คอนเทนต์์กีีฬาในผัังรายการ
ของโทรทััศน์์ดิิจิทัิ ัล
LIVE

หากคอนเทนต์์ ล ะคร คืื อ คอนเทนต์์ ย อดนิิ ย มในบรรดาคอนเทนต์์ ท างโทรทัั ศ น์์ ดิิ จิิ ทัั ล รายการกีี ฬ า
ก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งประเภทคอนเทนต์์ที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงจากประชาชนส่่วนใหญ่่เช่่นกััน โดยเฉพาะรายการถ่่ายทอดสด
รายการกีีฬาสำำ�คัญที่่
ั นั� กั กีีฬาไทยเข้้าร่่วมแข่่งขััน หรืือการแข่่งขัันกีีฬามหาชนนานาชาติิที่่ไ� ด้้รับั ความสนใจร่่วมกัันทั่่�วโลก
รายการถ่่ายทอดสดรายการกีีฬา สร้้างความตื่่�นเต้้น สนุุกสนาน ทำำ�ให้้ผู้้�ชมได้้ร่่วมลุ้้�นผลงานการแข่่งขัันของ
นัักกีีฬาที่่�ชื่่น� ชอบ ซึ่่ง� การมีีส่ว่ นร่่วมของผู้ช้� มในรายการกีีฬา มีีผลต่่อความนิิยมของรายการกีีฬาอย่่างมาก อย่่างไรก็็ตาม
ลิิขสิิทธิ์์�การถ่่ายทอดสดรายการกีีฬานั้้�นมีีราคาแพง โดยเฉพาะการถ่่ายทอดสดกีีฬายอดนิิยมที่่�มีีการประมููลซื้้�อลิิขสิิทธิ์์�
ทำำ�ให้้รายการถ่่ายทอดสดรายการกีีฬาผ่่านช่่องทางโทรทััศน์์ดิิจิิทััลมีีไม่่มากนััก และกระจุุกตััวอยู่่�ในไม่่กี่่�ช่่องเท่่านั้้�น
อย่่ า งไรก็็ ดีี  รูู ป แบบรายการกีี ฬ าในช่่ อ งโทรทัั ศ น์์ ดิิ จิิ ทัั ล มีี ห ลากหลายรูู ป แบบ นอกเหนืื อ จากรายการ
ถ่่ายทอดสดรายการกีีฬาแล้้ว ยัังมีีรายการสรุุปความเคลื่่�อนไหววงการกีีฬา รายการสอนเทคนิิคการเล่่นกีีฬา
เฉพาะด้้าน รายการวิิเคราะห์์และสรุุปผลการแข่่งขััน รวมทั้้�งรายการข่่าวกีีฬาที่่�แทรกอยู่่�ในช่่วงรายการข่่าวของ
แต่่ละวัันด้้วย

ตารางผัังรายการกีีฬาของแต่่ละช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััล
เดืือนมกราคม 2565
ช่่อง
NBT
โทรทััศน์์รััฐสภา
ไทยพีีบีีเอส
ททบ.5

วัันออกอากาศ	ชื่่�อรายการ/รายละเอีียดรายการ
อัังคาร
ถ่่ายทอดสด ศึึกมวยไทย-ใจเพชร
อาทิิตย์์
เส้้นทางกีีฬา
ไม่่มีีผัังรายการกีีฬา
สุุดสััปดาห์์กีีฬามัันส์์
เสาร์์-อาทิิตย์์
Sunday Inspiration Sports
อาทิิตย์์
วงจรกีีฬา
จัันทร์์-ศุุกร์์
เปิิดเกมส์์
เสาร์์-อาทิิตย์์

เวลาออกอากาศ
16.05-18.00 น.
21.30-22.00 น.
11.30-12.00 น.
14.00-16.00 น.
08.00-08.30 น.
09.00-09.30 น.

