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บทที่ 4
กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา
มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิน่ หอยเซลล์อบเนยกระเทียม
ในบทนี้ ผูว้ ิจยั ได้นำเสนอข้อมูลโดยกำรแบ่งรำยละเอี ยดเป็ น 3 หัวข้อ ดังนี้ 1.ข้อมูล
ทั่ว ไปของ บริ ษ ัท ผู ผ้ ลิ ต สิ น ค้ำ บริ ษ ัท ตัว แทนโฆษณำ(Agency) และบริ ษ ัท ผู ผ้ ลิ ต เพลงโฆษณำ
ประกอบภำพยนตร์ โ ฆษณำ มัน ฝรั่ ง ทอดกรอบ ตรำ เลย์ กลิ่ น หอยเซลล์ อ บเนยกระเที ย ม
2.กระบวนกำรผลิตเพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำ มันฝรั่งทอดกรอบ ตรำ เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบ
เนยกระเทียม 3.กำรนำไปใช้งำน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1.ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลทัว่ ไปเป็ นกำรบอกถึ งสถำนที่ต้ งั และรำยละเอียดต่ำงๆของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตสิ นค้ำ
บริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ(Agency) และบริ ษทั ผูผ้ ลิตเพลงโฆษณำประกอบภำพยนตร์ โฆษณำ มันฝรั่ง
ทอดกรอบ ตรำ เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม
1.1ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้ำ

ภาพที่ 5 ด้ำนหน้ำบริ ษทั เป็ ปซี่ -โคล่ำ (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั เป็ ปซี่ -โคล่ำ (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัดผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ำย มันฝรั่งทอดกรอบ ตรำ
เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม ทั้งยังเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ ำยเครื่ องดื่มน้ ำอัดลมและสิ นค้ำ
ขนมขบเคี้ยวที่ มียอดขำยอันดับหนึ่ งของประเทศ ซึ่ งมีสินค้ำภำยใต้เครื่ องหมำยกำรค้ำ เครื่ องดื่ ม
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อำทิ เป็ ปซี่ มิรินด้ำ เซเว่นอัพ เมำเทนดิว สิ นค้ำขนมขบเคี้ยวอำทิ เลย์ ตะวัน ทวิสตี้ ชี โตส โดริ โทส
และซันไบทส์ เป็ นต้น สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยู่ที่ 622 อำคำร ดิ เอ็ม โพเรี่ ยม ชั้น9,16 ถนน สุ ขุมวิท
แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุ งเทพมหำนคร
ศำสตรำจำรย์ ดร. สุ รเกี ยรติ์ เสถี ยรไทย ประธำนบริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลไว้บน เว็บไซร์
acnews ว่ำ “ไทยถือเป็ นประเทศที่มีฐำนลูกค้ำที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั จำนวนมำก และจำก
กำรขยำยตัวของจำนวนประชำกรที่กระจำยไปตำมตำมหัวเมืองใหญ่มำกขึ้น ส่ งผลให้ชุมชนเมือง
ขยำยตัวและเกิดกำรบริ โภคมำกขึ้น
นอกจำกนี้ กำรที่ประเทศไทยจะก้ำวเข้ำสู่ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน หรื อ เออีซี ในปี
2558 ส่ งผลเริ่ มมี นกั ลงทุ นต่ำงชำติ เข้ำมำลงทุ นในประเทศไทยมำกขึ้ น ขณะเดี ยวกันในด้ำนของ
แรงงำนยังเริ่ มมีแรงงำนต่ำงชำติเข้ำมำทำงำนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เหตุปัจจัยดังกล่ำวทำให้ตลำด
ประเทศไทยมีขนำดใหญ่ข้ ึน เนื่ องจำกควำมต้องกำรในสิ นค้ำอุปโภคบริ โภคมีมำกขึ้น เห็ นได้จำก
กำรขยำยตัวของภำคธุ รกิจค้ำปลีก
ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั เป๊ ปซี่ -โคล่ำ จึงเร่ งเดินหน้ำเสริ มควำมแข็งแกร่ งในด้ำนกำรผลิตทั้ง
ในส่ วนเครื่ องดื่ มและขนมขบเคี้ ยว รวมไปถึ งกำรผลักดันกลยุทธ์ กำรดำเนิ นธุ รกิ จขององค์กร ที่
เรี ยกว่ำ “Power of One” ให้กำ้ วไปอีกขั้น ซึ่ งเป็ นกำรผนึ กควำมร่ วมมือและประสำนพลังควำม
แข็งแกร่ งของทั้งสองธุ รกิ จในด้ำนต่ำงๆ ทั้งกำรสร้ำงแบรนด์ กำรจัดจำหน่ำยและกำรทำกำรตลำด
ร่ วมกัน รวมถึ งนำเสนอผลิ ตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองรสนิ ยมของคนไทยมำกขึ้น พร้ อมกันนี้ บริ ษทั
เป๊ ปซี่ -โคล่ ำ ยังเดิ นหน้ำ สำนต่อกำรดำเนิ นธุ รกิ จแบบยัง่ ยืน ด้วยกำรร่ วมกับเกษตรกรในชุ มชน
ท้ อ งถิ่ น ขยำยพื้ น ที่ เ พำะปลู ก และรั บ ซื้ อมัน ฝรั่ ง พร้ อ มกั บ สนั บ สนุ น ให้ เ พิ่ ม ศัก ยภำพและ
ประสิ ทธิ ภำพในกำรเพำะปลู ก ไม่เพียงแต่จะช่ วยสร้ ำงรำยได้ที่มนั่ คงให้กบั เกษตรกร แต่ยงั ช่ วย
พัฒนำคุณภำพของมันฝรั่งในประเทศ
ด้ำนกำรทำธุ รกิจขนมขบเคี้ยวมี นำงสำว มุกดำ ไพรัชเวทย์ ดำรงตำแหน่ ง กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร กลุ่ ม ธุ รกิ จอำหำรและขนมขบเคี้ ยว กล่ ำ วว่ำ บริ ษทั เป๊ ปซี่ -โคล่ ำ (ไทย) เทรดดิ้ ง จำกัด
เดินหน้ำพัฒนำสิ นค้ำใหม่เข้ำทำตลำดอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อตอกย้ ำกำรเป็ นผูน้ ำอันดับหนึ่งในด้ำนขนม
ขบเคี้ยวในประเทศไทยมำกว่ำ 10 ปี โดยเฉพำะตลำดมันฝรั่งทอดกรอบและตลำดขนมขึ้นรู ป และ
จำกแผนกำรลงทุ นขยำยกำลัง ขนมขบเคี้ ย วระยะยำว 3 นับจำกปี 2555-2557 บริ ษทั ได้ท ำกำร
ก่อสร้ำงโรงงำนผลิตขนมขบเคี้ยวแห่งที่ 2บนพื้นที่ 50ไร่ ภำยในนิ คมอุตสำหกรรมโรจนะ จ.อยุธยำ
ด้วยมู ลค่ำกำรลงทุ น 2,387 ล้ำนบำท หลังจำกกำรก่ อสร้ ำงแล้วเสร็ จภำยในปี 2557 จะส่ งผลให้
บริ ษทั เป๊ ปซี่ -โคล่ำ มีกำลังกำรผลิตขนมขบเคี้ยวสู งถึง 22,000 ตันต่อปี ” (acnews, 2557 : ออนไลน์)
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ภาพที่ 6 ตรำสิ นค้ำ เลย์
เลย์ (Lay's) เป็ นชื่ อผลิ ตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว มันฝรั่ งทอดกรอบของบริ ษทั ฟริ โต-เลย์
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ สำหรับในประเทศไทย มีบริ ษทั เป๊ ปซี่ -โคล่ำ(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (ฟริ โตเลย์) เป็ นผูผ้ ลิตและตัวแทนจำหน่ำย นับเป็ นผูน้ ำในตลำดขนมขบเคี้ยวของประเทศไทย โดยมีส่วน
แบ่งทำงกำรตลำดถึ ง 75% มีฐำนกำรผลิตอยูท่ ี่ เลขที่99/9-10 ถนนซุ ปเปอร์ ไฮเวย์เชี ยงใหม่-ลำปำง
หมู่ที่11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51150

ภาพที่ 7 สิ นค้ำ เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม
ล่ำสุ ดเมื่อปี 2007 บริ ษทั เป๊ ปซี่ -โคล่ำ (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ได้เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
มันฝรั่งทอดกรอบ ตรำ เลย์ กลิ่ นหอยเซลล์อบเนยกระเทียมและภำพยนตร์ โฆษณำชุ ดใหม่ “Pirate
In Love” ซึ่ ง เลย์ ได้มอบหมำยให้บริ ษทั บีบีดีโอ กรุ งเทพฯ เป็ นผูส้ ร้ำงสรรค์ข้ ึน ภำยใต้แนวคิ ด
หลงรักรสชำติใหม่ของซัมเมอร์ เลย์ กลิ่นหอยเชลล์อบเนยกระเทียมโดยมีสองพรี เซ็นเตอร์ แบร์ รี่ณเดชน์ คู กิมิยะ และญำญ่ำ-อุ รัสยำ เสปอร์ บนั ด์รับหน้ำที่ เป็ นผูข้ บั ร้ องเพลงประกอบภำพยนตร์
โฆษณำ และถ่ำยทอดบรรยำกำศควำมสนุ กของทะเลหน้ำร้อนเรื่ องรำวกำรตกหลุ มรักควำมอร่ อย
ใหม่จำกทะเลในรู ปแบบของภำพยนตร์ โฆษณำเพลงโดยมีศิลปิ นวงฮิป-ฮอป ชื่ อดัง วงไทเทเนี ยม
มำแต่ ง เนื้ อร้ อ งและเรี ย บเรี ย งเพลงประกอบภำพยนตร์ โ ฆษณำ เพื่ อ ท ำให้ค วำมสนุ ก สดใสใน
ซัมเมอร์ ยิ่งเพิ่มดี กรี มำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ยงั ได้ผกู ้ ำกับมือทองของวงกำรโฆษณำ คุ ณเต้น-สี หบุตร
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ชุมสำย ณ อยุธยำ มำรับหน้ำที่กำกับภำพยนตร์ โฆษณำชุ ดดังกล่ำวอีกด้วยนำงสำวมุกดำ ไพรัชเวทย์
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรกลุ่มธุ รกิจอำหำร บริ ษทั เป๊ ปซี่ -โคล่ำ (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด กล่ำวว่ำ “เลย์ เดินหน้ำ
ตอกย้ำควำมเป็ นผูน้ ำตลำดมันฝรั่งทอดกรอบในเมืองไทย ด้วยกำรนำเสนอนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
และรสชำติใหม่ๆให้กบั ผูบ้ ริ โภคอย่ำงต่อเนื่ อง ควบคู่ไปกับกำรสื่ อสำรเพื่อสร้ ำงควำมแข็งแกร่ ง
ของแบรนด์ เลย์ ผ่ำนภำพยนตร์ โฆษณำที่ แปลกใหม่และมีสีสัน โดยเฉพำะภำพยนตร์ โฆษณำใน
รู ปแบบเพลง ซึ่ งถือเป็ นซิ กเนเจอร์ ของเลย์ซั มเมอร์ แคมเปญที่ ถ่ำยทอดควำมสนุ กสดใสช่ วงหน้ำ
ร้ อนให้กบั เลย์ได้อย่ำงชัดเจน และยังสำมำรถสร้ ำงกำรจดจำที่ ดีต่อผูบ้ ริ โภค ทำให้นึกถึ งเลย์เป็ น
อันดับแรกเมื่อนึ กถึ งขนมขบเคี้ยวในช่ วงซัมเมอร์ ปี นี้ เลย์กลับมำอีกครั้งแต่แปลกใหม่กว่ำเดิ มกับ
ภำพยนตร์ โฆษณำรู ปแบบเพลงใหม่ล่ำสุ ดในชุ ด Pirate In Love ที่ถูกถ่ำยทอดออกมำในไสตล์เพลง
ฮิปฮอป และอำร์ แอนด์บี พร้อมแนะนำสุ ดยอดควำมอร่ อยใหม่จำกทะเล เลย์ กลิ่นหอยเชลล์อบเนย
กระเทียม ที่กำรันตีดว้ ยรสชำติที่เข้มข้นกลมกล่อมไม่ซ้ ำใครกับหอยเชลล์เนื้ อแน่น ปรุ งรสด้วยเนย
และกระเทียมอบจนหอมกรุ่ นเข้ำเนื้ อ ที่เมื่อใครได้ลองแล้วจะต้องตกหลุมรักเลย์รสชำติใหม่น้ ี อย่ำง
แน่นอนPirate In Love เป็ นเรื่ องรำวควำมสนุ กตื่นเต้นของกัปตันแบร์ รี่ที่นำลูกเรื อออกเดินทำงตำม
หำควำมอร่ อย ในซัมเมอร์ น้ ี จนได้พบกับ เลย์ กลิ่ นหอยเชลล์อบเนยกระเทียม ที่ญำญ่ำ และแก๊งค์
เพื่อนสำวชำวเกำะ กำลังลิ้ มรสอย่ำงเอร็ ดอร่ อยในงำนปำร์ ต้ ี ริมชำยหำดแห่ งหนึ่ ง จนกระทัง่ เมื่ อ
กัปตันแบร์ รี่ได้ลิ้มลองบ้ำง ก็เกิ ดอำกำรตกหลุ มรักรสชำติใหม่ของซัมเมอร์ น้ ี เข้ำอย่ำงไม่รู้ตวั โดย
เบื้ องหลัง กำรถ่ ำยทำภำพยนตร์ โฆษณำชุ ดนี้ ที มงำนได้ยกกองไปถ่ ำยท ำกันที่ หำดสำมร้ อยยอด
อำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แม้จะเดินทำงไปถ่ำยทำไกลถึงต่ำงจังหวัดแต่ทุกคนก็เต็มที่
ทั้งร้องทั้งเต้นอย่ำงสนุกสนำน ด้วยควำมตั้งใจที่ตอ้ งกำรถ่ำยทอดบรรยำกำศแห่ งควำมสุ ขและสดใส
ในซัมเมอร์ น้ ีให้ผบู ้ ริ โภคได้รับชม”(positioningmag, 2557 :ออนไลน์ )
1.2ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ (Agency)

