
NBTC

	 ช่่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	ยาวนานต่่อเน่�องมา	2	 ปีี	 กระทบต่่อการถ่่ายทำารายการโทรทัศน์ 

ทุกปีระเภท	เพราะเม่�อไม่สามารถ่ออกกองเพ่�อถ่่ายทำารายการใหม่ๆ	ได้	รายการท่�เคยออกอากาศไปีแล้้วจึึงกล้ายเป็ีน 

ขุมทรัพย์สำาคัญของช่่องโทรทัศน์ดิจิึทัล้ท่�ถู่กหยิบมาใช้่ในการแก้ปัีญหาการจัึดผัังรายการ		โดยม่	“ล้ะคร”	เป็ีนกลุ่้ม

รายการท่�ทรงพลั้ง	ซึึ่�งสามารถ่สร้างความนิยม	แล้ะเร่ยกเรต่ติ่�งจึากกลุ่้มผู้ัช่มได้อย่างม่ปีระสิทธิิภาพท่�สุด

	 เหตุ่ผัล้สำาคัญท่�ทำาให้ล้ะครไทยเป็ีนรายการร่รันท่�ม่ปีระสิทธิิภาพสูงนั�น	 ส่บเน่�องมาจึากการท่�ล้ะคร 

มักเป็ีนการถ่่ายทอดเร่�องราวมาจึากช่่วติ่จึรงิ	สะทอ้นวัฒนธิรรม	ปีระเพณี	่การใช้่ช่่วิต่ปีระจึำาวัน	แล้ะการเปีล้่�ยนแปีล้ง

ในสังคม	โดยม่การแต่่งเติ่มส่สันความบันเทิง	ความรัก	อารมณ์ีความโล้ภ	โกรธิ	หล้ง		ผ่ัานภาพแล้ะเส่ยง	เพ่�อถ่่ายทอด

ให้กับผู้ัช่มได้รับช่ม	 ก่อให้เกิดอารมณ์ีร่วมแล้ะความรู้สึกอยากติ่ดต่ามได้เป็ีนอย่างด่	ทำาให้ล้ะครเป็ีนคอนเทนต์่ท่�ม่

ผู้ัติ่ดต่ามรับช่มเป็ีนจึำานวนมากเป็ีนทุนเดิม	 แล้ะเม่�อช่่องโทรทัศน์ต้่องนำาเอาล้ะครท่�เคยออกอากาศมาแล้้วมาร่รัน 

ช่่องโทรทัศน์เองก็สามารถ่เล่้อกหยิบล้ะครท่�เคยเป็ีนท่�นิยมในอด่ต่มาออกอากาศได้	 ซึึ่�งก็นับว่าเป็ีนการการันต่่ 

ความสำาเร็จึในแง่ความนิยมได้อยู่แล้้วในระดับหนึ�ง

RATING

RERUN

RERUN

กลยุุทธ์์   รีีรัีน   ละครี
คลังสมบััติิช่่องโทรีทัศน์ดิิจิิทัล 



NBTC

	 หัวใจึสำาคัญของการนำาล้ะครเก่ามาล้งผัังรายการอ่กครั�ง	 ค่อ	 “คลั้งล้ะคร”	 โดยช่่องท่�ม่ความได้เปีร่ยบ

ค่อช่่องท่�ม่การสร้างล้ะครไว้เป็ีนจึำานวนมาก	 ซึึ่�งเป็ีนท่�รู้กันว่า	 ช่่องท่�ได้เปีร่ยบในการนำาล้ะครมาร่รันเน่�องจึากม่ 

คลั้งล้ะครมากท่�สุดในขณีะน่�	 ได้แก่	 ช่่อง	 3HD	 แล้ะช่่อง	 7HD	 ในฐานะช่่องดั�งเดิม	 ผัลิ้ต่ล้ะครมายาวนาน	 ตั่�งแต่่ 

ยุคแอนะล้็อกท่ว่	 ซึึ่�งการม่คลั้งล้ะครมากน่�ก็เปีร่ยบเสม่อนว่าทั�งสองช่่องม่อาวุธิไว้ใช้่งานมากกว่า	 ทำาให้ได้เปีร่ยบ 

