สภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
(เดือนมีนาคม 2562)
1. สภาพตลาดกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
1.1 สัดส'วนผู+รับชมช'องรายการโทรทัศน
หากพิจารณาสัดสวนการรับชมชองโทรทัศนของประชาชนทั่วประเทศ พบวา ในเดือนมีนาคม
2562 มีสัดสวนผู'รับชมชองโทรทัศนภาคพื้นดินตอสัดสวนผู'รับชมชองโทรทัศนเคเบิลและดาวเทียมคิดเป.น
สัดสวนร'อยละ 88.29 ตอร'อยละ 11.71
ทั้ ง นี้ เมื่ อ พิ จ ารณาการรั บ ชมชองรายการโทรทั ศ นแยกตามเขตพื้ น ที่ ที่ อ ยู อาศั ย พบวา
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีสัด สวนการรับ ชมชองรายการโทรทัศนภาคพื้นดิ น
มากกวาประชาชนในเขตตางจังหวัดทั่วประเทศ โดยในเดือนมีนาคม 2562 มีสัดสวนผู'รับชมชองโทรทัศน
ภาคพื้นดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตอพื้นที่ตางจังหวัด คิดเป.นสัดสวนร'อยละ 94.48 ตอร'อยละ
87.03

ม.ค.-62
ก.พ.-62
มี.ค.-62

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคพื้นดิน
เคเบิล/ดาวเทียม
94.69%
5.31%
94.18%
5.82%
94.48%
5.52%

ต'างจังหวัด (ทั่วประเทศ)
ภาคพื้นดิน
เคเบิล/ดาวเทียม
88.23%
11.77%
87.86%
12.14%
87.03%
12.97%
ที่มา: Nielsen

1.2 มูลค'าการโฆษณาในกิจการโทรทัศนภาคพื้นดิน
หากพิจารณามูลคาการโฆษณาในกิจการโทรทัศนพบวา มูลคาการโฆษณาในชองรายการ
โทรทัศนภาคพื้นดินในเดือนมีนาคม 2562 มียอดรวมประมาณ 6,070 ล'านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหน'า1
ประมาณ 1,385 ล'านบาท หรือคิดเป.นประมาณร'อยละ 23
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลคาการโฆษณาแบงตามหมวดหมูชองรายการโทรทัศนภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล พบวา การโฆษณาของชองสาธารณะมีมูลคา 346 ล'านบาท ชองขาวสารและสาระ 210 ล'าน
บาท ชองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 52 ล'านบาท ชองความคมชัดปกติ (SD) 1,670 ล'านบาท และชองความ
คมชัดสูง (HD) 3,792 ล'านบาท

1

มูลคาการโฆษณาเดือน ก.พ. 2562 เปลี่ยนแปลงจาก 4,920 ล'านบาท เป.น 4,925 ล'านบาท เนื่องจากNielsen มีการ
ปรับปรุงข'อมูล

หากเปรียบเทียบมูมูลคาการโฆษณาของเดือนมี
น นาคม 2562 กับชวงเวลาเดียวกันในปWกอนหน'า
พบวา เดื อ นมี น าคม 2561 มี มู ล คาโฆษณาในกิ จ การโทรทั ศ นภาคพื้ น ดิ น ประมาณ 6,310 ล' า นบาท
ซึ่งสูงกวามูลคาโฆษณาของเดือนมีมีนาคม 2562 ประมาณ 240 ล'านบาท

1.3 ความนิยมของช'องรายการโทรทัศนภาคพื้นดิน
จากข' อมู ล คาความนิ ย มเฉลี่ ย (เรตติ้ ง) ของชองรายการโทรทั ศนภาคพื้ น ดิ น พบวา ชอง
รายการที่ ไ ด' รั บ ความนิ ย มสู งสุ ด 10 อั น ดั บ แรกในเดื อ นมี น าคม 2562 คื อ ชอง 7 (7HD) ชอง 3 (3HD)
ชองโมโน 29 ชองเวิรคพอยท ทีวี ชอง One ชองไทยรัฐทีวี ชอง 3SD ชอง 8 ชอง Amarin TV HD และ
ชอง Nation TV (ตามลําดับ)
ทั้งนี้ ในเดือนมีมีนาคม 2562 ชองรายการที่ได'รับความนิยมสูงสุด 10 อันดับแรก สวนใหญยัง
เป.นกลุมชองรายการเหมือนเดือนกอนหน'
อนกอนหน'า โดยชองรายการที่มีเรตติ้งเพิ่มสูงขึ้น สามารถแบงได'เป.น 2 กลุม
ใหญ คือ
- กลุมชองรายการที่มีละครหลังข'าวชวยเพิ่มเรตติ้ง ได'แก ชอง 7 ชอง
อง 3 และชอง One โดย
ในเดือนมีนาคม 2562 ชอง 7 มีละครหลังขาวที่มีเรตติ้งสูงหลายเรื่อง เชน ละครเรื่อง “นางร'าย” “พัชรมน
ตรา” และ “บวงสไบ” สวนชอง 3 มีละครเรื่อง “กรงกรรม” และ “ทองเอก
ทองเอก หมอยาทาโฉลง”
หมอยาทาโฉลง ที่ได'รับความ

นิยมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ละครเรื่อง “ทะเลริษยา” และ “สาวน'อย 100 ล'านวิว” ของชอง One ก็มี
เรตติ้งที่สูงขึ้นจนนาจับตามอง

- กลุ มชองรายการที่ มี ร ายการข' า วชวยเพิ่ ม เรตติ้ ง ได' แ ก ชองไทยรั ฐ ที วี ชอง 3SD
ชอง Amarin TV HD และชอง Nation TV โดยในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งเป.นชวงเวลาที่การเมืองร'อนระอุ
เนื่องจากใกล'เวลาเลือกตั้ง รายการไทยรัฐนิวสโชวของชองไทยรัฐทีวีได'รับความนิยมอยางตอเนื่อง โดยในคืน
วันที่ 24 มี.ค. 2562 มีเรตติ้งสูงถึง 3.065 เชนเดียวกันนั้น ชอง Nation TV ได'กลายเป.นชองม'ามืดที่สามารถ
กระโดดข'ามจากการจัดอันดับเรตติ้งลําดับที่ 14 เข'าสูการจัดอันดับ Top Ten ได'สําเร็จ โดยรายการที่ได'รับ
ความนิยม คือ รายการเนชั่นทันขาว รายการขาวข'น คนเนชั่น รวมไปถึงการเกาะติดสถานการณการเลือกตั้งใน
รายการเนชั่น อีเลคชั่น ในคืนวันที่ 24 มี.ค. 2562 ซึ่งมีเรตติ้งเฉลี่ย 1.237 นอกจากนี้ รายการขาวนอกลูของ
ชอง 3SD และรายการทุบโต_ะขาวของชอง Amarin TV HD ก็ได'รับความนิยมจากประชาชนอยางตอเนื่อง
เชนเดียวกัน

1.4 ความนิยมของรายการที่ออกอากาศบนแพลตฟอรมดิจิตอล
ข'อมูลการวัดคาความนิยมในรายการที่นํามาออกอากาศทั้งแบบสด (Live Streaming) และ
แบบดู ย' อ นหลั ง (Dynamic) ผานทางเว็ บ ไซต โซเชี ย ลมี เ ดี ย และแอพลิ เ คชั่ น บนอุ ป กรณคอมพิ ว เตอร
แทบเล็ต สมารทโฟน และคอนเน็คเต็ด ดีไวซ (Connected Devices) เชน Apple TV หรือ Android Box
พบวา ในเดือนมีนาคม 2562 ชองรายการโทรทัศนที่รวมวัดเรตติ้งรายการที่ออกอากาศบนแพลตฟอรมดิจิตอล
ได'แก ชอง 7 ชองเวิรคพอยท ทีวี และชองไทยรัฐทีวี มีพฤติกรรมการรับชมดังนี้
- ช'อง 7 มียอดรับชมเป.นจํานวนคน (แบบไมนับซ้ํา หรือ Unique Audience) ในการรับชม
เนื้อหารายการบนแพลตฟอรมดิจิตอล ทั้งสิ้น 16,434,634 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหน'า (กุมภาพัน ธ
2562) ประมาณร'อยละ 0.4 โดยแบงเป.นการรับชมของเพศหญิงจํานวนร'อยละ 54 และเพศชายจํานวนร'อยละ
46 ของยอดรับชมเป.นจํานวนคน ทั้งนี้ ผู'รับชมเนื้อหารายการสวนใหญอยูในชวงอายุ 21-34 ปW
หากพิจารณายอดรับชม (แบบนับซ้ํา) หรือยอดวิว จะพบวา ในเดือนมีนาคม 2562 มียอดวิว
ประมาณ 243 ล'านครั้ง โดยแบงเป.นยอดวิวของเพศหญิงประมาณ 167 ล'านครั้ง และเพศชายประมาณ 76
ล'านครั้ง