ภาพที่ 8 ตรำสิ นค้ำบริ ษทั บีบีดีโอ กรุ งเทพ จำกัด
บริ ษ ัท บี บี ดี โ อ กรุ ง เทพ จ ำกัด บริ ษ ัท ตัว แทนโฆษณำผูร้ ั บ หน้ำ ที่ ผ ลิ ต ภำพยนตร์
โฆษณำให้ มันฝรั่ งทอดกรอบ ตรำเลย์ กลิ่ นหอยเซลล์อบเนยกระเที ยม เป็ นบริ ษทั เครื อข่ำยของ
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BBDO Worldwide โดยเป็ นบริ ษทั โฆษณำชั้นนำระดับโลก คว้ำรำงวัลผลงำนโฆษณำจำกเวทีระดับ
โลกมำประดับ วงกำรโฆษณำไทยมำกมำย และได้รั บ เลื อ กให้เ ป็ นบริ ษ ัท โฆษณำที่ มี ผ ลงำน
ทำงด้ำนครี เอทีฟอันดับ 1 ในประเทศไทยจำกกำรจัดอันดับล่ำสุ ดของนิ ตยสำร Campaign Brief
Asia มีนำยสมเกียรติ ลำภธนัญชัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริ หำร และนำยสุ ทธิ ศกั ดิ์
สุ จริ ตตำนนท์ ดำรงตำแหน่งประธำนและประธำนกรรมกำรบริ หำรฝ่ ำยสร้ำงสรรค์
บริ ษทั บีบีดีโอ กรุ งเทพ จำกัด มีผลงำนกำรสร้ำงสรรค์โฆษณำให้สิ นค้ำและบริ กำร
หลำกหลำยแบรนด์ เช่นPepsi, Mirinda, 7UP, Tropicana, Dew, Lay's, Tawan, Twisties, Sunbites,
Aniene, Anmum, 12Plus,HomePro,Federbrau, Wrangyer, Sangsom, Doublemint, Extra, Sugus,
M&M, Cesar, Pedigree, Whiskas, Bridgestone, Post Today, FedEx, Smooth E, CentralWorld,
Gillettle, Watsons Store, TATA Pick-up, Thai Health Promotion Foundation, Modess, Johnson
Baby, Bank of Ayudhya, Pola HP, Bangkok Bank, SCG Elephant Base Cement, Elephant
Landscape, Olympus Digital Camera, Syngenta, Giffarine Calcine, Betagen, Haier Electrical
Appliances, Smitivej Hospital, Mazda sales (Thailand) เป็ นต้น(สมำคมโฆษณำแห่ งประเทศไทย,
2553 : ออนไลน์)
1.3ข้อมูลทัว่ ไปของ บริ ษทั ผูผ้ ลิตเพลงโฆษณำ

ภาพที่ 9 ตรำสิ นค้ำบริ ษทั ไทเทเนียม เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ จำกัด
บริ ษทั ไทเทเนี ยม เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ จำกัด เป็ นค่ำยเพลงแนวHip-Hop สถำนที่ต้ งั
เลขที่ 72/12 หมู่ 3 ถ.แจ้ง วัฒ นะ-ปำกเกร็ ด อ.ปำกเกร็ ด จ.นนทบุ รี 11120 เว็บไซต์ข องบริ ษ ัท
www.thaitanium.biz มีศิลปิ นในค่ำย เช่น วง Thaitanium ,วง South Side,วง Mindsetเป็ นต้น
ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์เพลงแนว Hip-Hop มำกมำย และผลงำนด้ำนเพลงประกอบ
โฆษณำ เช่น Honda Scoopy I, I-Mobile รุ่ น 903, Toyota Yaris, Conon Pixma Wi-Fi, AXE Music
Star, Coke (Coca Cola) เป็ นต้น (Thaitanium, 2558 : ออนไลน์)
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2.กระบวนการผลิต เพลงประกอบโฆษณา มั นฝรั่ ง ทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์ อ บเนย
กระเทียม
จำกกำรเข้ำ ไปสั ม ภำษณ์ แ บบเจำะลึ ก กับ คุ ณ ขัน เงิ น เนื้ อ นวล ผู ส้ ร้ ำ งสรรค์เ พลง
ประกอบงำนโฆษณำมันฝรั่งทอดกรอบ ตรำ เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียมของ บริ ษทั เป็ ปซี่ โคล่ำ (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ได้ให้ขอ้ มูลกระบวนกำรผลิตเพลงประกอบโฆษณำ ไว้ดงั นี้
บริษัท บีบีดโี อ
กรุงเทพ จากัด
หัวหน้าฝ่ ายสร้างสรรค์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์

บริษัท ไทเทเนี่ยม
เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ จากัด
ผูจ้ ดั การส่วนตัว

ฝ่ ายสร้ างสรรค์
ผูค้ วบคุมการผลิต
ผูช้ ่วยผูค้ วบคุมการผลิต

ผูป้ ระพันธ์
ผูช้ ่วยผูป้ ระพันธ์
เพลง
วิศวกรด้านเสี ยง
ผูเ้ รี ยบเรี ยง
บุคคลากรภายนอก

นักร้อง

ผูผ้ สมเสี ยง

เพลงประกอบโฆษณา

ภาพที่ 10 ภำพแผนผังกำรแสดงกำรสื่ อสำรในกระบวนกำรผลิตเพลงประกอบโฆษณำเลย์
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1.กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงบริ ษทั ตัวแทนโฆษณำและบริ ษทั ผูผ้ ลิตเพลง
จำกกำรสัมภำษณ์คุณแก้ว ผูจ้ ดั กำรส่ วนตัวศิลปิ นวงไทเทเนี่ยม ให้ขอ้ มูลดังนี้ ขั้นตอน
แรกตัวแทนฝ่ ำยสร้ ำงสรรค์บริ ษทั บีบีดีโอ กรุ งเทพ จำกัด บริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ(Agency) จะติด
ต่อมำที่บริ ษทั ไทเทเนี่ ยมเอ็นเตอร์ เทนเมนต์ จำกัด เพื่อบอกควำมต้องกำรงำนด้ำนเพลงประกอบ
ภำพยนตร์ โฆษณำสิ นค้ำใหม่ของบริ ษทั เป็ ปซี่ โคล่ำ (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด มันฝรั่งทอดกรอบ ตรำ
เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียมทำงโทรศัพท์ จำกนั้นคุ ณแก้วผูจ้ ดั กำรส่ วนตัวศิลปิ น วง ไทเท
เนี่ยมบริ ษทั ไทเทเนี่ยมเอ็นเตอร์ เทนเมนต์ จำกัดจะติดต่อกับคุณขันเงิน เนื้อนวล ศิลปิ นวงไทเทเนี่ยม
เมื่อคุณ ขันเงิน เนื้อนวล ตอบตกลงเพื่อผลิตเพลงโฆษณำให้กบั ทำงบริ ษทั บีบีดีโอ กรุ งเทพ แล้วคุณ
แก้ว ผูจ้ ดั กำรส่ วนตัวศิลปิ น วง ไทเทเนี่ยม บริ ษทั ไทเทเนี่ยม เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ จำกัด จึงทำหน้ำที่
ประสำนงำนเพื่อนัดหมำย วัน เวลำ และสถำนที่ ในกำรรับทรำบถึ งรำยละเอี ยดต่ำงๆเกี่ ยวกับตัว
สิ นค้ำ แนวควำมคิดในกำรโฆษณำ จุดใดที่ตอ้ งกำรขำย ต้องกำรเน้นให้ผูบ้ ริ โภคเข้ำใจตรงไหน
ควำมยำวของเพลง ตลอดจนท่วงทำนองว่ำจะไปในทิศทำงใด และเรื่ องรำวในภำพยนตร์ โฆษณำ
เป็ นอย่ำงไร กับตัวแทนฝ่ ำยสร้ำงสรรค์บริ ษทั บีบีดีโอ กรุ งเทพ จำกัด “ขั้นตอนกำรประสำนงำนเป็ น
ขั้นตอนแรกที่ มี ควำมสำคัญ เพรำะเมื่อทำกำรประสำนงำนที่ดีจะสำมำรถวำงแผนกำรทำงำนที่
ชัดเจน ทำให้ข้ นั ตอนในกำรทำงำนอื่นๆสะดวก รวดเร็ ว และไม่มีปัญหำใดเกิดขึ้น” (แก้ว, สั มภาษณ์
, 25 เมษำยน 2559)
2.กำรประชุมงำน
หลังจากรั บทราบถึ ง ความต้องการของลู กค้าแล้ว คุ ณขันเงิ น เนื้ อนวล ผูผ้ ลิ ตเพลง
โฆษณาจึ ง ท าการประชุ ม งาน ปรึ ก ษาหารื อ กับ คุ ณ พิ ท รั ส พฤกษกิ จ และคุ ณ คี ซี่ ( Keezy) ที ม
สร้างสรรค์ ผูม้ ีควำมรู ้และประสบกำรณ์ดำ้ นกำรทำเพลง

