
ช่่วงแรกในยุุคโทรทัศน์ดิิจิิตอล เริ�มต้นในปีี พ.ศ. 2557-2559 ช่่อง 7HD และช่่อง 3HD เป็ีน 2 ช่่อง
ท่�เห็็นได้ิชั่ดิว่าม่ละครเป็ีนจุิดิแข็็ง เน่�องจิากเป็ีนช่่องท่�ผลิตละครออกอากาศต่อเน่�องมาอยุ่างยุาวนานและ 
ม่นักแสดิงในสังกัดิท่�ม่ช่่�อเส่ยุงจิำานวนมาก ทั�ง 2 ช่่องยุังคงเดิินห็น้าผลิตละครห็ลากห็ลายุแนวอยุ่างต่อเน่�อง
ท่ามกลางกลุ่มช่่องโทรทัศน์ดิิจิิตอลให็ม่ห็ลากห็ลายุช่่องท่�ได้ิวางกลยุุทธ์์เข้็าส่่การแข่็งขั็นในตลาดิละครด้ิวยุ
เช่่นกัน ซ่ึ่�งช่่องโทรทัศน์ดิิจิิตอลให็ม่น่� ม่ทั�งจิากผ้่ปีระกอบการท่�สั�งสมปีระสบการณ์์ในการเป็ีนผ้่ผลิตละคร
ให้็กับโทรทัศน์แอนะล็อกและโทรทัศน์ดิาวเท่ยุม ซ่ึ่�งม่ฐานผ้่ช่มเดิิมติดิตามมาพอสมควร เช่่น ช่่อง One  
ช่่อง 8 และช่่องเวิร์คพอยุท์ ท่ว่ นอกจิากนั�น ก็ม่ผ้่ปีระกอบกิจิการโทรทัศน์ห็น้าให็ม่ท่�พยุายุามเข้็าส่่ตลาดิ
ละครเพ่�อชิ่งความนิยุมจิากผ้่ช่มด้ิวยุ เช่่น ช่่อง PPTV และ ช่่อง Amarin TV HD

พััฒนาการเน้�อหารายการ
ประเภท “ละคร”  และ “รายการวาไรต้ี้� เกมโชว์”

