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หลังจิากกิจิการโทีรทัีศน์ัภาคพั่�นัดิ้นัในัประเทีศไทียได้้เปลี�ยนัผ่่านัไปสืู่ 
การรบัส่ืงสัืญญาณในัระบบดิ้จิิตอลอยา่งเต็มรูปแบบเม่�อป ี2557 ส่ืงผ่ลให้เกิด้
การพััฒนัาการให้บรกิารโทีรทัีศน์ัในัประเทีศเพั่�อตอบสืนัองควีามต้องการ 
ของผู่้ชื่มอย่างสืูงสืุด้ ทัี�งในัเร่�องของข้อมูล ข่าวีสืาร ควีามหลากหลาย และ
ควีามบันัเทิีง

กลยทุีธ์ก์ารจัิด้วีางเน่ั�อหารายการก็เปน็ัอีกส่ืวีนัทีี�สืำาคัญต่อการตอบสืนัอง 
ควีามต้องการดั้งกล่าวีของผู่ช้ื่ม และยิ�งทีวีีควีามสืำาคัญข้�นัในัช่ื่วีงเวีลาทีี�การแขง่ขนัั 
เพัิ�มมากข้�นัท่ีามกลางกระแสืส่ื�อออนัไลน์ั ทีำาให้ผู่้ประกอบการทีีวีีชื่่องต่างๆ 
เรง่พััฒนัากลยุทีธ์ด้์้านัเน่ั�อหารายการอย่างต่อเน่ั�อง เพั่�อด้้งดู้ด้ผู่้ชื่มและสืรา้ง
ควีามนิัยมใหแ้ก่ชื่อ่งรายการ 

หนัังส่ือ “พััฒนัาการด้้านัเน่ั�อหารายการบนัทีีวีีดิ้จิิตอล” หรอ่ The  
Evolution of Content in Thailand’s Digital TV โด้ยสืำานัักนัโยบายและ
วิีชื่าการกระจิายเสีืยงและโทีรทัีศน์ั เปน็ัหนัังส่ือทีี�รวีบรวีมขอ้มลูควีามนิัยมของ
เน่ั�อหารายการแต่ละประเภที ตั�งแต่รายการละคร รายการวีาไรตี� รายการขา่วี 
รวีมถ้ึงรายการกีฬา ตลอด้ระยะเวีลา 6 ปี บนัเส้ืนัทีางทีีวีีดิ้จิิตอลของประเทีศไทีย
ไว้ีอยา่งครบถ้ึวีนั พัรอ้มทัี�งบทีวิีเคราะห์เจิาะล้กอยา่งละเอียด้ ซึ่้�งสืามารถึสืะท้ีอนั
การปรบัปรุง การเปลี�ยนัแปลง และการพัฒันัากลยทุีธ์ด้์้านัเน่ั�อหารายการของ
ชื่อ่งทีีวีีดิ้จิิตอลต่างๆ ได้้อยา่งชื่ดั้เจินั

กระผ่มมั�นัใจิว่ีา หนัังส่ือเล่มนีั�จิะเป็นัอีกแหล่งข้อมูลเกี�ยวีกับเน่ั�อหา
รายการทีีวีีดิ้จิิตอลทีี�สืำาคัญ ซึ่้�งจิะเป็นัประโยชื่น์ัแก่ประชื่าชื่นัทีี�สืนัใจิทีุกคนั
และสืามารถึนัำาไปใชื่ใ้นัการอ้างอิงทัี�งในัเชื่งิธุ์รกิจิและในังานัวิีชื่าการต่อไปได้้
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การเปลี�ยนัผ่่านัจิากโทีรทัีศน์ัภาคพั่�นัดิ้นัในัระบบแอนัะล็อกไปสืู่โทีรทัีศน์ั 
ในัระบบดิ้จิิตอลในัปี 2556 ได้้เปลี�ยนัแปลงโครงสืรา้งอตุสืาหกรรมกิจิการโทีรทัีศน์ั
ของประเทีศไทียไปอย่างสิื�นัเชื่ิง ซึ่้� งโครงสืร้างทีี�เปลี�ยนัไปนีั�ได้้ส่ืงผ่ลให้ผู่้เล่นั 
หรอ่จิำานัวีนัผู่้ประกอบการชื่่องรายการเพัิ�มข้�นัหลายเท่ีาตัวี อีกทัี�งในัชื่่วีง 2-3 ปี 
ทีี�ผ่่านัมา พัฤติกรรมการรบัชื่มโทีรทัีศน์ัของผู่้ชื่มในัสัืงคมไทียมีการเปลี�ยนัแปลงไป 
โด้ยหันัมารับชื่มรายการโทีรทัีศน์ัผ่่านัชื่่องทีางอินัเทีอร์เน็ัตและแอปพัลิเคชื่ันั 
โทีรศัพัท์ีเคล่�อนัทีี� (แพัลตฟอรม์ Over the Top (OTT)) กันัมากข้�นั

ท่ีามกลางควีามท้ีาทีายทีี�เกิด้ข้�นั ทัี�งในัด้้านัการแข่งขันัทีี�เข้มข้นัข้�นัและ 
การเปลี�ยนัแปลงพัฤติกรรมของผู่้บรโิภค ผู่้ประกอบการโทีรทัีศน์ัทัี�งรายเดิ้มและ 
รายใหม่ต่างต้องหากลยุทีธ์์เพั่�อให้สืามารถึปรับตัวีให้อยู่รอด้ในัสืถึานัการณ์ 
ทีี�เปลี�ยนัแปลงไป และก็คงปฏิิเสืธ์ได้้ยากว่ีา เน่ั�อหารายการเป็นัส่ืวีนัสืำาคัญทีี�จิะชื่ว่ีย
สืรา้งฐานัผู่ช้ื่มและเปน็ัตัวีชื่ี�วัีด้ควีามสืำาเรจ็ิใหกั้บชื่อ่งรายการ ด้้วียเหตนีุั� ชื่อ่งรายการ
ดิ้จิิตอลส่ืวีนัใหญจ้่ิงได้้มกีารลงทีนุัด้้านัเน่ั�อหารายการโทีรทัีศน์ั ไมว่่ีาจิะเปน็ัการผ่ลิต
และสืรา้งสืรรค์เน่ั�อหารายการภายในัสืถึานัี ตลอด้จินัการซึ่่�อลิขสิืทีธ์ิ�เน่ั�อหารายการ 
มาจิากต่างประเทีศ อีกทัี�งยังมีการรว่ีมม่อกับผู่้ประกอบการ OTT เพั่�อพััฒนัาและ 
ต่อยอด้การผ่ลิตเน่ั�อหารายการให้มคีณุภาพัดี้ข้�นั

สืำานัักนัโยบายและวิีชื่าการกระจิายเสีืยงและโทีรทัีศน์ั โด้ยส่ืวีนัวิีชื่าการ 
ในักิจิการกระจิายเสีืยงและโทีรทัีศน์ั ได้้จัิด้ทีำาหนัังส่ือเล่มนีั�ข้�นั โด้ยมีวัีตถึุประสืงค์
เพั่�อศ้กษัาพััฒนัาการของการผ่ลิตเน่ั�อหารายการในัอตุสืาหกรรมโทีรทัีศน์ัภายหลัง
การเปลี�ยนัผ่า่นัไปสืู่โทีรทัีศน์ัในัระบบดิ้จิิตอล โด้ยเน้ันัศ้กษัาเน่ั�อหารายการประเภที
ขา่วีสืารและสืาระ วีาไรตี� ละคร รวีมทัี�งการซึ่่�อลิขสิืทีธ์ิ�การถ่ึายทีอด้สืด้กีฬา นัอกจิากนีั�  
ยังมีการจัิด้ทีำาข้อมูลค่าควีามนิัยมเฉลี�ย (เรตติ�ง) ของรายการ เพั่�อใชื่้เป็นัข้อมูล
สืนัับสืนันุับทีวิีเคราะหข์องการผ่ลิตเน่ั�อหารายการแต่ละประเภที

คณะผู่้จัิด้ทีำาหวัีงเป็นัอย่างยิ�งว่ีา หนัังส่ือฉบับนีั�จิะเป็นัประโยชื่น์ัแก่ผู่้มีส่ืวีนั
เกี�ยวีข้องในักิจิการโทีรทัีศน์ั และชื่่วียเป็นัฐานัข้อมูลสืำาคัญในัการนัำามาปรบัใชื่ใ้นั 
การออกนัโยบายด้้านักิจิการโทีรทัีศน์ัของสืำานัักงานั กสืทีชื่. ตลอด้จินัเผ่ยแพัร ่
เพั่�อเป็นัควีามรูใ้หแ้ก่ภาครฐั ภาคเอกชื่นั และภาคประชื่าชื่นัต่อไป

คำำ�นิำ�

 คณะผู้้�จัดทีำา
สิีงห่าคม 2563
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โทีรทัีศน์ัไทียถ่ึอกำาเนิัด้ข้�นัเม่�อป ี2498 ซึ่้�งนัับจิากวัีนันัั�นัจินัถ้ึงวัีนันีั� 
วัีตถึปุระสืงค์และการด้ำาเนิันังานัของโทีรทัีศน์ัมพีัฒันัาการมาโด้ยตลอด้ 
เน่ั�อหาทีี�ออกฉายผ่่านัทีางโทีรทัีศน์ัไทียเป็นัเคร่�องสืะท้ีอนัให้เห็นัถ้ึง
แนัวีคิด้การปกครอง สืภาพัสัืงคม ค่านิัยม วิีถีึชื่าวีบ้านัและรูปแบบการ
ส่ื�อสืารของสัืงคมไทียได้้เป็นัอย่างดี้ อย่างไรก็ดี้ ถ้ึงแม้ว่ีาชื่่องโทีรทัีศน์ั
ไทียจิะค่อยๆ เพัิ�มข้�นั จิาก 1 ช่ื่อง เปน็ั 2 ชื่อ่ง จินักระทัี�งมกีารเพัิ�มข้�นัของ
ฟรทีีีวีีเป็นั 6 ชื่อ่งในัยคุก่อนัทีีวีีดิ้จิิตอล แต่ก็ยงัคงมกีระแสืสัืงคมสืะท้ีอนั
มาในับางยคุบางสืมยัว่ีาการนัำาเสืนัอ Content (คอนัเทีนัต์) หรอ่เน่ั�อหา
รายการของโทีรทัีศน์ัไทียนัั�นัยังไม่ค่อยมีควีามหลากหลาย คอนัเทีนัต์
แปลกใหม่และน่ัาสืนัใจิจิากในัประเทีศและต่างประเทีศมักจิะอยู่ในั 
รูปแบบทีี�ต้องจ่ิายค่าสืมาชื่กิหรอ่ค่าอปุกรณ์เพัิ�มเติมในัการรบัชื่ม ทัี�งในั
รูปแบบเคเบิลทีีวีีและทีีวีีด้าวีเทีียม

ในัป ี2557 กลุม่ทีีวีีดิ้จิิตอลได้้ถ่ึอกำาเนิัด้ข้�นัในัประเทีศไทีย จิำานัวีนั
ชื่อ่งฟรทีีีวีีธุ์รกิจิเพัิ�มข้�นัเปน็ั 24 ชื่อ่ง โด้ยมกีารแบง่ออกเปน็ั 4 หมวีด้หมู ่ 
ตามเทีคโนัโลยีการส่ืงสัืญญาณและประเภทีของคอนัเทีนัต์ทีี�นัำาเสืนัอ  
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ีาจิะเป็นัชื่่องทีีวีีดิ้จิิตอลในัหมวีด้หมู่ใด้ต่างก็ต้อง 
นัำาเสืนัอคอนัเทีนัต์ทีี�เป็นัเน่ั�อหาสืาระและข่าวีสืารอย่างน้ัอยรอ้ยละ 25 
ของผ่งัรายการ ยกเว้ีนัชื่อ่งทีีวีีดิ้จิิตอลทีี�อยูใ่นัหมวีด้หมูข่า่วีสืารและสืาระ  
ทีี�จิะต้องนัำาเสืนัอขา่วีสืารและสืาระอย่างน้ัอยรอ้ยละ 50 ของผั่งรายการ 
และทีีวีีดิ้จิิตอลในัหมวีด้หมูเ่ด็้ก เยาวีชื่นั และครอบครวัี ทีี�มภีาระผ่กูพันัั
ในัการนัำาเสืนัอรายการทีี�เหมาะสืมกับเด็้ก เยาวีชื่นัและครอบครวัี และ
มีโฆษัณาทีี�เหมาะกับกลุ่มผู่้ชื่ม ทัี�งนีั�เพั่�อใหโ้ทีรทัีศน์ัไทียได้้ทีำาหน้ัาทีี� 
ในัการมอบขา่วีสืาร สืาระ ควีามรู ้และควีามบนััเทิีงใหกั้บประชื่าชื่นัชื่าวีไทีย

เน้ิ�อห�ร�ยก่�ร สิำ�คัำญฉะนีิ�

Content is King

บทีนิำ�
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จิากป ี2498 จิวีบจินัปัจิจิบุนัั โทีรทัีศน์ัไทียยงัเป็นัเคร่�องสืะท้ีอนัถ้ึง
วัีฒนัธ์รรมในัแต่ละยคุสืมยั สัืงเกตได้้จิากรายการโทีรทัีศน์ัทีี�ถึกูพัฒันัาให้
ก้าวีทัีนัโลก มรูีปแบบการนัำาเสืนัอทีี�หลากหลาย สือด้คล้องกับวัีฒนัธ์รรม  
จิรยิธ์รรมและการด้ำาเนิันัชื่ีวิีตของผู่้คนัในัแต่ละยุค ทัี�งนีั�คนัไทียมีสิืทีธ์ ิ
เท่ีาเทีียมกันัทีี�จิะรบัรูแ้ละเล่อกรบัชื่ม โด้ยทีี�ฐานัะ ถิึ�นัฐานั หรอ่ทีี�อยูอ่าศัย 
ไม่ใชื่่ข้อจิำากัด้ในัการเข้าถ้ึงคอนัเทีนัต์เหล่านีั� อย่างไรก็ดี้ เทีคโนัโลย ี
ทีี�พััฒนัาข้�นัมาในัแต่ละชื่่วีงเวีลาจินัก้าวีไกล ก็ได้้กลายมาเป็นัทัี�งโอกาสื
และวิีกฤตในัหลายวีงการ ไม่เว้ีนัแมแ้ต่วีงการโทีรทัีศน์ั เน่ั�องจิากเทีคโนัโลยี
เป็นัปัจิจัิยสืำาคัญทีี�ทีำาให้รูปแบบของการแสืด้ง สืาระและควีามบันัเทิีง
เปลี�ยนัแปลงไป ซ้ึ่�งในัทีางหน้ั�งเทีคโนัโลยีเหล่านีั�ก็ชื่่วียถ่ึายทีอด้รูปแบบ
การแสืด้งและควีามบันัเทิีงต่างๆ ไปยงัผู่ค้นันัอกพั่�นัทีี� เขา้ถ้ึงประชื่าชื่นัทุีก
กลุ่มใหไ้ด้้รบัโอกาสืในัการรบัชื่มคอนัเทีนัต์เหล่านัั�นัได้้อยา่งกว้ีางขวีางข้�นั 
เปน็ัการลด้ชื่อ่งว่ีางทีางสัืงคม อีกทัี�งยงัเป็นัการเผ่ยแพัรวั่ีฒนัธ์รรม ตลอด้จินั 
การเรยีนัรูที้ี�สืำาคัญ แต่ในัขณะเดี้ยวีกันัสืถึานัการณ์ Digital Disruption  
ทีี�เกิด้ข้�นั ก็ก่อให้เกิด้ส่ื�อทีางเล่อกทีี�ก้าวีมามีบทีบาทีแทีนัโทีรทัีศน์ั เชื่่นั  
ส่ื�อดิ้จิิตอลหรอ่ทีี�หลายคนัเรยีกว่ีา Social Media ซ้ึ่�งเป็นัเทีคโนัโลยี 
ทีี�ทัีนัสืมัย สืามารถึนัำาพัาคอนัเทีนัต์หรอ่เน่ั�อหาเหล่านีั�ผ่่านัชื่่องทีาง
ต่างๆ เป็นัเคร่�องม่ออันัทีรงพัลังทีี�ทีำาให้คอนัเทีนัต์ทีุกรูปแบบสืามารถึ
แพัรก่ระจิายไปสืู่ผู่้คนัได้้ทัี�วีโลกได้้ โด้ยไม่จิำาเป็นัต้องอาศัย “โทีรทัีศน์ั”  
อีกต่อไป

6 ป ีของธุ์รกิจิทีีวีีดิ้จิิตอล จิาก 24 ชื่อ่งประเภทีธุ์รกิจิ (5  หมวีด้หมู)่  
และ 4 ชื่อ่งสืาธ์ารณะ รวีมเปน็ั 28 ช่ื่องทีีวีีดิ้จิิตอล มกีารแขง่ขนัันัำาเสืนัอ
รูปแบบรายการทีี�หลากหลายมาตลอด้ จินักระทัี�งในัปี 2562 ผ่ลกระทีบ
ทีางธุ์รกิจิทีี�มีองค์ประกอบด้้านัลบนัานัับประการ รวีมทัี�งผ่ลกระทีบจิาก
เทีคโนัโลยี ทีำาให้คงเหล่อทีีวีีดิ้จิิตอลทีี�ยังประกอบกิจิการจิำานัวีนัทัี�งสิื�นั  
19 ชื่อ่ง (4 หมวีด้หมู)่ ซึ่้�งเปน็ัชื่อ่งธุ์รกิจิทัี�งหมด้ 15 ชื่อ่ง และชื่อ่งสืาธ์ารณะ 
4 ชื่อ่ง โด้ยปราศจิากชื่อ่งในัหมวีด้หมูเ่ด็้ก เยาวีชื่นัและครอบครวัี
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3
แต่อย่างไรก็ดี้ ยังไม่มีประเทีศใด้ในัโลกทีี�ส่ื�อโทีรทัีศน์ัล่มสืลาย  

แม้แต่ประเทีศทีี�มีเทีคโนัโลยีก้าวีกระโด้ด้อย่างเกาหลีใต้หร่อญี�ปุ�นั  
ส่ื�อโทีรทัีศน์ัก็ยงัคงอยู ่แมว่้ีาจิำานัวีนัผู่ช้ื่มจิะลด้ลงในับางชื่ว่ีงเวีลา แต่หาก
มเีน่ั�อหาหรอ่เร่�องราวีทีี�คนัในัสัืงคมสืนัใจิ จิำานัวีนัผู่ช้ื่มโทีรทัีศน์ัก็จิะเพัิ�มข้�นั 
ซึ่้�งในัประเทีศไทียเองก็เชื่น่ัเดี้ยวีกันั

ละคำรไทีย

วี�ไรตี�
เก่มโชว์ี 

กี่ฬ�

ข่�วี

ภ�พยนิตร์  

สำำ�หรับัปรัะเภทของคอนเทนต์์ท่�ท่ว่ีดิิจิิต์อล
ไทยนำ�เสำนอในรัอบ 6 ปีท่�ผ่�่นม�นั�น พบว่ี� 5 ปรัะเภท 
คอนเทนต์์หลักท่�สำรั�้งควี�มนิยมสำงูม�กท่�สำดุิ (อ้�งอิง
จิ�กเรัต์ติ์�งท่�วัีดิโดิย Nielsen) ได้ิแก่ ละครัไทย วี�ไรัต่์� 
เกมโชว์ี รั�ยก�รัก่ฬ� รั�ยก�รัข่�วี และภ�พยนต์รั ์ 
(ต์�มลำ�ดัิบ) โดิยคอนเทนต์์ละครัไทย ยังคงได้ิรับั
ควี�มนิยมสำงูสำดุิต์ลอดิก�ล อย่�งไรัก็ด่ิ หนังสืำอเล่มน่� 
ไม่ได้ิครัอบคลุมถึึงคอนเทนต์์ในกลุ่มภ�พยนต์รั ์
เนื�องจิ�กเป็นคอนเทนต์์ท่�สำรั�้งสำรัรัค์โดิยผู่้คนจิ�กอ่ก
วีงก�รัหนึ�ง

หนัังส่ือเล่มนีั�จิะนัำาเสืนัอสืภาพัการแข่งขันัของธุ์รกิจิทีีวีีดิ้จิิตอล 
ผ่า่นัผ่ลงานัคอนัเทีนัต์ทีี�ได้้รบัควีามนิัยมทัี�ง 4 ประเภที อันัได้้แก่ ละครไทีย 
วีาไรตี�เกมโชื่ว์ี รายการกีฬา และรายการข่าวี ซึ่้� งครอบคลุมตั�งแต่
การพััฒนัาเน่ั�อหารายการ รวีมถ้ึงการจัิด้วีางกลยุทีธ์์ของแต่ละชื่่อง  
เพั่�อชื่่วีงชื่งิควีามนิัยมและรายได้้จิากทัี�งเม็ด้เงินัโฆษัณาและชื่อ่งทีางการ
หารายได้้อ่�นัๆ ซึ่้�งทัี�งหลายทัี�งปวีงจิะสืะท้ีอนัให้คนัทีีวีีและผู่้ชื่มตระหนััก
เสืมอว่ีา สิื�งสืำาคัญทีี�จิะทีำาให้ส่ื�อโทีรทัีศน์ัยังคงอยู่ได้้ค่อ “คอนัเทีนัต์ทีี�ดี้” 
โด้ยไมม่ขีดี้จิำากัด้ว่ีาต้องเปน็ัรายการประเภทีใด้หรอ่ต้องนัำาเสืนัอแบบไหนั 
และยงัไมม่สีืตูรสืำาเรจ็ิใด้ทีี�จิะตอบได้้แน่ันัอนัว่ีา หากทีำาคอนัเทีนัต์แบบนีั�แล้วี 
ควีามนิัยมจิะเป็นัอันัดั้บ 1 เน่ั�องจิากพัฤติกรรมของผู่้ชื่มปรบัเปลี�ยนัไป
ได้ใ้นัทีุกสืถึานัการณ์ และนีั�จ้ิงเป็นัควีามท้ีาทีายทีี�คนัทีีวีีต้องไขว่ีคว้ีา 
หาคำาตอบของ “Content is King” เน้�อห่ารายการ สีำาคัญฉะนี�
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3
ตล�ดิละคำรไทียในิทีีวีีดิิจิิตอล

1



10ละคำรยุคำทีีวีีดิิจิิตอลทีี�มีเรตติ�งสูิงสุิดิ 
ตั�งแต่ปีี 2557-2562

นางชฎา 11.286

นาคีี  10.902

ลูกูผูู้�ชายพัันธุ์์�ดีี 10.706

สาวน�อยอ�อยคีวั�น   10.619

รักัค์ีณเท่่าช�าง  10.241

คีมพัยาบาท่  10.008

กห์ลูาบรั�ายของนายตะวัน   10.939

คีาดีเชอืก  10.746

เลู่ห�นางหงส�  10.645

คืีอหตัถา คีรัองพิัภพั   10.258

สามตีีตรัา  10.179

ข�ามากับพัรัะ  10.502

บ์พัเพัสันนิวาส 13.384

ส์สานคีนเป็็น 12.547

เจ้�าสาวสลูาตัน 12.165

แขง่รักันักซิ่ิ�ง 11.645

เพัลูงรักัผู้าปื็นแตก 11.344
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ป ี2498 ค่อปแีหง่การก่อตั�งสืถึานีัโทีรทัีศน์ั ไทียทีีวีี ชื่อ่ง 4  
บางขนุัพัรหม สืถึานีัโทีรทัีศน์ัแหง่แรกของประเทีศไทีย ซึ่้�งอยูคู่กั่บ
วีงการโทีรทัีศน์ัมาทีุกยุคทีุกสืมัย มีการปรบัสืภาพัแนัวีทีางการ
ด้ำาเนิันังานั มกีารปรบัเปลี�ยนัชื่่�อทีี�ใชื่ด้้ำาเนิันัการมา จินัปัจิจิบุนััค่อ
สืถึานีัโทีรทัีศน์ัชื่อ่ง 9 MCOT HD 

สืถึานีัโทีรทัีศน์ัไทียทีีวีี ชื่อ่ง 4 บางขนุัพัรหม เริ�มต้นัจิาก 
การเป็นัสืถึานีัโทีรทัีศน์ัทีี�รายงานัข่าวีสืาร มีการปรบัปรุงและ
พัฒันัาเน่ั�อหาอยา่งต่อเน่ั�อง ต่อมาในัเด่้อนัมกราคม 2499 จ้ิงม ี
การจัิด้วีางรายการควีามบันัเทิีงในัหมวีด้ละครไทียให้คนัไทีย 
ได้้รบัชื่ม เริ�มต้นัจิากละครทีี�เป็นัการแสืด้งสืด้แบบจิบในัตอนั  
โด้ยมกีารบอกบทีให้นัักแสืด้งในัขณะทีี�ออกอากาศสืด้ด้้วีย

ต่อมาในัปี 2501 มีการก่อตั�งสืถึานีัโทีรทัีศน์ักองทัีพับก 
ชื่อ่ง 7 หรอ่สืถึานีัวิีทียโุทีรทัีศน์ักองทัีพับก (ชื่อ่ง ทีทีบ.5) ในัปัจิจิบุนัั 
ซึ่้�งเป็นัสืถึานีัโทีรทัีศน์ัแห่งทีี� 2 ของวีงการโทีรทัีศน์ัไทีย นัับเป็นั 
การเพัิ�มทีางเล่อกให้ผู่้ชื่มได้้เล่อกรบัชื่ม การแข่งขันัด้้านัเน่ั�อหา
เพั่�อชื่่วีงชื่ิงควีามนิัยมจ้ิงเกิด้ข้�นั เป็นัการก้าวีสืู่ยุคใหม่ของ
ควีามบันัเทิีงแทีนัทีี�ละครเวีทีีซึ่้�งเป็นัมหรสืพัทีี�ครองใจิคนัเม่อง 
ในัสืมยันัั�นั วีงการโทีรทัีศน์ัก่อกำาเนิัด้และเติบโตข้�นัอยา่งต่อเน่ั�อง 
ส่ืวีนัละครเวีทีีในัระยะต่อมา เม่�อชื่่วีงเวีลาทีี� รุ ่งโรจิน์ัสืูงสืุด้ 
ผ่่านัไปแล้วี นัักแสืด้งจิากละครเวีทีีก็ผ่ันัตัวีมาสืู่วีงการละคร
โทีรทัีศน์ั อาทิี ฉลอง สิืมะเสืถีึยร สืุพัรรณ บูรณพัิมพั์ กัณฑรยี ์
นัาคประภา และ สืวีลี ผ่กาพันััธ์ ์เปน็ัต้นั 

ย้อนิรอยละคำรโทีรทัีศน์ิ ส้ิ�อสิะท้ีอนิสัิงคำมไทีย 
ตั�งแต่ยุคำก่่อตั�งจินิถึึงก่่อนิยุคำทีีวีีดิิจิิตอล

พ.ศ. 2498

พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2510

พ.ศ. 2513

ก่่อตั�ง
สิถึ�นีิโทีรทัีศน์ิ

ไทียทีีวีี

ช่อง 4 
บ�งขุนิพรหม

ก่่อตั�ง
สิถึ�นีิโทีรทัีศน์ิ
ก่องทัีพบก่

ช่อง 7

ก่่อตั�ง
สิถึ�นีิโทีรทัีศน์ิสีิ

ก่องทัีพบก่

ช่อง 7

ก่่อตั�ง
สิถึ�นีิโทีรทัีศน์ิ

ไทียทีีวีีสีิ

ช่อง 3

(ช่อง 5 ปัีจิจุิบันิ)
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ในัชื่่วีงเวีลานัั�นัคู่แข่งสืำาคัญของละครโทีรทัีศน์ั ค่อ ภาพัยนัตรไ์ทีย
ซึ่้� งได้้รับควีามนิัยมจิากผู่้ชื่มมากกว่ีา เน่ั�องจิากมีนัักแสืด้งชื่่�อดั้งระดั้บ 
แมเ่หล็กของประเทีศ และเติมเต็มจิินัตนัาการสืรา้งสืรรค์ได้้มากกว่ีา ด้้วียการ
ถ่ึายทีำาในัสืถึานัทีี�จิรงิ ขณะทีี�ละครไทียในัยคุแรกถึกูจิำากัด้ด้้วียการถ่ึายทีำาในั 
หอ้งส่ืงทีี�มพีั่�นัทีี�จิำากัด้ ดั้งนัั�นัควีามอิสืระในัการสืรา้งสืรรค์ของภาพัยนัตรไ์ทีย 
จ้ิงสืามารถึทีำาให้มีมิติและให้ควีามบันัเทิีงได้้มากกว่ีา อีกทัี�งในัขณะนัั�นั 
เครอ่ขา่ยโทีรทัีศน์ัยงัไมค่รอบคลมุทัี�วีประเทีศ เคร่�องรบัโทีรทัีศน์ัยงัมรีาคาแพัง 
และเป็นัระบบขาวีด้ำา ละครโทีรทัีศน์ัจ้ิงยังไม่ได้้รบัควีามนิัยมมากเท่ีากับ
ภาพัยนัตร์

หลังจิากละครโทีรทัีศน์ัด้ำาเนิันังานัมาได้้ระยะหน้ั� งก็เริ�มมีการ 
เปลี�ยนัแปลง โด้ยเกิด้การผ่ลิตละครทีี�ถ่ึายทีำาด้้วียฟิล์มภาพัยนัตร ์เชื่น่ั ผ่ลงานั 
ของบรษัิัที รชัื่ฟิล์มทีีวีี จิำากัด้ ด้ำาเนิันังานัโด้ยพันััเอกพัยงุ พั้�งศิลป ์ผ่ลิตละคร
ถ่ึายทีำาด้้วียฟิล์ม 16 มม. โด้ยมีผ่ลงานัทีี�สืรา้งชื่่�อเสีืยงค่อ “พัิภพัมัจิจิุราชื่” 
“ชื่มุทีางชื่วิีีต” และ “หุ่นัไล่กา” ซึ่้�งทัี�ง 3 เร่�อง นัอกจิากให้ควีามบันัเทิีงแล้วี  
ยงัแฝงขอ้คิด้และคติชื่วิีีตใหกั้บผู่ช้ื่มอีกด้้วีย นัอกจิากนีั� บรษัิัที รชัื่ฟิล์มทีีวีี จิำากัด้  
ยงัได้้ผ่ลิตละครรว่ีมสืมยั เชื่น่ั ละครเร่�อง “ฝนัักลางฤด้ฝูนั” และ “สืนิัมสัืงคม” 
เปน็ัต้นั โด้ยออกอากาศทีางชื่อ่ง ทีทีบ.5

 
ในัปี พั.ศ. 2510 มกีารจัิด้ตั�งสืถึานีัโทีรทัีศน์ัรายทีี� 3 ของไทีย นัั�นัค่อ 

สืถึานีัโทีรทัีศน์ัสีืกองทัีพับกชื่่อง 7 สืถึานีัโทีรทัีศน์ัเอกชื่นัแห่งแรกและเป็นั 
สืถึานีัทีี�ส่ืงสัืญญาณออกอากาศแบบสีืเปน็ัครั�งแรกของประเทีศไทีย ซึ่้�งต่อมา 
ได้้พััฒนัาด้้านัเทีคนิัคระบบโครงข่ายด้าวีเทีียม จินัสืามารถึครอบคลุม
พั่�นัทีี�ส่ืวีนัใหญ่ของประเทีศ ทีำาให้กิจิการของสืถึานีัโทีรทัีศน์ัสีืกองทัีพับก 
ชื่่อง 7 เติบโตข้�นัจินัถ้ึงปัจิจิุบันั ส่ืวีนัสืถึานีัวิีทียุโทีรทัีศน์ัไทียทีีวีีสีืชื่่อง 3  
ก่อตั�งข้�นัภายหลังในัปี 2513 เป็นัสืถึานีัโทีรทัีศน์ัแห่งทีี� 4 ของประเทีศ  
แต่เป็นัสืถึานีัของเอกชื่นัรายทีี� 2 ทีำาให้เกิด้การแข่งขันัทีางธุ์รกิจิทีี�เข้มข้นั 
มากข้�นั ซึ่้�งละครโทีรทัีศน์ั ค่อ อาวีุธ์หลักในัการด้ำาเนิันัธุ์รกิจิของทัี�ง 4 ชื่่อง 
โด้ยทีี�ละครโทีรทัีศน์ัไทียได้้มกีารพัฒันัาอยา่งก้าวีหน้ัาตามกระแสืเทีคโนัโลยี
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ด้้วียการผ่ลิตเป็นัเทีปโทีรทัีศน์ั มีการตัด้ต่อและมีการลงเสีืยงประกอบ  
จินัคณุภาพัไล่ตามภาพัยนัตรข์้�นัมาเปน็ัลำาดั้บ 

ในัช่ื่วีงปี 2519 ช่ื่อง 3 เป็นัชื่่องโทีรทัีศน์ัรายแรกทีี�เริ�มต้นัการผ่ลิต
ละครรูปแบบใหม่ โด้ยยกเลิกการบอกบที ทีำาให้นัักแสืด้งต้องมีควีามพัรอ้ม  
ในัการศ้กษัาบทีและท่ีองบทีเอง โด้ยม ีภัทีราวีดี้ ศรไีตรรตัน์ั (มชีื่ธู์นั) เปน็ัผู่เ้ร ิ�มต้นั
ด้้วียการนัำาบทีประพันััธ์ที์ี�ได้้รบัควีามนิัยมมาผ่ลิตละคร เริ�มจิากเร่�อง “ไฟพ่ัาย” 
ของ “กฤษัณา อโศกสิืนั” จินัต่อมาได้้พััฒนัาไปสืู่เร่�องทีี�แต่งข้�นัใหม่สืำาหรบั
ละครโทีรทัีศน์ัโด้ยเฉพัาะทีี�อิงกับเหตกุารณ์และสืภาพัสัืงคมในัขณะนัั�นั

ละครไทียทีำาหน้ัาทีี�ให้ควีามบันัเทิีงกับผู่้ชื่ม ขณะเดี้ยวีกันัผู่้ผ่ลิต 
ก็ยังมีสืำาน้ักในัหน้ัาทีี�ของส่ื�อสืารมวีลชื่นัทีี�ดี้ ตัวีอย่างเชื่่นั การผ่ลิตละคร 
ซึ่ิตคอมทีี�เป็นัต้นัแบบในัการทีำาหน้ัาทีี�สืะท้ีอนัชื่ีวิีต แฝงคติ และให้มุมมอง
ชื่วิีีตสืำาหรบัครอบครวัีและวัียรุน่ัได้้เปน็ัอยา่งดี้เร่�องหน้ั�ง นัั�นัค่อ “บาปบรสิืทุีธ์ิ�” 
ผ่ลิตโด้ยบรษัิัที กันัตนัา กรุ�ป จิำากัด้ ด้ำาเนิันังานัภายใต้ชื่่�อ คณะส่ืงเสืรมิศิลปินั 
กำากับการแสืด้งโด้ย “สืพุัรรณ บูรณะพัมิพั”์

ละครไทียในัยุคทีี�กำาลังพััฒนัานัั�นั มีคู่แข่งสืำาคัญค่อ ภาพัยนัตรแ์ละ 
ซึ่ีรส์ีืต่างประเทีศ โด้ยเฉพัาะจิากฮ่องกงทีี�ได้้รบัควีามนิัยมสืูงในัชื่่วีงปี 2523 
จินัมขีอ้กำาหนัด้จิากภาครฐัใหส้ืถึานีัโทีรทัีศน์ัจัิด้ผ่งัรายการชื่ว่ีงหลังขา่วี 2 ทีุ่ม 
เปน็ัรายการทีี�ผ่ลิตในัประเทีศไทีย ตั�งแต่ป ี2524 เปน็ัต้นัมา

ผู่้เล่นัสืำาคัญในัการผ่ลิตละครไทียยุคก่อนัทีีวีีดิ้จิิตอล ค่อ ชื่่อง 3 
โด้ยครอบครวัีมาลีนันัท์ี และชื่่อง 7 โด้ยนัางสืุรางค์ เปรมปรดิี้� ซึ่้�งปรบัโฉม
การด้ำาเนิันังานัด้้านัละครของชื่่อง 7 จิากละครจัิกรๆ วีงศ์ๆ มาเป็นัละคร
เน่ั�อหารว่ีมสืมัย ซึ่้�งต่อมามีผู่้เล่นัเพัิ�มข้�นัเป็นัรายทีี� 3 ค่อ บรษัิัที เอ็กแซึ่็กท์ี  
จิำากัด้ โด้ยนัายถึกลเกียรติ วีีรวีรรณ และบรษัิัที จีิเอ็มเอ็ม แกรมมี� จิำากัด้  
(มหาชื่นั) ออกอากาศทีางช่ื่อง ทีทีบ. 5 ซ้ึ่�งในัปัจิจิุบันั นัายถึกลเกียรติ  
ค่อผู่บ้รหิารของชื่อ่ง One ทีี�มลีะครเปน็ัแหล่งรายได้้หลัก 



14

ตั�งแต่ปี 2557 ซ้ึ่�งเป็นัยุคทีีวีีดิ้จิิตอลเป็นัต้นัมา ละครไทียยังคงเป็นักลุ่มเน่ั�อหา 
รายการทีี�ได้้รบัควีามนิัยมสืูงสืดุ้ โด้ยในัระยะแรก ละครของชื่่องดั้�งเดิ้ม ทัี�งชื่่อง 7 และ 
ชื่่อง 3 ยังครองควีามนิัยมเป็นัส่ืวีนัใหญ่ ในัขณะทีี�กลุ่มชื่่องดิ้จิิตอลใหม่ ต่างก็
พัยายามจัิด้กลยุทีธ์เ์พั่�อชื่่วีงชื่ิงผู่้ชื่ม เพัราะ Eye Ball หรอ่จิำานัวีนัผู่้ชื่ม ค่อหัวีใจิสืำาคัญ
ของรายได้้ของสืถึานีัโทีรทัีศน์ั เน่ั�องจิากเอเจินัซึ่ี�โฆษัณาใชื่้ราคาต่อหน้ั� งเรตติ�ง
(Cost Per Rating Point หรอ่ CPRP) เป็นัตัวีวัีด้ประสิืทีธ์ิภาพัควีามคุ้มค่าในัการ 
ลงโฆษัณาและเป็นัตัวีกำาหนัด้ราคาค่าโฆษัณา ทัี�งนีั� อัตราค่าโฆษัณาสืูงสืุด้อยู่ในัชื่่วีง 
เวีลาไพัรม์ไทีม ์หรอ่ตั�งแต่เวีลา 18.30-22.30 นั. โด้ยเฉพัาะช่ื่วีงเวีลาละครหลัง 2 ทีุ่ม 
สืามารถึมีอัตราค่าโฆษัณาสืงูสืดุ้มากกว่ีา 400,000 บาทีต่อนัาทีี อย่างไรก็ตามในัยุค 
ทีีวีีดิ้จิิตอลทีี�การแข่งขันัสืูงข้�นั เรตติ�งย่อมถึูกเฉลี�ยออกไปสืู่ชื่่องต่างๆ ทีี�เกิด้ใหม ่ 
แต่จิำานัวีนัเงินังบประมาณโฆษัณาไม่ได้้เพัิ�มข้�นัตามจิำานัวีนัชื่่องทีี�เพัิ�มข้�นั จ้ิงกลายเป็นั
ผ่ลกระทีบต่อเน่ั�องจินัเปน็ัปญัหาทีางธุ์รกิจิตามมา

ในัชื่่วีงแรกของทีีวีีดิ้จิิตอลทีี�มีการแข่งขันัเพัิ�มสืูงข้�นั ทีำาให้หลายชื่่องต้องมีการ
ปรบักลยทุีธ์ก์ารวีางคอนัเทีนัต์หลักของชื่อ่ง และเม่�อถ้ึงจิดุ้หน้ั�งของการทีำาธุ์รกิจิ รายได้้ 
ของชื่่องโทีรทัีศน์ัถึูกอิงอยู่กับควีามนิัยม ละครโทีรทัีศน์ัในัฐานัะทีี�เป็นัรายการทีี�ได้้รบั
ควีามนิัยมสืงูก็เปน็ัสิื�งหน้ั�งทีี�สืถึานีัโทีรทัีศน์ัต่างๆ เล่อกจัิบมาเป็นัอาวีธุ์ในัการแย่งชื่งิผู้่ชื่ม 
จินัเกิด้การผ่ลิตละครไทียข้�นัในัหลายชื่่อง โด้ยหากนัับรวีมชื่่องโทีรทัีศน์ัทัี�งหมด้ 
ทีี�ออกอากาศจินัถ้ึงปี 2562 จิะมีชื่่องทีี�มีละครโทีรทัีศน์ัออกอากาศถ้ึง 10 ชื่่อง ได้้แก่  
ชื่่อง 7HD ชื่่อง 3HD ชื่่อง One ชื่่อง 8 ชื่่อง GMM25 ชื่่อง True4U ชื่่อง Mono29  
ชื่อ่งเวิีรค์พัอยท์ี ทีีวีี ชื่อ่ง PPTV และชื่อ่ง AMARIN TV HD

ชื่ว่ีงแรกในัยคุทีีวีีดิ้จิิตอล เริ�มต้นัในัป ี2557-2559 ช่ื่อง 7HD และชื่อ่ง 3HD เป็นั  
2 ชื่อ่งทีี�เหน็ัได้้ชื่ดั้ว่ีามลีะครเปน็ัจิดุ้แขง็ เน่ั�องจิากเปน็ัชื่อ่งทีี�ผ่ลิตละครออกอากาศต่อเน่ั�อง 
มาอย่างยาวีนัานัและมีนัักแสืด้งในัสัืงกัด้ทีี�มีชื่่�อเสีืยงจิำานัวีนัมาก โด้ยทัี�ง 2 ชื่่อง 
ยังคงเดิ้นัหน้ัาผ่ลิตละครหลากหลายแนัวีอย่างต่อเน่ั�องท่ีามกลางกลุ่มชื่่องทีีวีีดิ้จิิตอล
ใหม่หลากหลายช่ื่องทีี�ได้้วีางกลยุทีธ์เ์ข้าสืู่การแข่งขันัในัตลาด้ละครด้้วียเชื่่นักันั ซึ่้�งชื่่อง
ทีีวีีดิ้จิิตอลใหม่นีั� มีทัี�งจิากผู่้ประกอบการทีี�สัื�งสืมประสืบการณ์ในัการเป็นัผู่้ผ่ลิตละคร
ให้กับทีีวีีแอนัะล็อกและทีีวีีด้าวีเทีียม ซึ่้� งมีฐานัผู่้ชื่มเดิ้มติด้ตามมาพัอสืมควีร เชื่่นั  
ชื่อ่ง One ช่ื่อง 8 และช่ื่องเวิีรค์พัอยท์ี ทีีวีี เป็นัต้นั นัอกจิากนัั�นั ก็มผีู่ป้ระกอบกิจิการโทีรทัีศน์ั 
หน้ัาใหมที่ี�พัยายามเขา้สืู่ตลาด้ละครเพั่�อชื่งิควีามนิัยมจิากผู้่ชื่มด้้วีย เชื่น่ั ชื่อ่ง PPTV และ
ชื่อ่ง AMARIN TV HD เปน็ัต้นั

ละคำรไทียยุคำทีีวีีดิิจิิตอล 
สิะท้ีอนิมุมมองทีี�ก่ว้ี�งขวี�ง
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สืำาหรบัชื่อ่ง 7HD ในัชื่ว่ีง 3 ปีแรกของทีีวีีดิ้จิิตอล ยงัรกัษัาสืถึานัะเปน็ัชื่อ่งอันัดั้บ 1 
ด้้วียรายการละคร ทีี�มทัีี�งละครเยน็ั ละครคำา ละครในัชื่ว่ีงเวีลาไพัรมไ์ทีม ์ละครซึ่ติคอม 
ในัวัีนัเสืาร-์อาทิีตย ์และละครพั่�นับา้นั ทีี�สืรา้งข้�นัโด้ยอิงมาจิากควีามเชื่่�อ นิัทีานัปรมัปรา
หรอ่ทีี�คนัในัวีงการเรยีกขานักันัว่ีา ละครจัิกรๆ วีงศ์ๆ ทัี�งนีั�ละครในัทีกุส่ืวีนัของผั่งรายการ
นีั�เองทีี�ทีำาให้ชื่่อง 7HD สืามารถึย่นัหยัด้ควีามเป็นัอันัดั้บ 1 และสืามารถึจัิบกลุ่มผู่้ชื่มได้้
กว้ีางขวีาง

แมล้ะครจัิกรๆ วีงศ์ๆ จิะมภีาพัลักษัณ์ทีี�อาจิถึกูค่อนัขอด้ว่ีาด้เูก่าและไม่ทัีนัสืมยั 
แต่ก็เปรยีบเสืม่อนัเมนัูอาหารไทียรสืจัิด้จ้ิานัทีี�ครองใจิผู่้ชื่มมายาวีนัานัหลายสิืบป ี 
สืรา้งควีามแขง็แรงให้ผ่งัรายการของชื่อ่ง 7HD ในัชื่ว่ีงเชื่า้วัีนัเสืาร-์อาทิีตย ์และทีำาเรตติ�ง 
ได้้ดี้ทีี�สืุด้และสืูงกว่ีาทีุกรายการของทีุกชื่่องในัชื่่วีงเวีลาเดี้ยวีกันั ละครพั่�นับ้านัของ
ชื่อ่ง 7HD ผ่ลิตโด้ยบรษัิัที สืามเศียร จิำากัด้ ในัเครอ่บรษัิัที ด้าราวิีดี้โอ จิำากัด้ ทีี�มคีวีาม
เชื่ี�ยวีชื่าญในัการผ่ลิตละครพั่�นับ้านัให้กับชื่่อง 7HD มาอย่างยาวีนัานั จ้ิงสืามารถึผ่ลิต

ละครช่่อง 7HD

2557

2560

2558

2561

2559

2562

ยอพัรัะกลิู�น  4.738
มนต�นาคีรัาช  4.188

เท่พัสามฤดี ู 5.752
อ์ทั่ยเท่วี 5.676

แก�วหน�าม�า  7.971

สังข�ท่อง  6.310

แก�วหน�าม�า 7.920
สี�ยอดีกม์ารั  6.360
ดิีน นำา ลูม ไฟ 5.759

ขวานฟา้หน�าดีำา 4.742
นางสิบสอง 4.386

เรัตติ�งลูะคีรัพืั� นบ�าน ชอ่ง 7HD

นางชฎา 11.286

แก�วหน�าม�า 7.920
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2557 2558 2559
แขง่รักันักซิ่ิ�ง 11.645
ลูกูผูู้�ชายพัันธุ์์�ดีี  10.706
เลู่ห�นางหงส�  10.645
รักัค์ีณเท่่าช�าง 10.241
ลูกูผูู้�ชายหวัใจ้เข�ม 9 . 7 1 1
โก๊ะ 8 
ตะลูย์แดีนมหศัจ้รัรัย� 9.299
หลูานสาวนิรันาม  8.938
วีรับ์รัษ์กองขยะ 8.650
แหมม่จ๋้า  7.319
ยอดีชายนายต๊์กต๊์ก  6.772

สาวน�อยอ�อยคีวั�น  10.619
จั้บกัง  9.214
สาวน�อยซิ่อยรัจ้นา  7.298
บ์ษบาท่่าเรัอื  7.099
เขยใหญ่่สะใภ�เล็ูก 6.417
ยอดีมน์ษย�ดีาบเท่วดีา 5.593
แมด่ีอกรักัเรั ่ 5.450
หวานใจ้นายจิ้ตรัะเบิดี  5.400
จ์้มพิัตพัยคัีฆ์�สาว 5.278
มนต�รักัเพัลูงผีู้บอก  5.085

ผัู้กบ์�งกับก์�งนาง 6.400
ฉัันท่นาสามชา่ 6.221
นางฟา้เปื็� อนฝ์ุ่�น 6.220
ลูกูเขยมะไฟแมย่ายมะดัีน 6.140
เจ้�าบ่าวกลัูวฝุ่น 5.676
รักัสลัูบหน�า 5.618
สะใภไ้รั�เงา 5.307
เท่พัธุ์ดิีาป็�าคีอนกรัตี 5.382
ลูกูตาลูลูอยแก�ว  5.375
ค์ีณนายสายลัูบ 5.195
แฝุ่ดีลู่องหน 5.154
คู่ีห ู 4.685
ลูกูโขน รัรีันั 3.669

ส่ืวีนัละครหลังข่าวีภาคคำาชื่่อง 7HD พับว่ีา 
ละครทีี�มีเรตติ�งเฉลี�ยสืูงสืุด้ในัปี 2557 ได้้แก่ ละคร 
“สืุสืานัคนัเป็นั” มีเรตติ�งเฉลี�ยอยู่ทีี� 12.547 ในัขณะ 
ทีี�ปี 2558 ละคร “นัางชื่ฎา” มีเรตติ�งเฉลี�ย 11.286  
และปี 2559 ละคร “ทีะเลไฟ” มีเรตติ�งเฉลี�ย 9.433  
ซึ่้�งจิะพับว่ีา ควีามนิัยมเฉลี�ยละครแต่ละปขีองชื่อ่ง 7HD 
ลด้ลงอยา่งต่อเน่ั�อง เน่ั�องจิากการแขง่ขนััทีี�เพัิ�มสืงูข้�นั  

เรัตติ�งลูะคีรัคีำา (19.00 – 20.00 น.) ชอ่ง 7HD

และพัฒันัาบทีและรูปแบบละครให้เขา้กับสืถึานัการณ์
ทีี�เปลี�ยนัแปลงไป ดั้งจิะเห็นัได้้จิากละครพั่�นับ้านั 
จัิกรๆ วีงศ์ๆ แบบเดิ้ม มาสืู่ รูปแบบของละครแนัวี
แฟนัตาซีึ่ อภินิัหาร สืรา้งจิินัตนัาการ โด้ยทีี�ยังคงมี
ควีามด้รามา่จิากบทีละครเดิ้มด้้วียสังข�ท่อง  6.310

ท่ะเลูไฟ 9.433
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ส์สานคีนเป็็น  12.547
เจ้�าสาวสลูาตัน  12.165
เพัลูงรักัผู้าปื็นแตก 11.344
กห์ลูาบรั�ายของนายตะวัน 10.939
คืีอหตัถา คีรัองพิัภพั  10.258
คีมพัยาบาท่ 10.008
วิมานมะพัรั�าว  9.818
เนตรันาคีรัาช  9.811
ลู่ารักัส์ดีขอบฟา้  9.797
พัาย์เท่วดีา  9.475
พัรัหมแดีนหวัใจ้  9.267
กห์ลูาบเลู่นไฟ 9.224
หางเคีรัื�อง 8.671
พัรัาว  8.632
คีีตโลูกา 8.224
หวัใจ้เถื�อน 8.176
เงา  8.052
ปี็กมงกฎ์  7.871
ค์ีณผีู้ที่�รักั  7.787
สะใภ�หวัแดีง 7.654
พัรัายพัยากรัณ�   7.393
หนีก็ลู่า ซิ่า่ก็รักั 7.075
ใยกัลูยา  6.017

นางชฎา 11.286
คีาดีเชอืก  10.746
ข�ามากับพัรัะ 10.502
บ�านศิลูาแดีง 9.554
ไม่สิ�นไรัไ้ฟสวาท่ 9.343
สิงห�รัถบรัรัท่ก์ 8.734
แหวนสวาท่  8.451
รัอยรักัแรังแคี�น 8.384
ลีูลูาวดีีเพัลิูง 8.236
เจ้�านาง 8.149
เลืูอดีตัดีเลืูอดี 7.857
เพืั� อนแพัง 7.489
พัญ่าโศก 7.319
ป็ลูาหลูงฟา้ 7.286
คีนลูะโลูก 7.252
เลืู�อมสลัูบลูาย 7.250
เพัลิูงตะวัน 7. 1 7 1
เพัลูงรักัเพัลูงรัำา 5.200
ดัี�งสวรัรัคี�สาป็ 6.260
ตะพัดีโลูกันตรั� 6.074
คู่ีป็รับัฉับับหวัใจ้ 5.812
มรัส์มสวาท่ 5.699
บ�านท่รัายท่อง  
พัจ้มาน สว่างวงศ� 5.499

ท่ะเลูไฟ 9.433
สารัวัตรัเถื�อน 9.251
ท่อง 10 8.635
โนห�รัา 8.474
มรัส์มสวาท่ 8 . 1 1 1
เจ้�าพัาย์ 8.077
ลูกูไมไ้กลูต�น 7.903
ข์นกรัะทิ่ง 7.764
ลิูขติรัษิยา 7.679
ข�ามาคีนเดีียว 7.674
ไฟรักัเกมรั�อน 7.645
คู่ีว่์นลู์�นแผู้นรักั 7. 1 0 1
เพัชรัตัดีเพัชรั  6 . 1 1 1
ขมิ�นกับปู็น 6.096
บัลูลัูงก�หงส� 5.870
อตีตา 5.815
เหยี�ยวรัตัติกาลู 5.739
กาลูคีรัั�งหน่�ง...ในหวัใจ้ 5.699
รัษิยา  4.908
ชื�นชวีา 4.861
สาป็ดีอกสรั�อย  4.291

เรัตติ�งลูะคีรัหลัูงขา่ว 2 ท่์่ม ชอ่ง 7HD

2557 2558 2559



18

2557 2558 2559

ในัชื่ว่ีง 3 ปแีรกของยคุทีีวีีดิ้จิิตอลนีั� ชื่อ่ง 7HD ยงัผ่ลิตละครลงผั่งรายการในัอีก
หลายชื่ว่ีงเวีลา เชื่น่ั เวีลา 18.00 นั. ของวัีนัจัินัทีร-์ศกุร ์ซึ่้�งในัป ี2557-2559 มทัีี�งหมด้ 
4 เร่�อง โด้ยเร่�องทีี�ทีำาเรตติ�งเฉลี�ยสืงูสืดุ้ ได้้แก่ “วัียมนััพันััธุ์อ์สืรู” ออกอากาศในัป ี2557  
มเีรตติ�งเฉลี�ยทัี�งเร่�องอยูที่ี� 6.544 แต่หลังจิากนัั�นั ละครในัชื่ว่ีงเวีลา 18.00 นั. ก็ถึกูยกเลิกไป 
มีการปรบัเปลี�ยนัเป็นัรายการวีาไรตี�เกมโชื่ว์ีแทีนั ซึ่้�งการปรบัเปลี�ยนัเน่ั�อหาจิากละคร 
มาเปน็ัรายการวีาไรตี�เกมโชื่ว์ีนีั� สืามารถึประเมนิัได้้ชื่ดั้เจินัว่ีาเปน็ัผ่ลมาจิากเร่�องของต้นัทีนุั
และรายได้้ทีางธุ์รกิจิ

สืำาหรบัละครซึ่ิตคอมนัั�นั ชื่่อง 7HD มีกลยุทีธ์ก์ารจัิด้ผ่ังรายการเพั่�อสืรา้งเรตติ�ง
มาหลายปี โด้ยด้ำาเนิันัรอยตามควีามสืำาเรจ็ิของละครจัิกรๆ วีงศ์ๆ และเริ�มจัิด้วีางละคร 
ซึ่ติคอมเพั่�อออกอากาศในัเวีลา 09.00 นั. ของวีนััเสืารแ์ละอาทิีตย ์ตั�งแต่ป ี2556 เปน็ัต้นัมา 
เริ�มด้้วียเร่�อง “เณรจ๋ิา” โด้ยควีามยาวีของซึ่ติคอมแต่ละเร่�องจิะข้�นัอยูกั่บควีามนิัยมของ
ละครซึ่ติคอมเร่�องนัั�นั ทัี�งนีั�ละครในัชื่ว่ีงเวีลา 09.00 นั. ยงัคงได้้รบัควีามนิัยมอยา่งต่อเน่ั�อง 
มาจินัถ้ึงปัจิจิุบันั เป็นัอีกหน้ั�งชื่่วีงเวีลาของรายการละครทีี�เสืรมิควีามแข็งแกรง่ให้กับ 
ผ่งัรายการชื่ว่ีงเชื่า้วัีนัเสืารแ์ละวัีนัอาทิีตยข์องชื่อ่ง 7HD แต่อยา่งไรก็ดี้ เปน็ัทีี�น่ัาสัืงเกตว่ีา
เรตติ�งของละครซึ่ติคอมก็ลด้ลงทีกุปเีชื่น่ักันั 

วัยมันพัันธุ์์�อสูรั 6.544
ยมบาลูเจ้�าขา  3.801

คู่ีป็รับัตำารับัเฮีี้�ยน  3.887
รักัเต็มบ�าน  3.972

คีรัอบคีรัวัต่�งหนืดี 
ตืดีขั�นเท่พั  2.870

รักัลู�นดีอย 5.916
เท่วดีาฟนันำานม  4.307

ยมบาลูเจ้�าขา ปี็ 2  0.900

กองพัันหรัรัษา 5.233
หอเฮี้�ว ขนหวัลูก์ 5.213
รัหสัป็รัศินา  4.799
คู่ีป็�วน ก๊วนกวนผีู้ 4.333

เรัตติ�งลูะคีรั 18.00 น. 
2557 2558 2559

เรัตติ�งลูะคีรัซิ่ติคีอม เสารั� – อาทิ่ตย�
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หากเทีียบผ่ลงานัละครทีี�ได้้รบัควีามนิัยมของชื่่อง 7HD ในัช่ื่วีงปี 2560-2562  
กับชื่ว่ีง 3 ปแีรกของยคุทีีวีีดิ้จิิตอล จิะเห็นัได้้ชื่ดั้ว่ีา ฐานัผู่ช้ื่มละครชื่อ่ง 7HD ลด้ลงทีกุป ี
ด้้วียเหตผุ่ลด้้านัการแขง่ขนััจิากชื่อ่งคู่แขง่ทีี�มมีากข้�นั ทัี�งคู่แขง่รายเดิ้มและคู่แขง่รายใหม ่
ทัี�งนีั�เน่ั�อหารายการทีี�แย่งส่ืวีนัแบ่งผู่้ชื่มจิากชื่่อง 7HD นัอกจิากจิะเป็นัละครของชื่่องอ่�นั 
ทีี�นัับเปน็ัคู่แขง่ทีางตรงแล้วี ยงัมภีาพัยนัตรเ์ร่�องยาวี รายการวีาไรตี� รวีมทัี�งรายการขา่วี 
ทีี�มส่ีืวีนัในัการแยง่ส่ืวีนัแบง่ของผู่ช้ื่มไป นัอกจิากนีั� ชื่อ่ง 7HD ยงัต้องแขง่ขนัักับคอนัเทีนัต์
ในัชื่่องทีางออนัไลน์ั ทัี�งในัรูปแบบของ Streaming และ On Demand อีกด้้วีย ทีำาให ้
เรตติ�งละครชื่อ่ง 7HD ในัชื่ว่ีงเวีลาไพัรมไ์ทีม ์ ทัี�ง 2 ชื่ว่ีงเวีลา มเีรตติ�งและส่ืวีนัแบ่งผู่ช้ื่ม
ลด้ลงอยา่งชื่ดั้เจินั

เป็นัทีี�ทีราบกันัดี้ว่ีา ละครหลังข่าวีภาคคำาเป็นัจิดุ้แข็งของชื่่อง 7HD ทีี�ทีำารายได้้
สืงูทีี�สืดุ้ และสืามารถึเจิาะเขา้ถ้ึงฐานัผู่ช้ื่มทัี�วีประเทีศ โด้ยเฉพัาะกลุ่มผู่ช้ื่มในัต่างจัิงหวัีด้ 
ทีำาให้ละครชื่่อง 7HD มีเรตติ�งเฉลี�ยทัี�งเร่�องได้้สืูงเกินักว่ีา 10 มาอย่างต่อเน่ั�องในัยุค
โทีรทัีศน์ัแอนัะล็อกและส่ืงต่อมาสืู่ชื่่วีง 2 ปีแรกของยุคทีีวีีดิ้จิิตอล อย่างไรก็ดี้ เม่�อผู่้ชื่ม
เริ�มใหค้วีามสืนัใจิกับชื่อ่งทีี�เกิด้ข้�นัใหม ่ซึ่้�งต่างก็สืรรหาเน่ั�อหารายการมาตอบสืนัองควีาม
ต้องการของผู่ช้ื่ม  ทีำาใหตั้�งแต่ป ี2559 จินัถ้ึงป ี2562 ยงัไมม่ลีะครในัชื่ว่ีงก่อนัขา่วีภาคคำา
เร่�องใด้ของชื่่อง 7HD ทีี�ทีำาเรตติ�งเฉลี�ยทัี�งเร่�องได้้เกินั 10 อีกเลย เชื่่นัเดี้ยวีกันักับละคร 
หลังข่าวีภาคคำา พับว่ีา ตั�งแต่ปี 2560 จินัถ้ึง 2562 ไม่มีละครเร่�องใด้ของช่ื่อง 7HD  
ทีำาเรตติ�งเฉลี�ยทัี�งเร่�องได้้เกินั 10 ด้้วียเชื่น่ักันั

ในัชื่่วีงปี 2560 เป็นัต้นัมา แม้จิะมีหลายชื่่องจัิด้วีางละครรรีนััมาออกอากาศในั
ชื่ว่ีงเทีศกาลปใีหมเ่พั่�อประหยดั้ค่าใชื่จ่้ิาย แต่ชื่อ่ง 7HD เปน็ัเพัยีงชื่อ่งเดี้ยวีทีี�ไมเ่คยจัิด้วีาง
กลยทุีธ์นี์ั� จินักระทัี�งป ี2562 เปน็ัปแีรกทีี�ชื่อ่ง 7HD ตัด้สิืนัใจิลด้ต้นัทีนุัด้้วียการนัำาละคร 
ทีี�เคยออกอากาศแล้วีมารรีนััในัช่ื่วีงเวีลาหลังขา่วีภาคคำา โด้ยจัิด้วีางละครเร่�อง “สืารวัีตร
ใหญ”่ มาออกอากาศในัช่ื่วีงปลายปี 2562 ต่อเน่ั�องมายงัต้นัป ี2563 ในัช่ื่วีงเทีศกาลปีใหม ่
และทีำาเรตติ�งเฉลี�ยของละครรรีนััครั�งนีั�อยูที่ี�  5.062 

ละคำรช่อง 7HD ปีี 2560-2562 
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2560 2561 2562
นายฮี้�อยท่มิฬ 8.015
คู่ีซิ่า่รัสแซิ่บ่ 7.319
มหาหนิ 7.186
รัาชนาวีที่�รักั 7.041
เหนี�ยวหวัใจ้ส์ดีไกปื็น 6.937
ยด่ีฟา้หาพิักัดีรักั 6.874
นำาเซิ่าะท่รัาย 6.838
เพัลิูงพัรัะนาง 6.630
ทิ่วลิูป็ท่อง 6.565
มอืป็รัาบเจ้�าหวัใจ้ 6.561
มสัยา 6.384
นักรับตาปี็ศาจ้ 6.356
โซิ่เ่สน่หา 6.218
หงส�เหนือมงักรั  6.105
หกัลิู�นช�าง 6.087
นักบ์ญ่ท่รังกลูดี 5.983
มอืเหนือเมฆ์ 5.343
ลูะอองดีาว 5.034
เรัอืนพัะยอม 4.631
พัรัิ�ง คีนเรังิเมอืง 4.438
มายา 4.352
วังนางโหง  3.870

สัมป็ท่านหวัใจ้ 7.627
จ้�าวสมงิ  6.333
แมอ่ายสะอื�น 6.188
เล็ูบคีรัฑ์ 6.185
ชาติลูำาช ี 4.286
ดีอกหญ่�าในพัาย์ 4.945
เจ้�าสาวจ้ำายอม 5.688
เพัชรัรั�อยรักั 5.793
ค์ีณชายไก่โต�ง 5.710
พัันธุ์กานต�รักั 5.487
มอืป็รัาบเหยี�ยวดีำา 5.476
เสน่หามายา 4.947
ลูกูไม�ลูายสนธุ์ยา 4.913
สมงิจ้�าวท่่า 4.879
วิหคีหลูงลูม 4.831
เลู่ห�รักับ์ษบา 4.703
รัะบำามารั 4.824
สายโลูหติ 4.670
สกาวเดืีอน 4.651
แมสื่�อป็ากรั�าย ผูู้�ชายรัสจั้ดี 4.526
ค์ีณหนูเรัอืนเล็ูก 4.510
นางทิ่พัย� 4.108
พ่ัอมดีเจ้�าเสน่ห� 3.600
ในคืีนหนาวแสงดีาวยงัอ่์น  3.497

เรัตติ�งลูะคีรัหลัูง 2 ท่์่ม ชอ่ง 7HD ปี็ 2560 

ผูู้�บา่วอินดีี� หยาหยอิีนเตอรั� 8.538
สารัวัตรัใหญ่่ 8.022
มธุ์ร์ัสโลูกันต� 7.680
ตรัะกรัด์ีโท่น 7.407
พัชรัมนตรัา 6.836
สองนรั ี 6.496
เพัลูงรักัเพัลูงปื็น 6.070
นางรั�าย 6.023
ดีวงใจ้ขบถ 5.849
หลูงเงาจั้นท่รั� 5.770
หวัใจ้ลูกูผูู้�ชาย 5.634
ไฟหมิะ 5.407
บ่วงสไบ 5.246
อินท่รัแีดีง 5.181
เรัอืมน์ษย� 5.052
ส์ภาพับ์รัษ์ชาวดิีน 5.404
มนตรั�กาลูบันดีาลูรักั 4.975
ยอดีรักันักรับ  4.926
สวยซิ่อ่นคีม 4.906
กห์ลูาบเกาะเพัชรั 4.881
เพัลิูงเสน่หา 4.443
พัรัายพิัฆ์าต 4.366
รัอยอาฆ์าต 4.512
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2560 2561 2562
อกธุ์รัณี  7.555
ส์ดีรักัส์ดีดีวงใจ้  7.498
เกิดีเป็็นกา  7.278
เลู่ห�รักัยาใจ้  7. 1 9 1
สื�อสองโลูก  6.327
สารัวัตรัแมลู่กูอ่อน  6.302
มอืปื็นพ่ัอลูกูติดี  5.872
ลูกูหลูง  5.833
ภตูสาวสื�อรักั  5.257
บาป็บรัส์ิท่ธุ์ิ� ไลูฟ ์ 4.838

ชะชะชา่ ท่�ารักั 6.317
แมสื่�อจ้อมป็�วน 6.286
พ่ัอตาปื็นโต ตอน 
หลูานข�าใคีรัอยา่แตะ  6.263
ไฮี้โซิ่สะออน 6.142
เจ้�าสาวชา่งยนต� 5.579
เขยผูู้ใ้หญ่่ สะใภ�กำานัน 5.024
ถิ�นผูู้�ดีี 4.548
เพัลูงรักัมอืปื็น 3.897
เชงิ ชาย ชาญ่ 3.629

เจ้�าสัวมั�วนิ�ม 6.222
จั้นท่รั�กรัะจ่้างที่�กลูางท่์่ง  5.922
ขงิก็รัา ขา่ก็แรัง 5.700
ปี็ศาจ้หรัรัษา 4.584
สี�ไม�คีาน 5.577
สะใภ�นางรัำา 4.521
มาดีามบ�านนา 4.422
เจ้�าสาวแก�ขัดี 4.062

ลูะคีรัคีำา (19.00 – 20.00 น.) ชอ่ง 7 HD

อกธุ์รัณี  7.555 ชะชะชา่ ท่�ารักั 6.317 เจ้�าสัวมั�วนิ�ม 6.222

นายฮี้�อยท่มิฬ 8.015
ผูู้�บ่าวอินดีี�หยาหยอิีนเตอรั� 8.538
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ในัชื่่วีงเวีลา 3 ปีแรกของยุคทีีวีีดิ้จิิตอลนัั�นั 
ชื่อ่ง 3HD ยงัคงชื่งิควีามได้้เปรยีบเหน่ัอคู่แขง่รายใหม ่
จิากการเป็นัชื่่องทีี�ครองใจิผู่้ชื่มและเอเจินัซึ่ี�โฆษัณา 
มาอย่างต่อเน่ั�อง ควีามนิัยมในัชื่่วีงแรกของช่ื่อง 3HD 
ในัยุค ทีี วีี ดิ้ จิิตอลจ้ิงสืู งก ว่ีาชื่่อง ทีี วีี ดิ้ จิิตอลใหม ่
อย่างชื่ัด้เจินั เน่ั�องจิากจิุด้เด่้นัของชื่่อง 3HD เป็นัชื่่อง 
ทีี�มีเป้าหมายผู่้ชื่มเป็นักลุ่มคนัเม่อง รูปแบบ เน่ั�อหา 