ที่มา: Digital Content Rating, Nielsen

หากพิจารณาจากประเภทของรายการ (รายการสด (Live) และรายการดูย'อนหลัง (VOD))
พบวา ผู'ชมสวนใหญรับชมเนื้อหาแบบดูย'อนหลังมากกวารายการสด โดยในเดือนมีนาคม 2562 มียอดรับชม
เป.นจํานวนคนในการรับชมเนื้อหาแบบดูย'อนหลังทั้งสิ้น 17.6 ล'านคน และการรับชมเนื้อหารายการสดจํานวน
2.1 ล'านคน โดยรายการดูย'อนหลังที่ได'รับความนิยม2คือ ละครเรื่องพชรมนตรา และรายการสดที่ผู'ชมสนใจ
ติดตามรับชมคือ ละครเรื่องปWศาจหรรษา3 นอกจากนี้ยังพบวา ความถี่เฉลี่ยในการรับชมเนื้อหารายการสดตอ
เดือนประมาณ 12.78 ครั้ง ในขณะที่เนื้อหารายการแบบดูย'อนหลัง ผู'ชมรับชมเฉลี่ยตอคนประมาณ 14.11
ครั้งตอเดือน

2

พิจารณาการจัดลําดับตามยอดรับชมเป.นจํานวนคน
ออกอากาศวันที่ 29 มี.ค. 2562 ชวงเวลา 19.30-19.44 น. โดยมียอดรับชมเป.นจํานวนคนทั้งสิ้น 9,271 คน และยอดวิว
ทั้งสิ้น 9,998 วิว
3

ทั้งนี้ เป.นที่นาสนใจวา ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับชมของเนื้อหารายการสดมีระยะเวลานาน
กวาเนื้อหาแบบดูย'อนหลัง โดยพบวา ผู'ชมแตละคนใช' เวลาในการรับชมรายการสด 1.43 ชั่วโมงตอเดือน
ในขณะที่เนื้อหารายการแบบดูย'อนหลัง ผู'ชมแตละคนใช'เวลาในการรับชมเฉลี่ยประมาณ 43 นาทีตอเดือน
- ช'องเวิรคพอยท ทีวี มียอดรับชมเป.นจํานวนคน (แบบไมนับซ้ํา หรือ Unique Audience)
ในการรับชมเนื้อหารายการบนแพลตฟอรมดิจิตอล ทั้งสิ้น 24,662,679 คน ซึ่งเพิ่มขึ้ นจากเดือนกอนหน' า
(กุมภาพันธ 2562) ประมาณร'อยละ 1.34 โดยแบงเป.นการรับชมของเพศหญิงจํานวนร'อยละ 52 และเพศชาย
จํานวนร'อยละ 48 ของยอดรับชมเป.นจํานวนคน ทั้งนี้ ผู'รับชมเนื้อหารายการสวนใหญอยูในชวงอายุ 25-29 ปW
หากพิจารณายอดรับชม (แบบนับซ้ํา) หรือยอดวิว จะพบวา ในเดือนมีนาคม 2562 มียอดวิว
ประมาณ 728 ล'านครั้ง โดยแบงเป.นยอดวิวของเพศหญิงประมาณ 331 ล'านครั้ง และเพศชายประมาณ 397
ล'านครั้ง

ที่มา: Digital Content Rating, Nielsen

หากพิจารณาจากประเภทของรายการ (รายการสด (Live) และรายการดูย'อนหลัง (VOD))
พบวา ผู'ชมสวนใหญรับชมเนื้อหาแบบดูย'อนหลังมากกวารายการสด โดยในเดือนมีนาคม 2562 มียอดรับชม
เป.นจํานวนคนในการรับชมเนื้อหาแบบดูย'อนหลังทั้งสิ้น 28.57 ล'านคน4 และการรับชมเนื้อหารายการสด
จํานวน 170,267 คน โดยรายการดูย'อนหลังที่ได'รับความนิยม5คือ รายการ I Can See Your Voice
Thailand และรายการสดที่ผู'ชมสนใจติดตามรับชมคือ รายการเดอะแร็พเปอร 26 นอกจากนี้ยังพบวา ความถี่
เฉลี่ยในการรับชมเนื้อหารายการสดตอเดือนประมาณ 10.38 ครั้ง ในขณะที่เนื้อหารายการแบบดูย'อนหลัง
ผู'ชมรับชมเฉลี่ยตอคนประมาณ 27.58 ครั้งตอเดือน
ทั้งนี้ เป.นที่นาสนใจวา ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับชมของเนื้อหารายการสดมีระยะเวลานาน
กวาเนื้อหาแบบดูย'อนหลัง โดยพบวา ผู'ชมแตละคนใช' เวลาในการรับชมรายการสด 1.53 ชั่วโมงตอเดือน
ในขณะที่เนื้อหารายการแบบดูย'อนหลัง ผู'ชมแตละคนใช'เวลาเฉลี่ยในการรับชมประมาณ 19 นาทีตอเดือน

