กลยุุทธ์์ รีีรััน ละคร
คลัังสมบััติิช่่องโทรทััศน์์ดิิจิทัิ ัล
RERUN

RATING

RERUN

ช่่วงการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ยาวนานต่่อเนื่่�องมา 2 ปีี กระทบต่่อการถ่่ายทำำ�รายการโทรทััศน์์
ทุุกประเภท เพราะเมื่่อ� ไม่่สามารถออกกองเพื่่อ� ถ่่ายทำำ�รายการใหม่่ๆ ได้้ รายการที่่เ� คยออกอากาศไปแล้้วจึึงกลายเป็็น
ขุุมทรััพย์์สำ�คั
ำ ัญของช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทัลที่
ั ่�ถููกหยิิบมาใช้้ในการแก้้ปััญหาการจััดผัังรายการ  โดยมีี “ละคร” เป็็นกลุ่่�ม
รายการที่่�ทรงพลััง ซึ่่�งสามารถสร้้างความนิิยม และเรีียกเรตติ้้�งจากกลุ่่�มผู้้�ชมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพที่่สุ� ุด
เหตุุผลสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ละครไทยเป็็นรายการรีีรัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงนั้้�น สืืบเนื่่�องมาจากการที่่�ละคร
มัักเป็็นการถ่่ายทอดเรื่่อ� งราวมาจากชีีวิิตจริงิ สะท้้อนวััฒนธรรม ประเพณีี การใช้้ชีีวิตป
ิ ระจำำ�วันั และการเปลี่่ย� นแปลง
ในสัังคม โดยมีีการแต่่งเติิมสีีสัันความบัันเทิิง ความรััก อารมณ์์ความโลภ โกรธ หลง  ผ่่านภาพและเสีียง เพื่่อ� ถ่่ายทอด
ให้้กัับผู้้�ชมได้้รัับชม ก่่อให้้เกิิดอารมณ์์ร่่วมและความรู้้�สึึกอยากติิดตามได้้เป็็นอย่่างดีี ทำำ�ให้้ละครเป็็นคอนเทนต์์ที่่�มีี
ผู้้�ติิดตามรัับชมเป็็นจำำ�นวนมากเป็็นทุุนเดิิม และเมื่่�อช่่องโทรทััศน์์ต้้องนำำ�เอาละครที่่�เคยออกอากาศมาแล้้วมารีีรััน
ช่่องโทรทััศน์์เองก็็สามารถเลืือกหยิิบละครที่่�เคยเป็็นที่่�นิิยมในอดีีตมาออกอากาศได้้ ซึ่่�งก็็นัับว่่าเป็็นการการัันตีี
ความสำำ�เร็็จในแง่่ความนิิยมได้้อยู่่�แล้้วในระดัับหนึ่่�ง