ละครช่่อง 3HD อยา่ลืูมฉััน 9.824

สามตีีตรัา 10.179

และแนัวีทีางการผ่ลิตละครของชื่อ่ง 3HD จ้ิงตอบสืนัองกับฐานัผู่ช้ื่ม ด้้วียการผ่ลิตละคร
แนัวีโรแมนัติก ด้ราม่า และคอมเมดี้� ทัี�งละครในัชื่่วีง 19.00 นั. และละครหลังข่าวี 
ภาคคำา โด้ยทีี�คุณภาพัของนัักแสืด้งและรูปแบบของการผ่ลิตละครชื่่วีงเย็นัและคำา 
จิะแตกต่างจิากละครหลังข่าวี 2 ทีุ่มเล็กน้ัอย ซึ่้�งละครชื่่วีงหลังข่าวี 2 ทีุ่มจิะมีควีาม 
หลากหลายของแนัวีละครมากกว่ีา โด้ยจิะมทัีี�งละครพัเีรยีด้ ละครบู� และละครสืรา้งสืรรค์
สัืงคม มาสืลับสัืบเปลี�ยนัเพัิ�มมากข้�นั เพั่�อตอบสืนัองควีามต้องการของผู่ช้ื่ม นัอกจิากนีั� 
ด้้วียจิดุ้เด่้นัของชื่อ่ง 3HD ทีี�มนัีักแสืด้งในัสัืงกัด้มชีื่่�อเสีืยงและมภีาพัลักษัณ์ทีี�ดี้ตรงตาม
ควีามต้องการของสิืนัค้าและเอเจินัซึ่ี� จ้ิงมนัีักแสืด้งของชื่อ่ง 3HD ทีี�ได้้เปน็ัพัรเีซึ่นัเตอร์
สิืนัค้ามากมายหลายต่อหลายสิืนัค้า อีกทัี�งฐานัผู่้ชื่มของชื่่อง 3HD จิะเป็นัผู่้หญิง 
เปน็ัส่ืวีนัใหญ ่อาศัยอยูใ่นัเขตกรุงเทีพัมหานัครและปรมิณฑล และในัเขตเมอ่งทีี�มกีำาลัง
ซึ่่�อสืงู จ้ิงทีำาใหช้ื่อ่ง 3HD สืามารถึด้้งด้ดู้เมด็้เงนิัโฆษัณาจิากเอเจินัซึ่ี�โฆษัณามาทีี�ชื่อ่งได้้

นาคีี 10.902

22

กรังกรัรัม 6.256
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เน่ั�องจิากฐานัผู่้ชื่มละครช่ื่อง 3HD เป็นักลุ่มคนัเม่องมากกว่ีาต่างจัิงหวัีด้  
หากวัีด้จิากเรตติ�งในักลุ่ม Nationwide 4+ หรอ่วัีด้จิากผู่ช้ื่มทัี�วีประเทีศทีี�มอีาย ุ4 ปขี้�นัไป  
เรตติ�งเฉลี�ยของละครช่ื่อง 3HD ในักลุ่มผู่้ชื่มกลุ่มนีั�จิะน้ัอยกว่ีาชื่่อง 7HD ทีี�มีฐานัผู่้ชื่ม 
ในัต่างจัิงหวัีด้เป็นัส่ืวีนัใหญ่ ยกเว้ีนัละครทีี�สืามารถึสืรา้งกระแสืได้้ทัี�วีประเทีศ จ้ิงจิะม ี
เรตติ�งทีี�สืงูกว่ีาชื่อ่ง 7HD ซึ่้�งก็ไมไ่ด้้เกิด้ข้�นับอ่ยครั�งนััก 

ในัปี 2559 ละคร “นัาคี” ของชื่่อง 3HD ละครทีี�สืรา้งจิากบทีประพัันัธ์์ของ  
“ตร ี อภิรุม” เกี�ยวีกับตำานัานัควีามเชื่่�อของชื่าวีภาคตะวัีนัออกเฉียงเหน่ัอต่อพัญานัาค 
ออกอากาศชื่ว่ีงแรกระหว่ีางวัีนัทีี� 26 กันัยายนั ถ้ึงวัีนัทีี� 11 ตลุาคม 2559 และถึกูนัำากลับ
มาออกอากาศอีกครั�ง โด้ยเริ�มตั�งแต่ตอนัแรกจินัจิบ ในัระหว่ีางวัีนัทีี� 21 พัฤศจิิกายนั  
ถ้ึงวัีนัทีี� 5 ธ์นััวีาคม 2559 เป็นัละครทีี�สืรา้งกระแสืควีามนิัยมอย่างกว้ีางขวีางจินัเป็นัทีี�
กล่าวีขานัไปทัี�วีประเทีศ จินัสืามารถึทีำาเรตติ�งเฉลี�ยละครทัี�งเร่�องได้้สืูงสืุด้ของปี 2559  
ด้้วียเรตติ�งเฉลี�ย 10.902 เปน็ัละครทีี�สืรา้งชื่่�อเสีืยงมากทีี�สืดุ้ของชื่อ่ง 3HD ในัชื่ว่ีง 3 ปีแรก
ของยคุทีีวีีดิ้จิิตอล นัอกจิากนีั� ชื่อ่ง 3HD ยงันัำาละคร “นัาคี” มาออกอากาศซึ่ำาเพั่�อกอบกู้ 
เรตติ�งละครชื่ว่ีง 19.00 นั. ของชื่อ่ง 3HD ในัปต่ีอมา ซึ่้�งละคร “นัาคี” ก็ทีำาเรตติ�งได้้สืงูสืดุ้
ในัทีกุกลุม่ผู่ช้ื่ม สืรา้งควีามจิด้จิำาของละครในัชื่ว่ีงเวีลา 19.00 นั. ใหกั้บผู่ช้ื่ม จินัทีำาใหล้ะคร
ในัชื่ว่ีงเวีลานีั�สืามารถึกลับมาได้้รบัควีามนิัยมอีกครั�ง

2557 2558 2559
คีรับีนี�หวัใจ้มีเธุ์อ 5.879
ในมา่นเมฆ์ 5.275
ลูกูสาวพ่ัอมดี 4.851
คู่ีป็รับัสลัูบรัา่ง 4.805 
รัถไฟ เรัอืเมลู� ลิูเก กองถ่าย 4.801 
กห์ลูาบซิ่อ่นกลิู�น 4.613 
หวัใจ้ใกลู�รั์ง่ 4.351 
สามหวัใจ้เสรัมิใยเหล็ูก:
หวานใจ้นายกรัะจ้อก 4.190 
สามหวัใจ้เสรัมิใยเหล็ูก :
เสื�อสีฝ์ุ่�น 4.055 

เท่พับ์ตรัส์ดีเวหา 4.743
กรัะสือมหานคีรั 4.621
ป็าฏิิหารัยิ�รักัข�ามขอบฟา้ 4.575
บ์รัำาป็รัมัป็รัา  4.512
ชาติเจ้�าพัรัะยาป็ฏิิบัติการั 
สิงห�สี�แคีว 4.288
หมอผีู้ไซิ่เบอรั� 4.208
บ�านนี� ผีู้ไม่ป็อบ 4.124
สะใภ�สายลัูบ 4.114
กรัะต์กหนวดีเสือ 3.863

สาวน�อยรั�อยลู�าน 5.727
ท่่านชายกำามะลูอ 3.321
มอืป็รัาบสายเดีี�ยว 2.767
บ์ษบาหน�าตลูาดี 2.326
ป็รัะที่ป็รักัแหง่ใจ้ 3.386
แสงเที่ยน  2.760

เรัตติ�งลูะคีรัคีำา (19.00 – 20.00 น.) ชอ่ง 3HD 
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2557 2558 2559
สามีตีตรัา 10.179
อยา่ลืูมฉััน 9.824
รักัส์ดีฤท่ธุ์ิ� 9.430
เสน่หาสัญ่ญ่าแคี�น 8.621
คิีวบิกหนี�หวัใจ้ที่�ไมไ่ดี�ก่อ 8.588
มาดีามดัีน 8.370
ดีาวเคีียงเดืีอน 7.797
สามี 7.626
รัอยรักัหกัเหลีู�ยมตะวัน 7.295
ไฟรักัเพัลิูงแคี�น 7.193
ในสวนขวัญ่ 7.071
พ่ัอไก่แจ้� 7.061
รักันี�เจ้�จั้ดีให� 7.046
ลูกูท่าส 7.039
เวียงรั�อยดีาว 6.890
รักัออกฤท่ธุ์ิ� 6.846
เรัอืนรัษิยา 6.786
รักัต�องอ์�ม 6.771
ท่รัายสีเพัลิูง 6.382
ก๊วนคีานท่องกับแก๊งพ่ัอป็ลูาไหลู 6.078
รัอยฝัุ่นตะวันเดืีอดี 5.948
เรัอืนรัษิยา 6.293
รัากบ์ญ่ รัอยรักัแรังมารั 5.592
รักัต�องอ์�ม 6.383
ไฟในวาย์ 5.429
เพัลิูงฉิัมพัลีู 5.388
มาลีูเรังิรัะบำา 5.210
ภพัรักั 5.184
รั�ายรักัพัยคัีฆ์�กังฟู 4.800
สวยรั�ายสายลัูบ 4.607
สามใบไมเ่ถา 4.027
ท่างเดิีนแหง่รักั  3.801

ผูู้�กองยอดีรักั 7. 8 1 7
ตามรักั คืีนใจ้ 7.416
เลืูอดีมงักรั:แรัดี 6.962
ส์ดีแคี�นแสนรักั 6.926
หน่�งในท่รัวง 6.764
ห�องห์น่ 6.331
สะใภ�จ้�าว 6.156
สองหวัใจ้นี�...เพืั� อเธุ์อ 5.955
บางรัะจั้น 5.951
ท่างผู่้านกามเท่พั 5.834
เลืูอดีมงักรั:กรัะทิ่ง 5.646
ลูมซิ่อ่นรักั 5.580
นางสาวท่องสรั�อย ค์ีณแจ๋้ว
หมายเลูข 1 5.528
ใต�เงาจั้นท่รั� 5.518
แอบรักัออนไลูน� 5.306
ข�าบดิีนท่รั� 5 .271
ไฟลู�างไฟ  4.989
เลืูอดีมงักรั : เสือ 4.957
พัลัูบพัลู่งสีชมพูั 4.882
เลืูอดีมงักรั : หงส� 4.675
ขอเป็็นเจ้�าสาวสักคีรัั�ง
ให�ชื�นใจ้ 4.662
เพืั� อนรักัเพืั� อนรัษิยา 4.582
เลืูอดีมงักรั : สิงห� 4.565
นางรั�ายที่�รักั 4.358
ดีอกไมใ้ต�เมฆ์  4.183
แก�วตาหวานใจ้ 4.165
สะใภ�สายลัูบ 4 . 1 1 4
กลูกิโมโน 3.435
หวัใจ้ป็ฐพีั 3.388
สายลัูบ 3 มิติ 2.992

นาคีี 10.902
ป็ดิีวรัดัีา 6.544
เจ้�าบ�านเจ้�าเรัอืน 6.017
ชาติพัยคัีฆ์� 6.106
กำาไลูมาศ 5.688
คีนลูะขอบฟา้  5.641
เพัลิูงนรั ี 5.579
เพีัยงชายคีนนี�ไม่ใชผูู่้�วิเศษ 5.565
วิมานเมขลูา 5.559
ดีวงใจ้พิัส์ท่ธุ์ิ� 5.371
เลืูอดีรักัท่รัะนง 4.993
คีงกรัะพัันนารั ี 4.910
นางอาย 4.839
สายลัูบรักัป็�วน 4.837
วัยแสบสาแหรักขาดี 4.316
แรังตะวัน 4.269
กห์ลูาบตัดีเพัชรั 3.909
ดีาวหลูงฟา้ ภผูู้าสีเงนิ  3.724
บ่วงอธุ์ฎิฐาน 3.724
นางท่าส 3.622
ท่ายาท่อสูรั 3.345
บ์ษบาเรัฝัุ่่น 3.361
พิัรัณ์พัรัำารักั 3 .113

เรัตติ�งลูะคีรัหลัูงขา่ว 2 ท่์่ม ชอ่ง 3HD 
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นัอกเหน่ัอจิากละครทีี�ออกอากาศในัชื่่วีง 
19.00 นั. และหลังขา่วีภาคคำาแล้วี ชื่อ่ง 3HD ยังจัิด้วีาง
ละครลงผั่งรายการในัชื่ว่ีงเวีลา 18.00 นั. อีกด้้วีย ซึ่้�งเริ�ม
ออกอากาศในัชื่ว่ีงเวีลานีั�ตั�งแต่ป ี2554 จินัถ้ึงป ี2557 
หลังจิากนัั�นัชื่่อง 3HD ก็เปลี�ยนัผ่ังรายการชื่่วีงเวีลา 
18.00 นั. เป็นัรายการเกมโชื่ว์ีแต่ก็ออกอากาศ 
ไมน่ัานันััก นัอกจิากนีั� ยงัมกีารจัิด้วีางละครในัช่ื่วีงเชื่า้ 
วัีนัอาทิีตย ์ทีี�ออกอากาศในัปี 2557 อีกด้้วีย แต่ก็เปน็ั 
การจัิด้วีางผ่ังการออกอากาศในัชื่่วีงเวีลาไม่นัานันััก 
เชื่น่ักันั

ในัปี 2558 ช่ื่อง 3HD ได้้เปิด้ผั่งรายการช่ื่วีงด้้กวัีนัพัฤหัสืบดี้ให้แก่บรษัิัที กันัตนัา
กรุ�ป จิำากัด้ เพั่�อด้ำาเนิันัการผ่ลิตละครทีี�มเีน่ั�อหาเฉพัาะ โด้ยเจิาะกลุ่มชื่วิีีตคนัทีำางานัในั
สัืงคมเมอ่ง เชื่น่ั เร่�อง “กอสืซึ่ปิ เกิรล์ ไทียแลนัด์้” ซึ่้�งเปน็ัละครลิขสิืทีธ์ิ�จิากสืหรฐัอเมรกิา 
นัำามาผ่ลิตในัรูปแบบของไทีย การจัิด้วีางผ่ังรายการดั้งกล่าวีจ้ิงเป็นัการเปิด้ตลาด้
ละครชื่ว่ีงด้้กในัยุคทีีวีีดิ้จิิตอลของช่ื่อง 3HD รวีมทัี�งมแีนัวีคิด้การเชื่่�อมโยงระหว่ีางธุ์รกิจิ
โทีรทัีศน์ักับการค้าขายสิืนัค้าในัรูปแบบใหมข่ณะทีี�ละครออกอากาศ แต่ก็ไมไ่ด้้รบัการ
ตอบรบัจิากผู่ช้ื่มมากเท่ีาทีี�คาด้หวัีง

ธุ์ดิีาแดีนซิ่� 2.267
ค์ีณชายรักัเรั ่ 2.210

ป๊็ะป๋็าจ้ำาเป็็น 1.078

กอสซิ่ปิ็ เกิรั�ลูไท่ยแลูนดี�  0.810

เรัตติ�งลูะคีรั 
18.00 น. 

เรัตติ�งลูะคีรั
เช�าวันอาทิ่ตย� 

เรัตติ�งลูะคีรั
เวลูา 23.00 น.

2557 2558

ผูู้�กองยอดีรักั 7.817 ธุ์ดิีาแดีนซิ่� 2.267 เท่พับ์ตรัส์ดีเวหา 4.743
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ปทีีี� 4 ของยคุทีีวีีดิ้จิิตอล เปน็ัชื่ว่ีงทีี�คอนัเทีนัต์ละคร ทัี�งละครคำาและละคร
หลัง 2 ทีุ่มของชื่อ่ง 3HD ได้้รบัควีามนิัยมลด้ลง ซึ่้�งเหตผุ่ลประการสืำาคัญเกิด้จิาก 
คูแ่ขง่ทีี�เพัิ�มมากข้�นัในัวีงการช่ื่องโทีรทัีศน์ั อยา่งไรก็ดี้ ในัชื่ว่ีงเวีลานัั�นัเน่ั�อหารายการ
ประเภทีหน้ั�งทีี�โด้ด้เด่้นัข้�นัมาค่อ ซึ่ีรส์ีือินัเดี้ย ทีี�เข้ามาเปิด้ตลาด้ในัประเทีศไทีย 
จิากการซึ่่�อลิขสิืทีธ์ิ�มาออกอากาศโด้ยชื่อ่ง 8 และเน่ั�องจิากคนัไทียมคีวีามคุ้นัเคย
ในัเน่ั�อหาอยา่ง “รามเกียรติ�” ทีำาใหซ้ึ่รีส์ีือินัเดี้ยอยา่ง “สีืด้า ราม ศ้กรกัมหาลงกา” 
และ “หนัมุานั สืงครามมหาเทีพั” สืามารถึตีตลาด้ละครได้ไ้มย่าก

ควีามนิัยมซึ่ีรส์ีือินัเดี้ยของชื่่อง 8 ทีำาให้ซึ่ีรส์ีือินัเดี้ยเกิด้เป็นักระแสือย่าง
รวีด้เรว็ีและแพัรห่ลายไปสืู่ชื่อ่งอ่�นัๆ รวีมทัี�งชื่อ่ง 3HD ด้้วียเชื่น่ักันั และเปน็ัธ์รรมด้า
ทีี�เม่�อมีเน่ั�อหารายการใหม่มาแย่งส่ืวีนัแบ่งผู่้ชื่มไป ละครไทียในัชื่่วีงเย็นัของ 
ชื่อ่ง 3HD ก็ถึกูซึ่รีส์ีือินัเดี้ยแยง่เรตติ�งไปมากพัอสืมควีร จ้ิงทีำาใหค้วีามนิัยมละครไทีย 
ชื่่วีงเย็นัของชื่่อง 3HD ในัปี 2560 มีเรตติ�งเฉลี�ยทัี�งเร่�องตำากว่ีา 2 ก่อนัทีี�  
“นัาคี” จิะถึูกส่ืงมากอบกู้เรตติ�งละครชื่่วีงเวีลา 19.00 นั.ของช่ื่อง 3HD ในัช่ื่วีง
ปลายปี 2560

ละคำรช่อง 3HD ปีี 2560-2562 

ลิูขติรักั เดีอะคีรัาวน� พัรัิ�นเซิ่ส    4.740 อังกอรั� 5.311 สูตรัรักันักการัโรังแรัม 0.287

ท่องเอกหมอยาท่่าโฉัลูง 6.520บ์พัเพัสันนิวาส 13.384

26
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นัอกจิากนีั� ในัชื่ว่ีงปลายป ี2560 ชื่อ่ง 3HD ได้้จัิด้วีางชื่ว่ีงเวีลาเพั่�อนัำาละครเก่า 
มารีรันัเพัิ�มเติมในัผ่ังรายการ โด้ยให้ชื่่�อว่ีา “ละครดั้งข้ามเวีลา” ซึ่้� งอยู่ในัชื่่วีง 
เชื่้าวัีนัจัินัทีรถ้์ึงวัีนัศุกร ์ ประเดิ้มด้้วียละคร “แรงเงา” ผ่ลิตเม่�อปี 2544 นัำาแสืด้งโด้ย  
“เคนั ธ์ีรเด้ชื่” และ “แอนั ทีองประสืม” ทัี�งนีั�การจัิด้ผ่ังรายการ “ละครดั้งข้ามเวีลา” 
ส่ืงผ่ลดี้ต่อเรตติ�งในัชื่ว่ีงเวีลาเชื่า้ของชื่อ่ง 3HD

ในัปี 2561 เป็นัปีทีี�ชื่่อง 3HD ได้้สืรา้งปรากฏิการณ์ละครโทีรทัีศน์ัไทียในัยุคทีีวีี
ดิ้จิิตอล ด้้วียละครทีี�ไม่มีใครคาด้มาก่อนัว่ีาจิะประสืบควีามสืำาเรจ็ิอย่างมาก โด้ยละคร 
“บุพัเพัสัืนันิัวีาสื” ละครพัีเรยีด้ อิงประวัีติศาสืตร ์ ด้้วียเกรด็้ควีามรูแ้ละเร่�องราวีควีาม
รุง่เรอ่งของสืมยัอยธุ์ยาทีี�คนัไทียคุน้ัเคย แฝงด้้วียควีามสืนักุสืนัานัของบคุลิกตัวีละครผ่สืม
ผ่สืานักับควีามสืามารถึของทีีมนัักแสืด้ง สือด้แทีรกด้้วียคติชื่าวีบ้านั ควีามเชื่่�อ คาถึาอาคม  
จินักลายเป็นัละครปรากฏิการณ์แห่งทีศวีรรษั ซึ่้�ง “บุพัเพัสัืนันิัวีาสื” ได้้สืรา้งควีามนิัยม
สืงูสืดุ้ในัยคุทีีวีีดิ้จิิตอล ด้้วียเรตติ�งเฉลี�ยทัี�งเร่�อง 13.384 กลายเป็นัละครทีี�สืรา้งแรงกระตุน้ั
ไปยงัละครเร่�องอ่�นัๆ ของชื่อ่ง 3HD ทัี�งป ี ทัี�งชื่ว่ีงเวีลาหลังขา่วีภาคคำาและชื่ว่ีงละครเยน็ั 
นัอกจิากนีั� “บุพัเพัสัืนันิัวีาสื” ยงัเปน็ัละครทีี�เม่�อมกีารนัำากลับมาออกอากาศซึ่ำา ในัเวีอรช์ื่นัั
ฉบับได้เรค็เตอรคั์ที ก็ได้้รบัควีามนิัยมสืูงสืุด้ สืรา้งทัี�งรายได้้มหาศาลและสืรา้งเรตติ�ง 
แบบเกินัควีามคาด้หมายให้กับชื่อ่ง 3HD

อย่างไรก็ตาม การวีางละครของชื่่อง 3HD ในัชื่่วีงรอยต่อของปลายปี 2561  
ต่อเน่ั�องไปยังต้นัปี 2562 ยังแสืด้งให้เห็นัผ่ลกระทีบจิากสืภาวีะทีางเศรษัฐกิจิต่อธุ์รกิจิ
โทีรทัีศน์ั จิะเห็นัได้้จิากการทีี�ชื่่อง 3HD ปรบักลยุทีธ์ใ์ชื่้ละครทีี�ได้้รบัควีามนิัยมในัปีนัั�นั 
มารรีนััในัช่ื่วีงเทีศกาลปีใหม่ เพั่�อลด้ต้นัทีุนัในัช่ื่วีงเวีลาทีี�มีงบโฆษัณาในัตลาด้น้ัอยมาก 
โด้ยใชื่ล้ะครเร่�อง “ลิขติรกั The Crown Princess” ซึ่้�งเปน็ัละครของชื่อ่ง 3HD เร่�องแรก 
ทีี�ขายลิขสิืทีธ์ิ�ออกอากาศในัวัีนัเดี้ยวีกันั (Simulcast) ให้กับสืาธ์ารณรฐัประชื่าชื่นัจีินั  
นัำามาออกอากาศรรีนััในัชื่่วีงละครหลังข่าวี 2 ทีุ่ม และจัิด้วีางละครแนัวีบู� อาถึรรพั์ 
แฟนัตาซึ่ ีอยา่ง “อังกอร”์ มาออกอากาศในัชื่ว่ีงเยน็ั โด้ยทัี�ง 2 เร่�องนีั�ก็ได้้รบัควีามนิัยม
จิากผู่ช้ื่มทัี�ง 2 เร่�อง

ในัปี 2561 ต่อเน่ั�องไปถ้ึงปี 2562 ธุ์รกิจิทีีวีีดิ้จิิตอลยังคงได้้รบัผ่ลกระทีบจิาก
สืภาวีะเศรษัฐกิจิ แม้ว่ีาในัปี 2562 จิะมีมาตรการชื่่วียเหล่อจิาก กสืทีชื่. ต่อผู่้ประกอบ
การชื่่องทีีวีีดิ้จิิตอล ด้้วียการให้ค่นัใบอนัุญาตและให้เงินัชื่ด้เชื่ยตามคำาสัื�งหัวีหน้ัา 
คสืชื่.ทีี�  4/2562 แต่สืภาพัการแข่งขันัทีี� รุนัแรงจิากธ์ุรกิจิทีีวีีดิ้จิิตอลด้้วียกันัเอง 
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2560 2561 2562

เตียงนางไม� 3.354
เขี�ยวรัาชสีห� 2.209
รั�อยป็�าไว�ดี�วยรักั 2.138
แผู้นรั�ายลูงท่�ายว่ารักั 1.780
ที่�หนี�มรีักั 1.558
ฝัุ่นรักั ฝัุ่นสลูาย 1.447

บ์พัเพัสันนิวาส 
ไดีเรัค็ีเตอรั� คัีท่ 5.803
ค์ีณแม่สวมรัอย 4.473
นักสู�เท่วดีา 3.797
สะใภ�กาฝุ่าก 3.261
อังกอรั� นิวคัีท่   3.089
ตรัาบาป็สีชมพูั 3.156
มสิเตอรั�เมอรั�แมน
แฟนฉัันเป็็นเงอืก 2.824
แก�วกม์ภัณฑ� 2.630
ดัี�งพัรัหมลิูขติรักั 2.591

ช์มแพั 3.624
เฮี้ฮี้า เมยีนาวี 3.184
นายยิ�มมะยมหวาน 3.039
รักัแท่�ของนายถ่ก 2.749

กอปรกับการแข่งขันักับส่ื�อควีามบันัเทิีงในัชื่่องทีางออนัไลน์ั ทีำาให้กลยุทีธ์ใ์นัการวีางผ่ัง
ละครของชื่่อง 3HD ในัปี 2562 นีั� กลายเป็นักลยุทีธ์ก์ารใชื่้ละครรรีนััออกอากาศอย่าง 
ต่อเน่ั�อง ซึ่้�งโด้ยปกติชื่อ่ง 3HD จิะมลีะครนัำามารรีนััแค่ในัชื่ว่ีงเชื่า้และบา่ย แต่ในัปี 2562 
ได้้มกีารเพัิ�มละครรรีนััในัชื่ว่ีงเวีลา 18.00 นั. ข้�นัมาทีด้แทีนัซึ่รีส์ีือินัเดี้ยด้้วีย ซึ่้�งก็ส่ืงผ่ลดี้
ต่อผ่งัรายการของชื่อ่ง 3HD อยา่งรวีด้เรว็ี ทีำาใหช้ื่อ่ง 3HD ตัด้สิืนัใจิใชื่ก้ลยทุีธ์ล์ะครรรีนัั 
อีกครั�งในัช่ื่วีงเวีลาละครคำา 19.00 นั. และละครหลัง 2 ทีุ่ม ในัชื่ว่ีงปีใหม ่ด้้วียการนัำาละคร 
“บพุัเพัสัืนันิัวีาสื” มาออกอากาศ ซ้ึ่�งได้้รบัผ่ลตอบรบัทีี�ดี้เหมอ่นัเชื่น่ัเคย โด้ยมเีรตติ�งเฉลี�ย
จิากการออกอากาศครั�งทีี� 3 อยูที่ี� 5.784

สูตรัรักันักการัโรังแรัม 0.287

เรัตติ�งลูะคีรั
เวลูา 23.00 น.

นัอกจิากนีั� ชื่่อง 3HD ยังมีการผ่ลิตซึ่ีรส์ีื “สืูตรรกันัักการโรงแรม”  
ซึ่้�งเปน็ัซึ่รีส์ีืทีี�ออกอากาศทีกุค่นัวัีนัพัธุ์ เวีลา 23.05 นั. แล้วีนัำาซึ่รีส์ีืเร่�องดั้งกล่าวี
มาใหร้บัชื่มยอ้นัหลังได้้ทีางแอปพัลิเคชื่นัั “เมลโล” (Mellow) และทีางเว็ีบไซึ่ต์ 
“mellow.me” ซึ่้�งนัับเป็นัอีกครั�งของชื่่อง 3HD ทีี�นัำาละครไทียทีี�ผ่ลิตใหม ่
มาลงผ่งัละครชื่ว่ีงด้้ก

เรัตติ�งลูะคีรัคีำา (19.00 – 20.00 น.) ชอ่ง 3HD 
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2560 2561 2562
คีลืู�นชวิีต 5.987
เพัลิูงบ์ญ่ 5.345
บัลูลัูงก�ดีอกไม� 5.240
พ่ัอคีรัวัหวัป็�าก� 4.700
บ่วงหงส� 4.599
อาคีม 3.144
บ่วงบรัรัจ้ถรัณ� 2.694
เดืีอนป็รัะดัีบดีาว  2.431
เลู่ห�ลัูบสลัูบรัา่ง 3.449
เมยีหลูวง 3.963
เหมอืนคีนลูะฟากฟา้ 4.393
เดีอะ คิีวปิ็ดี 
บรัษัิท่รักัอ์ตลูด์ี 4.359
รักักันพััลูวัน 3.910
รัากนคีรัา 3.871
รักัรั�าย 3.473
ตะวันยอแสง 3.457
รักัหลูงโรัง 3.170
เพัชรักลูางไฟ 3.105
พ่ัอย์ง่ลูง์ไม่ว่าง 3.096
เดีอะ ซิ่งิเกิ�ลูมมั ค์ีณแม่
เลีู�ยงเดีี�ยว หวัใจ้ฟรั์�งฟรัิ�ง 3.080
สายธุ์ารัหวัใจ้ 3.071
รัะเรังิไฟ  2.801
สายลัูบจั้บแอ๊บ 1.980

บ์พัเพัสันนิวาส 13.384
คีมแฝุ่ก 5.363
อังกอรั� 5.311
ลิูขติรักั เดีอะคีรัาวน� พัรัิ�นเซิ่ส 4.740
เงนิป็ากผีู้ 4.264
เด็ีดีปี็กนางฟา้ 4.193
หน่�งดี�าวฟา้เดีียว 4.000
เสน่ห�รักันางซิ่นิ 3.859
เกมเสน่หา 3.795
มายฮีี้โรัวี่รับ์รัษ์ส์ดีที่�รักั : 
มาต์ภมิูแหง่หวัใจ้ 3.580
ชั�วโมงต�องมนต� 3.418
มายฮีี้โรัวี่รับ์รัษ์ส์ดีที่�รักั : 
ใต�ปี็กปั็กษา 3.373
มายฮีี้โรัวี่รับ์รัษ์ส์ดีที่�รักั :
มนต�ตรัา ลูายหงส� 3.266
บ่วงรักัซิ่าตาน 3.264
ป็รัะกาศิตกามเท่พั 3.197
รัมิฝัุ่� งนำา 3.173
มายฮีี้โรัวี่รับ์รัษ์ส์ดีที่�รักั :
ลูมไพัรั ผูู้กรักั 3.049
มายฮีี้โรัวี่รับ์รัษ์ส์ดีที่�รักั:
เส�นสน กลูรักั 3.027
ข�ามสีทั่นดีรั 2.938
ปี็� แก�วนางหงส� 2.929
มเีพีัยงรักั 2.778
ไขม์่กมงักรัไฟ 2.755
ดี�วยแรังอธุ์ษิฐาน 2.725
ชาติเสือพัันธุ์์�มงักรั 2.447
ลิูขติรักั เดีอะคีรัาวน� พัรัิ�นเซิ่ส 
ไดีเรัค็ีเตอรั� คัีท่ 2.383
ดีวงใจ้ในไฟหนาว 2.221
รักัพัลิูกล็ูอก 2.169
นางบาป็ 2.166
เสน่ห�นางงิ�ว 2.080
บ์พัเพัสันนิวาส 
สเป็เชยีลู อิดิีชั�น 8.991

ท่องเอกหมอยาท่่าโฉัลูง 6.520
กรังกรัรัม 6.256
รักัจั้งเอย 4.053
กลิู�นกาสะลูอง 3.923
เขาวานให�หนูเป็็นสายลัูบ 3.732
ต๊์กตาผีู้ 3.694
ลิูขติแหง่จั้นท่รั� 3.661
เพัลิูงพัรัางเที่ยน 3.552
แก�วกลูางดีง 3.552
กลูลูวงท่วงหนี�รักั 3.318
เพัลิูงรักัเพัลิูงแคี�น 3.031
ลัูบลูวงใจ้ 2.990
เพัลิูงนาคีา 2.918
แรังเงา 2 2.872
ซิ่รีัสี�ลูกูผูู้�ชาย:ภผูู้า 2.755
สัตยาธุ์ษิฐาน 2.606
ทิ่วาซิ่อ่นดีาว 2.556
ซิ่รีัสี�ลูกูผูู้�ชาย:ปั็ท่ม� 2.488
ซิ่รีัสี�ลูกูผูู้�ชาย:เพัชรั 2.434
ดี�ายแดีง 2.363
วัยแสบสาแหรักขาดี 
โคีรังการั 2 2.291
หนี�รักัในกรังไฟ 2.221
หน่วยลัูบสลัูบเลิูฟ 2.066
ดีาวหลูงฟา้ 1.951
ลิูขติรักัข�ามดีวงดีาว 1.868
บ่วงนฤมติรั 1.767
ที่ใคีรัที่มนั 1.670

เรัตติ�งลูะคีรัหลัูง 2 ท่์่ม ชอ่ง 3HD
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ละคำรใหม่ช่อง 3SD ปีี 2559-2561 

ชื่อ่ง 3SD หรอ่ชื่อ่ง 28 เป็นัชื่อ่งทีีวีีดิ้จิิตอลในัหมวีด้หมู ่
ควีามคมชัื่ด้ปกติ (SD) ของกลุ่มชื่่อง 3HD เริ�มใชื่้กลยุทีธ์์
การออกอากาศละครรรีนััเป็นักลยุทีธ์์หลัก ซึ่้�งทีำาให้อันัดั้บ
ควีามนิัยมของชื่อ่ง 3SD ขยับสืงูข้�นัเปน็ัลำาดั้บ นัอกจิากนีั�ยงั
ได้้ด้ำาเนิันัการผ่ลิตละครใหมอ่อกอากาศในัเด่้อนัพัฤษัภาคม 
2559 ด้้วียละครเร่�อง “ลกูผู่ช้ื่ายเล่อด้เด่้อด้” ทัี�งนีั�ชื่อ่ง 3SD 
มลีะครใหมอ่อกอากาศทัี�งหมด้ 5 เร่�องในัปี 2559 โด้ยออก
อากาศในัเวีลา 19.00 นั. ก่อนัทีี�จิะปรบัเปลี�ยนักลยทุีธ์ย์กเลิก
การผ่ลิตละครใหม่เป็นัการออกอากาศละครรรีนััทัี�งหมด้  
จินักระทัี�งยติุการออกอากาศไปเม่�อสิื�นัเด่้อนักันัยายนั 2562 
โด้ยอันัดั้บควีามนิัยมเฉลี�ยสืงูสืดุ้ทีี�ชื่อ่ง 3SD ทีำาได้้ค่อ อันัดั้บ 7 
แมก้ระทัี�งในัชื่ว่ีงสืดุ้ท้ีายของการออกอากาศทีี�ผู่ผ้่ลิตรายการ
บางรายเลิกผ่ลิตรายการส่ืงให้ชื่่อง หรอ่ในัชื่่วีงทีี�วีางละคร
รรีนััไม่เต็มกำาลัง ชื่่อง 3SD ก็ยังยุติบทีบาทีชื่่องทีีวีีดิ้จิิตอล
ด้้วียอันัดั้บ 9

การประกอบกิจิการของชื่อ่ง 3SD กลายเปน็ับทีพัสิืจูิน์ั
ทีี�จิะต้องบันัท้ีกไว้ีว่ีา ละครรรีนััค่อกลยุทีธ์ห์ลักในัการสืรา้ง
ควีามนิัยมของชื่อ่งโทีรทัีศน์ัได้้เปน็ัอยา่งดี้ โด้ยสืามารถึสืรา้ง
รายได้้จิำานัวีนัมาก ซึ่้�งมค่ีาใชื่จ่้ิายด้้านัต้นัทีนุัรายการทีี�ไมส่ืงู 
และยงัสืามารถึมกีำาไรในัระยะยาวีได้้ 

เรัตติ�งลูะคีรั
ชอ่ง 3SD ปี็ 2559-2561 

ละครทีี�ชื่่อง 3SD ผ่ลิตข้�นัใหม่ สืำาหรบัชื่่วีงเวีลา 19.00 นั. นัั�นั สืรา้งควีามนิัยมได้้ดี้ 
พัอสืมควีร โด้ยมกัจิะมเีน่ั�อหาทีี�ตอบสืนัองกลุม่ผู่ช้ื่มในัเขตต่างจัิงหวัีด้มากกว่ีาละครทีี�ผ่ลิตเพั่�อ
ออกอากาศทีางชื่อ่ง 3HD ทีี�เน้ันัเจิาะกลุ่มผู่ช้ื่มในัเขตเมอ่ง ทัี�งนีั�ละครทีี�สืรา้งเรตติ�งเฉลี�ยสืงูสืดุ้
ค่อ “บาปรกัทีะเลฝนัั” ซึ่้�งเปน็ัการนัำาเอาละครทีี�เคยผ่ลิตและออกอากาศทีางชื่อ่ง 3 แอนัะล็อก 
เม่�อป ี2548 มาผ่ลิตใหมเ่พั่�อออกอากาศอีกครั�งในัปี 2560 และการกลับมาของ “บาปรกัทีะเลฝันั” 
ในัยคุทีีวีีดิ้จิิตอลก็ยงัคงได้้รบัควีามนิัยมสืงูเชื่น่ัเดิ้ม ซึ่้�งหากพัจิิารณาจิากเรตติ�งแล้วี จิะเห็นัได้้ว่ีา 
ละครใหมข่องชื่อ่ง 3SD ทีี�ทีำาเรตติ�งได้้สืงูมกัจิะเป็นัละครแนัวีด้รามา่ ทีี�มเีน่ั�อหาเขา้ใจิงา่ย

บาป็รักัท่ะเลูฝัุ่น 2560  1.775
เจ้�าจ้อม 2559-2560 1.667
เรัอืนรั�อยเลู่ห� 2560  1.631
มา่นดีอกงิ�ว 2559  1.454
เหยื�อพัยาบาท่ 2560  1.492
หมอเท่วดีา 2560  1.389
กห์ลูาบรัาคีี 2560  1.281
มายาฉิัมพัลีู 2559  1 . 112
นารัรีัษิยา 2559  0.921
สงคีรัามเพัลูง 2560  0.889
ลูกูผูู้�ชายเลืูอดีเดืีอดี 2559  0.767
คีรัั�งนั�นไมลืู่ม 2560  0.360
แมวของเขาแลูะรักัของเรัา
2561-2562 0.286
เวย� แบ็คี โฮี้ม 2561 0.267
เรัื�องลัูบหลัูง 2561 0.248
ผูู้�ชายขายสวย 2561  0.247
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ช่่อง One 
ชื่อ่ง One เปน็ัชื่อ่งทีี�เติบโตมาจิากบรษัิัทีทีี�เปน็ัผู้่ผ่ลิตละครมาอยา่งยาวีนัานั ซึ่้�งก็ค่อ

บรษัิัที เอ็กแซึ่ก็ท์ี จิำากัด้ และบรษัิัที ซึ่เีนัรโิอ จิำากัด้ ของนัายถึกลเกียรติ วีีรวีรรณ และบรษัิัที  
จีิเอ็มเอ็ม แกรมมี� จิำากัด้ (มหาชื่นั) บรษัิัทีเหล่านีั�เคยเปน็ัผู่ผ้่ลิตละครหลักใหกั้บชื่อ่ง ทีทีบ.5 
และชื่อ่ง 9 อสืมที. ในัยคุทีีวีีแอนัะล็อก รวีมถ้ึงผ่ลิตละครออกอากาศในัชื่อ่งทีีวีีด้าวีเทีียม
และเพัยที์ีวีี จินัก้าวีเขา้สืู่ธุ์รกิจิทีีวีีดิ้จิิตอลในันัามของชื่อ่ง One 

บรษัิัที เอ็กแซึ่ก็ท์ี จิำากัด้ และบรษัิัที ซึ่เีนัรโิอ จิำากัด้ เริ�มผ่ลิตละครตั�งแต่ป ี2535  
โด้ยมีผ่ลงานัทีี�เป็นัยอมรบัในักลุ่มคนัรุน่ัใหม่ โด้ยเฉพัาะในัแง่ของฝีม่อการคัด้เล่อก 
บทีประพัันัธ์์มาด้ำาเนิันัการผ่ลิตทัี�งละครใหม่และละครทีี�นัำามาผ่ลิตซึ่ำา มีพััฒนัาการ 
ในัการปรับ เปลี� ยนัแนัวีทีางของเ น่ั� อหาในัการนัำา เสืนัอเพั่� อแข่ งขันั กับคู่ แข่ ง 
อย่างต่อเน่ั�อง รวีมถ้ึงการสืรา้งละครทีี�มาจิากเค้าโครงเร่�องใหม่ ซึ่้� งได้้รบัอิทีธ์ิพัล 
มาจิากเร่�องจิรงิในัสัืงคม จินัเปน็ัทีี�มาของละครเร่�อง “สืงครามนัางฟ้า” ซึ่้�งเม่�อออกอากาศ 
ทีางชื่่อง ทีทีบ.5 ก็มีข่าวีสืหภาพัแรงงานัรฐัวิีสืาหกิจิการบินัไทีย นัำาโด้ยนัายสืมศักดิ้� 
ศรนีัวีล รกัษัาการประธ์านัสืหภาพัแรงงานัรฐัวิีสืาหกิจิการบินัไทีย เข้าย่�นัหนัังส่ือถ้ึง 
คุณหญิงไขศร ี ศรอีรุณ รฐัมนัตรว่ีีาการกระทีรวีงวัีฒนัธ์รรม (วีธ์.) เพั่�อขอให้แจ้ิงระงับ
การออกอากาศละครเร่�อง “สืงครามนัางฟ้า” เม่�อวัีนัทีี� 22 มกราคม 2551 อยา่งไรก็ตาม 
ละครเร่�อง “สืงครามนัางฟ้า” ได้้กลายเป็นักระแสืสัืงคม จินัเป็นัทีี�รูจั้ิกในัวีงกว้ีางและทีำาให้
ผู่ค้นัติด้ตามละครของบรษัิัที เอ็กแซึ่ก็ท์ี จิำากัด้ และบรษัิัที ซึ่เีนัรโิอ จิำากัด้ ทีี�ออกอากาศ
ทีางชื่อ่ง ทีทีบ.5 มากยิ�งข้�นั

พิัษสวาท่  3.069

HORMONES 3 
THE FINAL SEASON 3  1.227
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ในัชื่ว่ีงต้นัป ี2557 บรษัิัที เอ็กแซึ่ก็ท์ี จิำากัด้ และบรษัิัที ซึ่เีนัรโิอ จิำากัด้ ยงัคงมลีะคร
ออกอากาศทีางชื่อ่ง ทีทีบ. 5 ค้างอยู ่จ้ิงทีำาใหช้ื่ว่ีงต้นัป ี2557 นีั� ยงัไมม่ลีะครใหมม่าออก
อากาศทีางช่ื่อง One แต่เปน็ัการนัำาละครทีี�ทัี�งสืองบรษัิัทีเปน็ัผู่ผ้่ลิตมาออกอากาศซึ่ำาทีาง
ชื่อ่ง One แทีนั และเริ�มออกอากาศละครใหม่ในัชื่อ่ง One ครั�งแรกในัเด่้อนัตลุาคม 2557 

ในัชื่ว่ีง 3 ปีแรกของยคุทีีวีีดิ้จิิตอล (ป ี2557- 2559) 
ชื่อ่ง One ได้้จัิด้ผ่งัรายการ โด้ยใหม้ซีึ่รีส์ีืและซึ่ติคอมทีี�ผ่ลิต
โด้ยบรษัิัทีในัเครอ่บรษัิัที จีิเอ็มเอ็ม แกรมมี� จิำากัด้ (มหาชื่นั) 
เชื่น่ั บรษัิัที จีิเอ็มเอ็มทีีวีี จิำากัด้ บรษัิัที เอไทีม ์จิำากัด้ และบรษัิัที
ซึ่ีเนัรโิอ จิำากัด้ มาออกอากาศ ซึ่้�งซึ่ิตคอมมีทัี�งซึ่ิตคอมเร่�อง
ใหม่ และซึ่ิตคอมทีี�เคยประสืบควีามสืำาเรจ็ิมาแล้วีจิากการ
ออกอากาศในัชื่อ่ง ทีทีบ.5 เชื่น่ั “คลับ ฟรายเด้ย ์เด้อะ ซึ่รีส์ีื 
(Club Friday The Series)” ซึ่้�งพััฒนัามาจิากเร่�องจิรงิ 
ด้้านัควีามรกัของผู่้รบัฟังรายการวิีทียุและนัำามาผ่ลิตเป็นั 
ซึ่ีรส์ีื ออกอากาศทีุกวัีนัศุกร ์ (ในัปี 2557) ก่อนัทีี�จิะย้ายไป 
ออกอากาศในัชื่อ่ง GMM25 ในัปี 2558 

ละครใหม่เร่�องแรกของช่ื่อง One ในัเด่้อนัตุลาคม 
2557 ค่อละครเร่�อง “สืงครามนัางงาม” และเน่ั�องจิากเป็นั
ละครทีี�กำาหนัด้เน่ั�อหาควีามเหมาะสืมสืำาหรบักลุ่มผู่้ชื่มอาย ุ
18 ปีข้�นัไป (นั.18) ควีามยาวีตอนัละ 1 ชื่ั�วีโมง ทีำาให้ “สืงคราม
นัางงาม” ต้องถึูกนัำามาออกอากาศในัวัีนัเสืารแ์ละอาทิีตย ์
ชื่ว่ีงเวีลา 22.00 – 23.00 นั. นัอกจิากนีั� ชื่อ่ง One ได้้ผ่ลิต
ละครสืำาหรบัออกอากาศวัีนัจัินัทีร-์พัฤหัสืบดี้ ชื่่วีงหลังข่าวี
ภาคคำา ด้้วียเร่�อง “ฝันัเฟ่� อง” และ “เส่ือ” โด้ยในัปี 2557  
ออกอากาศวัีนัละ 2 ชื่ั�วีโมง 

จิากการทีี�ชื่่อง One อยู่ในักลุ่มบรษัิัที จีิเอ็มเอ็ม 
แกรมมี� จิำากัด้ (มหาชื่นั) ทีี�ครำาหวีอด้ในัวีงการผู่ผ้่ลิตเน่ั�อหา 
ทัี�งละคร ภาพัยนัตร ์ และวีงการเพัลง จ้ิงมีนัักแสืด้งและ 
ศิลปินัในัสัืงกัด้จิำานัวีนัมาก อีกทัี�งยังมีนัักแสืด้งอิสืระ 

สงคีรัามนางงาม  0.422

บลัูลัูงก�เมฆ์ 1.471

ลู่า 2.417

ทีี�มีชื่่�อเสีืยงเข้ามารว่ีมแสืด้งนัำาในัละครทีี�ด้ำาเนิันัการผ่ลิต ทีำาให้ละครชื่่อง One  
ได้้รบัควีามนิัยมเพัิ�มมากข้�นัอย่างต่อเน่ั�อง จินัถ่ึอว่ีาเป็นัชื่่องทีี�ผ่ลิตละครทีี�ประสืบ 
ควีามสืำาเรจ็ิสืงูสืดุ้เปน็ัอันัดั้บ 3 เม่�อพัจิิารณาจิากเรตติ�งเฉลี�ยของละครทีี�ออกอากาศ



33

ต่อมาในัป ี2559 ชื่อ่ง One ผ่ลิตละครเร่�อง “พัษิัสืวีาที” ซึ่้�งเปน็ับทีประพันััธ์ข์อง  
“ทีมยันัตี” ทีี�ถึูกนัำามาผ่ลิตเป็นัละครและภาพัยนัตรห์ลายต่อหลายครั�ง เป็นัละครแนัวี
ด้ราม่า ก้� งพัีเรยีด้ แฝงด้้วียเร่�องลี�ลับ และควีามอาฆาตข้ามภพัข้ามชื่าติ ซึ่้�งครั�งนีั� 
ชื่อ่ง One ได้้ “วีรนัชุื่ วีงศ์สืวีรรค์” และ “ณวัีฒน์ั กลุรตันัรกัษ์ั” มานัำาแสืด้ง และกลายเป็นั
ละครทีี�ทีำาเรตติ�งสืงูสืดุ้ของชื่อ่ง One ในัป ี2559 โด้ยทีำาเรตติ�งเฉลี�ยได้้ถ้ึง 3.069

สืำาหรบักลุ่มซึ่รีส์ีืไทีย ซึ่้�งผ่ลิตโด้ยบรษัิัทีในัเครอ่จีิเอ็มเอ็ม แกรมมี� ทัี�งหมด้ มกีาร
จัิด้ลงผ่งัรายการทัี�งชื่อ่ง One และชื่อ่ง GMM25 สืำาหรบัซึ่รีส์ีืทีี�มชีื่่�อเสีืยงและประสืบควีาม
สืำาเรจ็ิมากทีี�สืดุ้ในัชื่อ่ง One ได้้แก่ ซึ่รีส์ีืฮอรโ์มนัส์ื “HORMONES 3 THE FINAL SEASON” 
ออกอากาศในัชื่ว่ีงเวีลา 22.30 นั. ในัป ี2558 ทีำาเรตติ�งเฉลี�ยได้้ถ้ึง 1.227 

ปี 2560 ช่ื่อง One ยังคงผ่ลิตละครหลากหลายแนัวี ออกอากาศในัชื่่วีงเวีลา 
หลังข่าวีภาคคำา โด้ยละครทีี�ประสืบควีามสืำาเรจ็ิสืูงสืุด้ของปีเป็นัละครแนัวีทีี�เข้าถ้ึงง่าย  
เร่�อง “ราชื่นีิัหมอลำา” ซึ่้�งเปน็ัละครเพัลงลกูทีุ่งทีี�ได้้ส่ืวีนัแบง่กลุ่มผู่ช้ื่มในัต่างจัิงหวัีด้มากข้�นั 
โด้ยสืามารถึทีำาเรตติ�งเฉลี�ยสืงูสืดุ้ของชื่อ่งในัป ี2560 ด้้วียเรตติ�งเฉลี�ย 3.298 นัอกจิากนีั� 
ป ี2560  ยงัเป็นัปแีรกทีี�ชื่อ่ง One หันัมาใชื่ก้ลยทุีธ์ก์ารจัิด้วีางผ่งัละครชื่ว่ีงหลังขา่วีภาคคำา 
เปน็ั 2 ชื่ว่ีงเวีลา (20.00 -21.00 นั. และ 21.00 นั. เป็นัต้นัไป) ชื่ว่ีงเวีลาละ 1 ชื่ั�วีโมง  
โด้ยจัิด้ละครเน่ั�อหาทีี�มรีะดั้บควีามเหมาะสืมกับกลุ่มผู่ช้ื่มทีี�เปน็ัผู่ใ้หญอ่ยูใ่นัชื่ว่ีงหลัง 

ในัปี 2558 เปน็ัปทีีี�ชื่อ่ง One เริ�มลงทีนุัผ่ลิตละครหลังขา่วีภาคคำาอยา่งต่อเน่ั�อง 
หลายเร่�องได้้รบัการกล่าวีถ้ึง โด้ยละครทีี�ทีำาเรตติ�งเฉลี�ยสืงูสืดุ้ของปี 2558 ค่อ “บลัลังก์
เมฆ” มเีรตติ�งเฉลี�ย 1.471

นัอกจิากนีั� ชื่่อง One ยังพัยายามเพัิ�มควีามนิัยมด้้วียกลยุทีธ์ก์ารจัิด้วีางรายการ
เพั่�อหวัีงชื่่วีงชื่ิงกลุ่มผู่้ชื่มในัชื่่วีงเวีลา 19.00 นั. ด้้วียละครแนัวีซึ่ิตคอม ซึ่้�งเป็นัแนัวีทีางทีี� 
บรษัิัที เอ็กแซึ่ก็ท์ี จิำากัด้ และบรษัิัที ซึ่เีนัรโิอ จิำากัด้ ถึนััด้และเคยสืรา้งชื่่�อเสีืยงมาโด้ยตลอด้ 
โด้ยในัปี 2561 ชื่อ่ง One จัิด้ซึ่ติคอมชื่ดุ้ “บา้นัสืราญแลนัด์้” ออกอากาศ แต่ไมส่ืามารถึ 
บรรลุเป้าหมายด้้านัเรตติ�งได้้ จินัเปลี�ยนัมาผ่ลิตเป็นัละครชืุ่ด้ ด้้วียแนัวีแอ็กชื่ันัแฟนัตาซึ่ี 
สืลับกับละครแนัวีเพัลงลกูทีุ่งเพั่�อจัิบกลุม่ผู่ช้ื่มทัี�วีประเทีศ โด้ยเปดิ้ตัวีด้้วียเร่�อง “สืภุาพับุรุษั
มงกฎุเพัชื่ร” และ “ขนุัปราบ ด้าบขา้มภพั” ซึ่้�งประสืบควีามสืำาเรจ็ิ จินัสืามารถึปทูีางใหกั้บละคร
ชื่ว่ีงเวีลา 19.00 นั. ซึ่้�งอาจิกล่าวีได้้ว่ีาป ี2562 นีั� เปน็ัปทีีี�ละครก่อนัขา่วีภาคคำาของชื่อ่ง One 
สืรา้งผ่ลงานัโด้ด้เด่้นัมากทีี�สืดุ้ โด้ยมีละครเร่�อง “เสีืยงเอ่�อนัสืะเท่ีอนัด้าวี” เป็นัละครทีี�ได้้รบั 
ควีามนิัยมสืูงสืุด้ของชื่่อง One ในัยุคทีีวีีดิ้จิิตอล (จินัถ้ึงปี 2562) มีเรตติ�งเฉลี�ยทัี�งเร่�อง 
อยูที่ี� 3.972 
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สลัูกจิ้ต (เสารั� ) 1.454
นางบาป็ (เสารั�-อาทิ่ตย�)  1.037

รักัฝ์ุ่�นตลูบ  0.789
พีั�ว�ากตัวรั�าย
กับนายปี็หน่�ง 0.598
เดีอะดีรัมีเมอรั� คีอนโดี
บารัสิต�า สถาป็นิก 0.240

พิัษสวาท่ 
เงาอโศก
เรัอืนรั�อยรักั
รัา่งใหมห่วัใจ้เดิีม 
เพัชฌฆ์าตดีาวโจ้รั
เสน่หาข�ามเส�น
สงคีรัามนางงาม 2
ขอโท่ษที่�รักัเธุ์อ
กรัง์เท่พัมหานคีรัซิ่�อนรักั
เพืั� อเธุ์อ

เรัตติ�งลูะคีรัคีำา
วันเสารั�–อาทิ่ตย�

เรัตติ�งซิ่รีัสี� วันเสารั� 
เวลูา 22.00-23.00 น.

เรัตติ�ง
ลูะคีรั แลูะซิ่รีัสี�

HORMONES 3 THE FINAL 
SEASON 3  1.227

เรัตติ�งซิ่รีัสี� 
ชว่งเวลูา 22.30 น.

วันเสารั� 

2558 2559

บัลูลัูงก�เมฆ์
เลู่ห�รัตี
สื�อรัษิยา
ตะวันตัดีบูรัพัา
รั�อยเลู่ห� เสน่ห�รั�าย 
2 รักั 2 วิญ่ญ่าณ
จั้ดีรักั วิวาห�ลูวง
ผูู้�หญิ่งคีนนั�นชื�อบ์ญ่รัอดี
ท่อฝัุ่นกับมาวิน
หวัใจ้มเีงา
เงาใจ้
เคีหาสน�ดีาว
จ์้ดีนัดีฝัุ่น

1 . 4 7 1
1.363
1.289
1.289
1.203
0.865
0.845
0.785
0.707
0.603
0.538
0.493
0.349

เรัตติ�งลูะคีรั
ชอ่ง One

2557

คู่ีกรัรัม
ดีอกรักัรัมิท่าง
มาลัูยสามชาย
รัรีันั สงคีรัามนางงาม
บ์ญ่ดีีผีู้ค์ี�ม
สาวน�อย
ส์ดีสายป็�าน
ดีอกโศก
รัรีันั เสือ
สงคีรัามนางฟา้
ชงิชงั
รัรีันั ฝัุ่นเฟื� อง
หวัใจ้ศิลูา
ฮี้อรั�โมนส�
คีวามลัูบของซ์ิ่ป็เป็อรั�สตารั� 
ตรัาบาป็สีขาว
ลู่า  
จั้บตาย วายรั�ายสายสมรั 
ตะวันตัดีบูรัพัา
ตลูาดีอารัมณ� 

0.133
0.123
0.114
0.094
0.094
0.083
0.076
0.074
0.072
0.068
0.063
0.057
0.036
0.055
0.045
0.035
0.032
0.034
0.027
0.019

เสือ  
ฝัุ่นเฟื� อง
สงคีรัามนางงาม

0.524
0.501
0.422

เรัตติ�งลูะคีรั
ชอ่ง One 

เรัตติ�งลูะคีรัรัรีันั

3.069
2.271
1 .931
1.920
1.574
1.433
1.352
1.163
1.108
1.022
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2561 2562
รัาชนีิหมอลูำา
เธุ์อคืีอพัรัหมลิูขติ
ชงิรักัรัษิยา
ชายไมจ่้รังิหญิ่งแท่� 
ภารักิจ้ลิูขติหวัใจ้
ลูะคีรัช์ดี เสน่หาไดีอารัี� 
(กับดัีกเสน่หา, บว่งเสน่หา, 
แสบเสน่หา)
แต่ป็างก่อน
ชวิีตเพืั� อฆ์า่หวัใจ้เพืั� อเธุ์อ
เกมมายา
รักัซิ่อ่นแคี�น

เมยี 2018
ดีาวจ้รัสัฟา้
เรัอืนเบญ่จ้พิัษ
พัรัหมไมไ่ดี�ลิูขติ
วิมานจ้อเงนิ
เนตรันาคิีน
บาป็รักั
สายรักั สายสวาท่
บางกอกนฤมติ
นางสาวไมจ่้ำากัดีนามสกล์ู 
สงคีรัามนักปั็� น 
เลืูอดีข�นคีนจ้าง
กาหลูมหรัท่่ก
หน�ากากแก�ว 
เมอืงมายา LIVE 5 ตอน 
(เฉัลีู�ย 5 ตอน)

1. บัลูลัูงก�มายา
2. มายาเรั�นรักั
3. สายเลืูอดีมายา
4. มายาออนไลูน�
5. กลูเกมมายา
วาย์เท่พัย์ท่ธุ์�
wakeup  
ชะนี The Series
มารัรั�ายคู่ีหมายรักั
อาตี�ของผู้ม

ท่ะเลูรัษิยา
ใบไม�ที่�ป็ลิูดีป็ลิูว
เรัอืนไหมมจั้จ์้รัาช
ภาต์ฆ์าตท่�าชะตาฟา้ลิูขติ
หวัใจ้ศิลูา
หบีหลูอนซิ่อ่นวิญ่ญ่าณ
ภติูพิัศวาส
ลูกูกรัง์ 
รักัไมลืู่ม
ฤกษ�สังหารั
หนี�เสน่หา
รักัฉั์ดีใจ้นายฉั์กเฉิัน
สายลัูบจั้บกลิู�น
แก�วขนเหล็ูก
สงคีรัามนักปั็� น 2 
อรัณ์า 2019
ผูู้�ชายให�เชา่
วูลู�ฟเกมลู่าเธุ์อ
สามเรัาต�องรัอดี
คีำาตอบสำาหรับัสวรัรัคี� 
ของขวัญ่เพืั� อคีนที่�
ค์ีณเกลีูยดี
ส์ภาพับ์รัษ์ส์ดีที่�เลิูฟ

เรัตติ�งลูะคีรั แลูะซิ่รีัสี�หลัูงขา่ว 2 ท่์่มชอ่ง One 

3.298
2.592
1.800
1.732
1.705

1.620
1.558
1.443
1 . 1 1 6
0.797

3 . 1 5 7
3.055
2.872
2.639
2.358
2.259
2 . 1 1 2
2.065
1.968
1.823
1.389
1.345
1 . 3 4 1
1 . 1 4 4

0.913
1 . 1 5 2 
0.933
0.874
0.910
0.709

0.520
0.498
0.372

2.796
2.520
2.494
2.469
2.337
2.285
2.105
1.938
1.628
1.583
1.524
1 . 3 1 7
1.266
1.135
1.019
0.984
0.544
0.506
0.278
0.225

0.197
0.146

2560
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2561
ข์นป็รัาบดีาบข�ามภพั  2.209
ส์ภาพับ์รัษ์มงกฎ์เพัชรั 1.952

เรัตติ�งลูะคีรัคีำา
2560 2562

ลู่า
โซิ่ตัส เอส เดีอะซิ่รีัสี� 
30 กำาลัูงแจ๋้ว เดีอะซิ่รีัสี� 
คีอรั�สลัูดีพิัสูจ้น� เลิูฟ 
ท่์่มฝัุ่นสนั�นฟลูอรั�
เธุ์อคีนเหงากับเขาทั่�งเจ็้ดี 
(Secret Garden)
เดืีอนเกี�ยวเดืีอน 
(2 Moon the series)
รักั/ชั�น/นัย 
(The Underwear)

เสียงเอื�อนสะเทื่อนดีาว 3.972
สาวน�อย 100 ลู�านวิว 3.499
4 เท่พัผูู้�พิัทั่กษ�  3.160
ไลูลูา ธุ์ดิีายกัษ� 3.108
สัญ่ญ่าแคี�นแสนรักั 2.865

เรัตติ�งลูะคีรั ชว่งเวลูา 
21.00 เป็็นต�นไป็ เรัตติ�งลูะคีรัคีำา

ในัปี 2561 ชื่อ่ง One พัยายามขยายช่ื่วีงเวีลาละครหลังขา่วีภาคคำา เริ�มจิากละคร  
“วีายุเทีพัยุทีธ์์” ละครแนัวีแอ็กชื่ันั เป็นัละครเร่�องแรกของชื่่องทีี�ให้บรกิารการรบัชื่ม 
ย้อนัหลังผ่่านัทีางเน็ัตฟลิกซึ่์ (Netflix) ผู่ใ้ห้บรกิารคอนัเทีนัต์แบบสืตรมีมิ�งรายใหญ ่
ของโลก โด้ยจัิด้ลงผั่งรายการทีุกค่นัวัีนัเสืาร ์ ก่อนัทีี�จิะขยายการออกอากาศละคร 
ในัชื่ว่ีงเวีลานีั�เปน็ัทีกุวัีนัศกุรแ์ละเสืาร ์ด้้วียเร่�อง “เล่อด้ขน้ัคนัจิาง” ผ่ลิตโด้ยบรษัิัที นัาด้าวี
บางกอก จิำากัด้  แม ้“เล่อด้ขน้ัคนัจิาง” มเีรตติ�งไมส่ืงูมากนััก แต่ก็สืามารถึสืรา้งกระแสื 
ในัสัืงคมออนัไลน์ัและได้้ฐานัผู่ช้ื่มกลุ่มวัียรุน่ัเขา้มารบัชื่มมากข้�นัด้้วีย 

ละครหลังข่าวีภาคคำาทีี�ทีำาเรตติ�งสืูงสืุด้ของชื่่อง One ในัปี 2561 ค่อเร่�อง  
“เมยี 2018” ซึ่้�งทีำาเรตติ�งเฉลี�ยทัี�งเร่�องได้้ 3.157 และในัปี 2562 ละครหลังขา่วีภาคคำา 
ทีี�ทีำาเรตติ�งสืงูสืดุ้ค่อเร่�อง “ทีะเลรษิัยา” มเีรตติ�งเฉลี�ย 2.796 ทัี�งนีั� จิะเหน็ัได้้ว่ีา ยงัไมม่ี 
ผ่ลงานัละครของชื่อ่ง One ในัป ี2562 ทีี�สืามารถึทีำาเรตติ�งสืงูสืดุ้ได้้มากเชื่น่ัในัปี 2561

2.417
0.587
0.571
0.288
0.277

0.349

0.380

0.270
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ช่่อง 8 
ชื่อ่ง 8 ด้ำาเนิันัการผ่ลิตละครออกอากาศผ่า่นัเครอ่ขา่ยทีีวีีด้าวีเทีียมมาก่อนัหน้ัา 

ทีี�จิะได้้รับใบอนัุญาตประกอบกิจิการทีีวีีดิ้จิิตอล เม่�อธุ์รกิจิทีีวีีดิ้จิิตอลของชื่่อง 8  
เริ�มต้นัข้�นั ผ่ังรายการของชื่่อง 8 ในัยุคแรกจ้ิงมีทัี�งการจัิด้วีางละครใหม่และละครเก่า 
ทีี�เคยออกอากาศแล้วีมาจัิด้ลงผ่ังรายการ ซึ่้�งในัระยะแรกมกีารออกอากาศละครเน่ั�อหา
เดี้ยวีกันัตั�งแต่เชื่า้ กลางวัีนั เยน็ั และชื่ว่ีงเวีลาหลัง 2 ทีุ่ม 

กลยทุีธ์ก์ารผ่ลิตเน่ั�อหาละครของชื่อ่ง 8 เปน็ัละครด้รามา่ บทีรอ้นัแรงแนัวีชืู่ส้ืาวี 
ชื่ิงรกัหักสืวีาที โด้ยปี 2557 ช่ื่อง 8 ผ่ลิตละครใหม่ออกอากาศจิำานัวีนั 5 เร่�อง ได้้แก่
ละครเร่�อง “ชื่งิรกัหกัสืวีาที” “เมยีเถ่ึ�อนั” “ผ่วัีชื่ั�วีคราวี” “ด้งด้อกงิ�วี” และ “สืาปสืาง” และ
ทีี�เหล่อส่ืวีนัใหญ่ในัปี 2557 นีั� เป็นัการนัำาละครทีี�เคยออกอากาศไปแล้วีในัเครอ่ข่าย 
ทีีวีีด้าวีเทีียมมาออกอากาศใหม ่อยา่งไรก็ตาม การวีางผ่งัละครชื่อ่ง 8 มกีารปรบัเปลี�ยนั
เวีลาการออกอากาศบ่อยครั�ง จ้ิงขอนัำาเรตติ�งเฉลี�ยละครทีี�ออกอากาศในัชื่่วีงเวีลา 
18.00-23.00 นั. เปน็ัฐานัในัการวิีเคราะห์ ซึ่้�งจิากแนัวีละครและเน่ั�อหาละครของชื่อ่ง 8 
ทีี�มีลักษัณะดั้งทีี�กล่าวีไปแล้วี ทีำาให้ฐานัผู่้ชื่มละครหลักของชื่่อง 8 ค่อกลุ่มผู่้ชื่มในั 
ต่างจัิงหวัีด้มากกว่ีากลุ่มคนัเมอ่ง 

การทีี�ชื่อ่ง 8 เป็นับรษัิัทีในักลุม่บรษัิัที อารเ์อสื จิำากัด้ ซึ่้�งเปน็ัหน้ั�งในัสืองผู่ผ้่ลิตเพัลง
รายใหญ่ของไทีย จ้ิงมีการนัำานัักแสืด้งและศิลปินัในัสัืงกัด้มาเป็นักลุ่มนัักแสืด้งหลักของ
ละครในัชื่อ่ง ก่อนัจิะขยายวีงมาสืู่นัักแสืด้งอาชื่พีัทีี�มชีื่่�อเสีืยงมากข้�นั เชื่น่ั นัักแสืด้งทีี�เคย
อยูใ่นัสัืงกัด้ของชื่อ่ง 7HD และชื่อ่ง 3HD 

ละครทีี�ทีำาเรตติ�งสืงูสืดุ้ของชื่อ่ง 8 ในัปี 2557 ค่อ ละคร “ชื่งิรกัหกัสืวีาที” เรตติ�ง
เฉลี�ย 1.291  ส่ืวีนัในัป ี2558 ละครทีี�มเีรตติ�งสืงูสืดุ้ค่อ ละคร “ด้อกซึ่อ่นัชืู่”้ เรตติ�งเฉลี�ย 
1.642  และในัป ี2559 ละคร “สืะใภ้รสืแซึ่บ่” ทีำาเรตติ�งเฉลี�ยสืงูสืดุ้ทีี� 1.752
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2557 2558 2559

ชงิรักัหกัสวาท่ 1 .291
เมยีเถื�อน 1.159
ผัู้วชั�วคีรัาว 0.955
ดีงดีอกงิ�ว 0.835
สาป็สาง 0.477

กากับหงส�
แก�วกลูางดีง 
รักัคีงยงัไมพ่ัอ 
มนต�รักัตลูาดีสดี 
ท่องป็รัะกายแสดี
ชว่ยดี�วยคีรับัผู้ม
รักัลูก์สาวเจ้�าพ่ัอ 
วิวาห�ป็�าช�าแตก 
ผูู้�ชนะ 10 ทิ่ศ
รัาชนีิลูกูท่์่ง 
น�องเมยี
นางมารั

ดีอกซิ่อ่นชู�
ค์ีณหญิ่งนอกท่ำาเนียบ
เจ้�าสาวเฉัพัาะกิจ้ 
แม�เลืูอกเกิดีไดี�
เพัลิูงพ่ัาย
ส์ดีแต่ใจ้จ้ะไขว่คีว�า 
มงกฎ์รัษิยา 
ลิูเกหมดัีสั�ง
แหวนท่องเหลืูอง
ส์ภาพับ์รัษ์ซิ่าตาน

สะใภ�รัสแซิ่บ่
บาป็บรัรัพักาลู
แมน่าก
ลู่าดัีบตะวัน
พีั�เลีู�ยง
มนต�รักัอสูรั
กรัะถินรัมิรัั�ว 
บ่วงรักั สลัูกแคี�น
รัะบำาไฟ

ลูะคีรัรัรีันัชอ่ง 8 

ละคำรช่อง 8 ปีี 2560-2562 
ชื่่วีงปลายปี 2560 ต่อเน่ั�องจินัถ้ึงปี 2561  

เปน็ัชื่ว่ีงทีี�ชื่อ่ง 8 ปรบักลยทุีธ์ค์รั�งสืำาคัญด้้วียการจัิด้วีาง 
ซึ่ีรีส์ื อินัเดี้ย ทีำาให้ เ กิด้กระแสืซึ่ีรีส์ื อินัเดี้ยฟีเวีอร ์
ในัชื่ว่ีงเวีลาหน้ั�ง โด้ยเริ�มจิากซึ่รีส์ีืเร่�อง “สีืด้า ราม ศ้กรกั 
มหาลงกา”และมาประสืบควีามสืำาเรจ็ิมากทีี�สืุด้จิาก  
“หนัมุานั สืงครามมหาเทีพั” 

การทีี�ซึ่ีรส์ีือินัเดี้ยได้้รบัควีามนิัยมสืูง มีองค์ประกอบแห่งควีามสืำาเรจ็ิมาจิากควีาม 
ใกล้ชื่ดิ้ทีางวัีฒนัธ์รรม ควีามเชื่่�อ ทีี�มรีากฐานัมาจิากศาสืนัาพัทุีธ์และพัราหมณ์ รวีมทัี�งคนัไทีย 
คุ้นัเคยกับบุคลิกตัวีละครจิากวีรรณคดี้ไทียเร่�อง “รามเกียรติ�” ทีำาใหผู้่ช้ื่มเขา้ใจิเร่�องราวีของ 

ลูะคีรัชอ่ง 8 (ออกอากาศเวลูา 18.00-23.00 น.) 

