถุ
โบราณ
- การช่างฝี มือ
- การออกแบบ
- แฟชัน่
- ภาพยนตร์ และวิดีโอ
- ดนตรี
- ศิลปะการแสดง
- สือ่ สิง่ พิมพ์
- ซอฟต์แวร์
- โทรทัศน์และวิทยุ
- วิดีโอและ
คอมพิวเตอร์ เกม

2. Symbolic texts
model
อุตสาหกรรม
วัฒนธรรมชัน้ ใน
- การโฆษณา
- อินเทอร์ เน็ต
- สือ่ สิง่ พิมพ์
- ภาพยนตร์
- ดนตรี
- โทรทัศน์และวิทยุ
- วิดีโอและ
คอมพิวเตอร์ เกม
อุตสาหกรรม
วัฒนธรรม
ชัน้ กลาง
- งานศิลปะสร้ างสรรค์
อุตสาหกรรม
วัฒนธรรมชัน้ นอก
- เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
- แฟชัน่
- ซอฟต์แวร์
- กีฬา

แหล่ งที่มา: The United Nation (2010).

3. Concentric circles
model
งานศิลปะสร้ างสรรค์ ชนั ้ ใน
- วรรณกรรม
- ดนตรี
- ศิลปะการแสดง
- งานศิลปะ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม
ชัน้ ใน
- ภาพยนตร์
- พิพิธภัณฑ์และห้ องสมุด
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม
แพร่ หลาย
- การดูแลศิลปวัตถุและ
โบราณสถาน
- สือ่ สิง่ พิมพ์
- การบันทึกเสียง
- โทรทัศน์และวิทยุ
- วิดีโอและคอมพิวเตอร์ เกม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง
- การโฆษณา
- สถาปั ตยกรรม
- การออกแบบ
- แฟชัน่

4. WIPO copyright
model
อุตสาหกรรมทรัพย์ สนิ
ทางปั ญญาชัน้ ใน
- โฆษณา
- ภาพยนตร์ และวีดีโอ
- ศิลปะการแสดง
- โทรทัศน์และวิทยุ
- งานศิลปะและกราฟิ ก
อุตสาหกรรมทรัพย์ สนิ
ทางปั ญญาแบบพึ่งพา
- สือ่ สําหรับบันทึก
- เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
- เครื่ องดนตรี
- กระดาษ
- เครื่ องถ่ายเอกสาร
- อุปกรณ์ถ่ายภาพ
อุตสาหกรรมกึ่ง
ทรัพย์ สินทางปั ญญา
- แฟชัน่
- สินค้ าตกแต่งบ้ าน
- ของเล่น
- สถาปั ตยกรรม
- งานออกแบบ
- เครื่ องนุง่ ห่มและ
รองเท้ า
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ภายใต้ มุมมองของการประชุมสหประชาชาติว่าด้ วยการค้ าและการพัฒนา (UNCTAD)
มองว่าอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์คือกลไกใหม่ของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศที่กําลัง
พัฒนา (Flew, 2012) และได้ แบ่งประเภทของอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ แก่ (The
United Nation, 2010)
1) กลุม่ มรดกทางวัฒนธรรมประเพณี (Heritage) หมายถึงกลุ่มของศิลปะดังเดิ
้ ม
เน้ นในเรื่ องจิตวิญญาณของวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรมประเพณี
รวบรวมความเป็ นประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ชาติพันธุ์ สุนทรี ยะ และมุมมองทางสังคม
ก่อให้ เ กิ ดสิ น ค้ าและบริ การทางด้ านมรดกทางวัฒ นธรรมประเพณี หรื อเรี ยกว่า “กิ จ กรรมทาง
วัฒนธรรม” (Cultural activities) แบ่งออกเป็ นสองกลุม่ ย่อย ได้ แก่
(1) กลุ่มวัฒนธรรมพื ้นเมือง ได้ แก่ งานช่างศิลปะ เทศกาล และการเฉลิม
ฉลอง
(2) สถานที่ ทางวัฒ นธรรม ได้ แ ก่ โบราณสถาน พิ พิธ ภัณ ฑ์ ห้ องสมุด
นิทรรศการ เป็ นต้ น
2) กลุ่มศิลปะ (Arts) หมายถึงกลุ่มของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีพื ้นจากศิลปะ
และวัฒนธรรม ได้ รับแรงบันดาลใจมาจากมรดกทางวัฒนธรรมประเพณี วิเคราะห์ถึงคุณค่าและ
ความหมายของสัญลักษณ์ แบ่งออกเป็ นสองกลุม่ ย่อย ได้ แก่
(1) กลุม่ ทัศนศิลป์ ได้ แก่ ภาพวาด งานปัน้ ภาพถ่าย และโบราณวัตถุ
(2) กลุ่มศิลปะการแสดง ได้ แก่ ดนตรี สด ภาพยนตร์ การเต้ น ละคร หุ่นเชิด
เป็ นต้ น
3) กลุม่ สื่อ (Media) หมายถึงกลุม่ ที่ผลิตเนื ้อหาสร้ างสรรค์เพื่อสื่อสารกับกลุม่ คน
จํานวนมาก แบ่งออกเป็ นสองกลุม่ ย่อย ได้ แก่
(1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้ แก่ หนังสือ บทความ และสื่อสิ่งพิมพ์สาธารณะอื่นๆ
(2) สื่อภาพและเสียง ได้ แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และการการออกอากาศต่างๆ
4) กลุ่ม งานสร้ างสรรค์ แ บ่ง ตามลัก ษณะของงาน (Functional creations)
หมายถึงกลุ่มที่ขับเคลื่อนตามความต้ องการของมวลชน และผลิตสื่อเพื่อผลประโยชน์ทางด้ าน
ธุรกิจ แบ่งออกเป็ นสามกลุม่ ย่อย ได้ แก่
(1) การออกแบบ ได้ แก่ การออกแบบภายใน กราฟิ ก แฟชัน่ เครื่ องประดับ
และของเล่น
(2) สื่อใหม่ ได้ แก่ ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม สื่อสร้ างสรรค์แบบดิจิทลั
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(3) บริ การสร้ างสรรค์ ได้ แก่ สถาปั ตยกรรม การโฆษณา การวิจยั และการ
พัฒนาทางวัฒนธรรม สื่อดิจิทลั และบริการด้ านสร้ างสรรค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ภาพที่ 2.3 แบบจํ า ลองการแบ่ง ประเภทอุต สาหกรรมสร้ างสรรค์ 4 กลุ่ม ตามการแบ่ง ของ
UNCTAD
แหล่ งที่มา: The United Nation (2010).
ประเทศไทยได้ นําเอารูปแบบการจัดแบ่งของ UNCTAD มาใช้ เป็ นต้ นแบบ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ (สศช.) ได้ จัดแบ่ง ประเภทและนิยาม
ขอบเขตของกลุม่ อาชีพอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industries) ออกเป็ น 4 กลุ่มหลัก ได้ แก่
(สํ า นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ และศูน ย์ ส ร้ างสรรค์ ก าร
ออกแบบ, 2552)
1) การสืบทอดทางวัฒนธรรม (Heritage)
(1) งานฝี มือและหัตถกรรม (Crafts) ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์งานจักรสาน ถักทอ
เครื่ องใช้ ในการเดินทางจากหนัง ผลิตภัณฑ์ในครัวเรื อนจากไม้ ดอกไม้ ใบไม้ ประดิษฐ์ เซรามิกที่ใช้
วิธีผลิตด้ วยมือ เครื่ องประดับ โลหะมีคา่ เพชร พลอยเจียระไน หรื อเพชรพลอยร่วง
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(2) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural & Heritage Tourism) ได้ แก่ การ
ท่องเที่ยวที่ มุ่งเรี ยนรู้ จากวัฒ นธรรมและมรดกทางประวัติศาสตร์ เพื่ อให้ เกิ ดโลกทัศน์ ใหม่ๆ ที่
กว้ างไกลจากการมีประสบการณ์ในแหล่งวัฒนธรรมที่คงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
(3) การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) ได้ แก่ ยาไทย ยา
สมุนไพร นวดแผนไทย การผดุงครรภ์ อุปกรณ์เครื่ องมือทางการแพทย์ไทย โดยอาศัยความรู้หรื อ
ตําราที่ได้ ถ่ายทอดและสืบต่อมา
(4) อาหารไทย (Thai Food) ได้ แก่อาหารที่มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมการ
ดํารงชีวิตของคนไทยในแต่ละท้ องถิ่น เช่น อาหารพื ้นเมือง ขนมไทย อาหารในงานเทศกาล เป็ นต้ น
2) ศิลปะ (Arts) ได้ แก่
(1) ศิลปะการแสดง (Performing arts) ได้ แก่ การจัดกิจกรรม บริ การ ทาง
ศิลปะการแสดง และบริการทางด้ านมหรสพ เช่น ระบํา คอนเสิร์ต วงดนตรี ละครเวทีตา่ ง ๆ
(2) ทัศนศิลป์ (Visual arts) ได้ แก่ งานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย และงาน
ประติมากรรม
3) สื่อ (Media) ได้ แก่
(1) การพิมพ์ และสื่อการพิม พ์ (Publishing) ได้ แก่ การทํ าสําเนาสิ่ง พิม พ์
สําเนาสื่อบันทึกข้ อมูลรวมถึงการบริ การที่เกี่ยวข้ องกับการพิมพ์อื่นๆ เช่น การเรี ยงพิมพ์ การแกะ
แม่พิมพ์ และการเข้ าเล่ม การพิมพ์หนังสือ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว ปฏิทิน สื่อสิ่งพิมพ์ตา่ งๆ
และการบริการทางการพิมพ์อื่นๆ
(2) การกระจายเสียง (Broadcasting) ได้ แก่ การกระจายเสียงทางโทรทัศน์
การกระจายเสี ยงทางวิทยุและการบริ การทางการกระจายเสี ยง สถานี วิทยุกระจายเสี ยงและ
โทรทัศน์ และห้ องส่งซึ่งดําเนินกิ จการหลักเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ทุกประเภท
เช่น รายการบันเทิงรายการเพื่อส่งเสริ มการศึกษา รายการข่าว กีฬา พยากรณ์อากาศ สัมภาษณ์
บุคคล ฯลฯ โดยเป็ นรายการสดหรื อบันทึกลงแถบบันทึกในสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่และกระจายเสียง
รวมถึงการขาย ให้ เช่า เก็บรักษาเพื่อการกระจายเสียงหรื อแพร่ภาพและการนํากลับมาแพร่ภาพซํ ้า
(3) ภาพยนตร์ และวีดิทศั น์ (Film & video) ได้ แก่ การบริ การ การผลิตหรื อ
จําหน่ายภาพยนตร์ และแถบวีดิทศั น์ รวมทังการจํ
้
าหน่ายหรื อให้ เช่าฟิ ล์มและแถบวีดิทศั น์ สถาน
ประกอบการที่ ดํ า เนิ น การหลัก เกี่ ย วกั บ การขายหรื อ ให้ เช่ า ภาพยนตร์ ห รื อ แถบวี ดิ ทัศ น์ แ ก่
อุตสาหกรรมอื่น ซึง่ มิใช่เป็ นการจําหน่ายให้ แก่สาธารณชนทัว่ ไป รวมถึงการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ อง
กัน
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(4) ดนตรี (Music) ได้ แก่ การบันทึกเสียง การทําซํ ้า และเครื่ องดนตรี
4) งานสร้ างสรรค์แบ่งตามลักษณะของงาน (Functional creations)
(1) งานออกแบบ (Design) ได้ แก่ การผลิตและขายเฟอร์ นิเจอร์ การตกแต่ง
ภายใน เครื่ องครัว เครื่ องแก้ ว ของเล่นต่างๆ การออกแบบกราฟิ ก ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทัง้
บริ การออกแบบต่างๆ ยกเว้ นการผลิตและขายเครื่ องแต่งกาย เสื ้อผ้ าจากผ้ าถักที่ผลิตขึ ้นเอง และ
เครื่ องสวมสําหรับกีฬา
(2) แฟชัน่ (Fashion) ได้ แก่ การผลิตเครื่ องแต่งกาย การออกแบบ จัดทํา
ตัวอย่าง จัดเตรี ยมการผลิต การขายเครื่ องแต่งกายสําเร็จรูปและการรับจ้ างตัดเสื ้อให้ ลกู ค้ า ยกเว้ น
การผลิตเสื ้อผ้ าจากผ้ าถักที่ผลิตขึ ้นเอง และเครื่ องสวมสําหรับกีฬา
(3) งานโฆษณา (Advertising) ได้ แก่ การดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการโฆษณา
ทังทางสื
้
่อสิ่งพิมพ์ สื่อบันทึก สื่อบันทึกเสียงอื่นๆ และงานออกแบบงานโฆษณา งานบริ การทางการ
โฆษณาและการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ อง
(4) สถาปั ตยกรรม (Architecture) ได้ แก่ การดําเนินงานเกี่ยวกับการก่อสร้ าง
ทัว่ ไป การก่อสร้ างเฉพาะงาน และงานวิศวกรรมโยธา การต่อเติมดัดแปลง การก่อสร้ างลักษณะ
ชัว่ คราว การซ่อมแซมงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าวสามารถดําเนินการด้ วยตนเองหรื อโดย
ได้ รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรื อโดยการทําสัญญาจ้ างงานบางส่วนทังหมดหรื
้
อทําสัญญารับช่วง
กิ จ กรรมด้ านสถาปั ต ยกรรมและวิศ วกรรม รวมถึง การบริ หารโครงการงานก่อสร้ าง ออกแบบ
ก่อสร้ าง จัดประเภทบริ การทางสถาปั ต ยกรรม วิศวกรรม และการให้ คํา ปรึ กษาทางเทคนิค ที่
เกี่ยวข้ อง
(5) ซอฟต์แวร์ (Software) ได้ แก่ ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการจัดเก็บและประมวลผล
ข้ อมูล ทังการใช้
้
งานบนคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์อื่น เช่น โทรศัพท์มือถือ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้าต่างๆ
โดยไม่รวมถึงงานแอนิเมชันและเกม

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture)
วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture) หมายถึงวัฒนธรรมทัว่ ไปที่ได้ รับการยอมรับหรื อ
ชื่นชอบในวงกว้ าง พิจารณาโดยใช้ เกณฑ์ 4 ประเภทคือ 1. การยอมรับหรื อความนิยมของสังคม
โดยใช้ ตวั ชี ้วัดด้ านปริ มาณ เช่น ยอดขายของหนังสือ เพลง ซีดี ดีวีดี จํานวนผู้เข้ าชมการแสดงสด
หรื องานเทศกาล หรื อจํานวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ 2. การสร้ างขึ ้นตามความต้ องการของสังคม

28
ความนิยมเป็ นตัวกําหนดปริ มาณของวัฒนธรรมนันๆ
้ ส่วนใหญ่เป็ นการสร้ างขึ ้นเพื่ อประโยชน์เชิง
การค้ า 3. เป็ นวัฒนธรรมชันล่
้ าง (Low Culture) วัฒนธรรมสมัยนิยมมักถูกจัดให้ เป็ นวัฒนธรรมที่
ไร้ รสนิยมทางศิลปะ ไร้ สุนทรี ยะ และ 4. การสร้ างขึ ้นเพื่อก่อให้ เกิดกระแสในกลุ่มสังคม (Danesi,
2007)
2.4.1 วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture)
วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture) หมายถึงวัฒนธรรมทัว่ ไปที่ได้ รับการยอมรับหรื อ
ชื่นชอบในวงกว้ าง พิจารณาโดยใช้ เกณฑ์ 4 ประเภทคือ 1. การยอมรับหรื อความนิยมของสังคม
โดยใช้ ตวั ชี ้วัดด้ านปริ มาณ เช่น ยอดขายของหนังสือ เพลง ซีดี ดีวีดี จํานวนผู้เข้ าชมการแสดงสด
หรื องานเทศกาล หรื อจํานวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ 2. การสร้ างขึ ้นตามความต้ องการของสังคม
ความนิยมเป็ นตัวกําหนดปริ มาณของวัฒนธรรมนันๆ
้ ส่วนใหญ่เป็ นการสร้ างขึ ้นเพื่อประโยชน์เชิง
การค้ า 3. เป็ นวัฒนธรรมชันล่
้ าง (Low Culture) วัฒนธรรมสมัยนิยมมักถูกจัดให้ เป็ นวัฒนธรรมที่
ไร้ รสนิยมทางศิลปะ ไร้ สุนทรี ยะ และ 4. การสร้ างขึ ้นเพื่อก่อให้ เกิดกระแสในกลุ่มสังคม (Danesi,
2007)
2.4.2 วัฒนธรรมวัยรุ่น (Youth Culture)
วัฒนธรรมวัยรุ่ น (Youth Culture) เป็ นวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมสมัยนิยม
พบว่ามี
การใช้ คํานี ้แทนคําว่าสมัยนิยม ด้ วยสาเหตุที่ว่าวัฒนธรรมสมัยนิยมมีแนวโน้ มจากกลุ่มคน
ที่เป็ นวัยรุ่ น อีกทังวั
้ ฒนธรรมวัยรุ่ นยังเป็ นรากฐานในการไปสู่วฒ
ั นธรรมสมัยนิยมและวัฒนธรรม
ทัว่ ไปในรุ่นต่อไปอีกด้ วย (Danesi, 2007)
2.4.3 วัฒนธรรมสมัยนิยมกับเทคโนโลยี (Pop Culture & Technology)
McLuhan (อ้ างถึงใน Danesi, 2007) กล่าวว่า “วัฒนธรรม การพัฒนาของสังคม และนวัตกรรม มี
ความเกี่ยวพันกันมากกว่าที่พวกเราเห็น นวัตกรรมบางอย่างมีความเกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมสมัย
นิยมและกลายเป็ นสัญลักษณ์ของยุคนัน้ ๆ ยกตัวอย่างเช่นตู้เพลง (Jukebox) ที่เริ่ มคิดค้ นในปี
1906 เริ่ ม เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ในยุคร็ อคแรกเริ่ ม ในยุ ค 50 และกลายเป็ นสัญลักษณ์ ในยุคทองของ
เพลงร็ อค ตู้เ พลงเป็ นวัฒ นธรรมกระแสหลักที่ สามารถพบเห็นได้ ทั่วไป ในซิ ตคอมยุค 70 เรื่ อง
Happy Days มีการนําตู้เพลงมาใช้ ในการเปิ ดเพลงในยุค 50 อีกด้ วย”
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2.4.4 วัฒนธรรมสมัยนิยมในเพลง (Pop Culture: Music)
วัฒนธรรมกระแสนิยมไม่อาจครบถ้ วนได้ ถ้าขาดเพลง กระแสความนิยมของเพลงสามารถ
เป็ นตัวชี ้วัดในการบ่งบอกวัฒนธรรมสมัยนิยมของแต่ละยุคได้ เพลงแต่ละแนวเพลงจะได้ รับความ
นิยมในแต่ละยุคที่แตกต่างกัน แต่คํากล่าวที่ว่าเพลงที่ได้ รับความนิยม (Popular Music) คือเพลง
ของวัฒนธรรมสมัยนิยมนันดู
้ จะเกินจริง ศิลปิ นหลายคนได้ พฒ
ั นาเพลงไปถึงขันศิ
้ ลปะชันสู
้ ง (High
Art) เช่นงานเพลงของ Louis Armstrong, The Beatles และงานเพลงของ Alicia Keys ต่างถูกยก
ให้ เป็ นงานศิลปะเพลงชันสู
้ ง ทังนี
้ ้เพลงที่ได้ รับความนิยมในแต่ละยุคถือได้ ว่าเป็ นศูนย์กลางในการ
วิเคราะห์ ไม่ใช่แค่ในด้ านความบันเทิงเท่านัน้ แต่รวมไปถึงด้ านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกด้ วย
อนึ่ง อิทธิ พ ลเพลงต่อสัง คมจะไม่สามารถเกิ ดขึน้ ได้ หากขาดเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
เผยแพร่ในวงกว้ าง โดยในปี 1955 รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม 40 อันดับผ่านทางวิทยุได้
เริ่มต้ นขึ ้น และกลายเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดของอุตสาหกรรมเพลง (Danesi, 2007)

2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0)
ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒ นาด้ านเศรษฐกิจ เป็ นไปอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ ใ น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคแรก “ประเทศไทย 1.0” เน้ นการเกษตรเป็ นหลัก เช่นการผลิตและขาย พืช
ไร่ พืชสวน ปศุสตั ว์ เป็ นต้ น ต่อมามีการพัฒนาเข้ าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 2.0” ซึ่ง
เน้ นอุตสาหกรรมแต่เป็ นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้ า เครื่ องหนัง เครื่ องดื่ม
เครื่ องประดับ เครื่ องเขียน กระเป๋ า เครื่ องนุ่งห่ม เป็ นต้ น และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ”ประเทศไทย
3.0” เป็ นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้ า รถยนต์ กลัน่
นํ ามัน แยกก๊ าซธรรมชาติ ปูน ซี เ มนต์ เป็ นต้ น แต่ร ายได้ ป ระเทศในช่วงที่ มี ก ารใช้ แ ผนพัฒ นา
เศรษฐกิจประเทศไทย 1.0 ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 3.0 ยังอยู่ในระดับปานกลาง
รัฐบาลภายใต้ การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ าคณะรักษาความ
สงบแห่ง ชาติ จึง มี นโยบายในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศภายใต้ ชื่ อ ”ประเทศไทย 4.0”
(Thailand 4.0) (บวร เทศารินทร์ , 2559; สุวิทย์ เมษินทรี ย์, 2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” มุ่งเน้ นการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจสู่
“Value–Based Economy” หรื อ “เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้ วยนวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศด้ วยภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้ วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั และพัฒนา โดยมี
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กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่ม (บวร เทศาริ นทร์ , 2559; สุวิทย์ เมษิ นทรี ย์,
2559) ได้ แก่
1) กลุม่ อาหาร การเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
2) กลุม่ สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
3) กลุม่ เครื่ องมือ อุปกรณ์อจั ฉริยะ หุน่ ยนต์ และระบบเครื่ องกลอิเล็กทรอนิกส์
4) กลุม่ ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกล
5) กลุม่ อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ วัฒนธรรม และการบริการ
จากการแบ่งกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุ่มข้ างต้ น อุตสาหกรรมเพลง
จัดอยูใ่ นกลุม่ ที่ 5 กลุม่ อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ วัฒนธรรม และการบริการ

2.6 ทฤษฎีการแพร่ กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovations)
ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovations) เป็ นทฤษฎีที่เผยแพร่
ครัง้ แรกในปี 1962 ในหนังสือ Diffusion of Innovations โดย Everett M. Rogers นักทฤษฎีด้าน
การสื่อสารและนักสังคมวิทยา โดย Rogers ให้ คําจํากัดความคําว่านวัตกรรมว่าคือ “แนวคิด
กระบวนการ หรื อสิ่งใดก็แล้ วแต่ที่เกิดขึ ้นใหม่ ” และกล่าวถึงทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม
(Diffusion of Innovations) ว่าคือการศึกษาถึงที่มา สาเหตุ กระบวนการตัดสินใจในการยอมรับ
นวัตกรรม ลําดับชันในการยอมรั
้
บนวัตกรรม และอัตราการแพร่กระจายของนวัตกรรมใดนวัตกรรม
หนึง่ โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญของการศึกษาคือ นวัตกรรม ผู้รับนวัตกรรม ช่องทางในการสื่อสาร
เวลา และสภาพสังคม (Rogers, 2003)
Rogers (2003) ได้ อธิบายว่า การแพร่กระจายของวัฒนธรรมเป็ นกระบวนการที่เกิดจาก
การสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารในระบบสังคม โดยแบ่งผู้รับนวัตกรรมออกเป็ น 5 กลุม่ ดังนี ้
1) Innovators กลุม่ ลํ ้าสมัย เป็ นกลุ่มที่ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบเสี่ยง ชอบลองของใหม่
ตัดสินใจเร็ วและเต็มใจที่จะรับผลที่เกิดขึน้ จากการรับนวัตกรรมนันๆ
้ กลุ่มนีจ้ ะมีบทบาทในการ
แนะนํานวัตกรรมแก่ผ้ อู ื่น
2) Early Adopters กลุ่มนําสมัย เป็ นกลุ่มคนที่ยอมรับนวัตกรรมต่อจากกลุ่ม Innovators
ถือเป็ นกลุ่มผู้นําทางความคิด มีสถานภาพทางสังคมและการศึกษาสูง ได้ รับความเคารพเชื่อถือ
และมีอิทธิพลในการชักชวนให้ ผ้ อู ื่นในสังคมมีความคิดเห็นคล้ อยตาม พร้ อมที่จะยอมรับนวัตกรรม
เมื่อได้ ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบ
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3) Early Majority กลุ่มทันสมัย เป็ นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ยอมรับนวัตกรรมต่อมาจากผู้นํา
ทางความคิด ใช้ เวลาในการยอมรับช้ ากว่ากลุ่ม Innovators, Early Adopters ยอมรับนวัตกรรม
เร็ ว เมื่อยอมรับนวัตกรรมจากผู้นําความคิดแล้ วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก
การรับนวัตกรรมนันได้
้ เร็วกว่าผู้อื่น
4) Late Majority กลุ่มตามสมัย เป็ นกลุ่มที่จะยอมรับนวัตกรรมก็ตอ่ เมื่อมีคนจํานวนมาก
ในสังคมยอมรับ ได้ รับอิทธิพลจากทัง้ 3 กลุม่ คือ กลุม่ ลํ ้าสมัย กลุม่ นําสมัย และกลุม่ ทันสมัย
5) Laggards กลุ่มล้ าสมัย เป็ นกลุ่มคนที่ยอมรับนวัตกรรมช้ าที่สดุ ในสังคม ยึดติดอยู่กบั
ความคิดแบบดังเดิ
้ ม ไม่กล้ ายอมรับความคิดใหม่ๆ กลุ่มคนประเภทนี ้จะยอมรับนวัตกรรมก็ตอ่ เมื่อ
กลุม่ ลํ ้าสมัย กลุม่ นําสมัย กลุม่ ทันสมัย และกลุม่ ตามสมัย ยอมรับนวัตกรรมนันแล้
้ ว

ภาพที่ 2.4 แผนภาพการแบ่งกลุม่ ผู้ยอมรับนวัตกรรมโดยใช้ ปัจจัยด้ านเวลาเป็ นแปร
แหล่ งที่มา: Rogers (2003).
2.6.1 กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม
Rogers (2003) ได้ อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมว่ากระบวนการที่คน
หรื อกลุ่มคนตัดสินใจในการรับหรื อปฏิเสธนวัตกรรมผ่านทัศนคติต่อนวัตกรรม เป็ นกระบวนการที่
ก่อให้ เกิดทางเลือกที่หลากหลาย และอาจก่อให้ เกิดการคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ โดยแบ่งกระบวนการ
ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมออกเป็ น 5 ขัน้ ได้ แก่
1) Knowledge เป็ นขันตอนศึ
้
กษาความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม นําไปสู่ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยว
ของกับนวัตกรรม แบ่งความรู้ออกเป็ น 3 ระดับคือ
(1) ความรู้แบบตระหนักรู้ (Awareness Knowledge) เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นที่นําไปสู่
การหาข้ อมูลเพิ่มเติม
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(2) ความรู้กระบวนการทํางาน (How-to Knowledge) เป็ นความรู้ที่จําเป็ นต่อการใช้
นวัตกรรม ผู้รับนวัตกรรมจํ าเป็ นต้ องเข้ าใจถึง ศักยภาพในการรองรั บของนวัตกรรม วิธี การใช้
นวัตกรรม และความรู้ที่จําเป็ นต่อการใช้ นวัตกรรมนัน้
(3) ความรู้ หลัก (Principles Knowledge) ความรู้ ปลีกย่อยต่อเนื่องจากความรู้
กระบวนการทํางาน รู้ถึงความเป็ นมาของกระบวนการที่เกิดขึ ้น เป็ นขันความรู
้
้ ที่จําเป็ นต่อการนํา
นวัตกรรมมาใช้ การที่ผ้ รู ับนวัตกรรมมีความรู้ในขันนี
้ ้อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจในการใช้ งานที่ผิด
ทําให้ ตดั สินใจหยุดยอมรับนวัตกรรมดังกล่าว
2) Persuasion เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ รู ับนวัตกรรมให้ นํ ้าหนักข้ อดีและข้ อเสียของนวัตกรรมผ่าน
ความรู้และความรู้สกึ
3) Decision ขันตอนการตั
้
ดสินใจเบื ้องต้ น ผู้รับนวัตกรรมตัดสินใจเบื ้องต้ นในการยอมรับ
หรื อไม่ยอมรับนวัตกรรมหลังจากหาข้ อมูลและวิเคราะห์ถึงผลเสียและผลดีของนวัตกรรม
4) Implementation ขันตอนการนํ
้
านวัตกรรมมาลองใช้ ชี ้วัดถึงประโยชน์ของนวัตกรรม
และอาจหาข้ อ มูล เพิ่ ม เติม เกี่ ยวกับ นวัต กรรมต่อ ไป ในขัน้ ตอนนี อ้ าจเกิ ด การปรั บ เปลี่ ย นทาง
นวัตกรรมเพื่อให้ เข้ ากับบริบทของผู้รับนวัตกรรม ซึง่ อาจจะส่งผลดีหรื อผลเสียขึ ้นอยู่กบั มุมมองของ
ผู้รับนวัตกรรม
5) Confirmation ขันตอนที
้
่ผ้ รู ับนวัตกรรมตัดสินใจขันสุ
้ ดท้ ายว่าจะใช้ นวัตกรรมนันต่
้ อไป
หรื อไม่ ในขัน้ ตอนนีผ้ ้ ูรับนวัตกรรมจะหาเหตุผลเพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อน หรื อลด
ความคลาดเคลื่อนลงเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อน

33

ภาพที่ 2.5 แบบจําลอง 5 ขัน้ ของกระบวนการการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม
แหล่ งที่มา: Rogers (2013).

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ
ไทย” มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ ระบบอุต สาหกรรมสร้ างสรรค์ ประเภทอุต สาหกรรมเพลง หรื อ
“อุตสาหกรรมเพลงประเทศไทย” มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
ศูนย์วิจยั กสิกรไทย (2557) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ไทยสู่อาเซียน... พลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่” โดยวิเคราะห์สถานการณ์และโอกาสการเติบโตในอนาคตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ 4 กลุ่ม ได้ แก่ ธุรกิจด้ านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธุรกิจ ร้ านอาหาร
ธุรกิจสื่อและบันเทิง และบริการสนับสนุนธุรกิจ พบว่าอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยเป็ นอุตสาหกรรม
ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีมลู ค่าตลาดมากกว่า 151,558 ล้ านบาท ใน
ปี 2555 คิดเป็ นร้ อยละ 1.24 ของผลิตภัณฑ์ม วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product:
GDP) และคาดการณ์ ว่าจะมี อัตราการเติบโตเฉลี่ ยในปี 2556-2560 ร้ อยละ 8.7 มูลค่าตลาด
มากกว่า 229,445 ล้ านบาท เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้ แก่อุตสาหกรรมแอนิเมชัน อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และ
อุตสาหกรรมเพลง ตามลําดับ นอกจากนี ้ ธุรกิจสื่อและบันเทิงไทยยังได้ รับกระแสการตอบรับที่ดีใน
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ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จี น และประเทศในกลุ่มอาเซี ยน โดยมีปัจ จัยหนุนด้ านความ
คล้ ายคลึงทางวัฒนธรรม ระดับการเปิ ดรับวัฒนธรรมต่างชาติที่มากขึ ้นของต่างประเทศ รวมถึงการ
พัฒนาการรับชมความบันเทิงผ่านเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ ้น
นภิศรา นาทะพันธุ์ (2551) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมเพลง
ในประเทศไทย :กรณีศกึ ษา บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด
(มหาชน)” โดยวิ เ คราะห์ ถึ ง ลัก ษณะโครงสร้ างตลาดและพฤติก รรมการแข่ง ขัน โดยรวมของ
อุตสาหกรรมเพลง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ของอุตสาหกรรมเพลงเพื่อกําหนดฟั งก์ชนั อุปสงค์
และวิเคราะห์ปฏิกิริยาโต้ ตอบระหว่างผู้ประกอบการของบริ ษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน)
และบริ ษัทอาร์ เ อส จํ ากัด(มหาชน) โดยข้ อมูลในช่วงปี พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2550 ผลการศึกษา
พบว่า อุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทยมีโครงสร้ างตลาดแบบผู้ขายน้ อยราย โดยผู้ประกอบการ
แต่ล ะรายมีพ ฤติกรรมการแข่งขันแบบที่ ไม่ใช้ ราคามากกว่าพฤติกรรมการแข่งขันแบบใช้ ราคา
ปฏิกิริยาโต้ ตอบระหว่างผู้ประกอบการของบริ ษัท GMM Grammy Plc. และบริ ษัท RS Plc. พบว่า
มีการแข่งขันที่รุนแรง โดยที่ผ้ ปู ระกอบการแต่ละรายจะคํานึงถึงปฏิกิริยาโต้ ตอบของผู้ประกอบการ
รายอื่นๆ โดยมีรูปแบบของการรวมตัวกันโดยนัยแฝงอยู่ด้วย
Tung, Jack, and Hui (2013) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “Customer Willingness to Pay for
Online Music: The Role of Free Mentality” งานวิจยั ฉบับนี ้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้ฟังเพลง
ออนไลน์ที่มีรูปแบบการฟั งเพลงแบบนิยมของฟรี (Free Mentality) เมื่อทําการฟั งหรื อเสียเงินซื ้อ
แบบถูกกฎหมาย และศึกษาถึงความตังใจในการฟั
้
งหรื อเสียเงินซื ้อแบบถูก กฎหมาย เพื่อนําไป
พัฒนาระบบ E - Commerce ผู้วิจยั ทําการศึกษาโดยการเก็บข้ อมูลจากผู้ฟังเพลงในรู ปแบบ
ออนไลน์จํานวน 283 คน ด้ วยแบบสํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน
(Theory of Planned Behavior) พบว่าความตังใจในการฟั
้
งหรื อซื ้อเพลงแบบถูก กฎหมายขึ ้นอยู่
กับการควบคุมพฤติกรรมการรับรู้ บรรทัดฐาน และทัศนคติตอ่ การจ่ายเงินเพื่อซื ้อเพลงถูก กฎหมาย
จากรู ปแบบทัง้ 3 พบว่ามีเพียงประมาณ 30% เท่านันที
้ ่มีความตังใจในการที
้
่จะซื ้อเพลงแบบถูก
กฎหมาย
โกษม โกยทอง (2557) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ในบริ บทของนิตยสาร
Creative Thailand” โดยวิเคราะห์ถึงการเสาะหาวัตถุดิบด้ านเนื ้อหาในการผลิต การถ่ายทอดและ
การเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ อุต สาหกรรมสร้ างสรรค์ ข องนิ ต ยสาร Creative Thailand
ผลการวิ จัย พบว่ า ขัน้ ตอนในการถ่ า ยทอดเนื อ้ หาของกองบรรณาธิ ก ารนิ ต ยสาร Creative
Thailand จะเริ่ มต้ นจากการวางนโยบายของเนื ้อหาแบบภาพรวมโดยฝ่ ายนโยบายและแผนงาน
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ของศูนย์สร้ างสรรค์การออกแบบว่าในแต่ละปี องค์กรจะมุ่งเน้ นในการนําเสนอเนื ้อหาเพื่อเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy) และ อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative
Industries) ไปในทิศทางใด จากนัน้ กองบรรณาธิ การนิตยสารจะทํ าการประชุม ร่ วมกัน เพื่ อ
วางแผนและคัดเลือกประเด็นหลัก (Theme) ซึ่งกองบรรณาธิการมีบทบาทหลักและอํานาจในการ
ตัดสิ นใจร่ วมกัน การเผยแพร่ องค์ความรู้ "อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์" ของนิตยสาร Creative
Thailand มีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ไปสู่สงั คมไทย
ด้ วยการใช้ สื่อนิตยสารรายเดือน วางแจกฟรี ตามสถานที่ตา่ งๆ ทัง้ ร้ านกาแฟ สํานักงาน ห้ องสมุด
ฯลฯ และมีการจัดวางตามสื่อกิจกรรมและนิทรรศการที่ทางศูนย์สร้ างสรรค์การออกแบบจัดขึ ้น โดย
มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจของตนเอง นักออกแบบ หรื อผู้ที่สนใจการใช้
ความคิดสร้ างสรรค์ในการผลิตสินค้ าและบริ การต่าง โดยเนื ้อหาที่ทําการเผยแพร่ประเด็นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ 19 ครัง้ งานออกแบบ 14 ครัง้ แฟชั่น 8 ครัง้ เนือ้ หาประเภทอื่นมีความ
ใกล้ เคียงกันที่ 1-4 ครัง้ อาหารไทย 3 ครัง้ และแพทย์แผนไทย 2 ครัง้ และไม่พบเนื ้อหาประเภทการ
กระจายเสียงเลย
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คําถามวิจัยที่ 2 องค์กรใดในประเทศไทยที่ทําหน้ าที่ในบริ บท
เดี ย วกั น กั บ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า กลุ่ ม ประเทศสหราช
อาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้

วิธีการศึกษา
- วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis)
ผ่านโครงสร้ างการจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยม

ผลที่ ไ ด้ รับ องค์ ก รในประเทศไทยที่
สอดคล้ อ งตามโครงสร้ างการจัด ทํ า
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
และองค์ ก รที่ สนับ สนุน ของประเทศ
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ
สหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลี
ใต้

