
ภาคผนวก



ภาคผนวก ก
นิทรรศการ Play Grounds Around

คําชี้แจง การทําวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ จะตองมีการจัด
นิทรรศการการสรางสรรคสื่อเพื่อเปนภาพสะทอนแนวคิดและเปนการฝกกระบวนการสรางสรรคงานท่ี
สอดคลองกับการคนควาวิจัยเพื่อเปนสื่อในการสื่อสารงานวิจัยท่ีไดคนความา นิทรรศการ Play
Grounds Around จัดข้ึนในนิทรรศการ MADIFESTO ซึ่งเปนนิทรรศการของนักศึกษาท้ังระดับ
ปริญญาตรีและโทของหลักสูตรสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ ซึ่งจัดข้ึนในป 2011
โดยนางสาวจันทรวิมล แกวแสนสาย เร่ือง กลไกการควบคุมรางกายผานมายาคติเร่ืองเรือนรางและ
กลไกการบริโภคสื่อ: กรณีศึกษาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจดังน้ี

ความสําคัญ
ผูวิจัยไดนําแนวคิดบางสวนจากผลการวิจัย ถอดรูป และลดทอนเน้ือหา ภายใตประเด็นการ

ควบคุม ดูแล รางกาย เพื่อสรางสรรคงานศิลปะ Electronic Art Installation เพื่อสะทอนถึงการควบคุม
รางกายที่อยูเหนือการควบคุม โดยผลิตเคร่ืองเลนอิเลกทรอนิกสที่เปดโอกาสใหผูที่เขามาชมงาน
นิทรรศการไดมีสวนรวมในการเลนเกมส

ศิลปะต้ังวางชุดน้ี ผูวิจัยต้ังชื่อวา Play Grounds Around โดยมีพื้นฐานมาจากเกมส Twister ที่ผู
เลนจะตองเคลื่อนไหวมือและเทาทั้ง 2 ขางไปตามวงกลมสีตางๆที่อยูบนพื้น โดยตําแหนงการวางเทา
และมือตามวงกลมสีตางๆน้ันจะถูกสุมดวยการหมุนเข็มไปตามแผนเกมส

ภาพการเลนเกมส Twister แบบด้ังเดิม บนเสื่อวงกลมสี
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แผนกระดานสุมวงกลมสี และตําแหนงมือและเทาแบบเดิม

ผูวิจัยไดปรับการเลนดังกลาวโดยใชระบบอิเลกทรอนิกสมาชวยในการทํางานของแผนกระดานสุม
วงกลมสีและตําแหนงมือและเทา และปรับรูปแบบของเสื่อวงกลมสีที่ผูเลนจะตองขึ้นไปเลนโดยผูวิ จัย
ไดสรางกลองไฟและติดต้ังแผงวงจร LED และระบบสุมการปรากฏสีของวงกลมสีที่ผูเลนจะตองขึ้นไป
เหยียบ ดวยการปรับรูปแบบการเลนน้ี ผูเลนจะไมสามารถควบคุมใดๆไดทั้งการสุมและตําแหนงการ
เคลื่อนที่ และเปาหมายของการเคลื่อนที่ เน่ืองจากจากเดิมที่เสื่อวงกลมสีจะระบุตําอหนงวงกลมสีตางๆ
ตายตัว แตแผงวงจรไฟ LED จะสุมสีตางๆโดย random สีในแตละแถวใหเปลี่ยนสีไปมาทุกๆ 15 วินาที
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วิธีเลน
ผูเลน 2-3 คน เร่ิมเลนเกมส โดยใชเทาขึ้นไปเหยียบบนวงกลมสีใดก็ได หลังจากน้ันแผงวงจร

ไฟฟาสุมสีวงกลมและตําแหนงในการวางมือและเทาจะสุมตําแหนงการวางมือหรือเทาโดยอัตโนมัติ ผู
เลนจะตองวางตําแหนงมือหรือเทาตามสีวงกลมที่แผงวงจรทําการสุม ทั้งน้ีเกมอนุญาตใหมือหรือเทา
สัมผัสกับวงกลมตามตําแหนงที่สุมเทาน้ัน หามอวัยวะอ่ืนใดสัมผัสพื้น ผูเลนจะตองควบคุมรางกายให
เคลื่อนที่ไปตามตําแหนงที่ถูกสุม หากผูเลนคนใดไมสามารถเคลื่อนที่ไปตามตําแหนงวงกลมสีและ
ตําแหนงการวางมือหรือเทาได รวมถึงอวัยวะอ่ืนสัมผัสพื้น จะถือวาผูน้ันแพ และตองออกจากเกม

ความหมายของเกม
เดิมทีเกม Twister น้ันผูเลนเกมจะสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดตามที่เข็มของกระดานสุม

วงกลมสีชี้บอกทิศทาง ไมวาจะเปนตําแหนงเทา มือ ที่ตองเคลื่อนไปตามวงกลมสีตางๆที่ระบุ โดยจะมีผู
เลนหน่ึงคนเปนผูหมุนเข็มและคอยจับตาดูวาใครทําผิดกติกาและตรวจสอบวาอวัยวะอ่ืนๆที่ไมใชมือ
หรือเทาน้ันสัมผัสกับพื้นหรือไม ซึ่งถาผูใดละเมิดกฏน้ีก็จะเปนผูพายแพ

รางกายของผูที่เลนเกมน้ันมีลักษณะบิดเบี้ยว ทั้งน้ีก็มีจุดประสงคเพื่อเปนผูชนะของเกม ทั้งน้ีผู
เลนอาจจะไมทันไดสังเกตวาการที่เปนผูชนะของเกมน้ันรางกายถูกบิดเบือนและบิดเบี้ยวไปเชนไร

สําหรับโครงงานศิลปะ Play Grounds Around เปนการประยุกตการเลนเกม Twister แบบเดิม
โดยผูวิจัยไดปรับเกมใหมีลักษณะการทํางานดวยกลไกของวงจรไฟฟาและการประมวลผลดวยอิเลก
ทรอนิกส ผูวิจัยไดปรับการเลนดังกลาวโดยใชระบบอิเลกทรอนิกสมาชวยในการทํางานของแผน
กระดานสุมวงกลมสีและตําแหนงมือและเทา และปรับรูปแบบของเสื่อวงกลมสีที่ผูเลนจะตองขึ้นไป
เลนโดยผูวิจัยไดสรางกลองไฟและติดต้ังแผงวงจร LED และระบบสุมการปรากฏสีของวงกลมสีที่ผูเลน
จะตองขึ้นไปเหยียบ ดวยการปรับรูปแบบการเลนน้ี ผูเลนจะไมสามารถควบคุมใดๆไดทั้งการสุมและ
ตําแหนงการเคลื่อนที่ และเปาหมายของการเคลื่อนที่ เน่ืองจากจากเดิมที่เสื่อวงกลมสีจะระบุตําอหนงวง
กลมสีตางๆตายตัว แตแผงวงจรไฟ LED จะสุมสีตางๆโดย random สีในแตละแถวใหเปลี่ยนสีไปมา
ทุกๆ 15 วินาที

การเลนเกมกับแผงวงจรอิเลกทรอนิกส Play Grounds Around สะทอนใหเห็นถึงการควบคุม
รางกายในชีวิตประจําวัน กลาวคือ ขณะที่ผูเลนตองเคลื่อนไหวมือและเทาไปตามวงกลมสีตามที่แผง
ควบคุมไดสุมตําแหนงของการเลนน้ัน ก็เปรียบกับในชีวิตประจําวัน บทบาทที่ผูบริโภคในฐานะสมาชิก
ของสังคมจะตองมีการควบคุมดูแลรางกาย สุขภาพ บุคลิกภาพ ของตนเอง ก็เพื่อบรรลุเปาหมายในการ
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เขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมของสังคม เพราะทุกกิจกรรมไมไดเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนเขาไปมี
สวนรวม คนที่มีการเตรียมพรอมทางดานรางกายที่ดีและเหมาะกับกิจกรรมเทาน้ันที่จะเปนผูมีสิทธิ
พิเศษไดรับเชิญ

ระบบแผงวงจรอิเลกทรอนิกสที่ทําหนาที่สุมวงกลมสีและตําแหนงการเคลื่อนไหวของมือหรือ
เทาในเกมน้ัน ก็เปรียบเสมือนกับขอจํากัดของสังคมที่มีการระบุวาคุณสมบัติลักษณะใดของสมาชิกใน
สังคมจะเหมาะกับกิจกรรมแตละประเภท แตอยางไรก็ตามการระบุทิศทางของการเตรียมพรอมรางกาย
ทั้งในชีวิตจริงและในการเลนเกม เปนการเตรียมพรอมที่ไมยั่งยืนทั้งสิ้น ในเกม Play Grounds Around
แทนวงกลมสีที่ดานลางติดวงจรไฟฟาและหลอดไฟ LED จะมีการสลับสีของวงกลมไปมา ทําใหผูเลน
ไมสามารถคาดเดาไดวาจะตองวางตําแหนงมือหรือเทาไปในทิศทางใด เพราะระบบไฟฟาและหลอดไฟ
LED จะสุมสีที่ปรากฏบนแผนอะคริลิกวงกลม โดยเปลี่ยนสีทุกๆ15 วินาที ซึ่งการเคลื่อนไหวรางกาย
และการจัดระเบียบแตละคร้ังจึงเต็มไปดวยความยากลําบาก เชนเดียวกับในชีวิตจริง ที่ผูคนมากมาย
เตรียมพรอมความแข็งแรงของรางกาย บุคลิกภาพเพื่อใหตนเองไดมีโอกาสทํากิจกรรมเฉพาะทางยาง
ประการที่ตนสนใจ และเพื่อเรียกรองความสนใจจากผูควบคุมกิจกรรมใหเลือกตนเองเขารวมกลุม เชน
การสมัครงานบางสาขาวิชาชีพตองการรางกายที่แข็งแรง สวนสูงพอเหมาะ บุคลิกภาพคลองแคลน เชน
อาชีพพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน เปนตน การเตรียมรางกายใหไดคุณสมบัติเชนน้ัน ยอมตองใช
เวลานานและใชเวลาในการฝกฝนควบคุมรางกาย ซึ่งเจาของรางกายตองอุทิศตนเพื่อใหถูกคัดเลือก
อยางไรก็ตามหากไมไดรับการคัดเลือกใหทํางานในอาชีพดังกลาวแลวรางกายที่ถูกเตรียมพรอมก็จะ
เควงควาง รอเจาของรางกายวิเคราะหสถานการณเพื่อเตรียมพรอมรางกาย บุคลิกภาพ และสุขภาพ
เพื่อใหเขากับเปาประสงคอ่ืนๆที่วางไวตอไป ดังน้ันภาพของลําตัวที่บิดเบี้ยวระหวางการเลนเกม กอปร
กับทิศทางการสุมตําแหนงการเคลื่อนไหวที่ยากตอการคาดเดาจึงสะทอนภาพความจริงใน
ชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการควบคุมรางกายไดเปนอยางดี

จากเกม เราจึงสามารถสรุปแกนสารสั้นๆที่สะทอนภาพความจริงไดวาการเตรียมพรอมรางกาย
ทั้งที่เห็นไดจากภายในและภายนอก ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อบรรลุเปาประสงคจากการใชงานของรางกายใน
วาระตางกัน ในหวงเวลาตางๆอยางต้ังใจ แตการปรับเปลี่ยนรางกายน้ันไมสามารถคาดเดาไดวาจะนําพา
ความสําเร็จจากความคาดหวังและการเตรียมพรอมน้ันไดจริงหรือไม ทุกอยางเปนเพียงแค การ
เตรียมพรอม คาดเดา และต้ังรับ กับความไหลเลื่อนของเงื่อนไขและบริบทรอบตัวที่เราเปนผูกําหนด
และเกินเอ้ือมที่จะควบคุม
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ภาพแผงวงจรไฟ LED ที่ถูกติดต้ังในกลองไมสําหรับสรางระบบสุมไฟวงกลมสี

แผงวงจรอิเลกทรอนิกสเพื่อควบคุมระบบการทํางานของแผงวงจรไฟ LED และระบบสุม
วงกลมสี
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การประกอบแผงวงจรไฟฟาเพื่อควบคุมการทํางาน

แผนอะคริลิกแบบขุนถูกทํามาปดบริเวณแฟงไฟ LED เพื่อสามารถควบคุมการกระจายแสงไฟ
และทําใหมองเห็นสีของวงกลมชัดในขณะที่เลน



134

แผงกลองไฟ LED เมื่อประกอบกับวงจรไฟฟาและทดลองเปดระบบการทํางาน

แผงกลองไฟสําหรับเหยียบและแผงสุมตําแหนงวงกลมสีและตําแหนงการวางมือและเทาของผูเลน



135

แผงระบบสุมตําแหนงมือและเทาจะมีการติดต้ังนาฬิกานับถอยหลัง
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ภาพแผงวงจรกลองไฟเมื่อประกอบเขาดวยกันพรอมเลน
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ภาพชิ้นงานถูกติดต้ังที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผูเขารวมชมนิทรรศการทดลองเลนเกม
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อธิบายรายละเอียดและสาระสําคัญของงานแกผูดูงาน

อธิบายความหมายของชิ้นงานแกอาจารย
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ผูวิจัยทดลองเลนกับชิ้นงานและผูชมงาน
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ผูวิจัยทดลองเลนกับชิ้นงานและผูชมงาน

อธิบายความหมายของงานแกผูชมงานที่ รํ่าเปงกระบอกเสียงสถาน สถานที่ติดต้ังงานแหงที่2
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รวมเลนเกมกับผูชมงาน

ผูวิจัยถายภาพกับชิ้นงาน



ภาคผนวก ข
ตัวอยางบทสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 19-40 ป เกี่ยวกับการรับชมสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ

คําชี้แจง บทสัมภาษณกลุมยอยน้ีจัดทําข้ึน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รับชมสื่อโฆษณาขอมูลเชิงธุรกิจท่ีสอดแทรกมายาคติเร่ืองการควบคุมรางกาย ผลกระทบของสื่อ
โฆษณาตอการควบคุมรางกาย รวมไปถึงการสะทอนใหเห็นกลไกการบริโภคสื่อท้ังสัญญะและ
ความหมายของสื่อท่ีสอดแทรกมายาคติเร่ืองรางกายวามีผลตอการใชชีวิตและการควบคุมรางกายใน
ชีวิตประจําวันอยางไร รวมถึงปจจัยกระตุนท่ีเกี่ยวของในการดูแลและเปลี่ยนแปลงรางกายตาม
มาตรฐานของสังคม
โดยนางสาวจันทรวิมล แกวแสนสาย เร่ือง กลไกการควบคุมรางกายผานมายาคติเร่ืองเรือนรางและ
กลไกการบริโภคสื่อ: กรณีศึกษาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจดังน้ี

ผูวิจัย : รูจักสื่อขอมูลเชิงธุรกิจหรือไม
ผูเขารวม : คือรายการโฆษณาที่ขายตรงในโทรทัศน
ผูเขารวม : รายการที่ออกตอนดึกๆ พวก TV Direct แบบน้ีรึเปลา รายการจะออกตอนดึกๆ
ผูเขารวม : รายการมันจะออกตอนดึกๆหลังเที่ยงคืน
ผูวิจัย : แลวรูจักรายการ Quantum Television ไหม
ผูเขารวม : รูจักแต TV Direct รายการเดียว
ผูวิจัย : รายสื่อขอมูลเชิงธุรกิจน่ีจากท่ีสังเกตคิดวารายการออกอากาศในชวงเวลากี่โมง
ผูเขารวม : ปกติถาเปน Free TV 3 5 7 9 เคยเห็น มันออกดึกๆ ประมาณเวลานอนกันแลว เที่ยงคืนก็เคย
เห็นรายการน้ี
ผูเขารวม : ประมาณ ตี 2 – 3
ผูเขารวม : เวลาดูรายการ True Vision รายการพวกน้ีจะออกอากาศทั้งวันเลย
ผูวิจัย : ในสวนของการวิจัยสวนน้ีจะดูเฉพาะรายการสื่อขอมูลเชิงธุรกิจท่ีออกายการโทรทัศนชองฟรี
ทีวี 3 5 7 9 เทาน้ัน
ผูเขารวม : เคยเห็นรายการแบบน้ีออกชวงบายของวันธรรมดาแตจะเปนโฆษณาสั้นๆ
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ผูเขารวม : มันเปนชวงเวลาที่คนดูจะนอยๆ เหมือนดูฆาเวลา
ผูวิจัย : ทําไมถึงเลือกดูรายการสื่อขอมูลเชิงธุรกิจในเวลาดึกๆอยางน้ัน เหตุผลใดท่ีไมดูรายการอื่น
ผูเขารวม : ความจริงไมไดต้ังใจที่จะเลือกดูรายการน้ันแตรายการมันโผลขึ้นมาเอง
ผูเขารวม : บางทีรายการแบบน้ีมันก็โผลขึ้นมาเองโดยที่เราไมไดสนใจ
ผูเขารวม : คิดวามันไมมีอะไรจะดูแลวในชวงตอนน้ันก็เลยดู แตบางคร้ังบังเอิญเปดรายการขึ้นมาดูก็คิด
วาดูสักหนอยเพราะอาจจะมีการประดิษฐเคร่ืองมืออะไรใหมๆอยางเชน เคร่ืองสกัดนํ้าผลไมหรือสินคา
มีอะไรบางก็หันไปดูมันซะหนอย
ผูวิจัย : ความถี่ในการดูรายการจากประสบการณท่ีผานมาเปนอยางไรบาง
ผูเขารวม : คอนขางนอย ไมคอยไดดู อาทิตยหน่ึงอาจจะแคหน่ึงคร้ัง
ผูเขารวม : ดูประมาณอาทิตยละ 2 – 3 คร้ัง เพราะวาคอนขางนอนดึก แลวชวงเวลาน้ันมันก็ไมมีอะไรดู
หรือบางทีก็เปนชวงเวลาที่นอนไมหลับ ก็เลยตองหารายการอะไรดูฆาเวลา
ผูเขารวม : ในชวงเวลาที่ดู มันก็จะดูแบบผานๆไมไดต้ังใจดูนะ ประมาณวาเปดรายการทิ้งเอาไวเปด
เปนเพื่อน
ผูวิจัย : แตละคร้ังท่ีดูรายการโฆษณาไดรับขอมูลเกี่ยวกับสินคา อะไรบาง
ผูเขารวม : การใชงานสินคา ประสบการณการใชงานสินคาน้ันๆ เพราะจะเห็นภาพการใชงานออก
รายการวนซ้ําๆอยูบอยๆรูปแบบผลิตภัณฑการใชงานที่แปลกไปกวาเดิมจากสินคาที่ราใชใน
ชีวิตประจําวัน
ผูวิจัย : หลังจากดูโฆษณาแลวเคยสั่งสินคา หรือมีความตองการซื้อสินคาหรือไม
ผูเขารวม : ก็มีความรูสึกอยากไดบางนะแตไมเคยสั่ง
ผูเขารวม : เคยสั่งสินคาใชนะเปนตูจดหมาย
ผูเขารวม : เคยดูราการจนจบนะ เปนการนําเสนอไมถูพื้นปนแหง รูสึกอยากไดมากเลย แตราคามันแพง
มาก ก็เลยไมซื้อ แตพอเดินไปซื้อของที่โลตัสก็เจอไมถูพื้นที่คลายๆกันแตราคาแค 800 บาท ก็เลยซื้ออัน
น้ีแทนดีกวา
ผูเขารวม : ใช เพราะบางทีราคาในโทรทัศนมันก็แพงกวาที่เราจะใช
ผูเขารวม : อยางแมๆทั้งหลาย พอเห็นก็เกิดอยากจะไดสินคาพวกเคร่ืองครัวมาใชบาง
ผูวิจัย : ทําไมถึงอยากไดสินคาในรายการสื่อขอมูลเชิงธุรกิจมาใช
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ผูเขารวม : เพราวาเราเห็นการสาธิตของสินคาวามันใชทําอะไรไดบาง แลวก็ดูเหมือนวามันจะมี
ประโยชนมากกวาของที่เราใชในชีวิตประจําวัน ดูพิเศษกวาปกติ แลวก็ดูวาสินคามันใชทํางานแลว
ประหยัดเวลาดี
ผูวิจัยใหผูเขารวม Focus Group ดูโฆษณา 1 ชิ้น เปนเวลาประมาณ  30 นาที ต้ังแตตนจนจบ ระหวางดู
ผูเขารวมก็ผลัดกันพูดถึงประสบการณที่ผานมาในการดูรายการสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ รวมไปถึงการซื้อ
สินคาอ่ืนๆที่คลายๆกับผลิตภัณฑในรายการสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ
ผูวิจัย : หลังจากดูโฆษณาแลวความรูสึกโดยรวมท่ีมีตอโฆษณาเปนอยางไรบาง
ผูเขารวม : ยังไมอยากไดสินคา หรืออยากซื้อสินคาตัวน้ี เพราะมันยังไมจําเปนสําหรับความตองการ
ตอนน้ี
ผูเขารวม : ก็ยังอยากไดอยูนะ แตวาก็ยังติดที่ราคาแพงเกินไป
ผูเขารวม : ไมกลาใชสินคาเพราะยังไมมั่นใจในสินคา เพราะวายังไมไดทดลองดวยตนเอง
ผูวิจัย : มีความรูสึกอยางไรตอภาพรางกายของผูทดลองใช และผูสาธิตสินคาในรายการโฆษณา
ผูเขารวม : รูสึกวาเปนการจัดฉาก รางกายและการสาธิตโดยรวมเหมือนเปนเร่ืองเหลือเชื่อ เกินความ
เปนจริง เพราะอยางในโฆษณาเคร่ืองปนนํ้าผลไม ก็ไมไดหมายความกินนํ้าผลไมแลวจีรางกายบึกบึนมี
กลามเน้ือเหมือนกับผูแนะนําสินคา เพราะวามันก็ตองมีการออกกําลังกายไปดวยถึงจะไดรางกายหุนดีๆ
แบบน้ัน
ผูเขารวม : ไมอยากไดรางกาย หรือรูปรางเหมือนกับผูนําเสนอรายการสินคาเลย
ผูเขารวม : สําหรับพี่ พี่ไมสนตัวพีเซนเตอรเลย เพราะวาพี่ดูแตสินคาอยางเดียวเลย แตมันก็ขึ้นอยูกับ
ประเภทของสินคาดวย อยางโฆษณาอันแรกเปนเคร่ืองปนนํ้าผลไมพี่ก็จะดูแตรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ
สินคา แตไมสนใจตัวพรีเซนเตอรเลยนะ แตอยางโฆษณาอ่ืนๆที่เคยดูอยางพวกครีมทาหนาแบบน้ีก็ถึง
จะมาดูหนาตาพรีเซนเตอรอะไรแบบน้ีมากกวา มันขึ้นอยูกับสินคาที่ดูในตอนน้ันดวย
ผูเขารวม: บางคร้ังอยางครีมทาหนาก็ตองูพรีซนเตอรวา หนากอนทาครีม หลังทาครีมมันเปนยังไง มันมี
ร้ิวรอยเยอะไหม แลวหลังทาครีมร้ิวรอยมันหายไปจริงหรือเปลา เหมือนดู Before After ประมาณน้ัน
แตจากที่สังเกตดูก็ไมเห็นวารอยมันจะหายไปจริงเลย
ผูเขารวม : ใชเพราะบางทีเราก็ไมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนบนหนาพรีเซนเตอร
ผูวิจัย : หลังจากดูโฆษณาแลว มีการเปรียบเทียบรางกายของตัวเองกับภาพรางกายบุคลิกภาพสุขภาพท่ี
อยูในโฆษณาหรือไม อยางไร
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ผูเขารวม : ไมไดมีการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับรางกาย หรือความงามอะไรกับในโฆษณาเลย คิดวา
ไมมีผล แลวก็ไมไดรูสึกวารางกายของตัวเองดอยกวารายกาย หรือบุคลิกภาพที่เห็นในโฆษณา
ผูวิจัย : แลวผูดําเนินรายการในโฆษณามีสวนในการตัดสินใจ หรือ มีผลตอความสนใจในตัวสินคา
หรือไมอยางไร
ผูเขารวม : ไมมีผลนะ เพราะวามันนาจะเกี่ยวกับตัวสินคา คุณสมบัติของสินคาแบบน้ีมากกวา
ผูวิจัย : การดําเนินเร่ืองของโฆษณามีผลตอความสนใจของสินคาหรือไม
ผูเขารวม : มีผลนะ เพราะเราจะไดสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโฆษณา หมายถึงพวก
Before and After อะไรแบบน้ัน แตยังไงเราก็ไมมีทางไดเห็นวาในชีวิตจริงเคาใชแลวไดผลเปนยังไง
บาง คือมันไมไดเห็นผลตลอดเวลาของการทดลองใชสินคา แบบพวกครีมทาหนาถามีผลการทาหนา
ตลอดทั้งปอะไรแบบน้ีเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัด แตแบบน้ีเราไมเห็นก็เลยคิดวาการดําเนินเร่ือง
มันอาจจะยังไมนาสนใจมากขนาดน้ัน
ผูวิจัย : ผูเชี่ยวชาญในรายการโฆษณามีผลตอความรูสึกดึงดูดใจตอตัวสินคาหรือไม
ผูเขารวม : มีนะ อยางผูเชี่ยวชาญถามีผูเชี่ยวชาญเปนหมอมาอธิบายวาในครีมทาหนาแบบน้ีมี
สารประกอบอะไรบาง แลวใหผลยังไงบาง มันก็ดูนาเชื่อถือดีเหมือนกัน หรือวามีดาราที่เคยใชมาพูดมัน
ก็อาจทําใหสินคาดูนาเชื่อถือขึ้นมาอีกนิดนึง แตเราก็รูไงวาพวกน้ีมันจัดฉากมา ไมใชคนที่เคยใชจริงๆ
หรอก
ผูวิจัย : ภาพกราฟฟคท่ีประกอบในโฆษณามีบทบาทหรือไมอยางไรในการรับชมขอมูลสื่อโฆษณาเชิง
ธุรกิจ
ผูเขารวม: มีสวนชวยใหเห็นภาพที่เคาสาธิตสินคาชัดเจนมากขึ้น อยางบางทีดูเคร่ืองคั้นนํ้าผลไมแยก
กากเราก็งงวากากมันหายไปอยูที่ไหน แตพอมีภาพกราฟฟคมาแสดงใหเห็นมันก็เห็นวาออ กากผลไม
มันถูกเก็บไวสวนน้ีของเคร่ืองนะ
ผูวิจัย : สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการซื้อสินคา สวนลดตางๆมีสวนทําใหสินคาพวกน้ีนาสนใจข้ึนหรือไม
อยางไร
ผูเขารวม : รูสึกวาพวกสวนลดอะไรแบบน้ีมันทําใหคุณคาของสินคาลดนอยลง เหมือนตอนแรกต้ังราคา
สินคาไวแพง แตพออธิบายไปมากๆราคาก็ลดลงเร่ือยๆอีก เด๋ียวก็แถมอันน้ันอันน้ีมาเพิ่ม มันเลยดู
เหมือนวา ตกลงลาราคาสินคาน่ีมันราคาเทาไหรกันแน เลยกลายเปนดูไมนาเชื่อถือเทาไหรเลย แบบ
ภาพลักษณของสินคามันดูตกตํ่าลง แตคุณสมบัติของสินคาน้ันมันก็ยังคงเดิมนะ คุณคาของคุณสมบัติก็
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ยังอยูนะ แตพูดถึงภาพลักษณของสินคามันดอยลง ตราสินคาดูไมนาเชื่อถือ บางทีก็มาน่ังคิดถึงตนทุน
ของสินคาวามันราคาเทาไหร ไปๆมาซื้อสินคาและบริการที่มันคลายๆกันแตราคาถูกกวาไดผลเทากันก็
ยังจะประหยัดเงินมากกวา
ผูวิจัย : ผูทดลองใชสินคาในรายการโฆษณามีสวนในการรับชมสื่อขอมูลเชิงธุรกิจอยางไร
ผูเขารวม : ไมมีผลตอการชมเทาไหรนะ เพราะเราก็รูวาไมใชคนที่ใชสินคาจริงๆอะ เหมือนจัดฉาก
มากกวา เวลาที่ดูรายการก็เลยเนนไปที่คุณสมบัติของสินคามากกวาคนพวกน้ี ไมไดทําใหรูสึกวา
คุณสมบัติสินคาที่เขาทดลองใชจะดีเหมือนกับที่เขาเลาหรืออธิบาย ไมคอยเชื่อดวยแหละวาพวกมันใช
จริง
ผูวิจัย : ในชีวิตประจําวันการดูแลรักษาสุขภาพ รางกาย และบุคลิกภาพมีสวนสําคัญอยางไร
ผูเขารวม : อยางปกติแลวรางกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บมันก็ดีอยูแลวใชไหม
ผูเขารวม : เวลาเราไปสมัครงานก็เกี่ยวนะ เราก็ตองมาดูแลรางกาย จะปลอยใหมันโทรม ผอมแหง เขา
ไปพบมันก็ไมนาเชื่อถือ ถาบุคลิกภาพดีมันก็ดูดีนาเชื่อถือมากกวา คนอยากพูดดวย การเขาสังคมแบบน้ี
ผูวิจัย : เมื่อปฏิสัมพันธในสังคมมีสวนตอการดูแลรางกาย มันมีสวนกระตุนใหเราดูแลรางกาย สุขภาพ
บุคลิกภาพมากข้ึนกวาเดิมหรือไม อยางไร
ผูเขารวม : ถาเราไมดูแลรางกายตัวเองเราอาจจะโดนประณามมั้ง
ผูเขารวม : สุขภาพภายในมันอาจจะไมมีใครมาดาเรานะ มันนาจะเปนบุคลิกภาพมากกวา อยางเมื่อวาน
พี่นักวิจัยคนนึง ไมไดออกไปพบใครที่ไหนเลย อยูแตในหอง พี่เคาก็ไมไดใสนํ้ามันที่ผม แตพอวันน้ีมี
ประชุมพี่เคาก็หวีผมเรียบแปล ใสสูทผูกเนคไท แบบดูดีมาเลย มันก็ตองมีบาง อยางพี่ประชุมในที่
ทํางานปกติก็ใสรองเทาแตะเดินลากไปมา แตพอตองออกไปประชุมอบรมที่โรงแรมก็เลือกรองเทาหุม
สนที่มันดูดีหนอย แลวก็ใสสูททับใหมันดูดีขึ้นมาอีกแบบน้ีอะ
ผูวิจัย : เคยมีประสบการณท่ีถูกตําหนิเร่ืองรางกาย สุขภาพ บุคลิกภาพท่ีบกพรองหรือไม อยางไร
ผูเขารวม : เคยนะ แบบแอบมองบาง นินทาบาง บางคนก็ไมนินทานะแตแบบพูดวิจารณเราซึ่งๆหนาเลย
ตอนแรกๆเราก็แครคําพูดพวกน้ีเหมือนกันนะ
ผูเขารวม : ถาแบบเปนคนไมสนิทกันแลวมาทักก็จะรูสึกแยนะ แตถาคนรูจักกันมาทักบางทีเราก็คิดวา
นาจะเปนการลอเลนมากกวานะ
ผูวิจัย : หลังจากท่ีดูโฆษณาแลว เรารูสึกอยากดูแลรางกาย หรือปรับปรุงรางกาย บุคลิก สุขภาพดานใด
หรือไม อยางไร
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ผูเขารวม : หลังจากดูโฆษณาแลวบางคร้ังก็ไมไดรูสึกวาอยากจะปรับปรุงอะไรในตัวนะ เพราะบางที
สินคามันก็ไมใชความตองการของเราในขณะน้ัน พอเวลาดูมันก็จะรูสึกเฉยๆ ดูไปเพลินๆ แตถาเปน
สินคาที่ตรงกับความตองการแบบอยางไมถูพื้นปนแหง ไมขนไกดูดฝุนอะไรแบบน้ี มันอยากใช มัน
อยากจะจัดการกับชีวิตที่แยๆตอนน้ันก็อาจจะมีสวนนะ บางทีเราเห็นสินคาบางอยางเราก็ไมไดอยากจะ
ใชเองก็มีนะ แบบเห็นสินคาตัวน้ีแลวนึกถึงสามีที่บาน แบบเห็นนํ้ายาปลูกผมแลวอยากใหสามีมันเอาไป
ใชอะไรแบบน้ี บางทีก็เห็นขอบกพรองของคนอ่ืนในโฆษณาสินคา อยากใหคนอ่ืนมันซื้อสินคาไปดูแล
ตัวเองอะไรแบบน้ี
ผูเขารวม : บางทีสินคาที่อยากไดก็ไมไดเอามาดูแลตัวเองนะ แตเราเห็นวาประสิทธิภาพของสินคามันดี
กวา ประหยัดเวลามากกวา จะไดเอาเวลาไปทําอยางอ่ืนที่มีประโยชนกวามาเสียเวลาน่ังถูบานกวาดบาน
แบบน้ีซึ่งความจริงมันเปนเร่ืองงาย ตาเราก็เสียเวลาไปกับเร่ืองแบบน้ีมากเกินไป บางทีสินคาพวกน้ีมันก็
ไมไดเกี่ยวกับรางกายเลยนะ แคอยากทุนเวลามากกวา
ผูวิจัย : ปจจัยอะไรบางท่ีมีสวนทําใหเราอยากดูแลสุขภาพ รางกาย บุคลิกภาพ ใหดูดีในชีวิตประจําวัน
ผูเขารวม : ก็บุคคลรอบตัวในสังคมนะ อยางลูกพี่ก็อยากจะแข็งแรงเพื่อลูก เพื่อครอบครัว จะไดไมตอง
ปวยบอยๆ
ผูเขารวม : บางทีที่เราดูแลตัวเองก็ไมใชเพื่อตัวของเราเองนะ บางทีก็ไมไดอยากลดความอวนเพื่อให
สุขภาพดีขึ้นนะ แตบางทีเพราะคนอ่ืนมาวา มาวิจารณรูปรางของเราแบบน้ี แตมันก็แลวแต เพราะบาง
ชวงเราก็อยากมีสุขภาพที่ดีจริงๆแบบน้ีก็มี แตถาใหเรียงลําดับเปาหมายที่สําคัญในการดูแลตัวเองก็นาจะ
เพื่อรางกายตัวเอง รองลงมาก็คอยทําเพื่อคนอ่ืน
ผูเขารวม : บางทีออกกําลังกายก็อยากโชวรูปราง อยากโชวสาว อยากลบคําสบประมาทของคนอ่ืน
ผูเขารวม : พี่เคยกินตามใจปากนะ กินๆๆแบบไมสนใจใครเลย แลวพอวันนึงพอมารับที่ทํางานพอก็จํา
เราไมได เพราะนึกวาเปนคนอ่ืน ก็เลยคิดวา เฮย ถึงเวลาตองลดนํ้าหนักแลวนะ เพราะพอยังจําไมไดเลย
วาเปนลูกของตัวเอง
ผูวิจัย : ขอมูลทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับสินคาในรายการโฆษณามี
ประโยชนหรือไม อยางไร
ผูเขารวม : ก็มีประโยชนนะเพราะวาพอเรามีขอมูลพวกน้ีมันทําใหเราเปรียบเทียบสินคาจากในทีวีกับ
สินคาที่เราเห็นในหางวาอันไหนมันมีประสิทธิภาพใกลเคียง หรือวาดีกวากัน บางทีเราอาจจะไดสินคา
ที่เหมือนกันในดานคุณสมบัติ แตราคาถูกกวามาใช ซึ่งขอมูลพวกน้ีก็ชวยไดมากนะ
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ผูเขารวม : บางทีมันก็เหมือนเรามีคุณสมบัติสินคาหรือขอเท็จจริงพวกน้ีอยูในใจอยูแลว ถามันตรงกัน
กับสินคาที่เราเห็นในชีวิตประจําวันก็ทําใหเราหวนคิดถึงมันวา เออ อันน้ีเราเคยอยากไดมาใชตอนน้ัน
พอเรานึกออกเราก็อาจจะซื้อสินคาพวกน้ีมาใชก็ได
ผูเขารวม : ขอมูลทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีบางอยางคือก็เหมือนเราเคยเรียนรูมาบาง เชนพวก
วิทยาศาสตรสุขภาพแบบน้ีเราเคยเรียนมาเราก็จําไดลางๆ เหมือนเปนขอมูลที่เคยผานตามาบาง บางที่มัน
ก็นึกขึ้นไดเองนะ แลวพอมาเห็นในโฆษณาบางทีก็แบบ เออ จริงดวย ทําใหเรานึกถึงมันขึ้นมาได บางที
การสะสมขอมูลพวกน้ีก็มาจากเรียนหนังสือ ละคร ทีวี แตบางทีขอมูลทางวิทยาศาสตรแบบพวกกินอัน
น้ีแลวดี ทาแบบน้ีแลวดี ตองออกกําลังกายดวยนะ เราก็รูนะ แตเราไมสนใจทํามากกวา เพราะไมไดให
ความสําคัญ ณ เวลาน้ัน ยกเวนแบบวาจะกระตุนตัวเองขึ้นมาแบบเกิดเปนแมคนตองดูแลลูก หรือมีคน
มาวิจารณ หรือสังเกตรางกายตัวเองแกลง ดูแยลงก็อาจจะต่ืนตัวขึ้นมาดูแลตัวเอง
ผูวิจัย : รูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินกับการดูสื่อขอมูลเชิงธุรกิจหรือไมอยางไร
ผูเขารวม : สนุกดีนะ ฟงแลวมันก็เพลินๆดี ฟงไปเร่ือย โดยเฉพาะชวงสาธิตสินคา ทําอาหาร แตมันก็
รูตัวนะวาน้ีเปนการโฆษณา แตเราก็ไดเห็นวิธีใช กระบวนการตางๆ แตก็ไมไดรูสึกถูกยัดเยียดขอมูลนะ
แตมันก็ไมไดทําใหเราอยากไดสินคา หรืออยากปรับปรุงตัวในเวลาน้ัน หรือเวลาเห็น Before After มัน
ก็ทําใหเราเห็นการเปรียบเทียบรางกายที่ชัดเจนขึ้นแบบบทั้งกอนและหลังใชสินคา แตถามวาทําใหเรา
อยากดูแลตัวเองไหม ตอนดูก็ไมอยากอะ เพราะมันดูไมเกี่ยวกับตัวเองเทาไหร



