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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง

งานวิจยั เรื่ อง “กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คดั
สรร” ผูว้ ิจ ัยได้น าเอาข้อสัน นิ ษ ฐานมาเป็ นพื้ น ฐาน ในการศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้ในงานวิจยั ประกอบด้วย
1.แนวคิดเรื่ องดนตรีเพื่อการสื่ อสาร
แนวคิดเรื่ องดนตรี เพื่อการสื่ อสารนี้ช่วยให้ผวู ้ ิจยั ทราบถึงความเป็ นมาของแนวดนตรี
แต่ละประเภท การเลือกใช้ดนตรี เพื่อการสื่ อสารงานโฆษณา และสามารถแบ่งรู ปแบบประเภทของ
แนวดนตรี ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดนตรี กบั การสื่ อสารในภาพยนตร์โฆษณา
ดนตรี หรื อเพลงเป็ นภาษาสากลที่ใช้ได้กบั มนุษย์แทบทุกคนในโลกและได้ถูกนามาใช้
ในภาพยนตร์ โฆษณา ซึ่ งเป็ นงานที่ ต ้องการสื่ อสารกับ คนจานวนมากให้เข้าใจในเนื้ อ หาสาระ
เดียวกัน ตามที่ผโู ้ ฆษณาต้องการสื่ อสารถึง เพลงประกอบในภาพยนตร์ โฆษณานอกจากจะช่วยสื่ อ
ความหมายของภาพให้ ชัด เจนขึ้ น แล้ว บางครั้ งยังใช้แ ทนภาพ เรื่ อ งราว ลัก ษณะของตัว ละคร
ปฏิ กิริยาธรรมชาติ อารมณ์ ความคิด ช่ วงเวลา ช่ วยให้เรื่ องกระชับ ไม่ ตอ้ งใช้เวลาอธิ บายมากก็
สามารถทาให้ผชู ้ มเข้าใจได้ตามที่ตอ้ งการ (ดนุพรรษ์ ยาท้วม, 2551 : 15)
สาหรับเพลงโฆษณาแบ่งประเภทออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ แบ่งตามรู ปแบบของดนตรี
และ แบ่งตามความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ดังนี้
1.แบ่งตามรู ปแบบของดนตรี
แนวดนตรี มีมากมายหลากหลายประเภท ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จะทาการยกตัวอย่างเฉพาะแนว
ดนตรี ประเภทใหญ่ๆ ที่เป็ นที่รู้จกั และนิ ยมใช้รวมทั้งประเภทของแนวดนตรี ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
งานวิจยั ชิ้นนี้โดยตรง
1.1เพลงคลาสสิ ก(Classical Music)
เพลงคลาสสิ กเป็ นเพลงชั้นสู งในสายตาคนไทยเนื่ องจากเพลงคลาสสิ ก เริ่ มต้นมา
จากวังและวัดในยุโรป เป็ นดนตรี ที่มีความงดงามความไพเราะในเรื่ องของเสี ยง โดยที่ผปู ้ ระพันธ์ได้

6

ประพันธ์ข้ ึนอย่างวิจิตรบรรเลงโดยนักดนตรี ที่ผา่ นการฝึ กมาโดยเฉพาะ มีความสามารถสู งพอที่จะ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึกเพลงออกสู่ ผูฟ้ ั งได้ดี เพลงคลาสสิ กเหมาะกับการนาไปใช้ในโฆษณา
สิ นค้าที่ตอ้ งการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ เช่น บ้าน รถยนต์ เพลงคลาสสิ ก สามารถนาไปใช้ประกอบ
โฆษณาสิ นค้าได้ทุกชนิด โดยเฉพาะสิ นค้าที่มีจุดมุ่งหมายแสดงถึงความเหนือกว่า
1.2เพลงแจ๊ส(Jazz Music)
ดนตรี แ จ๊ ส มี จุ ด ก าเนิ ด อยู่ที่ เมื อ งนิ ว ออร์ ลี น ส์ ส หรั ฐ อเมริ ก า มี ก ารเริ่ ม เล่ น ช่ ว ง
ประมาณปี ค.ศ. 1880 ซึ่ งกลุ่มคนผิวดาเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม “แจ๊ส” มาจากคาว่า แจม(Jam) หมายถึง การบรร
เลงดนตรี ดว้ ยความรู ้สึก ผูบ้ รรเลงดนตรี แจ๊สจะมีอิสระในการบรรเลงตามความรู ้สึกตัวเอง มักใช้
เปี ยโน แซกโซโฟน และกลองเป็ นหลัก แจ๊สเป็ นดนตรี ที่แสดงถึงความมีอิสระไม่ยดึ ติดอยูก่ บั สิ่ งใด
ดังนั้นการนาเพลงแจ๊สมาใช้ในงานโฆษณา จึงเหมาะกับกลุ่มสิ นค้าที่ มีกลุ่มเป้ าหมายที่ รักความ
อิสระ มีความคิดเป็ นของตัวเอง ชอบความสนุกสนาน และมีความโรแมนติก คือ กลุ่มคนหนุ่มสาว
1.3เพลงบูลส์(Blues)
เพลงบู ล ส์ เกิ ด ขึ้ น ที่ ม ลรั ฐ มิ ส ซิ ส ซิ ป ปี้ ในตอนปลายศตวรรษที่ 19 ภายใต้ค วาม
ขัดแย้งและสับสนต่อสภาพความเป็ นไปของยุคสมัยที่สังคมกาลังเปลี่ยนแปลง กลุ่มคนผิวดาจึงเป็ น
กลุ่มที่ถูกกระทบกระเทือนอย่างสู ง เมื่อได้รับความกดขี่จากพวกกลุ่มคนผิวขาวจึงแสดงออกทาง
อารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ระบายความเจ็บปวด ความโหดร้าย ความแค้น ความคร่ าครวญ ผ่าน
เสี ยงดนตรี ที่มีลกั ษณะเศร้าสร้อย พร้อมกับเสี ยงร้องแหบกระด้างขึ้นจมูกแบบคนอมทุกข์เพลงบลูส์
ให้ความรู ้สึกของความนุ่มนวล เหงา เศร้า และโรแมนติก
1.4เพลงร็ อค(Rock)
ดนตรี ร็อคเป็ นดนตรี ที่เน้นจังหวะเร้าใจ และความดังของเสี ยง โดยไม่เน้นความ
สวยงามของดนตรี มากนัก บางครั้งแสดงออกทางด้านอารมณ์ อย่างรุ นแรง ซึ่ งได้รับความสนใจ
อย่างมากจากกลุ่มวัยรุ่ น เพราะดนตรี ร็อคสร้างความเร้าใจที่สามารถทาให้จิตใจวัยรุ่ นหลงใหลใน
เสี ยงเพลงและจังหวะได้ง่าย ความสาคัญไม่ได้อยู่ที่เนื้ อเพลงแต่เป็ นความตื่นเต้นเร้าอารมณ์ ผูฟ้ ั ง
พลังเสี ย งที่ ข บั ออกมา ความแปลกใหม่ ในท่ ว งท านอง เนื้ อ เพลงฟั งแล้วสนุ ก โฆษณาที่ น าแนว
เพลงร็ อ คมาใช้คื อโฆษณาสิ น ค้าที่ เหมาะกับ กลุ่ ม วัย รุ่ น สิ น ค้าที่ มี ค วามแข็งแกร่ ง เช่ น รถยนต์
กระเบื้อง มอเตอร์ไซด์ หรื อสถาบันที่ตอ้ งการเสนอภาพพจน์ที่ทนั สมัย เช่น ธนาคาร
1.5เพลงป๊ อป(Pop Music)
เพลงป๊ อปเป็ นแนวเพลงที่ ถู ก พัฒ นามาจาก แจ๊ ส โฟล์ก อาร์ แ อนด์ บี แดนซ์
คลาสสิ ก ร็ อคแอนด์โรล เริ่ มเล่นช่วงทศวรรษที่1950 ใน สหรัฐอเมริ กา เป็ นแนวเพลงที่มีลกั ษณะ
ของโมโลดี้ที่ฟังง่าย ฟั งสบาย และมีท่วงทานองที่พลิ้วไหว สามารถสร้างความสนุ กสนานให้กบั
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ผูฟ้ ั งได้ ดนตรี ป๊อปมักถูกนามาผสมผสานกับกลิ่นอายของดนตรี แนวอื่นๆ เช่น ร็ อค แจ๊ส ฮิปฮอป
เร้กเก้ ดนตรี อิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ อาร์แอนด์บี ฟังก์ หรื อแม้แต่โฟล์ก
1.6เพลงอิเลคโทร-ป๊ อป(Electro-Pop)
อิเลคโทร-ป๊ อป เป็ นดนตรี ในยุคทศวรรษที่80 ที่ลดจานวนนักดนตรี ผเู ้ ล่นดนตรี ให้
เหลือน้อยที่สุด แต่ใช้ซินธิไซเซอร์ คอมพิวเตอร์ มาป้อนข้อมูลทางดนตรี เพื่อให้เสี ยงดนตรี ออกมา
แทนเสี ยงจากการเล่นเครื่ องดนตรี ของนักดนตรี บางครั้งมีผเู ้ ล่นเพียงคนเดียวแต่เสี ยงดนตรี ที่ได้ยิน
เหมือนกับบรรเลงทั้งวง เพลงประเภทนี้มกั จะมีจงั หวะที่เร้าใจเหมาะกับการเต้นรา (ใช้กลองไฟฟ้า)
1.7เพลงแร็ พ(Rap) หรื อ ฮิป-ฮอป(Hip-Hop)
แร็ พ หรื อ ฮิป-ฮอป เป็ นเพลงที่เริ่ มต้นจากหมู่สังคมคนผิวดา แพร่ ขยายกันในหมู่
ชนชั้นกลางและชั้นล่าง เรี ยกได้ว่าเป็ นดนตรี ที่เติบโตขึ้นบนท้องถนน ขับร้องเพื่อความสนุกสนาน
ของกลุ่มวัยรุ่ นหนุ่มสาว จนพัฒนาขึ้นสู่ ระดับตลาดอย่างกว้างขวางและได้เกิดท่าเต้นราแบบใหม่ซ่ ึง
เป็ นที่คลัง่ ไคล้ในหมู่วยั รุ่ น มีการพลิกแพลงท่าเต้นกันออกไปจนกลายเป็ นวัฒนธรรมการเต้นรา
แบบใหม่ เพลงแร็ พ หรื อ ฮิป-ฮอป มีจุดเด่นที่จงั หวะและเนื้อหา ไม่เน้นเสี ยงประสานและทานองที่
ไพเราะ เสี ยงกลองจะทาขึ้นด้วยปากกับมือ บางครั้งก็ใช้เครื่ องทาจังหวะ(Rhythm Box) ที่มีเสี ยงไม่
เหมือนกลองจริ งๆ ภาษาที่ใช้ก็เป็ นภาษาสแลงของคนผิวดา มีเนื้อหาเกี่ยวกับการระบายความอัดอั้น
ของวัยรุ่ นในแหล่งเสื่ อมโทรมประท้วงสังคม แสดงความก้าวร้าว ต่อต้าน บางเพลงมีความหยาบ
คาย เพื่อให้ผฟู ้ ังเกิดความสะใจ (พงศ์ธร วงศ์เกียรติขจร, 2535 : 31)
2.แบ่งตามความเกี่ยวข้องกับวิถี
2.1เพลงพื้นบ้าน(Flock Music)
เพลงพื้นบ้านเป็ นศิลปะการละเล่นของชาวบ้าน ในขณะที่สังคมยังเป็ นระบบบ้าน
อยู่ เพลงพื้นบ้านเป็ นความบันเทิงอย่างเดียวที่ชาวบ้านมีเริ่ มตั้งแต่ร้องรา ทาเพลง ตีเกราะเคาะไม้ ดีด
สี ตีเป่ า เพลงพื้นบ้านมี ความเก่ าแก่ กว่าศิลปะดนตรี ประเภทอื่นๆต่างก็มีวิวฒ
ั นาการมาจากเพลง
พื้นบ้านเกือบทั้งสิ้ น มีทานอง สั้นๆซ้ าๆวกไปวนมา โดยเปลี่ยนเนื้ อร้องไปเรื่ อยๆ อาจเป็ นการร้อง
เดี่ ยวหรื อมี ลูกคู่ประกอบ เนื้ อเพลงจะต้องมี ความหมายเป็ นเรื่ องราว ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเป็ นนิ ทาน
สอนใจ คติธรรม ศาสนา ชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวบ้าน ความรัก ความรื่ นเริ ง การทางาน
2.2เพลงลูกทุ่ง(Country Music)
เพลงลู ก ทุ่ ง เป็ นเพลงที่ เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คมเกษตรกรรม เป็ นการแสดงออกของ
เกษตรกร มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องทุ่ง ชีวิตความเป็ นอยู่ การทางาน ความรัก และสังคมของลูกทุ่ง เพลง
ลูกทุ่งจึงเป็ นลีลาเพลงที่ดดั แปลงมาจากเพลงพื้นบ้าน ทานองง่ายๆ สั้นๆ เช่น จังหวะราวงชะชะช่า
จังหวะลาตัด จังหวะกลองยาว เป็ นต้น เน้นความสนุ กสนานครึ กครื้ นเป็ นหลักมีโน้ตที่เป็ นท่อนที่
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ติ ด หู ให้ ค นจ าได้ เครื่ องดนตรี ที่ ใ ช้ กลองชุ ด เบส กี ต าร์ ออร์ แ กน กลองทอมบ้ า เนื้ อร้ อ ง