ชงิรักัหกัสวาท่ 1.291 ดีอกซิ่อ่นชู� 1.642 สะใภ�รัสแซิ่บ่ 1.752

0.596
0.579
0.486
0.467
0.336

0.275
0.258
0.222
0.181
0.179
0.158

1.642
1.315
1.289
1 . 1 9 1
1.175
1 . 1 74
1.108
1.054
1.018
0.775

1.752
1.220
1 . 1 1 3
0.985
0.925
0.826
0.699
0.653
0.639
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2560 2561 2562

เชลูยศ่ก  0.979
เกมพัยาบาท่ 0.909
ใจ้ลูวง 0.585
เงาอาถรัรัพั�  0.471
เงาเสน่หา 0.789
เพัลิูงรักั ไฟมารั 0.881
รัะบำาไฟ  0.602
ท่รัายย�อมสี 0.887

สาป็กรัะสือ 2.136
ซิ่ิ�นลูายหงส� 1.998
พัยคัีฆ์า 1.219
เสน่ห�นางคีรัวญ่ 1.057
พ่ัอป็ลูาไหลู 0.885
รักัฉัันสวรัรัคี�จั้ดีให� 0.567

เลู่ห�รัญั่จ้วน
ดีงผูู้�ดีี
มณีนาคีา
เพัรังลัูบแลู
มจั้จ์้รัาชฮี้อลิูเดีย�
เท่พัธุ์ดิีาขนนก
เพัลิูงรัษิยา
ป็มรักัสลัูบหวัใจ้
บ์ษบาเปื็� อนฝ์ุ่�น

2559-2561

สีดีา รัาม ศ่กรักัมหาลูงกา  1.867
หน์มาน สงคีรัามมหาเท่พั  2.659

เรัตติ�งซิ่รีัสี�อินเดีีย 
ที่�ไดี�รับัคีวามนิยมสูงส์ดีของชอ่ง 8

ซึ่รีส์ีืทัี�ง 2 เร่�อง (สีืด้า ราม ศ้กรกัมหาลงกา และหนัมุานั สืงครามมหาเทีพั) ได้้เปน็ัอยา่งดี้ 
ส่ืงผ่ลใหใ้นัชื่่วีงปี 2560 ช่ื่อง 8 ประสืบควีามสืำาเรจ็ิจิากซึ่ีรส์ีือินัเดี้ย และยังเป็นัชื่่วีงปี 
ทีี�ชื่อ่ง 8 ลด้การผ่ลิตละครไทีย ซึ่้�งในัป ี2560 ละครไทียของชื่อ่ง 8 ได้้รบัควีามนิัยมไมส่ืงู
เท่ีากับปทีีี�ผ่า่นัมา โด้ยเร่�องทีี�เรตติ�งสืงูสืดุ้ค่อ “เชื่ลยศ้ก” มเีรตติ�งเฉลี�ย 0.979

อย่างไรก็ตาม การออกอากาศซึ่ีรส์ีือินัเดี้ยเร่�องต่อๆมา กลับได้้รบัควีามนิัยม 
ลด้ลงอยา่งต่อเน่ั�อง ประกอบกับอันัดั้บควีามนิัยมของชื่อ่ง 8 ลด้ลงมาหลายอันัดั้บ ทีำาให้
ในัปี 2561 ชื่อ่ง 8 ต้องกลับมาเน้ันัการผ่ลิตละครไทียอีกครั�ง ละครเร่�องทีี�มเีรตติ�งสืงูสืดุ้
ค่อ “สืาปกระส่ือ” ผู่้ผ่ลิตค่อ “อิสืรยิา สืายสืนัั�นั” อดี้ตนัางเอกจิากชื่่อง 7HD โด้ยได้้ 
นัักแสืด้งนัำาทีี�ถ่ึอว่ีามีชื่่�อเสีืยง ได้้แก่ “ชื่ลิตา ส่ืวีนัเสืน่ัห์” Miss Universe Thailand  
ป ี2559 คูกั่บ “กฤษัฎา พัรเวีโรจินั”์ อดี้ตพัระเอกชื่อ่ง 3HD โด้ยทีำาเรตติ�งเฉลี�ยได้้ถ้ึง 2.136  
ส่ืวีนัป ี2562 ก็มลีะคร “เล่หร์ญัจิวีนั” ทีี�รวีมด้ารานัำาหลายคนั ทัี�งนัักแสืด้งใหม ่นัักแสืด้งเก่า 
รวีมทัี�งอดี้ตนัางงามมารว่ีมแสืด้ง ได้้แก่ “นิัธ์ดิ้ล ปอ้มสืวุีรรณ” “เวีฬุรยี ์ดิ้ษัยบตุร“ “นิัด้า 
พัชัื่รวีีระพังษ์ั” “ปณุยาพัร พัลูพัพิัฒัน์ั” และ “ธ์นัพัล นิั�มทัียสืขุ” ทีำาเรตติ�งเฉลี�ย 1.093

ลูะคีรัชอ่ง 8 (ออกอากาศเวลูา 18.00-23.00 น.) 
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1.093
0.848
0.718
0.617
0.615
0.576
0.522
0.298
0.296
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ช่่องเวิิร์คพอยท์์ ที์วีิ
ชื่่องเวิีรค์พัอยท์ี ทีีวีี โด้ด้เด่้นัด้้วียควีามคิด้สืรา้งสืรรค์ในัการเป็นัผู่้ผ่ลิตรายการ

ประเภทีรายการวีาไรตี� เกมโชื่ว์ี จินัในัชื่่วีงแรกของยุคทีีวีีดิ้จิิตอล ชื่่องเวิีรค์พัอยท์ี ทีีวีี  
จัิด้วีางตนัเองเปน็ั CREATIVE TV KING OF VARIETY ทีี�ผ่ลิตรายการใหม่ๆ  และสืรา้ง
ชื่่�อเสีืยงได้้อยา่งต่อเน่ั�อง

บรษัิัที เวิีรค์พัอยท์ี เอ็นัเทีอรเ์ทีนัเมนัท์ี จิำากัด้ ก่อตั�งเม่�อป ี2532 ในัฐานัะบรษัิัที
ผู้่ผ่ลิตรายการออกอากาศทีางชื่อ่ง 7 โด้ย 2 รายการแรกทีี�สืรา้งชื่่�อค่อ “ชื่งิรอ้ยชื่งิล้านั” 
และ “เวีทีีทีอง” จิากนัั�นัได้้ขยายธุ์รกิจิและผ่ลิตรายการมากมายให้กับหลายชื่่องทีีวีี 
มายาวีนัานัในัยุคทีีวีีแอนัะล็อก จิากนัั�นัจ้ิงขยบัขยายไปทีำาชื่อ่งเวิีรค์พัอยท์ี ทีีวีี ทีางเครอ่ขา่ย 
ทีีวีีด้าวีเทีียม ทีำาใหเ้วิีรค์พัอยท์ี ทีีวีี มแีฟนัรายการเดิ้มเปน็ัฐานัผู่ช้ื่มจิำานัวีนัมาก  

เม่�อบรษัิัที เวิีรค์พัอยท์ี เอ็นัเทีอรเ์ทีนัเมนัท์ี จิำากัด้ ปรบัสืภาพัมาเป็นัผู่ป้ระกอบการ 
ชื่อ่งทีีวีีดิ้จิิตอล ช่ื่องเวิีรค์พัอยท์ี ทีีวีี ก็เริ�มต้นัเขา้สืู่การผ่ลิตละครชุื่ด้ หลังจิากทีี�เริ�มผ่ลิต

2557
เกมรัษิยา  0.751 

เรัตติ�งลูะคีรัชอ่งเวิรั�คีพัอยท่� ที่วี
ละครประเภทีซึ่ติคอมแนัวีตลก เบาสืมอง มาตั�งแต่ป ี2556 
ในัชื่อ่งเวิีรค์พัอยท์ี ทีีวีี ทีางเครอ่ขา่ยทีีวีีด้าวีเทีียม 

ละครเร่�องแรกของชื่่องเวิีรค์พัอยท์ี ทีีวีี ค่อละคร
เร่�อง “เกมรษิัยา” โด้ยวีางผั่งการออกอากาศไวีใ้นัชื่ว่ีงเวีลา 
หลัง 2 ทีุ่ม ทีกุวัีนัอาทิีตย ์เริ�มออกอากาศในัเด่้อนัตลุาคม 
2557 เป็นัละครแนัวีด้ราม่า เจิาะกลุ่มผู่้ชื่มวัียทีำางานั  
ตามฐานัผู้่ชื่มของช่ื่องเวิีรค์พัอยท์ี ซึ่้� งได้้ผ่ลตอบรบัทีี�ดี้
พัอสืมควีรสืำาหรบัการเป็นัละครเร่�องแรกของชื่่อง โด้ยม ี
เรตติ�งเฉลี�ยอยูที่ี� 0.751 

workpoint
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25602558 2559
นางแคี�น 1.476
รัรีันั ดีอกไม�ลูายพัาดีกลูอน 1.467
ชะนีผีู้ผู้ลัูก 1.404
รัรีันั-พัันท่�ายนรัสิงห� 0.731
ย์ท่ธุ์การัสลัูดีนอ 0.653
7 วันจ้องเวรั 2 0.449

ดีอกไม�ลูายพัาดีกลูอน 1.871
7 วันจ้องเวรั 1.053

พัันท่�ายนรัสิงห� 1 .770
รัรีันั พัันท่�ายนรัสิงห�  0.785
หน�ากากนางเอก 0 . 7 1 1
เกมรัษิยา 2 0.659
แรังชงั 0.559

เรัตติ�งลูะคีรัชอ่งเวิรั�คีพัอยท่� ที่วี

ปี 2560 เป็นัปีสืุด้ท้ีายทีี�ชื่่องเวิีรค์พัอยท์ี ทีีวีี ผ่ลิตละคร โด้ยผ่ลิตละครใหม ่ 
4 เร่�อง ได้้แก่  “นัางแค้นั” “ชื่ะนีัผ่ีผ่ลัก” “ยุทีธ์การสืลัด้นัอ” และ “7 วัีนัจิองเวีร 2”  
เพั่�อออกอากาศสืลับกับละครรรีนัั อยา่งไรก็ตาม ควีามนิัยมของละครในัชื่อ่งเวิีรค์พัอยท์ี 
ทีีวีี ไม่ได้้รบัควีามนิัยมสืูงเชื่่นัเดี้ยวีกับกลุ่มรายการวีาไรตี� เกมโชื่ว์ี ทีี�เป็นัเน่ั�อหาหลัก 
ของชื่อ่ง ทีำาใหป้ต่ีอมา ชื่อ่งเวิีรค์พัอยท์ี ทีีวีี หนััไปมุง่ผ่ลิตซึ่ติคอมลงผ่งัรายการแทีนั

ในัปี 2558 ชื่อ่งเวิีรค์พัอยท์ี ทีีวีี พัยายามขยายฐานัผู่ช้ื่ม ด้้วียการผ่ลิตละคร 2 เร่�อง 
ได้้แก่ “ด้อกไมล้ายพัาด้กลอนั” ละครแนัวีบู� แอ็กชื่นัั และละคร “7 วัีนัจิองเวีร” ละครแนัวี
สืยองขวัีญจิากบทีประพันััธ์ข์อง “ภาคินััย” โด้ยขยายวัีนัออกอากาศจิากวัีนัเสืาร ์มาออก
อากาศในัทีกุวัีนัเสืารแ์ละอาทิีตย ์มเีรตติ�งเฉลี�ยอยูที่ี� 1.871 และ 1.053 ตามลำาดั้บ ซึ่้�งนัับได้้
ว่ีามเีรตติ�งเฉลี�ยทีี�สืงูข้�นัจิากปแีรก แต่ก็ยงัไมป่ระสืบควีามสืำาเรจ็ิมากเท่ีากับกลุ่มรายการ
วีาไรตี�เกมโชื่ว์ีของชื่อ่งเวิีรค์พัอยท์ี ทีีวีี 

ชื่อ่งเวิีรค์พัอยท์ี ทีีวีี พัยายามจิะผ่ลิตละครอยา่งต่อเน่ั�องมากข้�นั แต่ก็ไมส่ืามารถึ
ทีำาได้้ตามวัีตถึุประสืงค์ เน่ั�องจิากสืาเหตุหลายประการ ไม่ว่ีาจิะเป็นันัักแสืด้งนัำาและ
ทีีมผ่ลิตละคร เป็นัต้นั โด้ยในัปี 2559 มีละครออกอากาศทัี�งหมด้ 4 เร่�อง โด้ยเร่�อง 
ทีี�ประสืบควีามสืำาเรจ็ิมากทีี�สืดุ้ค่อ “พันััท้ีายนัรสิืงห”์ มเีรตติ�งเฉลี�ย 1.770
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เน่ั�องจิากกลุ่มบรษัิัที จีิเอ็มเอ็ม แกรมมี� จิำากัด้ (มหาชื่นั) ประมูลใบอนัุญาต 
ทีีวีีดิ้จิิตอลมาถ้ึง 2 ชื่อ่ง ค่อ ชื่อ่ง GMM25 และช่ื่อง One  ส่ืงผ่ลใหใ้นัชื่ว่ีงแรกของการด้ำาเนิันังานั  
บรษัิัที จีิเอ็มเอ็ม แกรมมี� จิำากัด้ (มหาชื่นั) จ้ิงมีนัโยบายให้เน้ันัการลงทีุนัผ่ลิตละคร
ใหม่ไปทีี�ชื่่อง One ก่อนั ดั้งนัั�นัในัปีแรกของการออกอากาศ ชื่่อง GMM25 มีละครใหม่ 
ทีี�ออกอากาศเพัยีง 2 เร่�อง ค่อ “เพั่�อนัเฮี�ยนั โรงเรยีนัหลอนั” และ “ฮอรโ์มนัส์ื วัียว้ีาวีุ่นั  
ซึ่ีซึ่ันั 2” ซึ่้�งเป็นัภาคต่อของควีามสืำาเรจ็ิจิากซึ่ีซึ่ันัแรก ทีี�เคยออกอากาศในัเครอ่ข่าย 
ทีีวีีด้าวีเทีียมของกลุ่ม จีิเอ็มเอ็ม แกรมมี� ทัี�งนีั� การนัำาเอา “ฮอรโ์มนัส์ื วัียว้ีาวีุ่นั ซึ่ซีึ่นัั 2”  
มาออกอากาศทีางช่ื่อง GMM25 ในัช่ื่วีงปีแรกของทีีวีีดิ้จิิตอล ทีำาให้ชื่่อง GMM25  
เปน็ัทีี�รูจั้ิกของกลุ่มผู่ช้ื่มวัียรุน่ัและวัียทีำางานัมากข้�นั 

ตลอด้ทัี�งป ี2557 ชื่อ่ง GMM25 จัิด้วีางละครรรีนััและซึ่รีส์ีืทีี�ผ่ลิตโด้ยกลุ่มบรษัิัที
ในัเครอ่ จีิเอ็มเอ็ม แกรมมี� เปน็ัหลัก โด้ยเริ�มผ่ลิตละครใหมอ่อกอากาศในัปี 2558 และมี
ซึ่รีส์ีืทีี�เจิาะกลุ่มวัียรุน่ัและวัียทีำางานัทีี�ผ่ลิตโด้ยบรษัิัทีในัเครอ่จีิเอ็มเอ็ม แกรมมี� เชื่น่ั ซึ่รีส์ีื
จิากบรษัิัที จีิเอ็มเอ็ม ทีีวีี จิำากัด้ เปน็ัเน่ั�อหาหลัก 

ในัปี 2559 ช่ื่อง GMM25 เริ�มปรบักลยุทีธ์์มาผ่ลิตละครจิากนัวีนิัยายของ 
นัักเขยีนัชื่่�อดั้ง ในัโครงการ “The Writers” เปดิ้ตัวีด้้วียนัวีนิัยายของ “กฤษัณา อโศกสิืนั”  
เร่�อง “ลายหงส์ื” “ปีกทีอง” และ “ป�ากามเทีพั” ซึ่้�งเปน็ัการเริ�มต้นัขยายฐานัผู่ช้ื่มของชื่อ่ง
ให้สือด้รบักับกลุ่มผู่ช้ื่มทีีวีีทีี�มอีาย ุ35 ปี ข้�นัไปใหม้ากข้�นั โด้ยละคร “ลายหงส์ื” มเีรตติ�ง
เฉลี�ยสืงูสืดุ้ของกลุ่มละครในัชื่ว่ีง 3 ปแีรก ด้้วียเรตติ�งเฉลี�ย 0.853 

ช่่อง GMM25 
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ละคำรช่อง GMM25 ปีี 2560- 2562 

ตั�งแต่ป ี2560 ชื่อ่ง GMM25 ปรบักลยทุีธ์ม์าลงทีนุักับละครมากข้�นั โด้ยการจัิด้วีาง
เน่ั�อหาทีี�ต่างไปจิากเดิ้ม ด้้วียการหนััมาผ่ลิตละครเจิาะกลุ่มผู่ช้ื่มอาย ุ35 ปขี้�นัไปมากข้�นั  
จิากเดิ้มทีี�แนัวีละครมักจิะเจิาะกลุม่วัียรุน่ัและวัียทีำางานั ซ้ึ่�งเป็นักลุม่เป้าหมายหลักของช่ื่อง 
ทีำาให้ควีามนิัยมของชื่อ่งเพัิ�มข้�นัจิากป ี2559 เล็กน้ัอย หรอ่ประมาณ 0.01

ละครทีี�สืรา้งชื่่�อเสีืยงให้กับชื่่อง GMM25 ในัปี 2560 ได้้แก่ ละคร “หลงไฟ” 
นัำาแสืด้งโด้ย “ใบเฟิรน์ั-พัิมพั์ชื่นัก ล่อวิีเศษัไพับูลย์” มีเรตติ�งเฉลี�ย 0.755 ขณะทีี�ละคร
เรตติ�งสืงูสืดุ้ค่อ “เพัลิงกฤษัณา : ป�ากามเทีพั” เรตติ�งเฉลี�ย 0.810

อย่างไรก็ตามในัชื่่วีงต้นัปี 2561 มีการปรบัเปลี�ยนัทีีมงานับรหิารชื่่อง GMM25 
กล่าวีค่อ ได้้มีการเปลี�ยนัแปลงผู่้บรหิารชื่่องจิาก “สืายทิีพัย์ มนัตรกีุล ณ อยุธ์ยา”  
เป็นั “สืถึาพัร พัานิัชื่รกัษัาพังศ์” ผู่้บรหิารจิากบรษัิัที จีิเอ็มเอ็ม ทีีวีี จิำากัด้ จ้ิงมีการ
เปลี�ยนัแปลงรูปแบบทิีศทีางละครตามไปด้้วีย โด้ยเปดิ้ใหม้ผีู่ผ้่ลิตละครมากข้�นัและมลีะคร 
หลากหลายแนัวีมากข้�นั 

ในัปี 2561 ชื่่อง GMM25 ได้้เริ�มทีด้ลองผ่ลิตละครเย็นั เวีลา 17.00-18.00 นั. 
ซึ่้�งละครเร่�องแรกค่อ “มนัต์ฮกัทีรานัซึ่สิืเตอร”์ ละครแนัวีเพัลงลกูทีุ่ง มเีรตติ�งเฉลี�ยทัี�งเร่�อง 
0.347 ทัี�งนีั�ละครเร่�องดั้งกล่าวีเป็นัควีามพัยายามทีี�ต้องการขยายกลุ่มผู่้ชื่มของชื่่อง 
ให้หลากหลายมากข้�นัโด้ยเฉพัาะในัต่างจัิงหวัีด้ แต่ก็เป็นัละครเย็นัเพัียงเร่�องเดี้ยวีของ
ชื่่อง GMM25 เพัราะหลังจิากนัั�นัได้้จัิด้วีางรายการวีาไรตี�แข่งขันัรอ้งเพัลงเข้ามาลง 
ผ่งัรายการชื่ว่ีงเวีลานีั�แทีนั  

ซึ่ีรส์ีืเจิาะกลุ่มวัียรุน่ั ทีี�ผ่ลิตโด้ยบรษัิัทีในัเครอ่บรษัิัที จีิเอ็มเอ็ม แกรมมี� จิำากัด้ 
(มหาชื่นั) ยังคงเป็นัอีกหน้ั� งเน่ั�อหารายการหลักของชื่่อง GMM25 รวีมทัี�งยังม ี 
“คลับ ฟรายเด้ย์ เด้อะซึ่ีรส์ีื” ทีี�มีฐานัผู่้ชื่มติด้ตามอย่างต่อเน่ั�อง เน่ั�องจิากมีฐานัผู้่ชื่ม 
ทีี�ติด้ตามรายการวิีทีย ุ“พัี�อ้อย พัี�ฉอด้” ทีี�พัดู้คยุให้คำาปรก้ษัาเร่�องควีามรกัและนัำาเค้าโครง
เร่�องมาผ่ลิตเปน็ัซึ่รีส์ีื 
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เน่ั�องจิากซึ่รีส์ีืของชื่อ่ง GMM25 เจิาะกลุ่มคนัรุน่ัใหม ่ทีี�นิัยมรบัชื่มเน่ั�อหารายการ
ผ่่านัชื่อ่งทีางออนัไลน์ั ป ี2561 ซึ่รีส์ีื “เด็้กใหม ่Girl From No Where” ของชื่อ่ง GMM25 
เป็นัซึ่ีรส์ีืเร่�องแรกทีี�ถึูกซึ่่�อลิขสิืทีธ์ิ�ไปฉายบนั Netflix ทีี�เป็นัการรบัชื่มแบบสืตรมีมิ�ง  
ซึ่้�งเป็นัการปทูีางในัการผ่ลิตซึ่รีส์ีือีกหลายเร่�องทีี�มคีวีามรว่ีมมอ่กับ Netflix 

ทัี�งนีั�ซึ่ีร ีส์ืส่ืวีนัใหญ่ของชื่่อง GMM25 จิะออกอากาศหลากหลายช่ื่วีงเวีลา  
ทัี�งชื่ว่ีงหลัง 2 ทีุ่ม และชื่ว่ีงเวีลาหลัง 22.00 นั. เปน็ัต้นัไป ซึ่้�งภาพัรวีมมเีรตติ�งไมส่ืงูนััก 
เพัราะกลุ่มผู่ช้ื่มเป้าหมายส่ืวีนัใหญนิ่ัยมรบัชื่มยอ้นัหลังและรบัชื่มผ่า่นัชื่อ่งทีางออนัไลน์ั

ในัป ี2562 ละคร “เกมรกัเอาค่นั” ทีี�มแีนัวีเร่�องเกี�ยวีกับควีามรกัของผู่ค้นัในัสืภาพั
สัืงคม เป็นัทีี�ถึกูใจิผู่ช้ื่มในัวีงกว้ีาง จินักลายเปน็ัละครทีี�สืรา้งควีามนิัยมของชื่อ่ง GMM25 
ได้้สืงูทีี�สืดุ้ของชื่อ่ง โด้ยมเีรตติ�งเฉลี�ย 1.259 ทีำาใหภ้าพัรวีมของชื่อ่ง GMM25 ทัี�งปี 2562 
มเีรตติ�งเฉลี�ย 0.143 อยูใ่นัอันัดั้บ 13

2557

2557

2558 2559

เพืั�อนเฮีี้�ยน โรังเรัยีนหลูอน 0.406
ฮี้อรั�โมนส� วัยว�าว่์น ซิ่ซีิ่นั 2  0.324

ATM 2 
คู่ีเวอรั� เออเรัอ่ เออรักั  0.039
โลูมากลู�าท่�าฝัุ่น  0.021
มายาพิัศวาส  0.018
หวัใจ้ศิลูา  0.015
เพืั� อเธุ์อ  0.004
ชอ็กโกแลูต 5 ฤดี ู 0.009

วันหน่�งฉัันจ้ะเป็็นซ์ิ่ป็ตารั� 0.765
ขวัญ่ผู้วา  0.525
จี้พีัเอ สถาบันพัันธุ์�แสบ 0.403
นำาตากามเท่พั 0.311
ทิ่�งไว�กลูางท่างเดีอะซิ่รีัสี� 0.309
เลิูฟซิ่องเลิูฟสตอรัี�  0.286
สเตย� ซิ่ากะ...ฉัันจ้ะคิีดีถ่งเธุ์อ 0.245
เผู้ลูอใจ้...ให�นายปิ็ศาจ้  0.211
ส์ดีสายป็�าน 0.160
หวัใจ้เรัอืพ่ัวง  0.154
รักัพัองลูม 0.075

เพัลิูงกฤษณา: ลูายหงส� 0.853
O-NEGATIVE  
รักัออกแบบไมไ่ดี�  0.799
เพัลิูงกฤษณา: ปี็กท่อง 0.570
รักัต�องจู้บ 0.474
LOVE SONGS LOVE STORIES 
เลิูฟซิ่องเลิูฟสตอรัี� 0.441
แก็สโซิ่ฮัี้ก รักัเต็มถัง 0.353

ลูะคีรัรัรีันั

เรัตติ�งลูะคีรั แลูะซิ่รีัสี� ชอ่ง GMM25
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2560 2561 2562

เพัลิูงกฤษณา : ป็�ากามเท่พั 0.810
หลูงไฟ 0.755
คีวามรักัคีรัั�งส์ดีท่�าย  0.388
แหวนดีอกไม�  0.337
ลูะคีรัคีน 0.303
หนีรักั...ไป็พัักใจ้ 0.226

มนต�ฮัี้กท่รัานซิ่สิเตอรั�
สะออนซิ่อนเดี 
(ออกอากาศ ส-อา) 0.347

ค์ีณพ่ัอจ้อมซิ่า่ส� 0.607
รัปู็ท่อง 0.457
ป็าก 0.426
แฮี้ป็ปี็� เบิรั�ดีเดีย� ซิ่รีัสี�  0.408
ย์ท่ธุ์การัป็รัาบนางมารั 0.397
เงา 0.378
ไรั�เสน่หา 0.312
นายนั�นแหลูะ
คู่ีแท่�ของฉััน  0.267
จู้บใหไ้ดี�ถ�านายแน่จ้รังิ  0.261
บังเอิญ่รักั ซิ่รีัสี� 0.246
เด็ีกใหม ่
Girl from Nowhere 0.241
แนวส์ดีท่�าย 0.211
สัมผัู้สรัตัติกาลู 0.217
ที่มลู่าท่รัชน 0.186
เลิูฟ ไบโพัลูารั�เลิูฟนะคีะ 
รักันะคีรับั 0.179
เดีอะจั้ดีจ้�เมนท่� 
ไลูคี� ไดี�เรัื�อง 0.138

เกมรักัเอาคืีน  1.259
เมยีน�อย 0.910
แรังเที่ยน 0.685
สะใภ� ที่เคีโอ 0.583
ตกกรัะไดีหวัใจ้พัลูอยโจ้น 0.505
เจ้�าหญิ่งเมด็ีท่รัาย 0.481
ป็ลูารั�าท่รังเคีรัื�อง 0.472
ก่อนอรัณ์จ้ะรั์ง่ 0.420
ดีอกคูีนเสียงแคีน 0.379
รักัหมดีใจ้ 0.359
ท่ฤษฏีิจี้บเธุ์อ 0.291
2 บรัาเธุ์อรั�ส 
แผู้นลูวงรักัฉับับพีั�ชาย 0.282
นางสาวก�นคีรัวั 0.257
แมม่ดีเจ้�าเสน่ห� 0.224
รักันี�หวัใจ้เรัาจ้อง 0.222
นางมารั 0.221
จู้บส์ดีท่�ายเพืั� อนายคีนเดีียว 0.213
ใจ้กลูางเมอืง 0.203
เขามาเชงเม�งข�างๆ
หลูม์ผู้มคีรับั 0.199
อ์บัติรักัข�ามขอบฟา้ 0.181
แผู้นรักัสลัูบดีวง  0.173
นักเรัยีนลัูบบัญ่ชดีีำา 0.170
อยากเหน็ท่�องฟา้
เป็็นอยา่งวันนั�น 0.165
แบงคีอกรักัสตอรัี� :
เรัื�องที่�ขอจ้ากฟา้ 0.154
แบงคีอกรักัสตอรัี� :
สิ�งของ 0.148
กาลูคีรัั�งหน่�งรักัของเรัา 0.098

เรัตติ�งลูะคีรัเยน็

เรัตติ�งลูะคีรั แลูะซิ่รีัสี� ชอ่ง GMM25

เพัลิูงกฤษณา:ป็�ากามเท่พั  0.810

ค์ีณพ่ัอจ้อมซิ่า่ส� 0.607

เกมรักัเอาคืีน  1.259
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ช่่อง Mono 29
ชื่่อง Mono 29 เติบโตด้้วียกลยุทีธ์์การนัำาเสืนัอภาพัยนัตรจ์ิากต่างประเทีศ

เป็นัหลัก แต่ก็ให้ควีามสืนัใจิในัการผ่ลิตละครไทียด้้วียเชื่่นักันั โด้ยเริ�มผ่ลิตละครลง
ผ่ังรายการชื่่วีงเวีลา 09.00 นั. ในัวัีนัอาทิีตย์ ด้้วียการนัำาละครดั้งในัอดี้ตของชื่่อง 7  
เร่�อง “อรุณสืวัีสืดิ้�” มาสืรา้งใหมแ่ละออกอากาศเม่�อวัีนัทีี� 31 สิืงหาคม 2557 ทีำาเรตติ�งเฉลี�ย
ได้้ 0.108 นัอกจิากนีั� ยงัผ่ลิตละครเร่�องทีี� 2 ค่อ “นัางฟา้ล่าผ่”ี จัิด้วีางออกอากาศเวีลา 
19.00 นั. ทีกุวัีนัจัินัทีร ์ เริ�มตั�งแต่ 1 กันัยายนั 2557 ทีำาเรตติ�งเฉลี�ยได้้ 0.207 ทัี�งนีั�ในัปี 
2558 ชื่่อง Mono 29 ได้้นัำาละครทีี�เคยออกอากาศมาแล้วีมาออกอากาศซึ่ำาด้้วีย เชื่่นั 
ละคร “อรุณสืวัีสืดิ้�” ออกอากาศชื่ว่ีงเชื่า้ในัป ี2558 ทีำาเรตติ�งเฉลี�ยได้้ 0.147 สืงูกว่ีาชื่ว่ีง
ทีี�เคยออกอากาศครั�งแรก

ส่ืวีนัละครทีี�ออกอากาศชื่่วีงเวีลาอ่�นันัั�นั มีละครในัซึ่ีรส์ีื “โปรเจ็ิคเอ็กซึ่์ แฟ้มรกั
เกมสืยอง” ออกอากาศทีุกวัีนัจัินัทีรแ์ละวัีนัอังคาร เวีลาหลัง 2 ทีุ่ม เริ�มตั�งแต่วัีนัทีี� 13 
เมษัายนั 2559 มเีรตติ�งเฉลี�ยทัี�งเร่�อง 0.842 และเปน็ัเร่�องทีี�ได้้รบัควีามนิัยมสืงูสืดุ้ของชื่อ่ง  
Mono 29 ในัชื่ว่ีง 3 ปแีรกของการออกอากาศในัระบบดิ้จิิตอล

2557 2558 2559

นางฟา้ลู่าผีู้ 0.207
อรัณ์สวัสดิี� 0.108
รัรีันั-นางฟา้ลู่าผีู้ 0.040

อรัณ์สวัสดิี� (รัรีันั) 0.147 โป็รัเจ็้กต� เอ็กซิ่�  
แฟม้รักัเกมสยอง 0.842

เรัตติ�งเฉัลีู�ยลูะคีรัเช�า

อรัณ์สวัสดิี�  0.108
โป็รัเจ็้กต� เอ็กซิ่�  
แฟม้รักัเกมสยอง 0.842

ในัชื่ว่ีงปี 2560-2562 ชื่อ่ง Mono 29 ผ่ลิตละครซึ่รีส์ีืแนัวีแอ็กชื่นััและสืยองขวัีญ  
ซึ่้�งเป็นัแนัวีทีี�ผู่้ชื่มต่างจัิงหวัีด้มักให้ควีามชื่่�นัชื่อบ ทัี�งนีั�เม่�อพัิจิารณาจิากเรตติ�งของ
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ภาพัยนัตรต่์างประเทีศทีี�ชื่อ่ง Mono 29 นิัยมนัำามาลงผ่งัรายการเพั่�อออกอากาศ จิะเหน็ัว่ีา 
ได้้รบัควีามนิัยมสืงูในักลุ่มผู่ช้ื่มต่างจัิงหวัีด้มากกว่ีากรุงเทีพัฯ

ป ี2560 ชื่อ่ง Mono 29 มกีารผ่ลิตละครเร่�อง “หวัีใจิและไกปืนั” เพั่�อออกอากาศ 
โด้ยมเีรตติ�งเฉลี�ย 0.871 ละคร “ตา ผ่ ีสัืมผ่สัื” มเีรตติ�งเฉลี�ย 0.623 และ “ตำานัานัสืมเด็้จิ
พัระนัเรศวีรมหาราชื่ ภาคองค์ประกันัหงสืา” ได้้เรตติ�งเฉลี�ย 1.212   

ป ี2561 ละคร “ตี�ใหญ ่2 ดั้บเคร่�องชื่นั” มเีรตติ�งเฉลี�ย 1.079 และป ี2562 “รสืรนิั
ล่าแวีมไพัร”์ มเีรตติ�งเฉลี�ย 0.503 ทัี�งนีั�ภาพัรวีมการผ่ลิตละคร คงเปน็ัเพัยีงสีืสัืนัหน้ั�งของ
ชื่อ่ง Mono 29 เท่ีานัั�นั จิะเห็นัได้้จิากการทีี�ไมไ่ด้้มกีารผ่ลิตละครอยา่งต่อเน่ั�อง แต่จิะเน้ันั
การออกอากาศเน่ั�อหาภาพัยนัตรแ์ละซึ่รีส์ีืต่างประเทีศเป็นัเน่ั�อหาหลัก

นัอกจิากนีั�ยงัมภีาพัยนัตรใ์นักลุ่ม Mono Original ทีี�ผ่ลิตโด้ยบรษัิัที โมโนั กรุ�ป 
จิำากัด้ เพั่�อลงฉายทีกุชื่อ่งทีางของเครอ่โมโนั รวีมถ้ึงชื่อ่ง Mono 29 ด้้วีย เชื่น่ั ภาพัยนัตร์
เร่�อง “สืายบู�ฟดั้จัิด้หนััก” ป ี2562 และ “Touch Down Kiss วัียรา้ยคว้ีาใจิ พัชิื่ติฝนัั” 

2560 2561 2562

ตำานานสมเด็ีจ้พัรัะนเรัศวรัมหารัาช
ภาคีป็รัะกันหงสา 1.212
หวัใจ้แลูะไกปื็น 
(จั้นท่รั�-อังคีารั หลัูงข่าว) 0.871
ตา-สัมผัู้ส-ผีู้ 
(จั้นท่รั�-อังคีารั หลัูงข่าว) 0.623

ตี�ใหญ่่ 2  ดัีบเคีรัื�องชน 1.079 รัสรันิลู่าแวมไพัรั� 0.503

ตี�ใหญ่่ 2  ดัีบเคีรัื�องชน 1.079 รัสรันิลู่าแวมไพัรั� 0.503

หวัใจ้แลูะไกปื็น  0.871
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ช่่อง PPTV

ชื่อ่ง PPTV เคยเปน็ัชื่อ่งทีีวีีด้าวีเทีียมมาตั�งแต่ป ี2556 ทีำาหน้ัาทีี�เผ่ยแพัรข่า่วีสืาร
และประชื่าสัืมพัันัธ์์ธุ์รกิจิของผู้่ถ่ึอหุ้นัใหญ่ เม่�อมาเป็นัผู้่ประกอบการทีีวีีดิ้จิิตอลในัป ี
2557 ช่ื่อง PPTV ได้้กำาหนัด้ทิีศทีางด้้วียแนัวีคิด้ Fun and Knowledge Activity  
โด้ยทีี�ชื่ว่ีงแรกยงัไมม่เีน่ั�อหาละครทีี�ผ่ลิตข้�นัใหม ่แต่นัำาละครแฝงขอ้คิด้ทีี�เคยออกอากาศ 
ทีางชื่่องไทียพัีบีเอสืมาออกอากาศซึ่ำา เชื่่นั “อำาแด้งเหม่อนักับนัายรดิ้” และ “สืวีอ.  
หอ้ง 2 รุน่ั 44”

ชื่อ่ง PPTV เริ�มผ่ลิตละครใหมแ่ละจัิด้ออกอากาศในัปี 2558 เปดิ้ตัวีด้้วียละครชื่ดุ้
จิากผ่ลงานันัวีนิัยายพัาฝนัั โรแมนัติกชื่่�อดั้งของ วี.ณ.ประมวีญมารค (พัระเจ้ิาวีรวีงศ์เธ์อ 
พัระองค์เจ้ิาวิีภาวีดี้รงัสิืต) เร่�อง “ปรศินัา” “เจ้ิาสืาวีของอานันัท์ี” และ “รตันัาวีดี้” 
หวัีงจิะชื่ว่ียสืรา้งชื่่�อให้กับชื่อ่งเพั่�อด้้งด้ดู้ผู่้ชื่มให้ติด้ตามรบัชื่ม แต่อยา่งไรก็ดี้ เรตติ�งของ
ละครไม่เป็นัไปตามทีี�คาด้หวัีงไว้ี โด้ยละคร “เจ้ิาสืาวีของอานันัท์ี” ทีำาเรตติ�งเฉลี�ยได้้
สืงูสืดุ้อยูที่ี� 0.184 

2557 2558 2559
ผู้�าหม่ ข�ามดีอย 
(ลูะคีรัเทิ่ดีพัรัะเกียรัติ
วันมหดิีลู ปี็ 2551) 0.065
อำาแดีงเหมือนกับนายรัดิี 0.020
บ์ญ่ผู่้อง 0.017
สวอ.ห�อง 2 รั์น่ 44  0.016
บ�านชนะใจ้  0.015
ดีวงใจ้สีขาว 0.013
หวัใจ้อ่์นรักั  0.013
ธุ์ริัาช เจ้�าจ้อมสยาม  0.012
ปู็�ณัฐ 0.012

เจ้�าสาวของอานนท่� 0.184
ป็รัศินา 0.178
เพัลิูงดีาว 0.162
รัตันาวดีี 0.112

สี�แผู่้นดิีน (ลูะคีรัจ้ากชอ่ง 9)  0.324
สาวน�อยคีาเฟ� 0.179
นางโชว� 0.153
สัญ่ญ่า เมื�อสายณัห� 0.133
เสน่ห�รั�ายอ์บายรักั 0.109
ผู้มม�า หน�าเต่อ 0.108
บัวแลู�งนำา 0.097
ในฝัุ่น (ลูะคีรัจ้ากชอ่ง 9) 0.060

สาวน�อยคีาเฟ� 0.179
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ชื่ว่ีงป ี2560 -2561 ชื่อ่ง PPTV ไมม่ลีะครใหมอ่อกอากาศ แต่มกีารนัำาละครเก่า
ทีี�ได้้รบัควีามนิัยมมารรีนััแทีนั

ในัปี 2561 เม่�อชื่อ่ง PPTV เกิด้การเปลี�ยนัแปลง ผู่บ้รหิาร โด้ย “สืรุนิัทีร ์กฤตยา
พังศ์พัันัธุ์์” อดี้ตผู่้บรหิารชื่่อง 3HD เข้ามาบรหิารงานัชื่่อง PPTV โด้ยมีนัโยบายให ้
ชื่อ่ง PPTV กลับมาผ่ลิตละครออกอากาศอีกครั�ง ด้้วียการด้้งผู่ผ้่ลิตมาจิากหลายชื่อ่งเพั่�อ 
เข้ามารว่ีมผ่ลิตละคร พัรอ้มนัักแสืด้งนัำาอิสืระทีี�มีชื่่�อเสีืยง ละครชุื่ด้ใหม่เริ�มออกอากาศ 
เร่�องแรกในัป ี2562 จิำานัวีนั 3 เร่�อง ค่อ “มนัตรามหาเสืน่ัห”์ “ฝ�าด้งพัยคัฆ”์ และ “กลับไป
สืู่วัีนัฝนัั” ทัี�งนีั� ละครทีี�ออกอากาศ 2 เร่�องแรก เปน็ัละครทีี�มเีรตติ�งสืงูสืดุ้ของชื่อ่ง PPTV 
โด้ย “มนัตรามหาเสืน่ัห”์ มเีรตติ�งเฉลี�ย 0.421 และ “ฝ�าด้งพัยคัฆ”์ มเีรตติ�งเฉลี�ย 0.431 
แต่ละครเร่�องทีี� 3 “กลับไปสืู่วัีนัฝนัั” มเีรตติ�งเฉลี�ยอยูที่ี� 0.146 ซ้ึ่�งใกล้เคียงกับเรตติ�งละคร
ของชื่อ่ง PPTV ในัยคุละครป ี2558   

2560 2561 2562
สี�แผู่้นดิีน 0.129
พ่ัอพิัมพั� 0.153

เพัลิูงดีาว 0.078
ป็รัศินา 0.101

ฝุ่�าดีงพัยคัีฆ์� 0.431
มนตรัา มหาเสน่ห� 0.421
กลัูบไป็สู่วันฝัุ่น  0.146

ในัปี 2559 ชื่่อง PPTV ยังคงเดิ้นัหน้ัาผ่ลิตละครออกอากาศ ด้้วียละครหลาก
หลายแนัวี แต่จิากควีามเปน็ัชื่อ่งน้ัองใหม ่แฟนัละครยงัเหนีัยวีแน่ันักับชื่อ่งเดิ้มทีี�ครองใจิ
ผู่้ชื่มมาโด้ยตลอด้ รวีมทัี�งองค์ประกอบด้้านัการผ่ลิตละครอาจิจิะยังไม่เป็นัทีี�ประทัีบใจิ 
ผู้่ชื่มมากนััก ฝ�ายบรหิารในัขณะนัั�นั จ้ิงมนีัโยบายเลิกผ่ลิตละคร เน่ั�องจิากต้นัทีนุัสืงูและ
มผี่ลตอบรบัยงัไมคุ่้มค่า

นัโยบายใหม่ของชื่่อง PPTV ได้้กำาหนัด้ทิีศทีางสืู่เน่ั�อหารายการประเภทีกีฬา  
ด้้วียการซึ่่�อลิขสิืทีธ์ิ�รายการกีฬาต่างประเทีศทีี�ได้้รบัควีามนิัยมในัหมู่ผู่้ชื่มชื่าวีไทีย  
โด้ยเฉพัาะรายการฟตุบอลพัรเีมยีรลี์ก จิากประเทีศอังกฤษั

ฝุ่�าดีงพัยคัีฆ์� 0.431สี�แผู่้นดิีน 0.129 เพัลิูงดีาว 0.078
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ช่่อง True4U

2557 2558 2559
นางกลูางไฟ 0.217
Full House
ว่์นนักรักัเต็มบ�าน 0.213
มนต�เจ้ตภตู  0.208
บ่วงมารั 0.188
มายานางฟา้ 0.150
พัลู นิกรั กิมหงวน 
The Musical 0.129
Coffee Prince 
ว่์นรักัเจ้�าชายกาแฟ (รัรีันั)  0.074
รักันี�ชั�วนิรันัดีรั� (รัรีันั) 0.042

รักัลู�นใจ้นายแกลู�งจ๊์้บ 0.235
แผู้นรักัฉับับออรั�กานิคี 0.163
เวลูาในขวดีแก�ว 0.162
ก๊วนซิ่า่ลู่าฝัุ่น 
AF 11 The Series 0.152
พัันลู�านพันันรักั 0.130
ซิ่ิ�งรักัท่ะลูมิ์ติ 0.118

เจ้�าเวหา : ฝัุ่� งนำาจ้รัดีฝัุ่� งฟา้ 0.631
เถียนมมีี� รักัเธุ์อชั�วนิรันัดีรั� 0.201
เวลูาในขวดีแก�ว 0.134

ชื่่อง True4U เป็นัชื่่องในักลุ่มของบรษัิัที 
ทีรู คอรป์อเรชื่ั�นั จิำากัด้ (มหาชื่นั) ทีี�ทีำาธุ์รกิจิครอบคลมุ
วีงการส่ื�อในัหลายรูปแบบ มีคลังเน่ั�อหารายการ
หลายประเภทีจิากทัี�งในัและต่างประเทีศมากมาย
ซึ่้� งรวีมถ้ึงมีการผ่ลิตละครไทีย จัิด้ออกอากาศ 
ผ่า่นัชื่อ่งทีางทีรูวิีชื่ั�นัส์ื ผู่ใ้หบ้รกิาร Pay TV รายใหญ ่
ของประเทีศ โด้ยระยะแรกของการออกอากาศ 
ของชื่่อง True4U ในัปี 2557 เป็นัการนัำาเอา
ล ะ ค ร รี เ ม ค ซึ่ี รี ส์ื เ ก า ห ลี ม า อ อ ก อ า ก า ศ 
โด้ยมักจิะเป็นัซึ่ีรีส์ืเกาหลีทีี�ได้้รับควีามนิัยมสืูง 
เชื่่นั “Autumn in My Heart” “Coffee Prince”  
และ “Full House”

ชื่่อง True4U ได้้เริ�มผ่ลิตละครใหม่ลงผ่ัง
รายการในัชื่ว่ีงไตรมาสื 3 ของป ี2557 เปดิ้ตัวีด้้วีย
เร่�อง “นัางกลางไฟ” เรตติ�งเฉลี�ย 0.217 และได้้มี
การนัำาละครรเีมคซึ่ีรส์ีืเกาหลีมาออกอากาศอย่าง
ต่อเน่ั�องด้้วีย 

ในัปี 2559 ช่ื่อง True4U ประกาศขยาย
ตลาด้ละครด้้วียการลงทีุนัละครชืุ่ด้ 3 เร่�อง  
“เจ้ิาเวีหา” ซึ่้�งมเีน่ั�อหาครอบคลมุถ้ึงทีหาร 3 เหล่าทัีพั 
โด้ยนัำานัักแสืด้งชื่่�อดั้งทีี�เป็นัอิสืระจิากชื่่อง 7HD 
และชื่่อง 3HD มาพับกันัผ่่านัทีางชื่่อง True4U 
ได้้แก่ “อธ์ิชื่าติ ชืุ่มนัานันัท์ี” “วีรนัุชื่ ภิรมย์ภักดี้” 

เจ้�าเวหา : ฝัุ่� งนำาจ้รัดีฝัุ่� งฟา้ 0.631

โอ� มาย โกส ผีู้ป็�วน
ชวนมารักั 0.257
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2560 2561 2562
รักัว่์นๆเจ้�าหญิ่งจ้อมจ์้�น 
Princess HourThailand 0.465
ศรัอีโยธุ์ยา  0.159
กลูรักัเกมมายา
Love and Lies  0.137
Full House 
ว่์นนักรักัเต็มบ�าน รัรีันี 0.155

โอ� มาย โกส ผีู้ป็�วน
ชวนมารักั 0.257
รักัลู�นใจ้นายแกลู�งจ๊์้บ  0.124
มายเกิรั�ลู18 มงกฎ์
ส์ดีที่�รักั 0.086
รักัว่์นๆ เจ้�าหญิ่งจ้อมจ์้�น  0.075
ไอ ซิ่ ียู ฉัันรักัท่ะเลูที่�มเีธุ์อ 0.061

ศรัอีโยธุ์ยา 2  0.154
Secret Garden 
อลูเวงรักัสลัูบรัา่ง  0.127 
Voice สัมผัู้สเสียงมรัณะ 0.105 
ป็รัศินาลู่าข�ามเวลูา 0.089
พัยคัีฆ์�รั�ายสาย(ส)ลัูบ 0.086
มหศัจ้รัรัย�รักัข�ามกรัะดีาษ 0.068
รักัว่์นๆ เจ้�าหญิ่งจ้อมจ์้�น 
รัรีันั 0.062

“แอนัด้รวิี เกรก้สัืนั” “ด้าวิีกา โฮเน่ัร”์ รวีมถ้ึง “เขมนิัจิ จิามกิรณ์” เพั่�อสืรา้งควีามเชื่่�อมั�นั 
ให้กับผู่้ชื่ม โด้ยมีการประกาศทีุ่มทีุนัสืรา้งละครชืุ่ด้เร่�องนีั� ด้้วียจิำานัวีนัเงินัเร่�องละ  
50 ล้านับาที แต่ออกอากาศได้้เพัียงเร่�องเดี้ยวีค่อ “ฝั� งนัำาจิรด้ฝั� งฟ้า” โครงการนีั�ก็ 
ต้องยกเลิกโครงการไป โด้ยละคร “เจ้ิาเวีหา: ฝั� งนัำาจิรด้ฝั� งฟ้า” มเีรตติ�งเฉลี�ยอยูที่ี� 0.631 
เป็นัละครทีี�ได้้เรตติ�งสืงูทีี�สืดุ้ของชื่อ่ง True4U ในัชื่ว่ีง 3 ปแีรกของยคุทีีวีีดิ้จิิตอล

จิากนัั�นั ตั�งแต่ป ี2560 ถ้ึงป ี2562 ชื่อ่ง True4U ยงัคงเปน็ัชื่อ่งทีี�มกีารจัิด้งบลงทีนุั
ผ่ลิตละครต่อเร่�องสืงูทีี�สืดุ้ของธุ์รกิจิละครไทีย ด้้วียการผ่ลิตภาพัยนัตรซ์ึ่รีส์ีื “ศรอีโยธ์ยา” 
ด้้วียงบลงทีนุัถ้ึง 150 ล้านับาที ออกอากาศในัป ี2560 แต่ทีำาเรตติ�งเฉลี�ยได้้เพัยีง 0.159 
ต่อเน่ั�องด้้วีย “ศรอีโยธ์ยา 2” ในังบประมาณใกล้เคียงกันั นัำามาออกอากาศในัปี 2562  
ได้้เรตติ�งเฉลี�ยเพัียง 0.154 ทัี�งนีั�ชื่่อง True4U เอง ก็ผ่ลิตภาพัยนัตรซ์ึ่ีรส์ีืชืุ่ด้ศรอีโยธ์ยา  
โด้ยมเีปา้หมายเพั่�อการขายลิขสิืทีธ์ิ�ละครไปยงัต่างประเทีศด้้วีย

นัอกจิากนีั�ยงัมลีะคร “กลรกัเกมมายา” ซ้ึ่�งเป็นัละครเร่�องแรกของไทียทีี�มนัีักแสืด้ง
เกาหลี “จิองอิลอ”ูมารว่ีมแสืด้งด้้วีย แต่ยงัสืรา้งควีามนิัยมได้ไ้มม่ากนััก โด้ยมเีรตติ�งเฉลี�ย
อยูที่ี� 0.137 เท่ีานัั�นั

นัอกเหน่ัอไปจิากละครไทียทีี�ได้้กล่าวีมาแล้วีนัั�นั ละครของชื่อ่ง True4U ส่ืวีนัใหญ่
มกัเปน็ัละครทีี�มาจิากการรเีมคซึ่รีส์ีืเกาหลี และการสืรา้งละครเร่�องใหมด้่้วียควีามรว่ีมมอ่ 
กับบรษัิัที ซึ่เีจิ อีเอ็นัเอ็ม (CJ ENM) ซึ่้�งเปน็ับรษัิัทีด้้านัธุ์รกิจิเอ็นัเตอรเ์ทีนัเมนัท์ีรายใหญ่
ของประเทีศเกาหลีใต้ ทีี�มารว่ีมทีุนักับกลุ่มทีรู ในัชื่่�อบรษัิัที ทีรู ซึ่ีเจิ ครเีอชื่ั�นัส์ื จิำากัด้ 
ผ่ลิตเน่ั�อหารายการทัี�งละคร และรายการวีาไรตี�เกมโชื่ว์ีให้กับเครอ่ข่ายของกลุ่มทีรู  
ทีี�รวีมถ้ึงชื่อ่ง True4U ด้้วีย โด้ยในัป ี2562 ละคร “Voice สัืมผ่สัืเสีืยงมรณะ” เปน็ัละคร 
ชื่อ่ง True4U ทีี�มกีระแสืควีามนิัยมทีางชื่อ่งทีางออนัไลน์ัสืงู โด้ยมชีื่อ่งทีางสืำาหรบัรบัชื่ม
ยอ้นัหลังได้้ทัีนัทีีหลังจิากออกอากาศทีางทีีวีีดิ้จิิตอลทีี�แอปพัลิเคชื่นัั True ID และ Netflix 
แต่กลับทีำาเรตติ�งได้้เพัยีง 0.105
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AMARIN TV HD
ชอ่ง AMAIN TV HD เปน็ชอ่งทีี�มเีน้�อห่ารายการประเภที

ข่า่วโดดเด่นมากทีี�สีดุชอ่งห่น่�ง โดยมีรายการ “ทีบุโต๊ะข่า่ว” เป็น
เน้�อห่ารายการห่ลักข่องชอ่ง โดยในป ี2561 ช่อง AMARIN TV HD 
ได�ประกาศุข่ยายฐานผู้้�ชมด�วยการเริ�มผู้ลิตละครเป็นครั�งแรก
ด�วยเร้�อง “สีามีสีีทีอง” ทีี�ดัดแปลงจากนวนิยาย “ภมร” ข่อง 
นักเข่ียนนวนิยายช้�อดัง “กฤษณา อโศุกสิีน” ออกอากาศุในป ี
2562 เฉพัาะวันเสีารแ์ละอาทิีตย ์ห่ลังรายการข่า่ว “ทุีบโต๊ะข่า่ว 
เสีาร ์–อาทิีตย”์ ทีำาเรตติ�งเฉลี�ยอย้ที่ี� 1.113 ซ่ึ่�งเปน็ชว่งเวลาทีี�ชนกับ 
เวลาการออกอากาศุชว่งปลายเร้�องข่องละครชว่งห่ลัง 2 ทีุม่ข่อง
ชอ่ง 7HD และ ชอ่ง 3HD 

เน้�องจากฐานผู้้�ชมข่องช่อง AMARIN TV HD เปน็กลุ่ม
ผู้้�ชายมากกว่าผู้้�ห่ญิง ส่ีงผู้ลให่�ช่องเริ�มพัยายามข่ยายฐานผู้้�ชมใน
กลุม่ผู้้�ห่ญงิเพัิ�มมากข่่�นด�วย โดยมอบให่�บรษัิที เชนจ์ 2561 จำากัด  
(Change 2561) ซึ่่�งเป็นบรษัิทีในกลุ่มบรษัิที จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� 
จำากัด (มห่าชน) เปน็ผู้้�ผู้ลิตละครแต่เพัยีงผู้้�เดียว โดยในป ี2562 
มลีะครออกอากาศุ 2 เร้�อง ค้อ “สีามีสีีทีอง” และ “รองเที�านาร”ี 

ทัี�งนี�ละครชอ่ง AMARIN TV HD เปน็ส่ีวนห่น่�งทีี�ชว่ยสีร�าง
ความนยิมให่�กับชอ่ง จนทีำาให่ใ้นป ี2562 ช่อง AMARIN TV HD 
มเีรตติ�งเฉลี�ย 0.355 อย้ใ่นอันดับ 7 ซึ่่�งเพัิ�มข่่�นจากป ี2561 ทีี�ม ี
เรตติ�งเฉลี�ยอย้ที่ี� 0.313 อย้ใ่นอันดับ 8 

2557
LOVE SICK THE SERIES  
รักัว่์น วัยรั์น่แสบ 0.901
เกรัยีนเฮี้�าส� 
เดีอะซิ่รีัสี� 2014 0.607

2562
สามสีีท่อง 1.113
รัองเท่�านารั ี 0.813

เรัตติ�งลูะคีรั
ชอ่ง AMARIN TV HD 

LOVE SICK THE SERIES
SEASON2  0.551
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2558 25602559
LOVE SICK THE SERIES SEASON 2  
รักัว่์น วัยรั์น่แสบ ซิ่ซีิ่ั�น2 0.551
เกรัยีนเฮี้�าส�
เดีอะซิ่รีัสี� 2014 0.338
โรังเรัยีนป็�วน 
ก๊วนนักเรัยีนแสบ 0.326
รักั+เกรัยีน 
นักเรัยีน 4 ภาคี 0.295

SHOCK THE SERIES
ชอ็คี เดีอะ ซิ่รีัสี�: คีนเลู่าผีู้ 0.180

สงคีรัามคีอนแวนต� 0.317
สงคีรัามไฮี้สคูีลู 0.206
รักัว่์น วัยรั์น่แสบ 0.201
วงการัรั�ายวงการัรักั  0.178
Part-time the series 
วัย-กลู�า-ฝัุ่น 0.164

ช่่อง 9 MCOT HD
ส่ืบเน่ั�องจิากยุคแอนัะล็อก ชื่่อง 9 เป็นัสืถึานีั

โทีรทัีศน์ัแห่งแรกของประเทีศทีี�ผ่ลิตละครออกอากาศ 
ในัชื่่�อสืถึานีัโทีรทัีศน์ัไทียทีีวีี ชื่่อง 4 บางขุนัพัรหม แต่มา 
ในัยคุทีีวีีดิ้จิิตอล ชื่อ่ง 9 MCOT HD ต้องเผ่ชื่ญิหน้ัากับการ
แข่งขันัจิากบรรด้าผู่้ผ่ลิตรายการทีี�มีพััฒนัาการผ่ันัแปรไป
เป็นัผู่ป้ระกอบการทีีวีีดิ้จิิตอล 

ในัยุคของทีีวีีดิ้จิิตอล เน่ั�อหารายการหลักของชื่่อง 9 MCOT HD 
ยังคงเป็นัรายการข่าวี ส่ืวีนัรายการภาคบันัเทิีง มีการเปลี�ยนัแนัวี
จิากละครมาเป็นัซึ่ีรส์ีืวัียรุน่ั โด้ยเป็นันัวีนิัยายของนัักเขียนัรุน่ัใหม่ทีี�ได้้
รับควีามนิัยมทีางเว็ีบไซึ่ต์ dekdee.com แล้วีนัำามาพััฒนัาเป็นัซึ่ีรีส์ื 
ซึ่้�งเปิด้ตัวีเร่�องแรกด้้วีย “Love Sick The Series : รกัวีุ่นั วัียรุน่ัแสืบ”  
ทีี�เปน็ัส่ืวีนัหน้ั�งของการสืรา้งนัักแสืด้งวัียรุน่ัหน้ัาใหมเ่ขา้สืู่วีงการบนััเทิีง 

อย่างไรก็ตามซึ่ีรส์ีืวัียรุน่ัเหล่านีั� ไม่ได้้เป็นัเน่ั�อหาทีี�ได้้รบัควีามนิัยมในัวีงกว้ีาง   
กล่าวีค่อ ได้้รบัควีามนิัยมเฉพัาะในักลุม่เปา้หมายนัักเรยีนัและนัักศ้กษัาเท่ีานัั�นั ซึ่้�งส่ืวีนัใหญ ่
เป็นักลุ่มทีี�นิัยมรบัชื่มผ่่านัชื่่องทีางออนัไลน์ั และรบัชื่มย้อนัหลังมากกว่ีา ทีำาให้ผ่ลการ
สืำารวีจิควีามนิัยม (เรตติ�ง) ของซึ่รีส์ีืเหล่านีั�ผ่า่นัทีางชื่อ่งทีางทีีวีีดิ้จิิตอลไมส่ืงูมากนััก

สืำาหรบัชื่่อง 9 MCOT HD ปี 2560 เป็นัปีสืุด้ท้ีายทีี�มีซึ่ีรส์ีืไทียเจิาะกลุ่มวัียรุน่ั  
เพัราะหลังจิากนัั�นัได้้มีการปรบักลยุทีธ์ทิ์ีศทีางเน่ั�อหารายการของช่ื่องทัี�งหมด้ มุ่งเน้ันั
รายการขา่วี รายการถ่ึายทีอด้สืด้มวียไทีย และซึ่รีส์ีืต่างประเทีศ โด้ยเฉพัาะซึ่รีส์ีืจีินัแทีนั

สงคีรัามคีอนแวนต� 0.317



54

ช่่อง ท์ท์บ. 5
ชื่่อง ทีทีบ.5 ในัยุคแอนัะล็อก มีละคร 

เป็นัเน่ั�อหารายการหลักทีี�ได้้รับควีามนิัยมสืูง
เน่ั�องจิากเป็นัละครทีี�ผ่ลิตโด้ยบรษัิัที เอ็กแซึ่็กท์ี
จิำากัด้ และบรษัิัที ซึ่ิเนัรโิอ จิำากัด้ ซึ่้�งเป็นับรษัิัที 
ในัเครอ่ของบรษัิัที จีิเอ็มเอ็ม แกรมมี� จิำากัด้ (มหาชื่นั)  
แต่เม่�อค่ายจีิเอ็มเอ็ม แกรมมี� ได้้รบัใบอนัุญาต
ประกอบกิจิการช่ื่องทีีวีีดิ้จิิตอล จ้ิงได้้ทียอยย้าย
รายการต่างๆ รวีมถ้ึงละครทีี�เคยออกอากาศในัชื่อ่ง
ต่างๆ ไปยังชื่่อง One และช่ื่อง GMM25 บทีบาที
ของละครในัชื่อ่ง ทีทีบ.5 ก็ค่อยๆ ลด้ลง

ปี 2557 ซึ่้�งเป็นัปีแรกของช่ื่องทีีวีีดิ้จิิตอล 
และเป็นัปีสืดุ้ท้ีายทีี�ชื่อ่ง ทีทีบ.5 ออกอากาศละคร
จิากบรษัิัที เอ็กแซึ่็กท์ี จิำากัด้ และ บรษัิัที ซึ่ิเนัรโิอ 
จิำากัด้ โด้ยละครทีี�ออกอากาศต่อเน่ั�องจิากปี 2556 
ได้้แก่ เร่�อง “จ้ิาวีพัายุ” และ “อีสืา” และมีละคร  
“ลิเก�  ลิเก” เป็นัละครเร่�องสืุด้ท้ีายของบริษััที  
เอ็กแซึ่ก็ท์ี จิำากัด้ และบรษัิัที ซึ่เินัรโิอ จิำากัด้ ในัชื่อ่ง 
ทีทีบ.5 

อีสา  1.995

เลู่ห�นางฟา้ 1.853

ลิูเก๊ ลิูเก  1.170

2557
จ้�าวพัาย์ 2556-2557 2.310
อีสา 2556-2557  1.995
เลู่ห�นางฟา้ 1.853
อนิลูทิ่ตา 1.674
บางรักั 1.202
ค์ี�มนางคีรัวญ่ 1.172
ลิูเก๊ ลิูเก  1.170
น่ารักั 0.796
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ช่่อง ท์ท์บ. 5

ช่่อง Thai TV 

บรษัิัที ไทียทีีวีี จิำากัด้ ทีี�มนีัางพันััธุ์ทิ์ีพัา ศกณุต์ไชื่ย เปน็ัประธ์านักรรมการบรหิาร 
มปีระสืบการณ์จิากการเปน็ัส่ื�อสิื�งพัมิพัธุ์์รกิจิบนััเทิีงของประเทีศ ต่อมาก้าวีมาเปน็ัผู่ผ้่ลิต
รายการโทีรทัีศน์ัทีางชื่อ่ง 8 และชื่อ่ง 7 ก่อนัจิะมาเปน็ัเจ้ิาของชื่อ่งทีีวีีดิ้จิิตอล 2 ชื่อ่ง ได้้แก่ 
ชื่่องไทียทีีวีี ในัหมวีด้หมู่ช่ื่องข่าวีสืารและสืาระ และชื่่อง LOCA ในัหมวีด้หมู่ชื่่องเด็้ก 
เยาวีชื่นั และครอบครวัี ซึ่้�งได้้หยดุ้การออกอากาศในัปี 2558 

ในัปี 2557 ปีแรกของการออกอากาศ ช่ื่องไทียทีีวีีได้้นัำาละครทีี�เคยออกอากาศ
ทีางเครอ่ข่ายด้าวีเทีียมของบรษัิัที ไอพัีเอ็มทีีวีี จิำากัด้ (IPM TV) ทีี�ให้บรกิารผ่่านั
ด้าวีเทีียม มาออกอากาศซึ่ำา (รรีนัั) ทีี�ชื่อ่งไทียทีีวีี เช่ื่นั เร่�อง “เสืน่ัหบ้์านัทีุ่ง” “นัำาตาโนัราห์” 
และ “ธ์ดิ้าพัญานัาค” ในัขณะเดี้ยวีกันัชื่อ่งไทียทีีวีีได้้ประกาศลงทีนุัผ่ลิตละครหลายเร่�อง
เพั่�อออกอากาศในัชื่่องไทียทีีวีี โด้ยเร่�องทีี�ได้้ออกอากาศไปแล้วี ได้้แก่ “แค้นันัางไพัร”  
มเีรตติ�งเฉลี�ยทัี�งเร่�องอยูที่ี� 0.104 

