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เอกสารฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเผยแพรภายใน 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมคมแหงชาติ เทาน้ัน 

เอกสาร ความเห็น หรือขอความใดๆ ท่ีปรากฏในเอกสาร เปนเพียงความเห็นในเชิงวิชาการและไมมผีลผูกผันตอ สาํนักงาน กสทช. แตอยางใด
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รายงานข�อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
เดือนมิถุนายน 2558 

1. ความนิยมในการรับชมการถ*ายทอดสดรายการแข*งขันกีฬา 

จากการแข	งขันกีฬาซีเกมส� 2015 (SEA Games 2015) ณ ประเทศสิงคโปร� เม่ือวันท่ี 5 – 16 
มิถุนายน 2558 ท่ีผ	านมา ทําให7เห็นถึงความนิยมท่ีประชาชนไทยมีต	อการรับชมการถ	ายทอดสดการแข	งขัน
กีฬาประเภทต	างๆ จากช	องรายการท่ีเข7าร	วมอยู	ในโทรทัศน�รวมการเฉพาะกิจแห	งประเทศไทย หรือ ทีวีพูล 
(The Television Pool of Thailand - T.V. Pool) โดยมีคณะกรรมการประกอบด7วย ตัวแทนผู7บริหาร หรือ 
ผู7อํานวยการสถานีโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกเดิม ท้ัง 6 ช	อง ได7แก	 ช	อง 3, 5, 7, 9, NBT และ 
ThaiPBS  

  ในการก	อต้ังทีวีพูลมีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือร	วมมือกันในการถ	ายทอด และรับการถ	ายทอด 
รายการสําคัญระดับชาติ ท้ังในประเทศ และต	างประเทศ เช	น พระราชพิธี พิธีสําคัญทางศาสนา พิธีสําคัญทาง
ทหาร กิจกรรมสําคัญของภาครัฐบาล หรืองานสําคัญระหว	างประเทศ รวมท้ังการแข	งขันกีฬาสําคัญ โดยอาจ
ถ	ายทอดออกอากาศทุกสถานี หรือถ	ายทอดบางสถานีเท	านั้นก็ได7 แล7วแต	จะเห็นควร รวมท้ังเป\นผู7ประสานงาน 
ในการตกลงค	าลิขสิทธิ์ต	างๆ จากการถ	ายทอด เพ่ือให7ได7ราคาท่ีเหมาะสม โดยเป\นการร	วมลงทุนประมูลซ้ือ
ค	าลิขสิทธิ์ในการถ	ายทอดสดรายการสําคัญ ท้ังนี้ ก็เพ่ือให7ผู7ชมได7รับชมการถ	ายทอดรายการท้ังภายในและ
ต	างประเทศท่ีมีคุณภาพ  

ท้ังนี้ ในถ	ายทอดการแข	งขันกีฬาซีเกมส� 2015 ท่ีผ	านมา การท่ีช	องรายการต	างๆ ท่ีอยู	ในทีวีพูล
ได7ถ	ายทอดกีฬาต	างๆ นั้นทําให7พบว	า ประชาชนมีความนิยมในการนําเสนอเนื้อหารายการประเภทกีฬาเป\น
อย	างมาก โดยกีฬาท่ีทําความนิยมได7สูงสุดคือ กีฬาฟุตบอล และยังมีกีฬาอีกหลากหลายประเภทท่ีได7รับความ
นิยมสูง อาทิ ชกมวย วอลเล	ย�บอล แบดมินตัน และอ่ืนๆ โดยสามารถแสดงค	าความนิยมในการถ	ายทอดสด
กีฬาต	างๆ เทียบกับค	าความนิยมของช	องรายการในเดือนพฤษภาคม 2558 ได7ดังนี้  

 