ปี 2557-2562

ตลาดคอนเทนต์ “ละครไทย” ในยุคโทรทัศน์ดิจิิตอล



10 อันดัับละครท้�ม้เรตี้ต้ี้�งสููงสุูดั ในปี 2557

12.547 1.291

11.344 0.835

10.241 0.422

12.165 1.159

10.645 0.501

10.939 0.751

10.179 0.406

11.645 0.955

10.258 0.477

10.706 0.524

สุสานคนเป็น ชิงิรักัหักัสวาท

เพลงรักัผาปืนแตก ดงดอกงิ�ว

รักัคุณเท่าชิา้ง (ละครัคำา) สงครัามนางงาม

เจ้้าสาวสลาตัน เมยีเถ่ื่�อน

กหุัลาบรัา้ยของนายตะวัน เกมรัษิยา

สามีตีตรัา เพ่� อนเฮีี้�ยน โรังเรัยีนหัลอน

แขง่รักันักซิ่ิ�ง (ละครัคำา) ผัวชิั�วครัาว

ค่อหัตัถื่า ครัองพิภพ สาปสาง

ลกูผู้ชิายพันธุ์ุ�ดี  (ละครัคำา) เส่อ

เล่หั�นางหังส�  (ละครัคำา) ฝัันเฟ่ื่� อง

กลุ�มช�องเด้ัม กลุ�มช�องใหม�



10 อันดัับละครท้�ม้เรตี้ต้ี้�งสููงสุูดั ในปี 2558

11.286 1.871

10.502 1.363

8.451 1.203 

10.746 1.642

9.214 1.289

9.554 1.315

8.384 1.191

10.619 1.471

8.734 1.289

9.343 1.289

นางชิฎา ดอกไมล้ายพลาดกลอน

ขา้มากับพรัะ เล่หั�รัตี

แหัวนสวาท รัอ้ยเล่หั� เสน่หั�รัา้ย

คาดเชิอ่ก ดอกซิ่อ่นชูิ้

บ้านศิิลาแดง คุณหัญิิงนอกทำาเนียบ

รัอยรักัแรังแค้น แมเ้ล่อกเกิดได้

บัลลังก�เมฆ

สิงหั�รัถื่บรัรัทุก เจ้้าสาวเฉพาะกิจ้

ไม่สิ�นไรัไ้ฟื่สวาท ส่�อรัษิยา

จั้บกัง (ละครัคำา) ตะวันตัดบูรัพา

workpoint

สาวน้อยอ้อยควั�น 

กลุ�มช�องเด้ัม กลุ�มช�องใหม�



10 อันดัับละครท้�ม้เรตี้ต้ี้�งสููงสุูดั ในปี 2559

10.902 3.069

8.635 1.920 

7.764 1.352 

9.433 2.271 

8.077 1.574

8.474 1.770 

7.679 1.220 

9.251 1.931

7.903 1.433

8.111 1.752 

นาคี พิษสวาท

ทอง 10 รัา่งใหัมห่ัวัใจ้เดิม

ขุนกรัะทิง สงครัามนางงาม 2

ทะเลไฟื่ เงาอโศิก

โนหั�รัา พันท้ายนรัสิงหั� 

ลิขติรัษิยา บาปบรัรัพกาล

เรัอ่นรัอ้ยรักั

ลกูไมไ้กลต้น เสน่หัาขา้มเส้น

มรัสุมสวาท สะใภ้รัสแซิ่บ่

เจ้้าพายุ เพชิฌฆาตดาวโจ้รั

workpoint

สารัวัตรัเถ่ื่�อน

กลุ�มช�องเด้ัม กลุ�มช�องใหม�



10 อันดัับละครท้�ม้เรตี้ต้ี้�งสููงสุูดั ในปี 2560
กลุ�มช�องเด้ัม กลุ�มช�องใหม�

8.015 3.298

7.319 1.800

6.937 1.476

7.555 2.592

7.186 1.620

7.278 1.732

6.874 1.443

7.498 2.417

7.041 1.558

7.191 1.705

นายฮ้ี้อยทมฬิ รัาชินีิหัมอลำา

คู่ซิ่า่รัสแซิ่บ่ ชิงิรักัรัษิยา

เหันี�ยวหัวัใจ้สุดไกปืน นางแค้น

อกธุ์รัณี (ละครัคำา) เธุ์อค่อพรัหัมลิขติ

เกิดเป็นกา (ละครัคำา) ชิายไมจ่้รังิหัญิิงแท้ 

ยดึฟื่า้หัาพิกัดรักั ชิวิีตเพ่� อฆา่ หัวัใจ้เพ่� อเธุ์อ

ล่า 

รัาชินาวีที�รักั แต่ปางก่อน

เล่หั�รักัยาใจ้ (ละครัคำา) ภารักิจ้ ลิขติหัวัใจ้

มหัาหันิ ละครัชุิด เสน่หัาไดอารัี� 
(กับดักเสน่หัา, บ่วงเสน่หัา, แสบเสน่หัา)

workpoint

สุดรักัสุดดวงใจ้ (ละครัคำา) 



10 อันดัับละครท้�ม้เรตี้ต้ี้�งสููงสุูดั ในปี 2561
กลุ�มช�องเด้ัม กลุ�มช�องใหม�

13.384 3.157

6.317 2.639

6.142 2.112

7.627 3.055

6.188 2.209

6.286 2.358

5.793 2.065

6.333 2.872

6.185 2.136

6.263 2.259

บุพเพสันนิวาส เมยี 2018

ชิะชิะชิา่ ท้ารักั (ละครัคำา) พรัหัมไมไ่ด้ลิขติ

ไฮี้โซิ่สะออน (ละครัคำา) บาปรักั

สัมปทานหัวัใจ้ ดาวจ้รัสัฟื่า้

แมส่่�อจ้อมป่วน(ละครัคำา) วิมานจ้อเงนิ

เพชิรัรัอ้ยรักั สายรักั สายสวาท

เรัอ่นเบญิจ้พิษ

เล็บครัฑุ สาปกรัะส่อ

พ่อตาปืนโต ตอน 
หัลานขา้ใครัอยา่แตะ  (ละครัคำา) 