คําถามวิจัยที่ 3 ปั จจัยที่ส่งผลให้ ประเทศไทยไม่มี หรื อไม่
สามารถจัดทํ า รายงานการจัด อัน ดับ เพลงยอดนิ ย มประจํ า
ประเทศได้ ในปั จจุบนั และแนวโน้ มในการจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทยในอนาคต

วิธีการศึกษา
- สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews)

คําถามวิจัยที่ 1 ลักษณะโครงสร้ างการจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมของประเทศสหรัฐอเมริ กา กลุม่ ประเทศส
หราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ มีลกั ษณะที่เหมือนหรื อ
แตกต่างกันอย่างไร มีองค์กรใดบ้ างที่สนับสนุนในการจัดทํา

ผลที่ได้ รับ ปั จจัยที่ส่งผลให้ ประเทศ
ไทยไม่มี หรื อไม่สามารถจัดทํารายงาน
การจัด อัน ดับ เพลงยอดนิ ย มประจํ า
ประเทศได้ ในปั จจุบนั และแนวโน้ มใน
การจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลง
ยอดนิ ย มประจํ า ประเทศไทยใน
อนาคต

ภาพที่ 2.6 กรอบแนวคิดการวิจยั เรื่ องปัจจัยที่สําคัญต่อการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทย
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วิธีการศึกษา
- วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis)

ผลที่ ไ ด้ รั บ ลัก ษณะโครงสร้ างการ
จัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิ ย มและองค์ ก รที่ ส นั บ สนุ น ของ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า กลุ่ม ประเทศ
สหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลี
ใต้
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
วิทยานิพ นธ์ หัวข้ อ “ปั จ จัยที่ สํ าคัญต่อการจัด ทํ า รายงานการจัด อันดับเพลงยอดนิย ม
ประจําประเทศไทย” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยในการจัดทํา รายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยมประจําประเทศสหรัฐอเมริ กา (Billboard Chart) กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร (UK Official
Charts) และประเทศเกาหลีใต้ (Gaon Music Chart) นําปั จจัยที่ได้ มาศึกษาเปรี ยบเทียบในบริ บท
ของประเทศไทย ศึกษาถึงการยอมรับนวัตกรรมดังกล่าวขององค์กรที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรม
เพลงไทย ผู้วิจัยได้ ค้นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลโดยอิงจากคําถามวิจัย สามารถสรุ ปขันตอนและ
้
ระเบียบวิธีการได้ ดงั นี ้

3.1 ระเบียบวิธีวิจัยและข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจัย
คํา ถามวิจั ยที่ 1 ลั ก ษณะโครงสร้ า งการจั ดทํา รายงานการจั ดอันดับ เพลงยอดนิ ยมของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ มีลักษณะที่
เหมือนหรือแตกต่ างกันอย่ างไร มีองค์ กรใดบ้ างที่สนับสนุนในการจัดทํา
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทํารายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมประจําประเทศสหรัฐอเมริ กา (Billboard Hot 100) กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร
(Official Singles Charts) และประเทศเกาหลีใต้ (Gaon Music Chart) ผู้วิจยั ทําการเก็บข้ อมูล
และสรุปด้ วยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ตามแนวคิดของ Wach and Ward
(2013) ที่กล่าวว่า “วิธีวิจยั แบบวิเคราะห์เอกสารคือการวิธีการวิจยั เนื ้อหาของเอกสารอย่างถี่ถ้วน
และเป็ นระบบ เพื่อให้ เข้ าใจถึงกระบวนการ” วิธีวิจยั ดังกล่าวเป็ นวิธีที่สามารถค้ นคว้ าหาข้ อมูลของ
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมได้ เป็ นอย่างดี
โดยผู้วิจยั เก็บข้ อมูลจากเว็บไซต์ทางการของรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศที่เป็ นผู้นําในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม 3 ประเทศ ได้ แก่ Billboard
Chart
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ของประเทศสหรัฐอเมริ กา UK Official Chart ของกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และ Gaon
Chart ของประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศที่ คิดค้ นนวัตกรรม
ดังกล่าวและมีกาสืบทอดนวัตกรรมนี ้ครัง้ แรกในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร ในขณะที่ประเทศ
เกาหลีใต้ มีรูปแบบเฉพาะตัวในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม ทังนี
้ ้ รายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมของประเทศดังกล่าวมีหน้ าเว็บไซต์ทางการที่มีประวัติและข้ อมูลเกี่ยวกับการ
จัดทําอันดับเพลงยอดนิยมอย่างครบถ้ วนและเข้ าใจได้ ง่าย มีการแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลอย่างชัดเจน
รวมถึงมีแหล่งข่าวที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเพลงที่เข้ าถึงได้ ง่าย
ผู้วิจัยทํ าการเก็ บข้ อมูล จากเว็ บไซต์ ทางการของรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิย ม
ดังกล่าวตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2559 – 20 สิงหาคม 2559 โดยแบ่งข้ อมูลที่สอดคล้ องกับคําถาม
วิจยั ดังกล่าวแบ่งออกเป็ นสองกลุม่ ได้ แก่
1) ข้ อ มูล และเกณฑ์ ที่ ใช้ ใ นการจัด ทํ ารายงานการจัดอัน ดับ เพลงยอดนิ ย ม ผู้วิ จัย ใช้
แหล่งข้ อมูลจากเว็บไซต์ทางการ (Official Website) ของรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมทัง้ 3
ประเทศ ได้ แก่ Billboard, Official Chart และ Gaon Chart ทําการเก็บข้ อมูลและสรุปข้ อมูลโดยใช้
ตารางข้ อมูล (ตารางที่ 3.1) ตามแนวคิดเกี่ ยวกับการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
(Music Chart) และการบริ ห ารจัดการโดยอิง รายงานการจัด อันดับ เพลงยอดนิ ยม (Music
Management)
ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างตารางการเก็บข้ อมูลที่ใช้ และเกณฑ์การประมวลผลในการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยม
ประเทศ/กลุ่ม
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
กลุม่ ประเทศ
สหราชอาณาจักร
เกาหลีใต้

ข้ อมูลที่ใช้ และเกณฑ์ การประมวลผลในการจัดอันดับเพลงยอด
นิยม
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2) ข้ อมูลองค์กรที่เกี่ยวข้ องในระบบอุตสาหกรรมเพลง ผู้วิจยั ใช้ แหล่งข้ อมูลจากหนังสือ
ข่าว บทความออนไลน์ และเว็บไซต์ทางการ (Official Website) ของรายงานการจัดอันดับเพลง
ยอดนิยมทัง้ 3 ประเทศ ได้ แก่ Billboard, Official Chart และ Gaon Chart ทําการเก็บข้ อมูลโดย
ใช้ ตารางข้ อมูล (ตารางที่ 3.2) ตามแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
(Music Chart) และการบริ หารจัด การโดยอิง รายงานการจัดอัน ดับเพลงยอดนิยม (Music
Management) ก่อนจัดหมวดหมู่องค์กรที่เกี่ ยวข้ องในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยมในรูปแบบแผนภาพ
ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างตารางการเก็บข้ อมูลองค์กรที่เกี่ยวข้ องในการจัดทํารายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยม
ประเทศ/กลุ่มประเทศ

องค์ กรที่เกี่ยวข้ องในการจัดทํา
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม

สหรัฐอเมริกา
กลุม่ ประเทศ
สหราชอาณาจักร
เกาหลีใต้

หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั นําข้ อมูลองค์กรที่เกี่ยวข้ องในระบบอุตสาหกรรมเพลงที่ได้ จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศเกาหลีใต้ มาสรุปเพื่อทราบถึงโครงสร้ าง
ในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ
คํ า ถามวิ จั ย ที่ 2 องค์ กรในประเทศไทยที่ ทํ า หน้ าที่ ในบริ บ ทเดี ย วกั นกั บ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ มีองค์ กรใดบ้ าง และ
สอดคล้ องกับโครงสร้ างการจัดทํารายงานการจัดอันดับยอดนิยมของประเทศใด
หลั ง จากผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อง
ในการจัด ทํ า รายงานการจัด อัน ดับ เพลงยอดนิ ย มในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า กลุ่ ม ประเทศ
สหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ ผู้วิจยั นําโครงสร้ างรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมที่
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ได้ มาศึกษาค้ นคว้ า และเก็บข้ อมูล องค์กรไทยที่เกี่ ยวข้ องกับระบบอุตสาหกรรมเพลงในบริ บท
เดียวกับองค์กรของต่างประเทศ ทําการเก็บข้ อมูลตังแต่
้ วนั ที่ 22 กันยายน 2559 – 15 ตุลาคม
2559 ด้ วยวิธีการวิเคราะห์เอกสารด้ วยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) ตาม
แนวคิดของ Wach and Ward (2013) ที่กล่าวว่า “วิธีวิจยั แบบวิเคราะห์เอกสารคือการวิธีการวิจยั
เนื ้อหาของเอกสารอย่างถี่ถ้วนและเป็ นระบบ เพื่อให้ เข้ าใจถึงกระบวนการ”
คําถามวิจัยที่ 3 ปั จจัยที่ส่งผลให้ ประเทศไทยไม่ มี หรื อไม่ สามารถจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศได้ ในปั จจุบัน และแนวโน้ มในการจัดทํารายงานการ
จัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทยในอนาคต
หลังจากได้ ข้อมูลองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับระบบอุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทยที่ทําหน้ าที่
ในบริ บทเดียวกับองค์กรของต่างประเทศ ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์ บุคลากรที่เกี่ ยวข้ องในระบบ
อุตสาหกรรมเพลงของประเทศไทยทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน เพื่อทราบถึงความเป็ นมาและหน้ าที่
ขององค์ ก ร ทัศ นคติต่อรายงานการจัด อัน ดับ เพลงยอดนิย ม และปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ การจัด ทํ า
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในประเทศไทย โดยใช้ แนวคิดการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth
Interview) อันเป็ นส่วนหนึ่งของการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
มุมมอง ความคิดเห็นส่วนบุคคล หรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องจากผู้ให้ สมั ภาษณ์ เพื่อเติมเต็มของมูลใน
เชิงลึกของงานวิจยั (Boyce & Neale, 2006) โดยวิธีวิจยั ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับวิธีการ
ค้ นคว้ าหาข้ อมูล เนื่องจากภายในประเทศไทยยังไม่มีแหล่งข้ อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับ
ความเคลื่อนไหวในระบบอุตสาหกรรมเพลงและรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
ผู้วิจัยตังประเด็
้
นคําถามผ่านแนวคิดเกี่ ยวกับการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยม (Music Chart) การบริ หารจัดการโดยอิงรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม (Music
Management) ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็ นตัวกําหนด (Technological Determinism Theory) แนวคิด
เกี่ ยวกับเศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ (Creative Economy) ทฤษฎี การแพร่ ก ระจายของนวัต กรรม
(Diffusion of Innovations) และทฤษฎีวฒ
ั นธรรมสมัยนิยม (Popular Culture) โดยมีประเด็น
คําถามดังต่อไปนี ้
1) ในมุมมองของท่าน ปัจจัยที่ทําให้ อตุ สาหกรรมเพลงไทยเติบโตและหดตัวคืออะไร
2) ลักษณะการบริ หารงานของค่ายเพลงในประเทศไทยมีลกั ษณะเหมือนหรื อแตกต่าง
จากค่ายเพลงในต่างประเทศอย่างไร (เช่นมีค่ายแม่ดแู ลค่ายรองและมีค่ายย่อยภายใน เป็ นค่าย
อิสระโดยสิ ้นเชิง เป็ นต้ น)
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3) รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผลงานเพลงในประเทศไทย ปั จจุบนั เป็ นแบบใช้ ช่องทางใด
เป็ นหลัก
4) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดการเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมเพลงภายในประเทศตังแต่
้
อดีตจนถึงปัจจุบนั
5) ปั จจุบนั ภาครัฐมีการสนับสนุนหรื อพูดคุยกับผู้ประการการด้ านอุตสาหกรรมเพลง
หรื อไม่
6) ปั จจุบนั ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพลงในประเทศ มีการพูดคุยเกี่ยวกั บเรื่ องการ
จัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศหรื อไม่
7) ในมุมมองของท่าน รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศมีความสําคัญ
อย่างไร
8) ในมุมมองของท่าน สาเหตุใดที่ทําให้ ประเทศไทยไม่มีรายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยมประจําประเทศ
9)
หากประเทศไทยมีรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจํ าประเทศจะช่วย
แก้ ปัญหาใดได้ บ้าง
10) หากประเทศไทยจะจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม ควรจัดทําโดยรับ
โครงสร้ างจากประเทศที่ มี รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิย มประจํ า ประเทศหรื อควรจัดทํ า
โครงสร้ างของตนเอง
หลัง จากนัน้ ผู้ วิ จัย ทํ า การสัม ภาษณ์ บุ ค ลากรหรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ ระบบอุ ต สาหกรรมเพลง
ภายในประเทศไทย ทําการเก็บข้ อมูลตังแต่
้ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 – 10 เมษายน 2560 โดยมี
เกณฑ์ ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ คือ ผู้ให้ ข้อมูลจะต้ องมีคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึง่ ตามคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
1. ผู้ให้ ข้อมูลจะต้ องเป็ นบุคลากรจากค่ ายเพลงและตัวแทนจําหน่ าย (ใช้ คําถามข้ อ
ที่ 1 ถึง 10) ได้ แก่
1) ด ร . ปั ณ ณ วิ ช ส นิ ท น ร า ท ร อ า จ า ร ย์ ค ณ ะ ด น ต รี ส า ข า ธุ ร กิ จ ด น ต รี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, Online Music Marketing อิสระ และอดีต Marketing Supervisor
บริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
2) คุณพิมลรัตน์ วงศ์อารนะ ผู้จดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สไปร์ ซซี่ ดิสก์ จํากัด
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2. ผู้ให้ ข้อมูลจะต้ องเป็ นบุคลากรจากองค์ กรที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเพลง (ใช้
คําถามข้ อที่ 1 และข้ อที่ 7 ถึง 10) ได้ แก่
1) คุณทศพล ดิษยบุตร ผู้จดั การฝ่ ายขาย Intensive Watch องค์กรจัดเก็บข้ อมูลการ
ออกอากาศทางวิทยุ ในเครื อบริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จํากัด
3. ผู้ให้ ข้อมูลจะต้ องเป็ นผู้ท่ ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม
เพลง ทํางานในองค์ กรที่มีความน่ าเชื่อถือ หรื อเคยมี ผลงานเกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรม
เพลง เช่ น งานวิจัย บทความทางวิชาการ รายการโทรทัศน์ เป็ นต้ น (ใช้ คําถามข้ อที่ 1 และ
ข้ อที่ 7 ถึง 10) ได้ แก่
1) คุณนิติเทพ คูณคํ ้า อดีตกองบรรณาธิการนิตยสาร IS Songhit นักจัดรายการวิทยุ
Sea Station FM 92 และผู้ตดิ ตามชาร์ ตเพลง
2) คุณนราธิ ป ปานแร่ นักแต่งเพลงอิสระ มีผลงานการแต่งเพลงให้ กับศิลปิ นที่มี
ชื่อเสียง เช่น บี ้ เดอะสตาร์ , ศิลปิ นสังกัดกามิกาเซ่, ศิลปิ นสังกัดอาร์ สยาม เป็ นต้ น
3) คุณ ประสาร งานแข็ง อดีตสื่ อมวลชน อดีตนักเขี ยนคอลัมน์ วงการเพลงสากล
อดีตครี เอทีฟ Channel V Thailand และผู้ตดิ ตามชาร์ ตเพลง
4) คุณแพรวไพลิน ทองใบงาม สื่อมวลชนอิสระ และผู้ดูแลเพจแฟนศิลปิ น Katy
Perry อย่างเป็ นทางการประจําประเทศไทย Katy Perry Thailand (ภายใต้ การสนับสนุนของ
Universal Music Thailand)
5) คุณเรวดี แก้ วมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักนโยบาย
อุตสาหกรรมมหภาค
6) คุณปิ ญชาน์ ศรี สงั ข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักนโยบาย
อุตสาหกรรมมหภาค
7) คุณธนพรรณ ไวทยะเสวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
8) คุณจตุพร ปิ ยะวาริ นทร์ วงศ์ ผู้ดแู ลเพจ Jibbazee แฟนเพจติดตามวงการเพลง
เกาหลีใต้ และผู้ผลิตรายการ “เรี ยลลิตงิ่ ” รายการออนไลน์เกี่ยวกับวงการเพลงเกาหลีใต้
9) คุณพิมพ์ชนก ล้ วนโนลี ผู้ดแู ลเพจ Jibbazee ติดตามวงการเพลงเกาหลีใต้
10) คุณอัญชลี สาเสน ผู้ดแู ลเพจ Jibbazee ติดตามวงการเพลงเกาหลีใต้
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ผู้วิจยั เริ่ มต้ นสัมภาษณ์คณ
ุ นิติเทพ คูณคํ ้า อดีตบรรณาธิการนิตยสาร I.S. Song Hits นัก
จัดรายการวิทยุ และผู้เชี่ยวชาญทางด้ านรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมเป็ นลําดับแรก เพื่อ
ทราบถึงข้ อมูลเบื ้องต้ นของประวัติของรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของในประเทศไทยใน
อดีตว่ามีที่มาอย่างไร แล้ วจึงสัมภาษณ์บุคลากรจากองค์กรอื่นเป็ นลําดับถัดไป จากนันผู
้ ้ วิจยั ทํา
การถอดบทสัมภาษณ์ และนําข้ อมูล มาวิเคราะห์ถึง 1.สาเหตุที่ส่งผลให้ ประเทศไทยไม่มีหรื อไม่
สามารถจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ และ 2.แนวโน้ มในอนาคตใน
การจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทย และสรุปผลต่อไป

3.2 การวิเคราะห์ และการนําเสนอข้ อมูล
ผู้วิจัยเลื อกใช้ การวิ เ คราะห์ ข้อมูลที่ ไ ด้ จ ากการวิจัยมาวิเคราะห์ แ ละนํ า เสนอข้ อมูลใน
รูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Descriptive) ผ่านแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
โดยผู้วิจยั ได้ แบ่งการนําเสนอข้ อมูลผลการวิจยั 1 บท และแยกออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
3.2.1 โครงสร้ างการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศสหรัฐอเมริ กา
กลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ และองค์กรที่สนับสนุนในการจัดทํา
3.2.2 องค์กรในประเทศไทยที่ทําหน้ าที่ในบริ บทเดียวกันกับ องค์กรประเทศสหรัฐอเมริ กา
กลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้
3.2.3 ปั จจัยที่ส่งผลให้ ประเทศไทยไม่มี หรื อไม่สามารถจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลง
ยอดนิยมประจําประเทศในปั จจุบนั และแนวโน้ ม ทิศทางในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลง
ยอดนิยมประจําประเทศไทยในอนาคต
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยสําคัญต่อการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศไทย” สามารถแบ่งส่วนในการนําเสนอออกเป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี ้

4.1

โครงสร้ างการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ และ
องค์ กรที่สนับสนุนในการจัดทํา

จากการเก็บรวบข้ อมูลผ่านวิธีวิจยั แบบวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) จาก
เว็บไซต์ทางการ (Official Website) ของรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมและบทความ
ออนไลน์ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ พบว่า
ทัง้ ประเทศสหรัฐ อเมริ กา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สามารถสรุ ปโครงสร้ างในการจัดทํ า
รายการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในประเทศสหรั ฐอเมริ กา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และ
ประเทศเกาหลีใต้ ได้ ดงั ต่อไปนี ้
4.1.1 ข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้
4.1.1.1 ข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกามีองค์กรที่ทําหน้ าที่จดั ทําและเผยแพร่รายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมคือ Billboard ซึ่งดําเนินธุรกิจด้ านนิตยสารเกี่ยวกับวงการเพลง โดยใช้ ชื่อรายงาน
การจัดอันดับเพลงยอดนิยมว่า Billboard Hot 100 รายงานอันดับเพลงยอดนิยมภายในประเทศ
จํานวน 100 อันดับ โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ ในการจัดทํารายงานการจัดอันดับยอดนิยม 3 ด้ าน
(Trust, 2013) ได้ แก่
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1) ข้ อมูลด้ านการขายรูปแบบดิจิทลั (Digital Sales) เก็บข้ อมูลการขายจากการ
ขายผ่านโปรแกรม iTunes จัดเก็บข้ อมูลโดย
2) ข้ อมูลด้ านการออกอากาศทางสถานีวิทยุ (Radio Airplay) เก็บข้ อมูลการ
ออกอากาศของเพลงจากสถานีวิทยุทวั่ ประเทศที่ผา่ นการรับรองจาก Billboard
3) ข้ อมูลด้ านการสตรี มมิ่ง (Streaming) มีการเก็บข้ อมูลจากผู้ให้ บริ การด้ าน
การสตรี มมิ่งในประเทศ 9 ราย ได้ แก่ Amazon Prime, Apple Music, Google Play, Groove
Music Pass, Medianet, Napster, Slacker, Tidal และ Spotify โดยผู้ให้ บริ การทังหมดให้
้
บริ การ
ผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ
ข้ อมูลทัง้ สามด้ านมี Nielsen Music องค์กรที่ให้ บริ การด้ านการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลการซื ้อขายเพลงทุกรู ปแบบ เป็ นผู้รวบรวมข้ อมูลก่อนที่จะส่งต่อให้ กับ ฝ่ ายประมวลผลเพื่อ
จัด ทํ า รายงานการจัด อัน ดับ เพลงยอดนิ ย มของบริ ษั ท Billboard เพื่ อ นํ า ข้ อ มูล ดัง กล่า วไป
ประมวลผล โดยหลักในการประมวลผลการจัดอันดับ ใช้ คะแนนข้ อมูลด้ านการขายรู ปแบบดิจิทลั
35-45 เปอร์ เซ็นต์ คะแนนข้ อมูลด้ านการออกอากาศทางสถานีวิทยุ 30-40 เปอร์ เซ็นต์ และคะแนน
ด้ านการสตรี มมิ่ง 20-30 เปอร์ เซ็นต์ หลังจากนันจึ
้ งนําผลการจัดอันดับเพลงยอดนิยมมาเผยแพร่
ผ่านทางนิตยสารเพลง “Billboard” และทางเว็บไซต์ทางการของ Billboard ภายใต้ ชื่อ Billboard
Hot 100 (Trust, 2013)
4.1.1.2 ข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจํา กลุ่ม
ประเทศสหราชอาณาจักร
กลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักร มีองค์กรที่ทําหน้ าที่จดั ทําและเผยแพร่รายงานการ
จัดอันดับเพลงยอดนิยมคือ The Official UK Charts Company เป็ นองค์กรเอกชนที่เกิดจากการ
ร่วมมือกันระหว่าง British Recorded Music Industry หรื อ British Phonographic Industry
(BPI) และ Entertainment Retailers Association (ERA) ทําหน้ าที่เกี่ยวกับการเผยแพร่รายงาน
การจัดอันดับเพลงยอดนิยมโดยเฉพาะภายใต้ ชื่อ Official Singles Chart Top 100 รายงาน
อันดับเพลงยอดนิยมภายในประเทศจํ านวน 100 อันดับ โดยมี องค์ประกอบที่ ใช้ ในการจัดทํ า
รายงานการจัดอันดับยอดนิยม 3 ด้ าน (Official Charts, 2016) ได้ แก่
1) ข้ อมูลด้ านการขายรูปแบบดิจิทลั (Digital Sales) เก็บข้ อมูลการขายจากการ
ขายผ่านโปรแกรม iTunes
2) ข้ อมูลด้ านการขายวัสดุบนั ทึกเสียง (Physical Sales) เก็บข้ อมูลยอดขาย
แผ่นซีดีและและแผ่นไวนิลผ่านตัวแทนจําหน่ายในประเทศ
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3) ด้ านการสตรี มมิ่ง (Streaming) เก็บข้ อมูลจากผู้ให้ บริ การด้ านสตรี มมิ่ง 8 ราย
ได้ แก่ Spotify, Deezer, Napster, O2 Tracks, Rara, Rdio, Blinkbox Music และ XBox Music
โดยผู้ให้ บริการทังหมดให้
้
บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ
โดย Official Chart Company ได้ รับความร่วมมือในการเก็บข้ อมูลทังสามด้
้
าน
จาก Millward Brown องค์กรที่ให้ บริ การด้ านการวิจัยทางการตลาดและประมวลผล ก่อนจะ
เผยแพร่อนั ดับเพลงยอดนิยมด้ วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ทางการของ Official Chart Company
ทังนี
้ ้ไม่มีการเปิ ดเผยหลักในการประมวลผลการจัดอันดับ (Official Charts, 2016)
4.1.1.3 ข้ อมูลในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจํา ประเทศ
เกาหลีใต้
ประเทศเกาหลีใต้ มี องค์กรที่ทําหน้ าที่จดั ทําและเผยแพร่ รายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมคือ Korea Music Content Industry Association (KMCIA) เป็ นองค์กรที่ก่อตังขึ
้ ้น
ในปี 2010 ได้ รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว มีวตั ถุประสงค์
เพื่อจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศโดยเฉพาะและนําเสนอรายงานการ
จัดอันดับ เพลงยอดนิยมภายใต้ ชื่ อ Gaon Digital Chart รายงานอันดับเพลงยอดนิย ม
ภายในประเทศจํานวน 400 อันดับ โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ ในการจัดทํารายงานการจัดอันดับยอด
นิยม 3 ด้ าน (Korea Music Content Industry Association, 2016) ได้ แก่
1) ข้ อมูลด้ านการขายรูปแบบดิจิทลั (Download) มีการเก็บข้ อมูลการขายผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์และโปรแกรมทังสิ
้ ้น 8 ช่องทาง ได้ แก่ Melon, Mnet, Bugs, Olleh, Soribada,
Genie, Naver และ Monkey3 โดยเรี ยกข้ อมูลนี ้ว่า “Download” แทนคําว่า “Digital Sales” ซึ่งใช้
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักร
2) ข้ อมูลด้ านการสตรี มมิ่ง (Streaming) มีการเก็บข้ อมูลจากผู้ให้ บริ การ 8 รายได้
แก่ Melon, Mnet, Bugs, Olleh, Soribada, Genie, Naver และ Monkey3 โดยผู้ให้ บริ การทังหมด
้
ให้ บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ
3) ข้ อมูลด้ านการขายเพลงประกอบฉาก (Background Music) ในบริ บทของ
ประเทศเกาหลีใต้ เพลงประกอบฉาก (Background Music) คือการรวบรวมข้ อมูลจํานวนคนใช้
บริ การเสียงรอสายและเสียงเรี ยกเข้ า มีการเก็บข้ อมูลจากผู้ให้ บริ การ 8 รายได้ แก่ Melon, Mnet,
Bugs, Olleh, Soribada, Genie, Naver และ Monkey3 โดยผู้ให้ บริ การทังหมดให้
้
บริ การผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ
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ข้ อมูลทัง้ สามด้ านมีการเก็บรวบรวม ประมวลผล และเผยแพร่ โดย Korea Music Content
Industry Association (KMCIA) ทัง้ หมด ทัง้ นีไ้ ม่มีการเปิ ดเผยหลักในการประมวลผลการจัด
อันดับ แต่มีการเปิ ดเผยยอดด้ านการขายรูปแบบดิจิทลั และการสตรี มมิ่งบนเว็บไซต์ Gaon Chart
(Korea Music Content Industry Association, 2016)
จากข้ อมูลเรื่ อง “ข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม และองค์กรที่
สนับสนุนหรื อเกี่ยวข้ องในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในปั จจุบนั ของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กา กลุ่ม ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลี ใต้ ” ข้ า งต้ นพบว่า ประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาลีใต้ สามารถสรุปประเภทข้ อมูลได้ 5
ประเภท คือ
1) ข้ อมูลด้ านการขายวัสดุบนั ทึกเสียง (Physical Sales) หมายถึงข้ อมูลการขายเพลงที่
บันทึกลงวัสดุที่บนั ทึกเสียง ได้ แก่ แผ่นซีดีและแผ่นเสียงชนิดไวนิล
2) ข้ อมูลด้ านการขายรู ปแบบดิจิทลั (Digital Sales) หมายถึงข้ อมูลการขายเพลงใน
รู ป แบบไฟล์ ดิ จิ ทัล ผ่า นทางเว็ บ ไซต์ แ ละโปรแกรม โดยในประเทศเกาหลี ใ ต้ เ รี ย กข้ อ มูล นี ว้ ่ า
“Download” แทนคําว่า “Digital Sales”
3) ข้ อมูลด้ านการสตรี มมิ่ง (Streaming) หมายถึงข้ อมูลการฟั งเพลงออนไลน์โดยไม่
บันทึกไฟล์เพลงลงในอุปกรณ์ที่ใช้ ผ่านผู้ให้ บริการฟั งเพลงออนไลน์
4) ข้ อมูลด้ านการออกอากาศทางสถานีวิทยุ (Radio Airplay) หมายถึงข้ อมูลจํานวนการ
เปิ ดเพลงออกอากาศทางสถานีวิทยุทวั่ ประเทศ โดยไม่ได้ วดั จากจํานวนการเปิ ดเพลง (Spins) แต่
วัดจากจํานวนผู้ฟังในช่วงเวลาที่เพลงเปิ ด (Audiences)
5) ข้ อมูลด้ านการขายเพลงประกอบฉาก (Background Music)โดยทัว่ ไปหมายถึงเพลง
บรรเลงหรื อเพลงประกอบฉาก แต่ในบริ บทของประเทศเกาหลีใต้ หมายถึงการซื ้อเพลงเพื่อใช้ เป็ น
เสียงรอสายและเสียงเรี ยกเข้ าโทรศัพท์มือถือ
ทังนี
้ ้ ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ มีการใช้
ข้ อมูลในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมที่ใกล้ เคียงกัน สรุปได้ ดงั ตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ตารางสรุปองค์ประกอบที่ใช้ ในการคํานวณผลการจัดอันดับเพลงยอดนิยมใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้

ประเทศ/กลุ่ม
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
กลุม่ ประเทศ
สหราชอาณาจักร
เกาหลีใต้

ข้ อมูลที่ใช้ และเกณฑ์ การประเมิณผลในการจัดอันดับเพลงยอด
นิยม
Digital
Physical
Radio
Streaming Background
Sales
Sales
Airplay
Music
✓
35-45%

✗

✓
30-40%

✓
20-30%

✗

✓
✓
✗
✓
✗
(ไม่เปิ ดเผยอัตราส่วนขององค์ประกอบที่ใช้ ในการคํานวณผล)
✓
✗
✗
✓
✓
(ไม่เปิ ดเผยอัตราส่วนขององค์ประกอบที่ใช้ ในการคํานวณผล)

4.1.2 องค์ กรที่สนับสนุนการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในปั จจุบัน
ของประเทศสหรั ฐอเมริ กา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศ
เกาหลีใต้
จากข้ อมูลในหัวข้ อที่ 4.1.1 “ข้ อมูลที่ใช้ ในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ ” พบว่าประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรมีรูปแบบการดําเนินงานที่คล้ ายกัน คือมี องค์กร
ภายนอกเข้ ามาสนับสนุนหรื อทําหน้ าที่ในการรวบรวมข้ อมูลให้ และส่งต่อให้ กับ องค์กรที่จัดทํา
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในการประมวลผลตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และเผยแพร่ ในขณะ
ที่ประเทศเกาหลีใต้ มีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล และเผยแพร่ โดยองค์กรที่จดั ทํารายงาน
การจัดอันดับเพลงยอดนิยม ผู้วิจยั ทําการเก็บข้ อมูลโดยใช้ ตาราง (ตารางที่ 4.2) โดยมีรายละเอียด
หน้ าที่และบริบทในการทํางานขององค์กรในประเทศสหรัฐอเมริ กา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร
และประเทศเกาหลีใต้ ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 4.2 องค์กรที่เกี่ยวข้ องในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
ประเทศ/กลุ่มประเทศ
สหรัฐอเมริกา
กลุม่ ประเทศ
สหราชอาณาจักร
เกาหลีใต้

องค์ กรที่เกี่ยวข้ องในการจัดทํา
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
ค่ายเพลงและตัวแทนจําหน่าย, Nielsen Music, Billboard
ค่ายเพลงและตัวแทนจําหน่าย, Millward Brown,
Official Chart Company, British Recorded Music Industry,
Entertainment Retailers Association
ค่ายเพลงและตัวแทนจําหน่าย,
Korea Music Content Industry Association (KMCIA),
กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว ประจําประเทศ
เกาหลีใต้

4.1.2.1 องค์กรที่สนับสนุนการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมใน
ปัจจุบนั ของประเทศสหรัฐอเมริกา
1) ค่ายเพลงและตัวแทนจําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริ กา (Labels &
Distributors in United States of America)
ในประเทศสหรั ฐอเมริ กามีค่ายเพลงจํานวนมากกว่า 1000 ค่ายเพลง
(Songwriter Universe, 2016) ค่ายเพลงขนาดใหญ่ (Parent Company) แบ่งการดําเนินงาน
ออกเป็ น ค่า ยเพลงรอง (Division) และค่า ยเพลงรองมี การแบ่ง การจัดการเป็ นค่า ยเพลงย่ อ ย
(Subsidiary Labels) ทังนี
้ ้ ค่ายเพลงอิสระ (Independent Labels) บางส่วนได้ รับการสนับสนุน
จากค่ายเพลงรองหรื อค่ายเพลงใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น ค่ายเพลง Ultra Music ค่ายเพลงที่ดแู ล
ศิลปิ นแนว Electronic Dance Music (EDM) ชื่อดัง อาทิเช่น Armin Van Buuren, Afrojack,
Calvin Harris, Deadmau5, Diplo , Kaskade และ Zedd เป็ นต้ น เดิมเป็ นค่ายเพลงอิสระที่ทํา
การประชาสัมพันธ์ ภายในประเทศสหรัฐอเมริ กา ต่อมาในปี 2013 Sony Music Entertainment
ค่ายเพลงขนาดใหญ่และตัวแทนจําหน่ายในระดับนานาชาติได้ เข้ ามาร่ วมเป็ นหุ้นส่วนเพื่อขยาย
กิจกรรมการประชาสัม พันธ์ ในระดับนานาชาติ ทัง้ นี ค้ ่ายเพลงใหญ่ ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา
นอกจากจะทําหน้ าที่ดูแลศิลปิ นแล้ ว ยังทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนจําหน่าย (Distributors) ให้ แก่ค่าย
เพลงรองและค่ายเพลงย่อยในการดูแลอีกด้ วย (Billboard, 2013)
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ภาพที่ 4.1 แผนภาพแสดงลักษณะการทํางานของค่ายเพลงและตัวแทนจําหน่ายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) Nielsen Music
Nielsen Music เป็ นองค์กรย่อยของบริ ษัท Nielsen บริ ษัทที่ทําการเก็บ
รวมรวมข้ อมูล วิเคราะห์และวิจยั ทางการตลาดในระดับนานาชาติ มีสํานักงานใหญ่อยู่ นิวยอร์ กซิตี ้
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Nielsen Music ทําหน้ าที่ในส่วนของภาคการตลาดเพลง เก็บข้ อมูลการ
ขายจากร้ านค้ าจํานวนมากกว่า 39,000 ร้ านค้ าทัว่ โลก และเก็บข้ อมูลยอดขายดิจิทลั มายาวนาน
กว่า 2 ทศวรรษ เพื่อช่วยเหลือด้ านข้ อมูลแก่คา่ ยเพลง ผู้จดั จําหน่าย ศิลปิ น รวมไปถึง องค์กรที่ทํา
หน้ าที่ทางลิขสิทธิ์
Nielsen Music ให้ บ ริ ก ารเก็ บ ข้ อ มูล 19 ประเทศทั่ว โลกได้ แ ก่
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรี ย เบลเยียม เดนมาร์ ค ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมณี กรี ซ ไอร์ แลนด์
อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์ แลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สวิตเซอร์ แลนด์ กลุ่มประเทศส
หราชอาณาจักร ออสเตรเลี ย และนิวซีแลนด์ โดยในประเทศสหรัฐ อเมริ กา ข้ อมูลดังกล่าวเป็ น
ข้ อมูลหลักที่ใช้ ในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม Billboard Chart ซึ่งเป็ นรายงาน
การจัดอันดับเพลงยอดนิยมที่เป็ นที่ยอมรับสากล
โดยกระบวนการการเก็บข้ อมูลของ Nielsen Music เพื่อใช้ สําหรับการ
จัดทํารายงานการจัดอันเพลงยอดนิยมของประเทศสหรัฐ อเมริ กา ค่ายเพลงจะต้ องแสดงความ
จํานงมายัง Nielsen Music ในการเข้ าโปรแกรมการเก็บข้ อมูล โดยมีข้อกําหนดและเงื่อนไขคือ
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ค่ายเพลงจะต้ องดําเนินการธุรกิจเพลงเป็ นระยะเวลามากกว่า 2 ปี มีศิลปิ นในค่ายมากกว่า 1 คน
ขึ ้นไป และต้ องจําหน่ายรายชื่อศิลปิ นที่ค่ายต้ องการให้ Nielsen Music เก็บข้ อมูล โดย Nielsen
Music จะทําการเก็บข้ อมูลรายสัปดาห์ โดยเริ่ มต้ นเก็บข้ อมูลยอดขายตังแต่
้ วนั ศุกร์ จนถึงวันพฤหัส
และเก็ บข้ อมูล ยอดออกอากาศทางสถานีวิทยุตงแต่
ั ้ วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ ทัง้ นี ย้ ังมีข้อกํ าหนด
เพิ่มเติมคือ เพลงที่ลดราคาขายมากกว่าร้ อยละ 50 จะไม่ถกู เก็บข้ อมูลในช่วงที่ลดราคา (Nielsen,
2016)
3) Billboard
Billboard เป็ นตราสินค้ าด้ านธุรกิจบันเทิงของสหรั ฐอเมริ กา เดิมอยู่
ภายใต้ บริ ษัท Nielsen Business Media แต่ในปี 2009 Nielsen Business Media ได้ ขายภาค
ธุรกิจส่วนบันเทิงให้ กบั บริ ษัท Prometheus Global Media บริ ษัทบริ หารจัดการสื่อวงการบันเทิง
โดยปั จจุบนั บริ หารสื่อบันเทิงใหญ่ 2 สื่อ ได้ แก่ The Hollywood Reporter สํานักข่าวเกี่ยวกับ
วงการบันเทิง และ Billboard นิตยสารเกี่ยวกับวงการเพลง (Los Angeles Times, 2009)
Billboard เริ่ มดําเนินธุรกิ จ ด้ านนิตยสารเกี่ ยวกับวงการเพลงตังแต่
้ ปี
1894 ปั จจุบนั นิตยสาร Billboard นําเสนอเนื ้อหาข่าวสารเกี่ยวกับเพลง วิดีโอ และความบันเทิง
แต่ได้ รับความรู้ จักแพร่ หลายในฐานะผู้จัดทําและเผยแพร่ รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
Billboard Chart โดย Billboard จะนําข้ อมูลที่ได้ จาก Nielsen Music มาประมวลผลและเผยแพร่
ทุกวันอังคารผ่านทางนิตยสาร Billboard และทางเว็บไซต์ทางการของ Billboard (Billboard,
2006)
4.1.2.2 องค์กรที่สนับสนุนการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมใน
ปัจจุบนั ของกลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักร
1) ค่ายเพลงและตัวแทนจําหน่ายในกลุ่ม ประเทศสหราชอาณาจักร
(Labels & Distributors in United Kingdom)
ในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรมีค่ายเพลงจํานวนมากกว่า 500 ค่าย
เพลง (Songwriter Universe, 2016) ส่วนใหญ่มีรูปแบบการบริ หารในลักษณะเดียวกับประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เนื่องจากค่ายเพลงใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นผู้บริ หารตราสินค้ าเดียวกันใน
กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และค่ายเพลงที่ถือกําเนิดในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรก็อยู่
ภายใต้ การดูแลของค่ายเพลงใหญ่ของสหรัฐอเมริ กาด้ วย ยกตัวอย่างเช่นค่ายเพลง Virgin EMI
เป็ นค่ายเพลงของกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรที่ถือกําเนิดในปี 1972 ภายใต้ การดูแลของบริ ษัท
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EMI แต่ภายหลัง ในปี 2012 ได้ ถูกซือ้ และรวมกิ จการเข้ ากับบริ ษัทสัญชาติอเมริ กา Universal
Music Group ค่ายเพลงและตัวแทนจําหน่ายในระดับนาชาติ (BBC, 2013)

