“ละครไทย”

ตอบโจทย์์เรตติ้้�งโทรทััศน์์ดิิจิิทััล

คอนเทนต์์ที่่�ถ่่ายทอดผ่่านโทรทััศน์์สะท้้อนให้้เห็็นถึึงสภาพสัังคม วััฒนธรรม การเมืือง การปกครอง และ
ความเป็็นอยู่่�ของผู้้�คนในแต่่ละยุุคสมััย รายการทางโทรทััศน์์ของไทยเองก็็ได้้พััฒนาและก้้าวไปตามทิิศทางของ
การเปลี่่�ยนแปลงในแต่่ละช่่วงเวลา ซึ่่�งนัับจากยุุคแอนะล็็อกจนถึึงดิิจิิทััล เทคโนโลยีีได้้ก้้าวเข้้ามามีีบทบาทมากขึ้้�น
ในการพััฒนาช่่องทางการรัับชมเนื้้�อหารายการ จนทำำ�ให้้ผู้้�ชมสามารถรัับชมคอนเทนต์์ได้้ในหลากหลายช่่องทาง
ไม่่ว่่าจะรัับชมคอนเทนต์์ผ่่านทางช่่องทางใดก็็ตาม รููปแบบคอนเทนต์์ที่่�นำำ�เสนอแล้้วเข้้าถึึงจิิตใจ อารมณ์์
และสามารถสื่่�อสารกัับผู้้�ชมได้้มากที่่สุ� ุดตลอดมา คืือ “กลุ่่�มคอนเทนต์์ประเภทละคร ซิิตคอม หรืือซีีรีีส์์”
เนื่่�องจากในปััจจุุบัันที่่�ผู้้�ชมมีีทางเลืือกการรัับชมคอนเทนต์์ที่่�หลากหลาย ได้้ส่่งผลให้้สถานการณ์์การแข่่งขััน
ในการผลิิตคอนเทนต์์กลุ่่�มละครของไทยรุุนแรงมากขึ้้น� เนื่่�องจากผู้้�ประกอบการไม่่เพีียงแต่่จะต้้องแข่่งขัันกัันเองภายใน
ประเทศเท่่านั้้�น แต่่ยังั ต้้องแข่่งขัันกัับคอนเทนต์์จากต่่างประเทศที่่หลั่่
� ง� ไหลเข้้ามาเป็็นทางเลืือกมากมาย ซึ่่ง� มีีผู้้�ชมจำำ�นวน
ไม่่น้้อยที่่�หัันไปรัับชมคอนเทนต์์ต่่างประเทศมากขึ้้�น โดยคอนเทนต์์เหล่่านี้้�ส่่วนใหญ่่มีีค่่าใช้้จ่่ายในการรัับชม
ในวงการโทรทััศน์์ดิิจิิทััลของไทย  หลายช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััลได้้ลงทุุนจ่่ายค่่าลิิขสิิทธิ์์�คอนเทนต์์ต่่างประเทศ
ที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงในต่่างประเทศ เพื่่�อนำำ�มาออกอากาศในผัังรายการ แต่่ก็็พบว่่าความนิิยมของรายการเหล่่านี้้�
ไม่่สููงนัักในกลุ่่�มผู้้�ชมโทรทััศน์์ดิิจิิทััล ซึ่่�งปััจจััยหลัักมีีสาเหตุุจากการที่่�กลุ่่�มผู้้�ชมเป้้าหมายส่่วนใหญ่่เคยรัับชมคอนเทนต์์
เหล่่านี้้�แล้้วจากช่่องทางออนไลน์์ ทั้้ง� การรัับชมสดพร้้อมกัับการออกอากาศจากประเทศต้้นทาง หรืือในรููปแบบรายการ
รีีรััน รวมถึึงการรัับชมตามความต้้องการ (On Demand)
ถึึงแม้้ว่า่ คอนเทนต์์ต่า่ งประเทศในโทรทััศน์์ดิจิิ ทัิ ลั จะสามารถสร้้างแรงบัันดาลใจและความแปลกใหม่่ให้้กับั ผู้้�ชม
จนได้้รัับความนิิยมและสามารถสร้้างกระแสให้้เป็็นที่่�พููดถึึงได้้ แต่่อย่่างไรก็็ดีี  เมื่่�อพิิจารณาข้้อมููลเรตติ้้�งทางโทรทััศน์์
ดิิจิิทััลแล้้วพบว่่า คอนเทนต์์ที่่�ยัังครองใจผู้้�ชมไทยได้้มากที่่�สุุด ยัังคงเป็็นละครไทยอยู่่�นั่่�นเอง

