Youtube เผย 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากสุดปี 2011
นำเสนอเมื่อ : 22 ธ.ค. 2554
นับเป็นอีกหนึ่งปีที่เว็บไซต์วิดีโอออนไลน์อันดับหนึ่งของโลกอย่างยูทูบ (Youtube)
ยังคงได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จชนิดที่เรียกว่าฉุดกันไม่อยู่
เพราะต้องยอมรับว่าในแต่ละวัน นักท่องเน็ตแทบทุกคนจะต้องเปิดวิดีโอจากยูทูบไม่ต่ำกว่า 2
คลิปวิดีโอด้วยกันทั้งนั้น ยิ่งเป็นคลิปวิดีโอที่ได้รับการกล่าวขานว่าโด่งดังแล้ว
ก็ยิ่งทำให้เราต้องเกาะติดกระแสด้วยการสรรหาคลิปเหล่านั้นมาดูให้ได้เลยทีเดียว
และในปี 2011 ที่ผ่านมาจนวันนี้ ก็มีวิดีโอที่ได้รับการกล่าวถึงและทำยอดผู้ชมมหาศาลจำนวนมากมาย
ล่าสุด เว็บไซต์ยูทูบก็ได้จัดอันดับคลิปวิดีโอที่มียอดผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกประจำปีนี้
และประกาศผลออกมาสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา
โดยสุดยอดวิดีโอยอดนิยมประจำปีนี้ทั้ง 10 อันดับ เป็นดังนี้

1. Rebecca Black - Friday (OFFICIAL VIDEO) (มากกว่า 180 ล้านวิว)
รีเบคก้า แบล็ค เป็นสาวน้อยวัย 14 ปี ที่แจ้งเกิดในเว็บไซต์ยูทูบ จากการแต่งเพลงที่ชื่อ Friday
ขึ้นมาเองและครอบครัวสนับสนุน ลงทุนทำมิวสิควิดีโอให้ แต่แล้วเมื่อมันถูกอัพโหลดขึ้นในยูทูบ
เธอกลับได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นเพลงที่ห่วยที่สุดในโลก ด้วยเนื้อเพลงที่ไม่มีเนื้อหาอะไรเลย เช่น "7
โมงเช้าฉันตื่นขึ้นมาในตอนเช้า หยิบชาม กินซีเรียล ไปรอรถบัส เจอรถเพื่อนผ่านมา มีเพื่อนนั่งหน้ารถ หลังรถ
นั่งตรงไหนดี" เป็นต้น ทำให้คลิปของเธอก็กลายเป็นวิดีโอสุดฮิตที่ใคร ๆ
ต่างเผยแพร่ส่งต่อกันไปเพื่อเชยชมกับความ "ห่วย" แต่ใครจะไปเชื่อว่านั่นกลับทำให้เธอโด่งดังชั่วข้ามคืน
โดยมียอดเข้าชมมากกว่า 180 ล้านวิว ฮิตฮอตพอ ๆ กับคลิปของจัสติน บีเบอร์ ตอนแจ้งเกิดใหม่ ๆ เลยทีเดียว

Rebecca Black - Friday (OFFICIAL VIDEO)
2. Ultimate Dog Tease (74 ล้านวิว)
เป็นคลิปวิดีโอสัตว์เลี้ยงที่ฮิตฮอตกันสุด ๆ
เมื่อเจ้าหมาตัวหนึ่งขยับปากพูดได้อย่างที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรช่วย เหมือนจะพูดคุยกับเจ้าของรู้เรื่อง
สุดท้ายเจ้าของก็เลยหยิบมาใส่เสียงพากย์เข้าไปเสียเลย

ทำเหมือนว่าเจ้าหมาตัวนี้กำลังถูกเจ้าของแกล้งให้สติแตกเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ผลที่ออกมาก็คือ เนียนมาก ๆ
ฮาและน่ารักน่าชังสุด ๆ

Ultimate Dog Tease
3. Jack Sparrow (feat. Michael Bolton) (60 ล้านวิว)
เป็นคลิปวิดีโอที่ฮาโดนใจใครหลาย ๆ คน เมื่อหนุ่ม ๆ
กลุ่มนี้ได้แต่งเพลงล้อกัปตันแจ็คสแปโรว์จากหนังเรื่อง เดอะไพเรทออฟแคริบเบียน งานนี้ลองไปฟังดู
ความฮาเขากินขาดเลยล่ะ

Jack Sparrow (feat. Michael Bolton)

