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งานวิจยั ชิ้ นนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อศึกษาแก่นเรื่ องความรัก รู ปแบบความรักของมิวสิ ควิดีโอเพลง
ไทยลูกทุ่ง และภาษารักของพระเอกและนางเอก โดยทาการวิเคราะห์มิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง
ของค่า ยแกรมมี่ โกลด์ และค่า ยอาร์ ส ยาม รวมทั้งสิ้ น 71 มิ วสิ ควิดีโอ ซึ่ งใช้ระเบีย บวิธีวิจยั แบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) ได้แก่ 1) การวิจยั เชิงคุณภาพ และ 2) การวิจยั เชิงปริ มาณ เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับรู ปแบบความรั กและภาษารักคื อแบบลงรหัสและคู่มือลงรหัส (Coding
Sheet) และการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ
ผลการวิจยั พบว่า มิวสิ ควิดีโอของค่ายแกรมมี่โกลด์ปรากฏแก่นเรื่ องความรักแบบนอกใจ
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.3 รู ปแบบความรักที่พบมากที่สุดในมิวสิ ควิดีโอทั้งหมด คือ รู ปแบบ
ความรักแบบโง่เขลา คิดเป็ นร้อยละ 51.7 สาหรับภาษารักของพระเอกและนางเอกมิวสิ ควิดีโอ
ภาพรวมพบว่าพระเอกและนางเอกมิวสิ ควิดีโอมีการใช้ภาษารักแบบสัมผัสทางกายมากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 93.1 และ 89.7 ตามลาดับ ส่ วนมิวสิ ควิดีโอของค่ายอาร์ สยาม พบแก่นเรื่ องความรักแบบ
รักมัน่ คงมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 26.2 ด้านรู ปแบบความรักนั้น ภาพรวมปรากฎรู ปแบบความรักโร
แมนติกมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 26.2 สาหรับภาษารักของพระเอกและนางเอกมิวสิ ควิดีโอ ใน
ภาพรวมพบว่าพระเอกใช้ภาษารักแบบทาบางสิ่ งบางอย่างให้มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 85.7 ส่ วน
นางเอกใช้ภาษารักแบบให้เวลาอย่างมีคุณค่ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 78.6
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This research aims to study love theme, love formats, and love languages of
actors and actresses in music video of Thai country songs. Researcher analyzed 71
music videos of Thai country of Grammy Gold and R-Siam record labels. Mixed
methods have been used to analyze data, which were 1) qualitative research and 2)
quantitative research. The tool for data collection in terms of love formats and love
languages was Coding Sheet, and semi-structured interview.
The results showed that adultery theme was found the most in music videos of
Grammy Gold record labels at 41.3%. The first rank of love format appeared in all of
music video was fatuous love at 51.7%. In terms of love languages, it was found that
physical touch appeared the most in overall at 93.1% and 89.7%, respectively.
Regarding of R-Siam record labels music videos, stable love theme was found
the most in overall at 26.2%. In terms of love format, romantic love was found in
overall music videos at 26.2%. Regarding love language of leading actor and actress,
in overall found that leading actor used acts of service the most at 85.7%, and leading
actress used quality time the most at 78.6%.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
เพลงไทยลูกทุ่งเป็ นเพลงไทยประเภทหนึ่ งที่มีความผูกพันกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
ลักษณะสาคัญประการหนึ่งของเพลงไทยลูกทุ่ง คือ เนื้ อหาเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดม
คติ และวัฒนธรรมไทย เพลงไทยลูกทุ่งไม่เพียงแต่เป็ นผลผลิตของบุคคลจากสังคมชนบทเท่านั้น
แต่ยงั ได้รับความนิ ยมอย่างกว้างขวางอย่างยิ่งในชนบท เนื้ อหาและส่ วนประกอบของเพลงไทย
ลูกทุ่งก่อให้เกิดความเข้าใจในวิถีชนบทไทย (จินตนา ดารงค์เลิศ, 2533) ดังพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่ องที่ทรงกล่าวถึงเพลงไทยลูกทุ่ง ตอนหนึ่งว่า
"พอจะสรุ ปว่าเพลงลูกทุ่งมีความดีหลายประการ คือ
1. เป็ นหลักฐานของข้อมูลทางประวัติศาสตร์สังคมของประเทศ
2. เป็ นที่รวมของภูมิปัญญาและทรัพย์สินทางปัญญาของชาวบ้าน
3. เป็ นเพลงที่เรี ยบง่าย เข้าใจง่าย ร้องง่าย จาง่าย
4. สามารถเข้าถึงสังคมทุกชั้น กระจายได้กว้างไกลถึงชนบททุกแห่ง
5. มีความเป็ นไทยทั้งในเรื่ องของภาษา ทานอง และการขับร้อง"
เมื่อเวลาผ่านไป สภาพสังคม และวิถีชีวติ ของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่ อยๆ เพลงไทย
ลู กทุ่ งก็ย งั คงทาหน้าที่ สะท้อนสั งคมแต่ ละในช่ วงเวลาไว้ จากการศึ กษาของจิ นตนา ดารงค์เลิ ศ
(2533) และการศึกษาเพิ่มเติมของสุ รพล วิรุฬรักษ์ (2551) ซึ่งรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ ของเพลง
ไทยลูกทุ่ง และแบ่งเพลงไทยลูกทุ่งเป็ นยุคต่างๆ ดังนี้

2
ยุคต้น (พ.ศ.2481 - 2507) เป็ นยุคบุกเบิกเพลงไทยลูกทุ่ง เนื้อหาช่วงนี้ มักกล่าวถึงธรรมชาติ
ที่สวยงามของชนบท ความรักของหนุ่มสาว ความยึดมัน่ ในศาสนา และขนบธรรมเนี ยมประเพณี ยุค
ทองของเพลงไทยลูกทุ่ง (พ.ศ. 2507 - 2513) เนื้ อหาของเพลงมีหลากหลาย เช่น บรรยายถึงชี วิตใน
ชนบท สะท้อนชีวติ สาวชาวนา ที่หลงแสงสี เมืองกรุ ง เพลงไทยลูกทุ่งมาถึงยุคเฟื่ องฟูมากที่สุดในยุค
ของ สุ รพล สมบัติเจริ ญ ซึ่ งได้รับสมญาว่า เป็ นราชาเพลงไทยลูกทุ่ง เนื่ องจาก มี ความสามารถ
พิเศษเฉพาะตัว ในด้านการแต่งคาร้ องทานองที่แปลกไม่เหมื อนใคร เนื้ อหาของเพลงมี ท้ งั ที่ เป็ น
ความรัก การเกี้ยวพาราสี ความประทับใจ และสนุกสนาน
ยุคภาพยนตร์ เพลง (พ.ศ. 2513 - 2515) เมื่อมีการแข่งขันกันเองระหว่างเพลงลูกกรุ งและ
เพลงไทยลูกทุ่งในยุคนี้ จึงเริ่ มนาเพลงไทยลูกทุ่งมาประกอบในภาพยนตร์ นอกจากมีเนื้ อหาเป็ น
เรื่ องของชาวชนบทท้องทุ่งท้องนาแล้ว ยังแทรกอารมณ์ขนั และคารมเสี ยดสี ดว้ ย
ยุคเพลงเพื่อชีวติ (พ.ศ. 2516 - 2519) หลังจากเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็ นต้นมา เกิด
กระแสความคิดแบบเพื่อชี วิต วงการเพลงไทยลูกทุ่งซึ่ งมีความไวต่อเหตุการณ์ รอบตัวก็มีการแต่ง
เพลงในแนวเพื่อชีวติ มากขึ้น สะท้อนความยากจนของชาวนาชาวไร่
ยุคหางเครื่ องและคอนเสิ ร์ต (พ.ศ. 2519 - 2528) หลังเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เนื้ อหา
ของเพลงไทยลู ก ทุ่ ง ที่ เ กี่ ย วกับ ความทุ ก ข์ย ากของชาวนา กรรมกร และแนวเพื่ อ ชี วิ ต มี น้อ ยลง
เนื่ องจากการปิ ดกั้นของภาครัฐ ส่ งผลให้กลับมานิ ยมเนื้ อหาด้านการเกี้ยวพาราสี และความรักของ
หนุ่มสาว ยุคนี้มีนกั ร้องใหม่เกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก ผลงานหลากหลาย วงดนตรี ลูกทุ่งมีการแข่งขัน
มากขึ้น ใช้เงินลงทุนมากขึ้น ใช้เทคนิ คแสง สี เสี ยงที่ทนั สมัย การเต้นประกอบเพลงของหางเครื่ อง
มีความอลังการมากขึ้น เนื้ อหาของเพลงในช่วงนี้ สะท้อนปั ญหาใหม่ๆ ของสังคมเพิ่มขึ้นด้วย เช่ น
การขายแรงงานในต่างประเทศ การย้ายถิ่ นฐานในการประกอบอาชี พของชาวชนบท เข้าสู่ เมื อง
หลวง
ยุคเพลงไทยลูกทุ่งแนวสตริ ง (พ.ศ. 2528 - 2535) เมื่อดนตรี แนวสตริ ง และแนวร็ อก ที่
ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากต่ า งประเทศ ได้รับ ความนิ ย มอย่า งกว้า งขวาง เพลงไทยสตริ ง ส าหรั บ วัย รุ่ น
แพร่ หลายเต็มตลาด ความนิ ยมเพลงไทยลูกทุ่งเริ่ มลดน้อยลง ทาให้เพลงไทยลูกทุ่งต้องปรับตัวให้
เข้ากับดนตรี สมัยใหม่ แนวสตริ งคอมโบ นักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ที่ประสบความสาเร็ จสู งสุ ดในยุคนี้
คื อ พุ่ ม พวง ดวงจัน ทร์ เนื้ อ หาของเพลงได้เ ปลี่ ย นบทบาทของผูห้ ญิ ง จากเดิ ม ที่ ต้อ งเก็ บ กด
ความรู้สึก หรื อเป็ นฝ่ ายถูกกระทา มาเป็ นผูห้ ญิงที่กล้าพูด กล้าทา กล้าเปิ ดเผยความรู้สึก ฉลาดรู้ทนั
คน
ยุคปั จจุบนั (พ.ศ. 2536 - ปั จจุบนั ) เกิดความนิ ยม ในการนาเพลงไทยลูกทุ่งยอดนิ ยมใน
อดีต มาเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน และขับร้ องใหม่ ฟื้ นฟูความนิ ยมของเพลงไทยลูกทุ่งที่ลา้ สมัย ให้
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กลับมาแข่งขันกับเพลงแนวสตริ ง ที่ครองตลาดอยู่ จึงนับเป็ นจุดเปลี่ยน ของวงการเพลงไทยลูกทุ่ง
ที่ส่งผลให้มีศิลปิ นนักร้ องใหม่เกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เกิ ดการแข่งขัน เพื่อเป็ นนักร้ องยอดนิ ยม ทั้ง
แนวทางที่เลียนแบบนักร้องเก่าหรื อหาแนวทางใหม่ๆ ขึ้นมา
ในแต่ละยุคนั้น เพลงไทยลูกทุ่งมีการสะท้อนความเป็ นไปผ่านเนื้อหาบทเพลงที่แตกต่างกัน
ตามสภาพสั ง คมและเหตุ ก ารณ์ บ ้า นเมื องในยุค นั้น ๆ ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานศึ ก ษาของทัศ น์ วศิ น
ธูสรานนท์ (2559) ได้ศึกษาพัฒนาการในการสื่ อสารของเพลงไทยลูกทุ่งจากอดีตสู่ ปัจจุบนั และได้
สรุ ปผลการวิเคราะห์เพลงลูกทุ่งทั้ง 4 ยุค จานวน 106 เพลง ดังนี้
ยุค 1 (ปี พ.ศ.2507-2533) พบการสะท้อนค่านิ ยมทางสังคมผ่านเพลงไทยลูกทุ่งมากที่สุด
ตามด้วยค่านิ ยมทางความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่างหญิงชาย ค่านิ ยมของวัฒนธรรม โดยไม่พบ
เนื้อหาเพลงสะท้อนค่านิยมในเรื่ องการเมืองและเศรษฐกิจ
ยุค 2 (ปี พ.ศ.2534-2540) พบการสะท้อนค่านิ ยมทางสังคมมากที่สุด ตามด้วยค่านิ ยมทาง
ความสัมพันธ์และชีวติ รักระหว่างหญิงชาย ค่านิยมของวัฒนธรรม ซึ่ งในยุคนี้ ปรากฏค่านิ ยมในเรื่ อง
การเมืองและเศรษฐกิจเพิ่มมาเป็ นร้อยละ 3
ยุค 3 (ปี พ.ศ.2541-2550) พบการสะท้อนค่านิ ยมทางสังคมมากที่สุดเช่นเดียวกัน ตามด้วย
ค่านิ ยมทางความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่างหญิงชาย และในยุคนี้ ปรากฏค่านิ ยมในเรื่ องการเมือง
และเศรษฐกิจเพิ่มมาเป็ นร้อยละ 10
ยุค 4 (ปี พ.ศ.2550-2558) พบการสะท้อนค่านิ ยมทางความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่าง
หญิงชายมากที่สุด ตามด้วยค่านิ ยมทางสังคม ซึ่ งในยุคนี้ ไม่พบค่านิ ยมทางวัฒนธรรมและค่านิ ยม
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
จากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้นจะเห็นได้ว่าในเพลงไทยลูกทุ่งยุค 1-3 มีความคล้ายคลึ งกันคือ
บทเพลงไทยลู ก ทุ่ ง มี ก ารสะท้อ นค่ า นิ ย มทางสั ง คมเป็ นล าดับ แรก และตามด้ว ยค่ า นิ ย มทาง
ความสัมพันธ์และชีวติ รักระหว่างหญิงชายเช่นเดียวกัน ซึ่ งในยุค 2-3 มีการเพิ่มจานวนของเพลงไทย
ลูกทุ่งที่สะท้อนค่านิ ยมทางการเมืองและเศรษฐกิ จ เนื่ องจากในช่ วงยุคนั้นเป็ นช่วงที่มีประเด็นทาง
การเมืองในช่วงยุคที่ 2 และมีประเด็นเรื่ องวิกฤตทางเศรษฐกิจในยุค 3 แต่ในยุค 4 นั้น การสะท้อน
ค่านิ ยมผ่านบทเพลงไทยลูกทุ่งมีการเปลี่ยนไป โดยมีค่านิ ยมทางความสัมพันธ์และชี วิตรักระหว่าง
หญิงชายสู งเป็ นลาดับแรก ซึ่งทาให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบนั
นอกจากเพลงไทยลูกทุ่งจะมีการปรับเปลี่ ยนเนื้ อหาไปตามสภาพสังคมแล้ว ด้วยเหตุผล
ทางธุ รกิจทาให้ผปู ้ ระกอบการต้องสร้างแนวทางใหม่ เพื่อทาการตลาดกับผูฟ้ ังยุคใหม่ดว้ ย ปั จจุบนั มี
บริ ษทั ค่ายเพลงที่ มีบทบาทในวงการเพลงไทยลู กทุ่งอยู่สองบริ ษทั ใหญ่ คื อ บริ ษทั แกรมมี่ โกลด์
บริ ษ ทั ในเครื อของบริ ษ ัท GMM Grammy และบริ ษ ทั อาร์ ส ยาม บริ ษ ทั ในเครื อของบริ ษ ัท
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อาร์ เอสจากัด (มหาชน) แนวทางใหม่ของเพลงไทยลูกทุ่งที่เห็นได้ชดั ในปั จจุบนั คือการผสานเพลง
ไทยสตริ ง และเพลงไทยลูกทุ่งเข้าด้วยกัน ใช้เครื่ องดนตรี สมัยใหม่ ภาษาสมัยใหม่ รวมทั้งเนื้ อหา
เพลงที่เข้ากับวิถีชีวติ ของคนปั จจุบนั อีกด้วย (พิรนนท์ เจนเกียรติฟู, 2556: 2-3)
เครื่ องมื อทางการตลาดอย่างหนึ่ ง ที่ ส าคัญในการโฆษณาเพลงไทยลู ก ทุ่ง ในปั จจุ บนั คื อ
มิวสิ ควิดีโอ Will Straw (อ้างถึงใน วนัสนันท์ ทุมโนน้อย, 2553: 11) อธิ บายว่า มิวสิ ควิดีโอคือ
พัฒนาการสื่ อ และวัฒนธรรมในสังคมทุนนิ ยม ซึ่ งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิ ตเพลง และ
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากยุคนี้ ผฟู ้ ั งเพลงเป็ นวัยรุ่ นที่เติบโตในยุคการฟังเพลงที่มีภาพ และธรรมชาติ
ของสื่ อมีภาพสามารถสะกดอารมณ์ได้มากกว่าเสี ยง
ในขณะเดี ยวกันด้วยความความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้มีเทคโนโลยีในการ
ผลิ ตมิ วสิ ค วิดีโอที่ ท นั สมัย ยิ่งขึ้ น แต่ค่ า ใช้จ่า ยในการผลิ ตลดลง รวมทั้ง มี ช่ องทางในการเข้า ถึ ง
ผูบ้ ริ โภคมากขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่ องทางสื่ อออนไลน์ มิ วสิ ควิดีโอสามารถส่ งต่ อให้ผูค้ น
จานวนมากได้อย่า งสะดวก รวดเร็ ว และหากมิ วสิ ค วิดีโอนั้นมี เนื้ อหาถู กใจผูช้ มก็ จะได้รับ การ
แพร่ กระจายต่อ และเป็ นกระแสในวงกว้างได้ไม่ยาก ซึ่ งในปั จจุบนั มีเว็บไซต์ที่เป็ นช่ องทางการ
ค้นหาวิดีโอต่างๆ เพื่อรั บชมได้อย่าง ยูทูบ (Youtube) ซึ่ งยูทูบเป็ นเว็บไซต์ที่สามารถแลกเปลี่ยน
วิดีโอกันระหว่างผูใ้ ช้โดยไม่ เสี ย ค่า ใช้จ่า ยโดยการสมัค รเป็ นสมาชิ ก แต่หากไม่ สมัครสมาชิ ก ก็
สามารถเข้าเว็บ ไซต์ไ ปเพื่อค้นหาวิดีโอต่างๆ ได้ แต่จะไม่สามารถอัพโหลดวิดีโอได้ (เมธชนัน
สุ ขประเสริ ฐ, 2558) ซึ่ งการที่วดิ ีโอจะได้รับการแพร่ กระจาย หรื อเป็ นกระแสได้น้ นั สามารถเห็นได้
จากการจัดอันดับมิวสิ ควิดีโอยอดนิ ยมประจาปี 2015 จัดอันดับโดย Youtube Rewind (ประเทศ
ไทย) เว็บ ไซต์แลกเปลี่ ย นภาพวิ ดีโ อที่ มี ชื่ อเสี ย ง มี มิ ว สิ ค วิดี โอเพลงไทยลู ก ทุ่ ง ที่ ติ ด อัน ดับ มี 3
มิวสิ ควิดีโอ ได้แก่ เพลงเมรี ของศิลปิ น กระแต และ กระต่าย อาร์ สยาม มีผเู ้ ข้าชมประมาณ 73 ล้าน
ครั้ ง เพลงไก๊ไ ก่ ของศิ ลปิ น โหน่ ง ชะชะช่ า มี ผูเ้ ข้า ชม 107 ครั้ ง เพลงแว้นฟ้ อหล่ อเฟี้ ยว ของวง
แจ๊ส สปุ๊ กนิค ปาปิ ยอง กุ๊กกุ๊ก มีผเู ้ ข้าชมประมาณ 164 ล้านครั้ง และ เพลงพลังงานจน ซึ่ งเป็ นเพลงที่
มีการรวมเพลงไทยสตริ ง เข้ากับเพลงไทยลูกทุ่ง ของศิลปิ น วงลาบานูน และ เปาวลี พรพิมล มีผเู ้ ข้า
ชม 138 ล้ า นครั้ ง ตั ว เลขนี้ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า มิ ว สิ ควิ ดี โ อมี ห น้ า ที่ ส าคั ญ ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เพลง ศิลปิ น และค่ายเพลง ให้เข้าถึงผูฟ้ ั งอย่างมาก รวมทั้งกลุ่มผูฟ้ ั งเพลงไทยลูกทุ่ง
ยุคปั จจุบนั สามารถเข้าถึงสื่ อออนไลน์ได้มากเช่ นกัน อย่างไรก็ตาม เนื้ อเพลง และเนื้ อหาในมิวสิ ค
วิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งในยุคปั จจุบนั ยังคงเน้นไปที่เรื่ องราวความรักระหว่างชายหญิง จากการศึกษา
ของ อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ (2545: 418-419) พบว่ากลุ่มเป้ าหมายของมิวสิ ควิดีโอ คือ วัยรุ่ น ดังนั้นจึงมัก
เป็ นเรื่ องราวความรัก ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่วยั รุ่ นให้ความสนใจ และมักเป็ นรักที่ผิดหวัง นอกจากมิวสิ ค
วิดีโอจะสื่ อถึ งเนื้ อหาเพลงแล้ว ยัง สามารถครอบงาอุ ดมการณ์ โดยไม่ รู้ตวั ด้วยเนื้ อหาต่า งๆ ใน
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มิวสิ ควิดีโอมักเป็ นเรื่ องราวใกล้ตวั เกิ ดขึ้นได้จริ ง ทาให้ผชู ้ มรู ้ สึกว่ากาลังรับชมภาพยนตร์ มากกว่า
โฆษณา และรู ้สึกว่าเนื้อหานั้นเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวติ
นอกจากนี้ ความรั ก ยัง เป็ นเรื่ อ งที่ ผู ้บ ริ โ ภคโดยส่ ว นใหญ่ ส นใจ เพราะความรั ก และ
ความสัมพันธ์เป็ นพื้นฐานของการสร้างครอบครัว นักจิตวิทยาสังคม Roy Baumeister and Mark
Leary (1995 อ้างถึงใน นพมาศ อุง้ พระ 2555: 123) ได้อธิ บายว่า สาหรับหญิงและชาย ความรัก
ความผูกพันทาให้มีลูก และการอยูร่ อดของลูกมีโอกาสดีข้ ึนเพราะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากพ่อแม่
ที่มีสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน รวมทั้งสาหรับมนุ ษย์ทุกที่ ลว้ นต้องการให้คนยอมรั บและเห็ นคุ ณค่า
เวลามี ความความรั ก มนุ ษย์จะมี ค วามสุ ขมาก การสู ญเสี ย คนรั ก จะท าให้คนสับสน เสี ยใจ และ
ซึ ม เศร้ า เหล่ า นี้ เองท าให้ก ารใช้ค วามรั ก ในการสื่ อสารจึ งสร้ า งความสนใจ และอารมณ์ ร่วมให้
ผูบ้ ริ โภคได้เสมอ
วนัสนันท์ ทุมโนน้อย (2553) ได้ศึกษาความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่ปรากฏใน
มิวสิ ควิดีโอไทย โดยให้ความสาคัญกับเพลงไทยสตริ ง ซึ่ งมีกลุ่มผูฟ้ ั งเป็ นวัยรุ่ นเป็ นหลัก ซึ่ งมี 10
ประเด็ นส าคัญในการวิเคราะห์ ได้แก่ รู ป แบบมิ วสิ ค วิดีโอ ประเภทของเนื้ อหาเรื่ อง แก่ นเรื่ อง
โครงสร้างเรื่ อง ฉาก ประเภทของความรักที่ปรากฏ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างเพศ แนวคิดเรื่ อง
วัฒนธรรมทางเพศ และแนวคิดเกี่ยวกับค่านิ ยมทางเพศ จากการวิเคราะห์พบว่ารู ปแบบมิวสิ ควิดีโอ
มีรูปแบบการสื่ อความหมายเป็ นหลัก โดยมีประเภทเนื้ อหาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุ ษย์มากที่สุด
ซึ่ งแก่นเรื่ องส่ วนใหญ่เน้นไปที่ความรู ้สึกและอารมณ์ของตัวละคร สาหรับโครงเรื่ องนั้น มีการเปิ ด
เรื่ องแบบเป็ นเรื่ องราวมากที่สุด โดยมีจุดเปลี่ยนที่มีสาเหตุจากคนมากที่สุด ในมิวสิ ควิดีโอพบว่าตัว
ละครส่ วนใหญ่เป็ นวัยทางานมากกว่าวัยรุ่ น และมีฉากที่เป็ นค่านิ ยมชุ มชนเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งมิวสิ ค
วิดีโอที่ ศึกษามี ประเภทความรั กแบบเสน่ หามากที่ สุด ในประเด็นความสัมพันธ์ ระหว่างเพศนั้น
พบว่าเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมากที่สุด โดยมีมิวสิ ควิดีโอที่ไม่สามารถระบุ
ได้เนื่ องจากการนาเสนอไม่ชดั เจนมากเป็ นลาดับที่สอง และพบความสัมพันธ์แบบเพื่อนจานวน 1
มิวสิ ควิดีโอ ผลการวิเคราะห์เรื่ องวัฒนธรรมทางเพศของมิวสิ ควิดีโอ พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นยุคปั จจุบนั
ยุคบิดาธิ ปไตย ยุคความรักแบบโรแมนติก ตามลาดับ และสุ ดท้ายประเด็นค่านิ ยมของมิวสิ ควิดีโอ
พบว่าส่ วนใหญ่ปรากฏค่านิ ยมไม่รักนวลสงวนตัวมากกว่าค่านิ ยมรักนวลสงวนตัวอยู่เท่าตัว และ
พบว่าผูห้ ญิงในมิวสิ ควิดีโอทาตัวไร้ค่ามากกว่าการสร้างคุณค่าให้ตวั เองเป็ นเท่าตัวเช่นกัน ส่ วนภาพ
ผูช้ ายข่มเหงผูห้ ญิงปรากฏอยูใ่ นจานวนใกล้เคียงกับภาพที่ผชู ้ ายให้เกียรติและปกป้ องผูห้ ญิง
ภูมิสิษฐ์ กฤตพิพฒั นโชติ์ (2558) ศึกษาเปรี ยบเทียบการเล่าเรื่ องและสื่ อความหมายในมิวสิ ค
วิดีโอเพลงลูกทุ่ง โดยศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างมิวสิ ควิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิ ค กับเพลงลูกทุ่ง
ร่ วมสมัย โดยเน้นไปที่ การเล่ าเรื่ อง ได้แก่ รู ปแบบการนาเสนอ โครงเรื่ อง แก่ นเรื่ อง ลักษณะตัว
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ละคร ความขัดแย้ง ฉาก การใช้แสง ระยะภาพ การแต่งกายของศิลปิ น สัญญะ และอุดมการณ์ โดย
การศึ กษาครั้ งนี้ ได้ผลลัพธ์ ว่ามิ วสิ ควิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิ คมี รูปแบบการนาเสนอแบบการ
แสดงมากที่สุด ซึ่ งมีโครงเรื่ องเกี่ยวกับการสื่ อสารภาพลักษณ์ของศิลปิ นเป็ นหลัก โดยแก่นเรื่ องเป็ น
ความเจ้าชู ้ของผูช้ ายและการต่อสู ้ ต่อรองของผูห้ ญิง ลักษณะของตัวละครเป็ นแบบตายตัว และมี
ลักษณะขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละครเอง ส่ วนฉากที่ใช้มกั เป็ นการดาเนิ นชี วิตของตัวละคร ซึ่ ง
เป็ นการเล่าเรื่ องจากมุมองของศิลปิ น นอกจากนั้นยังใช้การสื่ อความหมายผ่านการใช้แสงธรรมชาติ
และใช้ขนาดภาพระยะไกล ระยะใกล้ปานกลาง และระยะปานกลางนาเสนอในมิวสิ ควิดีโอ การ
แต่ ง กายของศิ ล ปิ นต้อ งการสื่ อ สาร ภาพลัก ษณ์ ที่ สุ ขุ ม สดใส ร่ า เริ ง ในมิ ว สิ ค วิ ดี โ อยัง มี ก าร
แสดงสัญญะ เช่ น จี้รูปหัวใจ ดอกไม้ ฉาก และตัวอักษร ในขณะที่มิวสิ ควิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่ วม
สมัยมีการใช้รูปแบบนาเสนอแบบการแสดงและการสื่ อความหมายผสมกันมากที่สุด และมีโครง
เรื่ องเกี่ ยวกับความรักและผูห้ ญิงเป็ นหลัก ซึ่ งมีแก่นเรื่ องเป็ นการพูดถึ งการต่อสู ้ต่อรองของผูห้ ญิง
อกหัก ความสนุ กสนานของศิลปิ น การพยายามในความรัก และมีการโฆษณาแฝงในมิวสิ ควิดีโอ
โดยลัก ษณะของตัวละครเป็ นลัก ษณะรอบด้า น และมี ค วามขัดแย้ง ระหว่า งคนกับ คนมากที่ สุ ด
สาหรับฉากที่ใช้ในมิวสิ ควิดีโอเพลงลูกทุ่งร่ วมสมัยเป็ นการใช้ฉากประดิษฐ์มากที่สุด และเป็ นการ
เล่าเรื่ องจากมุมมองของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง โดยใช้แสงจากธรรมชาติและการจัดแสงเบื้องต้นเพื่อ
เน้นศิ ล ปิ น และใช้ภาพระยะใกล้ปานกลางในการนาเสนอมากที่ สุด การแต่ง กายของศิ ลปิ นใน
มิ วสิ ควิดีโอเป็ นการตอบสนองกลุ่ มเป้ าหมาย ส่ วนสัญญะที่ ป รากฏ คื อ ก้อนหิ น นวมต่ อยมวย
เครื่ องดื่ มและอาหาร เป็ นต้น ซึ่ งจากผลการวิเคราะห์มิวสิ ควิดีโอทั้งสองยุคนั้น มีความแตกต่างกัน
อยูใ่ นหลายมุมมองซึ่ งเปลี่ยนตามยุคสมัย
ทัศน์วศิน ธูสรานนท์ (2559) ได้ศึกษาเรื่ องพัฒนาในการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่า
เรื่ องตามค่านิ ยมของสังคมไทยจากอดี ตสู่ ปัจจุ บนั เพื่อศึ กษาพัฒนาการ กระบวนการสร้ างสรรค์
เพลงลูกทุ่ง และประเด็นค่านิ ยมของสังคมไทยจากอดี ตสู่ ปัจจุบนั ซึ่ งจากการวิเคราะห์ความหมาย
และเนื้ อหาสาระของบทเพลงลูกทุ่ง 4 ยุค โดยเรื่ องของภาพสะท้อนความรักที่เป็ นประเด็นค่านิ ยม
ของสังคมไทยที่พบในเพลงลูกทุ่ง 4 ยุคนั้น พบว่าในยุคแรก เนื้ อหาของเพลงจะเสนอเรื่ องราวของ
ความรักหนุ่มสาวที่ตอ้ งปฏิบตั ิตวั ตามประเพณี เมื่ออยากครองคู่ หรื อออกเรื อน ก็ตอ้ งมีการสู่ ขอตาม
ประเพณี ซึ่ งเนื้ อเพลงจะแสดงถึงพฤติกรรมของผูห้ ญิงที่เป็ นกุลสตรี เรี ยบร้อย และสะท้อนมุมมอง
เรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย์ใ นความรั ก รั ก เดี ย วใจเดี ย ว แต่ เ มื่ อยุ ค สมัย เปลี่ ย นไป เนื้ อ หาในบทเพลงก็
เปลี่ยนไป โดยสะท้อนการแสดงออกและพฤติกรรมของฝ่ ายหญิงที่ชดั เจนและเปิ ดกว้างมากขึ้น เช่น
การแสดงความรักก่อนจากผูห้ ญิง การแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ซึ่ งเพลงลูกทุ่งในยุคปั จจุบนั มี
ความชัดเจนและทันสมัยมากขึ้ นตามบริ บทสั งคมที่ เปลี่ ยนไป ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ ยงั แสดงว่า
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บทเพลงลูกทุ่งทั้ง 4 ยุคมีการสะท้อนค่านิ ยมด้านความรักระหว่างชายและหญิงมากที่สุดเหมือนๆ
กัน
อย่างไรก็ตาม การศึกษาเรื่ องราวความรัก และความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงในมิวสิ ค
วิดีโอเพลงลู ก ทุ่งนั้นโดยใช้ท ฤษฎี และแนวคิ ดทางจิ ตวิทยานั้นยัง ไม่ป รากฏ ทางผูว้ ิจยั จึ งคิ ดว่า
การศึกษาปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นกับมิ วสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งในยุคสมัยใหม่ ซึ่ งเป็ นยุคที่มีการ
แข่งขันทางการตลาดสู ง มีช่องทางการสื่ อสารที่หลากหลาย จะทาให้เห็ นถึงเนื้ อหาที่สะท้อนภาพ
สังคมไทยที่ กาลัง ดาเนิ นไป ณ ปั จจุ บนั รวมทั้งได้เห็ นสิ่ งที่ ผูผ้ ลิ ตเน้นสื่ อสารเพื่ อจูงใจ และอาจ
ครอบงาอุดมการณ์โดยที่ผบู ้ ริ โภคโดยไม่รู้ตวั อีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาแก่นเรื่ องความรัก รู ปแบบความรักของมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง และภาษา
รักของพระเอกและนางเอกในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปิ นชาย และศิลปิ นหญิง
2) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของแก่นเรื่ องความรัก รู ปแบบความรักของมิวสิ ค
วิดีโอเพลงไทยลู กทุ่ง และภาษารั กของพระเอกและนางเอกในมิ วสิ ควิดีโอเพลงไทยลู กทุ่ งของ
ศิลปิ นชาย และศิลปิ นหญิง
3) เพื่อศึกษาแนวคิดของผูผ้ ลิตมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งที่มีการแสดงความรัก

1.3 ปัญหานาวิจัย
1) แก่นเรื่ องความรัก รู ปแบบความรักของมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง และภาษารักของ
พระเอกและนางเอกในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลู กทุ่งที่ มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับความรักของชายหญิ งเป็ น
อย่างไร
2) แก่นเรื่ องความรัก รู ปแบบความรักของมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง และภาษารักของ
พระเอกและนางเอกในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปิ นชาย และศิลปิ นหญิง มีความแตกต่าง
กันอย่างไร
3) แนวคิดในการผลิตมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งที่มีการแสดงความรักเป็ นอย่างไร
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1.4 ขอบเขตการศึกษา
ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ มิ วสิ ค วิ ดีโ อเพลงไทยลู ก ทุ่ ง ที่ ป รากฏในเครื อ ข่ า ย
สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์ ยู ทู บ ใ น ช่ อ ง ข อ ง ใ น ช่ อ ง ข อ ง ค่ า ย เ พ ล ง ลู ก ทุ่ ง แ ก ร ม มี่ โ ก ล ด์
(www.youtube.com/grammygoldofficial) ในหมวดท าเนี ย บเพลงดัง จ านวน 29 มิ ว สิ ค วิดี โ อ
และค่ายเพลงลูกทุ่งอาร์ สยาม (www.youtube.com/rsiammusic) ในหมวดเพลงฮิตติดชาร์ จ จานวน
42 มิ ว สิ ค วิ ดี โ อ รวมทั้ง หมด 71 มิ ว สิ ค วิดี โ อ ของวัน ที่ 15 สิ ง หาคม – 15 กัน ยายน พ.ศ. 2559
ซึ่ ง เลื อกเฉพาะมิวสิ ค วิดีโอที่มี เรื่ องราวสื่ อความหมายเป็ นหลัก (Narrative) และเป็ นเรื่ องราว
ความรักฉันท์คู่รัก (Romantic Love)

1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ค่ายเพลงผูผ้ ลิตมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งสามารถนาผลการศึกษาครั้งนี้ ไปปรับใช้ใน
การเขี ย นบทละครในมิ วสิ ค วิดีโอ เพื่ อให้เกิ ดเนื้ อเรื่ องที่ หลากหลาย และเป็ นประโยชน์ ในการ
สะท้อนภาพสังคมต่อผูช้ มมากขึ้น
2) เพื่อให้เข้าใจถึ ง วิถี ชีวิต และวิถี ปฏิ บตั ิ ข องคนในสัง คมไทยที่ เกี่ ย วข้องกับความรั ก
ระหว่างชายและหญิง ที่ได้รับการบันทึก และถ่ายทอดผ่านมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง
3) ทาให้ผบู ้ ริ โภคสื่ อมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งเกิดความเข้าใจในรู ปแบบความรัก และ
ภาษารักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอ เพื่อการรู ้ เท่าทันและตระหนักรู ้เรื่ องความสัมพันธ์และการแสดง
ความรักระหว่างหญิงชายในชีวติ จริ ง
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1.6 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
ผู้ผลิตมิวสิควิดโี อ

มิวสิควิดโี อเพลงไทยลูกทุ่ง
ศิลปิ นชาย ศิลปิ นหญิง
ศิลปิ นคู่ชายหญิง

แก่ นเรื่อง
นอกใจ
แอบรัก
โสดหรื อตามหารัก
พลัดพราก
รักมัน่ คง
รักคัน่ เวลา
หมดรัก

รู ปแบบความรักจาก
ทฤษฎีสามเหลีย่ มความรัก
ไร้รัก (Nonlove)
ความชอบ (Liking)
ความหลง (Infatuated Love)
ความรักที่วา่ งเปล่า (Empty Love)
ความรักโรแมนติก (Romantic Love)
ความรักแบบเพื่อน (Companionate Love)
ความรักแบบโง่เขลา (Fatuous Love)
ความรักอันสมบูรณ์ (Consummate love )

