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     The aim of these reports is to disseminate academic work related to broadcasting area.  
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liable for any loss arising directly or indirectly from the use of, or any action taken in reliance on, any 
information, comment or message appearing in these reports. 
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สภาพตลาดกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและสภาพตลาดกิจการกระจายเสียง
ของประเทศไทย (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ� 2560) 

โดย นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย�ชาครียะ 
สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน� 

 

1. สภาพตลาดกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

1.1 สัดส>วนผู&ชมช>องรายการโทรทัศน� 

หากพิจารณาภาพรวมของการรับชมช�องรายการโทรทัศน�ของประชาชน ซ่ึงแบ�งเปXนการ
รับชมช�องรายการผ�านทางโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน และผ�านโทรทัศน�เคเบิลและดาวเทียม พบว�า การรับชมช�อง
รายการผ�านโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินมีสัดส�วนสูงกว�าการรับชมผ�านทางโทรทัศน�เคเบิลและดาวเทียม โดยในเดือน
กุมภาพันธ� 2560 มีสัดส�วนประมาณร$อยละ 86 ต�อร$อยละ 14 ซ่ึงจะเห็นได$ว�า สัดส�วนการรับชมช�องรายการ
ผ�านทางโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินมีสัดส�วนเพ่ิมสูงข้ึนอย�างต�อเนื่องต้ังแต�เดือนพฤศจิกายน 2559 หรือเพ่ิมสูงข้ึน
ประมาณร$อยละ 6 

 

และหากเม่ือพิจารณาการรับชมช�องรายการโทรทัศน�แยกตามเขตพ้ืนท่ีท่ีอยู�อาศัย พบว�า 
ต้ังแต�เดือนพฤศจิกายน 2559 เปXนต$นมา การรับชมช�องรายการผ�านโทรทัศน�เคเบิลและดาวเทียมมีแนวโน$ม
ลดลงในทุกพ้ืนท่ี อย�างไรก็ดี เปXนท่ีน�าสังเกตว�า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสัดส�วนการ
รับชมผ�านช�องทางโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินมากกว�าประชาชนในเขตต�างจังหวัด 

ที่มา: Nielsen 
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การเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่องของสัดส�วนการรับชมรายการผ�านโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน และการ
ลดลงของสัดส�วนการรับชมผ�านโทรทัศน�เคเบิลและดาวเทียม สะท$อนให$เห็นว�า ประชาชนได$ค�อยๆ เปลี่ยน
พฤติกรรมในการเลือกช�องทางการรับชมโทรทัศน� โดยหันมารับชมช�องรายการผ�านทางโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินกัน
เพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้ ปcจจัยประการสําคัญน�าจะเปXนผลมาจากการขยายโครงข�ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลครอบคลุมพ้ืนท่ีเกือบท่ัวประเทศ นอกจากนี้ จํานวนและคุณภาพของรายการ รวมท้ังความคมชัดใน
การรับชมผ�านช�องทางโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน ก็เปXนอีกหนึ่งปcจจัยท่ีสําคัญท่ีกระตุ$นให$พฤติกรรมการรับชมช�อง
รายการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป  

 

ที่มา: Nielsen 
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1.2 มูลค>าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน 

หากพิจารณามูลค�าการโฆษณาในกิจการ
โทรทัศน�พบว�า มูลค�าการโฆษณาในช�องรายการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในเดือนกุมภาพันธ� 2560 มียอดรวมประมาณ 
5,230 ล$านบาท ซ่ึงเพ่ิมสูงข้ึนจากเดือนก�อนหน$าประมาณ 
202 ล$านบาท หรือประมาณร$อยละ 4 ท้ังนี้ แนวโน$มการเพ่ิม
สูงข้ึนของมูลค�าโฆษณาในเดือนกุมภาพันธ� สะท$อนทิศทางการ
ใช$งบโฆษณาของเอเจนซ่ีท่ีปรับตัวดีข้ึน หลังจากชะลอการใช$งบในช�วงเดือนแรกของปf 2560 

หากพิจารณามูลค�าการโฆษณาแบ�งตามหมวดหมู�ช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลพบว�า หมวดหมู�ท่ัวไปแบบความคมชัดสูง (HD) มีมูลค�าการโฆษณาสูงท่ีสุด หรือประมาณ 3,568 ล$าน
บาท ตามมาด$วยหมวดหมู�ท่ัวไปแบบความคมชัดปกติ (SD) (ประมาณ 1,101 ล$านบาท) หมวดหมู�ข�าวสารและ
สาระ (ประมาณ 169 ล$านบาท) และหมวดหมู�เด็ก เยาวชน และครอบครัว (ประมาณ 34 ล$านบาท) 

 

 

ท้ังนี้ หากเปรียบเทียบมูลค�าการโฆษณาของเดือนกุมภาพันธ� 2560 กับช�วงเวลาเดียวกันในปf
ก�อนหน$า พบว�า เดือนกุมภาพันธ� 2559 มีมูลค�าโฆษณาในกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินประมาณ 5,470 ล$าน
บาท ซ่ึงสูงกว�ามูลค�าโฆษณาของเดือนกุมภาพันธ� 2560 เล็กน$อย หรือประมาณ 240 ล$านบาท  

1.3 ความนิยมของช>องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดนิ 

หากพิจารณาค�าความนิยมของช�องรายการในเดือนกุมภาพันธ� 2560 จะเห็นได$ว�า ช�อง
รายการท่ีมีผู$ชมสูงสุด 10 อันดับแรก ยังคงเปXนกลุ�มเดิมเหมือนในช�วงเดือนมกราคม 2560 ซ่ึงช�องรายการใน
กลุ�มนี้เปXนช�องรายการท่ีเน$นนําเสนอเนื้อหาประเภทวาไรต้ี ละคร ภาพยนตร� และซีรีส� เปXนหลัก ท้ังนี้ ค�าความ
นิยมของช�องดิจิตอลท่ีค�อนข$างคงท่ีในช�วงระยะเวลาท่ีผ�านมา สะท$อนให$เห็นว�า ผู$ประกอบการท่ีได$วางทิศทาง
ของเนื้อหารายการของช�องและกลุ�มผู$ชมท่ีชัดเจนจะมีความได$เปรียบในการแข�งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน�

ที่มา: Nielsen 

ที่มา: Nielsen 

ร&อยละ 4 
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ดิจิตอลมากกว�าผู$ประกอบการท่ียังไม�มีทิศทางของช�องรายการของตนท่ีชัดเจน ไม�ว�าจะเปXนเรื่องเนื้อหา
รายการและกลุ�มผู$ชมท่ีต$องการนําเสนอ  

 
 

 

นอกจากนี้ ผลการจัดลําดับความนิยมในรายการประเภทต�างๆ ประจําเดือนกุมภาพันธ� 2560 
พบว�า รายการละครท่ีได$รับความนิยมสูงสุดได$แก� เรื่องเกิดเปXนกา (ออกอากาศทางช�อง 7) รายการวาไรต้ี
ท่ัวไปท่ีได$รับความนิยมสูงสุดได$แก� รายการเส$นทางบันเทิง (ออกอากาศทางช�อง 7) รายการประกวดแข�งขัน
ความสามารถ (Talent Contest) ท่ีได$รับความนิยมสูงสุดได$แก� รายการหน$ากากนักร$อง หรือ The Mask 
Singer (ออกอากาศทางช�อง Workpoint TV) รายการกีฬาท่ีได$รับความนิยมสูงสุดได$แก� รายการมวยไทย 7 สี 
(ออกอากาศทางช�อง 7) และรายการข�าวท่ีได$รับความนิยมสูงสุดได$แก� รายการข�าวภาคคํ่า (ออกอากาศทาง
ช�อง 7)  

 
 

 

 

 

 

ที่มา: Nielsen 

ที่มา: Nielsen 
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2. สภาพตลาดกิจการกระจายเสียงของไทย 

2.1 จํานวนผู&รับฟVงวิทยุจากทุกช>องทาง 

จากข$อมูลจํานวนผู$รับฟcงวิทยุคลื่นหลัก
ในระบบเอฟ.เอ็ม. จํานวน 40 สถานี (87.5 MHz – 
107.0 MHz) จากทุกช�องทาง (เช�น เครื่องรับวิทยุ 
โทรศัพท�เคลื่อนท่ี แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร�) ในเขต
พ้ืน ท่ีกรุ ง เทพฯ และปริมณฑล พบว� า  ใน เ ดือน
กุมภาพันธ� 2560 มีประชากรไทยอายุต้ังแต� 12 ปfข้ึนไป 
รับฟcงวิทยุประมาณ 11,244,000 คน ซ่ึงเปXนจํานวนท่ี
เ พ่ิมสู ง ข้ึนจากเ ดือนก�อนหน$ า  (มกราคม 2560) 
ประมาณ 275,000 คน หรือคิดเปXนประมาณร$อยละ 2.5  

ท้ังนี้ หากพิจารณาสัดส�วนจํานวนผู$รับฟcง (แยกตามสถานท่ี) พบว�า ผู$คนส�วนใหญ�หรือ
ประมาณร$อยละ 56.6 นิยมรับฟcงวิทยุท่ีบ$าน ตามมาด$วย
การรับฟcงวิทยุในรถ (ร$อยละ 32) ในท่ีทํางาน (ร$อยละ 9.4) 
และอ่ืนๆ (ร$อยละ 2) 

 
 

2.2 มูลค>าโฆษณาผ>านสถานีวิทยุกระจายเสียง 

จากข$อมูลการโฆษณาผ�านสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลจํานวน 36 สถานี (88.0– 91.5, 93.0– 
103.5 และ 104.5– 107.0 MHz) พบว�า ในเดือน
กุมภาพันธ�  2560 มี มูลค� า โฆษณารวมประมาณ 
326,405,000 บาท ซ่ึงลดลงจากเดือนก�อนหน$าเพียง
เล็กน$อย หรือประมาณ 14,000 บาท ท้ังนี้ เม่ือ
เปรียบเทียบการโฆษณาผ�านสถานีวิทยุกระจายเสียง
ของเดือนกุมภาพันธ�  2560 กับปfก�อนหน$า พบว�า  
มีมูลค�าลดลงเพียงเล็กน$อย หรือประมาณ 88 ล$านบาท  

 
ที่มา: Nielsen 

ที่มา: Nielsen 

ร&อยละ 33 

ร&อยละ 2.5 

ที่มา: Nielsen 
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หน&ากากนักร&อง (The Mask Singer): ตัวอย>างความสําเร็จของจิตวิทยาในการเข&าถึงผู&ชม 

โดย นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย�ชาครียะ 
สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน� 

ในช�วงหลายปfท่ีผ�านมา รายการแบบประกวดแข�งขันความสามารถ หรือ Talent Contest 
เปXนคอนเทนต�วาไรต้ีประเภทหนึ่งท่ีช�องรายการโทรทัศน�ส�วนใหญ�เน$นผลิต พัฒนา และนําเสนอไปสู�กลุ�มผู$ชม
ท่ัวประเทศ ซ่ึงเปXนท่ีรู$กันดีในวงการโทรทัศน�ว�า ช�องรายการท่ีเปXนผู$นําในการบุกเบิกคอนเทนต�แบบดังกล�าว 
จนได$รับความนิยมไปท่ัวประเทศนั้น คือ ช�องเวิร�คพอยท� ทีวี 

ในช�วงแรก เวิร�คพอยท� ทีวี ได$เปtดรับสมัครให$ประชาชนเข$าประกวดร$องเพลงลูกทุ�งใน
รายการ ไมค�ทองคํา ซ่ึงทางช�องรายการมีความต้ังใจท่ีจะปcuนรายการนี้ให$เปXนรายการประกวดร$องเพลงลูกทุ�ง
ระดับประเทศ แนวทางการผลิตรายการไมค�ทองคําของเวิร�คพอยท� ทีวี ท่ีให$ผู$ชมหรือประชาชนท่ัวไป (โดย 
ไม�จํากัดเพศ วัย และสาขาอาชีพ) เข$ามามีส�วนร�วมในรายการประกวดได$สร$างรูปแบบรายการวาไรต้ีแบบใหม�ท่ี
สามารถตอบโจทย�กลุ�มผู$ชม โดยเฉพาะผู$ชมต�างจังหวัดท่ีชอบเพลงแนวลูกทุ�ง นอกจากนี้ รูปแบบการแข�งขัน
ประกวดร$องเพลงแบบต�อเนื่องได$สร$างความนิยมให$แก�รายการต้ังแต�เริ่มต$นจนจบการออกอากาศ เนื่องจาก
ประชาชนมักจะติดตามการแข�งขันและเชียร�บุคคลท่ีชื่นชอบท่ีอาจจะมาจากจังหวัดหรือท$องท่ีเดียวกัน  
ซ่ึงแนวทางการผลิตรายการของรายการไมค�ทองคําข$างต$นนอกจากจะสร$างความนิยมอย�างสูงให$แก�รายการ
ในขณะออกอากาศแล$ว ยังสามารถสร$างฐานผู$ชมท่ีกลายเปXนแฟนรายการจนเฝwาติดตามการออกอากาศ
รายการไมค�ทองคําซีซ่ันใหม�ๆ ด$วย  

TVR ของรายการไมค�ทองคํา (ปS 1 – ปS 5)1 ท่ีออกอากาศแต>ละครั้ง 
. 