คู่แข่งมากขึ�น

	 อย่างไรก็ด่	การเล่้อกล้ะครจึากคลั้งท่�ม่ล้ะครเป็ีนจึำานวนมากมาเพ่�อร่รันนั�น	นอกจึากจึะต้่องพิจึารณีาเร่�อง

ความนิยมของล้ะครเร่�องนั�นๆ	ขณีะออกอากาศต่อนแรกแล้้ว	อ่กปัีจึจัึยสำาคัญยังเก่�ยวข้องกับการม่ดาราท่�ม่ช่่�อเส่ยง

ได้รับความนิยมสูง	 แล้ะม่ฐานแฟนคล้ับมากร่วมแสดงด้วย	 ซึึ่�งนอกจึากจึะทำาให้ล้ะครม่กลุ่้มผู้ัช่มติ่ดต่ามมากแล้้ว	 

ยังม่ผัล้ต่่อเน่�องถึ่งโฆษณีาท่�เพิ�มขึ�นจึากสินค้าท่�ดาราแม่เหล็้กเหล่้านั�นเป็ีนพร่เซ็ึ่นเต่อร์ด้วย	 นอกจึากน่�	 ยังพบว่า 

ช่่องส่วนใหญ่จึะเล่้�ยงการนำาล้ะครท่�นักแสดงม่กระแสข่าวในทางล้บในขณีะนั�นมาร่รัน	 ทั�งน่�	 เพ่�อหล่้กเล่้�ยงกระแส

แอนต่่�	หร่อความไม่พอใจึของผู้ัช่มท่�อาจึม่ต่่อล้ะครเร่�องนั�นๆ	นั�นเอง

	 ถึ่งแม้ว่าล้ะครร่รันจึะเป็ีนเสม่อนรายการแก้ขัดในช่่วงเวล้าท่�การถ่่ายทำาล้ะครใหม่นั�นเป็ีนไปีได้ 

อย่างยากล้ำาบาก	อย่างไรก็ต่าม	ปีฏิิเสธิไม่ได้เล้ยว่า	การจัึดล้ะครร่รันล้งผัังรายการนั�น	ค่อ	กล้ยุทธ์ิหลั้กในการช่่วย

ล้ดต้่นทุนของสถ่าน่โทรทัศน์อย่างชั่ดเจึน	 เพราะสามารถ่ปีระหยัดต้่นทุนการผัลิ้ต่ล้ะครเร่�องใหม่ล้งได้ในหลั้ก 

หล้ายสิบล้้านบาทต่่อเร่�อง	 แล้ะสามารถ่จึัดล้งผัังรายการเพ่�อออกอากาศได้ราว	 2	 เด่อน	 โดยไม่ต้่องม่ต้่นทุนเพิ�ม	 

ในขณีะเด่ยวก็สามารถ่สร้างรายได้จึากการโฆษณีาสินค้าได้	 แม้ว่าจึะต้่องม่การจัึดทำาอัต่ราส่วนล้ดค่าโฆษณีาบ้าง

ก็ต่าม	

	 ผัังรายการปีกติ่ของล้ะครร่รัน	ส่วนใหญ่จึะอยู่ในช่่วงเช้่าแล้ะบ่าย	ในวันจัึนทร์-ศุกร์		เช่่น	กลุ่้มช่่องดั�งเดิม

อย่างช่่อง	3HD	แล้ะ	ช่่อง	7HD	ผัังรายการหลั้กของล้ะครร่รัน	ม่	2	ช่่วงใหญ่ๆ	ได้แก่	ช่่วงเช้่าก่อนเท่�ยง	โดยเป็ีน 

ชุ่ดล้ะครเก่าท่�ช่่อง	 3HD	นำามาออกอากาศในช่่วงเวล้าท่�ใช้่ช่่�อว่า	 “ล้ะครดังข้ามเวล้า”	 ส่วนช่่อง	 7HD	 ก็ปีรับทัพ 

มาจัึดเป็ีนช่่วง	“ล้ะครดังท่�คิดถึ่ง”	ซึึ่�งเป็ีนล้ะครเก่าท่�ได้รับความนิยมเช่่นเด่ยวกัน		ส่วนช่่วงบ่ายเป็ีนการร่รันล้ะคร 

ท่�ได้รับความนิยมในช่่วงเวล้า	2-3	ปีีท่�ผ่ัานมา		

คลังละครี = คลังสมบััติิ 

ผัังละครีรีีรัีน



NBTC

เร่ี�อง

เร่ี�อง

ออนแอร์ีครัี�งแรีก

ออนแอร์ีครัี�งแรีก

จัินทร์ี-ศุกร์ี 
(08.50-10.30 น.)

