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งานวิจยัช้ินน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาแก่นเร่ืองความรัก รูปแบบความรักของมิวสิควิดีโอเพลง
ไทยลูกทุ่ง และภาษารักของพระเอกและนางเอก โดยท าการวิเคราะห์มิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง
ของค่ายแกรมม่ีโกลด์ และค่ายอาร์สยาม รวมทั้งส้ิน 71 มิวสิควิดีโอ ซ่ึงใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) ไดแ้ก่ 1) การวจิยัเชิงคุณภาพ และ 2) การวจิยัเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบความรักและภาษารักคือแบบลงรหัสและคู่มือลงรหัส (Coding 
Sheet) และการสัมภาษณ์แบบก่ึงทางการ 

ผลการวจิยัพบวา่ มิวสิควดีิโอของค่ายแกรมม่ีโกลดป์รากฏแก่นเร่ืองความรักแบบนอกใจ
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.3 รูปแบบความรักท่ีพบมากท่ีสุดในมิวสิควดีิโอทั้งหมด คือ รูปแบบ
ความรักแบบโง่เขลา คิดเป็นร้อยละ 51.7 ส าหรับภาษารักของพระเอกและนางเอกมิวสิควดีิโอ
ภาพรวมพบวา่พระเอกและนางเอกมิวสิควดีิโอมีการใชภ้าษารักแบบสัมผสัทางกายมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 93.1 และ 89.7 ตามล าดบั ส่วนมิวสิควดีิโอของค่ายอาร์สยาม พบแก่นเร่ืองความรักแบบ
รักมัน่คงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.2 ดา้นรูปแบบความรักนั้น ภาพรวมปรากฎรูปแบบความรักโร
แมนติกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.2  ส าหรับภาษารักของพระเอกและนางเอกมิวสิควดีิโอ ใน
ภาพรวมพบวา่พระเอกใชภ้าษารักแบบท าบางส่ิงบางอยา่งใหม้ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.7 ส่วน
นางเอกใชภ้าษารักแบบใหเ้วลาอยา่งมีคุณค่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 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%.  



 

กติตกิรรมประกาศ 
 

ในการท าวทิยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ผศ.ดร.พรพรรณ ประจกัษเ์นตร ท่ีปรึกษาใน
การท าวิทยานิพนธ์ ท่ีได้ให้ความรู้ ก าลังใจ และความช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมทั้ง รศ.พชันี  
เชยจรรยา และ ผศ.ดร.ศรันยธ์ร ศศิธนากรแกว้ ท่ีช่วยใหค้  าแนะน า และแกไ้ขขอ้บกพร่อง จนการท า
วทิยานิพนธ์คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ส าหรับความรู้ในเร่ืองการท ามิวสิควิดีโอ คุณภาณุพนัธ์ เพ็งค า โปรโมเตอร์ ครีเอทีฟ  
โปรดิวเซอร์ และผู ้ก  ากับมิวสิควิดีโอ ค่ายอาร์สยาม ได้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆ จนท าให้
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ขอขอบคุณในความกรุณาคร้ังน้ีดว้ย 

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ และนวตักรรมการจดัการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางสาวชรัญญา รัตนวาธิน นายวุฒิไกร คชนูด และ 
นางสาวณัฐพรพรรณ มีล้อมศักดา และเพื่อนร่วมชั้ นเรียนปริญญาตรี เอกภาษาเพื่ออาชีพ  
คณะมนุษยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีคอยให้ก าลงัใจ และช่วยเหลือระหว่างการท า
วทิยานิพนธ์มาโดยตลอด  

ผูท่ี้เป็นแรงบนัดาลใจในการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท คือ คุณพ่อ สมชาย รัสมี และ 
คุณแม่ ล าไย รัสมี ท าให้ผูว้ิจยัมีความตั้งใจ และความมุมานะในการท าวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ
ส าหรับแรงใจท่ีส่งมาใหเ้สมอแมจ้ะอยูไ่กลกนั 

ทั้งน้ี ชีวติของผูว้จิยัตลอดการท าวิทยานิพนธ์อาจเผชิญอุปสรรคหลายอยา่ง ทั้งดา้นสุขภาพ
ร่างกาย และเวลาท่ีมีจ  ากดัเน่ืองจากหนา้ท่ีการงาน ขอขอบคุณพระเจา้ท่ีช่วยเหลือใหผ้า่นทุกส่ิงมาได้
ดว้ยดี ขอพระองคอ์วยพระพรทุกท่านท่ีกล่าวไปขา้งตน้ใหป้ระสบความส าเร็จในส่ิงท่ีตั้งใจเช่นกนั 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ทีม่าและความส าคญั 
 

เพลงไทยลูกทุ่งเป็นเพลงไทยประเภทหน่ึงท่ีมีความผูกพนักบัสังคมไทยมาอย่างยาวนาน 
ลกัษณะส าคญัประการหน่ึงของเพลงไทยลูกทุ่ง คือ เน้ือหาเพลงท่ีสะทอ้นวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดม
คติ และวฒันธรรมไทย เพลงไทยลูกทุ่งไม่เพียงแต่เป็นผลผลิตของบุคคลจากสังคมชนบทเท่านั้น 
แต่ยงัได้รับความนิยมอย่างกวา้งขวางอย่างยิ่งในชนบท เน้ือหาและส่วนประกอบของเพลงไทย
ลูกทุ่งก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในวถีิชนบทไทย (จินตนา ด ารงคเ์ลิศ, 2533) ดงัพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเร่ืองท่ีทรงกล่าวถึงเพลงไทยลูกทุ่ง ตอนหน่ึงวา่  
 

"พอจะสรุปวา่เพลงลูกทุ่งมีความดีหลายประการ คือ 
1. เป็นหลกัฐานของขอ้มูลทางประวติัศาสตร์สังคมของประเทศ 
2. เป็นท่ีรวมของภูมิปัญญาและทรัพยสิ์นทางปัญญาของชาวบา้น 
3. เป็นเพลงท่ีเรียบง่าย เขา้ใจง่าย ร้องง่าย จ าง่าย 
4. สามารถเขา้ถึงสังคมทุกชั้น กระจายไดก้วา้งไกลถึงชนบททุกแห่ง 
5. มีความเป็นไทยทั้งในเร่ืองของภาษา ท านอง และการขบัร้อง" 

 
เม่ือเวลาผา่นไป สภาพสังคม และวถีิชีวติของคนไทยมีการเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ เพลงไทย

ลูกทุ่งก็ยงัคงท าหน้าท่ีสะท้อนสังคมแต่ละในช่วงเวลาไว ้จากการศึกษาของจินตนา ด ารงค์เลิศ 
(2533) และการศึกษาเพิ่มเติมของสุรพล วรุิฬรักษ ์(2551) ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลประวติัศาสตร์ของเพลง
ไทยลูกทุ่ง และแบ่งเพลงไทยลูกทุ่งเป็นยคุต่างๆ ดงัน้ี   



2 
 

ยคุตน้ (พ.ศ.2481 - 2507) เป็นยคุบุกเบิกเพลงไทยลูกทุ่ง เน้ือหาช่วงน้ี มกักล่าวถึงธรรมชาติ
ท่ีสวยงามของชนบท ความรักของหนุ่มสาว ความยดึมัน่ในศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณียุค
ทองของเพลงไทยลูกทุ่ง (พ.ศ. 2507 - 2513) เน้ือหาของเพลงมีหลากหลาย เช่น บรรยายถึงชีวิตใน
ชนบท สะทอ้นชีวติสาวชาวนา ท่ีหลงแสงสีเมืองกรุง เพลงไทยลูกทุ่งมาถึงยุคเฟ่ืองฟูมากท่ีสุดในยุค
ของ สุรพล  สมบติัเจริญ  ซ่ึงได้รับสมญาว่า เป็นราชาเพลงไทยลูกทุ่ง เน่ืองจาก มีความสามารถ
พิเศษเฉพาะตวั ในด้านการแต่งค าร้องท านองท่ีแปลกไม่เหมือนใคร เน้ือหาของเพลงมีทั้งท่ีเป็น
ความรัก การเก้ียวพาราสี ความประทบัใจ และสนุกสนาน 

ยุคภาพยนตร์เพลง (พ.ศ. 2513 - 2515) เม่ือมีการแข่งขนักนัเองระหว่างเพลงลูกกรุงและ
เพลงไทยลูกทุ่งในยุคน้ี จึงเร่ิมน าเพลงไทยลูกทุ่งมาประกอบในภาพยนตร์ นอกจากมีเน้ือหาเป็น
เร่ืองของชาวชนบททอ้งทุ่งทอ้งนาแลว้ ยงัแทรกอารมณ์ขนัและคารมเสียดสีดว้ย 

ยคุเพลงเพื่อชีวติ (พ.ศ. 2516 - 2519) หลงัจากเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นตน้มา เกิด
กระแสความคิดแบบเพื่อชีวิต วงการเพลงไทยลูกทุ่งซ่ึงมีความไวต่อเหตุการณ์รอบตวัก็มีการแต่ง
เพลงในแนวเพื่อชีวติมากข้ึน สะทอ้นความยากจนของชาวนาชาวไร่ 

ยุคหางเคร่ืองและคอนเสิร์ต (พ.ศ. 2519 - 2528) หลงัเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เน้ือหา
ของเพลงไทยลูกทุ่งท่ีเก่ียวกับความทุกข์ยากของชาวนา กรรมกร และแนวเพื่อชีวิตมีน้อยลง 
เน่ืองจากการปิดกั้นของภาครัฐ ส่งผลให้กลบัมานิยมเน้ือหาดา้นการเก้ียวพาราสีและความรักของ
หนุ่มสาว ยคุน้ีมีนกัร้องใหม่เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก ผลงานหลากหลาย วงดนตรีลูกทุ่งมีการแข่งขนั
มากข้ึน ใชเ้งินลงทุนมากข้ึน ใชเ้ทคนิคแสง สี เสียงท่ีทนัสมยั การเตน้ประกอบเพลงของหางเคร่ือง
มีความอลงัการมากข้ึน เน้ือหาของเพลงในช่วงน้ีสะทอ้นปัญหาใหม่ๆ ของสังคมเพิ่มข้ึนดว้ย เช่น 
การขายแรงงานในต่างประเทศ การยา้ยถ่ินฐานในการประกอบอาชีพของชาวชนบท เขา้สู่เมือง
หลวง 

ยุคเพลงไทยลูกทุ่งแนวสตริง (พ.ศ. 2528 - 2535) เม่ือดนตรีแนวสตริง และแนวร็อก ท่ี
ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ ได้รับความนิยมอย่างกวา้งขวาง เพลงไทยสตริงส าหรับวยัรุ่น
แพร่หลายเต็มตลาด ความนิยมเพลงไทยลูกทุ่งเร่ิมลดนอ้ยลง ท าให้เพลงไทยลูกทุ่งตอ้งปรับตวัให้
เขา้กบัดนตรีสมยัใหม่ แนวสตริงคอมโบ นกัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ท่ีประสบความส าเร็จสูงสุดในยุคน้ี 
คือ พุ่มพวง  ดวงจันทร์ เน้ือหาของเพลงได้เปล่ียนบทบาทของผูห้ญิงจากเดิม ท่ีต้องเก็บกด
ความรู้สึก หรือเป็นฝ่ายถูกกระท า มาเป็นผูห้ญิงท่ีกลา้พูด กลา้ท า กลา้เปิดเผยความรู้สึก ฉลาดรู้ทนั
คน 

ยุคปัจจุบนั (พ.ศ. 2536 -  ปัจจุบนั) เกิดความนิยม ในการน าเพลงไทยลูกทุ่งยอดนิยมใน
อดีต มาเรียบเรียงเสียงประสาน และขบัร้องใหม่ ฟ้ืนฟูความนิยมของเพลงไทยลูกทุ่งท่ีลา้สมยั ให้
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กลบัมาแข่งขนักบัเพลงแนวสตริง ท่ีครองตลาดอยู ่จึงนบัเป็นจุดเปล่ียน ของวงการเพลงไทยลูกทุ่ง 
ท่ีส่งผลให้มีศิลปินนกัร้องใหม่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง เกิดการแข่งขนั เพื่อเป็นนกัร้องยอดนิยม ทั้ง
แนวทางท่ีเลียนแบบนกัร้องเก่าหรือหาแนวทางใหม่ๆ ข้ึนมา 

ในแต่ละยคุนั้น เพลงไทยลูกทุ่งมีการสะทอ้นความเป็นไปผา่นเน้ือหาบทเพลงท่ีแตกต่างกนั
ตามสภาพสังคมและเหตุการณ์บ้านเมืองในยุคนั้นๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานศึกษาของทัศน์วศิน  
ธูสรานนท ์(2559) ไดศึ้กษาพฒันาการในการส่ือสารของเพลงไทยลูกทุ่งจากอดีตสู่ปัจจุบนั และได้
สรุปผลการวเิคราะห์เพลงลูกทุ่งทั้ง 4 ยคุ จ  านวน 106 เพลง ดงัน้ี 

ยุค 1 (ปี พ.ศ.2507-2533) พบการสะทอ้นค่านิยมทางสังคมผา่นเพลงไทยลูกทุ่งมากท่ีสุด 
ตามดว้ยค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่างหญิงชาย ค่านิยมของวฒันธรรม โดยไม่พบ
เน้ือหาเพลงสะทอ้นค่านิยมในเร่ืองการเมืองและเศรษฐกิจ 

ยุค 2 (ปี พ.ศ.2534-2540) พบการสะทอ้นค่านิยมทางสังคมมากท่ีสุด ตามดว้ยค่านิยมทาง
ความสัมพนัธ์และชีวติรักระหวา่งหญิงชาย ค่านิยมของวฒันธรรม ซ่ึงในยุคน้ีปรากฏค่านิยมในเร่ือง
การเมืองและเศรษฐกิจเพิ่มมาเป็นร้อยละ 3 

ยุค 3 (ปี พ.ศ.2541-2550) พบการสะทอ้นค่านิยมทางสังคมมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั ตามดว้ย
ค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหวา่งหญิงชาย และในยุคน้ีปรากฏค่านิยมในเร่ืองการเมือง
และเศรษฐกิจเพิ่มมาเป็นร้อยละ 10 

ยุค 4 (ปี พ.ศ.2550-2558) พบการสะทอ้นค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหว่าง
หญิงชายมากท่ีสุด ตามดว้ยค่านิยมทางสังคม ซ่ึงในยุคน้ีไม่พบค่านิยมทางวฒันธรรมและค่านิยม
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

จากผลการวิเคราะห์ขา้งตน้จะเห็นไดว้่าในเพลงไทยลูกทุ่งยุค 1-3 มีความคลา้ยคลึงกนัคือ
บทเพลงไทยลูกทุ่งมีการสะท้อนค่านิยมทางสังคมเป็นล าดับแรก และตามด้วยค่านิยมทาง
ความสัมพนัธ์และชีวติรักระหวา่งหญิงชายเช่นเดียวกนั ซ่ึงในยคุ 2-3 มีการเพิ่มจ านวนของเพลงไทย
ลูกทุ่งท่ีสะทอ้นค่านิยมทางการเมืองและเศรษฐกิจ เน่ืองจากในช่วงยุคนั้นเป็นช่วงท่ีมีประเด็นทาง
การเมืองในช่วงยุคท่ี 2 และมีประเด็นเร่ืองวิกฤตทางเศรษฐกิจในยุค 3 แต่ในยุค 4 นั้น การสะทอ้น
ค่านิยมผา่นบทเพลงไทยลูกทุ่งมีการเปล่ียนไป โดยมีค่านิยมทางความสัมพนัธ์และชีวิตรักระหวา่ง
หญิงชายสูงเป็นล าดบัแรก ซ่ึงท าใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบนั 

นอกจากเพลงไทยลูกทุ่งจะมีการปรับเปล่ียนเน้ือหาไปตามสภาพสังคมแลว้  ดว้ยเหตุผล
ทางธุรกิจท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งสร้างแนวทางใหม่ เพื่อท าการตลาดกบัผูฟั้งยุคใหม่ดว้ย ปัจจุบนัมี
บริษทัค่ายเพลงท่ีมีบทบาทในวงการเพลงไทยลูกทุ่งอยู่สองบริษทัใหญ่ คือ บริษทัแกรมม่ีโกลด ์
บริษทัในเครือของบริษัท GMM Grammy และบริษทัอาร์สยาม บริษทัในเครือของบริษัท 
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อาร์เอสจ ากดั (มหาชน) แนวทางใหม่ของเพลงไทยลูกทุ่งท่ีเห็นไดช้ดัในปัจจุบนัคือการผสานเพลง
ไทยสตริง และเพลงไทยลูกทุ่งเขา้ดว้ยกนั ใชเ้คร่ืองดนตรีสมยัใหม่ ภาษาสมยัใหม่ รวมทั้งเน้ือหา
เพลงท่ีเขา้กบัวถีิชีวติของคนปัจจุบนัอีกดว้ย (พิรนนท ์เจนเกียรติฟู, 2556: 2-3) 

เคร่ืองมือทางการตลาดอย่างหน่ึงท่ีส าคญัในการโฆษณาเพลงไทยลูกทุ่งในปัจจุบนัคือ  
มิวสิควิดีโอ Will Straw (อา้งถึงใน วนสันนัท ์ทุมโนนอ้ย, 2553: 11) อธิบายวา่ มิวสิควิดีโอคือ
พฒันาการส่ือ และวฒันธรรมในสังคมทุนนิยม ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตเพลง และ
ประชาสัมพนัธ์ เน่ืองจากยุคน้ีผูฟั้งเพลงเป็นวยัรุ่นท่ีเติบโตในยุคการฟังเพลงท่ีมีภาพ และธรรมชาติ
ของส่ือมีภาพสามารถสะกดอารมณ์ไดม้ากกวา่เสียง  

ในขณะเดียวกนัดว้ยความความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้มีเทคโนโลยีในการ
ผลิตมิวสิควิดีโอท่ีทนัสมยัยิ่งข้ึน แต่ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง รวมทั้งมีช่องทางในการเข้าถึง
ผูบ้ริโภคมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องทางส่ือออนไลน์ มิวสิควิดีโอสามารถส่งต่อให้ผูค้น
จ านวนมากได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และหากมิวสิควิดีโอนั้นมีเน้ือหาถูกใจผูช้มก็จะได้รับการ
แพร่กระจายต่อ และเป็นกระแสในวงกวา้งไดไ้ม่ยาก ซ่ึงในปัจจุบนั มีเวบ็ไซต์ท่ีเป็นช่องทางการ
คน้หาวิดีโอต่างๆ เพื่อรับชมไดอ้ย่าง ยูทูบ (Youtube) ซ่ึงยูทูบเป็นเวบ็ไซต์ท่ีสามารถแลกเปล่ียน
วิดีโอกนัระหว่างผูใ้ช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยการสมคัรเป็นสมาชิก แต่หากไม่สมคัรสมาชิกก็
สามารถเข้าเว็บไซต์ไปเพื่อคน้หาวิดีโอต่างๆ ได้ แต่จะไม่สามารถอพัโหลดวิดีโอได้ (เมธชนัน  
สุขประเสริฐ, 2558) ซ่ึงการท่ีวดีิโอจะไดรั้บการแพร่กระจาย หรือเป็นกระแสไดน้ั้น สามารถเห็นได้
จากการจดัอนัดบัมิวสิควิดีโอยอดนิยมประจ าปี 2015 จดัอนัดบัโดย Youtube Rewind (ประเทศ
ไทย) เว็บไซต์แลกเปล่ียนภาพวิดีโอท่ีมีช่ือเสียง มีมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีติดอนัดับมี 3  
มิวสิควดีิโอ ไดแ้ก่ เพลงเมรี ของศิลปิน กระแต และ กระต่าย อาร์สยาม มีผูเ้ขา้ชมประมาณ 73 ลา้น
คร้ัง เพลงไก๊ไก่ ของศิลปิน โหน่ง ชะชะช่า มีผูเ้ขา้ชม 107 คร้ัง เพลงแวน้ฟ้อหล่อเฟ้ียว ของวง  
แจส๊ สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก มีผูเ้ขา้ชมประมาณ 164 ลา้นคร้ัง และ เพลงพลงังานจน ซ่ึงเป็นเพลงท่ี
มีการรวมเพลงไทยสตริง เขา้กบัเพลงไทยลูกทุ่ง ของศิลปิน วงลาบานูน และ เปาวลี พรพิมล มีผูเ้ขา้
ชม 138 ล้านคร้ัง  ตัว เลขน้ีสะท้อนให้ เ ห็นว่า  มิวสิควิ ดีโอมีหน้า ท่ีส าคัญในการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์เพลง ศิลปิน และค่ายเพลง ให้เขา้ถึงผูฟั้งอยา่งมาก รวมทั้งกลุ่มผูฟั้งเพลงไทยลูกทุ่ง
ยุคปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงส่ือออนไลน์ไดม้ากเช่นกนั อย่างไรก็ตาม เน้ือเพลง และเน้ือหาในมิวสิค 
วดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งในยุคปัจจุบนั ยงัคงเนน้ไปท่ีเร่ืองราวความรักระหวา่งชายหญิง จากการศึกษา
ของ อมรรัตน์ ทิพยเ์ลิศ (2545: 418-419) พบวา่กลุ่มเป้าหมายของมิวสิควดีิโอ คือ วยัรุ่น ดงันั้นจึงมกั
เป็นเร่ืองราวความรัก ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีวยัรุ่นให้ความสนใจ และมกัเป็นรักท่ีผิดหวงั  นอกจากมิวสิค 
วิดีโอจะส่ือถึงเน้ือหาเพลงแล้ว ยงัสามารถครอบง าอุดมการณ์โดยไม่รู้ตวั ด้วยเน้ือหาต่างๆ ใน 
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มิวสิควิดีโอมกัเป็นเร่ืองราวใกลต้วั เกิดข้ึนไดจ้ริง ท าให้ผูช้มรู้สึกวา่ก าลงัรับชมภาพยนตร์มากกว่า
โฆษณา และรู้สึกวา่เน้ือหานั้นเป็นส่วนหน่ึงของชีวติ  

นอกจากน้ี ความรักยงัเป็นเร่ืองท่ีผู ้บริโภคโดยส่วนใหญ่สนใจ เพราะความรักและ
ความสัมพนัธ์เป็นพื้นฐานของการสร้างครอบครัว นกัจิตวิทยาสังคม Roy Baumeister and Mark 
Leary (1995 อา้งถึงใน นพมาศ อุง้พระ 2555: 123) ไดอ้ธิบายว่า ส าหรับหญิงและชาย ความรัก
ความผกูพนัท าใหมี้ลูก และการอยูร่อดของลูกมีโอกาสดีข้ึนเพราะไดรั้บการเล้ียงดูอยา่งดีจากพ่อแม่
ท่ีมีสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งส าหรับมนุษยทุ์กท่ีลว้นตอ้งการให้คนยอมรับและเห็นคุณค่า 
เวลามีความความรักมนุษย์จะมีความสุขมาก การสูญเสียคนรักจะท าให้คนสับสน เสียใจ และ
ซึมเศร้า เหล่าน้ีเองท าให้การใช้ความรักในการส่ือสารจึงสร้างความสนใจ และอารมณ์ร่วมให้
ผูบ้ริโภคไดเ้สมอ 

วนสันนัท ์ทุมโนนอ้ย (2553) ไดศึ้กษาความรักและความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศท่ีปรากฏใน 
มิวสิควิดีโอไทย โดยให้ความส าคญักบัเพลงไทยสตริง ซ่ึงมีกลุ่มผูฟั้งเป็นวยัรุ่นเป็นหลกั ซ่ึงมี 10 
ประเด็นส าคญัในการวิเคราะห์ ได้แก่ รูปแบบมิวสิควิดีโอ ประเภทของเน้ือหาเร่ือง แก่นเร่ือง 
โครงสร้างเร่ือง ฉาก ประเภทของความรักท่ีปรากฏ ทฤษฎีความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ แนวคิดเร่ือง
วฒันธรรมทางเพศ และแนวคิดเก่ียวกบัค่านิยมทางเพศ จากการวิเคราะห์พบวา่รูปแบบมิวสิควิดีโอ
มีรูปแบบการส่ือความหมายเป็นหลกั โดยมีประเภทเน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยม์ากท่ีสุด 
ซ่ึงแก่นเร่ืองส่วนใหญ่เนน้ไปท่ีความรู้สึกและอารมณ์ของตวัละคร ส าหรับโครงเร่ืองนั้น มีการเปิด
เร่ืองแบบเป็นเร่ืองราวมากท่ีสุด โดยมีจุดเปล่ียนท่ีมีสาเหตุจากคนมากท่ีสุด ในมิวสิควิดีโอพบวา่ตวั
ละครส่วนใหญ่เป็นวยัท างานมากกว่าวยัรุ่น และมีฉากท่ีเป็นค่านิยมชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงมิวสิค 
วิดีโอท่ีศึกษามีประเภทความรักแบบเสน่หามากท่ีสุด ในประเด็นความสัมพนัธ์ระหว่างเพศนั้น 
พบว่าเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเพศชายกบัเพศหญิงมากท่ีสุด โดยมีมิวสิควิดีโอท่ีไม่สามารถระบุ
ไดเ้น่ืองจากการน าเสนอไม่ชดัเจนมากเป็นล าดบัท่ีสอง และพบความสัมพนัธ์แบบเพื่อนจ านวน 1 
มิวสิควดีิโอ ผลการวเิคราะห์เร่ืองวฒันธรรมทางเพศของมิวสิควดีิโอ พบวา่ส่วนใหญ่เป็นยุคปัจจุบนั 
ยุคบิดาธิปไตย ยุคความรักแบบโรแมนติก ตามล าดบั และสุดทา้ยประเด็นค่านิยมของมิวสิควิดีโอ 
พบว่าส่วนใหญ่ปรากฏค่านิยมไม่รักนวลสงวนตวัมากกว่าค่านิยมรักนวลสงวนตวัอยู่เท่าตวั และ
พบวา่ผูห้ญิงในมิวสิควดีิโอท าตวัไร้ค่ามากกวา่การสร้างคุณค่าให้ตวัเองเป็นเท่าตวัเช่นกนั ส่วนภาพ
ผูช้ายข่มเหงผูห้ญิงปรากฏอยูใ่นจ านวนใกลเ้คียงกบัภาพท่ีผูช้ายใหเ้กียรติและปกป้องผูห้ญิง 

ภูมิสิษฐ ์กฤตพิพฒันโชต์ิ (2558) ศึกษาเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิค 
วิดีโอเพลงลูกทุ่ง โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิค กบัเพลงลูกทุ่ง
ร่วมสมยั โดยเน้นไปท่ีการเล่าเร่ือง ไดแ้ก่ รูปแบบการน าเสนอ โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ลกัษณะตวั
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ละคร ความขดัแยง้ ฉาก การใช้แสง ระยะภาพ การแต่งกายของศิลปิน สัญญะ และอุดมการณ์ โดย
การศึกษาคร้ังน้ีได้ผลลพัธ์ว่ามิวสิควิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิคมีรูปแบบการน าเสนอแบบการ
แสดงมากท่ีสุด ซ่ึงมีโครงเร่ืองเก่ียวกบัการส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินเป็นหลกั โดยแก่นเร่ืองเป็น
ความเจา้ชู้ของผูช้ายและการต่อสู้ต่อรองของผูห้ญิง ลกัษณะของตวัละครเป็นแบบตายตวั และมี
ลกัษณะขดัแยง้ภายในจิตใจของตวัละครเอง ส่วนฉากท่ีใชม้กัเป็นการด าเนินชีวิตของตวัละคร ซ่ึง
เป็นการเล่าเร่ืองจากมุมองของศิลปิน นอกจากนั้นยงัใชก้ารส่ือความหมายผา่นการใชแ้สงธรรมชาติ 
และใช้ขนาดภาพระยะไกล ระยะใกลป้านกลาง และระยะปานกลางน าเสนอในมิวสิควิดีโอ การ
แต่งกายของศิลปินต้องการส่ือสาร ภาพลักษณ์ท่ีสุขุม สดใส ร่าเริง ในมิวสิควิดีโอยงัมีการ
แสดงสัญญะ เช่น จ้ีรูปหัวใจ ดอกไม ้ฉาก และตวัอกัษร ในขณะท่ีมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคร่วม
สมยัมีการใช้รูปแบบน าเสนอแบบการแสดงและการส่ือความหมายผสมกนัมากท่ีสุด และมีโครง
เร่ืองเก่ียวกบัความรักและผูห้ญิงเป็นหลกั ซ่ึงมีแก่นเร่ืองเป็นการพูดถึงการต่อสู้ต่อรองของผูห้ญิง 
อกหัก ความสนุกสนานของศิลปิน การพยายามในความรัก และมีการโฆษณาแฝงในมิวสิควิดีโอ 
โดยลักษณะของตวัละครเป็นลกัษณะรอบด้าน และมีความขดัแยง้ระหว่างคนกับคนมากท่ีสุด 
ส าหรับฉากท่ีใชใ้นมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุ่งร่วมสมยัเป็นการใชฉ้ากประดิษฐ์มากท่ีสุด และเป็นการ
เล่าเร่ืองจากมุมมองของบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยใชแ้สงจากธรรมชาติและการจดัแสงเบ้ืองตน้เพื่อ
เน้นศิลปิน และใช้ภาพระยะใกล้ปานกลางในการน าเสนอมากท่ีสุด การแต่งกายของศิลปินใน 
มิวสิควิดีโอเป็นการตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ส่วนสัญญะท่ีปรากฏ คือ ก้อนหิน นวมต่อยมวย 
เคร่ืองด่ืมและอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์มิวสิควิดีโอทั้งสองยุคนั้น มีความแตกต่างกนั
อยูใ่นหลายมุมมองซ่ึงเปล่ียนตามยคุสมยั 

ทศัน์วศิน ธูสรานนท ์(2559) ไดศึ้กษาเร่ืองพฒันาในการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งผา่นการเล่า
เร่ืองตามค่านิยมของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนั เพื่อศึกษาพฒันาการ กระบวนการสร้างสรรค์
เพลงลูกทุ่ง และประเด็นค่านิยมของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนั ซ่ึงจากการวิเคราะห์ความหมาย
และเน้ือหาสาระของบทเพลงลูกทุ่ง 4 ยุค โดยเร่ืองของภาพสะทอ้นความรักท่ีเป็นประเด็นค่านิยม
ของสังคมไทยท่ีพบในเพลงลูกทุ่ง 4 ยุคนั้น พบว่าในยุคแรก เน้ือหาของเพลงจะเสนอเร่ืองราวของ
ความรักหนุ่มสาวท่ีตอ้งปฏิบติัตวัตามประเพณี เม่ืออยากครองคู่ หรือออกเรือน ก็ตอ้งมีการสู่ขอตาม
ประเพณี ซ่ึงเน้ือเพลงจะแสดงถึงพฤติกรรมของผูห้ญิงท่ีเป็นกุลสตรี เรียบร้อย และสะทอ้นมุมมอง
เร่ืองความซ่ือสัตย์ในความรัก รักเดียวใจเดียว แต่เม่ือยุคสมัยเปล่ียนไป เน้ือหาในบทเพลงก็
เปล่ียนไป โดยสะทอ้นการแสดงออกและพฤติกรรมของฝ่ายหญิงท่ีชดัเจนและเปิดกวา้งมากข้ึน เช่น 
การแสดงความรักก่อนจากผูห้ญิง การแสดงออกอยา่งตรงไปตรงมา ซ่ึงเพลงลูกทุ่งในยุคปัจจุบนัมี
ความชัดเจนและทนัสมยัมากข้ึนตามบริบทสังคมท่ีเปล่ียนไป ทั้งน้ี ผลการวิเคราะห์ยงัแสดงว่า  
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บทเพลงลูกทุ่งทั้ง 4 ยุคมีการสะทอ้นค่านิยมดา้นความรักระหว่างชายและหญิงมากท่ีสุดเหมือนๆ 
กนั 

อยา่งไรก็ตาม การศึกษาเร่ืองราวความรัก และความสัมพนัธ์ระหวา่งชายและหญิงในมิวสิค 
วิดีโอเพลงลูกทุ่งนั้นโดยใช้ทฤษฎี และแนวคิดทางจิตวิทยานั้นยงัไม่ปรากฏ ทางผูว้ิจยัจึงคิดว่า
การศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งในยุคสมยัใหม่ ซ่ึงเป็นยุคท่ีมีการ
แข่งขนัทางการตลาดสูง มีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย จะท าให้เห็นถึงเน้ือหาท่ีสะทอ้นภาพ
สังคมไทยท่ีก าลงัด าเนินไป ณ ปัจจุบนั รวมทั้งได้เห็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตเน้นส่ือสารเพื่อจูงใจ และอาจ
ครอบง าอุดมการณ์โดยท่ีผูบ้ริโภคโดยไม่รู้ตวัอีกดว้ย 
 

1.2 วตัถุประสงค์ 
 

1) เพื่อศึกษาแก่นเร่ืองความรัก รูปแบบความรักของมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง และภาษา
รักของพระเอกและนางเอกในมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปินชาย และศิลปินหญิง 

2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของแก่นเร่ืองความรัก รูปแบบความรักของมิวสิค 
วิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง และภาษารักของพระเอกและนางเอกในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของ
ศิลปินชาย และศิลปินหญิง 

3) เพื่อศึกษาแนวคิดของผูผ้ลิตมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีมีการแสดงความรัก 
 

1.3 ปัญหาน าวจิัย 
 

1) แก่นเร่ืองความรัก รูปแบบความรักของมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง และภาษารักของ
พระเอกและนางเอกในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรักของชายหญิงเป็น
อยา่งไร 

2) แก่นเร่ืองความรัก รูปแบบความรักของมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง และภาษารักของ
พระเอกและนางเอกในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปินชาย และศิลปินหญิง มีความแตกต่าง
กนัอยา่งไร 

3) แนวคิดในการผลิตมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีมีการแสดงความรักเป็นอยา่งไร 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ มิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีปรากฏในเครือข่าย 
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 ม่ี โ ก ล ด์
(www.youtube.com/grammygoldofficial) ในหมวดท าเนียบเพลงดัง จ านวน 29 มิวสิควิดีโอ  
และค่ายเพลงลูกทุ่งอาร์สยาม (www.youtube.com/rsiammusic) ในหมวดเพลงฮิตติดชาร์จ จ านวน 
42 มิวสิควิดีโอ รวมทั้ งหมด 71 มิวสิควิดีโอ ของวนัท่ี 15 สิงหาคม – 15 กันยายน พ.ศ. 2559  
ซ่ึงเลือกเฉพาะมิวสิควิดีโอท่ีมีเร่ืองราวส่ือความหมายเป็นหลัก (Narrative) และเป็นเร่ืองราว 
ความรักฉนัทคู์่รัก (Romantic Love) 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1) ค่ายเพลงผูผ้ลิตมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งสามารถน าผลการศึกษาคร้ังน้ีไปปรับใชใ้น
การเขียนบทละครในมิวสิควิดีโอ เพื่อให้เกิดเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย และเป็นประโยชน์ในการ
สะทอ้นภาพสังคมต่อผูช้มมากข้ึน 

2) เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีชีวิต และวิถีปฏิบติัของคนในสังคมไทยท่ีเก่ียวขอ้งกับความรัก
ระหวา่งชายและหญิง ท่ีไดรั้บการบนัทึก และถ่ายทอดผา่นมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่ง 

3) ท าให้ผูบ้ริโภคส่ือมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งเกิดความเขา้ใจในรูปแบบความรัก และ
ภาษารักท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอ เพื่อการรู้เท่าทนัและตระหนกัรู้เร่ืองความสัมพนัธ์และการแสดง
ความรักระหวา่งหญิงชายในชีวติจริง 
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1.6 กรอบแนวคดิเชิงทฤษฎ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

มวิสิควดิโีอเพลงไทยลูกทุ่ง 

ศิลปินชาย ศิลปินหญิง  

ศิลปินคู่ชายหญิง 

รูปแบบความรักจาก 
ทฤษฎสีามเหลีย่มความรัก 

 ไร้รัก (Nonlove) 
ความชอบ (Liking) 

ความหลง (Infatuated Love)  
ความรักท่ีวา่งเปล่า (Empty Love) 

ความรักโรแมนติก (Romantic Love) 
ความรักแบบเพื่อน (Companionate Love) 
ความรักแบบโง่เขลา (Fatuous Love) 

