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บทที่ 6
กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณาเลเยอร์ เค้ ก ตรา เอลเซ่ รส วานิลลา
ในบทนี้ ผูว้ ิจยั ได้นำเสนอข้อมูลโดยกำรแบ่งรำยละเอี ยดเป็ น 3 หัวข้อ ดังนี้ 1.ข้อมูล
ทัว่ ไปของบริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้ำ บริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ(Agency) ผูผ้ ลิตเพลงโฆษณำประกอบภำพยนตร์
โฆษณำ เลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รสวำนิ ลลำ 2.กระบวนกำรผลิตเพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำ
เลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รสวำนิลลำ 3.กำรนำไปใช้งำน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1.ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลทัว่ ไปเป็ นกำรบอกถึ งสถำนที่ต้ งั และรำยละเอียดต่ำงๆของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตสิ นค้ำ
และ บริ ษ ทั ตัวแทนโฆษณำ (Agency) ผูผ้ ลิ ตเพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำ เลเยอร์ เค้ก ตรำ
เอลเซ่รส วำนิลำ
1.1ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ผูผ้ ลิต

ภาพที่ 30 บริ ษทั ยูโรเปี้ ยนฟู้ด จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ยูโรเปี้ ยนฟู้ด จำกัด (มหำชน) ผูผ้ ลิตสิ นค้ำ ตรำ เอลเซ่ ที่ผวู ้ ิจยั นำมำเป็ นตัวอย่ำง
ได้เริ่ มก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2527 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้ำนบำท บนถนนปู่ เจ้ำสมิง
พรำยจังหวัดสมุทรปรำกำร ภำยใต้ควำมมุ่งมัน่ ที่จะผลิตขนมเพื่อกำรบริ โภคอันมีคุณภำพต่อคนไทย
เพรำะเชื่ อว่ำ สิ นค้ำคุณภำพที่ได้มำตรฐำนเท่ำนั้น ที่จะได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำ ดังนั้น บริ ษทั จึง
ได้วำงแผนกำรตลำดในเชิ งรุ ก และมุ่งเน้นกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่ อง ด้วยควำมมุ่งมัน่ และ
เอำใจใส่ ในทุกรำยละเอียดต่ำงๆเหล่ำนั้น จึงส่ งผลให้ บริ ษทั ฯ บรรลุเป้ ำหมำยที่วำงไว้ต้ งั แต่เริ่ มต้น
ตรำบจนปั จจุบนั จึงถือได้วำ่ เป็ นบริ ษทั ฯ ผูผ้ ลิตขนมที่เป็ นผูน้ ำในตลำดอย่ำงเต็มตัว โดยมีผลิตภัณฑ์
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ที่สร้ ำงชื่ อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรั บตั้งแต่ยุคเริ่ มต้นในอดี ตจนถึงปั จจุบนั มำกมำย เช่ น เวเฟอร์ ตรำ
ปั กกิ่ง, เยลลี่ ตรำปี โป้ , เค้ก ตรำยูโร่ ฯลฯ จำกควำมสำเร็ จมำกมำยนี้ ส่ งผลให้กิจกำรของบริ ษทั มี
กำรเติ บ โตอย่ำ งต่ อ เนื่ องมำโดยตลอด จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2538 โรงงำนจึ ง ได้ขยำยไปที่ เขต
อุตสำหกรรม โซน 3 จังหวัดปรำจีนบุรี ด้วยเงินลงทุนกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท บนเนื้ อที่ 434 - 1 - 96 ไร่
โดยได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน (BOI) โดยโรงงำนแห่ งใหม่
ขนำดใหญ่น้ ี เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีกำรผลิ ตสมัยใหม่, เครื่ องจักรใหม่ที่ทนั สมัย และสู งด้วย
คุณภำพในกำรผลิต, ควำมพร้อมทำงด้ำนบุคคลำกร ผูเ้ ชี่ ยวชำญในทุ กสำขำขององค์กร และด้วย
ควำมพิถีพิถนั ในทุกขั้นตอนของกำรผลิ ตและกำรดำเนิ นงำน จึงทำให้บริ ษทั ฯ สำมำรถสร้ ำงสรรค์
ผลิ ตภัณฑ์ที่สนองตอบควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค ทั้งในด้ำนคุ ณค่ำทำงอำหำร ควำมสะอำด และ
ควำมอร่ อย ตั้งแต่อดีต ตรำบจนปั จจุบนั
ปรัชญำ.. สู่ ควำมสำเร็ จของยูโรเปี้ ยนฟู้ด
บริ ษทั ยูโรเปี้ ยนฟู้ ด จำกัด (มหำชน) ก้ำวย่ำงสู่ ควำมสำเร็ จด้วยกำรเป็ นหนึ่ งในผูน้ ำ
ด้ำ นธุ รกิ จผลิ ตอำหำรและ ขนมขบเคี้ ยวรำยใหญ่ ของประเทศ โดยได้รับกำรยอมรั บจำก ตลำด
ผูบ้ ริ โภคด้วยดี เสมอมำ ด้วยปรั ชญำที่มุ่งมัน่ กำรเข้ำไปมี ส่วนร่ วมสร้ ำงรอยยิ้มแห่ งควำมสุ ข จำก
ควำมอิ่มอร่ อยที่สูงด้วยคุ ณค่ำทำงโภชนำกำร ภำยใต้ชื่อ "ยูโร่ "เพรำะควำมตระหนักดีมำโดยตลอด
ว่ำ รอยยิม้ คือ จุดเริ่ มต้นแห่ งควำมสุ ขที่ทุกคนต้องกำร เรำได้สร้ ำงสรรค์ผลิ ตภัณฑ์แต่ละชนิ ดด้วย
กำรผลิ ตที่ ใช้เทคโนโลยีช้ นั สู ง คุ ณภำพสิ นค้ำ ที่ ครบถ้วนด้วยคุ ณค่ ำทำงโภชนำกำร สะอำด ถู ก
สุ ขอนำมัย ปลอดภัย ซึ่ งบริ ษทั ถือเป็ นหลักปรัชญำในกำรดำเนิ นงำนตลอดมำ และใช้เป็ นกลยุทธ์
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งด้ำนกำรผลิต บุคลำกร กำรตลำด จนกระทัง่ ก้ำวสู่ ควำมสำเร็ จในปั จจุบนั
เพื่อเป็ นกำรตอบรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงลงตัว และพร้อมแจกจ่ำย ควำมอิ่มอร่ อย และ
รอยยิม้ จำก "ยูโร่ "ไปทัว่ ไทย
วิสัยทัศน์ เป็ นผูน้ ำด้ำนกำรผลิต และจำหน่ำยสิ นค้ำบริ โภคอันดับ 1 ของอำเชี่ยน
คำนิ ยำม “ยูโร่ ”… รอยยิ้มแห่ งคุ ณภำพ เรำมุ่งมัน่ เข้ำไปมี ส่วนร่ วมสร้ ำงรอยยิ้มแห่ ง
ควำมสุ ข จำกควำมอิ่มอร่ อยที่สูงด้วยคุณค่ำทำงโภชนำกำรภำยใต้ชื่อ “ยูโร่ ”
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ภาพที่ 31 ขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอเซ่
ขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอเซ่
“เอเซ่ ” เป็ นสิ น ค้ำ ใหม่ ป ระเภท ขนมเลเยอร์ เ ค้ก ของบริ ษ ัท ยู โ รเปี้ ยนฟู้ ด จ ำกัด
(มหำชน) ซึ่ งมีท้ งั หมด 8 รสชำติ ดังนี้ 1.รสวำนิ ลลำ 2.รสใบเตย 3.กล้วยหอม 4.รสแยมรำสเบอร์ รี่
5.รสสตรอเบอร์รี่ 6.รสช็อคโกแลต 7.รสขนุน 8.รสมะพร้ำว โดยรสชำติที่ขำยดีได้รับควำมนิยมมำก
ที่สุดคื อ รส วำนิ ลลำ รำคำขำย ชิ้ นละ 3 บำท ทั้งนี้ บริ ษทั ยูโรเปี้ ยนฟู้ด จำกัด (มหำชน) มีสินค้ำ
ประเภทเค้กอยูแ่ ล้ว คือ ยูโร่ เค้ก ซึ่ งมีรำคำขำยชิ้นละ 6-7 บำท ฝ่ ำยกำรตลำดของบริ ษทั ยูโรเปี้ ยนฟู้ด
จำกัด (มหำชน) มี ค วำมกัง วลว่ำ เค้ก 2 อย่ำ งนี้ จะเป็ นคู่ แข่ ง ขันทำงกำรตลำดกันเอง จึ ง วำงแผน
กำรตลำดของขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอเซ่ ไปที่ กลุ่ มคนต่ำ งจังหวัด ร้ ำ นค้ำตำมชนบท และได้จำ้ ง
บริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั Advertising Agency เป็ นผูจ้ ดั ทำสื่ อโฆษณำ
ต่ำงๆให้ เช่น ภำพยนตร์โฆษณำ เพลงประกอบโฆษณำ เป็ นต้น (eurofood, 2557 : ออนไลน์)
1.2ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ (Agency)

ภาพที่ 32 ตรำสิ นค้ำ บริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จำกัด
บริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จำกัด (Major Advertising Co., Ltd.) ผูผ้ ลิตภำพยนตร์
โฆษณำและเพลงประกอบโฆษณำสิ นค้ำขนม เลเยอร์ เค้ก ตรำ แอลเซ่ เป็ นบริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ
(Advertising Agency) ก่ อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิ งหำคม พ.ศ. 2525 โดย คุ ณนิ รุฒน์ ตันอนุ ชิตติ กุล เป็ น
ประธำนบริ ษทั บริ กำรงำนด้ำนกำรโฆษณำครบวงจร อำทิ กำรผลิตเพลงประกอบโฆษณำ กำรผลิต
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ภำพยนตร์ โฆษณำ สร้ ำงสรรค์ชื่อสิ นค้ำ กำรผลิ ตภำพโฆษณำในสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่ำงๆ กำรออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้ำต่ำงๆ เป็ นต้น มีผลงำนด้ำนกำรผลิ ตโฆษณำให้สินค้ำต่ำงๆอย่ำงหลำกหลำย
เช่ น ขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ ขนมคัสตำร์ ดเค้ก ตรำ ยูโร่ ขนมเยลลี่ ตรำ ปี โป้ ขนมเวเฟอร์ ตรำ
กัสเซน น้ ำปลำและน้ ำส้มสำยชู ตรำ ทิพรส นมถัว่ เหลือง ตรำ แลคตำซอย ชำเขียว ตรำ โตเซน เป็ น
ต้น โครงสร้ำงของบุคลำกร บริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จำกัด (Major Advertising Co., Ltd.) มี
ดังนี้

คุณนิรุฒน์ ดันอนุชิตติกลุ
ประธำนบริ ษทั
คุณมำลำ สรรพพิทยำกร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

คุณสมชำย แสนใจธรรม

ณัฎฐพล ทัพพ์โสธร

คุณประภำ เรื องวิทยำกุล

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยสร้ำงสรรค์

ผูอ้ ำนวยกำรผ่ำยศิลป์

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน
และกำรบัญชี

คุณสุทธิพงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์

ณัฐฎฐวัฒน์ อภิชยั สมพล

หัวหน้ำฝ่ ำยสร้ำงสรรค์

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยศิลป์

วรพจน์ สุรพันธ์ไกรวัล
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสร้ำงสรรค์