เนตรันาคิน

แมอ่ายสะอ่�น ขุนปรัาบดาบขา้มภพ (ละครัคำา) 

จ้้าวสมงิ 



10 อันดัับละครท้�ม้เรตี้ต้ี้�งสููงสุูดั ในปี 2562
กลุ�มช�องเด้ัม กลุ�มช�องใหม�

8.538 3.972

7.407 3.108

6.222 2.469

8.022 3.499

6.496 2.520

6.836 2.865

6.070 2.337

7.680 3.160

6.256 2.494

6.520 2.796

เสียงเอ่�อนสะเท่อนดาว (ละครัคำา) 

ตรัะกรัดุโทน ไลลา ธุ์ดิายกัษ� (ละครัคำา) 

เจ้้าสัวมั�วนิ�ม (ละครัคำา) ภาตุฆาต ท้าชิะตาฟื่า้ลิขติ

สารัวัตรัใหัญ่ิ สาวน้อย 100 ล้านวิว (ละครัคำา) 

พชิรัมนตรัา สัญิญิาแค้นแสนรักั (ละครัคำา) 

เพลงรักั เพลงปืน หัวัใจ้ศิิลา

4 เทพผู้พิทักษ� (ละครัคำา)

กรังกรัรัม เรัอ่นไหัมมจั้จุ้รัาชิ

ทองเอกหัมอยาท่าโฉลง ทะเลรัษิยา

สองนรัี ใบไมที้�ปลิดปลิว

มธุ์รุัสโลกันต�

ผู้บ่าวอินดี� ยาหัยอิีนเตอรั �



ละครท้�ได้ัเรตี้ต้ี้�งเก้น 10
 ในยุคท้ว้ด้ัจ้ิตี้อล
(2557-2562)