ความรักอนัสมบูรณ์ (Consummate love ) 
 
 

ตวัละครหลกัในมวิสิควดิโีอ 

พระเอก  

นางเอก 

 

 

ภาษารัก (วธีิการแสดงความรัก)
ค าพดูท่ีเสริมสร้างความสมัพนัธ์ 

ใหเ้วลาอยา่งมีคุณค่า 
ใหข้องขวญั 

ท าบางส่ิงบางอยา่งให ้
สมัผสัทางกาย 

แก่นเร่ือง 
นอกใจ 
แอบรัก 

โสดหรือตามหารัก 

พลดัพราก 

รักมัน่คง 
รักคัน่เวลา 
หมดรัก 

 
 
 

ผู้ผลติมวิสิควดิโีอ 
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1.7.1 เพลงไทยลูกทุ่ง หมายถึง เพลงไทยรูปแบบหน่ึงท่ีพฒันามาจากเพลงพื้นบา้น บรรเลง
โดยใชด้นตรีสากล ใชภ้าษาง่ายๆ ท่ีสะทอ้นวถีิชีวติ สภาพสังคม อุดมคติ และวฒันธรรมไทย  
 

1.7.2 สมัยนิยม หมายถึง เพลงในยุคปัจจุบนัท่ีผูค้นให้ความสนใจและเป็นท่ีนิยมในสังคม 
เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป และมีเร่ืองราวท่ีสะทอ้นสังคมในปัจจุบนั 
 

1.7.3 มิวสิควิดีโอ หมายถึง ภาพประกอบเพลง หรือภาพท่ีส่ือความหมายจากเน้ือหาของ
เพลงเพื่อส่ือใหผู้ช้มเขา้ใจความหมาย และเพลิดเพลินจากการรับชมมิวสิควดีิโอ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัได้เลือกมิวสิควิดีโอท่ีมีเร่ืองราวส่ือความหมายเป็นหลกั (Narrative) และมีแก่นเร่ืองเป็น
เร่ืองราวความรักฉนัทคู์่รัก (Romantic Love)  
 

1.7.4 พระเอก หมายถึง ตวัละครเอกฝ่ายชายท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอ เป็นบุคคลซ่ึงเป็นผู ้
ด าเนินเร่ือง 
 

1.7.5 นางเอก หมายถึง ตวัละครเอกฝ่ายหญิงท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอ เป็นบุคคลซ่ึงเป็นผู ้
ด าเนินเร่ือง 
 

1.7.6 แก่นเร่ืองความรัก หมายถึง ความคิดหลกัของเน้ือหาในมิวสิควิดีโอ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเล่าเร่ือง ซ่ึงมีทั้งหมด 7 รูปแบบ คือ นอกใจ แอบรัก โสดหรือตามหารัก พลดัพราก รักมัน่คง 
รักคัน่เวลา และหมดรัก 
 

1.7.7 ความรัก หมายถึง ความรู้สึกพิเศษท่ีบุคคลมีต่ออีกคนหน่ึง ซ่ึงประกอบไปด้วย  
ความลุ่มหลง ความสนิท และการตดัสินใจและการผูกมดั ซ่ึงเม่ือผสมกนัแลว้ก่อให้เกิดความรัก  
8 รูปแบบ คือ ไร้รัก (Nonlove) ความชอบ (Liking) ความหลง (Infatuated love) ความรักท่ีวา่งเปล่า 
(Empty love) ความรักโรแมนติก (Romantic love) ความรักแบบเพื่อน (Companionate love)  
ความรักแบบโง่เขลา (Fatuous love) และความรักอนัสมบูรณ์ (Consummate love)  
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1.7.8 ภาษารัก หมายถึง วิธีการแสดงความรักต่อคู่รัก ซ่ึงบุคคลมีการแสดงภาษารักต่อกนั
ได้ 5 วิธี ได้แก่ ค  าพูดท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ ให้เวลาอย่างมีคุณค่า ให้ของขวญั ท าบางส่ิง
บางอยา่งให ้และสัมผสัทางกาย 



 
 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การวิจยัเร่ือง “รูปแบบความรัก และภาษารักท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งสมยั
นิยม” ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เอกสารต่างๆ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัเพลงไทยลูกทุ่ง และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัมิวสิควดีีโอ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรัก และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.4 แนวคิดการเล่าเร่ือง  

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัเพลงไทยลูกทุ่ง และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ผูว้ิจยัด าเนินการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิ และทุติยภูมิเก่ียวกบัเร่ืองเพลง
ไทยลูกทุ่งโดยน าเสนอประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 1) นิยามศพัทเ์พลงไทยลูกทุ่ง 2) ลกัษณะส าคญัของ
เพลงไทยลูกทุ่ง 3) ภาพสะทอ้นสังคมไทยในเพลงไทยลูกทุ่ง 4) ภาพสะทอ้นความรักในเพลงไทย
ลูกทุ่ง 
  

2.1.1 นิยามศัพท์เพลงไทยลูกทุ่ง 
นพพร ด่านสกุล (2537: 13) ให้ความหมายของเพลงไทยลูกทุ่งวา่หมายถึง “งานเพลงท่ีก่อ

เกิดในสังคมไทย อนัเป็นการผสมผสานระหว่างกล่ินอายของเพลงและดนตรีพื้นบา้นไทย ชีวิต  
จิตวิญญาณในวิถีสังคมไทยกบัดนตรีสากลประเภทดนตรีสมยันิยมท่ีมีวฒันธรรมดนตรีละตินเป็น
พื้นฐานดา้นจงัหวะดนตรี” 

ศิริพร กรอบทอง (2541: 246) ให้ความหมายของเพลงไทยลูกทุ่งว่าหมายถึง “เพลงไทย
สากลท่ีมีลักษณะสัมพนัธ์กับท้องถ่ินพื้นบา้น ซ่ึงได้พฒันาเกิดข้ึนในบริบทของสังคมเมืองช่วง
ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง”  
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 สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2551: 41) ให้ความหมายของเพลงไทยลูกทุ่งวา่หมายถึง “เพลงไทย
รูปแบบหน่ึงท่ีพฒันามาจากเพลงพื้นบา้น บรรเลงโดยใชเ้คร่ืองดนตรีสากล ใชภ้าษาง่ายๆ บรรยาย
เร่ืองราวของชีวิต สภาพสังคม และวฒันธรรม ซ่ึงเน้นวิถีชีวิตของชาวชนบท มีท่วงท านอง ค าร้อง 
ลีลา การร้องท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ใหบ้รรยากาศความเป็นลูกทุ่ง” 
 กรกนก รัมมะอตัถ์ (2556: 4) ให้ความหมายของเพลงไทยลูกทุ่งว่าหมายถึง “เพลงท่ีมี
เน้ือหาสะทอ้นวถีิชีวติและสภาพแวดลอ้มในสังคมชนบท” 
 จีรวลัย ์สอนสะอาดดี (2558: 1) กล่าววา่ "เพลงลูกทุ่งเป็นผลงานเพลงท่ีเล่าเร่ืองราวของคน
ในชนบท สะทอ้นสังคม วฒันธรรม ความรัก" 
 สุนทรี ดวงทิพย ์(2558: 68) ให้ความหมายของเพลงไทยลูกทุ่งวา่คือ "เพลงลูกทุ่งเป็นเพลง
ท่ีมีพฒันาการมาจากเพลงพื้นบ้านและเพลงไทยเดิม มีวิธีการร้องและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัคือ  
มีท านองเพลงฟังแลว้เขา้ใจง่าย มีลีลาเฉพาะ เนน้ความสนุกสนาน ท านองเพลงมาจากเพลงพื้นบา้น 
เน้ือร้องของเพลงไทยลูกทุ่งจะมีลกัษณะเด่น การร้องจะใชลู้กคอหรือจงัหวะรัวเสียงและมีการเอ้ือน
เสียงเป็นส าคญั" 
 จากความหมายท่ีนกัวิชาการหลายๆ คนได้ให้ความหมายไว ้กล่าวไดว้่าเพลงไทยลูกทุ่ง 
หมายถึง เพลงไทยรูปแบบหน่ึงท่ีมีพฒันาการมาจากเพลงพื้นบา้น มีท่วงท านอง จงัหวะ และการ
ร้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงเน้ือหาสาระท่ีสะทอ้นวิถีชีวิต สภาพสังคม และวฒันธรรมไทย  
โดยเนน้ไปท่ีชาวชนบท 
  

2.1.2 ลกัษณะส าคัญของเพลงไทยลูกทุ่ง 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเร่ืองท่ีทรงกล่าวถึงเพลงไทยลูกทุ่ง ตอน
หน่ึงพอจะสรุปวา่เพลงไทยลูกทุ่งมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

1. เป็นหลกัฐานของขอ้มูลทางประวติัศาสตร์สังคมของประเทศ 
2. เป็นท่ีรวมของภูมิปัญญาและทรัพยสิ์นทางปัญญาของชาวบา้น 
3. เป็นเพลงท่ีเรียบง่าย เขา้ใจง่าย ร้องง่าย จ าง่าย 
4. สามารถเขา้ถึงสังคมทุกชั้น กระจายไดก้วา้งไกลถึงชนบททุกแห่ง 
5. มีความเป็นไทยทั้งในเร่ืองของภาษา ท านอง และการขบัร้อง 

จากลักษณะส าคญัขา้งต้น กล่าวได้ว่าเพลงไทยลูกทุ่งเป็นเพลงท่ีบอกเล่าเร่ืองราวส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในสังคม ในประเทศ โดยใชภ้าษาเรียบง่ายในการน าเสนอ รวมทั้งบรรจุความเป็นไทยไวท้ั้ง
เร่ืองภาษาและการขบัร้อง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์ท่ีไดก้ล่าวถึงเพลงไทยลูกทุ่งจาก
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การสัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง “เส้นทางเพลงลูกทุ่งไทย” จดัในวนัท่ี 25-26 มิถุนายน 2533 ว่ามี
ลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

1. ค าร้อง เน้ือร้องเรียบง่าย 
2. ใส่ความรู้สึกตลกเศร้า เสียดสี สนุกสนาน สามารถเล่นเสียง และมีลีลาการร้องท่ี 

ไม่เหมือนเพลงลูกกรุงท่ีร้องแบบเรียบๆ 
3. บนัทึกเร่ืองต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไว ้ทั้ งประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนกับสังคมไทยใน

ช่วงเวลาต่างๆ 
4. เฟ่ืองภาษา สามารถใชถ้อ้ยค าบรรยายภาพพจน์ ใชส้ านวนโวหารท่ีสละสลวยได้

คลา้ยคลึงกบั นิธิ เอียวศรีวงศ ์(2528 : 95-104) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงลกัษณะส าคญัของเพลงไทยลูกทุ่งไว้
ในทิศทางเดียวกนั ดงัน้ี 

4.1 เพลงลูกทุ่งเปรียบเสมือนข่าวสารท่ีคนเมืองส่งผา่นไปยงัคนชนบท 
4.2 เน้ือร้องเพลงลูกทุ่งมีการก าหนดสถานการณ์จ าเพาะ ท าให้สามารถ

กล่าวถึงเหตุการณ์เฉพาะหนา้ของสังคมและบา้นเมืองได ้
4.3 เพลงลูกทุ่งในระยะแรกมกัมีเน้ือหาเก่ียวกบัสภาพความจริงของชาว

ชนบทภายหลงัการขยายตวัของการส่ือสารคมนาคม เน้ือเร่ืองเร่ิมมีความเก่ียวขอ้งกบัชีวิตเมืองมาก
ข้ึน 

จากลกัษณะของเพลงไทยลูกทุ่งท่ีนักวิชาการไดก้ล่าวไว ้สรุปได้ว่าเพลงไทยลูกทุ่งเป็น
เพลงท่ีมีความเรียบง่าย เป็นการบนัทึกเร่ืองราวในแต่ละช่วงเวลาของสังคม มีเน้ือหาสะทอ้นภาพ
สังคมไทยไดอ้ยา่งดียิง่ โดยเพลงไทยลูกทุ่งมีการใชภ้าษา ค าร้อง ท านองท่ีจดจ าง่าย เขา้ใจง่าย มีการ
ใส่ความรู้สึกลงไปในเน้ือหาบทเพลง และมีลีลาในการร้องเฉพาะตวั 
  

2.1.3 ภาพสะท้อนสังคมไทยในเพลงไทยลูกทุ่ง  
 ลกัษณะส าคญัประการหน่ึงของเพลงไทยลูกทุ่ง คือ การสะทอ้นวิถีชีวิต สภาพสังคม และ
วฒันธรรมไทย ดงัท่ีงานวิจยัหลายช้ินไดศึ้กษาสังคมผ่านเพลงไทยลูกทุ่งไวใ้นหลากหลายมิติ โดย
แบ่งเป็นยคุอดีต และยคุปัจจุบนั ดงัน้ี 
   ภาพสะท้อนสังคมไทยในเพลงไทยลูกทุ่งยุคอดีต (พ.ศ.2481 - 2550) 
  ศิริพร กรอบทอง (2541) ไดศึ้กษาวิวฒันาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย พ.ศ.2481-
2535 โดยมุ่งศึกษาเพลงลูกทุ่งในเชิงประวติัศาสตร์ พบวา่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เร่ิมมีการแบ่งแยกเพลง
ลูกทุ่ง และเพลงลูกกรุงออกจากกัน โดยท่ีเพลงลูกทุ่งท่ีเกิดและแพร่หลายในสังคมเมืองได้
แพร่หลายออกสู่สังคมชนบทโดยเฉพาะ ในช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 คนชนบทไดเ้ขา้มา
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เป็นแรงงานในเมืองจ านวนมาก และรับเอาวฒันธรรมความทนัสมยัจากเมืองมากข้ึน บทเพลงลูกทุ่ง
จึงมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนชนบทท่ีเสมือนอยูร่ะหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ จากนั้น
เม่ือ พ.ศ. 2511 วงการเพลงลูกทุ่งเขา้สู่ระบบการบริหารของนายทุน และเพลงไทยสากลแนวใหม่
ทนัสมยั เพลงลูกทุ่งซ่ึงมีจุดเด่นในการปรับตวัให้เขา้กบัยุคสมยั ไดใ้ชด้นตรี และท่วงท านองสากล
ใหม่ๆตามนิยมมาใชด้ว้ย ในดา้นเน้ือหายงัคงมีวิถีชีวิตของชาวชนบทเป็นส าคญั ซ่ึงในช่วงนั้นเพลง
ลูกทุ่งได้เสนอสาระท่ีสะทอ้นวิถีชีวิตของคนชนบทในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และสภาพความ
เป็นอยูท่ี่เหล่ือมล ้ากบัคนเมือง  

งานวิจยัเบ้ืองต้นได้ศึกษาเพลงไทยลูกทุ่งโดยเทียบเข้ากบัประวติัศาสตร์ความ
เปล่ียนแปลงของเพลงไทยลูกทุ่งท่ีด าเนินไปพร้อมกับการเปล่ียนแปลงในสังคมไทยยุคต่างๆ 
สอดคลอ้งกบั พิษณุพงศ ์ญาณศิริ, โกวิทย ์พิมพวง และวิไลศกัด์ิ ก่ิงค า (2557) ท่ีศึกษาเพลงไทย
ลูกทุ่งโดยก าหนดช่วงเวลาท่ีศึกษา เสนอภาพสะท้อนสังคมกับรสวรรณคดีในเพลงลูกทุ่งไทย  
พ.ศ. 2500-2550 พบวา่ เพลงลูกทุ่งในช่วงนั้นไดส้ะทอ้นดา้นสังคม ไดแ้ก่ อาชีพ ปัญหาสังคม ชีวิต
ความเป็นอยู่ การคมนาคม การศึกษา การส่ือสาร การปกครอง และการแบ่งชนชั้น รวมทั้งยงัพบ
อิทธิพลของสังคมและวฒันธรรม ได้แก่ อิทธิพลความเช่ือด้านบาปบุญ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เวรกรรม 
โชคชะตา ภพชาติ ไสยศาสตร์ ค าสาบาน ความฝัน อิทธิพลทางวรรณคดีและฤกษ์ยาม  
ในขณะเดียวกนัเพลงไทยลูกทุ่งก็ยงัสะทอ้นค่านิยมดา้นวตัถุ (เงิน) ดา้นอยากมีช่ือเสียง และดา้นวตัถุ 
(ทอง เพชร อญัมณี) เช่นเดียวกบั จินตนา ด ารงคเ์ลิศ (2533) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ขนบธรรมเนียม ค่านิยม 
และการด ารงชีวติของชาวชนบทไทยท่ีปรากฏในเพลงลูกทุ่งตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองจนถึง
ปัจจุบนั พบวา่ เพลงลูกทุ่งเป็นวรรณกรรมท่ีมีคุณค่าสาระเก่ียวกบัสังคมและวิถีชีวิตของชนบทไทย
อย่างกวา้งขวาง อนัยึดมัน่ในพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และสถาบนัชาติ ศาสนา 
และพระมหากษตัริย์ มีค่านิยมหลายประการของชาวชนบท เช่น ค่านิยมในวตัถุ การบริโภค  
ไสยศาสตร์ และหาราศาสตร์ จากภาพสะทอ้นเหล่าน้ีอาจจดัว่าเพลงลูกทุ่งเป็นวรรณกรรมเพื่อชีวิต
ได้ดว้ย ทั้งสามงานวิจยัน้ีพบภาพสะทอ้นดา้นค่านิยม และเศรษฐกิจ เช่นเดียวกนักบันพพร ด่าน
ตระกูล (2537) ไดว้ิเคราะห์วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งชุดแม่ไมเ้พลงไทยท่ีขบัร้องโดย ผ่องศรี วรนุช 
พบวา่ เพลงท่ีขบัร้องโดยผอ่งศรี วรนุชมีภาพสะทอ้นดา้นเศรษฐกิจในดา้นการผลิต และการบริโภค 
ภาพสะทอ้นค่านิยมในการนบัถือบุคคล ค่านิยมในความรักสนุก และค่านิยมในความเช่ือเร่ืองบุญ
กรรม  

ในแง่การสะทอ้นสังคมในระดบับุคคล ประสิทธ์ิ แยม้ศรี (2548) ศึกษาภาพลกัษณ์ของ 
ผูห้ญิงไทยในเพลงลูกทุ่ง : ศึกษากรณีเพลงแนวคาเฟ่ ในช่วงปี พ.ศ.2535-2545 พบว่า เพลงลูกทุ่ง
แนวคาเฟ่มีภาพลักษณ์ของผูห้ญิงท่ีปรากฏในเพลง 3 แบบ คือ ภาพลักษณ์แบบกุลสตรี ซ่ึงถูก
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น าเสนอให้ยึดมัน่ในความเช่ือ ค่านิยม และวฒันธรรมแบบดั้งเดิม ภาพลกัษณ์แบบหญิงกลา้ ซ่ึงถูก
น าเสนอให้เป็นวตัถุและสินคา้ทางเพศ กลา้แสดงออกโดยใชรู้ปร่างย ัว่ยวน และยอมมีเพศสัมพนัธ์
กบัผูช้ายเพื่อแลกกบัทรัพยสิ์นเงินทอง และภาพลกัษณ์ท่ีรวมทั้งแบบกุลสตรีและแบบหญิงกลา้ ซ่ึง
ถูกน าเสนอใหเ้ป็นผูห้ญิงในสังคมยคุใหม่ กลา้แสดงออกทางเพศ แต่ยงัยดึมัน่ในกุลสตรี ภาพลกัษณ์
ท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ ภาพลกัษณ์แบบหญิงกล้า รองลงมาคือกุลสตรี และน้อยท่ีสุดคือภาพลกัษณ์ท่ี
รวมทั้งแบบกุลสตรีและแบบหญิงกลา้ 

ทศัน์วศิน ธูสรานนท ์(2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฒันาการในการส่ือสารของเพลง
ลูกทุ่งผ่านการเล่าเร่ืองตามค่านิยมของสังคมไทยจากอดีสู่ปัจจุบนั พบว่าช่วงหลังปี พ.ศ. 2500  
ภาพสะทอ้นของเพลงมีความสัมพนัธ์กบัทอ้งถ่ิน ความเป็นชนบทอยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นการน าเสนอ
เหตุการณ์ต่างๆ รอบตวั เช่น ความทุกขย์ากของการด าเนินชีวติ ซ่ึงในยุคนั้นยงัไม่เรียกวา่เพลงลูกทุ่ง 
แต่เรียนกวา่เพลงตลาด หรือเพลงชีวิต จากนั้นในช่วงปี พ.ศ.2520 ก็เขา้สู่ยุคการแข่งขนั ซ่ึงเป็นยุคท่ี
เพลงลูกกรุงแยกขาดจากเพลงลูกทุ่งแลว้ จึงมีความพยายามท่ีจะสร้างความโดดเด่นให้แก่กลุ่มเพลง
และตวัศิลปินเพื่อใหไ้ดรั้บความนิยม และเป็นช่วงท่ีนกัร้องลูกทุ่งเกิดใหม่ข้ึนเยอะ โดยเฉพาะศิลปิน
ท่ีโด่งดงัจนได้รับการขนานนามว่าราชินีลูกทุ่ง คือ พุ่มพวง ดวงจนัทร์ ซ่ึงได้รับความนิยมมาก
ในช่วงปี พ.ศ.2528 แต่ในช่วง 20 ปีหลงัจากนั้นเป็นช่วงท่ีเพลงลูกทุ่งซบเซาลงเน่ืองจากมีแนวเพลง
ใหม่ๆ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากต่างประเทศ รวมทั้งสังคมในตอนนั้นเป็นช่วงท่ีมีการต่อสู้เคล่ือนไหว
ทางการเมืองรุนแรง หลงัจากนั้น เม่ือเขา้สู่ พ.ศ. 2541 จนถึง พ.ศ.2550 ตลาดเพลงลูกทุ่งไดก้ลบัมา
เป็นท่ีนิยมอีกคร้ังและมีนกัร้องหนา้ใหม่เกิดข้ึนมากมาย และเน้ือหาของบทเพลงก็สะทอ้นสังคมใน
ยคุนั้นท่ีค่อนขา้งเป็นเร่ืองของศีลธรรมตามค่านิยมของสังคมไทยท่ีมีความเปล่ียนแปลงไป อยา่งไรก็
ตาม ค่านิยมภาพสะทอ้นของเพลงลูกทุ่งในยุคอดีตท่ีกล่าวมาน้ียงัคงเป็นการเล่าเร่ืองวิถีชีวิตของคน
ตามทอ้งถ่ินชนบท ความด้ินรนท างานเพื่อหาเล้ียงชีพในเมืองกรุง รวมถึงเร่ืองราวความรักของ
บุคคลท่ีตอ้งห่างไกลจากคนรักเน่ืองจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตอ้งเขา้เมืองเพื่อมาหางานท า 

นอกจากการศึกษาภาพสะท้อนสังคมโดยรวมของเพลงไทยลูกทุ่งแล้ว ยงัมี
การศึกษาเพลงไทยลูกทุ่งในลักษณะท่ีสะทอ้นวฒันธรรมเฉพาะทอ้งถ่ิน ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์ 
(2554) ศึกษาภาพสะทอ้นทางสังคมและวฒันธรรมของชาวไทยภาคใตท่ี้ปรากฏในวรรณกรรมเพลง
ไทยลูกทุ่งของประจวบ วงศว์ชิา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518-2552 มีภาพสะทอ้นอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ ภาพ
สะทอ้นดา้นครอบครัว พบวา่ มีความเอ้ืออาทรต่อกนั และปัญหาสามีมีภรรยาหลายคน ภาพสะทอ้น
ด้านการศึกษาพบว่านิยมให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจ 
พบว่า ชาวใตมี้อาชีพท าสวนยาง สวนกาแฟ ประมง ภาพสะทอ้นดา้นการเมืองการปกครอง พบว่า  
มีความคาดหวงัต่อสังคมนกัการเมือง และภาพลกัษณ์ของนกัการเมืองท่ีดี ภาพสะทอ้นดา้นความ
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เช่ือและศาสนา พบวา่มีความเช่ือไม่นอ้ยกวา่ 14 เร่ือง เช่น กฏแห่งกรรม ฤกษย์าม ภาพสะทอ้นดา้น
ประเพณี พบว่า ภาพสะทอ้นดา้นภาษาถ่ินใต ้พบว่ามีการใช้ไม่น้อยกว่า 100 ค  า และภาพสะทอ้น
ด้านศิลปะการแสดง มีหนังตะลุง และมโนราห์ เช่นเดียวกับ วริศรา โกรทินธาคม และศิธรา 
จุฑารัตน์ (2555) ได้ศึกษาและสร้างงานวิจยัในหัวขอ้ “มองอีสานผ่านเพลงไทยลูกทุ่งอีสาน: 
กรณีศึกษาเพลงไทยลูกทุ่งอีสานของ ต่าย อรทยั” โดยพบวา่เพลงของต่าย อรทยั สะทอ้นใหเ้ห็นภาพ
สังคมอีสาน 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) ภาพสะทอ้นดา้นเศรษฐกิจและสังคม สะทอ้นภาพผูค้นอีสานว่า 
มีฐานะยากจน เขา้มาท างานในเมืองหลวง มีการศึกษาน้อย และท างานเป็นผูใ้ช้แรงงาน 2) ภาพ
สะทอ้นดา้นวถีิชีวติและความสัมพนัธ์ในครอบครัว ความรักหนุ่มสาว ความรักของลูกท่ีมีต่อพ่อแม่ 
ความรักระหว่างเพื่อน ความรักบา้นเกิด ความรักตวัเองและคนในภาคเดียวกนั 3) ภาพสะทอ้น
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินอีสาน และ 4) ภาพสะทอ้นดา้นความเช่ือ ทั้งดา้นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ กฎแห่ง
กรรม และชาติภพ  

ภาพสะท้อนสังคมไทยในเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบัน (พ.ศ.2551 - 2561) 
ทศัน์วศิน ธูสรานนท ์(2559) ไดศึ้กษาพฒันาการในการส่ือสารของเพลงลูกทุ่งใน

ยคุปัจจุบนัดว้ย ซ่ึงเพลงลูกทุ่งมีความหลากหลายมากข้ึน มีการผสมผสานระหวา่งความเป็นทอ้งถ่ิน
และความเป็นเมือง ทั้งวิถีชีวิต ภาษา เน้ือหาท่ีสะทอ้นภาพสังคมเมืองท่ีเปล่ียนไป รวมไปถึงตวั
ศิลปินท่ีมีการแต่งกาย หรือมีภาพลกัษณ์ท่ีทนัสมยัข้ึน นอกจากนั้น ธุรกิจเพลงลูกทุ่งก็ใหญ่ข้ึน มีค่าย
เพลงเล็กใหญ่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงในยุคน้ีเร่ิมมีการใช้เทคโนโลยีมากข้ึน มีการบนัทึกเสียงลง
แผ่นเสียง ลงระบบดิจิทลั และช่องทางโทรทศัน์ก็มีบทบาทมากข้ึน ท าให้มีการแข่งขนักนัมากข้ึน
ในวงการเพลงลูกทุ่ง เน้ือหาของเพลงลูกทุ่งในยุคปัจจุบนัสะทอ้นสังคมในปัจจุบนัทั้งเร่ืองการใช้
ภาษาและเน้ือหาท่ีล่อแหลม ซ่ึงภาษาท่ีใช้จะเป็นภาษาปาก และภาษาวยัรุ่นท่ีมีการคิดข้ึนมาใหม่ 
หรือน าค าท่ีมีอยูม่าใชส่ื้อความหมายอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบัค าๆ นั้นเพื่อใหเ้พลงติดหู สร้างยอดขาย 
 

2.1.4 ภาพสะท้อนด้านความรักในเพลงไทยลูกทุ่ง 
 การศึกษาเพลงไทยลูกทุ่งในลกัษณะการสะทอ้นสังคม ในบางงานวิจยัพบภาพสะทอ้นดา้น
ความรักในแง่ต่างๆ ดงัน้ี 
 นพพร ด่านตระกูล (2537) ไดว้ิเคราะห์วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งชุดแม่ไมเ้พลงไทยท่ีขบัร้อง
โดย ผอ่งศรีวรนุช พบวา่ เพลงท่ีขบัร้องโดยผอ่งศรี วรนุช นอกจากมีภาพสะทอ้นดา้นค่านิยมต่างๆ 
ในสังคม ยงัมีภาพสะทอ้นด้านวฒันธรรมความคิด โดยเป็นความคิดของหนุ่มสาวท่ีร าพึงร าพนั
เก่ียวกับความรักทั้ งส้ิน ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ตามทฤษฎีรสจะพบภาพสะท้อนความคิดต่างๆ ดังน้ี  
1) ศฤงคารรส พบภาวะชายหญิงท่ีปรารถนาจะติดต่อกนัดว้ยกลวิธีท่ีบอกถึงความรักใคร่ ภาวะทาง
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ความคิดของชายหญิงท่ีมีความรักใคร่ใกลชิ้ดกนัแลว้ตอ้งพลดัพรากจากกนั ภาวะความคิดของชาย
หญิงท่ีมีความรู้สึกช่ืนใจท่ีต่างฝ่ายต่างมีความปรารถนาต่อกนั 2) หาสยรส พบภาพสะทอ้นความคิด
เก่ียวกับความสนุกสนาน 3) กรุณารส พบภาวะความคิดในห้วงแห่งความทุกข์โศกจากความ 
ไม่ยุติธรรม และภาวะทางความคิดในห้วงแห่งความทุกข์โศกอนัเกิดจากความเส่ือมในความรัก  
4) เราทรรส พบภาพสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัความเคืองแคน้ 5) วีรรส พบภาพสะทอ้นความคิด
เก่ียวกบัการช่ืนชมในความกลา้หาญ 6) ภยานกรส พบภาพสะทอ้นความคิดเก่ียวกบัความเกรงกลวั
ส่ิงท่ีเกิดจากการหลอกลวง เกรงกลัวความไม่แน่นอน และเกรงกลัวภัยจากการกระท า และ  
7) พีภตัสรส พบภาพสะทอ้นความคิดท่ีเก่ียวกบัความชิงชงั 
 ภาสพงศ ์ผวิพอใช ้(2547) ศึกษาเพลงลูกทุ่งอีสานกบัการสะทอ้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน : ศึกษา
ในผลงานเพลงของศิริพร อ าไพพงษ์ พบว่านอกจากการสะทอ้นภาพชีวิตของชาวชนบท และการ
สะทอ้นความเปล่ียนแปลงของสังคมแลว้ ยงัพบการสะทอ้นภาพความรักอีกดว้ย โดยเพลงลูกทุ่ง
อีสานของศิริพร อ าไพพงษส่์วนใหญ่จะสะทอ้นเร่ืองราวความรัก การรอคอย ความสัมพนัธ์ของคน
หนุ่มสาว การท่ีเพลงส่วนใหญ่มีเน้ือหาเช่นน้ีเพราะความรักเป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย์
นัน่เอง โดยมีเน้ือหาทั้งความรักท่ีสุขสมหวงั ชายหนุ่มหญิงสาวมอบความรักให้แก่กนัอยา่งมัน่คง
และจริงใจ ไม่ยอมแพอุ้ปสรรคขวากหนาม และความรักท่ีผดิหวงั บรรยายความเจ็บช ้ าของหญิงสาว 
นอกจากน้ียงัพบการสะทอ้นภาพความรักในแบบใหก้ าลงัใจใหลุ้กข้ึนสู้เพื่อคนท่ีตนรักอีกดว้ย 

รัฐวรรณ จุฑาพานิช (2547) ไดศึ้กษาเพลงลูกทุ่งท่ีไดรั้บความนิยมระหวา่งปี พ.ศ.2544 – 
2545 โดยเน้นไปท่ีเร่ืองเน้ือหา ภาษา และภาพสะท้อนสังคม ซ่ึงศึกษาในเพลงลูกทุ่งทั้ งหมด  
94 เพลง พบว่าเน้ือหาสาระส่วนใหญ่ของเพลงในช่วงนั้นเป็นเน้ือหาท่ีพูดถึงความรักรูปแบบต่างๆ 
13 ลกัษณะ คือ อยากมีคนรัก แอบรัก การเก้ียวพาราสีของหนุ่มสาว การให้ก าลงัใจคนรัก ความ
ตั้งใจท่ีจะอยูร่่วมกนั การพรรณาความรู้สึกท่ีมีต่อคนรัก ความเจ็บปวดเม่ือคนรักจากไป การตามหา
คนรัก ความผิดหวงัในความรัก ความเจา้ชู้ของผูช้าย ความสัมพนัธ์ระหว่างผูช้ายกบัภรรยาน้อย 
ความรักแบบขบขนั และความรักระหวา่งแม่ลูก เน้ือหาท่ีพบเป็นล าดบัถดัมาคือเน้ือหาเก่ียวกบัการ
ท างานของคนต่างจงัหวดัท่ีตอ้งมาท างานในเมือง ส่วนภาษาท่ีใช้นั้นพบภาษา 9 แบบ โดยพบมาก
ท่ีสุดคือการใชภ้าษาปาก หรือภาษาพูด และภาษาถ่ินมากท่ีสุด ในดา้นภาพสะทอ้นสังคมดา้นความ
รักนั้น เพลงในยุคน้ีแสดงถึงทศันคติเร่ืองความรักของผูห้ญิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต เช่น 
ความเด็ดเด่ียวเร่ืองความรัก การเลือกคนรัก พฤติกรรมทางเพศ และเร่ืองความเจา้ชูข้องผูช้ายท่ีไม่รัก
เดียวใจเดียว ซ่ึงยงัคงเกิดข้ึนในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
 กรกนก รัมมะอตัถ์ (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบอุปลกัษณ์ความรักในเพลงไทยลูกทุ่งกบั
เพลงไทยสากล พบว่า อุปลักษณ์ (การเปรียบเทียบด้วยการกล่าวว่าส่ิงหน่ึงเหมือนอีกส่ิงหน่ึง)  
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เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความรักในเพลงไทยลูกทุ่งยุคก่อนมีการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ท่ีสะทอ้นให้เห็น
ถึงสภาพสังคมชนบทและวถีิการด าเนินชีวติท่ีเรียบง่าย เช่น ความรักคือมนุษย ์ความรักคือพืช ความ
รักคือสัตว ์ความรักคืออาหาร ความรักคือธรรมชาติ เป็นตน้ ในขณะท่ีเพลงไทยลูกทุ่งยุคปัจจุบนัมี
การใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความทนัสมยั ความเจริญเติบโตของสังคม เช่น ความรัก
คือสงคราม ความรักคือส่ิงก่อสร้าง ความรักคือการเรียน เป็นตน้ 
 ปรมาภรณ์ ลิมป์เลิศเสถียร (2557) ได้ศึกษาเร่ือง “เพลงนอกใจ ทางออกของคนใน
สังคมไทย” ซ่ึงในบทเพลงลูกทุ่งสมยันิยมร้อยละ 90 เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัความรักความผกูพนัของ
หญิงชาย ในงานศึกษาช้ินน้ีไดมุ้่งไปท่ีเร่ืองราวความรักแบบการนอกใจท่ีเป็นการสะทอ้นเร่ืองราว
ความรักในสังคมปัจจุบนัท่ีมกัมีเร่ืองราวการนอกใจ การไม่ซ่ือสัตยต่์อคนรัก ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์
รูปแบบหน่ึงท่ีอยูน่อกค่านิยมทางสังคมของไทย โดยเพลงท่ีน ามาศึกษาเป็นเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ฉันทชู์้สาวท่ีแสดงออกอย่างเปิดเผยและไม่เปิดเผย เพื่อศึกษาว่าบทเพลงไดส้ะทอ้น
ความรู้สึกนึกคิด หรืออารมณ์ของผูท่ี้มีนอกใจไดอ้ย่างไรบา้ง ในการวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงใน
การศึกษาช้ินน้ีไดแ้สดงถึงมุมมองของผูท่ี้นอกใจ และผูท่ี้ถูกนอกใจ ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ซ่ึง
เน้ือหาท่ีปรากฏในบทเพลงของแต่ละฝ่ายจะแปรผนัไปตามเหตุผลท่ีอยากให้สังคมรับรู้และเขา้ใจ 
ซ่ึงพฤติกรรมการนอกใจเป็นเร่ืองท่ีผิดศีลธรรมส าหรับค่านิยมของสังคมไทย บทเพลงจึงเป็น
หนทางในการระบายความคบัขอ้งใจและช่องทางท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน 
 จากการศึกษางานวจิยัขา้งตน้ ผูว้จิยัพบวา่มีการศึกษาเพลงไทยลูกทุ่งเพื่อสะทอ้นภาพสังคม
ในหลากหลายมิติ เช่น ลกัษณะความรักท่ีน าเสนอดว้ยเน้ือหาบทเพลง การท างานของผูค้นชนบท
เม่ือเขา้เมืองกรุง วถีิชีวติของคน แต่มียงัไม่มีงานวิจยัท่ีมุ่งประเด็นเจาะจงไปท่ีการสะทอ้นภาพความ
รัก รวมถึงยงัไม่มีงานวิจยัเพลงไทยลูกทุ่งท่ีใช้แนวคิดและทฤษฎีความรักในทางจิตวิทยามาใช้ใน
การวิเคราะห์ประกอบ ในงานวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษาท่ีประเด็นของรูปแบบความรักท่ีน าเสนอในเพลง
ไทยลูกทุ่ง รวมทั้งภาษารักท่ีแสดงออกโดยพระเอกและนางเอกมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่ง 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัมวิสิควดีีโอ และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ผูว้ิจยัด าเนินการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิ และทุติยภูมิเก่ียวกบัมิวสิควิดีโอ 
โดยน าเสนอประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 1) นิยามศพัทมิ์วสิควิดีโอ 2) รูปแบบและลกัษณะของมิวสิค 
วดีิโอ และ 3) ภาพสะทอ้นความรักในมิวสิควดีิโอ  
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2.2.1 นิยามศัพท์มิวสิควดิีโอ  
พลัพงศ์ สุวรรณวาทิน (2536) ให้ความหมายของมิวสิควิดีโอวา่หมายถึง “ภาพประกอบ