คลัังละคร = คลัังสมบััติิ
หััวใจสำำ�คััญของการนำำ�ละครเก่่ามาลงผัังรายการอีีกครั้้�ง คืือ “คลัังละคร” โดยช่่องที่่�มีีความได้้เปรีียบ
คืือช่่องที่่�มีีการสร้้างละครไว้้เป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่�งเป็็นที่่�รู้้�กัันว่่า ช่่องที่่�ได้้เปรีียบในการนำำ�ละครมารีีรัันเนื่่�องจากมีี
คลัังละครมากที่่�สุุดในขณะนี้้� ได้้แก่่ ช่่อง 3HD และช่่อง 7HD ในฐานะช่่องดั้้�งเดิิม ผลิิตละครมายาวนาน ตั้้�งแต่่
ยุุคแอนะล็็อกทีีวีี  ซึ่่�งการมีีคลัังละครมากนี้้�ก็็เปรีียบเสมืือนว่่าทั้้�งสองช่่องมีีอาวุุธไว้้ใช้้งานมากกว่่า ทำำ�ให้้ได้้เปรีียบ
คู่่�แข่่งมากขึ้้�น
อย่่างไรก็็ดีี การเลืือกละครจากคลัังที่่มีีล
� ะครเป็็นจำำ�นวนมากมาเพื่่อ� รีีรัันนั้้น� นอกจากจะต้้องพิิจารณาเรื่่อ� ง
ความนิิยมของละครเรื่่อ� งนั้้�นๆ ขณะออกอากาศตอนแรกแล้้ว อีีกปััจจัยั สำำ�คัญ
ั ยัังเกี่่ย� วข้้องกัับการมีีดาราที่่มีีชื่
� อ่� เสีียง
ได้้รัับความนิิยมสููง และมีีฐานแฟนคลัับมากร่่วมแสดงด้้วย ซึ่่�งนอกจากจะทำำ�ให้้ละครมีีกลุ่่�มผู้้�ชมติิดตามมากแล้้ว
ยัังมีีผลต่่อเนื่่�องถึึงโฆษณาที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากสิินค้้าที่่�ดาราแม่่เหล็็กเหล่่านั้้�นเป็็นพรีีเซ็็นเตอร์์ด้้วย นอกจากนี้้� ยัังพบว่่า
ช่่องส่่วนใหญ่่จะเลี่่�ยงการนำำ�ละครที่่�นัักแสดงมีีกระแสข่่าวในทางลบในขณะนั้้�นมารีีรััน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงกระแส
แอนตี้้� หรืือความไม่่พอใจของผู้้�ชมที่่�อาจมีีต่่อละครเรื่่�องนั้้�นๆ นั่่�นเอง
ถึึ ง แม้้ ว่่ า ละครรีีรัั น จะเป็็ น เสมืือนรายการแก้้ ขัั ด ในช่่ ว งเวลาที่่� ก ารถ่่ า ยทำำ�ล ะครใหม่่ นั้้� น เป็็ น ไปได้้
อย่่างยากลำำ�บาก อย่่างไรก็็ตาม ปฏิิเสธไม่่ได้้เลยว่่า การจััดละครรีีรัันลงผัังรายการนั้้�น คืือ กลยุุทธ์์หลัักในการช่่วย
ลดต้้นทุุนของสถานีีโทรทััศน์์อย่่างชััดเจน เพราะสามารถประหยััดต้้นทุุนการผลิิตละครเรื่่�องใหม่่ลงได้้ในหลััก
หลายสิิบล้้านบาทต่่อเรื่่�อง และสามารถจััดลงผัังรายการเพื่่�อออกอากาศได้้ราว 2 เดืือน โดยไม่่ต้้องมีีต้้นทุุนเพิ่่�ม
ในขณะเดีียวก็็สามารถสร้้างรายได้้จากการโฆษณาสิินค้้าได้้ แม้้ว่่าจะต้้องมีีการจััดทำำ�อััตราส่่วนลดค่่าโฆษณาบ้้าง
ก็็ตาม

ผัังละครรีีรััน
ผัังรายการปกติิของละครรีีรััน ส่่วนใหญ่่จะอยู่่�ในช่่วงเช้้าและบ่่าย ในวัันจัันทร์์-ศุุกร์์  เช่่น กลุ่่�มช่่องดั้้�งเดิิม
อย่่างช่่อง 3HD และ ช่่อง 7HD ผัังรายการหลัักของละครรีีรััน มีี 2 ช่่วงใหญ่่ๆ ได้้แก่่ ช่่วงเช้้าก่่อนเที่่�ยง โดยเป็็น
ชุุดละครเก่่าที่่�ช่่อง 3HD นำำ�มาออกอากาศในช่่วงเวลาที่่�ใช้้ชื่่�อว่่า “ละครดัังข้้ามเวลา” ส่่วนช่่อง 7HD ก็็ปรัับทััพ
มาจััดเป็็นช่่วง “ละครดัังที่่คิ� ิดถึึง” ซึ่่�งเป็็นละครเก่่าที่่�ได้้รัับความนิิยมเช่่นเดีียวกััน  ส่่วนช่่วงบ่่ายเป็็นการรีีรัันละคร
ที่่�ได้้รัับความนิิยมในช่่วงเวลา 2-3 ปีีที่่�ผ่่านมา  

เรื่่�อง

ผัังรายการ
ละครรีีรััน
ของช่่อง

วัันและเวลาออนแอร์์

ออนแอร์์ครั้้�งแรก

จัันทร์์-ศุุกร์์
(08.50-10.30 น.)

2557

จัันทร์์-ศุุกร์์
(14.20-16.00 น.)

2561

จัันทร์์-เสาร์์
(18.01-19.01 น.)

2561

จัันทร์์-เสาร์์
(09.00-10.25 น.)