ภาพที่ 11 กำรประชุมงำนของฝ่ ำยสร้ำงสรรค์
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โดยคิดสร้างสรรค์เพลงตามความต้องการของบริ ษทั ลูกค้าเป็ นหลัก ทั้งนี้ ทางตัวแทน
ฝ่ ายสร้ างสรรค์บริ ษทั บีบีดีโอ กรุ งเทพ จากัด จะมีเรื่ องราวของภาพยนตร์ โฆษณามาให้ดูเพื่อให้
ทราบและเกิ ดความเข้า ใจเรื่ องราวที่ เกิ ดขึ้ นในภาพยนตร์ โฆษณาภาพและเพลงที่ ออกมาจะได้
สัมพันธ์ กนั ส าหรั บ ท่วงท านองนั้นทางบริ ษทั ลู ก ค้า มี ก ารบอกแนวเพลงมาให้เพื่อเป็ นแนวทาง
(Guide) ว่าต้องการเพลงลักษณะใด รำยละเอียดต่ำงๆเกี่ยวกับตัวสิ นค้ำ แนวควำมคิดในกำรโฆษณำ
จุดใดที่ตอ้ งกำรขำย ต้องกำรเน้นให้ผบู ้ ริ โภคเข้ำใจตรงไหนควำมยำวของเพลง ตลอดจนท่วงทำนอง
ว่ำจะไปในทิศทำงใด และเรื่ องรำวในภำพยนตร์ โฆษณำเป็ นอย่ำงไร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 5 ตารางแสดงตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลของเลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม
หัวข้ อ
1.ลักษณะสิ นค้ำ
2.รสชำติ
3.ขนำด/รำคำ
4.กลุ่มเป้ ำหมำย
5.คำขวัญ
6.แนวคิด
7.Key Message
8.แนวเพลง
9.พรี เซ็นเตอร์
10.เรื่ องรำวใน
ภำพยนตร์โฆษณำ

11.ควำมยำว
12.ช่องทำงกำรโฆษณำ

รายละเอียด
มันฝรั่งทอดกรอบ ตรำ เลย์
กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม
75 กรัม 30บำท, 105 กรัม 35 บำท
วัยรุ่ นตอนต้น,วัยรุ่ นตอนปลำย
รักเลย รักเลย์
หลงรักรสชำติใหม่ของซัมเมอร์ เลย์ กลิ่นหอยเชลล์อบเนกระเทียม
Lays, Summer, Love, Party, Fun, Happy, Holiday, กลิ่นหอยเซลล์
อบเนยกระเทียม
Hip-Hop,Rap
ณเดชน์ คูกิมิยะและ อุรัสยำ เสปอร์บนั ด์
Pirate In Love เป็ นเรื่ องรำวควำมสนุ กตื่นเต้นของกัปตันแบร์ รี่ ที่นำ
ลูกเรื อออกเดินทำงตำมหำควำมอร่ อย ในซัมเมอร์ น้ ี จนได้พบกับ เลย์
กลิ่นหอยเชลล์อบเนยกระเทียม ที่ญำญ่ำและแก๊งค์เพื่อนสำวชำวเกำะ
ก ำลัง ลิ้ ม รสอย่ ำ งเอร็ ด อร่ อ ยในงำนปำร์ ต้ ี ริ มชำยหำดแห่ ง หนึ่ ง
จนกระทัง่ เมื่ อกัป ตันแบร์ รี่ไ ด้ลิ้ ม ลองบ้ำ ง ก็ เกิ ดอำกำรตกหลุ ม รั ก
รสชำติใหม่ของซัมเมอร์ น้ ีเข้ำอย่ำงไม่รู้ตวั
30 วินำที
โทรทัศน์,โรงภำพยนตร์,วิทยุ,Internet
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3.การจัดสรรหน้าที่ บุคลากรฝ่ ายสร้างสรรค์เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณามันฝรั่ง
ทอดกรอบ ตรา เลย์กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม
จากการสัมภาษณ์คุณขันเงิน เนื้ อนวล ผูค้ วบคุมการผลิตเพลงประกอบโฆษณาสิ นค้า
ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียมได้ให้ขอ้ มูลไว้ดงั นี้
ตารางที่ 6 ตารางแสดง ตาแหน่ ง ชื่ อ หน้า ที่ ค วามรั บผิดชอบ ในฝ่ ายสร้ างสรรค์ เพลงประกอบ
ภาพยนตร์โฆษณา มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม
ตาแหน่ ง
1.ผูค้ วบคุมการผลิต
(Producer)

2.ผูป้ ระพันธ์
(Composer)

3.ผูเ้ รี ยบเรี ยง
(Arranger)

4.ผูช้ ่วยผูค้ วบคุม
การผลิต
(Co-Producer)

ชื่ อ
หน้ าที่
คุณขันเงิน เนื้ อนวล ดู แ ล ภ า พ ร ว ม ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
สร้ างสรรค์เพลงประกอบโฆษณา สร้ างสรรค์
ดนตรี และคาร้ องเพลงประกอบโฆษณาร่ วมกับ
บุ ค ลากรอื่ น ๆ คัด เลื อ กเพลงและเสี ย งที่ น ามา
ประกอบโฆษณา สิ นค้า ตรา เลย์
คุณขันเงินเนื้ อนวล สร้างสรรค์เพลงประกอบโฆษณาโดยจะตีความ
ภาพยนตร์ โฆษณาและทาความเข้าใจกับผูผ้ ลิ ต
ภาพยนตร์ โ ฆษณาถึ ง ทิ ศ ทางของดนตรี วาง
โครงสร้ างของเพลง ประพันธ์ทานองให้เข้ากับ
เนื้ อร้ องและทิศทางของภาพยนตร์ โฆษณา และ
เรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน
คุณขันเงินเนื้ อนวล นาเนื้ อร้ องและทานองเพลงประกอบโฆษณาที่
แต่งไว้มาเรี ยบเรี ยงเป็ นโน้ตเพลง และพิจารณา
ว่า ต้องใช้เครื่ องดนตรี ป ระเภทใดบ้าง ใช้เสี ย ง
ประสานหรื อไม่ ในลัก ษณะอย่า งไร และจะมี
การเน้น ที่ จุ ดใดเป็ นพิ เศษหรื อ ไม่ ต้อ งการให้
จุดเด่นของเพลงอยูท่ ่อนใด
คุณคีซี่(Keezy) คอยช่วยผูค้ วบคุ มการผลิตดูแลภาพรวมทั้งหมด
ของกระบวนการสร้ า งสรรค์ เ พลงประกอบ
โฆษณา ออกความคิ ด เห็ น คัด เลื อ กดนตรี และ
เสี ยงที่นามาสร้างสรรค์เพลงประกอบโฆษณา
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ตารางที่ 6 ตารางแสดง ตาแหน่ ง ชื่ อ หน้า ที่ ค วามรั บผิดชอบ ในฝ่ ายสร้ า งสรรค์เพลงประกอบ
ภาพยนตร์ โฆษณา มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนย (ต่อ)
ตาแหน่ ง
5.วิศวกรด้านเสี ยง
(Sound Engineer)

ชื่ อ
คุณคีซี่(Keezy)