รายการที่่�ออกอากาศทางช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััล ที่่�มีเี รตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงสุุดในช่่วง ปีี 2557 -2564
ปีี	ช่อ่ ง	รายการ	

เรตติ้้�งเฉลี่่�ย

2557

สุุสานคนเป็็น

12.547

2558

นางชฎา

11.286

2559

นาคีี

10.902

2560

นายฮ้้อยทมิิฬ

8.015

2561

บุุพเพสัันนิิวาส

13.384

2562

ผู้้�บ่่าวอิินดี้้� ยาหยีีอิินเตอร์์

8.538

2563

ร้้อยป่่า

8.061

2564

ทางเสืือผ่่าน

5.651
ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research

จากข้้อมููลเรตติ้้�งข้้างต้้นพบว่่า “ละคร” เป็็นรายการที่่ไ� ด้้รับั ความนิิยมสููงสุุดในทุุกๆ ปีีของยุุคโทรทััศน์์ดิจิิ ทัิ ลั
แม้้ว่่าในช่่วงปีี 2559 ต่่อเนื่่�องไปยัังปีี 2560 มีีรายการวาไรตี้้�เกมโชว์์อย่่างรายการ “หน้้ากากนัักร้้อง The Mask
Singer ซีีซััน 1”1 ออกอากาศทางช่่องเวิิร์์คพอยท์์ทีีวีี ที่่�สร้้างประวััติิศาสตร์์เป็็นรายการวาไรตี้้�เกมโชว์์ที่่�ได้้รัับ
ความนิิยมสููงสุุดในยุุคโทรทััศน์์ดิจิิ ทัิ ลั แต่่ก็ยั็ งั ไม่่สามารถทำำ�เรตติ้้�งตลอดทั้้�งซีีซัันได้้สููงกว่่าละครไทยอย่่างเรื่่อ� ง “นาคีี”
ที่่�ออกอากาศในปีี 2559 และ “นายฮ้้อยทมิิฬ” ที่่�ออกอากาศในปีี 2560 ได้้
เมื่่�อวงการโทรทััศน์์ดิิจิิทััลมีีแหล่่งรายได้้หลัักจากการโฆษณา และเมื่่�อพิิจารณาข้้อมููลมููลค่่าโฆษณาในสื่่�อ
ของประเทศไทย จากการเก็็บข้้อมููลของบริิษััท เอจีีบีี นีีลเส็็น มีีเดีีย รีีเสิิร์ช 
์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด พบว่่า โฆษณา
ในช่่องทางสื่่�อโทรทััศน์์ดิิจิิทััลยัังคงมีีมููลค่่าสููงสุุดเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับทุุกสื่่�อ อีีกทั้้�งเมื่่�อเรตติ้้�งรายการเป็็นตััวการัันตีี
ยอดผู้้�ชม รายการประเภทละคร ซึ่่�งเป็็นรายการที่่�เป็็นที่่คุ้้�� นเคยกัับรสนิิยมผู้้�ชมไทย และสามารถทำำ�เรตติ้้�งได้้สููงอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง จึึงกลายเป็็นอีีกหนึ่่�งทางเลืือกของบรรดาช่่องโทรทััศน์์ดิจิิ ทัิ ลั ในการจััดเนื้้�อหาละครลงในผัังรายการ นอกจากนี้้�
เนื้้�อหารายการประเภทละครที่่�แต่่ละช่่องผลิิต ยัังสามารถขายลิิขสิิทธิ์์�เนื้้�อหาเพื่่�อไปออกอากาศในต่่างประเทศ
ผ่่านช่่องทางสตรีีมมิ่่ง�  หรืือช่่องทางอื่่น� ๆ ซึ่ง่� เป็็นอีีกหนึ่่�งแหล่่งรายได้้ใหม่่ ทั้้ง� ยัังสามารถนำำ�มาออกอากาศซ้ำำ�� หรือื รีีรััน
ได้้ตลอด ซึ่่�งเป็็นการตอบโจทย์์เรื่่�องการลดต้้นทุุนการผลิิตได้้ โดยไม่่มีีข้้อจำำ�กััดเหมืือนการซื้้�อลิิขสิิทธิ์์�ภาพยนตร์์และ
ซีีรีีส์์ต่่างประเทศ ที่่�จำำ�กััดจำำ�นวนครั้้�งการออกอากาศต่่อการทำำ�สััญญาซื้้�อขายลิิขสิิทธิ์์�แต่่ละครั้้�ง
ทั้้�งนี้้� ในช่่วงสถานการณ์์การระบาดของไวรััสโคโรนา หรืือ โควิิด-19 ที่่�มีีผลกระทบต่่อการผลิิตละคร
และรายการต่่างๆ ยิ่่�งทำำ�ให้้เห็็นได้้ชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�นถึึงความสำำ�คััญของการรีีรัันคอนเทนต์์ละคร โดยจะเห็็นได้้ว่่า
ช่่ อ งโทรทัั ศ น์์ ดิิจิิทัั ลที่่� มีี การผลิิ ตละครเก็็ บไว้้ ในคลัั ง เป็็ นจำำ� นวนมาก จะมีีความได้้ เ ปรีียบมากกว่่ า เนื่่� อ งจาก
มีีทางเลืือกในการหยิิบละครยอดนิิยมที่่เ� คยออกอากาศไปแล้้วมาจััดเรีียงลงผัังรายการ ซึ่่ง� เป็็นทั้้�งการลดต้้นทุุนการผลิิต 
สร้้างเรตติ้้�ง และสร้้างรายได้้ให้้กัับช่่องได้้ด้ว้ ยในเวลาเดีียวกััน
1