ช*อง ถ*ายทอดสดกีฬา TVR TVR ช*อง พ.ค. 58
ฟุตบอล: ไทย+เวียดนาม 11.006

ฟุตบอล: ไทย+เมียนมาร� 10.140

ฟุตบอล: ไทย+บรูไน 3.784 0.125

ฟุตบอล: ไทย+ลาว 9.664
ฟุตบอล: ไทย+อินโดนีเซีย 11.705
ฟุตบอล: ไทย+เมียนมาร� 12.371
ฟุตบอล: ไทย+ติมอร�เลสเต� 4.490
ฟุตบอล: ไทย+อินโดนีเซีย 4.676
ฟุตบอล: ไทย+เมียนมาร� 2.212

ฟุตบอล: ไทย+มาเลเซีย 1.637 0.047

1.981

2.652

0.236
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ช*อง ถ*ายทอดสดกีฬา TVR TVR ช*อง พ.ค. 58
ชกมวย: ไทย+อินโดนิเซีย 3.395
ชกมวย: ไทย+กัมพูชา 3.081
ชกมวย: ไทย+เวียดนาม 3.444
ชกมวย: ไทย+อินโดนิเซีย 4.434
ชกมวย: อินโดนิเซีย+กัมพูชา 4.331
ชกมวย: ฟ<ลปิป<นส�+ติมอร�เลสเต� 4.337
ชกมวย: ไทย+เมียนมาร� 4.337
ชกมวย: มาเลเซีย+อินโดนิเซีย 3.527
ชกมวย: ไทย+เวียดนาม 3.526

1.981

2.652

ช*อง ถ*ายทอดสดกีฬา TVR TVR ช*อง พ.ค. 58

วอลเลย�บอล: ไทย+เมียนมาร� 3.236

วอลเลย�บอล: ไทย+เวียดนาม 5.383

วอลเลย�บอล: ไทย+เมียนมาร� 2.024 0.125

วอลเลย�บอล: ไทย+มาเลเซีย 2.897
วอลเลย�บอล: ไทย+มาเลเซีย 3.230
วอลเลย�บอล: ไทย+เวียดนาม 2.358

วอลเลย�บอล: ไทย+สงิคโปร� 1.113

วอลเลย�บอล: ไทย+อินโดนีเซีย 3.727

1.981

0.047

2.652

ช*อง ถ*ายทอดสดกีฬา TVR TVR ช*อง พ.ค. 58

แบดมินตัน: ไทย+มาเลเซีย 3.781 1.981

แบดมินตัน: ไทย+สงิคโปร� 2.399 0.125

แบดมินตัน: ไทย+มาเลเซีย 2.315

แบดมินตัน: ไทย+อินโด 8.573

แบดมินตัน: ไทย+ลาว 2.169 0.236

แบดมินตัน: ไทย+สงิคโปร� 1.455 0.047

2.652
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  จากตัวเลขค	าความนิยม เห็นได7ชัดเจนว	า ในแต	ช	องรายการนั้น หากมีการถ	ายทอดสดกีฬา 
จะได7รับความนิยมค	อนข7างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับความนิยมเฉลี่ยของช	องรายการตลอดเดือนท่ีผ	านมาก	อน
หน7า เช	น การแข	งขันฟุตบอล ไทย เมียนมาร� ท่ีมีการถ	ายทอดสดพร7อมกัน 3 ช	องรายการ ได7แก	 ช	อง 3, 7 
และ 9 และมีค	าความนิยมท่ีสูงมากท้ัง 3 ช	อง คือ 10.140 12.371 และ 2.212 ตามลําดับ นั้นหมายความถึง
การมีผู7ชมในช	วงเวลาเดียวกันท่ีรับชมรายการเดียวกันรวมเป\นค	าความนิยมได7ถึง 24.723 ในขณะท่ี 
หากเปรียบเทียบกับรายการประเภทอ่ืน เช	น ละครหลังข	าวภาคคํ่า เช	น เรื่องสุดแค7นแสนรัก ทางช	อง 3 ท่ีทํา
ค	าความนิยมในเดือนพฤษภาคมสูงท่ีสุดอยู	ท่ี 9.940 หรือเรื่อง นางชฎาท่ีออกอากาศทางช	อง 7 สามารถทํา 
ค	าความนิยมสูงสุดในเดือนเดียวกันท่ี 14.425 แสดงให7เห็นว	า หากมีรายการกีฬาสําคัญท่ีประชาชนให7ความ
สนใจแล7ว ก็สามารถเรียกความนิยมจากคนดูได7ไม	แพ7รายการบันเทิงท่ีมีความนิยมสูงอย	างละครดังๆ เลย 