ตรงไปตรงมา ผูกประโยคของภาษาอย่างง่ายๆ ชมธรรมชาติทุ่งนา บรรยายชี วิตความเป็ นอยู่ของ
ชาวชนบท ราพันถึงความรัก การประกอบอาชี พ ความตลกขบขัน เพลงลูกทุ่งถูกนามาใช้ในงาน
โฆษณามากหลาย ใช้ได้กบั สิ นค้าแทบทุกชนิดที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็ นผูบ้ ริ โภคทัว่ ประเทศหรื อสิ นค้า
สาหรับผูบ้ ริ โภคที่อยูต่ ่างจังหวัด อาจมีเนื้อร้องเป็ นภาษาท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู ้สึกเป็ นพวกกัน
2.3เพลงลูกกรุ ง(LIGHT MUSIC)
“ลูกกรุ ง” น่าจะมาจากความนิยมของ “ชาวกรุ ง” คือผูท้ ี่อยูใ่ นเมือง ได้รับการศึกษา
มีความเจริ ญทางเทคโนโลยีมากกว่าชาวบ้าน ความเจริ ญเป็ นตัวแบ่งความเป็ นชาวบ้านและชาวเมือง
เมืองหลวงหรื อที่เรี ยกว่าเมืองกรุ งจึงมีเพลงลูกกรุ ง เป็ นชื่อเรี ยกเพลงของชาวเมือง ซึ่ งหมายถึงเพลง
ของชาวเมืองกรุ ง เป็ นเพลงยอดนิ ยมทัว่ ไปสาหรับคนในสังคมเมืองส่ วนใหญ่เป็ นเพลงที่มุ่งความ
งามในแนวทางทานองที่นุ่มนวลละมุนละไม สาหรับการฟั งเพื่อผ่อนคลายในขณะการทางาน หรื อ
ฟั งเพื่อความบันเทิง ผ่อนคลายความตึงเครี ยด ซึ่ งปั จจุบนั เพลงยอดนิ ยมหรื อของกลุ่มคนส่ วนใหญ่
เท่านั้น และเป็ นการผสมผสานกันในหลายๆลีลา ไม่สามารถแยกให้เห็นเด่นชัดว่าเพลงเหล่านั้นใช้
ลีลาใดลีลาหนึ่งชัดเจน
2.4เพลงเพื่อชีวิต
เพลงเพื่ อชี วิต เป็ นเพลงที่ ศิลปิ นสร้ างขึ้ น เพื่ อสนองความต้องการของชี วิต เพื่ อ
ระบายความรู ้สึกให้บรรเทาความทุกข์ เพื่อค้นหาความหมายที่เกี่ยวข้างกับอุดมการณ์หรื อเรี ยกร้อง
ความเป็ นธรรมในสั งคม มี เนื้ อ เพลงที่ บ รรยายถึ งธรรมชาติ ที่ สั ม พัน ธ์ กับ ชี วิ ต เพราะมนุ ษ ย์มี
ความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ จึงมี การราพึงราพันถึงความงามธรรมชาติ ที่เกี่ ยวข้องกับชี วิตมนุ ษย์
เรี ยกร้องเพื่อให้เกิ ดการต่อสู ้เพื่อแสวงหาปั จจัยของชี วิต เช่ นความมีอิสระทางร่ างกาย อิสระทาง
ความคิด อิสระทางการแสดงออก
การนาเพลงรู ปแบบต่างๆ เหล่านี้ ไปใช้ในการสื่ อสารในการโฆษณานั้นไม่มีขอ้ จากัด
ตายตัวที่ว่าเพลงแนวใดจะเหมาะสมกับการโฆษณาสิ นค้าใด ตัวอย่างเช่น โฆษณาสิ นค้า เครื่ องดื่ม
“โค้ก” มีท้ งั แนวเพลงเพื่อชีวิต,เพลงร็ อค,เพลงเฮฟวี่ย,์ เพลงแร็ พ, เพลงป๊ อป ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม
และวัตถุประสงค์ของโฆษณาสิ นค้าแต่ละชิ้น(ภาวีณี บุญสพ, 2536 : 13)
นักปราชญ์ท่านหนึ่ ง คือ Carlyle กล่าวไว้ว่า ดนตรี น้ นั เป็ น The speech of angels หรื อ
เสี ยงสวรรค์ ซึ่ งหมายความว่า ดนตรี เป็ นเรื่ องของสุ น ทรี ยศาสตร์ ที่ ว่าด้วยความสวยงาม ความ
ไพเราะ เป็ นเรื่ องของนามธรรมซึ่งยากที่จะอธิบายให้เข้าใจด้วยภาษาพูด ดนตรี จะก่อให้ผรู ้ ับฟัง เกิด
ความรู ้สึกและอารมณ์ต่างๆร่ วมกับท่วงทานองของดนตรี ภาษานักดนตรี เรี ยกว่า “อารมณ์เพลง”
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อารมณ์ เพลง สามารถเกิ ดขึ้นได้หลายอารมณ์ ดนตรี แต่ละชนิ ดก็สามารถให้อารมณ์
เพลงที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจแบ่งได้ดงั ต่อไปนี้
อารมณ์รัก
เครื่ องดนตรี ที่จะช่ วยให้เกิ ดอารมณ์ รัก เช่ น ไวโอลิน ที่ ผูบ้ รรเลงสี อย่างอ่อนหวาน
นุ่ ม นวล ช้าๆอย่างแผ่ว เบา ท าให้ ผูฟ้ ั งเกิ ด อาการเคลิ บ เคลิ้ ม ฝั น หวาน ชวนจิ น ตนาการไปตาม
เสี ยงดนตรี น้ นั เครื่ องดนตรี อีกชนิด คือ เปี ยโน สามารถทาให้รู้สึกและเข้าถึงอารมณ์รักได้เป็ นอย่าง
ดี เพราะเปี ยโนเป็ นเครื่ องดนตรี ที่มีความกว้างของเสี ยงมากที่ สุด สามารถครอบคลุมตั้งแต่เสี ยง
สู งสุ ดไปจนถึงเสี ยงต่าสุ ดได้ดีกว่าเครื่ องดนตรี ชนิดอื่น
อารมณ์เศร้า
เครื่ องดนตรี ห ลายชนิ ด ที่ สามารถให้อารมณ์ เศร้ าสะเทื อนใจ ส่ วนใหญ่ มกั ให้เสี ยง
เครื่ องดนตรี ที่ ชื่อ ปี โอโม ทาให้ผฟู ้ ังเกิดอารมณ์เศร้า ร่ วมไปกับเสี ยงของเครื่ องดนตรี ได้
อารมณ์สนุกสนาน
เพลงประเภทนี้ มกั ใช้ได้กบั เครื่ องดนตรี แทบทุกชนิ ด เครื่ องดนตรี ที่ทาให้เกิดอารมณ์
สนุ กสนานได้ดีที่สุด คือ กลองต่างๆ เช่น Tamperingนอกจากนั้นก็มี ฉาบ กรับ กระดิ่งสามเหลี่ยม
(Triangle) มักเป็ นเพลงจังหวะเต้นราเร็ วๆ
อารมณ์ตื่นเต้น กล้าหาญ
เพลงประเภทนี้มกั ใช้เสี ยงทรัมเป็ ตกับเสี ยงกลอง รัวให้ เกิ ด ความกล้ า หาญ ตื่ น เต้ น
กล่าวกันว่าเสี ยงของทรัมเปตจะช่วยให้การหมุนเวียนของโลหิ ตไหลเร็ วมากขึ้น เป็ นสาเหตุที่ทาให้
เกิดความรู ้สึกเหมือนเลือดร้อน
เครื่ องดนตรี แต่ละชนิ ด เพลงแต่ละเพลงจะให้อารมณ์เพลงที่แตกต่างกัน การเลือกใช้
เครื่ องดนตรี และองค์ประกอบของเสี ยงต่างๆย่อมมีความแตกต่างกันไป รายละเอียดเหล่านี้ เป็ น
ประโยชน์ในการสื่ อสารกับนักแต่งเพลงให้เข้าใจ
การนาดนตรี มาใช้ในการสื่ อสารงานโฆษณานั้น (Dubar, 1990) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
ของดนตรี กับการโฆษณา ซึ่ งสรุ ปได้ว่า ดนตรี สามารถสร้ างการสื่ อสารได้ใน 3 ระดับกล่าวคือ
ระดับความรู ้สึก ระดับอารมณ์ และระดับสติปัญญา ดนตรี สามารถทาให้คนหันมาดูโฆษณาทาง
โทรทัศน์ในหลายรู ปแบบ ดนตรี ช่วยสร้างให้เกิดอารมณ์ต่อตราสิ นค้าตอบสนองอารมณ์ผูบ้ ริ โภค
และยังช่วยปรับให้ภาพในโฆษณาดูดีข้ ึนอีกด้วย ช่วยให้จดจาเนื้อหาง่ายกว่าคาพูด ในบางครั้งดนตรี
ถูกใช้ใน 3 วัตถุประสงค์ คือ ช่วยอธิบายภาพ สร้างอารมณ์ และสื่ อถึงบางสิ่ งที่ไม่ได้กล่าวถึงหรื อไม่
สามารถกล่าวถึงได้ ในภาพยนตร์โฆษณา นอกจากนี้ ยงั มีการวิจยั จากบริ ษทั อิปซอสส์ (ไทยแลนด์)
จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การด้านการวิจยั ทางการตลาด โฆษณา และแบรนด์ ลอยัลตี้ อันดับ 3
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ของโลก เผยผลวิจยั Secrets of Effective TV Advertising เพื่อหาคาตอบของไอเดียโฆษณารู ปแบบ
ยอดฮิต ประเภทต่างๆ ที่ออกเผยแพร่ ในปั จจุบนั ว่าสามารถตอบโจทย์ทางการตลาด ให้กบั แบรนด์
สิ นค้าเจ้าของหนังโฆษณาหรื อไม่ ทั้งการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรื อไม่ สร้างความจดจาได้ดีเพียงใด
หรื อสามารถสร้างให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดพฤติกรรมตามที่ ตอ้ งการหรื อไม่ โดย Secrets of Effective TV
Advertising กาหนดหัวข้อความสาเร็ จของงานหนังโฆษณาออกเป็ น 4 ประเด็น ประกอบด้วย การ
ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้ าหมาย (Interest value), ตรงความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย และมี
ความแปลกใหม่ แตกต่าง (Relevant Differentiation), การน าเสนอเรี ยบง่ายที่ จะทาให้ผูช้ มเข้าใจ
ตรงกัน (Simplicity of Execution)และสื่ อสารแบรนด์ได้ชัดเจน (Clear Branding) พบผลการวิจยั
ดังนี้ คือ ด้านโฆษณาที่ใช้เสี ยงเพลงเป็ นตัวดาเนินเรื่ อง การเชื่อมโยงกับแบรนด์สินค้านาไปถึงความ
เชื่อถือในตัวสิ นค้าจากการเห็นโฆษณาเรื่ องนั้นๆ โฆษณาที่ใช้เสี ยงเพลงจะให้คะแนนที่ดีกว่าและมี
คะแนนในดัชนี การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสามารถสร้างพฤติกรรมการซื้ อได้ใกล้เคียงกันและเมื่อ
สารวจลึกลงไปถึงการใช้เพลงในรู ปแบบต่างๆ พบว่าเพลงที่ใช้ประกอบโฆษณาซึ่ งถูกแต่งขึ้นเพื่อ
ใช้กับแบรนด์น้ ัน โดยเฉพาะมี คะแนนที่ สูงทั้งการสร้ างการจดจา การเชื่ อมโยงถึ งแบรนด์ ความ
น่าเชื่อถือตลอดจนถึงการสร้างพฤติกรรมการซื้อสิ นค้า(ชยศเมน ทรัพย์สุขบวร, 2552 : 34)
2.ทฤษฎีองค์ ประกอบดนตรี
ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบดนตรี ให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดของบท
เพลงและสามารถวิเคราะห์เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คดั สรร ตามหลักทฤษฎี
องค์ประกอบดนตรี เพื่อให้เห็นการสร้างจุดสนใจทางดนตรี ที่นามาใช้ในเพลงโฆษณา
องค์ประกอบของดนตรี คือ ส่ วนสาคัญพื้นฐานที่ทาให้เกิดเป็ นดนตรี ข้ ึน ทั้งนี้ โดยจะ
กล่ าวถึ ง องค์ป ระกอบของดนตรี โ ดยรวม มิ ไ ด้ยึด เอาหลัก เกณฑ์ ข องดนตรี ใ ดเป็ นมาตรฐาน
องค์ประกอบของดนตรี ที่สาคัญประกอบไปด้วยปั จจัยเหล่านี้ คือ เสี ยง ทานอง จังหวะ และเสี ยง
ประสาน
1.เสี ยง(Tone)
เสี ยงประกอบไปด้วยคุณสมบัติสาคัญ 4 ประการคือ ระดับเสี ยง ความสั้นยาวของเสี ยง
ความดังเบาของเสี ยง และสี สันของเสี ยง
ระดับเสี ยง(Pitch) หมายถึง ความสู งต่าของเสี ยงในเชิ งภายภาพ หากความถี่ของการ