ตัวละครหลักในมิวสิควิดโี อ
พระเอก
นางเอก

ภาษารัก (วิธีการแสดงความรัก)
คาพูดที่เสริ มสร้างความสัมพันธ์
ให้เวลาอย่างมีคุณค่า
ให้ของขวัญ
ทาบางสิ่ งบางอย่างให้
สัมผัสทางกาย
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1.7 นิยามศัพท์ เฉพาะ
1.7.1 เพลงไทยลูกทุ่ง หมายถึง เพลงไทยรู ปแบบหนึ่ งที่พฒั นามาจากเพลงพื้นบ้าน บรรเลง
โดยใช้ดนตรี สากล ใช้ภาษาง่ายๆ ที่สะท้อนวิถีชีวติ สภาพสังคม อุดมคติ และวัฒนธรรมไทย
1.7.2 สมัยนิยม หมายถึง เพลงในยุคปั จจุบนั ที่ผคู้ นให้ความสนใจและเป็ นที่นิยมในสังคม
เป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป และมีเรื่ องราวที่สะท้อนสังคมในปั จจุบนั
1.7.3 มิวสิ ควิดีโอ หมายถึ ง ภาพประกอบเพลง หรื อภาพที่ สื่อความหมายจากเนื้ อหาของ
เพลงเพื่อสื่ อให้ผชู้ มเข้าใจความหมาย และเพลิดเพลินจากการรับชมมิวสิ ควิดีโอ ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ ิจยั ได้เลื อกมิวสิ ค วิดีโอที่มีเรื่ องราวสื่ อความหมายเป็ นหลัก (Narrative) และมี แก่ นเรื่ องเป็ น
เรื่ องราวความรักฉันท์คู่รัก (Romantic Love)
1.7.4 พระเอก หมายถึง ตัวละครเอกฝ่ ายชายที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอ เป็ นบุคคลซึ่ งเป็ นผู้
ดาเนินเรื่ อง
1.7.5 นางเอก หมายถึง ตัวละครเอกฝ่ ายหญิงที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอ เป็ นบุคคลซึ่ งเป็ นผู้
ดาเนินเรื่ อง
1.7.6 แก่นเรื่องความรัก หมายถึง ความคิดหลักของเนื้ อหาในมิวสิ ควิดีโอ เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการเล่าเรื่ อง ซึ่ งมีท้ งั หมด 7 รู ปแบบ คือ นอกใจ แอบรัก โสดหรื อตามหารัก พลัดพราก รักมัน่ คง
รักคัน่ เวลา และหมดรัก
1.7.7 ความรั ก หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก พิ เ ศษที่ บุ ค คลมี ต่ อ อี ก คนหนึ่ ง ซึ่ งประกอบไปด้ว ย
ความลุ่มหลง ความสนิ ท และการตัดสิ นใจและการผูกมัด ซึ่ งเมื่ อผสมกันแล้วก่อให้เกิ ดความรั ก
8 รู ปแบบ คือ ไร้รัก (Nonlove) ความชอบ (Liking) ความหลง (Infatuated love) ความรักที่วา่ งเปล่า
(Empty love) ความรักโรแมนติก (Romantic love) ความรักแบบเพื่อน (Companionate love)
ความรักแบบโง่เขลา (Fatuous love) และความรักอันสมบูรณ์ (Consummate love)
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1.7.8 ภาษารั ก หมายถึ ง วิธีการแสดงความรักต่อคู่รัก ซึ่ งบุคคลมีการแสดงภาษารักต่อกัน
ได้ 5 วิ ธี ได้แก่ ค าพูดที่ เ สริ ม สร้ า งความสั ม พันธ์ ให้เวลาอย่า งมี คุ ณค่ า ให้ ข องขวัญ ท าบางสิ่ ง
บางอย่างให้ และสัมผัสทางกาย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบความรัก และภาษารักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งสมัย
นิ ยม” ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเพลงไทยลูกทุ่ง และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับมิวสิ ควีดีโอ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรัก และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.4 แนวคิดการเล่าเรื่ อง

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับเพลงไทยลูกทุ่ง และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิ และทุติยภูมิเกี่ ยวกับเรื่ องเพลง
ไทยลูกทุ่งโดยนาเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1) นิ ยามศัพท์เพลงไทยลูกทุ่ง 2) ลักษณะสาคัญของ
เพลงไทยลูกทุ่ง 3) ภาพสะท้อนสังคมไทยในเพลงไทยลูกทุ่ง 4) ภาพสะท้อนความรักในเพลงไทย
ลูกทุ่ง
2.1.1 นิยามศัพท์ เพลงไทยลูกทุ่ง
นพพร ด่านสกุล (2537: 13) ให้ความหมายของเพลงไทยลูกทุ่งว่าหมายถึง “งานเพลงที่ก่อ
เกิ ดในสังคมไทย อันเป็ นการผสมผสานระหว่างกลิ่ นอายของเพลงและดนตรี พ้ืนบ้านไทย ชี วิต
จิตวิญญาณในวิถีสังคมไทยกับดนตรี สากลประเภทดนตรี สมัยนิ ยมที่มีวฒั นธรรมดนตรี ละตินเป็ น
พื้นฐานด้านจังหวะดนตรี ”
ศิริพร กรอบทอง (2541: 246) ให้ความหมายของเพลงไทยลูกทุ่งว่าหมายถึง “เพลงไทย
สากลที่ มีล ักษณะสัม พันธ์ ก ับท้องถิ่ นพื้นบ้า น ซึ่ ง ได้พฒั นาเกิ ดขึ้ นในบริ บ ทของสัง คมเมื องช่ วง
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง”
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สุ รพล วิรุฬห์รักษ์ (2551: 41) ให้ความหมายของเพลงไทยลูกทุ่งว่าหมายถึ ง “เพลงไทย
รู ปแบบหนึ่ งที่พฒั นามาจากเพลงพื้นบ้าน บรรเลงโดยใช้เครื่ องดนตรี สากล ใช้ภาษาง่ายๆ บรรยาย
เรื่ องราวของชี วิต สภาพสังคม และวัฒนธรรม ซึ่ งเน้นวิถีชีวิตของชาวชนบท มีท่วงทานอง คาร้อง
ลีลา การร้องที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ให้บรรยากาศความเป็ นลูกทุ่ง”
กรกนก รัมมะอัตถ์ (2556: 4) ให้ความหมายของเพลงไทยลูกทุ่งว่าหมายถึ ง “เพลงที่มี
เนื้อหาสะท้อนวิถีชีวติ และสภาพแวดล้อมในสังคมชนบท”
จีรวัลย์ สอนสะอาดดี (2558: 1) กล่าวว่า "เพลงลูกทุ่งเป็ นผลงานเพลงที่เล่าเรื่ องราวของคน
ในชนบท สะท้อนสังคม วัฒนธรรม ความรัก"
สุ นทรี ดวงทิพย์ (2558: 68) ให้ความหมายของเพลงไทยลูกทุ่งว่าคือ "เพลงลูกทุ่งเป็ นเพลง
ที่ มีพ ฒ
ั นาการมาจากเพลงพื้ นบ้านและเพลงไทยเดิ ม มี วิธีการร้ องและมี เอกลัก ษณ์ เฉพาะตัวคื อ
มีทานองเพลงฟังแล้วเข้าใจง่าย มีลีลาเฉพาะ เน้นความสนุ กสนาน ทานองเพลงมาจากเพลงพื้นบ้าน
เนื้อร้องของเพลงไทยลูกทุ่งจะมีลกั ษณะเด่น การร้องจะใช้ลูกคอหรื อจังหวะรัวเสี ยงและมีการเอื้อน
เสี ยงเป็ นสาคัญ"
จากความหมายที่ นกั วิชาการหลายๆ คนได้ให้ความหมายไว้ กล่ าวได้ว่าเพลงไทยลูกทุ่ง
หมายถึ ง เพลงไทยรู ปแบบหนึ่ งที่มีพฒั นาการมาจากเพลงพื้นบ้าน มีท่วงทานอง จังหวะ และการ
ร้ องเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ซึ่ งเนื้ อหาสาระที่ สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคม และวัฒนธรรมไทย
โดยเน้นไปที่ชาวชนบท
2.1.2 ลักษณะสาคัญของเพลงไทยลูกทุ่ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่ องที่ทรงกล่าวถึงเพลงไทยลูกทุ่ง ตอน
หนึ่งพอจะสรุ ปว่าเพลงไทยลูกทุ่งมีลกั ษณะสาคัญดังนี้
1. เป็ นหลักฐานของข้อมูลทางประวัติศาสตร์สังคมของประเทศ
2. เป็ นที่รวมของภูมิปัญญาและทรัพย์สินทางปัญญาของชาวบ้าน
3. เป็ นเพลงที่เรี ยบง่าย เข้าใจง่าย ร้องง่าย จาง่าย
4. สามารถเข้าถึงสังคมทุกชั้น กระจายได้กว้างไกลถึงชนบททุกแห่ง
5. มีความเป็ นไทยทั้งในเรื่ องของภาษา ทานอง และการขับร้อง
จากลักษณะสาคัญข้า งต้น กล่ าวได้ว่า เพลงไทยลู ก ทุ่ งเป็ นเพลงที่ บ อกเล่ า เรื่ องราวสิ่ ง ที่
เกิดขึ้นในสังคม ในประเทศ โดยใช้ภาษาเรี ยบง่ายในการนาเสนอ รวมทั้งบรรจุความเป็ นไทยไว้ท้ งั
เรื่ องภาษาและการขับร้อง ซึ่ งสอดคล้องกับ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่ได้กล่าวถึงเพลงไทยลูกทุ่งจาก
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การสั ม มนาเชิ ง วิช าการเรื่ อ ง “เส้ น ทางเพลงลู ก ทุ่ ง ไทย” จัดในวันที่ 25-26 มิ ถุ นายน 2533 ว่า มี
ลักษณะสาคัญดังนี้
1. คาร้อง เนื้อร้องเรี ยบง่าย
2. ใส่ ความรู ้สึกตลกเศร้า เสี ยดสี สนุกสนาน สามารถเล่นเสี ยง และมีลีลาการร้องที่
ไม่เหมือนเพลงลูกกรุ งที่ร้องแบบเรี ยบๆ
3. บันทึ กเรื่ องต่ า งๆ ที่ เกิ ดขึ้ นไว้ ทั้ง ประวัติศ าสตร์ ที่ เกิ ดขึ้ นกับ สัง คมไทยใน
ช่วงเวลาต่างๆ
4. เฟื่ องภาษา สามารถใช้ถอ้ ยคาบรรยายภาพพจน์ ใช้สานวนโวหารที่สละสลวยได้
คล้ายคลึงกับ นิ ธิ เอียวศรี วงศ์ (2528 : 95-104) ซึ่ งได้กล่าวถึงลักษณะสาคัญของเพลงไทยลูกทุ่งไว้
ในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
4.1 เพลงลูกทุ่งเปรี ยบเสมือนข่าวสารที่คนเมืองส่ งผ่านไปยังคนชนบท
4.2 เนื้ อร้ องเพลงลู กทุ่งมี การกาหนดสถานการณ์ จาเพาะ ทาให้สามารถ
กล่าวถึงเหตุการณ์เฉพาะหน้าของสังคมและบ้านเมืองได้
4.3 เพลงลูกทุ่งในระยะแรกมักมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับสภาพความจริ งของชาว
ชนบทภายหลังการขยายตัวของการสื่ อสารคมนาคม เนื้ อเรื่ องเริ่ มมีความเกี่ยวข้องกับชี วิตเมืองมาก
ขึ้น
จากลักษณะของเพลงไทยลู กทุ่งที่ นักวิชาการได้กล่ าวไว้ สรุ ปได้ว่าเพลงไทยลูกทุ่งเป็ น
เพลงที่มีความเรี ยบง่าย เป็ นการบันทึกเรื่ องราวในแต่ละช่วงเวลาของสังคม มีเนื้ อหาสะท้อนภาพ
สังคมไทยได้อย่างดียงิ่ โดยเพลงไทยลูกทุ่งมีการใช้ภาษา คาร้อง ทานองที่จดจาง่าย เข้าใจง่าย มีการ
ใส่ ความรู ้สึกลงไปในเนื้อหาบทเพลง และมีลีลาในการร้องเฉพาะตัว
2.1.3 ภาพสะท้ อนสั งคมไทยในเพลงไทยลูกทุ่ง
ลักษณะสาคัญประการหนึ่ งของเพลงไทยลูกทุ่ง คือ การสะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคม และ
วัฒนธรรมไทย ดังที่งานวิจยั หลายชิ้นได้ศึกษาสังคมผ่านเพลงไทยลูกทุ่งไว้ในหลากหลายมิติ โดย
แบ่งเป็ นยุคอดีต และยุคปั จจุบนั ดังนี้
ภาพสะท้ อนสั งคมไทยในเพลงไทยลูกทุ่งยุคอดีต (พ.ศ.2481 - 2550)
ศิริพร กรอบทอง (2541) ได้ศึกษาวิวฒั นาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย พ.ศ.24812535 โดยมุ่งศึกษาเพลงลูกทุ่งในเชิงประวัติศาสตร์ พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เริ่ มมีการแบ่งแยกเพลง
ลู ก ทุ่ ง และเพลงลู ก กรุ ง ออกจากกัน โดยที่ เ พลงลู ก ทุ่ ง ที่ เ กิ ด และแพร่ ห ลายในสั ง คมเมื อ งได้
แพร่ หลายออกสู่ สังคมชนบทโดยเฉพาะ ในช่วงนั้นเป็ นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 คนชนบทได้เข้ามา
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เป็ นแรงงานในเมืองจานวนมาก และรับเอาวัฒนธรรมความทันสมัยจากเมืองมากขึ้น บทเพลงลูกทุ่ง
จึงมีลกั ษณะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนชนบทที่เสมือนอยูร่ ะหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ จากนั้น
เมื่อ พ.ศ. 2511 วงการเพลงลูกทุ่งเข้าสู่ ระบบการบริ หารของนายทุน และเพลงไทยสากลแนวใหม่
ทันสมัย เพลงลูกทุ่งซึ่ งมีจุดเด่นในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย ได้ใช้ดนตรี และท่วงทานองสากล
ใหม่ๆตามนิยมมาใช้ดว้ ย ในด้านเนื้อหายังคงมีวิถีชีวิตของชาวชนบทเป็ นสาคัญ ซึ่ งในช่วงนั้นเพลง
ลูกทุ่งได้เสนอสาระที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนชนบทในระบบเศรษฐกิ จทุ นนิ ยม และสภาพความ
เป็ นอยูท่ ี่เหลื่อมล้ ากับคนเมือง
งานวิจยั เบื้ องต้นได้ศึ กษาเพลงไทยลู ก ทุ่ง โดยเที ย บเข้า กับ ประวัติศ าสตร์ ความ
เปลี่ ย นแปลงของเพลงไทยลู ก ทุ่ ง ที่ ดาเนิ น ไปพร้ อมกับ การเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมไทยยุค ต่ า งๆ
สอดคล้องกับ พิษณุ พงศ์ ญาณศิริ, โกวิทย์ พิมพวง และวิไลศักดิ์ กิ่งคา (2557) ที่ศึกษาเพลงไทย
ลู ก ทุ่ ง โดยกาหนดช่ วงเวลาที่ ศึ ก ษา เสนอภาพสะท้อนสั ง คมกับ รสวรรณคดี ใ นเพลงลู ก ทุ่ ง ไทย
พ.ศ. 2500-2550 พบว่า เพลงลูกทุ่งในช่วงนั้นได้สะท้อนด้านสังคม ได้แก่ อาชี พ ปั ญหาสังคม ชี วิต
ความเป็ นอยู่ การคมนาคม การศึกษา การสื่ อสาร การปกครอง และการแบ่งชนชั้น รวมทั้งยังพบ
อิ ท ธิ พ ลของสั งคมและวัฒนธรรม ได้แก่ อิ ทธิ พ ลความเชื่ อด้านบาปบุ ญ สิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ เวรกรรม
โชคชะตา ภพชาติ ไสยศาสตร์ ค าสาบาน ความฝั น อิ ท ธิ พ ลทางวรรณคดี แ ละฤกษ์ ย าม
ในขณะเดียวกันเพลงไทยลูกทุ่งก็ยงั สะท้อนค่านิยมด้านวัตถุ (เงิน) ด้านอยากมีชื่อเสี ยง และด้านวัตถุ
(ทอง เพชร อัญมณี ) เช่นเดียวกับ จินตนา ดารงค์เลิศ (2533) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ขนบธรรมเนี ยม ค่านิ ยม
และการดารงชีวติ ของชาวชนบทไทยที่ปรากฏในเพลงลูกทุ่งตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึง
ปั จจุบนั พบว่า เพลงลูกทุ่งเป็ นวรรณกรรมที่มีคุณค่าสาระเกี่ยวกับสังคมและวิถีชีวิตของชนบทไทย
อย่างกว้างขวาง อันยึดมัน่ ในพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัต ริ ย ์ มี ค่ า นิ ย มหลายประการของชาวชนบท เช่ น ค่ า นิ ย มในวัต ถุ การบริ โ ภค
ไสยศาสตร์ และหาราศาสตร์ จากภาพสะท้อนเหล่านี้ อาจจัดว่าเพลงลูกทุ่งเป็ นวรรณกรรมเพื่อชี วิต
ได้ดว้ ย ทั้งสามงานวิจยั นี้ พบภาพสะท้อนด้านค่านิ ยม และเศรษฐกิ จ เช่ นเดี ยวกันกับนพพร ด่ าน
ตระกูล (2537) ได้วิเคราะห์วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งชุ ดแม่ไม้เพลงไทยที่ขบั ร้องโดย ผ่องศรี วรนุ ช
พบว่า เพลงที่ขบั ร้องโดยผ่องศรี วรนุชมีภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจในด้านการผลิต และการบริ โภค
ภาพสะท้อนค่านิ ยมในการนับถื อบุคคล ค่านิ ยมในความรักสนุ ก และค่านิ ยมในความเชื่ อเรื่ องบุญ
กรรม
ในแง่การสะท้อนสังคมในระดับบุคคล ประสิ ทธิ์ แย้มศรี (2548) ศึกษาภาพลักษณ์ของ
ผูห้ ญิงไทยในเพลงลูกทุ่ง : ศึกษากรณี เพลงแนวคาเฟ่ ในช่ วงปี พ.ศ.2535-2545 พบว่า เพลงลูกทุ่ง
แนวคาเฟ่ มี ภ าพลัก ษณ์ ข องผูห้ ญิ งที่ ปรากฏในเพลง 3 แบบ คื อ ภาพลัก ษณ์ แบบกุ ล สตรี ซึ่ งถู ก
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นาเสนอให้ยึดมัน่ ในความเชื่ อ ค่านิ ยม และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ภาพลักษณ์ แบบหญิงกล้า ซึ่ งถูก
นาเสนอให้เป็ นวัตถุและสิ นค้าทางเพศ กล้าแสดงออกโดยใช้รูปร่ างยัว่ ยวน และยอมมีเพศสัมพันธ์
กับผูช้ ายเพื่อแลกกับทรัพย์สินเงินทอง และภาพลักษณ์ที่รวมทั้งแบบกุลสตรี และแบบหญิงกล้า ซึ่ ง
ถูกนาเสนอให้เป็ นผูห้ ญิงในสังคมยุคใหม่ กล้าแสดงออกทางเพศ แต่ยงั ยึดมัน่ ในกุลสตรี ภาพลักษณ์
ที่พบบ่อยที่ สุด คื อ ภาพลักษณ์ แบบหญิ งกล้า รองลงมาคือกุลสตรี และน้อยที่สุดคือภาพลักษณ์ ที่
รวมทั้งแบบกุลสตรี และแบบหญิงกล้า
ทัศน์วศิน ธูสรานนท์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการในการสื่ อสารของเพลง
ลู ก ทุ่ งผ่า นการเล่ า เรื่ องตามค่ านิ ย มของสัง คมไทยจากอดี สู่ ปั จจุ บ นั พบว่า ช่ วงหลังปี พ.ศ. 2500
ภาพสะท้อนของเพลงมีความสัมพันธ์กบั ท้องถิ่น ความเป็ นชนบทอย่างชัดเจน ซึ่ งเป็ นการนาเสนอ
เหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว เช่น ความทุกข์ยากของการดาเนินชีวติ ซึ่ งในยุคนั้นยังไม่เรี ยกว่าเพลงลูกทุ่ง
แต่เรี ยนกว่าเพลงตลาด หรื อเพลงชี วิต จากนั้นในช่วงปี พ.ศ.2520 ก็เข้าสู่ ยุคการแข่งขัน ซึ่ งเป็ นยุคที่
เพลงลูกกรุ งแยกขาดจากเพลงลูกทุ่งแล้ว จึงมีความพยายามที่จะสร้างความโดดเด่นให้แก่กลุ่มเพลง
และตัวศิลปิ นเพื่อให้ได้รับความนิยม และเป็ นช่วงที่นกั ร้องลูกทุ่งเกิดใหม่ข้ ึนเยอะ โดยเฉพาะศิลปิ น
ที่ โด่ ง ดัง จนได้รับ การขนานนามว่า ราชิ นีลูก ทุ่ ง คื อ พุ่ม พวง ดวงจันทร์ ซึ่ ง ได้รับความนิ ย มมาก
ในช่วงปี พ.ศ.2528 แต่ในช่วง 20 ปี หลังจากนั้นเป็ นช่วงที่เพลงลูกทุ่งซบเซาลงเนื่ องจากมีแนวเพลง
ใหม่ๆ ที่ ได้รับอิทธิ พลจากต่างประเทศ รวมทั้งสังคมในตอนนั้นเป็ นช่ วงที่ มีการต่อสู ้เคลื่ อนไหว
ทางการเมืองรุ นแรง หลังจากนั้น เมื่อเข้าสู่ พ.ศ. 2541 จนถึง พ.ศ.2550 ตลาดเพลงลูกทุ่งได้กลับมา
เป็ นที่นิยมอีกครั้งและมีนกั ร้องหน้าใหม่เกิดขึ้นมากมาย และเนื้ อหาของบทเพลงก็สะท้อนสังคมใน
ยุคนั้นที่ค่อนข้างเป็ นเรื่ องของศีลธรรมตามค่านิยมของสังคมไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็
ตาม ค่านิยมภาพสะท้อนของเพลงลูกทุ่งในยุคอดีตที่กล่าวมานี้ ยงั คงเป็ นการเล่าเรื่ องวิถีชีวิตของคน
ตามท้องถิ่ นชนบท ความดิ้ นรนทางานเพื่อหาเลี้ ยงชี พ ในเมืองกรุ ง รวมถึ งเรื่ องราวความรักของ
บุคคลที่ตอ้ งห่างไกลจากคนรักเนื่องจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้องเข้าเมืองเพื่อมาหางานทา
นอกจากการศึ ก ษาภาพสะท้อ นสั ง คมโดยรวมของเพลงไทยลู ก ทุ่ ง แล้ว ยัง มี
การศึ กษาเพลงไทยลู กทุ่งในลักษณะที่ สะท้อนวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่ น ชริ นทร์ อิ นทะสุ วรรณ์
(2554) ศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยภาคใต้ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลง
ไทยลูกทุ่งของประจวบ วงศ์วชิ า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518-2552 มีภาพสะท้อนอย่างหลากหลาย ได้แก่ ภาพ
สะท้อนด้านครอบครัว พบว่า มีความเอื้ออาทรต่อกัน และปั ญหาสามีมีภรรยาหลายคน ภาพสะท้อน
ด้านการศึ กษาพบว่านิ ยมให้บุตรหลานศึ กษาต่อในระดับ อุ ดมศึ ก ษา ภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิ จ
พบว่า ชาวใต้มีอาชี พทาสวนยาง สวนกาแฟ ประมง ภาพสะท้อนด้านการเมืองการปกครอง พบว่า
มีความคาดหวังต่อสังคมนักการเมือง และภาพลักษณ์ ของนักการเมืองที่ดี ภาพสะท้อนด้านความ
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เชื่อและศาสนา พบว่ามีความเชื่ อไม่นอ้ ยกว่า 14 เรื่ อง เช่น กฏแห่ งกรรม ฤกษ์ยาม ภาพสะท้อนด้าน
ประเพณี พบว่า ภาพสะท้อนด้านภาษาถิ่ นใต้ พบว่ามีการใช้ไม่น้อยกว่า 100 คา และภาพสะท้อน
ด้า นศิ ล ปะการแสดง มี ห นัง ตะลุ ง และมโนราห์ เช่ นเดี ย วกับ วริ ศ รา โกรทิ น ธาคม และศิ ธ รา
จุฑ ารั ตน์ (2555) ได้ศึ กษาและสร้ างงานวิจยั ในหัวข้อ “มองอี ส านผ่า นเพลงไทยลู กทุ่ งอี สาน:
กรณี ศึกษาเพลงไทยลูกทุ่งอีสานของ ต่าย อรทัย” โดยพบว่าเพลงของต่าย อรทัย สะท้อนให้เห็นภาพ
สังคมอีสาน 4 ประการ ได้แก่ 1) ภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจและสังคม สะท้อนภาพผูค้ นอีสานว่า
มีฐานะยากจน เข้ามาทางานในเมือ งหลวง มีการศึกษาน้อย และทางานเป็ นผูใ้ ช้แรงงาน 2) ภาพ
สะท้อนด้านวิถีชีวติ และความสัมพันธ์ในครอบครัว ความรักหนุ่มสาว ความรักของลูกที่มีต่อพ่อแม่
ความรั กระหว่างเพื่อน ความรักบ้านเกิ ด ความรั กตัวเองและคนในภาคเดี ยวกัน 3) ภาพสะท้อน
วัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่ นอีสาน และ 4) ภาพสะท้อนด้านความเชื่ อ ทั้งด้านสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ กฎแห่ ง
กรรม และชาติภพ
ภาพสะท้ อนสั งคมไทยในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน (พ.ศ.2551 - 2561)
ทัศน์วศิน ธูสรานนท์ (2559) ได้ศึกษาพัฒนาการในการสื่ อสารของเพลงลูกทุ่งใน
ยุคปัจจุบนั ด้วย ซึ่ งเพลงลูกทุ่งมีความหลากหลายมากขึ้น มีการผสมผสานระหว่างความเป็ นท้องถิ่น
และความเป็ นเมื อง ทั้งวิถีชีวิต ภาษา เนื้ อหาที่ สะท้อนภาพสังคมเมื องที่ เปลี่ ยนไป รวมไปถึ งตัว
ศิลปิ นที่มีการแต่งกาย หรื อมีภาพลักษณ์ที่ทนั สมัยขึ้น นอกจากนั้น ธุ รกิจเพลงลูกทุ่งก็ใหญ่ข้ ึน มีค่าย
เพลงเล็ ก ใหญ่ เ ป็ นจานวนมาก ซึ่ ง ในยุค นี้ เริ่ ม มี ก ารใช้เ ทคโนโลยีม ากขึ้ น มี ก ารบัน ทึ ก เสี ย งลง
แผ่นเสี ยง ลงระบบดิจิทลั และช่องทางโทรทัศน์ก็มีบทบาทมากขึ้น ทาให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น
ในวงการเพลงลูกทุ่ง เนื้ อหาของเพลงลูกทุ่งในยุคปั จจุบนั สะท้อนสังคมในปั จจุบนั ทั้งเรื่ องการใช้
ภาษาและเนื้ อหาที่ล่อแหลม ซึ่ งภาษาที่ใช้จะเป็ นภาษาปาก และภาษาวัยรุ่ นที่ มีการคิดขึ้นมาใหม่
หรื อนาคาที่มีอยูม่ าใช้สื่อความหมายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคาๆ นั้นเพื่อให้เพลงติดหู สร้างยอดขาย
2.1.4 ภาพสะท้ อนด้ านความรักในเพลงไทยลูกทุ่ง
การศึกษาเพลงไทยลูกทุ่งในลักษณะการสะท้อนสังคม ในบางงานวิจยั พบภาพสะท้อนด้าน
ความรักในแง่ต่างๆ ดังนี้
นพพร ด่านตระกูล (2537) ได้วิเคราะห์วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งชุ ดแม่ไม้เพลงไทยที่ขบั ร้อง
โดย ผ่องศรี วรนุ ช พบว่า เพลงที่ขบั ร้องโดยผ่องศรี วรนุ ช นอกจากมีภาพสะท้อนด้านค่านิ ยมต่างๆ
ในสังคม ยังมี ภาพสะท้อนด้านวัฒนธรรมความคิด โดยเป็ นความคิ ดของหนุ่ มสาวที่ ราพึงราพัน
เกี่ ย วกับ ความรั ก ทั้ง สิ้ น ซึ่ งเมื่ อ วิ เคราะห์ ต ามทฤษฎี ร สจะพบภาพสะท้อ นความคิ ดต่ า งๆ ดัง นี้
1) ศฤงคารรส พบภาวะชายหญิงที่ปรารถนาจะติดต่อกันด้วยกลวิธีที่บอกถึงความรักใคร่ ภาวะทาง
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ความคิดของชายหญิงที่มีความรักใคร่ ใกล้ชิดกันแล้วต้องพลัดพรากจากกัน ภาวะความคิดของชาย
หญิงที่มีความรู ้สึกชื่นใจที่ต่างฝ่ ายต่างมีความปรารถนาต่อกัน 2) หาสยรส พบภาพสะท้อนความคิด
เกี่ ย วกับความสนุ กสนาน 3) กรุ ณารส พบภาวะความคิ ดในห้วงแห่ ง ความทุ กข์โศกจากความ
ไม่ยุติธรรม และภาวะทางความคิ ดในห้วงแห่ งความทุ กข์โศกอันเกิ ดจากความเสื่ อมในความรั ก
4) เราทรรส พบภาพสะท้อนความคิดเกี่ ยวกับความเคืองแค้น 5) วีรรส พบภาพสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับการชื่ นชมในความกล้าหาญ 6) ภยานกรส พบภาพสะท้อนความคิดเกี่ยวกับความเกรงกลัว
สิ่ ง ที่ เ กิ ด จากการหลอกลวง เกรงกลัว ความไม่ แ น่ น อน และเกรงกลัว ภัย จากการกระท า และ
7) พีภตั สรส พบภาพสะท้อนความคิดที่เกี่ยวกับความชิงชัง
ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ (2547) ศึกษาเพลงลูกทุ่งอีสานกับการสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น : ศึกษา
ในผลงานเพลงของศิริพร อาไพพงษ์ พบว่านอกจากการสะท้อนภาพชี วิตของชาวชนบท และการ
สะท้อนความเปลี่ ยนแปลงของสังคมแล้ว ยังพบการสะท้อนภาพความรักอีกด้วย โดยเพลงลูกทุ่ง
อีสานของศิริพร อาไพพงษ์ส่วนใหญ่จะสะท้อนเรื่ องราวความรัก การรอคอย ความสัมพันธ์ของคน
หนุ่ มสาว การที่ เพลงส่ วนใหญ่มีเนื้ อหาเช่ นนี้ เพราะความรั กเป็ นความต้องการพื้นฐานของมนุ ษย์
นัน่ เอง โดยมีเนื้ อหาทั้งความรักที่สุขสมหวัง ชายหนุ่ มหญิงสาวมอบความรักให้แก่กนั อย่างมัน่ คง
และจริ งใจ ไม่ยอมแพ้อุปสรรคขวากหนาม และความรักที่ผดิ หวัง บรรยายความเจ็บช้ าของหญิงสาว
นอกจากนี้ยงั พบการสะท้อนภาพความรักในแบบให้กาลังใจให้ลุกขึ้นสู ้เพื่อคนที่ตนรักอีกด้วย
รัฐวรรณ จุฑาพานิช (2547) ได้ศึกษาเพลงลูกทุ่งที่ได้รับความนิ ยมระหว่างปี พ.ศ.2544 –
2545 โดยเน้นไปที่ เ รื่ อ งเนื้ อ หา ภาษา และภาพสะท้อ นสั ง คม ซึ่ งศึ ก ษาในเพลงลู ก ทุ่ ง ทั้ง หมด
94 เพลง พบว่าเนื้ อหาสาระส่ วนใหญ่ของเพลงในช่วงนั้นเป็ นเนื้ อหาที่พูดถึงความรักรู ปแบบต่างๆ
13 ลักษณะ คื อ อยากมีคนรัก แอบรัก การเกี้ ยวพาราสี ของหนุ่ มสาว การให้กาลังใจคนรัก ความ
ตั้งใจที่จะอยูร่ ่ วมกัน การพรรณาความรู ้สึกที่มีต่อคนรัก ความเจ็บปวดเมื่อคนรักจากไป การตามหา
คนรั ก ความผิดหวังในความรัก ความเจ้าชู ้ของผูช้ าย ความสัมพันธ์ ระหว่างผูช้ ายกับภรรยาน้อย
ความรักแบบขบขัน และความรักระหว่างแม่ลูก เนื้ อหาที่พบเป็ นลาดับถัดมาคือเนื้ อหาเกี่ยวกับการ
ทางานของคนต่างจังหวัดที่ตอ้ งมาทางานในเมือง ส่ วนภาษาที่ใช้น้ นั พบภาษา 9 แบบ โดยพบมาก
ที่สุดคือการใช้ภาษาปาก หรื อภาษาพูด และภาษาถิ่นมากที่สุด ในด้านภาพสะท้อนสังคมด้านความ
รักนั้น เพลงในยุคนี้ แสดงถึ งทัศนคติเรื่ องความรักของผูห้ ญิงที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดี ต เช่ น
ความเด็ดเดี่ยวเรื่ องความรัก การเลือกคนรัก พฤติกรรมทางเพศ และเรื่ องความเจ้าชูข้ องผูช้ ายที่ไม่รัก
เดียวใจเดียว ซึ่ งยังคงเกิดขึ้นในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
กรกนก รัมมะอัตถ์ (2556) ศึกษาการเปรี ยบเทียบอุปลักษณ์ความรักในเพลงไทยลูกทุ่งกับ
เพลงไทยสากล พบว่า อุ ปลัก ษณ์ (การเปรี ยบเที ย บด้วยการกล่ า วว่า สิ่ งหนึ่ งเหมื อนอี ก สิ่ งหนึ่ ง )
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เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนมีการใช้ถอ้ ยคาอุปลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงสภาพสังคมชนบทและวิถีการดาเนินชีวติ ที่เรี ยบง่าย เช่น ความรักคือมนุ ษย์ ความรักคือพืช ความ
รักคือสัตว์ ความรักคืออาหาร ความรักคือธรรมชาติ เป็ นต้น ในขณะที่เพลงไทยลูกทุ่งยุคปั จจุบนั มี
การใช้ถอ้ ยคาอุปลักษณ์ ที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัย ความเจริ ญเติบโตของสังคม เช่ น ความรัก
คือสงคราม ความรักคือสิ่ งก่อสร้าง ความรักคือการเรี ยน เป็ นต้น
ปรมาภรณ์ ลิ ม ป์ เลิ ศ เสถี ย ร (2557) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง “เพลงนอกใจ ทางออกของคนใน
สังคมไทย” ซึ่ งในบทเพลงลูกทุ่งสมัยนิ ยมร้อยละ 90 เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับความรักความผูกพันของ
หญิงชาย ในงานศึกษาชิ้นนี้ ได้มุ่งไปที่เรื่ องราวความรักแบบการนอกใจที่เป็ นการสะท้อนเรื่ องราว
ความรักในสังคมปั จจุบนั ที่มกั มีเรื่ องราวการนอกใจ การไม่ซื่อสัตย์ต่อคนรัก ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์
รู ปแบบหนึ่งที่อยูน่ อกค่านิยมทางสังคมของไทย โดยเพลงที่นามาศึกษาเป็ นเพลงที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวที่แสดงออกอย่างเปิ ดเผยและไม่เปิ ดเผย เพื่อศึกษาว่าบทเพลงได้สะท้อน
ความรู ้สึกนึ กคิด หรื ออารมณ์ ของผูท้ ี่มีนอกใจได้อย่างไรบ้าง ในการวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงใน
การศึกษาชิ้ นนี้ ได้แสดงถึ งมุมมองของผูท้ ี่นอกใจ และผูท้ ี่ถูกนอกใจ ทั้งฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง ซึ่ ง
เนื้ อหาที่ปรากฏในบทเพลงของแต่ละฝ่ ายจะแปรผันไปตามเหตุผลที่อยากให้สังคมรับรู ้ และเข้าใจ
ซึ่ ง พฤติ ก รรมการนอกใจเป็ นเรื่ องที่ ผิดศี ล ธรรมส าหรั บ ค่ า นิ ย มของสั ง คมไทย บทเพลงจึ ง เป็ น
หนทางในการระบายความคับข้องใจและช่องทางที่จะถ่ายทอดเรื่ องราวที่เกิดขึ้น
จากการศึกษางานวิจยั ข้างต้น ผูว้ จิ ยั พบว่ามีการศึกษาเพลงไทยลูกทุ่งเพื่อสะท้อนภาพสังคม
ในหลากหลายมิติ เช่ น ลักษณะความรักที่นาเสนอด้วยเนื้ อหาบทเพลง การทางานของผูค้ นชนบท
เมื่อเข้าเมืองกรุ ง วิถีชีวติ ของคน แต่มียงั ไม่มีงานวิจยั ที่มุ่งประเด็นเจาะจงไปที่การสะท้อนภาพความ
รัก รวมถึ งยังไม่มีงานวิจยั เพลงไทยลูกทุ่งที่ใช้แนวคิดและทฤษฎี ความรักในทางจิตวิทยามาใช้ใน
การวิเคราะห์ประกอบ ในงานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึกษาที่ประเด็นของรู ปแบบความรักที่ นาเสนอในเพลง
ไทยลูกทุ่ง รวมทั้งภาษารักที่แสดงออกโดยพระเอกและนางเอกมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับมิวสิ ควีดีโอ และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิ และทุติยภูมิเกี่ ยวกับมิวสิ ควิดีโอ
โดยนาเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1) นิยามศัพท์มิวสิ ควิดีโอ 2) รู ปแบบและลักษณะของมิวสิ ค
วิดีโอ และ 3) ภาพสะท้อนความรักในมิวสิ ควิดีโอ
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2.2.1 นิยามศัพท์มิวสิ ควิดีโอ
พัลพงศ์ สุ วรรณวาทิน (2536) ให้ความหมายของมิวสิ ควิดีโอว่าหมายถึง “ภาพประกอบ
เพลงหรื อภาพที่ สื่ อความหมายจากเนื้ อหาของเพลงเพื่อสื่ อให้ผูช้ มเข้าใจความหมายและความ
เพลิ ดเพลิ นจากการได้รับชมมิวสิ กวิดีโอ นอกจากนี้ มิวสิ กวิดีโอยังสอดแทรกสิ่ งที่เป็ นประโยชน์
และสิ่ งที่ ดีมีสาระไว้ แต่จุดมุ่งหมายที่ สาคัญที่ ทาให้มีงานชนิ ดนี้ ข้ ึนมาคื อ เพื่อส่ งเสริ มเพลงของ
ศิ ล ปิ นในทุ กๆ ด้า น ไม่ว่าจะเป็ นในด้า นการตลาด ยอดจาหน่ ายเทปเพลง หรื อการโปรโมทให้
ประชาชนได้คุน้ เคยกับเพลงของศิลปิ นจากอัลบั้มชุดนั้น”
อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ (2545) ให้ความหมายของมิวสิ ควิดีโอว่าหมายถึง “ภาพประกอบเพลงที่
ถ่ า ยทอดความคิ ดเกี่ ย วกับ เพลง เป็ นสื่ อกลางระหว่า งผูผ้ ลิ ตและคนฟั งที่ ตีความหมายและสร้ า ง
จินตนาการให้แบบสาเร็ จรู ป”
จุฑาทิพย์ ก่อทรัพย์สิน (2550) ให้ความหมายของมิวสิ ควิดีโอว่าหมายถึง “ภาพยนตร์ ขนาด
สั้นที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมายหรื ออารมณ์ของเพลง โดยมีความยาวเท่ากับเพลงนั้นๆ ซึ่ งอาจ
ดาเนิ นเป็ นเรื่ องราวตามเนื้ อหาของเพลง หรื อมุ่งเพียงสร้ างอารมณ์ ร่วมในบทเพลงหรื อตัวศิลปิ น
เพียงอย่างเดียว”
วนัสนันท์ ทุมโนน้อย (2553) ให้ความหมายของมิวสิ ควิดีโอว่าหมายถึง “การถ่ายทอดบท
เพลงแบบมีภาพประกอบ”
ทวีท รัพ ย์ พุท ธองค์รัก ษา ยุพ าวรรณ วรรณวาณิ ชย์ และองอาจ ปทะวานิ ช (2555) ให้
ความหมายของมิวสิ ควิดีโอว่าเป็ น “ภาพยนตร์ ขนาดสั้นที่มีความยาวเท่ากับเนื้ อหาของเพลง เพื่อใช้
ในการถ่ายทอดความหมาย และอารมณ์ของเพลงออกมาเป็ นภาพ หรื อเป็ นการนาเสนอเรื่ องราวตาม
เนื้อเพลง”
วสนัน ท์ อิ ท ธิ มี ชัย (2558) ให้ ค วามหมายของมิ ว สิ ค วิ ดี โ อไว้ว่า เป็ น "สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย
(Multimedia) หรื อก็คือการที่ เราใช้สื่อหลายๆ ชนิ ดมาประกอบกันและรวมให้กลายเป็ นสื่ ออี ก
รู ปแบบหนึ่งขึ้นมา"
จากความหมายข้างต้นที่นกั วิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ กล่าวสรุ ปได้ว่า
มิวสิ ควิดีโอ คือภาพประกอบเพลง หรื อภาพที่สื่อความหมายจากเนื้ อหาของเพลงเพื่อสื่ อให้ผชู ้ ม
เข้าใจ โดยถ่ายทอดเรื่ องราวตามเนื้อหาเพลง นาเสนออารมณ์ร่วมของบทเพลง หรื อตัวศิลปิ น
2.2.2 รู ปแบบและลักษณะของมิวสิ ควิดีโอ
อินทิรา เฮ็งทับทิม (2554) ได้แบ่งรู ปแบบและลักษณะของมิวสิ ควิดีโอไว้ดงั นี้
รู ปแบบของมิวสิ ควิดีโอที่เห็นได้จากการที่บริ ษทั เทปเพลงผลิตออกมามี 3 รู ปแบบได้แก่
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(1) มิ ว สิ ค วิดี โ อที่ มี ก ารแสดงเป็ นหลัก (Performance) เป็ นมิ ว สิ ค วิ ดี โ อที่ มี
โครงสร้างความสัมพันธ์ง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อน มักเป็ นภาพวงดนตรี แสดงดนตรี หรื อนักร้องร้องเพลงอยู่
(2) มิวสิ ควิดีโอที่มีเรื่ องราวสื่ อความหมายเป็ นหลัก (Narrative) เป็ นมิวสิ ควิดีโอที่
มีโครงสร้างความสัมพันธ์เป็ นเรื่ องราว โดยขึ้นอยูก่ บั ความหมายของเพลง
(3) มิวสิ ควิดีโอที่มีแนวคิดบางอย่างที่ไม่เป็ นเรื่ องราว (Conceptual) เป็ นรู ปแบบที่
อธิ บายถึงสิ่ งที่เรี ยกว่า ดนตรี ภาพ (Visual Music) หรื อท่าเต้นที่เป็ นจังหวะ รู ปแบบนี้ ใช้เทคนิ คการ
พัฒนาแนวคิดเรื่ องความสัมพันธ์ต่างๆ ของดนตรี
ลักษณะหลักของมิวสิ ควิดีโอ คือ เครื่ องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพลงที่มีลกั ษณะ
แตกต่างไปจากโฆษณาอื่น โดยสามารถอธิ บายถึงลักษณะเฉพาะของมิวสิ ควิดีโอได้ดงั ต่อไปนี้
(1) มี ล ัก ษณะเป็ นภาพยนตร์ ส้ ั นๆ อาจไม่ มี บ ทพู ด แต่ เ ป็ นการร้ อ ยเรี ยง
ภาพประกอบบทเพลง เนื้อหาของเพลงเสมือนบทพูด
(2) เนื้ อหาเน้นความรั กความผิดหวัง ซึ่ งอาจเป็ นเพราะอารมณ์ ผิดหวังรุ นแรง
น่าสนใจกว่าอารมณ์สมหวัง
(3) ยึดภาพลักษณ์ นกั ร้ องเป็ นหลัก และช่วยสร้ างเอกลักษณ์ ที่เป็ นสาธารณะของ
นักร้ อง และเป็ นพาหะในการถ่ายทอดภาพลักษณ์ ของนักร้ องสู่ สาธารณะ ก่ อให้เกิ ดความคุ น้ เคย
และยอมรับในบุคลิกภาพของเขา
(4) ระยะเวลาในการโฆษณาสั้นกว่าโฆษณาอื่น เพราะเทปเพลงเป็ นสิ นค้าที่มีอายุ
สั้นประมาณ 3 เดือน และขายความเป็ นสมัยนิยม มิวสิ ควิดีโอจึงออกอากาศไม่นานซึ่ งต่างจากสิ นค้า
อื่นที่ใช้โฆษณาในระยะยาว
(5) เป็ นโฆษณาที่ไม่เหมือนโฆษณา ผูบ้ ริ โภคซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นวัยรุ่ นไม่รู้สึกว่าเป็ น
โฆษณา นอกจากนี้ ยงั เป็ นโฆษณาที่ ผูบ้ ริ โภคได้ทดลองใช้สิ นค้าก่ อน กล่ าวคื อดู มิวสิ ควิดีโอจน
พอใจแล้วจึงจ่ายเงินซื้ อเทปเพลง
(6) กลุ่มผูร้ ับสารเป็ นวัยรุ่ นโดยเฉพาะ เพราะวัยรุ่ นปั จจุบนั โตขึ้นมาท่ามกลางโลก
แห่งสัญลักษณ์ และมีการนาเสนอด้วยภาพเป็ นหลัก
(7) ครอบงาอุดมการณ์แบบไม่รู้ตวั เพราะเนื้ อหาที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอมักเป็ น
เรื่ องราวที่สามารถเกิ ดขึ้นได้ในชี วิตจริ งที่สัมผัสได้ดว้ ยจิตใจ ทาให้ผชู ้ มรู ้ สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ชี วิต รู ้ สึกเหมือนได้ดูละคร หรื อภาพยนตร์ มากกว่าการดูโฆษณา อุดมการณ์ ต่างๆ ที่ถูกผลิ ตผ่าน
มิวสิ ควิดีโอจึงสื่ อถึงผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
นิโลบล โควาพิทกั ษ์เทศ (2535) กล่าวว่า มิวสิ ควิดีโอเป็ นแรงผลักดันที่สาคัญยิ่งในการขาย
เพลง สาคัญมากกว่าเสี ยงร้ องและตัวบทเพลงเอง มิวสิ ควิดีโอสามารถเสนอภาพพจน์ของนักร้ อง
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และลี ลาการแสดงออกที่โดดเด่น สามารถดึ งดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อหาเทปเพลงชุ ดนั้น
มาฟัง นอกจากนี้ เสริ มศักดิ์ ขุนพล และกิตติคุณ ฤทธิ นิ่ม (2559) ได้ศึกษาการสื่ อสารแบรนด์บุคคล
ที่ปรากฏในสื่ อมิวสิ ควิดีโอของศิลปิ นสไตล์ใต้ค่ายอาร์ สยาม พบว่า ศิลปิ นสไตล์ใต้สองท่าน คื อ
บ่าววี และบิว กัลยาณี ถูกพัฒนาภาพลักษณ์จากนักร้องใต้พลัดถิ่นสู ้ชีวิตไปสู่ ศิลปิ นใต้สมัยนิ ยมที่มี
ลักษณะเป็ นมืออาชี พทางดนตรี มากขึ้น บทสนทนาและความขัดแย้งที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ตอกย้าภาพลักษณ์ของศิลปิ นให้มีความชัดเจน และเกิดการยอมรับของสาธารณชน
จากงานวิจยั ข้างต้น ทาให้สรุ ปความสาคัญของมิวสิ ควิดี โอได้ดา้ นธุ รกิ จได้วา่ มิวสิ ควิดีโอ
เป็ นเครื่ องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพลง โดยที่ผบู ้ ริ โภคไม่รู้สึกว่ากาลังถูกโฆษณา ซึ่ งใช้
การถ่ายทอดเป็ นเรื่ องราวตามเนื้อหาของเพลง รวมทั้งใช้เป็ นสื่ อในการถ่ายทอดภาพลักษณ์ศิลปิ นสู่
สาธารณะ ซึ่ งเป็ นการสร้ างความชัดเจนของตัวศิ ลปิ นเพื่ อให้ผูช้ มได้จดจา และความสาคัญของ
มิวสิ ควิดีโอในด้านเนื้ อหา คื อ สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดอารมณ์ ร่วม จนในบางครั้งอาจเกิ ดการ
ครอบงาทางอุดมการณ์ได้
2.2.3 ภาพสะท้อนความรักในมิวสิ ควิดีโอ
ในยุคสมัยที่เปลี่ ยนไป เพลงไทยลู กทุ่งไม่ได้จากัดที่ การนาเสนอด้วยเสี ยงเท่านั้น ซึ่ งใน
ปั จจุบนั ได้มีการทามิวสิ ควิดีโอเพื่อถ่ายทอดเรื่ องราวของเนื้ อหาบทเพลง มีการใช้รูปแบบการเล่ า
เรื่ องทั้งแบบการแสดง มี ตวั ละครหลักประกอบ หรื อมี เนื้ อหาสื่ อเรื่ องราวความหมายสาคัญตาม
เนื้ อหาของบทเพลงนั้นๆ โดยเนื้ อหาในมิ วสิ ค วิดีโอโดยส่ วนมากมักเป็ นเรื่ องราวของความรั ก
เนื่ องจากเป็ นเรื่ องราวที่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายหลัก ของมิ วสิ ค วิดีโอ ซึ่ ง คื อวัย รุ่ นให้ค วามสนใจ จตุ รงค์
ดวงมณี (2539) ได้ศึกษากระบวนการสื่ อความหมายในมิวสิ ควิดีโอไทยสากล พบว่า เนื้ อหาหลัก
ของมิวสิ ควิดีโอเป็ นการแสดงทัศนะ อารมณ์ และพฤติกรรมเกี่ยวกับความรักหรื อการต้องการความ
รักของหนุ่มสาว สอดคล้องกับ อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ (2545) กล่าวว่าสิ นค้าเพลงนั้นกลุ่มเป้ าหมายคือ
วัยรุ่ น ดังนั้นมิวสิ ควิดีโอจึงมักเป็ นเรื่ องความรัก และความอิสระ
พัลพงศ์ สุ วรรณวาทิน (2536) ศึกษาตรรกวิทยาการบริ โภคกับการสร้างสรรค์มิวสิ ควิดีโอ
เพลงไทยสากล : กรณี ศึกษามิวสิ ควิดีโอของบริ ษทั แกรมมี เอนเตอร์ เทนเมนท์ จากัด พบว่า มิวสิ ค
วิดีโอที่ เกี่ ย วข้องกับ ความรั ก จาแนกได้ 3 รู ป แบบ ได้แก่ มิ วสิ ค วิดีโอเพลงรั ก เศร้ า สะเทื อนใจ
มิวสิ ควิดีโอเพลงรักให้อารมณ์รุนแรง และมิวสิ ควิดีโอเพลงรักสนุกสนาน
เช่ นเดี ย วกับ อิ นทิ รา เฮ็ง ทับ ทิ ม (2554) เสนอว่า มิ วสิ ค วิดีโอเพลงที่ มี เนื้ อหาเกี่ ย วกับ
ความรัก สามารถจาแนกประเภทได้ดงั นี้ 1) มิวสิ ควิดีโอเพลงรักเศร้ าสะเทือนใจ กระตุน้ เร้าให้
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดอารมณ์ ร่วมในลักษณะต่างๆ เช่ น เหงา เศร้ า โดดเดี่ ยว 2) มิวสิ ควิดีโอเพลงรักให้
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อารมณ์รุนแรง คือ การนาเสนอแง่มุมความรักที่มีเนื้ อหาผิดหวัง น่ าเศร้า แต่อารมณ์ของเพลงได้ถูก
ถ่ายทอดด้วยทานองที่รุนแรงเร้าใจ ทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่เกิดอารมณ์ที่เศร้าสร้อย แต่กลับรู ้สึกสะเทือน
ใจ และได้อารมณ์ และ3) มิวสิ ควิดีโอเพลงรักสนุ กสนาน ได้แก่การนาเสนอเนื้ อหาของความรักที่
บอกกล่าวเรื่ องราวอย่างสนุกสนาน
วิทยา พานิ ช ล้อเจริ ญ (2543) ศึ กษาการสร้ างความเป็ นจริ งทางสัง คมเกี่ ยวกับ รู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงความรักยุคหลังสมัยใหม่ในมิวสิ ควิดีโอ พบว่า มีรูปแบบความรักทั้งสิ้ น 4 รู ปแบบ
ได้แก่ 1) รู ปแบบความสัมพันธ์แบบไม่จริ ง คือความสัมพันธ์เชิ งความรักที่ไม่มนั่ คง และไม่ชดั เจน
2) รู ป แบบความสั ม พันธ์ แบบการปฏิ เสธ คื อความสั ม พันธ์ เ ชิ ง ความรั ก ที่ ป ฏิ เสธค่ า นิ ย มเดิ ม
3) รู ปแบบว้าเหว่ คื อความสัม พันธ์ เชิ งความรั กที่ โหยหาและไร้ เสถี ย รภาพ และ 4) รู ปแบบ
ความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยน คือความสัมพันธ์เชิงความรักแบบหวังรัก รักเติมเต็ม และรักเพิ่มค่า
ในขณะเดียวกัน วนัสนันท์ ทุมโนน้อย (2553) ศึกษาความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
ที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอไทย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่ปรากฏส่ วนใหญ่เป็ นความสัมพันธ์
ระหว่ า งเพศชายและเพศหญิ ง โดยความรั ก ที่ ป รากฏในมิ ว สิ ค วิ ดี โ อไทยมี 6 ประเภท ได้แ ก่
1) ความรักแบบเสน่หา 2) ความรักแบบไม่ผกู มัด 3) ความรักแบบมิตรภาพ 4) ความรักแบบลุ่มหลง
5) ความรักแบบมีเหตุผล และ 6) ความรักแบบเสี ยสละ ส่ วนใหญ่เป็ นความรักแบบเสน่หา รองลงมา
เป็ นความรักแบบเสี ยสละ และอันดับสามคือความรักแบบมิตรภาพ
ภูมิสิษฐ์ กฤตพิพฒั นโชติ์ (2558) ศึกษาเปรี ยบเทียบการเล่าเรื่ องและสื่ อความหมายในมิวสิ ค
วิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิ กกับยุคร่ วมสมัย พบว่า มิวสิ ควิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิ คมีโครงเรื่ อง
เกี่ยวกับการสื่ อสารภาพลักษณ์ของศิลปิ นมากที่สุด และมีแก่นเรื่ องแสดงให้เห็นความเจ้าชูข้ องผูช้ าย
และการต่อสู ้ต่อรองของผูห้ ญิงโดยเป็ นการต่อสู ้ ต่อรองทางอ้อม คือให้ครอบครั วเป็ นผูต้ ่อสู ้แทน
ในขณะที่มิวสิ ควิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่ วมสมัย มีโครงเรื่ องเกี่ยวกับความรัก และผูห้ ญิงมากที่สุด โดย
มีแก่นเรื่ องที่พดู ถึงการต่อสู ้ต่อรองของผูห้ ญิง ซึ่ งต่างจากการต่อสู ้ต่อรองในมิวสิ ควิดีโอเพลงลูกทุ่ง
ยุคคลาสสิ ค ด้วยการต่อสู ้ต่อรองอย่างเข้มแข็ง กล้าได้กล้าเสี ย มีการเรี ยนรู ้การใช้ศิลปะป้ องกันตัว
และต่อสู ้ดว้ ยตนเอง มีการพยายามในความรัก ความสนุกสนานของศิลปิ น และมีการโฆษณาแฝงใน
มิวสิ ควิดีโอเพลง
จากงานวิจยั ข้างต้นกล่าวได้วา่ ภาพสะท้อนความรักในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งสะท้อน
ให้เห็นมุมมอง ทัศนคติของคู่รัก ซึ่ งถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกของตัวละครหลักในมิวสิ ควิดีโอที่มี
เรื่ องราวความสัมพันธ์หลากหลายรู ปแบบ ซึ่ งในเพลงแต่ละยุคสมัยยังสะท้อนค่านิ ยมเรื่ องความรัก
ในยุคนั้นๆ ผ่านมิ วสิ ควิดีโอ อย่างไรก็ตาม ในการศึ กษามิ วสิ ควิดิโอเพลงไทยลู กทุ่งยังมี น้อยอยู่
โดยส่ วนมากจะเป็ นการศึ กษามิ วสิ ควิดีโอเพลงไทยสากล โดยเฉพาะการศึ กษาเจาะจงไปที่ การ
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สะท้อนภาพความรักของคนในสังคมนั้นมีน้อยมาก ซึ่ งเป็ นช่ องว่างให้ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมต่อไป

