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คอนเทนต์์กีีฬาในผัังรายกีาร
ของโทรทัศน์ดิิจิิทัล

	 หากคอนเทนต์์ละคร	 คือคอนเทนต์์ยอดนิยมในบรรดาคอนเทนต์์ทางโทรทัศน์ดิจิิทัล	 รายการกีฬา 

ก็เป็็นอีกหน่�งป็ระเภทคอนเทนต์์ที�ได้รับความนิยมสููงจิากป็ระชาชนสู่วนใหญ่่เช่นกัน	 โดยเฉพาะรายการถ่่ายทอดสูด

รายการกฬีาสูำาคัญ่ที�นักกีฬาไทยเข้้ารว่มแข่้งขั้น	หรือการแข่้งขั้นกีฬามหาชนนานาชาต์ทีิ�ได้รับความสูนใจิร่วมกันทั�วโลก	

	 รายการถ่่ายทอดสูดรายการกีฬา	 สูร้างความตื์�นเต้์น	 สูนุกสูนาน	ทำาให้ผูู้้ชมได้ร่วมลุ้นผู้ลงานการแข่้งขั้นข้อง

นักกีฬาที�ชื�นชอบ	ซ่ึ่�งการมีสู่วนร่วมข้องผูู้้ชมในรายการกีฬา	มีผู้ลต่์อความนิยมข้องรายการกีฬาอยา่งมาก	อยา่งไรก็ต์าม	

ลิข้สิูทธิิ์�การถ่่ายทอดสูดรายการกีฬานั�นมีราคาแพง	โดยเฉพาะการถ่่ายทอดสูดกีฬายอดนิยมที�มีการป็ระมูลซืึ่�อลิข้สิูทธิิ์�	

ทำาให้รายการถ่่ายทอดสูดรายการกีฬาผู่้านช่องทางโทรทัศน์ดิจิิทัลมีไม่มากนัก	และกระจุิกตั์วอยู่ในไม่กี�ช่องเท่านั�น	

	 อย่างไรก็ดี	 รูป็แบบรายการกีฬาในช่องโทรทัศน์ดิจิิทัลมีหลากหลายรูป็แบบ	 นอกเหนือจิากรายการ 

ถ่่ายทอดสูดรายการกีฬาแล้ว	 ยังมีรายการสูรุป็ความเคลื�อนไหววงการกีฬา	 รายการสูอนเทคนิคการเล่นกีฬา 

เฉพาะด้าน	 รายการวิเคราะห์และสูรุป็ผู้ลการแข่้งขั้น	 รวมทั�งรายการข้่าวกีฬาที�แทรกอยู่ในช่วงรายการข้่าวข้อง 