หน้ าที่
ควบคุ มคุ ณภาพของเสี ย ง บันทึกเสี ย งคัดเลื อก
ตัดต่อและตกแต่งเสี ยงดนตรี ทานอง คาร้องให้
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ตรวจสอบและ
แก้ไ ขงานให้เ รี ย บร้ อยก่ อนส่ ง ให้บ ริ ษ ทั ลู ก ค้า
พิจารณา
6.ผูช้ ่วยผูป้ ระพันธ์ คุณพิทรัส พฤกษกิจ ช่ ว ยผู ้ ป ระพั น ธ์ ส ร้ า งสรรค์ เ นื้ อร้ องเพลง
(Co-Composer)
ประกอบโฆษณาให้สอดคล้องกับ ทานองและ
ภาพที่ปรากฏอยูใ่ นภาพยนตร์ โฆษณา
7.ผูผ้ สมเสี ยง
คุณสราวุธ
นาเส้ นที่บนั ทึ กไปแล้วมารวมกันเป็ นเส้ นเสี ยง
(Mixed)
พรพิทกั ษ์สุข
เดี ยวกัน ผสมเสี ยงทั้งหมดให้มีความกลมกลื น
กัน สร้างลักษณะของเสี ยงในด้านต่างๆ เช่น มิติ
ความใกล้ๆ-ไกลของเสี ยง ความสมดุลของเสี ยง
โทนเสี ยง ความดัง-เบาของเสี ยง เป็ นต้น จากนั้น
ตกแต่งเสี ยง เพื่อให้ได้เสี ยงที่มีคุณภาพ ชัดถ้อย
ชัด เพื่อนาไปเป็ นเสี ยงที่ใช้ในการออกอากาศ
8.นักร้อง (Singer) -คุณพิทรัส พฤกษกิจ นั ก ร้ อ งเป็ นผู ้น าค าร้ อ งของเพลงประกอบ
-บุคลากรภายนอก โฆษณามาขับร้ องตามจังหวะและท านองที่ไ ด้
-คุณณเดชน์คูกิมิยะ แต่งไว้ โดยมีผคู ้ วบคุมการผลิต ผูป้ ระพันธ์เพลง
-คุ ณ อุ รั ส ยาเสปอร์ และวิศวกรด้านเสี ยงเป็ นผูค้ วบคุมการร้ องของ
บันด์
นักร้ องขณะบันทึ ก เสี ย ง ในเพลงโฆษณาชิ้ นนี้
คือ คุณขันเงิน เนื้อนวล และคุณคีซี่ (Keezy)
ที่มา : (ขันเงิน เนื้อนวล, สั มภาษณ์ , 29 มิถุนำยน 2558)
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4.วิธีการสร้างเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา มันฝรั่งทอดกรอบตรา เลย์ กลิ่ นหอย
เซลล์อบเนยกระเทียม
จากการสัมภาษณ์ คุณขันเงิ น เนื้ อนวล ผูค้ วบคุ มการผลิ ตเพลงประกอบโฆษณา
สิ นค้า ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียมได้ให้ขอ้ มูลไว้ดงั นี้
4.1คานึ งถึงเรื่ องราว เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในภาพยนตร์ โฆษณา จากการสัมภาษณ์
คุณขันเงิน เนื้ อนวล ได้กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่ทางบริ ษทั บีบีดีโอ กรุ งเทพ จากัด จะมีStory Boardภาพ
เหตุการณ์ และได้เล่าเรื่ องราวที่เกิ ดขึ้นในภาพยนตร์ โฆษณาให้ฟังก่อนว่าเป็ นอย่างไร ต้องการแนว
เพลงแบบไหนอย่างไร เพื่อให้เพลงกับเรื่ องราวในภาพยนตร์ โฆษณามีความสัมพันธ์และเป็ นไปใน
ทิ ศทางเดี ยวกัน ขณะนั้นภาพยนตร์ โฆษณายัง ไม่ ได้ทาการถ่ า ยทา เนื่ องจากทางบริ ษ ทั บี บี ดีโ อ
กรุ งเทพ จากัด ต้องการเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาก่ อน แล้วจึงถ่ายทาภาพยนตร์ โฆษณาที
หลัง” (ขันเงิน เนื้อนวล, สั มภาษณ์ , 19 มิถุนำยน 2558)
ภาพยนตร์ โฆษณาชุ ดนี้ เป็ นเรื่ องราวเกี่ ยวกับกัปตันแบร์ รี่พาลู กเรื อออกเดิ นทาง
ตามหารสชาติ ความอร่ อย และส่ องกล้องทางไกลไปพบภาพหอยเซลล์บนซองขนมมันฝรั่ งทอด
กรอบตรา เลย์ กลิ่ นหอยเซลล์อบเนยกระเที ยม ที่ กลุ่ มสาวๆบนเกาะกาลังถื อรั บประทานในงาน
ปาร์ ต้ ีและเต้นรากันอย่างสนุ กสนานบนเกาะกัปตันแบร์ รี่จึงชวนลู กเรื อบุกขึ้นไปบนเกาะ และพบ
กับหญิงสาวคนหนึ่ ง(ญาญ่า) เดินนามันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียมมา
ป้ อนให้ชิ ม เมื่ อชิ ม แล้วกัป ตันแบร์ รี่เกิ ดความรู ้ สึก เคลิ ม เคลิ้ ม ตกอยู่ใ นภวัง ค์รสชาติ ค วามอร่ อย
หลับตานึกถึงหอยเซลล์ที่มีเนยกาลังละลายอยูบ่ นเตาอบ เมื่อรู ้สึกตัวกัปตันแบร์ รี่ก็ตกใจ เมื่อพบว่า
ตนเองถู ก จับ มัด ไว้ที่ ต้นมะพร้ า ว โดยมี หญิ ง สาว(ญาญ่ า ) คอยแกล้ง แหย่ก ัป ตัน แบร์ รี่ โ ดยการ
รับประทานมันฝรั่งทอดกรอบตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียมคนเดียว
4.2ใช้ภาษาตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย ชัดเจน สามารถสื่ อสารแล้วเข้าใจได้ในทันที
“เนื่ องจากเพลงโฆษณามีเวลาสื่ อสารที่ส้ ันและจากัด ดังนั้นในการสื่ อสารไปสู่ ผูค้ นจานวนมากจึง
ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย” (ขันเงิน เนื้อนวล, สั มภาษณ์ , 19 มิถุนำยน 2558)
ภาษาในเนื้อเพลงรักเลย.. รักเลย์ จะไม่ใช้ภาษาทางการ เช่น “เอ๊ะ นัน่ มันหอยเซลล์
ใช่ ม้ ยั น่ากิ นจนทนไม่ไหว เอ้ากะลาสี บุก!!!” เป็ นต้น แสดงให้เห็ นว่าเพลงรักเลย.. รักเลย์ ใช้คาที่
เป็ นภาษาพูดเพื่อให้เข้าใจได้ในทันทีรวมทั้งสร้างความรู ้ สึกเป็ นกันเองกับผูฟ้ ั ง ทาให้ผรู ้ ับสารรู ้สึก
ผ่อนคลายและมีความต้องการรับสารมากขึ้น เพลงรักเลย.. รักเลย์ มีการเล่นคาของภาษาโดยการใช้
คาในภาษาอังกฤษ ผสมกับภาษาไทย เช่ น “ไอ แอม กัปตันแบร์ รี่มาตามหาความอร่ อยเอ๊ะ นัน่ มัน
หอยเซลล์ใช่ม้ ยั น่ากินจนทนไม่ไหว เอ้ากะลาสี บุก!!! Aeh Aeh AehAehAeh Let’s go!!” เนื่องจาก
การใช้ภาษาอังกฤษผสมภาษาไทย เป็ นการใช้ภาษาที่เหมาะกับเพลงแนว ฮิปฮอป(Hip-Hop) หรื อ
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แร็ พ(Rap) เพราะเป็ นแนวเพลงที่มาจากต่างประเทศ เป็ นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่ นอเมริ กาและทัว่ โลกจึง
เหมาะกับการสื่ อสารในกลุ่ มวัยรุ่ นตอนปลาย ดังแนวคิดเรื่ องหลักการสร้ างสรรค์เพลงประกอบ
ภาพยนตร์ โฆษณาที่ระบุวา่ กลุ่มวัยรุ่ นตอนปลาย เหมาะกับเพลงที่ทนั สมัย อำจใช้เพลงต่ำงประเทศ
ได้ นอกจากนี้ในบทเพลงรักเลย.. รักเลย์ มีการใช้ภาษาที่เป็ นคาอุทาน เพื่อแสดงอำกำร อำรมณ์และ
ควำมรู ้สึก อีกด้วย เช่ น เอ๊ะ?เอ้า! Hey! คาอุทานเหล่านี้ แสดงอาการความรู ้ สึกประหลาดใจ,สงสัย,
เรี ยกร้อง,ทักทาย,สนุกสนาน,ดีใจ
4.3ใช้แนวดนตรี เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายของมันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ คือ วัยรุ่ น
วัยที่ตอ้ งการอิสระ ความตื่นเต้น ความสนุ กสนาน เพลงฮิป-ฮอป(Hip-Hop) หรื อแร็ พ(Rap) เป็ น
เพลงที่ขบั ร้ องเพื่อควำมสนุ กสนำนของกลุ่มวัยรุ่ นหนุ่ มสำว มี จุดเด่นที่ จงั หวะและเนื้ อหำ ไม่เน้น
เสี ยงประสำนและทำนองที่ไพเรำะ เข้ำกับบรรยำกำศงำนปำร์ ต้ ีเต้นรำในเรื่ องรำวของภำพยนตร์
โฆษณำอีกทั้งเพลงรักเลย.. รักเลย์ เป็ นเพลงที่มีจงั หวะอัตราความเร็ วดนตรี อยู่ที่จงั หวะปานกลาง
คือ 95-97 BPM อยูใ่ นช่วงจังหวะที่เรี ยกว่า Moderatoเป็ นอัตราความเร็ วที่เท่าจังหวะฝี เท้าคนเดิน(at
a walking pace) สร้างความรู ้สึกสนุกสนาน มีชีวติ ชีวา สดใส คึกคัก อยากเคลื่อนไหวร่ างกาย
Beat per Minute หรื อ BPM คือ จานวนจังหวะใน 1 นาที ของบทเพลง Beat คือ
จังหวะดนตรี หรื อ จังหวะการเต้นของหัวใจดังนั้นเพลงจึงมีผลต่ออารมณ์และความรู ้สึกของมนุ ษย์
(แพง ชินพงศ์, 2550 : 9)
แนวดนตรี ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้ตราสิ นค้ามีความโดดเด่น แตกต่าง เป็ นสิ นค้า
ของกลุ่มคนวัยรุ่ น ยุคใหม่ ทันสมัย ชอบความสนุกสนาน และเป็ นที่น่าจดจา เพื่อตอกย้ าภาพลักษณ์
และวางตาแหน่งของสิ นค้า(Positioning) ให้อยูใ่ นใจผูบ้ ริ โภค กลุ่มวัยรุ่ นตอนปลาย เหมาะกับเพลง
แร็ พ (Rap) หรื อฮิป-ฮอปHip-Hop เนื้อเพลงแสดงถึงความมัน่ ใจในตัวเอง
4.4ใช้จงั หวะที่มีความพิเศษในจุดที่เป็ นคาร้องของชื่อสิ นค้า “เลย์” โดยมีการเน้น
ย้ าร้องซ้ า 3 รอบ ในท่อนสุ ดท้ายของเพลง “รักเลย รักเลย์ ซัมเมอร์ น้ ี ตอ้ ง รักเลย รักเลย์ ซัมเมอร์ น้ ี
ต้อง รักเลย รักเลย์”เพลงรักเลย.. รักเลย์ มีระดับเสี ยงอยูใ่ นระดับปานกลาง-ดัง ระดับเสี ยงปานกลาง
จะอยู่ช่วงท่อนร้องธรรมดา ระดับเสี ยงดังจะอยู่ช่วงท่อนแร็ พ เป็ นจังหวะผสมทาให้เกิดความรู ้ สึก
แปลกใหม่ กระตุน้ ความสนใจมีคาที่มีจงั หวะเสี ยงสั้นมากกว่าคาที่มีจงั หวะเสี ยงยาว เนื่องจากเป็ น
แนวดนตรี ฮิป-ฮอป (Hip-Hop) ที่ร้องแบบแร็ พ(Rap) มีลกั ษณะการร้องที่เหมือนการพูดไปเรื่ อยๆ
คาที่มีจงั หวะเสี ยงยาวมักอยู่ที่คาว่า “เลย์”ชื่ อตราสิ นค้า เสี ยงยาวให้ความรู ้ สึกร่ าเริ ง สดใส เป็ นที่
จดจำมำกกว่ำคำที่มีจงั หวะเสี ยงสั้นมีการเน้นเสี ยงตรงคาว่า Let’s go และ Hey เพื่อสร้างการตื่นตัว
และดึงดูดความสนใจให้ผฟู ้ ั งหันมารับชมภาพยนตร์ โฆษณา มีการเล่นระดับเสี ยงให้ค่อยๆดังขึ้น 2
ประโยค คือ แบร์ รี่ และ เอ้า กะลาสี บุก เพื่อสร้ างสี สันทางดนตรี และความน่าสนใจในบทเพลง ดัง
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ตารางที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์เพลง รักเลย.. รักเลย์ เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา มันฝรั่งทอด
กรอบ ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม ตามทฤษฎีองค์ประกอบดนตรี ดังนี้
ตารางที่ 7 ตารางแสดงเครื่ อ งหมายและความหมายตามทฤษฎี อ งค์ป ระกอบดนตรี ที่ น ามาใช้
ประกอบการวิเคราะห์เนื้อเพลงรักเลย์.. รักเลย์
mf
•
_
>
เครื่ องหมาย f
ความหมาย ดัง ดังปานกลาง เสี ยงสั้น เสี ยงยาว เน้นเสี ยง
เพลงรักเลย รักเลย์

เสี ยงค่อยๆดังขึ้น

ภาพที่ 12 เพลงรักเลย รักเลย์ ตำมทฤษฎีองค์ประกอบดนตรี
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5.การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน
การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานเป็ นการนากลุ่มของเสี ยงสู ง-เสี ยงต่า เสี ยงสั้น-เสี ยงยาว มา
สอดแทรกเข้าไว้ดว้ ยกันให้เกิ ดความเหมาะสมทางดนตรี โดยใช้เครื่ องมือประเภทคอมพิวเตอร์ ที่
เรี ยกว่า Sequencer เข้ามาช่วยในการทางานSequencer ใช้ทาหน้าที่บนั ทึกข้อมูลทางดนตรี ของเสี ยง
ต่างๆ อาทิ เปี ยโน เบส กลอง เครื่ องสาย เครื่ องเป่ าทองเหลื อง เป็ นต้น เพื่อประกอบขึ้นเป็ นเพลง
ทางานเหมื อนคอมพิ วเตอร์ สามารถเก็ บบันทึ กข้อมู ลเอาไว้ในแฟ้ มข้อมูลได้ และสามารถเรี ย ก
ข้อมูล(Load) ออกมาใช้ได้ การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานนั้น เริ่ มจากการใส่ ทานองก่อนแล้วจึงเลือก
ใส่ ทิศทางของการวางเสี ยงประสานด้วยการวางคอร์ ด(Cord) ที่เหมาะสม จนกระทัง่ เพลงสมบูรณ์
ขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งอาจจะต้องมีการแก้ไขอีกเรื่ อยๆจนผลงานดีข้ ึนและเสร็ จสมบูรณ์

