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คำำ�นิิยม
หลัังจากกิิจการโทรทััศน์์ภาคพื้้�นดิินในประเทศไทยได้้เปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�

การรัับส่่งสััญญาณในระบบดิิจิิตอลอย่่างเต็็มรูู ปแบบเมื่่อ
� ปีี 2557 ส่่งผลให้้เกิิด
การพัั ฒ นาการให้้ บ ริิก ารโทรทัั ศ น์์ ใ นประเทศเพื่่� อ ตอบสนองความต้้ อ งการ

ของผู้้�ชมอย่่างสููงสุุด ทั้้�งในเรื่่อ
� งของข้้อมููล ข่่าวสาร ความหลากหลาย และ
ความบัันเทิิง

กลยุุทธ์์การจััดวางเนื้้�อหารายการก็็เป็็นอีก
ี ส่่วนที่่สำ
ำ ญ
ั ต่่อการตอบสนอง
� �คั

ความต้้องการดัังกล่่าวของผู้้�ชม และยิ่่ง� ทวีีความสำำ�คัญ
ั ขึ้้�นในช่่วงเวลาที่่�การแข่่งขััน
เพิ่่�มมากขึ้้�นท่่ามกลางกระแสสื่่�อออนไลน์์ ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการทีี วีีช่่องต่่ างๆ

เร่่งพััฒนากลยุุทธ์์ด้้านเนื้้�อหารายการอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อดึึงดููดผู้้�ชมและสร้้าง
ความนิิยมให้้แก่่ช่อ
่ งรายการ

หนัั งสืื อ “พััฒ นาการด้้ า นเนื้้� อหารายการบนทีี วีี ดิิ จิิ ต อล” หรืือ The

Evolution of Content in Thailand’s Digital TV โดยสำำ�นัักนโยบายและ
วิิชาการกระจายเสีียงและโทรทััศน์์ เป็็นหนัังสืือที่่�รวบรวมข้้อมููลความนิิยมของ
เนื้้�อหารายการแต่่ละประเภท ตั้้�งแต่่รายการละคร รายการวาไรตี้้� รายการข่่าว

รวมถึงึ รายการกีีฬา ตลอดระยะเวลา 6 ปีี บนเส้้นทางทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อลของประเทศไทย
ไว้้อย่่างครบถ้้วน พร้้อมทั้้ง� บทวิิเคราะห์์เจาะลึึกอย่่างละเอีียด ซึ่� ง่ สามารถสะท้้อน

การปรัับปรุุ ง การเปลี่่�ยนแปลง และการพััฒนากลยุุทธ์์ด้้านเนื้้�อหารายการของ
ช่่องทีีวีีดิิจิิตอลต่่างๆ ได้้อย่่างชััดเจน

กระผมมั่่�นใจว่่ า หนัังสืือเล่่ มนี้้�จะเป็็นอีีกแหล่่ งข้้อมููลเกี่่� ยวกัั บเนื้้�อหา

รายการทีี วีีดิิจิิตอลที่่� สำำ�คััญ ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ แก่่ ประชาชนที่่� สนใจทุุกคน
และสามารถนำำ�ไปใช้ ้ในการอ้้างอิิงทั้้�งในเชิิงธุุรกิิจและในงานวิิชาการต่่อไปได้้

พัันเอก ดร. นทีี ศุุกลรััตน์์
รองประธานกรรมการ

กิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์

และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (กสทช.)
(สิิงหาคม 2563)
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คำำ�นำำ�
การเปลี่่� ยนผ่่านจากโทรทัั ศน์์ ภาคพื้้�นดิินในระบบแอนะล็็ อกไปสู่่�โทรทัั ศน์์

ในระบบดิิจิิตอลในปีี 2556 ได้้เปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างอุุตสาหกรรมกิิจการโทรทััศน์์

ของประเทศไทยไปอย่่ า งสิ้้� น เชิิ ง ซึ่� ่ งโครงสร้้า งที่่� เ ปลี่่� ย นไปนี้้� ไ ด้้ ส่่ ง ผลให้้ ผู้้� เล่่ น
หรืือจำำ�นวนผู้้�ประกอบการช่่องรายการเพิ่่�มขึ้้�นหลายเท่่ าตัั ว อีี กทั้้� งในช่่วง 2-3 ปีี

ที่่�ผ่่านมา พฤติิกรรมการรัับชมโทรทััศน์์ของผู้้�ชมในสัังคมไทยมีีการเปลี่่�ยนแปลงไป
โดยหัั น มารัับ ชมรายการโทรทัั ศ น์์ ผ่่ า นช่่ อ งทางอิิ น เทอร์์เ น็็ ต และแอปพลิิ เ คชัั น
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� (แพลตฟอร์์ม Over the Top (OTT)) กัันมากขึ้้�น

ท่่ า มกลางความท้้ า ทายที่่� เ กิิ ดขึ้� ้ น ทั้้� ง ในด้้ า นการแข่่ ง ขัั นที่่� เ ข้้ ม ข้้ นขึ้� ้ น และ

การเปลี่่� ยนแปลงพฤติิ กรรมของผู้้�บริิโภค ผู้้�ประกอบการโทรทัั ศน์์ทั้้� งรายเดิิมและ
รายใหม่่ ต่่ า งต้้ อ งหากลยุุ ท ธ์์ เ พื่่� อ ให้้ ส ามารถปรัับ ตัั ว ให้้ อ ยู่่�รอดในสถานการณ์์

ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป และก็็คงปฏิิเสธได้้ยากว่่า เนื้้�อหารายการเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�จะช่่วย
สร้้างฐานผู้้�ชมและเป็็นตััวชี้้วั
� ัดความสำำ�เร็็จให้้กัับช่่องรายการ ด้้วยเหตุุนี้้� ช่่องรายการ

ดิิจิิตอลส่่วนใหญ่่จึึงได้้มีก
ี ารลงทุุนด้้านเนื้้�อหารายการโทรทััศน์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นการผลิิต

และสร้้างสรรค์์เนื้้�อหารายการภายในสถานีี ตลอดจนการซื้้�อลิิขสิิทธิ์์เ� นื้้�อหารายการ
มาจากต่่างประเทศ อีีกทั้้�งยัังมีีการร่่วมมืือกัับผู้้�ประกอบการ OTT เพื่่�อพััฒนาและ
ต่่อยอดการผลิิตเนื้้�อหารายการให้้มีคุ
ี ณ
ุ ภาพดีีขึ้� น
้

สำำ� นัั ก นโยบายและวิิ ช าการกระจายเสีี ย งและโทรทัั ศ น์์ โดยส่่ วนวิิ ช าการ

ในกิิจการกระจายเสีียงและโทรทััศน์์ ได้้จััดทำำ�หนัังสืือเล่่มนี้้�ขึ้� ้น โดยมีีวััตถุุประสงค์์

เพื่่�อศึึกษาพััฒนาการของการผลิิตเนื้้�อหารายการในอุุตสาหกรรมโทรทััศน์์ภายหลััง
การเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�โทรทััศน์์ในระบบดิิจิิตอล โดยเน้้นศึึกษาเนื้้�อหารายการประเภท
ข่่าวสารและสาระ วาไรตี้้� ละคร รวมทั้้ง� การซื้้�อลิิขสิิทธิ์์ก
� ารถ่่ายทอดสดกีีฬา นอกจากนี้้�

ยัังมีีการจััดทำำ�ข้้อมููลค่่าความนิิยมเฉลี่่�ย (เรตติ้้� ง) ของรายการ เพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููล
สนัับสนุุนบทวิิเคราะห์์ของการผลิิตเนื้้�อหารายการแต่่ละประเภท

คณะผู้้�จััดทำำ�หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า หนัังสืือฉบัับนี้้�จะเป็็นประโยชน์์แก่่ผู้้�มีีส่่วน

เกี่่�ยวข้้องในกิิจการโทรทััศน์์ และช่่วยเป็็นฐานข้้อมููลสำำ�คััญในการนำำ�มาปรัับใช้ใ้ น

การออกนโยบายด้้ า นกิิ จ การโทรทัั ศ น์์ ข องสำำ� นัั ก งาน กสทช. ตลอดจนเผยแพร่่
เพื่่อ
� เป็็นความรู้้�ให้้แก่่ภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่่อไป

คณะผู้้จั
� ัดทำำ�

สิิงหาคม 2563
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บทนำำ�

เนื้้�อหารายการ สำำ�คััญฉะนี้้�

Content is King
โทรทััศน์์ไทยถืือกำำ�เนิิดขึ้� น
้ เมื่่อ
ถึึงวัันนี้้�
� ปีี 2498 ซึ่� ง่ นัับจากวัันนั้้นจน
�

วััตถุุประสงค์์และการดำำ�เนิินงานของโทรทััศน์์มีพั
ี ฒ
ั นาการมาโดยตลอด

เนื้้� อ หาที่่� อ อกฉายผ่่ า นทางโทรทัั ศ น์์ ไ ทยเป็็ น เครื่่อ
� งสะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น ถึึ ง
แนวคิิดการปกครอง สภาพสัังคม ค่่านิิยม วิิถีีชาวบ้้านและรูู ปแบบการ
สื่่�อสารของสัังคมไทยได้้เป็็นอย่่างดีี อย่่างไรก็็ดีี ถึึงแม้้ว่่าช่่องโทรทััศน์์

ไทยจะค่่อยๆ เพิ่่ม
� ขึ้้�น จาก 1 ช่่อง เป็็น 2 ช่่อง จนกระทั่่�งมีีการเพิ่่ม
� ขึ้้�นของ
ฟรีีทีีวีีเป็็น 6 ช่่องในยุุคก่่อนทีีวีีดิิจิิตอล แต่่ก็็ยังั คงมีีกระแสสัังคมสะท้้อน
มาในบางยุุคบางสมััยว่่าการนำำ�เสนอ Content (คอนเทนต์์) หรืือเนื้้�อหา
รายการของโทรทััศน์์ไทยนั้้�นยัังไม่่ค่่อยมีีความหลากหลาย คอนเทนต์์

แปลกใหม่่ แ ละน่่ า สนใจจากในประเทศและต่่ า งประเทศมัั ก จะอยู่่�ใน

รูู ปแบบที่่�ต้้องจ่่ายค่่าสมาชิิกหรืือค่่าอุุปกรณ์์เพิ่่�มเติิมในการรัับชม ทั้้�งใน
รูู ปแบบเคเบิิลทีีวีีและทีีวีีดาวเทีียม

ในปีี 2557 กลุ่่�มทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อลได้้ถืือกำำ�เนิิดขึ้� น
้ ในประเทศไทย จำำ�นวน

ช่่องฟรีีทีีวีีธุุรกิิจเพิ่่ม
� ขึ้้�นเป็็น 24 ช่่อง โดยมีีการแบ่่งออกเป็็น 4 หมวดหมู่่�
ตามเทคโนโลยีีการส่่งสััญญาณและประเภทของคอนเทนต์์ที่่�นำำ�เสนอ
อย่่ า งไรก็็ ต าม ไม่่ ว่่ า จะเป็็ นช่่ อ งทีี วีี ดิิ จิิ ต อลในหมวดหมู่่�ใดต่่ า งก็็ ต้้ อ ง
นำำ�เสนอคอนเทนต์์ที่่�เป็็นเนื้้�อหาสาระและข่่าวสารอย่่างน้้อยร้้อยละ 25

ของผัังรายการ ยกเว้้นช่อ
่ งทีีวีีดิิจิิตอลที่่�อยู่่�ในหมวดหมู่่�ข่่าวสารและสาระ
ที่่�จะต้้องนำำ�เสนอข่่าวสารและสาระอย่่างน้้อยร้้อยละ 50 ของผัังรายการ

และทีีวีีดิิจิิตอลในหมวดหมู่่�เด็็ก เยาวชน และครอบครััว ที่่�มีภ
ี าระผููกพััน
ในการนำำ�เสนอรายการที่่�เหมาะสมกัับเด็็ก เยาวชนและครอบครััว และ
มีี โ ฆษณาที่่� เ หมาะกัั บ กลุ่่�มผู้้�ชม ทั้้� ง นี้้� เ พื่่� อ ให้ โ้ ทรทัั ศ น์์ ไ ทยได้้ ทำำ� หน้้ า ที่่�
ในการมอบข่่าวสาร สาระ ความรู้้� และความบัันเทิิงให้้กับ
ั ประชาชนชาวไทย
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จากปีี 2498 จวบจนปััจจุบั
ุ น
ั โทรทััศน์์ไทยยัังเป็็นเครื่่อ
� งสะท้้อนถึึง

วััฒนธรรมในแต่่ละยุุคสมััย สัังเกตได้้จากรายการโทรทััศน์์ที่่�ถูก
ู พััฒนาให้้
ก้้าวทัันโลก มีีรููปแบบการนำำ�เสนอที่่�หลากหลาย สอดคล้้องกัับวััฒนธรรม

จริิยธรรมและการดำำ�เนิินชีีวิิตของผู้้�คนในแต่่ ละยุุค ทั้้� งนี้้�คนไทยมีีสิิทธิิ
เท่่าเทีียมกัันที่่�จะรัับรู้้�และเลืือกรัับชม โดยที่่�ฐานะ ถิ่่�นฐาน หรืือที่่�อยู่่�อาศััย
ไม่่ ใ ช่่ ข้้ อ จำำ�กัั ด ในการเข้้ า ถึึ ง คอนเทนต์์ เ หล่่ า นี้้� อย่่ า งไรก็็ ดีี เทคโนโลยีี
ที่่�พััฒนาขึ้้�นมาในแต่่ละช่่วงเวลาจนก้้าวไกล ก็็ได้้กลายมาเป็็นทั้้�งโอกาส

และวิิกฤตในหลายวงการ ไม่่เว้้นแม้้แต่่วงการโทรทััศน์์ เนื่่อ
� งจากเทคโนโลยีี
เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่� ทำำ�ให้้รููปแบบของการแสดง สาระและความบัันเทิิ ง

เปลี่่�ยนแปลงไป ซึ่� ่งในทางหนึ่่� งเทคโนโลยีีเหล่่านี้้�ก็็ช่่วยถ่่ายทอดรูู ปแบบ

การแสดงและความบัันเทิิงต่่างๆ ไปยัังผู้้�คนนอกพื้้�นที่่� เข้้าถึึงประชาชนทุุก

กลุ่่�มให้ ้ได้้รับ
ั โอกาสในการรัับชมคอนเทนต์์เหล่่านั้้น
� ได้้อย่่างกว้้างขวางขึ้้�น

เป็็นการลดช่่องว่่างทางสัังคม อีีกทั้้ง� ยัังเป็็นการเผยแพร่่วัฒ
ั นธรรม ตลอดจน
การเรีียนรู้้�ที่่�สำำ�คััญ แต่่ในขณะเดีียวกัันสถานการณ์์ Digital Disruption

ที่่�เกิิดขึ้� ้น ก็็ก่่อให้้เกิิดสื่่�อทางเลืือกที่่�ก้้าวมามีีบทบาทแทนโทรทััศน์์ เช่่น

สื่่� อ ดิิ จิิ ต อลหรืือที่่� ห ลายคนเรีีย กว่่ า Social Media ซึ่่� ง เป็็ น เทคโนโลยีี

ที่่� ทัั นสมัั ย สามารถนำำ�พ าคอนเทนต์์ ห รืือเนื้้� อ หาเหล่่ า นี้้� ผ่่ า นช่่ อ งทาง
ต่่ า งๆ เป็็นเครื่่อ
� งมืืออัั นทรงพลัั ง ที่่� ทำำ� ให้้ ค อนเทนต์์ ทุุก รูู ปแบบสามารถ

แพร่่กระจายไปสู่่�ผู้้�คนได้้ทั่่�วโลกได้้ โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องอาศััย “โทรทััศน์์”
อีีกต่่อไป

6 ปีี ของธุุรกิิจทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อล จาก 24 ช่่องประเภทธุุรกิิจ (5 หมวดหมู่่�)

และ 4 ช่่องสาธารณะ รวมเป็็น 28 ช่่องทีีวีีดิิจิิตอล มีีการแข่่งขัันนำำ�เสนอ
รูู ปแบบรายการที่่�หลากหลายมาตลอด จนกระทั่่�งในปีี 2562 ผลกระทบ

ทางธุุรกิิจที่่�มีีองค์์ประกอบด้้านลบนานัับประการ รวมทั้้�งผลกระทบจาก
เทคโนโลยีี ทำำ�ให้้คงเหลืือทีีวีีดิิจิิตอลที่่�ยัังประกอบกิิจการจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
19 ช่่อง (4 หมวดหมู่่�) ซึ่่�งเป็็นช่อ
่ งธุุรกิิจทั้้�งหมด 15 ช่่อง และช่่องสาธารณะ
4 ช่่อง โดยปราศจากช่่องในหมวดหมู่่�เด็็ก เยาวชนและครอบครััว
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3

แต่่อย่่างไรก็็ดีี ยัังไม่่มีีประเทศใดในโลกที่่�สื่่�อโทรทััศน์์ล่่มสลาย

แม้้ แ ต่่ ป ระเทศที่่� มีี เ ทคโนโลยีี ก้้ า วกระโดดอย่่ า งเกาหลีี ใ ต้้ ห รืือญี่่� ปุ่่� น
สื่่�อโทรทััศน์์ก็็ยังั คงอยู่่� แม้้ว่่าจำำ�นวนผู้้�ชมจะลดลงในบางช่่วงเวลา แต่่หาก

มีีเนื้้�อหาหรืือเรื่่อ
็ ะเพิ่่ม
� งราวที่่�คนในสัังคมสนใจ จำำ�นวนผู้้�ชมโทรทััศน์์ก็จ
� ขึ้้�น
ซึ่� ง่ ในประเทศไทยเองก็็เช่่นเดีียวกััน

ละครไทย

สำำ� หรัับ ประเภทของคอนเทนต์์ ที่�่ ทีี วีี ดิิ จิิ ต อล

ไทยนำำ�เสนอในรอบ 6 ปีีที่�่ผ่า
่ นมานั้้�น พบว่่า 5 ประเภท

คอนเทนต์์หลัักที่่�สร้า้ งความนิิยมสููงมากที่่�สุด
ุ (อ้้างอิิง

วาไรตี้้�
เกมโชว์์

จากเรตติ้้�งที่่�วััดโดย Nielsen) ได้้แก่่ ละครไทย วาไรตี้้�

เกมโชว์์ รายการกีีฬา รายการข่่าว และภาพยนตร์์
(ตามลำำ� ดัั บ ) โดยคอนเทนต์์ ล ะครไทย ยัั ง คงได้้ รั บ
ั

กีีฬา

ความนิิยมสููงสุุดตลอดกาล อย่่างไรก็็ดีี หนัังสืือเล่่มนี้้�

ไม่่ ไ ด้้ ค รอบคลุุ ม ถึึ ง คอนเทนต์์ ใ นกลุ่่�มภาพยนตร์์
เนื่่�องจากเป็็นคอนเทนต์์ที่�่สร้า้ งสรรค์์โดยผู้้�คนจากอีีก
วงการหนึ่่� ง

ข่่าว
หนัังสืือเล่่มนี้้�จะนำำ�เสนอสภาพการแข่่งขัันของธุุรกิิจทีีวีีดิิจิิตอล

ผ่่านผลงานคอนเทนต์์ที่่ไ� ด้้รับ
ั ความนิิยมทั้้ง� 4 ประเภท อัันได้้แก่่ ละครไทย

ภาพยนตร์์

วาไรตี้้� เ กมโชว์์ รายการกีี ฬ า และรายการข่่ า ว ซึ่่� ง ครอบคลุุ ม ตั้้� ง แต่่

การพัั ฒ นาเนื้้� อ หารายการ รวมถึึ ง การจัั ดว างกลยุุ ท ธ์์ข องแต่่ ล ะช่่ อ ง

เพื่่�อช่่วงชิิงความนิิยมและรายได้้จากทั้้�งเม็็ดเงิินโฆษณาและช่่องทางการ
หารายได้้อื่่�นๆ ซึ่่�งทั้้�งหลายทั้้�งปวงจะสะท้้อนให้้คนทีีวีีและผู้้�ชมตระหนััก
เสมอว่่า สิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้สื่่�อโทรทััศน์์ยัังคงอยู่่�ได้้คืือ “คอนเทนต์์ที่่�ดีี”
โดยไม่่มีขี
ี ดจำ
ี ำ�กัดว่
ั า
่ ต้้องเป็็นรายการประเภทใดหรืือต้้องนำำ�เสนอแบบไหน

และยัังไม่่มีสู
ี ต
ู รสำำ�เร็็จใดที่่�จะตอบได้้แน่่นอนว่่า หากทำำ�คอนเทนต์์แบบนี้้�แล้้ว
ความนิิยมจะเป็็นอัันดัับ 1 เนื่่�องจากพฤติิกรรมของผู้้�ชมปรัับเปลี่่�ยนไป

ได้ ใ้ นทุุ ก สถานการณ์์ และนี่่� จึึ งเป็็ น ความท้้ า ทายที่่� ค นทีี วีี ต้้ อ งไขว่่ ค ว้้ า
หาคำำ�ตอบของ “Content is King” เนื้้อ
� หารายการ สำำ�คััญฉะนี้้�
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1

ตลาดละครไทยในทีีวีีดิิจิิตอล

ละครยุุคทีีวีีดิิจิิตอลที่่�มีีเรตติ้้�งสููงสุุด
ตั้้�งแต่่ปีี 2557-2562
10

บุุพเพสัันนิิวาส

สุุสานคนเป็็น

เจ้้าสาวสลาตััน

แข่่งรัักนัักซิ่ง่�

13.384

12.547

นางชฎา

11.286

นาคีี

10.902

กุุหลาบร้้ายของนายตะวััน

10.939

คาดเชืือก

10.746

ลููกผู้้�ชายพัั นธุ์์ดี� ี 10.706

เล่่ห์์นางหงส์์

10.645

สาวน้้อยอ้้อยควั่่�น 10.619

คืือหััตถา ครองพิิ ภพ 10.258

รัักคุุณเท่่าช้้าง 10.241

สามีีตีีตรา

10.179

คมพยาบาท

ข้้ามากัับพระ

10.502

12.165

11.645

เพลงรัักผาปืืนแตก 11.344

10.008

11

ย้้อนรอยละครโทรทััศน์์ สื่่�อสะท้้อนสัังคมไทย
ตั้้�งแต่่ยุุคก่่อตั้้�งจนถึึงก่่อนยุุคทีีวีีดิิจิิตอล
พ.ศ. 2498

ปีี 2498 คืือปีีแห่่งการก่่อตั้้�งสถานีีโทรทััศน์์ ไทยทีีวีี ช่่อง 4

ก่่อตั้้�ง
สถานีีโทรทััศน์์
ไทยทีีวีี

บางขุุนพรหม สถานีีโทรทััศน์์แห่่งแรกของประเทศไทย ซึ่่�งอยู่่�คู่่�กัับ

บางขุุนพรหม

สถานีีโทรทััศน์์ช่อ
่ ง 9 MCOT HD

ช่่อง 4

พ.ศ. 2501
ก่่อตั้้�ง
สถานีีโทรทััศน์์
กองทััพบก

ช่่อง 7

(ช่่อง 5 ปััจจุุบััน)

พ.ศ. 2510
ก่่อตั้้�ง
สถานีีโทรทััศน์์สีี
กองทััพบก

ช่่อง 7

วงการโทรทััศน์์มาทุุกยุุคทุุกสมััย มีีการปรัับสภาพแนวทางการ

ดำำ�เนิินงาน มีีการปรัับเปลี่่�ยนชื่่อ
ุ นคืื
ั อ
� ที่่�ใช้้ดำำ�เนิินการมา จนปััจจุบั

สถานีีโทรทััศน์์ไทยทีีวีี ช่่อง 4 บางขุุนพรหม เริ่่ม
� ต้้นจาก

การเป็็ นสถ านีี โ ทรทัั ศ น์์ ที่่� ร ายงานข่่ า วสาร มีีก ารปรัับ ปรุุ ง และ

พััฒนาเนื้้�อหาอย่่างต่่อเนื่่�อง ต่่อมาในเดืือนมกราคม 2499 จึึงมีี
การจัั ดวางรายการความบัันเทิิ งในหมวดละครไทยให้้คนไทย
ได้้ รั บ
ั ชม เริ่่ม
� ต้้ นจากละครที่่� เ ป็็ น การแสดงสดแบบจบในตอน
โดยมีีการบอกบทให้้นัักแสดงในขณะที่่�ออกอากาศสดด้้วย

ต่่อมาในปีี 2501 มีีการก่่อตั้้�งสถานีีโทรทััศน์์กองทััพบก

ช่่อง 7 หรืือสถานีีวิทยุ
ิ โุ ทรทััศน์์กองทััพบก (ช่่อง ททบ.5) ในปััจจุบั
ุ น
ั
ซึ่่�งเป็็นสถานีีโทรทััศน์์แห่่งที่่� 2 ของวงการโทรทััศน์์ไทย นัับเป็็น
การเพิ่่�มทางเลืือกให้้ผู้้�ชมได้้เลืือกรัับชม การแข่่งขัันด้้านเนื้้�อหา
เพื่่� อ ช่่ ว งชิิ ง ความนิิ ย มจึึงเกิิ ดขึ้� ้ น เป็็ น การก้้ า วสู่่�ยุุ ค ใหม่่ ข อง

ความบัันเทิิ งแทนที่่� ละครเวทีี ซึ่� ่งเป็็นมหรสพที่่� ครองใจคนเมืือง

ในสมััยนั้้น
� ง
� วงการโทรทััศน์์ก่่อกำำ�เนิิดและเติิบโตขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่อ

พ.ศ. 2513
ก่่อตั้้�ง
สถานีีโทรทััศน์์
ไทยทีีวีีสีี

ช่่อง 3

ส่่ วน ละครเวทีี ใ นระยะต่่ อ มา เมื่่� อ ช่่ ว งเวลาที่่� รุ่่�งโรจน์์ สูู ง สุุ ด

ผ่่ า นไปแล้้ ว นัั ก แสดงจากละครเวทีี ก็็ ผัั นตัั ว มาสู่่�วงการละคร
โทรทััศน์์ อาทิิ ฉลอง สิิมะเสถีียร สุุพรรณ บููรณพิิมพ์์ กััณฑรีีย์์
นาคประภา และ สวลีี ผกาพัันธ์์ เป็็นต้้น
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ในช่่วงเวลานั้้�นคู่่�แข่่งสำำ�คััญของละครโทรทััศน์์ คืือ ภาพยนตร์์ไทย

ซึ่� ่ งได้้ รั ับ ความนิิ ย มจากผู้้�ชมมากกว่่ า เนื่่� อ งจากมีี นัั ก แสดงชื่่� อ ดัั ง ระดัั บ
แม่่เหล็็กของประเทศ และเติิมเต็็มจิินตนาการสร้้างสรรค์์ได้้มากกว่่า ด้้วยการ
ถ่่ายทำำ�ในสถานที่่�จริงิ ขณะที่่�ละครไทยในยุุคแรกถููกจำำ�กััดด้้วยการถ่่ายทำำ�ใน

ห้้องส่่งที่่�มีพื้้
ี นที่่
ำ ด
ั ดัังนั้้น
� �จำ�กั
� ความอิิสระในการสร้้างสรรค์์ของภาพยนตร์์ไทย
จึึงสามารถทำำ� ให้้ มีี มิิ ติิ แ ละให้้ ค วามบัั น เทิิ ง ได้้ ม ากกว่่ า อีี ก ทั้้� ง ในขณะนั้้� น

เครืือข่่ายโทรทััศน์์ยังั ไม่่ครอบคลุุมทั่่ว
� งรัับโทรทััศน์์ยังั มีีราคาแพง
� ประเทศ เครื่่อ
และเป็็นระบบขาวดำำ� ละครโทรทัั ศน์์ จึึ งยัังไม่่ได้้ รับ
ั ความนิิ ยมมากเท่่ ากัั บ
ภาพยนตร์์

หลัั ง จากละครโทรทัั ศ น์์ ดำำ� เนิิ น งานมาได้้ ร ะยะหนึ่่� งก็็ เ ริ่่�ม มีี ก าร

เปลี่่�ยนแปลง โดยเกิิดการผลิิตละครที่่�ถ่า
่ ยทำำ�ด้้วยฟิิ ล์์มภาพยนตร์์ เช่่น ผลงาน
ของบริิษััท รััชฟิิล์์มทีีวีี จำำ�กััด ดำำ�เนิินงานโดยพัันเอกพยุุง พึ่่� งศิิลป์์ ผลิิตละคร
ถ่่ายทำำ�ด้้วยฟิิ ล์์ม 16 มม. โดยมีีผลงานที่่�สร้า้ งชื่่�อเสีียงคืือ “พิิภพมััจจุุราช”

“ชุุมทางชีีวิิต” และ “หุ่่�นไล่่กา” ซึ่� ง่ ทั้้�ง 3 เรื่่อ
� ง นอกจากให้้ความบัันเทิิงแล้้ว
ยัังแฝงข้้อคิิดและคติิชีวิ
ี ต
ิ ให้้กับ
ั ผู้้�ชมอีีกด้้วย นอกจากนี้้� บริิษััท รััชฟิิล์ม
์ ทีีวีี จำำ�กัด
ั

ยัังได้้ผลิิตละครร่่วมสมััย เช่่น ละครเรื่่อ
� ง “ฝัันกลางฤดููฝน” และ “สนิิมสัังคม”
เป็็นต้้น โดยออกอากาศทางช่่อง ททบ.5

ในปีี พ.ศ. 2510 มีีการจััดตั้้�งสถานีีโทรทััศน์์รายที่่� 3 ของไทย นั่่�นคืือ

สถานีีโทรทััศน์์สีีกองทััพบกช่่อง 7 สถานีีโทรทััศน์์เอกชนแห่่งแรกและเป็็น
สถานีีที่่�ส่่งสััญญาณออกอากาศแบบสีีเป็็นครั้้ง� แรกของประเทศไทย ซึ่่�งต่่อมา

ได้้ พัั ฒ นาด้้ า นเทคนิิ ค ระบบโครงข่่ า ยดาวเทีี ย ม จนสามารถครอบคลุุ ม

พื้้� นที่่� ส่่ วน ใหญ่่ ข องประเทศ ทำำ� ให้้ กิิ จ การของสถานีี โ ทรทัั ศ น์์ สีี ก องทัั พ บก
ช่่ อ ง 7 เติิ บ โตขึ้้� นจน ถึึ ง ปัั จจุุ บัั น ส่่ วนสถ านีี วิิ ทยุุ โ ทรทัั ศ น์์ ไ ทยทีี วีี สีี ช่่ อ ง 3
ก่่ อ ตั้้� ง ขึ้้� น ภายหลัั ง ในปีี 2513 เป็็ นสถ านีี โ ทรทัั ศ น์์ แ ห่่ ง ที่่� 4 ของประเทศ
แต่่ เป็็นสถานีีของเอกชนรายที่่� 2 ทำำ�ให้้เกิิ ดการแข่่งขัันทางธุุรกิิ จที่่� เข้้มข้้น

มากขึ้้�น ซึ่่�งละครโทรทััศน์์ คืือ อาวุุธหลัักในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของทั้้�ง 4 ช่่อง

โดยที่่�ละครโทรทััศน์์ไทยได้้มีก
ี ารพััฒนาอย่่างก้้าวหน้้าตามกระแสเทคโนโลยีี
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ด้้ ว ยการผลิิ ต เป็็ น เทปโทรทัั ศ น์์ มีี ก ารตัั ดต่่ อ และมีี ก ารลงเสีี ย งประกอบ
จนคุุณภาพไล่่ตามภาพยนตร์์ขึ้� น
้ มาเป็็นลำำ�ดัับ

ในช่่วงปีี 2519 ช่่อง 3 เป็็นช่่องโทรทััศน์์รายแรกที่่�เริ่่ม
� ต้้นการผลิิต

ละครรูู ปแบบใหม่่ โดยยกเลิิกการบอกบท ทำำ�ให้้นัักแสดงต้้องมีีความพร้้อม
ในการศึึกษาบทและท่่องบทเอง โดยมีี ภััทราวดีี ศรีีไตรรััตน์์ (มีีชูธน
ู ) เป็็นผู้้�เริ่่ม
� ต้้น

ด้้วยการนำำ�บทประพัันธ์์ที่่ไ� ด้้รับ
ั ความนิิยมมาผลิิตละคร เริ่่ม
� ง “ไฟพ่่าย”
� จากเรื่่อ
ของ “กฤษณา อโศกสิิน” จนต่่อมาได้้พััฒนาไปสู่่�เรื่่อ
� งที่่�แต่่งขึ้้�นใหม่่สำำ�หรัับ
ละครโทรทััศน์์โดยเฉพาะที่่�อิิงกัับเหตุุการณ์์และสภาพสัังคมในขณะนั้้�น

ละครไทยทำำ� หน้้ า ที่่� ใ ห้้ ค วามบัั น เทิิ ง กัั บ ผู้้�ชม ขณะเดีี ย วกัั นผู้้�ผลิิ ต

ก็็ ยัั ง มีี สำำ�นึึ กในหน้้ า ที่่� ข องสื่่� อ สารมวลชนที่่� ดีี ตัั ว อย่่ า งเช่่ น การผลิิ ต ละคร

ซิิตคอมที่่�เป็็นต้้นแบบในการทำำ�หน้้าที่่�สะท้้อนชีีวิิต แฝงคติิ และให้้มุุมมอง
ชีีวิิตสำำ�หรัับครอบครััวและวััยรุ่่�นได้้เป็็นอย่่างดีีเรื่่อ
ุ ”�
� งหนึ่่� ง นั่่นคืื
� อ “บาปบริิสุทธิ์์
ผลิิตโดยบริิษััท กัันตนา กรุ๊๊ ป
� จำำ�กััด ดำำ�เนิินงานภายใต้้ชื่อ
�่ คณะส่่งเสริิมศิิลปิิน
กำำ�กัับการแสดงโดย “สุุพรรณ บููรณะพิิมพ์์”

ละครไทยในยุุคที่่�กำำ�ลัังพััฒนานั้้�น มีีคู่่�แข่่งสำำ�คััญคืือ ภาพยนตร์์และ

ซีีรีส์
ี ์ต่่างประเทศ โดยเฉพาะจากฮ่่องกงที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงในช่่วงปีี 2523

จนมีีข้อ
้ กำำ�หนดจากภาครััฐให้้สถานีีโทรทััศน์์จััดผังั รายการช่่วงหลัังข่่าว 2 ทุ่่�ม
เป็็นรายการที่่�ผลิิตในประเทศไทย ตั้้�งแต่่ปีี 2524 เป็็นต้้นมา

ผู้้�เล่่ นสำำ�คัั ญ ในการผลิิ ต ละครไทยยุุ ค ก่่ อ นทีี วีี ดิิ จิิ ต อล คืือ ช่่ อ ง 3

โดยครอบครััวมาลีีนนท์์ และช่่อง 7 โดยนางสุุรางค์์ เปรมปรีีดิ์์� ซึ่่�งปรัับโฉม

การดำำ�เนิินงานด้้านละครของช่่อง 7 จากละครจัั กรๆ วงศ์์ ๆ มาเป็็นละคร
เนื้้�อหาร่่วมสมััย ซึ่่�งต่่อมามีีผู้้�เล่่นเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นรายที่่� 3 คืือ บริิษััท เอ็็กแซ็็กท์์

จำำ�กััด โดยนายถกลเกีียรติิ วีีรวรรณ และบริิษััท จีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่� จำำ�กััด
(มหาชน) ออกอากาศทางช่่ อ ง ททบ. 5 ซึ่่� ง ในปัั จจุุ บัั น นายถกลเกีี ย รติิ
คืือผู้้�บริิหารของช่่อง One ที่่�มีล
ี ะครเป็็นแหล่่งรายได้้หลััก
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ละครไทยยุุคทีีวีีดิิจิิตอล
สะท้้อนมุุมมองที่่�กว้า้ งขวาง
ตั้้�งแต่่ปีี 2557 ซึ่่�งเป็็นยุุคทีีวีีดิิจิิตอลเป็็นต้้นมา ละครไทยยัังคงเป็็นกลุ่่�มเนื้้�อหา

รายการที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุด โดยในระยะแรก ละครของช่่องดั้้�งเดิิม ทั้้�งช่่อง 7 และ
ช่่ อ ง 3 ยัั ง ครองความนิิ ย มเป็็ นส่่ วน ใหญ่่ ในขณะที่่� ก ลุ่่�มช่่ อ งดิิ จิิ ต อลใหม่่ ต่่ า งก็็

พยายามจััดกลยุุทธ์์เพื่่�อช่่วงชิิงผู้้�ชม เพราะ Eye Ball หรืือจำำ�นวนผู้้�ชม คืือหััวใจสำำ�คััญ

ของรายได้้ ข องสถานีี โ ทรทัั ศ น์์ เนื่่� อ งจากเอเจนซี่่� โ ฆษณาใช้้ ร าคาต่่ อ หนึ่่� งเรตติ้้� ง
(Cost Per Rating Point หรืือ CPRP) เป็็นตััววััดประสิิ ทธิิภาพความคุ้้�มค่่ าในการ

ลงโฆษณาและเป็็นตััวกำำ�หนดราคาค่่าโฆษณา ทั้้�งนี้้� อััตราค่่าโฆษณาสููงสุุดอยู่่�ในช่่วง

เวลาไพรม์์ไทม์์ หรืือตั้้�งแต่่เวลา 18.30-22.30 น. โดยเฉพาะช่่วงเวลาละครหลััง 2 ทุ่่�ม
สามารถมีีอััตราค่่าโฆษณาสููงสุุดมากกว่่า 400,000 บาทต่่อนาทีี อย่่างไรก็็ตามในยุุค

ทีี วีี ดิิ จิิ ต อลที่่� ก ารแข่่ ง ขัั นสูู ง ขึ้้� น เรตติ้้� ง ย่่ อ มถูู ก เฉลี่่� ย ออกไปสู่่�ช่่ อ งต่่ า งๆ ที่่� เ กิิ ด ใหม่่
แต่่จำำ�นวนเงิินงบประมาณโฆษณาไม่่ได้้เพิ่่�มขึ้้�นตามจำำ�นวนช่่องที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จึึงกลายเป็็น
ผลกระทบต่่อเนื่่�องจนเป็็นปัญ
ั หาทางธุุรกิิจตามมา

ในช่่วงแรกของทีีวีีดิิจิิตอลที่่�มีีการแข่่งขัันเพิ่่�มสููงขึ้้�น ทำำ�ให้้หลายช่่องต้้องมีีการ

ปรัับกลยุุทธ์์การวางคอนเทนต์์หลัักของช่่อง และเมื่่อ
� ถึึงจุุดหนึ่่� งของการทำำ�ธุุรกิิจ รายได้้
ของช่่องโทรทััศน์์ถููกอิิงอยู่่�กัับความนิิยม ละครโทรทััศน์์ในฐานะที่่�เป็็นรายการที่่�ได้้รับ
ั

ความนิิยมสููงก็็เป็็นสิ่่�งหนึ่่� งที่่�สถานีีโทรทััศน์์ต่่างๆ เลืือกจัับมาเป็็นอาวุุธในการแย่่งชิิงผู้้�ชม
จนเกิิ ด การผลิิ ต ละครไทยขึ้้� นในหลายช่่ อ ง โดยหากนัั บ รวมช่่ อ งโทรทัั ศ น์์ ทั้้� ง หมด
ที่่�ออกอากาศจนถึึงปีี 2562 จะมีีช่่องที่่�มีีละครโทรทััศน์์ออกอากาศถึึง 10 ช่่อง ได้้แก่่

ช่่อง 7HD ช่่อง 3HD ช่่อง One ช่่อง 8 ช่่อง GMM25 ช่่อง True4U ช่่อง Mono29
ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ช่่อง PPTV และช่่อง AMARIN TV HD

ช่่วงแรกในยุุคทีีวีีดิิจิิตอล เริ่่ม
� ต้้นในปีี 2557-2559 ช่่อง 7HD และช่่อง 3HD เป็็น

2 ช่่องที่่�เห็็นได้้ชัดว่
ั า
่ มีีละครเป็็นจุด
ุ แข็็ง เนื่่อ
่ งที่่�ผลิต
ิ ละครออกอากาศต่่อเนื่่อ
� งจากเป็็นช่อ
� ง

มาอย่่ า งยาวนานและมีี นัั ก แสดงในสัั ง กัั ดที่่� มีี ชื่่� อ เสีี ย งจำำ�นวน มาก โดยทั้้� ง 2 ช่่ อ ง
ยัังคงเดิินหน้้าผลิิตละครหลากหลายแนวอย่่างต่่อเนื่่�องท่่ามกลางกลุ่่�มช่่องทีีวีีดิิจิิตอล

ใหม่่หลากหลายช่่องที่่�ได้้วางกลยุุทธ์์เข้้าสู่่�การแข่่งขัันในตลาดละครด้้วยเช่่นกััน ซึ่� ่งช่่อง
ทีีวีีดิิจิิตอลใหม่่นี้้� มีีทั้้�งจากผู้้�ประกอบการที่่�สั่่�งสมประสบการณ์์ ในการเป็็นผู้้�ผลิิตละคร

ให้้ กัั บ ทีี วีี แ อนะล็็ อ กและทีี วีี ด าวเทีี ย ม ซึ่� ่ ง มีี ฐ านผู้้�ชมเดิิ ม ติิ ด ตามมาพอสมควร เช่่ น

ช่่อง One ช่่อง 8 และช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี เป็็นต้น
้ นอกจากนั้้น
ี ประกอบกิิจการโทรทััศน์์
� ก็็มีผู้้�
หน้้าใหม่่ที่่�พยายามเข้้าสู่่�ตลาดละครเพื่่อ
� ชิิงความนิิยมจากผู้้�ชมด้้วย เช่่น ช่่อง PPTV และ
ช่่อง AMARIN TV HD เป็็นต้้น

นางชฎา

11.286
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ละครช่่อง 7HD

แก้วหน้าม้า

7.920

สำำ�หรัับช่่อง 7HD ในช่่วง 3 ปีีแรกของทีีวีีดิิจิิตอล ยัังรัักษาสถานะเป็็นช่อ
่ งอัันดัับ 1

ด้้วยรายการละคร ที่่�มีทั้้
ี �งละครเย็็น ละครค่ำำ� ละครในช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์ ละครซิิตคอม

ในวัันเสาร์์-อาทิิตย์์ และละครพื้้�นบ้า
้ น ที่่�สร้า้ งขึ้้�นโดยอิิงมาจากความเชื่่อ
� นิิทานปรััมปรา
หรืือที่่�คนในวงการเรีียกขานกัันว่่า ละครจัักรๆ วงศ์์ๆ ทั้้�งนี้้�ละครในทุุกส่่วนของผัังรายการ
นี้้�เองที่่�ทำำ�ให้้ช่่อง 7HD สามารถยืืนหยััดความเป็็นอัันดัับ 1 และสามารถจัับกลุ่่�มผู้้�ชมได้้
กว้้างขวาง

เรตติ้้�งละครพื้้� นบ้้าน ช่่อง 7HD

2557

2558
4.738
4.188

ยอพระกลิ่่�น
มนต์์นาคราช

แก้้วหน้้าม้้า

2560
เทพสามฤดูู
อุุทััยเทวีี

2559
7.971

2561
5.752
5.676

สัังข์์ทอง

7.920
6.360
5.759

แก้้วหน้้าม้้า
สี่่�ยอดกุุมาร
ดิิน น้ำำ� ลม ไฟ

2562
6.310

ขวานฟ้้าหน้้าดำำ�	
นางสิิบสอง

4.742
4.386

แม้้ละครจัักรๆ วงศ์์ๆ จะมีีภาพลัักษณ์์ที่่�อาจถููกค่่อนขอดว่่าดููเก่่าและไม่่ทัันสมัย
ั

แต่่ ก็็ เ ปรีีย บเสมืือนเมนูู อ าหารไทยรสจัั ดจ้้ า นที่่� ค รองใจผู้้�ชมมายาวนานหลายสิิ บ ปีี
สร้้างความแข็็งแรงให้้ผังั รายการของช่่อง 7HD ในช่่วงเช้้าวัันเสาร์์-อาทิิตย์์ และทำำ�เรตติ้้�ง

ได้้ ดีี ที่่� สุุ ด และสูู ง กว่่ า ทุุ ก รายการของทุุ ก ช่่ อ งในช่่ ว งเวลาเดีี ย วกัั น ละครพื้้� นบ้้ า นของ
ช่่อง 7HD ผลิิตโดยบริิษััท สามเศีียร จำำ�กััด ในเครืือบริิษััท ดาราวิิดีีโอ จำำ�กััด ที่่�มีค
ี วาม
เชี่่�ยวชาญในการผลิิตละครพื้้�นบ้้านให้้กัับช่่อง 7HD มาอย่่างยาวนาน จึึงสามารถผลิิต
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และพััฒนาบทและรูู ปแบบละครให้้เข้้ากัับสถานการณ์์

ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป ดัั ง จะเห็็ น ได้้ จ ากละครพื้้� นบ้้ า น
จัั ก รๆ วงศ์์ ๆ แบบเดิิ ม มาสู่่�รูู ปแบบของละครแนว

แฟนตาซีี อภิิ นิิหาร สร้้างจิิ นตนาการ โดยที่่� ยัังคงมีี

สัังข์์ทอง

6.310

ความดราม่่าจากบทละครเดิิมด้้วย

ส่่วนละครหลัังข่่าวภาคค่ำำ�ช่่อง 7HD พบว่่า

ละครที่่� มีี เ รตติ้้� ง เฉลี่่� ย สููง สุุด ในปีี 2557 ได้้ แ ก่่ ละคร
“สุุสานคนเป็็น” มีีเรตติ้้� งเฉลี่่� ยอยู่่�ที่่� 12.547 ในขณะ

ที่่� ปีี 2558 ละคร “นางชฎา” มีีเรตติ้้� งเฉลี่่� ย 11.286
และปีี 2559 ละคร “ทะเลไฟ” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 9.433

ทะเลไฟ

9.433

ซึ่่�งจะพบว่่า ความนิิยมเฉลี่่�ยละครแต่่ละปีีของช่่อง 7HD
ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากการแข่่งขัันที่่�เพิ่่ม
� สููงขึ้้�น

เรตติ้้�งละครค่ำำ� (19.00 – 20.00 น.) ช่่อง 7HD

2557

2558

2559

แข่่งรัักนัักซิ่่ง�
11.645
ลููกผู้้�ชายพัั นธุ์์ดี� ี
10.706
เล่่ห์์นางหงส์์
10.645
รัักคุุณเท่่าช้้าง
10.241
ลููกผู้้�ชายหััวใจเข้้ม
9.711
โก๊๊ะ 8
ตะลุุยแดนมหััศจรรย์์	9.299
หลานสาวนิิรนาม
8.938
วีีรบุุรุุษกองขยะ
8.650
แหม่่มจ๋๋า
7.319
ยอดชายนายตุ๊๊�กตุ๊๊�ก
6.772

สาวน้้อยอ้้อยควั่่�น
10.619
จัับกััง
9.214
สาวน้้อยซอยรจนา
7.298
บุุษบาท่่าเรืือ
7.099
เขยใหญ่่สะใภ้้เล็็ก
6.417
ยอดมนุุษย์์ดาบเทวดา 5.593
แม่่ดอกรัักเร่่
5.450
หวานใจนายจิิตระเบิิด 5.400
จุุมพิิ ตพยััคฆ์ส์ าว
5.278
มนต์์รัักเพลงผีีบอก 5.085

ผัักบุ้้�งกัับกุ้้�งนาง
6.400
ฉัันทนาสามช่่า
6.221
นางฟ้้าเปื้้�อนฝุ่่�น
6.220
ลููกเขยมะไฟแม่่ยายมะดััน 6.140
เจ้้าบ่่าวกลััวฝน
5.676
รัักสลัับหน้้า
5.618
สะใภ้ ้ไร้้เงา
5.307
เทพธิิดาป่่าคอนกรีีต 5.382
ลููกตาลลอยแก้้ว
5.375
คุุณนายสายลัับ
5.195
แฝดล่่องหน
5.154
คู่่�หูู
4.685
ลููกโขน รีีรันั
3.669
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เรตติ้้�งละครหลัังข่่าว 2 ทุ่่�ม ช่่อง 7HD

2557

สุุสานคนเป็็น
เจ้้าสาวสลาตััน
เพลงรัักผาปืืนแตก

12.547
12.165
11.344
กุุหลาบร้้ายของนายตะวััน 10.939
คืือหััตถา ครองพิิ ภพ 10.258
คมพยาบาท	10.008
วิิมานมะพร้้าว
9.818
เนตรนาคราช
9.811
ล่่ารัักสุุดขอบฟ้้า
9.797
พายุุเทวดา
9.475
พรหมแดนหััวใจ
9.267
กุุหลาบเล่่นไฟ
9.224
หางเครื่่�อง
8.671
พราว
8.632
คีีตโลกา
8.224
หััวใจเถื่่�อน
8.176
เงา
8.052
ปีีกมงกุุฎ
7.871
คุุณผีีที่่�รักั
7.787
สะใภ้้หััวแดง
7.654
พรายพยากรณ์์
7.393
หนีีก็็ล่่า ซ่่าก็็รักั
7.075
ใยกััลยา
6.017

2558

นางชฎา
11.286
คาดเชืือก
10.746
ข้้ามากัับพระ
10.502
บ้้านศิิลาแดง
9.554
ไม่่สิ้้�นไร้ ้ไฟสวาท	9.343
สิิงห์์รถบรรทุุก
8.734
แหวนสวาท
8.451
รอยรัักแรงแค้้น
8.384
ลีีลาวดีีเพลิิง
8.236
เจ้้านาง
8.149
เลืือดตััดเลืือด	7.857
เพื่่� อนแพง
7.489
พญาโศก
7.319
ปลาหลงฟ้้า
7.286
คนละโลก
7.252
เลื่่�อมสลัับลาย
7.250
เพลิิงตะวััน
7.171
เพลงรัักเพลงรำำ�	5.200
ดั่่�งสวรรค์์สาป	6.260
ตะพดโลกัันตร์์	6.074
คู่่�ปรัับฉบัับหััวใจ	5.812
มรสุุมสวาท	5.699
บ้้านทรายทอง
พจมาน สว่่างวงศ์์	
5.499

2559

ทะเลไฟ
9.433
สารวััตรเถื่่�อน
9.251
ทอง 10
8.635
โนห์์รา
8.474
มรสุุมสวาท	8.111
เจ้้าพายุุ	8.077
ลููกไม้ ้ไกลต้้น
7.903
ขุุนกระทิิง
7.764
ลิิขิติ ริิษยา
7.679
ข้้ามาคนเดีียว
7.674
ไฟรัักเกมร้้อน
7.645
คู่่�วุ่่�นลุ้้�นแผนรััก
7.101
เพชรตััดเพชร
6.111
ขมิ้้น� กัับปููน
6.096
บััลลัังก์์หงส์์	5.870
อตีีตา
5.815
เหยี่่ย� วรััตติิกาล	5.739
กาลครั้้�งหนึ่่�ง...ในหััวใจ	5.699
ริิษยา
4.908
ชื่่�นชีีวา
4.861
สาปดอกสร้้อย
4.291

18

ในช่่วง 3 ปีีแรกของยุุคทีีวีีดิิจิิตอลนี้้� ช่่อง 7HD ยัังผลิิตละครลงผัังรายการในอีีก

หลายช่่วงเวลา เช่่น เวลา 18.00 น. ของวัันจัันทร์-์ ศุุกร์์ ซึ่่�งในปีี 2557-2559 มีีทั้้�งหมด
4 เรื่่อ
� ง โดยเรื่่อ
� งที่่�ทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงสุุด ได้้แก่่ “วััยมัันพัันธุ์์�อสููร” ออกอากาศในปีี 2557

มีีเรตติ้้ง� เฉลี่่�ยทั้้ง� เรื่่อ
ู ยกเลิิกไป
� งอยู่่�ที่่� 6.544 แต่่หลัังจากนั้้น
� ละครในช่่วงเวลา 18.00 น. ก็็ถูก
มีีการปรัับเปลี่่�ยนเป็็นรายการวาไรตี้้�เกมโชว์์แทน ซึ่� ่งการปรัับเปลี่่�ยนเนื้้�อหาจากละคร

มาเป็็นรายการวาไรตี้้�เกมโชว์์นี้้� สามารถประเมิินได้้ชัด
ั เจนว่่าเป็็นผลมาจากเรื่่อ
ุ
� งของต้้นทุน
และรายได้้ทางธุุรกิิจ

เรตติ้้�งละคร 18.00 น.

2557
วััยมัันพัั นธุ์์อ� สููร
ยมบาลเจ้้าขา

2558
6.544
3.801

ครอบครััวตึ๋๋�งหนืืด
ตืืดขั้้�นเทพ

2559
2.870

ยมบาลเจ้้าขา ปีี 2

0.900

สำำ�หรัับละครซิิตคอมนั้้�น ช่่อง 7HD มีีกลยุุทธ์์การจััดผัังรายการเพื่่�อสร้้างเรตติ้้�ง

มาหลายปีี โดยดำำ�เนิินรอยตามความสำำ�เร็็จของละครจัักรๆ วงศ์์ๆ และเริ่่ม
� จััดวางละคร
ซิิตคอมเพื่่อ
้ มา
� ออกอากาศในเวลา 09.00 น. ของวัันเสาร์์และอาทิิตย์์ ตั้้ง� แต่่ปีี 2556 เป็็นต้น

เริ่่ม
� ง “เณรจ๋๋า” โดยความยาวของซิิตคอมแต่่ละเรื่่อ
� งจะขึ้้�นอยู่่�กัับความนิิยมของ
� ด้้วยเรื่่อ
ละครซิิตคอมเรื่่อ
ั ความนิิยมอย่่างต่่อเนื่่อ
� งนั้้น
� ง
� ทั้้ง� นี้้�ละครในช่่วงเวลา 09.00 น. ยัังคงได้้รับ

มาจนถึึงปััจจุุบััน เป็็นอีีกหนึ่่� งช่่วงเวลาของรายการละครที่่� เสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กัับ
ผัังรายการช่่วงเช้้าวัันเสาร์์และวัันอาทิิตย์์ของช่่อง 7HD แต่่อย่่างไรก็็ดีี เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่า
เรตติ้้�งของละครซิิตคอมก็็ลดลงทุุกปีีเช่่นกััน

เรตติ้้�งละครซิิตคอม เสาร์์ – อาทิิตย์์

2557
คู่่�ปรัับตำำ�รัับเฮี้้�ยน
รัักเต็็มบ้้าน

2558
3.887
3.972

รัักล้้นดอย
เทวดาฟัันน้ำำ�นม

2559
5.916
4.307

กองพัั นหรรษา
หอเฮ้้ว ขนหััวลุุก
รหััสปริิศนา
คู่่�ป่่วน ก๊๊วนกวนผีี

5.233
5.213
4.799
4.333
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ละครช่่อง 7HD ปีี 2560-2562
หากเทีียบผลงานละครที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมของช่่อง 7HD ในช่่วงปีี 2560-2562

กัับช่่วง 3 ปีีแรกของยุุคทีีวีีดิิจิิตอล จะเห็็นได้้ชัดว่
ั ่า ฐานผู้้�ชมละครช่่อง 7HD ลดลงทุุกปีี

ด้้วยเหตุุผลด้้านการแข่่งขัันจากช่่องคู่่�แข่่งที่่�มีม
ี ากขึ้้�น ทั้้�งคู่่�แข่่งรายเดิิมและคู่่�แข่่งรายใหม่่
ทั้้�งนี้้�เนื้้�อหารายการที่่�แย่่งส่่วนแบ่่งผู้้�ชมจากช่่อง 7HD นอกจากจะเป็็นละครของช่่องอื่่�น

ที่่�นัับเป็็นคู่่�แข่่งทางตรงแล้้ว ยัังมีีภาพยนตร์์เรื่่อ
� งยาว รายการวาไรตี้้� รวมทั้้�งรายการข่่าว
ที่่�มีส่
ี ่วนในการแย่่งส่่วนแบ่่งของผู้้�ชมไป นอกจากนี้้� ช่่อง 7HD ยัังต้้องแข่่งขัันกัับคอนเทนต์์

ในช่่องทางออนไลน์์ ทั้้�งในรูู ปแบบของ Streaming และ On Demand อีีกด้้วย ทำำ�ให้้
เรตติ้้�งละครช่่อง 7HD ในช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์ ทั้้�ง 2 ช่่วงเวลา มีีเรตติ้้�งและส่่วนแบ่่งผู้้�ชม
ลดลงอย่่างชััดเจน

เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่่า ละครหลัังข่่าวภาคค่ำำ�เป็็นจุด
ุ แข็็งของช่่อง 7HD ที่่�ทำำ�รายได้้

สููงที่่�สุด
ุ และสามารถเจาะเข้้าถึึงฐานผู้้�ชมทั่่�วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�ชมในต่่างจัังหวััด
ทำำ�ให้้ละครช่่อง 7HD มีีเรตติ้้� งเฉลี่่�ยทั้้� งเรื่่อ
� งได้้ สููงเกิิ นกว่่ า 10 มาอย่่างต่่ อเนื่่�องในยุุค

โทรทััศน์์แอนะล็็อกและส่่งต่่อมาสู่่�ช่่วง 2 ปีีแรกของยุุคทีีวีีดิิจิิตอล อย่่างไรก็็ดีี เมื่่�อผู้้�ชม
เริ่่ม
้ ใหม่่ ซึ่� ง่ ต่่างก็็สรรหาเนื้้�อหารายการมาตอบสนองความ
� ให้้ความสนใจกัับช่่องที่่�เกิิดขึ้� น

ต้้องการของผู้้�ชม ทำำ�ให้้ตั้้�งแต่่ปีี 2559 จนถึึงปีี 2562 ยัังไม่่มีล
ี ะครในช่่วงก่่อนข่่าวภาคค่ำำ�
เรื่่อ
� งใดของช่่อง 7HD ที่่�ทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งเรื่่อ
� งได้้เกิิน 10 อีีกเลย เช่่นเดีียวกัันกัับละคร

หลัังข่่าวภาคค่ำำ� พบว่่า ตั้้�งแต่่ปีี 2560 จนถึึง 2562 ไม่่มีีละครเรื่่อ
� งใดของช่่อง 7HD
ทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งเรื่่อ
� งได้้เกิิน 10 ด้้วยเช่่นกััน

ในช่่วงปีี 2560 เป็็นต้้นมา แม้้จะมีีหลายช่่องจััดวางละครรีีรัน
ั มาออกอากาศใน

ช่่วงเทศกาลปีีใหม่่เพื่่อ
่ ง 7HD เป็็นเพีียงช่่องเดีียวที่่�ไม่่เคยจััดวาง
� ประหยััดค่่าใช้้จ่่าย แต่่ช่อ

กลยุุทธ์์นี้้� จนกระทั่่�งปีี 2562 เป็็นปีแ
ี รกที่่�ช่อ
่ ง 7HD ตััดสิินใจลดต้้นทุน
ุ ด้้วยการนำำ�ละคร

ที่่�เคยออกอากาศแล้้วมารีีรัน
ั ในช่่วงเวลาหลัังข่่าวภาคค่ำำ� โดยจััดวางละครเรื่่อ
� ง “สารวััตร
ใหญ่่” มาออกอากาศในช่่วงปลายปีี 2562 ต่่อเนื่่อ
� งมายัังต้้นปีี 2563 ในช่่วงเทศกาลปีีใหม่่
และทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยของละครรีีรัน
ั ครั้้ง� นี้้�อยู่่�ที่่� 5.062
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เรตติ้้�งละครหลััง 2 ทุ่่�ม ช่่อง 7HD ปีี 2560

2560

2561

นายฮ้้อยทมิิฬ
8.015
คู่่�ซ่่ารสแซ่่บ
7.319
มหาหิิน
7.186
ราชนาวีีที่่�รักั
7.041
เหนี่่�ยวหััวใจสุุดไกปืืน 6.937
ยึึดฟ้้าหาพิิ กััดรััก
6.874
น้ำำ�เซาะทราย
6.838
เพลิิงพระนาง
6.630
ทิิวลิิปทอง
6.565
มืือปราบเจ้้าหััวใจ	6.561
มััสยา
6.384
นัักรบตาปีีศาจ	6.356
โซ่่เสน่่หา
6.218
หงส์์เหนืือมัังกร
6.105
หัักลิ้้�นช้้าง
6.087
นัักบุุญทรงกลด	5.983
มืือเหนืือเมฆ	5.343
ละอองดาว
5.034
เรืือนพะยอม
4.631
พริ้้ง� คนเริิงเมืือง
4.438
มายา
4.352
วัังนางโหง
3.870

สััมปทานหััวใจ	7.627
จ้้าวสมิิง
6.333
แม่่อายสะอื้้�น
6.188
เล็็บครุุฑ
6.185
ชาติิลำำ�ชีี
4.286
ดอกหญ้้าในพายุุ	4.945
เจ้้าสาวจำำ�ยอม
5.688
เพชรร้้อยรััก
5.793
คุุณชายไก่่โต้้ง
5.710
พัั นธกานต์์รััก
5.487
มืือปราบเหยี่่ย� วดำำ�	5.476
เสน่่หามายา
4.947
ลููกไม้้ลายสนธยา
4.913
สมิิงจ้้าวท่่า
4.879
วิิหคหลงลม
4.831
เล่่ห์์รัักบุุษบา
4.703
ระบำำ�มาร	4.824
สายโลหิิต
4.670
สกาวเดืือน
4.651
แม่่สื่่�อปากร้้าย ผู้ช้� ายรสจััด	 4.526
คุุณหนููเรืือนเล็็ก
4.510
นางทิิพย์์	4.108
พ่่ อมดเจ้้าเสน่่ห์์	3.600
ในคืืนหนาวแสงดาวยัังอุ่่�น 3.497

2562
ผู้บ่้� า่ วอิินดี้้� หยาหยีีอินิ เตอร์์	8.538
สารวััตรใหญ่่
8.022
มธุุรสโลกัันต์์	7.680
ตระกรุุดโทน
7.407
พชรมนตรา
6.836
สองนรีี
6.496
เพลงรัักเพลงปืืน
6.070
นางร้้าย
6.023
ดวงใจขบถ
5.849
หลงเงาจัันทร์์	5.770
หััวใจลููกผู้้�ชาย
5.634
ไฟหิิมะ
5.407
บ่่วงสไบ
5.246
อิินทรีีแดง
5.181
เรืือมนุุษย์์	5.052
สุุภาพบุุรุุษชาวดิิน
5.404
มนตร์์กาลบัันดาลรััก 4.975
ยอดรัักนัักรบ
4.926
สวยซ่่อนคม
4.906
กุุหลาบเกาะเพชร	4.881
เพลิิงเสน่่หา
4.443
พรายพิิ ฆาต
4.366
รอยอาฆาต
4.512
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นายฮ้้อยทมิิฬ
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8.015
ผู้้�บ่่าวอิินดี้้�หยาหยีีอิินเตอร์์	8.538

ละครค่ำำ� (19.00 – 20.00 น.) ช่่อง 7 HD

2560
อกธรณีี
สุุดรัักสุุดดวงใจ
เกิิดเป็็นกา
เล่่ห์์รัักยาใจ
สื่่�อสองโลก
สารวััตรแม่่ลูกู อ่่อน
มืือปืืนพ่่ อลููกติิด
ลููกหลง
ภููตสาวสื่่�อรััก
บาปบริิสุุทธิ์์� ไลฟ์์

อกธรณีี

2561
7.555
7.498
7.278
7.191
6.327
6.302
5.872
5.833
5.257
4.838

7.555

ชะชะช่่า ท้้ารััก
แม่่สื่่�อจอมป่่วน
พ่่ อตาปืืนโต ตอน

2562
6.317
6.286

หลานข้้าใครอย่่าแตะ 6.263
ไฮโซสะออน
6.142
เจ้้าสาวช่่างยนต์์	5.579
เขยผู้้�ใหญ่่ สะใภ้้กำำ�นััน 5.024
ถิ่่�นผู้้�ดีี
4.548
เพลงรัักมืือปืืน
3.897
เชิิง ชาย ชาญ	
3.629

ชะชะช่่า ท้้ารััก

6.317

เจ้้าสััวมั่่�วนิ่่�ม
6.222
จัันทร์์กระจ่่างที่่�กลางทุ่่�ง 5.922
ขิิงก็็รา ข่่าก็็แรง
5.700
ปีศาจหรรษา
4.584
สี่่�ไม้้คาน
5.577
สะใภ้้นางรำำ�	4.521
มาดามบ้านนา
4.422
เจ้้าสาวแก้้ขััด	4.062

เจ้้าสััวมั่่�วนิ่่�ม

6.222
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นาคีี

สามีีตีีตรา

10.179

อย่่าลืืมฉััน

9.824

กรงกรรม

6.256

10.902

ละครช่่อง 3HD
ในช่่ ว งเวลา 3 ปีี แ รกของยุุ ค ทีี วีี ดิิ จิิ ต อลนั้้� น

ช่่อง 3HD ยัังคงชิิงความได้้เปรีียบเหนืือคู่่�แข่่งรายใหม่่

จากการเป็็ นช่่ อ งที่่� ค รองใจผู้้�ชมและเอเจนซี่่� โ ฆษณา
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง ความนิิยมในช่่วงแรกของช่่อง 3HD
ใ นยุุ ค ทีี วีี ดิิ จิิ ต อ ล จึึ ง สูู ง ก ว่่ า ช่่ อ ง ทีี วีี ดิิ จิิ ต อ ล ใ ห ม่่
อย่่างชััดเจน เนื่่�องจากจุุดเด่่นของช่่อง 3HD เป็็นช่่อง

ที่่� มีี เ ป้้ า หมายผู้้�ชมเป็็ น กลุ่่�มคนเมืือง รูู ป แบบ เนื้้� อ หา

และแนวทางการผลิิตละครของช่่อง 3HD จึึงตอบสนองกัับฐานผู้้�ชม ด้้วยการผลิิตละคร
แนวโรแมนติิก ดราม่่า และคอมเมดี้้� ทั้้�งละครในช่่วง 19.00 น. และละครหลัังข่่าว

ภาคค่ำำ� โดยที่่� คุุณภาพของนัั กแสดงและรูู ปแบบของการผลิิ ตละครช่่วงเย็็นและค่ำำ�
จะแตกต่่างจากละครหลัังข่่าว 2 ทุ่่�มเล็็กน้้อย ซึ่่�งละครช่่วงหลัังข่่าว 2 ทุ่่�มจะมีีความ
หลากหลายของแนวละครมากกว่่า โดยจะมีีทั้้ง� ละครพีีเรีียด ละครบู๊๊� และละครสร้้างสรรค์์
สัังคม มาสลัับสัับเปลี่่�ยนเพิ่่ม
� ตอบสนองความต้้องการของผู้้�ชม นอกจากนี้้�
� มากขึ้้�น เพื่่อ

