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เจาะลึึกรายการฟัังเพลง
วาไรตี้้�ยอดนิิยมโทรทััศน์์ดิิจิิทัลั
รายการประเภทวาไรตี้้� (Variety Show) เป็็นกลุ่่ม� รายการที่่�มีีความหลากหลาย ให้้ความรู้้� ความบัันเทิิง ในรููปแบบ
ต่่างๆ ตามกลยุุทธ์์ของสถานีีโทรทััศน์์แต่่ละช่่อง กลุ่่�มรายการวาไรตี้้� มีีตั้้�งแต่่รายการทอล์์คโชว์์ เกมโชว์์ รายการ
ตอบปััญหา รายการเรีียลลิิตี้้�โชว์์ รวมถึึงรายการถ่่ายทอดสดรายการบัันเทิิงต่่างๆ
ความนิิยมของกลุ่่ม� รายการวาไรตี้้ใ� นแต่่ละยุุคสมััย มีีการเปลี่่ย� นแปลงไปตามกาลเวลา ในยุุคเริ่่ม� ต้้นของกิิจการ
โทรทััศน์์ในประเทศไทย ช่่วงปีี 2498-2525 รายการวาไรตี้้�แข่่งขัันตอบปััญหา หรืือ Quiz Show เป็็นรายการที่่�ได้้
รัับความนิิยมในกลุ่่�มผู้้�ชมโทรทััศน์์สููง เช่่น รายการ “ตอบปััญหาภาษาอัังกฤษ กัับเชลล์์” ทางช่่อง 4 บางขุุนพรหม
ในปีี 2508 หรืือรายการ “ยี่่�สิบคำ
ิ ำ�ถาม” ทางช่่องสถานีีโทรทััศน์์กองทััพบกช่อ่ ง 5 (ช่่อง 7 ขาวดำำ�) ในปีี 2509
ต่่อมาในช่่วงปีี 2525 เป็็นยุุคทองของรายการเกมโชว์์ โดยรายการที่่�มีีชื่่�อเสีียงในขณะนั้้�น ได้้แก่่  รายการ
“พลิิกล็็อค” ทางช่่อง ททบ.5 ซึ่่�งเป็็นเกมโชว์์ที่่�เล่่นกัับตััวเลข ทายตััวเลขที่่�มากกว่่าหรืือน้้อยกว่่า และเปิิดโอกาสให้้
ผู้้�ชมทางบ้้านที่่�ได้้รับั การคััดเลืือกเข้้ามาร่่วมแข่่งขััน  นอกจากนี้้ ยั
� งั มีีรายการอื่่น� ที่่�ได้้รับั ความนิิยมเช่่นกััน ได้้แก่่ รายการ
“มาตามนััด” ทางช่่อง ททบ.5 ที่่�มีี  “เศรษฐา ศิิระฉายา” และ “ญาณีี จงวิิสุุทธิ์์�” เป็็นพิิธีีกรและสร้้างชื่่�อเสีียงให้้กัับ
รายการนี้้�มากที่่�สุุด และรายการ “ชิิงร้้อยชิิงล้้าน” ทางช่่อง 7 ในปีี 2533 ที่่�สร้้างชื่่�อเสีียงให้้กัับ “ปััญญา นิิรัันดร์์กุุล”
พิิธีีกรรายการ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ บริิษััท เวิิร์์คพอยท์์ เอ็็นเทอร์์เทนเมนท์์ จำำ�กััด ในปััจจุุบััน
ต่่อมาเป็็นยุุคที่่�กลุ่่�มรายการประเภททอล์์คโชว์์เริ่่�มได้้รัับความนิิยมมากขึ้้�น เช่่น รายการ “เวทีีวาทีี” ทาง
ช่่อง ททบ.5 ที่่�ได้้สร้้างนัักโต้้วาทีีที่่�มีีชื่่�อเสีียงของประเทศหลายคน ก่่อนที่่�รายการประเภทนี้้�จะพััฒนามาเป็็นรายการ
ประเภทวาไรตี้้ท� อล์์คโชว์์ เช่่น รายการ “คืืนนี้้ที่่� ช่� อ่ ง 9” ออกอากาศในปีี 2531 ซึ่ง่� ต่่อมาเปลี่่ย� นชื่่อ� เป็็น “ที่่�นี่่ก� รุุงเทพ” และ
ย้้ายมาออกอากาศทางช่่อง ททบ.5 และช่่อง 7 ตามลำำ�ดับ 
ั นอกจากนี้้ ยั
� ังมีีรายการ “4 ทุ่่�มสแควร์์” ทางช่่อง 7 รายการ
“ทไวไลท์์โชว์์” ทางช่่อง 3 และรายการ “เจาะใจ” ทางช่อ่ ง ททบ.5 ด้้วย
รายการเรีียลลิิตี้้�โชว์์ เป็็นกลุ่่�มรายการที่่�เริ่่�มเข้้าสู่่�ตลาดโทรทััศน์์ไทยในปีี 2545 ด้้วยรายการ “เกมชีีวิิต”
ทางช่อ่ ง 7  ซึ่ง่� นำำ�เสนอเรื่่อ� งราวการใช้้ชีีวิติ ของคนที่่�มาอยู่่ร่่� วมกัันในร้้านอาหารและบ้้าน แต่่ยัังไม่่ได้้รับั ความนิิยมมากนััก
จนในปีี 2546 เกิิดรายการเรีียลลิิตี้ป้� ระกวดร้้องเพลง “เดอะ สตาร์์ ค้น้ ฟ้้าคว้้าดาว” ทางช่่อง 9 และในปีี 2547 มีีรายการ
“อคาเดมีี แฟนตาเซีีย (Academy Fantasia) หรืือ AF” ทางช่อ่ งโทรทััศน์์บอกรัับสมาชิิก UBC ซึ่ง่� ปััจจุุบัันคืือ TrueVisions
โดยออกอากาศทางช่่อง 9 ไปด้้วย ทั้้�งสองรายการได้้รัับความนิิยมสููง เนื่่�องจากมีีการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ชมทางบ้้าน
ได้้เข้้าร่่วมสื่่�อสารและโหวตตััดสิินอนาคตของผู้้�เข้้าแข่่งขััน

