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รายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือเผยแพร�งานทางวิชาการด#านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ข#อมูล 
ความเห็น หรือข#อความใดๆ ท่ีปรากฏในรายงานไม�มีผลผูกพันต�อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และ
กิจการโทรคมนาคมแห�งชาติแต�อย�างใด และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมแห�งชาติจะไม�รับผิดชอบต�อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนท้ังทางตรงหรือทางอ#อม จากการนําข#อมูล ความเห็น 
หรือข#อความในรายงานไปใช# หรือการกระทําใดๆ ท่ีเก่ียวข#องกับข#อมูล ความเห็น หรือข#อความท่ีปรากฏในรายงาน 

 
The aim of this report is to disseminate academic work related to broadcasting area.  

Any information, comment or message appearing in this report is not binding to the National Broadcasting 
and Telecommunications Commission (NBTC) and the Office of the NBTC shall not be held 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 this report. 
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สภาพตลาดกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและสภาพตลาดกิจการกระจายเสียง
ของประเทศไทย (เดือนเมษายน 2560) 

โดย นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย�ชาครียะ 
สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน� 

 

1. สภาพตลาดกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

1.1 จํานวนผู%รับชมชDองรายการโทรทัศน� 

หากพิจารณาจํานวนผู#รับชมโทรทัศน�ของประชาชนท่ัวประเทศ ผ�านระบบภาคพ้ืนดินและ
ระบบเคเบิลและดาวเทียม พบว�า จํานวนผู#รับชมโทรทัศน�ผ�านระบบภาคพ้ืนดินมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง
ต้ังแต�เดือนมกราคม – มีนาคม 2560 อย�างไรก็ดี ข#อมูลเดือนเมษายน 2560 พบว�า มีจํานวนผู#รับชมโทรทัศน�
ผ�านระบบภาคพ้ืนดินจํานวน 5,636,000 คน โดยลดลงจากเดือนก�อนหน#าเพียงเล็กน#อย หรือประมาณ 2,000 
คน ในขณะจํานวนผู#รับชมโทรทัศน�ผ�านระบบเคเบิลและดาวเทียมมีจํานวน 979,000 คน ท้ังนี้ สัดส�วนผู#รับชม
โทรทัศน�ผ�านระบบภาคพ้ืนดินต�อสัดส�วนผู#รับชมโทรทัศน�ผ�านระบบเคเบิลและดาวเทียมคิดเป̂นสัดส�วนร#อยละ 
85.2 ต�อร#อยละ 14.8 

 เป̂นท่ีน�าสนใจว�า ต้ังแต�ต#นปb 2560 เป̂นต#นมา จํานวนผู#รับชมโทรทัศน�ผ�านระบบเคเบิลและ
ดาวเทียมมีแนวโน#มเติบโตไม�คงท่ี กล�าวคือ จํานวนผู#รับชมเพ่ิมสูงข้ึนในบางเดือน และลดตํ่าลงในบางเดือน  

 

ท่ีมา: Nielsen 

แนวโน#มการเติบโตของผู#รับชมโทรทัศน�ผ�านระบบเคเบิลและดาวเทียมท่ีไม�คงท่ีสะท#อนให#เห็น
ว�า มีกลุ�มผู#ชมจํานวนหนึ่งท่ีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน� ซ่ึงอาจเกิดจาก 3 ปeจจัยหลักคือ 1) 
ความต#องการรับชมภาพและเสียงท่ีคมชัดมากข้ึน 2) ความต#องการรับชมรายการท่ีหลากหลาย และ 3) ราคา

5,519,000 คน 5,599,000 คน 5,638,000 คน 5,636,000 คน

953,000 คน 899,000 คน 999,000 คน 979,000 คน

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60

ภาคพ้ืนดิน เคเบิล/ดาวเทียม



 

ติดต้ังและค�าสมาชิกรายเดือน โดยสาเหตุ 
รับชมโทรทัศน�ผ�านโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลมากข้ึน

1.2 มูลคDาการโฆษณาในกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน

หากพิจารณามูลค�าการโฆษณาในกิจการ
โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในเดือนเมษายน 
789 ล#านบาท หรือประมาณร#อยละ 
เมษายนลดลงอาจเกิดจากช�วงวันหยุดยาว
ดังกล�าว  

ท้ังนี้ หากพิจารณาการเติบโตของมูลค�าการโฆษณาของช�องรายการเดิม 
NBT) และช�องรายการดิจิตอลใหม� พบว�า แม#ว�ามูลค�าการโฆษณาโดยรวมของช�องรายการเดิมจะคงยังมีมูลค�า
มากกว�าช�องรายการดิจิตอลใหม� แต�อย�างไรก็ดี ในช�วงต้ังแต�เดือนมกราคม
ของมูลค�าโฆษณาช�องรายการดิจิตอลใหม�มีอัตราสูงถึงร#อยละ 
มูลค�าโฆษณาประมาณร#อยละ 9 

ม.ค.-60

5,024
ล%านบาท

ชDองรายการเดิม

3,471 3,476

4,

ติดต้ังและค�าสมาชิกรายเดือน โดยสาเหตุ 3 ประการข#างต#นอาจเป̂นปeจจัยหลักท่ีส�งผลให#ประชาชนเปลี่ยนมา
รับชมโทรทัศน�ผ�านโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลมากข้ึน 

มูลคDาการโฆษณาในกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน 

ามูลค�าการโฆษณาในกิจการโทรทัศน�พบว�า มูลค�าการโฆษณาใน
ในเดือนเมษายน 2560 มียอดรวมประมาณ 5,714 ล#านบาท ซ่ึงลดลงจากเดือนก�อนหน#า 

ล#านบาท หรือประมาณร#อยละ 12 ท้ังนี้ เป̂นท่ีน�าสังเกตว�า ปeจจัยหลักท่ีทําให#มูลค�าการโฆษณาในเดือน
วันหยุดยาว ซ่ึงส�งผลให#ลูกค#าเอเจนซ่ีโฆษณาชะลอการใช#งบโฆษณา

 

ท้ังนี้ หากพิจารณาการเติบโตของมูลค�าการโฆษณาของช�องรายการเดิม 
และช�องรายการดิจิตอลใหม� พบว�า แม#ว�ามูลค�าการโฆษณาโดยรวมของช�องรายการเดิมจะคงยังมีมูลค�า

มากกว�าช�องรายการดิจิตอลใหม� แต�อย�างไรก็ดี ในช�วงต้ังแต�เดือนมกราคม - เมษายน 2560 
ของมูลค�าโฆษณาช�องรายการดิจิตอลใหม�มีอัตราสูงถึงร#อยละ 24 ซ่ึงสูงกว�าช�องรายการเดิมท่ีมีการเติบโตของ

ก.พ.-60
มี.ค.-60

เม.ย.-60

5,226
ล%านบาท

6,503
ล%านบาท

5,714
ล%านบาท

ชDองรายการเดิม ชDองดิจิตอลใหมD

1,553 1,750

,403

2,100

3,794

1,920

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60

ร%อยละ 12 

หนDวย

3 

ประการข#างต#นอาจเป̂นปeจจัยหลักท่ีส�งผลให#ประชาชนเปลี่ยนมา

พบว�า มูลค�าการโฆษณาในช�องรายการ
ล#านบาท ซ่ึงลดลงจากเดือนก�อนหน#า 

ท้ังนี้ เป̂นท่ีน�าสังเกตว�า ปeจจัยหลักท่ีทําให#มูลค�าการโฆษณาในเดือน
ชะลอการใช#งบโฆษณาในเดือน

 

ท้ังนี้ หากพิจารณาการเติบโตของมูลค�าการโฆษณาของช�องรายการเดิม (ช�อง 3, 5, 7, 9 และ 
และช�องรายการดิจิตอลใหม� พบว�า แม#ว�ามูลค�าการโฆษณาโดยรวมของช�องรายการเดิมจะคงยังมีมูลค�า

2560 อัตราการเติบโต
ช�องรายการเดิมท่ีมีการเติบโตของ

 

920

60 เม.ย.-60

ท่ีมา: Nielsen 

ท่ีมา: Nielsen 

หนDวย: ล%านบาท 
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ท้ังนี้ หากเปรียบเทียบมูลค�าการโฆษณาของเดือนเมษายน 2560 กับช�วงเวลาเดียวกันในปb
ก�อนหน#า พบว�า เดือนเมษายน 2559 มีมูลค�าโฆษณาในกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินประมาณ 6,351 ล#านบาท 
ซ่ึงสูงกว�ามูลค�าโฆษณาของเดือนเมษายน 2560 ประมาณ 637 ล#านบาท  

1.3 ความนิยมของชDองรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดนิ 

 หากพิจารณาค�าความนิยมของช�องรายการในเดือนเมษายน 2560 จะเห็นได#ว�า ช�องรายการ
ท่ีมีผู#ชมสูงสุด 10 อันดับแรก ยังคงเป̂นกลุ�มคล#ายๆ เดิมเหมือนในช�วงเดือนมีนาคม 2560 อย�างไรก็ดี แม#ว�า
ช�องรายการเดิม อย�างเช�น ช�อง 7 และช�อง 3 จะยังคงครองอันดับความนิยมสูงสุดของช�องรายการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดิน (อันดับ 1 และอันดับ 2 ตามลําดับ) แต�ช�องรายการดิจิตอลใหม� ซ่ึงได#แก� ช�อง Workpoint TV 
(อันดับ 3) ช�องโมโน 29 (อันดับ 4) ช�อง 8 (อันดับ 5) และช�อง One (อันดับ 6) กําลังได#รับความนิยมจากกลุ�ม
ผู#ชมคนไทยเพ่ิมมากข้ึนอย�างต�อเนื่อง โดยเฉพาะช�อง Workpoint TV ท่ีได#รับความนิยมสูงจนเกือบมีค�าความ
นิยมใกล#เคียงกับช�องรายการเดิม เช�น ช�อง 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา: Nielsen 

ความสําเร็จของช�องดิจิตอลใหม�เหล�านี้ เกิดจากการพัฒนาและนําเสนอเนื้อหารายการท่ี
น�าสนใจและตรงกับกลุ�มเปkาหมายผู#รับชม ซ่ึงแต�ละช�องมีนโยบายและกลยุทธ�ด#านเนื้อหาท่ีแตกต�างกัน 
กล�าวคือ  