ภาคผนวก ค
รายละเอียดโฆษณากลุมตัวอยางสินคาท่ีนํามาศึกษาในงานวิจัย

คําชี้แจง ภาคผนวกสวนน้ีอธิบายรายละเอียดเน้ือหาขอมูลโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจจํานวน 20
รายการ ตั้งแตเปดรายการจนกระท่ังเสร็จสิ้นการโฆษณาเพื่อใหเห็นภาพโดยรวมของรายละเอียดและ
ระยะเวลาท่ีเกี่ยวของเพื่อเสริมความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหกลุมตัวอยาง
โดยนางสาวจันทรวิมล แกวแสนสาย เร่ือง กลไกการควบคุมรางกายผานมายาคติเร่ืองเรือนรางและ
กลไกการบริโภคสื่อ: กรณีศึกษาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจดังน้ี

โฆษณา เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A
ผูดําเนินรายการ
01.00 – 01.15 เปดตัวโฆษณาดวยผูทดลองใชเคร่ืองออกกําลังกายใหความเห็นเกี่ยวกับความสะดวก
และงายตอการใชเคร่ืองออกกําลังกาย รวมถึงประโยชนและความปลอดภัยของเคร่ืองออกกําลังกาย
เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A
01.15 - 01.20 แสดงภาพมัดกลามเน้ือที่สวยงาม ขาที่เซ็กซี่ (อางอิงตามคําบรรยายที่อยูในโฆษณา)
พรอมกับบอกวาสิ่งเหลาน้ีคืออนาคตที่กําลังรอคอย
01.21 – 01.37 แสดงภาพการออกกําลังกายแบบเดิมที่สรางอันตรายและหลังของผูออกกําลังกาย
พรอมสีหนาแสดงความลําบาก และไมมีความสุข บางคร้ังเปนการแสดงสีหนาเจ็บปวดระหวางการออก
กําลังกาย นําเสนอเปนภาพเคลื่อนไหวขาวดํา หลังจากน้ันเปลี่ยนเปนภาพการออกกําลังกายดวย เคร่ือง
ออกกําลังกลามเน้ือ A ที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับสรีระระหวางออกกําลังกาย และสลายไขมันเปน
กลามเน้ือ
01.38 – 01.48 แสดงภาพผลลัพธกอนและหลังการออกกําลังกาย แสดงหุนที่กระชับและบุคลิกภาพที่
ดีภายใน 30 วัน
01.49 – 02.10 ผูทดลองใชบอกคุณสมบัติของสินคาประกอบภาพเปรียบเทียบกอนและหลังใชสินคา
พรอมสัดสวนหนาทองที่ลดลง
02.14 – 02.45 ภาพสามมิติแสดงการทํางานของเคร่ืองออกกําลังกายแตละสวนที่รองรับสรีระ พรอม
บอกคุณสมบัติของเคร่ืองออกกําลังกายโดยเปรียบเทียบกับภาพการซิทอัพแบบเดิมที่แสดงภาพความ
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ลําบากในการออกกําลังกายลดหนาทอง  ภาพการออกกําลังกายแบบเดิมถายทอดเปนภาพเคลื่อนไหว
ขาว-ดํา
02.46 – 03.30 ผูทดลองใชบอกประโยชนของเคร่ืองออกกําลังกายที่ใหความสนุกสนาน เปนชวงเวลา
ที่ประทับใจ ไมลําบากในโฆษณามีการระบุวาผูทดลองใชเหลาน้ีเปนนักกีฬาชื่อดัง หรือนักกีฬาทีมชาติ
03.31 – 04.00 แสดงผลการทดลองเก็บขอมูลของมหาวิทยาลัยชื่อดังของผูทดลองใชเคร่ืองออกกําลัง
กาย โดยแสดงภาพเปรียบเทียบการทํางานของกลามเน้ือหนาทอง ระหวางการออกกําลังกายแบบเดิม
และออกกําลังดวยเคร่ืองออกกําลังกาย โดยแสดงผลเปนกราฟเปรียบเทียบ โดยแสดงผลวาการออก
กําลังกายดวยเคร่ือง เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A สามารถสรางกลามเน้ือไดมากกวาการออกกําลังกาย
ทั่วไป 7 เปอรเซ็นต
04.01 – 04.45 แนะนําผูดําเนินรายการ พิธีกร และนางแบบชื่อดัง บอกเหตุผลที่เลือกเคร่ืองออกกําลัง
กาย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A เนนวาสนุก ใชงาย ไดผลจริง พรอมแสดงวาเปนเคร่ืองออกกําลังกาย
เอนกประสงค แสดงภาพเปรียบเทียบกอนและหลังใชเคร่ืองออกกําลังกาย
04.46 – 05.35 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญการออกกําลังกายและอดีตนักกีฬาอเมริกันฟุตบอล เขาไดแนะนํา
การออกกําลังกายดวยเคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A แกลูกคาของเขาเพื่อสราง
กลามเน้ือหนาทอง โดยมีการเปรียบเทียบกับการออกกําลังกายแบบเดิม  ยืนยันเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
เคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A โดยมีภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการออกกําลังกายของ
เขาเอง
05.36 – 06.20 บอกคุณสมบัติที่เปนเอกลักษณของเคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A
มีภาพสามมิติแสดงชิ้นสวนของเคร่ืองออกกําลังกายที่รองรับสรีระของผูออกกําลังกาย
06.21 – 07.08 ผูทดลองใชบอกผลลัพธที่เคร่ืองบริหารสามารถสรางกลามเน้ือหนาทองใหกับพวก
เขาได โดยมีการแทรกคําอธิบายสถานะและบทบาททางสังคมเชนความเปนแม หรือความเปนชายที่
ตองสรางความประทับใจใหแกแฟนสาว (อางอิงตามคําพูดของผูทดลองใชในโฆษณา) ที่ทําใหตองออก
กําลังกาย มีภาพสัดสวนเปรียบเทียบกอนและหลังการบริหาร
07.19 – 07.36 ผูดําเนินรายการสนทนากับผูเชี่ยวชาญการออกกําลังกายและอดีตนักกีฬาอเมริกัน
ฟุตบอล บอกเลาประสบการณการอออกกําลังกายแบบเดิมกับความแตกตางของเคร่ืองออกกําลังกาย
ทั่วไปกับ เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A ในฐานะเคร่ืองมือที่มีหลายรูปแบบการใชงาน รวมไปถึงความ
ปลอดภัยในการใชงานระหวางการออกกําลังกาย
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07.37 – 08.10 ครูฝกพิลาทิสบอกประโยชนของเคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A กับ
การออกกําลังกายแบบ พิลาทิส เนนประโยชนเกี่ยวกับการลดอาการบาดเจ็บ เนนวาเหมาะกับทุกคนที่
ตองการรูปรางที่สมบูรณแบบ
08.11 – 08.28 แสดงผลพิสูจนดวยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร แสดงผลเปนกราฟ เปรียบเทียบการออก
กําลังกายแบบเดิมกับเคร่ืองออกกําลังกายแบบ เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A
08.31 – 09.30 ผูดําเนินรายการและผูเชี่ยวชาญอธิบายประโยชนและผลลัพธของการใชเคร่ืองออก
กําลังกาย ระหวางการอธิบายมีภาพประกอบเปนภาพเคลื่อนไหวการออกกําลังกายดวย เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือ A และภาพเปรียบเทียบรางกายกอนและหลังการออกกําลังกาย
09.35 – 10.40 ภาพการออกกําลังกายรูปแบบเดิมแสดงความลําบากและเสี่ยงตออาการบาดเจ็บ
ถายทอดผานภาพเคลื่อนไหวขาวดํา ตัดกับภาพการออกกําลังกายโดยเคร่ือง เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ
A ที่ผูเลนมีสีหนายิ้มแยม ประกอบคําอธิบายวาใชแลวสนุก และงาย ดวยเทคโนโลยี Resistant Cylinder
มีการใชเทคนิคภาพสามมิติแสดงใหเห็นการทํางานของกลามเน้ือ
10.41 – 11.35 บอกสิทธิพิเศษ การติดตอ การรับประกัน และสามารถผอนชําระได 2 งวด
11.36 – 12.15 ผูทดลองใชบอกผลลัพธจากการใชและความแตกตางของการใชเคร่ืองออกกําลังกาย
กับการออกกําลังกายแบบเดิม
12.16 – 13.00 ผูดําเนินรายการและผูเชี่ยวชาญอธิบายประโยชนและผลลัพธของการใชเคร่ืองออก
กําลังกาย ระหวางการอธิบายมีภาพประกอบเปนภาพเคลื่อนไหวการออกกําลังกายดวย เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือ A และภาพเปรียบเทียบรางกายกอนและหลังการออกกําลังกาย
13.01 – 13.50 นักกีฬาระบําใตนํ้าแชมเปยนจากการแขงขัน Canadian National Team (ใชคําตามที่
กลาวในโฆษณา ซึ่งหมายถึงนักกีฬาทีมชาติแคนาดา บอกความจําเปนในการออกกําลังกายกลามเน้ือ
สําหรับการแขงขันระบําใตนํ้า ซึ่งเคร่ืองออกกําลังกายทําใหไดกลามเน้ือหนาทองไดรับการบริหาร และ
รองรับกับแผนหลัง และนวัตกรรมการออกกําลังกายแบบ Resistance เปรียบเสมือนครูฝกสวนตัว ทําให
สามารถออกกําลังกายในทาที่ถูกตองตลอดเวลา ตลอดเวลาการอธิบายมีภาพความประสบความสําเร็จ
ของนักกีฬา และภาพเคลื่อนไหวการสาธิตการออกกําลังกาย
13.51 – 14.18 ผูทดลองใชอธิบายประสิทธิภาพของเคร่ืองออกกําลังกายโดยสลับกับภาพเปรียบเทียบ
รางกายกอนและหลังการออกกําลังกาย เนนวาออกกําลังกายเปนเร่ืองงาย ไมไดรับบาดเจ็บ ลดนํ้าหนัก
และสรางกลามเน้ือไดจริง
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14.19 – 15.15 ผูเชี่ยวชาญดานสรีระศาสตรยืนยันผลทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
เคร่ืองออกกําลังกาย กับการออกกําลังกายแบบธรรมดา ทั้งการสรางกลามเน้ือ ความผอนคลาย และ
ความปลอดภัย ซึ่งใหผลที่ดีกวา โดยแสดงผลเปนกราฟ
15.16 – 16.40 ผูทดลองใชอธิบายประสิทธิภาพของเค ร่ืองออกกําลังกายโดยสลับกับภาพ
เปรียบเทียบรางกายกอนและหลังการออกกําลังกาย บอกจํานวนนํ้าหนักที่ลด และสัดสวนที่ลดลงเปน
น้ิว สรางความมั่นใจในการโชวรูปรางมากขึ้น
16.41 – 17.30 อธิบายนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารกลามเน้ือของเคร่ือง เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A
และคุณสมบัติของเคร่ืองออกกําลังกาย ประกอบภาพเคลื่อนไหวสาธิตการออกกําลังกายและภาพสาม
มิติ
17.31 – 18.35 แจงราคา สิทธิพิเศษ ของกํานัล ชองทางการติดตอ รวมถึงการผอนชําระสินคา
18.36 – 18.50 ผูทดลองใชเปรียบเทียบความปลอดภัยในการออกกําลังกายแบบเดิมกับการออกกําลัง
กายกับเคร่ือง เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A ซึ่งเคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A มีความ
ปลอดภัยมากกวาทั้งสะดวก งาย ใชเวลาสั้นๆ
18.51 – 20.20 แนะนําเคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A ในฐานะการออกกําลังกาย
ในยุคศตวรรษที่ 21 อธิบายเทคโนโลยีการบริหารดวยเคร่ือง เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A คุณสมบัติ
และประโยชนของเคร่ือง และอธิบายประกอบภาพเคลื่อนไหวเปรียบเทียบการออกกําลังกายแบบเดิม
ซึ่งถายทอดผานภาพเคลื่อนไหวขาวดําพรอมผูออกกําลังกายรูปรางอวน สวนภาพเคลื่อนไหวการออก
กําลังกายดวย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A เปนหญิงชายรูปรางสมสวน แสดงกลามเน้ือหนาทอง
20.21 – 22.50 นักกีฬาวอลเลยบอลชายหาดอธิบายเคล็ดลับในการรักษารูปรางโดยใชเคร่ืองออก
กําลังกาย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A พรอมภาพเคลื่อนไหวการใชเคร่ือง เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A
ยังรวมไปถึงคําแนะนําเกี่ยวกับการออกกําลังกายของนักกีฬาระบําใตนํ้าทีมชาติโดยใชเคร่ือง เคร่ืองออก
กําลังกลามเน้ือ A มีภาพเปรียบเทียบของรางกายกอนและหลังการออกกําลังกายดวยเคร่ือง เคร่ืองออก
กําลังกลามเน้ือ A ผูทดลองใชบางทานบอกความเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาของผูคนรอบขางตอการ
เปลี่ยนแปลงรางกายของพวกเขา
22.51 – 23.30 นําเสนอเคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ A บอกคุณสมบัติและ
ประโยชน
22.31 – 24.00 แจงราคา สิทธิพิเศษ ของกํานัล ชองทางการติดตอ รวมถึงการผอนชําระสินคา
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คุณสมบัติ
1. ชวยกระชับกลามเน้ือหนาทองสวนกลาง สวนบน และดานขาง
2. ออกแบบเพื่อรองรับสรีระชวงคอและแผนหลัง ลดอาการบาดเจ็บระหวางการออกกําลังกาย
3. ใชระบบการออกกําลังกายแบบ Resistant ซึ่งเปนระบบสปริงสรางแรงตาน
4. พนักพิงลูกกลิ้ง 5 ลูก ใหคามรูสึกสบาย
5. เพียงแคน่ังและโยกไปมาเพียง 5 นาที ใชงานงาย
6. สรางกลามเน้ือไดมากกวาการออกกําลังกายทั่วไป 7 เปอรเซ็นต
7. มีขนาดเล็กพับเก็บงาย
8. ใชเปนเคร่ืองออกกําลังกายพรอมเคร่ืองนวดแผนหลัง
9. สามารถใชเปนเคร่ืองชวยออกกําลังกายแบบพิลาทิส
สิทธิพิเศษ
1. โทรมา 50 สายแรกลดทันที 2,000 บาท
2. ผอน 0 เปอรเซ็นตได 2 งวด งวดละ 2,495 บาท
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โฆษณา เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ B
ผูดําเนินรายการ คิม อเล็กซิส นางแบบอาชีพและคุณแมลูก 5 คน
01.00 – 01.30 เชิญชวนใหมีภาพกลามเน้ือหนาทองสมสวน ชักชวนใหมาใชเคร่ืองออกกําลังกาย
รูปแบบใหม เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ B และใหมองขามการออกกําลังกายแบบเดิม
01.31 – 03.00 ผูทดลองใชบอกนํ้าหนักและสัดสวนที่ลดลงเปนน้ิว พรอมภาพเปรียบเทียบรางกาย
กอนและหลังใชเคร่ืองออกกําลังกาย สลับกับการบอกความลับของการบริหารแบบใหมดวยทิศทางการ
ออกกําลังกายกลามที่แตกตางอยางไดประสิทธิภาพ แนะนําคุณสมบัติบางสวนของเคร่ืองออกกําลังกาย
สลับไปมา
03.01 – 3.20 นักยิมนาสติกเหรียญทอง โอลิมปก แชนนอน มิลเลอร กัปตันทีมฟุตบอลอเมริกา
เหรียญทองโอลิมปกบอกเหตุผลที่เลือกเคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ B
3.21 – 3.45 ผูทดลองใชบอกขอดีของการใชเคร่ืองออกกําลังกายต้ังแตคร้ังแรก
03.46 – 05.00 แนะนําผูดําเนินรายการในฐานะนางแบบอาชีพและคุณแมลูก 5 คน ผูดําเนินรายการให
ขอสังเกตเกี่ยวกับขอเสียของการออกกําลังกายแบบเกาที่ไมใหผลลัพธและกอใหเกิดอาการบาดเจ็บ ตาง
จากการออกกําลังกายดวย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ B ที่ใหผลไดจริง บอกรายละเอียดคุณสมบัติ
ของเคร่ืองและผลที่จะไดรับหลังจากออกกําลังกาย
05.01 – 05.40 แนะนําผูดําเนินรายการที่ 2 ไมค โพติเอร ผูเชี่ยวชาญดานฟตเนส มีผลงานถายแบบ
เรือนรางในนิตยสารฟตเนสชื่อดังมากมาย บอกปญหาที่คนสวนใหญออกกําลังกายในทาที่ถูกตองไมได
เพื่อบริหารกลามเน้ือหนาทองใหสวยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือแบบ B สามารถทําได
05.45 – 06.00 ผูทดลองใชบอกนํ้าหนักและสัดสวนที่ลดลงเปนน้ิว พรอมภาพเปรียบเทียบรางกาย
กอนและหลังใชเคร่ืองออกกําลังกาย สลับกับการบอกความลับของการบริหารแบบใหมดวยทิศทางการ
ออกกําลังกายกลามที่แตกตางอยางไดประสิทธิภาพ แนะนําคุณสมบัติบางสวนของเคร่ืองออกกําลังกาย
สลับไปมา
06.01 – 07.10 ผูดําเนินรายการทั้ง 2 คน แสดงทาออกกําลังกายโดยใชเคร่ือง เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือแบบ B แสดงความหลากหลายของทาบริหารที่เหมาะสมสําหรับผูชํานาญการออกกําลังกาย
ไปจนถึงผูเร่ิมตนฝกหัด
07.11 – 07.42 ผูทดลองใชบอกขอดีของการใชเคร่ืองออกกําลังกาย และนํ้าหนักและสัดสวนที่ลดลง
เปนน้ิว
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07.43 – 09.09 ภาพชายหญิง มีหนาทองที่สวยงาม สลับกับภาพเคลื่อนไหวอธิบายนวัตกรรมการออก
กําลังกายแบบใหม บอกสาเหตุที่สามารถออกกําลังกายไดอยางมีประสิทธิภาพ รับรองโดยผูเชี่ยวชาญวา
มีการประสานการทํางานของกลามเน้ือหนาทองทุกสวน แสดงกราฟประกอบ พรอมภาพสามมิ ติแสดง
กลามเน้ือภายในรางกายที่ไดรับการบริหาร  สลับกับบอกเลาคุณสมบัติของเคร่ืองออกกําลังกาย
09.10 – 09.50 แจงราคา สิทธิพิเศษ ผลประโยชน สวนลด และของสมมนาคุณ
09.51 – 10.20 ภาพเคลื่อนไหวการออกกําลังกายแบบเดิมที่แสดงถึงความลําบากและไมไดผลลัพธ
สลับกับภาพการบริหารหนาทองดวยเคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ B พรอมบอก
คุณสมบัติและผลลัพทธที่จะไดจากการใช เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ B
10.21 – 11.50 ผูทดลองใชบอกนํ้าหนักและสัดสวนที่ลดลงเปนน้ิว พรอมภาพเปรียบเทียบรางกาย
กอนและหลังใชเคร่ืองออกกําลังกาย และแนะนําคุณสมบัติบางสวนของเคร่ืองออกกําลังกายสลับไปมา
พรอมภาพสามมิติแสดงกลามเน้ือภายในรางกายที่ไดรับการบริหาร
11.51 – 12.10 นักยิมนาสติกเหรียญทอง โอลิมปก แชนนอน มิลเลอร กัปตันทีมฟุตบอลอเมริกา
เหรียญทองโอลิมปกบอกเหตุผลที่เลือกเคร่ืองออกกําลังกาย
12.11 – 12.50 ผูทดลองใชคุณแมลูกสอง แสดงใหเห็นถึงการออกกําลังกายดวย เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือแบบ B ไมตองวางแผน เน่ืองจากภาระกิจประจําของเธอที่หนักจนไมมีเวลา รวมถึงผูทดลอง
ใชคนอ่ืนๆที่บอกขนาดสัดสวนและนํ้าหนักที่ลดลง หรือแมแตหญิงสูงอายุวัย 60 ปที่แนะนําวาเธอใช
เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ B ชวยออกกําลังกายทําใหเอวคอดกิ่ว คนที่เกิดในชวงป 1960-70 ก็
สามารถใชเคร่ืองออกกําลังกายน้ีได
12.51 – 14.20 ผูเชี่ยวชาญดานฟตเนสนําเคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ B ไปให
ทดลองใชที่ชายหาดซึ่งเปนสถานที่ที่หญิงชายตองการอวดเรือนรางที่สมบูรณแบบ ผูทดลองใชบอก
ขอดีของการใชเคร่ืองออกกําลังกายต้ังแตคร้ังแรกซึ่งแตกตางจากการออกกําลังกายแบบเดิมมาก
ผูเชี่ยวชาญจะแนะนําวิธีที่แตกตางแกผูทดลองใชเปนระยะๆ
14.21 – 16.00 ผูดําเนินรายการอางอิงถึงการออกกําลังกายของนักกีฬาซึ่งมีรูปแบบการออกกําลังกาย
เชนเดียวกับ เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ B และใหผลลัพธที่นาพึงพอใจคลายกัน มีภาพเคลื่อนไหว
เปรียบเทียบระหวางทาทางของนักกีฬาที่ออกกําลังกายกับภาพของคนที่ไปที่มาสามารถออกกําลังทา
เดียวกันกับนักกีฬาได เน่ืองจากยากและลําบาก แต เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ B ทําใหการออก
กําลังกายในรูปแบบเดียวกันงายขึ้น โดยมีนักกีฬายิมนาสติกเหรียญทองโอลิมปกยืนยันความสามารถ
ของเคร่ือง เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ B
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16.01 – 17.20 นักวิจัยอิสระใชเคร่ืองตรวจวัดคลื่นไฟฟาแสดงการทํางานของกลามเน้ือระหวางที่ผู
ทดลองออกกําลังกายดวย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ B ยืนยันประโยชนและสมรรถภาพของ เคร่ือง
ออกกําลังกลามเน้ือแบบ B ที่เคร่ืองออกกําลังกายอ่ืนๆทําไมได
17.21 – 18.44 ภาพชายหญิง มีหนาทองที่สวยงาม สลับกับภาพเคลื่อนไหวอธิบายนวัตกรรมการออก
กําลังกายแบบใหม บอกสาเหตุที่สามารถออกกําลังกายไดอยางมีประสิทธิภาพ รับรองโดยผูเชี่ยวชาญวา
มีการประสานการทํางานของกลามเน้ือหนาทองทุกสวน แสดงกราฟประกอบ พรอมภาพสามมิติแสดง
กลามเน้ือภายในรางกายที่ไดรับการบริหาร  สลับกับบอกเลาคุณสมบัติของเคร่ืองออกกําลังกาย
18.45 – 19.25 แจงราคา สิทธิพิเศษ ผลประโยชน สวนลด และของสมมนาคุณ
19.26 – 20.50 เชิญชวนใหมีภาพกลามเน้ือหนาทองสมสวน ชักชวนใหมาใชเคร่ืองออกกําลังกาย
รูปแบบใหม เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ B และใหมองขามการออกกําลังกายแบบเดิม
20.51 – 24.00 ผูทดลองใชบอกนํ้าหนักและสัดสวนที่ลดลงเปนน้ิว พรอมภาพเปรียบเทียบรางกาย
กอนและหลังใชเคร่ืองออกกําลังกาย สลับกับการบอกความลับของการบริหารแบบใหมดวยทิศทางการ
ออกกําลังกายกลามที่แตกตางอยางไดประสิทธิภาพ พรอมกับนักกีฬาที่มีชื่อเสียงยืนยันประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองออกกําลังกายเพราะทําใหเลนกีฬาไดมีประสิทธิภาพ หรือแมแตในผูใชฐานะของความเปน
แมทําใหสามารถดูแลลูกและจัดการชีวิตตัวเองไดอยางเปนระบบโดยไมตองใชเวลาวางแผน
24.01 – 26.10 ผูดําเนินรายการบอกความแตกตางระหวาง เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ B กับ
เคร่ืองออกกําลงักายอ่ืน บอกคุณสมบัติ และผลลัพธหลังการออกกําลังกาย
26.11 – 26.40แจงราคา สิทธิพิเศษ ผลประโยชน สวนลด และของสมมนาคุณ
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
1. รองรับนํ้าหนักได 130 กิโลกรัม
2. ใชนวัตกรรม Biometric Design
3. ผลิตจากเหล็กอยางดี
4. ชวยบริหารกลามเน้ือสวนกลาง กลามเน้ือดานขางลําตัว และกลามเน้ือหนาทอง
5. ลดอาการบาดเจ็บที่คอและหลังระหวางออกกําลังกาย
6. ปุมปรับแรงตานสามารถปรับใหเขากับผูออกกําลังกายทุกประเภท
7. สะดวก พับเก็บไดทุกที่
8. ใชลดนํ้าหนักและสัดสวน
9. เคลื่อนไหวจากลางขึ้นบนในแนวโคงทําใหเกิดการประสานกันของกลามเน้ือทอง
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10. ใชงานงายไมยุงยาก
11. ไดผลในเวลาอันสั้น
สิทธิพิเศษ
1. 50 สายแรกที่โทรสั่งสินคา ไดรับสวนลดทันที 1,000 บาท เหลือ 6,990 บาท
2. สามารถผอนชําระได 3 งวด
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โฆษณา เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c
ผูดําเนินรายการ เครก แฮมเมอร ผูบรรยายขาวกีฬา และเจาของรางวัลยูเอสโอเชียนแชมเปยน 7 สมัย
01.00 – 01.18 ต้ังตําถามแกผูชมวา อะไรที่จะเปนความลับที่จะนําไปสูรูปรางที่เซ็กซี่ เรารอน และมี
กลามเน้ือที่สวยงาม ภาพเคลื่อนไหวแสดงชายหญิงออกกําลังกายและชุดวายนํ้าโชวสัดสวน
01.19 – 02.00 แนะนําเคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c เกาอ้ีบริหารหนาทอง
ชวยเสริมสรางกระชับและกระชับทอง มีภาพเคลื่อนไหวนายแบบและนางแบบรูปรางดีออกกําลังกาย
ดวย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c บอกคุณสมบัติและความลับของเคร่ืองออกกําลังกาย
ภาพเคลื่อนไหวบางสวนเปนภาพสามมิติแสดงภาพหนาทองที่ไดรับการบริหารหลังจากเลนเคร่ืองเลน
เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c
02.01 – 03.00 ผูดําเนินรายการพูดถึงการมีเรือนรางที่ดึงดูดสายตาสามารถทําไดดวยการใช เคร่ือง
ออกกําลังกลามเน้ือแบบ c และบอกเลาการศึกษาของมหาวิทยาลัยชื่อดังพบวาเคร่ือง เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือแบบ c มีประสิทธิภาพของการออกกําลังกายทั่วไป มีภาพเปรียบเทียบการออกกําลังกายของ
เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c กับการออกกําลังกายแบบเดิมๆ
03.01 – 04.14 ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยวิเชสตันลาครอส พูดถึงการทดสอบอุปกรณออกกําลังกาย
ชื่อ EMGเปน ผลการทดสอบเกี่ยวกับการกระตุนกลามเน้ือ EMG พบวาการพับตัวดวยการบริการ
กลามเน้ือทองเมื่อเทียบกับการบริหารทั่วไปน้ันงายกวามาก และเมื่อใช เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ
c กลามเน้ือสวนบน สวนลาง ไดรับการบริหารมากขึ้น เมื่อใชแรงที่เทากัน
04.15 – 04.40 ภาพการใชรางกายในชีวิตประจําวันในอิริยาบถตางๆ สลับกับภาพการออกกําลังกาย
ดวย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c
04.41 – 05.50 ผูทดลองใชบอกระยะเวลาที่เลน เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c พรอมขนาดสัดสวน
และนํ้าหนักที่ลดลง บอกขนาดเสื้อผาที่ลดลง และผลตอบรับที่ดีจากคนรอบขาง บอกเลาขอเสียของการ
ออกกําลังกายทั่วไป และขอแตกตางที่เคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c ทําใหการ
บริหารมีประสิทธิภาพอยางที่ไมเคยมีมากอน
05.51 – 08.57 แนะนําผูดําเนินรายการหลัก เครก แฮมเมอร ผูบรรยายขาวกีฬา และเจาของรางวัลยู
เอสโอเชียนแชมเปยน 7 สมัย  มีชื่อเสียงในวงการฟตเนสระดับชาติ ไดรับการคัดเลือกจาก People
Magazine วาเปนหน่ึงในคนที่ดูดีที่สุด เขาแนะนําประสบการณที่ไดใช เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c
และบอกวาเปนเคร่ืองมือที่ดีที่สุดนับแตใชเคร่ืองออกกําลังกายมา ยืนยันวาชวยใหออกกําลังกาย
กลามเน้ือไดอยางสมบูรณแบบและไมพลาด พรอมสาธิตการใชงานใหชม
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08.58 – 09.42 ผูทดลองใชบอกขนาดสัดสวนและนํ้าหนักที่ลดลง บอกขนาดเสื้อผาที่ลดลง ยืนยันวา
เคร่ือง เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c ใหชีวิตใหมแกพวกเขา และพวกเขารัก เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือแบบ c