สั่นสะเทือนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว จะทาให้เกิดเสี ยงสู ง ถ้าความถี่ของการสั่นสะเทือนเป็ นลักษณะช้า
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จะทาให้เกิดเสี ยงต่า หู ของมนุษย์สามารถแยกเสี ยงตั้งแต่ระดับความถี่ของการสั่นสะเทือน 16 ครั้ง /
วินาที จนถึง 20,000 ครั้ง / วินาที
ความสั้น-ยาวของเสี ยง(Duration) หมายถึง เสี ยงดนตรี จะมีความแตกต่างกันในเรื่ อง
ของความสั้นยาวของเสี ยงกล่าวคือบางครั้งเราจะได้ยนิ ลักษณะของการลากเสี ยงยาวๆ หรื อบางครั้ง
ก็จะเป็ นลักษณะห้วนๆสั้นๆ ความแตกต่างในลักษณะนี้เรี ยกว่า ความสั้น-ยาวของเสี ยง
ความดัง-เบาของเสี ยง(Dynamics) หมายถึง เสี ยงดนตรี จะมีความแตกต่างกันในเรื่ อง
ของความดัง-เบาของเสี ยงเช่นกันกล่าวคือบางครั้งเราจะได้ยินการบรรเลงเพลงที่มีเสี ยงดัง อึกทึก
ครึ กโครมตรงกันข้ามบางครั้งก็จะได้ยนิ เสี ยงดนตรี ที่นุ่มนวล หรื อแผ่วเบา ลักษณะของการเกิดเสี ยง
แบบนี้เรี ยกว่า ความดัง-เบาของเสี ยง อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะเบาหรื อดังขึ้นทันทีทนั ใด หรื ออาจจะ
เป็ นลักษณะค่อยๆเบาลงหรื อค่อยๆดังขึ้น ในดนตรี ตะวันตกจะมีการบอกหรื อแสดงเครื่ องหมายไว้
อย่างชัดเจนว่าจะต้องบรรเลงอย่างไรโดยใช้อกั ษรย่อจากคาเต็มในภาษาอิตาเลียน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงเครื่ องหมาย คาเต็ม และความหมาย ความดัง – เบาของเสี ยง
เครื่ องหมาย(ย่อ)
คาเต็ม
Fff
fortississimo
Ff
fortissimo
F
forte
Mf
mezzo forte
Mp
mezzo piano
P
piano
Pp
pianissimo
Ppp
pianississimo
ที่มา : หนังสื อ การเรี ยบเรี ยงสาหรับวงออร์เคสตรา

ความหมาย
ดังที่สุด
ดังมาก
ดัง
ปานกลางค่อนข้างดัง
ปานกลางค่อนข้างเบา
เบา
เบามาก
เบาที่สุด

สัญลักษณ์ที่แสดงถึงลักษณะเสี ยงที่ค่อยๆดังขึ้น เรี ยกว่า Crescendo
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงลักษณะเสี ยงค่อยๆเบาลง เรี ยกว่าDecrescendo
ในวัฒนธรรมดนตรี อื่นๆอาจจะไม่ได้มีเครื่ องหมายแสดงลักษณะเสี ยงที่ชดั เจน แต่
การบรรเลงจะเป็ นไปในลักษณะของการใช้ความรู ้สึกเป็ นตัวกาหนด
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สี สัน ของเสี ยง(Tone Colorหรื อTimbre) หมายถึง ความแตกต่างของเสี ยงซึ่ งมาจาก
แหล่งกาเนิ ดเสี ยงที่ต่างกัน ซึ่ งได้แก่เสี ยงของเครื่ องดนตรี ชนิ ดต่างๆ รวมไปถึงเสี ยงร้องของมนุษย์
ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในบทเพลงๆหนึ่ง หากขับร้องโดยผูช้ ายก็จะได้ความรู ้สึกที่แตกต่างจากการขับ
ร้องโดยผูห้ ญิง หรื อในการบรรเลงดนตรี หากเป็ นการบรรเลงเดี่ยวก็จะมีความแตกต่างไปจากการ
บรรเลงเป็ นวงหรื อบรรเลงโดยเครื่ องดนตรี ที่ต่างชนิ ดกันลักษณะที่แตกต่างกันนี้ เรี ยกว่าสี สันของ
เสี ยง
คุณสมบัติท้ งั 4 ประการของเสี ยงรวมกันทาให้เกิดเสี ยงดนตรี ที่หลากหลายจนทาให้
ดนตรี เป็ นศิ ลปะอย่างหนึ่ ง โดยสรุ ป เสี ยงดนตรี มีได้ต้ งั แต่ ต่ า-สู ง สั้น -ยาว เบา-ดังและมี เสี ยงที่
แตกต่างกันของเครื่ องดนตรี แต่ละชนิด
2.จังหวะ(Rhythm)
จังหวะ คือ ความสั้นยาวของเสี ยงที่ทาให้เกิดท่วงทานองที่สามารถสะท้อนความรู ้สึก
ที่มีความหมายหลากหลาย จังหวะอาจหมายรวมถึงจังหวะของเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องตี เช่ น
กลอง หรื อเครื่ องเคาะต่างๆ ที่มนุ ษย์นาเข้ามาประดับประดาให้เป็ นเครื่ องช่วยเน้นย้ าจังหวะที่ถูก
สร้ างขึ้ น แต่ เดิ ม มี ค วามน่ าสนใจ ท าให้ ด นตรี น้ ั นสามารถแสดงอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ได้ม ากขึ้ น
การรับรู ้ดา้ นจังหวะ แบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะที่ตรงข้ามกันจังหวะที่เป็ นคู่ต่างกันนี้สะท้อนความรู ้สึกที่
แตกต่างกัน ได้แก่
จังหวะที่ปกติสม่าเสมอ(Regular) ให้อารมณ์ที่เรี ยบง่ายสบาย ตรงข้ามกับจังหวะที่ไม่
ปกติสม่าเสมอ(Irregular) ให้อารมณ์ที่อึดอัด สะดุด คับข้อง อย่างไรก็ดี จังหวะในลักษณะนี้อาจเพิ่ม
สี สันให้บทเพลงได้ หากผูป้ ระพันธ์หรื อผูบ้ รรเลงมี ศิลปะในการสร้างงานดนตรี ให้ความสะดุ ด
ความคับข้องกลายเป็ นเสน่ ห์ของเพลง เช่ น ดนตรี แจ๊ส ที่ มีลีลาของเครื่ องดนตรี หยอกล้อกันกับ
กลอง เมื่อบรรเลงเดี่ยวทีละเครื่ องดนตรี
จังหวะหนัก(Strong) ให้อารมณ์ที่หนักแน่ น มัน่ คง สง่างาม กับจังหวะเบา(Weak) ให้
ความรู ้สึกที่อ่อนไหว โอนเอน ไม่มนั่ คง
จังหวะยาว(Long) ให้ความรู ้สึกร่ าเริ ง สดใส
อัตราจังหวะ(Meter)โดยทัว่ ไปบทเพลงที่ประพันธ์ข้ ึนอย่างมีระเบียบแบบแผนจะมี
อัตราจังหวะที่ ชัดเจน เช่ น บทเพลงประเภทเพลงเถาในดนตรี ไทยจะมี 3 ท่อน ท่อนที่ 1 มี อตั รา
จังหวะ3ชั้น ท่อนที่ 2 มีอตั ราจังหวะ 2 ชั้น และท่อนที่ 3 มีอตั รา จังหวะ 1 ชั้นหรื อชั้นเดียว โดยฉิ่ ง
จะทาหน้าที่กากับจังหวะ อัตราจังหวะ ซึ่ งผูบ้ รรเลงมีความจาเป็ นต้องทราบถึงอัตราจังหวะเหล่านี้
หรื อบทเพลงในดนตรี คลาสสิ กของอินเดี ยก็จะมีอตั ราจังหวะที่หลากหลาย ในวัฒนธรรมดนตรี
ตะวันตกซึ่ งมีการบันทึกดนตรี เป็ นโน้ตดนตรี ที่ชดั เจนอย่างมีระบบ ก็ได้แสดงหรื อบ่งบอกอัตรา
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จังหวะของเพลงไว้อย่างชัดเจนเช่ นกัน เช่ น บทเพลงในลักษณะจังหวะแบบสามช่ า ก็จะมีอตั รา
จังหวะ 4/4 ซึ่งหมายความว่า ในหนึ่งห้องเพลงจะมี 4 จังหวะ
ความช้า - เร็ วของจังหวะ(Tempo) มีอิทธิพลต่อการตอบสนองทางร่ างกาย จังหวะ
มักเร่ งเร้าร่ างกายอยากแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาตามจังหวะที่สื่อออกมาจากเพลง เช่น การ
เคาะตามจังหวะ การเต้นรา การแสดงอาการอื่นๆ
Beat คือ จังหวะดนตรี หรื อ จังหวะการเต้นของหัวใจ
Beat per Minute หรื อ BPM คือ จานวนจังหวะใน 1 นาที ของบทเพลงแตกต่างกัน
และสามารถใช้เป็ นตัว บอกถึ งการเต้น ของหั ว ใจได้อ ัตราการเต้น ของหั ว ใจในคนทั่ว ไป เฉลี่ ย
ประมาณ 72 ครั้ง ต่อนาที (ประมาณ 60-80 ครั้งต่อนาที) หรื อไม่เกิน 100 ครั้งต่อนาที
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการแบ่งจังหวะเพลงและการส่ งผลต่อความรู ้สึก
อัตราจังหวะ

อัตราจังหวะช้ า-เร็ว
บีท(Beat) ต่ อนาที
60-94

การส่ งผลต่ อความรู้สึก

นุ่มนวล อ่อนหวาน ช่วยพัฒนาด้านสุ นทรี ยภาพ
กระตุน้ ระบบความทรงจา จิตใจอ่อนโยน สงบ
เคลิบเคลิ้ม และเกิดสมาธิให้ความรู ้สึกผ่อนคลาย
ปานกลาง
95-115
สนุกสนาน มีชีวิตชีวา สดใจ อยากเคลื่อนไหวร่ างกาย
เร็ ว
115-150
สร้างความเข็มแข็งทางด้านจิตใจ ปลุกใจ ตื่นเต้น
คึกคัก
เร็ วมาก
150 ขึ้นไป
ไม่สบาย ตึงเครี ยด และอาจส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ เช่น
โรคหัวใจหรื อไทรอยด์เป็ นพิษ
ผสม
รวมจังหวะเพลงเดียว แปลกใหม่ กระตุน้ ความสนใจ
ที่มา:หนังสื อ ดนตรี แสนสนุก
ช้า

ดนตรี ทุกชนิดในโลกจะมีความช้าเร็ วของจังหวะเพลง เช่นเพลงที่ใช้ประกอบการ
เต้นราเพื่อความสนุ กสนาน ก็อาจจะมีจงั หวะที่ค่อนข้างกระชับ รวดเร็ ว ตรงกันข้ามกับเพลงที่ใช้
กล่อมเด็ก ก็มีจงั หวะที่ค่อนข้างช้า เป็ นเรื่ องของเสี ยงที่เคลื่อนที่ไปในช่วงเวลา ดังนั้นองค์ประกอบ
เรื่ องเวลาจึงเป็ นส่ วนสาคัญอีกส่ วนหนึ่ งของดนตรี ทางดนตรี องค์ประกอบเรื่ องเวลาประกอบไป
ด้วย ความเร็ วของจังหวะ(Tempo) อัต ราจังหวะ(Meter) และจังหวะ(Rhythm) ความช้า-เร็ ว ของ
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จังหวะ อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะช้าหรื อเร็ วขึ้นทันทีทนั ใด หรื ออาจจะเป็ นลักษณะค่อยๆช้าลงหรื อ
ค่อยๆเร็ วขึ้น ซึ่ งในดนตรี ตะวันตกจะมีการบอกหรื อแสดงเครื่ องหมายไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้อง
บรรเลงอย่างไร โดยใช้คาศัพท์ในภาษาอิตาเลียน (ลาเนา เอื่ยมสอาด, 2539 : 97)
ตารางที่ 3 ตารางแสดงคาศัพท์และความหมาย จังหวะของดนตรี
คาศัพท์
ความหมาย
Presto
เร็ วที่สุด
Vivace
เร็ วมาก
Allegro
เร็ ว
Allegretto
ค่อนข้างเร็ ว
Moderato
ปานกลาง
Andantino
ค่อนข้างช้า
Andante
ช้า
Largo
ช้ามาก
ที่มา : หนังสื อ การเรี ยบเรี ยงสาหรับวงออร์เคสตรา
สาหรับในวัฒนธรรมอื่นๆมิได้มีการแสดงหรื อระบุไว้วา่ จะต้องบรรเลงอย่างไรแต่
ผูบ้ รรเลงสามารถบรรเลงโดยมีความเข้าใจร่ วมกัน เช่ น ในบทเพลงเถาของไทย ผูบ้ รรเลงจะต้อง
บรรเลงให้ชา้ หรื อเร็ วอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กบั กากับจังหวะของฉิ่ งในแต่ละท่อนเพลง แท้ที่จริ งแล้ว