  นอกจากนี้ ยังมีกีฬาอ่ืนท่ีได7รับความนิยมเช	นกัน อาทิ แบดมินตัน ท่ีทําค	าความนิยมได7สูงถึง
8.573 หรือวอลเล	ย�บอล 5.383 ชกมวยในคู	เด	นๆ ว	ายน้ํา ตะกร7อ ก็มีค	าความนิยมอยู	ท่ี 3 – 4 ซ่ึงถือว	าอยู	ใน
เกณฑ�ดีมากหากเทียบกับค	าเฉลี่ยความนิยมของช	องนั้นๆ  

  จากท่ีกล	าวมาข7างต7นนั้น จะเห็นได7ว	าการรวมกลุ	มของผู7ประกอบการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินใน
ระบบแอนะล็อกรายเดิมท้ัง 6 สถานี ก	อให7เกิดการลดต7นทุนค	าลิขสิทธิ์การถ	ายทอดกีฬา เนื่องจากเป\นการ 
ร	วมทุนประมูลซ้ือค	าลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะอย	างยิ่งสําหรับการถ	ายทอดสดกีฬาท่ีสําคัญ และการแข	งขันกีฬาท่ี
สําคัญท่ีมีตัวแทนจากประเทศไทยเข7าร	วมการแข	งขัน เป\นการเพ่ิมโอกาสในการสร7างรายได7จากการ

ช*อง ถ*ายทอดสดกีฬา TVR TVR ช*อง พ.ค. 58
กรีฑา 3.410
ว*ายนํ้า 3.227
ตระกร�อ: ไทย+เวียดนาม 4.226
กรีฑา 2.703
ว*ายนํ้า 1.570
ตะกร�อ: ไทย+สงิคโปร� 2.335
กรีฑา วิ่ง 400 เมตรชาย 4.571
กระโดดนํ้า 4.043
ยูโด 3.185
โปโลนํ้า: ไทย+อินโด 3.066
ว*ายนํ้า 1.264
โปโลนํ้า: ไทย+มาเลเซีย 2.293
เทนนิส: ไทย+ฟ<ลปิป<นส� 2.263
ฮอกก้ี: ไทย+เมียนมาร� 2.222
ตะกร�อ: ไทย+เมียนมาร� 3.401
เทนนิส: ไทย+อินโดนีเซีย 1.403
ปBนจักสลีตั: ไทย+ลาว 3.175
ปBนจักสลีตั: ไทย+เวียดนาม 2.803
ปBนจักสลีตั: ไทย+มาเลเซีย 3.026
บาสเก็ตบอล: ไทย+ฟ<ลปิป<นส� 2.944

ซีเกมส� สเปเชียล 0.280 0.121

0.047

1.981

0.125

2.652

0.236



4 
 

สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน� (วส.) 
 

ถ	ายทอดสดรายการกีฬา เนื่องจากหากได7นําเสนอรายการกีฬาเป\นท่ีนิยมของประชาชนจํานวนมาก เห็นได7จาก
การท่ีกีฬาซีเกมส�ได7รับความนิยมสูงดังท่ีได7กล	าวไปข7างต7น หากได7รับค	าความนิยมในช	วงท่ีมีการถ	ายทอดสด
เพ่ิมข้ึนแล7ว ย	อมส	งผลต	อการเข7ามาซ้ือช	วงโฆษณาจากผู7ผลิตสินค7าและบริการต	างๆ เป\นการเพ่ิมรายได7จาก
มูลค	าโฆษณาให7แก	ผู7ประกอบการช	องรายการ ดังนั้น จึงคาดการณ�ได7ว	าหากผู7ประกอบการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอลรายใหม	ท้ังหมด 21 ช	องรายการ ได7เข7าร	วมเป\นสมาชิกของทีวีพูล ก็จะทําให7มีความสามารถ 
ในการประมูลซ้ือลิขสิทธิ์การถ	ายทอดกีฬาได7มากข้ึน เนื่องจากสามารถเข7ามาแชร�ต7นทุนร	วมกัน และได7ผล
ประกอบการท่ีคุ7มค	า นอกจากนี้ ยังอาจส	งผลให7ช	องรายการได7รับค	าความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนในระยะยาว จากการ
เป\นท่ีรู7จักของประชาชนท่ีได7เข7ามารับชมการถ	ายทอดสดรายการสําคัญในวงกว7างมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังเป\น
การเพ่ิมประโยชน�ท่ีจะเกิดแก	สาธารณะ เนื่องจากประชาชนมีทางเลือกหรือช	องทางเพ่ือเข7าถึงรายการกีฬา
สําคัญเหล	านี้ได7เพ่ิมมากข้ึน 

