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เอกสารฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรภายใน 
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รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

1. สัดส่วนผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

 สัดส่วนผู้ชมช่องดิจิตอลใหม่เพ่ิมข้ึน
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเพ่ิมมากข้ึน 
แจกไปล็อตแรกนั้น จะหมดอายุในวันท่ี 
ท่ีโครงข่ายขยายครอบคลุมถึง รวมท้ังการ
อย่างยิ่ง กลุ่มช่องรายการท่ีมีสื่อธุรกิจอ่ืนอยู่ในเครือ เช่น 
ช่อง One ผ่านสื่อวิทยุได้ รวมท้ัง Thairath TV 

 นอกจากนี้ ยังมีการปรับผังรายการของช่องต่างๆ เพ่ือเ
ให้กับช่อง เช่น PPTV ท่ีแต่เดิมเน้นกลุ่มคอซี
เพ่ิมการถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลลีกดังๆ รวมถึงรายการท่ีเก่ียวกับกีฬา
ฟุตบอล เป็นต้น อีกท้ังยังมีการเพ่ิมรายการประเภท
ต่างจังหวัด นอกจากนี้ ช่อง 8 ก็มีการ
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เดือนมีนาคม 2558 

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 

สัดส่วนผู้ชมช่องดิจิตอลใหม่เพ่ิมข้ึน คาดว่าเป็นผลมาจากประชาชนแลกกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเพ่ิมมากข้ึน ปัจจุบันมีการแลกคูปองแล้วจํานวนกว่า 3,810,000 
แจกไปล็อตแรกนั้น จะหมดอายุในวันท่ี 31 พฤษภาคมนี้ รวมไปถึงการแจกคูปองเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในพ้ืนท่ี
ท่ีโครงข่ายขยายครอบคลุมถึง รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ของช่องรายการผ่านสื่อต่างๆ 
อย่างยิ่ง กลุ่มช่องรายการท่ีมีสื่อธุรกิจอ่ืนอยู่ในเครือ เช่น แกรมม่ีก็มีการประชาสัมพันธ์ช่อง 

Thairath TV ท่ีมีการประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

นอกจากนี้ ยังมีการปรับผังรายการของช่องต่างๆ เพ่ือเรียกผู้ชม และเพ่ิมฐานคนดูในกลุ่มใหม่
ท่ีแต่เดิมเน้นกลุ่มคอซีรี่ย์เกาหลี แต่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีการปรับ

เพ่ิมการถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลลีกดังๆ รวมถึงรายการท่ีเก่ียวกับกีฬาเช่นการวิเคราะห์รูปแบบการเล่นของทีม
น อีกท้ังยังมีการเพ่ิมรายการประเภทละครไทย และจัดกิจกรรม Roadshow 

ก็มีการปรับผังรายการนําเอาแม็กซ์มวยไทยมาเป็นจุดขายอีกด้วย
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คาดว่าเป็นผลมาจากประชาชนแลกกล่องรับสัญญาณ
000 ใบ เนื่องจากคูปองท่ี

พฤษภาคมนี้ รวมไปถึงการแจกคูปองเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในพ้ืนท่ี
ผ่านสื่อต่างๆ มากข้ึน โดยเฉพาะ

ก็มีการประชาสัมพันธ์ช่อง GMM Channel 
ท่ีมีการประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นต้น  

รียกผู้ชม และเพ่ิมฐานคนดูในกลุ่มใหม่
รี่ย์เกาหลี แต่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีการปรับผังช่องครั้งใหญ่ โดย

เช่นการวิเคราะห์รูปแบบการเล่นของทีม
Roadshow ท้ังในกรุงเทพและ

ปรับผังรายการนําเอาแม็กซ์มวยไทยมาเป็นจุดขายอีกด้วย 
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2. มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 

 ในเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินท้ังหมด เพ่ิมข้ึน
จากเดือนมกราคมเป็นจํานวน 632 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.34 ท้ังนี้ เป็นการเพ่ิมข้ึนจากท้ังช่องเดิม
และช่องใหม่ โดยในช่องเดิมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.97 และช่องใหม่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.40 จากเดือนก่อนหน้า  และ
หากพิจารณาเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2557 นั้น คิดเป็นการเติบโตถึงถึงร้อยละ 52.85 จากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า 

 

 

3. แนวโน้มการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเพ่ือเพ่ิมความนิยมของช่องรายการ 

เม่ือเกิดช่องทีวีดิจิตอลใหม่ ทําให้เห็นชัดข้ึนว่าเกิดการถ่ายสดกีฬากันมากข้ึน จากเดิมท่ีการ
ถ่ายทอดสดกีฬาท่ีมีผู้สนใจเฉพาะกลุ่ม มักอยู่ในช่องเคเบิลดาวเทียมท่ีต้องมีการจ่ายค่าสมาชิก หรือการ
ถ่ายทอดในช่องฟรี ทีวี เ ดิมก็มีเฉพาะกรณีเทศกาลหรือการแข่งขันตามฤดูกาลต่างๆ เท่านั้น ท้ังนี้  
การถ่ายทอดสดกีฬาสามารถสร้างความนิยมจากผู้ชมได้จํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจากมี
กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน จึงสามารถเห็นการเติบโตของการนําเสนอเนื้อหาด้านกีฬามากข้ึนเรื่อยๆ มีการ 
แบ่งตลาดในด้านการซ้ือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาหลายๆ ประเภทของช่องรายการต่างๆ ค่อนข้างเข้มข้น
เห็นได้ชัดต้ังแต่ต้นปีท่ีผ่านมา เริ่มมีการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาท่ีเป็นท่ีนิยม อาทิ ฟุตบอล มวย วอลเล่ย์บอล 
ในปีนี้ จึงเห็นได้ว่าในหลายๆ ช่อง มีการปรับผังรายการ ชูการถ่ายทอดสดกีฬาข้ึนมาเพ่ือเอาใจคอกีฬากันมาก
ข้ึน โดยสามารถยกตัวอย่างการแข่งขันกีฬาท่ีเป็นท่ีนิยม 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

 

 



3 
 

สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 
 

3.1 ฟุตบอลไทยและฟุตบอลต่างชาติ  

เป็นท่ีทราบกันดีในวงการฟุตบอลไทยว่าการแข่งขันฟุตบอลของบอลทีมชาติไทยนั้น ได้รับ
ความนิยมอย่างต่อเนื่องมาต้ังแต่การแข่งขันบอล ซูซุกิคัพ เม่ือเดือนธันวาคมปีท่ีผ่านมา โดยท่ีทีมชาติไทยนั้นมี
ความนิยมเพ่ิมสูงข้ึนส่วนหนึ่งมาจากการมีนักเตะหน้าตาดี ฟอร์มการเล่นดี โดยเฉพาะ ซัปปุย และ เมสซ่ีเจ 
ชนาธิป สรงกระสินธ์ อีกท้ังมีซิโก้เป็นผู้จัดการทีมชาติไทย จนกระท่ังช่องไทยรัฐทีวีท่ีเกาะติดกระแสความนิยม
จัดทําการถ่ายทอดสดฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งท่ี 43 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซ่ึงยังคงยึดผู้เล่นแกนหลักจากทีมท่ีคว้า
แชมป์เอเอฟเอฟ ซูซุกิคัพ 2014 ทําให้เป็นท่ีสนใจของคอบอลจํานวนมาก อีกท้ังยังมีฟุตบอลสโมสรของไทย 
ท่ีถูกนํามาถ่ายทอดสดเช่นกัน อาทิ ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี การแข่งขันฟุตบอลสโมสร ชิงถ้วยพระราชทาน 
ฟุตบอลกระชับมิตร (FOOTBALL FRIENDLY 2015) การแข่งขันฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก (TOYOTA 
THAI PREMIER LEAGUE) ท้ังนี้ ความนิยมในการรับชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์นั้นก็มักจะข้ึนอยู่กับทีมท่ีเข้า
แข่งขัน หากเป็นทีมดังก็จะมีผู้ชมสูง เช่น นัดท่ีทีม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เข้าแข่งก็ทําให้สามารถดึงเรทต้ิงได้สูงกว่า 
คู่แข่งขันอ่ืน เป็นต้น  