ด้้วยจุุดเด่่นของช่่อง 3HD ที่่�มีนั
ี ักแสดงในสัังกััดมีชื่
ี อ
�่ เสีียงและมีีภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีตรงตาม

ความต้้องการของสิินค้้าและเอเจนซี่่� จึึงมีีนัักแสดงของช่่อง 3HD ที่่�ได้้เป็็นพรีเี ซนเตอร์์
สิิ นค้้ า มากมายหลายต่่ อ หลายสิิ นค้้ า อีี ก ทั้้� ง ฐานผู้้�ชมของช่่ อ ง 3HD จะเป็็ นผู้้� หญิิ ง
เป็็นส่่วนใหญ่่ อาศััยอยู่่�ในเขตกรุุ งเทพมหานครและปริิมณฑล และในเขตเมืืองที่่�มีกำ
ี ำ�ลััง

ซื้้�อสููง จึึงทำำ�ให้้ช่อ
่ ง 3HD สามารถดึึงดููดเม็็ดเงิินโฆษณาจากเอเจนซี่่�โฆษณามาที่่�ช่อ
่ งได้้
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เนื่่� อ งจากฐานผู้้�ชมละครช่่ อ ง 3HD เป็็ น กลุ่่�มคนเมืืองมากกว่่ า ต่่ า งจัั ง หวัั ด

หากวััดจากเรตติ้้�งในกลุ่่�ม Nationwide 4+ หรืือวััดจากผู้้�ชมทั่่�วประเทศที่่�มีอ
ี ายุุ 4 ปีีขึ้� น
้ ไป

เรตติ้้�งเฉลี่่�ยของละครช่่อง 3HD ในกลุ่่�มผู้้�ชมกลุ่่�มนี้้�จะน้้อยกว่่าช่่อง 7HD ที่่�มีีฐานผู้้�ชม

ในต่่างจัังหวััดเป็็นส่่วนใหญ่่ ยกเว้้นละครที่่�สามารถสร้้างกระแสได้้ทั่่�วประเทศ จึึงจะมีี
เรตติ้้�งที่่�สูงู กว่่าช่่อง 7HD ซึ่่�งก็็ไม่่ได้้เกิิดขึ้� นบ่
้ อ
่ ยครั้้ง� นััก

ในปีี 2559 ละคร “นาคีี ” ของช่่ อ ง 3HD ละครที่่� สร้ า
้ งจากบทประพัั น ธ์์ข อง

“ตรีี อภิิรุุม” เกี่่�ยวกัับตำำ�นานความเชื่่�อของชาวภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือต่่อพญานาค
ออกอากาศช่่วงแรกระหว่่างวัันที่่� 26 กัันยายน ถึึงวัันที่่� 11 ตุุลาคม 2559 และถููกนำำ�กลัับ
มาออกอากาศอีีกครั้้ง� โดยเริ่่ม
� ตั้้�งแต่่ตอนแรกจนจบ ในระหว่่างวัันที่่� 21 พฤศจิิกายน
ถึึงวัันที่่� 5 ธัันวาคม 2559 เป็็นละครที่่�สร้า้ งกระแสความนิิยมอย่่างกว้้างขวางจนเป็็นที่่�

กล่่าวขานไปทั่่�วประเทศ จนสามารถทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยละครทั้้�งเรื่่อ
� งได้้สููงสุุดของปีี 2559
ด้้วยเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 10.902 เป็็นละครที่่�สร้า้ งชื่่อ
ุ ของช่่อง 3HD ในช่่วง 3 ปีีแรก
� เสีียงมากที่่�สุด
ของยุุคทีีวีีดิิจิิตอล นอกจากนี้้� ช่่อง 3HD ยัังนำำ�ละคร “นาคีี” มาออกอากาศซ้ำำ�เพื่่อ
� กอบกู้้�

เรตติ้้�งละครช่่วง 19.00 น. ของช่่อง 3HD ในปีีต่่อมา ซึ่่�งละคร “นาคีี” ก็็ทำำ�เรตติ้้�งได้้สูงู สุุด
ในทุุกกลุ่่�มผู้้�ชม สร้้างความจดจำำ�ของละครในช่่วงเวลา 19.00 น. ให้้กับ
ั ผู้้�ชม จนทำำ�ให้้ละคร
ในช่่วงเวลานี้้�สามารถกลัับมาได้้รับ
ั ความนิิยมอีีกครั้้ง�

เรตติ้้�งละครค่ำำ� (19.00 – 20.00 น.) ช่่อง 3HD

2557

2558

2559

ครีีบนี้้�หัวั ใจมีีเธอ
5.879
ในม่่านเมฆ	5.275
ลููกสาวพ่่ อมด	4.851
คู่่�ปรัับสลัับร่่าง
4.805
รถไฟ เรืือเมล์์ ลิิเก กองถ่่าย 4.801
กุุหลาบซ่่อนกลิ่่�น
4.613
หััวใจใกล้้รุ่่�ง
4.351
สามหััวใจเสริิมใยเหล็็ก:
หวานใจนายกระจอก 4.190
สามหััวใจเสริิมใยเหล็็ก :
เสื้้�อสีีฝุ่่�น
4.055

เทพบุุตรสุุดเวหา
4.743
กระสืือมหานคร	4.621
ปาฏิิหาริิย์์รัักข้้ามขอบฟ้้า 4.575
บุุรำำ�ปรััมปรา
4.512
ชาติิเจ้้าพระยาปฏิิบััติิการ
สิิงห์์สี่่�แคว
4.288
หมอผีีไซเบอร์์	4.208
บ้้านนี้้� ผีีไม่่ปอบ
4.124
สะใภ้้สายลัับ
4.114
กระตุุกหนวดเสืือ
3.863

สาวน้้อยร้้อยล้้าน
5.727
ท่่านชายกำำ�มะลอ
3.321
มืือปราบสายเดี่่�ยว
2.767
บุุษบาหน้้าตลาด	2.326
ประทีีปรัักแห่่งใจ	3.386
แสงเทีียน
2.760

เรตติ้้�งละครหลัังข่่24าว 2 ทุ่่�ม ช่่อง 3HD

2557

สามีีตีีตรา
10.179
อย่่าลืืมฉััน
9.824
รัักสุุดฤทธิ์์�
9.430
เสน่่หาสััญญาแค้้น
8.621
คิิวบิิกหนี้้�หัวั ใจที่่�ไม่่ได้้ก่่อ 8.588
มาดามดััน
8.370
ดาวเคีียงเดืือน
7.797
สามีี
7.626
รอยรัักหัักเหลี่่�ยมตะวััน 7.295
ไฟรัักเพลิิงแค้้น
7.193
ในสวนขวััญ	7.071
พ่่ อไก่่แจ้้	7.061
รัักนี้้�เจ้้จััดให้้	7.046
ลููกทาส
7.039
เวีียงร้้อยดาว
6.890
รัักออกฤทธิ์์�
6.846
เรืือนริิษยา
6.786
รัักต้้องอุ้้�ม
6.771
ทรายสีีเพลิิง
6.382
ก๊๊วนคานทองกัับแก๊๊งพ่่อปลาไหล 6.078
รอยฝัันตะวัันเดืือด	5.948
เรืือนริิษยา
6.293
รากบุุญ รอยรัักแรงมาร	 5.592
รัักต้้องอุ้้�ม
6.383
ไฟในวายุุ	5.429
เพลิิงฉิิมพลีี
5.388
มาลีีเริิงระบำำ�	5.210
ภพรััก
5.184
ร้้ายรัักพยััคฆ์์กัังฟูู
4.800
สวยร้้ายสายลัับ
4.607
สามใบไม่่เถา
4.027
ทางเดิินแห่่งรััก
3.801
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ผู้้�กองยอดรััก
7.817
ตามรััก คืืนใจ	
7.416
เลืือดมัังกร:แรด	6.962
สุุดแค้้นแสนรััก
6.926
หนึ่่�งในทรวง
6.764
ห้้องหุ่่�น
6.331
สะใภ้้จ้้าว
6.156
สองหััวใจนี้้�...เพื่่� อเธอ 5.955
บางระจััน
5.951
ทางผ่่านกามเทพ	5.834
เลืือดมัังกร:กระทิิง
5.646
ลมซ่่อนรััก
5.580
นางสาวทองสร้้อย คุุณแจ๋๋ว
หมายเลข 1
5.528
ใต้้เงาจัันทร์์	5.518
แอบรัักออนไลน์์	5.306
ข้้าบดิินทร์์	5.271
ไฟล้้างไฟ
4.989
เลืือดมัังกร : เสืือ
4.957
พลัับพลึึงสีีชมพูู
4.882
เลืือดมัังกร : หงส์์	
4.675
ขอเป็็นเจ้้าสาวสัักครั้้�ง
ให้้ชื่่�นใจ	
4.662
เพื่่� อนรัักเพื่่� อนริิษยา 4.582
เลืือดมัังกร : สิิงห์์	
4.565
นางร้้ายที่่�รักั
4.358
ดอกไม้ ้ใต้้เมฆ
4.183
แก้้วตาหวานใจ	4.165
สะใภ้้สายลัับ
4.114
กลกิิโมโน
3.435
หััวใจปฐพีี
3.388
สายลัับ 3 มิิติิ
2.992
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นาคีี
10.902
ปดิิวรััดา
6.544
เจ้้าบ้้านเจ้้าเรืือน
6.017
ชาติิพยัคั ฆ์์	6.106
กำำ�ไลมาศ
5.688
คนละขอบฟ้้า
5.641
เพลิิงนรีี
5.579
เพีี ยงชายคนนี้้ไ� ม่่ใช่่ผู้วิ้� เิ ศษ 5.565
วิิมานเมขลา
5.559
ดวงใจพิิ สุุทธิ์์�
5.371
เลืือดรัักทระนง
4.993
คงกระพัั นนารีี
4.910
นางอาย
4.839
สายลัับรัักป่่วน
4.837
วััยแสบสาแหรกขาด	4.316
แรงตะวััน
4.269
กุุหลาบตััดเพชร	3.909
ดาวหลงฟ้้า ภููผาสีีเงิิน 3.724
บ่่วงอธิิฎฐาน
3.724
นางทาส
3.622
ทายาทอสููร	3.345
บุุษบาเร่่ฝััน
3.361
พิิ รุุณพร่ำำ�รััก
3.113
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2557

2558

เรตติ้้�งละคร
18.00 น.

เรตติ้้�งละคร
เวลา 23.00 น.

ธิิดาแดนซ์์	2.267
คุุณชายรัักเร่่
2.210

0.810

นอกเหนืือจากละครที่่� อ อกอากาศในช่่ ว ง

เรตติ้้�งละคร
เช้้าวัันอาทิิตย์์
ป๊๊ะป๋๋าจำำ�เป็็น

กอสซิิป เกิิร์์ลไทยแลนด์์

19.00 น. และหลัังข่่าวภาคค่ำำ�แล้้ว ช่่อง 3HD ยัังจััดวาง

ละครลงผัังรายการในช่่วงเวลา 18.00 น. อีีกด้้วย ซึ่�ง่ เริ่่ม
�

1.078

ออกอากาศในช่่วงเวลานี้้�ตั้้�งแต่่ปีี 2554 จนถึงึ ปีี 2557
หลัังจากนั้้�นช่่อง 3HD ก็็เปลี่่�ยนผัังรายการช่่วงเวลา
18.00 น. เป็็ น รายการเกมโชว์์ แ ต่่ ก็็ อ อกอากาศ

ไม่่นานนััก นอกจากนี้้� ยัังมีีการจััดวางละครในช่่วงเช้้า
วัันอาทิิตย์์ ที่่�ออกอากาศในปีี 2557 อีีกด้้วย แต่่ก็็เป็็น

การจััดวางผัังการออกอากาศในช่่วงเวลาไม่่นานนััก
เช่่นกััน

ในปีี 2558 ช่่อง 3HD ได้้เปิิดผังั รายการช่่วงดึึกวัันพฤหััสบดีีให้้แก่่บริิษััท กัันตนา

กรุ๊๊ ป
� จำำ�กััด เพื่่อ
� ดำำ�เนิินการผลิิตละครที่่�มีเี นื้้�อหาเฉพาะ โดยเจาะกลุ่่�มชีีวิิตคนทำำ�งานใน
สัังคมเมืือง เช่่น เรื่่อ
์ ไทยแลนด์์” ซึ่่�งเป็็นละครลิิขสิิทธิ์์จ
� ง “กอสซิิป เกิิร์ล
� ากสหรััฐอเมริิกา

นำำ� มาผลิิ ต ในรูู ป แบบของไทย การจัั ดว างผัั ง รายการดัั ง กล่่ า วจึึงเป็็ น การเปิิ ด ตลาด
ละครช่่วงดึึกในยุุคทีีวีีดิิจิิตอลของช่่อง 3HD รวมทั้้�งมีีแนวคิิดการเชื่่อ
� มโยงระหว่่างธุุรกิิจ
โทรทััศน์์กัับการค้้าขายสิินค้้าในรูู ปแบบใหม่่ขณะที่่�ละครออกอากาศ แต่่ก็็ไม่่ได้้รับ
ั การ
ตอบรัับจากผู้้�ชมมากเท่่าที่่�คาดหวััง

ผู้้�กองยอดรััก 7.817

ธิิดาแดนซ์์	2.267

เทพบุุตรสุุดเวหา 4.743
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บุุพเพสัันนิิวาส 13.384

ทองเอกหมอยาท่่าโฉลง 6.520

ละครช่่อง 3HD ปีี 2560-2562
ปีีที่่� 4 ของยุุคทีีวีีดิิจิิตอล เป็็นช่ว
่ งที่่�คอนเทนต์์ละคร ทั้้�งละครค่ำำ�และละคร

หลััง 2 ทุ่่�มของช่่อง 3HD ได้้รับ
ั ความนิิยมลดลง ซึ่่�งเหตุุผลประการสำำ�คััญเกิิดจาก

คู่่�แข่่งที่่�เพิ่่ม
� มากขึ้้�นในวงการช่่องโทรทััศน์์ อย่่างไรก็็ดีี ในช่่วงเวลานั้้น
� เนื้้�อหารายการ
ประเภทหนึ่่� งที่่�โดดเด่่นขึ้� ้นมาคืือ ซีีรีส์
ี ์อิินเดีีย ที่่�เข้้ามาเปิิดตลาดในประเทศไทย
จากการซื้้�อลิิขสิิทธิ์์ม
� าออกอากาศโดยช่่อง 8 และเนื่่�องจากคนไทยมีีความคุ้้�นเคย
ในเนื้้�อหาอย่่าง “รามเกีียรติ์์�” ทำำ�ให้้ซีรีี ส์
ี ์อิินเดีียอย่่าง “สีีดา ราม ศึึกรัักมหาลงกา”
และ “หนุุมาน สงครามมหาเทพ” สามารถตีีตลาดละครได้ ้ไม่่ยาก

ความนิิยมซีีรีส์
ี ์อิินเดีียของช่่อง 8 ทำำ�ให้้ซีีรีส์
ี ์อิินเดีียเกิิดเป็็นกระแสอย่่าง

รวดเร็็วและแพร่่หลายไปสู่่�ช่่องอื่่�นๆ รวมทั้้�งช่่อง 3HD ด้้วยเช่่นกััน และเป็็นธรรมดา
ที่่� เ มื่่� อ มีี เ นื้้� อ หารายการใหม่่ ม าแย่่ ง ส่่ วน แบ่่ ง ผู้้�ชมไป ละครไทยในช่่ ว งเย็็ น ของ

ช่่อง 3HD ก็็ถูก
ู ซีีรีส์
ี อิ
์ น
ิ เดีียแย่่งเรตติ้้ง� ไปมากพอสมควร จึึงทำำ�ให้้ความนิิยมละครไทย
ช่่ ว งเย็็ น ของช่่ อ ง 3HD ในปีี 2560 มีี เ รตติ้้� ง เฉลี่่� ย ทั้้� ง เรื่่�อ งต่ำำ� กว่่ า 2 ก่่ อ นที่่�

“นาคีี” จะถููกส่่งมากอบกู้้�เรตติ้้�งละครช่่วงเวลา 19.00 น.ของช่่อง 3HD ในช่่วง
ปลายปีี 2560

ลิิขิติ รััก เดอะคราวน์์ พริ้้น� เซส 4.740

อัังกอร์์	5.311

สููตรรัักนัักการโรงแรม 0.287
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นอกจากนี้้� ในช่่วงปลายปีี 2560 ช่่อง 3HD ได้้จััดวางช่่วงเวลาเพื่่อ
� นำำ�ละครเก่่า

มารีีรั ัน เพิ่่� ม เติิ ม ในผัั ง รายการ โดยให้้ ชื่่� อ ว่่ า “ละครดัั ง ข้้ า มเวลา” ซึ่� ่ งอยู่่�ในช่่ ว ง
เช้้าวัันจัันทร์ถึ
์ ึงวัันศุุกร์์ ประเดิิมด้้วยละคร “แรงเงา” ผลิิตเมื่่�อปีี 2544 นำำ�แสดงโดย

“เคน ธีีรเดช” และ “แอน ทองประสม” ทั้้�งนี้้�การจััดผัังรายการ “ละครดัังข้้ามเวลา”
ส่่งผลดีีต่่อเรตติ้้�งในช่่วงเวลาเช้้าของช่่อง 3HD

ในปี 2561 เป็นปีที่ช่อง 3HD ได้สร้างปรากฏการณ์ละครโทรทัศน์ไทยในยุคทีวี

ดิจิตอล ด้วยละครที่ไม่มีใครคาดมาก่อนว่าจะประสบความส�ำเร็จอย่างมาก โดยละคร

“บุุพเพสัันนิิวาส” ละครพีีเรีียด อิิงประวััติิศาสตร์์ ด้้วยเกร็็ดความรู้้�และเรื่่อ
� งราวความ
รุ่่�งเรืืองของสมััยอยุุธยาที่่�คนไทยคุ้้�นเคย แฝงด้้วยความสนุุกสนานของบุุคลิิกตััวละครผสม

ผสานกัับความสามารถของทีีมนัักแสดง สอดแทรกด้้วยคติิชาวบ้้าน ความเชื่่อ
� คาถาอาคม
จนกลายเป็็นละครปรากฏการณ์์แห่่งทศวรรษ ซึ่่�ง “บุุพเพสัันนิิวาส” ได้้สร้า้ งความนิิยม

สููงสุุดในยุุคทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อล ด้้วยเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งเรื่่อ
� ง 13.384 กลายเป็็นละครที่่�สร้า้ งแรงกระตุ้้�น
ไปยัังละครเรื่่อ
� งอื่่�นๆ ของช่่อง 3HD ทั้้�งปีี ทั้้�งช่่วงเวลาหลัังข่่าวภาคค่ำำ�และช่่วงละครเย็็น
นอกจากนี้้� “บุุพเพสัันนิว
ิ าส” ยัังเป็็นละครที่่�เมื่่อ
ั
� มีีการนำำ�กลัับมาออกอากาศซ้ำำ� ในเวอร์์ชัน

ฉบัับไดเร็็คเตอร์์คััท ก็็ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุด สร้้างทั้้�งรายได้้มหาศาลและสร้้างเรตติ้้�ง
แบบเกิินความคาดหมายให้้กัับช่่อง 3HD

อย่่างไรก็็ ตาม การวางละครของช่่อง 3HD ในช่่วงรอยต่่ อของปลายปีี 2561

ต่่อเนื่่�องไปยัังต้้นปีี 2562 ยัังแสดงให้้เห็็นผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิิจต่่อธุุรกิิจ

โทรทััศน์์ จะเห็็นได้้จากการที่่�ช่่อง 3HD ปรัับกลยุุทธ์์ใช้้ละครที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมในปีีนั้้�น

มารีีรัน
ั ในช่่วงเทศกาลปีีใหม่่ เพื่่�อลดต้้นทุุนในช่่วงเวลาที่่�มีีงบโฆษณาในตลาดน้้อยมาก
โดยใช้้ละครเรื่่อ
ิ รััก The Crown Princess” ซึ่่�งเป็็นละครของช่่อง 3HD เรื่่อ
� ง “ลิิขิต
� งแรก

ที่่�ขายลิิขสิิทธิ์์อ
� อกอากาศในวัันเดีียวกััน (Simulcast) ให้้กัับสาธารณรััฐประชาชนจีีน
นำำ� มาออกอากาศรีีรั น
ั ในช่่ ว งละครหลัั ง ข่่ า ว 2 ทุ่่�ม และจัั ดว างละครแนวบู๊๊� อาถรรพ์์
แฟนตาซีี อย่่าง “อัังกอร์์” มาออกอากาศในช่่วงเย็็น โดยทั้้�ง 2 เรื่่อ
ั ความนิิยม
� งนี้้�ก็็ได้้รับ
จากผู้้�ชมทั้้�ง 2 เรื่่อ
� ง

ในปีี 2561 ต่่อเนื่่�องไปถึึงปีี 2562 ธุุรกิิจทีีวีีดิิจิิตอลยัังคงได้้รับ
ั ผลกระทบจาก

สภาวะเศรษฐกิิจ แม้้ว่่าในปีี 2562 จะมีีมาตรการช่่วยเหลืือจาก กสทช. ต่่อผู้้�ประกอบ
การช่่ อ งทีี วีี ดิิ จิิ ต อล ด้้ ว ยการให้้ คืืน ใบอนุุ ญ าตและให้้ เ งิิ นชด เชยตามคำำ�สั่่� ง หัั ว หน้้ า
คสช.ที่่� 4/2562 แต่่ ส ภาพการแข่่ ง ขัั นที่่� รุุ นแรงจากธุุ ร กิิ จ ทีี วีี ดิิ จิิ ต อลด้้ ว ยกัั น เอง
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กอปรกัับการแข่่งขัันกัับสื่่�อความบัันเทิิงในช่่องทางออนไลน์์ ทำำ�ให้้กลยุุทธ์์ในการวางผััง

ละครของช่่อง 3HD ในปีี 2562 นี้้� กลายเป็็นกลยุุทธ์์การใช้้ละครรีีรัน
ั ออกอากาศอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ซึ่� ง่ โดยปกติิช่อ
่ ง 3HD จะมีีละครนำำ�มารีีรัน
ั แค่่ในช่่วงเช้้าและบ่่าย แต่่ในปีี 2562
ได้้มีก
ี ารเพิ่่ม
ั ในช่่วงเวลา 18.00 น. ขึ้้�นมาทดแทนซีีรีส์
ี ์อิินเดีียด้้วย ซึ่� ง่ ก็็ส่่งผลดีี
� ละครรีีรัน

ต่่อผัังรายการของช่่อง 3HD อย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ช่อ
่ ง 3HD ตััดสิินใจใช้้กลยุุทธ์์ละครรีีรัน
ั

อีีกครั้้ง� ในช่่วงเวลาละครค่ำำ� 19.00 น. และละครหลััง 2 ทุ่่�ม ในช่่วงปีีใหม่่ ด้้วยการนำำ�ละคร

“บุุพเพสัันนิว
ิ าส” มาออกอากาศ ซึ่� ง่ ได้้รับ
ั ผลตอบรัับที่่�ดีีเหมืือนเช่่นเคย โดยมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย
จากการออกอากาศครั้้ง� ที่่� 3 อยู่่�ที่่� 5.784

นอกจากนี้้� ช่่อง 3HD ยัังมีีการผลิิตซีีรีส์
ี ์ “สููตรรัักนัักการโรงแรม”

ซึ่�ง่ เป็็นซีรีี ส์
ี ที่่
์ อ
ุ เวลา 23.05 น. แล้้วนำำ�ซีรีี ส์
ี เ์ รื่่อ
� อกอากาศทุุกคืืนวัันพุธ
� งดัังกล่่าว
มาให้้รับ
ั ชมย้้อนหลัังได้้ทางแอปพลิิเคชััน “เมลโล” (Mellow) และทางเว็็บไซต์์

“mellow.me” ซึ่่�งนัับเป็็นอีีกครั้้ง� ของช่่อง 3HD ที่่�นำำ�ละครไทยที่่�ผลิิตใหม่่
มาลงผัังละครช่่วงดึึก

2560

2561

2562

เรตติ้้�งละครค่ำำ� (19.00 – 20.00 น.) ช่่อง 3HD
เตีียงนางไม้้	3.354
เขี้้ย� วราชสีีห์์	2.209
ร้้อยป่่าไว้้ด้้วยรััก
2.138
แผนร้้ายลงท้้ายว่่ารััก 1.780
ที่่�หนี้้�มีรัี กั
1.558
ฝัันรััก ฝัันสลาย
1.447

บุุพเพสัันนิิวาส
ไดเร็็คเตอร์์ คััท	
5.803
คุุณแม่่สวมรอย
4.473
นัักสู้้�เทวดา
3.797
สะใภ้้กาฝาก
3.261
อัังกอร์์ นิิวคััท
3.089
ตราบาปสีีชมพูู
3.156
มิิสเตอร์์เมอร์์แมน
แฟนฉัันเป็็นเงืือก
2.824
แก้้วกุุมภััณฑ์์	2.630
ดั่่�งพรหมลิิขิติ รััก
2.591

ชุุมแพ	3.624
เฮฮา เมีียนาวีี
3.184
นายยิ้้ม� มะยมหวาน
3.039
รัักแท้้ของนายถึึก
2.749

เรตติ้้�งละคร
เวลา 23.00 น.
สููตรรัักนัักการโรงแรม 0.287

2560

เรตติ้้�งละครหลััง 2 ทุ่่�29ม ช่่อง 3HD

คลื่่� นชีีวิิต
5.987
เพลิิงบุุญ	5.345
บััลลัังก์์ดอกไม้้	5.240
พ่่ อครััวหััวป่่าก์์	4.700
บ่่วงหงส์์	4.599
อาคม
3.144
บ่่วงบรรจถรณ์์	2.694
เดืือนประดัับดาว
2.431
เล่่ห์์ลัับสลัับร่่าง
3.449
เมีียหลวง
3.963
เหมืือนคนละฟากฟ้้า 4.393
เดอะ คิิวปิิด
บริิษััทรัักอุุตลุุด	4.359
รัักกัันพัั ลวััน
3.910
รากนครา
3.871
รัักร้้าย
3.473
ตะวัันยอแสง
3.457
รัักหลงโรง
3.170
เพชรกลางไฟ
3.105
พ่่ อยุ่่�งลุุงไม่่ว่่าง
3.096
เดอะ ซิิงเกิ้้�ลมัมั คุุณแม่่
เลี้้�ยงเดี่่�ยว หััวใจฟรุ้้ง� ฟริ้้ง� 3.080
สายธารหััวใจ	3.071
ระเริิงไฟ
2.801
สายลัับจัับแอ๊๊บ
1.980

2561

บุุพเพสัันนิิวาส
13.384
คมแฝก
5.363
อัังกอร์์	5.311
ลิิขิติ รััก เดอะคราวน์์ พริ้้�นเซส 4.740
เงิินปากผีี
4.264
เด็็ดปีีกนางฟ้้า
4.193
หนึ่่�งด้้าวฟ้้าเดีียว
4.000
เสน่่ห์์รัักนางซิิน
3.859
เกมเสน่่หา
3.795
มายฮีีโร่่วีีรบุุรุุษสุุดที่่�รักั :
มาตุุภููมิแิ ห่่งหััวใจ
3.580
ชั่่�วโมงต้้องมนต์์	3.418
มายฮีีโร่่วีีรบุุรุุษสุุดที่่�รักั :
ใต้้ปีีกปัักษา
3.373
มายฮีีโร่่วีีรบุุรุุษสุุดที่่�รักั :
มนต์์ตรา ลายหงส์์
3.266
บ่่วงรัักซาตาน
3.264
ประกาศิิตกามเทพ	3.197
ริิมฝั่่�งน้ำำ�	3.173
มายฮีีโร่่วีีรบุุรุุษสุุดที่่�รักั :
ลมไพร ผููกรััก
3.049
มายฮีีโร่่วีีรบุุรุุษสุุดที่่�รักั :
เส้้นสน กลรััก
3.027
ข้้ามสีีทัันดร	2.938
ปี่่�แก้้วนางหงส์์	2.929
มีีเพีี ยงรััก
2.778
ไข่่มุุกมัังกรไฟ
2.755
ด้้วยแรงอธิิษฐาน
2.725
ชาติิเสืือพัั นธุ์์มั� งั กร	2.447
ลิิขิติ รััก เดอะคราวน์์ พริ้้น� เซส
ไดเร็็คเตอร์์ คััท
2.383
ดวงใจในไฟหนาว
2.221
รัักพลิิกล็็อก
2.169
นางบาป	2.166
เสน่่ห์์นางงิ้้ว�
2.080
บุุพเพสัันนิิวาส
สเปเชีียล อิิดิิชั่่�น
8.991

2562

ทองเอกหมอยาท่่าโฉลง 6.520
กรงกรรม
6.256
รัักจัังเอย
4.053
กลิ่่�นกาสะลอง
3.923
เขาวานให้้หนููเป็็นสายลัับ 3.732
ตุ๊๊�กตาผีี
3.694
ลิิขิติ แห่่งจัันทร์์	3.661
เพลิิงพรางเทีียน
3.552
แก้้วกลางดง
3.552
กลลวงทวงหนี้้�รักั
3.318
เพลิิงรัักเพลิิงแค้้น 3.031
ลัับลวงใจ
2.990
เพลิิงนาคา
2.918
แรงเงา 2
2.872
ซีีรีส์์ี ลููกผู้้�ชาย:ภููผา
2.755
สััตยาธิิษฐาน
2.606
ทิิวาซ่่อนดาว
2.556
ซีีรีส์์ี ลููกผู้้�ชาย:ปััทม์์
2.488
ซีีรีส์์ี ลููกผู้้�ชาย:เพชร	2.434
ด้้ายแดง
2.363
วััยแสบสาแหรกขาด
โครงการ 2
2.291
หนี้้�รักั ในกรงไฟ
2.221
หน่่วยลัับสลัับเลิิฟ
2.066
ดาวหลงฟ้้า
1.951
ลิิขิติ รัักข้้ามดวงดาว 1.868
บ่่วงนฤมิิตร
1.767
ทีีใครทีีมันั
1.670
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เรตติ้้�งละคร

ช่่อง 3SD ปีี 2559-2561
บาปรัักทะเลฝััน 2560 1.775
เจ้้าจอม 2559-2560 1.667
เรืือนร้้อยเล่่ห์์ 2560
1.631
ม่่านดอกงิ้้ว� 2559
1.454
เหยื่่�อพยาบาท 2560
1.492
หมอเทวดา 2560
1.389
กุุหลาบราคีี 2560
1.281
มายาฉิิมพลีี 2559
1.112
นารีีริษิ ยา 2559
0.921
สงครามเพลง 2560
0.889
ลููกผู้้�ชายเลืือดเดืือด 2559 0.767
ครั้้�งนั้้�นไม่่ลืืม 2560
0.360
แมวของเขาและรัักของเรา
2561-2562
0.286
เวย์์ แบ็็ค โฮม 2561
0.267
เรื่่�องลัับหลััง 2561
0.248
ผู้้�ชายขายสวย 2561
0.247

ละครใหม่่ช่่อง 3SD ปีี 2559-2561
ช่่อง 3SD หรืือช่่อง 28 เป็็นช่อ
่ งทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อลในหมวดหมู่่�

ความคมชััดปกติิ (SD) ของกลุ่่�มช่่อง 3HD เริ่่ม
� ใช้้กลยุุทธ์์
การออกอากาศละครรีีรัน
ั เป็็นกลยุุทธ์์หลััก ซึ่่�งทำำ�ให้้อัันดัับ

ความนิิยมของช่่อง 3SD ขยัับสููงขึ้้�นเป็็นลำำ�ดัับ นอกจากนี้้�ยังั

ได้้ดำำ�เนิินการผลิิตละครใหม่่ออกอากาศในเดืือนพฤษภาคม

2559 ด้้วยละครเรื่่อ
่ ง 3SD
� ง “ลููกผู้้�ชายเลืือดเดืือด” ทั้้�งนี้้�ช่อ
มีีละครใหม่่ออกอากาศทั้้�งหมด 5 เรื่่อ
� งในปีี 2559 โดยออก

อากาศในเวลา 19.00 น. ก่่อนที่่�จะปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ยกเลิิก
การผลิิ ต ละครใหม่่ เ ป็็ น การออกอากาศละครรีีรั นทั้้
ั � ง หมด
จนกระทั่่�งยุุติิการออกอากาศไปเมื่่อ
� สิ้้�นเดืือนกัันยายน 2562

โดยอัันดับ
ั ความนิิยมเฉลี่่�ยสููงสุุดที่่ช่
่ ง 3SD ทำำ�ได้้คืือ อัันดับ
ั 7
� อ
แม้้กระทั่่�งในช่่วงสุุดท้้ายของการออกอากาศที่่�ผู้้�ผลิต
ิ รายการ
บางรายเลิิกผลิิตรายการส่่งให้้ช่่อง หรืือในช่่วงที่่�วางละคร

รีีรัน
ั ไม่่เต็็มกำำ�ลััง ช่่อง 3SD ก็็ยัังยุุติิบทบาทช่่องทีีวีีดิิจิิตอล
ด้้วยอัันดัับ 9

การประกอบกิิจการของช่่อง 3SD กลายเป็็นบทพิิสูจน์
ู ์

ที่่�จะต้้องบัันทึึกไว้้ว่่า ละครรีีรันคืื
ั อกลยุุทธ์์หลัักในการสร้้าง

ความนิิยมของช่่องโทรทััศน์์ได้้เป็็นอย่่างดีี โดยสามารถสร้้าง
รายได้้จำำ�นวนมาก ซึ่่�งมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านต้้นทุน
ุ รายการที่่�ไม่่สูงู
และยัังสามารถมีีกำำ�ไรในระยะยาวได้้

ละครที่่�ช่่อง 3SD ผลิิตขึ้้�นใหม่่ สำำ�หรัับช่่วงเวลา 19.00 น. นั้้�น สร้้างความนิิยมได้้ดีี

พอสมควร โดยมัักจะมีีเนื้้�อหาที่่�ตอบสนองกลุ่่�มผู้้�ชมในเขตต่่างจัังหวััดมากกว่่าละครที่่�ผลิต
ิ เพื่่อ
�
ออกอากาศทางช่่อง 3HD ที่่�เน้้นเจาะกลุ่่�มผู้้�ชมในเขตเมืือง ทั้้�งนี้้�ละครที่่�สร้า้ งเรตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงสุุด

คืือ “บาปรัักทะเลฝััน” ซึ่� ง่ เป็็นการนำำ�เอาละครที่่�เคยผลิิตและออกอากาศทางช่่อง 3 แอนะล็็อก

เมื่่อ
� ปีี 2548 มาผลิิตใหม่่เพื่่อ
� ออกอากาศอีีกครั้้ง� ในปีี 2560 และการกลัับมาของ “บาปรัักทะเลฝััน”
ในยุุคทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อลก็็ยังั คงได้้รับ
ั ความนิิยมสููงเช่่นเดิิม ซึ่่�งหากพิิจารณาจากเรตติ้้ง� แล้้ว จะเห็็นได้้ว่า
่
ละครใหม่่ของช่่อง 3SD ที่่�ทำำ�เรตติ้้�งได้้สูงู มัักจะเป็็นละครแนวดราม่่า ที่่�มีเี นื้้�อหาเข้้าใจง่่าย
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1.227

ช่่อง One

พิ ษสวาท

3.069

ช่่อง One เป็็นช่อ
่ งที่่�เติิบโตมาจากบริิษััทที่่เ� ป็็นผู้้�ผลิต
ิ ละครมาอย่่างยาวนาน ซึ่�ง่ ก็็คืือ

บริิษััท เอ็็กแซ็็กท์์ จำำ�กัด
ั และบริิษััท ซีีเนริิโอ จำำ�กัด
ั ของนายถกลเกีียรติิ วีีรวรรณ และบริิษััท

จีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่� จำำ�กัด
ั (มหาชน) บริิษััทเหล่่านี้้�เคยเป็็นผู้้�ผลิต
ิ ละครหลัักให้้กับ
ั ช่่อง ททบ.5
และช่่อง 9 อสมท. ในยุุคทีีวีีแอนะล็็อก รวมถึึงผลิิตละครออกอากาศในช่่องทีีวีีดาวเทีียม
และเพย์์ทีีวีี จนก้้าวเข้้าสู่่�ธุุรกิิจทีีวีีดิิจิิตอลในนามของช่่อง One

บริิษััท เอ็็กแซ็็กท์์ จำำ�กััด และบริิษััท ซีีเนริิโอ จำำ�กััด เริ่่ม
� ผลิิตละครตั้้�งแต่่ปีี 2535

โดยมีี ผ ลงานที่่� เ ป็็ น ยอมรัับ ในกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ โดยเฉพาะในแง่่ ข องฝีี มืื อการคัั ด เลืือก

บทประพัั น ธ์์ม าดำำ� เนิิ น การผลิิ ต ทั้้� ง ละครใหม่่ แ ละละครที่่� นำำ� มาผลิิ ต ซ้ำำ� มีี พัั ฒ นาการ

ใ น ก า ร ป รัั บ เ ป ลี่่� ย น แ นวท า ง ข อ ง เ นื้้� อ ห า ใ น ก า ร นำำ� เ สน อ เ พื่่� อ แ ข่่ ง ขัั นกัั บ คู่่� แ ข่่ ง
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง รวมถึึ ง การสร้้า งละครที่่� ม าจากเค้้ า โครงเรื่่อ
ั อิิ ทธิิ พ ล
� งใหม่่ ซึ่่� ง ได้้ รั บ

มาจากเรื่่อ
� งจริิงในสัังคม จนเป็็นที่่�มาของละครเรื่่อ
� ง “สงครามนางฟ้้า” ซึ่่�งเมื่่อ
� ออกอากาศ
ทางช่่อง ททบ.5 ก็็ มีีข่่าวสหภาพแรงงานรััฐวิิ สาหกิิ จการบิินไทย นำำ�โดยนายสมศัั กดิ์์�

ศรีีนวล รัักษาการประธานสหภาพแรงงานรััฐวิิ สาหกิิ จการบิินไทย เข้้ายื่่�นหนัั งสืื อถึึ ง

คุุณหญิิงไขศรีี ศรีีอรุุ ณ รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงวััฒนธรรม (วธ.) เพื่่�อขอให้้แจ้้งระงัับ

การออกอากาศละครเรื่่อ
� ง “สงครามนางฟ้้า” เมื่่อ
� วัันที่่� 22 มกราคม 2551 อย่่างไรก็็ตาม

ละครเรื่่อ
ั ในวงกว้้างและทำำ�ให้้
� ง “สงครามนางฟ้้า” ได้้กลายเป็็นกระแสสัังคม จนเป็็นที่่�รู้้�จัก
ผู้้�คนติิดตามละครของบริิษััท เอ็็กแซ็็กท์์ จำำ�กััด และบริิษััท ซีีเนริิโอ จำำ�กััด ที่่�ออกอากาศ
ทางช่่อง ททบ.5 มากยิ่่ง� ขึ้้�น
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ในช่่วงต้้นปีี 2557 บริิษััท เอ็็กแซ็็กท์์ จำำ�กััด และบริิษััท ซีีเนริิโอ จำำ�กััด ยัังคงมีีละคร

ออกอากาศทางช่่อง ททบ. 5 ค้้างอยู่่� จึึงทำำ�ให้้ช่ว
่ งต้้นปีี 2557 นี้้� ยัังไม่่มีล
ี ะครใหม่่มาออก

อากาศทางช่่อง One แต่่เป็็นการนำำ�ละครที่่�ทั้้�งสองบริิษััทเป็็นผู้้�ผลิิตมาออกอากาศซ้ำำ�ทาง

ช่่อง One แทน และเริ่่ม
� ออกอากาศละครใหม่่ในช่่อง One ครั้้ง� แรกในเดืือนตุุลาคม 2557
ละครใหม่่เรื่่อ
� งแรกของช่่อง One ในเดืือนตุุลาคม

2557 คืือละครเรื่่อ
� ง “สงครามนางงาม” และเนื่่�องจากเป็็น
ละครที่่�กำำ�หนดเนื้้�อหาความเหมาะสมสำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�ชมอายุุ

18 ปีีขึ้� น
้ ไป (น.18) ความยาวตอนละ 1 ชั่่ว
� โมง ทำำ�ให้้ “สงคราม
นางงาม” ต้้องถููกนำำ�มาออกอากาศในวัันเสาร์์และอาทิิตย์์
ช่่วงเวลา 22.00 – 23.00 น. นอกจากนี้้� ช่่อง One ได้้ผลิิต

สงครามนางงาม

0.422

ละครสำำ�หรัับออกอากาศวัันจัันทร์-์ พฤหััสบดีี ช่่วงหลัังข่่าว
ภาคค่ำำ� ด้้วยเรื่่อ
� ง “ฝัันเฟื่่� อง” และ “เสืือ” โดยในปีี 2557
ออกอากาศวัันละ 2 ชั่่ว
� โมง

ในช่่วง 3 ปีีแรกของยุุคทีีวีีดิิจิิตอล (ปีี 2557- 2559)

ช่่อง One ได้้จััดผังั รายการ โดยให้้มีซี
ี รีี ส์
ี ์และซิิตคอมที่่�ผลิิต
โดยบริิษััทในเครืือบริิษััท จีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่� จำำ�กััด (มหาชน)

เช่่น บริิษััท จีีเอ็็มเอ็็มทีีวีี จำำ�กัด
ั บริิษััท เอไทม์์ จำำ�กัด
ั และบริิษััท
ซีีเนริิโอ จำำ�กััด มาออกอากาศ ซึ่่�งซิิตคอมมีีทั้้�งซิิตคอมเรื่่อ
� ง

บััลลังั ก์์เมฆ	1.471

ใหม่่ และซิิตคอมที่่�เคยประสบความสำำ�เร็็จมาแล้้วจากการ
ออกอากาศในช่่อง ททบ.5 เช่่น “คลัับ ฟรายเดย์์ เดอะ ซีีรีส์
ี ์
(Club Friday The Series)” ซึ่่� ง พัั ฒ นามาจากเรื่่อ
� งจริิง
ด้้ า นความรััก ของผู้้�รัับ ฟัั ง รายการวิิ ทยุุ แ ละนำำ� มาผลิิ ต เป็็ น

ซีีรีส์
ี ์ ออกอากาศทุุกวัันศุุกร์์ (ในปีี 2557) ก่่อนที่่�จะย้้ายไป
ออกอากาศในช่่อง GMM25 ในปีี 2558

จากการที่่� ช่่ อ ง One อยู่่�ในกลุ่่�มบริิษัั ท จีี เ อ็็ ม เอ็็ ม

แกรมมี่่� จำำ�กััด (มหาชน) ที่่�คร่ำ��หวอดในวงการผู้้�ผลิิตเนื้้�อหา

ล่่า

2.417

ทั้้� ง ละคร ภาพยนตร์์ และวงการเพลง จึึงมีี นัั ก แสดงและ
ศิิ ล ปิิ น ในสัั ง กัั ดจำำ�นวน มาก อีี ก ทั้้� ง ยัั ง มีี นัั ก แสดงอิิ ส ระ

ที่่� มีี ชื่่� อ เสีี ย งเข้้ า มาร่่ว มแสดงนำำ� ในละครที่่� ดำำ� เนิิ น การผลิิ ต ทำำ� ให้้ ล ะครช่่ อ ง One
ได้้ รับ
ั ความนิิยมเพิ่่�มมากขึ้้�นอย่่างต่่ อเนื่่�อง จนถืือว่่ าเป็็นช่่องที่่� ผลิิตละครที่่� ประสบ
ความสำำ�เร็็จสูงู สุุดเป็็นอัันดัับ 3 เมื่่อ
� พิิจารณาจากเรตติ้้�งเฉลี่่�ยของละครที่่�ออกอากาศ
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ในปีี 2558 เป็็นปีที่่
ี �ช่อ
่ ง One เริ่่ม
� ลงทุุนผลิิตละครหลัังข่่าวภาคค่ำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง

หลายเรื่่อ
ั การกล่่าวถึึง โดยละครที่่�ทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงสุุดของปีี 2558 คืือ “บััลลัังก์์
� งได้้รับ
เมฆ” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 1.471

ต่่อมาในปีี 2559 ช่่อง One ผลิิตละครเรื่่อ
� ง “พิิษสวาท” ซึ่� ง่ เป็็นบทประพัันธ์์ของ

“ทมยัันตีี” ที่่�ถููกนำำ�มาผลิิตเป็็นละครและภาพยนตร์์หลายต่่อหลายครั้้ง� เป็็นละครแนว
ดราม่่ า กึ่่� ง พีี เ รีีย ด แฝงด้้ ว ยเรื่่อ
� งลี้้� ลัั บ และความอาฆาตข้้ า มภพข้้ า มชาติิ ซึ่� ่ ง ครั้้ง� นี้้�
ช่่อง One ได้้ “วรนุุช วงศ์์สวรรค์์” และ “ณวััฒน์์ กุุลรััตนรัักษ์์ ” มานำำ�แสดง และกลายเป็็น
ละครที่่�ทำำ�เรตติ้้�งสููงสุุดของช่่อง One ในปีี 2559 โดยทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยได้้ถึึง 3.069

สำำ�หรัับกลุ่่�มซีีรีส์
ี ์ไทย ซึ่่�งผลิิตโดยบริิษััทในเครืือจีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่� ทั้้�งหมด มีีการ

จััดลงผัังรายการทั้้�งช่่อง One และช่่อง GMM25 สำำ�หรัับซีีรีส์
ี ์ที่่�มีชื่
ี อ
่� เสีียงและประสบความ

สำำ�เร็็จมากที่่�สุด
ุ ในช่่อง One ได้้แก่่ ซีีรีส์
ี ฮ
์ อร์์โมนส์์ “HORMONES 3 THE FINAL SEASON”
ออกอากาศในช่่วงเวลา 22.30 น. ในปีี 2558 ทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยได้้ถึึง 1.227

ปีี 2560 ช่่อง One ยัังคงผลิิตละครหลากหลายแนว ออกอากาศในช่่วงเวลา

หลัังข่่าวภาคค่ำำ� โดยละครที่่�ประสบความสำำ�เร็็จสููงสุุดของปีีเป็็นละครแนวที่่�เข้้าถึึงง่่าย
เรื่่อ
ี มอลำำ�” ซึ่่�งเป็็นละครเพลงลููกทุ่่�งที่่�ได้้ส่วน
่ แบ่่งกลุ่่�มผู้้�ชมในต่่างจัังหวััดมากขึ้้�น
� ง “ราชิินีห
โดยสามารถทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงสุุดของช่่องในปีี 2560 ด้้วยเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 3.298 นอกจากนี้้�

ปีี 2560 ยัังเป็็นปีแ
ี รกที่่�ช่อ
่ ง One หัันมาใช้้กลยุุทธ์์การจััดวางผัังละครช่่วงหลัังข่่าวภาคค่ำำ�

เป็็น 2 ช่่วงเวลา (20.00 -21.00 น. และ 21.00 น. เป็็นต้้นไป) ช่่วงเวลาละ 1 ชั่่ว
� โมง
โดยจััดละครเนื้้�อหาที่่�มีรี ะดัับความเหมาะสมกัับกลุ่่�มผู้้�ชมที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่อยู่่�ในช่่วงหลััง

นอกจากนี้้� ช่่อง One ยัังพยายามเพิ่่�มความนิิยมด้้วยกลยุุทธ์์การจััดวางรายการ

เพื่่�อหวัังช่่วงชิิงกลุ่่�มผู้้�ชมในช่่วงเวลา 19.00 น. ด้้วยละครแนวซิิตคอม ซึ่� ่งเป็็นแนวทางที่่�
บริิษััท เอ็็กแซ็็กท์์ จำำ�กััด และบริิษััท ซีีเนริิโอ จำำ�กััด ถนััดและเคยสร้้างชื่่อ
� เสีียงมาโดยตลอด

โดยในปีี 2561 ช่่อง One จััดซิต
ิ คอมชุุด “บ้้านสราญแลนด์์” ออกอากาศ แต่่ไม่่สามารถ
บรรลุุเป้้าหมายด้้านเรตติ้้�งได้้ จนเปลี่่�ยนมาผลิิตเป็็นละครชุุด ด้้วยแนวแอ็็กชัันแฟนตาซีี
สลัับกัับละครแนวเพลงลููกทุ่่�งเพื่่อ
� จัับกลุ่่�มผู้้�ชมทั่่�วประเทศ โดยเปิิดตััวด้้วยเรื่่อ
� ง “สุุภาพบุุรุุษ

มงกุุฎเพชร” และ “ขุุนปราบ ดาบข้้ามภพ” ซึ่่�งประสบความสำำ�เร็็จ จนสามารถปููทางให้้กับ
ั ละคร

ช่่วงเวลา 19.00 น. ซึ่่�งอาจกล่่าวได้้ว่า
่ ปีี 2562 นี้้� เป็็นปีที่่
ี �ละครก่่อนข่่าวภาคค่ำำ�ของช่่อง One

สร้้างผลงานโดดเด่่นมากที่่�สุด
ุ โดยมีีละครเรื่่อ
ั
� ง “เสีียงเอื้้�อนสะเทืือนดาว” เป็็นละครที่่�ได้้รับ

ความนิิยมสููงสุุดของช่่อง One ในยุุคทีีวีีดิิจิิตอล (จนถึึงปีี 2562) มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งเรื่่อ
� ง
อยู่่�ที่่� 3.972
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2557

2558

2559

เรตติ้้�งละคร
ช่่อง One

เรตติ้้�งละคร
ช่่อง One

เรตติ้้�ง
ละคร และซีีรีส์์ี

เสืือ
ฝัันเฟื่่� อง
สงครามนางงาม

0.524
0.501
0.422

เรตติ้้�งละครรีีรันั
คู่่�กรรม
0.133
ดอกรัักริิมทาง
0.123
มาลััยสามชาย
0.114
รีีรันั สงครามนางงาม 0.094
บุุญดีีผีีคุ้้�ม
0.094
สาวน้้อย
0.083
สุุดสายป่่าน
0.076
ดอกโศก
0.074
รีีรันั เสืือ
0.072
สงครามนางฟ้้า
0.068
ชิิงชััง
0.063
รีีรันั ฝัันเฟื่่� อง
0.057
หััวใจศิิลา
0.036
ฮอร์์โมนส์์
0.055
ความลัับของซุุปเปอร์์สตาร์์ 0.045
ตราบาปสีีขาว
0.035
ล่่า
0.032
จัับตาย วายร้้ายสายสมร 0.034
ตะวัันตััดบููรพา
0.027
ตลาดอารมณ์์
0.019

บััลลัังก์์เมฆ
เล่่ห์์รตีี
สื่่�อริิษยา
ตะวัันตััดบููรพา
ร้้อยเล่่ห์์ เสน่่ห์์ร้้าย
2 รััก 2 วิิญญาณ
จััดรััก วิิวาห์์ลวง
ผู้้�หญิิงคนนั้้�นชื่่�อบุุญรอด
ทอฝัันกัับมาวิิน
หััวใจมีีเงา
เงาใจ
เคหาสน์์ดาว
จุุดนััดฝััน

1.471
1.363
1.289
1.289
1.203
0.865
0.845
0.785
0.707
0.603
0.538
0.493
0.349

เรตติ้้�งซีีรีส์์ี
ช่่วงเวลา 22.30 น.
วัันเสาร์์
HORMONES 3 THE FINAL
SEASON 3
1.227

พิิ ษสวาท
เงาอโศก
เรืือนร้้อยรััก
ร่่างใหม่่หัวั ใจเดิิม
เพชฌฆาตดาวโจร
เสน่่หาข้้ามเส้้น
สงครามนางงาม 2
ขอโทษที่่�รักั เธอ
กรุุงเทพมหานครซ้้อนรััก
เพื่่� อเธอ

3.069
2.271
1.931
1.920
1.574
1.433
1.352
1.163
1.108
1.022

เรตติ้้�งละครค่ำำ�
วัันเสาร์์–อาทิิตย์์
สลัักจิิต (เสาร์์ )
1.454
นางบาป (เสาร์์-อาทิิตย์์) 1.037

เรตติ้้�งซีีรีส์์ี วัันเสาร์์
เวลา 22.00-23.00 น.
รัักฝุ่่�นตลบ
0.789
พี่่� ว้้ากตััวร้้าย
กัับนายปีีหนึ่่�ง
0.598
เดอะดรีีมเมอร์์ คอนโด
บาริิสต้้า สถาปนิิก
0.240
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เรตติ้้�งละคร และซีีรีส์์ี หลัังข่่าว 2 ทุ่่�มช่่อง One

2560
ราชิินีีหมอลำำ�
3.298
เธอคืือพรหมลิิขิติ
2.592
ชิิงรัักริิษยา
1.800
ชายไม่่จริงิ หญิิงแท้้
1.732
ภารกิิจลิิขิติ หััวใจ
1.705
ละครชุุด เสน่่หาไดอารี่่�
(กัับดัักเสน่่หา, บ่่วงเสน่่หา,
แสบเสน่่หา)
1.620
แต่่ปางก่่อน
1.558
ชีีวิิตเพื่่� อฆ่่าหััวใจเพื่่� อเธอ 1.443
เกมมายา
1.116
รัักซ่่อนแค้้น
0.797

2561
เมีีย 2018
ดาวจรััสฟ้้า
เรืือนเบญจพิิ ษ
พรหมไม่่ได้้ลิิขิติ
วิิมานจอเงิิน
เนตรนาคิิน
บาปรััก
สายรััก สายสวาท
บางกอกนฤมิิต
นางสาวไม่่จำำ�กััดนามสกุุล
สงครามนัักปั้้�น
เลืือดข้้นคนจาง
กาหลมหรทึึก
หน้้ากากแก้้ว
เมืืองมายา LIVE 5 ตอน

2562
3.157
3.055
2.872
2.639
2.358
2.259
2.112
2.065
1.968
1.823
1.389
1.345
1.341
1.144

(เฉลี่่�ย 5 ตอน)

1. บััลลัังก์์มายา
2. มายาเร้้นรััก
3. สายเลืือดมายา
4. มายาออนไลน์์
5. กลเกมมายา
วายุุเทพยุุทธ์์
wakeup
ชะนีี The Series
มารร้้ายคู่่�หมายรััก
อาตี๋๋�ของผม

0.913
1.152
0.933
0.874
0.910
0.709
0.520
0.498
0.372

ทะเลริิษยา
ใบไม้้ที่่�ปลิิดปลิิว
เรืือนไหมมััจจุุราช
ภาตุุฆาตท้้าชะตาฟ้้าลิิขิติ
หััวใจศิิลา
หีีบหลอนซ่่อนวิิญญาณ
ภููติิพิิศวาส
ลููกกรุุง
รัักไม่่ลืืม
ฤกษ์์สัังหาร
หนี้้�เสน่่หา
รัักฉุุดใจนายฉุุกเฉิิน
สายลัับจัับกลิ่่�น
แก้้วขนเหล็็ก
สงครามนัักปั้้�น 2
อรุุณา 2019
ผู้้�ชายให้้เช่่า
วููล์์ฟเกมล่่าเธอ
สามเราต้้องรอด
คำำ�ตอบสำำ�หรัับสวรรค์์
ของขวััญเพื่่� อคนที่่�
คุุณเกลีียด
สุุภาพบุุรุุษสุุดที่่�เลิิฟ

2.796
2.520
2.494
2.469
2.337
2.285
2.105
1.938
1.628
1.583
1.524
1.317
1.266
1.135
1.019
0.984
0.544
0.506
0.278
0.225
0.197
0.146
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เรตติ้้�งละคร ช่่วงเวลา
21.00 เป็็นต้้นไป

2560

ล่่า
2.417
โซตััส เอส เดอะซีีรีส์์ี
0.587
30 กำำ�ลัังแจ๋๋ว เดอะซีีรีส์์ี 0.571
คอร์์สลััดพิิสููจน์์ เลิิฟ 0.288
ทุ่่�มฝัันสนั่่�นฟลอร์์
0.277
เธอคนเหงากัับเขาทั้้�งเจ็็ด
(Secret Garden)
0.349
เดืือนเกี้้�ยวเดืือน
(2 Moon the series) 0.380
รััก/ชั้้�น/นััย
(The Underwear) 0.270

เรตติ้้�งละครค่ำำ�

เรตติ้้�งละครค่ำำ�

2561

ขุุนปราบดาบข้้ามภพ
2.209
สุุภาพบุุรุุษมงกุุฎเพชร	1.952

2562

เสีียงเอื้้�อนสะเทืือนดาว
สาวน้้อย 100 ล้้านวิิว
4 เทพผู้้�พิิทัักษ์์
ไลลา ธิิดายัักษ์์	
สััญญาแค้้นแสนรััก

ในปีี 2561 ช่่อง One พยายามขยายช่่วงเวลาละครหลัังข่่าวภาคค่ำำ� เริ่่ม
� จากละคร

“วายุุเทพยุุทธ์์” ละครแนวแอ็็ กชััน เป็็นละครเรื่่อ
� งแรกของช่่องที่่� ให้้บริิการการรัับชม

ย้้อนหลัังผ่่านทางเน็็ตฟลิิกซ์์ (Netflix) ผู้้�ให้้บริิการคอนเทนต์์ แบบสตรีีมมิ่่�งรายใหญ่่

ของโลก โดยจัั ด ลงผัั ง รายการทุุ ก คืืนวัั น เสาร์์ ก่่ อ นที่่� จ ะขยายการออกอากาศละคร
ในช่่วงเวลานี้้�เป็็นทุก
ุ วัันศุก
ุ ร์์และเสาร์์ ด้้วยเรื่่อ
� ง “เลืือดข้้นคนจาง” ผลิิตโดยบริิษััท นาดาว
บางกอก จำำ�กััด แม้้ “เลืือดข้้นคนจาง” มีีเรตติ้้�งไม่่สูงู มากนััก แต่่ก็็สามารถสร้้างกระแส
ในสัังคมออนไลน์์และได้้ฐานผู้้�ชมกลุ่่�มวััยรุ่่�นเข้้ามารัับชมมากขึ้้�นด้้วย

ละครหลัั ง ข่่ า วภาคค่ำำ�ที่่� ทำำ� เรตติ้้� ง สูู ง สุุ ด ของช่่ อ ง One ในปีี 2561 คืือเรื่่อ
� ง

“เมีีย 2018” ซึ่่�งทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งเรื่่อ
� งได้้ 3.157 และในปีี 2562 ละครหลัังข่่าวภาคค่ำำ�
ที่่�ทำำ�เรตติ้้�งสููงสุุดคืือเรื่่อ
� ง “ทะเลริิษยา” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 2.796 ทั้้�งนี้้� จะเห็็นได้้ว่่า ยัังไม่่มีี
ผลงานละครของช่่อง One ในปีี 2562 ที่่�สามารถทำำ�เรตติ้้�งสููงสุุดได้้มากเช่่นในปีี 2561

3.972
3.499
3.160
3.108
2.865
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ช่่อง 8
ช่่อง 8 ดำำ�เนิินการผลิิตละครออกอากาศผ่่านเครืือข่่ายทีีวีีดาวเทีียมมาก่่อนหน้้า

ที่่� จ ะได้้ รั ับ ใบอนุุ ญ าตประกอบกิิ จ การทีี วีี ดิิ จิิ ต อล เมื่่� อ ธุุ ร กิิ จ ทีี วีี ดิิ จิิ ต อลของช่่ อ ง 8
เริ่่ม
� ต้้นขึ้� ้น ผัังรายการของช่่อง 8 ในยุุคแรกจึึงมีีทั้้�งการจััดวางละครใหม่่และละครเก่่า
ที่่�เคยออกอากาศแล้้วมาจััดลงผัังรายการ ซึ่่�งในระยะแรกมีีการออกอากาศละครเนื้้�อหา
เดีียวกัันตั้้�งแต่่เช้้า กลางวััน เย็็น และช่่วงเวลาหลััง 2 ทุ่่�ม

กลยุุทธ์์การผลิิตเนื้้�อหาละครของช่่อง 8 เป็็นละครดราม่่า บทร้้อนแรงแนวชู้้�สาว

ชิิงรัักหัักสวาท โดยปีี 2557 ช่่อง 8 ผลิิตละครใหม่่ออกอากาศจำำ�นวน 5 เรื่่อ
� ง ได้้แก่่

ละครเรื่่อ
� ง “ชิิงรัักหัักสวาท” “เมีียเถื่่�อน” “ผััวชั่่ว
� คราว” “ดงดอกงิ้้ว
� ” และ “สาปสาง” และ

ที่่� เหลืือส่่วนใหญ่่ในปีี 2557 นี้้� เป็็นการนำำ�ละครที่่� เคยออกอากาศไปแล้้ วในเครืือข่่าย
ทีีวีีดาวเทีียมมาออกอากาศใหม่่ อย่่างไรก็็ตาม การวางผัังละครช่่อง 8 มีีการปรัับเปลี่่�ยน
เวลาการออกอากาศบ่่ อ ยครั้้ง� จึึงขอนำำ� เรตติ้้� ง เฉลี่่� ย ละครที่่� อ อกอากาศในช่่ ว งเวลา

18.00-23.00 น. เป็็นฐานในการวิิเคราะห์์ ซึ่่�งจากแนวละครและเนื้้�อหาละครของช่่อง 8
ที่่� มีี ลัั ก ษณะดัั ง ที่่� ก ล่่ า วไปแล้้ ว ทำำ� ให้้ ฐ านผู้้�ชมละครหลัั ก ของช่่ อ ง 8 คืือกลุ่่�มผู้้�ชมใน
ต่่างจัังหวััดมากกว่่ากลุ่่�มคนเมืือง

การที่่�ช่อ
่ ง 8 เป็็นบริิษััทในกลุ่่�มบริิษััท อาร์์เอส จำำ�กัด
ั ซึ่่�งเป็็นหนึ่่� งในสองผู้้�ผลิิตเพลง

รายใหญ่่ของไทย จึึงมีีการนำำ�นัักแสดงและศิิลปิินในสัังกััดมาเป็็นกลุ่่�มนัักแสดงหลัักของ

ละครในช่่อง ก่่อนจะขยายวงมาสู่่�นัักแสดงอาชีีพที่่�มีชื่
ี อ
�่ เสีียงมากขึ้้�น เช่่น นัักแสดงที่่�เคย
อยู่่�ในสัังกััดของช่่อง 7HD และช่่อง 3HD

ละครที่่�ทำำ�เรตติ้้�งสููงสุุดของช่่อง 8 ในปีี 2557 คืือ ละคร “ชิิงรัักหัักสวาท” เรตติ้้�ง

เฉลี่่�ย 1.291 ส่่วนในปีี 2558 ละครที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุดคืือ ละคร “ดอกซ่่อนชู้้�” เรตติ้้�งเฉลี่่�ย
1.642 และในปีี 2559 ละคร “สะใภ้้รสแซ่่บ” ทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงสุุดที่่� 1.752
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ชิิงรัักหัักสวาท	1.291

2557

ดอกซ่่อนชู้้�

สะใภ้้รสแซ่่บ

1.642

2558

1.752

2559

ละครช่่อง 8 (ออกอากาศเวลา 18.00-23.00 น.)
ชิิงรัักหัักสวาท	1.291
เมีียเถื่่�อน
1.159
ผััวชั่่�วคราว
0.955
ดงดอกงิ้้ว�
0.835
สาปสาง
0.477

ละครรีีรันั ช่่อง 8

กากัับหงส์์
แก้้วกลางดง
รัักคงยัังไม่่พอ
มนต์์รัักตลาดสด
ทองประกายแสด
ช่่วยด้้วยครัับผม
รัักลุุกสาวเจ้้าพ่่ อ
วิิวาห์์ป่่าช้้าแตก
ผู้้�ชนะ 10 ทิิศ
ราชิินีีลูกู ทุ่่�ง
น้้องเมีีย
นางมาร

0.596
0.579
0.486
0.467
0.336
0.275
0.258
0.222
0.181
0.179
0.158

ดอกซ่่อนชู้้�
คุุณหญิิงนอกทำำ�เนีียบ
เจ้้าสาวเฉพาะกิิจ
แม้้เลืือกเกิิดได้้
เพลิิงพ่่ าย
สุุดแต่่ใจจะไขว่่คว้้า
มงกุุฎริิษยา
ลิิเกหมััดสั่่�ง
แหวนทองเหลืือง
สุุภาพบุุรุุษซาตาน

1.642
1.315
1.289
1.191
1.175
1.174
1.108
1.054
1.018
0.775

สะใภ้้รสแซ่่บ
บาปบรรพกาล
แม่่นาก
ล่่าดัับตะวััน
พี่่� เลี้้�ยง
มนต์์รัักอสููร
กระถิินริิมรั้้�ว
บ่่วงรััก สลัักแค้้น
ระบำำ�ไฟ

1.752
1.220
1.113
0.985
0.925
0.826
0.699
0.653
0.639

ละครช่่อง 8 ปีี 2560-2562
ช่่ ว งปลายปีี 2560 ต่่ อ เนื่่� อ งจนถึึ ง ปีี 2561

เป็็นช่ว
่ งที่่�ช่อ
่ ง 8 ปรัับกลยุุทธ์์ครั้้ง� สำำ�คััญด้้วยการจััดวาง

ซีี รี ี ส์์ อิิ นเดีี ย ทำำ� ให้้ เ กิิ ดกระแสซีี รี ี ส์์ อิิ นเดีี ยฟีี เวอร์์
ในช่่วงเวลาหนึ่่� ง โดยเริ่่ม
ี ์เรื่่อ
� ง “สีีดา ราม ศึึกรััก
� จากซีีรีส์

มหาลงกา”และมาประสบความสำำ� เร็็จ มากที่่� สุุ ดจ าก
“หนุุมาน สงครามมหาเทพ”

การที่่�ซีีรีส์
ี ์อิินเดีียได้้รับ
ั ความนิิยมสููง มีีองค์์ประกอบแห่่งความสำำ�เร็็จมาจากความ

ใกล้้ชิดท
ิ างวััฒนธรรม ความเชื่่อ
� ที่่�มีรี ากฐานมาจากศาสนาพุุทธและพราหมณ์์ รวมทั้้ง� คนไทย

คุ้้�นเคยกัับบุุคลิิกตััวละครจากวรรณคดีีไทยเรื่่อ
� ง “รามเกีียรติ์์�” ทำำ�ให้้ผู้้�ชมเข้้าใจเรื่่อ
� งราวของ