หมายเหตุุ : ยัังไม่่รวมรายการถ่่ายทอดสดฟุุตบอล ไทยลีีก

TSports 7

ทุุกวััน

TNN

จันทร์-ศุกร์

JKN 18
Nation TV
เวิิร์์คพอยท์์ ทีีวีี
True4U
GMM25
ช่่อง 8

เสาร์์-อาทิิตย์์
จัันทร์์-อาทิิตย์์
จัันทร์์-ศุุกร์์
จัันทร์์-พุุธ
พฤหััสบดีี
ศุุกร์์
เสาร์์-อาทิิตย์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
จัันทร์์-ศุุกร์์

MONO 29
9 MCOT HD
ONE
ไทยรััฐทีีวีี
3HD

จัันทร์์-ศุุกร์์
อาทิิตย์์
อาทิิตย์์
จัันทร์์-พุุธ
พฤหััส-ศุุกร์์
เสาร์์

รายการข่่าวกีีฬา การวิิเคราะห์์การแข่่งขััน
ผลการแข่่งขััน รายการทอล์์ค
สััมภาษณ์์นัักกีีฬา กููรูู และเซเลบริิตี้้�วงการกีีฬา
TNN Sports

TNN Sports
มวยมัันส์์เต็็มแม็็กซ์์ (เริ่่�ม 3 ม.ค.65)
ข่่าวข้้นกีีฬาเข้้ม
ไม่่มีีผัังรายการกีีฬา
Match Day
มวยไทย ศึึกเพชรยิินดีี
มวยมัันส์์วัันศุุกร์์
ถ่่ายทอดสดการแข่่งขัันฟุุตบอล ไทยลีีก
นัักสู้้�เจ้้าสัังเวีียน
มวย Hardcore มวยพัันธุ์์�ดุุ
มวย Hardcore มวยพัันธุ์์�ดุุ
มวยไทยไฟท์์
มวยไทย Super Champ
มวยไทย Super Champ
CH8 FIGHT NIGHT ศึึกมวยพัันธุ์์�เดืือด
ไม่่มีีผัังรายการกีีฬา
ไม่่มีีผัังรายการกีีฬา
ไม่่มีีผัังรายการกีีฬา
ONE Championship Weekly 2022
ONE Championship ไทยวอร์์ริิเออร์์ (Rerun)
สปอร์์ต กููรูู
ของฝากนัักกอล์์ฟ
ของฝากนัักกอล์์ฟ
ศึึกจ้้าวมวยไทย
ของฝากนัักกอล์์ฟ

ทั้้�งวััน
05.30-06.00 น.
13.00-13.30 น.
17.00-18.00 น.
18.02-18.45 น.
09.20-09.50 น.
18.40-20.00 น.
18.00-20.00 น.
18.00-22.30 น.
18.00-19.55 น.
18.00-19.00 น.
19.00-20.00 น.
20.12-21.40 น.
18.00-19.00 น.
19.00-20.00 น.
20.12-20.40 น.
23.00-23.40 น.

22.40-23.15 น.
22.30-23.30 น.
23.40-23.59 น.
00.59-01.02 น.
00.27-00.30 น.
12.15-13.55 น.
00.42-00.45 น.

ที่มา: https://dtvguide.nbtc.go.th/tvguide

ตารางผัังรายการกีีฬาของแต่่ละช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััล
เดืือนมกราคม 2565
ช่่อง
วัันออกอากาศ	ชื่่�อรายการ/รายละเอีียดรายการ
AMARIN TV HD
อาทิิตย์์
อมริินทร์์ ซููเปอร์์ไฟต์์
ชุุด ศึึกช้้างมวยไทย เกีียรติิเพชร
ช็็อตเด็็ดแม่่ไม้้มวยไทย 7 สีี
7HD
เสาร์์
เจาะสนามลููกหนัังอาเซีียน
มวยไทย 7 สีี
อาทิิตย์์
ช็็อตเด็็ดแม่่ไม้้มวยไทย 7 สีี
Home of sport weekly
PPTV
เสาร์์
บุุนเดสลีีดา weekly 2021-2022
มวยไทย ศึึกท่่อน้ำำ��ไทย TKO เกีียรติิเพชร
Highlights Premier League 2021-2022
เทปบัันทึึกภาพการแข่่งขัันฟุุตบอลพรีีเมีียร์์ลีีก
Home of football weekend
อาทิิตย์์
Home of football weekend
มวยดีีวิิถีีไทย
Game On
แมตช์์เดย์์
ถ่่ายทอดสดฟุุตบอลพรีีเมีียร์์ลีีก 2021-2022
Highlights Premier League 2021-2022

เวลาออกอากาศ
17.00-18.56 น.
16.50-16.55 น.
17.00-18.00 น.
14.30-16.30 น.
17.10-17.15 น.
01.45-02.00 น.
15.40-16.00 น.
16.00-18.00 น.
21.30-22.30 น.
22.30-24.00 น.
00.30-02.30 น.
02.30-04.00 น.
11.45-13.45 น.
20.15-20.45 น.
20.45-20.55 น.
20.55-23.00 น.
23.00-24.00 น.

