รายการ TV Shopping
ในช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััล

ในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมา ผลกระทบจากการระบาดของไวรััสโควิิด-19 และการวางแผนโฆษณาไปยัังสื่่�อใหม่่ในช่่องทาง
ออนไลน์์ที่มา
่� กขึ้้น� ได้้ส่่งผลให้้มูลู ค่่าโฆษณาบนโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในระบบดิิจิทัิ ลั (โทรทััศน์์ดิจิิ ทัิ ลั ) ลดน้้อยลง จนส่่งผลต่อ่ รายได้้
ในภาพรวมของช่่องรายการ ผู้้�ประกอบการจึึงต้้องมีีการปรัับตััวเพื่่�อให้้อยู่่�รอดในวิิกฤติิที่�่เกิิดขึ้้�น รายการประเภทแนะนำำ�
และขายสิินค้้า (TV Shopping) จึึงกลายมาเป็็นอีีกหนึ่่ง� ทางเลืือกที่่ช่� อ่ งโทรทััศน์์ดิิจิิทัลั นำำ�ไปแทรกอยู่่ใ� นผัังรายการเพื่อ�่ เป็็นรายได้้
ของสถานีี นอกเหนืือไปจากช่่วงเวลาโฆษณาปกติิ
รููปแบบรายการ  TV Shopping ในช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััลนั้้�น มีีหลากหลายประเภท  โดยมีีทั้้�งรููปแบบที่่�อยู่่�ในผัังรายการ 
นอกผัังรายการ และในรููปแบบการสอดแทรกเข้้าไปในเนื้้�อหารายการอื่่�นๆ ที่่�ออกอากาศอยู่่� หรืือที่่�เรีียกว่่าการ Tie In โดยพบว่่า
มีีการสอดแทรกรายการ TV Shopping อยู่่ใ� นหลากหลายประเภทรายการ เช่น่  รายการละคร หรืือรายการวาไรตี้้�เกมโชว์์ เป็็นต้้น
ซึ่่�งรายการแนะนำำ�และขายสิินค้้ามีีอยู่่�ในทุุกช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััลภาคธุุรกิิจในปััจจุุบััน รวมถึึงช่่องโทรทััศน์์สาธารณะบางช่่อง
ที่่�สามารถหารายได้้จากการโฆษณาได้้ด้้วยเช่่นกััน
สำำ�หรัับรููปแบบรายการ  TV Shopping ที่่�อยู่่�ในผัังรายการ  คืือ รายการที่่�มีีการเช่่าเวลาสถานีีโทรทััศน์์เพื่่�อออกอากาศ
ซึ่่�งเมื่่�อพิิจารณาจากผัังรายการของแต่่ละช่่องตามที่่�แจ้้งไว้้กัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และ
กิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน กสทช.) แล้้วพบว่่า  มีีรายการ  TV Shopping กระจายอยู่่�ในผัังรายการตลอดทั้้�งวััน
โดยมีีทั้้�งรายการสั้้�น (ระยะเวลาออกอากาศ 2-5 นาทีี) และรายการยาว (ระยะเวลาออกอากาศ 30 นาทีี ถึึง 1 ชั่่�วโมง)  

ผังรายการ TV Shopping ในช่องโทรทัศน์ดิจิทัล เดือนธันวาคม 2564
จากข้้ อ มูู ล ผัั ง รายการประจำำ� เดืื อ น
ธัั น วาคม  2564 ซึ่่� ง พิิ จ ารณาตามหมวดหมู่่�
ช่อ่ งรายการ พบว่่า ในหมวดหมู่่ช่� อ่ งสาธารณะ
ซึ่่�งได้้แก่่ ช่่อง ททบ.5 ช่่อง NBT ช่่อง ThaiPBS
และช่่องโทรทััศน์์รััฐสภา มีีเพีียงช่่อง ททบ.5
และช่่อง NBT เท่่านั้้�นที่่�สามารถหารายได้้จาก
การโฆษณาได้้ โดยช่อ่ ง ททบ.5 เป็็นช่่องรายการ
เดีียวในหมวดหมู่่�ช่่องสาธารณะที่่�จััดรายการ
TV Shopping ลงในผัังรายการอยู่่ใ� นช่ว่ งเวลา
ครึ่่�งเช้้าของทุุกวััน วัันละ 25-30 นาทีี

