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บทคัด้ย่อ
บทควิามีวิิชิาการนี้้นี้� าำ เสนี้อลำาด้ับเห้ตุการณ์ข้องการโฆษณาไทยสมีัยกรุงรัตนี้โกสินี้ทร์ ห้ลังสงครามีโลก
ครัง� ท้� 2 ซื้ึง� ได้้บรรยายการโฆษณาออกเป็็นี้ยุคต่างๆ ทัง� ห้มีด้ 4 ยุค ได้้แก่ 1. การโฆษณายุคก่อนี้มี้สอ่� โทรทัศึนี้์
(พ.ศึ. 2489 - 2498) ซื้ึง� เป็็นี้ยุคท้ส� อ่� สิง� พิมีพ์มีค้ วิามีสำาคัญต่อการโฆษณาเป็็นี้อย่างมีาก 2. การโฆษณายุคโทรทัศึนี้์แพร่
ภาพข้าวิ-ด้ำา (พ.ศึ. 2498 – 2510) ซื้ึ�งเป็็นี้ยุคท้�มี้การเผ่ยแพร่โฆษณาผ่่านี้ทางสถุานี้้โทรทัศึนี้์ข้ึ�นี้เป็็นี้ครั�งแรก
3.การโฆษณายุคโทรทัศึนี้์แพร่ภาพผ่่านี้ส้ (พ.ศึ.2510 – พ.ศึ.2535) ซื้ึ�งเป็็นี้ยุคท้�มี้พัฒนี้าการข้องรูป็แบบ
การโฆษณาท้�ห้ลากห้ลาย อันี้เกิด้มีาจัากห้ลายป็ัจัจััย อาทิ การเกิด้ข้ึ�นี้ข้องบริษัทตัวิแทนี้โฆษณาทั�งข้องไทย
และต่างป็ระเทศึจัำานี้วินี้มีากทำาให้้เกิด้การแข้่งข้ันี้ในี้การสร้างสรรค์ผ่ลงานี้ การป็ระกวิด้ภาพยนี้ตร์โฆษณา
การมี้เทคโนี้โลย้ท�้ก้าวิห้นี้้าข้ึ�นี้ตามีลำาด้ับเวิลา เป็็นี้ต้นี้ 4. การโฆษณายุคส่�อด้ิจัิทัล (พ.ศึ.2535 – 2564)
ซื้ึ�งเป็็นี้ยุคข้องการโฆษณาบนี้การเชิ่�อมีโยงเคร่อข้่ายผ่่านี้สัญญาณอินี้เทอร์เนี้็ตไป็ทั�วิโลก มี้รูป็แบบ
การโฆษณาท้�เป็ล้�ยนี้ไป็ตามีส่�อสมีัยให้มี่ และมี้การใชิ้ข้้อมีูลข้นี้าด้ให้ญ่ข้องผู่้บริโภคมีาวิางแผ่นี้กลยุทธี์
การโฆษณา โด้ยบทควิามีวิิชิาการนี้้มี� วิ้ ตั ถุุป็ระสงค์ในี้การนี้ำาเสนี้อเพ่อ� ศึึกษา รวิบรวิมีข้้อมีูลการโฆษณาในี้ป็ระเทศึไทย
ยุคห้ลังสงครามีโลกครั�งท้� 2 และนี้ำามีาใชิ้เป็็นี้แห้ล่งอ้างอิงในี้การค้นี้ควิ้างานี้ด้้านี้การโฆษณาในี้เชิิง
ป็ระวิัตศึิ าสตร์สาำ ห้รับผู่ท้ ส�้ นี้ใจั โด้ยมี้การวิิเคราะห้์และรวิบรวิมีข้้อมีูลจัากแห้ล่งข้้อมีูลป็ฐมีภูมีิ และแห้ล่งข้้อมีูลทุตยิ ภูมีิ
นี้ำามีาเร้ยงร้อยเชิ่อ� มีโยงอ้างอิงกับป็ระวิัตศึิ าสตร์ป็ระเทศึไทย และลำาด้ับตามีเวิลาการเกิด้เห้ตุการณ์กอ่ นี้ห้ลัง
คำาสื่ำาคัญ : การโฆษณา การโฆษณาไทย ยุครัตนี้โกสินี้ทร์ ป็ระวิัติศึาสตร์การโฆษณา
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Abstract
This article presents a sequence of Thai Advertising during Rattanakosin era after world war
2, which describes advertising into 4 different eras as follows: 1. Advertising in the era before the
television media (1946 - 1955), which was the era when the print media was very important to advertising. 2. Advertising in the era of black and white broadcasting television (1955 – 1967), which
was the era where advertisements were distributed through television stations for the first time. 3.
Advertising in the era of color television broadcasting through (1967 - 2021), which is the era of the
development of various advertising formats. This is caused by many factors, such as the emergence
of many Thai and foreign advertising agencies, causing competition in the creation of works. Also the
Advertising Film Contest The availability of technology that has progressed in chronological order.
4. Advertising in the digital media era (1992 – 2021), which is the era of advertising on network links
through the Internet throughout the world. There is an advertising format that has changed according
to modern media. and using consumer big data to plan advertising strategies. The purpose of this
article is to present for study. Collecting advertising data in Thailand The post-World War II era and
is used as a reference for researching historical advertising work for those interested, by analyzing
and collecting data from primary sources and secondary sources brought together and linked to
reference to the history of Thailand and the sequence according to the occurrence of the event first.
Keywords : Advertising, Thai advertising, Rattanakosin era, Advertising history
บทนำา
การโฆษณาเข้้ามีามี้บทบาทต่อสังคมี และเศึรษฐกิจัข้องชิาวิไทยมีาชิ้านี้านี้ แมี้ในี้สมีัยอด้้ต
การโฆษณาจัะมี้การเข้้ารห้ัสสารท้�ไมี่ซื้ับซื้้อนี้เท่าในี้ป็ัจัจัุบันี้ก็ตามี แต่การโฆษณาก็เป็็นี้เคร่�องมี่อสำาคัญ
ท้�ชิ่วิยผ่ลักด้ันี้ทางการค้า และนี้ำาพาควิามีเจัริญรุ่งเร่องมีาสู่ป็ระเทศึข้องเรา ป็ระเทศึไทยเริ�มีต้นี้ข้ึ�นี้เมี่�อ
พ่อขุ้นี้ศึร้อนี้ิ ทราทิตย์ทรงสถุาป็นี้ากรุงสุโข้ทัยเป็็นี้ราชิธีานี้้เมี่อ� ป็ี พ.ศึ.1792 จัากควิามีมีันี้� คงเป็็นี้ป็ึกแผ่่นี้นี้้เ� อง
ทำาให้้ป็ระชิาชินี้เริมี� มี้การผ่ลิตสินี้ค้า และติด้ต่อค้าข้ายกันี้ ในี้สมีัยนี้ันี้� นี้่าจัะมี้การค้าข้ายมีากพอสมีควิร ด้ังท้�
ป็รากฏในี้ห้ลักศึิลาจัารึกข้องพ่อขุ้นี้รามีคำาแห้ง (ด้้านี้ท้� 1 บรรทัด้ท้� 18 – 21) วิ่า “... เมี่�อชิั�วิพ่อขุ้นี้รามีคำาแห้ง
