บทที่ 4
ผลการปฎิบัติงาน
4.1 ขั้นตอนการทาสปอตโฆษณาวิทยุเพื่อโปรโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิต
4.1.1 การเตรี ยมข้ อมูล
การเตรี ยมข้อมูล คือ การศึกษาตัวอย่างสปอตที่เคยออกอากาศของทางบริ ษทั และรวมถึง
ตัวอย่างสคริ ปในการทาสปอต

จากคอมพิวเตอร์ของทางบริ ษทั เพื่อที่จะทาให้เข้าใจมากยิง่ ขึ้นและ

เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของสปอตโฆษณาทางวิทยุของทางบริ ษทั ว่าเป็ นลักษณะใดบ้าง

ภาพที่ 4.1 แคปเจอร์ตวั อย่างสปอตโฆษณาในอดีตของทางบริ ษทั

ภาพที่ 4.2 แคปเจอร์ตวั อย่างสปอตโฆษณาในอดีตของทางบริ ษทั

ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างสคริ ปสปอตที่เคยออกอากาศของทางบริ ษทั ฯ

ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างสคริ ปสปอตที่เคยออกอากาศของทางบริ ษทั ฯ

4.1.2 รับมอบหมายการทาสคริปสปอต
รับมอบหมายจากพี่ที่ปรึ กษาโดยพี่ที่ปรึ กษาจะให้เรี ยงเพลงทั้งหมดที่ใช้โปรโมทของอัลบั้ม
นั้นๆ ที่จะทาการโปรโมทและแต่ละอัลบั้มจะมี Mood&Tone แตกต่างกันออกไปตามคอนเสป แนวเพลง
สังเกตุได้จากชื่ออัลบั้มและรายชื่อเพลงในอัลบั้ม เช่น “MP3 รวมฮิตลูกทุ่งไทบ้าน” คือ รวมฮิตเพลง
ลูกทุ่งที่เป็ นที่ถูกอกถูกใจของคนไทบ้าน ส่ วนใหญ่เป็ นภาษาอีสานเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายจริ งๆ หรื อ
“MP3 รวมฮิตต่ายอรทัย” ก็จะมีท้ งั เพลงเก่าและใหม่ของต่ายอรทัยทั้งช้าและเร็ ว ส่ วนอีกประเภทคือ
นักร้องแบบคู่ ก็จะมีเพลงรวมฮิตของนักร้องคู่น้ นั เท่านั้นทั้งอัลบั้ม และเรามีหน้าที่เขียนสคริ ปเพื่อให้
ตรงกับคอนเสปของอัลบั้มและทาให้อลั บั้มนั้นๆน่าสนใจ ดึงจุดขายของศิลปิ น ดึงจุดของของเพลง หรื อ
นาเพลงมาเล่นกับประโยคที่เรากาลังจะเขียน เพื่อให้สอดคล้องกันและมีความดึงดูด น่าฟั ง น่าสนใจมาก
ยิง่ ขึ้น เพลงในอัลบั้มนั้น ฝ่ ายการตลาดได้ทาการวางแผนและจัดลาดับมาให้เรี ยบร้อย โดยจะเรี ยงตาม
ความนิยมได้แก่ ยอดดาวน์โหลด,ยอดแชร์,ยอดวิวจากช่องOfficialหลักในYoutube

ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างเรี ยงเพลง

4.1.3 เขียนสคริปและคัดเลือกเพลงจากระบบของบริ ษัท
สคริ ปแต่ละอัลบั้มมีความแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน โดยจะอิงตามคอนเสป Mood&Tone
ของอัลบั้มแต่ละอัลบั้ม นอกจากจะคานึงถึงความสอดคล้องกับคอนเสปแล้ว เรายังจะต้องคิดถึงเพลงที่
จะใส่ ลงไปในอัลบั้มเพื่อให้กลมกล่อมและมีความน่าสนใจมากยิง่ ในการทาสปอตโฆษณาทางวิทยุน้ นั
จะมีเวลาจากัดเพียงแค่30-60วินาทีเท่านั้น ดังนั้นอีกหนึ่งสิ่ งที่ สาคัญคือการคาดเดาว่าข้อความที่เราจะให้
ผูป้ ระกาศสปอตอ่าน (Anouccer) จะเพียงพอกับเวลาที่จากัดหรื อไม่และยังจะต้องนามาบวกกับเพลงที่
เราจะต้องใส่ ลงไปในสปอตวิทยุอีกด้วย