หมายเหตุ : ยังไม่รวมรายการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทยแลนด์ ลีก และรายการถ่ายทอดสดรายการอื่นๆ
ที่มา: https://dtvguide.nbtc.go.th/tvguide/

จากข้้ อ มูู ล ผัั ง รายการของช่่ อ งโทรทัั ศ น์์ ดิิ จิิ ทัั ล  ประจำำ� เดืื อ นมกราคม 2565 พบว่่ า  ช่่ อ ง PPTV เป็็ น
ช่่องโทรทััศน์์ดิจิิ ทัิ ลั ที่่�โดดเด่่นชััดเจนในการลงทุุนซื้้อ� ลิิขสิทิ ธิ์ร์� ายการกีีฬาทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยมีีรายการถ่่ายทอดสด
หลากหลายชนิิดกีีฬาอยู่่�ในผัังรายการ ทั้้�งกีีฬาฟุุตบอล (ได้้แก่่ ฟุุตบอลไทยลีีก และฟุุตบอลลีีกต่่างประเทศ เช่่น พรีีเมีียร์์ลีกี
คาราบาวคััพ และบุุนเดสลีีกา) กีีฬาวอลเลย์์บอลไทยลีีก วอลเลย์์บอลชายหาด กีีฬามอเตอร์์สปอร์์ต รวมถึึงกีีฬามวยไทย
จากข้้อมููลค่่าความนิิยมเฉลี่่�ย (เรตติ้้�ง) ของรายการของช่่อง PPTV ตลอดปีี 2564
พบว่่า รายการกีีฬาเป็็นรายการยอดนิิยมที่่สร้
� า้ งเรตติ้้�งสููงสุุดให้้แก่่ช่อ่ ง โดยรายการถ่่ายทอดสด
ฟุุตบอลชิิงแชมป์์ทวีีปอเมริิกา หรืือโคปาอเมริิกา นััดชิิงชนะเลิิศที่่�ทีีมชาติิอาร์์เจนติินาชนะ
ทีีมชาติิบราซิิล 1-0 ในเช้้าวัันอาทิิตย์์ที่่� 11 กรกฎาคม 2564 เป็็นรายการที่่�ได้้รัับความนิิยม
สููงสุุดของช่่อง PPTV ซึ่่�งได้้เรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั่่�วประเทศ 2.114

รายละเอีียดรายการกีีฬาที่่�มีีเรตติ้้�งสููงสุุดของช่่อง PPTV ปีี 2564
รายการ

ช่่อง

วัันที่่�
ออกอากาศ

เรตติ้้�ง
เวลา
ออกอากาศ เฉลี่่ย� ทั่่ว� ประเทศ กทม.

ถ่่ายทอดสด ฟุุตบอลโคปาอเมริิกา PPTV 11/07/2021 06.32-09.31 น.
(อาร์์เจนติินา+บราซิิล)