นางชิฎา 11.286

นาคี  10.902

ลกูผู้ชิายพันธุ์ุ�ดี 10.706

สาวน้อยอ้อยควั�น   10.619

รักัคุณเท่าชิา้ง  10.241

คมพยาบาท  10.008

กหุัลาบรัา้ยของนายตะวัน   10.939

คาดเชิอ่ก  10.746

เล่หั�นางหังส�  10.645

ค่อหัตัถื่า ครัองพิภพ   10.258

สามตีีตรัา  10.179

ขา้มากับพรัะ  10.502

บุพเพสันนิวาส 13.384

สุสานคนเป็น 12.547

เจ้้าสาวสลาตัน 12.165

แข่งรักันักซิ่ิ�ง 11.645

เพลงรักัผาปืนแตก 11.344

2557

2557

2557

2557

2558

2559

2557

2558

2557

2557

2557

2558

2557

2558

2557

2557

2562



จิากข้็อม่ลเรตติ�งละครท่�ได้ิรับความนิยุมส่งสุดิในแต่ละปีีพบว่า เพ่ยุงไม่ก่�ปีีห็ลังจิากท่�ห็ลายุๆ ช่่อง 
เข้็ามาแข่็งขั็นในตลาดิละครไทยุ ฐานผ้่ช่มห็ลกัยุงัอยุ่ใ่นช่่องดัิ�งเดิิม ทั�งช่่อง 7HD และช่่อง 3HD ส่วนละครไทยุ 
ในกลุ่มช่่องท่ว่ดิิจิิตอลให็ม่ท่�ได้ิรับความนิยุมส่งสุดิในช่่วงแรก ได้ิแก่ ละครจิากช่่อง 8 ช่่อง One  
ช่่องเวิร์คพอยุท์ ท่ว่ และช่่อง Mono 29 แต่เรตติ�งยุังคงห่็างจิากช่่อง 7HD และ 3HD มาก ทั�งน่�ช่่อง 
เวิร์คพอยุท์ ท่ว่ เริ�มห็ยุุดิการผลิตละครไทยุในปีี 2560 เพ่�อไปีมุ่งเน้นการผลิตรายุการวาไรต่�เกมโช่ว์ 
ท่�เป็ีนแนวทางท่�ถนัดิข็องช่่องและม่การผลิตซิึ่ตคอมลงผังรายุการ ส่วนช่่อง Mono 29 เปีล่�ยุนนโยุบายุ 
ไปีผลิตภาพยุนตร์ไทยุเพ่�อออกอากาศในช่่องทางเคร่อข่็ายุโทรทัศน์ข็องตัวเอง เช่่น Mono Max และนำามา
ออกอากาศในช่่องดิิจิิตอลด้ิวยุ ซ่ึ่�งภาพยุนตร์ท่�ได้ิเรตติ�งส่งสุดิข็องช่่อง ได้ิแก่ “ตำานานสมเด็ิจิพระนเรศวร
มห็าราช่ ภาคองค์ปีระกันห็งสา” ปีี 2560 ม่เรตติ�งเฉล่�ยุ 1.212 

ตั�งแต่ปีี 2559 เป็ีนต้นมา ละครข็องช่่อง One ได้ิรับความนิยุมส่งกว่าละครข็องช่่องดิิจิิตอลให็ม่อ่�นๆ 
โดิยุช่่อง One ได้ิวางกลยุุทธ์์จัิดิวางรายุการละครในช่่วงเวลา 19.00 น. ซ่ึ่�งถ่อได้ิว่าปีระสบความสำาเร็จิและ
สามารถข็ยุายุฐานผ้่ช่มได้ิอยุ่างรวดิเร็ว 

ในข็ณ์ะท่�ช่่อง GMM25 เปิีดิตัวในช่่วงแรกโดิยุเน้นฐานผ้่ช่มกลุ่มวัยุรุ่น คอนเทนต์ห็ลักจ่ิงเป็ีนซ่ึ่ร่ส์  
แต่ในปีี 2559 เป็ีนต้นไปี GMM25 เริ�มข็ยุายุคอนเทนต์มายุังกลุ่มละครไทยุ เพ่�อจัิบกลุ่มผ้่ช่มในวงกว้าง 
มากข่็�น ละครท่�ปีระสบความสำาเร็จิและม่เรตติ�งเฉล่�ยุทั�งเร่�องส่งสุดิได้ิแก่ ละคร “เกมรักเอาค่น” ออกอากาศในปีี  
2562 ได้ิเรตติ�งเฉล่�ยุ 1.259 

ช่่อง True4U เป็ีนอ่กช่่องในกลุ่มโทรทัศน์ดิิจิิตอลให็ม่ ท่�ม่การลงทุนผลิตละครไทยุมาตั�งแต่ปีี 2557 
แต่ละครข็องช่่องยุังไม่ได้ิรับความนิยุมมากนัก และได้ิปีรับเปีล่�ยุนนโยุบายุมาผลิตละครร่เมคจิากซ่ึ่ร่ส์
เกาห็ล่ตั�งแต่ปีี 2560 เป็ีนต้นมา ซ่ึ่�งละครท่�ได้ิเรตติ�งส่งสุดิข็องช่่องได้ิแก่ ละคร “เจ้ิาเวห็า : ฝ่ั่�งนำ�าจิรดิฝ่ั่�งฟ้้า”  
ปีี 2559 ม่เรตติ�งเฉล่�ยุ 0.631 