4. Talking Twin Babies (56 ล้านวิว)
เชื่อว่าคงไม่มีใครที่ไม่เคยชมคลิปนี้ เพราะมันถูกเผยแพร่ไปทั่วเครือข่ายสังคมออนไลน์เลยทีเดียว แหม
ก็จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้อย่างไร เมื่อเจ้าหนูฝาแฝดทั้งสองคนนี้เถียงกันน่ารักน่าชังซะขนาดนั้น
งานนี้ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่อย่างเรา ๆ จะแปลไม่ออกว่าเจ้าหนูคุยอะไรกัน แต่คะแนนความน่ารักน่าชังเอาไปเต็ม 10
เลยไม่แปลกที่จะติดโผขึ้นมาเป็นอันดับที่ 4 คลิปวิดีโอยอดนิยมของปีนี้

Talking Twin Babies

5. Nyan Cat (53 ล้านวิว)
เอ่อ.. อย่าเพิ่งอึ้งหรือแปลกใจอะไรเลย
เพราะจะบอกว่าไม่มีใครหาคำตอบได้ว่าเจ้าคลิปวิดีโอแมวกระโดดตดเป็นรุ้งนี้มันน่าสนใจและสนุกสนานตรงไหน
แต่มันเป็นไปแล้ว และมันเป็นไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยจริง ๆ คว้ายอดผู้ชมไปได้ถึง 53 ล้านวิว

6. Look At Me Now - Chris Brown ft. Lil Wayne, Busta Rhymes (Cover by @KarminMusic)
(49 ล้านวิว)
เธอคือหญิงสาวมากความสามารถที่ได้รับการยอมรับในหมู่ผู้ชมยูทูบมากที่สุด คลิปนี้ไม่มีคำอธิบายค่ะ
ถ้าใครสงสัยว่าเธอติดโผขึ้นมาเป็น 1 ใน 10 คลิปยอดนิยมได้อย่างไร ไปชมกันเลยดีกว่า

Look At Me Now - Chris Brown ft. Lil Wayne, Busta Rhymes

7. The Creep (feat. Nicki Minaj & John Waters) (48 ล้านวิว) http://youtu.be/tLPZmPaHme0
ผลงานเพลงของ The Lonely Island ที่ได้ใจผู้ชมไปมากมายก่ายกอง ก็แหงล่ะ
ใครเห็นใครก็ต้องชื่นชมกับไอเดียมิวสิควิดีโอที่ครีเอทีฟสุด ๆ บวกกับท่าเต้นแปลกประหลาด
และหน้าตาสุดน่าสะพรึ่งแล้ว ก็เอาใจไปเลย

The Creep (feat. Nicki Minaj & John Waters)

8. Maria Aragon - Born This Way (Cover) by Lady Gaga (45 ล้านวิว)
หนูน้อยมาเรีย แอรากอน กลายเป็นดาวดังในโลกออนไลน์จากการคัฟเวอร์เพลง Born This Way
ของแม่สาวสุดมั่น เลดี้ กาก้า ซึ่งเธอทั้งเล่นคีย์บอร์ดและร้องออกมาได้ดี ได้ใจใคร ๆ ไปหลายคนเลยทีเดียว
เก่งจังนะ ตัวแค่เนี๊ยะ!!

Maria Aragon - Born This Way (Cover) by Lady Gaga

9. The Force: Volkswagen Commercial (45 ล้านวิว)
เป็นคลิปวิดีโอที่มีคนแชร์มากที่สุดเลยทีเดียว
สำหรับโฆษณาตลกของโฟล์คสวาเก้นที่จับเด็กน้อยน่ารักมาใส่ชุดดาร์กเวเดอร์
ที่อยากจะมีพลังควบคุมสิ่งของรอบตัวได้ น่ารักแค่ไหน ไปดูกัน

The Force: Volkswagen Commercial

10. Cat mom hugs baby kitten (37 ล้านวิว)

คลิปวิดีโอแม่แมวสวมกอดเจ้าเหมียวน้อยไว้ในอ้อมอก
คงกลายเป็นคลิปวิดีโอที่น่ารักที่สุดสำหรับใครหลาย ๆ คนในปีนี้ ก็แหม น่ารักน่าชังซะแบบนั้น
จะไม่ให้ติดอันดับได้ยังไง จริงไหม?

Cat mom hugs baby kitten

งานนี้ เชื่อว่าคลิปวิดีโอหลายคลิปคงจะถูกใจใครหลาย ๆ คน และทำให้หลายคนยิ้มได้
ส่วนคลิปวิดีโอที่กำลังโด่งดังหลากหลายคลิปในขณะนี้นั้นจะติดโผเป็นคลิปวิดีโอยอดนิยมแห่งปี 2012
ไหม เอ้า ลองมาติดตามกันต่อไปในปีหน้าจ้า
ขอบคุณที่มาจาก http://hilight.kapook.com/view/65787