2.114

2.795

ต่่างจัังหวััด
2.000

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research

สำำ�หรัับสถานีีโทรทััศน์์เพื่่�อการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา หรืือช่่อง TSports 7 ซึ่่�งเป็็นช่่องน้้องใหม่่ในวงการ
โทรทััศน์์ดิิจิิทััลที่่�เน้้นนำำ�เสนอข่่าวสารและรายการเกี่่�ยวกัับกีีฬาที่่�มีีสาระประโยชน์์แก่่ผู้้�ชม มีีการจััดผัังรายการเป็็น
รายการข่่าวกีีฬา ที่่�รวมถึึงการวิิเคราะห์์การแข่่งขัันและผลการแข่่งขััน รายการทอล์์คสััมภาษณ์์นัักกีีฬา กููรูู และ
เซเลบริิตี้้�วงการกีีฬา ส่่วนรายการถ่่ายทอดสดรายการกีีฬา ประจำำ�เดืือนมกราคม 2565 มีีรายการถ่่ายทอดสด
ฟุุตซอลไทยลีีก 2021 และฟุุตบอลไทยลีีก 2 นอกจากนี้้�ยัังมีีรายการรีีรัันการแข่่งขัันกีีฬาในช่่วงระหว่่างวััน รวมถึึง
รีีรัันการแข่่งขัันมวยไทยในภาคกลางคืืน
จากข้้อมููลผัังรายการ ยัังพบว่่า กีีฬามวย เป็็นอีีกหนึ่่�งประเภทกีีฬาที่่�ได้้รัับความนิิยมสููง และกลายเป็็น
หนึ่่�งในคอนเทนต์์ที่่�ช่่วยเสริิมสร้้างความนิิยมของแต่่ละช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััลได้้อย่่างชััดเจน โดยเฉพาะการแข่่งขััน
มวยไทย ที่่�พััฒนามาจากศิิลปะการต่่อสู้้�ของไทยแต่่โบราณ  มาเป็็นรููปแบบของการแข่่งขัันที่่�มีีพื้้�นฐานมาจาก
การใช้้ร่่างกายทุุกส่่วนเป็็นอาวุุธ ทำำ�ให้้กีีฬามวยไทยได้้รัับความนิิยมในระดัับสากล และขยายเวทีีการแข่่งขัันมวยไทย
จำำ�นวนมาก และเป็็นคอนเทนต์์ที่่ห� ลายช่่องโทรทััศน์์ดิจิิ ทัิ ลั เลืือกใช้้ในการสร้้างฐานผู้ช้� มของช่่อง ซึ่่ง� ในเดืือนมกราคม 2565
พบว่่า มีีทั้้�งหมด 10 ช่่องที่่�จััดรายการแข่่งขัันมวยลงผัังรายการ ประกอบด้้วยช่่อง 7HD ช่่อง 3HD ช่่องไทยรััฐทีีวีี
ช่่อง AMARIN TV HD ช่่อง 8 ช่่อง PPTV ช่่อง True4U ช่่อง NBT ช่่อง TSports7 และช่่อง JKN 18 ซึ่่�งเป็็น
ช่่องล่่าสุุดที่่�จััดรายการมวยในผัังรายการเป็็นครั้้�งแรก
ทั้้�งนี้้� ช่่อง 8 เป็็นช่่องที่่�จััดรายการแข่่งขัันมวยไทยลงผัังรายการมากที่่�สุุด
โดยมีีถึึง 3 รายการใหญ่่ ได้้แก่่ การแข่่งขัันมวยไทยไฟท์์ การแข่่งขัันมวยฮาร์์ดคอร์์
มวยพัันธุ์์�ดุุ และการแข่่งขัันมวยไทย ซููเปอร์์แชมป์์ ซึ่่�งทั้้�ง 3 รายการได้้รัับความนิิยมสููง
จากการวััดด้้วยเรตติ้้�ง โดยข้้อมููลเรตติ้้�งในปีี 2564 พบว่่า รายการแข่่งขัันมวยไทยไฟท์์
เขาอ้้อ วัันที่่� 19 ธัันวาคม 2564 เป็็นรายการมวยที่่�ได้้เรตติ้้�งสููงสุุดในปีี 2564 โดยได้้
เรตติ้้�ง 3.486

ตารางรายการกีีฬาที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงสุุดในรอบปีี 2564
รายการ

วัันที่่�
ช่่อง ออกอากาศ

เรตติ้้�ง
เวลา
ออกอากาศ เฉลี่่ย� ทั่่ว� ประเทศ กทม.

ต่่างจัังหวััด

ถ่่ายทอดสด ฟุุตบอลเอเอฟเอฟ
ซููซููกิิ คััพ (ไทย+อิินโดนีีเซีีย)

7HD 29/12/2021 19.20-21.30 น.

10.039

8.720

10.259

ถ่่ายทอดสด ฟุุตบอลเอเอฟเอฟ
ซููซููกิิ คััพ (ไทย+เวีียดนาม)

7HD 26/12/2021 19.20-21.31 น.