ภาพที่ 33 ภำพแผนผังแสดงโครงสร้ำงบุคลำกรบริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จำกัด
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2.กระบวนการผลิตเพลงประกอบโฆษณาเลเยอร์ เค้ ก ตรา เอลเซ่ รส วานิลลา
จำกกำรสัม ภำษณ์ คุ ณสุ ทธิ พงศ์ ภู่ ศิริฤทธิ์ ตำแหน่ ง Creative Grouphead บริ ษทั เมเจอร์
แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จำกัด ผูส้ ร้ ำงสรรค์เพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำ เลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ ได้ให้
ข้อมูลไว้ดงั นี้
บริษัท ยูโรเปี้ ยนฟู้ด
จากัด (มหาชน)
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำด
เจ้ำหน้ำที่กำรฝ่ ำยกำรตลำด
บริษัท เมเจอร์
แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ง จากัด
เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์
ฝ่ ายสร้ างสรรค์

เจ้ำหน้ำที่บริ หำรงำนลูกค้ำ

ผูค้ วบคุมกำรผลิต
ผูช้ ่วยผูค้ วบคุมกำรผลิต

วิศวกรด้ำนเสี ยง

ผูป้ ระพันธ์

ผูเ้ รี ยบเรี ยง

ผูช้ ่วยผูป้ ระพันธ์เพลง

นักร้อง

บุคคลำกรภำยนอก

โฆษก

เพลงประกอบโฆษณำ

ผูผ้ สมเสี ยง

ภาพที่ 34 ภำพแผนผังแสดงกำรสื่ อสำรในกระบวนกำรผลิตเพลงโฆษณำ เอลเซ่ รส วำนิลลำ
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1.กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงบริ ษทั เจ้ำของสิ นค้ำและบริ ษทั ผูผ้ ลิตเพลง
“ขั้นตอนแรกฝ่ ำยกำรตลำดของบริ ษทั โรเปี้ ยนฟู้ด จำกัด (มหำชน) จะติดต่อมำที่บริ ษทั
เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จำกัด เพื่อบอกควำมต้องกำรงำนด้ำนกำรโฆษณำสิ นค้ำใหม่เลเยอร์ เค้ก ตรำ
เอเซ่ รสวำนิ ลลำ ทำงโทรศัพท์ จำกนั้นฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ ของบริ ษทั จะติ ดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำย
บริ หำรงำนลูกค้ำ (AE หรื อ Account Executive) คุณปู ดำวดล พงษ์ยี่หวำ เพื่อนัดหมำย วัน เวลำ
และสถำนที่ เพื่ อ รั บ ทรำบถึ ง รำยละเอี ย ดต่ ำ งๆเกี่ ย วกับ ตัว สิ น ค้ำ แนวควำมคิ ด ในกำรโฆษณำ
รำยละเอี ย ดของสิ นค้ำ จุ ด ใดที่ ต้อ งกำรขำย ต้อ งกำรเน้นให้ผูบ้ ริ โ ภคเข้ำ ใจ กับ เจ้ำ หน้ำที่ ฝ่ ำย
กำรตลำดของบริ ษทั โรเปี้ ยนฟู้ด จำกัด (มหำชน)” (สุ ทธิพงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 2 มีนำคม 2558)
2.กำรประชุมงำน
หลังจำกรับทรำบถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำแล้ว เจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยบริ หำรงำนลูกค้ำ (AE
หรื อ Account Executive) จะน ำข้อมู ล ต่ ำ งๆมำแจ้ง ให้ ก ับ ทำงฝ่ ำยสร้ ำ งสรรค์ บริ ษ ทั เมเจอร์
แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จำกัดได้รับทรำบเพื่อท ำกำรประชุ มงำน ปรึ ก ษำหำรื อ และคิ ดแผนกำรโฆษณำ
สิ นค้ำ “ในขั้นตอนกำรประชุ มงำนจะมี Creative Grouphead, Creative, Account Executive และ
นักศึกษำฝึ กงำนร่ วมด้วย เพื่อช่วยกันคิดและเสนอแนวทำงกำรคิดแผนโฆษณำ โดยนำควำมต้องกำร
ของลูกค้ำมำพิจำรณำเป็ นแนวคิดในกำรสร้ำงสรรค์เรื่ องรำวในภำพยนตร์โฆษณำและเพลงประกอบ
ภำพยนตร์โฆษณำ เช่น เลเยอร์ เค้ก รส วำนิ ลลำ หอม นุ่ม อร่ อย รำคำถูก 3 บำท ถูกใจ ใครๆก็อยำก
ชิม เป็ นต้น ” (สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 2 มีนำคม 2558) รำยละเอียดดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 10 ตำรำงแสดงตัวอย่ำงรำยละเอียดข้อมูลของเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รส วำนิลลำ
หัวข้ อ