  อย	างไรก็ตาม หากพิจารณาย7อนกลับไปถึงการแข	งขันกีฬาโอลิมปeก ระหว	างวันท่ี  
27 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (Olympic Games 2012) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ก็ทําให7
พบว	า คนไทยก็ให7ความสนใจในการรับชมการถ	ายทอดการแข	งขันกีฬาในครั้งนั้นเป\นอย	างมากเช	นกัน แสดง
ให7เห็นได7จากค	าความนิยมในการรับชมการแข	งขันกีฬาประเภทต	างๆ ตามตารางด7านล	าง ซ่ึงจะสามารถเห็นได7
ว	าประชาชนไทยให7ความสําคัญกับการแข	งขันกีฬาประเภทต	างๆ อย	างสูง อาทิ การแข	งขันกีฬากระโดดน้ํา  
ค	าความนิยม 7.0 และการแข	งขันแบดมินตัน มาเลเซีย-จีน ค	าความนิยม 6.3 ถ	ายทอดสดทางช	อง 3 ซ่ึงมี 
ค	าความนิยมเฉลี่ยของท้ังเดือนก	อนหน7าอยู	ท่ี 2.8 หรือการแข	งขันชกมวย ไทย-รัสเซีย ออกอากาศทางช	อง 5 
มีค	าความนิยมสูงถึง 7.5 ในขณะท่ีค	าความนิยมเฉลี่ยของช	องเป\น 0.58  นอกจากนี้ยังมี บอสเก็ตบอล อาร�เจน
ติน	า-อเมริกา ออกอากาศทางช	อง 7 ท่ีได7รับค	าความนิยมสูงถึง 9.0  ในส	วนของช	อง 9 และ NBT ก็สามารถทํา
ค	าความนิยมในรายการถ	ายทอดสดกีฬาได7สูงสุดถึง 4 ในกีฬาวอลเล	ย�บอล กรีฑา และชกมวย ซ่ึงถือว	าอยู	ใน
เกณฑ�ท่ีสูงหากเทียบกับค	าความนิยมเฉลี่ยของช	องในเดือนมิถุนายนซ่ึงเป\นเดือนก	อนหน7าท่ีจะมีการถ	ายทอด
กีฬาโอลิมปeก 2012 ซ่ึงมีตัวเลขอยู	ท่ี 0.66 และ 0.14 ตามลําดับ 
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ช*อง ถ*ายทอดสดกีฬาโอลิมป<ก 2012 TVR TVR ช*อง มิ.ย 55
ป<งปอง: ไทย+โปรตุเกส 4.5