ภาพที่ 4.2 แผนภาพแสดงลักษณะการทํางานของค่ายเพลงและตัวแทนจําหน่ายในกลุ่มประเทศ
สหราชอาณาจักร
2) Millward Brown
Millward Brown เป็ น บริ ษั ท สัญ ชาติ อัง กฤษภายใต้ บ ริ ษั ท Kantar
Group ทําหน้ าที่เก็บข้ อมูลและทําการวิจยั เกี่ยวกับการตลาด มุ่งเน้ นไปที่การโฆษณา ผลกระทบ
กลยุทธ์ การสื่อสาร และการวิจัยคุณค่าของสื่อและแบรนด์ เป็ นบริ ษัทวิจัยการตลาดที่ใหญ่เป็ น
อันดับที่ 2 รองจาก Nielsen Company
การทํางาน Millward Brown ในการเก็บข้ อมูลเพื่อจัดทํารายงานการจัด
อันดับยอดนิยมนัน้ Millward Brown จะเก็บข้ อมูลเป็ นรายสัปดาห์ โดยเก็บข้ อมูลยอดขายเพลงใน
รูปแบบแผ่นเสียงจากร้ านค้ าตัวแทนจําหน่ายกว่า 6500 ร้ านและยอดขายรูปแบบดิจิทัลตังแต่
้ วนั
ศุกร์ ถึงวันพฤหัสบดี เก็บข้ อมูลวิดีโอวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ โดยกลุ่มข้ อมูลดังกล่าวเป็ นกลุ่มข้ อมูลใน
ประเทศอังกฤษและไอร์ แลนด์ตอนเหนือ ก่อนที่นําข้ อมูลดังกล่าวมาประมวลผลและส่งต่อข้ อมูล
ดังกล่าวให้ กับบริ ษัท Official Chart Company ทังนี
้ ้ไม่มีการเปิ ดเผยช่วงเวลาในการเก็บข้ อมูล
สตรี มมิ่งและข้ อกําหนดในการเก็บข้ อมูลต่อค่ายเพลงแต่อย่างใด (Millward Brown, 2016)
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3) Official Chart Company
Official Chart Company เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อดําเนินการด้ านการ
จัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมโดยเฉพาะ ก่อตังโดยสมาคมธุ
้
รกิจอุตสาหกรรมเพลง
อังกฤษ (British recorded music industry หรื อ British Phonographic Industry (BPI)) และ
สมาคม Entertainment Retailers Association โดยทําหน้ าที่ในการประสานงานกับ Millward
Brown ในการเผยแพร่รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมผ่านทางเว็บไซต์ทางการของ Official
Chart Company (Official Charts, 2016)
4) British Recorded Music Industry หรื อ British Phonographic
Industry (BPI)
British recorded music industry หรื อ British Phonographic
Industry (BPI) เป็ นสมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมเพลงของประเทศอังกฤษ จัดตังขึ
้ ้นในปี 1973 เพื่อ
เพื่อเป็ นกระบอกเสียงให้ กับธุรกิจอุตสาหกรรมเพลงในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร โดยการ
รวบรวมค่ายเพลงในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรทังค่
้ ายใหญ่และค่ายอิสระ โดยในปี 2013 มี
สมาชิกทังสิ
้ ้นกว่าร้ อยละ 90 จากผู้ประกอบการทัว่ ประเทศ
BPI ทําหน้ าที่ในการรับรองยอดขายและเป็ นผู้ดแู ล Official Charts
ร่วมกับ Entertainment Retailers Association (ERA) นอกจากนี ้ BPI ยังดูแลบริ ษัท BRIT
Awards Limited ซึ่งทํ าหน้ าที่ จัดการประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมเพลงประจํ าปี (BRIT
Awards) รวมถึงดูแลองค์กรการกุศลจากอุตสาหกรรมเพลง BRIT Trust, โรงเรี ยนสอน
ศิลปะการแสดง BRIT School และ สถานบําบัดผู้ป่วยเด็กโดยดนตรี Nordoff Robbins Music
Therapy อีกด้ วย (Official Charts, 2016)
5) Entertainment Retailers Association (ERA)
Entertainment Retailers Association (ERA) เป็ นองค์กรที่ทําหน้ าที่
สนับสนุนการเชื่อมโยงข้ อมูลระหว่างข้ อมูลด้ านดิจิทัลและข้ อมูลจากร้ านค้ าตัวแทนจําหน่าย มี
สมาชิกประกอบด้ วยร้ านค้ าจําหน่ายเพลงจากค่ายอิสระ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ตัวแทนจําหน่าย บริ การ
ขายแบบส่ง ตรงถึ ง บ้ า น และผู้ป ระกอบการทางดิ จิ ทัล โดยสนับ สนุน อุต สาหกรรมบัน เทิ ง ที่
หลากหลาย ได้ แก่อุตสาหกรรมเพลง อุต สาหกรรมเกม อุตสาหกรรมวิดีโอ ไม่เ พี ยงเฉพาะใน
รูปแบบแผ่นเสียงหรื อแผ่นซีดี แต่รวมไปถึงรู ปแบบทางดิจิทลั ผ่านโทรศัพท์มือถือหรื อแท็บเล็ตอีก
ด้ วย (Official Charts, 2016)

54
4.1.2.3 องค์ก รที่ ส นับสนุน การจัดทํ ารายงานการจัดอัน ดับ เพลงยอดนิย มใน
ปัจจุบนั ของประเทศเกาหลีใต้
1) ค่ายเพลงและตัวแทนจํ าหน่ายในประเทศเกาหลี ใต้ (Labels &
Distributors in South Korea)
ในประเทศเกาหลี ใต้ มี ค่ายเพลงจํ า นวนมากกว่า 40 ค่ายเพลงและมี
ตัวแทนจัดจําหน่ายภายในประเทศ 15 ราย โดยมีลกั ษณะการบริ หารงานที่แตกต่างจากประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรอย่างชัดเจนคือ ค่ายเพลงไม่ได้ เป็ นตัวแทนจัด
จําหน่ายเอง (ยกเว้ นค่าย Loen Entertainment) แต่ละค่ายจะมีการดําเนินการติดต่อประสานงาน
และทํ าข้ อสัญ ญาตกลงกับ บริ ษัท ตัว แทนจัดจํ า หน่ายเอง และศิลปิ น ทัง้ หมดภายในค่า ยจะมี
ตัวแทนจัดจําหน่ายเดียวกันทังหมด
้
(Korea Music Content Industry Association, 2016)
ยกตัวอย่างเช่นบริ ษัท DSP Media ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เคยดูแลศิลปิ นชื่อดัง
ได้ แก่วง Fin.k.l, SS501, Kara, Rainbow และดูแลศิลปิ นปั จจุบนั ได้ แก่วง April บริ ษัท DSP
Mediaประสานงานและทํ าข้ อสัญญาตกลงกับบริ ษัทตัวแทนจํ าหน่าย Loen Entertainment
รั บผิ ดชอบหน้ าที่ในส่วนของการเป็ นตัวแทนจํ าหน่าย แต่ทําการบริ หารงานด้ วยตัวเองทัง้ หมด
(April, 2015-2017)

ภาพที่ 4.3 แผนภาพแสดงลักษณะการทํางานของค่ายเพลงและตัวแทนจําหน่ายในประเทศ
เกาหลีใต้
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2) Korea Music Content Industry Association (KMCIA)
Korea Music Content Industry Association (KMCIA) เป็ นสมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมเพลงของ
ประเทศเกาหลีใต้ จัดตังขึ
้ ้นเพื่อรวมรวมและกําหนดทิศทางในการอุตสาหกรรมเพลงของประเทศ
เกาหลีใต้ ภายใต้ การสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว (Ministry of
Culture, Sports and Tourism) ดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลง แก้ ไขปั ญหา
เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์และการขายแบบผิดกฎหมายทังในรู
้ ปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และ
ตรวจสอบและปกป้องเกี่ ยวกับจริ ยธรรมทางธุ รกิ จของอุตสาหกรรมเพลง โดยมีค่ายเพลงและ
ตัวแทนจําหน่ายในประเทศเกาหลีใต้ เป็ นสมาชิกองค์กร (Korea Music Content Industry
Association, 2016)
ทังนี
้ ้ KMCIA ยังทําหน้ าที่ในการรวบรวมข้ อมูล ประมวลผล และเผยแพร่
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมภายในประเทศภายใต้ ชื่อ Gaon Chart ซึ่งนอกจากจะทําหน้ า
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมแล้ ว ยังทําหน้ าที่ในการเก็บข้ อมู ลสถิติการซื ้อขายและการฟั ง
ได้ แก่ อายุ เพศ เชื ้อชาติ ลักษณะนิสยั การฟั งของผู้บริ โภค เพื่อนําข้ อมูลดังกล่าวมาเป็ นตัวชี ้วัดใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงต่อไปในอนาคตอี กด้ วย (Korea Music Content Industry
Association, 2016)
KMCIA เผยแพร่รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําสัปดาห์ผ่านทางเว็บไซต์ทางการของ
Gaon Chart ทุก ๆ วันอาทิตย์ แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่พบการบอกกําหนดช่วงเวลาที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลแต่ละ
ด้ านที่ใช้ ในการประมวลผลแต่อย่างใด
3) กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว ประจําประเทศ
เกาหลีใต้ (Ministry of Culture, Sports and Tourism, South Korea)
กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว (Ministry of Culture,
Sports and Tourism, South Korea) ก่อตังขึ
้ ้นในปี 1948 ภายใต้ ชื่อกระทรวงวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว (Ministry of Culture and Tourism) โดยเป็ นกระทรวงย่อยภายใต้ กระทรวงการศึ กษา
(Ministry of Education) มีการปรับโครงสร้ างของกระทรวงโดยตลอด จนกระทัง่ ในปี 2008 มีการ
ปรับปรุงโครงสร้ างของกระทรวงอีก ครัง้ และเปลี่ ยนชื่อกระทรวงเป็ น กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา
และการท่องเที่ยว (Ministry of Culture, Sports and Tourism)
กระทรวงวัฒนธรรม การกี ฬา และการท่องเที่ยว (Ministry of Culture,
Sports and Tourism) มีเป้าหมายในการให้ ความรู้ กับประชาชนในเรื่ องของวัฒนธรรมและ
ความคิด สร้ างสรรค์ มี ค วามตระหนัก ในความสํ า คัญ ของวัฒ นธรรม สนับ สนุน กิ จ กรรมทาง
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วัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยว และศาสนา รวมไปถึงสร้ างแรงขับเคลื่อนระดับชาติในการเผยแพร่
วัฒนธรรมเกาหลี
ในบริ บทของการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม กระทรวง
วัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว (Ministry of Culture, Sports and Tourism) เป็ น
ผู้สนับสนุนในการจัดตังสมาคมธุ
้
รกิจอุตสาหกรรมเพลงของประเทศเกาหลีใต้ (Korea Music
Content Industry Association หรื อ KMCIA) ในปี 2010 เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีใต้
และเก็ บ ข้ อ มูล ทางสถิ ติห ลัง จากที่ ส มาคมธุ รกิ จ อุตสาหกรรมเพลงของประเทศเกาหลี ใ ต้ เ ดิม
(Music Industry Association of Korea) ได้ ยตุ ิการจัดเก็บข้ อมูลในปี 2008 หนึ่งในกลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพลงคือการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม โดยจัดตัง้ Korea
Music Content Industry Association (KMCIA) เพื่อรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลง
ภายในประเทศและจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม ภายใต้ ชื่อ Gaon Chart เพื่อสร้ าง
มาตรฐานความน่าเชื่ อถือทางด้ านข้ อมูลอุตสาหกรรมเพลงภายในประเทศให้ ทดั เทียมกับประเทศ
อื่นๆ (Ministry of Culture, Sports and Tourism, 2016)
จากการศึกษาข้ อมูล บริ บทและหน้ าที่ขององค์กรที่ มี หน้ าที่ หรื อสนับสนุนในการจัดทํ า
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในปั จจุบนั ของประเทศสหรัฐอเมริ กา กลุ่มประเทศสหราช
อาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ ทัง้ 3 ประเทศมีโครงสร้ างการดําเนินงานขององค์กรที่คล้ ายคลึง
กัน สามารถแบ่งลักษณะการทํางานขององค์กรออกเป็ น 4 รู ปแบบ คือ 1) องค์กรด้ านผลิตและ
เผยแพร่ เพลง ทําหน้ าที่ในการผลิตและเผยแพร่ เพลงสู่อุตสาหกรรมเพลง ได้ แก่ค่ายเพลงและ
ตัวแทนจําหน่าย 2) องค์กรจัดข้ อมูลทางการตลาด ทําหน้ าที่เก็บข้ อมูลที่จําเป็ นต่อการจัดทํ า
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ 3) องค์กรจัดทําและเผยแพร่ รายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมสู่สาธารณะ ทําหน้ าที่ประมวลผลการจัดอันดับหลังรับข้ อมูลทางการตลาด
จากองค์กรด้ านการเก็ บข้ อมูล ทางการตลาด ก่อนที่ จ ะเผยแพร่ สู่สาธารณะ และ 4) องค์กร
สนับสนุนการดําเนินงานการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม ทําหน้ าที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานขององค์กรจัดทํ าและเผยแพร่ รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมให้ เป็ นไปอย่าง
ราบรื่ น ทังนี
้ ้ พบว่าบางองค์กรทําหน้ าที่มากกว่า 1 รู ปแบบ โดยสามารถสรุ ปความสัมพันธ์ ของ
รูปแบบองค์กรและลักษณะการดําเนินงาน ดังแผนภาพที่ 4.4
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ภาพที่ 4.4 แสดงความสัมพันธ์ของรูปแบบองค์กรและลักษณะการดําเนินงานขององค์กรที่
เกี่ยวข้ องในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ

4.2

องค์ กรในประเทศไทยที่ทาํ หน้ าที่ในบริ บทเดียวกันกับประเทศประเทศ
สหรั ฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้

จากผลการศึกษา เก็บข้ อมูล และวิเคราะห์การทํางานขององค์กรที่สนับสนุนการจัดทํา
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักร และ
ประเทศเกาหลีใต้ ผู้วิจัย นําได้ นําโครงสร้ างการดําเนินงานการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลง
ยอดนิยมประจําประเทศที่ได้ จากการศึกษา มาใช้ เป็ นกรอบในการศึกษาและเก็บข้ อมูลองค์กรที่ทํา
หน้ าที่ในบริ บทเดียวกันในประเทศไทย พบว่ามีองค์กรที่ทําหน้ าที่ในบริ บทเดียวกันกับองค์กรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ 2 กลุม่ ดังนี ้
4.2.1 องค์ กรด้ านผลิตและเผยแพร่ เพลง ได้ แก่ ค่ ายเพลงและตัวแทนจําหน่ าย
(Labels & Distributors in Thailand)
ค่า ยเพลงในประเทศไทยมี รู ป แบบการบริ ห ารในลัก ษณะคล้ า ยกั บ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร ทังในส่
้ วนของค่ายเพลงที่ดแู ลการจัดจําหน่าย
เพลงสากล และค่ายเพลงสัญชาติไทย ค่ายเพลงขนาดใหญ่จะมีการบริ หารโดยแบ่งเป็ นค่ายย่อย
(Subsidiary Label) ซึง่ จะมีผ้ ดู แู ลเป็ นของตนเองในแต่ละค่ายย่อย ก่อนจะรับเงินจากค่ายใหญ่มา
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บริ หาร ในขณะที่คา่ ยอิสระ ในอดี ต บางส่วนเคยมีรูปแบบการบริ หารแบบทํางานร่วมกับค่ายใหญ่
ในการจัดจําหน่าย เช่น ค่าย More Music ซึ่งเคยทํางานร่ วมกับค่าย GMM Grammy แต่ใน
ปั จจุบนั ค่ายอิสระจะทํางานกันเป็ นอิสระและไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับสังกัดค่ายใด (พิมลรัตน์ วงศ์อารนะ,
สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2560; ปัณณวิช สนิทนราทร, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2560)

ภาพที่ 4.5 แผนภาพแสดงลักษณะการทํางานของค่ายเพลงและตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย
4.2.2 องค์ กรด้ านการเก็บข้ อมูลทางการตลาดที่จาํ เป็ นต่ อการจัดทํารายงานการ
จัดอันดับเพลงยอดนิยม
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทยมีรูปแบบการเผยแพร่ และจําหน่ายผลงาน ที่
สอดคล้ องกับโครงสร้ างการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม 3 รูปแบบ ได้ แก่ การขายใน
รู ปแบบดิจิ ทัล การออกอากาศทางวิท ยุ และการสตรี ม มิ่ ง ซึ่ง มี ค วามคล้ า ยคลึง กับ ข้ อมูลทาง
การตลาดที่จําเป็ นต่อการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศสหรัฐอเมริ กา
จากการศึกษาและเก็บข้ อมูลองค์กรที่ทําหน้ าที่เก็บรวบรวมข้ อมูล ด้ านยอดขายรู ปแบบดังกล่าว
ภายในประเทศไทยพบว่า ข้ อมูลยอดการออกอากาศทางวิทยุเป็ นข้ อมูลเดียวที่มีหน่วยงานกลาง
เก็บข้ อมูล ดัง กล่าว โดยข้ อมูล ดังกล่าวจัดเก็บโดยอินเทนซีฟ วอช (Intensive Watch) องค์กร
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เอกชนภายใต้ บริ ษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จํากัด ตังอยู
้ ่ที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ทําหน้ าที่
ให้ ก ารเก็ บ ข้ อ มูล และให้ บ ริ ก ารข้ อ มูล เกี่ ย วกับ การออกอากาศของเพลงและโฆษณาโดยใช้
เทคโนโลยี “ออดิโอ ฟิ งเกอร์ ปริ น้ ท์ ติ ้ง” (Audio Fingerprinting) ในการจัดเก็บข้ อมูลทัว่ ประเทศ
ตลอด 24 ชัว่ โมง มีความแม่นยําของข้ อมูลมากกว่าร้ อยละ 90 นอกจากนี ้ Intensive Watch ยัง
เผยแพร่ ยอดออกอากาศของเพลงและโฆษณาแบบเรี ยลไทม์ (Real-time Spin) และเผยแพร่ ยอด
ออกอากาศของเพลงรายสัปดาห์ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ตอย่างเป็ นทางการของ
Intensive Watch โดยแบ่งการรายงานออกเป็ น 3 ประเภทตามแนวเพลง ได้ แก่ เพลงไทยสากล
เพลงสากล และเพลงไทยลูกทุง่ (ทศพล, 2017; Intensive Watch, 2017)
จากข้ อมูล ดังกล่าวพบว่า ประเทศไทยมีฐ านข้ อมูลที่ สอดคล้ องกับโครงสร้ างการจัดทํ า
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศสหรัฐอเมริ กาเพียงประเทศเดียว กล่าวคือมีการ
เก็บข้ อมูลยอดการออกอากาศทางวิทยุโดยหน่วยงานกลางที่ไ ม่ขึน้ ตรงกับค่ายเพลง ในขณะที่
ยอดขายในรูปแบบอื่น ยังไม่มีหน่วยงานกลางเข้ ามาทําหน้ าในการเก็บข้ อมูล
ตารางที่ 4.3 ตารางสรุปความสอดคล้ องของการเก็บข้ อมูลในประเทศไทย ต่อประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้

ประเทศ/กลุ่ม
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
กลุม่ ประเทศ
สหราชอาณาจักร
เกาหลีใต้
ไทย

4.3

การเก็บข้ อมูลที่ใช้ ในการประมวลผลการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
Digital
Physical
Radio
Streaming Background
Sales
Sales
Airplay
Music
✓
✓

✗
✓

✓
✗

✓
✓

✗
✗

✓
✗

✗
✗

✗
✓

✓
✗

✓
✗

ปั จจัยที่ส่งผลให้ ประเทศไทยไม่ มี หรื อไม่ สามารถจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศในปั จจุบัน และแนวโน้ มในการจัดทํา
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทยในอนาคต
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4.3.1

ปั จจัยที่ส่งผลให้ ประเทศไทยไม่ มี หรื อไม่ ส ามารถจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศในปั จจุบัน
จากการศึกษาด้ วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) บุคลากรที่มีความ
เกี่ยวข้ องหรื อมีความเชี่ยวชาญด้ านอุตสาหกรรมเพลงจํานวน 13 คน ผู้วิจยั ได้ นําโครงสร้ างการ
จัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศที่ได้ จากการศึกษา มาเป็ นเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้ ประเทศไทยไม่มี หรื อไม่สามารถจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยมประจําประเทศในปั จจุบนั สามารถสรุ ปที่ส่งผลให้ ประเทศไทยไม่มี หรื อไม่สามารถจัดทํ า
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศในปัจจุบนั ได้ ดงั นี ้
4.3.1.1 ปัจจัยจากองค์กรด้ านผลิตและเผยแพร่เพลง ค่ายเพลงและตัวแทนจัด
จําหน่ายในประเทศไทย
จากการสัม ภาษณ์ บุ ค ลากรที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ องหรื อ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า น
อุตสาหกรรมเพลงจํานวน 13 คน บุคลากรดังกล่าวมีความเห็นตรงกันว่าค่ายเพลงในประเทศไทยมี
การทํ างานในลักษณะต่างคนต่างอยู่โดยสิ น้ เชิ ง ทํ างานภายใต้ การแข่ง ขันซึ่ง กันและกัน ไม่มี
สมาคมที่รวบรวมค่ายเพลงทุกค่ายในประเทศไทยไว้ ด้วยกัน ส่งผลให้ ไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อ
จัดตังองค์
้ กรกลางได้ อย่างสมบูรณ์แบบ
นิตเิ ทพ คูณคํ ้า (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2559) กล่าวถึงลักษณะการทํางานของ
ค่ายเพลงในไทยว่า “เขามองว่ามันเป็ นการแข่งขัน เป็ นเรื่ องธุรกิจ มากกว่าเป็ นอุตสาหกรรมคลับ
เคลื่อนพัฒนาประเทศ เป็ นวัฒนธรรม เขาเลยชิงดีชิงเด่นถล่มกันไปมา”
นอกจากลักษณะการทํางานแล้ ว ค่ายเพลงขนาดใหญ่ในไทยมีการนําเสนอข้ อมูล
ที่ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง แม้ ว่าข้ อมูลดังกล่าวจะมาจากหน่วยงานกลางที่ไม่ขึ ้นตรงหรื อได้ รับการ
สนับสนุนจากค่ายเพลงใดๆ ก็ตาม ทศพล ดิษยบุตร (สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2560) ผู้จดั การฝ่ าย
ขายบริ ษัท อินเทนซีฟ วอช (Intensive Watch) องค์กรจัดเก็บข้ อมูลการออกอากาศทางวิทยุ ใน
เครื อบริ ษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จํากัด ให้ ข้อมูลว่า ปั จจุบนั ค่ายเพลงในประเทศมีการใช้ บริ การ
ข้ อมูลยอดการออกอากาศจากทางบริ ษัท Intensive Watch ซึ่งทําการเก็บข้ อมูลการออกอากาศ
ทางวิทยุทวั่ ประเทศตลอด 24 ชัว่ โมง โดยทาง Intensive Watch ไม่สามารถทราบกระบวนการที่
ค่ายเพลงนําข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ ว่าจะมีการดัดแปลงหรื อไม่
ในประเด็นดังกล่าว นราธิป ปานแร่ (สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2560) ได้ ให้ ข้อมูล
ว่า รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมจากยอดการออกอากาศทางวิทยุจากค่ายเพลงมีความ
บิดเบือนจากความเป็ นจริ ง โดยกล่าวว่า “รายงานจากแกรมมี่ก็มาแบบหนึ่ง อาร์ เอสมาก็อีกแบบ
หนึง่ มันก็จะไม่ตรงกับชาร์ ตกลางขึ ้นมา ทุกสัปดาห์จะมียอดมารายงาน แยกเป็ นภูมิภาคไป แล้ วก็
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มีแบบทัว่ ประเทศ แต่ก็อย่างที่บอกว่ารี พอร์ ตมาที่คา่ ยแต่ละค่ายมันก็เปลี่ยนไป ของค่ายไหนค่าย
นันก็
้ อยู่สูงๆ ไม่มีคา่ ยไหนยอมรับกับตรงกลางนี ้ มันเลยเป็ นไปไม่ได้ ” ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อมูลจาก
ปั ณณวิช สนิทนราทร (สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2560) ที่กล่าวว่า “รายงานยอดสปิ นของแกรมมี่ก็
จะเห็นนะว่าอันดับลําดับต้ นๆ ก็จะเป็ นเพลงของแกรมมี่”
4.3.1.2 ปัจจัยจากองค์กรจัดเก็บข้ อมูลทางการตลาด
ปั จ จุบัน ประเทศไทยมี องค์กรที่ เป็ นกลางในการทํ าหน้ าที่ เก็ บข้ อมูลที่ มี ความ
จํ าเป็ นต่อการจัดทํ ารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมเพี ยงองค์กรเดียวคือ อินเทนซี ฟ วอช
(Intensive Watch) ทําหน้ าที่ในการเก็บยอดการออกอากาศทางสถานีวิทยุ ยังไม่มีองค์การกลางใน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ยอดการขายในรู ป แบบดิ จิ ทัล (ยอดดาวน์ โ หลด) และยอดสตรี ม มิ่ ง
(Streaming) รวมถึงไม่มีองค์กรกลางในการทําหน้ าที่เก็บรวบรวมข้ อมูลดังกล่าวทังหมดอย่
้
างเป็ น
ระบบ
ทศพล ดิษยบุตร (สัมภาษณ์ , 9 มี นาคม 2560) ได้ กล่าวถึงปั จจัยดังกล่าวว่า
“เพราะไม่มีหน่วยงานกลางไม่มีคนสนับสนุน คือเราเป็ นบริษัทเอกชนเราก็มีกลุ่มลุกค้ า เราก็ทํางาน
รองรับความต้ องการลูกค้ า แต่ถ้ามีหน่วยงานกลาง มาถามเรา เราก็ทําได้ เพราะในดาต้ าเบสเราเรา
ก็รวมไว้ หมดแล้ ว มีแยกแนวเพลงอะไรหมด ละเอียดเทียบเท่าของต่างประเทศ”
จากข้ อมูลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าประเทศไทยยังขาดหน่วยงานกลางที่ทําหน้ าที่
ในการเก็บข้ อมูลที่จําเป็ นต่อการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประเภทอื่นๆ และยัง
ขาดหน่วยงานที่จะริเริ่ มในการนําข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยมในประเทศไทย
4.3.1.3 ปัจจัยจากองค์กรสนับสนุนการดําเนินงานการจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยม
นั บ ตัง้ แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บัน ไม่ พ บข้ อมู ล การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบ
อุตสาหกรรมเพลงจากองค์กรภาครัฐบาลและภาคเอกชนอย่างจริ งจัง แม้ ว่า รัฐบาลไทยจะมีการ
จัดตังหน่
้ วยงานที่ดแู ลด้ านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ เช่น กระทรวง
วัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์สร้ างสรรค์งาน
ออกแบบ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สํานักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็ นต้ น แต่ไม่มีนโยบายในพัฒนา
ระบบอุตสาหกรรมเพลง แม้ วา่ ในอดีตจะเคยมีการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลงบ้ างก็ตาม
ปิ ญชาน์ ศรี สงั ข์ (สัมภาษณ์ , 10 มีนาคม 2560) กล่าวว่า “บ้ านเรามีหน่วยงาน
เกี่ยวกับ Creative Industry เข้ าใจว่าเพลงมันอยู่ในส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ แต่เขา
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ไม่หยิบยกเรื่ องนี ้มาเลย อาจจะเพราะเขาไม่เห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมเพลงบ้ านเรา คือเขา
ก็ คงเห็ นว่าต่า งประเทศทํ า แต่เ ขาเน้ น ไปในเรื่ อ งที่ เห็น ตัว เลขเห็ นอะไรที่ จับต้ องได้ ถ้ า รั ฐ เห็ น
ความสําคัญเขาก็จะสัง่ ลงมา ตอนนี ้คือยังไม่มี”
ในขณะที่ เรวดี แก้ วมณี (สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2560) กล่าวว่า “เขาก็ไม่ได้ ให้
ความสําคัญ คือเขาจะหยิบเรื่ องที่ดเู ป็ นรู ปธรรมมาทําขึ ้นมาก่อน อย่างภาพยนตร์ คือเห็นภาพชัด
เป็ นรู ป ธรรม มาทํ า แผนทํ า ยุทธศาสตร์ แต่เพลงยัง ไม่เคยเห็นเป็ น เรื่ องราว มี แต่ไ ปสัม ภาษณ์
ผู้ประกอบการมาเขียน แต่ไม่ไ ด้ เอามาวางแผนยุทธศาสตร์ หรื อนโยบายอะไร” สอดคล้ องกับที่
พิมลรัตน์ วงศ์อารนะ (สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2560) กล่าวว่าเคยมีการเข้ ามาดูแลเรื่ องเทปผีซีดี
เถื่อน แต่ไม่ได้ เข้ าพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเพลงโดยตรง
นอกจากนี ้ ปิ ญชาน์ ศรี สังข์ (สัมภาษณ์ , 10 มีนาคม 2560) ยังกล่าวปั ญหา
งบประมาณและปั ญหาบุคลากรของรัฐขาดองค์ความรู้ เฉพาะด้ านว่ามีข้อจํากัดเรื่ องการจั ดสรร
งบประมาณ รัฐมักมองโครงการต่อเนื่องมากกว่าการสร้ างโครงการใหม่ หากรัฐไม่มีองค์ความรู้ใน
ส่วนดังกล่าวหรื อไม่สนใจ ก็ไม่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณในการนํามาศึกษาหรื อพัฒนา
4.3.1.4 ปัจจัยจากกลุม่ ผู้บริ โภค (ผู้ฟังเพลง)
พฤติกรรมกรรมผู้ฟังเพลงในประเทศไทยมีการแปรเปลี่ ยนไปตามเทคโนโลยี ที่
พัฒนา ผู้ฟังเพลงสามารถเลือกเสพย์ผลงานของศิลปิ นที่ชื่นชอบผ่านช่องทางที่หลากหลายและ
สามารถเข้ าถึงศิลปิ นที่สนใจได้ โดยตรง ทําให้ การประชาสัมพันธ์ แนะนําศิลปิ นใหม่ๆ ในปั จจุบนั ให้
อยูใ่ นกระแสหรื อเป็ นที่ร้ ูจกั เป็ นเรื่ องยาก
ปั ณณวิช สนิทนราทร (สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2560) และพิมลรัตน์ วงศ์อารนะ
(สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2560) ได้ อธิบายถึงวิวฒ
ั นาการช่องทางการประชาสัมพันธ์ ของศิลปิ น
ตังแต่
้ ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ว่า ในอดีตมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ แต่
ในปั จจุบนั จะเน้ นการประชาสัมพันธ์ ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ทําให้ เกิดการควบคุมพฤติกรรมผู้ฟัง
เพลงได้ ลําบากมากขึ ้น ผู้ฟังสนใจอะไรสามารถเขาถึงได้ เลย ทําให้ ไม่สามารถแนะนําศิ ลปิ นใหม่ๆ
ได้ ในวงกว้ างอีกต่อไป
นอกจากนี ้เทคโนโลยียงั ส่งผลถึงพฤติกรรมการซื ้อแบบถูกลิขสิทธิ์ ของผู้ฟังเพลง
เมื่อสามารถเข้ าถึงหรื อเสพย์ผลงานได้ โดยไม่เสียเงิน การซื ้อเพลงแบบถูกลิขสิทธิ์จึงลดลง ทําให้ ไม่
สามารถสร้ างฐานแฟนที่มีความจงรักภักดี (Fan Royalty) ได้ ปั ณณวิช สนิทนราทร (สัมภาษณ์ ,
21 มีนาคม 2560), นราธิป ปานแร่ (สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2560), ประสาร งานแข็ง (สัมภาษณ์
, 24 กุมภาพันธ์ 2560) และแพรวไพลิน ทองใบงาม (สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2560) ได้ อธิบาย
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ถึงเรื่ องดังกล่าวว่า แม้ ว่าจะมีการดาวน์โหลดอย่างถูกลิขสิทธิ์ ก็ตาม แต่ด้วยลักษณะนิสยั คนไทย
นิยมชมชอบของฟรี ทําให้ ไม่สนับสนุนแบบถูกลิขสิทธิ์ ส่งผลให้ ศิลปิ นหรื อค่ายเพลงสร้ างรายได้
จากการขายเพลงโดยตรงได้ ลดลง เกิดการหาทางออกด้ วยการออกคอนเสิร์ตหรื ออีเวนท์และลด
ปริ มาณการผลิตลง ทําให้ ยอดที่จําเป็ นต่อการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมน้ อยเกิน
กว่าที่คา่ ยจะเปิ ดเผย
4.3.2 แนวโน้ มในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ
ไทยในอนาคต
สําหรับแนวโน้ มทิศทางในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ
ไทยในอนาคต บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้ องหรื อมีความเชี่ยวชาญด้ านอุตสาหกรรมเพลงจํานวน
ทัง้ สิน้ 13 คน มีความคิดเห็นที่ ตรงกันว่า แนวโน้ ม การจัดทํ ารายงานการจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทยเป็ นไปได้ ยาก เนื่ องจากยัง ขาดปั จจัยที่สนับสนุนและ
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทําให้ เกิดปั จจัยดังกล่าวเพื่อให้ เกิดการจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมเป็ นไปได้ ยากในปั จจุบนั หากต้ องการให้ เกิดการจัดทํารายงานการจัดอันดับ
ยอดนิยมจะต้ องเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายส่วน สามารถสรุปประเด็นได้ ดงั ต่อไปนี ้
4.3.2.1 ทัศนคติขององค์กรหรื อหน่วยงานภาครัฐและค่ายเพลง
แม้ ว่าค่ายเพลงจะมองเห็นความสําคัญของรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
แต่ไม่ได้ มองต่อยอดมาในมุมของการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงทังระบบ
้
ในขณะที่ภาครัฐมองไม่
เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมตังแต่
้ ต้น และไม่มีหน่วยงานที่ศกึ ษาวิจยั และ
ดูแลการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลง
ปิ ญชาน์ ศรี สงั ข์ (สัมภาษณ์ , 10 มีนาคม 2560) กล่าวว่า “จริ งๆ พี่ไปลาว เขาฟั ง
เพลงไทยกันทังนั
้ นเลยนะ
้
แต่เราไม่ร่วมมือกันไง ถ้ าร่ วมมือกันเราสามารถมองไปได้ ถึงว่าเราทํา
ยังไงให้ กลายเป็ นศูนย์กลาง AEC เพลงเอย ดารานักร้ องเอย เขาติดตามวงการบันเทิงบ้ านเรากัน
หมดเลย เพราะเราเชื่อมโยงวัฒนธรรมง่าย บ้ านใกล้ เรื อนเคียงมีวฒ
ั นธรรมที่เชื่อมโยงกัน ภาษา
บ้ านเราเลยขายกันได้ อย่างเกาหลีที่ขายที่ญี่ปนกั
ุ่ บจีนได้ เพราะเขาก็มีภาษาที่เชื่อมโยงกัน แต่สิ่งที่
เขาขายออกมายังประเทศที่ไม่มีวฒ
ั นธรรมได้ ด้วย เราน่าจะมองเขาแล้ วมาปรับปรุงมาพัฒนาของ
บ้ านเรา อย่างน้ อยถ้ าภาครัฐให้ ความสําคัญ มีหน่วยงานขึ ้นมาเลย” นอกจากนี ้ ยังกล่าวถึงความ
สอดคล้ องระหว่างรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไทยแลนด์ 4.0 ว่า “มันเข้ ากับปัจจุบนั นะเรื่ องชาร์ ตเพราะมันคือนวัตกรรม เข้ ากับยุคไทยแลนด์ 4.0
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มันซัพพอร์ ตอุตสาหกรรมเพลงได้ เลย นอกจากที่ควรจะวางนโยบายแล้ วคือควรจะลงพื ้นที่สํารวจ
ความต้ องการ สํารวจลักษณะการบริโภค มันถึงจะรู้วา่ เราจะทําแบบไหนถึงจะอยูร่ อดได้ ”
ในขณะที่ ธนพรรณ ไวทยะเสวี (สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2560) กล่าวรวมถึงการ
เปลี่ยนที่ต้องเกิดขึ ้นจากค่ายเพลงในประเทศด้ วยว่า “มันต้ องรวมกลุ่มขึ ้นมา จริ งๆ ของไทยไม่ได้
น้ อยหน้ ากว่าเกาหลีนะ จริงๆ ถ้ าเขาร่วมมือกันเป็ นเชนกัน ดึงข้ อดีของกันและกันมาร่วมพัฒนาทาง
ธุรกิจ เราเชื่อมโยงกันได้ เราต้ องไปพร้ อมกันทังหมด
้
ถ้ าไม่ร่ วมกันมันก็พากันเฟลลงทุกฝ่ าย จริ งๆ
ถ้ ารัฐบาลทํา มาบูสต์เรื่ องอุตสาหกรรมพวกนี ้จะดี รัฐบาลน่าจะมองเพราะมันเป็ นธุรกิจที่ทําเงิน
เยอะมาก”
เช่นเดียวกับแพรวไพลิน ทองใบงาม(สัมภาษณ์ , 18 กุมภาพันธ์ 2560) มี
ความเห็นต่อเรื่ องดังกล่าวว่า “ค่ายเพลงต้ องเปิ ดใจที่จะเปิ ดเผยข้ อมูล ภาครัฐก็ควรเข้ ามาช่วย ถ้ า
มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมเพลงมันก็ดี มันก็ช่วยเรื่ องเศรษฐกิจนะเพราะเม็ดเงินตรงนี ้มัน
วนเวียนในประเทศ ไหนจะแฟนคลับชาวต่างชาติอีก แต่บ้านเราผู้ใหญ่ชอบมองว่าเรื่ องพวกนี ้มัน
ค่อนข้ างไร้ สาระ อย่างในประเทศญี่ ปนคื
ุ่ อมันเห็นชัดเลยว่าเขาใช้ ส่วนนี ้มาผลักดันประเทศได้ เลย
มันช่วยเรื่ องสภาพสังคมด้ วยนะ มันเป็ นศิลปะอย่างหนึ่ง มันควรจะผลักดันศิลปิ นทุกๆ ด้ านไม่ใช่
แค่ด้านใดด้ านหนึง่ ภาครัฐต้ องเปลี่ยนมุมมอง เขายังไม่เห็นว่าอุตสาหกรรมเพลงมันส่งผลอะไรต่อ
เศรษฐกิจบ้ านเราบ้ าง เขามองว่าไร้ สาระทังๆ
้ ที่พวกเขาก็ฟังเพลงกัน แปลกไหม” สอดคล้ องกับ
ความเห็นของ ประสาร งานแข็ง (สัมภาษณ์, 24 กุมภาพันธ์ 2560) ว่าหากรับนวัตกรรมการจัดทํา
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมเข้ ามาแล้ ว อยากให้ รัฐบาลเป็ นผู้ดแู ลในการจัดทํา เนื่องจาก
รัฐสามารถนําเรื่ องดังกล่าวปูทางไปยังการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปได้
นราธิ ป ปานแร่ (สัม ภาษณ์ , 2 กุม ภาพัน ธ์ 2560) เห็ น ด้ ว ยเกี่ ย วกับ การ
เปลี่ยนแปลงที่รัฐต้ องเข้ ามามีบทบาทในการพัฒนา แต่เมื่อพัฒนาและจัดทํารายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมแล้ ว ค่ายเพลงจะต้ องเกิดการเปลี่ยนแปลงในการยอมรับข้ อมูล ทีเป็ นกลาง โดย
กล่าวว่า “เมื่อมีรัฐบาลเข้ ามา ปั ง พี่ว่ามันมีได้ แต่มาแล้ วต้ องมี กฎต้ องเข็มแข็ง มาแบบแข็งแรง
จริ ง จัง นะ ต้ อ งมี ก ฎ ต้ อ งมาช่ ว ยอุต สาหกรรมเพลงเลย ทุก ฝ่ ายได้ ป ระโยชน์ เมื่ อ ทุก ฝ่ ายมี
ผลประโยชน์ รัฐบาลสามารถคุมได้ มีเม็ดเงินทํา คุณต้ องยอมรับกับชาร์ ตกลางที่มีมาตรฐานตรงนี ้
ทุกค่ายต้ องยอมรับนะ แต่พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมขนาดไหน แต่อย่างน้ อยคือ
ทุกคนศรัทธา ต่างประเทศที่สนใจก็จะมองเห็นละว่าเราน่าเชื่อถือ น่าศรัทธา คนจะกลับมามองเห็น
ได้ ชดั เจนมากขึ ้น เพราะปั จจุบนั ต่างประเทศมามองมันก็ไม่ชดั ถ้ ามีตา่ งประเทศจะมองเห็นได้ ง่าย
น่าเชื่อถือ ไม่มีความระแวง ทุกคนจะเห็นว่ามาตรฐานของบ้ านเรามีจริงๆ”
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4.3.2.2 การจัดตังองค์
้ กรหรื อหน่วยงานกลางและระบบการจัดเก็บข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับระบบอุตสาหกรรมเพลง
ปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีองค์กรหรื อหน่วยงานกลางในการทํา หน้ าที่จัดเก็บ
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับระบบอุตสาหกรรมเพลงทังหมด
้
ปิ ญชาน์ ศรี สงั ข์ (สัมภาษณ์ , 10 มีนาคม
2560)กล่า วถึ ง ความสํ า คัญ ของการมี อ งค์ ก รหรื อ หน่ว ยงานกลาง และระบบจัด เก็ บ ข้ อ มูล ที่
เกี่ ยวข้ องกับระบบอุตสาหกรรมเพลงว่า “อย่างแรกเลยคือควรมีการจดทะเบียนผู้ประกอบการ
ศิลปิ นเพลง คือควรจะมีฐานข้ อมูลกลางที่ทกุ คนเข้ าสูร่ ะบบ เพื่อที่จะมาวิเคราะห์หรื อพัฒนา ตอนนี ้
คือเรายังไม่ร้ ูเลยว่าบ้ านเรามีคา่ ยเพลงเท่าไหร่ ศิลปิ นกี่คน เพราะมันยังไม่มีหน่วยงานกลางที่ดแู ล
ตรงนี ้แบบทุกค่าย ไม่ใช่มีหลายๆ หน่วยแยกๆ กันแล้ วไม่ร่วมมือกัน ซึ่งมันจะสามารถเป็ นข้ อมูลที่
สามารถต่อยอดไปได้ อีก เช่นการพัฒนาบุคลากรบ้ านเรา อบรมได้ มันต่อยอดอะไรได้ เยอะมาก
ไม่ใช่วา่ ปล่อยให้ มนั หายๆ ไปเลย”
ทศพล ดิษยบุตร (สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2560) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการมีองค์กร
หรื อหน่วยงานกลางและระบบการจัดเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับระบบอุตสาหกรรมเพลงว่า “เมื่อไหร่
ที่เรารวมเป็ นกลุ่มเดียวกันได้ ข้ อมูลที่มีจะเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องครบถ้ วนมันเป็ นผลดีตอ่ ทุกส่วนงาน
นะ มันเห็นชัดหมด ทุกคนเห็นชัดหมด มันอาจจะมีการลงทุนจากรัฐบาล เอกชน โดยดูจากตัวนี ้
มันส่งผลดีตอ่ ภาพรวมอุตสาหกรรมนะ”
4.3.2.3 การจัดหาบุคลากรที่มีองค์ความรู้หรื อความเชี่ยวชาญ
ปัจจุบนั องค์กรหรื อหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยไม่มีบคุ ลากรที่มีองค์ความรู้
หรื อเชี่ยวชาญเรื่ องระบบอุตสาหกรรมเพลง ส่งผลให้ ไม่เกิดการศึกษาหรื อวิจยั ความสําคัญในการ
วางรากฐานและพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเพลงอย่างแท้ จริ ง พิมลรัตน์ วงศ์อารนะ (สัมภาษณ์, 10
เมษายน 2560) กล่าวเกี่ ยวกับ เรื่ องดัง กล่า วว่า “ในต่า งประเทศเราจะเห็นว่า ชาร์ ต เพลงมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาวงการเพลง แต่ในไทยยังไม่มีการศึกษาวิจยั ในเรื่ องดังกล่าว”
ปิ ญชาน์ ศรี สังข์ (สัมภาษณ์ , 10 มีนาคม 2560) ได้ แสดงความคิดเห็นเรื่ อง
บุคลากรที่มีองค์ความรู้หรื อเชี่ยวชาญในระบบอุตสาหกรรมเพลงว่าประเทศมีบคุ ลากร แต่ไม่ได้ ให้
ความสําคัญกับเรื่ องดังกล่าวว่า “บ้ านเราไม่ใช่ไม่มีคนมีความรู้ มี อย่างพี่ดี ้ นิติพงษ์ ห่อนาค เอา
เขาไปไว้ ไหน? คือเราน่าจะดึงเขาเข้ ามาช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงรึเปล่า ไม่ใช่แค่ไปเป็ น
กรรมการตัดสิ นรายการร้ องเพลง ซึ่ง จริ ง ๆ เรื่ องคนสํ าคัญ เราจะทํ ายัง ไงให้ คนๆ นัน้ สามารถ
เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ นนได้
ั ้ วิธีถ่ายทอดมีหลายรู ปแบบ จะทํายังไงให้ เปลี่ยนมุมมอง
ความคิดได้ ”
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นราธิป ปานแร่ (สัมภาษณ์, 2 กุมภาพันธ์ 2560) กล่าวถึงเรื่ องบุคลากรที่มีความรู้
ด้ านอุตสาหกรรมและการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในไทยว่า “มีนะ ไม่ใช่ไม่มี มี
คนที่มีความรู้เยอะแยะ แต่คือเราไม่มีบริษัทหรื อองค์กรที่มาสนับสนุนคนที่มีความรู้ด้านนี ้ในการให้
ความรู้ คนขึน้ มา เทคโนโลยีเราก็มี คนเก่งเราก็มี แต่เขาไม่จําเป็ นต้ องมาทําเรื่ องแบบนี ้ ถึ งต่อให้
อยากทําจริงก็ไม่มีใครสนับสนุน แต่มนั สําคัญนะในการให้ ความรู้คน”
ปิ ญชาน์ ศรี สงั ข์ (สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2560) กล่าวสนับสนุนเรื่ องการพัฒนา
บุคลากรว่า “บ้ านเราต้ องพัฒนาบุคลากรในบ้ านเราด้ วย อย่างของรัฐเองก็เช่นกัน ต้ องสร้ างความ
มัน่ ใจได้ ว่าเขาจะมาช่วยพัฒนาดูแ ลตรงจุดนี ้ได้ ถ้ าไม่ได้ พวกผู้ประกอบการเขาไม่มนั่ ใจหรอก ถ้ า
สร้ างความมัน่ ใจได้ แล้ วเขาก็สามารถนําไปต่อยอดได้ ไปร่วมมือกับดิจิทลั ไปร่วมมือกับอะไรในการ
พัฒ นาอุตสาหกรรมเพลงได้ ” และเสริ ม ข้ อ คิด เห็น ในเรื่ อ งผลกระทบเรื่ อ งงบประมาณในการ
ศึกษาวิจยั ที่เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ว่า “บ้ านเรามีข้อจํากัดอีกเรื่ องคือเรื่ องการ
จัดสรรงบประมาณ อะไรที่รัฐไม่สนใจก็ไม่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณในการนํามาศึกษาหรื อ
พัฒนา เขาไม่ได้ มองสิ่งใหม่มองแต่โครงการต่อเนื่อง ถ้ าหน่วยงานไม่มีความรู้ ส่วนนี ้ โครงการที่
ส่ง ไปก็ จ ะไม่ไ ด้ ง บ อย่า งพี่ เ องก็ เ ขี ย นโครงการไปแต่ท างเขาไม่มี มี อ งค์ ค วามรู้ ไม่ไ ด้ เ ข้ า ใจใน
ความสําคัญตรงส่วนนี ้เขาก็ตดั คือบางทีเขาไม่ร้ ูลกึ รู้จริง”
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผล
จากการวิจยั เรื่ องปั จจัยสําคัญต่อการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศไทยผู้วิจยั ได้ ใช้ ศกึ ษาหาข้ อมูลตามคําถามการวิจยั 3 ข้ อ สามารถสรุปผลออกมาดังนี ้
5.1.1

