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เอกสารฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรภายใน 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมคมแหงชาติ เทาน้ัน 

เอกสาร ความเห็น หรือขอความใดๆ ที่ปรากฏในเอกสาร เปนเพียงความเห็นในเชิงวิชาการและไมมีผลผูกผันตอ สํานักงาน กสทช. แตอยางใด



 

 

รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

1. สัดส่วนผู้ชมช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

ในเดือนมีนาคม 2558 
เป็น 72.27 : 27.28 โดยช่องดิจิตอลใหม่มีการเติบโตข้ึนเรื่อยๆ ในแต่ละเดือน 
ดิจิตอลใหม่เพ่ิมข้ึน จากการเริ่มต้น
ในเดือนมีนาคม 2558 เป็นการเติบโตถึง
ระยะเวลา 1 ปี   

ท้ังนี้ การท่ีมีการรับชมช่องดิจิตอลใหม่ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องนั้น 
ความน่าสนใจของเนื้อหารายการในช่องใหม่ๆ ท่ีหลากหลายตอบโจทย์ประชาชนในวงกว้างมากยิ่งข้ึน 
การประชาสัมพันธ์ของช่องรายการผ่านสื่อต่างๆ มากข้ึน 
ประชาชนเปลี่ยนไปใช้กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเพ่ิมมากข้ึน 
กว่า 4 ล้านใบ และยังมีการแจกคูปองเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในพ้ื

 นอกจากนี้ ยังมีวิธีทําการตลาดของช่องต่างๆ ท่ีต่างต้องทําการ
ของช่องต่างๆ เพ่ือแข่งขันกันในการ
ละคร และการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา
แปลกใหม่ในการรับชม 

สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
เดือนเมษายน 2558 

1 ปีทีวีดิจิตอล  

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 

2558 สัดส่วนการรับชมช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินช่องเดิมและช่องดิจิตอลใหม่
โดยช่องดิจิตอลใหม่มีการเติบโตข้ึนเรื่อยๆ ในแต่ละเดือน ซ่ึงพบว่า

จากการเริ่มต้นออกอากาศในเดือนเมษายน 2557 ท่ีร้อยละ 8.94 เพ่ิมเป็นร้อยละ 
เป็นการเติบโตถึง 3 เท่า หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนถึงประมาณ

ท้ังนี้ การท่ีมีการรับชมช่องดิจิตอลใหม่ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องนั้น 
ความน่าสนใจของเนื้อหารายการในช่องใหม่ๆ ท่ีหลากหลายตอบโจทย์ประชาชนในวงกว้างมากยิ่งข้ึน 
การประชาสัมพันธ์ของช่องรายการผ่านสื่อต่างๆ มากข้ึน อีกท้ัง มีโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านฯ ทําให้

กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเพ่ิมมากข้ึน มีการแลกใช้คูปองแล้วจํานวน
แจกคูปองเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในพ้ืนท่ีท่ีโครงข่ายขยายครอบคลุมถึง 

วิธีทําการตลาดของช่องต่างๆ ท่ีต่างต้องทําการปรับผัง
กันในการเพ่ิมฐานคนดู ซ่ึงประเภทรายการท่ีเป็นท่ีนิยมนํามาใช้เรียกผู้ชม ได้แก่ 

ละคร และการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาท่ีเป็นท่ีนิยม และมีการนําเทคนิคต่างๆ มาใ
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สัดส่วนการรับชมช่องโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินช่องเดิมและช่องดิจิตอลใหม่
ซ่ึงพบว่า สัดส่วนผู้ชมช่อง

เพ่ิมเป็นร้อยละ 27.28 
ประมาณร้อยละ 200 ภายใน

ท้ังนี้ การท่ีมีการรับชมช่องดิจิตอลใหม่ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องนั้น คาดว่าเป็นผลมาจาก
ความน่าสนใจของเนื้อหารายการในช่องใหม่ๆ ท่ีหลากหลายตอบโจทย์ประชาชนในวงกว้างมากยิ่งข้ึน รวมท้ัง

อีกท้ัง มีโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านฯ ทําให้
มีการแลกใช้คูปองแล้วจํานวน

นท่ีท่ีโครงข่ายขยายครอบคลุมถึง  

ปรับผังและรูปแบบรายการ
ซ่ึงประเภทรายการท่ีเป็นท่ีนิยมนํามาใช้เรียกผู้ชม ได้แก่ 

ท่ีเป็นท่ีนิยม และมีการนําเทคนิคต่างๆ มาใช้เสริมเพ่ือสร้างความ



 