แนัวีเน่ั�อหาละครและผ่ลงานัการผ่ลิตของละครทีี�ชื่อ่งไทียทีีวีีผ่ลิต มทัีี�งแนัวีด้รามา่
ชื่งิรกัหกัสืวีาที และซึ่รีส์ีืซึ่ติคอม เจิาะกลุ่มวัียรุน่ั แต่กลับพับว่ีายงัไมไ่ด้้รบัควีามนิัยมจิาก 
ผู้่ชื่มมากนััก ซึ่้�งสืะท้ีอนัได้้จิากเรตติ�งเฉลี�ยของละคร ซึ่รีส์ีื และซึ่ติคอมแต่ละเร่�อง 

ละครทีี�ออกอากาศในัชื่่องไทียทีีวีีทีี�มีเรตติ�งเฉลี�ยสืงูสืดุ้ได้้แก่ “แม่นัาคพัระโขนัง 
รักนีั�นิัรันัด้ร์” เป็นัหน้ั� งในัละครจิากทีีวีีด้าวีเทีียม IPM ทีำาเรตติ�งเฉลี�ยได้้ 0.196   
ซึ่้�งละครจิาก IPM TV ได้้มกีารออกอากาศในัหลายชื่อ่งทีีวีีดิ้จิิตอล รวีมถ้ึงชื่อ่ง Bright TV 
และชื่อ่ง ทีทีบ.5 ด้้วียเชื่น่ักันั 

25582557
แมน่าคีพัรัะโขนง รักันี�นิรันัดีรั� 0.196 
นางสิบสอง พัรัะรัถเมรั ี 0.115
เสน่หาบ�านท่์่ง   0.032
ธุ์ดิีาพัญ่านาคี 0.021 

ซิ่ารัางเฮี้รักัหมดีใจ้ 0.051
วัยฟินรักั/เรัว็/แรัง 0.049
รักัต�องสอบ 0.046
The Sense : สัมผัู้สแป็ลูก คีดีีป็�วน  0.042
Fourxz Rooms : รักัเลิูศ เชดิี เป็รัี�ยว 0.037
Giggle Out : วัยป็รัี�ดี ซิ่ซีิ่ั�น2 0.024
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จากการที่ละครไทยเปรียบเสมือนอาหารรสถูกปากคนไทย

จึงเปนกลุมเน้ือหารายการท่ีทำเรตต้ิงไดสูงสุดมาเกือบตลอด 

มีเพียงชวงเวลาสั้นๆ ที่รายการวาไรตี้เกมโชวของชอง

เวิรคพอยท ทีวี มาชิงความเปนหนึ่งไปได แตทายที่สุดแลว 

คนไทยก็ยังคงรสนิยมชื่นชมละครไทยอยูเชนเดิม

ท้ังหมดน้ี ทำใหละครไทยครองใจคนไทยไดมากกวากลุมเน้ือหารายการอ่ืนๆ 
อีกทั้งละครยังเปนสวนหนึ่งที่ทำหนาที่สะทอนสังคมในแตละยุคสมัย เนื้อหา
ของละครเปนเบาหลอมมุมมองชีวิตใหกับผูชม ทำใหการผลิตละครจึงตองมี
ความละเอียดออน ดวยเหตุผล ดวยคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือใหผูชมท้ังหลาย
ดูละครแลวยอนดูตน  สรางใหสังคมไทยเปนสังคมคุณภาพยั่งยืนสืบไป

แนวละครแบบไหนที่จะครองใจผูชม 
คงไมสามารถบอกเปนสูตรสำเร็จได

ละครจะดี ประกอบดวยอะไรบาง

มีองคประกอบศิลปที่ดี นักแสดง
ที่มีความสามารถ

ทีมโปรดักชั่นดี ผูกำกับการแสดง
ที่ตีโจทยแตก เขาใจ
ละครและเขาใจผูชม

เดินเรื่องกระชับฉับไว 
เขาใจงาย

Composition Actors Production Director Story

บทสรุปของละครในชองทีวีดิจิตอล

(2557-2562)
ตลอดชวงเวลา 6 ปที่ผานมา
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กลุ่่�มรายการบัันเทิิง 
วาไรต้ี้� เกมโชว์

ความบัันเทิิงหลุ่ากหลุ่ายรูปแบับัสูู่�ผูู้�ชม 

2
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ปจจุบันผูสรางสรรครายการโทรทัศนมักควบรวมรายการหลายประเภทเขาดวยกัน หรืออาจมีการ
นำรูปแบบที่แตกตางกันมาผสมผสานกันตามแนวคิดสรางสรรคของผูผลิตรายการแตละราย
จึงขอเรียกรายการเหลาน้ีรวมกันวา รายการวาไรต้ี ซ่ึงเปนกลุมรายการท่ีมีมากท่ีสุดในประเทศไทย

รายการบันเทิง วาไรตี้ เกมโชว 
ในยุคแรกของทีวีไทย (ป 2498-2525)

รายการบันเทิง วาไรตี้ เกมโชว 
ในชวงที่ 2 หลังป 2525

จากขอมูลอางอิงจากหนังสือ “จดหมายเหตุ 60 ป โทรทัศนไทย” 

และการสัมภาษณบุคคลในวงการโทรทัศนไทย สามารถสรุปถึง

ที่มาของรายการกลุมบันเทิง วาไรตี้เกมโชวของไทยไดเปน 

 2 ชวงสำคัญ  ดังนี้

รายการประเภทวาไรตี้จึงหมายถึงรายการ
โทรทัศนที่มีความหลากหลาย ที่มีทั้งสาระ 
บันเทิง ดนตรี การแสดงโชว ทอลคโชว 
เรียลลิตี้โชว รายการตอบปญหา 
รวมถึงรายการเกมโชว 

Variety =  ความหลากหลาย

Singing
Talent Contest

Cooking
Talent Contest

Reality

QUIZ

Quiz Show

Music Talk Show

VARIETY
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ปจจุบันผูสรางสรรครายการโทรทัศนมักควบรวมรายการหลายประเภทเขาดวยกัน หรืออาจมีการ
นำรูปแบบที่แตกตางกันมาผสมผสานกันตามแนวคิดสรางสรรคของผูผลิตรายการแตละราย
จึงขอเรียกรายการเหลาน้ีรวมกันวา รายการวาไรต้ี ซ่ึงเปนกลุมรายการท่ีมีมากท่ีสุดในประเทศไทย

รายการบันเทิง วาไรตี้ เกมโชว 
ในยุคแรกของทีวีไทย (ป 2498-2525)

รายการบันเทิง วาไรตี้ เกมโชว 
ในชวงที่ 2 หลังป 2525

จากขอมูลอางอิงจากหนังสือ “จดหมายเหตุ 60 ป โทรทัศนไทย” 

และการสัมภาษณบุคคลในวงการโทรทัศนไทย สามารถสรุปถึง

ที่มาของรายการกลุมบันเทิง วาไรตี้เกมโชวของไทยไดเปน 

 2 ชวงสำคัญ  ดังนี้

รายการประเภทวาไรตี้จึงหมายถึงรายการ
โทรทัศนที่มีความหลากหลาย ที่มีทั้งสาระ 
บันเทิง ดนตรี การแสดงโชว ทอลคโชว 
เรียลลิตี้โชว รายการตอบปญหา 
รวมถึงรายการเกมโชว 

Variety =  ความหลากหลาย

Singing
Talent Contest

Cooking
Talent Contest

Reality

QUIZ

Quiz Show

Music Talk Show

VARIETY

ย้้อนกลัับไปในการออกอากาศครั�งแรกของสถานีโทรทัศน์ไทย้ทีวีี ช่่อง 4  
บางขนุพรหม ในวัีนที� 24 มถินุาย้น 2498 ราย้การแรกที�ออกอากาศคือ “การร�าบรเทศ”  
โดย้ “อารยี้์ นักดนตร”ี บุคลัากรของช่่อง 4 บางขุนพรหม จากนั�นเป็นการเสนอข่าวี  
ต่อด้วีย้ราย้การ RCA Hit Parade โดย้มีวีงดนตรสีุนทราภรณ์์บรรเลังเพลังประกอบ  
แล้ัวีจึงเป็นราย้การ “ภาพปรศินา” ซึ่ึ�งเปน็ราย้การแขง่ขนัตอบปัญหาราย้การแรกของไทย้  
ตามด้วีย้ “ภาพย้นตรค์อนเสิรต์โทรทัศน์จากสหรฐัอเมรกิา” แลัะการแสดงช่ดุ “ราตรใีน
เวีนิส” พรอ้มด้วีย้การแสดงจากวีงดนตรปีระสานมติร โดย้มอีาจารย้ส์มช่าย้ มาลัาเจรญิ
ก�ากับการแสดง พชิ่ยั้ วีาสนาส่ง ออกแบบฉาก สรุพงษ์์ บนุนาค สรา้งบทแลัะก�ากับเวีที 
โดย้ม ีจ�านง รงัสิกลุั เปน็ผู้้อ้�านวีย้การผู้ลิัต

จะเห็นได้ว่ีา วัีนแรกของการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ไทย้ทีวีี ช่อ่ง 4 บางขุนพรหม  
ซึ่ึ�งเป็นช่อ่งราย้การแรกของประเทศไทย้ มกีลัุ่มราย้การบันเทิงเปน็เนื�อหาหลััก ซึ่ึ�งปรากฏ
ในร้ปแบบของการแสดงร�า การตอบปัญหา แลัะการแสดงดนตร ี โดย้ควีามบันเทิงที� 
ออกอากาศทางโทรทัศน์ในระย้ะแรก จะแบง่ตามประเภท ได้แก่ นาฏกรรมไทย้ การแสดง
ควีามสามารถพเิศษ์ การแขง่ขนัตอบปญัหา ราย้การตลักของเทิ�ง  ขมอ่มทอง (ภาย้หลััง  
“เทิ�ง  ขมอ่มทอง” เปลีั�ย้นช่ื�อเปน็ “เทิ�ง สติเฟืื่�อง”) แลัะราย้การดนตร ีซึ่ึ�งควีามหลัากหลัาย้ 
ของร้ปแบบราย้การเหล่ัานี�ได้ท�าใหก้ลัุม่ราย้การบนัเทิงมสัีดส่วีนมากกว่ีากลัุม่ราย้การอื�นๆ 

ในช่ว่ีงปี 2498 – 2525 ราย้การแข่งขนัตอบปญัหาหรอื Quiz Show เป็นราย้การ 
ที�ได้รบัควีามนิย้มมากที�สดุ   เริ�มจากราย้การ “ภาพปรศินา” เป็นราย้การแขง่ขนัตอบปญัหา
ราย้การแรกของไทย้ ทางช่อ่ง 4 บางขนุพรหม ต่อมามกีารสรา้งสรรค์ราย้การประเภทนี� 
อีกหลัาย้ราย้การที�มชี่ื�อเสีย้งแลัะได้รบัควีามนิย้ม เช่น่ ในป ี2508 ราย้การ “ตอบปญัหาภาษ์า
อังกฤษ์กับเช่ลัล์ั” ทางช่อ่ง 4 บางขนุพรหม โดย้ม ี“พชิ่ยั้ วีาสนาส่ง” เปน็พธิีกีร  แลัะราย้การ 
“ย้ี�สิบค�าถาม” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อ่ง 5 (ช่อ่ง 7 ขาวีด�า) ในป ี2509 ด�าเนิน
ราย้การโดย้พนัเอกการุณ์ เก่งระดมย้งิ (ย้ศในขณ์ะนั�น) 

รายการบัันเทิิง วาไรต้ี้� เกมโชว์ 
ในย่คแรกของท้ิว้ไทิย (ปี 2498-2525)
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ต่อมาในปี 2518 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่่อง 5 ผู้ลิัตราย้การ “การบินไทย้  
ไขจักรวีาลั”  ด�าเนินราย้การโดย้พลัตรถีาวีร ช่ว่ีย้ประสิทธีิ� ในช่ว่ีงแรก แลัะได้รบัควีามนิย้ม
สง้มากขึ�นในยุ้คที�หมอ่มราช่วีงศ์ถนัดศร ีสวัีสดิวัีตน์ ด�าเนินราย้การ  ซึึ่�งราย้การ “การบินไทย้  
ไขจักรวีาลั” มอีาย้ยุ้นืย้าวีถึง 30 ป ีส่วีนช่อ่ง 9 ในป ี2525 มกีารผู้ลิัตราย้การ “IQ180”  
โดย้เป็นราย้การตอบปัญหาที�ได้รบัควีามนิย้มอย้่างรวีดเรว็ี ด�าเนินราย้การโดย้อาจารย์้
ช่ยั้ณ์รงค์ มนเทีย้รวิีเช่ยี้รฉาย้ 

วีงการโทรทัศน์ไทย้ที�พฒันาจนก้าวีหน้าในด้านคณุ์ภาพมาจวีบจนปัจจบุนั ก็เนื�องด้วีย้ 
คุโณ์ปการของบุคคลัหลัาย้ต่อหลัาย้ท่าน อาทิ “อาจารย้์จ�านง รงัสิกุลั” ผู้้้บรหิารแลัะ
หัวีหน้าฝ่่าย้ราย้การ ช่่อง 4 บางขุนพรหมในยุ้คแรก นอกจากการเป็นที�ย้อมรบัของ
คนในวีงการโทรทัศน์ในวีงกว้ีาง สิ�งย้ืนย้ันเกีย้รติคุณ์ของท่านคือ การได้รบัปรญิญา  
วีารสารศาสตรดุษ์ฎีีบัณ์ฑิิตกิตติมศักดิ� จากมหาวิีทย้าลััย้ธีรรมศาสตร ์ แลัะปรญิญา
นิเทศศาสตรดษุ์ฎีีบัณ์ฑิิตกิตติมศักดิ� จากจฬุาลังกรณ์์มหาวิีทย้าลััย้ ราย้การโทรทัศน์ที�  
“จ�านง รงัสิกลุั” สรา้งสรรค์แลัะได้รบัควีามนิย้มทางช่อ่ง 4 บางขนุพรหม เช่น่ “ลัก้ทุ่งกรุง
ไทย้” แลัะ “มาลััย้ลัอย้วีน” เป็นต้น นอกจากนี� ย้ังเป็นผู้้้ที�ช่่วีย้วีางรากฐานที�แข็งแกรง่ 
ด้วีย้การผู้ลิัตแลัะพฒันาบคุลัากรใหกั้บวีงการโทรทัศน์มากมาย้หลัาย้ท่าน

ส่วีน “พนัเอกการุณ์ เก่งระดมย้งิ” เปน็ผู้้พ้ฒันาช่อ่ง 7 ขาวีด�า หรอืสถานีโทรทัศน์
สีกองทัพบกช่อ่ง 5 ในปจัจบุนั พนัเอกการุณ์ผู้ลิัตราย้การโทรทัศน์ที�เปน็ต้นแบบราย้การ
โทรทัศน์ในย้คุต่อมาหลัาย้ประเภท ทั�งราย้การวีาไรตี� ไมว่่ีาจะเปน็ราย้การแขง่ขนัควีาม
สามารถ “ป๊อป ท็อป” หรอืราย้การบนัไดดารา ซึึ่�งเป็นราย้การที�ใหป้ระช่าช่นมารว่ีมแสดง
ควีามสามารถในราย้การ ทั�งการรอ้งเพลัง แสดงดนตร ี มาย้ากลั แลัะการพ้ด โดย้ม ี
ผู้้้ทรงคณุ์วีฒุิที�น่าเช่ื�อถือมาเป็นผู้้้ตัดสิน นอกจากนี� พันเอกการุณ์ย้ังเป็นผู้้้ผู้ลิัตราย้การ
แขง่ขนัทาย้ค�าปรศินาจากราย้การ “20 ค�าถาม” แลัะได้สรา้งพธิีกีรมากฝ่มีอืให้กับวีงการ
โทรทัศน์อีกหลัาย้ท่าน เช่น่ ด�ารง พฒุตาลั แลัะธีรรมรตัน์ นาคสรุยิ้ะ เปน็ต้น
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ในช่่วีงปี 2525 เป็นการก้าวีส้่ยุ้คทองของราย้การเกมโช่ว์ี โดย้ราย้การเกมโช่ว์ี 
ที�มีช่ื�อเสีย้งแลัะได้รบัควีามนิย้มส้งในยุ้คนั�น ได้แก่ ราย้การ “พลิักล็ัอค” ของบรษัิ์ท  
เจเอสแอลั จ�ากัด ทางช่่องททบ.5 ซึึ่�งเป็นเกมโช่ว์ีที�เล่ันกับตัวีเลัข โดย้การทาย้การ
เปลีั�ย้นแปลังของตัวีเลัขที�มากกว่ีาหรือน้อย้กว่ีา แลัะเปิดโอกาสให้ผู้้้ช่มทางบ้าน 
ที�ได้รบัการคัดเลืัอกเข้ามารว่ีมการแข่งขัน โดย้มีไตรภพ ลิัมปพัทธี์ วีาสนา สิทธีิเวีช่  
แลัะดี� ดอกมะดัน รบัหน้าที�เป็นผู้้้ด�าเนินราย้การ ก่อนที�ปีต่อมาจะส่งไม้ต่อให้กับ  
ปญัญา นิรนัดรก์ลุั แลัะรชั่น ้บญุช่ด้วีง โดย้ยั้งคงมีดี� ดอกมะดัน รว่ีมเป็นพธิีกีรอย้้เ่ช่น่เดิม  
ทั�งนี� “ไตรภพ” ได้แย้กตัวีออกมาก่อตั�งบรษัิ์ท บอรน์ ออพเปอเรช่ั�น จ�ากัด ผู้ลิัตราย้การ  
“เอาไปเลัย้” ทางช่อ่ง 3 เป็นราย้การแรก แลัะราย้การที�สรา้งช่ื�อเสีย้งมากที�สดุ ได้แก่ ราย้การ 
“เกมเศรษ์ฐ”ี เช่น่เดีย้วีกับ “ปัญญา” ที�ต่อมาได้รว่ีมกับประภาส ช่ลัศรานนท์ ก่อตั�งบรษัิ์ท  
เวิีรค์พอย้ท์เอ็นเทอรเ์ทนเมนท์ จ�ากัด ในป ี2532 ผู้ลิัตราย้การ “เวีทีทอง” เปน็ราย้การแรก 
ทางช่่อง 7 ตามด้วีย้ราย้การ “ชิ่งรอ้ย้ช่ิงล้ัาน” ทางช่่อง 7 เช่่นกัน จากควีามส�าเรจ็ของ  
2 ราย้การแรก ท�าให้ปัญญาแลัะประภาสเติบโตในวีงการแลัะมีราย้การที�เป็นต�านาน
มากมาย้ เช่น่ ราย้การ “แฟื่นพนัธุีแ์ท้” “ อัจฉรยิ้ะขา้มคืน” “กล่ัองด�า” แลัะ ”เกมทศกัณ์ฐ”์ 
เปน็ต้น ซึ่ึ�งทั�งราย้การ “เวีทีทอง” แลัะ “ชิ่งรอ้ย้ช่งิล้ัาน” มีการปรบัปรุงร้ปแบบแลัะยั้งคงอย้้ ่
จวีบจนปัจจบุนัทางช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี จึงอาจกล่ัาวีได้ว่ีา ราย้การ “พลิักล็ัอค” ได้สรา้ง  
2 สดุย้อดพธิีกีรช่าย้ใหกั้บวีงการโทรทัศน์ไทย้

ต่อมาในป ี2527 มรีาย้การ “มาตามนดั” ของบรษัิ์ท รชั่ฟิื่ล์ัมทีวีี จ�ากัด ออกอากาศ 
ทางช่่อง 5 ในช่่วีงเวีลัาไพรม์ไทม์ เป็นราย้การเกมโช่ว์ีที�ได้รบัควีามนิย้มส้งมาก โดย้มี
พิธีกีรที�โด่งดังแลัะสรา้งช่ื�อให้กับราย้การนี�มากที�สุด ได้แก่ “เศรษ์ฐา ศิระฉาย้า” แลัะ  
“ญาณี์ จงวิีสทุธีิ�” 

ราย้การดนตร ี เป็นราย้การบันเทิงอีกร้ปแบบหนึ�งที�ได้รบัควีามนิย้มส้งจาก 
ประช่าช่น เริ�มจากราย้การที�ผู้้ช้่มจะได้รบัช่มการแสดงดนตรขีองศิลัปินแลัะดารานักรอ้ง 
ทั�งลั้กทุ่งแลัะลั้กกรุงผู้่านทางโทรทัศน์ โดย้มีราย้การแสดงสดของวีงดนตรเีกิดขึ�น 
ครั�งแรก ในป ี2514  ในราย้การ “Pop On Stage” ซึ่ึ�งเปน็ราย้การที�น�าเอาวีงดนตรต่ีางๆ  

รายการบัันเทิิง วาไรต้ี้� เกมโชว์ 
ในช�วงท้ิ� 2 หลัุ่งปี 2525 
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ท�าการแสดงสดในหอ้งส่งแลัะถ่าย้ทอดสัญญาณ์ออกอากาศสดทางช่อ่ง ททบ.5 ซึ่ึ�งต่อมา 
ในป ี2526 ได้เปลีั�ย้นช่ื�อเปน็ราย้การ “โลักดนตร”ี นับเปน็ราย้การแสดงดนตรสีดที�ได้รบั 
ควีามนิย้มส้งมาก โดย้มีเสกสรร ภ้่ประดิษ์ฐ ์ เป็นพิธีีกร แลัะมีบุญช่าย้ ศิรโิภคทรพัย้ ์ 
เปน็ผู้้ก้�ากับราย้การ  รวีมทั�งเป็นกลัุม่ผู้้ด้�าเนินงานราย้การด้วีย้  ในขณ์ะที�ช่อ่ง 7 ก็มรีาย้การ
แสดงสดของวีงดนตร ีโดย้ใช่ช้่ื�อ “7 สีคอนเสิรต์” มพีธิีกีรค้่แรก คือ ธีงไช่ย้ แมคอินไตย้ ์
แลัะมย้รุา ธีนะบุตร  ซึ่ึ�งราย้การ “7 สีคอนเสิรต์” ก็อย้้ค่้ว่ีงการเพลังแลัะวีงการโทรทัศน์ไทย้
ย้าวีนานกว่ีา 30 ป ี ก่อนจะลัาจอไปในป ี2558  นอกจากนี� ราย้การถ่าย้ทอดสดดนตรยี้งัมี
ราย้การ “คอนเสิรต์แดดเดีย้วี” ของแกรมมี�ที�เกิดในเวีลัาไล่ัเลีั�ย้กัน ออกอากาศทางช่อ่ง 9  
โดย้มธีีเนศ วีรากลุันเุคราะห ์เปน็พธิีกีร แลัะมชี่นินทร ์โปสาภิวัีฒน์ เปน็ผู้้ส้รา้งสรรค์ราย้การ 
ซึ่ึ�งช่นินทรเ์ป็นหนึ�งในต�านานวีงการคอนเสิรต์ของประเทศไทย้  แลัะเป็นผู้้้จัดคอนเสิรต์
ใหญข่องประเทศในย้คุนั�น เช่น่ คอนเสิรต์ “สาวี สาวี สาวี” ที�มหาวิีทย้าลััย้ธีรรมศาสตร์
เมื�อปี 2527 ที�มีการน�าเทคนิคมัลัติวิีช่ันมาใช่้เป็นครั�งแรก รวีมทั�งเป็นผู้้้จัดคอนเสิรต์   
“คาราบาวี” ที�เวีลัโลัโดรม หัวีหมาก เมื�อป ี2528 เป็นต้น

ส่วีนราย้การประกวีดร้องเพลังในร้ปแบบใหม่ที�ควีรกล่ัาวีถึงคือ ราย้การ 
“คอนเสิรต์คอนเทสต์” เริ�มออกอากาศในปี 2529 ผู้ลิัตโดย้บรษัิ์ท เจเอสแอลั จ�ากัด  
โดย้เป็นการประกวีดรอ้งเพลังตามศิลัปินต้นแบบที�สรา้งนักรอ้งช่ื�อดังอีกหลัาย้คน 
ในวีงการเพลังในปัจจบุนั

ในช่ว่ีงป ี2526 กลัุ่มราย้การทอล์ัคโช่ว์ีเริ�มได้รบัควีามนิย้มมากขึ�น เช่น่ ราย้การ 
“เวีทีวีาที” ทางช่อ่ง ททบ.5 ที�สรา้งนักพด้โต้วีาทีช่ื�อดังของประเทศหลัาย้คน ก่อนที�จะมกีาร
พฒันาร้ปแบบราย้การทอล์ัคโช่ว์ีมาเป็นราย้การวีาไรตี�ทอล์ัคโช่ว์ี ซึ่ึ�งราย้การร้ปแบบใหม่
ที�คนกล่ัาวีถึงมากคือ ราย้การ “คืนนี�ที�ช่อ่ง 9” ออกอากาศในป ี2531 ต่อมาเปลีั�ย้นช่ื�อเปน็ 
“ที�นี�กรุงเทพ” ย้้าย้มาออกอากาศทางช่่อง ททบ.5 แลัะช่่อง 7 ตามลั�าดับ ซึ่ึ�งราย้การ 
โด่งดังด้วีย้ควีามทันสมัย้แลัะข้อม้ลัเช่ิงลึักของแขกรบัเช่ิญ  นอกจากนี� ย้ังมีราย้การ 
วีาไรตี�ทอล์ัคโช่ว์ีที�มชี่ื�อเสีย้งตามมาอีกหลัาย้ราย้การ กระจาย้การออกอากาศอย้้ต่ามช่อ่ง
ต่างๆ ได้แก่ ราย้การ “4 ทุม่สแควีร”์ ทางช่อ่ง 7  ราย้การ “ทไวีไลัท์โช่ว์ี” ทางช่อ่ง 3 แลัะ ราย้การ  
“เจาะใจ” ทางช่อ่งททบ.5 เปน็ต้น

ราย้การประเภทเรยี้ลัลิัตี�โช่ว์ี เริ�มเขา้ส้่วีงการโทรทัศน์ไทย้ ในปี 2545 โดย้บรษัิ์ท  
กันตนา กรุ�ป จ�ากัด รเิริ�มผู้ลิัตราย้การ “เกมชี่วิีต” ทางช่อ่ง 7  ซึึ่�งเปน็ราย้การที�น�าเสนอเรื�องราวี
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การใช่ช้่วิีีตของคนที�มาอย้้ร่ว่ีมกันในรา้นอาหารแลัะบ้าน แต่ย้งัไมไ่ด้รบัควีามนิย้มมากนัก  
จนต่อมาในป ี2546 เกิดราย้การเรยี้ลัลิัตี�ประกวีดรอ้งเพลัง “เดอะ สตาร ์ค้นฟื่า้คว้ีาดาวี” 
ทางช่อ่ง 9 แลัะในปี 2547 มรีาย้การ “อคาเดม ีแฟื่นตาเซึ่ยี้” (Academy Fantasia) หรอื AF  
ทางทีวีีบอกรบัสมาช่กิ UBC (ปจัจบุนัคือ TrueVisions) ที�น�ามาออกอากาศทางช่อ่ง 9 ด้วีย้ 
ทั�ง 2 ราย้การกลัาย้เป็นราย้การที�ได้รบัควีามนิย้มส้ง เนื�องจากเปิดโอกาสให้ผู้้้ช่มได้
รว่ีมสื�อสารแลัะมีส่วีนในการตัดสินอนาคตของผู้้้เข้าแข่งขันผู้่านการโหวีตทางโทรศัพท์
มอืถือ แลัะการเปดิเว็ีบบอรด์ใหผู้้้ช้่มแสดงควีามคิดเหน็  ทั�งนี�จะเหน็ได้ว่ีา ควีามส�าเรจ็
ของราย้การเรยี้ลัลิัตี�โช่ว์ีมักจะมีปัจจัย้เรื�องเทคโนโลัยี้เข้ามาเกี�ย้วีข้องเพื�อช่่วีย้สรา้ง
ควีามบันเทิงแลัะการสื�อสารระหว่ีางผู้้้ช่ม แลัะเมื�อเทคโนโลัย้ีต่างๆ มีการพัฒนาแลัะ
เปลีั�ย้นแปลังไป ราย้การเรยี้ลัลิัตี�โช่ว์ีในระย้ะต่อมาจึงมคีวีามหลัากหลัาย้มากขึ�น

ส�าหรบัราย้การควิีซึ่โช่ว์ี ในช่่วีงก่อนยุ้คทีวีีดิจิตอลั ราย้การที�มีช่ื�อเสีย้งได้แก่  
“เกมเศรษ์ฐ”ี ที�เป็นการซึ่ื�อลิัขสิทธีิ�ร้ปแบบราย้การจากราย้การ “Who Wants to Be a 
Millionaire” ออกอากาศครั�งแรกที�ประเทศอังกฤษ์ แลัะมาผู้ลิัตใหมโ่ดย้ บรษัิ์ท บอรน์  
คอปเปอเรช่ั�น จ�ากัด ออกอากาศครั�งแรกทางช่อ่ง 3 ในปี 2547 เปน็ราย้การที�สามารถ 
ดึงดด้ผู้้ช้่มได้ทกุกลัุ่มระดับการศึกษ์า เนื�องจากผู้้ช้่มทางบา้นสามารถมส่ีวีนรว่ีมฝ่กึสมอง
ขณ์ะรบัช่มแลัะรว่ีมลัุน้กับผู้้เ้ขา้แขง่ขนัให้ตอบค�าถามได้ถก้ต้องเพื�อช่งิเงนิรางวัีลัที�เพิ�มขึ�น
เป็นขั�นบันได ซึ่ึ�งหากตอบถก้จนถึงขอ้สดุท้าย้จะได้รบัรางวัีลัหลัักล้ัานบาท

เป็นที�น่าสังเกตว่ีา ในช่่วีงเวีลัา 5-10 ปี ก่อนเกิดทีวีีดิจิตอลั (ปี 2547-2557)  
กลัุ่มราย้การบันเทิงที�ได้รบัควีามนิย้ม มักจะเป็นราย้การที�ผู้ลิัตโดย้ผู้้้ผู้ลิัตราย้ใหญ่ เช่่น 
บรษัิ์ท กันตนา กรุ�ป จ�ากัด บรษัิ์ท เวิีรค์พอย้ท์ เอ็นเทอรเ์ทนเมนท์ จ�ากัด บรษัิ์ท เจเอสแอลั จ�ากัด  
บริษั์ท บอร์น คอปเปอเรช่ั�น จ�ากัด บริษั์ท โพลีัพลััส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด  
บรษัิ์ท ทีวีี ธีนัเดอร ์จ�ากัด บรษัิ์ท อาร ์เอส จ�ากัด  แลัะ บรษัิ์ท จีเอ็มเอ็ม จ�ากัด เปน็ต้น  
ซึ่ึ�งเมื�อเข้าส้่ยุ้คทีวีีดิจิตอลัแล้ัวี บางราย้ก็สามารถก้าวีขึ�นมาเป็นผู้้้ประกอบการช่่อง 
ทีวีีดิจิตอลัด้วีย้ตัวีเอง ในขณ์ะที�บางราย้ย้ังเป็นผู้้้ผู้ลิัตราย้การให้กับช่่องทีวีีดิจิตอลั
แลัะช่่องทางออนไลัน์ นอกจากนี� ย้ังมีบรษัิ์ทใหม่อนาคตไกลัหลัาย้ราย้ที�แจ้งเกิด ทั�งที� 
แย้กตัวีออกมาจากกลัุ่มบรษัิ์ทใหญ่ แลัะเกิดจากการรวีมตัวีของบุคคลัเบื�องหลัังแลัะ
เบื�องหน้าในวีงการทีวีี เช่น่ บรษัิ์ท เซึ่น้ส์ เอนเตอรเ์ทนเมนท์ จ�ากัด บรษัิ์ท มมีติิ จ�ากัด  
บรษัิ์ท เฮลิัโคเนีย้ เอช่ กรุ�ป จ�ากัด บรษัิ์ท ทีวีี บร้พา จ�ากัด บรษัิ์ท วี้้ดดี� เวิีลัด์ จ�ากัด แลัะ
บรษัิ์ท ลัักษ์ณ์์ 666 จ�ากัด เปน็ต้น



64

ในยุ้คทีวีีดิจิตอลั ทุกช่่องต่างมีราย้การวีาไรตี�แลัะเกมโช่ว์ีอย้้่ในผู้ังราย้การด้วีย้
กันทกุช่่อง แต่จะมีควีามแตกต่างกันไปตามทิศทางแลัะกลัยุ้ทธีด้์านเนื�อหาราย้การของ
แต่ลัะช่่อง อย้่างไรก็ดี ราย้การที�ได้รบัควีามนิย้มโดย้ส่วีนใหญ่ย้ังคงอย้้่กับช่่องดั�งเดิม
จากยุ้คแอนะล็ัอก ย้กเว้ีนช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ที�มีควีามช่ัดเจนในการน�าเสนอราย้การ 
วีาไรตี�แลัะเกมโช่ว์ีมากที�สดุ ด้วีย้ควีามเช่ี�ย้วีช่าญแลัะประสบการณ์์ในวีงการผู้ลิัตราย้การ     
วีาไรตี�แลัะเกมโช่ว์ีมาอย้า่งย้าวีนาน 

แต่เนื�องจากราย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ี ที�กลัุ่มเวิีรค์พอย้ท์ผู้ลิัตแลัะประสบควีาม
ส�าเรจ็ล้ัวีนก�าลัังออกอากาศในกลัุ่มช่่องแอนะล็ัอก ดังนั�นในช่่วีงแรกของยุ้คทีวีีดิจิตอลั 
ช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี จึงต้องผู้ลิัตราย้การใหม ่พรอ้มๆกับการทย้อย้ถอนราย้การที�เคย้ออก
อากาศทางช่อ่งแอนะล็ัอก (ช่อ่ง 3 ช่อ่ง ททบ.5 แลัะช่อ่ง 9) เพื�อน�ามาออกอากาศทาง
ช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี 

กลัยุ้ทธี์ของช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี คือ ราย้การเดิมที�ออกอากาศในกลัุ่มช่่อง 
แอนะล็ัอกเมื�อน�ากลัับมาออกอากาศทางช่อ่งตนเอง ก็จะจัดวีางในวัีนแลัะเวีลัาเดิมหรอื 
ใกล้ัเคีย้งเวีลัาเดิมที�เคย้ออกอากาศในกลัุ่มช่่องแอนะล็ัอก เพื�อง่าย้ต่อผู้้้ช่มในการจดจ�า
จากที�เคย้เปิดช่มราย้การนั�นในช่่วีงเวีลัาใด เมื�อเปิดไม่เจอที�ช่่องเก่าก็อาจจะค้นหา
ราย้การนั�นจนเจอในช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี  ท�าใหร้าย้การสามารถสรา้งควีามนิย้มต่อเนื�อง
ให้กับช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ซึ่ึ�งถือได้ว่ีาเปน็กลัย้ทุธีก์ารสรา้งควีามนิย้มในช่ว่ีงแรกที�ประสบ 
ควีามส�าเรจ็

ราย้การของเวิีรค์พอย้ท์ที�ย้้าย้กลัับมาอย้้่ช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี เช่่น ราย้การ  
“ช่ิงรอ้ย้ ช่ิงล้ัาน” เป็นหนึ�งในราย้การเกมโช่ว์ีที�ออกอากาศมาอย้่างต่อเนื�องย้าวีนาน
ราย้การหนึ� งของประเทศไทย้ โดย้เริ�มออกอากาศทางช่่อง 7 มาตั�งแต่ปี 2533  
ก่อนจะย้า้ย้ไปออกอากาศหลัาย้ช่อ่ง ทั�งช่อ่ง 5 ช่อ่ง 3 แลัะกลัับมาที�ช่อ่ง 7 แต่ในช่ว่ีงท้าย้
เปน็การย้า้ย้ไปมาระหว่ีางช่อ่ง 3 แลัะช่อ่ง 7 กล่ัาวีคือ เปน็ราย้การหลัังช่ว่ีงเวีลัาไพรมไ์ทม ์
ทางช่่อง 7 แลัะเมื�อย้้าย้มาอย้้่ที�ช่่อง 3 ปรบัเวีลัาออกอากาศเป็นทุกวัีนอาทิตย้์ เวีลัา  
14.00-16.00 น. ตั�งแต่ 1 มกราคม 2555 – 28 มกราคม 2558 ในช่ื�อ “ช่งิรอ้ย้ ช่งิล้ัาน  

กลุ่่�มรายการบัันเทิิง วาไรต้ี้� เกมโชว์ 
ย่คท้ิว้ดิิจิิตี้อลุ่ 
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Sunshine Day” แลัะเมื�อย้า้ย้มาอย้้ที่�ช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ในป ี 
2558 ก็กลัาย้มาเป็นก�าลัังส�าคัญให้กับช่่อง โดย้ปรบัมาใช่้ช่ื�อ
ใหมว่่ีา “ช่งิรอ้ย้ ช่งิล้ัาน ว้ีาวี ว้ีาวี ว้ีาวี” จัดออกอากาศในเวีลัา 
14.30-16.00 น. ทกุวัีนอาทิตย้เ์ช่น่กัน

ราย้การ “ตลัก 6 ฉาก” ราย้การตลักที�ออกอากาศมา
อย้า่งย้าวีนานตั�งแต่ป ี 2550 ทางช่อ่ง ททบ.5 ย้า้ย้มาออกอากาศ
ทางช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ในวัีนที� 3 มกราคม 2558

ราย้การ “คุณ์พระช่่วีย้” ราย้การวีาไรตี�  ส่งเสริม 
ศิลัปวัีฒธีรรมไทย้ ราย้การเก่าแก่ตั�งแต่ปี 2547 จากช่่อง 9  
ย้า้ย้มาออกอากาศทางช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ในป ี2558 เช่น่กัน 

ราย้การ “คนอวีดผีู้” ที�เปิดตัวีครั�งแรกที�ช่่อง 7 ในปี  
2553 ก่อนจะย้้าย้มาอย้้่ช่่องททบ.5 ในปี 2556 ถ้กย้้าย้มา
ออกอากาศบางตอนทางช่่องเวีิร์คพอย้ท์ ทีวีี ในปี 2557  
ก่อนที�จะย้า้ย้จากช่อ่ง ททบ.5 มาอย้้ช่่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี อย้า่งเป็น
ทางการในช่ว่ีงต้นป ี2558 แลัะยั้งคงออกอากาศช่ว่ีงดึกเช่น่เดิม

นอกเหนือจากราย้การเดิมที�ย้้าย้ช่่องแล้ัวี ราย้การใหม่
ที�เวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี สรา้งสรรค์ ก็ได้รบัควีามนิย้มหลัาย้ราย้การ  
โดย้ราย้การที�เปดิตัวีเมื�อกลัางป ี2557 อย้า่ง “ปรศินาฟื่า้แลับ”  
ก็เป็นอีกหนึ�งราย้การที�ได้รบัการกล่ัาวีถึงส้งทั�งด้านกระแส
แลัะเรตติ�ง จนมีการน�ามาท�าเป็นแอปพลิัเคช่ันให้ประช่าช่น
ดาวีน์โหลัดเป็นเกมออนไลัน์อีกด้วีย้

จากปัจจัย้ทั�งหมดเหล่ัานี� ท�าให้ช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี 
เป็นช่่องใหม่ที�เติบโตอย้่างก้าวีกระโดดในระหว่ีางปี 2557-
2558 จากเรตติ�งเฉลีั�ย้ปี 2557 ที�อย้้่ที�  0.241 ขึ�นมาอย้้่ที� 
0.636 ในปี 2558 โดย้มีฐานผู้้้ช่มมากที�สุดในภาคกลัางแลัะ 
ภาคเหนือ แลัะมกีลัุ่มผู้้ช้่มช่าย้แลัะหญงิในสัดส่วีนที�ใกล้ัเคีย้งกัน

ชิงิร้อ้ย ชิงิล้้าน ว้้าว้ ว้้าว้ ว้้าว้

ตล้ก 6 ฉาก

ปร้ศินาฟ้า้แล้บ

workpoint

คนอว้ดผีี

คุณพร้ะชิว่้ย
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ดันดาร้า
เดอะ มันันี� ดร้อ็ป ไทยแล้นด์
เดอะว้อยซ์ ์เสีียงจร้งิตัว้จร้งิ ซ์ซี์นัที� 3
ไทยแล้นด์ ก็อตทาเล้นต์ ซ์ซี์นั 4
กิ�ก ด๋� สีงคร้ามัเพล้งเงนิล้้าน
เดอะ วิ้นเนอร้อี์สี
เดอะ แฟ้มิัลี้�แก๊งค์
ชิงิร้อ้ยชิงิล้้านซ์นัไชิน์ เดย์
เกมั 1000 หน้าเอ้�ออาทร้
ศึก 12 ร้าศี
เทคมัเีอาท์ไทยแล้นด์
คดีเด็ด
ตีท้ายคร้วั้
เต้นเปลี้�ยนชิวิี้ต ซ์ซี์นั 2
เดอะคอมัเมัเดี�ยน ไทยแล้นด์ ซ์ซี์นั 2
เกมักำาแพงซ์า่สีไตร้ก์
กิ�ก ด๋� ฮอลิ้เดย์
ชิงิชิา้สีว้ร้ร้ค์ไมัค์ทองคำา ปี 2
นางฟ้า้ติดปีก
ชิงิร้อ้ยชิงิล้้าน ฮา ฮอลิ้เดย์

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 . 1 6 1
3 . 1 3 1
3 . 110

20 อันดับ ร้ายการ้บันเทิง ปร้ะเภทร้ายการ้ว้าไร้ตี� เกมัโชิว์้ 
ที�มัเีร้ตติ�งส๋ีงสุีดของปี 2557  

 ชิอ่ง ร้ายการ้ ปร้ะเภท เร้ตติ�ง
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ปแีรกของทีวีีดิจิตอลั กลัุม่ราย้การวีาไรตี�แลัะเกมโช่ว์ีของช่อ่งแอนะล็ัอกเดิม ย้งัคง 
ได้รบัควีามนิย้มส้งอย้่างต่อเนื�อง อย้่างไรก็ดี การเกิดของทีวีีดิจิตอลั กลัาย้เป็นโอกาส
ส�าหรบัการขย้ับขย้าย้ธุีรกิจของกลัุ่มผู้้้ผู้ลิัตราย้การทั�งราย้เก่าแลัะราย้ใหม่ เนื�องจากมี
พื�นที�ส�าหรบัผู้ลิัตราย้การในช่อ่งทีวีีดิจิตอลัช่อ่งใหมเ่พิ�มขึ�น 

ราย้การวีาไรตี�ที�ได้รบัควีามนิย้ม แลัะมเีรตติ�งเฉลีั�ย้ทั�งราย้การสง้สดุของป ี2557 คือ 
ราย้การ “ดันดารา” ราย้การวีาไรตี� ประเภทการแขง่ขนัรอ้งเพลังแลัะประช่นัควีามสามารถ
ทางช่อ่ง 3HD เรตติ�งเฉลีั�ย้ทั�งราย้การอย้้ที่� 7.198 อันดับ 2 คือ ราย้การ “เดอะ มนันี�ดรอ็ป  
ไทย้แลันด์” เป็นประเภทราย้การเกมโช่ว์ี ทางช่อ่ง 7HD เรตติ�งเฉลีั�ย้ 6.859 ส่วีนอันดับ  
3 คือ ราย้การ “เดอะวีอย้ซึ่ ์เสีย้งจรงิตัวีจรงิ ซึ่ซีึ่นั 3” ทางช่อ่ง 3HD เรตติ�งเฉลีั�ย้ 6.006 

จากภาพรวีมของราย้การที�ได้เรตติ�งเฉลีั�ย้ส้งสุด 20 อันดับแรกของปี 2557  
พบว่ีา เป็นราย้การจากช่่อง 3HD แลัะช่่อง 7HD รวีมกันถึง 19 ราย้การ (ราย้การจาก 
ช่อ่ง 3HD จ�านวีน 12 ราย้การ แลัะราย้การจากช่อ่ง 7HD จ�านวีน 7 ราย้การ) โดย้มรีาย้การ 
“ช่งิช่า้สวีรรค์ไมค์ทองค�า ปี 2” จากช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี เป็นราย้การจากช่อ่งทีวีีดิจิตอลัใหม่ 
เพยี้งราย้การเดีย้วีเท่านั�น ติดอย้้ใ่นอันดับ 18 โดย้มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 3.161  

กลุ่่�มรายการบัันเทิิง วาไรต้ี้� เกมโชว์ 
ปี 2557 

หากพิจารณ์าเรตติ�งเฉพาะตอนของราย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ีที�ออกอากาศในปี 
2557 พบว่ีา มอีย้้ถึ่ง 3 ราย้การ ที�ท�าเรตติ�งเฉพาะตอนสง้เกินกว่ีา 10 ได้แก่ 

รายการ “ดัันดัารา” ทางช่อ่ง 3HD เรตต้�งเฉพาะตอนสูงูสูดุัทำาได้ั 10.472 
รายการ “เดัอะ มันัน่� ดัรอ็ป ไทยแลนด์ั” ทางช่อ่ง 7HD เรตต้�งเฉพาะตอนสูงูสูดุั 

             ทำาได้ั 10.206 
รายการ “ก้�ก ดัู� สูงครามัเพลงเงน้ล้าน” ทางช่อ่ง 7HD เรตต้�งเฉพาะตอนสูงูสูดุั
ทำาได้ั  7.849
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ทั�งนี�จะสังเกตได้ว่ีา ราย้การวีาไรตี�เกมโช่ว์ีที�ได้รบัควีามนิย้มส่วีนใหญ่
เป็นราย้การที�ออกอากาศในช่่วีงวัีนหย้ดุ เสาร ์- อาทิตย้ ์แลัะโดย้ส่วีนใหญเ่ปน็
ราย้การที�ถก้จัดลังผู้งัราย้การในช่ว่ีงเวีลัา 18.00-20.00 น. ซึ่ึ�งเปน็หนึ�งในช่ว่ีง 
เวีลัาไพรมไ์ทมข์องวัีนเสาร-์อาทิตย้ ์ที�ครอบครวัีสามารถรบัช่มรว่ีมกัน นอกจากนี� 
ย้งัมรีาย้การวีาไรตี�เกมโช่ว์ีที�ออกอากาศในช่ว่ีงเวีลัาอื�นในวัีนเสารแ์ลัะอาทิตย้ ์
ที�ได้รบัควีามนิย้มสง้เช่น่กัน อาทิ ราย้การ “เกม 1000 หน้า เอื�ออาทร” ทางช่อ่ง 
7HD แลัะราย้การ “เดอะ คอมเมเดี�ย้น ไทย้แลันด์ ซึ่ีซึ่ัน 2” ของช่่อง 7HD   
โดย้ทั�งสองราย้การออกอากาศในช่ว่ีงเวีลัากลัางวัีน

นอกจากนี�ย้ังมีราย้การวีาไรตี�เกมโช่ว์ี ที�มีผู้ลังานเรตติ�งโดดเด่นมาก
ในการออกอากาศช่ว่ีงเวีลัาประมาณ์ 22.30 น. ในคืนวัีนอังคารหลัังจบลัะคร 
ได้แก่ ราย้การ “กิ�ก ด้� สงครามเพลังเงนิล้ัาน” ทางช่อ่ง 7HD ออกอากาศเวีลัา 
22.30-24.00 น. โดย้ตอนที�ท�าเรตติ�งสง้สดุ สามารถท�าได้ถึง 7.849 

ดันดาร้า
เดอะ มันันี� ดร้อ็ป ไทยแล้นด์
กิ�ก ด๋� สีงคร้ามัเพล้งเงนิล้้าน
ไทยแล้นด์ ก็อต ทาเล้นต์ ซ์ซี์นั 4
เดอะว้อยซ์ ์เสีียงจร้งิตัว้จร้งิ ซ์ซี์นั 3
เดอะ แฟ้มิัลี้�แก๊งค์
ชิงิร้อ้ยชิงิล้้านซ์นัไชิน์ เดย์
เดอะวิ้นเนอร้ ์อีสี
เกมั 1000 หน้า เอ้�ออาทร้
เดอะคอมัเมัเดี�ยน ไทยแล้นด์ ซ์ซี์นั 2

 ชิอ่ง ร้ายการ้ ปร้ะเภท เว้ล้าออกอากาศ เร้ตติ�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 

10.472
10.206

7.849
7.493
7.395
6.381
5.599
5.316
5.307
4.999

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 อันดับ ร้ายการ้ว้าไร้ตี�เกมัโชิว์้ เร้ตติ�งเฉพาะตอนส๋ีงสุีดในปี 2557  

หมายเหตุุ: เฉพาะรายการท่ี่�ออกอากาศเกิน 15 นาท่ี่
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ในป ี2557 ช่อ่ง 9 MCOT HD มรีาย้การที�ผู้ลิัตใหมแ่ลัะเปน็ราย้การวีาไรตี� 
ที�ท�าเรตติ�งสง้สดุของช่่อง ได้แก่ ราย้การ “KILLER KARAOKE THAILAND: 
ขอรอ้ง อย้า่หย้ดุรอ้ง” ของบรษัิ์ท แฮฟื่เอก้�ดดรมี (Have A Good Dream) จ�ากัด 
ของ “กิตติกร เพญ็โรจน์” ผู้้บ้รหิารบรษัิ์ท ทร้ แฟื่นตาเซึ่ยี้ จ�ากัด แลัะเป็นผู้้บ้กุเบกิ
ราย้การท�าอาหารใหก้ลัับมาโด่งดัง  ราย้การ “KILLER KARAOKE THAILAND: 
ขอรอ้ง อย้า่หย้ดุรอ้ง” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ทั�งปอีย้้ที่� 2.227 

นอกจากนี�ย้งัมรีาย้การเกมโช่ว์ี “ใครคือใคร IDENTITY Thailand” ของ
บรษัิ์ท เวิีรค์พอย้ท์ เอ็นเทอรเ์ทนเมนท์ จ�ากัด ที�ออกอากาศต่อเนื�องทางช่อ่ง 9 
ตั�งแต่ป ี2556 จนถึงปี 2557 เรตติ�งเฉลีั�ย้อย้้ที่� 2.029 ก่อนจะย้า้ย้ไปออกอากาศ
ที�ช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ในปี 2558 ถึงต้นป ี2559  แลัะราย้การ “วี้้ดดี�เกิดมาคยุ้” 
เรตติ�งเฉลีั�ย้ทั�งปอีย้้ที่� 0.736 

รายการบัันเทิิง ประเภทิรายการวาไรต้ี้� เกมโชว์ 
ในกลุ่่�มช�องแอนะล็ุ่อกเดิิม ปี 2557 

KILLER KARAOKE THAILAND: 
ขอร้อ้ง อยา่หยุดร้อ้ง 
ใคร้ค้อใคร้ IDENTITY Thailand 
ว้๋้ดดี�เกิดมัาคุย

TALENT  CONTEST
 
GAME SHOW
VARIETY

2.227

2.029
0.736

ร้ายการ้บันเทิง ปร้ะเภทว้าไร้ตี� ชิอ่ง 9 MCOT HD ปี 2557 ที�มัเีร้ตติ�งส๋ีงสุีด

ส่วีนราย้การวีาไรตี�ในช่่องทีวีีดิจิตอลัในหมวีดหม้่ช่่องสาธีารณ์ะ พบว่ีา 
มรีาย้การที�ท�าเรตติ�งสง้สดุ ในป ี2557 ซึ่ึ�งมรีาย้ลัะเอีย้ดดังนี�

ในส่วีนของช่อ่ง ททบ.5 มรีาย้การ “ตลัาดสดสนามเปา้” ผู้ลิัตโดย้ บรษัิ์ท 
โพลีัพลััส จ�ากัด มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ทั�งป ี2.038 รองลังมาได้แก่ราย้การ  “ระเบดิเที�ย้ง

 ชิอ่ง ร้ายการ้          ปร้ะเภท เร้ตติ�ง
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แถวีตรง” ของบรษัิ์ท เวิีรค์พอย้ท์ เอ็นเทอรเ์ทนเมนท์ จ�ากัด มีเรตติ�ง 
เฉลีั�ย้ทั�งป ี2557 อย้้ที่� 1.545 ซึ่ึ�งราย้การนี�ออกอากาศมาย้าวีนานทางช่อ่ง
ททบ.5 ตั�งแต่ป ี2539 ก่อนจะย้า้ย้ไปออกอากาศทางช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี
ในปี 2558  

ช่อ่งไทย้พบีเีอส มรีาย้การที�ได้รบัควีามนิย้มสง้สดุในปี 2557 ได้แก่ 
ราย้การ “ช่วิีีตจรงิย้ิ�งกว่ีาลัะคร” เสนอเรื�องราวีช่วิีีตคน มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.676

ส่วีนช่อ่ง NBT มรีาย้การ “สภาโจ�ก สัญจรทั�วีไทย้” เป็นราย้การ 
ที�มเีรตติ�งสง้สดุของช่อ่ง โดย้มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.140

ตล้าดสีดสีนามัเป้า
ร้ะเบิดเที�ยงแถว้ตร้ง
คนอว้ดผีี
แฟ้นพันธ์ุ์แุท้ 2013
ตล้ก 6 ฉาก

ชิวิี้ตจร้งิยิ�งกว่้าล้ะคร้

สีภาโจ๊ก สัีญจร้ทั�ว้ไทย

VARIETY
VARIETY
VARIETY
GAME SHOW
VARIETY

REAL LIFE

VARIETY

2.038
1.545
1 . 74 8
1 . 1 8 7
1 . 1 7 6

0.676

0.140

ร้ายการ้ว้าไร้ตี�ในชิอ่งทีวี้ดิจิตอล้ หมัว้ดหม๋ัช่ิอ่งสีาธ์ุาร้ณะ ปี 2557  
 ร้ายการ้ ปร้ะเภท เร้ตติ�ง

(หมาย้เหต:ุ เฉพาะราย้การที�ออกอากาศเกิน 15 นาที)
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ช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี เป็นช่่องในกลัุ่มช่่องทีวีีดิจิตอลัใหม่ ที�มีควีามโดดเด่นมาก
ที�สดุในการผู้ลิัตราย้การวีาไรตี�เกมโช่ว์ี เนื�องจากบรษัิ์ท เวิีรค์พอย้ท์ เอ็นเทอรเ์ทนเมนท์ 
จ�ากัด (มหาช่น) เป็นผู้้ผู้้ลิัตราย้ใหญ่ ที�ผู้ลิัตราย้การวีาไรตี�มากมาย้หลัาย้ราย้การเพื�อออก
อากาศทางโทรทัศน์ช่่องต่างๆ เกือบทุกช่่อง จนถือว่ีาเป็นย้ักษ์์ใหญ่ด้านการสรา้งสรรค์
แลัะผู้ลิัตเนื�อหาราย้การ เมื�อถึงวัีนที�ก้าวีขึ�นเป็นผู้้้ประกอบการทีวีีดิจิตอลั จึงก้าวีขึ�นมา
ย้นือย้้บ่น TOP 5 ได้อย้า่งรวีดเรว็ี โดย้ประกาศช่ดัเจนว่ีาเปน็ช่อ่งวีาไรตี� ภาย้ใต้สโลัแกน 
Creative TV 

ช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี เดินหน้าสรา้งสรรค์แลัะผู้ลิัตราย้การใหมล่ังผู้งัราย้การในช่อ่ง
เวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี อย้า่งหลัากหลัาย้แลัะต่อเนื�อง ตั�งแต่ราย้การประเภทควิีซึ่โช่ว์ี ราย้การ 
คอมเมดี� ราย้การเรยี้ลัลิัตี�โช่ว์ี รวีมถึงราย้การอาหาร อย้า่งไรก็ดี ในกลัุ่มราย้การวีาไรตี�
ใหม่ๆของช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ส่วีนใหญ่เป็นราย้การคอมเมดี� ที�เป็นการต่อย้อดมาจาก
กลัุ่มนักแสดงตลัก 3 ช่่า ของราย้การ “ชิ่งรอ้ย้ ช่ิงล้ัาน” โดย้แตกออกมาเป็นราย้การ  
“ซึ่ปุเปอรห์มำา” ราย้การ “เท่ง โหน่ง วิีทย้าคม” แลัะราย้การ “ตุ�กกี� โช่ว์ี”

 

รายการบัันเทิิง ประเภทิรายการวาไรต้ี้� เกมโชว์ 
ในกลุ่่�มช�องท้ิว้ดิิจิิตี้อลุ่ใหม�

ชิงิชิา้สีว้ร้ร้ค์ ไมัค์ทองคำา ปี 2
ปร้ศินาฟ้า้แล้บ
ซุ์ปเปอร้ห์มั�า
เท่ง โหน่ง วิ้ทยาคมั
จำาอว้ดหน้าจอ
เล้ท มีั อิน ศัล้ยกร้ร้มัพลิ้กชิวิี้ต
ตุ๊กกี� โชิว์้ 
ชิงิร้อ้ยชิงิล้้าน คล้าสีสิีค
THE DISH : เมัน๋ทอง

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

3 . 1 6 1
1.928
0.938
0.835
0.608
0.578
0.565
0.537
0.481

เร้ตติ�งกลุ่้มัร้ายการ้ว้าไร้ตี� ของชิอ่งเวิ้ร้ค์พอยท์ ทีวี้ ปี 2557 
 ร้ายการ้ ปร้ะเภท เร้ตติ�ง
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ราย้การวีาไรตี�ที�ได้รบัควีามนิย้มส้งสุดของช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ในปี 2557 คือ 
ราย้การช่งิช่า้สวีรรค์ ไมค์ทองค�า ป ี2 ซึ่ึ�งมเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 3.161 ตามมาด้วีย้ราย้การวีาไรตี� 
น้องใหม ่“ปรศินาฟื่า้แลับ” (เรตติ�งเฉลีั�ย้ 1.928) แลัะ “ซึ่ปุเปอรห์มำา” (เรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.938)

ส่วีนราย้การเรยี้ลัลิัตี�โช่ว์ี “เลัท ม ีอิน ศัลัย้กรรมพลิักช่วิีีต” ที�เปดิโอกาสใหผู้้้ค้น
เปลีั�ย้นช่ีวิีตใหม่ด้วีย้การท�าศัลัย้กรรม โดย้ทีมแพทย้์ไทย้แลัะเกาหลีัใต้ มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ 
0.578

เสีียงสีว้ร้ร้ค์ พิชิติฝััน
SIX IN THE CITY

ทอล์้คทะล้ดุาว้ 
เกมัตล้ก หกคะเมัน

คอนเสิีร้ต์ TRUE AF 11

ล้ายกนก

MILLIONAIRE VAN
โบกร้ถลุ้้นล้้าน

ซุ์ป’ตาร้ ์ปาร้ตี์� :
CELEBRITY GAME NIGHT

สีาร้คดี I SHOULDN’T BE ALIVE : 
BOYS ADRIFT

TALENT CONTEST
VARIETY

VARIETY
GAME SHOW

REALITY GAME

VARIETY

GAME SHOW

GAME SHOW

REAL LIFE

0.392
0.167

0.121
0.147

0.255

0 . 1 1 1

0.056

0.132

0.203

กลุ้่มัร้ายการ้บันเทิง ปร้ะเภทร้ายการ้ว้าไร้ตี� เกมัโชิว์้ ในชิอ่งทีวี้ดิจิตอล้ใหมั ่ปี 2557
 ร้ายการ้ ปร้ะเภท เร้ตติ�ง
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ในปี 2557 นอกเหนือจากช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี แล้ัวี ช่อ่ง 8 เป็นอีกช่อ่งที�ผู้ลิัตราย้การ
ใหม่ลังผู้ังราย้การตั�งแต่ปีแรก อาทิ ราย้การ “เสีย้งสวีรรค์ พิช่ิตฝั่น” ราย้การประกวีด 
รอ้งเพลังที�ได้รบัควีามนิย้มสง้สดุของช่อ่ง 8 ออกอากาศจันทร ์– อาทิตย้ ์ ในช่ว่ีงเวีลัาบ่าย้  
มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.392 แลัะราย้การ “SIX IN THE CITY” ราย้การวีาไรตี�ทอล์ัคโช่ว์ี ที�เจาะกลัุ่ม 
ผู้้ห้ญงิ โดย้มกีลัุ่มพธิีกีรเป็นนักแสดงผู้้ห้ญงิทั�งหมด ออกอากาศวัีนอาทิตย้ ์เวีลัา 17.00 น.  
มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.167 

ช่อ่งไทย้รฐัทีวีี มรีาย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ีเด่นในป ี2557 ได้แก่ ราย้การ “ทอล์ัคทะลัดุาวี” 
ผู้ลิัตโดย้บรษัิ์ท โพลีัพลััส จ�ากัด เปน็ราย้การวีาไรตี� ทอล์ัคโช่ว์ี น�าเสนอเรื�องราวีที�เกี�ย้วีขอ้ง
กับวีงการบันเทิง วีงการดารา ประกอบกับเรื�องของโช่คช่ะตาผู้่านดวีงของคนดัง มีเรตติ�ง
เฉลีั�ย้ 0.121 แลัะราย้การ “เกมตลัก หกคะแมน” ของบรษัิ์ท ลัักษ์ณ์์ 666 มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.147 

ช่อ่ง True4U มรีาย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ีที�มเีรตติ�งสง้สดุ คือ การถ่าย้ทอดสดคอนเสิรต์ 
ทร้ อคาเดม ีแฟื่นตาเซึ่ยี้ หรอื AF11 ท�าเรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.255 

ช่่อง NEW 18 เปิดตัวีในปีแรก โดย้มีราย้การสารคดีเป็นราย้การหลัักของช่่อง  
ซึ่ึ�งราย้การสารคดีช่ดุส�าคัญคือ “I Shouldn’t be alive : Boys adrift” ท�าเรตติ�งเฉลีั�ย้สง้สดุ 
0.203

ช่อ่งขา่วี Nation TV ในป ี2557 มรีาย้การวีาไรตี� ทอล์ัคโช่ว์ีโดดเด่น คือ ราย้การ  
“ลัาย้กนก” ท�าเรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.111 

ช่่อง One ยั้งไม่ค่อย้มีการออกอากาศราย้การใหม่ๆ ในช่่อง โดย้ส่วีนใหญ่
เป็นการน�าเอาราย้การเก่าที�เคย้ออกอากาศในทีวีีดาวีเทีย้มของกลัุ่มจีเอ็มเอ็ม แกรมมี� 
มาออกอากาศซึ่ำา อย้่างไรก็ดี ช่่อง One มีราย้การวีาไรตี�ที�โดดเด่นคือ ราย้การเกมโช่ว์ี 
“ซึ่ปุ’ตาร ์ปารตี์� : CELEBRITY GAME NIGHT” ผู้ลิัตโดย้บรษัิ์ท มมีติิ จ�ากัด ออกอากาศ 
ครั�งแรกในวัีนที� 7 สิงหาคม 2557 มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ทั�งป ี0.132

ส่วีนช่่อง Mono 29 วีางทิศทางของช่่องเป็นช่่องที�เสนอภาพย้นตรต่์างประเทศ
เป็นราย้การหลััก แต่ก็ผู้ลิัตราย้การวีาไรตี�ออกอากาศในช่่องตั�งแต่ปี 2557 ด้วีย้เช่่นกัน  
แต่ราย้การวีาไรตี�ไมไ่ด้รบัควีามนิย้มมากนัก เช่น่ ราย้การ “Millionaire Van โบกรถลัุน้ล้ัาน” 
ซึ่ึ�งเปน็ราย้การควิีซึ่โช่ว์ี ตอบค�าถามบนรถต้ ้เปดิตัวีในกลัางป ี2557 มเีรตติ�งเฉลีั�ย้อย้้ที่� 0.056
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ปี 2558 เป็นปีที�ศักย้ภาพของช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี เริ�มแสดงควีามรอ้นแรง  
ซึ่ึ�งเป็นผู้ลัมาจากควีามเช่ี�ย้วีช่าญในการผู้ลิัตราย้การกลัุ่มวีาไรตี� เกมโช่ว์ี ประกอบ
กับราย้การเก่าที�อย้้่ที�ช่่องดั�งเดิม ทย้อย้ย้้าย้มาอย้้่ที�ช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ทั�งราย้การ  
“ช่ิงรอ้ย้ ช่ิงล้ัาน Sunshine Day” จากช่่อง 3 HD ที�ย้้าย้มาพรอ้มปรบัใช่้ช่ื�อใหม่ว่ีา  
“ช่งิรอ้ย้ ช่งิล้ัาน ว้ีาวี ว้ีาวี ว้ีาวี” แลัะราย้การ “ตลัก 6 ฉาก” รวีมทั�งราย้การ “คนอวีดผีู้”  
ทางช่่องททบ.5 นอกจากนี�ย้ังมีราย้การ“คุณ์พระช่่วีย้” แลัะราย้การ “ชิ่งช่้าสวีรรค์”  
ทางช่อ่ง 9 MCOT HD เป็นต้น

ทั�งนี�กลัุ่มราย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ี ที�มคีวีามนิย้มสง้สดุของป ี2558 ได้แก่ ราย้การ 
“ช่ิงช่้าสวีรรค์ ไมค์ทองค�า ปี 3” ที�ย้้าย้มาจากช่่อง 9  MCOT HD โดย้เริ�มออกอากาศ
ทางช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ในเดือนมิถุนาย้น 2558 ต่อเนื�องไปถึงเดือนมกราคม 2559  
เรตติ�งเฉลีั�ย้ 4.994 

หากพจิารณ์า 20 อันดับราย้การที�มเีรตติ�งเฉลีั�ย้สง้สดุของปีนี� พบว่ีาเปน็ราย้การ
ของช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ถึง 3 ราย้การ โดย้เปน็ราย้การใหมที่�เกิดในย้คุทีวีีดิจิตอลั 1 ราย้การ  
คือ “ปรศินาฟื่้าแลับ” โดย้ในปี 2558 มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ 2.806 ซึ่ึ�งสง้ขึ�นจากปี 2557 ที�ได้ 
เรตติ�งเฉลีั�ย้ 1.928

ส่วีนอีก 17 ราย้การเป็นราย้การจาก 2 ช่่องดั�งเดิม ได้แก่ ช่่อง 7HD จ�านวีน  
9 ราย้การ แลัะช่อ่ง 3HD จ�านวีน 8 ราย้การ โดย้มีราย้การ “กิ�ก ด้� สงครามเพลังเงนิล้ัาน” 
เปน็ราย้การที�มเีรตติ�งเฉลีั�ย้สง้สดุของช่อ่ง 7HD ซึ่ึ�งมเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 4.768 ในขณ์ะที�ราย้การ  
“เดอะวีอย้ซึ่์ เสีย้งจรงิตัวีจรงิ ซึ่ีซึ่ัน 4” เป็นราย้การที�เรตติ�งเฉลีั�ย้ส้งสุดของช่่อง 3HD  
มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 4.587 

ในกลัุ่ม 20 อันดับราย้การที�มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ส้งสุดของปี 2558 จะเห็นควีาม 
แตกต่างได้อย้่างช่ัดเจนระหว่ีางราย้การจากช่่องดั�งเดิม แลัะราย้การจากช่่องทีวีี
ดิจิตอลัใหม่ โดย้ที� 3 ราย้การที�มีเรตติ�งส้งของช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ล้ัวีนเป็นราย้การที�

รายการบัันเทิิง ประเภทิรายการวาไรต้ี้� เกมโชว์
ปี 2558
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ออกอากาศในช่่วีงเวีลัาที�มีผู้้้ช่มส้งสุดของวัีน เช่่น ราย้การ “ชิ่งช่้าสวีรรค์ ไมค์ทองค�า”  
ออกอากาศในเวีลัา 18.30-20.00 น.ของวัีนเสารแ์ลัะอาทิตย้ ์แลัะราย้การ “ปรศินาฟ้ื่าแลับ”  
ออกอากาศเวีลัา 19.20-20.15 น. ในวัีนจันทร-์ศกุร ์