นอกจากนี้ ฟุตบอลจากต่างประเทศ ก็ถูกนํามาถ่ายทอดสดเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
พรีเมียร์ลีก ประเทศอังกฤษ (English Premier League) ลาลีก้า ประเทศสเปน (LALIGA SPAIN) บุนเดสลีก้า 
ประเทศเยอรมันนี  ลีกเอิง ประเทศฝรั่งเศส (French LIGUE 1) ฟุตบอลเอฟ เอ คัพ (FA CUP) ยูฟ่า  
แชมเป้ียนส์ลีก (UEFA Champions League) ยูฟ่า ยูโรปา ลีก (UEFA Europa League) และ ลีกท่ียังไม่ค่อย
เป็นท่ีรู้จักมากนัก เช่น แคปปิตอลวันคัพ (Capital One Cup) ก็มีการนํามาถ่ายทอดสดด้วยเช่นกัน รวมถึง
ฟุตบอลสโมสรระหว่างประเทศ เช่น สโมสรเอเชีย เอเอฟซีแชมเปียนส์ลีก (AFC Champions League: ACL) 
เป็นต้น 

ท้ังนี้ สามารถแสดงค่าความนิยมต่อรายการการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลประเภทต่างๆ 
ท่ีมีความนิยมโดดเด่น สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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ที่มา: Nielsen

ช่องรายการ ชื่อการแข่งขัน เวลาเริ่ม เวลาจบ TVR รายการ
 TVR ช่อง 
เดือน ม.ค.

 TVR ช่อง 
เดือน ก.พ.

 TVR ช่อง 
เดือน มี.ค. 

(1-15)
CH3 ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก(สวอนซี+เวสต์แฮมยูไนเต็ด) ช่อง 3 เสาร์ 10/01/2015 21:45 23:56 1.814

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก(เอฟเวอร์ตัน+เลสเตอร์ซิตี้) ช่อง 3 อาทิตย์ 22/02/2015 20:50 23:10 2.021
CH7 ฟตบอลเอฟ เอ คัพ (แมนฯยูไนเต็ด+เยโอวิล ทาวน์) ช่อง 7 อาทิตย์ 04/01/2015 22:27 00:25 2.347

ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี แชมป์เปี้ยนคัพ 2014 เสาร์ 17/01/2015 15:19 17:26 2.020

CH9 ฟุตบอลสโมสร ชิงถ้วยพระราชทาน ก (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด+บางกอกกลาสเอฟซี) เสาร์ 24/01/2015 18:01 20:10 1.560 0.289 0.239 0.229

True4U ฟุตบอลกระชับมิตร (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด+เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน) เสาร์ 10/01/2015 21:15 23:15 0.235
ฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก เสาร์ 14/02/2015 18:46 19:57 0.441
ฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก เสาร์ 14/02/2015 20:00 21:01 0.692
ฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก อาทิตย์ 15/02/2015 18:44 21:00 0.833
ฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก เสาร์ 21/02/2015 18:44 19:53 0.870
ฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก อาทิตย์ 22/02/2015 18:44 19:49 0.420
ฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก อาทิตย์ 22/02/2015 19:57 21:00 1.161
ฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก เสาร์ 28/02/2015 18:44 21:05 0.989
ฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก อาทิตย์ 01/03/2015 18:44 21:09 0.842
ฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก เสาร์ 07/03/2015 18:44 21:10 0.662
ฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก อาทิตย์ 08/03/2015 18:45 21:01 1.093
ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก พุธ 18/02/2015 02:38 04:38 0.127
ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก พุธ 25/02/2015 02:30 04:41 0.119
ฟุตบอลยูฟ่า ยูโรปา ลีก ศุกร์ 20/02/2015 03:00 05:00 0.156