10.031

10.685

9.922

ถ่่ายทอดสด ฟุุตบอลเอเอฟเอฟ
ซููซููกิิ คััพ (ไทย+เวีียดนาม)

7HD 23/12/2021 19.25-21.28 น.

8.803

8.503

8.853

ถ่่ายทอดสด ฟุุตบอลเอเอฟเอฟ
ซููซููกิิ คััพ (ไทย+สิิงคโปร์์)

7HD 18/12/2021 19.25-21.32 น.

6.752

7.004

6.710

ถ่่ายทอดสด ฟุุตบอลเอเอฟเอฟ
ซููซููกิิ คััพ (ไทย+พม่่า)

7HD 11/12/2021 19.25-21.27 น.

6.413

7.265

6.271

ถ่่ายทอดสด การแข่่งขััน
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี
เนชั่่�นส์์ ลีีก 2021 (ไทย+อิิตาลีี)

3HD 20/06/2021 17.45-20.51 น.

5.295

7.345

4.953

ถ่่ายทอดสด การแข่่งขััน
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี
3HD 19/06/2021 19.46-21.58 น.
เนชั่่�นส์์ ลีีก 2021 (ไทย+แคนาดา)

4.665

5.699

4.493

ถ่่ายทอดสด การแข่่งขััน
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี
เนชั่่�นส์์ ลีีก 2021 (ไทย+ญี่่�ปุ่่�น)

3HD 25/05/2021 19.48-21.55 น.

4.506

6.141

4.233

ถ่่ายทอดสด การแข่่งขััน
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี
3HD 18/06/2021 17.47-20.19 น.
เนชั่่�นส์์ ลีีก 2021 (ไทย+เบลเยีียม)

4.242

6.657

3.839

ถ่่ายทอดสด การแข่่งขััน
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี
เนชั่่�นส์์ ลีีก 2021 (ไทย+ตุุรกีี)

3HD 06/06/2021 17.45-20.15 น.

4.146

6.369

3.775

ถ่่ายทอดสด การแข่่งขััน
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี
3HD 01/06/2021 19.47-21.51 น.
เนชั่่�นส์์ ลีีก 2021 (ไทย+เซอร์์เบีีย)

4.036

4.973

3.880

ถ่่ายทอดสด การแข่่งขััน
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี
3HD 12/06/2021 16.48-19.15 น.
เนชั่่�นส์์ ลีีก 2021 (ไทย+เยอรมนีี)

3.957

5.673

3.671

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research

ตารางรายการกีีฬาที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงสุุดในรอบปีี 2564
วัันที่่�
ช่่อง ออกอากาศ

รายการ

เรตติ้้�ง
เวลา
ออกอากาศ เฉลี่่ย� ทั่่ว� ประเทศ กทม.

ต่่างจัังหวััด

ถ่่ายทอดสด การแข่่งขััน
3HD 26/05/2021 16.48-19.02 น.
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี
เนชั่่�นส์์ ลีีก 2021 (ไทย+เกาหลีีใต้้)

3.814

6.542

3.359

ถ่่ายทอดสด ฟุุตบอลเอ เอฟเอฟ
ซููซููกิิ คััพ (ไทย+ฟิิลิิปปิินส์์)

7HD 14/12/2021 16.24-18.30 น.

3.671

3.989

3.618

ถ่่ายทอดสด การแข่่งขััน
ชกมวยไทยโลก ไทยไฟท์์ เขาอ้้อ

ช่อง 8 19/12/2021 18.02-20.01 น.

3.486

1.668

3.789

3.248

1.560

3.530

0.754
0.949
1.283

3.293
3.233
3.173

4.491

2.605

ถ่่ายทอดสด การแข่่งขััน
ช่อง 8 04/07/2021 20.35-22.09 น.
ชกมวยไทยโลก ไทยไฟท์์ สตรอง
ช่อง 8 24/10/2021 18.59-20.14 น.
8 มวยไทยซุุปเปอร์์แชมป์์
ช่อง 8 23/10/2021 18.57-20.09 น.
มวยฮาร์์ดคอร์์ มวยพัันธุ์์�ดุุ
8 มวยไทยซุุปเปอร์์แชมป์์

ช่อง 8 05/12/2021 19.01-20.12 น.