จัินทร์ี-ศุกร์ี 
(14.20-16.00 น.)

จัินทร์ี-เสาร์ี 
(18.01-19.01 น.)

จัินทร์ี-เสาร์ี 
(09.00-10.25 น.)

จัินทร์ี-ศุกร์ี
(09.30-10.20 น.)

จัินทร์ี-ศุกร์ี 
(13.53-15.45 น.)

จัินทร์ี-ศุกร์ี
(18.44-19.50 น.)

เสาร์ี-อาทิติย์ุ 
(08.00-09.00 น.)

2557

2561

2561

2560

2557

2562

2557

2561

วัันและเวัลาออนแอร์ี

วัันและเวัลาออนแอร์ี

เร่ีอนริีษยุา เร่ีอนริีษยุา 

ข้้ามสีทันดิรีข้้ามสีทันดิรี

ลิขิ้ติรัีกลิขิ้ติรัีก
เดิอะครีาวัน์พริีนเซสเดิอะครีาวัน์พริีนเซส

วิัมานมะพร้ีาวัวิัมานมะพร้ีาวั

สุภาพบุัรุีษช่าวัดิินสุภาพบุัรุีษช่าวัดิิน

สุสานคนเป็็นสุสานคนเป็็น

สังข์้ทองสังข์้ทอง

 เตีิยุงนางไม้ เตีิยุงนางไม้

ผัังรีายุการี
ละครีรีีรัีน
ข้องช่่อง

ผัังรีายุการี
ละครีรีีรัีน
ข้องช่่อง 



NBTC

	 อย่างไรก็ต่าม	 ทั�งช่่อง	 3HD	 แล้ะช่่อง	 7HD	 ได้จัึดล้ะครร่รันในผัังเวล้าหลั้กไพรม์ไทม์อย่างต่่อเน่�อง	 

เพ่�อรับม่อวิกฤต่โควิด-19	 ทั�งล้ะครเย็น	 (ช่่วง	6	 โมงเย็น)	 ท่�ช่่อง	3HD	นำาล้ะครร่รันมาล้งผัังแทนท่�รายการวาไรต่่� 

เกมโช่ว์	นอกจึากน่�	ในบางช่่วงเวล้า	ทั�งช่่อง	3HD	แล้ะช่่อง	7HD		จัึดให้ม่ล้ะครร่รันทั�งช่่วง	1	ทุ่มแล้ะช่่วงไพรม์ไทม์ 

หลั้ง	 2	 ทุ่มด้วย	 เช่่น	 ในเด่อนตุ่ล้าคม	 2564	พบว่า	 ช่่อง	 7HD	 ม่ล้ะครร่รันในทุกช่่วงของผัังรายการหล้ัก	 ได้แก่

เร่�องโซ่ึ่เวร่	 จึากศัต่รูสู่หัวใจึ	 แล้ะล่้ารักสุดขอบฟ้า	 ส่วนช่่อง	 3HD	 ม่การผัสมกันระหว่างล้ะครร่รันล้งผัังรายการ 

วันศุกร์-อาทิต่ย์	เร่�อง	“ทุ่งเสน่หา”	แล้ะล้ะครใหม่	“ดวงต่าท่�	3”	แล้ะ	“พฤษภา	ธัินวา	รักแท้แค่เกิดก่อน”	

	 ในขณีะท่�ช่่องดิจิึทัล้ใหม่	เช่่น	ช่่อง	One	ไม่ได้ม่คลั้งล้ะครมากเท่ากับสองช่่องดั�งเดิม	เช่่น	ช่่อง	3HD	แล้ะ 

ช่่อง	 7HD	 	 ทำาให้ม่ข้อจึำากัดในการเล่้อกล้ะครมาร่รันในช่่วงเช้่าแล้ะบ่าย	 โดยเม่�อพิจึารณีาต่ามผัังรายการของ 