รายละเอียด
1.ลักษณะสิ นค้ำ
ขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่
2.รสชำติ
วำนิลำ
3.ขนำด/รำคำ
ขนำด 15 กรัม รำคำ 3 บำท
4.กลุ่มเป้ ำหมำย
คนต่ำงจังหวัด
5.คำขวัญ
ถูกใจ.. ถูกใจ ใครๆก็อยำกชิม
6.Key Message
รำคำถูก , กลิ่นหอม , นุ่ม, รสชำติอร่ อย
7.ควำมยำว
30 วินำที
8.ช่องทำงกำรโฆษณำ
โทรทัศน์,วิทยุ,Internet
ที่มำ : (สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 2 มีนำคม 2558)
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3.วีธี ก ำรสร้ ำ งเพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำ เลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รสวำนิ ล ำ
มีดงั นี้
3.1ลักษณะของสิ นค้ำ คุณสุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ ให้ขอ้ มูลว่ำ “ขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ
เอลเซ่ รสวำนิลลำ เป็ นสิ นค้ำออกใหม่ รำคำถูก เนื่องจำกวำงรำคำจำหน่ำยเพียงชิ้นละ 3 บำท เท่ำนั้น
หอม นุ่ ม รสชำติอร่ อย โดยมี แนวคิดว่ำอยำกให้ชำวชนบทที่มีรำยได้น้อยได้มีโอกำสบริ โภคเค้ก
คุณภำพดีในรำคำถูก ทั้งนี้ ทำงบริ ษทั ยูโรเปี้ ยนฟู้ด จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผลิตขนมคบเคี้ยว
หลำกหลำยยีห่ อ้ เช่น ยูโร่ คสั ตำร์ ดเค้ก, ขนมเยลลี่ ตรำ ปี โป้ , ขนมเวเฟอร์ ตรำ ปั กกิ่ง, ขนมคุกกี้ ตรำ
ทิซซี่ เป็ นต้น กังวลว่ำขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รสวำนิ ลลำ และยูโร่ คสั ตำรด์เค้กที่บริ ษทั ผลิตขึ้น
จะเป็ นคู่แข่งกันเองทำงกำรตลำด จึงต้องจำเป็ นต้องสร้ำงควำมแตกต่ำงให้กบั ขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ
เอลเซ่” (สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 2 มีนำคม 2558)
3.2กลุ่มเป้ ำหมำยของสิ นค้ำ “กลุ่มเป้ ำหมำยของขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ กำหนด
ไว้ชดั เจน คือ กลุ่มชำวชนบทหรื อคนต่ำงจังหวัดที่มีรำยได้นอ้ ย เนื่องจำกขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่
มีรำคำจำหน่ำยที่ถูกเพียงชิ้นละ3บำท แนวเพลงที่เหมำะกับกลุ่มเป้ ำหมำยของสิ นค้ำ คือเพลงลูกทุ่ง
เนื่องจำกคนต่ำงจังหวัดจะคุน้ เคยกับเพลงลูกทุ่งเป็ นอย่ำงดี และส่ วนใหญ่จะชอบเปิ ดเพลงลูกทุ่งฟั ง
ทำงวิทยุ ขณะเวลำทำงำน” (สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 2 มีนำคม 2558)
เพลงลู กทุ่ง คื อ เพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภำพสังคม อุดมคติและวัฒนธรรมไทย
โดยมีท่วงทำนอง คำร้ อง สำเนี ยง และลี ลำกำรร้ องบรรเลงที่เป็ นแบบแผนมี ลกั ษณะเฉพำะซึ่ งให้
บรรยำกำศ ควำมเป็ นลู กทุ่งสำหรับธุ รกิจเพลงลู กทุ่งในปั จจุบนั ถื อเป็ นกำรตลำดใหญ่มีท้ งั ค่ำยเล็ก
ค่ำยใหญ่ เป็ นจำนวนมำก โดยสัดส่ วนของเงินในตลำดเพลงลูกทุ่ง คำดกำรณ์น่ำจะอยูท่ ี่ ปี ละ 1,0001,500 ล้ำนบำท โดยมีตลำดหลักอยูท่ ี่ภำคอีสำน 50% ภำคเหนือและภำคกลำง 35% และภำคใต้ 15%
(เพลงลูกทุ่ง, 2556 : ออนไลน์)
เพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รส วำนิ ลลำ ใช้แนวเพลง
ลูกทุ่งที่ได้รับควำมนิยมสู งและเป็ นที่ชื่นชอบของคนต่ำงจังหวัดในช่วงเวลำนั้น เช่น เพลงเด็กดอย
ใจดี , สมศรี , อย่ำขอหมอลำและเพลงชอบไหม มำทำกำรสื่ อสำรกับกลุ่ มเป้ ำหมำยที่ เป็ นกลุ่ มคน
ต่ำงจังหวัด ดนตรี แนวลู กทุ่ง ทำหน้ำที่สร้ ำงควำมแตกต่ำงให้สินค้ำ สร้ำงเอกลักษณ์ให้ตรำสิ นค้ำมี
ควำมโดดเด่น ไม่ซ้ ำใคร เป็ นที่น่ำจดจำ โดยเป็ นเพลงที่มีจงั หวะผสมระหว่ำงจังหวะช้ำและจังหวะ
เร็ วมี จงั หวะอัตรำควำมเร็ วดนตรี อยู่ที่ 70-150BPM สลับกัน เพื่อสร้ำงอำรมณ์ สนุ กสนำน สร้ ำง
ควำมรู ้สึกแปลกใหม่ กระตุน้ ควำมสนใจของกลุ่มเป้ ำหมำยได้ดี
เพลงเด็กดอยใจดี ของศิลปิ นน้องมำยด์ มีอตั รำจังหวะ 150BPM เพลงอย่ำขอหมอ
ลำ ของศิ ลปิ น ต้อยหมวกแดง มีอตั รำจังหวะ130BPM และเพลงชอมไหม ของศิ ล ปิ น อำภำพร
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นครสวรรค์ มีอตั รำจังหวะ 132BPM ทั้ง3เพลงนี้ เป็ นเพลงที่มีจงั หวะเร็ ว จัดอยูใ่ นกลุ่มดนตรี เมเจอร์
โหมด จะมีกลุ่มตัวโน๊ต โด เร มี ฟำ ซอล ลำ ที โดเป็ นหลัก ช่วยให้สดชื่ นรื่ นเริ ง กระตือรื อร้น เพลง
สมศรี 1992 ของศิลปิ น ยิ่งยง ยอดบัวงำม มีอตั รำจังหวะ 70 BPM เป็ นเพลงที่มีจงั หวะช้ำ จัดอยู่ใน
กลุ่มไมเนอร์ โหมด มีกลุ่มโน้ต ลำ ที โด เร มี ฟำ ซอล ลำ เป็ นหลัก ดนตรี ประเภทนี้ จะทำให้รู้สึก
ผ่อนคลำย มีสมำธิ สงบเยือกเย็น Beat per Minute หรื อ BPM คือ จำนวนจังหวะใน 1 นำที ของบท
เพลง Beat คือ จังหวะดนตรี หรื อ จังหวะกำรเต้นของหัวใจดังนั้นเพลงจึ งมี ผลต่ออำรมณ์ และ
ควำมรู ้สึกของมนุษย์ (แพง ชินพงศ์, 2550 : 9)
3.3แนวทำงกำรด ำเนิ น ชี วิต ของผูบ้ ริ โ ภค คุ ณ สุ ท ธิ พ งศ์ ภู่ ศิ ริ ฤ ทธิ์ และที ม งำน
สร้ ำงสรรค์เรื่ องรำวในภำพยนตร์ โฆษณำขึ้ นมำพร้ อมๆกับเพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำเลย
เพื่อให้เพลงกับภำพมีควำมสัมพันธ์กนั ไปในทิศทำงเดียวกันไม่จำเป็ นต้องละเอียดมำก โดยคำนึ งถึง
องค์ประกอบสำคัญๆได้ มีกำรระบุถึงตำแหน่ งของตัวละครที่มีควำมสัมพันธ์กบั ฉำกและตัวละคร
อื่นๆ เนื่ องจำกบริ ษทั อยู่ในรู ปแบบบริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ(Agency) ที่รับผลิตภำพยนตร์ โฆษณำ
เพลงประกอบโฆษณำ บรรจุภณั ฑ์ รวมถึงกำรวำงแผนทำงกำรตลำด อย่ำงครบวงจร “ในช่วงนั้นคิด
ว่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในภำพยนตร์ โฆษณำต้องเป็ นที่ตลำด เนื่ องจำกตลำดเป็ นสถำนที่ที่ได้รับควำม
นิยมของคนต่ำงจังหวัด ผูค้ นหลำกหลำยช่วงอำยุมกั มำนิ ยมเดินเที่ยวและเลือกซื้ อสิ นค้ำกันที่ตลำด
จำกนั้นนึกถึงภำพ น้องมำยด์ เต้นและร้องเพลงอยูก่ ลำงตลำดอย่ำงสนุ กสนำนพร้อมทั้งถือสิ นค้ำอยู่
ในมือ เพื่อเชิ ญชวนให้คนอื่นๆมำรับประทำน จำกนั้นจึงมียิ่งยงยอดบัวงำม ต้อย หมวกแดง และ
อำภำพร นครสวรรค์ เข้ำมำร้องเพลงของตนเองและแย่งขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รส วำนิ ลลำกัน
อย่ำงสนุกสนำน” (สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 2 มีนำคม 2558)
เรื่ องรำวที่เกิ ดขึ้นในภำพยนตร์ โฆษณำเป็ นเรื่ องรำวกำรแย่งขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ
เอลเซ่ กันระหว่ำงนักแสดงCopy Show นักร้องลูกทุ่งชื่ อดัง 4 คน 1.น้องมำยด์ 2.ยิง่ ยง ยอดบัวงำม
3.ต้อย หมวกแดง 4.อำภำพร นครสวรรค์ โดยเหตุกำรณ์เกิดขึ้นในตลำด ภำพแรกเริ่ มจำกน้องมำยด์
ยืนร้ องเพลงในถื อขนม เลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รส วำนิ ลลำ จำกนั้น ยิ่งยง ยอดบัวงำม มำแย่ง ขนม
เลเยอร์เค้ก ตรำ เอลเซ่ รส วำนิ ลลำ ไปเพรำะอยำกชิ ม ต่อมำ ต้อย หมวกแดง ค่อยๆเดินมำแย่ง ขนม
เลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รส วำนิลลำ ไปจำกยิง่ ยงอีกที เพรำะอยำกจะลองชิม เช่นกัน จำกนั้นเป็ นเสี ยง
จำกผูป้ ระกำศ บอกคุณลักษณะของขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ และเชิญชวนให้ชิม ประกอบภำพใน
เหตุกำรณ์ที่นอ้ งมำยด์และต้อยหมวกแดงกำลังรับประทำน ขนม เลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รส วำนิ ลลำ
ทำงด้ำน ยิ่งยง ยอดบัวงำม ไม่ทนั ได้เปิ ดซองชิ มรสชำติ ก็โดน อำภำพร นครสวรรค์ แย่งไปอี กที
เนื่ องจำกอยำกจะชิ มขนมเช่นกัน ปิ ดท้ำยด้วยฉำกที่อำภำพร นครสวรรค์ ยืนขนมโชว์ให้ผชู ้ มดูเพื่อ
ชักชวนให้มำชิม
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3.4สถำนกำรณ์ หรื อ กระแสสังคมในช่วงเวลำนั้น จำกกำรสัมภำษณ์ คุณสุ ทธิ พงศ์
ภู่ศิริฤทธิ์ กล่ ำวว่ำ “ในช่ วงเวลำนั้นมี เวที กำรประกวดร้ องเพลงหลำกหลำยเวที ที่เป็ นกระแสนิ ยม
เช่น กำรประกวด True Academy Fantasia, The Star ค้นฟ้ำคว้ำดำว, รำยกำรตีสิบ ช่วงดันดำรำ ช่วง
นั้นเปิ ดดู กำรประกวดร้ องเพลงดังกล่ ำ วแล้วเห็ น ผูเ้ ข้ำแข่ง ขันนำเพลงลู ก ทุ่ง ไปร้ องประกวดใน
รำยกำร ขณะรับชมอยูเ่ กิดควำมสนุ กสนำน จึงเล็งเห็นว่ำเพลงลูกทุ่งสำมำรถสร้ำงควำมสนุ กสนำน
ได้ และคนส่ วนใหญ่ก็ยงั ให้ควำมสนใจ ประกอบกับช่วงนั้นรำยกำรตีสิบช่ วงดันดำรำ กำลังได้รับ
ควำมนิยม โดยทำงรำยกำรมักนำบุคคลที่มีใบหน้ำและเสี ยงคล้ำยนักร้องชื่อดังมำโชว์ควำมสำมำรถ
ในรำยกำร ทำงทีมงำนฝ่ ำยสร้ ำงสรรค์จึงเกิ ดแนวคิ ดในกำรผลิ ตเพลงโฆษณำชิ้ นนี้ ข้ ึ นมำและใช้
บุคคลหน้ำคล้ำยนักร้ องลู กทุ่งชื่ อดัง(Copy Show) มำแสดงในภำพยนตร์ โฆษณำด้วย” (สุ ทธิ พงศ์
ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 2 มีนำคม 2558)
“เลื อกน้องมำยด์ เพลง เด็กดอยใจดี , ยิ่งยง ยอดบัวงำม เพลง สมศรี 1 992, ต้อย
หมวกแดง เพลง บอกว่ำ อย่ำ ขอหมอล ำ, อำภำพร นครสวรรค์ เพลง ชอมไหม เนื่ อ งจำกช่ ว ง
เวลำนั้นเพลงเด็กดอยใจดี ของน้องมำยด์และเพลงอย่ำขอหมอลำของต้อย หมวกแดง กำลังได้รับ
ควำมนิ ยมสู งมำก ทีแรกทำงทีมงำนก็มีเลือกศิลปิ นท่ำนอื่นๆไว้ แต่ช่วงนั้นมีศิลปิ นใหม่ไม่เยอะ จึง
ไม่มีใครที่ได้รับควำมนิ ยมและเป็ นที่รู้จกั อย่ำงแพร่ หลำยเท่ำน้องมำยด์และต้อย หมวกแดง ทีมงำน
ฝ่ ำยสร้ำงสรรค์จึงคิดว่ำนำศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั อย่ำงแพร่ หลำยในช่วงก่อนหน้ำนี้ มำรวมด้วย
คือ คุณยิง่ ยง ยอดบัวงำมและคุณอำภำพร นครสวรรค์ ศิลปิ นลูกทุ่งที่ได้รับควำมนิยมและเป็ นที่รู้จกั
กันอย่ำงแพร่ หลำย” (สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 27 เมษำยน 2559)
3.5กำหนดชื่ อตรำสิ นค้ำในบทเพลงและใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ ำยเพื่อให้เกิ ดกำรจดจำ
“เพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รส วำนิลลำ ใช้จงั หวะที่มีควำมพิเศษในจุด
ที่เป็ นคำร้องของชื่อตรำสิ นค้ำ “เอลเซ่”โดยมีกำรเน้นย้ำร้องชื่อตรำสิ นค้ำซ้ ำถึง 7 ครั้ง เพื่อให้เกิดกำร
จดจำ ใช้ภำษำตรงไปตรงมำ เข้ำใจง่ำย ชัดเจน เพรำะเพลงโฆษณำสื่ อสำรไปสู่ ผคู ้ นจำนวนมำกโดย
มีเวลำที่ส้ นั และจำกัด จึงต้องใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำยคล้องจองกับทำนองแนวเพลงลูกทุ่งที่มีชื่อเสี ยงเป็ น
ที่รู้จกั ของคนต่ำงจังหวัด” (สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 2 มีนำคม 2558)
เพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำ เลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รส วำนิ ลลำ ใช้ภำษำพูด
ในกำรสื่ อสำร เช่นหนู เอำเอลเซ่ มำฝำก, อยำกชิ มเอลเซ่ สักสองสำมคำ,บอกว่ำอยำกลองเอลเซ่ เป็ น
ต้น เพื่อสร้ ำงควำมรู ้ สึกเป็ นกันเองกับกลุ่มเป้ ำหมำย เพลงโฆษณำทำหน้ำที่ใช้แทนคำพูดสำมำรถ
บอกเล่ำเหตุกำรณ์ และเรื่ องรำวต่ำงๆที่เกิดขึ้นในภำพยนตร์ โฆษณำได้ ได้แม้ผฟู ้ ั งจะได้ยินแค่เสี ยง
ไม่ได้ชมภำพยนตร์ โฆษณำอยู่ เมื่อฟังแล้วทรำบถึงลักษณะของสิ นค้ำเกิดภำพพจน์ จินตนำกำร และ
ควำมรู ้ สึกที่ดีต่อสิ นค้ำ เช่ น“หนู เอำเอลเซ่ มำฝำก อยำกให้คุณได้กิน”,“เอลเซ่ เลเยอร์ เค้ก หอม นุ่ ม
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ถูกใจ ใครๆก็อยำกชิม” และ “เอลเซ่ รำคำสำมบำท รสชำติถูกปำกชอบม๊ะๆ” มีกำรเล่นคำของภำษำ
เพื่อสร้ำงควำมรู ้สึกสนุกสนำน เช่น ชอบม๊ะ เป็ นต้น มีกำรเน้นเสี ยงตรงคำว่ำ “กิน” และ “ชอบม๊ะ”มี
ระดับเสี ยงอยูใ่ นระดับช้ำ-ปำนกลำงสลับกัน มีคำที่มีจงั หวะเสี ยงสั้นมำกกว่ำคำที่มีจงั หวะเสี ยงยำว
คำที่มีเสี ยงยำว มักอยูท่ ี่ชื่อตรำสิ นค้ำ“เอลเซ่ ”เป็ นจังหวะผสมระหว่ำงจังหวะช้ำและจังหวะเร็ ว เพื่อ
สร้ ำงสี สันทำงดนตรี ให้มีค วำมหลำกหลำย สร้ ำงควำมรู ้ สึก แปลกใหม่ กระตุ ้นควำมสนใจของ
กลุ่มเป้ ำหมำยได้ดี ดังตำรำงที่ผวู ้ ิจยั ได้ทำกำรวิเครำะห์เพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำเลเยอร์ เค้ก
ตรำ เอลเซ่ รส วำนิลลำ ตำมทฤษฎีองค์ประกอบดนตรี ดังนี้
ตารางที่ 11 ตำรำงแสดงเครื่ องหมำยและควำมหมำยตำมทฤษฎีองค์ประกอบดนตรี
เครื่ องหมาย
ความหมาย