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความรัก และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิ และทุติยภูมิเกี่ ยวกับมิวสิ ควิดีโอ
โดยนาเสนอประเด็นที่เกี่ ยวข้องดังนี้ 1) นิยามศัพท์ความรัก 2) ประเภทของความรัก 3) ทฤษฎี
สามเหลี่ยมแห่งความรัก 4) แนวคิดเรื่ องภาษารัก และ 5) ความรักในสื่ อ
2.3.1 นิยามศัพท์ความรัก
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2540: 36-37) ให้ความหมายของความรักว่า “ความรักในแนวคิด
ของนักจิตวิทยาคืออารมณ์ชนิ ดหนึ่ งเหมือนอารมณ์ โกรธ เศร้ า หรื อดีใจ ซึ่ งเกิ ดจากสิ่ งเร้ า” สัตกร
วงศ์สงคราม (2552: 25) ให้ความหมายของความรักว่า “เป็ นอารมณ์ ชนิ ดหนึ่ งของมนุ ษย์ เกิดขึ้นขึ้น
พัฒนา เปลี่ยนแปลงได้ จากความรักแบบหนึ่งไปเป็ นความรักอีกแบบหนึ่ง และหายไปได้ในที่สุด
ภายใต้องค์ประกอบ คือ ความผูกพัน ความใกล้ชิด มิตรภาพ การยอมรับนับถือซึ่ งกันและกัน และ
ความยืดหยุน่ ”
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2545: 10) ให้ความหมายของความรั กว่า “เป็ นความผูกพันทาง
อารมณ์ (emotion attachment) ที่แสดงใน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านความรู ้สึก : ความรู ้สึกรักใคร่ ความรู ้สึกชอบ รู ้สึกเป็ นสุ ขที่ได้อยูใ่ กล้
ด้านความคิด : การมองผูท้ ี่ตนรั กในแง่ ดี มองเห็ นคุ ณค่าและความหมายของเขา
อยากทาสิ่ งที่ดีให้ และปรารถนาที่จะให้เขาพบแต่ความสุ ข
ด้านการกระทา : การปฏิบตั ิต่อกันอย่างอ่อนโยน การดูแลเอาใจใส่ การสัมผัส การ
กอดจูบ และมีเพศสัมพันธ์”
กรมสุ ขภาพจิต (2558) ให้ความหมายของความรักว่าหมายถึง “ปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่
เกิดขึ้นระหว่างคนสองคน และจากทฤษฎีการเรี ยนรู ้ (Learning Theory) ทาให้เข้าใจได้วา่ ความรัก
แม้บางทีอาจดูเหมือนไม่มีเหตุผล แต่หากเมื่อความรักบังเกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจซึ่ งกันและกันได้ (Love
is not always reasonable, but rational)”
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของความรักว่าหมายถึง “มีใจ
ผูกพันด้วยความห่วงใย, มีใจผูกพันด้วยความเสน่หา, มีใจผูกพันฉันท์ชูส้ าว, ชอบ”
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จากความหมายเบื้ อ งต้นที่ มี นัก การศึ ก ษากล่ า วไว้ ท าให้ ส รุ ป ได้ว่า ความรั ก หมายถึ ง
อารมณ์ชนิดหนึ่งของมนุษย์ซ่ ึ งมีต่อผูอ้ ื่น ส่ งผลให้เกิดความรู ้สึกผูกพัน ปราถนาดี และอยากใกล้ชิด
ผูอ้ ื่น ซึ่ งสามารถพัฒนา เปลี่ ยนแปลงได้ และหายไปได้ โดยเป็ นปฏิ สัมพันธ์ทางอารมณ์ ที่เกิ ดขึ้ น
ระหว่างบุคคลสองคน
2.3.2 ประเภทของความรัก
จากความหมายของความรักที่สรุ ปได้วา่ เป็ นอารมณ์ชนิ ดหนึ่ งของมนุ ษย์ซ่ ึ งสามารถพัฒนา
เปลี่ยนแปลงและหายไปได้ ทั้งนี้ ความรักยังคงมีหลากหลายรู ปแบบ และได้มีนกั วิชาการหลายคน
ได้กล่าวถึงรู ปแบบความรักลักษณะต่างๆ ดังนี้
Lasswell and Lasswell (1976) แบ่งความรักของชายหญิงตามช่วงเวลาเกิด ดังนี้
1) ความรักแบบโรแมนติก เกิดขึ้นในช่วงต้นของการเกี้ยวพาราสี
2) ความรักที่มีเหตุผล คือ ความรักในช่วงเวลาถัดมา ที่ความตื่นเต้นลดลง เกิดการ
เห็นข้อดีขอ้ เสี ยของกันและกัน
3) ความรักแบบเพื่อน คือ ความรักที่เกิดจากการใช้ชีวิตอยูด่ ว้ ยกันนานวันเข้า เป็ น
ความรักที่เติบโต และมีวฒ
ุ ิภาวะ
John Lee (อ้างถึงใน สัตกร วงศ์สงคราม 2552: 33) ได้เขียนหนังสื อชื่อ The Color of Love
และแบ่งความรักออกเป็ น 6 ชนิด ได้แก่
1) เป็ นความรักที่มีความใคร่ เกี่ยวข้องและมีความปรารถนาที่จะร่ วมรักกับบุคคลที่
รัก (Eros)
2) เป็ นความคลัง่ ไคล้ และมีความต้องการสู ง ซึ่ งมักก่อให้เกิ ดความเจ็บปวด และ
ความวิตกกังวลเพราะมีความต้องการความสนใจจากอีกฝ่ ายหนึ่งมากอย่างไม่สิ้นสุ ด (Mania)
3) เป็ นความรักในลักษณะคล้ายกับต้องการชนะการแข่งขัน เพื่อสนองความหลง
ตัวเอง หรื อความเห็นแก่ตวั (Ludis)
4) เป็ นความรักแบบเพื่อน เป็ นความรักที่สงบและแน่ นแฟ้ นระหว่างเพื่อนสนิ ท
(Storge)
5) เป็ นความรักที่มีแต่ความเมตตา อดทนและให้อภัยเสมอ (Agape)
6) เป็ นความรักที่มีเหตุผล และได้พิจารณาตรึ กตรองดีแล้ว (Pragma)
กรมสุ ขภาพจิต (อ้างถึงใน สัตกร วงศ์สงคราม 2552: 34) แบ่งความรักออกเป็ น 2 ประเภท
ได้แก่
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1) ความรักที่ไม่อิงอารมณ์ใคร่ (Unromantic Love) เช่น ความรักระหว่างเพื่อน พี่
น้อง พ่อแม่ลูก ญาติสนิ ท ธรรมชาติของความรักประเภทนี้ จะมัน่ คง ยืนยาว และเป็ นความรักที่ต่าง
จากรักของคู่รักหรื อสามีภรรยา
2) ความรั กฉันท์คู่รัก หรื อรั กด้วยใจพิศวาสปรารถนา (Romantic Love) เป็ น
ความรักที่ผสมผสานระหว่างอารมณ์ใคร่ และความดึงดูดด้านสรี ระ หรื อความยัว่ ยวนทางร่ างกาย
ความรักแบบนี้จะทาให้รู้สึกอ่อนไหว เปราะบาง ตื่นเต้น บางครั้งก็สับสนและเจ็บปวด
Hatfield and Rapson (อ้างถึงใน นพมาศ อุง้ พระ, 2555: 124) แบ่งความรักออกเป็ น
2 ประเภท ได้แก่
1) รักแบบลุ่มหลง (Passionate Love หรื อ Romantic Love) คือ ความรักที่มีอาการ
โหยหา มี ความใคร่ และตื่ นเต้นต่อบุ คคลพิเศษคนหนึ่ ง อยากอยู่ด้วยกันให้นานที่ สุ ด และอยาก
สัมผัสทางกาย คนที่รักกันจะคิดถึงกันและกัน มีความสุ ขเพียงได้เห็นหน้ากัน และแสดงอาการต่างๆ
ที่แสดงว่ามีอารมณ์รุนแรง
2) รักแบบเพื่อน (Companionate Love หรื อ Affectionate Love) คือความรักที่มี
ความสงบเยือกเย็นกว่า มีการรับรู ้ว่าคู่ของตนเป็ นเนื้ อคู่ หรื อคนสาคัญ มีความเข้าใจ และการใส่ ใจ
ต่อกันสู ง และในหลายกรณี มีการอุทิศตนเพื่อให้ความสัมพันธ์ประสบความสาเร็ จ
จากงานอ้างอิงข้างต้น กล่าวได้วา่ ความรักมีหลากหลายประเภทและหลากหลายรู ปแบบ ซึ่ ง
แปรผันไปตามปั จจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลา อายุของบุคคล รู ปลักษณ์ภายนอก นิ สัยใจคอและทัศนคติ
ของบุคคล เหล่านี้ ลว้ นส่ งผลต่อรู ปแบบความรักที่บุคคลจะมีต่อกันซึ่ งทาให้ความรักมีหลากหลาย
ประเภทแตกต่างกันไป ซึ่ งการแสดงออกระหว่างบุคคลก็แปรผันไปตามรู ปแบบความรักที่เกิ ดขึ้น
ด้วย
2.3.3 ทฤษฎีสามเหลีย่ มแห่ งความรัก
Sternberg (1986) เสนอทฤษฎี ส ามเหลี่ ย มแห่ ง ความรั ก โดยระบุ ว่า ความรั ก มี 3
องค์ประกอบ ได้แก่
1) ความลุ่มหลง (Passion) คือ ความรู้สึกโรแมนติก ถูกดึงดูดทางกาย และมีความ
สนใจทางเพศ
2) ความสนิท (Intimate) คือ ความรู ้สึกใกล้ชิดกัน เข้าใจกัน และมีความห่ วงใยต่อ
สวัสดิภาพ และความสุ ขของกันและกัน
(3) การตัดสิ นใจและการผูกมัด (Commitment) คื อ ความสัมพันธ์ ที่แน่ นอน
การตัดสิ นใจให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักคงอยู่
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องค์ประกอบทั้งสามนี้ ก่อให้เกิดรู ปแบบความรักหลากหลายรู ปแบบ ดังภาพ

ภาพที่ 2.1 ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรักของสเตอร์ นเบิร์ก
จากภาพจะเห็นว่าองค์ประกอบทั้งสามอยูใ่ นแต่ละมุมของสามเหลี่ยม ซึ่ งความสัมพันธ์ของ
ทั้งสามองค์ประกอบก่อให้เกิดรู ปแบบความรัก 8 แบบ ตามภาพดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.1 รู ปแบบความรักทั้ง 8

รู ปแบบความรัก
ไร้รัก (Nonlove)
ความชอบ (Liking)
ความหลง (Infatuated Love)
ความรักที่วา่ งเปล่า (Empty Love)
ความรักโรแมนติก (Romantic Love)
ความรักแบบเพื่อน (Companionate Love)
ความรักแบบโง่เขลา (Fatuous Love)
ความรักแบบสมบูรณ์ (Consummate Love)