เมี่องสุโข้ทัยนี้้�ด้้ ในี้นี้ำ�ามี้ป็ลาในี้นี้ามี้ข้้าวิ เจั้าเมี่องบ่เอาจักอบในี้ไพร่ลู่ทางเพ่�อนี้จัูงวิัวิไป็ค้า ข้้�มี้าไป็ข้าย
ใครจัักใคร่ค้าชิ้างค้า ใครจัักใคร่ค้ามี้าค้า ใครจัักใคร่ค้าเงินี้ค้าทอง ค้า ไพร่ฟ้าห้นี้้าใส” นี้อกจัากนี้้�ในี้
ห้ลักศึิลาจัารึกยังกล่าวิถุึงตลาด้ป็สานี้ ห้ร่อตลาด้ท้มี� ห้้ อ้ งห้ร่อร้านี้เป็็นี้แถุวิติด้ต่อกันี้ และตลาด้นี้ัด้ท้ค� นี้มีาชิุมีชินี้
แลกเป็ล้ย� นี้สินี้ค้ากันี้เป็็นี้แห้่งๆ ตามีวิันี้เวิลาท้ก� าำ ห้นี้ด้อ้กด้้วิย (ขุ้นี้วิิจัติ รมีาตรา, 2486 อ้างถุึงในี้ วิิไลรักษ์ สันี้ติกลุ ,
2543) เมี่�อมี้ตลาด้ มี้การค้าข้าย สิ�งท้�ตามีมีา ค่อ การเชิิญชิวินี้ให้้ผู่้คนี้สนี้ใจัมีาซื้่�อข้ายแลกเป็ล้�ยนี้สินี้ค้ากันี้
การเชิิญชิวินี้ในี้ยุคนี้ันี้� จัึงจััด้เป็็นี้การโฆษณารูป็แบบห้นี้ึง� ท้อ� าศึัยคำาพูด้ป็ากเป็ล่า ห้ร่อท้เ� ร้ยกกันี้วิ่า การโฆษณา
ด้้วิยการป็�าวิป็ระกาศึป็�าวิร้อง สาเห้ตุเพราะวิ่าในี้สมีัยนี้ันี้� การติด้ต่อส่อ� สารข้องผู่ค้ นี้ยังใชิ้คาำ พูด้เป็็นี้ห้ลักนี้ันี้� เอง
การโฆษณาในี้ป็ระเทศึไทยได้้ป็รากฏห้ลักฐานี้อย่างชิัด้เจันี้ในี้ส่�อสิ�งพิมีพ์เมี่�อ พ.ศึ. 2388 ห้ร่อ
สมีัยพระบาทสมีเด้็จัพระนี้ั�งเกล้าเจั้าอยู่ห้ัวิ (รัชิกาลท้� 3) เมี่�อห้มีอบรัด้เลย์ ได้้ลงป็ระกาศึข้ายยาควิินี้ินี้
ในี้ห้นี้ังส่อพิมีพ์ภาษาไทยชิ่อ� บางกอกร้คอร์เด้อร์ ห้ร่อห้นี้ังส่อจัด้ห้มีายเห้ตุ (เอนี้ก นี้าวิิกมีูล, 2544, นี้. 11-12)
ต่อมีาในี้สมีัยพระบาทสมีเด้็จัพระจัอมีเกล้าเจั้าอยูห้่ วิั (รัชิกาลท้� 4) ได้้มีผ่้ ตู้ ด้ิ ต่อเพ่อ� ข้อลงโฆษณาโด้ยได้้มีก้ าร
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ชิำาระค่าลงโฆษณาเป็็นี้ครัง� แรกในี้ป็ระวิัตกิ ารโฆษณาไทย ได้้แก่ โฆษณาข้องอูต่ อ่ เร่อบางกอกด้๊อก (Bangkok
Dock) ซื้ึง� ลงโฆษณาในี้วิันี้ท้� 1 มี้นี้าคมี พ.ศึ. 2408 จัากนี้ันี้� เป็็นี้ต้นี้มีาการโฆษณาก็ถุกู นี้ำามีาใชิ้เป็็นี้เคร่อ� งมี่อ
ในี้การค้าข้ายอย่างกวิ้างข้วิาง และมี้พฒ
ั นี้าการไป็ตามีรูป็แบบส่อ� มีวิลชินี้ท้เ� กิด้ข้ึนี้� ในี้เวิลาต่อมีาอ้กมีากมีาย
จัากการท้� โ ฆษณาได้้ เ ข้้ า มีามี้ บ ทบาทต่ อ เศึรษฐกิ จั ข้องชิาวิไทย ทำ า ให้้ มี้ ก ารสร้ า งสรรค์
งานี้โฆษณาออกมีาเป็็นี้จัำานี้วินี้มีาก ด้ังนี้ั�นี้การรวิบรวิมีข้้อมีูลท้�กระจััด้กระจัายให้้มีาอยู่ด้้วิยกันี้ แล้วิ
นี้ำามีาเร้ยบเร้ยงตามีลำาด้ับเวิลาก่อนี้ห้ลังอย่างชิัด้เจันี้โด้ยอาศึัยการพิจัารณาลำาด้ับการเกิด้ข้ึ�นี้ข้องส่�อ
ต่างๆ ท้�ส่งผ่ลต่อรูป็แบบข้องงานี้โฆษณานี้ั�นี้ จัะชิ่วิยให้้ผู่้ท�ส้ นี้ใจัศึึกษาป็ระวิัติควิามีเป็็นี้มีาข้องการโฆษณา
ไทย สามีารถุนี้ำาข้้อมีูลมีาใชิ้เป็็นี้ข้้อมีูลอ้างอิงเพ่�อการศึึกษาค้นี้ควิ้าด้้านี้การโฆษณาต่อไป็ได้้สะด้วิกยิ�งข้ึ�นี้
การโฆษณายุคก่อนมีสื่่�อโทรทัศน์ (พ.ศ. 2489 - 2498)
การโฆษณายุคก่อนี้มี้สอ่� โทรทัศึนี้์นี้ันี้� มี้ควิามีเจัริญรุง่ เร่อ� งมีาตัง� แต่สมีัยรัชิกาลท้� 3 เมี่อ� มี้การออกห้นี้ังส่อ
พิมีพ์ฉบับแรกข้ึ�นี้ในี้ป็ีพ.ศึ. 2387 โด้ยห้มีอบลัด้เล (Dan Beach Bradley) มีิชิชิันี้นี้าร้ชิาวิอเมีริกันี้ ภายใต้ชิ่�อ
“ห้นี้ังส่อจัด้ห้มีายเห้ตุ” (The Bangkok Recorder) ซื้ึง� ในี้ยุคแรกนี้ันี้� การลงโฆษณาจัะมี้ลกั ษณะเป็็นี้ป็ระกาศึ
แจั้งควิามี มี้พาด้ห้ัวิ และเนี้่อ� ควิามีท้ก� ล่าวิถุึงคุณภาพ คุณสมีบัตข้ิ องสินี้ค้า มี้เฉพาะตัวิอักษร ไมี่มีภ้ าพป็ระกอบ
(วิิไลรักษ์ สันี้ติกุล, 2543) จันี้สมีัยรัชิกาลท้� 4 จัึงเริ�มีมี้การนี้ำาภาพข้นี้าด้เล็ก เชิ่นี้ ภาพเคร่�องห้มีายการค้า
รูป็สินี้ค้ามีาป็ระกอบโฆษณาบ้าง ข้้อควิามีส่วินี้ให้ญ่จัะเข้้ยนี้โด้ยเนี้้นี้การบรรยาย อาจัมี้บา้ งท้เ� ข้้ยนี้เป็็นี้ข้้อควิามี
อวิด้อ้างสรรพคุณ ต่อมีาสมีัยรัชิกาลท้� 5 มี้การพิมีพ์นี้ติ ยสารออกจัำาห้นี้่ายชิ่อ� “ด้รุโณวิาท” และมี้การลงโฆษณาสินี้ค้าด้้วิย
(วิิไลรักษ์ สันี้ติกุล, 2543) ห้นี้ังส่อพิมีพ์และนี้ิตยสารในี้สมีัยนี้้�มี้บทบาทสำาคัญกับการนี้ำามีาใชิ้เป็็นี้
ส่�อโฆษณามีากข้ึ�นี้ นี้ักโฆษณามี้การสร้างสรรค์งานี้โฆษณาด้้วิยภาพและข้้อควิามีท้�เร้าใจัผู่้บริโภคมีากข้ึ�นี้
สำาห้รับวิิวิัฒนี้าการข้องภาษาโฆษณาในี้ห้นี้ังส่อพิมีพ์ไทย อุบลวิรรณ ป็ิติพัฒนี้ะโฆษิต และอวิยพร
พานี้ิชิ (2530) ได้้ทาำ การศึึกษาไวิ้กอ่ นี้ห้นี้้านี้้� ได้้กล่าวิถุึงยุคเป็ล้ย� นี้แป็ลงการเข้้ยนี้ท้มี� ข้้ นี้ึ� เมี่อ� ป็ีพ.ศึ. 2486 (ชิ่วิง
ใกล้สิ�นี้สุด้สงครามีโลกครั�งท้� 2) ในี้ข้ณะนี้ั�นี้จัอมีพล ป็. พิบูลสงครามีเป็็นี้นี้ายกรัฐมีนี้ตร้ ได้้ออกป็ระกาศึให้้
ป็ระชิาชินี้เป็ล้ย� นี้วิิธีก้ ารใชิ้คาำ ศึัพท์ในี้ภาษาไทย มี้การกำาห้นี้ด้ให้้ใชิ้พยัญชินี้ะเพ้ยง 22 ตัวิ การให้้ป็รับวิิธีก้ ารสะกด้
ลด้ทอนี้การใชิ้ตัวิอักษรบางตัวิ เพ่�อให้้สะด้วิกต่อการใชิ้งานี้และศึึกษาเล่าเร้ยนี้ การเป็ล้�ยนี้แป็ลงตัวิอักษร
และการสะกด้คำาในี้ภาษาไทยนี้้�เองท้�ทำาให้้ภาษาโฆษณามี้การเป็ล้�ยนี้แป็ลงตามีไป็ด้้วิย แต่ไมี่ได้้กระทบ
