
รายงานสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ 

Issue No.12 BCJ 

เอกสารฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรภายใน  

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทศันและกิจการโทรคมนาคมคมแหงชาติ เทาน้ัน  

เอกสาร ความเห็น หรือขอความใดๆ ที่ปรากฏในเอกสาร เปนเพียงความเห็นในเชิงวิชาการและไมมผีลผูกผันตอ สํานักงาน กสทช. แตอยางใด 
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 
 

รายงานขอมูลสภาพตลาดกิจการโทรทศันภาคพื้นดนิในระบบดิจิตอล  

เดือนธนัวาคม 2558 

 

1. Top Chart รายการโทรทัศนในรอบป 25580

1 

• ความนิยมในรายการแตละประเภท ท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดโดยเฉลี่ยท้ังรายการ 5 อันดับแรก 

จากทุกชองรายการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทธุรกิจ  

1. ละครตอเน่ือง 

ลําดับ เร่ือง ชอง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

1 นางชฎา  

พุธ - พฤหัสบดี      
20.20 – 22.40 น.  

(มีนาคม – พฤษภาคม) 
11.465 

2 ขามากับพระ  
ศุกร - อาทิตย      

 20.20 - 22.30 น. 
10.880 

3 คาดเชือก  

พุธ - พฤหัสบดี    
  20.20 - 22.30 น.  
(มกราคม – มีนาคม) 

10.746 

4 สาวนอยออยคว่ัน  

จันทร - ศุกร     
   18.30 - 19.30 น.  
(กันยายน – ตุลาคม) 

10.619 

5 เนตรนาคราช  

ศุกร - อาทิตย   
   20.20 - 22.30 น. 

 (พฤศจิกายน 57 - มกราคม 58)  
9.570 

2. ละครจบในตอน 

ลําดับ เร่ือง ชอง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

1 สองมือพอ 
 

09.45 - 11.45 น. 
 (วันที่ 5 – 6 ธันวาคม) 

4.221 

2 คูหูคูเฮี้ยนภาค 2 
 

จันทร - ศุกร  
17.30 - 18.00 น. 

3.873 

3 ฟามีตา 
 

เสาร  
14:45 - 15.45 น. 

3.723 

                                                             
1
 ขอมูลวันท่ี 1 ม.ค. – 20 ธ.ค. 2558 
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 
 

ลําดับ เร่ือง ชอง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

4 รักเต็มบาน 
 

เสาร - อาทิตย  
09.00 - 09.45 น.  

(สิงหาคม 57 - มกราคม 58) 
3.685 

5 คูกิ๊กพริกกะเกลือ 
 

เสาร  
13.00 - 14.00 น. 

2.997 

3. รายการเกมสโชว 

ลําดับ รายการ ชอง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

1 ตกสิบหยิบลาน 
 

จันทร – พฤหัสบดี  
17.45 - 18.15 น 

7.031 

2 เกม 1000 หนา เอื้ออาทร 
 

อาทิตย  
 12.00 – 13.00 น. 

4.512 

3 ชิงรอยชิงลาน ซันชายน เดย 
 

อาทิตย 
 15.00 - 17.00 น.  

(ออกอากาศถึงมิถุนายน) 
3.462 

4 เทค มี เอาท ไทยแลนด 
 

เสาร  
14.00 - 14.45 น. 

3.340 

5 ศึก 12 ราศี 
 

อาทิตย  
12.15- 13.00 

3.143 

 

4. รายการบันเทิง ประเภทการแขงขันแสดงความสามารถ 

ลําดับ รายการ ชอง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

1 
ไทยแลนด ก็อต ทาเลนต  

ซีซั่น 5  

อาทิตย  
17.00 - 19.30 น.  

(มิถุนายน – สิงหาคม) 
5.676 

2 
เดอะวอยซ เสียงจรงิตัวจรงิ  

ซีซั่น 4  

อาทิตย  
16:55 - 19:00 น.  

(กันยายน – ธันวาคม) 
5.654 

3 ชิงชาสวรรค ไมคทองคํา ป 3 
 

อาทิตย  

 16:55 - 19:00 น.  
(กันยายน – ธันวาคม) 

5.170 

4 กิ๊ก ดู สงครามเพลงเงินลาน 
 

อังคาร  
22.30 – 00.15 น. 