เรตติ้้�งซีีรีส์์อิ
ี ินเดีีย

3939

ที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงสุุดของช่่อง 8

2559-2561

สีีดา ราม ศึึกรัักมหาลงกา 1.867
หนุุมาน สงครามมหาเทพ 2.659

2560

2561

2562

ละครช่่อง 8 (ออกอากาศเวลา 18.00-23.00 น.)
เชลยศึึก
0.979
เกมพยาบาท	0.909
ใจลวง
0.585
เงาอาถรรพ์์
0.471
เงาเสน่่หา
0.789
เพลิิงรััก ไฟมาร	
0.881
ระบำำ�ไฟ
0.602
ทรายย้้อมสีี
0.887

สาปกระสืือ
2.136
ซิ่น�่ ลายหงส์์	1.998
พยััคฆา
1.219
เสน่่ห์์นางครวญ	1.057
พ่่ อปลาไหล	0.885
รัักฉัันสวรรค์์จััดให้้	0.567

เล่่ห์์รััญจวน
ดงผู้้�ดีี
มณีีนาคา
เพรงลัับแล
มััจจุุราชฮอลิิเดย์์
เทพธิิดาขนนก
เพลิิงริิษยา
ปมรัักสลัับหััวใจ
บุุษบาเปื้้�อนฝุ่่�น

1.093
0.848
0.718
0.617
0.615
0.576
0.522
0.298
0.296

ซีีรีส์
ี ์ทั้้�ง 2 เรื่่อ
� ง (สีีดา ราม ศึึกรัักมหาลงกา และหนุุมาน สงครามมหาเทพ) ได้้เป็็นอย่่างดีี

ส่่งผลให้ ้ในช่่วงปีี 2560 ช่่อง 8 ประสบความสำำ�เร็็จจากซีีรีส์
ี ์อิินเดีีย และยัังเป็็นช่่วงปีี
ที่่�ช่อ
่ ง 8 ลดการผลิิตละครไทย ซึ่่�งในปีี 2560 ละครไทยของช่่อง 8 ได้้รับ
ั ความนิิยมไม่่สูงู
เท่่ากัับปีีที่่�ผ่า
่ นมา โดยเรื่่อ
� งที่่�เรตติ้้�งสููงสุุดคืือ “เชลยศึึก” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.979

อย่่างไรก็็ ตาม การออกอากาศซีีรีส์
ี ์ อิินเดีี ยเรื่่อ
ั ความนิิยม
� งต่่ อๆมา กลัั บได้้ รับ

ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง ประกอบกัับอัันดัับความนิิยมของช่่อง 8 ลดลงมาหลายอัันดัับ ทำำ�ให้้

ในปีี 2561 ช่่อง 8 ต้้องกลัับมาเน้้นการผลิิตละครไทยอีีกครั้้ง� ละครเรื่่อ
� งที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุด
คืือ “สาปกระสืือ” ผู้้�ผลิิตคืือ “อิิสริย
ิ า สายสนั่่�น” อดีีตนางเอกจากช่่อง 7HD โดยได้้

นัักแสดงนำำ�ที่่�ถืือว่่ามีีชื่่�อเสีียง ได้้แก่่ “ชลิิตา ส่่วนเสน่่ห์์” Miss Universe Thailand
ปีี 2559 คู่่�กัับ “กฤษฎา พรเวโรจน์์” อดีีตพระเอกช่่อง 3HD โดยทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยได้้ถึงึ 2.136

ส่่วนปีี 2562 ก็็มีล
ี ะคร “เล่่ห์รั์ ญ
ั จวน” ที่่�รวมดารานำำ�หลายคน ทั้้ง� นัักแสดงใหม่่ นัักแสดงเก่่า

รวมทั้้�งอดีีตนางงามมาร่่วมแสดง ได้้แก่่ “นิิธิด
ิ ล ป้้อมสุุวรรณ” “เวฬุุรีย์
ี ์ ดิิษยบุุตร“ “นิิดา
พััชรวีีระพงษ์์ ” “ปุุณยาพร พููลพิิพัฒ
ั น์์” และ “ธนพล นิ่่�มทััยสุุข” ทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 1.093
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workpoint

ช่่องเวิิร์์คพอยท์์ ทีีวีี

ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี โดดเด่่นด้้วยความคิิดสร้า้ งสรรค์์ในการเป็็นผู้้�ผลิิตรายการ

ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ จนในช่่วงแรกของยุุคทีีวีีดิิจิิตอล ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี
จััดวางตนเองเป็็น CREATIVE TV KING OF VARIETY ที่่�ผลิิตรายการใหม่่ๆ และสร้้าง
ชื่่อ
� เสีียงได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

บริิษััท เวิิร์ค
์ พอยท์์ เอ็็นเทอร์์เทนเมนท์์ จำำ�กััด ก่่อตั้้�งเมื่่อ
� ปีี 2532 ในฐานะบริิษััท

ผู้้�ผลิิตรายการออกอากาศทางช่่อง 7 โดย 2 รายการแรกที่่�สร้า้ งชื่่อ
� คืือ “ชิิงร้้อยชิิงล้้าน”

และ “เวทีี ทอง” จากนั้้� น ได้้ ข ยายธุุ รกิิ จ และผลิิ ตรายการมากมายให้้กัับหลายช่่อ งทีี วีี
มายาวนานในยุุคทีีวีแ
ี อนะล็็อก จากนั้้นจึึ
่ งเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ทางเครืือข่่าย
� งขยัับขยายไปทำำ�ช่อ
ทีีวีีดาวเทีียม ทำำ�ให้้เวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี มีีแฟนรายการเดิิมเป็็นฐานผู้้�ชมจำำ�นวนมาก

เมื่่อ
์ พอยท์์ เอ็็นเทอร์์เทนเมนท์์ จำำ�กัด
ั ปรัับสภาพมาเป็็นผู้้�ประกอบการ
� บริิษััท เวิิร์ค

ช่่องทีีวีีดิิจิิตอล ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ก็็เริ่่ม
� ต้้นเข้้าสู่่�การผลิิตละครชุุด หลัังจากที่่�เริ่่ม
� ผลิิต
ละครประเภทซิิตคอมแนวตลก เบาสมอง มาตั้้�งแต่่ปีี 2556
ในช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ทางเครืือข่่ายทีีวีีดาวเทีียม

2557

ละครเรื่่อ
์ พอยท์์ ทีีวีี คืือละคร
� งแรกของช่่องเวิิร์ค

เรื่่อ
� ง “เกมริิษยา” โดยวางผัังการออกอากาศไว้ ้ในช่่วงเวลา
หลััง 2 ทุ่่�ม ทุุกวัันอาทิิตย์์ เริ่่ม
� ออกอากาศในเดืือนตุุลาคม

2557 เป็็ น ละครแนวดราม่่ า เจาะกลุ่่�มผู้้�ชมวัั ย ทำำ� งาน

ตามฐานผู้้�ชมของช่่ อ งเวิิ ร์ ค
์ พอยท์์ ซึ่� ่ ง ได้้ ผ ลตอบรัับ ที่่� ดีี

พอสมควรสำำ�หรัับการเป็็นละครเรื่่อ
� งแรกของช่่อง โดยมีี
เรตติ้้�งเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 0.751

เกมริิษยา

0.751
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ในปีี 2558 ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี พยายามขยายฐานผู้้�ชม ด้้วยการผลิิตละคร 2 เรื่่อ
� ง

ได้้แก่่ “ดอกไม้้ลายพาดกลอน” ละครแนวบู๊๊� แอ็็กชััน และละคร “7 วัันจองเวร” ละครแนว

สยองขวััญจากบทประพัันธ์์ของ “ภาคิินััย” โดยขยายวัันออกอากาศจากวัันเสาร์์ มาออก
อากาศในทุุกวัันเสาร์์และอาทิิตย์์ มีีเรตติ้้ง� เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 1.871 และ 1.053 ตามลำำ�ดับ
ั ซึ่่�งนัับได้้

ว่่ามีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยที่่�สูงู ขึ้้�นจากปีีแรก แต่่ก็็ยังั ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จมากเท่่ากัับกลุ่่�มรายการ
วาไรตี้้�เกมโชว์์ของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี

ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี พยายามจะผลิิตละครอย่่างต่่อเนื่่�องมากขึ้้�น แต่่ก็็ไม่่สามารถ

ทำำ�ได้้ตามวััตถุุประสงค์์ เนื่่�องจากสาเหตุุหลายประการ ไม่่ว่่าจะเป็็นนัักแสดงนำำ�และ
ทีีมผลิิตละคร เป็็นต้้น โดยในปีี 2559 มีีละครออกอากาศทั้้�งหมด 4 เรื่่อ
� ง โดยเรื่่อ
� ง
ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จมากที่่�สุดคืื
ุ อ “พัันท้้ายนรสิิงห์์” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 1.770

ปีี 2560 เป็็นปีีสุุดท้้ายที่่� ช่่องเวิิ ร์ค
์ พอยท์์ ทีี วีี ผลิิ ตละคร โดยผลิิ ตละครใหม่่

4 เรื่่อ
� ง ได้้แก่่ “นางแค้้น” “ชะนีีผีีผลััก” “ยุุทธการสลััดนอ” และ “7 วัันจองเวร 2”
เพื่่อ
ั อย่่างไรก็็ตาม ความนิิยมของละครในช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์
� ออกอากาศสลัับกัับละครรีีรัน

ทีีวีี ไม่่ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงเช่่นเดีียวกัับกลุ่่�มรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ที่่�เป็็นเนื้้�อหาหลััก
ของช่่อง ทำำ�ให้้ปีต่
ี ่อมา ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี หัันไปมุ่่�งผลิิตซิิตคอมลงผัังรายการแทน

เรตติ้้�งละครช่่องเวิิร์์คพอยท์์ ทีีวีี
2558
2559
ดอกไม้้ลายพาดกลอน 1.871
7 วัันจองเวร	
1.053

พัั นท้้ายนรสิิงห์์	1.770
รีีรันั พัั นท้้ายนรสิิงห์์ 0.785
หน้้ากากนางเอก
0.711
เกมริิษยา 2
0.659
แรงชััง
0.559

2560
นางแค้้น
1.476
รีีรันั ดอกไม้้ลายพาดกลอน 1.467
ชะนีีผีีผลััก
1.404
รีีรันั -พัั นท้้ายนรสิิงห์์	0.731
ยุุทธการสลััดนอ
0.653
7 วัันจองเวร 2
0.449
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ช่่อง GMM25
เนื่่�องจากกลุ่่�มบริิษััท จีี เอ็็ มเอ็็ ม แกรมมี่่� จำำ�กััด (มหาชน) ประมููลใบอนุุญาต

ทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อลมาถึึง 2 ช่่อง คืือ ช่่อง GMM25 และช่่อง One ส่่งผลให้ ้ในช่่วงแรกของการดำำ�เนิินงาน
บริิษััท จีี เอ็็ มเอ็็ ม แกรมมี่่� จำำ�กััด (มหาชน) จึึงมีีนโยบายให้้เน้้นการลงทุุนผลิิตละคร
ใหม่่ไปที่่�ช่่อง One ก่่อน ดัังนั้้�นในปีีแรกของการออกอากาศ ช่่อง GMM25 มีีละครใหม่่

ที่่�ออกอากาศเพีียง 2 เรื่่อ
� ง คืือ “เพื่่อ
� นเฮี้้�ยน โรงเรีียนหลอน” และ “ฮอร์์โมนส์์ วััยว้้าวุ่่�น

ซีีซััน 2” ซึ่� ่งเป็็นภาคต่่ อของความสำำ�เร็็จจากซีีซัันแรก ที่่� เคยออกอากาศในเครืือข่่าย

ทีีวีีดาวเทีียมของกลุ่่�ม จีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่� ทั้้�งนี้้� การนำำ�เอา “ฮอร์์โมนส์์ วััยว้้าวุ่่�น ซีีซัน
ั 2”

มาออกอากาศทางช่่ อ ง GMM25 ในช่่ ว งปีี แ รกของทีี วีี ดิิ จิิ ต อล ทำำ� ให้้ ช่่ อ ง GMM25
เป็็นที่่�รู้้�จัักของกลุ่่�มผู้้�ชมวััยรุ่่�นและวััยทำำ�งานมากขึ้้�น

ตลอดทั้้�งปีี 2557 ช่่อง GMM25 จััดวางละครรีีรัน
ั และซีีรีส์
ี ์ที่่�ผลิิตโดยกลุ่่�มบริิษััท

ในเครืือ จีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่� เป็็นหลััก โดยเริ่่ม
� ผลิิตละครใหม่่ออกอากาศในปีี 2558 และมีี

ซีีรีส์
ี ์ที่่�เจาะกลุ่่�มวััยรุ่่�นและวััยทำำ�งานที่่�ผลิิตโดยบริิษััทในเครืือจีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่� เช่่น ซีีรีส์
ี ์
จากบริิษััท จีีเอ็็มเอ็็ม ทีีวีี จำำ�กััด เป็็นเนื้้�อหาหลััก

ในปีี 2559 ช่่ อ ง GMM25 เริ่่ม
� ปรัับ กลยุุ ท ธ์์ ม าผลิิ ต ละครจากนวนิิ ย ายของ

นัักเขีียนชื่่อ
� ดััง ในโครงการ “The Writers” เปิิดตััวด้้วยนวนิิยายของ “กฤษณา อโศกสิิน”

เรื่่อ
� ง “ลายหงส์์” “ปีีกทอง” และ “ป่่ากามเทพ” ซึ่่�งเป็็นการเริ่่ม
� ต้้นขยายฐานผู้้�ชมของช่่อง
ให้้สอดรัับกัับกลุ่่�มผู้้�ชมทีีวีีที่่�มีอ
ี ายุุ 35 ปีี ขึ้้�นไปให้้มากขึ้้�น โดยละคร “ลายหงส์์” มีีเรตติ้้�ง
เฉลี่่�ยสููงสุุดของกลุ่่�มละครในช่่วง 3 ปีีแรก ด้้วยเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.853
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ละครช่่อง GMM25 ปีี 2560- 2562
ตั้้ง� แต่่ปีี 2560 ช่่อง GMM25 ปรัับกลยุุทธ์์มาลงทุุนกับ
ั ละครมากขึ้้�น โดยการจััดวาง

เนื้้�อหาที่่�ต่่างไปจากเดิิม ด้้วยการหัันมาผลิิตละครเจาะกลุ่่�มผู้้�ชมอายุุ 35 ปีีขึ้� น
้ ไปมากขึ้้�น
จากเดิิมที่่�แนวละครมัักจะเจาะกลุ่่�มวััยรุ่่�นและวััยทำำ�งาน ซึ่� ง่ เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายหลัักของช่่อง
ทำำ�ให้้ความนิิยมของช่่องเพิ่่ม
� ขึ้้�นจากปีี 2559 เล็็กน้้อย หรืือประมาณ 0.01

ละครที่่� สร้า้ งชื่่�อเสีี ยงให้้กัับช่่อง GMM25 ในปีี 2560 ได้้ แก่่ ละคร “หลงไฟ”

นำำ�แสดงโดย “ใบเฟิิ ร์์น-พิิมพ์์ชนก ลืือวิิเศษไพบููลย์์” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.755 ขณะที่่�ละคร
เรตติ้้�งสููงสุุดคืือ “เพลิิงกฤษณา : ป่่ากามเทพ” เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.810

อย่่างไรก็็ตามในช่่วงต้้นปีี 2561 มีีการปรัับเปลี่่�ยนทีีมงานบริิหารช่่อง GMM25

กล่่ า วคืือ ได้้ มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงผู้้�บริิห ารช่่ อ งจาก “สายทิิ พย์์ มนตรีีกุุ ล ณ อยุุ ธ ยา”
เป็็น “สถาพร พานิิ ชรั ก
ั ษาพงศ์์ ” ผู้้�บริิห ารจากบริิษััท จีี เอ็็ มเอ็็ ม ทีี วีี จำำ�กััด จึึงมีีก าร
เปลี่่�ยนแปลงรูู ปแบบทิิศทางละครตามไปด้้วย โดยเปิิดให้้มีผู้้�ผลิ
ี
ต
ิ ละครมากขึ้้�นและมีีละคร
หลากหลายแนวมากขึ้้�น

ในปีี 2561 ช่่อง GMM25 ได้้เริ่่ม
� ทดลองผลิิตละครเย็็น เวลา 17.00-18.00 น.

ซึ่� ง่ ละครเรื่่อ
ั ทรานซิิสเตอร์์” ละครแนวเพลงลููกทุ่่�ง มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งเรื่่อ
� งแรกคืือ “มนต์์ฮัก
� ง
0.347 ทั้้� ง นี้้� ล ะครเรื่่อ
� งดัั ง กล่่ า วเป็็ น ความพยายามที่่� ต้้ อ งการขยายกลุ่่�มผู้้�ชมของช่่อ ง
ให้้หลากหลายมากขึ้้�นโดยเฉพาะในต่่างจัังหวััด แต่่ก็็เป็็นละครเย็็นเพีียงเรื่่อ
� งเดีียวของ
ช่่อง GMM25 เพราะหลัั ง จากนั้้� น ได้้ จััดวางรายการวาไรตี้้� แ ข่่งขัันร้ อ
้ งเพลงเข้้ามาลง
ผัังรายการช่่วงเวลานี้้�แทน

ซีีรีส์
ี ์เจาะกลุ่่�มวััยรุ่่�น ที่่�ผลิิตโดยบริิษััทในเครืือบริิษััท จีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่� จำำ�กััด

(มหาชน) ยัั ง คงเป็็ นอีี ก หนึ่่� งเนื้้� อ หารายการหลัั ก ของช่่ อ ง GMM25 รวมทั้้� ง ยัั ง มีี

“คลัับ ฟรายเดย์์ เดอะซีีรีส์
ี ์” ที่่�มีีฐานผู้้�ชมติิ ดตามอย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากมีีฐานผู้้�ชม
ที่่�ติด
ิ ตามรายการวิิทยุุ “พี่่�อ้อ
้ ย พี่่�ฉอด” ที่่�พูดคุ
ู ย
ุ ให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่อ
� งความรัักและนำำ�เค้้าโครง
เรื่่อ
ี ์
� งมาผลิิตเป็็นซีรีี ส์
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2557

2558

เรตติ้้�งละคร และซีีรีส์์ี ช่่อง GMM25

เพื่่�อนเฮี้ย้� น โรงเรีียนหลอน 0.406

ฮอร์์โมนส์์ วััยว้้าวุ่่�น ซีีซันั 2 0.324

ละครรีีรันั

2557

ATM 2
คู่่�เวอร์์ เออเร่่อ เออรััก
โลมากล้้าท้้าฝััน
มายาพิิ ศวาส
หััวใจศิิลา
เพื่่� อเธอ
ช็็อกโกแลต 5 ฤดูู

0.039
0.021
0.018
0.015
0.004
0.009

วัันหนึ่่�งฉัันจะเป็็นซุุปตาร์์	0.765
ขวััญผวา
0.525
จีีพีีเอ สถาบัันพัั นธ์์แสบ 0.403
น้ำำ�ตากามเทพ	0.311
ทิ้้�งไว้้กลางทางเดอะซีีรีส์์	
ี 0.309
เลิิฟซองเลิิฟสตอรี่่�
0.286
สเตย์์ ซากะ...ฉัันจะคิิดถึึงเธอ 0.245
เผลอใจ...ให้้นายปิิศาจ 0.211
สุุดสายป่่าน
0.160
หััวใจเรืือพ่่ วง
0.154
รัักพองลม
0.075

2559

เพลิิงกฤษณา: ลายหงส์์	 0.853
O-NEGATIVE
รัักออกแบบไม่่ได้้
0.799
เพลิิงกฤษณา: ปีีกทอง 0.570
รัักต้้องจููบ
0.474
LOVE SONGS LOVE STORIES
เลิิฟซองเลิิฟสตอรี่่�
0.441
แก็็สโซฮััก รัักเต็็มถััง 0.353

เนื่่�องจากซีีรีส์
ี ์ของช่่อง GMM25 เจาะกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ ที่่�นิิยมรัับชมเนื้้�อหารายการ

ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ปีี 2561 ซีีรีส์
ี ์ “เด็็กใหม่่ Girl From No Where” ของช่่อง GMM25

เป็็ นซีี รี ส์
ี ์ เ รื่่อ
� งแรกที่่� ถูู ก ซื้้� อ ลิิ ข สิิ ทธิ์์�ไ ปฉายบน Netflix ที่่� เ ป็็ น การรัับ ชมแบบสตรีีม มิ่่� ง
ซึ่� ง่ เป็็นการปููทางในการผลิิตซีีรีส์
ี ์อีีกหลายเรื่่อ
ี วามร่่วมมืือกัับ Netflix
� งที่่�มีค

ทั้้� ง นี้้� ซีี รี ีส์์ ส่่ วน ใหญ่่ ข องช่่ อ ง GMM25 จะออกอากาศหลากหลายช่่ ว งเวลา

ทั้้�งช่่วงหลััง 2 ทุ่่�ม และช่่วงเวลาหลััง 22.00 น. เป็็นต้้นไป ซึ่� ง่ ภาพรวมมีีเรตติ้้�งไม่่สูงู นััก
เพราะกลุ่่�มผู้้�ชมเป้้าหมายส่่วนใหญ่่นิิยมรัับชมย้้อนหลัังและรัับชมผ่่านช่่องทางออนไลน์์

ในปีี 2562 ละคร “เกมรัักเอาคืืน” ที่่�มีแ
ี นวเรื่่อ
� งเกี่่�ยวกัับความรัักของผู้้�คนในสภาพ

สัังคม เป็็นที่่�ถูก
ู ใจผู้้�ชมในวงกว้้าง จนกลายเป็็นละครที่่�สร้า้ งความนิิยมของช่่อง GMM25

ได้้สูงู ที่่�สุด
ุ ของช่่อง โดยมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 1.259 ทำำ�ให้้ภาพรวมของช่่อง GMM25 ทั้้�งปีี 2562
มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.143 อยู่่�ในอัันดัับ 13
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2560

2561

2562

คุุณพ่่ อจอมซ่่าส์์	0.607
รููปทอง
0.457
ปาก
0.426
แฮปปี้้�เบิิร์์ดเดย์์ ซีีรีส์์ี 0.408
ยุุทธการปราบนางมาร	0.397
เงา
0.378
ไร้้เสน่่หา
0.312
นายนั่่�นแหละ
คู่่�แท้้ของฉััน
0.267
จููบให้ ้ได้้ถ้้านายแน่่จริงิ 0.261
บัังเอิิญรััก ซีีรีส์์	ี
0.246
เด็็กใหม่่
Girl from Nowhere 0.241
แนวสุุดท้้าย
0.211
สััมผััสรััตติิกาล	0.217
ทีีมล่่าทรชน
0.186
เลิิฟ ไบโพลาร์์เลิิฟนะคะ
รัักนะครัับ
0.179
เดอะจััดจ์์เมนท์์
ไลค์์ ได้้เรื่่�อง
0.138

เกมรัักเอาคืืน
1.259
เมีียน้้อย
0.910
แรงเทีียน
0.685
สะใภ้้ ทีีเคโอ
0.583
ตกกระไดหััวใจพลอยโจน 0.505
เจ้้าหญิิงเม็็ดทราย
0.481
ปลาร้้าทรงเครื่่�อง
0.472
ก่่อนอรุุณจะรุ่่�ง
0.420
ดอกคููนเสีียงแคน
0.379
รัักหมดใจ	0.359
ทฤษฏีีจีีบเธอ
0.291
2 บราเธอร์์ส
แผนลวงรัักฉบัับพี่่� ชาย 0.282
นางสาวก้้นครััว
0.257
แม่่มดเจ้้าเสน่่ห์์	0.224
รัักนี้้�หัวั ใจเราจอง
0.222
นางมาร	0.221
จููบสุุดท้้ายเพื่่� อนายคนเดีียว 0.213
ใจกลางเมืือง
0.203
เขามาเชงเม้้งข้้างๆ
หลุุมผมครัับ
0.199
อุุบััติิรักั ข้้ามขอบฟ้้า
0.181
แผนรัักสลัับดวง
0.173
นัักเรีียนลัับบััญชีดำี ำ�	0.170

เรตติ้้�งละคร และซีีรีส์์ี ช่่อง GMM25

เพลิิงกฤษณา : ป่่ากามเทพ	 0.810
หลงไฟ
0.755
ความรัักครั้้�งสุุดท้้าย 0.388
แหวนดอกไม้้
0.337
ละครคน
0.303
หนีีรักั ...ไปพัั กใจ	0.226

เพลิิงกฤษณา:ป่่ากามเทพ 0.810

คุุณพ่่ อจอมซ่่าส์์	0.607

เรตติ้้�งละครเย็็น
มนต์์ฮัักทรานซิิสเตอร์์
สะออนซอนเด
(ออกอากาศ ส-อา)
0.347

เกมรัักเอาคืืน

1.259

อยากเห็็นท้้องฟ้้า
เป็็นอย่่างวัันนั้้�น

0.165

แบงคอกรัักสตอรี่่� :
เรื่่�องที่่�ขอจากฟ้้า
0.154
แบงคอกรัักสตอรี่่� :
สิ่่�งของ
0.148
กาลครั้้�งหนึ่่�งรัักของเรา 0.098
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อรุุณสวััสดิ์์�

2557

0.108

2558

โปรเจ็็กต์์ เอ็็กซ์์
แฟ้้มรัักเกมสยอง

0.842

2559

เรตติ้้�งเฉลี่่�ยละครเช้้า
นางฟ้้าล่่าผีี
อรุุณสวััสดิ์์�
รีีรันั -นางฟ้้าล่่าผีี

0.207
0.108
0.040

อรุุณสวััสดิ์์� (รีีรันั )

0.147

โปรเจ็็กต์์ เอ็็กซ์์
แฟ้้มรัักเกมสยอง

0.842

ช่่อง Mono 29

ช่่ อ ง Mono 29 เติิ บ โตด้้ ว ยกลยุุ ท ธ์์ก ารนำำ� เสนอภาพยนตร์์จ ากต่่ า งประเทศ

เป็็นหลัั ก แต่่ ก็็ให้้ความสนใจในการผลิิ ตละครไทยด้้ วยเช่่นกััน โดยเริ่่ม
� ผลิิ ตละครลง
ผัังรายการช่่วงเวลา 09.00 น. ในวัันอาทิิตย์์ ด้้วยการนำำ�ละครดัังในอดีีตของช่่อง 7

เรื่่อ
� ง “อรุุ ณสวััสดิ์์”� มาสร้้างใหม่่และออกอากาศเมื่่อ
� วัันที่่� 31 สิิงหาคม 2557 ทำำ�เรตติ้้ง� เฉลี่่�ย
ได้้ 0.108 นอกจากนี้้� ยัังผลิิตละครเรื่่อ
� งที่่� 2 คืือ “นางฟ้้าล่่าผีี” จััดวางออกอากาศเวลา
19.00 น. ทุุกวัันจัันทร์ ์ เริ่่ม
� ตั้้�งแต่่ 1 กัันยายน 2557 ทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยได้้ 0.207 ทั้้�งนี้้�ในปีี

2558 ช่่อง Mono 29 ได้้นำำ�ละครที่่�เคยออกอากาศมาแล้้วมาออกอากาศซ้ำำ�ด้้วย เช่่น

ละคร “อรุุ ณสวััสดิ์์�” ออกอากาศช่่วงเช้้าในปีี 2558 ทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยได้้ 0.147 สููงกว่่าช่่วง
ที่่�เคยออกอากาศครั้้ง� แรก

ส่่วนละครที่่�ออกอากาศช่่วงเวลาอื่่�นนั้้�น มีีละครในซีีรีส์
ี ์ “โปรเจ็็คเอ็็กซ์์ แฟ้้มรััก

เกมสยอง” ออกอากาศทุุกวัันจัันทร์แ
์ ละวัันอัังคาร เวลาหลััง 2 ทุ่่�ม เริ่่ม
� ตั้้�งแต่่วัันที่่� 13

เมษายน 2559 มีีเรตติ้้ง� เฉลี่่�ยทั้้ง� เรื่่อ
ั ความนิิยมสููงสุุดของช่่อง
� ง 0.842 และเป็็นเรื่่อ
� งที่่�ได้้รับ
Mono 29 ในช่่วง 3 ปีีแรกของการออกอากาศในระบบดิิจิิตอล

ในช่่วงปีี 2560-2562 ช่่อง Mono 29 ผลิิตละครซีีรีส์
ี ์แนวแอ็็กชัันและสยองขวััญ

ซึ่� ่ ง เป็็ น แนวที่่� ผู้้�ช มต่่ า งจัั ง หวัั ดมัั ก ให้้ ค วามชื่่� นช อบ ทั้้� ง นี้้� เ มื่่� อ พิิ จ ารณาจากเรตติ้้� ง ของ
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หััวใจและไกปืืน

0.871

2560
ตำำ�นานสมเด็็จพระนเรศวรมหาราช
ภาคประกัันหงสา
1.212
หััวใจและไกปืืน
(จัันทร์์-อัังคาร หลัังข่่าว) 0.871
ตา-สััมผััส-ผีี
(จัันทร์์-อัังคาร หลัังข่่าว) 0.623

2561
ตี๋๋�ใหญ่่ 2 ดัับเครื่่�องชน 1.079

ตี๋๋�ใหญ่่ 2 ดัับเครื่่�องชน 1.079

2562
รสริินล่่าแวมไพร์์	0.503

รสริินล่่าแวมไพร์์	0.503

ภาพยนตร์์ต่า
่ งประเทศที่่�ช่อ
่ ง Mono 29 นิิยมนำำ�มาลงผัังรายการเพื่่อ
่
� ออกอากาศ จะเห็็นว่า
ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงในกลุ่่�มผู้้�ชมต่่างจัังหวััดมากกว่่ากรุุ งเทพฯ

ปีี 2560 ช่่อง Mono 29 มีีการผลิิตละครเรื่่อ
� ง “หััวใจและไกปืืน” เพื่่อ
� ออกอากาศ

โดยมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.871 ละคร “ตา ผีี สััมผััส” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.623 และ “ตำำ�นานสมเด็็จ
พระนเรศวรมหาราช ภาคองค์์ประกัันหงสา” ได้้เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 1.212

ปีี 2561 ละคร “ตี๋๋�ใหญ่่ 2 ดัับเครื่่อ
� งชน” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 1.079 และปีี 2562 “รสริิน

ล่่าแวมไพร์์” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.503 ทั้้�งนี้้�ภาพรวมการผลิิตละคร คงเป็็นเพีียงสีีสัันหนึ่่� งของ

ช่่อง Mono 29 เท่่านั้้�น จะเห็็นได้้จากการที่่�ไม่่ได้้มีก
ี ารผลิิตละครอย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่จะเน้้น
การออกอากาศเนื้้�อหาภาพยนตร์์และซีีรีส์
ี ์ต่่างประเทศเป็็นเนื้้�อหาหลััก

นอกจากนี้้�ยังั มีีภาพยนตร์์ในกลุ่่�ม Mono Original ที่่�ผลิิตโดยบริิษััท โมโน กรุ๊๊ ป
�

จำำ�กััด เพื่่อ
� ลงฉายทุุกช่่องทางของเครืือโมโน รวมถึึงช่่อง Mono 29 ด้้วย เช่่น ภาพยนตร์์
เรื่่อ
ั ัดหนััก” ปีี 2562 และ “Touch Down Kiss วััยร้้ายคว้้าใจ พิิชิต
ิ ฝััน”
� ง “สายบู๊๊�ฟัดจั
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ช่่อง PPTV
2557
ผ้้าห่่ม ข้้ามดอย
(ละครเทิิดพระเกีียรติิ
วัันมหิิดล ปีี 2551)
0.065
อ่ำำ�แดงเหมืือนกัับนายริิด	0.020
บุุญผ่่อง
0.017
สวอ.ห้้อง 2 รุ่่�น 44 0.016
บ้้านชนะใจ
0.015
ดวงใจสีีขาว
0.013
หััวใจอุ่่�นรััก
0.013
ธิิราช เจ้้าจอมสยาม 0.012
ปู่่�ณััฐ
0.012

สาวน้้อยคาเฟ่่	0.179

2558
เจ้้าสาวของอานนท์์	0.184
ปริิศนา
0.178
เพลิิงดาว
0.162
รััตนาวดีี
0.112

2559
สี่่�แผ่่นดิิน (ละครจากช่่อง 9) 0.324
สาวน้้อยคาเฟ่่	0.179
นางโชว์์	0.153
สััญญา เมื่่�อสายััณห์์	 0.133
เสน่่ห์์ร้้ายอุุบายรััก
0.109
ผมม้้า หน้้าเต่่อ
0.108
บััวแล้้งน้ำำ�	0.097
ในฝััน (ละครจากช่่อง 9) 0.060

ช่่อง PPTV เคยเป็็นช่อ
่ งทีีวีีดาวเทีียมมาตั้้�งแต่่ปีี 2556 ทำำ�หน้้าที่่�เผยแพร่่ข่า
่ วสาร

และประชาสัั ม พััน ธ์์ธุุ ร กิิ จ ของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ เมื่่� อ มาเป็็ นผู้้� ประกอบการทีี วีี ดิิ จิิ ต อลในปีี

2557 ช่่อง PPTV ได้้ กำำ� หนดทิิ ศ ทางด้้ ว ยแนวคิิ ด Fun and Knowledge Activity
โดยที่่�ช่ว
่ งแรกยัังไม่่มีเี นื้้�อหาละครที่่�ผลิิตขึ้้�นใหม่่ แต่่นำำ�ละครแฝงข้้อคิิดที่่�เคยออกอากาศ

ทางช่่ อ งไทยพีี บีี เ อสมาออกอากาศซ้ำำ� เช่่ น “อ่ำำ� แดงเหมืือนกัั บ นายริิด ” และ “สวอ.
ห้้อง 2 รุ่่�น 44”

ช่่อง PPTV เริ่่ม
� ผลิิตละครใหม่่และจััดออกอากาศในปีี 2558 เปิิดตััวด้้วยละครชุุด

จากผลงานนวนิิยายพาฝััน โรแมนติิกชื่่อ
� ดัังของ ว.ณ.ประมวญมารค (พระเจ้้าวรวงศ์์เธอ

พระองค์์ เ จ้้ า วิิ ภ าวดีี รั งั สิิ ต ) เรื่่อ
� ง “ปริิศ นา” “เจ้้ า สาวของอานนท์์ ” และ “รััต นาวดีี ”

หวัังจะช่่วยสร้้างชื่่�อให้้กัับช่่องเพื่่�อดึึงดููดผู้้�ชมให้้ติิดตามรัับชม แต่่อย่่างไรก็็ดีี เรตติ้้�งของ
ละครไม่่เป็็นไปตามที่่�คาดหวัังไว้้ โดยละคร “เจ้้าสาวของอานนท์์” ทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยได้้
สููงสุุดอยู่่�ที่่� 0.184
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สี่่แ� ผ่่นดิิน

0.129

เพลิิงดาว

2560
สี่่�แผ่่นดิิน
0.129
พ่่ อพิิ มพ์์	0.153

0.078

2561
เพลิิงดาว
ปริิศนา

ฝ่่าดงพยััคฆ์์	0.431

2562
0.078
0.101

ฝ่่าดงพยััคฆ์์	0.431
มนตรา มหาเสน่่ห์์	
0.421
กลัับไปสู่่�วัันฝััน
0.146

ในปีี 2559 ช่่อง PPTV ยัังคงเดิินหน้้าผลิิตละครออกอากาศ ด้้วยละครหลาก

หลายแนว แต่่จากความเป็็นช่อ
่ งน้้องใหม่่ แฟนละครยัังเหนีียวแน่่นกัับช่่องเดิิมที่่�ครองใจ
ผู้้�ชมมาโดยตลอด รวมทั้้�งองค์์ประกอบด้้านการผลิิตละครอาจจะยัังไม่่เป็็นที่่�ประทัับใจ

ผู้้�ชมมากนััก ฝ่่ายบริิหารในขณะนั้้�น จึึงมีีนโยบายเลิิกผลิิตละคร เนื่่�องจากต้้นทุนสู
ุ งู และ
มีีผลตอบรัับยัังไม่่คุ้้�มค่่า

นโยบายใหม่่ของช่่อง PPTV ได้้ กำำ�หนดทิิ ศทางสู่่�เนื้้�อหารายการประเภทกีี ฬา

ด้้ ว ยการซื้้� อ ลิิ ข สิิ ทธิ์์� ร ายการกีี ฬ าต่่ า งประเทศที่่� ไ ด้้ รั บ
ั ความนิิ ย มในหมู่่�ผู้้�ชมชาวไทย
โดยเฉพาะรายการฟุุตบอลพรีีเมีียร์์ลีีก จากประเทศอัังกฤษ

ช่่วงปีี 2560 -2561 ช่่อง PPTV ไม่่มีล
ี ะครใหม่่ออกอากาศ แต่่มีก
ี ารนำำ�ละครเก่่า

ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมมารีีรัน
ั แทน

ในปีี 2561 เมื่่อ
ิ
์ กฤตยา
� ช่่อง PPTV เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง ผู้้�บริิหาร โดย “สุุรินทร์

พงศ์์ พัั นธุ์์�” อดีี ต ผู้้�บริิห ารช่่ อ ง 3HD เข้้ า มาบริิห ารงานช่่ อ ง PPTV โดยมีี น โยบายให้้
ช่่อง PPTV กลัับมาผลิิตละครออกอากาศอีีกครั้้ง� ด้้วยการดึึงผู้้�ผลิิตมาจากหลายช่่องเพื่่อ
�

เข้้ามาร่่วมผลิิตละคร พร้้อมนัักแสดงนำำ�อิิสระที่่�มีีชื่่�อเสีียง ละครชุุดใหม่่เริ่่ม
� ออกอากาศ
เรื่่อ
� งแรกในปีี 2562 จำำ�นวน 3 เรื่่อ
� ง คืือ “มนตรามหาเสน่่ห์”์ “ฝ่่าดงพยััคฆ์์” และ “กลัับไป

สู่่�วัันฝัน
ั ” ทั้้�งนี้้� ละครที่่�ออกอากาศ 2 เรื่่อ
� งแรก เป็็นละครที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุดของช่่อง PPTV
โดย “มนตรามหาเสน่่ห์”์ มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.421 และ “ฝ่่าดงพยััคฆ์์” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.431

แต่่ละครเรื่่อ
ั ” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 0.146 ซึ่� ง่ ใกล้้เคีียงกัับเรตติ้้�งละคร
� งที่่� 3 “กลัับไปสู่่�วัันฝัน
ของช่่อง PPTV ในยุุคละครปีี 2558
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ช่่อง True4U

โอ้้ มาย โกส ผีีป่่วน
ชวนมารััก

0.257

2557
นางกลางไฟ
0.217
Full House
วุ่่�นนัักรัักเต็็มบ้้าน
0.213
มนต์์เจตภููต
0.208
บ่่วงมาร	0.188
มายานางฟ้้า
0.150
พล นิิกร กิิมหงวน
The Musical
0.129
Coffee Prince
วุ่่�นรัักเจ้้าชายกาแฟ (รีีรันั ) 0.074
รัักนี้้�ชั่่�วนิิรันั ดร์์ (รีีรันั ) 0.042

ช่่ อ ง True4U เป็็ นช่่ อ งในกลุ่่�มของบริิษัั ท
ทรูู คอร์์ปอเรชั่่น
ั (มหาชน) ที่่�ทำำ�ธุรุ กิิจครอบคลุุม
� จำำ�กัด
วงการสื่่� อในหลายรูู ปแบบ มีีคลัั งเนื้้� อ หารายการ
หลายประเภทจากทั้้�งในและต่่างประเทศมากมาย
ซึ่่� งรวมถึึ ง มีี ก ารผลิิ ต ละครไทย จัั ด ออกอากาศ
ผ่่านช่่องทางทรูู วิิชั่่นส์
� ์ ผู้้�ให้้บริิการ Pay TV รายใหญ่่
ของประเทศ โดยระยะแรกของการออกอากาศ
ของช่่ อ ง True4U ในปีี 2557 เป็็ น การนำำ� เอา
ล ะ ค ร รีี เ ม ค ซีี รีี ส์์ เ ก า ห ลีี ม า อ อ ก อ า ก า ศ
โดยมัั ก จะเป็็ นซีี รี ีส์์ เ กาหลีี ที่่� ไ ด้้ รั ับ ความนิิ ย มสูู ง
เช่่น “Autumn in My Heart” “Coffee Prince”
และ “Full House”
ช่่อง True4U ได้้เริ่่ม
� ผลิิตละครใหม่่ลงผััง
รายการในช่่วงไตรมาส 3 ของปีี 2557 เปิิดตััวด้้วย
เรื่่อ
� ง “นางกลางไฟ” เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.217 และได้้มีี
การนำำ�ละครรีีเมคซีีรีส์
ี ์เกาหลีีมาออกอากาศอย่่าง
ต่่อเนื่่�องด้้วย
ในปีี 2559 ช่่อง True4U ประกาศขยาย
ตลาดละครด้้ ว ยการลงทุุ น ละครชุุ ด 3 เรื่่� อ ง
“เจ้้าเวหา” ซึ่�ง่ มีีเนื้้�อหาครอบคลุุมถึึงทหาร 3 เหล่่าทััพ
โดยนำำ� นัั ก แสดงชื่่� อ ดัั ง ที่่� เ ป็็ นอิิ ส ระจากช่่ อ ง 7HD
และช่่ อ ง 3HD มาพบกัั น ผ่่ า นทางช่่ อ ง True4U
ได้้แก่่ “อธิิชาติิ ชุุมนานนท์์” “วรนุุช ภิิรมย์์ภัักดีี”

2558
รัักล้้นใจนายแกล้้งจุ๊๊�บ 0.235
แผนรัักฉบัับออร์์กานิิค	0.163
เวลาในขวดแก้้ว
0.162
ก๊๊วนซ่่าล่่าฝััน
AF 11 The Series
0.152
พัั นล้้านพนัันรััก
0.130
ซิ่ง่� รัักทะลุุมิิติิ
0.118

2559
เจ้้าเวหา : ฝั่่�งน้ำำ�จรดฝั่่�งฟ้้า 0.631
เถีียนมีีมี่่� รัักเธอชั่่�วนิิรันั ดร์์	 0.201
เวลาในขวดแก้้ว
0.134

เจ้า้ เวหา : ฝั่่�งน้ำำ�จรดฝั่่�งฟ้้า 0.631
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“แอนดริิว เกร้้กสััน” “ดาวิิกา โฮเน่่ร์”์ รวมถึึง “เขมนิิจ จามิิกรณ์์” เพื่่อ
� สร้้างความเชื่่อ
� มั่่น
�
ให้้ กัั บ ผู้้�ชม โดยมีี ก ารประกาศทุ่่�มทุุ นสร้ า
้ งละครชุุ ด เรื่่อ
� งนี้้� ด้้ ว ยจำำ�นวน เงิิ น เรื่่อ
� งละ
50 ล้้ า นบาท แต่่ อ อกอากาศได้้ เ พีี ย งเรื่่อ
� งเดีี ย วคืือ “ฝั่่� งน้ำำ�จ รดฝั่่� งฟ้้ า ” โครงการนี้้� ก็็
ต้้องยกเลิิกโครงการไป โดยละคร “เจ้้าเวหา: ฝั่่�งน้ำำ�จรดฝั่่�งฟ้้า” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 0.631
เป็็นละครที่่�ได้้เรตติ้้�งสููงที่่�สุด
ุ ของช่่อง True4U ในช่่วง 3 ปีีแรกของยุุคทีีวีีดิิจิิตอล
จากนั้้�น ตั้้�งแต่่ปีี 2560 ถึึงปีี 2562 ช่่อง True4U ยัังคงเป็็นช่อ
่ งที่่�มีก
ี ารจััดงบลงทุุน
ผลิิตละครต่่อเรื่่อ
ุ ของธุุรกิิจละครไทย ด้้วยการผลิิตภาพยนตร์์ซีรีี ส์
ี ์ “ศรีีอโยธยา”
� งสููงที่่�สุด
ด้้วยงบลงทุุนถึึง 150 ล้้านบาท ออกอากาศในปีี 2560 แต่่ทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยได้้เพีียง 0.159
ต่่อเนื่่�องด้้วย “ศรีีอโยธยา 2” ในงบประมาณใกล้้เคีียงกััน นำำ�มาออกอากาศในปีี 2562
ได้้เรตติ้้�งเฉลี่่�ยเพีียง 0.154 ทั้้�งนี้้�ช่่อง True4U เอง ก็็ผลิิตภาพยนตร์์ซีีรีส์
ี ์ชุุดศรีีอโยธยา
โดยมีีเป้้าหมายเพื่่อ
� การขายลิิขสิิทธิ์์ล
� ะครไปยัังต่่างประเทศด้้วย
นอกจากนี้้�ยังั มีีละคร “กลรัักเกมมายา” ซึ่� ง่ เป็็นละครเรื่่อ
ี ก
ั แสดง
� งแรกของไทยที่่�มีนั
เกาหลีี “จองอิิลอูู”มาร่่วมแสดงด้้วย แต่่ยังั สร้้างความนิิยมได้ ้ไม่่มากนััก โดยมีีเรตติ้้ง� เฉลี่่�ย
อยู่่�ที่่� 0.137 เท่่านั้้�น
นอกเหนืือไปจากละครไทยที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วนั้้น
� ละครของช่่อง True4U ส่่วนใหญ่่
มัักเป็็นละครที่่�มาจากการรีีเมคซีีรีส์
ี ์เกาหลีี และการสร้้างละครเรื่่อ
� งใหม่่ด้้วยความร่่วมมืือ
กัับบริิษััท ซีีเจ อีีเอ็็นเอ็็ม (CJ ENM) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทด้้านธุุรกิิจเอ็็นเตอร์์เทนเมนท์์รายใหญ่่
ของประเทศเกาหลีีใต้้ ที่่�มาร่่วมทุุนกัับกลุ่่�มทรูู ในชื่่�อบริิษััท ทรูู ซีีเจ ครีีเอชั่่�นส์์ จำำ�กััด
ผลิิ ต เนื้้� อ หารายการทั้้� ง ละคร และรายการวาไรตี้้� เ กมโชว์์ ใ ห้้ กัั บ เครืือข่่ า ยของกลุ่่�มทรูู
ที่่�รวมถึึงช่่อง True4U ด้้วย โดยในปีี 2562 ละคร “Voice สััมผััสเสีียงมรณะ” เป็็นละคร
ช่่อง True4U ที่่�มีก
ี ระแสความนิิยมทางช่่องทางออนไลน์์สูงู โดยมีีช่อ
่ งทางสำำ�หรัับรัับชม
ย้้อนหลัังได้้ทัันทีีหลัังจากออกอากาศทางทีีวีดิ
ี ิจิิตอลที่่�แอปพลิิเคชััน True ID และ Netflix
แต่่กลัับทำำ�เรตติ้้�งได้้เพีียง 0.105

2560
รัักวุ่่�นๆเจ้้าหญิิงจอมจุ้้�น

Princess HourThailand 0.465

ศรีีอโยธยา
0.159
กลรัักเกมมายา
Love and Lies
0.137
Full House
วุ่่�นนัักรัักเต็็มบ้้าน รีีรีนี 0.155

2561
โอ้้ มาย โกส ผีีป่่วน
ชวนมารััก
0.257
รัักล้้นใจนายแกล้้งจุ๊๊�บ 0.124
มายเกิิร์์ล18 มงกุุฎ
สุุดที่่�รักั
0.086
รัักวุ่่�นๆ เจ้้าหญิิงจอมจุ้้�น 0.075
ไอ ซีี ยูู ฉัันรัักทะเลที่่�มีเี ธอ 0.061

2562
ศรีีอโยธยา 2
0.154
Secret Garden
อลเวงรัักสลัับร่่าง
0.127
Voice สััมผััสเสีียงมรณะ 0.105
ปริิศนาล่่าข้้ามเวลา
0.089
พยััคฆ์์ร้้ายสาย(ส)ลัับ 0.086
มหััศจรรย์์รัักข้้ามกระดาษ 0.068
รัักวุ่่�นๆ เจ้้าหญิิงจอมจุ้้�น
รีีรันั
0.062
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เรตติ้้�งละคร

ช่่อง AMARIN TV HD

2562
สามีีสีีทอง
รองเท้้านารีี

1.113
0.813

AMARIN TV HD
ช่่อง AMAIN TV HD เป็็นช่่องที่่�มีเี นื้้อ
� หารายการประเภท

ข่่าวโดดเด่่นมากที่่�สุด
ุ ช่่องหนึ่่�ง โดยมีีรายการ “ทุุบโต๊๊ะข่่าว” เป็็น
เนื้้อ
� หารายการหลัักของช่่อง โดยในปีี 2561 ช่่อง AMARIN TV HD

ได้้ประกาศขยายฐานผู้้�ชมด้้วยการเริ่่�มผลิิตละครเป็็นครั้้�งแรก

ด้้วยเรื่่�อง “สามีีสีีทอง” ที่่�ดััดแปลงจากนวนิิยาย “ภมร” ของ
นัักเขีียนนวนิิยายชื่่�อดััง “กฤษณา อโศกสิิน” ออกอากาศในปีี

2562 เฉพาะวัันเสาร์์และอาทิิตย์์ หลัังรายการข่่าว “ทุุบโต๊๊ะข่่าว
เสาร์์ –อาทิิตย์์” ทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 1.113 ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาที่่�ชนกัับ
เวลาการออกอากาศช่่วงปลายเรื่่�องของละครช่่วงหลััง 2 ทุ่่�มของ
ช่่อง 7HD และ ช่่อง 3HD

เนื่่�องจากฐานผู้้ช
� มของช่่อง AMARIN TV HD เป็็นกลุ่่�ม

ผู้้ช
� ายมากกว่่าผู้้หญิ
�
งิ ส่่งผลให้้ช่่องเริ่่�มพยายามขยายฐานผู้้ช
� มใน

กลุ่่�มผู้้หญิ
�
งิ เพิ่่�มมากขึ้้�นด้้วย โดยมอบให้้บริิษััท เชนจ์์ 2561 จำำ�กัด
ั

(Change 2561) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในกลุ่่�มบริิษััท จีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่�
จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นผู้้ผลิ
� ิตละครแต่่เพีียงผู้้เ� ดีียว โดยในปีี 2562

มีีละครออกอากาศ 2 เรื่่�อง คืือ “สามีีสีีทอง” และ “รองเท้้านารีี”
ทั้้�งนี้้�ละครช่่อง AMARIN TV HD เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่ว
่ ยสร้้าง

ความนิิยมให้้กัับช่่อง จนทำำ�ให้ ้ในปีี 2562 ช่่อง AMARIN TV HD
มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.355 อยู่่�ในอัันดัับ 7 ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2561 ที่่�มีี
เรตติ้้�งเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 0.313 อยู่่�ในอัันดัับ 8

LOVE SICK THE SERIES
SEASON2
0.551

2557
LOVE SICK THE SERIES
รัักวุ่่�น วััยรุ่่�นแสบ
0.901
เกรีียนเฮ้้าส์์
เดอะซีีรีส์์ี 2014
0.607
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ช่่อง 9 MCOT HD
สืื บ เนื่่� อ งจากยุุ ค แอนะล็็ อ ก ช่่ อ ง 9 เป็็ นสถ านีี

โทรทัั ศ น์์ แ ห่่ ง แรกของประเทศที่่� ผลิิ ต ละครออกอากาศ
ในชื่่�อสถานีีโทรทัั ศน์์ไทยทีี วีี ช่่อง 4 บางขุุนพรหม แต่่ มา

ในยุุคทีีวีีดิิจิิตอล ช่่อง 9 MCOT HD ต้้องเผชิิญหน้้ากัับการ
แข่่งขัันจากบรรดาผู้้�ผลิิตรายการที่่�มีีพััฒนาการผัันแปรไป
เป็็นผู้้�ประกอบการทีีวีีดิิจิิตอล

สงครามคอนแวนต์	0.317

ในยุุคของทีี วีีดิิจิิตอล เนื้้�อหารายการหลัั กของช่่อง 9 MCOT HD

ยัั ง คงเป็็ น รายการข่่ า ว ส่่ วน รายการภาคบัั น เทิิ ง มีี ก ารเปลี่่� ย นแนว
จากละครมาเป็็ นซีี รี ส์
ี ์ วัั ย รุ่่�น โดยเป็็ นนวนิิ ย ายของนัั ก เขีี ย นรุ่่�นใหม่่ ที่่� ไ ด้้

รัับ ความนิิ ย มทางเว็็ บ ไซต์์ dekdee.com แล้้ วนำำ� มาพัั ฒ นาเป็็ นซีี รี ีส์์
ซึ่� ่ ง เปิิ ดตัั ว เรื่่อ
� งแรกด้้ ว ย “Love Sick The Series : รััก วุ่่�น วัั ย รุ่่�นแสบ”
ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่� งของการสร้้างนัักแสดงวััยรุ่่�นหน้้าใหม่่เข้้าสู่่�วงการบัันเทิิง

อย่่างไรก็็ ตามซีีรีส์
ี ์ วััยรุ่่�นเหล่่ านี้้� ไม่่ได้้ เป็็นเนื้้�อหาที่่� ได้้รับ
ั ความนิิยมในวงกว้้ าง

กล่่าวคืือ ได้้รับ
ั ความนิิยมเฉพาะในกลุ่่�มเป้้าหมายนัักเรีียนและนัักศึึกษาเท่่านั้้น
� ซึ่่�งส่่วนใหญ่่
เป็็นกลุ่่�มที่่�นิิยมรัับชมผ่่านช่่องทางออนไลน์์ และรัับชมย้้อนหลัังมากกว่่า ทำำ�ให้้ผลการ
สำำ�รวจความนิิยม (เรตติ้้�ง) ของซีีรีส์
ี ์เหล่่านี้้�ผ่า
่ นทางช่่องทางทีีวีีดิิจิิตอลไม่่สูงู มากนััก

สำำ�หรัับช่่อง 9 MCOT HD ปีี 2560 เป็็นปีีสุุดท้้ายที่่�มีีซีีรีส์
ี ์ไทยเจาะกลุ่่�มวััยรุ่่�น

เพราะหลัังจากนั้้�นได้้มีีการปรัับกลยุุทธ์์ทิิศทางเนื้้�อหารายการของช่่องทั้้�งหมด มุ่่�งเน้้น
รายการข่่าว รายการถ่่ายทอดสดมวยไทย และซีีรีส์
ี ์ต่่างประเทศ โดยเฉพาะซีีรีส์
ี ์จีีนแทน

2558

2559

LOVE SICK THE SERIES SEASON 2

สงครามคอนแวนต์์	0.317
สงครามไฮสคููล	0.206
รัักวุ่่�น วััยรุ่่�นแสบ
0.201
วงการร้้ายวงการรััก 0.178
Part-time the series
วััย-กล้้า-ฝััน
0.164

รัักวุ่่�น วััยรุ่่�นแสบ ซีีซั่่�น2 0.551
เกรีียนเฮ้้าส์์
เดอะซีีรีส์์ี 2014

โรงเรีียนป่่วน
ก๊๊วนนัักเรีียนแสบ
รััก+เกรีียน
นัักเรีียน 4 ภาค	

0.338
0.326
0.295

2560
SHOCK THE SERIES
ช็็อค เดอะ ซีีรีส์์ี : คนเล่่าผีี 0.180

2557
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จ้้าวพายุุ 2556-2557 2.310
อีีสา 2556-2557
1.995
เล่่ห์์นางฟ้้า
1.853
อนิิลทิิตา
1.674
บางรััก
1.202
คุ้้�มนางครวญ	1.172
ลิิเก๊๊ ลิิเก
1.170
น่่ารััก
0.796

ช่่อง ททบ. 5
ช่่ อ ง ททบ.5 ในยุุ ค แอนะล็็ อ ก มีี ล ะคร

เป็็ น เนื้้� อ หารายการหลัั ก ที่่� ไ ด้้ รั ับ ความนิิ ย มสูู ง
เนื่่� อ งจากเป็็ น ละครที่่� ผลิิ ต โดยบริิษัั ท เอ็็ ก แซ็็ ก ท์์

อีีสา

1.995

จำำ�กัั ด และบริิษัั ท ซิิ เ นริิโ อ จำำ�กัั ด ซึ่� ่ ง เป็็ น บริิษัั ท

ในเครืือของบริิษััท จีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่� จำำ�กัด
ั (มหาชน)
แต่่ เ มื่่� อ ค่่ า ยจีี เ อ็็ ม เอ็็ ม แกรมมี่่� ได้้ รั บ
ั ใบอนุุญ าต

ประกอบกิิ จ การช่่ อ งทีี วีี ดิิ จิิ ต อล จึึงได้้ ท ยอยย้้ า ย
รายการต่่างๆ รวมถึึงละครที่่�เคยออกอากาศในช่่อง

ต่่างๆ ไปยัังช่่อง One และช่่อง GMM25 บทบาท
ของละครในช่่อง ททบ.5 ก็็ค่่อยๆ ลดลง

เล่่ห์์นางฟ้้า

1.853

ปีี 2557 ซึ่� ่งเป็็นปีีแรกของช่่องทีีวีีดิิจิิตอล

และเป็็นปีีสุดท้
ุ ้ายที่่�ช่อ
่ ง ททบ.5 ออกอากาศละคร

จากบริิษััท เอ็็กแซ็็กท์์ จำำ�กััด และ บริิษััท ซิิเนริิโอ
จำำ�กััด โดยละครที่่�ออกอากาศต่่อเนื่่�องจากปีี 2556
ได้้แก่่ เรื่่อ
� ง “จ้้าวพายุุ” และ “อีีสา” และมีีละคร

“ลิิ เ ก๊๊ ลิิ เ ก” เป็็ น ละครเรื่่�อ งสุุ ดท้้ า ยของบริิษัั ท
เอ็็กแซ็็กท์์ จำำ�กััด และบริิษััท ซิิเนริิโอ จำำ�กััด ในช่่อง
ททบ.5

ลิิเก๊๊ ลิิเก

1.170
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ช่่อง Thai TV

2557

ซารางเฮรัักหมดใจ	0.051
วััยฟิิ นรััก/เร็็ว/แรง
0.049
รัักต้้องสอบ
0.046
The Sense : สััมผััสแปลก คดีีป่่วน 0.042
Fourxz Rooms : รัักเลิิศ เชิิด เปรี้้�ยว 0.037
Giggle Out : วััยปรี๊๊�ด ซีีซั่่�น2
0.024

2558

แม่่นาคพระโขนง รัักนี้้�นิิรันั ดร์์	
0.196
นางสิิบสอง พระรถเมรีี
0.115
เสน่่หาบ้้านทุ่่�ง
0.032
ธิิดาพญานาค	0.021

บริิษััท ไทยทีีวีี จำำ�กััด ที่่�มีน
ี างพัันธุ์์�ทิิพา ศกุุณต์์ไชย เป็็นประธานกรรมการบริิหาร

มีีประสบการณ์์จากการเป็็นสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ธุุรกิิจบัน
ั เทิิงของประเทศ ต่่อมาก้้าวมาเป็็นผู้้�ผลิิต
รายการโทรทััศน์์ทางช่่อง 8 และช่่อง 7 ก่่อนจะมาเป็็นเจ้้าของช่่องทีีวีีดิิจิิตอล 2 ช่่อง ได้้แก่่

ช่่องไทยทีีวีี ในหมวดหมู่่�ช่่องข่่าวสารและสาระ และช่่อง LOCA ในหมวดหมู่่�ช่่องเด็็ก
เยาวชน และครอบครััว ซึ่่�งได้้หยุุดการออกอากาศในปีี 2558

ในปีี 2557 ปีีแรกของการออกอากาศ ช่่องไทยทีีวีีได้้นำำ�ละครที่่�เคยออกอากาศ

ทางเครืือข่่ า ยดาวเทีี ย มของบริิษัั ท ไอพีี เ อ็็ ม ทีี วีี จำำ�กัั ด (IPM TV) ที่่� ใ ห้้ บ ริิก ารผ่่ า น

ดาวเทีียม มาออกอากาศซ้ำำ� (รีีรัน
ั ) ที่่�ช่อ
่ งไทยทีีวีี เช่่น เรื่่อ
์ า
้ นทุ่่�ง” “น้ำำ�ตาโนราห์์”
� ง “เสน่่ห์บ้
และ “ธิิดาพญานาค” ในขณะเดีียวกัันช่อ
่ งไทยทีีวีีได้้ประกาศลงทุุนผลิิตละครหลายเรื่่อ
� ง
เพื่่�อออกอากาศในช่่องไทยทีีวีี โดยเรื่่อ
� งที่่�ได้้ออกอากาศไปแล้้ว ได้้แก่่ “แค้้นนางไพร”
มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งเรื่่อ
� งอยู่่�ที่่� 0.104

แนวเนื้้�อหาละครและผลงานการผลิิตของละครที่่�ช่อ
่ งไทยทีีวีผลิ
ี ต
ิ มีีทั้้ง� แนวดราม่่า

ชิิงรัักหัักสวาท และซีีรีส์
ี ์ซิต
ิ คอม เจาะกลุ่่�มวััยรุ่่�น แต่่กลัับพบว่่ายัังไม่่ได้้รับ
ั ความนิิยมจาก
ผู้้�ชมมากนััก ซึ่� ง่ สะท้้อนได้้จากเรตติ้้�งเฉลี่่�ยของละคร ซีีรีส์
ี ์ และซิิตคอมแต่่ละเรื่่อ
� ง

ละครที่่�ออกอากาศในช่่องไทยทีีวีีที่่�มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงสุุดได้้แก่่ “แม่่นาคพระโขนง
รััก นี้้� นิิ รั ันดร์ ์” เป็็ น หนึ่่� งในละครจากทีี วีี ด าวเทีี ย ม IPM ทำำ� เรตติ้้� ง เฉลี่่� ย ได้้ 0.196
ซึ่� ง่ ละครจาก IPM TV ได้้มีก
ี ารออกอากาศในหลายช่่องทีีวีีดิิจิิตอล รวมถึึงช่่อง Bright TV
และช่่อง ททบ.5 ด้้วยเช่่นกััน
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บทสรุปของละครในชองทีวีดิจิตอล
ตลอดชวงเวลา 6 ปที่ผานมา
(2557-2562)

จากการที่ละครไทยเปรียบเสมือนอาหารรสถูกปากคนไทย
จึงเปนกลุม เนือ้ หารายการที่ทำเรตติง้ ไดสงู สุดมาเกือบตลอด
มีเพียงชวงเวลาสั้นๆ ที่รายการวาไรตี้เกมโชวของชอง
เวิรคพอยท ทีวี มาชิงความเปนหนึ่งไปได แตทายที่สุดแลว
คนไทยก็ยังคงรสนิยมชื่นชมละครไทยอยูเชนเดิม

แนวละครแบบไหนที่จะครองใจผูชม
คงไมสามารถบอกเปนสูตรสำเร็จได

ละครจะดี ประกอบดวยอะไรบาง
Composition

Actors

Production

มีองคประกอบศิลปที่ดี

นักแสดง
ที่มีความสามารถ

ทีมโปรดักชั่นดี

Director

Story

ผูกำกับการแสดง เดินเรื่องกระชับฉับไว
เขาใจงาย
ที่ตีโจทยแตก เขาใจ
ละครและเขาใจผูชม

ทัง้ หมดนี้ ทำใหละครไทยครองใจคนไทยไดมากกวากลุม
 เนือ้ หารายการอืน
่ ๆ
อีกทั้งละครยังเปนสวนหนึ่งที่ทำหนาที่สะทอนสังคมในแตละยุคสมัย เนื้อหา
ของละครเปนเบาหลอมมุมมองชีวิตใหกับผูชม ทำใหการผลิตละครจึงตองมี
ความละเอียดออน ดวยเหตุผล ดวยคุณธรรม และจริยธรรม เพือ่ ใหผชู มทัง้ หลาย
ดูละครแลวยอนดูตน สรางใหสังคมไทยเปนสังคมคุณภาพยั่งยืนสืบไป
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กลุ่่�มรายการบัันเทิิง
วาไรตี้้� เกมโชว์์
ความบัันเทิิงหลากหลายรููปแบบสู่่�ผู้้�ชม

Variety = ความหลากหลาย
58

รายการประเภทวาไรตี้จึงหมายถึงรายการ
โทรทัศนที่มีความหลากหลาย ที่มีทั้งสาระ
บันเทิง ดนตรี การแสดงโชว ทอลคโชว
เรียลลิตี้โชว รายการตอบปญหา
รวมถึงรายการเกมโชว

Music

Talk Show
Singing
Talent Contest

Quiz Show
QUIZ

VARIETY

Reality

Cooking
Talent Contest

ปจจุบันผูสรางสรรครายการโทรทัศนมักควบรวมรายการหลายประเภทเขาดวยกัน หรืออาจมีการ
นำรูปแบบที่แตกตางกันมาผสมผสานกันตามแนวคิดสรางสรรคของผูผลิตรายการแตละราย
จึงขอเรียกรายการเหลานีร้ วมกันวา รายการวาไรตี้ ซึง่ เปนกลุม
 รายการทีม
่ ม
ี ากทีส
่ ด
ุ ในประเทศไทย
จากขอมูลอางอิงจากหนังสือ “จดหมายเหตุ 60 ป โทรทัศนไทย”
และการสัมภาษณบุคคลในวงการโทรทัศนไทย สามารถสรุปถึง
ที่มาของรายการกลุมบันเทิง วาไรตี้เกมโชวของไทยไดเปน
2 ชวงสำคัญ ดังนี้
รายการบันเทิง วาไรตี้ เกมโชว
ในยุคแรกของทีวีไทย (ป 2498-2525)
รายการบันเทิง วาไรตี้ เกมโชว
ในชวงที่ 2 หลังป 2525
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รายการบัันเทิิง วาไรตี้้� เกมโชว์์
ในยุุคแรกของทีีวีีไทย (ปีี 2498-2525)
ย้้ อ นกลัั บ ไปในการออกอากาศครั้้�ง แรกของสถานีี โ ทรทัั ศ น์์ ไ ทยทีี วีี ช่่ อ ง 4

บางขุุนพรหม ในวัันที่่� 24 มิิถุน
ุ ายน 2498 รายการแรกที่่�ออกอากาศคืือ “การรำ��บรเทศ”
โดย “อารีีย์์ นัักดนตรีี” บุุคลากรของช่่อง 4 บางขุุนพรหม จากนั้้�นเป็็นการเสนอข่่าว