แต่์ละวันด้วย	

LIVE
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อัังคาร

อัาทิิตย์์

NBT

โทิรทัิศน์์รัฐสภา

อัาทิิตย์์
จััน์ทิร์-ศุกร์
เสาร์-อัาทิิตย์์

ทุิกวััน์

ทิทิบ.5

TSports 7

TNN

JKN 18

Nation TV

เวิัร์คพอัย์ท์ิ ทีิวีั

True4U

GMM25 

MONO 29

ONE

ช่่อัง 8

9 MCOT HD

ไทิย์รัฐทีิวีั

3HD

ไม่่มี่ผัังราย์การกีฬา

ไม่่มี่ผัังราย์การกีฬา

ไม่่มี่ผัังราย์การกีฬา

ไม่่มี่ผัังราย์การกีฬา

ไม่่มี่ผัังราย์การกีฬา

เสาร์-อัาทิิตย์์ไทิย์พีบีเอัส

จััน์ทิร์-ศุกร์

เสาร์-อัาทิิตย์์
จััน์ทิร์-อัาทิิตย์์
จััน์ทิร์-ศุกร์

จััน์ทิร์-พุธ
พฤหััสบดีี

ศุกร์
เสาร์-อัาทิิตย์์

เสาร์

อัาทิิตย์์

จััน์ทิร์-ศุกร์

จััน์ทิร์-ศุกร์
อัาทิิตย์์
อัาทิิตย์์

จััน์ทิร์-พุธ
พฤหััส-ศุกร์

เสาร์

ถ่่าย์ทิอัดีสดี ศึกม่วัย์ไทิย์-ใจัเพช่ร
เส้น์ทิางกีฬา

สุดีสัปดีาห์ักีฬามั่น์ส์
Sunday Inspiration Sports

วังจัรกีฬา
เปิดีเกม่ส์

ราย์การข่่าวักีฬา การวิัเคราะห์ัการแข่่งขั่น์ 
ผัลการแข่่งขั่น์ ราย์การทิอัล์ค 

สัม่ภาษณ์์นั์กกีฬา กูรู และเซเลบริตี�วังการกีฬา
TNN Sports

TNN Sports
ม่วัย์มั่น์ส์เต็ม่แม็่กซ์ (เริ�ม่ 3 ม่.ค.65)

ข่่าวัข้่น์กีฬาเข้่ม่

Match Day
ม่วัย์ไทิย์ ศึกเพช่รยิ์น์ดีี

ม่วัย์มั่น์ส์วััน์ศุกร์
ถ่่าย์ทิอัดีสดีการแข่่งขั่น์ฟุุตบอัล ไทิย์ลีก

นั์กสู้เจ้ัาสังเวีัย์น์
ม่วัย์ Hardcore ม่วัย์พัน์ธ์ุดุี
ม่วัย์ Hardcore ม่วัย์พัน์ธ์ุดุี

ม่วัย์ไทิย์ไฟุท์ิ
ม่วัย์ไทิย์ Super Champ
ม่วัย์ไทิย์ Super Champ

CH8 FIGHT NIGHT ศึกม่วัย์พัน์ธ์ุเดืีอัดี

ONE Championship Weekly 2022
ONE Championship ไทิย์วัอัร์ริเอัอัร์ (Rerun)

สปอัร์ต กูรู
ข่อังฝากนั์กกอัล์ฟุ
ข่อังฝากนั์กกอัล์ฟุ
ศึกจ้ัาวัม่วัย์ไทิย์

ข่อังฝากนั์กกอัล์ฟุ

16.05-18.00 น์.
21.30-22.00 น์.

11.30-12.00 น์.
14.00-16.00 น์.
08.00-08.30 น์.
09.00-09.30 น์.

ทัิ�งวััน์

05.30-06.00 น์.
13.00-13.30 น์.
17.00-18.00 น์.
18.02-18.45 น์.
09.20-09.50 น์.

18.40-20.00 น์.
18.00-20.00 น์.
18.00-22.30 น์.
18.00-19.55 น์.
18.00-19.00 น์.
19.00-20.00 น์.
20.12-21.40 น์.
18.00-19.00 น์.
19.00-20.00 น์.
20.12-20.40 น์.
23.00-23.40 น์.

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

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

ต์ารางผัังรายกีารกีีฬาของแต่์ละช่่องโทรทัศน์ดิิจิิทัล
 เดืิอนมกีราคม 2565 

 ช่่อง วัันออกีอากีาศ ชื่�อรายกีาร/รายละเอียดิรายกีาร เวัลาออกีอากีาศ

หมายเหตุุ : ยังไม่รวมรายการถ่่ายทอดสดฟุุตุบอล ไทยลีก
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อัาทิิตย์์

อัาทิิตย์์

อัาทิิตย์์

เสาร์

เสาร์

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

ต์ารางผัังรายกีารกีีฬาของแต่์ละช่่องโทรทัศน์ดิิจิิทัล
 เดืิอนมกีราคม 2565 

อัม่ริน์ทิร์ ซูเปอัร์ไฟุต์  
ชุ่ดี ศึกช้่างม่วัย์ไทิย์ เกีย์รติเพช่ร

ช็่อัตเด็ีดีแม่่ไม้่ม่วัย์ไทิย์ 7 สี
เจัาะสน์าม่ลูกหันั์งอัาเซีย์น์

ม่วัย์ไทิย์ 7 สี
ช็่อัตเด็ีดีแม่่ไม้่ม่วัย์ไทิย์ 7 สี
Home of sport weekly

บุน์เดีสลีดีา weekly 2021-2022
ม่วัย์ไทิย์ ศึกท่ิอัน์ำ�าไทิย์ TKO เกีย์รติเพช่ร

Highlights Premier League 2021-2022
เทิปบัน์ทึิกภาพการแข่่งขั่น์ฟุุตบอัลพรีเมี่ย์ร์ลีก 