ความสนิท
(Intimate)
+
+
+
+

ความลุ่มหลง
(Passion)
+
+
+
+

การตัดสินใจและการผูกมัด
(Commitment)
+
+
+
+

1) ไร้รัก (Nonlove) คือ ภาวะขาดทั้งสามองค์ประกอบ
2) ความชอบ (Liking) คือ ความรักที่มีองค์ประกอบแค่ความสนิ ทเพียงอย่างเดียว
เป็ นมิตรภาพระหว่างบุคคลที่ขาดความรู ้สึกรุ นแรง เป็ นความรู ้สึกใกล้ชิด อบอุ่น แต่ไม่ผกู มัดกัน
3) ความรักแบบหลง (Infatuated Love) คือ ความรักที่มีองค์ประกอบแค่ความ
ลุ่ ม หลงเพีย งอย่า งเดี ย ว เป็ นรั ก แรกพบ หรื อรั ก ที่ เกิ ดขึ้ นง่ าย รวดเร็ ว และเร้ า อารมณ์ อาจท าให้
ร่ างกายมีอาการหัวใจเต้นเร็ ว หรื อมีอารมณ์ทางเพศ
4) ความรักที่วา่ งเปล่า (Empty Love) คือ ความรักที่มีองค์ประกอบแค่การตัดสิ นใจ
และการผูกมัดเพียงอย่างเดียว อาจเป็ นการเริ่ มต้นผูกมัดโดยไม่มีความรู ้สึกรักกัน เช่ น การแต่งงาน
แบบคลุ มถุ งชนในบางสังคม ซึ่ งอาจเป็ นจุดเริ่ มต้น และค่อยๆ พัฒนา ไปเป็ นรักในแบบอื่ น หรื อ
ความรักในแบบอื่นได้ล่มสลายลง และกลายเป็ นความรักแบบว่างเปล่า
5) ความรักโรแมนติก (Romantic Love) คือความรักที่มีองค์ประกอบเป็ นความ
ลุ่มหลง และความสนิ ท เป็ นความรักที่เพิ่มเติมจากความชอบ (Liking) ด้วยแรงดึงดูดทางกายภาพ
และอารมณ์
6) ความรักแบบเพื่อน (Companionate Love) คือ ความรักที่มีองค์ประกอบเป็ น
ความสนิ ท และการตัดสิ นใจและการผูกมัด เป็ นความรักที่ต้ งั อยูบ่ นมิตรภาพ มักเกิดขึ้นกับคู่สมรส
ที่ไม่มีแรงดึ งดูดทางกายภาพต่อกันแล้ว แต่มีความเข้าใจกัน และร่ วมกันรักษาสัมพันธภาพไปใน
ระยะยาว
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7) ความรักแบบโง่เขลา (Fatuous Love) คือ ความรักที่มีองค์ประกอบเป็ นความ
ลุ่มหลง และการผูกมัด เป็ นความรักที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว และตัดสิ นใจอยูร่ ่ วมกัน หรื อแต่งงานกัน
ในเวลาไม่นาน โดยที่อาจยังไม่มีความเข้าใจกันมากพอ มีความเสี่ ยงต่อการหย่าร้าง
8) ความรักอันสมบูรณ์ (Consummate Love) คือความรักที่มีองค์ประกอบทั้งสาม
ครบถ้วน เป็ นความรั ก ในอุ ดมคติ ที่ คู่ รั ก หลายคนปรารถนา โดยเฉพาะคู่ รั ก แบบรั ก โรแมนติ ก
(Romantic Love)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีผนู ้ าทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่ งความรักไปใช้ในงานวิจยั ใน
หลายด้าน เฉลิมขวัญ สิ งห์ วี (2554) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความรักในผูป้ ่ วยอัมพาตจากโรคหลอด
เลื อ ดสมอง พบว่า ความรั ก มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในสามช่ ว งเวลาหลัก คื อ ช่ ว งเริ่ ม สานสั ม พัน ธ์
ความหมายของความรักคือความชอบพอกัน ดึงดูดใจกัน ต่อมาคือช่วงหลังแต่งงาน ความหมายของ
ความรักเปลี่ ยนไปเป็ นความลึ กซึ้ ง และการรับผิดชอบร่ วมกัน และช่ วงการเจ็บป่ วย และหลังการ
เจ็บป่ วย ความรักคือความห่ วงใย สงสาร เห็ นอกเห็ นใจ การศึกษายังพบว่าองค์ประกอบความรั ก
ของทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่ งรักในแต่ละช่วงก็เปลี่ยนไปด้วย ช่วงก่อนการแต่งงาน เกิ ดความลุ่มหลง
(Passion) และความสนิท (Intimate) จนนามาสู่ การตัดสิ นใจและการผูกมัด (Commitment) คือการ
แต่งงาน หลังแต่งงานแล้วชีวติ คู่ในช่วงสองสามปี แรกมีรูปแบบ ความรักอันสมบูรณ์ (Consummate
Love) กล่ าวคื อ มี องค์ป ระกอบครบทั้งสามด้าน จากนั้นความลุ่ มหลง (Passion) จะลดลงไป
ภายหลังการเจ็บป่ วย ความลุ่มหลง (Passion) ลดลงอย่างมาก เกิ ดความรู ้ สึกสงสารเห็ นอกเห็ นใจ
และ “ความผูกมัดรับผิดชอบ” หรื อการตัดสิ นใจและการผูกมัด (Commitment) ทาให้คู่สมรสอุทิศ
ตัวดูแลผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิด
อสมา มาตยาบุญ, ทศวร มณี ศรี ขา, สมสรร วงษ์อยู่นอ้ ย และพัชราภรณ์ ศรี สวัสดิ์ (2556)
ได้วิเคราะห์องค์ประกอบความรักแบบเพื่อนของนักเรี ยน ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยน
มัธยมศึกษา ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 50,373 คนโดยยึดจากองค์ประกอบความรักของทฤษฎี
สามเหลี่ยมแห่งรัก อันได้แก่ ความสนิท (Intimate) และ การตัดสิ นใจและการผูกมัด (Commitment)
ซึ่ งก่อให้เกิดรู ปแบบความรักแบบเพื่อน (Companionate Love) คณะผูว้ ิจยั พบว่า ความรักแบบเพื่อน
มี 3 องค์ประกอบเชิ งโครงสร้ าง และ 13 องค์ประกอบชี้ วดั คือองค์ประกอบด้านความคิด ได้แก่
การระลึกถึง (Remind) การเห็นคุ ณค่า (Value) การคิดเชิ งบวกกับเพื่อ (Positive thinking) การ
ยอมรับ (Acceptance) องค์ประกอบด้านความรู ้ สึก ได้แก่ ความผูกพันทางอารมณ์ (Attachment)
การใส่ ใจ (Care) ความไว้วางใจ (Trust) การเห็ นอกเห็ นใจ (Empathy) และการมีความสุ ข
(Happiness) และองค์ป ระกอบด้า นพฤติ กรรม ได้แก่ การเสี ย สละ (Sacrifice) การช่ วยเหลื อ
(Helping) การเป็ นที่ปรึ กษา (Consultant) การสื่ อสารอย่างสนิทสนม (Intimate communication)
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สัตกร วงศ์สงคราม (2552) ได้ศึกษาความรักของวัยรุ่ น เพื่อศึกษาว่าปั จจัยต่างๆ ได้แก่
เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การมีคู่รัก ระยะเวลาการคบกัน สถานภาพสมรสของบิดามารดา
และการทาหน้าที่ของครอบครัวของวัยรุ่ นที่แตกต่างกันมีผลต่อความรักของวัยรุ่ นอย่างไร เพื่อให้
เป็ นข้อมูลแก่ผปู ้ กครอง ครู อาจารย์ และบุคคลที่เกี่ ยวข้องในการเลี้ ยงดูหรื ออบรมสั่งสอนเพื่อให้
รู ้จกั การรักกันโดยอยูใ่ นกรอบแนวทางที่ดี ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ มีประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ วัยรุ่ น
ในเขตบางกอกใหญ่จานวน 957 คน โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลรายละเอียดส่ วนตัวของวัยรุ่ น แบบ
ประเมินการทาหน้าที่ของครอบครัว และมาตรวัดประเมินค่าสามเหลี่ยมความรักของสเตอร์ นเบิร์ก
ในการเก็บข้อมูล ผลลัพธ์ที่วเิ คราะห์ออกมาพบว่าวัยรุ่ นชายให้ความสาคัญกับความรักมากกว่าวัยรุ่ น
หญิง โดยวัยรุ่ นชายให้ความสาคัญกับองค์ประกอบความรักตามทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่ งความรัก คือ
ความลุ่มหลง (Passion) และการตัดสิ นใจและการผูกมัด (Commitment) มากกว่าเพศหญิง และ
วัยรุ่ นกาลังศึกษาในระดับการศึกษาอนุ ปริ ญญา ให้ความสาคัญกับความลุ่มหลง (Passion) มากกว่า
วัยรุ่ นที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Lauren Elizabeth Hardy (2014) ศึกษาการนอกใจคู่สมรสในโลกไซเบอร์ โดยใช้ทฤษฎี
สามเหลี่ยมแห่งความรัก พบว่าองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการนอกใจที่สุด คือ ความสนิ ท (Intimate) ที่
บุคคลมีให้กนั ในโลกไซเบอร์ ซึ่ งเกิ ดขึ้นได้ง่ายจากการไม่เห็ นหน้ากัน ทาให้บุคคลที่ คุยกันผ่าน
อินเทอร์ เน็ ตสามารถแสดงอารมณ์ และความรู ้ สึกนึ กคิ ดได้ง่าย อี กทั้งการรั กษาความสัมพันธ์ ให้
ยัง่ ยืนเป็ นเรื่ องที่ ยาก ท าให้คู่ส มรสหันไปหาบุ ค คลที่ รู้จกั กันทางอิ นเทอร์ เน็ ตและท าให้เกิ ดการ
นอกใจ
พนิดาพร จงราเชนทร์ (2559) ได้ศึกษารู ปแบบความรักของนิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโ รฒ โดยใช้ท ฤษฎี ส ามเหลี่ ย มแห่ ง ความรั ก ของสเตอร์ นเบิ ร์ ก ในการวิเ คราะห์ ข ้อมู ล ที่ ไ ด้ม า
เช่ นเดี ยวกัน โดยมุ่งศึกษาความแตกต่างของความรักระหว่างเพศชายและเพศหญิง อายุ ระดับชั้น
คณะ ของนิ สิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยมี กลุ่ มตัวอย่างคือนิ สิตที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา
จิตวิทยาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 406 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
เนื่องจากเป็ นวิชาที่นิสิตทุกคณะและทุกชั้นปี ลงเรี ยนได้ ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย และทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ท้ งั สิ้ น 371 คน ซึ่ งได้ผลลัพธ์วา่ รู ปแบบความรักที่พบมากที่สุดคือความรัก
แบบสมบู รณ์ แบบ ส่ วนรู ป แบบความรั ก ที่ พ บน้อยที่ สุ ดคื อความรั ก แบบโรแมนติ ก ส่ วนความ
แตกต่ า งของรู ป แบบความรั ก ในตัวแปรเรื่ องเพศ อายุ ชั้นปี คณะที่ สั ง กัด รสนิ ย มทางเพศและ
สถานภาพการมีคนรักนั้น ไม่มีความแตกต่างกัน แต่หากพิจารณารายด้านแล้ว คะแนนด้านเสน่หา
โดยแยกตามชั้นปี ของนิ สิตนั้น นิ สิตปี สู งมีคะแนนมากกว่านิ สิตชั้นปี แรกๆ เนื่ องจากบุคคลที่มีอายุ
มากขึ้ นจะมี ค วามคิ ดเรื่ องอนาคตมากขึ้ น และเริ่ ม วางแผนความสั ม พันธ์ ที่ ย งั่ ยืนมากกว่า ส่ ว น
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คะแนนด้านเสน่หาโดยแยกตามคณะวิชา พบว่านิสิตคณะสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มี
คะแนนด้านความเสน่หาสู งกว่าคณะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นอกจากความรักระหว่างบุคคลแล้ว ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่ งความรักยังถูกนาไปขยายต่อใน
มิติทางการตลาด Daniel Heinrich และ Hans H. Bauer Johannes C.M. Muhl ทาการศึกษาการวัด
ความรั กของลูกค้าที่ มีต่อแบรนด์สินค้า โดยใช้ทฤษฎี สามเหลี่ ยมแห่ งความรั ก พบว่าความรั กใน
แบรนด์สินค้ามีสามองค์ประกอบ ได้แก่ ความคุน้ เคยในแบรนด์ (Brand Intimacy) ความหลงใหล
ในแบรนด์ (Brand Passion) และความเชื่อมัน่ ในแบรนด์ (Brand Commitment) ผลการสร้างแบบวัด
ความรักในแบรนด์สินค้าพบว่า องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในการทาให้ลูกค้ารักในแบรนด์สินค้าคือ
ความเชื่ อมัน่ ในแบรนด์ (Brand Commitment) ส่ วนองค์ประกอบที่ส่งผลน้อยที่สุดต่อความรักใน
แบรนด์สินค้าคือ ความหลงใหลในแบรนด์ (Brand Passion)
จากงานวิจยั อ้างอิงข้างต้นทาให้เห็นว่าทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่ งความรักของสเตอร์ นเบิร์กได้
ถู ก นาไปใช้วิเคราะห์ ก ารศึ ก ษาเรื่ องเกี่ ย วกับ ความรั กความสั มพันธ์ ข องบุ คคลอย่างหลากหลาย
มุมมอง ซึ่ งเป็ นทฤษฎีที่เป็ นที่นิยมในการวิเคราะห์รูปแบบความรักที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล ผูว้ ิจยั จึง
เลื อกทฤษฎี สามเหลี่ ยมแห่ งความรักเพื่อนามาวิเคราะห์รูปแบบความรักในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทย
ลูกทุ่ง
2.3.4 แนวคิดเรื่องภาษารัก
แชปแมน (2557) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการให้คาปรึ กษาคู่สมรส เขียนหนังสื อ The 5 Love
Languages โดยเสนอแนวคิดว่า มนุ ษย์มีภาษารัก หรื อวิธีการแสดงความรักทั้งหมด 5 แบบด้วยกัน
ซึ่ งบุคคลแต่ละคนอาจพึงพอใจในภาษาที่แตกต่างกัน ภาษารักของอีกคน อาจไม่ใช่ภาษารักของอีก
คน ซึ่ งการเรี ยนรู ้ ภาษารักของอีกฝ่ าย เข้าใจ และแสดงออกอย่างเหมาะสม จะทาให้ชีวิตคู่ราบรื่ น
และมีความสุ ขมากยิง่ ขึ้น
แชปแมน (2557) เปรี ยบว่าบุคคลแต่ละคนมีถงั บรรจุรักของตนเอง การที่อีกฝ่ ายแสดงภาษา
รั กได้ตรงตามความต้องการนั้นเป็ นการเติ ม ถัง บรรจุ รัก นั้นให้เต็ม และทาให้มี ความสุ ข ในทาง
ตรงกันข้าม การที่อีกฝ่ ายไม่แสดงภาษารัก หรื อแสดงภาษารักที่ไม่ตรงความต้องการก็เป็ นการทาให้
ถังบรรจุรักนั้นว่างเปล่า
ภาษารักทั้งห้า มีดงั นี้
1) คาพูดที่เสริ มสร้างความสัมพันธ์ (Words of Affirmation) คือ การแสดงความรัก
ด้วยคาพูด ตัวอย่างเช่น คาพูดที่ให้กาลังใจ ชื่นชมข้อดี ผลงาน พรสวรรค์ของอีกฝ่ าย หรื อแม้กระทัง่
สิ่ งเล็กๆ น้อยที่อีกฝ่ ายกระทา การจะให้กาลังใจคู่ครองได้น้ นั จาเป็ นต้องอาศัยความเห็นอกเห็นใจ
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และการมองโลกด้วยมุ มมองของอี กฝ่ าย เรี ยนรู ้ ว่าอะไรสาคัญสาหรั บคู่ครอง คนเราส่ วนใหญ่มี
ศักยภาพที่ ยงั ไม่ถูกดึ งออกมาใช้ หากคู่ชีวิตมี คาพูดให้กาลังใจ อาจเป็ นกาลังใจให้อีกฝ่ ายก้าวไป
ข้างหน้าได้
อี ก วิธี ที่ ท าให้ค าพูดที่ พูดออกไปเสริ มสร้ างความสั ม พัน ธ์ คื อ ค าพูดที่ นุ่ม นวล
อ่อนโยน เพราะความรั ก นั้นอ่ อนโยน หากต้องการสื่ อสารความรั กด้วยคาพูดก็ตอ้ งใช้ถ้อยคาที่
อ่อนโยน คาพูดเดี ยวกันอาจมีความหมายแตกต่างกันซึ่ งขึ้นอยู่กบั ว่าจะใช้น้ าเสี ยงแบบไหน หรื อ
แม้กระทัง่ การร้ องขอให้อีกฝ่ ายทาสิ่ งใดให้ ก็ควรร้องขอด้วยความอ่อนสุ ภาพ ไม่ใช่การออกคาสั่ง
การร้องขอบางสิ่ งจากคนรัก เป็ นการยืนยันว่าอีกฝ่ ายมีคุณค่า และมีความสามารถ การออกคาสั่งอาจ
ทาให้อีกฝ่ ายรู ้สึกโดนดูถูก ที่สาคัญการขอร้องอย่างอ่อนสุ ภาพทาให้อีกฝ่ ายมีทางเลือกว่าจะทาให้
หรื อปฏิ เสธ เพราะความรักไม่ใช่ การบังคับฝื นใจ แต่เป็ นการเปิ ดทางเลื อกให้อีกฝ่ าย และคาพูด
ขอร้องอย่างสุ ภาพเปิ ดโอกาสให้อีกฝ่ ายได้แสดงความรักอย่างเต็มใจ
2) ให้เวลาอย่างมีคุณค่า (Quality Time) คือ การทุ่มเทความสนใจทั้งหมดให้อีก
ฝ่ ายไม่ใช่แค่การอยูด่ ว้ ยกัน ยุคนี้เป็ นยุคที่เต็มไปด้วยสิ่ งต่างๆ ที่คอยเรี ยกร้องความสนใจ เช่น มือถือ
โทรทัศน์ ดังนั้นแก่นของการให้เวลาอย่างมีคุณค่าต่อผูอ้ ื่นคือการทุ่มเทความสนใจของเราให้อีกฝ่ าย
ตัวอย่างเช่น ให้เวลาในการพูดคุยและรับฟั ง คนสองคนแบ่งปั นประสบการณ์ ความคิด ความรู ้สึก
และความปรารถนาให้ แ ก่ ก ัน และกัน เป็ นการสนทนากัน ด้ว ยความเห็ น อกเห็ น ใจท่ า มกลาง
บรรยากาศที่ เป็ นมิ ตร และปราศจากสิ่ งรบกวน ภาษารั กแบบนี้ จะแตกต่างจากภาษารั กแบบแรก
ตรงที่ คาพูดที่เสริ มสร้างความสัมพันธ์เน้นในสิ่ งที่เราพูด ในขณะที่การพูดคุยและรับฟั งเน้นสิ่ งที่เรา
ได้ยิน ความสัมพันธ์จาเป็ นต้องอาศัยการรับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจเพื่อจะได้เข้าใจอีกฝ่ าย และ
ยินดี ให้คาแนะนาเมื่ ออี กฝ่ ายร้ องขอเท่านั้น และไม่ควรทาด้วยท่าที เย่อหยิ่ง แชปแมนได้แนะนา
เคล็ดลับการรับฟังอีกฝ่ ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพดังนี้ 1) สบตาขณะที่อีกฝ่ ายกาลังพูด 2) อย่าฟังไปด้วย
ทาอย่างอื่นไปด้วย 3) พยายามทาความเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ าย 4) สังเกตภาษากายประกอบ
บางครั้งคาพูดอาจไม่ตรงกับความรู ้สึกที่แท้จริ ง 5) อย่าขัดจังหวะ
นอกจากนี้ การใช้เ วลาท ากิ จ กรรมร่ ว มกัน ก็ เ ป็ นการให้ เ วลาอย่า งมี คุ ณ ค่ า ด้ว ย
เช่นกันอาจเป็ นกิจกรรมที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งชื่ นชอบ เช่น เล่นกีฬา ช็อปปิ้ ง ดูคอนเสิ ร์ต เป็ นต้น แต่สิ่ง
สาคัญไม่ได้อยูท่ ี่กิจกรรมที่ทาร่ วมกัน แต่อยูท่ ี่เรากาลังใช้เวลาจดจ่ออยูท่ ี่กนั และกัน
3) ให้ของขวัญ (Receiving Gifts) คือ การมอบบางสิ่ งบางอย่างให้อีกฝ่ าย ของขวัญ
คือสัญลักษณ์แห่งรักที่มองเห็นได้ นี่คือเหตุผลว่าทาไมแต่ละคนจึงมีทศั นคติเกี่ยวกับแหวนแต่งงาน
ต่างกันไป บางคนไม่เคยถอดเลย แต่บางคนไม่เคยใส่ เลย สาหรับบางคนนั้น เครื่ องหมายแห่ งความ
รั ก ที่ ม องเห็ นได้ด้วยตานั้นส าคัญมาก และราคาของขวัญมี ค วามสาคัญเพี ยงเล็ก น้อยเท่า นั้น ถ้า
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ของขวัญคือภาษารั กที่สาคัญที่สุดสาหรั บใคร แทบทุกสิ่ งที่ ได้รับจากอีกฝ่ ายจะเป็ นเครื่ องหมายที่
แสดงออกซึ่ งความรัก นอกจากนี้ การอยูเ่ คียงข้างคนรักในช่ วงเวลาที่อีกฝ่ ายกาลังลาบากก็จดั เป็ น
การมอบตัวเองให้เป็ นของขวัญด้วยเช่นกัน
4) ทาบางสิ่ งบางอย่างให้ (Acts of Service) คือ การทาบางสิ่ งบางอย่างที่รู้วา่ อีกฝ่ าย
อยากให้ทา มีความต้องการทาให้อีกฝ่ ายให้มีความสุ ขด้วยการปรนนิ บตั ิ และอยากแสดงความรัก
ด้วยการทาบางสิ่ งบางอย่างให้ แม้แต่สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น ทากับข้าว ล้างจาน ตัดหญ้า ล้างรถ จ่ายค่า
น้ าค่าไฟให้ และอื่นๆอีกมากมาย ล้วนเป็ นการกระทาที่แสดงออกถึงความรักได้หากทาด้วยใจยินดี
ในทางตรงกั น ข้ า ม การท าบางสิ่ งบางอย่ า งให้ ก็ ไ ม่ ใ ช่ ก ารแสดงความรั ก
ตัวอย่างเช่น การทาสิ่ งต่างๆ ให้ดว้ ยความรู ้สึกผิด เพราะอีกฝ่ ายบอกว่าถ้าไม่ทาแสดงว่าไม่ใช้คนรัก
ที่ดี การทาสิ่ งต่างๆ ให้ด้วยความรู ้ สึกหวาดกลัว เพราะโดนข่มขู่ สิ่ งเหล่ านี้ ไม่ใช่ การกระทาจาก
ความรัก แต่เป็ นการทาร้าย เพราะกาลังยอมให้อีกฝ่ ายสร้างนิสัยที่ไม่ดีข้ ึนมา
5) สัมผัสทางกาย (Physical Touch) คือ การสัมผัสร่ างกายส่ วนใดส่ วนหนึ่ งอย่าง
รักใคร่ เช่ น จับมื อ กอด หอม จูบ หรื อมีเพศสัมพันธ์ เป็ นต้นในบรรดาประสาทสัมผัสทั้งห้า การ
แตะต้องตัวแตกต่างจากประสาทสัมผัสอื่นๆ เพราะเป็ นประสาทสัมผัสที่ไม่ได้ถูกจากัดแค่บริ เวณใด
บริ เ วณหนึ่ ง ร่ า งกายของมนุ ษ ย์มี หน่ ว ยรั บ การสั ม ผัส เล็ ก ๆ อยู่ท วั่ ไปหมด แต่ ทุ ก แห่ ง ไม่ ไ ด้ใ ห้
ความรู ้สึกเหมือนกันหมด บางคนอาจพอใจการสัมผัสบางแห่งมากกว่าแห่งอื่นๆ
สัมผัสทางกายอาจเป็ นไปในลักษณะที่แสดงออกถึงความรักอย่างชัดเจน และตั้งใจ
อย่างเต็มที่ เช่น การนวด หรื อการเล้าโลม หรื ออาจเป็ นในลักษณะที่แสดงออกซึ่ งความรักแบบเป็ น
นัย และอาจใช้ เ วลาไม่ ม าก เช่ น การวางมื อ บนไหล่ ข องอี ก ฝ่ าย การแตะตัว ยามเดิ น ผ่ า นกัน
นอกจากนี้ การสัมผัส กายในช่ วงเวลาวิกฤติ เป็ นการสื่ อความรั ก ที่ ทรงพลัง เพราะในช่ วงเวลาที่
ยากลาบาก คนมักต้องการความรักมากเป็ นพิเศษ

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับการเล่าเรื่อง
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิ และทุติยภูมิเกี่ยวกับการเล่าเรื่ อง
โดยนาเสนอประเด็ นที่ เกี่ ย วข้อง คื อ องค์ป ระกอบการเล่ า เรื่ อง ซึ่ ง ประกอบไปด้วย โครงเรื่ อ ง
แก่นเรื่ อง ตัวละคร ความขัดแย้ง ฉาก และมุมมองการเล่าเรื่ อง
1) โครงเรื่ อง หมายถึง การเรี ยงลาดับการเล่าเรื่ องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตน้
จนจบเรื่ อง อย่างมีเหตุผล และมีจุดหมายปลายทาง โครงเรื่ องคือการวางแผน หรื อกาหนดเส้นทาง
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ของตัวละคร แต่ไม่จาเป็ นต้องเรี ยงตามลาดับเวลาที่เกิดขึ้น เพราะโครงเรื่ องสามารถใช้การเปิ ดเรื่ อง
ด้วยการนาชุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลาดับสุ ดท้าย เล่าย้อนมาหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนได้
อี เอ็ม ฟอร์ สเตอร์ (อ้างถึงใน ภูมิสิษฐ์ กฤตพิพฒั นโชติ์ 2558: 17) แบ่งการเล่าเรื่ อง
ออกเป็ น 5 ขั้นตอน ได้แก่
- การเปิ ดเรื่ อง (Exposition) คือจุดเริ่ มต้นเพื่อดึงความสนใจให้ติดตามเรื่ องราว การ
เริ่ มเรื่ องมีหลายกลยุทธ์ เช่น แนะนาตัวละคร, แนะนาฉาก หรื อสถานที่ , เปิ ดประเด็นปั ญหาหรื อ
ปมความขัดแย้ง
- การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) เป็ นขั้นตอนที่เรื่ องราวเริ่ มดาเนิ นไปมาก
ขึ้นความขัดแย้งเริ่ มทวีความรุ นแรง หรื อความเข้มขน
- ขั้นภาวะวิกฤติ (Climax) เป็ นขั้นตอนที่ ความขัดแย้งพุ่งขึ้ นสู งสุ ด และถึ งจุ ด
แตกหัก ตัวละครอาจอยูใ่ นสถานการณ์ที่ตอ้ งตัดสิ นใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) เป็ นขั้นตอนหลังจุดวิกฤติได้ผา่ นพ้นไปอัน
เนื่องจากปั ญหาความยุง่ ยาก หรื อเงื่อนงาต่างๆ เปิ ดเผยแก้ไขได้
- ขั้นยุติเรื่ องราว (Ending) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายที่เรื่ องราวได้จบสิ้ นลง โดยอาจมีจุด
จบหลายๆ แบบ เช่น จบแบบมีความสุ ข จบแบบสู ญเสี ย หรื อจบแบบทิ้งปริ ศนาไว้ให้คาใจ เป็ นต้น
2) แก่นเรื่ อง หรื อ แก่นความคิด คือความคิดรวบยอดที่ดารงอยู่ในเรื่ องราว หรื อ
ความคิดหลักในการดาเนิ นเรื่ องที่ผเู ้ ล่าต้องการนาเสนอ ใช้เป็ นแกนกลางในการสร้างโครงเรื่ อง ซึ่ ง
เป็ นใจความสาคัญหรื อประเด็นหลักที่ผูส้ ร้ างต้องการสื่ อสารกับผูร้ ับสาร ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้
หลายประเภท เช่น
J.S.R. Goodlad (อ้างถึงใน อุบลวรรณ เปรมศรี รัตน์ , 2558) แบ่งแก่นเรื่ อง
ออกเป็ น 6 ประเภท คือ ความรัก (Love theme) ศีลธรรมจรรยา (Morality theme) แนวคิด (Idealism
theme) อานาจ (Power theme) การทางาน (Career theme) และ เหนือจริ ง (Outcast theme)
รักศานต์ วิวฒั น์สินอุดม (อ้างถึ งใน สมิทธิ์ จิรดิ ลก, 2552) กล่ าวไว้ว่า
แก่ นเรื่ องเป็ นสิ่ ง ส าคัญในการเล่ า เรื่ อง โดยแก่ นเรื่ องหลัก ๆ มัก เป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับ มนุ ษ ย์ สั ง คม
สภาพแวดล้อม
3) ตัวละคร คือ ผูก้ ระทา และผูท้ ี่ได้รับผลจากการกระทาตามโครงเรื่ อง เป็ นผูท้ ี่
ก่อให้เกิ ดเรื่ องราว เกาะเกี่ยวกันเป็ นโครงเรื่ อง ตัวละครแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวละครที่มี
คุณลักษณะแบบตายตัว (Type Character) คือ ตัวละครที่มองเห็นได้ดา้ นเดียว และมักมีลกั ษณะ
นิ สัยแบบสู ตรสาเร็ จ เช่ น พระเอก นางเอก ตัวร้ าย ตัวละครเหล่ านี้ มกั มี ลกั ษณะนิ สัย การกระทา
บทบาท คล้ายๆ กันในการเล่าเรื่ องทัว่ ไป และเป็ นสิ่ งที่ผชู ้ มคาดหมายไว้อยู่แล้ว และตัวละครที่ มี
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คุณลักษณะเห็ นได้รอบด้าน คือ ตัวละครที่ลึกซึ้ ง และคล้ายคนจริ งๆ ซึ่ งมีท้ งั ส่ วนดี ส่ วนเสี ย และ
คุณลักษณะหลากหลาย ตัวละครประเภทนี้จะมีพฒั นาการด้านนิสัยใจคอในเรื่ องเล่า
หากแบ่ง ตัวละครตามความสาคัญ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ ตัวละครหลัก (Major
Character) คือ ตัวละครที่มีบทบาทสาคัญต่อเรื่ อง ตัวละครรอง (Minor Character) คือตัวละครที่มี
บทบาทไม่มาก หรื อมีบทบาททางใดทางหนึ่งทางเดียว และตัวละครขัดแย้ง (Antagonist) ตัวละครที่
มีส่วนทาให้ตวั ละครหลักไม่สมประสงค์ ซึ่ งตัวละครหลักต้องเอาชนะให้ได้
4) ความขัดแย้ง คือ ปมปั ญหา หรื อความไม่ลงรอยในการกระทา ความคิด ความ
ปรารถนา หรื อความตั้งใจของตัวละคร จนเป็ นบ่อเกิดของเหตุการณ์ต่างๆ ความขัดแย้งเป็ นสิ่ งที่ช่วย
สร้างความน่าสนใจให้เรื่ อง และขั้นตอนการพัฒนาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้ง โดย
ที่ความขัดแย้งอาจแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
- ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน เช่น พระเอกขัดแย้งกับนางเอก
- ความขัดแย้งภายในจิตใจ เช่ น ตัวละครรู ้ สึกสับสน ไม่อาจทาอะไรได้
ดัง่ ใจ
- ความขัดแย้งกับพลังภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ
5) ฉาก คื อ เวลา และสถานที่ ที่ ใ ช้ใ นการด าเนิ น เรื่ องตามโครงเรื่ อง ฉากมี
5 ประเภท ดังนี้
- ฉากที่เป็ นธรรมชาติ เช่น ป่ าไม้ ทุ่งหญ้า ลาธาร บรรยากาศเช้าค่า
- ฉากที่เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ เช่น บ้าน เครื่ องใช้ในครัว
- ฉากที่เป็ นช่วงเวลาหรื อยุคสมัย
- ฉากที่เป็ นการดาเนิ นชี วิตของตัวละคร หมายถึง สภาพกิจวัตรประจาวัน
ของตัวละคร หรื อสภาพสังคมที่แวดล้อมตัวละคร
- ฉากที่ เป็ นสภาพแวะล้อมเชิ ง นามธรรม จับ ต้องไม่ ไ ด้ เช่ น ค่ า นิ ย ม
ธรรมเนียม ประเพณี
6) มุมมองการเล่าเรื่ อง คือ การมองเหตุการณ์ การเข้าใจพฤติกรรมของตัวละคร
ผ่านสายตาของตัวละครใดละครหนึ่ง ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
- มุมมองบุคคลที่หนึ่ง เป็ นการเล่าเรื่ องที่ตวั เอกของเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องเอง
- มุมมองบุคคลที่สาม แบ่งเป็ น มุมมองที่ผเู ้ ล่าอยู่ในเหตุการณ์ดว้ ย ผูเ้ ล่า
ไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ ทาหน้าที่เป็ นผูส้ ังเกต และผูเ้ ล่าไม่ได้อยูร่ ่ วมในเหตุการณ์ แต่รู้รอบด้าน
รู้ถึงความคิด จิตใจ ของตัวละครทุกตัว
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กล่ า วโดยสรุ ป แล้ว การเล่ า เรื่ อ งคื อ การน าเสนอเรื่ อ งราวแบบมี ล าดับ ขั้น ตอน ซึ่ งมี
โครงสร้ างและองค์ประกอบที่แน่ นอน คื อ โครงเรื่ อง แก่นเรื่ อง ตัวละคร ความขัดแย้ง ฉาก และ
มุมมองการเล่าเรื่ อง โดยเมื่อประกอบกันแล้วจะเป็ นวิธีการส่ งสารให้แก่ผรู ้ ับสารเพื่อสื่ อความหมาย
และให้ผรู้ ับสารได้เข้าใจถึงประเด็นหลักของสิ่ งที่ตอ้ งการสื่ อสาร

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบความรัก และภาษารักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งสมัย
นิยม” ใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสม (Mixed Method) คือ มีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Method
Research) และเสริ มด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Method Research) ทาการศึกษาข้อมูล
เกี่ ยวกับรู ปแบบความรัก และภาษารักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กาหนด
รายละเอียดของระเบียบวิธีวจิ ยั ไว้ดงั ต่อไปนี้
3.1 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3.2 หน่วยในการวิเคราะห์
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
3.5 การดาเนินการวิจยั ภาคสนาม
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยแบ่งการ
ดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ (1) การวิจยั เชิงปริ มาณ และ (2) การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้การ
วิจยั เชิงปริ มาณในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์นาเสนอถึงความถี่ หรื อความนิยมในการ
นาเสนอความรักผ่านมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายแกรมมี่โกลด์และค่ายอาร์ สยาม รวมทั้ง
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในการเปรี ยบเทียบความเหมือนหรื อความแตกต่างของรู ปแบบความรักและ
ภาษารักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอ และใช้การวิจยั เชิงคุณภาพในการวิเคราะห์เนื้ อหา รู ปแบบความรัก
และภาษารักในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง
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3.1.1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method Research)
ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั เชิ งปริ มาณเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์ที่แสดงถึ ง
สถิติ ความถี่ของรู ปแบบความรัก และภาษารักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งที่แสดงออก
ผ่านตัวพระเอกและนางเอกมิวสิ ควิดีโอ และเพื่อเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ
มิวสิ ควิดีโอระหว่างศิลปิ นชายและศิลปิ นหญิง จึงใช้การวิจยั เชิ งปริ มาณเพื่อนาเสนอตัวเลขสถิ ติที่
ได้จากการวิ เคราะห์ มิ วสิ ค วิ ดี โอเพลงไทยลู ก ทุ่ ง ซึ่ ง การท าวิจ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้เลื อกใช้วิ ธี ก าร
วิเคราะห์เนื้ อหาเชิ งปริ มาณ (Content Analysis Quantitative) เพื่อวิเคราะห์และรายงานความถี่ หรื อ
ความนิยมของรู ปแบบความรัก และภาษารักที่พบในมิวสิ ควิดีโอ และนาเสนอผลลัพธ์โดยใช้ค่าร้อย
ละ
3.1.2. การวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Method Research)
ในส่ วนของการใช้การวิจยั เชิงคุณภาพนั้น ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อเก็บข้อมูล
เจาะลึกเกี่ยวกับที่มาหรื อเหตุผลในการคิดโครงเรื่ องหรื อแก่นเรื่ องของมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง
วิธีการถ่ายทอดหรื อเล่าเรื่ องในมิวสิ ควิดีโอ รู ปแบบการนาเสนอความรักในมิวสิ ควิดีโอโดยพระเอก
และนางเอก รวมไปถึ ง กระบวนการการผลิ ตมิ วสิ ควิดีโอเพลงไทยลู ก ทุ่ ง โดยท าการสั ม ภาษณ์
คุณภาณุ พนั ธ์ เพ็งคา โปรโมเตอร์ ครี เอทีฟ โปรดิวเซอร์ และผูก้ ากับมิวสิ ควิดีโอของค่ายอาร์ สยาม
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 และทาการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เพื่อนามาสนับสนุ นผลการวิเคราะห์
มิวสิ ควิดีโอ

3.2 หน่ วยในการวิเคราะห์
3.2.1 หน่ วยในการวิเคราะห์
หน่ ว ยในการวิ เ คราะห์ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ มิ ว สิ ควิ ดี โ อเพลงไทยลู ก ทุ่ ง ที่ ป รากฏ
ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ (www.youtube.com) ในช่ องของค่ายเพลงแกรมมี่ โกลด์ บริ ษทั
ในเครื อของบริ ษทั GMM Grammy (www.youtube.com/grammygoldofficial) ในหมวดเพลงฮิตติด
ชาร์ จ และในช่ อ งของค่ า ยอาร์ ส ยาม บริ ษั ท ในเครื อของบริ ษั ท อาร์ เ อสจ ากั ด (มหาชน)
(www.youtube.com/rsiammusic) ในหมวดทาเนียบเพลงดัง ของวันที่ 15 สิ งหาคม – 15 กันยายน
พ.ศ. 2559
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3.2.2 วิธีการคัดเลือกหน่ วยในการวิเคราะห์
ในการคัดเลื อกหน่ วยในการวิเคราะห์ เพื่อศึ กษารู ปแบบความรัก และภาษารักนั้น ผูว้ ิจยั
เลื อกมิ วสิ ควิดีโอเพลงไทยลู กทุ่งที่ ปรากฏในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ (www.youtube.com)
ในช่ องของค่ า ยเพล งแก รมมี่ โก ลด์ บริ ษั ท ใ นเครื อของบริ ษั ท GMM
Grammy
(www.youtube.com/grammygoldofficial) ซึ่ งมีมิวสิ ควิดีโอในปั จจุบนั จานวนทั้งหมด 2,662 มิวสิ ค
วิดีโอ โดยใช้เพลงที่ทางค่ายจัดไว้ในหมวด “เพลงฮิตติดชาร์ จ” จานวน 50 วิดีโอ และและในช่อง
ข อ ง ค่ า ย อ า ร์ ส ย า ม บ ริ ษั ท ใ น เ ค รื อ ข อ ง บ ริ ษั ท อ า ร์ เ อ ส จ า กั ด ( ม ห า ช น )
(www.youtube.com/rsiammusic) ซึ่ งมีมิวสิ ควิดีโอทั้งหมดในช่องจานวน 1,620 มิวสิ ควิดีโอ โดย
ใช้เพลงที่ทางค่ายจัดไว้ในหมวด “ทาเนี ยบเพลงดัง” จานวน 54 มิวสิ ควิดีโอ ซึ่ งทั้งสองค่ายเพลงนี้
เป็ นค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดใหญ่และมี ชื่อเสี ยงมานานในประเทศไทย ทั้งนี้ มิวสิ ควิดีโอที่จะนามา
ศึกษาครั้งนี้ตอ้ งมีคุณสมบัติดงั นี้
1. เป็ นมิวสิ ควิดีโอที่มีเรื่ องราวสื่ อความหมายเป็ นหลัก (Narrative)
2. เป็ นมิวสิ ควิดีโอที่มีแก่นเรื่ องเป็ นเรื่ องราวความรักฉันท์คู่รัก (Romantic Love)
ผู ้วิ จ ัย ได้ ด าเนิ น การคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากคุณสมบัติที่กาหนดข้างต้น จึงสามารถคัดเลือกมิวสิ ควิดีโอที่จะนามาศึกษาครั้งนี้ ได้
ทั้งสิ้ น 71 มิวสิ ควิดีโอ โดยแบ่งเป็ นมิวสิ ควิดีโอของค่ายเพลงแกรมมี่โกลด์ จานวน 29 มิวสิ ควิดีโอ
และมิวสิ ควิดีโอของค่ายเพลงอาร์ สยาม จานวน 42 มิวสิ ควิดีโอ ตามภาพประกอบ 1 ด้านล่าง
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ภาพที่ 3.1 วิธีการคัดเลือกหน่วยในการวิเคราะห์
จากการคัดเลือกหน่วยในการวิเคราะห์ตามภาพประกอบด้านบน จึงได้มิวสิ ควิดีโอของทั้ง
2 ค่ายเพลงมาโดยมีรายละเอียดดังนี้
มิวสิ ควิดีโอของค่ ายเพลงแกรมมี่โกลด์
1. ไม่มีขอ้ แม้ต้ งั แต่เริ่ มต้น ศิลปิ น ไผ่ พงศธร
2. ไปถอนคาสาบาน ศิลปิ น ศร สิ นชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง และก้านตอง ทุ่งเงิน
3. ผัวเก่า ศิลปิ น ศร สิ นชัย
4. ฉันกาลังเป็ นตัวแทนของใครหรื อเปล่า ศิลปิ น พี สะเดิด
5. เจ้าชายของชีวติ ศิลปิ น ต่าย อรทัย
6. รักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง ศิลปิ น ตัก๊ แตน ชลดา
7. รักจนไม่รู้จะรักยังไง ศิลปิ น พี สะเดิด
8. ฝื นใจหน่อยได้ไหม ศิลปิ น ไผ่ พงศธร
9. ผีเสื้ อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อน ศิลปิ น เอิ้นขวัญ วรัญญา
10. ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ ศิลปิ น แสน นากา
11. อ้ายลืมทุกคา น้องจาทุกนาที ศิลปิ น ต่าย อรทัย

