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บทที่ 5
กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา คุกกี้ ตรา โอรีโอ้ ชุด สนุกกับโอรีโอ้
ในบทนี้ ผูว้ ิจยั ได้นำเสนอข้อมูลโดยกำรแบ่งรำยละเอี ยดเป็ น 3 หัวข้อ ดังนี้ 1.ข้อมูล
ทัว่ ไปของบริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้ำ บริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ(Agency) ผูผ้ ลิตเพลงโฆษณำประกอบภำพยนตร์
โฆษณำ คุ กกี้ ตรำ โอรี โอ้ ชุ ดสนุ กกับโอรี โอ้ 2.กระบวนกำรผลิตเพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำ
คุกกี้ ตรำ โอรี โอ้ ชุดสนุกกับโอรี โอ้ 3.กำรนำไปใช้งำน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1.ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลทัว่ ไปเป็ นกำรบอกถึ งสถำนที่ต้ งั และรำยละเอียดต่ำงๆของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตสิ นค้ำ
คุกกี้ ตรำ โอรี โอ้ บริ ษทั นำเข้ำคุ กกี้ ตรำ โอรี โอ้ และ บริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ (Agency) ผูผ้ ลิตเพลง
โฆษณำโอรี โอ้ เวอร์ ชนั่ ภำษำไทย ชุด สนุกกับโอรี โอ้
1.1ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ผูผ้ ลิตและนำเข้ำสิ นค้ำ

ภาพที่ 22 ตรำสิ นค้ำ บริ ษทั มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์
บริ ษ ัท มอนเดลี ซ อิ น เตอร์ เ นชัน แนล อิ ง ค์ จัด จ ำหน่ ำ ยขนมคุ ก กี้ ต รำโอรี โ อ้แ ละ
ช็อกโกแลตบิ สกิ ตหมำกฝรั่ งขนมกำแฟและเครื่ องดื่ ม อำหำรว่ำงมำกมำย เช่ น ช็ อกโกแลต ตรำ
Milkaและ Toblerone , กำแฟ ตรำ Jacobs, คุกกี้ ตรำ Nabiscoและ Oreo เป็ นต้นก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1801
จัดจำหน่ ำยกว่ำ 80 ประเทศทัว่ โลก สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยู่ เดี ยร์ ฟิลด์อิลลิ นอยส์ ชำนเมืองชิ ค ำโก
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ โดยมี Irene Blecker ดำรงตำแหน่งผูบ้ ริ หำร(โอรี โอ้,2558 : ออนไลน์)
บริ ษทั มอนเดลีซ อินเตอร์ เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นส่ วนหนึ่ งของมอนเด
ลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ โดยบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและทำตลำดสิ นค้ำแบรนด์ดงั มำกมำยในไทย เช่น
ลูกอมฮอลล์ หมำกฝรั่งไทรเด้นท์ หมำกฝรั่งเดนทีน ลูกอมคลอเร็ ท นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังนำเข้ำและ
ทำตลำดสิ นค้ำอื่นๆ อีก เช่น คุกกี้โอรี โอ้ คุกกี้ชิพส์ อะฮอย แคร็ กเกอร์ ริทส์ และชีส ปั จจุบนั บริ ษทั มี
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พนักงำนรวมกว่ำ 1,500 คน โดยมีพนั ธกิจหลักในกำรสร้ำงสรรค์ช่วงเวลำแห่ งควำมสุ ขด้วยตำนำน
ควำมอร่ อ ยโดยมี คุ ณ ธวัช ชัย ตั้ง ประสิ ท ธิ ภ ำพ ด ำรงต ำแหน่ ง ผูบ้ ริ ห ำร กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ บิ ส กิ ต
ช็อกโกแลต และชี สด้วยประวัติที่ยำวนำนกว่ำ 100 ปี ของกำรเป็ นคุกกี้ รสช็อกโกแลตสอดไส้ครี ม
สัญชำติอเมริ กำ คุ กกี้ โอรี โอ้ทุกชิ้นทำมำจำกวัตถุดิบที่มีคุณภำพสู ง ด้วยสู ตรเฉพำะของโอรี โอ้ที่ทำ
ให้รสชำติอร่ อยเป็ นเอกลักษณ์ จึงทำให้โอรี โอ้ได้รับควำมนิ ยมและเป็ นที่ชื่นชอบของผูบ้ ริ โภคทัว่
โลกรวมทั้งในประเทศไทย แต่โอรี โอ้ยงั คงมุ่งมัน่ ในกำรสร้ำงกำรรับรู ้ของแบรนด์อย่ำงต่อเนื่ องเพื่อ
ขยำยฐำนของผูบ้ ริ โภคให้เพิ่มมำกขึ้น จึงได้ส่งแคมเปญกำรตลำดภำยใต้คอนเซ็ ปท์ “สนุ กกับโอรี
โอ้” โดยปรับภำพลักษณ์ ของแบรนด์โอรี โอ้ให้ดูทนั สมัยและสดใสสะดุ ดตำผูบ้ ริ โภคมำกยิ่งขึ้ น
สำหรั บภำพที่ใช้ในสื่ อโฆษณำก็จะสื่ อแนวคิ ดใหม่ๆ ในกำรรั บประทำนคุ กกี้ โอรี โอ้ร่วมกันของ
สมำชิ กทุ กวัยในครอบครั วได้อย่ำงเพลิ ดเพลิ น และยังคงควำมต่อเนื่ องในเรื่ องควำมผูกพันของ
ครอบครัวซึ่ งเป็ นควำมมุ่งมัน่ ของแบรนด์โอรี โอ้(100ปี โอรี โอ้, 2555: ออนไลน์)

ภาพที่ 23 วิวฒั นำกำรของขนมคุกกี้ ตรำ โอรี โอ้
โอรีโอ (Oreo) เป็ นแซนด์วชิ คุกกี้ที่ประกอบด้วยเวเฟอร์ช็อกโกแลต 2 ชั้นและมีครี มรส
หวำนอยูร่ ะหว่ำงกลำงโอรี โอ้กลำยเป็ นคุกกี้ที่ขำยดีที่สุดในสหรัฐอเมริ กำ เปิ ดตัวครั้งแรก เมื่อวันที่ 6
มี น ำคมค.ศ. 1912หลัง บริ ษ ัท เนชัน แนล บิ ส กิ ต คอมปำนี หรื อ ที่ เรำรู ้ จ ัก กัน ในชื่ อ "นำบิ ส โก"
จำหน่ ำยแซนวิช คุ กกี้ ที่ร้ำนค้ำปลี ก "S.C. Thuesen" ที่เมืองโฮโบเกน รัฐนิ วเจอร์ ซี ปัจจุบนั โอริ โอ้
ออกไส้ ต่ำ งๆเพิ่ มขึ้ นมำ หรื อไส้ ครี มเฉพำะกิ จ อำทิ โอริ โอ้ครี มรสชำเขี ยว รสไอศครี มบลู เบอรี่
แม้กระทัง่ โอริ โอ้ออแกนิ ก เดิมโอริ โอ้ผลิ ตออกมำเพื่อออกมำสู ้กบั บิสกิ ตที่มีลกั ษณะคล้ำยกันจำก
อังกฤษ และพัฒนำต่อมำจนโอรี โอ้เป็ นแซนวิชคุกกี้ที่ขำยดีที่สุดในศตวรรษที่ 20 โดยทำยอดขำย
ทัว่ โลกเมื่อปี ที่แล้วไปกว่ำ 1,500 ล้ำนดอลลำร์ แต่เดิ มคุ กกี้ยี่ห้อนี้ มีรูปร่ ำงนู น โดยขำยในรำคำ 25
เซ็นต์/ปอนด์ บรรจุในกระป๋ องสังกะสี ที่มีฝำเป็ นแก้วให้มองเห็นของข้ำงในได้ และเปลี่ยนชื่อเรี ยก
ไปตำมกำลเวลำ ได้แก่ "โอริ โอ้ แซนด์วิช" (Oreo Sandwich) ในปี 1921, "โอริ โอ้ ครี ม" (Oreo
Creme Sandwich) ในปี 1948, "โอริ โอ้ ช็อกโกแลต แซนด์วิช คุกกี้" (Oreo Chocolate Sandwich
Cookies) ในปี 1974 และ เปลี่ ยนเป็ น โอริ โอ้ เช่ นในปั จจุ บ นั ที่ สุ ดภำยใต้ส โลแกนเดิ มที่ ย งั คงไม่
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เปลี่ยนแปลงก็คอ"บิด ชิ มครี ม จุ่มนม" (twist, lick and dunk) ปั จจุบนั โอริ โอ้ถูกวำงจำหน่ำยทัว่ โลก
ไปแล้วกว่ำ 450,000 ล้ำนชิ้น นับตั้งแต่วำงจำหน่ำยเมื่อปี 1912 (100ปี โอรี โอ้, 2555: ออนไลน์)
1.2ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ (Agency)