Home of football weekend
Home of football weekend

ม่วัย์ดีีวิัถี่ไทิย์
Game On
แม่ตช์่เดีย์์

ถ่่าย์ทิอัดีสดีฟุุตบอัลพรีเมี่ย์ร์ลีก 2021-2022
Highlights Premier League 2021-2022

17.00-18.56 น์.

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

	 จิากข้้อมูลผัู้งรายการข้องช่องโทรทัศน์ดิจิิทัล	 ป็ระจิำาเดือนมกราคม	 2565	 พบว่า	 ช่อง	 PPTV	 เป็็น 
ช่องโทรทัศน์ดิจิิทัลที�โดดเด่นชัดเจินในการลงทนุซืึ่�อลิข้สิูทธิิ์�รายการกฬีาทั�งในและต์า่งป็ระเทศ	โดยมีรายการถ่่ายทอดสูด 
หลากหลายชนดิกีฬาอยูใ่นผัู้งรายการ	ทั�งกีฬาฟุุต์บอล	(ได้แก่	ฟุุต์บอลไทยลีก	และฟุุต์บอลลกีต่์างป็ระเทศ	เช่น	พรีเมียร์ลีก	
คาราบาวคัพ	และบุนเดสูลีกา)	กีฬาวอลเลย์บอลไทยลีก	วอลเลย์บอลชายหาด	กีฬามอเต์อร์สูป็อร์ต์	รวมถ่่งกีฬามวยไทย

AMARIN TV HD

7HD

PPTV

	 จิากข้้อมูลค่าความนิยมเฉลี�ย	(เรต์ติ์�ง)	ข้องรายการข้องช่อง	PPTV	ต์ลอดปี็	2564	 
พบว่า	รายการกีฬาเป็็นรายการยอดนิยมที�สูร้างเรต์ติ์�งสููงสุูดให้แก่ช่อง	โดยรายการถ่่ายทอดสูด 
ฟุุต์บอลชิงแชมป์็ทวีป็อเมริกา	 หรือโคป็าอเมริกา	 นัดชิงชนะเลิศที�ทีมชาติ์อาร์เจินติ์นาชนะ	
ทีมชาติ์บราซิึ่ล	1-0	ในเช้าวันอาทิต์ย์ที�	11	กรกฎาคม	2564	เป็็นรายการที�ได้รับความนิยม
สููงสุูดข้องช่อง	PPTV	ซ่ึ่�งได้เรต์ติ์�งเฉลี�ยทั�วป็ระเทศ	2.114	

หมายเหตุุ : ยังไม่รวมรายการถ่่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทยแลนด์ ลีก และรายการถ่่ายทอดสดรายการอื่นๆ

 ช่่อง วัันออกีอากีาศ ชื่�อรายกีาร/รายละเอียดิรายกีาร เวัลาออกีอากีาศ
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ถ่่าย์ทิอัดีสดี ฟุุตบอัลโคปาอัเม่ริกา 
(อัาร์เจัน์ติน์า+บราซิล)

รายการ เวลา
ออกอากาศ

วันท่ี่�
ออกอากาศช่่อง

กที่ม.เฉล่�ยทัี่�วประเที่ศ ต่่างจัังหวัด

11/07/2021 06.32-09.31 น์. 2.114 2.795 2.000

เรต่ต้่�ง

	 สูำาหรับสูถ่านีโทรทัศน์เพื�อการท่องเที�ยวและกีฬา	 หรือช่อง	 TSports	 7	 ซ่ึ่�งเป็็นช่องน้องใหม่ในวงการ