หมวดช่่องสาธารณะ
ช่่อง

วัันออกอากาศ	ชื่่�อรายการ
จัันทร์์-ศุุกร์์
เสาร์
อาทิตย์

เวลาออกอากาศ

มีเดียช้อปปิ้ง มีดีให้ช้อป 11.00-11.25 น.
11.35-12.00 น.
มีเดีย ช้อปปิ้ง
07.30-08.00 น.
มีเดีย ช้อปปิ้ง

หมายเหตุุ: ช่่อง NBT, ช่่อง ThaiPBS, ช่่องโทรทััศน์์รััฐสภา ไม่่มีีรายการ TV Shopping
ที่่�มา: https://dtvguide.nbtc.go.th/tvguide/

ช่่อง

หมวดช่่องข่่าวสาร
และสาระ
สำำ� หรัั บ ช่่ อ งในหมวดหมู่่� ข่่า วสาร
และสาระ ซึ่่�งเหลืือผู้้�ประกอบการ  3 ช่่อง
ได้้แก่่  ช่่อง TNN ช่่อง JKN 18 และช่่อง
Nation TV พบว่่า มีีช่่อง Nation TV และ
ช่่อง JKN 18 ที่่�บรรจุุรายการประเภท  TV
Shopping ลงผัั ง รายการต่่ อ เนื่่� อ งทุุ ก วัั น
โดยช่่อง Nation TV มีีรายการประเภทนี้้�
วัันละหลายช่่วงเวลา  เช่่น ในช่่วงวัันจัันทร์์ศุุกร์์ มีีรายการ TV Shopping ถึึง 12 รายการ 
และวัันเสาร์์อาทิิตย์มี์ ีรายการ TV Shopping
ถึึงวัั น ละ 13 รายการ  ซึ่่� ง มีีความยาว
รายการประมาณ 10 นาทีี  และครึ่่�งชั่่�วโมง
ส่่วนช่่อง JKN 18 มีีรายการ TV Shopping
เป็็นรายการขายสิินค้้าในกลุ่่�มบริิษััท  JKN
โดยมากมีีความยาวรายการประมาณ
10-25 นาทีี 

วัันออกอากาศ	ชื่่�อรายการ
จัันทร์์-อาทิิตย์์ JKN Hi Shopping
จัันทร์์-ศุุกร์์ JKN Hi Shopping

เสาร์์-อาทิิตย์์
จัันทร์์-ศุุกร์์

JKN Hi Shopping
Happy Market

TVD Shop
สุุข Society
ชีีวิิตดีี Happy Life
Show Time
เสาร์์-อาทิิตย์์

สุุข Society

TVD Shop
ชีีวิิตดีี Happy Life
Happy Market
True Shopping
เสาร์์
อาทิิตย์์

Show Time
TVD Shop
Show Time

เวลาออกอากาศ
07.35-08.00 น.
09.00-09.25 น.
13.00-13.25 น.
15.00-15.10 น.
17.30-17.40 น.
09.35-10.00 น.
13.35-14.00 น.
20.35-21.00 น.
09.10-09.20 น.
11.05-11.10 น.
14.35-14.40 น.
19.55-20.00 น.
09.50-10.00 น.
00.20-00.50 น.
11.50-12.00 น.
13.40-13.50 น.
16.50-17.00 น.
18.00-18.10 น.
04.00-04.30 น.
05.00-05.30 น.
08.20-08.30 น.
08.50-09.00 น.
12.50-13.00 น.
20.00-20.10 น.
09.00-09.30 น.
10.00-10.10 น.
16.50-17.00 น.
10.55-11.00 น.
18.00-18.05 น.
21.35-21.40 น.
15.30-16.00 น.
00.30-01.00 น.
04.00-04.30 น.
13.00-13.30 น.
05.30-06.00 น.