 
ที่มา: Nielsen 

                                                           
1 ไมค�ทองคําปf 1 (ช่ือเดิมคือ ชิงช$าสวรรค�ไมค�ทองคํา) ออกอากาศปf 2557, ไมค�ทองคําปf 2 (ชิงช$าสวรรค�ไมค�ทองคําปf 2) 

ออกอากาศปf 2557 - 2558, ไมค�ทองคําปf 3 ออกอากาศปf 2558, ไมค�ทองคําปf 4 ออกอากาศปf 2559 และไมค�ทองคําปf 5 
ออกอากาศปf 2559 ถึงปcจจุบัน 
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TVR รายการไมค�ทองคําปS 1 – ปS 52 (แยกตามพ้ืนท่ี) 
 

 
ที่มา: Nielsen 

จะเห็นได$ว�า รายการไมค�ทองคําต้ังแต�ซีซ่ัน 1 ถึงซีซ่ันปcจจุบัน ได$รับความนิยมอย�างต�อเนื่อง
จากผู$ชมท่ัวประเทศ โดยเฉพาะผู$ชมท่ีอยู�ในเขตต�างจังหวัดนอกเมือง ซ่ึงเปXนท่ีน�าสนใจว�า แม$รายการไมค�
ทองคําจะเปXนแค�รายการประกวดร$องเพลงท่ัวๆ ไป แต�ความสําเร็จของรายการไมค�ทองคําท่ีต�อเนื่องมาเปXน
ระยะเวลาหลายปfสะท$อนกระบวนการทางจิตวิทยาบางอย�างท่ีทําให$ผู$ชมเฝwาติดตามรับชมรายการ จนส�งผลให$
รายการ “ไมค�ทองคํา” เปXนท่ีรู$จักและสร$างชื่อเสียงให$กับช�องเวิร�คพอยท� ทีวี 

กระบวนการจิตวิทยาของรายการไมค�ทองคําคืออะไร? จะเห็นได$ว�า รายการดังกล�าวเปXนการ
เปtดเวทีให$คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ในทุกพ้ืนท่ี ท่ีมีพรสวรรค�ในการร$องเพลงลูกทุ�งสามารถเข$ามามีส�วนร�วม
ในรายการประกวดร$องเพลง หรือในอีกนัยยะหนึ่ง เวทีไมค�ทองคําได$หยิบยื่นโอกาสให$ผู$ชมท่ัวประเทศสามารถ
ทําตามความฝcนท่ีอยากจะเปXนนักร$องลูกทุ�ง ในแง�นี้ กระบวนการทางจิตวิทยาท่ีสร$าง “โอกาสในการเติมเต็ม
ความฝcน” และ “โอกาสในการแสดงศักยภาพท่ีอยู�ในตัว” ของผู$ท่ีมีพรสวรรค�ในการร$องเพลงท่ัวประเทศ  
ได$กลายเปXนปcจจัยสําคัญท่ีสร$างความแข็งแกร�งให$แก�รายการไมค�ทองคํามาอย�างต�อเนื่องและยาวนานจนถึง
ปcจจุบัน 

ต�อมา ช�อง เวิร�คพอยท� ทีวี ได$พยายามสร$างสรรค�และคิดค$นรายการท่ีมีความแปลกใหม�
เพ่ิมข้ึน โดยได$เข$าซ้ือรูปแบบรายการของประเทศเกาหลีใต$ และนํามาพัฒนาจนกลายเปXนรายการ I Can See 
Your Voice Thailand และนํามาออกอากาศในช�วงต$นปf 2559 ซ่ึงรายการดังกล�าวถือได$ว�าเปXนรูปแบบ
รายการวาไรต้ีแบบใหม�ท่ีสร$างความบันเทิงและความสนุกสนานให$แก�ผู$ชมทุกเพศและทุกวัย โดยให$นักร$องท่ี
เปXน Super Star ต$องลุ$นหาคู�ร$องเพลง (นักร$องปริศนา) ซ่ึงเปXนผู$สมัครจากทางบ$าน โดยนักร$อง Super Star 
ไม�อาจล�วงรู$ได$เลยว�าใครจะเปXนผู$ร$องเพลงได$ไพเราะหรือร$องเพลงเพ้ียน นอกจากนี้ ทีมงานผู$สร$างยังเพ่ิม
อรรถรสในการรับชมให$แก�คนดูโดยให$ผู$ทรงคุณวุฒิด$านการใช$เสียงและดนตรี ตลอดจนดาราตลกมาร�วมเปXน
                                                           

2 รายการไมค�ทองคําปf 5 ยังคงออกอากาศเรื่อยมาจนถึงปcจจุบัน ดังน้ัน TVR เฉลี่ยของรายการจึงเปXนการคํานวณจากวันท่ีเริ่ม
มีการออกอากาศ (30 กรกฎาคม 2559) จนถึง 12 มีนาคม 2560 ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได$เมื่อจบซีซั่น 
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กรรมการเพ่ือให$ความเห็นและเรียกเสียงเฮฮาในการเลือกนักร$องปริศนา ความแปลกใหม�และความตลกขบขัน
ของรายการ I Can See Your Voice Thailand สามารถทําให$รายการประสบความสําเร็จในการเรียกกระแส
ผู$ชมจากท่ัวประเทศได$ในช�วงระยะเวลาอันสั้นหลังจากมีการเริ่มออกอากาศ 

 
TVR เฉล่ียของรายการ I Can See Your Voice Thailand 

 
ที่มา: Nielsen

3 
 

จะเห็นได$ว�า รายการ I Can See Your Voice Thailand ใช$วิธีการสร$างความสนุกและเรียก
เสียงเฮฮา โดยให$ผู$ชมท่ัวประเทศ กรรมการ และนักร$อง Super Star ตัดสินความสามารถในการร$องเพลงของ
ผู$เข$าแข�งขันจากหน$าตา ลีลา การแต�งตัว และบุคลิก ซ่ึงเปXนวิธีหนึ่งท่ีช�วยสร$าง “จิตนาการ” ให$แก�ผู$ชม เพ่ือ
กระตุ$นกระบวนการคิดและสร$างมโนภาพในการรับชมรายการ วิธีการดังกล�าวถือได$ว�าเปXนกระบวนการทาง
จิตวิทยาอย�างหนึ่งท่ีผลักดันให$ผู$ชมเข$ามามีส�วนร�วมในรายการได$อย�างแยบยล โดยอาศัยใช$วิจารณญาณและ
ความคิดเห็นส�วนตัวของผู$รับชมท่ีมีต�อผู$เข$าแข�งขันเปXนปcจจัยสร$างความท$าทายและความต่ืนเต$นในการรับชม
รายการ 

เปXนท่ีน�าสนใจว�า รายการ I Can See Your Voice Thailand มีการเจาะกลุ�มผู$ชมเปwาหมาย
แตกต�างจากรายการไมค�ทองคํา โดยจะเห็นได$ว�า รายการดังกล�าวเปXนท่ีนิยมของกลุ�มผู$ชมในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล มากกว�าผู$ชมในพ้ืนท่ีต�างจังหวัด ซ่ึงเปXนไปได$ว�า การสร$างรายการวาไรต้ีให$มีความแตกต�างและ
มีรูปแบบท่ีหลากหลายของช�องเวิร�คพอยท� ทีวี เปXนความพยายามท่ีจะเข$าถึงความต$องการของผู$ชมท่ีมี
ความชอบและรสนิยมท่ีแตกต�างกัน ซ่ึงถือได$ว�าเปXนกลยุทธ�หนึ่งท่ีช�วยให$รายการของช�องเวิร�คพอยท� ทีวี เปXนท่ี
รู$จัก และมีคนเฝwาติดตามรับชมจากทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

 
 
 

                                                           

3
 TVR ของรายการตั้งแต�เริ่มออกอากาศ (13 มกราคม 2559) จนถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2560   
เปXนท่ีน�าสังเกตว�า TVR ของ Ep.19 (ออกอากาศวันท่ี 18 พฤษภาคม 2559) และ Ep.41 (ออกอากาศวันท่ี 16 พฤศจิกายน 
2559) มีค�าเฉลี่ยต่ํากว�าปกติ ซ่ึงอาจเกิดจากการออกอากาศไม�ตรงตามเวลาของผังรายการ และการออกอากาศในช�วง
เปลี่ยนผ�านจากผังรายการในช�วง 30 วันแรกของการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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TVR แยกตามพ้ืนท่ีของรายการ I Can See Your Voice Thailand 

 
ที่มา: Nielsen 

ความสําเร็จของรายการวาไรต้ีแบบ Talent Contest ของช�องเวิร�คพอยท� ทีวี ได$เปXน
แรงผลักดันให$ช�องพยายามสร$างสรรค�รูปแบบรายการบันเทิงใหม�ๆ เพ่ือเข$าถึงฐานผู$ชมท่ัวประเทศมากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงในช�วงปลายปf 2559 นั้น รายการหน$ากากนักร$อง หรือ The Mask Singer ได$กลายเปXนรายการน$องใหม�
ล�าสุดท่ีช�องเวิร�คพอยท� ทีวี นํามาออกอากาศเพ่ือหวังเรียกกระแสจากผู$ชม ซ่ึงไม�สามารถปฏิเสธได$เลยว�า 
ในช�วงเวลานี้คงไม�มีใครไม�รู$จักรายการ The Mask Singer ท่ีได$สร$างปรากฏการณ�สําคัญในวงการโทรทัศน�ไทย 
โดยเปXนรายการบันเทิงรายการเดียวในประวัติศาสตร�ท่ีได$รับความนิยมสูงมากและสูงกว�ารายการละครหลังข�าว
รวมท้ังรายการถ�ายทอดสดฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย (ทีมชาติไทยและซาอุดิอาระเบีย)  
ท่ีออกอากาศในช�วงเวลาเดียวกัน 

TVR ของรายการ The Mask Singer เปรียบเทียบกับละครหลังข>าว (ช>อง 3 และ 7) 

 
 

 
ที่มา: Nielsen

4 

                                                           

4 ในวันท่ีมีการโยงสัญญาณออกอากาศจากโทรทัศน�รวมการเฉพาะกิจแห�งประเทศไทย ข$อมูล TVR จะอ$างอิงเฉพาะช�วงเวลา
ก�อนท่ีจะมีการค่ันรายการ 

ชื่นชีวา/สายโลหิต (รีรัน) สาปดอกสร&อย นักบุญ 
ทรงกลด 

ดวงใจพิสุทธิ ์ ดาวหลงฟiา ภูผาสีเงิน เพชรกลางไฟ ตะวัน 
ยอแสง 

ถ>ายทอด
ฟุตบอล 
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“ปcจจัยความสําเร็จของรายการ The Mask Singer คืออะไร ?” ได$กลายเปXนประเด็นคําถาม
สุดฮอตในวงการโทรทัศน�บ$านเราในช�วงไม�ก่ีสัปดาห�ท่ีผ�านมา ซ่ึงแน�นอนว�า รูปแบบรายการท่ีมีความโดดเด�น 
คาดเดาไม�ได$ และแปลกใหม� โดยยังไม�มีรายการประเภทนี้เลยในเมืองไทย ได$ทําให$ The Mask Singer  
ติดตลาดต้ังแต�ตอนแรกในการออกอากาศ (6 ตุลาคม 2559) นอกจากนี้ ความอลังการของเวทีในการร$องเพลง 
เสื้อผ$าและหน$ากากของผู$เข$าร�วมแข�งขัน ตลอดจนพลังเสียงและลีลาของ Super Star ท่ีอยู�ภายใต$หน$ากาก
เวลาร$องเพลง ยิ่งทําให$ The Mask Singer เปXนท่ีพูดถึงจนกลายเปXนกระแสในสื่อสังคมออนไลน�ได$ในช�วง
ระยะเวลาอันรวดเร็ว 

หากวิเคราะห�กลุ�มผู$ชมเปwาหมาย (Target Audience) ของรายการ The Mask Singer อาจ
เข$าใจได$ในเบ้ืองต$นว�า น�าจะเปXนรายการท่ีผลิตข้ึนเพ่ือผู$ชมทุกเพศและทุกวัย โดยเฉพาะกลุ�มผู$ชมวัยรุ�นและ 
วัยทํางานตอนต$น นอกจากนี้ ยังดูเหมือนว�า รายการดังกล�าวน�าจะเจาะตลาดกลุ�มผู$ชมในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลเปXนหลัก แต�อย�างไรก็ดี เม่ือรายการดังกล�าวได$มีการออกอากาศจริงกลับพบว�า กลุ�มผู$ชมส�วนใหญ�ท่ี
ติดตามและรับชม The Mask Singer ทางโทรทัศน�เปXนประจําทุกสัปดาห� คือ กลุ�มผู$ชมต้ังแต�ช�วงอายุ 30 ปf 
ข้ึนไป และอยู�อาศัยในเขตต�างจังหวัด  

 
จํานวนผู&รับชมรายการ The Mask Singer แบ>งตามอายุและพ้ืนท่ี (หน>วย: พันคน) 

 
 

 

 

ที่มา: Nielsen
5

 

 
 

 
                                                           

5
 คํานวณจากจํานวนผู$ชม ตั้งแต�มีการเริม่ออกอากาศรายการ (6 ตุลาคม 2559) จนถึงวันท่ี 23 มีนาคม 2560 
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จึงอาจเปXนไปได$ว�า กลุ�มผู$ชมท่ีเปXนวัยรุ�นและอาศัยอยู�ในเขตเมืองมีพฤติกรรมการรับชม 
คอนเทนต�บนสื่อออนไลน�มากกว�าสื่อโทรทัศน� ซ่ึงพฤติกรรมการรับชมสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงนี้ได$สร$าง “โจทย�ใหญ�” 
ให$เวิร�คพอยท� ทีวี ต$องขบคิดและเร�งหาวิธีการท่ีจะทําให$ The Mask Singer สามารถเข$าถึงผู$ชมได$ทุกเพศ 
ทุกวัย โดยเฉพาะกลุ�มวัยรุ�นและกลุ�มคนเมือง 