เพลงหรือภาพท่ีส่ือความหมายจากเน้ือหาของเพลงเพื่อส่ือให้ผูช้มเข้าใจความหมายและความ
เพลิดเพลินจากการได้รับชมมิวสิกวิดีโอ นอกจากน้ีมิวสิกวิดีโอยงัสอดแทรกส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
และส่ิงท่ีดีมีสาระไว ้แต่จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัท่ีท าให้มีงานชนิดน้ีข้ึนมาคือ เพื่อส่งเสริมเพลงของ
ศิลปินในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการตลาด ยอดจ าหน่ายเทปเพลง หรือการโปรโมทให้
ประชาชนไดคุ้น้เคยกบัเพลงของศิลปินจากอลับั้มชุดนั้น” 

อมรรัตน์ ทิพยเ์ลิศ (2545) ใหค้วามหมายของมิวสิควิดีโอวา่หมายถึง “ภาพประกอบเพลงท่ี
ถ่ายทอดความคิดเก่ียวกบัเพลง เป็นส่ือกลางระหว่างผูผ้ลิตและคนฟังท่ีตีความหมายและสร้าง
จินตนาการใหแ้บบส าเร็จรูป” 

จุฑาทิพย ์ก่อทรัพยสิ์น (2550) ใหค้วามหมายของมิวสิควิดีโอวา่หมายถึง “ภาพยนตร์ขนาด
สั้นท่ีถูกผลิตข้ึนเพื่อใชส่ื้อความหมายหรืออารมณ์ของเพลง โดยมีความยาวเท่ากบัเพลงนั้นๆ ซ่ึงอาจ
ด าเนินเป็นเร่ืองราวตามเน้ือหาของเพลง หรือมุ่งเพียงสร้างอารมณ์ร่วมในบทเพลงหรือตวัศิลปิน
เพียงอยา่งเดียว” 

วนสันนัท ์ทุมโนนอ้ย (2553) ให้ความหมายของมิวสิควิดีโอวา่หมายถึง “การถ่ายทอดบท
เพลงแบบมีภาพประกอบ” 

ทวีทรัพย ์พุทธองค์รักษา ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ และองอาจ ปทะวานิช (2555) ให้
ความหมายของมิวสิควดีิโอวา่เป็น “ภาพยนตร์ขนาดสั้นท่ีมีความยาวเท่ากบัเน้ือหาของเพลง เพื่อใช้
ในการถ่ายทอดความหมาย และอารมณ์ของเพลงออกมาเป็นภาพ หรือเป็นการน าเสนอเร่ืองราวตาม
เน้ือเพลง” 

วสนันท์ อิทธิมีชัย (2558) ให้ความหมายของมิวสิควิดีโอไวว้่าเป็น "ส่ือมัลติมีเดีย 
(Multimedia) หรือก็คือการท่ีเราใช้ส่ือหลายๆ ชนิดมาประกอบกนัและรวมให้กลายเป็นส่ืออีก
รูปแบบหน่ึงข้ึนมา" 

จากความหมายขา้งตน้ท่ีนกัวิชาการและนกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายไว ้กล่าวสรุปไดว้่า 
มิวสิควิดีโอ คือภาพประกอบเพลง หรือภาพท่ีส่ือความหมายจากเน้ือหาของเพลงเพื่อส่ือให้ผูช้ม
เขา้ใจ โดยถ่ายทอดเร่ืองราวตามเน้ือหาเพลง น าเสนออารมณ์ร่วมของบทเพลง หรือตวัศิลปิน 
 

2.2.2 รูปแบบและลกัษณะของมิวสิควดิีโอ  
อินทิรา เฮง็ทบัทิม (2554) ไดแ้บ่งรูปแบบและลกัษณะของมิวสิควดีิโอไวด้งัน้ี 
รูปแบบของมิวสิควดีิโอท่ีเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัเทปเพลงผลิตออกมามี 3 รูปแบบไดแ้ก่  
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(1) มิวสิควิดีโอท่ีมีการแสดงเป็นหลัก (Performance) เป็นมิวสิควิดีโอท่ีมี
โครงสร้างความสัมพนัธ์ง่ายๆ ไม่ซบัซอ้น มกัเป็นภาพวงดนตรีแสดงดนตรี หรือนกัร้องร้องเพลงอยู ่ 

(2) มิวสิควิดีโอท่ีมีเร่ืองราวส่ือความหมายเป็นหลกั (Narrative) เป็นมิวสิควิดีโอท่ี
มีโครงสร้างความสัมพนัธ์เป็นเร่ืองราว โดยข้ึนอยูก่บัความหมายของเพลง  

(3) มิวสิควิดีโอท่ีมีแนวคิดบางอยา่งท่ีไม่เป็นเร่ืองราว (Conceptual) เป็นรูปแบบท่ี
อธิบายถึงส่ิงท่ีเรียกวา่ ดนตรีภาพ (Visual Music) หรือท่าเตน้ท่ีเป็นจงัหวะ รูปแบบน้ีใชเ้ทคนิคการ
พฒันาแนวคิดเร่ืองความสัมพนัธ์ต่างๆ ของดนตรี  

ลกัษณะหลกัของมิวสิควิดีโอ คือ เคร่ืองมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพลงท่ีมีลกัษณะ
แตกต่างไปจากโฆษณาอ่ืน โดยสามารถอธิบายถึงลกัษณะเฉพาะของมิวสิควดีิโอไดด้งัต่อไปน้ี 

(1) มีลักษณะเป็นภาพยนตร์สั้ นๆ อาจไม่มีบทพูด แต่เป็นการร้อยเรียง
ภาพประกอบบทเพลง เน้ือหาของเพลงเสมือนบทพดู 

(2) เน้ือหาเน้นความรักความผิดหวงั ซ่ึงอาจเป็นเพราะอารมณ์ผิดหวงัรุนแรง
น่าสนใจกวา่อารมณ์สมหวงั 

(3) ยึดภาพลกัษณ์นกัร้องเป็นหลกั และช่วยสร้างเอกลกัษณ์ท่ีเป็นสาธารณะของ
นกัร้อง และเป็นพาหะในการถ่ายทอดภาพลกัษณ์ของนักร้องสู่สาธารณะ ก่อให้เกิดความคุน้เคย
และยอมรับในบุคลิกภาพของเขา 

(4) ระยะเวลาในการโฆษณาสั้นกวา่โฆษณาอ่ืน เพราะเทปเพลงเป็นสินคา้ท่ีมีอายุ
สั้นประมาณ 3 เดือน และขายความเป็นสมยันิยม มิวสิควดีิโอจึงออกอากาศไม่นานซ่ึงต่างจากสินคา้
อ่ืนท่ีใชโ้ฆษณาในระยะยาว 

(5) เป็นโฆษณาท่ีไม่เหมือนโฆษณา ผูบ้ริโภคซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่นไม่รู้สึกวา่เป็น
โฆษณา นอกจากน้ียงัเป็นโฆษณาท่ีผูบ้ริโภคได้ทดลองใช้สินคา้ก่อน กล่าวคือดูมิวสิควิดีโอจน
พอใจแลว้จึงจ่ายเงินซ้ือเทปเพลง 

(6) กลุ่มผูรั้บสารเป็นวยัรุ่นโดยเฉพาะ เพราะวยัรุ่นปัจจุบนัโตข้ึนมาท่ามกลางโลก
แห่งสัญลกัษณ์ และมีการน าเสนอดว้ยภาพเป็นหลกั 

(7) ครอบง าอุดมการณ์แบบไม่รู้ตวั เพราะเน้ือหาท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอมกัเป็น
เร่ืองราวท่ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นชีวิตจริงท่ีสัมผสัไดด้ว้ยจิตใจ ท าให้ผูช้มรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิต รู้สึกเหมือนไดดู้ละคร หรือภาพยนตร์มากกว่าการดูโฆษณา อุดมการณ์ต่างๆ ท่ีถูกผลิตผ่าน 
มิวสิควดีิโอจึงส่ือถึงผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 
 นิโลบล โควาพิทกัษเ์ทศ (2535) กล่าววา่ มิวสิควิดีโอเป็นแรงผลกัดนัท่ีส าคญัยิ่งในการขาย
เพลง ส าคญัมากกว่าเสียงร้องและตวับทเพลงเอง มิวสิควิดีโอสามารถเสนอภาพพจน์ของนกัร้อง
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และลีลาการแสดงออกท่ีโดดเด่น สามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคให้ซ้ือหาเทปเพลงชุดนั้น
มาฟัง นอกจากน้ี เสริมศกัด์ิ ขุนพล และกิตติคุณ ฤทธิน่ิม (2559) ไดศึ้กษาการส่ือสารแบรนด์บุคคล
ท่ีปรากฏในส่ือมิวสิควิดีโอของศิลปินสไตล์ใตค้่ายอาร์สยาม พบว่า ศิลปินสไตล์ใตส้องท่าน คือ 
บ่าวว ีและบิว กลัยาณี ถูกพฒันาภาพลกัษณ์จากนกัร้องใตพ้ลดัถ่ินสู้ชีวิตไปสู่ศิลปินใตส้มยันิยมท่ีมี
ลกัษณะเป็นมืออาชีพทางดนตรีมากข้ึน บทสนทนาและความขดัแยง้ท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีตอกย  ้าภาพลกัษณ์ของศิลปินใหมี้ความชดัเจน และเกิดการยอมรับของสาธารณชน  

จากงานวิจยัขา้งตน้ ท าให้สรุปความส าคญัของมิวสิควิดีโอไดด้า้นธุรกิจไดว้า่ มิวสิควิดีโอ
เป็นเคร่ืองมือในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพลง โดยท่ีผูบ้ริโภคไม่รู้สึกวา่ก าลงัถูกโฆษณา ซ่ึงใช้
การถ่ายทอดเป็นเร่ืองราวตามเน้ือหาของเพลง รวมทั้งใชเ้ป็นส่ือในการถ่ายทอดภาพลกัษณ์ศิลปินสู่
สาธารณะ ซ่ึงเป็นการสร้างความชัดเจนของตวัศิลปินเพื่อให้ผูช้มได้จดจ า และความส าคญัของ 
มิวสิควิดีโอในดา้นเน้ือหา คือ สามารถท าให้ผูบ้ริโภคเกิดอารมณ์ร่วม จนในบางคร้ังอาจเกิดการ
ครอบง าทางอุดมการณ์ได ้ 

 
2.2.3 ภาพสะท้อนความรักในมิวสิควดิีโอ 

 ในยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป เพลงไทยลูกทุ่งไม่ไดจ้  ากดัท่ีการน าเสนอดว้ยเสียงเท่านั้น ซ่ึงใน
ปัจจุบนัไดมี้การท ามิวสิควิดีโอเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวของเน้ือหาบทเพลง มีการใช้รูปแบบการเล่า
เร่ืองทั้งแบบการแสดง มีตวัละครหลกัประกอบ หรือมีเน้ือหาส่ือเร่ืองราวความหมายส าคญัตาม
เน้ือหาของบทเพลงนั้นๆ โดยเน้ือหาในมิวสิควิดีโอโดยส่วนมากมกัเป็นเร่ืองราวของความรัก 
เน่ืองจากเป็นเร่ืองราวท่ีกลุ่มเป้าหมายหลักของมิวสิควิดีโอ ซ่ึงคือวยัรุ่นให้ความสนใจ จตุรงค ์ 
ดวงมณี (2539) ไดศึ้กษากระบวนการส่ือความหมายในมิวสิควิดีโอไทยสากล พบวา่ เน้ือหาหลกั
ของมิวสิควดีิโอเป็นการแสดงทศันะ อารมณ์ และพฤติกรรมเก่ียวกบัความรักหรือการตอ้งการความ
รักของหนุ่มสาว สอดคลอ้งกบั อมรรัตน์ ทิพยเ์ลิศ (2545) กล่าววา่สินคา้เพลงนั้นกลุ่มเป้าหมายคือ
วยัรุ่น ดงันั้นมิวสิควดีิโอจึงมกัเป็นเร่ืองความรัก และความอิสระ 

พลัพงศ ์สุวรรณวาทิน (2536) ศึกษาตรรกวิทยาการบริโภคกบัการสร้างสรรคมิ์วสิควิดีโอ
เพลงไทยสากล : กรณีศึกษามิวสิควิดีโอของบริษทั แกรมมี เอนเตอร์เทนเมนท ์จ ากดั พบวา่ มิวสิค 
วิดีโอท่ีเก่ียวข้องกับความรัก จ าแนกได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ มิวสิควิดีโอเพลงรักเศร้าสะเทือนใจ  
มิวสิควดีิโอเพลงรักใหอ้ารมณ์รุนแรง และมิวสิควดีิโอเพลงรักสนุกสนาน 

เช่นเดียวกบั อินทิรา เฮ็งทบัทิม (2554) เสนอว่า มิวสิควิดีโอเพลงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ 
ความรัก สามารถจ าแนกประเภทได้ดงัน้ี 1) มิวสิควิดีโอเพลงรักเศร้าสะเทือนใจ กระตุน้เร้าให้
ผูบ้ริโภคเกิดอารมณ์ร่วมในลกัษณะต่างๆ เช่น เหงา เศร้า โดดเด่ียว 2) มิวสิควิดีโอเพลงรักให้
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อารมณ์รุนแรง คือ การน าเสนอแง่มุมความรักท่ีมีเน้ือหาผิดหวงั น่าเศร้า แต่อารมณ์ของเพลงไดถู้ก
ถ่ายทอดดว้ยท านองท่ีรุนแรงเร้าใจ ท าให้ผูบ้ริโภคไม่เกิดอารมณ์ท่ีเศร้าสร้อย แต่กลบัรู้สึกสะเทือน
ใจ และไดอ้ารมณ์ และ3) มิวสิควิดีโอเพลงรักสนุกสนาน ไดแ้ก่การน าเสนอเน้ือหาของความรักท่ี
บอกกล่าวเร่ืองราวอยา่งสนุกสนาน 

วิทยา พานิชล้อเจริญ (2543) ศึกษาการสร้างความเป็นจริงทางสังคมเก่ียวกบัรูปแบบ
ความสัมพนัธ์เชิงความรักยคุหลงัสมยัใหม่ในมิวสิควดีิโอ พบวา่ มีรูปแบบความรักทั้งส้ิน 4 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ 1) รูปแบบความสัมพนัธ์แบบไม่จริง คือความสัมพนัธ์เชิงความรักท่ีไม่มัน่คง และไม่ชดัเจน  
2) รูปแบบความสัมพนัธ์แบบการปฏิเสธ คือความสัมพนัธ์เชิงความรักท่ีปฏิเสธค่านิยมเดิม  
3) รูปแบบวา้เหว่ คือความสัมพนัธ์เชิงความรักท่ีโหยหาและไร้เสถียรภาพ และ 4) รูปแบบ
ความสัมพนัธ์แบบแลกเปล่ียน คือความสัมพนัธ์เชิงความรักแบบหวงัรัก รักเติมเตม็ และรักเพิ่มค่า  
 ในขณะเดียวกนั วนสันนัท ์ทุมโนนอ้ย (2553) ศึกษาความรักและความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ
ท่ีปรากฏในมิวสิควดีิโอไทย พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศท่ีปรากฏส่วนใหญ่เป็นความสัมพนัธ์
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยความรักท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอไทยมี 6 ประเภท ได้แก่  
1) ความรักแบบเสน่หา 2) ความรักแบบไม่ผกูมดั 3) ความรักแบบมิตรภาพ 4) ความรักแบบลุ่มหลง 
5) ความรักแบบมีเหตุผล และ 6) ความรักแบบเสียสละ ส่วนใหญ่เป็นความรักแบบเสน่หา รองลงมา
เป็นความรักแบบเสียสละ และอนัดบัสามคือความรักแบบมิตรภาพ   

ภูมิสิษฐ ์กฤตพิพฒันโชต์ิ (2558) ศึกษาเปรียบเทียบการเล่าเร่ืองและส่ือความหมายในมิวสิค 
วิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิกกบัยุคร่วมสมยั พบว่า มิวสิควิดีโอเพลงลูกทุ่งยุคคลาสสิคมีโครงเร่ือง
เก่ียวกบัการส่ือสารภาพลกัษณ์ของศิลปินมากท่ีสุด และมีแก่นเร่ืองแสดงใหเ้ห็นความเจา้ชูข้องผูช้าย 
และการต่อสู้ต่อรองของผูห้ญิงโดยเป็นการต่อสู้ต่อรองทางออ้ม คือให้ครอบครัวเป็นผูต่้อสู้แทน 
ในขณะท่ีมิวสิควดีิโอเพลงลูกทุ่งยคุร่วมสมยั มีโครงเร่ืองเก่ียวกบัความรัก และผูห้ญิงมากท่ีสุด โดย
มีแก่นเร่ืองท่ีพดูถึงการต่อสู้ต่อรองของผูห้ญิง ซ่ึงต่างจากการต่อสู้ต่อรองในมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุ่ง
ยุคคลาสสิค ดว้ยการต่อสู้ต่อรองอยา่งเขม้แข็ง กลา้ไดก้ลา้เสีย มีการเรียนรู้การใชศิ้ลปะป้องกนัตวั 
และต่อสู้ดว้ยตนเอง มีการพยายามในความรัก ความสนุกสนานของศิลปิน และมีการโฆษณาแฝงใน
มิวสิควดีิโอเพลง 

จากงานวิจยัขา้งตน้กล่าวไดว้า่ภาพสะทอ้นความรักในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งสะทอ้น
ให้เห็นมุมมอง ทศันคติของคู่รัก ซ่ึงถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตวัละครหลกัในมิวสิควิดีโอท่ีมี
เร่ืองราวความสัมพนัธ์หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงในเพลงแต่ละยุคสมยัยงัสะทอ้นค่านิยมเร่ืองความรัก
ในยุคนั้นๆ ผ่านมิวสิควิดีโอ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษามิวสิควิดิโอเพลงไทยลูกทุ่งยงัมีน้อยอยู ่ 
โดยส่วนมากจะเป็นการศึกษามิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล โดยเฉพาะการศึกษาเจาะจงไปท่ีการ
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สะทอ้นภาพความรักของคนในสังคมนั้นมีน้อยมาก ซ่ึงเป็นช่องว่างให้ผูว้ิจยัท าการศึกษาคน้ควา้
เพิ่มเติมต่อไป  

 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความรัก และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ผูว้ิจยัด าเนินการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิ และทุติยภูมิเก่ียวกบัมิวสิควิดีโอ 
โดยน าเสนอประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 1) นิยามศพัท์ความรัก 2) ประเภทของความรัก 3) ทฤษฎี
สามเหล่ียมแห่งความรัก 4) แนวคิดเร่ืองภาษารัก และ 5) ความรักในส่ือ 
 

2.3.1 นิยามศัพท์ความรัก 
พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย ์(2540: 36-37) ใหค้วามหมายของความรักวา่ “ความรักในแนวคิด

ของนกัจิตวิทยาคืออารมณ์ชนิดหน่ึงเหมือนอารมณ์โกรธ เศร้า หรือดีใจ ซ่ึงเกิดจากส่ิงเร้า” สัตกร  
วงศส์งคราม (2552: 25) ใหค้วามหมายของความรักวา่ “เป็นอารมณ์ชนิดหน่ึงของมนุษย ์เกิดข้ึนข้ึน 
พฒันา เปล่ียนแปลงได ้จากความรักแบบหน่ึงไปเป็นความรักอีกแบบหน่ึง และหายไปไดใ้นท่ีสุด 
ภายใตอ้งค์ประกอบ คือ ความผูกพนั ความใกลชิ้ด มิตรภาพ การยอมรับนบัถือซ่ึงกนัและกนั และ
ความยดืหยุน่” 

อุมาพร ตรังคสมบติั (2545: 10) ให้ความหมายของความรักว่า “เป็นความผูกพนัทาง
อารมณ์ (emotion attachment) ท่ีแสดงใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นความรู้สึก : ความรู้สึกรักใคร่ ความรู้สึกชอบ รู้สึกเป็นสุขท่ีไดอ้ยูใ่กล ้
ดา้นความคิด : การมองผูท่ี้ตนรักในแง่ดี มองเห็นคุณค่าและความหมายของเขา 

อยากท าส่ิงท่ีดีให ้และปรารถนาท่ีจะใหเ้ขาพบแต่ความสุข 
ดา้นการกระท า : การปฏิบติัต่อกนัอยา่งอ่อนโยน การดูแลเอาใจใส่ การสัมผสั การ

กอดจูบ และมีเพศสัมพนัธ์” 
กรมสุขภาพจิต (2558) ให้ความหมายของความรักว่าหมายถึง “ปฏิสัมพนัธ์ทางอารมณ์ท่ี

เกิดข้ึนระหวา่งคนสองคน และจากทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) ท าให้เขา้ใจไดว้า่ ความรัก
แมบ้างทีอาจดูเหมือนไม่มีเหตุผล แต่หากเม่ือความรักบงัเกิดข้ึนแลว้ก็เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัได ้(Love 
is not always reasonable, but rational)” 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของความรักวา่หมายถึง “มีใจ
ผกูพนัดว้ยความห่วงใย, มีใจผกูพนัดว้ยความเสน่หา, มีใจผกูพนัฉนัทชู์ส้าว, ชอบ” 
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จากความหมายเบ้ืองต้นท่ีมีนักการศึกษากล่าวไว ้ท าให้สรุปได้ว่า ความรัก หมายถึง 
อารมณ์ชนิดหน่ึงของมนุษยซ่ึ์งมีต่อผูอ่ื้น ส่งผลให้เกิดความรู้สึกผกูพนั ปราถนาดี และอยากใกลชิ้ด
ผูอ่ื้น ซ่ึงสามารถพฒันา เปล่ียนแปลงได ้และหายไปได ้โดยเป็นปฏิสัมพนัธ์ทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งบุคคลสองคน 
 

2.3.2 ประเภทของความรัก 
จากความหมายของความรักท่ีสรุปไดว้า่เป็นอารมณ์ชนิดหน่ึงของมนุษยซ่ึ์งสามารถพฒันา

เปล่ียนแปลงและหายไปได ้ทั้งน้ี ความรักยงัคงมีหลากหลายรูปแบบ และไดมี้นกัวิชาการหลายคน
ไดก้ล่าวถึงรูปแบบความรักลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

Lasswell and Lasswell (1976) แบ่งความรักของชายหญิงตามช่วงเวลาเกิด ดงัน้ี 
1) ความรักแบบโรแมนติก เกิดข้ึนในช่วงตน้ของการเก้ียวพาราสี 
2) ความรักท่ีมีเหตุผล คือ ความรักในช่วงเวลาถดัมา ท่ีความต่ืนเตน้ลดลง เกิดการ

เห็นขอ้ดีขอ้เสียของกนัและกนั 
3) ความรักแบบเพื่อน คือ ความรักท่ีเกิดจากการใชชี้วิตอยูด่ว้ยกนันานวนัเขา้ เป็น

ความรักท่ีเติบโต และมีวฒิุภาวะ 
John Lee (อา้งถึงใน สัตกร วงศส์งคราม 2552: 33) ไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ The Color of Love 

และแบ่งความรักออกเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่  
1) เป็นความรักท่ีมีความใคร่เก่ียวขอ้งและมีความปรารถนาท่ีจะร่วมรักกบับุคคลท่ี

รัก (Eros) 
2) เป็นความคลัง่ไคล ้และมีความตอ้งการสูง ซ่ึงมกัก่อให้เกิดความเจ็บปวด และ

ความวติกกงัวลเพราะมีความตอ้งการความสนใจจากอีกฝ่ายหน่ึงมากอยา่งไม่ส้ินสุด (Mania) 
3) เป็นความรักในลกัษณะคลา้ยกบัตอ้งการชนะการแข่งขนั เพื่อสนองความหลง

ตวัเอง หรือความเห็นแก่ตวั (Ludis) 
4) เป็นความรักแบบเพื่อน เป็นความรักท่ีสงบและแน่นแฟ้นระหว่างเพื่อนสนิท 

(Storge) 
5) เป็นความรักท่ีมีแต่ความเมตตา อดทนและใหอ้ภยัเสมอ (Agape) 
6) เป็นความรักท่ีมีเหตุผล และไดพ้ิจารณาตรึกตรองดีแลว้ (Pragma) 

 กรมสุขภาพจิต (อา้งถึงใน สัตกร วงศส์งคราม 2552: 34) แบ่งความรักออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 
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  1) ความรักท่ีไม่อิงอารมณ์ใคร่ (Unromantic Love) เช่น ความรักระหวา่งเพื่อน พี่
นอ้ง พ่อแม่ลูก ญาติสนิท ธรรมชาติของความรักประเภทน้ีจะมัน่คง ยืนยาว และเป็นความรักท่ีต่าง
จากรักของคู่รักหรือสามีภรรยา 
  2) ความรักฉันท์คู่รัก หรือรักดว้ยใจพิศวาสปรารถนา (Romantic Love) เป็น 
ความรักท่ีผสมผสานระหวา่งอารมณ์ใคร่ และความดึงดูดดา้นสรีระ หรือความย ัว่ยวนทางร่างกาย  
ความรักแบบน้ีจะท าใหรู้้สึกอ่อนไหว เปราะบาง ต่ืนเตน้ บางคร้ังก็สับสนและเจบ็ปวด 

Hatfield and Rapson (อา้งถึงใน นพมาศ อุง้พระ, 2555: 124) แบ่งความรักออกเป็น  
2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) รักแบบลุ่มหลง (Passionate Love หรือ Romantic Love) คือ ความรักท่ีมีอาการ 
โหยหา มีความใคร่ และต่ืนเต้นต่อบุคคลพิเศษคนหน่ึง อยากอยู่ด้วยกนัให้นานท่ีสุด และอยาก
สัมผสัทางกาย คนท่ีรักกนัจะคิดถึงกนัและกนั มีความสุขเพียงไดเ้ห็นหนา้กนั และแสดงอาการต่างๆ 
ท่ีแสดงวา่มีอารมณ์รุนแรง  

2) รักแบบเพื่อน (Companionate Love หรือ Affectionate Love) คือความรักท่ีมี
ความสงบเยือกเยน็กวา่ มีการรับรู้ว่าคู่ของตนเป็นเน้ือคู่ หรือคนส าคญั มีความเขา้ใจ และการใส่ใจ
ต่อกนัสูง และในหลายกรณีมีการอุทิศตนเพื่อใหค้วามสัมพนัธ์ประสบความส าเร็จ 

จากงานอา้งอิงขา้งตน้ กล่าวไดว้า่ความรักมีหลากหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบ ซ่ึง
แปรผนัไปตามปัจจยัต่างๆ เช่น ระยะเวลา อายขุองบุคคล รูปลกัษณ์ภายนอก นิสัยใจคอและทศันคติ
ของบุคคล เหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อรูปแบบความรักท่ีบุคคลจะมีต่อกนัซ่ึงท าให้ความรักมีหลากหลาย
ประเภทแตกต่างกนัไป ซ่ึงการแสดงออกระหว่างบุคคลก็แปรผนัไปตามรูปแบบความรักท่ีเกิดข้ึน
ดว้ย 
 

2.3.3 ทฤษฎสีามเหลีย่มแห่งความรัก 
Sternberg (1986) เสนอทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งความรัก โดยระบุว่าความรักมี 3 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
1) ความลุ่มหลง (Passion) คือ ความรู้สึกโรแมนติก ถูกดึงดูดทางกาย และมีความ

สนใจทางเพศ 
2) ความสนิท (Intimate) คือ ความรู้สึกใกลชิ้ดกนั เขา้ใจกนั และมีความห่วงใยต่อ

สวสัดิภาพ และความสุขของกนัและกนั 
(3) การตดัสินใจและการผูกมดั (Commitment) คือ ความสัมพนัธ์ท่ีแน่นอน  

การตดัสินใจใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งคู่รักคงอยู ่
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 องคป์ระกอบทั้งสามน้ี ก่อใหเ้กิดรูปแบบความรักหลากหลายรูปแบบ ดงัภาพ 
 

 
  

ภาพที ่2.1  ทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งความรักของสเตอร์นเบิร์ก 
 

จากภาพจะเห็นวา่องคป์ระกอบทั้งสามอยูใ่นแต่ละมุมของสามเหล่ียม ซ่ึงความสัมพนัธ์ของ
ทั้งสามองคป์ระกอบก่อใหเ้กิดรูปแบบความรัก 8 แบบ ตามภาพดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2.1 รูปแบบความรักทั้ง 8 

 

รูปแบบความรัก 
ความสนิท 
(Intimate) 

ความลุ่มหลง 
(Passion) 

การตดัสินใจและการผูกมดั 
(Commitment) 

ไร้รัก (Nonlove) - - - 
ความชอบ (Liking) + - - 
ความหลง (Infatuated Love) - + - 
ความรักท่ีวา่งเปล่า (Empty Love) - - + 
ความรักโรแมนติก (Romantic Love) + + - 
ความรักแบบเพื่อน (Companionate Love) + - + 
ความรักแบบโง่เขลา (Fatuous Love) - + + 
ความรักแบบสมบูรณ์ (Consummate Love) + + + 

 
1) ไร้รัก (Nonlove) คือ ภาวะขาดทั้งสามองคป์ระกอบ 
2) ความชอบ (Liking) คือ ความรักท่ีมีองคป์ระกอบแค่ความสนิทเพียงอยา่งเดียว 

เป็นมิตรภาพระหวา่งบุคคลท่ีขาดความรู้สึกรุนแรง เป็นความรู้สึกใกลชิ้ด อบอุ่น แต่ไม่ผกูมดักนั 
3) ความรักแบบหลง (Infatuated Love) คือ ความรักท่ีมีองค์ประกอบแค่ความ 

ลุ่มหลงเพียงอย่างเดียว เป็นรักแรกพบ หรือรักท่ีเกิดข้ึนง่าย รวดเร็ว และเร้าอารมณ์ อาจท าให้
ร่างกายมีอาการหวัใจเตน้เร็ว หรือมีอารมณ์ทางเพศ  

4) ความรักท่ีวา่งเปล่า (Empty Love) คือ ความรักท่ีมีองคป์ระกอบแค่การตดัสินใจ
และการผกูมดัเพียงอย่างเดียว อาจเป็นการเร่ิมตน้ผกูมดัโดยไม่มีความรู้สึกรักกนั เช่น การแต่งงาน
แบบคลุมถุงชนในบางสังคม ซ่ึงอาจเป็นจุดเร่ิมตน้ และค่อยๆ พฒันา ไปเป็นรักในแบบอ่ืน หรือ
ความรักในแบบอ่ืนไดล่้มสลายลง และกลายเป็นความรักแบบวา่งเปล่า 

5) ความรักโรแมนติก (Romantic Love) คือความรักท่ีมีองค์ประกอบเป็นความ 
ลุ่มหลง และความสนิท เป็นความรักท่ีเพิ่มเติมจากความชอบ (Liking) ดว้ยแรงดึงดูดทางกายภาพ 
และอารมณ์ 

6) ความรักแบบเพื่อน (Companionate Love) คือ ความรักท่ีมีองคป์ระกอบเป็น
ความสนิท และการตดัสินใจและการผกูมดั เป็นความรักท่ีตั้งอยูบ่นมิตรภาพ มกัเกิดข้ึนกบัคู่สมรส
ท่ีไม่มีแรงดึงดูดทางกายภาพต่อกนัแลว้ แต่มีความเขา้ใจกนั และร่วมกนัรักษาสัมพนัธภาพไปใน
ระยะยาว 
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7) ความรักแบบโง่เขลา (Fatuous Love) คือ ความรักท่ีมีองคป์ระกอบเป็นความ 
ลุ่มหลง และการผกูมดั เป็นความรักท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว และตดัสินใจอยูร่่วมกนั หรือแต่งงานกนั
ในเวลาไม่นาน โดยท่ีอาจยงัไม่มีความเขา้ใจกนัมากพอ มีความเส่ียงต่อการหยา่ร้าง 

8) ความรักอนัสมบูรณ์ (Consummate Love) คือความรักท่ีมีองคป์ระกอบทั้งสาม
ครบถ้วน เป็นความรักในอุดมคติท่ีคู่รักหลายคนปรารถนา โดยเฉพาะคู่รักแบบรักโรแมนติก 
(Romantic Love) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่มีผูน้ าทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งความรักไปใชใ้นงานวิจยัใน
หลายดา้น เฉลิมขวญั สิงห์วี (2554) ศึกษาการเปล่ียนแปลงความรักในผูป่้วยอมัพาตจากโรคหลอด
เลือดสมอง พบว่า ความรักมีการเปล่ียนแปลงในสามช่วงเวลาหลักคือ ช่วงเร่ิมสานสัมพนัธ์ 
ความหมายของความรักคือความชอบพอกนั ดึงดูดใจกนั ต่อมาคือช่วงหลงัแต่งงาน ความหมายของ
ความรักเปล่ียนไปเป็นความลึกซ้ึง และการรับผิดชอบร่วมกนั และช่วงการเจ็บป่วย และหลงัการ
เจ็บป่วย ความรักคือความห่วงใย สงสาร เห็นอกเห็นใจ การศึกษายงัพบว่าองค์ประกอบความรัก
ของทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งรักในแต่ละช่วงก็เปล่ียนไปดว้ย ช่วงก่อนการแต่งงาน เกิดความลุ่มหลง 
(Passion) และความสนิท (Intimate) จนน ามาสู่การตดัสินใจและการผกูมดั (Commitment) คือการ
แต่งงาน หลงัแต่งงานแลว้ชีวติคู่ในช่วงสองสามปีแรกมีรูปแบบ ความรักอนัสมบูรณ์ (Consummate 
Love) กล่าวคือ มีองค์ประกอบครบทั้งสามด้าน จากนั้นความลุ่มหลง (Passion) จะลดลงไป 
ภายหลงัการเจ็บป่วย ความลุ่มหลง (Passion) ลดลงอยา่งมาก เกิดความรู้สึกสงสารเห็นอกเห็นใจ 
และ “ความผกูมดัรับผิดชอบ” หรือการตดัสินใจและการผกูมดั (Commitment) ท าให้คู่สมรสอุทิศ
ตวัดูแลผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ด 
 อสมา มาตยาบุญ, ทศวร มณีศรีข า, สมสรร วงษอ์ยู่นอ้ย และพชัราภรณ์ ศรีสวสัด์ิ (2556) 
ได้วิเคราะห์องค์ประกอบความรักแบบเพื่อนของนักเรียน ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ นักเรียน
มธัยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 50,373 คนโดยยึดจากองค์ประกอบความรักของทฤษฎี
สามเหล่ียมแห่งรัก อนัไดแ้ก่ ความสนิท (Intimate) และ การตดัสินใจและการผกูมดั (Commitment) 
ซ่ึงก่อใหเ้กิดรูปแบบความรักแบบเพื่อน (Companionate Love) คณะผูว้ิจยัพบวา่ ความรักแบบเพื่อน
มี 3 องค์ประกอบเชิงโครงสร้าง และ 13 องค์ประกอบช้ีวดั คือองค์ประกอบด้านความคิด ได้แก่  
การระลึกถึง (Remind) การเห็นคุณค่า (Value) การคิดเชิงบวกกบัเพื่อ (Positive thinking) การ
ยอมรับ (Acceptance) องค์ประกอบดา้นความรู้สึก ไดแ้ก่ ความผูกพนัทางอารมณ์ (Attachment) 
การใส่ใจ (Care) ความไวว้างใจ (Trust) การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) และการมีความสุข 
(Happiness) และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม ได้แก่ การเสียสละ (Sacrifice) การช่วยเหลือ 
(Helping) การเป็นท่ีปรึกษา (Consultant) การส่ือสารอยา่งสนิทสนม (Intimate communication) 
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 สัตกร วงศ์สงคราม (2552) ไดศึ้กษาความรักของวยัรุ่น เพื่อศึกษาว่าปัจจยัต่างๆ ได้แก่  
เพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การมีคู่รัก ระยะเวลาการคบกนั สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
และการท าหน้าท่ีของครอบครัวของวยัรุ่นท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความรักของวยัรุ่นอย่างไร เพื่อให้
เป็นขอ้มูลแก่ผูป้กครอง ครูอาจารย ์และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการเล้ียงดูหรืออบรมสั่งสอนเพื่อให้
รู้จกัการรักกนัโดยอยูใ่นกรอบแนวทางท่ีดี ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ วยัรุ่น
ในเขตบางกอกใหญ่จ านวน 957 คน โดยใชแ้บบสอบถามขอ้มูลรายละเอียดส่วนตวัของวยัรุ่น แบบ
ประเมินการท าหนา้ท่ีของครอบครัว และมาตรวดัประเมินค่าสามเหล่ียมความรักของสเตอร์นเบิร์ก
ในการเก็บขอ้มูล ผลลพัธ์ท่ีวเิคราะห์ออกมาพบวา่วยัรุ่นชายใหค้วามส าคญักบัความรักมากกวา่วยัรุ่น
หญิง โดยวยัรุ่นชายให้ความส าคญักบัองคป์ระกอบความรักตามทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งความรัก คือ 
ความลุ่มหลง (Passion) และการตดัสินใจและการผูกมดั (Commitment) มากกว่าเพศหญิง และ
วยัรุ่นก าลงัศึกษาในระดบัการศึกษาอนุปริญญา ให้ความส าคญักบัความลุ่มหลง (Passion) มากกวา่
วยัรุ่นท่ีก าลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