CH8 ฟุตบอลลาลีก้าสเปน (เรอัล มาดริด+บาเลนเซีย) CH8 อาทิตย์ 04/01/2015 22:52 01:00 0.415
ฟุตบอลลาลีก้าสเปน (เรอัล มาดริด+แอตเลติโก มาดริด) เสาร์ 07/02/2015 21:52 23:55 0.813
ฟุตบอลลาลีก้าสเปน (เลบานเต้+บาร์เซโลน่า) CH8 อาทิตย์ 15/02/2015 22:49 00:54 0.314

ONE ฟุตบอลลีกเอิง ฝรั่งเศส (โมนาโก+น็องต์) เสาร์ 17/01/2015 01:46 01:59 0.099
ฟุตบอลลีกเอิง ฝรั่งเศส (แรนส์+บอร์กโดซ์) เสาร์ 21/02/2015 01:45 01:59 0.079
ฟุตบอลลีกเอิง ฝรั่งเศส (แรนส์+บอร์กโดซ์) อาทิตย์ 22/02/2015 02:00 03:57 0.028

THAIRATH TV ฟุตบอลคิงส์คัพครั้งที่ 43 (ไทย+อุซเบกิสถาน) พุธ 04/02/2015 18:15 21:19 3.000
ฟุตบอลคิงส์คัพครั้งที่ 43 (ไทย+เกาหลีใต้) เสาร์ 07/02/2015 18:03 21:26 3.430
ฟุตบอลคิงส์คัพครั้งที่ 43 (เกาหลีใต้+ฮอนดูรัส) พุธ 04/02/2015 15:30 18:00 0.337
ฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก (ชลบุรี เอฟซี+คิดชี) อังคาร 10/02/2015 18:30 20:59 0.735

PPTV HD ฟุตบอลบุนเดสลิกา (บาร์เยิร์น มิวนิค+ฮัมบูร์ก) เสาร์ 14/02/2015 21:18 23:29 0.246
ฟุตบอล แคปปิตอลวันคัพ (เชลซี+ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์) อาทิตย์ 01/03/2015 22:45 01:05 0.397

0.087 0.133 0.095

0.032 0.062 0.069

0.275 0.283 0.298

0.128 0.119 0.156

วันออกอากาศ

0.061

1.854 1.877 1.924

2.750 2.902 2.964

0.079 0.082
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อย่างไรตาม พบว่า ค่าความนิยมนั้นจะข้ึนอยู่กับทีมท่ีลงแข่งขันว่ามีความนิยมสูงหรือไม่ 
รวมท้ัง วันเวลา ท่ีออกอากาศ หากเป็นวันธรรมดา เวลากลางวัน พบว่ามีความนิยมค่อนข้างน้อย ในทาง
ตรงกันข้าม หากนัดท่ีมีการแข่งขันในวันเสาร์ - อาทิตย์ จะมีความนิยมสูง ซ่ึงเป็นไปตามการใช้ชีวิตของคนส่วน
ใหญ่ท่ีวันธรรมดากลางวันเป็นวันทํางานจึงทําให้ไม่เกิดการชมโทรทัศน์ในช่วงนั้น 

