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#พลังทวิตเตอร์



ทวิตเตอร์คือพื้นที่แห่งการรวบรวมสิ่งตา่ง ๆ ที่กําลังเกิดขึ้นบนโลกนี้  
ตลอดจนการพูดคุยของผู้คนที่มีต่อเรื่องราวนั้น ๆ 



ลักษณะที่สำคัญ 3 คุณลักษณะที่ทำให้คนบนทวิตเตอร์แตกต่าง

จากผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มอื่น  ๆคือ ...

อยากรู้
พวกเขาเปดิใจ เปดิตา เปดิห ู
เพือ่รบัฟงัและรบัรูส้ิง่ตา่ง  ๆ

ทีเ่กดิขึน้บนทวติเตอร ์และมแีนวโนม้ 
จะจดจําสิง่ตา่ง เๆหลา่นัน้ไดด้ี

อยากคยุ อยากลอง
พวกเขากระโจนลงไปมสีว่นรว่ม 

กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ผา่นการสนทนาบน 
เรือ่งนัน้  ๆเสยีงของพวกเขาดงั 

และมอีทิธพิลตอ่ความคดิของผูอ้ืน่

พวกเขาตดัสนิใจเรว็ และมแีนวโนม้ 
ทีจ่ะทดลองซือ้ ทดลองใชส้ิง่ตา่ง  ๆ
กอ่นคนอืน่ และสง่ตอ่ความรูส้กึ 
นกึคดิตอ่ส่งินัน้ไปยงัผูอ้ืน่ดว้ย



Public 
Conversation



#ไว้รีวิวห้ามขายของโว้ยย 
#รีวิว  
#รีวิวเซเว่น 
#HowToPerfect 
#ใช้ดีบอกต่อ 
#ใช้จริงรีวิวจริง 
#แจกฟรีไม่รีได้ไง 
#ของมันต้องมี 
#HowToBeauty

#Conversations📱 
Top Hashtags



Healthier ValuableValuable
Public conversation on 
Twitter is now and more



Public Conversation… 
It connects people 
It accelerates information 
It sparks creativity



Connects 
people



Accelerates 
information



CES 2022 Core Story

Sparks  
creativity



Example of slideExample of slide

“ผู้คนบนทวิตเตอร์”  

พลังของทวิตเตอร์



เรียนรู้การใช้งานทวิตเตอร์และเครื่องมือใน
เชิงธ ุรกิจเพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่พูดถึง
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2022

Twitter 
Thailand

Twitter for advertising master credential



Twitter is what’s happening and what 
people are talking about right now 



Twitter 
Tips & Tricks



18 Mar 2020

Twitter tips, please

Nat’l Cowboy Museum 
@ncwhm



The basics



Your Home timeline displays a stream of 
Tweets from accounts you have chosen to 
follow on Twitter.


You may see suggested content powered by 
a variety of signals. You can reply, Retweet, 
like or share a Tweet from within the timeline.

Home timeline



Search for specific Tweets, accounts, or 
ongoing conversations in the Explore tab.

Explore



You are also connected to Moments which 
are curated stories showcasing breaking 
news and the very best of what’s happening 
on Twitter.


Our Moments guide is customized to show 
you current topics that are popular or 
relevant.

Explore



Trends are determined by an algorithm 
and, by default, are tailored for you based 
on who you follow, your interests, and 
your location.

Explore



The Notifications timeline offers a simple 
way to see how others on Twitter are 
interacting with you.


You are able to see:


•Retweets, replies and likes for your Tweets

•When you are mentioned in a Tweet 

•New followers

Notifications



A direct message (DM) is a 

non-public conversation with an individual 
or a group.


To send a direct message:


1. Click the envelope icon

2. Enter the names or @usernames of the  

people you wish to include

Direct messages (DMs)



A direct message (DM) is a 

non-public conversation with an individual 
or a group.


To send a direct message:


1. Click the envelope icon

2. Enter the names or @usernames of the  

people you wish to include

3. Enter your message. Along with text, you 

can also include a photo, video, GIF, or 
emoji.

Direct messages (DMs)



To access this menu, tap your profile picture 
in the upper left corner of the screen.


Quickly access your profile, lists, topics, 
bookmarks and Moments.


This is also where you can access your 
account and privacy settings. 