• ช�อง Workpoint TV เน#นพัฒนารายการประเภทวาไรต้ี โดยเน#นซ้ือฟอร�แมทรายการ
ใหม�ๆ จากต�างประเทศ เช�น ประเทศเกาหลี (The Mask Singer หน#ากากนักร#อง และ Let Me In 2 
ศัลยกรรมพลิกชีวิต) 



 

• ช�องโมโน 29 
คอนเทนต�หลักคือ “มูวี่ส� พรีเม่ียม 
พรีเม่ียม (Sports Premium)” 

• ช�อง 8 ยังเน#นการพัฒนาและผลิตละครเป̂นหลักอย�างต�อเนื่อง
คอนเทนต�ซีรีส�ต�างประเทศมากข้ึน 
ประเทศไทยในวันและเวลาใกล#เคียงกับท่ีออกอากาศจริงในประเทศเกาหลี

• ช�อง One เน#น
และพัฒนาละครซิทคอมและรายการเรียลลิตี้โชว� 

จะเห็นได#ว�า แม#แต�ละช�องจะมีการวางกลยุทธ�ด#านเนื้อหาของช�องรายการแตกต�างกัน แต�
อย�างไรก็ดี เนื้อหาท่ีช�องรายการเหล�านี้เน#นนําเสนอต�อผู#ชมเป̂นเนื้อหาประเภทท่ีคล#ายคลึงกัน ซ่ึงก็คือเนื้อหา
ประเภทละคร รายการวาไรต้ี ซีรีส�ต�างประเทศ และภาพยนตร�

2. สภาพตลาดกิจการกระจายเสียงของไทย

2.1 จํานวนผู%รับฟTงวิทยุจากทุกชDองทาง

จากข#อมูลจํานวนผู#รับฟeง
107.0 MHz) จากทุกช�องทาง (เช�น 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว�า ในเดือนเมษายน 
ประมาณ 10,140,000 คน ซ่ึงเป̂นจํานวนท่ีลดลงจากเดือนก�อนหน#า 
หรือคิดเป̂นประมาณร#อยละ 7  

 

ม.ค.-60

10.969 ล%านคน

29 วางนโยบาย “หนังดี-ซีรีส�ดัง” เป̂นคอนเทนต�หลักของช�อง
มูวี่ส� พรีเม่ียม (Movie Premium)” “ซีรีส� พรีเม่ียม (Series Premium)” 

ยังเน#นการพัฒนาและผลิตละครเป̂นหลักอย�างต�อเนื่อง
คอนเทนต�ซีรีส�ต�างประเทศมากข้ึน หลังจากท่ีประสบความสําเร็จในการนําซีรีส�เกาหลีมาออกอากาศใน
ประเทศไทยในวันและเวลาใกล#เคียงกับท่ีออกอากาศจริงในประเทศเกาหลี 

เน#นคอนเซ็ปต� “ละครดี ดูท่ีช�องวัน” ในช�วงไพร�มไทม�หลังข�าว 
ละครซิทคอมและรายการเรียลลิตี้โชว�  

า แม#แต�ละช�องจะมีการวางกลยุทธ�ด#านเนื้อหาของช�องรายการแตกต�างกัน แต�
อย�างไรก็ดี เนื้อหาท่ีช�องรายการเหล�านี้เน#นนําเสนอต�อผู#ชมเป̂นเนื้อหาประเภทท่ีคล#ายคลึงกัน ซ่ึงก็คือเนื้อหา
ประเภทละคร รายการวาไรต้ี ซีรีส�ต�างประเทศ และภาพยนตร� 

กระจายเสียงของไทย 

รับฟTงวิทยุจากทุกชDองทาง 

จํานวนผู#รับฟeงวิทยุคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. จํานวน 40 
เช�น เครื่องรับวิทยุ โทรศัพท�เคลื่อนท่ี แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร�

และปริมณฑล พบว�า ในเดือนเมษายน 2560 มีประชากรไทยอายุต้ังแต� 12 
คน ซ่ึงเป̂นจํานวนท่ีลดลงจากเดือนก�อนหน#า (มีนาคม 2560) ประมาณ 

ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60

11.242 ล%านคน

10.865 ล%านคน

10.14 ล%านคน

ร%อยละ 7 

5 

เป̂นคอนเทนต�หลักของช�อง ซ่ึงจะเน#น 
Series Premium)” และ “สปอร�ต 

ยังเน#นการพัฒนาและผลิตละครเป̂นหลักอย�างต�อเนื่อง และวางแผนท่ีจะซ้ือ 
หลังจากท่ีประสบความสําเร็จในการนําซีรีส�เกาหลีมาออกอากาศใน

ในช�วงไพร�มไทม�หลังข�าว รวมท้ังการผลิต

า แม#แต�ละช�องจะมีการวางกลยุทธ�ด#านเนื้อหาของช�องรายการแตกต�างกัน แต�
อย�างไรก็ดี เนื้อหาท่ีช�องรายการเหล�านี้เน#นนําเสนอต�อผู#ชมเป̂นเนื้อหาประเภทท่ีคล#ายคลึงกัน ซ่ึงก็คือเนื้อหา

