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เอกสารฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเผยแพรภายใน 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมคมแหงชาติ เทาน้ัน 

เอกสาร ความเห็น หรือขอความใดๆ ท่ีปรากฏในเอกสาร เปนเพียงความเห็นในเชิงวิชาการและไมมผีลผูกผันตอ สาํนักงาน กสทช. แตอยางใด
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รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
เดือนกรกฎาคม 2558 

 

ภาพรวมของการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในเดือนนี้ พบว่า การรับชมช่องรายการดิจิตอล
ใหม่มีสัดส่วนผู้ชมท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ โดย ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 ท่ีผ่านมา สัดส่วนระหว่างผู้รับชมช่อง
รายการโทรทัศน์ช่องเดิม 6 ช่องรายการ กับช่องรายการดิจิตอลทีวีใหม่ 21 ช่อง เป็นร้อยละ 67 : 33          
ซ่ึงสัดส่วนการรับชมช่องรายการดิจิตอลใหม่สูงข้ึนจากเดือนมิถุนายน 2558 ประมาณร้อยละ 7 (เดือน
มิถุนายน 2558 สัดส่วนการรับชมช่องเดิมและช่องใหม่เป็น 69 : 31) ท้ังนี้ สัดส่วนการรับชมช่องดิจิตอลโดย
พิจารณาจากจํานวนผู้ชมต่อนาทีช่องใหม่มีการเติบโตข้ึนจากเดือนเมษายน 2558 เป็นจํานวน 4 เท่า 
นอกจากนี้ พบว่า ช่องรายการท่ีมีค่าความนิยมสูงสุด 7 อันดับแรกสําหรับช่องรายการดิจิตอลทีวีประเภทธุรกิจ
ท้ัง 24 ช่อง มีความเคลื่อนไหวในค่าความนิยมแสดงได้ดังแผนภาพ  

 

จากแผนภาพเห็นได้ว่าช่อง Workpoint มีค่าความนิยมข้ึนเป็นอันดับ 3 รองจากช่องรายเดิม
ยักษ์ใหญ่อย่างช่อง 7 และช่อง 3 หรือถือว่าข้ึนนําเป็นอันดับหนึ่งของช่องดิจิตอลใหม่ และอีกช่องหนึ่งท่ีน่า 
จับตามองก็คือช่อง One ท่ีมีแนวโน้มของค่าความนิยมไต่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในแต่ละเดือน ซ่ึงค่าความนิยมของท้ัง 
2 ช่องนั้น อาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญจากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านผังรายการหรือเนื้อหารายการ
ต่างๆ จึงส่งผลต่อพฤติกรรมผู้รับชมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ไทยท่ีทําให้เกิดช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพ่ิมมากข้ึน ทําให้ผู้ท่ีเคยเป็นผู้ผลิต
รายการเพ่ือป้อนให้กับช่องในระบบแอนะล็อกเดิม สามารถเปลี่ยนบทบาทมาเป็นเจ้าของช่องรายการในระบบ
ภาคพ้ืนดินได้เอง ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดความเคลื่อนไหวในการปรับผังรายการของช่องรายการเดิม และช่อง
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รายการท่ีเกิดใหม่ เกิดการถอนรายการต่างๆ ออกไปจากผังรายการช่องเดิมเพ่ือไปออกอากาศในช่องใหม่ท่ีเป็น
เจ้าของ ขณะเดียวกันก็เกิดการปรับผังของช่องรายการเดิมเอง โดยนํารายการของบางเจ้าออกจากผัง เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพให้แก่ช่องมากข้ึนด้วยการสร้างรายการใหม่ข้ึนมาทดแทน ซ่ึงปรากฏการณ์ดังกล่าว เริ่มเห็น 
ชัดข้ึนหลังจากท่ีทีวีดิจิตอลออกอากาศมาครบ 1 ปี โดยถือเป็นการแข่งขันระหว่างช่องทีวีดิจิตอลท้ัง 24 ช่อง 
ท่ีดุเดือดข้ึนเรื่อยๆ โดยในรายงานฉบับนี้จะขอกล่าวถึง 2 ผู้ผลิตรายการท่ีมีความเคลื่อนไหวโดดเด่นมานําเสนอ
ดังนี้ 