ถุึงโครงสร้างงานี้โฆษณานี้ัก ในี้ยุคนี้้�ยังนี้ิยมีใชิ้คำาข้วิัญมีาพาด้ห้ัวิโฆษณามีากกวิ่านี้ำาคำาข้วิัญมีาไวิ้ลงท้าย
โด้ยเริมี� ใชิ้คาำ ข้วิัญคำาสันี้� ๆ คล้องจัองกันี้ด้้ และคำาตรงไป็ตรงมีา ภาพป็ระกอบท้ใ� ชิ้กไ็ มี่ได้้มีค้ วิามีโด้ด้เด้่นี้กวิ่ายุค
ท้ผ่� า่ นี้มีา มีักใชิ้เป็็นี้รูป็สินี้ค้า รูป็ลายเส้นี้ มี้การเล่นี้ตัวิอักษรให้ญ่เล็ก เพ่อ� สร้างควิามีนี้่าสนี้ใจัในี้ส่วินี้ข้องพาด้ห้ัวิ
คำาลงท้าย และชิ่อ� สินี้ค้า และโฆษณาทุกชิินี้� จัะมี้การต้กรอบล้อมีรอบ โด้ยใชิ้ลวิด้ลายท้แ� ตกต่างกันี้ ด้ังตัวิอย่างรูป็ท้� 1.1

รูป็ท้� 1.1 โฆษณารองเท้ายางซื้ากุระ ข้องห้้างโอตานี้้ มี้การเล่นี้ตัวิตัวิอักษรให้ญ่ เล็กในี้โฆษณา
ท้�มีา : เอนี้ก นี้าวิิกมีูล (2551). โฆษณาไทย เล่มี ๑ (พิมีพ์ครั�งท้� 2)
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ทั�งนี้้� อุบลวิรรณ ป็ิติพัฒนี้ะโฆษิต และอวิยพร พานี้ิชิ (2530) ได้้สรุป็ไวิ้อ้กวิ่า ระห้วิ่าง
พ.ศึ. 2490 – 2499 จััด้ให้้เป็็นี้ยุครูป็ป็ระกอบเป็็นี้การ์ตนีู้ ซื้ึง� ยุคนี้้เ� กิด้ข้ึนี้� ภายห้ลังสงครามีโลกครัง� ท้� 2 ได้้ยตุ ลิ ง
กิจัการโฆษณาจัึงฟืนี้� กลับมีาให้มี่ ชิินี้� งานี้โฆษณามี้การใชิ้รป็ู ป็ระกอบ ทัง� รูป็ถุ่าย ภาพวิาด้ลายเส้นี้เห้มี่อนี้จัริง
และภาพวิาด้การ์ตูนี้ไมี่เห้มี่อนี้จัริง เชิ่นี้ การ์ตูนี้ท้�มี้ห้ัวิโต ตัวิเล็ก การต้กรอบมี้ทั�งเส้นี้บางเส้นี้ห้นี้าทึบ และ
ลวิด้ลายส่วินี้ตัวิอักษรนี้ั�นี้มี้ห้ลายข้นี้าด้ต่างกันี้ไป็ มี้ท�ังใชิ้ตัวิพิมีพ์ และตัวิเข้้ยนี้มีาป็ระกอบ รวิมีถุึงบาง
โฆษณามี้การเข้้ยนี้ชิ่�อสินี้ค้าเป็็นี้ภาษาอังกฤษด้้วิย สำาห้รับคำาข้วิัญนี้ิยมีใชิ้นี้้อยลงแต่ยังคงพบเห้็นี้อยู่บ้าง
และมี้ควิามีคล้องจัองสัมีผ่ัสกันี้มีากกวิ่าเด้ิมี ส่วินี้การสะกด้คำาจัะแตกต่างจัากป็ัจัจัุบนี้ั เล็กนี้้อย เชิ่นี้ ป็ัจัจัุบนี้ั ใชิ้คาำ วิ่า
“เฉพาะ” แต่ในี้สมีัยนี้้ใ� ชิ้ “ฉะเพาะ” เป็็นี้ต้นี้ มี้การใชิ้พาด้ห้ัวิ การเล่นี้ป็ระโยค ใชิ้ห้ลักจัิตวิิทยาในี้การโนี้้มีนี้้าวิใจั
ชิ่วิงต้นี้ๆข้องยุคนี้้ย� งั ใชิ้คาำ ฟุมี� เฟือยอยู่ แต่ชิวิ่ งป็ลายยุคเริมี� ใชิ้ป็ระโยคสันี้� ๆ กะทัด้รัด้มีากข้ึนี้� ด้ังตัวิอย่างรูป็ท้� 1.2

รูป็ท้� 1.2 โฆษณาเบ้ยร์คาร์ลเบิร์ก ใชิ้ภาพวิาด้การ์ตูนี้ไมี่เห้มี่อนี้จัริง (ห้ัวิโต ตัวิเล็ก)
ท้มี� า : ห้นี้ังส่อพิมีพ์สยามีรัฐ พ.ศึ. 2493 อ้างถุึงในี้ อุบลวิรรณ ป็ิตพิ ฒ
ั นี้ะโฆษิต และอวิยพร พานี้ิชิ (2530). วิิวิฒ
ั
นี้าการข้องภาษาโฆษณาในี้ห้นี้ังส่อพิมีพ์ไทย. (รายงานี้ผ่ลการวิิจัยั ). กรุงเทพมีห้านี้คร: จัุฬาลงกรณ์มีห้าวิิทยาลัย
นี้อกจัากส่อ� สิง� พิมีพ์แล้วิ ส่อ� วิิทยุยงั เกิด้ข้ึนี้� มีาก่อนี้ยุคมี้สอ่� โทรทัศึนี้์ เมี่อ� 1 เมีษายนี้ 2482 รัฐบาลจััด้ตัง� กรมีโฆษณาการ
สังกัด้สำานี้ักนี้ายกรัฐมีนี้ตร้ จัึงโอนี้กิจัการวิิทยุกระจัายเส้ยงจัากกรมีไป็รษณ้ย์โทรเลข้มีาสังกัด้กรมีโฆษณา
จัากนี้ั�นี้มีาได้้มี้การสอด้แทรกโฆษณาข้องบริษัทห้้างร้านี้ต่างๆ ท้�อนีุ้เคราะห้์จัด้ั ห้าแผ่่นี้เส้ยงให้้กับสถุานี้้วิิทยุ
นี้ำาไป็ออกอากาศึ ทางสถุานี้้ฯตอบแทนี้ด้้วิยการพูด้โฆษณากิจัการให้้ในี้ชิ่วิงต้นี้ห้ร่อชิ่วิงท้ายรายการ เมี่อ� ทาง
ราชิการได้้เพิมี� จัำานี้วินี้สถุานี้้วิทิ ยุมีากข้ึนี้� จัึงมี้การโฆษณาเพิมี� ข้ึนี้� ตามีมีาด้้วิย ห้ลังจัากนี้ันี้� บริษทั ห้้างร้านี้ต่างๆ
ก็เริ�มีจััด้ทำาสป็อตโฆษณาข้ึ�นี้มีา แล้วิจั่ายเงินี้ให้้สถุานี้้วิิทยุเพ่�อนี้ำาสป็อตโฆษณาข้องตนี้เองไป็ออกอากาศึ
การโฆษณายุคโทรทัศน์แพร่ภาพขาวิ-ด้ำา (พ.ศ. 2498 – 2510)
ห้ลังจัากการเกิด้ข้ึ�นี้ข้องส่�อมีวิลชินี้ท้�สำาคัญ ได้้แก่ ส่�อสิ�งพิมีพ์และส่�อวิิทยุแล้วิ ส่�อท้�เกิด้ตามีมีา ค่อ
ส่�อโทรทัศึนี้์ โด้ยสถุานี้้โทรทัศึนี้์แห้่งแรกได้้เป็ิด้ด้ำาเนี้ินี้การเผ่ยแพร่ภาพและเส้ยงทางชิ่อง 4 บางขุ้นี้พรห้มี ในี้
วิันี้ศึุกร์ท�้ 24 มีิถุนีุ้ ายนี้ พ.ศึ. 2498 มี้การแพร่ภาพข้าวิ-ด้ำาด้้วิยสัญญาณแอนี้ะล็อก ด้ังนี้ันี้� โฆษณาในี้ส่อ� โทรทัศึนี้์จังึ มี้
ข้ึนี้� ห้ลังจัากการเป็ิด้ด้ำาเนี้ินี้การสถุานี้้โทรทัศึนี้์แล้วิ จัากการศึึกษาไล่เร้ยงลำาด้ับบริษทั ตัวิแทนี้โฆษณาท้เ� ป็ิด้ด้ำาเนี้ินี้การ
ในี้ยุคสินี้� สุด้สงครามีโลกครัง� ท้� 2 ท้มี� บ้ นี้ั ทึกไวิ้ พบวิ่า มี้ 3 บริษทั ท้เ� ป็ิด้ด้ำาเนี้ินี้การก่อนี้จัะมี้การเป็ิด้สถุานี้้โทรทัศึนี้์
และเป็ิด้ด้ำาเนี้ินี้การอยูใ่ นี้ชิ่วิงระยะเวิลาใกล้เค้ยงกับการเป็ิด้ด้ำาเนี้ินี้การข้องสถุานี้้โทรทัศึนี้์ชิอ่ ง 4 บางขุ้นี้พรห้มี
ได้้แก่ บริษทั โกร๊กแอด้เวิอร์ไทซื้ิง� จัำากัด้ เป็ิด้ด้ำาเนี้ินี้การในี้ป็ีพ.ศึ. 2486 บริษทั แกร๊นี้ท์ แอนี้ด้์ อ้ แอด้เวิอร์ไทซื้ิง�
จัำากัด้ เป็ิด้ด้ำาเนี้ินี้การในี้ป็ีพ.ศึ. 2491 และบริษัท คาเธี่ย์แอด้เวิอร์ไทซื้ิ�ง จัำากัด้ เป็ิด้ด้ำาเนี้ินี้การในี้ป็ีพ.ศึ. 2496
ภายห้ลังได้้เป็ล้�ยนี้ชิ่�อเป็็นี้ บริษัท เท็ด้เบทส์ (ป็ระเทศึไทย) จัำากัด้ (สมีาคมีโฆษณาแห้่งป็ระเทศึไทย, มี.ป็.ป็.)