เพลงที่จะนาใส่ น้ นั 5เพลงแรกคือ5เพลงที่ถูกเลือกแล้วว่าเป็ น

เพลงที่ฮิตที่สุด ณ ตอนนั้น จากยอดดาวน์โหลด ยอดวิว หรื อยอดขายอัลบั้ม ฯ โดยคนที่เลือกจะเป็ นทีม
Marketing ซึ่ งเป็ นคนวางแผนมาให้เรา เรามีหน้าที่นาเพลงเหล่านี้มาใช้เพื่อดึงดูดความสนใจ ส่ วนเพลง
ที่ตอ้ งมีเลยก็คือเพลงที่1 เพราะเป็ นเพลงที่กาลังฮิตและดังที่สุดเราจึงต้องใช้เพลงๆนี้เข้ามาในสปอตของ
เราโดยสิ้ นเชิง

เมื่อเขียนสคริ ปเสร็ จเรี ยบร้อยจึงส่ งให้พี่ที่ปรึ กษาเป็ นคนตรวจสอบความถูกต้องอีก

ครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแนะนา

และปรับปรุ งแก้ไขก่อนที่จะนาสคริ ปที่เขียนไปให้ผปู ้ ระกาศอ่านและ

บันทึกเสียงเพื่อออกอากาศ
การเขียนสคริ ปสปอตโฆษณาวิทยุจะต้องใช้การเล่นคาเข้ามาช่วย
อัลบั้มที่ได้มาตามคอนเสป

และจะปรับเปลี่ยนไปตาม

ใช้แรงบัลดาลใจจากเพลงอัลบั้มแต่ละอัลบั้มในการเขียนและตาม

Mood&Tone ของอัลบั้ม เช่น
“MP3 5 ซุ ปตาร์ มหาชน” เป็ นอัลบั้มที่คดั เฉพาะเพลงฮิตจาก 5นักร้องลูกทุ่ง
ซุปเปอร์สตาร์จึงใช้ประโยคที่ว่า “คัดเฉพาะเพลงฮิตจาก 5 ซุปตาร์ มหาชน” และเสริ มด้วย “รวม
เพลงฮิตสุ ดปังที่กุมใจคนฟังทั้งประเทศ” เพื่อให้เห็นว่าเพลงของนักร้องซุปตาร์ท้ งั 5 คนนั้น
เป็ นที่รู้จกั และถูกใจอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเป็ นซุปเปอร์สตาร์ที่มีคนรู ้จกั ทั้งประเทศอีก
ด้วย
“MP3 ที่สุดเพลงฮิตต่ ายอรทัย” แน่นอนว่าคงไม่มีใครรู ้จกั ต่าย อรทัย ที่ได้รบั ฉายาว่า
เป็ นสาวดอกหญ้า และยังเป็ นขวัญใจมหาชน ขวัญใจแรงงาน จากโพลหรื อผลสารวจหลายๆที่