โครงสร้ างการจัดทํา รายงานการจั ดอั นดับเพลงยอดนิ ยมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ และ
องค์ กรที่สนับสนุนในการจัดทํา
ประเทศสหรัฐอเมริ กา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ มีโครงสร้ าง
ในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศที่ใกล้ เคียงกันดังนี ้
ในด้ า นโครงสร้ างการจัด ทํ า รายงานการจัด อัน ดับ เพลงยอดนิ ย มประจํ า ประเทศ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาใช้ ข้อมูล ข้ อมูลด้ านการขายรู ปแบบดิจิทลั ด้ านการออกอากาศทางสถานีวิทยุ และ
ด้ านการสตรี ม มิ่ง และมีการเปิ ดเผยอัตราส่วนในการคํานวณคะแนนเพื่อจัดทํ ารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยม กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรใช้ ข้อมูลด้ านการขายวัสดุบนั ทึกเสียง ด้ าน
การขายรูปแบบดิจิทลั ด้ านการออกอากาศทางสถานีวิทยุ และด้ านการสตรี มมิ่ง ในขณะที่ประเทศ
เกาหลีใต้ ข้อมูล ด้ านการขายรูปแบบดิจิทลั ด้ านการสตรี มมิ่ง และ Background Music
ในส่วนขององค์กรที่สนับสนุนในการจัดทํา ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ รับการสนับสนุนจาก
Nielsen Music จัดทําและเผยแพร่ โดย Billboard กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรได้ รับการ
สนับสนุนจาก Millward Brown, British Rrecorded Music Industry และ Entertainment
Retailers Association จัดทําและเผยแพร่โดย Official Chart Company การดําเนินงานในการ
จัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของทังสองประเทศดั
้
งกล่า วเกิดขึ ้นจากการสนับสนุน
ขององค์กรภาคเอกชนทังหมด
้
ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ ได้ รับการสนับสนุนการจัดทําโดย Korea
Music Content Industry Associationและกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว
ป ร ะ จํ า ป ร ะ เ ท ศ เ ก า ห ลี ใ ต้ แ ล ะ ทํ า ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ โ ด ย Gaon
Chart
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โดยการดําเนินงานในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศเกาหลีใต้ เกิดขึ ้น
จากการสนับสนุนขององค์กรภาครัฐทังหมด
้
5.1.2

องค์ กรในประเทศไทยที่ทําหน้ าที่ในบริ บทเดียวกันกับประเทศประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ และ
ความสอดคล้ องกับโครงสร้ างการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิ ย มของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า กลุ่ ม ประเทศสหราชอาณาจั ก ร และ
ประเทศเกาหลีใต้
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีองค์กรที่ทําหน้ าที่ในบริ บทเดียวกับประเทศประเทศสหรัฐอเมริ กา
กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ คือ อินเทนซีฟ วอช (Intensive Watch)
องค์ ก รเอกชนภายใต้ บริ ษั ท บริ ษั ท ดิ จิ ต อล แ อสโซซิ เ อทส์ จํ า กั ด ตั ง้ อยู่ ที่ เ ขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ทําหน้ าที่ให้ การเก็บข้ อมูลและให้ บริ การข้ อมูลเกี่ยวกับการออกอากาศของเพลง
ตลอด 24 ชัว่ โมง ในขณะที่ยงั ไม่มีองค์กรกลางที่ทําหน้ าที่ในการเก็บข้ อมูลยอดขายรูปแบบดิจิทลั
วัส ดุบัน ทึก เสี ย ง และสตรี ม มิ่ ง ในขณะที่ ห น่วยงานภาครั ฐ ในไทยยัง ไม่มี หน่วยงานใดให้ ก าร
สนับสนุนหรื อมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงและผลักดันในการจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยม
จากสถานการณ์ ดงั กล่าวทําให้ ทราบว่า แม้ ว่าประเทศไทยจะมีการยอมรับนวัตกรรมการจัดทํา
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมแบบรายย่อย ซึ่งพบการใช้ ในสถานีวิทยุ และรับรู้ถึงนวัตกรรม
การจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ แต่ยงั ไม่เกิดการศึกษาวิจยั พูดคุยถึง
ความสําคัญ และยังไม่พบการรับนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ เมื่อวิเคราะห์ตามทฤษฎีการเผยแพร่ของ
นวัตกรรม โดยใช้ แผนภาพการแบ่งกลุ่มผู้รับนวัตกรรม โดยใช้ ช่วงระยะเวลาที่ศึกษาตังแต่
้ เริ่ มมี
นวัตกรรมการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในปี 1936 ถึงปั จจุบนั สามารถสรุปพบว่า
ประเทศไทยยังไม่ถือว่าเป็ นผู้รับนวัตกรรม
5.1.3

ปั จจัยที่ส่งผลให้ ประเทศไทยไม่ มี หรื อไม่ สามารถจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศในปั จจุบัน และแนวโน้ มทิศทางใน
การจั ด ทํา รายงานการจั ด อั น ดั บ เพลงยอดนิ ย มประจํา ประเทศไทยใน
อนาคต
5.1.3.1 ปั จจัยที่ส่งผลให้ ประเทศไทยไม่มี หรื อไม่สามารถจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศในปัจจุบนั
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ปั จ จัยที่ส่งผลให้ ประเทศไทยไม่มี หรื อไม่สามารถจัดทํ ารายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมประจําประเทศในปัจจุบนั มี 4 ปัจจัยได้ แก่
1) ปั จจัยจากองค์กรด้ านผลิตและเผยแพร่เพลง ค่ายเพลงและตัวแทน
จัดจําหน่ายในประเทศไทย ค่ายเพลงในประเทศไทยมีการทํางานในลักษณะต่างคนต่างอยู่โดย
สิ ้นเชิง ทํางานภายใต้ การแข่งขันซึ่งกันและกัน มากกว่าการมองว่า เป็ นอุตสาหกรรมที่สามารถ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ ส่งผลให้ ไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อจัดตังองค์
้ กรกลางเพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพลง นอกจากนี ้ ยังมีการบิดเบือนข้ อมูล จากองค์กรกลาง เช่นข้ อมูลยอด
การออกอากาศทางสถานีวิทยุ เป็ นต้ น
2) ปั จจัยจากองค์กรจัดเก็บข้ อมูลทางการตลาด ปั จจุบนั ประเทศไทยมี
การขายและเผยแพร่ เพลงในรู ปแบบดิจิทลั (Digital Sales) สตรี มมิ่ง (Streaming) และการ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ (Radio Airplay) แต่ไม่มีองค์กรกลางที่ทําหน้ าที่รวบรวมข้ อมูลดังกล่าว
ทังหมดอย่
้
างเป็ นระบบ มีเพียงการเก็บข้ อมูลการออกอากาศทางสถานีวิทยุเท่านัน้
3) ปั จจัยจากองค์กรสนับสนุนการดําเนินงานการจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยม ปัจจุบนั ยังไม่มีองค์การจากภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนการจัดทํา
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม แม้ ว่ารัฐบาลจะมีการสนับสนุนและจัดตังหน่
้ วยงานเกี่ยวกับ
ศิลปะและอุตสาหกรรมก็ตาม แต่ไม่เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเพลงไทย
4) ปั จจัยจากกลุ่มผู้บริ โภค (ผู้ฟังเพลง) พฤติกรรมการฟั งเพลงของคน
ไทยเน้ นรูปแบบการฟั งฟรี ดาวน์โหลดแบบไม่ถกู ลิขสิทธิ์ ส่งผลให้ ศิลปิ นหรื อค่ายเพลงสร้ างรายได้
จากการขายเพลงโดยตรงได้ ลดลง เกิดการหาทางออกด้ วยการออกคอนเสิร์ตหรื ออีเวนท์และลด
ปริ มาณการผลิตลง ทําให้ ยอดที่จําเป็ นต่อการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมน้ อยเกิน
กว่าที่คา่ ยจะเปิ ดเผย
5.1.3.2 แนวโน้ มทิศทางในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศไทยในอนาคต
แนวโน้ มการจัดทํารายงานการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศไทยเป็ นไปได้ ยาก หากต้ องการให้ เกิดการจัดทํารายงานการจัดอันดับยอดนิยมจะต้ องเกิด
การเปลี่ยนแปลงหลายส่วน จะต้ องเกิดการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี ้
1) ทัศนคติขององค์กรหรื อหน่วยงานภาครัฐและค่ายเพลง ค่ายเพลง
จะต้ องมองในมุมของการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงทังระบบ
้
ไม่ใช่ตา่ งคนต่างเอาตัวรอดเอง องค์กร
ภาครั ฐ ต้ อ งมี ก ารสนับ สนุน การศึก ษาวิ จัย และพัฒ นาอุต สาหกรรมเพลงทัง้ ระบบ ในฐานะ
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อุตสาหกรรมหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ หลังจากนันทุ
้ กฝ่ ายต้ องมองเห็น
ความสําคัญของรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรม
เพลงโดยรวมทังในและต่
้
างประเทศ
2) การจัดตังองค์
้ กรหรื อหน่วยงานกลางและระบบการจัดเก็บข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับระบบอุตสาหกรรมเพลง ประเทศไทยควรมีองค์กรหรื อหน่วยงานกลางในการทําหน้ าที่
จัดเก็บข้ อมูล ที่เกี่ ยวข้ องกับระบบอุตสาหกรรมเพลงทัง้ หมด เพื่อใช้ เป็ นฐานข้ อมูลกลางในการ
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาหรื อแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นระบบอุตสาหกรรมเพลง หากมีองค์กรหรื อหน่วยงาน
กลางจะทําให้ เห็นภาพรวมในการพัฒนาที่ชัดเจนขึ ้น สามารถนําไปสู่การตัดสินใจลงทุนทังจาก
้
ภาครัฐและภาคเอกชนในภายหลัง
3) การจัดหาบุคลากรที่มีองค์ ความรู้ หรื อความเชี่ยวชาญ ปั จจุบนั
ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ ด้ านอุตสาหกรรมเพลงอยู่ แต่ไม่เกิดการสนับสนุนหรื อการนํา
ทรัพยากรบุคลากรที่มีอยู่มาใช้ ในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเพลงอย่างแท้ จริ ง เมื่อองค์กรจาก
ภายรัฐไม่มีบคุ ลากรที่มีองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเพลง ทํา ให้ มองไม่เห็นถึงความสําคัญในการ
พัฒนาระบบอุตสาหกรรมเพลง และส่งผลถึงเรื่ องงบประมาณในการศึกษาหรื อพัฒนาต่อไปใน
อนาคต
5.2 อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ องปัจจัยสําคัญต่อการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจํา
ประเทศไทยผู้วิจัย จัดแบ่ง การอภิ ปรายผลออกเป็ น สามส่วนตามคํ าถามการวิจัย 3 ข้ อ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
5.2.1

โครงสร้ างการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศ
สหรั ฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ และ
องค์ กรที่สนับสนุนในการจัดทํา
จากการศึก ษาโครงสร้ างการจัดทํ ารายงานการจัด อัน ดับ เพลงยอดนิ ยมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ และองค์กรที่สนับสนุนในการ
จัดทํา สามารถอภิปรายผลได้ เป็ น 2 ส่วนดังต่อไปนี ้
5.2.1.1 องค์กรที่สนับสนุนและเผยแพร่การจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยม
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ประเทศสหรัฐอเมริ กา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลีใต้ ต่าง
มีรูปแบบการดําเนินงานที่แตกต่างกันโดยสิ ้นเชิง รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (Billboard Chart) ไม่มีองค์กรที่ทําหน้ าที่สนับสนุนในการริ เริ่ มการจัดทําและ
ดําเนินการริเริ่มและเผยแพร่เองโดย Billboard ซึง่ เป็ นองค์กรเอกชน แต่ได้ รับความร่วมมือจากค่าย
เพลงในการใช้ ข้อมูลทางการตลาดจากการเก็บข้ อมูลโดย Nielsen Music ซึ่งเป็ นองค์กรจัดเก็บ
ข้ อมูลเพื่อการวิจยั ทางการตลาด
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร (UK
Official Chart) ในปั จจุบนั ได้ รับการสนับสนุนจาก British Recorded Music Industry และ
Entertainment Retailers Association ซึ่ง เป็ นองค์กรเอกชน ในการดําเนิน การจัด ทํ าและ
ดําเนินการ อีกทังได้
้ รับความร่วมมือจากค่ายเพลงในการใช้ ข้อมูลทางการตลาดจากการเก็บข้ อมูล
โดย Millward Brown ซึง่ เป็ นองค์กรจัดเก็บข้ อมูลเพื่อการวิจยั ทางการตลาด
ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ มีรูปแบบที่แตกต่างไปอย่างสิ ้นเชิง โดยรายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมของประเทศเกาหลีใต้ (Gaon Chart) ได้ รับการสนับสนุนและริ เริ่ มการจัดทํา
จาก “กระทรวงวัฒนธรรม กี ฬา และการท่องเที่ยว” ของประเทศเกาหลีใต้ ในการจัดตัง้ องค์กร
Korea Music Content Industry Association (KMCIA) ขึ ้นมาดูแลระบบอุตสาหกรรมเพลง
เกาหลีใต้ ทงหมด
ั้
ภายใต้ การดูแลของรัฐบาล โดยการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
ของประเทศเกาหลีใต้ มีความสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศเกาหลีใต้ ที่ม่งุ เน้ น
การส่งออกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีใต้ (Hallyu)
ทังนี
้ ้การจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมของทัง้ 3 ประเทศ ส่งผลให้
อุตสาหกรรมเพลงมีตวั ชีว้ ดั ความนิยมของเพลงที่เป็ นมาตรฐาน และสร้ างความน่าเชื่อถื อให้ กับ
อุตสาหกรรมเพลงภายในประเทศ มี ความสอดคล้ องกับแนวคิดวัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular
Culture) เรื่ อง วัฒนธรรมสมัยนิยมในเพลง วัฒนธรรมสมัยนิยมในเพลง (Pop Culture: Music)
(Danesi, 2007) ที่กล่าวว่า “วัฒนธรรมกระแสนิยมไม่อาจครบถ้ วนได้ ถ้าขาดเพลง กระแสความ
นิยมของเพลงสามารถเป็ นตัวชี ้วัดในการบ่งบอกวัฒนธรรมสมัยนิยมของแต่ละยุคได้ ...ทังนี
้ ้เพลงที่
ได้ รับความนิยมในแต่ละยุคถือได้ ว่าเป็ นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ ไม่ใช่แค่ในด้ านความบันเทิง
เท่านัน้ แต่รวมไปถึงด้ านการเปลี่ ยนแปลงทางสัง คมอีกด้ วย อนึ่ง อิทธิ พลเพลงต่อสังคมจะไม่
สามารถเกิ ดขึน้ ได้ หากขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเผยแพร่ ในวงกว้ าง โดยในปี 1955
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม 40 อันดับผ่านทางวิทยุได้ เริ่ มต้ นขึ ้น และกลายเป็ นเครื่ องมือ
ทางการตลาดของอุตสาหกรรมเพลง”
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ในขณะที่โครงสร้ างการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า กลุ่ม ประเทศสหราชอาณาจัก ร และประเทศเกาหลี ใ ต้ บุค ลากรจากองค์ ก รที่
เกี่ ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเพลงของประเทศดังกล่าวมองเห็นถึงความสําคัญและให้ การสนับสนุน
การจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศ
เกาหลีใต้ ที่ม่งุ เน้ นเรื่ องการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงเพื่อการเผยแพร่และเข้ าถึงในวงกว้ าง มีการ
พัฒนาวางรากฐานระบบอุตสาหกรรมเพลงขึน้ มาใหม่อย่างจริ งจัง อันเป็ นส่วนหนึ่งของการใช้
อุ ต สาหกรรมสร้ างสรรค์ ใ นการผลัก ดัน เศรษฐกิ จ ของประเทศ สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด เรื่ อ ง
อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industry) ภายใต้ มมุ มองของการประชุมสหประชาชาติว่าด้ วย
การค้ าและการพัฒนา (The United Nation, 2010) ที่มองว่าอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์คือกลไกใหม่
ของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศที่กําลังพัฒนา และยังสอดคล้ องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture) เรื่ องวัฒนธรรมสมัยนิยมในเพลง (Pop Culture: Music)
ที่ Danesi (2007) กล่าวว่า “เพลงที่ได้ รับความนิยมในแต่ละยุคถือได้ ว่าเป็ นศูนย์กลางในการ
วิเคราะห์ ไม่ใช่แค่ในด้ านความบันเทิงเท่านัน้ แต่รวมไปถึงด้ านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกด้ วย”
จากผลการวิจัยดังกล่าวสัง เกตได้ ว่า การที่ บุคลากรจากองค์กรที่ เกี่ ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมเพลงของประเทศดังกล่าวมองเห็นถึงความสําคัญและให้ การสนับสนุนการจัดทํ า
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ และการที่องค์กรที่จดั ทํารายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมประจํ าประเทศของประเทศสหรัฐ อเมริ กา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และ
ประเทศเกาหลี มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างข้ อมูลการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมให้
เท่าทันเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี ้ได้ สร้ างมาตรฐานความน่าเชื่อถือด้ านข้ อมูลความนิยมของเพลงใน
ระดับสากล นําไปสูก่ ารพัฒนาเพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพลงภายในประเทศ
และสามารถต่อยอดไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงให้ เป็ น ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ
5.2.1.2 องค์ประกอบข้ อมูลในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา กลุ่ม ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลี ใต้
เลือกใช้ องค์ประกอบข้ อมูลที่สอดคล้ องกับความนิยมในการใช้ เทคโนโลยีในการฟั งเพลง โดยใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กามีการใช้ ข้อมูลยอดขายรู ปแบบดิจิทลั ยอดการออกอากาศทางสถานีวิทยุ
และยอดสตรี มมิ่ ง กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรมี การใช้ ข้อมูลยอดขายรู ปแบบดิจิ ทัล ข้ อมูล
ยอดขายวัส ดุบัน ทึกเสี ยง และข้ อมูลสตรี ม มิ่ ง และประเทศเกาหลี ใต้ มี ก ารใช้ ข้อมูลยอดขาย
รูปแบบดิจิทลั ข้ อมูลสตรี มมิ่ง และข้ อมูลการขาย Background Music จากข้ อมูลดังกล่าวสามารถ
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สังเกตได้ ว่าทัง้ 3 ประเทศมีการใช้ ข้อมูลที่ที่เหมือนกันคือ ข้ อมูลยอดขายรู ปแบบดิจิทลั และข้ อมูล
สตรี มมิ่ง ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจากการเก็บข้ อมูลการใช้ บริ การผ่านระบบออนไลน์ทงสิ
ั ้ ้น มีความ
สอดคล้ องกับทฤษฎี เทคโนโลยีเป็ นตัวกํ าหนด (Technological Determinism Theory) ตาม
คุณ ลัก ษณะเด่ น ที่ ว่ า “การพัฒ นาเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารก่ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นา
เปลี่ ย นแปลงทางสัง คม” กล่า วคื อ เมื่ อ เทคโนโลยี ก ารฟั ง เพลงมี ก ารพัฒ นา ช่ อ งทางในการ
สนับสนุนศิลปิ นของคนก็เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี ดังนันการจั
้
ดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิยมจึงมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ ข้อมูลให้ เข้ ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป (McQuail, 2010)
5.2.2

องค์ กรในประเทศไทยที่ทําหน้ าที่ในบริ บทเดียวกันกับประเทศประเทศ
สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเกาหลี ใต้ และ
ความสอดคล้ องกับโครงสร้ างการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอด
นิ ย มของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า กลุ่ ม ประเทศสหราชอาณาจั ก ร และ
ประเทศเกาหลีใต้
จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีองค์กรที่ทําหน้ าที่ในบริ บทเดียวกับประเทศประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า กลุ่ ม ประเทศสหราชอาณาจัก ร และประเทศเกาหลี ใ ต้ คื อ อิ น เทนซี ฟ วอช
(Intensive Watch) ทําหน้ าที่ในการเก็บข้ อมูลและให้ บริ การข้ อมูลเกี่ยวกับการออกอากาศของ
เพลงเพี ยงองค์กรเดียว ไม่พ บองค์การกลางที่ทําหน้ าที่ เก็ บข้ อมูลยอดขายรู ปแบบดิจิ ทัล วัสดุ
บันทึกเสียง และสตรี มมิ่ง แสดงให้ เห็นว่าเทคโนโลยี การเก็บข้ อมูลดังกล่าวไม่ได้ เป็ นตัวกํ าหนด
ทิศทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพลงไทยแต่อย่างใด แต่อตุ สาหกรรมเพลงไทยเป็ นผู้กําหนด
ทิศทางในการใช้ เ ทคโนโลยี ดงั กล่าว จากกรณี ดงั กล่าวมีความขัดแย้ งกับทฤษฎี เป็ นตัวกํ าหนด
(Technological Determinism Theory) ของ McLuhan (อ้ างถึงใน วิมลวรรณ อาภาเวท, สาวิตรี
ชีวะสาธน์, และชาญ เดชอัศวนง, 2554) ที่กล่าวว่าเทคโนโลยีและการสื่อสารสามารถส่งผลให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ นอกจากนี ้ยัง ไม่สอดคล้ องกับประเภทของเทคโนโลยีเป็ นตัวกําหนด
ที่ Wyatt (2008) ขยายความเพิ่มเติมจากทฤษฏีเบื ้องต้ นทัง้ 4 ประเภทอีกด้ วย
ในขณะที่องค์กรภาครัฐในไทย แม้ ว่าจะมีหน่วยงานที่ทําหน้ าที่ดแู ลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
สร้ างสรรค์ก็ตาม แต่หน่วยงานดังกล่าวและองค์กรหรื อหน่วยงานอื่นๆ ในภาครัฐไม่มีการพูดถึง ไม่
มีนโยบายในการสนับสนุนการผลักดันอุตสาหกรรมเพลงและผลักดันในการจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมเลย แม้ ว่าจะสอดคล้ องกับการจัดแบ่งหมวดหมู่อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์โดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตามแนวคิดอุตสาหกรรม
สร้ างสรรค์ ที่กล่าวว่าเพลงหรื อดนตรี เป็ นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ของประเทศไทย
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(สํ า นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ และศูน ย์ ส ร้ างสรรค์ ก าร
ออกแบบ, 2552)
แต่ในทางปฏิบตั กิ ลับกัน องค์กรภาครัฐไม่มีการสนับสนุนในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม
เพลงไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแท้ จริง สอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ อง “อุตสาหกรรมสร้ างสรรค์
ในบริ บทของนิตยสาร Creative Thailand” (โกษม โกยทอง, 2557) ที่พบว่านิตยสาร Creative
Thailand นิตยสารเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ ภายใต้ การดูแลของศูนย์สร้ างสรรค์ง าน
ออกแบบ ไม่เคยมีการนําเสนอเนื ้อหาประเภทอุตสาหกรรมเพลงเลย
จากผลการวิจยั ดังกล่าวสังเกตได้ วา่ จากการที่ประเทศไทยไม่มีองค์กรกลางในการจัดเก็บ
ข้ อมูลอุตสาหกรรมเพลงอย่างเป็ นระบบ เป็ นเพราะผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับระบบอุตสาหกรรมเพลงใน
ประเทศไทยทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนยังไม่ให้ ความสําคัญในการพัฒนาระบบของอุตสาหกรรม
เพลง ค่ายเพลงมองว่าเป็ นข้ อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลภายในที่ไม่สามารถเปิ ดเผยให้ องค์กรอื่นหรื อ
คนภายนอกรั บ รู้ ได้ เป็ น ข้ อมูล ที่ เ ป็ น ความลับ ต่อ การแข่ง ขันในอุตสาหกรรม แต่ไ ม่ไ ด้ ม องถึ ง
ประโยชน์ในด้ านการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพลงของประเทศ ไม่ยอมรับข้ อมูลจากองค์กรกลางที่
มีอยูอ่ ย่างแท้ จริง ในขณะที่ภาครัฐไม่มีนโยบาลใดๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม
เพลง การจัดตังองค์
้ กรกลางในการทําหน้ าที่ดงั กล่าวจึงเป็ นเรื่ องยาก
ซึ่งสถานการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0”
(Thailand 4.0) ที่ม่งุ เน้ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้ วยเทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั และพัฒนา โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์เป็ นหนึ่งใน
กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (บวร เทศาริ นทร์ ,
2559; สุวิทย์ เมษอินทรี ย์, 2559) เนื่องจากในปั จจุบนั ยังไม่มีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในการ
พัฒนาระบบอุตสาหกรรมเพลงของประเทศไทย และยังไม่มีความร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับระบบอุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทย
5.2.3