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ซื้ึ�งห้ากทั�ง 3 บริษัทนี้้�เป็ิด้ด้ำาเนี้ินี้การจันี้ถุึงชิ่วิงท้�เป็ิด้ด้ำาเนี้ินี้การสถุานี้้โทรทัศึนี้์ ห้ร่อมี้บริษัทใด้บริษัทห้นี้ึ�งเป็ิด้
ด้ำาเนี้ินี้การอยู่อาจัเป็็นี้ไป็ได้้วิ่าจัะมี้การรับจั้างผ่ลิตโฆษณาทางโทรทัศึนี้์ด้วิ้ ย
ห้ลังจัากเป็ิด้ด้ำาเนี้ินี้การสถุานี้้โทรทัศึนี้์แห้่งแรกในี้ป็ระเทศึไทยแล้วิ ในี้เด้่อนี้เมีษายนี้ พ.ศึ. 2501
สำานี้ักงานี้โฆษณาสรรพสิริ ก็ได้้เป็ิด้ด้ำาเนี้ินี้การตามีมีา โด้ยมี้สรรพสิริ วิิรยศึิริ เป็็นี้เจั้าข้อง และเป็็นี้ผู่้
สร้างสรรค์ภาพยนี้ตร์โฆษณาแบบแอนี้ิเมีชิันี้� เป็็นี้คนี้แรกในี้ป็ระเทศึไทย นี้ันี้� ค่อ ภาพยนี้ตร์โฆษณาการ์ตนีู้ แอนี้ิเมีชิันี้�
ชิุด้ห้นีู้ห้ล่อ (วิิโรจันี้์ ป็ระกอบพิบูล, 2541) ทั�งได้้นี้ำาภาพยนี้ตร์โฆษณาเผ่ยแพร่ผ่่านี้ทางสถุานี้้โทรทัศึนี้์ชิ่อง 4
บางขุ้นี้พรห้มี โด้ยมี้ห้ลักฐานี้ย่นี้ยันี้ได้้ชิัด้เจันี้วิ่าสถุานี้้วิิทยุโทรทัศึนี้์ชิ่อง 4 บางขุ้นี้พรห้มีมี้การลงโฆษณาด้้วิย
อ้างอิงจัากวิิทยานี้ิพนี้ธี์เร่อ� ง “การวิิเคราะห้์วิวิิ ฒ
ั นี้าการทางบุคลิกภาพข้องผู่ป็้ ระกาศึข้่าวิโทรทัศึนี้์” ข้องนี้งนีุ้ชิ
ศึิรโิ รจันี้์ (2537) ท้ไ� ด้้สมีั ภาษณ์สรรพสิริ เมี่อ� 1 กันี้ยายนี้ 2536 เก้ย� วิกับรายการข้่าวิข้องสถุานี้้วิทิ ยุโทรทัศึนี้์ชิอ่ ง
4 บางขุ้นี้พรห้มี โด้ยสรรพสิริได้้ให้้สัมีภาษณ์วิ่า “เมี่�อก่อนี้นี้้� ชิ่วิงเวิลาข้องการเสนี้อข้่าวิ ผ่มีจัะไมี่ให้้มี้โฆษณา
ระห้วิ่างรายการข้่าวิเลย ให้้มี้โฆษณาได้้เฉพาะก่อนี้เวิลาข้องการเสนี้อข้่าวิ ห้ร่อห้ลังจัากจับข้่าวิไป็แล้วิ”
อย่างไรก็ตามีก่อนี้ท้เ� ข้าจัะเป็ิด้สำานี้ักงานี้โฆษณาข้องตนี้เอง เข้าก็เป็็นี้บุคคลแรกท้เ� ริมี� ถุ่ายทำาภาพยนี้ตร์โฆษณาทาง
โทรทัศึนี้์ รวิมีถุึงเป็็นี้ผู่ค้ ด้ิ เค้าโครงเร่อ� ง และเข้้ยนี้บทสำาห้รับใชิ้ถุา่ ยทำาโฆษณาด้้วิย (วิิโรจันี้์ ป็ระกอบพิบลู , 2541)
โด้ยสรรพสิรไิ ด้้เล่าเร่อ� งราวิเก้ย� วิกับการโฆษณาทางสถุานี้้โทรทัศึนี้์ชิอ่ ง 4 บางขุ้นี้พรห้มีไวิ้วิา่ “ตอนี้ทำางานี้อยูชิ่ อ่ ง
4 ผ่มีเคยทำางานี้เก้ย� วิกับการโฆษณาสินี้ค้าอยูบ่ า้ ง ในี้ฐานี้ะท้เ� ป็็นี้ห้ัวิห้นี้้าฝ้�ายชิ่างภาพและแสง ก็ตอ้ งชิ่วิยเข้า
จััด้กล้องจััด้ไฟทำานี้องนี้ันี้� อย่างเชิ่นี้ ในี้วิันี้เป็ิด้สถุานี้้วินี้ั ท้� 24 มีิถุนีุ้ ายนี้ 2498 มี้โฆษณาสินี้ค้าอยูอ่ ย่างเด้้ยวิค่อ
สบู่ห้อมีลักซื้์ ใชิ้วิิธี้เอาสตร้สาวิข้องล้เวิอร์บราเธีอร์ มีาย่นี้ถุ่อก้อนี้สบู่เจัรจัาอยู่ห้นี้้ากล้องถุ่ายในี้ห้้องส่ง
จัะโฆษณาอ้กท้กเ็ อามีาย่นี้ถุ่ายกันี้ให้มี่ทกุ ครัง� ไป็ เมี่อ� คุณศึศึิธีร ห้ิรญ
ั บูรณะ ยกตูเ้ ย็นี้เคลวิิเนี้เตอร์ มีาเสนี้อโฆษณาทางท้วิ้
โด้ยเจัาะจังให้้ เย็นี้จัิตต์ สัมีมีาพันี้ธี์ เป็็นี้ด้ารา ผ่มีจัึงเสนี้อวิ่า ต้องใชิ้ต�งั ห้ลายครั�ง ทำาไมีไมี่ถุ่ายเป็็นี้ห้นี้ังเอาไวิ้
เส้ยเลย เมี่อ� คุณศึศึิธีรเห้็นี้ด้้วิย การถุ่ายทำาก็เริมี� ข้ึนี้� ในี้ห้้องส่งท้วิชิ้ อ่ ง 4 นี้ันี้� เอง ผ่มีคิด้สไตล์โฆษณาให้้มีนี้ั ห้วิ่อห้วิา
โด้ยให้้แมี่บ้านี้เย็นี้จัิตต์นี้�งั ครุ่นี้คิด้วิ่าจัะใชิ้ตเู้ ย็นี้ย้�ห้้อไห้นี้ด้้ ทันี้ใด้ก็ป็รากฎีมี้นี้างฟ้าเอาไมี้กายสิทธีิ�ชิ้�ป็ุ๊บเด้้ยวิ
ตูเ้ ย็นี้เคลวิิเนี้เตอร์วิางป็ุบ๊ อยูต่ รงห้นี้้ายังกะเนี้รมีิต” (สรรพสิริ วิิรยศึิร,ิ 2537 อ้างถุึงในี้ วิิโรจันี้์ ป็ระกอบพิบลู , 2541)
สำานี้ักงานี้โฆษณาสรรพสิริเป็ิด้ด้ำาเนี้ินี้การมีาตั�งแต่ป็ีพ.ศึ. 2501 จันี้ย้ายมีาอยู่ท้�อาคารป็ากตรอก
วิัด้ราชิาธีิวิาสในี้ป็ีพ.ศึ. 2508 วิันี้เป็ิด้สำานี้ักงานี้ให้มี่ได้้มี้การทำาเอกสารแผ่่นี้พับท้�รวิบรวิมีคำาสัมีภาษณ์จัาก
บุคคลห้ลายคนี้ ห้นี้ึ�งในี้นี้ั�นี้ค่อ มี.ร.วิ.ถุนี้ัด้ศึร้ สวิัสด้ิวิัฒนี้์ ท้�กล่าวิถุึงสำานี้ักงานี้โฆษณานี้้วิ� ่า “เมี่�อเจั็ด้ป็ีมีาแล้วิ
ห้นี้ังโฆษณาเพิ�งจัะเริ�มีมี้บทบาทในี้จัอโทรทัศึนี้์อย่างป็ระป็ราย สำานี้ักงานี้ท้�ทำาห้นี้ังโฆษณาในี้สมีัยนี้ั�นี้ อาจั
กล่าวิได้้วิ่ามี้อยู่แห้่งเด้้ยวิเท่านี้ั�นี้ ค่อ สำานี้ักงานี้โฆษณาสรรพสิริ” ตลอด้ระยะเวิลาการเป็ิด้สำานี้ักงานี้
โฆษณาสรรพสิรไิ ด้้สร้างภาพยนี้ตร์โฆษณาป็ระมีาณ 1,000 เร่อ� ง เนี้้นี้ออกอากาศึทางสถุานี้้โทรทัศึนี้์ป็ระมีาณ
ร้อยละ 90 และสถุานี้้วิิทยุกระจัายเส้ยงร้อยละ 10 โด้ยระยะแรกท้�เริ�มีมี้สถุานี้้โทรทัศึนี้์นี้�นี้ั ห้้างร้านี้ส่วินี้ให้ญ่
ยังไมี่นี้ยิ มีโฆษณาผ่่านี้ทางโทรทัศึนี้์มีากเท่ากับการโฆษณาทางโรงภาพยนี้ตร์ เนี้่อ� งด้้วิยผู่ค้ นี้ส่วินี้ให้ญ่ในี้สมีัยนี้ันี้� มี้
เคร่อ� งรับโทรทัศึนี้์กนี้ั เพ้ยงไมี่กห้้� ลังคาเร่อนี้ เห้ตุจัากราคาเคร่อ� งรับโทรทัศึนี้์ทส้� งู มีาก ผู่ผ่้ ลิตส่อ� โฆษณาจัะนี้ำา
ภาพยนี้ตร์โฆษณาจัากต่างป็ระเทศึมีาใชิ้ ส่วินี้ให้ญ่เป็็นี้โฆษณาแป็้ง นี้ำา� ห้อมี สบู่ นี้อกจัากโฆษณาสันี้� แล้วิเข้ายัง
ริเริมี� ทำาภาพยนี้ตร์โฆษณาสารคด้้ ควิามียาวิ 5 นี้าท้ เพ่อ� โฆษณาข้ายห้ินี้อ่อนี้ด้้วิย (วิิโรจันี้์ ป็ระกอบพิบลู , 2541)