ต่่อด้้วยรายการ RCA Hit Parade โดยมีีวงดนตรีีสุุนทราภรณ์์ บรรเลงเพลงประกอบ
แล้้วจึงึ เป็็นรายการ “ภาพปริิศนา” ซึ่่�งเป็็นรายการแข่่งขัันตอบปััญหารายการแรกของไทย
ตามด้้วย “ภาพยนตร์์คอนเสิิร์ต
์ โทรทััศน์์จากสหรััฐอเมริิกา” และการแสดงชุุด “ราตรีีใน

เวนิิส” พร้้อมด้้วยการแสดงจากวงดนตรีีประสานมิิตร โดยมีีอาจารย์์สมชาย มาลาเจริิญ
กำำ�กัับการแสดง พิิชัย
ั วาสนาส่่ง ออกแบบฉาก สุุรพงษ์์ บุุนนาค สร้้างบทและกำำ�กัับเวทีี
โดยมีี จำำ�นง รัังสิิกุล
ุ เป็็นผู้้�อำำ�นวยการผลิิต

จะเห็็นได้้ว่า
่ วัันแรกของการออกอากาศสถานีีโทรทััศน์์ไทยทีีวีี ช่่อง 4 บางขุุนพรหม

ซึ่� ง่ เป็็นช่่องรายการแรกของประเทศไทย มีีกลุ่่�มรายการบัันเทิิงเป็็นเนื้้�อหาหลััก ซึ่� ง่ ปรากฏ
ในรููปแบบของการแสดงรำ�� การตอบปััญหา และการแสดงดนตรีี โดยความบัันเทิิงที่่�

ออกอากาศทางโทรทััศน์์ในระยะแรก จะแบ่่งตามประเภท ได้้แก่่ นาฏกรรมไทย การแสดง

ความสามารถพิิเศษ การแข่่งขัันตอบปััญหา รายการตลกของเทิ่่�ง ขม่่อมทอง (ภายหลััง
“เทิ่่�ง ขม่่อมทอง” เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น “เทิ่่�ง สติิเฟื่่� อง”) และรายการดนตรีี ซึ่� ง่ ความหลากหลาย

ของรููปแบบรายการเหล่่านี้้�ได้้ทำำ�ให้้กลุ่่�มรายการบัันเทิิงมีีสัด
ั ส่่วนมากกว่่ากลุ่่�มรายการอื่่�นๆ
ในช่่วงปีี 2498 – 2525 รายการแข่่งขัันตอบปััญหาหรืือ Quiz Show เป็็นรายการ

ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมมากที่่�สุด
ุ เริ่่ม
� จากรายการ “ภาพปริิศนา” เป็็นรายการแข่่งขัันตอบปััญหา
รายการแรกของไทย ทางช่่อง 4 บางขุุนพรหม ต่่อมามีีการสร้้างสรรค์์รายการประเภทนี้้�
อีีกหลายรายการที่่�มีชื่่
ี อ
ั ความนิิยม เช่่น ในปีี 2508 รายการ “ตอบปััญหาภาษา
� เสีียงและได้้รับ

อัังกฤษกัับเชลล์์” ทางช่่อง 4 บางขุุนพรหม โดยมีี “พิิชัย
ั วาสนาส่่ง” เป็็นพิิธีก
ี ร และรายการ

“ยี่่�สิิบคำำ�ถาม” ทางสถานีีโทรทััศน์์กองทััพบกช่่อง 5 (ช่่อง 7 ขาวดำำ�) ในปีี 2509 ดำำ�เนิิน
รายการโดยพัันเอกการุุ ณ เก่่งระดมยิิง (ยศในขณะนั้้�น)
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ต่่อมาในปีี 2518 สถานีีโทรทััศน์์กองทััพบกช่่อง 5 ผลิิตรายการ “การบิินไทย

ไขจัักรวาล” ดำำ�เนิินรายการโดยพลตรีีถาวร ช่่วยประสิิทธิ์์� ในช่่วงแรก และได้้รับ
ั ความนิิยม

สููงมากขึ้้�นในยุุคที่่�หม่่อมราชวงศ์์ถนััดศรีี สวััสดิิวัต
ั น์์ ดำำ�เนิินรายการ ซึ่�ง่ รายการ “การบิินไทย
ไขจัักรวาล” มีีอายุุยืน
ื ยาวถึึง 30 ปีี ส่่วนช่่อง 9 ในปีี 2525 มีีการผลิิตรายการ “IQ180”

โดยเป็็นรายการตอบปััญหาที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมอย่่างรวดเร็็ว ดำำ�เนิินรายการโดยอาจารย์์
ชััยณรงค์์ มนเทีียรวิิเชีียรฉาย

วงการโทรทััศน์์ไทยที่่�พัฒ
ั นาจนก้้าวหน้้าในด้้านคุุณภาพมาจวบจนปััจจุุบัน
ั ก็็เนื่่�องด้้วย

คุุโณปการของบุุคคลหลายต่่อหลายท่่าน อาทิิ “อาจารย์์จำำ�นง รัังสิิกุุล” ผู้้�บริิหารและ

หััวหน้้ าฝ่่ายรายการ ช่่อง 4 บางขุุนพรหมในยุุคแรก นอกจากการเป็็นที่่� ยอมรัับของ

คนในวงการโทรทัั ศน์์ ในวงกว้้ าง สิ่่� งยืืนยัันเกีี ยรติิ คุุณของท่่ านคืื อ การได้้ รับ
ั ปริิญญา
วารสารศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� จากมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ และปริิญญา
นิิเทศศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� จากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย รายการโทรทััศน์์ที่่�

“จำำ�นง รัังสิิกุล
ุ ” สร้้างสรรค์์และได้้รับ
ั ความนิิยมทางช่่อง 4 บางขุุนพรหม เช่่น “ลููกทุ่่�งกรุุ ง

ไทย” และ “มาลััยลอยวน” เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ยัังเป็็นผู้้�ที่่�ช่่วยวางรากฐานที่่�แข็็งแกร่่ง
ด้้วยการผลิิตและพััฒนาบุุคลากรให้้กัับวงการโทรทััศน์์มากมายหลายท่่าน

ส่่วน “พัันเอกการุุ ณ เก่่งระดมยิิง” เป็็นผู้้�พัฒ
ั นาช่่อง 7 ขาวดำำ� หรืือสถานีีโทรทััศน์์

สีีกองทััพบกช่่อง 5 ในปััจจุุบัน
ั พัันเอกการุุ ณผลิิตรายการโทรทััศน์์ที่่�เป็็นต้้นแบบรายการ
โทรทััศน์์ในยุุคต่่อมาหลายประเภท ทั้้�งรายการวาไรตี้้� ไม่่ว่่าจะเป็็นรายการแข่่งขัันความ

สามารถ “ป๊๊อป ท็็อป” หรืือรายการบัันไดดารา ซึ่่�งเป็็นรายการที่่�ให้้ประชาชนมาร่่วมแสดง
ความสามารถในรายการ ทั้้�งการร้้องเพลง แสดงดนตรีี มายากล และการพููด โดยมีี
ผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิที่่�น่่าเชื่่�อถืือมาเป็็นผู้้�ตััดสิิน นอกจากนี้้� พัันเอกการุุ ณยัังเป็็นผู้้�ผลิิตรายการ

แข่่งขัันทายคำำ�ปริิศนาจากรายการ “20 คำำ�ถาม” และได้้สร้้างพิิธีก
ี รมากฝีีมือ
ื ให้้กัับวงการ
โทรทััศน์์อีีกหลายท่่าน เช่่น ดำำ�รง พุุฒตาล และธรรมรััตน์์ นาคสุุริย
ิ ะ เป็็นต้้น
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รายการบัันเทิิง วาไรตี้้� เกมโชว์์
ในช่่วงที่่� 2 หลัังปีี 2525
ในช่่วงปีี 2525 เป็็นการก้้าวสู่่�ยุุคทองของรายการเกมโชว์์ โดยรายการเกมโชว์์

ที่่� มีีชื่่�อเสีี ยงและได้้ รับ
ั ความนิิ ยมสููงในยุุคนั้้� น ได้้ แก่่ รายการ “พลิิ กล็็ อค” ของบริิษััท

เจเอสแอล จำำ�กัั ด ทางช่่ อ งททบ.5 ซึ่� ่ ง เป็็ น เกมโชว์์ ที่่� เ ล่่ น กัั บ ตัั ว เลข โดยการทายการ
เปลี่่� ย นแปลงของตัั ว เลขที่่� ม ากกว่่ า หรืือ น้้ อ ยกว่่ า และเปิิ ด โอกาสให้้ ผู้้�ช มทางบ้้ า น

ที่่� ได้้ รับ
ั การคัั ดเลืื อกเข้้ามาร่่วมการแข่่งขััน โดยมีีไตรภพ ลิิ มปพััทธ์์ วาสนา สิิ ทธิิเวช

และดี๋๋� ดอกมะดัั น รัับ หน้้ า ที่่� เ ป็็ น ผู้้�ดำำ� เนิิ น รายการ ก่่ อ นที่่� ปีี ต่่ อ มาจะส่่ ง ไม้้ ต่่ อ ให้้ กัั บ
ปััญญา นิิรัน
ั ดร์์กุล
ุ และรััชนูู บุุญชููดวง โดยยัังคงมีีดี๋๋� ดอกมะดััน ร่่วมเป็็นพิิธีก
ี รอยู่่�เช่่นเดิิม
ทั้้�งนี้้� “ไตรภพ” ได้้แยกตััวออกมาก่่อตั้้�งบริิษััท บอร์์น ออพเปอเรชั่่น
� จำำ�กััด ผลิิตรายการ

“เอาไปเลย” ทางช่่อง 3 เป็็นรายการแรก และรายการที่่�สร้้างชื่่�อเสีียงมากที่่�สุด
ุ ได้้แก่่ รายการ
“เกมเศรษฐีี” เช่่นเดีียวกัับ “ปััญญา” ที่่�ต่่อมาได้้ร่ว่ มกัับประภาส ชลศรานนท์์ ก่่อตั้้�งบริิษััท
เวิิร์ค
์ พอยท์์เอ็็นเทอร์์เทนเมนท์์ จำำ�กััด ในปีี 2532 ผลิิตรายการ “เวทีีทอง” เป็็นรายการแรก

ทางช่่อง 7 ตามด้้วยรายการ “ชิิงร้้อยชิิงล้้าน” ทางช่่อง 7 เช่่นกััน จากความสำำ�เร็็จของ
2 รายการแรก ทำำ�ให้้ปััญญาและประภาสเติิบโตในวงการและมีีรายการที่่�เป็็นตำำ�นาน

มากมาย เช่่น รายการ “แฟนพัันธุ์์�แท้้” “ อััจฉริิยะข้้ามคืืน” “กล่่องดำำ�” และ ”เกมทศกััณฐ์”์

เป็็นต้้น ซึ่� ง่ ทั้้�งรายการ “เวทีีทอง” และ “ชิิงร้้อยชิิงล้้าน” มีีการปรัับปรุุ งรููปแบบและยัังคงอยู่่�
จวบจนปััจจุุบัน
ั ทางช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี จึึงอาจกล่่าวได้้ว่่า รายการ “พลิิกล็็อค” ได้้สร้้าง
2 สุุดยอดพิิธีก
ี รชายให้้กัับวงการโทรทััศน์์ไทย

ต่่อมาในปีี 2527 มีีรายการ “มาตามนััด” ของบริิษััท รััชฟิิล์์มทีีวีี จำำ�กััด ออกอากาศ

ทางช่่อง 5 ในช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์ เป็็นรายการเกมโชว์์ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงมาก โดยมีี
พิิธีก
ี รที่่�โด่่งดัังและสร้้างชื่่�อให้้กัับรายการนี้้�มากที่่�สุุด ได้้แก่่ “เศรษฐา ศิิระฉายา” และ
“ญาณีี จงวิิสุท
ุ ธิ์์”�

รายการดนตรีี เป็็ น รายการบัั น เทิิ ง อีี ก รููปแบบหนึ่่� ง ที่่� ไ ด้้ รั บ
ั ความนิิ ย มสููงจาก

ประชาชน เริ่่ม
ั ชมการแสดงดนตรีีของศิิลปิน
ิ และดารานัักร้้อง
� จากรายการที่่�ผู้้�ชมจะได้้รับ

ทั้้� ง ลููกทุ่่�งและลููกกรุุ ง ผ่่ า นทางโทรทัั ศ น์์ โดยมีี ร ายการแสดงสดของวงดนตรีีเ กิิ ด ขึ้้� น
ครั้้ง� แรก ในปีี 2514 ในรายการ “Pop On Stage” ซึ่่�งเป็็นรายการที่่�นำำ�เอาวงดนตรีีต่่างๆ
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ทำำ�การแสดงสดในห้้องส่่งและถ่่ายทอดสััญญาณออกอากาศสดทางช่่อง ททบ.5 ซึ่่�งต่่อมา

ในปีี 2526 ได้้เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็นรายการ “โลกดนตรีี” นัับเป็็นรายการแสดงดนตรีีสดที่่�ได้้รับ
ั

ความนิิยมสููงมาก โดยมีีเสกสรร ภู่่�ประดิิษฐ์์ เป็็นพิิธีีกร และมีีบุุญชาย ศิิริโิ ภคทรััพย์์
เป็็นผู้้�กำำ�กับ
ั รายการ รวมทั้้ง� เป็็นกลุ่่�มผู้้�ดำำ�เนิินงานรายการด้้วย ในขณะที่่�ช่อ
่ ง 7 ก็็มีรี ายการ

แสดงสดของวงดนตรีี โดยใช้้ชื่่อ
์ ” มีีพิธี
ิ ก
ี รคู่่�แรก คืือ ธงไชย แมคอิินไตย์์
� “7 สีีคอนเสิิร์ต
และมยุุรา ธนะบุุตร ซึ่� ง่ รายการ “7 สีีคอนเสิิร์ต
์ ” ก็็อยู่่�คู่่�วงการเพลงและวงการโทรทััศน์์ไทย

ยาวนานกว่่า 30 ปีี ก่่อนจะลาจอไปในปีี 2558 นอกจากนี้้� รายการถ่่ายทอดสดดนตรีียังั มีี

รายการ “คอนเสิิร์ต
์ แดดเดีียว” ของแกรมมี่่�ที่่�เกิิดในเวลาไล่่เลี่่�ยกััน ออกอากาศทางช่่อง 9
โดยมีีธเนศ วรากุุลนุเุ คราะห์์ เป็็นพิิธีก
ี ร และมีีชนิน
ิ ทร์์ โปสาภิิวัฒ
ั น์์ เป็็นผู้้ส
� ร้้างสรรค์์รายการ
ซึ่่�งชนิินทร์์เป็็นหนึ่่� งในตำำ�นานวงการคอนเสิิร์ต
์ ของประเทศไทย และเป็็นผู้้�จััดคอนเสิิร์ต
์

ใหญ่่ของประเทศในยุุคนั้้�น เช่่น คอนเสิิร์ต
์ “สาว สาว สาว” ที่่�มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
เมื่่�อปีี 2527 ที่่�มีีการนำำ�เทคนิิคมััลติิวิิชัันมาใช้้เป็็นครั้้ง� แรก รวมทั้้�งเป็็นผู้้�จััดคอนเสิิร์ต
์
“คาราบาว” ที่่�เวลโลโดรม หััวหมาก เมื่่�อปีี 2528 เป็็นต้้น

ส่่ ว นรายการประกวดร้้อ งเพลงในรูู ปแบบใหม่่ ที่่� ค วรกล่่ า วถึึ ง คืื อ รายการ

“คอนเสิิร์ต
์ คอนเทสต์์” เริ่่ม
� ออกอากาศในปีี 2529 ผลิิตโดยบริิษััท เจเอสแอล จำำ�กััด

โดยเป็็ น การประกวดร้้อ งเพลงตามศิิ ลปิิ น ต้้ น แบบที่่� ส ร้้า งนัั ก ร้้อ งชื่่� อ ดัั ง อีี ก หลายคน
ในวงการเพลงในปััจจุุบัน
ั

ในช่่วงปีี 2526 กลุ่่�มรายการทอล์์คโชว์์เริ่่ม
ั ความนิิยมมากขึ้้�น เช่่น รายการ
� ได้้รับ

“เวทีีวาทีี” ทางช่่อง ททบ.5 ที่่�สร้้างนัักพููดโต้้วาทีีชื่่อ
� ดัังของประเทศหลายคน ก่่อนที่่�จะมีีการ
พััฒนารููปแบบรายการทอล์์คโชว์์มาเป็็นรายการวาไรตี้้�ทอล์์คโชว์์ ซึ่� ง่ รายการรููปแบบใหม่่

ที่่�คนกล่่าวถึึงมากคืือ รายการ “คืืนนี้้�ที่่�ช่อ
่ ง 9” ออกอากาศในปีี 2531 ต่่อมาเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น

“ที่่�นี่่�กรุุ งเทพ” ย้้ายมาออกอากาศทางช่่อง ททบ.5 และช่่อง 7 ตามลำำ�ดัับ ซึ่� ่งรายการ

โด่่ งดัั งด้้ วยความทัั นสมััยและข้้อมููลเชิิงลึึ กของแขกรัับเชิิญ นอกจากนี้้� ยัังมีีรายการ

วาไรตี้้�ทอล์์คโชว์์ที่่มี
ี อ
� ชื่่
� เสีียงตามมาอีีกหลายรายการ กระจายการออกอากาศอยู่่�ตามช่่อง
ต่่างๆ ได้้แก่่ รายการ “4 ทุ่่�มสแควร์์” ทางช่่อง 7 รายการ “ทไวไลท์์โชว์์” ทางช่่อง 3 และ รายการ
“เจาะใจ” ทางช่่องททบ.5 เป็็นต้้น

รายการประเภทเรีียลลิิตี้้�โชว์์ เริ่่ม
� เข้้าสู่่�วงการโทรทััศน์์ไทย ในปีี 2545 โดยบริิษััท

กัันตนา กรุ๊๊ป
� จำำ�กััด ริิเริ่่ม
ิ ” ทางช่่อง 7 ซึ่�ง่ เป็็นรายการที่่�นำำ�เสนอเรื่่�องราว
� ผลิิตรายการ “เกมชีีวิต
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การใช้้ชีวิ
ี ต
ิ ของคนที่่�มาอยู่่�ร่่วมกัันในร้้านอาหารและบ้้าน แต่่ยังั ไม่่ได้้รับ
ั ความนิิยมมากนััก
จนต่่อมาในปีี 2546 เกิิดรายการเรีียลลิิตี้้�ประกวดร้้องเพลง “เดอะ สตาร์์ ค้้นฟ้้าคว้้าดาว”

ทางช่่อง 9 และในปีี 2547 มีีรายการ “อคาเดมีี แฟนตาเซีีย” (Academy Fantasia) หรืือ AF
ทางทีีวีบ
ี อกรัับสมาชิิก UBC (ปััจจุุบัน
ั คืือ TrueVisions) ที่่�นำำ�มาออกอากาศทางช่่อง 9 ด้้วย
ทั้้�ง 2 รายการกลายเป็็นรายการที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููง เนื่่�องจากเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ชมได้้

ร่่วมสื่่�อสารและมีีส่่วนในการตััดสิินอนาคตของผู้้�เข้้าแข่่งขัันผ่่านการโหวตทางโทรศััพท์์

มืือถืือ และการเปิิดเว็็บบอร์์ดให้้ผู้�ช
้ มแสดงความคิิดเห็็น ทั้้�งนี้้�จะเห็็นได้้ว่่า ความสำำ�เร็็จ

ของรายการเรีียลลิิ ตี้้� โ ชว์์ มัั ก จะมีี ปัั จ จัั ย เรื่่�อ งเทคโนโลยีี เ ข้้ า มาเกี่่� ยวข้้ อ งเพื่่� อ ช่่ วย สร้้า ง

ความบัันเทิิงและการสื่่�อสารระหว่่างผู้้�ชม และเมื่่�อเทคโนโลยีีต่่างๆ มีีการพััฒนาและ
เปลี่่�ยนแปลงไป รายการเรีียลลิิตี้้�โชว์์ในระยะต่่อมาจึึงมีีความหลากหลายมากขึ้้�น

สำำ�หรัับรายการควิิ ซโชว์์ ในช่่วงก่่ อนยุุคทีี วีีดิิจิิตอล รายการที่่� มีีชื่่�อเสีี ยงได้้ แก่่

“เกมเศรษฐีี” ที่่�เป็็นการซื้้�อลิิขสิิทธิ์์รูู� ปแบบรายการจากรายการ “Who Wants to Be a
Millionaire” ออกอากาศครั้้ง� แรกที่่�ประเทศอัังกฤษ และมาผลิิตใหม่่โดย บริิษััท บอร์์น

คอปเปอเรชั่่น
� จำำ�กััด ออกอากาศครั้้ง� แรกทางช่่อง 3 ในปีี 2547 เป็็นรายการที่่�สามารถ
ดึึงดููดผู้้�ชมได้้ทุก
ุ กลุ่่�มระดัับการศึึกษา เนื่่�องจากผู้้�ชมทางบ้้านสามารถมีีส่่วนร่่วมฝึึกสมอง

ขณะรัับชมและร่่วมลุ้้�นกัับผู้้เ� ข้้าแข่่งขัันให้้ตอบคำำ�ถามได้้ถููกต้้องเพื่่�อชิิงเงิินรางวััลที่่�เพิ่่ม
� ขึ้้�น
เป็็นขั้้น
ั รางวััลหลัักล้้านบาท
� บัันได ซึ่� ง่ หากตอบถููกจนถึึงข้้อสุุดท้้ายจะได้้รับ

เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่า ในช่่วงเวลา 5-10 ปีี ก่่อนเกิิดทีีวีีดิิจิิตอล (ปีี 2547-2557)

กลุ่่�มรายการบัันเทิิงที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยม มัักจะเป็็นรายการที่่�ผลิิตโดยผู้้�ผลิิตรายใหญ่่ เช่่น

บริิษััท กัันตนา กรุ๊๊ป
� จำำ�กััด บริิษััท เวิิร์ค
์ พอยท์์ เอ็็นเทอร์์เทนเมนท์์ จำำ�กััด บริิษััท เจเอสแอล จำำ�กััด
บริิษัั ท บอร์์น คอปเปอเรชั่่� น จำำ�กัั ด บริิษัั ท โพลีี พ ลัั ส เอ็็ น เตอร์์เ ทนเม้้ น ท์์ จำำ�กัั ด
บริิษััท ทีีวีี ธัันเดอร์์ จำำ�กััด บริิษััท อาร์์ เอส จำำ�กััด และ บริิษััท จีีเอ็็มเอ็็ม จำำ�กััด เป็็นต้้น
ซึ่� ่ ง เมื่่� อ เข้้ า สู่่�ยุุ ค ทีี วีี ดิิ จิิ ต อลแล้้ ว บางรายก็็ ส ามารถก้้ า วขึ้้� น มาเป็็ น ผู้้� ป ระกอบการช่่ อ ง

ทีี วีี ดิิ จิิ ต อลด้้ วยตัั ว เอง ในขณะที่่� บ างรายยัั ง เป็็ น ผู้้�ผลิิ ต รายการให้้ กัั บ ช่่ อ งทีี วีี ดิิ จิิ ต อล
และช่่องทางออนไลน์์ นอกจากนี้้� ยัังมีีบริิษััทใหม่่อนาคตไกลหลายรายที่่�แจ้้งเกิิด ทั้้�งที่่�

แยกตััวออกมาจากกลุ่่�มบริิษััทใหญ่่ และเกิิดจากการรวมตััวของบุุคคลเบื้้�องหลัังและ
เบื้้�องหน้้าในวงการทีีวีี เช่่น บริิษััท เซ้้นส์์ เอนเตอร์์เทนเมนท์์ จำำ�กััด บริิษััท มีีมิติ
ิ ิ จำำ�กััด

บริิษััท เฮลิิโคเนีีย เอช กรุ๊๊ ป
� จำำ�กััด บริิษััท ทีีวีี บููรพา จำำ�กััด บริิษััท วู้้�ดดี้้� เวิิลด์์ จำำ�กััด และ
บริิษััท ลัักษณ์์ 666 จำำ�กััด เป็็นต้้น
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กลุ่่�มรายการบัันเทิิง วาไรตี้้� เกมโชว์์
ยุุคทีีวีีดิิจิิตอล
ในยุุคทีีวีีดิิจิิตอล ทุุกช่่องต่่างมีีรายการวาไรตี้้�และเกมโชว์์อยู่่�ในผัังรายการด้้วย

กัันทุุกช่่อง แต่่จะมีีความแตกต่่างกัันไปตามทิิศทางและกลยุุทธ์์ด้้านเนื้้�อหารายการของ
แต่่ละช่่อง อย่่างไรก็็ดีี รายการที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมโดยส่่วนใหญ่่ยัังคงอยู่่�กัับช่่องดั้้�งเดิิม

จากยุุคแอนะล็็อก ยกเว้้นช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ที่่�มีีความชััดเจนในการนำำ�เสนอรายการ
วาไรตี้้�และเกมโชว์์มากที่่�สุด
ุ ด้้วยความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ในวงการผลิิตรายการ
วาไรตี้้�และเกมโชว์์มาอย่่างยาวนาน

แต่่เนื่่�องจากรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ที่่�กลุ่่�มเวิิร์ค
์ พอยท์์ผลิิตและประสบความ

สำำ�เร็็จล้้วนกำำ�ลัังออกอากาศในกลุ่่�มช่่องแอนะล็็อก ดัังนั้้�นในช่่วงแรกของยุุคทีีวีีดิิจิิตอล
ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี จึึงต้้องผลิิตรายการใหม่่ พร้้อมๆกัับการทยอยถอนรายการที่่�เคยออก

อากาศทางช่่องแอนะล็็อก (ช่่อง 3 ช่่อง ททบ.5 และช่่อง 9) เพื่่�อนำำ�มาออกอากาศทาง
ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี

กลยุุ ท ธ์์ข องช่่ อ งเวิิ ร์ ค
์ พอยท์์ ทีี วีี คืื อ รายการเดิิ ม ที่่� อ อกอากาศในกลุ่่�มช่่ อ ง

แอนะล็็อกเมื่่�อนำำ�กลัับมาออกอากาศทางช่่องตนเอง ก็็จะจััดวางในวัันและเวลาเดิิมหรืือ

ใกล้้เคีียงเวลาเดิิมที่่�เคยออกอากาศในกลุ่่�มช่่องแอนะล็็อก เพื่่�อง่่ายต่่อผู้้�ชมในการจดจำำ�
จากที่่� เ คยเปิิ ด ชมรายการนั้้� น ในช่่ ว งเวลาใด เมื่่� อ เปิิ ด ไม่่ เ จอที่่� ช่่ อ งเก่่ า ก็็ อ าจจะค้้ น หา
รายการนั้้�นจนเจอในช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ทำำ�ให้้รายการสามารถสร้้างความนิิยมต่่อเนื่่�อง

ให้้กัับช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นกลยุุทธ์์การสร้้างความนิิยมในช่่วงแรกที่่�ประสบ
ความสำำ�เร็็จ

รายการของเวิิ ร์ ค
์ พอยท์์ ที่่� ย้้ า ยกลัั บ มาอยู่่�ช่่ อ งเวิิ ร์ ค
์ พอยท์์ ทีี วีี เช่่ น รายการ

“ชิิงร้้อย ชิิงล้้ าน” เป็็นหนึ่่� งในรายการเกมโชว์์ ที่่� ออกอากาศมาอย่่างต่่ อเนื่่�องยาวนาน
รายการหนึ่่� งของประเทศไทย โดยเริ่่�ม ออกอากาศทางช่่ อ ง 7 มาตั้้� ง แต่่ ปีี 2533
ก่่อนจะย้้ายไปออกอากาศหลายช่่อง ทั้้�งช่่อง 5 ช่่อง 3 และกลัับมาที่่�ช่อ
่ ง 7 แต่่ในช่่วงท้้าย

เป็็นการย้้ายไปมาระหว่่างช่่อง 3 และช่่อง 7 กล่่าวคืือ เป็็นรายการหลัังช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์
ทางช่่อง 7 และเมื่่�อย้้ายมาอยู่่�ที่่�ช่่อง 3 ปรัับเวลาออกอากาศเป็็นทุุกวัันอาทิิตย์์ เวลา
14.00-16.00 น. ตั้้�งแต่่ 1 มกราคม 2555 – 28 มกราคม 2558 ในชื่่�อ “ชิิงร้้อย ชิิงล้้าน

65
Sunshine Day” และเมื่่�อย้้ายมาอยู่่�ที่่�ช่อ
่ งเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ในปีี

workpoint

2558 ก็็กลายมาเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญให้้กัับช่่อง โดยปรัับมาใช้้ชื่่�อ

ใหม่่ว่่า “ชิิงร้้อย ชิิงล้้าน ว้้าว ว้้าว ว้้าว” จััดออกอากาศในเวลา
14.30-16.00 น. ทุุกวัันอาทิิตย์์เช่่นกััน

รายการ “ตลก 6 ฉาก” รายการตลกที่่�ออกอากาศมา

อย่่างยาวนานตั้้ง� แต่่ปีี 2550 ทางช่่อง ททบ.5 ย้้ายมาออกอากาศ

ชิิงร้้อย ชิิงล้้าน ว้้าว ว้้าว ว้้าว

ทางช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ในวัันที่่� 3 มกราคม 2558

รายการ “คุุ ณ พระช่่ วย ” รายการวาไรตี้้� ส่่ ง เสริิม

ศิิ ล ปวัั ฒ ธรรมไทย รายการเก่่ า แก่่ ตั้้� ง แต่่ ปีี 2547 จากช่่อ ง 9
ย้้ายมาออกอากาศทางช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ในปีี 2558 เช่่นกััน

ตลก 6 ฉาก

รายการ “คนอวดผีี ” ที่่� เ ปิิ ด ตัั ว ครั้้ง� แรกที่่� ช่่ อ ง 7 ในปีี

2553 ก่่ อ นจะย้้ า ยมาอยู่่�ช่่ อ งททบ.5 ในปีี 2556 ถููกย้้ า ยมา
ออกอากาศบางตอนทางช่่ อ งเวิิ ร์ ์ค พอยท์์ ทีี วีี ในปีี 2557

ก่่อนที่่�จะย้้ายจากช่่อง ททบ.5 มาอยู่่�ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี อย่่างเป็็น
ทางการในช่่วงต้้นปีี 2558 และยัังคงออกอากาศช่่วงดึึกเช่่นเดิิม

นอกเหนืือจากรายการเดิิมที่่�ย้้ายช่่องแล้้ว รายการใหม่่

คุุณพระช่่วย

ที่่�เวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี สร้้างสรรค์์ ก็็ได้้รับ
ั ความนิิยมหลายรายการ

โดยรายการที่่�เปิิดตััวเมื่่�อกลางปีี 2557 อย่่าง “ปริิศนาฟ้้าแลบ”
ก็็ เ ป็็ น อีี ก หนึ่่� งรายการที่่� ไ ด้้ รั บ
ั การกล่่ า วถึึ ง สููงทั้้� ง ด้้ า นกระแส

และเรตติ้้� ง จนมีี ก ารนำำ�มาทำำ�เป็็ น แอปพลิิ เ คชัั น ให้้ ป ระชาชน
ดาวน์์โหลดเป็็นเกมออนไลน์์อีีกด้้วย

จากปัั จ จัั ยทั้้� ง หมดเหล่่ า นี้้� ทำำ�ให้้ ช่่ อ งเวิิ ร์ ค
์ พอยท์์ ทีี วีี

คนอวดผีี

เป็็ น ช่่ อ งใหม่่ ที่่� เ ติิ บ โตอย่่ า งก้้ า วกระโดดในระหว่่ า งปีี 25572558 จากเรตติ้้� ง เฉลี่่� ยปีี 2557 ที่่� อ ยู่่�ที่่� 0.241 ขึ้้� นมาอยู่่�ที่่�

0.636 ในปีี 2558 โดยมีีฐานผู้้�ชมมากที่่� สุุดในภาคกลางและ

ภาคเหนืือ และมีีกลุ่่�มผู้้�ชมชายและหญิิงในสััดส่่วนที่่�ใกล้้เคีียงกััน

ปริิศนาฟ้้าแลบ
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20 อัันดัับ รายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์
ที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุดของปีี 2557
	ช่่อง	รายการ	

ดัันดารา
เดอะ มัันนี่่� ดร็็อป ไทยแลนด์์
เดอะวอยซ์์ เสีียงจริิงตััวจริิง ซีีซันั ที่่� 3
ไทยแลนด์์ ก็็อตทาเลนต์์ ซีีซันั 4
กิ๊๊�ก ดู๋๋� สงครามเพลงเงิินล้้าน
เดอะ วิินเนอร์์อีีส
เดอะ แฟมิิลี่่�แก๊๊งค์์
ชิิงร้้อยชิิงล้้านซัันไชน์์ เดย์์
เกม 1000 หน้้าเอื้้�ออาทร
ศึึก 12 ราศีี
เทคมีีเอาท์์ไทยแลนด์์
คดีีเด็็ด
ตีีท้้ายครััว
เต้้นเปลี่่�ยนชีีวิิต ซีีซันั 2
เดอะคอมเมเดี้้�ยน ไทยแลนด์์ ซีีซันั 2
เกมกำำ�แพงซ่่าสไตรก์์
กิ๊๊�ก ดู๋๋� ฮอลิิเดย์์
ชิิงช้้าสวรรค์์ไมค์์ทองคำำ� ปีี 2
นางฟ้้าติิดปีีก
ชิิงร้้อยชิิงล้้าน ฮา ฮอลิิเดย์์

ประเภท

เรตติ้้�ง

TALENT CONTEST
GAME SHOW
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
VARIETY
GAME SHOW
GAME SHOW
GAME SHOW
GAME SHOW
REAL LIFE
VARIETY
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
GAME SHOW
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
GAME SHOW

7.198
6.859
6.006
5.517
5.279
4.472
4.458
4.288
3.944
3.776
3.759
3.674
3.326
3.293
3.286
3.275
3.254
3.161
3.131
3.110
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กลุ่่�มรายการบัันเทิิง วาไรตี้้� เกมโชว์์
ปีี 2557
ปีีแรกของทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อล กลุ่่�มรายการวาไรตี้้�และเกมโชว์์ของช่่องแอนะล็็อกเดิิม ยัังคง

ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงอย่่างต่่อเนื่่�อง อย่่างไรก็็ดีี การเกิิดของทีีวีีดิิจิิตอล กลายเป็็นโอกาส

สำำ�หรัับการขยัับขยายธุุรกิิจของกลุ่่�มผู้้�ผลิิตรายการทั้้�งรายเก่่าและรายใหม่่ เนื่่�องจากมีี
พื้้�นที่่�สำำ�หรัับผลิิตรายการในช่่องทีีวีีดิิจิิตอลช่่องใหม่่เพิ่่ม
� ขึ้้�น

รายการวาไรตี้้�ที่่ไ� ด้้รับ
ั ความนิิยม และมีีเรตติ้้ง� เฉลี่่�ยทั้้ง� รายการสููงสุุดของปีี 2557 คืือ

รายการ “ดัันดารา” รายการวาไรตี้้� ประเภทการแข่่งขัันร้้องเพลงและประชัันความสามารถ

ทางช่่อง 3HD เรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งรายการอยู่่�ที่่� 7.198 อัันดัับ 2 คืือ รายการ “เดอะ มัันนี่่�ดร็็อป
ไทยแลนด์์” เป็็นประเภทรายการเกมโชว์์ ทางช่่อง 7HD เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 6.859 ส่่วนอัันดัับ
3 คืือ รายการ “เดอะวอยซ์์ เสีียงจริิงตััวจริิง ซีีซัน
ั 3” ทางช่่อง 3HD เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 6.006

จากภาพรวมของรายการที่่� ได้้ เ รตติ้้� ง เฉลี่่� ยสููงสุุด 20 อัั นดัั บแรกของปีี 2557

พบว่่า เป็็นรายการจากช่่อง 3HD และช่่อง 7HD รวมกัันถึึง 19 รายการ (รายการจาก
ช่่อง 3HD จำำ�นวน 12 รายการ และรายการจากช่่อง 7HD จำำ�นวน 7 รายการ) โดยมีีรายการ

“ชิิงช้้าสวรรค์์ไมค์์ทองคำำ� ปีี 2” จากช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี เป็็นรายการจากช่่องทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อลใหม่่
เพีียงรายการเดีียวเท่่านั้้�น ติิดอยู่่�ในอัันดัับ 18 โดยมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 3.161

หากพิิจารณาเรตติ้้�งเฉพาะตอนของรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ที่่�ออกอากาศในปีี

2557 พบว่่า มีีอยู่่�ถึึง 3 รายการ ที่่�ทำำ�เรตติ้้�งเฉพาะตอนสููงเกิินกว่่า 10 ได้้แก่่

รายการ “ดัันดารา” ทางช่่อง 3HD เรตติ้้�งเฉพาะตอนสููงสุุดทำำ�ได้้ 10.472

รายการ “เดอะ มัันนี่่� ดร็็อป ไทยแลนด์์” ทางช่่อง 7HD เรตติ้้ง� เฉพาะตอนสููงสุุด	
ทำำ�ได้้ 10.206

รายการ “กิ๊๊�ก ดู๋๋� สงครามเพลงเงิินล้้าน” ทางช่่อง 7HD เรตติ้้�งเฉพาะตอนสููงสุุด
ทำำ�ได้้ 7.849
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10 อัันดัับ รายการวาไรตี้้�เกมโชว์์ เรตติ้้�งเฉพาะตอนสููงสุุดในปีี 2557
	ช่่อง	รายการ	
ดัันดารา
เดอะ มัันนี่่� ดร็็อป ไทยแลนด์์
กิ๊๊�ก ดู๋๋� สงครามเพลงเงิินล้้าน
ไทยแลนด์์ ก็็อต ทาเลนต์์ ซีีซันั 4
เดอะวอยซ์์ เสีียงจริิงตััวจริิง ซีีซันั 3
เดอะ แฟมิิลี่่�แก๊๊งค์์
ชิิงร้้อยชิิงล้้านซัันไชน์์ เดย์์
เดอะวิินเนอร์์ อีีส
เกม 1000 หน้้า เอื้้�ออาทร
เดอะคอมเมเดี้้�ยน ไทยแลนด์์ ซีีซันั 2

ประเภท

เวลาออกอากาศ

เรตติ้้�ง

14/09/2557
20/12/2557
18/02/2557
31/08/2557
26/10/2557
30/08/2557
22/06/2557
25/05/2557
22/06/2557
16/02/2557

19:15-20:11
18:18-18:47
22:31-24:10
17.27-20.33
18:19-19:12
19.10-20.08
14.46-16:40
17.44-19.30
12.01-12.58
13:42-15:30

10.472
10.206
7.849
7.493
7.395
6.381
5.599
5.316
5.307
4.999

หมายเหตุุ: เฉพาะรายการที่่�ออกอากาศเกิิน 15 นาทีี

ทั้้�งนี้้�จะสัังเกตได้้ว่่า รายการวาไรตี้้�เกมโชว์์ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมส่่วนใหญ่่

เป็็นรายการที่่�ออกอากาศในช่่วงวัันหยุุด เสาร์์ - อาทิิตย์์ และโดยส่่วนใหญ่่เป็็น

รายการที่่�ถููกจััดลงผัังรายการในช่่วงเวลา 18.00-20.00 น. ซึ่� ง่ เป็็นหนึ่่� งในช่่วง
เวลาไพรม์์ไทม์์ของวัันเสาร์์-อาทิิตย์์ ที่่�ครอบครััวสามารถรัับชมร่่วมกััน นอกจากนี้้�

ยัังมีีรายการวาไรตี้้�เกมโชว์์ที่่�ออกอากาศในช่่วงเวลาอื่่�นในวัันเสาร์์และอาทิิตย์์
ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงเช่่นกััน อาทิิ รายการ “เกม 1000 หน้้า เอื้้�ออาทร” ทางช่่อง
7HD และรายการ “เดอะ คอมเมเดี้้�ยน ไทยแลนด์์ ซีีซััน 2” ของช่่อง 7HD
โดยทั้้�งสองรายการออกอากาศในช่่วงเวลากลางวััน

นอกจากนี้้�ยัังมีีรายการวาไรตี้้�เกมโชว์์ ที่่�มีีผลงานเรตติ้้�งโดดเด่่นมาก

ในการออกอากาศช่่วงเวลาประมาณ 22.30 น. ในคืืนวัันอัังคารหลัังจบละคร

ได้้แก่่ รายการ “กิ๊๊�ก ดู๋๋� สงครามเพลงเงิินล้้าน” ทางช่่อง 7HD ออกอากาศเวลา
22.30-24.00 น. โดยตอนที่่�ทำำ�เรตติ้้�งสููงสุุด สามารถทำำ�ได้้ถึึง 7.849
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รายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์
ในกลุ่่�มช่่องแอนะล็็อกเดิิม ปีี 2557
ในปีี 2557 ช่่อง 9 MCOT HD มีีรายการที่่�ผลิต
ิ ใหม่่และเป็็นรายการวาไรตี้้�

ที่่�ทำำ�เรตติ้้�งสููงสุุดของช่่อง ได้้แก่่ รายการ “KILLER KARAOKE THAILAND:

ขอร้้อง อย่่าหยุุดร้้อง” ของบริิษััท แฮฟเอกู๊๊�ดดรีีม (Have A Good Dream) จำำ�กััด
ของ “กิิตติิกร เพ็็ญโรจน์์” ผู้้บ
� ริิหารบริิษััท ทรูู แฟนตาเซีีย จำำ�กััด และเป็็นผู้้�บุก
ุ เบิิก
รายการทำำ�อาหารให้้กลัับมาโด่่งดััง รายการ “KILLER KARAOKE THAILAND:
ขอร้้อง อย่่าหยุุดร้้อง” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งปีีอยู่่�ที่่� 2.227

นอกจากนี้้�ยังั มีีรายการเกมโชว์์ “ใครคืือใคร IDENTITY Thailand” ของ

บริิษััท เวิิร์ค
์ พอยท์์ เอ็็นเทอร์์เทนเมนท์์ จำำ�กััด ที่่�ออกอากาศต่่อเนื่่�องทางช่่อง 9

ตั้้�งแต่่ปีี 2556 จนถึึงปีี 2557 เรตติ้้�งเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 2.029 ก่่อนจะย้้ายไปออกอากาศ
ที่่�ช่อ
่ งเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ในปีี 2558 ถึึงต้้นปีี 2559 และรายการ “วู้้�ดดี้้�เกิิดมาคุุย”
เรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งปีีอยู่่�ที่่� 0.736

รายการบัันเทิิง ประเภทวาไรตี้้� ช่่อง 9 MCOT HD ปีี 2557 ที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุด
	ช่่อง	รายการ	
KILLER KARAOKE THAILAND:
ขอร้อง อย่าหยุดร้อง
ใครคือใคร IDENTITY Thailand
วู้้�ดดี้้�เกิิดมาคุุย

ประเภท

เรตติ้้�ง

TALENT CONTEST

2.227

GAME SHOW
VARIETY

2.029
0.736

ส่่วนรายการวาไรตี้้�ในช่่องทีีวีีดิิจิิตอลในหมวดหมู่่�ช่่องสาธารณะ พบว่่า

มีีรายการที่่�ทำำ�เรตติ้้�งสููงสุุด ในปีี 2557 ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ในส่่วนของช่่อง ททบ.5 มีีรายการ “ตลาดสดสนามเป้้า” ผลิิตโดย บริิษััท

โพลีีพลััส จำำ�กััด มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งปีี 2.038 รองลงมาได้้แก่่รายการ “ระเบิิดเที่่�ยง
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แถวตรง” ของบริิษััท เวิิ ร์ค
์ พอยท์์ เอ็็ นเทอร์์เทนเมนท์์ จำำ�กัั ด มีีเรตติ้้� ง

เฉลี่่�ยทั้้�งปีี 2557 อยู่่�ที่่� 1.545 ซึ่่�งรายการนี้้�ออกอากาศมายาวนานทางช่่อง
ททบ.5 ตั้้�งแต่่ปีี 2539 ก่่อนจะย้้ายไปออกอากาศทางช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี
ในปีี 2558

ช่่องไทยพีีบีเี อส มีีรายการที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุดในปีี 2557 ได้้แก่่

รายการ “ชีีวิต
ิ จริิงยิ่่ง� กว่่าละคร” เสนอเรื่่�องราวชีีวิต
ิ คน มีีเรตติ้้ง� เฉลี่่�ย 0.676
ส่่วนช่่อง NBT มีีรายการ “สภาโจ๊๊ก สััญจรทั่่�วไทย” เป็็นรายการ

ที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุดของช่่อง โดยมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.140

รายการวาไรตี้้�ในช่่องทีีวีีดิิจิิตอล หมวดหมู่่�ช่่องสาธารณะ ปีี 2557
	รายการ	

ประเภท

เรตติ้้�ง

ตลาดสดสนามเป้า
ระเบิดเที่ยงแถวตรง
คนอวดผี
แฟนพัั นธ์ุแุ� ท้้ 2013
ตลก 6 ฉาก

VARIETY
VARIETY
VARIETY
GAME SHOW
VARIETY

2.038
1.545
1.748
1.187
1.176

ชีีวิิตจริิงยิ่่ง� กว่่าละคร

REAL LIFE

0.676

สภาโจ๊๊ก สััญจรทั่่� วไทย

VARIETY

0.140

(หมายเหตุุ: เฉพาะรายการที่่�ออกอากาศเกิิน 15 นาทีี)
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รายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์
ในกลุ่่�มช่่องทีีวีีดิิจิิตอลใหม่่
ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี เป็็นช่่องในกลุ่่�มช่่องทีีวีีดิิจิิตอลใหม่่ ที่่�มีีความโดดเด่่นมาก

ที่่�สุด
ุ ในการผลิิตรายการวาไรตี้้�เกมโชว์์ เนื่่�องจากบริิษััท เวิิร์ค
์ พอยท์์ เอ็็นเทอร์์เทนเมนท์์

จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นผู้้�ผลิต
ิ รายใหญ่่ ที่่�ผลิต
ิ รายการวาไรตี้้�มากมายหลายรายการเพื่่�อออก
อากาศทางโทรทััศน์์ช่่องต่่างๆ เกืือบทุุกช่่อง จนถืือว่่าเป็็นยัักษ์์ ใหญ่่ด้้านการสร้้างสรรค์์

และผลิิตเนื้้�อหารายการ เมื่่�อถึึงวัันที่่�ก้้าวขึ้้� นเป็็นผู้้�ประกอบการทีีวีีดิิจิิตอล จึึงก้้าวขึ้้� นมา

ยืืนอยู่่�บน TOP 5 ได้้อย่่างรวดเร็็ว โดยประกาศชััดเจนว่่าเป็็นช่่องวาไรตี้้� ภายใต้้สโลแกน
Creative TV

ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี เดิินหน้้าสร้้างสรรค์์และผลิิตรายการใหม่่ลงผัังรายการในช่่อง

เวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี อย่่างหลากหลายและต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่รายการประเภทควิิซโชว์์ รายการ
คอมเมดี้้� รายการเรีียลลิิตี้้�โชว์์ รวมถึึงรายการอาหาร อย่่างไรก็็ดีี ในกลุ่่�มรายการวาไรตี้้�

ใหม่่ๆของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ส่่วนใหญ่่เป็็นรายการคอมเมดี้้� ที่่�เป็็นการต่่อยอดมาจาก

กลุ่่�มนัักแสดงตลก 3 ช่่า ของรายการ “ชิิงร้้อย ชิิงล้้าน” โดยแตกออกมาเป็็นรายการ
“ซุุปเปอร์์หม่ำำ�” รายการ “เท่่ง โหน่่ง วิิทยาคม” และรายการ “ตุ๊๊�กกี้้� โชว์์”

เรตติ้้�งกลุ่่�มรายการวาไรตี้้� ของช่่องเวิิร์ค์ พอยท์์ ทีีวีี ปีี 2557
	รายการ	
ชิิงช้้าสวรรค์์ ไมค์์ทองคำำ� ปีี 2
ปริศนาฟ้าแลบ
ซุปเปอร์หม่�ำ
เท่ง โหน่ง วิทยาคม
จ�ำอวดหน้าจอ
เลท มีี อิิน ศััลยกรรมพลิิกชีีวิิต
ตุ๊กกี้ โชว์
ชิงร้อยชิงล้าน คลาสสิค
THE DISH : เมนูทอง

ประเภท
TALENT CONTEST
GAME SHOW
VARIETY
VARIETY
VARIETY
REAL LIFE
VARIETY
GAME SHOW
TALENT CONTEST

เรตติ้้�ง

3.161
1.928
0.938
0.835
0.608
0.578
0.565
0.537
0.481
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รายการวาไรตี้้�ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุดของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ในปีี 2557 คืือ

รายการชิิงช้้าสวรรค์์ ไมค์์ทองคำำ� ปีี 2 ซึ่่�งมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 3.161 ตามมาด้้วยรายการวาไรตี้้�

น้้องใหม่่ “ปริิศนาฟ้้าแลบ” (เรตติ้้ง� เฉลี่่�ย 1.928) และ “ซุุปเปอร์์หม่ำำ�” (เรตติ้้ง� เฉลี่่�ย 0.938)
ส่่วนรายการเรีียลลิิตี้้�โชว์์ “เลท มีี อิิน ศััลยกรรมพลิิกชีีวิิต” ที่่�เปิิดโอกาสให้้ผู้ค
้� น

เปลี่่�ยนชีีวิิตใหม่่ด้้วยการทำำ�ศััลยกรรม โดยทีีมแพทย์์ไทยและเกาหลีีใต้้ มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย
0.578

กลุ่่�มรายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ในช่่องทีีวีีดิิจิิตอลใหม่่ ปีี 2557
	รายการ	

ประเภท

เรตติ้้�ง

เสีียงสวรรค์์ พิิ ชิติ ฝััน
SIX IN THE CITY

TALENT CONTEST
VARIETY

0.392
0.167

ทอล์์คทะลุุดาว
เกมตลก หกคะเมน

VARIETY
GAME SHOW

0.121
0.147

คอนเสิิร์ต์ TRUE AF 11

REALITY GAME

0.255

สารคดีี I SHOULDN’T BE ALIVE :
BOYS ADRIFT

REAL LIFE

0.203

ลายกนก

VARIETY

0.111

ซุุป’ตาร์์ ปาร์์ตี้้� :
CELEBRITY GAME NIGHT

GAME SHOW

0.132

MILLIONAIRE VAN
โบกรถลุ้้�นล้้าน

GAME SHOW

0.056

73
ในปีี 2557 นอกเหนืือจากช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี แล้้ว ช่่อง 8 เป็็นอีีกช่่องที่่�ผลิิตรายการ

ใหม่่ลงผัังรายการตั้้� งแต่่ ปีีแรก อาทิิ รายการ “เสีี ยงสวรรค์์ พิิชิิตฝััน” รายการประกวด

ร้้องเพลงที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุดของช่่อง 8 ออกอากาศจัันทร์์ – อาทิิตย์์ ในช่่วงเวลาบ่่าย
มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.392 และรายการ “SIX IN THE CITY” รายการวาไรตี้้�ทอล์์คโชว์์ ที่่�เจาะกลุ่่�ม

ผู้้ห
� ญิิง โดยมีีกลุ่่�มพิิธีก
ี รเป็็นนัักแสดงผู้้ห
� ญิิงทั้้�งหมด ออกอากาศวัันอาทิิตย์์ เวลา 17.00 น.
มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.167

ช่่องไทยรััฐทีีวีี มีีรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์เด่่นในปีี 2557 ได้้แก่่ รายการ “ทอล์์คทะลุุดาว”

ผลิิตโดยบริิษััท โพลีีพลััส จำำ�กััด เป็็นรายการวาไรตี้้� ทอล์์คโชว์์ นำำ�เสนอเรื่่�องราวที่่�เกี่่�ยวข้อ
้ ง
กัับวงการบัันเทิิง วงการดารา ประกอบกัับเรื่่�องของโชคชะตาผ่่านดวงของคนดััง มีีเรตติ้้�ง

เฉลี่่�ย 0.121 และรายการ “เกมตลก หกคะแมน” ของบริิษััท ลัักษณ์์ 666 มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.147
ช่่อง True4U มีีรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ที่่มี
์
� เี รตติ้้ง� สููงสุุด คืือ การถ่่ายทอดสดคอนเสิิร์ต

ทรูู อคาเดมีี แฟนตาเซีีย หรืือ AF11 ทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.255

ช่่อง NEW 18 เปิิ ด ตัั ว ในปีี แรก โดยมีีรายการสารคดีี เป็็นรายการหลัั ก ของช่่อ ง

ซึ่� ง่ รายการสารคดีีชุด
ุ สำำ�คััญคืือ “I Shouldn’t be alive : Boys adrift” ทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงสุุด
0.203

ช่่องข่่าว Nation TV ในปีี 2557 มีีรายการวาไรตี้้� ทอล์์คโชว์์โดดเด่่น คืือ รายการ

“ลายกนก” ทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.111

ช่่ อ ง One ยัั ง ไม่่ ค่่ อ ยมีี ก ารออกอากาศรายการใหม่่ ๆ ในช่่ อ ง โดยส่่ ว นใหญ่่

เป็็นการนำำ�เอารายการเก่่ าที่่� เคยออกอากาศในทีี วีีดาวเทีี ยมของกลุ่่�มจีี เอ็็ มเอ็็ ม แกรมมี่่�
มาออกอากาศซ้ำำ� อย่่างไรก็็ดีี ช่่อง One มีีรายการวาไรตี้้�ที่่�โดดเด่่นคืือ รายการเกมโชว์์

“ซุุป’ตาร์์ ปาร์์ตี้้� : CELEBRITY GAME NIGHT” ผลิิตโดยบริิษััท มีีมิติ
ิ ิ จำำ�กััด ออกอากาศ
ครั้้ง� แรกในวัันที่่� 7 สิิงหาคม 2557 มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งปีี 0.132

ส่่ วนช่่อง Mono 29 วางทิิ ศทางของช่่องเป็็นช่่องที่่� เสนอภาพยนตร์์ต่่างประเทศ

เป็็นรายการหลััก แต่่ก็็ผลิิตรายการวาไรตี้้�ออกอากาศในช่่องตั้้�งแต่่ปีี 2557 ด้้วยเช่่นกััน

แต่่รายการวาไรตี้้�ไม่่ได้้รับ
ั ความนิิยมมากนััก เช่่น รายการ “Millionaire Van โบกรถลุ้้�นล้้าน”
ซึ่่�งเป็็นรายการควิิซโชว์์ ตอบคำำ�ถามบนรถตู้้� เปิิดตััวในกลางปีี 2557 มีีเรตติ้้ง� เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 0.056
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รายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์
ปีี 2558
ปีี 2558 เป็็ น ปีี ที่่� ศัั ก ยภาพของช่่ อ งเวิิ ร์ ค
์ พอยท์์ ทีี วีี เริ่่ม
� แสดงความร้้อ นแรง

ซึ่� ่ ง เป็็ น ผลมาจากความเชี่่� ยวช าญในการผลิิ ต รายการกลุ่่�มวาไรตี้้� เกมโชว์์ ประกอบ
กัั บ รายการเก่่ า ที่่� อ ยู่่�ที่่� ช่่ อ งดั้้� ง เดิิ ม ทยอยย้้ า ยมาอยู่่�ที่่� ช่่ อ งเวิิ ร์ ค
์ พอยท์์ ทีี วีี ทั้้� ง รายการ

“ชิิงร้้อย ชิิงล้้ าน Sunshine Day” จากช่่อง 3 HD ที่่� ย้้ายมาพร้้อมปรัับใช้้ชื่่�อใหม่่ว่่า
“ชิิงร้้อย ชิิงล้้าน ว้้าว ว้้าว ว้้าว” และรายการ “ตลก 6 ฉาก” รวมทั้้�งรายการ “คนอวดผีี”

ทางช่่ อ งททบ.5 นอกจากนี้้� ยัั ง มีี ร ายการ“คุุณ พระช่่วย ” และรายการ “ชิิ ง ช้้ า สวรรค์์ ”
ทางช่่อง 9 MCOT HD เป็็นต้้น

ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ที่่�มีค
ี วามนิิยมสููงสุุดของปีี 2558 ได้้แก่่ รายการ

“ชิิงช้้าสวรรค์์ ไมค์์ทองคำำ� ปีี 3” ที่่�ย้้ายมาจากช่่อง 9 MCOT HD โดยเริ่่ม
� ออกอากาศ

ทางช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ในเดืือนมิิถุุนายน 2558 ต่่อเนื่่�องไปถึึงเดืือนมกราคม 2559
เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 4.994

หากพิิจารณา 20 อัันดัับรายการที่่�มีเี รตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงสุุดของปีีนี้้� พบว่่าเป็็นรายการ

ของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ถึึง 3 รายการ โดยเป็็นรายการใหม่่ที่่เ� กิิดในยุุคทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อล 1 รายการ
คืือ “ปริิศนาฟ้้าแลบ” โดยในปีี 2558 มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 2.806 ซึ่� ่งสููงขึ้้�นจากปีี 2557 ที่่�ได้้
เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 1.928

ส่่วนอีีก 17 รายการเป็็นรายการจาก 2 ช่่องดั้้�งเดิิม ได้้แก่่ ช่่อง 7HD จำำ�นวน

9 รายการ และช่่อง 3HD จำำ�นวน 8 รายการ โดยมีีรายการ “กิ๊๊�ก ดู๋๋� สงครามเพลงเงิินล้้าน”
เป็็นรายการที่่�มีเี รตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงสุุดของช่่อง 7HD ซึ่่�งมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 4.768 ในขณะที่่�รายการ
“เดอะวอยซ์์ เสีียงจริิงตััวจริิง ซีีซััน 4” เป็็นรายการที่่�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงสุุดของช่่อง 3HD
มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 4.587

ในกลุ่่�ม 20 อัั น ดัั บ รายการที่่� มีี เ รตติ้้� ง เฉลี่่� ยสูู งสุุ ด ของปีี 2558 จะเห็็ น ความ

แตกต่่ า งได้้ อ ย่่ า งชัั ด เจนระหว่่ า งรายการจากช่่ อ งดั้้� ง เดิิ ม และรายการจากช่่ อ งทีี วีี
ดิิจิิตอลใหม่่ โดยที่่� 3 รายการที่่�มีีเรตติ้้�งสููงของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ล้้วนเป็็นรายการที่่�
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ออกอากาศในช่่วงเวลาที่่�มีีผู้้�ชมสููงสุุดของวััน เช่่น รายการ “ชิิงช้้าสวรรค์์ ไมค์์ทองคำำ�”
ออกอากาศในเวลา 18.30-20.00 น.ของวัันเสาร์์และอาทิิตย์์ และรายการ “ปริิศนาฟ้้าแลบ”
ออกอากาศเวลา 19.20-20.15 น. ในวัันจัันทร์์-ศุุกร์์

ในขณะที่่�รายการจากช่่อง 7HD และช่่อง 3HD ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููง เป็็นรายการ

ที่่�ออกอากาศในช่่วงเวลาระหว่่างวััน ไปจนถึึงช่่วง Early Prime Time และบางรายการ

ที่่�ออกอากาศในช่่วงหลััง Prime Time ก็็ไม่่มีีปััญหาด้้านเรตติ้้�ง แต่่ก็็มัก
ั จะเป็็นรายการ
ที่่�ลงผัังรายการวัันเสาร์์และอาทิิตย์์เป็็นส่่วนใหญ่่ เช่่น รายการ “เดอะวอยซ์์ เสีียงจริิงตััวจริิง

ซีีซัน
ั 4” และรายการ “ดัันดารา” ทางช่่อง 3HD รายการ “เกม 1000 หน้้า เอื้้�ออาทร” และ
รายการ “คดีีเด็็ด” ทางช่่อง 7HD อย่่างไรก็็ดีี มีีรายการที่่�โดดเด่่นมากแม้้จะออกอากาศ
คืืนวัันอัังคารหลัังจบรายการละคร ได้้แก่่ “กิ๊๊�ก ดู๋๋� สงครามเพลงเงิินล้้าน” ทางช่่อง 7HD

ข้้อมููลเรตติ้้�งเหล่่านี้้�แสดงให้้เห็็นว่่า กลุ่่�มรายการวาไรตี้้�ของทีีวีีดิิจิิตอลช่่องดั้้ง� เดิิม

ยัังคงครองความนิิยมจากผู้้�ชมได้้ต่่อเนื่่�อง ซึ่� ่งเป็็นเพราะความเคยชิินที่่�รับ
ั ชมติิดต่่อกััน
มานาน ในขณะที่่�ช่อ
่ งดิิจิิตอลใหม่่ ก็็ต้้องพยายามร่่วมแข่่งขัันด้้วยการเร่่งพััฒนารายการ
เพื่่�อสร้้างแรงดึึงดููดจากผู้้�ชมให้้มากที่่�สุุด จึึงจะสร้้างความนิิยมขึ้้�นมาใหม่่ได้้ ในช่่วงปีีนี้้�
จึึงมีีเพีียงช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ที่่�มีีชื่่�อเสีียงและผลงานความสำำ�เร็็จเดิิมเป็็นเครื่่�องการัันตีี
ที่่�สามารถแทรกเข้้ามาแข่่งขัันกัับช่่องดั้้�งเดิิมได้้
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20 อัันดัับ รายการบัันเทิิง กลุ่่�มรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์
ที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุด ปีี 2558
	ช่่อง	รายการ	
ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองค�ำ ปี 3
กิ๊๊�ก ดู๋๋� สงครามเพลงเงิินล้้าน
เดอะวอยซ์์ เสีียงจริิงตััวจริิง ซีีซันั 4
ตกสิบหยิบล้าน
ดันดารา
ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองค�ำ ปี 2
เกม 1000 หน้าเอื้ออาทร
ชิิงร้้อยชิิงล้้านซัันไชน์์ เดย์์
คดีเด็ด
เทค มี เอ้าท์ไทยแลนด์
ไทยแลนด์์ ก็็อตทาเลนต์์ ซีีซันั 5
ศึก 12 ราศี
เดอะ มัันนี่่� ดร็็อป ไทยแลนด์์
จ้อ..จี้
3 แซ่บ
ดรีมทีมไทยแลนด์ ดาราเฮโย
สุดยอดคดีเด็ด
ปริศนาฟ้าแลบ
เดอะ แฟมิลี่แก๊งค์
เลือกได ้ให้เดต

ประเภท

เรตติ้้�ง

TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
GAME SHOW
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
GAME SHOW
GAME SHOW
REAL LIFE
GAME SHOW
TALENT CONTEST
GAME SHOW
GAME SHOW
VARIETY
VARIETY
GAME SHOW
REAL LIFE
GAME SHOW
VARIETY
GAME SHOW

4.994
4.768
4.587
4.556
4.248
3.937
3.576
3.457
3.443
3.341
3.313
3.147
3.086
2.939
2.857
2.838
2.830
2.806
2.655
2.639
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อย่่างไรก็็ตาม หากพิิจารณาจากเรตติ้้�งเฉพาะตอนสููงสุุดของแต่่ละรายการใน

ปีี 2558 นี้้� พบว่่า รายการที่่�ออกอากาศในช่่วงเวลาที่่�มีผู้
ี ้�ชมสููง ในเวลา 18.00 น. เป็็นต้้นไป
ทำำ�เรตติ้้ง� สููงสุุด โดยรายการ “เดอะ มัันนี่่� ดร็็อป ไทยแลนด์์” ช่่อง 7HD มีีเรตติ้้ง� เฉพาะตอน

สููงสุุด 7.436 อัันดัับ 2 เป็็นรายการ “ชิิงช้้าสวรรค์์ ไมค์์ทองคำำ� ปีี 3” ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี

มีีเรตติ้้ง� เฉพาะตอนสููงสุุด 6.926 และอัันดัับ 3 เป็็นรายการ“ตกสิิบหยิิบล้้าน” จากช่่อง 7HD
มีีเรตติ้้�งเฉพาะตอนสููงสุุด 6.826 ส่่วนรายการที่่�ออกอากาศช่่วง Non Prime Time และมีี
เรตติ้้�งสููงสุุดได้้แก่่รายการ “กิ๊๊�ก ดู๋๋� สงครามเพลงเงิินล้้าน” ซึ่่�งมีีเรตติ้้�งเฉพาะตอนสููงสุุด
6.538

เป็็นที่่�น่า
่ สัังเกตว่่า ท่่ามกลางกลุ่่�มรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ยัังมีีรายการถ่่ายทอดสด

งานมหกรรมฉลองครบรอบ 45 ปีี ไทยทีี วีี สีี ช่่ อ ง 3 ความสุุ ข บุุ ก โลก โดยเป็็ น อีี ก
หนึ่่� งรายการที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงจากการถ่่ายทอดสดตั้้ง� แต่่เวลา 13.59-18.01 น. และเวลา

18.17 -20.02 น. เมื่่�อวัันที่่� 25 เมษายน 2558 มีีเรตติ้้�งทั้้�ง 2 ช่่วงเวลาอยู่่�ที่่� 4.743 และ
6.252 ตามลำำ�ดัับ โดยมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งรายการ 5.202

10 อัันดัับ รายการวาไรตี้้�เกมโชว์์ เรตติ้้�งเฉพาะตอนสููงสุุดในปีี 2558
	ช่่อง	รายการ	วัันที่่�ออกอากาศ เวลาออกอากาศ
เดอะ มัันนี่่� ดร็็อป ไทยแลนด์์
ชิิงช้้าสวรรค์์ ไมค์์ทองคำำ� ปีี 3
ตกสิิบหยิิบล้้าน
กิ๊๊�ก ดู๋๋� สงครามเพลงเงิินล้้าน
ดัันดารา
เกม 1000 หน้้า เอื้้�ออาทร
ถ่่ายทอดสดมหกรรมฉลองครบรอบ
45 ปีี ไทยทีีวีีสีี ช่่อง 3 ความสุุขบุุกโลก
เดอะวอยซ์์ เสีียงจริิงตััวจริิง ซีีซันั 4
ชิิงร้้อยชิิงล้้านซัันไชน์์ เดย์์
ไทยแลนด์์ก็็อต ทาเลนต์์ ซีีซันั 5

11/01/2558
19/12/2558
12/10/2558
30/06/2558
25/10/2558
03/05/2558
25/04/2558

เรตติ้้�ง

18:19-18:47
18:58-20:48
17.45-18:44
22:27-24:04
19:03-20:00
11:57-12:53
13.59-20:02