ภาพที่ 13 คุณขันเงินและคุณคีซี่ กำลังสร้ำงสรรค์ผลงำนเพลงร่ วมกัน
6.การบันทึกเสี ยงเพลงตัวอย่าง
หลังจากสร้างสรรค์เพลงแล้ว ก็เข้าสู่ ข้ นั ตอนการบันทึกเสี ยงเพลงตัวอย่างขึ้นมาหรื อ
เรี ยกว่า เดโม(Demo) ขึ้นมา เพื่อส่ งตัวอย่างเพลงให้ทางบริ ษทั ลู กค้าพิจารณา เนื่องจากทางบริ ษทั
เป็ นรู ปแบบของค่ายเพลง ที่มีสถานที่สตูดิโอห้องบันทึกเสี ยงและอุปกรณ์ต่างๆในการบันทึกเสี ยง
ครบวงจร “ในขั้นตอนการบันทึกเสี ยงตัวอย่างนี้ ผูท้ ี่มาร้ องเพลงตัวอย่างมีนกั ร้ องชายและหญิง 2
คน คือ คุ ณพิทรัส พฤกษกิ จ (คุ ณโต้ง ศิลปิ นวงSouthside) และนักร้องหญิงซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอก
องค์กรของบริ ษทั ไทเทเนี่ยม เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ จากัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่คุณพิทรัส พฤกษกิจ รู ้จกั และ
ได้รับการชักชวนจากคุ ณพิทรัส พฤกษกิจ เข้ามาช่วยร้องเพลงในส่ วนท่อนเพลงของนักร้องหญิง”
(ขันเงิน เนื้อนวล, สั มภาษณ์ , 29 มิถุนำยน 2558)
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ภาพที่ 14 คุณพิทรัสในห้องบันทึกเสี ยง

ภาพที่ 15 คุณพิทรัสขณะบันทึกเสี ยง

7.การนาเสนองานเพลงตัวอย่าง
หลังจากบันทึกเสี ยงเพลงตัวอย่างเสร็ จเรี ยบร้อย จึงเข้าสู่ ข้ นั ตอนการนาเสนองานเพลง
ตัวอย่างให้กบั บริ ษทั ลูกค้าพิจารณา เพื่อทาความเข้าใจตรงกัน “ในขั้นตอนการนาเสนอเพลงตัวอย่าง
นั้น ทางบริ ษทั ไทเทเนี่ ยม เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ จากัด ทาการส่ งไฟล์ผลงานเพลงตัวอย่างให้บริ ษทั
ลูกค้าพิจารณาทาง E-mail เพื่อทาความเข้าใจให้ตรงกัน โดยลูกค้ามีความพอใจในผลงานมาก ใน
ส่ วนนี้ ไม่มีการแก้ไขจุดใดเลย จากนั้นทาการนัดวันเพื่อเข้าสู่ ข้ นั ตอนการผลิตผลงานจริ ง” (ขันเงิน
เนื้อนวล, สั มภาษณ์ , 29 มิถุนำยน 2558)
8.การบันทึกเสี ยง
ขั้นตอนนี้ จะเป็ นการบันทึกเสี ยงร้ องของนักร้ องตัวจริ งและเสี ยงดนตรี ที่จะนาไปใช้
ในงานโฆษณาจริ งๆ งานโฆษณาชิ้นนี้ เสี ยงดนตรี ที่เกิดขึ้นในเพลงโฆษณาจะใช้คอมพิวเตอร์ เขียน
เสี ยงเลียนแบบเสี ยงดนตรี ที่เรี ยกว่า Sound Sampling หรื อใช้ Synthesizer หรื อผลิตเสี ยงจากเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ Sequencer แทน โดยเริ่ มจากการบันทึกเสี ยงเสี ยงร้ องของพรี เซ็นเตอร์ ชาย แบร์ รี่ณเดช คูกิมิยะ จากนั้นจึงบันทึกเสี ยงของพรี เซ็นเตอร์ หญิง ญาญ่า-อุรัสยาเสปอร์บนั ด์
ในขั้น ตอนการบัน ทึ ก เสี ย ง คุ ณ แก้ว จัด การส่ ว นตัว วงไทเทเนี่ ย ม ได้อ ยู่ใ นห้ อ ง
บันทึ กเสี ยงด้วยให้ขอ้ มู ลว่า “เมื่อถึ งวันและเวลานัดหมายตัวแทนจากบริ ษ ทั เจ้าของสิ นค้า และ
ตัวแทนจาก บริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ(Agency) ก็เข้ามาที่ห้องบันทึกเสี ยงด้วย เพื่อสังเกตการณ์ และ
แนะนาในสิ่ งที่ตอ้ งการ ในการทางานวันนั้นราบรื่ นด้วยดี ไม่มีปัญหาด้านการบันทึกเสี ยงร้องท่อน
ใดที่ตอ้ งแก้ไขหรื อเนื้อเพลงจุดใดที่ตอ้ งทาการแก้ไขเลย” (แก้ว, สั มภาษณ์ , 25 เมษำยน 2559)
“ทำกำรบันทึกเสี ยงณเดชกับญำญ่ำแค่ครั้งเดียว ไม่มีกำรร้องแก้ไขส่ วนใดเลยเพรำะทั้ง
คู่ร้องดี เพลงค่อนข้ำงสั้นฉะนั้นจึงไม่มีปัญหำอะไรมำก บันทึกเพียงครั้งเดี ยวก็เสร็ จเลย ใช้เวลำใน
กำรบันทึ ก เสี ยงประมำณ 15 นำที เท่ำ นั้น เป็ นกำรทำงำนที่ ค่อนข้ำงเร็ วมำก” (ขันเงิ น เนื้ อนวล,
สั มภาษณ์ , 25 เมษำยน 2559)
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ภาพที่ 16 คุณณเดชขณะบันทึกเสี ยงร้องเพลงประกอบโฆษณา

ภาพที่ 17 คุณอุรัสยาขณะบันทึกเสี ยงร้องเพลงประกอบโฆษณา
การบันทึกเสี ยงจะเป็ นแบบ Non-Linear คือสามารถบันทึกจากส่ วนไหนก่อนก็ได้
สามารถบันทึกซ้ าและนามาซ้อนกันได้ ง่ายต่อการแก้ไข การบันทึกเสี ยงนักร้องจะบันทึกผ่านเครื่ อง
ผสมเสี ยง(Mixer) นักร้องจะอยูค่ นละห้องกับผูท้ าการบันทึก และบุคลากรอื่นๆ เมื่อเสร็ จเรี ยบร้อยก็
จะทาการคัดเลื อกและแก้ไขเสี ยงร้ อง บุคลากรที่ ทาหน้าที่ บนั ทึกเสี ยง คือ คุณขัน เงิ น เนื้ อนวล ผู ้
ควบคุมการผลิต นักประพันธ์เพลง และคุณคีซี่(Keezy) ผูช้ ่วยผูค้ วบคุมการผลิตและวิศวกรด้านเสี ยง
หลักจากบันทึกเสี ยงเรี ยบร้อยได้เสี ยงร้องและเสี ยงดนตรี ต ามที่ตอ้ งการแล้วก็เข้าสู่ การผสมเสี ยง
(Mix) และตกแต่งเสี ยง

ภาพที่ 18 คุณขันเงิน กาลังตกแต่งเสี ยง
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9.การผสมเสี ยง
เมื่อได้เสี ยงร้ องและเสี ยงดนตรี ตามที่ตอ้ งการแล้วก็ให้Mixed(ผูผ้ สมเสี ยง) บุคลากร
ภายนอกบริ ษทั ที่มีความเชี ยวชาญด้านการผสมเสี ยงคือ คุ ณสราวุธ พรพิทกั ษ์สุข จะนาเส้นเสี ยง
ต่างๆที่ได้บนั ทึกไปแล้ว นั้นมารวมกันเป็ นเส้นเสี ยงเดียวกันผสมเสี ยงทั้งหมดให้มีความกลมกลืน
กัน ตามทฤษฎีดา้ นเสี ยงที่มีคุณภาพ การผสมเสี ยงในที่น้ ี รวมถึ งการสร้ างลักษณะของเสี ยงในด้าน
ต่างๆ เช่น มิติความใกล้ๆ-ไกลของเสี ยง ความสมดุลของเสี ยง โทนเสี ยง ความดัง -เบาของเสี ยง เป็ น
ต้น จากนั้นจะทาการตกแต่งเสี ยงต่างๆที่ตวั แทนบริ ษทั ลูกค้าพึงพอใจแล้วให้มีคุณภาพที่ดี ชัดถ้อย
ชัดคา เพื่อนาไปเป็ นเสี ยงที่ใช้ในการออกอากาศจริ ง ทางสื่ อต่างๆ เช่ นโทรทัศน์ วิทยุ สื่ อโฆษณา
กลางแจ้ง สื่ ออินเตอร์ เน็ต ในขั้นตอนนี้ คุณสราวุธ พรพิทกั ษ์สุข กล่าวว่า “ในขั้นตอนการผสมเสี ยง
ที่ดูแลไม่มีปัญหาอะไร งานมาสเตอร์ ส่วนใหญ่จะจบเร็ ว ทุกอย่างถูกทามาดี ” (สราวุธ พรพิทกั ษ์สุข,
สั มภาษณ์ , 25 เมษำยน 2559)
“หลังจากได้เสี ยงที่มีคุณภาพตามที่ตอ้ งการแล้ว ก็บนั ทึกไฟล์เพลงให้ลูกค้าโดยบันทึก
แยกเป็ น 3 ประเภท คือ 1.เพลงที่มีเสี ยงดนตรี และร้องเพลง 2.เพลงที่มีเสี ยงดนตรี อย่างเดียว 3.เพลง
ที่มีเสี ยงร้ องอย่างเดี ยว เพื่อส่ งให้ตวั แทนบริ ษทั เจ้าของสิ นค้าและตัวแทนบริ ษทั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์
โฆษณานาไปใช้งานตามความต้องการ” (ขันเงิน เนื้อนวล, สั มภาษณ์ , 29 มิถุนำยน 2558)
“ตอนทางานชิ้นนี้ค่อนข้างง่าย ลูกค้าให้โจทย์มาชัดเจนถึงสิ่ งที่ตอ้ งการ ส่ วนใหญ่เวลา
ทางานจะมี ส ไตล์ข องเราที่ ลู ก ค้า ต้องการอยู่แล้ว เพราะเป็ นศิ ล ปิ นที่ มี Soundและสไตล์เป็ นของ
ตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงคุยง่าย” (ขันเงิน เนื้อนวล, สั มภาษณ์ , 25 เมษำยน 2559)
10.การเลย์เสี ยง
หลัง จากผลงานเพลงเสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ว ทางบริ ษ ัท บี บี ดี โอ กรุ ง เทพ จ ากัด บริ ษ ัท
ตัวแทนโฆษณา(Agency) ก็นาเพลงไปใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ โฆษณาเพื่อกำหนดทิศทำงของ
ภำพยนตร์ โฆษณำกำรตัดต่อภำพ ท่ำทำงของตัวแสดง หรื อจังหวะ ลี ลำกำรพูดของตัวละคร ให้
ควำมสั ม พันธ์ ก ัน กับ เสี ย งเพลงและสร้ ำ งควำมต่ อเนื่ องให้ภำพและเสี ย งในภำพยนตร์ โฆษณำ
เสี ยงเพลงยังช่ วยเชื่ อมโยงเรื่ องรำวกลมกลื นเป็ นเรื่ องเดียวกัน เช่ น Shotที่1 เรื อกาลังแล่นในทะเล
เสี ย งที่ ไ ด้ยินคื อ เสี ย งคลื่ น ทะเล Shotที่ 2 ภาพกัป ตันแบรรี่ ยืนด้า นหน้า ลู ก เรื อ และมองออกไป
ข้างหน้า เสี ยงที่ได้ยนิ คือ ไอแอม กัปตันแบรรี่ Shotที่3 กัปตันแบรรี่ ส่องกล้องทางไกล เสี ยงที่ได้ยิน
คือ มาตามหา Shotที่4และ5 ภาพหอยเซลล์อบเนยกระเทียมบนซองขนมเลย์ เสี ยงที่ได้ยิน คือ ความ
อร่ อย เอ๊ะ!นัน่ มันหอยเซลล์ใช่ ม้ ยั เป็ นต้น จากนั้นทาการตัดต่อเพื่อให้ภาพยนตร์ โฆษณามีความ
สมบูรณ์เพลงกับภาพมีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยนาเพลงไปยิงกับภาพที่ตดั ต่อไว้
จัดวางตาแหน่งของเสี ยงหรื อที่เรี ยกว่า “การเลย์เสี ยง” ทั้งนี้ เพื่อให้รู้วา่ เสี ยงใดควรอยูท่ ี่ตาแหน่งใด
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ในภาพยนตร์ เสี ยงประกอบเสี ยงไหนควรจะดังขึ้นที่Shotไหนและจางหายไปเมื่อใด สิ่ งเหล่านี้ เป็ น
สิ่ ง ที่ ผูต้ ดั ต่ อต้องพิ จารณาให้รอบคอบถี่ ถ้วน เพราะการวางตาแหน่ ง เสี ย งที่ ดีจะช่ วยส่ ง เสริ ม ให้
ภาพยนตร์ โฆษณานั้นน่ าสนใจ จากนั้นจะทาการตกแต่งเสี ยงต่างๆให้มีคุณภาพที่ดี โดยในแต่ละ
ขั้นตอนตัวแทนเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั เป็ ปซี่ -โคล่ำ (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เจ้ำของสิ นค้ำ จะเข้ามาชม
การทางานด้วย เมื่อภาพยนตร์ โฆษณาสมบูรณ์ เป็ นที่พอใจ จึงทาการบันทึกไฟล์ภาพยนตร์ โฆษณา
ลง Tape BETACAM SP , CD และ USB Flash Drive เพื่อนาไปใช้ในการออกอากาศ