Navigation



Click here to access your own profile.

Navigation → Profile



Click here to view the lists you have 
subscribed to, pin a list to your timeline 
or create a new list.

Navigation → Lists



Click here to explore available 
Topics and see which Topics you  
already follow.

Navigation → Topics



Click here to see Tweets you 
have saved from other people.

Navigation → Bookmarks



Click here to see Moments you have 
created.


Please note, you can only create 
Moments on desktop.

Navigation → Moments



If you have run any paid campaigns, 
you can view the analytics here.

Navigation → Twitter Ads



Click here to access your 
account and privacy settings.

Navigation → Settings



Click here to access all of the 
Help Center documentation.

Navigation → Help Center



Solutions
Marketing



#CONNECT#WITH#WHAT’S#H
APPENING#CONNECT#W
ITH#WHAT’S#HAPPENI
NG#CONNECT#WITH#WHAT’S
#HAPPENING#CONNECT
#WITH#WHAT’S#HAPP
ENING#CONNECT#WITH#

Timeline Takeover

Trend Takeover+

Twitter LIVE  

Twitter Amplify

Video Ads

Carousel Ads

เครื่องมือสรา้งสรรค์ 
คอนเท้นต์

Promoted Ads with 
conversation button

Promoted Ads 
(with card)

 #Twitter



Twitter solutions to grow 
your business.

Source: Twitter Internal

Reach
• Twitter Takeover 
• Twitter Amplify 
• Twitter Live 
• Video Ads

Brand Objectives

Awareness

Interest

Consideration

Intent

Action

Video Views

Engagement

Clicks

Conversion

• Twitter Takeover 
• Twitter Amplify 
• Twitter Live 
• Video Ads

• Video Ads with conversation button 
• Video Ads with Website Card  
• Video Ads with Media Poll 
• Allowlisting

• Carousel Ads 
• Video Ads with Website Card 
• Video Ads with App Card

Twitter Buying Objectives Twitter Ad Solutions

• Carousel Ads 
• Video Ads with Website Card 
• Video Ads with App Card



Launch Connect
Campaign Always-on



สื่อสารภาพลักษณ ์
กับทวิตเตอร์

03

บรรยายโดย 
: คุณเอมี่ ปัญชรี 
Managing Partner  
Entravision MediaDonuts  

ช่วงเวลา : 10.40 - 11.30 น. 



อะไรทีกํ่าลงัเปน็

“เทรนด”์
บนทวติเตอรต์อนนี้



Thailand 
Trending 
Communities & 
Conversations

Source: https://marketing.twitter.com/en_apac/insights/twitter-conversation-report-trends-in-thailand

https://marketing.twitter.com/en_apac/insights/twitter-conversation-report-trends-in-thailand


Wellbeing

“Getting by” isn’t enough anymore. 
Collectively, Thais are redefining what 
personal health and wellbeing mean to 
them and how these can be brought 
into their everyday life.

Embracing self care and self-
acceptance

9:46 PM · Aug 13, 2021

ใครเหนื่อยกับชีวิตช่วงนี้ มาคุยกับเราได้นะ  
พร้อมรับฟังทุกคนเลย ยิ่งอยู่บ้านนาน ต้องยิ่งดูแล
สุขภาพจิตนะทุกคน

LinnLhin 
@LNaksanguan





Creator 
Culture

Self-taught. Self-made. Blurring the lines 
between work and play while daring to carve 
their own paths, a new generation of 
entrepreneurs and everyday makers has 
emerged. Some are driven by need while others 
by interest and inspiration. Either way, they’re 
paving a whole new culture along the way. And 
it’s increasingly entering the entertainment 
space.

More making in the hands of 
many

@mondaytwoseven

ปีนี้ตั้งเป้าจะพัฒนาฝีมือวาดรูปตัวเองให้เก่งขึ้น! 
ขอฝึกปรือก่อน เดี๋ยวจะมาอวดจ้า
10:10 PM · Aug 18, 2021





Sample Tweet



Everyday 
Wonder

From everyday spiritualism to fantasy-fiction or 
simpler times in the past, Thais are increasingly 
looking for ways to connect with one another, as 
people seek comfort amidst the uncertainties and 
challenges of the world outside.