4

การรับชมเนื้อหารายการย'อนหลังของชองเวิรคพอยท ทีวี เป.นการรับชมผานแพลตฟอรม Facebook
พิจารณาการจัดลําดับตามยอดรับชมเป.นจํานวนคน
6
ออกอากาศวันที่ 4 มี.ค. 2562 ชวงเวลา 20.45-20.59 น. โดยมียอดรับชมเป.นจํานวนคนทั้งสิ้น 6,282 คน และยอดวิวทั้งสิ้น
6,761 วิว
5

- ช'องไทยรัฐทีวี มียอดรับชมเป.นจํานวนคน (แบบไมนับซ้ํา หรือ Unique Audience) ใน
การรั บ ชมเนื้ อ หารายการบนแพลตฟอรมดิ จิ ต อล ทั้ ง สิ้ น 22,868,032 คน ซึ่ ง ลดลงจากเดื อ นกอนหน' า
(กุมภาพันธ 2562) ประมาณร'อยละ 4.4 โดยแบงเป.นการรับชมของเพศหญิงจํานวนร'อยละ 51 และเพศชาย
จํานวนร'อยละ 49 ของยอดรับชมเป.นจํานวนคน ทั้งนี้ ผู'รับชมเนื้อหารายการสวนใหญอยูในชวงอายุ 21-39 ปW
หากพิจารณายอดรับชม (แบบนับซ้ํา) หรือยอดวิว จะพบวา ในเดือนมีนาคม 2562 มียอดวิว
ประมาณ 503 ล'านครั้ง โดยแบงเป.นยอดวิวของเพศหญิงประมาณ 226 ล'านครั้ง และเพศชายประมาณ 277
ล'านครั้ง

ที่มา: Digital Content Rating, Nielsen

หากพิจารณาจากประเภทของรายการ (รายการสด (Live) และรายการดูย'อนหลัง (VOD))
พบวา ผู'ชมสวนใหญรับชมเนื้อหาแบบดูย'อนหลังมากกวารายการสด โดยในเดือนมีนาคม 2562 มียอดรับชม
เป.นจํานวนคนในการรับ ชมเนื้อหาแบบดูย' อนหลังทั้งสิ้น 25.67 ล'านคน และการรับชมเนื้อหารายการสด
จํานวน 777,902 คน โดยรายการดูย'อนหลังที่ได'รับความนิยม7คือ บันเทิงไทยรัฐ และรายการสดที่ผู'ชมสนใจ
ติดตามรับชมคือ รายการไทยรัฐนิวสโชว8 นอกจากนี้ยังพบวา ความถี่เฉลี่ยในการรับชมเนื้อหารายการสดตอ
เดือนประมาณ 4.93 ครั้ง ในขณะที่เนื้อหารายการแบบดูย'อนหลัง ผู'ชมรับชมเฉลี่ยตอคนประมาณ 20.64 ครั้ง
ตอเดือน
ทั้งนี้ เป.นที่นาสนใจวา ระยะเวลาเฉลี่ยในการรับชมของเนื้อหารายการสดมีระยะเวลานาน
กวาเนื้อหาแบบดูย'อนหลัง โดยพบวา ผู'ชมแตละคนใช'เวลาในการรับชมรายการสด 41 นาทีตอเดือน ในขณะที่
เนื้อหารายการแบบดูย'อนหลัง ผู'ชมแตละคนใช'เวลาเฉลี่ยในการรับชมประมาณ 10 นาทีตอเดือน

7

พิจารณาการจัดลําดับตามยอดรับชมเป.นจํานวนคน
ออกอากาศวันที่ 31 มี.ค. 2562 ชวงเวลา 21.45-21.59 น. โดยมียอดรับชมเป.นจํานวนคนทั้งสิ้น 960 คน และยอดวิวทั้งสิ้น
84,179 วิว
8