f
ดัง

mf
ดังปำนกลำง

•
เสี ยงสั้น

_
เสี ยงยำว

>
เน้นเสี ยง

ภาพที่ 35 เพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำเอลเซ่ รส วำนิ ลลำ ตำมทฤษฎีองค์ประกอบดนตรี
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3.6นำเสนอสิ่ งใหม่ เพลงประกอบโฆษณำโฆษณำเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รส วำนิ ล
ลำ ได้นำเสนอสิ่ งใหม่โดยกำรเป็ นเพลงประยุกต์เนื้อเพลงโดยใช้แนวดนตรี เพลงลูกทุ่งที่ได้รับควำม
นิยมสู งและเป็ นที่ชื่นชอบของคนต่ำงจังหวัดในช่วงเวลำนั้น อย่ำงเพลง เด็กดอยใจดี, สมศรี , อย่ำขอ
หมอลำและเพลงชอบไหม มำทำกำรสื่ อสำรกับกลุ่มเป้ ำหมำยที่เป็ นกลุ่มคนต่ำงจังหวัด ดนตรี แนว
ลูกทุ่ง ทำหน้ำที่สร้ำงควำมแตกต่ำงให้สินค้ำ สร้ำงเอกลักษณ์ให้ตรำสิ นค้ำมีควำมโดดเด่น ไม่ซ้ ำใคร
เป็ นที่น่ำจดจำ นอกจำกนี้ ยงั นำเสนอภำพยนตร์ โฆษณำโดยกำรใช้นกั แสดงCopy Show นักร้อง
ลู กทุ่งชื่ อดังและเป็ นที่ รู้จกั ของคนต่ำงจังหวัด ทั้ง 4 คน อย่ำงน้องมำยด์, ยิ่งยง ยอดบัวงำม, ต้อย
หมวกแดงและอำภำพรนครสวรรค์ทำหน้ำ ที่ ถ่ำ ยทอดเรื่ องรำวควำมสนุ ก ในภำพยนตร์ โฆษณำ
“ในช่ วงนั้นภำพยนตร์ โ ฆษณำ ขนม เลเยอร์ เ ค้ก ตรำ เอลเซ่ นับ เป็ นโฆษณำตัวแรกๆที่ เ ริ่ ม ใช้
นักแสดง Copy Show มำแสดงในภำพยนตร์โฆษณำ ทำให้โฆษณำเป็ นที่ชื่นชอบ กำรนำเพลงลูกทุ่ง
ชื่ อดังมำดัดแปลงเนื้ อเพลงลงไป เพื่อให้เกิ ดกำรจดจำ รวมทั้งสร้ำงอำรมณ์ให้ผูฟ้ ั งรู ้สึกสนุ กสนำน
ในขณะเดียวกันก็ได้รับสำรในโฆษณำไปด้วย” (สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 2 มีนำคม 2558)
ทั้งนี้ เป็ นกำรตอกย้ ำภำพลักษณ์และวำงตำแหน่งของสิ นค้ำ(Positioning) ให้อยูใ่ น
ใจผูบ้ ริ โภค ด้วยกำรสื่ อสำรว่ำเลเยอร์ เค้กตรำ เอลเซ่ เป็ นสิ นค้ำของคนต่ำงจังหวัด ยุคใหม่ ที่ชอบ
ควำมสนุกสนำน
4.กำรนำเสนองำนเพลงตัวอย่ำง
จำกกำรสัมภำษณ์ คุณสุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ กล่ำวว่ำ “หลังจำกที่ประพันธ์เพลงโฆษณำ
แล้ว ก็ จะให้ท ำงฝ่ ำยเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ หำรงำนลู ก ค้ำ โทรศัพ ท์นัดหมำยกับ ทำงฝ่ ำยกำรตลำดบริ ษ ัท
ยูโรเปี้ ยนฟู้ ด จำกัด (มหำชน) เพื่อนำงำนไปนำเสนอ ที มงำนของบริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง
จำกัด จะประกอบด้วย ฝ่ ำยสร้ำงสรรค์ 2 คน ฝ่ ำยเจ้ำหน้ำที่บริ หำรงำนลูกค้ำ 2 คน รวมทั้งหมด 4 คน
ฝ่ ำยลูกค้ำบริ ษทั ยูโรเปี้ ยนฟู้ด จำกัด (มหำชน) จะมีผบู ้ ริ หำรและเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดมำช่วยกัน
ตัดสิ นใจประมำณ 7-8 คนวันที่นำเสนอเพลงโฆษณำสิ นค้ำ เลเยอร์ เค้ก ตรำเอลเซ่ ผูป้ ระพันธ์เนื้ อ
เพลง ที ม งำนฝ่ ำยสร้ ำ งสรรค์ข องบริ ษ ทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไ ทซิ่ ง จำกัด ท ำกำรร้ องสดโดยมี ก ำร
เลียนแบบเสี ยงของนักร้องที่มีลกั ษณะเด็ก ผูใ้ หญ่ เพศหญิง เพศชำย ที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ เพื่อสร้ ำง
บรรยำกำศตลก สนุกสนำน เป็ นกันเอง ไม่เครี ยด ซึ่ งในวันที่เสนองำนนั้นลูกค้ำรู ้สึกชอบและพอใจ
กับผลงำนที่นำเสนอไป” (สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 2 มีนำคม 2558)
“ตอนนำเสนองำนให้ลูกค้ำทำงเรำได้คิดเพลงแนวอื่นไปด้วย แต่ต้ งั ใจว่ำจะนำเสนอ
ขำยแนวเพลงลูกทุ่งเพรำะเหมำะกับกลุ่มเป้ ำหมำยที่เป็ นคนต่ำงจังหวัดมำกที่สุด เนื่ องจำกสิ นค้ำมี
รำคำเพี ย ง 3 บำท หลัง จำกนำเสนองำนโดยกำรร้ องสด ก็ มี ก ำรอธิ บ ำยรำยละเอี ย ดและเหตุ ผ ล
เพิ่มเติมให้ลูกค้ำเข้ำใจ ช่วงนี้ เพลงอย่ำขอหมอลำ ของต้อยหมวกแดงกำลังได้รับควำมนิ ยมสู ง ผูเ้ ข้ำ
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ประกวด True Academy Fantasia เลือกนำไปใช้ เป็ นกำรตอกย้ ำควำมนิ ยม ทั้งนี้ ลูกค้ำเห็นชอบที่จะ
เลือกใช้แนวเพลงลูกทุ่งในงำนโฆษณำ” (สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 27 เมษำยน 2559)
เมื่อลูกค้ำพึงพอใจในงำนที่ทำงบริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จำกัด นำเสนอ จึงเข้ำสู่
ขั้นตอนต่อไปคือกำรติดต่อขอซื้ อลิขสิ ทธิ์ เพลงกับทำงค่ำยเพลง
5.กำรขอซื้ อลิขสิ ทธิ์ ค่ำยเพลง
“ส่ วนนี้คุณดำวดล พงษ์ยหี่ วำ ฝ่ ำยบริ หำรงำนลูกค้ำ ของบริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง
จำกัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ทำกำรประสำนงำนขอซื้ อลิขสิ ทธิ์ ทำนองเพลงไปยังค่ำยเพลงต้นสังกัดที่นำ
ทำนองเพลงมำดัดแปลงและใส่ เนื้ อร้องอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ในงำนโฆษณำ ต้องมีกำรติดต่อเพื่อขอ
อนุญำตจำกบริ ษทั ผูผ้ ลิตเจ้ำของลิขสิ ทธิ์ เพลงนั้นๆ โดยมีกำรจัดทำสัญญำขออนุ ญำตใช้ลิขสิ ทธิ์ เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร ซึ่ งรำคำค่ำตอบแทนในกำรขออนุ ญำตขึ้นอยูก่ บั เจ้ำของลิขสิ ทธิ์ และควำมดังของ
เพลง งำน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริ หำรงำนลูกค้ำ” (สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 27 เมษำยน 2559)
เพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ ใช้ท้ งั หมดจำนวน 4 เพลง ดังนี้
1.เพลง เด็กดอยใจดี ศิลปิ น น้องมำยด์ บริ ษทั ดังดัง จำกัด
2.เพลง สมศรี 1992 ศิลปิ น ยิง่ ยง ยอดบัวงำม ค่ำยเพลง ท็อปไลน์ ไดมอนด์
3.เพลง อย่ำขอหมอลำ ศิลปิ น ต้อย หมวกแดง ค่ำยเพลง อำร์ สยำม
4.เพลงชอบไหม ศิลปิ น อำภำพร นครสวรรค์ ค่ำยเพลง บ๊อกซิ่ ง ซำวด์
ตารางที่ 12 ตำรำงแสดงอัตรำค่ำลิขสิ ทธิ์ กำรแพร่ เสี ยงแพร่ ภำพเพลงประกอบงำนโฆษณำ บริ ษทั จี
เอ็มเอ็ม มิวสิ ค พับลิชชิ่ง อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (ชำระค่ำลิขสิ ทธิ์ โดยผูผ้ ลิตชิ้นงำน)
ประเภทกิจการ
สถำนีวทิ ยุ

ความยาว
Spot 30 วินำที
Spot 15 วินำที
สถำนีโทรทัศน์ทวั่ ไป
Spot 30 วินำที
Spot 15 วินำที
สื่ อในโรงภำพยนตร์
Spot 30 วินำที
Spot 15 วินำที
สื่ อโฆษณำบนจอภำพ
Spot 30 วินำที
Spot 15 วินำที
ที่มำ : (กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ, 2559 : ออนไลน์)

อัตราจัดเก็บ
12,000 บำท/เดือน/สถำนี
6,000 บำท/เดือน/สถำนี
40,000 บำท/เดือน/สถำนี
20,000 บำท/เดือน/สถำนี
12,000 บำท/เดือน/สถำนี
6,000 บำท/เดือน/สถำนี
20,000 บำท/เดือน/สถำนี
10,000 บำท/เดือน/สถำนี
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6.กำรเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสำน
ในขั้นตอนนี้ กำรเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสำน คุณสุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ ไม่ได้ให้รำยละเอียด
ข้อมูลกับผูว้ จิ ยั ไว้ชดั เจน เนื่องจำกเป็ นกำรส่ งงำนส่ วนนี้ ให้คุณป๊ อป บุคคลำกรภำยนอกองค์กรที่ รับ
ผลิตเพลงโฆษณำรับผิดชอบต่อ โดยไม่เปิ ดเผยว่ำเป็ นบริ ษทั ใดบอกเพียงชื่อคุณป๊ อปเป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรผลิตเพลงและมีอำชีพเป็ นครู สอนดนตรี เท่ำนั้น กำรเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสำนเป็ นกำรนำกลุ่ม
ของเสี ยงสู ง-เสี ยงต่ำ เสี ยงสั้น-เสี ยงยำว มำสอดแทรกเข้ำไว้ดว้ ยกันให้เกิดควำมเหมำะสมทำงดนตรี
กำรเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสำนนั้น เริ่ มจำกกำรใส่ ทำนองก่อนเลือกท่อนฮุกของเพลงที่ตอ้ งกำร นำมำตัด
ต่อเรี ยบเรี ยงใหม่ ใส่ ทิศทำงของกำรวำงเสี ยงประสำนที่เหมำะสม จนกระทัง่ เพลงสมบูรณ์ข้ ึนเรื่ อยๆ
ซึ่ งอำจจะต้องมีกำรแก้ไขอีกเรื่ อยๆจนผลงำนดี ข้ ึนและเสร็ จสมบูรณ์ เรี ยบเรี ยงเพลงขึ้นมำใหม่โดย
ตัดต่อทำนองเพลงโดยเลือกฉะเพรำะท่อนฮุกเด่นๆมำเรี ยงต่อกัน ซึ่ งมีเพลงดังต่อไปนี้
ตารางที่ 13 ตำรำงแสดงเนื้อเพลงต้นฉบับและเนื้อเพลงโฆษณำที่ประยุกต์ข้ ึนมำใหม่
เพลง
1.เพลง เด็กดอยใจดี
ศิลปิ น น้องมำยด์
2.เพลง สมศรี 1992
ศิลปิ น ยิง่ ยง ยอดบัวงำม
3.เพลง อย่ำขอหมอลำ
ศิลปิ น ต้อย หมวกแดง
4.เพลง ชอบไหม
ศิลปิ น อำภำพร
นครสวรรค์