Fascination with our world and 
beyond  

#EverydayWonder

s u z y
@nicetome_ 

วันเหนื่อยๆแค่ได้ฟังเพลงโปรด เห็นศิลปินที่ชอบ
มาอัพเดท หรือเห็นข้อความให้กำลังใจก็ 
ความสุขขึ้นมาแล้ว ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุก
คนนะ
8:50 PM · Aug 13, 2021

https://twitter.com/nicetome_
https://twitter.com/nicetome_




@Noraejaejin 

เราเริ่มแยกขยะมาได้ครึ่งปีแล้ว เห็นได้ชัดเลยอ่ะ
ว่าเราใช้พลาสติกเยอะมาก แก้วกาแฟ กล่องข้าว 
สารพัดทำลายโลก มาแยกขยะกัน นอกจากจะ
ทำให้เรารู้ตัวแล้ว ยังช่วยเซฟพี่ๆเก็บขยะด้วยนะ
8:50 PM · Aug 13, 2021

While the environment and sustainability aren’t new 
conversations, they have entered the mainstream. The 
sustainability and climate change conversation has 
shifted. Tweets now entail big picture thinking, with 
references to global warming and ocean safety.  

As Thais become more knowledgeable and empowered, 
they’re voicing their concerns and forging conversations 
in hope of making a difference. Conversations on 
Twitter are action-oriented, focused on spreading 
awareness and educating on how people can do their 
parts to help.

One Planet
Driving towards a sustainable 
future





Sample Tweet



More than a tool, our devices are now a lifeline. 
Irreversible and widespread integration of tech 
into our everyday lives has inspired a new 
dialogue about the way we live, work, and 
create. While Thais remain optimistic about new 
possibilities empowered by tech, there is an 
underlying concern about the nature of people’s 
relationship with tech.

Tech Life
Inspiring a better-connected 
life 

ช่วงกักตัวคือแต่งบ้านรัวจ้า ของมาส่งทุกวัน  
จากบ้านธรรมดาๆ จะกลายเป็น Smart Home 
แระ
9:17 PM · Aug 13, 2021

タオ 〜(°▽°) 
@B_1TAO





People are feeling empowered to be who they 
are, in full colour. Conversations about “who 
we are” and “what matters to us” have 
become front and centre as Thais become 
more empowered to do what they believe in 
and say what they really want to say — 
purposefully, truthfully and authentically.

My Identity
Empowering a true expression of 
self

ขอฝากความหวังไว้ที่เด็กรุ่นใหม่ อนาคตของ
ประเทศไทยมาก
9:08 PM · Aug 13, 2021

jaonumalee 
@jaonumalee





Sample Tweet



ทําไมต้องใช้ทวิตเตอร์ 
เพื่อการประชาสัมพันธ์?



เพราะ...

ผูค้นมาดวูา่เกดิอะไรขึน้ หรอืม ี
สิง่ใหม่ๆ อะไรบา้งบนทวติเตอร์

ทวติเตอรจ์งึเปน็พืน้ทีท่ีห่นว่ยงาน 
ภาครฐั ควรใชเ้พือ่แนะนําขอ้มลู 

หรอืบรกิารใหม่ๆ

ผูค้นมาพดูถงึสิง่ทีกํ่าลงั 
เกดิขึน้บนทวติเตอร์

ทวติเตอรจ์งึเปน็พืน้ทีท่ีห่นว่ยงาน 
ภาครฐัมาทําใหน้โยบายหรอืบรกิาร 

ขององคก์รเปน็ทีพ่ดูถงึ



เมือ่มเีหตกุารณสํ์าคญัเกดิขึน้  
ทวติเตอรค์อืทีท่ีค่นรุน่ใหม ่
มาเพือ่รบัรูแ้ละพดูคยุมากกวา่ทีอ่ืน่ๆ



หากตอ้งการใหแ้คมเปญ 
ของเราเปน็ทีพ่ดูถงึอยา่งกวา้งขวาง 
และกลายเปน็ “สิง่ทีกํ่าลงัเกดิขึน้” 

“ทวติเตอร”์ คอื คําตอบ



Example of slide

Divider  
Slide with 
longer textThank You 

E-mail: chanya@entravision.com 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  คุณชัญญา Tel. 094-658-9333 

mailto:chanya@entravision.com