ออกอากาศตั้้�งแต่่ 6 ตุุลาคม 2559 - 30 มีีนาคม 2560 และมีีเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งซีีซัันสููงถึึง 7.135

20 อัันดัับ ละครที่่�มีเี รตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงสุุดประจำำ�ปีี 2564
อัันดัับ	ช่อ่ ง	รายการ		

เรตติ้้�ง

1

ทางเสืือผ่่าน

5.651

2

วงเวีียนหััวใจ

5.380

3

ธิิดาวานร

5.334

4

คู่่�แค้้น แสนรััก

5.226

5

เผาขน

5.165

6

ปิ่่�นไพร

4.993

7

แม่่เบี้้�ย

4.965

8

กำำ�นัันหญิิง

4.933

9

ดงพญาเย็็น

4.906

10

สููตรรัักแซ่่บอีีหลีี

4.879

11

สะใภ้้เจ้้าสััว

4.870

12

หลงกลิ่่�นจัันทน์์

4.629

13

คทาสิิงห์์

4.606

14

นางฟ้้าอสููร

4.572

15

แม่่ครััวคนใหม่่

4.550

16

ทะเลลวง

4.535

17

รีีรันั -ข้้ามากัับพระ

4.535

18

รหััสริษิ ยา

4.234

19

ล่่า ท้้า ชน

4.229

20

ผู้้ �ใหญ่่สัันต์์ กำำ�นัันศรีี

4.215

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research

ข้้อมููลเรตติ้้�งละครไทยในปีี 2564 พบว่่า ละครที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงใน 20 อัันดัับแรก มีีอยู่่�แค่่ 3 ช่่องเท่่านั้้�น
ได้้แก่่ ช่่อง 7HD ช่่อง 3HD และช่่อง One โดยละครเรื่่�องที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงสุุดอยู่่�ใน 2 ช่่วงเวลาของเวลา
ไพรม์์ไทม์์ ได้้แก่่ ช่่วงเวลา 19.00-20.00 น. และ ช่่วงเวลา 20.00-22.30 น. โดยมีีละครจากช่่อง 7HD ถึึง 14 เรื่่�อง
รวมถึึงละครรีีรัันด้้วย ในขณะที่่�ละครจากช่่อง 3HD และช่่อง One มีีจำำ�นวนช่่องละ 3 เรื่่�อง และเป็็นละคร
ที่่�ออกอากาศในช่่วงเวลา 19.00-20.00 น. ทั้้�งหมด แสดงให้้เห็็นว่่า สถานการณ์์การแข่่งขัันชิิงผู้้�ชมของละคร 1 ทุ่่�ม
ซึ่ง่� เป็็นหนึ่่�งช่่วงเวลาที่่�มีีจำำ�นวนผู้้�ชมสููงนั้้�น ไม่่ได้้มีีผู้้�นำ�ที่
ำ ต่� ายตััว แต่่มีีเนื้้�อหาละครเป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ในการตััดสิินความ
นิิยมของผู้้�ชม