เนื้อดั้งเดิม
ผมเอำแครอทมำฝำก อยำกให้
เธอได้กิน
ข่ำวครำวเงียบหำยไปสองสำม
ปี
บอกว่ำอย่ำขอหมอลำ บอกว่ำ
อย่ำขอหมอลำ ไม่รู้หมอลำเขำ
ลำแบบไหน
ชอบม๊ะ ชอบม๊ะ รู ปร่ ำงหน้ำตำ
แบบนี้ ถำมหน่อยเถอะพี่
ชอบม๊ะ ชอบม๊ะ ชอบม๊ะ

เนื้อแปลงในโฆษณา
หนูเอำเอลเซ่มำฝำก อยำกให้
คุณได้กิน
อยำกชิมเอลเซ่ สักสองสำมคำ
บอกว่ำอยำกลองเอลเซ่ บอกว่ำ
อยำกลองเอลเซ่ ไม่รู้เอลเซ่
ถูกใจแค่ไหน
ชอบม๊ะ ชอบม๊ะ เอลเซ่รำคำ
สำมบำท รสชำติถูกปำก
ชอบม๊ะ ชอบม๊ะ ชอบม๊ะ

7.กำรบันทึกเสี ยง
ขั้นตอนบันทึ กเสี ยงบริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จำกัด ทำกำรส่ งต่องำนไปให้คุณ
ป๊ อปบุคคลำกรภำยนอกองค์กรรับผิดชอบต่อ ภำยใต้กำรควบคุมบริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จำกัด
“ขั้นตอนกำรบันทึกเสี ยงเป็ นกำรบันทึกเสี ยงร้องและเสี ยงผูป้ ระกำศ โดยบุคลำกรภำยนอกองค์กร
คุ ณป๊ อป วิศวกรด้ำนเสี ยงประจำห้องบันทึก เสี ย งเป็ นผูท้ ี่ ติดต่ อจัดหำมำให้ เนื่ องจำกทำงบริ ษ ทั
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ทำงำนร่ วมกับคุณป๊ อปมำนำน มีควำมไว้วำงใจในผลงำนกำรผลิตเพลงประกอบโฆษณำ เสี ยงร้อง
ในภำพยนตร์ โฆษณำ เลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รสวำนิ ลลำ ไม่ใช่ เสี ยงของผูแ้ สดง Copy Show ใน
ภำพยนตร์ โฆษณำจริ งๆ เสี ยงของนัก ร้องเพลงในเพลงโฆษณำกับนักแสดงในภำพยนตร์ โฆษณำ
เป็ นเสี ยงคนละคน กำรบันทึกเสี ยงผูป้ ระกำศ เป็ นกำรบันทึกเสี ยงพูดบรรยำย คำขวัญ ของตรำสิ นค้ำ
“เอลเซ่ เลเยอร์ เค้ก หอม นุ่ ม ถู กใจ ใครๆก็อยำกชิ ม”” (สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 2 มีนำคม
2558)
“ในกำรบันทึ กเสี ยงทำงบริ ษทั จะติ ดต่อไปหำคุ ณป๊ อปบุคลำกรภำยนอกองค์กร ที่มี
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรทำเพลง โดยแจ้งเลยว่ำต้องกำรนักร้องที่มีเสี ยงคล้ำยหรื อใกล้เคียงกับศิลปิ น
ตัวจริ งอย่ำงน้องมำยด์, ยิ่งยง ยอดบัวงำม, ต้อย หมวกแดง และอำภำพร นครสวรรค์ ในวันที่มีกำร
บันทึกเสี ยงตัวแทนจำกบริ ษทั ลูกค้ำ บริ ษทั ยูโร่ เปี้ ยนฟู้ด จำกัด (มหำชน) เข้ำมำที่ห้องบันทึกเสี ยง
ด้วย เพื่อสังเกตกำรณ์และแนะนำในสิ่ งที่ตอ้ งกำร มีกำรร้องแก้ไขเพลงบำงจุดเท่ำนั้น เฉพำะนักร้อง
บำงคน เช่ น เสี ยงสู งไป ต่ ำไป คำไม่ชดั แต่โดยไม่มีปัญหำอะไรมำก เพรำะเพลงค่อนข้ำงสั้นมำก
นักร้องแต่ละคนจะร้องกันแต่คนละท่อนเท่ำนั้น จำกนั้นก็ทำกำรบันทึกเสี ยงผูป้ ระกำศ มีกำรบันทึก
แก้ไขประมำณ 10 ครั้ง เพรำะต้องเลือกโทนเสี ยงที่เหมำะสมและออกเสี ยงต้องชัดเจน ทั้งนี้ ผลงำนที่
สมบูรณ์ข้ ึนอยูท่ ี่ควำมพอใจของลูกค้ำเป็ นหลัก โดยทำงทีมงำนฝ่ ำยสร้ำงสรรค์เองก็ได้มีกำรแนะนำ
แสดงควำมคิดเห็นว่ำควรเป็ นอย่ำงไร” (สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 27 เมษำยน 2559)
กำรบันทึกเสี ยงจะเป็ นแบบ Non-Linear คือสำมำรถบันทึกจำกส่ วนไหนก่ อนก็ได้
สำมำรถบันทึกซ้ ำได้และนำมำซ้อนกันได้ กำรบันทึ ก เสี ยงแบบ Non-Linear จะทำให้ง่ำยต่อกำร
แก้ไข กำรบันทึกเสี ยงนักร้องจะบันทึกผ่ำนเครื่ องผสมเสี ยง(Mixer)นักร้องจะอยูค่ นละห้องกับผูท้ ำ
กำรบันทึก และบุ คลำกรอื่ นๆ เมื่ อเสร็ จเรี ยบร้ อยก็จะทำกำรคัดเลื อกและแก้ไขเสี ยงร้ อง ปั จจุบนั
เทคโนโลยีทำให้สำมำรถแก้ไ ขเสี ย งร้ องที่ ไม่ ไพเรำะให้ไพเรำะขึ้ นได้ด้วยกำรแก้ควำมสั้ น-ยำว
แก้เสี ยงสู ง-ต่ำ และแก้ไขลักษณะอื่นๆของเสี ยงได้อีกมำก หลักจำกบันทึกเสี ยงเรี ยบร้อยได้เสี ยงร้อง
และเสี ยงดนตรี ตำมที่ตอ้ งกำรแล้วก็เข้ำสู่ ข้ นั ตอนตกแต่งเสี ยงโดยกำรผสมเสี ยงและกำรเลย์เสี ยง
8.กำรผสมเสี ยง
เมื่อได้เสี ยงร้ องและเสี ยงดนตรี ตำมที่ตอ้ งกำรแล้วก็ให้ผูผ้ สมเสี ยง(Mixed) คุณป๊ อป
บุคลำกรภำยนอกบริ ษทั ที่มีควำมเชียวชำญด้ำนกำรผสมเสี ยงจะนำเส้นเสี ยงต่ำงๆที่ได้บนั ทึกไปแล้ว
นั้นมำรวมกันเป็ นเส้นเสี ยงเดี ยวกัน ผสมเสี ยงทั้งหมดให้มีควำมกลมกลืนกัน หลังจำกได้เสี ยงที่มี
คุณภำพตำมที่ตอ้ งกำรแล้วก็ทำกำรบันทึกไฟล์เสี ยง “ผลงำนเพลงในขั้นตอนนี้ เป็ นตัวเดโม(Demo)
เมื่ อได้เพลงตำมควำมต้องกำรแล้วก็ทำส่ งไฟล์เพลงให้ลูกค้ำพิจำรณำทำงE-mail อี กครั้ ง ซึ่ งขั้น
ตอนนี้ ไม่ มี ปั ญ หำอะไร เนื่ อ งจำกในวัน บัน ทึ ก เสี ย งและผสมเสี ย งนี้ ลู ก ค้ำ อยู่ ห น้ ำ งำนด้ ว ย
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จำกนั้นทำงทีมงำนฝ่ ำยสร้ำงสรรค์ภำพยนตร์ โฆษณำ จึง นำไปใช้ในกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ โฆษณำ
กำรทำเพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำจะสมบูรณ์ เมื่ อนำเพลงไปตัดต่อรวมกับภำพ” (สุ ทธิ พงศ์
ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 27 เมษำยน 2559)
9.กำรเลย์เสี ยง
หลังจำกได้ผลงำนเพลงแล้วทำงบริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จำกัด บริ ษทั ตัวแทน
โฆษณำ(Agency) ก็นำเพลงไปใช้ในกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ โฆษณำเพื่อกำหนดทิศทำงของภำพยนตร์
โฆษณำกำรตัดต่อภำพ ท่ำทำงของตัวแสดง หรื อจังหวะ ลี ลำกำรพูดของตัวละคร ให้ควำมสัมพันธ์
กันกับเสี ยงเพลงและสร้ ำงควำมต่อเนื่ องให้ภำพและเสี ยงในภำพยนตร์ โฆษณำ เสี ยงเพลงยังช่ วย
เชื่อมโยงเรื่ องรำวกลมกลืนเป็ นเรื่ องเดียวกัน เช่น Shotที่21 น้องมำยด์ยืนกินขนมเลเยอร์ เค้กตรำเอล
เซ่ รส วำนิ ลลำ เสี ยงที่ได้ยิน คือ นุ่ ม Shotที่22 ต้อย หมวกแดง ยืน ถือขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รส
วำนิ ลลำ ให้กล้อง มืออีกข้ำงหนึ่ งยกนิ้วหัวแม่โป้ งขึ้นมำ เสี ยงที่ได้ยิน คือ ถูกใจ Shotที่28 อำภำพร
ยืนถือขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่รส วำนิ ลลำ อีกมือ ชู นิ้ว3นิ้ว เสี ยงที่ได้ยิน คือ รำคำ 3 บำท Shotที่
29 อำภำพร ยืนถือขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รส วำนิ ลลำ อีกมือใช้นิ้วชี้ ไปที่ปำก เสี ยงที่ได้ยินคือ
รสชำติถูกปำก เป็ นต้น จำกนั้นทำกำรตัดต่อเพื่อให้ภำพยนตร์ โฆษณำมีควำมสมบูรณ์เพลงกับภำพมี
ควำมสัมพันธ์เป็ นไปในทิ ศทำงเดี ยวกัน โดยคุณณัฐฎฐวัฒน์ อภิชัยสมพล เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยศิลป์ ของ
บริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จำกัด นำเพลงไปยิงกับภำพที่ถ่ำยทำ
“ในขั้นตอนนี้ จะเป็ นกำรตัดต่อภำพและจังหวะเพลงให้เข้ำกัน จัดวำงตำแหน่ งของ
เสี ยงหรื อที่เรี ยกว่ำ “กำรเลย์เสี ยง” เพื่อให้รู้ว่ำเสี ยงใดควรอยู่ที่ตำแหน่ งใดในภำพยนตร์ เสี ยงไหน
ควรจะดังขึ้นที่Shotไหนและจำงหำยไปเมื่อใด จำกนั้นจะทำกำรตกแต่งเสี ยงต่ำงๆให้มีคุณภำพที่ดี
เพื่อให้ได้เสี ยงที่มีคุณภำพดี ชดั เจน ก่อนนำไปออกอำกำศจริ ง ซึ่ งในแต่ละขั้นตอนเจ้ำของสิ นค้ำจะ
เข้ำมำสังเกตกำรณ์ ดูกำรทำงำนและให้คำแนะนำแสดงควำมคิดเห็นในสิ่ งที่ตอ้ งกำรด้วย ซึ่ งทำงเรำ
ก็ตอ้ งอธิ บำยและให้เหตุผลถึงควำมเหมำะสมในงำน แต่ท้ งั นี้ ในกำรทำงำนก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ควำมพึง
พอใจของลูกค้ำ” (สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 27 เมษำยน 2559)
“หลังจำกได้ผลงำนภำพยนตร์ โฆษณำสมบูรณ์แล้วจึงบันทึกไฟล์ภำพยนตร์ โฆษณำ
และเสี ยงลงใน Tape BETACAM SP เพื่อส่ งให้สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ รวมทั้ง
คณะกรรมกำรตรวจกำรพิจำรณำกำรโฆษณำทำงวิทยุโทรทัศน์ และ สมำคมโฆษณำธุ รกิ จแห่ ง
ประเทศไทย พิจำรณำอนุ มตั ิก่อนทำกำรเผยแพร่ ซึ่ งโฆษณำชิ้ นนี้ ไม่มีปัญหำอะไรและได้รับกำร
อนุมตั ิดว้ ยดี” (สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 27 มิถุนำยน 2559)
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เนื้อเพลงประกอบเพลงโฆษณา ชุ ด ถูกใจ๊ .. ถูกใจ ใครๆก็อยากชิ ม
หนูเอำเอลเซ่มำฝำก อยำกให้คุณได้กิน
อยำกชิมเอลเซ่ สักสองสำมคำ
บอกว่ำอยำกลองเอลเซ่ บอกว่ำอยำกลองเอลเซ่
ไม่รู้เอลเซ่ ถูกใจแค่ไหน
ผูป้ ระกำศ : เอลเซ่เลเยอร์ เค้ก หอมนุ่ม ถูกใจ ใครๆก็อยำกชิ ม
ชอบม๊ะ ชอบม๊ะ เอลเซ่รำคำสำมบำท รสชำติถูกปำก ชอบม๊ะ ชอบม๊ะ ชอบม๊ะ