ภาพที่ 19 เนื้อเพลง รักเลย รักเลย์
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ภาพที่ 20 โน้ตเพลงรักเลยรักเลย์
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ภาพที่ 20 โน้ตเพลงรักเลยแรักเลย์ (ต่อ)
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Shot : 1
เสี ยงEffect : คลื่นทะเล
คาบรรยาย : ภาพเรื อขนาด
ใหญ่แล่นอยูก่ ลางทะเล

Shot : 2
เสี ยงนักร้องชาย : ไอแอม
กัปตัน แบร์ รี่
คาบรรยาย : กัปตันถือกล้อง
ส่ องทางไกล มองไปข้างหน้า

Shot : 3
เสี ยงนักร้องชาย : มาตามหา
คาบรรยาย : กัปตันแบร์ รี่
ส่ องกล้องทางไกล

Shot : 4
เสี ยงนักร้องชาย : ความอร่ อย
คาบรรยาย : ภาพหอยเซลล์
และแผ่นมันฝรั่งบนซองขนม

Shot : 5
เสี ยงนักร้องชาย : เอ๊ะ นัน่ มัน
หอยเซลล์ใช่ม้ ยั
คาบรรยาย : ภาพซองขนม

Shot : 6
เสี ยงนักร้องชาย : น่ ากิ นจน
ทนไม่ไหว
ค าบรรยาย : กลุ่ ม ผู ้ ห ญิ ง
กาลังเต้นราอย่างสนุกสนาน

Shot : 7
เสี ยงนักร้องชาย : เอ้ากะลาสี
คาบรรยาย : กัปตันหันหลังมา
บอกลูกเรื อ

Shot : 8
เสี ยงนักร้องชาย : บุก!!!
คาบรรยาย : กัปตันหันหลังมา
มองลูกเรื อและโบกมือไป
ข้างหน้า

Shot : 9
เสี ยงนักร้องชาย : Aeh Aeh
คาบรรยาย : กัปตันและลูก
เรื อกระโดดลงจากเรื อ
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Shot : 10
เสี ยงดนตรี : Aeh Aeh
คาบรรยาย : กัปตันและลูกเรื อ
เดินมาที่เกาะ

Shot : 11
เสี ยงดนตรี : Aeh Aeh
คาบรรยาย : ญาญ่ามองกัปตัน
และลูกเรื อ

Shot : 12
เสี ยงนักร้องชาย : Let’s go!!
คาบรรยาย : หน้ากัปตันแบร์
รี่ กาลังจ้องมองไปที่ญาญ่า

Shot : 13
เสี ยงนักร้องหญิง : ลอง
แมะ…ลองแล้วจะรักเลย
คาบรรยาย : ญาญ่าเต้นรากับ
กลุ่มเพื่อนผูห้ ญิง ขณะถือซอง
ขนมพร้อมจ้องมองกัปตัน

Shot : 14
Shot : 15
เสี ยงนักร้องหญิง : ใครได้ลอง เสี ยงนักร้องหญิง : รับรอง
คาบรรยาย : กัปตันจ้องมองที่ คาบรรยาย : ญาญ่าป้ อนขนม
หน้าญาญ่า
มันฝรั่งทอดกรอบ เลย์ กลิ่น
หอยเซลล์อบเนยกระเทียม
ให้กปั ตันชิม

Shot : 16
Shot : 17
Shot : 18
เสี ยงนักร้องหญิง : จะรักเลย์ เสี ยงนักร้ องชาย : รั กเลย์กลิ่ น เสี ยงนักร้องชาย : รสหวาน
คาบรรยาย : กัปตันเคี้ยวขนม หอยเซลล์อบเนยกระเทียม
นุ่มชุ่มหัวใจ
หลับ ตา ท าหน้า หลงไหลใน คาบรรยาย : หอยเซลล์อบเนย คาบรรยาย : กัปตันตกใจตื่น
รสชาติ
กระเทียม ย่างบนเตาถ่าน
ขึ้นมา มองลงไปข้างล่าง
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Shot : 19
เสี ย งนัก ร้ องชาย :ไม่ มี เ ปลี่ ย น
(Hey!)
คาบรรยาย : กัปตันและลูกเรื อ
ถูกจับโดนมัดไว้ใต้ตน้ มะพร้าว

Shot : 20
เสี ยงนักร้องหญิง : รักเลย
ค าบรรยาย : ญ่ า ญ่ า หยิ บ ขนม
มัน ฝรั่ ง ทอดกรอบขึ้ นมาจาก
ซอง แล้วเคี้ยวอย่างเอร็ ดอร่ อย

Shot : 21
เสี ยงนักร้องหญิง : รักเลย์
ค าบรรยาย : ญาญ่ า ยื่ น ซอง
ขนมให้กปั ตัน

Shot : 22
เสี ย งนัก ร้ อ งชาย : ซั ม เมอร์ น้ ี
ต้อง
ค าบรรยาย : ญาญ่ า หยิ บ ขนม
ขึ้นมาล่อกัปตันที่กาลังโดนมัด

Shot : 23
เสี ยงนักร้องหญิง : รักเลย
ค าบรรยาย : กัป ตัน อ้า ปากตา
มองขนมที่ญาญ่าถืออยู่

Shot : 24
เสี ยงนักร้องหญิง : รักเลย์
ค าบรรยาย : กั ป ตั น อ้ า ปาก
ท าท่ า ทางจะกิ น ขนมที่ ญ าญ่ า
กาลังจะป้ อนให้

Shot : 25
เสี ย งนัก ร้ อ งชาย : ซั ม เมอร์ น้ ี
ต้อง
คาบรรยาย : ญาญ่ากิ นขนมเอง
โดยไม่แบ่งให้กปั ตัน

Shot : 26
เสี ยงนักร้องหญิง : รักเลย
คาบรรยาย : กัป ตันท าหน้า ไม่
พอใจ เสี ย ดาย ญาญ่ า ท าหน้ า
สนุกสนานที่แกล้งกัปตันได้