4.771 
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 
 

ลําดับ รายการ ชอง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

5 ดันดารา 
 

อาทิตย  
19.00 – 20.00 น. 

4.269 

5. รายการกีฬา  

ลําดับ รายการ ชอง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

1 
ถายทอดสด การแขงขันกีฬา

ซีเกมส ประเทศสงิคโปร
(ฟุตบอล:ไทย+เมียนมาร) 

 

19.20 – 21.30 น.  
(15 มิถุนายน) 

 
12.371 

2 
ถายทอดสด การแขงขันมวย
สากลชิงแชมปโลก (ฟลอยด 

เมยเวทเธอร+แมนน่ี ปาเกียว) 
 

09.05 – 12.00 น.  
(3 พฤษภาคม) 

 
12.240 

3 
ถายทอดสด การแขงขัน

วอลเลยบอลเอฟไอวีบี เวิลด
กังปรี 2015 

 

19.25 – 21.15 น.  
(16 กรกฎาคม) 

 
11.713 

4 
ถายทอดสด การแขงขันกีฬา

ซีเกมส ประเทศสงิคโปร
(ฟุตบอล:ไทย+อินโดนีเซีย) 

 

19.15 – 21.30 น.  
(13 มิถุนายน) 

 
11.705 

5 
ถายทอดสด การแขงขันกีฬา

ซีเกมส ประเทศสงิคโปร 
(ฟุตบอล:ไทย+เวียดนาม) 

 

19.20 – 21.30 น. 
 (10 มิถุนายน) 

 
11.006 

6. รายการเลาขาว 

ลําดับ รายการ ชอง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

1 ขาวนอกลู 
 

พฤหัสบดี  
 20.05 - 20.10 น. 

4.049 

2 ประเด็นเด็ด 7 ส ี
 

จันทร, พุธ - ศุกร 
  22.30 - 23.00 

3.891 

3 สนามขาว เสาร-อาทิตย 
 

เสาร - อาทิตย  
22.30 - 22.45 น. 

3.886 

4 เรื่องเลาเสาร-อาทิตย 
 

เสาร - อาทิตย  
10.30 - 12.15 น. 

2.850 

5 สะเก็ดขาววันหยุด 
 

ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ  
13.00 – 14.00 น. 2.749 
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 
 

• ความนิยมในรายการแตละประเภท ท่ีได รับความนิยมมากท่ีสุดโดยเฉลี่ย ท้ังรายการ  

ในแตละเขตท่ีอยูอาศัย จากทุกชองรายการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทธุรกิจ  

1. ละครตอเน่ือง 

กลุมผูชม ชอง เร่ือง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

ทั่วประเทศ  นางชฎา 
พุธ - พฤหัสบดี      

20.20 – 22.40 น.  
(มีนาคม – พฤษภาคม) 

11.465 

กรุงเทพและปริมณฑล 
 

ผูกองยอดรัก 
ศุกร - อาทิตย  

 20.15 – 22.30 น 
(กรกฎาคม) 

12.675 

ตางจังหวัดในเขตเทศบาล 
 

ผูกองยอดรัก 
ศุกร - อาทิตย  

 20.15 – 22.30 น 
(กรกฎาคม) 

10.194 

ตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล  สาวนอยออยคว่ัน 
จันทร - ศุกร  
 18.30 น. 

 (กันยายน – ตุลาคม) 
13.497 

2. ละครจบในตอน 

กลุมผูชม ชอง เร่ือง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

ทั่วประเทศ  สองมือพอ 
09.45 น.  

(วันที่ 5 – 6 ธันวาคม) 
4.221 

กรุงเทพและปริมณฑล  สองมือพอ 
09.45 น.  