ในช่องเดิมอย่างช่อง 3  นั้นพบว่า การถ่ายทอดฟุตบอลความนิยมเป็นปกติเม่ือเทียบกับ
ความนิยมเฉลี่ยต่อเดือนของช่องท่ีอยู่ท่ีประมาณ 1.8 – 1.9 ต่อเดือน แต่ในส่วนของช่อง 7 ท่ีค่าความนิยม
เฉลี่ยของช่องค่อนข้างสูงอยู่แล้วท่ีประมาณ 2.9 (สูงจากละคร) การถ่ายทอดฟุตบอล ก็ยังถือว่าทําได้ดีสูงกว่า
การถ่ายทอดสดในช่องอ่ืน ซ่ึงความนิยมในการถ่ายทอดสดฟุตบอลท้ัง 2 ช่องนั้น อาจกล่าวได้ว่ามาจากฐาน 
คนดูท่ีค่อนข้างสูงอยู่แล้ว แตกต่างกับช่อง 9 ท่ีมีค่าความนิยมของช่อง 0.2 แต่เม่ือมีการถ่ายทอดสดฟุตบอล
พบว่ามีค่าความนิยมอยู่ท่ี 1.56 ซ่ึงมีทิศทางเดียวกันกับช่องดิจิตอลใหม่ ท่ีเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าความนิยม 
ท่ีมีต่อการถ่ายทอดสดฟุตบอลจะสูงโดดนําความนิยมเฉลี่ยของช่อง เช่น ช่องไทยรัฐทีวี มีค่าความนิยมในการ
ถ่ายทอดฟุตบอลคิงส์คัพครั้งท่ี 43 สูงท่ีสุดถึง 3.43 ซ่ึงคิดเป็น 26 เท่าของค่าความนิยมเฉลี่ยท้ังเดือนของช่อง 
หรือการถ่ายทอดสดฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก ของช่อง True4U ท่ีมีค่าความนิยมสูงสุดในเดือน
กุมภาพันธ์อยู่ท่ี 1.16 ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของช่องในเดือนเดียวกันถึง 15 เท่า  

3.2 มวยไทยและมวยสากล 

นอกจากจะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลท่ีเป็นท่ีนิยมอันดับต้นๆ ในประเทศแล้ว มวยไทยและ
มวยสากลก็ถือเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งท่ีคนไทยให้ความสนใจ ดังนั้น เม่ือมีช่องรายการเพ่ิมมากข้ึน ก็จะพบว่า
ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลนํากีฬามวยไทยและมวยสากลท่ีมีการแข่งขันอยู่แล้ว นํามาถ่ายทอดสดเพ่ือเพ่ิม 
ค่าความนิยมให้กับช่องได้อีกทางหนึ่ง เช่น ช่อง 8 มีการถ่ายทอดสดแม๊กซ์มวยไทย ซ่ึงเป็นเกมส์การแข่งขัน
มวยไทยฟอร์มยักษ์ท่ีมีท้ังนักมวยไทยและฝรั่งร่วมข้ึนชกบนเวทีกลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี โดยถ่ายทอดจาก
เวทีแม็กซ์ มวยไทย สเตเดียม ทุกวันอาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 18.20 น. เป็นต้นไปตลอดท้ังปี 2558  โดยต้ังแต่ต้นปี
ท่ีผ่านมา ค่าความนิยมสูงสุดอยู่ท่ีประมาณ 1.54 อีกท้ังยังมีค่าความนิยมสูงท่ีสุดจากภาพรวมตลอดท้ังวันของ
ช่อง ซ่ึงถือว่าสูงมากหากเทียบกับละครหลังข่าวในพระราชสํานัก เรื่อง สาบสาง ท่ีออกอากาศในวันเดียวกัน
มีเรทต้ิงอยู่ท่ี 0.66 