40 สถานี (87.5 MHz – 
เครื่องรับวิทยุ โทรศัพท�เคลื่อนท่ี แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร�) ในเขตพ้ืนท่ี

12 ปbข้ึนไป รับฟeงวิทยุ
ประมาณ 725,000 คน 

 
ท่ีมา: Nielsen 

ล%านคน

 



 

ท้ังนี้ หากพิจารณาสัดส�วนจํานวน
วิทยุท่ีบ#าน (ร#อยละ 56) ตามมาด#วยการรับฟeงวิทยุในรถ 
(ร#อยละ 2) นอกจากนี้ ยังพบว�า ประชาชนส�วนใหญ�นิยมรับฟeงวิทยุผ�านทางเครื่องรับวิทยุ 
ด#วยผ�านทางโทรศัพท�มือถือ (ร#อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 มูลคDาโฆษณาผDานสถานีวิทยุกระจายเสียง

จากข#อมูลการโฆษณา
ผ�านสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลัก
ในระบบเอฟ.เอ็ม. ในเขตกรุงเทพ
และปริ มณฑลจํ านวน  36  สถานี 
(88.0– 91.5, 93.0– 103.5 
104.5– 107.0 MHz) พบว�า ในเดือน
เมษายน 2560 มีมูลค�าโฆษณารวม
ประมาณ 348,149,000 บาท ซ่ึงลดลง
จากเดือนก�อนประมาณ 53 ล#านบาท หรือคิดเป̂นร#อยละ 
วิทยุกระจายเสียงของเดือนเมษายน 

 

 

โทรศัพท�
เคลื่อนที่
 25

เครื่องรับ
วิทยุ
74%

แยกตาม
อุปกรณ� 

หากพิจารณาสัดส�วนจํานวนผู#รับฟeง (แยกตามสถานท่ี) พบว�า ผู#คนส�วนใหญ�นิยมรับฟeง
ตามมาด#วยการรับฟeงวิทยุในรถ (ร#อยละ 32)  ในท่ีทํางาน (

นอกจากนี้ ยังพบว�า ประชาชนส�วนใหญ�นิยมรับฟeงวิทยุผ�านทางเครื่องรับวิทยุ 
อยละ 25) และผ�านคอมพิวเตอร� (ร#อยละ 1) 

มูลคDาโฆษณาผDานสถานีวิทยุกระจายเสียง 

การโฆษณา
คลื่นหลัก

กรุงเทพฯ 
สถานี 
 และ 

พบว�า ในเดือน
มีมูลค�าโฆษณารวม

บาท ซ่ึงลดลง
ล#านบาท หรือคิดเป̂นร#อยละ 13 ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบการโฆษณาผ�านสถานี

วิทยุกระจายเสียงของเดือนเมษายน 2560 กับปbก�อนหน#า พบว�า มีมูลค�าลดลงประมาณ 

โทรศัพท�
เคลื่อนที่

25%

คอมพิวเตอร�
1% ในรถ

32%

ที่ทํางาน
10%

อ่ืนๆ
2%

แยกตาม
สถานท่ี 

ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60

323,822,000 
บาท

324,195,000 
บาท

401,536,000
บาท

6 

พบว�า ผู#คนส�วนใหญ�นิยมรับฟeง
(ร#อยละ 10) และอ่ืนๆ 

นอกจากนี้ ยังพบว�า ประชาชนส�วนใหญ�นิยมรับฟeงวิทยุผ�านทางเครื่องรับวิทยุ (ร#อยละ 74) ตามมา

ท่ีมา: Nielsen 

บการโฆษณาผ�านสถานี
มีมูลค�าลดลงประมาณ 105 ล#านบาท 

ที่บ%าน
56%

 

เม.ย.-60

000

348,149,000
บาท

ร%อยละ 13 

ที่มา: Nielsen 
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บริการ Over The Top (OTT) ในบริบทของกิจการโทรทัศน� 

โดย นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย�ชาครียะ 
สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน� 

 
หลายๆ คนยังไม�ค�อยคุ#นเคยเม่ือได#ยินคําว�า “บริการ OTT (Over The Top)” และสงสัยว�า

บริการเช�นว�านี้คืออะไร? แท#จริงแล#ว บริการ OTT คือ บริการกระจายเสียงหรือบริการโทรทัศน�ท่ีถูกส�งผ�าน
โครงข�ายอ่ืนท่ีไม�ใช�โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� ยกตัวอย�างง�ายๆ เช�น การรับชม YouTube ผ�าน
โครงข�ายอินเทอร�เน็ตบนโทรศัพท�เคลื่อนท่ี หรือการรับชมภาพยนตร�ฮอลลีวูดจากผู#ให#บริการ Netflix ผ�าน
โครงข�ายอินเทอร�เน็ตบนคอมพิวเตอร� เป̂นต#น หรือในอีกนัยยะหนึ่ง สามารถกล�าวได#ว�า บริการ OTT คือ การ
ส�งผ�านบริการโทรทัศน�ไปยังผู#รับชมผ�านทางเทคโนโลยีการสื่อสารเครือข�ายอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง  
ซ่ึงเทคโนโลยีดังกล�าวกลายเป̂นทางเลือกใหม�ในการรับชมบริการโทรทัศน�ท่ีในอดีตเคยถูกส�งผ�านไปยังผู#ชมผ�าน
ทางระบบภาคพ้ืนดิน เคเบิล และดาวเทียม (Boston Consulting Group, 2016) 