โทรทัศน์ดิจิิทัลที�เน้นนำาเสูนอข่้าวสูารและรายการเกี�ยวกับกีฬาที�มีสูาระป็ระโยชน์แก่ผูู้้ชม	 มีการจัิดผัู้งรายการเป็็น

รายการข่้าวกีฬา	 ที�รวมถ่่งการวิเคราะห์การแข่้งขั้นและผู้ลการแข่้งขั้น	 รายการทอล์คสัูมภาษณ์์นักกีฬา	 กูรู	 และ 

เซึ่เลบริตี์�วงการกีฬา	 สู่วนรายการถ่่ายทอดสูดรายการกีฬา	 ป็ระจิำาเดือนมกราคม	 2565	 มีรายการถ่่ายทอดสูด 

ฟุุต์ซึ่อลไทยลีก	 2021	 และฟุุต์บอลไทยลีก	 2	 นอกจิากนี�ยังมีรายการรีรันการแข่้งขั้นกีฬาในช่วงระหว่างวัน	 รวมถ่่ง 

รีรันการแข่้งขั้นมวยไทยในภาคกลางคืน

	 จิากข้้อมูลผัู้งรายการ	 ยังพบว่า	 กีฬามวย	 เป็็นอีกหน่�งป็ระเภทกีฬาที�ได้รับความนิยมสููง	 และกลายเป็็น 

หน่�งในคอนเทนต์์ที�ช่วยเสูริมสูร้างความนิยมข้องแต์่ละช่องโทรทัศน์ดิจิิทัลได้อย่างชัดเจิน	 โดยเฉพาะการแข่้งขั้น

มวยไทย	 ที�พัฒนามาจิากศิลป็ะการต่์อสูู้ข้องไทยแต่์โบราณ์	 มาเป็็นรูป็แบบข้องการแข่้งขั้นที�มีพื�นฐานมาจิาก 

การใช้ร่างกายทุกสู่วนเป็็นอาวุธิ์	ทำาให้กีฬามวยไทยได้รับความนิยมในระดับสูากล	และข้ยายเวทีการแข่้งขั้นมวยไทย 

จิำานวนมาก	และเป็็นคอนเทนต์์ที�หลายช่องโทรทัศน์ดิจิิทัลเลือกใช้ในการสูร้างฐานผูู้้ชมข้องช่อง	ซ่ึ่�งในเดือนมกราคม	2565	

พบว่า	 มีทั�งหมด	 10	 ช่องที�จัิดรายการแข่้งขั้นมวยลงผัู้งรายการ	ป็ระกอบด้วยช่อง	 7HD	 ช่อง	 3HD	 ช่องไทยรัฐทีวี	 

ช่อง	 AMARIN	 TV	HD	 ช่อง	 8	 ช่อง	 PPTV	 ช่อง	 True4U	 ช่อง	NBT	 ช่อง	 TSports7	 และช่อง	 JKN	 18	 ซ่ึ่�งเป็็น 

ช่องล่าสุูดที�จัิดรายการมวยในผัู้งรายการเป็็นครั�งแรก

ท่ีมา: AGB Nielsen Media Research

PPTV

	 ทั�งนี�	 ช่อง	 8	 เป็็นช่องที�จัิดรายการแข่้งขั้นมวยไทยลงผัู้งรายการมากที�สูุด	 

โดยมีถ่่ง	 3	 รายการใหญ่่	 ได้แก่	 การแข่้งขั้นมวยไทยไฟุท์	 การแข่้งขั้นมวยฮาร์ดคอร์	 

มวยพันธ์ุิ์ดุ	และการแข่้งขั้นมวยไทย	ซูึ่เป็อร์แชมป์็	ซ่ึ่�งทั�ง	3	รายการได้รับความนิยมสููง 

จิากการวัดด้วยเรต์ติ์�ง	โดยข้้อมูลเรต์ติ์�งในปี็	2564	พบว่า	รายการแข่้งขั้นมวยไทยไฟุท์