ภาพที่ 36 โน้ตเพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รส วำนิลลำ
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Shot : 1
เสี ยงดนตรี : เพลงเด็กดอยใจดี
คำบรรยำย : น้องมำยด์กำลังเต้น
อยูก่ ลำงตลำด

Shot : 2
เสี ยงนักร้องหญิง : หนู
ค ำบรรยำย : น้ อ งมำยด์ ร้ อ ง
เพลงและชูขนมโชว์กล้อง

Shot : 3
เสี ยงนักร้องหญิง : เอำเอลเซ่
ค ำบรรยำย : น้ อ งมำยด์ ร้ อ ง
เพลงและชูขนมโชว์กล้อง

Shot : 4
เสี ยงนักร้องหญิง : มำฝำก
คำบรรยำย : น้องมำยด์เต้นร้อง
เพลง และชูขนมโชว์กล้อง

Shot : 5
เสี ยงนักร้องหญิง : ดนตรี
คำบรรยำย : น้องมำยด์เต้นร้อง
เพลง และชูขนมโชว์

Shot : 6
เสี ยงนักร้องหญิง : อยำกให้
คุณ
คำบรรยำย : น้องมำยด์เต้นร้อง
เพลง และชูขนมโชว์

Shot : 7
เสี ยงนักร้องหญิง : ได้กิน
คำบรรยำย : ยิง่ ยงหยิบขนมมำ
จำกน้องมำยด์

Shot : 8
เสี ยงดนตรี : เพลงสมศรี
คำบรรยำย : ยิง่ ยงและน้อง
มำยด์ส่งขนมให้แก่กนั

Shot : 9
เสี ยงนักร้องชำย : อยำกกินเอล
เซ่
คำบรรยำย : ยิง่ ยงร้องเพลง
และถือขนมโชว์กล้อง
ภาพที่ 37 ภำพStoryboard ภำพยนตร์โฆษณำเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่รสวำนิลลำ
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Shot : 10
เสี ยงนักร้องชำย : สักสอง
คำบรรยำย : ยิง่ ยงร้องเพลงและ
ถือขนมโชว์กล้อง

Shot : 11
เสี ยงนักร้องชำย : สำมคำ
คำบรรยำย : ต้อย หมวกแดง
หยิบขนมไปจำกยิง่ ยง

Shot : 12
เสี ยงดนตรี : เพลงอย่ำขอหมอ
ลำ
คำบรรยำย : ยิง่ ยงทำหน้ำงง

Shot : 13
เสี ยงนักร้องชำย : บอกว่ำ
คำบรรยำย : ต้อยหมวกแดงร้อง
เพลงและยืน่ ขนมโชว์

Shot : 14
เสี ยงนักร้องชำย : อยำกลองเอล
เซ่
คำบรรยำย : ต้อยหมวกแดงร้อง
เพลงและยืน่ ขนมโชว์

Shot : 15
เสี ยงนักร้องชำย : บอกว่ำอยำก
ลอง
คำบรรยำย : ต้อยหมวกแดง
ร้องเพลงและยืน่ ขนมโชว์

Shot : 17
Shot : 18
เสี ยงนักร้องชำย : ไม่รู้เอลเซ่
เสี ยงผูป้ ระกำศ : เอลเซ่
ถูกใจแค่ไหน
คำบรรยำย : หยิบขนมเลเยอร์
คำบรรยำย :ต้อยหมวกแดงร้อง เค้กตรำ เอลเซ่ รสวำนิลลำ ออก
เพลงและยืน่ ขนมโชว์
จำกซอง
ภาพที่ 37 ภำพStoryboard ภำพยนตร์โฆษณำเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่รสวำนิลลำ (ต่อ)

Shot : 16
เสี ยงนักร้องชำย : เอลเซ่
คำบรรยำย : ต้อยหมวกแดงร้อง
เพลงและยืน่ ขนมโชว์
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Shot : 19
เสี ยงผูป้ ระกำศ : เลเยอร์เค้ก
คำบรรยำย : ขนมเลเยอร์เค้ก
ตรำ เอลเซ่ รสวำนิลลำ

Shot : 20
เสี ยงผูป้ ระกำศ : หอม
คำบรรยำย : ต้อยหมวกแดง
กินขนมเอลเซ่ รสวำนิลลำ

Shot : 21
เสี ยงผูป้ ระกำศ : นุ่ม
คำบรรยำย : น้องมำยด์กินขนม
เอลเซ่ รสวำนิลลำ

Shot : 22
เสี ยงผูป้ ระกำศ : ถุกใจ
คำบรรยำย : ต้อย หมวกแดง
ยืน่ ขนมโชว์กล้องแล้วทำมือ
เป็ นสัญลักษณ์เยีย่ ม

Shot : 23
เสี ยงผูป้ ระกำศ : ใครๆ
คำบรรยำย : ยิง่ ยงถือขนมโชว์
กล้อง และโดนแย่งขนมไป

Shot : 24
เสี ยงผูป้ ระกำศ : ก็อยำก
คำบรรยำย : ยิง่ ยงทำหน้ำตำ
ตกใจ ที่โดนแย่งขนม

Shot : 25
เสี ยงผูป้ ระกำศ : ลอง
คำบรรยำย : อำภำพรกำลังยืน
หันหลังเต้น

Shot : 26
Shot : 27
เสี ยงนักร้องหญิง : ชอบม๊ะ
เสี ยงนักร้องหญิง : เอลเซ่
ชอบม๊ะ
คำบรรยำย : อำภำพรร้องเพลง
คำบรรยำย : อำภำพรร้องเพลง และยืน่ ขนมโชว์กล้อง
และยืน่ ขนมโชว์กล้อง
ภาพที่ 37 ภำพStoryboard ภำพยนตร์ โฆษณำเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่รสวำนิลลำ (ต่อ)
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Shot : 28
เสี ยงนักร้องหญิง : รำคำสำม
บำท
คำบรรยำย : อำภำพรร้องเพลง
ยืน่ ขนมโชว์และชูนิ้วขึ้น3นิ้ว

Shot : 29
เสี ยงนักร้องหญิง : รสชำติถูก
ปำก
คำบรรยำย : อำภำพรร้องเพลง
และใช้นิ้วชี้ที่ปำก

Shot : 30
เสี ยงนักร้องหญิง : ชอบม๊ะ
ชอบม๊ะ
คำบรรยำย : อำภำพรร้องเพลง
ถือขนมโชว์กล้องกับยิง่ ยง
ต้อยหมวกแดง น้องมำยด์

Shot : 31
เสี ยงนักร้องหญิง : ชอบ
คำบรรยำย : อำภำพรร้องเพลง
ถือขนมโชว์กล้อง มีตอ้ ยหมวก
แดงและยิง่ ยงยืนด้ำนหลัง

Shot : 32
เสี ยงนักร้องหญิง : ม๊ะ
คำบรรยำย : อำภำพรร้องเพลง
และยืน่ ขนมโชว์ให้กล้อง