09.43 –10.25 ผูดําเนินรายการบอกประโยชนของ เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c ซึ่งคนธรรมดาก็
สามารถมีรูปรางที่สมบูรณเหมือนเปลี่ยนเปนคนใหมได
10.26 – 11.25 แสดงใหเห็นภาพอาการบาดเจ็บและความเสี่ยงจากการออกกําลังกายแบบเดิมๆดวย
ภาพเคลื่อนไหวขาวดํา สลับกับภาพเคลื่อนไหวการออกกําลังกายดวย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c
ดวยสีสันที่สดใส พรอมผลลัพธที่มากกวาโดยไมตองทรมาน
11.26 – 12.20 แจงราคา สวนลด สิทธิพิเศษ ชองทางการชําระเงิน ผอนชําระได 2 งวด พรอมของ
สมมนาคุณ
12.21 – 15.10 แสดงทาที่สบายระหวางการออกกําลังกายดวย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c ได
ผลลัพธตามที่ตองการ ยืนยันผลการใชดวยนักกีฬาเวกบอรดชื่อดัง เจอรรี นัน ที่ตองอาศัยความ
แข็งแกรงในการออกกําลังกายที่ชวยใหเขาเลนกีฬาไดตลอดฤดูการแขงขัน ยืนยันวาการออกกําลังกาย
อาจไมใชเร่ืองสนุกแตเปนสิ่งที่จําเปน เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c ทําใหสิ่งการบริหารที่ทําไดยาก
ในชีวิตประจําวันกลายเปนเร่ืองงาย และใหผลดีกวา 5 เทา
15.11 – 15.53 แสดงทาการบริการดวย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c สําหรับผูบริหารเร่ิมตน ไป
จนถึงผูที่เชี่ยวชาญ
15.54 – 17.45 ภาพเคลื่อนไหวของนางแบบใสชุดวายนํ้าโชวกลามเน้ือ ออกกําลังกายดวย เคร่ืองออก
กําลังกลามเน้ือแบบ c พรอมบอกความจําเปนในการมีรูปรางที่โดดเดน พวกเธอใช เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือแบบ c ในการควบคุมหนาทองเพื่อใหอยูในรูปแบบที่สวยงาม ซึ่งจําเปนตอการพิจารณาจาง
งานถายแบบของพวกเธอ นางแบบแบงปนประสบการดีๆในการใชเคร่ือง เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ
แบบ c ยืนยันวางายและไดรับผลลัพธที่ดี
17.45 – 19.25 ภาพเปรียบเทียบการเกร็งหนาทองแบบเดิมที่ทําใหเกิดอันตรายระหวางการออกกําลัง
กาย ตางจาก เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c แสดงภาพเคลื่อนไหวการใช เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ
แบบ c ประกอบพรอมคําบรรยายคุณสมบัติ
19.26 – 20.20 แจงราคา สวนลด สิทธิพิเศษ ชองทางการชําระเงิน ผอนชําระได 2 งวด พรอมของ
สมมนาคุณ
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20.21 – 21.00 ผูดําเนินรายการพูดปญหาเร่ืองไขมันสะสมที่หนาทอง และการออกกําลังกายที่ไมชวย
ใหกลามเน้ือบริหาร แตทุกอยางจะเปลี่ยนไปเมื่อใช เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c
21.01 – 22.37 นํา เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c ใหผูทดลองใชที่ชายหาดที่ที่คนจะมาอวดหุนสวย
กัน ผูทดลองใชเร่ิมใชคร้ังแรกและบอกความรูสึกดีในการออกกําลังกายแมจะเปนการออกกําลังกายคร้ัง
แรก กลามเน้ือหนาทองกระชับอยางไดผล ระหวางทดลองใชผูดําเนินรายการแนะนําวิธีการออกกําลัง
กายทาตางเปนระยะๆ
22.38 – 23.00 บอกความประทับใจหลังจากไดชมคลิปการทดลองใชที่ชายหาด วาผูเร่ิมใชไมตอง
ไดรับคําแนะนํามากมายก็สามารถใชเคร่ืองออกกําลังกายเองได และพวกเขาเห็นผลทันที
23.01 – 23.30 ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยวิเชสตันลาครอส ยืนยันวาเคร่ือง เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือแบบ c ใชงานงายและไมซับซอน
23.31 –24.00 ผูทดลองใชยืนยันถึงประโยชนและจุดพลอกผันที่เกิดกับรางกายหลังจากใช ผูทดลอง
ใช
24.00 – 25.50 ผูดําเนินรายการสรุปคุณสมบัติของเคร่ือง ผูทดลองใช และยืนยันผลการใชงาน
25.51 – 26.30 แจงราคา สวนลด สิทธิพิเศษ ชองทางการชําระเงิน ผอนชําระได 2 งวด พรอมของ
สมมนาคุณ
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
1. เสริมสรางและกระชับกลามเน้ือหนาทองสวนบนและสวนลาง รวมถึงเพิ่มกลามเน้ือดานขางได
75 เปอรเซนต
2. สามารถเคลื่อนไหวหนาทองไดองศาที่กวางขึ้นทําใหรางกาย และหนาทองไดรับการบริหาร
มากขึ้น
3. ชวยใหเคลื่อนไหวกลามเน้ือในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
4. ลดความเสี่ยงจากการเกร็งกลามเน้ือคอและหลังจากการออกกําลังกายโดยทั่วไป
5. สรางจากโครงเหล็กที่แข็งแรง
6. รองรับนํ้าหนักได 20 กิโลกรัม
7. สามารถปรับความยาวที่พักเทาตามความสูงของผูเลน
8. ชวยใหรางกายยืดและคลายกลามเน้ือไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. การบริหารที่ทําไดยากในชีวิตประจําวันกลายเปนเร่ืองงาย และใหผลดีกวา 5 เทา
10. ใชงายไมซับซอน
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สิทธิพิเศษ
1. 50 สายแรกไดรับสวนลด 1,000 บาท
2. รับของสมมนาคุณเปนชุดปนจักรยานแกนปรับลอคระดับเกาอ้ี
3. ผอนได 2 งวด เฉพาะ 50 สายแรก
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โฆษณาเคร่ืองออกกําลังทวิสเตอร
ผูดําเนินรายการ เบรนดา ไดแกรฟ
01.00 – 02.15 เปดตัวโฆษณาดวยการออกกําลังกายหมูบนเคร่ืองออกกําลังกายทวิสเตอร และ
แนะนําผูดําเนินรายการ
02.16- 03.15 ผูทดลองใชออกมาพูดแนะนําการใชอยางงายๆที่ละคนสลับกับภาพการออกกําลังกาย
หมูดวยเคร่ืองออกกําลังเคร่ืองออกกําลังทวิสเตอรดวยความคลองแคลว รวดเร็ว ดวยใบหนายิ้มแยม ผู
ทดลองใชสวนใหญเปนเพศหญิง
03.16 – 03.40 แสดงทาทางการออกกําลังดวยเคร่ืองออกกําลังกายพรอมอธิบายเทคโนโลยีการออก
กําลังกายที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ การอธิบายเปนการอธิบายประกอบภาพเคลื่อนไหวพรอมคํา
บรรยายประกอบ
03.41 – 03.52 ผูทดลองใชบอกจํานวนสัดสวนที่ลดลงหลังออกกําลังกายดวยเคร่ืองออกกําลังกาย
พรอมเปรียบเทียบภาพกอนและหลังการออกกําลังกาย
03.53- 04.40 ภาพตัดมาที่การออกกําลังกายหมูพรอมรูปภาพของผูทดลองใชทั้งกอนและหลังใช
โดยอธิบายประกอบเนนวา การออกกําลังกายมากเทาไหร นํ้าหนักก็ลดมากตามไปดวย
04.42 – 05.22 ผูทดลองใชอธิบายถึงสถานะของตนเองที่เปนพอดูแลลูก เขาพยายามออกกําลังกาย
เพราะรูวาตัวเองอวนมีนํ้าหนักมาก และลูกรองขอไมอยากใหเสียชีวิตเพราะความอวน จึงหันมาออก
กําลังกายกับเคร่ืองออกกําลังกาย
05.23- 06.10 ผู ดําเนินรายการสาธิตวิธีการใช เคร่ืองออกกําลังกาย แสดงลักษณะรางกายที่
เคลื่อนไหวไปดําแหนงที่ถูกออกแบบ แสดงกลามเน้ือในแตละสัดสวนที่ถูกบริหาร เนนวากลามเน้ือทุก
สวนถูกใชงาน และปริมาณพลังงานที่ถูกเผาผลาญ
06.12- 07.35 ภาพเปรียบเทียบรางกายกอนและหลังของผูที่ใชเคร่ืองออกกําลังกาย แสดงนํ้าหนัก
และสัดสวนที่ลดลงภายใน 10 วันแรก ผูทดลองใชแตละคนบอกเลาประสบการณความลําบากกอนออก
กําลังกายดวยเคร่ืองออกกําลังกายคารดิโอ ทวิสเตอร
07.36 – 08.50 ผูดําเนินรายการบอกความแตกตางของเคร่ืองออกกําลังกายที่เคร่ืองออกกําลังกายอ่ืน
ไมสามารถทําได เชน เคร่ืองออกกําลังกายอ่ืนไมสามารถออกกําลังกายกลามเน้ือไดอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อเทียบกับเคร่ืองออกกําลังกายที่กําลังแนะนํา โดยเคร่ืองออกกําลังกายอ่ืนๆถูกถายทอดผาน
ภาพเคลื่อนไหวขาวดํา
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08.51 – 10.10 ครูฝกฟตเนสบอกประโยชนของการออกกําลังกายดวยเคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออก
กําลังทวิสเตอร และอธิบายการออกกําลังกายกลามเน้ือสวนตางๆ ประกอบกับผูทดลองใชบอกผลที่
สามารถลดสัดสวนได
10.11 – 12.00 ตัดมาที่ภาพเคลื่อนไหวของผูทดลองใชหมู พรอมเสียงบรรยายเชิญชวนใหมาออก
กําลังกายรูปแบบใหมดวยเคร่ืองบริหารแบบเคร่ืองออกกําลังทวิสเตอร ดวยการขับเคลื่อนแบบ Dual
Drive Gear Box (ในโฆษณาใชคําอธิบายเปนตัวหนังสือภาษาไทย) พรอมแสดงภาพกราฟกไฮไลตสี
เนนกลามเน้ือที่ไดรับการบริหาร
12.01 – 12.30 แจงราคา ชองทางการติดตอ และสิทธิพิเศษ สามารถชําระเงินผอนได
12.31 – 14.00 ผูดําเนินรายการแนะนําวิธีการบริหารรางกายขั้นสูงดวยวิธี Rib and Ride (ในโฆษณา
ใชคําอธิบายการบริหารสวนน้ีดวยภาษาไทย) เนนการกระชับรูปราง กําจัดไขมันสะโพก ตนขาถึงชวง
ลางดวยแรงตาน 7 ระดับที่แตกตางจากการออกกําลังโดยทั่วไป
14.01 – 15.30 ผูทดลองใชอธิบายกลามเน้ือสวนตางๆที่ไดออกกําลังอยางแทจริงตามดวยสัดสวนที่
ลดลง มีการเปรียบเทียบภาพกอนและหลังใช บอกจํานวนนํ้าหนักที่ลดและสัดสวนที่ลดลงเปนน้ิว บาง
คนบอกเลารูปรางเรารอนเซ็กซี่ที่ดึงดูดมากขึ้น บางคนกลาวถึงการพนจากการอยูในกลุมสาว “ไซส
ใหญ” มีการตัดฉากสลับไปมาระหวางคําบอกเลาของผูทดลองใช และการออกกําลังกายหมูดวยเคร่ือง
ออกกําลังคารดิโอ ทวิสเตอร
15.31 – 16.30 ผูดําเนินรายการยืนยันคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญทางดานสุขภาพกับกระดูกผูใชสินคา
ซึ่งผูเชี่ยวชาญยืนยันวาไมเปนอันตรายตอขอกระดูก
16.31 – 17.55 ผูดําเนินรายการอธิบายพรอมผูออกกําลังกายดวยเคร่ืองเคร่ืองออกกําลังทวิสเตอร
ขนาบขาง ผูดําเนินรายการชี้ใหเห็นแนวกลามเน้ือแตละสวนที่กําลังทํางาน
17.56 – 18.40 ผูทดลองใชอธิบายถึงรางกายที่เปลี่ยนแปลง พรอมรูปรางภาพเปรียบเทียบกอนและ
หลังใชสินคา
18.41 – 19.45 เปรียบเทียบการออกกําลังกายดวยเคร่ืองเคร่ืองออกกําลังทวิสเตอรกับการออกกําลัง
กายแบบพิลาทิส วาเคร่ืองออกกําลังทวิสเตอรใชงานสะดวกและยืดหยุนตอพื้นที่การออกกําลังกาย
มากกวา มีภาพเคลื่อนไหวและคําอธิบายจากครูสอนพิลาทิส จํานวน 3 คนวาเคร่ืองออกกําลังกายที่เปน
สินคาน้ันใชออกกําลังไดดีกวา
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19.46 – 20.35 ภาพเคลื่อนไหวการออกกําลังกายดวยเคร่ืองออกกําลังทวิสเตอร เนนภาพผูออกกําลัง
กายที่มีรูปรางสมสวนพรอมเนนย้ําประโยชนจากเคร่ืองออกกําลังกายแนวใหม และนวัตกรรมการ
ออกแบบการเคลื่อนไหวแบบใหม ประกอบภาพหลังใชและกอนใชเคร่ืองออกกําลังกาย
20.36 – 21.40 ผูทดลองใชอธิบายถึงรางกายที่เปลี่ยนแปลง พรอมรูปรางภาพเปรียบเทียบกอนและ
หลังใชสินคา
21.41 – 23.00 ภาพเคลื่อนไหวการออกกําลังกายดวยเคร่ืองออกกําลังทวิสเตอร เนนภาพผูออกกําลัง
กายที่มีรูปรางสมสวนพรอมเนนย้ําประโยชนจากเคร่ืองออกกําลังกายแนวใหม และนวัตกรรมการ
ออกแบบการเคลื่อนไหวแบบใหม ประกอบภาพหลังใชและกอนใชเคร่ืองออกกําลังกาย
23.01 – 23.35 แจงราคา ชองทางการติดตอ และสิทธิพิเศษ สามารถชําระเงินผอนได
23.36 – 24.09 ผูดําเนินรายการแนะนําวาเคร่ืองออกกําลังกายเปลี่ยนชีวิตคนได ดวยความงาย สะดวก
24.10 – 25.30 ผูทดลองใชยืนยันวาการออกกําลังกายงาย และสะดวก ไมตองมีประสบการณ ไมมี
การหลอกลวง เหมาะสําหรับทุกคน มีภาพเปรียบเทียบของรางกายกอนและหลังใชประกอบการยืนยัน
สลับไปมา
25.31 – 26.30 แสดงทาทางการออกกําลังดวยเคร่ืองออกกําลังกายพรอมอธิบายเทคโนโลยีการออก
กําลังกายที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ การอธิบายเปนการอธิบายประกอบภาพเคลื่อนไหวพรอมคํา
บรรยายประกอบ พรอมแจงราคา ชองทางการติดตอ และสิทธิพิเศษ สามารถชําระเงินผอนได
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
1. ชวยกระชับตนขาใหเขารูป
2. กระชับกลามเน้ือชวงหนาทอง
3. ตนแขน หัวไหล หนาอก หลัง ลําตัวหนาทอง สีขาง ตนขาดานใน ตนขาดานนอก สะโพก
กระชับ
4. เปนการเคลื่อนไหวรางกายทุกสัดสวน
5. มีดามจับ สามารถใชปองกันอุบัติเหตุได
6. บรรเทาอาการปวดหลังชวงลาง
7. บริหารชวงลาง ชวงลําตัว และหัวใจพรอมกัน
8. รองรับนํ้าหนักได 100 กิโลกรัม
9. แผนรองรับที่เทามีแผนยางปองกันการลื่นไถล
10. มีความหรูหราสวยงาม
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11. ใชรูปแบบการออกกําลังกายแบบ Rib and Ride
12. สามารถเพิ่มแรงตานการออกําลังกายได 7 ระดับ
13. บริหารแผนหลังใหเปนรูปตัววี
ผลท่ีไดรับ
1. กลามเน้ือมีการเกร็งตามระดับแรงตานที่กําหนดทําใหกลามเน้ือไดออกกําลังอยางเต็มที่
2. ไดรูปรางและรางกายที่เซ็กซี่เปนรูปรางที่แสดงมัดกลามเน้ือสมสวน
3. คนในครอบครัวภูมิใจกับรางกายที่เปลี่ยนไป
4. คนที่มีปญหาเร่ืองขอตอสามารถใชเคร่ืองออกกําลังกายไดโดยไมไดรับบาดเจ็บ
5. ทําใหรางกายแข็งแรง
6. ชวยใหชวงเอวกระชับ
7. มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น
สิทธิพิเศษ
1. ผูที่โทรมาสั่งสินคาภายใน 10 นาทีจะไดรับสวนลด 2 ,000 บาท จาก 7990 บาท เหลือ 5990
บาท
2. สามารถผอน 0 % ได 10 งวด งวดละ 799 บาท
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โฆษณา เคร่ืองบริหารหนาทองระบบหมุนและเหวี่ยง
ผูดําเนินรายการ Jennifer Nicole Lee เซเลบริต้ีฟตเนส นางแบบ และคุณแมผูยุงเหยิง

01.00 – 01.17 ผูนําเสนอสินคาแนะนํารูปรางในฝน V line ใสชุดออกกําลังกายโชวสัดสวนกลามเนอ
หนาทองและกลามเน้ือตนแขนชัดเจน (บริเวณหนาทองถูกขยายจนคลายเหมือนคนพุงยื่นและหดกลับ
เปลี่ยนเปนกลามเน้ือไดรูปรางตัว V) แกผูชมตามดวยการแนะนําตัว
01.18 – 02.10 ตัดภาพมาที่ตัวสินคา มีผูใชสินคากําลังใชอุปกรณออกกําลังกาย เปนภาพเคลื่อไหว
ประกอบเสียงบรรยายคุณสมบัติ มีการตัดภาพสลับไปมารหวางผูใชเคร่ืองออกกําลังกายกับภาพกอน
และหลัง แสดงผลรางกายที่เปลี่ยนแปลง นอกจากน้ียังมีภาพเปรียบเทียบ กลุมผูใชสินคาที่ใชเคร่ืงออก
กําลังกายแบบอ่ืนที่แสดงสีหนาถึงความยากลําบากในการออกกําลังกายเมื่อเทียบกับสินคา AB Circle ที
ผูออกกําลังกายมีสีหนายิ้มแยม
02.11 – 03.00 ตัดภาพมาที่ผูใชสินคามาเลาประสบการณการใชสินคา จํานวน 3 คน ทั้งน้ีมีการตัด
ภาพกราฟฟคนํ้าหนักและสัดสวนที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเปรียบเทียบ หลังจากที่ผูใชสินคาไดใชเคร่ืองออก
กําลังกาย AB Circle
03.01 - 04.00 ผูดําเนินรายการกลับมาแนะนําสินคาอีกคร้ัง โดยใสเสื้อยืดตัวโครงใหญกวาตัว เพื่อ
นําเสนอวารางกายภายในของเธอไดเปลี่ยนแปลงไปแลว โดยมีรูปรางเดิมของผูดําเนินรายการแสดงอยู
เคียงขาง แสดงถึงรูปรางที่ตางกันโดยสิ้นเชิง ผูดําเนินรายการกลาวถึงวิธีการและความยากลําบากที่
ลูกคาจะตองพบในชีวิตประจําวัน พรอมกับอธิบายถึงความสะดวกในการใชเคร่ืองออกกําลังกาย AB
Circle โดยเนนระยะเวลาที่สั้นกวาและผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ
04.01 - 04.30 ตัดภาพมาที่ผูมีประสบการณใชสินคา (ระบุวามีอาชีพดําเนินกิจการธุรกิจฟตเนส) และ
ผูใชอีกสองคนมายืนยันถึงความสําเร็จในการดูแลรูปรางหลังจากไดใชเคร่ืองออกกําลังกาย
04.31 – 05.17 ผูดําเนินรายการย้ําคุณสมบัติของสินคาอีกคร้ัง มีภาพเคลื่อนไหวการออกกําลังกาย
เสียงบรรยายคุณสมบัติ และภาพกราฟฟคสามมิติแสดงมัดกลามเน้ือที่กําลังออกกําลังกาย สลับกันไปมา
05.18 – 06.18 ผูมีประสบการณในการใชสินคาจํานวน 4 คน พูดถึงขอดีและขอแตกตางของเคร่ือง
ออกกําลังกาย สลับกับการแสดงภาพรางกาย กอน และ หลัง การใชเคร่ืองออกกําลังกาย รวมถึงบอก
จํานวนนํ้าหนัก กลามเน้ือของรางกายที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
06.19 – 07.00 ตัดภาพกลับมาที่ผูดําเนินรายการพรอมกับผูแนะนําสินคารวมอีกจํานวน 3 คน สาธิต
วิธีการออกกําลังกายกับเคร่ือง AB Circle ดวยสีหนายิ้มแยม พรอมแสดงการใชงานเคร่ืองออกกําลังกาย
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ที่สามารถปรับเปลี่ยนทาการออกกําลังกายไดมากกวา1 ทา เพื่อรองรับการออกกําลังกายที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับรางกายแตละสวน
07.01 – 07.20 ภาพตัดกลับมาที่ผูใชสินคา แนะนําความเปลี่ยนแปลงในชีวิต และภาพเปรียบเทียบ
กอนและหลังการออกกําลังกายดวย AB Circle
07.21 – 08.00 ภาพตัดกลับมาที่ผูดําเนินรายการอธิบายการประหยัดเวลาในการออกกําลังกาย พรอม
ภาพสามมิติแสดงการออกกําลังกายแบบเดิม พรอมเปรียบเทียบกราฟแสดงระดับการเตนของหัวใจปกติ
หลังจากออกกําลังกายดวยระบบหมุนและเหวี่ยงของ AB Circle เมื่อเปรียบเทียบกับลูวิ่ง และมีการ
นําเสนอภาพจําลองความรอนที่ใชเทคนิคพิเศษในการถายทําแสดงสวนของรา งกายที่เผาผลาญเปน
พลังงานความรอนเมื่อใชเคร่ืองออกกําลังกาย AB Circle
08.01 – 09.19 เดวิด บราวน (ระบุวา เปนผูเชี่ยวชาญดานสรีสระ) ใหขอสังเกตเกี่ยวกับการออกกําลัง
กายดวยเคร่ืองบริหารแบบเดิมๆที่กินเวลามากซึ่งตางจาก AB Circle มีการหมุนเวียนใหผูใชเคร่ืองออก
กําลังกาย AB Circle ผลัดกันมาบอกคุณสมบัติและประโยชนของเคร่ืองออกกําลังกาย พรอมแสดง
ทาทางประกอบ โดยอางวา เคร่ืองออกกําลังกายน้ีสามารถทําใหมีรางกายสมสวนที่สุดในชีวิต
09.20 – 10.25 ตัดภาพมาที่ผูนําเสนอสินคาย้ําความงายและสะดวกในการใชเคร่ืองออกกําลังกาย
102.26 – 11. 50 ใชภาพขาวดําแสดงผูที่ออกกําลังกายดวยเคร่ืองออกกําลังกายแบบเดิมๆที่แสดงถึงการ
เผาผลาญไขมัน แตกลามเน้ือยังไมไดสัดสวน หรือการออกกําลังกายที่เกร็งกลามเน้ือผิดสวนทําให
ไดรับบาดเจ็บ มีการเปรียบเทียบกับสินคาของรายการที่แสดงการบริการกลามเน้ื อที่ถูกตองดวยระบบ
เหวี่ยงที่ไมมีเคร่ืองออกกําลังกายไหนสามารถทําได และประหยัดเวลา
11.53 – 12.00 แสดงภาพเปรียบเทียบกอนและหลังของผูใชเคร่ืองออกกําลังกาย AB Circle
12.01 - 12.45 แจงราคาของสินคาและ สิทธิพิเศษ และบอกชองทางติดตอ การรับประกัน และของ
สมนาคุณ รวมถึงสามารถผอนชําระสินคาได
12.46 – 13.27 ภาพตัดกลับมาที่ผูใชสินคา แนะนําความเปลี่ยนแปลงในชีวิต และภาพเปรียบเทียบ
กอนและหลังการออกกําลังกายดวย AB Circle
13.28 – 14.10 ผูดําเนินรายการย้ําคุณสมบัติของสินคาอีกคร้ัง มีภาพเคลื่อนไหวการออํากลังกาย เสียง
บรรยายคุณสมบัติ และภาพกราฟฟคสามมิติแสดงมัดกลามเน้ือที่กําลังออกกําลังกาย สลับกันไปมา
14.11 – 15.10 เขาสูชวงทาทดลอง ใหผูที่มีรูปรางอวน ไมมีกลามเน้ือ มาเปลี่ยนแปลงรูปรางโดยใช
เวลา 6 สัปดาห โดยมีชางตัดเสื้อวัดขนาดเสื้อผาของผูเขารวมทาทดลองจํานวน 4 คน เปนชาย 2 คนและ
หญิง 2 คน เพื่อเปรียบเทียบขนาดเสื้อผาหลังจากการออกกําลังกายดวย AB Circle ครบ 6 สัปดาห
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ระหวางน้ันมีการบรรยายรูปรางของผูเขารวมทั้ง 4 คน แสดงถึงรูปรางที่ไมสมสวน และและขนาด
เสื้อผาที่ใหญกวาคนปกติ โดยมีเปาหมายของการลดนํ้าหนักและรูปรางจากคนอวนเปนลักษณะ V
Shape
15.11 - 15.30 ใชภาพขาวดําแสดงผูที่ออกกําลังกายดวยเคร่ืองออกกําลังกายแบบเดิมๆที่แสดงถึงการ
เผาผลาญไขมัน แตกลามเน้ือยังไมไดสัดสวน หรือการออกกําลังกายที่เกร็งกลามเน้ือผิดสวนทําให
ไดรับบาดเจ็บ
15.31 – 18.25 แสดงภาพการออกกําลังกายในโรงยิม แสดงผูใชเคร่ืองออกกําลังกายทั่วไป โดยธิบาย
ถึงความยากลําบากในการออกแรงบริหารดวยสีหนาเครงเครียด ประกอบกับความรูสึกปวดตึง หรือ
บาดเจ็บรางกาย รวมไปถึงรูสึกวาการบริหารกลามเน้ือหัวใจไมเพียงพอ ไมสามารถออกกําลังรางกายได
ครบสวน มีการใหผูทดลองใชมาเปลี่ยนใชเคร่ือง AB Circle พบวาสวนใหญจะชื่นชอบ AB Circle
มากกวาเคร่ืองบริหารที่เคยใชอยู และเห็นพองวาอยากครอบครอง AB Circle ผูทดลองใชพยายามบอก
ประโยชนจากการออกกําลังกายจากเคร่ือง AB Circle ที่ตนเองรูสึก
18.26 – 18.56 ใชภาพขาวดําแสดงผูที่ออกกําลังกายดวยเคร่ืองออกกําลังกายแบบเดิมๆที่แสดงถึงการ
เผาผลาญไขมัน แตกลามเน้ือยังไมไดสัดสวน หรือการออกกําลังกายที่เกร็งกลามเน้ือผิดสวนทําให
ไดรับบาดเจ็บ
18.57 – 20.40 แจงราคาของสินคาและ สิทธิพิเศษ และบอกชองทางติดตอ การรับประกัน และของ
สมนาคุณ รวมถึงสามารถผอนชําระสินคาได
20.41 – 21.50 ผูทดลองใชจํานวน  คน แสดงถึงรูปรางที่เปลี่ยนแปลง และบอกความเปลี่ยนจาก
กระแสตอบรับของคนรอบขาง เชน รูปรางที่ดีขึ้นเมื่อถึงวันแตงงานทําใหผูคนตะลึง รางกายของภรรยา
ที่เปลี่ยนแปลงหลังจากใหกําเนิดบุตร 3 คน แตออกกําลังดวย AB Circle ทําใหไมมีเหมือนผูหญิงที่ผาน
การมีบุตรมาแลว กลายเปนที่ชื่นชอบของผูคน
21.51 – 22.40 ผูดําเนินรายการย้ําคุณสมบัติของสินคาอีกคร้ัง มีภาพเคลื่อนไหวการออกกําลังกาย
เสียงบรรยายคุณสมบัติ และภาพกราฟฟคสามมิติแสดงมัดกลามเน้ือที่กําลังออกกําลังกาย สลับกันไปมา
22.41 – 24.59 ตัดภาพมาที่ผูที่เขารวมทาทดลองลดสัดสวนภายใน 6 สัปดาห พบวามีรูปรางและ
สัดสวนที่ลดลง มีการแสดงภาพรางกายกอนและหลัง พรอมกับความรูสึกที่ไดรูปรางใหม ผูเขารวม
แสดงสีหนายิ้มแยมตางจากภาพขาวดําที่แสดงความลําบากใจเร่ืองรูปรางกอนเขารวมทาทดลอง 1 ในสี่
ผูเขารวมแสดงถึงผลการตอบรับทางสังคมที่ดีขึ้นเมื่อรางกายสมสวนขึ้น
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25.00 – 26.19 ใชภาพขาวดําแสดงผูที่ออกกําลังกายดวยเคร่ืองออกกําลังกายแบบเดิมๆที่แสดงถึงการเผา
ผลาญไขมัน แตกลามเน้ือยังไมไดสัดสวน หรือการออกกําลังกายที่ เกร็งกลามเน้ือผิดสวนทําใหไดรับ
บาดเจ็บ มีการเปรียบเทียบกับสินคาของรายการที่แสดงการบริการกลามเน้ือที่ถูกตองดวยระบบเหวี่ยงที่
ไมมีเคร่ืองออกกําลังกายไหนสามารถทําได และประหยัดเวลา และคุณสมบัติที่ดีกวา พรอมแจงราคา
ของสินคาและ สิทธิพิเศษ และบอกชองทางติดตอ การรับประกัน และของสมนาคุณ รวมถึงสามารถ
ผอนชําระสินคาได
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
1. ทําหนาหนาทองแบบราบมีรูปรางแบบ V Shape ภายในไมกี่สัปดาหเมื่อใชเปนประจําอยาง
ตอเน่ือง
2. ไดรูปรางที่ปรารถนาในเวลาที่รวดเร็ว
3. สามารถลดนํ้าหนักได 4 กิโล ภายใน 2 สัปดาห
4. มีความสุข งาย และใชเพียง 3 นาทีตอวัน
5. เปนการบริหารกลามเน้ือหัวใจและหนาทองในคราวเดียว
6. การเหวี่ยงที่ตรงจุดเพียงคร้ังเดียวของรางกายทําใหรูปรางกระชับกวาที่เคยทําได
7. ลดนํ้าหนักไดดวยความสนุก
8. ไดผลลัพธตรงจุดกับการบริหารหนาทอง
9. ไมทําใหเกิดอาการเคล็ดยอกในรางกายสวนอ่ืนๆ
10. สามารถเปลี่ยนใหเปนเคร่ืองออกกําลังสะโพกและตนขา
11. ชวยทําใหระบบการเตนของหัวใจอยูในอัตราที่ทําใหเกิดการเผาผลาญและการออกกําลังที่
ประสิทธิภาพ
12. สามารถพิสูจนประสิทธิภาพการบริหารรางกายดวยหลักวิทยาศาสตรการกีฬา
13. มีขนาดกระทัดรัด เก็บไดสะดวกไมเปลืองพื้นที่
14. ในขณะที่ออกกําลังกายสามารถประกอบกิจกรรมอ่ืนไปไดดวย เชนดูโทรทัศน
15. ใหผลลัพธเหมือนการออกกําลังกายดวยเคร่ืองออกกําลังกายหลายๆชนิด
ผลจากการใชสินคา
1. สามารถลดนํ้าหนักไดภายในเวลารวดเร็ว
2. มีกลามเน้ือรางกายที่สมสวน
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3. แกปญหาเร่ือความไมมั่นใจจากรูปราง ลดความเครียด ลดอารมณที่แปรปรวน ลดอาการเก็บตัว
ไมกลาแสดงออกหรือขาดความเชื่อมั่น
4. ไมตองเสียเงินทําศัลยกรรมดวยจํานวนเงินแพงๆ
เทคนิคท่ีใชในการนําเสนอ
1. ภาพสามมิติแสดงการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือแตมัดในแตละสวนของรางกายที่ไดรับการ
บริหารดวยเคร่ืองออกกําลังกาย
2. เปรียบเทียบภาพสามมิติของมัดกลามเน้ือที่ไดรับการบริหารดวยเคร่ือง AB Circle กับ การออก
กําลังกายโดยทั่วไป
3. ใชภาพเปรียบเทียบระหวางกอนใชและหลังใช