ปั จจัยที่ส่งผลให้ ประเทศไทยไม่ มี หรื อไม่ สามารถจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศในปั จจุบัน และแนวโน้ มทิศทางในการ
จัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทยในอนาคต
จากการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ส่งผลให้ ประเทศไทยไม่มี หรื อไม่สามารถจัดทํารายงานการ
จัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศในปั จจุบนั โดยได้ แบ่งออกเป็ น 4 ปั จจัยคือ 1) ปั จจัยจาก
องค์กรด้ านผลิตและเผยแพร่เพลง ค่ายเพลงและตัวแทนจัดจําหน่ายในประเทศไทย 2) ปั จจัยจาก
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องค์กรจัดเก็บข้ อมูลทางการตลาด 3) ปัจจัยจากองค์กรสนับสนุนการดําเนินงานการจัดทํารายงาน
การจัดอันดับเพลงยอดนิยม และ 4) ปัจจัยจากกลุม่ ผู้บริโภค (ผู้ฟังเพลง)
สังเกตเห็นได้ ว่า ปั จจัยสําคัญสุดที่ส่งผลให้ ประเทศไทยไม่สามารถมีรายงานการจัดทํา
รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศไทยได้ ในปั จจุบนั คือปั จจัยจากองค์กรด้ านผลิต
และเผยแพร่เพลง ค่ายเพลงและตัวแทนจัดจําหน่ายในประเทศไทย ค่ายเพลงในประเทศไทยมีการ
ทํางานในลักษณะต่างคนต่างอยู่โดยสิ ้นเชิง ทํางานภายใต้ การแข่งขันซึ่งกันและกัน มากกว่าการ
มองว่าเป็ น อุตสาหกรรมที่ ส ามารถขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จ ของประเทศ ประเด็นดัง กล่าวมี ความ
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย เรื่ อ ง “พฤติก รรมการแข่ ง ขัน ของอุต สาหกรรมเพลงในประเทศไทย :
กรณีศกึ ษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัท อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)” ของน
ภิศรา นาทะพันธุ์ (2551) ที่พบว่าค่ายเพลงในประเทศไทยมีรูปแบบการดําเนินงานที่แข่งขันกันสูง
โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างบริ ษัท GMM Grammy Plc. และบริ ษัท RS Plc. ที่พบว่ามีการ
แข่งขันที่รุนแรง
ปั จ จัยรองลงมาคือเรื่ องของหน่วยงานภาครั ฐ ที่ไ ม่ให้ ความสํ าคัญในการพัฒ นาระบบ
อุตสาหกรรมเพลงอย่างแท้ จริ ง รัฐไม่มีการสนับสนุนการศึกษาวิจยั ในการเก็บข้ อมูลด้ านอื่น และ
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมเพลง เมื่อค่ายเพลงเองไม่สามารถรวมตัวกัน รัฐไม่สนใจใน
การพัฒ นาอุตสาหกรรมเพลง ส่ง ผลให้ ประเทศไทยไม่มี ก ารริ เ ริ่ ม ในการจัดตัง้ องค์ กรกลางที่
รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลงภายในประเทศทังหมดอย่
้
างแท้ จริง
ในขณะที่ปัจจัยเรื่ องของพฤติกรรมผู้ฟังนัน้ แม้ ว่าสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเพลงไทย
จะสอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ อง “Customer Willingness to Pay for Online Music: The Role of
Free Mentality” (Tung, Jack. S, and Hui, 2013) ที่ว่า “ความตังใจในการฟั
้
งหรื อซื ้อเพลงแบบ
ถูกกฎหมายขึ ้นอยู่กับการควบคุมพฤติกรรมการรับรู้ บรรทัดฐาน และทัศนคติต่อการจ่ายเงินเพื่อ
ซื ้อเพลงถูกกฎหมาย จากรูปแบบทัง้ 3 พบว่ามีเพียงประมาณ 30% เท่านันที
้ ่มีความตังใจในการที
้
่
จะซื ้อเพลงแบบถูกกฎหมาย” แต่ผ้ วู ิจยั มีความเห็นว่าปั จจัยดังกล่าวส่งผลต่อระบบอุตสาหกรรม
เพลงในแง่ของรายได้ เท่านัน้ แต่ไม่ได้ สง่ ผลต่อกระบวนการจัดเก็บข้ อมูลโดยตรงหากค่ายเพลงกล้ า
ที่จะเปิ ดเผยยอดขาย แม้ วา่ ยอดดังกล่าวจะมีจํานวนน้ อยก็ตาม
ในกรณี ที่มีการจัดตังองค์
้ กรในการจัดเก็บข้ อมูลขึน้ มาจริ ง ข้ อมูลดังกล่าวนอกจากจะมี
ความสําคัญในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม แต่ยังสามารถวิเคราะห์ถึงความ
นิยมของแนวเพลง ศิลปิ น ในช่วงเวลาที่ต้องการศึกษา เพื่อไปใช้ ในการวางแผนการจัดการศิลปิ น
และพัฒนาการผลิตผลงานเพลงออกมาให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ฟังเพลงมากที่สุด ตรงกับ
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แนวคิดการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม เรื่ อง “การบริ หารจัดการของค่ายเพลง
(Music Management) โดยอิงรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม” ของ Anderson และอื่นๆ
(2013) ที่กล่าวว่า รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมเป็ นแหล่งข้ อมูลทางการตลาดที่สําคัญ เป็ น
ตัวชีว้ ัดความประสบความสําเร็ จของศิลปิ น ข้ อมูลดังกล่าวถูกนํามาใช้ โดยค่ายเพลง, ผู้จัดการ
ศิลปิ น, ผู้จดั การแสดงสด, ร้ านค้ า และตัวแทนจัดจําหน่าย ไม่ใช่แค่เพียงในแง่ของการขาย แต่จะ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม เพื่อวางแผนลําดับขันตอนในการทํ
้
า
การตลาดศิลปิ นเพื่อเข้ าถึงกลุม่ ผู้บริโภคในวงกว้ าง วิเคราะห์ถึงการจัดกลยุทธ์ทางการตลาดในการ
ประชาสัมพันธ์ศลิ ปิ น และใช้ เป็ นข้ อมูลสนับสนุนในการเจรจาต่อรองกับตัวแทนจัดจําหน่ายในการ
เลือกตลาดวางขาย การที่ศิลปิ นทําอันดับได้ ไม่ดีบนรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมนําไปสู่
การลดการสนับสนุนทางการตลาดและเงินทุน รวมถึงอาจถูกยกเลิกสัญญากับค่ายเพลง”
สําหรับแนวโน้ มทิศทางในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศ
ไทยในอนาคต เมื่อเปรี ยบลักษณะการจําหน่ายและเผยแพร่เพลงที่จําเป็ นต่อการจัดทํารายงานการ
จัดอันเพลงยอดนิย มประจํ าประเทศ ประเทศไทยมี การเผยแพร่ และจํ าหน่ายเพลงผ่านสื่ อใน
รูปแบบดิจิทลั สตรี มมิ่ง และการออกอากาศทางวิทยุ ซึ่งมีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกับ การเผยแพร่และ
จํ า หน่ า ยเพลงของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และในปั จ จุบัน ประเทศไทยมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล การ
ออกอากาศทางสถานี วิ ท ยุอ ยู่แ ล้ ว ในขณะที่ ลัก ษณะการสนับ สนุ น จากองค์ ก รภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนในการจัดทํ ารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูที่ที่มีความรู้
ความเชี่ ย วชาญและบุคลากรที่ เ กี่ ยวข้ องกับอุต สาหกรรมเพลง 13 คน พบว่ามี ค วามเห็น ที่
สอดคล้ องกันคือ เนื่ องจากภาคเอกชนโดยเฉพาะค่ายเพลงมี ลักษณะการทํ างานที่ ต่างคนคน
ดําเนินธุรกิจของตน ไม่เกิดการรวมกลุ่มกัน ภาครัฐจําเป็ นต้ องมีบทบาทในการเข้ ามาสนับสนุนใน
การรวมกลุ่มจัดตังองค์
้ กรกลางในการรวบรวมเก็บข้ อมูลและสนับสนุนการจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยม
จากข้ อมูลดังกล่าวสังเกตได้ ว่า รู ปแบบกระบวนการในการจัดทํารายงานการจัดอันดับ
เพลงยอดนิยมของประเทศไทยในอนาคตมี แนวโน้ ม การบริ หารจากล่างขึน้ บน (Bottom Up
Processing) มีองค์กรกลางในการเก็บข้ อมูลบางส่วนอยู่บ้าง แต่ยังไม่เกิดการริ เริ่ มการจัดตัง้
องค์กรกลางที่จะรวบรวมข้ อมูลทังหมดในการประมวลผลเพื
้
่อจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลง
ยอดนิยม จากข้ อมูลการสัมภาษณ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเพลง 13 คน สังเกตได้ ว่า
ประเทศไทยจําเป็ นต้ องใช้ รูปแบบเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ โดยรัฐบาลจะต้ องมีนโยบายในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเพลงและเข้ ามาวางรากฐานระบบในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงทังหมด
้
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เนื่องจากแนวโน้ มที่องค์กรภาคเอกชนโดยเฉพาะค่ายเพลงจะมาร่ วมมือกันในการจัดทํารายงาน
การจัดอันดับเพลงยอดนิยมประจําประเทศเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นได้ ยาก การที่รัฐบาลเข้ ามาสนับสนุน
สามารถยกระดับความเชื่อมัน่ ว่าองค์กรกลางที่ทําหน้ าที่ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล การประมวลผล
และการเผยแพร่รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในประเทศนันมี
้ ความน่าเชื่อถือที่สงู และเป็ น
กลางอย่างแท้ จริ ง และสามารถนําไปสู่การจัดเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับระบบอุตสาหกรรมเพลง
ทัง้ หมด เพื่ อใช้ เ ป็ นฐานข้ อมูลกลางในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาหรื อแก้ ไขปั ญหาที่ เกิดขึน้ ระบบ
อุตสาหกรรมเพลง ส่งผลให้ เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมเพลงในประเทศไทยได้ ชัดเจนยิ่งขึน้
สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ทุกฝ่ าย ซึ่งสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0”
(บวร เทศาริ นทร์ , 2559; สุวิทย์ เมษอินทรี ย์, 2559) ที่มุ่งเน้ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้ วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม วิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิ จัยและพัฒ นา
เนื่ องจากอุต สาหกรรมเพลงจัด อยู่ กลุ่ม อุต สาหกรรมสร้ าง ตามการจัด หมวดหมู่ป ระเภทของ
อุตสาหกรรม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้
จัดแบ่งประเภทและนิยามขอบเขตของกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ (Creative Industries)
(สํ า นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ และศูน ย์ ส ร้ างสรรค์ ก าร
ออกแบบ, 2552)
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1) ผลการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลให้ ประเทศไทยไม่สามารถจัดทํารายงานการจัด
อันดับเพลงยอดนิยมได้ ในปั จจุบนั และแนวโน้ มในการจัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยม
ประจําประเทศไทย รวบข้ อมูลจากการสัมภาษณ์บคุ ลากรในภาคการจัดการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง และ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านระบบอุตสาหกรรมเพลงเท่านัน้ หากต้ องการทราบผลกระทบที่เกิดขึ ้นเมื่อมีการ
จัดทํารายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมอย่างรอบด้ าน ควรศึกษาความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ฟัง
เพลงทังกลุ
้ ม่ แฟนคลับและกลุม่ ขาจรด้ วย
2) ในปั จจุบนั แม้ ว่าจะมีการวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกิดขึ ้นจากเพลง
โดยใช้ รายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมในการวัด แต่ยงั ไม่มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความสําคัญ
ของรายงานการจัดอันดับเพลงยอดนิยมโดยตรงทังในและต่
้
างประเทศ หรื อมีแต่ไม่สามารถเข้ าถึง
ได้ จําเป็ นต้ องศึกษาผ่านหนังสือ บทความ รายงานสรุปข้ อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลงที่มีเนื ้อหา
เป็ นภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็ นข้ อจํากัดในการทําการวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวได้ หากไม่มีความรู้
เกี่ยวกับคําศัพท์เฉพาะทางของระบบอุตสาหกรรมเพลง อีกทังส่
้ งผลต่อระยะเวลาในการคัดกรอง
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ข้ อมูล ที่ เ กี่ ยวข้ องเพื่ อมาใช้ ในการศึกษา และการเรี ยบเรี ยงเป็ นภาษาไทยในกรณี ที่ทํา รู ปเล่ม
วิทยานิพนธ์เป็ นภาษาไทย
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1.อ.ปั ณณวิ ช สนิ ทนราทร อาจารย์ คณะดนตรี สาขาธุ รกิจ ดนตรี ม หาวิทยาลัยอัสสัม ชัญ ,
Online Music Marketing อิสระ และอดีต Marketing Supervisor บริ ษัท บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
จํากัด (มหาชน), 21 มีนาคม 2560
ผู้วิจัย: อะไรที่ทาํ ให้ วงการเพลงบ้ านเราเจริญเติบโต อะไรที่ทาํ ให้ หดตัว
อ.ปั ณณวิช: ในช่วงทีเทคโนโลยีมนั เติบโตขึ ้น พวกไลฟ์พวกแสดงสด ใหญ่กลางเล็ก ปั จจุบนั มัน
เติบโตได้ ตรงจุดนี ้ เป็ นสเกลใหญ่ ขายตัว๋ พอมันมี เฟสบุ๊ค พวกเจ้ าเล็กก็จัดได้ หาคนมาดูได้ มัน
สามารถโฆษณาได้ ง่ายขึ ้น คอนเสิร์ตเกิดขึ ้นเต็มไปหมด งานจากอุตส่าห์เองก็ต้องปรับตัวจากการ
หดตัว แต่ก่อนที่มนั โตได้ เพราะพวกเทปพวกซีดีอะไรมันยังขายได้ อยู่
ผู้วิจัย: ถ้ ามองกลับไปในส่ วนของสื่อบันทึก อะไรที่ทาํ ให้ มันหดตัว
อ.ปั ณณวิช: ยอมรับว่ามันมาเป็ นยุค ๆ ยุคละ 20 ปี ไวนิลไวนิลตกไม่แตก เทปซีดี จนตอนเนี ้ยมันก็
ยังเป็ นซีดี ถ้ าตามการบันทึกอาจจะเป็ นเพราะสื่อบันทึกมันไม่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมันก็หมดอายุไปแล้ ว
เดี๋ยวนี ้คนก็ซื ้อแบบดาวน์โหลดหรื อหาดาวน์โหลดเอาก็ได้ การซื ้อซีดีคือการเพิ่มภาระแล้ วมันก็แพง
แล้ วก็เรื่ อง Free Mentality คนก็ก็คดิ ว่าอะไรในอินเตอร์ เน็ตมันก็ฟรี ทําให้ คนไม่ซื ้อของแท้ อีกส่วนก็
อุตสาหกรรมเพลงเองด้ วยแหละ แต่ก่อนมันมีขายไปหมดร้ านอาแปะเงี ้ย เดี๋ยวนี ้มันมีแต่ร้านใหญ่ๆ
คนก็ไม่ร้ ูจะเดินทางมาซื ้อทําไม เดี๋ยวนี ้เทคโนโลยีมนั ก็เปลี่ยน แมคบุ๊ค รถเดี๋ยวนี ้ไม่มีชอ่ งใส่ซีดีแล้ ว
ผู้วิจัย: มองเปรี ยบเทียบกับต่ างประเทศ ของเขาก็ยังพอขายได้ อย่ างเกาหลีใต้ ญ่ ีปุ่นก็ยัง
ยอดสูงอยู่ อะไรที่ทาํ ให้ แตกต่ าง
อ.ปั ณณวิช: ประเด็นเรื่ องจริ ยธรรมละ เขาชอบอะไรที่ออริ จินัล เขาเชื่อเรื่ องการเก็บสะสม มี
รอยัลตี ้สูง อย่างเกาหลีก็สร้ างฐานแฟนสูง ถ้ าเราหลงใหลคนหนึ่งมากก็จะสนับสนุนแบบเต็มที่
เหมามาแต่ไม่แกะ บ้ านเราไม่ได้ อยูใ่ นโหมดคลัง่ ไคล้ อะไรขนาดนัน้
ผู้วิจัย: ตัวผลิตภัณฑ์ มีส่วนไหม
อ.ปั ณณวิช: ช่วยนิดหน่อย ก็มีแบบทํากล่องสวยๆ ก็มีการทํารี เสิร์ชมานะ บางคนก็บอกนะว่าไม่
เพราะมันเก็บยาก การมีซีดีหน้ าตาประหลาดมันเก็บยากขึ ้น แต่ก็มีผลนะ เพราะซีดีเป็ นสื่อบันทึก
สุดท้ ายที่เราซื ้อได้ แต่ไม่ได้ มากเรามีวิธีการฟั งอย่างอื่นเยอะแยะมากมายด้ วย
ผู้วิจัย: ลักษณะการทํางานของค่ ายเพลงในไทยเป็ นยังไง
อ.ปั ณณวิช: หลัก ๆเลยก็จะมีคา่ ยใหญ่คา่ ยอินดี ้ ค่ายใหญ่ระบบก็คล้ ายกับของต่างประเทศ ใน
ค่ายใหญ่ก็จะมีคา่ ยย่อย ค่ายย่อยก็มีเมเนเจอร์ แต่ก็รับเงินมาจากแกรมมี่มาบริ หารนัน่ แหละ ส่วน
พวกค่ายอินดี ้ก็ทําเองบริหารเอง
ผู้วิจัย: มีไหมครับที่เป็ นแบบค่ ายอินดีแ้ ต่ ดีลกับค่ ายใหญ่ เช่ นให้ ดูแลการจัดจําหน่ ายให้
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อ.ปั ณณวิช: มีๆ ก็ยงั มีอยูค่ รับ
ผู้วิจัย: มาที่รูปแบบการประชาสัมพันธ์ เพลงบ้ าง เครื่ องมือการประชาสัมพันธ์ เพลงบ้ าน
เราในอดีตจนถึงปั จจุบันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้ าง
อ.ปั ณณวิช: แน่นอนว่าสื่อหลักๆ แต่ก่อนก็จะเป็ น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ อย่างแต่ก่อนก็จะมี
รายการเพลงด้ วยใช่ไหมครับ แต่ปัจจุบนั สื่อพวกนี ้คือหายไปแล้ ว วิทยุอาจจะยังมีอยู่บ้าง คงๆ ตัว
อยู่ ตังแต่
้ พวกโซเชียลเน็ตเวิร์คเข้ ามาก็จะเน้ นการประชาสัมพันธ์ ในจุดนันเพราะมั
้
นเข้ าถึงคนได้
ง่ายกว่า ใครๆก็เข้ าถึงได้ เลือกเข้ าถึงศิลปิ นที่ตวั เองชอบได้ เลย
ผู้ วิจัย: แบบนี ม้ ันส่ งผลต่ อความหลากหลายในการฟั ง ไหม เพราะแต่ ก่อนเรามีรายการ
เพลงก็ได้ แนะนําศิลปิ นหลากหลาย แต่ ตอนนีถ้ ้ าไม่ นับรายการประกวดร้ องเพลง บ้ านเรา
ไม่ มีรายการเกี่ยวกับเพลงเลย
อ.ปั ณณวิช: ส่งผลๆ สมัยนี ้ถ้ าถามคนทัว่ ๆ ไปว่าศิลปิ นหน้ าใหม่ ดงั ๆ ในวงกว้ างมีใครบ้ างก็ตอบ
ไม่ได้ เพราะเราก็ไม่ร้ ูวา่ จะตอบใคร เพราะเราก็จะรู้จกั กันแต่ศลิ ปิ นเก่าๆ
ผู้วิจัย: แล้ วถ้ ามองกลับไปในต่ างประเทศที่เขายังมีอยู่ได้ ทําไมบ้ านเราถึงไม่ มี
อ.ปั ณณวิช: อย่างที่บอกไปในตอนแรกคือพฤติกรรมการฟั งเพลงของผู้ฟังมันเปลี่ยนไปแล้ วเขา
สามารถเข้ าโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ เลย ศิลปิ นเองก็สามารถไลฟ์สามารถอะไรได้ บนเฟสบุ๊คเลย มันเลย
ไม่มีความจําเป็ นอะไรที่ต้องมีรายการพวกนันบนที
้
วี สมัยนี ้เอาจริ งๆ เราก็ไม่คอ่ ยดูทีวีกนั ด้ วยอยาก
ฟั งเพลงอะไร ตามศิลปิ นคนไหนก็ดจู ากโซเชียลได้ เลย
ผู้ วิจัย: เครื่ องมือที่ใช้ วัดความสําเร็ จอย่ างเพลงๆ หนึ่งสําเร็ จแค่ ไหนศิลปิ นคนนัน้ สําเร็ จ
แค่ ไหน แต่ ก่อนกับปั จจุบันต่ างกันไหม
อ.ปั ณณวิช: ต่างครับ แต่ก่อนเราสามารถบอกได้ อย่างเช่นศิลปิ นคนนี ้ขายได้ กี่แสนตลับล้ านตลับ
เราสามารถบอกได้ แต่ปัจจุบนั เราก็ดกู นั ที่ยอดวิวยูทิวบ์ จะมีการสรุปออกมาเป็ นตารางเลยว่าหนึ่ง
เดือนผ่านไปยอดวิวเพิ่มขึ ้นมากน้ อยแค่ไหน แล้ วก็ยงั ดูยอดสปิ นกันอยู่
ผู้วิจัย: เคยได้ ยินมาว่ ายอดสปิ นเวลาไปดูรายงานของค่ ายไหนศิลปิ นของค่ ายนั น้ ก็จะอยุ่
อันดับต้ นๆ จริงไหมครับ
อ.ปั ณณวิช: ก็มีส่วนครับ อย่างรายงานยอดสปิ นของแกรมมี่ก็จะเห็นนะว่าอันดั บบนๆ ก็จะเป็ น
เพลงของแกรมมี่
ผู้วิจัย: อันนีค้ ือของแกรมมี่เก็บเองรึเปล่ าครับหรือว่ ายังไง
อ.ปั ณณวิช: จริ งๆ ในค่ายเขาก็จะมีคนที่ทําด้ านนี ้อยู่เก็บข้ อมูลของวิทยุเป็ นโซนๆ ไป กรุ งเทพ
ปริมณฑล ต่างจังหวัด ก็จะมีรายงานอยู่
ผู้วิจัย: ปั จจุบันนีภ้ าครัฐมีการสนับสนุนหรื อพูดคุยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพลงไหม
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อ.ปั ณณวิช: ก็มีนะ อย่างเช่นเวลามีงานก็จะมาขอความร่วมมือจากศิลปิ นให้ ไปแสดง งานอีเวนท์
อะไรประมาณนี ้
ผู้วิจัย: แต่ คือไม่ มีนโยบายสนับสนุนตัวอุตสาหกรรมเพลงตรงๆ เลยหรอครับ
อ.ปั ณณวิช: คิดว่าไม่นา่ จะมีครับ
ผู้วิจัย: แล้ วค่ ายเพลงละครั บมีการพูดคุยกันไหม
อ.ปั ณณวิช: ไม่นา่ จะมีนะ
ผู้วิจัย: ในมุมมองของอาจารย์ อาจารย์ คิดว่ าชาร์ ตเพลงสําคัญไหม
อ.ปั ณณวิช: ถ้ าบ้ านเราในด้ านการตลาด สําหรับตอนนี ้คิดว่าไม่สําคัญ เพราะตอนนี ้เราก็วดั กัน
จากตัวเลขยอดวิวบนยูทิวบ์อยู่แล้ ว เราไม่ได้ ร้ ู สึกจําเป็ นว่าจะต้ องมี เครื่ องมือใหม่อะไรมาช่วยวัด
ตรงส่วนนี ้
ผู้วิจัย: อะไรที่ทาํ ให้ บ้านเราไม่ สามารถมีได้ ไม่ สามารถขอกยอดแบบต่ างประเทศได้
อ.ปั ณณวิช: ผมว่าเรื่ องยอดนะ คือยอดของศิลปิ นบ้ านเราในปั จจุบนั ไม่ได้ ขายได้ เยอะ ถึงร้ อยถึง
พันหน่วยกันรึเปล่าก็ไม่ร้ ู การจะทําชาร์ ตขึ ้นมาแล้ วบอกยอดที่มนั มีอยูน่ ้ อยนิดมันก็น่าอายรึเปล่าว่า
บ้ านเราขายกันได้ แค่นี ้
ผู้วิจัย: คิดว่ าการแข่ งขันค่ ายเพลงมีส่วนไหม
อ.ปั ณณวิช: มีส่วนๆ บ้ านเรามันต่างคนต่างอยู่ เหมือนธุรกิจในครัวเรื อนมากกว่า ไม่คอ่ ยเหมือน
ต่างประเทศ
ผู้วิจัย: เรี ยกว่ าเป็ นค่ ายใหญ่ ๆ ผู้ขาดได้ รึเปล่ า อารมณ์ แบบซีพีอะไรอย่ างงี ้
อ.ปั ณณวิช: จะว่าแบบนันก็
้ ได้ นะ
ผู้วิจัย: หากบ้ านเราจะมีชาร์ ตเพลงขึน้ มาจะช่ วยแก้ ปัญหาใดได้ บ้าง
อ.ปั ณณวิช: อย่างแรกเลยปั ญหาลิขสิทธิ์ อย่างที่ บอกว่าบ้ านเรามี ความนิยมของฟรี Free
Mentality อาจจะยากที่จะมีผลในส่วนนี ้ เพราะเราไม่สามารถเป็ นคนไปเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ฟัง
เพลงได้ โดยตรงว่า ซื ้อของแท้ กนั สิ อะไรแบบนี ้
ผู้ วิจั ย: แล้ วอย่างศิล ปิ นต่างชาติ เมกาอัง กฤษเกาหลี พวกแฟนคลับก็ จะช่วยกันปั่ นยอดว่าให้
ศิลปิ นที่ชนเชี
ั ้ ยร์ ได้ อนั ดับสูง ๆ ได้ ที่ 1 บ้ านเราจะเป็ นแบบนันได้
้ ไหม
อ.ปั ณณวิช: ยากนะ บ้ านเราไม่ค่อยมีกลุ่มแฟนคลับขนาดนัน้ คือถามว่ามี ไหมแบบ Fan Royalty
มีแต่ไม่เยอะ ที่พอๆ เห็นอยู่ก็อย่างเช่น พี่เบิร์ด พี่ตนู บอดี ้แสลม อะไรแบบนี ้ คิดว่าไม่น่าจะส่งผล
มาก
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ผู้ วิจัย: ถ้ าบ้ านเราจะทําชาร์ ตเพลงขึน้ มา คิดว่ าควรรั บโครงสร้ างแบบไหนมาทํา อย่ า ง
เกาหลีคื อรั ฐเข้ า มาจั ดการวางระบบเลย อังกฤษคือกึ่ งๆ ส่ ว นสหรั ฐอเมริ กาคื อเอกชน
ทัง้ หมดเลย หรือว่ ารับมาแล้ วปรับให้ เข้ ากับบริบทบ้ านเรา
อ.ปั ณณวิช: คิดว่าถ้ ารัฐเข้ ามาช่วยเข้ ามาสนับสนุนก็อาจจะทําได้ นะ คิดว่าเป็ นแบบเกาหลีใต้
น่าจะมีโอกาสมากกว่าแล้ วค่อยปรับมาให้ เข้ ากับสภาพบ้ านเรา น่าจะเหมาะสมที่ สดุ ครับ
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2.คุณพิมลรัตน์ วงศ์ อารนะ ผู้จดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สไปร์ ซซี่ ดิสก์ จํากัด , 10
เมษายน 2560
ผู้วิจัย: ในมุมมองของพี่ตกิ๊ คิดว่ าอะไรที่ทาํ ให้ เฟื่ องฟู หดตัวลง
คุณพิมลรัตน์ : คิดว่าคนในเมืองไทยสนใจการทําเพลงมากขึ ้น ให้ ความสําคัญกับเพลงมากขึ ้น รับ
สื่อจากต่างประเทศมากขึ ้นมีการพัฒนาด้ านการศึกษาทางด้ านดนตรี ขึ ้นมา มีการพัฒนาที่มากขึ ้น
ในขณะที่ความง่าย เสพย์ง่าย เข้ าถึงง่าย ทําให้ มนั ถดถอยลง พฤติกรรมผู้บริ โภคก็สําคัญ พอมียู
ทิวบ์คนก็ไม่ซื ้อเทปซีดีคือตายหมด หรื อแม้ การดาวน์โหลดแบบถูกลิขสิทธิ์ก็ตาม
ผู้วิจัย: ลักษณะการทํางานของค่ ายเพลงในประเทศไทยเป็ นยังไงบ้ างครับ คล้ ายกับของ
ต่ างประเทศไหม
คุณพิมลรัตน์ : ค่ายเพลงใหญ่จะเป็ นคล้ าย ๆ กับของต่างประเทศเช่นแกรมมี่ก็แตกค่ายย่อย
เล็กน้ อย แต่พวกค่ายเล็กลงมาก็จะไม่มีคา่ ยแยก ไม่แบ่งว่าแนวนี ้ต้ องอยู่คา่ ยนี ้
ผู้วิจัย: มีแบบต่ างประเทศไหมครับที่ศิลปิ นอินดี ้ ค่ ายอินดี ้ ดีลกับค่ ายใหญ่ ทําเองแต่ ให้
ค่ ายใหญ่ ประชาสัมพันธ์
คุณพิมลรัตน์ : มีมานานแล้ วนะคะ แต่ก่อนเราก็อยูภ่ ายใต้ แกรมมี่นะคะ มอร์ มิวสิค อยูใ่ ต้ คา่ ย
ใหญ่แต่บริหารงานด้ วยตัวเอง
ผู้วิจัย: รู ปแบบการประชาสัมพันธ์ ผลงานเพลงตัง้ แต่ ในอดีตจนถึงปั จจุบันแตกต่ างกันมาก
ไหมครับ
คุณพิมลรัตน์ : แตกต่างกันมากค่ะตังแต่
้ มีโซเชียลมีเดียเข้ ามา แต่ก่อนพีอาร์ เป็ นอะไรที่สําคัญมาก
ต่ออุตสาหกรรมเพลง อย่างน้ อยก็มีวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ แต่พอมีโซเชียลมีเดียเข้ ามา สื่อหลักๆ
มันทํางานตามโซเชียลมีเดียไม่ทนั มันก็ทยอยล้ มหายตายจากไปมันก็ทําให้ กระบวนการพีอาร์ หมุน
เปลี่ยนไป ถามว่ามันควบคุมทิศทางได้ ไหม มันยากละมันเป็ นทูเวย์ละ มันควบคุมผู้บริ โภคยากละ
ความขลังของการทํางานมันฉาบฉวยขึ ้นเยอะ
ผู้วิจัย: ถ้ าเราเปรียบเทียบกับต่ างประเทศ เขาก็ยังมีรายการเพลงนะ บ้ านเราหายไปหมด
เลย พี่ตกิ๊ คิดว่ าส่ งผลต่ อการประชาสัมพันธ์ ไหม
คุณพิมลรัตน์ : ใช่คะ่ หายไปแทบหมดเลย มันส่งผลมาก พอเป็ นโซเชียลมีเดียแล้ วมันควบคุมยาก
กว่าเดิมตอนมีรายการมันสามารถควบคุมได้ วา่ ไปออกรายการนี ้มีทารเก็ตนี ้ ไปออกรายการนันมี
้
ทาร์ เก็ตอีกแบบ ตอนนี ้มันไม่มีที่ที่จะประชาสัมพันธ์แบบนันไม่
้ มีที่ที่จะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับดนตรี
จริงๆ สําหรับคนที่สนใจ กลายเป็ นว่าต้ องเสิร์ชเอาอย่างเดียว จากคนที่โพสต์
ผู้วิจัย: ถ้ าเกิดพูดถึงในมุมมองของภาครั ฐ ภาครั ฐมีการสนับสนุนค่ ายเพลงบ้ างไหม
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คุณพิมลรัตน์ : มี แต่มีน้อย อย่างเช่นภาครัฐมีงานก็จะจ้ างวงดนตรี จากทางค่ายไป เขาอยากจะ
บูมพัทยาเขาก็ทําพัทยามิวสิคเฟสติวลั
ผู้วิจัย: แสดงว่ าเน้ นไปทางอีเวนท์ มากกว่ า แต่ ไม่ ได้ เข้ ามาพัฒนาอุตสาหกรรมเพลง
โดยตรงเลย
คุณพิมลรัตน์ : โน ไม่มี ไม่มีเลย เต็มที่คือช่วงหลายๆ ปี ก่อนที่เข้ ามาดูแลเรื่ องเทปผีซีดีเถื่อน แต่
เขาไม่มาพัฒนา
ผู้วิจัย: พูดในเรื่องชาร์ ตเพลง อย่ างภาครัฐ ภาคเอกชนหรือแม้ กระทั่งค่ ายเพลงด้ วยกันมี
การพูดคุยกันไหมว่ าจะจัดทําชาร์ ตกลางขึน้ มาเพื่อเป็ นมาตรฐาน
คุณพิมลรัตน์ : อันนี ้ถ้ าถามค่ายเพลงคือมันดีก็ดี เพราะมันเป็ นชาร์ ตกลางที่วดั ได้ แต่ใครจะทํา
เพราะว่ารัฐไม่ได้ ให้ ความสําคัญ ไม่ได้ คุยเรื่ องนี ้เลย ในตัวค่ายเพลงเองก็ไม่มีเช่นกัน
ผู้วิจัย: อาจจะเพราะด้ วยเหตุผลทางธุรกิจด้ วยรึเปล่ าครับ ต่ างประเทศเขาก็โชว์ ยอดได้
หมด แต่ บ้านเราไม่ โชว์ อะไรที่ทาํ ให้ เราโชว์ ตรงนีไ้ ม่ ได้
คุณพิมลรัตน์ : มันเป็ นเรื่ องให้ ความสําคัญ อันดับสองคือเรื่ องเงิน อันดับสามคือกลยุทธ์ของค่าย
เพลงของคลื่นของเขาเอง มันดูเป็ นข้ อมูลหลังบ้ าน แชร์ กนั เองภายใน บางทีภายในบางวงยังคุยกัน
ไม่ได้ เลย มุมมองต่างกันสิ ้นเชิงเลย
ผู้วิจัย: ในมุมมองพี่ตกิ๊ คิดว่ าชาร์ ตเพลงสําคัญต่ ออุตสาหกรรมเพลงไหม
คุณพิมลรัตน์ : สําคัญนะ เป็ นตัววัดความสําเร็จของศิลปิ นนัน้ อาจจะไม่สําคัญที่สดุ แต่มนั ก็คือเร
ตติ ้ง มันเป็ นบทพิสจู น์ที่ชดั เจนว่าเพลงนันประสบความสํ
้
าเร็จไหม อย่างชาร์ ตวิทยุตา่ งๆ เองถ้ าผับ
เห็นพวกเพลงที่ขึ ้นสูงๆ ในชาร์ ตเขาก็จ้าง ตอนนี ้บ้ านเราดูเน้ นไปเรื่ องยอดวิวยูทิวบ์
ผู้วิจัย: อะไรที่ทาํ ให้ บ้านเรายังไม่ มีชาร์ ตเพลงประจําประเทศเป็ นของตัวเอง
คุณพิมลรัตน์ : ต้ องถามก่อนว่าในบ้ านเราชาร์ ตเพลงประจําประเทศมันสําคัญยังไง ใน
ต่างประเทศเราจะเห็นว่าชาร์ ตเพลงมีความสําคัญต่อการพัฒนาวงการเพลง แต่ในไทยยังไม่มีการ
ศึกษาวิจยั ในเรื่ องดังกล่าว
ผู้วิจัย: ถ้ าสมมตินะครับ สมมติว่าวันหนึ่งบ้ านเรามีชาร์ ตเพลงขึน้ มา พี่ตกิ๊ คิดว่ ามันช่ วย
แก้ ปัญหาอะไรได้ บ้าง
คุณพิมลรัตน์ : ก็ต้องย้ อนไปคําถามเดิมค่ะว่าชาร์ ตประจําประเทศมันสําคัญต่อวงการเพลงบ้ าน
เรายังไง เพราะตอนนี ้เรายังไม่ร้ ูวา่ มันทําอะไรให้ ได้ บ้าง
ผู้วิจัย: พี่ตกิ๊ คิดว่ ามันช่ วยเรื่ องลิขสิทธิ์ไหม อย่ างแฟนเพลงต่ างชาติเขาแข่ งกันว่ าให้ ศิลปิ น
ตัวเองได้ ยอดเยอะๆ อันดับดีๆ
คุณพิมลรัตน์ : คิดว่าช่วยนะ แต่ไม่นา่ จะมาก คือตอนนี ้ฐานแฟนเพลงบ้ านเราส่วนใหญ่จะเป็ นใน
รูปแบบขาจร จะมีศลิ ปิ นที่แบบมีกลุม่ แฟนคลับใหญ่ๆ ไม่เยอะ อย่างเช่นพี่ตนู บอดี ้แสลมคิดว่า