ยกนํ้าหนัก 5.3

เรือกรรเชียง 4.4

แบดมินตัน: ไทย+เดนมาร�ก 4.3

แบดมินตัน: ไทย+เยอรมัน 5.9

แบดมินตัน: มาเลเซีย+จีน 6.3

เทควันโด: ไทย+ไทเป 2.9

เทควันโด: เซเนกัล+ฟ<นแลนด� 3.1

เทควันโด: อัฟกานิสถาน+โปแลนด� 3.6

กระโดดนํ้า 7.0

วอลเล*ย�บอลชายหาด: บราซิล+เยอรมัน 2.2

ชกมวย: จีน+ไอร�แลนด� 5.4

ชกมวย: ไทย+รัสเซีย 7.5

ชกมวย: ไทย+คาซัคสถาน 2.5

ยกนํ้าหนัก 6.9

ข่ีม�า 7.7

ว*ายนํ้า 6.7

แฮนด�บอล: บราซิล+นอร�เวย� 7.6

ชกมวย: ไทย+รัสเซีย 7.2

วอลเล*ย�บอล: ญี่ปุFน+เกาหลใีต� 5.7

กรีฑา 9.1

บาสเก็ตบอล: อาร�เจนติน*า+อเมริกา 9.0

ชกมวย: ไทย+จีน 5.0

วอลเล*ย�บอล: เกรท บริเทน+โปแลนด� 4.1

เทควันโด: รัสเซีย+คอสตาริกา 3.2
เทควันโด: เยอรมนี+ไทเป 3.6
กรีฑา 4.0
แบดมินตัน: ไทย+โปรตุเกส 2.5

แบดมินตัน: จีน+เดนมาร�ก 2.6

แบดมินตัน: ไทย+จีน 6.5

เทควันโด: ไทย+ไทเป 2.2

ชกมวย: จีน+ไอร�แลนด� 2.0

ชกมวย: ไทย+รัสเซีย 4.0

แบดมินตัน: ไทย+จีน 3.8

ชกมวย: ไทย+คาซัคสถาน 3.7

2.80

0.58

3.93

0.66

0.14
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน� (วส.) 
 

   นอกจากการแข	งขันกีฬาสําคัญระหว	างกลุ	มประเทศอย	างซีเกมส�หรือโอลิมปeกเกมส�แล7ว      
ยังพบว	าการแข	งขันกีฬาเฉพาะ เช	น กีฬาฟุตบอลนั้น ก็เป\นท่ีนิยมของคนไทยอย	างมาก โดยเฉพาะคู	การ
แข	งขันท่ีสําคัญๆ และคู	ท่ีมีทีมชาติไทยเข7าร	วมการแข	งขัน เห็นได7จากความนิยมในการรับชมการแข	งขัน
ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย ระหว	างไทยและไชนีส ไทเป ทางช	องไทยรัฐทีวี ในวันท่ี 17 มิ.ย. ท่ีผ	านมา 
พบว	ามีความนิยมสูงถึง 5.8 ซ่ึงสูงกว	าค	าความนิยมเฉลี่ยของช	องไทยรัฐทีวีเองในเดือนพฤษภาคม 2558  
ท่ี 0.129 สูงกว	าค	าความนิยมเฉลี่ยท้ังเดือนของช	องเดิมอย	างช	อง 3, 7 และ 9  จึงถือได7ว	าการแข	งขันฟุตบอล
โลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียดังกล	าวเป\นรายการท่ีได7รับความนิยมเป\นอย	างมาก อย	างไรก็ตาม การท่ีค	าความ
นิยมอยู	ท่ี 5.801 ซ่ึงน7อยกว	าการรับชมการแข	งขันฟุตบอลซีเกมส�ระหว	างไทยและเมียนมาร�อยู	มาก ส	วนหนึ่ง
อาจมีสาเหตุจากการท่ีเป\นการแข	งขันท่ีถ	ายทอดสดผ	านทางช	องดิจิตอลทีวีใหม	 ซ่ึงอาจยังไม	สามารถเข7าถึง
ประชาชนได7ครอบคลุมท่ัวถึง จึงยังมีกลุ	มผู7ชมบางกลุ	มท่ีไม	สามารถรับชมรายการดังกล	าวได7  

 