ช่่อง	 One	 ในเด่อนตุ่ล้าคม	 2564	 พบว่า	 ล้ะครเช้่าในช่่วงวันจัึนทร์-ศุกร์	 ม่การร่รันล้ะครเร่�อง	 “เงาใจึ”	 ท่�เคย 

ออกอากาศในปีี	 2558	 ในขณีะท่�ล้ะครบ่ายเป็ีนการร่รันเร่�อง	 “จ้ึาวพายุ”	 ซึึ่�งเคยออกอากาศทางช่่อง	 ททบ.5	 

ผัลิ้ต่โดยบริษัท	เอ็กแซ็ึ่กท์	แล้ะบริษัท	ซ่ึ่เนริโอ	จึำากัด	ออกอากาศครั�งแรกเม่�อปีี	2556	นอกจึากน่�	ยังม่การจัึดล้ะคร 

ร่รันในช่่วง	1	ทุ่ม	เร่�อง	“เส่ยงเอ่�อนสะเท่อนดาว”แล้ะช่่วงไพรม์ไทม์หลั้ง	2	ทุ่ม	เร่�อง“พรหมไม่ได้ลิ้ขิต่”	ในระหว่าง

ท่�รอการผัลิ้ต่ล้ะครใหม่ด้วย

เร่ี�อง ออนแอร์ีครัี�งแรีก

เสาร์ี-อาทิติย์ุ
(06.00-08.00 น.)

จัินทร์ี-ศุกร์ี 
(08.00-10.20 น.)

เสาร์ี-อาทิติย์ุ
(12.35-15.00 น.)

จัินทร์ี-ศุกร์ี
(14.45-16.30 น.)

จัินทร์ี-อังคารี
(20.20-22.20 น.)

2563

2558

2563

2556
(ทางช่่อง ททบั. 5)

2561

วัันและเวัลาออนแอร์ี

ผัังรีายุการี
ละครีรีีรัีน
ข้องช่่อง 

พรีหมไม่ได้ิลิขิ้ติ พรีหมไม่ได้ิลิขิ้ติ 

จ้ิาวัพายุุจ้ิาวัพายุุ

เร่ีอนเสน่หาเร่ีอนเสน่หา

เงาใจิเงาใจิ

นางฟ้้าลำาแคนนางฟ้้าลำาแคน



NBTC
 

	 กรณ่ีช่่อง	8	พบว่า	ผัังรายการเด่อนตุ่ล้าคม	2564	ม่การจัึดล้ะครร่รันล้งในช่่วงไพรม์ไทม์วันจัึนทร์-พฤหัสบด่	

เวล้า	19.00-20.00	น.	แล้ะช่่วงเวล้า	20.17-20.45	น.	เร่�อง	“เพลิ้งภริยา”	

	 สำาหรับผัังล้ะครร่รันของช่่องอ่�นๆ	 ทั�งช่่อง	 GMM25	 แล้ะช่่อง	 PPTV	พบว่า	 ต่่างก็จัึดล้ะครร่รันต่่อเน่�อง 

ในช่่วงระหว่างวันเช่่นกัน	 เช่่น	 ช่่อง	 GMM25	 ม่ล้ะครร่รันต่่อเน่�องทุกวัน	 ทั�งล้ะครเช้่า	 บ่าย	 แล้ะช่่วงไพรม์ไทม์	 

ส่วนช่่อง	พ่พ่ท่ว่	จัึดล้ะครร่รันล้งผัังรายการในช่่วงเช้่า	09.30-10.00	น.	วันจัึนทร์-ศุกร์

เร่ี�อง ออนแอร์ีครัี�งแรีก

จัินทร์ี-ศุกร์ี
(10.45-12.30 น.)

จัินทร์ี-ศุกร์ี 
(16.30-18.00 น.)

เสาร์ี
(14.00-16.30 น.)

อาทิติย์ุ
(14.00-16.30 น.)

พุธ์-พฤหัสบัดีิ
(20.15-21.30 น.)

ศุกร์ี-อาทิติย์ุ 
(20.15-21.30 น.)

จัินทร์ี-ศุกร์ี
(09.30-10.00 น.)