  1) Workpoint เป็นผู้ผลิตเนื้อหารายการบันเทิงอันดับต้นๆ ของเมืองไทย โดยเฉพาะการ
ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ืออากาศในช่องรายการแอนะล็อกเดิม และมีช่องรายการทางเคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม 
อยู่แล้ว เม่ือเข้ามาเป็นผู้ประกอบการดิจิตอลทีวีนั้น ก็ได้เริ่มปรับตัวและได้ถอนรายการต่างๆ ออกจากช่อง
รายการเดิม อาทิ ชิงช้าสวรรค์ และคุณพระช่วย ออกจากช่อง 9 ต้ังแต่เดือนมกราคม 2558 ซ่ึงในภาพรวมนั้น
พบว่า ช่อง Workpoint มีค่าความนิยมของช่องท่ีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ จนติดอันดับหนึ่งของช่องดิจิตอลใหม่  

นอกจากค่า Rating หรือค่าความนิยมแล้ว การปรับเปลี่ยนผังรายการของช่องรายการ 
ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวด้านรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการออกอากาศ โดยจากการสรุปผล
การดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) นั้นพบว่า รายได้จาก
รายการโทรทัศน์รวมเท่ากับ 385.09 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 เป็นจํานวน 59.19 
ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18 ท้ังนี้ แบ่งออกเป็น 1) รายได้จากรายการโทรทัศน์ของบริษัทท่ีออกอากาศ
ในช่องโทรทัศน์อ่ืน ซ่ึงในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 นั้น ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 66 
(ไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 เท่ากับ 90.48 ล้านบาท ไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 เท่ากับ 264.58 ล้านบาท) โดยการลดลง
ของรายได้ดังกล่าว มีสาเหตุมาจากการลดลงของจํานวนรายการโทรทัศน์ของบริษัทท่ีออกอากาศในช่อง
โทรทัศน์อ่ืน ซ่ึงในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 บริษัทเหลือเพียง 2 รายการเท่านั้นท่ียังคงออกอากาศในช่อง
สถานีโทรทัศน์อ่ืน ได้แก่ รายการ ชิงร้อยชิงล้าน ซันชายน์ เดย์ และรายการ ชิงร้อยชิงล้าน ฮา ฮอลิเดย์  
2) รายได้จากรายการโทรทัศน์ของบริษัทท่ีออกอากาศในช่องโทรทัศน์ของบริษัท ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 
เท่ากับ 294.64 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี 2557 เป็นจํานวน 233.28 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 380 โดยรายได้ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 มาจากผลการดําเนินงานของช่อง Workpoint ซ่ึงเป็นช่อง
รายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยนับต้ังแต่ก้าวเข้าสู่การเป็นสถานีโทรทัศน์ระดับชาติ 
ออกอากาศอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 ภายใต้ใบอนุญาตช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล หมวดหมู่ SD พบว่ามีค่าความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และก้าวข้ึนมาเป็นช่องท่ีมีค่าความนิยมเป็น
อันดับ 3 ช่องรายการทีวีดิจิตอลท้ังหมด ซ่ึงส่งผลให้สามารถปรับราคาโฆษณาได้เพ่ิมข้ึนจากช่วงไตรมาส 1  
ปี 2557 ซ่ึงออกอากาศภายใต้ใบอนุญาตดาวเทียมท่ีมีอัตราค่าโฆษณาตํ่า  
  ในส่วนของต้นทุนนั้น พบว่า แม้ว่ารายการโทรทัศน์ท่ีบริษัทออกอากาศในช่องโทรทัศน์อ่ืนจะ
ลดลง ซ่ึงส่งผลให้บริษัทลดภาระค่าเช่าเวลาออกอากาศ แต่บริษัทก็ยังคงผลิตรายการส่วนใหญ่ท่ีเคย
ออกอากาศในช่องโทรทัศน์อ่ืนและนํามาออกอากาศในช่อง Workpoint อยู่ เพ่ือเพ่ิมความนิยมให้แก่ช่อง
โทรทัศน์ของบริษัท อีกท้ังยังมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการออกอากาศ ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ใน



3 
 

สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 
 

ระบบดิจิตอล และค่าลิขสิทธิ์ของรายการต่างประเทศ โดยรวมจึงส่งผลให้ต้นทุนในไตรมาส 1 ปี 2558 นี้
โดยรวมเพ่ิมสูงข้ึนเพียงเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปี 2557  