แน�นอนว�า บริการ OTT ท่ีถูกส�งผ�านเทคโนโลยีอินเทอร�เน็ตท่ีก#าวหน#า นอกจากจะสร#างความ
สะดวกสบายและทางเลือกในการรับชมโทรทัศน�และคอนเทนต�ต�างๆ ให#แก�ผู#รับชมท่ัวโลกแล#ว ยังกลายเป̂น
บริการท่ีกระตุ#นให#เกิดการสร#างสรรค�คอนเทนต�แบบใหม�ๆ ในวงการโทรทัศน�ท่ัวโลกด#วย กล�าวคือ ในอดีตท่ี
ผ�านมา คอนเทนต�มักถูกสร#างโดยผู#สร#างมืออาชีพ (Traditional Professionals) และผลิตในสตูดิโอท่ีมี
เครื่องมือทันสมัย มีนักแสดงท่ีมีชื่อเสียง และควบคุมการผลิตโดยผู#กํากับท่ีมีประสบการณ� แต�เม่ือเทคโนโลยี
การส�งผ�านคอนเทนต�พัฒนาเข#าสู�ยุค OTT ได#เกิดปรากฏการณ�ท่ีใครๆ ก็สามารถผลิตคอนเทนต�และส�งผ�าน
คอนเทนต�ท่ีผลิตข้ึนไปส�งผู#ชมได#อย�างกว#างขวาง 

ท้ังนี้ ในยุคของการให#บริการ OTT นั้น ผู#ผลิตคอนเทนต�สามารถแบ�งออกได#เป̂น 3 กลุ�มใหญ�
คือ 

(1) ผู#สร#างมืออาชีพ (Traditional Professionals): ผู#สร#างกลุ�มนี้ใช#เงินลงทุนในการผลิต 
คอนเทนต�ในปริมาณสูง เนื่องจากต#องลงทุนสร#างสตูดิโอ ซ้ือเครื่องมือในการผลิต จ#างนักแสดง และผู#กํากับ 
มืออาชีพมาควบคุมการผลิตคอนเทนต� 

(2) ผู#สร#างก่ึงมืออาชีพก่ึงสมัครเล�น  (Professional Amateurs): ผู#สร#างกลุ�มนี้เริ่มต#นจาก
เป̂นผู#ผลิตมือสมัครเล�นท่ีสร#างสรรค�คอนเทนต�บนแพลตฟอร�มโซเชียลมีเดีย เช�น YouTube และเม่ือคอนเทนต�
ได#รับความนิยมจึงได#พัฒนาการผลิตคอนเทนต�ให#มีคุณภาพมากข้ึน โดยมีแรงจูงใจทางด#านรายได#และผลกําไร
เป̂นหลัก   

(3) ผู#สร#างมือสมัครเล�น  (Amateurs): ผู#สร#างกลุ�มนี้ผลิตคอนเทนต�และส�งผ�านไปยังผู#ชม
ท่ัวไปผ�านแพลตฟอร�มโซเชียลมีเดีย เช�น YouTube Facebook Twitter และ Snapchat ซ่ึงคอนเทนต�ท่ี
ผู#สร#างกลุ�มนี้ผลิตข้ึนมักเป̂นคอนเทนต�ท่ีสามารถเรียกความสนใจจากสาธารณชนได#อย�างรวดเร็ว จนแพร�หลาย
ไปในโซเชียลมีเดียและมีผู#รับชมนับล#านๆ คนท่ัวโลก 
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จากท่ีกล�าวมาข#างต#น จึงพอสรุปได#ว�า บริการ OTT นอกจากจะเป̂นเทคโนโลยีท่ีช�วยให#การ
ส�งผ�านวิดีโอและโทรทัศน�แบบด้ังเดิมไปสู�ผู#รับชมได#ทุกท่ีและทุกเวลาแล#ว ยังก�อให#เกิดกลุ�มผู#สร#างคอนเทนต�
แบบใหม�ๆ ในอุตสาหกรรมโทรทัศน�ท่ัวโลก ซ่ึงท#ายท่ีสุด ได#เปลี่ยนแปลงโครงสร#างของห�วงโซ�การประกอบ
กิจการโทรทัศน�ดังแผนภาพข#างล�าง 

ท่ีมา: Boston Consulting Group (2016) 

