
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือเดือนกรกฎาคมนกรกฎาคม  25525599  

รารายงานข�อมูลสภาพตลาดยงานข�อมูลสภาพตลาด  
กิจการโทรทัศน กิจการโทรทัศน ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  

สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน  (วส.) 
สํานักงาน กสทช. 



 

รายงานข�อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

1. สัดส.วนผู�ชมช.องรายการโทรทัศน ภาคพ้ืนดิน

ในเดือนกรกฎาคม 
รายการใหม�เติบโตอย�างต�อเนื่อง โดยสัดส�วนผู�ชม
รายการใหม� เป�น 53.50% ต�อ 46.50

2. การรับชมรายการโทรทัศน ประเภท

ป'จจุบันพบว�ามีรายการประเภทประกวดแข�งขันความสามารถหรือ 
นิยมของประชาชนไม�ต�างจากรายก
Contest ท่ีได�รับความนิยมสูงสุด 
1. รายการไมค:ทองคํา ป< 4 2. รายการ 
รายการท่ีออกอากาศทางช�อง Workpoint 
ช�อง 3 และอันดับท่ี 5 รายการศึกวันดวลเพลง
แสดงได�ดังตารางต�อไปนี้ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

25 25 27 29 30 31

75 75 73 71 70 69

2558

สํานกันโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทศัน์

รายงานข�อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
เดือนกรกฎาคม 2559 

ผู�ชมช.องรายการโทรทัศน ภาคพ้ืนดิน 

คม 2559 ข�อมูลระหว�างวันท่ี 1 - 15 กรกฎาคมท่ีผ�านมา พบว�าผู�ชม
เติบโตอย�างต�อเนื่อง โดยสัดส�วนผู�ชมช�องรายการเดิม (3, 5, 7, 9, NBT และ 

50% จากเดิมในเดือนมิถุนายน 2559 อยู�ท่ี 53.57% 

ประเภทการประกวดแข.งขันความสามารถ  

ป'จจุบันพบว�ามีรายการประเภทประกวดแข�งขันความสามารถหรือ Talent Contest 
นิยมของประชาชนไม�ต�างจากรายการประเภทละครหรือการแข�งขันกีฬา โดยพบว�ารายการประเภท

ท่ีได�รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรกในช�วงวันท่ี 1 – 15 กรกฎาคม 25
รายการ I CAN SEE YOUR VOICE THAILAND ซ่ึง

Workpoint 3. รายการก๊ิกดูa สงครามเพลงเงินล�าน ทางช�อง 
รายการศึกวันดวลเพลง เป�นรายการท่ีออกอากาศทางช�อง One 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม

34 36 38 39 38 38 39 41 41

69 66 64 62 61 62 62 61 59 59

สัดส.วนผู�ชม (ร�อยละ)

New DTT Traditional TV

2559
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สํานกันโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทศัน์ (วส.) 

รายงานข�อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  

 

กรกฎาคมท่ีผ�านมา พบว�าผู�ชมช�อง
และ ThaiPBS) และช�อง
 ต�อ 46.43% 

Talent Contest เป�นท่ี
โดยพบว�ารายการประเภท Talent 

2559 ท่ีผ�านมา ได�แก�  
ซ่ึงอันดับ 1 และ 2 เป�น

ทางช�อง 7 4. ดันดารา ทาง
One รายละเอียดสามารถ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

43 46 46.4346.5057 54 53.5753.50

ท่ีมา : Nielsen

(1-15)



 