Lauren Elizabeth Hardy (2014) ศึกษาการนอกใจคู่สมรสในโลกไซเบอร์ โดยใชท้ฤษฎี
สามเหล่ียมแห่งความรัก พบวา่องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการนอกใจท่ีสุด คือ ความสนิท (Intimate) ท่ี
บุคคลมีให้กนัในโลกไซเบอร์ ซ่ึงเกิดข้ึนได้ง่ายจากการไม่เห็นหน้ากนั ท าให้บุคคลท่ีคุยกนัผ่าน
อินเทอร์เน็ตสามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดไดง่้าย อีกทั้งการรักษาความสัมพนัธ์ให้
ย ัง่ยืนเป็นเร่ืองท่ียาก ท าให้คู่สมรสหันไปหาบุคคลท่ีรู้จกักนัทางอินเทอร์เน็ตและท าให้เกิดการ
นอกใจ 

พนิดาพร จงราเชนทร์ (2559) ไดศึ้กษารูปแบบความรักของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ โดยใช้ทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งความรักของสเตอร์นเบิร์กในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มา
เช่นเดียวกนั โดยมุ่งศึกษาความแตกต่างของความรักระหว่างเพศชายและเพศหญิง อายุ ระดบัชั้น 
คณะ ของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
จิตวิทยาพื้นฐาน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 406 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
เน่ืองจากเป็นวชิาท่ีนิสิตทุกคณะและทุกชั้นปีลงเรียนได ้ท าให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีหลากหลาย และท า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดท้ั้งส้ิน 371 คน ซ่ึงไดผ้ลลพัธ์วา่รูปแบบความรักท่ีพบมากท่ีสุดคือความรัก
แบบสมบูรณ์แบบ ส่วนรูปแบบความรักท่ีพบน้อยท่ีสุดคือความรักแบบโรแมนติก ส่วนความ
แตกต่างของรูปแบบความรักในตวัแปรเร่ืองเพศ อายุ ชั้นปี คณะท่ีสังกัด รสนิยมทางเพศและ
สถานภาพการมีคนรักนั้น ไม่มีความแตกต่างกนั แต่หากพิจารณารายดา้นแลว้ คะแนนดา้นเสน่หา
โดยแยกตามชั้นปีของนิสิตนั้น นิสิตปีสูงมีคะแนนมากกวา่นิสิตชั้นปีแรกๆ เน่ืองจากบุคคลท่ีมีอายุ
มากข้ึนจะมีความคิดเร่ืองอนาคตมากข้ึน และเร่ิมวางแผนความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนมากกว่า ส่วน
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คะแนนดา้นเสน่หาโดยแยกตามคณะวชิา พบวา่นิสิตคณะสาขาวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มี
คะแนนดา้นความเสน่หาสูงกวา่คณะสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ 
 นอกจากความรักระหวา่งบุคคลแลว้ ทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งความรักยงัถูกน าไปขยายต่อใน
มิติทางการตลาด Daniel Heinrich และ Hans H. Bauer Johannes C.M. Muhl ท าการศึกษาการวดั
ความรักของลูกคา้ท่ีมีต่อแบรนด์สินคา้ โดยใช้ทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งความรัก พบว่าความรักใน 
แบรนด์สินคา้มีสามองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความคุน้เคยในแบรนด์ (Brand Intimacy) ความหลงใหล
ในแบรนด ์(Brand Passion) และความเช่ือมัน่ในแบรนด์ (Brand Commitment) ผลการสร้างแบบวดั
ความรักในแบรนดสิ์นคา้พบวา่ องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าให้ลูกคา้รักในแบรนด์สินคา้คือ 
ความเช่ือมัน่ในแบรนด์ (Brand Commitment) ส่วนองค์ประกอบท่ีส่งผลนอ้ยท่ีสุดต่อความรักใน 
แบรนดสิ์นคา้คือ ความหลงใหลในแบรนด ์(Brand Passion) 
 จากงานวจิยัอา้งอิงขา้งตน้ท าให้เห็นวา่ทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งความรักของสเตอร์นเบิร์กได้
ถูกน าไปใช้วิเคราะห์การศึกษาเร่ืองเก่ียวกับความรักความสัมพนัธ์ของบุคคลอย่างหลากหลาย
มุมมอง ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีเป็นท่ีนิยมในการวิเคราะห์รูปแบบความรักท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคล ผูว้ิจยัจึง
เลือกทฤษฎีสามเหล่ียมแห่งความรักเพื่อน ามาวิเคราะห์รูปแบบความรักในมิวสิควิดีโอเพลงไทย
ลูกทุ่ง 
 

2.3.4 แนวคิดเร่ืองภาษารัก 
แชปแมน (2557) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการให้ค  าปรึกษาคู่สมรส เขียนหนงัสือ The 5 Love 

Languages โดยเสนอแนวคิดวา่ มนุษยมี์ภาษารัก หรือวิธีการแสดงความรักทั้งหมด 5 แบบดว้ยกนั 
ซ่ึงบุคคลแต่ละคนอาจพึงพอใจในภาษาท่ีแตกต่างกนั ภาษารักของอีกคน อาจไม่ใช่ภาษารักของอีก
คน ซ่ึงการเรียนรู้ภาษารักของอีกฝ่าย เขา้ใจ และแสดงออกอย่างเหมาะสม จะท าให้ชีวิตคู่ราบร่ืน 
และมีความสุขมากยิง่ข้ึน 

แชปแมน (2557) เปรียบวา่บุคคลแต่ละคนมีถงับรรจุรักของตนเอง การท่ีอีกฝ่ายแสดงภาษา
รักได้ตรงตามความตอ้งการนั้นเป็นการเติมถงับรรจุรักนั้นให้เต็ม และท าให้มีความสุข ในทาง
ตรงกนัขา้ม การท่ีอีกฝ่ายไม่แสดงภาษารัก หรือแสดงภาษารักท่ีไม่ตรงความตอ้งการก็เป็นการท าให้
ถงับรรจุรักนั้นวา่งเปล่า 

ภาษารักทั้งหา้ มีดงัน้ี 
1) ค าพดูท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ (Words of Affirmation) คือ การแสดงความรัก

ดว้ยค าพดู ตวัอยา่งเช่น ค าพดูท่ีใหก้ าลงัใจ ช่ืนชมขอ้ดี ผลงาน พรสวรรคข์องอีกฝ่าย หรือแมก้ระทัง่
ส่ิงเล็กๆ น้อยท่ีอีกฝ่ายกระท า การจะให้ก าลงัใจคู่ครองไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัความเห็นอกเห็นใจ 
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และการมองโลกด้วยมุมมองของอีกฝ่าย เรียนรู้ว่าอะไรส าคญัส าหรับคู่ครอง คนเราส่วนใหญ่มี
ศกัยภาพท่ียงัไม่ถูกดึงออกมาใช้ หากคู่ชีวิตมีค าพูดให้ก าลงัใจ อาจเป็นก าลงัใจให้อีกฝ่ายก้าวไป
ขา้งหนา้ได ้
  อีกวิธีท่ีท าให้ค  าพูดท่ีพูดออกไปเสริมสร้างความสัมพนัธ์ คือ ค าพูดท่ีนุ่มนวล
อ่อนโยน เพราะความรักนั้นอ่อนโยน หากตอ้งการส่ือสารความรักด้วยค าพูดก็ตอ้งใช้ถ้อยค าท่ี
อ่อนโยน ค าพูดเดียวกนัอาจมีความหมายแตกต่างกนัซ่ึงข้ึนอยู่กบัว่าจะใช้น ้ าเสียงแบบไหน หรือ
แมก้ระทัง่การร้องขอให้อีกฝ่ายท าส่ิงใดให้ ก็ควรร้องขอดว้ยความอ่อนสุภาพ ไม่ใช่การออกค าสั่ง 
การร้องขอบางส่ิงจากคนรัก เป็นการยนืยนัวา่อีกฝ่ายมีคุณค่า และมีความสามารถ การออกค าสั่งอาจ
ท าให้อีกฝ่ายรู้สึกโดนดูถูก ท่ีส าคญัการขอร้องอย่างอ่อนสุภาพท าให้อีกฝ่ายมีทางเลือกว่าจะท าให้
หรือปฏิเสธ เพราะความรักไม่ใช่การบงัคบัฝืนใจ แต่เป็นการเปิดทางเลือกให้อีกฝ่าย และค าพูด
ขอร้องอยา่งสุภาพเปิดโอกาสใหอี้กฝ่ายไดแ้สดงความรักอยา่งเตม็ใจ 

2) ให้เวลาอย่างมีคุณค่า (Quality Time) คือ การทุ่มเทความสนใจทั้งหมดให้อีก
ฝ่ายไม่ใช่แค่การอยูด่ว้ยกนั ยคุน้ีเป็นยคุท่ีเตม็ไปดว้ยส่ิงต่างๆ ท่ีคอยเรียกร้องความสนใจ เช่น มือถือ 
โทรทศัน์ ดงันั้นแก่นของการใหเ้วลาอยา่งมีคุณค่าต่อผูอ่ื้นคือการทุ่มเทความสนใจของเราให้อีกฝ่าย 
ตวัอยา่งเช่น ให้เวลาในการพูดคุยและรับฟัง คนสองคนแบ่งปันประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึก 
และความปรารถนาให้แก่กันและกัน เป็นการสนทนากันด้วยความเห็นอกเห็นใจท่ามกลาง
บรรยากาศท่ีเป็นมิตร และปราศจากส่ิงรบกวน ภาษารักแบบน้ีจะแตกต่างจากภาษารักแบบแรก
ตรงท่ี ค  าพดูท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์เนน้ในส่ิงท่ีเราพดู ในขณะท่ีการพูดคุยและรับฟังเนน้ส่ิงท่ีเรา
ไดย้ิน ความสัมพนัธ์จ าเป็นตอ้งอาศยัการรับฟังดว้ยความเห็นอกเห็นใจเพื่อจะไดเ้ขา้ใจอีกฝ่าย และ
ยินดีให้ค  าแนะน าเม่ืออีกฝ่ายร้องขอเท่านั้น และไม่ควรท าดว้ยท่าทีเย่อหยิ่ง แชปแมนได้แนะน า 
เคล็ดลบัการรับฟังอีกฝ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพดงัน้ี 1) สบตาขณะท่ีอีกฝ่ายก าลงัพดู 2) อยา่ฟังไปดว้ย
ท าอย่างอ่ืนไปดว้ย 3) พยายามท าความเขา้ใจความรู้สึกของอีกฝ่าย 4) สังเกตภาษากายประกอบ 
บางคร้ังค าพดูอาจไม่ตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง 5) อยา่ขดัจงัหวะ 

นอกจากน้ีการใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกันก็เป็นการให้เวลาอย่างมีคุณค่าด้วย
เช่นกนัอาจเป็นกิจกรรมท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงช่ืนชอบ เช่น เล่นกีฬา ช็อปป้ิง ดูคอนเสิร์ต เป็นตน้ แต่ส่ิง
ส าคญัไม่ไดอ้ยูท่ี่กิจกรรมท่ีท าร่วมกนั แต่อยูท่ี่เราก าลงัใชเ้วลาจดจ่ออยูท่ี่กนัและกนั 

3) ใหข้องขวญั (Receiving Gifts) คือ การมอบบางส่ิงบางอยา่งให้อีกฝ่าย ของขวญั
คือสัญลกัษณ์แห่งรักท่ีมองเห็นได ้น่ีคือเหตุผลวา่ท าไมแต่ละคนจึงมีทศันคติเก่ียวกบัแหวนแต่งงาน
ต่างกนัไป บางคนไม่เคยถอดเลย แต่บางคนไม่เคยใส่เลย ส าหรับบางคนนั้น เคร่ืองหมายแห่งความ
รักท่ีมองเห็นได้ด้วยตานั้นส าคญัมาก และราคาของขวญัมีความส าคญัเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้า
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ของขวญัคือภาษารักท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับใคร แทบทุกส่ิงท่ีไดรั้บจากอีกฝ่ายจะเป็นเคร่ืองหมายท่ี
แสดงออกซ่ึงความรัก นอกจากน้ี การอยูเ่คียงขา้งคนรักในช่วงเวลาท่ีอีกฝ่ายก าลงัล าบากก็จดัเป็น
การมอบตวัเองใหเ้ป็นของขวญัดว้ยเช่นกนั 

4) ท าบางส่ิงบางอยา่งให ้(Acts of Service) คือ การท าบางส่ิงบางอยา่งท่ีรู้วา่อีกฝ่าย
อยากให้ท า มีความตอ้งการท าให้อีกฝ่ายให้มีความสุขดว้ยการปรนนิบติั และอยากแสดงความรัก
ดว้ยการท าบางส่ิงบางอยา่งให ้แมแ้ต่ส่ิงเล็กๆ นอ้ยๆ เช่น ท ากบัขา้ว ลา้งจาน ตดัหญา้ ลา้งรถ จ่ายค่า
น ้าค่าไฟให ้และอ่ืนๆอีกมากมาย ลว้นเป็นการกระท าท่ีแสดงออกถึงความรักไดห้ากท าดว้ยใจยนิดี  
  ในทางตรงกันข้าม การท าบางส่ิงบางอย่างให้ก็ไม่ใ ช่การแสดงความรัก 
ตวัอยา่งเช่น การท าส่ิงต่างๆ ให้ดว้ยความรู้สึกผิด เพราะอีกฝ่ายบอกวา่ถา้ไม่ท าแสดงวา่ไม่ใชค้นรัก
ท่ีดี การท าส่ิงต่างๆ ให้ด้วยความรู้สึกหวาดกลวั เพราะโดนข่มขู่ ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่การกระท าจาก
ความรัก แต่เป็นการท าร้าย เพราะก าลงัยอมใหอี้กฝ่ายสร้างนิสัยท่ีไม่ดีข้ึนมา 

5) สัมผสัทางกาย (Physical Touch) คือ การสัมผสัร่างกายส่วนใดส่วนหน่ึงอยา่ง
รักใคร่ เช่น จบัมือ กอด หอม จูบ หรือมีเพศสัมพนัธ์ เป็นตน้ในบรรดาประสาทสัมผสัทั้งห้า การ
แตะตอ้งตวัแตกต่างจากประสาทสัมผสัอ่ืนๆ เพราะเป็นประสาทสัมผสัท่ีไม่ไดถู้กจ ากดัแค่บริเวณใด
บริเวณหน่ึง ร่างกายของมนุษย์มีหน่วยรับการสัมผสัเล็กๆ อยู่ทัว่ไปหมด แต่ทุกแห่งไม่ได้ให้
ความรู้สึกเหมือนกนัหมด บางคนอาจพอใจการสัมผสับางแห่งมากกวา่แห่งอ่ืนๆ  

สัมผสัทางกายอาจเป็นไปในลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความรักอยา่งชดัเจน และตั้งใจ
อยา่งเตม็ท่ี เช่น การนวด หรือการเลา้โลม หรืออาจเป็นในลกัษณะท่ีแสดงออกซ่ึงความรักแบบเป็น
นัย และอาจใช้เวลาไม่มาก เช่น การวางมือบนไหล่ของอีกฝ่าย การแตะตัวยามเดินผ่านกัน 
นอกจากน้ีการสัมผสักายในช่วงเวลาวิกฤติ เป็นการส่ือความรักท่ีทรงพลงั เพราะในช่วงเวลาท่ี
ยากล าบาก คนมกัตอ้งการความรักมากเป็นพิเศษ 

 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการเล่าเร่ือง  
 

ผูว้ิจยัด าเนินการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารปฐมภูมิ และทุติยภูมิเก่ียวกบัการเล่าเร่ือง 
โดยน าเสนอประเด็นท่ีเก่ียวข้อง คือ องค์ประกอบการเล่าเร่ือง ซ่ึงประกอบไปด้วย โครงเร่ือง  
แก่นเร่ือง ตวัละคร ความขดัแยง้ ฉาก และมุมมองการเล่าเร่ือง 
  1) โครงเร่ือง หมายถึง การเรียงล าดบัการเล่าเร่ืองของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ตน้
จนจบเร่ือง อยา่งมีเหตุผล และมีจุดหมายปลายทาง โครงเร่ืองคือการวางแผน หรือก าหนดเส้นทาง
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ของตวัละคร แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งเรียงตามล าดบัเวลาท่ีเกิดข้ึน เพราะโครงเร่ืองสามารถใชก้ารเปิดเร่ือง
ดว้ยการน าชุดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนล าดบัสุดทา้ย เล่ายอ้นมาหาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนได ้ 
  อี เอม็ ฟอร์สเตอร์ (อา้งถึงใน ภูมิสิษฐ์ กฤตพิพฒันโชต์ิ 2558: 17) แบ่งการเล่าเร่ือง
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
  - การเปิดเร่ือง (Exposition) คือจุดเร่ิมตน้เพื่อดึงความสนใจใหติ้ดตามเร่ืองราว การ
เร่ิมเร่ืองมีหลายกลยุทธ์ เช่น  แนะน าตวัละคร, แนะน าฉาก หรือสถานท่ี, เปิดประเด็นปัญหาหรือ 
ปมความขดัแยง้ 

- การพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) เป็นขั้นตอนท่ีเร่ืองราวเร่ิมด าเนินไปมาก
ข้ึนความขดัแยง้เร่ิมทวคีวามรุนแรง หรือความเขม้ขน 

- ขั้นภาวะวิกฤติ (Climax) เป็นขั้นตอนท่ีความขดัแยง้พุ่งข้ึนสูงสุด และถึงจุด
แตกหกั ตวัละครอาจอยูใ่นสถานการณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

- ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) เป็นขั้นตอนหลงัจุดวิกฤติไดผ้า่นพน้ไปอนั
เน่ืองจากปัญหาความยุง่ยาก หรือเง่ือนง าต่างๆ เปิดเผยแกไ้ขได ้

- ขั้นยติุเร่ืองราว (Ending) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีเร่ืองราวไดจ้บส้ินลง โดยอาจมีจุด
จบหลายๆ แบบ เช่น จบแบบมีความสุข จบแบบสูญเสีย หรือจบแบบทิ้งปริศนาไวใ้หค้าใจ เป็นตน้ 

2) แก่นเร่ือง หรือ แก่นความคิด คือความคิดรวบยอดท่ีด ารงอยู่ในเร่ืองราว หรือ 
ความคิดหลกัในการด าเนินเร่ืองท่ีผูเ้ล่าตอ้งการน าเสนอ ใชเ้ป็นแกนกลางในการสร้างโครงเร่ือง ซ่ึง
เป็นใจความส าคญัหรือประเด็นหลกัท่ีผูส้ร้างตอ้งการส่ือสารกบัผูรั้บสาร ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้
หลายประเภท เช่น 

J.S.R. Goodlad (อา้งถึงใน อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์, 2558) แบ่งแก่นเร่ือง
ออกเป็น 6 ประเภท คือ ความรัก (Love theme) ศีลธรรมจรรยา (Morality theme) แนวคิด (Idealism 
theme) อ านาจ (Power theme) การท างาน (Career theme) และ เหนือจริง (Outcast theme) 

รักศานต์ วิวฒัน์สินอุดม (อา้งถึงใน สมิทธ์ิ จิรดิลก, 2552) กล่าวไวว้่า 
แก่นเร่ืองเป็นส่ิงส าคญัในการเล่าเร่ือง โดยแก่นเร่ืองหลักๆ มกัเป็นเร่ืองเก่ียวกับมนุษย์ สังคม 
สภาพแวดลอ้ม 

3) ตวัละคร คือ ผูก้ระท า และผูท่ี้ไดรั้บผลจากการกระท าตามโครงเร่ือง เป็นผูท่ี้
ก่อให้เกิดเร่ืองราว เกาะเก่ียวกนัเป็นโครงเร่ือง ตวัละครแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ตวัละครท่ีมี
คุณลกัษณะแบบตายตวั (Type  Character)  คือ ตวัละครท่ีมองเห็นไดด้า้นเดียว และมกัมีลกัษณะ
นิสัยแบบสูตรส าเร็จ เช่น พระเอก นางเอก ตวัร้าย ตวัละครเหล่าน้ีมกัมีลกัษณะนิสัย การกระท า 
บทบาท คลา้ยๆ กนัในการเล่าเร่ืองทัว่ไป และเป็นส่ิงท่ีผูช้มคาดหมายไวอ้ยู่แลว้ และตวัละครท่ีมี
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คุณลกัษณะเห็นไดร้อบดา้น คือ ตวัละครท่ีลึกซ้ึง และคลา้ยคนจริงๆ ซ่ึงมีทั้งส่วนดี ส่วนเสีย และ
คุณลกัษณะหลากหลาย ตวัละครประเภทน้ีจะมีพฒันาการดา้นนิสัยใจคอในเร่ืองเล่า 

หากแบ่งตวัละครตามความส าคญั แบ่งได้ 3 ประเภท คือ ตวัละครหลกั (Major  
Character) คือ ตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญัต่อเร่ือง ตวัละครรอง (Minor Character) คือตวัละครท่ีมี
บทบาทไม่มาก หรือมีบทบาททางใดทางหน่ึงทางเดียว และตวัละครขดัแยง้ (Antagonist) ตวัละครท่ี
มีส่วนท าใหต้วัละครหลกัไม่สมประสงค ์ซ่ึงตวัละครหลกัตอ้งเอาชนะใหไ้ด ้ 

4) ความขดัแยง้ คือ ปมปัญหา หรือความไม่ลงรอยในการกระท า ความคิด ความ
ปรารถนา หรือความตั้งใจของตวัละคร จนเป็นบ่อเกิดของเหตุการณ์ต่างๆ ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีช่วย
สร้างความน่าสนใจให้เร่ือง และขั้นตอนการพฒันาเหตุการณ์จะเกิดข้ึนท่ามกลางความขดัแยง้ โดย
ท่ีความขดัแยง้อาจแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

- ความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัคน เช่น พระเอกขดัแยง้กบันางเอก 
- ความขดัแยง้ภายในจิตใจ เช่น ตวัละครรู้สึกสับสน ไม่อาจท าอะไรได้

ดัง่ใจ 
- ความขดัแยง้กบัพลงัภายนอก เช่น ภยัธรรมชาติ 

  5) ฉาก คือ เวลา และสถานท่ี ท่ีใช้ในการด าเนินเร่ืองตามโครงเร่ือง ฉากมี  
5 ประเภท ดงัน้ี 
   - ฉากท่ีเป็นธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้ทุ่งหญา้ ล าธาร บรรยากาศเชา้ค ่า 
   - ฉากท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ ์เช่น บา้น เคร่ืองใชใ้นครัว  
   - ฉากท่ีเป็นช่วงเวลาหรือยคุสมยั  
   - ฉากท่ีเป็นการด าเนินชีวิตของตวัละคร หมายถึง สภาพกิจวตัรประจ าวนั
ของตวัละคร หรือสภาพสังคมท่ีแวดลอ้มตวัละคร 
   - ฉากท่ีเป็นสภาพแวะล้อมเชิงนามธรรม จบัต้องไม่ได้ เช่น ค่านิยม  
ธรรมเนียม ประเพณี  
  6) มุมมองการเล่าเร่ือง คือ การมองเหตุการณ์ การเขา้ใจพฤติกรรมของตวัละคร 
ผา่นสายตาของตวัละครใดละครหน่ึง ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
   - มุมมองบุคคลท่ีหน่ึง เป็นการเล่าเร่ืองท่ีตวัเอกของเร่ืองเป็นผูเ้ล่าเร่ืองเอง  
   - มุมมองบุคคลท่ีสาม แบ่งเป็น มุมมองท่ีผูเ้ล่าอยู่ในเหตุการณ์ดว้ย ผูเ้ล่า
ไม่ไดอ้ยู่ร่วมในเหตุการณ์ ท าหน้าท่ีเป็นผูส้ังเกต และผูเ้ล่าไม่ไดอ้ยูร่่วมในเหตุการณ์ แต่รู้รอบดา้น  
รู้ถึงความคิด จิตใจ ของตวัละครทุกตวั 



36 
 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การเล่าเร่ืองคือการน าเสนอเร่ืองราวแบบมีล าดับขั้นตอน ซ่ึงมี
โครงสร้างและองค์ประกอบท่ีแน่นอน คือ โครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตวัละคร ความขดัแยง้ ฉาก และ
มุมมองการเล่าเร่ือง โดยเม่ือประกอบกนัแลว้จะเป็นวิธีการส่งสารให้แก่ผูรั้บสารเพื่อส่ือความหมาย 
และใหผู้รั้บสารไดเ้ขา้ใจถึงประเด็นหลกัของส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสาร 



 
 

บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษาเร่ือง “รูปแบบความรัก และภาษารักท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งสมยั
นิยม” ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสม (Mixed Method) คือ มีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Method 
Research) และเสริมดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method Research) ท าการศึกษาขอ้มูล
เก่ียวกบัรูปแบบความรัก และภาษารักท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  าหนด
รายละเอียดของระเบียบวธีิวจิยัไวด้งัต่อไปน้ี  

3.1 ระเบียบวธีิวจิยั 
3.2 หน่วยในการวเิคราะห์ 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.4 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ 
3.5 การด าเนินการวจิยัภาคสนาม 
3.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล  

 

3.1 ระเบียบวธิีวจิัย  
 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยแบ่งการ
ด าเนินการวิจยัเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) การวิจยัเชิงปริมาณ และ (2) การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้าร
วจิยัเชิงปริมาณในการแสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์น าเสนอถึงความถ่ี หรือความนิยมในการ
น าเสนอความรักผ่านมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายแกรมม่ีโกลด์และค่ายอาร์สยาม รวมทั้ง
เพื่อให้เห็นภาพชดัเจนในการเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของรูปแบบความรักและ
ภาษารักท่ีปรากฏในมิวสิควดีิโอ และใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์เน้ือหา รูปแบบความรัก 
และภาษารักในมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่ง   
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3.1.1. การวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Method Research) 
 ผูว้ิจยัใช้การวิจยัเชิงปริมาณเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีแสดงถึง
สถิติ ความถ่ีของรูปแบบความรัก และภาษารักท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีแสดงออก
ผ่านตวัพระเอกและนางเอกมิวสิควิดีโอ และเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ 
มิวสิควิดีโอระหว่างศิลปินชายและศิลปินหญิง จึงใช้การวิจยัเชิงปริมาณเพื่อน าเสนอตวัเลขสถิติท่ี
ได้จากการวิเคราะห์มิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง ซ่ึงการท าวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้เลือกใช้วิธีการ
วิเคราะห์เน้ือหาเชิงปริมาณ (Content Analysis Quantitative) เพื่อวิเคราะห์และรายงานความถ่ี หรือ
ความนิยมของรูปแบบความรัก และภาษารักท่ีพบในมิวสิควดีิโอ และน าเสนอผลลพัธ์โดยใชค้่าร้อย
ละ 
  

3.1.2. การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method Research) 
 ในส่วนของการใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพนั้น ผูว้จิยัใชก้ารสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อเก็บขอ้มูล
เจาะลึกเก่ียวกบัท่ีมาหรือเหตุผลในการคิดโครงเร่ืองหรือแก่นเร่ืองของมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง 
วธีิการถ่ายทอดหรือเล่าเร่ืองในมิวสิควดีิโอ รูปแบบการน าเสนอความรักในมิวสิควิดีโอโดยพระเอก
และนางเอก รวมไปถึงกระบวนการการผลิตมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง โดยท าการสัมภาษณ์  
คุณภาณุพนัธ์ เพ็งค า โปรโมเตอร์ ครีเอทีฟ โปรดิวเซอร์ และผูก้  ากบัมิวสิควิดีโอของค่ายอาร์สยาม  
ในวนัท่ี 14 มิถุนายน 2561 และท าการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เพื่อน ามาสนบัสนุนผลการวิเคราะห์ 
มิวสิควดีิโอ  
 

3.2 หน่วยในการวเิคราะห์ 
 

3.2.1 หน่วยในการวเิคราะห์ 
 หน่วยในการวิเคราะห์ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ มิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีปรากฏ 
ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ (www.youtube.com) ในช่องของค่ายเพลงแกรมม่ีโกลด์ บริษทั 
ในเครือของบริษทั GMM Grammy (www.youtube.com/grammygoldofficial) ในหมวดเพลงฮิตติด
ชาร์จ และในช่องของค่ายอาร์สยาม บริษัทในเครือของบริษัทอาร์ เอสจ ากัด (มหาชน) 
(www.youtube.com/rsiammusic) ในหมวดท าเนียบเพลงดงั ของวนัท่ี 15 สิงหาคม – 15 กนัยายน 
พ.ศ. 2559 
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3.2.2 วธีิการคัดเลอืกหน่วยในการวเิคราะห์ 
 ในการคดัเลือกหน่วยในการวิเคราะห์เพื่อศึกษารูปแบบความรัก และภาษารักนั้น ผูว้ิจยั 
เลือกมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีปรากฏในเครือข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ (www.youtube.com)  
ใน ช่องของค่ า ย เพลงแกรม ม่ี โกลด์  บ ริษัท ใน เค รือของบ ริษัท  GMM Grammy 
(www.youtube.com/grammygoldofficial) ซ่ึงมีมิวสิควิดีโอในปัจจุบนั จ านวนทั้งหมด 2,662 มิวสิค 
วิดีโอ โดยใชเ้พลงท่ีทางค่ายจดัไวใ้นหมวด “เพลงฮิตติดชาร์จ”  จ  านวน 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)  ซ่ึงมีมิวสิควิดีโอทั้งหมดในช่องจ านวน 1,620 มิวสิควิดีโอ โดย
ใชเ้พลงท่ีทางค่ายจดัไวใ้นหมวด “ท าเนียบเพลงดงั” จ านวน 54 มิวสิควิดีโอ ซ่ึงทั้งสองค่ายเพลงน้ี
เป็นค่ายเพลงลูกทุ่งขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงมานานในประเทศไทย ทั้งน้ี มิวสิควิดีโอท่ีจะน ามา
ศึกษาคร้ังน้ีตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. เป็นมิวสิควดีิโอท่ีมีเร่ืองราวส่ือความหมายเป็นหลกั (Narrative) 
2. เป็นมิวสิควดีิโอท่ีมีแก่นเร่ืองเป็นเร่ืองราวความรักฉนัทคู์่รัก (Romantic Love) 

ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากคุณสมบติัท่ีก าหนดขา้งตน้ จึงสามารถคดัเลือกมิวสิควิดีโอท่ีจะน ามาศึกษาคร้ังน้ีได้
ทั้งส้ิน 71 มิวสิควิดีโอ โดยแบ่งเป็นมิวสิควิดีโอของค่ายเพลงแกรมม่ีโกลด์ จ  านวน 29 มิวสิควิดีโอ 
และมิวสิควดีิโอของค่ายเพลงอาร์สยาม จ านวน 42 มิวสิควดีิโอ ตามภาพประกอบ 1 ดา้นล่าง 
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ภาพที ่3.1 วธีิการคดัเลือกหน่วยในการวเิคราะห์ 
  

จากการคดัเลือกหน่วยในการวิเคราะห์ตามภาพประกอบดา้นบน จึงไดมิ้วสิควิดีโอของทั้ง 
2 ค่ายเพลงมาโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

มิวสิควดิีโอของค่ายเพลงแกรมมี่โกลด์ 
1. ไม่มีขอ้แมต้ั้งแต่เร่ิมตน้ ศิลปิน ไผ ่พงศธร  
2. ไปถอนค าสาบาน ศิลปิน ศร สินชยั, ดอกออ้ ทุ่งทอง และกา้นตอง ทุ่งเงิน 
3. ผวัเก่า ศิลปิน ศร สินชยั 
4. ฉนัก าลงัเป็นตวัแทนของใครหรือเปล่า ศิลปิน พี สะเดิด 
5. เจา้ชายของชีวติ ศิลปิน ต่าย อรทยั  
6. รักไดค้ร้ังละคน เช่ือใจไดค้นละคร้ัง ศิลปิน ตัก๊แตน ชลดา 
7. รักจนไม่รู้จะรักยงัไง ศิลปิน พี สะเดิด 
8. ฝืนใจหน่อยไดไ้หม ศิลปิน ไผ ่พงศธร 
9. ผเีส้ือใจร้ายกบัดอกไมใ้จอ่อน ศิลปิน เอ้ินขวญั วรัญญา  
10. ไม่มีอะไรจะคุยกบัเธอ ศิลปิน แสน นากา  
11. อา้ยลืมทุกค า นอ้งจ าทุกนาที ศิลปิน ต่าย อรทยั 
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12. ขอโทษท่ีลืมบ่ได ้ศิลปิน พี สะเดิด 
13. สั่งน ้าตาไม่ได ้ศิลปิน เอ้ินขวญั วรัญญา  
14. เมียเก่า ศิลปิน ดอกออ้ ทุ่งทอง  
15. นอ้งมีผวัแลว้ ศิลปิน ดอกออ้ ทุ่งทอง 
16. แทงขา้งหลงั ศิลปิน หญิงลี ศรีจุมพล 
17. ตัว๋อา้ยเป็นคนสุดทา้ยไดบ้่ ศิลปิน ไผ ่พงศธร 
18. เหตุเกิดท่ีเธอ ผลอยูท่ี่ฉนั ศิลปิน ตัก๊แตน ชลดา 
19. เจบ็ก็ไดถ้า้อา้ยอยากจบ ศิลปิน ต่าย อรทยั 
20. อา้ยเพิ่งรู้ หรือเจา้เพิ่งท า ศิลปิน ไผ ่พงศธร 
21. ไม่ไดห้มดรักแต่หวัใจหมดแรง ศิลปิน ขา้วทิพย ์ธิดาดิน  
22. นาทีเดียวเพื่อรัก ทั้งชีวติเพื่อลืม ศิลปิน ตัก๊แตน ชลดา 
23. กรุณาฟังใหจ้บ ศิลปิน แช่ม แช่มรัมย ์
24. อา้ยหมดหนา้ท่ีหรือยงั ศิลปิน ไผ ่พงศธร  
25. ใหเ้ขาไปหรือใหอ้า้ยเจบ็ ศิลปิน มนตแ์คน แก่นคูน  
26. เปล่ียนความตั้งใจของนอ้งไดบ้่ ศิลปิน ศิริพร อ าไพพงษ ์ 
27. ตรงนั้นคือหนา้ท่ี ตรงน้ีคือหวัใจ ศิลปิน มนตแ์คน แก่นคูน 
28. เธอไม่ใช่แฟนฉนั ฉนัไม่ใช่แฟนเธอ ศิลปิน ตัก๊แตน ชลดา 
29. ไม่ดี ไม่จ  า ศิลปิน ตัก๊แตน ชลดา 