ในขณ์ะที�ราย้การจากช่อ่ง 7HD แลัะช่อ่ง 3HD ที�ได้รบัควีามนิย้มสง้ เป็นราย้การ
ที�ออกอากาศในช่ว่ีงเวีลัาระหว่ีางวัีน ไปจนถึงช่ว่ีง Early  Prime Time แลัะบางราย้การ
ที�ออกอากาศในช่ว่ีงหลััง Prime Time ก็ไมม่ีปัญหาด้านเรตติ�ง แต่ก็มกัจะเป็นราย้การ 
ที�ลังผัู้งราย้การวัีนเสารแ์ลัะอาทิตย้เ์ป็นส่วีนใหญ่ เช่น่ ราย้การ “เดอะวีอย้ซ์ึ่ เสีย้งจรงิตัวีจรงิ  
ซึ่ซีึ่นั 4” แลัะราย้การ “ดันดารา” ทางช่อ่ง 3HD ราย้การ “เกม 1000 หน้า เอื�ออาทร” แลัะ 
ราย้การ “คดีเด็ด” ทางช่อ่ง 7HD  อย้า่งไรก็ดี มรีาย้การที�โดดเด่นมากแมจ้ะออกอากาศ
คืนวัีนอังคารหลัังจบราย้การลัะคร ได้แก่ “กิ�ก ด้� สงครามเพลังเงนิล้ัาน” ทางช่อ่ง 7HD 

ขอ้มล้ัเรตติ�งเหล่ัานี�แสดงใหเ้หน็ว่ีา กลัุ่มราย้การวีาไรตี�ของทีวีีดิจิตอลัช่อ่งดั�งเดิม
ย้ังคงครองควีามนิย้มจากผู้้้ช่มได้ต่อเนื�อง ซึ่ึ�งเป็นเพราะควีามเคย้ช่ินที�รบัช่มติดต่อกัน 
มานาน ในขณ์ะที�ช่อ่งดิจิตอลัใหม ่ก็ต้องพย้าย้ามรว่ีมแขง่ขนัด้วีย้การเรง่พฒันาราย้การ 
เพื�อสรา้งแรงดึงด้ดจากผู้้้ช่มให้มากที�สุด จึงจะสรา้งควีามนิย้มขึ�นมาใหม่ได้ ในช่่วีงปีนี�
จึงมีเพีย้งช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ที�มีช่ื�อเสีย้งแลัะผู้ลังานควีามส�าเรจ็เดิมเป็นเครื�องการนัตี 
ที�สามารถแทรกเขา้มาแขง่ขนักับช่อ่งดั�งเดิมได้ 
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ชิงิชิา้สีว้ร้ร้ค์ไมัค์ทองคำา ปี 3 
กิ�ก ด๋� สีงคร้ามัเพล้งเงนิล้้าน
เดอะว้อยซ์ ์เสีียงจร้งิตัว้จร้งิ ซ์ซี์นั 4
ตกสิีบหยบิล้้าน
ดันดาร้า
ชิงิชิา้สีว้ร้ร้ค์ไมัค์ทองคำา ปี 2
เกมั 1000 หน้าเอ้�ออาทร้
ชิงิร้อ้ยชิงิล้้านซ์นัไชิน์ เดย์
คดีเด็ด
เทค มัี เอ้าท์ไทยแล้นด์
ไทยแล้นด์ ก็อตทาเล้นต์ ซ์ซี์นั 5
ศึก 12 ร้าศี
เดอะ มันันี� ดร้อ็ป ไทยแล้นด์
จ้อ..จี�
3 แซ์บ่
ดร้มีัทีมัไทยแล้นด์ ดาร้าเฮโย
สุีดยอดคดีเด็ด
ปร้ศินาฟ้า้แล้บ
เดอะ แฟ้มัิลี้�แก๊งค์
เล้้อกไดใ้หเ้ดต

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

20 อันดับ ร้ายการ้บันเทิง กลุ่้มัร้ายการ้ว้าไร้ตี� เกมัโชิว์้ 
ที�มัเีร้ตติ�งส๋ีงสุีด ปี 2558

 ชิอ่ง ร้ายการ้ ปร้ะเภท เร้ตติ�ง
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เดอะ มันันี� ดร้อ็ป ไทยแล้นด์
ชิงิชิา้สีว้ร้ร้ค์ ไมัค์ทองคำา ปี 3
ตกสิีบหยบิล้้าน
กิ�ก ด๋� สีงคร้ามัเพล้งเงนิล้้าน
ดันดาร้า
เกมั 1000 หน้า เอ้�ออาทร้
ถ่ายทอดสีดมัหกร้ร้มัฉล้องคร้บร้อบ 
45 ปี ไทยทีวี้สีี ชิอ่ง 3 คว้ามัสุีขบุกโล้ก

เดอะว้อยซ์ ์เสีียงจร้งิตัว้จร้งิ ซ์ซี์นั 4
ชิงิร้อ้ยชิงิล้้านซ์นัไชิน์ เดย ์
ไทยแล้นด์ก็อต ทาเล้นต์ ซ์ซี์นั 5

 ชิอ่ง ร้ายการ้ วั้นที�ออกอากาศ เว้ล้าออกอากาศ เร้ตติ�ง

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

13/12/2558
01/03/2558
30/08/2558

7.436
6.926
6.826
6.583
5.958
5.907
5.202

4.767
4.255
4.155

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

16.40-19:03
14:51-16:45
17.12-20:21

10 อันดับ ร้ายการ้ว้าไร้ตี�เกมัโชิว์้ เร้ตติ�งเฉพาะตอนส๋ีงสุีดในปี 2558 

อย้่างไรก็ตาม หากพิจารณ์าจากเรตติ�งเฉพาะตอนส้งสุดของแต่ลัะราย้การใน 
ป ี2558 นี� พบว่ีา ราย้การที�ออกอากาศในช่ว่ีงเวีลัาที�มผีู้้ช้่มสง้ ในเวีลัา 18.00 น. เปน็ต้นไป 
ท�าเรตติ�งสง้สดุ โดย้ราย้การ “เดอะ มนันี� ดรอ็ป ไทย้แลันด์” ช่อ่ง 7HD มเีรตติ�งเฉพาะตอน
สง้สดุ 7.436 อันดับ 2 เป็นราย้การ  “ชิ่งช่า้สวีรรค์ ไมค์ทองค�า ปี 3” ช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี  
มเีรตติ�งเฉพาะตอนสง้สดุ 6.926 แลัะอันดับ 3 เปน็ราย้การ“ตกสิบหย้บิล้ัาน” จากช่อ่ง 7HD 
มเีรตติ�งเฉพาะตอนสง้สดุ 6.826 ส่วีนราย้การที�ออกอากาศช่ว่ีง Non Prime Time แลัะมี 
เรตติ�งสง้สดุได้แก่ราย้การ “กิ�ก ด้� สงครามเพลังเงินล้ัาน” ซึ่ึ�งมีเรตติ�งเฉพาะตอนสง้สดุ 
6.538

เป็นที�น่าสังเกตว่ีา ท่ามกลัางกลัุม่ราย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ี ย้งัมรีาย้การถ่าย้ทอดสด 
งานมหกรรมฉลัองครบรอบ 45 ปี ไทย้ทีวีีสี ช่่อง 3 ควีามสุขบุกโลัก โดย้เป็นอีก 
หนึ�งราย้การที�ได้รบัควีามนิย้มสง้จากการถ่าย้ทอดสดตั�งแต่เวีลัา 13.59-18.01 น. แลัะเวีลัา  
18.17 -20.02 น. เมื�อวัีนที� 25 เมษ์าย้น 2558 มเีรตติ�งทั�ง 2 ช่ว่ีงเวีลัาอย้้ที่� 4.743 แลัะ  
6.252 ตามลั�าดับ โดย้มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ทั�งราย้การ 5.202
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ราย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ี ของช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ถือได้ว่ีาเปน็ผู้ลังานด้านราย้การ 
วีาไรตี�ที�โดดเด่นที�สดุ เมื�อเทีย้บกับช่อ่งทีวีีดิจิตอลัใหม่ทั�งหมด ซึ่ึ�งนอกเหนือจากราย้การที�
มเีรตติ�งสง้สดุในกลัุ่ม 20 ราย้การของปี 2558 แล้ัวี ย้งัมหีลัาย้ราย้การที�ได้รบัควีามนิย้ม 
เช่น่ ราย้การ “ช่งิรอ้ย้ ช่งิล้ัาน ว้ีาวี ว้ีาวี ว้ีาวี” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 2.478 

ส่วีนราย้การที�ออกอากาศต่อเนื�องจากป ี2557 แลัะมเีรตติ�งเฉลีั�ย้สง้กว่ีาเดิม ได้แก่ 
ราย้การ “ซึุ่ปเปอรห์มำา” เรตติ�งเฉลีั�ย้ปี 2558 อย้้่ที� 1.551 ส้งกว่ีาปี 2557 ที�ได้ 0.938 
ราย้การ “เท่ง โหน่ง วิีทย้าคม” เรตติ�งเฉลีั�ย้ป ี2558 อย้้ที่� 1.253 สง้กว่ีาปี 2557 ที�ได้ 0.835 
แลัะราย้การ “จ�าอวีดหนา้จอ” เรตติ�งเฉลีั�ย้ป ี2558 อย้้ที่� 1.364 สง้กว่ีาป ี2557 ที�ได้ 0.608 

นอกจากนี�ก็มกีลัุ่มราย้การที�ออกอากาศต่อเนื�องจากปี 2557 ที�ได้รบัควีามนิย้ม
ลัดลัง ได้แก่ ราย้การ “ระเบดิเถิดเทิง สิงโตทอง” เรตติ�งเฉลีั�ย้ป ี2558 อย้้ที่� 1.098 ตำากว่ีาป ี
2557 ที�ออกอากาศทางช่อ่ง ททบ.5 ในช่ื�อราย้การ “ระเบดิเที�ย้งแถวีตรง” ซึ่ึ�งมเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 
1.545 ราย้การ “คนอวีดผีู้” เรตติ�งเฉลีั�ย้ป ี2558 อย้้ที่� 1.107 ตำากว่ีาป ี2557 ที�ออกอากาศ
ทางช่อ่ง ททบ. 5 ซึ่ึ�งมเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 1.748 ราย้การ “Identity Thailand” ได้เรตติ�งเฉลีั�ย้ป ี
2558 อย้้ที่� 0.702 ลัดลังจากปี 2557 ที�ออกอากาศทางช่อ่ง 9 MCOT HD ซึึ่�งมเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 
2.029  แลัะราย้การ “ตลัก 6 ฉาก” เรตติ�งเฉลีั�ย้ป ี 2558 อย้้ที่� 0.846 ตำากว่ีาป ี 2557  
ที�ออกอากาศทางช่อ่ง ททบ. 5 ซึ่ึ�งมเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 1.176

ชิงิร้อ้ยชิงิล้้าน ว้้าว้ ว้้าว้ ว้้าว้ 
ซุ์ปเปอร้ห์มั�า 
จำาอว้ดหน้าจอ
เท่งโหน่ง วิ้ทยาคมั
MY MAN CAN แฟ้นฉันเก่ง SPECIAL
ร้ะเบิดเถิดเทิง สิีงโตทอง
คนอว้ดผีี
นางฟ้า้ติดปีก THE ANGEL ซ์ซี์นั 2
ตล้กหกฉาก
ใคร้ค้อใคร้ IDENTITY THAILAND 

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

2.478
1.551
1.364
1.253
1 . 2 1 4
1.098
1 . 1 0 7
1.069
0.846
0.702

ร้ายการ้ว้าไร้ตี� เกมัโชิว์้ ชิอ่งเวิ้ร้ค์พอยท์ ทีวี้ ที�ได้ร้บัคว้ามันิยมั ปี 2558 
 ชิอ่ง                                         ร้ายการ้                 ปร้ะเภท          เร้ตติ�ง
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นอกจาก 3 ช่อ่งหลััก ทั�งช่อ่ง 7HD ช่อ่ง 3HD แลัะช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ที�มรีาย้การ
ที�ได้รบัควีามนิย้มสง้มากในปี 2558 แล้ัวี ก็ย้งัมรีาย้การบันเทิง ประเภทวีาไรตี� เกมโช่ว์ี 
ของช่อ่งทีวีีดิจิตอลัช่อ่งอื�นๆ ที�ไมม่รีาย้การติดกลัุ่ม TOP 20 ของปีนี� แต่เป็นราย้การที�ได้
รบัควีามนิย้มสง้ของช่อ่ง ซึ่ึ�งมทัี�งราย้การเดิม แลัะราย้การใหม่

ช่อ่ง 8 มรีาย้การ “เสีย้งสวีรรค์ พชิ่ติฝ่นั” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้อย้้ที่� 0.557 สง้กว่ีาในป ี
2557 ที�มเีรตติ�งเฉลีั�ย้อย้้ที่� 0.392  แลัะมรีาย้การใหม ่“ Infinity เกมไม่ร้จ้บ” ซึ่ึ�งมเีรตติ�งเฉลีั�ย้  
0.529 

ในขณ์ะที�ช่่อง One มีราย้การประกวีดรอ้งเพลัง “The Star ค้นฟ้ื่าคว้ีาดาวี  
ปี 11” ที�เคย้ออกอากาศมาแล้ัวีที�ช่่อง 9 ตั�งแต่ซึ่ีซึ่ันแรก แต่เมื�อย้้าย้มาออกอากาศใน 
ปแีรกที�ช่อ่ง One มเีรตติ�งเฉลีั�ย้อย้้ที่� 0.977

กลัุม่ราย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ี ของช่อ่ง ททบ.5 มเีรตติ�งลัดลังเมื�อเทีย้บกับป ี2557 เช่น่ 
ราย้การ “ตลัาดสดสนามเปา้” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้อย้้ที่� 1.281 ในขณ์ะที�ป ี2557 มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 
2.038 

ส�าหรบัช่่อง Mono 29 มีราย้การ “The Choice Thailand เลืัอกได้ ให้เดต”  
ซึ่ึ�งย้า้ย้จากช่อ่ง 7HD มาอย้้ที่�ช่อ่ง Mono 29 มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.701

ช่อ่ง True4U ได้เริ�มผู้ลิัตราย้การเกมโช่ว์ี “ราคาพารวีย้” เป็นราย้การหลัักของช่อ่ง 
มีเรตติ�งเฉลีั�ย้อย้้่ที� 0.784 ในขณ์ะที�ช่่องไทย้รฐัทีวีี ได้หันมาผู้ลิัตราย้การประกวีด 
รอ้งเพลัง “รอ้งไดใ้หล้้ัาน ลัก้ทุ่ง” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.411

โดย้ภาพรวีมในปี 2558 นี� เริ�มเห็นว่ีา ช่่องทีวีีดิจิตอลัต่างๆ เริ�มมีทิศทางเน้น
ผู้ลิัตกลัุ่มราย้การบันเทิงที�เกี�ย้วีกับการรอ้งเพลังมากขึ�น นอกเหนือจากราย้การประเภท 
ควิีซึ่โช่ว์ี แลัะเกมโช่ว์ีทั�วีไป 

รายการวาไรต้ี้� เกมโชว์เดิ�นของช�องท้ิ�ไม�ติี้ดิอันดัิบั 
TOP 20 ในปี 2558 



80

เสีียงสีว้ร้ร้ค์ ขวั้ญใจมัหาชิน
เสีียงสีว้ร้ร้ค์ พิชิติฝััน
THE INFINITY เกมัไม่ัร้๋จ้บ

THE STAR ค้นฟ้า้คว้้าดาว้ 11

ร้าคาพาร้ว้ย

THE CHOICE THAILAND เล้้อกได้ ใหเ้ดต

ร้อ้งไดใ้หล้้้าน ล้ก๋ทุ่ง

สิีนเจร้ญิ มิัดไนท์โชิว์้

นาทีฉุกเฉิน สีเปเชิยีล้
ตล้าดสีดสีนามัเป้า

WIPEOUT ไหว้ป่าว้?
FEAR FACTOR CELEBRITY

แท็กซ์ี� มัหาเศร้ษฐี ีCASH CAB THAILAND 
ม๋ัไนท์ 
วั้นนี�ที�ร้อคอย 

TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
GAME SHOW

TALENT CONTEST

VARIETY 

GAME SHOW

TALENT CONTEST

VARIETY

REAL LIFE
VARIETY

GAME SHOW
REALITY 
GAME SHOW

GAME SHOW
VARIETY
REAL LIFE

0.590
0.557
0.529

0.977

0.784

0.701

0 . 4 1 1

0.104

0.658
1 . 2 8 1

0.133
0.157

0 . 4 1 1
0.632
0.625

เร้ตติ�งร้ายการ้บันเทิง ปร้ะเภทร้ายการ้ว้าไร้ตี� เกมัโชิว์้เด่น ของชิอ่งต่างๆ ปี 2558
           ร้ายการ้           ปร้ะเภท เร้ตติ�ง
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หลัังจากใช่้เวีลัา 2 ปีในการเป็นผู้้้ประกอบการช่่องทีวีีดิจิตอลั ในปี 2559  
ช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ก็เริ�มแสดงศักย้ภาพช่ัดเจนขึ�นแลัะประสบควีามส�าเรจ็มากขึ�น 
โดย้กลัุ่มราย้การบนัเทิงของช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ได้รบัควีามนิย้มจากผู้้ช้่มสง้ โดย้เฉพาะ 
ราย้การในช่่วีงเวีลัา 18.00-22.30 น. ซึ่ึ�งเป็นช่่วีงเวีลัาที�มีผู้้้ช่มทีวีีส้งที�สุดของวัีน ทั�งนี� 
เมื�อพจิารณ์าจากอันดับราย้การบันเทิงที�มเีรตติ�งสง้สดุของป ี2559 จ�านวีน 20 ราย้การ 
พบว่ีา มรีาย้การจากช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ถึง 10 ราย้การ แลัะใน 4 อันดับแรก เป็นราย้การ
จากช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ทั�งหมด

ราย้การที�ได้รบัควีามนิย้มสง้สดุของปี 2559 ได้แก่ ราย้การ “หน้ากากนักรอ้ง” 
หรอื The Mask Singer จากช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี เปน็ราย้การในกลัุ่มราย้การเพลังที�ซึ่ื�อ 
ลิัขสิทธีิ�ร้ปแบบราย้การมาจากประเทศเกาหลีัใต้ ผู้สมผู้สานกับการสรา้งสรรค์ของ 
เวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี เป็นควีามแปลักใหม่ของราย้การทีวีีไทย้ สรา้งควีามสงสัย้ใครร้่กั้บผู้้้ช่ม 
ว่ีาบุคคลัที�อย้้่ภาย้ใต้เสีย้งเพลังแลัะหน้ากากคือใคร “หน้ากากนักรอ้ง” ออกอากาศ 
ครั�งแรกในวัีนที� 6 ตุลัาคม 2559 แลัะต้องหยุ้ดการออกอากาศหลัังการเสด็จสวีรรคต 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภม้พิลัอดลุัย้เดช่

เมื�อกลัับมาออกอากาศใหมอี่กครั�ง ราย้การ “หน้ากากนักรอ้ง” ก็สรา้งควีามนิย้ม
เพิ�มขึ�นมาอย้่างต่อเนื�อง มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ของซึ่ีซึ่ัน 1 คือ 7.135 โดย้ตอนที�มีเรตติ�งส้งสุด 
ออกอากาศเมื�อวัีนที� 23 มีนาคม 2560 มีเรตติ�ง 13.371 นับเป็นกลัุ่มราย้การบันเทิง 
ราย้การแรกแลัะราย้การเดีย้วีในย้คุทีวีีดิจิตอลั ที�ท�าเรตติ�งได้เกิน 10 จนสามารถแขง่ขนั
กับราย้การลัะครไดใ้นหลัาย้ตอน

รายการบัันเทิิง ประเภทิรายการวาไรต้ี้� เกมโชว์
ปี 2559

Ra
tin
g
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ราย้การของช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ที�ได้รบัควีามนิย้มส้งย้ังมีอีกหลัาย้ราย้การ  
ซึ่ึ�งส่วีนใหญเ่ปน็ราย้การในกลัุ่มราย้การเพลัง เช่น่ ราย้การ “ไมค์ทองค�า” ซึ่ึ�งในปี 2559 
มกีารออกอากาศถึง 2 ซึ่ซีึ่นั ได้แก่ ซึ่ซีึ่นัที� 4 แลัะ ซึ่ซีึ่นัที� 5 มเีรตติ�งเฉลีั�ย้อย้้ที่� 5.168 แลัะ 
4.806 ตามลั�าดับ แลัะย้งัมรีาย้การ “นักรอ้งซึ่อ่นแอบ” หรอื “I Can See Your Voice”  
ซึ่ึ�งสรา้งกระแสได้ดี มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 4.228 

นอกจากนี�ย้งัมรีาย้การของช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ร้ปแบบอื�นที�ได้รบัควีามนิย้ม เช่น่
ราย้การ “Let me In ศัลัย้กรรมพลิักช่วิีีต” เปน็ราย้การเกี�ย้วีกับการท�าศัลัย้กรรมที�สรา้ง
โอกาสใหผู้้้ที้�ไมม่ั�นใจในร้ปรา่งหน้าตา ได้กลัับมามชี่วิีีตที�มั�นใจในภาพลัักษ์ณ์์ของตนเอง  
เปิดตัวีซึ่ีซึ่ันแรก ก็ได้รบัควีามนิย้มทันที มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ 4.534 อย้่างไรก็ดี ในซึ่ีซึ่ันที� 2  
ผู้้้ช่มอาจร้สึ้กคุ้นช่ินกับร้ปแบบ เรตติ�งเฉลีั�ย้จึงลัดลังเหลืัอ 2.960 ส่วีนราย้การเกมโช่ว์ี  
แนวีควิีซึ่โช่ว์ีอย้า่ง “ปรศินาฟื่า้แลับ” ออกอากาศเปน็ปทีี� 3 ก็ย้งัคงได้รบัควีามนิย้มสง้มาก
โดย้มเีรตติ�งเฉลีั�ย้อย้้ที่� 3.154 

ช่อ่ง One เป็นอีกช่อ่งที�มผีู้ลังานราย้การบนัเทิง ประเภทราย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ี
ได้รบัควีามนิย้มสง้ขึ�น จนติดอันดับ 20 ราย้การแรกที�มเีรตติ�งสง้สดุของป ี จากราย้การ  
“ศึกวัีนดวีลัเพลัง” ราย้การประกวีดรอ้งเพลัง ที�แตกตัวีออกมาเปน็ราย้การ “ศึกวัีนดวีลั
เพลัง สงครามแช่มป”์ อีกหนึ�งราย้การ มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 3.824 แลัะ 3.570 ตามลั�าดับ

จากข้อม้ลัเรตติ�งดังกล่ัาวี แสดงให้เห็นด้วีย้ว่ีา กลัุ่มราย้การบันเทิงประเภท 
วีาไรตี� เกมโช่ว์ีที�ได้รบัควีามสนใจของผู้้ช้่มทีวีีมากที�สดุ ย้งัคงเปน็ประเภทราย้การประกวีด
รอ้งเพลัง หรอืราย้การแสดงที�เกี�ย้วีกับการรอ้งเพลัง 

เหตุผู้ลัประการหนึ�งเป็นเพราะราย้การเกี�ย้วีกับเพลังสามารถเข้าถึงผู้้้ช่มได้ง่าย้ 
โดย้ผู้้้ผู้ลิัตมักเลืัอกเพลังดังที�คุ้นห้ผู้้้ช่มมาน�าเสนอ นอกจากนี�ราย้การประกวีดรอ้งเพลัง 
ย้ังเป็นบันไดทางลััดส้่เส้นทางฝ่ันของผู้้้คนจ�านวีนมากที�อย้ากจะสรา้งโอกาสใหม่ให้กับ
ช่ีวิีต กลัุ่มราย้การเพลังนอกจากจะมีเพลังเป็นแก่นของราย้การ ผู้้้ผู้ลิัตก็จะสรา้งควีาม 
แตกต่างด้วีย้การสรา้งสรรค์ร้ปแบบการน�าเสนอ เช่่น มีการเพิ�มเติมเรื�องราวีช่ีวิีต 
แนวีดราม่าของผู้้้แข่งขันมาประกอบเรื�องราวี นอกจากนี�บางราย้การก็จัดควีามสนุก 
เขม้ขน้มาเสรมิด้วีย้การดึงนักรอ้งอาช่พีเขา้มารว่ีมในราย้การ เปน็ต้น
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หน้ากากนักร้อ้ง
ไมัค์ทองคำา ปี 4
ไมัค์ทองคำา ปี 5
เล้ท มีั อิน ศัล้ยกร้ร้มัพลิ้กชิวิี้ต ไทยแล้นด์
เดอะ มันันี� ดร้อ็ป ไทยแล้นด์ ชิาร้ตีิ�
กิ�ก ด๋� สีงคร้ามัเพล้งเงนิล้้าน
นักร้อ้งซ์อ่นแอบ
ศึกวั้นดว้ล้เพล้ง
ไมัค์หมัดหนี�
ดันดาร้า
ศึกวั้นดว้ล้เพล้ง สีงคร้ามัแชิมัป์
ปร้ศินาฟ้า้แล้บ ผ้๋ีเล่้นแหง่ปี 2016 
เดอะว้อยซ์ ์เสีียงจร้งิตัว้จร้งิ ซ์ซี์นั 5
ตกสิีบหยบิล้้าน
ปร้ศินาฟ้า้แล้บ
ซ๋์เปอร้ห์มั�า
เกมั 1000 หน้าเอ้�ออาทร้
เล้ท มีั อิน ศัล้ยกร้ร้มัพลิ้กชิวิี้ต ไทยแล้นด์ 2 
เทค มีั เอ้าท์ไทยแล้นด์
ศึก 12 ร้าศี

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. 1 3 5
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 . 0 1 1
2.982
2.960
2.812
2.710

20 อันดับ ร้ายการ้บันเทิง ปร้ะเภทว้าไร้ตี� เกมัโชิว์้ ที�มัเีร้ตติ�งส๋ีงสุีดของปี 2559

 ชิอ่ง                                     ร้ายการ้                ปร้ะเภท        เร้ตติ�ง
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ตอนที� 1
ตอนที� 2
ตอนที� 3
ตอนที� 4
ตอนที� 5
ตอนที� 6
ตอนที� 7
ตอนที� 8
ตอนที� 9
ตอนที� 10
ตอนที� 11
ตอนที� 12
ตอนที� 13
ตอนที� 14
ตอนที� 15
ตอนที� 16
ตอนที� 17 
ตอนที� 18
ตอนที� 19
ตอนที� 20
ตอนที� 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

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

เร้ตติ�งร้ายการ้ 
The Mask Singer ซ์ซี์นั 1 

(6 ต.ค. 2559-30 มั.ีค. 2560) 

ตอนที�ออกอากาศ วั้นที�ออกอากาศ    เร้ตติ�ง
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ส�าหรบัราย้การบันเทิงในกลัุ่มราย้การวีาไรตี�ของช่่องอื�นๆ ในปี 2559 นี� พบว่ีา 
เป็นปทีี�บรรดาช่อ่งดิจิตอลัใหมต่่างผู้ลิัตราย้การหลัากหลัาย้ลังผัู้งราย้การ เช่น่ ช่อ่ง One 
นอกจากมีราย้การ “ศึกวัีนดวีลัเพลัง” แล้ัวี ย้ังมีราย้การในกลัุ่มราย้การเพลัง 
ทั�งประเภทการแสดงแลัะประกวีดรอ้งเพลัง ได้แก่ “4 โพด�า การลัะคร” มีเรตติ�งเฉลีั�ย้  
อย้้ที่� 2.093 แลัะราย้การ “เดอะ สตาร ์ค้นฟื่า้คว้ีาดาวี ป ี12” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 1.257 แลัะย้งั
เสรมิด้วีย้ราย้การตลัก แลัะราย้การการแขง่ขนัในร้ปแบบต่างๆด้วีย้ 

ช่อ่ง GMM25 ซึ่ึ�งเปน็ช่อ่งในกลัุ่มแกรมมี�เช่น่เดีย้วีกับช่อ่ง One เปดิตัวีราย้การที�
พัฒนาจากคอนเทนต์ที�เป็นจุดแข็งในเชิ่งธุีรกิจของกลัุ่มจีเอ็มเอ็ม แกรมมี� ผู้้้ถือหุ้นใหญ่
มาเป็นราย้การในช่่อง เช่่น ราย้การประกวีดรอ้งเพลัง “Stage Fighter ไมค์หม้่ส้้ฟื่ัด”  
มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.370 

ช่่อง 3SD ของกลัุ่มช่่อง 3HD น�าเสนอราย้การร้ปแบบประกวีดรอ้งเพลังผู้สม 
วีาไรตี� ราย้การ “เซึ่ยี้นโอเกะ” ได้เรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.479 

ช่่อง True4U ก็มีราย้การเกมโช่ว์ี “ราคาพารวีย้” เป็นราย้การทาย้ราคาสินค้า 
โดย้มผีู้้ร้ว่ีมแข่งขนัมาจากทางบ้าน ซึ่ึ�ง “ราคาพารวีย้” เป็นราย้การเกมโช่ว์ีที�ได้ควีามนิย้ม
สง้สดุของช่อ่ง มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.671

ช่่องไทย้รฐัทีวีี จัดราย้การที�มีเนื�อหาเกี�ย้วีข้องกับควีามเช่ื�อ เรื�องเรน้ลัับ ลังผู้ัง
ราย้การถึง 2 ราย้การ ได้แก่ “มือปราบสัมภเวีสี” เรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.367  แลัะราย้การ  
“มไ้นท์” เรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.314 ซึ่ึ�งเปน็ประเภทราย้การที�ย้งัคงมกีลัุ่มผู้้ช้่มจ�านวีนหนึ�งของไทย้ 
ใหค้วีามสนใจ

ส่วีนช่อ่ง AMARIN TV HD ราย้การบนัเทิงของช่อ่งส่วีนใหญจ่ะเปน็ร้ปแบบราย้การ
วีาไรตี� เสรมิแทรกควีามร้ ้เช่น่ ราย้การ “ทึ�งทั�วีโลัก” มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.235 นอกจากนี� ย้งัม ี
ราย้การ “สตารเ์บอรี�” ที�มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.187 โดย้เป็นราย้การวีาไรตี�เกี�ย้วีกับวีงการ 
บันเทิงไทย้แลัะราย้การเกี�ย้วีกับอาหารพื�นถิ�นที�โดดเด่นในแต่ลัะพื�นที�ของไทย้อย้่าง  
“ตามอ�าเภอจาน” ที�ได้เรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.157 
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ศึกวั้นดว้ล้เพล้ง 
4 โพดำา การ้ล้ะคร้
เดอะ สีตาร้ ์ค้นฟ้า้คว้้าดาว้ 12
4 ต่อ 4 แฟ้มิัลี้�เกมั 

STAGE FIGHTER ไมัค์หม๋ัส้๋่ีฟ้ดั

ร้าคาพาร้ว้ย

ยุทธ์ุการ้สีะท้านตับ 
เซ์ยีนโอเกะ 

ร้อ้งไดใ้หล้้้าน ล้ก๋ทุ่งส้๋ีชิวิี้ต 
มัอ้ปร้าบสัีมัภเว้สีี
ม๋ัไนท์

ทึ�งทั�ว้โล้ก
สีตาร้เ์บอร้ี� 
(ออกอากาศทกุวั้นอังคาร้ เว้ล้า 22.00 น.) 
ตามัอำาเภอจาน

TALENT CONTEST
VARIETY
TALENT CONTEST
GAME SHOW

TALENT CONTEST

VARIETY 

GAME SHOW
TALENT CONTEST

TALENT CONTEST
REAL LIFE
VARIETY

REAL LIFE

VARIETY
VARIETY

3.824
2.093
1.257
1 . 1 9 7

0.370

0.671

0.884
0.479

0.396
0.367
0.314

0.235
0.187

0.157

เร้ตติ�งร้ายการ้บันเทิง ปร้ะเภทร้ายการ้ว้าไร้ตี� เกมัโชิว์้เด่น ของชิอ่งต่างๆ ปี 2559
          ร้ายการ้ ปร้ะเภท เร้ตติ�ง      
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ตกสิีบหยบิล้้าน
เดอะ มันันี� ดร้อ็ป ไทยแล้นด์ ชิาร้ตีิ�
ไมัค์ทองคำา ปี 4

นักร้อ้งซ์อ่นแอบ

ไมัค์ทองคำา ปี 5

หน้ากากนักร้อ้ง

กิ�ก ด๋� สีงคร้ามัเพล้งเงนิล้้าน

ดันดาร้า

ถ่ายทอดสีดมัหกร้ร้มัฉล้องคร้บร้อบ 
46 ปี ไทยทีวี้สีี ชิอ่ง 3 ภาร้กิจร้กั
เล้ท มีั อิน ศัล้ยกร้ร้มัพลิ้กชิวิี้ต
ไทยแล้นด์

 ชิอ่ง ร้ายการ้ วั้นที�ออกอากาศ เว้ล้าออกอากาศ ปร้ะเภท เร้ตติ�ง

13/10/2559
17/12/2559
07/02/2559

12/10/2559

08/10/2559

29/12/2559

12/04/2559

24/01/2559

26/03/2559

05/03/2559

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

REAL LIFE

7.276
6.934
6.645

6.441

6.232

6.002

5.948

5.857

5.537

5.519

18:20-18:49
18:20-18:48
18:24-20:03

20:04-21:46

18:19-19:57

20:06-21:01

22:37-24:13

19:11-20:10

18:18-20:09

20:09-21:10

10 อันดับ ร้ายการ้ว้าไร้ตี�เกมัโชิว์้ เร้ตติ�งเฉพาะตอนส๋ีงสุีดในปี 2559

จากข้อม้ลักลัุ่มราย้การบันเทิง ประเภทราย้การวีาไรตี�ที�ออกอากาศปี 2559  
พบว่ีาราย้การที�มีเรตติ�งเฉพาะตอนสง้สุด 10 อันดับแรก ย้ังเป็นราย้การจากช่่อง 7HD  
ช่่อง 3HD แลัะช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี โดย้ส่วีนใหญ่เป็นราย้การที�ออกอากาศในช่่วีงเวีลัา 
ไพรมไ์ทม ์มเีพยี้งราย้การ “กิ�ก ด้� สงครามเพลังเงินล้ัาน” จากช่อ่ง 7HD เพีย้งราย้การเดีย้วี
ที�ออกอากาศหลัังช่ว่ีงเวีลัาไพรมไ์ทม ์แต่ก็ได้รบัควีามนิย้มสง้เสมอมา
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ปี 2560 เป็นปีที�ราย้การบันเทิง ประเภทราย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ี จากช่่อง 
เวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ได้รบัควีามนิย้มส้งมากที�สุดในประวัีติศาสตรข์องกลัุ่มราย้การบันเทิง
ประเภทราย้การวีาไรตี�แลัะเกมโช่ว์ีในยุ้คทีวีีดิจิตอลั เนื�องมาจากควีามส�าเรจ็ส้งสดุของ
ราย้การ “หน้ากากนักรอ้ง” หรอื The Mask Singer ซึ่ีซึ่ันแรก ที�ออกอากาศมาตั�งแต่
เดือนตุลัาคม 2559 ต่อเนื�องมาจนจบซึ่ีซึ่ันแรกในเดือนมีนาคม 2560 ทั�งย้ังส่งผู้ลัดี 
ต่อเนื�องมาถึงซึ่ีซึ่ันที� 2 ที�กลัาย้มาเป็นราย้การที�ท�าเรตติ�งเฉลีั�ย้ส้งสุดของปี 2560  
ด้วีย้เรตติ�งเฉลีั�ย้ 7.311 ซึึ่�งนอกจากควีามส�าเรจ็ของราย้การ “หน้ากากนักรอ้ง” แล้ัวี  
ผู้ลังานในป ี2560 ของช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ในช่ว่ีงเวีลัาไพรมไ์ทม ์(18.00-22.30 น.) ย้งัได้รบั 
ควีามนิย้มส้งแทบทั�งสิ�น จึงอาจกล่ัาวีได้ว่ีาปี 2560 ถือเป็นควีามส�าเรจ็ส้งสุดของช่่อง 
เวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี 

ในกลัุ่ม 20 อันดับแรกของราย้การบันเทิงวีาไรตี�ที�ได้รบัควีามนิย้มส้งสุดของป ี 
2560 เปน็ราย้การจาก 4 ช่อ่งทีวีีดิจิตอลั ได้แก่ ช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ช่อ่ง 7HD ช่อ่ง 3HD  
แลัะช่อ่ง One โดย้ที�ราย้การของช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ทีวีี ที�ได้รบัควีามนิย้มสง้มถึีง 10 ราย้การ 
รองลังมาเปน็ราย้การจาก ช่อ่ง 7HD จ�านวีน 6 ราย้การ ราย้การจากช่อ่ง One 3 ราย้การ  
แลัะจากช่อ่ง 3HD จ�านวีน 1 ราย้การ 

ราย้การบันเทิงของช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ที�ได้รบัเรตติ�งเฉลีั�ย้ส้งสุด 3 อันดับแรก 
ของปี 2560 พบว่ีา มีราย้การ “หน้ากากนักรอ้ง” ได้รบัควีามนิย้มส้งสุด ส่วีนราย้การ 
ที�ได้รบัควีามนิย้มสง้อันดับ 2 ได้แก่ “นักรอ้งซึ่อ่นแอบ” หรอื “I Can See Your Voice”  
มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ทั�งป ี5.177 แลัะราย้การ “ไมค์ทองค�า ป ี6” ที�ออกอากาศต่อเนื�องไปถึงเดือน
กมุภาพนัธี ์2561 มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ทั�งซึ่ซีึ่นั 4.709 ซึ่ึ�งได้รบัควีามนิย้มเปน็อันดับ 3

ผู้งัราย้การของช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี วัีนจันทร-์ศกุร ์ช่ว่ีงเวีลัา 18.00 น. เปน็ราย้การ  
“ไมค์หมดหนี�” เวีลัา 19.00-20.00 น. เป็นราย้การ “ปรศินาฟื่้าแลับ” ส่วีนวัีนเสาร์
แลัะอาทิตย้์ จัดวีางราย้การ “ไมค์ทองค�า” ทั�งหมดนี� เป็นราย้การประจ�าที�ออกอากาศ 
ต่อเนื�องทั�งป ี

กลัุ่มราย้การบันเทิงของช่่อง 7HD มีร้ปแบบที�หลัากหลัาย้ มีทั�งราย้การเกมโช่ว์ี
ราย้การประกวีดรอ้งเพลัง แลัะราย้การแข่งขันท�าอาหาร ซึ่ึ�งราย้การที�ได้รบัควีามนิย้ม
มากที�สดุของช่อ่ง 7HD ได้แก่ ราย้การแขง่ขนัการท�าอาหาร “มาสเตอรเ์ช่ฟื่ ประเทศไทย้” 
มเีรตติ�งเฉลีั�ย้อย้้ที่� 3.864 

 

รายการบัันเทิิง ประเภทิวาไรต้ี้� เกมโชว์ ปี 2560
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infographic7

ในปี 2560 หากจะจัดควีามนิย้มราย้การบันเทิง กลัุ่มราย้การวีาไรตี� แลัะเกมโช่ว์ี 
ที�มีเรตติ�งเฉพาะตอนส้งสุดพบว่ีา ราย้การ “หน้ากากนักรอ้ง” ที�เป็นการแสดงสด  
รอบเปิดหน้ากากแช่มป์ ในวัีนที� 23 มนีาคม 2560 เปน็ตอนที�ท�าเรตติ�งสง้สดุได้ถึง 13.371 
โดย้หากพิจารณ์าภาพรวีม ราย้การ “หน้ากากนักรอ้ง ซึ่ซีึ่นั 1” ที�ออกอากาศทั�งหมด 21 ตอน  
มีตอนที�ท�าเรตติ�งส้งกว่ีา 10 ได้ถึง 4 ตอน ซึ่ึ� งได้แก่ 4 ตอนสุดท้าย้ โดย้มีเรตติ�ง 
อย้้ที่� 10.151, 10.928, 13.371 แลัะ 12.543 ตามลั�าดบั นับเปน็ราย้การบนัเทิงในกลัุม่ราย้การ
วีาไรตี�เพยี้งราย้การเดีย้วีที�สามารถท�าเรตติ�งได้สง้ในย้คุทีวีีดิจิตอลั ส่วีนราย้การหน้ากาก
นักรอ้ง ในซึ่ีซึ่ันที� 2 ซึ่ึ�งออกอากาศต่อเนื�องจากซึ่ีซึ่ันแรก เรตติ�งเฉพาะตอนส้งสุดอย้้่ที�  
9.383 

การประสบควีามส�าเรจ็ของราย้การ “หน้ากากนักรอ้ง” ย้ังแสดงให้เห็นว่ีา  
กลัุ่มราย้การบันเทิงประเภทราย้การรอ้งเพลังหรอืประกวีดรอ้งเพลังเป็นกลัุ่มราย้การ 
ที�ได้รบัควีามนิย้มมากที�สุดในประเภทราย้การบันเทิงจากทุกช่่องทีวีีดิจิตอลั ราย้การ
ประกวีดรอ้งเพลังเปน็ราย้การที�ครองใจผู้้ช้่มมาอย้า่งต่อเนื�องย้าวีนาน เนื�องจากเปน็เวีที 
ที�เปดิโอกาสใหป้ระช่าช่นทั�วีไปที�มคีวีามสามารถ สามารถเขา้ส้ว่ีงการบนัเทิง สรา้งช่ื�อเสีย้ง  
สรา้งอาช่พี แลัะสามารถสรา้งราย้ได้ ในขณ์ะที�ราย้การ “หน้ากากนักรอ้ง” ที�เปน็การน�า
นักรอ้งอาช่ีพมาแสดงควีามสามารถ ก็ท�าให้นักรอ้งหลัาย้คนกลัับมามีช่ื�อเสีย้งมากขึ�น 
จนมฐีานแฟื่นคลัับกลัุ่มใหญอี่กครั�ง ตัวีอย้า่งที�เหน็ได้ช่ดัเจน จากกรณี์ “หน้ากากจิงโจ้” 
หรอื “เป๊ก ผู้ลิัตโช่ค” ที�ในปจัจบุนักลัาย้เปน็นักรอ้งที�มฐีานแฟื่นคลัับที�หนาแน่นมากที�สดุ
คนหนึ�งของประเทศ

ส่วีนราย้การ “นักรอ้งซึ่่อนแอบ” แลัะราย้การ “ไมค์ทองค�า ปี 6” ของช่่อง 
เวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี นั�น ท�าเรตติ�งเฉพาะตอนสง้สดุได้ที� 7.624 แลัะ 6.107 ตามลั�าดับ

นอกจากนี� เมื�อพิจารณ์าข้อม้ลัราย้การที�มีเรตติ�งเฉพาะตอนส้งสุดของปี 2560  
พบว่ีา ใน 10 อันดับแรก เป็นราย้การประกวีดรอ้งเพลังมากถึง 7 ราย้การ ซึึ่�งเป็น 
เครื�องย้ืนย้ันได้ดีว่ีา ราย้การประกวีดรอ้งเพลัง เป็นราย้การประเภทวีาไรตี� เกมโช่ว์ี  
ที�ได้รบัควีามนิย้มสง้สดุอย้า่งแท้จรงิ

ส่วีนราย้การของช่่อง One ที�ประสบควีามส�าเรจ็เป็นราย้การประกวีดรอ้งเพลัง 
“ศึกวัีนดวีลัเพลัง” ที�ต่อมาแย้กออกมาอีก 2 ราย้การ ได้แก่ ราย้การ “ศึกวัีนดวีลัเพลัง 
เสารห์า้” ส�าหรบัการออกอากาศในวัีนเสาร ์แลัะราย้การ “ศึกวัีนดวีลัเพลัง ซุึ่ปเปอรแ์ช่มป์” 

ในขณ์ะที�ราย้การของช่อ่ง 3HD ที�ได้รบัควีามนิย้ม ย้งัคงเปน็ราย้การ “เดอะวีอย้ซึ่ ์ 
เสีย้งจรงิตัวีจรงิ ซึ่ซีึ่นั 6” ซึ่ึ�งเปน็ราย้การที�ได้รบัควีามนิย้มสง้สดุของช่อ่ง 3HD ในปี 2560 
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หน้ากากนักร้อ้ง 2
นักร้อ้งซ์อ่นแอบ
ไมัค์ทองคำา ปี 6 
มัาสีเตอร้ ์เชิฟ้ปร้ะเทศไทย
เดอะ มันันี�ดร้อ็ป ไทยแล้นด์ ชิาร้ตีิ�
เปลี้�ยนหน้าท้าโชิว์้ ซ์ซี์นั 3
กิ�ก ด๋� สีงคร้ามัเพล้งเงาเสีียง
ตกสิีบหยบิล้้าน
หน้ากากนักร้อ้ง 3  
ศึกวั้นดว้ล้เพล้ง
เดอะว้อยซ์ ์เสีียงจร้งิตัว้จร้งิ ซ์ซี์นั 6 
หน้ากากนักร้อ้งสีเปเชิยีล้ 1+2 แฟ้นร้เีคว้สีต์
ปร้ศินาฟ้า้แล้บ เดอะ แมัสีค์ ซ์งิเกอร้์
ศึกวั้นดว้ล้เพล้ง เสีาร้ ์5
กิ�ก ด๋� สีงคร้ามัเพล้งเงนิล้้าน
ปร้ศินาฟ้า้แล้บ
จำาอว้ดหน้าจอ
ไมัค์หมัดหนี�ตั�งตัว้
ศึกวั้นดว้ล้เพล้ง สีงคร้ามัแชิมัป์ 2
ซ๋์เปอร้ห์มั�า

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. 3 1 1
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

20 อันดับ ร้ายการ้บันเทิง ปร้ะเภทร้ายการ้ว้าไร้ตี� เกมัโชิว์้ ที�มัเีร้ตติ�งส๋ีงสุีดในปี 2560 
 ชิอ่ง                                      ร้ายการ้                    ปร้ะเภท         เร้ตติ�ง
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หน้ากากนักร้อ้ง
หน้ากากนักร้อ้ง ซ์ซี์นั 2
นักร้อ้งซ์อ่นแอบ
ไมัค์ทองคำาปี 6
ตกสิีบหยบิล้้าน
ปร้ศินาฟ้า้แล้บ
มัาสีเตอร้เ์ชิฟ้ ปร้ะเทศไทย
ศึกวั้นดว้ล้เพล้ง
ซ๋์เปอร้ห์มั�า
ไมัค์หมัดหนี� 

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

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

13.371

9.383
7.624
6.107
5.955
5.726
5.147
5.016
4.953
4.656

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

ร้ายการ้บันเทิง ปร้ะเภทร้ายการ้ว้าไร้ตี� เกมัโชิว์้ เฉพาะตอนที�มัเีร้ตติ�งส๋ีงสุีดของปี 2560

ราย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ี ในช่อ่งทีวีีดิจิตอลัช่อ่งอื�น ที�มีผู้ลังานเด่นในปี 
2560 นี� ย้ังคงเป็นราย้การกลัุ่มเดิมที�ออกอากาศต่อเนื�องจากปี 2559 เช่่น
ราย้การ “ราคาพารวีย้” จากช่่อง True4U มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.575 ราย้การ  
“Stage Fighter ไมค์หม้ส่้ฟ้ื่ดั เดี�ย้วีฟัื่ดเดี�ย้วี” ช่อ่ง GMM25 มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.353  
ส่วีนช่อ่งไทย้รฐัทีวีี มรีาย้การกลัุ่มควีามเช่ื�อ เนื�อหาเช่งิศาสตรลี์ั�ลัับ 2 ราย้การ 
ที�ได้รบัควีามนิย้ม ได้แก่ ราย้การ “มือปราบสัมภเวีสี” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.420 แลัะ 
ราย้การ “มไ้นท์” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.403 

 ชิอ่ง ร้ายการ้ วั้นที�ออกอากาศ เว้ล้าออกอากาศ ปร้ะเภท เร้ตติ�ง
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ป ี2561 กลัุม่ราย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ี ประเภทราย้การแขง่ขนัแลัะแสดงควีามสามารถ 
ได้รบัควีามนิย้มส้งสุด ทั�งราย้การประเภทการประกวีดรอ้งเพลัง การแข่งขันท�าอาหาร
แลัะการแข่งขันตามกฎีกติกาของราย้การ ทั�งนี� จาก 20 อันดับราย้การที�มีเรตติ�งเฉลีั�ย้
สง้สดุ พบว่ีา ราย้การประเภทแขง่ขนัได้รบัควีามนิย้มสง้สดุถึง 15 ราย้การ โดย้ราย้การ
ที�มีเรตติ�งส้งสุด 2 ราย้การแรก ได้แก่ ราย้การ “มาสเตอรเ์ช่ฟื่ จ้เนีย้ร ์ ประเทศไทย้”  
มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 4.552 แลัะราย้การ “มาสเตอรเ์ช่ฟื่ ประเทศไทย้ ซีึ่ซึ่นั 2” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 4.479 

แต่อย้่างไรก็ดี ควีามนิย้มในราย้การบันเทิงของกลัุ่มราย้การวีาไรตี�ในปี 2561 
ลัดลังอย้่างเห็นได้ช่ัด เมื�อเทีย้บกับควีามนิย้มในปี 2560 เช่่น ควีามนิย้มของราย้การ  
“หน้ากากนักรอ้ง” ของช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ลัดลังอย่้างรวีดเรว็ี เนื�องจากมีกระแสของผู้้ช้่ม
ที�ไมเ่ห็นด้วีย้กับผู้ลัการตัดสิน เป็นที�น่าสังเกตว่ีา ในปี 2561 ซึ่ึ�งเปน็ช่ว่ีงของการออกอากาศ  
“หน้ากากนักรอ้ง ซึ่ีซึ่ัน 3” แลัะ “หน้ากากนักรอ้ง ซึ่ีซึ่ัน 4” เรตติ�งเฉลีั�ย้ของราย้การนั�น
ลัดลังในทกุซึ่ซีึ่นั โดย้มค่ีาเฉลีั�ย้เรตติ�งอย้้ที่� 3.579 แลัะ 2.284 ตามลั�าดับ  แลัะถึงแมว่้ีา
ช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี จะปรบัเนื�อหาราย้การเป็นราย้การ “เดอะแมสค์ โปรเจกท์ เอ” แลัะ  
“เดอะแมสค์ ไลัน์ ไทย้” ก็ย้งัไมส่ามารถต้านทานกระแสควีามนิย้มที�ลัดลังนี�ได้ โดย้ท�า
เรตติ�งเฉลีั�ย้ได้เพยี้ง 2.324 แลัะ 2.897 ตามลั�าดับ

ในส่วีนของราย้การอื�นๆ ที�ได้รบัควีามนิย้มสง้ของช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ในปี 2561 
ได้แก่ ราย้การ “ไมค์ทองค�า ป ี7” ที�ออกอากาศต่อเนื�องไปถึงต้นป ี2562 มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 
3.779 นอกจากนี� ย้ังสังเกตได้ว่ีา ราย้การของช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ที�ได้รบัควีามนิย้ม
อย้้่ในกลัุ่ม 20 อันดับส้งสุด มีทั�งหมด 8 ราย้การ เป็นราย้การประเภทประกวีดแข่งขัน
ควีามสามารถถึง 7 ราย้การ มีเพีย้งราย้การ “ปรศินาฟ้ื่าแลับ” ที�เป็นราย้การเกมโช่ว์ี  
แนวีควิีซึ่โช่ว์ี เพยี้งราย้การเดีย้วีที�ย้งัติดอันดับด้วีย้เรตติ�งเฉลีั�ย้ 2.273 

หากพจิารณ์าลึักลังในด้านเวีลัาการออกอากาศพบว่ีา ราย้การที�ได้รบัควีามนิย้ม
ส่วีนใหญอ่ย้้ใ่นช่ว่ีงเวีลัา 18.00-22.30 น. ซึ่ึ�งเปน็ช่ว่ีงเวีลัาไพรมไ์ทมที์�มผีู้้ช้่มรบัช่มสง้สดุ
ของวัีน  นอกนั�นมกัเปน็ราย้การที�ออกอากาศในช่ว่ีงวัีนหย้ดุ เสาร ์- อาทิตย้ ์ มเีพยี้งราย้การ  

รายการบัันเทิิง ประเภทิรายการวาไรต้ี้� เกมโชว์ 
ปี 2561
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“กิ�ก ด้� สงครามเพลังเงาเสีย้ง” ของช่อ่ง 7HD ที�ออกอากาศเวีลัา 22.30 น. ทกุวัีนอังคาร
 เท่านั�น ที�ออกอากาศนอกเหนือจากช่ว่ีงเวีลัาดังกล่ัาวีแลัะย้งัติดอย้้ใ่น 20 อันดับแรก

นอกจากนี� ราย้การบันเทิง ประเภทราย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ี ที�ได้รบัควีามนิย้ม  
20 อันดับแรกของปี 2561 นั�น แบ่งเป็นราย้การที�ออกอากาศทางช่่อง 7HD จ�านวีน  
9 ราย้การ ช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี จ�านวีน 8 ราย้การ แลัะช่่อง 3HD จ�านวีน 3 ราย้การ  
โดย้ควีามแตกต่างกันของ 3 ช่่อง คือ ราย้การจากช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี จะเป็นราย้การ
ประจ�าผัู้งราย้การ แม้จะแย้กเป็นซึ่ีซึ่ัน แต่ก็ออกอากาศต่อเนื�องทั�งปี โดย้เป็นราย้การ 
ที�ผู้ลิัตโดย้ช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีีเอง ในขณ์ะที�ราย้การที�ออกอากาศทางช่่อง 7HD แลัะ 
ช่่อง 3HD ส่วีนใหญ่เป็น Seasonal Program ที�มีการเปลีั�ย้นหมุนเวีีย้นออกอากาศ 
แบบไมต่่อเนื�องกัน เนื�องจากมผีู้้ผู้้ลิัตราย้การหลัากหลัาย้ 

เมื�อแย้กกลัุ่มราย้การบันเทิง ประเภทราย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ี ที�ออกอากาศ 
นอกเหนือจากเวีลัา Prime Time (ราย้การที�ไมอ่อกอากาศระหว่ีางเวีลัา 18.00-22.30 น. 
หรอืเรยี้กว่ีา Non Prime Time) พบว่ีา ในช่่วีงเวีลัา Non Prime Time ราย้การที�ได้
รบัควีามนิย้มส้ง ในปี 2561 ก็ย้ังคงมาจาก 3 ช่่อง ได้แก่ ช่่อง 7HD ช่่อง 3HD แลัะ 
ช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี เช่น่กัน  

คดีเด็ด 
เทคมีัเอาท์ไทยแล้นด์
ศึก 12 ร้าศี
ร้อ้งแล้กแจกเงนิ
3 แซ์บ่
ตีท้ายคร้วั้
สุีดยอดคดีเด็ด 
ซุ์ปเปอร้ ์60+ อัจฉร้ยิะพันธ์ุุเ์ก�า (อาทิตย ์)
เกมั 1000 หน้า เดอะ ฮีโร้่
เกมั 1000 หน้า ซุ์ปเปอร้ ์7 

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

ร้ายการ้ชิว่้ง Non Prime Time ปี 2561 ที�มัเีร้ตติ�งส๋ีงสุีด
 ชิอ่ง                                       ร้ายการ้                 ปร้ะเภท    เร้ตติ�ง
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มัาสีเตอร้ ์เชิฟ้จ๋เนียร้ ์ปร้ะเทศไทย
มัาสีเตอร้ ์เชิฟ้ปร้ะเทศไทย ซ์ซี์นั 2
ไมัค์ทองคำา ปี 7 
เปลี้�ยนหน้าท้าโชิว์้ ซ์ซี์นั 4 
เฮ มันั โชิว์้โกล้เด้น แทมัโบร้นี
กิ�ก ด๋� สีงคร้ามัเพล้งเงาเสีียง (ร้ายการ้ Non Prime) 
ตกสิีบหยบิล้้าน
เดอะ แมัสีค์ ไล้น์ ไทย 
นักร้อ้งซ์อ่นแอบ
ไมัค์หมัดหนี�
นักปั� นมัอ้ทอง 
คดีเด็ด (ร้ายการ้ Non Prime) 
เดอะ แมัสีค์ โปร้เจค เอ
หน้ากากนักร้อ้ง 4
ปร้ศินาฟ้า้แล้บ ซ์อยข้าใคร้อยา่แตะ
ไมัค์หมัดหนี�ตั�งตัว้
เทค มีั เอ้าท์ไทยแล้นด์ (ร้ายการ้ Non Prime)  
ศึก 12 ร้าศี (ร้ายการ้ Non Prime) 
สีมัร้ภมิ๋ัชิงิเพล้ง
ร้อ้งแล้กแจกเงนิ

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

20 อันดับ ร้ายการ้บันเทิง ปร้ะเภทร้ายการ้ว้าไร้ตี� เกมัโชิว์้ ที�มัเีร้ตติ�งส๋ีงสุีดในปี 2561
 ชิอ่ง                              ร้ายการ้           ปร้ะเภท  เร้ตติ�ง
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ส�าหรบัราย้การบันเทิง ประเภทราย้การวีาไรตี�แลัะเกมโช่ว์ี ที�มีเรตติ�ง
เฉพาะตอนสง้สดุ ในการออกอากาศปี 2561 พบว่ีา ราย้การที�มีเรตติ�งเฉพาะ
ตอนสง้สดุ ได้แก่ ราย้การ “ไมค์ทองค�า ป ี6” ช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี รอบช่งิช่นะเลิัศ  
ท�าเรตติ�งได้ 7.943 ส่วีนอันดับ 2 เป็นราย้การ “มาสเตอรเ์ช่ฟื่ ประเทศไทย้ ซีึ่ซึ่นั 2” 
รอบช่งิช่นะเลิัศ  มเีรตติ�ง 6.563 แลัะ อันดับ 3 คือ ราย้การถ่าย้ทอดสด การแขง่ขนั 
ฟื่ตุบอลัดาราในงานครบรอบ 48 ป ีไทย้ทีวีีสีช่อ่ง 3 ท�าเรตติ�งได้ 5.826 

ไมัค์ทองคำา ปี 6
มัาสีเตอร้ ์เชิฟ้ปร้ะเทศไทย ซ์ซี์นั 2
ถ่ายทอดสีดมัหกร้ร้มัฉล้องคร้บร้อบ 48 ปี  
ไทยทีวี้สีี ชิอ่ง 3 อาณาจักร้แหง่คว้ามัสุีข 

มัาสีเตอร้เ์ชิฟ้ จ๋เนียร้ ์ปร้ะเทศไทย
ตกสิีบหยบิล้้าน
ไมัค์ทองคำา ปี 7
เปลี้�ยนหน้าท้าโชิว์้ ซ์ซี์นั 4
เฮ มันัโชิว์้ โกล้เด้น แทมัโบร้นี
นักร้อ้งซ์อ่นแอบ 
กิ�ก ด๋� สีงคร้ามัเพล้งเงาเสีียง 

REAL LIFE
GAME SHOW
GAME SHOW

TALENT CONTEST

VARIETY
VARIETY
REAL LIFE
TALENT CONTEST

GAME SHOW
GAME SHOW

04/02/2561
27/05/2561
10/03/2561

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

18:21-20:07
18:19-19:47
18:17-20:06

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

7.943
6.563
5.826

5.675
5.469
5.148
4.764
4.449
4.230
4.178

ร้ายการ้บันเทิง ปร้ะเภทร้ายการ้ว้าไร้ตี� เกมัโชิว์้ เฉพาะตอนที�มัเีร้ตติ�งส๋ีงสุีด ปี 2561 
 ชิอ่ง         ร้ายการ้               วั้นที�ออกอากาศ    เว้ล้าออกอากาศ             ปร้ะเภท             เร้ตติ�ง
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ราย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ี จากช่อ่งทีวีีดิจิตอลัช่อ่งอื�น ๆ  ที�ได้รบัควีามนิย้มในปี 2561 
ส่วีนใหญ่เป็นราย้การประเภทแข่งขัน มีทั�งการประกวีดรอ้งเพลังแลัะแข่งขันช่ิงรางวัีลั  
เช่น่ ราย้การ “ย้ทุธีจักรนักรอ้ง” จากช่อ่ง One ออกอากาศเย็้นวัีนจันทร–์ศกุร ์ซึ่ึ�งเปน็การ
กลัับมาของราย้การ “ศึกวัีนดวีลัเพลัง” ในอดีตที�เคย้ได้รบัควีามนิย้มส้งในช่่อง One 
เมื�อป ี2558 แลัะ 2559 แลัะหย้ดุออกอากาศไปหลัังจากเดือนกมุภาพนัธี ์2560 ก่อนจะ
กลัับมาออกอากาศโดย้เปลีั�ย้นช่ื�อราย้การใหมเ่ป็นราย้การ “ย้ทุธีจักรนักรอ้ง” ท�าเรตติ�ง
เฉลีั�ย้ได้ 1.388 นอกจากนี�ย้งัมรีาย้การ “ศึกวัีนดวีลัเพลัง สงครามเทพบตุร” ที�ออกอากาศ 
ในเย้น็วัีนเสาร ์มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 1.870

ช่อ่งไทย้รฐัทีวีี มรีาย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ี ที�ได้รบัควีามนิย้มสง้สดุ 2 ราย้การ ได้แก่
ราย้การ “รอ้งไดใ้ห้ล้ัาน ลั้กทุ่งส้้ช่ีวิีต นักส้้รุน่จิ�วี” มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ 1.680 แลัะราย้การ  
“เกมต่อช่วิีีต” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 1.518 

ส�าหรบัช่อ่ง True4U ราย้การ “ราคาพารวีย้” ย้งัเปน็ราย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ี ที�ท�า
เรตติ�งสง้สดุของช่อ่งในปนีี� โดย้มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.638 

ในช่่วีงปลัาย้ปี 2561 ธุีรกิจราย้การโทรทัศน์เริ�มมีการเปลีั�ย้นแปลัง กล่ัาวีคือ 
ราย้การที�ได้รบัควีามนิย้มจากช่อ่งดั�งเดิม เริ�มย้า้ย้ไปย้งัช่อ่งทีวีีดิจิตอลัใหม ่ โดย้เริ�มจาก
ราย้การ “เดอะ วีอย้ซึ่ ์ประเทศไทย้” ซึ่ึ�งเปน็ราย้การประกวีดรอ้งเพลังที�ออกอากาศทางช่อ่ง 3 
แอนะล็ัอกมาตั�งแต่ป ี2555 ตั�งแต่ซึ่ซีึ่นั 1 จนถึงซึ่ซีึ่นั 6  ได้ย้า้ย้มาออกอากาศที�ช่อ่ง PPTV 
ตั�งแต่เดือนพฤศจิกาย้น ป ี2561 นับเปน็ราย้การแรก ก่อนที�จะมอีีกหลัาย้ราย้การที�ย้า้ย้
ช่่องออกอากาศตามมาในปี 2562 ซึ่ึ�งการย้้าย้ช่่องของราย้การเหล่ัานี�มีสาเหตุมาจาก
ปญัหาทางเศรษ์ฐกิจ
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ป ี2562 เปน็ปแีหง่การเปลีั�ย้นแปลังของกลัุม่ราย้การบนัเทิง ประเภทวีาไรตี� เกมโช่ว์ี 
ที�บางราย้การต้องย้า้ย้จากช่อ่งดั�งเดิม มาส้่ช่อ่งทีวีีดิจิตอลัใหมม่ากขึ�น ด้วีย้เหตผุู้ลัหลััก 
คือปัญหาภาวีะเศรษ์ฐกิจที�กระทบต่อการหาราย้ได้ อัตราค่าโฆษ์ณ์าที�ลัดลังตามเรตติ�ง 
ของราย้การที�ลัดลัง ส่งผู้ลัให้แนวีทางธีุรกิจในร้ปแบบเช่่าเวีลัาที�เคย้ท�ากับช่่องเดิม
กลัาย้เป็นควีามเสี�ย้งต่อการขาดทุน แลัะแม้ว่ีากลัุ่มช่่องดั�งเดิมจะมีการให้ควีามช่่วีย้
เหลืัอด้านการด�าเนินธุีรกิจ เช่่น ลัดอัตราค่าเช่่าราย้การ แต่ก็ย้ังไม่เพีย้งพอ ท�าให้ 
ปี 2562 มีข่าวีการย้้าย้ช่่องของหลัาย้ราย้การ ประกอบกับช่่องใหม่ที�มีเงินทุนมากพอ 
ก็ต้องการราย้การที�ดีมคีวีามนิย้มสง้เพื�อย้กระดับควีามนิย้มของช่อ่งตนเอง แนวีทางธุีรกิจ
ในร้ปแบบจ้างผู้ลิัตรวีมทั�งการรว่ีมทุนจึงเกิดขึ�น ซึ่ึ�งวิีธีกีารนี�ท�าให้ผู้้้ผู้ลิัตราย้การไม่ต้อง 
รบัภาระหนักในด้านธุีรกิจเพยี้งลั�าพงั แมว่้ีาก�าไรอาจลัดลังแต่ก็ไมข่าดทนุ  

เริ�มจากราย้การ “กิ�ก ด้� สงครามเพลังเงาเสีย้ง” หนึ�งในราย้การที�ได้รบัควีาม
นิย้มสง้ของช่อ่ง 7HD เริ�มออกอากาศในช่อ่ง 7 แอนะล็ัอก มาตั�งแต่ป ี2553 โดย้เริ�มต้น 
ปกัหลัักที�ผู้งัราย้การเย้น็วัีนอาทิตย้ข์องช่อ่ง 7 แอนะล็ัอก จนปรบัเปลีั�ย้นมาลังผู้งัราย้การ
เวีลัา 22.30 น.ของทกุวัีนอังคาร ตั�งแต่ป ี2556 เป็นต้นมา จนถึงย้คุทีวีีดิจิตอลัได้ย้า้ย้มา
อย้้่ช่่อง PPTV โดย้ออกอากาศทุกคืนวัีนอังคารเช่่นเดิม แต่เปลีั�ย้นเวีลัามาออกอากาศ 
ในช่ว่ีงหลัังขา่วี 2 ทุ่ม ซึ่ึ�งเปน็เวีลัาที�ต้องแขง่ขนักับราย้การลัะครของช่อ่งอื�นโดย้ตรง

ป ี2561 ราย้การ “กิ�กด้� สงครามเพลังเงาเสีย้ง” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้จากการออกอากาศ
ทางช่อ่ง 7HD อย้้ที่� 2.978 เมื�อมาออกอากาศทางช่อ่ง PPTV ในช่ื�อว่ีา “กิ�กด้� สงครามเพลัง
เงนิล้ัาน” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ราย้การทั�งปลีัดลังเหลืัอ 0.813 

อีกหนึ�งราย้การที�ย้า้ย้ออกจากช่อ่ง 7HD คือ ราย้การ “ตกสิบหย้บิล้ัาน” ซึ่ึ�งเคย้ 
ออกอากาศที�ช่อ่ง 7HD ตั�งแต่ป ี2558 ก่อนจะย้า้ย้ไปออกอากาศทางช่อ่ง AMARIN TV HD  
ในเดือนเมษ์าย้น 2562 แลัะท�าเรตติ�งเฉลีั�ย้ในปดัีงกล่ัาวีไปได้ 0.354 ซึ่ึ�งลัดลังจากเรตติ�ง 
เฉลีั�ย้ตลัอดปี 2561 ที�ท�าได้ 2.914 แลัะยั้งตำากว่ีาเรตติ�งเฉลีั�ย้ช่ว่ีงเดือน มกราคม–กมุภาพนัธี ์
ปี 2562 ซึึ่�งเป็นช่่วีงเวีลัาที� “ตกสิบหย้ิบล้ัาน” ยั้งคงออกอากาศทางช่่อง 7HD มีเรตติ�ง
เฉลีั�ย้ 3.011

รายการบัันเทิิง ประเภทิรายการวาไรต้ี้� เกมโชว์ 
ปี 2562 
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ส่วีนราย้การ “เดอะวีอย้ซึ่ ์ประเทศไทย้” ซึ่ึ�งออกอากาศที�ช่อ่ง 3 ตั�งแต่ปี 2555  
ก็ย้้าย้มาออกอากาศที�ช่่อง PPTV โดย้เริ�มออกอากาศเมื�อเดือนพฤศจิกาย้น ปี 2561  
ซึ่ึ�งก่อนจะย้า้ย้ช่อ่ง ราย้การสามารถท�าเรตติ�งเฉลีั�ย้ของซึ่ซีึ่นั 6 ได้ 3.283 แต่เมื�อย้า้ย้มา
ออกอากาศทางช่อ่ง PPTV โดย้ออกอากาศต่อเนื�องตั�งแต่ปลัาย้ปี 2561 -2562 เรตติ�ง
เฉลีั�ย้กลัับเหลืัอเพยี้ง 0.762 

อีกราย้การที�ย้า้ย้จากช่อ่ง 3HD ไปย้งัช่อ่ง PPTV คือราย้การ “ก่อนบา่ย้คลัาย้เครยี้ด” 
ซึ่ึ� งเป็นราย้การตลักที�อย้้่ค้่ กับช่่อง 3 มาตั�งแต่ยุ้คแอนะล็ัอก โดย้เริ�มออกอากาศ 
มาตั�งแต่ปี 2540 อย้่างไรก็ดี หลัังจากย้้าย้มาออกอากาศทางช่่อง PPTV แล้ัวี  
“ก่อนบ่าย้คลัาย้เครยี้ด” ก็สามารถท�าเรตติ�งเฉลีั�ย้ได้เพีย้ง 0.156 ซึึ่�งนับว่ีาลัดลังมาก  
หากเปรีย้บเทีย้บกับเรตติ�งของราย้การเมื�อต้นปี 2562 ซึ่ึ� งเป็นช่่วีงเวีลัาสุดท้าย้ 
ที�ย้ังออกอากาศกับช่่อง 3HD ที�ท�าเรตติ�งเฉลีั�ย้ได้ 0.779 ทั�งนี�ล่ัาสุดในปี 2563  
“ก่อนบ่าย้คลัาย้เครยี้ด” ได้ย้า้ย้ช่อ่งอีกครั�ง โดย้เปลีั�ย้นไปออกอากาศทางช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์
ทีวีี

อย้่างไรก็ดี เมื�อพิจารณ์าในภาพรวีม ราย้การบันเทิงประเภทราย้การวีาไรตี�  
เกมโช่ว์ี ที�มเีรตติ�งเฉลีั�ย้สง้สดุในป ี2562 นี� ย้งัคงเปน็ราย้การ “มาสเตอร ์ เช่ฟื่ จเ้นีย้ร”์ 
 โดย้ออกอากาศเปน็ซึ่ซีึ่นัที� 2 มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 4.555 ส่วีนอันดับ 2 เปน็ราย้การ “มาสเตอรเ์ช่ฟื่  
ประเทศไทย้ ซึ่ซีึ่นั 3” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 3.688 แลัะอันดับ 3 เป็นราย้การประกวีดรอ้งเพลัง
จากช่อ่ง One “ศึกวัีนดวีลัเพลัง เสาร ์5” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 3.472 

ทั�งนี� เปน็ที�น่าสังเกตว่ีา ราย้การบันเทิงจากช่อ่ง One ที�ได้รบัควีามนิย้มส่วีนใหญ่
เป็นราย้การประเภทแข่งขันรอ้งเพลัง ซึ่ึ�งเป็นแนวีถนัดของช่่อง One อีกทั�งย้ังได้เปรยี้บ 
ที�มีคลัังเพลังจากบรษัิ์ท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จ�ากัด (มหาช่น) ในขณ์ะที�ช่่องอื�นหากจะ
ผู้ลิัตราย้การเพลังต้องมต้ีนทนุในการผู้ลิัตราย้การเพลังสง้มาก จะเหน็ได้ว่ีา ในปี 2562  
ช่่อง One มีราย้การเพลังที�ผู้ลิัตขึ�นใหม่ 2 ราย้การ ได้แก่ ราย้การ “ดวีลัเพลังชิ่งทุน”  
ออกอากาศแทนราย้การ “ศึกวัีนดวีลัเพลัง” ทกุวัีนจันทร-์ศกุร ์ เวีลัา 18.00 น. มเีรตติ�ง
เฉลีั�ย้ 2.752 แลัะราย้การ “The Golden Song เวีทีเพลังเพราะ” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 2.511

20 อันดับแรกของราย้การวีาไรตี� เกมโช่ว์ี ที�ท�าเรตติ�งเฉลีั�ย้สง้สดุในปี 2562 เปน็
ราย้การที�ออกอากาศทางช่อ่ง 7HD ถึง 9 ราย้การ แลัะออกอากาศทางช่อ่ง เวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี  

(อ้างอิง https://www.tvdigitalwatch.com/analysis-rating-kikdoo-songkarmpleng-11-61/)
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มัาสีเตอร้เ์ชิฟ้ จ๋เนียร้ ์ปร้ะเทศไทย ซ์ซี์นั 2
มัาสีเตอร้เ์ชิฟ้ ปร้ะเทศไทย ซ์ซี์นั 3
ศึกวั้นดว้ล้เพล้ง เสีาร้ ์5 2019
ร้๋ห้น้าไมัร่้๋วั้้ย
ศึกค้นหาเชิฟ้กร้ะทะเหล็้ก
ตกสิีบหยบิล้้าน  
ล้ก๋ทุ่งไอดอล้
ไมัค์ทองคำา ปี 8
นักร้อ้งซ์อ่นแอบ
ดว้ล้เพล้งชิงิทนุ
เท็น ไฟ้ท์ เท็น พร้เีซ์นเต็ด บาย จีเอสี แบตเตอร้ี�
เดอะ โกล้เด้นซ์อง เว้ทีเพล้งเพร้าะ
เดอะ แมัสีค์ ว้ร้ร้ณคดีไทย
ไมัค์หมัดหนี�ตั�งตัว้
ไมัค์หมัดหนี�
แหว้น 5 ท้าแสีน
มัาสีเตอร้ ์เชิฟ้โฮมั คัมัมัิ�ง
คดีเด็ด
ฮอล้ลี้ว๋้ดเกมัไนท์ไทยแล้นด์ ซ์ซี์นั 3
เดอะ แมัสีค์ ไล้น์ พร้าง

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 . 0 1 1
2.974
2.889
2.855
2.752
2.685
2 . 5 1 1
2.456
2.397
2.296
2.276
2.222
2.187
2.183
2.158

20 อันดับ ร้ายการ้บันเทิง ปร้ะเภทร้ายการ้ว้าไร้ตี� เกมัโชิว์้ ที�มัเีร้ตติ�งส๋ีงสุีด ปี 2562

 ชิอ่ง                                   ร้ายการ้            ปร้ะเภท    เร้ตติ�ง 
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แต่เมื�อพิจารณ์าเรตติ�งกลัุ่มราย้การบันเทิง ประเภทราย้การวีาไรตี�แลัะเกมโช่ว์ี  
ที�ไมอ่อกอากาศระหว่ีางเวีลัา 18.00-22.30 น. หรอืออกอากาศในช่ว่ีง Non Prime Time 
ในป ี2562 พบว่ีา ราย้การทีได้รบัควีามนิย้มสง้สดุ ส่วีนใหญย่้งัอย้้ใ่นช่อ่งดั�งเดิม ทั�งช่อ่ง 
7HD แลัะช่่อง 3HD อีกทั�งย้ังเป็นราย้การที�ออกอากาศมาอย้่างต่อเนื�องหลัาย้ปี เช่่น  
ราย้การ “คดีเด็ด” ทางช่อ่ง 7HD แลัะราย้การ “ศึก 12 ราศี” “ตีท้าย้ครวัี” “3 แซึ่บ่” แลัะ 
“เทค มี เอาท์ ไทย้แลันด์” ทางช่่อง 3HD ส่วีนราย้การที�ได้รบัควีามนิย้มของช่่อง 
เวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี คือ “ซึ่เ้ปอรฮ์นัเดรด อัจฉรยิ้ะเกินรอ้ย้”

คดีเด็ด
ศึก 12 ร้าศี
เทค มั ีเอ้าท์ ไทยแล้นด์
ตีท้ายคร้วั้
3 แซ์บ่
เดอะ มันันี�ดร้อ็ป ไทยแล้นด์
ภาพลั้บนับแบงก์! แก๊งจับป่ว้น
ซ๋์เปอร้ฮั์นเดร้ด อัจฉร้ยิะเกินร้อ้ย
ศึกเจ้านักกิน
ร้อ้งแล้กแจกเงนิ

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

2.187
1 . 9 1 1
1.891
1.824
1.824
1.783
1.762
1.685
1.665
1.663

คว้ามันิยมัร้ายการ้บันเทิง ว้าไร้ตี� เกมัโชิว์้ 
ออกอากาศชิว่้งเว้ล้า Non Prime Time (นอกเหน้อจากเว้ล้า 18.00-22.30 น.)