92
ส่งผล ตอนนี ้ใครดังใครมีกระแสในวงกว้ างถ้ าตอบจากเพลงเรายังตอบยากเลย แต่ถ้าบอกว่า
หน้ ากากทุเรี ยนคนก็ร้ ูจกั กันหมดแล้ ว
ผู้วิจัย: ถ้ าบ้ านเราจะทําขึน้ มาพี่ตกิ๊ คิดว่ าควรจะรับโครงสร้ างของประเทศที่มีแล้ วมาทํา
หรือว่ าควรทําเอง
คุณพิมลรัตน์ : ช่วยรับของเค้ ามาก็ดี คือของเค้ ามันก็มีอยูแ่ ล้ วแล้ วมันเห็นได้ ชดั ว่ามันดี แต่ก็ไม่ร้ ู
นะว่าจะมาทําในบ้ านเราแล้ วจะโอไหม
ผู้วิจัย: อย่างใดด้ านข้ อมูลก็จะมียอดโหลด ยอดแอร์ เพลย์ ยอดสตรี ม พี่ติ๊กคิดว่าใช้ ยอดพวกนี ้เลย
ดีไหม
คุณพิมลรัตน์ : ก็ดีคะ่ แต่ยอดเรามันจะเยอะพอไหม ยอดน้ อยมันก็นา่ เกลียดไม่นา่ โชว์
ผู้วิจัย: แล้ วคิดว่ารัฐควรเข้ ามาช่วยไหมอย่างเกาหลีเขาเข้ ามาวางระบบเลย อังกฤษคือกึ่งๆ แต่
สหรัฐอเมริกาคือเอกชนเลย
คุณพิมลรัตน์ : ควร ควรเข้ ามาช่วย แต่ก็นนั่ แหละ เขายังไม่เห็นถึงความสําคัญเลย ยาก
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3.คุณทศพล ดิษยบุตร ผู้จดั การฝ่ ายขาย Intensive Watch องค์กรจัดเก็บข้ อมูลการออกอากาศ
ทางวิทยุ ในเครื อบริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จํากัด, 9 มีนาคม 2560
ผู้วิจัย: อย่ างที่สังเกตของต่ างประเทศเขามียอดสปิ น (Spin) โชว์ เหมือนกันแล้ วก็แปลง
เป็ นข้ อมูลกี่ล้านคน (Airplay) บ้ านเรามีไหม
คุ ณ ทศพล: มี แ ต่ไ ม่ส ามารถตอบได้ เป๊ ะๆ นะว่ากี่ ล้ านคน บริ ษั ทเราคื อเราทํ าการเก็ บ โดยใช้
เทคโนโลยีออดิโอฟิ งเกอร์ ปริ น้ ท์ เราก็ตอ่ เข้ าคอมพิวเตอร์ ให้ มวลประมวลเสียงออกมา เราแยกเก็บ
เฉพาะเพลงกับโฆษณาเท่านัน้ เรามีดาต้ าหมดแต่เราทําแค่เพลงกับโฆษณาเท่านัน้ คือ การันตีได้
ว่าเรามีฐานข้ อมูลของเพลงและโฆษณาใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย มีบริ ษัทที่ทําไหมว่ากี่ล้านคน มี
แต่เขาทําเป็ นการสุ่มตัวอย่างมากกว่าเป็ นบ๊ อกซ์ติดตามบ้ าน คนที่ติดก็จะได้ รับการอํานวยความ
สะดวก เวลาจะทํ าอะไรก็ เปิ ดบ๊ อกซ์ ตวั นีด้ ้ วย แต่พ วกนี ม้ ันเป็ นกลุ่ม น้ อย มี แค่ไม่กี่บ้าน ความ
ถูกต้ องของข้ อมูลบอกไม่ได้ เพราะมันเป็ นกลุ่มประชากรที่ติดตังบ๊
้ อกซ์ติดน้ อยมาก ความถูก ต้ อง
ของข้ อมูลก็จะน้ อย แต่ยอดสปิ นที่เราเก็บคือเก็บหมดความถูกต้ องมากกว่า 90% เพราะเราใช้ คอม
เก็บข้ อมูลมีทีมคิวซีมีระบบที่ทํามานานมากเป็ นสิบ ๆ ปี
ผู้ วิจัย: มองกลับไปที่ต่างประเทศเขาจะมีการคัดเกณฑ์ ว่าสถานี ไหนเก็บไม่ เก็บ ผ่ าน
มาตรฐานไหมบ้ านเรามีเกณฑ์ แบบนัน้ หรือเปล่ า
คุณทศพล: บ้ านเราเขาให้ เก็บทังหมดเลย
้
เขาก็อยากรู้ทงหมดแหละ
ั้
เพราะเขาต้ องการดูว่าเพลง
ที่ลงไปลิขสิทธิ์ที่ได้ ไปมันครบไหม เมื่อแปรข้ อมูลออกมามันสมดุลหรื อเปล่า ดังนันในประเทศไทย
้
เก็บหมดเลยครับ
ผู้วิจัย: อะไรที่ทาํ ให้ อุตสาหกรรมเพลงไทยเจริญและหดตัว
คุณทศพล: ผมว่ากลุ่มผู้ฟัง ปั จจุบนั ลักษณะการังเขาเปลี่ยนไปเยอะถ้ าเป็ นตอนเด็กๆเราก็จะฟั ง
วิทยุดโู ทรทัศน์เป็ นหลักกลุ่มผู้ฟังก็ฟังยูทิวบ์บ้าง ไปฟั งจุ๊กซ์บ้าง หรื อสถานีออนไลน์คา่ ยเพลงเองก็
ต้ องปรับตัว จะเห็นได้ วา่ เขาไปประชาสัมพันธ์ออนไลน์คอ่ นข้ างเยอะ ในมุมมองของผมวิทยุอาจจะ
คงตัว ไม่โตหวือหวาเหมือนช่วงที่พีคๆ แต่ที่โตขึ ้นคือออนไลน์ผมก็มองว่ายังคงเป็ นไปได้ อีกหลายปี
จนกว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ ผมมองว่าถ้ ามีอะไรมาแทนคําว่าอินเตอร์ เน็ต พวกสื่ อออนไลน์ก็ยงั ไป
ได้ อยูเ่ พราะมันเข้ าถึงผู้ฟังได้ ง่ายแถมเดี๋ยวนี ้คือฟั งฟรี กนั เยอะ มันก็เลยเจริญเติบโตลดลง
ผู้วิจัย: เพราะพฤติกรรมผู้ฟังเราด้ วยหรื อเปล่ า เรามักจะได้ ยินว่ า คนไทยชอบของฟรี พี่
คิดว่ ายังไง
คุณทศพล: กําลังจะพูดเลย ผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ชอบของฟรี พอเสียเงินจะเริ่ มคิดละ ถ้ าเป็ น
นักเรี ยนนักศึกษามาขอพ่อแม่เป็ นผมผมก็ไม่ให้ ใช้ ฟรี ไป พอขึ ้นมาอายุเท่าผมผมก็คิดละว่าเราก็
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ต้ องใช้ ของจริ งเถอะไม่งัน้ คนที่เ ขาทําผลงานก็ไ ม่มีรายได้ เม็ดเงินก็กระจายไปหาผู้ผลิตในการ
ทํางานในอนาคต ในต่างประเทศผมว่าของฟรี ก็มีคนใช้ นะ แต่สว่ นใหญ่ก็จะดาวน์โหลดกัน ซื ้อกัน
ผู้วิจัย: ในกรณีของความรอยัลตีข้ องกลุ่มแฟนคลับบ้ านเรากับต่ างประเทศ
คุณทศพล: ห่างมากบ้ านเรากลุ่มที่เป็ นแฟนคลับจริ งๆ ไม่เยอะ แต่อะไรที่เป็ นกระแสเนี่ยจะเยอะ
คนไทยจะตามกระแส
ผู้วิจัย: เกี่ยวไหมว่ าบ้ านเราไม่ สามารถผลักดันหรือดึงกระแสความสนใจจากผู้ฟังได้
คุณทศพล: ก็มีส่วนมันอาจจะมองว่าศิลปิ นไทยเมื่อไหร่ก็ได้ แต่พอเป็ นศิลปิ นต่างชาติ คือฉันต้ อง
ไป เขาจะมาอีกเมื่อไหร่ไม่ร้ ู ความรอยัลตี ้มันเลยเยอะปัจจุบนั ศิลปิ นไทยที่มีรอยัลตี ้เยอะๆ จะถึง 10
คนรึเปล่า
ผู้วิจัย: เครื่องมือที่ใช้ วัดความสําเร็จของเพลงคืออะไร
คุณทศพล: เมื่อก่อนค่ายเพลงจะเน้ นโหมประชาสัมพันธ์ มีอีเวนท์เปิ ดเพลงก็มีรายได้ ปั จจุบันเน้ น
เรื่ องของการเข้ าหาช่องการฟั ง เพลงที่ หลากหลาย เขาก็ไ ปทํ าโฟกัสกรุ๊ ปว่าโปรโมตเพลงอะไร
ออกมาต้ องเจาะกลุ่ ม ผู้ ฟั ง ไหน ประชาสัม พัน ธ์ ถู ก ทางรึ เ ปล่ า เขาก็ จ ะใช้ พวกนี ว้ ิ เ คราะห์
กลุ่มเป้าหมาย เครื่ องไม้ เครื่ องมือแต่ก่อนดูยอดสปิ นเป็ นหลักด้ วย ขอให้ หว่านไปให้ ถึง พอการ
เข้ าถึงการฟั งเพลงมีหลายช่องทาง ดังนันมั
้ นก็เปลี่ยนไปละ ปั จจุบนั มันต่างไปละ ทุกคนก็จะเก็บ
ข้ อมูลเป็ นของตัวเอง ไม่มีเครื่ องไม้ เครื่ องมือกลาง
ผู้ วิจัย: ได้ ข้อมูลมาว่ าค่ ายเพลงเขาก็มีการเก็บข้ อมูลเองเหมือนกันว่ าเพลงไหนอันดับ
เท่ าไหร่ ก็สงสัยว่ า เอ๊ ะ เขาใช้ บริ การข้ อมูลกลางจากอินเทนซีฟวอชด้ วย แล้ วทําไมเขายัง
ต้ องเก็บข้ อมูลเองอีก
คุ ณทศพล: คือ ค่ายเพลงเขาก็ ใ ช้ ข้อ มูลของเรา แทบทุก ค่ายในไทยใช้ ข้อ มูลเรา แต่เ ขาจะไป
ปรับเปลี่ยนแก้ ไขอะไรยังไงเพื่อเป็ นฐานข้ อมูลของเขา เราไม่ร้ ู การที่เขาจะเก็บเองทังหมดมั
้
นยาก
มาก เพราะต้ องมานัง่ เก็บข้ อมูลตลอด 24 ชม. แค่หายไป 1 ชม.มีเพลงเปิ ดไปตังกี
้ ่เพลง เขาอาจจะ
ดึงข้ อมูลไปแล้ วก็ไปแก้ ก็ได้
ผู้วิจัย: เรามีการทํางานร่ วมกับภาครัฐไหมครับในมุมองของด้ านอุตสาหกรรมเพลง
คุณทศพล: ภาครัฐหลักๆ เลยหรื อคุ้มครองผู้บริ โภคก็จะมีการคัดกรองว่าอะไรไม่เหมาะสม อย่าง
อุตสาหกรรมเพลงก็จะโคกันในเรื่ องของลิขสิทธิ์การจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บแล้ วข้ อมูลของแต่ละ
ค่ายจัดเก็บกี่เปอร์ เซ็นต์ มองในภาครวมมากกว่า ดูแลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เรื่ องนโยบายผมไม่ทราบ
ผู้วิจัย: ในมุมมองของพี่ คิดว่ าชาร์ ตเพลงสําคัญยังไง
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คุณทศพล: สําคัญ สําคัญมาก ถ้ าผมเป็ นค่ายเพลงผมต้ องการรู้คแู่ ข่งด้ วยว่าเป็ นยังไง มันสําคัญ
ในการแข่งขันนะว่าเราจะทุม่ เงินลงไปไหมลงทุนยังไง ชาร์ ตเพลงเป็ นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่ใช้ ใน
การวางแผนกลยุทธ์ได้
ผู้วิจัย: จากที่สังเกตที่ อินเทนซิฟ วอช ทําคือแบ่ งเป็ นสามแนว ก็สงสัยว่ า เอ๊ ะ ทําไมเราไม่
ทําเป็ นชาร์ ตรวมทุกแนวขึน้ มา
คุณทศพล: เพราะว่าเราดูกลุ่มลูกค้ าของเรา ค่ายเขาอยากรู้ แบ่งเป็ นแนว ๆ ไป ถ้ ามันรวมกัน
สัดส่วนการเปิ ดเพลงมันก็ไม่เท่ากัน
ผู้วิจัย: คืออันนีก้ ็สงสัยว่ า ต่ างประเทศเขาก็มีชาร์ ตแยกแต่ ก็มีชาร์ ตรวมขึน้ มานะ
คุณทศพล: เพราะไม่มีหน่วยงานกลางไม่มีคนสนับสนุน คือเราเป็ นบริ ษัทเอกชนเราก็มีกลุ่มลุกค้ า
เราก็ทํางานรองรับความต้ องการลูกค้ า แต่ถ้ามีหน่วยงานกลาง มาถามเรา เราก็ทําได้ เพราะใน
ดาต้ าเบสเราเราก็รวมไว้ หมดแล้ ว มีแยกแนวเพลงอะไรหมด ละเอียดเทียบเท่าของต่างประเทศ
ผู้ วิจัย: สงสัยว่ าเราเก็บข้ อมูลจากทั่วประเทศแต่ ทําไมที่เปิ ดเผยจึงเป็ นแค่ กรุ งเทพและ
ปริมณฑล
คุณทศพล: เพราะว่าเรามีการเก็บข้ อมูลต่างจังหวัดแต่การจะเก็บข้ อมูลให้ ชดั เจนเราต้ องมียนู ิตอยู่
ที่นนั่ ซึ่งทัว่ ประเทศมีสถานีวิทยุไม่ตํ่ากว่า 500 สถานี นี่รวมที่ปิดตัวแล้ วด้ วยนะ การเก็บข้ อมูลทัง
หมดเลยมันยาก เขาเลยเชื่อถือกรุ งเทพและปริ มณฑลมากกว่า เริ่ มแรกเรามีการสนับสนุนจากรัฐ
ให้ ทํางานวิจยั ตอนเริ่ มเทคโนโลยีนี ้แต่ปัจจุบนั คือเป็ นทุนจากเราเองล้ วนๆ ไม่ได้ รับซัพพอร์ ตอะไร
จากรัฐต่อ
ผู้วิจัย: ถ้ าสมมติว่าวันหนึ่งเรามาสามารถเก็บข้ อมูลได้ ทัง้ หมดวันหนึ่ง มีหน่ วยงานขึน้ มา
มีชาร์ ตขึน้ มามันจะส่ งผลอะไรจ่ ออุตสาหกรรมเพลงบ้ าง
คุณทศพล: เราจะเห็นภาพชัดเจนมากขึน้ เพราะตอนนีเ้ ราก็แยกกันเป็ นค่ายๆ ต่างคนต่างอยู่
แยกกันมกกเกินไป ไม่มีส่วนกลาง เมื่อไหร่ ที่เรารวมเป็ นกลุ่มเดียวกันได้ ข้ อมูลที่มีจะเป็ นข้ อมูลที่
ถูกต้ องครบถ้ วนมันเป็ นผลดีตอ่ ทุกส่วนงานนะ มันเห็นชัดหมด ทุกคนเห็นชัดหมด มันอาจจะมีการ
ลงทุนจากรัฐบาล เอกชน โดยดูจากตัวนี ้ มันส่งผลดีตอ่ ภาพรวมอุตสาหกรรมนะ
ผู้วิจัย: คิดว่ ามันจะช่ วยแก้ ปัญหาลิขสิทธิ์ได้ ไหม
คุณทศพล: ชัวร์ ถ้ าเรามีข้อมูลทังหมด
้
มันสามารถช่วยเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้ ทงหมด
ั้
ผู้วิจัย: ถ้ าในมุมองผู้ บริ โภคล่ ะ ต่ างชาติคือแข่ งกันขึน้ ชาร์ ตสูงๆ ถ้ ามีบ้านเราจะแข่ งกัน
แบบนัน้ ไหม
คุณทศพล: ชัวร์ คือจริ งๆ ต้ องพูดว่ารอยัลตี ้ศิลปิ นบ้ านเราเยอะ ไม่ได้ น้อยนะ แค่ไม่ได้ ไปติดตาม
กรี๊ ดเขาแบบต่างประเทศเท่านันเอง
้
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ผู้วิจัย: ทีนีถ้ ้ าเกิดจะมีจริงๆ ควรรับโครงสร้ งเขามาทําหรือทําเอง
คุ ณ ทศพล: คนไทยชอบอะไรเหมื อ นคนอื่ น แต่ ก็ ไ ม่ ช อบอะไรที่ คิ ด เองเพี ย วเช่ น กัน ในเมื่ อ
ต่างประเทศเข้ ามีเคสศึกษาที่ดีก็เอาของเขามาประยุกต์ก็เป็ นไปได้
ผู้วิจัย: ปั จจุบันบ้ านเราพวกหน่ วยงานภาครั ฐ เอกชน พวกค่ ายเพลง เคยมีการพูดคุยกัน
ไหมเรื่องชาร์ ตเพลง
คุณทศพล: พวกเขาเคยคุยกับผมนะ แต่ไม่ร้ ู ว่าพวกเขาคุยกันเองรึ เปล่า เขาน่าจะโฟกัสไปที่การ
เอาตัวรอดในตอนนี ้มากกว่าเพราะตอนนี ้ทุกคนแย่หมด
ผู้วิจัย: คือถ้ ามองเปรียบเทียบกับต่ างประเทศที่เขาส่ งเสริมอุตสาหกรรมเพลง ทําไมบ้ าน
เราถึงไม่ มีส่งเสริมจุดนี ้
คุณทศพล: เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคไงบ้ านเราชอบของฟรี อันนี ้เรื่ องสําคัญ
ผู้วิจัย: ความสะดวกในการซือ้ ขายส่ งผลไหม
คุณทศพล: ส่งผล ผมว่าต่อให้ เขาทําออกมาขายตามร้ านผมก็เลือกที่จะซือ้ โดยการดาวน์โหลด
มากกว่า อย่างดิจิ ทัล เองขัน้ ตอนการซื อ้ ที่ ยุ่ง ยากมัน ก็ ส่ง ผล แต่คิดว่า น่า จะเป็ นเรื่ องเสี ยตัง ค์
มากกว่า บ้ านเราพอเป็ นของฟรี ตอ่ ให้ ลงทะเบียนเยอะยังไงเราก็สนใจพอมันไม่มีฟรี และมันยุ่งยาก
มันก็ส่งผลชัวร์ เขาเคยทําของเขาเองก่อนที่จะมีไอทูนส์มนั ก็มีคนเข้ าถึง แต่มนั ไม่พอที่จะอยู่รอด
เราไม่ได้ ตามต่างประเทศขนาดนันนะ
้ เรามีเหมือน ๆ กันไชแต่ไปไม่รอด
ผู้วิจัย: เกี่ยวไหมว่ าต่ างประเทศตอนเขาบูมเขารี บโกยรี บผลักดัน
คุณทศพล: ประเทศเรามันวันแมนโชว์ แต่ละที่ต้องการเป็ นเบอร์ หนึง่ ทุกอย่างมันเป็ นการแข่งขัน
ผู้วิจัย: อะไรที่จะทําให้ เรามีชาร์ ตขึน้ มาได้
คุณทศพล: เราต้ องร่วมมือกันแหละว่าจะทํายังไง ทังรั้ ฐ เอกชนค่ายเพลง ทุกคนต้ องคุยกับร่วมมือ
กัน ไม่ใช่ตา่ งคนต่างทํา
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4.คุณนิตเิ ทพ คูณคํา้ อดีตกองบรรณาธิการนิตยสาร IS Songhit นักจัดรายการวิทยุ Sea Station
FM 92 และผู้ตดิ ตามชาร์ ตเพลง, 3 พฤษภาคม 2559
ผู้วิจัย: พี่โอ๋ ครั บอะไรทําให้ วงการเพลงบ้ านเราเฟื่ องฟูและหดตัวลงบ้ าง
คุณนิติเทพ: พี่ตอบที่ไม่เจริ ญละกัน เขามองว่ามันเป็ นการแข่งขัน เป็ นเรื่ องธุรกิจ มากกว่าเป็ น
อุตสาหกรรมคลับเคลื่อนพัฒนาประเทศ เป็ นวัฒนธรรม เขาเลยชิงดีชิงเด่นถล่มกันไปมา มีนิสัย
นักเลงไทยโบราณนะครับ ไม่เป็ นสุภาพบุรุษแบบฝรั่ง ส่วนพวกนักร้ องศิลปิ นเอง ดูคนที่อยากดัง
ตอนนี ้นะ ถ้ าไม่พึ่งค่ายเพลงก็ต้องทําไปให้ มนั หยาบคายสุดสุดไว้ คนไทยที่จิตใจตํ่าทรามมีมากก็
จะให้ ความนิยมเอง ตอนพี่โอ๋จดั รายการเพลงคนโทรมาขออิลสลิก พี่โอ๋ไม่มีเขาก็ส่งลิ ้งค์ ยทู ิวบ์มา
ให้ เปิ ดไปเจออวัยวะเพศตกใจมาก ออกอากาศไปแล้ วด้ วยปิ ดไม่ทนั นี่แหละ คนทําเพลงดีๆ ไม่มี
ใครมอง ศิลปิ นค่ายใหญ่เองก็ถกู กีดกันความคิด กีดกันศักยภาพ กลายเป็ นศิลปิ นโรงงาน เพลงแพ
ทเทิร์นเดียวๆ กัน
ผู้ วิจัย: เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดการเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมเพลงภายในประเทศ
ตัง้ แต่ อดีตจนถึงปั จจุบันเป็ นยังไง แต่ ก่อนเรามีชาร์ ตเพลงไหมครับ
คุณนิติเทพ: มี เป็ นแบบรายการเพลงชื่อมิวสิคอวอร์ ดทางทีวี โดยหม่อมหลวงรุ จยาภา อาภากร
แต่คา่ ยเพลงแทบไม่ให้ ความร่ วมมือ มีการห้ ามศิลปิ นของตน ห้ ามเอ่ยชื่อผลงานของตน ทําให้ แต่
ละสัปดาห์ในชาร์ ตเพลงมีรายชื่อที่ประกาศไม่ได้ มากขึ ้นรายการก็หมดสนุก
ผู้วิจัย: แล้ วแต่ ก่อนเขาเก็บข้ อมูลกันยังไงครั บ
คุณนิติเทพ: เค้ าใช้ อาสาสมัครจํานวนมากไปยื นหน้ าร้ านขายเทปด้ วยตัวเอง ฟั ง วิทยุ ด้ วยตัว
อาสาสมัครเองแล้ วจดเอา
ผู้วิจัย: พี่โอ๋ คิดว่ าชาร์ ตเพลงสําคัญไหม
คุณนิตเิ ทพ: สําคัญครับ อย่างพี่โอ๋เองก็เอาข่าวเกี่ยวกับชาร์ ตเพลงมาเขียนมาเล่า มันทําให้ เห็นได้
ชัดเลยนะว่าเพลงไหนดังไม่ดงั แบบน่าเชื่อถือ เป็ นกลาง ไม่ใช่ว่ามามโนกัน ไม่ยอมกันว่าไม่ยอมให้
เพลงของอีกค่ายได้ อนั ดับดีกว่าค่ายของตน
ผู้วิจัย: พี่โอ๋ คิดว่ าอะไรที่มันทําให้ บ้านเราไม่ มีชาร์ ตเพลงประจําประเทศแบบเป็ นทางการ
คุณนิติเทพ: พี่โอ๋คิดว่าค่ายเพลงในไทยน่าจะยังไม่ให้ ความร่ วมมือ สมัยที่เพลงบ้ านเราได้ รับ
ความนิยมสูงยังไม่มีใครคิดจะทําเลย และมาทําสมัยนี ้จะทําได้ ยงั ไง อย่างเรื่ องยอดขาย ค่ายเพลง
ก็เคยประกาศให้ รางวัลตัวเองกันประจํา มันน่าเชื่อถือไหม ถ้ าพี่โอ๋เป็ นรัฐบาลก็คงไม่อยากยุ่ง ไม่
อยากเจอวงการที่มนั สกปรก มีแต่การเล่นพวกพ้ องมีแต่การโกง มีแต่การถล่มคูแ่ ข่ง ค่ายเพลงใส่ซื่อ
บริ สทุ ธิ์มีไม่มาก ส่วนใหญ่เห็นแก่ตวั
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ผู้วิจัย: แล้ วถ้ าสมมติว่าวันหนึ่งมีชาร์ ตขึน้ มาจะเกิดอะไรขึน้ ครับ
คุณนิตเิ ทพ: พี่โอ๋ไม่เชื่อในชาร์ ตเพลงไทยและคิดว่าไม่น่าจะทําได้ ให้ น้องไประเบิดแกรมมี่กบั อาร์
สยามก่อน เมื่อนันแหละวงการเพลงไทยจะเจริ
้
ญก้ าวหน้ าบริ สุทธิ์ยตุ ิธรรม เอาง่ายง่าย ที่มีปัญหา
รายการมิวสิคอวร์ ด เริ่มต้ นที่พี่แจ้ พี่เบิร์ดออกอัลบัมพร้
้ อมกัน พี่แจ้ ได้ ที่หนึ่งพี่เบิร์ดได้ ที่สอง แกรมมี่
ก็ไม่พอใจบอกว่าไม่จริง หลายสัปดาห์ตอ่ มาอันดับสลับกัน นิธิทศั น์ก็ไม่พอใจบ้ าง ทางฝ่ ายอาร์ เอส
อัลบัมไหนที
้
่โฆษณาไว้ เยอะแต่เปิ ดตัวตํ่า ก็เสียหน้ าไม่ให้ ประกาศชื่อ เริ่ มที่อาร์ เอสไม่ให้ ประกาศ
ชื่อทีนี ้ใครอื่นก็เอาบ้ าง Top 20 อ่านรายชื่อได้ แค่ 13 ชื่อ บ่อยครัง้ เขาก็เลิกดีกว่า พี่ว่าถ้ ามีก็เกิด
ปัญหาเดิมๆ ไม่ชว่ ยอะไร
ผู้วิจัย: พี่โอ๋ ว่าถ้ ามันจะสําเร็จจริงๆ มันต้ องปรั บโครงสร้ างอุ ตสาหกรรมเพลงไทยอีกเยอะ
ไหม
คุณนิตเิ ทพ: พี่วา่ เราตายแล้ วเกิดใหม่ประเทศไทยก็ยงั ทําไม่ได้ มันเละเทะจนเกินบรรยายครับ มัน
จะมีสิทธิ์ก็ตอ่ เมื่อเหลือแต่คา่ ยอิสระล้ วน ส่วนสามค่ายสากลวอร์ เนอร์ ยูนิเวอร์ แซล โซนี่ ก็ยงั เชื่อใจ
ได้
ผู้ วิ จั ย: แล้ ว ถ้ า เป็ นโมเดลแบบเกาหลี ใต้ ท่ ี รัฐบาลสั่ งรื อ้ โครงสร้ างทํา ระบบเลย เป็ น
นโยบายของรัฐเลย พี่โอ๋ ว่าในไทยทําได้ ไหม ถ้ าสมมุตวิ ่ ารัฐจะทํา
คุณนิติเทพ: ไม่ได้ ครับน้ องแบงค์ มันไม่ได้ เละแค่วงการอุตสาหกรรมเพลงเท่านัน้ มันเละตังแต่
้
การปลูกฝั งจิตสํานึก จิตวิญญาณของความเป็ นคน เคยได้ ยินไหมว่าคนไทยมีนิสยั มั กง่ายขี ้โกงขี ้
เกียจเล่นพวก มันเป็ นอย่างนันจริ
้ งๆ
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5.คุณนราธิป ปานแร่ นักแต่งเพลงอิสระ มีผลงานการแต่งเพลงให้ กบั ศิลปิ นที่มีชื่อเสียง เช่น บี ้
เดอะสตาร์ , ศิลปิ นสังกัดกามิกาเซ่, ศิลปิ นสังกัดอาร์ สยาม เป็ นต้ น, 2 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้วิจัย: ในความคิดของพี่โต พี่โตคิดว่ าชาร์ ตเพลงมีความสําคัญหรือไม่
คุณนราธิป: พี่ว่ามันก็มีความสําคัญ แต่ว่ามันไม่ได้ มากมหาศาล มีความจําเป็ นเป็ นวอนท์ไม่ใช่
นี ้ด เพราะตอนนี ้อุตสาหกรรมเพลงมันร่วงไปหมดร่ วงแบบมหาศาลละ ถ้ าจากตัวเลขที่เอาให้ พี่ดู
ถ้ าต่อจากนันมา
้ พี่ว่าตัวเลขอาจจะไม่ถึงล้ านดอลล่าร์ สหรัฐฯ ด้ วยความที่มันไม่ใช่อุตสาหกรรม
หลักในบ้ านเราอีกต่อไปละ ถ้ าพูดถึงวงการบันเทิง ก็น่าจะไปทางที่เกี่ยวข้ องกับโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ไวรัลมาร์ เก็ตติง้ ต่างๆ หรื อยูทิวบ์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ส่วนเพลง ณ วันนี ้ต้ องใช้ คําว่าเป็ นคอน
เทนต์ยอ่ ย เป็ นตัวเสริมของคอนเทนต์อื่นๆ เช่นเป็ นเพลงประกอบละคร อะไรประมาณนี ้ ชาร์ ตเพลง
คือมีก็ดี แต่ต้องเป็ นระดับประเทศให้ ได้ คือมันไม่มีจุดขมวดปมได้ เหมือนประเทศอื่น ด้ วยเนเจอร์
คนไทยเราไม่สามารถรวมเป็ นกลุม่ เป็ นก้ อนได้ ขนาดนัน้
ผู้วิจัย: ในมุมมองของพี่โตอะไรเป็ นสาเหตุให้ ธุรกิจเพลงบ้ านเราตอนดัง ก็ดัง ตอนดิ่งก็ด่ งิ
ลงเรื่อย ๆ
คุณนราธิป: อันดับแรกเลยคือพฤติกรรมของผู้ฟังเพลง การเสพย์ ตังแต่
้ ยุคที่ต่างประเทศลอก
ทํานองเรา ยุคที่เฟื่ องฟูมหาศาล ยุคนันเป็
้ นเทป ข้ อดีคือเวลาเราจะถ่ายเทป ถ้ าเราจิกขัวมั
้ นก็ถ่าย
เทปไม่ได้ มีการป้องกันสูง การหาซื ้ออยู่ในร้ านขายเฉพาะ มันดูมีมลู ค่า มีคณ
ุ ค่า มีแพ็ กเกจต่างๆ
นานาน่าเก็บ ดูที่การประชาสัมพันธ์ให้ คนเสพย์ในยุคนันเราดู
้
ทีวีกนั ทุกบ้ านรองลงมาคือวิทยุ เวลา
อัดภาพวันหนึ่งต้ องมีรายการเพลงตอนกลางคืนทุกวัน ตอนเที่ยงเสริ มอีก เพราะฉะนันเวลาที
้
่เรา
ทํางานอยูก่ บั บ้ าน เราจะได้ เห็นพวกนี ้อยู่กบั ตาเราตลอด การสวิตซ์ช่อง มี 4-5 ช่อง ถ้ าค่ายเพลงซื ้อ
รายการทุกช่อง สวิตซ์ไปเจอๆ เคยมีชนิดที่หลังละครเปลี่ยนช่องไปเจอแกรมมี่ เปลี่ยนไปอีกช่องก็
เจออีกค่าย คือมันอยู่ในอุตสาหกรรมเพลงตลอดเวลา ยัดเยียดการบริ โภค จนมันเกิดความคลัง่
ไคล้ ความนิยม ติดตามคนนี ้ชุด 1 2 3 เกิดความเป็ นแฟนคลับ เกิดรอยัลตี ้ในจิตใจ ออกมาปุ๊ บต้ อง
ไปซือ้ มูลค่าตลาดเลยดูมหาศาล แบบไปรอซื ้อเทปเป็ นคนแรกที่ร้าน ติดตามถึงขนาดว่าแต่งตัว
ยังไง ไปออกคอนเสิร์ตต้ องไป ทะลุล้านกันบ่อยมาก
มาดูวิทยุบ้าง คล้ ายๆ กับทีวี เพลงสตริ งสถานีก็ไม่ได้ หลากหลาย ศิลปิ นไม่ ได้ เยอะมาก เปิ ด
เจอๆๆๆ เราก็ถูกอัดเข้ าไปในระบบ ยุคนันมั
้ นยังไม่ได้ โซเชียลเน็ตยังต่อสายแลนอยู่เลย อีกสเตป
หนึง่ ก็เริ่มมาเป็ นซีดีละ เป็ นยุคดาวน์โหลดริงโทนเข้ าโทรศัพท์ ประมาณปี 38-45 มันยุบตัวก็จริ งยุค
นี ้ แต่เม็ดเงินมันไหลไปสูพ่ วกสื่อดิจิทลั ริงโทนริงแบ็คโทน ตอนนันเริ
้ ่ มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นเริ่ ม
ระสํ่าละ แต่มนั ยังมีช่องทางการได้ เงินของอุตสาหกรรมและ ช่องทางการหาเงินมันยังเปลี่ยนไป
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เป็ นอย่างอื่นได้ คนก็ยงั ใช้ ของแท้ บ้าง แต่หลังจากนันจนถึ
้
งปั จจุบนั มันหายไปหมดเลย คนเริ่ มเบื่อ
หน่ายเริ่ มชิน อย่างเราโทรศัพท์ตอนนี ้ไม่มี เสียงรอสายละ น้ อยมากจริ งๆ เราจะได้ ยินเพลงแปลกๆ
เพลงที่ทํากันเอง สร้ างความยูนีคเองขึ ้นมา เพราะฉะนันเพลงที
้
่ทําแมสตอนนี ้ทําอะไรได้ บ้าง ยอด
ซีดีคือจบเลย ทุกวันนี ้คือแทบไม่ผลิตละ จะผลิตก็คือในเชิงรวมฮิต หรื อวงที่มีแฟนคลับแน่นหนา ซึ่ง
ยังเหลืออยู่บ้างบางส่วน แต่ถ้า เป็ นศิลปิ นทัว่ ไป ศิลปิ นการประกวด ก็จะเป็ นซิงเกิ ้ลๆ ไป เพลงต้ อง
ดีต้องโดนด้ วย ตอนนี ้คือเหลือแค่ออกงานจ้ าง งานอีเวนท์ ศิลปิ นได้ เงินค่ายได้ เปอร์ เซ็นต์ไป โปรดิว
เซอร์ นงั่ แต่งเพลงก็ได้ สว่ นจากตรงนัน้ อุตสาหกรรมเพลงมันเหลือรายได้ อยูแ่ ค่นี ้
ผู้ วิจัย: เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดความสําเร็ จของเพลงๆ หนึ่ง ตอนนี ใ้ ช้ อะไรวัด อย่ าง
ต่ างประเทศเขาดึงข้ อมูลจากชาร์ ตเพลงได้ เลยแบ่ งแนวได้ เลย บ้ านเราไม่ มีตัวนี ้ เราใช้
อะไรวัดความสําเร็จ และในอดีตเราใช้ อะไรวัด
คุณนราธิป: คล้ ายๆ กันนะ ใช้ ชาร์ ตจากรายการวิทยุเป็ นหลักมองคลื่นใหญ่ๆ เรตติ ้งสูงกั บชาร์ ต
ของทีวี เพราะตอนนัน้ เราก็ มีแค่ทีวีกับวิทยุ กับยอดขายซึ่งจะมี Annual Report ของบริ ษัทว่า
อัลบัมนี
้ ้เพลงนี ้สําเร็ จ อีกอย่างหนึ่งก็คือแฟชัน่ ของคนที่เดินตามท้ องถนนเช่นลายสก็อตของเต๋าใส่
ทรงผมนิโคล เราจะเห็นความสําเร็ จอะไรอย่างนันได้
้ บ้าง แต่ ถ้าปั จจุบนั เลยคือยอดวิวของยูทิวบ์
เป็ นตัววัดปริมาณความสําเร็จได้ เห็นชัดที่สดุ ปัจจุบนั ต่างประเทศก็ใช้ สว่ นนี ้วัดด้ วยเช่นกัน
ผู้วิจัย: ปั จจุบันคือยอดขายของบ้ านเราคือวัดไม่ ได้ เลยรึ เปล่ า หรื อว่ ามันยังสําคัญอยู่ เห็น
ปั จจุบันยังลงไอทูนส์
คุณนราธิ ป : มันน้ อยมากเลยนะ ยอดขายมันยัง วัด ความสํ าเร็ จ อยู่แต่ปัจ จุบันยอดขายมันไม่
เกิดขึน้ ตัวชี ้วัดความสําเร็ จเบอร์ หนึ่งตอนนีเ้ ลยคือค่าตัวของศิลปิ น เรี ยงลําดับความสําคัญของ
ศิลปิ นจากค่าตัว ว่าคนไหนเรตเท่าไหร่ กับยอดตัวเลขในยูทิวบ์คือตัวชี ้วัดหลักๆ เลยในทุกวันนี ้
แล้ วก็พวกความถี่ในการจ้ าง
ผู้วิจัย: เห็นพี่โตพูดอ้ างอิงถึงในอดีต อย่ างต่ างประเทศคือเขาก็ทาํ ตรงนีแ้ ล้ วก็โชว์ ยอดสู่
สาธารณะแบบค้ นหาเจอได้ เองเลย ต่ างประเทศมีเว็บเข้ าไปดู เรี ยลไทม์ ได้ เลย บ้ านเรา
ทําไมไม่ มี
คุณนราธิป: มันค่อนข้ างชัดเจนนะคือบ้ านเราไม่ได้ ศกึ ษาด้ วยแหละ บ้ านเรายังพัฒนาไปไม่ถึงจุด
นัน้ ถ้ าเทียบในประเทศกําลังพัฒนาเราก็ยงั ด้ อยกว่าเขาอยู่ ชอบของฟรี กนั เพราะฉะนันจะหวั
้
งว่า
จะซื ้อซีดีของแท้ แบบเขามันแทบจะไม่มีทาง เขายังมียอดอะไรเหลืออยู่พอให้ วดั ได้ บ้ านเรามันไม่มี
บ้ านเขามันมีจิตสํานึกในการเสพย์เขานับถือในการทํางานของศิลปิ นอยู่แต่ของเรามันไม่มีตรงนัน้
เราคิดแค่ว่าถ้ าฟรี ได้ เราก็เอาแบบฟรี ๆ พอพฤติกรรมการเสพย์ต่างกันปุ๊ บเราไปเทียบกับเขาไม่ได้
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เลย บ้ านเราเอาเต็มที่ก็วีซีดีการแสดงสดคอนเสิร์ต แต่มนั ไม่สดเท่าหน้ าเวที บ้ านเราที่ยงั พออยู่ได้
เพราะตรงนี ้ส่วนหนึง่ เวลาปอยูห่ น้ าเวทีมนั ฟิ นนะได้ ร้องตามได้ อะไร
ผู้ วิจัย: แล้ วในอดีต บ้ านเราที่ขายได้ เยอะเหมือนกัน ทําไมเราถึงไม่ สามารถเปิ ดเผย
ยอดขายได้
คุณนราธิป: พี่ว่ามันเป็ นเรื่ องของธุรกิจเรื่ องของภายในค่าย มีการวางหน้ าฉากยังไง เป็ นมุมมอง
ทางด้ านธุรกิจไปเลย คือเนเจอร์ คนไทยขี ้โกงด้ วยแหละ คนผลิตก็ขี ้โกง นายทุนขี ้โกง เราไม่มีทางรู้
ได้ เลยว่ายอดที่เขาขายได้ นนความเป็
ั้
นจริ งมันเป็ นยังไง ต่างประเทศเขาชัดเจนกว่าเราแน่นอน คือ
สังคมบ้ านเรามันต่างกับเขา ดังนันคนที
้
่เป็ นฝ่ ายผลิตบ้ านเขามันชัดเจน มันเลยเปิ ดเผยกันได้
ผู้วิจัย: พี่โตคิดว่ า สมมติถ้า วันหนึ่งเราสามารถรวมกลุ่มค่ ายเพลงต่ างๆ ขึน้ มาทําชาร์ ต
เพลงได้ พี่โตคิดว่ ามันสามารถแก้ ไขปั ญหาอะไรได้ บ้าง
คุณนราธิป: พี่ว่าเปอร์ เซ็นต์มนั ก็น้อยมาก 0.0000 เท่าไหร่ เปอร์ เซ็นต์ เขามีศกั ดิ์ศรี เป็ นของตัวเอง
เขาไม่ยอมหรอกถ้ าศิลปิ นต่างค่ายเขาขึ ้นเป็ นเบอร์ 1 ได้ ยอมรับแต่ชาร์ ตของค่ายตัวเองกัน เป็ นไป
ไม่ได้ หรอกที่จะมีชาร์ ตกลางขึ ้นมา มันยากนะที่จะวัดความดังโดยเป็ นชาร์ ตกลางขึ ้นมา ถ้ ามันทํา
ได้ มนั แก้ ไขปัญหาได้ ไหม
ผู้วิจัย: อย่ างในเกาหลีท่ ีเห็นได้ ชัดคือเขาแก้ ไขเรื่ องปั ญหาลิขสิทธิ์ได้ ยอดขายอะไรเขาก็
สูงขึน้ แฟนคลับก็แทบทุ่มซือ้ ๆ กันเต็มไปหมด พี่โตว่ าบ้ านเราสามารถเป็ นแบบนัน้ ได้ ไหม
คุณนราธิป: พี่ว่าแก้ ไม่ได้ ถ้ าพฤติกรรมผู้ฟังของบ้ านเรายังคงเห็นแก่ตวั ยังคงชอบของฟรี กนั อยู่
การมีชาร์ ตเป็ นตัวที่ทําให้ เรามองเห็น ได้ ร้ ูจกั ศิลปิ นเบอร์ นนั ้ ดึงดูด ผู้ฟังเพิ่มปริ มาณการฟั ง มีคนไป
ติดตามเพิ่มความรู้จกั ของเขา ถ้ ามีชาร์ ตเกิดขึ ้น คนที่อยู่อนั ดับ สูงคนก็จะเข้ าไปถามไปตามอย่าง
หน้ ากากทุเรี ยน คนก็จะไปตามไปสงสัยว่า เอ๊ ะ ร้ องเพลงอะไร ตามเพลงที่พวกนี ้ร้ อง เข้ าไปค้ นหา
ข้ อมูล พี่วา่ สิ่งที่มนั เปลี่ยนแปลงคือมันทําให้ ศลิ ปิ นเป็ นที่ร้ ูจกั หรื อเป็ นที่ยอมรับมากขึ ้น ปริ มาณการ
ติดตามมากขึ ้น สิ่งที่มนั เปลี่ยนไปก็ประมาณนี ้ ยอดวิวยอดเงินจากยูทิวบ์ก็เข้ ามา ยอดอัลบัมไม่
้ ได้
แน่ๆ แต่จะได้ ยอดสตรี ม มันส่งผลต่อยอดขายไม่เยอะมาก
ผู้วิจัย: ปั ญหาอะไรที่ทาํ ให้ บ้านเราทําชาร์ ตเพลงประจําประเทศไม่ ได้
คุณนราธิป: ข้ อหนึง่ เลยเรื่ องความเป็ นธุรกิจของใครของมัน แค่ปัญหาแรกก็จบละ ค่ายอาร์ เอสกับ
แกรมมี่จะมาร่วมกันแล้ วมีชาร์ ตเพลงขึ ้นมา เป็ นไปไม่ได้ ! อาจจะมีหน่วยงานกลางทําขึ ้นมาแต่มนั
ก็จะมีปัญหา เพราะรายงานจากแกรมมี่ก็มาแบบหนึ่ง อาร์ เอสมาก็อีกแบบหนึ่ง มันก็จะไม่ตรงกับ
ชาร์ ตกลางขึ ้นมา ทุกสัปดาห์จะมียอดมารายงาน แยกเป็ นภูมิภาคไป แล้ วก็มีแบบทัว่ ประเทศแต่ก็
อย่างที่บอกว่ารี พอร์ ตมาที่ค่ายแต่ละค่ายมันก็เปลี่ยนไป ของค่ายไหนค่ายนันก็
้ อยู่สูงๆ ไม่มีค่าย
ไหนยอมรับกับตรงกลางนี ้ มันเลยเป็ นไปไม่ได้ ไง เป็ นไปไม่ได้ ที่คา่ ยแต่ละค่ายมาร่วมมือกันแล้ วทํา
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ข้ อมูลกลางขึ ้นมา มันจะมีความต่างกันที่เกิดขึ ้นในแต่ละค่าย คือมันก็ยงั มีความคล้ า ยนะ เช่นคน
ที่มาจากค่ายเล็ก อันดับของแต่ละค่ายมันก็จะคล้ ายๆ กัน มันก็งงนะว่า เอ๊ ะเพลงไหนมันที่หนึ่งกัน
แน่ เค้ าไม่ ส ามารถยอมรั บ ตรงกลางได้ ปั จ จั ย ที่ ต ามมาก็ อ าจจะเป็ นเพราะว่ า มั น เป็ น
เนเจอร์ พฤติกรรมของคนไทย คนเสพย์ขี ้โกงโดยธรรมชาติ เห็นตัวเองเป็ นหลักประหยัดไว้ ก่ อน คน
ผลิตก็เช่นกัน เอาที่ตวั เองได้ ไว้ ก่อน
ผู้วิจัย: สมมติว่าถ้ ารั ฐเข้ ามามีนโยบายเข้ ามาสนับสนุน คิดว่ าเพิ่มโอกาสได้ มากเท่ าไหร่ ท่ ี
จะมีชาร์ ตตัวนีข้ นึ ้ มา
คุณนราธิป: พี่ว่ามีโอกาสนะที่จะทําตรงนี ้ขึ ้นมา ในมุมของพี่คือเมื่อมีรัฐบาลเข้ ามา ปั ง พี่ว่ามันมี
ได้ แต่มาแล้ วต้ องมีกฎต้ องเข็มแข็ง มาแบบแข็งแรงจริ งจังนะ ต้ องมี กฎ ต้ องมาช่วยอุตสาหกรรม
เพลงเลย ทุกฝ่ ายได้ ประโยชน์ เมื่อทุกฝ่ ายมีผลประโยชน์ รัฐบาลสามารถคุมได้ มีเม็ดเงินทํา คุณ
ต้ องยอมรับกับชาร์ ตกลางที่มีมาตรฐานตรงนี ้ ทุกค่ายต้ องยอมรับนะ แต่พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะ
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมขนาดไหน แต่อย่างน้ อยคือทุกคนศรัทธา ต่างประเทศที่สนใจก็จะมองเห็นละ
ว่าเราน่าเชื่อถือ น่าศรัทธา คนจะกลับมามองเห็นได้ ชดั เจนมากขึ ้น เพราะปั จจุบนั ต่างประเทศมา
มองมันก็ไม่ชดั ถ้ ามีต่างประเทศจะมองเห็นได้ ง่าย น่าเชื่อถื อ ไม่มีความระแวง ทุกคนจะเห็นว่า
มาตรฐานของบ้ านเรามีจริ งๆ นอกจากนี ้คือเรื่ องของโปรดัคชัน่ อย่างเกาหลีเนี่ยพี่ว่าเขาไม่ได้ มอง
แค่ชาร์ ตเพลงอย่างเดียวนะ เค้ ามองโปรดัคชัน่ ด้ วย อย่างช่วงวันเดอร์ เกิร์ลมาคือปั ง ตามมาด้ วย
เรนด้ วยเซเว่น ถ้ าฟั งกันจริ งๆ เพลงที่เขาทํามันมีความอินเตอร์ ไง ฟั งแล้ วดูเป็ นความสากล ดูมี
ระดับ เพราะเขาไปเรี ยนจากต่างประเทศมาแล้ วมาพัฒนา คนไทยมีคนไปเรี ยน มีดุริยางศิลป์ มี
อะไรที่เกี่ยวกับดนตรี พอคนเข้ าไปเรี ยนจริ งพอออกมาจากมหาลัยก็จะกลายเป็ นคนที่ทําเพลงอีก
แบบหนึง่ ค่อนข้ างเฉพาะทาง ไม่มีใครที่ออกมาแล้ วจะมาพัฒนาในเวอร์ ชนั่ ป๊ อปในเพลงสตริ ง เขา
ไปทางนิชมาร์ เก็ต เขาไม่มาเมนสตรี มเลย แต่เกาหลีเขาเอามาอแดปมาอยู่ในเมนสตรี ม บ้ านเรา
กลายมาเป็ นวิชาการมหาศาลไปอีกแบบเลย
ผู้วิจัย: ตัวแพลตฟอร์ มชาร์ ตเพลง พี่โตคิดว่ าควรจะเป็ นยังไง อย่ างเมื่อกีพ้ ่ ีโตบอกว่ าถ้ ารั ฐ
เข้ ามาโอกาสทําได้ มันน่ าจะเพิ่ม ทีนีถ้ ้ าเราเอาเข้ ามาเราควรเอาเข้ ามาเต็มๆ เลยหรื อควร
ปรับให้ เข้ ากับบ้ านเราด้ วย
คุณนราธิป: ใช่ถกู ต้ อง อแดปให้ เข้ ากับพฤติกรรมของผู้ฟัง ตัวเพลงพัฒนาขึ ้นอะไรพัฒนาขึ ้น แต่
รากฐานผู้ฟังบ้ านเรายังต้ องมีอยู่นะ บ้ านเราคนที่ร้ ูเยอะกว่ายังไม่ลงมาช่ว ยพัฒนาตรงนี ้ ไม่ลงมา
ทํา ดังนัน้ คนที่ทําเพลง อย่ างเช่น แว่นฟ้อ คนทําก็กลายเป็ นคนเดิม ๆ ไม่ได้ พัฒนาอะไร ดังนัน้
รัฐบาลมาอุ้มแล้ วจะขยับได้ เลยไหม อาจจะยังไม่ได้ ทงหมด
ั้
อาจจะได้ ที่ยอมรับในระดับหนึ่ง ยก
มาตรฐานขึ ้น มัน่ ใจขึ ้น เสิร์ชข้ อมูลได้ ง่ายขึ ้น สร้ างความมัน่ ใจได้ ในระดับ หนึ่ง เราจะไปได้ ช้ากว่า
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แน่นอน ถ้ าเรายังไม่สามารถยกระดับคนบ้ านเราได้ ช่องทางการจําหน่ายบ้ านเราก็ลําบาก บ้ านเรา
ไม่ได้ ให้ การศึกษาว่าซื ้อจริ งได้ ที่ไหน โหลดยังไง แถมมันมีความซับซ้ อน ต้ องหักเงินผ่านบัตร มัน
ลําบาก คนรากหญ้ าเขาจะทํายัง
ผู้วิจัย: พี่โตว่ าบ้ านเรามีบุคลากรตรงนีไ้ หม
คุ ณ นราธิ ป : มี น ะไม่ใ ช่ไ ม่มี มี ค นที่ มี ค วามรู้ เยอะแยะ แต่คื อ เรามี ไ ม่บ ริ ษั ท หรื อ องค์ ก รที่ ม า
สนับสนุนคนที่มีความรู้ด้านนี ้ในการให้ ความรู้คนขึ ้นมา เทคโนโลยีเราก็มี คนเก่งเราก็มี แต่เขาไม่
จําเป็ นต้ องมาทําเรื่ องแบบนี ้ ถึงต่อให้ อยากทําจริ งก็ไม่มีใครสนับสนุน แต่มนั สําคัญนะในการให้
ความรู้คน และต้ องลดความยุง่ ยากในการขาย เพิ่มการลงทุนมาพัฒนาคุณภาพด้ วย มันยังต้ องทํา
อะไรอีกเยอะมาก
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6.คุณประสาร งานแข็ง อดีตสื่อมวลชน อดีตนักเขียนคอลัมน์วงการเพลงสากล อดีตครี เอทีฟ
Channel V Thailand และผู้ตดิ ตามชาร์ ตเพลง, 24 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้วิจัย: ในมุมมองของพี่ อะไรที่ทาํ ให้ อุตสาหกรรมเพลงไทยเติบโตและอะไรที่ทาํ ให้ หดตัว
ลง
คุณประสาร: ที่ทําให้ เติบโตเพราะแต่ก่อนมันยังไม่มีไง อะไรที่มีมาใหม่คนก็สนใจ เมื่อก่อนมีลูก
กรุง พอมีลกู ทุง่ ก็ไปด่าว่าทําไมเอาลูกกรุงมาดัดแปลง พอมีสตริงก็ดา่ ว่าทําไมเอาลูกทุ่งมาดัดแปลง
มันก็พฒ
ั นาขึ ้นเรื่ อยๆ แต่พอมันเริ่ มเป็ นอุตสาหกรรมขึ ้นมา มันก็เกิดการก๊ อป การละเมิดลิขสิทธิ์
เริ่ มไม่คิดอะไร เริ่ มมีการตลาด แม้ แต่มาดอนน่าที่แต่ก่อนฮือฮาเพราะสนองความคิดสร้ างสรรค์
เดี๋ยวนี ้คือทํากันแบบรี เสิร์ชตลาดมาแล้ วก็มาทํามีบริ ทนี่ย์ก็มีบริ ทนี่ย์ออกมา 10 คน พอมันซํ ้าๆ กัน
คนก็ เ ริ่ ม ไม่ป ระทับ ใจละมัน เริ่ ม ดิ่ง ลงเหว เพลงก็ เ หมื อ นกัน เปิ ด ๆ ไปเถอะ โหลดฟรี ไ ปเถอะ
ยกตัวอย่างเช่นเลดี ้กาก้ าที่พอมาแปลกๆ คนก็สนใจ
อย่างในเมืองไทยตอนนี ้ฉันจําใครได้ ไหม ไม่ได้ มันมีอยู่ยคุ หนึ่งที่อย่างอาร์ เอสศิลปิ นร้ องเพลงไม่ได้
แต่หน้ าตาดี เขาก็ ขายได้ ของเขา แต่มันก็ เ ป็ นอุตสาหกรรม มันเลยทําลายความรุ่ งเรื องไม่ร้ ู ตัว
จนกระทัง่ ยุคที่คนหน้ าตาไม่ดีแต่เสียงดีออกมาเปิ ดค่ายเล็กออกมาทําเพลงกันเอง คนก็จะยกว่า
แกรมมี่เป็ นค่ายคุณภาพ แต่เอาจริ งๆ คุณภาพไม่ได้ หนีกนั เท่าไหร่ แต่ว่าเขาร้ องเพลงเป็ นกว่าเท่า
นันเอง
้ มันก็เลยมียคุ รุ่งเรื องของมัน แต่รุ่งเรื องในด้ านไหนก็ว่ากันอีกที คนที่อยู่อาร์ เอสก็จะมองว่า
เป็ นคนไม่เอาอ่าว ถูกตราหน้ าห้ ามเอาเข้ าบ้ าน ดูเป็ นบาป แกรมมี่ก็ขยายตัวเร็ ว แต่ศิลปิ นแต่ละคน
มีเวลาพิสจู น์น้อย ว่าจะอยู่หรื อจะไป บางทีคนยังไม่ทนั รู้จกั เลยหายไปละ ฉันนัง่ เฝ้ารายการทุกวัน
มีวิดีโอโผล่มารอบเดียวแบบเนี ้ย ศิลปิ นใหม่ๆ ก็ไม่โตดิ ไม่ได้ ขาย ขายแต่ศิลปิ นเดิมซึ่งก็มีอายุของ
เขา
การที่งานออกมาเดิมๆ จากศิลปิ นเดิมๆ ดังไหม ดัง แต่ในระยะยาวมันก็ซํา้ ๆ ดูเหมือนหมดมุก
เหมือนเพลงแนว EDM อะ ช่วงนี ้ใครเปิ ดนี่ปาหัวนะ เหมือนกันหมด คือมันไม่จีรัง มันก็ไม่ได้ ตา่ ง
จากวงการอื่นนะ ที่โตกับที่แย่ก็เหตุผลไม่ตา่ งกัน แต่คนไทยต้ องเสริ มด้ วยเรื่ องความมักง่ายที่ก๊อป
ชาวบ้ านเขา แต่คนที่คดิ อะไรแปลกใหม่ขึ ้นมามันก็เสี่ยงนะ ถ้ าเขาทําแล้ วถึงก็ดงั ไปเลย
ผู้ วิจัย: ถ้ าเกิดเปรี ยบเทียบต่ างประเทศกับไทย ของต่ างประเทศยังเห็นความเป็ นอัต
ลักษณ์ อยู่บ้าง บ้ านเรายังมีหรื อหายไปหมดเลย
คุณประสาร: ใช่ มันกลายเป็ นอุตสาหกรรมโดยสมบูรณ์เลย คุณไม่ต้องร้ องเพลงตรงคีย์ก็ได้ เลย
มันไม่มีอะไรบอกว่าร้ องอย่างงี ้ๆ นะ ยกตัวอย่างญาญ่าหญิง เอกลักษณ์เสียงใสๆ มีเอกลักษณ์ พอ