เข้าอ้อ	 วันที�	 19	 ธัิ์นวาคม	2564	 เป็็นรายการมวยที�ได้เรต์ติ์�งสููงสุูดในปี็	 2564	 โดยได้ 

เรต์ติ์�ง	3.486	

รายละเอียดิรายกีารกีีฬาที�มีเรต์ติ์�งสููงสุูดิของช่่อง PPTV ปีี 2564
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รายการ

ถ่่าย์ทิอัดีสดี ฟุุตบอัลเอัเอัฟุเอัฟุ 
ซูซูกิ คัพ (ไทิย์+อิัน์โดีนี์เซีย์)

ถ่่าย์ทิอัดีสดี ฟุุตบอัลเอัเอัฟุเอัฟุ 
ซูซูกิ คัพ (ไทิย์+เวีัย์ดีน์าม่)

ถ่่าย์ทิอัดีสดี ฟุุตบอัลเอัเอัฟุเอัฟุ 
ซูซูกิ คัพ (ไทิย์+เวีัย์ดีน์าม่)

ถ่่าย์ทิอัดีสดี ฟุุตบอัลเอัเอัฟุเอัฟุ 
ซูซูกิ คัพ (ไทิย์+สิงคโปร์) 

ถ่่าย์ทิอัดีสดี ฟุุตบอัลเอัเอัฟุเอัฟุ 
ซูซูกิ คัพ (ไทิย์+พม่่า)

ถ่่าย์ทิอัดีสดี การแข่่งขั่น์
วัอัลเลย์์บอัลหัญิิงเอัฟุไอัวีับี  
เน์ชั่�น์ส์ ลีก 2021 (ไทิย์+อิัตาลี)

ถ่่าย์ทิอัดีสดี การแข่่งขั่น์
วัอัลเลย์์บอัลหัญิิงเอัฟุไอัวีับี  
เน์ชั่�น์ส์ ลีก 2021 (ไทิย์+แคน์าดีา)

ถ่่าย์ทิอัดีสดี การแข่่งขั่น์
วัอัลเลย์์บอัลหัญิิงเอัฟุไอัวีับี  
เน์ชั่�น์ส์ ลีก 2021 (ไทิย์+ญีิ�ปุ�น์)

ถ่่าย์ทิอัดีสดี การแข่่งขั่น์
วัอัลเลย์์บอัลหัญิิงเอัฟุไอัวีับี  
เน์ชั่�น์ส์ ลีก 2021 (ไทิย์+เบลเยี์ย์ม่)

ถ่่าย์ทิอัดีสดี การแข่่งขั่น์
วัอัลเลย์์บอัลหัญิิงเอัฟุไอัวีับี  
เน์ชั่�น์ส์ ลีก 2021 (ไทิย์+ตุรกี)

ถ่่าย์ทิอัดีสดี การแข่่งขั่น์
วัอัลเลย์์บอัลหัญิิงเอัฟุไอัวีับี  
เน์ชั่�น์ส์ ลีก 2021 (ไทิย์+เซอัร์เบีย์)

ถ่่าย์ทิอัดีสดี การแข่่งขั่น์
วัอัลเลย์์บอัลหัญิิงเอัฟุไอัวีับี  
เน์ชั่�น์ส์ ลีก 2021 (ไทิย์+เย์อัรม่นี์)

29/12/2021

26/12/2021

23/12/2021

18/12/2021

11/12/2021

20/06/2021

19/06/2021

25/05/2021

18/06/2021

06/06/2021

01/06/2021

12/06/2021

19.20-21.30 น์.

19.20-21.31 น์.

19.25-21.28 น์.

19.25-21.32 น์.

19.25-21.27 น์.

17.45-20.51 น์.

19.46-21.58 น์.

19.48-21.55 น์.

17.47-20.19 น์.

17.45-20.15 น์.

19.47-21.51 น์.

16.48-19.15 น์.