จะเห็นได�ว�า รายการท่ีมีความนิยมสูงสุด 
3 รายการ และมีค�าความนิยมท่ีสูงกว�าค�าความนิยมเฉลี่ยของช�องอยู�มาก แสดงให�เห็นถึงความน�าสนใจในตัว
เนื้อหารายการ โดยเฉพาะการท่ีรายการท่ีมี
4 แล�วก็ยังสามารถเรียกผู�ชมให�เป�นแฟนรายการและติดตามรับชมอย�างต�อเนื่อง อีกท้ังรายการ 
YOUR VOICE THAILAND ท่ีเป�นรายการใหม�ซ่ึงเป�นรายการเก่ียวกับการร�องเพลงรูปแบบใหม�ท่ีสร�างความ
บันเทิงและสนุกสนาน เป�นท่ีชื่นชอบของผู�ชมจํานวนมาก ทําให�ได�ความนิยมแซงหน�า
เดิมได�ในเวลาไม�นาน 
  ท้ังนี้ จากความนิยมของรายการประเภท
เก่ียวกับการร�องเพลงเสียส�วนใหญ�
แข�งขันความสามารถประเภทอ่ืน อย�าง 
สุดยอดนางแบบและนักแสดงซ่ึงเป�นท่ีนิยมมากท่ีสุดใน
ระหว�างวันท่ี 17 ตุลาคม 2558 – 9 

สําหรับรายการไมค:ทองคํานั้น 
รายการประกวดร�องเพลงลูกทุ�งระดับประเทศ
และสาขาอาชีพ ผลิตรายการโดย Workpoint Entertainment 
18.30 - 20.00 น. ทางช�อง Workpoint
พบว�าในแต�ละป<ค�าความนิยมยังคงเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ

ภาพจาก 

สํานกันโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทศัน์

จะเห็นได�ว�า รายการท่ีมีความนิยมสูงสุด 5 อันดับแรกนั้นเป�นรายการของช�องรายการใหม�ถึง
รายการ และมีค�าความนิยมท่ีสูงกว�าค�าความนิยมเฉลี่ยของช�องอยู�มาก แสดงให�เห็นถึงความน�าสนใจในตัว

เนื้อหารายการ โดยเฉพาะการท่ีรายการท่ีมีมานานแล�วอย�าง ไมค:ทองคํา ดําเนินรายการต�อเนื่องป<นี้เป�น
ป�นแฟนรายการและติดตามรับชมอย�างต�อเนื่อง อีกท้ังรายการ 

ท่ีเป�นรายการใหม�ซ่ึงเป�นรายการเก่ียวกับการร�องเพลงรูปแบบใหม�ท่ีสร�างความ
นชอบของผู�ชมจํานวนมาก ทําให�ได�ความนิยมแซงหน�ารายการของช�องรายการ

ความนิยมของรายการประเภทประกวดแข�งขันความสามารถ
เสียส�วนใหญ� เนื่องจากเป�นท่ีนิยมของคนโดยท่ัวไป โดยเม่ือเปรียบ

แข�งขันความสามารถประเภทอ่ืน อย�าง The Face Thailand 2 ท่ีเป�นการรายการแข�งขัน
ซ่ึงเป�นท่ีนิยมมากท่ีสุดในรายการประเภทเดียวกัน ออกอากาศทางช�อง 

9 มกราคม 2559 มีค�านิยมเฉลี่ยตลอดท้ังรายการอยู�ท่ี 
ไมค:ทองคํานั้น เริ่มออกอากาศมาต้ังแต�ป< 2557 ทางช�อง 

รายการประกวดร�องเพลงลูกทุ�งระดับประเทศ เปoดรับสมัครตามภาคต�างๆ ของประเทศ
Workpoint Entertainment ป'จจุบันออกอากาศทุกวันเสาร:

Workpoint สําหรับค�าความนิยมต้ังแต�เริ่มรายการมาจนถึงป'จจุบัน 
วามนิยมยังคงเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ แสดงให�เห็นได�ดังแผนภาพ 

 
ภาพจาก https://www.facebook.com/Goldenmictv/ 
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ท่ีมา : Nielsen 

อันดับแรกนั้นเป�นรายการของช�องรายการใหม�ถึง 
รายการ และมีค�าความนิยมท่ีสูงกว�าค�าความนิยมเฉลี่ยของช�องอยู�มาก แสดงให�เห็นถึงความน�าสนใจในตัว