(วันที่ 5 – 6 ธันวาคม) 
4.208 

ตางจังหวัดในเขตเทศบาล  ฟามีตา 
เสาร  

14:45  - 15.45 น. 
3.936 

ตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล  คูหูคูเฮี้ยน ภาค 2 
จันทร - ศุกร  

17.30 - 18.00 น. 
4.543 

3. รายการเกมสโชว 

กลุมผูชม ชอง รายการ ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

ทั่วประเทศ  ตกสิบหยิบลาน 
จันทร – พฤหัสบดี  
17.45 - 18.15 น 

7.031 

กรุงเทพและปริมณฑล 
 

ศึก 12 ราศี 
อาทิตย  

 12.15 - 13.00 
7.187 
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 
 

กลุมผูชม ชอง รายการ ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

ตางจังหวัดในเขตเทศบาล 
 

ศึก 12 ราศี 
อาทิตย  

 12.15 - 13.00 
4.627 

ตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล  ตกสิบหยิบลาน 
จันทร – พฤหัสบดี  
 17.45 - 18.15 น 

8.69 

4. รายการบันเทิง ประเภทการแขงขันแสดงความสามารถ 

กลุมผูชม ชอง รายการ ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

ทั่วประเทศ 
 

ไทยแลนด ก็อต  
ทาเลนต ซซีั่น 5 

อาทิตย  
17.00 - 19.30 น.  

(มิถุนายน – สิงหาคม) 
5.676 

กรุงเทพและปริมณฑล 
 

เดอะวอยซ เสียงจรงิ
ตัวจริง ซซีั่น 4 

 อาทิตย  
16:55 - 19:00 น. 

(กันยายน – ธันวาคม) 
11.297 

ตางจังหวัดในเขตเทศบาล 
 

เดอะวอยซ เสียงจรงิ
ตัวจริง ซซีั่น 4 

อาทิตย  
16:55 - 19:00 น. 

(กันยายน – ธันวาคม) 
7.391 

ตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล 
 

ชิงชาสวรรค ไมค
ทองคํา ป 3 

อาทิตย  
 16:55 - 19:00 น. 

(กันยายน – ธันวาคม) 
5.892 

 

5. รายการกีฬา 

กลุมผูชม ชอง รายการ ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

ทั่วประเทศ  

การแขงขันกีฬาซีเกมส  
ประเทศสงิคโปร 

 (ฟุตบอล:ไทย+เมียนมาร) 

19.20 – 21.30 น. 
(15 มิถุนายน) 12.371 

กรุงเทพและปริมณฑล 
 

การแขงขันกีฬาซีเกมส  
ประเทศสงิคโปร 

(ฟุตบอล:ไทย+เมียนมาร) 

19.20 – 21.30 น. 
(15 มิถุนายน) 15.141 

ตางจังหวัดในเขตเทศบาล 
 

การแขงขันกีฬาซีเกมส  
ประเทศสงิคโปร 

(ฟุตบอล:ไทย+เมียนมาร) 

19.20 – 21.30 น. 
(15 มิถุนายน) 12.939 

ตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล  

การแขงขันกีฬาซีเกมส  
ประเทศสงิคโปร 

(ฟุตบอล:ไทย+ เมียนมาร) 

19.20 – 21.30 น. 
(15 มิถุนายน) 14.494 
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 
 

6. รายการเลาขาว 

กลุมผูชม ชอง รายการ ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

ทั่วประเทศ 
 

ขาวนอกลู 
จันทร - พฤหัสบดี  
20:05 - 20:10 น. 

4.049 

กรุงเทพและปริมณฑล 
 

เรื่องเลา เสาร-อาทิตย 
เสาร - อาทิตย 

10.30 - 12.15 น. 
6.409 

ตางจังหวัดในเขตเทศบาล 
 

ขาวนอกลู 
จันทร - พฤหัสบดี  
20:05 - 20:10 น. 

4.451 

ตางจังหวัดนอกเขต
เทศบาล  สนามขาว เสาร-อาทิตย 

เสาร - อาทิตย  
22:30 - 22.45 น. 