105
ไปเรี ยนร้ องเพลงร้ องเพลงดีขึ ้น สวยขึน้ ก็กลายเป็ นศิลปิ นตลาดทัว่ ไปเลย ทังๆ
้ ที่เขาสามารถคง
เอกลักษณ์ไว้ ได้ วา่ โอเค คุณไปทําสวยแต่เอกลักษณ์เพลงของคุณเหมือนเดิม
ผู้วิจัย: เครื่ องมือที่ใช้ วัดความสําเร็จของเพลงที่ค่ายเพลงใช้ พี่พอรู้ ไหมว่ าค่ ายเพลงเขาใช้
อะไรวัด
คุณประสาร: ถ้ าเป็ นเมื่อก่อนก็เรื่ องแฟชัน่ กางเกงทาทา ทรงผมนิโคล เดี๋ยวนี ้เน้ นไปทางพวกอี
เวนท์ ไม่จําเป็ นต้ องออกอัลบัมไม่
้ จําเป็ นต้ องง้ อค่าย แต่ฉนั ก็มีงานอีเวนท์ของฉันเรื่ อยๆ ยกตัวอย่าง
เจนนิเฟอร์ คิ ้ม ไม่เห็นต้ องออกอัลบัมก็
้ มีงานเรื่ อยๆ หรื อแม้ แต่ชาร์ ตอาจจะวัดความนิยมได้ ไ ม่
ทังหมด
้
ถ้ าศิลปิ นเขายังทํามาหากินได้ เขาก็โอเค
ผู้วิจัย: พี่คิดว่ าชาร์ ตเพลงมีความสําคัญยังไง
คุณประสาร: มันทําให้ การมองการตลาดง่ายขึน้ นะ แต่มันก็ไม่ใช่ความจริ งซะทีเดียว บางที
การตลาดก็แบบลดราคาซิงเกิล้ เพื่อให้ ได้ อนั ดับหนึ่ง ซึ่งมันก็ไม่จริ ง อย่างมี วนั หนึ่งที่วนั เดอร์ เกิร์ล
ขายแผ่นดีที่สดุ ในสหรัฐอเมริกา แต่ก็ขึ ้นชาร์ ตหลักแค่ที่ 76 ชาร์ ตเอามาให้ ตงิ่ ตีกนั ก็สนุกดี
ผู้วิจัย: ชาร์ ตมีส่วนดึงดูดให้ คนมาอยากฟั งไหม
คุณประสาร: มันดึงดูดนะคนทัว่ ไปที่ไม่ได้ ติ่งหรื อตามศิลปิ น ก็ส่องชาร์ ตแล้ วก็แบบ เธอ เพลงนัน้
ขึ ้นชาร์ ตนู่นนี่นนั่ แล้ วก็ฟัง เราก็แบบ “ฉันฟั งมาตังแต่
้ ปล่อยแล้ ว” อะไรอย่างเงี ้ย พวกตามกระแส
อะไรพวกเนี ้ย มันเป็ นแรงจูงใจนะ อย่างเช่นอัลบัมรวมท๊
้
อปฮิตก็ซื ้อฟั งตามกระแส บางทีจําชื่อเพลง
ยังไม่ได้ เลย
ผู้วิจัย: มันส่ งผลกับค่ ายเพลงไหม
คุณประสาร: ส่ง ในแง่การตลาดมันก็อยากให้ ขึ ้นชาร์ ตอยู่แล้ ว มันจูงใจคนได้ เพราะฉะนันการที
้
่มี
อยูม่ นั ก็ดี ศิลปิ นมีงานก็ดี ค่ายก็ดีและด้ วยความที่มนั เป็ นตัวเลข มันจับต้ องได้ ง่าย ศิลปิ นก็หางาน
ได้ งานขึ ้น อย่างเดี๋ยวนี ้งานโฆษณาเอาอะไรมาวัดเอาตัวเลขคนตามในไอจีมาวัด
ผู้วิจัย: ถ้ ามองกลับมาในประเทศไทยคิดว่ าทําได้ ไหม อะไรที่จะทําให้ บ้านเราทําได้
คุณประสาร: ทําได้ ยากและน่าเชื่อถือได้ น้อยมากเพราะมันมีค่ายเพลงยักษ์ ใหญ่ที่ยึดครองคือ
แกรมมี่กับอาร์ เอส อาร์ เอสก็หายไปละเพราะแกรมมี่ขายเยอะมาก อย่างฉันเคยทําแชนแนลวีมา
แต่ก่อนมีแชนแนลวีกับเอ็มทีวี เอ็มทีวีไม่เคยตายที่ไหนมาตายที่ไทย แล้ วเอ็มทีวีทําอะไร ไปเจาะ
เพลงลูกทุ่ง คืออะไร คนดูเอ็มทีวีไม่ฟังเพลงลูกทุ่ง ทําทําไม ทีนี ้แชนแนลวีเขาอยู่นาน ใครเป็ นวีเจ
เลิศจะตาย พอทรูเข้ ามาคือตาย เพราะทรูมีทกุ อย่างทุกช่องทางที่แชนแนลวีต้องใช้ คือพวกบริ ษัท
ยักษ์ใหญ่มนั ก็เหมือนซีพีคือครองวงการไปหมด ชาร์ ตกลางถ้ าโดนอิทธิพลพวกนี ้มันก็ไม่น่าเชื่อถือ
ถ้ ามันน่าเชื่อถือน้ อยก็ไม่ต้องทําหรอก คนไม่เชื่อถือ จริ งๆ ที่ยากอีก อย่างหนึ่งคือคนไทยมักง่าย ฟั ง
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ของฟรี เพราะฉันก็ฟังฟรี ฟั ง Joox อะไรอย่างเงี ้ย มันจะเอายอดอะไรมาจัดอันดับได้ ยอดโหลดถึง
ตอนนี ้จะดีขึ ้นแต่ก็ยงั ไม่มากพออยูด่ ีหลักร้ อยกันเท่านันต่
้ อวัน
ผู้วิจัย: แสดงว่ าเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ฟังด้ วย
คุณประสาร: เกี่ยว บ้ านเราชอบของฟรี อย่างญี่ปนวี
ุ่ คแรกยังเป็ นหมื่นเป็ นแสนเลย คืออะไร จริ งๆ
แต่ก่อนเมืองไทยทําได้ นะอัลบัมแรกวั
้
นแรกเป็ นแสน แต่คณ
ุ ภาพก็ด้วยส่วนหนึ่งเพราะทังอั
้ ลบัมฟั
้ ง
ได้ แค่สองเพลงใครจะซื ้อ เดี๋ยวนี ้ฝรั่งก็เป็ นเหมือนกันนะ
ผู้วิจัย: สมมุตว่ าถ้ าเกิดทําได้ และเป็ นกลางขึน้ มา มันจะส่ งผลอะไรต่ ออุตสาหกรรมเพลง
คุณประสาร: ก็ดี มันก็จะมีการดิ ้นเกิดขึ ้น สมนํ ้าหน้ า มันจะช่วยบีบให้ คนทํางาน ศิลปิ นตังใจ
้
ทํางานมากขึ ้น
ผู้วิจัย: ในส่ วนของยอดขาย ต่ างประเทศพวกแฟนคลับแข่ งยอดกัน ประเทศเราจะมีไหม
คุณประสาร: มี แต่ชาร์ ตต้ องเป็ นกลางจริงๆ นะ เป็ นจริงมากขึ ้น ไม่ได้ ถกู คุมถูกล๊ อบบี ้โดยค่าย พอ
คนเริ่มเข้ าหาชาร์ ต คนจะเริ่มซื ้อมากขึ ้น เพราะคนเข้ ารู้วา่ ชาร์ ตไม่ได้ เป็ นชาร์ ตที่มีใบสัง่ จากค่ายมา
ผู้วิจัย: สมมุติว่าถ้ าประเทศไทยจะทําควรดึงโครงสร้ างเขามาทําไหม ควรรั บโครงสร้ าง
แบบไหนเข้ ามา รับมาแล้ วควรมาเปลี่ยนแปลงให้ เข้ าบริบทบ้ านเรา
คุณประสาร: นี่แหละที่ยาก เพราะบริ บทบ้ านเราคือ ปั ญหารัฐก็ไม่น่าเชื่อถือ เอกชนก็โกหกพอกัน
ถ้ ารับเข้ ามาแล้ วอยากให้ รัฐทํานะ เพราะพูดแล้ วคนเชื่อ ถ้ ารัฐมีส่วนร่ วมมันก็ดี มันจะไม่ หยุดแค่
เรื่ องชาร์ ต มันจะปูไปด้ านอื่ นๆ ของอุตสาหกรรมด้ วย แต่เขาไม่ช่วยหรอกเพราะเขาไม่ไ ด้ ตัง ค์
อุตสาหกรรมเพลงก็เป็ นเอกชนตบตีกันตายเหมือนเดิม ถ้ ารัฐเข้ ามาก็ควรมองให้ ครบทุกมุมด้ วย
ไม่ใช่มองแค่เรื่ องเงิน
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7.คุณแพรวไพลิน ทองใบงาม สื่อมวลชนอิสระ และผู้ดแู ลเพจแฟนศิลปิ น Katy Perry อย่างเป็ น
ทางการประจําประเทศไทย Katy Perry Thailand (ภายใต้ การสนับสนุนของ Universal Music
Thailand), 18 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้สัมภาษณ์ : อะไรที่ทาํ ให้ วงการเพลงไทยเจริญ และอะไรที่ทาํ ให้ วงการเพลงไทยหดตัวลง
คุณแพรวไพลิน: ห๊ ะ มีชว่ งบูมด้ วยหรอ
ผู้สัมภาษณ์ : อย่ างเช่ นช่ วงที่เพลงไทยแกรมมี่ดังมากๆ
คุณแพรวไพลิน: พวกกามิกาเซ่ พวกไรนี ้ก็ดงั นะ
ผู้สัมภาษณ์ : นั่นแหละ อะไรที่ทาํ ให้ มันเจริญเติบโตขึน้ แล้ วหลังจากช่ วงที่มันดรอปลง
อะไรที่ทาํ ให้ มันดรอป
คุณแพรวไพลิน: จริงๆ ช่วงนันนิ
้ ยมหน้ าตา คือหน้ าตาดีเสียงไม่เพราะ อาร์ เอสจะเน้ นหน้ าตาไว้
ก่อนมีคาแรคเตอร์ ชดั ๆ ปรับสไตล์ตาม กระแสที่เข้ ามาในไทย อย่างช่วงที่ไต้ หวันเข้ ามา นักร้ องบ้ าน
เราก็เอาผมปิ ดหน้ าปิ ดตา ส่วนเรื่ องตกตํ่านี่นา่ จะเพราะกระแสเพลงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ตอนนี ้คือเกาหลีมามากๆ
ผู้สัมภาษณ์ : คิดว่ าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ มีส่วนไหม
คุณแพรวไพลิน: เกี่ยวนะ ที่บ้านเราแต่ก่อนมีแชนแนลวี มีโอไอซี มีพวกรายการเพลง แต่ก่อนมัน
จะมีเยอะมาก คิดว่าตรงนี ้ดูมีประโยชน์นะ แต่ก่อนมันมีอะไรแบบนี ้ตลอด พอมันไม่มีมนั เลยดูซบ
เซา พอเป็ นรายการบนโทรทัศน์มนั เข้ าถึงได้ ทกุ บ้ าน เปิ ดค้ างไว้ เฉยๆ ก็ ได้ เดี๋ยวนี ้พอมีอินเตอร์ เน็ต
เราก็ไปดูคนที่สนใจได้ เลย ไม่ได้ เจอไม่ได้ ร้ ูจกั ศิลปิ นใหม่ๆ เลย
ผู้สัมภาษณ์ : แพรวเป็ นแอดมินเพจ Katy Perry Thailand ทํางานร่ วมกับค่ ายเพลงด้ วย
ค่ ายเพลงเค้ าใช้ อะไรวัดความสําเร็จของศิลปิ น
คุณแพรวไพลิน: เช็คยอดไอทูนส์เลย อย่างยูนิเวอร์ ซลั ก็จะสรุปมาเลยว่าศิลปิ นคนไหนได้ ยอดกี่
แพลตตินมั แต่สรุปเป็ นคนๆ นะ สรุปเป็ นศิลปิ นเบอร์ ใหญ่ๆ จริงๆ ก็เก็บข้ อมูลหมดแหละ แต่ไม่
ประกาศให้ คนรู้แบบพวกดังๆ เบอร์ ใหญ่ๆ แต่ข้อมูลพวกนี ้ยังไม่เห็นค่ายอื่นบอกนะ
ผู้สัมภาษณ์ : บ้ านเราจริงๆ ก็มีการ Certificate ยอดแบบต่ างประเทศใช่ ไหม แล้ วทําไมของ
ไทยถึงไม่ ขอ certificate ยอดกัน
คุณแพรวไพลิน : ใช่ๆ ศิลปิ นไทยจะประกาศกันเองแบบขายได้ ล้านตลับ อะไรพวกนี ้ อย่าง
สหรัฐอเมริ กาจะมีเว็บบอกเลยว่าในประเทศขายได้ เท่านี ้ แต่ในบ้ านเราไม่มีการประกาศอะไรออก
สื่อ เราจะรู้เองจากค่ายประกาศเอง เราจะไม่ร้ ูยอดที่แท้ จริงเลย อย่างหนูเป็ นแอดมินเพจ Katy ก็จะ
รู้แค่ Katy
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ผู้สัมภาษณ์ : แพรวว่ าชาร์ ตเพลงมีความสําคัญยังไง อันนีม้ องต่ างประเทศก่ อนเลยนะ
คุณแพรวไพลิน: มันสําคัญมากเลยนะ เราจะรู้วา่ ผู้ฟังเพลงแนวไหนมากที่สดุ มันทําให้ เรารู้วา่ คน
เขาชอบฟั งแนวไหน มันเป็ นสมัยๆ ไป
ผู้สัมภาษณ์ : เมื่อกีบ้ อกว่ ามันวัดความนิยม มันส่ งผลต่ อการจัดการศิลปิ นไหม
คุณแพรวไพลิน: มันมีอิทธิพลมากเลยนะ ว่าจะประชาสัมพันธ์ใครยังไง แต่เอาจริงๆ ใน
ต่างประเทศจะตามใจศิลปิ นพวกเบอร์ ใหญ่ บังคับไม่ได้ หรอก
ผู้สัมภาษณ์ : สมมุตวิ ่ าถ้ ามันมีในไทยจะเกิดอะไรขึน้
คุณแพรวไพลิน: น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพลงได้ ดีนะ มันจะเกิดการแข่งขันกัน จะ
เกิดการแข่งขันกันระหว่างแฟนคลับว่าเราต้ องการให้ ศลิ ปิ นของเราได้ อนั ดับ 1 เราก็จะซื ้อๆๆๆๆๆ
อย่างศิลปิ นต่างประเทศเราก็จะระดมๆๆๆ ซื ้อ ศิลปิ นจะได้ เข้ ามาคอนเสิร์ตที่บ้านเรา มาตีตลาดที่
บ้ านเรา มันสําคัญมากนะที่จะกระตุ้นยอดขายศิลปิ นตัวเอง
ผู้สัมภาษณ์ : ในเรื่ องลิขสิทธิ์ คิดว่ ามันจะส่ งผลยังไงบ้ าง
คุณแพรวไพลิน: มันช่วยอยู่แล้ ว เพราะเราได้ เห็นอะไรที่เป็ นออฟฟิ เชียล แพรวว่าจริงๆ ติง่ ศิลปิ น
ไทยก็ไม่ได้ น้อยๆ นะถ้ ามีพวกติง่ ก็นา่ จะซื ้อของแท้ มากขึน้
ผู้สัมภาษณ์ : คิดว่ าอะไรทําให้ เราไม่ มีชาร์ ตเพลง
คุณแพรวไพลิน: เรื่ องแรกเลยคือเราไม่ฟังเพลงลิขสิทธิ์กนั จะเอายอดอะไรมา แต่ก่อนเราฟั งวิทยุ
มันก็จะมีวา่ ใครรี เควสต์เพลงสูงสุดชาร์ ตของคลื่น มันเป็ นอะไรที่คลาสสิคนะมันได้ ฟีลลิ่งแบบว่ามี
คนมาเปิ ดให้ มันรู้สกึ ดีใจว่าเขาเปิ ดเพลงที่เราชอบ ตอนนี ้อุตสาหกรรมเพลงในไทยมันเลยจะเจ๊ ง
มันดูไม่มีการผลักดันอะไร
ผู้สัมภาษณ์ : ในมุมของผู้ประกอบการเป็ นยังไงบ้ าง
คุณแพรวไพลิน: บ้ านเรามันค่อนข้ างเก็บความลับไปหมด กลัวอีกค่ายจะรู้ แต่หนูว่ามันดีนะว่า
เฮ้ ย ยอดอีกค่ายมากกว่า เราจะกระตุ้นจะแข่งขันยังไง ตอนนี ้บ้ านเราหวงเรื่ องการเข้ าถึงข้ อมูลมาก
อาจจะเพราะยอดบ้ านเราไม่เยอะ อาจจะอาย มันไม่นา่ อวด
ผู้สัมภาษณ์ : จากช่ วงปี 2556 ที่รัฐวิจัยมาว่ าอุตสาหกรรมเพลงไทยโตเป็ นอันดับ 3 ของ
อุตสาหกรรมบันเทิงทัง้ หมด แล้ วทําไมเราถึงไม่ สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลพวกนีไ้ ด้ ทัง้ ๆ ที่
มันก็ยังมีศิลปิ นที่ขายได้ อยู่ ไม่ ใช่ ว่าขายไม่ ได้ เลย
คุณแพรวไพลิน: น่าจะเป็ นเพราะว่ากลัวศัตรูร้ ู อย่างที่บอกไปเมื่อกี ้อะว่าบ้ านเราข้ อมูลมันดูเป็ น
ความลับมากเลย เขาแข่งขันกันอย่างชัดเจนเลยคนทัว่ ไปก็เห็น
ผู้สัมภาษณ์ : เดี๋ยวนีค้ ่ ายเพลงก็มีสถานีเพลงเป็ นของตัวเอง ในบ้ านเราสถานีของค่ ายไหน
ก็จะเปิ ดของค่ ายนัน้ แทบจะหมดเลย ต่ างประเทศเป็ นแบบนัน้ ไหม
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คุณแพรวไพลิน: ไม่เป็ นนะ อย่าง Capitol ที่เป็ นค่ายของ Katy สถานีก็เปิ ดเพลงของค่ายอื่นด้ วย
ไม่ได้ กีดกันอะไรกั
้
นแบบบ้ านเรา
ผู้สัมภาษณ์ : เป็ นไปได้ ไหมว่ าสักวันหนึ่งบ้ านเราจะมีชาร์ ตเพลงขึน้ มา
คุณแพรวไพลิน: ค่ายเพลงต้ องเปิ ดใจที่จะเปิ ดเผยข้ อมูล ภาครัฐก็ควรเข้ ามาช่วย ถ้ ามีนโยบาย
สนับสนุนอุตสาหกรรมเพลงมันก็ดี มันก็ชว่ ยเรื่ องเศรษฐกิจนะเพราะเม็ดเงินตรงนี ้มันวนเวียนใน
ประเทศ ไหนจะแฟนคลับชาวต่างชาติอีก แต่บ้านเราผู้ใหญ่ชอบมองว่าเรื่ องพวกนี ้มันค่อนข้ างไร้
สาระ อย่างในประเทศญี่ปนคื
ุ่ อมันเห็นชัดเลยว่าเขาใช้ สว่ นนี ้มาผลักดันประเทศได้ เลย มันช่วยเรื่ อง
สภาพสังคมด้ วยนะ มันเป็ นศิลปะอย่างหนึง่ อะ มันควรจะผลักดันศิลปิ นทุกๆ ด้ านไม่ใช่แค่ด้านใด
ด้ านหนึง่ ภาครัฐต้ องเปลี่ยนมุมมอง เขายังไม่เห็นว่าอุตสาหกรรมเพลงมันส่งผลอะไรต่อเศรษฐกิจ
บ้ านเราบ้ าง เขามองว่าไร้ สาระทังๆ
้ ที่พวกเขาก็ฟังเพลงกัน แปลกไหม
ผู้สัมภาษณ์ : แล้ วถ้ าสมมติว่าบ้ านเราจะทําชาร์ ตเพลงขึน้ มา ควรเอาโครงสร้ างแบบไหน
มาทํา ควรดึงของต่ างประเทศมาเลยหรือปรับให้ เข้ าบริบทบ้ านเรา
คุณแพรวไพลิน: แบบของเกาหลีเลยก็ดี รัฐบาลเข้ ามาทํา แต่บ้านเราก็อย่างที่บอกว่ารัฐไม่สนใจ
ถ้ าจะทําจริงๆ คงต้ องปรับมาใช้ กบั บริ บทบ้ านเรา บ้ านเราเรื่ องยอดขายตอนนี ้ไม่ได้ เท่าเขา มัน
อาจจะไม่เข้ ากับระบบของต่างประเทศ
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8. คุณเรวดี แก้ วมณี, คุณปิ ญชาน์ ศรีสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ และคุณ
ธนพรรณ ไวทยะเสวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ สํานัก
นโยบายอุตสาหกรรมมหภาค, 10 มีนาคม 2560
ผู้วิจัย: อะไรที่ทาํ ให้ อุตสาหกรรมเพลงไทยเจริญขึน้ และอะไรที่ทาํ ให้ หดตัว
คุณเรวดี แก้ วมณี : ก็อย่างที่คุยกันก่อนหน้ า เรื่ องหดตัวนี่เป็ นเพราะค่ายเพลงใหญ่ ๆ เขาไม่ได้
ร่ วมมือกันจับมือกัน เขามีแต่แข่งกันเอง ในขณะค่ายเล็กมันตอบสนองคนเฉพาะกลุ่มพี่ว่าอย่าง
แรกเลยคือแทนที่จะร่วมมือกันเพื่อเข้ มแข็ง อันนี ้คือในแง่เฟล อย่างที่สองคือไม่มีหน่วยงานภาครัฐ
สนับสนุนอย่างจริ งจังเพราะเขามองไม่เห็นความสําคัญ เขามองไม่เห็นว่าอย่า งเรื่ องชาร์ ตเนี่ยมัน
จะอิมแพคยังไง
คุณปิ ญชาน์ ศรีสังข์ : สมัยก่อน เพลงบ้ านเรามีแค่ไม่กี่ประเภท วัยรุ่นโหยหาความทันสมัย มองไป
เมกาที่กําลังเฟื่ องฟูพอเกิดเพลงสตริ ง เพลงทันสมัยเริ่ มขึ ้นมา เป็ นความคิดในเชิงบวกว่าเราต้ อง
พัฒ นาเพลงพวกนี ข้ ึน้ ไป ขยายความหลากหลาย ความเติ บโต มันสนุกสนานกับ ผู้ฟัง มันเลย
เจริ ญเติบโต แต่พอเครื่ องมือเทคโนโลยีการเผยแพร่ มนั เปลี่ยนไป ตอนนี ้คนคิดว่าเพลงมันฟรี ไม่
เห็นต้ องซื ้อของแท้ เลย เทรนด์มนั เปลี่ยน การขายแบบเดิมๆ มันก็คอ่ ยๆ ซาลงไป กลายเป็ นขายใน
รู ปแบบอื่นซึ่งมันไม่เห็นภาพชัดเจนแบบขายเทปล้ านตลับ ไปขายพรี เซนเตอร์ ขายโฆษณา ขาย
สินค้ าของศิลปิ น ยิ่งยุคล่าสุดคือ Digital Economy ศิลปิ นเก่าๆ ก็เปลี่ยน ต้ องมาขายคอนเสิร์ตกิน
บารมีของเก่า อย่างป๋ อมแป๋ มเพื่อนพี่ เขาไม่เป็ นศิลปิ นแต่เขาก็ทําต่อยอดจนมาทําคอนเสิร์ตขาน
คอนเสิร์ตได้ ละ เปลี่ยนไปตามเทรนด์ตามกระแส อีกข้ อคื อการที่มันซาลงเพราะคิดแต่ในแง่การ
แข่งขัน ไม่ได้ ร่วมมือกันว่าจะทํายังไงให้ ธุรกิจเพลงจะยังคงอยู่ คิดแต่วา่ จะรับมือกันเอง ไม่รวมกลุ่ม
กัน
คุณธนพรรณ ไวทยะเสวี: มันต้ องรวมกลุ่มขึ ้นมา จริ งๆ ของไทยไม่ได้ น้อยหน้ ากว่าเกาหลีนะ
จริ งๆ ถ้ าเขาร่วมมือกันเป็ นเชนกัน ดึงข้ อดี ของกันและกันมาร่วมพัฒนาทางธุรกิจ เราเชื่อมโยงกัน
ได้ เราต้ องไปพร้ อมกัน ทังหมด
้
ถ้ าไม่ร่วมกันมาก็พากันเพลงทุกฝ่ าย จริ งๆ ถ้ ารัฐบาลทํา มาบูสต์
เรื่ องอุตสาหกรรมพวกนี ้จะดี รัฐบาลน่าจะมองเพราะมันเป็ นธุรกิจที่ทําเงินเยอะมาก
คุณปิ ญชาน์ ศรี สังข์ : จริ งๆ พี่ไปลาว เขาฟั งเพลงไทยกันทังนั
้ นเลยนะ
้
แต่เราไม่ร่วมมือกันไง ถ้ า
ร่ วมมือกันเราสามารถมองไปได้ ถึงว่าเราทํ ายังไงให้ กลายเป็ นศูนย์กลาง AEC เพลงเอย ดารา
นักร้ องเอย เขาติดตามวงการบันเทิงบ้ านเรากันหมดเลย เพราะเราเชื่อมโยงวัฒนธรรมง่าย บ้ าน
ใกล้ เรื อนเคียงมีวฒ
ั นธรรมที่เชื่อมโยงกัน ภาษาบ้ านเราเลยขายกันได้ อย่างเกาหลีที่ขายที่ญี่ปนกั
ุ่ บ
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จีนได้ เพราะเขาก็มีภาษาที่เชื่อมโยงกัน แต่สิ่งที่เขาขายออกมายังประเทศที่ไม่มีวฒ
ั นธรรมได้ ด้วย
เราน่าจะมองเขาแล้ วมาปรับปรุ งมาพัฒ นาของบ้ านเรา อย่างน้ อยถ้ าภาครัฐให้ ความสําคัญ มี
หน่วยงานขึน้ มาเลย แล้ วมันเข้ ากับปั จจุ บนั นะเรื่ องชาร์ ต เพราะมันคือนวัตกรรม เข้ ากับยุคไทย
แลนด์ 4.0 มันซัพพอร์ ตอุตสาหกรรมเพลงได้ เลย นอกจากที่ควรจะวางนโยบายแล้ วคือควรจะลง
พื ้นที่สํารวจความต้ องการ สํารวจลักษณะการบริ โภค มันถึงจะรู้ว่าเราจะทําแบบไหนถึงจะอยู่รอด
ได้
คุณธนพรรณ ไวทยะเสวี: เราไม่พยายามดันของๆ เราอยุแ่ ล้ ว เดิมทีเรามีอตั ลักษณ์ที่คนสนใจแต่
พอกระแสอื่นมาตีเราก็ไปทําตามเขาซึ่งเขาเป็ นต้ นแบบและเป็ นกระแสอยู่แล้ ว มันก็เลยหายไป
ทังๆ
้ ที่วงบ้ านเรามีเอกลักษณ์สามารถไปดังที่ตา่ งประเทศได้ อัตลักษณ์เราหายไปแทบหมดเลย
คุณปิ ญชาน์ ศรี สังข์ : คือความร่ วมมือควรจะมีความเป็ นทางการ อย่างแรกเลยคือควรมีการจด
ทะเบียนผู้ประกอบการศิลปิ นเพลง คือควรจะมีฐานข้ อมูลกลางที่ทุกคนเข้ าสู่ระบบ เพื่อที่จะมา
วิเคราะห์หรื อพัฒนา ตอนนี ้คือเรายังไม่ร้ ูเลยว่าบ้ านเรามีคา่ ยเพลงเท่าไหร่ ศิลปิ นกี่คน เพราะมันยัง
ไม่มีหน่วยงานกลางที่ดแู ลตรงนี ้แบบทุกค่าย ไม่ใช่มีหลาย ๆ หน่วยแยกๆ กันแล้ วไม่ร่วมมือกัน ซึ่ง
มันจะสามารถเป็ นข้ อมูลที่สามารถต่อยอดไปได้ อีก เช่นการพัฒนาบุคลากรบ้ านเรา อบรมได้ มัน
ต่อยอดอะไรได้ เยอะมาก ไม่ใช่วา่ ปล่อยให้ มนั หายๆ ไปเลย คนไทยรู้จกั แต่สร้ างแต่ไม่รักษามัน คิด
แต่ว่าทํ ายัง ไงให้ มี กระแส แต่ไ ม่ เ มนเทนมัน ไม่สนใจรั กษาประวัติศาสตร์ ทิง้ หมด สุดท้ ายมัน
กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ ศกึ ษาต่อได้
ผู้ วิ จั ย: ในมุ ม มองของพี่ๆ แต่ ก่ อนเราใช้ อะไรวั ดว่ า เพลงไหนประสบความสํา เร็ จ ไม่
สําเร็จ
คุณเรวดี แก้ วมณี: ในมุมมองผู้ฟังคือจากวิทยุ อย่างเช่นเพลงไหนที่เปิ ดไปคลื่นไหนก็เจอ มันก็
น่าจะประสบความสําเร็จ
คุณธนพรรณ ไวทยะเสวี: แน่ๆ เลยคือเป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ าง เป็ นกระแสเป็ นแฟชัน่
คุณปิ ญชาน์ ศรีสังข์ : หนึง่ เลยคือเพลงเป็ นที่จดจําในระยะยาว อย่างในกรณีเพลงเก่าคือมีคนเอา
มาร้ องใหม่ มีคนรู้ จกั เพลงนัน้ ๆ เรื่ องแฟชัน่ เองก็เห็นชัดนะ มีผลมาก ถ้ าศิลปิ นคนไหนดังๆ เพลง
ดัง แฟชั่นของคนในสมัยนัน้ ก็จะแต่งตัวก็จะทําอะไรแบบนัน้ เป็ นอะไรที่เห็นชัดมากโดยเฉพาะ
วัยรุ่น วัยที่ไม่ใช่คนมีอายุอะ
คุณเรวดี แก้ วมณี: อย่างหลานพี่ก็เห็นชัด แต่งตัวตามพี่ตนู บอดี ้แสลม มีรอยสักนิดนึงใส่กางเกง
ขาเดฟ เจาะหู อะไรพวกนี ้ มันเห็นชัดในวงกว้ างในสังคม หรื อช่วงนี ้ที่เห็นชัดก็แต่งตัวแต่งกายตาม
เกาหลี อะไรอย่างงี ้ ถ้ าแต่ก่อนก็คือทาทา เอี๊ยมขาใหญ่ๆ คือเป็ นเทรนเซ็ตเตอร์ ถ้ าเราชอบเขาเราก็
อยากเหมือนเขา คือมันก็มีในผู้ใหญ่ แต่มนั อาจจะไม่แรงเท่ากลุม่ วัยรุ่น
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ผู้ วิจัย: พี่ๆ บอกว่ าปั จจุบันไม่ มีการสนั บสนุ น ในอดีตมีหน่ วยงานหรื อองค์ กรใดของรั ฐ
สนับสนุนไหม
คุณเรวดี แก้ วมณี: มีนะ เขาก็ไม่ได้ ให้ ความสําคัญ คือเขาจะหยิบเรื่ องที่ดเู ป็ นรูปธรรมมาทําขึ ้นมา
ก่อน อย่างภาพยนตร์ คือเห็นภาพชัดเป็ นรูปธรรม มาทําแผนทํายุทธศาสตร์ แต่เพลงพี่ยงั ไม่เคยเห็น
เป็ นเรื่ องราว มีแต่ไปสัมภาษณ์ ผ้ ปู ระกอบการมาเขียน แต่ไม่ได้ เอามาวางแผนยุทธศาสตร์ หรื อ
นโยบายอะไร ด้ วยความที่ตา่ งคนต่างทํา ไม่มีข้อมูลอะไร
คุณปิ ญชาน์ ศรีสังข์ : คือบ้ านเรามีหน่วยงานเกี่ยวกับ Creative Industry เข้ าใจว่าเพลงมันอยู่ใน
ส่วนหนึ่ง ของอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์แ ต่เขาไม่หยิบยกเรื่ องนี ม้ าเลย อาจจะเพราะเขาไม่เห็ น
ความสําคัญของอุตสาหกรรมเพลงบ้ านเรา คือเขาก็คงเห็นว่าต่างประเทศทํา แต่เขาเน้ นไปในเรื่ อง
ที่เห็นตัวเลขเห็นอะไรที่จบั ต้ องได้ ถ้ ารัฐเห็นความสําคัญเขาก็จะสัง่ ลงมา ตอนนี ้คือยังไม่มี
คุณเรวดี แก้ วมณี: อาจจะเพราะตอนนี ้มันยังไม่ใช่ประเด็นสําคัญในการพัฒนาด้ วย เขาจะมอง
อะไรที่หยิบจับได้ แล้ วทําได้ เลย คือเรื่ องเพลงพี่ว่าทุกคนรู้ แหละว่าสร้ างมูลค่าได้ แต่เขายังไม่ เห็น
ตัวเลขหรื อดาต้ าที่ชงขึ ้นมา ถ้ าเขาเห็นเขาก็ทําก็พฒ
ั นาแหละ ซึ่งถ้ าไม่สงั่ การ จริ ง ๆ คือกระทรวง
วัฒนธรรมน่าจะสนใจตรงจุดนี ้แล้ วเสนอขึ ้นไป แต่นี่คือไม่มีใครสนใจเลย
ผู้วิจัย: อาจจะเพราะปั ญหาผู้ประกอบการด้ วยรึเปล่ า ข้ อมูลบ้ านเราดูเป็ นความลับมาก
คุณเรวดี แก้ วมณี: ขึ ้นอยูก่ บั รัฐอีกนัน่ แหละ คือรัฐต้ องจริงจัง ถ้ าเขาทํายังไงก็ต้องเปิ ดเผยยอด
คุณปิ ญชาน์ ศรี สังข์ : อีกอย่างคือบ้ านเราต้ องพัฒนาบุคลากรในบ้ านเราด้ วย อย่างของรัฐเองก็
เช่นกัน ต้ องสร้ างความมัน่ ใจได้ วา่ เขาจะมาช่วยพัฒนาดูแลตรงจุดนี ้ได้ ถ้ าไม่ได้ พวกผู้ประกอบการ
เขาไม่มนั่ ใจหรอก ถ้ าสร้ างความมัน่ ใจได้ แล้ วเขาก็สามารถนําไปต่อยอดได้ ไปร่วมมือกับดิจิทลั ไป
ร่วมมือกับอะไรในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงได้ แต่บ้านเรามีข้อจํากัดอีกเรื่ องคือเรื่ องการจัดสรร
งบประมาณ อะไรที่รัฐไม่สนใจก็ไม่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณในการนํามาศึกษาหรื อพัฒนา เขา
ไม่ได้ มองสิ่งใหม่ม องแต่โครงการต่อเนื่ อง ถ้ าหน่วยงานไม่ร้ ู ส่วนนีก้ ็ไ ม่ได้ งบ อย่างพี่เองก็ เขียน
โครงการไปแต่ทางเขาไม่มีมีองค์ความรู้ไม่ได้ เข้ าใจในความสําคัญตรงส่วนนี ้เขาก็ตดั คือบางทีเขา
ไม่ร้ ูลกึ รู้จริง
คุณธนพรรณ ไวทยะเสวี: เขาอาจะมองว่าเรื่ องเพลงไม่สําคัญ เขาก็อาจจะตัดมันออกไป
ผู้ วิจัย: แสดงว่ าบ้ านเราตอนนี ไ้ ม่ มีบุ คลากรที่ไม่ มี ความสั นทัด หรื อไม่ มี บุคลากรทางนี ้
โดยตรงรึเปล่ า
คุณปิ ญชาน์ ศรี สังข์ : บ้ านเราไม่ใช่ไม่มีคนมีความรู้ มี อย่างพี่ดี ้ นิติพงษ์ ห่อนาค เอาเขาไปไว้
ไหน? คื อ เราน่า จะดึง เขาเข้ า มาช่ว ยในการพัฒ นาอุต สาหกรรมเพลงรึ เ ปล่า ไม่ใ ช่แ ค่ไ ปเป็ น
กรรมการตัดสิ นรายการร้ องเพลง ซึ่ง จริ ง ๆ เรื่ องคนสํ าคัญ เราจะทํ ายัง ไงให้ คนๆ นัน้ สามารถ
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เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ นนได้
ั ้ วิธีถ่ายทอดมีหลายรู ปแบบ จะทํายังไงให้ เปลี่ยนมุมมอง
ความคิดได้ กลไกสําคัญคือการพัฒนาคนและพัฒนาเครื่ องมือ
ผู้วิจัย: ในมุมมองของพี่ๆ คิดว่ าชาร์ ตเพลงสําคัญไหม สําคัญยังไง
คุณเรวดี แก้ วมณี: พี่วา่ สําคัญเอาง่ายคนทัว่ ไปที่ไม่ได้ ตามเป็ นแฟนคลับศิลปิ น เขาก็เปิ ดชาร์ ตดูนี่
แหละว่าฉันจะฟั งเพลงอะไรดี และมันก็บอกได้ ด้วยนะว่าเพลงแนวไหนกํ าลังนิยมมันใช้ ศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค
คุณปิ ญชาน์ ศรี สังข์ : ตอนแรกพี่ก็คิดว่าไม่สําคัญหรอก เพราะพี่เองเป็ นพวกไม่ตามกระแส พี่จะ
ฟั งแต่ที่พี่สนใจ แต่ตอนนี ้พี่คดิ ว่าสําคัญ เพราะคนส่วนใหญ่เขาฟั งวิทยุก็จะมีแนวโน้ มความคิดตาม
สิ่งแวดล้ อม ถ้ าเขาได้ ยินว่าเพลงนี ้ติดชาร์ ตเขาก็จะหามาฟั ง เอาเพลงนันมาใช้
้
ทํากิจกรรม นํามาใช้
กระกอบโฆษณา นํามาใช้ การประกอบการค้ า ซึ่งชาร์ ตเพลงต้ องเป็ นที่ยอมรับ ต้ องเป็ นชาร์ ตเพลง
ที่มีฐานข้ อมูลกลางที่ถกู ต้ องแท้ จริ ง ถ้ าเรามีหน่วยงานกลางแล้ วเราจะทํายังไงให้ น่าเชื่อถือ เพราะ
ถ้ าทําได้ มนั ส่งผลนะไม่ใช่แค่คนทัว่ ไป แต่สง่ ผลถึงพวกอินดี ้ที่ฟังเฉพาะแนว เขาจะเชื่อถือข้ อมูลตรง
นี ้ด้ วย มันสําคัญ และถ้ าทําขึ ้นมาก็ต้องดีลกันว่ารัฐจะรักษาข้ อมูลยังไง เอกชนจะให้ ข้อมูลที่แท้ จริ ง
ยังไง
คุณธนพรรณ ไวทยะเสวี: มันต้ องเกิดจากความเป็ นกลางจริ งๆ ไม่ใช่คา่ ยเพลง และมันก็ตอ่ ยอด
ไปถึงทางด้ านศิลปิ นด้ วย มันเป็ นกําลังใจให้ ศลิ ปิ นในการทํางานได้ นะ แล้ วมันช่วยบอกได้ นะว่าเรา
ควรจะทําเพลงยังไง มันมองได้ เยอะ
ผู้ วิจัย: พี่ๆ คิดว่ าถ้ า วันหนึ่งบ้ านเราทําชาร์ ตเพลงขึน้ มาได้ มันจะส่ งผลกระทบยังไงต่ อ
อุตสาหกรรมเพลง มันจะแก้ ปัญหาอะไรได้ บ้าง
คุณธนพรรณ ไวทยะเสวี: เราต้ องมาว่าทําทําแล้ วมันจะกระทบไปด้ านไหน หลักเลยยอดขาย
ก่อนอื่นเลยจะช่วยในการต่อยอดในการทําโฆษณา คอนเสิร์ต หรื อส่งผลให้ คนซื ้อเพิ่ ม ส่งผลต่อ
พวกแฟนคลับในการซื ้อด้ วยส่วนหนึง่ แต่แฟนคลับศิลปิ นบ้ านเราอาจจะไม่คลัง่ เท่าศิลปิ นต่างขาติ
คุณปิ ญชาน์ ศรีสังข์ : ช่วยได้ แน่นอน แต่อย่างที่บอกว่าต้ องเป็ นที่น่าเชื่อถือแล้ วทุกคนต้ องยอมรับ
ร่วมกัน ว่าข้ อมูลมาจากไหน ต้ องประชาสัมพันธ์ ให้ ชดั เจนว่ามีข้อมูลที่มาที่ไปยังไง ถ้ าทําได้ มนั จะ
เรื่ องมูลค่าทางเศรษฐกิจ ถ้ ามีมนั จะกระตุ้นให้ เกิดการแข่งขันมากขึ ้น แวลยูทางเศรษฐกิจก็มากขึ ้น
ผู้ประกอบการรายใหญ่รายเล็กสามารถผลักดันตัวเองขึ ้นมาได้ พี่มองว่ามันเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่ง
ที่พฒ
ั นาอุตสาหกรรมเพลงได้ มันได้ ทงฝ่
ั ้ ายศิลปิ นเองเป็ นกําลังใจ ทางธุรกิจถ้ าไม่เกิดการแข่งขัน
มันก็ ไม่โต และชาร์ ต เพลงมันสามารถต่อยอดไประดับสากลได้ ด้วยว่าถ้ าต่างชาติมาเห็นเขาก็
สนับสนุน อย่างติ่งสากลติ่งเกาเห็นชาร์ ตก็แบบว่าเฮ้ ยศิลปิ นที่ชนชอบ
ั้
ชันจะผลั
้
กดัน มันส่งผลต่อ

