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เปดขอมูลกลุมรายการขาวสารสาระในยุคทีวีดิจิตอล
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สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน สํานักงาน กสทช. ไดจัดทําบทความ
ทางวิชาการเกี่ยวกับกลุมรายการขาวสารสาระในยุคทีวีดิจิตอล (ชองธุรกิจ) เพื่อสํารวจ
การเปลี่ยนแปลงของกลุมรายการขาวสารสาระประเภทตางๆ ที่ออกอากาศในทีวีดิจิตอล
ตั้งแตปแรกของการออกอากาศ จนถึงป 2563

ความสําคัญของรายการขาวสารและสาระ
สื่อโทรทัศนซึ่งเปนสื่อที่ไดรับความนิยมอยางมากและแพรหลายนั้น ไมเพียงแตจะมีอิทธิพลตอ
ความรูส กึ นึกคิดและปลูกฝงกลอมเกลาพฤติกรรมของผูร บั ชมเทานัน้ หากแตยงั เปนเครือ่ งมือทีผ่ ชู มสามารถ
นํามาใชประโยชนเพือ่ ตอบสนองความตองการตางๆ ของตนเองไดอกี ดวย โดยทฤษฎีการนํามาใชประโยชน
และความพึงพอใจที่ไดรับจากสื่อ หรือ Uses and Gratiﬁcation Theory เชื่อวา ผูรับสารจะเปนผูเลือก
รับสารดวยตนเอง ซึ่งการเลือกรับสารนั้นขึ้นอยูกับแรงจูงใจและความตองการในการใชประโยชนจาก
สื่อโทรทัศนเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับสารนั้นๆ ซึ่งเมื่อมีการนําเอาทฤษฎี
ดังกลาวมาใชในงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับชมโทรทัศน McQuail et al. (อางถึงใน Kuyucu, 2015)
พบวา จะสามารถแบงประโยชนและความพึงพอใจของผูรับสารออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก
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1

การใชสื่อโทรทัศนเพื่อการนันทนาการ
(Diversion)
คือ การใชสื่อโทรทัศนเพื่อหลีกหนีความเปนจริง หรือความไมพอใจใดๆ ในชีวิต
ประจําวัน ในลักษณะนีเ้ ปนการใชสอื่ โทรทัศนเพือ่ รับความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน
และความบันเทิงเปนหลัก อาจกลาวไดวา เปนการใชประโยชนจากสือ่ โทรทัศนเพือ่
ผอนคลายความตึงเครียดจากชีวิตจริง

2

การใชสื่อโทรทัศนเพื่อสรางปฏิสัมพันธ
(Personal Relationships)
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การใชสื่อโทรทัศนเพื่อแสดงออกและแสวงหาอัตลักษณสวนบุคคล
(Personal Identity)
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คือ การใชสื่อโทรทัศนเพื่อสรางความสัมพันธสวนบุคคลเพิ่มขึ้นกับบุคคลอื่น เชน
การใชส่ือโทรทัศนเพื่อใหตนเองรูสึกวามีเพื่อน ไมรูสึกเหงาหรือโดดเดี่ยว เปนตน

คือ การใชสื่อโทรทัศนเพื่อเปนภาพสะทอนและเพื่ออางอิงอัตลักษณของตนที่
ถูกแสดงออกผานสื่อ โดยใชเนื้อหาสื่อโทรทัศนในการเชื่อมโยงตนเองเขากับ
สถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดในชีวิตจริง และใชสื่อโทรทัศนในการแสวงหา
หรือสรางพฤติกรรมตนแบบของตนขึ้นมา

การใชสื่อโทรทัศนเพื่อการสอดสองสังคม
(Surveillance)
คือ การใชสื่อโทรทัศนเพื่อรับรูขอมูลขาวสารและความรู เพื่อนําไปใชประโยชน
ตอไปในชีวิตประจําวัน