2.930
2.906
2.903

ถ่่ายทอดสด การแข่่งขััน
วอลเลย์์บอลหญิิงเอฟไอวีีบีี
เนชั่่�นส์์ ลีีก 2021 (ไทย+จีีน)

3HD 27/05/2021 20.48-22.51 น.

2.874

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research

จากข้้อมููลเรตติ้้�งรายการกีีฬาที่่�ได้้รับั ความนิิยมสููงสุุดในปีี 2564 พบว่่า รายการถ่่ายทอดสด
กีีฬาฟุุตบอล และวอลเลย์์บอลหญิิง เป็็น 2 รายการกีีฬาที่่�มีีเรตติ้้�งสููงสุุด สะท้้อนให้้เห็็นว่่า
รายการถ่่ายทอดสดการแข่่งขัันกีีฬาที่่�มีนัี กั กีีฬาไทยแข่่งขัันด้้วยในรายการสำำ�คัญ
ั ระดัับนานาชาติิ
มีีส่่วนสำำ�คััญในการดึึงดููดความสนใจของผู้้�ชมจำำ�นวนมาก เช่่น นัักฟุุตบอลชายทีีมชาติิไทย
ในศึึกชิิงแชมป์์อาเซีียนที่่�ประเทศสิิงคโปร์์ ถ่่ายทอดสดทางช่่อง 7HD หรืือนัักกีีฬาวอลเลย์์บอลหญิิง
ทีีมชาติิไทย ชุุด 6 เซีียน ที่่�ร่ว่ มแข่่งขัันในศึึกวอลเลย์์บอลเนชั่่น� ส์์ ลีกี  ที่่�ประเทศอิิตาลีี ถ่่ายทอดสด
ทางช่่อง 3HD ทั้้�งนี้้� รายการกีีฬาที่่�ได้้เรตติ้้�งสููงสุุดในปีี 2564 คืือ รายการถ่่ายทอดสดฟุุตบอล
ชิิงแชมป์์อาเซีียนนััดชิิงชนะเลิิศ (เอเอฟเอฟ ซููซูกิู  คั
ิ พั ) นััดแรก ระหว่่างทีีมชาติิไทยและอิินโดนีีเซีีย
วัันที่่� 29 ธัันวาคม 2564 ซึ่่�งไทยชนะ 4-0 ได้้เรตติ้้�งสููงถึึง 10.039

นอกเหนืือจากรายการถ่่ายทอดสดรายการยอดนิิยม 2 รายการดัังกล่่าวแล้้ว ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมายัังมีีรายการ
แข่่งขัันที่่�สำ�คั
ำ ัญที่่�นัักกีีฬาไทยเข้้าร่่วมแข่่งขัันด้้วย เช่่น การแข่่งขัันกีีฬาโอลิิมปิิก 2020 ที่่�เลื่่�อนการจััดการแข่่งขัันมาในปีี 2021
ด้้วยเหตุุผลเรื่่�องการระบาดของไวรััสโควิิด-19 ซึ่่�งมีีการถ่่ายทอดสด 6 ช่่อง ได้้แก่่ ช่่องไทยพีีบีีเอส ช่่อง NBT ช่่อง PPTV
ช่่อง JKN 18 ช่่อง True4U และช่่อง GMM25  โดยนัับได้้ว่่าเป็็นโอกาสของช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััลขนาดเล็็กที่่�ได้้มีีคอนเทนต์์
ที่่�น่่าสนใจเข้้ามาอยู่่�ในผัังรายการ ซึ่่�งช่่วยสร้้างชื่่�อเสีียงและความรู้้�จัักช่่องในหมู่่�ผู้้�ชมได้้มากขึ้้�นด้้วย ทั้้�งนี้้� การถ่่ายทอดสด
กีีฬาโอลิิมปิิกที่่�ได้้รับั ความนิิยมสููงสุุด ได้้แก่่ การแข่่งขัันแบดมิินตัันของทีีมชายไทยที่่�สามารถชนะเยอรมััน ในวัันที่่� 25 กรกฎาคม
2564 ถ่่ายทอดสดทางช่่อง PPTV ได้้เรตติ้้�งทั่่�วประเทศ 1.713
รายการ
ถ่่ายทอดสดการแข่่งขัันกีีฬา
โอลิิมปิิกโตเกีียว
(แบดมิินตััน:ไทย+เยอรมนีี)

วัันที่่�
ช่่อง ออกอากาศ

เรตติ้้�ง
เวลา
ออกอากาศ เฉลี่่ย� ทั่่ว� ประเทศ กทม.