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดทาง Workpoint ได้ย้ายรายการชิงร้อยชิงล้าน ซันชายน์ เดย์               
ท่ีออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.30 – 16.45 น. มาออกอากาศท่ีช่อง Workpoint ในวันและเวลาเดิม
ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป โดยเปลี่ยนชื่อรายการเป็น ชิงร้อยชิงล้าน ว้าว ว้าว ว้าว 

ช่อง 3 ช่อง Workpoint 

รายการ วันเวลาออกอากาศ Rating รายการ วันเวลาออกอากาศ Rating 

มิ.ย. 58  
(ก่อนปรับผัง) 

ชิงร้อยชิงล้าน 
ซันชายน์ เดย ์

อาทิตย์ 14.30 – 16.45 น. 3.981 

  
ซุปเปอร์หม่าํ    

(รีรัน) 
อาทิตย์ 14.00 - 15.00 น. 1.264 

อร่อยจัง JAPAN อาทิตย์ 15.00 - 16.00 น. 0.395 
MY MAN CAN 

แฟนฉันเก่ง 
อาทิตย์ 16.00 - 17.00 น. 0.740 

   
  

  
ก.ค. 58  

(หลังปรับผัง) 
ตีท้ายครัว อาทิตย์ 14.00 - 14.45 น. 2.721   ชิงร้อยชิงล้าน 

ว้าว ว้าว ว้าว 
อาทิตย์ 14.30 – 16.45น. 2.639 

ทูเดย์ โชว์ อาทิตย์ 14.45 - 16.45 น. 2.246 
 

จากตารางเปรียบเทียบพบว่า ช่องรายการชิงร้อยชิงล้าน ซันชายน์ เดย์ หรือ ชิงร้อยชิงล้าน 
ว้าว ว้าว ว้าว นั้น จากเดิมท่ีออกอากาศทางช่อง 3 ก่อนจะย้ายในเดือนมิถุนายนนั้น พบว่ามีค่าความนิยมสูงสุด
อยู่ท่ี 3.981 ต่อมาในเดือนกรกฎาคม ชิงร้อยชิงล้าน ว้าว ว้าว ว้าว ทางช่อง Workpoint มีค่าความนิยมสูง
ท่ีสุด (ระหว่างวันท่ี 1-20 ก.ค.) อยู่ท่ี 2.639 ซ่ึงลดลงประมาณร้อยละ 33.7 และหากเทียบกับค่าความนิยม
ของรายการอ่ืนท่ีเคยออกอากาศในช่วงเวลาเดียวกันก่อนท่ี ชิงร้อยชิงล้าน จะย้ายมาออกอากาศแทนในช่อง 
Workpoint นั้น พบว่าค่าความนิยมโดดข้ึนค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นความนิยมของตัวรายการ ชิงร้อยชิงล้าน
และฐานผู้ชมรายการท่ีเหนียวแน่นตามมารับชมในช่องใหม่ ในขณะท่ีทางช่อง 3 เอง ได้นํารายการอ่ืนมา
ออกอากาศแทนในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า รายการท่ีมาออกอากาศแทน ชิงร้อยชิงล้าน ซันชายน์ เดย์ นั้น มี
ค่าความนิยมลดลงไป  