จังหวะเกิ ด ขึ้น จากจิ น ตนาการที่ ลอกเลี ยนแบบพฤติ กรรมมนุ ษ ย์เช่ น เดี ยวกับ องค์ป ระกอบของ
ท านอง ตัว อย่างเช่ น จัง หวะช้าเนิ บ มัก สะท้อ นอารมณ์ ที่ มี อ าการโศกเศร้ าเป็ นทุ ก ข์ เป็ นการ
เลียนแบบพฤติกรรมของผูท้ ี่รู้สึกโศกเศร้าย่อมไม่มีแรงและกาลังใจที่จะทาอะไรด้วยความรวดเร็ ว
จังหวะที่มีความเร็ ว กระชับ ก็เลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ที่มีความสดชื่นเบิกบาน ทาอะไรก็ทาด้วย
ความกระฉับกระเฉง เป็ นต้น ในเรื่ องจังหวะนี้มีผลงานวิจยั พบว่า จังหวะที่มีความเหมาะสมแก่การ
รับฟั งของมนุ ษย์ว่าจะเป็ นจังหวะที่มีความเร็ วไม่เกินอัตราการเต้นของหัวใจของผูน้ ้ นั หากผูใ้ ดรับ
ฟั งดนตรี ที่มีความเร็ วเกินกว่าอัตราการเต้นของหัวใจ อาจทาให้เกิดอาการ ไม่สบาย ตึงเครี ยด ซึ่ ง
อาจส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพได้ ทั้งนี้ ขึ้น อยู่กับ ปั จจัยอี ก หลายประการ เช่ น ความพึงพอใจของผูฟ้ ั ง
ระดับความดังค่อยของเสี ยง เป็ นต้น (บุษกร บิณฑสันต์, 25517)
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3.ทานอง(Melody)
ทานองคือ การจัดเรี ยงของเสี ยงที่มีความแตกต่างกันของระดับเสี ยงและความยาวของ
เสี ยงโดยทัว่ ไปดนตรี จะประกอบไปด้วยทานองซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่ง่ายต่อการจดจามากที่สุด
ทานองมีหลายลักษณะแตกต่างกันออกไป องค์ประกอบของทานองได้แก่
จังหวะของทานอง(Melodic Rhythm)คือ ความสั้นยาวของระดับเสี ยงแต่ละเสี ยงที่
ประกอบกันเป็ นทานอง
มิติของทานอง(Melodic Dimensions) ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ความยาว ช่วงกว้าง
ความยาว(Length) ทานองบางครั้ งอาจจะสั้นๆเป็ นส่ วนๆ ซึ่ งส่ วนที่ เล็กสุ ดหรื อสั้น
ที่สุดเรี ยกว่า โมทีฟ(Motive) บางครั้งอาจเป็ นทานองที่ยาวมากๆ
ช่วงกว้าง(Range) คือ ระยะระหว่างระดับเสี ยงต่าสุ ดจนถึงระดับเสี ยงสู งสุ ด
ช่ วงเสี ยงของทานอง(Register) ทานองเพลงอาจจะอยู่ในช่ วงเสี ยงใดช่ วงเสี ยงหนึ่ ง
เช่ น ในช่ ว งเสี ย งต่ า กลาง หรื อ สู ง บางครั้ งท านองอาจจะเคลื่ อ นที่ จ ากช่ ว งเสี ย งหนึ่ งไปยังอี ก
ช่วงเสี ยงหนึ่งก็ได้
ทิ ศทางของท านอง(Direction) หมายถึ ง การเคลื่ อนที่ ข องท านอง กล่ าวคื อท านอง
อาจจะเคลื่อนที่ไปในหลายทิศทาง เช่น เคลื่อนที่ข้ ึน เคลื่อนที่ลง หรื ออยูก่ บั ที่ โดยปกติทานองมักจะ
เคลื่อนที่ข้ ึนจุดสู งสุ ดเมื่อเนื้ อหาของเพลงดาเนิ นไปถึงจุดสาคัญที่สุด ปกติการเคลื่อนที่ของทานอง
อาจจะเป็ นในลักษณะกระโดด (Disjunct Progression) หรื อเรี ยงกันไป (Conjunct Progression) บท
เพลงนั้นจะน่ าสนใจ น่ าฟั ง หรื อชวนฉงนสงสัย ขึ้นอยู่กบั ผลรวมของคุณสมบัติต่างๆของทานอง
ทานองจัดเป็ นลักษณะพื้นฐานของดนตรี หรื อบทเพลงโดยทัว่ ไปทานองที่เป็ นหลักในบทเพลงหนึ่ ง
จะเรี ยกว่าทานองหลัก(Main Theme)ในแต่ละบทเพลงอาจจะมีทานองหลักได้มากกว่า 1 ทานอง
4.เสี ยงประสาน(Harmony)
เสี ย งประสานคื อ องค์ป ระกอบของดนตรี ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการผสมผสานของเสี ย ง
มากกว่าหนึ่งแนวเสี ยง เสี ยงประสานเป็ นองค์ประกอบดนตรี ที่สลับซับซ้อนกว่าจังหวะและทานอง
แสดงถึงความประณี ตในการประพันธ์ อย่างไรก็ตามในบางวัฒนธรรมอาจจะไม่พบการประสาน
เสี ยงของดนตรี เลย เช่น ดนตรี พ้ืนเมืองหรื อดนตรี พ้ืนบ้านที่มีความเรี ยบง่ายของการประพันธ์ ซึ่ ง
เป็ นดนตรี ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของตนเองการประสานเสี ยงนั้นมี 2 ลักษณะคือ การประสานเสี ยงที่
มีลกั ษณะของเสี ยงที่กลมกลืนกันและไม่กลมกลืนกัน
เสี ยงประสานที่กลมกลืน(Consonance) เสี ยงประสานที่กลมกลืนกันนั้น เมื่อฟังแล้วจะ
ทาให้เกิดความรู ้สึกกลมกล่อมสบายหูสามารถพบได้ในหลายๆวัฒนธรรมดนตรี
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เสี ยงประสานที่ไม่กลมกลืน(Dissonance) เสี ยงประสานที่ไม่กลมกลืนกัน เมื่อฟั งแล้ว
จะทาให้เกิดความรู ้สึกขัดหู ตึงเครี ยด ค้างหรื อแขวนอยู่ ลักษณะของเสี ยงประสานที่ไม่กลมกลืนกัน
มัก จะไม่ พ บในวัฒ นธรรมดนตรี ต ะวัน ออก แต่ ใ นวัฒ นธรรมดนตรี ต ะวัน ตกจะมี ก ารใช้เสี ย ง
ประสานในรู ปแบบนี้
3.แนวคิดเรื่ องเพลงประกอบโฆษณา
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดเรื่ องเพลงประกอบโฆษณา เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์และสรุ ป
ได้วา่ ผลงานการผลิตเพลงโฆษณาเป็ นเพลงโฆษณาประเภทใด
เพลงโฆษณาหมายถึงเพลงหรื อดนตรี ที่ใช้เพื่อเป็ นสื่ อในการโฆษณา สร้างขึ้นมาเพื่อ
น ามาใช้ในฐานะเป็ นสื่ อ น าเสนอเสริ ม หรื อ สรุ ป เนื้ อ หาที่ ผูโ้ ฆษณาต้อ งการสื่ อ สารไปยังกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย มีลกั ษณะเป็ นทั้งงานด้านศิลปะและธุ รกิจ หรื อพาณิ ชย์ศิลป์ (Commercial Art)
หรื อเป็ นดนตรี เพื่อธุรกิจ(Commercial Music) เป็ นดนตรี เพื่อการใช้งานที่เรี ยกว่า Functional Music
บทบาทของเพลงหรื อดนตรี ประกอบโฆษณานี้มีความสาคัญมาก ถึงแม้ในโฆษณาที่เพลงไม่ได้เป็ น
ส่ วนเด่นแต่กจ็ ะมีความสาคัญอยูเ่ สมอในการสร้างบรรยากาศให้กบั งานโฆษณานั้น
เพลงโฆษณาแตกต่างจากเพลงทัว่ ไปเนื่ องจากไม่ได้มุ่งเน้นไปในด้านความงามของ
เสี ยงเพลง มีขนาดหรื อความยาวที่ส้ ันกว่าเพลงโดยทัว่ ไปตามแต่ลกั ษณะของสื่ อที่ใช้ได้กาหนดไว้
ส่ วนใหญ่จะมีความยาวเพียง 15-60 วินาที นอกจากนี้ มีเนื้ อหาของเพลงต้องสั้นกระชับ ได้ใจความ
ทุกคาเพราะเวลาที่ใช้ไปกับเพลงนั้นๆต้องใช้เงินทุนสาหรับการซื้ อเวลาออกอากาศ จึงไม่สามารถ
เสี ยเวลาและเงินทุนเพื่อซื้ อเหตุผลทางศิลปะได้มากเหมือนเพลงทัว่ ไปประเภทของเพลงโฆษณา
(ดนุพรรษ์ ยาท้วม, 2551 : 11)
3.1การแบ่งประเภทของเพลงประกอบโฆษณา
เพลงประกอบโฆษณาสามารถแบ่งออกได้เป็ นประเภทต่างๆเพื่อความสะดวกในการ
อธิ บายลักษณะของเพลงที่ มีผลต่อการรับรู ้และจดจาของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งยังสามารถบอกได้ถึง
ความเหมาะสมของประเภทเพลงกับตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่ งสามารถแบ่งประเภทของเพลงได้ 2 ประเภท
คือ แบ่งตามลักษณะ และ แบ่งตามประโยชน์การใช้งานดังนี้ (วภาวิณี บุญสพ, 2536 : 28)
3.1.1แบ่งตามลักษณะ
1)จิ ง เกิ ล (Jingle) คื อ เพลงโฆษณาที่ มี เนื้ อร้ อ ง โดยเนื้ อร้ อ งนั้ นมี เนื้ อหาที่ มี
จุดประสงค์เพื่อเล่าเรื่ องราวหรื อบรรยายสรรพคุณหรื อคุณสมบัติของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ โดยมี
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จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเอกลักษณ์ ให้แก่สินค้า เพื่อให้เกิ ดความน่ าจดจาและยอมรับจิงเกิ ลสามารถ
แบ่งย่อยได้ 3 ประเภท คือ
1.1)Original(ต้น ฉบับ ) เป็ นเพลงโฆษณาที่ แ ต่ งใหม่ ส าหรั บ สิ น ค้านั้น
โดยเฉพาะ มักมี การเอ่ยถึงชื่ อของสิ นค้าหรื อบริ การ(Product Name)และ/หรื อคาขวัญ ของสิ นค้า
(Slogan) นั้นๆ หรื อหากไม่มีการเอ่ยถึงดังกล่าวก็จะแสดงแนวคิดให้เห็นถึงภาพลักษณ์ ของสิ นค้า
นั้นๆ ตามที่ผโู ้ ฆษณาต้องการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค
1.2)Applied(ประยุกต์) เป็ นเพลงโฆษณาที่ นาทานองของบทเพลงสมัย
นิยมซึ่งเป็ นที่รู้จกั กันดีอยู่ แล้วมาใส่ เนื้ อร้องที่แต่งขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิ ดการเชื่ อมโยงและจะทาให้
ผูบ้ ริ โภคจดจาง่ายขึ้น
1.3)Copy(เลียนแบบ) เป็ นเพลงที่เป็ นที่นิยมอยูแ่ ล้วในหมู่ผบู ้ ริ โภคซึ่ งถูก
นามาใช้ ประกอบโฆษณา เมื่อผูบ้ ริ โภคคุน้ เคยกับเพลงอยูแ่ ล้วจึงง่ายต่อการจดจาและสามารถดึงดูด
ความสนใจได้ดี
Keller (1998)กล่าวถึงความหมายของคาว่า จิงเกิล (Jingle) ไว้ว่าเนื้ อหาสาระของตรา
สิ นค้า ที่เขียนขึ้นโดยนักแต่งเพลง และนามาเรี ยงร้อยให้เป็ นทานองที่มีลูกเล่น หรื อเสี ยงที่โดดเด่น
ทาให้ผฟู ้ ังจดจาได้ง่าย และเมื่อนามาผูกติดกับตราสิ นค้าก็จะทาให้สามารถระลึกถึงตราสิ นค้านั้นได้
เมื่อได้ยินสโลแกนของสิ นค้าที่ใส่ ดนตรี ประกอบ เช่น โฆษณาขนมคุกกี้ ตรา โอรี โอ มีเนื้ อร้องว่า
“โอรี โอ เติมเต็มทุกความผูกพัน” เป็ นต้นซึ่งสอดคล้องกับBullmore(2000) ที่กล่าวว่า จิงเกิล(Jingle)
คื อ สิ่ ง กระตุ ้น ทางเสี ย งของตราสิ น ค้า (Sonic brand trigger) เอกลัก ษณ์ ท างเสี ย งของตราสิ น ค้า