- แสดงภาพผูใชกอนใชเคร่ืองออกกําลังกายความอวน รางกายที่หยอนหยาน และเสื้อผา
ขนาดใหญในการสวมใส เทียบเคียงกับภาพผูใชหลังใชเคร่ืองออกกําลังกายที่มีสัดสวนที่ดีขึ้น
รางกายกระชับ กํายํา เห็นโครงสรางกลามเน้ือชัดเจน

4. ใชภาพหญิง ชาย ที่มีรูปรางสมสวนพรอมกับคําบรรยายเกี่ยวกับรางกายที่เปนอุดมคติ เชน
สามารถเปดเผยรางกายไดอยางไมขัดเขินและไมอายใคร มีความมั่นใจในเรือนราง หรือการใสชุดวาย
นํ้าแบบบิกิน่ีที่เห็นมัดกลามเน้ือชัดเจน โดยที่ผูสวมใสแสดงบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแยมแจมใส
5. ใชภาพการออกกําลังกายของผูใชที่ไมไดใชเคร่ืองบริหาร AB Circle ดวยภาพเคลื่อนไหวขาว
ดํา
6. ใชภาพการออกกําลังที่แสดงสีหนาเจ็บปวดและแสดงถึงความยากลําบากในการออกกําลังกาย
ในรายที่ผูออกกําลังกายไมไดใช AB Circle
7. ใชเทคนิคการเลาเร่ืองดวยการตัดภาพสลับระหวางผู ดําเนินรายการกับผูใชสินคา บอก
ประโยชนของสินคา คุณสมบัติ ความแตกตางระหวางการออกกําลังกายรูปแบบเดิมกับสินคาที่กําลัง
นําเสนอ
8. นําเสนอการออกกําลังกายใชภาพผูออกกําลังกายที่อวน รูปรางไมสมสวน
สิทธิพิเศษ
1. ลดราคาแกผูที่สนใจจากราคา 16,900 บาท เปน 9,900 บาท
2. โทรสั่งสินคาภายใน 20 นาที ลดราคาเหลือ 7900 บาท
3. สามารถผอนชําระคาสินคาไดเปนสามงวด
4. หากไมพอใจสามารถคืนเงินไดภายใน 30 วัน
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5. ยิ่งตัดสินใจสั่งซื้อเร็วก็จะไดสิทธิประโยชนและของแถมที่มีมูลคามากขึ้น
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โฆษณาบารแรงตานบริหารกลามเน้ือ บารแรงตาน
ผูดําเนินรายการ ฟอบ ไรลีย
การดําเนินเร่ือง
01.00 – 01.20 แนะนําเคร่ืองออกกําลังกายในฐานะเคร่ืองรวมฟตเนสในมือ ที่ใชเวลาสั้น งาย เพื่อ
รูปรางกระชับ เซ็กซี่ อยางที่ใจตองการ สลับภาพเคลื่อนไหวการออกกําลังกายรูปแบบเดิมที่หักโหม
เกินไป มีภาพกราฟกแสดงตาขายกลามเน้ือที่ไดรับการออกกําลังกาย ทั้งสวนบน สวนลาง และกลาง
ลําตัว
01.21 – 01.35 ผูทดลองใชทดลองใชเคร่ืองออกกําลังกายและเห็นวาเคร่ืองออกกําลังกายชวยเผา
ผลาญรางกายและทําใหกลามเน้ือกระชับ
01.36 – 02.40 แนะนําผูดําเนินรายการผูมีประสบการณการใชเคร่ืองออกกําลังกาย มีการบ อกเลา
กิจวัตรประจําวันของผูดําเนินรายการ เชนการกินอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกาย และการใช
เคร่ืองออกกําลังกายเพิ่มเติมเมื่อไมมีเวลา
02.41 – 04.00 ผูดําเนินรายการและผูเชี่ยวชาญดานสรีระศาสตรถกประเด็นเกี่ยวกับวิธีการมีสัดสวนที่
ดี ใหไดรูปรางที่ไดสัดสวน และวิเคราะหรูปลักษณของเคร่ืองออกกําลังกายที่มีผลตอการออกกําลังกาย
04.01 – 05.00 มาริโอ โลเปซ นักกีฬา บอกประโยชนของเคร่ืองออกกําลังกาย และบอกลักษณะการ
ออกกําลังกายของเขาโดยใชเคร่ืองออกกําลังกายในชวงที่เขาไมมีเวลาระหวางวัน และแนะนําวิธีการใช
บารแรงตานในการออกกําลังกาย
05.01 – 05.40 ผูทดลองใชทดลองใชบารแรงตาน แลวบอกความรูสึกหลังจากที่ไดทดลองใชเปนคร้ัง
แรก ทุกคนเห็นวาบารแรงตานชวยทําใหเกิดการเผาผลาญต้ังแตคร้ังแรกที่ออกกําลังกาย
05.41 – 08.20 ผูดําเนินรายการและแขกที่เปนนักกีฬาและผูเชี่ยวชาญทางดานสรีระศาสตรเลนเคร่ือง
ออกกําลังกาย 2 ประเภท ประเภทหน่ึงเปนเคร่ืองออกกลังกายในฟตเนส และอีกประเภทหน่ึงคือบาร
แรงตาน เพื่อเปรียบเทียบความสะดวกในการออกกําลังกาย การปรับเคร่ืองออกกําลังกายใหเขากับ
ทาทางออกกําลังและบริหารที่เหมาะสม และขนาดที่พอเหมาะของเคร่ืองออกกําลังกาย ซึ่งนักกีฬาและ
ผูเชี่ยวชาญดานสรีระศาสตรเปนผูใชบารแรงตาน สวนผูดําเนินรายการตองเปลี่ยนเคร่ืองบริหารที่พบ
เห็นตามฟตเนสสี่เคร่ืองเพื่อใหไดทาบริหารกลามเน้ือที่หลากหลาย ในขณะที่ผูใชบารแรงตานใชเคร่ือง
ออกกําลังกายเพียงอยางเดียวในการบริหารรางกายสวนตางๆ
08.21 – 09.00 ภาพปญหาการใชเคร่ืองออกกําลังกายตามฟตเนส เชนความเหน่ือยลาจากการออก
กําลังกายหนักๆ ความสับสนเกี่ยวกับการเลือกใชเคร่ืองออกกําลังกายใหเหมาะสมการรางกายและการ
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บริการ และแนะนําบารแรงตานบริหารกลามเน้ือ Ultraflex ในฐานะเคร่ืองออกกําลังกายแบบฟตเนสใน
มือคุณ บอกคุณสมบัติของเคร่ืองออกกําลังกาย
09.01 – 09.45 ผูทดลองใชทดลองใชบารแรงตาน แลวบอกความรูสึกหลังจากที่ไดทดลองใชเปนคร้ัง
แรก ทุกคนเห็นวาบารแรงตานชวยทําใหเกิดการเผาผลาญต้ังแตคร้ังแรกที่ออกกําลังกาย
10.00 – 10.20 แจงราคา สิทธิพิเศษ ผลประโยชน สวนลด และของสมมนาคุณ
10.21 – 11.20 ผูทดลองใชทดลองใชบารแรงตาน แลวบอกความรูสึกหลังจากที่ไดทดลองใชเปนคร้ัง
แรก ทุกคนเห็นวาบารแรงตานชวยทําใหเกิดการเผาผลาญต้ังแตคร้ังแรกที่ออกกําลังกาย สลับกับ
ภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงอธิบายคุณสมบัติของเคร่ืองออกกําลังกาย
11.21 – 12.16 ผูทดลองใชทดลองใชบารแรงตาน แลวบอกความรูสึกหลังจากที่ไดทดลองใชเปน
คร้ังแรก ทุกคนเห็นวาบารแรงตานชวยทําใหเกิดการเผาผลาญต้ังแตคร้ังแรกที่ออกกําลังกาย รูสึก
เหมือนใชเคร่ืองออกกําลังกายในฟตเนส พกพาสะดวก
12.17 – 15.30 ผูดําเนินรายการ ผูเชี่ยวชาญดานสรีระศาสตร และนักกีฬา สาธิตวิธีการใชบารแรง
ตานเพื่อออกกําลังกายสวนตางๆของรางกาย ประกอบกับการอธิบายประโยชนของการบริหารในทา
ตางๆ
15.31 – 17.45 ผูดําเนินรายการ ผูเชี่ยวชาญดานสรีระศาสตร และนักกีฬา ถกประเด็นถึงสาเหตุที่พวก
เขาชอบใชบารแรงตานในการออกกําลังกาย มีการสรางฉากใหเปนเหมือนการพูดคุยระหวางพักจากการ
ถายทํารายการแนะนําสินคา
17.46 – 18.33 ภาพเคลื่อนไหวเคร่ืองออกกําลังกายในฐานะเคร่ืองรวมฟตเนสในมือ ที่ใชเวลาสั้น
งาย เพื่อรูปรางกระชับ เซ็กซี่ อยางที่ใจตองการ สลับภาพเคลื่อนไหวการออกกําลังกายรูปแบบเดิมที่หัก
โหมเกินไป มีภาพกราฟกแสดงตาขายกลามเน้ือที่ไดรับการออกกําลังกาย ทั้งสวนบน สวนลาง และ
กลางลําตัว พรอมบอกเทคโนโลยีการสรางแรงตานระหวางออกกําลังกาย
18.34 – 19.12 ผูทดลองใชทดลองใชบารแรงตาน แลวบอกความรูสึกหลังจากที่ไดทดลองใชเปน
คร้ังแรก สลับกับคําอธิบายคุณสมบัติของเคร่ืองออกกําลังกาย
19.13 – 19.50 แจงราคา สิทธิพิเศษ ผลประโยชน สวนลด และของสมมนาคุณ
19.51 – 20.28 แนะนําบารแรงตานโดยมาริโอ โลเปซ นักกีฬา สลับกับภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟก
แนะนําคุณสมบัติ สลับกับภาพความไมสะดวกในการใชเคร่ืองออกกําลังกายฟตเนสทั่วไป ผูดําเนิน
รายการใชเคร่ืองออกกําลังกายแบบฟตเนสทั่วไป สวนนักกีฬาและผูเชี่ยวชาญดานสรีระศาสตรใช
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อุปกรณบารแรงตานเพียงอยางเดียวเพื่อบริหารสวนตางๆของรางกาย แตผูดําเนินรายการใชเค ร่ือง
บริหารฟตเนสถึง 5 เคร่ืองในการบริหารรางกายสวนตางๆ
20.29 – 22.20 แนะนําคุณสมบัติของบารแรงตาน ผูทดลองใชทดลองใชบารแรงตาน แลวบอก
ความรูสึกหลังจากที่ไดทดลองใชเปนคร้ังแรก สลับกับคําอธิบายคุณสมบัติของเคร่ืองออกกําลังกายโดย
มาริโอ โลเปซ นักกีฬาชื่อดัง
22.23 – 24.20 ผูดําเนินรายการ นักกีฬาและผูเชี่ยวชาญดานสรีระถือกอนไขมันจําลองเพื่อใหเห็นภาพ
รางกายที่ตองแบกรับไขมันในรางกายจํานวนมากหากไมออกกําลังกาย ซึ่งกอนไขมันจะทําใหรางกาย
ไมปลอดภัยในภายหลัง เชนการเกิดโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอวน หากมีขออางในการออกกําลังกาย
แตบารแรงตานจะปลดปลอยขออางทั้งหมด ดวยการออกกําลังกายที่งาย ในขณะที่ยกตัวอยางบทบาท
ในสังคม เชนการเปนดาราที่มีตารางงานแนน คุณแมที่ตองเลี้ยงลูกและดูแลครอบครัว ผูไมมีเวลาใหกับ
ตัวเอง แตบารแรงตานจะกําจัดขอจํากัดดานเวลาออกไป
24.21 – 25.30 แจงราคา สิทธิพิเศษ ผลประโยชน สวนลด และของสมมนาคุณ
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
1. บริหารกลามเน้ือหนาอก หลัง ไบเส็ป ไตรเส็ป กลามเน้ือเขา ขาดานใน หนาทอง ทั่วรางกาย
มากกวา 100 จุด
2. เปลี่ยนทาบริหารไดรวดเร็ว
3. มีนํ้าหนักเบา พกพาสะดวก
4. เปนเคร่ืองออกกําลังกาย 5 in 1
5. ใชเวลาแค 5 -10 นาทีระหวางวัน
6. ผลิตจากพีวีซี ไฟเบอร กลาส และเรซิน ทําใหเกิดแรงตาน
7. สามารถออกกําลังกายไดทุกเวลา
8. ไมมีเสียงรบกวนขณะออกกําลังกาย
9. กระตุนการทํางานของหัวใจ
10. เพิ่มการเผาผลาญไดมากขึ้น 53 เปอรเซ็นต สําหรับผูหญิง และ 71 เปอรเซ็นตสําหรับผูชาย
11. เพิ่มความยืดหยุนใหแกรางกาย
12. ใชไดต้ังแตมือสมัครเลนจนถึงมืออาชีพ
13. สามารถควบคุมความหนักเบาของการบริหารรางกายได
14. สามารถออกกําลังกายพรอมกันกับทํากิจกรรมยามวางอ่ืนๆได เชน การดูโทรทัศน
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15. ไมรูสึกเหน่ือยขณะที่ออกกําลังกาย
สิทธิพิเศษ
1. ชวงแนะนํา ราคาพิเศษ 1990 บาท
2. โทรสั่งซื้อภายใน 20 นาทีระหวางและหลังรายการรับ DVD แนะนําการออกกําลังกายมูลคา
200 บาท
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โฆษณา เคร่ืองออกกําลังสามขา
ผูดําเนินรายการ มอลลี คัลเวอร อดีตนางแบบและบทบาทคุณแมจอมยุง
การดําเนินเร่ือง
01.00 – 01.30 เปดดวยภาพนางแบบสวมชุดบิกินีโชวเรียวขาและหนาทองแบนราบพรอมกับผูใช
สินคาแจงจํานวนสัดสวนรอบตัวที่ลดลงหลังจากออกกําลังกายดวยเคร่ืองบริหาร เคร่ืองออกกําลังสาม
ขา
01.31 – 01.58 อธิบายการออกแบบเคร่ืองออกกําลังกายที่ทําใหเกิดความแตกตางจากเคร่ืองออกกําลัง
กายชนิดอ่ืนๆ
01.59 - 02.00 ผูทดลองใชบอกความรูสึกจากการใชเคร่ืองออกกําลังกายคร้ังแรก
02.01 – 02.40 บอกคุณสมบัติของเคร่ืองออกกําลังกาย และผลจากการใชงาน
02.41 – 03.00 ภาพผูทดลองใชใสชุดบิกินี บอกจํานวนนํ้าหนักที่ลดลง ประกอบภาพการออกกําลัง
กายกับเคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออกกําลังสามขา
03.00 – 04.00 ผูดําเนินรายการพูดถึงประสบการณการดูแลรางกายหลังจากมีบุตร การออกกําลังกาย
เปนเร่ืองยากจนมาพบกับเคร่ืองออกกําลังกายในรายการ
04.01 – 04.30 แนะนําสวนตางๆของเคร่ืองออกกําลังกาย และประโยชนที่แตกตางจากเคร่ืองอ่ืนๆ
และบอกความรูสึกเกี่ยวกับการใชเคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออกกําลังสามขา
04.31- 05.10 ผูทดลองใชสวมชุดออกกําลังกายโชวสัดสวน พรอมกับแสดงขนาดกางเกงที่ใหญกวา
ตัวเพื่อแสดงวารูปรางหลังจากออกกําลังกายมีขนาดเล็กลง
05.11-06.31 ผูดําเนินรายการสนทนากับผูคิดคนเคร่ืองออกกําลังกาย ชื่อ ลารา แม็กลาสเชิรน
อธิบายถึงเทคโนโลยี Guide Assistance Technology ที่แสดงถึงพัฒนาการของเคร่ืองออกกําลังกาย
ประกอบภาพจําลองสามมิติแสดงกลามเน้ือที่ไดรับการออกกําลังกาย พรอมสาธิตวิธีการออกกําลั งกาย
ทาตางๆ
06.32- 06.56 ดร. อัลเลน สเตลเนอร ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรการกีฬา ยืนยันประสิทธิภาพของ
เคร่ืองออกกําลังกายจากการถายนํ้าหนักอยางเหมาะสม กลามเน้ือไดประโยชนสูงสุดในเวลา 3 นาที
06.57 – 07.10 ผูทดลองใชสวนใสชุดรัดรูปแลวบอกเลานํ้าหนักและสัดสวนที่ดีขึ้น และลวนมีความ
พอใจกับเคร่ืองออกกําลังกาย
07.11 – 07.39 แสดงภาพถายจับความรอนของรางกายระหวางที่ออกกําลังกายดวยเคร่ืองบริหาร
แสดงสวนกลามเน้ือที่มีการทํางาน
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07.40 – 08.05 ผูดําเนินรายการแนะนําระยะเวลาในการออกกําลังกายที่เหมาะสม และการดูแล
รางกายสําหรับคุณแม ระหวางการอธิบายมีผูใชเคร่ืองออกกําลังกายบริหารระหวางบทสนทนา
ตลอดเวลา
08.06 – 08.50 ผูทดลองใชสินคาหลากหลายอาชีพ บอกเลาความสําเร็จในการควบคุมลดนํ้าหนัก
จํานวนนํ้าหนัก ขนาดเสื้อผา และไขมันวัดสัดสวนเปนน้ิวรอบรางกายหนวยเปนน้ิว โดยมีภาพ
เปรียบเทียบกอนและหลังการออกกําลังกาย
08.51 – 11.00 ภาพการรวมกลุมของผูดําเนินรายการและแมบาน (ระบุวาเปนแมบานที่ทํางานหนัก)
จํานวน 4 คน บอกเลาเร่ืองราวนํ้าหนักและสัดสวนที่ลดลงหลังจากใชเคร่ืองออกกําลังกาย ประกอบภาพ
วีดิโอเมื่อคร้ังหญิงเหลาน้ีเร่ิมเลนเคร่ืองออกกําลังกายเมื่อ 8 สัปดาหที่ผานมา สวนใหญมีความรูสึกวา
เปนประสบการณใหม เหมือนไดรับรางกายใหม เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม พรอมกับแสดงภาพรางกายที่
เปลี่ยนแปลงกอนและหลัง โดยผูดําเนินรายการแสดงความภูมิใจในตัวผูรวมใชทดลอง
11.01- 12.00 คําอธิบายภาพเคลื่อนไหวถึงเรียวขาในอุดมคติ มีความเซ็กซี่ ตนขากระชับ บั้นทายที่
สวยงาม พรอมภาพเรียวขาในแบบตางๆ ที่มีความลับอันเปนผลมากจากการบริหารดวยเคร่ืองออกกําลัง
กาย 3 เคร่ืองออกกําลังสามขาs พรอมคําอธิบายประโยชนของเคร่ืองออกกําลังกาย
12.01- 13.05 แจงราคาของสินคาและ สิทธิพิเศษ และบอกชองทางติดตอ การรับประกัน และของ
สมนาคุณ
13.06 – 13.40 นําสินคาไปใหผูทดลองใชที่ชายหาดแคลิฟอรเนีย ผูรวมทดลองใชที่ชายหาดลวนแต
บอกขอดีของเคร่ืองออกกําลังกาย ทั้งหมดของผูทดลองใชสินคาบริเวณชายหาดเปนผูหญิง
13.41 - 14.30 อธิบายวาสินคาเปนการออกแบบจากผูหญิงเพื่อผูหญิง เนนสวนขาที่มีปญหาเฉพาะจุด
พรอมทั้งเปรียบเทียบผลของการออกกําลังกายดวยเคร่ือง เคร่ืองออกกําลังสามขา กับการออกกําลังกาย
ในรูปแบบอ่ืนๆที่ใชเวลามากกวาแตไดผลนอยกวา
14.31 – 18.10 ผูทดลองใชสินคาหลากหลายอาชีพ บอกเลาความสําเร็จในการควบคุมลดนํ้าหนัก
จํานวนนํ้าหนัก ขนาดเสื้อผา และไขมันวัดสัดสวนเปนน้ิวรอบรางกายหนวยเปนน้ิว โดยมีภาพ
เปรียบเทียบกอนและหลังการออกกําลังกาย โดยเนนประโยชนจากคุณสมบัติของเคร่ืองออกกําลังกาย
หลังจากที่แตละคนบอกจํานวนนํ้าหนักและสัดสวนที่ลดไป ผูดําเนินรายการและผูรวมทดลองใชคน
อ่ืนๆจะแสดงความยินดีกับการประสบความสําเร็จดวยสีหนาที่ยินดีมาก ทั้งน้ีมีการบรรยายวาเคร่ือง
ออกกําลังกายน่ีมีคุณคามากที่ผูหญิงคนนึงควรจะไดครอบครองมัน
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18.11 – 19.20 บอกคุณสมบัติของเคร่ืองออกกําลังกาย และผลจากการใชงาน ประกอบกับ
ภาพเคลื่อนไหวการออกกําลังกายและภาพสามมิติสัดสวนกลามเน้ือระหวางการออกกําลังกาย
19.21 – 20.00 แจงราคาของสินคาและ สิทธิพิเศษ และบอกชองทางติดตอ การรับประกัน และของ
สมนาคุณ
20.01 – 20.40 ผูรวมทดลองที่ชายหาดบอกขอดีของเคร่ืองออกกําลังกาย
20.21 – 22.50 แสดงภาพถายจับความรอนที่แสดงกลามเน้ือที่ไดรับการบริหาร ตามดวย ผูทดลองใช
สินคาหลากหลายอาชีพ บอกเลาความสําเร็จในการควบคุมลดนํ้าหนัก จํานวนนํ้าหนัก ขนาดเสื้อผา และ
ไขมันวัดสัดสวนเปนน้ิวรอบรางกายหนวยเปนน้ิว พรอมแสดงภาพกอนและหลังการบริหาร
22.51 – 24.18 ผูดําเนินรายการเนนประโยชนที่แตกตางจากเคร่ืองอ่ืนๆ และบอกความรูสึกเกี่ยวกับ
การใชเคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออกกําลังสามขา และคุณประโยชนอีกคร้ัง
24.19 – 25.00 แจงราคาของสินคาและ สิทธิพิเศษ และบอกชองทางติดตอ การรับประกัน และของ
สมนาคุณ
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
1. ออกแบบดวย Guided Assistance Technology ชวยพยุงนํ้าหนักของรางกายระหวางบริหาร
2. ทําใหไมเกิดแรงตึงที่หัวเขาและหลังระหวางออกกําลังกาย
3. ใชพื้นฐานการยอและยืดเพื่อการออกกําลัง
4. ทําใหกลามเน้ือสวนที่ใหญที่สุดในรางกายไดออกกําลัง
5. กระตุนระบบการเผาผลาญ
6. ทําใหการออกกําลังกายเปนเร่ืองงาย
7. สามารถทรงตัวไดงายระหวางออกกําลังกาย
8. ประหยัดเวลาการออกกําลังกายเพียงแค 3 นาที ตอวัน
9. มีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก
10. รับนํ้าหนักได 120 กิโลกรัม
11. นํ้าหนัดลดภายในสองสัปดาห
12. เปนเคร่ืองบริหารกลามเน้ือขา
13. เปนเคร่ืองมือออกกําลังกายเฉพาะสวน
14. ลดสวนที่มีปญหาของรางกายชวงลาง
15. ชวยออกกําลังกายนอง ขา สะโพก สวนขาดานหลัง หนาขาดานนอก สะโพกสวนบน
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16. งายตอการใชเคร่ืองมือ
17. เห็นผลที่เร็วกวา
18. สามารถปรับใหเขากับความสูงของผูใชงานได
19. ไรแรงกระแทก
สิทธิพิเศษ
1. 50 สายแรกไดรับของสมนาคุณสายยางยืด มูลคา 300 บาท
2. บัตรกํานัลมูลคา 1000 บาท สําหรับลูกคาหญิงที่โทรมาสั่งสินคา 50 สายแรก
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โฆษณา ครีมลดร้ิวรอยแบบ A
ผูดําเนินรายการ ยุพาพักตร วัชราภัย
การดําเนินเร่ือง
00.00 – 00.45เปดตัวรายการดวยภาพความสําเร็จของสินคาที่สามารถขายได 54 ประเทศทั่วโลก หน่ึง
ลานหาแสน เปนเคร่ืองพิสูจน
00.46 – 01.10 แนะนําพิธีกร ผูดําเนินรายการแนะนําวาทุกนาทีที่ผานไปจะมีคนหน่ึงคนซื้อ 1 หลอด
ใน 54 ประเทศ
01.11 – 01.55 บรรณาธิการที่ปรึกษานิตยสาร Men’s Health ยืนยันวา จากการใช ครีมลดร้ิวรอยแบบ
A เปนเวลา 1 ป พบวาร้ิวรอยแลดูจางลง เจาของธุรกิจรานอาหาร เจาจองรานเสริมสวย นักศึกษา พบวา
ร้ิวรอยกระชับ ร้ิวรอยต้ืนขึ้น
01.56 – 02.12 ผูดําเนินรายการยืนยันวาจะเห็นผลเมื่อใชติดตอกัน 8 สัปดาห แสดงภาพน่ิงรางวัล
ตางๆที่ครีมลดร้ิวรอยแบบ A ไดรับ รวมไปถึงการกลาวขานถึงในนิตยสารในฐานะ สุดยอดครีมป 2009
02.13 – 02.35 แนะนําผลิตภัณฑเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A บอกชื่อบริษัทที่ผลิต และ
คุณสมบัติ มีการอางอิงถึงผลการทดสอบในหองปฏิบัติการในกลุมอาสาสมัครเพศหญิง 23 ราย อายุ 41
– 75 ป ในป 2550 เพื่อรองรับผลจากการใชครีมผลิตภัณฑเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A
02.36 – 05.20 ผูดําเนินรายการพูดคุยกับที่ผูที่เคยใชผลิตภัณฑ และผูที่ยังไมมีโอกาสทดลองใช และ
เปดเผยความลับที่ครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A สามารถครองใจผูใชไดภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว มีการแนะนําแขกรับเชิญ 3 ทานที่เคยใช ครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A มาพูด
แบงปนประสบการณและปญหาผิวกอนใช ครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A ไดแก Senior
National Makeup Artist, Pretty, และผูจัดการผลิตภัณฑ  ในระหวางที่พูดแบงปนน้ันมีแขกรับเชิญ
จํานวนหน่ึงที่ยังไมเคยทดลองใชครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A รวมรับฟงดวย
05.21 – 05.50 ผูจัดการผลิตภัณฑอธิบายสาเหตุของการเกิดปญหาร้ิวรอยที่หลีกเลี่ยงไดอยาก ทุก
อารมณบนใบหนาจะถูกบันทึกเอาไวทุกจุดบนหนา ฉายภาพกราฟกแสดงความเปนไปไดของร้ิวรอยที่
เกิดขึ้นบนใบหนาเมื่อแสดงอารมณ
05.51 – 07.39 แขกรับเชิญที่เคยใชครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A บอกรูปแบบการใช
ครีมในชีวิตประจําวัน และพูดถึงแรงจูงใจในการใชครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A เชน
พริตต้ีตองใชครีมเพื่อใหไดรับงานอีเวนต และไดรับจางงานมากขึ้นหลังจากร้ิวรอยลดลง
07.40 – 09.00 ผูจัดการผลิตภัณฑบอกสวนผสมของ ครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A
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09.01 – 11.20 พิธีกรภาคสนามนําตัวอยางครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A ไปแจกแกผูที่
ยังไมเคยใชตามทองถนน โดยกอนใหครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ Aไปทดลองใช มีการ
สัมภาษณปญหาผิวพรรณกอนใชครีมเพื่อบันทึกขอมูล
11.21 – 12.05 ภาพสามมิติแสดงการเติมเต็มร้ิวรอยลึกของผิวหลังใชครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลด
ร้ิวรอยแบบ A พรอมภาพเคลื่อนไหวสาธิตวิธีการใชบนใบหนาอยางสั้นๆ พรอมเปดเผยขอมูลรางวัลที่
ครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ Aไดรับ และยอดขายทั่วโลก
12.06 – 13.08 อธิบายวิธีใชพรอมภาพเคลื่อนไหวประกอบ และภาพกราฟกแสดงผลหลังการใชครีม
เติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A 4 สัปดาห และ 8 สัปดาห
13.09 – 13.33 แจงราคา สวนลด ชองทางการติดตอ และของสมมนาคุณ
13.34 – 16.53 ผูดําเนินรายการเปดโอกาสใหผูเขารวมรายการที่ไมมีโอกาสไดทดลองครีมถามขอ
ของใจเกี่ยวกับครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A บางคนไมเชื่อวาครีมจะเห็นผลไดในเวลา
อันสั้นจริง ผูดําเนินรายการและผูทดลองใชจึงสาธิตการใชครีมและผลไดใชครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีม
ลดร้ิวรอยแบบ A ทันทีโดยผูเชี่ยวชาญดานการแตงหนายังเสริมเทคนิคการใชครีมระหวางวันดวย
16.54 – 19.12 ผูดําเนินรายการภาคสนามเก็บผลจากการทดลองใชของผูทดลองใชที่ไดรับตัวอยาง
ครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A ผูทดลองใชทั้งหมดเห็นผลทันทีที่ใช ร้ิงรอยจางลง
19.13 – 20.25 ผูดําเนินรายการในหองสงถามผลการทดลองใชจากผูทดลองใชในหองส ง ทุก
ความเห็นแสดงใหเห็นวาเชื่อวาครีมดีอยางที่อธิบายไวในคุณสมบัติ
20.26 – 22.20 ภาพสามมิติแสดงการเติมเต็มร้ิวรอยลึกของผิวหลังใชครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลด
ร้ิวรอยแบบ A พรอม พรอมเปดเผยขอมูลรางวัลที่ครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ Aไดรับ
และยอดขายทั่วโลก และแสดงภาพกราฟกแสดงความเปนไปไดของร้ิวรอยที่เกิดขึ้นบนใบหนาเมื่อ
แสดงอารมณ อธิบายวิธีใชพรอมภาพเคลื่อนไหวประกอบ และภาพกราฟกแสดงผลหลังการใชครีมเติม
รองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A 4 สัปดาห และ 8 สัปดาห
22.21 – 22.41 แจงราคา สวนลด ชองทางการติดตอ และของสมมนาคุณ
22.42 – ผูทดลองใชบางสวนแสดงความเห็นวาไมเชื่อในคุณสมบัติของครีมที่เห็นผลทันทีเมื่อใช แตเมื่อ
ไดทดลองใชแลวยืนยันวาคุณสมบัติเปนจริง พรอมแสดงวามีการชักชวนคนรอบขางใหใชครีมเติมรอง
ร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A
23.40 – 24.37 ผูดําเนินรายการสรุปขอดีของการใชและชองทางการติดตอ Call Center หากผูสนใจ
ตองการขอมูลเพิ่มเติม
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24.38 – 25.12 อธิบายวิธีใชพรอมภาพเคลื่อนไหวประกอบ และภาพกราฟกแสดงผลหลังการใชครีม
เติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A 4 สัปดาห และ 8 สัปดาห
25.13 – 25.40 แจงราคา สวนลด ชองทางการติดตอ และของสมมนาคุณ
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
1. ผลิตจากชาดํารสหวาน คอมบุชกาที่เปนที่นิยมในประเทศจีน
2. ผลิตจากสารสกัดจากพืช แอกเมรา โอเลราชา กาทูไลน เอ็กซเพรสชั่น ชวยเติมรองร้ิวรอยให
ต้ืนขึ้น
3. ประกอบดวยสารอารการไลน อารเซทิล เฮซะเปปไทด3 เปนกรดอะมิโนสายสั้น ทําใหซึมเขาสู
ผิวเร็ว ใหความชุมชื้นและปองกันการเกิดร้ิวรอยใหม
4. ใชเทคโนโลยี Silicone Elastomer ชวยอําพรางและปกปดรองร้ิวรอย
5. ไมอุดตันรูขุมขน
6. เสริมสรางความมั่นใจทั้งวัน ยิ้มไดกวางโดยไมตองกลัวร้ิวรอย
7. ทําใหผิวหนาเรียบเนียน
8. เพื่อใหไดผลดีที่สุด ควรใชไตร-แอคทิลีน™ ในตอนเชาและในตอนเย็น กอนใชเซร่ัมและ
มอยซเจอไรเซอรของคุณ สามารถใชเปน Pre make up base ไดเน่ืองจาก ไตร-แอคทิลีน™ จะชวยเติม
เต็มรองลึก ทําใหผิวดูเรียบเนียนยิ่งขึ้น สามารถใชระหวางวันบนผิวที่เมคอัพแลวก็ได
9. ทันทีที่ใช 68% ของผูทดลองใช รายงานวารอยเหี่ยวยนตางๆ แลดูต้ืนขึ้นอยางเห็นไดชัด
10. ภายใน 4 สัปดาห 83% ของผูทดลองใช สังเกตวาร้ิวรอยตางๆ แลดูดีขึ้น จางลงอยางเห็นไดชัด
(ผลจากการทดสอบ ในกลุมตัวอยางเพศหญิง 50 ราย อายุระหวาง 30-65 ป ในป พ.ศ.2550 โดยการ
สอบถามผลของการ10. หลังจาก 8 สัปดาห ร้ิวรอยดู ต้ืนขึ้น และความลึกและความยาวของร้ิวรอยดู
ลดลงถึง 45%(ผลจากการ ทดสอบผูหญิง 23 ราย อายุ 41-75 ป ในหองปฏิบัติการ Clinical Test โดย
Estee Lauder Companies Research and Development ประเทศ สหรัฐอเมริกา ในป 2550)
สิทธิพิเศษ
- สั่งซื้อทางโทรทัศน 2 ชิ้น ราคา 3500 บาท จาราคาปกติชิ้นละ 2000 บาท
- รับ ครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A ขนาด 5 มล. 1 หลอด มูลคา400 บาท
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โฆษณา เคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A
ผูดําเนินรายการ ทันยา บัคสตัน และ ไควาน ชางออกแบบทรงผม และ สไตลลิส
การดําเนินเร่ือง
01.00 – 01.50 ผูทดลองใชบอกสภาพผมที่หยิกฟู หยาบแหงกรานกอนใชเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ
A แตผมกลับนุมเปนประกายงายตอการจัดทรงหลังใชเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A ราวกับจัดทรงผม
ที่ราน ฉาพภาพเคลื่อนไหวการจัดตแตงทรงผมดวยเคร่ืองมืออ่ืนๆที่ทําใหผมยุงเหยิงไมเปนทรง
เปรียบเทียบกับการจัดแตงทรงผมโดยเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A
01.50 – 02.25 บอกคุณสมบัติของเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A ประกอบภาพการใชงานบางสวน
02.26 – 03.00 แนะนําผูดําเนินรายการ 2 ทาน
03.01 – 04.40 ไค วาน ทดลองเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A ใหผูดําเนินรายการอีกทานดูเพื่อใหเห็น
ผลสอดคลองกัน เนนวาสามารถทําไดเอง งาย และรวดเร็ว โดยใหนางแบบใช เคร่ืองปรับแตงทรงผม
แบบ A ดวยตนเอง สลับกับภาพนางแบบเริงราทามกลางบรรยากาศทะเลพรอมสยายผมอยางเปนอิสระ
04.01 – 07.15 ผูทดลองใชบอกถึงความภูมิใจในตัวเองที่ไมตองใชความพยายามในการจัดทรงผมทุก
เชา หรือการจัดทรงผมใหมหลังจากเที่ยวทะเลหรือวายนํ้า รวมถึงบอกขอดีของการใช เคร่ืองปรับแตง
ทรงผมแบบ A ที่สอดคลองกันกับคุณสมบัติของเคร่ือง สลับกับภาพเคลื่อนไหวการใชงานของเคร่ือง
ปรับแตงทรงผมแบบ A โดยผูทดลองใชสําหรับโอกาสตางๆในชีวิตประจําวัน
07.16 – 08.10 กลุมแมบานผูทดลองพูดถึงความลําบากและไมมีเวลาในการไปรานทําผม แต เคร่ือง
ปรับแตงทรงผมแบบ A ชวยทําใหสามารถจัดทรงผมไดดวยตนเองประกอบภาพกอนและหลัง ทุกคน
ตางแบงปนประโยชนของเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A ใหกันและกันฟง โดยในระหวางที่พูดก็ใช
เคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A ไปพรอมกันดวย
08.11 – 09.50 บอกคุณสมบัติของเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A ประกอบภาพสาธิตการใชเคร่ือง
ปรับแตงทรงผมแบบ A ผานภาพกราฟกแสดงการสรางประจุลบเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A ที่ชวย
ใหผมเก็บกักความชื้นระหวางใชงานโดยผมไมแหงเสีย  พรอมแสดงภาพครอบครัวต้ังแต วัย รุน คุณแม
คุณปา และคุณยาย ใชเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ Aพรอมกัน
09.51 – 10.15 แจงราคา สวนลด ชองทางการติดตอ
10.16 – 11.22 ผูทดลองใชบอกสภาพผมกอนใชและหลังใชเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A รวมถึง
ความสะดวกสบายเมื่อใชเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A
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11.23 – 12.40 ภาพเปรียบเทียบผมที่จัดทรงโดยเคร่ืองเปาผมที่แสดงความยุงยาก กับเคร่ืองปรับแตง
ทรงผมแบบ A ที่ใชงานงาย และจัดทรงผมไดเหมือนรานทําผม ผูดําเนินรายการทั้งสองทานบอก
ความลับการทํางานของเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A รวมถึงการสาธิตการรีดผมของนางแบบที่หยิกฟู
ใหเห็นความแตกตางของดานที่ใชและไมไดใชเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A
12.41 – 13.15 ผูทดลองใชบกปญหาสภาพผมกอนใชเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A และสภาพผมที่ดี
ขึ้นหลังใชเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A ทําใหชีวิตงายขึ้นในหลายๆดาน เพราะประหยัดเวลา
13.16 – 16.15 ผูดําเนินรายการสาธิตการใชเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A กับนางแบบ สลับกับผล
ตอบรับที่ดีจากผูทดลองใชที่เปนหญิงกลุมแมบานสลับภาพการใชงานของกลุมแมบานและผูทดลองใช
คนอ่ืนๆ สลับกับการบอกคุณสมบัติของเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A
16.16 – 17.58 บรรยายคุณสมบัติของเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A ประกอบกับภาพเคลื่อนไหวการ
ใชเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A เพื่อปญหาเสนผมในรูปแบบตางๆ
17.59 – 18.25 แจงราคา สวนลด ชองทางการติดตอ
18.26 – 19.28 บรรยายคุณสมบัติของเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A ประกอบกับภาพเคลื่อนไหวการ
ใชเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A เพื่อปญหาเสนผมในรูปแบบตางๆประกอบภาพเคลื่อนไหวเพื่อ
เปรียบเทียบการจัดแตงทรงผมดวยเคร่ืองมืออ่ืนกับการจัดแตงทรงผมดวยเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A
19.29 – 21.15 แสดงผลตอบรับที่ดีจากผูทดลองใชที่เปนหญิงกลุมแมบานสลับภาพการใชงานของ
กลุมแมบานและผูทดลองใชคนอ่ืนๆ สลับกับการบอกคุณสมบัติของเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A และ
ความภูมิใจของผูทดลองใชที่มีผมสวยด่ังใจโดยไมตองใชความพยายาม
21.16 – 23.23 ผูดําเนินรายการเนนวาเคร่ืองมีราคาถูก ประหยัดกวาเคร่ืองมืออ่ืนๆ และสรางลูกเลน
ดวยคุณสมบัติของเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A พรอมชวยประหยัดเวลาและลดความพยายามของผูใช
เหมาะกับทุกคน
23.24 – 25.35 ผูทดลองใชบอกขอดีของเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A ระบบไออนนิก และความสะ
ดสกสบาย เนนวาทุกคนในครอบครัวใช เคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A ได กลุมแมบานผูทดลองใช
แบงปนความสุขสบายในการใชเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A
25.36 – 26.18 บรรยายคุณสมบัติของเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A ประกอบกับภาพเคลื่อนไหวการ
ใชเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A เพื่อปญหาเสนผมในรูปแบบตางๆประกอบภาพเคลื่อนไหวเพื่อ
เปรียบเทียบการจัดแตงทรงผมดวยเคร่ืองมืออ่ืนกับการจัดแตงทรงผมดวยเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A
26.19 – 26.39 แจงราคา สวนลด ชองทางการติดตอ