ด$วยเหตุนี้ ภายหลังจากการออกอากาศ The Mask Singer ไปได$ระยะเวลาหนึ่ง เวิร�คพอยท� 
ทีวี ได$วางนโยบายเชื่อมโยงคอนเทนต�ท่ีออกอากาศทางโทรทัศน�กับแพลตฟอร�มดิจิตอล (Cross Platform) 
เพ่ือให$ผู$ชมสามารถรับชม The Mask Singer ได$อย�างทันท�วงทีผ�านทางโซเชียลมีเดีย เช�น Facebook Live 
ซ่ึงการถ�ายทอดสด The Mask Singer ผ�านทาง Facebook Live มีผู$เข$าชมสูงถึงนับล$านๆ คน นั่นหมายความ
ว�า ความหวังของเวิร�คพอยท� ทีวี ในการเข$าถึงผู$ชมให$ท่ัวถึงทุกแพลตฟอร�มถือได$ว�าประสบความสําเร็จอย�างสูง 
โดยเฉพาะการเข$าถึงกลุ�มวัยรุ�นและคนเมืองท่ีมักจะติดตามสื่อและคอนเทนต�ผ�านทางโซเชียลมีเดีย  

คงปฏิเสธไม�ได$ว�า ความสดใหม�ของรายการ และการสร$างช�องทางให$ผู$ชมสามารถมีส�วนร�วม 
เช�น การโหวต หรือการร�วมเข$าแข�งขัน ตลอดจนเทคโนโลยีในการเข$าถึงผู$ชมได$ทุกแพลตฟอร�ม ได$กลายเปXน
ปcจจัยสําคัญท่ีทําให$ The Mask Singer ติดตลาดและได$รับความนิยมอย�างต�อเนื่อง แต�อย�างไรก็ดี หากมอง
รูปแบบรายการแบบเจาะลึกลงไป จะพบว�า ปcจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีสร$างความสําเร็จให$แก� The Mask Singer 
ไม�ได$เกิดจากปcจจัยท่ีกล�าวมาข$างต$น หากแต�เกิดจากการสร$างและพัฒนาคอนเทนต�ท่ีสามารถกระตุ$นความ
ต่ืนตัวในการรับชมรายการของผู$ชม จนทําให$ The Mask Singer ประสบความสําเร็จอย�างไม�เคยมีมาก�อนใน
ประวัติศาสตร�รายการวาไรต้ี  

หัวใจของคอนเทนต�ท่ี The Mask Singer นําเสนอ คืออะไร? จะเห็นได$ว�า ต้ังแต�กระบวนการ
ผลิต การเลือกแขกรับเชิญ จนกระท่ังการออกอากาศ The Mask Singer ใช$ “ความลับ” เปXนจุดขายหลักของ
รายการ เช�น แขกรับเชิญ Super Star ท่ีอยู�ภายใต$หน$ากาก และข้ันตอนการเก็บความลับไม�ว�าจะเปXน  
การประชุมลับของทีมงาน การสร$างเสื้อผ$าและหน$ากาก ห$องแต�งตัวลับ การเซ็นสัญญาเพ่ือรักษาความลับท่ีมี
ค�าปรับนับแสนบาท หรือแม$กระท่ังรายละเอียดเล็กๆ น$อยๆ เช�น การเปลี่ยนรถของแขกรับเชิญเพ่ือไม�ให$ผู$คน
จําได$ ซ่ึงสิ่งท่ีเปXน “ความลับ” เหล�านี้ได$กลายเปXนคอนเทนต�หลักท่ีเวิร�คพอยท� ทีวี พยายามสื่อสารไปสู�ผู$ชม 
และ “ความลับ” ท่ีเกิดจากการรับชมคอนเทนต�ดังกล�าวก็ได$ค�อยๆ กระตุ$นความรู$สึกและสัญชาตญาณพ้ืนฐาน
ของมนุษย� (Human Nature) ไว$อย�างแยบยล 

ความรู$สึกและสัญชาตญาณพ้ืนฐานของมนุษย�ท่ีว�านี้คืออะไร? คําตอบท่ีสามารถอธิบายง�าย
ท่ีสุดคือ “หากยิ่งลับ ก็ยิ่งสงสัย... ยิ่งสงสัย ก็ยิ่งอยากรู$...และยิ่งอยากรู$ ก็ยิ่งอยากสืบค$น” ซ่ึงธรรมชาติความ
อยากรู$อยากเห็นของมนุษย�ดังกล�าวยิ่งทําให$ความลับของ The Mask Singer เปXนท่ีกล�าวขาน ผู$ชมพยายามคิด
และสร$างมโนภาพว�านักร$องภายใต$หน$ากากคือใคร และเกิดความคาดหวังเม่ือหน$ากากถูกเปtดออก รวมท้ังเกิด
ความตกใจเม่ือรับรู$ว�าบุคคลภายใต$หน$ากากท่ีแท$จริงคือใคร จนท$ายท่ีสุด เกิดความต้ืนตันและประทับใจเม่ือ
ได$รับฟcงแรงบันดาลใจและความฝcนของแขกรับเชิญภายใต$หน$ากากท่ีอยากจะเปXนนักร$อง  
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ความลับ 

โครงสร&างจิตวิทยาความลับของรายการ The Mask Singer 

 

 

 

ในแง�นี้ The Mask Singer จึงมิใช�เพียงแค�รายการวาไรต้ีธรรมดาท่ัวไปท่ีประสบความสําเร็จ 
แต�ยังเปXนการคิดค$นเนื้อหารายการท่ีเข$าใจจิตวิทยาของผู$ชมได$อย�างลึกซ้ึง นั่นคือ The Mask Singer ได$สร$าง
ความสงสัย ความคาดหวัง ความอคติ และความฝcนให$แก�ผู$ชม แล$วนําอารมณ�ความรู$สึกเหล�านี้มากระตุ$น 
“ความอยากท่ีจะรับชมรายการ” ให$เกิดข้ึน นอกจากนี้ “ความลับ” ภายใต$หน$ากากท่ีถูกเก็บงําจากการแข�งขัน
ครั้งแล$วครั้งเล�ายิ่งกระตุ$นสัญชาตญาณความอยากรู$และอยากค$นหาของผู$ชม โดยการแข�งขันของ The Mask 
Singer ท่ีค�อนข$างยาวนานและต�อเนื่องได$เปtดโอกาสให$ผู$ชมมีระยะเวลาเพียงพอท่ีจะรวบรวมและค$นหาข$อมูล
ว�านักร$องภายใต$หน$ากากคือใคร ซ่ึงกระบวนการนี้เองได$สร$างสิ่งท่ีเรียกว�า “ปฏิสัมพันธ�” (Engagement) 
ระหว�างรายการและคนดูให$เกิดข้ึน โดยผู$ชมจะค�อยๆ รู$สึกผูกพันจนอยากท่ีจะรับชมรายการอยู�เรื่อยๆ ส�งผลให$
ในท่ีสุด เรตต้ิงสะสมของ The Mask Singer จึงพุ�งสูงข้ึน และเปXนท่ีกล�าวขานในวงสังคมเพ่ิมมากข้ึน  

กรณีความสําเร็จของ The Mask Singer นอกจากจะแสดงให$เห็นถึงการปรับตัวของช�อง
รายการในยุคสื่อดิจิตอลแล$ว ยังช�วยสะท$อนให$เห็นว�า การผลิตและพัฒนาคอนเทนต�ในวงการโทรทัศน�ไทย
จําเปXนต$องมีความละเอียดอ�อนและเข$าใจจิตวิทยาพ้ืนฐานของมนุษย� คอนเทนต�ประเภทท่ีเน$น “ดราม�า” เพ่ือ
เรียกกระแสเรตต้ิงแต�เพียงอย�างเดียว อาจจะไม�เพียงพอท่ีจะแข�งขันในยุคท่ีมีความสร$างสรรค�แบบล้ําลึกในยุค
ปcจจุบัน 

นอกจากกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีส�งผลต�อพฤติกรรมการรับชมของประชาชนท่ีช�วยให$
รายการของช�องเวิร�คพอยท� ทีวี ประสบความสําเร็จแล$ว การวางแผนเพ่ือเจาะกลุ�มผู$ชมเปwาหมายของแต�ละ
รายการท่ีผลิตข้ึนก็มีความสําคัญไม�แพ$กัน ซ่ึงจะเห็นได$ว�า ช�องเวิร�คพอยท� ทีวี ได$ค�อยๆ วางแผนขยายฐานผู$ชม
จากกลุ�มต�างจังหวัดท่ีชื่นชอบรายการประเภทเติมเต็มโอกาสและความฝcน (เช�น รายการไมค�ทองคํา) มาสู�ผู$ชม
ในเขตเมืองท่ีชื่นชอบรายการท่ีสร$างความต่ืนเต$น ความสนุก และความท$าทาย (เช�น รายการ I Can See Your 
Voice Thailand) จนกระท่ังประสบความสําเร็จในการขยายฐานผู$ชมรายการไปท่ัวประเทศจากการ
ออกอากาศรายการ The Mask Singer ซ่ึงรายการดังกล�าวนอกจากจะสร$างความสนุกและเสียงหัวเราะแล$ว 
ยังกระตุ$นความต$องการเบ้ืองลึกของมนุษย�ทุกคน เช�น ความสงสัย ความอยากรู$อยากเห็น โดยอาศัยความลับท่ี
ซ�อนภายใต$หน$ากากเปXนเครื่องมือสําคัญ มากไปกว�านั้น ยังใช$ “การเติมเต็มฝcน” เปXนไม$ตายสุดท$ายในการ
เข$าถึงปมจิตใจเบ้ืองลึกของมนุษย� 

การใช$จิตวิทยาในการสื่อสารไปสู�ผู$ชมแม$ว�าจะมีความสําคัญ แต�การเลือกกลุ�มบุคคลเพ่ือท่ีจะ
รับสารท่ีต$องการจะสื่อเปXนสิ่งท่ียากยิ่งกว�า นั่นหมายความว�า กระบวนการทางจิตวิทยาบางแบบอาจจะเหมาะ
กับกลุ�มคนกลุ�มหนึ่ง แต�อาจจะไม�เหมาะกับคนอีกประเภทหนึ่ง ด$วยเหตุนี้ การผลิตรายการท่ีหลากหลายและ
แตกต�างเพ่ือให$เหมาะกับผู$ชมในแต�ละกลุ�มจึงมีความจําเปXน อย�างไรก็ดี ปรากฏการณ� The Mask Singer 

 

คาดหวัง 
           (ต่ืนเต&น) 
 

 

     อคติ 

    (แปลกใจ/ตกใจ) 

 

         ความฝVน 

        (ประทับใจ) 

 

สงสัย 
      (คิด/มโนภาพ) 
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พิสูจน�ให$เห็นแล$วว�า หากกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีใช$สื่อสารไปยังผู$ชมมีความละเอียด ลุ�มลึก แยบยล และ
ตรงกับสัญชาตญาณของมนุษย�แล$ว ผู$รับสารทุกกลุ�มทุกประเภทจะสามารถเข$าใจและซึมซับความหมายของ
สารท่ีส�งออกไปได$ ด่ังเช�นกรณีของ The Mask Singer ท่ีประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ�ท่ีสามารถส�ง “สาร”
หรือ “คอนเทนต�” ผ�านกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีตนได$สร$างข้ึน ไปยังกลุ�มผู$ชมทุกวัย ทุกเพศ ท่ัวทุกพ้ืนท่ี
ของประเทศไทย  

 
รายการอ&างอิง 

Mango Zero. (2560). เจาะลึกเบ้ืองหลัง The Mask Singer. สืบค$นจาก https://www.mangozero.com/under-the-

mask-singer/ 
Storylog. (2559). ความลับและความอยากรู$อยากเห็น. สืบค$นจาก https://storylog.co/story/580104ae4c1043847 

632505 
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สํารวจตลาด OTT กับการชิงพ้ืนที่ทีวีในอนาคต (ตอนที่ 1) 

 โดย นายณัฏฐชาติ พวงสุดรัก 
สํานักส�งเสริมการแข�งขันและกํากับดูแลกันเอง 

ในอดีตหากกล�าวถึงผู$เล�นในตลาดกิจการโทรทัศน�ในสายตาของผู$บริโภค หลายๆ คนพูดถึง
เพียงแค�การรับชมท่ีผ�านเพียง 3 ระบบหลักๆ คือ ระบบภาคพ้ืนดิน ระบบเคเบิลทีวี และระบบทีวีดาวเทียม  
ซ่ึงเม่ือเทคโนโลยีมีการพัฒนาข้ึนในกระแสของ “ดิจิทัล” การเปลี่ยนแปลงของกิจการโทรทัศน�ก็ต$องมีการ
เปลี่ยนแปลงตามการพัฒนาของเทคโนโลยีด$วยเช�นกัน เหตุนี้จึงทําให$เกิดบริการใหม�ๆ เช�น บริการ Over the 
Top หรือ OTT ท่ีผู$บริโภคสามารถเลือกรับชมรายการโทรทัศน�ตามความต$องการ (On Demand) ได$อย�าง
หลากหลายยิ่งข้ึนโดยไม�ถูกจํากัดในรูปแบบและเทคโนโลยีเดิมๆ โดยจากข$อมูลของ CASBAA (2016) อัตรา
การเติบโตของรายได$จากการบอกรับสมาชิก OTT (OTT Subscription) ในเอเชียแปซิฟtกของแต�ละประเทศท่ี
ให$บริการมีแนวโน$มท่ีเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง  