ภาพที่ 24 ตรำสิ นค้ำบริ ษทั FCB Bangkok
บริ ษทั FCB Bangkok เป็ นบริ ษทั ในเครื อ FCB (Foote, Cone & Belding) ตั้งอยูท่ ี่ช้ นั
16 อำคำรเสริ มมิ ต ร ซอย สุ ขุ ม วิ ท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนื อ เขต วัฒ นำ จัง หวัด
กรุ งเทพมหำนคร ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในเครื อบริ ษทั ตัวแทนโฆษณำที่ ใหญ่ที่สุดในโลก มีกว่ำ 150 สำขำ
ให้บริ กำรลูกค้ำกว่ำ 90 ประเทศทัว่ โลก เป็ นบริ ษทั ชั้นนำด้ำนกำรสื่ อสำรทำงกำรตลำดในประเทศ
ไทยเป้ ำหมำยของบริ ษทั คือกำรสร้ ำงแบรนด์อย่ำงสร้ ำงสรรค์และไม่เหมือนใครบนพื้นฐำนควำม
เข้ำใจลูกค้ำ และขยำยช่องทำงกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ ำหมำยอย่ำงรอบด้ำนครบทุกองศำ ให้บริ กำรลูกค้ำ
ด้วยควำมรั กและควำมมุ่ง มัน่ ที่ จะกำรสร้ ำงควำมร่ วมมื อระยะยำวมี ผ ลงำนด้ำ นกำรสร้ ำงสรรค์
โฆษณำให้แบรนด์ช้ นั นำ เช่นNivea, Eucerin ,Oreo เป็ นต้น (FCB Bangkok, 2558 : ออนไลน์)
คุณ กิตติ ชัมพุนท์พงศ์
ประธำน / ประธำน
คุณ พีรดล กำเบรี ยล
รองประธำนบริ ษทั (วิเครำะห์ตลำด)
คุณ วศโดม รัศมิทตั
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

คุณลัดดำวัลย์ ผลบริ บูรณ์เจริ ญ
ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป

คุณ วีนสั รมณ์สำยทอง
ผูจ้ ดั กำรทัว่ ไป

คุณ กิ่งรักษ์ อิงควัฒน์
หัวหน้ำ ครี เอทีฟ

ภาพที่ 25 ภำพแผนผังกำรแสดงโครงสร้ำงบุคลำกรบริ ษทั FCB Bangkok
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2.กระบวนการผลิตเพลงประกอบโฆษณาคุกกี้ ตรา โอรีโอ้ ชุ ด สนุกกับโอรีโอ้
จำกกำรเข้ำ ไปสั ม ภำษณ์ แบบเจำะลึ ก จำกคุ ณ วศโดม รั ศ มิ ทตั ตำแหน่ ง Managing
Director บริ ษทั เอฟซี บี กรุ งเทพ จำกัด ผูส้ ร้ำงสรรค์เพลงประกอบโฆษณำ สิ นค้ำคุกกี้ ตรำโอรี โอ้
ให้ขอ้ มูลไว้ดงั นี้
บริษัท มอนเดลิช อินเตอร์ เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จากัด
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาดสิ นค้าโอริ โอ้
เจ้าหน้าที่การฝ่ ายการตลาดสิ นค้าโอริ โอ้
บริษัท เอฟซีบี กรุ งเทพ จากัด
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายสร้ างสรรค์

เจ้าหน้าที่บริ หารงานลูกค้า
(AE)

ผูค้ วบคุมการผลิต
ผูช้ ่วยผูค้ วบคุมการผลิต
ผูป้ ระพันธ์

วิศวกรด้านเสี ยง

บุคคลากรภายนอก

นักร้อง

เพลงประกอบโฆษณา

ผูผ้ สมเสี ยง

ภาพที่ 26 ภำพแผนผังแสดงกำรสื่ อสำรในกระบวนกำรผลิตเพลงประกอบโฆษณำคุกกี้ ตรำ โอรี โอ้

74

1.กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงบริ ษทั นำเข้ำสิ นค้ำและบริ ษทั ผูผ้ ลิตเพลงโฆษณำ
ขั้นตอนแรกฝ่ ำยกำรตลำดบริ ษ ัทนำเข้ำ สิ นค้ำ คุ ก กี้ ตรำ โอริ โอ้ บริ ษ ทั มอนเดลิ ช
อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัดจะติดต่อมำที่บริ ษทั เอฟซี บี กรุ งเทพ จำกัดเพื่อบอกควำม
ต้องกำรงำนด้ำนเพลงประกอบโฆษณำใหม่ของสิ นค้ำคุ กกี้ ตรำ โอริ โอ้ ชุ ดสนุ กกับโอรี โอ้ ทำง
โทรศัพท์ จำกนั้นฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ของบริ ษทั จะแจ้งกับฝ่ ำยบริ หำรงำนลู กค้ำ (AE หรื อAccount
Executive) ให้รับ ทรำบ และท ำกำรนัดหมำย วัน เวลำ สถำนที่ เพื่ อรั บทรำบรำยละเอี ย ดต่ ำ งๆ
เกี่ ยวกับ ตัวสิ นค้ำ แนวควำมคิ ดในกำรโฆษณำ กับฝ่ ำยกำรตลำดคุ กกี้ โอรี โอ้ บริ ษ ทั มอนเดลิ ช
อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำกัดผูน้ ำเข้ำสิ นค้ำคุกกี้ ตรำ โอริ โอ้
“ในขณะนั้นเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสร้ำงสรรค์มีงำนเยอะ เมื่อเวลำผ่ำนไป 1 สัปดำห์ เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ ำยสร้ ำงสรรค์ก็ยงั ไม่มีเวลำทำงำนชิ้ นนี้ ทำงคุ ณวศโดม รั ศมิ ทตั ตำแหน่ ง Managing Director
บริ ษทั เอฟซี บี กรุ งเทพ จำกัด จึงอำสำช่ วยฝ่ ำยสร้ ำงสรรค์ประพันธ์เนื้ อร้ องเพลงประกอบโฆษณำ
คุ ก กี้ ตรำ โอริ โ อ้ จำกเนื้ อ เพลงเวอร์ ชั่น ภำษำอัง กฤษเป็ นเวอร์ ชั่น ภำษำไทย เนื่ อ งจำกเคยมี
ประสบกำรณ์ และมีผลงำนด้ำนกำรประพันธ์เพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำ โดยรับชมVideo
Clip ภาพยนตร์ โฆษณาคุ กกี้ ตรา โอรี โอ้ (Play with Oreo) ของต่างประเทศใน Youtube เพื่อให้
ทราบและเข้าใจเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ โฆษณาภาพและเพลงที่ออกมาจะได้สัมพันธ์กนั โดย
นำควำมต้องกำรของลูกค้ำมำพิจำรณำเป็ นแนวคิดในกำรสร้ำงสรรค์ เช่น Key Message ต้องมีคำว่ำ
สนุ ก บิ ด ชิ ม จุ่ม อร่ อย เพรำะเป็ นคำขวัญของสิ นค้ำ ” (วศโดม รัศมิทตั , สั มภาษณ์ , 12 มิถุนำยน
2558) ดังรำยละเอียดตำมตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 8 ตารางแสดงตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลของคุกกี้ ตรำ โอริ โอ้
หัวข้ อ
1.ลักษณะสิ นค้ำ
2.รสชำติ
3.ขนำด/รำคำ
4.กลุ่มเป้ ำหมำย
5.คำขวัญ
6.Key Message

รายละเอียด
แซนด์วิ ช คุ ก กี้ ที่ ป ระกอบด้ว ยเวเฟอร์ ช็ อกโกแลต 2 ชั้น
และมีใส้ครี ม รสหวำนอยูร่ ะหว่ำงกลำง
ช็อกโกแลต ครี มรสหวำน
ขนำด 29.4 กรัม รำคำ 5 บำท , ขนำด 137 กรัม รำคำ 30
บำท
เด็กและวัยรุ่ นตอนต้น (ประถม-มัธยมต้น)
บิด ชิมครี ม จุ่มนม
สนุก บิด ชิม จุ่ม เล่น ฝัน กล้ำ จินตนำกำร อร่ อย
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ตารางที่ 8 ตารางการแสดงตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลของคุกกี้ ตรำ โอริ โอ้ (ต่อ)
หัวข้ อ