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Rese

หมายเหตุุ: ช่่อง TNN ไม่่ได้้บรรจุุกลุ่่�มรายการ TV Shopping ไว้้ในผัังรายการ
ที่่�มา: https://dtvguide.nbtc.go.th/tvguide/

หมวดช่่องทั่่�วไป
ความคมชััดปกติิ (SD)
ในส่่วนของช่่องในหมวดหมู่่�ความ
คมชััดปกติิ (SD) พบว่่า ช่่องที่่�บรรจุุรายการ
TV Shopping ไว้้ในผัังรายการ มีีจำำ�นวน 3 ช่่อง
ประกอบด้้วย ช่่อง True4U ช่่อง GMM25
และช่่อง 8 โดยกลยุุทธ์์ของช่่อง True4U
คืือการจััดรายการ TV Shopping รายการละ
30 นาทีี ตั้้�งแต่่ช่่วงเวลาหลัังเที่่�ยงคืืนจนถึึง
เวลา  15.00 น. ในขณะที่่�ช่่อง GMM25
จัั ด รายการ  TV Shopping อยู่่� ใ นช่่ ว ง
หลัั ง เที่่� ย งคืื น จนถึึง 7 โมงเช้้ า ส่่ วนช่่ ว ง
ระหว่่างวัั น นั้้� น  จัั ด รายการแทรกไว้้
ในช่่ ว งรายการที่่� ไ ด้้ รัั บ ความนิิ ย มสูู ง สุุ ด
ของช่่อง ทั้้�งรายการ  “ข่่าวแหกโค้้ง” และ
ช่่วงเวลาละครรีีรัันทั้้�งเช้้าและบ่่าย
สำำ�หรัับช่่อง 8 ซึ่่ง� เป็็นสถานีีโทรทััศน์์
ของกลุ่่�มบริิษััท  อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน)
ที่่� มีีรายได้้ ห ลัั ก จากการขายสิิ น ค้้ า ในสื่่� อ
ทุุกช่่องทาง จึึงมีีการจััดรายการช้้อปปิ้้�งไว้้
ในทุุกช่่วงเวลา  นอกเหนืือจากเวลาโฆษณา
สิินค้้า

ช่่อง

วัันออกอากาศ	ชื่่�อรายการ
อัังคาร-พุุธ-พฤหััส
ทรูู ช้้อปปิ้้�ง
อาทิิตย์์-จัันทร์์
ทรูู ช้้อปปิ้้�ง
จัันทร์์-ศุุกร์์
ทรูู ช้้อปปิ้้�ง
เสาร์์
เสาร์์-อาทิิตย์์
จัันทร์์-อาทิิตย์์

ทรูู ช้้อปปิ้้�ง
ทรูู ช้้อปปิ้้�ง
โอ ช้้อปปิ้้�ง

จัันทร์์-ศุุกร์์

โอ ช้้อปปิ้้�ง

เสาร์์-อาทิิตย์์

โอ ช้้อปปิ้้�ง

จัันทร์์-อาทิิตย์์

ชีีวิิตดีี สาระดีี

จัันทร์์-ศุุกร์์

ชีีวิิตดีี สาระดีี

เสาร์์-อาทิิตย์์

แชร์์ ช้้อป โชว์์
ชีีวิิตดีี สาระดีี

เวลาออกอากาศ
00.30-01.00 น.
01.00-01.30 น.
08.00-08.30 น.
10.30-11.00 น.
14.25-14.55 น.
09.30-10.00 น.
14.25-14.55 น.
00.05-00.25 น.
01.45-02.05 น.
02.20-02.40 น.
03.30-03.50 น.
04.50-05.10 น.
05.20-05.40 น.
03.00-03.20 น.
05.55-06.25 น.
06.35-06.55 น.
03.10-03.20 น.
04.20-04.30 น.
08.50-09.00 น.
10.00-10.10 น.
00.30-00.40 น.
05.30-05.40 น.
11.45-11.55 น.
16.15-16.25 น.
14.35-14.45 น.
01.30-01.40 น.
05.00-06.00 น.
11.10-11.20 น.
13.30-13.40 น.
14.10-14.20 น.
16.00-16.10 น.
17.50-18.00 น.