ภาพแสดงการประมาณการอัตราการเติบโตของรายได&จากการบอกรับสมาชิก OTT 
 

 

ท่ีมา: CASBAA (2016) 

 

 

 

 

 

US Millions 
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การเกิดข้ึนของบริการ Over the Top หรือ OTT ในปcจจุบัน นอกจากในมุมมองด$านการ
เปXนทางเลือกท่ีเพ่ิมข้ึนของผู$บริโภคและการแข�งขันการประกอบกิจการโทรทัศน�แล$ว อีกด$านหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญคือ “การกํากับดูแล” ซ่ึงในปcจจุบันยังมีข$อถกเถียงกันท้ังในและต�างประเทศว�าบริการ OTT ควร
จะต$องกํากับดูแลในลักษณะใดถึงจะมีความเหมาะสมและสอดคล$องต�อการพัฒนาของเทคโนโลยี ซ่ึงใน
บทความฉบับนี้จะกล�าวถึงรูปแบบการให$บริการ OTT ท่ีมีลักษณะและรูปแบบของบริการ OTT TV ใน
ต�างประเทศและสภาพตลาดของบริการ OTT TV ในปcจจุบัน ซ่ึงจะทําให$ท�านผู$อ�านได$เห็นถึงภาพรวมของการ
ประกอบกิจการ OTT TV     

1. โครงสร&างพ้ืนฐานของระบบ OTT TV  

การให$บริการ OTT TV เริ่มต$นจากผู$ให$บริการนําเนื้อหารายการท้ังจากผลิตข้ึนเอง (Local 
Production) หรือรับจากแหล�งอ่ืน (External Feeds) มารวบรวม แปลงสัญญาณและจัดเรียงไว$ท่ี Head-
end จากนั้นผู$ให$บริการจะทําการส�งข$อมูลดังกล�าวไปบนระบบอินเทอร�เน็ตแบบเปtด (Open Internet) และ
ทําการส�งข$อมูลไปยังผู$บริการปลายทางใน ๒ รูปแบบ ได$แก�  

1. ส�งไปยังผู$ให$บริการโครงข�ายอินเทอร�เน็ต (Network Operator) เพ่ือให$บริการแก�ผู$ใช$
ปลายทางโดยตรง    

2. ส�งผ�านไปยังโครงข�ายจุดพักสัญญาณ (Content Delivery Network: CDN) ก�อนส�งผ�าน
ไปยังผู$ให$บริการโครงข�ายอินเทอร�เน็ตและให$บริการแก�ผู$ใช$ปลายทาง  

ภาพแสดงโครงสร&างพ้ืนฐานสําหรับการให&บริการ OTT TV 

 

ท่ีมา: บริษัท ไทม� คอนซัลติ้ง จํากัด และสํานักงาน กสทช. (2559)  

อย�างไรก็ตาม การส�งข$อมูลไปยังผู$ให$บริการปลายทางใน 2 รูปแบบดังกล�าวมีข$อดีข$อเสียท่ี
สําคัญคือการควบคุมคุณภาพของบริการบนโครงข�าย ซ่ึงจากบริการ OTT TV ท่ีเน$นการบริการเนื้อหาวีดีโอ 
จึงทําให$เกิดการใช$งานอินเทอร�เน็ตในปริมาณสูง และส�งผลให$การได$รับบริการช$าลงและไม�ราบรื่น ดังนี้ 
ผู$ให$บริการ OTT TV บางรายจึงลงทุนติดต้ังโครงข�ายจุดพักสัญญาณ Content Delivery Network (CDN) 
เพ่ือเปXนการแบ�งเบาภาระการใช$งานอินเทอร�เน็ต   
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2. รูปแบบการหารายได&จากบริการ OTT TV  

การหารายได$ของผู$ให$บริการ OTT TV สามารถจําแนกรูปแบบโดยข้ึนอยู�กับกลยุทธ�ของ 
ผู$ให$บริการแต�ละรายเปXน 4 ประเภท ดังนี้  

1. รายได$จากการเรียกเก็บค�าสมาชิก (Subscription Video on Demand: SVoD) คือการ
เรียกเก็บค�าสมาชิกแบบรายเดือนหรือรายปf โดยสมาชิกสามารถรับชมเนื้อหาในบริการ OTT TV อย�างไม�จํากัด
ระยะเวลาท่ีเปXนสมาชิก เช�น Netflix และ Primetime เปXนต$น  
  2. รายได$จากการเก็บค�าบริการเปXนรายครั้ง (Transactional Video on Demand: TVoD) 
โดยแบ�งเปXน 2 ประเภทย�อยได$แก� 1) การคิดค�าบริการต�อครั้งท่ีรับชม (Pay-per-view: PPV) ซ่ึงผู$ใช$บริการ
สามารถเลือกภาพยนตร�เรื่องท่ีชอบเรื่องเดียวเพ่ือรับชมในเวลาใดเวลาหนึ่งเท�านั้น หรือเรียกว�า Download to 
Rent: DTR และ 2) การคิดค�าบริการโดยการดาวน�โหลดไฟล�เนื้อหามาเก็บไว$ชมก่ีครั้งและในเวลาใดก็ได$ หรือ
เรียกว�า Download to Own: DTO หรือ Electronic Sell Through: EST  
 3. รายได$จากโฆษณา (Advertising-Based Video on Demand: AVoD) โดยผู$ให$บริการ 
OTT TV จะไม�เรียกเก็บค�าบริการจากผู$ใช$บริการปลายทาง แต�จะคิดค�าบริการจากเจ$าของสินค$าและบริการ
หรือจากบริษัทโฆษณา (Advertising/Media Agency) เช�น YouTube และ Line TV เปXนต$น  
 4. รายได$จากการเก็บค�าบริการเพ่ิมเติมหรือบริการเสริม (Freemium) คือการบริการ OTT 
TV แบบไม�เก็บค�าบริการจากการใช$บริการพ้ืนฐาน แต�จะมีการเรียกเก็บเม่ือผู$ใช$บริการต$องการใช$บริการเสริม
เช�น การเข$าชมแบบไม�มีโฆษณาค่ัน เช�น YouTube-Red Hulu-plus เปXนต$น  

นอกจากนี้ ยังมีการให$บริการ OTT TV แบบไม�หารายได$ (OTT TV as a Feature) ซ่ึงเปXน
การให$บริการท่ีพบมากในผู$ให$บริการท่ีมีฐานลูกค$าเดิมอยู�แล$ว แต�ต$องการเพ่ิมช�องทางในการเข$าถึงรายการ
เพ่ือให$ผู$ใช$บริการเกิดความสะดวกสบาย และเปXนการรักษาฐานลูกค$าเดิมเพ่ือปwองกันไม�ให$เกิดการยกเลิก
บริการ Pay TV เพ่ือไปใช$บริการ OTT รายอ่ืน (Cord Cutting)  

3. รูปแบบและบริการ OTT TV ในต>างประเทศ  

  ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America: USA) ถือได$ว�าเปXนประเทศแรกๆ  
ในการให$บริการ OTT TV ซ่ึงจนถึงปcจจุบันบริการดังกล�าวยังคงเปXนท่ีนิยมอย�างแพร�หลาย และถือเปXนตัวเลือก
ท่ีสําคัญของการรับชมเนื้อหารายการโทรทัศน�นอกเหนือจากระบบดาวเทียมและเคเบิลทีวี ซ่ึงอาจเรียกได$ว�า
บริการ OTT TV เปXนจุดเริ่มของการยกเลิกบริการ Pay TV รายเดิมหรือพฤติกรรม Cord Cutting ในเวลา
ต�อมา   

จุดเริ่มต$นของบริการ OTT TV ของประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดข้ึนครั้งแรกในปf พ.ศ. 2548 
จากการให$บริการ “YouTube” และ “Vimeo” ท่ีมีเนื้อหาในรูปแบบของ User Generated Content: UGC 
หรือเนื้อหาท่ีผู$ใช$บริการหรือบุคคลผลิตข้ึนและ Upload เข$าสู�เว็บไซต� โดย YouTube เริ่มต$นจากบริการใน
ลักษณะของ AVoD ในขณะท่ี Vimeo มีลักษณะการให$บริการแบบ SVoD และภายหลังจากปf พ.ศ. 2550  
ผู$ให$บริการ Pay TV รายเดิมในตลาดเริ่มมีการปรับตัวเพ่ือแข�งขันกับผู$ให$บริการรายใหม� โดยเฉพาะในรายของ
ผู$ผลิตเนื้อหารายการ เช�น Sony Picture Entertainment ซ่ึงเปXนผู$ให$บริการเนื้อหารายการโทรทัศน�และผลิต
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ภาพยนตร�ชั้นนํา ได$เปtดให$บริการ OTT TV ภายใต$ชื่อ “Crackle” ซ่ึงเปXนการรวบรวมเนื้อหารายการโทรทัศน�
และภาพยนตร�ของ Sony โดยการให$บริการแบบ AVoD และภายหลังจากนั้นได$เกิดบริการ OTT TV อย�าง
แพร�หลายในเวลาต�อมา 

การเกิดข้ึนของ OTT TV อย�างต�อเนื่อง ทําให$ผู$ประกอบกิจการ Pay TV รายเดิมจะต$องเกิด
การปรับตัวเพ่ือให$สามารถรักษาฐานลูกค$าเดิม ซ่ึงผู$ให$บริการ Pay TV จํานวน 4 ราย ได$แก� Walt Disney, 
21ST Century Fox, Comcast และ Time Warner และผู$ให$บริการช�องรายการโทรทัศน�ช�อง ABC, Fox, 
NBC และ The CW ได$ร�วมกันก�อต้ัง “Hulu” ซ่ึงมีรูปแบบการหารายได$ผ�านทางการเก็บค�าบริการสมาชิก 
(SVoD)  

อย�างไรก็ตามจากแผนผังช�วงเวลาการเกิดบริการ OTT TV ในประเทศสหรัฐอเมริกา เปXนท่ีน�า
สังเกตว�าผู$ให$บริการ OTT TV ท่ีเกิดในช�วงเวลา พ.ศ. 2548 – 2552 เช�น Netflix, Amazon Video, 
YouTube และ iTunes Store สามารถก$าวเปXนผู$ให$บริการรายสําคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมท้ังยัง
ขยายการให$บริการไปยังประเทศต�างๆ ท่ัวโลก  

 

ภาพแสดงช>วงเวลาการเกิดบริการ OTT TV ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 

2547 2548 2549 2550 2551 2552

 
 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

3 new services 
are expected to 
launch in 4Q2016  

ท่ีมา: บริษัท ไทม� คอนซัลติ้ง จํากัด และสํานักงาน กสทช. (2559) 
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ผู$ให$บริการ OTT TV รายสําคัญในสหรัฐอเมริกา  

ผู&ให&บริการ เคร่ืองหมายการค&า ลักษณะบริการ 
 

Netflix  

 

o เริ่มต$นการให$บริการเช�า DVD และ Blu-ray ท่ีคิดค�าบริการสมาชิกเปXน 
รายเดือนและส�งผ�านทางไปรษณยี�  

o เริ่มต$นให$บริการ OTT TV ครั้งแรกใน พ.ศ. 2550 โดยเปtดรับชมภาพยนตร�
และรายการโทรทัศน�แบบ On-demand  

o เริ่มให$บริการนอกประเทศเปXนครั้งแรกในปf พ.ศ. 2553 และปcจจุบัน
ให$บริการ 190 ประเทศท่ัวโลก  

o ร�วมมือกับผู$ให$บริการ CDN เพ่ือการบริการปลายทางมีคุณภาพในระดับ
เดียวกัน 

o การให$บริการมี 3 packet (Basic = USD 7.99, Standard = USD 9.99, 
Premium = USD 11.99) โดยข้ึนอยู�กับคุณภาพและจํานวนอุปกรณ�ท่ีรับชม  

o มีบัญชีจากผู$ใช$งานท่ัวโลก 83 ล$านราย แบบมผีู$ใช$บริการแบบชําระรายเดือน
จํานวน 46 ล$านคน  

 
Amazon 
Video 

 
 

 
 
 

o เริ่มต$นจากบริการ E-commerce ในนาม Amazon 
o เริ่มต$นให$บริการ OTT TV ในปf พ.ศ. 2549 บนเว็บไซต�และ Applications  
o เน้ือหารายการนํามาจากผู$ให$บริการโทรทัศน� และซ้ือลิขสิทธ์ิจากผู$ผลิต