ดําเนินรายการต�อเนื่องป<นี้เป�นครั้งท่ี 
ป�นแฟนรายการและติดตามรับชมอย�างต�อเนื่อง อีกท้ังรายการ I CAN SEE 

ท่ีเป�นรายการใหม�ซ่ึงเป�นรายการเก่ียวกับการร�องเพลงรูปแบบใหม�ท่ีสร�างความ
รายการของช�องรายการ

แข�งขันความสามารถ จะพบว�าเป�นรายการ
โดยเม่ือเปรียบเทียบกับรายการ

แข�งขันแบบเรียลลิต้ีเพ่ือหา
ออกอากาศทางช�อง 3 ช�วง
อยู�ท่ี 2.360  
ทางช�อง Workpoint เป�น

เปoดรับสมัครตามภาคต�างๆ ของประเทศ โดยไม�จํากัดเพศ วัย 
ป'จจุบันออกอากาศทุกวันเสาร:-อาทิตย: เวลา 

สําหรับค�าความนิยมต้ังแต�เริ่มรายการมาจนถึงป'จจุบัน ท่ีผ�านมา



 

   นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบกับรายการท่ีมีลักษณะการประกวดท่ีใกล�เคียงกัน แต�เป�น
ลักษณะเพลงคนละประเภท อย�างรายการ 
รายการไมค:ทองคํา โดย The Star 
13 มีนาคม – 22 พฤษภาคม 2559
ท่ี 2.370  
  การท่ีรายการไมค:ทองคําได�รับความนิยมสูงนั้น คาดว�า
ชอบเพลงลูกทุ�ง และติดตามการแข�งขันเม่ือได�เชียร:บุคคลท่ีชื่นชอบท่ีเป�นผู�เข�าร�วมแข�งขันท่ีอาจมาจากจังหวัด
หรือท�องท่ีเดียวกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามเขตท่ีอยู�อาศัยแล�วก็พบว�า รายการไมค:ทองคํามีการติดตามรับชมใน
ต�างจังหวัดสูงกว�าในกรุงเทพและปริ

  สําหรับรายการ I CAN SEE YOUR VOICE THAILAND
ออกอากาศต้ังแต�ต�นป< 2559 ท่ีผ�านมา
รายการประกวดแข�งขันความสามารถ
เวลา 20.00 น. พบว�าเป�นท่ีนิยมอย�างมาก 

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

ไมค ทองคําปL 

TV
R

ที่มา : Nielsen

4.304
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ที่มา : Nielsen

สํานกันโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทศัน์

นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบกับรายการท่ีมีลักษณะการประกวดท่ีใกล�เคียงกัน แต�เป�น
ลักษณะเพลงคนละประเภท อย�างรายการ The Star ค�นฟ{าคว�าดาว พบว�าไม�ได�รับความนิยมมากเท�ากับ

tar ล�าสุด หรือ The Star 12 ท่ีออกอากาศทางช�อง 
2559 นั้น มีค�าความนิยมเฉลี่ย 1.268 และสูงสุดในวันแข�ง

การท่ีรายการไมค:ทองคําได�รับความนิยมสูงนั้น คาดว�าเป�นรายการท่ีสามารถตอบโจทย:คนท่ี
ชอบเพลงลูกทุ�ง และติดตามการแข�งขันเม่ือได�เชียร:บุคคลท่ีชื่นชอบท่ีเป�นผู�เข�าร�วมแข�งขันท่ีอาจมาจากจังหวัด
หรือท�องท่ีเดียวกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามเขตท่ีอยู�อาศัยแล�วก็พบว�า รายการไมค:ทองคํามีการติดตามรับชมใน
ต�างจังหวัดสูงกว�าในกรุงเทพและปริมณฑล  

I CAN SEE YOUR VOICE THAILAND ท่ีทางช�อง Workpoint 
ท่ีผ�านมา เป�นรายการท่ีป'จจุบันมีเรตต้ิงเป�นอันดับ 2 

รายการประกวดแข�งขันความสามารถ โดยรายการนี้มีต�นฉบับมาจากประเทศเกาหลี
พบว�าเป�นท่ีนิยมอย�างมาก จากการมีรูปแบบรายการท่ีแปลกใหม�

ไมค ทองคําปL 1 ไมค ทองคําปL 2 ไมค ทองคําปL 3 ไมค ทองคําปL 

TVR รายการไมค ทองคํา

304
4.846

5.5

กรุงเทพและปรมิณฑล ต�างจังหวัดในเขตเทศบาล ต�างจังหวัดนอกเขตเทศบาล

รายการไมค ทองคํา ระหว.างวันท่ี 1 ม.ค. -15 ก.ค. 2559
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นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบกับรายการท่ีมีลักษณะการประกวดท่ีใกล�เคียงกัน แต�เป�น
ไม�ได�รับความนิยมมากเท�ากับ
ทางช�อง One ระหว�างวันท่ี  

ในวันแข�งขันรอบชิงชนะเลิศอยู�

สามารถตอบโจทย:คนท่ี
ชอบเพลงลูกทุ�ง และติดตามการแข�งขันเม่ือได�เชียร:บุคคลท่ีชื่นชอบท่ีเป�นผู�เข�าร�วมแข�งขันท่ีอาจมาจากจังหวัด
หรือท�องท่ีเดียวกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามเขตท่ีอยู�อาศัยแล�วก็พบว�า รายการไมค:ทองคํามีการติดตามรับชมใน

 

Workpoint ได�ผลิตเพ่ือ
2 ในหมวดหมู�ประเภท

จากประเทศเกาหลี ออกอากาศทุกวันพุธ 
จากการมีรูปแบบรายการท่ีแปลกใหม� โดยให�นักร�องท่ีเป�น

ไมค ทองคําปL 4

500

ต�างจังหวัดนอกเขตเทศบาล

2559



 

ซุปเปอร:สตาร:ต�องลุ�นหาคู�ร�องเพลงหรือ
7 คน โดยท่ีไม�รู�ว�าใครร�องเพลงเพราะหรือ
กรรมการร�วมให�ความคิดเห็นในการ
ข้ึนสูงภายในการออกอากาศมาได�ไม�ถึงป<

ภาพจาก https://www.facebook.com/icanseeyourvoicethailand/

อย�างไรก็ตาม พบว�า รายการนี้เป�นท่ีนิยมของผู�รับชมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เขต
ต�างจังหวัดในเขตเทศบาล มากกว�าในเขตต�างจังหวัดนอก
กลุ�มผู�ชมส�วนใหญ�เป�นคนต�างจังหวัดแม�ว�าจะเป�นรายการท่ีออกอากาศทางช�องเดียวกัน 

 
  อีกหนึ่งรายการท่ีได�รับความนิยมสูง
รายการก๊ิกดูa ออกอากาศครั้งแรกทางช�อง 
โกลบอล มีเดีย จํากัด และ บริษัท ทริปเปo�ลทู จํากัด

ชื่อรายการ 
ช.อง

สถานีโทรทัศน 

ก๊ิกดูP 
สถานีโทรทัศน:สี
กองทัพบกช�อง 

ก๊ิกดูP สงครามเพลง 

ก๊ิกดูP สงครามเพลงเงินล�าน 

4.729
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ที่มา : Nielsen
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ต�องลุ�นหาคู�ร�องเพลงหรือนักร�องปริศนาซ่ึงเป�นผู�สมัครจากทางบ�านให�เหลือ 
เพราะหรือร�องเพลงเพ้ียน เพ่ิมความสนุกสนานเฮฮาจากผู�ร�วมรายการท่ีเป�น

กรรมการร�วมให�ความคิดเห็นในการช�วยเลือกผู�เข�ารอบ เป�นรายการท่ีถือว�ามาแรงมาก
ไม�ถึงป< 

 
https://www.facebook.com/icanseeyourvoicethailand/ 

อย�างไรก็ตาม พบว�า รายการนี้เป�นท่ีนิยมของผู�รับชมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เขต
ทศบาล มากกว�าในเขตต�างจังหวัดนอกเขตเทศบาล ซ่ึงแตกต�างจากรายการไมค:ทองคําท่ี