จึงนาฉายาเหล่านั้นมาใช้กบั “ต่ าย อรทัย สาวดอกหญ้ า ขวัญใจมหาชน” เพื่อตอกย้าความเป็ น
สาวดอกหญ้าและความดังที่เธอเป็ นขวัญใจมหาชนคนใช้แรงงานอีกด้วย
“MP3 เพื่อชีวิตฮิตไม่ เลิก” อัลบั้มนี้เป็ นเพลงเพื่อชิวติ ที่ฮิตอย่างต่อเนื่อง และไม่คาดคิด
ว่าจะฮิตได้ยาวนานข้ามเดือนข้ามปี ขนาดนี้ จึงอยากใช้คาว่า ปรากฎการณ์ เพราะความฮิตข้ามปี
แบบนี้ไม่สามารถหาได้ง่ายๆและกระแสแรงขึ้นเรื่ อยๆ จึงออกมาเป็ น “ปรากฎการณ์ เพลงฮิต
ตอกยา้ ความแรงไม่ มีตก MP3 เพื่อชี วิต ฮิตไม่ เลิก ชุ ดที่2” และแน่นอนกลุ่มเป้ าหมายที่ฟังเพลง
เพื่อชีวิตเป็ นคนบ้านๆ สบายๆ “ทุกความรู้ สึกโดนใจเด็กบ้ านๆ” จึงถูกนามาใส่ ในคาประกาศ
หรื อ Anouccer และเนื่องจากเพลงในอัลบั้มมีเพลง มหาลัยวัวชน - วงพัทลุง จึงนามาใส่ ต่อจาก
ประโยคนี้ ซึ่ งเป็ นท่อนที่ร้องว่า เราเด็กบ้านๆเราเด็กเลี้ยงวัว.. จึงขยายคาว่าบ้านๆได้เข้าใจมาก
ยิง่ ขึ้นไปอีก
“MP3 ลูกทุ่งไทบ้ าน” ความไทบ้านไม่ใช่แค่ความติดดิน หรื อความสบายๆง่ายแต่ยงั มี
ความสนุก ความม่วน ความมันส์ จึงใช้ประโยค “ม่ วนรวมมิตรฮิตแห่ งปี MP3 รวมฮิต ลูกทุ่ง
ไทบ้าน 2561” เพื่อขยายความเป็ นไทบ้านและบวกกับ Mood&Tone ของเพลงในอัลบั้มที่มีเพลง
สนุกๆหลายๆเพลง และเป็ นเพลงฮิตที่อยูใ่ นปี 2561 ส่ วน “โดนใจลูกอีสาน รั บประกันความ
ม่ วน” แน่นอนว่าเพลงหลายๆเพลงถูกใจพี่นอ้ งชาวอีสาน และสนุกสนานๆน่าเต้นตามจึงต้อง
รับประกันความม่วน ความมันส์
“MP3 หนุ่มลูกทุ่ง2018” ความเป็ นหนุ่ม คือ ผูช้ าย ถ้าคิดถึงผูช้ ายจะต้องนึกถึงความ
แข็งแรง

และยังมีจานวนมากจึงทาให้นึกถึงทหารหรื อกองทัพ

จึงอยากให้อลั บั้มนี้มีความ

เข้มแข็งของหนุ่มลุกทุ่งโดยใช้ประโยค “สมรภูมิเพลงฮิตที่เต็มไปด้ วยกองทัพหนุ่มลูกทุ่งสุ ด
ฮอต” และใช้คาเชื่อมเพื่อให้เข้าใจว่านี่คือการขายอัลบั้ม ขายเพลง คือ “นาทัพด้ วยท่ อนฮุคสุ ด
กินใจ” “เสริ มทัพด้ วยความรู้ สึกที่เต็มเปี่ ยม” และ ในตอนท้ายจะใส่ คาว่า “ยกทัพมาแล้ ววันนี.้ .”
เพื่อให้เห็นว่าอัลบั้มนี้ได้วางจาหน่ายเรี ยบร้อยแล้วและสามารถตามไปซื้ อกันได้ตามร้านค้าที่
ระบุ