หมายเหตุุ: ช่่องเวิิร์์คพอยท์์ทีีวีี และช่่อง Mono 29 ไม่่ได้้บรรจุุรายการ TV Shopping ไว้้ในผัังรายการ
ที่่�มา: https://dtvguide.nbtc.go.th/tvguide/

ช่่อง

หมวดช่่อง
ความคมชััดสููง (HD)
สำำ� ห รัั บ ช่่ อ ง ใ น ห ม ว ด ห มู่่�
ความคมชััดสููง (HD) นั้้�น พบว่่า มีช่ี อ่ ง 7HD
เพีียงช่่ อ งเดีียวเท่่านั้้� น ที่่� ไ ม่่มีีรายการ 
TV Shopping แทรกในผัั ง รายการ
ตามนโยบายของช่่ อ ง ส่่วนช่่ อ งอื่่� น ๆ
ที่่� มีี ผัั ง รายการ  TV Shopping นั้้� น
รายการส่่วนใหญ่่จะถููกวางไว้้ในผัังรายการ
ช่่วงเที่่�ยงคืืนถึึงเช้้าในช่่วงวัันจัันทร์์-ศุุกร์์
แต่่ มีี แ ทรกรายการในช่่ ว งระหว่่างวัั น
ในช่่ ว งวัั น เสาร์์ แ ละอาทิิ ตย์์ นอกจากนี้้�
สำำ�หรัับช่่อง One และช่่อง 3HD มีีรายการ
TV Shopping เพิ่่�มเติิมในช่่วงละครรีีรััน
เช้้ า และบ่่ายของช่่ อ ง ซึ่่� ง ละครรีีรัั น
เป็็นหนึ่่�งในคอนเทนต์์ที่่�ได้้รัับความนิิยมสููง
ของช่่องด้้วย

วัันออกอากาศ	ชื่่�อรายการ
จัันทร์์-อาทิิตย์์ Shop Mania
จัันทร์์-ศุุกร์์ TVD Shop
Shop Mania

จัันทร์์-ศุุกร์์

โอ ช้้อปปิ้้�ง

เสาร์์
เสาร์์-อาทิิตย์์

โอ ช้้อปปิ้้�ง
โอ ช้้อปปิ้้�ง

อาทิิตย์์

TV Direct
ทรูู ช้้อปปิ้้�ง
โอ ช้้อปปิ้้�ง

จัันทร์์-ศุุกร์์

TVD Shop

เสาร์์-อาทิิตย์์

ดีีลด่่วนชวนช้้อป
ดีีลด่่วนชวนช้้อป มิิดไนท์์
ทรูู ช้้อปปิ้้�ง
TVD Shop

ดีีลด่่วนชวนช้้อป
ดีีลด่่วนชวนช้้อป มิิดไนท์์
ทรูู ช้้อปปิ้้�ง
จัันทร์์-อาทิิตย์์ โอ ช้้อปปิ้้�ง
จัันทร์์-ศุุกร์์

โอ ช้้อปปิ้้�ง

เสาร์์
อมาโด ช้้อปปิ้้�ง
อาทิิตย์์
อมาโด ช้้อปปิ้้�ง
จัันทร์์-อาทิิตย์์ TVD Shop
ทรูู ช้้อปปิ้้�ง
อมาโด้้ช้้อปปิ้้�ง
จัันทร์์-อาทิิตย์์ ทรูู ช้้อปปิ้้�ง

เสาร์์-อาทิิตย์์

TV Direct
ทรูู ช้้อปปิ้้�ง

เวลาออกอากาศ
00.00-00.05 น.
00.35-03.00 น.
05.00-05.50 น.
06.00-06.50 น.
06.50-07.00 น.
08.55-09.00 น.
11.25-11.30 น.
17.55-18.00 น.
17.55-18.00 น.
23.55-23.59 น.
01.00-01.20 น.
02.00-02.10 น.
04.00-04.10 น.
01.35-01.55 น.
04.00-04.10 น.
04.15-04.25 น.
04.30-05.00 น.
05.05-05.30 น.
05.35-06.00 น.
01.40-02.10 น.
23.50-23.59 น.
05.00-05.30 น.
01.10-01.40 น.
08.25-08.30 น.
00.00-00.02 น.
04.30-05.00 น.
05.00-05.30 น.
05.35-06.00 น.
00.30-01.30 น.
11.30-11.35 น.
23.30-23.35 น.
04.30-05.00 น.
01.40-01.50 น.
03.15-03.25 น.
09.05-09.15 น.
14.10-14.20 น.
08.55-09.00 น.
09.00-09.05 น.
00.00-00.30 น.
03.00-04.00 น.
01.00-01.30 น.
23.35-00.00 น.
22.30-22.35 น.
00.15-00.35 น.
00.45-01.15 น.
02.00-04.30 น.
05.00-05.30 น.
06.00-06.30 น.