ท้ังนี้ การย้ายช่องนั้นทําให้รายการชิงร้อยชิงล้านสามารถลดต้นทุนในการเช่าเวลาท่ีต้องจ่าย
ลง ซ่ึงแต่เดิมคิดเป็นต้นทุนถึงร้อยละ 50-60 ของรายได้ และตามแผนงานเดิม เม่ือนํารายการมาออกอากาศใน
ช่อง Workpoint จะต้องลดอัตราค่าโฆษณาลงร้อยละ 50 จากเดิมออกอากาศในช่อง 3 เคยจัดเก็บท่ีอัตรา 
300,000 บาทต่อนาที จะเหลือ 150,000 ต่อนาที เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการโฆษณา อีกท้ังคนดูในช่องดิจิตอล
เองยังไม่สูงเท่ากับช่องแอนะล็อกเดิม อย่างไรก็ตาม เม่ือนํารายการมาออกอากาศจริงในช่อง Workpoint 
พบว่ายังสามารถเก็บค่าโฆษณาได้เท่าเดิมท่ีสามแสนบาทต่อนาที แต่จะมีส่วนลดหรือแถมเวลาโฆษณาให้ซ่ึง
เป็นปกติของการลงโฆษณา คาดว่าอาจเป็นผลมาจากฐานผู้ชมท่ีสูงและรายการยังคงเป็นท่ีนิยมอยู่ไม่แตกต่าง
จากเดิมมากนัก 
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2) One เป็นช่องรายการใหม่ในเครือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) จากเดิมท่ี
เคยผลิตละคร และรายการต่างๆ ให้แก่ช่อง 5 และ ช่อง 9 ก็ได้เริ่มถอนรายการออกมาอยู่ในช่อง One เช่น 
รายการ The Star ท่ีเริ่มย้ายจากช่อง 9 ต้ังแต่ The Star 11 ท่ีเริ่มออกอากาศในเดือนมกราคม – เมษายน 
2558 อย่างไรก็ตามพบว่า รายการ The Star 10 ท่ีเคยออกในช่อง 9 ในปี 2557 มีค่าความนิยมท่ีสูงกว่า 
ปีล่าสุดท่ีออกอากาศทางช่อง One อาจเนื่องมาจากในช่วงนั้นช่องรายการทีวีดิจิตอลอาจจะยังเข้าถึงได้ไม่
ครอบคลุมผู้ชมกลุ่มเดิม โดยในวันแข่งขันรอบชิงแชมป์ซ่ึงเป็นวันท่ีรายการมีค่าความนิยมสูงท่ีสุดนั้น ในการ
แข่งขัน The Star 11 ค่าความนิยมลดลงคิดเป็นร้อยละ 33.33 และภาพรวมค่าความนิยมรายการโดยเฉลี่ย
ลดลงร้อยละ 41.17 

รายการ Rating 

The star 10 
วันชิงแชมป์ The star อาทิตย์ 27 เม.ย. 57 3.0 

ภาพรวมรายการโดยเฉลีย่ 1.7 

The star 11 
วันชิงแชมป์ The star อาทิตย์ 26 เม.ย. 58 2.0 

ภาพรวมรายการโดยเฉลีย่ 1.0 

อย่างไรก็ตาม รายการประเภทละครก็ถือเป็นไฮไลท์สําคัญของช่องทีวีดิจิตอลในปีนี้ ซ่ึงช่อง 
One ก็มีละครและซิทคอมต่างๆ ท่ีถอนออกการผลิตเพ่ือป้อนให้กับช่องอ่ืน และหันมาสร้างละครเพ่ือ
ออกอากาศในช่องของแกรมม่ีแทน จะเห็นได้ว่าช่อง One นั้น ใช้กลยุทธ์โปรโมทช่องด้วยละคร 18+ และเน้น
ตอบโจทย์ผู้ชมกลุ่มกว้างด้วยละคร Prime Time 2 เรื่องต่อสัปดาห์ รวมท้ังรายการหลัก คือ ละคร ซิทคอม 
ข่าว และรายการวาไรต้ี ซ่ึงพบว่าค่าความนิยมช่องมีการขยับข้ึนทุกเดือน มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขอย่างมี
นัยสําคัญ จากฐานคนดูท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มคนเมืองและหัวเมืองใหญ่ ซ่ึงเป็นฐานผู้ชมท่ีแข็งแกร่ง และ
มีประชาสัมพันธ์ช่องด้วยกิจกรรมโรดโชว์ เพ่ือขยายฐานผู้ชมในวงกว้าง เพ่ือได้ฐานผู้ชมในต่างจังหวัดมากข้ึน
ด้วย ทําให้มีค่าความนิยมติด 1 ใน 5 ของกลุ่มดิจิตอลทีวีช่องใหม่ โดยจากท่ีผ่านมาพบว่า ในรายการประเภท
ละครของช่อง One นั้นได้รับการตอบรับจากแฟนละครของ Exact หรือ Scenario ท่ีเคยรับชมในช่องเดิมนั้น
ตามติดมารับชมทางช่อง One เป็นอย่างมาก อาทิ ละครเรื่องสงครามนางงาม เงาใจ บัลลังก์เมฆ ท้ังนี้ เนื้อหา
ละครของช่อง One นั้นมีความหลากหลาย จึงส่งผลต่อค่าความนิยมท่ีแตกต่างกัน สังเกตได้เช่น ละครเรื่อง 
ร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้าย ค่อนข้างเป็นท่ีนิยมในต่างจังหวัดนอกเมือง ต่างจากละครเรื่องบัลลังก์เมฆ ท่ีค่อนข้างเป็นท่ี
นิยมในเมือง รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑล ท่ีมีค่าความนิยมสูงท่ีสุดระหว่างวันท่ี 1 – 20 เดือนกรกฎาคม 
2558 แยกตามเขตพ้ืนท่ีอยู่อาศัย ดังนี้ 