สรรพสิริได้้รับสร้างสรรค์ภาพยนี้ตร์โฆษณาการ์ตูนี้เร่�องแรกท้�ผ่ลิตในี้เมี่องไทยให้้กับบริษัท
บริบูรณ์โอสถุ เพ่�อโฆษณายาห้มี่องบริบูรณ์บาล์มี โด้ยเป็็นี้ผู่้แต่งคำาโฆษณา และใชิ้เส้ยงข้องตนี้เอง
บรรยายเร่�องราวิ ในี้ส่วินี้ข้องภาพวิาด้การ์ตูนี้นี้ั�นี้เกิด้จัากฝ้ีมี่อข้องป็ยุต เงากระจั่าง ด้ังตัวิอย่างรูป็ท้� 1.3
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รูป็ท้� 1.3 โฆษณายาห้มี่องบริบูรณ์บาล์มี
ท้�มีา : https://www.youtube.com/watch?v=4bmKGBXXWAY (ส่บค้นี้ 25 มีิถุุนี้ายนี้ 2563)
นี้อกจัากภาพยนี้ตร์โฆษณาท้�สร้างด้้วิยการ์ตูนี้เพ้ยงอย่างเด้้ยวิแล้วิ ต่อมีาสรรพสิริยังได้้สร้าง
ภาพยนี้ตร์โฆษณาท้มี� ต้ วิั การ์ตนีู้ ผ่สมีกับคนี้จัริงๆ เร่อ� งแรกเป็็นี้ข้องผ่ลิตภัณฑ์์นี้มีสด้ตราห้มี้ ด้ังตัวิอย่างรูป็ท้� 1.4

รูป็ท้� 1.4 โฆษณานี้มีสด้ตราห้มี้
ท้�มีา : https://www.youtube.com/watch?v=1eRHKqKvHlY (ส่บค้นี้ 25 มีิถุนีุ้ ายนี้ 2563)
ในี้ข้ณะท้�ชิ�ินี้งานี้โฆษณาจัากห้ลายผ่ลิตภัณฑ์์ได้้ถุูกป็รับเป็ล้�ยนี้รูป็แบบการนี้ำาเสนี้อผ่่านี้ชิ่องทาง
ส่�อโทรทัศึนี้์นี้ั�นี้ ชิิ�นี้งานี้โฆษณาทางส่�อสิ�งพิมีพ์ก็มี้การป็รับเป็ล้�ยนี้วิิธี้การสร้างสรรค์ด้้วิย โด้ย อุบลวิรรณ
ป็ิติพัฒนี้ะโฆษิต และอวิยพร พานี้ิชิ (2530) ได้้นี้ิยามียุคท้�เกิด้ข้ึ�นี้ระห้วิ่าง พ.ศึ. 2500 – 2519 วิ่าเป็็นี้
ยุคข้องรูป็ถุ่ายและเคร่�องห้มีายการค้า ในี้ยุคนี้้�นี้ิยมีใชิ้รูป็ถุ่ายแทนี้การใชิ้รูป็ป็ระกอบป็ระเภทการ์ตูนี้
อาจัมี้รูป็วิาด้ป็ะป็นี้อยู่บ้าง สำาห้รับรูป็ถุ่ายจัะไมี่ได้้มี้เพ้ยงรูป็สินี้ค้า ห้ร่อตัวิบุคคลแบบเด้้�ยวิๆ เท่านี้ั�นี้
แต่จัะมี้การจััด้ภาพเฉพาะสำาห้รับงานี้โฆษณาด้้วิย นี้อกจัากนี้้�ในี้ชิิ�นี้งานี้โฆษณายังนี้ิยมีแสด้งให้้เห้็นี้
ถุึงเคร่�องห้มีายการค้า ได้้แก่ ตราสินี้ค้า และชิ่�อสินี้ค้าท้�จัด้ทะเบ้ยนี้การค้าไวิ้ด้้วิย ด้ังตัวิอย่างรูป็ท้� 1.5
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รูป็ท้� 1.5 โฆษณาPepsi Cola แสด้งเคร่�องห้มีายการค้า
ท้�มีา : นี้ิตยสารแมี่บ้านี้การเร่อนี้ ป็ีท้� 11 ฉบับพัฒนี้าการ 265 สิงห้าคมี พ.ศึ. 2506 อ้างถุึงในี้
ลูกอ้ชิ่างเก็บ _ 80 http://www.cokethai.com/forum/viewtopic.php?f=95&t=21448&start=135
การโฆษณายุคโทรทัศน์แพร่ภาพผ่่านสื่ี (พ.ศ.2510 – 2535)
ห้ลังจัากมี้สถุานี้้โทรทัศึนี้์เกิด้ข้ึนี้� ก็มีก้ ารพัฒนี้าระบบการแพร่ภาพจัากข้าวิ-ด้ำา เป็็นี้แพร่ภาพส้ โด้ยมี้การ
เป็ล้ย� นี้ผ่่านี้ชิ่วิงระห้วิ่างป็ีพ.ศึ. 2510 – 2517 เป็ล้ย� นี้ป็็นี้การแพร่ภาพส้ทกุ สถุานี้้ในี้ป็ีพ.ศึ. 2517 ในี้ระห้วิ่างการ
เป็ล้ย� นี้ผ่่านี้นี้ันี้� บางสถุานี้้ได้้แพร่ภาพข้าวิ-ด้ำา และส้ควิบคูก่ นี้ั ไป็ ทำาให้้ระยะแรกภาพยนี้ตร์โฆษณาจัะมี้ทง�ั แบบมี้
ส้ และแบบไมี่มีส้ ้ ชิ่วิงเวิลานี้้เ� องมี้บริษทั ตัวิแทนี้โฆษณาทัง� ข้องไทยและต่างชิาติทยอยก่อตัง� ข้ึนี้� เพ่อ� รองรับธีุรกิจั
โฆษณาในี้เมี่องไทย ทำาให้้เกิด้ชิิ�นี้งานี้เผ่ยแพร่จัำานี้วินี้มีาก จันี้เป็็นี้ท้�มีาให้้อาจัารย์ฉวิ้วิรรณ จัันี้ทรป็ระเสริฐ
ในี้ฐานี้ะบรรณาธีิการวิารสารบริห้ารธีุรกิจัข้องคณะพาณิชิยศึาสตร์และการบัญชิ้ มีห้าวิิทยาลัยธีรรมีศึาสตร์ เกิด้ควิามี
คิด้ทำาการวิิจััยในี้รูป็แบบการจััด้ป็ระกวิด้ภาพยนี้ตร์โฆษณาทางโทรทัศึนี้์ข้�นี้ึ การป็ระกวิด้ภาพยนี้ตร์โฆษณา
ครัง� แรกนี้ันี้� จััด้ป็ระกวิด้เฉพาะโฆษณาท้อ� อกอากาศึทางโทรทัศึนี้์ทงั� 4 สถุานี้้ในี้กรุงเทพฯ ห้ร่อแพร่ภาพทางโรงภาพยนี้ตร์
ก่อนี้วิันี้ท้� 31 ธีันี้วิาคมี 2519 เท่านี้ันี้� ใชิ้ชิอ่� งานี้ป็ระกวิด้นี้้วิ� า่ “การป็ระกวิด้ภาพยนี้ตร์โฆษณายอด้เย้ย� มี ป็ระจัำาป็ี
2519 (Top ten TV commercials 1976)” มี้การป็ระกาศึรางวิัลในี้วิันี้ท้� 5 กรกฎีาคมี 2520 โด้ยภาพยนี้ตร์
โฆษณายอด้เย้ย� มีป็ระจัำาป็ี 2519 ได้้แก่ 1) นี้ำา� มีันี้พ่ชิทิพย์ “คุณป็ระชิุมี” สร้างสรรค์โด้ย บริษทั ล้โอ เบอร์เนี้ทท์
ด้้ทแฮล์มี 2) โกเต๊กซื้์ มีินี้ิ “วิันี้เบาๆ” สร้างสรรค์โด้ย บริษัท ล้โอ เบอร์เนี้ทท์ ด้้ทแฮล์มี 3) บาจัา “ไมีโครล่อนี้”
สร้างสรรค์โด้ย บริษัท ฟาร์อ้สท์ แอด้เวิอร์ไทซื้ิ�ง 4) เสนี้านี้ิเวิศึนี้์ “เด้็กชิาย” สร้างสรรค์โด้ย บริษัท เอส เอส ซื้้
แอนี้ด้์ บ้: ลินี้ตาส 5) โอวิัลตินี้ สร้างสรรค์โด้ย บริษัท เอส เอส ซื้้ แอนี้ด้์ บ้: ลินี้ตาส 6) ดู้มีิลค์ สร้างสรรค์โด้ย
บริษทั เอส เอส ซื้้ แอนี้ด้์ บ้: ลินี้ตาส 7) แป็้งเด้็กจัอห้์นี้สันี้ “นี้้องห้นีู้” สร้างสรรค์โด้ย บริษทั เอส เอส ซื้้ แอนี้ด้์ บ้:
ลินี้ตาส 8) เบ้ยร์ไทยตราสิงห้์ “นี้ำา� ” สร้างสรรค์โด้ย บริษทั แคมีเป็ญ 9) ธีนี้าคารกสิกรไทย “ผ่ึง� ” สร้างสรรค์โด้ย
บริษัท แมีคแคนี้ แอริคสันี้ 10) ฟิล์มีส้โกด้ัก “วิัด้เบญจัมีบพิตร” สร้างสรรค์โด้ย บริษัท เคนี้ยอนี้ แอนี้ด้์
เอ็คคาร์ท (คณะกรรมีการด้ำาเนี้ินี้งานี้จััด้ป็ระกวิด้โฆษณาแทคท์อะวิอร์ด้, 2529) ด้ังตัวิอย่างรูป็ท้� 1.6 – 1.8
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รูป็ท้� 1.6 โฆษณาโกเต๊กซื้์ มีินี้ิ “วิันี้เบาๆ” สร้างสรรค์โด้ย บริษัท ล้โอ เบอร์เนี้ทท์ ด้้ทแฮล์มี