1.5 การรับชมช'องรายการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลผ'าน PLAYBOX และแอปพลิเคชั่น9
จากข'อมูลการรับชมชองรายการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในเดือนมีนาคม 2562
พบวา ชองรายการที่มียอดการรับชม (View)10 ผานทาง PLAYBOX มากที่สุด 5 อันดับแรก สวนใหญเป.นกลุม
ชองรายการเดียวกันเหมือนเดือนกอนหน'า (ก.พ. 2562) โดยชองรายการที่ได'รับความนิยมสูงสุดได'แก ชอง
3HD ตามมาด'วยชอง 7HD (อันดับ 2) ชองโมโน 29 (อันดับ 3) ชองเวิรคพอยท ทีวี (อันดับ 4) และชองไทยรัฐ
ทีวี (อันดับ 5)
เป.นที่นาสังเกตวา พฤติกรรมการรับชมผาน PLAYBOX ในเดือน มี.ค. 2562 มีความใกล'เคียง
กับพฤติกรรมการรับชมโทรทัศนภาคพื้นดินที่สะท'อนผานทีวีเรตติ้ง11 กลาวคือ การจับอันดับ Top 5 สวนใหญ
เป.นกลุมชองรายการเดียวกัน แตมีความแตกตางกันใน 2 ประเด็นสําคัญ คือ ประเด็นแรก ในแงการจัดอันดับ
สูงสุด กลาวคือ ชอง 3HD เป.นชองที่ครองความนิยมสูงสุดของการรับชมผานทาง PLAYBOX ในขณะที่ชอง
7HD เป.นชองที่ครองความนิยมสูงสุดของการรับชมผานทางโทรทัศนภาคพื้นดิน ทั้งนี้ ปwจจัยสําคัญที่กอให'เกิด
ความแตกตางดังกลาวอาจเป.นเพราะ PLAYBOX มีข'อจํากัดการให'บริการในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและเขต
เมืองเป.นสวนใหญ จึงสงผลให'ยอดการรับชมของชอง 3HD สูงกวาชอง 7HD และประเด็นที่สอง ในแงการจัด
ความนิยมลําดับที่ 5 ซึ่งชองไทยรัฐทีวีเป.นชองที่มีความนิยมอันดับ 5 ผานทาง PLAYBOX ในขณะที่ชอง One
เป.นชองที่ครองความนิยมอันดับ 5 ผานทีวีเรตติ้ง อยางไรก็ดี จํานวนยอดรับชมและยอดทีวีเรตติ้งของทั้งชอง
ไทยรัฐทีวีและชอง One ไมมีความแตกตางกันมากนัก จึงเป.นสองชองที่นาจับตามองในเดือนถัดไปวาจะได'รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร
นอกจากนี้ ข'อมูลการรับชมชองรายการโทรทัศนผานแอปพลิเคชั่น AIS PLAY พบวา ในเดือน
มี.ค. 2562 ชองรายการที่ได'รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรก ได'แก ชอง 3HD (อันดับ 1) ชอง 7HD (อันดับ 2)
ชองโมโน 29 (อันดับ 3) ชอง One (อันดับ 4) และชองไทยรัฐทีวี (อันดับ 5) โดยการจัดลําดับดังกลาวมีความ
แตกตางจากเดือนที่ผานๆ มา กลาวคือ ชอง 3HD ได'ก'าวขึ้นมาครองความนิยมสูงสุดแทนชอง 7HD ที่ครอง
บัลลังกแชมปyการรับชมมาอยางยาวนาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการรับชมเจาะลึกรายชั่วโมงพบวา ชอง 3HD มี
ยอดการรับชมเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญในชวงเวลาไพรมไทม (เวลา 20.00-23.00 น.) ซึ่งชวงเวลาดังกลาว
เป. น ชวงของละครหลั งขาวภาคค่ํ า โดยพบวา ละครที่ ไ ด' รั บ ความนิ ย มคื อ ละครเรื่ อ ง “กรงกรรม” และ
“ทองเอก หมอยาทาโฉลง”
9