7.436
6.926
6.826
6.583
5.958
5.907
5.202

13/12/2558 16.40-19:03
01/03/2558 14:51-16:45
30/08/2558 17.12-20:21

4.767
4.255
4.155
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รายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ช่่องเวิิร์ค์ พอยท์์ ทีีวีี ที่่�ได้้รับั ความนิิยม ปีี 2558
	ช่่อง

รายการ	
ชิิงร้้อยชิิงล้้าน ว้้าว ว้้าว ว้้าว
ซุุปเปอร์์หม่ำำ�
จำำ�อวดหน้้าจอ
เท่่งโหน่่ง วิิทยาคม
MY MAN CAN แฟนฉัันเก่่ง SPECIAL
ระเบิิดเถิิดเทิิง สิิงโตทอง
คนอวดผีี
นางฟ้้าติิดปีีก THE ANGEL ซีีซันั 2
ตลกหกฉาก
ใครคืือใคร IDENTITY THAILAND

ประเภท
GAME SHOW
VARIETY
VARIETY
VARIETY
GAME SHOW
VARIETY
VARIETY
TALENT CONTEST
VARIETY
GAME SHOW

เรตติ้้�ง

2.478
1.551
1.364
1.253
1.214
1.098
1.107
1.069
0.846
0.702

รายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ถืือได้้ว่่าเป็็นผลงานด้้านรายการ

วาไรตี้้�ที่่�โดดเด่่นที่่�สุด
ุ เมื่่�อเทีียบกัับช่่องทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อลใหม่่ทั้้�งหมด ซึ่� ง่ นอกเหนืือจากรายการที่่�

มีีเรตติ้้�งสููงสุุดในกลุ่่�ม 20 รายการของปีี 2558 แล้้ว ยัังมีีหลายรายการที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยม
เช่่น รายการ “ชิิงร้้อย ชิิงล้้าน ว้้าว ว้้าว ว้้าว” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 2.478

ส่่วนรายการที่่�ออกอากาศต่่อเนื่่�องจากปีี 2557 และมีีเรตติ้้ง� เฉลี่่�ยสููงกว่่าเดิิม ได้้แก่่

รายการ “ซุุปเปอร์์หม่ำำ�” เรตติ้้�งเฉลี่่�ยปีี 2558 อยู่่�ที่่� 1.551 สููงกว่่าปีี 2557 ที่่�ได้้ 0.938

รายการ “เท่่ง โหน่่ง วิิทยาคม” เรตติ้้�งเฉลี่่�ยปีี 2558 อยู่่�ที่่� 1.253 สููงกว่่าปีี 2557 ที่่�ได้้ 0.835
และรายการ “จำำ�อวดหน้้าจอ” เรตติ้้�งเฉลี่่�ยปีี 2558 อยู่่�ที่่� 1.364 สููงกว่่าปีี 2557 ที่่�ได้้ 0.608

นอกจากนี้้�ก็็มีก
ี ลุ่่�มรายการที่่�ออกอากาศต่่อเนื่่�องจากปีี 2557 ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยม

ลดลง ได้้แก่่ รายการ “ระเบิิดเถิิดเทิิง สิิงโตทอง” เรตติ้้ง� เฉลี่่�ยปีี 2558 อยู่่�ที่่� 1.098 ต่ำำ�กว่่าปีี

2557 ที่่�ออกอากาศทางช่่อง ททบ.5 ในชื่่�อรายการ “ระเบิิดเที่่�ยงแถวตรง” ซึ่� ง่ มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย
1.545 รายการ “คนอวดผีี” เรตติ้้�งเฉลี่่�ยปีี 2558 อยู่่�ที่่� 1.107 ต่ำำ�กว่่าปีี 2557 ที่่�ออกอากาศ
ทางช่่อง ททบ. 5 ซึ่� ง่ มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 1.748 รายการ “Identity Thailand” ได้้เรตติ้้�งเฉลี่่�ยปีี

2558 อยู่่�ที่่� 0.702 ลดลงจากปีี 2557 ที่่�ออกอากาศทางช่่อง 9 MCOT HD ซึ่� ง่ มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย
2.029 และรายการ “ตลก 6 ฉาก” เรตติ้้�งเฉลี่่�ยปีี 2558 อยู่่�ที่่� 0.846 ต่ำำ�กว่่าปีี 2557
ที่่�ออกอากาศทางช่่อง ททบ. 5 ซึ่่�งมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 1.176
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รายการวาไรตี้้� เกมโชว์์เด่่นของช่่องที่่�ไม่่ติิดอัันดัับ
TOP 20 ในปีี 2558
นอกจาก 3 ช่องหลัก ทั้งช่อง 7HD ช่อง 3HD และช่องเวิรค
์ พอยท์ ทีวี ที่มรี ายการ

ที่ได้รบ
ั ความนิยมสูงมากในปี 2558 แล้ว ก็ยงั มีรายการบันเทิง ประเภทวาไรตี้ เกมโชว์

ของช่องทีวีดิจิตอลช่องอื่นๆ ที่ไม่มรี ายการติดกลุ่ม TOP 20 ของปีนี้ แต่เป็นรายการที่ได้
รับความนิยมสูงของช่อง ซึ่งมีทั้งรายการเดิม และรายการใหม่

ช่่อง 8 มีีรายการ “เสีียงสวรรค์์ พิิชิต
ิ ฝััน” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 0.557 สููงกว่่าในปีี

2557 ที่่�มีเี รตติ้้ง� เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 0.392 และมีีรายการใหม่่ “ Infinity เกมไม่่รู้้จ� บ” ซึ่�ง่ มีีเรตติ้้ง� เฉลี่่�ย
0.529

ในขณะที่่� ช่่อง One มีีรายการประกวดร้้องเพลง “The Star ค้้ นฟ้้าคว้้ าดาว

ปีี 11” ที่่�เคยออกอากาศมาแล้้วที่่�ช่่อง 9 ตั้้�งแต่่ซีีซัันแรก แต่่เมื่่�อย้้ายมาออกอากาศใน
ปีีแรกที่่�ช่อ
่ ง One มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 0.977

กลุ่่�มรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ของช่่อง ททบ.5 มีีเรตติ้้ง� ลดลงเมื่่�อเทีียบกัับปีี 2557 เช่่น

รายการ “ตลาดสดสนามเป้้า” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 1.281 ในขณะที่่�ปีี 2557 มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย
2.038

สำำ�หรัับช่่อง Mono 29 มีีรายการ “The Choice Thailand เลืือกได้้ ให้้เดต”

ซึ่� ง่ ย้้ายจากช่่อง 7HD มาอยู่่�ที่่�ช่อ
่ ง Mono 29 มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.701

ช่่อง True4U ได้้เริ่่ม
� ผลิิตรายการเกมโชว์์ “ราคาพารวย” เป็็นรายการหลัักของช่่อง

มีี เ รตติ้้� ง เฉลี่่� ย อยู่่�ที่่� 0.784 ในขณะที่่� ช่่ อ งไทยรััฐ ทีี วีี ได้้ หัั น มาผลิิ ต รายการประกวด
ร้้องเพลง “ร้้องได้ ้ให้้ล้้าน ลููกทุ่่�ง” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.411

โดยภาพรวมในปีี 2558 นี้้� เริ่่ม
� เห็็นว่่า ช่่องทีีวีีดิิจิิตอลต่่างๆ เริ่่ม
� มีีทิิศทางเน้้น

ผลิิตกลุ่่�มรายการบัันเทิิงที่่�เกี่่�ยวกัับการร้้องเพลงมากขึ้้�น นอกเหนืือจากรายการประเภท
ควิิซโชว์์ และเกมโชว์์ทั่่�วไป
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เรตติ้้�งรายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์เด่่น ของช่่องต่่างๆ ปีี 2558
รายการ	

ประเภท

เรตติ้้�ง

เสีียงสวรรค์์ ขวััญใจมหาชน
เสีียงสวรรค์์ พิิ ชิติ ฝััน
THE INFINITY เกมไม่่รู้้�จบ

TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
GAME SHOW

0.590
0.557
0.529

THE STAR ค้้นฟ้้าคว้้าดาว 11

TALENT CONTEST

0.977

นาทีีฉุุกเฉิิน สเปเชีียล
ตลาดสดสนามเป้้า

REAL LIFE
VARIETY

0.658
1.281

ราคาพารวย

VARIETY

0.784

THE CHOICE THAILAND เลืือกได้้ ให้้เดต GAME SHOW

0.701

แท็็กซี่่� มหาเศรษฐีี CASH CAB THAILAND GAME SHOW
มููไนท์์
VARIETY
วัันนี้้�ที่่�รอคอย
REAL LIFE

0.411
0.632
0.625

ร้้องได้ ้ให้้ล้้าน ลููกทุ่่�ง

TALENT CONTEST

0.411

สิินเจริิญ มิิดไนท์์โชว์์

VARIETY

0.104

WIPEOUT ไหวป่่าว?
FEAR FACTOR CELEBRITY

GAME SHOW
REALITY
GAME SHOW

0.133
0.157
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รายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์
ปีี 2559
หลัั ง จากใช้้ เ วลา 2 ปีี ใ นการเป็็ น ผู้้� ป ระกอบการช่่ อ งทีี วีี ดิิ จิิ ต อล ในปีี 2559

ช่่ อ งเวิิ ร์ ค
์ พอยท์์ ทีี วีี ก็็ เ ริ่่ม
� แสดงศัั ก ยภาพชัั ด เจนขึ้้� น และประสบความสำำ�เร็็จ มากขึ้้� น
โดยกลุ่่�มรายการบัันเทิิงของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ได้้รับ
ั ความนิิยมจากผู้้�ชมสููง โดยเฉพาะ
รายการในช่่วงเวลา 18.00-22.30 น. ซึ่� ่งเป็็นช่่วงเวลาที่่�มีีผู้�ช
้ มทีีวีีสููงที่่�สุุดของวััน ทั้้�งนี้้�

เมื่่�อพิิจารณาจากอัันดัับรายการบัันเทิิงที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุดของปีี 2559 จำำ�นวน 20 รายการ
พบว่่า มีีรายการจากช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ถึึง 10 รายการ และใน 4 อัันดัับแรก เป็็นรายการ
จากช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ทั้้�งหมด

รายการที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุดของปีี 2559 ได้้แก่่ รายการ “หน้้ากากนัักร้้อง”

หรืือ The Mask Singer จากช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี เป็็นรายการในกลุ่่�มรายการเพลงที่่�ซื้้อ
�

ลิิ ข สิิ ท ธิ์์�รูู ปแบบรายการมาจากประเทศเกาหลีี ใ ต้้ ผสมผสานกัั บ การสร้้า งสรรค์์ ข อง
เวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี เป็็นความแปลกใหม่่ของรายการทีีวีีไทย สร้้างความสงสััยใคร่่รู้้ �กัับผู้้�ชม

ว่่ าบุุคคลที่่� อยู่่�ภายใต้้ เสีี ยงเพลงและหน้้ ากากคืื อใคร “หน้้ ากากนัั กร้้อง” ออกอากาศ

ครั้้ง� แรกในวัันที่่� 6 ตุุลาคม 2559 และต้้องหยุุดการออกอากาศหลัังการเสด็็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิิพลอดุุลยเดช

เมื่่�อกลัับมาออกอากาศใหม่่อีีกครั้้ง� รายการ “หน้้ากากนัักร้้อง” ก็็สร้้างความนิิยม

เพิ่่�มขึ้้�นมาอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยของซีีซััน 1 คืือ 7.135 โดยตอนที่่�มีีเรตติ้้�งสููงสุุด

ออกอากาศเมื่่�อวัันที่่� 23 มีีนาคม 2560 มีีเรตติ้้�ง 13.371 นัับเป็็นกลุ่่�มรายการบัันเทิิง
รายการแรกและรายการเดีียวในยุุคทีีวีีดิิจิิตอล ที่่�ทำำ�เรตติ้้�งได้้เกิิน 10 จนสามารถแข่่งขััน

Ra
tin

g

กัับรายการละครได้ ้ในหลายตอน

82
รายการของช่่ อ งเวิิ ร์ ค
์ พอยท์์ ทีี วีี ที่่� ไ ด้้ รั บ
ั ความนิิ ย มสููงยัั ง มีี อีี ก หลายรายการ

ซึ่� ง่ ส่่วนใหญ่่เป็็นรายการในกลุ่่�มรายการเพลง เช่่น รายการ “ไมค์์ทองคำำ�” ซึ่� ง่ ในปีี 2559
มีีการออกอากาศถึึง 2 ซีีซัน
ั ได้้แก่่ ซีีซัน
ั ที่่� 4 และ ซีีซัน
ั ที่่� 5 มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 5.168 และ

4.806 ตามลำำ�ดัับ และยัังมีีรายการ “นัักร้้องซ่่อนแอบ” หรืือ “I Can See Your Voice”
ซึ่� ง่ สร้้างกระแสได้้ดีี มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 4.228

นอกจากนี้้�ยังั มีีรายการของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี รููปแบบอื่่�นที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยม เช่่น

รายการ “Let me In ศััลยกรรมพลิิกชีีวิิต” เป็็นรายการเกี่่�ยวกัับการทำำ�ศััลยกรรมที่่�สร้้าง

โอกาสให้้ผู้้�ที่่�ไม่่มั่่น
ี ิตที่่�มั่่น
� ใจในรููปร่่างหน้้าตา ได้้กลัับมามีีชีวิ
� ใจในภาพลัักษณ์์ของตนเอง

เปิิดตััวซีีซัันแรก ก็็ได้้รับ
ั ความนิิยมทัันทีี มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 4.534 อย่่างไรก็็ดีี ในซีีซัันที่่� 2
ผู้้�ชมอาจรู้้ �สึึกคุ้้�นชิินกัับรููปแบบ เรตติ้้�งเฉลี่่�ยจึึงลดลงเหลืือ 2.960 ส่่วนรายการเกมโชว์์

แนวควิิซโชว์์อย่่าง “ปริิศนาฟ้้าแลบ” ออกอากาศเป็็นปีีที่่� 3 ก็็ยังั คงได้้รับ
ั ความนิิยมสููงมาก
โดยมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 3.154

ช่่อง One เป็็นอีีกช่่องที่่�มีผล
ี งานรายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์

ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงขึ้้�น จนติิดอัันดัับ 20 รายการแรกที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุดของปีี จากรายการ

“ศึึกวัันดวลเพลง” รายการประกวดร้้องเพลง ที่่�แตกตััวออกมาเป็็นรายการ “ศึึกวัันดวล
เพลง สงครามแชมป์์” อีีกหนึ่่� งรายการ มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 3.824 และ 3.570 ตามลำำ�ดัับ

จากข้้ อ มููลเรตติ้้� ง ดัั ง กล่่ า ว แสดงให้้ เ ห็็ น ด้้ วยว่่ า กลุ่่�มรายการบัั น เทิิ ง ประเภท

วาไรตี้้� เกมโชว์์ที่่ไ� ด้้รับ
ั ความสนใจของผู้้�ชมทีีวีม
ี ากที่่�สุด
ุ ยัังคงเป็็นประเภทรายการประกวด
ร้้องเพลง หรืือรายการแสดงที่่�เกี่่�ยวกัับการร้้องเพลง

เหตุุผลประการหนึ่่� งเป็็นเพราะรายการเกี่่�ยวกัับเพลงสามารถเข้้าถึึงผู้้�ชมได้้ง่่าย

โดยผู้้�ผลิิตมัักเลืือกเพลงดัังที่่�คุ้้�นหููผู้้�ชมมานำำ�เสนอ นอกจากนี้้�รายการประกวดร้้องเพลง

ยัังเป็็นบัันไดทางลััดสู่่�เส้้นทางฝัันของผู้้�คนจำำ�นวนมากที่่�อยากจะสร้้างโอกาสใหม่่ให้้กัับ
ชีีวิิต กลุ่่�มรายการเพลงนอกจากจะมีีเพลงเป็็นแก่่นของรายการ ผู้้�ผลิิตก็็จะสร้้างความ

แตกต่่ า งด้้ วย การสร้้า งสรรค์์ รูู ปแบบการนำำ�เสนอ เช่่ น มีี ก ารเพิ่่� ม เติิ ม เรื่่�อ งราวชีี วิิ ต
แนวดราม่่าของผู้้�แข่่งขัันมาประกอบเรื่่�องราว นอกจากนี้้�บางรายการก็็ จััดความสนุุก
เข้้มข้้นมาเสริิมด้้วยการดึึงนัักร้้องอาชีีพเข้้ามาร่่วมในรายการ เป็็นต้้น
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20 อัันดัับ รายการบัันเทิิง ประเภทวาไรตี้้� เกมโชว์์ ที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุดของปีี 2559
	ช่่อง

รายการ	
หน้้ากากนัักร้้อง
ไมค์์ทองคำำ� ปีี 4
ไมค์์ทองคำำ� ปีี 5
เลท มีี อิิน ศััลยกรรมพลิิกชีีวิิต ไทยแลนด์์
เดอะ มัันนี่่� ดร็็อป ไทยแลนด์์ ชาริิตี้้�
กิ๊๊�ก ดู๋๋� สงครามเพลงเงิินล้้าน
นัักร้้องซ่่อนแอบ
ศึึกวัันดวลเพลง
ไมค์์หมดหนี้้�
ดัันดารา
ศึึกวัันดวลเพลง สงครามแชมป์์
ปริิศนาฟ้้าแลบ ผู้้�เล่่นแห่่งปีี 2016
เดอะวอยซ์์ เสีียงจริิงตััวจริิง ซีีซันั 5
ตกสิิบหยิิบล้้าน
ปริิศนาฟ้้าแลบ
ซููเปอร์์หม่ำำ�
เกม 1000 หน้้าเอื้้�ออาทร
เลท มีี อิิน ศััลยกรรมพลิิกชีีวิิต ไทยแลนด์์ 2
เทค มีี เอ้้าท์์ไทยแลนด์์
ศึึก 12 ราศีี

ประเภท

เรตติ้้�ง

TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
REAL LIFE
GAME SHOW
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
GAME SHOW
TALENT CONTEST
GAME SHOW
GAME SHOW
VARIETY
GAME SHOW
REAL LIFE
GAME SHOW
GAME SHOW

7.135
5.168
4.806
4.534
4.393
4.256
4.228
3.824
3.769
3.621
3.570
3.469
3.333
3.167
3.154
3.011
2.982
2.960
2.812
2.710
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เรตติ้้�งรายการ
The Mask Singer ซีีซันั 1
(6 ต.ค. 2559-30 มีี.ค. 2560)

ตอนที่่�ออกอากาศ	วัันที่่�ออกอากาศ
ตอนที่่� 1
ตอนที่่� 2
ตอนที่่� 3
ตอนที่่� 4
ตอนที่่� 5
ตอนที่่� 6
ตอนที่่� 7
ตอนที่่� 8
ตอนที่่� 9
ตอนที่่� 10
ตอนที่่� 11
ตอนที่่� 12
ตอนที่่� 13
ตอนที่่� 14
ตอนที่่� 15
ตอนที่่� 16
ตอนที่่� 17
ตอนที่่� 18
ตอนที่่� 19
ตอนที่่� 20
ตอนที่่� 21

06/10/2559
17/11/2559
24/11/2559
01/12/2559
08/12/2559
15/12/2559
22/12/2559
29/12/2559
05/01/2560
12/01/2560
19/01/2560
26/01/2560
02/02/2560
09/02/2560
16/02/2560
23/02/2560
02/03/2560
09/03/2560
16/03/2560
23/03/2560
30/03/2560

เรตติ้้�ง

5.284
3.033
4.526
3.619
4.542
5.567
5.908
4.260
4.825
6.530
4.907
8.265
8.043
3.665
8.290
7.899
8.145
10.151
10.928
13.371
12.543
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สำำ�หรัับรายการบัันเทิิงในกลุ่่�มรายการวาไรตี้้�ของช่่องอื่่�นๆ ในปีี 2559 นี้้� พบว่่า

เป็็นปีีที่่�บรรดาช่่องดิิจิิตอลใหม่่ต่่างผลิิตรายการหลากหลายลงผัังรายการ เช่่น ช่่อง One
นอกจากมีี ร ายการ “ศึึ ก วัั น ดวลเพลง” แล้้ ว ยัั ง มีี ร ายการในกลุ่่�มรายการเพลง
ทั้้�งประเภทการแสดงและประกวดร้้องเพลง ได้้แก่่ “4 โพดำำ� การละคร” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย

อยู่่�ที่่� 2.093 และรายการ “เดอะ สตาร์์ ค้้นฟ้้าคว้้าดาว ปีี 12” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 1.257 และยััง
เสริิมด้้วยรายการตลก และรายการการแข่่งขัันในรููปแบบต่่างๆด้้วย

ช่่อง GMM25 ซึ่่�งเป็็นช่่องในกลุ่่�มแกรมมี่่�เช่่นเดีียวกัับช่่อง One เปิิดตััวรายการที่่�

พััฒนาจากคอนเทนต์์ที่่�เป็็นจุุดแข็็งในเชิิงธุุรกิิจของกลุ่่�มจีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่� ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
มาเป็็นรายการในช่่อง เช่่น รายการประกวดร้้องเพลง “Stage Fighter ไมค์์หมู่่�สู้้�ฟััด”
มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.370

ช่่อง 3SD ของกลุ่่�มช่่อง 3HD นำำ�เสนอรายการรููปแบบประกวดร้้องเพลงผสม

วาไรตี้้� รายการ “เซีียนโอเกะ” ได้้เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.479

ช่่อง True4U ก็็มีีรายการเกมโชว์์ “ราคาพารวย” เป็็นรายการทายราคาสิินค้้า

โดยมีีผู้้�ร่ว่ มแข่่งขัันมาจากทางบ้้าน ซึ่่�ง “ราคาพารวย” เป็็นรายการเกมโชว์์ที่่�ได้้ความนิิยม
สููงสุุดของช่่อง มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.671

ช่่องไทยรััฐทีีวีี จััดรายการที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวข้้องกัับความเชื่่�อ เรื่่�องเร้้นลัับ ลงผััง

รายการถึึง 2 รายการ ได้้แก่่ “มืือปราบสััมภเวสีี” เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.367 และรายการ

“มููไนท์์” เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.314 ซึ่่�งเป็็นประเภทรายการที่่�ยังั คงมีีกลุ่่�มผู้้�ชมจำำ�นวนหนึ่่� งของไทย
ให้้ความสนใจ

ส่่วนช่่อง AMARIN TV HD รายการบัันเทิิงของช่่องส่่วนใหญ่่จะเป็็นรููปแบบรายการ

วาไรตี้้� เสริิมแทรกความรู้้ � เช่่น รายการ “ทึ่่� งทั่่�วโลก” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.235 นอกจากนี้้� ยัังมีี

รายการ “สตาร์์เบอรี่่�” ที่่� มีีเรตติ้้� งเฉลี่่�ย 0.187 โดยเป็็นรายการวาไรตี้้� เกี่่�ยวกัับวงการ
บัั น เทิิ ง ไทยและรายการเกี่่� ยวกัั บ อาหารพื้้� น ถิ่่� น ที่่� โ ดดเด่่ น ในแต่่ ล ะพื้้� น ที่่� ข องไทยอย่่ า ง
“ตามอำำ�เภอจาน” ที่่�ได้้เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.157
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เรตติ้้�งรายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์เด่่น ของช่่องต่่างๆ ปีี 2559
	รายการ	

ประเภท

เรตติ้้�ง

ศึึกวัันดวลเพลง
4 โพดำำ� การละคร
เดอะ สตาร์์ ค้้นฟ้้าคว้้าดาว 12
4 ต่่อ 4 แฟมิิลี่่�เกม

TALENT CONTEST
VARIETY
TALENT CONTEST
GAME SHOW

3.824
2.093
1.257
1.197

STAGE FIGHTER ไมค์์หมู่่�สู้้�ฟััด

TALENT CONTEST

0.370

ยุุทธการสะท้้านตัับ
เซีียนโอเกะ

GAME SHOW
TALENT CONTEST

0.884
0.479

ราคาพารวย

VARIETY

0.671

ร้้องได้ ้ให้้ล้้าน ลููกทุ่่�งสู้้�ชีีวิิต
มืือปราบสััมภเวสีี
มููไนท์์

TALENT CONTEST
REAL LIFE
VARIETY

0.396
0.367
0.314

ทึ่่�งทั่่�วโลก
REAL LIFE
สตาร์์เบอรี่่�
(ออกอากาศทุุกวัันอัังคาร เวลา 22.00 น.) VARIETY
ตามอำำ�เภอจาน
VARIETY

0.235
0.187
0.157
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10 อัันดัับ รายการวาไรตี้้�เกมโชว์์ เรตติ้้�งเฉพาะตอนสููงสุุดในปีี 2559
	ช่่อง	รายการ	วัันที่่�ออกอากาศ เวลาออกอากาศ
ตกสิิบหยิิบล้้าน
เดอะ มัันนี่่� ดร็็อป ไทยแลนด์์ ชาริิตี้้�
ไมค์์ทองคำำ� ปีี 4

ประเภท

13/10/2559 18:20-18:49 GAME SHOW
17/12/2559 18:20-18:48 GAME SHOW
07/02/2559 18:24-20:03 TALENT
CONTEST
นัักร้้องซ่่อนแอบ
12/10/2559 20:04-21:46 TALENT
CONTEST
ไมค์์ทองคำำ� ปีี 5
08/10/2559 18:19-19:57 TALENT
CONTEST
หน้้ากากนัักร้้อง
29/12/2559 20:06-21:01 TALENT
CONTEST
กิ๊๊�ก ดู๋๋� สงครามเพลงเงิินล้้าน
12/04/2559 22:37-24:13 TALENT
CONTEST
ดัันดารา
24/01/2559 19:11-20:10 TALENT
CONTEST
ถ่่ายทอดสดมหกรรมฉลองครบรอบ 26/03/2559 18:18-20:09 VARIETY
46 ปีี ไทยทีีวีีสีี ช่่อง 3 ภารกิิจรััก
เลท มีี อิิน ศััลยกรรมพลิิกชีีวิิต
05/03/2559 20:09-21:10 REAL LIFE
ไทยแลนด์์

เรตติ้้�ง
7.276
6.934
6.645
6.441
6.232
6.002
5.948
5.857
5.537
5.519

จากข้้อมููลกลุ่่�มรายการบัันเทิิ ง ประเภทรายการวาไรตี้้� ที่่� ออกอากาศปีี 2559

พบว่่ารายการที่่�มีีเรตติ้้�งเฉพาะตอนสููงสุุด 10 อัันดัับแรก ยัังเป็็นรายการจากช่่อง 7HD
ช่่อง 3HD และช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี โดยส่่วนใหญ่่เป็็นรายการที่่�ออกอากาศในช่่วงเวลา

ไพรม์์ไทม์์ มีีเพีียงรายการ “กิ๊๊ก
� ดู๋๋� สงครามเพลงเงิินล้้าน” จากช่่อง 7HD เพีียงรายการเดีียว
ที่่�ออกอากาศหลัังช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์ แต่่ก็็ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงเสมอมา
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รายการบัันเทิิง ประเภทวาไรตี้้� เกมโชว์์ ปีี 2560
ปีี 2560 เป็็ น ปีี ที่่� ร ายการบัั น เทิิ ง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ จากช่่ อ ง

เวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงมากที่่�สุุดในประวััติิศาสตร์์ของกลุ่่�มรายการบัันเทิิง

ประเภทรายการวาไรตี้้�และเกมโชว์์ในยุุคทีีวีีดิิจิิตอล เนื่่�องมาจากความสำำ�เร็็จสููงสุุดของ
รายการ “หน้้ากากนัักร้้อง” หรืือ The Mask Singer ซีีซัันแรก ที่่�ออกอากาศมาตั้้�งแต่่

เดืือนตุุลาคม 2559 ต่่อเนื่่�องมาจนจบซีีซัันแรกในเดืือนมีีนาคม 2560 ทั้้�งยัังส่่งผลดีี

ต่่ อ เนื่่� อ งมาถึึ ง ซีี ซัั น ที่่� 2 ที่่� ก ลายมาเป็็ น รายการที่่� ทำำ� เรตติ้้� ง เฉลี่่� ยสูู งสุุ ด ของปีี 2560
ด้้วยเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 7.311 ซึ่� ่งนอกจากความสำำ�เร็็จของรายการ “หน้้ากากนัักร้้อง” แล้้ว
ผลงานในปีี 2560 ของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ในช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์ (18.00-22.30 น.) ยัังได้้รับ
ั

ความนิิยมสููงแทบทั้้�งสิ้้�น จึึงอาจกล่่าวได้้ว่่าปีี 2560 ถืือเป็็นความสำำ�เร็็จสููงสุุดของช่่อง
เวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี

ในกลุ่่�ม 20 อัันดัับแรกของรายการบัันเทิิงวาไรตี้้�ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุดของปีี

2560 เป็็นรายการจาก 4 ช่่องทีีวีีดิิจิิตอล ได้้แก่่ ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ช่่อง 7HD ช่่อง 3HD

และช่่อง One โดยที่่�รายการของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ทีีวีี ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงมีีถึึง 10 รายการ
รองลงมาเป็็นรายการจาก ช่่อง 7HD จำำ�นวน 6 รายการ รายการจากช่่อง One 3 รายการ
และจากช่่อง 3HD จำำ�นวน 1 รายการ

รายการบัันเทิิงของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ที่่�ได้้รับ
ั เรตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงสุุด 3 อัันดัับแรก

ของปีี 2560 พบว่่า มีีรายการ “หน้้ากากนัักร้้อง” ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุด ส่่วนรายการ
ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงอัันดัับ 2 ได้้แก่่ “นัักร้้องซ่่อนแอบ” หรืือ “I Can See Your Voice”
มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งปีี 5.177 และรายการ “ไมค์์ทองคำำ� ปีี 6” ที่่�ออกอากาศต่่อเนื่่�องไปถึึงเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2561 มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งซีีซัน
ั 4.709 ซึ่่�งได้้รับ
ั ความนิิยมเป็็นอัันดัับ 3

ผัังรายการของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี วัันจัันทร์์-ศุุกร์์ ช่่วงเวลา 18.00 น. เป็็นรายการ

“ไมค์์หมดหนี้้�” เวลา 19.00-20.00 น. เป็็นรายการ “ปริิศนาฟ้้าแลบ” ส่่วนวัันเสาร์์
และอาทิิตย์์ จััดวางรายการ “ไมค์์ทองคำำ�” ทั้้�งหมดนี้้� เป็็นรายการประจำำ�ที่่�ออกอากาศ
ต่่อเนื่่�องทั้้�งปีี

กลุ่่�มรายการบัันเทิิงของช่่อง 7HD มีีรูู ปแบบที่่�หลากหลาย มีีทั้้�งรายการเกมโชว์์

รายการประกวดร้้องเพลง และรายการแข่่งขัันทำำ�อาหาร ซึ่่�งรายการที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยม

มากที่่�สุด
ุ ของช่่อง 7HD ได้้แก่่ รายการแข่่งขัันการทำำ�อาหาร “มาสเตอร์์เชฟ ประเทศไทย”
มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 3.864
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ส่่วนรายการของช่่อง One ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จเป็็นรายการประกวดร้้องเพลง

“ศึึกวัันดวลเพลง” ที่่�ต่่อมาแยกออกมาอีีก 2 รายการ ได้้แก่่ รายการ “ศึึกวัันดวลเพลง

เสาร์์ห้า
้ ” สำำ�หรัับการออกอากาศในวัันเสาร์์ และรายการ “ศึึกวัันดวลเพลง ซุุปเปอร์์แชมป์์”
ในขณะที่่�รายการของช่่อง 3HD ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยม ยัังคงเป็็นรายการ “เดอะวอยซ์์

เสีียงจริิงตััวจริิง ซีีซัน
ั 6” ซึ่่�งเป็็นรายการที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุดของช่่อง 3HD ในปีี 2560
ในปีี 2560 หากจะจััดความนิิยมรายการบัันเทิิง กลุ่่�มรายการวาไรตี้้� และเกมโชว์์

ที่่� มีี เ รตติ้้� ง เฉพาะตอนสููงสุุ ด พบว่่ า รายการ “หน้้ า กากนัั ก ร้้อ ง” ที่่� เ ป็็ น การแสดงสด

รอบเปิิดหน้้ากากแชมป์์ ในวัันที่่� 23 มีีนาคม 2560 เป็็นตอนที่่�ทำำ�เรตติ้้�งสููงสุุดได้้ถึึง 13.371

โดยหากพิิจารณาภาพรวม รายการ “หน้้ากากนัักร้้อง ซีีซัน
ั 1” ที่่�ออกอากาศทั้้ง� หมด 21 ตอน
มีี ต อนที่่� ทำำ� เรตติ้้� ง สููงกว่่ า 10 ได้้ ถึึ ง 4 ตอน ซึ่� ่ ง ได้้ แ ก่่ 4 ตอนสุุ ด ท้้ า ย โดยมีี เ รตติ้้� ง
อยู่่�ที่่� 10.151, 10.928, 13.371 และ 12.543 ตามลำำ�ดัับ นัับเป็็นรายการบัันเทิิงในกลุ่่�มรายการ

วาไรตี้้�เพีียงรายการเดีียวที่่�สามารถทำำ�เรตติ้้ง� ได้้สููงในยุุคทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อล ส่่วนรายการหน้้ากาก
นัักร้้อง ในซีีซัันที่่� 2 ซึ่่�งออกอากาศต่่อเนื่่�องจากซีีซัันแรก เรตติ้้�งเฉพาะตอนสููงสุุดอยู่่�ที่่�
9.383

การประสบความสำำ�เร็็จ ของรายการ “หน้้ า กากนัั ก ร้้อ ง” ยัั ง แสดงให้้ เ ห็็ น ว่่ า

กลุ่่�มรายการบัันเทิิ งประเภทรายการร้้องเพลงหรืือประกวดร้้องเพลงเป็็นกลุ่่�มรายการ

ที่่� ได้้รับ
ั ความนิิยมมากที่่�สุุดในประเภทรายการบัันเทิิงจากทุุกช่่องทีีวีีดิิจิิตอล รายการ
ประกวดร้้องเพลงเป็็นรายการที่่�ครองใจผู้้�ชมมาอย่่างต่่อเนื่่�องยาวนาน เนื่่�องจากเป็็นเวทีี

ที่่�เปิิดโอกาสให้้ประชาชนทั่่ว
ี วามสามารถ สามารถเข้้าสู่่�วงการบัันเทิิง สร้้างชื่่�อเสีียง
� ไปที่่�มีค
สร้้างอาชีีพ และสามารถสร้้างรายได้้ ในขณะที่่�รายการ “หน้้ากากนัักร้้อง” ที่่�เป็็นการนำำ�
นัักร้้องอาชีีพมาแสดงความสามารถ ก็็ทำำ�ให้้นัักร้้องหลายคนกลัับมามีีชื่่�อเสีียงมากขึ้้�น

จนมีีฐานแฟนคลัับกลุ่่�มใหญ่่อีีกครั้้ง� ตััวอย่่างที่่�เห็็นได้้ชัด
ั เจน จากกรณีี “หน้้ากากจิิงโจ้้”
หรืือ “เป๊๊ก ผลิิตโชค” ที่่�ในปััจจุุบัน
ั กลายเป็็นนัักร้้องที่่�มีฐ
ี านแฟนคลัับที่่�หนาแน่่นมากที่่�สุด
ุ
คนหนึ่่� งของประเทศ

ส่่ ว นรายการ “นัั ก ร้้อ งซ่่ อ นแอบ” และรายการ “ไมค์์ ท องคำำ� ปีี 6” ของช่่ อ ง

เวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี นั้้�น ทำำ�เรตติ้้�งเฉพาะตอนสููงสุุดได้้ที่่� 7.624 และ 6.107 ตามลำำ�ดัับ

นอกจากนี้้� เมื่่�อพิิจารณาข้้อมููลรายการที่่�มีีเรตติ้้�งเฉพาะตอนสููงสุุดของปีี 2560

พบว่่ า ใน 10 อัั น ดัั บ แรก เป็็ น รายการประกวดร้้อ งเพลงมากถึึ ง 7 รายการ ซึ่� ่ ง เป็็ น
เครื่่�องยืืนยัันได้้ ดีีว่่า รายการประกวดร้้องเพลง เป็็นรายการประเภทวาไรตี้้� เกมโชว์์
ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุดอย่่างแท้้จริิง
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20 อัันดัับ รายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุดในปีี 2560
	ช่่อง

รายการ	

ประเภท

เรตติ้้�ง

หน้้ากากนัักร้้อง 2
นัักร้้องซ่่อนแอบ
ไมค์์ทองคำำ� ปีี 6
มาสเตอร์์ เชฟประเทศไทย
เดอะ มัันนี่่�ดร็็อป ไทยแลนด์์ ชาริิตี้้�
เปลี่่�ยนหน้้าท้้าโชว์์ ซีีซันั 3
กิ๊๊�ก ดู๋๋� สงครามเพลงเงาเสีียง
ตกสิิบหยิิบล้้าน
หน้้ากากนัักร้้อง 3
ศึึกวัันดวลเพลง
เดอะวอยซ์์ เสีียงจริิงตััวจริิง ซีีซันั 6
หน้้ากากนัักร้้องสเปเชีียล 1+2 แฟนรีีเควสต์์
ปริิศนาฟ้้าแลบ เดอะ แมสค์์ ซิิงเกอร์์
ศึึกวัันดวลเพลง เสาร์์ 5
กิ๊๊�ก ดู๋๋� สงครามเพลงเงิินล้้าน
ปริิศนาฟ้้าแลบ
จำำ�อวดหน้้าจอ
ไมค์์หมดหนี้้�ตั้้�งตััว
ศึึกวัันดวลเพลง สงครามแชมป์์ 2
ซููเปอร์์หม่ำำ�

TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
GAME SHOW
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
GAME SHOW
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
GAME SHOW
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
GAME SHOW
VARIETY
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
VARIETY

7.311
5.177
4.709
3.864
3.721
3.694
3.636
3.592
3.579
3.578
3.283
3.224
3.209
3.149
3.078
3.051
2.992
2.941
2.772
2.771
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รายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ เฉพาะตอนที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุดของปีี 2560
	ช่่อง	รายการ	วัันที่่�ออกอากาศ เวลาออกอากาศ
หน้้ากากนัักร้้อง
หน้้ากากนัักร้้อง ซีีซันั 2
นัักร้้องซ่่อนแอบ
ไมค์์ทองคำำ�ปีี 6
ตกสิิบหยิิบล้้าน
ปริิศนาฟ้้าแลบ
มาสเตอร์์เชฟ ประเทศไทย
ศึึกวัันดวลเพลง
ซููเปอร์์หม่ำำ�
ไมค์์หมดหนี้้�

23/03/2560
20/04/2560
15/03/2560
06/08/2560
13/11/2560
09/02/2560
17/09/2560
10/01/2560
25/04/2560
28/09/2560

20:06-22:52
20:05-21:57
20:07-21:52
18:17-19:59
18:17-18:47
20:00-20:46
18:20-19:43
18:53-19:48
20:02-21:01
18:20-19:16

ประเภท

TALENT CONTEST 13.371
TALENT CONTEST 9.383
TALENT CONTEST 7.624
TALENT CONTEST 6.107
GAME SHOW
5.955
GAME SHOW
5.726
TALENT CONTEST 5.147
TALENT CONTEST 5.016
VARIETY
4.953
TALENT CONTEST 4.656

รายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ในช่่องทีีวีีดิิจิิตอลช่่องอื่่�น ที่่�มีีผลงานเด่่นในปีี

2560 นี้้� ยัังคงเป็็นรายการกลุ่่�มเดิิมที่่�ออกอากาศต่่อเนื่่�องจากปีี 2559 เช่่น

รายการ “ราคาพารวย” จากช่่อง True4U มีีเรตติ้้� งเฉลี่่� ย 0.575 รายการ

“Stage Fighter ไมค์์หมู่่�สู้้�ฟัด
ั เดี่่�ยวฟัด
ั เดี่่�ยว” ช่่อง GMM25 มีีเรตติ้้ง� เฉลี่่�ย 0.353
ส่่วนช่่องไทยรััฐทีีวีี มีีรายการกลุ่่�มความเชื่่�อ เนื้้�อหาเชิิงศาสตร์์ลี้้�ลัับ 2 รายการ

ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยม ได้้แก่่ รายการ “มืือปราบสััมภเวสีี” มีีเรตติ้้ง� เฉลี่่�ย 0.420 และ
รายการ “มููไนท์์” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.403

เรตติ้้�ง
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รายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์
ปีี 2561
ปีี 2561 กลุ่่�มรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ประเภทรายการแข่่งขัันและแสดงความสามารถ

ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุด ทั้้�งรายการประเภทการประกวดร้้องเพลง การแข่่งขัันทำำ�อาหาร

และการแข่่งขัันตามกฎกติิกาของรายการ ทั้้�งนี้้� จาก 20 อัันดัับรายการที่่�มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย

สููงสุุด พบว่่า รายการประเภทแข่่งขัันได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุดถึึง 15 รายการ โดยรายการ

ที่่�มีีเรตติ้้�งสููงสุุด 2 รายการแรก ได้้แก่่ รายการ “มาสเตอร์์เชฟ จููเนีียร์ ์ ประเทศไทย”
มีีเรตติ้้ง� เฉลี่่�ย 4.552 และรายการ “มาสเตอร์์เชฟ ประเทศไทย ซีีซัน
ั 2” มีีเรตติ้้ง� เฉลี่่�ย 4.479
แต่่อย่่างไรก็็ดีี ความนิิยมในรายการบัันเทิิงของกลุ่่�มรายการวาไรตี้้�ในปีี 2561

ลดลงอย่่างเห็็นได้้ชััด เมื่่�อเทีียบกัับความนิิยมในปีี 2560 เช่่น ความนิิยมของรายการ

“หน้้ากากนัักร้้อง” ของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ลดลงอย่่างรวดเร็็ว เนื่่�องจากมีีกระแสของผู้้�ชม
ที่่�ไม่่เห็็นด้้วยกับ
ั ผลการตััดสิิน เป็็นที่่�น่า
่ สัังเกตว่่า ในปีี 2561 ซึ่่�งเป็็นช่่วงของการออกอากาศ

“หน้้ากากนัักร้้อง ซีีซััน 3” และ “หน้้ากากนัักร้้อง ซีีซััน 4” เรตติ้้�งเฉลี่่�ยของรายการนั้้�น
ลดลงในทุุกซีีซัน
ั โดยมีีค่่าเฉลี่่�ยเรตติ้้�งอยู่่�ที่่� 3.579 และ 2.284 ตามลำำ�ดัับ และถึึงแม้้ว่่า
ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี จะปรัับเนื้้�อหารายการเป็็นรายการ “เดอะแมสค์์ โปรเจกท์์ เอ” และ

“เดอะแมสค์์ ไลน์์ ไทย” ก็็ยังั ไม่่สามารถต้้านทานกระแสความนิิยมที่่�ลดลงนี้้�ได้้ โดยทำำ�
เรตติ้้�งเฉลี่่�ยได้้เพีียง 2.324 และ 2.897 ตามลำำ�ดัับ

ในส่่วนของรายการอื่่�นๆ ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ในปีี 2561

ได้้แก่่ รายการ “ไมค์์ทองคำำ� ปีี 7” ที่่�ออกอากาศต่่อเนื่่�องไปถึึงต้้นปีี 2562 มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย
3.779 นอกจากนี้้� ยัังสัังเกตได้้ว่่า รายการของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยม

อยู่่�ในกลุ่่�ม 20 อัันดัับสููงสุุด มีีทั้้�งหมด 8 รายการ เป็็นรายการประเภทประกวดแข่่งขััน
ความสามารถถึึง 7 รายการ มีีเพีียงรายการ “ปริิศนาฟ้้าแลบ” ที่่�เป็็นรายการเกมโชว์์
แนวควิิซโชว์์ เพีียงรายการเดีียวที่่�ยังั ติิดอัันดัับด้้วยเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 2.273

หากพิิจารณาลึึกลงในด้้านเวลาการออกอากาศพบว่่า รายการที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยม

ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในช่่วงเวลา 18.00-22.30 น. ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์ที่่�มีผู้
ี ้�ชมรัับชมสููงสุุด
ของวััน นอกนั้้น
� มัักเป็็นรายการที่่�ออกอากาศในช่่วงวัันหยุุด เสาร์์ - อาทิิตย์์ มีีเพีียงรายการ
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“กิ๊๊�ก ดู๋๋� สงครามเพลงเงาเสีียง” ของช่่อง 7HD ที่่�ออกอากาศเวลา 22.30 น. ทุุกวัันอัังคาร
เท่่านั้้�น ที่่�ออกอากาศนอกเหนืือจากช่่วงเวลาดัังกล่่าวและยัังติิดอยู่่�ใน 20 อัันดัับแรก

นอกจากนี้้� รายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยม

20 อัันดัับแรกของปีี 2561 นั้้�น แบ่่งเป็็นรายการที่่�ออกอากาศทางช่่อง 7HD จำำ�นวน
9 รายการ ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี จำำ�นวน 8 รายการ และช่่อง 3HD จำำ�นวน 3 รายการ

โดยความแตกต่่างกัันของ 3 ช่่อง คืือ รายการจากช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี จะเป็็นรายการ
ประจำำ�ผัังรายการ แม้้จะแยกเป็็นซีีซััน แต่่ก็็ออกอากาศต่่อเนื่่�องทั้้�งปีี โดยเป็็นรายการ

ที่่�ผลิิตโดยช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีีเอง ในขณะที่่�รายการที่่�ออกอากาศทางช่่อง 7HD และ
ช่่อง 3HD ส่่วนใหญ่่เป็็น Seasonal Program ที่่�มีีการเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนออกอากาศ
แบบไม่่ต่่อเนื่่�องกััน เนื่่�องจากมีีผู้้�ผลิิตรายการหลากหลาย

เมื่่�อ แยกกลุ่่�มรายการบัั น เทิิ ง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ที่่� อ อกอากาศ

นอกเหนืือจากเวลา Prime Time (รายการที่่�ไม่่ออกอากาศระหว่่างเวลา 18.00-22.30 น.
หรืือเรีียกว่่า Non Prime Time) พบว่่า ในช่่วงเวลา Non Prime Time รายการที่่�ได้้

รัับความนิิยมสููง ในปีี 2561 ก็็ยัังคงมาจาก 3 ช่่อง ได้้แก่่ ช่่อง 7HD ช่่อง 3HD และ
ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี เช่่นกััน

รายการช่่วง Non Prime Time ปีี 2561 ที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุด
	ช่่อง

รายการ	
คดีีเด็็ด
เทคมีีเอาท์์ไทยแลนด์์
ศึึก 12 ราศีี
ร้้องแลกแจกเงิิน
3 แซ่่บ
ตีีท้้ายครััว
สุุดยอดคดีีเด็็ด
ซุุปเปอร์์ 60+ อััจฉริิยะพัั นธุ์์�เก๋๋า (อาทิิตย์์ )
เกม 1000 หน้้า เดอะ ฮีีโร่่
เกม 1000 หน้้า ซุุปเปอร์์ 7

ประเภท

เรตติ้้�ง

REAL LIFE
GAME SHOW
GAME SHOW
TALENT CONTEST
VARIETY
VARIETY
REAL LIFE
TALENT CONTEST
GAME SHOW
GAME SHOW

2.341
2.156
2.106
2.009
1.929
1.891
1.888
1.836
1.814
1.757

94

20 อัันดัับ รายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุดในปีี 2561
	ช่่อง

รายการ	
มาสเตอร์์ เชฟจููเนีียร์์ ประเทศไทย
มาสเตอร์์ เชฟประเทศไทย ซีีซันั 2
ไมค์์ทองคำำ� ปีี 7
เปลี่่�ยนหน้้าท้้าโชว์์ ซีีซันั 4
เฮ มััน โชว์์โกลเด้้น แทมโบรีีน
กิ๊๊�ก ดู๋๋� สงครามเพลงเงาเสีียง (รายการ Non Prime)
ตกสิิบหยิิบล้้าน
เดอะ แมสค์์ ไลน์์ ไทย
นัักร้้องซ่่อนแอบ
ไมค์์หมดหนี้้�
นัักปั้้�นมืือทอง
คดีีเด็็ด (รายการ Non Prime)
เดอะ แมสค์์ โปรเจค เอ
หน้้ากากนัักร้้อง 4
ปริิศนาฟ้้าแลบ ซอยข้้าใครอย่่าแตะ
ไมค์์หมดหนี้้�ตั้้�งตััว
เทค มีี เอ้้าท์์ไทยแลนด์์ (รายการ Non Prime)
ศึึก 12 ราศีี (รายการ Non Prime)
สมรภููมิิชิงิ เพลง
ร้้องแลกแจกเงิิน

ประเภท

เรตติ้้�ง

TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
GAME SHOW
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
REAL LIFE
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
GAME SHOW
TALENT CONTEST
GAME SHOW
GAME SHOW
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST

4.552
4.479
3.779
3.753
3.356
2.978
2.914
2.897
2.742
2.707
2.349
2.341
2.324
2.284
2.273
2.253
2.156
2.106
2.080
2.059
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สำำ�หรัับรายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้�และเกมโชว์์ ที่่�มีีเรตติ้้�ง

เฉพาะตอนสููงสุุด ในการออกอากาศปีี 2561 พบว่่า รายการที่่�มีีเรตติ้้�งเฉพาะ
ตอนสููงสุุด ได้้แก่่ รายการ “ไมค์์ทองคำำ� ปีี 6” ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี รอบชิิงชนะเลิิศ

ทำำ�เรตติ้้ง� ได้้ 7.943 ส่่วนอัันดัับ 2 เป็็นรายการ “มาสเตอร์์เชฟ ประเทศไทย ซีีซัน
ั 2”

รอบชิิงชนะเลิิศ มีีเรตติ้้ง� 6.563 และ อัันดัับ 3 คืือ รายการถ่่ายทอดสด การแข่่งขััน
ฟุุตบอลดาราในงานครบรอบ 48 ปีี ไทยทีีวีีสีีช่อ
่ ง 3 ทำำ�เรตติ้้�งได้้ 5.826

รายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ เฉพาะตอนที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุด ปีี 2561
	ช่่อง

รายการ	

วัันที่่�ออกอากาศ เวลาออกอากาศ

ประเภท

ไมค์์ทองคำำ� ปีี 6
มาสเตอร์์ เชฟประเทศไทย ซีีซันั 2

04/02/2561 18:21-20:07 REAL LIFE
27/05/2561 18:19-19:47 GAME SHOW
ถ่่ายทอดสดมหกรรมฉลองครบรอบ 48 ปีี 10/03/2561 18:17-20:06 GAME SHOW
ไทยทีีวีสีี ี ช่่อง 3 อาณาจัักรแห่่งความสุุข

มาสเตอร์์เชฟ จููเนีียร์์ ประเทศไทย
ตกสิิบหยิิบล้้าน
ไมค์์ทองคำำ� ปีี 7
เปลี่่�ยนหน้้าท้้าโชว์์ ซีีซันั 4
เฮ มัันโชว์์ โกลเด้้น แทมโบรีีน
นัักร้้องซ่่อนแอบ
กิ๊๊�ก ดู๋๋� สงครามเพลงเงาเสีียง

09/12/2561
31/10/2561
16/12/2561
08/12/2561
03/02/2561
19/12/2561
13/03/2561

18:15-19:41
18:20-18:46
18:18-20:02
18:16-19:41
18:17-19:41
20:17-21:48
22:41-24:06

เรตติ้้�ง

7.943
6.563
5.826

5.675
VARIETY
5.469
VARIETY
5.148
REAL LIFE
4.764
TALENT CONTEST 4.449
GAME SHOW 4.230
GAME SHOW 4.178
TALENT CONTEST
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รายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ จากช่่องทีีวีีดิิจิิตอลช่่องอื่่�น ๆ ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมในปีี 2561

ส่่วนใหญ่่เป็็นรายการประเภทแข่่งขััน มีีทั้้�งการประกวดร้้องเพลงและแข่่งขัันชิิงรางวััล

เช่่น รายการ “ยุุทธจัักรนัักร้้อง” จากช่่อง One ออกอากาศเย็็นวัันจัันทร์์–ศุุกร์์ ซึ่� ง่ เป็็นการ

กลัับมาของรายการ “ศึึกวัันดวลเพลง” ในอดีีตที่่� เคยได้้รับ
ั ความนิิยมสููงในช่่อง One
เมื่่�อปีี 2558 และ 2559 และหยุุดออกอากาศไปหลัังจากเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2560 ก่่อนจะ

กลัับมาออกอากาศโดยเปลี่่�ยนชื่่�อรายการใหม่่เป็็นรายการ “ยุุทธจัักรนัักร้้อง” ทำำ�เรตติ้้�ง
เฉลี่่�ยได้้ 1.388 นอกจากนี้้�ยังั มีีรายการ “ศึึกวัันดวลเพลง สงครามเทพบุุตร” ที่่�ออกอากาศ
ในเย็็นวัันเสาร์์ มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 1.870

ช่่องไทยรััฐทีีวีี มีีรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุด 2 รายการ ได้้แก่่

รายการ “ร้้องได้ใ้ ห้้ล้้าน ลููกทุ่่�งสู้้�ชีีวิิต นัักสู้้�รุ่่�นจิ๋๋�ว” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 1.680 และรายการ
“เกมต่่อชีีวิิต” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 1.518

สำำ�หรัับช่่อง True4U รายการ “ราคาพารวย” ยัังเป็็นรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ที่่�ทำำ�

เรตติ้้�งสููงสุุดของช่่องในปีีนี้้� โดยมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.638

ในช่่วงปลายปีี 2561 ธุุรกิิ จรายการโทรทัั ศน์์เริ่่ม
� มีีการเปลี่่� ยนแปลง กล่่ าวคืื อ

รายการที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมจากช่่องดั้้�งเดิิม เริ่่ม
� ย้้ายไปยัังช่่องทีีวีีดิิจิิตอลใหม่่ โดยเริ่่ม
� จาก
รายการ “เดอะ วอยซ์์ ประเทศไทย” ซึ่่�งเป็็นรายการประกวดร้้องเพลงที่่�ออกอากาศทางช่่อง 3
แอนะล็็อกมาตั้้�งแต่่ปีี 2555 ตั้้�งแต่่ซีซั
ี น
ั 1 จนถึึงซีีซัน
ั 6 ได้้ย้า
้ ยมาออกอากาศที่่�ช่อ
่ ง PPTV

ตั้้�งแต่่เดืือนพฤศจิิกายน ปีี 2561 นัับเป็็นรายการแรก ก่่อนที่่�จะมีีอีีกหลายรายการที่่�ย้า
้ ย
ช่่องออกอากาศตามมาในปีี 2562 ซึ่่�งการย้้ายช่่องของรายการเหล่่านี้้�มีีสาเหตุุมาจาก
ปััญหาทางเศรษฐกิิจ
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รายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์
ปีี 2562
ปีี 2562 เป็็นปีีแห่่งการเปลี่่�ยนแปลงของกลุ่่�มรายการบัันเทิิง ประเภทวาไรตี้้� เกมโชว์์

ที่่�บางรายการต้้องย้้ายจากช่่องดั้้�งเดิิม มาสู่่�ช่่องทีีวีีดิิจิิตอลใหม่่มากขึ้้�น ด้้วยเหตุุผลหลััก

คืือปััญหาภาวะเศรษฐกิิจที่่�กระทบต่่อการหารายได้้ อััตราค่่าโฆษณาที่่�ลดลงตามเรตติ้้�ง

ของรายการที่่� ล ดลง ส่่ ง ผลให้้ แ นวทางธุุ ร กิิ จ ในรููปแบบเช่่ า เวลาที่่� เ คยทำำ�กัั บ ช่่ อ งเดิิ ม

กลายเป็็นความเสี่่� ยงต่่ อการขาดทุุน และแม้้ว่่ากลุ่่�มช่่องดั้้� งเดิิ มจะมีีการให้้ความช่่วย
เหลืื อ ด้้ า นการดำำ�เนิิ น ธุุ ร กิิ จ เช่่ น ลดอัั ต ราค่่ า เช่่ า รายการ แต่่ ก็็ ยัั ง ไม่่ เ พีี ย งพอ ทำำ�ให้้

ปีี 2562 มีีข่่าวการย้้ายช่่องของหลายรายการ ประกอบกัับช่่องใหม่่ที่่�มีีเงิินทุุนมากพอ
ก็็ต้อ
้ งการรายการที่่�ดีมี
ี ค
ี วามนิิยมสููงเพื่่�อยกระดัับความนิิยมของช่่องตนเอง แนวทางธุุรกิิจ

ในรููปแบบจ้้างผลิิตรวมทั้้�งการร่่วมทุุนจึึงเกิิดขึ้้�น ซึ่่�งวิิธีก
ี ารนี้้�ทำำ�ให้้ผู้้�ผลิิตรายการไม่่ต้้อง
รัับภาระหนัักในด้้านธุุรกิิจเพีียงลำำ�พััง แม้้ว่่ากำำ�ไรอาจลดลงแต่่ก็็ไม่่ขาดทุุน

เริ่่ม
ั ความ
� จากรายการ “กิ๊๊�ก ดู๋๋� สงครามเพลงเงาเสีียง” หนึ่่� งในรายการที่่�ได้้รับ

นิิยมสููงของช่่อง 7HD เริ่่ม
� ออกอากาศในช่่อง 7 แอนะล็็อก มาตั้้�งแต่่ปีี 2553 โดยเริ่่ม
� ต้้น
ปัักหลัักที่่�ผังั รายการเย็็นวัันอาทิิตย์์ของช่่อง 7 แอนะล็็อก จนปรัับเปลี่่�ยนมาลงผัังรายการ

เวลา 22.30 น.ของทุุกวัันอัังคาร ตั้้�งแต่่ปีี 2556 เป็็นต้้นมา จนถึึงยุุคทีีวีีดิิจิิตอลได้้ย้า
้ ยมา
อยู่่�ช่่อง PPTV โดยออกอากาศทุุกคืืนวัันอัังคารเช่่นเดิิม แต่่เปลี่่�ยนเวลามาออกอากาศ
ในช่่วงหลัังข่่าว 2 ทุ่่�ม ซึ่่�งเป็็นเวลาที่่�ต้้องแข่่งขัันกัับรายการละครของช่่องอื่่�นโดยตรง

ปีี 2561 รายการ “กิ๊๊�กดู๋๋� สงครามเพลงเงาเสีียง” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยจากการออกอากาศ

ทางช่่อง 7HD อยู่่�ที่่� 2.978 เมื่่�อมาออกอากาศทางช่่อง PPTV ในชื่่�อว่่า “กิ๊๊�กดู๋๋� สงครามเพลง
เงิินล้้าน” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยรายการทั้้�งปีีลดลงเหลืือ 0.813

อีีกหนึ่่� งรายการที่่�ย้า
้ ยออกจากช่่อง 7HD คืือ รายการ “ตกสิิบหยิิบล้้าน” ซึ่� ง่ เคย

ออกอากาศที่่�ช่อ
่ ง 7HD ตั้้ง� แต่่ปีี 2558 ก่่อนจะย้้ายไปออกอากาศทางช่่อง AMARIN TV HD

ในเดืือนเมษายน 2562 และทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยในปีีดัังกล่่าวไปได้้ 0.354 ซึ่� ง่ ลดลงจากเรตติ้้�ง

เฉลี่่�ยตลอดปีี 2561 ที่่�ทำำ�ได้้ 2.914 และยัังต่ำำ�กว่่าเรตติ้้ง� เฉลี่่�ยช่่วงเดืือน มกราคม–กุุมภาพัันธ์์
ปีี 2562 ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาที่่� “ตกสิิบหยิิบล้้าน” ยัังคงออกอากาศทางช่่อง 7HD มีีเรตติ้้�ง
เฉลี่่�ย 3.011
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ส่่วนรายการ “เดอะวอยซ์์ ประเทศไทย” ซึ่่�งออกอากาศที่่�ช่อ
่ ง 3 ตั้้�งแต่่ปีี 2555

ก็็ย้้ายมาออกอากาศที่่�ช่่อง PPTV โดยเริ่่ม
� ออกอากาศเมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน ปีี 2561

ซึ่� ง่ ก่่อนจะย้้ายช่่อง รายการสามารถทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยของซีีซัน
ั 6 ได้้ 3.283 แต่่เมื่่�อย้้ายมา

ออกอากาศทางช่่อง PPTV โดยออกอากาศต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปลายปีี 2561 -2562 เรตติ้้�ง
เฉลี่่�ยกลัับเหลืือเพีียง 0.762

อีีกรายการที่่�ย้า้ ยจากช่่อง 3HD ไปยัังช่่อง PPTV คืือรายการ “ก่่อนบ่่ายคลายเครีียด”

ซึ่� ่ งเป็็ น รายการตลกที่่� อ ยู่่�คู่่�กัั บ ช่่ อ ง 3 มาตั้้� ง แต่่ ยุุ ค แอนะล็็ อ ก โดยเริ่่�ม ออกอากาศ
มาตั้้� ง แต่่ ปีี 2540 อย่่ า งไรก็็ ดีี หลัั ง จากย้้ า ยมาออกอากาศทางช่่ อ ง PPTV แล้้ ว

“ก่่อนบ่่ายคลายเครีียด” ก็็สามารถทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยได้้เพีียง 0.156 ซึ่่�งนัับว่่าลดลงมาก

หากเปรีีย บเทีี ย บกัั บ เรตติ้้� ง ของรายการเมื่่� อ ต้้ น ปีี 2562 ซึ่่� งเป็็ น ช่่ ว งเวลาสุุ ด ท้้ า ย
ที่่� ยัั ง ออกอากาศกัั บ ช่่ อ ง 3HD ที่่� ทำำ� เรตติ้้� ง เฉลี่่� ย ได้้ 0.779 ทั้้� ง นี้้� ล่่ า สุุ ด ในปีี 2563
“ก่่อนบ่่ายคลายเครีียด” ได้้ย้า
้ ยช่่องอีีกครั้้ง� โดยเปลี่่�ยนไปออกอากาศทางช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์
ทีีวีี

อย่่างไรก็็ ดีี เมื่่�อพิิจารณาในภาพรวม รายการบัันเทิิ งประเภทรายการวาไรตี้้�

เกมโชว์์ ที่่�มีเี รตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงสุุดในปีี 2562 นี้้� ยัังคงเป็็นรายการ “มาสเตอร์์ เชฟ จููเนีียร์”์

โดยออกอากาศเป็็นซีีซัน
ั ที่่� 2 มีีเรตติ้้ง� เฉลี่่�ย 4.555 ส่่วนอัันดัับ 2 เป็็นรายการ “มาสเตอร์์เชฟ

ประเทศไทย ซีีซัน
ั 3” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 3.688 และอัันดัับ 3 เป็็นรายการประกวดร้้องเพลง
จากช่่อง One “ศึึกวัันดวลเพลง เสาร์์ 5” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 3.472

ทั้้�งนี้้� เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่า รายการบัันเทิิงจากช่่อง One ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมส่่วนใหญ่่

เป็็นรายการประเภทแข่่งขัันร้้องเพลง ซึ่่�งเป็็นแนวถนััดของช่่อง One อีีกทั้้�งยัังได้้เปรีียบ

ที่่�มีีคลัังเพลงจากบริิษััท จีีเอ็็มเอ็็ม แกรมมี่่� จำำ�กััด (มหาชน) ในขณะที่่�ช่่องอื่่�นหากจะ

ผลิิตรายการเพลงต้้องมีีต้้นทุุนในการผลิิตรายการเพลงสููงมาก จะเห็็นได้้ว่่า ในปีี 2562

ช่่อง One มีีรายการเพลงที่่�ผลิิตขึ้้�นใหม่่ 2 รายการ ได้้แก่่ รายการ “ดวลเพลงชิิงทุุน”
ออกอากาศแทนรายการ “ศึึกวัันดวลเพลง” ทุุกวัันจัันทร์์-ศุุกร์์ เวลา 18.00 น. มีีเรตติ้้�ง
เฉลี่่�ย 2.752 และรายการ “The Golden Song เวทีีเพลงเพราะ” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 2.511

20 อัันดัับแรกของรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ที่่�ทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงสุุดในปีี 2562 เป็็น

รายการที่่�ออกอากาศทางช่่อง 7HD ถึึง 9 รายการ และออกอากาศทางช่่อง เวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี
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20 อัันดัับ รายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุด ปีี 2562
	ช่่อง

workpoint

workpoint

รายการ	

ประเภท

เรตติ้้�ง

มาสเตอร์์เชฟ จููเนีียร์์ ประเทศไทย ซีีซันั 2
มาสเตอร์์เชฟ ประเทศไทย ซีีซันั 3
ศึึกวัันดวลเพลง เสาร์์ 5 2019
รู้้�หน้้าไม่่รู้้�วััย
ศึึกค้้นหาเชฟกระทะเหล็็ก
ตกสิิบหยิิบล้้าน
ลููกทุ่่�งไอดอล
ไมค์์ทองคำำ� ปีี 8
นัักร้้องซ่่อนแอบ
ดวลเพลงชิิงทุุน
เท็็น ไฟท์์ เท็็น พรีีเซนเต็็ด บาย จีีเอส แบตเตอรี่่�
เดอะ โกลเด้้นซอง เวทีีเพลงเพราะ
เดอะ แมสค์์ วรรณคดีีไทย
ไมค์์หมดหนี้้�ตั้้�งตััว
ไมค์์หมดหนี้้�
แหวน 5 ท้้าแสน
มาสเตอร์์ เชฟโฮม คััมมิ่่ง�
คดีีเด็็ด
ฮอลลีีวููดเกมไนท์์ไทยแลนด์์ ซีีซันั 3
เดอะ แมสค์์ ไลน์์ พราง

TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
GAME SHOW
TALENT CONTEST
GAME SHOW
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
GAME SHOW
TALENT CONTEST
REAL LIFE
GAME SHOW
TALENT CONTEST

4.555
3.688
3.472
3.207
3.068
3.011
2.974
2.889
2.855
2.752
2.685
2.511
2.456
2.397
2.296
2.276
2.222
2.187
2.183
2.158
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7 รายการ โดยมีีรายการจากช่่อง One แทรกเข้้ามาใน 20 อัันดัับแรกได้้ 3 รายการ
ส่่ ว นช่่ อ ง 3HD ลดลงเหลืื อ เพีี ย งรายการเดีี ยว ได้้ แ ก่่ “ฮอลลีี วูู ดเกมไนท์์ ไทยแลนด์์