ท้�มีา : https://www.youtube.com/watch?v=7HrEUt3kmzQ (ส่บค้นี้ 9 กรกฎีาคมี 2563)

รูป็ท้� 1.7 โฆษณาเสนี้านี้ิเวิศึนี้์ “เด้็กชิาย” สร้างสรรค์โด้ย บริษัท เอส เอส ซื้้ แอนี้ด้์ บ้: ลินี้ตาส
ท้�มีา : https://www.youtube.com/watch?v=7HrEUt3kmzQ (ส่บค้นี้ 9 กรกฎีาคมี 2563)

รูป็ท้� 1.8 โฆษณาโอวิัลตินี้ สร้างสรรค์โด้ย บริษัท เอส เอส ซื้้ แอนี้ด้์ บ้: ลินี้ตาส
ท้�มีา : https://www.youtube.com/watch?v=7HrEUt3kmzQ (ส่บค้นี้ 9 กรกฎีาคมี 2563)
นี้อกจัากภาพยนี้ตร์โฆษณายอด้เย้�ยมีแล้วิ ทางผู่้จััด้งานี้ยังจััด้ให้้มี้การป็ระกวิด้ภาพยนี้ตร์
โฆษณาส่งเสริมีสังคมีด้้วิย เพราะวิัตถุุป็ระสงค์ห้นี้ึ�งข้องการจััด้ป็ระกวิด้ ค่อ การส่งเสริมีให้้
ผู่้โฆษณามี้ควิามีรับผ่ิด้ชิอบต่อสังคมี ในี้การป็ระกวิด้ครั�งนี้้�มี้ภาพยนี้ตร์โฆษณาส่งเสริมีสังคมีท้�ได้้
รับรางวิัลด้้วิย ได้้แก่ 1) ป็ากกาบิค สร้างสรรค์โด้ย บริษัทเอส เอส ซื้้ แอนี้ด้์ บ้: ลินี้ตาส และ2) สยามีกลการ
“โป็รด้ชิ่วิยกันี้รักษาควิามีสะอาด้” สร้างสรรค์โด้ย บริษทั เคนี้ยอนี้ แอนี้ด้์ เอ็คคาร์ท ด้ังตัวิอย่างรูป็ท้� 1.9 - 1.10

รูป็ท้� 1.9 โฆษณาป็ากกาบิค สร้างสรรค์โด้ย บริษัทเอส เอส ซื้้ แอนี้ด้์ บ้: ลินี้ตาส
ท้�มีา : https://www.youtube.com/watch?v=7HrEUt3kmzQ (ส่บค้นี้ 9 กรกฎีาคมี 2563)
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รูป็ท้� 1.10 โฆษณาสยามีกลการ “โป็รด้ชิ่วิยกันี้รักษาควิามีสะอาด้” สร้างสรรค์โด้ย บริษทั เคนี้ยอนี้ แอนี้ด้์ เอ็คคาร์ท
ท้�มีา : https://www.youtube.com/watch?v=7HrEUt3kmzQ (ส่บค้นี้ 9 กรกฎีาคมี 2563)
จัากควิามีสำาเร็จัข้องการจััด้ป็ระกวิด้ภาพยนี้ตร์โฆษณายอด้เย้ย� มี ป็ระจัำาป็ี 2519 (Top ten TV commercials
1976) จัึงมี้การจััด้ป็ระกวิด้อย่างต่อเนี้่อ� ง และมี้การเป็ล้ย� นี้แป็ลง ป็รับป็รุง พัฒนี้า การจััด้ป็ระกวิด้ตามีลำาด้ับด้ังนี้้�
พ.ศึ. 2521 คณะกรรมีการด้ำ า เนี้ิ นี้ งานี้มี้ มี ติ เ ป็ล้� ย นี้ชิ่� อ งานี้ป็ระกวิด้เป็็ นี้ “การป็ระกวิด้
โฆษณายอด้เย้�ยมีแห้่งป็ระเทศึไทย ห้ร่อ Top Advertising Contest of Thailand” เร้ยกย่อๆ วิ่า
แทคท์อะวิอร์ด้ (TACT Awards) เนี้่�องด้้วิยเล็งเห้็นี้วิ่าในี้อนี้าคตอาจัมี้การข้ยายการป็ระกวิด้ให้้
ครอบคลุมีห้ลากห้ลายส่�อ ไมี่เจัาะจังเฉพาะส่�อภาพยนี้ตร์โฆษณาทางโทรทัศึนี้์อย่างเด้้ยวิ นี้อกจัากนี้้�ยัง
มี้การเพิ�มีรางวิัลภาพยนี้ตร์โฆษณายอด้นี้ิยมี และมี้การแยกรางวิัลภาพยนี้ตร์โฆษณายอด้เย้�ยมีออกเป็็นี้
2 กลุ่มี ได้้แก่ ภาพยนี้ตร์โฆษณาควิามีคิด้สร้างสรรค์ยอด้เย้�ยมี และภาพยนี้ตร์โฆษณาท้�ผ่ลิตยอด้เย้�ยมี
พ.ศึ. 2522 มี้การแยกการตัด้สินี้ภาพยนี้ตร์โฆษณาควิามีคิด้สร้างสรรค์ยอด้เย้�ยมี และภาพยนี้ตร์
โฆษณาท้�ผ่ลิตยอด้เย้�ยมี ออกจัากการตัด้สินี้ภาพยนี้ตร์โฆษณายอด้เย้�ยมี
พ.ศึ.2524 คณะกรรมีการด้ำาเนี้ินี้งานี้มี้มีติให้้จัด้ั การป็ระกวิด้ส่อ� สิง� พิมีพ์ยอด้เย้ย� มีด้้วิย ในี้ป็ีนี้วิ้� งการโฆษณามี้
การกล่าวิถุึงองค์กรรัฐบาลท้เ� ข้้ามีาเก้ย� วิข้้องกับการกำากับดู้แลการโฆษณา ได้้แก่ กองบริห้ารวิิทยุและโทรทัศึนี้์
(กบวิ.) ข้องกรมีป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ กองควิบคุมีอาห้ารและยา ข้องกระทรวิงสาธีารณสุข้ และสำานี้ักงานี้คุมี้ ครองผู่บ้ ริโภค
สำานี้ักนี้ายกรัฐมีนี้ตร้ จัึงได้้มีก้ ารจััด้แสด้งละครสันี้� สะท้อนี้บทบาทข้องนี้ักโฆษณากับการกำากับดู้แลข้ององค์กรรัฐบาล
พ.ศึ. 2525 สำานี้ักนี้ายกรัฐมีนี้ตร้ได้้มีอบห้มีายให้้คณะกรรมีการด้ำาเนี้ินี้งานี้เป็็นี้ผู่้คัด้เล่อก
ภาพยนี้ตร์โฆษณาส่งเสริมีเยาวิชินี้ยอด้เย้�ยมีป็ระจัำาป็ี และได้้เพิ�มีการป็ระกวิด้แคมีเป็ญสิ�งพิมีพ์ด้้วิย
พ.ศึ. 2527 มี้การเพิ�มีรางวิัลการโฆษณาทางวิิทยุยอด้เย้�ยมี
พ.ศึ. 2528 ด้้วิยคุณภาพข้องภาพยนี้ตร์โฆษณาต่างๆ มี้ควิามีใกล้เค้ยงกันี้มีาก จัึงมี้การเพิมี� รางวิัลชิมีเชิย
ท้� 2 และท้� 3 ให้้แก่ ภาพยนี้ตร์โฆษณาควิามีคิด้สร้างสรรค์ยอด้เย้ย� มี และภาพยนี้ตร์โฆษณาท้ผ่� ลิตยอด้เย้ย� มี
พ.ศึ. 2529 การพิจัารณาภาพยนี้ตร์โฆษณายอด้เย้�ยมีมี้การแยกคะแนี้นี้ส่วินี้ข้องกรรมีการ
ด้้านี้การตลาด้ กรรมีการด้้านี้ศึิลป็ะ และกรรมีการด้้านี้การผ่ลิต แล้วินี้ำาคะแนี้นี้มีารวิมีด้้วิยการถุ่วิง
นี้ำ�าห้นี้ัก แบ่งเป็็นี้คะแนี้นี้ด้้านี้การตลาด้ 50 % ด้้านี้ควิามีคิด้สร้างสรรค์ 30 % และด้้านี้การผ่ลิต 20 %
การพัฒนี้าเทคโนี้โลย้ต่างๆ ตลอด้จันี้ชิ่องทางการส่งสาร รวิมีถุึงการเป็ิด้ด้ำาเนี้ินี้ธีุรกิจัด้้านี้การ
โฆษณาอย่างกวิ้างข้วิาง และการจััด้ป็ระกวิด้แข้่งข้ันี้ด้้านี้การโฆษณาเป็็นี้ป็ัจัจััยสำาคัญท้�ชิ่วิยผ่ลักด้ันี้ให้้
ธีุรกิจัโฆษณาเกิด้การแข้่งข้ันี้กันี้มีากข้ึ�นี้ ทั�งด้้านี้การสร้างสรรค์ผ่ลงานี้โฆษณา การวิางกลยุทธี์ แนี้วิคิด้
ตลอด้จันี้การห้ากลวิิธี้ในี้การโนี้้มีนี้้าวิใจัผู่้รับสาร ทั�งในี้ยุคนี้้�การสร้างสรรค์งานี้โฆษณายังเนี้้นี้เร่�อง
ข้องการสร้างภาพลักษณ์ข้องผ่ลิตภัณฑ์์และองค์กร โด้ยการชิ้�ให้้เห้็นี้ถุึงควิามีรับผ่ิด้ชิอบต่อสังคมีด้้วิย