ทางช่อง Thai TV ก็มีการถ่ายทอดสดท้ังมวยไทยและมวยสากล เช่น ศึก AEC สะท้านโลก 
ศึกเออีซี ชอปป้ิง สะท้านโลก และ ศึกมวยไทยทีวีก่อเกียรติ เป็นต้น หรือช่อง 3SD ถ่ายทอดศึกทหารเอกพระ
เจ้าเสือ สุดสวยมวยไทย ช่อง PPTV ถ่ายทอดสด ราชดําเนินซูเปอร์ไฟท์ ซ่ึงการถ่ายทอดสดมวยในท้ัง 3 ช่อง
ดังกล่าว มีค่าความนิยมอยู่ ท่ีประมาณ 0.1 – 0.25 ซ่ึงถ่ายทอดสดในวันเสาร์-อาทิตย์  ท้ังนี้ ช่อง PPTV 
ถ่ายทอดสดศึกราชดําเนินซูเปอร์ไฟท์ ซ่ึงเป็นรายการการแข่งขันชกมวยท่ีเวทีมวยราชดําเนินทุกสัปดาห์ รวมถึง
ถ่ายทอดสดมวยคู่เอก นัดประวัติศาสตร์ส่งตรงจากเวทีราชดําเนินในรูปแบบใหม่ พร้อมบรรยากาศของการ
แข่งขันอันต่ืนเต้น เร้าใจ  
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นอกจากการถ่ายทอดสดมวยท่ีมีการแข่งขันเป็นประจําของไทยแล้ว ก็ยังมีการนําการแข่งขัน
ชกมวยระดับโลก อย่างเช่น ช่อง Mono29 ถ่ายทอดสด ศึกป้องกันแชมป์โลก ไอ.บี.เอฟ. ระหว่างอํานาจ 
เกษตรพัฒนา แชมป์โลก ไอ.บี.เอฟ. ป้องกันเข็มขัดจากผู้ท้าชิง ชื่อ ซูชิ หมิง โดยการแข่งขันดังกล่าวได้รับค่า
ความนิยมค่อนข้างสูงอยู่ท่ี 2.55 เม่ือเทียบกับความนิยมของช่องมากกว่าถึง 11 เท่า ท้ังนี้ เป็นการออกอากาศ
ในวันเสาร์ เวลา 20.30 – 22.30 น.  

3.3 วอลเล่ย์บอล 

อีกหนึ่งประเภทกีฬาท่ียังคงเป็นกระแสสําหรับกลุ่มคอกีฬาในประเทศไทย คือกีฬา
วอลเล่ย์บอล โดยเฉพาะทีมหญิงท่ีมีกระแสโด่งดังอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลได้เห็นความสําคัญ 
จึงนําการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชั้นนํามาถ่ายทอดสด เช่น ช่อง True4U เกาะกระแสความดังของวอลเลย์บอล
หญิง ท่ีมีแฟนคลับจํานวนมาก นําวอลเล่ย์บอลไทยแลนด์ลีกมาถ่ายทอดสด โดยการแข่งขันคู่ท่ีมีความนิยม 
สูงท่ีสุด มีค่าความนิยมเท่ากับ 0.42 เทียบกันแล้วถือว่าสูงเม่ือเทียบกับเรทต้ิงเฉลี่ยต่อเดือนของช่องท่ีอยู่ท่ี
ประมาณ 0.08 หรือประมาณ 5 เท่า 

 

จากข้อมูลต่างๆ ข้างต้น เห็นได้ว่า นอกจากจะมีการแข่งขันทางด้านเนื้อหากีฬาท่ีหลากหลาย 
แตกต่าง เพ่ิมทางเลือกให้กับผู้ชมแต่ละกลุ่มได้ท่ัวถึงมากยิ่งข้ึนแล้ว  ทางช่องรายการยังมีการแข่งขันด้านวิธีการ
นําเสนอท่ีมีรูปแบบแปลกใหม่ไปจากเดิม โดยนําเทคโนโลยีทีท่ีทันสมัยเข้ามาพัฒนาเพ่ิมเติม กระตุ้นความ
น่าสนใจในการรับชมมากยิ่งข้ึน สร้างสีสัน เพ่ิมอรรถรสในการรับชม เช่น ช่องไทยรัฐทีวี นําเทคโนโลยีเป็นท่ีล้ํา
สมัยไปอีกข้ันมาใช้สําหรับการถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอล คิงส์คัพ ครั้งท่ี 43 อีกท้ังยังมีกลยุทธ์การ
นําเสนอการวิเคราะห์เกมส์การแข่งขันในรูปแบบใหม่ ซ่ึงเป็นแห่งแรกในเมืองไทย ด้วยการเผยโฉมเทคโนโลยี 
"Libero" ซ่ึงเป็นการนํากราฟฟิคมาช่วยในจังหวะการเล่นท่ีสําคัญๆ ของเกมส์การแข่งขัน ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี
เดียวกับท่ีถูกใช้ครั้งแรกในศึกฟุตบอลโลก ปี 2014 ท่ีประเทศบราซิล ซ่ึงถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งวงการการ
ถ่ายทอดสดกีฬาของไทยเลยทีเดียว 