41
12. ขอโทษที่ลืมบ่ได้ ศิลปิ น พี สะเดิด
13. สั่งน้ าตาไม่ได้ ศิลปิ น เอิ้นขวัญ วรัญญา
14. เมียเก่า ศิลปิ น ดอกอ้อ ทุ่งทอง
15. น้องมีผวั แล้ว ศิลปิ น ดอกอ้อ ทุ่งทอง
16. แทงข้างหลัง ศิลปิ น หญิงลี ศรี จุมพล
17. ตัว๋ อ้ายเป็ นคนสุ ดท้ายได้บ่ ศิลปิ น ไผ่ พงศธร
18. เหตุเกิดที่เธอ ผลอยูท่ ี่ฉนั ศิลปิ น ตัก๊ แตน ชลดา
19. เจ็บก็ได้ถา้ อ้ายอยากจบ ศิลปิ น ต่าย อรทัย
20. อ้ายเพิง่ รู ้ หรื อเจ้าเพิง่ ทา ศิลปิ น ไผ่ พงศธร
21. ไม่ได้หมดรักแต่หวั ใจหมดแรง ศิลปิ น ข้าวทิพย์ ธิ ดาดิน
22. นาทีเดียวเพื่อรัก ทั้งชีวติ เพื่อลืม ศิลปิ น ตัก๊ แตน ชลดา
23. กรุ ณาฟังให้จบ ศิลปิ น แช่ม แช่มรัมย์
24. อ้ายหมดหน้าที่หรื อยัง ศิลปิ น ไผ่ พงศธร
25. ให้เขาไปหรื อให้อา้ ยเจ็บ ศิลปิ น มนต์แคน แก่นคูน
26. เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่ ศิลปิ น ศิริพร อาไพพงษ์
27. ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ ศิลปิ น มนต์แคน แก่นคูน
28. เธอไม่ใช่แฟนฉัน ฉันไม่ใช่แฟนเธอ ศิลปิ น ตัก๊ แตน ชลดา
29. ไม่ดี ไม่จา ศิลปิ น ตัก๊ แตน ชลดา
มิวสิ ควิดีโอของค่ ายเพลงอาร์ สยาม
1. แอบชอบเธอ (Puppy Love) ศิลปิ น เมอร์ซี่ อาร์ สยาม จูเนียร์
2. รักคุณมากกว่า (Love you more) ศิลปิ น น้องบริ้ งค์ กะ ป๋ าต้อม อาร์ สยาม
3.ไอ้โจ๋ ในตานาน ศิลปิ น บิทเติ้ล และ เก่ง ลายพราง
4. ซังผัวหัวงู ศิลปิ น ติ๊ก ดอกรัก ดวงมาลา อาร์ สยาม
5.โทรไปในฐานะยากจน ศิลปิ น เส้นเล็ก
6. เกิบฮ้างข้างทางเดิน ศิลปิ น แมน มณี วรรณ อาร์ สยาม
7. ห้านาทีบรรลุธรรม ศิลปิ น บิทเติ้ล
8. เหตุผลของคนจะไป ศิลปิ น ธัญญ่า อาร์ สยาม
9. อ้ายมีเหตุผล ศิลปิ น เบิ้ล ปทุมราช อาร์ สยาม
10. ยิง่ ถูกทิ้ง ยิง่ ต้องสวย (Stay Cool!) ศิลปิ น กระแต อาร์ สยาม
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11. จีบ ศิลปิ น ลูกน้ า อาร์ สยาม
12. ไม่ไหวจะโสด ศิลปิ น ต้นข้าว อาร์ สยาม
13. จดหมายลาจิ๋ม ศิลปิ น แจ๊ค ธนพล อาร์ สยาม
14. โสดอยูร่ ู ้ยงั (Single Lady) ศิลปิ น สโมสรชิมิ
15. ติดหนึบ (Sticky) ศิลปิ น ใบเตย อาร์ สยาม
16. เอาฉันทาไม ศิลปิ น ส้ม นริ ศรา อาร์ สยาม
17. มาอย่างเฟี้ ยว ศิลปิ น เอ็ม ซาช่า อาร์ สยาม
18. เมื่อไหร่ จะพอ ศิลปิ น เดือนเพ็ญ อานวยพร อาร์ สยาม
19. ขมคอ ศิลปิ น กานดา อาร์ สยาม
20. หมดใจไม่ใช่ความผิด ศิลปิ น กลด ณรงกร อาร์ สยาม
21. ทาตัวไม่น่ารัก ศิลปิ น น้องเพลง อาร์ สยาม
22. เมื่อไหร่ จะไว้ใจได้เสี ยที ศิลปิ น เส้นเล็ก
23. ชวนเธอมาชูวบั ศิลปิ น พิมดา อาร์ สยาม
24. อยากถามหล่อน want มากเหรอ ศิลปิ น ฟิ ล์ม ณริ นทร์ทิพย์ อาร์ สยาม
25. เห็นนางเงียบๆ ฟาดเรี ยบนะคะ ศิลปิ น จ๊ะ อาร์ สยาม
26. รังเกียจไปแล้ว ศิลปิ น วิด ไฮเปอร์ อาร์ สยาม
27. เจ้าชูก้ ็รู้ตวั ศิลปิ น เวสป้ า อาร์ สยาม
28. กะเทยไม่เคยนอกใจ ศิลปิ น วิด ไฮเปอร์ อาร์ สยาม
29. หัวใจพิการ ศิลปิ น นุช วิลาวัลย์ อาร์ สยาม
30. คิดถึงคนต้นทาง ศิลปิ น บิว กัลยาณี อาร์ สยาม
31. พี่พอแล้ว ศิลปิ น สนุ๊ก สิ งห์มาตร อาร์ สยาม
32. สัพเพ สัตตา ศิลปิ น เอเซียร์ อาร์ สยาม
33. รักเติมโปร ศิลปิ น เส้นเล็ก
34. พร้อมทุกกรณี ที่จะเจ็บ ศิลปิ น แมน มณี วรรณ อาร์ สยาม
35. ผมรักผัวเขา ศิลปิ น เดช อิสระ อาร์ สยาม
36. เอิน้ อ้ายแหน่เด้อยามเธอมีแฮง ศิลปิ น โอ๋ พจนา อาร์ สยาม
37. บริ การหลังการเป็ นแฟน ศิลปิ น นุย้ สุ วณ
ี า อาร์ สยาม
38. บ่ไว้ใจทาง บ่วางใจเธอ ศิลปิ น สนุ๊ก สิ งห์มาตร อาร์ สยาม
39. ขอดีดีอย่าวิง่ ราว ศิลปิ น บลูเบอร์ รี่ อาร์ สยาม
40. เจ้ากลับมาอ้ายดีใจ แต่กลับไปจะดีกว่า ศิลปิ น แมน มณี วรรณ อาร์ สยาม
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41. อกสี่ ศอก ศิลปิ น บ่าววี อาร์ สยาม
42. เหตุผลน้ าเน่า ศิลปิ น แมน มณี วรรณ อาร์ สยาม

3.3 เครื่องมือการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มุ่งหาข้อเท็จจริ งและข้อสรุ ปเชิงปริ มาณโดยได้สร้างแบบลงรหัสและ
คู่มือลงรหัส(Coding Sheet) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบความรัก และภาษารักที่
ปรากฏในมิ วสิ ค วิดีโอเพลงไทยลู ก ทุ่ง สารวจจากมิ วสิ ค วิดีโอในเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ยูทู บ
(www.youtube.com) ในช่องของค่ายเพลงแกรมมี่โกลด์ บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั GMM Grammy
(www.youtube.com/grammygoldofficial) และในช่องของค่ายอาร์ สยาม บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั
อาร์ เอสจากัด (มหาชน) (www.youtube.com/rsiammusic) เพื่อนามาวิเคราะห์หาข้อวิจยั ด้วยวิธีทาง
สถิติ จากนั้นทาการสัมภาษณ์โปรดิ วเซอร์ และผูก้ ากับมิวสิ ควิดีโอถึงแนวคิดในการสร้ างบทรักใน
มิวสิ ควิดีโอ ซึ่ งแบบลงรหัสที่สร้ างขึ้นเพื่อบันทึกแก่นของเรื่ อง รู ปแบบความรัก และความถี่ ของ
ภาษารั กแต่ละประเภทที่ ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอใช้การอ้างอิงจากทฤษฎี สามเหลี่ ยมความรักของ
สเตอร์นเบิร์ก (Sternberg, 1986) และหนังสื อ The 5 love languages (ฉบับภาษาไทยชื่อ “ภาษารัก”)
ของแกรี่ แชปแมน (แชปแมน, 2557) ซึ่งในแบบลงรหัสประกอบไปด้วย 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ประเภทศิลปิ น
1) ศิลปิ นหญิง
2) ศิลปิ นชาย
3) ศิลปิ นคู่ชายหญิง
ส่ วนที่ 2 แก่นเรื่องความรัก
1) นอกใจ คือ เนื้ อหาหลักของเรื่ องที่แสดงการหลอกลวง โกหก ปกปิ ด เพื่อให้ได้สิ่งที่
ต้องการด้วยความไม่จริ งใจ หรื อตัวละครหลักมีประพฤติกรรมไม่ซื่อตรงต่อกันระหว่างคนที่เป็ น
คู่รักกัน
2) แอบรั ก คื อ เนื้ อหาหลัก ของเรื่ องที่ แสดงการชอบคนๆ หนึ่ งโดยที่ ไม่ใ ห้อีกคนรั บ รู ้
เก็บซ่อนความรู ้สึกไว้คนเดียว
3) พลัดพราก คือ เนื้ อหาหลักของเรื่ องที่แสดงแยกจากกันของคู่รัก ในสถานที่ที่ห่างไกล
หรื อตายจากกัน โดยที่ท้ งั สองฝ่ ายยังมีความรู ้สึกรักใคร่ กนั อยู่
4) โสดหรื อตามหารัก คือ เนื้อหาหลักของเรื่ องที่แสดงถึงความต้องการความรัก หรื อคู่ชีวติ
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5) รักมัน่ คง คือ เนื้ อหาหลักของเรื่ องที่แสดงถึ งความรักที่ท้ งั พระเอกและนางเอกมีต่อกัน
ด้วยความมัน่ คง ไม่หวัน่ ไหวต่ออุปสรรค หรื อบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
6) รักคัน่ เวลา คือ เนื้อหาหลักของเรื่ องที่แสดงถึงความรักที่ยอมเป็ นบุคคลในที่ลบั ซึ่ งอาจมี
ความสั ม พัน ธ์ เ ป็ นเพี ย งพี่ น้อง หรื อคนคุ ย ด้ว ยเมื่ อยามที่ คู่ รั ก มี ปั ญหาต่ อ กัน เป็ นความสั ม พัน ธ์
ชัว่ คราว
7) หมดรัก คือ เนื้อหาหลักของเรื่ องแสดงถึงการไม่มีความรักใดๆ ต่อกัน จบความสัมพันธ์
ไม่อยากมีอะไรติดค้างกันต่อไป
ส่ วนที่ 3 รู ปแบบความรัก
1) ไร้รัก (Nonlove) คือ ภาวะขาดทั้งความลุ่มหลง ความสนิ ท และการตัดสิ นใจและการ
ผูกมัด
2) ความชอบ (Liking) คือ ความรั กที่มีองค์ประกอบแค่ความสนิ ทเพียงอย่างเดี ยว เป็ น
มิตรภาพระหว่างบุคคลที่ขาดความรู ้สึกรุ นแรง เป็ นความรู ้สึกใกล้ชิด อบอุ่น แต่ไม่ผกู มัดกัน
3) ความรักแบบหลง (Infatuated love) คือ ความรักที่มีองค์ประกอบแค่ความลุ่มหลงเพียง
อย่างเดี ยว เป็ นรักแรกพบ หรื อรั กที่เกิ ดขึ้นง่าย รวดเร็ ว และเร้ าอารมณ์ อาจทาให้ร่างกายมีอาการ
หัวใจเต้นเร็ ว หรื อมีอารมณ์ทางเพศ
4) ความรักที่วา่ งเปล่า (Empty love) คือ ความรักที่มีองค์ประกอบแค่การตัดสิ นใจและการ
ผูกมัดเพียงอย่างเดี ยว อาจเป็ นการเริ่ มต้นผูกมัดโดยไม่มีความรู ้ สึกรั กกัน เช่ น การแต่งงานแบบ
คลุมถุงชนในบางสังคม ซึ่ งอาจเป็ นจุดเริ่ มต้น และค่อยๆ พัฒนา ไปเป็ นรักในแบบอื่น หรื อความรัก
ในแบบอื่นได้ล่มสลายลง และกลายเป็ นความรักแบบว่างเปล่า
5) ความรักโรแมนติก (Romantic love) คือความรักที่มีองค์ประกอบเป็ นความลุ่มหลง และ
ความสนิท เป็ นความรักที่เพิม่ เติมจากความชอบ (Liking) ด้วยแรงดึงดูดทางกายภาพ และอารมณ์
6) ความรักแบบเพื่อน (Companionate love) คือ ความรักที่มีองค์ประกอบเป็ นความความ
สนิท และการตัดสิ นใจและการผูกมัด เป็ นความรักที่ต้ งั อยูบ่ นมิตรภาพ มักเกิดขึ้นกับคู่สมรสที่ไม่มี
แรงดึงดูดทางกายภาพต่อกันแล้ว แต่มีความเข้าใจกัน และร่ วมกันรักษาสัมพันธภาพไปในระยะยาว
7) ความรักแบบโง่เขลา (Fatuous love) คือ ความรักที่มีองค์ประกอบเป็ นความลุ่มหลง และ
การผูกมัด เป็ นความรักที่เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว และตัดสิ นใจอยู่ร่วมกัน หรื อแต่งงานกันในเวลาไม่
นาน โดยที่อาจยังไม่มีความเข้าใจกันมากพอ มีความเสี่ ยงต่อการหย่าร้าง
8) ความรักอันสมบูรณ์ (Consummate love) คือความรักที่มีองค์ประกอบทั้งสามครบถ้วน
เป็ นความรักในอุดมคติที่คู่รักหลายคนปรารถนา โดยเฉพาะคู่รักแบบรักโรแมนติก (Romantic love)
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ส่ วนที่ 4 ภาษารัก
โดยแบ่งเป็ นภาษารักของตัวละครในเรื่ อง ได้แก่ ภาษารักของพระเอก และ ภาษารักของ
นางเอก
1) คาพูดที่เสริ มสร้างความสัมพันธ์ (Words of Affirmation) คือ การแสดงความรักด้วย
คาพูด เช่น คาพูดที่ให้กาลังใจ ชื่นชมข้อดี ร้องขอบางสิ่ งจากคนรักอย่างสุ ภาพอ่อนโยน
2) ให้เวลาอย่างมีคุณค่า (Quality Time) คือ การที่คู่รักใช้เวลาอยู่ดว้ ยกัน และขณะที่อยู่
ด้วยกันต่างทุ่มเทความสนใจทั้งหมดให้อีกฝ่ าย เช่น การพูดคุยกับฟังกัน หรื อการทากิจกรรมด้วยกัน
แต่กิจกรรมนั้นคู่รักก็ต่างใช้เวลาจดจ่ออยูท่ ี่กนั และกัน
3) ให้ของขวัญ (Receiving Gifts) คือ การมอบบางสิ่ งบางอย่างให้อีกฝ่ าย
4) ทาบางสิ่ งบางอย่างให้ (Acts of Service) คือ การทาบางสิ่ งบางอย่างที่รู้วา่ อีกฝ่ ายอยากให้
ทาด้วยความเต็มใจ มีความต้องการทาให้อีกฝ่ ายให้มีความสุ ขด้วยการปรนนิ บตั ิ และอยากแสดง
ความรักด้วยการทาบางสิ่ งบางอย่างให้
5) สัมผัสทางกาย (Physical Touch) คือ การสัมผัสร่ างกายส่ วนใดส่ วนหนึ่ งอย่างรักใคร่
เช่น จับมือ กอด หอม จูบ หรื อมีเพศสัมพันธ์ เป็ นต้น

3.4 การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือ
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบลงรหัสและคู่มือลงรหัส (Coding Sheet) จากนั้นทาการวัดความเที่ยงตรง
โดยใช้ผลู้ งรหัส 2 คน ไม่รวมผูว้ จิ ยั ซึ่ งผูล้ งรหัสได้อ่านคู่มือลงรหัสจนเข้าใจ และฝึ กฝนการลงรหัส
ก่อนทาการลงรหัสกับตัวอย่างข้อมูลจานวน 30 รายการ โดยผูล้ งรหัส 2 คนมีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวชรัญญา รัตนวาธิน
2. นายวุฒิไกร คชนูด
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ Krippendorff 's alpha ซึ่ งเป็ นตัวบ่งชี้ ทางสถิติของข้อตกลงในการเขียนชุ ด
ของหน่ ว ยการวิ เ คราะห์ ใ นแง่ ข องค่ า ของตัว แปร เป็ นตัว ก าหนดค่ า เฉลี่ ย ที่ ต้อ งมากกว่ า 0.7
ทุกรายการ ก่อนลงรหัสในแบบลงรหัส (Coding Sheet) เก็บข้อมูลจริ ง ซึ่ งจากการลงรหัสของทั้ง 3
คนรวมผูว้ ิ จ ัย ด้ว ยนั้น ค่ า ที่ ค านวณได้ม ากกว่า 0.7 ทุ ก รายการ จึ ง กล่ า วได้ว่า แบบลงรหัส ที่ ใ ช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลในครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือ และสามารถใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
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3.5 การดาเนินการวิจัยภาคสนาม
ผูศ้ ึกษาได้เก็บข้อมูลโดยการชมมิวสิ ควิดีโอมิวสิ ควิดีโอในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ
(www.youtube.com) ในช่องของค่ายเพลงแกรมมี่โกลด์ บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั GMM Grammy
(www.youtube.com/grammygoldofficial) และในช่องของค่ายอาร์ สยาม บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั
อาร์ เอสจากัด (มหาชน) (www.youtube.com/rsiammusic) จานวนทั้งสิ้ น 71 มิวสิ ควิดีโอ ซึ่ งได้รับ
การจัด อัน ดับ เพลงฮิ ต ติ ด ชาร์ จ และท าเนี ย บเพลงดัง ตั้ง แต่ ว นั ที่ 15 สิ ง หาคม – 15 กัน ยายน
พ.ศ. 2559 โดยมีหน่วยในการวิเคราะห์เนื้อหาดังนี้
1. หน่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Unit of Analysis) ในงานวิจยั นี้ใช้ 5 หน่วยในการวิเคราะห์
คือ ศิลปิ น ตัวละคร แก่นของเรื่ อง รู ปแบบความรัก ของแต่ละมิวสิ ควิดีโอ และจดบันทึกเข้ากลุ่ ม
ข้อมูลตามที่กาหนดไว้
2. หน่วยในการระบุจานวน (Unit of Enumeration) ในการวิจยั ในครั้งนี้ ใช้หน่วยในการ
ระบุจานวน 1 หน่ วย คือ ความถี่ในการปรากฏ (Frequency) ของภาษารัก โดยการนับจานวนครั้ง
ของการนาเสนอ
ส าหรั บ การเก็ บ ข้อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพคื อการสั ม ภาษณ์ ผูผ้ ลิ ตมิ ว สิ ค วิ ดีโ อเพื่ อ นาข้อ มู ล มา
วิ เ คราะห์ ร่ ว มกับ ผลที่ ไ ด้จ ากการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หามิ ว สิ ค วิ ดี โ อนั้น ผู ้วิ จ ัย ได้ด าเนิ น การติ ด ต่ อ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการผลิตมิวสิ ควิดี โดยส่ งจดหมายขอความอนุ เคราะห์สัมภาษณ์ไปยัง คุณภาณุ พนั ธ์
เพ็ ง ค า โปรโมเตอร์ ครี เอที ฟ โปรดิ ว เซอร์ และผู ้ก ากับ มิ ว สิ ค วิ ดี โ อของค่ า ยอาร์ ส ยาม ซึ่ ง
คุณภาณุ พนั ธ์ เพ็งคายังมีประสบการณ์ดา้ นการกากับมิวสิ ควิดีโอให้กบั ค่ายเพลงอื่นๆ หลากหลาย
ค่ายอีกด้วย ทาให้มีมุมมองที่กว้างขวางและชัดเจนต่อวงการมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง เมื่อผูว้ ิจยั
ได้รับการตอบรับให้สัมภาษณ์แล้ว ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมี
รายละเอียดแนวคาถาม ดังนี้
แบบสั มภาษณ์ โปรโมเตอร์ ครีเอทีฟ โปรดิวเซอร์ และผู้กากับมิวสิ ควิดีโอ
1. มิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งมีความสาคัญต่อธุ รกิจเพลงอย่างไร
2. กลุ่มเป้ าหมายของผูช้ มมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งเป็ นใคร
3. มีวธิ ี การเลือกเพลงที่จะนามาทามิวสิ ควิดีโออย่างไร
4. ในการทามิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งแต่ละเพลง มีกระบวนการผลิตอย่างไร
5. มีวธิ ี คิดเรื่ องในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งอย่างไร
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6. กาหนดทิศทางมิ วสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งไว้อย่างไร ทิศทางของปั จจุบนั นี้
แตกต่างจากสมัยก่อนหรื อไม่ อย่างไร
7. ตัวละครในมิวสิ ควิดีโอมักแสดงความรักต่อกันอย่างไรบ้าง
8. มีความแตกต่างระหว่างมิวสิ ควิดีโอที่พระเอกเป็ นคนเล่าเรื่ อง กับนางเอกเป็ น
เป็ นคนเล่าเรื่ องหรื อไม่ อย่างไร
9. มีความแตกต่างระหว่างมิวสิ ควิดีโอระหว่างศิลปิ นชายและศิลปิ นหญิงหรื อไม่
อย่างไร

3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในส่ วนของการวิจยั เชิ งปริ มาณนั้น ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลมิวสิ ควิดีโอ จานวนรวม 71 มิวสิ ค
วิดีโ อ และได้ต รวจสอบข้อ มู ล ลงรหัส น ามาวิเ คราะห์ ตามหลัก การวิเ คราะห์ เนื้ อหา (Content
Analysis) และใช้การวิเคราะห์เบื้องต้นโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ความถี่
ร้อยละ และนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบตารางเพื่ออธิ บายข้อมูล สาหรับส่ วนของการวิจยั เชิ งคุณภาพ
นั้น ผูว้ ิจยั ได้จดั การสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์ และผูก้ ากับมิวสิ ควิดีโอเพื่อเก็บข้อมูลเจาะลึกถึงแนวคิด
ความเป็ นมา และนัยยะสาคัญในการสร้างบทรักในมิวสิ ควิดีโอ เพื่อนาข้อ มูลความเห็นมาวิเคราะห์
ข้อมูลร่ วมกับผลลัพธ์ที่ได้ในเชิ งปริ มาณ โดยได้จดั การสัมภาษณ์ คุณภาณุ พนั ธ์ เพ็งคา โปรโมเตอร์
ครี เอทีฟ โปรดิวเซอร์ และผูก้ ากับมิวสิ ควิดีโอของค่ายอาร์ สยาม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

บทที่ 4
ผลของการวิจยั
จากการศึ กษาวิจยั เรื่ องรู ปแบบความรั ก และภาษารั กที่ปรากฏในมิ วสิ ควิดีโอเพลงไทย
ลูกทุ่งยุคปั จจุบนั ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์มิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งในยุคปั จจุบนั ของค่ายเพลง
แกรมมี่โกลด์ และค่ายเพลงอาร์ สยาม รวมทั้งสิ้ น 71 เพลง โดยวิเคราะห์รูปแบบความรัก ภาษารักที่
ปรากฏตามรู ปแบบความรักจากทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักของโรเบิร์ต สเตอร์ นเบิร์ก (1986) เพื่อ
ตอบปั ญหานาวิจยั ดังต่อไปนี้
1) แก่นเรื่ องความรัก รู ปแบบความรักของมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง และภาษารักของ
พระเอกและนางเอกในมิ วสิ ควิดีโอเพลงไทยลู กทุ่งที่ มีเนื้ อหาเกี่ ยวกับความรักของชายหญิงเป็ น
อย่างไร
2) แก่นเรื่ องความรัก รู ปแบบความรักของมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง และภาษารักของ
พระเอกและนางเอกในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปิ นชาย และศิลปิ นหญิง มีความแตกต่าง
กันอย่างไร
3) แนวคิดในการผลิตมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งที่มีการแสดงความรักเป็ นอย่างไร

4.1 การเสนอผลวิเคราะห์ ข้อมูล
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องเพศของนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ตอนที่ 2 เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องแก่นความรักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทย
ลูกทุ่ง
ตอนที่ 3 เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องรู ปแบบความรักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลง
ไทยลูกทุ่ง
ตอนที่ 4 เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องภาษารักของพระเอก และนางเอกในมิวสิ ควิดีโอ
เพลงไทยลูกทุ่ง
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ตอนที่ 5 เสนอผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์ และผูก้ ากับมิวสิ ควิดีโอ

4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเรื่องเพศของนักร้ องเพลงไทยลูกทุ่ง
ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ตอนที่ 1 เพศของนัก ร้ องเพลงไทยลู ก ทุ่ ง แสดงค่ า ความถี่ และ
ร้อยละ จากจานวนมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของ 2 ค่ายเพลง จานวนรวม 71 เพลง ตามตาราง 1.1
ตารางที่ 4.1 เพศของนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง: ค่ายแกรมมี่โกลด์
เพศ
หญิง
ชาย
ชาย+หญิง
รวม

จานวน (เพลง)
15
13
1
29

ร้ อยละ (%)
51.7
44.8
3.5
100

จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าเพศของนักร้องเพลงไทยลูกทุ่งส่ วนใหญ่ที่มีมิวสิ ควิดีโอที่
มีเรื่ องราวสื่ อความหมายเป็ นหลัก (Narrative) และมี แก่ นเรื่ องเป็ นเรื่ องราวความรั กฉันท์คู่รัก
(Romantic Love) ของค่ายแกรมมี่โกลด์ เป็ นนักร้ องเพศหญิง รวม 15 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 51.7
ลาดับถัดมาคือนักร้องเพศชาย จานวน 13 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 44.8 และลาดับสุ ดท้ายคือเพลงไทย
ลูกทุ่งที่ร้องคู่ชายและหญิง มีเพียง 1 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 3.5
ตารางที่ 4.2 เพศของนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง: ค่ายอาร์ สยาม
เพศ
ชาย
หญิง
ชาย+หญิง
รวม

จานวน (เพลง)
19
19
4
42

ร้ อยละ (%)
45.2
45.2
9.6
100
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ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนเพศของนักร้ องเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายอาร์ สยาม ซึ่ งปรากฏว่า
เพลงที่ ร้องโดยนักร้ องเพศชายและเพศหญิ งมี จานวนเท่ากันที่ 19 เพลง คิดเป็ นร้ อยละ 45.2 และ
เพลงที่ร้องคู่ชายหญิง มีจานวน 4 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 9.6
ตอนที่ 2 เสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลเรื่ องแก่ นความรั กที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทย
ลูกทุ่ง
ตอนที่ 2 เป็ นการเสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเรื่ องแก่ นเรื่ องความรั ก ที่ ปรากฏในมิ วสิ ค
วิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์จากเนื้ อหาที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของ
2 ค่ายเพลง โดยมีแก่นเรื่ องความรักในการวิเคราะห์ท้ งั สิ้ น 7 รู ปแบบ โดยเสนอผลการวิเคราะห์แยก
เป็ นค่ายเพลง ตามตารางที่ 4.3 และ 4.4
ตารางที่ 4.3 แก่นเรื่ องความรักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง: ค่ายแกรมมี่โกลด์
แก่นเรื่องความรัก
นอกใจ
แอบรัก
โสดหรื อตามหารัก
พลัดพราก
รักมัน่ คง
รักคัน่ เวลา
หมดรัก
รวม

ชาย
N
2
1
0
0
6
2
2
13

%
15.4
7.7
0.0
0.0
46.1
15.4
15.4
100.0

หญิง
N
9
0
1
0
3
0
2
15

%
60.0
0.0
6.7
0.0
20.0
0.0
13.3
100.0

ร้ องคู่
N
1
0
0
0
0
0
0
1

รวมชายและหญิง
%
N
%
100.0 12
41.3
0.0
1
3.5
0.0
1
3.5
0.0
0
0.0
0.0
9
31.0
0.0
2
6.9
0.0
4
13.8
100.0 29
100.0

ตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็ นผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องแก่นเรื่ องความรักที่ปรากฏในมิวสิ ค
วิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายแกรมมี่โกลด์ โดยมีจานวนรวมทั้งหมด 29 เพลง แก่นเรื่ องความรักที่
ปรากฏมากที่สุดในมิวสิ ควิดีโอคือ แก่นเรื่ องความรักแบบนอกใจ จานวน 12 เพลง คิดเป็ นร้อยละ
41.3 ลาดับถัดมาคือแก่นเรื่ องความรักแบบ รักมัน่ คง จานวน 9 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 31.0 ถัดมาคือ
แก่นเรื่ องความรักแบบหมดรัก จานวน 4 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 13.8 ลาดับที่ 4 คือแก่นเรื่ องความรัก
แบบ รักคัน่ เวลา จานวน 2 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 6.9 แก่นเรื่ องความรักแบบ แอบรัก และ โสดหรื อ
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ตามหารักนั้นมีจานวนเท่ากันที่ 1 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 3.5 ทั้งนี้ แก่นเรื่ องความรักแบบพลัดพรากไม่
พบปรากฏอยูใ่ นมิวสิ ควิดีโอใด
เมื่อเปรี ยบเทียบแก่นความรักแยกเป็ นมิวสิ ควิดีโอนักร้ องชาย นักร้ องหญิง และนักร้ องคู่
แล้ว ผลลัพ ธ์ แสดงให้เห็ นว่า มิ วสิ ค วิดีโอนัก ร้ องชายมี แก่ นเรื่ องความรั ก แบบรั ก มัน่ คงสู ง ที่ สุ ด
จานวน 6 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 46.1 ตามด้วยแก่นเรื่ องความรักแบบนอกใจ รักคัน่ เวลา และหมดรัก
ในจานวนเท่ากันคือ 2 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 15.4 ส่ วนมิวสิ ควิดีโอนักร้ องหญิง มีแก่นเรื่ องความรัก
แบบนอกใจมากที่สุด จานวน 9 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 60.0 ตามด้วยแก่นเรื่ องความรักแบบรักมัน่ คง
จานวน 3 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และแก่นเรื่ องความรักแบบหมดรัก จานวน 2 เพลง คิดเป็ นร้อย
ละ 13.3 ตามลาดับ และมิวสิ ควิดีโอนักร้องคู่ชายหญิงนั้นมีเพียง 1 เพลงซึ่ งมีแก่นเรื่ องความรักแบบ
นอกใจ เมื่อพิจารณาแล้ว แก่นเรื่ องความรักที่พบมากที่สุดโดยรวม 2 ลาดับแรกคือแก่นเรื่ องความ
รักแบบนอกใจ และรักมัน่ คง ซึ่ งพบมากที่สุดทั้งในมิวสิ ควิดีโอนักร้ องชาย และนักร้ องหญิงใน 2
ลาดับแรกเช่นกัน
ตารางที่ 4.4 แก่นเรื่ องความรักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง: ค่ายอาร์ สยาม
แก่นความรัก
นอกใจ
แอบรัก
โสดหรื อตามหารัก
พลัดพราก
รักมัน่ คง
รักคัน่ เวลา
หมดรัก
รวม

ชาย
N
4
2
2
5
5
0
1
19

%
21.1
10.5
10.5
26.3
26.3
0.0
5.2
99.9

หญิง
N
6
2
4
1
4
0
2
19

%
31.6
10.5
21.1
5.2
21.1
0.0
10.5
100.0

ร้ องคู่
N
0
1
1
0
2
0
0
4

%
0.0
25.0
25.0
0.0
50.0
0.0
0.0
100.0

รวมชายและหญิง
N
%
10
23.8
5
11.9
7
16.7
6
14.3
11
26.2
0
0.0
3
7.1
42
100.0

จากการวิเคราะห์มิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งรวม 42 เพลงของค่ายอาร์ สยาม ตารางที่ 4.4
แสดงให้เห็นว่าแก่นเรื่ องความรักที่พบมากที่สุดคือแก่นเรื่ องความรักแบบรักมัน่ คง จานวน 11 เพลง
คิดเป็ นร้อยละ 26.2 ลาดับถัดมาคือแก่นเรื่ องความรักแบบนอกใจ มีจานวน 10 เพลง คิดเป็ นร้ อยละ
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23.8 ล าดับ ถัด มาคื อ แก่ น เรื่ อ งความรั ก แบบโสดหรื อ ตามหารั ก จ านวน 7 เพลง คิ ด เป็ น 16.7
แก่ น เรื่ อ งความรั ก แบบพลัด พรากปรากฏในมิ ว สิ ค วิ ดี โ อจ านวน 6 เพลง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 14.3
แก่นเรื่ องความรักแบบแอบรักปรากฏอยู่ 5 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 11.9 และแก่ นเรื่ องความรักแบบ
หมดรั กปรากฏอยู่ในมิวสิ ควิดีโอจานวน 3 เพลง คิดเป็ นร้ อยละ 7.1 ส่ วนแก่ นเรื่ องความรั กแบบ
รักคัน่ เวลาไม่พบปรากฏอยูใ่ นมิวสิ ควิดีโอ
พิจารณาเปรี ยบเทียบแก่นเรื่ องความรักแยกเป็ นมิวสิ ควิดีโอนักร้องชาย นักร้ องหญิง และ
นักร้ องคู่ พบว่าในมิวสิ ควิดีโอนักร้ องชายปรากฏแก่นเรื่ องความรักแบบพลัดพราก และรักมัน่ คง
มากที่สุดเป็ นจานวนเท่ากันที่ 5 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 26.3 ตามด้วยแก่ นเรื่ องความรักแบบนอกใจ
จานวน 4 เพลง คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.1 สาหรั บมิ วสิ ควิดีโอนักร้ องหญิ ง พบแก่ นเรื่ องความรั กแบบ
นอกใจมากที่สุดคือ 6 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 31.6 ตามด้วยแก่นเรื่ องความรักแบบโสดหรื อตามหารัก
และรั กมัน่ คง จานวน 4 เพลงเท่ากัน คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.1 ส่ วนมิ วสิ ควิดีโอนักร้ องคู่ชายหญิ งพบ
แก่นเรื่ องความรักแบบรักมัน่ คงมากที่สุด จานวน 2 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 50.0 ซึ่ งโดยภาพรวมแล้ว
แก่ นเรื่ องความรั ก ที่ พ บมากที่ สุ ดซึ่ ง คล้า ยคลึ ง กันทั้ง นัก ร้ อ งชาย นัก ร้ องหญิ ง และนัก ร้ องคู่ คื อ
แก่นเรื่ องความรักแบบนอกใจ และรักมัน่ คง
ผลการวิเคราะห์แก่นเรื่ องความรักของมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของทั้งค่ายแกรมมี่โกลด์
และค่ายอาร์ สยามแสดงให้เห็ นว่าแก่ นเรื่ องความรั กแบบนอกใจ และแก่ นเรื่ องความรั กแบบรั ก
มัน่ คง ถู ก พบมากที่ สุ ดในมิ วสิ ค วิดีโอเพลงไทยลู ก ทุ่ ง ซึ่ ง เป็ นแก่ นเรื่ องความรั ก ที่ พบมากที่ สุ ด
2 อัน ดับ แรกจากมิ ว สิ ค วิดี โ อเพลงไทยลู ก ทุ่ ง ของทั้ง 2 ค่ า ยเพลง ส่ ว นแก่ น เรื่ อ งความรั ก แบบ
พลัดพราก ไม่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งค่ายแกรมมี่โกลด์ และแก่นเรื่ องความรักแบบ
รักคัน่ เวลาไม่มีปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งค่ายอาร์ สยาม
ตอนที่ 3 เสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเรื่องรู ปแบบความรักทีป่ รากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทย
ลูกทุ่ง
ตอนที่ 3 เป็ นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องรู ปแบบความรักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอ
เพลงไทยลูกทุ่ง โดยวิเคราะห์รูปแบบความรักตามทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักของ Sternberg (1986)
ซึ่ งระบุ ว่ า ความรั ก มี 3 องค์ ป ระกอบ คื อ ความลุ่ ม หลง ความสนิ ท และการตัด สิ น ใจผู ก มัด
ซึ่ งความสัมพันธ์ของ 3 องค์ประกอบก่อให้เกิดรู ปแบบความรัก 8 รู ปแบบ ซึ่ งจะนาเสนอแยกตาม
ค่ายเพลง ตามตารางที่ 4.5 และ 4.6

53
ตารางที่ 4.5 รู ปแบบความรักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง: ค่ายแกรมมี่โกลด์
รู ปแบบความรัก
ไร้รัก
ความชอบ
ความหลง
ความรักที่วา่ งเปล่า
ความรักโรแมนติก
ความรักแบบเพื่อน
ความรักแบบโง่เขลา
ความรักอันสมบูรณ์
รวม

ชาย
N
2
1
0
0
3
0
6
1
13

%
15.4
7.7
0.0
0.0
23.0
0.0
46.2
7.7
100.0

หญิง
N
2
0
3
0
1
0
9
0
15

%
13.3
0.0
20.0
0.0
6.7
0.0
60.0
0.0
100.0

ร้ องคู่
N
1
0
0
0
0
0
0
0
1

รวมชายและหญิง
%
N
%
5
17.2
100.0
0.0
1
3.5
0.0
3
10.3
0.0
0
0.0
0.0
4
13.8
0.0
0
0.0
0.0
15
51.7
0.0
1
3.5
100.0
29
100.0

จากตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบความรักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทย
ลูกทุ่งของค่ายแกรมมี่โกลด์ โดยแบ่งเป็ นเพลงที่ร้องโดยนักร้องชาย 13 เพลง เพลงที่ร้องโดยนักร้อง
เพลงหญิง 15 เพลง และร้ องโดยนักร้ องชายหญิงคู่กนั 1 เพลง รวมทั้งหมด 29 เพลง โดยรู ปแบบ
ความรักที่พบมากที่สุด 3 ลาดับแรกของมิวสิ ควิดีโอเพลงที่ร้องโดยเพศชาย คือ ความรักแบบโง่เขลา
จานวน 6 เพลง คิดเป็ นร้อยละ46.2 ความรักแบบโรแมนติก จานวน 3 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 23.0 และ
ความรักแบบไร้ รัก จานวน 2 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 15.4 ตามลาดับ แต่จากจานวนเพลงที่ร้องโดย
นักร้องเพศชายทั้ง 13 เพลง ไม่พบรู ปแบบความรักแบบความหลง ความรักที่วา่ งเปล่า และความรัก
แบบเพื่อน
สาหรับรู ปแบบความรักที่พบมากที่สุด 3 ลาดับแรกในมิวสิ ควิดีโอเพลงที่ร้องโดยนักร้อง
เพศหญิง คือ ความรักแบบโง่เขลา ความหลง และความรักแบบไร้รัก ซึ่ งมีจานวน 9, 3 และ 2 เพลง
คิดเป็ นร้อยละ 60.0, 20.0 และ 13.3 ตามลาดับ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์พบว่ามีเพลงที่ร้องโดยนักร้อง
ชายหญิงคู่กนั จานวน 1 เพลง ซึ่ งมีรูปแบบความรักแบบไร้ รัก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจานวน
รวมของมิ วสิ ควิดีโอเพลงไทยลู กทุ่ ง ทั้ง หมดของค่ ายแกรมมี่ โกลด์ จานวน 29 เพลงแล้ว พบว่า
รู ปแบบความรักที่พบมากที่สุดคือรู ปแบบความรักแบบโง่เขลา ซึ่ งมีจานวนรวมทั้งหมด 15 เพลง
คิดเป็ นร้ อยละ 51.7 ซึ่ งเป็ นจานวนเกิ นกว่าครึ่ งจากจานวนมิ วสิ ควิดีโอทั้งหมด และเมื่ อวิเคราะห์
รู ปแบบความรั กออกมาแล้วพบว่ารู ปแบบความรักแบบโง่เขลาปรากฏในมิวสิ ควิดีโอของเพลงที่
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ร้ องโดยนัก ร้ องเพศชาย และนักร้ องเพศหญิ งมี จานวนสู งที่ สุดเช่ นเดี ยวกัน โดยเพลงที่ ร้องโดย
นักร้องชายมีจานวน 6 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 46.2 และเพลงที่ร้องโดยนักร้องหญิงมีจานวน 9 เพลง
คิดเป็ นร้อยละ 60.0
ตารางที่ 4.6 รู ปแบบความรักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง: ค่ายอาร์ สยาม
รู ปแบบความรัก
ไร้รัก
ความชอบ
ความหลง
ความรักที่วา่ งเปล่า
ความรักโรแมนติก
ความรักแบบเพื่อน
ความรักแบบโง่เขลา
ความรักอันสมบูรณ์
รวม

ชาย
N
0
2
2
1
5
1
5
3
19

%
0.0
10.5
10.5
5.3
26.3
5.3
26.3
15.8
100.0

N
1
4
4
0
5
0
4
1
19

หญิง
%
5.3
21.0
21.0
0.0
26.3
0.0
21.0
5.3
99.9

ร้ องคู่
รวมชายและหญิง
N %
N
%
0 0.0
1
2.4
9
21.4
3 75.0
0 0.0
6
14.3
0 0.0
1
2.4
1 25.0 11
26.2
0 0.0
1
2.4
0 0.0
9
21.4
0 0.0
4
9.5
4 100.0 42
100.0

ตารางที่ 4.6 เสนอผลการวิเคราะห์รูปแบบความรักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง
ของค่ายอาร์ สยาม รวมทั้งหมดจานวน 42 เพลง จากการวิเคราะห์พบว่าเพลงไทยลูกทุ่งที่ร้องโดย
นักร้องเพศชาย และนักร้องเพศหญิงมีจานวนเท่ากันที่ 19 เพลง และมีเพลงที่ร้องโดยนักร้องคู่ชาย
หญิง จานวน 4 เพลง โดยเพลงที่ร้องโดยนักร้องเพศชายมีรูปแบบความรักโรแมนติก และความรัก
แบบโง่เขลาปรากฏมากที่สุดเป็ นจานวนเท่ากัน คือ 5 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 26.3 ถัดมาคือรู ปแบบ
ความรักอันสมบูรณ์ จานวน 3 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 15.8 ตามด้วยรู ปแบบความรักแบบความชอบ
และความหลง ซึ่ งมีจานวน 2 เพลงเท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 10.5 ถัดมาคือรู ปแบบความรักที่ว่างเปล่า
และความรักแบบเพื่อน มีจานวน 1 เพลงเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 โดยไม่ปรากฏรู ปแบบความรัก
แบบไร้รักในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งที่ร้อยโดยนักร้องเพศชาย
ในส่ วนของรู ปแบบความรักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งที่ร้องโดยนักร้องเพศ
หญิงมีรูปแบบความรักโรแมนติกมากที่สุดเช่นเดียวกับนักร้องเพศชาย โดยปรากฏรู ปแบบความรัก
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ดังกล่าวอยูจ่ านวน 5 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 26.3 ตามด้วยรู ปแบบความรักแบบความหลง ความชอบ
และความรักแบบโง่เขลา ซึ่ งปรากฏในมิวสิ ควิดีโอจานวน 4 เพลงเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 21.0 ลาดับ
ถัดมาคือรู ปแบบความรั กแบบไร้ รัก และความรักอันสมบูรณ์ มี ปรากฏอยู่ในมิวสิ ควิดีโอจานวน
1 เพลงเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ทั้งนี้ รู ปแบบความรักที่วา่ งเปล่าและความรักแบบเพื่อนไม่ปรากฏ
ในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งที่ร้องโดยนักร้องเพศหญิง สาหรับมิวสิ ควิดีโอที่ร้องโดยนักร้องคู่ชาย
หญิงมีจานวน 4 เพลง ซึ่งมีรูปแบบความรักแบบความชอบ จานวน 3 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 75.0 และ
มีรูปแบบความรักแบบโรแมนติกเพียง 1 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 25.0
จากการวิเคราะห์รูปแบบความรักในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งทั้ง 2 ค่ายเพลง แสดงให้
เห็ น ว่า รู ป แบบความรั ก ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ความรั ก แบบโง่ เ ขลา และความรั ก แบบโรแมนติ ก
ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นมิวสิ ควิดีโอที่ร้องโดยนักร้องเพศชาย และนักร้องเพศหญิง และเมื่อพิจารณาผลรวม
แล้ว ความรักแบบเพื่อน และความรักที่วา่ งเปล่า เป็ นรู ปแบบความรักที่ปรากฏน้อยที่สุดจากมิวสิ ค
วิดีโอของทั้ง 2 ค่ายเพลง
ตอนที่ 4 เสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเรื่ องภาษารั กของพระเอก และนางเอกในมิวสิ ควิดีโอ
เพลงไทย
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องภาษารักของพระเอก และนางเอกในมิวสิ ควิดีโอเพลง
ไทยลูกทุ่งในตอนที่ 4 จะนาเสนอภาษารักโดยรวมของมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายแกรมมี่
โกลด์ จานวน 29 เพลง และของค่ายอาร์ สยาม จานวน 42 เพลง และนาเสนอข้อมูลมิวสิ ควิดีโอแยก
ตามเพศของนักร้อง ตามตารางที่ 4.7 – 4.10
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ตารางที่ 4.7 ภาษารักของพระเอกและนางเอกในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งทั้งหมด:
ค่ายแกรมมี่โกลด์
MV ทั้งหมด (29)
ภาษารัก
คาพูดที่เสริ มสร้างความสัมพันธ์
ให้เวลาอย่างมีคุณค่า
ให้ของขวัญ
ทาบางสิ่ งบางอย่างให้
สัมผัสทางกาย

พระเอก
N
18
26
15
18
27

นางเอก
%
62.1
89.7
51.7
62.1
93.1

N
10
23
1
11
26

%
34.5
79.3
3.5
37.9
89.7

จากการวิเคราะห์ ภาษารั ก ของพระเอกและนางเอกในมิ วสิ ค วิดีโอเพลงไทยลู ก ทุ่ ง ของ
ค่ายแกรมมี่โกลด์จานวนทั้งหมด 29 เพลง ตารางที่ 4.7 แสดงผลดังนี้
พระเอกมิวสิ ควิดีโอ
ภาษารักที่พระเอกมิวสิ ควิดีโอแสดงออกมากที่สุดคือ การสัมผัสทางกาย ปรากฏอยูจ่ านวน
27 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 93.1 ลาดับถัดมาคื อการให้เวลาอย่างมีคุณค่า ปรากฏอยู่จานวน 26 เพลง
คิดเป็ นร้อยละ 89.7 ถัดมาคือการใช้คาพูดที่เสริ มสร้างความสัมพันธ์ และการทาบางสิ่ งบางอย่างให้
ซึ่ งมีจานวนเท่ากันอยู่ที่ 18 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 62.1 ลาดับสุ ดท้ายคื อการให้ของขวัญ ปรากฏอยู่
15 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 51.7
นางเอกมิวสิ ควิดีโอ
ภาษารั ก ที่ นางเอกมิ วสิ ค วิดีโอแสดงออกมากที่ สุ ดคื อ ที่ การสั ม ผัส ทางกาย ปรากฏอยู่
จานวน 26 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 89.7 ลาดับถัดมาคือการให้เวลาอย่างมีคุณค่า ปรากฏอยูจ่ านวน 23
เพลง คิดเป็ นร้อยละ 79.3 ถัดมาคือการทาบางสิ่ งบางอย่างให้ จานวน 11 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 37.9
ตามด้วยการใช้คาพูดที่เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ จานวน 10 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 34.5 และลาดับ
สุ ดท้ายคือการให้ของขวัญ ปรากฏอยูเ่ พียง 1 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 3.5
จากผลวิเคราะห์ท้ งั หมดแสดงให้เห็นว่า พระเอกและนางเอกมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง
ของค่ายแกรมมี่โกลด์มกั แสดงความรักด้วยการสัมผัสทางกาย การให้เวลาอย่างมีคุณค่า และการทา
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บางสิ่ งบางอย่างให้ ซึ่ งเป็ นภาษารักที่ปรากฏสู งสุ ด 3 ลาดับแรกของทั้งพระเอกและนางเอกมิวสิ ค
วิดีโอ
ตารางที่ 4.8 ภาษารักของพระเอกและนางเอกในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งแยกเพศนักร้อง:
ค่ายแกรมมี่โกลด์

ภาษารัก
คาพูดที่เสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์
ให้เวลาอย่างมีคุณค่า
ให้ของขวัญ
ทาบางสิ่ งบางอย่างให้
สัมผัสทางกาย

MV ชาย (13)
พระเอก
นางเอก
N % N %

MV หญิง (15)
พระเอก
นางเอก
N
%
N %

MV ร้องคู่ (1)
พระเอก
นางเอก
N %
N %

6

46.2

5

38.5 11

73.3

4

26.7 1

100.0

1

100.0

12
7
11
11

92.3
53.9
84.6
84.6

8 61.5 13
0 0.0 8
6 46.2 7
11 84.6 15

86.7
53.3
46.7
100.0

14 93.3 1
1 6.7 0
5 33.4 0
14 93.3 1

100.0
0.0
0.0
100.0

1
0
0
1

100.0
0.0
0.0
100.0

ตารางที่ 4.8 แสดงผลการวิเ คราะห์ ภ าษารั ก ของพระเอกและนางเอกมิ ว สิ ค วิดี โ อของ
ค่ายแกรมมี่โกลด์ โดยแยกออกเป็ นมิวสิ ควิดีโอนักร้องเพศชาย ซึ่ งมีจานวนทั้งหมด 13 เพลง คิดเป็ น
ร้อยละ 44.8 มิวสิ ควิดีโอนักร้องเพศหญิง จานวน 15 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 51.7 และมิวสิ ควิดีโอ
นักร้องคู่ชายหญิง จานวน 1 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 3.51 โดยมีผลลัพธ์ดงั นี้
มิวสิ ควิดีโอนักร้ องเพศชาย
พระเอก
พระเอกในมิวสิ ควิดีโอนักร้องเพศชายมีการแสดงความรักโดยการให้เวลาอย่างมีคุณค่ามาก
ที่สุด จานวน 12 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 92.3 ลาดับถัดมาคือ การทาบางสิ่ งบางอย่างให้ และการสัมผัส
ทางกาย ซึ่ งมีจานวนเท่ากันที่ 11 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 84.6 ตามด้วยการให้ของขวัญ จานวน 7 เพลง
คิดเป็ นร้อยละ 53.9 และการใช้คาพูดเสริ มสร้างความสัมพันธ์ จานวน 6 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 46.2
ตามลาดับ
นางเอก
นางเอกในมิวสิ ควิดีโอนักร้องเพศชายมีการแสดงความรักโดยการสัมผัสทางกายมากที่สุด
จานวน 11 เพลง คิดเป็ นร้ อยละ 84.6 ตามด้วยการให้เวลาอย่า งมี คุณค่า จานวน 8 เพลง คิ ดเป็ น
ร้อยละ 61.5 ถัดมาคือการแสดงความรักแบบทาบางสิ่ งบางอย่างให้ จานวน 6 เพลง คิดเป็ นร้อยละ
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46.2 และลาดับสุ ดท้ายคือการแสดงความรักโดยใช้คาพูดเสริ มสร้างความสัมพันธ์ จานวน 5 เพลง
คิดเป็ นร้ อยละ 38.5 ทั้งนี้ ไม่ป รากฏการภาษารักของนางเอกมิ วสิ ควิดีโอโดยการให้ของขวัญใน
มิวสิ ควิดีโอนักร้องเพศชาย
มิวสิ ควิดีโอนักร้ องเพศหญิง
พระเอก
พระเอกมิวสิ ควิดีโอนักร้องเพศหญิงมีการแสดงความรักโดยการสัมผัสทางกายมากที่สุด
จานวน 15 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 100.0 ตามด้วยการให้เวลาอย่างมีคุณค่า จานวน 13 เพลง คิดเป็ น
ร้อยละ 86.7 ถัดมาคือการใช้คาพูดเสริ มสร้างความสัมพันธ์ จานวน 11 เพลง คิดเป็ นร้ อยละ 73.3
ลาดับถัดไปคือการให้ของขวัญ จานวน 8 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 53.3 และลาดับสุ ดท้ายคือ การทา
บางสิ่ งบางอย่างให้ จานวน 7 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 16.7
นางเอก
นางเอกมิวสิ ควิดีโอนักร้องเพศหญิงมีการแสดงความรักโดยการให้เวลาอย่างมีคุณค่า และ
การสัมผัสทางกายเท่ากันที่ 14 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 93.3 ตามด้วยการทาบางสิ่ งบางอย่างให้ จานวน
5 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 33.4 ถัดมาคือการใช้คาพูดเสริ มสร้างความสัมพันธ์ จานวน 4 เพลง คิดเป็ น
ร้อยละ 26.7 และลาดับสุ ดท้ายคือการให้ของขวัญ จานวน 1 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 6.7
มิวสิ ควิดีโอนักร้ องคู่ชายหญิง
พระเอก
ในมิวสิ ควิดีโอนักร้องคู่ชายหญิง พระเอกมิวสิ ควิดีโอมีการแสดงความรักโดยการใช้คาพูด
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ การให้เวลาอย่างมี คุณค่า และการสัมผัสทางกาย ซึ่ งปรากฏอยู่ในเพลง
จานวน 1 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 100.0 โดยไม่ปรากฏภาษารักแบบการให้ของขวัญ และการทาบางสิ่ ง
บางอย่างให้
นางเอก
นางเอกมิ วสิ ค วิดีโอมี การแสดงความรั กแบบเดี ย วกับ พระเอกมิ วสิ ค วิดีโอ คื อ ใช้คาพูด
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ การให้เวลาอย่างมี คุณค่า และการสัมผัสทางกาย ซึ่ งปรากฏอยู่ในเพลง
จานวน 1 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 100.0 โดยไม่ปรากฏภาษารักแบบการให้ของขวัญ และการทาบางสิ่ ง
บางอย่างให้
จากการวิเคราะห์ภาษารักของพระเอก และนางเอกมิวสิ ควิดีโอในมิวสิ ควิดีโอนักร้องชาย
นักร้องหญิง และนักร้องคู่ชายหญิง แสดงให้เห็นว่าภาษารักที่พบเจอมากที่สุดคือการให้เวลาอย่างมี
คุณค่า และการสัมผัสทางกาย ซึ่ งพบมากที่สุดในมิวสิ ควิดีโอทั้งหมด และเป็ นการแสดงออกจากทั้ง
พระเอกและนางเอกมิวสิ ควิดีโอ
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ตารางที่ 4.9 ภาษารักของพระเอกและนางเอกในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งทั้งหมด: ค่ายอาร์ สยาม
MV ทั้งหมด (42)
ภาษารัก
คาพูดที่เสริ มสร้างความสัมพันธ์
ให้เวลาอย่างมีคุณค่า
ให้ของขวัญ
ทาบางสิ่ งบางอย่างให้
สัมผัสทางกาย

พระเอก
N
21
34
16
36
28

นางเอก
%
50.0
81.0
38.1
85.7
66.7

N
16
33
6
21
30

%
38.1
78.6
14.3
50.0
71.4

ตารางที่ 4.9 แสดงผลการวิเคราะห์ภาษารักของพระเอกและนางเอกในมิวสิ ควิดีโอเพลง
ไทยลูกทุ่งของค่ายอาร์ สยาม จานวนทั้งหมด 42 เพลง โดยมีผลลัพธ์ดงั นี้
พระเอกมิวสิ ควิดีโอ
ภาษารักที่พระเอกมิวสิ ควิดีโอแสดงออกมากที่สุดคือ ที่ การทาบางสิ่ งบางอย่างให้ ปรากฏ
อยู่จานวน 36 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 85.7 ลาดับถัดมาคือการให้เวลาอย่างมีคุณค่า ปรากฏอยูจ่ านวน
34 เพลง คิ ดเป็ นร้ อยละ 81.0 ถัดมาคื อการสัมผัส ทางกาย จานวน 28 เพลง คิ ดเป็ นร้ อยละ 66.7
ตามด้วยการใช้คาพูดที่เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ จานวน 21 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 50.0 และลาดับ
สุ ดท้ายคือการให้ของขวัญ ปรากฏอยู่ 16 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 38.1
นางเอกมิวสิ ควิดีโอ
ภาษารักที่นางเอกมิวสิ ควิดีโอแสดงออกมากที่สุดคือ การให้เวลาอย่างมีคุณค่า ปรากฏอยูจ่ านวน 33
เพลง คิดเป็ นร้อยละ 78.6 ลาดับถัดมาคือการสัมผัสทางกาย ปรากฏอยูจ่ านวน 30 เพลง คิดเป็ นร้อย
ละ 71.4 ถัดมาคือการทาบางสิ่ งบางอย่างให้ จานวน 21 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 50.0 ตามด้วยการใช้
คาพูดที่เสริ มสร้างความสัมพันธ์ จานวน 16 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 38.1 และลาดับสุ ดท้ายคือการให้
ของขวัญ ปรากฏอยูเ่ พียง 6 เพลง คิดเป็ นร้อยละ14.3
จากผลวิเคราะห์ท้ งั หมดแสดงให้เห็นว่า พระเอกและนางเอกมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง
ของค่ายอาร์ สยามค่อนข้างแตกต่างกัน โดยพระเอกมิวสิ ควิดีโอมีการแสดงภาษารักโดยการทาบาง
สิ่ งบางอย่างให้มากที่สุด แต่นางเอกมิวสิ ควิดีโอ จะแสดงความรักโดยการให้เวลาอย่างมีคุณค่ามาก
ที่สุด อย่างไรก็ตาม การแสดงความรักโดยการให้ของขวัญถูกพบน้อยที่สุดทั้งพระเอกและนางเอก
มิวสิ ควิดีโอ
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ตารางที่ 4.10 ภาษารักของพระเอกและนางเอกในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งแยกเพศนักร้อง:
ค่ายอาร์สยาม

ภาษารัก
คาพูดที่เสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์
ให้เวลาอย่างมีคุณค่า
ให้ของขวัญ
ทาบางสิ่ งบางอย่างให้
สัมผัสทางกาย

MV ชาย (19)
พระเอก
นางเอก
N % N %

MV หญิง (19)
พระเอก นางเอก
N % N %
7

MV ร้องคู่ (4)
พระเอก
นางเอก
N
%
N %

10

52.6

7

36.8 11 57.9

36.8

0

0.0

2

50.0

16
5
16
12

84.2
26.3
84.2
63.2

16
4
7
15

84.2 15 78.9 15 78.9
21.1 8 42.1 1 5.2
36.8 16 84.2 12 63.2
78.9 14 73.7 13 68.4

3
3
4
2

75.0
75.0
100.0
50.0

2
1
2
2

50.0
25.0
50.0
50.0

ตารางที่ 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ภาษารักของพระเอกและนางเอกมิวสิ ควิดีโอของค่าย
อาร์ สยาม โดยแยกออกเป็ นมิวสิ ควิดีโอนักร้องเพศชาย มิวสิ ควิดีโอนักร้องเพศหญิง ซึ่ งมีจานวน
เท่ากัน คือ 19 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 45.2 และมิวสิ ควิดีโอนักร้ องคู่ชายหญิง จานวน 4 เพลง คิดเป็ น
ร้อยละ 9.5 โดยมีผลลัพธ์ดงั นี้
มิวสิ ควิดีโอนักร้ องเพศชาย
พระเอก
พระเอกในมิ วสิ ควิดีโอนักร้ องเพศชายมี การแสดงความรักโดยการให้เวลาอย่างมี คุณค่า
และการทาบางสิ่ งบางอย่างให้ มากที่สุดเป็ นจานวนเท่ากัน 16 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 84.2 ถัดมาคือ
การสั ม ผัส ทางกาย จ านวน 12 เพลง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 63.2 ตามด้ว ยการใช้ ค าพู ด เสริ มสร้ า ง
ความสัมพันธ์ จานวน 10 เพลง คิดเป็ นร้ อยละ 52.6 และการให้ของขวัญ จานวน 5 เพลง คิดเป็ น
ร้อยละ 26.3 ตามลาดับ
นางเอก
นางเอกในมิ วสิ ควิดีโอนักร้ องเพศชายมีการแสดงความรั กโดยการให้เวลาอย่างมี คุณค่า
มากที่สุด จานวน 16 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 84.2 ตามด้วยการสัมผัสทางกาย จานวน 15 เพลง คิดเป็ น
ร้อยละ 78.9 ถัดมาคือการแสดงความรักโดยใช้คาพูดที่เสริ มสร้างความสัมพันธ์ และการทาบางสิ่ ง
บางอย่างให้ จานวนเท่ากันที่ 7 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 36.8 และลาดับสุ ดท้ายคือการแสดงความรัก
โดยการให้ของขวัญ จานวน 4 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 21.1
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มิวสิ ควิดีโอนักร้ องเพศหญิง
พระเอก
พระเอกมิ วสิ ควิดีโอนักร้ องเพศหญิ งมี การแสดงความรั กโดยการทาบางสิ่ งบางอย่างให้
มากที่สุด จานวน 16 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 84.2 ตามด้วยการให้เวลาอย่างมีคุณค่า จานวน 15 เพลง
คิดเป็ นร้อยละ 78.9 ถัดมาคือการสัมผัสทางกาย จานวน 14 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 73.7 ลาดับถัดไปคือ
การใช้คาพูดที่เสริ มสร้างความสัมพันธ์ จานวน 11 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 57.9 และลาดับสุ ดท้ายคือ
การให้ของขวัญ จานวน 8 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 42.1
นางเอก
นางเอกมิ วสิ ค วิดีโอนัก ร้ องเพศหญิ ง มี ก ารแสดงความรั ก โดยการให้เวลาอย่า งมี คุ ณค่ า
มากที่สุด จานวน 15 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 78.9 ตามด้วยการสัมผัสทางกาย จานวน 13 เพลง คิดเป็ น
ร้อยละ 68.4 ถัดมาคือการทาบางสิ่ งบางอย่างให้ จานวน 12 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 63.2 ตามด้วยการ
ใช้คาพูดที่เสริ มสร้างความสัมพันธ์ จานวน 7 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 36.8 และลาดับสุ ดท้ายคือการให้
ของขวัญ จานวน 1 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 5.2
มิวสิ ควิดีโอนักร้ องคู่ชายหญิง
พระเอก
ในมิวสิ ควิดีโอนักร้ องคู่ชายหญิง พระเอกมิวสิ ควิดีโอมีการแสดงความรักโดยการทาบาง
สิ่ งบางอย่างให้มากที่สุด จานวน 4 เพลง คิดเป็ นร้อยละ 100.0 ตามด้วยการให้เวลาอย่างมีคุณค่า และ
การให้ของขวัญ มี จานวนเท่ากัน 3 เพลง คิ ดเป็ นร้ อยละ 75.0 และสุ ดท้ายคือการสัมผัสทางกาย
จ านวน 2 เพลง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.0 ทั้ง นี้ ไม่ ป รากกฏภาษารั ก แบบการใช้ ค าพู ด ที่ เ สริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์
นางเอก
นางเอกมิวสิ ควิดีโอมีการแสดงความรักโดยการใช้คาพูดเสริ มสร้างความสัมพันธ์ การให้
เวลาอย่างมี คุณค่า การทาบางสิ่ งบางอย่างให้ และการสัมผัสทางกาย อยู่ในเพลงจานวน 2 เพลง
เท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 และแสดงความรักแบบการให้ของขวัญ จานวน 1 เพลง คิดเป็ นร้อยละ
25.0
จากการวิเคราะห์ภาษารักของพระเอก และนางเอกมิวสิ ควิดีโอในมิวสิ ควิดีโอนักร้องชาย
นักร้องหญิง และนักร้องคู่ชายหญิง แสดงให้เห็นว่าภาษารักที่พบเจอมากที่สุดโดยพระเอกมิวสิ ควิดี
โอคือการทาบางสิ่ งบางอย่างให้ ซึ่ งพบมากที่สุดในมิวสิ ควิดีโอทั้งหมด ส่ วนภาษารักของนางเอก
มิวสิ ควิดีโอคือการให้เวลาอย่างมีคุณค่า ซึ่ งพบมากที่สุดในมิวสิ ควิดีโอทั้งหมด
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ บทสั มภาษณ์ โปรดิวเซอร์ และผู้กากับมิวสิ ควิดีโอ
ตอนที่ 5 เป็ นการนาเสนอผลการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์ และผูก้ ากับมิวสิ ควิดีโอ
ซึ่ ง รั บ หน้า ที่ เ ป็ นโปรโมเตอร์ ครี เอที ฟ โปรดิ ว เซอร์ และผูก้ ากับ มิ วสิ ค วิ ดี โ อ ผูว้ ิ จ ัย ได้ท าการ
สัมภาษณ์ถึงกระบวนการการผลิตมิวสิ ควิดีโอ รวมถึงความสาคัญของการทามิวสิ ควิดีโอประกอบ
เพลง ซึ่ งจากคากล่าวของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ แสดงให้เห็ นว่ามิวสิ ควิดีโอมีความสาคัญในธุ รกิ จวงการ
เพลงอย่างมาก โดยทาหน้าที่โฆษณาเพลง สร้างภาพลักษณ์และภาพจาแก่ผชู ้ ม เพื่อให้เกิดการจดจา
และความรู ้ จกั ในตัวศิ ลปิ น เพลง ค่ายเพลง ซึ่ ง เป็ นกลไกในการโปรโมทเพลงให้เป็ นที่ รู้จกั และ
เข้าถึงผูค้ นได้ง่าย โดยเฉพาะในยุคปั จจุบนั ที่มีสื่อสังคมทางอินเตอร์ เน็ตมากมาย เช่น ยูทูบ ซึ่ งเป็ น
ช่องทางที่ผชู ้ มจะเข้าไปดูมิวสิ ควิดีโอได้อย่างง่ายดาย การเลือกเพลงเพื่อจะทามิวสิ ควิดีโอจึงเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่จะทาให้ผคู ้ นสนใจและเลือกรับชมเพลงนั้นๆ ในปั จจุบนั ซึ่ งในยุคที่ยทู ูบเป็ นช่องทางสาคัญ
ของการรับชมมิวสิ ควิดีโอ และยอดรับชม หรื อยอดวิว (View) เป็ นสิ่ งสาคัญต่อธุ รกิ จในเรื่ องของ
ความนิ ยม เนื่ องจากในยุคปั จจุ บนั สื่ อวิทยุไม่ได้รับความนิ ยมเหมือนแต่ก่อน และมีการจัดอันดับ
เพลงโดยคลื่นวิทยุหรื อช่องโทรทัศน์นอ้ ยลง ดังนั้น ตัวเลขการรับชมในช่องทางยูทูบถือเป็ นตัวชี้ วดั
ความนิยมได้ ตามที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์กล่าวไว้วา่
“ยอดวิวสาคัญมากเพราะตอนนี้ พวกชาร์ จไม่ค่อยมีแล้ว เช่ น ขึ้นชาร์ จอันดับหนึ่ ง
ช่องนี้ ตอนนี้ มีไม่รู้กี่ช่อง ใครมีคอมพิวเตอร์ ก็เปิ ดช่องเองแล้ว มันเลยวัดไม่ได้ แต่ยทู ูบมันเป็ นแกน
หลัก เหมื อนมันเป็ นช่ องหนึ่ งของโลก ซึ่ งตัวเลข เราก็สามารถไปเทียบกับศิ ลปิ นต่างประเทศได้
(ภาณุพนั ธ์ เพ็งคา, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)”
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงกระบวนการผลิตมิวสิ ควิดีโอว่าต้องคานึงถึงภาพลักษณ์หรื อลักษณะ
(character) ของตัวศิลปิ น และเนื้ อหาของบทเพลงที่นามาทามิวสิ ควิดีโอว่ามีเรื่ องราวหรื อเนื้ อหาที่
ต้องการสื่ อสารเรื่ องอะไร นอกจากนั้น ต้องดูกระแสในช่ วงเวลานั้นๆ ว่าเป็ นแบบใด เช่ น มิวสิ ค
วิดีโอที่ มีอยู่ทวั่ ไปเน้นการทาเป็ นเรื่ องราว หรื อเน้นการเต้น ก็ตอ้ งนามาพิจารณาด้วย โดยการทา
มิวสิ ควิดีโอ ผูก้ ากับจะเป็ นผูด้ ูแลควบคุมทุกอย่าง เลื อกทีมงาน ผูก้ ากับภาพ ผูก้ ากับศิลป์ ทีมกล้อง
ทีมไฟ นอกจากนี้ ผูก้ ากับบางคนทาหน้าที่เขียนบทด้วยตัวเอง เมื่อได้เค้าโครงเรื่ องแล้ว ลาดับต่อไป
คือการหานักแสดง เสื้ อผ้า สวัสดิการ และเริ่ มกระบวนการถ่ายทา ตัดต่อ ซึ่ งในการทามิวสิ ควิดีโอ
แต่ละเพลงนั้น ผูใ้ ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า กรอบแนวคิดในการสร้างเรื่ องราวของเพลงเน้นไปที่เรื่ องราว
ที่ใกล้ตวั เกิดขึ้นจริ ง เป็ นชีวติ จริ ง จับต้องได้ ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวที่ผคู ้ นทัว่ ไปพบเจอและเข้าถึงเรื่ องราว
เหล่านั้น โดยเฉพาะเรื่ องราวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ทุกคนประสบพบเจอและเข้าถึง
ได้ง่าย แต่มีบา้ งที่เป็ นแนวคิดที่เป็ นเรื่ องแต่งขึ้นมา โดยแต่งเรื่ องราวอ้างอิงจากสิ่ งที่สามารถเกิดขึ้น
ได้จริ ง จากคาที่กล่าวด้านล่าง
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“มิวสิ ควิดีโออาจเป็ นทั้งประสบการณ์ ใกล้ตวั หรื อประสบการณ์ ที่เราไม่รู้จกั แต่
ว้าวก็ได้ และยังไงก็ยงั เป็ นเรื่ องความรัก เพราะ ความรักเป็ นรสหวานกิ นง่าย ทุกคนมีเรื่ องความรัก
ในตัว คนชอบเรื่ องราวเกี่ยวกับความรักแน่นอน (ภาณุ พนั ธ์ เพ็งคา, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)”
การคิดมิวสิ ควิดีโอของศิลปิ นชาย ศิลปิ นหญิงมีความแตกต่างกันด้วยหลายปั จจัย ทั้งเรื่ อง
ของกลุ่มผูช้ ม แนวเพลง เนื้ อหาเพลง ที่จะกระทบไปถึ งผูช้ ม อย่างเช่ น มิวสิ ควิดีโอของศิลปิ นชาย
และศิลปิ นหญิงจะได้รับความนิ ยมมากในกลุ่มของผูช้ มเพศหญิ ง ซึ่ งจะดู ท้ งั เรื่ องราวที่ เกิ ดขึ้ นใน
มิวสิ ควิดีโอ การแต่งกายของตัวละคร หรื อแม้กระทั้งการชมมิวสิ ควิดีโอเพราะนักแสดงในเพลง
นั้นๆ ส่ วนเพลงของศิลปิ นชายนั้น จะเน้นไปที่กลุ่มคนดูวา่ เป็ นกลุ่มใด เพลงเป็ นแนวใด เช่ น หาก
กลุ่มเป้ าหมายคือเพศชาย พระเอกจะมีความแข็งแกร่ ง เสี ยสละ แต่ดูแล้วไม่น่าหมัน่ ไส้เกินไป ดังนั้น
ปั จจัยเรื่ องของเพศศิลปิ นก็เป็ นส่ วนหนึ่งในการพิจารณาการผลิตมิวสิ ควิดีโอเช่นกัน
ในเรื่ องของเนื้ อหามิวสิ ควิดีโอที่ เกี่ ยวกับความรั กนั้น ผูว้ ิจยั ได้นาผลการวิเคราะห์มิวสิ ค
วิดีโอรวม 42 มิวสิ ควิดีโอให้แก่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ ซึ่ งผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าแก่นเรื่ องความรัก
ที่พบเจอมากที่สุดคือ ความรักมัน่ คง และตามมาด้วยความรักแบบนอกใจ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวว่า
การสร้างมิวสิ ควิดีโอที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับความรักที่มนั่ คงเป็ นสิ่ งที่ทุกคนต้องการ เป็ นเรื่ องราวความ
สมหวังในความรักที่ทุกคนอยากมี แต่แก่นเรื่ องความรักแบบนอกใจที่พบได้มากเป็ นอันดับสอง ก็
เป็ นสิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ นจริ ง และพบเจอได้ใ นทุ ก วัน นี้ ส่ ว นแก่ นเรื่ อ งความรั ก ที่ พ บในล าดับ ที่ ส ามคื อ
แก่นเรื่ องความรักแบบโสดหรื อตามหารัก เป็ นแนวคิดที่วา่ ในยุคปั จจุบนั มีคนโสดอยูม่ าก และเป็ น
สิ่ งที่คนเข้าถึงได้ง่าย ซึ่ งจะทาให้มิวสิ ควิดีโอนั้นๆ เข้าถึงผูช้ มและเป็ นที่นิยมได้ง่ายเช่นกัน
ด้า นรู ป แบบของความรั ก ที่ ป รากฏในมิ ว สิ ค วิ ดี โ อทั้ง หมดนั้น ภาพรวมเป็ นความรั ก
โรแมนติกมากที่ สุด แต่ไม่ค่อยมีเรื่ องการแต่งงาน มีครอบครัว ซึ่ งมุมมองของโปรดิ วเซอร์ และผู้
กากับมิวสิ ควิดีโอนั้นเห็นว่ากลุ่มคนฟังในตลาดปั จจุบนั ยังคงเป็ นคนในวัยรุ่ น วัยทางาน ซึ่ งต้องการ
ความรั กแบบโรแมนติ ก แต่ยงั ไม่ถึ งขั้นตอนของการมี พ นั ธะหรื อการแต่งงาน จึ งสร้ า งเนื้ อหาที่
เหมาะสมกับกลุ่มผูฟ้ ั งเป้ าหมาย แต่เมื่อแยกเพศศิลปิ นแล้ว มิวสิ ควิดีโอเพลงของศิลปิ นชายปรากฏ
รู ป แบบความรั ก แบบโง่ เขลา ซึ่ งในมุ ม มองของผูผ้ ลิ ตเห็ นว่ายุค ปั จจุ บ นั ที่ ผูห้ ญิ ง เยอะกว่า ผูช้ าย
พฤติกรรมที่เปลี่ ยนไปในปั จจุบนั ที่ผหู ้ ญิงเป็ นฝ่ ายเข้าหาผูช้ ายก่อน หรื อทิ้งผูช้ ายก่อน ทาให้ผชู ้ าย
ยอม และทาให้เกิ ดพฤติ ก รรมโง่ เขลาที่ จะยื้อหรื อรั้ งผูห้ ญิ ง ให้อยู่ต่อไป โดยมี ความลุ่ มหลงเป็ น
องค์ป ระกอบหลัก แต่ใ นมิ วสิ ค วิดีโอเพลงของศิ ล ปิ นหญิ ง พบรู ป แบบความรั กแบบความชอบ
ค่อนข้างมาก ด้วยเหตุผลที่วา่ เป็ นสิ่ งที่สะท้อนจากละคร จากภาพยนตร์ หลายๆ เรื่ องที่ผหู ้ ญิงมักจะ
พัฒนาความรู้ สึ ก มาจากคนใกล้ต ัวที่ ใ กล้ชิ ดสนิ ท สนม เช่ น เพื่ อนสมัย เด็ ก เพื่ อนร่ วมงาน ก่ อน
กลายเป็ นความรักในที่สุด
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เมื่อมองเรื่ องภาษารักที่แสดงออกผ่านมิวสิ ควิดีโอ สะท้อนให้เห็นว่าพระเอกมิวสิ ควิดีโอมี
ภาษารักคือการทาบางสิ่ งบางอย่างให้มากที่สุด ซึ่ งมาจากแนวคิดที่วา่ การกระทาสาคัญกว่าการพูด
เนื่ องจากมิวสิ ควิดีโอมีระยะเวลาในการถ่ายทอดเรื่ องราวสั้นเพียงแค่ 4-5 นาที การสื่ อสารที่แสดง
ออกมาต้องชัดเจน ซึ่งการกระทาบางเรื่ องเป็ นการแสดงที่ชดั เจนถึงความรักของคนๆ หนึ่งที่มีให้อีก
คน และผูผ้ ลิตมองว่าการให้ของขวัญหรื อคาพูดดีๆ เป็ นการทารู ปแบบเดิมๆ ไม่แปลกใหม่ และเป็ น
เรื่ องธรรมดา ซึ่ งในฝ่ ายของนางเอกมิวสิ ควิดีโอก็พบภาษารักแบบการให้เวลาอย่างมีคุณค่ามากที่สุด
ซึ่ งเป็ นเรื่ องของการกระทาที่แสดงถึงความรักอย่างชัดเจนเช่ นเดี ยวกัน นอกจากนั้น นางเอกมิวสิ ค
วิดีโ อยัง มี ภ าษารั ก แบบการสั ม ผัส ทางกายมากเป็ นล าดับต้นๆ ด้ว ย ซึ่ งเป็ นเรื่ อ งของภาษาทาง
กายภาพที่แสดงถึงความชัดเจน กระชับ และเหมาะกับการนาเสนอในมิวสิ ควิดีโอที่มีระยะเวลาไม่
ยาวนัก
“มันมาจากคาว่า ทาให้มากกว่าพูด ในเอ็มวีตอ้ งทาให้ชัดๆ เวลาเล่ ามันน้อย ให้
ของขวัญมันเป็ นเรื่ องธรรมดาเกิ นไปในวงการผูก้ ากับ จริ ง ๆ สิ่ ง ที่ โชว์ไ ด้ว่า รั ก คือ ท ายังไงให้
แสดงออกมากที่สุด รักแบบชัดเจน ส่ วนเรื่ องการสัมผัสทางกาย อันนี้ ยิ่งชัด ทาออกมาเป็ นภาพได้
ชัดที่สุด ใครเห็นก็รู้วา่ มีความรัก (ภาณุ พนั ธ์ เพ็งคา, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)”