 

2. ความนิยมในการรับชมรายการโทรทัศน์ 

2.1 ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

    ใน 5 อันดับแรกตลอด 
เป็นช่องเดิมยังคงมีความนิยมสูงท่ีสุดเป็น 
เห็นได้ว่าช่อง 3 มีแนวโน้มความนิยม
หนึ่งได้หันไปเลือกรับชมช่องรายการใหม่ท่ี
ความคมชัดปกติ (SD) ในอันดับ 3 
Workpoint และช่อง 8 อาศัยกลุ่ม
MONO 29 ในเครือบริษัท โมโน หรือโมโน กรุ๊ป 
ครบวงจร ท่ีขยายตลาดด้วยการจับธุรกิจที
กลุ่มใหม่จริงๆ ดังนั้น จึงเห็นถึงการแข่งขันในเชิงธุรกิจท่ีช่องดิจิตอลต้องหาความชัดเจน
หาจุดขายของช่อง เพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ประชาชน ถือเป็นการแข่งขันด้านเนื้อหารายการของ
ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ซ่ึงต้องนํา
หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดความแตก

  นอกจากนี้ เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในอันดับต้นๆ ของช่องท่ีได้รับความนิยมสูง 
รายการเดิมหลายๆ ช่อง สะท้อนให้เห็นว่าเม่ือมีช่อง
เดิมเหล่านั้นต้องพัฒนาคุณภาพเนื้อหารายการ
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ความนิยมในการรับชมรายการโทรทัศน์  

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินท่ีมีความนิยม 5 อันดับแรก  

ตลอด 1 ปีท่ีมีการออกอากาศทีวีดิจิตอลนั้น พบว่า ช่อง 
เป็นช่องเดิมยังคงมีความนิยมสูงท่ีสุดเป็น 2 อันดับแรก เนื่องจากมีฐานผู้ชมเดิมเป็นจํานวนมากอยู่แล้ว แต่จะ

ความนิยมลดลงเรื่อยๆ ต้ังแต่เริ่มมีการออกอากาศทีวีดิจิตอล อาจ
ช่องรายการใหม่ท่ีน่าสนใจกว่าเดิม ตามมาด้วยช่องใหม่ในหมวด

  4 และ 5 ได้แก่ Workpoint ช่อง 8 และ Mono29 
กลุ่มผู้ชมจากช่องเคเบิล/ดาวเทียมท่ีมีอยู่เดิม อย่างไรก็ตาม มี

โมโน หรือโมโน กรุ๊ป (Mono Group) ถือเป็นผู้ให้บริการด้านสื่อคอนเทน
จับธุรกิจทีวีดิจิตอล ได้รับความนิยมเป็นลําดับ 5 ท่ีแสดงถึงการได้รับฐานผู้ชม

ถึงการแข่งขันในเชิงธุรกิจท่ีช่องดิจิตอลต้องหาความชัดเจน
เพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ประชาชน ถือเป็นการแข่งขันด้านเนื้อหารายการของ

ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ซ่ึงต้องนําเสนอเนื้อหารายการ รูปแบบรายการท่ีดีมีคุณภาพ ด้วยการพัฒนา
คโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดความแตกต่าง เป็นทางเลือกใหม่แก่สังคม  

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในอันดับต้นๆ ของช่องท่ีได้รับความนิยมสูง 
สะท้อนให้เห็นว่าเม่ือมีช่องรายการมากข้ึน ผู้บริโภคก็มีทางเลือกมากข้ึน 

นั้นต้องพัฒนาคุณภาพเนื้อหารายการเพ่ือให้แข่งขันในอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลต่อไป
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ช่อง 7 และช่อง 3 ซ่ึง
เนื่องจากมีฐานผู้ชมเดิมเป็นจํานวนมากอยู่แล้ว แต่จะ

ศทีวีดิจิตอล อาจเกิดจากคนกลุ่ม
ตามมาด้วยช่องใหม่ในหมวดช่องรายการท่ัวไป 

Mono29 ตามลําดับ ซ่ึงช่อง 
อย่างไรก็ตาม มีน้องใหม่ไฟแรง 

เป็นผู้ให้บริการด้านสื่อคอนเทนท์ 
ท่ีแสดงถึงการได้รับฐานผู้ชม

ถึงการแข่งขันในเชิงธุรกิจท่ีช่องดิจิตอลต้องหาความชัดเจน โดดเด่น มีจุดยืน  
เพ่ือสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ประชาชน ถือเป็นการแข่งขันด้านเนื้อหารายการของ