ความสะดวกสบายและความหลากหลายในการรับชมคอนเทนต�ผ�านบริการ OTT ท่ีก#าวข#าม
ข#อจํากัดด#านสถานท่ีและเวลา ได#ส�งผลให#บริการ OTT ได#รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน จนสามารถขยายตลาดไป
ยังภูมิภาคต�างๆ ได#อย�างรวดเร็ว ซ่ึงงานวิจัยท่ีจัดทําโดย Digital TV Research พบว�า ในปb 2015 ตลาด OTT 
มีมูลค�ารวมท่ัวโลกประมาณ 29.4 พันล#านเหรียญดอลลาร�สหรัฐฯ และคาดว�าจะเติบโตข้ึนจนมีมูลค�ารวม 
ท่ัวโลกสูงถึง 64.8 พันล#านเหรียญดอลลาร�สหรัฐฯ ภายในปb 2021 (Digital TV Research, 2016) 

หากพิจารณาตลาด OTT แยกตามทวีป/ภูมิภาค จะเห็นได#ว�า ในปb 2015 ทวีปอเมริกาเหนือมี
มูลค�าตลาดบริการ OTT มากท่ีสุด (15.4 พันล#านเหรียญดอลลาร�สหรัฐฯ) ตามมาด#วยทวีปยุโรปตะวันตก (6.4 
พันล#านเหรียญดอลลาร�สหรัฐฯ) ทวีปเอเชียแปซิฟ�ก (5.7 พันล#านเหรียญดอลลาร�สหรัฐฯ) ทวีปอเมริกาใต# 
(1.15 พันล#านเหรียญดอลลาร�สหรัฐฯ) ทวีปยุโรปตะวันออก (454 ล#านเหรียญดอลลาร�สหรัฐฯ) ทวีปตะวันออก
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กลางและแอฟริกาเหนือ (255 ล#านเหรียญดอลลาร�สหรัฐฯ) และทวีปแอฟริกาใต# (22 ล#านเหรียญดอลลาร�
สหรัฐฯ) ท้ังนี้ ยังคาดการณ�ว�า ในอีก 6 ปbข#างหน#า บริการ OTT มีแนวโน#มเติบโตอย�างมีนัยสําคัญทุกภูมิภาค
ท่ัวโลก โดยเฉพาะในแอฟริกาใต# (เติบโตร#อยละ 2,023) ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (เติบโตร#อยละ 
421) และยุโรปตะวันออก (เติบโตร#อยละ 355) (Digital TV Research, 2016) 

 

นอกจากนี้ หากพิจารณาตามรูปแบบการหารายได#ของบริการ OTT พบว�า ในปb 2015                       
ผู#ให#บริการ OTT ท่ีมีรายได#จากการโฆษณา (Advertising-Based Video on Demand: AVoD) มีรายได#รวม
ท่ัวโลกประมาณ 18.3 พันล#านเหรียญ
ดอลลาร�สหรัฐฯ และคาดการณ�ว�า ใน
ปb 2021 จะมีรายได#รวมสูงถึง 39.1 
พันล#านเหรียญดอลลาร�สหรัฐฯ ส�วนผู#
ให#บริการ OTT ท่ีมีรายได#จากค�า
สมาชิ ก ร าย เ ดื อน  ( Subscription 
Video on Demand: SVoD) มี
ร า ย ไ ด# ร ว ม ท่ั ว โ ล ก ใ น ปb  2015 
ประมาณ 11.1 พันล#านเหรียญ
ดอลลาร�สหรัฐฯ และมีแนวโน#มรายได#เพ่ิมสูงข้ึนอีกประมาณ 14.6 พันล#านเหรียญดอลลาร�สหรัฐฯ ภายในปb 
2021 (Digital TV Research, 2016)  

แม#ว�าบริการ OTT จะสามารถขยายตลาดไปยังทุกภูมิภาคท่ัวโลกได#อย�างรวดเร็ว อย�างไรก็ดี 
รายได#หรือมูลค�าการซ้ือขายบริการ OTT ท่ีเพ่ิมข้ึนถือได#ว�าน#อยนิดหากเปรียบเทียบกับผลกระทบของ OTT ท่ี
มีต�อผู#บริโภคและห�วงโซ�การประกอบกิจการ โดยปฏิเสธไม�ได#ว�า บริการ OTT ได#เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
รับชมคอนเทนต�ของผู#คนท่ัวโลกไปจากเดิมอย�างสิ้นเชิง และยังเป�ดโอกาสให#ผู#ผลิตคอนเทนต�รายใหม�ๆ 
สามารถเข#าสู�อุตสาหกรรมโทรทัศน�จนเกิดการแข�งขันในห�วงโซ�การผลิตเพ่ิมมากข้ึน 

15,400,000,000

6,400,000,000

5,700,000,000

1,150,000,000

454,000,000

255,000,000

22,000,000

24,400,000,000

14,600,000,000

18,400,000,000

3,590,000,000

1,980,000,000

1,330,000,000

467,000,000

อเมริกาเหนือ

ยุโรป (ตะวันตก)

เอเชียแปซิฟ̂ก

อเมริกาใต%

ยุโรป (ตะวันออก)

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

แอฟริกาใต%

ป_ 2021 ป_ 2015

+ 2,023% 

+ 421% 

+ 355% 

+ 211% 

+ 220% 

+ 129% 

+ 58% 

ท่ีมา: Digital TV Research (2016) 
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ระบบผังรายการทีวีดิจิตอล (DTV Guide) 

โดย นายวิลาศ สมิทธิฤทธา  

สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน� 

 
จากท่ีได#เริ่มมีการออกอากาศโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ทีวีดิจิตอล) ในปb พ.ศ. 