รายละเอียด
7.แนวคิด
Play with Oreo (สนุกกับโอริ โอ้) ได้ทุกแบบทุกท่ำทุกเวลำ
8.บริ ษทั ผูผ้ ลิตโฆษณำ
The Martin Agenncy
9.ผูผ้ ลิตเพลงโฆษณำ
วง Electro-pop ฝรั่งเศล Yelle
10.เรื่ องรำวในภำพยนตร์
ดิ น แดนอนิ เ มชั่น ชื่ อ ว่ำ “Wonderfilled” สนุ ก กับ โอริ โ อ้
โฆษณำ
ตลอดเวลำ ไม่ ว่ ำ จะเป็ นบิ ด เป็ นเกลี ย ว เลี ย ดื่ ม กลิ้ ง
ซ้อนทับ จุ่ม และกำรสร้ำงแรงบันดำลใจกำรจินตนำกำรที่
จะเล่นกับรู ปทรงกลมๆ ไม่เพียงแค่กบั คุ กกี้ แต่เป็ นอะไรก็
ได้ในชีวติ ประจำวัน
11.ควำมยำว
30 วินำที
12.ช่องทำงกำรโฆษณำ
โทรทัศน์,โรงภำพยนตร์,วิทยุ,Internet
ที่มา :(วศโดม รัศมิทตั , สั มภาษณ์ , 12 มิถุนำยน 2558)
2.วิธีสร้ำงเพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำ คุกกี้ ตรำ โอรี โอ้
จำกกำรสัมภำษณ์ คุณวศโดม รัศมิทตั ผูค้ วบคุ มกำรผลิ ตเพลงประกอบโฆษณำคุ กกี้
ตรำ โอริ โอ้ เวอร์ ชนั่ ภำษำไทย ชุด สนุกกันโอรี โอ้ ได้ให้ขอ้ มูลไว้ดงั นี้
2.1คานึงถึงเรื่ องราว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ โฆษณา จากการสัมภาษณ์คุณ
วศโดม รัศมิทตั ได้กล่าวว่า “รับชมVideo Clip ภาพยนตร์ โฆษณาคุกกี้ ตรา โอรี โอ้ (Play with
Oreo) ของต่างประเทศใน Youtube เพื่อให้ทรำบและทำควำมเข้ำใจว่ำภำพแต่ละภำพ แต่ละฉำก ใช้
เวลำกี่วนิ ำที เรื่ องรำวที่เกิดขึ้นในภำพยนตร์ โฆษณำเป็ นอย่ำงไร เพื่อให้เพลงกับภำพมีควำมสัมพันธ์
กันไปในทิศทำงเดียวกัน เนื่องจำกกำรสร้ำงสรรค์เพลงประกอบงำนโฆษณำสิ นค้ำ คุกกี้ ตรำ โอริ โอ้
นี้ เป็ นกำรประยุกต์คำร้องของเนื้ อเพลงจำกเนื้ อเพลงภำษำอังกฤษเป็ นเนื้ อเพลงภำษำไทย” (วศโดม
รัศมิทตั , สั มภาษณ์ , 12 มิถุนำยน 2558)
ดินแดนอนิเมชัน่ ชื่ อว่ำ “Wonderfilled” สนุ กกับโอริ โอ้ตลอดเวลำ ไม่วำ่ จะเป็ นบิด
เป็ นเกลียว เลีย ดื่ม กลิ้ง ซ้อนทับ จุ่ม และกำรสร้ำงแรงบันดำลใจกำรจินตนำกำรที่จะเล่นกับรู ปทรง
กลมๆ ไม่เพียงแค่กบั คุกกี้แต่เป็ นอะไรก็ได้ในชีวติ ประจำวัน
นอกจากนี้ ยงั นาเสนอภาพยนตร์ โฆษณาในรู ปแบบแอนนิ เมชัน่ (Animation) สี สัน
สดใส ตอกย้าภาพลักษณ์ดว้ ยการวางตาแหน่งของสิ นค้า(Positioning) ให้อยูใ่ นใจผูบ้ ริ โภค ด้วยการ
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สื่ อสารว่า คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ คือ สิ นค้าแห่ งความสนุ ก เนื่ องจากคุกกี้ ตราโอรี โอ้ นอกจากนามาทาน
เล่นแล้วยังสามารถนาไปเป็ นส่ วนประกอบของขนมอย่างอื่นได้อีก ตามแต่ความคิดสร้างสรรค์หรื อ
จินตนาการของผูบ้ ริ โภค
2.2ใช้ ภ าษาที่ มี ค วำมหมำยเหมื อ นหรื อใกล้ เ คี ย งกับ ค ำในเนื้ อ ร้ อ งเวอร์ ชั่ น
ภำษำอังกฤษ และเหมำะกับกลุ่ มเป้ ำหมำยของสิ นค้ำที่ เป็ นกลุ่ มเด็ก-วัยรุ่ นตอนต้น(ช่ วงประถมมัธยมต้น) “คำและภำษำที่แต่งขึ้นในเนื้ อร้องเวอร์ ชนั่ ภำษำไทยนี้ ต้องเป็ นคำมีควำมหมำยเหมือน
หรื อใกล้เคียงกับคำในเนื้ อร้องเวอร์ ชนั่ ภำษำอังกฤษ เนื่ องจำกในบำงคำไม่สำมำรถแปลควำมหมำย
ตรงตัวได้ เพรำะต้องคำนึกถึงท่วงทำนองและจังหวะในบทเพลงเนื้ อร้องและเสี ยงดนตรี ตอ้ งมีควำม
กลมกลืนกัน ที่สำคัญคำในเนื้อเพลงต้องสอดคล้องกับภำพที่ปรำกฏในภำพยนตร์ โฆษณำ มีการเล่น
คาของภาษาเพื่อสร้ำงควำมรู ้สึกสนุ กสนำน และมีการใช้คาที่สร้างจินตนำกำรหลำยคำ เช่ น บิดดิ๊ ,
ชิมซิ , จุ่มดิ๊ , เคี้ยวดิ๊ , กลิ้งซิ , กองดิ๊ , โยนซิ , อร่ อยดี, กิ นนิ ด, เล่นนิ ด, หักนิ ด, มันดี, แบ่งนิ ด, จุ่มนิ ด,
กล้ำคิด, ฝันดี, คำโต, สนุกกับโอรี โอ้ เป็ นต้น สำมำรถบอกเล่ำเหตุกำรณ์และเรื่ องรำวต่ำงๆที่เกิดขึ้น
ในภำพยนตร์ โฆษณำได้ แม้ผฟู ้ ังจะได้ยนิ แต่เสี ยงเพลงโฆษณำเท่ำนั้นก็สามารถทาให้ผฟู ้ ั งเข้าใจและ
รับทราบเรื่ องราวที่เกิดขึ้น” (วศโดม รัศมิทตั , สั มภาษณ์ , 12 มิถุนำยน 2558)
2.3เลือกใช้แนวดนตรี ที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความสนุ กสนาน คุณวศโดม ให้ขอ้ มูล
ว่า “เพลงประกอบภาพยนตร์ โ ฆษณา คุ ก กี้ ตรา โอรี โ อ้ เป็ นเพลงที่ ส ร้ า งอารมณ์ ส นุ ก สนาน
เนื่องจากใช้แนวดนตรี อิเลคโทร-ป๊ อป(Electro-Pop) ที่มีลกั ษณะของโมโลดี้ที่ฟังง่ำย ฟั งสบำย และ
มีท่วงทำนองที่พลิ้วไหว สำมำรถสร้ำงควำมสนุ กสนำนให้กบั ผูฟ้ ั งได้ ใช้ซินธิ ไซเซอร์ คอมพิวเตอร์
มำป้ อนข้อมูลทำงดนตรี เหมำะกับกำรเต้นรำ” (วศโดม รัศมิทตั , สั มภาษณ์ , 12 มิถุนำยน 2558)
เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา ตรา โอรี โอ้ ชุ ดสนุ กกับโอรี โอ้ มี จงั หวะอัตรา
ความเร็ วดนตรี อยูท่ ี่135BPM อยูใ่ นช่วงจังหวะเร็ วที่เรี ยกว่า Allegroอัตราความเร็ วช่วงนี้ เรี ยกว่า fast
and bright กล่ าวคื อ อย่างมี ชีวิตชี วา กระฉับกระเฉง สร้ างความรู ้ สึก สนุ กสนาน สดใส คึกคัก
ตื่นเต้น 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)
นอกจากนี้ ยงั มีการเลือกใช้จงั หวะที่มีความพิเศษในจุดที่เป็ นคาร้องของชื่ อสิ นค้า
“โอรี โอ้” โดยมีร้องซ้ า 3 ครั้ง มีระดับเสี ยงอยูใ่ นระดับปานกลาง-ดัง ระดับเสี ยงปานกลางจะอยูช่ ่วง4
ท่อนแรก มีการเล่ นคาโดยร้ องคาจังหวะเสี ยงยาว “ลองซิ ลองดู ,บอกซิ อยำกรู ้ ”สลับกับคาจังหวะ
เสี ยงสั้น “บิดดิ๊ ชิมซิ จุ่มดิ๊ เคี้ยวดิ๊, กลิ้งซิ กองดิ๊ โยนซิ อร่ อยดี, กินนิ ด เล่นนิ ด หักนิ ด มันดี, แบ่งนิ ด
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จุ่มนิ ด กล้ำคิ ด ฝั นดี ” เป็ นจังหวะผสมเพื่อสร้ างความรู ้ สึ ก แปลกใหม่ กระตุ ้นความสนใจ คาที่ มี
จังหวะเสี ยงยาวมักอยูท่ ี่คาว่า “โอ้” คาท้ายของชื่ อตราสิ นค้าเสี ยงยาวให้ความรู ้สึกร่ าเริ ง สดใสมีการ
เน้นเสี ยงตรงคาว่า โอ้, Hey, สนุ กเพื่อสร้ างการตื่นตัวและดึ งดู ดความสนใจให้ผูฟ้ ั งหันมารับชม
ภาพยนตร์ โฆษณา ดังตารางที่ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา คุ กกี้ ตรา
โอรี โอ้ ชุด สนุกกับโอรี โอ้ ตามทฤษฎีองค์ประกอบดนตรี ดังนี้
ตารางที่ 9 ตารางแสดงเครื่ องหมายและความหมายตามทฤษฎีองค์ประกอบดนตรี
เครื่ องหมาย
ความหมาย