2560

เรืือนริิษยา

ข้้ามสีีทัันดร
ลิิขิิตรััก
เดอะคราวน์์พริินเซส

เตีียงนางไม้้
เรื่่�อง

ผัังรายการ
ละครรีีรััน
ของช่่อง

วิิมานมะพร้้าว

สุุภาพบุุรุุษชาวดิิน

สุุสานคนเป็็น

สัังข์์ทอง

วัันและเวลาออนแอร์์ ออนแอร์์ครั้้�งแรก
จัันทร์์-ศุุกร์์
(09.30-10.20 น.)

2557

จัันทร์์-ศุุกร์์
(13.53-15.45 น.)

2562

จัันทร์์-ศุุกร์์
(18.44-19.50 น.)

2557

เสาร์์-อาทิิตย์์
(08.00-09.00 น.)

2561

อย่่างไรก็็ตาม ทั้้�งช่่อง 3HD และช่่อง 7HD ได้้จััดละครรีีรัันในผัังเวลาหลัักไพรม์์ไทม์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อรัับมืือวิิกฤตโควิิด-19 ทั้้�งละครเย็็น (ช่่วง 6 โมงเย็็น) ที่่�ช่่อง 3HD นำำ�ละครรีีรัันมาลงผัังแทนที่่�รายการวาไรตี้้�
เกมโชว์์ นอกจากนี้้� ในบางช่่วงเวลา ทั้้�งช่่อง 3HD และช่่อง 7HD  จััดให้้มีีละครรีีรัันทั้้�งช่่วง 1 ทุ่่�มและช่่วงไพรม์์ไทม์์
หลััง 2 ทุ่่�มด้้วย เช่่น ในเดืือนตุุลาคม 2564 พบว่่า ช่่อง 7HD มีีละครรีีรัันในทุุกช่่วงของผัังรายการหลััก ได้้แก่่
เรื่่�องโซ่่เวรีี จากศััตรููสู่่�หััวใจ  และล่่ารัักสุุดขอบฟ้้า ส่่วนช่่อง 3HD มีีการผสมกัันระหว่่างละครรีีรัันลงผัังรายการ
วัันศุุกร์์-อาทิิตย์์ เรื่่�อง “ทุ่่�งเสน่่หา” และละครใหม่่ “ดวงตาที่่� 3” และ “พฤษภา ธัันวา รัักแท้้แค่่เกิิดก่่อน”
ในขณะที่่�ช่่องดิิจิิทัลั ใหม่่ เช่่น ช่่อง One ไม่่ได้้มีีคลัังละครมากเท่่ากัับสองช่่องดั้้�งเดิิม เช่่น ช่่อง 3HD และ
ช่่อง 7HD  ทำำ�ให้้มีีข้้อจำำ�กััดในการเลืือกละครมารีีรัันในช่่วงเช้้าและบ่่าย โดยเมื่่�อพิิจารณาตามผัังรายการของ
ช่่อง One ในเดืือนตุุลาคม 2564 พบว่่า ละครเช้้าในช่่วงวัันจัันทร์์-ศุุกร์์ มีีการรีีรัันละครเรื่่�อง “เงาใจ” ที่่�เคย
ออกอากาศในปีี 2558 ในขณะที่่�ละครบ่่ายเป็็นการรีีรัันเรื่่�อง “จ้้าวพายุุ” ซึ่่�งเคยออกอากาศทางช่่อง ททบ.5
ผลิิตโดยบริิษััท เอ็็กแซ็็กท์์ และบริิษััท ซีีเนริิโอ จำำ�กััด ออกอากาศครั้้�งแรกเมื่่�อปีี 2556 นอกจากนี้้� ยัังมีีการจััดละคร
รีีรัันในช่่วง 1 ทุ่่�ม เรื่่�อง “เสีียงเอื้้�อนสะเทืือนดาว”และช่่วงไพรม์์ไทม์์หลััง 2 ทุ่่�ม เรื่่�อง“พรหมไม่่ได้้ลิิขิิต” ในระหว่่าง
ที่่�รอการผลิิตละครใหม่่ด้้วย

เรื่่�อง

ผัังรายการ
ละครรีีรััน
ของช่่อง

นางฟ้้าลำำ�แคน

เงาใจ

เรืือนเสน่่หา

จ้้าวพายุุ

พรหมไม่่ได้้ลิขิิ ิต

วัันและเวลาออนแอร์์ ออนแอร์์ครั้้�งแรก
เสาร์์-อาทิิตย์์
(06.00-08.00 น.)

2563

จัันทร์์-ศุุกร์์
(08.00-10.20 น.)