ช่่อง PPTV เริ�มผลิตละครไทยุออกอากาศในปีี 2558 – 2559 และห็ยุดุิการผลิตไปีเน่�องจิากต้นทุนส่ง
และผลตอบรับยุังไม่คุ้มค่า และกลับมาผลิตละครห็ลายุเร่�องลงผังรายุการอ่กครั�งในปีี 2562 โดิยุละครท่�ได้ิ
เรตติ�งส่งสุดิข็องช่่องได้ิแก่ ละคร “ฝ่ั่าดิงพยุัคฆ์์” ปีี 2562 ม่เรตติ�งเฉล่�ยุ 0.431 

ส่วนช่่อง Amarin TV HD ได้ิข็ยุายุฐานผ้่ช่มด้ิวยุการเริ�มผลิตละครเป็ีนครั�งแรกด้ิวยุเร่�อง “สาม่ส่ทอง” 
ท่�ดัิดิแปีลงจิากนวนิยุายุ “ภมร” ข็องนักเข่็ยุนนวนิยุายุช่่�อดัิง “กฤษณ์า อโศกสิน” ออกอากาศในปีี 2562  
ม่เรตติ�งเฉล่�ยุ 1.113



ในยุุคโทรทัศน์ดิิจิิตอล ทุกช่่องต่างม่รายุการวาไรต่�และเกมโช่ว์อยุ่่ในผังรายุการด้ิวยุกันทุกช่่อง แต่จิะ
ม่ความแตกต่างกันไปีตามทิศทางและกลยุุทธ์์ด้ิานเน่�อห็ารายุการข็องแต่ละช่่อง อยุ่างไรก็ด่ิ รายุการท่�ได้ิรับ
ความนิยุมโดิยุส่วนให็ญ่่ยุงัคงอยุ่กั่บช่่องดัิ�งเดิิมจิากยุคุแอนะล็อก ยุกเว้นช่่องเวิร์คพอยุท์ ท่ว่ ท่�ม่ความชั่ดิเจิน 
ในการนำาเสนอรายุการวาไรต่�และเกมโช่ว์มากท่�สุดิ ด้ิวยุความเช่่�ยุวช่าญ่และปีระสบการณ์์ในวงการผลิต
รายุการวาไรต่�และเกมโช่ว์มาอยุ่างยุาวนาน 

แต่เน่�องจิากรายุการวาไรต่� เกมโช่ว์ ท่�กลุ่มเวิร์คพอยุท์ผลิตและปีระสบความสำาเร็จิล้วนกำาลังออก
อากาศในกลุ่มช่่องแอนะล็อก ดัิงนั�นในช่่วงแรกข็องยุุคโทรทัศน์ดิิจิิตอล ช่่องเวิร์คพอยุท์ ท่ว่ จ่ิงต้อง 
ผลิตรายุการให็ม่ พร้อมๆ กับการทยุอยุถอนรายุการท่�เคยุออกอากาศทางช่่องแอนะล็อก (ช่่อง 3HD  
ช่่อง ททบ.5 และช่่อง 9) เพ่�อนำามาออกอากาศทางช่่องเวิร์คพอยุท์ ท่ว่ 

รายุการให็ม่ข็องช่่องเวิร์คพอยุท์ ท่ว่ ท่�ได้ิรับความนิยุมส่งสุดิ ได้ิแก่ รายุการ “ห็น้ากากนักร้อง” ห็ร่อ 
“The Mask Singer” ซ่ึ่�งเป็ีนรายุการเพลงลิข็สิทธิ์�ข็องปีระเทศเกาห็ล่ใต้ ผสมผสานกับการสร้างสรรค์ข็อง
ช่่องเวิร์คพอยุท์ ท่ว่ จินกลายุเป็ีนความแปีลกให็ม่ข็องรายุการโทรทัศน์ไทยุ สร้างความสงสัยุใคร่ร้่กับผ้่ช่มว่า
บุคคลท่�อยุ่่ภายุใต้เส่ยุงเพลงและห็น้ากากค่อใคร รายุการน่�ออกอากาศครั�งแรกในปีี 2559 ซ่ึ่ซัึ่นแรกม่เรตติ�ง
เฉล่�ยุ 7.135  โดิยุตอนท่�ม่เรตติ�งส่งสุดิออกอากาศในวันท่� 23 ม่นาคม 2563 ม่เรตติ�งส่งถ่ง 13.371 นับเป็ีน 
กลุ่มรายุการบันเทิงรายุการแรกและรายุการเด่ิยุวในยุุคโทรทัศน์ดิิจิิตอล ท่�ทำาเรตติ�งได้ิเกิน 10 จินสามารถ
แข่็งขั็นกับรายุการละครได้ิ