หมายเหตุุ: ช่่อง 7HD ไม่่มีีรายการ TV Shopping
ที่่�มา: https://dtvguide.nbtc.go.th/tvguide/

จากภาพรวมข้้อมููลรายการ TV Shopping ในผัังรายการของช่อ่ งโทรทััศน์์ดิิจิิทััล พบว่่า ส่่วนใหญ่่มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ช่่วงเวลาในผัังรายการทุุกๆ เดืือน โดยมีีผู้้�ประกอบการขายสิินค้้า  TV Shopping รายใหญ่่ๆ ในตลาดเป็็นผู้้�เช่่าเวลาหลัักของ
แต่ล่ ะสถานีี นอกจากนี้้�ยังั พบว่่า รายการขายสิินค้้า ซึ่่ง� ในอดีีตอยู่่ใ� นผัังรายการช่ว่ งหลัังเที่่ย� งคืืนที่่มี� ีผู้้�ชมน้้อย ได้้กระจายไปอยู่่ใ� นช่ว่ ง
ระหว่่างวััน ทั้้�งวัันทำำ�งานและวัันหยุุดมากขึ้้น� เพื่อ่� เจาะกลุ่่มผู้้�ชม 
�
เช่่น กลุ่่ม� แม่่บ้้าน และยัังแทรกเข้้าไปอยู่่ใ� นช่่วงเวลาของรายการ
ที่่�ได้้รัับความนิิยมในระหว่่างวััน เช่่น ละครรีีรัันเช้้าและบ่่าย ในช่อ่ ง 3HD ช่่อง One และ ช่่อง GMM25 ด้้วย
นอกเหนืือจากรายการ TV Shopping ตามผัังรายการเหล่่านี้้�แล้้ว ยัังมีีช่ว่ งวัันพิิเศษในการโปรโมทรายการซื้้�อขายสิินค้้า
ซึ่่�งในแวดวงการขายสิินค้้าที่่�ใหญ่่และโด่่งดัังที่่�สุุดในโลก เป็็นวัันที่่� 11 เดืือน 11 ของทุุกปีี ซึ่่�งในช่่วงวัันดัังกล่่าว แพลตฟอร์์ม
ช้้อปปิ้้�งออนไลน์์รายใหญ่่ทั้้�ง Shopee และ Lazada ต่่างใช้้ช่่องทางโทรทััศน์์ดิิจิิทััลเป็็นช่อ่ งทางกระตุ้้�นการรัับรู้้�ของประชาชน
ในการซื้้�อสิินค้้าในแพลตฟอร์์มออนไลน์์ด้ว้ ยเช่่นกััน โดยมีีลัักษณะเป็็นรายการที่่อ� อกอากาศพิิเศษ ซึ่่ง� ไม่่ได้้มีีลัักษณะเป็็นรายการ
ประจำำ�วัันเหมืือนรายการ TV Shopping ปกติิ

ตััวอย่่างรายการและเรตติ้้�งวัันช้้อปปิ้้�งเดย์์ 11 พฤศจิิกายน 2564
รายการ

ช่่อง

ช้้อปปี้้� 11.11 บิ๊๊�ก เกมโชว์์ เล่่นได้้ให้้ล้้าน
ลาซาด้้า 11.11 ซุุปเปอร์์ โชว์์
ช้้อปปี้้� 11.11 บิ๊๊�ก เกมโชว์์ เล่่นได้้ให้้ล้้าน