2557 ซ่ึงผู#รับชมได#มีโอกาสรับชมทีวีดิจิตอลท่ีมีเนื้อหารายการท่ีหลากหลายในช�องต�างๆ มาได#สักระยะแล#วนั้น 
เม่ือผู#รับชมสนใจรายการใด อาจต#องเสียเวลาในการค#นหาช�วงเวลาในการออกอากาศในแต�ละเว็บไซต�ของ
สถานี ท่ีอยู�กันคนละเว็บไซต� ดังนั้นเพ่ืออํานวยความสะดวกให#กับผู#รับชมในการตรวจสอบผังรายการของ
โทรทัศน�ของแต�ละช�องสถานีและค#นหารายการท่ีต#องการรับชม ได#ง�ายและสะดวก ได#ในคราวเดียว ในทุก
สถานท่ี และทุกอุปกรณ�  สํานักงาน กสทช. จึงได#พัฒนาระบบตรวจสอบผังรายการทีวีดิจิตอล (DTV Guide) 
โดยให#บริการท้ังในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น และโมบายแอพพลิเคชั่น ครอบคลุมท้ังระบบปฏิบัติการแอน
ดรอย� และไอโอเอส โดยโปรแกรมมีฟeงก�ชั่นการทํางานหลัก ดังนี้  

1. แสดงผังรายการทีวีดิจิตอล (DTV Guide) ของทุกช�องโทรทัศน�  
2. ค#นหารายการโทรทัศน�ท่ีสนใจ จากชื่อช�องโทรทัศน� ชื่อรายการ วันหรือเวลาท่ีออกอากาศ ตลอดจน

คําอธิบายต�างๆ ของรายการ  
3. ต้ังค�ารายการโทรทัศน�เพ่ือแจ#งเตือนเม่ือใกล#ถึงเวลาออกอากาศ ทําให#ผู#รับชมไม�พลาดรายการโปรด  

 

ระบบผังรายการทีวีดิจิตอล 
 



 

ก�อนเริ่มต#นการใช#งานนั้น สําหรับ
ดาวน�โหลดแอพพลิเคชั่น DTV Guide 

สําหรับระบบปฏิบัติการ Android  โดย
ส�วนในการใช#งานผ�านเครื่องคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล
เบราว�เซอร�ติดต้ังไว#แล#วก็ไม�จําเป̂นต#องทําการติดต้ังแอพพลิเคชั่นใดๆ เพ่ิมเติม
การกรอก url “http://dtvguide.nbtc.go.th

1. วิธีการใช%งานแอพพลเิคช่ัน 
 

เลือกไอคอน 

เมนูหลักตDางๆ 

1. “หน%าหลัก”  

ช�องทีวีดิจิตอลจะถูกแสดงโดย
ข�าว ช�องรายการวาไรต้ี เป̂นต#น ซ่ึงสามารถเลือกการแสด
ไอคอนท่ีบริเวณมุมขวาบน และหากแตะเลือกช�องรายการใดรายการหนึ่ง 
ตามวันและเวลาต�างๆ (ย#อนหลัง 3 

ในกรณีต#องการกําหนดให#ช�องดังกล�าวเป̂นช�องโปรด ให#เลือกท่ีรูป
ของหน#าจอ หากต#องการดูรายละเอียดของรายการ
ข#อมูลรายละเอียดของรายการท่ีถูกเลือก
 

เมนู “หน%าหลัก

ก�อนเริ่มต#นการใช#งานนั้น สําหรับสมาร�ทโฟนและแท็บเล็ตให#ทําการติดต้ัง
DTV Guide ใน App Store สําหรับระบบปฏิบัติการ iOS 

  โดยค#นหาด#วยคําว�า  “DTV Guide” โดยแอพพลิเคชั่น
คอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล (Personal Computer) หรือ พีซี

ติดต้ังไว#แล#วก็ไม�จําเป̂นต#องทําการติดต้ังแอพพลิเคชั่นใดๆ เพ่ิมเติม สามารถใช#งานได#ทันทีโดยทํา
http://dtvguide.nbtc.go.th” ในเว็บเบราว�เซอร� 

 (สําหรับสมาร�ทโฟนและแท็บเลต็)  

 เพ่ือเริ่มต#นใช#งานแอพพลิเคชั่น  

จะถูกแสดงโดยแยกหมวดหมู�ตามประเภท เช�น ช�องรายการเด็ก 
วาไรต้ี เป̂นต#น ซ่ึงสามารถเลือกการแสดงผลได#ในรูปแบบแนวนอนหรือแนวต้ัง 

ไอคอนท่ีบริเวณมุมขวาบน และหากแตะเลือกช�องรายการใดรายการหนึ่ง แอพพลิเคชั่น
3 วัน และล�วงหน#า 7 วัน ณ วันปeจจุบัน) ของช�องดังกล�าว

ในกรณีต#องการกําหนดให#ช�องดังกล�าวเป̂นช�องโปรด ให#เลือกท่ีรูป 
ดูรายละเอียดของรายการ ให#ทําการเลือกรายการท่ีสนใจ แอพพลิเคชั่น