ละคร ท่ัวประเทศ 
ต่างจังหวัดนอกเขต

เทศบาล 
ต่างจังหวัดในเขต

เทศบาล 
กรุงเทพและ
ปริมณฑล 

บัลลังก์เมฆ 1.872 1.604 2.315 2.318 
ร้อยเลห์่เสน่ห์ร้าย 2.625 3.081 1.703 2.134 
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จากท่ีกล่าวไปข้างต้นนั้น ทําให้เห็นถึงการปรับตัวและกลยุทธ์ของช่องใหม่ท่ีพร้อมเข้ามา
แข่งขันในอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ดี ทางฝั่งของช่องเดิมก็ต้องทําการปรับรูปแบบช่องรายการให้ดียิ่งข้ึน 
เพราะย่อมได้รับผลกระทบจากการถอนรายการออกไป ทําให้ต้องเร่งผลิตรายการใหม่หรือซ้ือลิขสิทธิ์รายการ
ต่างประเทศเพ่ือทดแทนรายการท่ีมีอยู่เดิม รวมไปถึงการปรับลดอัตราค่าเช่าช่วงเวลาลง และส่งผลถึงอัตราค่า
โฆษณาท่ีอาจต้องปรับลดลง เพ่ือดึงดูดให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการยังคงซ้ือเวลาเพ่ือลงโฆษณาต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ว่าจะเกิดการปรับผังรายการและถูกดึงเอารายการท่ีมีฐานผู้ชมสูงออกไป ตัวอย่างเช่น ช่อง 9 HD 
ท่ีเพ่ิงเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับการปรับผังช่องใหม่ โดยมีรายการใหม่ชื่อ งานวัดเฟสติวัล ท่ีมาแทนรายการชิงช้า
สวรรค์ และรายการคุณพระช่วย ซ่ึงมุ่งหมายให้ช่องเป็นสื่อสร้างสรรค์อุดมปัญญา โดยทุ่มงบกว่า 3,000 ล้าน
บาท เพ่ือพัฒนารายการใหม่ๆ สู้ศึกครั้งนี้ อีกท้ังต้ังเป้าปรับราคาโฆษณาลงร้อยละ 5 – 10 เพ่ือแข่งขันกับช่อง 
Workpoint ให้ได้  