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่ องรู ปแบบความรั ก และภาษารั ก ที่ ป รากฏในมิ วสิ ค วิดีโอเพลงไทยลู ก ทุ่ ง ยุค
ปั จจุ บนั จัดทาขึ้ นเพื่อศึ กษารู ปแบบความรั กและภาษารั กที่ ถูกถ่ ายทอดในมิ วสิ ควิดีโอเพลงไทย
ลูกทุ่งยุคปั จจุบนั โดยศึกษาทั้งแก่นเรื่ องความรัก รู ปแบบความรัก และภาษารักของพระเอกและ
นางเอกมิวสิ ควิดีโอ ซึ่ งมีท้ งั มิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งที่ขบั ร้องโดยศิลปิ นชาย หญิง และศิลปิ นคู่
ชายหญิง รวมไปถึงการศึกษาแนวคิดในการผลิตมิวสิ ควิดีโอที่มีการแสดงความรัก

5.1 สรุปผลวิจัย
จากการวิเคราะห์ มิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งที่มีการแสดงความรัก รวมทั้งสิ้ น 71 มิวสิ ค
วิดีโอ และวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ ของผูผ้ ลิ ตมิวสิ ควิดีโอนั้น สามารถสรุ ปผลวิจยั โดยแยกเป็ นค่าย
เพลงได้ ดังนี้
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ตารางที่ 5.1 สรุ ปแก่นเรื่ องความรัก รู ปแบบความรัก และภาษารัก

ศิลปิ นชาย
ศิลปิ นหญิง
ศิลปิ นคู่
ภาพรวม
พระเอก
ภาพรวม
นางเอก
ศิลปิ น พระเอก
ชาย
นางเอก
ศิลปิ น พระเอก
หญิง
นางเอก
พระเอก
ศิลปิ นคู่
นางเอก

แก่ นเรื่องความรัก
แกรมมี่
อาร์ สยาม
โกลด์
รักมัน่ คง พลัดพราก/รักมัน่ คง
นอกใจ
นอกใจ
นอกใจ
รักมัน่ คง
นอกใจ
รักมัน่ คง

รูปแบบความรัก
แกรมมี่
อาร์ สยาม
โกลด์
โง่เขลา
โรแมนติก/โง่เขลา
โง่เขลา
โรแมนติก
ไร้รัก
ความชอบ
โง่เขลา
โรแมนติก

ภาษารัก
แกรมมีโ่ กลด์

อาร์ สยาม

สัมผัสทางกาย
สัมผัสทางกาย
ให้เวลา
สัมผัสทางกาย
สัมผัสทางกาย
ให้เวลา/สัมผัส
คาพูด/ให้เวลา/
สัมผัส
คาพูด/ให้เวลา/
สัมผัส

ทาบางสิ่ ง
ให้เวลา
ให้เวลา/ทาบางสิ่ ง
ให้เวลา
ทาบางสิ่ ง
ให้เวลา
ทาบางสิ่ ง
คาพูด/ให้เวลา/
ทาบางสิ่ ง/สัมผัส

ค่ ายแกรมมี่โกลด์
เพศศิลปิ น
ค่า ยแกรมมี่ โกลด์ มี มิ วสิ ควิดีโอของศิ ล ปิ นชาย 13 มิ วสิ ควิดีโอ ศิล ปิ นหญิง 15
มิวสิ ควิดีโอ ศิลปิ นคู่ชายหญิง 1 มิวสิ ควิดีโอ
แก่นเรื่ องความรักในมิวสิ ควิดีโอ
เมื่อพิจารณาด้านแก่นเรื่ องความรักของมิวสิ ควิดีโอ จะเห็นได้วา่ แก่นเรื่ องความรัก
แบบนอกใจถูกพบมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.3 แต่หากพิจารณาแยกเพศศิลปิ น พบว่าแก่ นเรื่ อง
ความรักแบบมัน่ คงถูกพบมากที่สุดในมิวสิ ควิดีโอเพลงนักร้องชาย คิดเป็ นร้อยละ 46.1 แต่แก่นเรื่ อง
ความรั ก แบบนอกใจถู ก พบมากที่ สุ ดในมิ วสิ ควิดีโอนัก ร้ องหญิ ง และนัก ร้ องคู่ ชายหญิ ง คิ ดเป็ น
ร้อยละ 60.0 และ 100.0 ตามลาดับ
รู ปแบบความรักในมิวสิ ควิดีโอ
รู ปแบบความรั กที่พบมากที่ สุดในมิวสิ ควิดีโอ คื อ รู ปแบบความรั กแบบโง่ เขลา
คิดเป็ นร้อยละ 51.7 และเมื่อพิจารณาตามเพศศิลปิ นก็ยงั พบว่ารู ปแบบความรักแบบโง่เขลาปรากฏ
มากที่สุดทั้งมิวสิ ควิดีโอของศิลปิ นชายและศิลปิ นหญิง คิดเป็ นร้อยละ 51.7 แต่มิวสิ ควิดีโอศิลปิ นคู่
ชายหญิง ปรากฏรู ปแบบความรักแบบไร้รักมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 100.0
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ภาษารักในมิวสิ ควิดีโอ
สาหรับภาษารั กของพระเอกและนางเอกมิวสิ ควิดีโอ ในภาพรวมพบว่าพระเอก
และนางเอกมิวสิ ควิดีโอมีการใช้ภาษารักแบบสัมผัสทางกายมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 93.1 และ 89.7
ตามลาดับ
มิวสิ ควิดีโอเพลงศิลปิ นชาย
พระเอกมี ก ารใช้ภ าษารั ก แบบให้ เ วลาอย่า งมี คุ ณ ค่ า มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น
ร้อยละ 92.3 ส่ วนนางเอกมีการใช้ภาษารักแบบการสัมผัสทางกายมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 84.6
มิวสิ ควิดีโอเพลงศิลปิ นหญิง
พระเอกมีการใช้ภาษารักแบบการสัมผัสทางกายมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
100.0 นางเอกมีการใช้ภาษารั กแบบการสัมผัสทางกายมากที่สุดเช่ นเดี ยวกัน คิ ดเป็ นร้ อยละ 93.9
และยังมีการใช้ภาษารักแบบให้เวลาอย่างมีคุณค่าในจานวนที่เท่ากันด้วย
มิวสิ ควิดีโอของศิลปิ นคู่ชายหญิง
พบว่ามีการใช้ภาษารักแบบคาพูดที่เสริ มสร้างความสัมพันธ์ ให้เวลาอย่าง
มีคุณค่า และการสัมผัสทางกาย
ค่ ายอาร์ สยาม
เพศศิลปิ น
ค่ายอาร์ สยาม มีมิวสิ ควิดีโอของศิลปิ นชาย 19 มิวสิ ควิดีโอ ศิลปิ นหญิง 19 มิวสิ ค
วิดีโอ ศิลปิ นคู่ชายหญิง 4 มิวสิ ควิดีโอ
แก่นเรื่ องความรักในมิวสิ ควิดีโอ
ในมิ วสิ ควิดีโอเพลงของค่ายอาร์ สยาม พบแก่ นเรื่ องความรั กแบบรั กมัน่ คงมาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 26.2 เมื่อพิจารณาแยกเพศศิลปิ น พบว่ามิวสิ ควิดีโอเพลงของนักร้องชายปรากฏ
แก่นเรื่ องความรักแบบพลัดพรากและรักมัน่ คงในจานวนเท่าๆ กัน คิดเป็ นร้อยละ 26.3 ส่ วนมิวสิ ค
วิดีโอเพลงของนักร้องเพศหญิงพบแก่นเรื่ องความรักแบบนอกใจมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ31.6 และ
มิวสิ ควิดีโอเพลงของศิลปิ นคู่ชายหญิงพบแก่นเรื่ องความรักแบบรักมัน่ คงมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
50.0
รู ปแบบความรักในมิวสิ ควิดีโอ
ภาพรวมมิวสิ ควิดีโอมีรูปแบบความรักโรแมนติกมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 26.2
เมื่อพิจารณาแยกเพศศิลปิ น พบว่ามิวสิ ควิดีโอของศิลปิ นชายมีรูปแบบความรักโรแมนติก และความ
รั กแบบโง่ เขลามากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.3 เท่ากัน ส่ วนมิ วสิ ควิดีโอของศิ ลปิ นหญิ งมี รูปแบบ
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ความรักโรแมนติกมากที่สุดเหมือนกับศิลปิ นชาย คิดเป็ นร้ อยละ 26.3 แต่มิวสิ ควิดีโอของศิลปิ นคู่
ชายหญิง พบรู ปแบบความรักแบบความชอบมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 75.0
ภาษารักในมิวสิ ควิดีโอ
สาหรับภาษารักของพระเอกและนางเอกมิวสิ ควิดีโอ ในภาพรวมพบว่าพระเอกใช้
ภาษารั ก แบบท าบางสิ่ งบางอย่างให้ม ากที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 85.7 ส่ วนนางเอกใช้ภาษารั กแบบ
ให้เวลาอย่างมีคุณค่ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 78.6
มิวสิ ควิดีโอของศิลปิ นชาย
พระเอกมีการใช้ภาษารักแบบให้เวลาอย่างมีคุณค่าและทาบางสิ่ งบางอย่าง
ให้มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 84.2 ส่ วนนางเอกใช้ภาษารักแบบให้เวลาอย่างมีคุณค่ามากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 84.2
มิวสิ ควิดีโอของศิลปิ นหญิง
พระเอกมี ก ารใช้ภาษารั ก แบบท าบางสิ่ ง บางอย่า งให้ม ากที่ สุ ด คิ ดเป็ น
ร้อยละ 84.2 ส่ วนนางเอกใช้ภาษารักแบบให้เวลาอย่างมีคุณค่ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 78.9
มิวสิ ควิดีโอของศิลปิ นร้ องคู่ชายหญิง
พบว่า พระเอกใช้ภาษารั ก แบบท าบางสิ่ งบางอย่างให้มากที่ สุด คิ ดเป็ น
ร้อยละ 100.0 และนางเอกใช้ภาษารั กแบบคาพูดที่ เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ให้เวลาอย่างมีคุณค่า
ทาบางสิ่ งบางอย่างให้ และสัมผัสทางกายอย่างเท่าๆ กัน คิดเป็ นร้อยละ 50.0

5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษามิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งที่มีการแสดงความรัก รวมทั้งสิ้ น 71 มิวสิ ควิดีโอ
พบว่า มิ ว สิ ค วิดีโอได้ถ่ า ยทอดเนื้ อหาของบทเพลงออกมาเป็ นเรื่ องราวซึ่ ง เสมื อนชี วิตจริ ง เป็ น
เหตุการณ์ที่สามารถพบเห็นได้ทวั่ ไป ตามที่ สุ นทรี ดวงทิพย์ (2558) กล่าวไว้วา่ เพลงไทยลูกทุ่งเป็ น
เพลงที่มีเนื้ อหาสาระที่มาจากชี วิตจริ งที่สามารถเข้าถึ งคนทัว่ ไปได้ดีกว่าวรรณกรรมประเภทอื่นๆ
โดยเฉพาะเรื่ องราวความรักของหนุ่มสาวที่มีท้ งั ความสมหวัง ผิดหวัง หลอกลวง ที่เป็ นเรื่ องธรรมดา
ในชี วิต มนุ ษ ย์ การน าเรื่ องราวความรั ก มาน าเสนอผ่า นเพลงลู ก ทุ่ ง นั้น ท าให้ผูฟ้ ั ง ได้เ ข้า ใจและ
ตระหนัก เรื่ อ งความสั ม พัน ธ์ ม ากขึ้ น ซึ่ งในบางเพลงก็ มี จ ัง หวะสนุ ก สนาน ท าให้ ผูฟ้ ั ง ไม่ เ กิ ด
ความเครี ยด เพลงไทยลูกทุ่งจึงค่อนข้างได้รับความนิ ยมมากขึ้นในยุคปั จจุบนั และด้วยเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้ น การฟั ง เพลงไทยลู ก ทุ่ ง จึ ง ไม่ ไ ด้หยุ ดอยู่แ ค่ เสี ย ง แต่ ย งั มี ภ าพเพิ่ ม เติ ม ขึ้ นมาที่ เรี ย กว่า
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มิวสิ ควิดีโอ ซึ่ ง เป็ นการทาภาพประกอบเพลง เพื่ อสื่ อสารความหมายของเพลงให้ชัดเจนยิ่งขึ้ น
ทาให้ผฟู ้ ังผูช้ มได้เข้าใจถึงความของเพลงมากยิง่ ขึ้น
มิวสิ ควิดีโอได้ทาหน้าที่โฆษณาเพลงให้ผรู ้ ั บชมได้เข้าถึ งเนื้ อหาที่ตอ้ งการถ่ายทอด และ
เป็ นช่ องทางนาเสนอภาพลัก ษณ์ ของศิ ลปิ นอี กด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ อิ นทิ รา เฮ็ง ทับ ทิ ม (2554)
ที่กล่ าวว่ามิวสิ ควิดีโอเป็ นภาพประกอบเพลงที่ผลิ ตขึ้ นมาเพื่อส่ งเสริ มเพลงของศิลปิ นในทุกด้าน
ทั้งยอดขาย การโปรโมทเพลงให้เป็ นที่ รู้จกั การนาเสนอภาพลักษณ์ ของศิ ลปิ น ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ น
เครื่ องมื อในการประชาสั มพันธ์ อย่างหนึ่ ง และยังสอดคล้องกับ เสริ มศัก ดิ์ ขุนพล และกิ ตติ คุ ณ
ฤทธิ นิ่ม (2559) เรื่ องการนาเสนอภาพลักษณ์ของศิลปิ นในมิวสิ ควิดีโอ ที่เป็ นการสร้างจุดขายทาง
การตลาดซึ่ งเป็ นกระบวนการสื่ อสารแบรนด์ของค่ายได้อีกวิธีหนึ่ งอีกด้วย ซึ่ งการทามิวสิ ควิดีโอนี้
ต้องทาให้ผชู ้ มผูฟ้ ั งจดจาตัวศิลปิ นได้ ดังนั้น โปรดิ วเซอร์ และผูก้ ากับมิวสิ ควิดีโอจึงต้องมีการคิ ด
และวิเคราะห์ลกั ษณะของศิลปิ นเพื่อที่จะผลิตมิวสิ ควิดีโอที่สะท้อนอัตลักษณ์ของตัวศิลปิ นออกมา
กับมิวสิ ควิดีโอด้วย ผูว้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์โปรดิ วเซอร์ และผูก้ ากับมิวสิ ควิดีโอ ซึ่ งได้ให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับเรื่ องนี้ วา่ “เราต้องตีโจทย์ให้แตกว่าศิลปิ นคนนี้ ขายอะไร เพลงนี้ ขายอะไร ทายังไงให้เพลง
นี้ เด่น แล้วลักษณะหรื ออัตลักษณ์ ของศิลปิ นเป็ นแบบไหน พล็อตเรื่ องของมิวสิ ควิดีโอเข้ากันหรื อ
ป่ าว ถ้าเป็ นไปได้ เราอยากให้เป็ นนักร้ องเล่นเองให้หมด เพราะจะทาให้คนดูจาได้ว่าเพลงนี้ เป็ น
ของใคร (ภาณุพนั ธ์ เพ็งคา, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)”
ในยุ ค ปั จ จุ บ ัน ที่ มี ช่ อ งทางสั ง คมออนไลน์ ที่ เ ป็ นสื่ อ ในการเผยแพร่ เช่ น ยูทู บ ซึ่ งเป็ น
ช่องทางการแลก เปลี่ยนวิดีโอผ่านเว็บไซต์ โดยค่ายเพลงได้เลือกยูทูบเป็ นช่องทางในการเผยแพร่
มิวสิ ควิดีโอที่เป็ นช่ องทางที่ผคู ้ นเข้าถึ งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ ว ทาให้ผชู ้ มได้รู้จกั เพลง ศิลปิ น
และค่ายได้อย่างรวดเร็ วเช่ นเดี ยวกัน ตามที่ พัชรภรณ์ ไกรชุ มพล (2529) ได้กล่าวไว้ว่ายูทูบเป็ น
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ สร้ างภาพลักษณ์ สร้ างชื่ อเสี ยงเป็ นอย่างมาก
และทาให้ผคู ้ นได้รับสารที่รวดเร็ ว ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับยุคก่อนที่การทาเพลงจะต้องออกมาเป็ นชุ ด
เป็ นอัลบั้มซึ่ งประกอบไปด้วยหลายๆ เพลง และมีการศึกษาข้อมูล หาแนวโน้มของตลาดว่าเพลงใด
จะสามารถนามาท าเป็ นเพลงฮิตได้ หรื อนามาทาเป็ นมิ วสิ ควิดีโอได้ และเผยแพร่ ท างโทรทัศ น์
ซึ่ งเข้าถึงผูช้ มผูฟ้ ั งได้ชา้ กว่า ในปั จจุบนั เริ่ มเปลี่ยนไปเป็ นการออกเพลงแบบซิ งเกิ้ล ซึ่ งสามารถทา
ออกมาแค่เพลงเดี ยวและทาออกมาพร้ อมมิวสิ ควิดีโอ จากนั้นเผยแพร่ ในช่องทางยูทูบ ซึ่ งเป็ นการ
เข้าถึงคนฟั งคนดูได้เร็ วที่สุด และได้รับการตอบรับโดยตรงจากผูช้ มผูฟ้ ังอีกด้วย ในการสัมภาษณ์
โปรดิวเซอร์ และผูก้ ากับมิวสิ ควิดีโอได้กล่าวไว้ถึงเรื่ องนี้วา่ “ถ้าเป็ นยุคก่อนเป็ นอัลบั้ม เราเลือกเพลง
หัวซึ่ งมีการวิเคราะห์หาข้อมูลมาก่อนแล้วว่าควรเป็ นเพลงอะไร เก็บข้อมูลจากคนฟั ง กลุ่มเป้ าหมาย
แล้วเอามาทาเอ็มวี เวลาเก็บฟี ดแบคก็เก็บจากวิทยุ มีการสื่ อสารผ่านดีเจ แล้วคนดูก็ตอบรับกลับมา
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แต่ยทู ูบคนดูฟีดแบคมาโดยตรงเลย ซึ่ งมันเร็ วและตรงถึงเรา และยอดวิวสาคัญมากเพราะตอนนี้ พวก
ชาร์ จไม่ ค่ อยมี แล้ว แต่ ยูทู บ มันเป็ นแกนหลัก เหมื อนมันเป็ นช่ องหนึ่ ง ของโลก ซึ่ ง ตัวเลข เราก็
สามารถไปเทียบกับศิลปิ นต่างประเทศได้ (ภาณุ พนั ธ์ เพ็งคา, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)”
ในด้า นเนื้ อหาของมิ วสิ ควิดีโอที่ ผูว้ ิจยั ต้องการวิเคราะห์ แก่ นเรื่ องความรั กที่ ป รากฏนั้น
พบว่าการแสดงความรักในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายแกรมมี่โกลด์และค่ายอาร์ สยามมี
ความแตกต่ า งกันอย่า งเห็ น ได้ค่ อนข้า งชัดเจน ในด้า นของแก่ นเรื่ องความรั ก ที่ พ บส่ ว นมากใน
มิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายแกรมมี่โกลด์คือแก่นเรื่ องความรักแบบนอกใจ แต่ค่ายอาร์ สยาม
เป็ นแก่ น เรื่ องความรั ก แบบรั ก มั่น คงอย่ า งไรก็ ต าม แก่ น เรื่ องความรั ก ที่ พ บรองลงมาของ
ค่ายอาร์ สยามก็เป็ นแก่นเรื่ องความรักแบบนอกใจ ซึ่ งทาให้เห็นว่าภาพสะท้อนจากมิวสิ ควิดีโอเพลง
ไทยลูกทุ่งนั้นเป็ นเรื่ องราวความรักเกี่ยวกับการหลอกหลวง ไม่ซื่อสัตย์ การมีความสัมพันธ์ลบั ของ
ตัวละคร ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่มีมากขึ้นในสังคมไทยปั จจุบนั ซึ่ งสอดคล้องกับงานศึ กษาของ ปรมาภรณ์
ลิมป์ เลิศเสถียร (2557: 211-224) ที่ได้ศึกษาเรื่ องเพลงนอกใจ ทางออกของคนในสังคมไทย ในบท
เพลงลู กทุ่งสมัยนิ ยมร้ อยละ 90 เป็ นเรื่ องราวเกี่ ยวกับความรั กความผูกพันของหญิงชาย โดยงาน
ศึกษาชิ้นนี้ ได้มุ่งไปที่เรื่ องราวความรักแบบการนอกใจที่เป็ นการสะท้อนเรื่ องราวความรักในสังคม
ปั จจุบนั ที่มกั มีเรื่ องราวการนอกใจ การไม่ซื่อสัตย์ต่อคนรัก ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่ งที่อยู่
นอกค่านิยมทางสังคมของไทย บทเพลงจึงเป็ นหนทางในการระบายความคับข้องใจและช่องทางที่
จะถ่ายทอดเรื่ องราวที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ชฎาภา ประเสริ ฐทรง (2555: 19) ยังได้ศึกษาเรื่ องการนอกใจ โดยมีขอ้ มูล
สนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อนหญิงในปี 2559 ว่าปั ญหาที่มีการส่ งเข้ามาปรึ กษามากที่สุดนั้น คือปั ญหา
การนอกใจ และในปี 2558 เว็บไซต์ The Richest ร่ วมกับ บริ ษ ทั ถุ ง ยางอนามัย ชื่ อดัง ดู เร็ ก ซ์
ได้ร่วมกันทาการสารวจชนชาติที่นอกใจมากที่สุด ผลสารวจชี้ วา่ คนไทยมีอตั ราการนอกใจสู งที่สุด
เป็ นอันดับ 1 ชี้ ให้เห็ นว่าปั ญหาการนอกใจเป็ นปั ญหาที่ส่งผลต่อความรั กความสัมพันธ์ จึงได้ถูก
หยิบยกและนามาถ่ ายทอดผ่านบทเพลงต่างๆ โดยเฉพาะเพลงไทยลู กทุ่งซึ่ งเป็ นบทเพลงที่ เข้าถึ ง
บุคคลได้ทุกกลุ่ม ซึ่ งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของโปรดิวเซอร์ และผูก้ ากับมิวสิ ควิดีโอที่ผวู ้ ิจยั
ได้มี โ อกาสพู ด คุ ย และสอบถามถึ ง แนวคิ ด ในการผลิ ต มิ ว สิ ค วิ ดี โ อ ซึ่ งผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ ก ล่ า วว่ า
“นอกใจมันคือเรื่ องจริ ง มันเกิ ดขึ้นได้จริ ง น้อยคนที่จะไม่เคยอกหัก คนจะเข้าถึ งเรื่ องพวกนี้ ได้ง่าย
ทาให้ประเด็นนอกใจเป็ นเรื่ องที่หยิบมาทามิวสิ ควิดี โอได้ดี (ภาณุ พนั ธ์ เพ็งคา, สัมภาษณ์ , 14
มิถุนายน 2561)” สะท้อนว่าแนวคิดในการผลิ ตมิ วสิ ควิดีโอได้มาจากเรื่ องจริ งที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งผูค้ น
ทัว่ ไปต่างประสบเรื่ องเหล่านี้
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ส าหรั บ แก่ น เรื่ องความรั ก ที่ พ บเป็ นส่ วนมากในมิ ว สิ ควิ ดี โ อเพลงไทยลู ก ทุ่ ง ของ
ค่ายอาร์ สยามนั้น คื อแก่ นเรื่ องความรั กแบบรั ก มัน่ คง ซึ่ งแสดงให้เห็ นความมัน่ คงของคู่ ครองที่
เอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆ เช่น ความห่ างไกล ฐานะ การแทรกแซงของบุคคลที่สาม แต่สุดท้ายแล้ว
คู่รักก็ยงั มีความมัน่ คง มีความซื่ อสัตย์ต่อคู่ครองของตนเอง ซึ่ งสะท้อนค่านิ ยมอันเป็ นที่ยอมรับของ
สังคมไทยเรื่ องการมีคู่ครองหรื อคนรักเพียงคนเดียว การซื่ อสัตย์ต่อคนรักของตน ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ อรวรรณ ชมดง และอรทัย เพียยุระ (2557: 77-98) ที่วา่ ค่านิ ยมทางเพศของการมี
ผัวเดี ย วเมี ย เดี ย ว หรื อการมี คู่ ค รองคนเดี ย ว เป็ นค่ า นิ ย มที่ ส าคัญต่ อสั ง คมไทย และได้ถู ก นามา
สะท้อนผ่านบทเพลงลู กทุ่งอยู่ในทุ กยุคทุ กสมัย นอกจากนี้ โปรดิ วเซอร์ และผูก้ ากับมิ วสิ ควิดีโอ
ยังให้มุมมองเรื่ องการสร้างมิวสิ ควิดีโอที่มีแก่นเรื่ องความรักแบบมัน่ คงว่า “มันคือสิ่ งที่ทุกคนอยาก
ได้ ทุ กคนอยากได้รักมัน่ คง ไม่มีใครอยากเจ็บปวด ทุกคนอยากได้สิ่งนี้ มันคื อความในใจ มิวสิ ค
วิดีโอก็สะท้อนความในใจของคนดูนนั่ แหละ (ภาณุ พนั ธ์ เพ็งคา, สัมภาษณ์ , 14 มิถุนายน 2561)”
ซึ่ งสอดคล้องกับนักจิ ตวิทยาที่กล่าวว่าเมื่อต่างฝ่ ายต่างรู ้ สึกมีค่าและเป็ นที่รักของอีกฝ่ าย ก็จะต้อง
เชื่อมัน่ และอุทิศตนในความซื่ อสัตย์ของอีกฝ่ าย และมัน่ คงในความรักนั้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในชีวติ คู่และทาให้ความสัมพันธ์ยนื ยาว (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2545: 12-13)
ด้านรู ปแบบของความรัก ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็ นว่ามิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของ
ค่ายแกรมมี่โกลด์มีรูปแบบความรักแบบโง่เขลาปรากฏมากที่สุดในภาพรวม และเมื่อแยกเพศศิลปิ น
แล้ว รู ปแบบความรั ก แบบโง่ เขลาก็ ยงั ปรากฏมากที่ สุดในมิ วสิ ควิดีโอเพลงศิ ลปิ นชายและหญิ ง
เช่นเดิม ซึ่ งความรักแบบโง่เขลามีองค์ประกอบของความลุ่มหลงและการตัดสิ นใจผูกมัดตามทฤษฎี
สามเหลี่ ยมแห่ งความรักของสเตอร์ นเบิร์ก (1986) ซึ่ งจะเห็นได้จากมิวสิ ควิดีโอหลายๆ เพลง เช่ น
ผีเสื้ อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อน ขอโทษที่ลืมบ่ได้ เมียเก่า ตัว๋ อ้ายเป็ นคนสุ ดท้ายได้บ่ เจ็บก็ได้ถา้ อ้าย
อยากจบ อ้ายเพิ่งรู ้หรื อเจ้าเพิ่งทา นาทีเดี ยวเพื่อรัก ทั้งชี วิตเพื่อลื ม ให้เขาไปหรื อให้อา้ ยเจ็บ เป็ นต้น
ซึ่ งในมิวสิ ควิดีโอเพลงเหล่านี้จะมีเนื้อเรื่ องคล้ายคลึงกันคือตัวละครอยูก่ ินกันแบบสามีภรรยา มีการ
ใช้ชี วิ ต ร่ ว มกัน อยู่ด้ว ยกันทุ ก วัน โดยตัว ละครหลัก ถู ก หลอกลวงจากคนรั ก แต่ ก็ ย งั คงให้ อ ภัย
หรื อยังคงมีความหวังกับความสัมพันธ์วา่ จะกลับมาดีเช่นเดิม หรื อยอมเป็ นคนถูกกระทาจากคนรัก
เพราะยังไม่สามารถตัดใจได้ เนื่องจากยังมีความลุ่มหลงในตัวคนรัก และยังคงต้องการผูกมัดกับคน
รักเช่ นเดิ มด้วยเชื่ อว่าเป็ นรั กแท้หนึ่ งเดี ยวในชี วิต ซึ่ งสอดคล้องกับ กรมสุ ขภาพจิ ต (2545: 7-17
อ้างถึงใน สัตกร วงศ์สงคราม, 2552: 57) ที่ได้อธิ บายถึงคติรักว่าบางคนมีความเชื่ อว่ารักแท้เกิดได้
เพียงครั้งเดียวในชี วิต และไม่ใช่ความลุ่มหลง ซึ่ งคนเหล่านี้ จะไม่สามารถแยกแยะระหว่างความรัก
แท้กบั อารมณ์อื่นๆ ได้ และเป็ นเพียงอารมณ์หลงซ้ าแล้วซ้ าเล่า อ้างอิงจากการสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์
และผูก้ ากับมิ วสิ ควิดีโอซึ่ งได้กล่าวถึ งเรื่ องรู ปแบบความรั กแบบโง่เขลาไว้ว่าเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ
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บุ ค ลิ ก ของศิ ล ปิ นเจ้า ของเพลง หรื อพระเอกในมิ วสิ ค วิดี โอด้วย โดยกล่ า วไว้ว่า “พระเอกหรื อ
นางเอกที่รักจมปลักแล้วดูโง่เขลา จริ งๆ แล้วเขาคือตัวแทนของคนดี นะ เสี ยสละและรักแบบไม่มี
เงื่ อนไข ถ้านักร้ องของเราคนไหนที่มีภาพลักษณ์ เป็ นคนดี อยู่แล้ว เรื่ องพวกนี้ ก็จะมีบา้ งในมิวสิ ค
วิดีโอ มันเป็ นภาพหนึ่ งที่ ดูดี เข้ากับบุ คลิ กนักร้ องที่มนั แสดงถึ งความรั กที่เปี่ ยมล้นของตัวเอกใน
มิวสิ ควิดีโอ (ภาณุพนั ธ์ เพ็งคา, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)”
ในขณะที่มิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายอาร์ สยามจะมี เนื้ อหาและเรื่ องราวเกี่ ยวกับ
ความรักวัยรุ่ นเป็ นส่ วนใหญ่ เช่ น การแอบชอบแอบรัก การตามจีบ การตามหาความรัก จึงปรากฏ
รู ปแบบความรักโรแมนติก มากที่สุดทั้งในภาพรวม และมิวสิ ควิดีโอเพลงศิลปิ นชาย ศิลปิ นหญิง ซึ่ ง
เป็ นเนื้ อหาที่ผคู ้ นเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะยุคปั จจุบนั ที่กลุ่มเป้ าหมายที่ดูคลิปวิดีโอหรื อมิวสิ ควิดีโอ
ผ่านช่ องทางยูทูบคื อวัยรุ่ น ทาให้มิวสิ ควิดีโอเหล่านี้ เป็ นที่นิยมได้ไม่ยากนัก นอกจากนั้น เนื้ อหา
ความรักที่ปรากฏยังเป็ นตัวอย่างหรื อเป็ นความต้องการของคนทัว่ ไป แนวคิดในการทามิวสิ ควิดีโอ
ของค่ายอาร์ สยามนี้จึงออกมาในรู ปแบบรักโรแมนติก ที่ยงั ไม่ไปถึงขั้นตอนของการแต่งงาน ผูกมัด
มีครอบครั ว อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแล้วมิ วสิ ควิดีโอเพลงไทยลู กทุ่งส่ วนใหญ่ท้ งั ค่ายแกรมมี่
โกลด์และค่ายอาร์ สยามนั้น มีฉากการแต่งงานปรากฏเป็ นส่ วนน้อย ทั้งนี้ ยังเป็ นเรื่ องของนโยบาย
การตลาดของแต่ ล ะค่ า ยในการท ามิ ว สิ ควิ ดี โ อที่ เ จาะกลุ่ ม เป้ าหมายผู ้ฟั ง สอดคล้ อ งกั บ ที่
กรมสุ ขภาพจิต (2545: 7-17 อ้างถึงใน สัตกร วงศ์สงคราม, 2552: 57) ได้อธิ บายไว้วา่ วัยรุ่ นเป็ นวัยที่
เริ่ มเรี ยนรู ้ ความรักจากเพื่อนมาสู่ ความรักแบบเพ้อฝัน หรื อความรักแบบโรแมนติก และสอดคล้อง
กับคติ รักที่ ว่าสักวันหนึ่ งจะได้พบคนที่ ถูกใจที่ ส มบูรณ์ แบบ ได้เจอคู่รักที่ เพียบพร้ อมและรั กกัน
ตลอดไป ซึ่งเป็ นความรู้สึกที่เต็มไปด้วยใจพิศวาสปรารถนา (Romantic Love)
จากรู ปแบบความรักที่พบในมิวสิ ควิดีโอทั้งค่ายแกรมมี่โกลด์และค่ายอาร์ สยามนั้น จะเห็น
ได้วา่ มีรูปแบบความรักที่แตกต่างกันชัดเจน ซึ่ งมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายแกรมมี่โกลด์จะ
มีเนื้ อเรื่ องที่พระเอกและนางเอกใช้ชีวิตร่ วมกันฉันท์สามีภรรยา ถึ งแม้จะไม่ได้มีฉากการแต่งงาน
แต่เนื้อเรื่ องได้แสดงถึงการใช้ชีวติ อยูด่ ว้ ยกันแล้ว เช่น การอาศัยอยูใ่ นห้องพักหรื อบ้านหลังเดียวกัน
การใช้ชีวติ กิน อยู่ นอนหลับด้วยกัน รู ปแบบความรักของมิวสิ ควิดีโอเพลงของค่ายแกรมมี่โกลด์จึง
ออกมาในรู ปแบบความรักแบบโง่เขลา (Fatuous love) เนื่ องจากเนื้ อหาสะท้อนชี วิตคู่ที่อยูด่ ว้ ยกัน
แล้ว บางคู่อยูด่ ว้ ยกันมานาน ความหวานชื่ นของชี วิตคู่นอ้ ยลง องค์ประกอบความรัก ในด้านความ
สนิท (Intimate) หายไป เริ่ มมีการทะเลาะกัน มีการนอกใจคู่ของตน เหลือเพียงองค์ประกอบความ
รัก คือการตัดสิ นใจและการผูกมัด (Commitement) และหากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งยังมี ความลุ่ มหลง
(Passion) แต่อีกฝ่ ายไม่มีแล้ว ท้ายที่สุดจึงปรากฏเป็ นความรักแบบโง่เขลา ในส่ วนของมิวสิ ควิดีโอ
ของค่ายอาร์ สยามจะเน้นไปในรู ปแบบความรักแบบโรแมนติก(Romantic love) ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวของ
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ชีวติ วัยรุ่ น การแอบรักแอบชอบ การต้องการทาบางอย่างให้คนที่รักที่ชอบ หรื อการตามหาความรัก
ซึ่ งยังไม่ค่อยมีเนื้ อหาที่แสดงถึ งการอยู่ร่วมกัน หรื อการใช้ชีวิตคู่ของพระเอกและนางเอกมากนัก
ดังที่กล่าวไปข้างต้น รู ปแบบความรักในเนื้ อเรื่ องสะท้อนให้เห็ นถึ งกลุ่มเป้ าหมายของผูช้ มมิวสิ ค
วิดีโอที่มีความแตกต่างกันชัดเจนของทั้งสองค่าย ซึ่ งเป็ นเรื่ องของนโยบายการตลาดของค่ายที่เน้น
กลุ่มผูช้ มผูฟ้ ังที่ไม่เหมือนกันด้วย
นอกจากนี้ หากพิจารณาถึ งความสัมพันธ์ ของแก่นเรื่ องความรักกับรู ปแบบความรั กแล้ว
จะเห็นได้วา่ มิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายแกรมมี่โกลด์มีแก่นเรื่ องความรักแบบนอกใจมาก
เป็ นอันดับที่ 1 และมีรูปแบบความรักแบบโง่เขลาเป็ นอันดับที่ 1 สะท้อนให้เห็นว่าเนื้ อหาในมิวสิ ค
วิดีโอที่ มีแก่ นเรื่ องความรั กแบบนอกใจนั้น ส่ งผลให้มี รูป แบบความรั ก แบบโง่ เขลาด้วย เพราะ
พฤติกรรมของตัวละครที่แสดงออกในมิวสิ ควิดีโอ เช่ น เพลงผีเสื้ อใจร้ ายกับดอกไม้ใจอ่อน ของ
ศิลปิ นเอิน้ ขวัญ วรัญญา ซึ่ งนางเอกถูกพระเอกนอกใจไปรักหญิงคนอื่น เนื่ องจากมีหน้าที่การงานที่
ดีข้ ึน ได้เข้าทางานในวงการบันเทิงและพบผูห้ ญิงคนใหม่ในวงการ และยังคงไปมาหาสู่ กบั นางเอก
อยูด่ ว้ ย แต่นางเอกก็ยอมให้ฝ่ายชายมีคนอื่น แค่ขอให้ยงั อยูค่ บหากันเช่นคู่รักเหมือนเดิม ตามทฤษฎี
สามเหลี่ยมแห่งความรัก เห็นได้วา่ ความรักเช่นนี้มีองค์ประกอบคือ ความลุ่มหลง (Passion) และการ
ตัดสิ นใจและการผูกมัด (Commitment) แต่ขาดความสนิ ท (Intimate) คือความเข้าใจกันและกัน
มิวสิ ควิดีโอนี้จึงมีความรักแบบโง่เขลา (Fatous love) หรื อเพลงไม่ได้หมดรักแต่หวั ใจหมดแรง ของ
ศิลปิ น ข้าวทิพย์ ธิ ดาดิ นซึ่ งนางเอกถูกพระเอกนอกใจไปมีหญิงอื่นเช่นกัน แต่เมื่อพระเอกประสบ
อุบตั ิเหตุ นางเอกก็ยงั คงให้อภัยและดูแลพระเอกเช่นเดิ มแม้จะถูกทาร้ ายจิตใจมาตลอดก็ตาม ส่ วน
มิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายอาร์ สยามนั้น ปรากฏแก่นเรื่ องความรักแบบรักมัน่ คงมากที่สุด
และมีรูปแบบความรักแบบโรแมนติกมากที่สุด ซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั คล้ายกับเพลงไทยลูกทุ่งของ
ค่ายแกรมมี่โกลด์ เช่น เพลงคิดถึงคนต้นทาง ของศิลปิ น บิว กัลยาณี ซึ่ งมีเนื้ อหาเรื่ องความรักของ
พระเอกนางเอกที่อยู่ห่างไกลกัน แต่ยงั คงมีความรักที่มนั่ คงต่อกัน ไม่คิดมีใครอื่นแม้ตวั จะอยู่ห่าง
กัน ซึ่ งเป็ นความรั กโรแมนติกที่ ผคู ้ นต้องการ จากการวิเคราะห์น้ ี เห็ นได้ว่าแก่นเรื่ องความรักของ
มิวสิ ควิดีโอนั้นมีความสัมพันธ์ต่อรู ปแบบความรักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอ
เมื่อพิจารณาในแง่ของตัวละครหลักของมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งที่นามาศึกษานั้น เห็ น
ได้วา่ มิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปิ นชายส่ วนใหญ่มีการนาเสนอรู ปแบบความรักแบบมัน่ คง
มากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าความเข้มแข็งและมัน่ คง เป็ นสัญลักษณ์และภาพจาของผูช้ าย ความรัก
ในมุมมองผูช้ ายจึงเหนียวแน่นแม้ตอ้ งเจออุปสรรคใดๆก็ตาม แต่ในทางตรงกันข้าม มิวสิ ควิดีโอของ
ศิลปิ นหญิงมักมีเรื่ องราวที่ตวั ละครหลักฝ่ ายหญิ งเป็ นผูถ้ ูกกระทา ถูกนอกใจ หรื อถูกหลอกลวง
แต่ทา้ ยที่สุดก็มกั จะให้อภัยฝ่ ายชายอยู่เสมอ เช่ น เพลงผีเสื้ อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อน อ้ายลืมทุกคา
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น้องจาทุกนาที สั่งน้ าตาไม่ได้ เมียเก่า เป็ นต้น การนาเสนอในลักษณะผูห้ ญิงเป็ นฝ่ ายถูกกระทานั้น
สะท้อนให้เห็นว่าผูห้ ญิงมีภาพจาทางสังคมว่าผูห้ ญิงที่เป็ นคนดี หรื อเป็ นนางเอกมักมีความอ่อนแอ
เป็ นฝ่ ายถู กท าร้ ายทางจิ ตใจ หรื อร่ างกายก่ อน แต่ ก็ส ามารถให้อภัยได้ สอดคล้องกับ ประสิ ท ธิ์
แย้มศรี (2548: 17) ที่กล่าวถึงแนวทางสตรี นิยม โดยกล่าวถึงความเป็ นหญิงว่า เป็ นผูม้ ีความอดทน
รักเดียวใจเดียว เสี ยสละอุทิศตน ภาพสะท้อนของผูห้ ญิงในสื่ อเป็ นไปในแนวทางที่มีสถานะด้อย
กว่าผูช้ าย และความไม่เท่าเทียมกับระหว่างเพศหญิงเพศชายมีให้เห็นอยูใ่ นสังคมทัว่ ไป ผูช้ ายผูเ้ ป็ น
หัวหน้าครอบครัวและควบคุมอานาจในครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว
ในมิ ว สิ ค วิดี โอเพลงของค่ า ยแกรมมี่ โ กลด์ น้ ัน การใช้ภาษารั ก แบบการสั ม ผัส ทางกาย
ปรากฏให้เห็ นเป็ นส่ วนใหญ่ในภาพรวม ซึ่ งผูว้ ิจยั พบว่าเนื้ อหาบทเพลงไทยลูกทุ่งและเรื่ องราวที่
นาเสนอในมิวสิ ควิดีโอค่ายแกรมมี่โกลด์น้ นั มักเป็ นเรื่ องราวของคู่รักที่อยู่อาศัยร่ วมกันฉันท์สามี
ภรรยา หรื อเป็ นเรื่ องราวของคนในวัยทางาน วัยกลางคน หรื อบุคคลที่ตกลงปลงใจใช้ชีวิตร่ วมกัน
การสั ม ผัส ทางกาย เช่ น การกอด การหอมแก้ม จึ ง พบเห็ น ได้มากในมิ วสิ ควิดีโอ และจากการ
สัมภาษณ์ โปรดิวเซอร์ และผูก้ ากับวิดีโอมีแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ภาษารักแบบการสัมผัสทางกายไว้
ว่า “มันเป็ นภาษาภาพ มันชัดเจน ภาษาทางกายภาพ เห็นก็รู้วา่ คนๆ นั้นรักกัน มันค่อนข้างเป็ นสู ตร
แต่มนั ก็ไม่ดูน่าเบื่ อเหมื อนการให้ของขวัญ การเล่ าในเอ็มวี มันต้องกระชับ การกอดนี้ แหละชัด
(ภาณุพนั ธ์ เพ็งคา, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)” ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทางสังคมวิทยาที่วา่ การ
ใช้ชีวิตคู่จะต้องมีการใกล้ชิดทางการสัมผัส การแสดงออกถึ งความรักด้วยการสัมผัสทางกายและ
แสดงออกด้วยความจริ ง ใจ นอกจากนี้ ยัง พบภาษารั ก แบบการให้เวลาอย่า งมี คุ ณค่ า ซึ่ ง ปรากฏ
มากที่สุด ในมิวสิ ควิดีโอเพลงศิลปิ นชาย ซึ่ งเป็ นภาษารักที่แสดงออกโดยพระเอกมิวสิ ควิดีโอ ซึ่ ง
เป็ นหนึ่งในการแสดงออกถึงความรักในการใช้ชีวติ คู่เช่นเดียวกัน (ทัศนีย ์ สมมิตร์ , 2551: 23)
ด้านภาษารักของมิวสิ ควิดีโอเพลงของค่ายอาร์ สยามนั้น ในภาพรวมมีการใช้ภาษารักแบบ
การทาบางสิ่ งบางอย่างให้ (Acts of Service) และการให้เวลาอย่างมีคุณค่า (Quality Time) เป็ นส่ วน
ใหญ่ จากการสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์ และผูก้ ากับมิวสิ ควิดีโอ สรุ ปได้วา่ ว่าการทาบางสิ่ งบางอย่างให้
เป็ นสิ่ งที่แสดงออกชัดเจนถึงความรัก แต่ไม่จาเจเหมือนการให้ของขวัญ ส่ วนภาษารักแบบคาพูดที่
เสริ มสร้างความสัมพันธ์ (Words of Affirmation) ปรากฏน้อยมากในมิวสิ ควิดีโอที่นามาศึกษา
เนื่องจากมิวสิ ควิดีโอต้องเน้นที่เพลงเป็ นหลัก และเนื่ องจากเวลาในการเล่าเรื่ องมีจากัด จึงเน้นไปที่
ภาพการแสดงออกมากกว่าคาพูด โดยโปรดิวเซอร์ และผูก้ ากับมิวสิ ควิดีโอกล่าวว่า “มันมาจากคาว่า
ทาให้มากกว่าพูด ในเอ็มวีมนั ต้องทาให้ชดั ๆ เวลาเล่ามีนอ้ ย การให้ของขวัญที่มีนอ้ ยเพราะเป็ นเรื่ อง
เก่าแล้ว ไม่มีความแปลกใหม่ เป็ นแบบแผนที่เดาได้ และไม่ได้สื่อถึงความรักอะไรมากมาย สิ่ งที่เรา
ต้องทาคือ ทายังไงก็ได้ให้แสดงออกมากที่สุด รักแบบชัดเจน บอกคนดูว่าคนๆ นี้ รักมากจากการ
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แสดงออกทั้งหมด (ภาณุ พนั ธ์ เพ็งคา, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)” ส่ วนการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า
ก็พบเป็ นส่ วนมากในมิวสิ ควิดีโอเพลงศิ ลปิ นหญิง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Leaver and
Green (2015) ที่วิเคราะห์ภาษารักทั้ง 5 ตามทฤษฎีของแกรี่ แชปเมน โดยผลการวิเคราะห์การตอบ
แบบสอบถามพบว่าคู่รักมีอตั ราการใช้ความรักแบบการให้เวลาอย่างมีคุณค่าในระดับสู ง โดยภาษา
รักแบบการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า การใช้เวลาร่ วมกันของคู่รัก ยังเป็ นหนึ่ งในลักษณะสาคัญที่จะทา
ให้ชีวติ คู่มีความสุ ข ตามแนวคิดของเรื่ องชี วิตสมรสที่มีความสุ ข (Scharff และ Scharff, 1987; Satir,
1983 อ้างอิงใน อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2545: 55-56)
จากการวิ เ คราะห์ มิ ว สิ ค วิ ดี โ อเพลงไทยลู ก ทุ่ ง สมัย นิ ย มของค่ า ยแกรมมี่ โ กลด์ แ ละ
ค่ายอาร์ สยามนั้น ผูว้ จิ ยั สังเกตว่ามิวสิ ควิดีโอต่างๆ นาเสนอการเล่าเรื่ องที่เป็ นขั้นตอน ซึ่ งสอดคล้อง
กับ อี เอ็ม ฟอร์ สเตอร์ (อ้างถึ งใน ภูมิสิษฐ์ กฤตพิพฒั นโชติ์ 2558: 17) แบ่งการเล่าเรื่ องออกเป็ น
5 ขั้นตอน ได้แก่ การเปิ ดเรื่ อง (Exposition) การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) ขั้นภาวะวิกฤติ
(Climax) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) และขั้นยุติเรื่ องราว (Ending) ซึ่ งในมิวสิ ควิดีโอเพลง
ไทยลูกทุ่งสมัยนิยมที่นามาวิจยั พบว่า ช่วงของการพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) เป็ นช่วงสาคัญ
ที่ทาให้ผูว้ ิจยั สามารถเห็ นรู ปแบบความรั กในการเล่ าเรื่ องได้ เนื่ องจากช่ วงนี้ ความขัดแย้งของตัว
ละครที่ได้เริ่ มต้นไว้ในช่ วงเปิ ดเรื่ อง (Exposition) เริ่ มทวีความเข้มข้นจนสามารถเห็ นพฤติกรรม
และนิสัยของตัวละครทุกตัวได้ในช่วงนี้ รวมทั้งทาให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริ งของคู่รักในเรื่ อง
นั้นมี องค์ประกอบใดบ้าง เช่ น หากตัวละครหลักมี การแสดงความรั ก ความปรารถนาและความ
สนใจอีกฝ่ ายอย่างรุ นแรง จนเห็ นได้วา่ มีองค์ประกอบความลุ่มหลง (Passion) แต่ท้ งั คู่ไม่ได้เข้าใจ
กัน ไม่ ได้ใ กล้ชิด หรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ดู ไ ม่ส นใจความสุ ข ของอี ก ฝ่ าย ก็ จะแสดงให้เห็ นว่าไม่ มี
องค์ประกอบความสนิ ท (Intimate) แต่ท้ งั คู่อยู่กินกันฉันท์สามี ภรรยาแล้ว หรื อแต่งงานกันแล้ว
แสดงให้เห็ นว่ามีองค์ประกอบการตัดสิ นใจและการผูกมัด (Commitment) ความสัมพันธ์ที่มีสอง
องค์ประกอบเช่นนี้ ทาให้สรุ ปได้วา่ เรื่ องราวนี้ มีรูปแบบความรักแบบโง่เขลา (Fatuous love) ส่ วน
ในช่ วงของขั้นภาวะวิกฤติ (Climax) ขั้นภาวะคลี่ คลาย (Falling Action) และขั้นยุติเรื่ องราว
(Ending) ก็ได้นามาพิจารณาด้วยเช่ นกัน เพราะในบางเรื่ องราวก็มีความพลิ กผัน หรื อมีการเฉลย
ความจริ งที่เกินคาดหมายในช่วงท้าย
ความขัดแย้ง หรื อปมปั ญหา คือองค์ประกอบหนึ่ งที่สาคัญในการเล่าเรื่ องในมิวสิ ควิดีโอ
ความขัดแย้งที่พบได้มากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับคน เช่ น พระเอกขัดแย้งกับนางเอก แต่ใน
ขณะเดียวกันความขัดแย้งที่ทาให้การดาเนินเรื่ องไปสู่ ข้ นั ภาวะวิกฤติ (Climax) อีกทางหนึ่งคือความ
ขัดแย้งภายในจิ ตใจของตัวละคร ความรู ้ สึกสับสนว่าต้องจัดการกับปั ญหาอย่างไร หรื อการเลื อก
ทางเดินให้กบั ความรัก ทาให้การเล่าเรื่ องเข้มข้น และผูช้ มรู ้สึกร่ วมไปกับตัวละครได้
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ตัวละครในมิวสิ ควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งที่นามาใช้ในงานวิจยั โดยส่ วนมากแล้วมีตวั ละครที่
มีลกั ษณะแบบตายตัว (Type character) คือตัวละครที่มีนิสัยแบบสู ตรสาเร็ จ การกระทาและนิสัย
คล้ายกับเรื่ องเล่ าอื่นๆ และเป็ นสิ่ งที่ผชู ้ มคาดเดาได้ เช่ น ตัวร้ ายก็ร้ายอย่างเดี ยว ไม่มีดา้ นดี ให้เห็ น
หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าตัวละครแบบแบน (Flat character) ตรงข้ามกับตัวละครที่แสดงให้เห็ น
หลายด้าน หรื อตัวละครแบบกลม (Round character) ที่ตวั ละครมีคุณลักษณะรอบด้าน ทั้งดีและร้าย
มี ความลึ กซึ้ งมากกว่า ซึ่ งคล้ายคนทัว่ ๆ ไปในชี วิตความเป็ นจริ ง ข้อดี ของตัวละครแบบแบนคื อ
ทาให้ผชู ้ มสามารถเข้าใจ และเข้าถึงเรื่ องราวความรักในเรื่ องได้ง่าย และรวดเร็ ว เช่น นางเอกที่เป็ น
คนดีจะยอมถูกกระทา พระเอกที่เป็ นคนดีจะยอมเสี ยสละ ตัวร้ายจะต้องนิ สัยไม่ดี ซึ่ งตัวละครจะไม่
เปลี่ ย นไปจากที่ ผูช้ มคาดหมายได้ เหมาะกับ การเล่ า เรื่ อ งในมิ วสิ ค วิดีโ อที่ มี เวลาจากัด รวมทั้ง
ลัก ษณะนิ สั ย การเสพสื่ อ ของคนในปั จ จุ บ ัน ที่ มี ท างเลื อ กหลากหลาย มี ค วามสนใจในสื่ อ ใน
ระยะเวลาสั้น ดังเช่ นที่ โปรดิ วเซอร์ และผูก้ ากับมิ วสิ ควิดีโอได้ให้ความเห็ นไว้ว่า “สมัยก่อนคนดู
เอ็มวีในทีวี เปิ ดเพื่อจะรอดูเพลงนี้ แต่เดี๋ยวนี้ คนเปิ ดยูทูบ เขาจะกดข้าม หรื อเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นได้
ง่ายๆ เลย ถ้าเอ็มวีเข้าถึ งยาก หรื อเป็ นเรื่ องที่ ไม่เกี่ ยวกับประสบการณ์ ใกล้ตวั ไม่ใช่ เรื่ องของฉัน
กดข้ามเลย” แต่ขอ้ เสี ยของตัวละครแบบแบนคือขาดความลุ่มลึกในการเล่าเรื่ อง เรื่ องราวคาดเดาได้
ง่ า ย ตัว ละครขัด กับ ความเป็ นจริ ง ที่ ว่า มนุ ษ ย์แ ต่ ล ะคนมี ท้ งั ข้อ ดี และข้อ เสี ย การเล่ า เรื่ อ งไม่ ไ ด้
ยกระดับความคิดของผูช้ มให้ตอ้ งวิเคราะห์ตวั ละคร รวมไปถึงในชีวิตจริ งที่ตอ้ งพิจารณาคนอื่นด้วย
การมองรอบด้าน
มุมมองการเล่าเรื่ องพบมุมมองประเภทบุคคลที่หนึ่ งเป็ นส่ วนมาก เป็ นการเล่าเรื่ องที่ตวั เอก
ของเรื่ องเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องเอง เพราะสัมพันธ์กบั เนื้ อเพลงที่ศิลปิ นที่ขบั ร้องเป็ นคนเล่าเรื่ องเอง โดยใช้
สรรพนามบุรุษที่หนึ่ งในการเล่าเรื่ อง เช่ น ฉัน พี่ อ้าย น้อง เป็ นต้น ตัวศิ ลปิ นถูกเชื่ อมโยงให้เป็ น
พระเอก หรื อนางเอกของเรื่ อง ที่ กาลังถ่ ายทอดเรื่ องราวความรั กของตนเอง มี บางมิ วสิ ควิดีโอที่
มุมมองการเล่าเรื่ องเป็ นมุมมองบุคคลที่สาม เพื่อเล่าเรื่ องความรักของคนอื่น เช่ น ยิ่งถูกทิ้งยิ่งต้อง
สวย ติดหนึบ เป็ นต้น