ข#อมูลรายละเอียดของรายการท่ีถูกเลือก 

 

 

หน%าหลัก”  ผังรายการของชDอง

12 

ให#ทําการติดต้ังแอพพลิเคชั่น โดย
iOS และใน Play Store 

แอพพลิเคชั่นจะมีรูปไอคอน   
หรือ พีซี นั้นหากมีเว็บ

สามารถใช#งานได#ทันทีโดยทํา

ช�องรายการเด็ก ช�องรายการ
งผลได#ในรูปแบบแนวนอนหรือแนวต้ัง โดยการแตะ

แอพพลิเคชั่นจะแสดงผังรายการ
ของช�องดังกล�าว  

  ท่ีบริเวณมุมบนขวา
แอพพลิเคชั่นจะแสดง

 

รายการของชDอง 
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2. “ผังรายการ”  

แสดงผังรายการของแต�ละช�องทีวีดิจิตอล ณ วันปeจจุบัน (ผู#ใช#สามารถตรวจสอบผังรายการท่ี
ออกอากาศ ล�วงหน#าได# 7 วัน และย#อนหลังได# 3 วัน นับจากวันปeจจุบัน) ท้ังนี้ยังสามารถเลือกท่ีรูป  โลโก#ช�อง 
เพ่ือดูข#อมูลผังรายการของช�องใดช�องหนึ่งได# 

 

 

เมนู “ผังรายการ” 
 

3. “ค%นหา”  

กรณีท่ีผู#ใช#งานไม�ทราบชื่อรายการ ผู#ใช#งานสามารถสืบค#นข#อมูลรายการได#โดยเลือกเมนู 
“ค#นหา” จากหน#าหลัก จากนั้นทําการเลือกช�องรายการ ระยะเวลาเริ่มออกอากาศ และระยะสิ้นสุด และหาก
กรณีไม�ทราบช�องรายการ หรือเวลาในการออกอากาศ สามารถค#นหาด#วย ชื่อรายการ หรือ คําอธิบาย ลงใน
ช�องค#นหาด#านบน 

 

 

 

 

หน%าค%นหา  หน%าแสดงผลการค%นหา 
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4. “ชDองโปรด” 

การแสดงช�องโปรดท่ีได#กําหนดไว# สามารถทําได#โดยการเลือกเมนู “ช�องโปรด” จากหน#าหลัก
แอพพลิเคชั่นจะแสดงช�องท้ังหมดท่ีได#ถูกกําหนดให#เป̂นช�องโปรดไว# 

 

 

หน%าจอชDองโปรด 

 
5. “ตั้งคDา” 

เมนู “ต้ังค�า” ใช#เพ่ือการกําหนดช�องโปรด การแจ#งเตือนรายการ และดูคําอธิบายสัญลักษณ�
ต�างๆ รวมถึงแสดงข#อมูลผู#ให#บริการโครงข�าย 

 

 

 

 

 

 

หน%าจอการตั้งคDา  หน%าจอการตั้งคDา  
(แจ%งเตือน) 

 หน%าจอการตั้งคDา 
(ชDวยเหลือ) 
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2. วิธีการใช%งานแอพพลิเคช่ัน (สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร�สDวนบุคคล) 

เป�ดเว็บเบราว�เซอร� และทําการกรอก url : http://dtvguide.nbtc.go.th  หน#าจอจะแสดง
ผังรายการทีวีดีจิตอลในรูปแบบของตาราง โดยด#านซ#ายมือของตารางจะแสดงช�องรายการต�างๆ ส�วนด#านบน
จะแสดงวันและเวลาในการออกอากาศ โดยมีข#อมูลรายการแสดงในตาราง หากต#องการรายละเอียดของ
รายการ ให#ผู#ใช#คลิกท่ีชื่อรายการท่ีสนใจ  และหากสนใจรายการของช�องใดช�องหนึ่งโดยเฉพาะให#ทําการคลิก
ท่ีโลโก#ช�องดังกล�าว  

 

หน%าจอผังรายการทีวีดีจิตอล 

จากหน#าจอผังรายการทีวีดีจิตอล ผู#ใช#สามารถดูรายละเอียดรายการของช�องท่ีสนใจ โดยการ
คลิกท่ี โลโก#ช�อง แอพพลิเคชั่นจะแสดงหน#าจอดังรูป 

 

 

หน%าจอรายละเอียดรายการ 
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การค%นหาข%อมูลผังรายการ 

จากหน#าจอผังรายการทีวีดีจิตอล ผู#ใช#สามารถค#นหาข#อมูลผังรายการ โดยการคลิกท่ีไอคอน 

 จะแสดงหน#าจอดังรูป  
 

 

หน%าจอการค%นหาข%อมูล 

ให#ทําการระบุเง่ือนไขท่ีต#องการ เช�น ช�อง รายการ/คําอธิบาย วัน เวลา และรายละเอียด
ต�างๆ หลังจากนั้น กดปุ�ม “ค#นหา” จะแสดงหน#าจอดังรูป 

 

 

หน%าจอแสดงผลลัพธ�จากการค%นหา 