10.039

10.031

8.803

6.752

6.413

5.295

4.665

4.506

4.242

4.146

4.036

3.957

8.720

10.685

8.503

7.004

7.265

7.345

5.699

6.141

6.657

6.369

4.973

5.673

10.259

9.922

8.853

6.710

6.271

4.953

4.493

4.233

3.839

3.775

3.880

3.671

7HD

7HD

7HD

7HD

7HD

3HD

3HD

3HD

3HD

3HD

3HD

3HD

ท่ีมา: AGB Nielsen Media Research

เรต่ต้่�งเวลา
ออกอากาศ

วันท่ี่�
ออกอากาศ กที่ม.เฉล่�ยทัี่�วประเที่ศ ต่่างจัังหวัด

ต์ารางรายกีารกีีฬาที�ได้ิรับควัามนิยมสููงสุูดิในรอบปีี 2564

ช่่อง



NBTC

	 จิากข้้อมูลเรต์ติ์�งรายการกีฬาที�ได้รับความนิยมสููงสุูดในปี็	2564	พบว่า	รายการถ่่ายทอดสูด 

กีฬาฟุุต์บอล	 และวอลเลย์บอลหญิ่ง	 เป็็น	 2	 รายการกีฬาที�มีเรต์ติ์�งสููงสุูด	 สูะท้อนให้เห็นว่า	

รายการถ่่ายทอดสูดการแข่้งขั้นกีฬาที�มีนักกีฬาไทยแข่้งขั้นด้วยในรายการสูำาคัญ่ระดบันานาชาต์ิ

มีสู่วนสูำาคัญ่ในการด่งดูดความสูนใจิข้องผูู้้ชมจิำานวนมาก	 เช่น	 นักฟุุต์บอลชายทีมชาติ์ไทย 

ในศ่กชิงแชมป์็อาเซีึ่ยนที�ป็ระเทศสิูงคโป็ร์	ถ่่ายทอดสูดทางช่อง	7HD	หรือนักกีฬาวอลเลยบ์อลหญิ่ง

ทีมชาติ์ไทย	ชุด	6	เซีึ่ยน	ที�ร่วมแข่้งขั้นในศ่กวอลเลย์บอลเนชั�นส์ู	ลีก	ที�ป็ระเทศอิต์าลี	ถ่่ายทอดสูด 

ทางช่อง	 3HD	 ทั�งนี�	 รายการกีฬาที�ได้เรต์ติ์�งสููงสุูดในปี็	 2564	 คือ	 รายการถ่่ายทอดสูดฟุุต์บอล 

ชิงแชมป์็อาเซีึ่ยนนัดชิงชนะเลิศ	(เอเอฟุเอฟุ	ซูึ่ซูึ่กิ	คัพ)	นัดแรก	ระหว่างทีมชาติ์ไทยและอินโดนีเซีึ่ย 

วันที�	29	ธัิ์นวาคม	2564	ซ่ึ่�งไทยชนะ	4-0	ได้เรต์ติ์�งสููงถ่่ง	10.039	

รายการ ช่่อง

ถ่่าย์ทิอัดีสดี การแข่่งขั่น์
วัอัลเลย์์บอัลหัญิิงเอัฟุไอัวีับี  
เน์ชั่�น์ส์ ลีก 2021 (ไทิย์+เกาหัลีใต้)

ถ่่าย์ทิอัดีสดี ฟุุตบอัลเอั เอัฟุเอัฟุ 
ซูซูกิ คัพ (ไทิย์+ฟิุลิปปิน์ส์) 

ถ่่าย์ทิอัดีสดี การแข่่งขั่น์ 
ช่กม่วัย์ไทิย์โลก ไทิย์ไฟุท์ิ เข่าอ้ัอั 

ถ่่าย์ทิอัดีสดี การแข่่งขั่น์ 
ช่กม่วัย์ไทิย์โลก ไทิย์ไฟุท์ิ สตรอัง

8 ม่วัย์ไทิย์ซุปเปอัร์แช่ม่ป์ 

ม่วัย์ฮาร์ดีคอัร์ ม่วัย์พัน์ธ์ุดุี

8 ม่วัย์ไทิย์ซุปเปอัร์แช่ม่ป์ 

ถ่่าย์ทิอัดีสดี การแข่่งขั่น์
วัอัลเลย์์บอัลหัญิิงเอัฟุไอัวีับี  
เน์ชั่�น์ส์ ลีก 2021 (ไทิย์+จีัน์)

16.48-19.02 น์.