Shot : 27
เสี ยงนักร้องหญิง : รักเลย์
คาบรรยาย : ภาพซองสิ นค้า
มันฝรั่งทอดกรอบตราเลย์
กลิ่นหอยเซลล์อบเนย
กระเทียม
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11.การพิจารณาอนุมตั ิก่อนนาไปเผยแพร่
เมื่ อได้ผลงานภาพยนตร์ โฆษณาที่ สมบู รณ์ แล้ว ทางบริ ษทั บี บีดีโอ กรุ ง เทพ จากัด
บริ ษทั ตัวแทนโฆษณา(Agency)โดยการดูแลของฝ่ ายการตลาดกลุ่มธุ รกิ จอำหำรและขนมขบเคี้ยว
บริ ษทั เป๊ ปซี่ -โคล่ำ (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เจ้าของสิ นค้า ก็จะนาภาพยนตร์ โฆษณาไปยื่นคาร้องขอ
อนุ ญาตให้กองเผยแพร่ และควบคุ มการโฆษณาสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณา
ข้อความหรื อส่ วนประกอบต่างๆที่จะใช้ในการโฆษณา โดยส่ งข้อความเสี ยงหรื อภาพที่จะโฆษณา
ให้เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยาตรวจพิจารณาว่าชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ หากทาการ
โฆษณาโดยไม่ขออนุ ญาตถือว่ามีความผิดและอาจถูกสั่งระงับการโฆษณาหรื อลงโทษทางอาญาได้
เมื่ อได้รับพิ จารณาอนุ ญาต แล้วจึ ง ส่ งให้ค ณะกรรมการตรวจการพิ จารณาการโฆษณาทางวิทยุ
โทรทัศน์ และ สมาคมโฆษณาธุ รกิจแห่งประเทศไทย ทาการพิจารณาร่ วมกันอีกครั้ง เพื่อขออนุ ญาติ
นาภาพยนตร์ โฆษณาออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ขั้นตอนนี้ เรี ยกว่า “POST CENSOR” ซึ่ ง
เป็ นบริ การของทางสถานี วิทยุโทรทัศน์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จากนั้นจึงสามารถนาภาพยนตร์ โฆษณา
ไปเผยแพร่ ตามสื่ อต่างๆได้ ทั้ง โทรทัศน์ วิทยุ Youtube faceook สื่ อกลางแจ้ง สื่ อสิ่ งพิมพ์ เพื่อจัด
กิจกรรมทางการตลาด เช่น การจัดงาน Event เปิ ดตัวสิ นค้า ให้เป็ นที่รู้จกั
3.การนาไปใช้ งาน
เพลงรักเลย.. รักเลย์ เป็ นเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา เลย์กลิ่ นหอยเซลล์อบเนย
กระเทียมเมื่อแบ่งประเภทของเพลงประกอบโฆษณา ตำมแนวคิดเรื่ องเพลงประกอบโฆษณำแล้ว
สำมำรถวิเครำะห์ได้วำ่ เพลงรักเลย.. รักเลย์ เป็ นเพลงโฆษณำประเภท จิงเกิล (Jingle) แบบ ต้นฉบับ
(Original) เนื่ องจำกเป็ นเพลงที่แต่งเนื้ อร้ องและทำนองขึ้นมำใหม่สำหรับ มันฝรั่งทอดกรอบ ตรำ
เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียมโดยเฉพำะมีจุดมุ่งหมำยเพื่อสร้ำงเอกลักษณ์ให้แก่สินค้ำ ให้เกิด
ควำมน่ ำจดจำและยอมรับ มีกำรเอ่ยถึ งชื่ อสิ นค้ำ“เลย์” และคำขวัญ “รักเลย.. รักเลย์” เมื่อแบ่งตำม
ลักษณะประโยชน์กำรใช้งำน จะอยู่ในประเภทเพลงโฆษณำที่ ใช้เพื่อเล่ ำเรื่ อง เนื่ องจำกเพลงทำ
หน้ำที่สื่อสำรแทนคำพูดหรื อผูป้ ระกำศโดยเนื้อเพลงบอกถึงคุณลักษณะของสิ นค้ำและทำหน้ำที่เล่ำ
เรื่ องรำวในภำพยนตร์โฆษณำ เช่น ไอแอมกัปตันแบรรี่ มาตามหาความอร่ อย เอ๊ะ! นัน่ มันหอยเซลล์
ใช่ม้ ยั ? น่ากินจนทนไม่ไหว เอ้ากะลาสี บุก! เป็ นต้น
เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา เลย์กลิ่ นหอยเซลล์อบเนยกระเทียมมีควำมยำว 30
วินำที เนื่องจำกสื่ อโทรทัศน์มีขอ้ จำกัดด้ำนเวลำ ต้องซื้ อเวลำเพื่อออกอำกำศในรำคำสู ง ดังนั้น เพลง
ประกอบภำพยนตร์ โฆษณำรั ก เลย.. รั ก เลย์ จึ ง มี เนื้ อหำสั้ นกระชับ เข้ำ ใจง่ ำ ย ได้ใจควำมทุ ก ค ำ
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เรื่ องรำวในภำพยนตร์ โฆษณำมีท้ งั หมด 27 Shot เป็ นบรรยำกำศของทะเลและชำยหำด เนื่ องจำก
สิ นค้ำออกใหม่ คือ เลย์กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม ออกวำงจำหน่ำยในช่วงฤดูร้อน ซึ่ งเป็ นช่วง
ปิ ดเทอมใหญ่ของกลุ่มเป้ ำหมำยสิ นค้ำวัยรุ่ ยตอนต้น-วัยรุ่ นตอนปลำย กลุ่มเป้ ำหมำยมีเวลำเปิ ดรับสื่ อ
มำกขึ้ น เป็ นฤดู แห่ ง กำรท่ องเที่ ย วพัก ผ่อนกับ ครอบครั ว และสถำนที่ ที่ ไ ด้รับ ควำมนิ ย มสู ง จำก
นั ก ท่ อ งเที่ ย วในฤดู ร้ อ น คื อ ทะเล ถ่ ำ ยท ำที่ ห ำดสำมร้ อ ยยอด อ ำเภอปรำณบุ รี จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์โดยมี 2 พรี เซ็นเตอร์ นักแสดงวัยรุ่ นชื่อดังตัวแทนคนรุ่ นใหม่ แบรรี่ -ณเดชน์ คูกิมิ
ยะ และญำญ่ำ-อุรัสยำ เสปอร์ บนั ด์ ทำหน้ำที่ขบั ร้องเพลงโฆษณำ และเป็ นนักแสดงนำเพื่อ ถ่ำยทอด
บรรยำกำศควำมสนุ กของทะเลฤดู ร้อน และเรื่ องรำวกำรตกหลุ มรั กควำมอร่ อยใหม่จำกทะเลใน
รู ปแบบของภำพยนตร์โฆษณำเพลงโฆษณำชุดนี้มีเทคนิ คกำรถ่ำยทำที่ดี ภำพสวย ดึงดูดควำมสนใจ
ของผูร้ ับสำรได้ดี มีประสิ ทธิภำพในกำรสื่ อสำร ใช้ตน้ ทุนในกำรผลิตสู ง และมีทุนในกำรซื้ อสื่ อเพื่อ
โฆษณำสิ นค้ำสู ง ออกอำกำศทำงสถำนี โทรทัศน์หลำยช่องและหลำยช่วงเวลำโดยเฉพำะช่วงPrime
time ที่มียอดผูร้ ับชมจานวนมากและที่มีอตั ราค่าโฆษณาสู งสุ ด เนื่องจำกตรำสิ นค้ำ “เลย์” เป็ นสิ นค้ำ
ระดับสำกล มีจำหน่ำยทัว่ โลก โดยในประเทศไทย มันฝรั่งทอดกรอบ ตรำ เลย์ มีรำคำจำหน่ำยตั้งแต่
5-60 บำท ต่อซองเป็ นสิ นค้ำที่ได้รับควำมนิยมสู งและเป็ นผูน้ ำทำงกำรตลำดสิ นค้ำ ประเภท ขนมคบ
เคี้ยว
เพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำเลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม สื่ อสำรตรงกับ
กลุ่มเป้ ำหมำย ตั้งแต่กำรเลื อกพรี เซนต์เตอร์ สินค้ำ เป็ นนักร้อง-นักแสดงวัยรุ่ น ชื่ อดังอย่าง แบร์ รี่ณเดช คูกิมิยะ และ ญาญ่า-อุรัสยาเสปอร์ บนั ด์ มำแสดงในภำพยนตร์ โฆษณำและร้องเพลงประกอบ
ภำพยนตร์ โฆษณำ เนื้ อเพลงใช้ภำษำที่ เข้ำใจง่ ำยใช้ดนตรี แนวHip-Hop(ฮิ ป-ฮอป) และแนวแร็ ป
(Rap) เป็ นแนวดนตรี ของวัยรุ่ นยุคใหม่ ทันสมัย ชอบความสนุกสนาน ท้าทาย และมีความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเอง มีจงั หวะที่สร้างอารมณ์สนุกสนาน สร้างเอกลักษณ์ ให้ตราสิ นค้ามีความโดดเด่น ไม่ซ้ าใคร
เป็ นที่น่าจดจา เพื่อตอกย้าภาพลักษณ์วางตาแหน่งของสิ นค้า(Positioning) ให้อยูใ่ นใจผูบ้ ริ โภค เพลง
รักเลย.. รักเลย์เป็ นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อใช้กบั สิ นค้ำ มันฝรั่งทอดกรอบ ตรำ เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนย
กระเทียมโดยเฉพำะสอดคล้องกับผลกำรวิจยั เรื่ อง Secrets of Effective TV Advertising ของบริ ษทั
อิปซอสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่กล่ำว่ำ เพลงที่ใช้ประกอบโฆษณำซึ่ งถู กแต่งขึ้นเพื่อใช้กบั แบรนด์
นั้นโดยเฉพำะมีคะแนนที่สูงทั้งกำรสร้ำงกำรจดจำ กำรเชื่อมโยงถึงแบรนด์ ควำมน่ำเชื่ อถือตลอดจน
ถึงกำรสร้ ำงพฤติกรรมกำรซื้ อสิ นค้ำ จำกข้อมูลนี้ ส่ งผลให้มนั ฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ ได้รับความ
นิยม จนเป็ นผูน้ าทางการตลาดของขนมขบเคี้ยว โดยมียอดการจาหน่ายสู งขึ้นทุกปี
ดัง ข้อมู ล จากหนัง สื อพิ ม พ์ฐ ำนเศรษฐกิ จ ณ เดื อนมิ ถุ นำยน 2556 ระบุ ว่ำ สิ นค้ำ
ประเภท ขนมคบเคี้ยวมีมูลค่ำทำงกำรตลำดประมำณ 3 หมื่นล้ำนบำท ซึ่ งส่ วนแบ่งทำงกำรตลำด
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ประเภทมันฝรั่ง มี มันฝรั่งทอดกรอบ ตรำ เลย์เป็ นผูน้ ำตลำดด้วยส่ วนแบ่งถึง75% (ฐำนเศรษฐกิ จ,
2556 : ออนไลน์)
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาเสนอภาพยนตร์ โฆษณา เสี ยงประกอบ และเพลงประกอบภาพยนตร์
โฆษณา มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียมได้ในแผ่นดีวดี ีที่แนบมาในเล่ม