 
มิวสิควดิีโอของค่ายเพลงอาร์สยาม 
1. แอบชอบเธอ (Puppy Love) ศิลปิน เมอร์ซ่ี อาร์ สยาม จูเนียร์ 
2. รักคุณมากกวา่ (Love you more) ศิลปิน นอ้งบร้ิงค ์กะ ป๋าตอ้ม อาร์ สยาม 
3.ไอโ้จ๋ในต านาน ศิลปิน บิทเต้ิล และ เก่ง ลายพราง 
4. ซงัผวัหวังู ศิลปิน ต๊ิก ดอกรัก ดวงมาลา อาร์ สยาม 
5.โทรไปในฐานะยากจน ศิลปิน เส้นเล็ก 
6. เกิบฮา้งขา้งทางเดิน ศิลปิน แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม 
7. หา้นาทีบรรลุธรรม ศิลปิน บิทเต้ิล  
8. เหตุผลของคนจะไป ศิลปิน ธญัญ่า อาร์ สยาม 
9. อา้ยมีเหตุผล ศิลปิน เบิ้ล ปทุมราช อาร์ สยาม 
10. ยิง่ถูกทิ้ง ยิง่ตอ้งสวย (Stay Cool!) ศิลปิน กระแต อาร์ สยาม  
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11. จีบ ศิลปิน ลูกน ้า อาร์ สยาม 
12. ไม่ไหวจะโสด ศิลปิน ตน้ขา้ว อาร์ สยาม 
13. จดหมายลาจ๋ิม ศิลปิน แจค๊ ธนพล อาร์ สยาม 
14. โสดอยูรู้่ยงั (Single Lady) ศิลปิน สโมสรชิมิ 
15. ติดหนึบ (Sticky) ศิลปิน ใบเตย อาร์ สยาม 
16. เอาฉนัท าไม ศิลปิน ส้ม นริศรา อาร์ สยาม 
17. มาอยา่งเฟ้ียว ศิลปิน เอม็ ซาช่า อาร์ สยาม 
18. เม่ือไหร่จะพอ ศิลปิน เดือนเพญ็ อ านวยพร อาร์ สยาม 
19. ขมคอ ศิลปิน กานดา อาร์ สยาม 
20. หมดใจไม่ใช่ความผดิ ศิลปิน กลด ณรงกร อาร์ สยาม 
21. ท าตวัไม่น่ารัก ศิลปิน นอ้งเพลง อาร์ สยาม 
22. เม่ือไหร่จะไวใ้จไดเ้สียที ศิลปิน เส้นเล็ก 
23. ชวนเธอมาชูวบั ศิลปิน พิมดา อาร์ สยาม 
24. อยากถามหล่อน want มากเหรอ ศิลปิน ฟิลม์ ณรินทร์ทิพย ์อาร์ สยาม 
25. เห็นนางเงียบๆ ฟาดเรียบนะคะ ศิลปิน จะ๊ อาร์ สยาม 
26. รังเกียจไปแลว้ ศิลปิน วดิ ไฮเปอร์ อาร์ สยาม 
27. เจา้ชูก้็รู้ตวั ศิลปิน เวสป้า อาร์ สยาม 
28. กะเทยไม่เคยนอกใจ ศิลปิน วดิ ไฮเปอร์ อาร์ สยาม 
29. หวัใจพิการ ศิลปิน นุช วลิาวลัย ์อาร์ สยาม 
30. คิดถึงคนตน้ทาง ศิลปิน บิว กลัยาณี อาร์ สยาม 
31. พี่พอแลว้ ศิลปิน สนุ๊ก สิงห์มาตร อาร์ สยาม 
32. สัพเพ สัตตา ศิลปิน เอเซียร์ อาร์ สยาม  
33. รักเติมโปร ศิลปิน เส้นเล็ก 
34. พร้อมทุกกรณีท่ีจะเจบ็ ศิลปิน แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม  
35. ผมรักผวัเขา ศิลปิน เดช อิสระ อาร์ สยาม  
36. เอ้ินอา้ยแหน่เดอ้ยามเธอมีแฮง ศิลปิน โอ๋ พจนา อาร์ สยาม  
37. บริการหลงัการเป็นแฟน ศิลปิน นุย้ สุวณีา อาร์ สยาม 
38. บ่ไวใ้จทาง บ่วางใจเธอ ศิลปิน สนุ๊ก สิงห์มาตร อาร์ สยาม  
39. ขอดีดีอยา่วิง่ราว ศิลปิน บลูเบอร์ร่ี อาร์ สยาม  
40. เจา้กลบัมาอา้ยดีใจ แต่กลบัไปจะดีกวา่ ศิลปิน แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม 
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41. อกส่ีศอก ศิลปิน บ่าวว ีอาร์ สยาม 
42. เหตุผลน ้าเน่า ศิลปิน แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม 

 

3.3 เคร่ืองมอืการวจิัย 
 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัมุ่งหาขอ้เทจ็จริงและขอ้สรุปเชิงปริมาณโดยไดส้ร้างแบบลงรหสัและ
คู่มือลงรหสั(Coding Sheet) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบความรัก และภาษารักท่ี
ปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง ส ารวจจากมิวสิควิดีโอในเครือข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ 
(www.youtube.com) ในช่องของค่ายเพลงแกรมม่ีโกลด์ บริษทัในเครือของบริษทั GMM Grammy 
(www.youtube.com/grammygoldofficial) และในช่องของค่ายอาร์สยาม บริษทัในเครือของบริษทั 
อาร์เอสจ ากดั (มหาชน) (www.youtube.com/rsiammusic) เพื่อน ามาวิเคราะห์หาขอ้วิจยัดว้ยวิธีทาง
สถิติ จากนั้นท าการสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์และผูก้  ากบัมิวสิควิดีโอถึงแนวคิดในการสร้างบทรักใน
มิวสิควิดีโอ ซ่ึงแบบลงรหัสท่ีสร้างข้ึนเพื่อบนัทึกแก่นของเร่ือง รูปแบบความรัก และความถ่ีของ
ภาษารักแต่ละประเภทท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอใช้การอา้งอิงจากทฤษฎีสามเหล่ียมความรักของ
สเตอร์นเบิร์ก (Sternberg, 1986) และหนงัสือ The 5 love languages (ฉบบัภาษาไทยช่ือ “ภาษารัก”) 
ของแกร่ี แชปแมน (แชปแมน, 2557) ซ่ึงในแบบลงรหสัประกอบไปดว้ย 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ประเภทศิลปิน 
1) ศิลปินหญิง 
2) ศิลปินชาย 
3) ศิลปินคู่ชายหญิง 
ส่วนที ่2 แก่นเร่ืองความรัก 
1) นอกใจ คือ เน้ือหาหลกัของเร่ืองท่ีแสดงการหลอกลวง โกหก ปกปิด เพื่อให้ไดส่ิ้งท่ี

ตอ้งการดว้ยความไม่จริงใจ หรือตวัละครหลกัมีประพฤติกรรมไม่ซ่ือตรงต่อกนัระหว่างคนท่ีเป็น
คู่รักกนั  

2) แอบรัก คือ เน้ือหาหลกัของเร่ืองท่ีแสดงการชอบคนๆ หน่ึงโดยท่ีไม่ให้อีกคนรับรู้  
เก็บซ่อนความรู้สึกไวค้นเดียว 

3) พลดัพราก คือ เน้ือหาหลกัของเร่ืองท่ีแสดงแยกจากกนัของคู่รัก ในสถานท่ีท่ีห่างไกล 
หรือตายจากกนั โดยท่ีทั้งสองฝ่ายยงัมีความรู้สึกรักใคร่กนัอยู ่

4) โสดหรือตามหารัก คือ เน้ือหาหลกัของเร่ืองท่ีแสดงถึงความตอ้งการความรัก หรือคู่ชีวติ 
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5) รักมัน่คง คือ เน้ือหาหลกัของเร่ืองท่ีแสดงถึงความรักท่ีทั้งพระเอกและนางเอกมีต่อกนั
ดว้ยความมัน่คง ไม่หว ัน่ไหวต่ออุปสรรค หรือบุคคลท่ีสามท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

6) รักคัน่เวลา คือ เน้ือหาหลกัของเร่ืองท่ีแสดงถึงความรักท่ียอมเป็นบุคคลในท่ีลบั ซ่ึงอาจมี
ความสัมพนัธ์เป็นเพียงพี่น้อง หรือคนคุยด้วยเม่ือยามท่ีคู่รักมีปัญหาต่อกัน เป็นความสัมพนัธ์
ชัว่คราว 

7) หมดรัก คือ เน้ือหาหลกัของเร่ืองแสดงถึงการไม่มีความรักใดๆ ต่อกนั จบความสัมพนัธ์ 
ไม่อยากมีอะไรติดคา้งกนัต่อไป 

ส่วนที ่3 รูปแบบความรัก 
1) ไร้รัก (Nonlove) คือ ภาวะขาดทั้งความลุ่มหลง ความสนิท และการตดัสินใจและการ

ผกูมดั 
2) ความชอบ (Liking) คือ ความรักท่ีมีองค์ประกอบแค่ความสนิทเพียงอย่างเดียว เป็น

มิตรภาพระหวา่งบุคคลท่ีขาดความรู้สึกรุนแรง เป็นความรู้สึกใกลชิ้ด อบอุ่น แต่ไม่ผกูมดักนั 
3) ความรักแบบหลง (Infatuated love) คือ ความรักท่ีมีองคป์ระกอบแค่ความลุ่มหลงเพียง

อย่างเดียว เป็นรักแรกพบ หรือรักท่ีเกิดข้ึนง่าย รวดเร็ว และเร้าอารมณ์ อาจท าให้ร่างกายมีอาการ 
หวัใจเตน้เร็ว หรือมีอารมณ์ทางเพศ  

4) ความรักท่ีวา่งเปล่า (Empty love) คือ ความรักท่ีมีองคป์ระกอบแค่การตดัสินใจและการ
ผูกมดัเพียงอย่างเดียว อาจเป็นการเร่ิมตน้ผูกมดัโดยไม่มีความรู้สึกรักกนั เช่น การแต่งงานแบบ 
คลุมถุงชนในบางสังคม ซ่ึงอาจเป็นจุดเร่ิมตน้ และค่อยๆ พฒันา ไปเป็นรักในแบบอ่ืน หรือความรัก
ในแบบอ่ืนไดล่้มสลายลง และกลายเป็นความรักแบบวา่งเปล่า 

5) ความรักโรแมนติก (Romantic love) คือความรักท่ีมีองคป์ระกอบเป็นความลุ่มหลง และ
ความสนิท เป็นความรักท่ีเพิ่มเติมจากความชอบ (Liking) ดว้ยแรงดึงดูดทางกายภาพ และอารมณ์ 

6) ความรักแบบเพื่อน (Companionate love) คือ ความรักท่ีมีองคป์ระกอบเป็นความความ
สนิท และการตดัสินใจและการผกูมดั เป็นความรักท่ีตั้งอยูบ่นมิตรภาพ มกัเกิดข้ึนกบัคู่สมรสท่ีไม่มี
แรงดึงดูดทางกายภาพต่อกนัแลว้ แต่มีความเขา้ใจกนั และร่วมกนัรักษาสัมพนัธภาพไปในระยะยาว 

7) ความรักแบบโง่เขลา (Fatuous love) คือ ความรักท่ีมีองคป์ระกอบเป็นความลุ่มหลง และ
การผูกมดั เป็นความรักท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และตดัสินใจอยู่ร่วมกนั หรือแต่งงานกนัในเวลาไม่
นาน โดยท่ีอาจยงัไม่มีความเขา้ใจกนัมากพอ มีความเส่ียงต่อการหยา่ร้าง 

8) ความรักอนัสมบูรณ์ (Consummate love) คือความรักท่ีมีองค์ประกอบทั้งสามครบถว้น 
เป็นความรักในอุดมคติท่ีคู่รักหลายคนปรารถนา โดยเฉพาะคู่รักแบบรักโรแมนติก (Romantic love) 
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ส่วนที ่4 ภาษารัก 
โดยแบ่งเป็นภาษารักของตวัละครในเร่ือง ไดแ้ก่ ภาษารักของพระเอก และ ภาษารักของ

นางเอก 
1) ค าพูดท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ (Words of Affirmation) คือ การแสดงความรักดว้ย

ค าพดู เช่น ค าพดูท่ีใหก้ าลงัใจ ช่ืนชมขอ้ดี ร้องขอบางส่ิงจากคนรักอยา่งสุภาพอ่อนโยน 
2) ให้เวลาอย่างมีคุณค่า (Quality Time) คือ การท่ีคู่รักใช้เวลาอยู่ดว้ยกนั และขณะท่ีอยู่

ดว้ยกนัต่างทุ่มเทความสนใจทั้งหมดใหอี้กฝ่าย เช่น การพดูคุยกบัฟังกนั หรือการท ากิจกรรมดว้ยกนั 
แต่กิจกรรมนั้นคู่รักก็ต่างใชเ้วลาจดจ่ออยูท่ี่กนัและกนั   

3) ใหข้องขวญั (Receiving Gifts) คือ การมอบบางส่ิงบางอยา่งใหอี้กฝ่าย  
4) ท าบางส่ิงบางอยา่งให ้(Acts of Service) คือ การท าบางส่ิงบางอยา่งท่ีรู้วา่อีกฝ่ายอยากให้

ท าดว้ยความเต็มใจ มีความตอ้งการท าให้อีกฝ่ายให้มีความสุขดว้ยการปรนนิบติั และอยากแสดง
ความรักดว้ยการท าบางส่ิงบางอยา่งให ้

5) สัมผสัทางกาย (Physical Touch) คือ การสัมผสัร่างกายส่วนใดส่วนหน่ึงอยา่งรักใคร่ 
เช่น จบัมือ กอด หอม จูบ หรือมีเพศสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
 

3.4 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ  
 

ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบลงรหสัและคู่มือลงรหสั (Coding Sheet) จากนั้นท าการวดัความเท่ียงตรง
โดยใชผู้ล้งรหสั 2 คน ไม่รวมผูว้จิยั ซ่ึงผูล้งรหสัไดอ่้านคู่มือลงรหสัจนเขา้ใจ และฝึกฝนการลงรหสั 
ก่อนท าการลงรหสักบัตวัอยา่งขอ้มูลจ านวน 30 รายการ โดยผูล้งรหสั 2 คนมีรายช่ือดงัน้ี 

1. นางสาวชรัญญา รัตนวาธิน 
2. นายวฒิุไกร คชนูด 

ทั้งน้ี ผูว้ิจยัใช ้Krippendorff 's alpha ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีทางสถิติของขอ้ตกลงในการเขียนชุด
ของหน่วยการวิเคราะห์ในแง่ของค่าของตัวแปร เป็นตัวก าหนดค่าเฉล่ีย ท่ีต้องมากกว่า 0.7  
ทุกรายการ ก่อนลงรหสัในแบบลงรหสั (Coding Sheet) เก็บขอ้มูลจริง ซ่ึงจากการลงรหสัของทั้ง 3 
คนรวมผูว้ิจ ัยด้วยนั้น ค่าท่ีค  านวณได้มากกว่า 0.7 ทุกรายการ จึงกล่าวได้ว่าแบบลงรหัสท่ีใช้
วเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือ และสามารถใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลได ้
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3.5 การด าเนินการวจิัยภาคสนาม 
 

ผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการชมมิวสิควิดีโอมิวสิควิดีโอในเครือข่ายสังคมออนไลน์ยูทูบ 
(www.youtube.com) ในช่องของค่ายเพลงแกรมม่ีโกลด์ บริษทัในเครือของบริษทั GMM Grammy 
(www.youtube.com/grammygoldofficial) และในช่องของค่ายอาร์สยาม บริษทัในเครือของบริษทั 
อาร์เอสจ ากดั (มหาชน) (www.youtube.com/rsiammusic) จ านวนทั้งส้ิน 71 มิวสิควิดีโอ ซ่ึงไดรั้บ
การจัดอันดับเพลงฮิตติดชาร์จ และท าเนียบเพลงดัง ตั้ งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม – 15 กันยายน  
พ.ศ. 2559 โดยมีหน่วยในการวเิคราะห์เน้ือหาดงัน้ี 

1. หน่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูล (Unit of Analysis) ในงานวจิยัน้ีใช ้5 หน่วยในการวิเคราะห์ 
คือ ศิลปิน ตวัละคร แก่นของเร่ือง รูปแบบความรัก ของแต่ละมิวสิควิดีโอ และจดบนัทึกเขา้กลุ่ม
ขอ้มูลตามท่ีก าหนดไว ้

2. หน่วยในการระบุจ านวน (Unit of Enumeration) ในการวิจยัในคร้ังน้ีใชห้น่วยในการ
ระบุจ านวน 1 หน่วย คือ ความถ่ีในการปรากฏ (Frequency) ของภาษารัก โดยการนบัจ านวนคร้ัง
ของการน าเสนอ 
 ส าหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพคือการสัมภาษณ์ผูผ้ลิตมิวสิควิดีโอเพื่อน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ร่วมกับผลท่ีได้จากการวิเคราะห์เน้ือหามิวสิควิดีโอนั้ น ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการติดต่อ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการผลิตมิวสิควิดี โดยส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ไปยงั คุณภาณุพนัธ์  
เพ็งค า โปรโมเตอร์ ครีเอทีฟ โปรดิวเซอร์ และผู ้ก  ากับมิวสิควิดีโอของค่ายอาร์สยาม ซ่ึง 
คุณภาณุพนัธ์ เพ็งค ายงัมีประสบการณ์ดา้นการก ากบัมิวสิควิดีโอให้กบัค่ายเพลงอ่ืนๆ หลากหลาย
ค่ายอีกดว้ย ท าให้มีมุมมองท่ีกวา้งขวางและชดัเจนต่อวงการมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง เม่ือผูว้ิจยั
ไดรั้บการตอบรับให้สัมภาษณ์แลว้ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2561 โดยมี
รายละเอียดแนวค าถาม ดงัน้ี 
 

แบบสัมภาษณ์โปรโมเตอร์ ครีเอทฟี โปรดิวเซอร์ และผู้ก ากบัมิวสิควดิีโอ 
1. มิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งมีความส าคญัต่อธุรกิจเพลงอยา่งไร 
2. กลุ่มเป้าหมายของผูช้มมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งเป็นใคร  
3. มีวธีิการเลือกเพลงท่ีจะน ามาท ามิวสิควดีิโออยา่งไร 
4. ในการท ามิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งแต่ละเพลง มีกระบวนการผลิตอยา่งไร  
5. มีวธีิคิดเร่ืองในมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งอยา่งไร  
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6. ก าหนดทิศทางมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งไวอ้ย่างไร ทิศทางของปัจจุบนัน้ี
แตกต่างจากสมยัก่อนหรือไม่ อยา่งไร 

7. ตวัละครในมิวสิควดีิโอมกัแสดงความรักต่อกนัอยา่งไรบา้ง 
8. มีความแตกต่างระหว่างมิวสิควิดีโอท่ีพระเอกเป็นคนเล่าเร่ือง กบันางเอกเป็น

เป็นคนเล่าเร่ืองหรือไม่ อยา่งไร 
  9. มีความแตกต่างระหวา่งมิวสิควิดีโอระหวา่งศิลปินชายและศิลปินหญิงหรือไม่ 
อยา่งไร 
 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณนั้น ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลมิวสิควิดีโอ จ านวนรวม 71 มิวสิค 
วิดีโอ และได้ตรวจสอบข้อมูล ลงรหัส น ามาวิเคราะห์ตามหลักการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) และใชก้ารวิเคราะห์เบ้ืองตน้โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชค้วามถ่ี 
ร้อยละ และน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางเพื่ออธิบายขอ้มูล ส าหรับส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ
นั้น ผูว้ิจยัไดจ้ดัการสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์และผูก้  ากบัมิวสิควิดีโอเพื่อเก็บขอ้มูลเจาะลึกถึงแนวคิด 
ความเป็นมา และนยัยะส าคญัในการสร้างบทรักในมิวสิควิดีโอ เพื่อน าขอ้มูลความเห็นมาวิเคราะห์
ขอ้มูลร่วมกบัผลลพัธ์ท่ีไดใ้นเชิงปริมาณ โดยไดจ้ดัการสัมภาษณ์ คุณภาณุพนัธ์ เพง็ค า โปรโมเตอร์ 
ครีเอทีฟ โปรดิวเซอร์ และผูก้  ากบัมิวสิควดีิโอของค่ายอาร์สยาม เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2561  



 
 

บทที ่4 
 

ผลของการวจิยั 
 

จากการศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบความรัก และภาษารักท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทย
ลูกทุ่งยคุปัจจุบนั ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์มิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งในยุคปัจจุบนัของค่ายเพลง
แกรมม่ีโกลด ์และค่ายเพลงอาร์สยาม รวมทั้งส้ิน 71 เพลง โดยวิเคราะห์รูปแบบความรัก ภาษารักท่ี
ปรากฏตามรูปแบบความรักจากทฤษฎีสามเหล่ียมความรักของโรเบิร์ต สเตอร์นเบิร์ก (1986) เพื่อ
ตอบปัญหาน าวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1) แก่นเร่ืองความรัก รูปแบบความรักของมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง และภาษารักของ
พระเอกและนางเอกในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรักของชายหญิงเป็น
อยา่งไร 

2) แก่นเร่ืองความรัก รูปแบบความรักของมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง และภาษารักของ
พระเอกและนางเอกในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปินชาย และศิลปินหญิง มีความแตกต่าง
กนัอยา่งไร 

3) แนวคิดในการผลิตมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีมีการแสดงความรักเป็นอยา่งไร 
 

4.1 การเสนอผลวเิคราะห์ข้อมูล  
 
 การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 เสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองเพศของนกัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
 ตอนท่ี 2 เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองแก่นความรักท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทย
ลูกทุ่ง 
 ตอนท่ี 3 เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองรูปแบบความรักท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลง
ไทยลูกทุ่ง 
 ตอนท่ี 4 เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองภาษารักของพระเอก และนางเอกในมิวสิควิดีโอ
เพลงไทยลูกทุ่ง 
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ตอนท่ี 5 เสนอผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์และผูก้  ากบัมิวสิควดีิโอ  

 
4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ตอนที ่1 เสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลเร่ืองเพศของนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนท่ี 1 เพศของนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง แสดงค่าความถ่ี และ 
ร้อยละ จากจ านวนมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งของ 2 ค่ายเพลง จ านวนรวม 71 เพลง ตามตาราง 1.1 
 

ตารางที ่4.1 เพศของนกัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง: ค่ายแกรมม่ีโกลด ์
 

เพศ จ านวน (เพลง) ร้อยละ (%) 
หญิง 15 51.7 
ชาย 13 44.8 
ชาย+หญิง 1 3.5 

รวม 29 100 
 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นวา่เพศของนกัร้องเพลงไทยลูกทุ่งส่วนใหญ่ท่ีมีมิวสิควิดีโอท่ี
มีเร่ืองราวส่ือความหมายเป็นหลกั (Narrative) และมีแก่นเร่ืองเป็นเร่ืองราวความรักฉันท์คู่รัก 
(Romantic Love) ของค่ายแกรมม่ีโกลด์ เป็นนกัร้องเพศหญิง รวม 15 เพลง คิดเป็นร้อยละ 51.7 
ล าดบัถดัมาคือนกัร้องเพศชาย จ านวน 13 เพลง คิดเป็นร้อยละ 44.8 และล าดบัสุดทา้ยคือเพลงไทย
ลูกทุ่งท่ีร้องคู่ชายและหญิง มีเพียง 1 เพลง คิดเป็นร้อยละ 3.5 
 
ตารางที ่4.2  เพศของนกัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง: ค่ายอาร์สยาม          
 

เพศ จ านวน (เพลง) ร้อยละ (%) 
ชาย 19 45.2 
หญิง 19 45.2 
ชาย+หญิง 4 9.6 

รวม 42 100 
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 ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนเพศของนกัร้องเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายอาร์สยาม ซ่ึงปรากฏว่า
เพลงท่ีร้องโดยนักร้องเพศชายและเพศหญิงมีจ านวนเท่ากนัท่ี 19 เพลง คิดเป็นร้อยละ 45.2 และ
เพลงท่ีร้องคู่ชายหญิง มีจ านวน 4 เพลง คิดเป็นร้อยละ 9.6 
 ตอนที่ 2 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองแก่นความรักที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทย
ลูกทุ่ง 
 ตอนท่ี 2 เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองแก่นเร่ืองความรักท่ีปรากฏในมิวสิค 
วิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง ซ่ึงผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จากเน้ือหาท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของ  
2 ค่ายเพลง โดยมีแก่นเร่ืองความรักในการวเิคราะห์ทั้งส้ิน 7 รูปแบบ โดยเสนอผลการวิเคราะห์แยก
เป็นค่ายเพลง ตามตารางท่ี 4.3 และ 4.4 
 
ตารางที ่4.3 แก่นเร่ืองความรักท่ีปรากฏในมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่ง: ค่ายแกรมม่ีโกลด ์
 

แก่นเร่ืองความรัก 
ชาย หญงิ ร้องคู่ รวมชายและหญงิ 

N % N % N % N % 
นอกใจ 2 15.4 9 60.0 1 100.0 12 41.3 
แอบรัก 1 7.7 0 0.0 0 0.0 1 3.5 
โสดหรือตามหารัก 0 0.0 1 6.7 0 0.0 1 3.5 
พลดัพราก 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
รักมัน่คง 6 46.1 3 20.0 0 0.0 9 31.0 
รักคัน่เวลา 2 15.4 0 0.0 0 0.0 2 6.9 
หมดรัก 2 15.4 2 13.3 0 0.0 4 13.8 

รวม 13 100.0 15 100.0 1 100.0 29 100.0 
 

 ตารางท่ี 4.3 แสดงให้เห็นผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองแก่นเร่ืองความรักท่ีปรากฏในมิวสิค 
วิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายแกรมม่ีโกลด์ โดยมีจ านวนรวมทั้งหมด 29 เพลง แก่นเร่ืองความรักท่ี
ปรากฏมากท่ีสุดในมิวสิควิดีโอคือ แก่นเร่ืองความรักแบบนอกใจ จ านวน 12 เพลง คิดเป็นร้อยละ 
41.3  ล าดบัถดัมาคือแก่นเร่ืองความรักแบบ รักมัน่คง จ านวน 9 เพลง คิดเป็นร้อยละ 31.0 ถดัมาคือ
แก่นเร่ืองความรักแบบหมดรัก จ านวน 4 เพลง คิดเป็นร้อยละ 13.8 ล าดบัท่ี 4 คือแก่นเร่ืองความรัก
แบบ รักคัน่เวลา จ านวน 2 เพลง คิดเป็นร้อยละ 6.9 แก่นเร่ืองความรักแบบ แอบรัก และ โสดหรือ
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ตามหารักนั้นมีจ านวนเท่ากนัท่ี 1 เพลง คิดเป็นร้อยละ 3.5 ทั้งน้ี แก่นเร่ืองความรักแบบพลดัพรากไม่
พบปรากฏอยูใ่นมิวสิควดีิโอใด 

เม่ือเปรียบเทียบแก่นความรักแยกเป็นมิวสิควิดีโอนกัร้องชาย นกัร้องหญิง และนกัร้องคู่
แล้ว ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่ามิวสิควิดีโอนักร้องชายมีแก่นเร่ืองความรักแบบรักมัน่คงสูงท่ีสุด 
จ านวน 6 เพลง คิดเป็นร้อยละ 46.1 ตามดว้ยแก่นเร่ืองความรักแบบนอกใจ รักคัน่เวลา และหมดรัก 
ในจ านวนเท่ากนัคือ 2 เพลง คิดเป็นร้อยละ 15.4 ส่วนมิวสิควิดีโอนกัร้องหญิง มีแก่นเร่ืองความรัก
แบบนอกใจมากท่ีสุด จ านวน 9 เพลง คิดเป็นร้อยละ 60.0 ตามดว้ยแก่นเร่ืองความรักแบบรักมัน่คง 
จ านวน 3 เพลง คิดเป็นร้อยละ 20.0 และแก่นเร่ืองความรักแบบหมดรัก จ านวน 2 เพลง คิดเป็นร้อย
ละ 13.3 ตามล าดบั และมิวสิควิดีโอนกัร้องคู่ชายหญิงนั้นมีเพียง 1 เพลงซ่ึงมีแก่นเร่ืองความรักแบบ
นอกใจ เม่ือพิจารณาแลว้ แก่นเร่ืองความรักท่ีพบมากท่ีสุดโดยรวม 2 ล าดบัแรกคือแก่นเร่ืองความ
รักแบบนอกใจ และรักมัน่คง ซ่ึงพบมากท่ีสุดทั้งในมิวสิควิดีโอนกัร้องชาย และนกัร้องหญิงใน 2 
ล าดบัแรกเช่นกนั 
 
ตารางที ่4.4 แก่นเร่ืองความรักท่ีปรากฏในมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่ง: ค่ายอาร์สยาม 
 

แก่นความรัก 
ชาย หญงิ ร้องคู่ รวมชายและหญงิ 

N % N % N % N % 
นอกใจ 4 21.1 6 31.6 0 0.0 10 23.8 
แอบรัก 2 10.5 2 10.5 1 25.0 5 11.9 
โสดหรือตามหารัก 2 10.5 4 21.1 1 25.0 7 16.7 
พลดัพราก 5 26.3 1 5.2 0 0.0 6 14.3 
รักมัน่คง 5 26.3 4 21.1 2 50.0 11 26.2 
รักคัน่เวลา 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
หมดรัก 1 5.2 2 10.5 0 0.0 3 7.1 

รวม 19 99.9 19 100.0 4 100.0 42 100.0 
 

 จากการวิเคราะห์มิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งรวม 42 เพลงของค่ายอาร์สยาม ตารางท่ี 4.4 
แสดงใหเ้ห็นวา่แก่นเร่ืองความรักท่ีพบมากท่ีสุดคือแก่นเร่ืองความรักแบบรักมัน่คง จ านวน 11 เพลง 
คิดเป็นร้อยละ 26.2 ล าดบัถดัมาคือแก่นเร่ืองความรักแบบนอกใจ มีจ านวน 10 เพลง คิดเป็นร้อยละ 



52 
 

23.8 ล าดับถัดมาคือแก่นเร่ืองความรักแบบโสดหรือตามหารัก จ านวน 7 เพลง คิดเป็น 16.7  
แก่นเร่ืองความรักแบบพลัดพรากปรากฏในมิวสิควิดีโอจ านวน 6 เพลง คิดเป็นร้อยละ 14.3  
แก่นเร่ืองความรักแบบแอบรักปรากฏอยู่ 5 เพลง คิดเป็นร้อยละ 11.9 และแก่นเร่ืองความรักแบบ
หมดรักปรากฏอยู่ในมิวสิควิดีโอจ านวน 3 เพลง คิดเป็นร้อยละ 7.1 ส่วนแก่นเร่ืองความรักแบบ 
รักคัน่เวลาไม่พบปรากฏอยูใ่นมิวสิควดีิโอ 
 พิจารณาเปรียบเทียบแก่นเร่ืองความรักแยกเป็นมิวสิควิดีโอนกัร้องชาย นกัร้องหญิง และ
นกัร้องคู่ พบว่าในมิวสิควิดีโอนกัร้องชายปรากฏแก่นเร่ืองความรักแบบพลดัพราก และรักมัน่คง
มากท่ีสุดเป็นจ านวนเท่ากนัท่ี 5 เพลง คิดเป็นร้อยละ 26.3 ตามดว้ยแก่นเร่ืองความรักแบบนอกใจ 
จ านวน 4 เพลง คิดเป็นร้อยละ 21.1 ส าหรับมิวสิควิดีโอนักร้องหญิง พบแก่นเร่ืองความรักแบบ
นอกใจมากท่ีสุดคือ 6 เพลง คิดเป็นร้อยละ 31.6 ตามดว้ยแก่นเร่ืองความรักแบบโสดหรือตามหารัก 
และรักมัน่คง จ านวน 4 เพลงเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 21.1 ส่วนมิวสิควิดีโอนักร้องคู่ชายหญิงพบ 
แก่นเร่ืองความรักแบบรักมัน่คงมากท่ีสุด จ านวน 2 เพลง คิดเป็นร้อยละ 50.0 ซ่ึงโดยภาพรวมแลว้ 
แก่นเร่ืองความรักท่ีพบมากท่ีสุดซ่ึงคล้ายคลึงกันทั้ งนักร้องชาย นักร้องหญิง และนักร้องคู่คือ 
แก่นเร่ืองความรักแบบนอกใจ และรักมัน่คง 
 ผลการวเิคราะห์แก่นเร่ืองความรักของมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของทั้งค่ายแกรมม่ีโกลด ์
และค่ายอาร์สยามแสดงให้เห็นว่าแก่นเร่ืองความรักแบบนอกใจ และแก่นเร่ืองความรักแบบรัก
มัน่คง ถูกพบมากท่ีสุดในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง ซ่ึงเป็นแก่นเร่ืองความรักท่ีพบมากท่ีสุด  
2 อันดับแรกจากมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของทั้ ง 2 ค่ายเพลง ส่วนแก่นเร่ืองความรักแบบ 
พลดัพราก ไม่ปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งค่ายแกรมม่ีโกลด์ และแก่นเร่ืองความรักแบบ 
รักคัน่เวลาไม่มีปรากฏในมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งค่ายอาร์สยาม 
 ตอนที ่3 เสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลเร่ืองรูปแบบความรักทีป่รากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทย
ลูกทุ่ง 
 ตอนท่ี 3 เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ืองรูปแบบความรักท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอ
เพลงไทยลูกทุ่ง โดยวิเคราะห์รูปแบบความรักตามทฤษฎีสามเหล่ียมความรักของ Sternberg (1986)  
ซ่ึงระบุว่าความรักมี 3 องค์ประกอบ คือ ความลุ่มหลง ความสนิท และการตัดสินใจผูกมัด  
ซ่ึงความสัมพนัธ์ของ 3 องคป์ระกอบก่อให้เกิดรูปแบบความรัก 8 รูปแบบ ซ่ึงจะน าเสนอแยกตาม
ค่ายเพลง ตามตารางท่ี 4.5 และ 4.6 
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ตารางที ่4.5  รูปแบบความรักท่ีปรากฏในมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่ง: ค่ายแกรมม่ีโกลด ์
 

รูปแบบความรัก 
ชาย หญงิ ร้องคู่ รวมชายและหญงิ 

N % N % N % N % 
ไร้รัก  2 15.4 2 13.3 1 100.0 5 17.2 
ความชอบ  1 7.7 0 0.0 0 0.0 1 3.5 
ความหลง  0 0.0 3 20.0 0 0.0 3 10.3 
ความรักท่ีวา่งเปล่า  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
ความรักโรแมนติก  3 23.0 1 6.7 0 0.0 4 13.8 
ความรักแบบเพื่อน  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
ความรักแบบโง่เขลา  6 46.2 9 60.0 0 0.0 15 51.7 
ความรักอนัสมบูรณ์  1 7.7 0 0.0 0 0.0 1 3.5 