เสนอเนื้อหารายการ รูปแบบรายการท่ีดีมีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาเนื้อหา 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในอันดับต้นๆ ของช่องท่ีได้รับความนิยมสูง กลับไม่พบช่อง
มากข้ึน ผู้บริโภคก็มีทางเลือกมากข้ึน ทําให้ช่อง

แข่งขันในอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลต่อไป 



 

 

2.2 ความนิยมในช่องรายการใหม่

  หากพิจารณาความนิยมในกลุ่มของ
ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีช่อง
ใหม่ในอุตสาหกรรมนี้จริงๆ  

  ช่องรายการท่ีมีฐานลูกค้าเดิมทาง
การติดตามรับชมจากประชาชน 
อยู่แล้ว บวกกับการได้ฐานผู้ชมกลุ่มใหม่จากผู้ท่ีรับชมผ่านระบบภาคพ้ืนดิน จึงไม่น่าเป็นท่ีแปลกใจท่ีจะได้เห็น
ช่อง 8 Workpoint True4u Nation TNN24 
ติดในกลุ่ม 10 อันดับแรก  

  นอกจากนี้ ยังเห็นได้ว่าช่องรายการท่ีมีเนื้อหารายการเฉพาะ
ให้แก่สังคม เช่น Mono29 นําภาพยนตร์ต่างชาติท่ีมีความนิยมมาฉาย รวมถึงซีรี่ย์ตะวันตกท่ีได้รับความนิยม 
อาทิ Transporter, Prison Break
ไทยรัฐทีวี และ PPTV ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่แบบความคมชัดสูง 
คมชัดท่ีละเอียดคมชัดกว่าช่องท่ัวไป
จะเริ่มออกอากาศรายการเต็มรูปแบบเดือน
ท่ีถนัด ได้แก่ ละคร และเกมโชว์ โดยเฉพาะละคร
กลายเป็นกระแสสังคมเช่นละคร เช่น เล่ห์รตี หรือ 
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ช่องรายการใหม่ 

หากพิจารณาความนิยมในกลุ่มของช่องทีวีดิจิตอลกลุ่มใหม่ท่ีมีความนิยมสูงนั้น สามารถ
กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีช่องรายการผ่านทางระบบเคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียมอยู่แล้ว และกลุ่มท่ีเป็นช่อง

ท่ีมีฐานลูกค้าเดิมทางระบบเคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียมอยู่แล้ว 
จึงส่งผลให้มีความนิยมท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากกลุ่มลูกค้าคุ้นเคยกับช่องนั้นๆ 

อยู่แล้ว บวกกับการได้ฐานผู้ชมกลุ่มใหม่จากผู้ท่ีรับชมผ่านระบบภาคพ้ืนดิน จึงไม่น่าเป็นท่ีแปลกใจท่ีจะได้เห็น
point True4u Nation TNN24 รวมถึง 3SD ท่ีเป็นช่องในเครือเดียวกั

เห็นได้ว่าช่องรายการท่ีมีเนื้อหารายการเฉพาะตัวชัดเจน ท่ีเป็นทางเลือกใหม่
นําภาพยนตร์ต่างชาติท่ีมีความนิยมมาฉาย รวมถึงซีรี่ย์ตะวันตกท่ีได้รับความนิยม 

Prison Break, NCIS, Gossip Girl และ The Vampire Diaries 
อยู่ในหมวดหมู่แบบความคมชัดสูง (HD) ท่ีได้เปรียบกับช่องอ่ืนในด้าน

ท่ีละเอียดคมชัดกว่าช่องท่ัวไป บวกกับมีเนื้อหารายการตรงกับกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน เช่น ช่อง 
เริ่มออกอากาศรายการเต็มรูปแบบเดือน ต.ค. 2557 ซ่ึงถือได้ว่าช้ากว่าช่องอ่ืน แต่ก็เน้น

โดยเฉพาะละครหลายเรื่องท่ีใช้นักแสดงนําหน้าใหม่แต่ก็
เช่น เล่ห์รตี หรือ สงครามนางงาม กระตุ้นความนิยมช่วยช่อง 

3 

สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 

 

จิตอลกลุ่มใหม่ท่ีมีความนิยมสูงนั้น สามารถแบ่ง
ทีวีดาวเทียมอยู่แล้ว และกลุ่มท่ีเป็นช่อง