185

คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
1. ประกอบดวยแผนทําความรอนระบบไอออนนิก
2. สามารถจัดทรงไดต้ังแตหลังสระ
3. ผมแหงดุจเสนไหมโดยไมถูกความรอนทําลาย
4. สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได 5 ระดับ
5. สามารถทําไดดวยตนเองที่บาน งาย กะทัดรัด
6. ชวยใหผมเปนประกอบโดดเดน
7. สามารถจัดทรงใหแบบดัดลอน
8. ไมทําใหเกิดไฟฟาสถิตแบบเคร่ืองเปาผม
9. สรางประจุลบชวยใหผมเก็บกักความชื้นระหวางใชงานโดยผมไมแหงเสีย
10. สายไฟเคเบิลสามารถหมุนได 360 องศา ไมทําใหสายไฟพันกันระหวางใช
11. เหมาะกับผูใชต้ังแตวัยรุน คุณแม คุณปา และคุณยาย
12. มีนํ้าหนักเบา
13. หมดหวงกับนัดหมายที่สําคัญ
14. ไมตองใชความพยายามในการจัดแตงทรงผม
15. ประหยัดเงินเน่ืองจากมีราคาถูกกวาเคร่ืองบืดผมอ่ืนๆ
สิทธิพิเศษ
- พิเศษสําหรับ 50 สายแรกที่โทรสั่ง ลดเหลือ 1,990 บาท
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โฆษณา เซร่ัม ครีม 365
ผูดําเนินรายการ สุกัญญา ไรวินทร และวิยะดาพีรรัฐกุล
การดําเนินเร่ือง
01.00 – 01.25 บอกสาเหตุของสีผิวไมสม่ําเสมอ ผิวหนาไมเรียบเนียน และหนาแกกอนวัย ประกอบ
ภาพเคลื่อนไหวชีวิตประจําวันที่ตองเจอสภาวะแวดลอมที่เปนปจจัยทํารายผิว เร่ิมแนะนําสินคาเพื่อ
แกไขปญหาผิวในระยะยาว
01.26 – 02.50 แนะนําผลิตภัณฑเวชสําอางค ควบคุมโดยบริษัทเอลกา บริษัทนําเขาชั้นนําที่นําเขา
สินคาตางประเทศทั่วโลก ผูดําเนินรายการบอกปจจัยสาเหตุที่ทําใหผิวเสื่อมสภาพและไมอาจหลีกเลี่ยง
ได มีคําอธิบายคําจํากัดความเกี่ยวกับเวชสําอางวาเปน กลุมผลิตภัณฑที่พบมากในประเทศสหรัฐอเมริกา
และแถบยุโรป
02.51 – 04.16 บอกความสําคัญของผิวหนา เปรียบเปนปราการดานแรกของผูพบเห็น ความสําคัญมี
มากกวาที่ตาสัมผัสได ผูทดลองใชเภทหญิงผลิตภัณฑบอกความกังวลเกี่ยวกับร้ิวรอย สีผิว ปญหาความ
เสื่อมของผิวที่ประสบ มีการแสดงภาพประกอบจากเคร่ืองตรวจสภาพผิวที่แสดงจุด บกพรองทาง
ผิวหนาที่ไมเห็นไดดวยตาเปลา
04.17 – 05.20 บอกคุณสมบัติของเซร่ัม ครีม 365 และผลจากผูทดลองใช
05.21 – 07.10 ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑเวชสําอาง ผูจัดการผลิตภัณฑ Foodskin Lab อธิบาย
ความหมายของผลิตภัณฑ เวชสําอาง ว า เปนกลุมผลิตภัณฑบํา รุงผิว ที่ ดี รับการทดสอบจาก
หองปฏิบัติการ เปนที่นิยมในประเทศแถบตะวันตกมากกวา 20 ป มีการระบุสวนผสมชัดเจนขางบรรจุ
ภัณฑ และผลที่ไดจากใชผลิตภัณฑที่ระบุอยางชัดเจน ชองทางการจําหนายอยูในรานขายยา
07.11 – 08.50 แนะนํา Training Executive ตรวจสภาพผิวของผูดําเนินรายการผานเคร่ืองแสกน
พบวาผูดําเนินรายการมีปญหาผิวหนาที่มองดวยตาเปลาไมเห็น แตสามารถเห็นปญหาดวยเคร่ืองแสกน
ผิว ผูดําเนินรายการแสดงอาการวิตกกังวล โดยผูจัดการผลิตภัณฑไดแนะนําเซร่ัมครีม 365 แกผูดําเนิน
รายการ
08.51 – 09.35 ผูดําเนินรายการทดลองใชครีมและเห็นผลต้ังแตใชคร้ังแรก ผิวนุมขึ้นจนสัมผัสได
09.36 – 11.42 ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑเวชสําอางอธิบายกลไกการทํางานของเซร่ัม ผูดําเนิน
รายการสนับสนุนวาเปนผลิตภัณฑของไฮโซ มีภาพกราฟกแสดงประสิทธิภาพของเซร่ัมที่มีตอชั้น
ผิวหนังที่ไดรับการบํารุงและภาพเปรียบเทียบการผลัดผิวหนาดานที่ใชและไมไดใชเซร่ัม
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11.43 – 15.15 ผูที่ เคยทดลองใชมาบอกเลาประสบการณปญหาเร่ืองผิวพรรณ ร้ิวรอยการแสดง
อารมณ ผูทดลองใชมีอายุระหวาง 24 – 32 ป พบวาเห็นผลต้ังแตใชคร้ังแรก เพียง 2 – 4 สัปดาหก็รูสึกถึง
ผิวที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีภาพการแสกนผิวหนาของผูทดลองใชประกอบ พบวาผิวหนาหลัง
การบํารุงมีสุขภาพในเกณฑดี
15.16 – 16.50 บอกสาเหตุของสีผิวไมสม่ําเสมอ ผิวหนาไมเรียบเนียน และหนาแกกอนวัย ประกอบ
ภาพเคลื่อนไหวชีวิตประจําวันที่ตองเจอสภาวะแวดลอมที่เปนปจจัยทํารายผิว แนะนําสินคาเพื่อแกไข
ปญหาผิวในระยะยาว บอกคุณสมบัติของเซร่ัมอธิบายการทํางานอยางเปนระบบของเซร่ัม
16.51 – 17.20 แจงราคา ของสมนาคุณ ชองทางการติดตอ
17.21 – 17.38 ผูทดลองใชบอกผลลัพธที่ดีหลังจากการใช
17.39 – 19.00 แนะนํา Senior National Makeup Artist ชื่อดังพูดถึงประสบการณเกี่ยวกับเซร่ัม พบ
คร้ังแรกที่ New York Fashion Week แนะนําการใชเซร่ัมบํารุงผิว
19.01 – 19.20 ผูทดลองใชบอกผลลัพธที่ดีหลังจากการใช
19.21 – 20.15 Senior National Makeup Artist แนะนําขั้นตอนการเตรียมผิวกอนแตงหนาโดยใช
เซร่ัม ครีม 365 มีเสียงประกอบบรรยายคุณสมบัติของเซร่ัม
20.16 – 21.00 ผูทดลองใชบอกผลลัพธที่ดีหลังจากการใช
21.01 – 22.39 บอกสาเหตุของสีผิวไมสม่ําเสมอ ผิวหนาไมเรียบเนียน และหนาแกกอนวัย ประกอบ
ภาพเคลื่อนไหวชีวิตประจําวันที่ตองเจอสภาวะแวดลอมที่เปนปจจัยทํารายผิว แนะนําสินคาเพื่อแกไข
ปญหาผิวในระยะยาว บอกคุณสมบัติของเซร่ัมอธิบายการทํางานอยางเปนระบบของเซร่ัม สลับกับ
ผลลัพธจากผูทดลองใช
22.40 – 23.05 แจงราคา ของสมนาคุณ ชองทางการติดตอ
23.06 – 23.40 ผูทดลองใชบอกผลลัพธที่ดีหลังจากการใช เนนคุณสมบัติและความปลอดภัยกับผิวใน
ฐานะที่เปนเวชสําอางค
23.41 – 24.05 ผูดําเนินรายการเนนความนาเชื่อถือและคุณสมบัติของเซร่ัมบํารุงผิว
24.06 – 24.45 ผูทดลองใชคูสามีภรรยาบอกผลลัพธที่ดีหลังจากการใช เนนวาประหยัดเน่ืองจาก
สามารถใชครีมรวมกันได
24.46 – 25.30 บอกสาเหตุของสีผิวไมสม่ําเสมอ ผิวหนาไมเรียบเนียน และหนาแกกอนวัย ประกอบ
ภาพเคลื่อนไหวชีวิตประจําวันที่ตองเจอสภาวะแวดลอมที่เปนปจจัยทํารายผิว แนะนําสินคาเพื่อแกไข
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ปญหาผิวในระยะยาว บอกคุณสมบัติของเซร่ัมอธิบายการทํางานอยางเปนระบบของเซร่ัม สลับกับ
ผลลัพธจากผูทดลองใช ประกอบภาพกราฟกการทํางานของเซร่ัมตอผิว
25.31 – 26.00 แจงราคา ของสมนาคุณ ชองทางการติดตอ
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
1. มีสวนผสมของเปปไทต (High-Tech Power Peptides) ประกอบไปดวย Acetyl Hexapeptide 8
และ Palmitoyl Oligopeptide ชวยรับมือกับร้ิวรอยและทําใหผิวแลดูสุขภาพดี
2. ผิวหนากระชับ ลดร้ิวรอย กระชับรูขุมขน
3. เห็นผลภายใน 1 เดือน
4. ผิวเนียนนุม
5. ไมมีสวนผสมของนํ้าหอม
6. เน้ือครีมทํางานอยางเปนระบบสามรูปแบบ คือ ทําใหผิวเรียบเนียนแลดูกระจางใส (Clarity
Promoting Extracts) เทคนิคการกระจายแสงที่ทํางานควบคูกับไขมุกสีฟาที่สกัดและหายาก (Optical
Diffusers)
7. มีสวนผสมจากธรรมชาติ ไดแก มัลเบอรร่ี องุน วิตามินซี และสมุนไพรScutelleria ที่พบมากใน
ประเทศญ่ีปุน สารสกัดจากยีสต
8. ลดจุดดางดํา
9. ใชเปนรองพื้นกอนการแตงหนา
10. ปองกันใบหนาแกกอนวัย