จะเห็นไดวา การบริโภครายการขาวสารและสาระเองก็เปนสวนหนึง่ ในการเสริมสรางประโยชนและ
ความพึงพอใจใหกบั ผูร บั สาร โดยเฉพาะอยางยิง่ ในการใชสอื่ โทรทัศนเพือ่ การสอดสองสังคม (Surveillance)
ซึ่งทฤษฎีดังกลาวก็สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ตอเศรษฐกิจและสังคมไทยภายหลังการเปลีย่ นผานไปสูร ะบบดิจติ อล” ทีไ่ ดทาํ การศึกษาเวลาในการรับชม
โทรทัศนและประเภทรายการโทรทัศนทรี่ บั ชม เปรียบเทียบกับรายไดครัวเรือน โดยพบวา การรับชมรายการ
โทรทัศนในหมวดหมูขาวสารสาระ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเภทรายการสารคดี มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน หรืออาจกลาวไดวา การรับชมรายการขาวสารสาระอาจมีผลตอ
การนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจ และการเขาถึงโอกาสตางๆ ที่จะสงผลตอการเพิ่มขึ้นของรายได
ของครัวเรือนได
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รายการขาวสารและสาระในยุคทีวีดิจิตอล
เมือ่ เริม่ เขาสูย คุ แรกเริม่ ของทีวดี จิ ติ อล ชองหมวดหมูข า วสารและสาระ มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 7 ชองรายการ
โดยในเงื่อนไขใบอนุญาตระบุวา “ชองหมวดหมูขาวสารและสาระจะตองมีรายการขาวในผังรายการเพื่อ
ออกอากาศไมนอยกวารอยละ 50 ของผังรายการทั้งหมด” สวนชองในหมวดอื่นๆ ทุกหมวด มีเงื่อนไข
ใหตองมีผังรายการขาวสารและสาระไมนอยกวารอยละ 25 ของผังรายการทั้งหมด “รายการขาว”
จึงเปนรายการหลักของทุกชองทีวใี นระบบดิจติ อล ซึง่ สวนใหญเปนรายการขาวในรูปแบบของการอานขาว
และรายการขาวสนทนาเชิงขาว หรือที่เรียกกันวารายการ News Talk
ภาพที่ 1 จํานวนรายการขาวสารและสาระในยุคทีวีดิจิตอล ป 2558-2563
หนวย: รายการ
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ตั้งแตไดมีการเปลี่ยนผานจากทีวีในระบบแอนะล็อกมาเปนทีวีระบบดิจิตอล จํานวนรายการขาวสารสาระ
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง (ภาพที่ 1) ซึ่งจะเห็นไดวา ในป 2558 ซึ่งเปนปแรกที่ทีวีดิจิตอลใหบริการอยาง
เต็มรูปแบบ มีจาํ นวนรายการขาวสารและสาระมากถึง 5,096 รายการ จากนัน้ รายการขาวสารและสาระมีแนวโนม
ลดลงเรื่อยๆ1 จนกระทั่งเหลือเพียง 3,501 รายการในป 2563 หรือลดลงจํานวน 1,595 รายการนับจากป 2558
ซึ่งคิดเปนอัตราลดลงประมาณรอยละ 31.30
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาลงลึกระดับประเภทรายการ (ภาพที่ 2) พบวา เกือบทุกประเภทรายการในหมวดหมู
รายการขาวสารและสาระมีแนวโนมที่จะมีจํานวนรายการเพิ่มขึ้นในชวงป 2559 ซึ่งสอดคลองกับสถานการณ
ของทีวีดิจิตอลในชวงเริ่มแรกที่มีการแยงบุคลากรขาว ทั้งผูประกาศขาว นักขาว และทีมงานเบื้องหลัง ซึ่งมีการ
ซื้อตัวและยายชองของบุคลากรขาวเปนจํานวนมาก สงผลใหชวงแรกของยุคทีวีดิจิตอลในป 2559 เปนยุคที่
ขาวเฟองฟูมากที่สุด อยางไรก็ดี ในชวงป 2560-2563 รายการขาวประเภทตางๆ เริ่มมีแนวโนมลดลง ซึ่งอาจ
เปนผลมาจากสภาพเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศที่สงผลตอการประกอบกิจการของทีวีดิจิตอล
1

ในป 2559 เปนเพียงปเดียวที่มีจํานวนรายการหมวดหมูขาวสารและสาระเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา
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ภาพที่ 2 จํานวนรายการขาวสารสาระ แบงตามประเภทรายการ ป 2558-2563
หนวย: รายการ
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หากพิจารณาประเภทรายการขาวสารและสาระ เปรียบเทียบในชวง 6 ป (ระหวางป 2558 ถึงป 2563)
พบวา ทุกประเภทรายการมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนรายการที่ลดลง โดยประเภทรายการที่มีอัตราการลดลง
สูงที่สุด คือ รายการประเภทสถานการณปจจุบัน (Current Affair) ซึ่งลดลงถึงรอยละ 48.47 รองลงมาคือ
รายการทางศาสนา (Religion) รายการประเภทสารคดี (Documentary) และรายการประเภทขาวสาร (News)
โดยลดลงรอยละ 40.99 36.10 และ 12.84 ตามลําดับ (ภาพที่ 3)
ภาพที่ 3 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของจํานวนรายการ (แบงตามประเภทรายการ)
ระหวางป 2558 และ 2563