นอกจากนี้ แม็กซ์มวยไทยท่ีถ่ายทอดทางช่อง 8 ก็มีการทํารูปแบบวิธีการนําเสนอเต็มรูปแบบ  
ท้ังแสง สี เสียง เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบรายการ “สปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนท์” ทําให้รายการมีความทันสมัย 
ต่ืนเต้นเร้าใจ 

จากการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึนนี้เอง คาดการณ์ได้ว่า ในไตรมาสท่ี 2 ของปีนี้ ประชาชนชาวไทย
จะได้เห็นการถ่ายทอดสดกีฬาท่ีแปลกใหม่ หลายๆ ประเภทท่ีแตกต่างหลากหลาย รวมถึงเทคนิคการถ่ายทอด 
ท่ีแปลกใหม่และทันสมัยยิ่งข้ึน และได้รับชมการถ่ายทอดสดกีฬาหลากหลายเข้มข้นมากยิ่งข้ึน จากการซ้ือ
ลิขสิทธิ์ต่างๆ มาอีก รวมถึงวิธีการนําเสนอของผู้บรรยายกีฬาในรูปแบบต่างไปจากเดิม  
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น ทําให้เห็นว่า การถ่ายทอดสดกีฬาเป็นอีกตัวแปรหนึ่งท่ีสําคัญท่ีทําให้ 
ค่าความนิยมมีความหลากหลายในแต่ละช่องรายการ ผู้ประกอบการทีวิดิจิตอลจึงต่างแข่งขันกันเพ่ือนํากีฬาดัง
ท้ังในและต่างประเทศ มาถ่ายทอดสดเพ่ือช่วงชิงความนิยมและความสนใจจากประชาชนในกลุ่มคอกีฬา 
ท่ีติดตามมารับชมแม้ว่าจะมีถ่ายทอดในช่องใดก็ตาม ซ่ึงถือเป็นการเพ่ิมความนิยมแก่ช่องรายการท่ีเห็นผล
ชัดเจนในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะกีฬาท่ีเป็นท่ีนิยมของสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับ
ประชาชนโดยรวมท่ีได้ชมกีฬาดีท่ีอยู่ในกระแส โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม  

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายน 2558 นี้ จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งท่ี 28     
(SEA GAMES 2015) ซ่ึงมีประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ท้ังนี้ การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์นั้นเป็นหนึ่งใน 7 รายการกีฬาท่ีถูกกําหนดให้ต้องมีการนํามาออกอากาศในบริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการ
ท่ัวไปหรือฟรีทีวี ตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญท่ีให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการ
โทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไป พ.ศ. 2555 เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้มีสิทธิ์เข้าถึงในการรับชมกีฬา
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน ดังนั้น หากผู้ประกอบการช่องรายการดิจิตอลมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ ก็คาดว่าจะทําให้มีแนวโน้มค่าความนิยมของช่องรายการเพ่ิมข้ึนได้ แปรผัน
ตามความความชื่นชอบในการรับชมการแข่งขันกีฬาของประชาชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล ชกมวย หรือวอลเล่ย์บอลหญิง  

 