สิทธิพิเศษ
- เมื่อโทรสั่งสินคา 20 สายทานแรก ไดรับเซร่ัม ครีม 365 ขนาด 5 มิลลิลิตร มูลคา 400 บาท
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โฆษณา เซร่ัม ครีม 365
ผูดําเนินรายการ สุกัญญา ไรวินทร และวิยะดาพีรรัฐกุล
การดําเนินเร่ือง
01.00 – 01.25 บอกสาเหตุของสีผิวไมสม่ําเสมอ ผิวหนาไมเรียบเนียน และหนาแกกอนวัย ประกอบ
ภาพเคลื่อนไหวชีวิตประจําวันที่ตองเจอสภาวะแวดลอมที่เปนปจจัยทํารายผิว เร่ิมแนะนําสินคาเพื่อ
แกไขปญหาผิวในระยะยาว
01.26 – 02.50 แนะนําผลิตภัณฑเวชสําอางค ควบคุมโดยบริษัทเอลกา บริษัทนําเขาชั้นนําที่นําเขา
สินคาตางประเทศทั่วโลก ผูดําเนินรายการบอกปจจัยสาเหตุที่ทําใหผิวเสื่อมสภาพและไมอาจหลีกเลี่ยง
ได มีคําอธิบายคําจํากัดความเกี่ยวกับเวชสําอางวาเปน กลุมผลิตภัณฑที่พบมากในประเทศสหรัฐอเมริกา
และแถบยุโรป
02.51 – 04.16 บอกความสําคัญของผิวหนา เปรียบเปนปราการดานแรกของผูพบเห็น ความสําคัญมี
มากกวาที่ตาสัมผัสได ผูทดลองใชเภทหญิงผลิตภัณฑบอกความกังวลเกี่ยวกับร้ิวรอย สีผิว ปญหาความ
เสื่อมของผิวที่ประสบ มีการแสดงภาพประกอบจากเคร่ืองตรวจสภาพผิวที่แสดงจุดบกพรองทาง
ผิวหนาที่ไมเห็นไดดวยตาเปลา
04.17 – 05.20 บอกคุณสมบัติของเซร่ัม ครีม 365 และผลจากผูทดลองใช
05.21 – 07.10 ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑเวชสําอาง ผูจัดการผลิตภัณฑ Foodskin Lab อธิบาย
ความหมายของผลิตภัณฑ เวชสําอาง ว า เปนกลุมผลิตภัณฑบํา รุงผิวที่ ดี รับการทดสอบจาก
หองปฏิบัติการ เปนที่นิยมในประเทศแถบตะวันตกมากกวา 20 ป มีการระบุสวนผสมชัดเจนขางบรรจุ
ภัณฑ และผลที่ไดจากใชผลิตภัณฑที่ระบุอยางชัดเจน ชองทางการจําหนายอยูในรานขายยา
07.11 – 08.50 แนะนํา Training Executive ตรวจสภาพผิวของผูดําเนินรายการผานเคร่ืองแสกน
พบวาผูดําเนินรายการมีปญหาผิวหนาที่มองดวยตาเปลาไมเห็น แตสามารถเห็นปญหาดวยเคร่ืองแสกน
ผิว ผูดําเนินรายการแสดงอาการวิตกกังวล โดยผูจัดการผลิตภัณฑไดแนะนําเซร่ัมครีม 365 แกผูดําเนิน
รายการ
08.51 – 09.35 ผูดําเนินรายการทดลองใชครีมและเห็นผลต้ังแตใชคร้ังแรก ผิวนุมขึ้นจนสัมผัสได
09.36 – 11.42 ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑเวชสําอางอธิบายกลไกการทํางานของเซร่ัม ผูดําเนิน
รายการสนับสนุนวาเปนผลิตภัณฑของไฮโซ มีภาพกราฟกแสดงประสิทธิภาพของเซร่ัมที่มีตอชั้น
ผิวหนังที่ไดรับการบํารุงและภาพเปรียบเทียบการผลัดผิวหนาดานที่ใชและไมไดใชเซร่ัม
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11.43 – 15.15 ผูที่ เคยทดลองใชมาบอกเลาประสบการณปญหาเร่ืองผิวพรรณ ร้ิวรอยการแสดง
อารมณ ผูทดลองใชมีอายุระหวาง 24 – 32 ป พบวาเห็นผลต้ังแตใชคร้ังแรก เพียง 2 – 4 สัปดาหก็รูสึกถึง
ผิวที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีภาพการแสกนผิวหนาของผูทดลองใชประกอบ พบวาผิวหนาหลัง
การบํารุงมีสุขภาพในเกณฑดี
15.16 – 16.50 บอกสาเหตุของสีผิวไมสม่ําเสมอ ผิวหนาไมเรียบเนียน และหนาแกกอนวัย ประกอบ
ภาพเคลื่อนไหวชีวิตประจําวันที่ตองเจอสภาวะแวดลอมที่เปนปจจัยทํารายผิว แนะนําสินคาเพื่อแกไข
ปญหาผิวในระยะยาว บอกคุณสมบัติของเซร่ัมอธิบายการทํางานอยางเปนระบบของเซร่ัม
16.51 – 17.20 แจงราคา ของสมนาคุณ ชองทางการติดตอ
17.21 – 17.38 ผูทดลองใชบอกผลลัพธที่ดีหลังจากการใช
17.39 – 19.00 แนะนํา Senior National Makeup Artist ชื่อดังพูดถึงประสบการณเกี่ยวกับเซร่ัม พบ
คร้ังแรกที่ New York Fashion Week แนะนําการใชเซร่ัมบํารุงผิว
19.01 – 19.20 ผูทดลองใชบอกผลลัพธที่ดีหลังจากการใช
19.21 – 20.15 Senior National Makeup Artist แนะนําขั้นตอนการเตรียมผิวกอนแตงหนาโดยใช
เซร่ัม ครีม 365 มีเสียงประกอบบรรยายคุณสมบัติของเซร่ัม
20.16 – 21.00 ผูทดลองใชบอกผลลัพธที่ดีหลังจากการใช
21.01 – 22.39 บอกสาเหตุของสีผิวไมสม่ําเสมอ ผิวหนาไมเรียบเนียน และหนาแกกอนวัย ประกอบ
ภาพเคลื่อนไหวชีวิตประจําวันที่ตองเจอสภาวะแวดลอมที่เปนปจจัยทํารายผิว แนะนําสินคาเพื่อแกไข
ปญหาผิวในระยะยาว บอกคุณสมบัติของเซร่ัมอธิบายการทํางานอยางเปนระบบของเซร่ัม สลับกั บ
ผลลัพธจากผูทดลองใช
22.40 – 23.05 แจงราคา ของสมนาคุณ ชองทางการติดตอ
23.06 – 23.40 ผูทดลองใชบอกผลลัพธที่ดีหลังจากการใช เนนคุณสมบัติและความปลอดภัยกับผิวใน
ฐานะที่เปนเวชสําอางค
23.41 – 24.05 ผูดําเนินรายการเนนความนาเชื่อถือและคุณสมบัติของเซร่ัมบํารุงผิว
24.06 – 24.45 ผูทดลองใชคูสามีภรรยาบอกผลลัพธที่ดีหลังจากการใช เนนวาประหยัดเน่ืองจาก
สามารถใชครีมรวมกันได
24.46 – 25.30 บอกสาเหตุของสีผิวไมสม่ําเสมอ ผิวหนาไมเรียบเนียน และหนาแกกอนวัย ประกอบ
ภาพเคลื่อนไหวชีวิตประจําวันที่ตองเจอสภาวะแวดลอมที่เปนปจจัยทํารายผิว แนะนําสินคาเพื่อแกไข
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ปญหาผิวในระยะยาว บอกคุณสมบัติของเซร่ัมอธิบายการทํางานอยางเปนระบบของเซร่ัม สลับกับ
ผลลัพธจากผูทดลองใช ประกอบภาพกราฟกการทํางานของเซร่ัมตอผิว
25.31 – 26.00 แจงราคา ของสมนาคุณ ชองทางการติดตอ
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
1. มีสวนผสมของเปปไทต (High-Tech Power Peptides) ประกอบไปดวย Acetyl Hexapeptide 8
และ Palmitoyl Oligopeptide ชวยรับมือกับร้ิวรอยและทําใหผิวแลดูสุขภาพดี
2. ผิวหนากระชับ ลดร้ิวรอย กระชับรูขุมขน
3. เห็นผลภายใน 1 เดือน
4. ผิวเนียนนุม
5. ไมมีสวนผสมของนํ้าหอม
6. เน้ือครีมทํางานอยางเปนระบบสามรูปแบบ คือ ทําใหผิวเรียบเนียนแลดูกระจางใส (Clarity
Promoting Extracts) เทคนิคการกระจายแสงที่ทํางานควบคูกับไขมุกสีฟาที่สกัดและหายาก (Optical
Diffusers)
7. มีสวนผสมจากธรรมชาติ ไดแก มัลเบอรร่ี องุน วิตามินซี และสมุนไพรScutelleria ที่พบมากใน
ประเทศญ่ีปุน สารสกัดจากยีสต
8. ลดจุดดางดํา
9. ใชเปนรองพื้นกอนการแตงหนา
10. ปองกันใบหนาแกกอนวัย
สิทธิพิเศษ
- เมื่อโทรสั่งสินคา 20 สายทานแรก ไดรับเซร่ัม ครีม 365 ขนาด 5 มิลลิลิตร มูลคา 400 บาท
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โฆษณาครีม ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A
ผูดําเนินรายการ อัฉริยา สินรัชตานันท วีเจและดารา
การดําเนินเร่ือง
01.00 – 01.42 อธิบายความบอบบางของผิวหนังสวนดวงตาที่ตองการการดูแลปกปองเปนพิเศษ และ
แนะนําผูดําเนินรายการ
01.43 – 02.00 แนะนําครีมบํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A และบอกคุณสมบัติ
02.01 – 04.00 แนะนําผูจัดการฝายฝกอบรม Goodskin Lab ซึ่งเปนบริษัทที่ผลิตครีมบํารุงผิวรอบ
ดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A อธิบายถึงความสําคัญและความบอบบางของผิวหนังรอบดวงตา
สลับกับภาพการดูแลผิวหนังรอบดวงตาและปญหาที่เกิดขึ้นบริเวณรอบดวงตา พรอมอธิบายปจจัย
สาเหตุการเกิดปญหา ควรใชผลิตภัณฑเพื่อรอบดวงตาโดยเฉพาะ รวมถึงบอกสวนผสมของ ครีมบํารุง
ผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A ที่ผลิตเผื่อผิวหนังรอบดวงตาโดยเฉพาะ
04.01 – 04.21 พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน นักธุรกิจสวนตัว ยืนยันถึงคุณสมบัติเกี่ยวกับการบํารุง
ผิวรอบดวงตาของครีมบํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A
04.22 – 06.27 ผูจัดการฝายฝกอบรม Goodskin Lab อธิบายสวนผสมและครีมที่มีสองสูตรในตลับ
เดียวเพื่อใชสําหรับกลางวันและกลางคืน  ประกอบภาพจําลองการใชครีมชวงกลางวันและกลางคืน
ประกอบกับคําบอกเลาประสบการณการใชครีมบํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ Aของ
ผูใชจริง
06.28 – 07.35 ทดสอบเคร่ืองทดสอบสภาพผิวกับนางแบบ สาธิตวิธีการทาครีมที่ดวงตาที่ถูกตอง
07.36 – 07.43 Graphic Designer ผูใช ครีมบํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A ยืนยันวา
ครีมใหความชุมชื่นแกดวงตา
07.44 – 09.10 ใชเคร่ืองตรวจสภาพผิวรอบดวงตาหลังจากใชครีมสามนาที ผลปรากฏวาขางที่ไมได
ทาครีมผิวแหง สวนขางที่ทาครีมผานไปสามนาทีมีความชุมชื้นในระดับที่ดีมาก
09.11 – 10.34 ชางแตงหนาชื่อดังผูผานการแตงหนาในเวลาที่ระดับโลกและอยูเบื้องหลังงานโฆษณา
และละครมากมายแนะนําวิธีการแตงหนาบริเวณรอบดวงตาใหสวยงามหลังจากใชครีมบํารุงผิวรอบ
ดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A 3 นาที ทําใหแตงหนาไดงายขึ้น โดยมีการถามความเห็นของ
นางแบบหลังจากที่บํารุงผิวรอบดวงตาดวย ครีมบํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A
10.35 – 11.16 ผูดําเนินรายการทดลองใชครีมบํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A
ระหวางทํางาน ยืนยันวาใตตาชุมชื่นขึ้นทันที
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11.17 – 11.45 ผูใชครีมบํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A ยืนยันคุณสมบัติของครีม
11.46 – 12.31 อธิบายถึงขอเสียของการมีสุขภาพผิวรอบดวงตาที่แยพรอมภาพหญิงสาวแสดงใบหนา
กังวล ขาดบุคลิกภาพที่ดี อธิบายความบอบบางของผิวรอบดวงตาที่ทุกคนควรใหความสําคัญ บอก
คุณสมบัติของครีม
12.32 – 13.10 ผูใชครีมบํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A ที่ประกอบอาชีพพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ืองบิน พนักงานบริษัทเอกชนเพศชาย และเจาของรานทําเล็บ ยืนยันคุณสมบัติของครีม
หมดกังวลกับสภาพผิวรอบดวงตา สวยใสไปอีกนาน
13.11 – 13.50 แจงราคา ของสมนาคุณ และสวนลด
13.51 – 14.22 ผูใชครีมบํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A พูดถึงสภาพแวดลอมที่
ทําลายหนังรอบดวงตา และกอใหเกิดความไมมั่นใจ แตครีมบํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตา
แบบ A สามารถแกปญหาเหลาน้ันได มีภาพประกอบความกังวลในขณะที่ผูใชยังไมไดเร่ิมใชครีม
บํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A
14.23 – 17.28 ผูดําเนินรายการสอบถามอาสาสมัครที่ใชครีมบํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบ
ดวงตาแบบ A มาเปนเวลา 1เดือน โดยผูทดลองใชแบงออกเปนสี่ชวงอายุ คือ 20 – 30 ป, 31 – 40 ป,
41-50 ป, 51 – 60 ป โดยสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงต้ังแตอาทิตยแรกและเห็นพัฒนาการขึ้นเร่ือยๆ
จนถึงสัปดาหสุดทาย ระหวางการอธิบายถึงผลลัพธจะมีภาพเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง
รอบดวงตาในแตละสัปดาห
17.29 – 17.53 อธิบายวิธีการปองกันความเสื่อมโทรมของผิวรอบดวงตาและอธิบายวิธีการใชครีม
บํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A สูตรกลางคืน
17.54 – 18.51 แสดงภาพเปรียบเทียบผิวรอบดวงตาในสัปดาหที 4 ของทั้ง 4 ชวงอายุ บุคลิภาพของ
ผูใชทั้งสี่จะดีขึ้นตามไปดวยในภาพเปรียบเทียบสัปดาหสุดทาย ทุกคนมีความพอใจและจะใชครีมบํารุง
ผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A ตลอดไป
18.52 – 20.15 ผูดําเนินรายการบอกเลาประสบการณของตัวเองในการใชครีมบํารุงผิวรอบดวงตา
ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A สูตรกลางคืน โดยผูจัดการฝายฝกอบรม Goodskin Lab อธิบายการทํางาน
ของครีมบํารุงผิวรอบดวงตาสูตรกลางคืนประกอบภาพกราฟกกลไกการทํางานของครีม ผูดําเนิน
รายการแนะนําใหศึกษาสวนผสมของครีมรอบดวงตาที่เปนครีมเฉพาะจุดใหมากๆ เน่ืองจากเปนพื้ นที่
เฉพาะที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ
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20.16 – 21.10 อธิบายถึงขอเสียของการมีสุขภาพผิวรอบดวงตาที่แยพรอมภาพหญิงสาวแสดงใบหนา
กังวล ขาดบุคลิกภาพที่ดี อธิบายความบอบบางของผิวรอบดวงตาที่ทุกคนควรใหความสําคัญ บอก
คุณสมบัติของครีม
21.11 – 21.45 ผูใชครีมบํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A ที่ประกอบอาชีพพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ืองบิน พนักงานบริษัทเอกชนเพศชาย และเจาของรานทําเล็บ ยืนยันคุณสมบัติของครีม
หมดกังวลกับสภาพผิวรอบดวงตา สวยใสไปอีกนาน
21.46 – 22.30 แจงราคา ของสมนาคุณ และสวนลด
22.31 – 24.00 ผูใชบอกเหตุผลของสาเหตุที่เลือกครีมบํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ
Aและผลลัพธที่ดีหลังใช ทั้งน้ีผูดําเนินรายการแจงวาครีมบํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ
A ยังเหมาะกับผูชายดวย
24.01 – 25.06 อธิบายถึงขอเสียของการมีสุขภาพผิวรอบดวงตาที่แยพรอมภาพหญิงสาวแสดงใบหนา
กังวล ขาดบุคลิกภาพที่ดี อธิบายความบอบบางของผิวรอบดวงตาที่ทุกคนควรใหความสําคัญ บอก
คุณสมบัติของครีม
25.07 – 25.33 แจงราคา ของสมนาคุณ และสวนลด
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
1. ชวยกระชับผิว ลดร้ิวรอยรอบดวงตา
2. เพิ่มความชุมชื่น
3. ลดรอยหมองคล้ํา
4. กระชับผิวถุงใตตา
5. ลดอาการร่ัวซึมของเสนเลือดฝอยใตตาอันเปนสาเหตุของถุงใตตาคล้ํา
6. ลดอาการไมไหลเวียนของของเหลวใตผิวหนังรอบดวงตาที่เปนสาเหตุของถุงใตตา
7. มีสองสูตรในตลับเดียวเพื่อใชสําหรับกลางวันและกลางคืน
8. สวนผสมประกอบไปดวย Suberlift สารสกัดจากตนคอกโอค ทําใหเสนร้ิวรอยรอบดวงตาแลดู
จางลง, Polylift สกัดจากเม็ดอัลมอนดหวาน และ Advance Rho-Cite Complex เปนสวนผสมของซิงค
ชาวเขียว คาเฟอีน และวิตามินซีทําหนาที่ Antioxidant
9. ครีมบํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ A สูตรกลางคืนมีลักษณะเปนเน้ือบาลม
เสริมความชุมชื้นใหกับผิว ประกอบไปดวยสวนผสม HA Plumping Sphere ชวยฟนบํารุงผิวขณะนอน
หลับ
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10. ครีมบํารุงผิวรอบดวงตา ครีมบํารุงรอบดวงตาแบบ Aนําเขาจากอเมริกา
11. ใหความชุมชื้นทันทีที่ใชครีม
12. ปกปองดวงตาตลอด 24 ชั่วโมง
13. เน้ือเจลใชเวลาทํางาน 3 นาที
สิทธิพิเศษ
1. ผูสั่งซื้อทางโทรทัศนซื้อ 2 ชิ้น ในราคา 3,700 บาท จากราคาชิ้นละ 2,200 บาท
2. รับฟรี Tri – Aktiline ขนาด 5 Ml. มูลคา 400 บาท
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โฆษณา นํ้ามันสกัดจากตับปลา
ผูดําเนินรายการ เจ๊ียบ กาญนาพร ปลอดภัย พิธีกรผูรอบรูเร่ืองผูหญิง และฮิโรยูกิ โฮชิโน Director,
International Department
การดําเนินเร่ือง
01.00 – 02.50 อธิบายโมเลกุลของนํ้ามันที่หลอเลี้ยงบนผิวหนัง และปญหาที่เปนปจจัยการทําลาย
นํ้ามันหลอเลี้ยงผิว และผลของผิวถูกทําลาย แสดงภาพประกอบการวิจัยที่ประเทศญ่ีปุนเกี่ยวกับครีมชื่อ
นํ้ามันสกัดจากตับปลา ผลิตจากสารสกัดทะเลลึกในประเทศญ่ีปุนที่มีความคลายเคียงกับนํ้ามันของ
ผิวหนังมนุษย
02.51 – 05.59 เปดฉากที่สวนสาธารณะอันเขียวชะอุม ผูดําเนินรายการพูดถึงความเปนมาของ นํ้ามัน
สกัดจากตับปลา Oil ที่ถูกคนพบมากวา 10 – 20 ป มีคุณสภาพในการคงสภาพสาร สกัดไดจากตับปลา
นํ้าทะเลลึก ไมสรางความระคายเคืองแกผิว ใชแกปญหาผิวเสื่อมสภาพ มีการคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผูบริโภค ไมมีสารกันเสีย สี สารกันบูด ใชไดกับทุกสภาพผิว ไปจนถึงผิวแพงาย
06.00 – 08.00 ผูดําเนินรายการอธิบายถึงลักษณะโรงงานผลิตที่ไดรับรางวัล Green Factory หมายถึง
ผลิตภัณฑถูกผลิตทามกลางธรรมชาติเพื่อใหไดความปลอดภัยแกผูใชสูงสุด อธิบายถึงพื้นที่การผลิต
ในฮอกไกโดทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุน มีการบรรยายประกอบภาพทัศนียภาพของเกาะฮอกไกโด
พนักงานมีความเปนอยูที่ดีมีคุณภาพ โรงงานมีสถานรับเลี้ยงเด็กของคนงาน พนักงานเปนผูหญิง ผลิต
เพื่อผูหญิง ดวยสายตาที่ละเอียดของผูหญิง กอนสงตอไปยังผูชายนับลานทั่วโลกและประเทศญ่ีปุน ที่
รานภายในโรงงานลูกคาสามารถทดลองใชผลิตภัณฑไดตามตองการ และหลังเลิกงานพนักงานหญิงก็
จะมารับลูกที่สถานรับเลี้ยงเด็กภายในโรงงาน  ตลอดการอธิบายมีการฉายภาพเคลื่อนไหวของโรงงาน
และบริเวณที่เกี่ยวของประกอบ
08.01 – 08.30 ชิอิโกะ ฮิโรโมริ Director Beauty Consultation Department อธิบายถึงสภาพผิวในชวง
อายุตางๆ และความสูญเสียของผิวที่เกิดขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น แตผิวที่มีปญหาสามารถแกไ ขไดโดยใช
นํ้ามันสกัดจากตับปลา
08.32 – 09.35 ผูทดลองใช นักศึกษาปริญญาเอก คณะวารสารศาสตร อายุ 40 ป , ผูทดลองใชที่ 2
ผูผลิตรายการโทรทัศน บอกเลาปญหาเกี่ยวกับผิว และยืนยันประสิทธิภาพของ นํ้ามันสกัดจากตับปลา
Oil
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09.36 – 11.14 ปญหาที่เปนปจจัยการทําลายนํ้ามันหลอเลี้ยงผิว และผลของผิวถูกทําลาย บอก
คุณสมบัติของครีมบํารุงที่ไดรับความนิยมมากวา 25 ป ของผูใช 10 ประเทศทั่วโลก บรรยายถึงลักษณะ
โรงงานที่ผลิต สลับกับผลการใชจากผูทดลองใชยืนยันคุณสมบัติของครีมบํารุง
11.15 – 11.45 แจงราคา ชองทางการติดตอ และของสมมนาคุณ
11.46 – 13.05 ผูดําเนินรายการพูดถึงความนิยมของครีมที่ประเทศญ่ีปุนตลอด 25 ปที่ผานมา รวมถึง
การสงออกผลิตภัณฑไปทั่วโลกกวา 10 ประเทศ แสดงภาพกราฟกลูกโลกแสดงประเทศที่ใชครีม
13.06 – 14.21 ผูดําเนินรายการอธิบายถึง นํ้ามันสกัดจากตับปลา ที่สกัดจากธรรมชาติที่แตกตางจาก
นํ้ามันสกัดจากตับปลา ที่สกัดจากตับปลาทะเลนํ้าลึก ซึ่งมีคุณคาทางผิวหนังตางกัน แสดงภาพการ
ทดสอบการซึมซับของนํ้ามันบํารุงผิวเพื่อเปรียบเทียบกับการซึมของนํ้ามันประเภทอ่ืน
14.22 – 15.35 ผูดําเนินรายการอธิบายถึงการผลิต นํ้ามันสกัดจากตับปลา ตามธรรมชาติของรางกาย
และผลจากการขาด นํ้ามันสกัดจากตับปลา
15.36 –16.33 ผูดําเนินรายการหญิง วิเคราะหภาพลักษณของผลิตภัณฑ และสอบถามถึงกลุมลูกคา
16.34 – 17.15 ชิอิโกะ ฮิโรโมริ Director Beauty Consultation Department อธิบายวิธีการใชครีมบํารุง
นํ้ามันสกัดจากตับปลา และลําดับการทาครีม
17.16 – 17.40 ผูทดลองใช อายุระหวาง 30 – 55 ป บอกผลการทดลองใช
17.41 – 20.30 หญิงสาวสี่คนแบงปนประสบการณเกี่ยวกับเร่ืองผิว หน่ึงในสี่แนะนําเพื่อนเกี่ยวกับ
ครีม นํ้ามันสกัดจากตับปลา Oil โดยทั้งสี่คนไดทดลองทาครีมที่หลังมือ สลับกับภาพอธิบายคุณสมบัติ
ของครีม การถายภาพเคลื่อนไหวเปนลักษณะการถายภาพเคลื่อนไหวแบบcamcorder ดูเหมือนวาไมมี
การจัดฉาก เปนการพูดคุยระหวางเพื่อนสนิท
20.31 – 22.10 ปญหาที่เปนปจจัยการทําลายนํ้ามันหลอเลี้ยงผิว และผลของผิวถูกทําลาย บอก
คุณสมบัติของครีมบํารุง สลับกับผลการใชจากผูทดลองใชยืนยันคุณสมบัติของครีมบํารุง
22.11 – 22.35 แจงราคา ชองทางการติดตอ และของสมมนาคุณ
22.36 – 24.37 ผูทดลองใช อายุระหวาง 30 – 55 ป บอกผลการทดลองใช
24.38 – 25.30 ผูดําเนินรายการหญิงออกมาสรุปความสําคัญของการดูแลผิวอยางเปนธรรมชาติ
25.31 – 26.15 อธิบายปญหาที่เปนปจจัยการทําลายนํ้ามันหลอเลี้ยงผิว และผลของผิวถูกทําลาย บอก
คุณสมบัติของครีมบํารุง สลับกับผลการใชจากผูทดลองใชยืนยันคุณสมบัติของครีมบํารุง
26.16 – 26.40 แจงราคา ชองทางการติดตอ และของสมมนาคุณ
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
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1. ซึมซับลงผิวไดเร็ว ไมทิ้งคราบเหนียว
2. ผลิตจากตับปลาทะเลนํ้าลึก 99.99 เปอรเซ็น
3. ชวยเติมความชุมชื่นแกผิว
4. ชวยทําใหผิวกระจางใส แข็งแรง ปกปองรังสีจากแสงอาทิตย
5. ชวยเปนตัวกลางนําพาสารบํารุงผิวใหซึมซาบไดดียิ่งขึ้น
6. มีคา PH ที่เปนกลาง
7. เหมากับทุกสภาพผิว
8. สามารถใชบํารุงผิวที่ปาก
9. สามารถใชไดกับผมที่แหงกราน
สิทธิพิเศษ
- สั่งซื้อสินคาชวงแนะนํา รับครีมบํารุงผิวขนาดเล็กมูลคา 850 บาทฟรี