2558

เสาร์์-อาทิิตย์์
(12.35-15.00 น.)

2563

2556
จัันทร์์-ศุุกร์์
(14.45-16.30 น.) (ทางช่่อง ททบ. 5)
จัันทร์์-อัังคาร
(20.20-22.20 น.)

2561

กรณีีช่อ่ ง 8 พบว่่า ผัังรายการเดืือนตุุลาคม 2564 มีีการจััดละครรีีรัันลงในช่่วงไพรม์์ไทม์์วันั จัันทร์์-พฤหััสบดีี 
เวลา 19.00-20.00 น. และช่่วงเวลา 20.17-20.45 น. เรื่่�อง “เพลิิงภริิยา”
สำำ�หรัับผัังละครรีีรัันของช่่องอื่่�นๆ ทั้้�งช่่อง GMM25 และช่่อง PPTV พบว่่า ต่่างก็็จััดละครรีีรัันต่่อเนื่่�อง
ในช่่วงระหว่่างวัันเช่่นกััน เช่่น ช่่อง GMM25 มีีละครรีีรัันต่่อเนื่่�องทุุกวััน ทั้้�งละครเช้้า บ่่าย และช่่วงไพรม์์ไทม์์
ส่่วนช่่อง พีีพีีทีีวีี จััดละครรีีรัันลงผัังรายการในช่่วงเช้้า 09.30-10.00 น. วัันจัันทร์์-ศุุกร์์

เรื่่�อง

ผัังรายการ
ละครรีีรััน
ของช่่อง

ป่่ากามเทพ

เสน่่หาข้้ามเส้้น

สั่่�งใจให้้หยุุดรัักเธอ

ปลาบนฟ้้า

นาบีี ฉัันจะไม่่รัักเธอ

ปลาบนฟ้้า

ธิิดาซาตาน

วัันและเวลาออนแอร์์ ออนแอร์์ครั้้�งแรก
จัันทร์์-ศุุกร์์
(10.45-12.30 น.)

2560

จัันทร์์-ศุุกร์์
(16.30-18.00 น.)

2559
(ทางช่่อง One)

เสาร์์
(14.00-16.30 น.)

2564

อาทิิตย์์
(14.00-16.30 น.)

2564

พุุธ-พฤหััสบดีี
(20.15-21.30 น.)

2564

ศุุกร์์-อาทิิตย์์
(20.15-21.30 น.)

2564

จัันทร์์-ศุุกร์์
(09.30-10.00 น.)

2564

10 อัันดัับละครรีีรััน ตอนที่่�มีีเรตติ้้�งสููงสุุดในช่่วงโควิิด-19 (ม.ค. 63-ก.ย. 64)
วัันที่่�

เรื่่�อง

เรตติ้้�งเฉลี่่�ย

24 พ.ค. 63

มธุุรสโลกัันตร์์

7.997

8 ม.ค. 63

บุุพเพสัันนิิวาส
ไดเร็็คเตอร์์ คััท

7.526

25 พ.ค. 63

ผู้้�บ่่าวอิินดี้้�
ยาหยีีอิินเตอร์์

6.795

5 ก.ค. 63

20:31-22:33 น.

ตะกรุุดโทน

6.098

24 ก.ย. 64

สุุสานคนเป็็น

5.917

5 มิิ.ย. 63

ปดิิวรััดา

5.595

9 ส.ค. 63

สองนรีี

5.553

6 ส.ค. 64

นายฮ้้อยทมิิฬ

5.537

2 ม.ค. 63

สารวััตรใหญ่่

5.482

5 ม.ค.64

กรงกรรม

5.305

20:31-22:34 น.
20:29-22:47 น.
20:30-22:38 น.

18:45-19:44 น.
19:02-20:01 น.
20:30-22:34 น.
20:34-22:29 น.
20:30-22:35 น.
20:14-22:20 น.