ซีี ซัั น 3” ซึ่่� งเป็็ น รายการที่่� เ คยออกอากาศที่่� ช่่ อ ง One ในปีี 2557-2559 ในชื่่� อ ว่่ า
“ซุุป’ตาร์์ปาร์์ตี้้�” ก่่อนจะย้้ายมาออกอากาศที่่�ช่อ
่ ง 3HD ตั้้�งแต่่ปลายปีี 2560

แต่่เมื่่�อพิิจารณาเรตติ้้�งกลุ่่�มรายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้�และเกมโชว์์

ที่่�ไม่่ออกอากาศระหว่่างเวลา 18.00-22.30 น. หรืือออกอากาศในช่่วง Non Prime Time
ในปีี 2562 พบว่่า รายการทีีได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุด ส่่วนใหญ่่ยังั อยู่่�ในช่่องดั้้�งเดิิม ทั้้�งช่่อง

7HD และช่่อง 3HD อีี กทั้้� งยัังเป็็นรายการที่่� ออกอากาศมาอย่่างต่่ อเนื่่�องหลายปีี เช่่น

รายการ “คดีีเด็็ด” ทางช่่อง 7HD และรายการ “ศึึก 12 ราศีี” “ตีีท้้ายครััว” “3 แซ่่บ” และ
“เทค มีี เอาท์์ ไทยแลนด์์ ” ทางช่่ อ ง 3HD ส่่ ว นรายการที่่� ไ ด้้ รั บ
ั ความนิิ ย มของช่่ อ ง
เวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี คืือ “ซููเปอร์์ฮัน
ั เดรด อััจฉริิยะเกิินร้้อย”

ความนิิยมรายการบัันเทิิง วาไรตี้้� เกมโชว์์
ออกอากาศช่่วงเวลา Non Prime Time (นอกเหนืือจากเวลา 18.00-22.30 น.)
	ช่่อง

workpoint

รายการ	

คดีีเด็็ด
ศึึก 12 ราศีี
เทค มีี เอ้้าท์์ ไทยแลนด์์
ตีีท้้ายครััว
3 แซ่่บ
เดอะ มัันนี่่�ดร็็อป ไทยแลนด์์
ภาพลัับนัับแบงก์์! แก๊๊งจัับป่่วน
ซููเปอร์์ฮัันเดรด อััจฉริิยะเกิินร้้อย
ศึึกเจ้้านัักกิิน
ร้้องแลกแจกเงิิน

ประเภท
REAL LIFE
GAME SHOW
GAME SHOW
VARIETY
VARIETY
GAME SHOW
GAME SHOW
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST

เรตติ้้�ง

2.187
1.911
1.891
1.824
1.824
1.783
1.762
1.685
1.665
1.663
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ส่่วนรายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้�และเกมโชว์์ที่่�สามารถ

ทำำ�เรตติ้้�งเฉพาะตอนสููงสุุดในปีี 2562 คืือ รายการ “มาสเตอร์์ เชฟ จููเนีียร์ ์
ไทยแลนด์์ ซีีซัน
ั 2” มีีเรตติ้้ง� เฉพาะตอนสููงสุุด 5.555 โดยจะสัังเกตได้้ว่า
่ รายการ

ส่่วนใหญ่่ที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุด จะเป็็นกลุ่่�มรายการประกวดความสามารถ ทั้้�งการ

ทำำ�อาหารและการประกวดร้้องเพลง โดยใน 10 อัั นดัั บรายการประเภท
วาไรตี้้�และเกมโชว์์ที่่�มีีเรตติ้้�งเฉพาะตอนสููงสุุด มีีเพีียงรายการเดีียวที่่�ไม่่อยู่่�

ในกลุ่่�มรายการดัังกล่่าว คืือ รายการ “ถ่่ายทอดสดมหกรรมฉลองครบรอบ
49 ปีี ไทยทีีวีีสีี ช่่อง 3 งานวััดคาร์์นิิว้้าว” จากช่่อง 3HD

รายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์
เรตติ้้�งเฉพาะตอนสููงสุุด ของปีี 2562
ช่่อง	รายการ	วัันที่่�ออกอากาศ เวลาออกอากาศ

ประเภท

เรตติ้้�ง

5.555
ไมค์์ทองคำำ�ปีี 7
24/02/2562 18:17-20:05 TALENT CONTEST 5.234
ลููกทุ่่�งไอดอล
02/11/2562 18:20-19:41 TALENT CONTEST 4.479
มาสเตอร์์ เชฟ ประเทศไทย ซีีซันั 3 17/02/2562 18:19-19:48 TALENT CONTEST 4.471
ถ่่ายทอดสดมหกรรมฉลองครบรอบ 02/03/2562 18:19-20:11 VARIETY
4.398
มาสเตอร์์เชฟ จููเนีียร์์ ประเทศไทย ซีีซันั 2 22/12/2562 18:21-19:44 TALENT CONTEST

49 ปีี ไทยทีีวีีสีี ช่่อง 3 งานวััดคาร์์นิิว้้าว

นัักร้้องซ่่อนแอบ
ดวลเพลงชิิงทุุน
ศึึกวัันดวลเพลงเสาร์์ 5 2019
ตกสิิบหยิิบล้้าน
ศึึกค้้นหาเชฟกระทะเหล็็ก

23/01/2562
31/10/2562
19/10/2562
03/01/2562
15/09/2562

20:17-21:47
18:01-19:00
18:01-19:58
18:24-18:51
18:20-19:43

TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
GAME SHOW
TALENT CONTEST

4.384
4.188
4.128
4.077
3.942
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สำำ�หรัับ รายการที่่� ไ ด้้ รั บ
ั ความนิิ ย มจากช่่ อ งทีี วีี ดิิ จิิ ต อลช่่ อ งอื่่� น ในปีี 2562 นี้้�

ส่่วนใหญ่่ยังั เป็็นรายการเดิิม เช่่น ช่่องไทยรััฐทีีวีี มีี 2 รายการหลััก “ร้้องได้ ้ให้้ล้้าน ลููกทุ่่�ง
สู้้�ชีวิ
ี ิต นัักสู้้�รุ่่�นจิ๋๋�ว” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 1.280 และ รายการ “เกมต่่อชีีวิิต” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 1.361
ส่่วนช่่อง GMM25 มีีรายการ “ลููกทุ่่�งสู้้�ฟััด” ที่่�มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.650 นอกจากนี้้� ช่่อง 8

เริ่่ม
� นำำ�รายการในอดีีตกลัับมาออกอากาศอีีกครั้้ง� จากรายการ “เสีียงสวรรค์์ พิิชิิตฝััน”
ที่่�เคยออกอากาศในช่่วงปีี 2557-2559 เปลี่่�ยนชื่่�อใหม่่เป็็น “เสีียงสวรรค์์ รางวััลชีีวิิต”
มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.262

ส่่วนช่่อง AMARIN TV HD มีีรายการรีีรัน
ั ที่่�เคยออกอากาศทางช่่อง 3HD คืือ รายการ

“Singer Auction เสีียงนี้้�มีรี าคา” ได้้เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.420 และรายการ “ใครเก่่งใครได้้”
ย้้ายมาจากช่่อง 9 MCOT HD มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.402

ภาพรวมของกลุ่่�มรายการบัันเทิิง ประเภทรายการวาไรตี้้�และเกมโชว์์ ในช่่องทีีวีี

ดิิจิต
ิ อล ในรอบ 6 ปีีนั้้น
� พบว่่า กลุ่่�มรายการประเภทประกวดความสามารถ ยัังคงเป็็นรููปแบบ

รายการที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุดในกลุ่่�มผู้้�ชมโทรทััศน์์ของไทย ทั้้�งในรููปแบบของรายการ
ประกวดร้้องเพลง และรายการแข่่งขัันทำำ�อาหาร โดยมีีรายการ “หน้้ากากนัักร้้อง” ของช่่อง
เวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี เป็็นรายการที่่�ได้้สร้้างปรากฏการณ์์ ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุดในยุุคทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อล
แต่่ทุุกรายการเมื่่�อถึึงจุุดที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุด ก็็จะมีีความท้้าทายในการรัักษาความ

นิิยมให้ ้ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ต้้องมีีการปรัับโฉม ปรัับรููปแบบรายการให้้สอดคล้้องตามยุุคสมััย

ซึ่� ง่ หลัังจากปรัับรููปแบบรายการหลายครั้้ง� ความนิิยมของ “หน้้ากากนัักร้้อง” ก็็ลดลงมา
แต่่ยังั คงเป็็นหนึ่่� งในรายการหลัักของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี มาจนถึึงทุุกวัันนี้้�

เรตติ้้�งของรายการ
“หน้้ากากนัักร้้อง” แต่่ละซีีซััน
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เรตติ้้�งเฉลี่่�ย

7.135
7.311
3.579
2.284
2.324
2.897
1.936
2.158
2.456
2.713
1.921
1.795

ซีีซััน 1
ซีีซััน 2
ซีีซััน 3
ซีีซััน 4
เดอะ แมสค์์ โปรเจกค์์ เอ

เดอะ แมสค์์ ไลน์์ ไทย
The Mask Truce Day

(The Mask พัักรบ)

เดอะ แมสค์์ ไลน์์ พราง
เดอะ แมสค์์ วรรณคดีีไทย

เดอะ(หลััแมสค์์
มิิลเลอร์์
งฤดููกาลวรรณคดีีไทย)
เดอะ แมสค์์ จัักรราศีี
เดอะ แมสค์์
มิิลเลอร์์
(หลัังฤดููกาลจัักรราศีี)
0

1

2

3

4

5

6

7

เรตติ้้�งสููงสุุด 3 อัันดัับแรก ปีี 2557-2562
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2557
ดัันดารา

2558

7.198

เดอะ มัันนี่่� ดร็็อป 6.859
ไทยแลนด์์

workpoint

ชิิงช้้าสวรรค์์
ไมค์์ทองคำำ� ปีี 3

4.994

กิ๊๊�ก ดู๋๋�

สงครามเพลงเงิินล้้าน

4.768

2559
workpoint

หน้้ากากนัักร้้อง

3
เดอะวอยซ์์

เสีียงจริิงตััวจริิง ซีีซันั 3

6.006

เดอะวอยซ์์

4.587

เสีียงจริิงตััวจริิง ซีีซันั 4

7.135

ไมค์์ทองคำำ� ปีี 4 5.168

ไมค์์ทองคำำ� ปีี 5 4.806

7.311

นัักร้้องซ่่อนแอบ 5.177

ไมค์์ทองคำำ� ปีี 6 4.709

2560
workpoint

หน้้ากากนัักร้้อง 2

2561
มาสเตอร์์เชฟ จููเนีียร์์
ประเทศไทย

4.552

มาสเตอร์์เชฟ

ประเทศไทย ซีีซันั 2 4.479

ไมค์์ทองคำำ� ปีี 7 3.779

4.555

มาสเตอร์์เชฟ

ศึึกวัันดวลเพลง 3.472
เสาร์์ 5 2562

2562
มาสเตอร์์เชฟ จููเนีียร์์
ประเทศไทย ซีีซันั 2

ประเทศไทย ซีีซันั 3 3.688
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3

รายการข่่าว
รายงานสถานการณ์์จริิงของประเทศ
สะท้้อนภาพสัังคมแต่่ละยุุคสมััย
NEWs
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คำำ�ว่่า “ข่่าว”

ตามพจนานุุกรม
ฉบัับราชบััณฑิิตยสถาน
พ.ศ. 2554 ให้้ความหมาย
ไว้้ว่่า คำำ�บอกเล่่าเรื่่�องราว
ซึ่่�งโดยปรกติิมัักเป็็นเรื่่�อง
เกิิดใหม่่หรืือเป็็นที่่�สนใจ

รายการข่่ า ว เป็็ น ประเภทรายการ

ที่่� นำำ� เสนอเหตุุก ารณ์์ เรื่่�อ งราว ข้้ อ เท็็ จ จริิง
ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� นทั้้� ง ในประเทศและต่่ า งประเทศ

มัั ก เป็็ น เรื่่�อ งที่่� มีี ผล กระทบต่่ อ สัั ง คมหรืือ
ประชาชนในวงกว้้ า ง ให้้ แ ง่่ คิิ ด ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด

การเรีียนรู้้ แ
� ละเตืื อนภัั ยที่่� อาจเกิิ ดขึ้้�นได้้ กัับ
คนทั่่� ว ไป รวมถึึ ง บอกเล่่ า เรื่่� อ งราวและ

สามารถสะท้้ อนแนวคิิ ดเชิิงจริิยธรรม และ
ขนบธรรมเนีียมของสัังคมในแต่่ละยุุคสมััย

รููปแบบการนำำ�เสนอรายการข่่ า ว มีี ก ารพัั ฒ นาปรัับ ปรุุ ง เปลี่่� ย นแปลงไปตาม

วิิ ถีี สัั ง คมและเทคโนโลยีี ข องโลก เริ่่�ม มาตั้้� ง แต่่ รูู ปแบบการอ่่ า นข่่ า วประกอบภาพ
จนกระทั่่�งมีีผู้้�ประกาศข่่าวนำำ�เสนอในห้้องส่่ง พััฒนามาจนมีีผู้้�รายงานข่่าวนอกสถานที่่�

โดยมีี ดร.สมเกีียรติิ อ่่อนวิิมล เป็็นผู้้�พลิิกบทบาทของผู้้�ประกาศข่่าวโทรทััศน์์ ด้้วยการ

นำำ�เสนอที่่� เ ป็็ น ธรรมชาติิ แทรกข้้ อ คิิ ด เห็็ น เป็็ น ต้้ น แบบของการเสนอข่่ า วที่่� เ รีีย กว่่ า
“การเล่่าข่่าว” จนเป็็นรููปแบบที่่�ได้้รับ
ั การยอมรัับจวบจนทุุกวัันนี้้�

ในส่่วนของกระบวนการผลิิตรายการข่่าวในยุุคเริ่่ม
� ต้้นนั้้�น ภาพข่่าวจะถููกถ่่ายทำำ�

ด้้วยฟิิล์์ม เมื่่�อถ่่ายมาจึึงนำำ�ฟิิ ล์์มมาผ่่านกระบวนการล้้างและตััดต่่อฟิิ ล์์ม จากนั้้�นนำำ�มา

ออกอากาศผ่่านอุุปกรณ์์ที่่�แปลงภาพจากฟิิ ล์์มเป็็นสััญญาณวิิดีีโอ เรีียกเป็็นภาษาอัังกฤษ
ว่่า Telecine ในส่่ วนของภาพข่่าวต่่ างประเทศในยุุคแรกนี้้� สถานีีต้้องไปรัับฟิิ ล์์มข่่าว

ซึ่� ่งส่่งมาจากต่่างประเทศที่่�สนามบิินดอนเมืือง แล้้วนำำ�มาตััดต่่อออกอากาศด้้วยฟิิล์์ม

เช่่นกััน ส่่วนข่่าวในพระราชสำำ�นัักที่่�เริ่่ม
� ออกอากาศครั้้ง� แรกในปีี 2508 จะใช้้ภาพจากฝ่่าย
ภาพยนตร์์ส่่วนพระองค์์ นำำ�มาออกอากาศในเวลา 20.00 น. ซึ่่�งเป็็นรายการข่่าวแรก
ประจำำ�วััน และถืือเป็็นเป็็นธรรมเนีียมปฏิิบัติ
ั ิจนถึึงทุุกวัันนี้้�

การถ่่ า ยทำำ�ข่่ า วได้้ พัั ฒ นาและมีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงเมื่่� อ เทคโนโลยีี ด้้ า นกล้้ อ ง

และระบบบัันทึึ กวิิ ดีีโอก้้ าวหน้้ ามากขึ้้�น โดยกล้้ องและระบบบัันทึึ กวิิ ดีีโอเริ่่ม
� ถููกนำำ�มา

ใช้้งานเมื่่�อประมาณปีี 2526 ด้้วยเทประบบ U-matic Low Band พััฒนาต่่อเนื่่�องจนถึึง

ระบบ Beta HD ปััจจุุบัน
ั กล้้องข่่าวบัันทึึกด้้วยหน่่วยบัน
ั ทึึกในระบบดิิจิิตอล Solid State
ที่่�ตััดต่่อผ่่านอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ และออกอากาศผ่่านระบบ File Base
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อย่่างไรก็็ดีี รายการข่่าวของสถานีีโทรทััศน์์ในแต่่ละยุุคสมััย มัักจะมีีความเกี่่�ยวพัน
ั

กัั บ ฐานอำำ�นาจทางการเมืื อ งและการปกครองในแต่่ ล ะยุุ ค นั้้� น ๆ เช่่ น สถานีี โ ทรทัั ศ น์์

ไทยทีีวีี ช่่อง 4 บางขุุนพรหม ซึ่่�งเป็็นสถานีีโทรทััศน์์แห่่งแรกของประเทศไทย ถููกจััดตั้้�งขึ้้�น
ในปีี 2498 ในช่่วงที่่�จอมพล ป.พิิบููลสงคราม เป็็นนายกรััฐมนตรีี ในขณะที่่�สถานีีโทรทััศน์์

กองทััพบกช่่อง 5 หรืือช่่อง ททบ.5 ซึ่่�งเป็็นสถานีีโทรทััศน์์แห่่งที่่� 2 ของไทย จััดตั้้�งขึ้้�นในปีี
2501 ในช่่วงที่่�จอมพลสฤษดิ์์� ธนะรััชต์์ เป็็นผู้้�บัญ
ั ชาการทหารบก

ต่่ อ มาในปีี 2510 กองทัั พ บกได้ ใ้ ห้้ สัั ม ปทานแก่่ บ ริิษัั ท กรุุ งเทพโทรทัั ศ น์์

และวิิ ท ยุุ จำำ�กัั ด เป็็ น สถานีี โ ทรทัั ศ น์์ ที่่� ดำำ� เนิิ น การโดยภาคเอกชนแห่่ ง แรก ในชื่่� อ

สถานีีโทรทัั ศน์์สีีกองทัั พบก ช่่อง 7 และต่่ อมาในปีี 2513 บริิษััทไทยโทรทัั ศน์์ จำำ�กัั ด
ได้ ใ้ ห้้ สัั ม ปทานแก่่ บ ริิษัั ท บางกอก เอ็็ น เตอร์์เ ทนเม้้ น ต์์ จำำ�กัั ด หรืือ ไทยทีี วีี สีี ช่่ อ ง 3

เป็็นสถานีีโทรทััศน์์เอกชนรายที่่� 2 ซึ่� ่งการก่่อกำำ�เนิิดของช่่องเอกชน ทำำ�ให้้การเสนอข่่าว
โทรทััศน์์ มีีการแข่่งขัันสููงขึ้้�นควบคู่่�ไปกัับเทคโนโลยีีที่่�เจริิญขึ้้�นเป็็นระยะ

จากนั้้� น ในปีี 2528 ได้้ มีี ก ารจัั ด ตั้้� ง สถานีี วิิ ท ยุุ โ ทรทัั ศ น์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย

สัังกััดกรมประชาสััมพัันธ์์ขึ้้�น เพื่่�อเผยแพร่่ข้อ
้ มููลข่่าวสารของรััฐ กลายเป็็นอีีกหนึ่่� งช่่องทาง
การกระจายข่่าวสารจากภาครััฐไปสู่่�ประชาชน

ในช่่วงปีี 2538 เป็็นช่่วงเวลาที่่�มีีกระแสเรีียกร้้อง “ทีีวีีเสรีี” มากขึ้้�น ซึ่่�งบริิษััท

สยาม อิิ น โฟเทนเม้้ น ท์์ จำำ�กัั ด (ต่่ อ มาเปลี่่� ย นชื่่� อ เป็็ น บริิษัั ท ไอทีี วีี จำำ�กัั ด ในปีี
2541) เป็็ น ผู้้�ช นะการประมููลและก่่ อ ตั้้� ง “สถานีี โ ทรทัั ศ น์์ ไ อทีี วีี ” ซึ่่� ง เริ่่ม
� ออกอากาศ
ครั้้ง� แรกในปีี 2539 โดยมีี บ ริิษัั ท เนชั่่� น มัั ลติิ มีี เ ดีี ย กรุ๊๊ ป
� จำำ�กัั ด (มหาชน) เข้้ า ร่่ว ม
ถืื อ หุ้้�นและบริิห ารสถานีี ด้้ วย โดยในระยะแรก สถานีี โ ทรทัั ศ น์์ ไ อทีี วีี เป็็ น สถานีี

ที่่�เน้้นการนำำ�เสนอข่่าวสารและสาระเป็็นหลััก ต่่อมาด้้วยวิิกฤตเศรษฐกิิจทำำ�ให้้เกิิดปััญหา
จนต้้องเปลี่่�ยนมาเป็็น สถานีีโทรทััศน์์ ไทยพีีบีเี อส เมื่่�อวัันที่่� 15 ม.ค. 2551 นัับเป็็นสถานีี

โทรทััศน์์สาธารณะแห่่งแรกของประเทศไทย มีีสถานะเป็็นองค์์การสื่่�อสารสาธารณะ

ที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไรและมีีรายได้้จากภาษีีสรรพสามิิตที่่�เก็็บจากสุุราและยาสููบ ปีีงบประมาณละ
ไม่่เกิิน 2,000 ล้้านบาท
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รายการข่่าวในยุุคทีีวีีดิิจิิตอล
เมื่่� อ เข้้ า สู่่�ยุุ ค ทีี วีี ดิิ จิิ ต อล ช่่ อ งในหมวดข่่ า วสารและสาระ มีี จำำ� นวน

ทั้้ง� สิ้้น
่ จะต้้องมีีรายการข่่าวในผัังรายการ
� 7 ช่่อง โดยในเงื่่�อนไขใบอนุุญาตระบุุว่า

เพื่่�อออกอากาศไม่่น้้อยกว่่ าร้้อยละ 50 ของผัังรายการทั้้� งหมด ส่่ วนช่่องใน

หมวดอื่่�นๆ ทุุกหมวด มีีเงื่่�อนไขให้้ต้้องมีีผัังรายการข่่าวไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 25
ของผัังรายการทั้้�งหมด รายการข่่าวจึึงเป็็นรายการหลัักของทุุกช่่องทีีวีีดิิจิิตอล
ซึ่� ่ ง ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น รายการข่่ า ว ในรููปแบบของการอ่่ า นข่่ า ว โดยมีี พิิ ธีีก รข่่ า ว

หลายคนเป็็นผู้้เ� ล่่าข่่าว และรายการข่่าวสนทนาเชิิงข่่าว หรืือที่่�เรีียกกัันว่่ารายการ
News Talk

ความท้้าทายของรายการข่่าวในยุุคทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อลคืือ การแย่่งชิิงบุุคลากรข่่าว

ทั้้�งผู้้�ประกาศข่่าว นัักข่่าว และทีีมงานเบื้้�องหลััง ซึ่่�งมีีการซื้้�อตััวและย้้ายค่่าย

ในกลุ่่�มบุุ ค ลากรข่่ า วจำำ�นวนมาก ส่่ ง ผลให้ ใ้ นช่่ ว งแรกของยุุ ค ทีี วีี ดิิ จิิ ต อล
เป็็ น ยุุ ค ที่่� บุุ ค ลากรข่่ า วเฟื่่� องฟููมากที่่� สุุ ด แต่่ ก็็ เ ป็็ น ภาพที่่� ส ดใสได้ ไ้ ม่่ น านนัั ก
เมื่่�อทิิศทางเศรษฐกิิจของทีีวีีดิิจิิตอลไม่่สวยงามอย่่างที่่�คิิด ประกอบกัับปััญหา
เศรษฐกิิจทั้้ง� ในและต่่างประเทศ ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจึึงตามมาด้้วยการปลดพนัักงาน

เป็็นระยะ จนถึึงการคืืนใบอนุุญาตของหลายช่่องในหมวดหมู่่�ข่่าวสารและสาระ
ในที่่�สุด
ุ

นอกจากนี้้� รายการข่่ า วในยุุ ค ทีี วีี ดิิ จิิ ต อลยัั ง ต้้ อ งเผชิิ ญ กัั บ ความ

ท้้าทายอย่่างมากจากการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีการสื่่�อสาร โดยเฉพาะ

อย่่างยิ่่�งการพััฒนาของ “โทรศััพท์์มืือถืือ” ซึ่� ่งเป็็นเหมืือนปััจจััยที่่� 5 ของคน
ในยุุ ค นี้้� โดยโทรศัั พ ท์์ มืื อ ถืื อ สามารถย่่ อ โลกทั้้� ง ใบมาไว้ ใ้ นมืื อ ของผู้้ ใ� ช้ ไ้ ด้้

รวมทั้้�งให้ ้โอกาสผู้้ �ใช้้จากเดิิมที่่�เป็็นเพีียง “ผู้้�รับ
ั สาร” ได้้กลายมาเป็็น “ผู้้�ส่่งสาร”

โดยสามารถทำำ�ได้้ทั้้�งการส่่งข้้อความ ภาพนิ่่�ง ภาพเคลื่่�อนไหว หรืือแม้้กระทั่่�ง
การถ่่ายทอดสด หรืือที่่�เรีียกกัันว่่า Live การพััฒนาเหล่่านี้้�ส่่งผลให้้การส่่งข้้อมููล

ข่่าวสาร นอกเหนืือจากสื่่�อดั้้�งเดิิม (เช่่น วิิทยุุ โทรทััศน์์ เป็็นต้้น) รวดเร็็วขึ้้�นมาก
และกลายมาเป็็นคู่่�แข่่งขัันกัับรายการข่่าวในยุุคทีีวีีดิิจิิตอลอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้

อย่่ า งไรก็็ ดีี ท่่ า มกลางการแข่่ ง ขัั น ในยุุ ค ที่่� ข่่ า วสารถููกส่่ ง ต่่ อ อย่่ า งรวดเร็็วนี้้�
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สิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้รายการข่่าวยัังคงมีีความสำำ�คััญและแตกต่่างจากการรัับส่่ง

ข้้อมููลข่่าวสารทั่่�วไป คงจะเป็็น “จริิยธรรมสื่่�อ” ที่่�ต้้องมีีความเที่่�ยงตรงและคำำ�นึึง
ถึึงความถููกต้้อง ให้้สมกัับความเป็็นฐานัันดรที่่� 4

รายการข่่าวในยุุคทีีวีีดิิจิิตอล มีีความหลากหลายและไม่่มีีกำำ�หนดเวลา

ที่่�แน่่นอนในการนำำ�เสนอ เนื่่�องจากแต่่ละช่่องต่่างก็็มีก
ี ลยุุทธ์์ในการจััดวางรายการ
เพื่่�อผลทางธุุรกิิจที่่�แตกต่่างกัันไป ยกเว้้นข่่าวในพระราชสำำ�นัักที่่�ปััจจุุบัันทุุกช่่อง

ต้้องออกอากาศในช่่วงเวลาที่่�เหมาะสม โดยต้้องเริ่่ม
� ออกอากาศระหว่่างเวลา
19.45-20.15 น. เท่่านั้้�น

เพื่่�อความเหมาะสมและง่่ายต่่อความเข้้าใจ
การจััดอัันดัับความนิิยมการวิิเคราะห์์รายการข่่าว
แบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�มเวลา ดัังนี้้�
รายการข่าวเช้า
06.00-10.00 น.
รายการข่่าวภาคกลางวััน
11.00-18.00 น.
รายการข่่าวภาคค่ำำ��
18.00-24.00 น.
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ความนิิยมรายการข่่าวภาคเช้้า
รายการข่่าวภาคเช้้า เป็็นรายการที่่� มีีการแข่่งขัันกัั นสููงในยุุคปััจจุุบััน

เนื่่� อ งจากประชาชนให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ ข่่ า วสารมากขึ้้� น อีี ก ทั้้� ง การดููข่่ า วเช้้ า

ทางโทรทัั ศ น์์ ทำำ� ให้้ รู้้ เ� รื่่�อ งราวข่่ า วสารได้้ ร วดเร็็ว และลึึ ก ซึ้้� ง กว่่ า การอ่่ า นข่่ า ว
หนัังสืือพิิมพ์์ อย่่างไรก็็ตามในช่่วงแรกของยุุคทีีวีีดิิจิิตอล การแข่่งขัันรายการ

ข่่าวเช้้า ช่่วงเวลา 06.00-10.00 น. เป็็นการแข่่งขัันกัันระหว่่าง 2 ช่่องใหญ่่
ได้้ แก่่ ช่่อง 7HD และช่่อง 3HD โดยช่่อง 3HD มีีรายการ “เรื่่�องเล่่ าเช้้านี้้�”

ซึ่่�งเป็็นรายการข่่าวที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงจากกลุ่่�มผู้้�ชมทั่่�วประเทศ นำำ�ทีีมโดย
“สรยุุทธ สุุทััศนะจิินดา” เป็็นรายการข่่าวอัันดัับ 1 ในช่่วงเช้้า ส่่วนช่่อง 7HD
มีีรายการ “เช้้านี้้�..ที่่�หมอชิิต” และรายการ “สนามข่่าว 7 สีี”

รายการ “เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�” เป็็นรายการที่่�ครองความนิิยมมาอย่่างยาวนาน

ซึ่่�งเริ่่ม
� เปิิดตััวมาตั้้ง� แต่่ปีี 2546 การเล่่าข่่าวของ “สรยุุทธ” เป็็นรููปแบบการรายงาน

ข่่าวที่่�เข้้าถึึงผู้้�คนได้้ดีี ด้้วยลีีลาเฉพาะตััวถึึงลููกถึึงคน แต่่มีีความเป็็นกัันเองกัับ

ผู้้�ชม ทำำ�ให้้รายการ “เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�” สามารถทำำ�เรตติ้้ง� ได้้เป็็นอัันดัับ 1 ของช่่วงเวลา
ข่่าวเช้้ามาอย่่างต่่อเนื่่�อง

อย่่างไรก็็ดีี ในช่่วงปลายปีี 2557 ก็็เริ่่ม
� มีีการเปลี่่�ยนแปลง ซึ่� ่งมีีมููลเหตุุ

มาจากคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ หรืือ ป.ป.ช.
สรุุ ปชี้้�มููลความผิิดของบริิษััท ไร่่ส้้ม จำำ�กััด ซึ่่�งมีี “สรยุุทธ” เป็็นเจ้้าของ ส่่งผลให้้

ความนิิยมของรายการ “เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�” ลดลง ในขณะที่่�รายการ “เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต”

ของช่่อง 7HD ได้้ รับ
ั ความนิิยมเพิ่่�มขึ้้�น พร้้อมกัั บมีีรายการใหม่่คืือ รายการ
“สนามข่่าว 7 สีี” เริ่่ม
� ออกอากาศวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2557 โดยออกอากาศหลัังจาก
รายการ “เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต”

ในช่่ ว งแรกของยุุ ค ทีี วีี ดิิ จิิ ต อลจะเห็็ น ว่่ า นอกเหนืื อ จากรายการ

ข่่ า วเช้้ า ของช่่ อ ง 7HD และช่่ อ ง 3HD ที่่� มีี ฐ านผู้้�ช มแข็็ ง แรงและได้้ รั ับ
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ความนิิยมสููงแล้้ว ก็็ยังั มีีรายการข่่าวเช้้าจากช่่อง 9 MCOT HD 2 รายการ ได้้แก่่

รายการ “คุุยโขมงข่่าวเช้้า” และรายการ “พระราม 9 ข่่าวเช้้า” ซึ่� ง่ เป็็นรายการ

ที่่� ออกอากาศในช่่วงเวลา 05.30-07.00 น. ติิ ดอยู่่�ในกลุ่่�มรายการข่่าวเช้้า
ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยม 5 อัันดัับแรกด้้วย

เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่า ตั้้�งแต่่ปีี 2558 รายการคุุยข่า
่ วช่่อง 8 เริ่่ม
ั ความ
� ได้้รับ

นิิยมสููงขึ้้�น ด้้วยการนำำ�เสนอในแบบที่่� เสีียงดััง ฟัังชััด เข้้าใจง่่าย นอกจากนี้้�

ในปีี 2558 รายการ “สนามข่่าว 7 สีี” จากช่่อง 7HD มีีเรตติ้้�งแซงรายการ
“เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�” ในไตรมาสที่่� 2 ของปีี และรายการ “สนามข่่าว 7 สีี” ก็็เป็็น
รายการที่่�ทำำ�เรตติ้้�งเฉลี่่�ยได้้สููงที่่�สุด
ุ ในกลุ่่�มรายการข่่าวเช้้าของทุุกช่่อง

ต่่อมาในช่่วงปีี 2558-2559 รายการ “คุุยข่า
่ วช่่อง 8” เริ่่ม
ั ความนิิยม
� ได้้รับ

สููงมากขึ้้� น เรื่่�อ ยๆ จนเกืื อ บจะแซงความนิิ ย มของรายการ “เรื่่�อ งเล่่ า เช้้ า นี้้� ”
ทางช่่อง 3HD จนกลายเป็็นอีีกหนึ่่� งรายการข่่าวเช้้าที่่�น่่าสนใจที่่�สุุดในบรรดา
ข่่าวในกลุ่่�มช่่องทีีวีีดิิจิิตอลใหม่่

ในขณะเดีี ยวกััน รายการข่่าวเช้้าของช่่องทีี วีีดิิจิิตอลใหม่่ก็็เริ่่ม
ั
� ได้้ รับ

ความนิิ ย มมากขึ้้� น ซึ่่� งได้้ แ ก่่ รายการข่่ า วจากช่่ อ งไทยรััฐ ทีี วีี รายการ

“เช้้าข่่าวชััดโซเชีียล” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.129 ในไตรมาส 2 ของปีี 2559 และ

รายการข่่าวจากช่่อง One “ตื่่�นแต่่เช้้า” ที่่�มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.120 ในไตรมาส 4
ของปีี 2559

ขาวภาคเชา
2557
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

2558

2559

5 รายการข่่าวเช้้าที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุ112
ดรายไตรมาส ระหว่่างปีี 2557-2559
ไตรมาส 1 ปีี 2557

ไตรมาส 2 ปีี 2557

	ช่่อง	รายการ	
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
เช้้านี้้�ที่่�หมอชิิต
คุุยโขมงข่่าวเช้้า
ข่่าวเช้้า THAI PBS
5 เช้้าข่่าวใหญ่่

เรตติ้้ง�

2.706
2.153
0.403
0.244
0.147

“เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�” ยัังโดดเด่่น แม้้ว่่าเรตติ้้�ง
จะลดลงกว่่าปีีที่่�ผ่า
่ นมา “เช้้านี้้�ที่่�หมอชิิต”
มีีการปรัับทััพ ความนิิยมเริ่่ม
� ไล่่ตามมา

ไตรมาส 1 ปีี 2558
	ช่่อง	รายการ	
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
สนามข่่าว 7 สีี
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
พระราม 9 ข่่าวเช้้า
คุุยข่่าวช่่อง 8

เรตติ้้ง�

2.182
2.027
1.984
0.359
0.271

ไตรมาส 1 ปีี 2559
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
สนามข่่าว 7 สีี
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
คุุยข่่าวช่่อง 8
คุุยโขมงข่่าวเช้้า

เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
เช้้านี้้�ที่่�หมอชิิต
คุุยโขมงข่่าวเช้้า
ข่่าวเช้้า THAI PBS
คุุยข่่าวช่่อง 8

เรตติ้้ง�

3.045
2.005
0.337
0.206
0.143

ช่่องดิิจิต
ิ อลช่่องใหม่่ เริ่่ม
� ติิดอัันดัับความนิิยม
แม้้ว่่าเรตติ้้�งจะยัังไม่่โดดเด่่นนััก
ช่่อง 5 เริ่่ม
� ไม่่ติิดอัันดัับความนิิยม

ไตรมาส 2 ปีี 2558

“สนามข่่า ว 7 สีี ” ความนิิ ย มเบีี ย ดแชมป์์ เ ก่่ า
อย่่างที่่�ภาษาชาวบ้้านเรีียกว่่า “หายใจรดต้้นคอ”

	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	
สนามข่่าว 7 สีี
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
คุุยข่่าวช่่อง 8
คุุยโขมงข่่าวเช้้า

เรตติ้้ง�

2.352
2.328
2.135
0.372
0.277

“เรื่่�อ งเล่่ า เช้้ า นี้้� ” ของช่่ อ ง 3HD หล่่ น จาก
บััลลัังก์์อัันดัับ 1 เป็็นไตรมาสแรก
แพ้้ 2 รายการของช่่อง 7HD

ไตรมาส 2 ปีี 2559
เรตติ้้ง�

2.231
2.135
1.982
0.691
0.275

“เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต” และ “สนามข่่าว 7 สีี” ชนะ
“เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�” อย่่างต่่อเนื่่�อง ขณะที่่�ช่อ
่ ง 3HD
ความนิิยมลดลง เหตุุผลหลัักคืือ การหยุุดทำำ�หน้้าที่่�
ของสรยุุทธ สุุทัศ
ั นะจิินดา ตั้้ง� แต่่ 3 มีีนาคม 2559

	ช่่อง	รายการ	
สนามข่่าว 7 สีี
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
คุุยข่่าวช่่อง 8
ข่่าวมื้้�อเช้้า

เรตติ้้ง�

2.364
2.334
1.429
0.675
0.416

“ข่่าวมื้้�อเช้้า” ของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี
เริ่่ม
ั ความนิิยม อยู่่�ในอัันดัับ 5
� ได้้รับ

113

ไตรมาส 3 ปีี 2557
	ช่่อง	รายการ	

ไตรมาส 4 ปีี 2557
เรตติ้้ง�

3.172
2.581
0.190
0.181
0.139

เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
เช้้านี้้�ที่่�หมอชิิต
คุุยข่่าวช่่อง 8
ข่่าวมื้้�อเช้้า
ข่่าวเช้้า THAI PBS

รายการข่่าวของช่่อง 9 MCOT HD หลุุดจาก
อัันดัับความนิิยม ช่่อง 8 และ ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี
เบีียดขึ้้�นมาแทนที่่�

ไตรมาส 3 ปีี 2558
	ช่่อง	รายการ	
สนามข่่าว 7 สีี
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
คุุยข่่าวช่่อง 8
คุุยโขมงข่่าวเช้้า

เรตติ้้ง�

2.622
2.506
2.201
0.506
0.290

ไตรมาส 3 ปีี 2559
สนามข่่าว 7 สีี
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
คุุยข่่าวช่่อง 8
ข่่าวมื้้�อเช้้า

เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
เช้้านี้้�ที่่�หมอชิิต
สนามข่่าว 7 สีี เริ่่ม� 1 ต.ค. 57
พระราม 9 ข่่าวเช้้า
เริ่่ม� . 1 ก.ค. 57

ข่่าวมื้้�อเข้้า

เรตติ้้ง�

2.485
2.226
2.184
0.457
0.203

“สนามข่่าว 7 สีี” คืือการปรัับทััพครั้้ง� ใหญ่่ของ
ช่่อง 7HD เรตติ้้�งมาแรงอย่่างรวดเร็็ว ระยะห่่าง
ของ ”เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�” กัับคู่่�แข่่งแคบเข้้ามา

ไตรมาส 4 ปีี 2558

“คุุยข่่าวช่่อง 8” เรตติ้้�งพุ่่�งขึ้้�นมาเป็็นอัันดัับ 4
อย่่างชััดเจน

	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
สนามข่่าว 7 สีี
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
คุุยข่่าวช่่อง 8
คุุยโขมงข่่าวเช้้า

เรตติ้้ง�

2.506
2.281
2.037
0.616
0.317

สถานการณ์์ไม่่ต่่างจากไตรมาส 3 ของปีี 2558
“คุุยข่า
่ วช่่อง 8” ความนิิยมเพิ่่ม
� ขึ้้�น

ไตรมาส 4 ปีี 2559
เรตติ้้ง�

2.482
2.482
1.511
0.829
0.365

“คุุยข่่าวช่่อง 8” แรงขึ้้�นมา เรตติ้้�งเกิิน 0.8
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้� ถููกช่่อง 7HD ทิ้้�งห่่าง

	ช่่อง	รายการ	
สนามข่่าว 7 สีี
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
คุุยข่่าวเช้้าช่่อง 8
ข่่าวมื้้�อเช้้า

เรตติ้้ง�

1.741
1.590
1.158
0.745
0.244

เรตติ้้�งรายการข่่าวช่่อง 7HD และ 3HD
เริ่่ม
� กระจายไปสู่่�ช่่องดิิจิิตอลใหม่่มากขึ้้�น
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ความนิิยมรายการข่่าวเช้้า ปีี 2560-2562
รายการข่่ า วเช้้ า ของปีี 2560-2562 ที่่� อ อกอากาศในช่่ ว งวัั น จัั น ทร์์ถึึ ง ศุุ ก ร์์

มีีการแข่่งขัันกัันสููง ซึ่�ง่ นอกเหนืือจากรายการข่่าวของช่่อง 7HD (รายการ “สนามข่่าว 7 สีี”

และรายการ “เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต”) และของช่่อง 3HD (รายการ “เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�”) พบว่่า
รายการ “คุุยข่า
่ วเช้้าช่่อง 8” ซึ่่�งเปลี่่�ยนชื่่�อจากรายการ “คุุยข่า
่ วช่่อง 8” ตั้้�งแต่่ไตรมาส

ที่่� 4 ของปีี 2559 เป็็นต้้นมา ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องและมีีเรตติ้้�งสููงขึ้้�น
ขยัับเข้้าใกล้้รายการ “เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�” ของช่่อง 3HD ตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 1-3 ของปีี 2560

และสามารถทำำ�เรตติ้้�งขึ้้�นนำำ�รายการ “เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�” ได้ ้ในช่่วงไตรมาส 4 ของปีี 2560
หลัังจากรายการข่่าวเช้้าของช่่อง 3HD ได้้รับ
ั ความนิิยมลดลง เนื่่�องจากการ

แข่่งขัันที่่�รุุนแรงขึ้้�น ในเดืือนมิิถุน
ุ ายน 2561 ช่่อง 3HD จึึงได้้ปรัับเปลี่่�ยนการออกอากาศ
รายการ “เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�” จากเวลา 06.00-08.45 น. มาเป็็นเวลา 05.30-08.00 น.

และปรัับอีีกครั้้ง� ในปลายเดืือนกรกฎาคม 2561 ด้้วยการแบ่่งรายการ “เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�”
ออกเป็็น 2 ช่่วงเวลา ได้้แก่่ 05.30-06.00 น. และเวลา 06.00-08.00 น. ซึ่� ง่ ผลจาก

การปรัับเปลี่่�ยนผัังรายการดัังกล่่าว มีีผลต่อ
่ เนื่่�องให้้รายการ “เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�” กลัับขึ้้�นมามีี
เรตติ้้�งสููงกว่่ารายการ “คุุยข่า
่ วเช้้าช่่อง 8” อีีกครั้้ง�

ทั้้ง� นี้้� กลยุุทธ์์การแยกรายการช่่วงเวลา 05.30-06.00 น. ออกจากรายการหลััก

เช่่ น นี้้� ช่่ อ ง 8 และช่่ อ งเวิิ ร์ ค
์ พอยท์์ ทีี วีี ได้้ ทำำ� มาก่่ อ นหน้้ า นี้้� แ ล้้ ว ด้้ วย หวัั ง ผลให้้
ค่่าเฉลี่่�ยเรตติ้้�งสููงขึ้้�น

รายการ “คุุ ยข่่ า วเช้้ า ช่่ อ ง 8” ได้้ รั บ
ั ความนิิ ย มสููงสุุ ด ในช่่ ว งไตรมาสที่่� 4

ของปีี 2560 หลัังจากนั้้�นเริ่่ม
� มีีการปรัับเปลี่่�ยนทีีมงานผู้้�ประกาศข่่าวหลัักของช่่อง 8
โดย “ดนยกฤตย์์ แดงหวานปีี สีี ห์์ ” ลาออก ส่่ ง ผลให้้ ค วามนิิ ย มของรายการใน

ไตรมาสแรกของปีี 2562 ขยัับลดลงอย่่างเห็็นได้้ชััด ในขณะที่่�ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี

ได้้ปรัับรููปแบบรายการข่่าว เป็็นรายการ “ข่่าวเวิิร์ค
์ พอยท์์” ส่่งผลให้้ความนิิยมดีีขึ้้�น
จนใกล้้เคีียงกัับรายการข่่าวเช้้าช่่อง 8 ในไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2562

ช่่อง 3SD ของกลุ่่�มช่่อง 3 มีีรายการ “ตีีข่า่ วเช้้า” ซึ่่�งมีี “ดนยกฤตย์์ แดงหวานปีีสีห์
ี ”์

และ “ทนายสงกานต์์ อััจฉริิยะทรััพย์์” เป็็นผู้้ป
� ระกาศข่่าวหลััก สามารถทำำ�เรตติ้้�งได้้ดีี

ขึ้้�นตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2561 และมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงสุุดในไตรมาสที่่� 3 ของปีี 2562
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ซึ่� ง่ มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 0.379 ทั้้�งนี้้� ไตรมาสที่่� 3 ของปีี 2562 เป็็นไตรมาสสุุดท้้าย

ของการออกอากาศของช่่อง 3SD ก่่อนจะคืืนใบอนุุญาตต่่อ กสทช. ในวัันที่่� 30
กัันยายน 2562

รายการข่่าวเช้้าของช่่อง One ได้้ รับ
ั ความสนใจจากผู้้�ชม และมีีเรตติ้้� ง

ดีีขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีี 2560 โดยปรัับรายการจากรายการ “ตื่่�นแต่่เช้้า” มาเป็็นรายการ
“ข่่ า วเช้้ า ช่่ อ งวัั น ” โดยไตรมาสที่่� 3 ของปีี 2562 รายการ “ข่่ า วเช้้ า ช่่ อ งวัั น ”
มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.351

รายการข่่าวเช้้าของช่่อง AMARIN TV HD เป็็นรายการที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยม

สููงขึ้้�น ตั้้�งแต่่ช่ว
่ งไตรมาส 3 ปีี 2562 ต่่อเนื่่�องมาถึึงสิ้้�นปีี 2562 อัันเป็็นผลมาจาก
การปรัับ กลยุุ ท ธ์์ข องช่่ อ ง AMARIN TV HD ที่่� ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ รายการข่่ า ว

โ ด ย เ พิ่่� ม เ วล า ก า ร นำำ� เ ส น อ ข่่ า ว ใ น ช่่ ว ง ร ะ ห ว่่ า ง วัั น ม า ก ขึ้้� น ทั้้� ง นี้้� ร า ย ก า ร
“ข่่าวอรุุ ณอมริินทร์์” ในไตรมาสที่่� 3 และ 4 ของปีี 2562 มีีเรตติ้้�งอยู่่�ที่่� 0.358 และ
เรตติ้้ง� เฉลี่่�ยของรายการตลอดปีี 2562 อยู่่�ที่่� 0.304 อย่่างไรก็็ตาม รายการข่่าวเช้้าของ

ช่่อง AMARIN TV HD ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุดเป็็นรายการ “ข่่าวอรุุ ณอมริินทร์์
สุุดสััปดาห์์” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งปีีอยู่่�ที่่� 0.483 ใกล้้เคีียงกัับรายการ “ข่่าวเช้้าไทยรััฐ
เสาร์์-อาทิิตย์์” ที่่�มีเี รตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งปีี 0.511

นอกจากนั้้�น ในปีีนี้้�ยัังมีีเหตุุการณ์์ ข่่าวใหญ่่ระดัับประเทศ ที่่�ได้้รับ
ั ความ

สนใจจากทั่่�วโลก นั่่�นคืือ ข่่าวเยาวชน 12 คนจากทีีมฟุุตบอลหมููป่่า อะคาเดมีี และ
โค้้ ชผู้้�ฝึึกสอนหายไปในถ้ำำ�หลวง ขุุนน้ำำ�นางนอน อ.แม่่สาย จ.เชีียงราย ตั้้� งแต่่

วัันที่่� 23 มิิถุุนายน 2561 เป็็นข่่าวใหญ่่ที่่�ประชาชนทั่่�วโลกเฝ้้าติิดตามปฏิิบััติิการ
ค้้นหาอย่่างใกล้้ชิิด จนกระทั่่�งได้้รับ
ั การช่่วยเหลืือออกมาโดยปลอดภััยทั้้�ง 13 คน

ในวัั นที่่� 2 กรกฎาคม 2561 เป็็นอีี กหนึ่่� งเหตุุการณ์์ ที่่� สร้้างโอกาสให้้กัับทีี มข่่าว
ของหลายสถานีีโทรทััศน์์ เช่่น ช่่องไทยพีีบีเี อส และช่่อง 9 MCOT HD โดยช่่องที่่�
แจ้้งเกิิดมากที่่�สุด
ุ จากข่่าวนี้้� คืือ ช่่องไทยรััฐทีีวีี

ช่่องไทยรััฐทีี วีี ใช้้กลยุุทธ์์การเปลี่่� ยนแปลงผัังรายการปกติิ ทั้้� งหมดและ

หัันมาให้้ความสนใจกัับทุุกสถานการณ์์ โดยรายงานจากสถานที่่�จริิงอย่่างต่่อเนื่่�อง
ส่่งผลให้้ความนิิยมของช่่องไทยรััฐทีีวีีโดยภาพรวมสููงขึ้้�น จนมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยอัันดัับ 5

ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2561 ด้้วยเรตติ้้�งเฉลี่่�ยของช่่อง 0.720 นอกจากนี้้� รายการ
ข่่าวช่่วงเช้้าในช่่วงเวลาดัังกล่่าวก็็มีีเรตติ้้�งดีีขึ้้�นด้้วยเช่่นกััน โดยรายการ “ข่่าวเช้้า
ไทยรััฐ” ในช่่วงไตรมาส 3 ปีี 2561 มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.477

5 รายการข่่าวเช้้าที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุ116ดรายไตรมาส ระหว่่างปีี 2560-2562
ไตรมาส 1 ปีี 2560
	ช่่อง	รายการ	

ไตรมาส 2 ปีี 2560
เรตติ้้ง�

2.110
1.944
1.087
0.916
0.319

สนามข่่าว 7 สีี
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
คุุยข่่าวเช้้าช่่อง 8
ปากท้้องต้้องรู้้�
รายการข่่าวช่่อง 8 แข็็งแรงขึ้้�นเรื่่�อยๆ
จนเรตติ้้�งเกืือบเท่่าเรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�

(06.00)

เรตติ้้ง�

1.601
1.503
0.952
0.890
0.364

เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้� สถานการณ์์ไม่่ดีีขึ้้�น ข่่าวเช้้า
ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี กลัับเข้้ามาติิดอัันดัับ 5
อีีกครั้้ง�

ไตรมาส 1 ปีี 2562
	ช่่อง	รายการ	
สนามข่่าว 7 สีี
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
คุุยข่่าวเช้้าช่่อง 8
WORKPOINT NEWS
(06.00)

2.111
2.099
1.132
1.011
0.477

สนามข่่าว 7 สีี
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
คุุยข่่าวเช้้าช่่อง 8
ปากท้้องต้้องรู้้�

ไตรมาส 2 ปีี 2561

	ช่่อง	รายการ	

WORKPOINT NEWS

เรตติ้้ง�

รายการ “คุุยข่า
่ วเช้้าช่่อง 8” จี้้�ติิด “เรื่่�องเล่่า
เช้้านี้้�” ส่่วนช่่อง 7HD นำำ�ห่่างอย่่างโดดเดี่่�ยว

ไตรมาส 1 ปีี 2561
สนามข่่าว 7 สีี
เช้้านี้้�ที่่�หมอชิิต
คุุยข่่าวเช้้าช่่อง 8
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�

	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	
สนามข่่าว 7 สีี
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
คุุยข่่าวเช้้าช่่อง 8
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
WORKPOINT NEWS
(06.00)

เรตติ้้ง�

1.725
1.620
1.016
0.944
0.441

“คุุ ยข่่ า วเช้้ า ช่่ อ ง 8” ชนะ “เรื่่�อ งเล่่ า เช้้ า นี้้� ”
ติิดต่่อกััน 3 ไตรมาส ช่่อง 3HD ต้้องคิิดหนััก

ไตรมาส 2 ปีี 2562
เรตติ้้ง�

1.501
1.345
0.928
0.680
0.500

“คุุยข่า
่ วเช้้าช่่อง 8” ความนิิยมยัังลดลงอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง จนข่่าวเวิิร์ค
์ พอยท์์ ไล่่มาเกืือบทััน

	ช่่อง	รายการ	
สนามข่่าว 7 สีี
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
คุุยข่่าวเช้้าช่่อง 8
WORKPOINT NEWS
(06.00)

เรตติ้้ง�

1.523
1.294
0.893
0.614
0.517

สถานการณ์์ใกล้้เคีียงกัับไตรมาสที่่� 1 ช่่อง 7HD
นำำ�เป็็นที่่� 1 ช่่อง 8 ความนิิยมลดลงอีีก
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ไตรมาส 3 ปีี 2560
	ช่่อง	รายการ	
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
สนามข่่าว 7 สีี
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
คุุยข่่าวเช้้าช่่อง 8
ปากท้้องต้้องรู้้�

ไตรมาส 4 ปีี 2560
เรตติ้้ง�

2.073
1.983
1.136
1.102
0.466

“คุุยข่่าวเช้้าช่่อง 8” ไล่่ติิด “เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�”
สถานการณ์์การแข่่งขัันเร้้าใจ

ไตรมาส 3 ปีี 2561
	ช่่อง	รายการ	
สนามข่่าว 7 สีี
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
คุุยข่่าวเช้้าช่่อง 8
ข่่าวเช้้าไทยรััฐ

เรตติ้้ง�

1.673
1.606
1.076
0.942
0.477

ไตรมาส 3 ปีี 2562
สนามข่่าว 7 สีี
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
คุุยข่่าวเช้้าช่่อง 8
WORKPOINT NEWS
(06.00)

เรตติ้้ง�

1.676
1.595
1.142
1.048
0.368

สนามข่่าว 7 สีี
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
คุุยข่่าวเช้้าช่่อง 8
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
ปากท้้องต้้องรู้้�

ไตรมาสที่่� 4 ปีี 2560 คืือ ไตรมาสที่่�ดีีที่่�สุด
ุ ของ
รายการ “คุุยข่า
่ วเช้้าช่่อง 8” ซึ่� ง่ ได้้รับ
ั ความนิิยม
จนแซงหน้้า “เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�” ได้้

ไตรมาส 4 ปีี 2561

ข่่าวใหญ่่ของปีี ”ปฏิิบัติ
ั ิการช่่วย 13 หมููป่่า”
ทำำ�ให้้รายการข่่าวของช่่องไทยรััฐทีีวีี ได้้รับ
ั
ความนิิยมสููงขึ้้�น เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้� กลัับมาชนะ
“คุุยข่า
่ วเช้้าช่่อง 8”

	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	
สนามข่่าว 7 สีี
เช้้านี้้�ที่่�หมอชิิต
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
คุุยข่่าวเช้้าช่่อง 8
WORKPOINT NEWS
(06.00)

เรตติ้้ง�

1.505
1.324
0.873
0.734
0.499

เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้� ชนะช่่อง 8 ได้้ต่่อเนื่่�อง
แต่่ความนิิยมไม่่ห่า
่ งกัันมากนััก

ไตรมาส 4 ปีี 2562
เรตติ้้ง�

1.611
1.486
0.986
0.606
0.502

สถานการณ์์ของช่่อง 3HD ดีีขึ้้�นจากเดิิม
แต่่ยังั ห่่างจากช่่อง 7HD

	ช่่อง	รายการ	
สนามข่่าว 7 สีี
เช้้านี้้� ที่่�หมอชิิต
เรื่่�องเล่่าเช้้านี้้�
คุุยข่่าวเช้้าช่่อง 8
WORKPOINT NEWS
(06.00)

เรตติ้้ง�

1.559
1.326
0.910
0.561
0.528

ตลอดทั้้ง� ปีี 2562 ช่่อง 7HD ยึึดที่่� 1 อย่่างต่่อเนื่่�อง
ขณะที่่�ช่อ
่ ง 8 ความนิิยมลดลง จนช่่องดิิจิิตอล
ที่่�เหลืือมีีโอกาสไล่่ตาม
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ความนิิยมรายการข่่าวภาคกลางวััน
ปััจจุุบัน
ั รายการข่่าวภาคกลางวััน เป็็นที่่�สนใจของประชาชนมากขึ้้�น ด้้วยกระแส

สัังคมที่่�มีีการแข่่งขัันกัันสููงในทุุกด้้าน และด้้วยสัังคมโลกวัันนี้้�เป็็นสัังคมแห่่งข้้อมููล
ข่่าวสาร ทีีวีีดิิจิิตอลจึึงมีีการจััดวางรายการข่่าวในช่่วงกลางวัันมากขึ้้�น ซึ่� ง่ รายการข่่าว
มีีความสำำ�คััญกัับผัังรายการในด้้านกลยุุทธ์์การช่่วงชิิงฐานผู้้�ชมอย่่างเด่่นชััด

การจััดอัันดัับความนิิยมข่่าวภาคกลางวััน ณ ที่่�นี้้� จะพิิจารณาจากรายการข่่าว

ที่่�มีค
ี วามยาว 30 นาทีีขึ้้�นไป และออกอากาศในช่่วงเวลา 11.00 –18.00 น. ทั้้ง� นี้้�จากข้้อมููล

จำำ�นวนประชากรที่่�รับ
ั ชมรายการข่่าวในภาคกลางวัันพบว่่า มีีจำำ�นวนผู้้�รับ
ั ชมน้้อยกว่่า

รายการข่่าวในช่่วงเช้้าและข่่าวภาคค่ำำ� เนื่่�องจากเวลากลางวัันเป็็นช่่วงเวลาทำำ�งาน
ผู้้�ชมโทรทััศน์์ในช่่วงกลางวัันส่่วนใหญ่่จึึงเป็็นผู้้�สููงวััย แม่่บ้้าน และผู้้�ประกอบกิิจการ
ร้้านค้้า

ในช่่วงปีี 2557 ซึ่่�งเป็็นปีีแรกของทีีวีีดิิจิิตอล ข่่าวภาคกลางวัันในช่่วงวัันจัันทร์์

ถึึงวัันศุุกร์์ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุด เป็็นของช่่อง 7HD และช่่อง 3HD

โดยช่่อง 7HD จััดรายการข่่าวถึึง 4 รายการ ในช่่วงเวลาภาคกลางวััน ได้้แก่่
รายการ “ห้้องข่่าว 7 สีี” เวลา 10.20-11.20 น.

รายการ “ข่่าวภาคเที่่�ยง” เวลา 11.30-12.50 น.
รายการ “เด็็ดข่่าวเด่่น” เวลา 14.50-15.30 น.

รายการ “ข่่าวค่ำำ�ช่่วงที่่� 1” เวลา 17.00-18.00 น.
ส่่ ว นช่่ อ ง 3HD มีี ร ายการข่่ า วกลางวัั น 2 รายการหลัั ก ได้้ แ ก่่ รายการ

“เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์” และรายการ “เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�”

นอกจากนี้้�มีรี ายการข่่าวจากช่่อง 9 MCOT HD ได้้แก่่ รายการ “ข่่าวเที่่�ยง” และ

รายการ “คุุยโขมงบ่่าย 3 โมง” รวมทั้้�งรายการจากช่่องไทยพีีบีเี อส ได้้แก่่ “รายการข่่าว
เที่่�ยงไทยพีีบีเี อส” อย่่างไรก็็ตาม ความนิิยมในรายการข่่าวของช่่องดิิจิิตอลที่่�เป็็นช่่อง

ดั้้ง� เดิิมเหล่่านี้้� ก็็ค่อ
่ ยๆ ลดลง สวนทางกัับช่่องโทรทััศน์์ดิจิ
ิ ต
ิ อลใหม่่ที่่เ� ริ่่ม
� สร้้างความนิิยม
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ตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 4 ปีี 2557 เช่่น รายการ “ข่่าวเปรี้้�ยงเที่่�ยงตรง” ของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี
ซึ่� ง่ มีีเรตติ้้�งของไตรมาส 4 อยู่่�ที่่� 0.244 และรายการ “ข่่าวเด่่นช่่อง 8” ซึ่� ง่ มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย
ในไตรมาสที่่� 4 อยู่่�ที่่� 0.217

รายการข่่ า วช่่ ว งกลางวัั น ในวัั น เสาร์์- อาทิิ ต ย์์ ที่่� โ ดดเด่่ น มากที่่� สุุ ด ได้้ แ ก่่

2 รายการจากช่่อง 3HD “เรื่่�องเล่่า เสาร์์-อาทิิตย์์” ออกอากาศเวลา 10.30-12.20 น.
และ “เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้� เสาร์์-อาทิิตย์์” ออกอากาศเวลา 17.00-17.30 น.

นอกจากนี้้� ร ายการข่่ า วเสาร์์- อาทิิ ต ย์์ ที่่� ไ ด้้ รั ับ ความสนใจลำำ�ดัั บ ถัั ด มา

เป็็นรายการจากช่่อง 9 MCOT HD ได้้แก่่ รายการ “คู่่�ข่่าว คู่่�ซี้้�” ซึ่่�งมีีเรตติ้้�งในช่่วง

ไตรมาส 1 และ 2 อยู่่�ที่่� 0.478 และ 0.379 ตามลำำ�ดัับ ชี้้�ให้้เห็็นว่่ารายการข่่าวจากช่่อง
ทีีวีีดิิจิิตอลใหม่่เริ่่ม
� ส่่งผลกระทบด้้านความนิิยมกัับช่่อง 9 MCOT HD

ในปีี 2558 รายการข่่าวภาคกลางวัันจากช่่อง 7HD และช่่อง 3HD ยัังคงได้้รับ
ั

ความนิิยมสููงกว่่ารายการของช่่องอื่่�นๆ โดยการแข่่งขัันของรายการข่่าวช่่วงเที่่�ยงและ

ข่่าวช่่วงเย็็นของทั้้� ง 2 ช่่อง มีีเรตติ้้� งที่่� สููสีีกัันมาก โดยที่่� ช่่อง 7HD ปรัับชื่่�อรายการ

ข่่าวเที่่�ยงจาก “ข่่าวภาคเที่่�ยง” เป็็นรายการ “ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง” ซึ่� ง่ ยัังคงออกอากาศ
ในเวลาเดิิ ม แต่่ เ รตติ้้� ง ของรายการลดลงจากปีี 2557 นอกจากนี้้� ใ นไตรมาสที่่� 4

ของปีี 2558 รายการ “ข่่าวเปรี้้�ยงเที่่�ยงตรง” ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.344

อยู่่�ในอัันดัับ 5 ของกลุ่่�มรายการข่่าวภาคกลางวััน โดยมีีรายการ “ข่่าวเด่่นช่่อง 8“
อยู่่�ในอัันดัับ 6 มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.343

ส่่วนรายการข่่าวเสาร์์-อาทิิตย์์ ของช่่อง 3HD ได้้แก่่ “เรื่่�องเล่่าเสาร์์-อาทิิตย์์”

และ “เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้� เสาร์์-อาทิิตย์์” ยัังคงโดดเด่่น เนื่่�องจากช่่อง 7HD ไม่่มีก
ี ารจััดวาง
รายการข่่าวในภาคกลางวัันในช่่วงวัันเสาร์์-อาทิิตย์์

ปีี 2559 เป็็นปีีที่่ร� ายการข่่าวภาคกลางวัันของช่่องทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อลใหม่่ ได้้รับ
ั ความนิิยม

เด่่นชััดขึ้้�น โดยที่่� “ข่่าวเปรี้้�ยงเที่่�ยงตรง” ของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี (ออกอากาศเวลา
11.15-12.00 น.) สามารถเข้้ามาติิดกลุ่่�มอัันดัับ 5 ของกลุ่่�มรายการข่่าวภาคกลางวัันได้้

ต่่อเนื่่�องทั้้�งปีี นอกจากนี้้� รายการ “คุุยข่า
่ วเย็็นช่่อง 8” ก็็ได้้รับ
ั ความนิิยมเพิ่่ม
� ขึ้้�น โดยใน
ไตรมาส 4 มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 0.406

5 รายการข่่าวภาคกลางวัันที่่�มีเี รตติ้้
120 � งสููงสุุดรายไตรมาส ระหว่่างปีี 2557-2559
ไตรมาส 1 ปีี 2557
ช่่อง

ไตรมาส 2 ปีี 2557

รายการ

เรตติ้้ง�

ข่่าวภาคค่ำำ�ช่่วงที่่� 1
ข่่าวภาคเที่่�ยง
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์
เด็็ดข่่าวเด่่น

2.161
1.681
1.609
1.578
1.454

ความนิิยมข่่าวช่่วงกลางวััน อยู่่�กัับช่่อง 7HD
และช่่อง 3HD เท่่านั้้�น

ช่่อง

ข่่าวภาคค่ำำ�ช่่วงที่่� 1
ข่่าวภาคเที่่�ยง
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�
เด็็ดข่่าวเด่่น

1.984
1.776
1.773
1.643
1.479

ไตรมาส 2 ปีี 2558

รายการ

เรตติ้้ง�

ข่่าวภาคค่ำำ�ช่่วงที่่� 1
เด็็ดข่่าวเด่่น
ข่่าวภาคเที่่�ยง
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�

1.905
1.526
1.441
1.383
1.349

การแข่่งขัันภาคกลางวััน ยัังเป็็นเรื่่อ
� งยาก
สำำ�หรัับช่่องดิิจิิตอล

ช่่อง

รายการ

เรตติ้้ง�

1.599
1.586
1.336
1.434
1.434

เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�
ข่่าวภาคค่ำำ�ช่่วงที่่� 1
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�
ข่่าวภาคเที่่�ยง
เด็็ดข่่าวเด่่น

ความนิิยมข่่าวช่่วงกลางวััน แข่่งขัันกัันอย่่างคู่่�คี่่�
มากขึ้้�น ระหว่่างช่่อง 7HD กัับช่่อง 3HD
เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ� ที่่�แตกตััวออกมาของ
ช่่อง 7HD ทำำ�เรตติ้้�งได้้ดีี

ไตรมาส 1 ปีี 2559
ช่่อง

เรตติ้้ง�

ความนิิยมข่่าวช่่วงกลางวััน แข่่งขัันกััน
อย่่างคู่่�คี่�่ ระหว่่างช่่อง 7HD กัับช่่อง 3HD

ไตรมาส 1 ปีี 2558
ช่่อง

รายการ

ไตรมาส 2 ปีี 2559

รายการ

เรตติ้้ง�

เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�
ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์
ข่่าวเปรี้้�ยงเที่่�ยงตรง

1.394
1.381
1.269
1.235
0.524

4 รายการจากช่่อง 7HD และช่่อง 3HD
ความนิิยมคู่่�คี่่�กัันมาก ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี
ยัังอยู่่�ที่�่ 5 ในภาคกลางวััน

ช่่อง

รายการ

เรตติ้้ง�

เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�
ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์
ข่่าวเปรี้้�ยงเที่่�ยงตรง

1.509
1.384
1.266
1.055
0.754

ไตรมาสนี้้� ช่่อง 7HD กลัับมาโดดเด่่นอีีกครั้้ง�
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ไตรมาส 3 ปีี 2557

ไตรมาส 4 ปีี 2557

	ช่่อง	รายการ	
ข่่าวภาคค่ำำ�ช่่วงที่่� 1
ข่่าวภาคเที่่�ยง
เด็็ดข่่าวเด่่น
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�

เรตติ้้ง�

2.343
1.926
1.778
1.622
1.588

ไตรมาสนี้้� ความนิิยมข่่าวช่่วงกลางวััน
ช่่อง 7HD ดีีขึ้้�นจากเดิิม

ไตรมาส 3 ปีี 2558
	ช่่อง	รายการ	

1.544
1.438
1.307
1.223
1.273

ช่่อง 7HD ปรัับการเรีียกขานข่่าวภาคเที่่�ยง
ความนิิยมข่่าวช่่วงกลางวัันยัังคงแข่่งกัันหนััก

ไตรมาส 3 ปีี 2559
	ช่่อง	รายการ	
เจาะประเด็นข่าวค่�ำ
เรื่องเด่นเย็นนี้
ห้องข่าวภาคเที่ยง
เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ข่าวเปรีย้ งเที่ยงตรง

ข่่าวภาคค่ำำ� ช่่วงที่่� 1
ข่่าวภาคเที่่�ยง
เด็็ดข่่าวเด่่น
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์

เรตติ้้ง�

2.633
1.747
1.698
1.482
1.466

ช่่องดิิจิิตอลใหม่่ ความนิิยมยัังไม่่สามารถ
เข้้าสู่่� 5 อัันดัับแรกได้้

ไตรมาส 4 ปีี 2558
เรตติ้้ง�

เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�
เด็็ดข่่าวเด่่น
ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�

	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	
เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�
ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์
ข่่าวเปรี้้ย� งเที่่�ยงตรง

เรตติ้้ง�

1.578
1.309
1.304
1.257
0.344

ช่่อง 7HD ยกเลิิกเด็็ดข่่าวเด่่น ทำำ�ให้้มีพื้้
ี น
� ที่่�
สำำ�หรัับช่่องดิิจิิตอลใหม่่

ไตรมาส 4 ปีี 2559
เรตติ้้ง�

1.510
1.371
1.195
1.101
0.709

ช่่อง 3HD กลัับมาแข็็งแรง 4 รายการจาก
ช่่อง 7HD และช่่อง 3HD ความนิิยมคู่่�คี่่�กััน
อีีกครั้้ง�

	ช่่อง	รายการ	
เจาะประเด็นข่าวค่�ำ
ห้องข่าวภาคเที่ยง
เรื่องเด่นเย็นนี้
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์
ข่าวเปรีย้ งเที่ยงตรง

เรตติ้้ง�

1.566
1.129
1.086
0.829
0.426

การแข่่งขัันยัังอยู่่�กัับช่่อง 7HD และช่่อง 3HD
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ปีี 2560 เป็็นปีีที่่�ช่อ
่ งเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี โดดเด่่นในกลุ่่�มรายการข่่าวภาคกลางวััน

ถึึง 2 รายการ ได้้แก่่ รายการข่่าวเที่่�ยงที่่�เปลี่่�ยนชื่่�อจากรายการ “ข่่าวเปรี้้�ยงเที่่�ยงตรง”

มาเป็็ น “ข่่ า วเวิิ ร์ ์ค พอยท์์ 11.15 น.” และรายการ “บรรจงชงข่่ า ว” ในช่่ ว งเย็็ น
เวลา 16.30-17.00 น.