199

โฆษณา เซร่ัมบํารุงผมแบบ A
ผูดําเนินรายการ สุรางคณา สุนทรพนาเวศ และ เอกพัน บรรลือฤทธิ์
การดําเนินเร่ือง
01.00 – 02.25 ดาราที่มีประสบการณใชผลิตภัณฑ เคยมีปญหาเร่ืองเสนผมบาง และสูญเสียความ
มั่นใจ และเกิดอาการเครียด แตเมื่อพบผลิตภัณฑและทดลองใช ปญหาทุกอยางก็หมดไปภายใน 1 เดือน
ประกอบภาพศีรษะที่มีปญหากอนใช
02.26 – 02.47 ภาพผลตอบรับจากผูใชจริงที่ยืนยันวาสภาพเสนผมไดรับการแกปญหา
02.48 – 03.10 อธิบายแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑที่มาจากแหลงธรรมชาติ 3 ทวีป ประกอบ
ภาพเคลื่อนไหวการผลิตในหองทดลอง
03.11 – 04.15 แนะนําผูดําเนินรายการในฐานะเจาของผลิตภัณฑ สุรางคณา สุนทรพนาเวศ ดาราสาว
ยืนยันกระแสตอบรับจากผูใชผลิตภัณฑในดานบวก และผูดําเนินรายการ เอกพัน บรรลือฤทธิ์ ดาราผูมี
ประสบการณการใช เซร่ัมบํารุงผมแบบ Aผลิตภัณฑดูแลเสนผม และยืนยันวามีแฟนคลับและเพื่อน
ดารายื่นยันถึงประสิทธิภาพของ VelForm Hair
04.16 – 06.00 ผูดําเนินรายการทั้งสองไปสัมภาษณผูใชผลิตภัณฑโดยอธิบายแกผูชมรายการโฆษณา
วา ไมมีการเตรียมการหรือบอกลวงหนา โดยผูสัมภาษณคือ โปรดิวเซอรรายการโทรทัศน ซึ่งไดรับการ
แนะนําใหใชผลิตภัณฑจากเจาของผลิตภัณฑเอง โดยเห็นผลภายในสัปดาหแรกที่ใช
06.01 – 06.25 ภาพเคลื่อนไหวอธิบายการใช เซร่ัมบํารุงผมแบบ A
06.26 – 08.00 ผูดําเนินรายการเดินทางไปสัมภาษณผูทดลองใช 2 ทาน มีอาชีพรับจางอิสระและ
แมบาน ผูทดลองทั้ง 2 ทานไดรับคําแนะนําจากชางทําผม ผูทดลองแจงปญหาเกี่ยวกับผมแพสารเคมี
พรอมบอกผลดีที่ไดใช เซร่ัมบํารุงผมแบบ A สามารถชวยแกปญหาได
08.01 – 10.00 ผูดําเนินสัมภาษณนักธุรกิจไดรับคําแนะนําจากแฟนใหใช เซร่ัมบํารุงผมแบบ A
เน่ืองจากพบปญหาเครียดจากการทํางาน สูบบุหรี ทําใหผมรวง โดยเขาเห็นผลจากการใชผลิตภัณฑ
ภายใน 2 เดือน โดยเห็นผลจากการใช เซร่ัมบํารุงผมแบบ A ขวดที่ 2
10.01 – 11.35 ผูดําเนินรายการแนะนําผูเชี่ยวชาญ (Velform Specialist) มาใหคําแนะนําและความรู
เกี่ยวกับสาเหตุของผมรวง ประกอบภาพปญหาเกี่ยวกับเสนผม และบอกวิธีการแกปญหา หน่ึงในน้ันคือ
ผลิตภัณฑที่เปนธรรมชาติตอเสนผม
11.36 – 12.00 แนะนําผลิตภัณฑ เซร่ัมบํารุงผมแบบ Aที่ทําจากธรรมชาติ
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12.00 – 13.35 ผูใชผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงเชน หมอกฤษณ คอนเฟรม หมอดูชื่อดัง ยืนยันผลที่ดีจาก
การใช เซร่ัมบํารุงผมแบบ A รวมถึงผูที่ทดลองใชมานานเปนเวลา 6 เ ดือน – 3 ป  สลับกับ
ภาพเคลื่อนไหวปญหาเสนผมและหนังศีรษะที่จะเกิดขึ้นหากดปลอยละเลยปญหาเสนผมโดยไรการดูแล
ดวยผลิตภัณฑที่ดี
13.35 – 14.10 แจงราคา ของสมมนาคุณ และชองทางการติดตอ
14.11 – 14.36 บอกคุณสมบัติเกี่ยวกับสารธรรมชาติที่อยูใน เซร่ัมบํารุงผมแบบ A เพื่อตอสูกับปญหา
ผมรวงและสภาพความสมดุลผม ประกอบกับภาพสาธิตการใช เซร่ัมบํารุงผมแบบ A
14.37 – 19.31 ผูดําเนินรายการสัมภาษณลูกคาที่ซื้อ เซร่ัมบํารุงผมแบบ A ไปใช โดยไดขอมูลจาก
โฆษณา โดยเห็นผลภายใน 2 ขวด
19.32 – 20.50 ผูใชผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงเชน หมอกฤษณ คอนเฟรม หมอดูชื่อดัง ยืนยันผลที่ดีจาก
การใช เซร่ัมบํารุงผมแบบ A รวมถึงผูที่ทดลองใชมานานเปนเวลา 6 เ ดือน – 3 ป  สลับกับ
ภาพเคลื่อนไหวปญหาเสนผมและหนังศีรษะที่จะเกิดขึ้นหากดปลอยละเลยปญหาเสนผมโดยไรการดูแล
ดวยผลิตภัณฑที่ดี ตอดวยอธิบายวิธีใช เซร่ัมบํารุงผมแบบ A
21.51 – 22.40 แจงราคา ของสมมนาคุณ และชองทางการติดตอ
22.41 – 22.22 หมอกฤษณ คอนเฟรม หมอดูชื่อดัง พูดถึงปญหาผมรวงในวัย 20 ตนๆ ที่เกิดจาก
ความเครียด เห็นผลภายใน 2 สัปดาห ยืนยันวาเปนผลิภัณฑที่มีมาตรฐาน
22.23 – 25.05 ผูดําเนินรายการสัมภาษณรานทําผมที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ เซร่ัมบํารุงผมแบบ A เปน
ผลิตภัณฑประจําราน โดยยืนยันคุณสมบัติของ เซร่ัมบํารุงผมแบบ A วาแกไขปญหาผมไดจริง และ
ยืนยันพรอมกับลูกคาในรานที่ใช เซร่ัมบํารุงผมแบบ A โดยทางรานมีการแนะนําใหกับลูกคาที่มาทําผม
ทําใหตองสั่ง เซร่ัมบํารุงผมแบบ A มาใชที่รานเปนประจํา
25.06 – 26.30 ภาพผลตอบรับจากผูใชจริงที่ยืนยันวาสภาพเสนผมไดรับการแกปญหา แจงราคา ของ
สมมนาคุณ และชองทางการติดตอ
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
1. ลดอาการผมรวง
2. ผลิตจากประเทศสเปน
3. ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ
4. เพิ่มความดกดําใหแกเสนผม
5. เห็นผลภายในสองขวด
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6. เสริมสรางความมั่นใจใหมากขึ้น
สิทธิพิเศษ
- 50 สายแรกที่สงซื้อจะไดรับ เซร่ัมบํารุงผมแบบ A ฟรีอีก 1 ขวด
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โฆษณา เคร่ืองปงอาหารเอนกประสงค A
ผูดําเนินรายการ มอนเทล วิลเลียมส พิธีกรรายการทีวี และผูเขียนหนังสือ Living Well with Montel
การดําเนินเร่ือง
01.00 – 01.45 แนะนําผูดําเนินรายการ มอนเทล วิลเลียมส พิธีกรรายการทีวี และผูเขียนหนังสือ
Living Well with Montel เขาอธิบายถึงการปรับเปลี่ยน การบริโภคตามหลักโภชนาการโดยไดศึกษา
จากงานวิจัยของแพทยที่มีชื่อเสียง พูดถึงการปรุงอาหารแบบ Rotisserie การปรุงใหสุกโดยหลีกเลี่ยง
การทอดอาหารที่เปนสาเหตุของนํ้ามันสวนเกินในอาหาร
01.46 – 02.45 ภาพการกินอาหาร fast food ที่ไมดีตอสุขภาพ ตัดกับภาพการปรุงอาหารสุขภาพดวย
เคร่ืองปงอาหารเอนกประสงค A เคร่ืองอบยางเพื่อสุขภาพ ประกอบกับภาพชายหญิงที่มีรูปรางผอม
เพรียวเปรียบเทียบกับรางกายกอนรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ สลับกับภาพอาหารที่ปรุงจาก เคร่ือง
ปงอาหารเอนกประสงค A เคร่ืองอบยางเพื่อสุขภาพ
02.46 – 06.23 ภาพผูดําเนินรายการแนะนํา ฟอรบ ไรลีย ผูเชี่ยวชาญดานอาหารจาก Living Well เพื่อ
แนะนําการทําอาหารดวย เคร่ืองปงอาหารเอนกประสงค A เคร่ืองอบยางเพื่อสุขภาพ มีเมนูอาหารที่
หลากหลายที่สามารถปรุงดวยเคร่ืองน้ี ทั้งปลา ไก เน้ือ และผัก โดยแนะนํารายละเอียดสวนประกอบ
ของเคร่ือง ระหวางการอธิบายผูชมในหองตางปรบมือเปนระยะและแสดงสีหนาพึงพอใจกับ
ประสิทธิภาพของตัวเคร่ือง ทั้งน้ียังอธิบายเสริมเกี่ยวกับไขมันที่แยกออกมาจากอาหารที่ปรุง วาเปน
ปจจัยของโรครายที่อาจเกิดกับผูบริโภค
06.24 – 06.37 ผูเชี่ยวชาญดานอายุรกรรมอธิบายถึงโทษของการรับประทานอาหารที่ไมสมดุล ไมวา
จะเปนการทานไขมันมากเกินไปในขณะที่ทานผักและผลไมนอยเกินไป
06.38 – 07.17 ผูใชอธิบายถึงการปรุงอาหารดวยการอบและยางเพื่อปรุงอาหารสุขภาพในเวลาสั้นๆ
โดยปราศจากไขมัน และไมตองทานอาหาร Fast Food อีกตอไป
07.18 – 10.10 ผูดําเนินรายการเปดอกาสใหผูชมในหองสงถามขอสงสัยเกี่ยวกับ เคร่ืองปงอาหาร
เอนกประสงค A เคร่ืองอบยางเพื่อสุขภาพ ประกอบกับการสาธิตการใช เคร่ืองปงอาหารเอนกประสงค
A เคร่ืองอบยางเพื่อสุขภาพในการปรุงอาหารประเภทตางๆ
10.11 – 11.45 ภาพเคลื่อนไหวการทําอาหารดวย เคร่ืองปงอาหารเอนกประสงค A เคร่ืองอบยางเพื่อ
สุขภาพ และอธิบายคุณสมบัติของเคร่ือง
11.46 – 12.20 แจงราคา ผอนชําระ ของสมมนาคุณ และชองทางการติดตอ
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12.21 – 15.15 แนะนําพอครัวที่สามารถลดนํ้าหนักไดรวมรอยกิโลดวยวิธีการรับประทานอาหารแบบ
Stella Style ซึ่งหมายถึง อาหารปรุงสดใหมเพื่อสุขภาพ เพิ่มไฟเบอร ทิ้งนิสัยการกินที่ไมดี โดยแนะนํา
อาหารที่ทําจาก เคร่ืองปงอาหารเอนกประสงค A เคร่ืองอบยางเพื่อสุขภาพ  ไดแกเน้ือยาง และกุงยาง
รวมไปถึงผักอบ
15.16 – 16.52 แนะนํา เคร่ืองปงอาหารเอนกประสงค A เคร่ืองอบยางเพื่อสุขภาพ ขนาดครอบครัว ผู
ดําเนินรายการแนะนําวา Living Well เปนการทําสิ่งที่ถูกและเลือกสิ่งที่ดีสําหรับคนในครอบครัว หาง
จากสารกันบูดเน่ืองจากปรุงไดดวยตัวเอง
16.53 – 17.17 ผูเชี่ยวชาญดานอายุรกรรมอธิบายถึงโทษของการรับประทานอาหารที่ไมสมดุล ไมวา
จะเปนการทานไขมันมากเกินไปในขณะที่ทานผักและผลไมนอยเกินไป ถือเปนการทํารายตัวเอง
17.18 – 17.40 ผูใชอธิบายถึงการปรุงอาหารดวยการอบและยางเพื่อปรุงอาหารสุขภาพในเวลาสั้นๆ
โดยปราศจากไขมัน และไมตองทานอาหาร Fast Food อีกตอไป
17.41 – 19.17 ภาพเคลื่อนไหวการทําอาหารดวย เคร่ืองปงอาหารเอนกประสงค A เคร่ืองอบยางเพื่อ
สุขภาพ และอธิบายคุณสมบัติของเคร่ือง
19.18 – 19.51 แจงราคา ผอนชําระ ของสมมนาคุณ และชองทางการติดตอ
19.52 – 20.38 ผูดําเนินรายการ มอนเทล วิลเลียมส พิธีกรรายการทีวี และผูเขียนหนังสือ Living Well
with Montel เขาอธิบายถึงการปรับเปลี่ยน การบริโภคตามหลักโภชนาการโดยไดศึกษาจากงานวิจัยของ
แพทยที่มีชื่อเสียง พูดถึงการปรุงอาหารแบบ Rotisserie การปรุงใหสุกโดยหลีกเลี่ยงการทอดอาหารที่
เปนสาเหตุของนํ้ามันสวนเกินในอาหาร ทั้งน้ีหลังจากเขาเปลี่ยนแปลงการกินเขาก็พบชีวิตที่ดีขึ้น
20.39 – 21.30 ภาพการรับประทานอาหาร Fast Food ที่เต็มไปดวยไขมันและโทษ สลับกับภาพการ
ปรุงอาหารสุขภาพดวย เคร่ืองปงอาหารเอนกประสงค A เคร่ืองอบยางเพื่อสุขภาพ แสดงภาพนํ้าหนักที่
ลดลงของผูทานอาหารดวย เคร่ืองปงอาหารเอนกประสงค A เคร่ืองอบยางเพื่อสุขภาพ
21.31 – 22.20 ผูดําเนินรายการสาธิตการปรุงอาหารดวย เคร่ืองปงอาหารเอนกประสงค A เคร่ืองอบ
ยางเพื่อสุขภาพ ในเวลาอันสั้น
22.21 – 22.51 ภาพผูใชที่เปนพอบานอธิบายเปรียบเทียบวาสมัยกอนเมื่อภรรยาออกไปทํางานนอก
บาน เขาตองซื้ออาหารFast Food ใหลูกๆรับประทาน แตเมื่อมี เคร่ืองปงอาหารเอนกประสงค A
เคร่ืองอบยางเพื่อสุขภาพ เขาสามารถปรุงอาหารเพื่อสุขภาพใหครอบครัวทานโดยไมตองเสียเงินซื้อ
อาหารขยะอีกตอไป
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22.52 – 24.00 ผูดําเนินรายการสาธิตการปรุงของหวานดวย เคร่ืองปงอาหารเอนกประสงค A
เคร่ืองอบยางเพื่อสุขภาพ ในเวลาอันสั้น
24.01 – 24.35 ผูดําเนินรายงานสรุปการเลือกสิ่งดีๆใหกับชีวิต และการเปลี่ยนการทานอาหารของ
ตนเองและครอบครัวจะนําไปสูชีวิตที่ดีกวา
24.36 – 25.20 ภาพเคลื่อนไหวการทําอาหารดวย เคร่ืองปงอาหารเอนกประสงค A เคร่ืองอบยางเพื่อ
สุขภาพ และอธิบายคุณสมบัติของเคร่ือง
25.21 – 25.45 แจงราคา ผอนชําระ ของสมมนาคุณ และชองทางการติดตอ
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
1. สามารถขจัดไขมันออกจากอาหารได
2. ใหความรอนในการปรุงอาหาร 400 องศาเซลเซียส
3. สามารถปรุงเน้ืออบขนาดใหญ 2 กิโลกรัมไดทั้งชิ้น
4. มีถาดรองนํ้ามันที่ไหลจากอาหารไมใหมีการปนกับอาหารที่จะรับประทาน
5. มี 2 ขนาดใหเลือก คือขนาดทั้วไปและขนาดครอบครัว
6. สามารถใชลางกับเคร่ืองลางจานได
7. ไมตองใชนํ้ามันในการปรุงอาหาร
8. ทําใหอาหารสุกเหลืองนารับประทานในเวลาสั้น
9. ขนาดเคร่ืองกะทัดรัด สวยงาม
10. ชวยเก็บกักความชุมชื้นในอาหาร
11. มีแกนหมุนอัตโนมัติทําใหอาหารสุกโดยทั่วกัน
12. เหล็กเสียบยางเคลือบยางดีทําใหไมติดอาหาร เสริมดวยตะกราอบ และตะแกรงเสริม
13. สามารถปรุงอาหารหลากชนิดในคราวเดียว
14. ประหยัดไฟในการปรุงอาหาร
15. ชวยประหยัดเงินเพราะสามารถทําหารเพื่อสุขภาพทานไดเองที่บาน
สิทธิพิเศษ
1. โทรสั่งซื้อ 20 สายแรกไดรับสิทธิ์ผอนชําระ 0 เปอรเซ็นต 3 งวด
2. รับฐานเหล็กสําหรับพักอาหาร
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โฆษณา เคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1
ผูดําเนินรายการ ไมระบุ
การดําเนินเร่ือง
01.00 – 03.30 ภาพงานหั่นผักที่แสนวุนวายของแมบานเคลาเสียงรองไหของเด็ก ตัดกับภาพ เคร่ือง
ปนเอนกประสงค 9 in 1 ที่ทํางานอยางรวดเร็วและเรียบงาย เปรียบเทียบกับอุปกรณทําอาหารอยางอ่ืนที่
ใหญเทอะทะ พรอมแนะนําการทําอาหารดวยตนเองดวยเคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1 พรอม
คุณสมบัติของเคร่ือง
03.31 – 05.35 ภาพครอบครัวสุขสันต รวมตัวกันที่บานหลังหน่ึงเพื่อรับประทานอาหาร แตยังไมมี
อาหารใดๆบนจาน ผูดําเนินรายการเร่ิมสาธิตการเตรียมอาหารจานแรกใหกับคนในครอบครัวดู โดยใช
เวลาเตรียมอาหารพียง 15 วินาที และเตรียมอาหารจานถัดมาดวย เคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1 โดย
สมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนจากอารมณโกรธในตอนแรก เปนสีหนาประหลาดใจกับความสามารถของ
เคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1
05.36 – 10.38 สมาชิกในครอบครัวต้ังคําถามวาเคร่ืองเตรียมอาหารน้ันคืออะไร โดยผูดําเนินรายการ
แนะนําเคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1 พรอมคุณสมบัติ โดยผูดําเนินรายการทั้ง 2 คน ไดเตรียมอาหาร
จานถัดไปโดยสาธิตการใชเคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1 โดยเร่ิมใชเคร่ืองในรูปแบบที่หลากหลายการ
ปรับใชงานมากขึ้น ในระหวางการเตรียมอาหารผูดําเนินรายการจะเนนความประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับ
การเตรียมอาหารดวยวิธีอ่ืน โดยความเร็วในการใช เคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1 เตรียมอาหารจะไม
เกิน 45 วินาที ตอการเตรียมอาหารประเภทตางๆแตละคร้ัง โดยสมาชิกที่อยูโดยรอบจะสอบถามถึงการ
ใชเคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1เปนระยะๆ ผูดําเนินรายการสรุปวาทําอาหาร 3 จาน ใชเวลาเตรียมและ
ปรุงไมเกิน 2 นาที
10.39 – 12.05 ภาพงานหั่นผักที่แสนวุนวายของแมบานเคลาเสียงรองไหของเด็ก ตัดกับภาพ เคร่ือง
ปนเอนกประสงค 9 in 1 ที่ทํางานอยางรวดเร็วและเรียบงาย เปรียบเทียบกับอุปกรณทําอาหารอยางอ่ืนที่
ใหญเทอะทะ พรอมแนะนําการทําอาหารดวยตนเองดวยเคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1 พรอม
คุณสมบัติของเคร่ือง
12.06 – 13.01 แจงราคา ของสมมนาคุณ สวนลด การผอนชําระ และชองทางการติดตอ
13.02 – 17.11 ผูดําเนินรายการเร่ิมทําอาหารเมนูจานใหมผานการสาธิตดวยเคร่ืองปนเอนกประสงค 9
in 1 ญาติที่มารวมทานอาหารเร่ิมเปลี่ยนทาทีจากต้ังขอสงสัยดวยความรูสึกสนใจมาแทนที่ ในขณะที่
ญาติคนหน่ึงกําลังเดินไปหยิบมีดเพื่อชวยหั่นผักแตพบวาทุกอยางถูกเตรียมพรอมดวยเวลาแค 45 วินาที
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มีการสอบถามญาติคนอ่ืนๆเปนระยะวาปกติพวกเขาเหลาน้ันใชเวลาการเตรียมอาหารนานเทาใด ซึ่งผู
ดําเนินรายการน้ันใชเวลานอยกวาหลายเทา มีหนวยเปนวินาที
17.12 – 18.54 ผูดําเนินรายการทะยอยนําอาหารที่ปรุงสุกเรียบรอยแลวมาเสิรฟแกบรรดาญาติ ญาติ
ตางชิมอาหารเหลาน้ันพรอมยืนยันวารสชาดอาหารน้ันเยี่ยมแมจะใชเวลาในการเตรียมสั้นมาก
18.55 – 19.15 ผูดําเนินรายการสาธิตการใชเคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1 เพื่อเปนเคร่ืองคั้นนํ้าผลไม
19.15 – 19.30 ภาพงานหั่นผักที่แสนวุนวายของแมบานเคลาเสียงรองไหของเด็ก ตัดกับภาพ เคร่ือง
ปนเอนกประสงค 9 in 1 ที่ทํางานอยางรวดเร็วและเรียบงาย เปรียบเทียบกับอุปกรณทําอาหารอยางอ่ืนที่
ใหญเทอะทะ พรอมแนะนําการทําอาหารดวยตนเองดวยเคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1 พรอม
คุณสมบัติของเคร่ือง
19.31 – 20.10 แจงราคา ของสมมนาคุณ สวนลด การผอนชําระ และชองทางการติดตอ
20.11 – 20.45 ผูดําเนินรายการสาธิตวิธีการปนนํ้าผลไมจากเคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1 โดยที่ไม
ตองปอกเปลือกหรือหั่นผลไม ผูดําเนินรายการอธิบายเพิ่มเติมวาการด่ืมนํ้าผักผลไมเชนน้ีเทียบเทากับ
การรับประทานผักและผลไมสดหลากชนิดเพื่อสุขภาพ
20.46 – 21.45 ผูดําเนินรายการสาธิตวิธีการทํานํ้าผลไมเพื่อสุขภาพดวยผลไมชนิดตางๆเพื่อเปน
ประโยชนตอระบบขับถาย และอุดมไปดวยวิตามิน แตไรกากผลไม
21.46 – 22.15 ภาพงานหั่นผักที่แสนวุนวายของแมบานเคลาเสียงรองไหของเด็ก ตัดกับภาพ เคร่ือง
ปนเอนกประสงค 9 in 1 ที่ทํางานอยางรวดเร็วและเรียบงาย เปรียบเทียบกับอุปกรณทําอาหารอยางอ่ืนที่
ใหญเทอะทะ พรอมแนะนําการทําอาหารดวยตนเองดวยเคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1 พรอม
คุณสมบัติของเคร่ือง ประกอบภาพเมนูอาหารที่หลากหลายที่ เตรียมและปรุงดวย เคร่ืองปน
เอนกประสงค 9 in 1
22.16 – 23.10 แจงราคา ของสมมนาคุณ สวนลด การผอนชําระ และชองทางการติดตอ
สิทธิพิเศษ
1. สั่งซื้อ 20 สายแรก รับสวนลดทันที่ 2,000 บาท เหลือ 12,900 บาท
2. ผอนชําระได 3 งวด
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
1. สรรสรางจินตนาการในการทําอาหารมื้อใหญ
2. ประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารเพียง 15 - 45 วินาทีตอจาน
3. ใชเปนเคร่ืองผสมอาหาร ที่ทรงประสิทธิภาพ
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4. ใสเปนเคร่ืองหัน สับ ฝาน ผักและเน้ือสัตว
5. ใชทําอาหารหลากหลายเมนูไดในเวลารวดเร็วพรอมปรุง
6. สามารถทําอาหารที่สดใหมรับประทานที่บานโดยไมสิ้นเปลืองเงิน
7. ใชพื้นที่ในการเตรียมอาหารเทากับเคร่ืองปงขนมปงหน่ึงเคร่ือง
8. สามารถบดสับเน้ือสัตวชิ้นใหญโดยไมตองหั่นเปนชิ้นเล็กใหเสียเวลา
9. การหั่นผักดวย เคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1 จะไดขนาดที่เรียงสวยงามเทากันเหมือน

รานอาหารชั้นนํา
10. ทําใหการเตรียมอาหารเปนเร่ืองสนุก
11. สามารถลางดวยเคร่ืองลางจาน
12. ทําความสะอาดไดงาย
13. สามารถใชเปนเคร่ืองคั้นนํ้าผลไมแบบแยกกาก
14. สามารถทําไดทั้งอาหารคาวและหวาน
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โฆษณา เคร่ืองปนอาหารแบบ B
ประเภทสินคา เคร่ืองคั้นนํ้าผลไม
ผูนําเสนอรายการสินคา 1. ราเคล การดเนอร ดาราสาวยอดนิยม

2. แจค ลาแลนน ผูนําเสนอเคร่ืองออกกําลังกาย อายุ 87 ป
เทคนิคการนําเสนอรายการสินคา
01.00 – 2.30  แนะนําพิธีกรหลักและพิธีกรรวม เลาถึงประวัติของแจค ลา แลนนในฐานะคนแกที่มี
สุขภาพดี เลาถึงกิจกรรมชีวิตประจําวันของแจคลาแลนน
2.31 – 06.20 แนะนําเขาเร่ืองเคร่ืองปนนํ้าผลไม และสาเหตุที่แจค ลาแลนนเลือกใชเคร่ืองมือดังกลาว
เปรียบเทียบสินคากับผลิตภัณฑที่มีอยูในทองตลาด สาธิตการใชสินคาที่ขายทั่วไปตามทองตลาดกับ
สินคาที่ขายในรายการ
06.21 – 07.50 บอกเลาผลจากการใชและขอดีสินคาผานตัวแทนผูใชไดแก จีนา คาลอฟ นักแสดง และ
คาล เชฟฟล ผูฝกสอน ออกกําลังกาย และ ภาพผลตอบรับจากผูบริโภคในรานสะดวกซื้อแหงหน่ึง
07.50- 09.57 - ตัดภาพมาที่การใชสินคาอีกคร้ังโดยมีการเปรียบเทียบระหวาง เคร่ืองปนอาหารแบบ B
กับ เคร่ืองสกัดนํ้าผลไมอ่ืนๆ เปนภาพเคลื่อนไหวประกอบดนตรี มีคําอธิบายเปนภาษาพูด และใชคํา
สั้นๆประกอบคลิปเปนชวงๆ จบทายของชวงดวยสิทธิพิเศษและขอเสนอของรายการ พรอมทั้งบอกชอง
ทางการติดตอทางโทรศัพท เวบไซต และชองทางการชําระเงินดวยบัตรเครดิต และที่อยูของบริษัทผูขาย
09.58 – 12.25 ใหขอมูลเร่ืองรางกายและโภชนาการ ไดแก กิจวัตรเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในแตละ
วัน มีการอางอิงถึงอาหารขยะประเภทตางๆและความเสี่ยงของโรคที่จะเกิดขึ้น ไดแก เบาหวาน และ
ไขมันอุดตันในเสนเลือด ผูดําเนินรายการบอกเลาลักษณะการกิจอาหารขยะของตนดวยทาทีที่รูสึกตกใจ
กับสภาพอาหารที่กินและภาพสาธิตของกระเพาะอาหารเทียมที่เต็มไปดวยสวนผสมของอาหารขยะ
12.26 – 14.15 ภาพตัดกลับมาที่การสาธิตการใชเคร่ืองสกัด เคร่ืองปนอาหารแบบ B ประกอบกับการให
ขอมูลเร่ืองโภชนาการเร่ืองการควบคุมนํ้าหนัก และการควบคุมสารอาหารในรางกาย เมื่อเทียบระหวาง
การด่ืมนํ้าสกัดผลไมกับผักสดและผลไมสดโดยตรง
14.16 – 14.35 ตัดภาพกลับมาที่ภาพหลัง และกอนใช ของรางกายผูที่ใชเคร่ืองสกัดนํ้าผลไม เคร่ืองปน
อาหารแบบ B ดารายอดนิยมที่ยอนกลับมาพูดขอดีของสินคาอีกคร้ัง และภาพผูบริโภคที่เขามาชมและ
ชิมนํ้าสกัดผลไมจากเคร่ืองสกัด เคร่ืองปนอาหารแบบ B โดยใหผลตอบรับที่ดีจากการใชเคร่ือง
14.36 – 16.25 เสนอภาพการใชเคร่ืองสกัดนํ้าผลไม และสูตรการทํานํ้าผลไมพิเศษจาก แจค ลาแลนน
หน่ึงสูตร สลับกับคุณสมบัติของเคร่ืองพรอมภาพประกอบการใชงาน



209

16.25 – 18.17 ตัดภาพมาที่การใชสินคาอีกคร้ังโดยมีการเปรียบเทียบระหวาง เคร่ืองปนอาหารแบบ B
กับ เคร่ืองสกัดนํ้าผลไมอ่ืนๆ เปนภาพเคลื่อนไหวประกอบดนตรี มีคําอธิบายเปนภาษาพูด และใชคํา
สั้นๆประกอบคลิปเปนชวงๆ จบทายของชวงดวยสิทธิพิเศษและขอเสนอของรายการ พรอมทั้งบอกชอง
ทางการติดตอทางโทรศัพท เวบไซต และชองทางการชําระเงินดวยบัตรเครดิต และที่อยูของบริษัทผูขาย
18.17 – 19.20  แสดงภาพของผูบริโภคในรานสะดวกซื้อที่กําลังชิมนํ้าผลไมจากเคร่ืองสกัด โดยมีการ
วิพากษวิจารณถึงความเงียบของเคร่ือง  ขอดีของเคร่ืองที่สามารถปนนํ้าผลไมชิ้นใหญได และปดชวง
ของรายการดวยการฉลองดวยการด่ืมนํ้าผลไมกับผูสาธิตสินคา
18.20 – 21.35 กลับเขาสูหองสงรายการ และเกร่ินชวงน้ีดวยภาพความสําเร็จของแจ็ค ลาแลนน เกี่ยวกับ
ธุรกิจเคร่ืองออกกําลังกาย ในป 1936 และซักถามถึงความประสบสําเร็จดังกลาว ตัดภาพชายพุงพลุย
พรอมคําบรรยายเกี่ยวกับโรคนํ้าหนักเกินที่ประชากรโลกประสบปญหา ตัดกลับเขามาสูการสาธิตเคร่ือง
สกัดนํ้าผลไมดวยทาทีที่คลองแคลวของพิธีกรทั้ง 2 คน สลับภาพสามมิติแสดงการทํางานจากภายใน
ของเคร่ือง เพื่อแสดงประสิทธิภาพของการสกัดนํ้าผลไม
21.35 – 27.05  ตัดมาที่ภาพภาพผูที่เคยใชสินคาเพื่อบอกขอดีขอเสีย ภาพฉลองการด่ืมนํ้าผลไมของ
พิธีกรทั้ง 2 พรอมทั้งคํายืนยันจากแจค ลาแลนนวาการทํานํ้าผลไมเปนวิธีการที่งายที่สุดที่จะชวยชีวิต
ของผูชม กอนกลาวปดรายการ
27.05 – 27.27 เปนภาพน่ิงประกอบภาพเคลื่อนไหว บอกเลาราคา ขอเสนอ สิทธิพิเศษ ชองทางการ
ติดตอเพื่อขอซื้อสินคา
คุณสมบัติของสินคาในรายการ
- เคร่ืองปนนํ้าผลไมสามารถสกัดนํ้าผลไมออกมาได 30 เปอรเซ็นตของผลไม
- เคร่ืองแยกกากมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเคร่ืองสกัดนํ้าผลไมทั่วไป กากผลไมที่ไดมีลักษณะแหง
ในขณะที่เคร่ืองทั่วไปกากผลไมเปยก เปนคราบติดเลอะเทอะบนตัวเคร่ือง
- เคร่ืองสกัด เคร่ืองปนอาหารแบบ B ไมมีเสียงรบกวน
- ใชไดกับผักและผลไมที่หลากชนิด
- ใชเทคโนโลยีการปนเน้ือผลไมดวยเทคโนโลยีพิเศษที่เปนลิขสิทธิ์ของ เคร่ืองปนอาหารแบบ B เทาน้ัน
- เคร่ืองสกัดสามารถใชกับผลไมชิ้นใหญๆ ไมตองหั่น สามารถคั้นไดรวดเร็วไมเสียเวลา
- เคร่ืองสกัดสามารถแยกชิ้นออกเปนสวนๆเพื่อสะดวกตอการทําความสะอาด
- กากผลไมที่เหลือจากเคร่ืองสกัดยังสามารถนําไปปรุงอาหารอ่ืนๆไดโดยไมเสียเปลา
ผลจากการใชสินคา
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- สงผลโดยตรงกับเซลลและเห็นผลทันทีในวันรุงขึ้น
- มีชีวิตยืนยาวและมีชีวิตที่ดี
- ผูปวยที่เปนภูมิแพเร้ือรังและโพรงใตจมูกอักเสบมีอาการดีขึ้น
- สามารถลดนํ้าหนักได
- สามารถลดการด่ืมปริมาณคาเฟอีนได
- สามารถยนระยะเวลาการรับประทานผักและผลไมจํานวนมากตอวันโดยใชเวลาเร็วขึ้นได
สิทธิพิเศษเมื่อซื้อสินคา
- ฟรีคูมือทํานํ้าสุขภาพโดย แจค ลาแลนน
- ราคาเพียง 8,990 บาท โดยสามารถ ผอนชําระได 2 งวด งวดละ 4,495 บาท
- รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน
- สามารถชําระเงินผานบัตรเครดิต
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โฆษณา เคร่ืองปนอาหารแบบ C
ผูดําเนินรายการ มอนเทล วิลเลียมส พิธีกรรายการทีวี ผูเขียนหนังสือ Living Well with Montel และ
ฟอรบ ไรลีย ผูเชี่ยวชาญดานอาหารจาก Living Well และคุณแมลูกแฝด
การดําเนินเร่ือง
01.00 - 01.38ผูดําเนินรายการอธิบายเร่ืองการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตเองดวยการศึกษาเร่ืองสุขภาพจน
เขียนหนังสือขึ้นมาหน่ึงเลมชื่อ Living Well with Montel จากงานวิจัยของแพทยที่มีชื่อเสียงเพื่อใหมี
ชีวิตที่ดีในแตละวัน เขาอธิบายประโยชนของการบริโภคผักและผลไม เพื่อเสริมสรางภูมิตานทานและ
การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อสุขภาพดี หรือแมแตการลดนํ้าหนัก
01.39 - 01.57ภาพชายหญิงที่ลดนํ้าหนักได โดยแสดงเสื้อผาขนาดใหญเพื่อเปรียบเทียบกับรางกายที่มี
ขนาดเล็กลง และเร่ิมแนะนําเคร่ืองปนอาหารแบบ C
01.58 - 03.10แนะนําเคร่ืองเคร่ืองปนอาหารแบบ C ในฐานะพัฒนาการอันยิ่งใหญของทศวรรษ พรอม
บอกจุดเดน คุณสมบัติของเคร่ืองปนอาหารแบบ C และภาพเคลื่อนไหวการสาธิตการใชเคร่ืองอยาง
งายๆ แสดงภาพความงายของการใชเคร่ืองปนอาหารแบบ C ตัดสลับการการทํางานที่ยุงยากของเคร่ือง
ปน และเคร่ืองมือเตรียมอาหารอ่ืนๆ มีภาพกราฟกรวมเคร่ืองทําอาหารอ่ืนๆมาประกอบรางเปนเคร่ือง
ปนอาหารแบบ C
03.11 - 04.55ผูดําเนินรายการแนะนําชวงการสาธิตเคร่ืองปนอาหารแบบ C วาเปนชวงแหงการผจญภัย
ในโลกของโภชนาการที่เปลี่ยนโลกแหงโภชนาการใหดีขึ้น มี เคร่ืองปนอาหารแบบ C ต้ังอยูสามเคร่ือง
พรอมสาธิตพรอมแนะนําผูดําเนินรายการคนที่สอง แสดงภาพอาหารที่หลากหลายที่จัดเตรียมและปรุง
ดวยเคร่ืองปนอาหารแบบ C มีการเชิญผูชมในหองสงมารวมเปนผูสังเกตการณและผูชิมอาหาร
04.56 - 07.35ผู ดําเนินรายการสอบถามความถี่ในการบริโภคผักและผลไมของผูชม พรอมบอก
ประโยชนของผักและผลไม ผูดําเนินรายการเร่ิมสาธิตการปนนํ้าผลไมเพื่อเปนวิธีเพิ่มปริมาณการ
บริโภคและผลไมของเด็กๆ ประกอบกับการอธิบายคุณสมบัติของเคร่ืองปนอาหารแบบ C ผูชมทดลอง
ด่ืมนํ้าผลไมปนและชมวามีรสชาดดี
07.36 - 08.22ผูทดลองใชบอกเปาหมายของการมีสุขภาพดี และปฏิกิริยาที่ดีจากคนภายนอก สุขภาพที่ดี
และบุคลิกภาพที่เปนที่ถูกใจของคนรอบขางไดมาจากโปรกแกรม Living Well ที่ใชเคร่ืองปนอาหาร
แบบ C
08.33 - 10.00ผูดําเนินรายการสาธิตการทําอาหารจากตมและซุปรอนดวยเคร่ืองปนอาหารแบบ C โดยที่
ยังคงเอนไซมและวิตามินจากผักและผลไม
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10.01 - 11.33 แนะนําคุณสมบัติของเคร่ืองปนอาหารแบบ C
11.34 - 12.20 แจงราคา การผอนชําระ
12.21 - 13.07 แสดงภาพประสิทธิภาพของเคร่ืองปนธรรมดากับเคร่ืองปนอาหารแบบ C ที่ทรง
ประสิทธิภาพมากกวา
13.08 - 14.55 ผูดําเนินรายการลงพื้นที่บริเวณตลาดเพื่อสาธิตการเตรียมและปรุงอาหารจาก เคร่ืองปน
อาหารแบบ C เพื่อทําอาหารใหแกเด็กที่ไมชอบรับประทานผักและผลไม พบวาเด็กสามารถด่ืมนํ้าผัก
ไดงายขึ้นและสนุกสนานกับการรับประทาน
14.56 - 18.19 ผูดําเนินรายการเสนอสิทธิพิเศษในการประกันความพอใจใน 30 วัน และสาธิตการทํา
เคร่ืองด่ืมจากเคร่ืองปนอาหารแบบ C พรอมกับแนะนําวิธีการลดนํ้าหนักเพื่อใหรางกายและสมองไดรับ
สารอาหรที่เหมาะสม แสดงภาพนํ้าหนักของผูดําเนินรายการในขณะที่ทองลูกแฝดและนํ้าหนักและ
สัดสวนที่เพิ่มขึ้น สลับกับรางกายหลังลดนํ้าหนักดวยการทานอาหารที่มีประโยชนกลายรางเปนคุณแม
ลูกแฝดที่เซ็กซี่ (อางอิงคําบรรยายจากในรายการ)
18.20 - 19.55 อธิบายคุณสมบัติของ เคร่ืองปนอาหารแบบ C พรอมภาพเคลื่อนไหวประกอบ
19.56 - 20.22 แจงราคาและสิทธิการผอนชําระ
20.23 - 22.06 อาสาสมัครที่เขารวมโครงการ Living Well with Montell สามารถลดนํ้าหนักไดดวยการ
ทานอาหารที่เตรียมและปรุงดวย เคร่ืองปนอาหารแบบ C แสดงภาพสัดสวนสลับการใชงานของ
อาสาสมัครและภาพเปรียบเทียบกอนและหลังใชเคร่ืองปนอาหารแบบ C
22.07 - 25.36 สาธิตการทําอาหารสําหรับเด็กออนที่ประหยัดเงินและมีปริมาณมากกวาการซื้ออาหาร
เด็กสําเร็จรูป และนําไปแชแข็ง เพื่อถนอมอาหาร และสาธิตวิธีการทําไอศกรีมที่สดใหมและอุดมดวย
วิตามิน และสามารถนําทานไดเองที่บาน
25.37 -26.13 สรุปประโยชนของเคร่ืองปนอาหารแบบ C และการรับประกันความพึงพอใจเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
26.14 - 26.38 แจงราคาและสิทธิการผอนชําระ
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
1. ใชความเร็วสูงในการปน
2. เปนระบบปนผสมแบบดิจิตอล
3. สามารถปนผลไมและผักทั้งลูกใหเปนของเหวภายในเวลาไมกี่วินาที
4. คงคุณคาวิตามินและแรธาตุในอาหาร
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5. สามารถใชแทนเคร่ืองครัวไดหลายชนิด
6. ชวยประหยัดเวลา
7. ชวยควบคุมนํ้าหนัก
8. ทําอาหารไดหลายประเภท
9. ใชแรงปนสองแรงมา =1,492 วัตตเทียบเทากับมอเตอรเรือลําเล็กๆ
10. มีระบบนิรภัยที่ฐานและฝา
11. สามารถปนเน้ือผลไมใหเนียนเปนเน้ือเดียวกัน
12. ประหยัดเงินในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
13. การปนดวยเคร่ืองพลังแรงมาที่ความเร็วสามพันรอบตอนาทีชวยทําใหซุปที่ไดจากการปนรอน
ขึ้นโดยไมตองตมใหเสียคุณคาทางสารอาหาร
14. ปนสวนผสมโดยไรกากหยาบ
15. ใชเปนเคร่ืองทําไอศกรีม
16. ใบมีดแสตนเลสสามารถปนไดทั้งอาหารสดและแหง
17. มีฟงกชั่นการต้ังเวลา
18. ปนดวยความเร็วสามพันรอบตอนาที
19. สามารถปนนํ้าแข็งใหละเอียดได
20. ใชปนเมล็ดธัญญพืชใหเปนผงแปง
สิทธิพิเศษ
สามารถผอนชําระได  3 งวด
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โฆษณา หมอเก็บความรอนแบบ A
ผูดําเนินรายการ เจน และ เดวิด (ไมระบุรายละเอียดเพิ่มเติม)
การดําเนินเร่ือง
01.00 - 03.00 เปดดวยภาพการปกปองโลกจากภาวะโลกรอน และภาพการทําอาหารจากแตละมุม