2560

2559 
(ทางช่่อง One) 

2564

2564

2564

2564

2564

วัันและเวัลาออนแอร์ี

ผัังรีายุการี
ละครีรีีรัีน
ข้องช่่อง 

นาบีั ฉัันจิะไม่รัีกเธ์อนาบีั ฉัันจิะไม่รัีกเธ์อ

ป็ลาบันฟ้้าป็ลาบันฟ้้า

ธิ์ดิาซาติานธิ์ดิาซาติาน

ป็ลาบันฟ้้าป็ลาบันฟ้้า

สั�งใจิให้หยุุดิรัีกเธ์อสั�งใจิให้หยุุดิรัีกเธ์อ

เสน่หาข้้ามเส้นเสน่หาข้้ามเส้น

ป่็ากามเทพป่็ากามเทพ



NBTC

เร่ี�องวัันที� เรีติติิ�งเฉัลี�ยุ 

7.997

7.526

6.795

6.098

5.917

5.595

5.553

5.537

5.482

5.305

10 อันดัิบัละครีรีีรัีน ติอนที�มีเรีติติิ�งสูงสุดิในช่่วังโควิัดิ-19 (ม.ค. 63-ก.ยุ. 64) 

สุุสุานคนเป็็นสุุสุานคนเป็็น

สุารวััตรใหญ่่สุารวััตรใหญ่่

ป็ดิิวัรัดิาป็ดิิวัรัดิา

กรงกรรมกรงกรรม

ตะกรุดิโทนตะกรุดิโทน

นายฮ้้อยทมิฬนายฮ้้อยทมิฬ

ผู้้้บ่่าวัอินด้ิ� ผู้้้บ่่าวัอินด้ิ� 
ยาหย้อินเตอร์ยาหย้อินเตอร์

สุองนร้สุองนร้

บุ่พเพสัุนนิวัาสุ บุ่พเพสัุนนิวัาสุ 
ไดิเร็คเตอร์ คัทไดิเร็คเตอร์ คัท

มธุุรสุโลกันตร์มธุุรสุโลกันตร์24 พ.ค. 6324 พ.ค. 63
20:31-22:34 น.20:31-22:34 น.

8 ม.ค. 638 ม.ค. 63
20:29-22:47 น.20:29-22:47 น.

25 พ.ค. 6325 พ.ค. 63
20:30-22:38 น.20:30-22:38 น.

5 ก.ค. 635 ก.ค. 63
20:31-22:33 น.20:31-22:33 น.

24 ก.ย. 6424 ก.ย. 64
18:45-19:44 น.18:45-19:44 น.

5 มิ.ย. 635 มิ.ย. 63
19:02-20:01 น.19:02-20:01 น.

9 สุ.ค. 639 สุ.ค. 63
20:30-22:34 น.20:30-22:34 น.

6 สุ.ค. 646 สุ.ค. 64
20:34-22:29 น.20:34-22:29 น.

2 ม.ค. 632 ม.ค. 63
20:30-22:35 น.20:30-22:35 น.

5 ม.ค.645 ม.ค.64
20:14-22:20 น.20:14-22:20 น.

ท่ี่�มา: AGB Nielsen Media Research



NBTC
  

	 สำาหรับล้ะครร่รันท่�ปีระสบความสำาเร็จึสูงสุดจึากการวัดเรต่ติ่�งในช่่วงการระบาดของไวรัสโควิด	ช่่วงปีี	2563	

ต่่อเน่�องถึ่งเด่อนกันยายน	2564	พบว่า	ล้ะคร	“มธุิรสโล้กันต่ร์”	ม่เรต่ติ่�งสูงสุด	ซึึ่�งเป็ีนหนึ�งล้ะครยอดนิยมของช่่อง	

7HD	ท่�ออนแอร์ครั�งแรกในปีี	2562	โดยม่เรต่ติ่�งเฉล่้�ยทั�งเร่�อง	7.680	แล้ะเม่�อนำามาร่รันในช่่วงไพรม์ไทม์หลั้ง	2	ทุ่ม	 

ในปีี	 2563	 ก็ยังได้รับความนิยมเช่่นเดิม	 โดยม่ต่อนท่�ม่เรต่ติ่�งสูงสุดถึ่ง	 7.997	 (ต่อนจึบ)	 แล้ะม่เรต่ติ่�งเฉล่้�ย 

ทั�งเร่�องท่�	6.744	นอกจึากน่�ยงัพบว่า	ช่่อง	7HD	ยงันำา	“มธิรุสโล้กนัต่ร์”	มาร่รันอ่กครั�งในช่่วงบา่ยของวนัจัึนทร์-ศุกร์	 