รายการละครที่่�มีเี รตติ้้�งเฉลี่่�ยสููงสุุดของช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััล ปีี 2564
ช่่อง	รายการ	

เรตติ้้�งเฉลี่่�ย (ละคร) เรตติ้้�งเฉลี่่�ยของช่่อง

ทางเสืือผ่่าน

5.651

1.590

ดงพญาเย็็น

4.906

0.630

สะใภ้้เจ้้าสััว

4.870

1.099

ตะวัันตกดิิน

1.202

0.591

เวราอาฆาต

1.291

0.362

เถิิดเทิิงม่่วนคัักฮัักหลาย

0.932

0.606

ผีีกะ

0.580

0.597

แม่่นาคพระโขนง

0.386

0.160

คู่่�ไฟท์์ไฝว้้ผีี

0.367

0.185

นาบีี ฉัันจะไม่่รักั เธอ

0.204

0.105

ธิิดาซาตาน

0.117

0.198

ความทรงจำำ�ใหม่่หัวั ใจเดิิม

0.121

0.072

ที่่�มา: AGB Nielsen Media Research

ในช่่วงปีี 2564 ที่่�ผ่่านมาพบว่่า ช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััลที่่�ผลิิตละคร ซิิตคอม และซีีรีีส์์ เพื่่�อออกอากาศมีีจำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้�น 12 ช่่อง ซึ่่�งสามารถแบ่่งได้้เป็็นหลายกลุ่่�มได้้ดัังนี้้�

1

คืือ กลุ่่�มช่่องที่่�ผลิิตละครเป็็นคอนเทนต์์หลัักตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้นยุุคโทรทััศน์์ดิิจิิทััล

ในช่่องกลุ่่�มนี้้� ละครเป็็นคอนเทนต์์ที่่�ช่่วยสร้้างเรตติ้้�ง โดยเฉพาะในช่่อง 7HD
ช่่อง 3HD ช่่อง One และช่่อง GMM25 ที่่�เนื้้�อหาประเภทละครเป็็นรายการที่่มีี� เรตติ้้�งสููงสุุด
ของช่่อง ส่่วนช่่อง 8 นั้้�น ละครเป็็นรายการที่่มีี� เรตติ้้�งสููงรองจากรายการถ่่ายทอดสดมวยไทย
ซึ่่�งเป็็นคอนเทนต์์ที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงสุุดของช่่อง

2
3
4

คืือ กลุ่่�มช่่องที่่�ใช้้คอนเทนต์์ละครเพื่่�อขยายฐานผู้้�ชม
เนื่่�องจากทั้้�ง 4 ช่่องนี้้�มีีคอนเทนต์์รายการข่่าวเป็็นคอนเทนต์์หลักั ที่่ไ� ด้้รับั ความนิิยม
สููงสุุดของช่่อง คอนเทนต์์ละครจึึงทำำ�หน้้าที่่�เป็็นคอนเทนต์์ที่่�ช่่วยเสริิมสร้้างความนิิยมของ
สถานีีในกลุ่่�มผู้้�ชมที่่ห� ลากหลายขึ้้�น โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�ชมที่่�เป็็นผู้้�หญิิง

คืือ กลุ่่�มช่่องที่่�ผลิิตละคร ซิิตคอม และซีีรีีส์์ให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ของช่่อง