ในยุุคโทรทััศน์์ดิจิิ ิทััล ทุุกช่่องต่่างมีีรายการวาไรตี้้�และเกมโชว์์ในผัังรายการ แตกต่่างกัันไปตามทิิศทางและ
กลยุุทธ์์ด้า้ นเนื้้�อหารายการของแต่่ละช่่อง จากข้้อมููลการวััดความนิิยม (เรตติ้้�ง) กลุ่่ม� รายการวาไรตี้้ใ� นยุุคโทรทััศน์์ดิจิิ ทัิ ลั
พบว่่า รายการ “หน้้ากากนัักร้้อง The Mask Singer” ซึ่่ง� เป็็นรายการวาไรตี้้ป� ระเภทรายการเพลง เป็็นรายการวาไรตี้้�
ที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงสุุด โดยตอนที่่�เรตติ้้�งสููงสุุดคืือ ตอนที่่�ออกอากาศเมื่่�อวัันที่่� 23 มีีนาคม 2560 ของซีีซัันแรก
โดยมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั่่�วประเทศอยู่่�ที่่� 13.371 นัับเป็็นสถิิติิเรตติ้้�งที่่�สููงสุุดในยุุคโทรทััศน์์ดิิจิิทััลของรายการวาไรตี้้� โดยที่่�
ยัังไม่่มีีรายการวาไรตี้้�ใดมาทำำ�ลายสถิิติิได้้ในขณะนี้้�
ในส่่วนของข้้อมููลเรตติ้้�งรายการวาไรตี้้� เกมโชว์์ ในช่่องโทรทััศน์์ดิจิิ ทัิ ลั ในรอบ 5 ปีีที่่ผ่่� านมา (ปีี 2560- 2564)
พบว่่า รายการประเภทร้้องเพลงยัังเป็็นรายการที่่�ได้้รับั ความนิิยมสููงสุุดเกืือบทุุกปีี ยกเว้้นในปีี 2562 ที่่�รายการประเภท
เกมโชว์์ทำำ�อาหาร “มาสเตอร์์เชฟ จููเนีียร์์ ประเทศไทย ซีีซััน 2” ทางช่่อง 7HD ได้้รัับความนิิยมสููงสุุด

รายการวาไรตี้้�เรตติ้้�งสููงสุุด ประจำำ�ปีี 2560-2564
ปีี

ช่่อง	รายการ	

วัันที่่�ออกอากาศ

เรตติ้้�ง

2560

หน้้ากากนัักร้้อง 23/03/2560

13.371

2561

ไมค์์ทองคำำ�ปีี 6

04/02/2561

7.043

มาสเตอร์์เชฟ จููเนีียร์์
22/12/2562
ประเทศไทย ซีีซััน 2

5.555

2562
2563

ดวลเพลงชิิงทุุน 11/11/2563

5.161

2564

ดวลเพลงชิิงทุุน 11/01/2564

4.449

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research
และหนัังสืือพััฒนาการด้้านเนื้้�อหารายการบนทีีวีีดิิจิิตอล
(สำำ�นัักงาน กสทช., 2563)

จากข้้อมููลเรตติ้้�งที่่�สะท้้อนให้้เห็็นกระแสความนิิยมของผู้้�ชมของแต่่ละรายการ แสดงให้้เห็็นว่่า กลุ่่ม� รายการ
ที่่�เกี่่�ยวกัับการแสดงความสามารถได้้รัับความนิิยมสููงสุุด โดยเฉพาะการแสดงความสามารถด้้านการร้้องเพลง
อย่่างไรก็็ตาม ตั้้ง� แต่่ช่ว่ งปีี 2560 เป็็นต้้นมา รููปแบบของรายการแสดงความสามารถด้้านการร้้องเพลงที่่ไ� ด้้รับั ความนิิยมนั้้น�
มีีความแตกต่่างไปจากช่่วงเวลาก่่อนหน้้า โดยเปลี่่�ยนเป็็นรููปแบบรายการที่่�เปิิดโอกาสให้้คนทั่่�วไปที่่�มีีความสามารถ
เข้้ามาร่่วมแข่่งขัันชิิงเงิินรางวััล ผสมผสานกัับการสอดแทรกเนื้้�อหาภููมิิหลัังของผู้้�เข้้าประกวดร้้องเพลง ความยากจน
ความลำำ�บากในการดำำ�รงชีีวิิต  และความฝัันที่่�จะพลิิกชีีวิิตใหม่่ ที่่�ดึึงดููดให้้ผู้้�ชมมีีความรู้้�สึึกร่่วมด้้วย จนได้้รัับ
ความนิิยมทั่่�วประเทศ

เมื่่อ� พิิจารณากลุ่่ม� รายการวาไรตี้้ที่่� ไ� ด้้รับั ความนิิยมสููงสุุด 10 อัันดัับแรก ในปีี 2564  พบว่่า เป็็นรายการร้้องเพลง
ถึึง 9 รายการ โดย 8 รายการในกลุ่่ม� นี้้เ� ป็็นรายการประกวดร้้องเพลงของประชาชนทั่่�วไป ที่่�หวัังพลิิกชีีวิิต สร้้างโอกาสใหม่่
จากการแสดงความสามารถด้้านการร้้องเพลง ยกเว้้นรายการ “โจ๊๊กตััดโจ๊๊ก” ที่่�มีีนัักแสดงตลก และนัักร้้องเข้้าร่่วม
รายการด้้วย

10 อัันดัับ รายการวาไรตี้้�ที่่�มีีเรตติ้้�งสููงสุุด ปีี 2564

ช่่อง	รายการ	

วัันที่่�ออกอากาศ

เรตติ้้�ง

ดวลเพลงชิิงทุุน

11/1/2564

4.449

เพชร 300

10/1/2564

4.176

เพชรตััดเพชร ซีีซััน 2

17/10/2564

4.107

เพชรคู่่�เพชร 300

5/12/2564

4.052

ไมค์์หมดหนี้้� เสี่่�ยงโชค

20/12/2564

3.851

ไมค์์ทองคำำ� ปีี 9

23/01/2564

3.551

ไมค์์หมดหนี้้� นัักร้้องนำำ�โชค

14/01/2564

3.522

โจ๊๊กตััดโจ๊๊ก

30/05/2564

3.508

ร้้องต้้องรอด สแตนดิ้้�ง ซิิงเกอร์์ 2/11/2564

3.230

มาสเตอร์์ เชฟ ประเทศไทย ซีีซััน 4 18/04/2564

3.145

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research

นอกจากนี้้� ข้้อมููลล่่าสุุดของกลุ่่�มรายการวาไรตี้้ที่่� �ออกอากาศในช่ว่ ง 2 เดืือนแรกของปีี 2565 (มกราคมและ
กุุมภาพัันธ์์) พบว่่า รายการที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงสุุดยัังคงเป็็นรายการประกวดร้้องเพลง คืือ รายการ “ไมค์์หมดหนี้้�
เสี่่�ยงโชค” ออกอากาศทางช่่องเวิิร์์คพอยท์์ ทีีวีี  โดยตอนที่่�มีีเรตติ้้�งสููงสุุด ออกอากาศเมื่่�อวัันที่่� 20 มกราคม 2565
สามารถทำำ�เรตติ้้�งได้้ 3.991

5 อัันดัับ รายการวาไรตี้้�เรตติ้้�งสููงสุุดของเดืือน ม.ค.-ก.พ. 2565
ช่่อง	รายการ	

วัันที่่�ออกอากาศ

เรตติ้้�ง

ไมค์์หมดหนี้้� เสี่่�ยงโชค
เพชรคู่่�เพชร 300

20/01/2565

3.991

13/02/2565

3.037

ดวลเพลงชิิงทุุน

15/02/2565

3.031

มาสเตอร์์ เชฟ ประเทศไทย ซีีซััน 5 27/02/2565

2.728

โจ๊๊กตััดโจ๊๊กฟรีีสไตล์์

02/01/2565

2.681

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research

ทั้้�งนี้้� สาเหตุุหลัักที่่�ส่่งผลให้้รายการวาไรตี้้�เกี่่�ยวกัับเพลงได้้รัับความนิิยมสููงในกลุ่่�มผู้้�ชม เป็็นผลมาจากเพลง
เข้้าถึึงผู้้�ชมได้้ง่่าย ผู้้�ผลิิตรายการจึึงมัักเลืือกเพลงดัังที่่�คุ้้�นหููผู้้�ชมมานำำ�เสนอ อีีกทั้้�งรายการประกวดร้้องเพลงยัังเป็็น
บัันไดทางลััดสู่่�เส้้นทางฝัันของผู้้�ชมจำำ�นวนมากที่่�ต้้องการสร้้างโอกาสใหม่่ในชีีวิิต  เมื่่�อกลุ่่�มรายการร้้องเพลงมีีเพลง
เป็็นแก่่นของรายการ ผู้้�ผลิิตสามารถสร้้างความแตกต่่างด้้วยการสร้้างสรรค์์เติิมความบัันเทิิง และเติิมดราม่่า
ในเรื่่�องราวชีีวิิตประกอบในการนำำ�เสนอแต่่ละรายการได้้
เมื่่�อเจาะลึึกผัังรายการวาไรตี้้�เกี่่�ยวกัับเพลงในช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััลของเดืือนมีีนาคม 2565 พบว่่า มีีช่่องที่่�มีี
รายการเกี่่ย� วกัับเพลงทั้้�งหมดเพีียง 9 ช่อ่ งเท่่านั้้�น ซึ่่ง� มีีทั้้�งรายการคอนเสิิร์ต มิ
์ วิ สิิควิิดีีโอ และรายการพููดคุุยเรื่่อ� งเพลง
แต่่ส่่วนใหญ่่เป็็นรายการประกวดร้้องเพลง

ผัังรายการช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััล ที่่�มีีรายการเพลง

จัันทร์-์ ศุุกร์์

เสาร์์

จัันทร์-์ เสาร์์

18.01-19.00 น.
ไมค์หมดหนี้ เสี่ยงโชค

16.59-18.0 น.
มาลััยไฟท์์เตอร์์
18.00-19.48 น.
ลููกทุ่่�งไอดอล

18.00-19.00 น.
ดวลเพลงชิิงทุุน
สงครามแชมป์์

พฤหััสบดีี

20.15-21.45 น.
ร้้องข้้ามกำำ�แพง
The Wall Song
เสาร์์

11.00-12.00 น.
ลููกทุ่่�งสิิบทิิศ
18.01-20.00 น.
ไมค์์ทองคำำ� 10
20.15-21.30 น.
เพลงเอก ซีีซััน 2
21.30-22.30 น.
T POP Stage Show
อาทิิตย์์

11.03-12.00 น.
ลูกทุ่งสิบทิศ
18.01-20.00 น.
เพชรคู่เพชร 300
20.15-21.45 น.
โจ๊๊กตััดโจ๊๊ก
ต้้นฉบัับมาเอง

อาทิิตย์์

17.00-18.00 น.
ไมค์์คู่่� ไม่่รู้้ �ใคร
จัันทร์-์ อัังคาร

12.59-13.40 น.
ดวลเพลงดััง

เสาร์์

12.00 -13.00 น.
The Golden Song Hits
รวมเพลงเพราะประจำำ�สัปั ดาห์์
อาทิิตย์์

18.00-19.55 น.
เดอะโกลเด้้นซอง
เวทีีเพลงเพราะ ซีีซััน 4

อาทิิตย์์

12.30-14.00 น.
GMM25 The Concert
ล้้านตลัับ เทป 1
เสาร์์

13.00-14.00 น.
ตามต�ำนาน ลูงทุง่ ตัวจริง
จัันทร์-์ ศุุกร์์

10.00-10.45 น.
Sound Check

พุุ ธ

จัันทร์-์ พฤหััสบดีี

อาทิิตย์์

18.00-18.44 น.
ร้้องต้้องรอด

22.55-23.40 น.
Sound Check

00.55-01.55 น.
ครอบครััวดนตรีี

พฤหััสบดีี-ศุุกร์์

12.45-13.45 น.
ชุุมทางดาวทอง

อาทิิตย์์
อาทิิตย์์

เสาร์์

15.00-16.00 น.
สารพัั นลั่่�นทุ่่�ง (บางเขน)
22.05.-23.00 น.
นัักผจญเพลง

14.35-15.35 น.
คอนเสิิร์์ตลููกทุ่่�ง
ประเทศไทย
จัันทร์-์ อัังคาร

23.30-23.59 น.
ทััวร์ลู์ กู ทุ่่�ง

15.05-15.55 น.
Thai Folk Show

พฤหััสบดีี

09.30-10.30 น.
กิ๊๊�กดู๋๋� มหกรรมเงาเสีียง

แม้้ ว่่ ารายการเพลงจะเป็็ น กลุ่่� ม รายการที่่� ไ ด้้ รัั บ ความนิิ ย มสููงจากผู้้�ช ม แต่่เหตุุผลสำำ�คัั ญ ที่่� ห ลายช่่ อ ง
ไม่่มีีรายการเพลงในผัังรายการ มาจากสาเหตุุหลััก คืือ ลิิขสิิทธิ์์�เพลงที่่�มีีราคาสููง ทำำ�ให้้การผลิิตเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเพลง
มีีค่่าใช้้จ่่ายสููงมาก แม้้แต่่ช่อ่ งที่่�มีีรายการเพลงในผัังรายการมากที่่�สุุด อย่่างช่อ่ งเวิิร์ค์ พอยท์์ทีีวีี ซึ่ง่� เป็็นช่อ่ งที่่�มีีรายการ
วาไรตี้้�เป็็นจุุดขาย มีีรายการประกวดร้้องเพลง และสร้้างศิิลปิินในสัังกััดของตนเอง ก็็ยัังพยายามผลิิตรายการใหม่่ๆ
เข้้ามาเสริิมผัังรายการแทนที่่�รายการเพลง โดยในผัังรายการเดืือนมีีนาคม 2565 นี้้� มีีรายการ “ศึึกมายากล”
เข้้ามาแทนรายการ “ I Can See Your Voice Festival”
ส่่วนช่่อง One และช่่อง GMM25 ซึ่่�งมีีผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่เป็็นเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์�เพลงรายใหญ่่ของประเทศ ถืือว่่า
มีีความได้้เปรีียบในการผลิิตรายการเพลงลงผัังรายการ ในขณะที่่�ช่อ่ ง 7HD รายการเกี่่ย� วกัับเพลงส่่วนใหญ่่เป็็นรายการ
ของผู้้�ผลิิตรายการรายใหญ่่ ส่่วนช่่อง 3HD มีีรายการเพลง “ครอบครััวดนตรีี” เพีียงรายการเดีียวในผัังรายการ
ซึ่่�งเน้้นรายการโปรโมตละคร ศิิลปิิน และเพลงประกอบละครของช่อ่ งเป็็นหลััก
โดยสรุุปภาพรวมทิิศทางการผลิิตรายการวาไรตี้้ใ� นช่อ่ งโทรทััศน์์ดิจิิ ทัิ ล มีี
ั การเปลี่่ย� นแปลงไปตามสถานการณ์์
และความนิิยมของผู้้�ชมรายการในแต่่ละช่่วงเวลา โดยในปััจจุุบัันพบว่่า รายการวาไรตี้้ที่่� เ� กี่่ย� วกัับเพลงได้้รับั ความนิิยมสููง
แต่่ยัังไม่่มีีรายการใดได้้รับั ความนิิยมยาวนาน หลายรายการจำำ�เป็็นต้้องปรัับรููปแบบรายการ เติิมสาระความบัันเทิิง
หรืือต้้องถููกทดแทนด้้วยรายการใหม่่
ในขณะเดีียวกัันพััฒนาการด้้านเทคโนโลยีี ทำำ�ให้้ผู้�ช้ มเริ่่ม� มีีช่่องทางเลืือกในการรัับชมคอนเทนต์์ได้้หลากหลาย
ช่่องทางมากขึ้้น�  รููปแบบการผลิิตรายการในปััจจุุบัันจึึงต้้องผลิิตและสร้้างสรรค์์รายการให้้รับช
ั มได้้หลายช่่องทางและ
หลายรููปแบบด้้วย สุุดท้้ายแล้้วรายการประเภทใดจะประสบความสำำ�เร็็จ ผู้้�ชมคืือผู้้�ตััดสิิน  