Shot : 33
เสี ยงผูป้ ระกำศ : ยู
คำบรรยำย : แอนนิเมชัน่ รู ป
หน้ำยิม้

Shot : 34
เสี ยงผูป้ ระกำศ : โร่
คำบรรยำย : แอนนิเมชัน่ โลโก้
บริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้ำ EURO
ภาพที่ 37 ภำพStoryboard ภำพยนตร์โฆษณำเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่รสวำนิลลำ (ต่อ)
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10.กำรพิจำรณำอนุมตั ิก่อนนำไปเผยแพร่
เมื่ อได้ผลงำนภำพยนตร์ โฆษณำที่ส มบู รณ์ แล้ว ทำงบริ ษ ทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไ ทซิ่ ง
จำกัด บริ ษทั ตัวแทนโฆษณำ(Agency) โดยกำรดูแลของฝ่ ำยกำรตำด กำรตลำดของบริ ษทั โรเปี้ ยน
ฟู้ด จำกัด (มหำชน) ผูจ้ ดั ผลิตและจำหน่ำยขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รส วำนิ ลลำ จะนำภำพยนตร์
โฆษณำไปยื่นคำร้ องขออนุ ญำตให้กองเผยแพร่ และควบคุ มกำรโฆษณำสำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ พิจำรณำข้อควำมหรื อส่ วนประกอบต่ำงๆที่จะใช้ในกำรโฆษณำ โดยส่ งข้อควำมเสี ยง
หรื อภำพที่จะโฆษณำให้เลขำธิ กำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำตรวจพิจำรณำว่ำชอบด้วยกฎหมำย
หรื อไม่ หำกทำกำรโฆษณำโดยไม่ขออนุ ญำตถื อว่ำมีควำมผิดและอำจถูกสั่งระงับกำรโฆษณำหรื อ
ลงโทษทำงอำญำได้ เมื่อได้รับพิจำรณำอนุ ญำต แล้วจึงส่ งให้คณะกรรมกำรตรวจกำรพิจำรณำกำร
โฆษณำทำงวิทยุโทรทัศน์ และ สมำคมโฆษณำธุ รกิ จแห่ งประเทศไทย ทำกำรพิจำรณำร่ วมกันอีก
ครั้ ง เพื่อขออนุ ญำติ นำภำพยนตร์ โฆษณำออกอำกำศทำงสถำนี วิท ยุโทรทัศน์ ขั้นตอนนี้ เรี ย กว่ำ
“POST CENSOR” ซึ่ งเป็ นบริ กำรของทำงสถำนีวทิ ยุโทรทัศน์ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ จำกนั้นจึงสำมำรถ
นำภำพยนตร์ โฆษณำไปเผยแพร่ ตำมสื่ อต่ำงๆได้ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ Youtube faceook สื่ อกลำงแจ้ง
สื่ อสิ่ งพิมพ์ เพื่อจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด เช่น กำรจัดงำน Event เปิ ดตัวสิ นค้ำ ให้เป็ นที่รู้จกั
3.การนาไปใช้ งาน
เพลงประกอบภำพยนตร์โฆษณำ เลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รส วำนิ ลลำ เมื่อแบ่งประเภท
ของเพลงประกอบโฆษณำ ตำมแนวคิดเรื่ องเพลงประกอบโฆษณำแล้ว สำมำรถวิเครำะห์ได้วำ่ เพลง
ประกอบภำพยนตร์ โฆษณำเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รส วำนิ ลลำ เป็ นเพลงโฆษณำประเภท จิ งเกิ ล
(Jingle) แบบประยุกต์(Applied) เนื่ องจำกเป็ นเพลงโฆษณำที่นำทำนองบทเพลงลูกทุ่งสมัยนิ ยมซึ่ ง
เป็ นที่รู้จกั กันดีอยูแ่ ล้วอย่ำงเพลง เด็กดอยใจดี, สมศรี , อย่ำขอหมอลำ, ชอบไหมมำใส่ เนื้ อร้องที่แต่ง
ขึ้ น มำใหม่ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด กำรเชื่ อ มโยงและจะท ำให้ ผู บ้ ริ โ ภคจดจ ำง่ ำ ยขึ้ น เพื่ อ ท ำกำรสื่ อ สำรกับ
กลุ่มเป้ ำหมำยที่เป็ นคนต่ำงจังหวัดที่ชื่นชมและติดตำมในบทเพลงลู กทุ่งมีกำรเอ่ยถึงชื่ อตรำสิ นค้ำ
“เอลเซ่ ”ถึง 7 ครั้ง และคำขวัญ“เอลเซ่ เลเยอร์ เค้ก หอม นุ่ ม ถูกใจ ใครๆก็อยำกชิ ม”ในบทเพลง เมื่อ
แบ่งตำมลักษณะประโยชน์กำรใช้งำน จะอยูใ่ นประเภทเพลงโฆษณำที่ใช้เพื่อเล่ำเรื่ อง เนื่องจำกเนื้ อ
เพลงบอกถึงคุณลักษณะของสิ นค้ำและทำหน้ำที่ เล่ำเรื่ องรำวในภำพยนตร์ โฆษณำเนื้ อร้องจะมีชื่อ
สิ นค้ำ วิธีกำรใช้ หรื อเรื่ องรำวของตัวสิ นค้ำอย่ำงชัดเจน เช่ น “หนู เอำเอลเซ่ มำฝำก อยำกให้คุณได้
กิน, เอลเซ่เลเยอร์ เค้ก หอมนุ่ม ถูกใจ ใครๆก็อยำกชิ ม, เอลเซ่ รำคำสำมบำท,รสชำติถูกปำก” เป็ นต้น
มีควำมยำว 30 วินำที เนื่ องจำกสื่ อโทรทัศน์มีขอ้ จำกัดด้ำนเวลำ ต้องซื้ อเวลำเพื่อออกอำกำศในรำคำ

112

สู ง ภำพยนตร์ โฆษณำมี ท้ งั หมด 34Shot เรื่ องรำวในภำพยนตร์ โฆษณำเกิ ดขึ้ นที่ ตลำด เนื่ องจำก
ตลำดเป็ นสถำนที่ ที่ คนต่ ำ งจัง หวัดนิ ย มไปเดิ นเล่ นและเลื อกซื้ อสิ นค้ำโดยเป็ นเรื่ องรำวกำรแย่ง
ขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ เพื่อให้ตรงกับคำขวัญของขนม “เอลเซ่เลเยอร์ เค้ก หอม นุ่ม ถูกใจ ใครๆ
ก็อยำกชิ ม” ภำพยนตร์ โฆษณำชุ ดนี้ ไม่ได้ใช้เทคนิ คพิเศษในกำรถ่ำยทำ สถำนที่มีเพียงสถำนที่เดียว
คือ ตลำด แต่ภำพยนตร์ โฆษณำขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รสวำนิ ล ลำ ใช้จุดดึ งดู ดใจโดยกำร
นักแสดง Copy Show นักร้องลูกทุ่งชื่ อดัง 4 คน 1.น้องมำยด์ 2.ยิ่งยง ยอดบัวงำม 3.ต้อย หมวกแดง
4.อำภำพร นครสวรรค์ และนำทำนองเพลงลูกทุ่งชื่ อดังมำดัดแปลงเนื้ อร้องใหม่ รำคำจำหน่ำยเพียง
ซองละ 3 บำท ออกอำกำศทำงสถำนี โทรทัศน์เฉพำะช่ อง Mcot รำยกำรกำร์ ตูนMcot ช่ วงเช้ำ วัน
เสำร์ -อำทิตย์ เพื่อทำกำรสื่ อสำรโดยตรงกับกลุ่มเป้ ำหมำยที่เป็ นเด็กและคนต่ำงจังหวัด
ดนตรี แนวลู ก ทุ่ ง ท ำหน้ำ ที่ สร้ ำงควำมแตกต่ ำ งและสร้ ำ งเอกลัก ษณ์ ใ ห้ตรำสิ นค้ำ มี
ควำมโดดเด่น ไม่ซ้ ำใคร เป็ นที่น่ำจดจำ นำเสนอภำพยนตร์ โฆษณำโดยกำรใช้นกั แสดงCopy Show
นักร้ องลูกทุ่งเจ้ำของบทเพลงซึ่ งเป็ นที่รู้จกั อย่ำงน้องมำยด์,ยิ่งยง ยอดบัวงำม,ต้อย หมวกแดงและ
อำภำพรนครสวรรค์ ตอกย้ ำ ภำพลัก ษณ์ แ ละวำงต ำแหน่ ง ของสิ น ค้ำ (Positioning) ให้ อ ยู่ ใ นใจ
ผูบ้ ริ โภค ด้วยกำรสื่ อสำรว่ำเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ เป็ นสิ นค้ำของคนต่ำงจังหวัด ยุคใหม่ สอดคล้อง
กับผลกำรวิจยั เรื่ อง Secrets of Effective TV Advertising ของบริ ษทั อิปซอสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่
กล่ำว่ำ เพลงที่ใช้ประกอบโฆษณำซึ่ งถู กแต่งขึ้นเพื่อใช้กบั แบรนด์น้ นั โดยเฉพำะมีคะแนนที่สูงทั้ง
กำรสร้ำงกำรจดจำ กำรเชื่ อมโยงถึงแบรนด์ ควำมน่ ำเชื่ อถื อตลอดจนถึ งกำรสร้ำงพฤติกรรมกำรซื้ อ
สิ นค้ำ จำกข้อมูลนี้ ส่ งผลให้เลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ ได้รับควำมนิยม
ดังที่คุณสุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ ตำแหน่ง Creative Grouphead บริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไท
ซิ่ ง จำกัด ผูส้ ร้ ำงสรรค์เพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำ เลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ กล่ ำวว่ำ “เอลเซ่
รส วำนิลลำ มียอดขำยที่ดีที่สุด ในบรรดำขนมเอลเซ่ รสชำติอื่น” (สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 2
มีนำคม 2558)
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นำเสนอภำพยนตร์ โฆษณำ เสี ยงประกอบ และเพลงประกอบภำพยนตร์
โฆษณำ ขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รสวำนิลลำ ได้ในแผ่นดีวดี ีที่แนบมำในเล่ม
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สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์ โฆษณา เลเยอร์ เค้ ก ตรา
เอลเซ่ รสวานิลลา
กระบวนกำรผลิตเพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำ เลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รสวำนิ ลลำ
ประกอบด้วย 10 ขั้นตอน ดังนี้
1.กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงบริ ษทั เจ้ำของสิ นค้ำและบริ ษทั ผูผ้ ลิตเพลง
ประสำนงำนผ่ำนทำงฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ของบริ ษทั จำกนั้นฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ จะ
ประสำนงำนต่อไปที่ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริ หำรงำนลูกค้ำ (AE หรื อ Account Executive) เพื่อรับทรำบ
ข้อมูลและประสำนงำนต่อไปที่ฝ่ำยสร้ำงสรรค์ เพื่อทำกำรนัดหมำย วันเวลำ สถำนที่ ในกำรรับงำน
จำกบริ ษทั ลูกค้ำ
2.กำรประชุมงำน
หลังจำกรับทรำบถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำแล้ว ผูผ้ ลิตเพลงโฆษณำจึงทำกำรประชุม
งำน ปรึ กษำหำรื อกับทีมสร้ำงสรรค์ โดยคิดสร้ำงสรรค์เพลงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็ นหลัก
3.วิธีกำรสร้ำงเพลงประกอบภำพยนตร์โฆษณำ
3.1ลักษณะของสิ นค้ำ เลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รสวำนิ ลลำ เป็ นสิ นค้ำใหม่ รำคำถู ก
วำงรำคำจำหน่ำยเพียงชิ้นละ 3 บำท หอม นุ่ม รสชำติอร่ อย
3.2กลุ่มเป้ ำหมำยของสิ นค้ำ กำหนดไว้ชดั เจน คือ คนต่ำงจังหวัด แนวเพลงที่ใช้ จึง
เป็ นเพลงลู กทุ่ง เนื่ องจำกคนต่ำงจังหวัดจะคุ น้ เคยกับเพลงลู กทุ่งเป็ นอย่ำงดี จังหวะผสมระหว่ำง
จังหวะช้ำและจังหวะเร็ วอยูท่ ี่ 70-150 BPM สร้ำงควำมรู ้สึกแปลกใหม่ กระตุน้ ควำมสนใจได้ดี
3.3แนวทำงกำรดำเนินชีวิตของผูบ้ ริ โภค เหตุกำรณ์ในภำพยนตร์ โฆษณำเกิดขึ้นที่
ตลำด เนื่ องจำกตลำดเป็ นสถำนที่ที่ได้รับควำมนิ ยมของคนต่ำงจังหวัด ผูค้ นหลำกหลำยช่วงอำยุมกั
มำนิยมเดินเที่ยวและเลือกซื้ อสิ นค้ำกันที่ตลำด
3.4สถำนกำรณ์ หรื อ กระแสสังคมในช่ วงเวลำนั้น ช่ วงนั้นรำยกำรตี สิบช่ วงดัน
ดำรำได้รับควำมนิ ยม มักนำบุคคลที่มีใบหน้ำและเสี ยงคล้ำยนักร้องชื่ อดังมำโชว์ จึงเกิดแนวคิดใน
กำรผลิตเพลงโฆษณำโดยใช้นกั แสดงCopy Show มำแสดงในภำพยนตร์โฆษณำ
3.5กำหนดชื่ อตรำสิ นค้ำในบทเพลงและใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ ำยเพื่อให้เกิ ดกำรจดจำ
โดยใช้จงั หวะที่มีควำมพิเศษในจุ ดที่เป็ นคำร้องของชื่อตรำสิ นค้ำ “เอลเซ่ ” โดยมีกำรเน้นย้ ำร้องชื่ อ
ตรำสิ นค้ำซ้ ำถึง 7 ครั้ง เพื่อให้เกิดกำรจดจำ ใช้ภำษำตรงไปตรงมำ เข้ำใจง่ำย ชัดเจน