ประเภทรายการ

ป 2558

ป 2563
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สาเหตุหลักทีร่ ายการขาวประเภทสถานการณปจ จุบนั (Current Affair) ลดลงมาก เนือ่ งจากเปนกลุม รายการ
ขาวแนว Hard Talks ทีม่ กี ารสัมภาษณสดเพือ่ เจาะลึกในรายการ รวมทัง้ มีการติดตามตามประเด็นรอนในกระแส
สังคม ซึง่ ในชวงระยะแรกของทีวดี จิ ติ อล ชองสวนใหญแขงขันกันสูงและใหความสําคัญกับการผลิตรายการประเภทนี้
แตอยางไรก็ดี จากสถานการณการแขงขันในวงการขาวทีม่ ากขึน้ ในยุคปจจุบนั ความนิยมของรายการขาวประเภทนี้
มักมีความเกี่ยวพันกับ “ผูดําเนินรายการ” ที่ไดกลายเปนแมเหล็กดึงดูดผูชมและเรตติ้งของรายการ หลายรายการ
ไดรับความนิยมสูง แตในขณะเดียวกัน ก็มีรายการขาวประเภทนี้จํานวนมากที่ไมรับความนิยมเทาที่ควรจนตอง
ลาจากไป และบางรายการก็ไดยายไปสูแพลตฟอรมออนไลน
สวนรายการประเภทสารคดี เปนอีกหนึ่งประเภทรายการที่มีแนวโนมลดลงมากเปนอันดับ 2 ซึ่งสาเหตุ
ประการสําคัญสืบเนือ่ งมาจากรายการสารคดีเปนรายการทีม่ กี ลุม เปาหมายเฉพาะ ทําใหความนิยมและเรตติง้ ของ
รายการไมไดสูงมาก ในขณะที่ชองรายการก็มีรายจายดานตนทุนคาลิขสิทธิ์ หลายชองจึงปรับเปลี่ยนผังรายการ
เปนรูปแบบรายการอื่นๆ มาทดแทน
ทั้งนี้โดยภาพรวม การลดลงของรายการขาวสารและสาระในชวง 6 ปที่ผานมา นอกจากจะมีเหตุปจจัย
มาจากสภาพเศรษฐกิจที่สงผลตอการประกอบกิจการของทีวีดิจิตอลแลว อาจเปนผลมาจากการขอคืนใบอนุญาต
ของชองรายการในหมวดหมูข า วสารและสาระดวย โดยมีการขอคืนใบอนุญาตของชองรายการในหมวดหมูด งั กลาว
ทั้งสิ้น 4 ชองรายการ ไดแก ชองไทยทีวี ชอง VOICE TV ชอง Bright TV และชองสปริงนิวส

สรุปภาพรวมสถานการณในยุคทีวีดิจิตอล
คงปฏิเสธไมไดวา การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะการพัฒนาของ “โทรศัพทเคลื่อนที่”
ไดเปดโอกาสใหผใู ชจากเดิมทีเ่ ปนแค “ผูร บั สาร” ไดกลายมาเปน “ผูส ง สาร” โดยสามารถสงผานขอมูล และขาวสาร
ไปยังผูอื่นได ซึ่งถือไดวาเปนทางเลือกในการรับขาวสารแบบใหมและอาจจะกลายมาเปนคูแขงกับรายการขาว
ในยุคทีวดี จิ ติ อล อยางไรก็ดี ทามกลางการเปลีย่ นแปลงและความทาทายในยุคทีข่ า วสารถูกสงตอกันอยางรวดเร็ว
รายการขาวสารและสาระจากสื่อหลักอยางทีวีก็ยังเปนสวนสําคัญที่สามารถสรางประโยชนสาธารณะตอผูรับชม
ไดมาก ซึ่งสิ่งสําคัญที่จะทําใหรายการขาวของสื่อหลักมีความแตกตางจากการรับสงขาวสารโดยทั่วไป คงจะเปน
สิ่งที่เรียกวา “จริยธรรมสื่อ” ที่ตองมีความเที่ยงตรงและคํานึงถึงความถูกตองเปนสําคัญ
รายการอางอิง
Kuyucu, M. (2015). TV Broadcasting in Turkey. The Turkish Television Audience in the Frame of Uses and
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