กลุ�มผู�ชมส�วนใหญ�เป�นคนต�างจังหวัดแม�ว�าจะเป�นรายการท่ีออกอากาศทางช�องเดียวกัน  

ท่ีได�รับความนิยมสูง คือรายการก๊ิกดูa สงครามเพลงเงินล�าน 
ทางช�อง 7 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2553 เริ่มผลิตโดย บริษัท เจ เอส แอล 

มีเดีย จํากัด และ บริษัท ทริปเปo�ลทู จํากัด จากนั้นมีการเปลี่ยนชื่อรายการและเวลาออกอากาศดังนี้
ช.อง

สถานีโทรทัศน  
วันออกอากาศ เวลาออกอากาศ ระยะเวลาออกอากาศ

สถานีโทรทัศน:สี
กองทัพบกช�อง 7 

วันอาทิตย: 15.45 น. – 17:30 น. 

วันอังคาร 22.30 น. – 0:15 น. 26 กุมภาพันธ: 

                                                                        

729 4.576

3.377

กรุงเทพและปรมิณฑล ต�างจังหวัดในเขตเทศบาล ต�างจังหวัดนอกเขตเทศบาล

รายการ I CAN SEE YOUR VOICE THAILAND 
ระหว.างวันท่ี 1 ม.ค. -15 ก.ค. 2559
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ให�เหลือ 1 คนสุดท�าย จาก  
จากผู�ร�วมรายการท่ีเป�น

ถือว�ามาแรงมากเพราะค�าความนิยม 

อย�างไรก็ตาม พบว�า รายการนี้เป�นท่ีนิยมของผู�รับชมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เขต
แตกต�างจากรายการไมค:ทองคําท่ี

  

 

สงครามเพลงเงินล�าน แต�เดิมชื่อ
ผลิตโดย บริษัท เจ เอส แอล  

จากนั้นมีการเปลี่ยนชื่อรายการและเวลาออกอากาศดังนี้ 

ระยะเวลาออกอากาศ 

24 ตุลาคม 2553 –  
27 มกราคม 2556 

กุมภาพันธ: 2556 – ป'จจุบัน 

                                                                        ท่ีมา : Wikipedia 
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ป'จจุบันรูปแบบรายการ
ประจําสัปดาห: มาแข�งขันร�วมกัน เป�นรายการท่ีมีความสนุกสนานน�าติดตามเนื่องจากมีพิธีกรดําเนินรายการท่ี
สร�างความตลกเฮฮา ประกอบกับกรรมการท่ีสามารถสร�างความสนุกสนานมากข้ึน ทําให�รายการนี้มีค�าความ
นิยมสูง แม�ว�าค�าความนิยมจะลดลงเล็กน�อยจากท่ีเคยสูงสุดเม่ือป< 
หนึ่งใน 3 ในป'จจุบัน 

  ท้ังนี้ เป�นท่ีน�าสังเกตว�า
กรุงเทพ แต�รายการก๊ิกดูa สงครามเพลงเงินล�าน
กรุงเทพและปริมณฑลมากกว�า แสดงให�เห็น
กลุ�มผู�ชมได�แตกต�างกัน แม�ว�าฐานผู�ชมส�วนใหญ�ของช�องรายการจะเป�นกลุ�มใดก็ตาม เป�นการช�วยสร�างฐาน
ผู�ชมช�องรายการได�หลากหลายมากข้ึน
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ภาพจาก https://www.facebook.com/kikduu/ 

ป'จจุบันรูปแบบรายการมีลักษณะเป�นการเปoดโอกาสให�ผู�ชมทางบ�านท่ีมีเสียงคล�ายกับศิลปoน
เป�นรายการท่ีมีความสนุกสนานน�าติดตามเนื่องจากมีพิธีกรดําเนินรายการท่ี