(A unique brand sound) ที่สามารถสื่ อถึ งแก่นของตราสิ นค้า(Brand Essence) ได้โดยไม่มีขอ้ จากัด
ทางด้านอายุหรื อภาษา
2)Music Score (Underscore) คื อ เพลงบรรเลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา เป็ น
ดนตรี ที่เรี ยบเรี ยงขึ้นโดยไม่มีคาร้อง จะเป็ นทานองเพลงเพื่อประกอบภาพ ประกอบคาพูดของผู ้
ประกาศ หรื อ เสี ยงตัวแสดงในภาพยนตร์ โฆษณา เพื่อสร้างอารมณ์ ให้ผูช้ มคล้อยตามทาให้การ
รับชมภาพยนตร์ โฆษณานั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่ วนมากจะสร้างสรรค์ข้ ึนภายหลังการถ่ายทาด้านภาพ
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว เช่ น โฆษณาโลชั่น ทาผิว Mistine White Spa White Berryและโฆษณายาสี ฟั น
Dentisteตอน ความรักยามเช้า
3)มิ วสิ ค แทก (Music Tag)คือ คา วลี หรื อประโยคสั้น ๆ ที่ น ามาใช้ในตอนท้าย
ของภาพยนตร์โฆษณาซึ่งมักเป็ นคาขวัญ(Slogan) ชื่อสิ นค้าหรื อบริ การ(Product Name)หรื ออาจเป็ น
คาพูดที่ตอ้ งการเน้นให้เกิดการจดจาเป็ นพิเศษ เช่น เบอร์ โทรศัพท์สาหรับการติดต่อใช้บริ การหรื อ
สัง่ สิ นค้า เป็ นต้น
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4)SOUND EFFECTS(หรื อ EFFECTS, SFX) คือ เสี ยงประกอบเพื่อความสมจริ ง
ของสถานที่หรื อสถานการณ์ต่างๆ เช่น เสี ยงช้อนกระทบจานในห้องอาหาร เสี ยงแตรรถหรื อเสี ยง
เครื่ องยนต์บนท้องถนนเสี ยงน้ าตก เสี ยงนกร้ อง ซึ่ งเป็ นบรรยากาศของธรรมชาติ อาจเป็ นเสี ยง
ประกอบอารมณ์ เช่ น เสี ยงหัวเราะ เสี ยงร้องไห้ เสี ยงคนคุ ยกัน หรื อเป็ นเสี ยงที่ ตอ้ งการเน้นเป็ น
พิเศษ เสี ยง Sound Effects เป็ นเสี ยงที่จะกระตุน้ จิตนาการของผูฟ้ ั งให้สร้างอารมณ์และบรรยากาศ
ตามได้
3.1.2แบ่งตามการใช้ประโยชน์
นอกจากแบ่ งเพลงประกอบโฆษณาตามลักษณะของเพลงแล้ว ยังสามารถแบ่ ง
เพลงประกอบโฆษณาตามการใช้ประโยชน์ได้ดงั นี้
1)เพลงโฆษณาที่ใช้เพื่อเล่าเรื่ อง คือ การใช้เพลงเป็ นตัวสื่ อความหมายของหนัง
โฆษณาแทนผูป้ ระกาศ คือการให้เพลงทาหน้าที่เป็ นผูป้ ระกาศไปในตัว โดยเนื้ อเพลงอาจบอกถึง
คุณลักษณะของสิ นค้า หรื อการใช้เพลงมาเล่าเรื่ องประกอบภาพยนตร์ โฆษณา เพลงประเภทนี้ ใน
เนื้อร้องจะมีชื่อสิ นค้า วิธีการใช้ หรื อเรื่ องราวของตัวสิ นค้าอย่างชัดเจน
2)เพลงโฆษณาใช้เพื่ อเสริ มแนวคิด (CONCEPT) คือ เพลงที่ใช้สาหรับประกอบ
ภาพยนตร์โฆษณา เพื่อเป็ นตัวเสริ มภาพโฆษณาหรื อแนวคิดของสิ นค้าให้เด่นขึ้น เพลงจะเป็ นตัวเล่า
ที่มาที่ไป เป็ นการขายความรู ้สึก เนื้ อเพลงอาจจะไม่มีชื่อสิ นค้าอยูเ่ ลย แต่เป็ นการเล่าเรื่ องราวต่างๆ
แทนและให้ผรู ้ ับชมรับฟังโฆษณาชิ้นนั้นมีความรู ้สึกคล้อยตามไปกับภาพลักษณะของเพลงโฆษณา
ประเภทนี้มกั จะลงท้ายด้วยเสี ยงของผูป้ ระกาศเพื่อเป็ นการเน้นถึงตัวสิ นค้าอีกครั้งหนึ่ง
3)เพลงโฆษณาที่ใช้เพื่อสร้างบรรยากาศและสี สัน คือ เพลงประกอบภาพยนตร์
โฆษณาและสร้างภาพลักษณ์ อย่างเด่นชัด ถ้าสร้างให้สนุ กสนานเพลงก็จะสนุ กสนาน ถ้าต้องการ
สร้างให้ดูอบอุ่นเป็ นกันเองเพลงก็จะมีลกั ษณะที่อบอุ่นซึ่งอาจจะมีเนื้อหรื อไม่มีกไ็ ด้
4)เพลงโฆษณาที่ใช้เพื่อสร้างความจดจาในชื่อสิ นค้า คือ เพลงโฆษณาประเภทที่
เน้นในชื่อของตราสิ นค้ามาก กล่าวคือ เนื้ อร้องของเพลงจะเน้นแต่ชื่อของสิ นค้าเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคจา
ชื่อของสิ นค้าโดยอาจจะไม่มีรายละเอียดของตัวสิ นค้าเลยก็ได้
5)เพลงโฆษณาที่ ใ ช้ เพื่ อ ให้ ติ ด หู ผู ้บ ริ โภค คื อ เพลงโฆษณาประเภทที่ ใ ห้
ความสาคัญกับเพลงเป็ นจานวนมากจนแทบกล่าวได้ว่าเพลงเป็ นจุดเด่นจุดหนึ่ งของโฆษณาชิ้นนั้น
ส่ วนใหญ่จะเป็ นเพลงที่คนทัว่ ไปรู ้จกั เป็ นอย่างดีอยู่แล้ว การใช้เพลงประเภทนี้ เป็ นการสร้างความ
เด่นให้แก่สินค้าได้ในทันที เนื่ องจากสามารถดึงดูดความน่าสนใจผูฟ้ ั งได้โดยฉับพลันจนเกิดความ
สนใจโฆษณาด้วย แต่การใช้เพลงโฆษณาเพื่อให้ผชู ้ มคุน้ เคยนี้ อาจจะทาให้เพลงนั้นเด่นกว่าภาพได้
เพราะผูช้ มจะมีจุดสนใจที่เพลงอย่างเดียว
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6)เพลงโฆษณาเพื่ อ ท าให้ ผู ้บ ริ โภคชอบในตัว สิ นค้า คื อ เพลงโฆษณาที่ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความบันเทิงหรื อเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคชอบเพลงโดยเฉพาะ เพราะถ้าผูบ้ ริ โภคชอบ
เพลงโฆษณาก็จะทาให้เกิดความชอบในตัวสิ นค้าไปด้วย
บทบาทและหน้ าที่ ข องเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาที่ มี ต่อ ภาพยนตร์ โฆษณา
โดยรวม หรื อต่อตัวสิ นค้าหรื อบริ การโดยสรุ ปมีดงั นี้
1.สร้างเอกลักษณ์และบุคลิกให้ภาพยนตร์โฆษณาสิ นค้า
เอกลักษณ์ และบุคลิกของสิ นค้าและบริ การที่ดีน้ ันเป็ นสิ่ งที่คุม้ ค่ายิ่งสาหรับการลงทุน
ของผูโ้ ฆษณา เนื่ องจากการลงทุน ในครั้ งเดี ยวอาจจะทาให้เอกลักษณ์ และบุ คลิกของสิ นค้าและ
บริ การที่ยงั่ ยืนไปอีกนาน คือไม่ว่าสิ นค้าและบริ การจะต้องปรับเปลี่ยนหรื อลดไปตามกระแสของ
ผูบ้ ริ โภคแต่เพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาก็จะคงอยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภค หรื ออาจมีการนาเพลงนั้น
มาทาเป็ นอีกหลายรู ปแบบซึ่ งเมื่อผูบ้ ริ โภคได้ยินก็ยงั คงจดจาได้ว่าเป็ นเพลงของสิ นค้าหรื อบริ การ
นั้นๆ
2.สร้างความน่าสนใจให้ภาพยนตร์โฆษณา
ภาพยนตร์โฆษณาในปั จจุบนั ต้องสามารถสร้างความน่าสนใจได้ มิเช่นนั้นผูช้ มอาจหัน
ไปสนใจสิ่ งอื่ น แทนหรื ออาจเปลี่ยนช่ องทางการรั บสื่ อไปบ่ อยครั้ งที่ ผูเ้ ขียนพบว่าผูร้ ั บสารที่ ชม
รายการโทรทัศน์อยู่ เมื่อเข้าถึงช่วงขั้นรายการนั้นๆด้วยภาพยนตร์ โฆษณา ก็จะเปลี่ยนช่อง หรื อหัน
ไปทากิจกรรมอื่น และบ่อยครั้งสิ่ งที่สามารถดึงดูดความสนใจในภาพยนตร์ โฆษณาที่กล่าวถึงคือ
เพลงและเสี ยงประกอบของภาพยนตร์โฆษณาเรื่ องนั้นๆ
หากภาพยนตร์ โฆษณาทุกเรื่ องในปั จจุบนั มี เพียงคาพูดของผูป้ ระกาศที่ บรรยายถึ ง
สรรพคุ ณ ของสิ น ค้า ผู ช้ มอาจเกิ ด ความเบื่ อ หน่ า ยได้ง่ า ย เว้น เสี ย แต่ ว่ า เป็ นความตั้ง ใจของผู ้
สร้างสรรค์ภาพยนตร์ โฆษณา(Creative) ที่จะให้ภาพยนตร์ โฆษณานั้นดูยอ้ นยุค หรื อมีลกั ษณะที่
ภาพยนตร์โฆษณาประเภทนี้ ออกอากาศได้โดยตลอด หรื อถ้าสร้างสรรค์ออกมาได้ไม่ดีจริ งก็จะถูก
มองว่าเป็ นงานที่มีคุณภาพและผูช้ มก็จะมองภาพยนตร์โฆษณาในแง่ลบซึ่งหมายถึงมองสิ นค้าในแง่
ลบตามไปด้วย
3.สร้างความจดจาภาพยนตร์โฆษณา
Steve Kamen นัก ประพัน ธ์ เพลงโฆษณาผูม้ ี ชื่ อ เสี ย งของสหรั ฐ อเมริ ก ากล่ าวไว้ว่า
“Nobody hums the announcer” ซึ่ งหมายความว่า “ไม่มีใครฮัมเสี ยงตามผูป้ ระกาศ” ซึ่ งเป็ นคาพูดที่
ทาให้ตระหนักถึงความสาคัญของเพลงโฆษณาที่สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจที่จะจดจามากกว่า
การจดจาโฆษณาเพียงอย่างเดียว ซึ่งเมื่อผูบ้ ริ โภคจดจาภาพยนตร์โฆษณาได้แล้วก็หมายถึงการจดจา
ในตัวสิ นค้าหรื อบริ การได้เช่นเดียวกัน
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4.สร้าง รักษา หรื อเปลี่ยนอารมณ์ให้ภาพยนตร์โฆษณา
หากมีเพียงภาพหรื อเสี ยงบรรยายในภาพยนตร์โฆษณา การทาให้ผชู ้ มมีอารมณ์ร่วมได้
อาจต้องใช้เวลานาน หรื ออาจต้องใช้วิธีการที่ดี หรื ออาจจะไม่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมที่ตอ้ งการได้
เลย แต่หากใช้เพลงและเสี ยงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาช่วยสร้างอารมณ์ร่วมที่ตอ้ งการ เพียงไม่กี่
วินาทีก็อาจทาให้ผูช้ มรู ้สึกคล้อยตามได้โดยง่าย จากนั้นจะให้อารมณ์ ของภาพยนตร์ โฆษณาเป็ น
เช่นนั้นต่อไปด้วยการรักษาอารมณ์เดิมของเพลงหรื อเสี ยงประกอบไว้ หรื ออาจะเปลี่ยนอารมณ์ไป
ตามแต่ความต้องการของผูส้ ร้างสรรค์งานภาพยนตร์โฆษณา หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเพลงและเสี ยง
ประกอบภาพยนตร์โฆษณาเป็ นสิ่ งที่สามารถทาให้ภาพยนตร์โฆษณาไหลลื่นไปอย่างราบเรี ยบ หรื อ
ใช้เป็ นลูกเล่นในจุดที่ผสู ้ ร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาต้องการได้เป็ นอย่างดี
5.ส่ งเสริ มภาพพจน์ของสิ นค้าหรื อบริ การ
เพลงและเสี ย งประกอบภาพยนตร์ โฆษณาเป็ นสิ่ งที่ ช่ ว ยโน้ม น้าวใจผูร้ ั บ สารให้ มี
มุมมองเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การเป็ นไปในทิศทางที่ดีได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นถึงข้อดีของ
การส่ งเสริ มภาพพจน์ของสิ นค้าหรื อบริ การในภาพยนตร์ โฆษณาด้วยการใช้บทเพลง เช่น หากจะ