f
ดัง

mf
ดังปานกลาง

•
เสี ยงสั้น

_
เสี ยงยาว

>
เน้นเสี ยง

ภาพที่ 27 เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ ตำมทฤษฎีองค์ประกอบดนตรี
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3.กำรนำเสนองำนเพลงตัวอย่ำง
หลังจำกประพันธ์เนื้ อเพลงตำมทำนองแล้วก็ส่งเนื้ อเพลงให้ลูกค้ำพิจำรณำควำมพึง
พอใจ จำกกำรสัมภำษณ์เจำะลึ ก คุ ณวศโดม รัศมิทตั ผูอ้ ำนวยกำรผลิต บริ ษทั เอฟซิ บี กรุ งเทพฯ
จำกัด ได้ให้ขอ้ มูลว่ำ “ใช้เวลำในกำรคิดสร้ำงสรรค์เพลงประกอบโฆษณำคุกกี้ ตรำ โอริ โอ้ ไม่เกิน 3
ชัว่ โมง จำกนั้นก็นำเสนองำนตัวอย่ำงให้ลุกค้ำ โดยกำรส่ งเนื้ อเพลงที่แปลงเป็ นภำษำไทยให้ลุกค้ำ
พิจำรณำทำง E-mail เมื่อลูกค้ำพิจำรณำแล้ว ก็มีกำรปรับเปลี่ยนแก้ไขเนื้ อเพลงเป็ นบำงจุดเท่ำนั้น
เช่น คำบำงคำในเนื้ อเพลง ที่มีควำมหมำยใกล้เคียงคำในภำษำอังกฤษ แต่สื่อถึงควำมสนุ กโดยกำร
เล่ น ค ำ เช่ น บิ ด ดี๊ เคี้ ยวดิ๊ จุ่ ม ดิ๊ กลิ้ ง ดิ๊ เป็ นต้น จำกนั้ น ก็ เ ข้ำ สู่ ข้ ัน ตอนต่ อ ไปคื อ ขั้น ตอนกำร
บันทึกเสี ยง” (วศโดม รัศมิทตั , สั มภาษณ์ , 12 มิถุนำยน 2558)
4.กำรบันทึกเสี ยง
เนื่ องจากในขั้นตอนการบันทึก เสี ยงนี้ คุ ณวศโดม รั ศมิ ทตั ไม่สำมำรถให้ขอ้ มู ลได้
เพรำะส่ งต่องำนไปให้บริ ษทั รับผลิตเพลงทำผิดชอบต่อ โดยมอบหมำยคุณปริ ญญ์ ปริ ญญำวิวฒั น์กุล
ตำแหน่ ง Creative Grouphead ไปควบคุมกำรทำงำนแทน ผูว้ ิจยั มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณปริ ญญ์
ปริ ญญำวิวฒั น์กุล ได้ขอ้ มูลดังนี้
ขั้นตอนกำรบันทึกเสี ยงเริ่ มจำกฝ่ ำยAE จะทำกำรโทรศัพท์นดั หมำย ผูเ้ กี่ ยวข้อง เช่ น
นักร้อง เจ้ำหน้ำที่ห้องบันทึกเสี ยง บริ ษทั ลูกค้ำ เมื่อถึงวันและเวลำนัดหมำย ทั้งนี้ ในขั้นตอนกำร
บันทึกเสี ยง “ตัวแทนจำกบริ ษทั ลูกค้ำ จะเข้ำมำที่ห้องบันทึกเสี ยงด้วย เพื่อสังเกตกำรณ์และแนะนำ
ในเรื่ องกำรใช้โทนเสี ยงตำมที่ ตอ้ งกำร ซึ่ งมีกำรแก้ไขงำนเรื่ อยๆตำมควำมเหมำะสม เช่ น บำงคำ
นักร้องเปล่งเสี ยงร้องไม่ตรงกับจังหวะเสี ยงไกด์ เร็ วไป-ช้ำไป บำงคำสู งไป บำงคำต่ำไป ในบำงคำ
เปล่งเสี ยงร้ องออกมำไม่ชดั เจน ก็ตอ้ งแก้ไขโดยกำรร้ องใหม่เฉพำะคำที่มีปัญหำ เนื่ องจำกนักร้ อง
หญิงร้ องคนเดี ยวแต่ตอ้ งร้ องออกมำเสี ยง 2 โทนเสี ยง คือโทนเสี ยงกลำงและเสี ยงสู ง ในบำงท่อน
นักร้ องร้ องเสี ยงแหลมเกิ นไป ซึ่ งในส่ วนนี้ ตอ้ งมีกำรแก้ไขร้ องซ้ ำใหม่เรื่ อยๆจนจนกว่ำจะได้โทน
เสี ยงใกล้เคี ยงในเพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำเวอร์ ชั่นภำษำอังกฤษ และเป็ นที่ พึงพอใจของ
บริ ษทั ลูกค้ำ โดยในขั้นตอนกำรบันทึกเสี ยงใช้เวลำในกำรทำงำนประมำณ 3 ชัว่ โมง จึงได้เสี ยงเพลง
โฆษณำตำมที่บริ ษทั ลูกค้ำต้องกำร” (ปริ ญญ์ ปริ ญญำวิวฒั น์กุล, สั มภาษณ์ , 25 เมษำยน 2559)
เพลงประกอบภำพยนตร์ โ ฆษณำคุ ก กี้ ตรำ โอรี โ อ้ ชุ ด สนุ ก กับ โอรี โ อ้ เป็ นเพลง
ประยุกต์ที่แปลงเนื้ อร้ องจำกภำษำอังกฤษเป็ นภำษำไทย ทำให้ฝ่ำยสร้ ำงสรรค์ไม่ตอ้ งคิ ดทำนอง
ดนตรี ใหม่ข้ ึนมำ จึงไม่มีข้ นั ตอนกำรเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสำนดนตรี เพรำะมีไฟล์ดนตรี ตน้ ฉบับอยู่
แล้ว สำมำรถเข้ำสู่ ข้ นั ตอนกำรบันทึกเสี ยงนักร้องได้เลย กำรบันทึกเสี ยงนักร้องเป็ นกำรบันทึกเสี ยง
แบบ Non-Linear สำมำรถบันทึกซ้ ำได้และนำเสี ยงมำซ้อนกันได้ สะดวกต่อกำรแก้ไข
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5.กำรผสมเสี ยง
ในส่ วนของขั้นตอนกำรผสมเสี ยง ยังคงเป็ นกำรส่ งต่องำนให้บริ ษทั รับผลิ ตเพลงทำ
กำรรับผิดชอบต่อเนื่ องจำกขั้นตอนกำรบันทึกเสี ยง เมื่อได้เสี ยงร้ องตำมที่ตอ้ งกำรแล้วก็ให้Mixed
(ผูผ้ สมเสี ยง) ที่มีควำมเชียวชำญด้ำนกำรผสมเสี ยง นำเส้นเสี ยงต่ำงๆที่ได้บนั ทึกไปแล้วนั้นมำรวม
กับเสี ยงดนตรี เพื่อให้เป็ นเส้นเสี ยงเดี ยวกัน ผสมเสี ยงทั้งหมดให้มีควำมกลมกลื นกัน หลังจำกได้
เสี ยงที่มีคุณภำพแล้ว ก็ทำกำรบันทึ ก ไฟล์เสี ยง และนำกลับมำส่ ง ให้ฝ่ำยศิ ล ป์ ของบริ ษ ทั เอฟซี บี
กรุ งเทพ จำกัดเพื่อเข้ำสู่ ข้ นั ตอนกำรเลย์เสี ยงในลำดับต่อไป
6.กำรเลย์เสี ยง
“หลังจำกได้ไฟล์เสี ยงเพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำโอรี โอ้ เวอร์ ชนั่ ภำษำไทย ชุ ด
สนุ กกับโอรี โอ้ ตำมที่ตอ้ งกำรแล้วก็จะนำผลงำนเพลงโฆษณำมำส่ งให้ทำงเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยศิลป์ ของ
บริ ษ ัท เอฟซี บี กรุ ง เทพ จ ำกัด เพื่ อ ยิงเสี ย งลงเทปภำพ จัด วำงต ำแหน่ ง ของเสี ย งหรื อที่ เ รี ย กว่ำ
“กำรเลย์เสี ยง” ทำให้เพลงกับภำพมีควำมสัมพันธ์และเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน” (วศโดม รัศมิทตั ,
สั มภาษณ์ , 12 มิถุนำยน 2558)
ทั้งนี้ เพื่อให้รู้วำ่ เสี ยงใดควรอยูท่ ี่ตำแหน่ งใดในภำพยนตร์ สิ่ งเหล่ำนี้ เป็ นสิ่ งที่ผตู ้ ดั ต่อ
ต้องพิจำรณำให้รอบคอบถี่ถว้ น เพรำะกำรวำงตำแหน่งเสี ยงที่ดีจะช่วยส่ งเสริ มให้ภำพยนตร์ โฆษณำ
นั้นน่ ำสนใจ จำกนั้นทาการตกแต่งเสี ยงต่างๆให้มีคุณภาพที่ดี โดยในแต่ละขั้นตอนเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การตาด คุ กกี้ ตรา โอรี โอ้ บริ ษทั มอนเดลีซ อินเตอร์ เนชันแนล อิงค์ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยขนมคุ กกี้ ตรำ
โอรี โอ้ จะเข้ามาดูการทางานด้วย เมื่อภาพยนตร์ โฆษณาสมบูรณ์เป็ นที่พอใจ จึงทาการบันทึกไฟล์
ภาพยนตร์ โฆษณาลง Tape BETACAM SP , CD และ USB Flash Drive เพื่อนาไปใช้ในการ
ออกอากาศ