เพื่่�อให้้สอดค้้องกัับความเป็็นช่่องที่่�เน้้นความเป็็นวาไรตี้้�และสนุุกสนาน คอนเทนต์์
ละครและซิิตคอมของช่่องเวิิร์ค์ พอยท์์ทีีวีี ส่ว่ นใหญ่่เป็็นแนวคอมเมดี้้� ในขณะที่่ล� ะครของช่่อง
ไทยพีีบีีเอส เป็็นละครที่่เ� น้้นการสร้้างสรรค์์สาระความรู้้�ผ่า่ นรููปแบบละคร เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับความเป็็นโทรทััศน์์สาธารณะของช่่อง

คืือ กลุ่่�มช่่องที่่�ต่่อยอดละครจากธุุรกิิจอื่่�น
สำำ�หรัับช่่อง True4U นั้้�น ละครเป็็นหนึ่่�งในคอนเทนต์์ต่่อยอดจากธุุรกิิจคอนเทนต์์
ออนไลน์์ หรืือ TrueID โดยช่่องจะนำำ�ละครและซีีรีีส์์ที่่�ออกอากาศในแพลตฟอร์์มออนไลน์์
มาออกอากาศซ้ำำ��  แต่่อย่่างไรก็็ดีี  กลยุุทธ์์การวางผัังรายการของช่่องจะเน้้นไปที่่�เนื้้�อหา
ประเภทคอนเทนต์์ภาพยนตร์์ไทยมากกว่่าเนื้้�อหาในกลุ่่�มละคร

โดยภาพรวม พบว่่า คอนเทนต์์กลุ่่�มละครเป็็นคอนเทนต์์ที่่�ช่่วยสร้้างฐานความนิิยมให้้แก่่ช่่องในกลุ่่�มเหล่่านี้้�
ได้้อย่่างชััดเจน เห็็นได้้จากเรตติ้้�งเฉลี่่�ยทั้้�งเรื่่�องของคอนเทนต์์ละครที่่�ได้้เรตติ้้�งสููงสุุดของช่่องส่่วนใหญ่่นั้้�นมีีเรตติ้้�ง
สููงกว่่าเรตติ้้�งเฉลี่่�ยของช่่องทั้้�งปีี ยกเว้้นช่่อง PPTV ซึ่่�งเป็็นสาเหตุุสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ในเวลาต่่อมา ช่่อง PPTV เลิิกผลิิต
ละคร และหัันไปมุ่่�งพััฒนาคอนเทนต์์รายการข่่าวและรายการกีีฬาแทน
เมื่่�อพิิจารณาการจััดละครลงผัังรายการพบว่่า จากข้้อมููลผัังรายการเดืือนเมษายน 2565 มีีช่่องโทรทััศน์์
ดิิจิิทััลจำำ�นวน 11 ช่่อง ที่่�มีีการผลิิตละคร ซิิตคอม หรืือซีีรีีส์์ใหม่่ลงผัังรายการ ส่่วนใหญ่่จััดคอนเทนต์์เหล่่านี้้�
ไว้้ออกอากาศในช่่วงเวลาไพรม์์ไทม์์ ยกเว้้นวัันเสาร์์ - อาทิิตย์์ ที่่�บางช่่องเลืือกจััดซิิตคอม และมิินิิซีีรีีส์์ ลงผัังรายการ
ในภาคกลางวััน เช่่น กรณีีของช่่องเวิิร์์คพอยท์์ทีีวีี หรืือช่่อง 7HD ที่่�มีีละครพื้้�นบ้้านเป็็นคอนเทนต์์ยอดนิิยมของ
เช้้าวัันเสาร์์ -อาทิิตย์์มาอย่่างต่่อเนื่่�องและยาวนานตั้้�งแต่่ยุุคโทรทััศน์์แอนะล็็อกจนถึึงปััจจุุบััน

ข้้อมููลผัังรายการ (เดืือนเมษายน 2565)
ของช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััลที่่�ผลิิตคอนเทนต์์ละครใหม่่ลงผัังรายการ
ช่่อง
ไทยพีีบีีเอส
เวิิร์์คพอยท์์ทีีวีี

GMM25

วัันออกอากาศ
เสาร์์-อาทิิตย์์
เสาร์์-อาทิิตย์์
อาทิิตย์์
เสาร์์
จัันทร์์-พฤหััสบดีี