ทีวีดาวเทียมอยู่แล้ว เป็นท่ีรู้จัก และได้รับ
มลูกค้าคุ้นเคยกับช่องนั้นๆ  

อยู่แล้ว บวกกับการได้ฐานผู้ชมกลุ่มใหม่จากผู้ท่ีรับชมผ่านระบบภาคพ้ืนดิน จึงไม่น่าเป็นท่ีแปลกใจท่ีจะได้เห็น
เป็นช่องในเครือเดียวกันกับช่อง 3 original  

ชัดเจน ท่ีเป็นทางเลือกใหม่
นําภาพยนตร์ต่างชาติท่ีมีความนิยมมาฉาย รวมถึงซีรี่ย์ตะวันตกท่ีได้รับความนิยม 

 ในส่วนของช่อง One 
ท่ีได้เปรียบกับช่องอ่ืนในด้านคุณภาพความ

ท่ีชัดเจน เช่น ช่อง One แม้
เน้นเนื้อหารายการด้าน

ท่ีใช้นักแสดงนําหน้าใหม่แต่ก็ได้รับความนิยมจน
ความนิยมช่วยช่อง One ให้มาอยู่



 

 

ในลําดับต้นๆ ของช่องรายการใหม่
นํามาปรับปรุงรูปแบบรายการให้
นําเสนอข่าว สร้างสีสันให้การรายงานรายการ
กลุ่มเป้าหมายคอข่าวสาร และสําหรับช่อง 
ได้รับความนิยมเน้นคนดูเฉพาะกลุ่ม
การนําเอาประเภทกีฬาฟุตบอลมาช่วยเสริม
ขวบแรกของการเปลี่ยนผ่านจากการรับส่งสัญญาณ

  อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องรายการอีกส่วนหนึ่งท่ี
อาจเนื่องมาจากยังมีเนื้อหา หรือรูปแบบการนําเสนอรายการท่ียังไม่ตอบโจทย์คนส่วนมาก ท้ังนี้ 
ให้เห็นความแตกต่างระหว่างช่องท่ีมีความนิยมสูงสุด กับช่องท่ีมีความนิยมน้อย

  จากภาพแสดงให้
ข้ึนสูง ต่างกับช่องท่ีมีความนิยมน้อยอยู่ในระยะห่างท่ีค่อนข้างมาก
เนื่องจากเป็นช่องท่ีมีกลุ่มลูกค้าเดิม
ในทางตรงกันข้ามกับช่องรายการท่ี
สนใจน้อยกว่า เช่น ช่อง LOCA NOW MCOT FAMILY 

ท้ังนี้ สามารถเรียงลําดับความนิยมของช่องรายการ
1 ปีท่ีผ่านมาได้ดังนี้  

สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

ใหม่ ส่วนช่องไทยรัฐทีวีนั้น ก็เน้นการนําเสนอเนื้อหารายการ
นํามาปรับปรุงรูปแบบรายการให้แปลกใหม่ แตกต่าง โดยการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ประกอบการ

รายงานรายการข่าวให้ต่ืนตาต่ืนใจ เป็นอีกทางเลือกใหม่ท่ีน่าสนใจ
และสําหรับช่อง PPTV เปิดตัวช่องด้วยการเสนอผังรายการ

เน้นคนดูเฉพาะกลุ่มคอซีรี่ย์เกาหลีได้ติดตาม หลังจากนั้นช่อง PPTV มีการปรับผัง
การนําเอาประเภทกีฬาฟุตบอลมาช่วยเสริม จนทําให้ได้รับความนิยมติดลําดับ 1 ใน 10 
ขวบแรกของการเปลี่ยนผ่านจากการรับส่งสัญญาณวิทยโุทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล

ยังมีช่องรายการอีกส่วนหนึ่งท่ียังไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนเท่าท่ีควร
อาจเนื่องมาจากยังมีเนื้อหา หรือรูปแบบการนําเสนอรายการท่ียังไม่ตอบโจทย์คนส่วนมาก ท้ังนี้ 
ให้เห็นความแตกต่างระหว่างช่องท่ีมีความนิยมสูงสุด กับช่องท่ีมีความนิยมน้อย 10 อันดับสุดท้าย

ภาพแสดงให้เห็นว่า ความนิยมของช่องรายการทีวีดิจิตอลใหม่ท่ีสามารถทําความนิยม
ช่องท่ีมีความนิยมน้อยอยู่ในระยะห่างท่ีค่อนข้างมาก ซ่ึงอาจมีปัจจัยท่ีทําให้ได้

ลูกค้าเดิม รายการ เกมโชว์ท่ีคุ้นเคย และมีเนื้อหารายการท่ีชัดเจนตรงเป้าหมาย 
รายการท่ีไม่มีกลุ่มลูกค้าเดิม และยังหากลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนไม่ได้