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การโฆษณาผ่่านสื่่�อด้ิจ๊ิทัล่ (พ.ศ.2535 – 2564)
จัากวิันี้ท้� 7 กรกฎีาคมี พ.ศึ. 2535 จัุฬาลงกรณ์มีห้าวิิทยาลัย ได้้เชิ่าสายวิงจัรเชิ่อ� มีต่ออินี้เทอร์เนี้็ต
เป็็นี้ครั�งแรก และเวิลาเด้้ยวิกันี้นี้้� กระทรวิงวิิทยาศึาสตร์ฯ โด้ยศึูนี้ย์เทคโนี้โลย้อิเล็กทรอนี้ิกส์และ
คอมีพิวิเตอร์แห้่งชิาติ ได้้มีโ้ ครงการท้จั� ะเชิ่อ� มีโยงเคร่อข้่ายคอมีพิวิเตอร์ระห้วิ่างมีห้าวิิทยาลัยข้ึนี้� ทำาให้้มี้
สถุาบันี้การศึึกษาออนี้ไลนี้์กบั อินี้เทอร์เนี้็ตเป็็นี้กลุมี่ แรก ได้้แก่ จัุฬาลงกรณ์มีห้าวิิทยาลัย มีห้าวิิทยาลัยธีรรมีศึาสตร์
สถุาบันี้เทคโนี้โลย้แห้่งเอเซื้้ย มีห้าวิิทยาลัยสงข้ลานี้ครินี้ทร์ มีห้าวิิทยาลัยเกษตรศึาสตร์ และ
ศึูนี้ย์เทคโนี้โลย้อิเล็กทรอนี้ิกส์และคอมีพิวิเตอร์แห้่งชิาติ เคร่อข้่ายระห้วิ่างมีห้าวิิทยาลัยเชิ่�อมีโยงกันี้
โด้ยมี้แกนี้กลางค่อ ศึูนี้ย์เทคโนี้โลย้อิเล็กทรอนี้ิกส์และคอมีพิวิเตอร์แห้่งชิาติ ภายใต้ชิ่�อเคร่อข้่ายวิ่า
เคร่อข้่ายไทยสาร (THAISARN - THAI Social / Scientific, Academic and Research Network)
ได้้ทำาการเชิ่�อมีโยงทุกเคร่อข้่ายย่อยเข้้าเป็็นี้อินี้เทอร์เนี้็ตสากล เกิด้เป็็นี้จัุด้เริ�มีต้นี้ข้องการติด้ต่อ
ส่อ� สารผ่่านี้อินี้เทอร์เนี้็ต จัากนี้ันี้� มีาการส่อ� สารผ่่านี้อินี้เทอร์เนี้็ตก็มีพ้ ฒ
ั นี้าการในี้รูป็แบบให้มี่ๆ เพิมี� มีากข้ึนี้�

สำาห้รับการโฆษณาชิิ�นี้แรกท้�ป็รากฏบนี้ส่�อออนี้ไลนี้์เป็็นี้การโฆษณารูป็แบบ Banner Ad บนี้เวิ็บไซื้ต์
HotWired ผู่้โฆษณา ค่อ บริษัท AT&T บริษัทข้้ามีชิาติด้้านี้โทรคมีนี้าคมีข้องอเมีริกา มี้การนี้ำาเสนี้อชิิ�นี้งานี้
โฆษณาภายใต้แคมีเป็ญ “You will” ในี้ป็ีพ.ศึ. 2537 (ท้มีข้่าวิ TCIJ, 2562) ซื้ึง� การโฆษณาในี้ป็ระเทศึไทยชิ่วิงแรกๆ
ก็นี้ิยมีใชิ้รูป็แบบ Banner Ad เชิ่นี้เด้้ยวิกันี้ โด้ยมีักมี้การล้อมีกรอบโฆษณาไวิ้ด้้วิย ทั�งยังมี้การลงโฆษณา
บนี้ตำาแห้นี้่งห้นี้้าห้ลักห้ร่อห้นี้้าแรกข้องส่�อ (สมีชิาย มี้ห้ิรัญ, การส่�อสารระห้วิ่างบุคคล, กุมีภาพันี้ธี์ 2563)
ห้ลังจัากมี้การเชิ่�อมีโยงเคร่อข้่ายอินี้เทอร์เนี้็ตแล้วิ ในี้ป็ี 2539 มี้การก่อตั�งเวิ็บไซื้ต์พันี้ทิป็.คอมี ซื้ึ�งต่อมีาได้้
กลายเป็็นี้เวิ็บไซื้ต์ท้�มี้ชิ่�อเส้ยงอันี้ด้ับต้นี้ๆ ข้องไทย และในี้เวิลาใกล้เค้ยงกันี้ได้้มี้เวิ็บไซื้ต์ท้�มี้ชิ่�อเส้ยงไมี่แพ้
กันี้ก่อตั�งข้ึ�นี้ตามีมีา อาทิ เวิ็บสนีุ้ก.คอมี ท้�ก่อตั�งในี้ป็ี 2540 เวิ็บไซื้ต์เห้ล่านี้้�มี้รายได้้ห้ลักมีาจัากการโฆษณา
จัึงคาด้การณ์วิา่ การโฆษณาบนี้ส่อ� ออนี้ไลนี้์ข้องไทยนี้่าจัะเริมี� ต้นี้ในี้ชิ่วิงเวิลาด้ังกล่าวิ ห้ร่อก่อนี้ห้นี้้านี้ันี้� ไมี่นี้านี้นี้ัก
นี้ อ ก จั า ก ก า ร โ ฆ ษ ณ า บ นี้ เ วิ็ บ ไ ซื้ ต ์ แ ล ้ วิ ยั ง มี้ ก า ร โ ฆ ษ ณ า ผ่ ่ า นี้ ชิ ่ อ ง ท า ง อ้ เ มี ล ์
ด้้วิย เชิ่นี้ โฆษณาผ่่านี้ทางอ้เมีล์ท�้มี้ชิ่�อวิ่า “Hotmail” ซื้ึ�งเป็็นี้อ้เมีล์ท�้ถุ่อกำาเนี้ิด้ข้ึ�นี้ในี้ป็ีพ.ศึ. 2539
โฆษณาผ่่านี้ทางอ้เมีล์ท้�มี้ชิ่�อวิ่า “Yahoo! mail” ซื้ึ�งเป็็นี้อ้เมีล์ท�ถุ้ ่อกำาเนี้ิด้ข้ึ�นี้ในี้ป็ีพ.ศึ. 2540 ในี้ยุคนี้้อ� ้เมีล์ถุูก
นี้ำามีาใชิ้ในี้การโฆษณา โด้ยเจั้าข้องผ่ลิตภัณฑ์์จัะส่งจัด้ห้มีายตรงท้มี� ข้้ อ้ ควิามีโนี้้มีนี้้าวิใจัไป็ยังเมีล์ข้องผู่บ้ ริโภค
ในี้ป็ีพ.ศึ. 2547 เกิด้กระแสนี้ิยมีใชิ้งานี้โซื้เชิ้ยลมี้เด้้ยอย่างกวิ้างข้วิาง นี้ั�นี้ค่อ โซื้เชิ้ยลมี้เด้้ยท้�มี้ชิ่�อวิ่า
“HI 5” ซื้ึ�งเกิด้จัากรามีู ยาลามีันี้ชิิ (Ramu Yalamanchi) ได้้ก่อตั�งบริษัท SponsorNet New Media
ป็ระกอบธีุรกิจัรับจั้างโฆษณาบนี้อินี้เทอร์เนี้็ต เข้าค้นี้พบวิ่าการโฆษณาแบนี้เนี้อร์ตามีห้นี้้าเวิ็บไซื้ต์
ต่างๆ ไมี่ตรงกับควิามีสนี้ใจัข้องกลุ่มีเป็้าห้มีาย และโฆษณาไป็ก็ไมี่เกิด้ป็ระโยชินี้์อะไร จัึงสร้าง Platforms
ข้ึ�นี้มีาเพ่�อเก็บข้้อมีูลผู่ใ้ ชิ้วิ่าชิ่�นี้ชิอบอะไร ห้ร่อสนี้ใจัในี้สิ�งใด้ เพ่�อท้�จัะได้้ลงโฆษณาให้้ตรงกับกลุ่มีเป็้าห้มีาย
และท้�สำาคัญต้องเป็็นี้แห้ล่งพบป็ะพูด้คุยสำาห้รับผู่้ใชิ้งานี้ได้้อ้กด้้วิย ห้ลังจัาก “HI 5” โด้่งด้ังไป็สักพักแล้วิ
กระแสข้องโซื้เชิ้ยลมี้เด้้ยภายใต้ชิ่�อ “Facebook” ก็เริ�มีได้้รับควิามีนี้ิยมีตามีมีา ถุึงแมี้วิ่า Hi5 กับ Facebook
ก่อตั�งข้ึ�นี้ในี้ป็ีเด้้ยวิกันี้ ค่อป็ีค.ศึ. 2004 ห้ร่อพ.ศึ. 2547 แต่ต่างวิัตถุุป็ระสงค์กันี้ Hi5 ถุูกสร้างเป็็นี้แพลตฟอร์มี
สำาห้รับผู่ใ้ ชิ้ท้�พบป็ะในี้อินี้เทอร์เนี้็ตโด้ยมี้โฆษณาเป็็นี้ตัวิสร้างรายได้้ ในี้ข้ณะท้� Facebook เป็็นี้แพลตฟอร์มี
รวิบรวิมีรายชิ่�อนี้ักศึึกษาข้องมีห้าวิิทยาลัยฮาวิาร์ด้เท่านี้ั�นี้ ไมี่ได้้มี้จัุด้ป็ระสงค์เพ่�อห้ารายได้้อย่างในี้ป็ัจัจัุบันี้
ทั�งนี้้�รามีู ยาลามีันี้ชิิ เป็็นี้บุคคลแรกๆ ท้�มี้การเข้้ยนี้โค๊ด้คอมีพิวิเตอร์ข้ึ�นี้มีาเพ่�อให้้การโฆษณาตรงกับกลุ่มี
เป็้าห้มีาย ต่อมีา Google ได้้พฒ
ั นี้าระบบอัลกอริทมีึ ในี้การโฆษณาให้้ตรงกับกลุมี่ เป็้าห้มีายท้มี� ป็้ ระสิทธีิภาพ