ช่่อง 8

ศุุกร์์
เสาร์์
อาทิิตย์์
เสาร์์ -อาทิิตย์์
จัันทร์์-พฤหััสบดีี

9 MCOT HD
7 HD

เสาร์์-อาทิิตย์์
จัันทร์์-ศุุกร์์

เสาร์์-อาทิิตย์์

เวลาออกอากาศ 	ชื่่�อละคร
ความรัักความทรงจำำ�
20.15-21.15 น.
หกฉากครัับจารย์์
11.00-12.00 น.
โรงงานบรรจุุรััก
15.45-16.30 น.
นิ่่�งเฮีียก็็หาว่่าซื่่�อ
22.30-23.30 น.
สงครามดอกไม้้
20.30-21.30 น.
นางฟ้้าคาบาเรต์์
ใครคืืออองซองเต
20.30-21.30 น.
หััวใจรััก สี่่�ดวงดาว
20.30-21.45 น.
พิินััยกรรมกามเทพ
20.30-21.30 น.
รัักนี้้�เจ้้านายจอง
21.30-22.40 น.
กระสืือลำำ�ซิ่่�ง
19.00-20.00 น.
บ่่วงใบบุุญ
20.30-21.30 น.
ฟิิตเนส สะเด็็ดยาด
10.30-11.00 น.
พยััคฆ์์ยี่่�เก
18.45-19.45 น.
เขยบ้้านไร่่ สะใภ้้ไฮโซ
20.30-22.30 น.
เจ้้าสาวจำำ�เลย
เสาร์์ 5
เจ้้าหญิิงพิิกุุลทอง
08.00-09.00 น.

ช่่อง
3HD

วัันออกอากาศ
จันทร์-ศุกร์

จัันทร์์-อัังคารพุุธ-ศุุกร์์

One

เสาร์์
จัันทร์์-ศุุกร์์
จัันทร์์-พฤหััสบดีี
ศุุกร์์

เสาร์์
อาทิิตย์์

ไทยรััฐทีีวีี
Amarin TV HD
PPTV
JKN 18

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

เวลาออกอากาศ 	ชื่่�อละคร
19.00-20.00 น.
มัักกะลีีที่่�รััก
20.30-22.30 น.
ซ่่านเสน่่หา
ปมเสน่่หา
คุุณหมีีปาฏิิหาริิย์์
22.30-24.00 น.
หน่่าฮ่่าน เดอะ ซีีรีีส์์
เจน Y The Series
ผมกัับผีีในห้้อง
แอบหลงรััก
22.25- 23.55 น.
แคทเรดิิโอ ซีีซััน 2
19.00-20.00 น.
ทายาทพัันธุ์์�ข้้าวเหนีียว
20.30-22.30 น.
พิิษรัักรอยอดีีต
เวลากามเทพ
21.15-22.30 น.
คลัับฟรายเดย์์ เดอะ ซีีรีีส์์
22.30-23.30 น.
ซิิตคอม เป็็นต่่อ 2022
23.30- 00.30 น.
รัักได้้ไหม นายไม่่ยิ้้�ม
19.00-20.00 น.
ซิิตคอม สุุภาพบุุรุุษสุุดซอย
23.10- 00.10 น.
คิินน์์ พอร์์ช เดอะซีีรีีส์์
10.00-11.00 น.
ซิิตคอม ฮาไม่่จำำ�กััดทั่่�วไทย
22.15-23.15 น.
ซิิตคอม รัักเดีียว
23.15-00.15 น.
ผมปวดกาย นายปวดใจ
21.30-22.30 น.
เปิ๊๊�ดสะก๊๊าดบ้้านทุ่่�ง
21.30-22.30 น.
ป่่ากามเทพ
21.30-22.45 น.
จัังหวะหััวใจนายสะอาด
10.12-11.10 น.
ขุุมทรััพย์์ลำำ�โขง
11.42-12.40 น.
ทรายย้้อมสีี
และ 12.50-13.48 น.
ที่่�มา: https://dtvguide.nbtc.go.th/tvguide/