รวม 13 100.0 15 100.0 1 100.0 29 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบความรักท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทย
ลูกทุ่งของค่ายแกรมม่ีโกลด ์โดยแบ่งเป็นเพลงท่ีร้องโดยนกัร้องชาย 13 เพลง เพลงท่ีร้องโดยนกัร้อง
เพลงหญิง 15 เพลง และร้องโดยนักร้องชายหญิงคู่กนั 1 เพลง รวมทั้งหมด 29 เพลง โดยรูปแบบ
ความรักท่ีพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรกของมิวสิควดีิโอเพลงท่ีร้องโดยเพศชาย คือ ความรักแบบโง่เขลา 
จ านวน 6 เพลง คิดเป็นร้อยละ46.2 ความรักแบบโรแมนติก จ านวน 3 เพลง คิดเป็นร้อยละ 23.0 และ
ความรักแบบไร้รัก จ านวน 2 เพลง คิดเป็นร้อยละ 15.4 ตามล าดบั แต่จากจ านวนเพลงท่ีร้องโดย
นกัร้องเพศชายทั้ง 13 เพลง ไม่พบรูปแบบความรักแบบความหลง ความรักท่ีวา่งเปล่า และความรัก
แบบเพื่อน 
 ส าหรับรูปแบบความรักท่ีพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรกในมิวสิควิดีโอเพลงท่ีร้องโดยนกัร้อง
เพศหญิง คือ ความรักแบบโง่เขลา ความหลง และความรักแบบไร้รัก ซ่ึงมีจ านวน 9, 3 และ 2 เพลง 
คิดเป็นร้อยละ 60.0, 20.0 และ 13.3 ตามล าดบั ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์พบวา่มีเพลงท่ีร้องโดยนกัร้อง
ชายหญิงคู่กนั จ  านวน 1 เพลง ซ่ึงมีรูปแบบความรักแบบไร้รัก อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจ านวน
รวมของมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งทั้งหมดของค่ายแกรมม่ีโกลด์ จ  านวน 29 เพลงแล้ว พบว่า 
รูปแบบความรักท่ีพบมากท่ีสุดคือรูปแบบความรักแบบโง่เขลา ซ่ึงมีจ านวนรวมทั้งหมด 15 เพลง 
คิดเป็นร้อยละ 51.7 ซ่ึงเป็นจ านวนเกินกว่าคร่ึงจากจ านวนมิวสิควิดีโอทั้งหมด และเม่ือวิเคราะห์
รูปแบบความรักออกมาแลว้พบว่ารูปแบบความรักแบบโง่เขลาปรากฏในมิวสิควิดีโอของเพลงท่ี
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ร้องโดยนักร้องเพศชาย และนักร้องเพศหญิงมีจ านวนสูงท่ีสุดเช่นเดียวกนั โดยเพลงท่ีร้องโดย
นกัร้องชายมีจ านวน 6 เพลง คิดเป็นร้อยละ 46.2 และเพลงท่ีร้องโดยนกัร้องหญิงมีจ านวน 9 เพลง 
คิดเป็นร้อยละ 60.0 
 
ตารางที ่4.6  รูปแบบความรักท่ีปรากฏในมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่ง: ค่ายอาร์สยาม 
 

รูปแบบความรัก 
ชาย หญงิ ร้องคู่ รวมชายและหญงิ 

N % N % N % N % 
ไร้รัก  0 0.0 1 5.3 0 0.0 1 2.4 
ความชอบ  2 10.5 4 21.0 3 75.0 9 21.4 
ความหลง  2 10.5 4 21.0 0 0.0 6 14.3 
ความรักท่ีวา่งเปล่า  1 5.3 0 0.0 0 0.0 1 2.4 
ความรักโรแมนติก  5 26.3 5 26.3 1 25.0 11 26.2 
ความรักแบบเพื่อน  1 5.3 0 0.0 0 0.0 1 2.4 
ความรักแบบโง่เขลา  5 26.3 4 21.0 0 0.0 9 21.4 
ความรักอนัสมบูรณ์  3 15.8 1 5.3 0 0.0 4 9.5 

รวม 19 100.0 19 99.9 4 100.0 42 100.0 
  

ตารางท่ี 4.6  เสนอผลการวเิคราะห์รูปแบบความรักท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง
ของค่ายอาร์สยาม รวมทั้งหมดจ านวน 42 เพลง จากการวิเคราะห์พบว่าเพลงไทยลูกทุ่งท่ีร้องโดย
นกัร้องเพศชาย และนกัร้องเพศหญิงมีจ านวนเท่ากนัท่ี 19 เพลง และมีเพลงท่ีร้องโดยนกัร้องคู่ชาย
หญิง จ านวน 4 เพลง  โดยเพลงท่ีร้องโดยนกัร้องเพศชายมีรูปแบบความรักโรแมนติก และความรัก
แบบโง่เขลาปรากฏมากท่ีสุดเป็นจ านวนเท่ากนั คือ 5 เพลง คิดเป็นร้อยละ 26.3 ถดัมาคือรูปแบบ
ความรักอนัสมบูรณ์ จ านวน 3 เพลง คิดเป็นร้อยละ 15.8 ตามดว้ยรูปแบบความรักแบบความชอบ 
และความหลง ซ่ึงมีจ านวน 2 เพลงเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 10.5 ถดัมาคือรูปแบบความรักท่ีว่างเปล่า
และความรักแบบเพื่อน มีจ านวน 1 เพลงเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 5.3 โดยไม่ปรากฏรูปแบบความรัก
แบบไร้รักในมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีร้อยโดยนกัร้องเพศชาย 
 ในส่วนของรูปแบบความรักท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีร้องโดยนกัร้องเพศ
หญิงมีรูปแบบความรักโรแมนติกมากท่ีสุดเช่นเดียวกบันกัร้องเพศชาย โดยปรากฏรูปแบบความรัก
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ดงักล่าวอยูจ่  านวน 5 เพลง คิดเป็นร้อยละ 26.3 ตามดว้ยรูปแบบความรักแบบความหลง ความชอบ 
และความรักแบบโง่เขลา ซ่ึงปรากฏในมิวสิควดีิโอจ านวน 4 เพลงเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 21.0 ล าดบั
ถดัมาคือรูปแบบความรักแบบไร้รัก และความรักอนัสมบูรณ์ มีปรากฏอยู่ในมิวสิควิดีโอจ านวน  
1 เพลงเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 5.3 ทั้งน้ี รูปแบบความรักท่ีวา่งเปล่าและความรักแบบเพื่อนไม่ปรากฏ
ในมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีร้องโดยนกัร้องเพศหญิง ส าหรับมิวสิควดีิโอท่ีร้องโดยนกัร้องคู่ชาย
หญิงมีจ านวน 4 เพลง ซ่ึงมีรูปแบบความรักแบบความชอบ จ านวน 3 เพลง คิดเป็นร้อยละ 75.0 และ
มีรูปแบบความรักแบบโรแมนติกเพียง 1 เพลง คิดเป็นร้อยละ 25.0 
 จากการวิเคราะห์รูปแบบความรักในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งทั้ง 2 ค่ายเพลง แสดงให้
เห็นว่ารูปแบบความรักท่ีพบมากท่ีสุดคือ ความรักแบบโง่เขลา และความรักแบบโรแมนติก  
ซ่ึงปรากฏอยูใ่นมิวสิควดีิโอท่ีร้องโดยนกัร้องเพศชาย และนกัร้องเพศหญิง และเม่ือพิจารณาผลรวม
แลว้ ความรักแบบเพื่อน และความรักท่ีวา่งเปล่า เป็นรูปแบบความรักท่ีปรากฏนอ้ยท่ีสุดจากมิวสิค 
วดีิโอของทั้ง 2 ค่ายเพลง 
 ตอนที่ 4 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองภาษารักของพระเอก และนางเอกในมิวสิควิดีโอ
เพลงไทย 

การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองภาษารักของพระเอก และนางเอกในมิวสิควิดีโอเพลง
ไทยลูกทุ่งในตอนท่ี 4 จะน าเสนอภาษารักโดยรวมของมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายแกรมม่ี
โกลด ์จ านวน 29 เพลง และของค่ายอาร์สยาม จ านวน 42 เพลง และน าเสนอขอ้มูลมิวสิควิดีโอแยก
ตามเพศของนกัร้อง ตามตารางท่ี 4.7 – 4.10 
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ตารางที ่4.7  ภาษารักของพระเอกและนางเอกในมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งทั้งหมด:  
       ค่ายแกรมม่ีโกลด์ 

 

ภาษารัก 
MV ทั้งหมด (29) 

พระเอก นางเอก 
N % N % 

ค าพดูท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ 18 62.1 10 34.5 
ใหเ้วลาอยา่งมีคุณค่า 26 89.7 23 79.3 
ใหข้องขวญั 15 51.7 1 3.5 
ท าบางส่ิงบางอยา่งให ้ 18 62.1 11 37.9 
สัมผสัทางกาย 27 93.1 26 89.7 

 
จากการวิเคราะห์ภาษารักของพระเอกและนางเอกในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของ 

ค่ายแกรมม่ีโกลดจ์  านวนทั้งหมด 29 เพลง ตารางท่ี 4.7 แสดงผลดงัน้ี 
พระเอกมิวสิควดิีโอ 

 ภาษารักท่ีพระเอกมิวสิควิดีโอแสดงออกมากท่ีสุดคือ การสัมผสัทางกาย ปรากฏอยูจ่  านวน 
27 เพลง คิดเป็นร้อยละ 93.1 ล าดบัถดัมาคือการให้เวลาอย่างมีคุณค่า ปรากฏอยู่จ  านวน 26 เพลง  
คิดเป็นร้อยละ 89.7 ถดัมาคือการใชค้  าพูดท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ และการท าบางส่ิงบางอยา่งให ้
ซ่ึงมีจ านวนเท่ากนัอยู่ท่ี 18 เพลง คิดเป็นร้อยละ 62.1 ล าดบัสุดทา้ยคือการให้ของขวญั ปรากฏอยู ่ 
15 เพลง คิดเป็นร้อยละ 51.7 

นางเอกมิวสิควดิีโอ 
ภาษารักท่ีนางเอกมิวสิควิดีโอแสดงออกมากท่ีสุดคือ ท่ี การสัมผสัทางกาย ปรากฏอยู่

จ  านวน 26 เพลง คิดเป็นร้อยละ 89.7 ล าดบัถดัมาคือการให้เวลาอยา่งมีคุณค่า ปรากฏอยูจ่  านวน 23 
เพลง คิดเป็นร้อยละ 79.3 ถดัมาคือการท าบางส่ิงบางอยา่งให้ จ  านวน 11 เพลง คิดเป็นร้อยละ 37.9 
ตามด้วยการใช้ค  าพูดท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ จ านวน 10 เพลง คิดเป็นร้อยละ 34.5 และล าดบั
สุดทา้ยคือการใหข้องขวญั ปรากฏอยูเ่พียง 1 เพลง คิดเป็นร้อยละ 3.5 

จากผลวิเคราะห์ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า พระเอกและนางเอกมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง
ของค่ายแกรมม่ีโกลดม์กัแสดงความรักดว้ยการสัมผสัทางกาย การให้เวลาอยา่งมีคุณค่า และการท า
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บางส่ิงบางอยา่งให้ ซ่ึงเป็นภาษารักท่ีปรากฏสูงสุด 3 ล าดบัแรกของทั้งพระเอกและนางเอกมิวสิค 
วดีิโอ 
 
ตารางที ่4.8 ภาษารักของพระเอกและนางเอกในมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งแยกเพศนกัร้อง:  

      ค่ายแกรมม่ีโกลด์ 
 

ภาษารัก 
MV ชาย (13) MV หญิง (15) MV ร้องคู่ (1) 

พระเอก นางเอก พระเอก นางเอก พระเอก นางเอก 
N % N % N % N % N % N % 

ค าพดูท่ีเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์ 

6 46.2 5 38.5 11 73.3 4 26.7 1 100.0 1 100.0 

ใหเ้วลาอยา่งมีคุณค่า 12 92.3 8 61.5 13 86.7 14 93.3 1 100.0 1 100.0 
ใหข้องขวญั 7 53.9 0 0.0 8 53.3 1 6.7 0 0.0 0 0.0 
ท าบางส่ิงบางอยา่งให ้ 11 84.6 6 46.2 7 46.7 5 33.4 0 0.0 0 0.0 

สมัผสัทางกาย 11 84.6 11 84.6 15 100.0 14 93.3 1 100.0 1 100.0 

  
ตารางท่ี4.8 แสดงผลการวิเคราะห์ภาษารักของพระเอกและนางเอกมิวสิควิดีโอของ  

ค่ายแกรมม่ีโกลด ์โดยแยกออกเป็นมิวสิควดีิโอนกัร้องเพศชาย ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 13 เพลง คิดเป็น
ร้อยละ 44.8 มิวสิควิดีโอนักร้องเพศหญิง จ านวน 15 เพลง คิดเป็นร้อยละ 51.7 และมิวสิควิดีโอ
นกัร้องคู่ชายหญิง จ านวน 1 เพลง คิดเป็นร้อยละ 3.51 โดยมีผลลพัธ์ดงัน้ี 

มิวสิควดิีโอนักร้องเพศชาย 
 พระเอก 
 พระเอกในมิวสิควดีิโอนกัร้องเพศชายมีการแสดงความรักโดยการใหเ้วลาอยา่งมีคุณค่ามาก
ท่ีสุด จ านวน 12 เพลง คิดเป็นร้อยละ 92.3 ล าดบัถดัมาคือ การท าบางส่ิงบางอยา่งให้ และการสัมผสั
ทางกาย ซ่ึงมีจ านวนเท่ากนัท่ี 11 เพลง คิดเป็นร้อยละ 84.6 ตามดว้ยการให้ของขวญั จ านวน 7 เพลง 
คิดเป็นร้อยละ 53.9 และการใช้ค  าพูดเสริมสร้างความสัมพนัธ์ จ านวน 6 เพลง คิดเป็นร้อยละ 46.2 
ตามล าดบั 
 นางเอก 
 นางเอกในมิวสิควิดีโอนกัร้องเพศชายมีการแสดงความรักโดยการสัมผสัทางกายมากท่ีสุด 
จ านวน 11 เพลง คิดเป็นร้อยละ 84.6 ตามด้วยการให้เวลาอย่างมีคุณค่า จ  านวน 8 เพลง คิดเป็น 
ร้อยละ 61.5 ถดัมาคือการแสดงความรักแบบท าบางส่ิงบางอยา่งให้ จ  านวน 6 เพลง คิดเป็นร้อยละ 
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46.2 และล าดบัสุดทา้ยคือการแสดงความรักโดยใชค้  าพูดเสริมสร้างความสัมพนัธ์ จ านวน 5 เพลง 
คิดเป็นร้อยละ 38.5 ทั้งน้ีไม่ปรากฏการภาษารักของนางเอกมิวสิควิดีโอโดยการให้ของขวญัใน 
มิวสิควดีิโอนกัร้องเพศชาย 

มิวสิควดิีโอนักร้องเพศหญงิ 
 พระเอก 
 พระเอกมิวสิควิดีโอนกัร้องเพศหญิงมีการแสดงความรักโดยการสัมผสัทางกายมากท่ีสุด 
จ านวน 15 เพลง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ตามดว้ยการให้เวลาอย่างมีคุณค่า จ  านวน 13 เพลง คิดเป็น
ร้อยละ 86.7 ถดัมาคือการใช้ค  าพูดเสริมสร้างความสัมพนัธ์ จ านวน 11 เพลง คิดเป็นร้อยละ 73.3 
ล าดบัถดัไปคือการให้ของขวญั จ านวน 8 เพลง คิดเป็นร้อยละ 53.3 และล าดบัสุดทา้ยคือ การท า 
บางส่ิงบางอยา่งให ้จ านวน 7 เพลง คิดเป็นร้อยละ 16.7 

นางเอก 
 นางเอกมิวสิควิดีโอนกัร้องเพศหญิงมีการแสดงความรักโดยการให้เวลาอยา่งมีคุณค่า และ
การสัมผสัทางกายเท่ากนัท่ี 14 เพลง คิดเป็นร้อยละ 93.3 ตามดว้ยการท าบางส่ิงบางอยา่งให้ จ  านวน 
5 เพลง คิดเป็นร้อยละ 33.4 ถดัมาคือการใช้ค  าพูดเสริมสร้างความสัมพนัธ์ จ านวน 4 เพลง คิดเป็น
ร้อยละ 26.7 และล าดบัสุดทา้ยคือการใหข้องขวญั จ านวน 1 เพลง คิดเป็นร้อยละ 6.7 

มิวสิควดิีโอนักร้องคู่ชายหญงิ 
 พระเอก 
 ในมิวสิควดีิโอนกัร้องคู่ชายหญิง พระเอกมิวสิควิดีโอมีการแสดงความรักโดยการใชค้  าพูด
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ การให้เวลาอย่างมีคุณค่า และการสัมผสัทางกาย ซ่ึงปรากฏอยู่ในเพลง
จ านวน 1 เพลง คิดเป็นร้อยละ 100.0 โดยไม่ปรากฏภาษารักแบบการให้ของขวญั และการท าบางส่ิง
บางอยา่งให ้
 นางเอก 

นางเอกมิวสิควิดีโอมีการแสดงความรักแบบเดียวกบัพระเอกมิวสิควิดีโอ คือ ใช้ค  าพูด
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ การให้เวลาอย่างมีคุณค่า และการสัมผสัทางกาย ซ่ึงปรากฏอยู่ในเพลง
จ านวน 1 เพลง คิดเป็นร้อยละ 100.0 โดยไม่ปรากฏภาษารักแบบการให้ของขวญั และการท าบางส่ิง
บางอยา่งให ้

จากการวิเคราะห์ภาษารักของพระเอก และนางเอกมิวสิควิดีโอในมิวสิควิดีโอนกัร้องชาย 
นกัร้องหญิง และนกัร้องคู่ชายหญิง แสดงใหเ้ห็นวา่ภาษารักท่ีพบเจอมากท่ีสุดคือการให้เวลาอยา่งมี
คุณค่า และการสัมผสัทางกาย ซ่ึงพบมากท่ีสุดในมิวสิควดีิโอทั้งหมด และเป็นการแสดงออกจากทั้ง
พระเอกและนางเอกมิวสิควดีิโอ 
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ตารางที ่4.9  ภาษารักของพระเอกและนางเอกในมิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งทั้งหมด: ค่ายอาร์สยาม 
 

ภาษารัก 
MV ทั้งหมด (42) 

พระเอก นางเอก 
N % N % 

ค าพดูท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ 21 50.0 16 38.1 
ใหเ้วลาอยา่งมีคุณค่า 34 81.0 33 78.6 
ใหข้องขวญั 16 38.1 6 14.3 
ท าบางส่ิงบางอยา่งให ้ 36 85.7 21 50.0 
สัมผสัทางกาย 28 66.7 30 71.4 

 
ตารางท่ี 4.9 แสดงผลการวิเคราะห์ภาษารักของพระเอกและนางเอกในมิวสิควิดีโอเพลง

ไทยลูกทุ่งของค่ายอาร์สยาม จ านวนทั้งหมด 42 เพลง โดยมีผลลพัธ์ดงัน้ี 
พระเอกมิวสิควดิีโอ 

 ภาษารักท่ีพระเอกมิวสิควิดีโอแสดงออกมากท่ีสุดคือ ท่ี การท าบางส่ิงบางอยา่งให้ ปรากฏ
อยู่จ  านวน 36 เพลง คิดเป็นร้อยละ 85.7 ล าดบัถดัมาคือการให้เวลาอยา่งมีคุณค่า ปรากฏอยูจ่  านวน 
34 เพลง คิดเป็นร้อยละ 81.0 ถัดมาคือการสัมผสัทางกาย จ านวน 28 เพลง คิดเป็นร้อยละ 66.7  
ตามด้วยการใช้ค  าพูดท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ จ านวน 21 เพลง คิดเป็นร้อยละ 50.0 และล าดบั
สุดทา้ยคือการใหข้องขวญั ปรากฏอยู ่16 เพลง คิดเป็นร้อยละ 38.1 

นางเอกมิวสิควดิีโอ 
ภาษารักท่ีนางเอกมิวสิควดีิโอแสดงออกมากท่ีสุดคือ การให้เวลาอยา่งมีคุณค่า ปรากฏอยูจ่  านวน 33 
เพลง คิดเป็นร้อยละ 78.6 ล าดบัถดัมาคือการสัมผสัทางกาย ปรากฏอยูจ่  านวน 30 เพลง คิดเป็นร้อย
ละ 71.4 ถดัมาคือการท าบางส่ิงบางอย่างให้ จ  านวน 21 เพลง คิดเป็นร้อยละ 50.0 ตามดว้ยการใช้
ค  าพูดท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ จ านวน 16 เพลง คิดเป็นร้อยละ 38.1 และล าดบัสุดทา้ยคือการให้
ของขวญั ปรากฏอยูเ่พียง 6 เพลง คิดเป็นร้อยละ14.3 

จากผลวิเคราะห์ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า พระเอกและนางเอกมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง
ของค่ายอาร์สยามค่อนขา้งแตกต่างกนั โดยพระเอกมิวสิควิดีโอมีการแสดงภาษารักโดยการท าบาง
ส่ิงบางอยา่งให้มากท่ีสุด แต่นางเอกมิวสิควิดีโอ จะแสดงความรักโดยการให้เวลาอยา่งมีคุณค่ามาก
ท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม การแสดงความรักโดยการให้ของขวญัถูกพบนอ้ยท่ีสุดทั้งพระเอกและนางเอก
มิวสิควดีิโอ 
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ตารางที ่4.10  ภาษารักของพระเอกและนางเอกในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งแยกเพศนกัร้อง:  
         ค่ายอาร์สยาม 

                 

ภาษารัก 
MV ชาย (19) MV หญิง (19) MV ร้องคู่ (4) 

พระเอก นางเอก พระเอก นางเอก พระเอก นางเอก 
N % N % N % N % N % N % 

ค าพดูท่ีเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์ 

10 52.6 7 36.8 11 57.9 7 36.8 0 0.0 2 50.0 

ใหเ้วลาอยา่งมีคุณค่า 16 84.2 16 84.2 15 78.9 15 78.9 3 75.0 2 50.0 
ใหข้องขวญั 5 26.3 4 21.1 8 42.1 1 5.2 3 75.0 1 25.0 
ท าบางส่ิงบางอยา่งให ้ 16 84.2 7 36.8 16 84.2 12 63.2 4 100.0 2 50.0 
สมัผสัทางกาย 12 63.2 15 78.9 14 73.7 13 68.4 2 50.0 2 50.0 

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ภาษารักของพระเอกและนางเอกมิวสิควิดีโอของค่าย 

อาร์สยาม โดยแยกออกเป็นมิวสิควิดีโอนกัร้องเพศชาย มิวสิควิดีโอนกัร้องเพศหญิง ซ่ึงมีจ านวน
เท่ากนั คือ 19 เพลง คิดเป็นร้อยละ 45.2 และมิวสิควิดีโอนกัร้องคู่ชายหญิง จ านวน 4 เพลง คิดเป็น
ร้อยละ 9.5 โดยมีผลลพัธ์ดงัน้ี 

มิวสิควดิีโอนักร้องเพศชาย 
 พระเอก 
 พระเอกในมิวสิควิดีโอนักร้องเพศชายมีการแสดงความรักโดยการให้เวลาอย่างมีคุณค่า 
และการท าบางส่ิงบางอยา่งให้ มากท่ีสุดเป็นจ านวนเท่ากนั 16 เพลง คิดเป็นร้อยละ 84.2 ถดัมาคือ
การสัมผัสทางกาย จ านวน 12 เพลง คิดเป็นร้อยละ 63.2 ตามด้วยการใช้ค  าพูดเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ จ านวน 10 เพลง คิดเป็นร้อยละ 52.6 และการให้ของขวญั จ านวน 5 เพลง คิดเป็น 
ร้อยละ 26.3 ตามล าดบั 

นางเอก 
 นางเอกในมิวสิควิดีโอนกัร้องเพศชายมีการแสดงความรักโดยการให้เวลาอย่างมีคุณค่า 
มากท่ีสุด จ านวน 16 เพลง คิดเป็นร้อยละ 84.2 ตามดว้ยการสัมผสัทางกาย จ านวน 15 เพลง คิดเป็น 
ร้อยละ 78.9 ถดัมาคือการแสดงความรักโดยใชค้  าพูดท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ และการท าบางส่ิง
บางอย่างให้ จ  านวนเท่ากนัท่ี 7 เพลง คิดเป็นร้อยละ 36.8 และล าดบัสุดทา้ยคือการแสดงความรัก
โดยการใหข้องขวญั จ านวน 4 เพลง คิดเป็นร้อยละ 21.1 
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มิวสิควดิีโอนักร้องเพศหญงิ 
 พระเอก 
 พระเอกมิวสิควิดีโอนักร้องเพศหญิงมีการแสดงความรักโดยการท าบางส่ิงบางอย่างให ้
มากท่ีสุด จ านวน 16 เพลง คิดเป็นร้อยละ 84.2 ตามดว้ยการให้เวลาอยา่งมีคุณค่า จ  านวน 15 เพลง  
คิดเป็นร้อยละ 78.9 ถดัมาคือการสัมผสัทางกาย จ านวน 14 เพลง คิดเป็นร้อยละ 73.7 ล าดบัถดัไปคือ
การใชค้  าพูดท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ จ านวน 11 เพลง คิดเป็นร้อยละ 57.9 และล าดบัสุดทา้ยคือ 
การใหข้องขวญั จ านวน 8 เพลง คิดเป็นร้อยละ 42.1 

นางเอก 
 นางเอกมิวสิควิดีโอนักร้องเพศหญิงมีการแสดงความรักโดยการให้เวลาอย่างมีคุณค่า 
มากท่ีสุด จ านวน 15 เพลง คิดเป็นร้อยละ 78.9 ตามดว้ยการสัมผสัทางกาย จ านวน 13 เพลง คิดเป็น 
ร้อยละ 68.4 ถดัมาคือการท าบางส่ิงบางอย่างให้ จ  านวน 12 เพลง คิดเป็นร้อยละ 63.2 ตามดว้ยการ
ใชค้  าพดูท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ จ  านวน 7 เพลง คิดเป็นร้อยละ 36.8 และล าดบัสุดทา้ยคือการให้
ของขวญั จ านวน 1 เพลง คิดเป็นร้อยละ 5.2 

มิวสิควดิีโอนักร้องคู่ชายหญงิ 
 พระเอก 
 ในมิวสิควิดีโอนกัร้องคู่ชายหญิง พระเอกมิวสิควิดีโอมีการแสดงความรักโดยการท าบาง
ส่ิงบางอยา่งใหม้ากท่ีสุด จ านวน 4 เพลง คิดเป็นร้อยละ 100.0 ตามดว้ยการใหเ้วลาอยา่งมีคุณค่า และ
การให้ของขวญั มีจ  านวนเท่ากนั 3 เพลง คิดเป็นร้อยละ 75.0 และสุดทา้ยคือการสัมผสัทางกาย 
จ านวน 2 เพลง คิดเป็นร้อยละ 50.0 ทั้ งน้ีไม่ปรากกฏภาษารักแบบการใช้ค  าพูดท่ีเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ 

นางเอก 
นางเอกมิวสิควิดีโอมีการแสดงความรักโดยการใช้ค  าพูดเสริมสร้างความสัมพนัธ์ การให้

เวลาอย่างมีคุณค่า การท าบางส่ิงบางอย่างให้ และการสัมผสัทางกาย อยู่ในเพลงจ านวน 2 เพลง
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 50.0 และแสดงความรักแบบการให้ของขวญั จ านวน 1 เพลง คิดเป็นร้อยละ 
25.0 

จากการวิเคราะห์ภาษารักของพระเอก และนางเอกมิวสิควิดีโอในมิวสิควิดีโอนกัร้องชาย 
นกัร้องหญิง และนกัร้องคู่ชายหญิง แสดงใหเ้ห็นวา่ภาษารักท่ีพบเจอมากท่ีสุดโดยพระเอกมิวสิควิดี
โอคือการท าบางส่ิงบางอย่างให้ ซ่ึงพบมากท่ีสุดในมิวสิควิดีโอทั้งหมด ส่วนภาษารักของนางเอก 
มิวสิควดีิโอคือการใหเ้วลาอยา่งมีคุณค่า ซ่ึงพบมากท่ีสุดในมิวสิควดีิโอทั้งหมด 
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ตอนที ่5 ผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์และผู้ก ากบัมิวสิควดิีโอ 
ตอนท่ี 5 เป็นการน าเสนอผลการวเิคราะห์บทสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์และผูก้  ากบัมิวสิควิดีโอ 

ซ่ึงรับหน้าท่ีเป็นโปรโมเตอร์ ครีเอทีฟ โปรดิวเซอร์ และผูก้  ากับมิวสิควิดีโอ ผูว้ิจ ัยได้ท าการ
สัมภาษณ์ถึงกระบวนการการผลิตมิวสิควิดีโอ รวมถึงความส าคญัของการท ามิวสิควิดีโอประกอบ
เพลง ซ่ึงจากค ากล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์ แสดงให้เห็นว่ามิวสิควิดีโอมีความส าคญัในธุรกิจวงการ
เพลงอยา่งมาก โดยท าหนา้ท่ีโฆษณาเพลง สร้างภาพลกัษณ์และภาพจ าแก่ผูช้ม เพื่อให้เกิดการจดจ า
และความรู้จกัในตวัศิลปิน เพลง ค่ายเพลง ซ่ึงเป็นกลไกในการโปรโมทเพลงให้เป็นท่ีรู้จกัและ
เขา้ถึงผูค้นไดง่้าย โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนัท่ีมีส่ือสังคมทางอินเตอร์เน็ตมากมาย เช่น ยทููบ ซ่ึงเป็น
ช่องทางท่ีผูช้มจะเขา้ไปดูมิวสิควดีิโอไดอ้ยา่งง่ายดาย การเลือกเพลงเพื่อจะท ามิวสิควิดีโอจึงเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะท าใหผู้ค้นสนใจและเลือกรับชมเพลงนั้นๆ ในปัจจุบนั ซ่ึงในยคุท่ียทููบเป็นช่องทางส าคญั
ของการรับชมมิวสิควิดีโอ และยอดรับชม หรือยอดวิว (View) เป็นส่ิงส าคญัต่อธุรกิจในเร่ืองของ
ความนิยม เน่ืองจากในยุคปัจจุบนัส่ือวิทยุไม่ไดรั้บความนิยมเหมือนแต่ก่อน และมีการจดัอนัดบั
เพลงโดยคล่ืนวทิยหุรือช่องโทรทศัน์นอ้ยลง ดงันั้น ตวัเลขการรับชมในช่องทางยทููบถือเป็นตวัช้ีวดั
ความนิยมได ้ตามท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าวไวว้า่ 
  “ยอดวิวส าคญัมากเพราะตอนน้ีพวกชาร์จไม่ค่อยมีแลว้ เช่น ข้ึนชาร์จอนัดบัหน่ึง
ช่องน้ี ตอนน้ีมีไม่รู้ก่ีช่อง ใครมีคอมพิวเตอร์ก็เปิดช่องเองแลว้ มนัเลยวดัไม่ได ้แต่ยทููบมนัเป็นแกน
หลกั เหมือนมนัเป็นช่องหน่ึงของโลก ซ่ึงตวัเลข เราก็สามารถไปเทียบกบัศิลปินต่างประเทศได ้
(ภาณุพนัธ์ เพง็ค า, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)” 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าวถึงกระบวนการผลิตมิวสิควดีิโอวา่ตอ้งค านึงถึงภาพลกัษณ์หรือลกัษณะ 
(character) ของตวัศิลปิน และเน้ือหาของบทเพลงท่ีน ามาท ามิวสิควิดีโอวา่มีเร่ืองราวหรือเน้ือหาท่ี
ตอ้งการส่ือสารเร่ืองอะไร นอกจากนั้น ตอ้งดูกระแสในช่วงเวลานั้นๆ ว่าเป็นแบบใด เช่น มิวสิค 
วิดีโอท่ีมีอยู่ทัว่ไปเน้นการท าเป็นเร่ืองราว หรือเน้นการเตน้ ก็ตอ้งน ามาพิจารณาดว้ย โดยการท า 
มิวสิควิดีโอ ผูก้  ากบัจะเป็นผูดู้แลควบคุมทุกอย่าง เลือกทีมงาน ผูก้  ากบัภาพ ผูก้  ากบัศิลป์ ทีมกลอ้ง 
ทีมไฟ นอกจากน้ี ผูก้  ากบับางคนท าหนา้ท่ีเขียนบทดว้ยตวัเอง เม่ือไดเ้คา้โครงเร่ืองแลว้ ล าดบัต่อไป
คือการหานกัแสดง เส้ือผา้ สวสัดิการ และเร่ิมกระบวนการถ่ายท า ตดัต่อ ซ่ึงในการท ามิวสิควิดีโอ
แต่ละเพลงนั้น ผูใ้หส้ัมภาษณ์กล่าววา่ กรอบแนวคิดในการสร้างเร่ืองราวของเพลงเนน้ไปท่ีเร่ืองราว
ท่ีใกลต้วั เกิดข้ึนจริง เป็นชีวติจริง จบัตอ้งได ้ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีผูค้นทัว่ไปพบเจอและเขา้ถึงเร่ืองราว
เหล่านั้น โดยเฉพาะเร่ืองราวท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรัก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนประสบพบเจอและเขา้ถึง
ไดง่้าย แต่มีบา้งท่ีเป็นแนวคิดท่ีเป็นเร่ืองแต่งข้ึนมา โดยแต่งเร่ืองราวอา้งอิงจากส่ิงท่ีสามารถเกิดข้ึน
ไดจ้ริง จากค าท่ีกล่าวดา้นล่าง 
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  “มิวสิควิดีโออาจเป็นทั้งประสบการณ์ใกล้ตวั หรือประสบการณ์ท่ีเราไม่รู้จกัแต่
วา้วก็ได ้และยงัไงก็ยงัเป็นเร่ืองความรัก เพราะ ความรักเป็นรสหวานกินง่าย ทุกคนมีเร่ืองความรัก
ในตวั คนชอบเร่ืองราวเก่ียวกบัความรักแน่นอน (ภาณุพนัธ์ เพง็ค า, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)” 
 การคิดมิวสิควิดีโอของศิลปินชาย ศิลปินหญิงมีความแตกต่างกนัดว้ยหลายปัจจยั ทั้งเร่ือง
ของกลุ่มผูช้ม แนวเพลง เน้ือหาเพลง ท่ีจะกระทบไปถึงผูช้ม อย่างเช่น มิวสิควิดีโอของศิลปินชาย 
และศิลปินหญิงจะได้รับความนิยมมากในกลุ่มของผูช้มเพศหญิง ซ่ึงจะดูทั้งเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใน 
มิวสิควิดีโอ การแต่งกายของตวัละคร หรือแมก้ระทั้งการชมมิวสิควิดีโอเพราะนกัแสดงในเพลง
นั้นๆ ส่วนเพลงของศิลปินชายนั้น จะเนน้ไปท่ีกลุ่มคนดูวา่เป็นกลุ่มใด เพลงเป็นแนวใด เช่น หาก
กลุ่มเป้าหมายคือเพศชาย พระเอกจะมีความแขง็แกร่ง เสียสละ แต่ดูแลว้ไม่น่าหมัน่ไส้เกินไป ดงันั้น 
ปัจจยัเร่ืองของเพศศิลปินก็เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาการผลิตมิวสิควิดีโอเช่นกนั 
 ในเร่ืองของเน้ือหามิวสิควิดีโอท่ีเก่ียวกบัความรักนั้น ผูว้ิจยัไดน้ าผลการวิเคราะห์มิวสิค 
วดีิโอรวม 42 มิวสิควดีิโอใหแ้ก่ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ซ่ึงผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่แก่นเร่ืองความรัก
ท่ีพบเจอมากท่ีสุดคือ ความรักมัน่คง และตามมาดว้ยความรักแบบนอกใจ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดก้ล่าววา่
การสร้างมิวสิควิดีโอท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัความรักท่ีมัน่คงเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการ เป็นเร่ืองราวความ
สมหวงัในความรักท่ีทุกคนอยากมี แต่แก่นเร่ืองความรักแบบนอกใจท่ีพบไดม้ากเป็นอนัดบัสอง ก็
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงและพบเจอได้ในทุกวนัน้ี ส่วนแก่นเร่ืองความรักท่ีพบในล าดับท่ีสามคือ  
แก่นเร่ืองความรักแบบโสดหรือตามหารัก เป็นแนวคิดท่ีวา่ในยุคปัจจุบนัมีคนโสดอยูม่าก และเป็น
ส่ิงท่ีคนเขา้ถึงไดง่้าย ซ่ึงจะท าใหมิ้วสิควดีิโอนั้นๆ เขา้ถึงผูช้มและเป็นท่ีนิยมไดง่้ายเช่นกนั 
 ด้านรูปแบบของความรักท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอทั้ งหมดนั้น ภาพรวมเป็นความรัก 
โรแมนติกมากท่ีสุด แต่ไม่ค่อยมีเร่ืองการแต่งงาน มีครอบครัว ซ่ึงมุมมองของโปรดิวเซอร์และผู ้
ก  ากบัมิวสิควดีิโอนั้นเห็นวา่กลุ่มคนฟังในตลาดปัจจุบนัยงัคงเป็นคนในวยัรุ่น วยัท างาน ซ่ึงตอ้งการ
ความรักแบบโรแมนติก แต่ยงัไม่ถึงขั้นตอนของการมีพนัธะหรือการแต่งงาน จึงสร้างเน้ือหาท่ี
เหมาะสมกบักลุ่มผูฟั้งเป้าหมาย แต่เม่ือแยกเพศศิลปินแลว้ มิวสิควิดีโอเพลงของศิลปินชายปรากฏ
รูปแบบความรักแบบโง่เขลา ซ่ึงในมุมมองของผูผ้ลิตเห็นว่ายุคปัจจุบนัท่ีผูห้ญิงเยอะกว่าผูช้าย 
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบนัท่ีผูห้ญิงเป็นฝ่ายเขา้หาผูช้ายก่อน หรือทิ้งผูช้ายก่อน ท าให้ผูช้าย
ยอม และท าให้เกิดพฤติกรรมโง่เขลาท่ีจะยื้อหรือร้ังผูห้ญิงให้อยู่ต่อไป โดยมีความลุ่มหลงเป็น
องค์ประกอบหลัก แต่ในมิวสิควิดีโอเพลงของศิลปินหญิง พบรูปแบบความรักแบบความชอบ
ค่อนขา้งมาก ดว้ยเหตุผลท่ีวา่เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นจากละคร จากภาพยนตร์หลายๆ เร่ืองท่ีผูห้ญิงมกัจะ
พฒันาความรู้สึกมาจากคนใกล้ตัวท่ีใกล้ชิดสนิทสนม เช่น เพื่อนสมยัเด็ก เพื่อนร่วมงาน ก่อน
กลายเป็นความรักในท่ีสุด 
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 เม่ือมองเร่ืองภาษารักท่ีแสดงออกผา่นมิวสิควิดีโอ สะทอ้นให้เห็นวา่พระเอกมิวสิควิดีโอมี
ภาษารักคือการท าบางส่ิงบางอยา่งให้มากท่ีสุด ซ่ึงมาจากแนวคิดท่ีวา่ การกระท าส าคญักวา่การพูด 
เน่ืองจากมิวสิควิดีโอมีระยะเวลาในการถ่ายทอดเร่ืองราวสั้นเพียงแค่ 4-5 นาที การส่ือสารท่ีแสดง
ออกมาตอ้งชดัเจน ซ่ึงการกระท าบางเร่ืองเป็นการแสดงท่ีชดัเจนถึงความรักของคนๆ หน่ึงท่ีมีให้อีก
คน และผูผ้ลิตมองวา่การใหข้องขวญัหรือค าพดูดีๆ เป็นการท ารูปแบบเดิมๆ ไม่แปลกใหม่ และเป็น
เร่ืองธรรมดา ซ่ึงในฝ่ายของนางเอกมิวสิควดีิโอก็พบภาษารักแบบการให้เวลาอยา่งมีคุณค่ามากท่ีสุด 
ซ่ึงเป็นเร่ืองของการกระท าท่ีแสดงถึงความรักอยา่งชดัเจนเช่นเดียวกนั นอกจากนั้น นางเอกมิวสิค 
วิดีโอยงัมีภาษารักแบบการสัมผสัทางกายมากเป็นล าดับต้นๆ ด้วย ซ่ึงเป็น เร่ืองของภาษาทาง
กายภาพท่ีแสดงถึงความชดัเจน กระชบั และเหมาะกบัการน าเสนอในมิวสิควิดีโอท่ีมีระยะเวลาไม่
ยาวนกั  
  “มนัมาจากค าว่า ท าให้มากกว่าพูด ในเอ็มวีตอ้งท าให้ชัดๆ เวลาเล่ามนัน้อย ให้
ของขวญัมนัเป็นเร่ืองธรรมดาเกินไปในวงการผูก้  ากับ จริงๆ ส่ิงท่ีโชว์ได้ว่ารัก คือ ท ายงัไงให้
แสดงออกมากท่ีสุด รักแบบชดัเจน ส่วนเร่ืองการสัมผสัทางกาย อนัน้ียิ่งชดั ท าออกมาเป็นภาพได้
ชดัท่ีสุด ใครเห็นก็รู้วา่มีความรัก (ภาณุพนัธ์ เพง็ค า, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)”  