เน้ือหา เช�น HBO และ Epix และผลิตเองในบางส�วนสําหรับออกอากาศใน 
Amazon Video เพียงเท�าน้ัน  

o บริการใน 2 รูปแบบ คือบริการแบบ TVoD ในช�วงราคา USD 0.99 – 19.99 
ต�อเรื่อง โดยมีกําหนดระยะเวลาในการรับชม และบริการแบบ SVoD ภายใต$
ช่ือ Prime Video อย�างไม�จํากัดในราคา USD 8.99 ต�อเดือน และ USD 
10.99 ต�อเดือน ตามประเภทของ packet 

iTunes Store 

 

o เปXนร$านค$าสื่อดิจิทัลออนไลน�ของบริษัท Apple Inc. ซ่ึงใช$คู�กับโปรแกรม 
iTunes  

o เปtดให$บริการครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาในปf พ.ศ. 2546 โดยเปXนการ
ให$บริการภาพยนตร� ซีรี่ย� เพลง รายการโทรทัศน� รายการวิทยุและหนังสือ 

o มีรูปแบบการหารายได$ 2 แบบ คือ 1) TVoD โดยการดาวน�โหลดแบบซ้ือขาด 
(Download to Own: DTO) ในราคา USD 0.99/ไฟล� หรือ 9.99 ต�อ
ภาพยนตร� 1 เรื่อง และเช�าแบบมเีง่ือนไขระยะเวลาจํากัด และ 2) บริการ
แบบ SVoD โดยฟcงเพลงแบบไม�จาํกัดโดยมีอัตราค�าบริการ USD 9.99/เดือน 

YouTube 
 

 

 

o เริ่มต$นให$บริการในปf พ.ศ. 2548 ก�อนท่ีบริษัท google จะซ้ือบริการในปf
ต�อมา  

o ให$บริการในรูปแบบการแบ�งปcนวิดีโอในลักษณะของ User Generated 
Content (UGC) โดยผู$ใช$งานท่ัวไปและเจ$าของผู$ผลิตเน้ือหารายการ 
โดยมผีู$ใช$งาน 89 ประเทศท่ัวโลก  

o ลักษณะการให$บริการหลักจากการขายโฆษณา (AVoD) และบางส�วน 
หารายได$จากการเก็บค�าสมาชิก (SVoD) ในอัตราเริ่มต$น USD 9.99 (จาก
บริการ YouTube Red) และเช�าหรือซ้ือเน้ือหาท่ีจะรับชม (TVoD)  

Hulu 

 

o เกิดจากการร�วมทุนของ Walt Disney, 21ST Century Fox, Comcast และ 
Time Warner โดยเริ่มให$บริการในปf พ.ศ. 2550 

o ทําการร�วมมือกับผู$ผลิตเน้ือหารายการโทรทัศน�ช�อง ABC, Fox, NBC และ 
The CW และผู$ให$บริการโทรคมนาคม AT&T เพ่ือเพ่ิมช�องทางการตลาด  
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ผู&ให&บริการ เคร่ืองหมายการค&า ลักษณะบริการ 
o มีรายได$จากการเก็บค�าสมาชิก (SVoD) โดยการให$บริการมี 3 package 

(Limited Commercial = USD 7.99, No Commercials = USD 11.99, 
Premium = USD 11.99) และจากการขายโฆษณา (AVoD)  

o ในปf พ.ศ. 2560 มีแผนการให$บริการเน้ือหาในรูปแบบ Live TV Streaming 
โดยเปXนเน้ือหาจากช�องโทรทัศน�เชิงพาณิชย� ช�องรายการเคเบิล และรายการ
กีฬา 

แนวทางการกํากับดูแลของประเทศสหรัฐอเมริกา 

การกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน� ในระดับชาติ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาเปXนอํานาจหน$าท่ีของ Federal Communications Commission (FCC)  
ซ่ึงสําหรับบริการ OTT TV ได$ถูกจําแนกการกํากับดูแลไว$ในประเภท Online Video Distributor (OVD) และ
โดยรวมแล$วการกํากับดูแลบริการ OTT TV จะเปXนการกํากับดูแลในเรื่องลิขสิทธิ์ของเนื้อหารายการ ส�วนใน
แง�มุมของการกํากับดูแลเนื้อหารายการนั้นกระทําได$เพียงการควบคุมเนื้อหาเพ่ือเปXนการคุ$มครองเด็กซ่ึงเปXนไป
ตามหลักการของ Freedom of Speech นอกจากนี้ FCC ยังมีการกํากับดูแลทางด$านโครงข�ายด$วยการออก
กฎหมาย Net Neutrality ตามประกาศ Open Internet Order 2015 ท่ีมีหลักการสําคัญ 3 ประการ ได$แก� 

1) ผู$ให$บริการอินเทอร�เน็ต ไม�สามารถขัดขวางการเข$าถึงเนื้อหา แอพพลิเคชั่น และบริการท่ี
ถูกกฎหมายบนอินเทอร�เน็ตได$ รวมท้ังไม�สามารถขัดขวางการใช$งานอุปกรณ�ท่ีไม�เปXนภัยต�อโครงข�าย
อินเทอร�เน็ต (No Blocking)  

2) ผู$ให$บริการอินเทอร�เน็ต ไม�สามารถกระทําการใดๆ ท่ีก�อให$เกิดการลดคุณภาพของการ
รับส�งข$อมูล (Data) เพ่ือเข$าถึงเนื้อหา แอพพลิเคชั่น และบริการท่ีถูกกฎหมายบนอินเทอร�เน็ต (No 
Throttling)  

3) ผู$ให$บริการอินเทอร�เน็ต ไม�สามารถเลือกปฏิบัติในการรับส�งข$อมูล เพ่ือเข$าถึงเนื้อหา
แอพพลิเคชั่น และบริการท่ีถูกกฎหมาย หรือให$สิทธิพิเศษแก�ผู$ให$บริการเนื้อหารายใดรายหนึ่งเพ่ือแลกกับ
ค�าบริการพิเศษ รวมถึงไม�สามารถให$สิทธิพิเศษแก�บริการเนื้อหาของตนเองหรือบริษัทในเครือได$ (No Paid 
Prioritization)   

สําหรับนโยบายส�งเสริมและสนับสนุนการให$บริการ OTT TV ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น 
เปXนการส�งเสริมผู$ประกอบกิจการโดยรวม เช�น การสนับสนุนเงินทุนในการสร$างเนื้อหาท่ีเปXนการเฉพาะ เช�น 
เก่ียวกับประวัติศาสตร� วรรณคดีและศาสนา โดยองค�กร National Endowment of the Humanities และ
โครงการท่ีเปXนการสนับสนุนผู$ประกอบกิจการโดยท่ัวไปซ่ึงไม�เน$นเฉพาะบริการ OTT TV เช�น โครงการ Start-
up America เปXนต$น  

สําหรับข$อมูลของ OTT TV ในฉบับนี้จะเปXนการแสดงให$เห็นภาพรวมของการให$บริการและ
ลักษณะของบริการในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือเปXนประเทศแรกเริ่มในการให$บริการ OTT TV สําหรับใน
ฉบับต�อไปจะเปXนการกล�าวถึงการให$บริการในประเทศอ่ืนๆ เช�น สหราชอาณาจักร สิงคโปร� เกาหลีใต$ 
มาเลเซีย ออสเตรเลีย และประเทศไทย ซ่ึงในแต�ละประเทศจะมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต�างกัน ซ่ึงจะทําให$เห็น
มุมมองในการให$บริการและการกํากับดูแลท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนต�อไป  
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แนวโน&มตลาดทีวโีฮมช&อปปJKง (TV Home Shopping) 

โดย นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย�ชาครียะ และ นางสาวชนกพร ตุ$มทอง 
สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน� 

นับเปXนเวลากว�า 20 ปf ท่ีการนําเสนอข$อมูลและสาธิตการขายสินค$าและบริการผ�านหน$าจอ
โทรทัศน� หรือท่ีเรียกว�าทีวีโฮมช$อปปtuง (TV Home Shopping) ได$เข$าสู�ตลาดในประเทศไทย โดยสามารถแบ�ง
ตลาดทีวีโฮมช$อปปtuงออกได$เปXน 3 ช�วงระยะเวลาคือ 

1) ระยะเริ่มแรกต้ังแต� พ.ศ. 2537 - 2538 ซ่ึงเปXนยุคบุกเบิกของผู$ประกอบการไทย เช�น  
ช$อปเซลออนแอร� แป�ะยิ้ม ทีวีช$อป หรือเคาะแล$วขายของค�ายแกรมม่ี 

2) ระยะต�อมาคือ พ.ศ. 2539 - 2542 ซ่ึงเปXนช�วงท่ีผู$ประกอบการต�างชาติเข$ามาลงทุน เช�น 
ทีวีมีเดีย จากประเทศสิงคโปร� และแควนตัม จากประเทศนิวซีแลนด� ก�อนท่ีจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ�ใน
เอเชีย ซ่ึงทําให$ผู$ประกอบการบางส�วนทยอยหายไปจากตลาด 

3) ยุคปcจจุบัน ซ่ึงเปXนช�วงเวลาท่ีผู$ประกอบการไทยและต�างประเทศต�างเริ่มเข$ามาลงทุนใน
ธุรกิจโฮมช$อปปtuง โดยพบว�า ยังมีผู$แข�งขันในตลาดไม�มากนัก เม่ือเทียบกับคู�แข�งขันในตลาดค$าปลีกใหญ� หรือ
อีกนัยยะหนึ่ง ตลาดทีวีโฮมช$อปปtuงยังคงสภาพเปXนตลาดผู$แข�งขันน$อยราย ซ่ึงมีผู$ประกอบการอยู�ประมาณ 16 
บริษัท และมีผู$ประกอบการธุรกิจโฮมช$อปปtuงผ�านทีวี 24 ชั่วโมงจํานวน 8 ช�อง (ฐานเศรษฐกิจ, 2559)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: สมาคมทีวีโฮมช$อปปtuง (ประเทศไทย) (2558) 

บริษัทท่ีประกอบกิจการทีวีโฮมช$อปปtuงท่ีเข$าสู�ตลาด จะสร$างตําแหน�งทางการค$าอย�างชัดเจน 
นําเสนอความแตกต�างของสินค$าและบริการ และมีฐานกลุ�มลูกค$าเปwาหมายท่ีแตกต�างจากคู�แข�งขันในตลาดเดิม 



23 

 

(ใช$กลยุทธ� Blue Ocean ในการทําตลาด1) โดยมุ�งเน$นการนําเสนอขายประเภทสินค$าและบริการท่ีตอบโจทย�
ความต$องการของลูกค$าในช�องของตนเอง และเพ่ิมช�องทางการสื่อสารกับลูกค$าท่ีหลากหลาย เพ่ือให$เข$าถึง
กลุ�มลูกค$าได$สะดวกและรวดเร็ว ครอบคลุมทุกช�องทางการสื่อสาร เช�น คอลเซ็นเตอร� (Call Center) โทรทัศน� 
(ผ�านภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ดาวเทียม และเคเบิล) พาณิชย�ธุรกิจ (E-commerce) รวมถึงช�องทางสื่อ
ออนไลน�และดิจิตอลต�างๆ เช�น เว็บไซต� โซเชียลเน็ตเวิร�ค และโมบายแอพพลิเคชั่น เปXนต$น ในแง�นี้ ธุรกิจทีวี
โฮมช$อปปtuงจึงเปXนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมท่ีจะเปXนจิ๊กซอว�สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู�เศรษฐกิจยุคดิจิตอล 
(Digital Economy) ซ่ึงในกรณีของประเทศเกาหลีใต$ท่ีเปXนต$นแบบของธุรกิจทีวีโฮมช$อปปtuงนั้น ธุรกิจมีการ
เติบโตและสร$างรายได$มากถึง 4 แสนล$านบาทต�อปf ซ่ึงกลายเปXนภาคธุรกิจหนึ่งท่ีกระตุ$นการบริโภคของ
ประชาชนและช�วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

และถึงแม$ว�าในปcจจุบัน ธุรกิจทีวีโฮมช$อปปtuงจะยังเปXนกลุ�มธุรกิจท่ีมีขนาดเล็ก แต�ก็เปXนธุรกิจ
ท่ีมีแนวโน$มเติบโตทุกขณะ กล�าวคือ ด$วยมูลค�าการตลาดทีวีโฮมช$อปปtuงของไทยประมาณ 1 - 1.2 หม่ืนล$าน
บาทในปcจจุบัน หรือคิดเปXนสัดส�วนท่ีน$อยกว�าร$อยละ 0.5 ของมูลค�าตลาดค$าปลีกรวม โดยเม่ือเทียบกับตลาด
ทีวีโฮมช$อปปtuงในเกาหลีใต$ท่ีมีสัดส�วนถึงร$อยละ 4 ของมูลค�าตลาดค$าปลีกรวม (Redaction Asia, 2016) ถือว�า
ตลาดทีวีโฮมช$อปปtuงของไทยยังมีโอกาสสําหรับผู$เล�นรายใหม�ในการเข$าสู�ตลาดและช�องทางการเติบโตอยู�มาก 
ประกอบกับพฤติกรรมการซ้ือสินค$าของผู$บริโภคไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากท่ีเคยเดินไปซ้ือสินค$าตามห$างร$าน
ต�างๆ ก็เริ่มเปลี่ยนมาสั่งซ้ือสินค$าผ�านทางโทรทัศน�และออนไลน�มากข้ึนเรื่อยๆ ทําให$บริษัททีวีโฮมช$อปปtuงใน
ต�างประเทศ ไม�ว�าจะเปXนบริษัทจากประเทศเกาหลีใต$ (GS Shopping, CJ O Shopping และ Hyundai 
Homeshopping Network Corp.) บริษัทจากประเทศญ่ีปุ�น (Sumitomo Corp.) และบริษัทจากประเทศ
ไต$หวัน (MOMO.com Inc.) มีความต$องการท่ีจะเข$ามาร�วมลงทุน (Joint Venture) กับบริษัทต�างๆ ในไทย 
เพราะเล็งเห็นลู�ทางและโอกาสการเติบโต พร$อมท้ังการเพ่ิมส�วนแบ�งทางการตลาดจากการขยายฐานลูกค$า
ตลาดทีวีโฮมช$อปปtuงมายังประเทศไทยได$เพ่ิมมากข้ึน  