สรุ ปและอภิปรายผลการศึ กษา กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา มันฝรั่ งทอด
กรอบ ตรา เลย์ กลิน่ หอยเซลล์อบเนยกระเทียม
กระบวนการผลิ ตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา มันฝรั่ งทอดกรอบตราเลย์ กลิ่ น
หอยเซลล์อบเนยกระเทียม ประกอบด้วย 11 ขั้นตอน ดังนี้
1.กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงบริ ษทั เจ้ำของสิ นค้ำและบริ ษทั ผูผ้ ลิตเพลง
คุณแก้ว ผูจ้ ดั การส่ วนตัว ศิลปิ นวงไทเทเนี่ยม เป็ นผูป้ ระสานงานกับบริ ษทั ลูกค้า บีบีดี
โอ กรุ ง เทพ จำกัด บริ ษ ทั ตัวแทนโฆษณำ(Agency) ที่ ต้องกำรเพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำ
จากนั้นนารายละเอียดต่างๆมาแจ้งคุณขันเงิน เนื้อนวล เพื่อทาประชุมงาน
2.กำรประชุมงำน
หลังจากรั บทราบถึ ง ความต้องการของลู กค้าแล้ว คุ ณขันเงิ น เนื้ อนวล ผูผ้ ลิ ตเพลง
โฆษณาจึงทาการประชุ มงาน ปรึ กษาหารื อกับที มสร้ างสรรค์ โดยคิดสร้างสรรค์เพลงตามความ
ต้องการของบริ ษทั ลูกค้าเป็ นหลัก
3.กำรจัดสรรหน้ำที่บุคลำกรฝ่ ำยสร้ำงสรรค์เพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำ
กำรจัดสรรหน้ำที่บุคลำกรฝ่ ำยสร้ ำงสรรค์มีท้ งั หมด 7 คน 8 ตำแหน่ ง ประกอบด้วย
1)คุ ณ ขัน เงิ น เนื้ อ นวล ท ำ 3 หน้ำ ที่ คื อ ผู ้ค วบคุ ม การผลิ ต (Producer) ผู ้ป ระพัน ธ์ ( Composer)
ผูเ้ รี ยบเรี ยง(Arranger) 2)คุณคีซี่ ทา 2 หน้าที่ คือ ผูช้ ่วยผูค้ วบคุมการผลิต(Co-Producer) และ วิศวกร
ด้ า นเสี ยง(Sound
Engineer) 3)คุ ณ พิ ท รั ส พฤกษกิ จ ท า 2 หน้ า ที่ คื อ ผู ้ช่ ว ยผู ้ป ระพัน ธ์
(Co-Composer) และ นักร้อง(Singer) ในขั้นการผลิ ตงานตัวอย่าง 4)คุณสราวุธ พรพิทกั ษ์สุข ทา
หน้าที่ ผูผ้ สมเสี ยง 5)บุคลากรภายนอก(ผูห้ ญิง) ทาหน้าที่นกั ร้อง(Singer) ในขั้นการผลิตงานตัวอย่าง
6)คุณณเดชน์คูกิมิยะ ทาหน้าที่นกั ร้อง(Singer) ในขั้นตอนการผลิตงานจริ ง 7)คุณอุรัสยาเสปอร์ บนั ด์
ทาหน้าที่นกั ร้อง(Singer) ในขั้นตอนการผลิตงานจริ ง
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4.วิธีสร้ำงเพลงประกอบภำพยนตร์โฆษณำ
4.1คานึ งถึ งเรื่ องราวและเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในภาพยนตร์ โฆษณา เจ้าหน้าที่ทาง
บริ ษทั บีบีดีโอ กรุ งเทพ จากัด เล่าให้คุณขันเงิน เนื้ อนวล ฟั งก่อนว่าเป็ นอย่างไร ต้องการแนวเพลง
แบบไหนอย่า งไร เพื่อให้เพลงกับเรื่ องราวในภาพยนตร์ โฆษณามี ค วามสั ม พันธ์ และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
4.2ภาษาตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย ชัดเจน สามารถสื่ อสารแล้วเข้าใจได้ในทันที มี
การเล่นคาของภาษาโดยการใช้คาอุทาน เพื่อแสดงอำกำร อำรมณ์และควำมรู ้สึก ใช้ภาษาอังกฤษ
ผสมกับภาษาไทย เพื่อให้ภาษาเข้ากับแนวดนตรี และเหมาะกับการสื่ อสารถึ งกลุ่มเป้ าหมายวัยรุ่ น
ตอนปลาย
4.3ใช้แนวดนตรี เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมาย คือ วัยรุ่ น โดยกำรใช้แนวดนตรี เพลง ฮิปฮอป(Hip-Hop)หรื อแร็ พ(Rap) เป็ นแนวดนตรี ที่เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายวัยรุ่ นตอนปลาย จังหวะ
ความเร็ วปานกลาง คือ 95-97 BPM อยู่ในช่ วงจังหวะที่เรี ยกว่า Moderatoเป็ นอัตราความเร็ วที่เท่า
จังหวะฝี เท้าคนเดิน (at a walking pace) สร้างความรู ้สึกสนุกสนาน มีชีวิตชีวา สดใส คึกคัก อยาก
เคลื่อนไหวร่ างกาย
4.4ใช้จงั หวะที่มีความพิเศษในจุดที่เป็ นคาร้องของชื่อสิ นค้า “เลย์” โดยมีการเน้น
ย้าร้องซ้ า 3 รอบ ในท่อนสุ ดท้าย โดยเลือกใช้จงั หวะเสี ยงยาว เนื่องจากจังหวะเสี ยงยาวให้ความรู ้สึก
ร่ าเริ ง สดใส เป็ นที่จดจำมำกกว่ำคำที่มีจงั หวะเสี ยงสั้น
5.กำรเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสำน
เริ่ มจากการใส่ ทานองแล้วจึ งเลื อกใส่ ทิศทางของการวางเสี ยงประสานด้วยการวาง
คอร์ด(Cord) ที่เหมาะสม จนกระทัง่ เพลงสมบูรณ์ข้ ึน
6.การบันทึกเสี ยงเพลงตัวอย่าง
บริ ษ ทั ไทเทเนี่ ย ม เอ็นเตอร์ เทนเมนต์ จากัด บันทึ ก เสี ย งเพลงตัวอย่า งขึ้ น มาหรื อ
เรี ยกว่า เดโม(Demo) โดยมี นักร้องชาย คือ คุณพิทรัส พฤกษกิจ (คุณโต้ง ศิลปิ นวงSouthside) และ
นักร้องหญิงซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกบริ ษทั ที่รู้จกั กับคุณพิทรัส พฤกษกิจ
7.กำรนำเสนองำนเพลงตัวอย่ำง
หลังจากบันทึ กเสี ยงตัวอย่างเสร็ จเรี ยบร้ อยจึงนำเสนองำนเพลงตัวอย่ำง โดยกำรส่ ง
ไฟล์ผลงานให้บริ ษทั ลูกค้าพิจารณาทาง E-mail เพื่อทาความเข้าใจให้ตรงกันและเป็ นแนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานจริ งจากนั้นจึงนัดวันเพื่อเข้าสู่ ข้ นั ตอนการบันทึกเสี ยง
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8.การบันทึกเสี ยง
ขั้นตอนบันทึ ก เสี ย ง คื อ การบันทึ กเสี ยงร้ องของ 2 พรี เซ็ นเตอร์ สินค้ามันฝรั่ ง ทอด
กรอบ ตรา เลย์กลิ่ นหอยเซลล์อบเนยกระเทียม โดยเริ่ มจากการบันทึกเสี ยงนักร้ องชาย คุณแบร์ รี่ณเดช คูกิมิยะแล้วจึงบันทึกเสี ยงนักร้องหญิง คุณญาญ่า-อุรัสยาเสปอร์บนั ด์
9.กำรผสมเสี ยง
เมื่อได้เสี ยงร้องและเสี ยงดนตรี ตามที่ตอ้ งการ คุณสราวุธ พรพิทกั ษ์สุข ผูท้ าหน้าที่ ผู ้
ผสมเสี ยง(Mixed) นาเส้นเสี ยงต่างๆที่ได้บนั ทึกไปแล้ว มารวมกันเป็ นเส้นเสี ยงเดี ยวกัน ผสมเสี ยง
ทั้งหมดให้มีความกลมกลื นให้ได้เสี ยงที่มีคุณภาพ จากนั้นบันทึ กไฟล์เพลงโดยบันทึกแยกเป็ น 3
ประเภท คือ 1.เพลงที่มีเสี ยงดนตรี และร้องเพลง 2.เพลงที่มีเสี ยงดนตรี อย่างเดียว 3.เพลงที่มีเสี ยงร้อง
อย่า งเดี ย ว เพื่ อ ส่ ง ให้ ต ัว แทนบริ ษ ัท เจ้า ของสิ น ค้า และตัว แทนบริ ษ ัท ผู ผ้ ลิ ต ภาพยนตร์ โ ฆษณา
นาไปใช้งานตามความต้องการ
10.การเลย์เสี ยง
หลัง จากผลงานเพลงเสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ว ทางบริ ษ ัท บี บี ดี โอ กรุ ง เทพ จ ากัด บริ ษ ัท
ตัวแทนโฆษณา(Agency) ก็นาเพลงไปใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ โฆษณาเพื่อกำหนดทิศทำงของ
ภำพยนตร์ โฆษณำ ท่ ำทำงของตัวแสดงให้ค วำมสัม พันธ์ ก ันกับเสี ย งเพลง จากนั้นท าการตัดต่ อ
เพื่อให้ภาพยนตร์ โฆษณามีความสมบูรณ์โดยนาเพลงไปยิงกับภาพที่ตดั ต่อไว้ จัดวางตาแหน่งของ
เสี ยงเรี ยกว่า “การเลย์เสี ยง” เพื่อให้เพลงกับภาพมีความสัมพันธ์กนั ขั้นตอนนี้ ตวั แทนเจ้าหน้าที่จาก
บริ ษ ทั บริ ษทั เป็ ปซี่ -โคล่ ำ (ไทย) เทรดดิ้ ง จำกัด เจ้ำของสิ นค้ำ จะเข้ามาชมการท างานด้วย เมื่ อ
ภาพยนตร์ โ ฆษณาสมบู ร ณ์ เ ป็ นที่ พ อใจ จึ ง ท าการบัน ทึ ก ไฟล์ ภ าพยนตร์ โ ฆษณาลง Tape
BETACAM SP , CD และ USB Flash Drive เพื่อนาไปใช้ในการออกอากาศ
11.การพิจารณาอนุมตั ิก่อนนาไปเผยแพร่
เมื่ อได้ผลงานภาพยนตร์ โฆษณาที่ สมบู รณ์ แล้ว ทางบริ ษทั บี บีดีโอ กรุ ง เทพ จากัด
บริ ษทั ตัวแทนโฆษณา(Agency) จะนาภาพยนตร์ โฆษณาไปยื่นคาร้ องขออนุ ญาตให้กองเผยแพร่
และควบคุ ม การโฆษณาส านัก งานคณะกรรมการอาหารและยา พิ จารณาและส่ ง ให้เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการอาหารและยาตรวจพิจารณาว่าชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ เมื่อได้รับพิจารณาอนุ ญาต
แล้วจึงส่ งให้คณะกรรมการตรวจการพิจารณาการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ และ สมาคมโฆษณา
ธุ ร กิ จ แห่ ง ประเทศไทย ท าการพิ จ ารณาร่ ว มกัน อี ก ครั้ ง เพื่ อ ขออนุ ญ าติ น าภาพยนตร์ โ ฆษณา
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และนาไปเผยแพร่ ตามสื่ อต่างๆ ทั้ง วิทยุ Youtube faceook สื่ อ
กลางแจ้ง สื่ อสิ่ งพิมพ์ เพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น การจัดงาน Event เปิ ดตัวสิ นค้า ให้สินค้า
เป็ นที่รู้จกั
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การนาไปใช้ งาน
เมื่อวิเคราะห์ตำมแนวคิดเรื่ องเพลงประกอบโฆษณำแล้ว เพลงรักเลย.. รักเลย์เป็ นเพลง
โฆษณำประเภท จิ ง เกิ ล (Jingle) แบบ ต้นฉบับ(Original) เนื่ องจำกเป็ นเพลงที่ แต่ ง เนื้ อร้ องและ
ทำนองขึ้นมำใหม่สำหรับ มันฝรั่งทอดกรอบ ตรำ เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียมโดยเฉพำะมี
ควำมยำว 30 วินำที เนื่ องจำกสื่ อโทรทัศน์ซ้ื อเวลำเพื่อออกอำกำศในรำคำสู ง ภำพยนตร์ โฆษณำมี
ทั้งหมด 27 Shot เหตุกำรณ์ในภำพยนตร์ เกิดขึ้นที่ทะเล เนื่ องจำกสิ นค้ำออกใหม่ คือ กลิ่นหอยเซลล์
อบเนยกระเทียม ออกวำงจำหน่ำยในช่วงฤดูร้อนสถำนที่ที่ได้รับควำมนิยมในฤดูร้อน คือ ทะเล ใช้ 2
พรี เซ็นเตอร์ นกั แสดงชื่อดัง แบร์ รี่ ณเดชน์ คูกิมิยะ และญำญ่ำอุรัสยำ เสปอร์ บนั ด์ ทำหน้ำที่ขบั ร้อง
และแสดงนำในภำพยนตร์โฆษณำ ใช้เทคนิคกำรถ่ำยทำที่ดี ภำพสวย ดึงดูดควำมสนใจของผูร้ ับสำร
ได้ดี มีป ระสิ ทธิ ภำพในกำรสื่ อสำร ใช้ต้นทุนในกำรผลิ ตสู ง และมี ทุนในกำรซื้ อสื่ อเพื่ อโฆษณำ
สิ นค้ำสู ง ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์หลำยช่องและหลำยช่วงเวลำโดยเฉพำะช่วงPrime time ที่มี
ยอดผูร้ ับชมจานวนมากและที่มีอตั ราค่าโฆษณาสู งสุ ด เนื่ องจำกตรำสิ นค้ำ “เลย์” เป็ นสิ นค้ำระดับ
สำกล มีจำหน่ำยทัว่ โลก โดยในประเทศไทย มันฝรั่งทอดกรอบ ตรำ เลย์ มีรำคำจำหน่ำยตั้งแต่ 5-60
บำท ต่อซองเป็ นสิ นค้ำที่ได้รับควำมนิยมสู งและเป็ นผูน้ ำทำงกำรตลำดสิ นค้ำ ประเภท ขนมคบเคี้ยว
ดังข้อมูลทำงกำรตลำดขนมขบเคี้ยวของหนังสื อพิมพ์ฐำนเศรษฐกิจ ณ เดือนมิถุนำยน
2556 ระบุวำ่ มันฝรั่งทอดกรอบ ตรำ เลย์เป็ นผูน้ ำตลำดด้วยส่ วนแบ่งถึง75% (ฐำนเศรษฐกิจ, 2556 :
ออนไลน์)
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาเสนอภาพยนตร์ โฆษณา เสี ยงประกอบ และเพลงประกอบภาพยนตร์
โฆษณา มันฝรั่งทอดกรอบ ตรา เลย์ กลิ่นหอยเซลล์อบเนยกระเทียมได้ในแผ่นดีวดี ีที่แนบมาในเล่ม