4.017 

  จากลําดับความนิยมขางตน สังเกตไดวา รายการที่มีคาความนิยมสูงอยางโดดเดนน้ัน 

ไดแกรายการประเภทละครตอเน่ืองและกีฬา ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาจากอันดับความนิยมในลําดับตนๆ ของชอง

รายการโทรทัศนภาคพื้นดินประเภทธุรกิจทั้งหมดทั้งชองรายการเดิมและชองรายการใหม พบวาเปน

รายการของชองรายการเพียงไมกี่ชองเทาน้ัน ดังน้ัน จึงไดจัดลําดับคาความนิยมเฉพาะกลุมชองรายการ

ประเภทธุรกิจชองใหม 21 ชองรายการ เพื่อใหเห็นแนวโนมเพิ่มเติมสําหรับการรับชมชองรายการที่

หลากหลายมากย่ิงข้ึน ดังตอไปน้ี 

 

• ความนิยมในรายการแตละประเภท ท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดโดยเฉลี่ยท้ังรายการ 5 อันดับแรก 

ในกลุมชองรายการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทธุรกิจชองใหม 21 ชองรายการ  

1. ละครตอเน่ือง 

ลําดับ เร่ือง ชอง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

1 เจาสาวเฉพาะกจิ  

พุธ – ศุกร  

08.00 – 09.00 น.  

(กันยายน - พฤศจิกายน) 

2.001 

2 ดอกไมลายพาดกลอน 
 

เสาร - อาทิตย  

 20.15 - 21.15 น.  

(พฤศจิกายน – ปจจุบัน) 

1.886 

3 ดอกซอนชู  

จันทร – พุธ 

 8.00 - 10.00 น.  

 (สิงหาคม – พฤศจิกายน) 

 

1.867 
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ลําดับ เร่ือง ชอง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

4 เลหรตี  

พุธ - พฤหัส  

 20.30 - 22.30 น.  

(มีนาคม – เมษายน) 

1.760 

5 ลิเกหมัดสั่ง  

พุธ - ศุกร  

08.00 – 09.00 น.  

(เมษายน – มิถุนายน) 

1.726 

2. ละครจบในตอน 

ลําดับ เร่ือง ชอง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

1 
รักนะเปดโง  

ตอน DON'T  

อาทิตย  

20.00 น.  

(สิงหาคม – ตุลาคม) 

0.984 

2 
รักนะเปดโง  

ตอน เพอรเฟค แมตช  

อาทิตย  

 20.00 น.  

(พฤษภาคม – กรกฎาคม) 

0.893 

3 เปนตอ 
 

พฤหัสบดี  

 22:20 - 23:20 น. 
0.777 

4 แมจา อยาหักโหม 
 

อาทิตย  

 11.00 – 12.00 น. 
0.756 

5 
รักนะเปดโง  

ตอน BOY'S PARADISE  

อาทิตย  

 20.00 น.  

(ตุลาคม – ปจจุบัน) 

0.667 

3. รายการเกมสโชว 

ลําดับ รายการ ชอง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

1 ปริศนาฟาแลบ 
 

จันทร - ศุกร  

19.30 - 20.15 น. 
2.821 

2 ชิงรอยชิงลาน วาว วาว วาว 
 

อาทิตย 

14.30 - 16.30 น. 
2.500 

3 
ตอบไดใหเลย บาย ไฮลักซ 

รีโว  

จันทร - ศุกร  

 19.10 - 19.15 น. 
1.460 
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 
 

ลําดับ รายการ ชอง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

4 
ใครคือใคร ไอเดนติต้ี ไทย

แลนด  

พุธ  

 20:30 – 21:45 น. 
1.434 

5 ชิงรอยชิงลาน มิดเดย 
 

จันทร - ศุกร 

 12.00 - 13.30 น. 
1.249 

 

4. รายการบันเทิง ประเภทการแขงขันแสดงความสามารถ 

ลําดับ รายการ ชอง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

1 
ชิงชาสวรรค ไมคทองคํา  

ป 3  

อาทิตย 

16:55 - 19:00 น. 

(กันยายน – ธันวาคม) 

5.170 

2 นางฟาติดปก ซีซั่น 2 
 

อาทิตย 

17.00 - 18.30 น. 
1.759 

3 ศึกวันดวลเพลง 
 

จันทร - ศุกร  

19.00 – 19.40 น. 
1.396 

4 เมนูทอง 
 

เสาร  

 17.00 – 18.00 น 
1.210 

5 
เดอะสตาร  

คนฟาควาดาว 11  

เสาร  

 20:20 - 22:20 น.  