ตัวอย>างรายละเอียดบริษัทท่ีประกอบกิจการทีวีโฮมช&อปปJKงในประเทศไทย 

                                                           

1 คือ กลยุทธ�ท่ีมุ�งเน$นค$นหาความต$องการใหม�ๆ ของลูกค$า ตลาดใหม�ๆ  หรือธุรกิจใหม�ๆ  ท่ียังไม�มีใครลงทุน 

TV HOMESHOPPING 
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หากพิจารณาถึงความสําคัญของกิจการโทรทัศน�ท่ีมีต�อตลาดโฮมช$อปปtuงจะพบว�า แต�ละ
บริษัทท่ีประกอบกิจการทีวีโฮมช$อปปtuง
ล$วนให$ความสําคัญกับการสื่อสารข$อมูล
สินค$าและบริการไปยังลูกค$าผ�านทาง
โทรทัศน�ท้ังสิ้น ท้ังการออกอากาศทาง
โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
โทรทัศน�ดาวเทียม และโทรทัศน�เคเบิล 
ซ่ึ ง ผ ล ก า ร สํ า ร ว จ จ า ก ส ม า ค ม ที วี 

โฮมช$อปปtuง (ประเทศไทย) ในปf 2558 พบว�า ลูกค$าท่ีเคยซ้ือสินค$าผ�านทางทีวีโฮมช$อปปtuงมีจํานวนประมาณ  
6 ล$านราย โดยมีอายุระหว�าง 20 - 70 ปf ซ่ึงหากแบ�งตามพ้ืนท่ีท่ีอยู�อาศัยของลูกค$าจะพบว�า ร$อยละ 60 - 65 
เปXนลูกค$าท่ีอาศัยในเขตต�างจังหวัด และร$อยละ 25 - 40 เปXนลูกค$าท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

ท้ังนี้ การท่ีอุตสาหกรรมโทรทัศน�มีช�องดิจิตอลเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับสัดส�วนผู$ชมช�อง
ดิจิตอลท่ีเติบโตเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่องในทุกๆปf2 ยิ่งทําให$ผู$ประกอบการตลาดโฮมช$อปปtuงเกิดความต่ืนตัว 
พยายามสร$างสรรค�เนื้อหารายการให$เข$าใจง�าย และเสนอขายสินค$าและบริการหลากหลายประเภทผ�านช�อง
รายการโทรทัศน�ต�างๆ มากข้ึน เพ่ือให$สามารถเข$าถึงกลุ�มผู$บริโภคได$อย�างครอบคลุมและรวดเร็ว ดังจะเห็นได$
จากบริษัท มิโดริ มาร�เก็ตต้ิง จํากัด ท่ีได$ซ้ือเวลาโฆษณาสินค$าและจ$างบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมาประชาสัมพันธ�สินค$า
กระทะแบรนด� Korea King ผ�านระบบโฮมช$อปปtuง ซ่ึงเม่ือปf 2559 ท่ีผ�านมานั้น สินค$ากระทะแบรนด� Korea 
King ใช$งบโฆษณารวมท้ังปfประมาณ 1,645 ล$านบาท โดยลงโฆษณาผ�านช�องฟรีทีวีในเกือบทุกช�วงเวลา เพ่ือ
สร$างการรับรู$ไปยังผู$บริโภคให$เร็วท่ีสุด ซ่ึงถือได$ว�าเปXนรูปแบบใหม�ของการเสนอขายสินค$าและบริการของ
โฮมช$อปปtuงก็ว�าได$ และเปXนการลงทุนเม็ดเงินโฆษณาท่ีมากกว�าแบรนด�ดังข$ามชาติอ่ืนๆ ต้ังแต�ต$นปf 2559  
ท่ีผ�านมา (Positioning, 2016) 

มูลค>าการโฆษณากระทะแบรนด� Korea King พ.ศ. 25593 

ช>องรายการ มูลค>าโฆษณา 2559 ช>องรายการ มูลค>าโฆษณา 2559 
CH3 142,740,598 WORKPOINT TV 4,297,333 
CH5 30,915,316 ONE 31,540,000 
CH7 32,079,012 AMARIN TV 720,000 
CH9 1,353,529,723 3FAMILY 120,000 

NATION TV 15,343,000 MCOT KIDS & FAMILY 13,554,000 
SPRING NEWS 4,752,000 GMM25 6,028,500 

VOICE TV 3,600,000 3SD 1,060,000 
CH8 2,918,750 MONO 29 672,000 

THAIRATH TV 854,000 รวมมูลค>าโฆษณา Korea King 1,644,724,232 
   ท่ีมา: Nielsen 

                                                           
2 โดยหากพิจารณาในแง�การเติบโตของช�องดิจิตอลตั้งแต�เริ่มออกอากาศในเดือนเมษายน 2557 (สัดส�วนผู$ชมอยู�ท่ีร$อยละ 9) 

จนถึงสิ้นปf 2559 (สัดส�วนผู$ชมอยู�ท่ีร$อยละ 54) จะพบว�า มีการเติบโตเพ่ิมข้ึนประมาณ 6 เท�าภายในระยะเวลา 33 เดือน 
3 ข$อมูลโฆษณาจาก Brandgroup ภายใต$ช่ือ Korean King Cooking Pan 

ท่ีมา: สมาคมทีวีโฮมช$อปปtuง (ประเทศไทย) (2558)  
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อย�างไรก็ดี เม่ือพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีเปXนสมาชิกสมาคมทีวีโฮมช$อปปtuง 
(ประเทศไทย)4  ในปf 2557 - 2558 พบว�า บริษัทส�วนใหญ�ต�างมียอดขายสินค$าและบริการท่ีเติบโตท้ังสิ้น 
กล�าวคือ บริษัท TVD Shopping มีส�วน
แบ�งตลาดเ พ่ิม ข้ึนร$อยละ 10 บริ ษัท 

GMM CJ O Shopping มีส�วนแบ�งตลาด
เ พ่ิม ข้ึนร$ อยละ 4  และบริ ษัท  Shop 
Global มีส�วนแบ�งตลาดเพ่ิมข้ึนร$อยละ 3 
ส�วนบริษัท True GS นั้น มีส�วนแบ�ง
ตลาดเท�าเดิม อย�างไรก็ดี เปXนท่ีน�าสังเกต
ว�า บริษัท TV Direct ซ่ึงเปXนผู$บุกเบิก
ตลาดทีวีโฮมช$อปปtuงในประเทศไทย กลับมีส�วนแบ�งตลาดลดลง (ประมาณร$อยละ 17) โดยมีความเปXนไปได$ว�า  
ส�วนแบ�งตลาดท่ีลดลงของบริษัท TV Direct ได$ถูกโยกย$ายไปยัง TVD Shopping (ยอดขายเพ่ิมข้ึนร$อยละ 10) 
ซ่ึงเปXนบริษัทท่ีเกิดจากการร�วมทุนระหว�าง TV Direct กับบริษัท MOMO.com Inc. จากประเทศไต$หวัน ท้ังนี้ 
ผลการดําเนินงานของบริษัททีวีโฮมช$อปปtuงของไทยสะท$อนให$เห็นว�า ตลาดมีการแข�งขันท่ีสูงมากข้ึน  
ซ่ึงผู$ประกอบการรายใหม�สามารถเข$าสู�ตลาดและแย�งชิงส�วนแบ�งตลาดได$หากมีศักยภาพท่ีเพียงพอ นอกจากนี้ 
ปcจจัยสําคัญท่ีส�งผลให$ยอดขายของตลาดโฮมช$อปปtuงเติบโต คือ พฤติกรรมการจับจ�ายใช$สอยของประชาชนท่ี
เปลี่ยนสถานท่ีซ้ือสินค$า จากเดิมท่ีซ้ือผ�านช�องทางค$าปลีก ก็หันมาซ้ือในช�องทางออนไลน�หรือทีวีโฮมช$อปปtuง
มากข้ึน (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) 

จากการประเมินการเติบโตของตลาดทีวีโฮมช$อปปtuงในอนาคตของไทย สามารถคาดการณ�ได$
ว�าจะมีมูลค�าตลาดเพ่ิมข้ึนเปXน 20,000 ล$านบาทในปf 2565 (Marketeer, 2016) และจากมุมมองของผู$บริหาร

ท่ีมีประสบการณ� อย�างเช�น นายซอง นัก เจ 
ประธานเจ$าหน$าท่ีบริหาร บริษัท จีเอ็ม
เอ็ม ซีเจ โอ ช$อปปtuง จํากัด ซ่ึงดูแลช�อง
รายการจําหน�ายสินค$า “O Shopping” 
ได$คาดการณ�ว�า ยอดขายรวมของท้ัง
ตลาดจะเพ่ิมสูงข้ึนประมาณ 1.3 หม่ืน
ล$านบาทในปf 2560 (Forbes Thailand, 

2558)  
หากแนวโน$มตลาดทีวีโฮมช$อปปtuงมีการเติบโตตามท่ีได$คาดการณ�ไว$ อาจจะส�งผลให$ตลาดทีวี

โฮมช$อปปtuงในปf 2560 มีผู$เล�นรายใหม�ๆ สนใจเข$ามาในตลาดนี้มากข้ึน โดยเฉพาะผู$ประกอบการขนาดกลาง/

                                                           
4 มีจํานวนสมาชิกท้ังหมด 6 ราย ซ่ึงได$แก� TV DIRECT PCL. (แบรนด� TV Direct), TRUE GS CO.,LTD. (แบรนด� True 

Select), GMM CJ O SHOPPING CO.,LTD. (แบรนด� O Shopping), TVD SHOPPING CO.,LTD. (แบรนด� TVD Shop), 
SHOP GLOBAL CO.,LTD. (แบรนด� Shop Channel) และ HIGH SHOPPING CO.,LTD. (แบรนด� High Shopping) 

ท่ีมา: Marketeer (2016) 

ท่ีมา: สมาคมทีวีโฮมช$อปปtuง (ประเทศไทย) (2560) 
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เล็กหรือ “เอสเอ็มอี” ท่ีจะมีช�องทางในการทําตลาดสินค$าและบริการของตนเองมากข้ึน ยกตัวอย�างเช�น การ
ตัดสินใจเข$าสู�ตลาดของบริษัท ไฮ ช$อปปtuง จํากัด ในปf 2558 ซ่ึงทางบริษัทฯ ได$ต้ังเปwายอดขายไว$ประมาณ 
3,000 ล$านบาท (ภายในปfท่ี 3) และคาดว�าภายใน 5 ปfน�าจะมียอดขายเติบโตถึง 4,500 ล$านบาท รวมท้ังยัง
ต้ังเปwาหมายว�าจะติด 1 ใน 3 ของธุรกิจทีวีโฮมช$อปปtuงในประเทศไทยด$วย (Marketeer, 2016) ท้ังนี้ แนวโน$ม
การเข$าสู�ตลาดของผู$ประกอบการใหม�ๆ ดังกล�าวมีความคล$ายคลึงกับตลาดทีวีโฮมช$อปปtuงในประเทศเกาหลีใต$
ท่ีประสบความสําเร็จและสร$างรายได$ทางเศรษฐกิจให$แก�ประเทศเปXนอย�างมาก ยิ่งไปกว�านั้น จํานวนผู$เล�น
ใหม�ๆ ท่ีเข$าสู�ตลาดทีวีโฮมช$อปปtuง ยังส�งผลให$ตลาดมีการนําเข$าสินค$าจากต�างประเทศเพ่ือนํามาจัดจําหน�าย
ภายในประเทศไทยหลากหลายมากยิ่งข้ึนกว�าเดิม รวมท้ังรูปแบบการนําเสนอขายสินค$าและบริการจะมีความ
แปลกใหม�เพ่ือสร$างการรับรู$และเพ่ิมความน�าสนใจให$แก�ผู$บริโภค ซ่ึงผู$บริโภคก็จะได$รับประโยชน�ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
สินค$าและบริการท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามไปด$วย 

และเนื่องจากโทรทัศน�ยังเปXนช�องทางหลักในการรับชมข�าวสารของผู$ชมท่ัวประเทศใน
ปcจจุบัน ซ่ึงสามารถกระตุ$นให$เกิดการจับจ�ายใช$สอยของผู$บริโภค จึงทําให$มีผู$ประกอบการทีวีโฮมช$อปปtuงบาง
รายมองเห็นโอกาสและตัดสินใจท่ีจะนําสินค$าและบริการมาโฆษณาผ�านโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน เช�น ในกรณีของ
กระทะแบรนด� Korea King ด$วยเหตุนี้ ในปf 2560 อาจจะมีจํานวนผู$ประกอบการทีวีโฮมช$อปปtuงเพ่ิมเติมท่ี
ตัดสินใจนําสินค$าและบริการมาโฆษณาผ�านโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน เนื่องจากเปXนวิธีการท่ีจะทําให$สินค$าและ
บริการของตนเข$าถึงผู$บริโภคได$ทุกกลุ�มและครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ซ่ึงจะส�งผลให$ช�องรายการ
โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินมีรายได$จากการเช�าเวลาออกอากาศเพ่ือการเสนอขายสินค$าและบริการจากบริษัททีวี
โฮมช$อปปtuงเพ่ิมมากข้ึน ไม�ว�าจะเปXนในรูปแบบรายการทีวีช$อปปtuง หรือโฮมช$อปปtuงผ�านทีวี 24 ชั่วโมง 
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ทิศทางการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ของ Ofcom ในปS 2017 