นอกจากนี้้� ยัั ง มีี ก ารแข่่ ง ขัั น ระหว่่ า งรายการข่่ า วเย็็ น ของช่่ อ ง 7HD และ

ช่่อง 3HD โดยรายการ “เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�” ของช่่อง 7HD ปรัับเวลาออกอากาศ
เป็็น 17.00-18.00 น. ทำำ�ให้้เวลาออกอากาศไม่่ตรงกัั บรายการ “เรื่่�องเด่่ นเย็็นนี้้� ”

ของช่่อง 3HD ที่่� ออกอากาศเวลา 15.40-17.00 น. แต่่ เรตติ้้� งทั้้� ง 2 รายการก็็ สููสีี
ใกล้้เคีียงกััน โดยในช่่วง 2 ไตรมาสแรกของปีี 2560 ช่่อง 3HD ทำำ�เรตติ้้�งได้้สููงกว่่า

ทั้้�งนี้้�ช่่อง 3HD ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนยกเลิิกรายการ “เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้� เสาร์์-อาทิิตย์์”
ออกจากผัังในเดืือนมีีนาคมเป็็นต้้นไป

ปีี 2561 เป็็นปีีที่่�รายการข่่าวภาคกลางวัันของช่่อง 3HD ทั้้�งรายการ “เที่่�ยงวััน

ทัันเหตุุการณ์์ ” และ “เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�” ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงจนสามารถแซงหน้้ากลุ่่�ม

รายการข่่าวจากช่่อง 7HD ได้้ เริ่่ม
� จากรายการข่่าวเย็็น “เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�” ทำำ�เรตติ้้ง� มาเป็็น
อัันดัับ 1 ได้้ต่่อเนื่่�องทั้้�งปีี

ส่่วนรายการข่่าวภาคเที่่�ยงช่่อง 7HD ที่่�มีเี รตติ้้�งนำำ�มาโดยตลอด ก็็ถููกรายการ

“เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์” ของช่่อง 3HD แซงหน้้าได้ ้ในไตรมาสที่่� 3 ซึ่่�งรายการ “เที่่�ยงวััน
ทัันเหตุุการณ์์” ออกอากาศก่่อนหน้้า “ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง นิิวส์์รูู ม แอท นููน” เล็็กน้้อย

กลุ่่�มรายการข่่าวช่่องดิิจิิตอลอื่่�นๆ ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมในปีีนี้้� ได้้แก่่ รายการข่่าว

ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี “บรรจงชงข่่าว” ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมอยู่่�ใน 5 อัันดัับแรก ในช่่วง

ไตรมาส 4 นอกจากนี้้� มีีกลุ่่�มรายการข่่าวจากช่่อง 8 ช่่อง One และช่่อง 9 MCOT HD

ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมเกาะกลุ่่�มกัันมา โดยรายการ “คุุยข่า
่ วเย็็นช่่อง 8” มีีเรตติ้้ง� เฉลี่่�ย 0.444

รายการข่่าวจากช่่อง One ได้้แก่่ “ข่่าวเที่่�ยงช่่องวััน” และ “ข่่าวเย็็นช่่องวััน” มีีเรตติ้้�ง

เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 0.436 และ 0.419 ตามลำำ�ดัับ รายการ “เรื่่�องพลบค่ำำ�” จากช่่อง 9 MCOT HD
ที่่� จััด “กำำ�ภูู ภููริิภููวดล” และ “รััชนีีย์์ สุุทธิิธรรม” ผู้้�ประกาศข่่าวชื่่�อดัั งของ อสมท.
มาจัั ด รายการร่่ว มกัั น เริ่่ม
� ออกอากาศเดืื อ นกรกฎาคม สามารถทำำ�เรตติ้้� ง เฉลี่่� ย
ในไตรมาส 4 อยู่่�ที่่� 0.331
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ปีี 2562 การแข่่งขัันระหว่่างรายการข่่าว 2 ช่่อง คืือ ช่่อง 7HD และช่่อง 3HD

ยัังคงคู่่�คี่่�สููสีีกัันทั้้�งรายการข่่าวเที่่�ยง และรายการข่่าวเย็็น สลัับกัันแพ้้ชนะอย่่างต่่อเนื่่�อง

ส่่วนรายการข่่าวที่่�น่่าจัับตามองของปีีนี้้� เป็็นรายการข่่าวจากช่่อง One ที่่�มีีการปรัับ

ทีี ม ข่่ า วใหม่่ ตั้้� ง แต่่ ต้้ น ปีี ทำำ�ให้้ ทั้้� ง ข่่ า วเที่่� ย งและข่่ า วเย็็ น สามารถทำำ�เรตติ้้� ง ได้้ ดีี ขึ้้� น

อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในไตรมาส 3 รายการ “ข่่าวเย็็นช่่องวััน” ทำำ�เรตติ้้ง� เฉลี่่�ยได้้ 0.626 ชนะ
รายการ “บรรจงชงข่่าว” ของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ที่่�มีเี รตติ้้�งเฉลี่่�ยไตรมาสนี้้�อยู่่�ที่่� 0.598
นอกจากนี้้� ในไตรมาส 4 ของปีี 2562 ยัังมีีรายการข่่าวจากช่่องไทยรััฐทีีวีี ได้้แก่่

รายการ “ข่่าวเที่่�ยงไทยรััฐ” ซึ่่�งมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.436 และ “ข่่าวเย็็นไทยรััฐ” ซึ่� ง่ มีีเรตติ้้�ง

เฉลี่่�ย 0.429 ส่่วนช่่อง AMARIN TV HD มีีรายการ “ข่่าวเที่่�ยงอมริินทร์์” ซึ่� ง่ มีีเรตติ้้�ง
เฉลี่่�ย 0.382

5 รายการข่่าวภาคกลางวัันที่่�มีเี 124
รตติ้้�งสููงสุุดรายไตรมาส ระหว่่างปีี 2560-2562
ไตรมาส 1 ปีี 2560
	ช่่อง	รายการ	
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�
เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�
ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์
ข่่าวเวิิร์ค์ พอยท์์ (11.15)

ไตรมาส 2 ปีี 2560
เรตติ้้ง�

1.391
1.328
1.092
0.923
0.726

ข่่าวภาคกลางวััน จากช่่อง 7HD ช่่อง 3HD
และช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ยัังคงยึึด 5 อัันดัับ
อย่่างเหนีียวแน่่น

ไตรมาส 1 ปีี 2561
	ช่่อง	รายการ	
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�
เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�
ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง
บรรจงชงข่่าว
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์

เรตติ้้ง�

1.323
1.006
0.910
0.785
0.713

ไตรมาส 1 ปีี 2562
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�
เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์
ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง
NEWSROOM AT NOON

บรรจงชงข่่าว

เรตติ้้ง�

1.349
1.334
1.055
0.917
0.710

เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�
เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�
ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์
ข่่าวเวิิร์ค์ พอยท์์ (11.15)

เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้� ของช่่อง 3HD กลัับมาเป็็น
ที่่� 1 เป็็นครั้้ง� แรก หลัังจากพลาดท่่าให้้ช่อ
่ ง
7HD มานาน

ไตรมาส 2 ปีี 2561

สถานการณ์์ของช่่อง 3HD และช่่อง 7HD
พลิิกกลัับไปกลัับมาอีีกครั้้ง� ไตรมาสนี้้�
“บรรจงชงข่่าว” เรตติ้้�งลดลง

	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�
เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�
ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์
บรรจงชงข่่าว

เรตติ้้ง�

1.310
0.961
0.912
0.876
0.820

สถานการณ์์ข่า
่ วเที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์ของ
ช่่อง 3HD ดีีขึ้้�น การแข่่งขัันด้้าน
ความนิิยมคู่่�คี่่�กัันตลอด

ไตรมาส 2 ปีี 2562
เรตติ้้ง�

1.086
1.059
0.994
0.927
0.537

ช่่อง 3HD และช่่อง 7HD ยัังแข็็งแรงต่่อเนื่่�อง
“บรรจงชงข่่าว” แผ่่วลงจากเดิิม

	ช่่อง	รายการ	

เรตติ้้ง�

1.028
1.004
ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง
NEWSROOM AT NOON 0.995
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์ 0.971
0.566
บรรจงชงข่่าว
เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�

ถ้้ า เปรีีย บเป็็ น ภาษามวย ผลการแข่่ ง ขัั น
ของช่่อง 7HD และช่่อง 3HD พลิิกล็็อกได้้
ตลอดเวลา
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ไตรมาส 3 ปีี 2560
	ช่่อง	รายการ	
เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�
ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง
บรรจงชงข่่าว
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์

ไตรมาส 4 ปีี 2557
เรตติ้้ง�

1.282
1.255
1.066
0.998
0.840

สถานการณ์์ของช่่อง 3HD ช่่อง 7HD พลิิกกลัับไป
กลัับมา ไตรมาสนี้้� ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ทีีวีี ส่่ง “บรรจง
ชงข่่าว” ลงจอและเข้้าสู่่� 5 อัันดัับแรกได้้สำำ�เร็็จ

ไตรมาส 3 ปีี 2561
	ช่่อง	รายการ	
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�
เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์
ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง
บรรจงชงข่่าว

เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�
ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง
บรรจงชงข่่าว
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์

เรตติ้้ง�

1.269
1.205
0.991
0.928
0.686

สถานการณ์์ใกล้้เคีียงไตรมาสที่่�แล้้ว
“บรรจงชงข่่าว” ยัังแข็็งแรง

ไตรมาส 4 ปีี 2561
เรตติ้้ง�

1.295
0.968
0.875
0.864
0.803

สถานการณ์์ข่่าวช่่อง 3HD พลิิกกลัับมานำำ�
ทั้้�งช่่วงเที่่�ยงและช่่วงเย็็น

ไตรมาส 3 ปีี 2562
	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�
เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์
ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง
นิิวส์รููม
์ แอท นููน

บรรจงชงข่่าว

เรตติ้้ง�

1.106
0.942
0.899
0.846
0.741

สถานการณ์์ข่า
่ วช่่อง 3HD ยัังคงนำำ�ทั้้�งช่่วงเที่่�ยง
และช่่วงเย็็น ขณะที่่�อัันดัับต่ำำ�จากที่่� 5
การแข่่งขัันเบีียดกัันอย่่างใกล้้เคีียง

ไตรมาส 4 ปีี 2562
เรตติ้้ง�

1.171
1.141
ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง
NEWSROOM AT NOON 1.029
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์ 0.984
0.626
ข่่าวเย็็นช่่องวััน
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�
เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�

สถานการณ์์ข่า
่ ว 7HD กัับ 3HD สููสีีที่่�สุด
ุ
“ข่่าวเย็็นช่่องวััน” เบีียดเข้้ามาเป็็นที่่� 5
เป็็นครั้้ง� แรก ชนะ ”บรรจงชงข่่าว”

	ช่่อง	รายการ	

เรตติ้้ง�

1.166
1.090
ห้้องข่่าวภาคเที่่�ยง
NEWSROOM AT NOON 1.062
เที่่�ยงวัันทัันเหตุุการณ์์ 1.015
บรรจงชงข่่าว
0.680
เจาะประเด็็นข่่าวค่ำำ�
เรื่่�องเด่่นเย็็นนี้้�

สถานการณ์์การแข่่งขัันของข่่าวช่่อง 7HD
กัับช่่อง 3HD ยัังคงขัับเคี่่�ยวกััน บรรจงชงข่่าว
เบีียดช่่อง One กลัับมาเป็็นที่่� 5 อีีกครั้้ง�

126

ความนิิยมรายการข่่าวภาคค่ำำ��
การนำำ�เสนอรายการข่่ า วภาคค่ำำ�นี้้� ครอบคลุุ ม ระยะเวลา 18.00-24.00 น.

ซึ่� ่ ง รวมถึึ ง ช่่ ว งเวลาไพรม์์ ไ ทม์์ (เวลา 18.00-22.30 น.) แต่่ ไ ม่่ นัั บ รวมรายการข่่ า วที่่�
ออกอากาศความยาวน้้อยกว่่า 30 นาทีี และไม่่นัับรวมรายการข่่าวในพระราชสำำ�นััก

การจััดผัังรายการในช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์ เมื่่�อวิิเคราะห์์เจาะลึึกพบว่่า เป็็นช่่วง

เวลาที่่�ช่่องทีีวีีดิิจิิตอลส่่วนใหญ่่จะจััดวางรายการบัันเทิิงออกอากาศเพื่่�อการแข่่งขััน เช่่น
ละคร เกมโชว์์ ซีีรีส์
ี ์ ภาพยนตร์์ และรายการวาไรตี้้� แต่่ บางช่่อ งก็็ มีีรายการข่่าวเป็็น

อาวุุธหลััก ซึ่่�งจะจััดวางรายการข่่าวลงแข่่งขัันกัับรายการวาไรตี้้�และบัันเทิิงต่่างๆ ในช่่วง
เวลาไพรม์์ไทม์์

ในปีี 2557 ปีีแรกของยุุคทีีวีีดิิจิิตอล รายการข่่าวภาคค่ำำ�ที่่�ครอบคลุุมเวลาตั้้�งแต่่

18.00-24.00 น. สามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่ รายการข่่าวหลัังช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์

และรายการข่่าวในช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์ แต่่โดยภาพรวมแล้้ว รายการข่่าวจาก 2 ช่่องใหญ่่
(ช่่อง 7HD และช่่อง 3HD) ที่่�ออกอากาศหลัังจากละคร มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงกว่่ารายการข่่าว
จากช่่องอื่่�นๆ ที่่�ออกอากาศในช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์

ภาพรวมทั้้�งปีี 2557 พบว่่า รายการ “ประเด็็นเด็็ด 7 สีี” ของช่่อง 7HD และรายการ
“ข่่าว 3 มิิติิ” ของช่่อง 3HD ที่่�ออกอากาศต่่อจากละครหลัังข่่าวภาคค่ำำ� ได้้รับ
ั ความนิิยม

สููงสุุด ต่่ อ เนื่่� อ งทั้้� ง ปีี ครองอัั น ดัั บ 1 และ 2 ในทุุ ก ไตรมาส ส่่ ว นรายการข่่ า วจากช่่ อ ง

9 MCOT HD (“ข่่ า วภาคค่ำำ� ” ออกอากาศเวลา 19.00-20.00 น. และรายการ

“คลุุ ก วงข่่ า ว” ออกอากาศเวลาประมาณ 21.50-22.30 น.) และช่่ อ งไทยพีี บีี เ อส
(รายการ “ข่่าวค่ำำ�ไทยพีีบีเี อส”) มีีเรตติ้้�งอยู่่�ในกลุ่่�ม TOP 5 ต่่อเนื่่�องทั้้�งปีี

ส่่ ว นรายการข่่ า วจากช่่ อ งทีี วีี ดิิ จิิ ต อลใหม่่ ที่่� มีี ผล งานโดดเด่่ น ในปีี แ รกนี้้�

มีี ร ายการ “ข่่ า วค่ำำ� ” ของช่่ อ งเวิิ ร์ ค
์ พอยท์์ ทีี วีี ซึ่่� ง ออกอากาศในช่่ ว งเวลาประมาณ
18.50-19.20 น. มีี เ รตติ้้� ง เฉลี่่� ย ในไตรมาสที่่� 2 อยู่่�ที่่� 0.609 ก่่ อ นที่่� จ ะปรัับ เปลี่่� ย น
เป็็ น รายการ “ข่่ า วมื้้� อ ค่ำำ� ” ออกอากาศสั้้� น ๆ เวลาประมาณ 15 นาทีี ในช่่ ว งเวลา

18.15-18.30 น. ทั้้�งนี้้�รายการข่่าวของช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ในช่่วงปีีแรก ผลิิตโดยบริิษััท
มติิชน จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่� ่งผลิิตข่่าวให้้กัับช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี มาตั้้�งแต่่ปีี 2555 และ
ต่่อเนื่่�องมาจนถึึงปีี 2558

นอกจากนี้้� ยัั ง มีี 4 ช่่ อ งรายการที่่� ใ ช้้ ร ายการข่่ า วเป็็ น เนื้้� อ หาหลัั ก ในการ

สร้้า งความนิิ ย มให้้ กัั บ ช่่ อ ง ซึ่่� งเห็็ น ได้้ ชัั ด เจนมากขึ้้� นในไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2557
ได้้แก่่ ช่่องไทยรััฐทีีวีี มีีรายการ “ไทยรััฐนิิวส์โ์ ชว์์” (เรตติ้้ง� เฉลี่่�ย 0.255) ช่่อง AMARIN TV HD
มีีรายการ “ทุุบโต๊๊ะข่่าว”(เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.111) ช่่อง Nation TV มีีรายการ “ข่่าวข้้น คนเนชั่่น
� ”
(เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.179) และช่่อง NEW 18 มีีรายการ “หมายข่่าว นิิวทีีวีี”(เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.168 )
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รายการข่่าวภาคค่ำำ�ปี
� ี 2558
ปีี 2558 รายการข่่าว “ประเด็็นเด็็ด 7 สีี” ของช่่อง 7HD และ “ข่่าว 3 มิิติิ” ของ

ช่่อง 3HD ยัังคงเป็็น 2 รายการที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุด 2 อัันดัับแรกตลอดทั้้�งปีี ในขณะที่่�

ช่่อง 9 MCOT HD มีีการปรัับเปลี่่�ยนรายการข่่าวในช่่วงเวลาประมาณ 21.45-22.30 น.

โดยเปลี่่�ยนรายการ “คลุุกวงข่่าว” มาเป็็นรายการ “คัับข่่าว ครบประเด็็น” ตั้้�งแต่่วัันที่่� 2
มีีนาคม เป็็นต้้นไป

การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เห็็นได้้ชััด ได้้แก่่ ความนิิยมในรายการข่่าว “ไทยรััฐนิิวส์์โชว์์”

และ “ทุุบโต๊๊ะข่่าว” ซึ่� ง่ เป็็นรายการข่่าวในช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์ มีีเรตติ้้�งสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
จนสามารถเข้้ากลุ่่�ม TOP 5 ได้้สำำ�เร็็จ โดยที่่� “ไทยรััฐนิิวส์์โชว์์” เริ่่ม
� เข้้าสู่่� TOP 5 ได้้ตั้้�งแต่่

ไตรมาสที่่� 3 เป็็นต้้นไป ด้้วยเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.428 โดยในไตรมาสนี้้� รายการ“ไทยรััฐนิิวส์โ์ ชว์์”
ขยายช่่วงเวลาออกอากาศจากเดิิม โดยมาเริ่่ม
� ออกอากาศเวลา 19.00 น. ในขณะที่่�รายการ
“ทุุบโต๊๊ะข่่าว” ของช่่อง AMARIN TV HD ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงอยู่่�ในอัันดัับ 4 ในไตรมาส 4

ของปีี 2558 ด้้วยเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.500 ซึ่่�งสููงกว่่ารายการ “ไทยรััฐนิิวส์์โชว์์” ที่่�มีเี รตติ้้�งเฉลี่่�ย
0.419

ทั้้� ง นี้้� ค วามนิิ ย มที่่� สูู งขึ้้� นของรายการ “ทุุ บ โต๊๊ะข่่ า ว” เป็็ น ผลมาจากรูู ปแบบ

การนำำ�เสนอรายการเล่่าข่่าวที่่�เน้้นการให้้รายละเอีียด และมีีเนื้้�อหาเข้้าใจง่่ายเพื่่�อรองรัับ
กลุ่่�มผู้้�ชมในพื้้�นที่่�ต่่างจัังหวััด

รายการข่่าวภาคค่ำำ�� ปีี 2559
ปีี 2559 รายการข่่าวในช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์ เป็็นทางเลืือกของกลุ่่�มผู้้�ชมที่่�ไม่่นิิยม

รายการบัันเทิิง ทำำ�ให้้ความนิิยมรายการข่่าวช่่วงไพรม์์ไทม์์บางรายการเติิบโตมาก เช่่น

“ทุุบโต๊๊ะข่่าว” ของช่่อง AMARIN TV HD เพิ่่ม
� สููงขึ้้�นเท่่าตััวในไตรมาส 4 ของปีีนี้้� โดยมีี
เรตติ้้ง� เฉลี่่�ย 1.080 ส่่วนรายการ “ไทยรััฐนิิวส์โ์ ชว์์” ยัังคงได้้รับ
ั ความนิิยมอยู่่�ในกลุ่่�มรายการ
ข่่าวภาคค่ำำ� TOP 5
นอกจากนี้้�ยังั พบว่่า รายการข่่าวบางรายการจากช่่องดั้้ง� เดิิม เช่่น ช่่อง 9 MCOT HD

เริ่่ม
ั
� หายไปจากกลุ่่�ม TOP 5 ในขณะที่่� ร ายการข่่ า วจากช่่ อ งทีี วีี ดิิ จิิ ต อลช่่ อ งอื่่� น ได้้ รั บ
ความนิิยมมากขึ้้�น เช่่น รายการข่่าวจากช่่อง Nation TV “ข่่าวข้้น คนเนชั่่น
� ” อยู่่�ในอัันดัับ 5
ในไตรมาสที่่� 3 มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.416 และสองรายการข่่าวจากช่่อง One ได้้แก่่ รายการ

“จัั บ ต้้ น ชนปลาย” มีี เ รตติ้้� ง เฉลี่่� ย 0.341 ในไตรมาส 2 และรายการ “ข่่ า วรอบวัั น ”
ออกอากาศช่่วงเวลา 18.20 -19.00 น. ได้้เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.602 ในไตรมาสที่่� 4 ของปีี

ในขณะที่่� ร ายการข่่ า วจากช่่ อ ง 7HD “ประเด็็ น เด็็ ด 7 สีี ” และช่่ อ ง 3HD

“ข่่าว 3 มิิติิ” ยัังคงเป็็น 2 รายการหลัักที่่�มีีเรตติ้้�งสููงสุุด แต่่เรตติ้้�งเฉลี่่�ยลดลง โดยใน
ไตรมาส 4 รายการ “ประเด็็นเด็็ด 7 สีี” มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 1.954 ลดลงจากไตรมาสแรก
ของปีี ที่่� มีี เ รตติ้้� ง เฉลี่่� ย 3.771 ส่่ ว นรายการ “ข่่ า ว 3 มิิ ติิ ” มีี เ รตติ้้� ง เฉลี่่� ย ไตรมาส 4
อยู่่�ที่่� 1.538 ลดลงจากไตรมาสแรกปีี 2559 ที่่�ได้้เรตติ้้�งเฉลี่่�ย 2.446
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5 รายการข่่าวค่ำำ�ที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุดรายไตรมาส ระหว่่างปีี 2557-2559
ไตรมาส 1 ปีี 2557
	ช่่อง	รายการ	

ไตรมาส 2 ปีี 2557
เรตติ้้ง�

4.418
3.805
1.328
1.179
0.916

ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ข่่าว 3 มิิติิ
ข่่าวภาคค่ำำ�
คลุุกวงข่่าว
ข่่าวค่ำำ�ไทยพีี บีีเอส

ไตรมาส 1 ปีี 2558
	ช่่อง	รายการ	
ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ข่่าว 3 มิิติิ
คลุุกวงข่่าว
คัับข่่าว ครบประเด็็น
ข่่าวค่ำำ�

ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ข่่าว 3 มิิติิ
ทุุบโต๊๊ะข่่าว
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์
คัับข่่าว ครบประเด็็น

ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ข่่าว 3 มิิติิ
คลุุกวงข่่าว
ข่่าวภาคค่ำำ�
ข่่าวค่ำำ�ไทยพีี บีีเอส

เรตติ้้ง�

3.833
3.404
1.252
1.108
0.858

ไตรมาส 2 ปีี 2558
เรตติ้้ง�

4.294
2.087
0.821
0.605
0.564

ไตรมาส 1 ปีี 2559
	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	
ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ข่่าว 3 มิิติิ
ข่่าวค่ำำ�
คัับข่่าว ครบประเด็็น
ข่่าวค่ำำ�ไทยพีี บีีเอส

เรตติ้้ง�

4.244
2.382
0.599
0.561
0.395

ไตรมาส 2 ปีี 2559
เรตติ้้ง�

3.771
2.446
0.578
0.476
0.412

	ช่่อง	รายการ	
ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ข่่าว 3 มิิติิ
ทุุบโต๊๊ะข่่าว
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์
จัับต้้นชนปลาย

เรตติ้้ง�

3.847
2.036
0.716
0.532
0.341
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ไตรมาส 3 ปีี 2557
	ช่่อง	รายการ	
ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ข่่าว 3 มิิติิ
คลุุกวงข่่าว
ข่่าวภาคค่ำำ�
ข่่าวค่ำำ�ไทยพีี บีีเอส

ไตรมาส 4 ปีี 2557
เรตติ้้ง�

3.341
3.016
1.291
1.167
0.854

ไตรมาส 3 ปีี 2558
	ช่่อง	รายการ	
ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ข่่าว 3 มิิติิ
คัับข่่าว ครบประเด็็น
ข่่าวค่ำำ�
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์

ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ข่่าว 3 มิิติิ
ทุุบโต๊๊ะข่่าว
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์
ข่่าวข้้น คนเนชั่่�น

ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ข่่าว 3 มิิติิ
คลุุกวงข่่าว
ข่่าวภาคค่ำำ�
ข่่าวค่ำำ�ไทยพีี บีีเอส

เรตติ้้ง�

3.663
2.264
0.913
0.821
0.716

ไตรมาส 4 ปีี 2558
เรตติ้้ง�

3.723
2.357
0.527
0.473
0.428

ไตรมาส 3 ปีี 2559
	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	
ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ข่่าว 3 มิิติิ
คัับข่่าว ครบประเด็็น
ทุุบโต๊๊ะข่่าว
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์

เรตติ้้ง�

3.276
2.355
0.514
0.500
0.419

ไตรมาส 4 ปีี 2559
เรตติ้้ง�

3.109
2.114
1.079
0.633
0.416

	ช่่อง	รายการ	
ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ข่่าว 3 มิิติิ
ทุุบโต๊๊ะข่่าว
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์
ข่่าวรอบวััน (18.20 น.)

เรตติ้้ง�

1.954
1.538
1.080
0.629
0.602
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5 รายการข่่าวค่ำำ�ที่่�มีเี รตติ้้�งสููงสุุดรายไตรมาส ระหว่่างปีี 2560-2562
ไตรมาส 1 ปีี 2560
	ช่่อง	รายการ	
ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ข่่าว 3 มิิติิ
ทุุบโต๊๊ะข่่าว
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์
คัับข่่าว ครบประเด็็น

ไตรมาส 2 ปีี 2560
เรตติ้้ง�

2.740
2.040
1.318
0.655
0.450

ไตรมาส 1 ปีี 2561
	ช่่อง	รายการ	
ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ข่่าว 3 มิิติิ
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์
ทุุบโต๊๊ะข่่าว
ข่่าวค่ำำ�

ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์
ทุุบโต๊๊ะข่่าว
ข่่าว 3 มิิติิ
ข่่าวใส่่ไข่่ (18.20 น.)

เรตติ้้ง�

2.740
1.864
1.134
0.792
0.491

ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ข่่าว 3 มิิติิ
ทุุบโต๊๊ะข่่าว
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์
คัับข่่าว ครบประเด็็น

ไตรมาส 2 ปีี 2561
เรตติ้้ง�

2.502
1.724
1.477
1.131
0.566

ไตรมาส 1 ปีี 2562
	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	
ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ข่่าว 3 มิิติิ
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์
ทุุบโต๊๊ะข่่าว
ข่่าวข้้น คนเนชั่่�น

เรตติ้้ง�

2.667
1.753
1.360
1.254
0.620

ไตรมาส 2 ปีี 2562
เรตติ้้ง�

2.272
1.856
1.375
1.355
0.644

	ช่่อง	รายการ	
ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์
ทุุบโต๊๊ะข่่าว
ข่่าว 3 มิิติิ
ข่่าวข้้น คนเนชั่่�น

เรตติ้้ง�

2.094
1.543
1.460
1.381
0.632
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ไตรมาส 3 ปีี 2560
	ช่่อง	รายการ	
ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ทุุบโต๊๊ะข่่าว
ข่่าว 3 มิิติิ
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์
ข่่าวค่ำำ�

ไตรมาส 4 ปีี 2560
เรตติ้้ง�

2.970
1.726
1.682
0.796
0.496

ไตรมาส 3 ปีี 2561
	ช่่อง	รายการ	
ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์
ทุุบโต๊๊ะข่่าว
ข่่าว 3 มิิติิ
ข่่าวค่ำำ�

ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์
ทุุบโต๊๊ะข่่าว
ข่่าว 3 มิิติิ
ข่่าวค่ำำ�

ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ข่่าว 3 มิิติิ
ทุุบโต๊๊ะข่่าว
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์
ข่่าวค่ำำ�

เรตติ้้ง�

2.430
1.509
1.422
0.769
0.503

ไตรมาส 4 ปีี 2561
เรตติ้้ง�

2.131
1.977
1.347
1.440
0.598

ไตรมาส 3 ปีี 2562
	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	

	ช่่อง	รายการ	
ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์
ทุุบโต๊๊ะข่่าว
ข่่าว 3 มิิติิ
ข่่าวใส่่ไข่่ (18.20 น.)

เรตติ้้ง�

1.743
1.671
1.307
1.145
0.753

ไตรมาส 4 ปีี 2562
เรตติ้้ง�

2.124
1.884
1.800
1.421
0.602

	ช่่อง	รายการ	
ประเด็็นเด็็ด 7 สีี
ทุุบโต๊๊ะข่่าว
ไทยรััฐ นิิวส์์ โชว์์
ข่่าว 3 มิิติิ
เนชั่่�น ทัันข่่าว

เรตติ้้ง�

2.095
1.836
1.769
1.253
0.736
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รายการข่่าวภาคค่ำำ�� ปีี 2560
ในขณะที่่�ช่ว
่ งไตรมาส 3 ของปีี 2560 มีีข่า
่ วใหญ่่ของวงการการเมืืองไทย

เกิิดขึ้้�น ได้้แก่่ คดีีทุุจริิตจำำ�นำำ�ข้้าว ที่่�นำำ�ไปสู่่�การหลบหนีีออกนอกประเทศของ
“ยิ่่�งลัักษณ์์ ชิินวััตร” อดีีตนายกรััฐมนตรีีของไทย ทำำ�ให้้รายการข่่าวของช่่อง

ที่่�ให้้น้ำำ�หนัักข่่าวการเมืือง เช่่น ช่่อง Nation TV และช่่อง NEW 18 มีีเรตติ้้�งสููงขึ้้�น
ไตรมาส 4 ของปีี 2560 ข่่าวใหญ่่เรื่่�องรััฐบาลประกาศเตรีียมการจััด

ให้้ มีี ก ารเลืื อ กตั้้� ง สมาชิิ ก สภาผู้้� แ ทนราษฎรครั้้ง� แรก ตามรััฐ ธรรมนููญแห่่ ง
ราชอาณาจัักรไทย พ.ศ. 2560 หลัังจากเกิิดเหตุุการณ์์รัฐั ประหารในปีี 2557
ทำำ�ให้้ข่า
่ วการเมืืองกลัับมาคึึกคัักอีีกครั้้ง�

ด้้านช่่อง One มีีรายการข่่าวรายการใหม่่ที่่�สร้้างความนิิยมในปีีนี้้� ได้้แก่่

รายการ “ข่่าววัันศุุกร์์” ซึ่� ง่ ออกอากาศทุุกวัันศุุกร์์ สััปดาห์์ละ 1 วัันเท่่านั้้น
� ในเวลา
19.00-20.00 น. มีีการนำำ�เสนอที่่�ใส่่สีีสัันการแสดงออก ทำำ�ให้้เป็็นรายการข่่าว
ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููง โดยเริ่่ม
� ออกอากาศในไตรมาสแรกเป็็นรายการข่่าวสั้้น
� ไม่่ถึงึ

30 นาทีี ก่่อนจะขยายเวลาออกอากาศเป็็นครั้้ง� ละ 1 ชั่่�วโมงในไตรมาสที่่� 2
ของปีี 2560 เป็็นต้้นไป มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยในไตรมาสที่่� 2 ถึึง 4 อยู่่�ที่่� 1.275 1.410
และ 1.528 ตามลำำ�ดัับ

รายการข่่าวภาคค่ำำ�� ปีี 2561
ข่่าวนัักฟุุตบอล ทีีมหมููป่่า อะคาเดมีี 13 คน ติิดถ้ำำ�หลวง ขุุนน้ำำ�นางนอน

จัังหวััดเชีียงราย เป็็นข่่าวเด่่นประจำำ�ปีี 2561 ที่่�ได้้รับ
ั ความสนใจทั้้�งจากคนไทย
และคนทั้้�งโลก โดยเป็็นปรากฏการณ์์ ข่่าวใหญ่่ ที่่�สื่่�อให้้เห็็นว่่าเมื่่�อมีีวิิกฤตหรืือ
สถานการณ์์ ข่่ า วที่่� สำำ�คัั ญ ระดัั บ ประเทศ รายการข่่ า วที่่� เ กาะติิ ด สถานการณ์์
อย่่างใกล้้ชิด
ิ จะได้้รับ
ั เรตติ้้�งเพิ่่ม
� ขึ้้�น

ซึ่่�งกรณีี นี้้� ช่่องไทยรััฐทีีวีีโดดเด่่นที่่�สุุด โดยสามารถพลิิกสถานการณ์์

มาเป็็ น ช่่ อ งที่่� มีี ผู้้�ช มติิ ด ตามสููงสุุ ด ในหลายช่่ ว งเวลา ด้้ วย การนำำ�เสนอข่่ า ว
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การรายงานสดจากสถานที่่� เ กิิ ด เหตุุ รวมถึึ ง เหตุุ ก ารณ์์ แ วดล้้ อ มทั้้� ง หมด
พร้้อมภาพคอมพิิวเตอร์์กราฟิิ กที่่�ชััดเจนและเข้้าใจง่่าย ตลอดช่่วงเวลาปฏิิบััติิ

การช่่วยเหลืือ 18 วััน นอกจากนี้้�ช่่องทีีวีีดิิจิิตอลช่่องอื่่�นที่่�ปรัับผัังรายการให้้มีี
การรายงานสดจากสถานที่่�เกิิดเหตุุในหลายช่่วงเวลาก็็ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงขึ้้�น
อย่่างชััดเจนเช่่นกััน

เป็็นที่่�น่่าสนใจว่่า รายการ “ไทยรััฐนิิวส์์โชว์์” ของช่่องไทยรััฐทีีวีี ซึ่่�งมีี

เรตติ้้�งน้้อยกว่่ารายการ “ทุุบโต๊๊ะข่่าว” ของช่่อง AMARIN TV HD มาตั้้�งแต่่

ปลายปีี 2558 พลิิกกัับมามีีเรตติ้้�งสููงกว่่าได้้เป็็นครั้้ง� แรกในไตรมาส ที่่� 1 ของปีีนี้้�

ซึ่่�งช่่วงไตรมาสแรก ข่่าวใหญ่่ในช่่วงเวลาดัังกล่่าว ได้้แก่่ ข่่าว “ล่่าเสืือดำำ� ในทุ่่�งใหญ่่
นเรศวร” เรตติ้้ง� เฉลี่่�ยของ “ไทยรััฐนิิวส์โ์ ชว์์” ไตรมาสนี้้� อยู่่�ในอัันดัับ 3 มีีเรตติ้้ง� เฉลี่่�ย

1.477 ในขณะที่่�รายการ “ทุุบโต๊๊ะข่่าว” ของช่่อง AMARIN TV HD มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย
1.131 และเมื่่�อมีีข่า
่ วใหญ่่ “หมููป่่า” ต่่อเนื่่�องมาในช่่วงไตรมาส 2 และ 3 ของปีี

ความนิิ ยมของรายการ “ไทยรััฐนิิ วส์์โชว์์ ” จึึ งสููงกว่่ ารายการ “ทุุบโต๊๊ะข่่าว”
อย่่างต่่อเนื่่�อง

สำำ�หรัับ รายการข่่ า วที่่� ไ ด้้ รั บ
ั ความนิิ ย มสููงสุุ ด 5 อัั น ดัั บ แรกของปีี นี้้�

ในทุุกไตรมาส พบว่่า 4 รายการแรกเป็็นรายการเดิิมทั้้�งหมด เพีียงแต่่มีีสลัับ
ตำำ�แหน่่งกัันบ้้างในบางไตรมาส โดยรายการ “ไทยรััฐนิิวส์์โชว์์” มีีผลงานดีีที่่�สุด
ุ

โดยในไตรมาส 3 และ 4 ขึ้้�นมาอยู่่�ในอัันดัับ 2 ส่่วนอัันดัับที่่� 5 มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ในแต่่ละไตรมาส ซึ่�ง่ เป็็นการสลัับอัันดัับของรายการ “ข่่าวค่ำำ�” จากช่่อง 9 MCOT HD
รายการ “ข่่าวข้้น คนเนชั่่�น” จากช่่อง Nation TV และรายการ “ข่่าวใส่่ไข่่”
จากช่่องไทยรััฐทีีวีี

รายการข่่าวภาคค่ำำ�� ปีี 2562
ข่่าวใหญ่่ของปีี 2562 ได้้แก่่ ข่่าวการจััดการเลืือกตั้้�งใหญ่่ทั่่�วประเทศ

เมื่่�อวัันที่่� 24 มีีนาคม 2562 สถานการณ์์ ข่่าวการเมืืองคึึกคัักมาก ตั้้�งแต่่ช่่วง
ก่่อนการเลืือกตั้้�ง ที่่�มีีการจััดทััพทางการเมืืองของพรรคการเมืืองใหม่่และเก่่า
จนถึึ ง หลัั ง การเลืื อ กตั้้� ง ที่่� มีี ก ารจัั ด ตั้้� ง รััฐ บาล ทำำ�ให้้ ร ายการข่่ า วของทุุก ช่่ อ ง
เน้้นการนำำ�เสนอเจาะลึึกไปที่่�รายการข่่าวการเมืืองเป็็นส่่วนใหญ่่
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ไตรมาสที่่� 2 รายการข่่ า วจากช่่ อ งที่่� ใ ห้้ น้ำำ� หนัั ก ข่่ า วการเมืื อ งสููง เช่่ น

ช่่อง Nation TV และ VOICE TV ต่่างก็็ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงขึ้้�นทั้้ง� 2 ช่่อง โดยรายการเด่่น

ของช่่ อ ง VOICE TV ได้้ แ ก่่ รายการ “ทููไนท์์ ไทยแลนด์์ ” ออกอากาศทุุ ก วัั น
เวลา 18.20-20.00 น. มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.341 ในขณะที่่�รายการ “ข่่าวข้้น คนเนชั่่น
� ”
ออกอากาศเวลา 20.15-22.15 น. มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 0.632

รายการข่่าวในกลุ่่�ม 5 อัันดัับแรกของรายการข่่าวภาคค่ำำ� ซึ่่�งได้้แก่่ รายการ

“ประเด็็นเด็็ด 7 สีี” ยัังรัักษาอัันดัับ 1 ไว้ ้ได้้ 6 ปีีต่่อเนื่่�องกััน แต่่มีเี รตติ้้�งเฉลี่่�ยลดลง

ในทุุกปีี ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการแข่่งขัันที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น ส่่วนรายการ “ข่่าว 3 มิิติิ” ของ
ช่่อง 3HD เรตติ้้�งเฉลี่่�ยลดลงทุุกปีีเช่่นกััน และตกไปอยู่่�อัันดัับ 4 ของแต่่ละไตรมาส
ในปีี 2562 เนื่่� อ งจากรายการข่่ า วในช่่ว งเวลาไพรม์์ ไ ทม์์ จากทั้้� ง ช่่ อ งไทยรััฐ ทีี วีี
ช่่อง AMARIN TV HD และช่่อง One ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงขึ้้�น

ในขณะเดีียวกััน ปีีนี้้�ก็็เป็็นปีีที่่�รายการ “ข่่าววัันศุุกร์์” ของช่่อง One ได้้รับ
ั

ความนิิยมสููงสุุดในกลุ่่�มรายการข่่าวของช่่อง One ทั้้�งหมด โดยมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย 1.970
และ 2.083 ในไตรมาส 3 และ 4 ของปีีตามลำำ�ดัับ
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รายการกีีฬา
ความเข้้มข้้นของเกมการแข่่งขััน
ที่่�ค่่าลิิขสิิทธิ์์�มููลค่่ามหาศาล
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“กีีฬา กีีฬา เป็็นยาวิิเศษ แก้้กองกิิเลส ทำำ�คนให้้เป็็นคน” เนื้้�อร้้องส่่วนหนึ่่� ง

ของเพลง “กราวกีีฬา” ซึ่� ่งเป็็นเพลงที่่�นิิยมใช้ใ้ นการเชีียร์กี
์ ีฬา ประพัันธ์์คำำ�ร้อ
้ ง
โดยครููเทพ เจ้้าพระยาธรรมศัักดิ์์�มนตรีี หรืือนามจริิง สนั่่�น เทพหััสดิิน ณ อยุุธยา

ส่่วนทำำ�นองประพัันธ์์โดย นารถ ถาวรบุุตร ซึ่่�งประพัันธ์์ขึ้้�นเมื่่�อ พ.ศ. 2437 เพื่่�อใช้้
ในการแข่่งกีีฬาสีีของนัักเรีียนโรงเรีียนสวนกุุหลาบวิิทยาลััย ต่่อมาเพลงนี้้�ได้้รับ
ั
ความนิิยมและแพร่่หลายออกไปสู่่�การแข่่งขัันกีีฬาทั่่�วไป

จากเนื้้�อเพลงกราวกีีฬา บ่่งบอกนััยยะเอาไว้้ชัด
ั เจนว่่า การกีีฬาเสริิมสร้้าง

จิิตใจและเติิมเต็็มความเป็็นคน จึึงกล่่าวได้้ว่่า “กีีฬาสร้้างคน” ความเชื่่�อนี้้�มีีมา
ช้้านาน ไม่่เพีียงแต่่ในประเทศไทย หากเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากลด้้วยเช่่นกััน

สำำ�หรัับ “กีีฬากัับวงการโทรทััศน์์” ก็็มีค
ี วามเกี่่�ยวเนื่่�องเป็็นประวััติิศาสตร์์ที่่�บัน
ั ทึึก
ไว้้ว่่า ในวัันที่่� 27 มิิถุน
ุ ายน 2497 วัันแรกของการเปิิดสถานีีโทรทััศน์์ไทยทีีวีี ช่่อง 4
บางขุุนพรหม สถานีี โทรทัั ศน์์ แห่่งแรกของไทย รายการกีี ฬาก็็ เป็็นอีี กประเภท

รายการหนึ่่� งที่่�ถููกนำำ�มาออกอากาศ คืือ ภาพยนตร์์ข่่าวการชกมวย โดยรายการ
กีีฬาในยุุคเริ่่ม
ั ทึึกเทปและนำำ�มาออกอากาศในภายหลััง
� แรกเป็็นรายการที่่�บัน

กว่่าหนึ่่� งปีีต่่อมา การถ่่ายทอดสดรายการกีีฬารายการแรกของโทรทััศน์์

ไทยจึึงเกิิดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 4 กัันยายน 2498 โดยเป็็นการถ่่ายทอดสดการแข่่งขััน
มวยไทย จากเวทีีราชดำำ�เนิิน ทางสถานีีโทรทััศน์์ไทยทีีวีี ช่่อง 4 บางขุุนพรหม

ในปีี 2509 ประเทศไทยได้้ เ ป็็ น เจ้้ า ภาพการแข่่ง ขััน กีี ฬ าเอเชีี ย นเกมส์์

ครั้้ง� ที่่� 5 สถานีีโทรทััศน์์ไทยทีีวีี ช่่อง 4 บางขุุนพรหม และสถานีีวิท
ิ ยุุกองทััพบก ช่่อง 7

ในยุุคนั้้น
ั ได้้ร่ว่ มมืือกัันถ่่ายทอดสดมหกรรมกีีฬารายการนี้้�
� หรืือ ททบ.5 ในปััจจุุบัน

ถืือเป็็นจุุดเริ่่ม
� ต้้นของการก่่อตั้้ง� โทรทััศน์์รวมการเฉพาะกิิจแห่่งประเทศไทย (ทรท.)
หรืือ “ทีีวีีพููล” เมื่่�อวัันที่่� 20 ธัันวาคม 2511

ต่่ อ มาในปีี 2513 เริ่่ม
� มีี ก ารซื้้� อ ลิิ ข สิิ ท ธิ์์�ร ายการกีี ฬ าจากต่่ า งประเทศ

มาออกอากาศ ส่่ งผลให้้เกิิดกระแสนิิยมในกีีฬาประเภทต่่ างๆ ในประเทศไทย
เช่่น สถานีีโทรทัั ศน์์ไทยทีี วีี ช่่อง 4 บางขุุนพรหม ซื้้�อลิิขสิิทธิ์์�รายการมวยปล้ำำ�

จากประเทศอัังกฤษมาออกอากาศ ซึ่่�งเป็็นช่่วงเวลาใกล้้เคีียงกัันกัับที่่�ช่อ
่ ง ททบ.5
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ก็็ซื้้อ
� ลิิขสิิทธิ์์ร� ายการมวยปล้ำำ�จากเจ้้าของสิิทธิ์์ร� ายอื่่�นมาออกอากาศด้้วยเช่่นกััน

นอกจากนี้้�สถานีีโทรทััศน์์ไทยทีีวีี ช่่อง 4 บางขุุนพรหม ก็็ได้้ซื้้อ
� ลิิขสิิทธิ์์ภ
� าพยนตร์์
การ์์ตููน “หน้้ากากเสืือ” ที่่�มีเี นื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเด็็กกำำ�พร้้าที่่�เติิบโตในสถานเลี้้�ยงเด็็ก
กำำ�พร้้า ฟัั น ฝ่่ า อุุ ป สรรคทั้้� ง ในและนอกสัั ง เวีี ย นจนได้้ เ ป็็ น สุุ ด ยอดนัั ก มวยปล้ำำ�
มาออกอากาศด้้ วย จึึ ง ส่่ ง ผลให้้ กีี ฬ ามวยปล้ำำ� เป็็ น ที่่� นิิ ย มในประเทศไทย

ในขณะเดีียวกััน ก็็มีก
ี ารออกอากาศภาพยนตร์์ซีรีี ส์
ี ์ญี่่ปุ่่�
� น ที่่�มีเี นื้้�อหาเกี่่�ยวกัับกีีฬา
อีีกหลายเรื่่�องที่่�ปลุุกกระแสกีีฬาประเภทต่่างๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่่�ม
เยาวชน เช่่น กีีฬาว่่ายน้ำำ� วอลเลย์์บอล เทนนิิส โบว์์ลิ่่�ง และยููโด เป็็นต้้น

ปีี 2521 ประเทศไทยได้้เป็็นเจ้้าภาพกีีฬาเอเชีียนเกมส์์ ครั้้ง� ที่่� 8 ซึ่� ง่ เป็็น

มหกรรมการแข่่งขัันกีีฬาที่่�มีีการรายงานข่่าวจากสื่่�อใหญ่่จากทั่่�วโลก ส่่วนการ

แข่่งขัันกีีฬาซีีเกมส์์ ครั้้ง� ที่่� 13 ที่่�กรุุ งเทพมหานคร เมื่่�อปีี 2528 เป็็นมหกรรมกีีฬา
ที่่�กระตุ้้�นความสนใจของผู้้�ชมได้้ทั่่�วประเทศ เพราะเป็็นครั้้ง� แรกที่่�ประเทศไทย

ได้้เป็็นเจ้้าเหรีียญทอง ทำำ�ให้้สถานีีโทรทััศน์์ช่อ
่ งต่่างๆ หัันมาให้้ความสำำ�คััญกัับ
กีีฬาและข่่าวกีีฬามากขึ้้�น

ปีี 2530 ช่่อง 7 สีี ผลิิตรายการกีีฬา “เจาะสนาม” เป็็นมิิติิใหม่่ของ

รายการกีีฬาในประเทศ “เจาะสนาม” เป็็นรายการวาไรตี้้�กีีฬา มีีทั้้�งข่่าวกีีฬา
ไฮไลต์์ กีีฬา การสัั มภาษณ์์ คนดัั งในวงการกีี ฬา และการเสนอภาพกีี ฬาสนุุก

โดยมีีเพลงประกอบที่่� เร้้าใจ โดยมีี “จัั กรพัันธ์์ ยมจิิ นดา” เป็็นพิิธีีกรคนแรก

นอกจากนี้้� ในปีีเดีียวกััน ช่่อง 9 ได้้ซื้้อ
� ลิิขสิิทธิ์์ก
� ารถ่่ายทอดสดเทนนิิสวิิมเบิิลดััน
จากประเทศอัั งกฤษมาออกอากาศ นัับเป็็นรายการถ่่ ายทอดสดกีี ฬาเทนนิิส
ระดัับโลกเป็็นครั้้ง� แรกของประเทศไทย

ปีี 2539 ช่่อง 7 เริ่่ม
� ปลุุกกระแสฟุุตบอลต่่ างประเทศในประเทศไทย

ด้้วยการถ่่ายทอดสดฟุุตบอลชิิงแชมป์์แห่่งชาติิยุโุ รป หรืือ ยููโร’ 96 ในช่่วงเวลา
ไพรม์์ไทม์์ ทำำ�ให้้เกิิ ดกระแสฟุุตบอลฟีี เวอร์์กระหึ่่� มไปทั่่� วประเทศ เป็็นเหตุุให้้

การแย่่งชิิงลิิขสิิทธิ์์ก
� ารแข่่งขัันกีีฬานััดสำำ�คััญเกิิดขึ้้�นตามมา และเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�
จากต่่างประเทศก็็เริ่่ม
� ปรัับขึ้้�นราคาค่่าลิิขสิิทธิ์์�การถ่่ายทอดสด เนื่่�องจากเห็็น
ทิิศทางของตลาดกีีฬาระดัับชาติิในประเทศไทย
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ปีี 2541 มหกรรมการแข่่งขัันกีีฬาเอเชีียนเกมส์์ ครั้้ง� ที่่� 13 ที่่�กรุุ งเทพฯ

เป็็ น อีี ก ครั้้ง� ที่่� ไ ทยรัับ หน้้ า ที่่� เ จ้้ า ภาพจัั ด การแข่่ ง ขัั น มหกรรมกีี ฬ าในครั้้ง� นี้้�

เป็็นการแสดงศัักยภาพและวางมาตรฐานของการถ่่ายทอดสดรายการกีีฬา
ของไทยให้้ทััดเทีียมระดัับนานาชาติิ ดำำ�เนิินการโดยโทรทััศน์์รวมการเฉพาะกิิจ

แห่่ ง ประเทศไทย โดยมีี ศูู นย์์ ถ่่ า ยทอดสดอยู่่�ที่่� ม หาวิิ ท ยาลัั ยธ รรมศาสตร์์
ศููนย์์รังั สิิต

ปีี 2545 มีี ก ารจัั ด การแข่่ ง ขัั น ฟุุ ต บอลโลก 2002 โดยมีี ป ระเทศ

เกาหลีีใต้้และญี่่�ปุ่่�นร่่วมกัันเป็็นเจ้้าภาพ นัับเป็็นครั้้ง� แรกในประวััติิศาสตร์์ของ

ประเทศไทยที่่�ลิิขสิิทธิ์์ก
� ารแข่่งขัันเป็็นของภาคเอกชน โดยบริิษััท ทศภาค จำำ�กััด

ของกลุ่่�มบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด เป็็นผู้้�ซื้้อ
� ลิิขสิิทธิ์์ร� ายการกีีฬาระดัับโลก
มาถ่่ า ยทอดสดและเป็็ น ผู้้�ดำำ� เนิิ น การแทนโทรทัั ศ น์์ ร วมการเฉพาะกิิ จ แห่่ ง

ประเทศไทย ทั้้�งนี้้� การถ่่ายทอดสดรายการกีีฬาในครั้้ง� นี้้�เป็็นการถ่่ายทอดสด
ทางฟรีีทีีวีีที่่�ไม่่มีโี ฆษณาคั่่�น ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�

อย่่างไรก็็ดีใี นเวลาต่่อมา ได้้มีก
ี ารวางกรอบเพื่่�อกำำ�หนดความเหมาะสม

ของแนวทางการดำำ�เนิิ น งานด้้ า นโฆษณาขึ้้� น เมื่่� อ วัั น ที่่� 18 ตุุ ล าคม 2549

โดยสำำ�นัั กงานคณะกรรมการอาหารและยา มีีคำำ�สั่่� ง ที่่� 504/2549 ซึ่� ่งระบุุ
ห้้ามการโฆษณาเครื่่�องดื่่�มที่่�มีส่
ี ว
่ นผสมของแอลกอฮอล์์ด้วยสื่่
้
อ
� โฆษณาทุุกชนิิด
คำำ�สั่่� ง ดัั ง กล่่ า วมีี ผล กระทบต่่ อ รายการแข่่ ง ขัั น กีี ฬ าที่่� มัั ก จะมีี ก ลุ่่�มบริิษัั ท

เครื่่�อ งดื่่� ม แอลกอฮอล์์ เ ป็็ น ผู้้� ส นัั บ สนุุน รายใหญ่่ จนต้้ อ งมีี ก ารปรัับ รููปแบบ
การโฆษณาสิินค้้า ซึ่� ่งเป็็นที่่�มาของโอกาสทางการค้้าด้้วยการออกสิินค้้าใหม่่
ที่่�ไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ของกลุ่่�มเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์แอลกอฮอล์์

หลัั งจากที่่� การถ่่ ายทอดสดฟุุตบอลต่่ างประเทศได้้ รับ
ั ความนิิ ยมสููง

มาอย่่างยาวนาน ในปีี 2556 ฟุุตบอลไทยพรีีเมีียร์ลี
์ ีก ที่่�มีีการจััดการแข่่งขััน

กัันมาตั้้�งแต่่ปีี 2539 ก็็เริ่่ม
� ได้้ความนิิยมสููงขึ้้�นบ้้างในปีีนี้้� โดยมีีการขายลิิขสิิทธิ์์�
การถ่่ายทอดสดการแข่่งขัันให้้ออกอากาศทั้้�งทางเคเบิิลทีีวีีและฟรีีทีีวีีด้้วย
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ลิิขสิิทธิ์์� และการออกอากาศรายการกีีฬาในยุุคทีีวีีดิิจิิตอล
การเกิิ ด ขึ้้� นของทีี วีี ดิิ จิิ ต อลในปีี 2557 มาพร้้อ มกัั น กัั บ ค่่ า ลิิ ข สิิ ท ธิ์์�

การถ่่ายทอดสดรายการกีีฬาที่่�สููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะในประเภทกีีฬา

ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููง เช่่น กีีฬาฟุุตบอลและมวย ซึ่� ง่ เป็็นกีีฬาที่่�ได้้รับ
ั ความสนใจ
จากผู้้�ชมกีี ฬาจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ลิิขสิิ ทธิ์์�การถ่่ ายทอดสดรายการกีี ฬาเหล่่ านี้้�

เป็็นที่่�ต้อ
้ งการของผู้้ป
� ระกอบการทีีวีทั่่
ี ว
� โลก ประกอบกัับการแข่่งขัันแย่่งชิิงลิิขสิิทธิ์์�
ที่่�ดุุเดืือดขึ้้�น เนื่่�องจากการเพิ่่�มขึ้้�นของช่่องทีีวีีดิิจิิตอลในประเทศไทยเอง ราคา
ค่่าลิิขสิิทธิ์์ใ� นการถ่่ายทอดสดรายการกีีฬาเหล่่านี้้�จึึงพุ่่�งสููงขึ้้�นอย่่างก้้าวกระโดด

นอกจากนี้้� การเกิิดขึ้้�นของทีีวีีดิิจิิตอลยัังมาพร้้อมกัับกฎระเบีียบเกี่่�ยวกัับ

การออกอากาศของรายการต่่ างๆ ในช่่องทีี วีีดิิจิิตอล โดยสำำ�นัั กงาน กสทช.
มีีประกาศ 2 ฉบัับที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับการออกอากาศรายการกีีฬาโดยตรง ได้้แก่่

ประกาศ กสทช. เรื่่�องหลัักเกณฑ์์การเผยแพร่่กิิจการโทรทััศน์์ที่่�ให้้บริิการเป็็น
การทั่่�วไป หรืือ กฎ Must Carry ซึ่� ง่ มีีสาระสำำ�คััญคืือ กำำ�หนดให้ ้โครงข่่ายโทรทััศน์์

ทุุกประเภท เช่่น โครงข่่ายทีีวีด
ี าวเทีียม เคเบิิลทีวี
ี ี และ IPTV ต้้องนำำ�ช่่องทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อล
ทุุกช่่อง ไปออกอากาศในโครงข่่ายด้้วยทั้้ง� หมด และประกาศ กสทช. เรื่่�องหลัักเกณฑ์์

รายการโทรทััศน์์สำำ�คััญที่่�ให้้เผยแพร่่ได้้เฉพาะในบริิการโทรทััศน์์ที่่�เป็็นการทั่่�วไป
พ.ศ. 2555 หรืือ กฎ Must Have ที่่�ระบุุว่่า รายการกีีฬาสำำ�คััญ 7 รายการ ได้้แก่่

ซีีเกมส์์ เอเชีียนเกมส์์ โอลิิมปิิกเกมส์์ และฟุุตบอลโลกรอบสุุดท้้าย รวมถึึง 3 รายการ
กีีฬาคนพิิการ ได้้แก่่ อาเซีียนพาราเกมส์์ เอเชีียนพาราเกมส์์ และพาราลิิมปิิกเกมส์์
จะต้้องให้้ประชาชนสามารถรัับชมได้้ผ่า
่ นช่่องทางทีีวีีดิิจิิตอล

ในกรณีี ข องกฎ Must Carry นั้้� น มีี ผลทำำ� ให้้ ทุุ ก ช่่ อ งทีี วีี ดิิ จิิ ต อลต้้ อ ง

ตรวจสอบการซื้้�อลิิขสิิทธิ์์ร� ายการกีีฬาทั้้�งหมดว่่าสิิทธิ์์ที่่
� �ได้้มาจะครอบคลุุมการ
ออกอากาศในทุุกช่่องทาง ตั้้ง� แต่่ระบบโครงข่่ายทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อล ทีีวีด
ี าวเทีียม เคเบิิลทีวี
ี ี
และ IPTV ด้้วย โดยจะไม่่มีผลต่
ี
่อการรัับชมรายการกีีฬานั้้�นในช่่องทางอื่่�นๆ

ส่่วนกรณีี กฎ Must Have เป็็นการคุ้้�มครองผู้้�ชมคนไทยให้้มีสิ
ี ิทธิ์์รั� บ
ั ชม

รายการกีีฬาสำำ�คััญใน 7 รายการ เนื่่�องจากเป็็นมหกรรมการแข่่งขัันกีีฬาที่่�คนไทย
ให้้ความสนใจสููง ในกรณีีของการแข่่งขัันกีีฬาซีีเกมส์์ เอเชีียนเกมส์์ และโอลิิมปิิกเกมส์์

ที่่�รวมถึึงการแข่่งขัันกีีฬาคนพิิการอีีก 3 รายการนั้้�น เป็็นมหกรรมการแข่่งขััน
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กีี ฬ าที่่� นัั ก กีี ฬ าไทยเข้้ า ไปมีีส่่ ว นร่่ว มในการแข่่ ง ขัั น ส่่ ว นการแข่่ ง ขัั น ฟุุ ต บอลโลก

รอบสุุ ด ท้้ า ย เป็็ น ประเภทกีี ฬ าที่่� ค นไทยและคนทั่่� ว โลกให้้ ค วามสนใจมากที่่� สุุ ด
เป็็นความหวัังของคนไทยทั้้ง� ประเทศที่่�หวัังว่่าทีีมฟุุตบอลชายทีีมชาติิไทย จะได้้เข้้าร่่วม

แข่่งขัันด้้วย ซึ่� ง่ ในยุุคของทีีวีดิ
ี จิ
ิ ต
ิ อล มีีการซื้้�อลิิขสิิทธิ์์ฟุ
ุ บอลโลก 2 ครั้้ง� ครั้้ง� แรกคืือ
� ต

ฟุุตบอลโลก 2014 หรืือ FIFA World Cup 2014 ที่่�จััดการแข่่งขัันที่่�ประเทศบราซิิล
ในปีี 2557 ซึ่� ง่ เป็็นปีีแรกที่่�มีก
ี ารออกอากาศทีีวีีดิิจิิตอล โดยมีีบริิษััท อาร์์ เอส จำำ�กััด
(มหาชน) เป็็นผู้้�ซื้้อ
� ลิิขสิิทธิ์์ก่
� ่อนหน้้าที่่�กฎ Must Have จะมีีผลบังั คัับใช้้ ซึ่� ง่ กรณีีนี้้�

ทำำ�ให้้ กสทช.ต้้องจ่่ายเงิินเยีียวยาให้้แก่่บริิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�นวน
427 ล้้ า นบาท ตามคำำ�สั่่� ง ของศาลปกครองสููงสุุ ด วัั น ที่่� 11 มิิ ถุุ น ายน 2557
เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถรัับชมการถ่่ายทอดสดการแข่่งขัันทั้้�งหมด 64 นััด ผ่่านทาง
ทีีวีีดิิจิิตอล ช่่อง 5 ช่่อง 7HD และช่่อง 8 ตามที่่�ระบุุไว้ ้ในกฎ Must Have

การถ่่ายทอดสดฟุุตบอลโลกครั้้ง� ต่่อมา หรืือ FIFA WORLD CUP 2018

ที่่�ประเทศรััสเซีีย เริ่่ม
� มีีสััญญาณให้้เห็็นว่่า การซื้้�อลิิขสิิทธิ์์ร� ายการกีีฬากำำ�ลัังเป็็น

ปััญหาสำำ�หรัับวงการทีีวีี เนื่่�องจากแนวโน้้มราคาค่่าลิิขสิิทธิ์์ที่่
� �พุ่่�งสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยค่่าลิิขสิิทธิ์์ก
� ารถ่่ายทอดสดการแข่่งขัันฟุุตบอลโลก 2561 นี้้� มีีราคาสููงเกิินกว่่า
1,000 ล้้านบาท ทำำ�ให้ ้ไม่่มีบ
ี ริิษััทเอกชนหรืือช่่องทีีวีีดิิจิิตอลช่่องใด เข้้าร่่วมประมููล

เพื่่�อซื้้�อลิิขสิิทธิ์์ม
� าออกอากาศ จนรััฐบาล พล.อ.ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา ต้้องประสาน