ร�างความตลกเฮฮา ประกอบกับกรรมการท่ีสามารถสร�างความสนุกสนานมากข้ึน ทําให�รายการนี้มีค�าความ
ลดลงเล็กน�อยจากท่ีเคยสูงสุดเม่ือป< 2557 แต�ก็ยังสามารถทํา

ท้ังนี้ เป�นท่ีน�าสังเกตว�าโดยปกติแล�วช�อง 7 จะได�รับความนิยมจากคนต�างจังหวัดมากกว�าคน
สงครามเพลงเงินล�าน ท่ีออกอากาศทางช�อง 7 สี นั้นกลับได�รับความนิยมจากคน

แสดงให�เห็นว�าแต�ละรายการหรือเนื้อหารายการแต�ละประเภทสามารถเจาะ
กลุ�มผู�ชมได�แตกต�างกัน แม�ว�าฐานผู�ชมส�วนใหญ�ของช�องรายการจะเป�นกลุ�มใดก็ตาม เป�นการช�วยสร�างฐาน

ได�หลากหลายมากข้ึนจากการมีรูปแบบรายการท่ีแตกต�างกันออกไป 

2554 2555 2556 2557 2558

TVR รายการกิ๊กดูP สงครามเพลงเงินล�าน
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เปoดโอกาสให�ผู�ชมทางบ�านท่ีมีเสียงคล�ายกับศิลปoน
เป�นรายการท่ีมีความสนุกสนานน�าติดตามเนื่องจากมีพิธีกรดําเนินรายการท่ี

ร�างความตลกเฮฮา ประกอบกับกรรมการท่ีสามารถสร�างความสนุกสนานมากข้ึน ทําให�รายการนี้มีค�าความ
แต�ก็ยังสามารถทําความนิยมได�ติด

 

จะได�รับความนิยมจากคนต�างจังหวัดมากกว�าคน
กลับได�รับความนิยมจากคนใน

แต�ละประเภทสามารถเจาะ
กลุ�มผู�ชมได�แตกต�างกัน แม�ว�าฐานผู�ชมส�วนใหญ�ของช�องรายการจะเป�นกลุ�มใดก็ตาม เป�นการช�วยสร�างฐาน

2559



 

3. มูลค.าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน ภาคพ้ืนดิน

มูลค�าการโฆษณาในเดือนมิถุนายน 
เดือนพฤษภาคม 2559 โดยเป�นแนวโน�มการลดลง
เดือนก�อนหน�าเป�นจํานวน 302 ล�านบาท 
บาท คิดเป�นการเพ่ิมข้ึนของมูลค�าในช�องรายการใหม�ร�อยละ 
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าในกิจการโทรทัศน ภาคพ้ืนดิน 

มูลค�าการโฆษณาในเดือนมิถุนายน 2559 มีมูลค�ารวม 6,084 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 
แนวโน�มการลดลงท่ีเกิดจากมูลค�าการโฆษณาในช�องรายการเดิม
ล�านบาท ในส�วนของช�องรายการใหม�นั้นมีมูลค�าการโฆษณาเพ่ิมข้ึน 

คิดเป�นการเพ่ิมข้ึนของมูลค�าในช�องรายการใหม�ร�อยละ 3 จากเดือนพฤษภาคม 2559

314
5.746

4.174

กรุงเทพและปรมิณฑล ต�างจังหวัดในเขตเทศบาล ต�างจังหวัดนอกเขตเทศบาล

TVR รายการก๊ิกดูP สงครามเพลงเงินล�าน 
ระหว.างวันท่ี 1 ม.ค. -15 ก.ค. 2559

447 
1,728 1,641 1,696 1,746 

3,808 

4,843 
4,506 4,640 4,338 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ล�านบาท ลดลงร�อยละ 4 จาก
กิดจากมูลค�าการโฆษณาในช�องรายการเดิมท่ีลดลงจาก

มีมูลค�าการโฆษณาเพ่ิมข้ึน 50 ล�าน
59  

174

ต�างจังหวัดนอกเขตเทศบาล

New DTT

Traditional TV

ที่มา : Nielsen