“MP3 ลูกทุ่งคู่ฮิตไผ่ ข้าวทิพย์ ” ณ ตอนที่อลั บั้มนี้กาลังจะจัดจาหน่าย ไผ่ และ ข้าวทิพย์
เล่นละครด้วยกันเป็ นคู่กนั ในละครจึงเชื่อมโยงจากในละครด้วยประโยค “เปิ ดตัวคู่ฮิตสุ ดฮอตที่
ลงตัวที่สุด ไผ่ พงศธร - ข้ าวทิพย์ ธิดาดิน” “รวมเพลงดังที่คนฟังต้ องฟิ นกับคู่จนิ้ คู่นี”้ “ฟิ นพร้
อมกันวันนี.้ .” จะเห็นว่าประโยคต่างๆจะเป็ นทั้งการโปรโมทเพลง อัลบั้มรวมเพลงฮิต และ
ขยายความเป็ นคู่จิ้นของ ไผ่ และ ข้าวทิพย์ อีกด้วย
“MP3 อีกสานมักม่ วน” อัลบั้มนีจ้ ะใช้ ภาษาอีสานเข้ ามาช่ วยในการเขียนสคริ ปสปอต
เพราะเป็ นอัลบั้มที่ผลิตมาเพื่อคนอีสานโดยเฉพาะ “เพลงนีอ้ อนซอนหล๊ าย หลาย” คาว่า
“ออนซอน” แปลว่า ซาบซึ้ ง ตรึ งใจ ประทับใจ ซึ่ งเป็ นความหมายเชิงบวกและประทับใจกับ
เพลงฮิตที่เรานามาใส่ ในอัลบั้ม “เพลงนีก้ ็ ม๊ วน ม่ วน” “ผู้ได๋ มักความม่ วนอยากชวนมาฟัง” เชิญ
ชวนทุกๆคนที่ชอบความสนุกสนานมาฟั งเพลงอัลบั้มนี้ “ออนซอนทุกพื้นที่มื้อนีท้ ั่วประเทศ”
คือ การันตีความประทับใจได้แน่นอน และมีวางจาหน่ายแล้วทัว่ ประเทศ เป็ นต้น
ซึ่ งผูอ้ ่านสปอตก็จะถ่ายทอดอารมณ์และคาพูดที่ Creative ได้ทาการคิดลงไป ผูอ้ ่านนั้นซึ่ งผูอ้ ่าน
นั้นจะมีความเป็ นมืออาชีพและเข้าใจงานอยูแ่ ล้ว เพราะได้ร่วมงานกับทางบริ ษทั เป็ นประจา เข้าใจงานว่า
ต้องทาอย่างไรบ้าง บวกกับประสบการณ์ที่ผา่ นงานมากมายจึงทาให้สามารถทางานได้ดว้ ยอย่างราบรื่ น
และผูอ้ ่านสปอตถูกจัดเอาไว้อยูแ่ ล้ว เป็ นผูอ้ ่านประจาเราเพียงแค่เลือกให้เหมาะสมกับสปอตที่ตอ้ งการ
ให้อ่าน

เช่น

สปอตภาษาอีสานจะมีคนอ่านประจาซึ่ งเป็ นคนอีสานและสามารถพูดอีสานได้อย่าง

คล่องแคล่วและไม่ขดั หู ทาให้ได้อรรถรสอีสานแบบแท้ๆ
และสปอตชิ้นใหม่ๆที่ผลิตขึ้นนั้นได้รับแรงบันดาลใจมากจากสปอตตัวเก่า

ของทางบริ ษทั

เพราะไม่สามารถผลิตสปอตแบบใหม่ที่มี Effect หรื อ ลูกเล่นได้มาก เนื่องจากวัตถุประสงค์โดยแท้จริ ง
นั้นคือการขายเพลง ขายอัลบั้ม ทางบริ ษทั จึงอยากให้เราได้นาเสนอเพลงเป็ นหลัก และใช้คาประกาศ
ขยายความหรื อสร้างอรรถรสให้กบั เพลง สปอต จึงต้องทาตามเงื่อนไขของทางบริ ษทั ฯ

ดึงเพลงที่จะใช้โปรโมทหรื อนามาประกอบสปอตโฆษณาจากเซิ ฟเวอร์ของทางบริ ษทั เพื่อที่จะ
นามาใช้ในการทาสปอต มีข้นั ตอนดังนี้

ภาพที่ 4.6 เข้าเซิฟเวอร์ของ GMM BIG (BIG Data3(10.1.31.243) – Shortcut)

ภาพที่ 4.7 รอข้อมูลโหลดเสร็ จ(แท็บสี เขียวด้านบนเต็ม)

ภาพที่ 4.8 ค้นหาเพลงที่เราต้องการ ที่ช่องค้นหาหรื อSearchมุมบนขวา

ภาพที่ 4.9 ดึงเพลงที่ตอ้ งการเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ และนาใส่ แฟรชไดร์ฟเพื่อนาไป
ให้Editorหรื อฝ่ ายตัดต่อ