(มกราคม – เมษายน) 

1.181 

5. รายการกีฬา  

ลําดับ รายการ ชอง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

1 

ถายทอดสด ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก

โซนเอเชีย  

(ไทย+ไชนีส ไทเป) 
 

18.00 – 21.30 น. 

(12 พฤศจิกายน) 9.527 

2 
ถายทอดสด ดับเบิ้ลยูแอลเอฟ เวิลด 

ลีค ออฟ ไฟทต้ิง  

20.05 – 21.30 น. 

(6 มิถุนายน) 
8.759 

3 

ถายทอดสด ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก

โซนเอเชีย  

(ไทย+เวียดนาม) 
 

18.00 – 21.30 น. 

(13 ตุลาคม) 7.918 
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 
 

ลําดับ รายการ ชอง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

4 ถายทอดสด ศึกมวยไทยคุนหลุนไฟต 
 

20.15 – 22.20 น. 

(28 ตุลาคม) 
6.391 

5 
ถายทอดสด มหกรรมมวยไทยชิงแชมป

โลก 2015  

17.30 – 21.10 น. 

(2 พฤษภาคม) 
6.251 

6. รายการเลาขาว 

ลําดับ รายการ ชอง ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

1 คําตอบขาว 
 

ทุกวัน 

17.25 - 18.35 น. 
0.928 

2 ทุบโตะขาว 
 

จันทร - ศุกร  

20.45 - 22.15 น. 

เสาร - อาทิตย  

18.00 - 20.00 น. 

0.513 

3 คุยขาวชอง 8 
 

ทุกวัน  

05.00 - 08.00 น. 
0.457 

4 ไทยรัฐ นิวส โชว 
 

จันทร – ศุกร  

19.15 - 21.15 น 
0.400 

5 นิวหมายขาว 
 

จันทร - ศุกร  

18:20 - 20:30 น. 
0.290 
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 
 

• ความนิยมในรายการแตละประเภท ท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดโดยเฉลี่ยท้ังรายการ ในแตละเขต 

ท่ีอยูอาศัย ในกลุมชองรายการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทธุรกิจชองใหม 21 ชอง

รายการ  

1. ละครตอเน่ือง 

กลุมผูชม ชอง รายการ ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

ทั่วประเทศ  เจาสาวเฉพาะกจิ 
พุธ – ศุกร  

08.00 – 09.00 น. 
(กันยายน - พฤศจิกายน) 

2.001 

กรุงเทพและปริมณฑล  
ฮอรโมน 3 เดอะไฟ

นอล 

เสาร  
22.30 – 23.30 น. 

(กันยายน – ธันวาคม) 
1.893 

ตางจังหวัดในเขตเทศบาล  บัลลังกเมฆ 
จันทร - อังคาร  

 20.20 – 22.20 น.
(มิถุนายน – สิงหาคม) 

1.97 

ตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล  เจาสาวเฉพาะกจิ 
พุธ – ศุกร  

08.00 – 09.00 น.  
(กันยายน - พฤศจิกายน) 

2.615 

2. ละครจบในตอน 

กลุมผูชม ชอง รายการ ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

ทั่วประเทศ  รักนะเปดโง ตอน Don’t 
อาทิตย  

 20.00 น.  
(สิงหาคม – ตุลาคม) 

0.984 

กรุงเทพและปริมณฑล  เปนตอ 
พฤหัสบดี  

 22:20 - 23:20 น. 
1.468 

ตางจังหวัดในเขตเทศบาล  เปนตอ 
พฤหัสบดี  

 22:20 - 23:20 น. 
0.963 

ตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล  รักนะเปดโง ตอน Don’t 
อาทิตย 

 20.00 น.  
(สิงหาคม – ตุลาคม) 

1.176 
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 
 

3. รายการเกมสโชว 

กลุมผูชม ชอง รายการ ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

ทั่วประเทศ 
 

ปริศนาฟาแลบ 
จันทร - ศุกร  

 19.30 - 20.15 น. 
2.821 

กรุงเทพและปริมณฑล 
 

ปริศนาฟาแลบ 
จันทร - ศุกร  

 19.30 - 20.15 น. 
2.97 

ตางจังหวัดในเขตเทศบาล 
 

ชิงรอยชิงลาน  
วาว วาว วาว 

อาทิตย 
 14.30 - 16.30 น. 