 ชิอ่ง                             ร้ายการ้         ปร้ะเภท เร้ตติ�ง

7 ราย้การ โดย้มีราย้การจากช่่อง One แทรกเข้ามาใน 20 อันดับแรกได้ 3 ราย้การ   
ส่วีนช่่อง 3HD ลัดลังเหลืัอเพีย้งราย้การเดีย้วี ได้แก่ “ฮอลัลีัวี้ดเกมไนท์ ไทย้แลันด์  
ซึ่ีซึ่ัน 3” ซึ่ึ� งเป็นราย้การที�เคย้ออกอากาศที�ช่่อง One ในปี 2557-2559 ในช่ื�อว่ีา  
“ซึ่ปุ’ตารป์ารตี์�” ก่อนจะย้า้ย้มาออกอากาศที�ช่อ่ง 3HD ตั�งแต่ปลัาย้ป ี2560 

workpoint



101

ส่วีนราย้การบันเทิง ประเภทราย้การวีาไรตี�แลัะเกมโช่ว์ีที�สามารถ
ท�าเรตติ�งเฉพาะตอนสง้สดุในป ี2562 คือ ราย้การ “มาสเตอร ์ เช่ฟื่ จเ้นีย้ร ์
ไทย้แลันด์ ซึ่ซีึ่นั 2” มเีรตติ�งเฉพาะตอนสง้สดุ 5.555 โดย้จะสังเกตได้ว่ีา ราย้การ
ส่วีนใหญที่�มเีรตติ�งสง้สดุ จะเปน็กลัุ่มราย้การประกวีดควีามสามารถ ทั�งการ 
ท�าอาหารแลัะการประกวีดรอ้งเพลัง โดย้ใน 10 อันดับราย้การประเภท 
วีาไรตี�แลัะเกมโช่ว์ีที�มีเรตติ�งเฉพาะตอนส้งสุด มีเพีย้งราย้การเดีย้วีที�ไม่อย้้ ่
ในกลัุ่มราย้การดังกล่ัาวี คือ ราย้การ “ถ่าย้ทอดสดมหกรรมฉลัองครบรอบ 
49 ป ีไทย้ทีวีีสี ช่อ่ง 3 งานวัีดคารนิ์ว้ีาวี” จากช่อ่ง 3HD 

มัาสีเตอร้เ์ชิฟ้ จ๋เนียร้ ์ปร้ะเทศไทย ซ์ซี์นั 2

ไมัค์ทองคำาปี 7
ล้ก๋ทุ่งไอดอล้
มัาสีเตอร้ ์เชิฟ้ ปร้ะเทศไทย ซ์ซี์นั 3
ถ่ายทอดสีดมัหกร้ร้มัฉล้องคร้บร้อบ 
49 ปี ไทยทีวี้สีี ชิอ่ง 3 งานวั้ดคาร้นิ์ว้้าว้

นักร้อ้งซ์อ่นแอบ
ดว้ล้เพล้งชิงิทุน
ศึกวั้นดว้ล้เพล้งเสีาร้ ์5 2019
ตกสิีบหยบิล้้าน
ศึกค้นหาเชิฟ้กร้ะทะเหล็้ก

TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
VARIETY

TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
TALENT CONTEST
GAME SHOW
TALENT CONTEST

22/12/2562
24/02/2562
02/11/2562
17/02/2562
02/03/2562

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

18:21-19:44
18:17-20:05
18:20-19:41
18:19-19:48
18:19-20:11

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

5.555
5.234
4.479
4.471
4.398

4.384
4.188
4.128
4.077
3.942

ร้ายการ้บันเทิง ปร้ะเภทร้ายการ้ว้าไร้ตี� เกมัโชิว์้ 
เร้ตติ�งเฉพาะตอนส๋ีงสุีด ของปี 2562 

    ชิอ่ง ร้ายการ้ วั้นที�ออกอากาศ เว้ล้าออกอากาศ ปร้ะเภท เร้ตติ�ง
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ส�าหรบัราย้การที�ได้รบัควีามนิย้มจากช่่องทีวีีดิจิตอลัช่่องอื�น ในปี 2562 นี�  
ส่วีนใหญย่้งัเปน็ราย้การเดิม เช่น่ ช่อ่งไทย้รฐัทีวีี ม ี2 ราย้การหลััก “รอ้งไดใ้ห้ล้ัาน ลัก้ทุ่ง 
ส้้ช่วิีีต นักส้้รุน่จิ�วี” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 1.280 แลัะ ราย้การ “เกมต่อช่วิีีต” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 1.361  
ส่วีนช่่อง GMM25 มีราย้การ “ลั้กทุ่งส้้ฟัื่ด” ที�มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.650 นอกจากนี� ช่่อง 8  
เริ�มน�าราย้การในอดีตกลัับมาออกอากาศอีกครั�ง จากราย้การ “เสีย้งสวีรรค์ พิช่ิตฝั่น” 
ที�เคย้ออกอากาศในช่่วีงปี 2557-2559 เปลีั�ย้นช่ื�อใหม่เป็น “เสีย้งสวีรรค์ รางวัีลัช่ีวิีต”  
มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.262 

ส่วีนช่อ่ง AMARIN TV HD มรีาย้การรรีนัที�เคย้ออกอากาศทางช่อ่ง 3HD คือ ราย้การ 
“Singer Auction เสีย้งนี�มรีาคา” ได้เรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.420 แลัะราย้การ “ใครเก่งใครได้”  
ย้า้ย้มาจากช่อ่ง 9 MCOT HD มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.402 

ภาพรวีมของกลัุ่มราย้การบนัเทิง ประเภทราย้การวีาไรตี�แลัะเกมโช่ว์ี ในช่อ่งทีวีี
ดิจิตอลั ในรอบ 6 ปีนั�น พบว่ีา กลัุม่ราย้การประเภทประกวีดควีามสามารถ ยั้งคงเปน็ร้ปแบบ
ราย้การที�ได้รบัควีามนิย้มสง้สดุในกลัุ่มผู้้้ช่มโทรทัศน์ของไทย้ ทั�งในร้ปแบบของราย้การ
ประกวีดรอ้งเพลัง แลัะราย้การแขง่ขนัท�าอาหาร โดย้มรีาย้การ “หน้ากากนักรอ้ง” ของช่อ่ง
เวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี เปน็ราย้การที�ได้สรา้งปรากฏการณ์์ ได้รบัควีามนิย้มสง้สดุในย้คุทีวีีดิจิตอลั  
แต่ทุกราย้การเมื�อถึงจุดที�ได้รบัควีามนิย้มส้งสุด ก็จะมีควีามท้าทาย้ในการรกัษ์าควีาม
นิย้มใหไ้ด้อย้า่งต่อเนื�อง ต้องมกีารปรบัโฉม ปรบัร้ปแบบราย้การให้สอดคล้ัองตามย้คุสมยั้ 
ซึ่ึ�งหลัังจากปรบัร้ปแบบราย้การหลัาย้ครั�ง ควีามนิย้มของ “หน้ากากนักรอ้ง” ก็ลัดลังมา 
แต่ย้งัคงเป็นหนึ�งในราย้การหลัักของช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี มาจนถึงทกุวัีนนี� 



103เรตี้ติี้�งของรายการ 
“หน�ากากนักร�อง” แตี้�ลุ่ะซ้ีซัีน 

ซ้ีซัีน 1 

ซ้ีซัีน 2

ซ้ีซัีน 3

ซ้ีซัีน 4

เดิอะ แมสู่ค์ โปรเจิกค์ เอ 

เดิอะ แมสู่ค์ ไลุ่น์ ไทิย 

เดิอะ แมสู่ค์ ไลุ่น์ พราง 

เดิอะ แมสู่ค์ วรรณคด้ิไทิย 

เดิอะ แมสู่ค์ มิลุ่เลุ่อร์ 

เดิอะ แมสู่ค์ จัิกรราศ้ี

เดิอะ แมสู่ค์ มิลุ่เลุ่อร์  

The Mask Truce Day  
(The Mask พักรบั)

7.135 

7.311

3.579

2.284 

2.324 

2.897 

2.158 

2.456 

2.713 

 1.921

1.795 

1.936 

เรตี้ติี้�งเฉลุ้่�ย

0  1  2  3  4  5  6  7

(หลัุ่งฤดูิกาลุ่วรรณคด้ิไทิย)

(หลัุ่งฤดูิกาลุ่จัิกรราศ้ี)
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NEWs

3
เรตี้ติี้�งสูู่งสู่่ดิ 3 อันดัิบัแรก ปี 2557-2562

มัาสีเตอร้เ์ชิฟ้ 
ปร้ะเทศไทย ซ์ซี์นั 3

มัาสีเตอร้เ์ชิฟ้ 
ปร้ะเทศไทย ซ์ซี์นั 2

กิ�ก ด๋� 
สีงคร้ามัเพล้งเงนิล้้าน

เดอะ มันันี� ดร้อ็ป 
ไทยแล้นด์

นักร้อ้งซ์อ่นแอบ

ไมัค์ทองคำา ปี 4

ไมัค์ทองคำา ปี 6

ไมัค์ทองคำา ปี 7

ไมัค์ทองคำา ปี 5

ศึกวั้นดว้ล้เพล้ง
เสีาร้ ์5 2562

เดอะว้อยซ์ ์
เสีียงจร้งิตัว้จร้งิ ซ์ซี์นั 4

เดอะว้อยซ์ ์
เสีียงจร้งิตัว้จร้งิ ซ์ซี์นั 3

หน้ากากนักร้อ้ง 2

หน้ากากนักร้อ้ง

มัาสีเตอร้เ์ชิฟ้ จ๋เนียร้ ์
ปร้ะเทศไทย ซ์ซี์นั 2

มัาสีเตอร้เ์ชิฟ้ จ๋เนียร้ ์มัาสีเตอร้เ์ชิฟ้ จ๋เนียร้ ์
ปร้ะเทศไทยปร้ะเทศไทย

2562

2561

2560

2559

2558

2557

ชิงิชิา้สีว้ร้ร้ค์
ไมัค์ทองคำา ปี 3 

ดันดาร้า

4.555

7.311

7.198

4.994

7.135

4.5524.552

3.688

4.479

5.177

5.168

4.768

6.859

3.472

3.779

4.709

4.806

4.587

6.006

workpoint

workpoint

workpoint
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NEWs

3
รายการข�าว

รายงานสู่ถานการณ์จิริงของประเทิศี 
สู่ะทิ�อนภาพสัู่งคมแตี้�ลุ่ะย่คสู่มัย

3
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ร้ปแบบการน�าเสนอราย้การข่าวี มีการพัฒนาปรบัปรุงเปลีั�ย้นแปลังไปตาม
วิีถีสังคมแลัะเทคโนโลัย้ีของโลัก เริ�มมาตั�งแต่ร้ปแบบการอ่านข่าวีประกอบภาพ  
จนกระทั�งมีผู้้้ประกาศข่าวีน�าเสนอในห้องส่ง พัฒนามาจนมีผู้้้ราย้งานข่าวีนอกสถานที�
โดย้มี ดร.สมเกีย้รติ อ่อนวิีมลั เป็นผู้้้พลิักบทบาทของผู้้้ประกาศข่าวีโทรทัศน์ ด้วีย้การ 
น�าเสนอที�เป็นธีรรมช่าติ แทรกข้อคิดเห็น เป็นต้นแบบของการเสนอข่าวีที�เรยี้กว่ีา  
“การเล่ัาขา่วี” จนเปน็ร้ปแบบที�ได้รบัการย้อมรบัจวีบจนทกุวัีนนี�

ในส่วีนของกระบวีนการผู้ลิัตราย้การขา่วีในย้คุเริ�มต้นนั�น ภาพขา่วีจะถก้ถ่าย้ท�า
ด้วีย้ฟิื่ล์ัม เมื�อถ่าย้มาจึงน�าฟิื่ล์ัมมาผู้่านกระบวีนการล้ัางแลัะตัดต่อฟิื่ล์ัม จากนั�นน�ามา 
ออกอากาศผู่้านอปุกรณ์์ที�แปลังภาพจากฟิื่ล์ัมเป็นสัญญาณ์วิีดีโอ เรยี้กเป็นภาษ์าอังกฤษ์
ว่ีา Telecine ในส่วีนของภาพข่าวีต่างประเทศในยุ้คแรกนี� สถานีต้องไปรบัฟิื่ล์ัมข่าวี 
ซึ่ึ�งส่งมาจากต่างประเทศที�สนามบินดอนเมือง แล้ัวีน�ามาตัดต่อออกอากาศด้วีย้ฟิื่ล์ัม 
เช่น่กัน ส่วีนข่าวีในพระราช่ส�านักที�เริ�มออกอากาศครั�งแรกในปี 2508 จะใช้่ภาพจากฝ่า่ย้
ภาพย้นตรส่์วีนพระองค์ น�ามาออกอากาศในเวีลัา 20.00 น. ซึึ่�งเป็นราย้การข่าวีแรก
ประจ�าวัีน แลัะถือเปน็เปน็ธีรรมเนีย้มปฏิบติัจนถึงทกุวัีนนี�

การถ่าย้ท�าข่าวีได้พัฒนาแลัะมีการเปลีั�ย้นแปลังเมื�อเทคโนโลัย้ีด้านกล้ัอง 
แลัะระบบบันทึกวิีดีโอก้าวีหน้ามากขึ�น โดย้กล้ัองแลัะระบบบันทึกวิีดีโอเริ�มถ้กน�ามา 
ใช่ง้านเมื�อประมาณ์ป ี2526 ด้วีย้เทประบบ U-matic Low Band พฒันาต่อเนื�องจนถึง
ระบบ Beta HD ปัจจบุนักล้ัองขา่วีบนัทึกด้วีย้หน่วีย้บนัทึกในระบบดิจิตอลั Solid State 
ที�ตัดต่อผู้า่นอปุกรณ์์คอมพวิีเตอร ์แลัะออกอากาศผู่้านระบบ File Base

คำาว�า “ข�าว” 
ตี้ามพจินาน่กรม 

ฉบัับัราชบััณฑิิตี้ยสู่ถาน 
พ.ศี. 2554 ให�ความหมาย
ไว�ว�า คำาบัอกเลุ่�าเร่�องราว
ซี่�งโดิยปรกตี้ิมักเป็นเร่�อง

เกิดิใหม�หร่อเป็นท้ิ�สู่นใจิ

ราย้การข่าวี เป็นประเภทราย้การ 
ที�น�าเสนอเหตุการณ์์ เรื�องราวี ข้อเท็จจรงิ 
ที� เกิดขึ� นทั�งในประเทศแลัะต่างประเทศ
มักเป็นเรื�องที�มีผู้ลักระทบต่อสังคมหรือ
ประช่าช่นในวีงกว้ีาง ให้แง่คิด ก่อให้เกิด 
การเรยี้นร้แ้ลัะเตือนภัย้ที�อาจเกิดขึ�นได้กับ 
คนทั�วีไป รวีมถึงบอกเล่ัาเรื�องราวีแลัะ
สามารถสะท้อนแนวีคิดเช่ิงจรยิ้ธีรรม แลัะ
ขนบธีรรมเนีย้มของสังคมในแต่ลัะย้คุสมยั้
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อย้า่งไรก็ดี ราย้การขา่วีของสถานโีทรทัศน์ในแต่ลัะย้คุสมยั้ มกัจะมคีวีามเกี�ย้วีพนั 
กับฐานอ�านาจทางการเมืองแลัะการปกครองในแต่ลัะยุ้คนั�นๆ เช่่น สถานีโทรทัศน์ 
ไทย้ทีวีี ช่อ่ง 4 บางขนุพรหม ซึ่ึ�งเปน็สถานีโทรทัศน์แหง่แรกของประเทศไทย้ ถก้จัดตั�งขึ�น
ในปี 2498 ในช่ว่ีงที�จอมพลั ป.พบิล้ัสงคราม เปน็นาย้กรฐัมนตร ีในขณ์ะที�สถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อ่ง 5 หรอืช่อ่ง ททบ.5 ซึ่ึ�งเปน็สถานีโทรทัศน์แห่งที� 2 ของไทย้ จัดตั�งขึ�นในปี 
2501 ในช่ว่ีงที�จอมพลัสฤษ์ดิ� ธีนะรชั่ต์ เปน็ผู้้บ้ญัช่าการทหารบก 

ต่อมาในปี 2510 กองทัพบกไดใ้ห้สัมปทานแก่บริษั์ท กรุงเทพโทรทัศน์
แลัะวิีทยุ้ จ�ากัด เป็นสถานีโทรทัศน์ที�ด�าเนินการโดย้ภาคเอกช่นแห่งแรก ในช่ื�อ 
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่่อง 7 แลัะต่อมาในปี 2513 บรษัิ์ทไทย้โทรทัศน์ จ�ากัด  
ไดใ้ห้สัมปทานแก่บรษัิ์ท บางกอก เอ็นเตอรเ์ทนเม้นต์ จ�ากัด หรอืไทย้ทีวีีสี ช่่อง 3  
เป็นสถานีโทรทัศน์เอกช่นราย้ที� 2 ซึ่ึ�งการก่อก�าเนิดของช่่องเอกช่น ท�าให้การเสนอข่าวี
โทรทัศน์ มกีารแขง่ขนัสง้ขึ�นควีบค้่ไปกับเทคโนโลัย้ทีี�เจรญิขึ�นเปน็ระย้ะ

จากนั�นในปี 2528 ได้มีการจัดตั�งสถานีวิีทยุ้โทรทัศน์แห่งประเทศไทย้  
สังกัดกรมประช่าสัมพนัธีข์ึ�น เพื�อเผู้ย้แพรข่อ้มล้ัขา่วีสารของรฐั กลัาย้เปน็อีกหนึ�งช่อ่งทาง 
การกระจาย้ขา่วีสารจากภาครฐัไปส้่ประช่าช่น

ในช่่วีงปี 2538 เป็นช่่วีงเวีลัาที�มีกระแสเรยี้กรอ้ง “ทีวีีเสร”ี มากขึ�น ซึ่ึ�งบรษัิ์ท 
สย้าม อินโฟื่เทนเม้นท์ จ�ากัด (ต่อมาเปลีั�ย้นช่ื�อเป็น บริษั์ท ไอทีวีี จ�ากัด ในป ี
2541) เป็นผู้้้ช่นะการประม้ลัแลัะก่อตั�ง “สถานีโทรทัศน์ไอทีวีี” ซึ่ึ� งเริ�มออกอากาศ
ครั�งแรกในปี 2539 โดย้มีบรษัิ์ท เนช่ั�น มัลัติมีเดีย้ กรุ�ป จ�ากัด (มหาช่น) เข้ารว่ีม
ถือหุ้นแลัะบริหารสถานีด้วีย้ โดย้ในระย้ะแรก สถานีโทรทัศน์ไอทีวีี เป็นสถานี 
ที�เน้นการน�าเสนอขา่วีสารแลัะสาระเป็นหลััก ต่อมาด้วีย้วิีกฤตเศรษ์ฐกิจท�าใหเ้กิดปญัหา
จนต้องเปลีั�ย้นมาเป็น สถานีโทรทัศน์ ไทย้พบีเีอส เมื�อวัีนที� 15 ม.ค. 2551 นับเปน็สถานี
โทรทัศน์สาธีารณ์ะแห่งแรกของประเทศไทย้ มีสถานะเป็นองค์การสื�อสารสาธีารณ์ะ 
ที�ไมแ่สวีงหาก�าไรแลัะมีราย้ได้จากภาษี์สรรพสามิตที�เก็บจากสรุาแลัะย้าสบ้ ปีงบประมาณ์ลัะ 
ไมเ่กิน 2,000 ล้ัานบาท
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รายการข�าวในย่คท้ิว้ดิิจิิตี้อลุ่

เมื�อเข้าส้่ยุ้คทีวีีดิจิตอลั ช่่องในหมวีดข่าวีสารแลัะสาระ มีจ�านวีน 
ทั�งสิ�น 7 ช่อ่ง โดย้ในเงื�อนไขใบอนญุาตระบวุ่ีา จะต้องมรีาย้การขา่วีในผู้งัราย้การ
เพื�อออกอากาศไม่น้อย้กว่ีารอ้ย้ลัะ 50 ของผัู้งราย้การทั�งหมด ส่วีนช่่องใน
หมวีดอื�นๆ ทุกหมวีด มีเงื�อนไขให้ต้องมีผู้ังราย้การข่าวีไม่น้อย้กว่ีารอ้ย้ลัะ 25  
ของผัู้งราย้การทั�งหมด ราย้การข่าวีจึงเป็นราย้การหลัักของทุกช่่องทีวีีดิจิตอลั
ซึ่ึ�งส่วีนใหญ่เป็นราย้การข่าวี ในร้ปแบบของการอ่านข่าวี โดย้มีพิธีีกรข่าวี 
หลัาย้คนเปน็ผู้้เ้ล่ัาขา่วี แลัะราย้การขา่วีสนทนาเช่งิขา่วี หรอืที�เรยี้กกันว่ีาราย้การ 
News Talk

ควีามท้าทาย้ของราย้การขา่วีในย้คุทีวีีดิจิตอลัคือ การแย้ง่ช่งิบุคลัากรขา่วี 
ทั�งผู้้้ประกาศข่าวี นักข่าวี แลัะทีมงานเบื�องหลััง ซึึ่�งมีการซึ่ื�อตัวีแลัะย้้าย้ค่าย้ 
ในกลัุ่มบุคลัากรข่าวีจ�านวีนมาก ส่งผู้ลัใหใ้นช่่วีงแรกของยุ้คทีวีีดิจิตอลั  
เป็นยุ้คที�บุคลัากรข่าวีเฟืื่� องฟื่้มากที�สุด แต่ก็เป็นภาพที�สดใสไดไ้ม่นานนัก 
เมื�อทิศทางเศรษ์ฐกิจของทีวีีดิจิตอลัไม่สวีย้งามอย้่างที�คิด ประกอบกับปัญหา 
เศรษ์ฐกิจทั�งในแลัะต่างประเทศ ปญัหาที�เกิดขึ�นจึงตามมาด้วีย้การปลัดพนกังาน
เปน็ระย้ะ จนถึงการคืนใบอนญุาตของหลัาย้ช่อ่งในหมวีดหม้ข่่าวีสารแลัะสาระ
ในที�สดุ

นอกจากนี� ราย้การข่าวีในยุ้คทีวีีดิจิตอลัยั้งต้องเผู้ชิ่ญกับควีาม
ท้าทาย้อย้่างมากจากการเปลีั�ย้นแปลังของเทคโนโลัย้ีการสื�อสาร โดย้เฉพาะ 
อย้่างย้ิ�งการพัฒนาของ “โทรศัพท์มือถือ” ซึ่ึ�งเป็นเหมือนปัจจัย้ที� 5 ของคน 
ในยุ้คนี� โดย้โทรศัพท์มือถือสามารถย้่อโลักทั�งใบมาไวีใ้นมือของผู้้ใ้ช่ไ้ด้ 
รวีมทั�งใหโ้อกาสผู้้ใ้ช่จ้ากเดิมที�เปน็เพยี้ง “ผู้้ร้บัสาร” ได้กลัาย้มาเปน็ “ผู้้ส่้งสาร”  
โดย้สามารถท�าได้ทั�งการส่งข้อควีาม ภาพนิ�ง ภาพเคลืั�อนไหวี หรอืแม้กระทั�ง
การถ่าย้ทอดสด หรอืที�เรยี้กกันว่ีา Live การพัฒนาเหล่ัานี�ส่งผู้ลัให้การส่งขอ้มล้ั
ขา่วีสาร นอกเหนือจากสื�อดั�งเดิม (เช่น่ วิีทย้ ุโทรทัศน์ เปน็ต้น) รวีดเรว็ีขึ�นมาก 
แลัะกลัาย้มาเป็นค้่แขง่ขนักับราย้การข่าวีในยุ้คทีวีีดิจิตอลัอย่้างหลีักเลีั�ย้งไมไ่ด้ 
อย้่างไรก็ดี ท่ามกลัางการแข่งขันในยุ้คที�ข่าวีสารถ้กส่งต่ออย้่างรวีดเรว็ีนี�  
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สิ�งส�าคัญที�จะท�าให้ราย้การข่าวีย้ังคงมีควีามส�าคัญแลัะแตกต่างจากการรบัส่ง
ขอ้มล้ัขา่วีสารทั�วีไป คงจะเป็น “จรยิ้ธีรรมสื�อ” ที�ต้องมคีวีามเที�ย้งตรงแลัะค�านึง
ถึงควีามถก้ต้อง ใหส้มกับควีามเปน็ฐานันดรที� 4

ราย้การข่าวีในยุ้คทีวีีดิจิตอลั มีควีามหลัากหลัาย้แลัะไม่มีก�าหนดเวีลัา 
ที�แน่นอนในการน�าเสนอ เนื�องจากแต่ลัะช่อ่งต่างก็มกีลัย้ทุธีใ์นการจัดวีางราย้การ
เพื�อผู้ลัทางธีุรกิจที�แตกต่างกันไป ย้กเว้ีนข่าวีในพระราช่ส�านักที�ปัจจุบันทุกช่่อง
ต้องออกอากาศในช่่วีงเวีลัาที�เหมาะสม โดย้ต้องเริ�มออกอากาศระหว่ีางเวีลัา 
19.45-20.15 น. เท่านั�น

รายการข�าวภาคคำ�า 
18.00-24.00 น.

รายการข�าวเช�า 
06.00-10.00 น.

รายการข�าวภาคกลุ่างวัน 
11.00-18.00 น.

เพ่�อความเหมาะสู่มแลุ่ะง�ายตี้�อความเข�าใจิ
การจัิดิอันดัิบัความนิยมการวิเคราะห์รายการข�าว 
แบั�งออกเป็น 3 กลุ่่�มเวลุ่า ดัิงน้�
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ความนิยมรายการข�าวภาคเช�า

ราย้การข่าวีภาคเช่้า เป็นราย้การที�มีการแข่งขันกันส้งในยุ้คปัจจุบัน
เนื�องจากประช่าช่นให้ควีามส�าคัญกับข่าวีสารมากขึ�น อีกทั�งการด้ข่าวีเช่้า
ทางโทรทัศน์ท�าให้ร้เ้ร ื�องราวีข่าวีสารได้รวีดเรว็ีแลัะลึักซึ่ึ�งกว่ีาการอ่านข่าวี
หนังสือพิมพ์ อย้่างไรก็ตามในช่่วีงแรกของยุ้คทีวีีดิจิตอลั การแข่งขันราย้การ 
ข่าวีเช่้า ช่่วีงเวีลัา 06.00-10.00 น. เป็นการแข่งขันกันระหว่ีาง 2 ช่่องใหญ่  
ได้แก่ ช่่อง 7HD แลัะช่่อง 3HD โดย้ช่่อง 3HD มีราย้การ “เรื�องเล่ัาเช่้านี�”   
ซึ่ึ�งเป็นราย้การข่าวีที�ได้รบัควีามนิย้มส้งจากกลัุ่มผู้้้ช่มทั�วีประเทศ น�าทีมโดย้  
“สรยุ้ทธี สุทัศนะจินดา” เป็นราย้การข่าวีอันดับ 1 ในช่่วีงเช่้า ส่วีนช่่อง 7HD  
มรีาย้การ “เช่า้นี�..ที�หมอช่ติ” แลัะราย้การ “สนามขา่วี 7 สี” 

ราย้การ “เรื�องเล่ัาเช่า้นี�” เปน็ราย้การที�ครองควีามนิย้มมาอย้า่งย้าวีนาน  
ซึ่ึ�งเริ�มเปดิตัวีมาตั�งแต่ป ี2546 การเล่ัาขา่วีของ “สรย้ทุธี” เปน็ร้ปแบบการราย้งาน
ข่าวีที�เข้าถึงผู้้้คนได้ดี ด้วีย้ลีัลัาเฉพาะตัวีถึงลัก้ถึงคน แต่มีควีามเป็นกันเองกับ 
ผู้้ช้่ม ท�าให้ราย้การ “เรื�องเล่ัาเช่า้นี�” สามารถท�าเรตติ�งได้เปน็อันดับ 1 ของช่ว่ีงเวีลัา 
ขา่วีเช่า้มาอย้า่งต่อเนื�อง

อย้่างไรก็ดี ในช่่วีงปลัาย้ปี 2557 ก็เริ�มมีการเปลีั�ย้นแปลัง ซึ่ึ�งมีม้ลัเหต ุ
มาจากคณ์ะกรรมการป้องกันแลัะปราบปรามการทุจรติแห่งช่าติ หรอื ป.ป.ช่. 
สรุปช่ี�มล้ัควีามผิู้ดของบรษัิ์ท ไรส้่ม จ�ากัด ซึ่ึ�งม ี“สรย้ทุธี” เปน็เจ้าของ ส่งผู้ลัให้
ควีามนิย้มของราย้การ “เรื�องเล่ัาเช่า้นี�” ลัดลัง ในขณ์ะที�ราย้การ “เช่า้นี� ที�หมอช่ติ” 
ของช่่อง 7HD ได้รบัควีามนิย้มเพิ�มขึ�น พรอ้มกับมีราย้การใหม่คือ ราย้การ  
“สนามขา่วี 7 สี” เริ�มออกอากาศวัีนที� 1 ตลุัาคม 2557 โดย้ออกอากาศหลัังจาก
ราย้การ “เช่า้นี� ที�หมอช่ติ”

ในช่่วีงแรกของยุ้คทีวีีดิจิตอลัจะเห็นว่ีา นอกเหนือจากราย้การ 
ข่าวีเช่้าของช่่อง 7HD แลัะช่่อง 3HD ที�มีฐานผู้้้ช่มแข็งแรงแลัะได้รับ 
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ขาวภาคเชา
2557 2558 2559

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ควีามนิย้มสง้แล้ัวี ก็ย้งัมรีาย้การขา่วีเช่า้จากช่อ่ง 9 MCOT HD 2 ราย้การ ได้แก่ 
ราย้การ “คยุ้โขมงขา่วีเช่า้” แลัะราย้การ “พระราม 9 ขา่วีเช่า้” ซึ่ึ�งเปน็ราย้การ 
ที�ออกอากาศในช่่วีงเวีลัา 05.30-07.00 น. ติดอย้้่ในกลัุ่มราย้การข่าวีเช่้า 
ที�ได้รบัควีามนิย้ม 5 อันดับแรกด้วีย้

เป็นที�น่าสังเกตว่ีา ตั�งแต่ป ี2558 ราย้การคยุ้ขา่วีช่อ่ง 8 เริ�มได้รบัควีาม
นิย้มส้งขึ�น ด้วีย้การน�าเสนอในแบบที�เสีย้งดัง ฟัื่งช่ัด เข้าใจง่าย้ นอกจากนี�  
ในปี 2558 ราย้การ “สนามข่าวี 7 สี” จากช่่อง 7HD มีเรตติ�งแซึ่งราย้การ  
“เรื�องเล่ัาเช่้านี�” ในไตรมาสที� 2 ของปี แลัะราย้การ “สนามข่าวี 7 สี” ก็เป็น
ราย้การที�ท�าเรตติ�งเฉลีั�ย้ได้สง้ที�สดุในกลัุ่มราย้การขา่วีเช่า้ของทกุช่อ่ง

ต่อมาในช่ว่ีงป ี2558-2559 ราย้การ “คยุ้ขา่วีช่อ่ง 8” เริ�มได้รบัควีามนิย้ม 
ส้งมากขึ�นเรื�อย้ๆ จนเกือบจะแซึ่งควีามนิย้มของราย้การ “เรื�องเล่ัาเช่้านี�”  
ทางช่่อง 3HD จนกลัาย้เป็นอีกหนึ�งราย้การข่าวีเช่้าที�น่าสนใจที�สุดในบรรดา 
ขา่วีในกลัุ่มช่อ่งทีวีีดิจิตอลัใหม ่

ในขณ์ะเดีย้วีกัน ราย้การข่าวีเช่้าของช่่องทีวีีดิจิตอลัใหม่ก็เริ�มได้รบั 
ควีามนิย้มมากขึ� น ซึ่ึ� งได้แก่ ราย้การข่าวีจากช่่องไทย้รัฐทีวีี ราย้การ  
“เช้่าข่าวีช่ัดโซึ่เชี่ย้ลั” มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.129 ในไตรมาส 2 ของปี 2559 แลัะ
ราย้การข่าวีจากช่่อง One “ตื�นแต่เช่้า” ที�มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.120 ในไตรมาส 4  
ของป ี2559 



1125 ร้ายการ้ขา่ว้เชิา้ที�มัเีร้ตติ�งส๋ีงสุีดร้ายไตร้มัาสี ร้ะหว่้างปี 2557-2559
ไตร้มัาสี 1 ปี 2557

เร้้�องเล่้าเชิา้นี� 
เชิา้นี�ที�หมัอชิติ
คุยโขมังข่าว้เชิา้ 
ขา่ว้เชิา้ THAI PBS
5 เชิา้ข่าว้ใหญ่

2.706
2.153
0.403
0.244
0.147

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 1 ปี 2558

เร้้�องเล่้าเชิา้นี� 
สีนามัข่าว้ 7 สีี 
เชิา้นี� ที�หมัอชิติ
พร้ะร้ามั 9 ข่าว้เชิา้ 
คุยขา่ว้ชิอ่ง 8 

2.182
2.027
1.984
0.359
0.271

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 1 ปี 2559

เชิา้นี� ที�หมัอชิติ
สีนามัข่าว้ 7 สีี
เร้้�องเล่้าเชิา้นี�
คุยขา่ว้ชิอ่ง 8
คุยโขมังข่าว้เชิา้

2.231
2.135
1.982
0.691
0.275

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 2 ปี 2557

เร้้�องเล่้าเชิา้นี�  
เชิา้นี�ที�หมัอชิติ 
คุยโขมังขา่ว้เชิา้ 
ขา่ว้เชิา้ THAI PBS
คุยขา่ว้ชิอ่ง 8

3.045
2.005
0.337
0.206
0.143

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 2 ปี 2558

สีนามัขา่ว้ 7 สีี
เชิา้นี� ที�หมัอชิติ
เร้้�องเล่้าเชิา้นี�
คุยขา่ว้ชิอ่ง 8
คุยโขมังขา่ว้เชิา้

2.352
2.328
2.135
0.372
0.277

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 2 ปี 2559

สีนามัขา่ว้ 7 สีี
เชิา้นี� ที�หมัอชิติ
เร้้�องเล่้าเชิา้นี�
คุยขา่ว้ชิอ่ง 8
ขา่ว้มั้�อเชิา้

2.364
2.334
1.429
0.675
0.416

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

“เรื�องเล่ัาเช่า้นี�” ย้งัโดดเด่น แมว่้ีาเรตติ�ง 
จะลัดลังกว่ีาปทีี�ผู้า่นมา “เช่า้นี�ที�หมอช่ติ”  
มกีารปรบัทัพ ควีามนิย้มเริ�มไล่ัตามมา

“สนามข่าวี 7 สี” ควีามนิย้มเบีย้ดแช่มป์เก่า 
อย้า่งที�ภาษ์าช่าวีบา้นเรยี้กว่ีา “หาย้ใจรดต้นคอ”

“เช่า้นี� ที�หมอช่ติ” แลัะ “สนามขา่วี 7 สี” ช่นะ  
“เรื�องเล่ัาเช่า้นี�” อย้า่งต่อเนื�อง ขณ์ะที�ช่อ่ง 3HD  
ควีามนิย้มลัดลัง เหตผุู้ลัหลัักคือ การหย้ดุท�าหน้าที�
ของสรย้ทุธี สทัุศนะจินดา ตั�งแต่ 3 มนีาคม 2559

ช่อ่งดิจิตอลัช่อ่งใหม่ เริ�มติดอันดับควีามนิย้ม 
แมว่้ีาเรตติ�งจะย้งัไมโ่ดดเด่นนัก 
ช่อ่ง 5 เริ�มไมติ่ดอันดับควีามนิย้ม

“เรื�องเล่ัาเช่้านี�” ของช่่อง 3HD หล่ันจาก
บลััลัังก์อันดับ 1 เป็นไตรมาสแรก 
แพ ้2 ราย้การของช่อ่ง 7HD

“ขา่วีมื�อเช่า้” ของช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี  
เริ�มได้รบัควีามนิย้ม อย้้ใ่นอันดับ 5 
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ไตร้มัาสี 3 ปี 2557

เร้้�องเล่้าเชิา้นี� 
เชิา้นี�ที�หมัอชิติ
คุยข่าว้ชิอ่ง 8
ขา่ว้ม้ั�อเชิา้ 
ขา่ว้เชิา้ THAI PBS

3.172
2.581
0.190
0.181
0.139

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 3 ปี 2558

สีนามัข่าว้ 7 สีี
เชิา้นี� ที�หมัอชิติ
เร้้�องเล่้าเชิา้นี�
คุยข่าว้ชิอ่ง 8
คุยโขมังข่าว้เชิา้

2.622
2.506
2.201
0.506
0.290

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 3 ปี 2559

สีนามัข่าว้ 7 สีี
เชิา้นี� ที�หมัอชิติ
เร้้�องเล่้าเชิา้นี�
คุยข่าว้ชิอ่ง 8
ขา่ว้ม้ั�อเชิา้

2.482
2.482
1 . 5 1 1
0.829
0.365

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2557

เร้้�องเล่้าเชิา้นี� 
เชิา้นี�ที�หมัอชิติ 
สีนามัขา่ว้ 7 สีี เร้ิ�มั 1 ต.ค. 57 
พร้ะร้ามั 9 ขา่ว้เชิา้ 
เร้ิ�มั. 1 ก.ค. 57 
ขา่ว้ม้ั�อเขา้

2.485
2.226
2.184
0.457
0.203

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2558

เชิา้นี� ที�หมัอชิติ
สีนามัขา่ว้ 7 สีี
เร้้�องเล่้าเชิา้นี�
คุยขา่ว้ชิอ่ง 8
คุยโขมังขา่ว้เชิา้

2.506
2.281
2.037
0.616
0.317

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2559

สีนามัขา่ว้ 7 สีี
เชิา้นี� ที�หมัอชิติ
เร้้�องเล่้าเชิา้นี�
คุยขา่ว้เชิา้ชิอ่ง 8
ขา่ว้มั้�อเชิา้

1 . 74 1
1.590
1.158
0.745
0.244

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ราย้การขา่วีของช่อ่ง 9 MCOT HD หลัดุจาก 
อันดับควีามนิย้ม ช่อ่ง 8 แลัะ ช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี 
เบยี้ดขึ�นมาแทนที�

“คุย้ข่าวีช่่อง 8” เรตติ�งพุ่งขึ�นมาเป็นอันดับ 4 
อย้า่งช่ดัเจน

“คุย้ข่าวีช่่อง 8” แรงขึ�นมา เรตติ�งเกิน 0.8 
เรื�องเล่ัาเช่า้นี� ถก้ช่อ่ง 7HD ทิ�งห่าง

“สนามขา่วี 7 สี” คือการปรบัทัพครั�งใหญข่อง
ช่อ่ง 7HD เรตติ�งมาแรงอย้า่งรวีดเรว็ี ระย้ะหา่ง 
ของ ”เรื�องเล่ัาเช่า้นี�” กับค้่แขง่แคบเขา้มา

สถานการณ์์ไมต่่างจากไตรมาส 3 ของป ี2558 
“คยุ้ขา่วีช่อ่ง 8” ควีามนิย้มเพิ�มขึ�น

เรตติ�งราย้การขา่วีช่อ่ง 7HD แลัะ 3HD 
เริ�มกระจาย้ไปส้่ช่อ่งดิจิตอลัใหมม่ากขึ�น
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ความนิยมรายการข�าวเช�า ปี 2560-2562 

ราย้การข่าวีเช่้าของปี 2560-2562 ที�ออกอากาศในช่่วีงวัีนจันทรถึ์งศุกร ์
มกีารแขง่ขนักันสง้ ซึ่ึ�งนอกเหนือจากราย้การขา่วีของช่อ่ง 7HD (ราย้การ “สนามขา่วี 7 สี” 
แลัะราย้การ “เช่า้นี� ที�หมอช่ติ”) แลัะของช่อ่ง 3HD (ราย้การ “เรื�องเล่ัาเช่า้นี�”) พบว่ีา  
ราย้การ “คยุ้ขา่วีเช่า้ช่อ่ง 8” ซึ่ึ�งเปลีั�ย้นช่ื�อจากราย้การ “คยุ้ขา่วีช่อ่ง 8” ตั�งแต่ไตรมาส 
ที� 4 ของปี 2559 เป็นต้นมา ได้รบัควีามนิย้มส้งขึ�นอย้่างต่อเนื�องแลัะมีเรตติ�งส้งขึ�น 
ขย้บัเขา้ใกล้ัราย้การ “เรื�องเล่ัาเช่า้นี�” ของช่อ่ง 3HD ตั�งแต่ไตรมาสที� 1-3 ของป ี2560 
แลัะสามารถท�าเรตติ�งขึ�นน�าราย้การ “เรื�องเล่ัาเช่า้นี�” ไดใ้นช่ว่ีงไตรมาส 4 ของปี 2560 

หลัังจากราย้การข่าวีเช่้าของช่่อง 3HD ได้รบัควีามนิย้มลัดลัง เนื�องจากการ 
แขง่ขนัที�รุนแรงขึ�น ในเดือนมถินุาย้น 2561 ช่อ่ง 3HD จึงได้ปรบัเปลีั�ย้นการออกอากาศ 
ราย้การ “เรื�องเล่ัาเช่า้นี�” จากเวีลัา 06.00-08.45 น. มาเปน็เวีลัา 05.30-08.00 น. 
แลัะปรบัอีกครั�งในปลัาย้เดือนกรกฎีาคม 2561 ด้วีย้การแบง่ราย้การ “เรื�องเล่ัาเช่า้นี�”  
ออกเปน็ 2 ช่ว่ีงเวีลัา ได้แก่ 05.30-06.00 น. แลัะเวีลัา 06.00-08.00 น. ซึ่ึ�งผู้ลัจาก 
การปรบัเปลีั�ย้นผู้งัราย้การดังกล่ัาวี มผีู้ลัต่อเนื�องให้ราย้การ “เรื�องเล่ัาเช่า้นี�” กลัับขึ�นมาม ี
เรตติ�งสง้กว่ีาราย้การ “คยุ้ขา่วีเช่า้ช่อ่ง 8” อีกครั�ง

ทั�งนี� กลัย้ทุธีก์ารแย้กราย้การช่ว่ีงเวีลัา 05.30-06.00 น. ออกจากราย้การหลััก 
เช่่นนี� ช่่อง 8 แลัะช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ได้ท�ามาก่อนหน้านี�แล้ัวี ด้วีย้หวัีงผู้ลัให ้
ค่าเฉลีั�ย้เรตติ�งสง้ขึ�น

ราย้การ “คุย้ข่าวีเช่้าช่่อง 8” ได้รบัควีามนิย้มส้งสุดในช่่วีงไตรมาสที� 4  
ของปี 2560 หลัังจากนั�นเริ�มมีการปรบัเปลีั�ย้นทีมงานผู้้้ประกาศข่าวีหลัักของช่่อง 8  
โดย้ “ดนย้กฤตย้์ แดงหวีานปีสีห์” ลัาออก  ส่งผู้ลัให้ควีามนิย้มของราย้การใน 
ไตรมาสแรกของปี 2562 ขย้ับลัดลังอย้่างเห็นได้ช่ัด ในขณ์ะที�ช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี  
ได้ปรบัร้ปแบบราย้การข่าวี เป็นราย้การ “ข่าวีเวิีรค์พอย้ท์” ส่งผู้ลัให้ควีามนิย้มดีขึ�น 
จนใกล้ัเคีย้งกับราย้การขา่วีเช่า้ช่อ่ง 8 ในไตรมาสที� 2 ของปี 2562 

ช่อ่ง 3SD ของกลัุม่ช่อ่ง 3 มรีาย้การ “ตีขา่วีเช่า้” ซึ่ึ�งม ี“ดนย้กฤตย้ ์แดงหวีานปีสีห”์ 
แลัะ “ทนาย้สงกานต์ อัจฉรยิ้ะทรพัย้”์ เปน็ผู้้ป้ระกาศขา่วีหลััก สามารถท�าเรตติ�งได้ดี
ขึ�นตั�งแต่ไตรมาสที� 4 ของป ี2561 แลัะมเีรตติ�งเฉลีั�ย้สง้สดุในไตรมาสที� 3 ของป ี2562  
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ซึ่ึ�งมเีรตติ�งเฉลีั�ย้อย้้ที่� 0.379 ทั�งนี� ไตรมาสที� 3 ของปี 2562 เป็นไตรมาสสดุท้าย้
ของการออกอากาศของช่่อง 3SD ก่อนจะคืนใบอนญุาตต่อ กสทช่. ในวัีนที� 30 
กันย้าย้น 2562 

ราย้การข่าวีเช่้าของช่่อง One ได้รบัควีามสนใจจากผู้้้ช่ม แลัะมีเรตติ�ง 
ดีขึ�นตั�งแต่ปี 2560 โดย้ปรบัราย้การจากราย้การ “ตื�นแต่เช่้า” มาเป็นราย้การ  
“ข่าวีเช่้าช่่องวัีน” โดย้ไตรมาสที� 3 ของปี 2562 ราย้การ “ข่าวีเช่้าช่่องวัีน”  
มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.351 

ราย้การขา่วีเช่า้ของช่อ่ง AMARIN TV HD เป็นราย้การที�ได้รบัควีามนิย้ม 
สง้ขึ�น ตั�งแต่ช่ว่ีงไตรมาส 3 ปี 2562 ต่อเนื�องมาถึงสิ�นปี 2562 อันเปน็ผู้ลัมาจาก 
การปรบักลัยุ้ทธี์ของช่่อง AMARIN TV HD ที�ให้ควีามส�าคัญกับราย้การข่าวี  
โดย้เพิ�มเวีลัาการน�าเสนอข่าวีในช่่วีงระหว่ีางวัีนมากขึ� น  ทั� ง นี� ราย้การ  
“ขา่วีอรุณ์อมรนิทร”์ ในไตรมาสที� 3 แลัะ 4 ของปี 2562 มเีรตติ�งอย้้ที่� 0.358 แลัะ 
เรตติ�งเฉลีั�ย้ของราย้การตลัอดป ี2562 อย้้ที่� 0.304 อย้า่งไรก็ตาม ราย้การขา่วีเช่า้ของ 
ช่่อง AMARIN TV HD ที�ได้รบัควีามนิย้มส้งสุดเป็นราย้การ “ข่าวีอรุณ์อมรนิทร ์ 
สดุสัปดาห์” มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ทั�งปีอย้้่ที� 0.483 ใกล้ัเคีย้งกับราย้การ “ข่าวีเช่้าไทย้รฐั 
เสาร-์อาทิตย้”์ ที�มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ทั�งป ี0.511 

นอกจากนั�น ในปีนี�ย้ังมีเหตุการณ์์ข่าวีใหญ่ระดับประเทศ ที�ได้รบัควีาม
สนใจจากทั�วีโลัก นั�นคือ ขา่วีเย้าวีช่น 12 คนจากทีมฟื่ตุบอลัหมป่้า อะคาเดม ีแลัะ
โค้ช่ผู้้้ฝ่ึกสอนหาย้ไปในถำาหลัวีง ขุนนำานางนอน อ.แม่สาย้ จ.เช่ีย้งราย้ ตั�งแต่ 
วัีนที� 23 มิถุนาย้น 2561 เป็นข่าวีใหญ่ที�ประช่าช่นทั�วีโลักเฝ่้าติดตามปฏิบัติการ 
ค้นหาอย้่างใกล้ัช่ิด จนกระทั�งได้รบัการช่่วีย้เหลืัอออกมาโดย้ปลัอดภัย้ทั�ง 13 คน  
ในวัีนที� 2 กรกฎีาคม 2561 เป็นอีกหนึ�งเหตุการณ์์ที�สรา้งโอกาสให้กับทีมข่าวี
ของหลัาย้สถานีโทรทัศน์ เช่น่ ช่อ่งไทย้พบีเีอส แลัะช่อ่ง 9 MCOT HD โดย้ช่อ่งที� 
แจ้งเกิดมากที�สดุจากขา่วีนี� คือ ช่อ่งไทย้รฐัทีวีี 

ช่่องไทย้รฐัทีวีี ใช่้กลัยุ้ทธี์การเปลีั�ย้นแปลังผู้ังราย้การปกติทั�งหมดแลัะ 
หนัมาใหค้วีามสนใจกับทกุสถานการณ์์ โดย้ราย้งานจากสถานที�จรงิอย้า่งต่อเนื�อง 
ส่งผู้ลัใหค้วีามนิย้มของช่อ่งไทย้รฐัทีวีีโดย้ภาพรวีมสง้ขึ�น จนมเีรตติ�งเฉลีั�ย้อันดับ 5 
ประจ�าเดือนกรกฎีาคม 2561 ด้วีย้เรตติ�งเฉลีั�ย้ของช่อ่ง 0.720 นอกจากนี� ราย้การ
ข่าวีช่่วีงเช่้าในช่่วีงเวีลัาดังกล่ัาวีก็มีเรตติ�งดีขึ�นด้วีย้เช่่นกัน โดย้ราย้การ “ข่าวีเช่้า
ไทย้รฐั” ในช่ว่ีงไตรมาส 3 ป ี2561 มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.477 



1165 ร้ายการ้ขา่ว้เชิา้ที�มัเีร้ตติ�งส๋ีงสุีดร้ายไตร้มัาสี ร้ะหว่้างปี 2560-2562
ไตร้มัาสี 1 ปี 2560

สีนามัข่าว้ 7 สีี 
เชิา้นี� ที�หมัอชิติ 
เร้้�องเล่้าเชิา้นี� 
คุยขา่ว้เชิา้ชิอ่ง 8 
ปากท้องต้องร้๋้

2.110
1.944
1.087
0.916
0.319

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 1 ปี 2561

สีนามัข่าว้ 7 สีี 
เชิา้นี�ที�หมัอชิติ 
คุยขา่ว้เชิา้ชิอ่ง 8 
เร้้�องเล่้าเชิา้นี�
WORKPOINT NEWS
(06.00)

1 .601
1.503
0.952
0.890
0.364

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 1 ปี 2562

สีนามัข่าว้ 7 สีี 
เชิา้นี� ที�หมัอชิติ 
เร้้�องเล่้าเชิา้นี� 
คุยขา่ว้เชิา้ชิอ่ง 8
WORKPOINT NEWS
(06.00)

1 .501
1.345
0.928
0.680
0.500

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 2 ปี 2560

สีนามัขา่ว้ 7 สีี 
เชิา้นี� ที�หมัอชิติ
เร้้�องเล่้าเชิา้นี�
คุยขา่ว้เชิา้ชิอ่ง 8 

ปากท้องต้องร้๋ ้ 

2 . 1 1 1
2.099
1.132
1 . 0 1 1
0.477

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 2 ปี 2561

สีนามัขา่ว้ 7 สีี 
เชิา้นี� ที�หมัอชิติ
คุยขา่ว้เชิา้ชิอ่ง 8 
เร้้�องเล่้าเชิา้นี� 
WORKPOINT NEWS
(06.00)

1.725
1.620
1.016
0.944
0.441

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 2 ปี 2562

สีนามัขา่ว้ 7 สีี 
เชิา้นี� ที�หมัอชิติ
เร้้�องเล่้าเชิา้นี� 
คุยขา่ว้เชิา้ชิอ่ง 8 
WORKPOINT NEWS
(06.00)

1.523
1.294
0.893
0.614
0.517

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ราย้การขา่วีช่อ่ง 8 แขง็แรงขึ�นเรื�อย้ๆ 
จนเรตติ�งเกือบเท่าเรื�องเล่ัาเช่า้นี�

เรื�องเล่ัาเช่า้นี� สถานการณ์์ไมดี่ขึ�น ขา่วีเช่า้
ช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี กลัับเขา้มาติดอันดับ 5 
อีกครั�ง

“คยุ้ขา่วีเช้่าช่อ่ง 8” ควีามนิย้มย้งัลัดลังอย่้าง
ต่อเนื�อง จนขา่วีเวิีรค์พอย้ท์ ไล่ัมาเกือบทัน

ราย้การ “คยุ้ขา่วีเช่า้ช่อ่ง 8” จี�ติด “เรื�องเล่ัา
เช่า้นี�” ส่วีนช่อ่ง 7HD น�าหา่งอย้า่งโดดเดี�ย้วี

“คุย้ข่าวีเช่้าช่่อง 8” ช่นะ “เรื�องเล่ัาเช่้านี�” 
ติดต่อกัน 3 ไตรมาส ช่อ่ง 3HD ต้องคิดหนัก

สถานการณ์์ใกล้ัเคีย้งกับไตรมาสที� 1 ช่อ่ง 7HD 
น�าเปน็ที� 1 ช่อ่ง 8 ควีามนิย้มลัดลังอีก
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ไตร้มัาสี 3 ปี 2560

เชิา้นี� ที�หมัอชิติ 
สีนามัข่าว้ 7 สีี 
เร้้�องเล่้าเชิา้นี� 
คุยข่าว้เชิา้ชิอ่ง 8 
ปากท้องต้องร้๋้

2.073
1.983
1.136
1.102
0.466

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 3 ปี 2561

สีนามัข่าว้ 7 สีี 
เชิา้นี� ที�หมัอชิติ 
 เร้้�องเล่้าเชิา้นี� 
คุยข่าว้เชิา้ชิอ่ง 8
ขา่ว้เชิา้ไทยร้ฐัี  

1.673
1.606
1.076
0.942
0.477

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 3 ปี 2562

สีนามัข่าว้ 7 สีี 
เชิา้นี� ที�หมัอชิติ 
เร้้�องเล่้าเชิา้นี� 
คุยข่าว้เชิา้ชิอ่ง 8 
WORKPOINT NEWS
(06.00)

1 . 6 1 1
1.486
0.986
0.606
0.502

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2560

สีนามัขา่ว้ 7 สีี 
เชิา้นี� ที�หมัอชิติ 
คุยขา่ว้เชิา้ชิอ่ง 8 
เร้้�องเล่้าเชิา้นี� 
ปากท้องต้องร้๋ ้

1.676
1.595
1.142
1.048
0.368

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2561

สีนามัขา่ว้ 7 สีี 
เชิา้นี�ที�หมัอชิติ 
เร้้�องเล่้าเชิา้นี� 
คุยขา่ว้เชิา้ชิอ่ง 8
WORKPOINT NEWS
(06.00)

1.505
1.324
0.873
0.734
0.499

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2562

สีนามัขา่ว้ 7 สีี 
เชิา้นี� ที�หมัอชิติ 
เร้้�องเล่้าเชิา้นี� 
คุยขา่ว้เชิา้ชิอ่ง 8 
WORKPOINT NEWS
(06.00)

1.559
1.326
0.910
0.561
0.528

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

“คุย้ข่าวีเช่้าช่่อง 8” ไล่ัติด “เรื�องเล่ัาเช่้านี�”  
สถานการณ์์การแขง่ขนัเรา้ใจ

ขา่วีใหญข่องป ี”ปฏิบติัการช่ว่ีย้ 13 หมป่้า” 
ท�าให้ราย้การข่าวีของช่่องไทย้รฐัทีวีี ได้รบั
ควีามนิย้มสง้ขึ�น  เรื�องเล่ัาเช่า้นี� กลัับมาช่นะ 
“คยุ้ขา่วีเช่า้ช่อ่ง 8”

สถานการณ์์ของช่อ่ง 3HD ดีขึ�นจากเดิม 
แต่ย้งัหา่งจากช่อ่ง 7HD

ไตรมาสที� 4 ป ี2560 คือ ไตรมาสที�ดีที�สดุของ
ราย้การ “คยุ้ขา่วีเช่า้ช่อ่ง 8” ซึ่ึ�งได้รบัควีามนิย้ม  
จนแซึ่งหน้า “เรื�องเล่ัาเช่า้นี�” ได้

เรื�องเล่ัาเช่า้นี� ช่นะช่อ่ง 8 ได้ต่อเนื�อง 
แต่ควีามนิย้มไมห่า่งกันมากนัก

ตลัอดทั�งป ี2562 ช่อ่ง 7HD ย้ดึที� 1 อย้า่งต่อเนื�อง  
ขณ์ะที�ช่อ่ง 8 ควีามนิย้มลัดลัง จนช่อ่งดิจิตอลั
ที�เหลืัอมโีอกาสไล่ัตาม
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ความนิยมรายการข�าวภาคกลุ่างวัน

ปจัจบุนัราย้การขา่วีภาคกลัางวัีน เป็นที�สนใจของประช่าช่นมากขึ�น ด้วีย้กระแส
สังคมที�มีการแข่งขันกันส้งในทุกด้าน แลัะด้วีย้สังคมโลักวัีนนี�เป็นสังคมแห่งข้อม้ลั
ขา่วีสาร ทีวีีดิจิตอลัจึงมกีารจัดวีางราย้การขา่วีในช่ว่ีงกลัางวัีนมากขึ�น ซึ่ึ�งราย้การขา่วี
มคีวีามส�าคัญกับผู้งัราย้การในด้านกลัย้ทุธีก์ารช่ว่ีงช่งิฐานผู้้ช้่มอย้า่งเด่นช่ดั

การจัดอันดับควีามนิย้มขา่วีภาคกลัางวัีน ณ์ ที�นี� จะพจิารณ์าจากราย้การข่าวี 
ที�มคีวีามย้าวี 30 นาทีขึ�นไป  แลัะออกอากาศในช่ว่ีงเวีลัา 11.00 –18.00 น. ทั�งนี�จากขอ้มล้ั
จ�านวีนประช่ากรที�รบัช่มราย้การขา่วีในภาคกลัางวัีนพบว่ีา มจี�านวีนผู้้้รบัช่มน้อย้กว่ีา 
ราย้การข่าวีในช่่วีงเช่้าแลัะข่าวีภาคคำา  เนื�องจากเวีลัากลัางวัีนเป็นช่่วีงเวีลัาท�างาน  
ผู้้้ช่มโทรทัศน์ในช่่วีงกลัางวัีนส่วีนใหญ่จึงเป็นผู้้้ส้งวัีย้ แม่บ้าน แลัะผู้้้ประกอบกิจการ
รา้นค้า 

ในช่ว่ีงปี 2557 ซึ่ึ�งเปน็ปแีรกของทีวีีดิจิตอลั ขา่วีภาคกลัางวัีนในช่ว่ีงวัีนจันทร์
ถึงวัีนศกุรที์�ได้รบัควีามนิย้มสง้สดุ เปน็ของช่อ่ง 7HD แลัะช่อ่ง 3HD

 
โดย้ช่อ่ง 7HD จัดราย้การขา่วีถึง 4 ราย้การ ในช่ว่ีงเวีลัาภาคกลัางวัีน ได้แก่ 
ราย้การ “หอ้งขา่วี 7 สี” เวีลัา 10.20-11.20 น.  
ราย้การ “ขา่วีภาคเที�ย้ง” เวีลัา 11.30-12.50 น. 
ราย้การ “เด็ดขา่วีเด่น” เวีลัา 14.50-15.30 น.  
ราย้การ “ขา่วีคำาช่ว่ีงที� 1” เวีลัา 17.00-18.00 น.