5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิเคราะห์ มิ วสิ ค วิดีโอเพลงไทยลู ก ทุ่ ง ในช่ อ งของค่ า ยแกรมมี่ โกลด์ และ
ช่ องค่ายอาร์ สยาม เพื่อศึ กษาแก่ นเรื่ องความรั ก รู ปแบบความรั ก และภาษารักที่ ปรากฏในมิ วสิ ค
วิดีโอนั้น สรุ ปได้วา่ บทเพลงไทยลูกทุ่งซึ่ งมีประวัติมายาวนานตั้งแต่อดีต ยังคงมีเอกลักษณ์ของบท
เพลงเช่ นเดิ ม คื อเป็ นการถ่ ายทอดเรื่ องราวชี วิตของผูค้ นแต่ละยุคแต่ละสมัย โดยเฉพาะเรื่ องราว
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ความรักระหว่างหนุ่ มสาว หรื อคู่สมรส ซึ่ งรายละเอียดในเนื้ อหา หรื อแก่นเรื่ องที่ถ่ายทอดออกมา
อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค สมัย ที่ เ ปลี่ ย นไปตั้ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน และในปั จ จุ บ ัน ที่
เทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น มิวสิ ควิดีโอประกอบเพลงลูกทุ่งได้ถูกนามาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์
เพลงด้วยเหตุผลทางธุ รกิ จ และยังคงเป็ นสื่ อที่ช่วยถ่ายทอดเนื้ อหาบทเพลงให้เห็ นเป็ นภาพชัดเจน
มากยิ่งขึ้ น ซึ่ งมิ วสิ ควิดีโอเหล่ านี้ เป็ นเหมื อนภาพชี วิตจริ งที่ ถูกถ่ ายทอดผ่านตัวละคร โดยเนื้ อหา
เรื่ องราวความรักที่พบเจอในมิวสิ ควิดีโอ ก็เป็ นเรื่ องราวที่สามารถพบเห็นได้ในปั จจุบนั ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั
คิดว่าในการศึกษาครั้งต่อไป ผูท้ ี่สนใจเรื่ องเกี่ยวกับรู ปแบบความรัก ภาษารัก หรื อมิวสิ ควิดีโอเพลง
ที่เกี่ยวกับความรัก สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ นอกจากนั้น ผูว้ ิจยั พบว่ายังมีตวั แปรอื่นๆ ที่อาจส่ งผล
ต่อรู ปแบบความรักและภาษารักที่แสดงออกได้ เช่น อายุ วิธีการเลี้ยงดูจากครอบครัว กลุ่มเป้ าหมาย
ของผูช้ ม เป็ นต้น รวมทั้ง จึงมีขอ้ เสนอแนะสาหรับงานวิจยั ในอนาคต ดังนี้
1. ศึกษาเรื่ องรู ปแบบความรักและภาษารักที่ปรากฏในมิวสิ ค วิดีโอ โดยเพิ่มตัวแปรในการ
วิเคราะห์ เพื่ อ นามาเปรี ย บเที ย บ เช่ น อายุข องพระเอกและนางเอกมิ วสิ ค วิดีโอ กลุ่ ม เป้ าหมาย
ของผูช้ มมิ วสิ ควิดีโอ ซึ่ ง อาจส่ งผลต่อแนวคิ ดเรื่ องรู ป แบบความรั กและภาษารั กที่ แสดงออกใน
มิวสิ ควิดีโอ
2. ศึกษาเรื่ องรู ปแบบความรักและภาษารักที่ปรากฏในมิวสิ ควิดีโอเพลงลูกทุ่งของค่ายเพลง
ขนาดเล็ก และเปรี ยบเทียบกับมิวสิ ควิดีโอของค่ายเพลงใหญ่ เนื่ องจากมีความแตกต่างในเรื่ องของ
กลุ่มเป้ าหมายผูฟ้ ังผูช้ ม ซึ่ งอาจได้ผลการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไป และได้ขอ้ มูลใหม่ๆ เพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการ
3. ศึกษาเชิงลึกเรื่ องแนวคิดในการสร้างหรื อผลิตมิวสิ ควิดีโอ เพื่อศึกษาที่มา เหตุผล หรื อ
แรงบันดาลใจในการสะท้อนเรื่ องราวความรักในบทเพลงไทยลูกทุ่ง
4. ศึกษาโดยวิเคราะห์เนื้ อเพลงเพิ่มเติม เพราะเนื้ อเพลงมีความสัมพันธ์กบั เนื้ อหาในมิวสิ ค
วิดีโออย่างมาก เนื้อเพลงสามารถสื่ ออารมณ์ทางภาษา ส่ วนมิวสิ ควิดีโอสื่ ออารมณ์ทางภาพ
5. ศึกษารู ปแบบความรัก และภาษารักในแนวเพลงอื่นๆ เช่น เพลงสตริ ง เพลงไทยสากล
หรื อเพลงที่เป็ นกระแสในปัจจุบนั
6. ขยายการศึกษารู ปแบบความรัก และภาษารักในสื่ ออื่นๆ เช่น ละคร นิยาย
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แบบลงรหัสเพือ่ วิเคราะห์ เนือ้ หา (Coding Sheet)
หมายเลขเพลง
L01 เพศนักร้อง
1 ชาย
2 หญิง
3 ร้องคู่ชาย+หญิง
L 03 รู ปแบบความรัก
1 ไร้รัก )nonlove)
2 ความชอบ )liking)
3 ความหลง )infatuated love)
4 ความรักที่วา่ งเปล่า )empty love)
ภาษารักของพระเอก
L04 คาพูดที่เสริ มสร้างความสัมพันธ์
0 ใช่
1

ไม่ใช่

L02 แก่นเรื่ องความรัก
1 นอกใจ
5
2 แอบรัก
6
3 โสดหรื อตามหารัก 7
4 พลัดพราก
5
6
7
8

ความรักโรแมนติก )romantic love)
ความรักแบบเพื่อน )companionate love)
ความรักแบบโง่เขลา )fatuous love)
ความรักอันสมบูรณ์ )consummate love )

ภาษารักของนางเอก
L9 คาพูดที่เสริ มสร้างความสัมพันธ์
0 ใช่
1

ไม่ใช่

L05 ให้เวลาอย่างมีคุณค่า
0 ใช่

L10 ให้เวลาอย่างมีคุณค่า
0 ใช่

1

1

ไม่ใช่

L06 ให้ของขวัญ
0 ใช่
1

ไม่ใช่

ไม่ใช่

L11 ให้ของขวัญ
0 ใช่
1

ไม่ใช่

L07 ทาบางสิ่ งบางอย่างให้
0 ใช่

L12 ทาบางสิ่ งบางอย่างให้
0 ใช่

1

1

ไม่ใช่

L08 สัมผัสทางกาย
0 ใช่
1

ไม่ใช่

รักมัน่ คง
รักคัน่ เวลา
หมดรัก

ไม่ใช่

L13 สัมผัสทางกาย
0 ใช่
1

ไม่ใช่
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คู่มือสาหรับลงรหัสเพือ่ วิเคราะห์ เนือ้ หา
ในการลงรหัสวิเคราะห์ เนือ้ หาเพลงไทยลูกทุ่ง กาหนดรหัสและความหมายไว้ดังนี้
L01 ตัวละครนาเรื่ อง หมายถึ ง ตัวละครหลักที่ เป็ นผูเ้ ล่ าเรื่ องโดยใช้มุมมองบุ รุษที่ 1 ดูได้จาก
เนื้อหาเพลง และเรื่ องราวในมิวสิ ควิดีโอว่าพระเอก หรื อนางเอกเป็ นผูเ้ ล่า
เรื่ อง
L02 แก่นเรื่ องความรัก หมายถึง ความคิดหลักของเนื้ อหาในมิวสิ ควิดีโอ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
เล่าเรื่ อง พิจารณาได้จากเนื้ อเพลง และเนื้ อเรื่ องมิวสิ ควิดีโอประกอบกัน
ได้แก่
1. นอกใจ คือเนื้ อหาหลักของเรื่ องที่แสดงการหลอกลวง โกหก ปกปิ ด
เพื่อให้ได้สิ่ งที่ ตอ้ งการด้วยความไม่จริ งใจ หรื อตัวละครหลัก มี ประพฤติ กรรมไม่ซื่ อตรงต่ อกัน
ระหว่างคนที่ เป็ นคู่รักกัน การที่ พระเอก หรื อนางเอก หรื อทั้งสองฝ่ ายถู กหลอกลวง โกหก หรื อ
นอกใจ ส่ งผลให้เกิ ดความเศร้ าโศกเสี ยใจ หรื อเสี ยหายในทางใดทางหนึ่ ง เช่ น คนรักหนี ไปกับชู ้
ถูกหลอกลวงจนเสี ยทรัพย์ เป็ นต้น
2. แอบรัก คือการที่พระเอก หรื อนางเอก มีใจรักชอบอีกฝ่ าย หรื อทั้งคู่อาจ
มีใจรักชอบกันและกัน แต่ยงั ไม่ได้ตกลงปลงใจเป็ นคู่รักกัน และยังไม่มีใครพูดความในใจออกมา
ตรงๆ ฝ่ ายที่แอบรักอาจไม่กล้าแสดงความรู ้สึก แต่มีการกระทาบางอย่างบ่งบอกว่าแอบรักอยู่ เช่ น
แอบมอง ให้ความช่วยเหลือ พูดอ้อมๆ ซื้ อของนามามอบให้ เป็ นต้น
3.พลัด พราก คื อ เนื้ อหาหลัก ของเรื่ องที่ แสดงแยกจากกันของคู่ รัก ใน
สถานที่ที่ห่างไกล หรื อตายจากกัน โดยที่ท้ งั สองฝ่ ายยังมีความรู ้สึกรักใคร่ กนั อยู่ การที่คู่รักชายหญิง
ต้องอยูห่ ่างกัน หรื อมีสถานการณ์บีบบังคับให้คู่รักชายหญิงต้องแยกจากกันไป ไม่ได้อยูด่ ว้ ยกัน เช่น
ทางานคนละที่กนั พ่อแม่กีดกันไม่ให้คบหากัน เป็ นต้น โดยที่ท้ งั สองคนยังรักกันอยู่
4. โสดหรื อตามหารัก คือการที่พระเอก หรื อนางเอก หรื อทั้งคู่ เป็ นโสด
และไม่มีคู่รัก และอาจแสดงถึงความเหงา โดดเดี่ยว ต้องการใครสักคน หรื ออาจแสดงออกถึงความ
สนใจในตัวเพศตรงข้ามคนหนึ่ง หรื อหลายคน เพราะต้องการมีคู่รัก
5. รักมัน่ คง คือ เนื้ อหาหลักของเรื่ องที่แสดงถึงความรักที่ท้ งั พระเอกและ
นางเอกมีต่อกันด้วยความมัน่ คง ไม่หวัน่ ไหวต่ออุปสรรค หรื อบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
6. รักคัน่ เวลา คือ เนื้อหาหลักของเรื่ องที่แสดงถึงความรักที่ยอมเป็ นบุคคล
ในที่ลบั ซึ่ งอาจมี ความสัมพันธ์ เป็ นเพียงพี่น้อง หรื อคนคุ ยด้วยเมื่ อยามที่คู่รักมี ปัญหาต่อกัน เป็ น
ความสัมพันธ์ชวั่ คราว

86
7. หมดรัก คือ เนื้ อหาหลักของเรื่ องแสดงถึงการไม่มีความรักใดๆ ต่อกัน
จบความสัมพันธ์ ไม่อยากมีอะไรติดค้างกันต่อไป
L03 รู ปแบบความรัก หมายถึง ความรู ้สึกพิเศษที่บุคคลมีต่ออีกคนหนึ่ง ในการวิเคราะห์เนื้อหา
มิวสิ ควิดีโอ ให้พิจารณาจากตัวละครนาเรื่ องเป็ นหลักว่ามีความรู ้สึกแบบ
ใด
ทั้ง นี้ ก ารพิ จารณารู ป แบบความรั ก ให้ดูจ ากสามองค์ป ระกอบ ดัง นี้ 1) ความลุ่ ม หลง
(Passion) คือ ความรู้ สึกโรแมนติ ก ถูกดึงดูดทางกาย และมีความสนใจทางเพศ 2) ความสนิ ท
(Intimate) คือ ความรู ้สึกใกล้ชิดกัน เข้าใจกัน และมีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพ และความสุ ขของกัน
และกัน และ3) การตัดสิ นใจและการผูกมัด (Commitment) คื อ ความสัม พันธ์ ที่แน่ นอน การ
ตัดสิ นใจให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักคงอยู่
จาก 3 องค์ป ระกอบนี้ ก่ อให้เกิ ดรู ป แบบความรั ก 8 แบบ เมื่ อพิ จารณาว่า มิ วสิ ค วิดีโอมี
รู ปแบบความรักแบบใด ให้ดูวา่ ในความรู ้สึกของตัวละครนาเรื่ อง และเนื้ อหามีองค์ประกอบใดบ้าง
ได้แก่
1. ไร้รัก (Nonlove) คือ ภาวะที่คู่รักไม่มีความลุ่มหลงต่อกัน ไม่มีความสนิ ท และไม่ได้
ตัดสิ นใจและผูกมัดต่อกัน
2. ความชอบ (Liking) คือ ความรักที่มีองค์ประกอบแค่ความสนิ ทเพียงอย่างเดี ยว เป็ น
มิตรภาพระหว่างบุคคลที่ขาดความรู ้ สึกรุ นแรง เป็ นความรู ้ สึกใกล้ชิด อบอุ่น แต่ไม่ผูกมัดกัน เช่ น
พระเอก และนางเอกเป็ นเพื่อนสนิทกัน
3. ความรักแบบหลง (Infatuated Love) คือ ความรักที่มีองค์ประกอบแค่ความลุ่มหลงเพียง
อย่างเดียว มีความรู ้สึกโรแมนติก ถูกดึงดูดทางกาย เป็ นรักแรกพบ หรื อรักที่เกิดขึ้นง่าย รวดเร็ ว และ
เร้าอารมณ์ อาจทาให้ร่างกายมีอาการหัวใจเต้นเร็ ว หน้าแดง หรื อมีอารมณ์ทางเพศ เช่น พระเอกพบ
นางเอกครั้งแรกก็ตกหลุมรัก เป็ นต้น
4. ความรักที่วา่ งเปล่า (Empty Love) คือ ความรักที่มีองค์ประกอบแค่การตัดสิ นใจและการ
ผูกมัดเพียงอย่างเดี ยว อาจเป็ นการเริ่ มต้นผูกมัดโดยไม่มีความรู ้ สึกรั กกัน เช่ น การแต่งงานแบบ
คลุ มถุ งชน ซึ่ งอาจเป็ นจุดเริ่ มต้น และค่อยๆ พัฒนา ไปเป็ นรักในแบบอื่น หรื อความรักในแบบอื่น
ได้ล่มสลายลง และกลายเป็ นความรักแบบว่างเปล่า
5. ความรักโรแมนติก (Romantic Love) คือ ความรักที่มีองค์ประกอบเป็ นความลุ่มหลง
และความสนิท เป็ นความรักที่เพิ่มเติมจากความชอบ (Liking) คือมีมิตรภาพต่อกัน และเพิ่มด้วยแรง
ดึงดูดทางกายภาพ และอารมณ์

87
6. ความรักแบบเพื่อน (Companionate Love) คือ ความรักที่มีองค์ประกอบเป็ นความความ
สนิท และการตัดสิ นใจและการผูกมัด เป็ นความรักที่ต้ งั อยูบ่ นมิตรภาพ มักเกิดขึ้นกับคู่สมรสที่ไม่มี
แรงดึงดูดทางกายภาพต่อกันแล้ว แต่มีความเข้าใจกัน และร่ วมกันรักษาสัมพันธภาพไปในระยะยาว
7. ความรักแบบโง่เขลา (Fatuous Love) คือ ความรักที่มีองค์ประกอบเป็ นความลุ่มหลง
และการผูกมัด เป็ นความรักที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว และตัดสิ นใจอยูร่ ่ วมกัน หรื อแต่งงานกันในเวลา
ไม่นาน โดยที่อาจยังไม่มีความเข้าใจกันมากพอ มีความเสี่ ยงต่อการหย่าร้าง
8. ความรักอันสมบูรณ์ (Consummate Love) คือ ความรักที่มีองค์ประกอบทั้งความสนิ ท
ความลุ่มหลง และการตัดสิ นใจ และการผูกมัดอย่างครบถ้วน เป็ นความรักในอุดมคติที่คู่รักหลายคน
ปรารถนา โดยเฉพาะคู่รักแบบรักโรแมนติก (Romantic Love)
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