2.758 

ตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล 
 

ปริศนาฟาแลบ 
จันทร - ศุกร  

 19.30 - 20.15 น. 
2.894 

4. รายการบันเทิง ประเภทการแขงขันแสดงความสามารถ 

กลุมผูชม ชอง รายการ ชวงเวลาออกอากาศ คาความนิยม 

ทั่วประเทศ 
 

ชิงชาสวรรค ไมคทองคํา 
ป 3 

เสาร - อาทิตย  
 18.30 - 20.00 น 

5.17 

กรุงเทพและปริมณฑล 
 

ชิงชาสวรรค ไมคทองคํา 
ป 3 

3.995 

ตางจังหวัดในเขตเทศบาล 
 

ชิงชาสวรรค ไมคทองคํา 
ป 3 

3.966 

ตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล 
 

ชิงชาสวรรค ไมคทองคํา 
ป 3 

5.892 

5. รายการกีฬา 

กลุมผูชม ชอง รายการ 
ชวงเวลา

ออกอากาศ 
คาความนิยม 

ทั่วประเทศ  

ถายทอดสด ฟุตบอลโลก 
รอบคัดเลือกโซนเอเชีย  

(ไทย+ไชนีส ไทเป) 

18.00 – 21.30 น. 
(12 พฤศจิกายน) 9.527 

กรุงเทพและปริมณฑล  

ถายทอดสด ฟุตบอลโลก 
รอบคัดเลอืกโซนเอเชีย  

(ไทย+ไชนีส ไทเป) 

18.00 – 21.30 น.
(12 พฤศจิกายน) 8.472 

ตางจังหวัดในเขตเทศบาล 
 

ถายทอดสด ดับเบิ้ลยูแอลเอฟ 
เวิลด ลีค ออฟ ไฟทต้ิง 

20.05 – 21.30 น. 
(6 มิถุนายน) 

8.925 

ตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล  

ถายทอดสด ฟุตบอลโลก 
รอบคัดเลือกโซนเอเชีย  

(ไทย+ไชนีส ไทเป) 

18.00 – 21.30 น.
(12 พฤศจิกายน) 10.009 
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 
 

6. รายการเลาขาว 

กลุมผูชม ชอง รายการ 
ชวงเวลา

ออกอากาศ 
คาความนิยม 

ทั่วประเทศ  คําตอบขาว 
ทุกวัน  

17.25 - 18.35 น.  
0.928 

กรุงเทพและปริมณฑล  10 ขาวเดน 
จันทร - ศุกร  

17.45 – 18.00 น. 
0.664 

ตางจังหวัดในเขตเทศบาล  คําตอบขาว 
ทุกวัน  

17.25 - 18.35 น. 
0.675 

ตางจังหวัดนอกเขตเทศบาล  คําตอบขาว 
ทุกวัน  

17.25 - 18.35 น. 
1.107 

 

ในสวนของชองรายการใหมน้ัน พบวา คาความนิยมเฉลี่ยน้ันไมสูงมากนัก แตก็กําลังมี

พัฒนาการของตัวเลขคาความนิยมที่เพิ่มข้ึนเปนลําดับ ทั้งน้ี คาความนิยมจะมีตัวเลขสูงอยางเห็นไดชัดเปน

ของรายการประเภทกีฬา ซึ่งเปนการถายทอดสดการแขงขันกีฬาตางๆ โดยเฉพาะฟุตบอล และมวยไทย 

โดยหากพิจารณาแยกเขตแลว เห็นไดวา ในเขตตางจังหวัดนอกเขตเทศบาลมีการรับชมการถายทอดกีฬา

ฟุตบอลกันมากจนมีคาความนิยมอยูที่ 10 ซึ่งถือวาเปนตัวเลขที่สูงมากเลยทีเดียว นอกจากน้ี รายการ

ประเภทการแขงขันแสดงความสามารถของชอง Workpoint อยางรายการชิงชาสวรรค ไมคทองคํา ก็เปน

รายการที่ไดรับความนิยมจากผูชมคอนขางสูง ซึ่งอาจเน่ืองมาจากการเปนรายการที่เคยโดงดังจากการ