เนื้อเพลง ประกอบโฆษณำ Play with Oreo (สนุกกับโอริ โอ้)
ลองซิ ลองดู บิดดิ๊ ชิมซิ จุ่มดิ๊ เคี้ยวดิ๊
บอกซิ อยำกรู ้ กลิ้งซิ กองดิ๊ โยนซิ อร่ อยดี
ลองซิ ลองดู กินนิด เล่นนิด หักนิด มันดี
บอกซิ อยำกรู ้ แบ่งนิด จุ่มนิด กล้ำคิด ฝันดี
สนุกกับโอรี โอ้ได้ที่ไหนก็อร่ อยคำโต (โต๊โต)
ทำตำมใจจะเล่นยังไงเต็มที่เลยด้วยโอรี โอ้ (เฮ้)
อร่ อยง่ำยอย่ำงนี้ ทำตำมที่คิดไว้ได้เลย ลอง สนุก ได้ที่โอรี โอ้
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ภาพที่ 28 โน้ตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา คุกกี้ ตรา โอรี โอ้
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Shot : 3
English : twist it
Thai : บิดดิ๊
คำบรรยำย : คนกำลังเต้นบี
บอย บนคุกกี้

Shot : 1
English : show me
Thai : ลองซิ
คำบรรยำย : คุกกี้โอรี โอ้กำลัง
กลิ้งไปตำมทำง

Shot : 2
English : how you
Thai : ลองดู
คำบรรยำย : ดินแดนอนิเมชัน่
Wonderfilled ที่มีเครื่ องเล่น
คล้ำยสวนน้ ำนม

Shot : 4
English : lick it
Thai : ชิมซิ
คำบรรยำย : คุกกี้กลิ้งลงมำจำก
เครื่ องเล่นที่มีลกั ษณะคล้ำยลิน้

Shot : 5
English : dunk it
Thai : จุ่มดิ๊
คำบรรยำย : คุกกี้กระโดดลงใส่
สระน้ ำนม

Shot : 7
Shot : 8
Shot : 6
English : tell me
English : how to
English : munch it
Thai : บอกซิ
Thai : อยำกรู ้
Thai : เคี้ยวดิ๊
คำบรรยำย : คุกกี้วงิ่ ไปตำมทำง คำบรรยำย : ดินแดนอนิเมชัน่
คำบรรยำย : คุกกี้โดนเครื่ อง
Wonderfilled
เล่นในสระน้ ำนมงับ
ภาพที่ 29 ภาพStoryboard ภาพยนตร์ โฆษณาคุกกี้ ตรา โอรี โอ้ ชุด สนุกกับโอรี โอ้
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Shot : 9
English : roll it
Thai : กลิ้งซิ
คำบรรยำย : ตัวแอนนิ เมชัน่ นัง่
บนรองเท้ำสเก็ต มีคุกกี้เป็ นล้อ

Shot : 10
English: stack it
Thai : กองดิ๊
คำบรรยำย : เครื่ องจักรวำงคุกกี้
ซ้อนกันเป็ นชั้น

Shot : 11
English: flip it
Thai : โยนซิ
คำบรรยำย : เครื่ องโยนคุกกี้ข้ ึน

Shot : 12
English : crunch it
Thai : อร่ อยดี
คำบรรยำย : เครื่ องเล่นที่มี
ลักษณะคล้ำยมือกำลังบีบคุกกี้

Shot : 13
English : show me
Thai : ลองซิ
คำบรรยำย : ตัวแอนนิ เมชัน่
หน้ำคุกกี้ ปั่ นจักรยำนล้อเดียว

Shot : 14
English : how you
Thai : ลองดู
คำบรรยำย : ตัวแอนนิ เมชัน่
หน้ำคุกกี้ ปั่ นจักรยำนล้อเดียว
ในดินแดน Wonderfilled

Shot : 16
Shot : 17
Shot : 15
English : hack it
English : crack it
English : snack it
Thai : เล่นนิ ด
Thai : หักนิด
Thai : กินนิ ด
คำบรรยำย : ตัวแอนนิ เมชัน่
คำบรรยำย : เครื่ องเล่นลักษณะ
คำบรรยำย : เครื่ องเล่นที่มี
ลักษณะคล้ำยหน้ำคนกำลังกัด หน้ำคุกกี้ ปั่ นจักรยำนล้อเดียว คล้ำยมือหักคุกกี้ออกเป็ น2ส่ วน
ตัดผ่ำกลำงคุกกี้
คุกกี้
ภาพที่ 29 ภาพStoryboard ภาพยนตร์ โฆษณาคุกกี้ ตรา โอรี โอ้ ชุด สนุกกับโอรี โอ้ (ต่อ)
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Shot : 18
English : creme it
Thai : มันดี
คำบรรยำย : คุกกี้มีลกั ษณะ
คล้ำยปั๊ มสู บลม

Shot : 19
English : tell me
Thai : บอกซิ
คำบรรยำย : คุกกี้สวมหมวก
กันน๊อค มีผำ้ ยำวข้ำงหลังคล้ำย
ซุ ปเปอร์ ฮีโร่

Shot : 20
English : how to
Thai : อยำกรู ้
คำบรรยำย : คุกกี้กำลังวิง่ ขึ้นที่
รำบสู งในดินแดนWonderfilled

Shot : 21
English : share it
Thai : แบ่งนิ ด
คำบรรยำย : เครื่ องเล่นคล้ำย
มือ ส่ งต่อคุกกี้ให้แก่กนั

Shot : 22
English : dip it
Thai : จุ่มนิ ด
คำบรรยำย : เครื่ องเล่นจุ่มคุกกี้
ลงในน้ ำนม

Shot : 23
English : dare it
Thai : กล้ำคิด
คำบรรยำย : คุกกี้ที่มีลกั ษณะ
คล้ำยซุ ปเปอร์ ฮีโร่ กำลังเหำะ

Shot : 26
English : and you can
Thai : ได้ที่ไหน
คำบรรยำย : คุกกี้กลิ้งเข้ำไปใน
ดินแดน Wonderfilled โดยมี
คุกกี้ลกั ษณะคล้ำยผูห้ ญิง
ต้อนรับหน้ำประตู 2 ฝั่ง
ภาพที่ 29 ภาพStoryboard ภาพยนตร์ โฆษณาคุกกี้ ตรา โอรี โอ้ ชุด สนุกกับโอรี โอ้ (ต่อ)