ในเด่อนพฤษภาคม	2564	ซึึ่�งม่เรต่ติ่�งต่อนจึบท่�	3.611	ด้วย	

	 ล้ะครร่รันท่�ม่เรต่ติ่�งเป็ีนอันดับ	 2	 ค่อ	 ล้ะคร	 “บุพเพสันนิวาส”	 ซึึ่�งเป็ีนล้ะครทางช่่อง	 3HD	 ท่�สร้าง

ปีระวัติ่ศาสต่ร์ได้รับความนิยมสูงสุดในยุคท่ว่ดิจิึทัล้ด้วยเรต่ติ่�งเฉล่้�ยทั�งเร่�อง	 13.384	 แล้ะเน่�องจึากความนิยม 

ของบุพเพสันนิวาส	 ทำาให้ช่่อง	 3HD	 นำาล้ะครเร่�องน่�มาร่รันหล้ายครั�ง	 โดยในช่่วงรอยต่่อปีล้ายปีี	 2562-2563	 

ท่�ม่การออนแอร์อ่กครั�ง	 พบว่า	 ต่อนจึบม่เรต่ติ่�งสูงถึ่ง	 7.526	 แล้ะม่เรต่ติ่�งเฉล่้�ยทั�งเร่�อง	 5.784	 ส่วนล้ะครร่รันท่�ม่ 

เรต่ติ่�งเปี็นอันดับ	 3	 ค่อ	 “ผู้ับ่าวอินด่�	 ยาหย่อินเต่อร์”	 ทางช่่อง	 7HD	 ซึึ่�งการออกอากาศร่รันต่อนจึบในปีี	 2563	 

ม่เรต่ติ่�งสูงถึ่ง	6.795	แล้ะม่เรต่ติ่�งเฉล่้�ยทั�งเร่�องท่�	5.769		

	 ส่วนในช่่วงปีี	2564	ซึึ่�งเป็ีนปีีท่�โควิดระบาดหนัก	พบว่า	ม่ล้ะครร่รันหล้ายเร่�องล้งผัังรายการช่่วงไพรม์ไทม์

ของหล้ายช่่องโทรทัศน์ดิจิึทัล้	 ซึึ่�งล้ะครเร่�อง	“สุสานคนเป็ีน”	ของช่่อง	7HD	สามารถ่ทำาเรต่ติ่�งได้สูงท่�สุด	 (เรต่ติ่�ง	

5.917)	โดย	“สุสานคนเป็ีน”	ออนแอร์ครั�งแรกในปีี	2557	ซึึ่�งม่เรต่ติ่�งเฉล่้�ยทั�งเร่�อง	12.547	

 

	 โดยภาพรวม	 การจัึดวางล้ะครร่รันของแต่่ล้ะช่่องรายการต่่างต้่องม่กล้ยุทธ์ิท่�มาจึากองค์ปีระกอบภายใน	 

ทั�งเร่�องคลั้งล้ะคร	 นักแสดง	 รวมทั�งองค์ปีระกอบภายนอก	 เช่่น	 เร่�องสถ่านการณี์	 เหตุ่การณ์ีปัีจึจุึบัน	 แล้ะคู่แข่ง

อย่างไรก็ต่าม	 ในอ่กแง่มุมหนึ�งของการนำาล้ะครมาร่รันบ่อยครั�ง	 ม่ผัล้ในเชิ่งล้บด้วยเช่่นกันต่่อสถ่าน่โทรทัศน์	 

กล่้าวค่อ	เม่�อผู้ัช่มพบว่าคอนเทนต์่ไม่ม่ความหล้ากหล้าย	แล้ะม่ทางเล่้อกรับช่มคอนเทนต์่ได้ในหล้ากหล้ายช่่องทาง 

จึะกล้ายเปี็นการผัลั้กดันให้ผู้ัช่มรับช่มท่ว่ดิจิึทัล้ล้ดล้ง	 ซึึ่�งม่ผัล้ต่่อยอด	 eye	 ball	 แล้ะต่่อเน่�องไปียังรายได้จึาก 

การโฆษณีาสินค้าท่�ล้ดล้งด้วยเช่่นกัน	