กลุ�มรายการบัันเทิง วาไรต้� เกมโชว์ ยุคโทรทัศน์ดิจิิตอล
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รายการวาไรต้ี้� เกมโชว์ ท้�ม้เรตี้ต้ี้�งเฉล้�ยสููงสุูดั 5 อันดัับแรก 
ปี 2557-2562

มาสเตอรั�เชิฟื่ 
ปรัะเทศิไทย ซิ่ซีิ่นั 3 รัูห้ัน้าไมร่ัูวั้ย

เปลี�ยนหัน้าท้าโชิว� 
ซิ่ซีิ่นั 4 

เฮี้ มนั โชิว�  
โกลเด้น แทมโบรันี

ศึิกค้นหัา
เชิฟื่กรัะทะเหัล็ก

มาสเตอรั�เชิฟื่ 
ปรัะเทศิไทย ซิ่ซีิ่นั 2

กิ�ก ดู� 
สงครัามเพลงเงนิล้าน ตกสิบหัยบิล้าน

เดอะ มันนี�ดรัอ็ป 
ไทยแลนด� ชิารัตีิ�

มาสเตอรั�เชิฟื่ 
ปรัะเทศิไทย

เดอะ มันนี�ดรัอ็ป 
ไทยแลนด� ชิารัตีิ�

ไทยแลนด� 
ก็อตทาเลนต�  ซิ่ซีิ่นั 4

กิ�ก ดู� 
สงครัามเพลงเงนิล้าน

เดอะ มนันี� ดรัอ็ป 
ไทยแลนด�

นักรัอ้งซิ่อ่นแอบ

ไมค�ทองคำา ปี 4

ไมค�ทองคำา ปี 6

ไมค�ทองคำา ปี 7

ไมค�ทองคำา ปี 5
เลท มี อิน 
ศัิลยกรัรัมพลิกชิวิีต

ศึิกวันดวลเพลง
เสารั� 5 2562

เดอะวอยซิ่� 
เสียงจ้รังิตัวจ้รังิ ซิ่ซีิ่นั 4 ดันดารัา 

เดอะวอยซิ่� 
เสียงจ้รังิตัวจ้รังิ ซิ่ซีิ่นั 3

หัน้ากากนักรัอ้ง 2

หัน้ากากนักรัอ้ง

มาสเตอรั�เชิฟื่ จู้เนียรั� 
ปรัะเทศิไทย ซิ่ซีิ่นั 2

มาสเตอรั�เชิฟื่ จู้เนียรั� มาสเตอรั�เชิฟื่ จู้เนียรั� 
ปรัะเทศิไทยปรัะเทศิไทย

2562

2561

2560

2559

2558

2557

ชิงิชิา้สวรัรัค�
ไมค�ทองคำา ปี 3 

ดันดารัา

4.555

7.311

7.198

4.994

7.135

4.5524.552

3.688 3.207

3.753

3.864

4.534

4.556

5.517

3.356

3.721

4.393

4.248 

5.279 

3.068

4.479

5.177

5.168

4.768

6.859

3.472

3.779

4.709

4.806

4.587

6.006

workpoint

workpoint

workpoint



เรตี้ต้ี้�งของรายการ 
“หน้ากากนักร้อง” แตี้�ละซ้ีซัีน 

ซ้ีซัีน 1 

ซ้ีซัีน 2

ซ้ีซัีน 3

ซ้ีซัีน 4

เดัอะ แมสูค์ โปรเจิกค์ เอ 

เดัอะ แมสูค์ ไลน์ ไทย 

เดัอะ แมสูค์ ไลน์ พัราง 

เดัอะ แมสูค์ วรรณคด้ัไทย 

เดัอะ แมสูค์ ม้ลเลอร์ 

เดัอะ แมสูค์ จัิกรราศ้ี

เดัอะ แมสูค์ ม้ลเลอร์  

เดัอะแมสูค์ งานวัดั 

เดัอะแมสูค์ ลูกไทย 

The Mask Truce Day  
(The Mask พัักรบ)