16.24-18.30 น์.

18.02-20.01 น์.

20.35-22.09 น์.

18.59-20.14 น์. 

18.57-20.09 น์.

19.01-20.12 น์.

20.48-22.51 น์.

3.814

3.671

3.486

3.248

2.930

2.906

2.903

2.874

6.542

3.989

1.668

1.560

0.754

0.949

1.283

4.491

3.359

3.618

3.789

3.530

3.293

3.233

3.173

2.605

3HD

7HD

ช่่อัง 8

ช่่อัง 8

ช่่อัง 8

ช่่อัง 8

ช่่อัง 8

3HD

ท่ีมา: AGB Nielsen Media Research

เรต่ต้่�งเวลา
ออกอากาศ

วันท่ี่�
ออกอากาศ กที่ม.เฉล่�ยทัี่�วประเที่ศ ต่่างจัังหวัด

26/05/2021

14/12/2021

19/12/2021

04/07/2021

24/10/2021

23/10/2021

05/12/2021

27/05/2021

ต์ารางรายกีารกีีฬาที�ได้ิรับควัามนิยมสููงสุูดิในรอบปีี 2564



NBTC

	 นอกเหนือจิากรายการถ่่ายทอดสูดรายการยอดนิยม	 2	 รายการดังกล่าวแล้ว	 ในปี็	 2564	 ที�ผู่้านมายังมีรายการ
แข่้งขั้นที�สูำาคัญ่ที�นักกีฬาไทยเข้้าร่วมแข่้งขั้นด้วย	เช่น	การแข่้งขั้นกีฬาโอลิมปิ็ก	2020	ที�เลื�อนการจัิดการแข่้งขั้นมาในปี็	2021 
ด้วยเหตุ์ผู้ลเรื�องการระบาดข้องไวรัสูโควิด-19	 ซ่ึ่�งมีการถ่่ายทอดสูด	 6	 ช่อง	 ได้แก่	 ช่องไทยพีบีเอสู	 ช่อง	 NBT	 ช่อง	 PPTV	 
ช่อง	 JKN	18	 ช่อง	True4U	และช่อง	GMM25	 	 โดยนับได้ว่าเป็็นโอกาสูข้องช่องโทรทัศน์ดิจิิทัลข้นาดเล็กที�ได้มีคอนเทนต์์ 
ที�น่าสูนใจิเข้้ามาอยู่ในผัู้งรายการ	 ซ่ึ่�งช่วยสูร้างชื�อเสีูยงและความรู้จัิกช่องในหมู่ผูู้้ชมได้มากข่้�นด้วย	 ทั�งนี�	 การถ่่ายทอดสูด 
กีฬาโอลิมปิ็กที�ได้รับความนิยมสููงสุูด	ได้แก่	การแข่้งขั้นแบดมินตั์นข้องทีมชายไทยที�สูามารถ่ชนะเยอรมัน	ในวันที�	25	กรกฎาคม	
2564	ถ่่ายทอดสูดทางช่อง	PPTV	ได้เรต์ติ์�งทั�วป็ระเทศ	1.713	