ขอความช่่วยเหลืือเพื่่�อระดมทุุนจากภาคเอกชนทั้้�งหมด 7 บริิษััท มาซื้้�อลิิขสิิทธิ์์�
การออกอากาศ เพื่่�อให้้ประชาชนได้้รับ
ั ชมการแข่่งขัันกีีฬาระดัับโลก ทั้้�งนี้้� การจ่่าย
ค่่าลิิขสิิทธิ์์� รวมทั้้�งค่่าดำำ�เนิินการถ่่ายทอดสดและออกอากาศทางช่่องทีีวีีดิิจิิตอล
(ช่่อง 5 ช่่อง AMARIN TV HD และช่่อง True4U) รวมเป็็นเงิินทั้้ง� สิ้้น
� 1,400 ล้้านบาท

จากข้้อมููลการวิิเคราะห์์การถ่่ายทอดสดการแข่่งขัันฟุุตบอลโลก ทั้้�ง 64 นััด

ของสำำ�นัักงาน กสทช. พบว่่า มููลค่่าการโฆษณาของการออกอากาศการถ่่ายทอดสด

ฟุุตบอลโลก 2018 ทุุกช่่วงเวลา ใน 3 ช่่องทีีวีีดิิจิิตอลดัังกล่่าว มีีมููลค่่ารวมประมาณ
257 ล้้านบาท ซึ่่�งหากนำำ�มููลค่่ารายได้้จากการโฆษณาทางฟรีีทีีวีีไปเปรีียบเทีียบ

กัั บ จำำ�นวนเม็็ ด เงิิ น ที่่� ต้้ อ งจ่่ า ยเพื่่� อ ซื้้� อ ลิิ ข สิิ ท ธิ์์�ก ารถ่่ า ยทอดสดพบว่่ า ค่่ า ลิิ ข สิิ ท ธิ์์�
FIFA World Cup 2018 มีีมููลค่่าสููงกว่่ารายได้้ที่่�ผู้�้ประกอบการจะสามารถหาได้้

จากการถ่่ายทอดสดฟุุตบอลโลกทางฟรีีทีีวีีประมาณ 4 เท่่าตััว หรืืออาจกล่่าวได้้ว่่า
ลิิขสิิทธิ์์� FIFA World Cup 2018 อาจจะมีีมููลค่่าสููงเกิินไป จนไม่่อาจสร้้างความ
คุ้้�มค่่าในแง่่ของรายได้ ้ให้้แก่่ผู้ป
�้ ระกอบการ ซึ่� ง่ เป็็นผู้้�ลงทุุนซื้้�อลิิขสิิทธิ์์ม
� าออกอากาศ
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นอกเหนืือจากรายการฟุุตบอลโลกแล้้ว ลิิขสิิทธิ์์กี
ี าโอลิิมปิิกและเอเชีียนเกมส์์
� ฬ

ก็็ อ ยู่่�ในสถานการณ์์ เ ดีี ยวกัั น จนทำำ�ให้้ บ ริิษัั ท แพลนบีี มีี เ ดีี ย จำำ�กัั ด (มหาชน)

ซึ่่�งได้้รับ
ั สิิทธิ์์ใ� นการบริิหารทางการตลาดและการถ่่ายทอดสดการแข่่งขัันมหกรรม
กีีฬาโอลิิมปิิกฤดููร้้อน (โตเกีียว 2020) การแข่่งขัันมหกรรมกีีฬาโอลิิมปิิกเยาวชน

ฤดููหนาว (โลซาน 2020) การแข่่ ง ขัั น มหกรรมกีี ฬ าโอลิิ ม ปิิ ก ฤดููหนาว (ปัั ก กิ่่� ง
2022) การแข่่งขัันมหกรรมกีีฬาโอลิิมปิิกเยาวชนฤดููร้้อน (ดาการ์์ 2022) และ
การแข่่งขัันมหกรรมกีีฬาเอเชีียนเกมส์์ (หางโจว 2022) จากบริิษััท เดนท์์สุุ อิิงค์์

ประเทศญี่่�ปุ่่�น ซึ่่�งเป็็นผู้้�รับ
ั สิิทธิ์์�โดยตรงจากคณะกรรมการโอลิิมปิิกสากล (IOC)

ไม่่ ส ามารถบรรลุุ เ ป้้ า หมายการจัั ด การด้้ า นการตลาดและการถ่่ า ยทอดสด
จนต้้องหัันมาขอให้้รัฐั บาลให้้ความช่่วยเหลืือด้้วยเช่่นกััน

โดยในเดืือนมกราคม 2563 รััฐบาลได้้อนุุมัติ
ั แ
ิ ผนการซื้้�อลิิขสิิทธิ์์ร� ายการกีีฬา

ทั้้�ง 5 รายการจาก บริิษััท แพลนบีี มีีเดีีย จำำ�กััด (มหาชน) ในวงเงิิน 480 ล้้านบาท

โดยแบ่่งเป็็นเงิินจากกองทุุนพััฒนาการกีีฬาแห่่งชาติิ 240 ล้้านบาท และจากกองทุุน
วิิ จััยและพััฒนากิิ จการกระจายเสีี ยง กิิ จการโทรทัั ศน์์ และกิิ จการโทรคมนาคม

เพื่่� อ ประโยชน์์ ส าธารณะ (กทปส.) อีี ก 240 ล้้ า นบาท ซึ่� ่ ง เป็็ น วงเงิิ น ที่่� ไ ม่่ ร วม
ค่่าดำำ�เนิินการด้้านเทคนิิคการออกอากาศ

ในปีี 2557 ปีีแรกของยุุคทีีวีีดิิจิิตอล ข่่าวสารและการถ่่ายทอดสดกีีฬาของ

ทีีวีีดิิจิิตอลไทยเป็็นไปอย่่างคึึกคััก ไม่่ว่่าจะเป็็นฟุุตบอลโลกรอบสุุดท้้าย ฟุุตบอล
ชิิ ง แชมป์์ แ ห่่ ง ชาติิ อ าเซีี ย น (เอเอฟเอฟ คัั พ ) วอลเลย์์ บ อลหญิิ ง เอฟไอวีี บีี
เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ (FIVB WORLD GRAND PRIX) วอลเลย์์บอลหญิิงชิิงแชมป์์เอเชีีย
การถ่่ ายทอดสดมวยสากลระดัั บโลกของนัั กชกไทย กีี ฬาเอเชีียนเกมส์์ ครั้้ง� ที่่� 17
การแข่่งขัันมวยไทยไฟต์์ และฟุุตบอลเอเอฟซีี U-19 ชิิงแชมป์์เอเชีีย

วัันที่่� 20 ธัันวาคม 2557 นััดที่่�ทีม
ี ชาติิไทยคว้้าแชมป์์ฟุต
ุ บอลชิิงแชมป์์แห่่งชาติิ

อาเซีียน (เอเอฟเอฟ คััพ) ในการแข่่งขัันที่่�ประเทศมาเลเซีีย เป็็นนััดชิิงชนะเลิิศนััด

ที่่� 2 แม้ ้ไทยแพ้ ้ไป 2-3 แต่่รวม 2 นััด ไทยชนะไป 4-3 ประตูู เป็็นการกลัับมาคว้้า
แชมป์์อีีกครั้้ง� ของทีี มชาติิ ไทย และเป็็นนัั ดที่่� มีีผู้�ช
้ มชาวไทยรัับชมทางทีี วีีสููงที่่� สุุด

ในยุุคทีีวีีดิิจิิตอล (ระหว่่างปีี 2557-2562) โดยถ่่ายทอดสดทางช่่อง 7HD ได้้เรตติ้้�ง
สููงถึึง 22.847

การถ่่ายทอดสดรายการกีี142
ฬาที่่�ได้้รับั ความนิิยมสููงสุุดในปีี 2557
	ช่่อง	รายการ	วัันที่่�ออกอากาศ

เวลาออกอากาศ

เรตติ้้�ง

ฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(ไทย+มาเลเซีีย)
ฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(ไทย+มาเลเซีีย)
ฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(ไทย+ฟิิ ลิิปปิินส์์)
วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2014
(จีีน+ไทย)
ฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(ไทย+ฟิิ ลิิปปิินส์์)
ฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(ไทย+พม่่า)
ฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(ไทย+มาเลเซีีย)
ฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(ไทย+สิิงคโปร์์)
วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2014
(ไทย +บราซิิล)
วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2014
(ไทย+อเมริิกา)
วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2014
(ญี่่�ปุ่่�น+ไทย)
วอลเลย์์บอลหญิิงชิิงแชมป์์แห่่งเอเชีีย 2014
(ไทย+จีีน)
วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2014
(ไทย+เยอรมััน)
ศึึกเอ็็ม-150 พลัังกำำ�ปั้้�นสะท้้านโลก

20/12/2557

18:53-21:22

22.847

17/12/2557

18:54-20:55

18.225

10/12/2557

18:53-20:55

15.576

08/08/2557

19:21-22:16

14.737

06/12/2557

18:55-20:54

14.450

29/11/2557

18:54-20:54

12.094

26/11/2557

18:23-20:27

11.548

23/11/2557

18:52-21:08

10.695

17/08/2557

16:28-18:13

9.663

16/08/2557

16:21-18:41

9.097

10/08/2557

12:05-14:04

8.515

10/09/2557

18:21-19:58

8.484

03/08/2557

14:31-16:18

8.368

22/10/2557

18:00-19:00

8.301

ฟุุ ตบอลเอเอฟซีี ยูู-19 แชมเปี้้�ยนชิิพ
(ไทย+อุุซเบกิิสถาน)
กีีฬาเอเชีียนเกมส์์ ครั้้�งที่่� 17
(ฟุุ ตบอล : ไทย+เกาหลีีใต้้)
มวยไทยโลก ไทยไฟต์์ คิิง ออฟ มวย ไทย

17/10/2557

19:28-21:26

7.884

30/09/2557

17:53-19:59

7.883

21/12/2557

18:17-20:17

7.840

มวยไทยโลก ไทยไฟต์์ เวีียดนาม

20/09/2557

18:17-20:27

7.396

มวยไทยโลก ไทยไฟต์์ ทููบีี นััมเบอร์์ วััน

25/10/2557

18:15-20:29

7.213

การแข่่งขัันชกมวยไทยโลก
ไทยไฟต์์ คิิง ออฟ มวย ไทย

22/11/2557

18:19-20:27

7.128
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ในกลุ่่�ม 20 อัันดัับรายการถ่่ายทอดสดกีีฬาที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุดในปีี 2557

เป็็นรายการถ่่ายทอดสดการแข่่งขัันฟุุตบอลชายไทยทั้้�งหมด 7 นััดจากการแข่่งขััน
ฟุุตบอลชิิงแชมป์์แห่่งชาติิอาเซีียน 2014 (เอเอฟเอฟ คััพ) และเป็็นการแข่่งขัันของ

ทีีมนัักวอลเลย์์บอลหญิิงทีีมชาติิไทยอีีก 5 นััด ในรายการวอลเลย์์บอล เอฟไอวีีบีี
เวิิ ลด์์กรัังด์์ ปรีีซ์์ 2014 ซึ่� ่งผลการแข่่งขัันของรายการนี้้� ทีี มวอลเลย์์บอลหญิิงไทย
ได้้อัันดัับ 11 จากจำำ�นวน 12 สุุดยอดทีีมระดัับโลก โดยนััดที่่�ทำำ�เรตติ้้�งสููงสุุดเป็็นนััด
การแข่่งขัันระหว่่างทีีมชาติิไทยกัับทีีมชาติิจีีน ในวัันที่่� 8 สิิงหาคม 2557 ถ่่ายทอดสด
ทางช่่อง 7HD ซึ่� ง่ ทีีมชาติิไทยแพ้้ทีีมชาติิจีีนไป 1-3 เซ็็ต ได้้เรตติ้้�งถึึง 14.737

การแข่่งขัันมหกรรมกีีฬาเอเชีียนเกมส์์ 2014 ที่่�เมืืองอิินชอน ประเทศเกาหลีีใต้้

โทรทััศน์์รวมการเฉพาะกิิจแห่่งประเทศไทย หรืือ ทรท. ดำำ�เนิินการถ่่ายทอดสดผ่่าน
5 ช่่องทีีวีีแอนะล็็อกเดิิม ได้้แก่่ ช่่อง 3HD ช่่อง ททบ.5 ช่่อง 7HD ช่่อง 9 MCOT HD
และช่่อง NBT โดยนััดที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุดของการแข่่งขัันครั้้ง� นี้้� ได้้แก่่ ฟุุตบอล

ชายทีีมชาติิไทยในการแข่่งขัันรอบรองชนะเลิิศ ที่่�แพ้้เกาหลีีใต้้ 0-2 ถ่่ายทอดสดทาง
ช่่อง 3HD มีีเรตติ้้�ง 7.883

สำำ�หรัับรายการที่่�มีีการซื้้�อลิิขสิิทธิ์์�มาถ่่ายทอดสดในปีีนี้้� มีีการถ่่ายทอดสด

ฟุุตบอลโลกรอบสุุดท้้าย จากประเทศบราซิิล จำำ�นวนทั้้�งหมด 64 นััด ทางทีีวีีดิิจิิตอล

ช่่อง ททบ.5 ช่่อง 7HD และช่่อง 8 ซึ่่�งบริิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�
โดยเป็็นการถ่่ายทอดสดผ่่านช่่อง ททบ.5 จำำ�นวน 38 นััด ช่่อง 7HD จำำ�นวน 29 นััด

และช่่อง 8 จำำ�นวน 56 นััด แต่่เนื่่�องจากความต่่างของเขตเวลา การแข่่งขัันส่่วนใหญ่่

จึึงอยู่่�หลัังเวลาเที่่�ยงคืืน ทำำ�ให้้เรตติ้้�งจากการถ่่ายทอดสดครั้้ง� นี้้�ไม่่สููงมากนััก นััดที่่�มีี
เรตติ้้�งสููงสุุดเกิิดขึ้้�นในช่่วงเวลา 22.30 น. ของวัันที่่� 13 มิิถุน
ุ ายน 2557 ซึ่� ง่ เป็็นการ
ถ่่ายทอดสดทางช่่อง 7HD โดยเม็็กซิิโกชนะแคเมอรููน 1-0 มีีเรตติ้้�ง 3.509

นอกจากนี้้� ยัังมีีลิิขสิิทธิ์์ฟุ
ุ บอลพรีีเมีียร์ลี
์ ีก ซึ่่�งถ่่ายทอดสดโดยช่่องไทยรััฐทีีวีี
� ต

นัั ด ที่่� มีี เ รตติ้้� ง สููงสุุ ด ได้้ แ ก่่ นัั ด ระหว่่ า งทีี ม แมนเชสเตอร์์ ยููไนเต็็ ด และลิิ เ วอร์์พููล
ในวัันที่่� 14 ธัันวาคม 2557 ได้้เรตติ้้�ง 1.572

การแข่่ ง ขัั น กีี ฬ ามวย ยัั ง เป็็ น อีี ก หนึ่่� งรายการที่่� ไ ด้้ รั ับ ความนิิ ย มสููงจาก

ผู้้�ชมชาวไทย โดยมีีรายการ “ศึึกเอ็็ม 150 พลัังกำำ�ปั้้�นสะท้้านโลก” ทางช่่อง 7HD
ในวัันที่่� 22 ตุุลาคม 2557 เวลา 18.00-19.00 น. ได้้เรตติ้้ง� 8.301 และรายการมวยไทย

“ไทยไฟต์์ คิิง ออฟ มวยไทย” ทางช่่อง 3HD วัันที่่� 21 ธัันวาคม 2557 เวลา 18.17-20.17 น.
มีีเรตติ้้�ง 7.840
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เวลาออกอากาศ

เรตติ้้�ง

วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2015
(ไทย+จีีน)
กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศสิิงคโปร์์
(ฟุุ ตบอล : ไทย+เมีียนมาร์์)
มวยสากลชิิงแชมป์์โลก
(ฟลอยด์์ เมย์์เวทเธอร์์+แมนนีี ปาเกีียว)
วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2015

16/07/2558

19:26-21:17

13.206

15/06/2558

19:19-21:31

12.371

03/05/2558

09:05-11:57

12.240

11/07/2558

19:51-21:58

11.713

กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศสิิงคโปร์์
(ฟุุ ตบอล:ไทย+อิินโดนีีเซีีย)
กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศสิิงคโปร์์
(ฟุุ ตบอล:ไทย+เวีียดนาม)
กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศสิิงคโปร์์
(ฟุุ ตบอล:ไทย+เมีียนมาร์์)
กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศสิิงคโปร์์
(ฟุุ ตบอล:ไทย+ลาว)
ฟุุ ตบอลโลกรอบคััดเลืือก โซนเอเชีีย
(ไทย+ไชนีีส ไทเป)
ดัับเบิ้้ลยูู
� แอลเอฟ เวิิลด์์ ลีีค ออฟ ไฟต์์ติ้้�ง

13/06/2558

19:17-21:27

11.705

10/06/2558

19:21-21:28

11.006

15/06/2558

19:20-21:31

10.140

29/05/2558

19:22-21:24

9.664

12/11/2558

18:17-21:31

9.527

06/06/2558

20:06-21:34

8.759

กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศสิิงคโปร์์
(แบดมิินตััน:ไทย+อิินโด)
วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2015

12/06/2558

18:21-20:44

8.573

12/07/2558

21:55-24:19

8.362

วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2015

05/07/2558

16:21-18:25

8.230

วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2015

17/07/2558

17:25-19:25

8.181

วอลเลย์์บอลหญิิงชิิงแชมป์์แห่่งเอเชีีย 2015
(ไทย+เกาหลีีใต้้)
ฟุุ ตบอลโลกรอบคััดเลืือก โซนเอเชีีย
(ไทย+เวีียดนาม)
วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2015

24/05/2558

13:03-15:42

8.139

13/10/2558

18:20-21:31

7.918

04/07/2558

16:22-18:04

7.198

วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2015

18/07/2558

16:25-18:01

6.835

ศึึกมวยไทยคุุนหลุุนไฟต์์

28/10/2558

20:16-22:18

6.391

มหกรรมมวยไทยชิิงแชมป์์โลก 2015

02/05/2558

19:53-21:10

6.251
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ปีี 2558 รายการกีี ฬ าที่่� ไ ด้้ รั ับ ความนิิ ย มสููง ยัั ง เป็็ น รายการแข่่ ง ขัั น

วอลเลย์์ บ อลหญิิ ง ทีี ม ชาติิ ไ ทย ฟุุ ต บอลชายทีี ม ชาติิ ไ ทย และรายการแข่่ ง ขัั น
ชกมวยสากล โดยการแข่่งขัันวอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2015 นััดที่่�

นัักวอลเลย์์บอลหญิิงทีี มชาติิ ไทยแข่่งขัันกัั บทีี มชาติิ จีีน ในวัั นที่่� 16 กรกฎาคม

2558 เป็็นนััดที่่�มีีเรตติ้้�งสููงที่่�สุุดของปีี 2558 โดยมีีเรตติ้้�ง 13.206 ถ่่ายทอดสด

ทางช่่อง 7HD แม้้ว่่าผลการแข่่งขัันในวัันนั้้�นจีีนจะชนะไทย 3-0 เซ็็ต แต่่ผู้�ช
้ ม

ก็็ได้้เห็็นพััฒนาการการเล่่นของทีีมหญิิงไทย ที่่�มีบ
ี ทสรุุ ปเพิ่่ม
� ขึ้้�นมาอยู่่�ในอัันดัับ 9
ของการแข่่งขัันจากทั้้�งหมด 12 ทีีม

เรตติ้้�งอัันดัับ 2 เป็็นการแข่่งขัันฟุุตบอลชายทีีมชาติิไทย ในการแข่่งขััน

กีีฬาซีีเกมส์์ ครั้้ง� ที่่� 28 ณ ประเทศสิิงคโปร์์ โดยทีีมชาติิไทยชนะเมีียนมาร์์ 2-0

ถ่่ายทอดสดทางช่่อง 7HD ได้้เรตติ้้ง� 12.371 ส่่วนอัันดัับ 3 เป็็นรายการประวััติศ
ิ าสตร์์
ของวงการมวยโลก ซึ่� ่งเป็็นการชกระหว่่าง 2 นัักมวยที่่�ดีีที่่�สุุดของโลกในยุุคนั้้�น
ได้้แก่่ ฟลอยด์์ เมย์์เวทเธอร์์ จููเนีียร์ ์ ชาวอเมริิกััน กัับแมนนีี ปาเกีียว ชาวฟิิ ลิิปปิินส์์

ซึ่่� งการแข่่ ง ขัั น จบลงด้้ วย การชนะคะแนนของฟลอยด์์ เมย์์ เ วทเธอร์์ จููเนีี ยร์ ์
จึึงนัับเป็็นรายการมวยที่่�ทำำ�เรตติ้้�งสููงสุุดของยุุคทีีวีีดิิจิิตอล โดยได้้เรตติ้้�ง 12.240

นอกจากนี้้�ยังั มีีรายการแข่่งขัันชกมวย จากช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี คืือ รายการ

“ดัับเบิ้้ลยูู
� แอลเอฟ เวิิลด์์ ลีีค ออฟ ไฟต์์ติ้้�ง” มีีเรตติ้้�ง 8.759 ติิดอัันดัับ 10 ของปีี
2558

ส่่วนรายการมวยไทย ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมมีีหลายรายการที่่�เป็็นรายการพิิเศษ

เช่่น “ศึึกมวยไทยคุุนหลุุนไฟต์์” ทางช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี มีีเรตติ้้ง� 6.391 และรายการ
“มหกรรมมวยไทยชิิงแชมป์์โลก” ทางช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี เช่่นกััน มีีเรตติ้้�ง 6.251

ในขณะที่่� ร ายการมวยไทยที่่� มีี ก ารจัั ด การแข่่ ง ขัั น ทุุก สัั ป ดาห์์ ที่่� ไ ด้้ รั บ
ั ความนิิ ย ม
โดดเด่่ น ขึ้้� น มา ได้้ แ ก่่ “8 แมกซ์์ ม วยไทย” ทางช่่ อ ง 8 โดยการแข่่ ง ขัั น วัั น ที่่�
1 พฤศจิิกายน 2558 เป็็นการแข่่งขัันที่่�ทำำ�เรตติ้้�งสููงสุุด 5.392

ในกลุ่่�มรายการกีีฬาที่่�ได้้รับ
ั เรตติ้้�งสููงสุุด 20 อัันดัับแรกในปีี 2558 พบว่่า

เป็็ น การแข่่ ง ขัั น ฟุุ ต บอลถึึ ง 7 อัั น ดัั บ แบ่่ ง เป็็ น ฟุุ ต บอลซีี เ กมส์์ ถึึ ง 5 อัั น ดัั บ

อีี ก 2 อัั น ดัั บ เป็็ น การแข่่ ง ขัั น ฟุุ ต บอลโลกรอบคัั ด เลืื อ กโซนเอเชีี ย โดยนัั ด

ที่่�ทีีมชาติิไทยชนะไชนีีส ไทเป 4-2 ถ่่ายทอดสดทางไทยรััฐทีีวีี ได้้เรตติ้้�ง 9.527
นัั บ เป็็ น รายการที่่� ทำำ� เรตติ้้� ง สููงที่่� สุุ ด ของช่่ อ งไทยรััฐ ทีี วีี ตั้้� ง แต่่ ก่่ อ ตั้้� ง สถานีี ใ นยุุ ค
ทีีวีีดิิจิิตอล
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ฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(ไทย+อิินโดนีีเซีีย)
ฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(ไทย+อิินโดนีีเซีีย)
ฟุุ ตบอลโลกรอบคััดเลืือก โซนเอเชีีย
(ไทย+ญี่่�ปุ่่�น)
ฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(ไทย+พม่่า)
ฟุุ ตบอลเอเอฟซีี ยูู-23 แชมเปี้้�ยนชิิพ
(ไทย+เกาหลีีเหนืือ)
ฟุุ ตบอลเอเอฟซีี ยูู-23 แชมเปี้้�ยนชิิพ
(ไทย+ญี่่�ปุ่่�น)
ฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(ไทย+พม่่า)
ฟุุ ตบอลโลกรอบคััดเลืือก โซนเอเชีีย
(ไทย+ออสเตรเลีีย)
ฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(ไทย+ฟิิ ลิิปปิินส์์)
ฟุุ ตบอลโลกรอบคััดเลืือก โซนเอเชีีย
(ไทย+อิิรักั )
วอลเลย์์บอลโอลิิมปิิก 2016
(ไทย+ญี่่�ปุ่่�น)
วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2016
(ไทย+จีีน)
ฟุุ ตบอลโลกรอบคััดเลืือก โซนเอเชีีย
(ไทย+อิิรักั )
วอลเลย์์บอลโอลิิมปิิก 2016
(ไทย+เปรูู)
วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2016
(ไทย+เยอรมนีี)
วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2016
รอบชิิงชนะเลิิศ (ไทย+บราซิิล)
วอลเลย์์บอลโอลิิมปิิก 2016
(อิิตาลีี+ญี่่�ปุ่่�น)
วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2016
รอบชิิงชนะเลิิศ (ไทย+รััสเซีีย)
ฟุุ ตซอลเอเอฟซีี แชมป์์เปี้้�ยนชิิพ 2016
(ไทย+อุุสเบกิิสถาน)
วอลเลย์์บอลโอลิิมปิิก 2016
(ไทย+เกาหลีีใต้้)

เวลาออกอากาศ

เรตติ้้�ง

17/12/2559

18:48-21:21

15.852

14/12/2559

18:44-21:00

13.313

06/09/2559

19:02-21:17

13.209

08/12/2559

18:45-20:55

12.221

19/01/2559

20:15-22:41

11.601

16/01/2559

20:08-22:39

11.139

04/12/2559

18:17-20:29

10.440

15/11/2559

18:51-21:00

10.294

25/11/2559

18:45-20:59

9.170

11/10/2559

19:18-21:29

8.641

18/05/2559

17:10-20:23

7.625

10/06/2559

18:14-19:52

7.582

24/03/2559

20:24-24:00

7.541

22/05/2559

10:45-12:27

7.513

12/06/2559

13:43-16:09

6.881

06/07/2559

17:21-19:38

6.816

21/05/2559

17:05-20:11

6.694

08/07/2559

17:20-19:46

6.680

19/02/2559

17:50-20:10

6.611

21/05/2559

08:01-10:31

6.324
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ปีี 2559 ยัังคงเป็็นปีีที่่�ทีีมฟุุตบอลชายมีีผลงานเด่่นอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้

10 อัั นดัั บแรกของรายการที่่� ได้้ รับ
ั ความนิิ ยมสููงสุุด เป็็นการถ่่ ายทอดฟุุตบอล

ของทีีมชาติิไทยทั้้�งหมด ซึ่� ่งเป็็นการถ่่ายทอดสดทางช่่อง 7HD ทั้้�งหมดเช่่นกััน
โดยอัันดัับ 1 ได้้แก่่ นััดชิิงชนะเลิิศนััดที่่� 2 ในฟุุตบอลชิิงแชมป์์แห่่งชาติิอาเซีียน
(เอเอฟเอฟ คััพ) ทีีมชาติิไทยเอาชนะทีีมชาติิอิินโดนีีเซีีย 2-0 คว้้าแชมป์์ต่่อเนื่่�อง
ทำำ�เรตติ้้�งได้้ 15.852 ซึ่่�งนอกจากฟุุตบอลชิิงแชมป์์แห่่งชาติิอาเซีียนแล้้ว ในปีีนี้้�

ยัังมีีร ายการแข่่งขัันฟุุตบอลโลกรอบคัั ดเลืื อกโซนเอเซีีย และรายการฟุุต บอล
เอเอฟซีี U-23 อีีกด้้วย

ส่่วนรายการที่่�ได้้รับ
ั ความสนใจอยู่่�ในอัันดัับ 11 ได้้แก่่ การถ่่ายทอดสด

วอลเลย์์ บ อลหญิิ ง โอลิิ ม ปิิ ก 2016 รอบคัั ด เลืื อ ก โดยในการแข่่ ง ขัั น ดัั ง กล่่ า ว
ทีี มชาติิ ไ ทยแพ้้ทีีมชาติิ ญี่่�ปุ่่� น 2-3 เซ็็ต ทำำ�ให้้ ทีีม ชาติิ ไ ทยไม่่ไ ด้้ สิิทธิ์์�ไ ปแข่่งขััน

โอลิิมปิิก 2016 ทั้้ง� นี้้� การแข่่งขัันดัังกล่่าว ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี ได้้ลิข
ิ สิิทธิ์์ถ่
่ ยทอดสด
� า
ทำำ�เรตติ้้�งไปได้้ 7.625

นอกจากนี้้�ยัังมีีการถ่่ายทอดสดฟุุตบอลยููโร 2016 ที่่�กลุ่่�มช่่อง 3 ได้้สิิทธิ์์�

การถ่่ายทอดสดจำำ�นวน 2 ช่่อง ได้้แก่่ ช่่อง 3HD และ ช่่อง 3Family โดยนััดที่่�ได้้รับ
ั
ความนิิยมสููงสุุดจากการถ่่ายทอดสดทางช่่อง 3Family ได้้แก่่ การแข่่งขัันระหว่่าง

ฝรั่่ง� เศสและไอร์์แลนด์์ ในวัันที่่� 26 มิิถุน
ุ ายน 2559 มีีเรตติ้้ง� 3.780 เป็็นสถิิติริ ายการ

ที่่�ทำำ�เรตติ้้�งสููงสุุดของช่่อง 3Family ส่่วนฟุุตบอลพรีีเมีียร์ลี
์ ีกที่่�ช่อ
่ ง PPTV ได้้สิิทธิ์์�

ถ่่ ายทอดสด พบว่่ า นััดที่่� ทำำ�เรตติ้้� งสููงสุุดเป็็นแข่่งขัันระหว่่ างทีี มแมนเชสเตอร์์
ยููไนเต็็ด กัับลิิเวอร์์พููล มีีเรตติ้้�ง 2.169

การถ่่ายทอดสดรายการกีี148
ฬาที่่�ได้้รับั ความนิิยมสููงสุุดในปีี 2560
	ช่่อง	รายการ	วัันที่่�ออกอากาศ
ฟุุ ตบอลโลกรอบคััดเลืือก โซนเอเชีีย
(ไทย+ซาอุุดิิอาระเบีีย)
การแข่่งขัันกีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศมาเลเซีีย
(ฟุุ ตบอล:ไทย+มาเลเซีีย)
ฟุุ ตบอลโลกรอบคััดเลืือก โซนเอเชีีย
(ไทย+สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์)
ฟุุ ตบอลโลกรอบคััดเลืือก โซนเอเชีีย
(ไทย+อิิรักั )
วอลเลย์์บอลหญิิงชิิงแชมป์์โลก
(ไทย+เกาหลีีเหนืือ)
วอลเลย์์บอลหญิิงชิิงแชมป์์โลก
(ไทย+เกาหลีีใต้้)
วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2017
(ไทย+อิิตาลีี)
กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศมาเลเซีีย
(ยิิมนาสติิก)
กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศมาเลเซีีย
(ว่่ายน้ำำ�)
กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศมาเลเซีีย
(กรีีฑา)
วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2017
(ไทย+โดมิินิิกััน)
ฟุุ ตซอลเอเอฟซีี ยูู-20 แชมเปี้้�ยนชิิพ
(ไทย+อััฟกานิิสถาน)
กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศมาเลเซีีย
(กรีีฑา)
กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศมาเลเซีีย
(ว่่ายน้ำำ�)
ฟุุ ตบอลโลกรอบคััดเลืือก โซนเอเชีีย
(ไทย+ญี่่�ปุ่่�น)
กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศมาเลเซีีย
(กรีีฑา)
กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศมาเลเซีีย
(ว่่ายน้ำำ�)
กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศมาเลเซีีย
(วอลเลย์์บอล:ไทย+อิินโดนีีเซีีย)
วอลเลย์์บอลหญิิงชิิงแชมป์์โลก
(ไทย+เวีียดนาม)
วอลเลย์์บอลเอฟไอวีีบีี เวิิลด์์กรัังด์์ปรีีซ์์ 2017
(ไทย+ตุุรกีี)

เวลาออกอากาศ

เรตติ้้�ง

23/03/2560

18:49-20:58

10.386

29/08/2560

19:2-21:46

8.186

13/06/2560

18:48-21:00

7.763

31/08/2560

18:47-21:00

7.733

23/09/2560

17:54-20:04

7.081

24/09/2560

17:55-20:08

6.960

23/07/2560

17:29-19:47

6.715

21/08/2560

19:15-19:43

5.818

21/08/2560

19:43-20:00

5.742

26/08/2560

19:19-19:44

5.726

21/07/2560

17:30-20:26

5.725

19/05/2560

18:58-20:37

5.603

26/08/2560

18:54-19:05

5.516

26/08/2560

19:05-19:19

5.461

28/03/2560

17:19-19:39

5.401

24/08/2560

20:21-20:42

5.363

26/08/2560

19:44-20:00

5.344

27/08/2560

17:55-19:57

5.267

21/09/2560

17:54-19:58

5.196

22/07/2560

17:30-19:44

4.703
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รายการกีี ฬ าที่่� ไ ด้้ รั บ
ั ความนิิ ย มจากผู้้�ช มคนไทยสููงสุุด 20 อัั น ดัั บ แรก

ของปีี 2560 ได้้ แ ก่่ ฟุุ ต บอลโลกรอบคัั ด เลืื อ ก โซนเอเชีี ย ของทีี ม ชาติิ ไ ทย
การแข่่งขัันกีีฬาซีีเกมส์์ ครั้้ง� ที่่� 29 ที่่�ประเทศมาเลเซีีย และการแข่่งขัันวอลเลย์์บอลหญิิง
ทีี ม ชาติิ ไ ทย โดยฟุุ ต บอลโลกรอบคัั ด เลืื อ ก นัั ด ที่่� ทีี ม ชาติิ ไ ทยแพ้้ ทีี ม ชาติิ

ซาอุุ ดิิ อ าระเบีี ย 0-3 ในวัั น ที่่� 23 มีี น าคม 2560 ทำำ�เรตติ้้� ง สููงสุุ ด ที่่� 10.386
โดยถ่่ายทอดสดทางช่่อง 7HD อัันดัับ 2 เป็็นนััดชิิงชนะเลิิศฟุุตบอลในกีีฬาซีีเกมส์์

ที่่�ทีีมชาติิไทยชนะทีีมชาติิมาเลเซีีย 1-0 ถ่่ายทอดสดทางช่่อง 3HD มีีเรตติ้้�ง 8.186
ส่่ ว นการแข่่ ง ขัั น วอลเลย์์ บ อลหญิิ ง ของทีี ม ชาติิ ไ ทยที่่� ทำำ� เรตติ้้� ง สููงสุุ ด

ของปีี นี้้� ได้้ แ ก่่ การแข่่ ง ขัั น ในรายการวอลเลย์์ บ อลหญิิ ง ชิิ ง แชมป์์ โ ลก นัั ด ที่่�

ทีีมชาติิไทยชนะทีีมชาติิเกาหลีีเหนืือ ในวัันที่่� 23 กัันยายน 2560 โดยถ่่ายทอดสด
ทางช่่อง 3HD มีีเรตติ้้�ง 7.081 ทำำ�ให้้ทีีมไทยได้้สิิทธิ์์เ� ข้้าไปแข่่งขัันวอลเลย์์บอลหญิิง
ชิิงแชมป์์โลกรอบสุุดท้้าย

การถ่่ ายทอดสดการแข่่งขัันฟุุตบอลมีีอีีกหลายรายการที่่� น่่าสนใจ เช่่น

การแข่่งขัันฟุุตบอลคิิงส์์คััพ ครั้้ง� ที่่� 45 ทางช่่องไทยรััฐทีีวีี นััดชิิงชนะเลิิศในวัันที่่�

16 กรกฎาคม 2560 ซึ่� ่งทีี มชาติิ ไทยชนะทีี มชาติิ เบลารุุ ส ทำำ�เรตติ้้� งได้้ 4.305

และการแข่่ ง ขัั น ฟุุ ต บอลพรีีเ มีี ยร์ ลี
์ ี ก ทีี ม ลิิ เ วอร์์พููล เสมอกัั บ ทีี ม แมนเชสเตอร์์
ยููไนเต็็ด ในวัันที่่� 15 มกราคม 2560 ถ่่ายทอดสดทางช่่อง PPTV มีีเรตติ้้�ง 2.687

นอกจากนี้้�ยังั มีีการถ่่ายทอดสดกีีฬาชนิิดอื่่�นๆ ที่่�น่่าสนใจ เช่่น การแข่่งขััน

ฟุุตซอล เอเอฟซีี U-20 แชมเปี้้�ยนชิิพ โดยที่่�ทีีมชาติิไทยชนะทีีมชาติิอััฟกานิิสถาน
8-1 ในวัันที่่� 19 พฤษภาคม 2560 ถ่่ายทอดสดทางช่่อง 7HD มีีเรตติ้้�ง 5.603

การถ่่ายทอดสดรายการกีี150
ฬาที่่�ได้้รับั ความนิิยมสููงสุุดในปีี 2561
	ช่่อง	รายการ	วัันที่่�ออกอากาศ

workpoint

workpoint

workpoint

workpoint

workpoint

ฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(ไทย+มาเลเซีีย)
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี เนชั่่�นส์์ ลีีก 2018
(ไทย+ญี่่�ปุ่่�น)
ฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(มาเลเซีีย+ไทย)
ฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(ไทย+สิิงคโปร์์)
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี เนชั่่�นส์์ ลีีก 2018
(ไทย+เยอรมนีี)
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี เนชั่่�นส์์ ลีีก 2018
(ไทย+ตุุรกีี)
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี เนชั่่�นส์์ ลีีก 2018
(จีีน+ไทย)
เอฟไอวีีบีี วอลเลย์์บอล วููเมนส์์ เวิิลด์์
แชมเปี้้�ยนชิิพ ญี่่�ปุ่่�น (ไทย+รััสเซีีย)
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี เนชั่่�นส์์ ลีีก 2018
(ไทย+โดมิินิิกััน)
การแข่่งขัันกีีฬาเอเชีียนเกมส์์ ครั้้�งที่่� 18
(วอลเลย์์บอล : จีีน+ญี่่�ปุ่่�น)
ฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(ไทย+ติิมอร์์-เลสเต)
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี เนชั่่�นส์์ ลีีก 2018
(ไทย+เกาหลีีใต้้)
ถ่่ายทอดสดฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(ไทย+ฟิิ ลิิปปิินส์์)
เอฟไอวีีบีี วอลเลย์์บอล วููเมนส์์ เวิิลด์์
แชมเปี้้�ยนชิิพ ญี่่�ปุ่่�น (สหรััฐอเมริิกา+ไทย)
เอเชีียนเกมส์์ ครั้้�งที่่� 18
(วอลเลย์์บอล:ไทย+ญี่่�ปุ่่�น)
ฟุุ ตบอลเอเอฟเอฟ คััพ
(ไทย+อิินโดนีีเซีีย)
เอเชีียนเกมส์์ ครั้้�งที่่� 18
(วอลเลย์์บอล:ไทย+เกาหลีีใต้้)
เอเชีียนเกมส์์ ครั้้�งที่่� 18
(ชกมวย:ไทย+จีีน)
เอเชีียนเกมส์์ ครั้้�งที่่� 18
(วอลเลย์์บอล:ไทย+จีีน)
เอเชีียนเกมส์์ ครั้้�งที่่� 18
(ชกมวย:ไทย+อิิหร่่าน)

เวลาออกอากาศ

เรตติ้้�ง

05/12/2561

18:49-20:56

8.205

07/06/2561

17:29-20:34

8.150

01/12/2561

19:36-21:40

7.239

25/11/2561

18:47-20:58

6.807

30/05/2561

17:31-20:37

6.705

06/06/2561

17:31-20:13

6.278

23/05/2561

18:44-21:26

6.088

30/09/2561

17:05-19:42

5.993

29/05/2561

17:30-19:50

5.694

31/08/2561

19:54-20:45

5.649

09/11/2561

18:50-20:58

5.609

05/06/2561

17:30-20:17

5.482

21/11/2561

18:19-20:29

5.471

03/10/2561

17:10-19:45

5.409

23/08/2561

18:41-20:33

5.347

17/11/2561

18:17-20:28

5.342

31/08/2561

16:41-19:20

5.301

31/08/2561

19:32-19:54

5.127

01/09/2561

16:08-17:53

5.114

28/08/2561

19:02-19:16

5.019
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ปีี 2561 มีีมหกรรมกีีฬาสำำ�คััญ 2 รายการที่่�ได้้รับ
ั ความสนใจจากผู้้�ชมคนไทย

ได้้แก่่ การแข่่งขัันฟุุตบอลโลก รอบสุุดท้้าย ที่่�ประเทศรััสเซีีย และการแข่่งขัันกีีฬา

เอเชีียนเกมส์์ ครั้้ง� ที่่� 18 ที่่�ประเทศอิินโดนีีเซีีย แต่่หากแยกตามประเภทกีีฬาแล้้ว
รายการที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููง ก็็ยัังคงเป็็นฟุุตบอลทีีมชายและวอลเลย์์บอลหญิิง
เช่่นเดิิม

การแข่่งขัันฟุุตบอลโลกรอบสุุดท้้ายครั้้ง� นี้้� เป็็นการถ่่ายทอดสดโดยช่่อง

ทีีวีีดิิจิิตอล 3 ช่่อง ได้้แก่่ ช่่อง True4U ช่่อง AMARIN TV HD และช่่อง ททบ.5
โดยที่่�นััดที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุดเป็็นการแข่่งขัันในรอบแบ่่งกลุ่่�มที่่�ทีีมชาติิบราซิิล

ชนะคอสตาริิก า 2-0 ซึ่� ่ ง แข่่ ง ขัั น ตรงกัั บ ช่่ ว งเวลาไพรม์์ ไ ทม์์ ข องประเทศไทย

(18.30- 22.00 น.) ถ่่ายทอดสดทางช่่อง True4U ในวัันที่่� 22 มิิถุน
ุ ายน มีีเรตติ้้�ง
4.484

ส่่ ว นรายการกีี ฬ าที่่� มีี เ รตติ้้� ง สููงสุุ ด ของปีี นี้้� ได้้ แ ก่่ การแข่่ ง ขัั น ฟุุ ต บอล
ชิิ ง แชมป์์ แ ห่่ ง ชาติิ อ าเซีี ย น (เอเอฟเอฟ คัั พ ) รอบรองชนะเลิิ ศ ที่่� ทีี ม ชาติิ ไ ทย
เสมอกัับทีีมชาติิมาเลเซีีย 2-2 ที่่�ราชมัังคลากีีฬาสถาน ในวัันที่่� 5 ธัันวาคม 2561

ซึ่่� ง ออกอากาศทางช่่ อ ง 7HD มีี เ รตติ้้� ง 8.205 ทั้้� ง นี้้� ปีี 2560 นัั บ เป็็ น ปีี แ รก
ที่่�ไม่่มีรี ายการถ่่ายทอดสดกีีฬาที่่�ทำำ�เรตติ้้�งได้้เกิินกว่่า 10
อัันดัับ 2 ของปีีนี้้� เป็็นการแข่่งขัันวอลเลย์์บอลหญิิง เอฟไอวีีบีี เนชั่่น
� ส์์ ลีีก
2018 ซึ่่�งเปลี่่�ยนชื่่�อจากวอลเลย์์บอล เอฟไอวีีบีี เวิิลด์์ กรัังด์์ปรีีซ์์ จััดขึ้้�นที่่�จัังหวััด

นครราชสีีมา ในวัันที่่� 7 มิิถุุนายน โดยทีีมหญิิงไทยแพ้้ทีีมชาติิญี่่�ปุ่่�น 2-3 เซ็็ต
ถ่่ายทอดสดทางช่่อง 3HD มีีเรตติ้้�ง 8.150

ทั้้� งนี้้� ในกลุ่่�ม 10 อัั นดัั บรายการกีี ฬาที่่� มีีเรตติ้้� งสููงสุุดในปีีนี้้� พบว่่ า กีี ฬา

วอลเลย์์บอลได้้รับ
ั ความนิิยมสููง โดยมีีจำำ�นวน 7 รายการ ที่่�เหลืืออีีก 3 รายการ
เป็็นกีีฬาฟุุตบอล

ส่่วนกีีฬาเอเชีียนเกมส์์ 2018 ที่่�ช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี เป็็นเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�

และได้้ มีี ก ารขายช่่ ว งลิิ ข สิิ ท ธิ์์� ใ ห้้ กัั บ ช่่ อ ง PPTV ด้้ วยนั้้� น พบว่่ า นัั ด ที่่� มีี เ รตติ้้� ง

สููงสุุด ได้้ แก่่ การแข่่งขัันกีี ฬาวอลเลย์์บอลหญิิง ระหว่่ างทีี มชาติิ จีีนและญี่่�ปุ่่�น

เมื่่� อ วัั น ที่่� 31 สิิ ง หาคม 2561 มีี เ รตติ้้� ง 5.649 โดยเป็็ น ครั้้�ง แรกที่่� ร ายการ
วอลเลย์์ บ อลหญิิ ง ที่่� ไ ม่่ ใ ช่่ ก ารแข่่ ง ขัั น ของทีี ม นัั ก กีี ฬ าไทย ได้้ รั ับ ความนิิ ย ม

สููงในกลุ่่�มผู้้�ชมคนไทย ซึ่่�งเป็็นผลมาจากความนิิยมในกีีฬาประเภทนี้้�ในประเทศ
ที่่�สููงขึ้้�นเรื่่�อยๆ จากการประสบความสำำ�เร็็จของของนัักกีีฬาวอลเลย์์บอลหญิิงไทย

ซึ่� ่ ง ได้้ เ หรีีย ญเงิิ น จากการแข่่ ง ขัั น ครั้้ง� นี้้� ใ นรอบชิิ ง ชนะเลิิ ศ โดยทีี ม ชาติิ ไ ทยแพ้้
ทีีมชาติิจีีน สามารถทำำ�เรตติ้้�งไปได้้ 5.114

การถ่่ายทอดสดรายการกีี152
ฬาที่่�ได้้รับั ความนิิยมสููงสุุดในปีี 2562
	ช่่อง	รายการ	วัันที่่�ออกอากาศ
ฟุุ ตบอลเอเอฟซีี เอเชีียนคััพ 2019
(ไทย+จีีน)
ฟุุ ตบอลเอเอฟซีี เอเชีียนคััพ 2019
(ไทย+อิินเดีีย)
ฟุุ ตบอลโลกรอบคััดเลืือก โซนเอเชีีย
(อิินโดนีีเซีีย+ไทย)
ฟุุ ตบอลโลกรอบคััดเลืือก โซนเอเชีีย
(ไทย+เวีียดนาม)
ฟุุ ตบอลเอเอฟซีี เอเชีียนคััพ 2019
(ไทย+บาห์์เรน)
ฟุุ ตบอลโลกรอบคััดเลืือก โซนเอเชีีย
(เวีียดนาม+ไทย)
ฟุุ ตบอลโลกรอบคััดเลืือก โซนเอเชีีย
(ไทย+สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์)
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี เนชั่่�นส์์ ลีีก 2019
(ไทย+สาธารณรััฐโดมิินิิกััน)
ฟุุ ตบอลโลกรอบคััดเลืือก โซนเอเซีีย
(มาเลเซีีย+ไทย)
กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศฟิิ ลิิปปิินส์์
(ว่่ายน้ำำ�)
ฟุุ ตบอลเอเอฟซีี เอเชีียนคััพ 2019
(ไทย+สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์)
กีีฬาซีีเกมส์์ประเทศฟิิ ลิิปปิินส์์
(วอลเลย์์บอล:ไทย+เวีียดนาม)
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี เนชั่่�นส์์ ลีีก 2019
(ไทย+บััลแกเรีีย)
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี เนชั่่�นส์์ ลีีก 2019
(รััสเซีีย+ไทย)
ฟุุ ตบอลพรีีเมีียร์์ลีีก
(แมนเชสเตอร์์ ยููไนเต็็ด+ลิิเวอร์์พููล)
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี เนชั่่�นส์์ ลีีก 2019
(ไทย+ตุุรกีี)
กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศฟิิ ลิิปปิินส์์
(ชกมวย : ไทย+ฟิิ ลิิปปิินส์์)
กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศฟิิ ลิิปปิินส์์
(เทควัันโด : ไทย+ฟิิ ลิิปปิินส์์)
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี เนชั่่�นส์์ ลีีก 2019
(ญี่่�ปุ่่�น+ไทย)
กีีฬาซีีเกมส์์ ประเทศฟิิ ลิิปปิินส์์
(ชกมวย : ไทย+อิินโดนีีเซีีย)

เวลาออกอากาศ

เรตติ้้�ง

20/01/2562

20:43-22:59

8.355

06/01/2562

20:19-22:24

7.198

10/09/2562

19:00-21:43

6.276

05/09/2562

18:30-21:16

5.953

10/01/2562

17:45-19:59

5.864

19/11/2562

19:30-22:12

5.853

15/10/2562

18:28-21:18

5.424

05/06/2562

17:29-20:48

5.343

14/11/2562

19:10-21:58

5.023

08/12/2562

17:47-18:04

4.686

14/01/2562

22:41-25:02

4.629

09/12/2562

17:25-19:02

4.392

04/06/2562

17:30-20:26

4.190

19/06/2562

20:53-23:19

4.107

24/02/2562

20:56-23:17

4.100

06/06/2562

17:30-20:00

4.064

08/12/2562

17:32-17:47

3.731

08/12/2562

17:14-17:32

3.572

13/06/2562

16:45-19:12

3.379

06/12/2562

17:49-18:07

3.364
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รายการถ่่ายทอดสดกีีฬาที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุดของปีี 2562 ส่่วนใหญ่่

เป็็นกีีฬาฟุุตบอลชายทีีมชาติิ โดยใน 10 อัันดัับแรกของรายการที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยม
สููงสุุดพบว่่ามีี 8 รายการที่่�เป็็นกีีฬาฟุุตบอล

ทั้้ง� นี้้�การแข่่งขัันฟุุตบอลที่่�ทีม
ี ชาติิไทยเข้้าร่่วมมีี 2 รายการใหญ่่ของปีี ได้้แก่่

ฟุุตบอล เอเอฟซีี เอเชีียนคััพ และฟุุตบอลโลกรอบคััดเลืือก โซนเอเชีีย โดยนััดที่่�

ฟุุตบอลไทยแพ้้จีน
ี 1-2 ในรายการเอเอฟซีี เอเชีียนคััพ เมื่่�อวัันที่่� 20 มกราคม 2562
ทางช่่ อ ง 7HD ทำำ�เรตติ้้� ง สููงสุุ ด ถึึ ง 8.355 ส่่ ว นการถ่่ า ยทอดสดฟุุ ต บอลโลก
รอบคัั ดเลืื อก โซนเอเชีีย ทางช่่องไทยรััฐทีี วีี นัั ดที่่� ทีีมชาติิ ไทยชนะอิิ นโดนีี เซีีย
ในวัันที่่� 10 กัันยายน ทำำ�เรตติ้้�งสููงสุุดของรายการนี้้�ที่่� 6.276

การแข่่งขัันกีีฬาวอลเลย์์บอลของทีีมชาติิหญิิงไทย ยัังคงได้้รับ
ั ความนิิยม

อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่� ง่ ในปีี 2562 มีีหลายรายการ ได้้แก่่ รายการวอลเลย์์บอลเนชั่่น
� ส์์ ลีีก

ที่่� ช่่อง 3HD เป็็นเจ้้ าของลิิ ขสิิ ทธิ์์�ติิดต่่ อกัั นเป็็นปีีที่่� 2 โดยนัั ดที่่� ทีีมชาติิ ไทยแพ้้
สาธารณรััฐโดมิินิิกัันไปอย่่างสููสีี 2-3 เซ็็ต ในวัันที่่� 5 มิิถุุนายน 2562 ได้้เรตติ้้�ง

สููงสุุด 5.343 และการแข่่งขัันกีีฬาซีีเกมส์์ นััดรอบชิิงชนะเลิิศ วอลเลย์์บอลหญิิง

ที่่�ทีีมชาติิไทยชนะเวีียดนาม ในวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2562 ทางช่่อง 9 MCOT HD
มีีเรตติ้้�ง 4.392

ในส่่ ว นของการถ่่ า ยทอดสดฟุุ ต บอลลีี ก ต่่ า งประเทศ นัั ด วัั น แดงเดืื อ ด

ระหว่่างแมนเชสเตอร์์ ยููไนเต็็ด และลิิเวอร์์พููล ในวัันที่่� 24 ก.พ. 2562 ทางช่่อง
PPTV ทำำ�เรตติ้้ง� สููงสุุดของกลุ่่�มรายการกีีฬาต่่างประเทศ โดยได้้เรตติ้้ง� สููงถึึง 4.100

ส่่วนการแข่่งขัันมวย ที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมสููงสุุดของปีีนี้้� ได้้แก่่ การถ่่ายทอดสด

“ศึึกชิิงแชมป์์โลก WBC ซููเปอร์์ ฟลาย” ทางช่่องเวิิร์ค
์ พอยท์์ ทีีวีี โดยเป็็นการ
เสีียแชมป์์ของ “ศรีีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่่น
� ” มีีเรตติ้้�ง 3.071

รายการกีีฬาเป็็นประเภทรายการที่่�ได้้รับ
ั ความสนใจอย่่างมากจากผู้้�ชม

ทั่่ว
่
� โลก และหากพิิจารณาจากเรตติ้้ง� การถ่่ายทอดสดกีีฬาประเภทต่่างๆ จะเห็็นได้้ว่า

คนไทยเองก็็นิิยมชมรายการกีีฬาอย่่างมาก แต่่เนื่่�องจากปััจจุุบัันราคาค่่าลิิขสิิทธิ์์�
ถ่่ายทอดสดสููงขึ้้�นมากจนกลายเป็็นอุุปสรรคในการประกอบธุุรกิิจของผู้้ป
� ระกอบการ
ทีีวีีดิิจิิตอล จึึงทำำ�ให้้รัฐั ต้้องเข้้ามาช่่วยเหลืือและให้้การสนัับสนุุนเพื่่�อให้้คนไทย

มีีโอกาสได้้รับ
ั ชมรายการกีีฬาสำำ�คััญต่่างๆ โดยไม่่ต้อ
้ งพยายามหาช่่องทางรัับชมอื่่�น

ที่่�ไม่่ใช่่ทีีวีีดิิจิิตอล อย่่างไรก็็ดีี หากสถานการณ์์ การซื้้�อขายลิิขสิิทธิ์์ร� ายการกีีฬา
ในประเทศไทยดีีขึ้้�น อุุปสรรคในการประกอบธุุรกิิจทีีวีีดิิจิิตอลก็็จะลดลง
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บทส่่งท้้าย
บทส่่งท้้ ายของหนัังสืือ “พััฒนาการด้้านเนื้้�อหารายการบนทีีวีีดิิจิิตอล“

ฉบัับนี้้� ขอสรุุ ปไว้้ดัังนี้้�

จากบทเริ่่�มต้น
้ ของทีีวีีดิิจิิตอลเมื่่�อปีี 2557 จวบจนถึึงสิ้้น
� ปีี 2562 เส้้นทางการ

ก้้าวเดิินที่่ห
� ลายคนฝัันว่่าจะโรยด้้วยกลีีบกุุหลาบ แต่่ในความเป็็นจริิงนั้้�นปรากฏว่่า
กลัับเต็็มไปด้้วยอุุปสรรคและขวากหนาม

การดำำ� เนิินงานเริ่่� ม ไปเพีียงปีี เ ศษเท่่ า นั้้� น ก็็ มีี ช่่ อ งทีีวีีดิิจิิ ต อลที่่� คืื น

ใบอนุุ ญ าตแล้้ ว 2 ช่่ อ ง จนถึึ ง ปีี 2562 ก็็ มีีอีี กหลายช่่ อ งที่่� ต้้ อ งคืื น ใบอนุุ ญ าต
ก่่ อ นจะสิ้้� น สุุ ด ระยะเวลา ส่่ ว นช่่ อ งที่่� เ หลืื อ ก็็ ต้้ อ งต่่ อ สู้้�กัั น ไปด้้ ว ยกลยุุ ท ธ์์ ก าร
จััดผัังรายการ การลดต้้นทุุนทั้้�งค่่าผลิิต และการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้สถานีีอยู่่�รอด

ช่่องทางหลัักของรายได้้ของทีีวีีดิิจิต
ิ อล คืือเงิินจากค่่าโฆษณา ซึ่่�งแปรผััน

ตามค่่ าเรตติ้้� งที่่� ดีี และมีีกระแสความนิิยมจากผู้้�ชม แต่่ สภาพเศรษฐกิิจในช่่วง
หลายปีีหลัังก็็ไม่่เอื้้�ออำำ�นวยกัับผู้้�ประกอบการเท่่าไรนััก ทำำ�ให้้มีีเม็็ดเงิินโฆษณา
หมุุนเวีียนน้้อยลง อีีกทั้้�งยัังมีีสื่่�อออนไลน์์หลายรูู ปแบบที่่�มาแย่่งชิิงทั้้�ง Eye Balls
และเม็็ดเงิิน

รายการที่่� มีีคุุ ณ ภาพจะออกสู่่�สายตาของผู้้�ชม การลงทุุ น ก็็ สูู ง มาก

แต่่เม็็ดเงิินโฆษณาที่่ไ� ด้้กลัับมาอาจไม่่คุ้้�มค่า
่ กัับการลงทุุน ถึึงกระนั้้�น ช่่องทีีวีีดิิจิิตอล

ที่่�เหลืือ ต่่างก็็ทุ่่�มเทสรรพกำำ�ลัังและสติิปััญญา เพื่่�อช่่วงชิิงผู้้�ชมด้้วยเนื้้�อหารายการ
ที่่�ตนเองมีีความถนััด

รายการบัันเทิิงมีีแนวโน้้มที่จ
่� ะได้้รับ
ั ความนิิยมสููงกว่่ารายการประเภทอื่่�น

ในช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นรายการละครที่่�ครองใจผู้้�ชมมาตลอดช่่วงเวลา
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ในวงการโทรทัั ศ น์์ ไ ทย รวมถึึ ง ช่่ ว งเวลาของทีีวีีดิิจิิ ต อล รายการวาไรตี้้� เ อง

ก็็ไม่่สามารถจััดวางเป็็นม้้านอกสายตา เพราะช่่วงเวลาหนึ่่�งรายการวาไรตี้้�ก็็เคย
ก้้าวขึ้้�นมายืืนแถวหน้้าด้้านความนิิยมของรายการโทรทััศน์์มาแล้้ว

นอกจากนี้้� จากข้้อมููลเรตติ้้ง� ในช่่วงเวลาของมหกรรมกีีฬาที่่มีีทั
� พ
ั นัักกีีฬาไทย

ลงชิิงชััย รายการกีีฬาก็็ เคยขึ้้� นมายืืนแถวหน้้าสุุดบนอัั นดัั บความนิิยมมาแล้้ ว
เช่่นกััน

และเช่่ น เดีียวกัั น ในทุุ ก คราวเมื่่� อ สัั ง คมมีีภัั ย หรืือ เกิิดวิิกฤติิ ผู้้�ชมก็็ จ ะ

เทความนิิยมให้้ กัั บ รายการข่่ า ว ซึ่�่ ง ในระยะหลัั ง มีีหลายช่่ อ งรายการที่่� หัั น มา
ลงประลองท้้าแข่่งด้้วยเนื้้�อหาข่่าว

แต่่ . .สิ่่� ง หนึ่่� ง ที่่� ต่่ า งไปจากเดิิมอย่่ า งเด่่ น ชัั ด คืื อ สัั ง คมในปัั จจุุ บัั น นี้้�

ข่่าวสารแพร่่กระจายด้้วยความรวดเร็็ว ผู้้�ชมมีีพฤติิกรรมการรัับชมที่่ต่
� า
่ งจากเดิิม

เนื่่�องจากการรัับชมย้้อนหลัังเข้้ามามีีบทบาทและเป็็นทางเลืือกให้้กับ
ั ผู้้�ชมรายการ
โทรทััศน์์

ทีีวีีดิิจิิ ต อลช่่ อ งต่่ า งๆ จึึ ง ต้้ อ งพยายามอย่่ า งถึึ ง ที่่� สุุ ด เพื่่� อ ให้้ ผู้้�ชม เลืื อ ก

รัับชมเนื้้�อหารายการที่่อ
� อกอากาศตามผัังเวลาเพื่่�อกระตุ้้�นเรตติ้้ง� คุุณภาพรายการ
จึึงต้้องมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อชิิงพื้้�นที่่�เป็็นหนึ่่�งในใจของผู้้�ชม

ความสำำ�เร็็จที่่�ได้้มาจากการทุ่่�มเทและสร้้างสรรค์์จะยั่่�งยืืนและคงทนกว่่า

ความสำำ�เร็็จที่่�ได้้มาจากการลอกเลีียนแบบหรืือโชคช่่วย เพราะผู้้�ชมคืือผู้้�ตััดสิิน
ดัังสำำ�นวนที่่�ว่่า “เสีียงผู้้�ชมคืือเสีียงของพระเจ้้า”
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เรตติ้งสูงสุด 4 ประเภทรายการ ป 2557-2562
2561

2557

2557

2560

2557

2559

2557

2557

2557

บุพเพสันนิวาส

13.384

สุสานคนเปน

12.547

เจาสาวสลาตัน

12.165

หนากากนักรอง 2

7.311

ดันดารา

7.198

หนากากนักรอง

7.135

ประเด็นเด็ด 7 สี
ไตรมาส 1

4.418

ขาว 3 มิติ
ไตรมาส 1

3.805

เรื่องเลาเชานี้

3.172

ไตรมาส 3

2557

ฟุตบอลเอเอฟเอฟ คัพ
(ไทย+มาเลเซี
ย)
20/12/2557

2557

ฟุตบอลเอเอฟเอฟ คัพ
(ไทย+มาเลเซีย)

2557

ฟุตบอลเอเอฟเอฟ คัพ
(ไทย+ฟลิปปนส)

17/12/2557

10/12/2557

ละคร
วาไรตี้
ขาว
กีฬา

22.847
18.225
15.576

157

	บรรณานุุกรม
ชนิินทร์์ โปสาภิิวััฒน์์, ผู้้�ก่่อตั้้�ง บริิษััท นิินจา เอนเทอร์์เทนเมนท์์โปรเจค จำำ�กััด.
(2563). สััมภาษณ์์. 29 มิิถุน
ุ ายน.

ทีีมข่่าวหน้้า 1. (2557). อาร์์เอส รัับทรััพย์์ ค่่าถ่่ายสด 427 ล้้าน จากกสทช.
ไทยรััฐออนไลน์์. สืืบค้้นจาก https://www.thairath.co.th/
content/429221

บริิษััท อาร์์เอส จำำ�กััด มหาชน. (2557). “อาร์์เอส” ลั่่�น ทำำ�ดีีที่่�สุด
ุ แล้้ว.

	สืืบค้้นจาก https://rs-th.listedcompany.com/news.html/
id/415016/group/newsroom_press_th

พสุุ ศรีีหิรัิ ญ
ั , และ ณััฐชญา ทวีีวิิทย์์ชาครีียะ. (2561). วิิเคราะห์์ FIFA World

Cup 2018 ผ่่านเรตติ้้�ง. สืืบค้้นจาก https://broadcast.nbtc.go.th/
bcj/2561/doc/2561_08_2.pdf

พีีรดา พรนิิมิต
ิ เลิิศเจริิญ. (2558). ลัับ ดราม่่า ดิิจิิทััลทีีวีี. กรุุ งเทพฯ: พิิมพ์์ดีี.
วััชระ แวววุุฒินั
ิ ันท์์, ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่า
่ ยปฏิิบัติ
ั ิการ บริิษััท เจ เอส แอล
โกลบอล มีีเดีีย จำำ�กััด. (2563). สััมภาษณ์์. 9 พฤษภาคม.

สำำ�นัักนโยบายและวิิชาการกระจายเสีียงและโทรทััศน์์ สำำ�นัักงาน กสทช..

(2562). 5 ปีี บนเส้้นทางทีีวีีดิิจิิตอล บทเรีียน และการเปลี่่�ยนแปลง,

5 –Year Digital TV Transition : Lessons Learned and Changes.
สุุบัณ
ั ฑิิต สุุวรรณนพ, รองหััวหน้้าคณะผู้้บ
� ริิหารสายงานปฏิิบัติ
ั ิการ

บริิษััท บีีอีีซีี เวิิลด์์ จำำ�กััด (มหาชน). (2563). สััมภาษณ์์. 30 มิิถุน
ุ ายน.

สุุภาพร โพธิ์์แ
� ก้้ว และคณะ. (2558). จดหมายเหตุุ 60 ปีีโทรทััศน์์ไทย 		
	วิิวััฒนาการกิิจการโทรทััศน์์ไทย.

Positioning Magazine. (2561). คุ้้�มมั้้ย
� ! เรตติ้้�งฟุุตบอลโลก 2018 จ่่ายไป

1,400 ล้้าน. สืืบค้้นจาก https://positioningmag.com/1178986

TV Digital Watch. (2562). “เงิินหมดเมื่่�อไร ก็็แวะมา” กสทช.ช่่วยแพลนบีี
หนุุนลิิขสิิทธิ์์โ� อลิิมปิิก 2020. สืืบค้้นจาก https://www.tvdigi
talwatch.com/news-nbct-22-12-2562/

158

159

หนัั ง สืื อ ฉบัั บ นี้้� มีีวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ ศึึ ก ษาพัั ฒ นาการ

ด้้านเนื้้�อหารายการของทีีวีีดิิจิิตอลในช่่วง 6 ปีีที่่�ผ่่านมา
เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน บุุคลากรของสำำ�นัก
ั งาน กสทช. ตลอดจน

ผู้้�สนใจนำำ� ไปใช้ ้ได้้ ต ามสมควร โดยข้้ อ มูู ล ความเห็็ น
หรืือ ข้้ อ ความใดๆ ที่่� ป รากฏในหนัั ง สืื อ นี้้� ไ ม่่ มีีผ ลผูู ก พัั น

ต่่อสำำ�นัก
ั งาน กสทช. แต่่อย่่างใด และสำำ�นัก
ั งาน กสทช.
จะไม่่ รัั บ ผิิดชอบต่่ อ ความเสีียหายที่่� อ าจจะเกิิดขึ้้� น

ทั้้� งทางตรงหรืือทางอ้้ อม จากการนำำ�ข้้อมููล ความเห็็น
หรืื อ ข้้ อ ความในหนัั ง สืื อ นี้้� ไ ปใช้้ หรืื อ กระทำำ� การใด

ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููล ความเห็็น หรืือข้้อความที่่�ปรากฏ
ในหนัังสืือนี้้�

