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ส่ือโทรทัศนซ่ึงเปนส่ือท่ีไดรับความนิยมอยางมากและแพรหลายน้ัน ไมเพียงแตจะมีอิทธิพลตอ
ความรูสึกนึกคิดและปลูกฝงกลอมเกลาพฤติกรรมของผูรับชมเทาน้ัน หากแตยงัเปนเคร่ืองมือท่ีผูชมสามารถ
นํามาใชประโยชนเพ่ือตอบสนองความตองการตางๆ ของตนเองไดอีกดวย โดยทฤษฎีการนํามาใชประโยชน
และความพึงพอใจท่ีไดรับจากส่ือ หรือ Uses and Gratification Theory เช่ือวา ผูรับสารจะเปนผูเลือก
รับสารดวยตนเอง ซ่ึงการเลือกรับสารน้ันข้ึนอยูกับแรงจูงใจและความตองการในการใชประโยชนจาก
ส่ือโทรทัศนเพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับสารน้ันๆ ซ่ึงเม่ือมีการนําเอาทฤษฎี
ดังกลาวมาใชในงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการรับชมโทรทัศน McQuail et al. (อางถึงใน Kuyucu, 2015) 
พบวา จะสามารถแบงประโยชนและความพึงพอใจของผูรับสารออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก

ความสําคัญของรายการขาวสารและสาระ

สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน สํานักงาน กสทช. ไดจัดทําบทความ
ทางวิชาการเก่ียวกับกลุมรายการขาวสารสาระในยุคทีวีดิจิตอล (ชองธุรกิจ) เพ่ือสํารวจ
การเปล่ียนแปลงของกลุมรายการขาวสารสาระประเภทตางๆ ท่ีออกอากาศในทีวีดิจิตอล
ต้ังแตปแรกของการออกอากาศ จนถึงป 2563 
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การใชส่ือโทรทัศนเพ่ือการนันทนาการ 
(Diversion) 
คือ การใชส่ือโทรทัศนเพ่ือหลีกหนีความเปนจริง หรือความไมพอใจใดๆ ในชีวิต
ประจําวัน ในลักษณะน้ีเปนการใชส่ือโทรทัศนเพ่ือรับความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน 
และความบันเทิงเปนหลัก อาจกลาวไดวา เปนการใชประโยชนจากส่ือโทรทัศนเพ่ือ
ผอนคลายความตึงเครียดจากชีวิตจริง

การใชส่ือโทรทัศนเพ่ือสรางปฏิสัมพันธ 
(Personal Relationships) 
คือ การใชส่ือโทรทัศนเพ่ือสรางความสัมพันธสวนบุคคลเพ่ิมข้ึนกับบุคคลอ่ืน เชน 
การใชส่ือโทรทัศนเพ่ือใหตนเองรูสึกวามีเพ่ือน ไมรูสึกเหงาหรือโดดเด่ียว เปนตน

การใชส่ือโทรทัศนเพ่ือแสดงออกและแสวงหาอัตลักษณสวนบุคคล
(Personal Identity) 
คือ การใชส่ือโทรทัศนเพ่ือเปนภาพสะทอนและเพ่ืออางอิงอัตลักษณของตนท่ี
ถูกแสดงออกผานส่ือ โดยใชเน้ือหาส่ือโทรทัศนในการเช่ือมโยงตนเองเขากับ
สถานการณตางๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนไดในชีวิตจริง และใชส่ือโทรทัศนในการแสวงหา
หรือสรางพฤติกรรมตนแบบของตนข้ึนมา

การใชส่ือโทรทัศนเพ่ือการสอดสองสังคม 
(Surveillance) 
คือ  การใชส่ือโทรทัศนเพ่ือรับรูขอมูลขาวสารและความรู เพ่ือนําไปใชประโยชน
ตอไปในชีวิตประจําวัน

จะเห็นไดวา การบริโภครายการขาวสารและสาระเองก็เปนสวนหน่ึงในการเสริมสรางประโยชนและ
ความพึงพอใจใหกับผูรับสาร โดยเฉพาะอยางยิง่ในการใชส่ือโทรทัศนเพ่ือการสอดสองสังคม (Surveillance) 
ซ่ึงทฤษฎีดังกลาวก็สอดคลองกับการศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ตอเศรษฐกิจและสังคมไทยภายหลังการเปล่ียนผานไปสูระบบดิจิตอล” ท่ีไดทําการศึกษาเวลาในการรับชม
โทรทัศนและประเภทรายการโทรทัศนท่ีรับชม เปรียบเทียบกับรายไดครัวเรือน โดยพบวา การรับชมรายการ
โทรทัศนในหมวดหมูขาวสารสาระ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเภทรายการสารคดี มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับรายไดเฉล่ียของครัวเรือน หรืออาจกลาวไดวา การรับชมรายการขาวสารสาระอาจมีผลตอ
การนําขอมูลไปใชประกอบการตัดสินใจ และการเขาถึงโอกาสตางๆ ท่ีจะสงผลตอการเพ่ิมข้ึนของรายได
ของครัวเรือนได
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ต้ังแตไดมีการเปล่ียนผานจากทีวีในระบบแอนะล็อกมาเปนทีวีระบบดิจิตอล จํานวนรายการขาวสารสาระ
มีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง (ภาพท่ี 1) ซ่ึงจะเห็นไดวา ในป 2558 ซ่ึงเปนปแรกท่ีทีวีดิจิตอลใหบริการอยาง
เต็มรูปแบบ มีจํานวนรายการขาวสารและสาระมากถึง 5,096 รายการ จากน้ันรายการขาวสารและสาระมีแนวโนม
ลดลงเร่ือยๆ1 จนกระท่ังเหลือเพียง 3,501 รายการในป 2563 หรือลดลงจํานวน 1,595 รายการนับจากป 2558 
ซ่ึงคิดเปนอัตราลดลงประมาณรอยละ 31.30 

ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาลงลึกระดับประเภทรายการ (ภาพท่ี 2) พบวา เกือบทุกประเภทรายการในหมวดหมู
รายการขาวสารและสาระมีแนวโนมท่ีจะมีจํานวนรายการเพ่ิมข้ึนในชวงป 2559 ซ่ึงสอดคลองกับสถานการณ
ของทีวีดิจิตอลในชวงเร่ิมแรกท่ีมีการแยงบุคลากรขาว ท้ังผูประกาศขาว นักขาว และทีมงานเบ้ืองหลัง ซ่ึงมีการ
ซ้ือตัวและยายชองของบุคลากรขาวเปนจํานวนมาก สงผลใหชวงแรกของยุคทีวีดิจิตอลในป 2559 เปนยุคท่ี
ขาวเฟองฟูมากท่ีสุด อยางไรก็ดี ในชวงป 2560-2563 รายการขาวประเภทตางๆ เร่ิมมีแนวโนมลดลง ซ่ึงอาจ
เปนผลมาจากสภาพเศรษฐกิจท้ังในและตางประเทศท่ีสงผลตอการประกอบกิจการของทีวีดิจิตอล

1  ในป 2559 เปนเพียงปเดียวท่ีมีจํานวนรายการหมวดหมูขาวสารและสาระเพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา

เม่ือเร่ิมเขาสูยคุแรกเร่ิมของทีวีดิจิตอล ชองหมวดหมูขาวสารและสาระ มีจํานวนท้ังส้ิน 7 ชองรายการ  
โดยในเง่ือนไขใบอนุญาตระบุวา “ชองหมวดหมูขาวสารและสาระจะตองมีรายการขาวในผังรายการเพ่ือ
ออกอากาศไมนอยกวารอยละ 50 ของผังรายการท้ังหมด” สวนชองในหมวดอ่ืนๆ ทุกหมวด มีเง่ือนไข
ใหตองมีผังรายการขาวสารและสาระไมนอยกวารอยละ 25 ของผังรายการท้ังหมด “รายการขาว” 
จึงเปนรายการหลักของทุกชองทีวีในระบบดิจิตอล ซ่ึงสวนใหญเปนรายการขาวในรูปแบบของการอานขาว 
และรายการขาวสนทนาเชิงขาว หรือท่ีเรียกกันวารายการ News Talk
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หนวย: รายการ

รายการขาวสารและสาระในยุคทีวีดิจิตอล

จํานวนรายการขาวสารและสาระในยุคทีวีดิจิตอล ป 2558-2563ภาพท่ี 1

ที่มา: AGB Nielsen Media Research
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หากพิจารณาประเภทรายการขาวสารและสาระ เปรียบเทียบในชวง 6 ป (ระหวางป 2558 ถึงป 2563) 
พบวา ทุกประเภทรายการมีการเปล่ียนแปลงของจํานวนรายการท่ีลดลง โดยประเภทรายการท่ีมีอัตราการลดลง
สูงท่ีสุด คือ รายการประเภทสถานการณปจจุบัน (Current Affair) ซ่ึงลดลงถึงรอยละ 48.47 รองลงมาคือ 
รายการทางศาสนา (Religion) รายการประเภทสารคดี (Documentary) และรายการประเภทขาวสาร (News) 
โดยลดลงรอยละ 40.99  36.10 และ 12.84 ตามลําดับ (ภาพท่ี 3)

ปี 2558 ปี 2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563
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หนวย: รายการ

จํานวนรายการขาวสารสาระ แบงตามประเภทรายการ ป 2558-2563ภาพท่ี 2

เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของจํานวนรายการ (แบงตามประเภทรายการ) 
ระหวางป 2558 และ 2563

ภาพท่ี 3
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สรุปภาพรวมสถานการณในยุคทีวีดิจิตอล

สาเหตุหลักท่ีรายการขาวประเภทสถานการณปจจุบัน (Current Affair) ลดลงมาก เน่ืองจากเปนกลุมรายการ
ขาวแนว Hard Talks ท่ีมีการสัมภาษณสดเพ่ือเจาะลึกในรายการ รวมท้ังมีการติดตามตามประเด็นรอนในกระแส
สังคม ซ่ึงในชวงระยะแรกของทีวีดิจิตอล ชองสวนใหญแขงขันกันสูงและใหความสําคัญกับการผลิตรายการประเภทน้ี 
แตอยางไรก็ดี จากสถานการณการแขงขันในวงการขาวท่ีมากข้ึนในยคุปจจุบัน ความนิยมของรายการขาวประเภทน้ี
มักมีความเก่ียวพันกับ “ผูดําเนินรายการ” ท่ีไดกลายเปนแมเหล็กดึงดูดผูชมและเรตต้ิงของรายการ  หลายรายการ
ไดรับความนิยมสูง แตในขณะเดียวกัน ก็มีรายการขาวประเภทน้ีจํานวนมากท่ีไมรับความนิยมเทาท่ีควรจนตอง
ลาจากไป และบางรายการก็ไดยายไปสูแพลตฟอรมออนไลน 

สวนรายการประเภทสารคดี เปนอีกหน่ึงประเภทรายการท่ีมีแนวโนมลดลงมากเปนอันดับ 2 ซ่ึงสาเหตุ
ประการสําคัญสืบเน่ืองมาจากรายการสารคดีเปนรายการท่ีมีกลุมเปาหมายเฉพาะ ทําใหความนิยมและเรตต้ิงของ
รายการไมไดสูงมาก ในขณะท่ีชองรายการก็มีรายจายดานตนทุนคาลิขสิทธ์ิ หลายชองจึงปรับเปล่ียนผังรายการ
เปนรูปแบบรายการอ่ืนๆ มาทดแทน 

ท้ังน้ีโดยภาพรวม การลดลงของรายการขาวสารและสาระในชวง 6 ปท่ีผานมา นอกจากจะมีเหตุปจจัย
มาจากสภาพเศรษฐกิจท่ีสงผลตอการประกอบกิจการของทีวีดิจิตอลแลว อาจเปนผลมาจากการขอคืนใบอนุญาต
ของชองรายการในหมวดหมูขาวสารและสาระดวย โดยมีการขอคืนใบอนุญาตของชองรายการในหมวดหมูดังกลาว
ท้ังส้ิน 4 ชองรายการ ไดแก ชองไทยทีวี ชอง VOICE TV ชอง Bright TV และชองสปริงนิวส 

คงปฏิเสธไมไดวา การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการส่ือสาร โดยเฉพาะการพัฒนาของ “โทรศัพทเคล่ือนท่ี” 
ไดเปดโอกาสใหผูใชจากเดิมท่ีเปนแค “ผูรับสาร” ไดกลายมาเปน “ผูสงสาร” โดยสามารถสงผานขอมูล และขาวสาร
ไปยังผูอ่ืนได ซ่ึงถือไดวาเปนทางเลือกในการรับขาวสารแบบใหมและอาจจะกลายมาเปนคูแขงกับรายการขาว
ในยคุทีวีดิจิตอล อยางไรก็ดี ทามกลางการเปล่ียนแปลงและความทาทายในยคุท่ีขาวสารถูกสงตอกันอยางรวดเร็ว 
รายการขาวสารและสาระจากส่ือหลักอยางทีวีก็ยังเปนสวนสําคัญท่ีสามารถสรางประโยชนสาธารณะตอผูรับชม
ไดมาก ซ่ึงส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหรายการขาวของส่ือหลักมีความแตกตางจากการรับสงขาวสารโดยท่ัวไป คงจะเปน
ส่ิงท่ีเรียกวา “จริยธรรมส่ือ” ท่ีตองมีความเท่ียงตรงและคํานึงถึงความถูกตองเปนสําคัญ

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี สวนวิชาการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน
สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน สํานักงาน กสทช.
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