	 สูำาหรับการแข่้งขั้นกีฬารายการที�นักกีฬาไทยไม่ได้ร่วมการแข่้งขั้น	แต่์เป็็นกีฬาสูากลที�มีผูู้้ชมสูนใจิมาก	เช่น	การแข่้งขั้น
ฟุุต์บอลชิงแชมป์็ยโุรป็	ถื่อได้ว่าเป็็นอีกหน่�งทัวร์นาเมนต์์รายการกีฬาที�คนไทยให้ความสูนใจิ	อยา่งไรก็ดี	ลิข้สิูทธิิ์�ข้องการถ่่ายทอด
ฟุุต์บอลชิงแชมป์็ยุโรป็มีมูลค่าสููงมาก	 จินไม่มีช่องโทรทัศน์ดิจิิทัลใดซืึ่�อลิข้สิูทธิิ์�การถ่่ายทอดดังกล่าว	 ซ่ึ่�งรัฐบาลต้์องเข้้ามา 
ช่วยดำาเนินการ	 โดยได้ภาคเอกชนเข้้ามาซืึ่�อลิข้สิูทธิิ์�และถ่่ายทอดสูดออกอากาศทางช่อง	 NBT	 ทั�งนี�	 แมชต์์ที�มีผูู้้ชมสููงสุูด 
เป็็นการแข่้งขั้นข้องทีมชาติ์อังกฤษ	 ชนะทีมชาติ์โครเอเชีย	 วันที�	 13	 มิถุ่นายน	 2564	 โดยมีเรต์ติ์�งทั�วป็ระเทศ	 1.791	 
และกลายเป็็นรายการยอดนิยมที�มีเรต์ติ์�งสููงสุูดข้องช่อง	NBT	ในปี็	2564	

	 โดยสรุุปแล้้ว	 อาจกล้่าวได้ว่า	 รุายการุกีฬาเป็นอีกหน่�ง	 Killer	 Content	 สำาหรุับวงการุโทรุทัศน์ดิจิทัล้ 
ในเมืืองไทย	 โดยเฉพาะรุายการุถ่่ายทอดสดที�มืีนักกีฬาทีมืชาติิไทยเข้้ารุ่วมืแข่้งขั้นด้วย	 ที�สามืารุถ่มีืผล้ต่ิอยอด 
การุรัุบชมื	 แล้ะสปอนเซอร์ุโฆษณาในรุะหว่างรุายการุแข่้งขั้น	 แต่ิอุปสรุรุคสำาคัญมืาจากค่าลิ้ข้สิทธิิ์�ในการุถ่่ายทอดสด 
รุายการุกีฬาเหล่้านี�ที�มีืมูืล้ค่าสูงมืากทำาให้หล้ายช่องโทรุทัศน์ดิจิทัล้ไม่ืสามืารุถ่ทุ่มืเงินล้งทุนในการุซื�อลิ้ข้สิทธิิ์�ได้	 
หากไมื่ได้ความืช่วยเหล้ือจากภาครุัฐ	 ส่วนช่องที�มีืความืพรุ้อมืเรืุ�องงบล้งทุน	 ก็ต้ิองวางแผนธิ์ุรุกิจแล้ะจัดกล้ยุทธ์ิ์	 
ในการุเลื้อกซื�อลิ้ข้สิทธิิ์�รุายการุกีฬาล้งผังรุายการุ	เพื�อให้เกิดความืคุ้มืค่ามืากที�สุด

รายการ เวลา
ออกอากาศ

วันท่ี่�
ออกอากาศช่่อง

กที่ม.เฉล่�ยทัี่�วประเที่ศ ต่่างจัังหวัด
เรต่ต้่�ง

ท่ีมา: AGB Nielsen Media Research

รายการ เวลา
ออกอากาศ

วันท่ี่�
ออกอากาศช่่อง

กที่ม.เฉล่�ยทัี่�วประเที่ศ ต่่างจัังหวัด
เรต่ต้่�ง

ท่ีมา: AGB Nielsen Media Research

1.3433.9291.71317.51-19.01 น์.25/07/2021PPTVถ่่าย์ทิอัดีสดีการแข่่งขั่น์กีฬา
โอัลิม่ปิกโตเกีย์วั 
(แบดีมิ่น์ตัน์:ไทิย์+เย์อัรม่นี์)

ถ่่าย์ทิอัดีสดี ฟุุตบอัลยู์โร 2020 
(อัังกฤษ+โครเอัเชี่ย์)

NBT 13/06/2021 19.45-22.03 น์. 1.791 3.182 1.559