 
 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 งานวิจยัเร่ืองรูปแบบความรัก และภาษารักท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งยุค
ปัจจุบนั จดัท าข้ึนเพื่อศึกษารูปแบบความรักและภาษารักท่ีถูกถ่ายทอดในมิวสิควิดีโอเพลงไทย
ลูกทุ่งยุคปัจจุบนั โดยศึกษาทั้งแก่นเร่ืองความรัก รูปแบบความรัก และภาษารักของพระเอกและ
นางเอกมิวสิควิดีโอ ซ่ึงมีทั้งมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีขบัร้องโดยศิลปินชาย หญิง และศิลปินคู่
ชายหญิง รวมไปถึงการศึกษาแนวคิดในการผลิตมิวสิควดีิโอท่ีมีการแสดงความรัก 
 

5.1 สรุปผลวจิัย 
 
 จากการวิเคราะห์มิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีมีการแสดงความรัก รวมทั้งส้ิน 71 มิวสิค 
วิดีโอ และวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผูผ้ลิตมิวสิควิดีโอนั้น สามารถสรุปผลวิจยัโดยแยกเป็นค่าย
เพลงได ้ดงัน้ี 
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ตารางที ่5.1  สรุปแก่นเร่ืองความรัก รูปแบบความรัก และภาษารัก 
 

 แก่นเร่ืองความรัก รูปแบบความรัก ภาษารัก 
แกรมมี่
โกลด์ 

อาร์สยาม 
แกรมมี่
โกลด์ 

อาร์สยาม แกรมมีโ่กลด์ อาร์สยาม 

ศิลปินชาย รักมัน่คง พลดัพราก/รักมัน่คง โง่เขลา โรแมนติก/โง่เขลา  
ศิลปินหญงิ นอกใจ นอกใจ โง่เขลา โรแมนติก  
ศิลปินคู่ นอกใจ รักมัน่คง ไร้รัก ความชอบ 
ภาพรวม นอกใจ รักมัน่คง โง่เขลา โรแมนติก 

ภาพรวม 
พระเอก  สมัผสัทางกาย ท าบางส่ิง 
นางเอก สมัผสัทางกาย ใหเ้วลา 

ศิลปิน
ชาย 

พระเอก ใหเ้วลา ใหเ้วลา/ท าบางส่ิง 
นางเอก สมัผสัทางกาย ใหเ้วลา 

ศิลปิน
หญงิ 

พระเอก สมัผสัทางกาย ท าบางส่ิง 
นางเอก ใหเ้วลา/สมัผสั ใหเ้วลา 

ศิลปินคู่ 
พระเอก 

ค าพดู/ใหเ้วลา/
สมัผสั 

ท าบางส่ิง 

นางเอก 
ค าพดู/ใหเ้วลา/

สมัผสั 
ค าพดู/ใหเ้วลา/ 
ท าบางส่ิง/สมัผสั 

 
ค่ายแกรมมี่โกลด์ 

  เพศศิลปิน 
ค่ายแกรมม่ีโกลด์ มีมิวสิควิดีโอของศิลปินชาย 13 มิวสิควิดีโอ ศิลปินหญิง 15  

มิวสิควดีิโอ ศิลปินคู่ชายหญิง 1 มิวสิควดีิโอ  
แก่นเร่ืองความรักในมิวสิควดีิโอ 
เม่ือพิจารณาดา้นแก่นเร่ืองความรักของมิวสิควิดีโอ จะเห็นไดว้า่แก่นเร่ืองความรัก

แบบนอกใจถูกพบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.3 แต่หากพิจารณาแยกเพศศิลปิน พบว่าแก่นเร่ือง
ความรักแบบมัน่คงถูกพบมากท่ีสุดในมิวสิควดีิโอเพลงนกัร้องชาย คิดเป็นร้อยละ 46.1 แต่แก่นเร่ือง
ความรักแบบนอกใจถูกพบมากท่ีสุดในมิวสิควิดีโอนักร้องหญิงและนักร้องคู่ชายหญิง คิดเป็น 
ร้อยละ 60.0 และ 100.0 ตามล าดบั 

รูปแบบความรักในมิวสิควดีิโอ 
รูปแบบความรักท่ีพบมากท่ีสุดในมิวสิควิดีโอ คือ รูปแบบความรักแบบโง่เขลา  

คิดเป็นร้อยละ 51.7 และเม่ือพิจารณาตามเพศศิลปินก็ยงัพบว่ารูปแบบความรักแบบโง่เขลาปรากฏ
มากท่ีสุดทั้งมิวสิควิดีโอของศิลปินชายและศิลปินหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.7 แต่มิวสิควิดีโอศิลปินคู่
ชายหญิง ปรากฏรูปแบบความรักแบบไร้รักมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 
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ภาษารักในมิวสิควดีิโอ 
  ส าหรับภาษารักของพระเอกและนางเอกมิวสิควิดีโอ ในภาพรวมพบว่าพระเอก
และนางเอกมิวสิควดีิโอมีการใชภ้าษารักแบบสัมผสัทางกายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.1 และ 89.7 
ตามล าดบั 
   มิวสิควิดีโอเพลงศิลปินชาย 

พระเอกมีการใช้ภาษารักแบบให้เวลาอย่างมีคุณค่ามากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 92.3 ส่วนนางเอกมีการใชภ้าษารักแบบการสัมผสัทางกายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.6 
   มิวสิควิดีโอเพลงศิลปินหญิง 

พระเอกมีการใชภ้าษารักแบบการสัมผสัทางกายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
100.0 นางเอกมีการใช้ภาษารักแบบการสัมผสัทางกายมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั คิดเป็นร้อยละ 93.9 
และยงัมีการใชภ้าษารักแบบใหเ้วลาอยา่งมีคุณค่าในจ านวนท่ีเท่ากนัดว้ย 

มิวสิควิดีโอของศิลปินคู่ชายหญิง  
พบวา่มีการใชภ้าษารักแบบค าพูดท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ ให้เวลาอยา่ง

มีคุณค่า และการสัมผสัทางกาย  
 ค่ายอาร์สยาม 
  เพศศิลปิน 

ค่ายอาร์สยาม มีมิวสิควิดีโอของศิลปินชาย 19 มิวสิควิดีโอ ศิลปินหญิง 19 มิวสิค 
วดีิโอ ศิลปินคู่ชายหญิง 4 มิวสิควดีิโอ  

แก่นเร่ืองความรักในมิวสิควดีิโอ 
ในมิวสิควิดีโอเพลงของค่ายอาร์สยาม พบแก่นเร่ืองความรักแบบรักมัน่คงมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.2 เม่ือพิจารณาแยกเพศศิลปิน พบวา่มิวสิควดีิโอเพลงของนกัร้องชายปรากฏ
แก่นเร่ืองความรักแบบพลดัพรากและรักมัน่คงในจ านวนเท่าๆ กนั คิดเป็นร้อยละ 26.3 ส่วนมิวสิค 
วดีิโอเพลงของนกัร้องเพศหญิงพบแก่นเร่ืองความรักแบบนอกใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ31.6  และ
มิวสิควิดีโอเพลงของศิลปินคู่ชายหญิงพบแก่นเร่ืองความรักแบบรักมัน่คงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
50.0 

รูปแบบความรักในมิวสิควดีิโอ 
ภาพรวมมิวสิควิดีโอมีรูปแบบความรักโรแมนติกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.2 

เม่ือพิจารณาแยกเพศศิลปิน พบวา่มิวสิควดีิโอของศิลปินชายมีรูปแบบความรักโรแมนติก และความ
รักแบบโง่เขลามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 26.3 เท่ากนั ส่วนมิวสิควิดีโอของศิลปินหญิงมีรูปแบบ
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ความรักโรแมนติกมากท่ีสุดเหมือนกบัศิลปินชาย คิดเป็นร้อยละ 26.3 แต่มิวสิควิดีโอของศิลปินคู่
ชายหญิง พบรูปแบบความรักแบบความชอบมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.0 

ภาษารักในมิวสิควดีิโอ 
ส าหรับภาษารักของพระเอกและนางเอกมิวสิควิดีโอ ในภาพรวมพบวา่พระเอกใช้

ภาษารักแบบท าบางส่ิงบางอย่างให้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.7 ส่วนนางเอกใช้ภาษารักแบบ 
ใหเ้วลาอยา่งมีคุณค่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.6  

มิวสิควิดีโอของศิลปินชาย  
พระเอกมีการใชภ้าษารักแบบใหเ้วลาอยา่งมีคุณค่าและท าบางส่ิงบางอยา่ง

ใหม้ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.2 ส่วนนางเอกใชภ้าษารักแบบให้เวลาอยา่งมีคุณค่ามากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 84.2  

มิวสิควิดีโอของศิลปินหญิง  
พระเอกมีการใช้ภาษารักแบบท าบางส่ิงบางอย่างให้มากท่ีสุด คิดเป็น 

ร้อยละ 84.2 ส่วนนางเอกใชภ้าษารักแบบใหเ้วลาอยา่งมีคุณค่ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.9  
มิวสิควิดีโอของศิลปินร้องคู่ชายหญิง  
พบว่าพระเอกใช้ภาษารักแบบท าบางส่ิงบางอย่างให้มากท่ีสุด คิดเป็น 

ร้อยละ 100.0 และนางเอกใช้ภาษารักแบบค าพูดท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ ให้เวลาอย่างมีคุณค่า  
ท าบางส่ิงบางอยา่งให ้และสัมผสัทางกายอยา่งเท่าๆ กนั คิดเป็นร้อยละ 50.0 
 

5.2 อภิปรายผล  
 

จากการศึกษามิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีมีการแสดงความรัก รวมทั้งส้ิน 71 มิวสิควิดีโอ 
พบว่ามิวสิควิดีโอได้ถ่ายทอดเน้ือหาของบทเพลงออกมาเป็นเร่ืองราวซ่ึงเสมือนชีวิตจริง เป็น
เหตุการณ์ท่ีสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไป ตามท่ี สุนทรี ดวงทิพย ์(2558) กล่าวไวว้า่เพลงไทยลูกทุ่งเป็น
เพลงท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีมาจากชีวิตจริงท่ีสามารถเขา้ถึงคนทัว่ไปไดดี้กว่าวรรณกรรมประเภทอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะเร่ืองราวความรักของหนุ่มสาวท่ีมีทั้งความสมหวงั ผดิหวงั หลอกลวง ท่ีเป็นเร่ืองธรรมดา
ในชีวิตมนุษย์ การน าเร่ืองราวความรักมาน าเสนอผ่านเพลงลูกทุ่งนั้นท าให้ผูฟั้งได้เข้าใจและ
ตระหนักเร่ืองความสัมพนัธ์มากข้ึน ซ่ึงในบางเพลงก็มีจังหวะสนุกสนาน ท าให้ผูฟั้งไม่เกิด
ความเครียด เพลงไทยลูกทุ่งจึงค่อนขา้งไดรั้บความนิยมมากข้ึนในยุคปัจจุบนั และดว้ยเทคโนโลยีท่ี
พฒันาข้ึน การฟังเพลงไทยลูกทุ่งจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่เสียง แต่ยงัมีภาพเพิ่มเติมข้ึนมาท่ีเรียกว่า  
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มิวสิควิดีโอ ซ่ึงเป็นการท าภาพประกอบเพลง เพื่อส่ือสารความหมายของเพลงให้ชัดเจนยิ่งข้ึน  
ท าใหผู้ฟั้งผูช้มไดเ้ขา้ใจถึงความของเพลงมากยิง่ข้ึน 

มิวสิควิดีโอได้ท าหน้าท่ีโฆษณาเพลงให้ผูรั้บชมได้เขา้ถึงเน้ือหาท่ีตอ้งการถ่ายทอด และ
เป็นช่องทางน าเสนอภาพลกัษณ์ของศิลปินอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกบั อินทิรา เฮ็งทบัทิม (2554)  
ท่ีกล่าวว่ามิวสิควิดีโอเป็นภาพประกอบเพลงท่ีผลิตข้ึนมาเพื่อส่งเสริมเพลงของศิลปินในทุกดา้น  
ทั้งยอดขาย การโปรโมทเพลงให้เป็นท่ีรู้จกั การน าเสนอภาพลกัษณ์ของศิลปิน ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
เคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์อย่างหน่ึง และยงัสอดคล้องกบั เสริมศกัด์ิ ขุนพล และกิตติคุณ  
ฤทธิน่ิม (2559) เร่ืองการน าเสนอภาพลกัษณ์ของศิลปินในมิวสิควิดีโอ ท่ีเป็นการสร้างจุดขายทาง
การตลาดซ่ึงเป็นกระบวนการส่ือสารแบรนด์ของค่ายไดอี้กวิธีหน่ึงอีกดว้ย ซ่ึงการท ามิวสิควิดีโอน้ี 
ตอ้งท าให้ผูช้มผูฟั้งจดจ าตวัศิลปินได ้ดงันั้น โปรดิวเซอร์และผูก้  ากบัมิวสิควิดีโอจึงตอ้งมีการคิด
และวิเคราะห์ลกัษณะของศิลปินเพื่อท่ีจะผลิตมิวสิควิดีโอท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์ของตวัศิลปินออกมา
กบัมิวสิควิดีโอดว้ย ผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์และผูก้  ากบัมิวสิควิดีโอ ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้มูล
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ “เราตอ้งตีโจทยใ์ห้แตกวา่ศิลปินคนน้ีขายอะไร เพลงน้ีขายอะไร ท ายงัไงให้เพลง
น้ีเด่น แลว้ลกัษณะหรืออตัลกัษณ์ของศิลปินเป็นแบบไหน พล็อตเร่ืองของมิวสิควิดีโอเขา้กนัหรือ
ป่าว  ถา้เป็นไปได ้เราอยากให้เป็นนกัร้องเล่นเองให้หมด เพราะจะท าให้คนดูจ าไดว้่าเพลงน้ีเป็น
ของใคร (ภาณุพนัธ์ เพง็ค า, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)” 

ในยุคปัจจุบันท่ีมีช่องทางสังคมออนไลน์ท่ีเป็นส่ือในการเผยแพร่ เช่น ยูทูบ ซ่ึงเป็น 
ช่องทางการแลก เปล่ียนวิดีโอผา่นเวบ็ไซต์ โดยค่ายเพลงไดเ้ลือกยูทูบเป็นช่องทางในการเผยแพร่ 
มิวสิควิดีโอท่ีเป็นช่องทางท่ีผูค้นเขา้ถึงไดอ้ย่างง่ายดายและรวดเร็ว ท าให้ผูช้มไดรู้้จกัเพลง ศิลปิน 
และค่ายไดอ้ย่างรวดเร็วเช่นเดียวกนั ตามท่ี พชัรภรณ์ ไกรชุมพล (2529) ไดก้ล่าวไวว้่ายูทูบเป็น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีใช้เพื่อการประชาสัมพนัธ์ สร้างภาพลกัษณ์ สร้างช่ือเสียงเป็นอย่างมาก 
และท าใหผู้ค้นไดรั้บสารท่ีรวดเร็ว ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัยคุก่อนท่ีการท าเพลงจะตอ้งออกมาเป็นชุด 
เป็นอลับั้มซ่ึงประกอบไปดว้ยหลายๆ เพลง และมีการศึกษาขอ้มูล หาแนวโนม้ของตลาดวา่เพลงใด
จะสามารถน ามาท าเป็นเพลงฮิตได้ หรือน ามาท าเป็นมิวสิควิดีโอได้ และเผยแพร่ทางโทรทศัน์  
ซ่ึงเขา้ถึงผูช้มผูฟั้งไดช้า้กว่า ในปัจจุบนัเร่ิมเปล่ียนไปเป็นการออกเพลงแบบซิงเก้ิล ซ่ึงสามารถท า
ออกมาแค่เพลงเดียวและท าออกมาพร้อมมิวสิควิดีโอ จากนั้นเผยแพร่ในช่องทางยทููบ ซ่ึงเป็นการ
เขา้ถึงคนฟังคนดูไดเ้ร็วท่ีสุด และไดรั้บการตอบรับโดยตรงจากผูช้มผูฟั้งอีกดว้ย ในการสัมภาษณ์
โปรดิวเซอร์และผูก้  ากบัมิวสิควดีิโอไดก้ล่าวไวถึ้งเร่ืองน้ีวา่ “ถา้เป็นยคุก่อนเป็นอลับั้ม เราเลือกเพลง
หวัซ่ึงมีการวเิคราะห์หาขอ้มูลมาก่อนแลว้วา่ควรเป็นเพลงอะไร เก็บขอ้มูลจากคนฟัง กลุ่มเป้าหมาย 
แลว้เอามาท าเอ็มวี เวลาเก็บฟีดแบคก็เก็บจากวิทยุ มีการส่ือสารผา่นดีเจ แลว้คนดูก็ตอบรับกลบัมา 
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แต่ยทููบคนดูฟีดแบคมาโดยตรงเลย ซ่ึงมนัเร็วและตรงถึงเรา และยอดววิส าคญัมากเพราะตอนน้ีพวก
ชาร์จไม่ค่อยมีแล้ว แต่ยูทูบมนัเป็นแกนหลัก เหมือนมนัเป็นช่องหน่ึงของโลก ซ่ึงตวัเลข เราก็
สามารถไปเทียบกบัศิลปินต่างประเทศได ้(ภาณุพนัธ์ เพง็ค า, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)” 

ในด้านเน้ือหาของมิวสิควิดีโอท่ีผูว้ิจยัต้องการวิเคราะห์แก่นเร่ืองความรักท่ีปรากฏนั้น 
พบว่าการแสดงความรักในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายแกรมม่ีโกลด์และค่ายอาร์สยามมี
ความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน ในด้านของแก่นเร่ืองความรักท่ีพบส่วนมากใน 
มิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายแกรมม่ีโกลดคื์อแก่นเร่ืองความรักแบบนอกใจ แต่ค่ายอาร์สยาม
เป็นแก่นเ ร่ืองความรักแบบรักมั่นคงอย่างไรก็ตาม แก่นเ ร่ืองความรักท่ีพบรองลงมาของ 
ค่ายอาร์สยามก็เป็นแก่นเร่ืองความรักแบบนอกใจ ซ่ึงท าให้เห็นวา่ภาพสะทอ้นจากมิวสิควิดีโอเพลง
ไทยลูกทุ่งนั้นเป็นเร่ืองราวความรักเก่ียวกบัการหลอกหลวง ไม่ซ่ือสัตย ์การมีความสัมพนัธ์ลบัของ
ตวัละคร ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมีมากข้ึนในสังคมไทยปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ ปรมาภรณ์  
ลิมป์เลิศเสถียร (2557: 211-224) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองเพลงนอกใจ ทางออกของคนในสังคมไทย ในบท
เพลงลูกทุ่งสมยันิยมร้อยละ 90 เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัความรักความผูกพนัของหญิงชาย โดยงาน
ศึกษาช้ินน้ีไดมุ้่งไปท่ีเร่ืองราวความรักแบบการนอกใจท่ีเป็นการสะทอ้นเร่ืองราวความรักในสังคม
ปัจจุบนัท่ีมกัมีเร่ืองราวการนอกใจ การไม่ซ่ือสัตยต่์อคนรัก ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์รูปแบบหน่ึงท่ีอยู่
นอกค่านิยมทางสังคมของไทย บทเพลงจึงเป็นหนทางในการระบายความคบัขอ้งใจและช่องทางท่ี
จะถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน  

นอกจากน้ี ชฎาภา ประเสริฐทรง (2555: 19) ยงัได้ศึกษาเร่ืองการนอกใจ โดยมีขอ้มูล
สนบัสนุนจากมูลนิธิเพื่อนหญิงในปี 2559 วา่ปัญหาท่ีมีการส่งเขา้มาปรึกษามากท่ีสุดนั้น คือปัญหา
การนอกใจ และในปี 2558 เว็บไซต์ The Richest ร่วมกบับริษทัถุงยางอนามยัช่ือดัง ดูเร็กซ์  
ไดร่้วมกนัท าการส ารวจชนชาติท่ีนอกใจมากท่ีสุด ผลส ารวจช้ีวา่คนไทยมีอตัราการนอกใจสูงท่ีสุด
เป็นอนัดบั 1 ช้ีให้เห็นว่าปัญหาการนอกใจเป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อความรักความสัมพนัธ์ จึงได้ถูก
หยิบยกและน ามาถ่ายทอดผ่านบทเพลงต่างๆ โดยเฉพาะเพลงไทยลูกทุ่งซ่ึงเป็นบทเพลงท่ีเขา้ถึง
บุคคลไดทุ้กกลุ่ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้สัมภาษณ์ของโปรดิวเซอร์และผูก้  ากบัมิวสิควิดีโอท่ีผูว้ิจยั
ได้มีโอกาสพูดคุยและสอบถามถึงแนวคิดในการผลิตมิวสิควิดีโอ ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวว่า 
“นอกใจมนัคือเร่ืองจริง มนัเกิดข้ึนไดจ้ริง นอ้ยคนท่ีจะไม่เคยอกหกั คนจะเขา้ถึงเร่ืองพวกน้ีไดง่้าย 
ท าให้ประเด็นนอกใจเป็นเร่ืองท่ีหยิบมาท ามิวสิควิดีโอได้ดี (ภาณุพนัธ์ เพ็งค า, สัมภาษณ์, 14 
มิถุนายน 2561)” สะทอ้นว่าแนวคิดในการผลิตมิวสิควิดีโอไดม้าจากเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงผูค้น
ทัว่ไปต่างประสบเร่ืองเหล่าน้ี 
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ส าหรับแก่นเ ร่ืองความรักท่ีพบเป็นส่วนมากในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของ 
ค่ายอาร์สยามนั้น คือแก่นเร่ืองความรักแบบรักมัน่คง ซ่ึงแสดงให้เห็นความมัน่คงของคู่ครองท่ี
เอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆ เช่น ความห่างไกล ฐานะ การแทรกแซงของบุคคลท่ีสาม แต่สุดทา้ยแลว้
คู่รักก็ยงัมีความมัน่คง มีความซ่ือสัตยต่์อคู่ครองของตนเอง ซ่ึงสะทอ้นค่านิยมอนัเป็นท่ียอมรับของ
สังคมไทยเร่ืองการมีคู่ครองหรือคนรักเพียงคนเดียว การซ่ือสัตยต่์อคนรักของตน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ อรวรรณ ชมดง และอรทยั เพียยุระ (2557: 77-98) ท่ีวา่ค่านิยมทางเพศของการมี 
ผวัเดียวเมียเดียว หรือการมีคู่ครองคนเดียว เป็นค่านิยมท่ีส าคญัต่อสังคมไทย และได้ถูกน ามา
สะทอ้นผ่านบทเพลงลูกทุ่งอยู่ในทุกยุคทุกสมยั นอกจากน้ี โปรดิวเซอร์และผูก้  ากบัมิวสิควิดีโอ
ยงัใหมุ้มมองเร่ืองการสร้างมิวสิควิดีโอท่ีมีแก่นเร่ืองความรักแบบมัน่คงวา่ “มนัคือส่ิงท่ีทุกคนอยาก
ได ้ทุกคนอยากไดรั้กมัน่คง ไม่มีใครอยากเจ็บปวด ทุกคนอยากได้ส่ิงน้ี มนัคือความในใจ มิวสิค 
วิดีโอก็สะทอ้นความในใจของคนดูนัน่แหละ (ภาณุพนัธ์ เพง็ค า, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)”  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบันกัจิตวิทยาท่ีกล่าวว่าเม่ือต่างฝ่ายต่างรู้สึกมีค่าและเป็นท่ีรักของอีกฝ่าย ก็จะตอ้ง
เช่ือมัน่และอุทิศตนในความซ่ือสัตยข์องอีกฝ่าย และมัน่คงในความรักนั้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในชีวติคู่และท าใหค้วามสัมพนัธ์ยนืยาว (อุมาพร ตรังคสมบติั, 2545: 12-13) 

ดา้นรูปแบบของความรัก ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่มิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของ
ค่ายแกรมม่ีโกลดมี์รูปแบบความรักแบบโง่เขลาปรากฏมากท่ีสุดในภาพรวม และเม่ือแยกเพศศิลปิน
แล้ว รูปแบบความรักแบบโง่เขลาก็ยงัปรากฏมากท่ีสุดในมิวสิควิดีโอเพลงศิลปินชายและหญิง
เช่นเดิม ซ่ึงความรักแบบโง่เขลามีองคป์ระกอบของความลุ่มหลงและการตดัสินใจผกูมดัตามทฤษฎี
สามเหล่ียมแห่งความรักของสเตอร์นเบิร์ก (1986) ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากมิวสิควิดีโอหลายๆ เพลง เช่น 
ผเีส้ือใจร้ายกบัดอกไมใ้จอ่อน ขอโทษท่ีลืมบ่ได ้เมียเก่า ตัว๋อา้ยเป็นคนสุดทา้ยไดบ้่ เจ็บก็ไดถ้า้อา้ย
อยากจบ อา้ยเพิ่งรู้หรือเจา้เพิ่งท า นาทีเดียวเพื่อรัก ทั้งชีวิตเพื่อลืม ให้เขาไปหรือให้อา้ยเจ็บ เป็นตน้ 
ซ่ึงในมิวสิควดีิโอเพลงเหล่าน้ีจะมีเน้ือเร่ืองคลา้ยคลึงกนัคือตวัละครอยูกิ่นกนัแบบสามีภรรยา มีการ
ใช้ชีวิตร่วมกัน อยู่ด้วยกันทุกวนั โดยตวัละครหลักถูกหลอกลวงจากคนรักแต่ก็ยงัคงให้อภัย  
หรือยงัคงมีความหวงักบัความสัมพนัธ์วา่จะกลบัมาดีเช่นเดิม หรือยอมเป็นคนถูกกระท าจากคนรัก
เพราะยงัไม่สามารถตดัใจได ้เน่ืองจากยงัมีความลุ่มหลงในตวัคนรัก และยงัคงตอ้งการผกูมดักบัคน
รักเช่นเดิมด้วยเช่ือว่าเป็นรักแทห้น่ึงเดียวในชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรมสุขภาพจิต (2545: 7-17  
อา้งถึงใน สัตกร วงศส์งคราม, 2552: 57) ท่ีไดอ้ธิบายถึงคติรักวา่บางคนมีความเช่ือวา่รักแทเ้กิดได้
เพียงคร้ังเดียวในชีวิต และไม่ใช่ความลุ่มหลง ซ่ึงคนเหล่าน้ีจะไม่สามารถแยกแยะระหวา่งความรัก
แทก้บัอารมณ์อ่ืนๆ ได ้และเป็นเพียงอารมณ์หลงซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า อา้งอิงจากการสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์
และผูก้  ากบัมิวสิควิดีโอซ่ึงได้กล่าวถึงเร่ืองรูปแบบความรักแบบโง่เขลาไวว้่าเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
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บุคลิกของศิลปินเจ้าของเพลง หรือพระเอกในมิวสิควิดีโอด้วย โดยกล่าวไวว้่า “พระเอกหรือ
นางเอกท่ีรักจมปลกัแลว้ดูโง่เขลา จริงๆ แลว้เขาคือตวัแทนของคนดีนะ เสียสละและรักแบบไม่มี
เง่ือนไข ถา้นักร้องของเราคนไหนท่ีมีภาพลกัษณ์เป็นคนดีอยู่แลว้ เร่ืองพวกน้ีก็จะมีบา้งในมิวสิค 
วิดีโอ มนัเป็นภาพหน่ึงท่ีดูดี เขา้กบับุคลิกนักร้องท่ีมนัแสดงถึงความรักท่ีเป่ียมล้นของตวัเอกใน 
มิวสิควดีิโอ (ภาณุพนัธ์ เพง็ค า, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)” 

ในขณะท่ีมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายอาร์สยามจะมีเน้ือหาและเร่ืองราวเก่ียวกบั
ความรักวยัรุ่นเป็นส่วนใหญ่ เช่น การแอบชอบแอบรัก การตามจีบ การตามหาความรัก จึงปรากฏ
รูปแบบความรักโรแมนติก มากท่ีสุดทั้งในภาพรวม และมิวสิควดีิโอเพลงศิลปินชาย ศิลปินหญิง ซ่ึง
เป็นเน้ือหาท่ีผูค้นเขา้ถึงไดง่้าย โดยเฉพาะยุคปัจจุบนัท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีดูคลิปวิดีโอหรือมิวสิควิดีโอ
ผ่านช่องทางยูทูบคือวยัรุ่น ท าให้มิวสิควิดีโอเหล่าน้ีเป็นท่ีนิยมไดไ้ม่ยากนัก นอกจากนั้น เน้ือหา
ความรักท่ีปรากฏยงัเป็นตวัอยา่งหรือเป็นความตอ้งการของคนทัว่ไป แนวคิดในการท ามิวสิควิดีโอ
ของค่ายอาร์สยามน้ีจึงออกมาในรูปแบบรักโรแมนติก ท่ียงัไม่ไปถึงขั้นตอนของการแต่งงาน ผกูมดั 
มีครอบครัว อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแล้วมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งส่วนใหญ่ทั้งค่ายแกรมม่ี
โกลด์และค่ายอาร์สยามนั้น มีฉากการแต่งงานปรากฏเป็นส่วนนอ้ย ทั้งน้ี ยงัเป็นเร่ืองของนโยบาย
การตลาดของแต่ละค่ายในการท ามิวสิควิดีโอท่ี เจาะกลุ่มเป้าหมายผู ้ฟัง  สอดคล้องกับท่ี  
กรมสุขภาพจิต (2545: 7-17 อา้งถึงใน สัตกร วงศส์งคราม, 2552: 57) ไดอ้ธิบายไวว้า่วยัรุ่นเป็นวยัท่ี
เร่ิมเรียนรู้ความรักจากเพื่อนมาสู่ความรักแบบเพอ้ฝัน หรือความรักแบบโรแมนติก และสอดคลอ้ง
กบัคติรักท่ีว่าสักวนัหน่ึงจะได้พบคนท่ีถูกใจท่ีสมบูรณ์แบบ ได้เจอคู่รักท่ีเพียบพร้อมและรักกัน
ตลอดไป ซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีเตม็ไปดว้ยใจพิศวาสปรารถนา (Romantic Love)  

จากรูปแบบความรักท่ีพบในมิวสิควิดีโอทั้งค่ายแกรมม่ีโกลด์และค่ายอาร์สยามนั้น จะเห็น
ไดว้า่มีรูปแบบความรักท่ีแตกต่างกนัชดัเจน ซ่ึงมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายแกรมม่ีโกลด์จะ
มีเน้ือเร่ืองท่ีพระเอกและนางเอกใช้ชีวิตร่วมกนัฉนัท์สามีภรรยา ถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ฉากการแต่งงาน 
แต่เน้ือเร่ืองไดแ้สดงถึงการใชชี้วติอยูด่ว้ยกนัแลว้ เช่น การอาศยัอยูใ่นห้องพกัหรือบา้นหลงัเดียวกนั 
การใชชี้วติ กิน อยู ่นอนหลบัดว้ยกนั รูปแบบความรักของมิวสิควิดีโอเพลงของค่ายแกรมม่ีโกลด์จึง
ออกมาในรูปแบบความรักแบบโง่เขลา (Fatuous love) เน่ืองจากเน้ือหาสะทอ้นชีวิตคู่ท่ีอยูด่ว้ยกนั
แลว้ บางคู่อยูด่ว้ยกนัมานาน ความหวานช่ืนของชีวิตคู่นอ้ยลง องคป์ระกอบความรัก ในดา้นความ
สนิท (Intimate) หายไป เร่ิมมีการทะเลาะกนั มีการนอกใจคู่ของตน เหลือเพียงองคป์ระกอบความ
รัก คือการตดัสินใจและการผูกมดั (Commitement) และหากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยงัมีความลุ่มหลง 
(Passion) แต่อีกฝ่ายไม่มีแลว้ ทา้ยท่ีสุดจึงปรากฏเป็นความรักแบบโง่เขลา ในส่วนของมิวสิควิดีโอ
ของค่ายอาร์สยามจะเนน้ไปในรูปแบบความรักแบบโรแมนติก(Romantic love) ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของ
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ชีวติวยัรุ่น การแอบรักแอบชอบ การตอ้งการท าบางอยา่งให้คนท่ีรักท่ีชอบ หรือการตามหาความรัก 
ซ่ึงยงัไม่ค่อยมีเน้ือหาท่ีแสดงถึงการอยู่ร่วมกนั หรือการใช้ชีวิตคู่ของพระเอกและนางเอกมากนัก
ดงัท่ีกล่าวไปขา้งตน้ รูปแบบความรักในเน้ือเร่ืองสะทอ้นให้เห็นถึงกลุ่มเป้าหมายของผูช้มมิวสิค 
วิดีโอท่ีมีความแตกต่างกนัชดัเจนของทั้งสองค่าย ซ่ึงเป็นเร่ืองของนโยบายการตลาดของค่ายท่ีเน้น
กลุ่มผูช้มผูฟั้งท่ีไม่เหมือนกนัดว้ย 