โลก พรอมแนะนําสินคาหมอเก็บพลังความรอน แสดงนวัตกรรมการทํางานของหมอSmart Turbo
Cooker และภาพกราฟกแสดงการทํางานภายในของหมอ
03.01 - 03.50 แนะนําเชฟเซียน แอนดรู ผูมีประสบการทํางานดานอาหาร 32 ป พอครัวอธิบาย
การเลือกใชอุปกรณทําครัวในหนาที่การงานของเขาเพื่อทําใหลูกคาพึงพอใจอาหารที่เขาปรุงดวยควา ม
สะดวกของอุปกรณ
03.51 - 06.05 พิธีกรภาคสนามทดลองการใชหมอเก็บความรอนแบบ A ทามกลางสภาพอากาศที่
เลวรายในฤดูหนาวของรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา แสดงภาพชนเผากําลังจับปลาทามกลางหิมะพรอม
หมอเก็บความรอนแบบ A ที่มีนํ้าเดือดอยูภายในซึ่งทําใหชนเผาเหลาน้ันประหลาดใจ พิธีกรภาคสนาม
แสดงการปรุงอาหารดวย หมอเก็บความรอนแบบ A ทามกลางหิมะ ซึ่งแสดงการเก็บความรอนของ
หมอเก็บความรอนแบบ Aที่สามารถทําใหปลาสุกไดภายในหน่ึงชั่วโมงโดยไมตองใชไฟฟา
06.06 - 08.27 พอครัวอธิบายการปรุงอาหารดวยการตุนที่จุดเดือดคงที่ดวย หมอเก็บความรอน
แบบ A พรอมประโยชนของหมอ และสาธิตการทําอาหารนานาชาติดวยหมอเก็บความรอนแบบ A
ประกอบภาพสามมิติการทํางานเพื่อเก็บความรอนของ หมอเก็บความรอนแบบ A มีการทดสอบนําปก
ไกดิบใสลงไปในหมอหลังยกหมอลงจากเตาเพื่อทดสอบการเก็บกักความรอนของหมอ
08.28 - 10.10 แนะนําคุณสมบัติของหมอเก็บความรอนแบบ A พรอมภาพเคลื่อนไหวการทํางาน
ของหมอและหนาตาอาหารหลังจากปรุงเสร็จใหมๆ
10.11 - 10.40 แจงราคาหมอเก็บความรอนแบบ A และชองทางการติดตอ
10.41 - 11.18 ภาพเปรียบเทียบการทํางานของหมอเก็บความรอนแบบ Aกับหมอธรรมดา และ
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชหมอธรรมดาเปนสาเหตุจากแรงดันความรอน
11.19 - 12.05 สาธิตการเก็บความรอนของหมอเก็บความรอนแบบ A โดยวางไวบนถาดนํ้าแข็ง
เพื่อพิสูจนคุณสมบัติการเก็บความรอน
12.06 - 13.21 พิธีกรภาคสนามไปพิสูจนการตุนซุปภายในหน่ึงชั่วโมงโดยไมตองต้ังไฟบนเรือ
สําราญ โดยแสดงภาพกราฟกแสดงการเก็บความรอนของหมอเก็บความรอนแบบ A ประกอบ
13.22 - 14.10 ผูดําเนินรายการและพอครัวเซียนเปดหมอเก็บความรอนแบบ A พิสูจนเร่ืองการเก็บ
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ความรอนหลังจากต้ังหมอบนถาดนํ้าแข็งพบวานํ้าในหมอยังเดือด และอาหารที่อยูภ ายในก็สุกอยาง
ทั่วถึง
14.11 - 15.22 พิธีกรภาคสนามเปดหมอเก็บความรอนแบบ A หลังจากครบเวลา 1 ชั่วโมง อาหาร
มีสีสันนารับประทาน สุกโดยทั่วถึงและยังคงรสชาดที่อรอยของอาหารไว ผูโดยสารบนเรือได
รับประทานอาหารและชมวาอาหารที่ปรุงจากหมอเก็บความรอนแบบ A น้ันมีรสชาดอรอย
15.23 - 17.20 พิธีกรภาคสนามชาวญ่ีปุนบอกประโยชนของการประหยัดพลังงานดวยหมอเก็บ
ความรอนแบบ A และใหแมบานชาวญ่ีปุนทดลองใช หมอเก็บความรอนแบบ A โดยแมบานผูทดลอง
ใช และผูทดลองใชคนอ่ืนๆตางชื่นชมประสิทธิภาพในการเก็บความรอนของหมอเก็บความรอนแบบ A
17.21 - 19.00 แนะนําคุณสมบัติของเคร่ืองพรอมภาพเคลื่อนไหวประกอบ
19.01 - 19.30 แจงราคาและชองทางการติดตอ
19.31 - 20.25 แนะนําคุณสมบัติของเคร่ืองพรอมภาพเคลื่อนไหวประกอบ ภาพเปรียบเทียบการ
ทํางานของหมอเก็บความรอนแบบ Aกับหมอธรรมดา และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชหมอ
ธรรมดาเปนสาเหตุจากแรงดันความรอน
20.26 - 22.47 ผูชมในหองสงรวมชิมอาหารที่ไดจากการปรุงจากหมอเก็บความรอนแบบ A และ
ตางชื่นชมกับผลลัพธที่ได พรอมการรับประกันคุณภาพจากนานาประเทศทั่วโลก อธิบายคุณสมบัติ
ประกอบภาพสามมิติการทํางานของหมอเก็บความรอนแบบ A
22.48 - 24.06 พิธีกรภาคสนามยืนยันถึงคุณสมบัติที่ทําใหการทําอาหารเปนเร่ืองงาย รวมไปถึง
การทดสอบสมรรถภาพโดยพอครัวที่มีชื่อเสียงหลายคร้ังดวยหมอเก็บความรอนแบบ A และสรุป
คุณสมบัติและการประหยัดพลังงานของหมอเก็บความรอนแบบ A
24.07 - 25.00 แนะนําคุณสมบัติของเคร่ืองพรอมภาพเคลื่อนไหวประกอบ ภาพเปรียบเทียบการ
ทํางานของหมอเก็บความรอนแบบ Aกับหมอธรรมดา และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชหมอ
ธรรมดาเปนสาเหตุจากแรงดันความรอน
25.01 - 25.30 แจงราคาและชองทางการติดตอ
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
1. สามารถเก็บความรอนไดอยางตอเน่ือง
2. ดานในหมอมีรังผึ้งไอรอนแซน
3. ใชหมอประกอบอาหารบนเตาทั่วไปใชเวลา 10 - 15 นาทีเพื่อชวยประหยัดพลังงาน
4. ปองกันอุณหภูมิจากภายนอกและรักษาอุณหภูมิภายในใหคงที่ไดนานกวา 1 ชั่วโมง
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5. ใชเวลาปรุงอาหารเพียง 15 นาที
6. ประหยัดพลังงานโลก
7. ใชงานงาย
8. ใชไดทั้งตน ตุน อบ
9. ประหยัดพลังงานได 80 เปอรเซ็นต
10. สามารถถอดประกอบลางไดงาย
11. ไดรับการยอมรับจากญ่ีปุน เกาหลี จีน ไตหวัน อเมริกา เยอรมัน ฝร่ังเศส
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โฆษณา เคร่ืองปนเทอรโบคู เคร่ืองปนเอนกประสงค A
ผูดําเนินรายการ จูลี ฮิกกินส และเชฟโทนี ผูเชี่ยวชาญเคร่ืองปนเทอรโบคู
การดําเนินเร่ือง
01.00 – 02.05   แสดงรายการอาหารคาวหวานมากมาย พรอมกับเคร่ืองปนที่ชวยประหยัดเงิน แรง และ
เวลา พรอมคํารับรองและยืนยันจากผูใชหลากหลายอาชีพสลับกับภาพการใชเคร่ืองปนโดยยังไมมีการ
บอกชื่อสินคาหรือรายละเอียดที่เกี่ยวของ
02.06 – 03.38 แนะนําผูดําเนินรายการ พรอมดวยภาพอาหารจํานวนหลายรอยชนิดวางเรียงรายอยูบน
โตะ โดยเชฟผูดําเนินรายการอธิบายวา อาหารทุกชนิดที่วางเรียงรายอยูน้ันถูกเตรียมและปรุงดวยเค ร่ือง
ปนเทอรโบคู และสาธิตการทํารายการอาหารบางรายการพรอมอธิบายคุณสมบัติควบคูกันไป
03.39 – 04.30 ภาพกราฟกแสดงการทํางานของเคร่ืองปนเทอรโบคู พรอมอธิบายการทํางานของ
เคร่ือง
04.31 – 05.40 สาธิตการทํางานของเคร่ืองปนเทอรโบคูเพื่อสับหยาบหรือละเอียด หรือเปนเคร่ืองขูด
05.41 – 06.22 ผูใชงานเคร่ืองปนเทอรโบคูอธิบายถึงความสนุกสนานและงายตอการใชงานของ
เคร่ืองปนเทอรโบคู อีกทั้งความประหยัดเวลา และการแบงเบางานยากๆใหเสร็จภายในไมกี่วินาที
06.23 – 08.42 เชฟผูดําเนินรายการสาธิตการเตรียมอาหารประเภทตางๆ สลั บการภาพกราฟก
เคลื่อนไหวแสดงประสิทธภาพการปนของเคร่ืองปนเทอรโบคู โดยแสดงถึงความงายและประหยัดเวลา
และเงินในการเตรียมอาหารเปนมากกวาสิบชนิด
08.43 – 09.10 ผูใชงานเคร่ืองปนเทอรโบคูอธิบายถึงความแตกตางของเคร่ืองปนธรรมดากับเคร่ือง
ปนเทอรโบคู โดยเนนวาเคร่ืองปนเทอรโบคูสามารถประหยัดเวลาในการทําอาหารไดมากกวาเคร่ืองปน
ธรรมดาจริง
09.11 – 11.13 เชฟผูดําเนินรายการอธิบายเหตุผลที่เคร่ืองปนธรรมดาไมสามารถทํางานไดดีเทียบเทา
เคร่ืองปนเทอรโบคู โดยทําเคร่ืองปนธรรมดามาวางเคียงกับเคร่ืองปนเทอรโบคู โดยชี้ใหเห็นภาพความ
แตกตางที่เปนนามธรรมใหเห็นอยางชัดเจน ตามดวยการสาธิตการใชเคร่ืองปนเทอรโบคูดวยการทํางาน
ที่หลากหลาย
11.14 – 11.40 ผูใชยืนยันความประทับใจดานความรวดเร็วของการทําการและการประหยัดพื้นที่ของ
เคร่ืองปนเทอรโบคู
11.41 – 13.41 เสียงอธิบายถึงความยุงยากในการเตรียมทําอาหารคาวหวานหลาย 10 รายการ แตทุก
อยางจะเปนเร่ืองงายเมื่อมีเคร่ืองปนเทอรโบคู พรอมอธิบายคุณสมบัติอยางละเอียด
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13.42 – 14.09 แจงราคา สวนลด และชองทางการติดตอ และการรับประกัน
14.10 – 14.58 เสียงอธิบายถึงความยุงยากในการเตรียมทําอาหารคาวหวานหลาย 10 รายการ แตทุก
อยางจะเปนเร่ืองงายเมื่อมีเคร่ืองปนเทอรโบคู พรอมอธิบายคุณสมบัติอยางละเอียด พรอมภาพกราฟก
ประกอบการทํางานของเคร่ืองปนเทอรโบคู
14.59 – 15.17 ผูใชยืนยันความใหญของเคร่ืองปนเทอรโบคูและความยืดหยุนใ นการใชงานที่
หลากหลาย
15.18 – 16.23 เชฟผูดําเนินรายการทดลองความทนทานของใบมีดโดยการใสกอนคอนกรีตลงไปปน
ในเคร่ืองปนเทอรโบคูจนเปนผุยผง รวมถึงการปนผลไมแชแข็ง
16.24 – 17.00 ผูใชอธิบายความสะดวกและประหยัดเวลาในการใชเคร่ืองปนเทอรโบคูเตรียมอาหาร
ที่มีความซับซอนในการปรุง ประกอบภาพการสาธิตการใชงานเคร่ืองปนเทอรโบคู
17.01 – 18.47 ผูดําเนินรายการทั้ง 2 ทาน อธิบายถึงการใชงานไดอยางไมมีที่สิ้นสุดของเคร่ืองปน
เทอรโบคู โดยไมจํากัดสถานที่ พรอมสาธิตการปน สับ ผสม ตีใหฟู รวมไปถึงการทําอาหารที่ตอ งใช
ความชํานาญเปนพิเศษก็สามารถทําไดโดยใชเคร่ืองปนเทอรโบคูเตรียมเคร่ืองปรุงโดยใชเวลาไมกี่นาที
18.48 – 20.45 ภาพอาหารที่หลากหลายที่ถูกเตรียมดวยเคร่ืองปนเทอรโบคู และอธิบายคุณสมบัติ
เคร่ืองปนเทอรโบคูพรอมภาพเคลื่อนไหวการทํางานของเคร่ืองปนเทอรโบคู
20.46 – 21.06 แจงราคา สวนลด และชองทางการติดตอ และการรับประกัน
21.07 – 22.13 ผูใชงานเคร่ืองปนเทอรโบคูอธิบายถึงความสนุกสนานและงายตอการใชงานของ
เคร่ืองปนเทอรโบคู อีกทั้งความประหยัดเวลา และการแบงเบางานยากๆใหเสร็จภายในไมกี่วินาที ผูใช
ยืนยันความประทับใจดานความรวดเร็วของการทําการและการประหยัดพื้นที่ของเคร่ืองปนเทอรโบคู
22.14 – 24.26 ผูดําเนินรายการหญิงแจงวาเวลาของรายการใกลหมดแลว เกรงวาจะไมทันการสาธิต
แตเชฟผูดําเนินรายการยืนยันวาเขาจะสาธิตเมนูที่หลากหลาย โดยใชเคร่ืองปนเทอรโบคูเตรียมอาหาร
ดวย 9 วิธี 9 รายการอาหาร โดยใชเวลาเพียงไมกี่วินาทีตอ 1 รายการอาหาร
24.27 – 25.35 ผูใชยืนยันวาไมมีอะไรที่เคร่ืองปนเทอรโบคูทําไมไดในการเตรียมอาหาร โดยผูดําเนิน
รายการสรุปปดทายดวยความสามารถของเคร่ืองปนเทอรโบคู พรอมภาพอาหารประเภทตางๆเรียงราย
วางอยูเบื้องหนา
25.36 – 26.30 ภาพเคลื่อนไหวการสาธิตการใชเคร่ืองปนเทอรโบคู แจงราคา สวนลด อและชอง
ทางการติดตอ
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
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1. พัฒนาการออกแบบการปนแบบบนลงลาง
2. ประกอบดวยการทํางานของใบมีดคู
3. มีมอเตอรความเร็ว 2 จังหวะ 500 วัตต
4. มีพลังแรงไซโคลนในการปน และชวยใหสวนผสมถูกคลุกเคลาอยางตอเน่ือง
5. สามารถใชงาน สับ ปน ตี  บด ผสม ขูด ปน ตีฟู และทําใหขนภายในเคร่ืองเดียว
6. ใชเปนเคร่ืองทําไอศกรีม
7. ใชทําอาหารเด็กออน
8. มีชองใสเคร่ืองปรุงแยกเปนพิเศษ
9. ทําความสะอาดงาย
10. ชวยประหยัดเงินและเวลาในการทําและเตรียมอาหาร
11. ทํางานดวยสัมผัสเดียว
สิทธิพิเศษ
- ผูสั่งซื้อ 50 สายแรก ไดรับสวนลด 1,000 บาท
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โฆษณา 2 Easy Dict
ผูนําเสนอสินคา ปาริชาติ วิสุทธิพัฒน
การดําเนินเร่ือง
00.01 – 00.55 เสียงและภาพเกร่ินนําเร่ืองดวยการเน้ือหาเกี่ยวกับอวกาศ การจอดยานอวกาศของนีล
อารมสตรอง ฉายภาพยานอวกาศและดวงจันทร บรรยายถึงความกาวหนาของมนุษยชาติอันเปน
ประวัติศาสตรของโลก
00.56 – 01.49 เกร่ินเร่ืองกาวแรกแหงความสําเร็จที่ไมไกลเกินจริง พรอมฉายภาพพจนานุกรมอิเลก
ทรอนิกส แตยังไมแจงแกผูชมใหทราบวาอุปกรณน้ีใชทําอะไร
01.50 – 02.20 ภาพผูใชในรายการกําลังคาดเดาวาอุปกณที่ถือน้ันมีหนาที่หรือประโยชนอะไร โดย
ภาพผูใชที่อยูในโฆษณามีต้ังแตหญิงวัยรุน เด็กอนุบาลและประถม หญิงสาวในร้ัวมหาวิทยาลัย หญิงวัย
ทํางาน หรือแมกระทั่งนักมวย โดยทุกคนจะใหความเห็นวาเปนอุปกรณที่มีประโยชนต้ังแตแรกเห็น
หรือแมกระทั่งเปรียบเทียบภาพลักษณของตัวสินคากับของใชยี่หออ่ืน เชน IPHONE
02.21 – 02.30 เสียงผูดําเนินรายการเฉลยวาสินคาประเภทน้ีคืออะไร
02.31 – 03.08 ผูดําเนินรายการเปดตัวพรอมกับกรรมการผูจัดการฝายการตลาดผูจําหนายสินคา เกร่ิน
วาสินคาเปนเคร่ืองมือเรียนรูภาษาที่ทุกคนจะตองเรียนรูและนํามาซึ่งความสําเร็จในชีวิต กรรมการ
ผูจัดการแตงกายดวยชุดภูมิฐานและพูดถึงความกาวหนาของชีวิตดวยทาทีจริงจัง
03.09 – 04.15 ฉายภาพ Slow ของพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส พรอมบอกคุณสมบัติของเคร่ืองมือ
พจนานุกรมอิเลกทรอนิกส ปดทายดวยผูนําเสนอสินคาย้ําคุณสมบัติของพจนานุกรมอิเลกทรอนิกส
04.15 - 04.40 ภาพตัดมาที่ตัวอุปกรณอีกคร้ัง มีเสียงภาพบรรยายประกอบภาพการใชงานเนนคุณภาพ
ของพจนานุกรมที่บรรจุอยูในอุปกรณ เนนการหาคําศัพทที่สามารถแกปญหาไดในเวลาเรงดวน
04.41 – 05.10 ตัดภาพมาที่ผูใชงาน (ระบุหนาที่การงานวาเปน Sales Room) แสดงภาพเคลื่อนไหว
การทํางานที่เกี่ยวของกับภาษา แสดงตารางรายละเอียดลูกคาของผูใชงานที่เปนภาษาอังกฤษ ผูใชให
ขอมูลเปรียบเทียบความลําบากจากการใชพจนานุกรมเลมจริงเมื่อเปรียบเทียบกับการใชพจนานุกรมอิ
เลกทรอนิกส
05.11 - 05.30 ภาพเคลื่อนไหวของผูนําเสนอรายการอธิบายเนนย้ําเร่ืองรูปลักษณที่ทันสมัยของ
อุปกรณ



221

05.31 – 05.48 ภาพเคลื่อนไหวของมิสไทยแลนดยูนิเวอรส ป 1991 ทํางานเกี่ยวของกับบริษัทตางชาติ
และการดูแลลูกคา พูดถึงความรวดเร็วในการหาคําศัพทระหวางการทํางาน ที่ทําใหการสนทนาระหวาง
กันไมขาดตอน และไมเสียบุคลิก
05.49 – 08.06 ตัดภาพมาที่การนําเสนอสินคา EASY DICT พจนานุกรมอิเลกทรอนิกส ทบทวน
คุณสมบัติของสินคาที่ไดกลาวไปแลวในชวงตนรายการ และเพิ่มเติมรายละเอียดมากขึ้นเชน รูปแบบ
การใชงานที่นอกเหนือจากหนาที่การเปนพจนานุกรม พรอมกับแจงราคาจริง 16 ,900 บาท แต 50 สาย
แรกที่โทรเขามาสั่ง จะไดรับราคาพิเศษ คือ 9 ,900 บาท และของสมนาคุณที่เกี่ยวของ พรอมแจงชอง
ทางการติดตอและการชําระเงิน
08.07 - 08.27 ภาพตัดมาที่ภาพผูใชงาน (ระบุวาทํางานตําแหนง Deputy Director บริษัทแหงหน่ึงที่
ตองเดินทางไปติดตอกับลูกคาในประเทศจีนและตางประเทศอ่ืนๆ) บอกเลาความสะดวกในการใชงาน
08.28 – 13.24 ผูนําเสนอเนนย้ําวาพจนานุกรมสามารถหาคําศัพทภาษาจีนซึ่งเปนภาษาที่มีคนใชมาก
ที่สุดในโลก โดยสามารถแปลจากจีน – ไทย ไทย – จีน ไดอยางสมบูรณที่สุด และมีระบบออกสียง
ภาษาจีนที่ชัดเจนทุกคํา และสาธิตการใชงานจริงตามคุณสมบัติปลีกยอยของเคร่ืองมือ
13.25 – 13.47 ภาพตัดมาที่ผูใชงาน (ระบุวามีอาชีพ Reception, Account Supervisor)
13.48 - 17.10 ผูนําเสนอสินคาแนะนําหนาที่การทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับทางดาน
ภาษา บอกขอดีของการใชงานหนาที่น้ี เชน สามารถลดความต่ืนเตนกอนเขาสอบจริง  และยืนยันวา
เหมาะกับผูที่ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโท หรือเอก รวมถึงสาธิตการใชพจนานุ กรมภาพ 3
ภาษา เลนวิดีโอเรียนภาษา 2 ภาษา
17.11 – 19.25 ขึ้นตนไฟลการนําเสนอดวยประโยค “เทคโนโลยีมอบกาวแรกใหกับความสําเร็จ” เปน
คร้ังที่ 3 บอกกลาวคุณสมบัติของอุปกรณอีกคร้ัง เปนการบรรยายดวยภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียง
บรรยายประกอบ
19.30 – 21.55 ผูนําเสนอรายการนําเสนอรูปแบบการใชงานทาง Multimedia เชน การชมภาพยนตร
อัลบั้มรูปภาพ เคร่ืองเลนเอ็มพี่สามที่รองรับการแสดงผลเน้ือรองสามภาษา
21.57 - 22.20 ตัดมาที่ผูใชงาน ระบุวามีอาชีพนักรอง บอกประโยชนของการใชพจนานุกรมอิเลก
ทรอนิกสแทนเคร่ืองเลนเพลงแบบพกพา และผูใชงานที่ทําหนาที่ Sales Room อธิบายวานอกจาก
ความเครียดจากการหาคําศัพทสามารถใชเปนเคร่ืองเลนเพลงได
22.21 - 22.30 ผูนําเสนอรายการแนะนํารูปแบบการทํางานเปนเคร่ืองอัดเสียงที่สามารถทํางานได 8
ชั่วโมง
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22.31 – 23.45 ตัดมาที่ผูใชงานที่ใชประโยชนจากพจนานุกรมอิลเกทรอนิกส ระบุวาประกอบอาชีพ
Training Boxer, นักศึกษา, ตํารวจ ที่ใชประโยชนจากอุปกรณ
23.46 – 24.45 แนะนําการใชงานแบบออกาไนเซอรที่ทําหนาที่เปรียบเสมือนเลขาสวนตัว บันทึก
นามบัตร ตารางเวลานัดหมาย ตารางเรียน การคํานวณ
24.46 - 27.00 แจงสิทธิพิ เศษเมื่อซื้อพจนานุกรอิเลกทรอนิกส ชองทางการติดตอ ราคา การ
รับประกันความพึงพอใจ อัตราราคาที่ลด จาก 16 ,900 เหลือ 9,900 บาท พรอมของสมมนาคุณไดแก
แผนบันทึกขอมูล DVD สอนภาษา และเคร่ืองเรียนรูภาษาฉบับพกพา
คุณสมบัติและผลท่ีไดจากการใช
- มีลักษณะเหมือน Pocket PDA ขณะที่ใชงาน
- ดูดีทันสมัยเหมาะกับทุกเพศและวัย
- หาคําศัพท และความหมายได 7 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ไทย จีน เกาหลี ญ่ีปุน ฝร่ังเศส
เยอรมัน สเปน ไดภายในเคร่ืองเดียว ในเวลาอันสั้น รวดเร็ว
- มีจํานวนเน้ือหาพจนานุกรมที่บรรจุอยูในเคร่ืองมืออยางนอย 58 เลม
- มีนํ้าหนักเบากวาการถือพจนานุกรม 58 เลมในเวลาเดียวกัน
- ผูใชรูสึกมั่นใจ และอุนใจเมื่อไดใชอุปกรณ
- มีลักษณะทันสมัย ทําใหระหวางการใชบุคคลรอบขางอาจไมรูวากําลังคนหาความหมายคําศัพท
อยู
- ระบบบออกเสียงแบบ Human Voice เหมือนเจาของภาษามาอยูตรงหนา
- สามารถแปลความหมายแบบทั้งรูปประโยค และสามารถอาน E-Book ได
- มีระบบการทบทวนและการเตรียมความพรอมเพื่อการสอบวัดระดับทางภาษาอยูในอุปกรณ
- มีระบบวิดีโอสอนภาษา
- มีการใชงาน Multi Media ครบถวน ดูภาพยนตร ฟงเพลง การบันทึกเสียง เกมส
- มีพจนานุกรมภาพสําหรับเด็กๆ
- สามารถ Download ขอมูลตางๆเพิ่มเติมจากอินเตอรเน็ตได
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