ท้ังนี้ จะเห็นได้ว่า การแข่งขันของช่องรายการ จะทําให้เกิดการพัฒนาเนื้อหารายการใหม่ๆ  
ท่ีดีมีคุณภาพ ซ่ึงส่งผลดีต่อประชาชนในฐานะผู้รับชมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ทําให้เกิดการปรับตัวด้านอัตรา
ค่าโฆษณาซ่ึงมีผลโดยตรงต่อรายได้และความอยู่รอดของช่องรายการ เป็นท่ีทราบกันดีว่า ช่องรายการดิจิตอล
ท่ีเกิดข้ึนใหม่นั้น ยังมีการเก็บอัตราค่าโฆษณาได้ไม่สูงมากเท่ากับอัตราค่าโฆษณาของช่องรายการเดิม และการ
ย้ายรายการท่ีเคยออกช่องเดิมมาอยู่ช่องใหม่นั้น ย่อมเกิดความเสี่ยงต่อรายได้และจํานวนผู้ชมท่ีลดลง อีกท้ัง
เม่ือเกิดการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน ช่องรายการเดิมก็ปรับตัวด้วยการลดอัตราค่าโฆษณาลง ซ่ึงอาจส่งผลทําให้ช่อง
รายการใหม่ไม่สามารถปรับตัวเลขอัตราค่าโฆษณาได้สูงข้ึนมากนัก อย่างไรก็ดี หากช่องรายการใหม่สามารถ
ผลิตรายการท่ีมีคุณภาพและมีเนื้อหาตอบโจทย์ผู้รับชมได้ในวงกว้าง มีการประชาสัมพันธ์ท่ีดี ก็น่าจะได้รับการ
ตอบรับท่ีดีจากผู้ชม เม่ือค่าความนิยมของรายการต่างๆ สูงข้ึน ก็จะทําให้ภาพรวมค่าความนิยมของช่องสูงข้ึน
ตามไปด้วย ส่งผลต่อรายได้จากการจัดเก็บค่าโฆษณาท่ีเพ่ิมข้ึนตาม ทําให้มีรายได้ท่ีสูงกว่าต้นทุน เพียงพอให้
เกิดกําไรในการประกอบกิจการเพ่ืออยู่รอดในอุตสาหกรรมได้ต่อไป 
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ในเดือนมิถุนายน
โดยมีมูลค่าท้ังสิ้น 8,142 ล้านบาท ซ่ึง

ท้ังนี้ หากพิจารณา
เดียวกันของปีนี้กับปีก่อนหน้า (Year On Year
ท้ังหมดในภาพรวมเดือนมิถุนายน 2558 
คิดเป็นร้อยละ 34.87 ท้ังนี้ เป็นการเพ่ิมข้ึนจาก
ร้อยละ 552 เฉพาะในส่วนของช่องดิจิ
เดียวกันในปีก่อนหน้า 716 ล้านบาท 

  

Traditional TV (6 Channels) 

New DTT (21 Channels)  

Total Terrestrial TV 
(หน่วย : ล้านบาท) 

                                                          
1 เป็นมูลค่าการโฆษณาท่ีได้มาจากการคํานวณ

ของ Nielsen ซ่ึงในทางปฏิบัติน้ัน การขายโฆษณาอ
ท่ีเกิดข้ึนน้ันคิดเป็นจํานวนท่ีน้อยกว่าตัวเลขดังกล่าว
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มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน1 

ในเดือนมิถุนายน 2558 มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ล้านบาท ซ่ึงลดลงจากเดือนก่อนหน้า 372 ล้านบาท คิดเป็นการ

หากพิจารณาเปรียบเทียบมูลค่าการโฆษณาของกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
(Year On Year : YOY) พบว่า มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิ

2558 นั้น มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันในปีก่อน
เป็นการเพ่ิมข้ึนจากช่องดิจิตอลใหม่ 2,821 ล้านบาท คิดเป็นการ

เฉพาะในส่วนของช่องดิจิตอลใหม่ ส่วนในช่องเก่านั้นพบว่า มูลค่าการโฆษณา
ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 12.96 

มิถุนายน 2557 มิถุนายน 2558 เพ่ิมขึ้น 

5,526 4,810 (716) 
511 3,332 2,821 

6,037 8,142 2,105 

      

 

                   

าท่ีได้มาจากการคํานวณโดยใช้อัตราค่าโฆษณา (Rate Card) ของการจัดเก็บค่าโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์
ซ่ึงในทางปฏิบัติน้ัน การขายโฆษณาอาจมีการให้ส่วนลดหรือมีส่วนแถม จึงทําให้มูลค่าการโฆษณาท่ีแท้จริง

ท่ีเกิดข้ึนน้ันคิดเป็นจํานวนท่ีน้อยกว่าตัวเลขดังกล่าว 
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มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินยังคงเติบโตข้ึน  
ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 4.37  

เปรียบเทียบมูลค่าการโฆษณาของกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในช่วง
ลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

ปีก่อนหน้า (มิถุนายน 2557) 
คิดเป็นการเติบโตเพ่ิมข้ึนถึง

มูลค่าการโฆษณาลดลงจากเดือน

  YOY %growth 

 -12.96% 

 552.05% 

 34.87% 

  

ของการจัดเก็บค่าโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์
มีการให้ส่วนลดหรือมีส่วนแถม จึงทําให้มูลค่าการโฆษณาท่ีแท้จริง 