บอกถึงเหตุการณ์ที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้าบริ ษทั หนึ่งได้บริ จาคเงินเพื่อเป็ นทุนพัฒนาพื้นที่ยากแค้นแห่ ง
หนึ่งในถิ่นทุรกันดารโดยวิธีการบรรยายด้วยคาพูดหรื อข้อเขียนประกอบในภาพยนตร์โฆษณาผูช้ ม
อาจมองว่าเป็ นสิ่ งธรรมดา แต่เมื่อใช้เพลงประกอบที่บรรเลงได้อย่างลึกซึ้งกินใจ หรื อเสี ยงประกอบ
ที่ส่งเสริ มจินตนาการของผูช้ มได้สมจริ งก็สามารถทาให้การกระทาที่ตอ้ งการนาเสนอนั้นยิ่งใหญ่
และน่ าประทับใจ อาจทาให้ผูช้ มรู ้สึกขนลุกหรื อสามารถทาให้เกิดความซาบซึ้ งกระทัง่ น้ าตาไหล
หรื อการเลือกใช้เพลงที่แสดงถึงความสงบสุ ข หรื อมีอารมณ์ดีอยูเ่ สมอในภาพยนตร์โฆษณาก็ทาให้
สิ นค้าหรื อบริ การนั้นดูเป็ นเพื่อนที่ดีของผูบ้ ริ โภคได้เช่นกัน
6.ใช้แทนคาพูด
ภาพยนตร์โฆษณาบางเรื่ องอาจไม่มีการบรรยาย ไม่มีเสี ยงพูด และไม่มีตวั อักษรที่เป็ น
ประโยคให้ผชู ้ มอ่านแต่อย่างใดแต่กส็ ามารถสื่ อถึงสิ่ งที่ผโู ้ ฆษณาต้องการส่ งไปถึงผูช้ มได้ดว้ ยการใช้
เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาที่ไม่มีแม้แต่คาร้อง หรื ออาจใช้เสี ยงประกอบช่วยเล่าเรื่ องราวให้
เหมาะสมกับภาพ ซึ่ งหลายครั้งก็สามารถทาให้ประสบความสาเร็ จในการสื่ อสารได้ดียิ่งกว่าการใช้
ภาษาพูดหรื อภาษาเขียน
7.สร้างความต่อเนื่องให้ภาพในภาพยนตร์โฆษณา
เพลงและเสี ยงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาจะมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความต่อเนื่ อง
ของภาพยนตร์ โฆษณาโดยจะช่วยลดปั ญหาของการตัดต่อภาพ การเชื่อมโยงเรื่ อง การเคลื่อนไหว
ของวัตถุหรื อตัวละครในภาพยนตร์โฆษณา การลาดับภาพทั้งหมด ซึ่ งจะทาให้ภาพยนตร์ กลมกลืน
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เป็ นเรื่ องเดียวกัน แม้บางครั้งอาจมีปัญหาด้านภาพจากการถ่ายทาแต่เมื่อเพลงและเสี ยงประกอบเข้า
มาก็จะช่วยลบเลือนความผอดพลาดนั้นได้ในระดับหนึ่ ง หรื อหากขั้นการผลิตก่อนหน้าสมบูรณ์อยู่
แล้วภาพยนตร์โฆษณาเรื่ องนั้นก็จะสมบูรณ์มากขึ้น หากเลือกใช้เพลงและเสี ยงประกอบที่เหมาะสม
กับภาพยนตร์โฆษณาแล้วย่อมส่ งผลดีต่อภาพยนตร์โฆษณาโดยรวม
8.กาหนดทิศทางของภาพยนตร์โฆษณา
ภาพยนตร์ โฆษณาหลายชิ้นเริ่ มต้นจากการสร้างสรรค์เพลงและเสี ยงประกอบก่อนจะ
ถ่ายทาด้านภาพ หรื อก่อนที่จะสรุ ปบทบรรยาย บทพูดของตัวละครต่างๆ ดังนั้นสาหรับภาพยนตร์
โฆษณาที่มีวิธีการทางานในลักษณะนี้ เพลงและเสี ยงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาจึงมีความสาคัญ
อย่างมากต่อการกาหนดทิศทางการถ่ายทา การตัดต่อภาพ ท่าทางของตัวแสดง หรื อจังหวะ ลีลาการ
พูดของตัวละคร การให้เสี ยงบรรยายของโฆษก ซึ่ งในภาพยนตร์ โฆษณาที่สร้างสรรค์ ภาพมาก่อน
แม้จ ะไม่ ไ ด้เปลี่ ย นภาพไปตามเพลงและเสี ย งประกอบที่ ห ามาได้ เนื่ อ งจากเป็ นหน้ าที่ ข องผู ้
สร้างสรรค์เพลงและเสี ยงประกอบโฆษณาที่ตอ้ งสร้างสรรค์เพลงและเสี ยงประกอบให้เหมาะสมกับ
ภาพยนตร์โฆษณา แต่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนบทพูดของโฆษกให้เป็ นไปตามเพลงและเสี ยงประกอบที่
นามาใช้ในภาพยนตร์ โฆษณานั้นๆความสาคัญ บทบาท และหน้าที่ ของเพลงและเสี ยงประกอบ
ภาพยนตร์ โฆษณาที่กล่าวมาหลายประการข้างต้น อาจพอสรุ ปให้เป็ นเหตุผลได้ว่าเหตุใดปั จจุบนั
เพลงจึงแทบจะขาดไม่ได้เลยในภาพยนตร์โฆษณา(ดนุพรรษ์ ยาท้วม, 2551 : 16)
4.งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
4.1งานวิจยั เรื่ อง “กระบวนการสร้างสรรค์เพลงและเสี ยงประกอบภาพยนตร์โฆษณา
ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์”
ดนุ พ รรษ์ ยาท้ว ม ท าการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง “กระบวนการสร้ างสรรค์เพลงและเสี ย ง
ประกอบภาพยนตร์โฆษณาที่ออกอากาศทางโทรทัศน์” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิต
งานด้านเพลงและเสี ยงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ของบุคลากรฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการผลิตงานด้านเพลงและเสี ยงประกอบ
ภาพยนตร์ โฆษณาที่ อ อกอากาศทางโทรทัศ น์ ความหมายประเภทลัก ษณะของเพลงและเสี ย ง
ประกอบต่างๆ หลักการสร้างสรรค์งานด้านเพลงและเสี ยงประกอบภาพยนตร์โฆษณาที่ออกอากาศ
ทางโทรทัศน์ โดยเก็บข้อมูลด้วยการฝึ กปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั จิงเกิล-เบลล์ จากัด ในฝ่ ายการผลิต และ
การสัมภาษณ์ สังเกตการณ์จากการปฏิบตั ิงานของบุคคลากรในแผนกต่างๆ ผลการวิจยั พบว่า
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กระบวนการสร้างสรรค์เพลงและเสี ยงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาที่ออกอากาศทาง
โทรทัศน์ของบริ ษทั จิงเกิล-เบลล์ จากัด แบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นรับงานจากบริ ษทั ลูกค้า
ขั้นผลิตงานตัวอย่าง และขั้นผลิตงานจริ ง
บริ ษทั ที่มาใช้บริ การกับบริ ษทั จิงเกิล-เบลล์ จากัด ส่ วนใหญ่มี2ประเภท ได้แก่ บริ ษทั
ตัวแทนโฆษณา และบริ ษทั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์โฆษณา
ขั้นตอนการรับงานจากบริ ษทั ลูกค้า เป็ นการสื่ อสารกันระหว่างบริ ษทั ที่ตอ้ งการงาน
ด้านเพลงและเสี ยงประกอบภาพยนตร์ โฆษณากับบริ ษทั จิงเกิ ล-เบลล์ จากัด เพื่อให้เข้าใจแนวคิด
และรายละเอียดต่างๆ ของภาพยนตร์โฆษณาได้ตรงกัน โดยหากภาพยนตร์โฆษณาเรื่ องนั้นยังตัดต่อ
ไม่เสร็ จสมบูรณ์อาจใช้สื่อกลางประกอบการอธิ บายเพื่อช่วยให้เข้าใจตรงกันได้ง่ายขึ้น เช่น การใช้
Story Board, Shooting Board, Screen Shot หรื อภาพเคลื่อนไหวที่ ยงั ตัดต่อไม่สมบู รณ์ โดยอาจมี
บทบรรยายของโฆษกแนบมาด้วย ขั้นตอนการรับงานจากบริ ษทั ลูกค้าบางครั้งยังรวมถึงการจองวัน
และเวลาในขั้นผลิตงานจริ งด้วย
ขั้น ผลิ ต งานตัว อย่ า ง เป็ นการคัด เลื อ กหรื อ สร้ า งสรรค์เพลงและเสี ย งประกอบ
ภาพยนตร์โฆษณาอย่างคร่ าวๆ เพื่อเป็ นตัวอย่างสาหรับการพิจารณาของบริ ษทั ลูกค้า โดยส่ วนใหญ่
จะผลิตงานตัวอย่าง 3-4 ตัวอย่าง เพื่อให้บริ ษทั ลูกค้าสามารถเปรี ยญเทียบความแตกต่าง และเลือก
ส่ วนที่พอใจของแต่ละตัวอย่าง โดยลักษณะของตัวอย่างนั้นขึ้นอยูก่ บั สื่ อกลางที่บริ ษทั ลูกค้าส่ งมาให้
เช่น หากเป็ นภาพยนตร์ โฆษณาที่ตดั ต่อด้านภาพเสร็ จสมบูรณ์แล้วก็จะนาเพลงและเสี ยงประกอบ
วางให้ลงกับภาพในภาพยนตร์ โฆษณาเพื่อเป็ นตัวอย่างได้เลย ซึ่ งขั้นผลิตงานตัวอย่างนี้ จะแก้ไข
เพิ่มเติมเรื่ อยๆ จนกระทัง่ บริ ษทั ลูกค้าพอใจ
แหล่งที่มาของเพลงและเสี ยงประกอบที่นามาใช้ในภาพยนตร์ โฆษณาของบริ ษทั จิง
เกิ ล-เบลล์ จ ากัด มี 2 รู ป แบบ ได้แ ก่ เพลงและเสี ยงประกอบที่ ส ร้ างขึ้ น ใหม่ ส าหรั บ ภาพยนตร์
โฆษณาเรื่ องนั้นๆ โดยเฉพาะ เพลงและเสี ยงประกอบที่มีอยู่แล้ว ซึ่ งนามาจากห้องสมุดเพลงและ
เสี ยงประกอบของบริ ษทั โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับภาพยนตร์โฆษณาเรื่ องนั้นๆ ซึ่งเพลงและเสี ยง
ประกอบภายในห้องสมุดเพลงและเสี ยงประกอบจะแบ่งออกเป็ น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ Sound Library
และ Music Library ซึ่ งสั่งซื้ อมาจากประเทศออสเตรเลีย เพลงจากศิลปิ นตามค่ายเพลงต่างๆ เพลง
ประกอบภาพยนตร์ (Sound Tracks) และเพลงประเภทมีเอกลักษณ์พิเศษ
เพลงและเสี ย งประกอบที่ ส ร้ างขึ้ น ใหม่ ส าหรั บ ภาพยนตร์ เรื่ อ งนั้ นๆ โดยเฉพาะ
สามารถแยกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาที่ประพันธ์หรื อเรี ยบเรี ยง
ดนตรี โดยอ้างอิงจากลักษณะของเพลงที่มีอยูแ่ ล้ว และเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาที่ประพันธ์
หรื อเรี ยบเรี ยงดนตรี โดยสร้างสรรค์ข้ ึนมาใหม่ท้ งั หมด ซึ่ งแม้จะสร้างขึ้นใหม่ท้ งั หมดแต่ก็มกั จะ
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อ้างอิงลักษณะบางส่ วนจากเพลงที่มีอยูแ่ ล้วเสมอ โดยเพลงที่ใช้อา้ งอิงนี้จะนามาจากห้องสมุดเพลง
และเสี ยงประกอบ
เพลงและเสี ยงประกอบที่สร้างขึ้นใหม่หากประพันธ์และบันทึกเสี ยงเสร็ จสิ้ น เป็ นที่
พอใจของบริ ษทั ลูกค้าแล้ว จะถูกนามาประกอบในงานตัวอย่างเพื่อให้บริ ษทั ลูกค้าพิจารณาอีกครั้ง
ขั้น ตอนการผลิ ตงานจริ ง คือ การบัน ทึ กเสี ยงบรรยายของโฆษกโดยมี ตวั แทนจาก
บริ ษทั ลูกค้าเข้ามาสังเกตการณ์ในห้องบันทึกเสี ยงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา รวมถึงการวางเสี ยง