เห้นี้่อกวิ่ามีาก อ้กทั�งมี้การเก็บสถุิติควิามีสนี้ใจัข้องผู่้ใชิ้งานี้ ถุ่อเป็็นี้แนี้วิคิด้ยุคแรกๆ ในี้เร่�องข้อง Big Data
ท้�มี้ควิามีสำาคัญต่อการทำาการตลาด้ในี้ป็ัจัจัุบันี้ (ท้มีstock2morrow, 2561) สำาห้รับรูป็แบบการโฆษณาบนี้
Facebook ในี้ป็ระเทศึไทยนี้ันี้� มี้ให้้เล่อกลงได้้ห้ลายรูป็แบบ อาทิ Facebook Video Ad (โฆษณาในี้รูป็แบบวิิด้โ้ อ)
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Facebook Carousel Ad (โฆษณารูป็แบบภาพสไลด้์ ) สามีารถุใส่รูป็ ห้ร่อวิิด้้โอลงไป็ได้้ห้ลายๆ รูป็
รับชิมีโด้ยการเล่อ� นี้สไลด้์ซื้า้ ย ข้วิา Facebook Canvas Ad (โฆษณาแบบเต็มีห้นี้้าจัอ) เป็็นี้โฆษณาผ่สมีผ่สานี้
ทั�งข้้อควิามี ภาพนี้ิ�ง วิิด้้โอไวิ้ด้้วิยกันี้ Facebook Image Ad (โฆษณาแบบรูป็ภาพเด้้�ยวิ) นี้อกจัากนี้้�ในี้
ป็ี พ.ศึ.2548 เกิด้เวิ็บไซื้ต์ท้�ให้้ข้้อมีูลเก้�ยวิกับภาพเคล่�อนี้ไห้วิ มี้โด้เมีนี้เนี้มีวิ่า www.youtube.com และเริ�มี
มี้การเป็ิด้ให้้ลงโฆษณาในี้เวิ็บไซื้ต์ได้้ สำาห้รับรูป็แบบการโฆษณาบนี้ Youtube ในี้ป็ระเทศึไทยมี้ให้้เล่อกลง
ห้ลายรูป็แบบ อาทิ การลงโฆษณาแบบ Bumper Ads (แสด้งโฆษณา 6 วิินี้าท้และไมี่สามีารถุกด้ข้้ามีได้้)
Non-Skippable Video Ads (แสด้งโฆษณา 15 วิินี้าท้และไมี่สามีารถุกด้ข้้ามีได้้) TrueView Ads ห้ร่อ
Skippable Video Ads (โฆษณาท้�กด้ข้้ามีได้้) ทั�งนี้้�ได้้มี้โซื้เชิ้ยลมี้เด้้ยอ่�นี้ๆ เกิด้ข้ึ�นี้ตามีมีาอ้กมีากมีาย
อาทิ Twitter Instragram Line TikTok ซื้ึ�งล้วินี้เป็ิด้ให้้ลงโฆษณาทั�งสิ�นี้ ด้ังตัวิอย่างรูป็ท้� 1.11

รูป็ท้� 1.11 รูป็แบบโฆษณาในี้ Facebook และYoutube
ท้�มีา : https://www.facebook.com/ และ https://www.Youtube.com/ (ส่บค้นี้ 31 พฤษภาคมี 2565)
รูป็แบบการโฆษณาผ่่านี้ส่อ� ด้ิจัทิ ลั มี้ห้ลากห้ลาย ทัง� ภาพนี้ิง� ภาพสไลด้์ วิิด้โ้ อ โด้ยมี้การใชิ้กลยุทธี์และกล
วิิธีใ้ นี้การนี้ำาเสนี้อท้แ� ตกต่างกันี้ไป็ และมี้จัดุ้ เนี้้นี้ท้จั� ะส่อ� สารกับกลุมี่ เป็้าห้มีายอย่างชิัด้เจันี้มีากข้ึนี้� นี้อกจัากนี้้ใ� นี้ป็ี
พ.ศึ. 2563 องค์กรธีุรกิจัด้้านี้การโฆษณา ต่างต่นี้� ตัวิเร่อ� งการนี้ำาข้้อมีูลข้นี้าด้ให้ญ่ (Big data) ท้มี� ก้ ารเก็บรวิมีรวิมี
จัากการใชิ้งานี้ส่อ� ด้ิจัทิ ลั ข้องผู่บ้ ริโภคมีาวิางแผ่นี้งานี้ด้้านี้การโฆษณา ทำาให้้สามีารถุสร้างสรรค์เนี้่อ� ห้า และเล่อกใชิ้
ส่อ� โฆษณาได้้ตรงตามีควิามีสนี้ใจัข้องกลุมี่ เป็้าห้มีายมีากข้ึนี้� อันี้นี้ำามีาซื้ึง� ป็ระสิทธีิภาพและป็ระสิทธีิผ่ลท้มี� ากข้ึนี้� ด้้วิย
บทสื่รุปี
การโฆษณาไทยสมีัยกรุงรัตนี้โกสินี้ทร์ ห้ลังสงครามีโลกครัง� ท้� 2 มี้การพัฒนี้าไป็ตามีการเกิด้ข้ึนี้� ข้องส่อ� ต่างๆ
ตลอด้จันี้การเป็ล้ย� นี้แป็ลงวิิถุชิ้ วิ้ ติ อันี้เนี้่อ� งมีาจัากป็ัจัจััยห้ลายป็ระการ อาทิ ป็ัจัจััยด้้านี้สังคมี เศึรษฐกิจั สิง� แวิด้ล้อมี
ควิามีก้าวิห้นี้้าทางเทคโนี้โลย้ ในี้ยุคก่อนี้มี้สอ่� โทรทัศึนี้์ การโฆษณาในี้สิง� พิมีพ์มีค้ วิามีสำาคัญท้ส� ดุ้ ต่อมีาเมี่อ� มี้
ส่�อโทรทัศึนี้์เกิด้ข้ึ�นี้ จัึงมี้การผ่ลิตภาพยนี้ตร์โฆษณา เพ่�อนี้ำามีาออกอากาศึ แมี้วิ่าในี้ระยะเริ�มีแรกห้้างร้านี้
ส่วินี้ให้ญ่ยงั ไมี่นี้ยิ มีโฆษณาผ่่านี้ทางโทรทัศึนี้์มีากเท่ากับการโฆษณาผ่่านี้ทางโรงภาพยนี้ตร์กต็ ามี แต่ภายห้ลัง
จัากท้ผ่� บู้ ริโภคเริมี� มี้เคร่อ� งรับโทรทัศึนี้์มีากข้ึนี้� ควิามีนี้ิยมีลงโฆษณาทางส่อ� โทรทัศึนี้์กเ็ พิมี� ทวิ้ข้นี้�ึ ด้้วิย ทัง� นี้้ใ� นี้ชิ่วิง
เวิลาเด้้ยวิกันี้กับท้�สถุานี้้โทรทัศึนี้์เริ�มีมี้การป็รับระบบแพร่ภาพจัากข้าวิ-ด้ำาไป็เป็็นี้ระบบแพร่ภาพผ่่านี้ส้นี้ั�นี้
ธีุรกิจับริษทั ตัวิแทนี้โฆษณาทัง� ข้องไทยและต่างชิาติได้้ทยอยกันี้ก่อตัง� ข้ึนี้� จัำานี้วินี้มีาก จัึงมี้การแข้่งข้ันี้กันี้สร้างสร
รค์ผ่ลงานี้ออกมีา ด้ังนี้ันี้� เมี่อ� มี้ชินี้ิ� งานี้โฆษณาเผ่ยแพร่จัาำ นี้วินี้มีาก จัึงมี้การริเริมี� จััด้ป็ระกวิด้ภาพยนี้ตร์โฆษณาข้ึนี้�
ซื้ึง� การป็ระกวิด้นี้้มี� ส้ วิ่ นี้ชิ่วิยผ่ลักด้ันี้ให้้มีก้ ารพัฒนี้าผ่ลงานี้ให้้ด้ก้ วิ่าเด้ิมีต่อเนี้่อ� งมีาจันี้ถุึงยุคส่อ� ด้ิจัทิ ลั อันี้เป็็นี้ยุคท้มี� ้
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การเชิ่อ� มีโยงเคร่อข้่ายผ่่านี้สัญญานี้อินี้เทอร์เนี้็ต ทำาให้้การส่อ� สารมี้ควิามีสะด้วิก รวิด้เร็วิ และครอบคลุมีไป็ทัวิ� โลก
จัึงมี้นี้กั พัฒนี้าทางด้้านี้ซื้อฟต์แวิร์ได้้ออกแบบแพลตฟอร์มีต่างๆ มีาให้้ผ่คู้ นี้ได้้ใชิ้กนี้ั แพลตฟอร์มีท้ไ� ด้้รบั ควิามีนี้ิยมี
มี้ผู่้เข้้าใชิ้งานี้จัำานี้วินี้มีาก กลายเป็็นี้ส่�อห้ร่อชิ่องทางในี้การลงโฆษณาในี้เวิลาต่อมีา นี้อกจัากนี้้�ป็ัจัจัุบันี้นี้ัก
โฆษณาส่วินี้ให้ญ่จัะอาศึัยข้้อมีูลข้นี้าด้ให้ญ่ข้องผู่้บริโภคท้�ถุูกเก็บไวิ้จัากการเข้้าใชิ้งานี้ผ่่านี้ชิ่องทาง
ออนี้ไลนี้์ แล้วินี้ำาข้้อมีูลเห้ล่านี้ันี้� มีาใชิ้ในี้การวิางแผ่นี้สร้างสรรค์งานี้โฆษณา เพ่อ� ให้้เข้้าถุึงจัุด้ท้ผ่� บู้ ริโภคสนี้ใจัจัริงๆ
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