LOCA NOW MCOT FAMILY หรือ BRIGHT TV 

สามารถเรียงลําดับความนิยมของช่องรายการดิจิตอลทีวีช่องใหม่
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เน้นการนําเสนอเนื้อหารายการข่าวท่ีตนเองถนัด
โดยการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ประกอบการ

กทางเลือกใหม่ท่ีน่าสนใจของ
ผังรายการท่ีนําเอาซีรี่ย์เกาหลีท่ี

มีการปรับผังรายการด้วย
10 ช่องทีวีดิจิตอลในช่วง

โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 

ยังไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนเท่าท่ีควร 
อาจเนื่องมาจากยังมีเนื้อหา หรือรูปแบบการนําเสนอรายการท่ียังไม่ตอบโจทย์คนส่วนมาก ท้ังนี้ สามารถแสดง

อันดับสุดท้าย ได้ดังภาพ  

 

ท่ีสามารถทําความนิยม 
ท่ีทําให้ได้รับความนิยมสูง

มีเนื้อหารายการท่ีชัดเจนตรงเป้าหมาย 
ท่ีชัดเจนไม่ได้ จึงได้รับความ

ดิจิตอลทีวีช่องใหม่ ตลอดช่วงระยะเวลา 



5 
 

สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) 
 

อันดับ ช่องรายการ 

1 WORKPOINT TV 

2 CH8 

3 MONO 29 

4 ONE 

5 THAIRATH TV 

6 TRUE4U 

7 PPTV 

8 3SD 

9 TNN24 

10 NATION TV 

11 NEW TV 

12 THAI TV 

13 AMARIN TV 

14 GMM CHANNEL 

15 3FAMILY 

16 SPRING NEWS 

17 BRIGHT TV 

18 MCOT FAMILY 

19 NOW 

20 VOICE TV 

21 LOCA 
                                               Source : Nielsen 

 

  สามารถกล่าวได้ว่า ในยุคทีวีดิจิตอลนี้ เนื้อหารายการเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งท่ีจะทําให้ช่อง
รายการนั้นๆ สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มาก รวมไปถึงการจัดทําผังรายการ สําหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน เพ่ือให้
ผู้บริโภคจดจําได้ อีกท้ังต้องนํารายการท่ีกําลังอยู่ในความนิยมมาออกอากาศ เช่น การถ่ายทอดสดกีฬา ซ่ึงเป็น
รายการท่ีสามารถกระตุ้นความนิยมได้เป็นอย่างดี โดยหากผู้ประกอบการมีการแข่งขันท่ีเข้มข้น ย่อมเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในการได้รับบริการท่ีดี มีคุณภาพ มีความหลากหลายต่อไป  

  อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภค 
เช่น การรับชมรายการออนไลน์ หรือการดูรายการย้อนหลังผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การออกอากาศทาง
หน้าจอโทรทัศน์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ดังนั้น ช่องต่างๆ จึงควรพัฒนารูปแบบเนื้อหา วิธีการ หรือ 
ช่องทางการนําเสนอเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีตามมาอีกด้วย  
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3. มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน 

 ในเดือนมีนาคม 2558 มูลค่าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินท้ังหมด เพ่ิมข้ึนจาก
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นจํานวน 1,588 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.49 ท้ังนี้ เป็นการเพ่ิมข้ึนจากท้ัง
ช่องเดิมและช่องใหม่ โดยในช่องเดิมเพ่ิมข้ึน 1,070 ล้านบาท และช่องใหม่เพ่ิมข้ึน 518 ล้านบาท จากเดือน
ก่อนหน้า คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.55 และ 18.20 ตามลําดับ  

อย่างไรก็ตามมูลค่าการโฆษณารวมของการโฆษณาในกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินตลอด      
12 เดือนท่ีผ่านมา (เม.ย. 57 – มี.ค. 58) มีมูลค่ารวม 83,577 ล้านบาท สูงข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
หน้า 15,470 ล้านบาท คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23 (เม.ย. 56 – มี.ค. 57 = 68,107 ล้านบาท) ซ่ึงมีแนวโน้ม
ท่ีจะเติบโตต่อไปอย่างมีนัยสําคัญจากการเกิดข้ึนของทีวีดิจิตอล  

 

 

 

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

Traditional TV 4,712 4,835 5,847 5,427 5,484 5,526 5,470 5,585 5,310 5,377 5,348 4,853 4,248 4,544 5,614

New DTT 255 348 511 801 1,052 1,958 2,332 2,324 2,490 2,510 2,846 3,364
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