114
แฟนคลับในการซื ้อแน่นอน ถ้ าทําได้ สมัยก่อนพี่ก็เป็ นแฟนคลับไง พี่ เห็นว่าถ้ าสามารถสร้ างความ
รอยัลตี ้สร้ างความคลัง่ ให้ ศลิ ปิ นได้ แฟนคลับนี่นา่ กลัวนะ
คุณเรวดี แก้ วมณี: มันมีประโยชน์แต่ต้องแยกเรื่ องผลประโยชน์ ไม่ใช่วา่ ให้ คา่ ยใหญ่มาเจรจาทาง
ธุรกิจเพื่อผลักดันศิลปิ นตัวเองขึ ้นอันดับสูง ๆแบบที่ทํากันทุกวันนี ้ หน่วยงานต้ องเป็ นกลางจริ ง ๆ
ต้ องมีคนกํากับดูแล ถ้ าทําได้ จริ ง เราจะรู้ แล้ วแหละว่าพฤติกรรมผู้บริ โภคทังหมดเขาฟั
้
งเพลงแนว
ไหนยังไง มันนําไปต่อยอดในการพัฒนาได้ อีก
ผู้วิจัย: หากประเทศไทยจะทําชาร์ ตเพลง ควรจัดทําโดยรั บโครงสร้ างจากประเทศที่มีอยู่
แล้ วหรือควรจัดทําโครงสร้ างของตนเอง
คุณปิ ญชาน์ ศรี สังข์ : โมเดลเกาหลี เห็นชัดเจนเลย ตอนเค้ าเน้ น Creative Economy เหมือน
บ้ านเราเลย แต่เราหายไปเลยไง แต่ต้องทําดีๆ ดูในบริ บทบ้ านเราด้ วย ต้ องเป็ นกลาง ชัดเจน
ตรวจสอบได้ ปรับให้ มนั เข้ ากับยุคกับสมัยกับบริ บทบ้ านเรา

115
9. คุณจตุพร ปิ ยะวารินทร์ วงศ์ ผู้ดแู ลเพจ Jibbazee แฟนเพจติดตามวงการเพลงเกาหลีใต้ และ
ผู้ผลิตรายการ “เรี ยลลิตงิ่ ” รายการออนไลน์เกี่ยวกับวงการเพลงเกาหลีใต้ , คุณพิมพ์ ชนก ล้ วนโน
ลีและคุณอัญชลี สาเสน ผู้ดแู ลเพจ Jibbazee ติดตามวงการเพลงเกาหลีใต้ , 12 มีนาคม 2560
ผู้วิจัย: อะไรที่ทาํ ให้ เพลงไทยเจริญเติบโตอะไรที่ทาํ ให้ หดตัว
คุณอัญชลี: เริ่มจากที่คนไทยเริ่มตามกระแสหลังจากที่ศิลปิ นต่างชาติที่เข้ ามาตีตลาด ถ้ าอย่าง
ทางเกาเริ่มตังแต่
้ พวกซีรีส์แดจังกึมอะไรพวกนี ้ พอกลุม่ วัยรุ่นที่ชอบอะไรที่ตามกระแสก็เลยไป
ติดตามพวกนักร้ องพวกศิลปิ นเกาหลีบ้าง ซึง่ มันแตกต่างจากของไทย มีเอกลักษณ์ชดั เจน เต้ น
พร้ อมเพียงกัน เพลงแต่ละวงมีความหลากหลายแตกต่างกันไป บ้ านเราก็ขาดศิลปิ นแบบเกิร์ลกรุ๊
ปบอยแบนด์พอดี เพราะเพลงไทยที่ดงั ๆ ก็จะเป็ นศิลปิ นเดี่ยวๆ ซะมากกว่า ตอนแรกเราไม่ได้ มี
ตัวเลือกในการฟั งมากนัก พอเทคโนโลยีเข้ ามามันก็จบเลยคนหันไปลองเสพย์อะไรใหม่ ก็เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
คุณจตุพร: เอาจริงๆ คือไม่ใช่วา่ เราเลิกสนใจเพลงไทยแต่เราเลือกที่จะฟั ง เพราะว่ากระแสเพลง
ไทยมันค่อนข้ างระเนระนาด เราจับต้ องไม่ได้ ช่วงที่เพลงไทยเจริญเพราะมันยังไม่มีชอ่ งทางในการ
ติดตามเพลงจากต่างประเทศมากนัก พอโซเชียลเริ่มเข้ ามาคนก็มีตวั เลือกในการเสพย์ที่
หลากหลายมากขึ ้น คนที่ติดตามเพลงไทยเป็ นหลักก็เลยลดลงๆ หันไปติดตามเพลงสากล เพลง
เกาหลีกนั มากขึ ้น
คุณพิมพ์ ชนก: ที่เจริญเพราะแต่ก่อนเราไม่ได้ มีตวั เลือกในการฟั งมากนัก ก็ฟังๆ เพลงไทยบ้ านเรา
นี่แหละ กลุม่ แฟนคลับก็เลยมีเป็ นกลุม่ แฟนคลับไทยเป็ นหลัก บ้ านเราที่หดตัวเลยคือไม่ได้ รับการ
สนับสนุน ไม่มีหน่วยงานอะไรมาสนับสนุน และที่สําคัญเลยคือเรื่ องลิขสิทธิ์ เดี๋ยวนี ้บ้ านเราชอบ
ของฟรี ก็โหลดของฟรี ไม่ร้ ูจะไปซื ้อทําไม มันไม่มีแรงจูงใจอะไรในการซื ้อ
คุณจตุพร: บ้ านเราไม่คอ่ ยพัฒนาด้ วย อย่างเกาหลีเขาก็ทําอัลบัมสวยๆ
้
แพ็คเกจสวยๆ มีจดั งาน
แจกลายเซ็นที่แฟนๆ จะซื ้อซีดีไปให้ ศลิ ปิ นเซ็น หาวิธีที่ทําให้ คนยังซื ้อเพลงอยู่
ผู้วิจัย: เครื่องมือที่ใช้ ในการติดตามว่ าเพลงไหนดังไม่ ดังศิลปิ นวงไหนดังไม่ ดัง มีกระแสไม่
มีกระแส
คุณจตุพร: สําหรับที่ไทยก็ดตู ามแหล่งโซเชียล ดูตามรายการเพลง ดูว่าใครแชร์ บนเฟสบุ๊คมากแค่
ไหน ยอดวิวยูทิวบ์เยอะรึเปล่า แต่ถ้าเป็ นทางเกาก็ดอู นั ดับบนชาร์ ตอันดับบนรายการเพลง
ผู้วิจัย: พูดถึงชาร์ ตเพลงแล้ วคิดว่ าชาร์ ตเพลงสําคัญไหม แล้ วมันสําคัญยังไงบ้ าง
คุณจตุพร: สําคัญนะ เป็ นตัววัดกระแสอย่างหนึง่

116
คุณพิมพ์ ชนก: แต่ก่อนคิดว่าไม่สําคัญนะ วัดกันที่ฐานแฟนคลับ วัดกันที่ยอดขายว่าขายได้ กี่ก๊อป
ปี ้ แต่เดี๋ยวนี ้สําคัญ เพราะมันเป็ นการผลักดันในศิลปิ นรายย่อยด้ วย เพลงจากศิลปิ นรายย่อยมี
โอกาสโตบ้ าง บางทีเราเปิ ดชาร์ ตดูเห็นเพลงศิลปิ นรายเล็กรายน้ อยเราก็อยากลองฟั ง หรื อบางทีเรา
ก็ไม่ได้ ร้ ูจกั อะไรเกี่ยวกับเขาเลย ทังชื
้ ่อศิลปิ น ชื่อเพลง ตอพอเห็นเข้ าขึ ้นมาบนชาร์ ตปุ๊ บเราก็เริ่ม
สนใจแล้ วว่า เอ๊ ะ ขึ ้นมาบนชาร์ ตได้ ยงั ไง ไหนไปลองฟั งหน่อย
คุณอัญชลี: อย่างในเกาหลีนี่เห็นชัดมากเลย เพราะมันเอาไปพ่วงกับรางวัลของรายการเพลงบ้ าน
เขาด้ วย เราก็จะสงสัยเวลาเราเห็นคะแนนบนรายการเพลงว่า เฮ้ ย คะแนนจากการดาวน์โหลด
เพลงเยอะจัง ไหนไปส่องบนชาร์ ตซิ เหมือนเป็ นเครื่ องมือวัดความน่าเชื่อถือจากรายการเพลงส่วน
หนึง่ แล้ วพอเราส่องชาร์ ตก็อย่างที่วา่ กันไปเมื่อกี ้ว่าเราก็อยากจะลองฟั งว่ามันเป็ นยังไงเพราะยังไง
ทําไมคนถึงฟั งกันเยอะ แล้ วพอส่องไปส่องมาเจอพวกเพลงไม่ร้ ูจกั ศิลปิ นที่ไม่ร้ ูจกั เราก็ลองจิ ้มๆ
ฟั งไปบ้ าง เอ้ อ เพลงมันก็เพราะนะ
ผู้วิจัย: คิดว่ าทําไมบ้ านเราถึงไม่ สามารถหรือไม่ เคยมีชาร์ ตเพลงเป็ นของตัวเอง
คุณจตุพร: อื ้อหือ ในประเทศไทยพูดยากเลยนะ คือชาร์ ตตามรายการวิทยุมนั ก็มีแต่มนั ก็เริ่ม
หายไปแล้ วใช่ไหม ถ้ ามันมีชาร์ ตกลางมันก็ชว่ ยนะ ยังไงคนที่ตามกระแสก็อยากฟั งเพลงติดชาร์ ต
แต่ด้วยความคนไทยมันตีกนั ไปหมดมันก็เลยทําไม่ได้
คุณพิมพ์ ชนก: เพราะว่าค่ายเพลงในไทยตีกนั แล้ วก็แบบไม่พฒ
ั นาอะไรเลย ศิลปิ นก็ไม่พฒ
ั นา
เพลงก็ฟังไม่คอ่ ยเพราะ ยอมฟั งเพลงเก่าให้ โดนด่าว่าเชยดีกว่า
คุณอัญชลี: เพราะว่าต่างคนต่างทํากันไง แกรมมี่ก็มีช่องของตัวเอง อาร์ เอสก็มีช่องของตัวเอง ราย
เล็กรายน้ อยก็ประชาสัมพันธ์ กนั เอง แล้ วตอนนี ้มันก็ไม่ได้ มีรายการเพลงที่จะประชาสัมพันธ์บนช่อง
สาธารณะที่ร่วมกันอีก ค่ายเพลงยังไม่ร่วมมือกันทําอะไรเลยแล้ วจะเอาอะไรมาทําชาร์ ตเพลง
ผู้วิจัย: ถ้ าวันหนึ่งมีชาร์ ตเพลงขึน้ มาจะช่ วยแก้ ปัญหาเรื่องอะไรได้ บ้าง
คุณจตุพร: พูดยากอีกแหละในความรู้สึกคือวงการเพลงในไทยมันค่อนข้ างจะเละไปหมดแล้ ว แต่
ถ้ ามีเป็ นประจําประเทศของตัวเองขึ ้นมาจริงๆ คิดว่าพวกแฟนคลับศิลปิ นไทย พวกที่ฟังเพลงตาม
กระแสก็นา่ จะสนใจนะ อาจจะผลักดันศิลปิ นเหมือนที่ตงิ่ เกาหลีทําก็เป็ นได้ ใครจะไปรู้ ใครๆ ก็
อยากให้ วงให้ นกั ร้ องที่ตวั เองเชียร์ ขึ ้นอันดับสูงๆ ใช่ไหม
คุณอัญชลี: ต้ องอยู่ที่วา่ เขาจะสนับสนุนมากพอแค่ไหน ต้ องพัฒนาวงการเพลงบ้ านเราก่อน แล้ ว
ชาร์ ตเพลงถึงจะมาเป็ นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาวงการเพลงบ้ านเรา ถ้ ามีชาร์ ตกลางมันก็ชว่ ยให้ คน
มาสนใจเพลงไทย ไม่ต้องเอาให้ ดงั ทัว่ โลกโลกหรอกจริงๆ พวกคนจีนคนลาวก็ฟังเพลงไทยนะ แต่
รัฐไม่ผลักดันไม่สนใจ
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คุณพิมพ์ ชนก: ไม่ชว่ ยอะไร ถ้ าวงการเพลงบ้ านเรายังไม่พฒ
ั นา ยังไม่ร่วมมือกัน ยังตบตีกนั คนก็
หนีไปสนใจนักร้ องศิลปิ นประเทศอื่นกันหมด
ผู้วิจัย: ถ้ าประเทศไทยจะทําเองคิดว่ าควรทําโครงสร้ างแบบไหน หรื อถ้ าไม่ ทาํ โครงสร้ าง
แบบใครเลยจะทําชาร์ ตของบ้ านเราเอง จะทํายังไง
คุณจตุพร: คิดว่าคล้ ายๆ แบบเกาหลีคือให้ รัฐบาลเข้ ามาช่วยสนับสนุน แต่รัฐบ้ านเราไม่ได้ มี
ความรู้ตรงเรื่ องนี ้ก็นา่ จะให้ คา่ ยเพลงต่างๆ ที่เขามีความรู้อยูแ่ ล้ วร่วมมือกันแล้ วรัฐควบคุมให้ ทุกคน
มาร่วมมือกัน
คุณอัญชลี: ถ้ าทําแบบเหมือนผลรวม รัฐก็แค่มาสนับสนุนมาก็พอเพราะรัฐไม่มีความรู้มาทําก็พงั
หมด ไม่ควรทําเอง
คุณพิมพ์ ชนก: คือจริงๆ ถ้ ารัฐเราสามารถมีความรู้ ก็ควรเป็ นรัฐเข้ ามาทําทังหมดเลยจะได้
้
หมด
ปัญหา แต่ตอนนี ้คิดว่าถ้ าจะทําให้ คนที่ร้ ูทําดีกว่า หรื อไม่ก็ให้ มนั มีหน่วยงานกลางขึ ้นมาในกรณีที่
คุณอยากจะสนับสนุน จนไปถึงเรื่ องส่งออกนอกประเทศ
คุณจตุพร: คือต้ องให้ รัฐเข้ าเห็นความสําคัญของวงการเพลงบ้ านเราซะก่อน และค่ายแต่ละค่ายก็
ต้ องร่วมมือกัน ไม่ใช่ทกุ อย่างเป็ นความลับ ห้ ามบอกใคร
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