โดย นางจิตสุภา ฤทธิผลิน 
สํานักอํานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 

Office of Communications (Ofcom) ดําเนินการภายใต$พระราชบัญญัติการสื่อสาร ค.ศ. 
2003 (Communication Act 2003) โดยมีนโยบายการบริหารความถ่ีวิทยุเน$นการขับเคลื่อนของตลาดเปXน
สําคัญ มีหน$าท่ีกํากับดูแลโทรศัพท�ประจําท่ี (Fixed line) โทรคมนาคม โทรศัพท�มือถือ โทรทัศน�และวิทยุ 
บริการไปรษณีย� และคลื่นความถ่ีสําหรับอุปกรณ�ไร$สาย ซ่ึงทิศทางนโยบายในการกํากับดูแลกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน�ของ Ofcom ท่ีผ�านมาต$องดําเนินการตาม EU's Audiovisual Media Services 
Directive (AVMSD) เปXนข$อกําหนดสําหรับประเทศในสหภาพยุโรปสําหรับการบัญญัติกฎหมายในการกํากับ
ดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ของกลุ�มประเทศในสหภาพยุโรป โดยมุ�งเน$นกําหนดมาตรการ
สําหรับการกํากับดูแลเพ่ือคุ$มครองด$านเนื้อหารายการ ด$านโฆษณา และการสนับสนุนรายการ 

ปcจจุบัน Ofcom อยู�ระหว�างการเตรียมพร$อมประกาศแผนยุทธศาสตร�ภายใต$ Annual Plan 
2017/18 ซ่ึงเสร็จสิ้นการรับฟcงความคิดเห็นสาธารณะเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ� 2560 ท่ีผ�านมา และจะ
ประกาศใช$ในเดือนมีนาคม 2017 ต�อไป  

ในการกําหนดเปwาหมายและจัดทํา Annual Plan ของ Ofcom ได$ประเมินสถานการณ�ท่ี 
ผ�านมาเพ่ือประกอบการจัดทําแผนงาน โดยมีสถานการณ�สําคัญๆ ท่ีเปXนปcจจัยในการวางแผนของ Ofcom ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงด$านความต$องการของผู$บริโภคและธุรกิจ ซ่ึงพบว�าร$อยละ 86 ของ
ครัวเรือนในสหราชอาณาจักร ใช$งานอินเทอร�เน็ตเพ่ือเข$าถึงสื่อในรูปแบบต�างๆ มากข้ึน ไม�ว�าจะเปXนโซเชียล
มีเดีย การรับชมเนื้อหารายการจากช�องรายการปกติ การรับชมคลิปวิดีโอต�างๆ โดยแบ�งสัดส�วนการใช$งานผ�าน
อุปกรณ�ต�างๆ ดังภาพ 

 

ท่ีมา: Ofcom (2016b) 
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จากข$อมูลการรับชมรายการของประชากรในกลุ�มอายุต�างๆ ของสหราชอาณาจักร พบว�า 
ประชากรท่ีสูงวัยมักจะรับชมเนื้อรายการผ�านโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน ในขณะนี้กลุ�มผู$ชมช�วงอายุ 16 - 24 ปf  
มีสัดส�วนของการเข$าชมเนื้อหาผ�าน Video on Demand โดยผ�านผู$ให$บริการ อาทิเช�น BBC iPlayer AII4 
Netflix และ Amazon โดยพบว�า 6 ล$านครัวเรือน ใช$บริการ Netflix เปXนหลัก 

 

ท่ีมา: Ofcom (2016c) 

2. การลงทุนและพัฒนาทางเทคโนโลยีของผู$ให$บริการโครงข�าย เพ่ือเปXนการตอบสนองความ
ต$องการใช$งานของผู$บริโภค เหล�าผู$ให$บริการโครงข�ายไฟเบอร�ออฟติกมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงข�ายของ
ตนเองรองรับความต$องการใช$งานแบบ high speed และผู$ประกอบการ mobile network ก็จะมีการ 
upgrade โครงข�ายเพ่ือรองรับการใช$งาน 5G รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการเชื่อมต�อและความพร$อมเพ่ือ
รองรับการใช$งานด$วย 

3. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบภูมิทัศน�ของสื่อหลอมรวม พบว�าสื่อออนไลน�โดยเฉพาะ OTT 
(Over the Top) ส�งผลต�อภูมิทัศน�การแข�งขันของสื่อเปXนอย�างยิ่ง ก�อให$เกิดการขยับตัวทางธุรกิจ อาทิเช�น  
ผู$ประกอบกิจการโทรทัศน�ในสหราชอาณาจักรเริ่มให$บริการ Video on Demand เพ่ิมมากข้ึน  นอกจากนี้ยังมี
การรวมกลุ�มท้ังในแนวราบและแนวด่ิง (horizontal & vertical) ระหว�างบริษัทยักษ�ใหญ�ของการสื่อสารใน
ยุโรป อาทิเช�น BT กับ Virgin Media  

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการกํากับดูแล ท่ีสําคัญอย�างมากคือการท่ีสหราชอาณาจักร
ออกจากการเปXนสมาชิกสหภาพยุโรป ซ่ึงข$อกําหนดของสหภาพยุโรปในการกํากับดูแลสื่ออย�าง Audiovisual 
and Media Services (AVMS) มีแนวโน$มท่ีจะมีผลกระทบต�อการเตรียมการด$านการกํากับดูแลสื่อของสหราช
อาณาจักร 
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โดยสําหรับเปwาหมายในปf 2017/18 ของ Ofcom กําหนดไว$ 3 หัวข$อหลักประกอบด$วย 

 

ท่ีมา: Ofcom (2017)  

เปiาหมายท่ี 1 ส�งเสริมการแข�งขันและสร$างความม่ันใจว�าตลาดทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ
สําหรับผู$บริโภค ประกอบด$วยแผนงานสําคัญๆ ดังนี้ 

1. ส�งเสริมการลงทุนสําหรับโครงข�ายความเร็วสูงระดับ Super-fast และ Ultra-fast เพ่ือ
รองรับการใช$งานท่ีหลากหลาย 

2. ส�งเสริมการแข�งขันด$านการให$บริการ fixed line  
3. ความพร$อมใช$งานความเร็วคุณภาพของการบริการและการกําหนดราคาของบริการการ

สื่อสาร 
4. การสร$างการแข�งขันท่ีเปXนธรรมและมีประสิทธิภาพในการส�งมอบความหลากหลายของ

บริการ ท้ังด$านคุณภาพสูงและเนื้อหาท่ีหลากหลายสําหรับผู$ชม 

เปiาหมายท่ี 2  มาตรฐานความปลอดภัยและการปรับปรุงคุณภาพ ประกอบด$วยแผนงาน
สําคัญๆ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงด$านพ้ืนท่ีครอบคลุมของการสื่อสารท้ังทางสายและไร$สายเพ่ือตอบสนองความ
ต$องการของประชาชนและธุรกิจท่ัวสหราชอาณาจักร 

2. ปรับปรุงด$านคุณภาพบริการของการสื่อสารท้ังทางสายและไร$สายสําหรับประชาชนและ
ธุรกิจ 

3. เพ่ิมศักยภาพของโครงข�ายสําหรับการสื่อสารไร$สายด$วยการเตรียมความพร$อมของคลื่น
ความถ่ีให$สามารถรองรับการใช$งานได$อย�างเต็มท่ี 

4. คุณภาพการให$บริการท่ีปลอดภัยสําหรับกิจการโทรทัศน�สาธารณะ ด$วยการประเมินผล
การดําเนินการของ BBC ในรูปแบบใหม� 

5. การสร$างความม่ันใจกับผู$ชมท่ีจะได$รับชมเนื้อหารายการท่ีมีคุณภาพ ถูกต$อง เหมาะสม 
และตอบสนองต�อความต$องการของผู$ชมด$วยบริการท่ีหลากหลาย  

เปiาหมายท่ี 3  การคุ$มครองผู$บริโภคจากภัยคุกคามรูปแบบต�างๆ ประกอบด$วยแผนงาน
สําคัญๆ ดังนี้ 

1. การปwองกันเนื้อหารายการท่ีเปXนอันตรายท้ังทางวิทยุและโทรทัศน� รวมถึงการกําหนด
มาตรฐานของเนื้อหารายการท่ีควรจะเปXน และการปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช$กฎหมายอย�างเคร�งครัด
กับผู$กระทําผิดด$านเนื้อหารายการ  

2. การคุ$มครองผู$บริโภคในการได$รับบริการท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับราคา 
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3. การคุ$มครองผู$บริโภคจากสายรบกวน โดยจะดําเนินการร�วมกับ ICO (Information 
Commissioner’s Office) 

เปwาหมายท้ัง 3 ประการนี้ Ofcom เริ่มให$ความสําคัญและดําเนินการมาต้ังแต�เมษายน 2015 
จนถึงปcจจุบัน อาทิเช�น ผู$บริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงการใช$บริการบรอดแบนด�ได$เรียกว�า “one touch 
process” การติดตามประเมินผลผู$รับชมภายหลังการกํากับดูแลการให$บริการ Video on Demand และช�อง
รายการสาธารณะ เพ่ือให$ผู$ประกอบการปรับปรุงคุณภาพบริการ การปรับปรุงด$านคุณภาพบรอดแบนด�ท่ีมี
ความเร็วอย�างน$อย 10 Mbit/s เพ่ือรองรับการใช$งานท่ีหลากหลาย อาทิเช�น สตรีมม่ิงทีวี วิดีโอคอล หรือการ
ทํางานท่ีบ$าน อย�างมีคุณภาพ    

จะเห็นได$ว�าทิศทางการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ของ Ofcom 
มุ�งเน$นการเตรียมการรองรับการหลอมรวมสื่ออย�างเต็มรูปแบบด$วยการปรับปรุงคุณภาพและอัพเกรดบรอด
แบนด� รวมถึงการควบคุมคุณภาพเนื้อหารายการท่ีเข$มข$นและเนื้อหารายการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับกลุ�ม
ผู$ชม 
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ความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนผ>านสู>การรับฟVงวิทยุดิจิตอล 

โดย นางสาวชนกพร ตุ$มทอง 
สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน� 

ประเทศนอร�เวย� นับว�าเปXนประเทศแรกของโลกท่ียุติการออกอากาศวิทยุในระบบเอฟ.เอ็ม. 
และเริ่มก$าวเข$าสู�การเปลี่ยนผ�านในการออกอากาศวิทยุในระบบดิจิตอล (Digital Audio Broadcasting: 
DAB+)1 ท่ีเมือง Bodø เขต Nordland เปXนท่ีแรก เม่ือวันท่ี 11 มกราคมท่ีผ�านมา ด$วยความร�วมมือระหว�าง
รัฐบาล ผู$ประกอบกิจการกระจายเสียง และผู$มีส�วนเก่ียวข$องในห�วงโซ�อุปทาน (Supply Chain) ซ่ึงถือว�าเปXน
วันประวัติศาสตร�หน$าใหม�ของอุตสาหกรรมวิทยุ 

จากจํานวนประชากรของนอร�เวย�ท้ังหมด 5.2 ล$านคน มีชาวนอร�เวย�มากกว�า 3 ล$านคนท่ีฟcง
วิทยุทุกวัน โดย 54% ฟcงวิทยุระบบ DAB อีก 19% ฟcงวิทยุผ�านออนไลน� ส�วนสัดส�วนผู$ฟcงท่ีเหลือจะเปXนคนใน
ท$องถ่ินท่ีอาศัยอยู�นอกเมืองซ่ึงยังคงรับฟcงวิทยุในระบบเอฟ.เอ็ม. (RADIO.NO, 2016)  

ด$วยสัดส�วนผู$รับฟcงวิทยุดังกล�าว รัฐบาลนอร�เวย�จึงได$วางแผนการเปลี่ยนผ�านสู�การ
ออกอากาศวิทยุในระบบดิจิตอล เริ่มจากสถานีวิทยุระดับชาติและสถานีวิทยุท$องถ่ินเชิงพาณิชย�ในเมืองใหญ�
ก�อนเปXนอันดับแรก (เริ่มต$นจากเขต Nordland ทางเหนือของประเทศ ต�อด$วยเมืองหลวง Oslo และภูมิภาค
ต�างๆ ของประเทศ) ส�วนสถานีวิทยุชุมชนและสถานีท$องถ่ินรายเล็กจะยังคงออกอากาศวิทยุในระบบเอฟ.เอ็ม. 
อีกประมาณ 5 ปf หลังจากท่ีสถานีวิทยุระดับชาติได$ทําการยุติเสร็จสิ้นท่ัวประเทศแล$วในเดือนธันวาคม 2017 
ซ่ึงกระทรวงวัฒนธรรมของนอร�เวย�ได$ระบุว�า การออกอากาศวิทยุด$วยระบบดิจิตอลนั้น จะช�วยประหยัด
งบประมาณได$ถึง 180 ล$านโครนนอร�เวย�ต�อปf หรือ 25 ล$านดอลลาร�สหรัฐต�อปf โดยประมาณ (The New 
York Times, 2017) 

การยุติออกอากาศสถานีวิทยุระบบเอฟ.เอ็ม. ทางตอนเหนือของนอร�เวย� 

 
ท่ีมา: The New York Times (2017) 