นอกจากนี้ การท่ีประชาชนได7รับชมการถ	ายทอดสดการแข	งขันกีฬาซีเกมส� หรือการแข	งขัน
กีฬาในโอกาสต	างๆ อย	างท่ัวถึงและมีความนิยมท่ีสูงได7นั้น ส	วนหนึ่งเป\นผลมาจากประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�รายการโทรทัศน�สําคัญท่ีให7เผยแพร	ได7เฉพาะในบริการโทรทัศน�ท่ีเป\นการท่ัวไป พ.ศ. 2555 หรือ 
หลักเกณฑ� Must Have ท่ีทําให7ประชาชนสามารถรับชมรายการโทรทัศน�แบบถ	ายทอดสดจํานวน 7 รายการ 
โดยไม	ต7องเสียค	าใช7จ	ายเพ่ิมเติมผ	านทางบริการโทรทัศน�ท่ีเป\นการท่ัวไปหรือช	องฟรีทีวี ได7แก	  

1. การแข	งขันกีฬาระหว	างประเทศในกลุ	มเอเชียตะวันออกเฉียงใต7 หรือกีฬาซีเกมส� 
(South-East Asian Games, SEA Games) 

2. การแข	งขันกีฬาสําหรับนักกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมส� (ASEAN Para Games) 
3. การแข	งขันกีฬาระหว	างประเทศในทวีปเอเชีย หรือเอเชียนเกมส� (Asian Games)  
4. การแข	งขันกีฬาสําหรับนักกีฬาคนพิการเอเชียนพาราเกมส� (Asian Para Games)  
5. การแข	งขันกีฬาโอลิมปeก (Olympic Games) 
6. การแข	งขันกีฬาสําหรับคนพิการหลายประเภทจากท่ัวโลก หรือกีฬาพาราลิมปeก 

(Paralympic Games) 
7. การแข	งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท7าย (FIFA World Cup Final)  

ช*อง ถ*ายทอดสด TVR TVR ช*อง พ.ค. 58

10.140 1.981

12.371 2.652

2.212 0.236

ฟตุบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย 
(ไทย+ไชนีส ไทเป) 17 มิ.ย. 58

5.801 0.129

การแข*งขันกีฬาซีเกมส� ประเทศ
สิงคโปร�(ฟตุบอล:ไทย+เมียนมาร�) 

16 มิ.ย. 58
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน� (วส.) 
 

 จากหลักเกณฑ� Must have นี้ ประชาชนย	อมสามารถรับชมการถ	ายทอดสดการแข	งขันกีฬา
ท้ัง 7 รายการข7างต7นได7ในทุกช	องทางการรับชม เนื่องจากเป\นเนื้อหาท่ีต7องออกอากาศในฟรีทีวี และฟรีทีวีก็
เป\นช	องท่ีต7องถูกนํามาออกอากาศในทุกช	องทางจากหลักเกณฑ�การเผยแพร	กิจการโทรทัศน�ท่ีให7บริการเป\น
การท่ัวไป หรือ หลักเกณฑ� Must Carry โดยหากประชาชนเป\นผู7ท่ีรับชมโทรทัศน�ผ	านทางเคเบิลทีวีและทีวี
ดาวเทียม ทางผู7ประกอบการท่ีเป\นผู7ให7บริการนั้น เป\นผู7มีหน7าท่ีนําช	องรายการดังกล	าวมาออกอากาศเพ่ือให7
ผู7ใช7บริการได7รับสิทธิในการชมช	องรายการและเนื้อหารายการต	างๆ ดังกล	าว และหากเป\นผู7ท่ีรับชมโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลผ	านทางเสาอากาศหนวดกุ7งหรือก7างปลาอยู	แล7วนั้นก็สามารถรับชมได7เลยตามปกติ 
ดังนั้น จึงเป\นการช	วยเพ่ิมขีดความสามารถในการเข7าถึงรายการกีฬาของประชาชน และสามารถเพ่ิมความนิยม
ให7แก	ช	องรายการได7เป\นอย	างดี 