7HD
One
เวิิร์์คพอยท์์ทีีวีี

เวลาออกอากาศ
18:01 - 19:01

เรตติ้้�งเฉลี่่�ย
ทั่่�วประเทศ
2.997
1.846
1.220

ยอดผู้้�รัับชม
เฉลี่่�ยต่่อนาทีี
1,932,000
1,190,000
786,000

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research

จากข้้อมููลของวัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2564 แสดงให้้เห็็นว่่า ทั้้�ง Shopee และ Lazada เจาะเข้้าหากลุ่่มผู้้�ชม
� โทรทััศน์์ดิจิิ ทัิ ลั
ในช่่วงเวลา 18.00-19.00 น. ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาไพร์์มไทม์์ที่่�มีีผู้้�ชมสููงสุุดของวััน โดยใช้้กลยุุทธ์์เช่่าเวลากัับ 3 ช่่องรายการ  ได้้แก่่
ช่่อง 7HD ช่่อง One และช่่องเวิิร์์คพอยท์์ทีีวีี  ซึ่่�งผัังรายการปกติิเป็็นรายการวาไรตี้้�เกมโชว์์ประเภทรายการประกวดร้้องเพลง
ซึ่่�งได้้แก่่ รายการ “ร้้องต้้องรอด แสตนดิ้้�ง ซิิงเกอร์์” ทางช่่อง 7HD รายการ “ดวลเพลงชิิงทุุน” ทางช่อ่ ง One และรายการ 
“ไมค์์หมดหนี้้� นัักร้้องนำำ�โชค” ทางช่่องเวิิร์์คพอยท์์ทีีวีี  ซึ่่�ง Lazada เช่่าเวลาจััดรายการที่่�ช่อ่ ง One  ส่่วน Shopee เช่่าเวลา 
2 ช่่อง คืือ ช่่อง 7HD และช่่องเวิิร์์คพอยท์์ทีีวีี โดยออกอากาศรายการเดีียวกััน เพื่�อ่ เจาะเข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�ชมได้้กว้้างขึ้้�นตามฐานผู้้�ชม
ที่่�แตกต่่างของแต่ล่ ะช่่อง ทั้้�งนี้้�รายการโปรโมทกิิจกรรมช้้อปปิ้้�งออนไลน์์ประเภทนี้้� กลายเป็็นรายการประจำำ�เดืือนที่่�เกาะกระแส
วัันช้้อปปิ้้�งประจำำ�เดืือน เช่่น วัันที่่� 9 เดืือน 9 วัันที่่� 10 เดืือน 10 หรืือวัันที่่� 12 เดืือน 12 ด้้วย
โดยสรุุปสามารถวิิเคราะห์์ได้้ว่่า  โทรทััศน์์ดิิจิิทััลยัังเป็็นสื่่�อช่่องทางสำำ�คััญในการเข้้าถึึงประชาชนกลุ่่�มใหญ่่ได้้อย่่าง
ครอบคลุุมและมีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุดช่่องทางหนึ่่�ง ทำำ�ให้้แพลตฟอร์์มช้้อปปิ้้�งออนไลน์์รายใหญ่่ๆ ต้้องโปรโมทกระตุ้้�น
การซื้้�อขายผ่่านช่่องทางโทรทััศน์์ดิิจิิทััลเพื่่�อหวัังผลการรัับรู้้�แคมเปญ  และสิิทธิิพิิเศษในช่่วงเวลาที่่�ต้้องการ  นอกเหนืือจากการ
โฆษณาขายสิินค้้าในช่่วงเวลาโฆษณาปกติิ ประกอบกัับแนวโน้้มรายได้้จากมููลค่่าโฆษณาสื่่�อในอุุตสาหกรรมโทรทััศน์์ดิิจิิทััล
ที่่�มีีแนวโน้้มลดลง เนื่่�องจากได้้รัับผลกระทบจากการระบาดของไวรััสโควิิด-19 และปััญหาทางเศรษฐกิิจ ยัังเป็็นปััจจััยสำำ�คััญ
ทำำ�ให้้บรรดาโทรทััศน์์ดิิจิิทััลต้้องหัันมาปรัับกลยุุทธ์์เพิ่่�มช่่องทางสร้้างรายได้้ ด้้วยการจััดรายการทีีวีีช้้อปปิ้้�งในผัังรายการประจำำ�
นอกเหนืือจากช่ว่ งโฆษณามากขึ้้�นด้้วยเช่่นกััน