                                                           
1 Digital Audio Broadcasting (DAB) เปXนวิธีการกระจายเสียงส�งผ�านสัญญาณวิทยุดิจิตอลภาคพื้นดิน โดยเร่ิมมีการพัฒนาระบบเม่ือปลายปf 
1980 มีพื้นฐานมาจากการเข$ารหัส MPEG Audio Layer II ซ่ึงยังคงถูกใช$จนถึงปcจจุบัน ท้ังน้ี การรวมของเทคโนโลยี MPEG-4 (AAC) กับระบบ 
DAB ทําให$มีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น (คุณภาพเสียงเท�าเดิมโดยใช$บิตเรตตํ่า) พัฒนาเปXน DAB+ 
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ด$วยคุณสมบัติของวิทยุดิจิตอลระบบ DAB และ DAB+ ท่ีสามารถส�งช�องสัญญาณท่ีเปXนเพลง
แบบสเตอริโอได$ถึง 6 ช�อง หรือช�องท่ีพูดคุยอย�างเดียวได$ถึง 20 ช�อง อีกท้ังยังช�วยประหยัดค�าใช$จ�ายได$
มากกว�าการออกอากาศวิทยุในระบบเอฟ.เอ็ม. และมีประสิทธิภาพด$านคุณภาพสัญญาณและเสียงท่ีชัดกว�า 
แม$ว�าสัญญาณท่ีส�งมาจะล�าช$ากว�าระบบเอฟ.เอ็ม. ก็ตาม จึงเปXนสาเหตุท่ีประเทศต�างๆ ท่ัวโลก เริ่มเปลี่ยนผ�าน
สู�การออกอากาศวิทยุในระบบดิจิตอล โดยมีประเทศนอร�เวย�เปXนประเทศต$นแบบในการเปลี่ยนผ�าน 

จากรายงานของ WorldDAB เก่ียวกับความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนผ�านสู�การรับฟcงวิทยุ
ดิจิตอล นอกจากประเทศนอร�เวย�แล$ว หลายประเทศในยุโรปก็กําลังเริ่มทยอยเข$าสู�การเปลี่ยนผ�านการรับฟcง
วิทยุดิจิตอล โดยเขต South Tyrol ตอนเหนือของประเทศอิตาลี จะเริ่มต$นยุติการออกอากาศระบบเอฟ.เอ็ม.
ในปf 2017 ในขณะท่ีประเทศสวิตเซอร�แลนด�วางแผนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปf 2020 โดยตลอดปfนี้จะมีการ 
โปรโมทเพ่ือสร$างความรู$ความเข$าใจให$แก�ประชาชนภายในประเทศ  

ในประเทศสหราชอาณาจักร รัฐบาลจะทบทวนข้ันตอนการเปลี่ยนผ�านสู�การรับฟcงวิทยุ
ดิจิตอลต�อไปเม่ือโครงข�ายสามารถครอบคลุมได$ท่ัวประเทศและเข$าถึงผู$ฟcง โดยคาดว�าจะบรรลุผลสําเร็จในปf 
2017 และเม่ือไม�นานมานี้ ประเทศเยอรมันและเดนมาร�กเพ่ิงจะเปtดตัวโครงข�ายรับส�งสัญญาณ (Multiplex) 
แห�งชาติ แห�งท่ี 2 ในขณะท่ีประเทศเบลเยียมได$ประกาศแผนวิทยุดิจิตอลระบบ DAB+ ของรัฐบาลกลาง ท่ีจะ
ขยายไปยังเขต Flanders และ Wallonia ในปf 2018 (WorldDAB, 2017a)  

 

การเปล่ียนผ>านสู>การรับฟVงวิทยุดิจิตอล (Digital Switchover) ในประเทศแถบยุโรป 
 

 

ท่ีมา: WorldDAB (2017b) 
 

ในฝc�งเอเชียแปซิฟtกและประเทศอ่ืนๆ ก็ได$วางแผนเปลี่ยนผ�านสู�การออกอากาศวิทยุดิจิตอล
แล$วและเริ่มกระบวนการออกอากาศวิทยุในระบบดิจิตอลแล$วเช�นเดียวกัน อาทิ ออสเตรเลียท่ีประสบ
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ความสําเร็จในการใช$ระบบ DAB+ เม่ือปf 20092 ตามมาด$วยฮ�องกงเม่ือปf 2012 ขณะท่ีไทย มาเลเซีย และ
เวียดนาม อยู�ระหว�างการพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนผ�านสู�การรับฟcงวิทยุดิจิตอล  

ในส�วนของประเทศแอฟริกาใต$ ได$เริ่มทดลองใช$ระบบ DAB+ อย�างต�อเนื่อง ซ่ึงสามารถเข$าถึง 
21% ของประชากรในประเทศ ขณะท่ีตุรกีและตูนีเซีย กําลังอยู�ระหว�างทดลองระบบ DAB+ และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส�จะเปtดตัว DAB+ ในตลาดการค$าเชิงพาณิชย�ในปf 2018 (WorldDAB, 2017b) 

 
การเปล่ียนผ>านสู>การรับฟVงวิทยุดิจิตอล (Digital Switchover) ในเอเชียแปซิฟJกและประเทศอ่ืนๆ 

 

ท่ีมา: WorldDAB (2017b) 

 
ความเคลื่อนไหวล�าสุดฟากฝc�งเอเชียตะวันออก อย�างประเทศจีน ก็มีการพัฒนาระบบการ

ออกอากาศวิทยุดิจิตอลเพ่ือประยุกต�ใช$ในประเทศของตนเอง โดยออกอากาศวิทยุดิจิตอลในย�านความถ่ี 87 - 
108 MHz ด$วยมาตรฐาน CDR3 ซ่ึงประเทศจีนเตรียมการท่ีจะกําหนดมาตรฐานดังกล�าวเปXนมาตรฐานวิทยุ
ดิจิตอลของตัวเอง เหมือนท่ีมีการกําหนดมาตรฐานการออกอากาศโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ
ตัวเอง (มาตรฐาน Digital Terrestrial Multimedia Broadcast: DTMB) โดยปcจจุบันมีเครือข�ายทดลอง
ออกอากาศด$วยระบบดังกล�าวใน 3 เมืองของประเทศ คือ เมืองปcกก่ิง (Beijing) กวางโจว (Guangzhou) 
และเซินเจิ้น (Shenzhen) (David Moro, 2016)  

จากความเคลื่อนไหวสู�การเปลี่ยนผ�านการรับฟcงวิทยุดิจิตอลของประเทศต�างๆท่ัวโลก อาจ
กล�าวได$ว�าการออกอากาศวิทยุด$วยระบบดิจิตอลนั้น เริ่มมีความชัดเจนข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงส�งผลต�อผู$เก่ียวข$องใน

                                                           

2
  มีสัดส�วนครัวเรือนเข$าถึงประมาณ 23.6% และมีผู$ฟcงวิทยุดิจิตอลผ�านอุปกรณ�ระบบ DAB+ ประมาณ 3.5 ล$านคนใน 5 เมือง
ใหญ�ของประเทศ 

3
 CDR เปXนประเภทหน่ึงของระบบ In-Band On-Channel ซ่ึงทํางานในย�านความถ่ี FM โดยมีคุณสมบัติเด�นในการผสมผสาน
คลื่นความถ่ีและความสามารถในออกอากาศได$ท้ังวิทยุดิจิตอลและวิทยุแอนะล็อกพร$อมๆ กัน ในคลื่นความถ่ีเดียวกัน (David, 
2016) 
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วงการวิทยุ ท่ีจะต$องลุกข้ึนมาปรับกลยุทธ�  และสร$างสมรรถนะในการแข�งขันเหนือคู�แข�ง กล�าวคือ 
ผู$ประกอบการวิทยุ บริษัทผลิตเครื่องรับฟcงวิทยุในรถยนต�และบ$าน และสถานีวิทยุต�างๆ จําเปXนต$องวางแผน
การลงทุน ปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิตวิทยุและเครื่องรับฟcงวิทยุ ตลอดจนโปรแกรมการออกอากาศให$
สอดคล$องกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส�วนประชาชนท่ีรับฟcงวิทยุอยู�เดิมอาจจะต$องซ้ือวิทยุใหม�เพ่ือรับฟcง
วิทยุในระบบดิจิตอล ซ่ึงถือเปXนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีประชาชนจะสามารถรับฟcงข�าวสารและความบันเทิงต�างๆ 
ได$หลากหลายช�องมากข้ึน ตลอดจนรับฟcงคุณภาพเสียงท่ีชัดเจนกว�าระบบเอฟ.เอ็ม.  

อย�างไรก็ดี แม$ว�าหลายๆ ประเทศจะเริ่มทดลองการเปลี่ยนผ�านการออกอากาศวิทยุดิจิตอล
บ$างแล$ว แต�ก็มีบางประเทศท่ีไม�ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนผ�าน ยกตัวอย�างเช�น ฮ�องกงท่ีสถานีวิทยุ
ดิจิตอล Metro Radio และ Phoenix Radio ได$ประกาศปtดตัวบริการวิทยุดิจิตอล DAB เนื่องจากมีจํานวน
ผู$ ฟc งน$ อย  และส� งผลต� อราย ได$ ในการ โฆษณา ท่ีลดล ง  ซ่ึ ง ไม� เ พี ย งพอต� อการประกอบ กิจการ 
(Digitalradioinsider, 2017) หรือประเทศท่ีพัฒนาแล$ว อย�างเช�น สวีเดน ทางรัฐบาลได$ยกเลิกการเปลี่ยนผ�าน
จากวิทยุระบบเอฟ.เอ็ม เปXนระบบ DAB+ เนื่องจากมีจํานวนผู$ฟcงวิทยุดิจิตอลน$อย และเกือบ 1 ใน 3 ของผู$ฟcง 
รับฟcงวิทยุผ�านระบบออนไลน� เพราะว�ามีการใช$งานโทรศัพท� 3G/4G LTE มากข้ึน (Digitalradioinsider, 
2016ข) เช�นเดียวกับเยอรมันท่ีรัฐมนตรีเศรษฐกิจได$ปฏิเสธข$อเสนอจากคณะกรรมการวัฒนธรรมของสหพันธ�
ให$มี DAB ในเครื่องรับวิทยุ โดยมีผู$ฟcงเพียงประมาณ 5% เท�านั้นท่ีฟcงผ�านระบบ DAB ในรอบสัปดาห� 
(Digitalradioinsider, 2016ก)  

ฉะนั้นแล$ว หน�วยงานท่ีกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง รวมถึงภาครัฐบาล จะต$องศึกษาและ
พิจารณาถึงความคุ$มค�าในการยุติการออกอากาศวิทยุระบบเอฟ.เอ็ม เพ่ือเปลี่ยนผ�านสู�การรับฟcงวิทยุระบบ
ดิจิตอล และคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผู$ท่ีเก่ียวข$องในอุตสาหกรรมวิทยุ ในประเด็นต�างๆ ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนผ�านต$องสัมพันธ�กับพฤติกรรมการรับฟcงวิทยุของประชาชนในประเทศนั้นๆ 
กล�าวคือ ต$องมีการสํารวจจํานวนผู$ฟcงวิทยุภายในประเทศ พร$อมท้ังเปรียบเทียบสัดส�วนพฤติกรรมการรับฟcง
วิทยุระบบเอฟ.เอ็ม และการรับฟcงผ�านออนไลน� ว�าคุ$มค�าต�อการเปลี่ยนผ�านหรือไม� และความนิยมในการรับฟcง
วิทยุออนไลน�ในแต�ละปfเปXนอย�างไร 

2. ความก$าวหน$าของเทคโนโลยีการสื่อสารในประเทศ เช�น โครงข�ายสัญญาณมีความพร$อม
หรือไม� และการผลิตชิ้นส�วนและอุปกรณ�สําหรับเทคโนโลยีดังกล�าวสามารถผลิตภายในประเทศได$หรือไม�  
เพ่ือช�วยสนับสนุนผู$ประกอบการอุตสาหกรรมวิทยุในประเทศ 

3. สภาพตลาดวิทยุภายในประเทศ อาทิ ราคาวิทยุระบบเอฟ.เอ็ม ปcจจุบันมีราคาเท�าไหร� 
และหากนําเครื่องรับฟcงวิทยุดิจิตอลมาขายในตลาด ควรจะต้ังราคาเท�าไหร�เพ่ือให$ประชาชนมีกําลังซ้ือเพียงพอ
ต�อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงต$องคํานึงถึงภาระท่ีผู$ประกอบการในการสร$างสถานีวิทยุใหม�ๆ ซ่ึงจําเปXนต$องใช$เงิน
จํานวนมาก  

4. สภาพภูมิประเทศมีความยากลําบากต�อการขยายโครงข�ายและรับส�งสัญญาณหรือไม�  
ท้ังหมดนี้เปXนสิ่งท่ีผู$มีส�วนเก่ียวข$องทุกฝ�ายต$องร�วมมือและร�วมใจกันในการท่ีจะพัฒนา

อุตสาหกรรมวิทยุของประเทศให$เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืนและสร$างสรรค� โดยศึกษาจากประเทศท่ีประสบ
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ความสําเร็จและไม�ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนผ�านสู�การรับฟcงวิทยุระบบดิจิตอล เพ่ือประยุกต�ใช$ให$
เหมาะสมกับประเทศของตน และเกิดประโยชน�ต�อประชาชนในประเทศ 
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