114

3.6นำเสนอสิ่ งใหม่ โดยกำรเป็ นเพลงประยุกต์เนื้ อเพลงโดยใช้แนวดนตรี เพลง
ลูกทุ่งและใช้นกั แสดงCopy Show นักร้ องลู กทุ่งชื่ อดัง นับเป็ นโฆษณำตัวแรกๆที่เริ่ มใช้นกั แสดง
Copy Show มำแสดงในภำพยนตร์โฆษณำ
4.กำรนำเสนองำนเพลงตัวอย่ำง
นำเสนองำนเพลงตัวอย่ำ งโดยกำรร้ องสดโดยมีก ำรเลี ย นแบบเสี ยงของนัก ร้ องที่ มี
ลักษณะเด็ ก ผูใ้ หญ่ เพศหญิ ง เพศชำย ที่ แตกต่ ำงกัน เพื่อสร้ ำงบรรยำกำศตลก สนุ กสนำน เป็ น
กันเอง ไม่เครี ยดเมื่อเป็ นที่พอใจของบริ ษทั ลูกค้ำ ก็จะทำกำรติดต่อขอซื้ อสิ ขสิ ทธิ์ กับทำงค่ำยเพลง
ลูกทุ่ง
5.กำรขอซื้ อลิขสิ ทธิ์ ค่ำยเพลง
ฝ่ ำยบริ หำรงำนลูกค้ำ(AE หรื อAccount Executive) ของบริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง
จำกัด ทำกำรประสำนงำนขอซื้ อลิ ขสิ ทธิ์ ทำนองเพลงไปยังค่ำยเพลงต้นสังกัดที่นำทำนองเพลงมำ
ดัดแปลงและใส่ เนื้ อร้องอื่น ขออนุ ญำตจำกเจ้ำของลิ ขสิ ทธิ์ เพลง โดยมีกำรจัดทำสัญญำขออนุ ญำต
ใช้ลิขสิ ทธิ์ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้ประโยชน์ในงำนโฆษณำ
6.กำรเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสำน
บริ ษทั จะทำกำรส่ งต่องำนไปให้คุณป๊ อปบุคคลำกรภำยนอกองค์กรรับผิดชอบต่อ โดย
นำทำนองเพลงท่อนที่ตอ้ งกำรนำมำตัดต่อเรี ยบเรี ยงใหม่ จนกระทัง่ เพลงสมบูรณ์ข้ ึนเรื่ อยๆ
7.กำรบันทึกเสี ยง
ขั้นตอนบันทึกเสี ยงบริ ษทั ทำกำรส่ งต่องำนไปให้คุณป๊ อปบุคคลำกรภำยนอกองค์กร
รับผิดชอบต่อ เสี ยงของนักร้องเพลงในเพลงโฆษณำกับนักแสดงในภำพยนตร์ โฆษณำเป็ นเสี ยงคน
ละคน กำรบันทึกเสี ยงผูป้ ระกำศ เป็ นกำรบันทึกเสี ยงพูดบรรยำย คำขวัญ ของสิ นค้ำ
8.กำรผสมเสี ยง
ผูผ้ สมเสี ยง(Mixed) คือ คุณป๊ อปบุคลำกรภำยนอกบริ ษทั ที่มีควำมเชี ยวชำญด้ำนกำร
ผสมเสี ย งจะนำเส้ นเสี ยงต่ำงๆที่ ไ ด้บนั ทึ กไปแล้วนั้นมำรวมกันเป็ นเส้ นเสี ยงเดี ยวกัน ผสมเสี ย ง
ทั้งหมดให้มีควำมกลมกลืนกัน
9.กำรเลย์เสี ยง
หลัง จำกผลงำนเพลงเสร็ จสมบู รณ์ แล้ว จึ ง นำเพลงไปใช้ใ นกำรถ่ ำ ยท ำภำพยนตร์
โฆษณำเพื่อก ำหนดทิ ศ ทำงของภำพยนตร์ โฆษณำ ท่ำ ทำงของตัวแสดงให้ควำมสั มพันธ์ กนั กับ
เสี ยงเพลง จำกนั้นทำกำรตัดต่อเพื่อให้ภำพยนตร์ โฆษณำมีควำมสมบูรณ์ โดยนำเพลงไปยิงกับภำพ
จัดวำงตำแหน่ ง ของเสี ย งเรี ย กว่ำ “กำรเลย์เสี ย ง” โดยเจ้ำของสิ นค้ำ จะเข้ำมำชมกำรท ำงำนด้วย

115

เมื่ อ ภำพยนตร์ โ ฆษณำสมบู ร ณ์ เ ป็ นที่ พ อใจ จึ ง ท ำกำรบัน ทึ ก ไฟล์ ภ ำพยนตร์ โ ฆษณำลง Tape
BETACAM SP เพื่อนำไปใช้ในกำรออกอำกำศ
10.กำรพิจำรณำอนุมตั ิก่อนนำไปเผยแพร่
เมื่อได้ผลงำนภำพยนตร์ โฆษณำที่สมบูรณ์ แล้ว ทำงบริ ษ ทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง
จำกัด บริ ษ ทั ตัวแทนโฆษณำ(Agency) จะนำภำพยนตร์ โฆษณำไปยื่นคำร้ องขออนุ ญำตให้ก อง
เผยแพร่ แ ละควบคุ ม กำรโฆษณำส ำนัก งำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ พิ จ ำรณำและส่ ง ให้
เลขำธิ กำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำตรวจพิจำรณำว่ำชอบด้วยกฎหมำยหรื อไม่ เมื่อได้รับพิจำรณำ
อนุ ญำต แล้วจึงส่ งให้คณะกรรมกำรตรวจกำรพิจำรณำกำรโฆษณำทำงวิทยุโทรทัศน์ และ สมำคม
โฆษณำธุ รกิจแห่ งประเทศไทย ทำกำรพิจำรณำร่ วมกันอีกครั้ง เพื่อขออนุ ญำตินำภำพยนตร์ โฆษณำ
ออกอำกำศทำงสถำนี วิทยุโทรทัศน์ และนำไปเผยแพร่ ตำมสื่ อต่ำงๆ ทั้ง โทรทัศน์ วิทยุ Youtube
faceook สื่ อกลำงแจ้ง สื่ อสิ่ งพิมพ์ เพื่อจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด เช่น กำรจัดงำน Event เปิ ดตัวสิ นค้ำ
ให้สินค้ำเป็ นที่รู้จกั

การนาไปใช้ งาน
เมื่อวิเครำะห์ ตำมแนวคิดเรื่ องเพลงประกอบโฆษณำแล้ว สำมำรถระบุได้ว่ำว่ำ เพลง
ประกอบภำพยนตร์ โฆษณำเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รส วำนิ ลลำ เป็ นเพลงโฆษณำประเภท จิ งเกิ ล
(Jingle) แบบประยุกต์(Applied) เนื่ องจำกเป็ นเพลงโฆษณำที่นำทำนองบทเพลงลูกทุ่งสมัยนิ ยมซึ่ ง
เป็ นที่รู้จกั กันดีอยูแ่ ล้วอย่ำงเพลง เด็กดอยใจดี, สมศรี , อย่ำขอหมอลำ, ชอบไหมมำใส่ เนื้ อร้องที่แต่ง
ขึ้ น มำใหม่ มี ค วำมยำว 30 วิน ำที เนื่ อ งจำกสื่ อ โทรทัศ น์ มี ข ้อ จ ำกัด ด้ำ นเวลำ ต้อ งซื้ อ เวลำเพื่ อ
ออกอำกำศในรำคำสู ง เรื่ องรำวในภำพยนตร์ โฆษณำมี ท้ งั หมด 34 Shot เรื่ องรำวในภำพยนตร์
โฆษณำเกิ ดขึ้นที่ ตลำด เนื่ องจำกเป็ นสถำนที่ที่คนต่ำงจังหวัดนิ ยมไปเดิ นเล่นและเลื อกซื้ อสิ นค้ำ
เป็ นเรื่ องรำวกำรแย่งขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ เพื่อให้ตรงกับคำขวัญของขนม “เอลเซ่ เลเยอร์ เค้ก
หอม นุ่ ม ถู ก ใจ ใครๆก็ อยำกชิ ม ” ภำพยนตร์ โฆษณำชุ ดนี้ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้เทคนิ ค พิ เศษในกำรถ่ ำ ยท ำ
สถำนที่ ที่เกิ ดเรื่ องรำวในภำพยนตร์ โฆษณำ มี เพียงสถำนที่ เดี ยว คือ ตลำด แต่ภำพยนตร์ โฆษณำ
ขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รสวำนิ ลลำ ใช้จุดดึงดูดใจโดยกำร นักแสดง Copy Show นักร้องลูกทุ่ง
ชื่ อดัง และนำทำนองเพลงลู กทุ่งชื่ อดังมำดัดแปลงเนื้ อร้ องใหม่ รำคำจำหน่ ำยเพียงซองละ 3 บำท
ออกอำกำศทำงสถำนี โทรทัศน์เฉพำะช่อง Mcot รำยกำรกำร์ ตูนMcot ช่วงเช้ำ วันเสำร์ -อำทิตย์ เพื่อ

116

ทำกำรสื่ อสำรโดยตรงกับกลุ่มเป้ ำหมำยที่เป็ นเด็กและคนต่ำงจังหวัด จึงทำให้ขนมเลเยอร์ เค้ก ตรำ
เอลเซ่ รสวำนิลลำ ได้รับควำมนิยม มียอดกำรจำหน่ำยสู งกว่ำรสชำติอื่น
ดังที่คุณสุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ ตำแหน่ง Creative Grouphead บริ ษทั เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ ไท
ซิ่ ง จำกัด ผูส้ ร้ ำงสรรค์เพลงประกอบภำพยนตร์ โฆษณำ เลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ กล่ำวว่ำ “เอลเซ่ รส
วำนิ ลลำ มี ยอดขำยที่ ดีที่สุด ในบรรดำขนมเอลเซ่ รสชำติ อื่น” (สุ ทธิ พงศ์ ภู่ศิริฤทธิ์ , สั มภาษณ์ , 2
มีนำคม 2558)
ทั้ง นี้ ผู อ้ ่ ำ นสำมำรถรั บ ฟั ง และรั บ ชมภำพยนตร์ โ ฆษณำ เสี ย งประกอบ และเพลง
ประกอบภำพยนตร์ โฆษณำเลเยอร์ เค้ก ตรำ เอลเซ่ รสวำนิลลำ ได้ในแผ่นดีวดี ีที่แนบมำในเล่ม