เป.นข'อมูลจากบริษัท ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค จํากัด ซึ่งเป.นผู'รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน เพื่อให'บริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน สําหรับกิจการไมใช'คลื่นความถี่ และเป.นผู'บริหารจัดการชอง
รายการผานแอปพลิเคชั่น AIS PLAY โดยให'ความรวมมือกับสํานักงาน กสทช. เพื่อพัฒนาการวัดความนิยมของรายการ
โทรทัศนที่นํามาออกอากาศผานทางแอปพลิเคชั่นโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือที่เรียกวา “ดิจิตอลเรตติ้ง”
10
ยอดการรับชมทุก 1 วิว วัดจากการรับชมทุก 15 วินาที
11
ชองรายการที่ได'รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรกของการการรับชมชองรายการผานทางโทรทัศนภาคพื้นดินในเดือน มี.ค.
2562 คือ ชอง 7HD (อันดับ 1) ชอง 3HD (อันดับ 2) ชองโมโน 29 (อันดับ 3) ชองเวิรคพอยท ทีวี (อันดับ 4) และชอง One
(อันดับ 5)

หากพิจารณาการเติบโตของยอดรับชมผานทาง PLAYBOX และแอปพลิ
แอปพลิเคชั่น AIS PLAY
ของเดือน มี.ค. 2561 เปรียบเทียบกับเดือนกอนหน'า พบวา จํานวนยอดรับชมของชองที
ชมของชอง ่เน'นนําเสนอขาวสาร
และสาระ ซึ่งได'แก ชองไทยพีบีเอส ชอง Voice TV ชองเนชั่นทีวี ชองนิว 18 ชองสปริ
สปริงนิวส ชอง Bright TV
และชอง TNN24 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญ ทั้งนี้ การเพิ่มสูงขึ้นของยอดรับชมข'างต'นสะท'อนให'เห็นความ
ตื่นตัวทางการเมืองของผู'ชมไทยในชวงเดือนแหงการเลือกตั้งที่ผานมา
ช'องรายการ

ร+อยละการเติบโตของยอดรับชมผ'าน ร+อยละการเติบโตของยอดรับชมผ'าน
AIS PLAYBOX
AIS PLAY
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75

132

46

84

28

41

29

42

35

36

35

89

2. สภาพตลาดกิจการกระจายเสียงของไทย ประจําเดือนมีนาคม 2562
2.1 จํานวนผู+รับฟ\งวิทยุจากทุกช'องทาง
จากข'อมูลจํานวนผู'รับฟwงวิทยุคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. จํานวน 40 สถานี (87.5 MHz –
107.0 MHz) จากทุกชองทาง (เชน เครื่องรับวิทยุ โทรศัพทเคลื่อนที่ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร) ในเขตพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวา ในเดือนมีนาคม 2562 มีป ระชากรไทยอายุตั้งแต 12 ปWขึ้นไป รับฟwงวิทยุ
ประมาณ 10,262,000 คน ซึ่งเป.นจํานวนที่ลดลงจากเดือนกอนหน'า (กุมภาพันธ 2562) ประมาณ 77,000 คน
หรือคิดเป.นประมาณร'อยละ 0.74
ทั้งนี้ จากข'อมูลพฤติกรรมการรับฟwงวิทยุ (Radio Listening Behavior) พบวา ผู'คนสวนใหญ
นิยมรับฟwงวิทยุที่บ'าน (ร'อยละ 52.18) ตามมาด'วยการรับฟwงวิทยุในรถ (ร'อยละ 39.61) ในที่ทํางาน (ร'อยละ
7.80) และอื่นๆ (ร'อยละ 0.41) นอกจากนี้ ยังพบวา ประชาชนสวนใหญนิยมรับฟwงวิทยุผานทางเครื่องรับวิทยุ
(ร'อยละ 71.17) ตามมาด'วยผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ (ร'อยละ 27.73) และผานคอมพิวเตอร (ร'อยละ 1.10)

ที่มา: Nielsen

2.2 มูลค'าโฆษณาผ'านสถานีวิทยุกระจายเสียง
จากข' อ มู ล การโฆษณาผานสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งคลื่ น หลั ก ในระบบเอฟ.เอ็ ม . ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 36 สถานี (88.0 – 91.5, 93.0 – 103.5 และ 104.5 – 107.0 MHz) พบวา
ในเดือนมีนาคม 2562 มีมูลคาโฆษณารวมประมาณ 406,291,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนประมาณ 80
ล'านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการโฆษณาผานสถานีวิทยุกระจายเสียงของเดือนมีนาคม 2562 กับปWกอนหน'า
พบวา มีมูลคาลดลงประมาณ 13 ล'านบาท