  ในส	วนผู7ประกอบการนั้น หากผู7ประกอบการช	องดิจิตอลใหม	สามารถนํากีฬาท้ัง 7 ประเภท 
ดังกล	าวมาออกอากาศได7 ก็น	าท่ีจะทําให7ได7ค	าความนิยมท่ีดีข้ึน แต	อาจจะเป\นเรื่องยากในการท่ีแต	ละช	อง
รายการจะเป\นผู7ซ้ือลิขสิทธิ์มาออกอากาศเอง เนื่องจากมีต7นทุนค	าลิขสิทธิ์ท่ีค	อนข7างสูง ดังนั้น หากได7เข7าร	วม
เป\นส	วนหนึ่งของทีวีพูลนั้น ก็จะเป\นโอกาสอันดีของช	องรายการดิจิตอลใหม	ท่ีจะได7เป\นหนึ่งในผู7ถ	ายทอดสด
รายการกีฬาท่ีสําคัญ ทําให7ได7รับความนิยมมากข้ึนด7วยจากการมีโอกาสได7ประชาสัมพันธ�ช	องรายการให7
ประชาชนได7รู7จักเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังยังช	วยลดความเสี่ยงต	อการลงทุนด7วยเม็ดเงินท่ีสูงจากการได7ร	วมแชร�ต7นทุน
ค	าลิขสิทธิ์รายการ รวมไปถึงการมีค	าความนิยมในรายการหรือช	องรายการท่ีสูงนี้เอง ก็จะทําให7ผู7ประกอบได7รับ
รายได7จากการโฆษณาท่ีสูงข้ึนตามมา ส	งผลให7ผู7ประกอบการสามารถประกอบการได7อยู	รอดต	อไปในอนาคต 

2. มูลค*าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน�1 

 
                                                           

1 เป\นมูลค	าการโฆษณาท่ีได7มาจากการคํานวณจากอัตรากลางท่ีเป\นมาตรฐานของการจัดเก็บค	าโฆษณาทางสื่อโทรทัศน�ของ Nielsen 
 

2014 Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2015 Jan Feb Mar Apr May

Traditional TV 5,427 5,484 5,526 5,470 5,585 5,310 5,377 5,348 4,853 4,248 4,544 5,614 4,971 5,054

New DTT 255 348 511 801 1,052 1,958 2,332 2,324 2,490 2,510 2,846 3,364 3,183 3,460
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน� (วส.) 
 

ในเดือนพฤษภาคม 2558 มูลค	าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินยังคงเติบโตข้ึน  
โดยมีมูลค	าท้ังสิ้น 8,514 ล7านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเดือนก	อนหน7า 360 ล7านบาท คิดเป\นการเติบโตร7อยละ 4.42  

ท้ังนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบมูลค	าการโฆษณาของกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในช	วง
เดียวกันของปsนี้กับปsก	อนหน7า (Year On Year : YOY) พบว	า มูลค	าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน
ท้ังหมดในภาพรวมเดือนพฤษภาคม 2558 นั้น มีมูลค	าเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันในปsก	อนหน7า (พฤษภาคม 
2557) คิดเป\นร7อยละ 45.97 ท้ังนี้ เป\นการเพ่ิมข้ึนจากช	องดิจิตอลใหม	 3,112 ล7านบาท คิดเป\นการเติบโต
เพ่ิมข้ึนถึงเกือบ 10 เท	าตัวเฉพาะในส	วนของช	องดิจิตอลใหม	 ส	วนในช	องเก	านั้นพบว	า มูลค	าการโฆษณาลดลง 
430 ล7านบาท หรือคิดเป\นการลดลงร7อยละ 7.84 

ในส	วนของกิจการโทรทัศน�ในระบบเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม เม่ือพิจารณาการเติบโตแบบ 
YOY พบว	า มีมูลค	าการโฆษณาท้ังหมดในเดือนพฤษภาคม 2558 สูงข้ึนเม่ือเทียบเดือนเดียวกันปsก	อนหน7า จาก 
540 ล7านบาท เป\น 541 ล7านบาท คิดเป\นการเติบโตร7อยละ 0.19  

 

พฤษภาคม 2557 พฤษภาคม 2558 เพิ่มขึ้น  YOY %growth

Traditional TV (6 Channels) 5,484                 5,054                (430) -7.84%
New DTT (21 Channels) 348                   3,460                3,112            894.25%
Total Terrestrial TV 5,833                 8,514                2,681            45.97%
All Cab/Sat 540                   541                   1                  0.19%
(หน*วย : ล�านบาท)