ส่วีนช่่อง 3HD มีราย้การข่าวีกลัางวัีน 2 ราย้การหลััก ได้แก่ ราย้การ  
“เที�ย้งวัีนทันเหตกุารณ์์” แลัะราย้การ “เรื�องเด่นเย้น็นี�” 

นอกจากนี�มรีาย้การขา่วีจากช่อ่ง 9 MCOT HD ได้แก่ ราย้การ “ขา่วีเที�ย้ง” แลัะ
ราย้การ “คยุ้โขมงบ่าย้ 3 โมง” รวีมทั�งราย้การจากช่อ่งไทย้พีบเีอส ได้แก่ “ราย้การข่าวี
เที�ย้งไทย้พบีเีอส” อย้า่งไรก็ตาม ควีามนิย้มในราย้การขา่วีของช่อ่งดิจิตอลัที�เปน็ช่อ่ง
ดั�งเดิมเหล่ัานี� ก็ค่อย้ๆ ลัดลัง สวีนทางกับช่อ่งโทรทัศน์ดิจิตอลัใหม่ที�เริ�มสรา้งควีามนิย้ม
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ตั�งแต่ไตรมาสที� 4 ปี 2557 เช่น่ ราย้การ “ข่าวีเปรี�ย้งเที�ย้งตรง” ของช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี
ซึ่ึ�งมเีรตติ�งของไตรมาส 4 อย้้ที่� 0.244 แลัะราย้การ “ขา่วีเด่นช่อ่ง 8” ซึึ่�งมเีรตติ�งเฉลีั�ย้
ในไตรมาสที� 4 อย้้ที่� 0.217 

ราย้การข่าวีช่่วีงกลัางวัีน ในวัีนเสาร-์อาทิตย้์ ที�โดดเด่นมากที�สุด ได้แก่  
2 ราย้การจากช่อ่ง 3HD “เรื�องเล่ัา เสาร-์อาทิตย้”์ ออกอากาศเวีลัา 10.30-12.20 น. 
แลัะ “เรื�องเด่นเย้น็นี� เสาร-์อาทิตย้”์ ออกอากาศเวีลัา 17.00-17.30 น. 

นอกจากนี�ราย้การข่าวีเสาร์-อาทิตย้์ ที� ได้รับควีามสนใจลั�าดับถัดมา  
เป็นราย้การจากช่่อง 9 MCOT HD ได้แก่ ราย้การ “ค้่ข่าวี ค้่ซึ่ี�” ซึ่ึ�งมีเรตติ�งในช่่วีง 
ไตรมาส 1 แลัะ 2 อย้้ที่� 0.478 แลัะ 0.379 ตามลั�าดับ ช่ี�ใหเ้หน็ว่ีาราย้การขา่วีจากช่อ่ง 
ทีวีีดิจิตอลัใหมเ่ริ�มส่งผู้ลักระทบด้านควีามนิย้มกับช่อ่ง 9 MCOT HD

ในปี 2558 ราย้การขา่วีภาคกลัางวัีนจากช่อ่ง 7HD แลัะช่อ่ง 3HD ย้งัคงได้รบั
ควีามนิย้มส้งกว่ีาราย้การของช่่องอื�นๆ โดย้การแข่งขันของราย้การข่าวีช่่วีงเที�ย้งแลัะ 
ข่าวีช่่วีงเย้็นของทั�ง 2 ช่่อง มีเรตติ�งที�ส้สีกันมาก โดย้ที�ช่่อง 7HD ปรบัช่ื�อราย้การ 
ขา่วีเที�ย้งจาก “ขา่วีภาคเที�ย้ง” เปน็ราย้การ “หอ้งขา่วีภาคเที�ย้ง” ซึ่ึ�งย้งัคงออกอากาศ 
ในเวีลัาเดิม แต่เรตติ�งของราย้การลัดลังจากปี 2557 นอกจากนี�ในไตรมาสที� 4  
ของป ี2558 ราย้การ “ขา่วีเปรี�ย้งเที�ย้งตรง” ช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.344 
อย้้่ในอันดับ 5 ของกลัุ่มราย้การข่าวีภาคกลัางวัีน โดย้มีราย้การ “ข่าวีเด่นช่่อง 8“  
อย้้ใ่นอันดับ 6 มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.343 

ส่วีนราย้การขา่วีเสาร-์อาทิตย้ ์ของช่อ่ง 3HD ได้แก่ “เรื�องเล่ัาเสาร-์อาทิตย้”์ 
แลัะ “เรื�องเด่นเย้น็นี� เสาร-์อาทิตย้”์ ย้งัคงโดดเด่น เนื�องจากช่อ่ง 7HD ไมม่กีารจัดวีาง
ราย้การขา่วีในภาคกลัางวัีนในช่ว่ีงวัีนเสาร-์อาทิตย้ ์

ป ี2559 เปน็ปทีี�ราย้การขา่วีภาคกลัางวัีนของช่อ่งทีวีีดิจิตอลัใหม ่ได้รบัควีามนิย้ม 
เด่นช่ัดขึ�น โดย้ที� “ข่าวีเปรี�ย้งเที�ย้งตรง” ของช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี (ออกอากาศเวีลัา  
11.15-12.00 น.) สามารถเข้ามาติดกลัุ่มอันดับ 5 ของกลัุ่มราย้การข่าวีภาคกลัางวัีนได้ 
ต่อเนื�องทั�งป ีนอกจากนี� ราย้การ “คยุ้ขา่วีเย้น็ช่อ่ง 8” ก็ได้รบัควีามนิย้มเพิ�มขึ�น โดย้ใน
ไตรมาส 4 มเีรตติ�งเฉลีั�ย้อย้้ที่� 0.406  



1205 รายการข่า่วภาคกลางวันท่ี่�มีเ่รตต้�งสููงสุูดรายไตรมีาสู ระหว่างปีี 2557-2559
ไตรมีาสู 1 ปีี 2557

ข่า่วภาคคำาช่ว่งท่ี่� 1
ข่า่วภาคเท่ี่�ยง
เร่�องเด่นเยน็น่� 
เท่ี่�ยงวันทัี่นเหตุการณ์์
เด็ดข่า่วเด่น 

2.161
1.681
1.609
1.578
1.454

 ช่อ่ง รายการ เรตต้�ง

ไตรมีาสู 1 ปีี 2558

ข่า่วภาคคำาช่ว่งท่ี่� 1
เด็ดข่า่วเด่น 
ข่า่วภาคเท่ี่�ยง
เท่ี่�ยงวันทัี่นเหตุการณ์์
เร่�องเด่นเยน็น่�

1.905
1.526
1.441
1.383
1.349

 ช่อ่ง รายการ เรตต้�ง

ไตรมีาสู 1  ปีี 2559 

เจาะปีระเด็นข่า่วคำา
เร่�องเด่นเยน็น่�
หอ้งข่า่วภาคเท่ี่�ยง
เท่ี่�ยงวันทัี่นเหตุการณ์์
ข่า่วเปีร่�ยงเท่ี่�ยงตรง 

1.394
1.381
1.269
1.235
0.524

 ช่อ่ง รายการ เรตต้�ง

ไตรมีาสู 2 ปีี 2557

ข่า่วภาคคำาช่ว่งท่ี่� 1 
ข่า่วภาคเท่ี่�ยง
เท่ี่�ยงวันทัี่นเหตุการณ์์
เร่�องเด่นเยน็น่�
เด็ดข่า่วเด่น

1.984
1.776
1.773
1.643
1.479

 ช่อ่ง รายการ เรตต้�ง

ไตรมีาสู 2 ปีี 2558

เจาะปีระเด็นข่า่วคำา
ข่า่วภาคคำาช่ว่งท่ี่� 1
เร่�องเด่นเยน็น่�
ข่า่วภาคเท่ี่�ยง
เด็ดข่า่วเด่น

1.599
1.586
1.336
1.434
1.434

 ช่อ่ง รายการ เรตต้�ง

ไตรมีาสู 2 ปีี 2559

เจาะปีระเด็นข่า่วคำา
หอ้งข่า่วภาคเท่ี่�ยง
เร่�องเด่นเยน็น่�
เท่ี่�ยงวันทัี่นเหตุการณ์์
ข่า่วเปีร่�ยงเท่ี่�ยงตรง

1.509
1.384
1.266
1.055
0.754

 ช่อ่ง รายการ เรตต้�ง

ความนิิยมข่า่วช่ว่งกลางวันิ อย่กั่บช่อ่ง 7HD 
และช่อ่ง 3HD เท่่านัิ�นิ 

การแข่ง่ข่นัิภาคกลางวันิ ยงัเป็น็ิเร่�องยาก
สำำาหรบัช่อ่งดิิจิิตอล 

4 รายการจิากช่อ่ง 7HD และช่อ่ง 3HD 
ความนิิยมค่่ค่�กันิมาก ช่อ่งเวิรค์พอยท์่ ท่่ว่
ยงัอย่ท่่่� 5 ในิภาคกลางวันิ

ความนิิยมข่า่วช่ว่งกลางวันิ แข่ง่ข่นัิกันิ
อยา่งค่่ค่� ระหว่างช่อ่ง 7HD กับช่อ่ง 3HD

ความนิิยมข่า่วช่ว่งกลางวันิ แข่ง่ข่นัิกันิอยา่งค่่ค่�
มากข่้�นิ ระหว่างช่อ่ง 7HD กับช่อ่ง 3HD 
เจิาะป็ระเด็ินิข่า่วคำา ท่่�แตกตัวออกมาข่อง
ช่อ่ง 7HD ท่ำาเรตติ�งได้ิด่ิ

ไตรมาสำน่ิ� ช่อ่ง 7HD กลับมาโดิดิเด่ินิอ่กครั�ง 



1215 ร้ายการ้ข่าว้ภาคกล้างวั้นที�มัเีร้ตติ�งส๋ีงสุีดร้ายไตร้มัาสี ร้ะหว่้างปี 2557-2559
ไตร้มัาสี 3 ปี 2557

ขา่ว้ภาคค�าชิว่้งที� 1 
ขา่ว้ภาคเที�ยง
เด็ดข่าว้เด่น 
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์ 
เร้้�องเด่นเยน็นี�

2.343
1.926
1.778
1.622
1.588

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 3 ปี 2558

เจาะปร้ะเด็นข่าว้ค�า
เด็ดข่าว้เด่น
หอ้งข่าว้ภาคเที�ยง
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์
เร้้�องเด่นเยน็นี�

1.544
1.438
1.307
1.223
1.273

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 3 ปี 2559

เจาะปร้ะเด็นข่าว้ค�า
เร้้�องเด่นเยน็นี�
หอ้งข่าว้ภาคเที�ยง
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์
ข่าว้เปร้ี�ยงเที�ยงตร้ง

1.510
1 . 3 7 1
1.195
1 . 1 0 1
0.709

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2557

ขา่ว้ภาคค�า ชิว่้งที� 1 
ขา่ว้ภาคเที�ยง
เด็ดขา่ว้เด่น
เร้้�องเด่นเยน็นี�
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์

2.633
1.747
1.698
1.482
1.466

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2558

เจาะปร้ะเด็นขา่ว้ค�า
เร้้�องเด่นเยน็นี� 
หอ้งขา่ว้ภาคเที�ยง
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์
ขา่ว้เปร้ี�ยงเที�ยงตร้ง

1.578
1.309
1.304
1.257
0.344

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2559

เจาะปร้ะเด็นข่าว้ค�า
หอ้งข่าว้ภาคเที�ยง
เร้้�องเด่นเยน็นี�
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์
ข่าว้เปร้ี�ยงเที�ยงตร้ง

1.566
1.129
1.086
0.829
0.426

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตรมาสนี� ควีามนิย้มขา่วีช่ว่ีงกลัางวัีน  
ช่อ่ง 7HD ดีขึ�นจากเดิม 

ช่อ่ง 7HD ปรบัการเรยี้กขานขา่วีภาคเที�ย้ง
ควีามนิย้มขา่วีช่ว่ีงกลัางวัีนย้งัคงแขง่กันหนัก

ช่อ่ง 3HD กลัับมาแขง็แรง 4 ราย้การจาก
ช่อ่ง 7HD แลัะช่อ่ง 3HD ควีามนิย้มค้่คี�กัน
อีกครั�ง

ช่อ่งดิจิตอลัใหม ่ควีามนิย้มย้งัไมส่ามารถ
เขา้ส้่ 5 อันดับแรกได้

ช่อ่ง 7HD ย้กเลิักเด็ดขา่วีเด่น ท�าใหม้พีื�นที�
ส�าหรบัช่อ่งดิจิตอลัใหม่

การแขง่ขนัย้งัอย้้กั่บช่อ่ง 7HD แลัะช่อ่ง 3HD
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ป ี2560 เป็นปทีี�ช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี โดดเด่นในกลัุ่มราย้การขา่วีภาคกลัางวัีน 
ถึง 2 ราย้การ ได้แก่ ราย้การขา่วีเที�ย้งที�เปลีั�ย้นช่ื�อจากราย้การ “ขา่วีเปรี�ย้งเที�ย้งตรง” 
มาเป็น “ข่าวีเวิีร์คพอย้ท์ 11.15 น.” แลัะราย้การ “บรรจงช่งข่าวี” ในช่่วีงเย้็น  
เวีลัา 16.30-17.00 น. 

นอกจากนี�ย้ังมีการแข่งขันระหว่ีางราย้การข่าวีเย้็นของช่่อง 7HD แลัะ  
ช่่อง 3HD โดย้ราย้การ “เจาะประเด็นข่าวีคำา” ของช่่อง 7HD ปรบัเวีลัาออกอากาศ 
เป็น 17.00-18.00 น. ท�าให้เวีลัาออกอากาศไม่ตรงกับราย้การ “เรื�องเด่นเย้็นนี�”  
ของช่่อง 3HD ที�ออกอากาศเวีลัา 15.40-17.00 น. แต่เรตติ�งทั�ง 2 ราย้การก็ส้สี 
ใกล้ัเคีย้งกัน โดย้ในช่่วีง 2 ไตรมาสแรกของปี 2560 ช่่อง 3HD ท�าเรตติ�งได้ส้งกว่ีา 
ทั�งนี�ช่่อง 3HD ได้มีการปรบัเปลีั�ย้นย้กเลิักราย้การ “เรื�องเด่นเย้็นนี� เสาร-์อาทิตย้์” 
ออกจากผู้งัในเดือนมนีาคมเปน็ต้นไป

ป ี2561 เปน็ปทีี�ราย้การขา่วีภาคกลัางวัีนของช่อ่ง 3HD ทั�งราย้การ “เที�ย้งวัีน 
ทันเหตุการณ์์” แลัะ “เรื�องเด่นเย้็นนี�” ได้รบัควีามนิย้มส้งจนสามารถแซึ่งหน้ากลัุ่ม
ราย้การข่าวีจากช่อ่ง 7HD ได้ เริ�มจากราย้การข่าวีเย้น็ “เรื�องเด่นเย้น็นี�” ท�าเรตติ�งมาเป็น 
อันดับ 1 ได้ต่อเนื�องทั�งป ี

ส่วีนราย้การขา่วีภาคเที�ย้งช่อ่ง 7HD ที�มเีรตติ�งน�ามาโดย้ตลัอด ก็ถก้ราย้การ  
“เที�ย้งวัีนทันเหตกุารณ์์” ของช่อ่ง 3HD แซึ่งหน้าไดใ้นไตรมาสที� 3 ซึ่ึ�งราย้การ “เที�ย้งวัีน
ทันเหตกุารณ์์” ออกอากาศก่อนหน้า “หอ้งขา่วีภาคเที�ย้ง นิวีส์ร้ม แอท นน้” เล็ักน้อย้

กลัุ่มราย้การขา่วีช่อ่งดิจิตอลัอื�นๆ ที�ได้รบัควีามนิย้มในปนีี� ได้แก่ ราย้การขา่วี
ช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี “บรรจงช่งข่าวี” ที�ได้รบัควีามนิย้มอย้้่ใน 5 อันดับแรก ในช่่วีง 
ไตรมาส 4 นอกจากนี� มกีลัุ่มราย้การขา่วีจากช่อ่ง 8 ช่อ่ง One แลัะช่อ่ง 9 MCOT HD  
ที�ได้รบัควีามนิย้มเกาะกลัุม่กันมา โดย้ราย้การ “คยุ้ขา่วีเย้น็ช่อ่ง 8” มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.444  
ราย้การขา่วีจากช่อ่ง One ได้แก่ “ขา่วีเที�ย้งช่อ่งวัีน” แลัะ “ขา่วีเย้น็ช่อ่งวัีน” มเีรตติ�ง
เฉลีั�ย้อย้้ที่� 0.436 แลัะ 0.419 ตามลั�าดับ ราย้การ “เรื�องพลับคำา” จากช่อ่ง 9 MCOT HD  
ที�จัด “ก�าภ้ ภ้รภิ้วีดลั” แลัะ “รชั่นีย้์ สุทธีิธีรรม” ผู้้้ประกาศข่าวีช่ื�อดังของ อสมท.  
มาจัดราย้การรว่ีมกัน เริ�มออกอากาศเดือนกรกฎีาคม สามารถท�าเรตติ�งเฉลีั�ย้ 
ในไตรมาส 4 อย้้ที่� 0.331
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ป ี2562 การแขง่ขนัระหว่ีางราย้การขา่วี 2 ช่อ่ง คือ ช่อ่ง 7HD แลัะช่อ่ง 3HD 
ย้งัคงค้่คี�สสี้กันทั�งราย้การขา่วีเที�ย้ง แลัะราย้การขา่วีเย้น็ สลัับกันแพช้่นะอย้า่งต่อเนื�อง 
ส่วีนราย้การข่าวีที�น่าจับตามองของปีนี� เป็นราย้การข่าวีจากช่่อง One ที�มีการปรบั
ทีมข่าวีใหม่ตั�งแต่ต้นปี ท�าให้ทั�งข่าวีเที�ย้งแลัะข่าวีเย้็น สามารถท�าเรตติ�งได้ดีขึ�น 
อย้า่งต่อเนื�อง โดย้ในไตรมาส 3 ราย้การ “ข่าวีเย้น็ช่อ่งวัีน” ท�าเรตติ�งเฉลีั�ย้ได้ 0.626 ช่นะ
ราย้การ “บรรจงช่งขา่วี” ของช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ที�มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ไตรมาสนี�อย้้ที่� 0.598 

นอกจากนี� ในไตรมาส 4 ของป ี2562 ย้งัมรีาย้การขา่วีจากช่อ่งไทย้รฐัทีวีี ได้แก่ 
ราย้การ “ขา่วีเที�ย้งไทย้รฐั” ซึ่ึ�งมเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.436 แลัะ “ขา่วีเย้น็ไทย้รฐั” ซึ่ึ�งมเีรตติ�ง
เฉลีั�ย้ 0.429 ส่วีนช่อ่ง AMARIN TV HD มรีาย้การ “ขา่วีเที�ย้งอมรนิทร”์  ซึ่ึ�งมเีรตติ�ง
เฉลีั�ย้ 0.382  



1245 ร้ายการ้ขา่ว้ภาคกล้างวั้นที�มัเีร้ตติ�งส๋ีงสุีดร้ายไตร้มัาสี ร้ะหว่้างปี 2560-2562
ไตร้มัาสี 1 ปี 2560

เร้้�องเด่นเยน็นี� 
เจาะปร้ะเด็นขา่ว้ค�า
หอ้งข่าว้ภาคเที�ยง
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์
ขา่ว้เวิ้ร้ค์พอยท์ (11.15)

1.391
1.328
1.092
0.923
0.726

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 1 ปี 2561

เร้้�องเด่นเยน็นี�
เจาะปร้ะเด็นขา่ว้ค�า
หอ้งข่าว้ภาคเที�ยง
บร้ร้จงชิงข่าว้
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์

1.323
1.006
0.910
0.785
0.713

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 1  ปี 2562

เร้้�องเด่นเยน็นี�
เจาะปร้ะเด็นขา่ว้ค�า
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์
หอ้งขา่ว้ภาคเที�ยง 
NEWSROOM AT NOON
บร้ร้จงชิงข่าว้

1.086
1.059
0.994
0.927
0.537

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 2 ปี 2560

เร้้�องเด่นเยน็นี� 
เจาะปร้ะเด็นขา่ว้ค�า
หอ้งขา่ว้ภาคเที�ยง
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์
ขา่ว้เวิ้ร้ค์พอยท์  (11.15)

1.349
1.334
1.055
0.917
0.710

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 2 ปี 2561

เร้้�องเด่นเยน็นี�
เจาะปร้ะเด็นขา่ว้ค�า
หอ้งขา่ว้ภาคเที�ยง
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์
บร้ร้จงชิงขา่ว้

1.310
0.961
0.912
0.876
0.820

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 2 ปี 2562

เจาะปร้ะเด็นขา่ว้ค�า
เร้้�องเด่นเยน็นี�
หอ้งข่าว้ภาคเที�ยง  
NEWSROOM AT NOON
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์
บร้ร้จงชิงขา่ว้

1.028
1.004
0.995
0.971
0.566

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ขา่วีภาคกลัางวัีน จากช่อ่ง 7HD ช่อ่ง 3HD 
แลัะช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ย้งัคงย้ดึ 5 อันดับ
อย้า่งเหนีย้วีแน่น

สถานการณ์์ของช่อ่ง 3HD แลัะช่อ่ง 7HD  
พลิักกลัับไปกลัับมาอีกครั�ง ไตรมาสนี�  
“บรรจงช่งขา่วี” เรตติ�งลัดลัง

ช่อ่ง 3HD  แลัะช่อ่ง 7HD ย้งัแขง็แรงต่อเนื�อง  
“บรรจงช่งขา่วี” แผู้ว่ีลังจากเดิม

เรื�องเด่นเย้น็นี� ของช่อ่ง 3HD กลัับมาเปน็ 
ที� 1 เปน็ครั�งแรก หลัังจากพลัาดท่าใหช้่อ่ง  
7HD มานาน

สถานการณ์์ขา่วีเที�ย้งวัีนทันเหตกุารณ์์ของ 
ช่อ่ง 3HD ดีขึ�น การแขง่ขนัด้าน
ควีามนิย้มค้่คี�กันตลัอด

ถ้าเปรีย้บเป็นภาษ์ามวีย้ ผู้ลัการแข่งขัน
ของช่่อง 7HD แลัะช่่อง 3HD พลิักล็ัอกได้
ตลัอดเวีลัา



1255 ร้ายการ้ข่าว้ภาคกล้างวั้นที�มัเีร้ตติ�งส๋ีงสุีดร้ายไตร้มัาสี ร้ะหว่้างปี 2560-2562
ไตร้มัาสี 3 ปี 2560

เจาะปร้ะเด็นข่าว้ค�า
เร้้�องเด่นเยน็นี�
หอ้งข่าว้ภาคเที�ยง 
บร้ร้จงชิงข่าว้
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์

1.282
1.255
1.066
0.998
0.840

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 3 ปี 2561

เร้้�องเด่นเยน็นี�
เจาะปร้ะเด็นข่าว้ค�า
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์ 
หอ้งข่าว้ภาคเที�ยง 
บร้ร้จงชิงข่าว้ 

1.295
0.968
0.875
0.864
0.803

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 3 ปี 2562

เร้้�องเด่นเยน็นี�
เจาะปร้ะเด็นข่าว้ค�า
หอ้งขา่ว้ภาคเที�ยง 
NEWSROOM AT NOON
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์
ขา่ว้เยน็ชิอ่งวั้น

1 . 1 7 1
1 . 1 4 1
1.029
0.984
0.626

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2557

เจาะปร้ะเด็นขา่ว้ค�า
เร้้�องเด่นเยน็นี�
หอ้งขา่ว้ภาคเที�ยง
บร้ร้จงชิงขา่ว้
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์

1.269
1.205
0.991
0.928
0.686

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2561

เร้้�องเด่นเยน็นี� 
เจาะปร้ะเด็นขา่ว้ค�า
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์
หอ้งข่าว้ภาคเที�ยง 
นิว้ส์ีร้ม๋ั แอท น๋น 
บร้ร้จงชิงขา่ว้

1.106
0.942
0.899
0.846
0.741

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2562

เจาะปร้ะเด็นขา่ว้ค�า
เร้้�องเด่นเยน็นี�
หอ้งข่าว้ภาคเที�ยง 
NEWSROOM AT NOON
เที�ยงวั้นทันเหตุการ้ณ์
บร้ร้จงชิงขา่ว้

1 .166
1.090
1.062
1.015
0.680

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

สถานการณ์์ของช่อ่ง 3HD ช่อ่ง 7HD พลิักกลัับไป
กลัับมา ไตรมาสนี� ช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ทีวีี ส่ง “บรรจง 
ช่งขา่วี” ลังจอแลัะเขา้ส้่ 5 อันดับแรกได้ส�าเรจ็

สถานการณ์์ข่าวีช่่อง 3HD พลิักกลัับมาน�า
ทั�งช่ว่ีงเที�ย้งแลัะช่ว่ีงเย้น็ 

สถานการณ์์ขา่วี 7HD กับ 3HD สสี้ที�สดุ  
“ขา่วีเย้น็ช่อ่งวัีน” เบีย้ดเขา้มาเปน็ที� 5  
เปน็ครั�งแรก ช่นะ ”บรรจงช่งขา่วี”

สถานการณ์์ใกล้ัเคีย้งไตรมาสที�แล้ัวี 
“บรรจงช่งขา่วี” ย้งัแขง็แรง

สถานการณ์์ขา่วีช่อ่ง 3HD ย้งัคงน�าทั�งช่ว่ีงเที�ย้ง
แลัะช่ว่ีงเย้น็ ขณ์ะที�อันดับตำาจากที� 5 
การแขง่ขนัเบยี้ดกันอย้า่งใกล้ัเคีย้ง

สถานการณ์์การแขง่ขนัของขา่วีช่อ่ง 7HD 
กับช่อ่ง 3HD ย้งัคงขบัเคี�ย้วีกัน บรรจงช่งขา่วี 
เบยี้ดช่อ่ง One กลัับมาเปน็ที� 5 อีกครั�ง
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  ความนิยมรายการข�าวภาคคำ�า 

การน�าเสนอราย้การข่าวีภาคคำานี� ครอบคลัุมระย้ะเวีลัา 18.00-24.00 น. 
ซึ่ึ�งรวีมถึงช่่วีงเวีลัาไพรม์ไทม์ (เวีลัา 18.00-22.30 น.) แต่ไม่นับรวีมราย้การข่าวีที� 
ออกอากาศควีามย้าวีน้อย้กว่ีา 30 นาที แลัะไมนั่บรวีมราย้การขา่วีในพระราช่ส�านัก 

การจัดผัู้งราย้การในช่่วีงเวีลัาไพรม์ไทม์ เมื�อวิีเคราะห์เจาะลึักพบว่ีา เป็นช่่วีง
เวีลัาที�ช่่องทีวีีดิจิตอลัส่วีนใหญ่จะจัดวีางราย้การบันเทิงออกอากาศเพื�อการแข่งขัน เช่่น 
ลัะคร เกมโช่ว์ี ซึ่ีรส์ี ภาพย้นตร ์ แลัะราย้การวีาไรตี� แต่บางช่่องก็มีราย้การข่าวีเป็น 
อาวีธุีหลััก ซึ่ึ�งจะจัดวีางราย้การขา่วีลังแขง่ขนักับราย้การวีาไรตี�แลัะบันเทิงต่างๆ ในช่ว่ีง
เวีลัาไพรมไ์ทม์

ในปี 2557 ปีแรกของยุ้คทีวีีดิจิตอลั ราย้การข่าวีภาคคำาที�ครอบคลัมุเวีลัาตั�งแต่  
18.00-24.00 น. สามารถแบง่ได้เปน็ 2 กลัุ่ม ได้แก่ ราย้การขา่วีหลัังช่ว่ีงเวีลัาไพรมไ์ทม ์
แลัะราย้การขา่วีในช่ว่ีงเวีลัาไพรมไ์ทม ์แต่โดย้ภาพรวีมแล้ัวี ราย้การขา่วีจาก 2 ช่อ่งใหญ ่ 
(ช่อ่ง 7HD แลัะช่อ่ง 3HD) ที�ออกอากาศหลัังจากลัะคร มเีรตติ�งเฉลีั�ย้สง้กว่ีาราย้การขา่วี
จากช่อ่งอื�นๆ ที�ออกอากาศในช่ว่ีงเวีลัาไพรมไ์ทม ์

ภาพรวีมทั�งป ี2557 พบว่ีา ราย้การ “ประเด็นเด็ด 7 สี” ของช่อ่ง 7HD แลัะราย้การ  
“ขา่วี 3 มติิ” ของช่อ่ง 3HD ที�ออกอากาศต่อจากลัะครหลัังขา่วีภาคคำา ได้รบัควีามนิย้ม 
ส้งสุดต่อเนื�องทั�งปี ครองอันดับ 1 แลัะ 2 ในทุกไตรมาส ส่วีนราย้การข่าวีจากช่่อง 
9 MCOT HD (“ข่าวีภาคคำา” ออกอากาศเวีลัา 19.00-20.00 น. แลัะราย้การ  
“คลัุกวีงข่าวี” ออกอากาศเวีลัาประมาณ์ 21.50-22.30 น.) แลัะช่่องไทย้พีบีเอส  
(ราย้การ “ขา่วีคำาไทย้พบีเีอส”) มเีรตติ�งอย้้ใ่นกลัุ่ม TOP 5 ต่อเนื�องทั�งปี 

ส่วีนราย้การข่าวีจากช่่องทีวีีดิจิตอลัใหม่ ที�มีผู้ลังานโดดเด่นในปีแรกนี� 
มีราย้การ “ข่าวีคำา” ของช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ซึ่ึ� งออกอากาศในช่่วีงเวีลัาประมาณ์  
18.50-19.20 น. มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ในไตรมาสที� 2 อย้้่ที� 0.609 ก่อนที�จะปรบัเปลีั�ย้น
เป็นราย้การ “ข่าวีมื�อคำา” ออกอากาศสั�นๆ เวีลัาประมาณ์ 15 นาที ในช่่วีงเวีลัา  
18.15-18.30 น. ทั�งนี�ราย้การข่าวีของช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ในช่่วีงปีแรก ผู้ลิัตโดย้บรษัิ์ท  
มติช่น จ�ากัด (มหาช่น) ซึ่ึ�งผู้ลิัตข่าวีให้กับช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี มาตั�งแต่ปี 2555 แลัะ 
ต่อเนื�องมาจนถึงป ี2558 

นอกจากนี�  ย้ังมี 4 ช่่องราย้การที�ใช่้ราย้การข่าวีเป็นเนื�อหาหลัักในการ
สร้างควีามนิย้มให้กับช่่อง ซึ่ึ� งเห็นได้ช่ัดเจนมากขึ�นในไตรมาสที� 4 ของปี 2557 
ได้แก่ ช่อ่งไทย้รฐัทีวีี มรีาย้การ “ไทย้รฐันิวีส์โช่ว์ี” (เรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.255) ช่อ่ง AMARIN TV HD 
มรีาย้การ “ทบุโต�ะขา่วี”(เรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.111) ช่อ่ง Nation TV มรีาย้การ “ขา่วีขน้ คนเนช่ั�น” 
(เรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.179) แลัะช่อ่ง NEW 18 มรีาย้การ “หมาย้ขา่วี นิวีทีวีี”(เรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.168 )
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รายการข�าวภาคคำ�าปี 2558 

ป ี2558 ราย้การขา่วี “ประเด็นเด็ด 7 สี” ของช่อ่ง 7HD แลัะ “ขา่วี 3 มติิ” ของ 
ช่อ่ง 3HD ย้งัคงเปน็ 2 ราย้การที�ได้รบัควีามนิย้มสง้สดุ 2 อันดับแรกตลัอดทั�งปี ในขณ์ะที� 
ช่อ่ง 9 MCOT HD มกีารปรบัเปลีั�ย้นราย้การขา่วีในช่ว่ีงเวีลัาประมาณ์ 21.45-22.30 น. 
โดย้เปลีั�ย้นราย้การ “คลักุวีงขา่วี” มาเปน็ราย้การ “คับขา่วี ครบประเด็น” ตั�งแต่วัีนที� 2 
มนีาคม เป็นต้นไป

การเปลีั�ย้นแปลังที�เห็นได้ช่ัด ได้แก่ ควีามนิย้มในราย้การข่าวี “ไทย้รฐันิวีส์โช่ว์ี” 
แลัะ “ทบุโต�ะขา่วี” ซึ่ึ�งเปน็ราย้การขา่วีในช่ว่ีงเวีลัาไพรมไ์ทม ์มเีรตติ�งสง้ขึ�นอย้า่งต่อเนื�อง 
จนสามารถเขา้กลัุ่ม TOP 5 ได้ส�าเรจ็ โดย้ที� “ไทย้รฐันิวีส์โช่ว์ี” เริ�มเขา้ส้่ TOP 5 ได้ตั�งแต่
ไตรมาสที� 3 เปน็ต้นไป ด้วีย้เรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.428 โดย้ในไตรมาสนี� ราย้การ“ไทย้รฐันิวีส์โช่ว์ี” 
ขย้าย้ช่ว่ีงเวีลัาออกอากาศจากเดิม โดย้มาเริ�มออกอากาศเวีลัา 19.00 น. ในขณ์ะที�ราย้การ  
“ทบุโต�ะขา่วี” ของช่อ่ง AMARIN TV HD ได้รบัควีามนิย้มสง้อย้้ใ่นอันดับ 4 ในไตรมาส 4 
ของป ี2558 ด้วีย้เรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.500 ซึ่ึ�งสง้กว่ีาราย้การ “ไทย้รฐันิวีส์โช่ว์ี” ที�มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 
0.419 

ทั�งนี�ควีามนิย้มที�ส้งขึ�นของราย้การ “ทุบโต�ะข่าวี” เป็นผู้ลัมาจากร้ปแบบ 
การน�าเสนอราย้การเล่ัาข่าวีที�เน้นการให้ราย้ลัะเอีย้ด แลัะมีเนื�อหาเข้าใจง่าย้เพื�อรองรบั 
กลัุ่มผู้้ช้่มในพื�นที�ต่างจังหวัีด

รายการข�าวภาคคำ�า ปี 2559 

ป ี2559 ราย้การขา่วีในช่ว่ีงเวีลัาไพรมไ์ทม ์ เปน็ทางเลืัอกของกลัุ่มผู้้ช้่มที�ไมนิ่ย้ม
ราย้การบันเทิง ท�าให้ควีามนิย้มราย้การข่าวีช่่วีงไพรม์ไทม์บางราย้การเติบโตมาก เช่่น 
“ทบุโต�ะขา่วี” ของช่อ่ง AMARIN TV HD เพิ�มสง้ขึ�นเท่าตัวีในไตรมาส 4 ของปีนี� โดย้ม ี
เรตติ�งเฉลีั�ย้ 1.080 ส่วีนราย้การ “ไทย้รฐันิวีส์โช่ว์ี” ย้งัคงได้รบัควีามนิย้มอย้้ใ่นกลัุม่ราย้การ
ขา่วีภาคคำา TOP 5 

นอกจากนี�ย้งัพบว่ีา ราย้การขา่วีบางราย้การจากช่อ่งดั�งเดิม เช่น่ ช่อ่ง 9 MCOT HD 
เริ�มหาย้ไปจากกลัุ่ม TOP 5 ในขณ์ะที�ราย้การข่าวีจากช่่องทีวีีดิจิตอลัช่่องอื�นได้รบั 
ควีามนิย้มมากขึ�น เช่น่ ราย้การข่าวีจากช่อ่ง Nation TV “ข่าวีขน้ คนเนช่ั�น” อย้้ใ่นอันดับ 5 
ในไตรมาสที� 3 มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.416 แลัะสองราย้การข่าวีจากช่อ่ง One ได้แก่ ราย้การ 
“จับต้นช่นปลัาย้” มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.341 ในไตรมาส 2 แลัะราย้การ “ข่าวีรอบวัีน”  
ออกอากาศช่ว่ีงเวีลัา 18.20 -19.00 น. ได้เรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.602 ในไตรมาสที� 4 ของปี

ในขณ์ะที�ราย้การข่าวีจากช่่อง 7HD “ประเด็นเด็ด 7 สี” แลัะช่่อง 3HD 
“ข่าวี 3 มิติ” ย้ังคงเป็น 2 ราย้การหลัักที�มีเรตติ�งส้งสุด แต่เรตติ�งเฉลีั�ย้ลัดลัง โดย้ใน 
ไตรมาส 4 ราย้การ “ประเด็นเด็ด 7 สี” มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ 1.954 ลัดลังจากไตรมาสแรก 
ของปีที�มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ 3.771 ส่วีนราย้การ “ข่าวี 3 มิติ” มีเรตติ�งเฉลีั�ย้ไตรมาส 4  
อย้้ที่� 1.538 ลัดลังจากไตรมาสแรกปี 2559 ที�ได้เรตติ�งเฉลีั�ย้ 2.446 
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ไตร้มัาสี 1 ปี 2557

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ขา่ว้ 3 มัติิ
ขา่ว้ภาคค�า
คล้กุว้งข่าว้
ขา่ว้ค�าไทยพีบีเอสี

4.418
3.805
1.328
1 . 1 7 9
0.916

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 1 ปี 2558

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ขา่ว้ 3 มัติิ
คล้กุว้งข่าว้ 
คับขา่ว้ คร้บปร้ะเด็น 
ขา่ว้ค�า

4.294
2.087
0.821
0.605
0.564

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 1 ปี 2559

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ขา่ว้ 3 มัติิ
ทบุโต๊ะขา่ว้
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้
คับขา่ว้ คร้บปร้ะเด็น

3.771
2.446
0.578
0.476
0.412

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 2 ปี 2557

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ขา่ว้ 3 มิัติ
คล้กุว้งขา่ว้
ขา่ว้ภาคค�า
ขา่ว้ค�าไทยพีบีเอสี

3.833
3.404
1.252
1.108
0.858

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 2 ปี 2558

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ขา่ว้ 3 มิัติ
ขา่ว้ค�า
คับขา่ว้ คร้บปร้ะเด็น
ขา่ว้ค�าไทยพีบีเอสี

4.244
2.382
0.599
0.561
0.395

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 2 ปี 2559

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ขา่ว้ 3 มิัติ
ทบุโต๊ะขา่ว้
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้
จับต้นชินปล้าย

3.847
2.036
0.716
0.532
0.341

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

5 ร้ายการ้ขา่ว้ค�าที�มัเีร้ตติ�งส๋ีงสุีดร้ายไตร้มัาสี ร้ะหว่้างปี 2557-2559
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ไตร้มัาสี 3 ปี 2557

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ขา่ว้ 3 มัติิ
คล้กุว้งขา่ว้
ขา่ว้ภาคค�า
ขา่ว้ค�าไทยพีบีเอสี

3.341
3.016
1.291
1 . 1 6 7
0.854

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 3 ปี 2558

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ขา่ว้ 3 มัติิ
คับขา่ว้ คร้บปร้ะเด็น
ขา่ว้ค�า
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้

3.723
2.357
0.527
0.473
0.428

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 3 ปี 2559

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ขา่ว้ 3 มัติิ
ทบุโต๊ะขา่ว้
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้
ขา่ว้ข้น คนเนชิั�น

3.109
2.114
1.079
0.633
0.416

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2557

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ขา่ว้ 3 มิัติ
คล้กุว้งขา่ว้
ขา่ว้ภาคค�า
ขา่ว้ค�าไทยพีบีเอสี

3.663
2.264
0.913
0.821
0.716

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2558

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ขา่ว้ 3 มิัติ
คับขา่ว้ คร้บปร้ะเด็น
ทบุโต๊ะขา่ว้
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้

3.276
2.355
0.514
0.500
0.419

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2559

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ขา่ว้ 3 มิัติ
ทบุโต๊ะขา่ว้
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้
ขา่ว้ร้อบวั้น (18.20 น.)

1.954
1.538
1.080
0.629
0.602

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง
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ไตร้มัาสี 1 ปี 2561

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ขา่ว้ 3 มัติิ
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้
ทบุโต๊ะขา่ว้
ขา่ว้ค�า

2.502
1.724
1.477
1 . 1 3 1
0.566

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 2 ปี 2561

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ขา่ว้ 3 มิัติ
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้
ทบุโต๊ะขา่ว้
ขา่ว้ขน้ คนเนชิั�น 

2.667
1.753
1.360
1.254
0.620

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 1 ปี 2562

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้
ทบุโต๊ะขา่ว้
ขา่ว้ 3 มัติิ
ขา่ว้ใส่ีไข ่(18.20 น.)

2.272
1.856
1.375
1.355
0.644

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 2 ปี 2562

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้
ทบุโต๊ะขา่ว้
ขา่ว้ 3 มิัติ
ขา่ว้ขน้ คนเนชิั�น

2.094
1.543
1.460
1.381
0.632

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 1 ปี 2560

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ขา่ว้ 3 มัติิ
ทบุโต๊ะขา่ว้
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้
คับขา่ว้ คร้บปร้ะเด็น

2.740
2.040
1.318
0.655
0.450

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 2 ปี 2560

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ขา่ว้ 3 มิัติ
ทบุโต๊ะขา่ว้
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้
คับขา่ว้ คร้บปร้ะเด็น

2.740
1.864
1.134
0.792
0.491

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

5 ร้ายการ้ขา่ว้ค�าที�มัเีร้ตติ�งส๋ีงสุีดร้ายไตร้มัาสี ร้ะหว่้างปี 2560-2562
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ไตร้มัาสี 3 ปี 2561

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้
ทบุโต๊ะขา่ว้
ขา่ว้ 3 มัติิ
ขา่ว้ค�า

2 . 1 3 1
1 .977
1.347
1.440
0.598

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2561

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้
ทบุโต๊ะขา่ว้
ขา่ว้ 3 มิัติ
ขา่ว้ใส่ีไข ่(18.20 น.)

1.743
1. 67 1
1.307
1.145
0.753

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 3 ปี 2562

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้
ทบุโต๊ะขา่ว้
ขา่ว้ 3 มัติิ
ขา่ว้ค�า

2.124
1.884
1.800
1 . 4 2 1
0.602

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2562

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ทบุโต๊ะขา่ว้
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้
ขา่ว้ 3 มิัติ
เนชิั�น ทันขา่ว้

2.095
1.836
1.769
1.253
0.736

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 3 ปี 2560

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ทบุโต๊ะขา่ว้
ขา่ว้ 3 มัติิ
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้
ขา่ว้ค�า

2.970
1.726
1.682
0.796
0.496

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง

ไตร้มัาสี 4 ปี 2560

ปร้ะเด็นเด็ด 7 สีี
ขา่ว้ 3 มิัติ
ทบุโต๊ะขา่ว้
ไทยร้ฐัี นิว้ส์ี โชิว์้
ขา่ว้ค�า

2.430
1.509
1.422
0.769
0.503

 ชิอ่ง ร้ายการ้ เร้ตติ�ง
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รายการข�าวภาคคำ�า ปี 2560
 
ในขณ์ะที�ช่ว่ีงไตรมาส 3 ของป ี2560 มีขา่วีใหญข่องวีงการการเมืองไทย้ 

เกิดขึ�น ได้แก่ คดีทุจรติจ�าน�าข้าวี ที�น�าไปส้่การหลับหนีออกนอกประเทศของ  
“ย้ิ�งลัักษ์ณ์์ ช่ินวัีตร” อดีตนาย้กรฐัมนตรขีองไทย้ ท�าให้ราย้การข่าวีของช่่อง 
ที�ใหน้ำาหนักขา่วีการเมอืง เช่น่ ช่อ่ง Nation TV แลัะช่อ่ง NEW 18 มเีรตติ�งสง้ขึ�น 

ไตรมาส 4 ของปี 2560 ข่าวีใหญ่เรื�องรฐับาลัประกาศเตรยี้มการจัด
ให้มีการเลืัอกตั�งสมาช่ิกสภาผู้้้แทนราษ์ฎีรครั�งแรก ตามรฐัธีรรมน้ญแห่ง 
ราช่อาณ์าจักรไทย้ พ.ศ. 2560 หลัังจากเกิดเหตุการณ์์รฐัประหารในปี 2557 
ท�าให้ขา่วีการเมอืงกลัับมาคึกคักอีกครั�ง

ด้านช่อ่ง One มรีาย้การขา่วีราย้การใหมที่�สรา้งควีามนิย้มในปนีี� ได้แก่
ราย้การ “ขา่วีวัีนศกุร”์ ซึ่ึ�งออกอากาศทกุวัีนศกุร ์สัปดาหล์ัะ 1 วัีนเท่านั�น ในเวีลัา 
19.00-20.00 น. มกีารน�าเสนอที�ใส่สีสันการแสดงออก ท�าให้เปน็ราย้การขา่วี 
ที�ได้รบัควีามนิย้มสง้ โดย้เริ�มออกอากาศในไตรมาสแรกเปน็ราย้การขา่วีสั�นไมถึ่ง 
30 นาที ก่อนจะขย้าย้เวีลัาออกอากาศเป็นครั�งลัะ 1 ช่ั�วีโมงในไตรมาสที� 2  
ของป ี2560 เปน็ต้นไป มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ในไตรมาสที� 2 ถึง 4 อย้้ที่� 1.275 1.410  
แลัะ 1.528 ตามลั�าดับ

รายการข�าวภาคคำ�า ปี 2561
 
ขา่วีนักฟื่ตุบอลั ทีมหมป้า่ อะคาเดม ี13 คน ติดถำาหลัวีง ขนุนำานางนอน

จังหวัีดเช่ยี้งราย้ เปน็ขา่วีเด่นประจ�าปี 2561 ที�ได้รบัควีามสนใจทั�งจากคนไทย้
แลัะคนทั�งโลัก โดย้เป็นปรากฏการณ์์ข่าวีใหญ่ ที�สื�อให้เห็นว่ีาเมื�อมีวิีกฤตหรอื
สถานการณ์์ข่าวีที�ส�าคัญระดับประเทศ ราย้การข่าวีที�เกาะติดสถานการณ์์ 
อย้า่งใกล้ัช่ดิจะได้รบัเรตติ�งเพิ�มขึ�น

ซึ่ึ�งกรณี์นี� ช่่องไทย้รฐัทีวีีโดดเด่นที�สุด โดย้สามารถพลิักสถานการณ์์
มาเป็นช่่องที�มีผู้้้ช่มติดตามส้งสุดในหลัาย้ช่่วีงเวีลัา ด้วีย้การน�าเสนอข่าวี 
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การราย้งานสดจากสถานที�เกิดเหตุ รวีมถึงเหตุการณ์์แวีดล้ัอมทั�งหมด  
พรอ้มภาพคอมพิวีเตอรก์ราฟิื่กที�ช่ัดเจนแลัะเข้าใจง่าย้ ตลัอดช่่วีงเวีลัาปฏิบัติ
การช่่วีย้เหลืัอ 18 วัีน นอกจากนี�ช่่องทีวีีดิจิตอลัช่่องอื�นที�ปรบัผัู้งราย้การให้มี
การราย้งานสดจากสถานที�เกิดเหตุในหลัาย้ช่่วีงเวีลัาก็ได้รบัควีามนิย้มส้งขึ�น
อย้า่งช่ดัเจนเช่น่กัน

เป็นที�น่าสนใจว่ีา ราย้การ “ไทย้รฐันิวีส์โช่ว์ี” ของช่่องไทย้รฐัทีวีี ซึ่ึ�งม ี
เรตติ�งน้อย้กว่ีาราย้การ “ทุบโต�ะข่าวี” ของช่่อง AMARIN TV HD มาตั�งแต่ 
ปลัาย้ปี 2558 พลิักกับมามเีรตติ�งสง้กว่ีาได้เปน็ครั�งแรกในไตรมาส ที� 1 ของปนีี�  
ซึ่ึ�งช่ว่ีงไตรมาสแรก ข่าวีใหญใ่นช่ว่ีงเวีลัาดังกล่ัาวี ได้แก่ ขา่วี “ล่ัาเสือด�า ในทุง่ใหญ่
นเรศวีร” เรตติ�งเฉลีั�ย้ของ “ไทย้รฐันิวีส์โช่ว์ี” ไตรมาสนี� อย้้ใ่นอันดับ 3 มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 
1.477 ในขณ์ะที�ราย้การ “ทบุโต�ะขา่วี” ของช่อ่ง AMARIN TV HD มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 
1.131 แลัะเมื�อมขีา่วีใหญ ่“หมป่้า” ต่อเนื�องมาในช่ว่ีงไตรมาส 2 แลัะ 3 ของป ี 
ควีามนิย้มของราย้การ “ไทย้รฐันิวีส์โช่ว์ี” จึงส้งกว่ีาราย้การ “ทุบโต�ะข่าวี”  
อย้า่งต่อเนื�อง

ส�าหรบัราย้การข่าวีที�ได้รบัควีามนิย้มส้งสุด 5 อันดับแรกของปีนี�  
ในทุกไตรมาส พบว่ีา 4 ราย้การแรกเป็นราย้การเดิมทั�งหมด เพีย้งแต่มีสลัับ
ต�าแหน่งกันบ้างในบางไตรมาส โดย้ราย้การ “ไทย้รฐันิวีส์โช่ว์ี” มผีู้ลังานดีที�สดุ  
โดย้ในไตรมาส 3 แลัะ 4 ขึ�นมาอย้้ใ่นอันดับ 2 ส่วีนอันดับที� 5 มกีารเปลีั�ย้นแปลัง 
ในแต่ลัะไตรมาส ซึ่ึ�งเปน็การสลัับอันดับของราย้การ “ขา่วีคำา” จากช่อ่ง 9 MCOT HD 
ราย้การ “ข่าวีข้น คนเนช่ั�น” จากช่่อง Nation TV แลัะราย้การ “ข่าวีใส่ไข่” 
จากช่อ่งไทย้รฐัทีวีี

รายการข�าวภาคคำ�า ปี 2562
 
ข่าวีใหญ่ของปี 2562 ได้แก่ ข่าวีการจัดการเลืัอกตั�งใหญ่ทั�วีประเทศ 

เมื�อวัีนที� 24 มีนาคม 2562 สถานการณ์์ข่าวีการเมืองคึกคักมาก ตั�งแต่ช่่วีง 
ก่อนการเลืัอกตั�ง ที�มีการจัดทัพทางการเมืองของพรรคการเมืองใหม่แลัะเก่า
จนถึงหลัังการเลืัอกตั�ง ที�มีการจัดตั�งรฐับาลั ท�าให้ราย้การข่าวีของทุกช่่อง 
เน้นการน�าเสนอเจาะลึักไปที�ราย้การขา่วีการเมอืงเปน็ส่วีนใหญ ่
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ไตรมาสที� 2 ราย้การข่าวีจากช่่องที�ให้นำาหนักข่าวีการเมืองส้ง เช่่น  
ช่อ่ง Nation TV แลัะ VOICE TV ต่างก็ได้รบัควีามนิย้มสง้ขึ�นทั�ง 2 ช่อ่ง โดย้ราย้การเด่น 
ของช่่อง VOICE TV ได้แก่ ราย้การ “ท้ไนท์ ไทย้แลันด์” ออกอากาศทุกวัีน  
เวีลัา 18.20-20.00 น. มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.341 ในขณ์ะที�ราย้การ “ขา่วีขน้ คนเนช่ั�น” 
ออกอากาศเวีลัา 20.15-22.15 น. มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 0.632

ราย้การข่าวีในกลัุ่ม 5 อันดับแรกของราย้การข่าวีภาคคำา ซึ่ึ�งได้แก่ ราย้การ  
“ประเด็นเด็ด 7 สี” ย้งัรกัษ์าอันดับ 1 ไวีไ้ด้ 6 ปต่ีอเนื�องกัน แต่มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ลัดลัง 
ในทุกปี ซึ่ึ�งเป็นผู้ลัมาจากการแข่งขันที�เพิ�มสง้ขึ�น ส่วีนราย้การ “ข่าวี 3 มิติ” ของ
ช่อ่ง 3HD เรตติ�งเฉลีั�ย้ลัดลังทกุปเีช่น่กัน แลัะตกไปอย้้อั่นดับ 4 ของแต่ลัะไตรมาส
ในปี 2562 เนื�องจากราย้การข่าวีในช่่วีงเวีลัาไพรม์ไทม์ จากทั�งช่่องไทย้รฐัทีวีี  
ช่อ่ง AMARIN TV HD แลัะช่อ่ง One ได้รบัควีามนิย้มสง้ขึ�น

ในขณ์ะเดีย้วีกัน ปีนี�ก็เป็นปีที�ราย้การ “ข่าวีวัีนศกุร”์ ของช่่อง One ได้รบั
ควีามนิย้มสง้สดุในกลัุ่มราย้การขา่วีของช่อ่ง One ทั�งหมด โดย้มเีรตติ�งเฉลีั�ย้ 1.970 
แลัะ 2.083 ในไตรมาส 3 แลัะ 4 ของปตีามลั�าดับ 

3NEWs
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3
รายการก้ฬา 

ความเข�มข�นของเกมการแข�งขัน
ท้ิ�ค�าลิุ่ขสิู่ทิธิิ์�มูลุ่ค�ามหาศีาลุ่

4
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“กีฬา กีฬา เปน็ย้าวิีเศษ์ แก้กองกิเลัส ท�าคนใหเ้ปน็คน”  เนื�อรอ้งส่วีนหนึ�ง
ของเพลัง “กราวีกีฬา” ซึ่ึ�งเป็นเพลังที�นิย้มใช่ใ้นการเช่ีย้รกี์ฬา ประพันธี์ค�ารอ้ง 
โดย้คร้เทพ เจ้าพระย้าธีรรมศักดิ�มนตร ีหรอืนามจรงิ สนั�น เทพหสัดิน ณ์ อย้ธุีย้า 
ส่วีนท�านองประพนัธีโ์ดย้ นารถ ถาวีรบตุร ซึ่ึ�งประพนัธีข์ึ�นเมื�อ พ.ศ. 2437 เพื�อใช่ ้
ในการแข่งกีฬาสีของนักเรยี้นโรงเรยี้นสวีนกุหลัาบวิีทย้าลััย้ ต่อมาเพลังนี�ได้รบั
ควีามนิย้มแลัะแพรห่ลัาย้ออกไปส้่การแขง่ขนักีฬาทั�วีไป

จากเนื�อเพลังกราวีกีฬา บง่บอกนัย้ย้ะเอาไว้ีช่ดัเจนว่ีา การกีฬาเสรมิสรา้ง
จิตใจแลัะเติมเต็มควีามเป็นคน จึงกล่ัาวีได้ว่ีา “กีฬาสรา้งคน” ควีามเช่ื�อนี�มีมา 
ช่้านาน ไม่เพีย้งแต่ในประเทศไทย้ หากเป็นที�ย้อมรบัในระดับสากลัด้วีย้เช่่นกัน 
ส�าหรบั “กีฬากับวีงการโทรทัศน์” ก็มคีวีามเกี�ย้วีเนื�องเปน็ประวัีติศาสตรที์�บนัทึก
ไว้ีว่ีา ในวัีนที� 27 มถินุาย้น 2497 วัีนแรกของการเปิดสถานีโทรทัศน์ไทย้ทีวีี ช่อ่ง 4 
บางขุนพรหม สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของไทย้ ราย้การกีฬาก็เป็นอีกประเภท
ราย้การหนึ�งที�ถ้กน�ามาออกอากาศ คือ ภาพย้นตรข์่าวีการช่กมวีย้ โดย้ราย้การ
กีฬาในย้คุเริ�มแรกเปน็ราย้การที�บนัทึกเทปแลัะน�ามาออกอากาศในภาย้หลััง

กว่ีาหนึ�งปีต่อมา การถ่าย้ทอดสดราย้การกีฬาราย้การแรกของโทรทัศน์
ไทย้จึงเกิดขึ�นเมื�อวัีนที� 4 กันย้าย้น 2498 โดย้เป็นการถ่าย้ทอดสดการแข่งขัน
มวีย้ไทย้ จากเวีทีราช่ด�าเนิน ทางสถานีโทรทัศน์ไทย้ทีวีี ช่อ่ง 4 บางขนุพรหม 

ในปี 2509 ประเทศไทย้ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเช่ีย้นเกมส์  
ครั�งที� 5 สถานีโทรทัศน์ไทย้ทีวีี ช่อ่ง 4 บางขนุพรหม แลัะสถานวิีีทย้กุองทัพบก ช่อ่ง 7  
ในย้คุนั�น หรอื ททบ.5 ในปัจจบุนั ได้รว่ีมมอืกันถ่าย้ทอดสดมหกรรมกีฬาราย้การนี� 
ถือเปน็จดุเริ�มต้นของการก่อตั�งโทรทัศน์รวีมการเฉพาะกิจแหง่ประเทศไทย้ (ทรท.) 
หรอื “ทีวีีพล้ั” เมื�อวัีนที� 20 ธีนัวีาคม 2511

ต่อมาในปี 2513 เริ�มมีการซึ่ื�อลิัขสิทธีิ�ราย้การกีฬาจากต่างประเทศ 
มาออกอากาศ ส่งผู้ลัให้เกิดกระแสนิย้มในกีฬาประเภทต่างๆ ในประเทศไทย้ 
เช่่น สถานีโทรทัศน์ไทย้ทีวีี ช่่อง 4 บางขุนพรหม ซึ่ื�อลิัขสิทธีิ�ราย้การมวีย้ปลัำา 
จากประเทศอังกฤษ์มาออกอากาศ ซึ่ึ�งเปน็ช่ว่ีงเวีลัาใกล้ัเคีย้งกันกับที�ช่อ่ง ททบ.5 
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ก็ซึ่ื�อลิัขสิทธีิ�ราย้การมวีย้ปลัำาจากเจ้าของสิทธีิ�ราย้อื�นมาออกอากาศด้วีย้เช่น่กัน 
นอกจากนี�สถานีโทรทัศน์ไทย้ทีวีี ช่อ่ง 4 บางขนุพรหม ก็ได้ซึ่ื�อลิัขสิทธีิ�ภาพย้นตร์
การต์น้ “หน้ากากเสือ” ที�มเีนื�อหาเกี�ย้วีกับเด็กก�าพรา้ที�เติบโตในสถานเลีั�ย้งเด็ก
ก�าพรา้ฟัื่นฝ่่าอุปสรรคทั�งในแลัะนอกสังเวีีย้นจนได้เป็นสุดย้อดนักมวีย้ปลัำา 
มาออกอากาศด้วีย้ จึงส่งผู้ลัให้กีฬามวีย้ปลัำาเป็นที�นิย้มในประเทศไทย้  
ในขณ์ะเดีย้วีกัน ก็มกีารออกอากาศภาพย้นตรซ์ึ่รีส์ีญี�ปุ่น ที�มเีนื�อหาเกี�ย้วีกับกีฬา
อีกหลัาย้เรื�องที�ปลักุกระแสกีฬาประเภทต่างๆ ในประเทศไทย้ โดย้เฉพาะในกลัุม่
เย้าวีช่น เช่น่ กีฬาว่ีาย้นำา วีอลัเลัย้บ์อลั เทนนิส โบว์ีลิั�ง แลัะย้โ้ด เป็นต้น

ป ี2521 ประเทศไทย้ได้เปน็เจ้าภาพกีฬาเอเช่ยี้นเกมส์ ครั�งที� 8 ซึ่ึ�งเปน็
มหกรรมการแข่งขันกีฬาที�มีการราย้งานข่าวีจากสื�อใหญ่จากทั�วีโลัก ส่วีนการ
แขง่ขนักีฬาซึ่เีกมส์ ครั�งที� 13 ที�กรุงเทพมหานคร เมื�อป ี2528 เปน็มหกรรมกีฬา
ที�กระตุ้นควีามสนใจของผู้้้ช่มได้ทั�วีประเทศ เพราะเป็นครั�งแรกที�ประเทศไทย้
ได้เปน็เจ้าเหรยี้ญทอง ท�าใหส้ถานีโทรทัศน์ช่อ่งต่างๆ หนัมาใหค้วีามส�าคัญกับ
กีฬาแลัะขา่วีกีฬามากขึ�น

ปี 2530 ช่่อง 7 สี ผู้ลิัตราย้การกีฬา “เจาะสนาม” เป็นมิติใหม่ของ 
ราย้การกีฬาในประเทศ “เจาะสนาม” เป็นราย้การวีาไรตี�กีฬา มีทั�งข่าวีกีฬา  
ไฮไลัต์กีฬา การสัมภาษ์ณ์์คนดังในวีงการกีฬา แลัะการเสนอภาพกีฬาสนุก 
โดย้มีเพลังประกอบที�เรา้ใจ โดย้มี “จักรพันธี์ ย้มจินดา” เป็นพิธีีกรคนแรก  
นอกจากนี� ในปีเดีย้วีกัน ช่อ่ง 9 ได้ซึ่ื�อลิัขสิทธีิ�การถ่าย้ทอดสดเทนนิสวิีมเบลิัดัน  
จากประเทศอังกฤษ์มาออกอากาศ นับเป็นราย้การถ่าย้ทอดสดกีฬาเทนนิส 
ระดับโลักเป็นครั�งแรกของประเทศไทย้ 

ปี 2539 ช่่อง 7 เริ�มปลัุกกระแสฟืุ่ตบอลัต่างประเทศในประเทศไทย้  
ด้วีย้การถ่าย้ทอดสดฟื่ตุบอลัช่งิแช่มปแ์หง่ช่าติย้โุรป หรอื ย้โ้ร’ 96 ในช่ว่ีงเวีลัา
ไพรม์ไทม์ ท�าให้เกิดกระแสฟืุ่ตบอลัฟีื่เวีอรก์ระหึ�มไปทั�วีประเทศ เป็นเหตุให้ 
การแย้ง่ช่งิลิัขสิทธีิ�การแข่งขนักีฬานัดส�าคัญเกิดขึ�นตามมา แลัะเจ้าของลิัขสิทธีิ�
จากต่างประเทศก็เริ�มปรบัขึ�นราคาค่าลิัขสิทธีิ�การถ่าย้ทอดสด เนื�องจากเห็น
ทิศทางของตลัาดกีฬาระดับช่าติในประเทศไทย้
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ปี 2541 มหกรรมการแข่งขนักีฬาเอเชี่ย้นเกมส์ ครั�งที� 13 ที�กรุงเทพฯ 
เป็นอีกครั�งที�ไทย้รบัหน้าที�เจ้าภาพจัดการแข่งขัน  มหกรรมกีฬาในครั�งนี�
เป็นการแสดงศักย้ภาพแลัะวีางมาตรฐานของการถ่าย้ทอดสดราย้การกีฬา
ของไทย้ใหทั้ดเทีย้มระดับนานาช่าติ ด�าเนินการโดย้โทรทัศน์รวีมการเฉพาะกิจ 
แห่งประเทศไทย้ โดย้มีศ้นย้์ถ่าย้ทอดสดอย้้่ที�มหาวิีทย้าลััย้ธีรรมศาสตร ์ 
ศน้ย้ร์งัสิต

ปี 2545 มีการจัดการแข่งขันฟืุ่ตบอลัโลัก 2002 โดย้มีประเทศ
เกาหลีัใต้แลัะญี�ปุ่นรว่ีมกันเป็นเจ้าภาพ นับเป็นครั�งแรกในประวัีติศาสตรข์อง
ประเทศไทย้ที�ลิัขสิทธีิ�การแขง่ขนัเปน็ของภาคเอกช่น โดย้บรษัิ์ท ทศภาค จ�ากัด
ของกลัุ่มบรษัิ์ท ไทย้เบฟื่เวีอเรจ จ�ากัด เปน็ผู้้ซ้ึ่ื�อลิัขสิทธีิ�ราย้การกีฬาระดับโลัก 
มาถ่าย้ทอดสดแลัะเป็นผู้้้ด�าเนินการแทนโทรทัศน์รวีมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย้ ทั�งนี� การถ่าย้ทอดสดราย้การกีฬาในครั�งนี�เป็นการถ่าย้ทอดสด 
ทางฟื่รทีีวีีที�ไมม่โีฆษ์ณ์าคั�น ซึ่ึ�งเปน็ไปตามขอ้ก�าหนดของเจ้าของลิัขสิทธีิ�

อย้า่งไรก็ดีในเวีลัาต่อมา ได้มกีารวีางกรอบเพื�อก�าหนดควีามเหมาะสม 
ของแนวีทางการด�าเนินงานด้านโฆษ์ณ์าขึ�น เมื�อวัีนที� 18 ตุลัาคม 2549  
โดย้ส�านักงานคณ์ะกรรมการอาหารแลัะย้า มีค�าสั�งที� 504/2549 ซึ่ึ�งระบุ 
หา้มการโฆษ์ณ์าเครื�องดื�มที�มส่ีวีนผู้สมของแอลักอฮอล์ัด้วีย้สื�อโฆษ์ณ์าทกุช่นิด 
ค�าสั�งดังกล่ัาวีมีผู้ลักระทบต่อราย้การแข่งขันกีฬาที�มักจะมีกลัุ่มบริษั์ท 
เครื�องดื�มแอลักอฮอล์ัเป็นผู้้้สนับสนุนราย้ใหญ่ จนต้องมีการปรบัร้ปแบบ 
การโฆษ์ณ์าสินค้า ซึ่ึ�งเป็นที�มาของโอกาสทางการค้าด้วีย้การออกสินค้าใหม ่
ที�ไมม่แีอลักอฮอล์ัของกลัุ่มเจ้าของผู้ลิัตภัณ์ฑ์ิแอลักอฮอล์ั

หลัังจากที�การถ่าย้ทอดสดฟืุ่ตบอลัต่างประเทศได้รบัควีามนิย้มส้ง 
มาอย้่างย้าวีนาน ในปี 2556 ฟุื่ตบอลัไทย้พรเีมีย้รลี์ัก ที�มีการจัดการแข่งขัน 
กันมาตั�งแต่ป ี2539 ก็เริ�มได้ควีามนิย้มสง้ขึ�นบา้งในปนีี� โดย้มกีารขาย้ลิัขสิทธีิ�
การถ่าย้ทอดสดการแขง่ขนัใหอ้อกอากาศทั�งทางเคเบลิัทีวีีแลัะฟื่รทีีวีีด้วีย้ 
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ลิุ่ขสิู่ทิธิิ์� แลุ่ะการออกอากาศีรายการก้ฬาในย่คท้ิว้ดิิจิิตี้อลุ่

การเกิดขึ� นของทีวีีดิจิตอลัในปี 2557 มาพร้อมกันกับค่าลิัขสิทธีิ� 
การถ่าย้ทอดสดราย้การกีฬาที�ส้งขึ�นอย้่างต่อเนื�อง โดย้เฉพาะในประเภทกีฬา
ที�ได้รบัควีามนิย้มสง้ เช่่น กีฬาฟืุ่ตบอลัแลัะมวีย้ ซึ่ึ�งเป็นกีฬาที�ได้รบัควีามสนใจ
จากผู้้้ช่มกีฬาจ�านวีนมาก ท�าให้ลิัขสิทธีิ�การถ่าย้ทอดสดราย้การกีฬาเหล่ัานี� 
เปน็ที�ต้องการของผู้้ป้ระกอบการทีวีีทั�วีโลัก ประกอบกับการแขง่ขนัแย้ง่ช่งิลิัขสิทธีิ� 
ที�ดุเดือดขึ�น เนื�องจากการเพิ�มขึ�นของช่่องทีวีีดิจิตอลัในประเทศไทย้เอง ราคา
ค่าลิัขสิทธีิ�ในการถ่าย้ทอดสดราย้การกีฬาเหล่ัานี�จึงพุง่สง้ขึ�นอย้า่งก้าวีกระโดด