ให้ลงกับภาพ การปรับปรุ งคุณภาพเสี ยง การผสมเสี ยง เมื่ อเป็ นที่พอใจของตัวแทนจากบริ ษทั ลูกค้า
แล้วจึงยิงเสี ยงลงเทปภาพและเสี ยง เพื่อให้บริ ษทั ลูกค้านาไปเสนอต่อบริ ษทั ผูว้ ่าจ้างต่อไป ซึ่งเทปนี้
ในวงการโฆษณาเรี ยกว่า “เช็คปริ้ นท์” (Check Print) และหลังจากที่ เช็คปริ้ น ท์ผ่านการพิจารณา
เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั จะทาสาเนาเป็ นสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ให้แก่ลูกค้า และยิงเสี ยงลงเทปที่จะนาไป
ออกอากาศทางโทรทัศน์ ซึ่ งเรี ยกกันว่า “รี ลิสปริ นท์” (Release Print) ตามจานวนที่ เทปที่ บริ ษทั
ลูกค้านามาให้
ภาพยนตร์ โฆษณาที่ ออกอากาศทางโทรทัศน์บางเรื่ องที่ สร้ างสรรค์เพลงและเสี ยง
ประกอบเสร็ จสิ้ นและนาไปออกอากาศทางโทรทัศน์แล้ว อาจถูกนากลับมาสร้างสรรค์เพลงและ
เสี ยงประกอบใหม่อีกครั้งหากบริ ษทั ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงส่ วนใด แต่จะนับเป็ น
งานใหม่ มิใช่การแก้ไขงานเดิม
หลักการสร้างสรรค์เพลงและเสี ยงประกอบในภาพยนตร์ โฆษณาที่ออกอากาศทาง
โทรทัศน์ ได้แก่ การคานึ งถึงภาพที่ปรกฎอยู่ การสร้างอารมณ์ ให้ผูช้ มหรื อผูฟ้ ั งคล้อยตาม การใช้
ภาษาที่ เข้า ใจง่ า ย การให้ ค วามบั น เทิ ง หรื อสร้ า งอารมณ์ ข ัน การสร้ า งสรรค์ ใ ห้ เหมาะกั บ
กลุ่มเป้าหมาย การไม่ตีกรอบจากัดในการสร้างสรรค์ การยึดความคิดหลักเพียงความคิดเดียว การดึง
ความสนใจตั้งแต่ตอนต้น การไม่มีขอ้ ความมากเกิ นไป การสร้างจุดสนใจที่ ชัดเจน การพยายาม
นาเสนอสิ่ งใหม่ๆ สร้างจินตนาการ และการสร้างความเป็ นกันเองให้กบั ผูร้ ับสาร นอกจากนี้ ยงั ต้อง
คานึงถึงข้อเสี ยบางประการของการนาเพลงและเสี ยงประกอบมาใช้กบั ภาพยนตร์โฆษณาก่อนที่จะ
ตัดสิ น ใจใช้เพลงและเสี ยงประกอบเหล่ านั้น ด้ว ย เพื่ อให้ก่ อ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ต่ อ ภาพยนตร์
โฆษณาเรื่ องนั้นๆ
ในกระบวนการสร้างสรรค์เพลงและเสี ยงประกอบภาพยนตร์โฆษณาที่ออกอากาศทาง
โทรทัศน์ ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จานวนมาก ได้แก่ ผูค้ วบคุมการผลิต
หัวหน้าวิศวกรด้านเสี ยง วิศวกรด้านเสี ยงประจาห้องบันทึกเสี ยงภาพยนตร์โฆษณา วิศวกรด้านเสี ยง
ประจาห้องบันทึกเสี ยงเพลงประกอบโฆษณา เจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดเพลงและเสี ยงประกอบ
ผูป้ ระพันธ์เพลงโฆษณา ผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน นักดนตรี นักร้อง และโฆษก
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ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ทาการศึกษางานวิจยั เรื่ อง “กระบวนการสร้างสรรค์เพลงและเสี ยงประกอบ
ภาพยนตร์ โฆษณาที่ออกอากาศทางโทรทัศน์” ของดนุพรรษ์ ยาท้วม เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา
งานวิจยั เรื่ อง “กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คดั สรร” ในส่ วน
ขั้น ตอนการผลิ ต หลัก การสร้ างสรรค์แ ละบทบาทหน้ าที่ ผูท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในกระบวนการ
สร้างสรรค์เพลงโฆษณา สิ นค้า 3 ประเภท ได้แก่ 1.มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบ
เนยกระเที ยม 2.คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ 3.เลเยอร์ เค้ก ตรา เอลเซ่ รสวานิ ลลา ว่ากระบวนการผลิตเพลง
ประกอบภาพยนตร์ โฆษณาสิ นค้าทั้ง 3 ประเภท มีลกั ษณะอย่างไร มีความเหมือนหรื อแตกต่างกัน
อย่างไร
4.2งานวิจยั เรื่ อง “เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ของไทยระหว่างปี
2532-2543”
สุ ว พร อรรถสุ ข ได้ท าการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง “เพลงประกอบภาพยนตร์ โ ฆษณาทาง
โทรทัศน์ของไทยระหว่างปี 2532-2543” เป็ นงานวิจยั ที่มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ
1)เพื่อศึกษากระบวนการคิดสร้ างสรรค์งานโฆษณาและเพลงโฆษณา 2)เพื่อศึกษารู ปแบบลักษณะ
และเนื้อหาในเพลงโฆษณา ช่วงระหว่างปี 2532-2543 โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก จากบุคคลในวงการโฆษณาและผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง รวมถึงการเก็บข้อมูลจากเอกสาร จากการศึกษา
พบว่า
กระบวนการคิดสร้างสรรค์งานโฆษณานั้น มักปฏิบตั ิงานและระดมสมองร่ วมกันเป็ น
กลุ่ม โดยการสร้างสรรค์งานโฆษณาแต่ละชิ้นต้องคานึงถึงแนวทางที่บริ ษทั เจ้าของสิ นค้าได้กาหนด
ไว้เป็ นหลัก ได้แก่ 1)กลุ่มเป้ าหมาย 2)วัตถุประสงค์ทางการตลาด 3)วัตถุประสงค์ทางการโฆษณา
4)จุดยืนของสิ นค้า 5)จุดขายของสิ นค้า ในส่ วนของกระบวนการคิดสร้างสรรค์เพลงโฆษณานั้น จาก
การศึกษาพบว่า ผูป้ ระพันธ์ส่วนใหญ่จะประพันธ์เพลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่บริ ษทั โฆษณา
กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม จากการวิจยั สามารถจาแนกเรื่ องของแรงบันดาลใจไว้ได้ 3 ลักษณะ คือ
1)เพลงที่ประพันธ์โดยไม่อาศัยแรงบันดาลใจ 2)เพลงที่ประพันธ์โดยอาศัยแรงบันดาลใจเฉพาะตัว
3)เพลงที่ประพันธ์โดยอาศัยแรงบันดาลใจผสมกับปัจจัยแง่อื่น
จากการศึกษา รู ปแบบ ลักษณะ และเนื้อหาในเพลงโฆษณา ช่วงระหว่างปี 2532-2543
นี้ พบว่า มีลกั ษณะทางดนตรี ไม่ซบั ซ้อน ใช้ท่วงทานองที่ฟังง่ายและมีลกั ษณะของการใช้ภาษาคา
กลอนและภาษาพูด อยูใ่ นเนื้ อร้อง นอกจากนี้ ยงั มีประเภทของภาษาภาพพจน์ปรากฏอยูใ่ นเนื้ อร้อง
ได้แก่ การซ้ าคา การเล่นเสี ยง การอุปมา การอุปลักษณ์ และการใช้สญ
ั ลักษณ์
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ในส่ วนของเนื้อหา จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 12 เพลง พบว่า มีอยูด่ ว้ ยกันทั้งสิ้ น 2
ประเด็น คือ 1)เนื้อหาของเพลงโฆษณาที่เป็ นการให้รายละเอียดของสิ นค้า และเชิญชวนให้ผบู ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายซื้ อหรื อใช้บริ การของสิ นค้า 2)เนื้ อหาของเพลงเป็ นการพรรณา อธิ บายถึงเรื่ องราว
เหตุการณ์ เพื่อให้ได้อารมณ์สอดคล้องกับเรื่ องราวในภาพฆาณา โดยไม่มีลกั ษณะของสิ นค้าอยู่ใน
เนื้อร้อง
จากการศึ กษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ชิ้ น นี้ สรุ ปได้ว่า เพลงโฆษณาที่ ได้รับ
รางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณายอดเยีย่ มระหว่างปี 2532-2543 นั้น มีลกั ษณะสาคัญดังนี้
1)เพลงโฆษณาต้องตอบรับกับวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา และมีเนื้อหาและลักษณะ
ของดนตรี ที่สอดคล้องกับภาพโฆษณา
2)สามารถสื่ อสารเนื้อหาที่นาเสนอทั้งหมดได้ในระยะเวลาที่กาหนด
3)มีลกั ษณะการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ตรงประเด็น
4)มีลกั ษณะทางดนตรี ที่ไม่ซบั ซ้อน เนื้อร้อง และทานองสามารถจดจาได้ง่าย
5)ใช้ภาษาที่ไม่เป็ นทางการ
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทาการศึกษางานวิจยั เรื่ อง “เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์
ของไทยระหว่างปี 2532-2543” ของสุ วพร อรรถสุ ข เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษางานวิจยั เรื่ อง
“กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คดั สรร” ในส่ วนของลักษณะ
เนื้อหาในเพลงโฆษณา สิ นค้า 3 ประเภท ได้แก่ 1.มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนย
กระเทียม 2.คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ 3.เลเยอร์ เค้ก ตรา เอลเซ่ รสวานิ ลลา ว่าในส่ วนการสร้างสรรค์เนื้ อหา
ใบบทเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาสิ นค้าทั้ง 3 ประเภท มีลกั ษณะเนื้อหาอย่างไร
4.3งานวิจยั เรื่ อง “เพลงโฆษณา... คุณค่าแห่งสาเนียง”
ภาวิ ณี บุ ญ สพ ท าการวิ จัย ศึ ก ษาเรื่ อง“เพลงโฆษณา... คุ ณ ค่ า แห่ งส าเนี ย ง” มี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาถึ งความส าคัญ ของเพลงและดนตรี ที่ ใช้เป็ นสื่ อ ประกอบโฆษณาทาง
โทรทัศน์ห รื อวิทยุ ว่าเพลงโฆษณามี คุณ ค่ามากกว่าเสี ยงเพลง โดยเก็บข้อมูลจากการศึ กษาจาก
ประสบการณ์จริ งในระหว่างที่ผเู ้ ขียนเข้าฝึ กงานบริ ษทั วอยส์ สตูดิโอ จากัด การสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่ องนี้ ทั้งในด้านงานโฆษณาและเพลงโฆษณา และจากเพลงโฆษณาที่ได้ยิน
ผ่านทางสื่ อต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า
เพลงน่าจะมีคุณสมบัติต่อผูร้ ับฟังดังนี้
1.เพลงมีผลต่อร่ างกายและจิตใจของบุคคล ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ
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2.ช่วยทาให้บุคคลมีมนุษยสัมพันธ์และ เข้าสู่ สังคมได้
3.เสี ยงดนตรี ที่มีท่วงทานองและประกอบด้วยลีลาจังหวะการเคลื่อนไหว จะก่อให้เกิด
ความมีชีวิตชีวาได้
4.ดนตรี ทาให้เกิดความสร้างสรรค์และจินตนาการ
5.ดนตรี อาจเป็ นส่ งที่ทาให้เกิดสมาธิหรื อขัดสมาธิได้
6.ดนตรี มีผลต่อความเครี ยดและความกังวล ทั้งการลดและการเพิ่ม
จากคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ ของเพลง จะเห็นได้ว่ามีท้ งั ในแง่บวกและแง่ลบเพราะเพลง
เป็ นสิ่ งที่มีความละเอียดด้านอารมณ์และความรู ้สึก การทาเพลงโฆษณาอาจเป็ นผลเสี ยต่อสิ นค้าผล
ในทางลบของเพลงประกอบโฆษณา ได้แก่
1.เพลงเด่นเกิ นไป(OVERPLAY MUSIC) โฆษณาอาจไปเน้นที่เพลงมากเกิ นไป ทา
ให้เพลงโฆษณามีความโดดเด่นเกินหน้าสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคอาจจาได้แต่เพลงแต่จาชื่อไม่ได้ หรื อไม่รู้วา่
เป็ นโฆษณาสิ นค้าอะไร ก็เท่ากับโฆษณานั้นสู ญเปล่า เพราะผูบ้ ริ โภคจาชื่อสิ นค้าไม่ได้
2.นาไปสู่ เรื่ องราวที่ผิด(MISLEDING) เนื้ อเพลงโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณสิ นค้าจน
เกินจริ งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชื่อผิดๆ โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคกลุ่มที่ไม่ค่อยมีความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้า
นั้นๆ เหมือนเป็ นการทดลอง ซึ้ งถ้าผูบ้ ริ โภคทดลองซื้ อไปแล้วสิ นค้าไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการดังที่คาดไว้ ก็จะทาให้ไม่มีการซื้ออีกในครั้งต่อไป
3.ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ นค้า(MISUNDERSTANDING) บางครั้งเพลงโฆษณาอาจ
น าไปสู่ ความไม่ เข้าใจในตัวสิ น ค้า เช่ น อาจให้ขอ้ มู ลที่ เป็ นคุ ณ สมบัติของสิ น ค้ามากเกิ น ไปจน
ผูบ้ ริ โภคสับสน หรื อเกิดความเข้าใจคุณสมบัติของสิ นค้าผิดไปอีกทางหนึ่ งทาให้ซ้ื อสิ นค้ามาใช้ผิด
วัตถุประสงค์ หรื อไม่ซ้ื อมาใช้เพราะคิดว่าเป็ นคนละวัตถุประสงค์กนั คิดว่าไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้
4.การได้กลุ่มเป้ าหมายจากัด(LIMITED APPEALING) บางครั้งการทาเพลงโฆษณา
แบบเจาะกลุ่มเป้าหมายก็อาจเข้าได้กบั คนบางกลุ่มเท่านั้น เพราะความที่ตอ้ งการจะให้เข้าถึงคนกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง ทาให้คนกลุ่มที่เหลือซึ่งอาจไม่ชอบเพลงเกิดความไม่ชอบในตัวสิ นค้าไปด้วย
5.การไม่สัมพันธ์กบั สิ นค้า(NOT RELEVANT WITH THE PRODUCT) การทาเพลง
โฆษณาไม่ใช้สักแต่ว่าทาเพลงเท่านั้น แต่เพลงนั้นควรจะให้มีความเกี่ยวข้องกับสิ นค้าด้วย เช่น การ
จะใส่ เนื้ อร้องในเพลงควรต้องดู ภาพพจน์ของสิ นค้า กลุ่มเป้ าหมายรสนิ ยม ความชอบ ฯลฯ ของ
ผูบ้ ริ โภค แล้วทาเพลงให้เกี่ยวกันหมดเพื่อจะได้ดึงดูดสนใจ
6.ทาให้ภาพผิดเพี้ยนไป(CREATE WRONG TONALITY) หากเพลงโฆษณาไม่ดีพอ
หรื อผูท้ าเพลงไม่มีประสบการณ์เพียงพอ ทาเพลงไม่เข้ากับหนัง จะทาให้ภาพโดยรวมของโฆษณา
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บิดเบือนไป เป็ นผลให้โฆษณาไม่สามารถสื่ อความหมายได้อย่างที่ตอ้ งการ (แต่ในบางครั้งอาจมีการ
ใช้เพลงขัดกับหนังเพื่อต้องการความรู ้สึกบางอย่างซึ่งก็ตอ้ งแล้วแต่วตั ถุประสงค์ของงานนั้น)
จากปั ญหาที่อาจเกิ ดขึ้นได้ดงั กล่าว ในการทาเพลงโฆษณาควรจะให้เป็ นหน้าที่ของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีความชานาญหรื อมีประสบการณ์ โดยตรง เช่ น บริ ษทั รับผลิตเพลงโฆษณา (Music
Production House) เพราะงานเพลงโฆษณาเป็ นงานละเอียด เป็ นขั้นตอน และผ่านการกลัน่ กรอง
อย่างพิถีพิถนั หากไม่ชานาญเพียงพอก็อาจก่อให้เกิดผลในทางลบดังกล่าวได้ แต่หากให้เป็ นหน้าที่
ของผูม้ ีประสบการณ์มากกว่าจึงย่อมจะทาให้ออกมาได้ดีกว่า ซึ่ งก็จะเป็ นผลดีอย่างยิง่ ต่อสิ นค้าและ
โฆษณา โดยประโยชน์ของเพลงโฆษณาที่ดีน้ นั มีมากมายดังต่อไปนี้
1.ช่วยสร้างความจดจา(REMEMBRANCE) หลายต่อหลายครั้งที่ผบู ้ ริ โภคจดจาสิ นค้า
ได้ก็เพราะเพลงโฆษณา เพลงโฆษณาจะช่วยสร้างความจดจาให้แก่สินค้า ถ้าหากโฆษณาใดมีเพลง
ดีๆ จนผูบ้ ริ โภครับและจาได้ ก็เท่ากับผูบ้ ริ โภคก็จะสามารถจดจาตรายีห่ อ้ ของสิ นค้าได้ ซึ่งจะเป็ นผล
ต่อการซื้อในครั้งต่อไป
2.ดึ ง ดู ด กลุ่ ม เป้ า หมายได้ ( APPEALING) เพลงโฆษณาที่ ดี ย่ อ มเป็ นที่ ถู ก ใจของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวเพลง ถ้าหากเป็ นแนวที่เป็ นที่ถูกใจของผูบ้ ริ โภคก็ยอ่ มจะสน
ในหยุดฟั ง และยิง่ มีความชอบเพลงเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว ก็จะทาให้เกิดความชอบในตัวสิ นค้าขึ้นกว่า
สิ นค้าคู่แข่ง
3.ความเกี่ ย วพัน กับ สิ น ค้า (RELEVANT WITH PRODUCT) เพลงโฆษณาที่ ดี จ ะมี
ความเกี่ยวข้องกับสิ นค้า สามารถเป็ นส่ วนร่ วมช่วยส่ งเสริ มให้โฆษณานั้นเด่นขึ้น เพลงอาจช่วยบอก
ประโยชน์ของสิ นค้าแทรการกล่าวด้วยคาพูด ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้จกั สิ นค้ามากขึ้น เพราะได้รับรู ้
ผ่านทางเสี ยงเพลงโดยไม่รู้ตวั
4.เข้าใจง่ ายกว่ าค าพู ด (EASY TO UNDERSTAND) เป็ นธรรมดาที่ เสี ย งเพลงย่อ ม
เข้าถึงผูร้ ับได้ดีกว่าเสี ยงพูด การทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจแนวคิดของสิ นค้าจึงเป็ นเรื่ องไม่ยาก ถ้าหากมี
เพลงที่สามารถถ่ายทอดได้ดีพอ อีกทั้งผูร้ ับยังชอบที่ จะรับฟั งเสี ยงเพลงเพราะเข้าใจง่ายกว่าและ
ได้รับความเพลิดเพลินมากกว่าฟังเสี ยงผูป้ ระกาศเป็ นคาพูดซึ่งน่าเบื่อ
5.หลีกเลี่ยงการย้าคิดย้าทา(AVOID REDUNDANCY) การโฆษณาโดยการใช้คาพูดย้า
คิดย้ าทาบ่อยๆจะทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความไม่เชื่ อถือได้ และอาจสร้างความราคาญ เพราะผูร้ ับฟั ง
มากๆก็อาจเกิดความเลี่ยนและไม่เชื่อถือ จะเห็นได้ว่าเป็ นการเพ้อเจ้อมากกว่าการติดตามฟั งสิ่ งที่ผู ้
ประกาศพูดย้าไปมา ดังนั้นการใช้เสี ยงเพลงจึงสามารถช่วยให้หลีกเลี่ยงเสี่ ยงเหตการณ์เช่นนี้ได้
6.ช่ วยโน้มน้าวใจ(PERSUASIVE) เพลงโฆษณาที่ดีย่อมสามารถที่จะโน้มน้าวใจให้
เกิ ด การซื้ อ สิ น ค้าได้ เพราะย่อ มจะเป็ นเพลงที่ น่ าสนใจและสามารถเรี ย กร้ อ งความสนใจจาก
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ผูบ้ ริ โภคได้ ซึ่งการดึงดูดให้ผรู ้ ับฟังเพลงได้ก็เท่ากับเป็ นการทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าไป
ในตัวก่อให้เกิดการซื้อสิ นค้านั้น
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ทาการศึกษางานวิจยั เรื่ อง “เพลงโฆษณา... คุณค่าแห่ งสาเนี ยง” ของ ภาวิณี
บุญสพ เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษางานวิจยั เรื่ อง “กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์
โฆษณาขนมขบเคี้ ย วที่ ค ัด สรร” เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งความส าคัญ และคุ ณ ค่ าของเพลงโฆษณา ใน
กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คดั สรร 3 ประเภท ได้แก่ 1.มัน
ฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม 2.คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ 3.เลเยอร์เค้ก ตรา เอลเซ่
รสวานิ ลลา ควรใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญที่มีประสบการณ์ดา้ นการผลิตเพลงโดยตรง เนื่ องจากอาจก่อให้เกิด
ผลในทางลบมากกว่าผลในทางบวก ดังข้อมูลผลการศึกษาในงานวิจยั “เพลงโฆษณา... คุณค่าแห่ ง
สาเนียง” ของ ภาวิณี บุญสพ นี้
บทที่2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ทั้งหมด 3 เรื่ อง คือ แนวคิดดนตรี เพื่อการสื่ อสาร ทฤษฎีองค์ประกอบดนตรี และแนวคิดเรื่ องเพลง
ประกอบโฆษณา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง 3 งานวิจยั คือ งานวิจยั เรื่ อง กระบวนการสร้างสรรค์เพลงและ
เสี ยงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ของ ดนุ พรรษ์ ยาท้วม งานวิจยั เรื่ อง
เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ของไทย ระหว่างปี 2532-2543 ของ สุ วพร อรรถสุ ข
และ งานวิจยั เรื่ อง เพลงโฆษณา.. คุณค่าแห่ งสาเนียง ของ ภาวิณี บุญสพ เพื่อให้ทราบและเกิดความ
เข้าใจเกี่ ย วกับ เพลงประกอบโฆษณา รวมทั้ง เป็ นแนวทางในการศึ ก ษาและท าการวิ จัย เรื่ อ ง
กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คดั สรรเล่มนี้