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research

สำำ�หรัับละครรีีรัันที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จสูงู สุุดจากการวััดเรตติ้้�งในช่่วงการระบาดของไวรััสโควิิด ช่่วงปีี 2563
ต่่อเนื่่�องถึึงเดืือนกัันยายน 2564 พบว่่า ละคร “มธุุรสโลกัันตร์์” มีีเรตติ้้�งสููงสุุด ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งละครยอดนิิยมของช่่อง
7HD ที่่�ออนแอร์์ครั้้�งแรกในปีี 2562 โดยมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งเรื่่�อง 7.680 และเมื่่�อนำำ�มารีีรัันในช่่วงไพรม์์ไทม์์หลััง 2 ทุ่่�ม
ในปีี 2563 ก็็ยัังได้้รัับความนิิยมเช่่นเดิิม โดยมีีตอนที่่�มีีเรตติ้้�งสููงสุุดถึึง 7.997 (ตอนจบ) และมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ย
ทั้้�งเรื่่อ� งที่่� 6.744 นอกจากนี้้�ยังั พบว่่า ช่่อง 7HD ยัังนำำ� “มธุุรสโลกัันตร์์” มารีีรัันอีีกครั้้ง� ในช่่วงบ่่ายของวัันจัันทร์์-ศุุกร์์
ในเดืือนพฤษภาคม 2564 ซึ่่�งมีีเรตติ้้�งตอนจบที่่� 3.611 ด้้วย
ละครรีีรัันที่่�มีีเรตติ้้�งเป็็นอัันดัับ 2 คืือ ละคร “บุุพเพสัันนิิวาส” ซึ่่�งเป็็นละครทางช่่อง 3HD ที่่�สร้้าง
ประวััติิศาสตร์์ได้้รัับความนิิยมสููงสุุดในยุุคทีีวีีดิิจิิทััลด้้วยเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งเรื่่�อง 13.384 และเนื่่�องจากความนิิยม
ของบุุพเพสัันนิิวาส ทำำ�ให้้ช่่อง 3HD นำำ�ละครเรื่่�องนี้้�มารีีรัันหลายครั้้�ง โดยในช่่วงรอยต่่อปลายปีี 2562-2563
ที่่�มีีการออนแอร์์อีีกครั้้�ง พบว่่า ตอนจบมีีเรตติ้้�งสููงถึึง 7.526 และมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งเรื่่�อง 5.784 ส่่วนละครรีีรัันที่่�มีี
เรตติ้้�งเป็็นอัันดัับ 3 คืือ “ผู้้�บ่่าวอิินดี้้� ยาหยีีอิินเตอร์์” ทางช่่อง 7HD ซึ่่�งการออกอากาศรีีรัันตอนจบในปีี 2563
มีีเรตติ้้�งสููงถึึง 6.795 และมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งเรื่่�องที่่� 5.769  
ส่่วนในช่่วงปีี 2564 ซึ่่�งเป็็นปีีที่่�โควิิดระบาดหนััก พบว่่า มีีละครรีีรัันหลายเรื่่�องลงผัังรายการช่่วงไพรม์์ไทม์์
ของหลายช่่องโทรทััศน์์ดิจิิ ิทััล  ซึ่่�งละครเรื่่�อง “สุุสานคนเป็็น” ของช่่อง 7HD สามารถทำำ�เรตติ้้�งได้้สููงที่่�สุุด (เรตติ้้�ง
5.917) โดย “สุุสานคนเป็็น” ออนแอร์์ครั้้�งแรกในปีี 2557 ซึ่�ง่ มีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งเรื่่�อง 12.547
โดยภาพรวม การจััดวางละครรีีรัันของแต่่ละช่่องรายการต่่างต้้องมีีกลยุุทธ์์ที่่�มาจากองค์์ประกอบภายใน
ทั้้�งเรื่่�องคลัังละคร นัักแสดง รวมทั้้�งองค์์ประกอบภายนอก เช่่น เรื่่�องสถานการณ์์ เหตุุการณ์์ปััจจุุบััน และคู่่�แข่่ง
อย่่างไรก็็ตาม ในอีีกแง่่มุุมหนึ่่�งของการนำำ�ละครมารีีรัันบ่่อยครั้้�ง มีีผลในเชิิงลบด้้วยเช่่นกัันต่่อสถานีีโทรทััศน์์
กล่่าวคืือ เมื่่อ� ผู้้�ชมพบว่่าคอนเทนต์์ไม่่มีีความหลากหลาย และมีีทางเลืือกรัับชมคอนเทนต์์ได้้ในหลากหลายช่่องทาง
จะกลายเป็็นการผลัักดัันให้้ผู้้�ชมรัับชมทีีวีีดิิจิิทััลลดลง ซึ่่�งมีีผลต่่อยอด eye ball และต่่อเนื่่�องไปยัังรายได้้จาก
การโฆษณาสิินค้้าที่่�ลดลงด้้วยเช่่นกััน