นอกจากน้ี หากพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ของแก่นเร่ืองความรักกบัรูปแบบความรักแล้ว  
จะเห็นไดว้า่ มิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายแกรมม่ีโกลด์มีแก่นเร่ืองความรักแบบนอกใจมาก
เป็นอนัดบัท่ี 1 และมีรูปแบบความรักแบบโง่เขลาเป็นอนัดบัท่ี 1 สะทอ้นให้เห็นวา่เน้ือหาในมิวสิค 
วิดีโอท่ีมีแก่นเร่ืองความรักแบบนอกใจนั้น ส่งผลให้มีรูปแบบความรักแบบโง่เขลาด้วย เพราะ
พฤติกรรมของตวัละครท่ีแสดงออกในมิวสิควิดีโอ เช่น เพลงผีเส้ือใจร้ายกบัดอกไมใ้จอ่อน ของ
ศิลปินเอ้ินขวญั วรัญญา ซ่ึงนางเอกถูกพระเอกนอกใจไปรักหญิงคนอ่ืน เน่ืองจากมีหนา้ท่ีการงานท่ี
ดีข้ึน ไดเ้ขา้ท างานในวงการบนัเทิงและพบผูห้ญิงคนใหม่ในวงการ และยงัคงไปมาหาสู่กบันางเอก
อยูด่ว้ย แต่นางเอกก็ยอมใหฝ่้ายชายมีคนอ่ืน แค่ขอให้ยงัอยูค่บหากนัเช่นคู่รักเหมือนเดิม ตามทฤษฎี
สามเหล่ียมแห่งความรัก เห็นไดว้า่ความรักเช่นน้ีมีองคป์ระกอบคือ ความลุ่มหลง (Passion) และการ
ตดัสินใจและการผูกมดั (Commitment) แต่ขาดความสนิท (Intimate) คือความเขา้ใจกนัและกนั  
มิวสิควดีิโอน้ีจึงมีความรักแบบโง่เขลา (Fatous love) หรือเพลงไม่ไดห้มดรักแต่หวัใจหมดแรง ของ
ศิลปิน ขา้วทิพย ์ธิดาดินซ่ึงนางเอกถูกพระเอกนอกใจไปมีหญิงอ่ืนเช่นกนั แต่เม่ือพระเอกประสบ
อุบติัเหตุ นางเอกก็ยงัคงให้อภยัและดูแลพระเอกเช่นเดิมแมจ้ะถูกท าร้ายจิตใจมาตลอดก็ตาม ส่วน
มิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งของค่ายอาร์สยามนั้น ปรากฏแก่นเร่ืองความรักแบบรักมัน่คงมากท่ีสุด 
และมีรูปแบบความรักแบบโรแมนติกมากท่ีสุด ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัคลา้ยกบัเพลงไทยลูกทุ่งของ
ค่ายแกรมม่ีโกลด์ เช่น เพลงคิดถึงคนตน้ทาง ของศิลปิน บิว กลัยาณี ซ่ึงมีเน้ือหาเร่ืองความรักของ
พระเอกนางเอกท่ีอยู่ห่างไกลกนั แต่ยงัคงมีความรักท่ีมัน่คงต่อกนั ไม่คิดมีใครอ่ืนแมต้วัจะอยู่ห่าง
กนั ซ่ึงเป็นความรักโรแมนติกท่ีผูค้นตอ้งการ จากการวิเคราะห์น้ีเห็นได้ว่าแก่นเร่ืองความรักของ 
มิวสิควดีิโอนั้นมีความสัมพนัธ์ต่อรูปแบบความรักท่ีปรากฏในมิวสิควดีิโอ  

เม่ือพิจารณาในแง่ของตวัละครหลกัของมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีน ามาศึกษานั้น เห็น
ไดว้า่มิวสิควดีิโอเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปินชายส่วนใหญ่มีการน าเสนอรูปแบบความรักแบบมัน่คง
มากท่ีสุด สะทอ้นให้เห็นวา่ความเขม้แข็งและมัน่คง เป็นสัญลกัษณ์และภาพจ าของผูช้าย ความรัก
ในมุมมองผูช้ายจึงเหนียวแน่นแมต้อ้งเจออุปสรรคใดๆก็ตาม แต่ในทางตรงกนัขา้ม มิวสิควิดีโอของ
ศิลปินหญิงมกัมีเร่ืองราวท่ีตวัละครหลกัฝ่ายหญิงเป็นผูถู้กกระท า ถูกนอกใจ หรือถูกหลอกลวง  
แต่ทา้ยท่ีสุดก็มกัจะให้อภยัฝ่ายชายอยู่เสมอ เช่น เพลงผีเส้ือใจร้ายกบัดอกไมใ้จอ่อน อา้ยลืมทุกค า 
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นอ้งจ าทุกนาที สั่งน ้ าตาไม่ได ้เมียเก่า เป็นตน้ การน าเสนอในลกัษณะผูห้ญิงเป็นฝ่ายถูกกระท านั้น
สะทอ้นให้เห็นว่าผูห้ญิงมีภาพจ าทางสังคมวา่ผูห้ญิงท่ีเป็นคนดี หรือเป็นนางเอกมกัมีความอ่อนแอ 
เป็นฝ่ายถูกท าร้ายทางจิตใจ หรือร่างกายก่อน แต่ก็สามารถให้อภยัได้ สอดคล้องกบั ประสิทธ์ิ 
แยม้ศรี (2548: 17) ท่ีกล่าวถึงแนวทางสตรีนิยม โดยกล่าวถึงความเป็นหญิงวา่ เป็นผูมี้ความอดทน 
รักเดียวใจเดียว เสียสละอุทิศตน ภาพสะทอ้นของผูห้ญิงในส่ือเป็นไปในแนวทางท่ีมีสถานะดอ้ย
กวา่ผูช้าย และความไม่เท่าเทียมกบัระหวา่งเพศหญิงเพศชายมีให้เห็นอยูใ่นสังคมทัว่ไป ผูช้ายผูเ้ป็น
หวัหนา้ครอบครัวและควบคุมอ านาจในครอบครัวแบบผวัเดียวเมียเดียว  

ในมิวสิควิดีโอเพลงของค่ายแกรมม่ีโกลด์นั้น การใช้ภาษารักแบบการสัมผสัทางกาย
ปรากฏให้เห็นเป็นส่วนใหญ่ในภาพรวม ซ่ึงผูว้ิจยัพบว่าเน้ือหาบทเพลงไทยลูกทุ่งและเร่ืองราวท่ี
น าเสนอในมิวสิควิดีโอค่ายแกรมม่ีโกลด์นั้นมกัเป็นเร่ืองราวของคู่รักท่ีอยู่อาศยัร่วมกนัฉันท์สามี
ภรรยา หรือเป็นเร่ืองราวของคนในวยัท างาน วยักลางคน หรือบุคคลท่ีตกลงปลงใจใชชี้วิตร่วมกนั 
การสัมผสัทางกาย เช่น การกอด การหอมแก้ม จึงพบเห็นได้มากในมิวสิควิดีโอ และจากการ
สัมภาษณ์ โปรดิวเซอร์และผูก้  ากบัวิดีโอมีแนวคิดเก่ียวกบัการใชภ้าษารักแบบการสัมผสัทางกายไว้
วา่ “มนัเป็นภาษาภาพ มนัชดัเจน ภาษาทางกายภาพ เห็นก็รู้วา่คนๆ นั้นรักกนั มนัค่อนขา้งเป็นสูตร 
แต่มนัก็ไม่ดูน่าเบ่ือเหมือนการให้ของขวญั การเล่าในเอ็มวี มนัตอ้งกระชับ การกอดน้ีแหละชัด 
(ภาณุพนัธ์ เพง็ค า, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทางสังคมวิทยาท่ีวา่การ
ใช้ชีวิตคู่จะตอ้งมีการใกลชิ้ดทางการสัมผสั การแสดงออกถึงความรักดว้ยการสัมผสัทางกายและ
แสดงออกด้วยความจริงใจ นอกจากน้ี ยงัพบภาษารักแบบการให้เวลาอย่างมีคุณค่าซ่ึงปรากฏ 
มากท่ีสุด ในมิวสิควิดีโอเพลงศิลปินชาย ซ่ึงเป็นภาษารักท่ีแสดงออกโดยพระเอกมิวสิควิดีโอ ซ่ึง
เป็นหน่ึงในการแสดงออกถึงความรักในการใชชี้วติคู่เช่นเดียวกนั (ทศันีย ์สมมิตร์, 2551: 23)  

ดา้นภาษารักของมิวสิควิดีโอเพลงของค่ายอาร์สยามนั้น ในภาพรวมมีการใชภ้าษารักแบบ
การท าบางส่ิงบางอยา่งให้ (Acts of Service) และการให้เวลาอยา่งมีคุณค่า (Quality Time) เป็นส่วน
ใหญ่ จากการสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์และผูก้  ากบัมิวสิควิดีโอ สรุปไดว้า่วา่การท าบางส่ิงบางอยา่งให้
เป็นส่ิงท่ีแสดงออกชดัเจนถึงความรัก แต่ไม่จ  าเจเหมือนการให้ของขวญั ส่วนภาษารักแบบค าพูดท่ี
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ (Words of Affirmation) ปรากฏน้อยมากในมิวสิควิดีโอท่ีน ามาศึกษา 
เน่ืองจากมิวสิควิดีโอตอ้งเนน้ท่ีเพลงเป็นหลกั และเน่ืองจากเวลาในการเล่าเร่ืองมีจ ากดั จึงเนน้ไปท่ี
ภาพการแสดงออกมากกวา่ค าพดู โดยโปรดิวเซอร์และผูก้  ากบัมิวสิควิดีโอกล่าววา่ “มนัมาจากค าวา่ 
ท าใหม้ากกวา่พดู ในเอม็วมีนัตอ้งท าให้ชดัๆ เวลาเล่ามีนอ้ย การให้ของขวญัท่ีมีนอ้ยเพราะเป็นเร่ือง
เก่าแลว้ ไม่มีความแปลกใหม่ เป็นแบบแผนท่ีเดาได ้และไม่ไดส่ื้อถึงความรักอะไรมากมาย ส่ิงท่ีเรา
ตอ้งท าคือ ท ายงัไงก็ไดใ้ห้แสดงออกมากท่ีสุด รักแบบชัดเจน บอกคนดูว่าคนๆ น้ีรักมากจากการ
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แสดงออกทั้งหมด (ภาณุพนัธ์ เพง็ค า, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2561)” ส่วนการใชเ้วลาอยา่งมีคุณค่า
ก็พบเป็นส่วนมากในมิวสิควิดีโอเพลงศิลปินหญิง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Leaver and 
Green (2015) ท่ีวิเคราะห์ภาษารักทั้ง 5 ตามทฤษฎีของแกร่ี แชปเมน โดยผลการวิเคราะห์การตอบ
แบบสอบถามพบวา่คู่รักมีอตัราการใชค้วามรักแบบการให้เวลาอยา่งมีคุณค่าในระดบัสูง โดยภาษา
รักแบบการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า การใช้เวลาร่วมกนัของคู่รัก ยงัเป็นหน่ึงในลกัษณะส าคญัท่ีจะท า
ใหชี้วติคู่มีความสุข ตามแนวคิดของเร่ืองชีวิตสมรสท่ีมีความสุข (Scharff และ Scharff, 1987; Satir, 
1983 อา้งอิงใน อุมาพร ตรังคสมบติั, 2545: 55-56) 

จากการวิเคราะห์มิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งสมัยนิยมของค่ายแกรมม่ีโกลด์และ 
ค่ายอาร์สยามนั้น ผูว้จิยัสังเกตวา่มิวสิควดีิโอต่างๆ น าเสนอการเล่าเร่ืองท่ีเป็นขั้นตอน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั อี เอ็ม ฟอร์สเตอร์ (อา้งถึงใน ภูมิสิษฐ์ กฤตพิพฒันโชต์ิ 2558: 17) แบ่งการเล่าเร่ืองออกเป็น  
5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การเปิดเร่ือง (Exposition) การพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action) ขั้นภาวะวิกฤติ 
(Climax) ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) และขั้นยุติเร่ืองราว (Ending) ซ่ึงในมิวสิควิดีโอเพลง
ไทยลูกทุ่งสมยันิยมท่ีน ามาวจิยัพบวา่ ช่วงของการพฒันาเหตุการณ์ (Rising Action)  เป็นช่วงส าคญั
ท่ีท าให้ผูว้ิจยัสามารถเห็นรูปแบบความรักในการเล่าเร่ืองได ้เน่ืองจากช่วงน้ีความขดัแยง้ของตวั
ละครท่ีไดเ้ร่ิมตน้ไวใ้นช่วงเปิดเร่ือง (Exposition) เร่ิมทวีความเขม้ขน้จนสามารถเห็นพฤติกรรม 
และนิสัยของตวัละครทุกตวัไดใ้นช่วงน้ี รวมทั้งท าใหเ้ห็นวา่ความสัมพนัธ์ท่ีแทจ้ริงของคู่รักในเร่ือง
นั้นมีองค์ประกอบใดบา้ง เช่น หากตวัละครหลกัมีการแสดงความรัก ความปรารถนาและความ
สนใจอีกฝ่ายอยา่งรุนแรง จนเห็นไดว้า่มีองค์ประกอบความลุ่มหลง (Passion) แต่ทั้งคู่ไม่ไดเ้ขา้ใจ
กนั ไม่ได้ใกล้ชิด หรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงดูไม่สนใจความสุขของอีกฝ่าย ก็จะแสดงให้เห็นว่าไม่มี
องค์ประกอบความสนิท (Intimate) แต่ทั้งคู่อยู่กินกนัฉันท์สามีภรรยาแล้ว หรือแต่งงานกนัแล้ว 
แสดงให้เห็นว่ามีองค์ประกอบการตดัสินใจและการผูกมดั (Commitment) ความสัมพนัธ์ท่ีมีสอง
องคป์ระกอบเช่นน้ี ท าให้สรุปไดว้า่เร่ืองราวน้ีมีรูปแบบความรักแบบโง่เขลา (Fatuous love) ส่วน
ในช่วงของขั้นภาวะวิกฤติ (Climax) ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) และขั้นยุติเร่ืองราว 
(Ending) ก็ไดน้ ามาพิจารณาดว้ยเช่นกนั เพราะในบางเร่ืองราวก็มีความพลิกผนั หรือมีการเฉลย
ความจริงท่ีเกินคาดหมายในช่วงทา้ย  

ความขดัแยง้ หรือปมปัญหา คือองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคญัในการเล่าเร่ืองในมิวสิควิดีโอ 
ความขดัแยง้ท่ีพบไดม้ากคือความขดัแยง้ระหว่างคนกบัคน เช่น พระเอกขดัแยง้กบันางเอก แต่ใน
ขณะเดียวกนัความขดัแยง้ท่ีท าใหก้ารด าเนินเร่ืองไปสู่ขั้นภาวะวิกฤติ (Climax) อีกทางหน่ึงคือความ
ขดัแยง้ภายในจิตใจของตวัละคร ความรู้สึกสับสนว่าตอ้งจดัการกบัปัญหาอย่างไร หรือการเลือก
ทางเดินใหก้บัความรัก ท าใหก้ารเล่าเร่ืองเขม้ขน้ และผูช้มรู้สึกร่วมไปกบัตวัละครได ้ 
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ตวัละครในมิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งท่ีน ามาใชใ้นงานวิจยัโดยส่วนมากแลว้มีตวัละครท่ี
มีลกัษณะแบบตายตวั (Type character) คือตวัละครท่ีมีนิสัยแบบสูตรส าเร็จ การกระท าและนิสัย
คลา้ยกบัเร่ืองเล่าอ่ืนๆ และเป็นส่ิงท่ีผูช้มคาดเดาได ้เช่น ตวัร้ายก็ร้ายอย่างเดียว ไม่มีดา้นดีให้เห็น 
หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าตวัละครแบบแบน (Flat character) ตรงขา้มกบัตวัละครท่ีแสดงให้เห็น
หลายดา้น หรือตวัละครแบบกลม (Round character) ท่ีตวัละครมีคุณลกัษณะรอบดา้น ทั้งดีและร้าย 
มีความลึกซ้ึงมากกว่า ซ่ึงคล้ายคนทัว่ๆ ไปในชีวิตความเป็นจริง ขอ้ดีของตวัละครแบบแบนคือ  
ท าใหผู้ช้มสามารถเขา้ใจ และเขา้ถึงเร่ืองราวความรักในเร่ืองไดง่้าย และรวดเร็ว เช่น นางเอกท่ีเป็น
คนดีจะยอมถูกกระท า พระเอกท่ีเป็นคนดีจะยอมเสียสละ ตวัร้ายจะตอ้งนิสัยไม่ดี ซ่ึงตวัละครจะไม่
เปล่ียนไปจากท่ีผูช้มคาดหมายได้ เหมาะกับการเล่าเร่ืองในมิวสิควิดีโอท่ีมีเวลาจ ากัด รวมทั้ ง
ลักษณะนิสัยการเสพส่ือของคนในปัจจุบันท่ีมีทางเลือกหลากหลาย มีความสนใจในส่ือใน
ระยะเวลาสั้ น ดงัเช่นท่ีโปรดิวเซอร์และผูก้  ากบัมิวสิควิดีโอไดใ้ห้ความเห็นไวว้่า “สมยัก่อนคนดู 
เอ็มวีในทีวี เปิดเพื่อจะรอดูเพลงน้ี แต่เด๋ียวน้ีคนเปิดยทููบ เขาจะกดขา้ม หรือเปล่ียนไปดูอยา่งอ่ืนได้
ง่ายๆ เลย ถ้าเอ็มวีเขา้ถึงยาก หรือเป็นเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกบัประสบการณ์ใกลต้วั ไม่ใช่เร่ืองของฉัน  
กดขา้มเลย” แต่ขอ้เสียของตวัละครแบบแบนคือขาดความลุ่มลึกในการเล่าเร่ือง เร่ืองราวคาดเดาได้
ง่าย ตัวละครขดักับความเป็นจริงท่ีว่ามนุษย์แต่ละคนมีทั้ งข้อดีและข้อเสีย การเล่าเร่ืองไม่ได้
ยกระดบัความคิดของผูช้มใหต้อ้งวเิคราะห์ตวัละคร รวมไปถึงในชีวิตจริงท่ีตอ้งพิจารณาคนอ่ืนดว้ย
การมองรอบดา้น  

มุมมองการเล่าเร่ืองพบมุมมองประเภทบุคคลท่ีหน่ึงเป็นส่วนมาก เป็นการเล่าเร่ืองท่ีตวัเอก
ของเร่ืองเป็นผูเ้ล่าเร่ืองเอง เพราะสัมพนัธ์กบัเน้ือเพลงท่ีศิลปินท่ีขบัร้องเป็นคนเล่าเร่ืองเอง โดยใช้
สรรพนามบุรุษท่ีหน่ึงในการเล่าเร่ือง เช่น ฉัน พี่ อา้ย น้อง เป็นตน้ ตวัศิลปินถูกเช่ือมโยงให้เป็น
พระเอก หรือนางเอกของเร่ือง ท่ีก าลงัถ่ายทอดเร่ืองราวความรักของตนเอง มีบางมิวสิควิดีโอท่ี
มุมมองการเล่าเร่ืองเป็นมุมมองบุคคลท่ีสาม เพื่อเล่าเร่ืองความรักของคนอ่ืน เช่น ยิ่งถูกทิ้งยิ่งตอ้ง
สวย ติดหนึบ เป็นตน้ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห์มิวสิควิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งในช่องของค่ายแกรมม่ีโกลด์ และ 
ช่องค่ายอาร์สยาม เพื่อศึกษาแก่นเร่ืองความรัก รูปแบบความรัก และภาษารักท่ีปรากฏในมิวสิค 
วิดีโอนั้น สรุปไดว้า่บทเพลงไทยลูกทุ่งซ่ึงมีประวติัมายาวนานตั้งแต่อดีต ยงัคงมีเอกลกัษณ์ของบท
เพลงเช่นเดิม คือเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวชีวิตของผูค้นแต่ละยุคแต่ละสมยั โดยเฉพาะเร่ืองราว
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ความรักระหวา่งหนุ่มสาว หรือคู่สมรส ซ่ึงรายละเอียดในเน้ือหา หรือแก่นเร่ืองท่ีถ่ายทอดออกมา
อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนไปตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันท่ี
เทคโนโลยีมีการพฒันามากข้ึน มิวสิควิดีโอประกอบเพลงลูกทุ่งไดถู้กน ามาใชเ้พื่อประชาสัมพนัธ์
เพลงดว้ยเหตุผลทางธุรกิจ และยงัคงเป็นส่ือท่ีช่วยถ่ายทอดเน้ือหาบทเพลงให้เห็นเป็นภาพชดัเจน
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงมิวสิควิดีโอเหล่าน้ีเป็นเหมือนภาพชีวิตจริงท่ีถูกถ่ายทอดผ่านตวัละคร โดยเน้ือหา
เร่ืองราวความรักท่ีพบเจอในมิวสิควิดีโอ ก็เป็นเร่ืองราวท่ีสามารถพบเห็นไดใ้นปัจจุบนั ทั้งน้ี ผูว้ิจยั
คิดวา่ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูท่ี้สนใจเร่ืองเก่ียวกบัรูปแบบความรัก ภาษารัก หรือมิวสิควิดีโอเพลง
ท่ีเก่ียวกบัความรัก สามารถศึกษาเพิ่มเติมได ้นอกจากนั้น ผูว้ิจยัพบวา่ยงัมีตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผล
ต่อรูปแบบความรักและภาษารักท่ีแสดงออกได ้เช่น อายุ วิธีการเล้ียงดูจากครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย
ของผูช้ม เป็นตน้ รวมทั้ง จึงมีขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัในอนาคต ดงัน้ี 

1. ศึกษาเร่ืองรูปแบบความรักและภาษารักท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอ โดยเพิ่มตวัแปรในการ
วิเคราะห์ เพื่อน ามาเปรียบเทียบ เช่น อายุของพระเอกและนางเอกมิวสิควิดีโอ กลุ่มเป้าหมาย 
ของผูช้มมิวสิควิดีโอ ซ่ึงอาจส่งผลต่อแนวคิดเร่ืองรูปแบบความรักและภาษารักท่ีแสดงออกใน 
มิวสิควดีิโอ 

2. ศึกษาเร่ืองรูปแบบความรักและภาษารักท่ีปรากฏในมิวสิควิดีโอเพลงลูกทุ่งของค่ายเพลง
ขนาดเล็ก และเปรียบเทียบกบัมิวสิควิดีโอของค่ายเพลงใหญ่ เน่ืองจากมีความแตกต่างในเร่ืองของ
กลุ่มเป้าหมายผูฟั้งผูช้ม ซ่ึงอาจไดผ้ลการวเิคราะห์ท่ีแตกต่างกนัออกไป และไดข้อ้มูลใหม่ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ 

3. ศึกษาเชิงลึกเร่ืองแนวคิดในการสร้างหรือผลิตมิวสิควิดีโอ เพื่อศึกษาท่ีมา เหตุผล หรือ
แรงบนัดาลใจในการสะทอ้นเร่ืองราวความรักในบทเพลงไทยลูกทุ่ง 

4. ศึกษาโดยวิเคราะห์เน้ือเพลงเพิ่มเติม เพราะเน้ือเพลงมีความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาในมิวสิค 
วดีิโออยา่งมาก เน้ือเพลงสามารถส่ืออารมณ์ทางภาษา ส่วนมิวสิควดีิโอส่ืออารมณ์ทางภาพ  

5. ศึกษารูปแบบความรัก และภาษารักในแนวเพลงอ่ืนๆ เช่น เพลงสตริง เพลงไทยสากล 
หรือเพลงท่ีเป็นกระแสในปัจจุบนั 

6. ขยายการศึกษารูปแบบความรัก และภาษารักในส่ืออ่ืนๆ เช่น ละคร นิยาย  
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แบบลงรหัสเพือ่วเิคราะห์เนือ้หา (Coding Sheet) 

หมายเลขเพลง  

L01 เพศนกัร้อง 
1 ชาย 
2 หญิง 
3 ร้องคู่ชาย+หญิง 

 

L02 แก่นเร่ืองความรัก 
1 นอกใจ   5 รักมัน่คง 
2 แอบรัก 6 รักคัน่เวลา 
3 โสดหรือตามหารัก 7 หมดรัก 
4 พลดัพราก   

 

L 03 รูปแบบความรัก  
1  ไร้รัก )nonlove) 
2 ความชอบ )liking) 
3  ความหลง )infatuated love) 
4 ความรักท่ีวา่งเปล่า )empty love)  

5  ความรักโรแมนติก )romantic love) 
6 ความรักแบบเพื่อน )companionate love) 
7  ความรักแบบโง่เขลา )fatuous love) 
8 ความรักอนัสมบูรณ์ )consummate love )  

ภาษารักของพระเอก ภาษารักของนางเอก 
L04 ค าพดูท่ีเสริมสร้างความสมัพนัธ์ 

0 ใช่ 

1 ไม่ใช่ 
 

L9 ค าพดูท่ีเสริมสร้างความสมัพนัธ์ 
0  ใช่ 

1  ไม่ใช่ 
 

L05 ให้เวลาอยา่งมีคุณค่า 
0 ใช่ 

1 ไม่ใช่ 
 

L10 ให้เวลาอยา่งมีคุณค่า 
0  ใช่ 

1  ไม่ใช่ 
 

L06 ให้ของขวญั 
0 ใช่ 

1 ไม่ใช่ 
 

L11 ให้ของขวญั 
0 ใช่ 

1 ไม่ใช่ 
 

L07 ท าบางส่ิงบางอยา่งให้ 
0 ใช่ 

1 ไม่ใช่ 
 

L12 ท าบางส่ิงบางอยา่งให้ 
0 ใช่ 

1 ไม่ใช่ 
 

L08 สมัผสัทางกาย 
0 ใช่ 

1 ไม่ใช่ 
 

L13 สมัผสัทางกาย 
0 ใช่ 

1 ไม่ใช่ 
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คู่มือส าหรับลงรหัสเพือ่วเิคราะห์เนือ้หา 
 

ในการลงรหัสวเิคราะห์เนือ้หาเพลงไทยลูกทุ่ง ก าหนดรหัสและความหมายไว้ดังนี้ 
L01 ตวัละครน าเร่ือง หมายถึง ตวัละครหลกัท่ีเป็นผูเ้ล่าเร่ืองโดยใช้มุมมองบุรุษท่ี 1 ดูได้จาก

เน้ือหาเพลง และเร่ืองราวในมิวสิควิดีโอวา่พระเอก หรือนางเอกเป็นผูเ้ล่า
เร่ือง 

L02 แก่นเร่ืองความรัก หมายถึง ความคิดหลกัของเน้ือหาในมิวสิควิดีโอ เพื่อเป็นแนวทางในการ
เล่าเร่ือง พิจารณาไดจ้ากเน้ือเพลง และเน้ือเร่ืองมิวสิควิดีโอประกอบกนั 
ไดแ้ก่ 
1. นอกใจ คือเน้ือหาหลกัของเร่ืองท่ีแสดงการหลอกลวง โกหก ปกปิด 

เพื่อให้ได้ส่ิงท่ีตอ้งการด้วยความไม่จริงใจ หรือตวัละครหลกัมีประพฤติกรรมไม่ซ่ือตรงต่อกัน
ระหว่างคนท่ีเป็นคู่รักกนั การท่ีพระเอก หรือนางเอก หรือทั้งสองฝ่ายถูกหลอกลวง โกหก หรือ
นอกใจ ส่งผลให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจ หรือเสียหายในทางใดทางหน่ึง เช่น คนรักหนีไปกบัชู ้ 
ถูกหลอกลวงจนเสียทรัพย ์เป็นตน้  

2. แอบรัก คือการท่ีพระเอก หรือนางเอก มีใจรักชอบอีกฝ่าย หรือทั้งคู่อาจ
มีใจรักชอบกนัและกนั แต่ยงัไม่ไดต้กลงปลงใจเป็นคู่รักกนั และยงัไม่มีใครพูดความในใจออกมา
ตรงๆ ฝ่ายท่ีแอบรักอาจไม่กลา้แสดงความรู้สึก แต่มีการกระท าบางอยา่งบ่งบอกว่าแอบรักอยู ่เช่น 
แอบมอง ใหค้วามช่วยเหลือ พดูออ้มๆ ซ้ือของน ามามอบให ้เป็นตน้  

3.พลัดพราก คือเน้ือหาหลักของเร่ืองท่ีแสดงแยกจากกันของคู่รัก ใน
สถานท่ีท่ีห่างไกล หรือตายจากกนั โดยท่ีทั้งสองฝ่ายยงัมีความรู้สึกรักใคร่กนัอยู ่การท่ีคู่รักชายหญิง
ตอ้งอยูห่่างกนั หรือมีสถานการณ์บีบบงัคบัใหคู้่รักชายหญิงตอ้งแยกจากกนัไป ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั เช่น 
ท างานคนละท่ีกนั พอ่แม่กีดกนัไม่ใหค้บหากนั เป็นตน้ โดยท่ีทั้งสองคนยงัรักกนัอยู ่

4. โสดหรือตามหารัก คือการท่ีพระเอก หรือนางเอก หรือทั้งคู่ เป็นโสด 
และไม่มีคู่รัก และอาจแสดงถึงความเหงา โดดเด่ียว ตอ้งการใครสักคน หรืออาจแสดงออกถึงความ
สนใจในตวัเพศตรงขา้มคนหน่ึง หรือหลายคน เพราะตอ้งการมีคู่รัก 

5. รักมัน่คง คือ เน้ือหาหลกัของเร่ืองท่ีแสดงถึงความรักท่ีทั้งพระเอกและ
นางเอกมีต่อกนัดว้ยความมัน่คง ไม่หว ัน่ไหวต่ออุปสรรค หรือบุคคลท่ีสามท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

6. รักคัน่เวลา คือ เน้ือหาหลกัของเร่ืองท่ีแสดงถึงความรักท่ียอมเป็นบุคคล
ในท่ีลบั ซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์เป็นเพียงพี่น้อง หรือคนคุยด้วยเม่ือยามท่ีคู่รักมีปัญหาต่อกนั เป็น
ความสัมพนัธ์ชัว่คราว 
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7. หมดรัก คือ เน้ือหาหลกัของเร่ืองแสดงถึงการไม่มีความรักใดๆ ต่อกนั 
จบความสัมพนัธ์ ไม่อยากมีอะไรติดคา้งกนัต่อไป 
L03 รูปแบบความรัก หมายถึง ความรู้สึกพิเศษท่ีบุคคลมีต่ออีกคนหน่ึง ในการวเิคราะห์เน้ือหา 

มิวสิควิดีโอ ให้พิจารณาจากตวัละครน าเร่ืองเป็นหลกัวา่มีความรู้สึกแบบ
ใด  

ทั้งน้ีการพิจารณารูปแบบความรักให้ดูจากสามองค์ประกอบ ดังน้ี 1) ความลุ่มหลง 
(Passion) คือ ความรู้สึกโรแมนติก ถูกดึงดูดทางกาย และมีความสนใจทางเพศ 2) ความสนิท 
(Intimate) คือ ความรู้สึกใกลชิ้ดกนั เขา้ใจกนั และมีความห่วงใยต่อสวสัดิภาพ และความสุขของกนั
และกนั และ3) การตดัสินใจและการผูกมดั (Commitment) คือ ความสัมพนัธ์ท่ีแน่นอน การ
ตดัสินใจใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งคู่รักคงอยู ่

จาก 3 องค์ประกอบน้ี ก่อให้เกิดรูปแบบความรัก 8 แบบ เม่ือพิจารณาว่ามิวสิควิดีโอมี
รูปแบบความรักแบบใด ใหดู้วา่ในความรู้สึกของตวัละครน าเร่ือง และเน้ือหามีองคป์ระกอบใดบา้ง 
ไดแ้ก่ 

1. ไร้รัก (Nonlove) คือ ภาวะท่ีคู่รักไม่มีความลุ่มหลงต่อกนั ไม่มีความสนิท และไม่ได้
ตดัสินใจและผกูมดัต่อกนั 

2. ความชอบ (Liking) คือ ความรักท่ีมีองค์ประกอบแค่ความสนิทเพียงอย่างเดียว เป็น
มิตรภาพระหว่างบุคคลท่ีขาดความรู้สึกรุนแรง เป็นความรู้สึกใกลชิ้ด อบอุ่น แต่ไม่ผูกมดักนั เช่น 
พระเอก และนางเอกเป็นเพื่อนสนิทกนั 

3. ความรักแบบหลง (Infatuated Love) คือ ความรักท่ีมีองคป์ระกอบแค่ความลุ่มหลงเพียง
อยา่งเดียว มีความรู้สึกโรแมนติก ถูกดึงดูดทางกาย เป็นรักแรกพบ หรือรักท่ีเกิดข้ึนง่าย รวดเร็ว และ
เร้าอารมณ์ อาจท าใหร่้างกายมีอาการหวัใจเตน้เร็ว หนา้แดง หรือมีอารมณ์ทางเพศ เช่น พระเอกพบ
นางเอกคร้ังแรกก็ตกหลุมรัก เป็นตน้ 

4. ความรักท่ีวา่งเปล่า (Empty Love) คือ ความรักท่ีมีองคป์ระกอบแค่การตดัสินใจและการ
ผูกมดัเพียงอย่างเดียว อาจเป็นการเร่ิมตน้ผูกมดัโดยไม่มีความรู้สึกรักกนั เช่น การแต่งงานแบบ 
คลุมถุงชน ซ่ึงอาจเป็นจุดเร่ิมตน้ และค่อยๆ พฒันา ไปเป็นรักในแบบอ่ืน หรือความรักในแบบอ่ืน
ไดล่้มสลายลง และกลายเป็นความรักแบบวา่งเปล่า 

5. ความรักโรแมนติก (Romantic Love) คือ ความรักท่ีมีองค์ประกอบเป็นความลุ่มหลง 
และความสนิท เป็นความรักท่ีเพิ่มเติมจากความชอบ (Liking) คือมีมิตรภาพต่อกนั และเพิ่มดว้ยแรง
ดึงดูดทางกายภาพ และอารมณ์ 
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6. ความรักแบบเพื่อน (Companionate Love) คือ ความรักท่ีมีองคป์ระกอบเป็นความความ
สนิท และการตดัสินใจและการผกูมดั เป็นความรักท่ีตั้งอยูบ่นมิตรภาพ มกัเกิดข้ึนกบัคู่สมรสท่ีไม่มี
แรงดึงดูดทางกายภาพต่อกนัแลว้ แต่มีความเขา้ใจกนั และร่วมกนัรักษาสัมพนัธภาพไปในระยะยาว 

7. ความรักแบบโง่เขลา (Fatuous Love) คือ ความรักท่ีมีองค์ประกอบเป็นความลุ่มหลง 
และการผกูมดั เป็นความรักท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว และตดัสินใจอยูร่่วมกนั หรือแต่งงานกนัในเวลา
ไม่นาน โดยท่ีอาจยงัไม่มีความเขา้ใจกนัมากพอ มีความเส่ียงต่อการหยา่ร้าง 

8. ความรักอนัสมบูรณ์ (Consummate Love) คือ ความรักท่ีมีองคป์ระกอบทั้งความสนิท 
ความลุ่มหลง และการตดัสินใจ และการผกูมดัอยา่งครบถว้น เป็นความรักในอุดมคติท่ีคู่รักหลายคน
ปรารถนา โดยเฉพาะคู่รักแบบรักโรแมนติก (Romantic Love)  
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