7.135 

7.311

3.579

2.284 

2.324 

2.897 

2.158 

2.456 

2.713 

 1.921

1.795 

1.799

1.369

1.936 

เรตี้ต้ี้�งเฉล้�ย

0  1  2  3  4  5  6  7

(หลังฤดูักาลวรรณคด้ัไทย)

(หลังฤดูักาลจัิกรราศ้ี)



ภาพรวมข็องกลุ่มรายุการบันเทิง ปีระเภทรายุการวาไรต่�และเกมโช่ว์ ในช่่องโทรทัศน์ดิิจิิตอล ในรอบ 
6 ปีีนั�น พบว่า กลุ่มรายุการปีระเภทปีระกวดิความสามารถ ยุงัคงเป็ีนร่ปีแบบรายุการท่�ได้ิรับความนิยุมส่งสุดิ
ในกลุ่มผ้่ช่มโทรทัศน์ข็องไทยุ ทั�งในร่ปีแบบข็องรายุการปีระกวดิร้องเพลง และรายุการแข่็งขั็นทำาอาห็าร  
โดิยุม่รายุการ “ห็น้ากากนักร้อง” ข็องช่่องเวิร์คพอยุท์ ท่ว่ เป็ีนรายุการท่�ได้ิสร้างปีรากฏการณ์์ได้ิรับความ
นิยุมส่งสุดิในยุุคโทรทัศน์ดิิจิิตอล แต่ทุกรายุการเม่�อถ่งจุิดิท่�ได้ิรับความนิยุมส่งสุดิ ก็จิะม่ความท้าทายุ 
ในการรักษาความนิยุมให้็ได้ิอยุ่างต่อเน่�อง ซ่ึ่�งความนิยุมข็อง “ห็น้ากากนักร้อง” ก็ม่แนวโน้มลดิลงเร่�อยุๆ  
โดิยุห็น้ากากนักร้อง ซ่ึ่ซัึ่น 3 ม่เรตติ�งเฉล่�ยุอยุ่่ท่� 3.579 และห็น้ากากนักร้อง ซ่ึ่ซัึ่น 4 ม่เรตติ�งเฉล่�ยุ 2.284 
และถ่งแม้ว่าช่่องเวิร์คพอยุท์ ท่ว่ จิะปีรับเน่�อห็ารายุการเปี็นรายุการ “เดิอะแมสค์ โปีรเจิกท์ เอ” และ  
“เดิอะแมสค ์ไลน์ ไทยุ” ก็ยุงัไม่สามารถทานกระแสความนิยุมท่�ลดิลงน่�ได้ิ โดิยุทำาเรตติ�งเฉล่�ยุได้ิเพ่ยุง 2.324 
และ 2.897 ตามลำาดัิบ จินในปีี 2563 ช่่องเวิร์คพอยุท์ ท่ว่ ได้ิตัดิสินใจิห็ยุุดิการผลิตรายุการ “ห็น้ากาก 
นักร้อง” และนำารายุการให็ม่ “ร้องข้็ามกำาแพง” มาออกอากาศแทน