เป็็นที่่�น่่าสนใจว่่า ช่่อง JKN 18 ที่่�มีีซีีรีีส์์อิินเดีีย เป็็นคอนเทนต์์ยอดนิิยมของช่่อง เริ่่�มนำำ�คอนเทนต์์ละคร
มาลงผัังรายการเช่่นกััน แต่่เป็็นละครที่่�เคยออกอากาศมาแล้้วที่่�ช่่อง 8 และนำำ�มาออกอากาศซ้ำำ�อีี
� กครั้้�งในช่่อง JKN18
ทั้้�งนี้้�ช่่อง 8 และช่่อง JKN 18 เป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจร่่วมกััน โดยที่่�ช่่อง 8 ซื้้�อลิิขสิิทธิ์์�ซีีรีีส์์อิินเดีียจากกลุ่่�มบริิษััท
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของช่่อง JKN18 ไปออกอากาศ
นอกจากนี้้�ยัังเริ่่�มเห็็นความเปลี่่�ยนแปลงเชิิงกลยุุทธ์์ของช่่องโทรทััศน์์ดิิจิิทััลช่่องอื่่�นๆ เช่่น บริิษััท โมโน เน็็กซ์์
ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของช่่อง Mono 29 ซึ่่�งได้้ประกาศกลยุุทธ์์ใหม่่ของช่่องในปีี 2565 ว่่าจะหัันมาเน้้นการผลิิตละคร
และคอนเทนต์์ในประเทศมากขึ้้น� เพื่่�อทดแทนการซื้้อ� ลิิขสิิทธิ์์ค� อนเทนต์์ต่า่ งประเทศ ตามแผนการลดต้้นทุุนของบริิษัทั
ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ซึ่่�งคอนเทนต์์ที่่�ผลิิตเองนี้้� จะนำำ�มาออกอากาศทั้้�งในช่่อง Mono 29
และบริิการคอนเทนต์์ในช่่องทางออนไลน์์ของกลุ่่�มบริิษััทต่่อไป
แม้้ว่่าการผลิิตละครไทย มีีต้้นทุุนสููง รวมถึึงต้้องมีีบทละครและนัักแสดงที่่�ดึึงดููดผู้้�ชมได้้ แต่่อย่่างไรก็็ดีี
ในปััจจุุบััน บรรดานัักแสดงชื่่�อดัังจำำ�นวนมากไม่่ต่่อสััญญาผููกมััดกัับช่่องใดช่่องหนึ่่�ง เป็็นนัักแสดงอิิสระ พร้้อมๆ
กัับการเกิิดขึ้้�นของนัักแสดงหน้้าใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้แต่่ละช่่องสามารถเลืือกสรรนัักแสดงให้้เหมาะสมกัับ
เนื้้�อหาละครที่่�ต้้องการผลิิตได้้มากขึ้้�น นอกจากนี้้� บทละครเองก็็มีีการพััฒนาให้้ทัันสมััยสอดคล้้องกัับสถานการณ์์
ในสัังคม เริ่่�มมีีการสร้้างพล็็อตละครที่่�เจาะกลุ่่�มเป้้าหมายแต่่ละกลุ่่�มโดยตรง เช่่น กรณีีซีีรีีส์์วาย ที่่�เป็็นผลมาจาก
การเปิิดกว้้างทางสัังคม ที่่�ให้้การยอมรัับและการปฏิิบััติิกัับบุุคคลอื่่�นโดยไม่่จำำ�กััดเพศมากขึ้�น้
ทั้้�งหมดนี้้�ช่ว่ ยเปิิดทางให้้ช่อ่ งโทรทััศน์์ดิจิิ ทัิ ลส
ั ามารถพััฒนาการผลิิตละคร ซิิตคอม หรืือซีีรีส์ี ์ และสามารถ
เพิ่่� มช่่ อ งทางสร้้ า งรายได้้ จ ากการขายลิิ ขสิิ ท ธิ์์� ใ นช่่ อ งทางออนไลน์์ แอปพลิิ เ คชัั น ทั้้� ง ในและต่่ า งประเทศ
อีีกทั้้�งยัังสร้้างชื่่อ� เสีียงในการผลัักดัันซอฟต์์ พาวเวอร์์ (Soft Power) ของไทยในตลาดต่่างประเทศได้้ด้้วยเช่่นกััน