นอกจากนี� การเกิดขึ�นของทีวีีดิจิตอลัย้งัมาพรอ้มกับกฎีระเบีย้บเกี�ย้วีกับ 
การออกอากาศของราย้การต่างๆ ในช่่องทีวีีดิจิตอลั โดย้ส�านักงาน กสทช่. 
มีประกาศ 2 ฉบับที�เกี�ย้วีข้องกับการออกอากาศราย้การกีฬาโดย้ตรง ได้แก่
ประกาศ กสทช่. เรื�องหลัักเกณ์ฑ์ิการเผู้ย้แพรกิ่จการโทรทัศน์ที�ให้บรกิารเป็น 
การทั�วีไป หรอื กฎี Must Carry ซึ่ึ�งมสีาระส�าคัญคือ ก�าหนดใหโ้ครงขา่ย้โทรทัศน์ 
ทกุประเภท เช่น่ โครงขา่ย้ทีวีีดาวีเทีย้ม เคเบลิัทีวีี แลัะ IPTV ต้องน�าช่อ่งทีวีีดิจิตอลั 
ทกุช่อ่ง ไปออกอากาศในโครงข่าย้ด้วีย้ทั�งหมด แลัะประกาศ กสทช่. เรื�องหลัักเกณ์ฑ์ิ 
ราย้การโทรทัศน์ส�าคัญที�ใหเ้ผู้ย้แพรไ่ด้เฉพาะในบรกิารโทรทัศน์ที�เปน็การทั�วีไป  
พ.ศ. 2555 หรอื กฎี Must Have ที�ระบวุ่ีา ราย้การกีฬาส�าคัญ 7 ราย้การ ได้แก่  
ซึ่เีกมส์ เอเช่ยี้นเกมส์ โอลิัมปิกเกมส์ แลัะฟื่ตุบอลัโลักรอบสดุท้าย้ รวีมถึง 3 ราย้การ 
กีฬาคนพกิาร ได้แก่ อาเซึ่ยี้นพาราเกมส์ เอเช่ยี้นพาราเกมส์ แลัะพาราลิัมปิกเกมส์ 
จะต้องใหป้ระช่าช่นสามารถรบัช่มได้ผู้า่นช่อ่งทางทีวีีดิจิตอลั

ในกรณี์ของกฎี Must Carry นั�น มีผู้ลัท�าให้ทุกช่่องทีวีีดิจิตอลัต้อง 
ตรวีจสอบการซึ่ื�อลิัขสิทธีิ�ราย้การกีฬาทั�งหมดว่ีาสิทธีิ�ที�ได้มาจะครอบคลัุมการ
ออกอากาศในทกุช่อ่งทาง ตั�งแต่ระบบโครงขา่ย้ทีวีีดิจิตอลั ทีวีีดาวีเทีย้ม เคเบิลัทีวีี 
แลัะ IPTV ด้วีย้ โดย้จะไมม่ผีู้ลัต่อการรบัช่มราย้การกีฬานั�นในช่อ่งทางอื�นๆ 

ส่วีนกรณี์ กฎี Must Have เปน็การคุ้มครองผู้้ช้่มคนไทย้ใหม้สิีทธีิ�รบัช่ม
ราย้การกีฬาส�าคัญใน 7 ราย้การ เนื�องจากเปน็มหกรรมการแขง่ขนักีฬาที�คนไทย้ 
ใหค้วีามสนใจสง้ ในกรณี์ของการแขง่ขนักีฬาซึ่เีกมส์ เอเช่ยี้นเกมส์ แลัะโอลิัมปิกเกมส์ 
ที�รวีมถึงการแข่งขันกีฬาคนพิการอีก 3 ราย้การนั�น เป็นมหกรรมการแข่งขัน
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กีฬาที�นักกีฬาไทย้เข้าไปมีส่วีนรว่ีมในการแข่งขัน ส่วีนการแข่งขันฟืุ่ตบอลัโลัก 
รอบสุดท้าย้ เป็นประเภทกีฬาที�คนไทย้แลัะคนทั�วีโลักให้ควีามสนใจมากที�สุด  
เปน็ควีามหวัีงของคนไทย้ทั�งประเทศที�หวัีงว่ีาทีมฟื่ตุบอลัช่าย้ทีมช่าติไทย้ จะได้เขา้รว่ีม 
แขง่ขนัด้วีย้ ซึ่ึ�งในย้คุของทีวีีดิจิตอลั มกีารซึ่ื�อลิัขสิทธีิ�ฟื่ตุบอลัโลัก 2 ครั�ง ครั�งแรกคือ 
ฟื่ตุบอลัโลัก 2014 หรอื FIFA World Cup 2014 ที�จัดการแขง่ขนัที�ประเทศบราซึ่ลิั 
ในป ี2557 ซึ่ึ�งเปน็ปแีรกที�มกีารออกอากาศทีวีีดิจิตอลั โดย้มบีรษัิ์ท อาร ์เอส จ�ากัด 
(มหาช่น) เปน็ผู้้ซ้ึ่ื�อลิัขสิทธีิ�ก่อนหน้าที�กฎี Must Have จะมผีู้ลับังคับใช่ ้ ซึ่ึ�งกรณี์นี�
ท�าให้ กสทช่.ต้องจ่าย้เงินเย้ีย้วีย้าให้แก่บรษัิ์ท อารเ์อส จ�ากัด (มหาช่น) จ�านวีน 
427 ล้ัานบาท ตามค�าสั�งของศาลัปกครองส้งสุด วัีนที� 11 มิถุนาย้น 2557  
เพื�อใหป้ระช่าช่นสามารถรบัช่มการถ่าย้ทอดสดการแขง่ขนัทั�งหมด 64 นัด ผู้า่นทาง
ทีวีีดิจิตอลั ช่อ่ง 5 ช่อ่ง 7HD แลัะช่อ่ง 8 ตามที�ระบุไวีใ้นกฎี Must Have

การถ่าย้ทอดสดฟุื่ตบอลัโลักครั�งต่อมา หรอื FIFA WORLD CUP 2018 
ที�ประเทศรสัเซึ่ีย้ เริ�มมีสัญญาณ์ให้เห็นว่ีา การซึ่ื�อลิัขสิทธีิ�ราย้การกีฬาก�าลัังเป็น
ปญัหาส�าหรบัวีงการทีวีี เนื�องจากแนวีโน้มราคาค่าลิัขสิทธีิ�ที�พุง่สง้ขึ�นอย้า่งต่อเนื�อง 
โดย้ค่าลิัขสิทธีิ�การถ่าย้ทอดสดการแขง่ขนัฟื่ตุบอลัโลัก 2561 นี� มรีาคาสง้เกินกว่ีา 
1,000 ล้ัานบาท ท�าใหไ้มม่บีรษัิ์ทเอกช่นหรอืช่อ่งทีวีีดิจิตอลัช่อ่งใด เขา้รว่ีมประมล้ั 
เพื�อซึ่ื�อลิัขสิทธีิ�มาออกอากาศ จนรฐับาลั พลั.อ.ประย้ทุธี ์จันทรโ์อช่า ต้องประสาน
ขอควีามช่่วีย้เหลืัอเพื�อระดมทุนจากภาคเอกช่นทั�งหมด 7 บรษัิ์ท มาซึ่ื�อลิัขสิทธีิ� 
การออกอากาศ เพื�อใหป้ระช่าช่นได้รบัช่มการแขง่ขนักีฬาระดับโลัก ทั�งนี� การจ่าย้ 
ค่าลิัขสิทธีิ� รวีมทั�งค่าด�าเนินการถ่าย้ทอดสดแลัะออกอากาศทางช่่องทีวีีดิจิตอลั  
(ช่อ่ง 5 ช่อ่ง AMARIN TV HD แลัะช่อ่ง True4U) รวีมเปน็เงนิทั�งสิ�น 1,400 ล้ัานบาท  

จากขอ้มล้ัการวิีเคราะหก์ารถ่าย้ทอดสดการแขง่ขนัฟื่ตุบอลัโลัก ทั�ง 64 นัด 
 ของส�านักงาน กสทช่. พบว่ีา มล้ัค่าการโฆษ์ณ์าของการออกอากาศการถ่าย้ทอดสด 
ฟื่ตุบอลัโลัก 2018 ทกุช่ว่ีงเวีลัา ใน 3 ช่อ่งทีวีีดิจิตอลัดังกล่ัาวี  มมีล้ัค่ารวีมประมาณ์ 
257 ล้ัานบาท ซึ่ึ�งหากน�าม้ลัค่าราย้ได้จากการโฆษ์ณ์าทางฟื่รทีีวีีไปเปรยี้บเทีย้บ
กับจ�านวีนเม็ดเงินที�ต้องจ่าย้เพื�อซึ่ื�อลิัขสิทธีิ�การถ่าย้ทอดสดพบว่ีา ค่าลิัขสิทธีิ� 
FIFA World Cup 2018 มีม้ลัค่าส้งกว่ีาราย้ได้ที�ผู้้้ประกอบการจะสามารถหาได้
จากการถ่าย้ทอดสดฟื่ตุบอลัโลักทางฟื่รทีีวีีประมาณ์ 4 เท่าตัวี หรอือาจกล่ัาวีได้ว่ีา 
ลิัขสิทธีิ� FIFA World Cup 2018 อาจจะมีม้ลัค่าส้งเกินไป จนไม่อาจสรา้งควีาม 
คุม้ค่าในแงข่องราย้ไดใ้หแ้ก่ผู้้ป้ระกอบการ ซึ่ึ�งเปน็ผู้้ล้ังทนุซึ่ื�อลิัขสิทธีิ�มาออกอากาศ  
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นอกเหนือจากราย้การฟื่ตุบอลัโลักแล้ัวี ลิัขสิทธีิ�กีฬาโอลิัมปิกแลัะเอเช่ยี้นเกมส์ 
ก็อย้้่ในสถานการณ์์เดีย้วีกัน จนท�าให้บรษัิ์ท แพลันบี มีเดีย้ จ�ากัด (มหาช่น)  
ซึ่ึ�งได้รบัสิทธีิ�ในการบรหิารทางการตลัาดแลัะการถ่าย้ทอดสดการแข่งขันมหกรรม 
กีฬาโอลิัมปิกฤด้รอ้น (โตเกีย้วี 2020) การแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิัมปิกเย้าวีช่น 
ฤด้หนาวี (โลัซึ่าน 2020) การแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิัมปิกฤด้หนาวี (ปักกิ�ง  
2022) การแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิัมปิกเย้าวีช่นฤด้รอ้น (ดาการ ์ 2022) แลัะ 
การแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเช่ีย้นเกมส์ (หางโจวี 2022) จากบรษัิ์ท เดนท์สุ อิงค์ 
ประเทศญี�ปุ่น ซึ่ึ�งเป็นผู้้้รบัสิทธีิ�โดย้ตรงจากคณ์ะกรรมการโอลิัมปิกสากลั (IOC) 
ไม่สามารถบรรลัุเป้าหมาย้การจัดการด้านการตลัาดแลัะการถ่าย้ทอดสด  
จนต้องหนัมาขอใหร้ฐับาลัใหค้วีามช่ว่ีย้เหลืัอด้วีย้เช่น่กัน 

โดย้ในเดือนมกราคม 2563 รฐับาลัได้อนมุติัแผู้นการซึ่ื�อลิัขสิทธีิ�ราย้การกีฬา
ทั�ง 5 ราย้การจาก บรษัิ์ท แพลันบ ีมเีดีย้ จ�ากัด (มหาช่น) ในวีงเงนิ 480 ล้ัานบาท 
โดย้แบง่เปน็เงนิจากกองทนุพฒันาการกีฬาแหง่ช่าติ 240 ล้ัานบาท แลัะจากกองทนุ
วิีจัย้แลัะพัฒนากิจการกระจาย้เสีย้ง กิจการโทรทัศน์ แลัะกิจการโทรคมนาคม  
เพื�อประโย้ช่น์สาธีารณ์ะ (กทปส.) อีก 240 ล้ัานบาท ซึ่ึ� งเป็นวีงเงินที�ไม่รวีม 
ค่าด�าเนินการด้านเทคนิคการออกอากาศ

ในปี 2557 ปีแรกของยุ้คทีวีีดิจิตอลั ข่าวีสารแลัะการถ่าย้ทอดสดกีฬาของ
ทีวีีดิจิตอลัไทย้เป็นไปอย้่างคึกคัก ไม่ว่ีาจะเป็นฟืุ่ตบอลัโลักรอบสุดท้าย้ ฟืุ่ตบอลั 
ช่ิงแช่มป์แห่งช่าติอาเซึ่ีย้น (เอเอฟื่เอฟื่ คัพ) วีอลัเลัย้์บอลัหญิงเอฟื่ไอวีีบ ี 
เวิีลัด์กรงัด์ปรซีึ่ ์(FIVB WORLD GRAND PRIX) วีอลัเลัย้บ์อลัหญงิช่งิแช่มปเ์อเช่ยี้
การถ่าย้ทอดสดมวีย้สากลัระดับโลักของนักช่กไทย้ กีฬาเอเช่ีย้นเกมส์ครั�งที� 17  
การแขง่ขนัมวีย้ไทย้ไฟื่ต์ แลัะฟื่ตุบอลัเอเอฟื่ซึ่ ีU-19 ช่งิแช่มปเ์อเช่ยี้

วัีนที� 20 ธีนัวีาคม 2557 นัดที�ทีมช่าติไทย้คว้ีาแช่มปฟ์ื่ตุบอลัช่งิแช่มป์แหง่ช่าติ 
อาเซึ่ยี้น (เอเอฟื่เอฟื่ คัพ) ในการแขง่ขนัที�ประเทศมาเลัเซึ่ยี้ เป็นนัดช่งิช่นะเลิัศนัด
ที� 2 แมไ้ทย้แพไ้ป 2-3 แต่รวีม 2 นัด ไทย้ช่นะไป 4-3 ประต ้เปน็การกลัับมาคว้ีา
แช่มป์อีกครั�งของทีมช่าติไทย้ แลัะเป็นนัดที�มีผู้้้ช่มช่าวีไทย้รบัช่มทางทีวีีส้งที�สุด 
ในย้คุทีวีีดิจิตอลั (ระหว่ีางป ี2557-2562) โดย้ถ่าย้ทอดสดทางช่อ่ง 7HD ได้เรตติ�ง
สง้ถึง 22.847 



142

ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
     (ไทย+มัาเล้เซ์ยี)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
     (ไทย+มัาเล้เซ์ยี)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
     (ไทย+ฟิ้ลิ้ปปินส์ี)
ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2014 
     (จีน+ไทย)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
     (ไทย+ฟิ้ลิ้ปปินส์ี)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
      (ไทย+พมัา่)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
      (ไทย+มัาเล้เซ์ยี)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
      (ไทย+สิีงคโปร้)์
ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2014  
      (ไทย +บร้าซ์ลิ้)
ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2014  
      (ไทย+อเมัร้กิา)
ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2014  
      (ญี�ปุ่น+ไทย)
ว้อล้เล้ยบ์อล้หญิงชิงิแชิมัป์แหง่เอเชิยี 2014  
      (ไทย+จีน)
ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2014  
      (ไทย+เยอร้มันั)
ศึกเอ็มั-150 พลั้งกำาปั� นสีะท้านโล้ก 

ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้ซ์ ีย๋-19 แชิมัเปี� ยนชิพิ 
      (ไทย+อุซ์เบกิสีถาน)
กีฬาเอเชิยีนเกมัส์ี คร้ั�งที� 17  
      (ฟุ้ตบอล้ : ไทย+เกาหลี้ใต้)
มัว้ยไทยโล้ก ไทยไฟ้ต์ คิง ออฟ้ มัว้ย ไทย 

มัว้ยไทยโล้ก ไทยไฟ้ต์ เวี้ยดนามั 

มัว้ยไทยโล้ก ไทยไฟ้ต์ ท๋บี นัมัเบอร้ ์วั้น 

การ้แขง่ขนัชิกมัว้ยไทยโล้ก  
ไทยไฟ้ต์ คิง ออฟ้ มัว้ย ไทย 

20/12/2557

17/12/2557

10/12/2557

08/08/2557

06/12/2557

29/11/2557

26/11/2557

23/11/2557

17/08/2557

16/08/2557

10/08/2557

10/09/2557

03/08/2557

22/10/2557

17/10/2557

30/09/2557

21/12/2557

20/09/2557

25/10/2557

22/11/2557

9.663

9.097

8.515

8.484

8.368

8.301

7.884

7.883

7.840

7.396

7.213

7.128

22.847

18.225

15.576

14.737

14.450

12.094

11.548

10.695

18:53-21:22

18:54-20:55

18:53-20:55

19:21-22:16

18:55-20:54

18:54-20:54

18:23-20:27

18:52-21:08

16:28-18:13

16:21-18:41

12:05-14:04

18:21-19:58

14:31-16:18

18:00-19:00

19:28-21:26

17:53-19:59

18:17-20:17

18:17-20:27

18:15-20:29

18:19-20:27

การ้ถ่ายทอดสีดร้ายการ้กีฬาที�ได้ร้บัคว้ามันิยมัส๋ีงสุีดในปี 2557
 ชิอ่ง ร้ายการ้ วั้นที�ออกอากาศ เว้ล้าออกอากาศ เร้ตติ�ง
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ในกลัุม่ 20 อันดับราย้การถ่าย้ทอดสดกีฬาที�ได้รบัควีามนิย้มสง้สดุในปี 2557 
เป็นราย้การถ่าย้ทอดสดการแข่งขันฟืุ่ตบอลัช่าย้ไทย้ทั�งหมด 7 นัดจากการแข่งขัน
ฟืุ่ตบอลัช่ิงแช่มป์แห่งช่าติอาเซึ่ีย้น 2014 (เอเอฟื่เอฟื่ คัพ) แลัะเป็นการแข่งขันของ
ทีมนักวีอลัเลัย์้บอลัหญิงทีมช่าติไทย้อีก 5 นัด ในราย้การวีอลัเลัย์้บอลั เอฟื่ไอวีีบ ี
เวิีลัด์กรงัด์ปรซีึ่์ 2014 ซึ่ึ�งผู้ลัการแข่งขันของราย้การนี� ทีมวีอลัเลัย้์บอลัหญิงไทย้  
ได้อันดับ 11 จากจ�านวีน 12 สดุย้อดทีมระดับโลัก โดย้นัดที�ท�าเรตติ�งสง้สดุเป็นนัด 
การแขง่ขนัระหว่ีางทีมช่าติไทย้กับทีมช่าติจีน ในวัีนที� 8 สิงหาคม 2557 ถ่าย้ทอดสด
ทางช่อ่ง 7HD ซึ่ึ�งทีมช่าติไทย้แพที้มช่าติจีนไป 1-3 เซึ่ต็ ได้เรตติ�งถึง 14.737 

การแขง่ขนัมหกรรมกีฬาเอเช่ยี้นเกมส์ 2014 ที�เมอืงอินช่อน ประเทศเกาหลีัใต้ 
โทรทัศน์รวีมการเฉพาะกิจแหง่ประเทศไทย้ หรอื ทรท. ด�าเนินการถ่าย้ทอดสดผู้า่น 
5 ช่อ่งทีวีีแอนะล็ัอกเดิม ได้แก่ ช่อ่ง 3HD ช่อ่ง ททบ.5 ช่อ่ง 7HD ช่อ่ง 9 MCOT HD 
แลัะช่่อง NBT โดย้นัดที�ได้รบัควีามนิย้มสง้สดุของการแข่งขันครั�งนี� ได้แก่ ฟืุ่ตบอลั
ช่าย้ทีมช่าติไทย้ในการแขง่ขนัรอบรองช่นะเลิัศ ที�แพเ้กาหลีัใต้ 0-2 ถ่าย้ทอดสดทาง
ช่อ่ง 3HD มเีรตติ�ง 7.883 

ส�าหรบัราย้การที�มีการซึ่ื�อลิัขสิทธีิ�มาถ่าย้ทอดสดในปีนี� มีการถ่าย้ทอดสด
ฟื่ตุบอลัโลักรอบสดุท้าย้ จากประเทศบราซึ่ลิั จ�านวีนทั�งหมด 64 นัด ทางทีวีีดิจิตอลั 
ช่อ่ง ททบ.5 ช่อ่ง 7HD แลัะช่อ่ง 8 ซึึ่�งบรษัิ์ท อารเ์อส จ�ากัด (มหาช่น) เป็นเจ้าของลิัขสิทธีิ� 
โดย้เป็นการถ่าย้ทอดสดผู่้านช่อ่ง ททบ.5 จ�านวีน 38 นัด ช่อ่ง 7HD จ�านวีน 29 นัด  
แลัะช่อ่ง 8 จ�านวีน 56 นัด แต่เนื�องจากควีามต่างของเขตเวีลัา การแขง่ขนัส่วีนใหญ ่
จึงอย้้ห่ลัังเวีลัาเที�ย้งคืน ท�าให้เรตติ�งจากการถ่าย้ทอดสดครั�งนี�ไม่สง้มากนัก นัดที�ม ี
เรตติ�งสง้สดุเกิดขึ�นในช่ว่ีงเวีลัา 22.30 น. ของวัีนที� 13 มถินุาย้น 2557 ซึ่ึ�งเปน็การ
ถ่าย้ทอดสดทางช่อ่ง 7HD โดย้เมก็ซึ่โิกช่นะแคเมอร้น 1-0 มเีรตติ�ง 3.509 

นอกจากนี� ย้งัมลิีัขสิทธีิ�ฟื่ตุบอลัพรเีมยี้รลี์ัก ซึ่ึ�งถ่าย้ทอดสดโดย้ช่อ่งไทย้รฐัทีวีี 
นัดที�มีเรตติ�งส้งสุดได้แก่ นัดระหว่ีางทีมแมนเช่สเตอร ์ ย้้ไนเต็ด แลัะลิัเวีอรพ์้ลั  
ในวัีนที� 14 ธีนัวีาคม 2557 ได้เรตติ�ง 1.572 

การแข่งขันกีฬามวีย้ ย้ังเป็นอีกหนึ� งราย้การที�ได้รับควีามนิย้มส้งจาก 
ผู้้้ช่มช่าวีไทย้ โดย้มีราย้การ “ศึกเอ็ม 150 พลัังก�าปั� นสะท้านโลัก” ทางช่่อง 7HD  
ในวัีนที� 22 ตลุัาคม 2557 เวีลัา 18.00-19.00 น. ไดเ้รตติ�ง 8.301 แลัะราย้การมวีย้ไทย้ 
“ไทย้ไฟื่ต์ คิง ออฟื่ มวีย้ไทย้” ทางช่อ่ง 3HD วัีนที� 21 ธีนัวีาคม 2557 เวีลัา 18.17-20.17 น. 
มเีรตติ�ง 7.840 
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ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2015 
     (ไทย+จีน)
กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศสิีงคโปร้ ์ 
     (ฟุ้ตบอล้ : ไทย+เมัยีนมัาร้)์
มัว้ยสีากล้ชิงิแชิมัป์โล้ก  
     (ฟ้ล้อยด์ เมัยเ์ว้ทเธ์ุอร้+์แมันนี ปาเกียว้)
ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2015

กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศสิีงคโปร้ ์ 
     (ฟุ้ตบอล้:ไทย+อินโดนีเซ์ยี)
กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศสิีงคโปร้ ์ 
     (ฟุ้ตบอล้:ไทย+เวี้ยดนามั)
กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศสิีงคโปร้ ์ 
     (ฟุ้ตบอล้:ไทย+เมัยีนมัาร้)์
กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศสิีงคโปร้ ์ 
     (ฟุ้ตบอล้:ไทย+ล้าว้)
ฟุ้ตบอล้โล้กร้อบคัดเล้้อก โซ์นเอเชิยี  
     (ไทย+ไชินีสี ไทเป)
ดับเบิ�ล้ย๋แอล้เอฟ้ เวิ้ล้ด์ ลี้ค ออฟ้ ไฟ้ต์ติ�ง 

กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศสิีงคโปร้ ์ 
     (แบดมันิตัน:ไทย+อินโด)
ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2015 

ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2015

ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2015

ว้อล้เล้ยบ์อล้หญิงชิงิแชิมัป์แหง่เอเชิยี 2015  
     (ไทย+เกาหลี้ใต้)
ฟุ้ตบอล้โล้กร้อบคัดเล้้อก โซ์นเอเชิยี  
     (ไทย+เวี้ยดนามั)
ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2015

ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2015

ศึกมัว้ยไทยคุนหล้นุไฟ้ต์ 

มัหกร้ร้มัมัว้ยไทยชิงิแชิมัป์โล้ก 2015

16/07/2558

15/06/2558

03/05/2558

11/07/2558

13/06/2558

10/06/2558

15/06/2558

29/05/2558

12/11/2558

06/06/2558

12/06/2558

12/07/2558

05/07/2558

17/07/2558

24/05/2558

13/10/2558

04/07/2558

18/07/2558

28/10/2558

02/05/2558

9.664

9.527

8.759

8.573

8.362

8.230

8.181

8.139

7.918

7.198

6.835

6.391

6.251

13.206

12.371

12.240

1 1 . 7 1 3

11.705

11.006

10.140

19:26-21:17

19:19-21:31

09:05-11:57

19:51-21:58

19:17-21:27

19:21-21:28

19:20-21:31

19:22-21:24

18:17-21:31

20:06-21:34

18:21-20:44

21:55-24:19

16:21-18:25

17:25-19:25

13:03-15:42

18:20-21:31

16:22-18:04

16:25-18:01

20:16-22:18

19:53-21:10

การ้ถ่ายทอดสีดร้ายการ้กีฬาที�ได้ร้บัคว้ามันิยมัส๋ีงสุีดในปี 2558

workpoint

workpoint
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ปี 2558 ราย้การกีฬาที�ได้รับควีามนิย้มส้ง ย้ังเป็นราย้การแข่งขัน
วีอลัเลัย้์บอลัหญิงทีมช่าติไทย้ ฟืุ่ตบอลัช่าย้ทีมช่าติไทย้ แลัะราย้การแข่งขัน
ช่กมวีย้สากลั โดย้การแขง่ขนัวีอลัเลัย้บ์อลัเอฟื่ไอวีีบ ี เวิีลัด์กรงัด์ปรซีึ่ ์2015 นัดที� 
นักวีอลัเลัย้์บอลัหญิงทีมช่าติไทย้แข่งขันกับทีมช่าติจีน ในวัีนที� 16 กรกฎีาคม 
2558 เป็นนัดที�มีเรตติ�งส้งที�สุดของปี 2558 โดย้มีเรตติ�ง 13.206 ถ่าย้ทอดสด 
ทางช่่อง 7HD แม้ว่ีาผู้ลัการแข่งขันในวัีนนั�นจีนจะช่นะไทย้ 3-0 เซึ่็ต แต่ผู้้้ช่ม
ก็ได้เหน็พฒันาการการเล่ันของทีมหญงิไทย้ ที�มบีทสรุปเพิ�มขึ�นมาอย้้ใ่นอันดับ 9  
ของการแขง่ขนัจากทั�งหมด 12 ทีม

เรตติ�งอันดับ 2 เป็นการแข่งขันฟืุ่ตบอลัช่าย้ทีมช่าติไทย้ ในการแข่งขัน 
กีฬาซึ่ีเกมส์ ครั�งที� 28 ณ์ ประเทศสิงคโปร ์ โดย้ทีมช่าติไทย้ช่นะเมีย้นมาร ์ 2-0  
ถ่าย้ทอดสดทางช่อ่ง 7HD ไดเ้รตติ�ง 12.371 ส่วีนอันดับ 3 เปน็ราย้การประวัีติศาสตร์
ของวีงการมวีย้โลัก ซึ่ึ�งเป็นการช่กระหว่ีาง 2 นักมวีย้ที�ดีที�สุดของโลักในยุ้คนั�น  
ได้แก่ ฟื่ลัอย้ด์ เมย้เ์วีทเธีอร ์จเ้นีย้ร ์ช่าวีอเมรกัิน กับแมนนี ปาเกีย้วี ช่าวีฟิื่ลิัปปนิส์  
ซึ่ึ� งการแข่งขันจบลังด้วีย้การช่นะคะแนนของฟื่ลัอย้ด์ เมย้์เวีทเธีอร ์ จ้เนีย้ร ์ 
จึงนับเปน็ราย้การมวีย้ที�ท�าเรตติ�งสง้สดุของย้คุทีวีีดิจิตอลั โดย้ได้เรตติ�ง 12.240 

นอกจากนี�ย้งัมรีาย้การแข่งขนัช่กมวีย้ จากช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี คือ ราย้การ  
“ดับเบิ�ลัย้แ้อลัเอฟื่ เวิีลัด์ ลีัค ออฟื่ ไฟื่ต์ติ�ง” มเีรตติ�ง 8.759 ติดอันดับ 10 ของปี
 2558  

ส่วีนราย้การมวีย้ไทย้ ที�ได้รบัควีามนิย้มมหีลัาย้ราย้การที�เปน็ราย้การพเิศษ์ 
เช่น่ “ศึกมวีย้ไทย้คนุหลันุไฟื่ต์” ทางช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี มเีรตติ�ง 6.391 แลัะราย้การ 
“มหกรรมมวีย้ไทย้ช่งิแช่มปโ์ลัก” ทางช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี เช่น่กัน มเีรตติ�ง 6.251 
ในขณ์ะที�ราย้การมวีย้ไทย้ที�มีการจัดการแข่งขันทุกสัปดาห์ที�ได้รบัควีามนิย้ม 
โดดเด่นขึ�นมา ได้แก่ “8 แมกซึ่์มวีย้ไทย้” ทางช่่อง 8 โดย้การแข่งขันวัีนที�  
1 พฤศจิกาย้น 2558 เปน็การแขง่ขนัที�ท�าเรตติ�งสง้สดุ 5.392 

ในกลัุ่มราย้การกีฬาที�ได้รบัเรตติ�งสง้สดุ 20 อันดับแรกในปี  2558 พบว่ีา 
เป็นการแข่งขันฟืุ่ตบอลัถึง 7 อันดับ แบ่งเป็นฟืุ่ตบอลัซึ่ีเกมส์ถึง 5 อันดับ  
อีก 2 อันดับเป็นการแข่งขันฟืุ่ตบอลัโลักรอบคัดเลืัอกโซึ่นเอเช่ีย้ โดย้นัด 
ที�ทีมช่าติไทย้ช่นะไช่นีส ไทเป 4-2 ถ่าย้ทอดสดทางไทย้รฐัทีวีี ได้เรตติ�ง 9.527 
นับเป็นราย้การที�ท�าเรตติ�งส้งที�สุดของช่่องไทย้รฐัทีวีีตั�งแต่ก่อตั�งสถานีในยุ้ค 
ทีวีีดิจิตอลั 
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ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
     (ไทย+อินโดนีเซ์ยี)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
    (ไทย+อินโดนีเซ์ยี)
ฟุ้ตบอล้โล้กร้อบคัดเล้้อก โซ์นเอเชิยี  
     (ไทย+ญี�ปุ่น)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
     (ไทย+พมัา่)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้ซ์ ีย๋-23 แชิมัเปี� ยนชิพิ  
     (ไทย+เกาหลี้เหน้อ)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้ซ์ ีย๋-23 แชิมัเปี� ยนชิพิ  
     (ไทย+ญี�ปุ่น)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
     (ไทย+พมัา่) 
ฟุ้ตบอล้โล้กร้อบคัดเล้้อก โซ์นเอเชิยี  
     (ไทย+ออสีเตร้เลี้ย)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
     (ไทย+ฟิ้ลิ้ปปินส์ี)
ฟุ้ตบอล้โล้กร้อบคัดเล้้อก โซ์นเอเชิยี  
     (ไทย+อิร้กั)
ว้อล้เล้ยบ์อล้โอลิ้มัปิก 2016  
     (ไทย+ญี�ปุ่น)
ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2016  
     (ไทย+จีน)
ฟุ้ตบอล้โล้กร้อบคัดเล้้อก โซ์นเอเชิยี  
     (ไทย+อิร้กั)
ว้อล้เล้ยบ์อล้โอลิ้มัปิก 2016  
     (ไทย+เปร้)๋ 
ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2016  
     (ไทย+เยอร้มันี)
ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2016 
ร้อบชิงิชินะเลิ้ศ (ไทย+บร้าซ์ลิ้)
ว้อล้เล้ยบ์อล้โอลิ้มัปิก 2016  
     (อิตาลี้+ญี�ปุ่น)
ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2016 
ร้อบชิงิชินะเลิ้ศ (ไทย+ร้สัีเซ์ยี)
ฟุ้ตซ์อล้เอเอฟ้ซ์ ีแชิมัป์เปี� ยนชิพิ 2016  
     (ไทย+อุสีเบกิสีถาน)
ว้อล้เล้ยบ์อล้โอลิ้มัปิก 2016  
     (ไทย+เกาหลี้ใต้)

17/12/2559

14/12/2559

06/09/2559

08/12/2559

19/01/2559

16/01/2559

04/12/2559

15/11/2559

25/11/2559

11/10/2559

18/05/2559

10/06/2559

24/03/2559

22/05/2559

12/06/2559

06/07/2559

21/05/2559

08/07/2559

19/02/2559

21/05/2559

9.170

8.641

7.625

7.582

7.541

7.513

6.881

6.816

6.694

6.680

6.611

6.324

15.852

13.313

13.209

12.221

11.601

11.139

10.440

10.294

18:48-21:21

18:44-21:00

19:02-21:17

18:45-20:55

20:15-22:41

20:08-22:39

18:17-20:29

18:51-21:00

18:45-20:59

19:18-21:29

17:10-20:23

18:14-19:52

20:24-24:00

10:45-12:27

13:43-16:09

17:21-19:38

17:05-20:11

17:20-19:46

17:50-20:10

08:01-10:31

การ้ถ่ายทอดสีดร้ายการ้กีฬาที�ได้ร้บัคว้ามันิยมัส๋ีงสุีดในปี 2559

workpoint

workpoint
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ปี 2559 ย้ังคงเป็นปีที�ทีมฟืุ่ตบอลัช่าย้มีผู้ลังานเด่นอย้่างต่อเนื�อง ท�าให ้
10 อันดับแรกของราย้การที�ได้รบัควีามนิย้มส้งสุด เป็นการถ่าย้ทอดฟืุ่ตบอลั 
ของทีมช่าติไทย้ทั�งหมด ซึ่ึ�งเป็นการถ่าย้ทอดสดทางช่่อง 7HD ทั�งหมดเช่่นกัน  
โดย้อันดับ 1 ได้แก่ นัดช่ิงช่นะเลิัศนัดที� 2 ในฟุื่ตบอลัชิ่งแช่มป์แห่งช่าติอาเซึ่ีย้น  
(เอเอฟื่เอฟื่ คัพ) ทีมช่าติไทย้เอาช่นะทีมช่าติอินโดนีเซึ่ยี้ 2-0 คว้ีาแช่มปต่์อเนื�อง 
ท�าเรตติ�งได้ 15.852 ซึึ่�งนอกจากฟุื่ตบอลัชิ่งแช่มป์แห่งช่าติอาเซีึ่ย้นแล้ัวี ในปีนี�  
ย้ังมีราย้การแข่งขันฟืุ่ตบอลัโลักรอบคัดเลืัอกโซึ่นเอเซึ่ีย้ แลัะราย้การฟืุ่ตบอลั 
เอเอฟื่ซึ่ ีU-23 อีกด้วีย้ 

ส่วีนราย้การที�ได้รบัควีามสนใจอย้้่ในอันดับ 11 ได้แก่ การถ่าย้ทอดสด 
วีอลัเลัย้์บอลัหญิงโอลิัมปิก 2016 รอบคัดเลืัอก โดย้ในการแข่งขันดังกล่ัาวี  
ทีมช่าติไทย้แพ้ทีมช่าติญี�ปุ่น 2-3 เซึ่็ต ท�าให้ทีมช่าติไทย้ไม่ได้สิทธีิ�ไปแข่งขัน
โอลิัมปิก 2016 ทั�งนี� การแข่งขนัดังกล่ัาวี ช่อ่งเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี ได้ลิัขสิทธีิ�ถ่าย้ทอดสด 
ท�าเรตติ�งไปได้ 7.625 

นอกจากนี�ย้ังมีการถ่าย้ทอดสดฟืุ่ตบอลัย้้โร 2016 ที�กลัุ่มช่่อง 3 ได้สิทธีิ�
การถ่าย้ทอดสดจ�านวีน 2 ช่อ่ง ได้แก่ ช่อ่ง 3HD แลัะ ช่อ่ง 3Family โดย้นัดที�ได้รบั
ควีามนิย้มสง้สดุจากการถ่าย้ทอดสดทางช่อ่ง 3Family ได้แก่ การแขง่ขนัระหว่ีาง 
ฝ่รั�งเศสแลัะไอรแ์ลันด์ ในวัีนที� 26 มถินุาย้น 2559 มเีรตติ�ง 3.780 เป็นสถิติราย้การ
ที�ท�าเรตติ�งสง้สดุของช่อ่ง 3Family ส่วีนฟื่ตุบอลัพรเีมยี้รลี์ักที�ช่อ่ง PPTV ได้สิทธีิ�
ถ่าย้ทอดสด พบว่ีา นัดที�ท�าเรตติ�งส้งสุดเป็นแข่งขันระหว่ีางทีมแมนเช่สเตอร ์
ย้ไ้นเต็ด กับลิัเวีอรพ์ล้ั มเีรตติ�ง 2.169
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ฟุ้ตบอล้โล้กร้อบคัดเล้้อก โซ์นเอเชิยี  
     (ไทย+ซ์าอุดิอาร้ะเบีย)
การ้แขง่ขนักีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศมัาเล้เซ์ยี  
     (ฟุ้ตบอล้:ไทย+มัาเล้เซ์ยี)
ฟุ้ตบอล้โล้กร้อบคัดเล้้อก โซ์นเอเชิยี  
     (ไทย+สีหร้ฐัีอาหร้บัเอมัเิร้ตส์ี)
ฟุ้ตบอล้โล้กร้อบคัดเล้้อก โซ์นเอเชิยี  
     (ไทย+อิร้กั)
ว้อล้เล้ยบ์อล้หญิงชิงิแชิมัป์โล้ก  
     (ไทย+เกาหลี้เหน้อ)
ว้อล้เล้ยบ์อล้หญิงชิงิแชิมัป์โล้ก  
     (ไทย+เกาหลี้ใต้)
ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2017  
     (ไทย+อิตาลี้)
กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศมัาเล้เซ์ยี  
     (ยมิันาสีติก)
กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศมัาเล้เซ์ยี  
     (ว่้ายนำา)
กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศมัาเล้เซ์ยี  
     (กร้ฑีา)
ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2017  
     (ไทย+โดมันิิกัน) 
ฟุ้ตซ์อล้เอเอฟ้ซ์ ีย๋-20 แชิมัเปี� ยนชิพิ 
     (ไทย+อัฟ้กานิสีถาน)
กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศมัาเล้เซ์ยี  
     (กร้ฑีา)
กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศมัาเล้เซ์ยี  
     (ว่้ายนำา)
ฟุ้ตบอล้โล้กร้อบคัดเล้้อก โซ์นเอเชิยี  
     (ไทย+ญี�ปุ่น)
กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศมัาเล้เซ์ยี  
     (กร้ฑีา)
กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศมัาเล้เซ์ยี  
     (ว่้ายนำา)
กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศมัาเล้เซ์ยี  
     (ว้อล้เล้ยบ์อล้:ไทย+อินโดนีเซ์ยี)
ว้อล้เล้ยบ์อล้หญิงชิงิแชิมัป์โล้ก  
     (ไทย+เวี้ยดนามั)
ว้อล้เล้ยบ์อล้เอฟ้ไอวี้บี เวิ้ล้ด์กร้งัด์ปร้ซี์ ์2017    
     (ไทย+ตุร้กี)

23/03/2560

29/08/2560

13/06/2560

31/08/2560

23/09/2560

24/09/2560

23/07/2560

21/08/2560

21/08/2560

26/08/2560

21/07/2560

19/05/2560

26/08/2560

26/08/2560

28/03/2560

24/08/2560

26/08/2560

27/08/2560

21/09/2560

22/07/2560

8.186

7.763

7.733

7.081

6.960

6.715

5.818

5.742

5.726

5.725

5.603

5.516

5.461

5.401

5.363

5.344

5.267

5.196

4.703

10.38618:49-20:58

19:2-21:46

18:48-21:00

18:47-21:00

17:54-20:04

17:55-20:08

17:29-19:47

19:15-19:43

19:43-20:00

19:19-19:44

17:30-20:26

18:58-20:37

18:54-19:05

19:05-19:19

17:19-19:39

20:21-20:42

19:44-20:00

17:55-19:57

17:54-19:58

17:30-19:44

การ้ถ่ายทอดสีดร้ายการ้กีฬาที�ได้ร้บัคว้ามันิยมัส๋ีงสุีดในปี 2560
 ชิอ่ง ร้ายการ้ วั้นที�ออกอากาศ เว้ล้าออกอากาศ เร้ตติ�ง



149

ราย้การกีฬาที�ได้รบัควีามนิย้มจากผู้้้ช่มคนไทย้ส้งสุด 20 อันดับแรก 
ของปี 2560 ได้แก่ ฟืุ่ตบอลัโลักรอบคัดเลืัอก โซึ่นเอเช่ีย้ ของทีมช่าติไทย้  
การแขง่ขนักีฬาซึ่เีกมส์ ครั�งที� 29 ที�ประเทศมาเลัเซึ่ยี้ แลัะการแขง่ขนัวีอลัเลัย้บ์อลัหญงิ 
ทีมช่าติไทย้ โดย้ฟืุ่ตบอลัโลักรอบคัดเลืัอก นัดที� ทีมช่าติไทย้แพ้ทีมช่าติ
ซึ่าอุดิอาระเบีย้ 0-3 ในวัีนที� 23 มีนาคม 2560 ท�าเรตติ�งส้งสุดที� 10.386  
โดย้ถ่าย้ทอดสดทางช่อ่ง 7HD อันดับ 2 เปน็นัดช่งิช่นะเลิัศฟื่ตุบอลัในกีฬาซึ่เีกมส์  
ที�ทีมช่าติไทย้ช่นะทีมช่าติมาเลัเซีึ่ย้ 1-0 ถ่าย้ทอดสดทางช่อ่ง 3HD มีเรตติ�ง 8.186 

ส่วีนการแข่งขันวีอลัเลัย้์บอลัหญิงของทีมช่าติไทย้ที�ท�าเรตติ�งส้งสุด 
ของปีนี� ได้แก่ การแข่งขันในราย้การวีอลัเลัย้์บอลัหญิงช่ิงแช่มป์โลัก นัดที� 
ทีมช่าติไทย้ช่นะทีมช่าติเกาหลีัเหนือ ในวัีนที� 23 กันย้าย้น 2560 โดย้ถ่าย้ทอดสด 
ทางช่อ่ง 3HD มเีรตติ�ง 7.081 ท�าให้ทีมไทย้ได้สิทธีิ�เขา้ไปแขง่ขนัวีอลัเลัย้บ์อลัหญงิ 
ช่งิแช่มปโ์ลักรอบสดุท้าย้

การถ่าย้ทอดสดการแข่งขันฟืุ่ตบอลัมีอีกหลัาย้ราย้การที�น่าสนใจ เช่่น  
การแข่งขันฟืุ่ตบอลัคิงส์คัพ ครั�งที� 45 ทางช่่องไทย้รฐัทีวีี นัดช่ิงช่นะเลิัศในวัีนที�  
16 กรกฎีาคม 2560 ซึึ่�งทีมช่าติไทย้ช่นะทีมช่าติเบลัารุส ท�าเรตติ�งได้ 4.305 
แลัะการแข่งขันฟืุ่ตบอลัพรเีมีย้รลี์ัก ทีมลิัเวีอรพ์้ลัเสมอกับทีมแมนเช่สเตอร ์
ย้ไ้นเต็ด ในวัีนที� 15 มกราคม 2560 ถ่าย้ทอดสดทางช่อ่ง PPTV มเีรตติ�ง 2.687 

นอกจากนี�ย้งัมกีารถ่าย้ทอดสดกีฬาช่นิดอื�นๆ ที�น่าสนใจ เช่น่ การแขง่ขนั 
ฟื่ตุซึ่อลั เอเอฟื่ซึ่ ีU-20 แช่มเปี� ย้นช่พิ โดย้ที�ทีมช่าติไทย้ช่นะทีมช่าติอัฟื่กานิสถาน 
8-1 ในวัีนที� 19 พฤษ์ภาคม 2560 ถ่าย้ทอดสดทางช่อ่ง 7HD มเีรตติ�ง 5.603 
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ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
     (ไทย+มัาเล้เซ์ยี)
ว้อล้เล้ยบ์อล้หญิงเอฟ้ไอวี้บี เนชิั�นส์ี ลี้ก 2018    
     (ไทย+ญี�ปุ่น)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
    (มัาเล้เซ์ยี+ไทย)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
     (ไทย+สิีงคโปร้)์
ว้อล้เล้ยบ์อล้หญิงเอฟ้ไอวี้บี เนชิั�นส์ี ลี้ก 2018  
     (ไทย+เยอร้มันี)
ว้อล้เล้ยบ์อล้หญิงเอฟ้ไอวี้บี เนชิั�นส์ี ลี้ก 2018  
     (ไทย+ตุร้กี)
ว้อล้เล้ยบ์อล้หญิงเอฟ้ไอวี้บี เนชิั�นส์ี ลี้ก 2018    
     (จีน+ไทย)
เอฟ้ไอวี้บี ว้อล้เล้ยบ์อล้ ว๋้เมันส์ี เวิ้ล้ด์ 
แชิมัเปี� ยนชิพิ ญี�ปุ่น (ไทย+ร้สัีเซ์ยี)
ว้อล้เล้ยบ์อล้หญิงเอฟ้ไอวี้บี เนชิั�นส์ี ลี้ก 2018    
     (ไทย+โดมันิิกัน)
การ้แขง่ขนักีฬาเอเชิยีนเกมัส์ี คร้ั�งที� 18  
     (ว้อล้เล้ยบ์อล้ : จีน+ญี�ปุ่น)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
     (ไทย+ติมัอร้-์เล้สีเต)
ว้อล้เล้ยบ์อล้หญิงเอฟ้ไอวี้บี เนชิั�นส์ี ลี้ก 2018  
     (ไทย+เกาหลี้ใต้)
ถ่ายทอดสีดฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
     (ไทย+ฟิ้ลิ้ปปินส์ี)
เอฟ้ไอวี้บี ว้อล้เล้ยบ์อล้ ว๋้เมันส์ี เวิ้ล้ด์ 
แชิมัเปี� ยนชิพิ ญี�ปุ่น (สีหร้ฐัีอเมัร้กิา+ไทย)
เอเชิยีนเกมัส์ี คร้ั�งที� 18  
     (ว้อล้เล้ยบ์อล้:ไทย+ญี�ปุ่น)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้เอฟ้ คัพ  
     (ไทย+อินโดนีเซ์ยี)
เอเชิยีนเกมัส์ี คร้ั�งที� 18  
     (ว้อล้เล้ยบ์อล้:ไทย+เกาหลี้ใต้)
เอเชิยีนเกมัส์ี คร้ั�งที� 18  
     (ชิกมัว้ย:ไทย+จีน)
เอเชิยีนเกมัส์ี คร้ั�งที� 18  
     (ว้อล้เล้ยบ์อล้:ไทย+จีน)
เอเชิยีนเกมัส์ี คร้ั�งที� 18  
     (ชิกมัว้ย:ไทย+อิหร้า่น)

05/12/2561

07/06/2561

01/12/2561

25/11/2561

30/05/2561

06/06/2561

23/05/2561

30/09/2561

29/05/2561

31/08/2561

09/11/2561

05/06/2561

21/11/2561

03/10/2561

23/08/2561

17/11/2561

31/08/2561

31/08/2561

01/09/2561

28/08/2561

8.205

8.150

7.239

6.807

6.705

6.278

6.088

5.993

5.694

5.649

5.609

5.482

5.471

5.409

5.347

5.342

5.301

5.127

5.114

5.019

18:49-20:56

17:29-20:34

19:36-21:40

18:47-20:58

17:31-20:37

17:31-20:13

18:44-21:26

17:05-19:42

17:30-19:50

19:54-20:45

18:50-20:58

17:30-20:17

18:19-20:29

17:10-19:45

18:41-20:33

18:17-20:28

16:41-19:20

19:32-19:54

16:08-17:53

19:02-19:16

การ้ถ่ายทอดสีดร้ายการ้กีฬาที�ได้ร้บัคว้ามันิยมัส๋ีงสุีดในปี 2561
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workpoint

workpoint

workpoint

workpoint
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ป ี2561 มมีหกรรมกีฬาส�าคัญ 2 ราย้การที�ได้รบัควีามสนใจจากผู้้ช้่มคนไทย้ 
ได้แก่ การแขง่ขนัฟื่ตุบอลัโลัก รอบสดุท้าย้ ที�ประเทศรสัเซึ่ยี้ แลัะการแขง่ขนักีฬา
เอเช่ยี้นเกมส์ ครั�งที� 18 ที�ประเทศอินโดนีเซึ่ยี้ แต่หากแย้กตามประเภทกีฬาแล้ัวี 
ราย้การที�ได้รบัควีามนิย้มส้ง ก็ย้ังคงเป็นฟืุ่ตบอลัทีมช่าย้แลัะวีอลัเลัย้์บอลัหญิง
เช่น่เดิม 

การแข่งขันฟืุ่ตบอลัโลักรอบสุดท้าย้ครั�งนี� เป็นการถ่าย้ทอดสดโดย้ช่่อง
ทีวีีดิจิตอลั 3 ช่อ่ง ได้แก่ ช่อ่ง True4U ช่อ่ง AMARIN TV HD แลัะช่อ่ง ททบ.5  
โดย้ที�นัดที�ได้รบัควีามนิย้มสง้สดุเปน็การแขง่ขนัในรอบแบง่กลัุ่มที�ทีมช่าติบราซึ่ลิั  
ช่นะคอสตารกิา 2-0 ซึ่ึ� งแข่งขันตรงกับช่่วีงเวีลัาไพรม์ไทม์ของประเทศไทย้ 
(18.30- 22.00 น.) ถ่าย้ทอดสดทางช่อ่ง True4U ในวัีนที� 22 มถินุาย้น มเีรตติ�ง 
4.484 

ส่วีนราย้การกีฬาที�มีเรตติ�งส้งสุดของปีนี� ได้แก่ การแข่งขันฟืุ่ตบอลั 
ช่ิงแช่มป์แห่งช่าติอาเซึ่ีย้น (เอเอฟื่เอฟื่ คัพ) รอบรองช่นะเลิัศที�ทีมช่าติไทย้ 
เสมอกับทีมช่าติมาเลัเซึ่ยี้ 2-2 ที�ราช่มงัคลัากีฬาสถาน ในวัีนที� 5 ธีนัวีาคม 2561 
ซึ่ึ� งออกอากาศทางช่่อง 7HD มีเรตติ�ง 8.205 ทั�งนี� ปี 2560 นับเป็นปีแรก 
ที�ไมม่รีาย้การถ่าย้ทอดสดกีฬาที�ท�าเรตติ�งได้เกินกว่ีา 10 

อันดับ 2 ของปีนี� เปน็การแขง่ขนัวีอลัเลัย้บ์อลัหญงิ เอฟื่ไอวีีบ ีเนช่ั�นส์ ลีัก 
2018 ซึ่ึ�งเปลีั�ย้นช่ื�อจากวีอลัเลัย้บ์อลั เอฟื่ไอวีีบี เวิีลัด์ กรงัด์ปรซีึ่ ์ จัดขึ�นที�จังหวัีด
นครราช่สีมา ในวัีนที� 7 มิถุนาย้น โดย้ทีมหญิงไทย้แพ้ทีมช่าติญี�ปุ่น 2-3 เซึ่็ต 
ถ่าย้ทอดสดทางช่อ่ง 3HD มเีรตติ�ง 8.150 

ทั�งนี�ในกลัุ่ม 10 อันดับราย้การกีฬาที�มีเรตติ�งส้งสุดในปีนี�พบว่ีา กีฬา
วีอลัเลัย้์บอลัได้รบัควีามนิย้มส้ง โดย้มีจ�านวีน 7 ราย้การ ที�เหลืัออีก 3 ราย้การ
เปน็กีฬาฟื่ตุบอลั

ส่วีนกีฬาเอเช่ีย้นเกมส์ 2018 ที�ช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี เป็นเจ้าของลิัขสิทธีิ� 
แลัะได้มีการขาย้ช่่วีงลิัขสิทธีิ�ให้กับช่่อง PPTV ด้วีย้นั�นพบว่ีา นัดที�มีเรตติ�ง
ส้งสุด ได้แก่ การแข่งขันกีฬาวีอลัเลัย้์บอลัหญิง ระหว่ีางทีมช่าติจีนแลัะญี�ปุ่น 
เมื�อวัีนที� 31 สิงหาคม 2561 มีเรตติ�ง 5.649 โดย้เป็นครั�งแรกที�ราย้การ
วีอลัเลัย์้บอลัหญิง ที�ไม่ใช่่การแข่งขันของทีมนักกีฬาไทย้ ได้รับควีามนิย้ม 
ส้งในกลัุ่มผู้้้ช่มคนไทย้ ซึ่ึ�งเป็นผู้ลัมาจากควีามนิย้มในกีฬาประเภทนี�ในประเทศ 
ที�สง้ขึ�นเรื�อย้ๆ จากการประสบควีามส�าเรจ็ของของนักกีฬาวีอลัเลัย้บ์อลัหญงิไทย้ 
ซึ่ึ�งได้เหรยี้ญเงินจากการแข่งขันครั�งนี�ในรอบช่ิงช่นะเลิัศ โดย้ทีมช่าติไทย้แพ ้
ทีมช่าติจีน สามารถท�าเรตติ�งไปได้ 5.114 
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ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้ซ์ ี เอเชิยีนคัพ 2019  
      (ไทย+จีน)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้ซ์ ี เอเชิยีนคัพ 2019  
     (ไทย+อินเดีย)
ฟุ้ตบอล้โล้กร้อบคัดเล้้อก โซ์นเอเชิยี  
     (อินโดนีเซ์ยี+ไทย)
ฟุ้ตบอล้โล้กร้อบคัดเล้้อก โซ์นเอเชิยี  
     (ไทย+เวี้ยดนามั)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้ซ์ ีเอเชิยีนคัพ 2019  
    (ไทย+บาหเ์ร้น)
ฟุ้ตบอล้โล้กร้อบคัดเล้้อก โซ์นเอเชิยี  
    (เวี้ยดนามั+ไทย)
ฟุ้ตบอล้โล้กร้อบคัดเล้้อก โซ์นเอเชิยี  
    (ไทย+สีหร้ฐัีอาหร้บัเอมัเิร้ตส์ี)
ว้อล้เล้ยบ์อล้หญิงเอฟ้ไอวี้บี เนชิั�นส์ี ลี้ก 2019    
     (ไทย+สีาธ์ุาร้ณร้ฐัีโดมันิิกัน)
ฟุ้ตบอล้โล้กร้อบคัดเล้้อก โซ์นเอเซ์ยี  
     (มัาเล้เซ์ยี+ไทย)
กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศฟิ้ลิ้ปปินส์ี  
     (ว่้ายนำา)
ฟุ้ตบอล้เอเอฟ้ซ์ ีเอเชิยีนคัพ 2019  
     (ไทย+สีหร้ฐัีอาหร้บัเอมัเิร้ตส์ี)
กีฬาซ์เีกมัส์ีปร้ะเทศฟิ้ลิ้ปปินส์ี  
     (ว้อล้เล้ยบ์อล้:ไทย+เวี้ยดนามั)
ว้อล้เล้ยบ์อล้หญิงเอฟ้ไอวี้บี เนชิั�นส์ี ลี้ก 2019          
    (ไทย+บัล้แกเร้ยี)
ว้อล้เล้ยบ์อล้หญิงเอฟ้ไอวี้บี เนชิั�นส์ี ลี้ก 2019   
     (ร้สัีเซ์ยี+ไทย)
ฟุ้ตบอล้พร้เีมัยีร้ลี์้ก  
     (แมันเชิสีเตอร้ ์ย๋ไนเต็ด+ลิ้เว้อร้พ๋์ล้)
ว้อล้เล้ยบ์อล้หญิงเอฟ้ไอวี้บี เนชิั�นส์ี ลี้ก 2019    
      (ไทย+ตุร้กี)
กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศฟิ้ลิ้ปปินส์ี  
     (ชิกมัว้ย : ไทย+ฟิ้ลิ้ปปินส์ี)
กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศฟิ้ลิ้ปปินส์ี  
     (เทควั้นโด : ไทย+ฟิ้ลิ้ปปินส์ี)
ว้อล้เล้ยบ์อล้หญิงเอฟ้ไอวี้บี เนชิั�นส์ี ลี้ก 2019      
     (ญี�ปุ่น+ไทย)
กีฬาซ์เีกมัส์ี ปร้ะเทศฟิ้ลิ้ปปินส์ี  
     (ชิกมัว้ย : ไทย+อินโดนีเซ์ยี)
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การ้ถ่ายทอดสีดร้ายการ้กีฬาที�ได้ร้บัคว้ามันิยมัส๋ีงสุีดในปี 2562
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ราย้การถ่าย้ทอดสดกีฬาที�ได้รบัควีามนิย้มส้งสุดของปี 2562 ส่วีนใหญ่
เปน็กีฬาฟื่ตุบอลัช่าย้ทีมช่าติ โดย้ใน 10 อันดับแรกของราย้การที�ได้รบัควีามนิย้ม
สง้สดุพบว่ีาม ี8 ราย้การที�เปน็กีฬาฟื่ตุบอลั

 
ทั�งนี�การแขง่ขนัฟื่ตุบอลัที�ทีมช่าติไทย้เขา้รว่ีมม ี2 ราย้การใหญข่องป ีได้แก่ 

ฟื่ตุบอลั เอเอฟื่ซึ่ ี เอเช่ยี้นคัพ แลัะฟื่ตุบอลัโลักรอบคัดเลืัอก โซึ่นเอเช่ยี้ โดย้นัดที�
ฟื่ตุบอลัไทย้แพ้จีน 1-2 ในราย้การเอเอฟื่ซีึ่ เอเช่ยี้นคัพ เมื�อวัีนที� 20 มกราคม 2562  
ทางช่่อง 7HD ท�าเรตติ�งส้งสุดถึง 8.355 ส่วีนการถ่าย้ทอดสดฟุื่ตบอลัโลัก 
รอบคัดเลืัอก โซึ่นเอเช่ีย้ ทางช่่องไทย้รฐัทีวีี นัดที�ทีมช่าติไทย้ช่นะอินโดนีเซึ่ีย้  
ในวัีนที� 10 กันย้าย้น ท�าเรตติ�งสง้สดุของราย้การนี�ที� 6.276 

การแขง่ขนักีฬาวีอลัเลัย้บ์อลัของทีมช่าติหญงิไทย้ ย้งัคงได้รบัควีามนิย้ม
อย้า่งต่อเนื�อง ซึ่ึ�งในปี 2562 มีหลัาย้ราย้การ ได้แก่ ราย้การวีอลัเลัย์้บอลัเนช่ั�นส์ ลีัก 
ที�ช่่อง 3HD เป็นเจ้าของลิัขสิทธีิ�ติดต่อกันเป็นปีที� 2 โดย้นัดที�ทีมช่าติไทย้แพ ้ 
สาธีารณ์รฐัโดมินิกันไปอย้่างส้สี 2-3 เซึ่็ต ในวัีนที� 5 มิถุนาย้น 2562 ได้เรตติ�ง
สง้สดุ 5.343 แลัะการแข่งขันกีฬาซึ่ีเกมส์ นัดรอบช่ิงช่นะเลิัศ วีอลัเลัย้์บอลัหญิง  
ที�ทีมช่าติไทย้ช่นะเวีีย้ดนาม ในวัีนที� 9 ธีนัวีาคม 2562 ทางช่่อง 9 MCOT HD  
มเีรตติ�ง 4.392 

ในส่วีนของการถ่าย้ทอดสดฟุื่ตบอลัลีักต่างประเทศ นัดวัีนแดงเดือด 
ระหว่ีางแมนเช่สเตอร ์ ย้้ไนเต็ด แลัะลิัเวีอรพ์้ลั ในวัีนที� 24 ก.พ. 2562 ทางช่่อง 
PPTV ท�าเรตติ�งสง้สดุของกลัุม่ราย้การกีฬาต่างประเทศ โดย้ได้เรตติ�งสง้ถึง 4.100 

ส่วีนการแขง่ขนัมวีย้ ที�ได้รบัควีามนิย้มสง้สดุของปีนี� ได้แก่ การถ่าย้ทอดสด 
“ศึกช่ิงแช่มป์โลัก WBC ซึ่้เปอร ์ ฟื่ลัาย้” ทางช่่องเวิีรค์พอย้ท์ ทีวีี โดย้เป็นการ 
เสีย้แช่มปข์อง “ศรสีะเกษ์ นครหลัวีงโปรโมช่ั�น”  มเีรตติ�ง 3.071

ราย้การกีฬาเป็นประเภทราย้การที�ได้รบัควีามสนใจอย้่างมากจากผู้้้ช่ม 
ทั�วีโลัก แลัะหากพิจารณ์าจากเรตติ�งการถ่าย้ทอดสดกีฬาประเภทต่างๆ จะเห็นได้ว่ีา 
คนไทย้เองก็นิย้มช่มราย้การกีฬาอย้า่งมาก แต่เนื�องจากปัจจบุันราคาค่าลิัขสิทธีิ� 
ถ่าย้ทอดสดสง้ขึ�นมากจนกลัาย้เปน็อปุสรรคในการประกอบธีรุกิจของผู้้้ประกอบการ 
ทีวีีดิจิตอลั จึงท�าให้รฐัต้องเข้ามาช่่วีย้เหลืัอแลัะให้การสนับสนุนเพื�อให้คนไทย้ 
มโีอกาสได้รบัช่มราย้การกีฬาส�าคัญต่างๆ โดย้ไมต้่องพย้าย้ามหาช่อ่งทางรบัช่มอื�น 
ที�ไม่ใช่่ทีวีีดิจิตอลั อย้่างไรก็ดี หากสถานการณ์์การซึ่ื�อขาย้ลิัขสิทธีิ�ราย้การกีฬา 
ในประเทศไทย้ดีขึ�น อปุสรรคในการประกอบธุีรกิจทีวีีดิจิตอลัก็จะลัดลัง
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บัทิสู่�งทิ�าย
บทสู่งท้ายของหนังสืูอ “พัฒนาการด้ัานเนื�อหารายการบนท่ว่ีด้ัจ้ิตอล“  

ฉบบัน่� ขอสูรุปไว้ีดัังน่� 

จิากบทเร้�มัต้นของท่ว่ีด้ัจ้ิตอลเมัื�อป ี2557 จิวีบจินถึึงสู้�นป ี2562 เสู้นทางการ
ก้าวีเด้ันท่�หลายคนฝันัว่ีาจิะโรยด้ัวียกล่บกหุลาบ  แต่ในควีามัเปน็จิรง้นั�นปรากฏว่ีา
กลับเต็มัไปด้ัวียอปุสูรรคและขวีากหนามั 

 การดัำาเน้นงานเร้�มัไปเพ่ยงปีเศษเท่านั�น ก็มั่ช่่องท่ว่ีด้ัจ้ิตอลท่�คืน 
ใบอนุญาตแล้วี 2 ช่่อง จินถึึงปี 2562 ก็มั่อ่กหลายช่่องท่�ต้องคืนใบอนุญาต 
ก่อนจิะสู้�นสูุดัระยะเวีลา สู่วีนช่่องท่�เหลือก็ต้องต่อสูู้กันไปด้ัวียกลยุทธ์์การ 
จัิดัผังัรายการ การลดัต้นทนุทั�งค่าผัล้ต และการดัำาเนน้งานเพื�อใหสู้ถึานอ่ยูร่อดั

 ช่อ่งทางหลักของรายได้ัของท่ว่ีด้ัจ้ิตอล คือเงน้จิากค่าโฆษณา ซึ่ึ�งแปรผันั
ตามัค่าเรตต้�งท่�ด่ัและมั่กระแสูควีามัน้ยมัจิากผัู้ช่มั แต่สูภาพเศรษฐก้จิในช่่วีง 
หลายปีหลังก็ไม่ัเอื�ออำานวียกับผัู้ประกอบการเท่าไรนัก ทำาให้มั่เม็ัดัเง้นโฆษณา
หมัุนเว่ียนน้อยลง อ่กทั�งยังมั่สืู�อออนไลน์หลายรูปแบบท่�มัาแย่งช่้งทั�ง Eye Balls 
และเมัด็ัเงน้

 รายการท่�มั่คุณภาพจิะออกสูู่สูายตาของผัู้ช่มั การลงทุนก็สููงมัาก  
แต่เม็ัดัเงน้โฆษณาท่�ได้ักลับมัาอาจิไมัคุ่ม้ัค่ากับการลงทนุ ถึึงกระนั�น ช่อ่งท่ว่ีด้ัจ้ิตอล 
ท่�เหลือ ต่างก็ทุ่มัเทสูรรพกำาลังและสูต้ปัญญา เพื�อช่ว่ีงช่ง้ผัูช้่มัด้ัวียเนื�อหารายการ
ท่�ตนเองมัค่วีามัถึนัดั

 รายการบันเท้งมัแ่นวีโนม้ัท่�จิะได้ัรบัควีามันย้มัสูงูกว่ีารายการประเภทอื�น 
ในช่ว่ีงเวีลาไพรม์ัไทม์ั ไมัว่่ีาจิะเป็นรายการละครท่�ครองใจิผัูช้่มัมัาตลอดัช่ว่ีงเวีลา 
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ในวีงการโทรทัศน์ไทย รวีมัถึึงช่่วีงเวีลาของท่ว่ีด้ัจ้ิตอล รายการวีาไรต่�เอง  
ก็ไมั่สูามัารถึจัิดัวีางเป็นมัา้นอกสูายตา เพราะช่่วีงเวีลาหนึ�งรายการวีาไรต่�ก็เคย
ก้าวีขึ�นมัายนืแถึวีหนา้ด้ัานควีามันย้มัของรายการโทรทัศนม์ัาแล้วี

นอกจิากน่� จิากขอ้มัลูเรตต้�งในช่่วีงเวีลาของมัหกรรมัก่ฬาท่�มัทั่พนักก่ฬาไทย 
ลงช่้งช่ัย รายการก่ฬาก็เคยขึ�นมัายืนแถึวีหน้าสูุดับนอันดัับควีามัน้ยมัมัาแล้วี 
เช่น่กัน

และเช่่นเด่ัยวีกัน ในทุกคราวีเมัื�อสัูงคมัมั่ภัยหรือเก้ดัว้ีกฤต้ ผัู้ช่มัก็จิะ
เทควีามัน้ยมัให้กับรายการข่าวี ซึึ่�งในระยะหลังมั่หลายช่่องรายการท่�หันมัา 
ลงประลองท้าแขง่ด้ัวียเนื�อหาขา่วี

แต่..สู้�งหนึ� งท่� ต่างไปจิากเด้ัมัอย่างเด่ันชั่ดั คือ สัูงคมัในปัจิจิุบันน่�  
ขา่วีสูารแพรก่ระจิายด้ัวียควีามัรวีดัเรว็ี  ผัูช้่มัมัพ่ฤต้กรรมัการรบัช่มัท่�ต่างจิากเด้ัมั 
เนื�องจิากการรบัช่มัยอ้นหลังเขา้มัามับ่ทบาทและเปน็ทางเลือกใหกั้บผัูช้่มัรายการ
โทรทัศน์

 
ท่ว่ีด้ัจ้ิตอลช่่องต่างๆ จึิงต้องพยายามัอย่างถึึงท่�สูุดัเพื�อให้ผัู้ช่มัเลือก 

รบัช่มัเนื�อหารายการท่�ออกอากาศตามัผัังเวีลาเพื�อกระตุน้เรตต้�ง คณุภาพรายการ 
จึิงต้องมัก่ารพัฒนาอยา่งต่อเนื�อง เพื�อช่ง้พื�นท่�เปน็หนึ�งในใจิของผัูช้่มั

ควีามัสูำาเรจ็ิท่�ได้ัมัาจิากการทุ่มัเทและสูรา้งสูรรค์จิะยั�งยนืและคงทนกว่ีา 
ควีามัสูำาเรจ็ิท่�ได้ัมัาจิากการลอกเล่ยนแบบหรอืโช่คช่่วีย เพราะผัู้ช่มัคือผัู้ตัดัสู้น  
ดัังสูำานวีนท่�ว่ีา “เสู่ยงผัูช้่มัคือเสู่ยงของพระเจ้ิา” 
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