Shot : 24
English : dream it
Thai : ฝันดี
คำบรรยำย : คุกกี้ที่มีลกั ษณะ
คล้ำยซุ ปเปอร์ ฮีโร่ กำลังเหำะ
ผ่ำนดวงจันทร์ และดวงดำว

Shot : 25
English : it's an oreo
Thai : สนุกกับโอรี โอ้
คำบรรยำย : คุกกี้กลิ้งเข้ำไปใน
ดินแดน Wonderfilled
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Shot : 27
English : eat it anyway
Thai : ก็อร่ อยคำโต (โต๊โต)
คำบรรยำย : ภำพมุมกว้ำง มี
เครื่ องเล่นหลำกหลำยใน
ดินแดน Wonderfilled

Shot : 28
English : if, you wanna
Thai : ทำตำมใจ
คำบรรยำย : เครื่ องเล่นใน
ดินแดน Wonderfilled กำลัง
ทำงำนกันอย่ำงสนุกสนำน

Shot : 29
English : you can do it
Thai : จะเล่นยังไง
คำบรรยำย : เครื่ องเล่นใน
ดินแดน Wonderfilled เล่นต่อ
คุกกี้ โดยผูค้ ุม้

Shot : 30
English : different every single
day(heyyy.!!)
Thai : เต็มที่เลยด้วยโอรี โอ้(เฮ้)
คำบรรยำย : ตัวแอนนิ เมชัน่ ส่ ง
ต่อคุกกี้ให้เครื่ องเล่นคล้ำยมือ

Shot : 31
English : it's so easy
Thai : อร่ อยง่ำย
คำบรรยำย : เครื่ องเล่นคล้ำยมือ
ปล่อยคุกกี้ลงกลำงเมือง

Shot : 32
English : to let your
Thai : อย่ำงนี้
คำบรรยำย : ภำพคุกกี้กลำง
เมืองต่ำงๆในดินแดน
Wonderfilled

Shot : 33
English : imagi
Thai : ทำตำมที่คิด
คำบรรยำย : ภำพดินแดน
Wonderfilled สี สันสดใส

Shot : 34
English : nation go
Thai : ไว้ได้เลย
คำบรรยำย : ภำพดินแดน
Wonderfilled สี สันสดใส

Shot : 35
English : when you play
Thai : ลอง สนุก
คำบรรยำย : คุกกี้กำลังปิ ด
ดินแดน Wonderfilled
ภาพที่ 29 ภาพStoryboard ภาพยนตร์ โฆษณาคุกกี้ ตรา โอรี โอ้ ชุด สนุกกับโอรี โอ้ (ต่อ)
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Shot : 36
Shot : 37
English : with oreo
Sound
Thai : ได้ที่โอรี โอ้
คำบรรยำย : ภำพคุกกี้ตรำโอรี โอ้
คำบรรยำย : ภำพคุกกี้ตรำโอรี และชื่อหนังโฆษณำ สนุกกับโอ
โอ้
รี โอ้และเว็บไซร์ โอรี โอ้
ภาพที่ 29 ภาพStoryboard ภาพยนตร์ โฆษณาคุกกี้ ตรา โอรี โอ้ ชุด สนุกกับโอรี โอ้ (ต่อ)
7.การพิจารณาอนุมตั ิก่อนนาไปเผยแพร่
เมื่ อได้ผลงานภาพยนตร์ โฆษณาที่ ส มบู รณ์ แล้ว ทางบริ ษ ทั เอฟซี บี กรุ ง เทพ จากัด
บริ ษทั ตัวแทนโฆษณา(Agency) โดยการดูแลของฝ่ ายการตาด คุ กกี้ ตรา โอรี โอ้ บริ ษทั มอนเดลีซ
อินเตอร์ เนชันแนล อิงค์ ผูจ้ ดั จำหน่ำยขนมคุกกี้ ตรำ โอรี โอ้ ก็จะนาภาพยนตร์ โฆษณาไปยื่นคาร้อง
ขออนุญาตให้กองเผยแพร่ และควบคุมการโฆษณาสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 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
เพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำคุกกี้ ตรำ โอรี โอ้ เวอร์ ชนั่ ภำษำไทย ชุ ด สนุ กกับโอรี
โอ้ เมื่อแบ่งประเภทของเพลงประกอบโฆษณา ตำมแนวคิดเรื่ องเพลงประกอบโฆษณำแล้ว สำมำรถ
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วิเครำะห์ได้วำ่ เพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำโอรี โอ้ เวอร์ ชนั่ ภำษำไทย ชุ ด สนุ กกับโอรี โอ้เป็ น
เพลงโฆษณำประเภท จิงเกิล(Jingle) แบบประยุกต์(Applied) เนื่องจำกเป็ นเพลงโฆษณำที่นำทำนอง
ของเพลงโฆษณำเวอร์ ชนั่ ภำษำอังกฤษที่แต่งขึ้นใหม่สำหรับคุกกี้ ตรำ โอรี โอ้โดยเฉพำะมำประยุกต์
ใส่ เนื้ อภำษำไทย เพื่อทำกำรสื่ อสำรกับคนไทยได้เข้ำใจและชัดเจนมำกยิง่ ขึ้น มีกำรเอ่ยถึงชื่ อสิ นค้ำ
“โอรี โอ้” และคำขวัญ “สนุ กกับโอรี โอ้” ในบทเพลง เมื่อแบ่งตำมลักษณะประโยชน์กำรใช้งำน จะ
อยู่ใ นประเภทเพลงโฆษณำที่ ใ ช้เพื่ อเล่ ำ เรื่ อง เนื่ องจำกเพลงท ำหน้ำที่ สื่ อ สำรแทนค ำพู ดหรื อ ผู ้
ประกำศโดยเนื้ อเพลงบอกถึงคุณลักษณะของสิ นค้ำและทำหน้ำที่เล่ำเรื่ องรำวในภำพยนตร์ โฆษณำ
เช่น “ลองซิ ลองดู บิดดิ๊ ชิ มซิ จุ่มดิ๊ เคี้ยวดิ๊บอกซิ อยำกรู ้กลิ้งซิ กองดิ๊ โยนซิ อร่ อยดีลองซิ ลองดูกิน
นิ ด เล่นนิ ด หักนิ ด มันดีบอกซิ อยำกรู ้แบ่งนิ ด จุ่มนิ ด กล้ำคิด ฝันดีสนุ กกับโอรี โอ้ได้ที่ไหนก็อร่ อย
คำโต”เป็ นต้น
เพลงประกอบภาพยนตร์ คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ มีควำมยำว 30 วินำที เนื่องจำกสื่ อโทรทัศน์
มีขอ้ จำกัดด้ำนเวลำ ต้องซื้ อเวลำเพื่อออกอำกำศในรำคำสู ง ดังนั้น เพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำ
จึงต้องมีเนื้ อหำสั้นกระชับ เข้ำใจง่ำย ได้ใจควำมทุกคำเรื่ องรำวในภำพยนตร์ โฆษณำมีท้ งั หมด 37
Shotจำกแนวคิดเรื่ องเพลงประกอบโฆษณำสำมำรถวิเครำะห์ได้วำ่ เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา
คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ ชุ ด สนุ กกับโอรี โอ้ สำมำรถกำหนดทิศทำงของภำพยนตร์ โฆษณำกำรตัดต่อภำพ
ท่ำทำงของตัวแสดง หรื อจังหวะ ลี ลำกำรพูดของตัวละครให้ควำมสัมพันธ์กนั กับเสี ยงเพลงและ
สร้ำงควำมต่อเนื่องให้ภำพในภำพยนตร์ โฆษณำ เสี ยงเพลงยังช่วยเชื่อมโยงเรื่ องรำว กำรเคลื่อนไหว
ของวัตถุหรื อตัวละครในภำพยนตร์ โฆษณำ กำรลำดับภำพทั้งหมด ซึ่ งจะทำให้ภำพยนตร์ กลมกลืน
เป็ นเรื่ องเดียวกันเช่น Shotที่4 คุ กกี้กาลังกลิ้งออกมาจากลิ้น เสี ยงที่ได้ยิน คือ ชิ มซิ Shotที่5 คุ กกี้ตก
ลงมาในน้ านม เสี ยงที่ได้ยิน คือ จุ่มดิ๊ Shotที่15 เครื่ องเล่นรู ปหน้าคนกาลังกินคุกกี้ เสี ยงที่ได้ยิน คือ
กิ นนิ ด Shotที่ 17 เครื่ องเล่ นที่ มีลกั ษณะเหมื อนมื อก าลังหักคุ กกี้ เสี ยงที่ ได้ยิน คื อ หักนิ ด เป็ นต้น
นาเสนอภาพยนตร์ โฆษณาในรู ปแบบแอนนิ เมชัน่ (Animation) สี สันสดใสเหมาะกับกลุ่มเป้ าหมาย
โดยเรื่ อ งราวในภาพยนตร์ โ ฆษณาเป็ นเรื่ อ งรำวของ ดิ น แดนที่ ชื่ อ ว่ำ “Wonderfilled” ที่ ทุ ก คน
สำมำรถสนุ กกับโอริ โอ้ตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเป็ นบิ ดเป็ นเกลี ยว เลี ย ดื่ ม กลิ้ง ซ้อนทับ จุ่ม และกำร
สร้ำงแรงบันดำลใจกำรจินตนำกำรที่จะเล่นกับรู ปทรงกลมๆ ไม่เพียงแค่กบั คุกกี้แต่เป็ นอะไรก็ได้ใน
ชีวติ ประจำวัน โฆษณำชุดนี้ใช้เทคนิคกำรถ่ำยทำพิเศษ ภำพสวย ดึงดูดควำมสนใจของผูร้ ับสำรได้ดี
มีประสิ ทธิ ภำพในกำรสื่ อสำร ใช้ตน้ ทุนในกำรผลิตสู ง และมีทุนในกำรซื้ อสื่ อเพื่อโฆษณำสิ นค้ำสู ง
ออกอำกำศทำงสถำนี โทรทัศน์หลำยช่ องและหลำยช่ วงเวลำโดยเฉพำะช่ วงPrime time ที่มียอดผู ้
รับชมจานวนมากและที่ มีอตั ราค่าโฆษณาสู งสุ ด เนื่ องจำกขนมแซนด์วิชคุ กกี้ ตรำ “โอรี โอ้” เป็ น
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สิ นค้ำระดับสำกล มีจำหน่ำยทัว่ โลกและได้รับควำมนิ ยมสู ง มีรำคำจำหน่ำยหลำยรำคำตั้งแต่ 5-100
บำทขึ้นไป
จำกกำรศึกษำเปรี ยบเทียบแนวคิด เพลงโฆษณำ กับ กระบวนกำรตัดสิ นใจซื้ อระหว่ำง
แนวคิด AIDA และแนวคิด Hierarchy of Effects แล้วจะเห็นว่ำทั้งสองแนวคิดมีลกั ษณะที่คล้ำยกัน
กล่ำวคือ แนวคิดทั้งสองให้ควำมสำคัญกับกำรดึ งดู ดควำมสนใจ กำรสร้ำงกำรรับรู ้ และกำรจดจำ
รวมทั้งกระบวนกำรคิดและพฤติกรรมกำรตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค สำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำ เพลง
ประกอบภาพยนตร์ โฆษณาคุ กกี้ ตรา โอรี โอ้ ชุ ด สนุ กกับโอรี โอ้สำมำรถเข้ำมำมี ส่วนร่ วมในกำร
พัฒนำล ำดับ ขั้นกำรตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคทั้ง สิ้ น ตั้ง แต่ ข้ นั กำรแนะนำ(Introduction) สิ นค้ำให้
ผูบ้ ริ โภครู ้จกั ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของกำรขำย โดยกำรบอกรำยละเอียดและชื่ อของสิ นค้ำในเนื้ อเพลง
เช่ น“สนุ กกับโอรี โอ้ได้ที่ไหนก็อร่ อยคำโต(โต๊โต) ทำตำมใจจะเล่นยังไงเต็มที่เลยด้วยโอรี โอ้(เฮ้)
อร่ อยง่ำยอย่ำงนี้ ทำตำมที่คิดไว้ได้เลยลอง สนุ ก ได้ที่โอรี โอ้”เป็ นต้น ขั้นโน้มน้ำวจิตใจให้ผบู ้ ริ โภค
ชอบสิ นค้ำ ด้วยกำรสื่ อสำรตรงกับกลุ่มเป้ ำหมำย ตั้งแต่กำรนาเสนอภาพยนตร์ โฆษณาในรู ปแบบ
แอนนิเมชัน่ (Animation) สี สันสดใสเหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นกลุ่มเด็ก-กลุ่มวัยรุ่ นตอนต้น (ช่วง
ประถม-มัธยมต้น) เนื้ อเพลงใช้ภำษำที่ เข้ำใจง่ ำยสร้ างจินตนาการ ใช้แนวดนตรี อิเลคโทร-ป๊ อป
(Electro-Pop) เพื่อสร้างความแตกต่างให้สินค้า สร้างเอกลักษณ์ให้ตราสิ นค้ามีความโดดเด่น ไม่ซ้ า
ใคร เป็ นที่ น่า จดจา ตอกย้ าภาพลัก ษณ์ ด้วยการวางตาแหน่ ง ของสิ นค้า (Positioning) ให้อยู่ในใจ
ผูบ้ ริ โภค ด้วยการสื่ อสารว่า คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ คือ สิ นค้าแห่งความสนุก
เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาคุ กกี้ ตรา โอรี โอ้ ชุ ด สนุ กกับโอรี โอ้แม้ว่ำจะเป็ น
เพลงที่ประยุกต์เนื้ อเพลงจำกภำษำอังกฤษ เป็ นเนื้ อเพลงภำษำไทย แต่ก็ถือว่ำเป็ นเพลงที่แต่งขึ้นมำ
เพือ่ ใช้กบั สิ นค้ำ คุกกี้ ตรำ โอรี โอ้ โดยเฉพำะ ซึ่ งสอดคล้องกับผลกำรวิจยั เรื่ อง Secrets of Effective
TV Advertising ของบริ ษทั อิปซอสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่กล่ำว่ำ เพลงที่ใช้ประกอบโฆษณำซึ่ งถูก