ออกอากาศทางชองรายการเดิมมากอน ประกอบกับการที่ชอง Workpoint น้ันเปนเจาของชองรายการ

โทรทัศนดาวเทียมที่มีผูติดตามมากอยูแลว จึงทําใหมีผูติดตามมารับชมไดไมยากนัก 

อยางไรก็ตาม การรับชมโทรทัศนที่มีคาความนิยมสูงที่สุดน้ัน อาจสามารถพิจารณาไดจาก

คาความนิยมเฉพาะตอนของรายการตางๆ ซึ่งพบวาจะมีคาความนิยมที่สูงกวาคาเฉลี่ยของการออกอากาศ

ในทุกตอน เน่ืองจากในแตละตอนที่มีการออกอากาศอาจมีผูรับชมมากนอยแตกตางกันไป ซึ่งมักใชพิจารณา

ในรายการประเภทละครที่ตองการทราบคาความนิยมที่สูงที่สุดที่สามารถทําไดในแตละตอน โดย ละครเรือ่ง

ที่สามารถทําคาความนิยมไดสูงที่สุดสําหรับการออกอากาศใน 1 ตอน ในป 2558 คือเรื่อง นางชฎา ชอง 7 

ซึ่งคาความนิยมอยูที่ 14.425 ทั้งน้ี สําหรับกลุมชองรายการใหม ละครเรื่องที่ทําคาความนิยมไดสูงที่สุดเมื่อ

พิจารณาการออกอากาศใน 1 ตอน คือเรื่อง สื่อริษยา ออกอากาศทางชอง One คาความนิยม 3.338  
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 
 

2. มูลคาตลาดกิจการโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ป 2558 

 

 
 

เมื่อพิจารณามูลคาตลาดกิจการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในป 2558 (เดือน

มกราคม ถึง พฤศจิกายน) ชองรายการเดิมและชองรายการใหมมีมูลคารวมอยูที่ 72,587 ลานบาท แบงเปน

มูลคาของกลุมชองรายการเดิม 53,175 ลานบาท และชองรายการใหม 19,412 ลานบาท ซึ่งสัดสวนของ

มูลคาชองรายการเกาและชองรายการใหมคิดเปนรอยละ 73.26 และ 26.74 ของมูลคาของตลาดทั้งหมด

ตามลําดับ อยางไรก็ตาม สามารถเปรียบเทียบมูลคาการโฆษณาเดือนพฤศจิกายน ป 2558 เทียบกับเดือน

เดียวกันของปกอนหนา (พฤศจิกายน 2557) ไดดังน้ี  

 

  พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2558 เพิ่มข้ึน/ลดลง  YOY %growth 

Traditional TV (6 Channels) 5,349 4,912 -437 -8.17% 

New DTT (21 Channels) 1,407 1,804 397 28.22% 

Total Terrestrial TV 6,756 6,716 -40 -0.59% 

(หนวย : ลานบาท)         
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.) 
 

ทั้งน้ี แมวามูลคาโฆษณาในภาพรวมจะมีแนวโนมลดลงจากเดือนเดียวกันของปที่ผานมา 

จากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย แตก็พบวาสัดสวนมูลคาของการลงโฆษณาในชองรายการใหมมีสัดสวนที่

เติบโตข้ึน แสดงใหเห็นถึงความสนใจในการลงโฆษณาในชองรายการใหมที่เพิ่มมากข้ึน จากกลุมผูรับชมชอง

รายการใหมที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนน่ันเอง โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบกับมูลคาตลาดทั้งป (มกราคม – 

ธันวาคม) ของป 2557 ที่ผานมา พบวา สัดสวนมูลคาตลาดของชองรายการใหมน้ันมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน

จากปกอนหนาถึงรอยละ 67.96 แสดงใหเห็นไดดังตาราง 

 

 
2557  

(ม.ค. – ธ.ค.) 
2558  

(ม.ค. – พ.ย.) 
การเปลี่ยนแปลง 

Traditional TV (6 Channels) 84.08% 73.26%  12.87% 

New DTT (21 Channels) 15.92% 26.74%  67.96% 

 

 

 

 