PPTV 25/07/2021 17.51-19.01 น.

1.713

3.929

ต่่างจัังหวััด
1.343

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research

สำำ�หรัับการแข่่งขัันกีีฬารายการที่่�นักั กีีฬาไทยไม่่ได้้ร่ว่ มการแข่่งขััน แต่่เป็็นกีีฬาสากลที่่�มีผู้ี ช้� มสนใจมาก เช่่น การแข่่งขััน
ฟุุตบอลชิิงแชมป์์ยุโุ รป ถืือได้้ว่า่ เป็็นอีีกหนึ่่ง� ทััวร์์นาเมนต์์รายการกีีฬาที่่�คนไทยให้้ความสนใจ อย่่างไรก็็ดี ลิ
ี ขสิ
ิ ทิ ธิ์ข์� องการถ่่ายทอด
ฟุุตบอลชิิงแชมป์์ยุุโรปมีีมููลค่่าสููงมาก จนไม่่มีีช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััลใดซื้้�อลิิขสิิทธิ์์�การถ่่ายทอดดัังกล่่าว ซึ่่�งรััฐบาลต้้องเข้้ามา
ช่่วยดำำ�เนิินการ โดยได้้ภาคเอกชนเข้้ามาซื้้�อลิิขสิิทธิ์์�และถ่่ายทอดสดออกอากาศทางช่่อง NBT ทั้้�งนี้้� แมชต์์ที่่�มีีผู้้�ชมสููงสุุด
เป็็นการแข่่งขัันของทีีมชาติิอัังกฤษ ชนะทีีมชาติิโครเอเชีีย วัันที่่� 13 มิิถุุนายน 2564 โดยมีีเรตติ้้�งทั่่�วประเทศ 1.791
และกลายเป็็นรายการยอดนิิยมที่่�มีีเรตติ้้�งสููงสุุดของช่่อง NBT ในปีี 2564
รายการ
ถ่่ายทอดสด ฟุุตบอลยููโร 2020
(อัังกฤษ+โครเอเชีีย)

ช่่อง

วัันที่่�
ออกอากาศ

เรตติ้้�ง
เวลา
ออกอากาศ เฉลี่่ย� ทั่่ว� ประเทศ กทม.

NBT 13/06/2021 19.45-22.03 น.

1.791

3.182

ต่่างจัังหวััด
1.559

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research

โดยสรุุปแล้้ว อาจกล่่าวได้้ว่่า รายการกีีฬาเป็็นอีีกหนึ่่�ง Killer Content สำำ�หรัับวงการโทรทััศน์์ดิิจิิทััล
ในเมืื อ งไทย โดยเฉพาะรายการถ่่ า ยทอดสดที่่� มีี นัั ก กีี ฬ าทีี ม ชาติิ ไ ทยเข้้ า ร่่ ว มแข่่ ง ขัั น ด้้ ว ย ที่่� ส ามารถมีี ผ ลต่่ อ ยอด
การรัับชม  และสปอนเซอร์์โฆษณาในระหว่่างรายการแข่่งขััน แต่่อุุปสรรคสำำ�คััญมาจากค่่าลิิขสิิทธิ์์�ในการถ่่ายทอดสด
รายการกีี ฬาเหล่่ านี้้�ที่่� มีีมููลค่่าสููงมากทำำ�ให้้หลายช่่ องโทรทัั ศน์์ ดิิจิิทััลไม่่ สามารถทุ่่�มเงิิ นลงทุุ นในการซื้้� อลิิ ขสิิทธิ์์� ได้้
หากไม่่ได้้ความช่่วยเหลืือจากภาครััฐ ส่่วนช่่องที่่�มีีความพร้้อมเรื่่�องงบลงทุุน ก็็ต้้องวางแผนธุุรกิิจและจััดกลยุุทธ์์
ในการเลืือกซื้้�อลิิขสิิทธิ์์�รายการกีีฬาลงผัังรายการ เพื่่�อให้้เกิิดความคุ้้�มค่่ามากที่่�สุุด