แต่งขึ้นเพื่อใช้กบั แบรนด์น้ นั โดยเฉพำะมีคะแนนที่สูงทั้งกำรสร้ำงกำรจดจำ กำรเชื่อมโยงถึงแบรนด์
ควำมน่ำเชื่ อถือตลอดจนถึงกำรสร้ำงพฤติกรรมกำรซื้ อสิ นค้ำ จำกข้อมูลนี้ ส่ งผลให้คุกกี้ตราโอรี โอ้
ได้รับความนิยม มียอดการจาหน่ายสู งขึ้นทุกปี
ดังข้อมูลจำก มติชนออนไลน์ เผยว่ำคุกกี้ ตรำ โอรี โอ้ คือ แซนวิชคุกกี้ที่ขำยดีที่สุดใน
ศตวรรษที่ 20 โดยทำยอดขำยทัว่ โลกเมื่ อปี ที่ แล้วไปกว่ำ 1,500 ล้ำนดอลลำร์ (มติชน, 2555 :
ออนไลน์)
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาเสนอภาพยนตร์ โฆษณา เสี ยงประกอบ และเพลงประกอบภาพยนตร์
โฆษณา คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ ชุด สนุกกับโอรี โอ้ ได้ในแผ่นดีวดี ีที่แนบมาในเล่ม
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สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา คุกกี้ ตรา โอรีโอ้
กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ ชุ ด สนุ กกับโอรี
โอ้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1.กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงบริ ษทั เจ้ำของสิ นค้ำและบริ ษทั ผูผ้ ลิตเพลง
ประสำนงำนกับลู กค้ำผ่ำนฝ่ ำยบริ หำรงำนลูกค้ำ (AE หรื อ Account Executive) ของ
บริ ษทั เอฟซี บี กรุ งเทพ จำกัด แต่ในช่วงนั้นทีมงำนฝ่ ำยสร้ำงสรรค์ติดงานอื่นอยู่ คุณวศโดม รัศมิทตั
จึงอาสาสร้ างสรรค์เพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาคุ กกี้ ตรา โอรี โอ้ แทน เพราะมีความสามารถ
และมีประสบการณ์ดา้ นการแต่งเพลงโฆษณา
2.วิธีกำรสร้ำงเพลงประกอบภำพยนตร์โฆษณำ
2.1คานึ งถึ งเรื่ องราว เหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในภาพยนตร์ โฆษณา โดยดู จำก Video
Clip ภำพยนตร์โฆษณำโอริ โอ้ ฉบับภำษำอังกฤษ เพื่อให้เนื้ อเพลงกับเรื่ องราวในภาพยนตร์ โฆษณา
มีความสัมพันธ์กนั
2.2ใช้ ภ าษาที่ มี ค วำมหมำยเหมื อ นหรื อใกล้ เ คี ย งกับ ค ำในเนื้ อ ร้ อ งเวอร์ ชั่ น
ภำษำอังกฤษ และเหมำะกับกลุ่มเป้ ำหมำยของสิ นค้ำที่เป็ นกลุ่มเด็ก-วัยรุ่ นตอนต้น มีการเล่นคาของ
ภาษาเพื่อสร้ำงควำมรู ้สึกสนุกสนำน เช่น บิดดิ๊ ชิมซิ จุ่มดิ๊ เคี้ยวดิ๊กลิ้งซิ กองดิ๊ เป็ นต้น
2.3เลือกใช้แนวดนตรี ที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความสนุ กสนาน แนวดนตรี อิเลคโทรป๊ อป(Electro-Pop) เป็ นแนวเพลงที่มีลกั ษณะทำนองที่ฟังง่ำย ติดหู มีจงั หวะอัตราความเร็ วดนตรี อยู่
ที่135 BPM อยู่ในช่ วงจังหวะเร็ วที่เรี ยกว่า Allegroอัตราความเร็ วช่ วงนี้ เรี ยกว่า fast and bright
กล่าวคือ อย่างมีชีวิตชี วา กระฉับกระเฉง สร้ างความรู ้ สึกสนุ กสนาน สดใส คึกคัก ตื่นเต้น อยาก
เคลื่อนไหวร่ างกาย เน้นย้ าชื่อตราสิ นค้า “โอรี โอ้” 3ครั้งเลือกใช้จงั หวะเสี ยงยาวเพื่อเพิ่มความพิเศษ
ในคาว่า “โอ้” เสี ยงยาวให้ความรู ้ สึกร่ าเริ ง สดใสมีการเน้นเสี ยงตรงคาว่า โอ้, Hey, สนุกเพื่อสร้าง
การตื่นตัวและดึงดูดความสนใจให้ผฟู ้ ังหันมารับชม
3.กำรนำเสนองำนเพลงตัวอย่ำง
หลังจำกใช้เวลำประมำณ 3 ชั่วโมง คิ ดสร้ ำงสรรค์เพลงประกอบโฆษณำคุ กกี้ ตรำ
โอริ โอ้ นำเสนอตัวอย่ำ งเนื้ อเพลงเวอร์ ชั่นภำษำไทย โดยกำรส่ ง ไฟล์งำนให้ลุ ก ค้ำ พิ จำรณำทำง
E-mail
4.การบันทึกเสี ยง
การบันทึกเสี ยงร้องของนักร้องหญิง ซึ่งมีกำรแก้ไขงำนตำมควำมเหมำะสม ใช้เวลำใน
กำรทำงำนประมำณ 3 ชัว่ โมง จึงได้เสี ยงเพลงโฆษณำตำมที่บริ ษทั ลูกค้ำต้องกำร
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5.กำรผสมเสี ยง
เมื่ อได้เสี ยงร้ องและเสี ยงดนตรี ตำมที่ ตอ้ งกำรแล้วก็ให้Mixed (ผูผ้ สมเสี ยง) นำเส้น
เสี ยงต่ำงๆที่ได้บนั ทึกไปแล้วนั้นมำรวมกับเสี ยงดนตรี ให้เป็ นเส้นเสี ยงเดียวกัน ผสมเสี ยงทั้งหมดให้
มีควำมกลมกลืนกัน
6.การเลย์สียง
หลังจำกได้ไฟล์เสี ยงเพลงตำมที่ตอ้ งกำรก็นำผลงำนมำส่ งให้ทำงเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยศิลป์
บริ ษทั เอฟซี บี กรุ งเทพ จำกัด เพื่อยิงเสี ยงลงเทปภำพจัดวำงตำแหน่ งของเสี ยง ให้เพลงกับภำพมี
ควำมสัมพันธ์และเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อส่ งให้ลูกค้ำพิจำรณำก่อนนำไปออกอำกำศจริ ง
7.การพิจารณาอนุมตั ิก่อนนาไปเผยแพร่
เมื่ อได้ผลงานภาพยนตร์ โฆษณาที่ ส มบู รณ์ แล้ว ทางบริ ษ ทั เอฟซี บี กรุ ง เทพ จากัด
บริ ษทั ตัวแทนโฆษณา(Agency) โดยการดู แลของฝ่ ายการตาด คุ กกี้ ตรา โอรี โอ้ บริ ษทั มอนเดลีซ
อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ ผูจ้ ดั จำหน่ำยขนมคุกกี้ ตรำ โอรี โอ้ จะนาภาพยนตร์ โฆษณาไปยื่นคาร้องขอ
อนุญาตให้กองเผยแพร่ และควบคุมการโฆษณาสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาและ
ส่ งให้เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยาตรวจพิจารณาว่าชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ เมื่อได้รับ
พิจารณาอนุ ญาต แล้วจึงส่ งให้คณะกรรมการตรวจการพิจารณาการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ และ
สมาคมโฆษณาธุ รกิจแห่ งประเทศไทย ทาการพิจารณาร่ วมกันอีกครั้ง เพื่อขออนุ ญาตินาภาพยนตร์
โฆษณาออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ขั้นตอนนี้ เรี ยกว่า “POST CENSOR” เมื่อได้รับอนุมตั ิ
จึงนาไปเผยแพร่ ตามสื่ อต่างๆ ทั้ง วิทยุ Youtube faceook สื่ อกลางแจ้ง สื่ อสิ่ งพิมพ์ เพื่อจัดกิจกรรม
ทางการตลาด เช่น การจัดงาน Event เปิ ดตัวสิ นค้า ให้สินค้าเป็ นที่รู้จกั
การนาไปใช้ งาน
เมื่อวิเคราะห์ตำมแนวคิดเรื่ องเพลงประกอบโฆษณำ สำมำรถระบุได้วำ่ เพลงประกอบ
ภำพยนตร์โฆษณำคุกกี้ ตรำ โอรี โอ้ เวอร์ ชนั่ ภำษำไทย ชุด สนุกกับโอรี โอ้เป็ นเพลงโฆษณำประเภท
จิงเกิ ล(Jingle) แบบประยุกต์(Applied) เนื่ องจำกเป็ นเพลงที่นำทำนองเพลงของเพลงโฆษณำเวอร์
ชัน่ ภำษำอังกฤษมำแต่งใหม่เป็ นเนื้อเพลงภำษำไทย มีควำมยำว 30 วินำที เพรำะสื่ อโทรทัศน์ตอ้ งซื้ อ
เวลำเพื่อออกอำกำศในรำคำสู ง ภำพยนตร์ โฆษณำมีท้ งั หมด 37 Shot จำกแนวคิดเรื่ องเพลงประกอบ
โฆษณำสำมำรถวิเครำะห์ได้วำ่ เพลงสำมำรถกำหนดทิศทำงของภำพยนตร์ โฆษณำกำรตัดต่อภำพ
ท่ำทำงของตัวแสดงให้ควำมสัมพันธ์กนั เช่น Shotที่4 คุกกี้กาลังกลิ้งออกมาจากลิ้น เสี ยงที่ได้ยิน คือ
ชิมซิ Shotที่5 คุ กกี้ตกลงมาในน้ านม เสี ยงที่ได้ยิน คือ จุ่มดิ๊ เป็ นต้น นาเสนอภาพยนตร์ โฆษณาใน
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รู ปแบบแอนนิ เมชัน่ (Animation) สี สันสดใส ใช้เทคนิ คพิเศษในกำรถ่ำยทำ ภำพสวย ดึงดูดควำม
สนใจของผูร้ ับสำรได้ดี มีประสิ ทธิ ภำพในกำรสื่ อสำรใช้ตน้ ทุนในกำรผลิตสู งและมีทุนในกำรซื้ อ
สื่ อเพื่อโฆษณำสิ นค้ำสู ง ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์หลำยช่องและหลำยช่วงเวลำโดยเฉพำะช่วง
Prime time ที่มียอดผูร้ ับชมจานวนมากและที่มีอตั ราค่าโฆษณาสู งสุ ด เนื่องจำกขนมแซนด์วิชคุกกี้
ตรำ “โอรี โอ้” เป็ นสิ นค้ำระดับสำกล มีจำหน่ำยทัว่ โลกและได้รับควำมนิยมสู ง มีรำคำจำหน่ำยหลำย
รำคำตั้งแต่ 5-100 บำทขึ้นไป
ดังข้อมูลจำก มติชนออนไลน์ เผยว่ำคุกกี้ ตรำ โอรี โอ้ คือ แซนด์วชิ คุกกี้ที่ขำยดีที่สุดใน
ศตวรรษที่ 20 โดยทำยอดขำยทัว่ โลกเมื่ อปี ที่ แล้วไปกว่ำ 1,500 ล้ำนดอลลำร์ (มติชน, 2555 :
ออนไลน์)
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาเสนอภาพยนตร์ โฆษณา เสี ยงประกอบ และเพลงประกอบภาพยนตร์
โฆษณา คุกกี้ ตรา โอรี โอ้ ชุด สนุกกับโอรี โอ้ ได้ในแผ่นดีวดี ีที่แนบมาในเล่ม