4.1.4 จองห้ องบันทึกเสี ยงผลิตสปอตโฆษณา
เมื่อสคริ ปที่เขียนผ่านการตรวจเช็คจากพี่ที่ปรึ กษาเรี ยบร้อย จึงทาการจองห้องอัดเสี ยงและนัด
วันลงเสียงกับคนอ่านสปอต โดยจะจองผ่านใบจองห้องบันทึกเสี ยงที่ช้ นั 21 และยืนยันการจองทันทีเมื่อ
ยืน่ ให้กบั คุณเจี๊ยบ(เจ้าหน้าที่) จะรับเรื่ องการจองและลงคิวให้ตามที่เราต้องการ

ภาพที่ 4.10 การจองห้องบันทึกเสี ยงชั้น 21

ภาพที่ 4.11 การจองห้องบันทึกเสี ยงชั้น 21

ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างใบในการจองห้องบันทึกเสี ยง

4.1.5 บันทึกเสี ยงสปอตโฆษณา
ในเบื้องต้น Creative จะเป็ นคนประสานงาน วันและเวลากับคนอ่านสปอตและนัดมาที่ห้อง
อัดเสียงและบรี ฟว่าต้องการ Mood&Tone แบบใดคู่กบั การอธิบายสคริ ป ต่อจากนั้นเริ่ มซักซ้อมและ
บันทึกเสียงตามลาดับ
การบันทึกเสียงจะต้องใช้คนอ่านสปอตมืออาชีพเพื่อให้เกิดอรรถรส และมีความสมจริ ง เช่น
การอัดสปอตโฆษณาเพื่อโปรโมทอัลบั้มลูกทุ่งฮิตอีสาน100% ก็ตอ้ งใช้คนอีสานจริ งๆเพื่อให้ภาษาและ
สาเนียงเป็ นคนอีสานและเข้าถึงภาษาท้องถิ่นไม่ผดิ เพี้ยนไปจากเดิม หรื อสปอตรวมฮิตน้ าตาลูกผูช้ าย ก็
ต้องใช้เสี ยงผูช้ ายเป็ นคนอัดเพื่อให้ดูหนักแน่นและตรงกับคอนเสปของอัลบั้ม
ในส่ วนของผูอ้ ดั จะมีผอู้ ่านมืออาชีพและอ่านประจาให้กบั ทางบริ ษทั คือ คุณอ้วน(อ่านได้ทุกประเภท) ,
คุณเกด(อ่านอัลบั้มอีสาน) และ Creative สามารถบลีฟผูอ้ ่านสปอตได้อีกทีว่าต้องการเสี ยงหนักแน่ น สู ง
ต่ า ช้า เร็ว กระชับขนาดไหนและเป็ นคนบริ หารเวลาให้ทนั ภายในวินาทีที่จากัด ซึ่ ง Announcer บาง
บรรทัดก็ไม่สามารถที่จะใช้ท้ งั หมดได้ ดังนั้นจึงต้องตัดออกแต่การตัด Announcer ออกนั้นอาจทาให้
ตัวสปอตของเราไม่กลมกล่อมและไม่ได้ Mood&Tone ตามที่เราต้องการ เราจึงต้องมีการแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าเช่นการคิดคาใหม่ หรื อการลดคา เพิ่มคา เพื่อให้สปอตที่ออกมาสมบูรณ์มากที่สุด

ภาพที่ 4.13 บรรยากาศระหว่างการบันทึกเสี ยงโดยโปรแกรม Pro Tools

ภาพที่ 4.14 บรรยากาศระหว่างการบันทึกเสี ยงโดยโปรแกรม Pro Tools

ภาพที่ 4.15 บรรยากาศระหว่างการบันทึกเสี ยงโดยโปรแกรม Pro Tools

4.1.6 ตัดต่อเสี ยงด้วยโปรแกรม Pro Tools
หน้าที่ของ Creative จะต้องดูแลไปถึงทางด้านการตัดต่อ แต่ไม่ใช่เราไปตัดต่อเองเรามีหน้าที่แค่
คุมการตัดต่อและบอกกับ Editor ว่าเราต้องอะไรและแบบไหน เพื่อที่จะให้สปอตออกมาสมบูรณ์และ
Editor จะใช้โปรแกรม Pro Tools ในการตัดต่อและมิกซ์เพลงลงสปอต และ Creative จะทาการ
ตรวจเช็คสปอตไปพร้อมกับ Editor ในเวลาเดียว หรื อเรี ยกได้ว่าควบคุมการตัดต่ออีกด้วย หากมีการ
แก้ไขก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยทันทีก่อนที่สปอตจะออกอากาศ

ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างโปรแกรม Pro Tools

4.1.7 ออกอากาศ
โดยสปอตที่ออกอากาศนี้จะออกอากาศทางวิทยุเครื อข่ายกองทัพบกได้แก่คลื่น FM 90.0 ลูกทุ่ง
รักไท 90 , FM 94.5 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค , FM 98.0 โอเคลูกทุ่ง ช่วงพักเบรกโฆษณา 30 วินาที และเป็ นสปอต
แบบ Loose Spot คือ สปอตโฆษณาที่จะออกอากาศระหว่างช่ วงต่อของรายการกล่าวคือ เมื่ อรายการหนึ่ง
จบลง และก่อนจะขึ้นรายการต่อไป รายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 4.17 รายละเอียดการออกอากาศของสปอตโฆษณา

ภาพที่ 4.18 รายละเอียดสถานีที่สปอตโฆษณาออกอากาศ

4.2 รู ปแบบของสปอตโฆษณาวิทยุเพื่อโปรโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิต
4.2.1 รู ปแบบของสปอตวิทยุเพื่อโปรโมทอัลบั้มรวมเพลงฮิต
สปอตโฆษณาของ แกรมมี่บิ๊ก จัดเป็ นสปอตประเภท Loose Spot ซึ่ งเป็ นลักษณะของ
สปอตโฆษณาที่มีการสร้างสรรค์เป็ นเรื่ องราวต่างๆ ที่กาหนดขึ้นมาเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ความยาว
เฉลี่ยโดยทัว่ ไปประมาณ 30 วินาทีต่อ 1 เรื่ อง และออกอากาศช่วงคัน่ ระหว่างรายการที่ออกอากาศ และ
เทคนิคที่ใช้น้ นั ส่ วนใหญ่จะใช้เพียงแค่การ Fade Out คือ การค่อย ๆ ลดความดังของเสี ยงลง จนกระทัง่
ไม่ได้ยนิ เสียงอีกต่อไป

และการ

Fade

Under

คือ

การหรี่ คลอเสี ยงใดเสี ยงหนึ่ง

ระหว่างเสียงพูดกับเสียงเพลงประกอบให้ค่อยๆลดลงกว่าระดับปกติจนกลายเป็ นพื้นหลัง และจะมีเพียง
แค่ Anouccer หรื อ คาประกาศที่ Creative เป็ นผูค้ ิดขึ้นมานามาเรี ยบเรี ยงเป็ นถ้อยคาและอ่านโดยผู ้
ประกาศสปอต กับ เพลงที่เลือกมาประกอบในสปอต
สรุ ปได้ว่าสปอตมีเพียงรู ปแบบเดียวเท่านั้นคือ Loose Spot และCreativeมีหน้าที่จะใส่ Anouccer
ให้ดูมีลูกเล่นและน่าสนใจมากขึ้น

โดยการใช้ความคิดของตนมาถ่ายทอดผ่านเป็ นคาประกาศและให้

ผูอ้ ่านสปอตทาหน้าที่ถ่ายทอดออกมาให้ได้อารมณ์มากที่สุดผ่านน้ าเสี ยง การที่ผอู ้ ่านสปอตนั้นจะเข้าใจ
Mood&Tone ของคาประกาศได้จะต้องมีการบรี ฟจาก Creative ก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและถ่ายทอด
ออกมาได้อย่างถูกต้องตามที่ Creative อยากให้เป็ น แต่ท้ งั นี้จะต้องทาให้พอดีกบั เวลาที่กาหนดนัน่ คือ 30
วินาทีและมีการสอดแทรกการขายในตอนจบของสปอตวิทยุ