นอกจิากน่� ยุังพบการเปีล่�ยุนแปีลงข็องธุ์รกิจิรายุการโทรทัศน์ ในช่่วงปีลายุปีี 2561 กล่าวค่อ รายุการ
ท่�ได้ิรับความนิยุมจิากช่่องดัิ�งเดิิม เริ�มยุ้ายุไปียุังช่่องโทรทัศน์ดิิจิิตอลให็ม่ โดิยุเริ�มจิากรายุการ “เดิอะ วอยุซ์ึ่ 
ปีระเทศไทยุ” ซ่ึ่�งเป็ีนรายุการปีระกวดิร้องเพลงท่�ออกอากาศทางช่่อง 3 แอนะล็อกมาตั�งแต่ปีี 2555 ตั�งแต่ 
ซ่ึ่ซัึ่น 1 จินถ่ง ซ่ึ่ซัึ่น 6 ได้ิยุา้ยุมาออกอากาศท่�ช่่อง PPTV ตั�งแต่เด่ิอนพฤศจิิกายุน ปีี 2561 นับเป็ีนรายุการแรก 
ก่อนท่�จิะม่อ่กห็ลายุรายุการท่�ยุ้ายุช่่องออกอากาศตามมาในปีี 2562 ซ่ึ่�งการยุ้ายุช่่องข็องรายุการเห็ล่าน่� 
ม่สาเห็ตุมาจิากป่ีญ่ห็าทางเศรษฐกิจิ

สรุุปเน้ื้�อหาจากหนัื้งส้อ “พััฒนื้าการุด้้านื้เน้ื้�อรุายการุบนื้ทีีวีีดิ้จิตอล” Content is King : 
The Evolution of Content in Thailand’s Digital TV โด้ยส่วีนื้วีิชาการุในื้กิจการุ 
กรุะจายเสียงและโทีรุทีัศน์ื้ สำานัื้กนื้โยบายและวีิชาการุกรุะจายเสียงและโทีรุทีัศน์ื้ สำานัื้กงานื้ 
คณะกรุรุมการุกิจการุกรุะจายเสียง กิจการุโทีรุทัีศน์ื้ และกิจการุโทีรุคมนื้าคมแห่งชาติ  
(สำานัื้กงานื้ กสทีช.)

บัทสรุป 

โดิยุภาพรวม กลุ่มรายุการบันเทิง ทั�งคอนเทนต์ละคร และรายุการวาไรต่�เกมโช่ว์ ม่แนวโน้มท่�จิะได้ิรับ
ความนิยุมส่งมากกว่ารายุการปีระเภทอ่�นในช่่วงเวลาไพรม์ไทม์ ละครไทยุเปีร่ยุบเสม่อนอาห็ารรสถ่กปีาก 
คนไทยุ จ่ิงเป็ีนกลุ่มเน่�อห็ารายุการท่�ทำาเรตติ�งได้ิส่งสุดิมาเก่อบตลอดิ ม่เพ่ยุงช่่วงเวลาสั�นๆ ท่�รายุการวาไรต่� 
เกมโช่ว์ข็องช่่องเวิร์คพอยุท์ ท่ว่ มาชิ่งความเป็ีนห็น่�งไปีได้ิ แต่ท้ายุท่�สุดิแล้วคนไทยุก็ยุังคงรสนิยุมช่่�นช่ม 
ละครไทยุอยุ่่เช่่นเดิิม

เม่�อความต้องการข็องผ้่ช่มม่ความเปีล่�ยุนแปีลงไปีอยุ่างต่อเน่�อง ป่ีจิจุิบันผ้่ช่มม่พฤติกรรมการรับช่มท่�
แตกต่างจิากเดิิม การรับช่มรายุการยุ้อนห็ลัง ห็ร่อรับช่มในช่่องทางออนไลน์เข้็ามาม่บทบาทส่ง เป็ีนอ่กห็น่�ง 
ทางเล่อกให้็กับผ้่ช่มรายุการโทรทัศน์มากข่็�น ทั�งห็มดิน่�จ่ิงข่็�นอยุ่่กับการสร้างสรรค์ผลิตรายุการคุณ์ภาพ  
เพ่�อชิ่งพ่�นท่�ท่�เป็ีนห็น่�งในใจิข็องผ้่ช่มนั�นเอง 


