
	 ในปีี	 2557	 สำำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสำียง	 กิจก�รโทรทัศน์	 และกิจก�ร

โทรคมน�คมแห่่งช�ติิ	 (กสำทช.)	 ได้้เปิีด้ปีระมูลใบอนุญ�ติในก�รใช้คล่�นคว�มถีี่�เพ่ื่�อให้่บริก�รโทรทัศน์

ในระบบดิ้จิทัล	โด้ยมีผูู้้ชนะก�รปีระมูลช่องปีระเภทธุุรกิจจำ�นวน	24	ช่อง	แบ่งปีระเภทช่องที�ปีระมูล

เป็ีน	4	ห่มวด้ห่มู่	ได้้แก่	ห่มวด้เด็้ก	เย�วชน	และครอบครัว	จำ�นวน	3	ช่อง	ห่มวด้ข่่�วสำ�รสำ�ระ	จำ�นวน 

7	 ช่อง	 ห่มวด้ทั�วไปีแบบคว�มคมชัด้ปีกติิ	 (SD)	 จำ�นวน	 7	 ช่อง	 และห่มวด้ทั�วไปีแบบคว�มคมชัด้สูำง	

(HD)	จำ�นวน	7	ช่อง	นอกจ�กนี�แล้วยังมีห่มวด้ช่องสำ�ธุ�รณะจำ�นวน	4	ช่อง	ดั้งนั�น	ในช่วงแรกข่องยุค

โทรทัศน์ในระบบดิ้จิทัลนั�น	มีจำ�นวนช่องที�นำ�เสำนอเน่�อห่�ทั�งห่มด้	28	ช่อง

	 อย่�งไรก็ดี้	 ในปีี	 2562	 ผูู้้ปีระกอบกิจก�รโทรทัศน์ในระบบดิ้จิทัลห่ล�ยร�ยตัิด้สิำนใจ 

ยุติิก�รปีระกอบกิจก�ร	 และข่อค่นใบอนุญ�ติฯ	 ส่ำงผู้ลให้่เห่ล่อช่องโทรทัศน์ในระบบด้ิจิทัล

ทั�งห่มด้เพีื่ยง	 19	 ช่อง	 แบ่งเป็ีนห่มวด้ข่่�วสำ�รและสำ�ระจำ�นวน	 3	 ช่อง	 ห่มวด้ทั�วไปีแบบ

คว�มคมชัด้ปีกติิ	 (SD)	 จำ�นวน	 5	 ช่อง	 ห่มวด้ทั�วไปีแบบคว�มคมชัด้สูำง	 (HD)	 จำ�นวน	 7	 ช่อง 

และห่มวด้ช่องสำ�ธุ�รณะจำ�นวน	4	ช่อง	ทั�งนี�	ไม่เห่ล่อช่องที�อยู่ในปีระเภทห่มวด้ห่มู่	เด็้ก	เย�วชน	และ

ครอบครัว	เลย

ความอยู่่�รอดของธุุรกิิจโทรทัศน์์ดิจิทัล 
ผ่�าน์รายู่ได้และต้้น์ทุน์ของผ้่่ประกิอบกิาร

19 ช่�อง

วิเคราะห์์



ผ่ลิต้ภาพ
(Productivity)

ผ่ลผ่ลิต้

ปัจจัยู่กิารผ่ลิต้
= =

รายู่ได้

ต้้น์ทุน์

1 ผลิิตภาพ (Productivity) หมายถึึง สััดส่ัวนของผลิผลิิตต่อปััจจัยการผลิิต ซึึ่�งในการวิเคราะห์ครั�งน้� จะใช้้ข้อมูลิจากงบการเงิน  
โดยใช้้ผลิรวมของรายได้ในปีันั�นๆ จากการปัระกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่�อสัะท้อนมูลิค่าผลิผลิิตโดยรวม แลิะใช้้ผลิรวมค่าใช้้จ่ายหร่อต้นทุน 
จากการปัระกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่�อสัะท้อนมูลิค่าของปััจจัยการผลิิตโดยรวม
2 รายได้ของผู้ปัระกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลิ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการ รายได้ค่าเช่้าเวลิา ค่าโฆษณา ค่าให้เช่้าสัถึานท้� ค่าเช่้าอุปักรณ์
 เป็ันต้น
3 ต้นทุนของผู้ปัระกอบการโทรทัศน์ดิจิทัลิ ได้แก่ ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้้จ่ายในการขาย/ให้บริการ ค่าใช้้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้้จ่าย
ท้�เป็ันค่าจ้าง ค่าใช้้จ่ายท้�เป็ันวัตถุึดิบต่างๆ แลิะค่าใช้้จ่ายท้�เป็ันทุนต่างๆ เช่้น ค่าลิิขสิัทธิิ์�  ค่าเส่ั�อมของอุปักรณ์ เป็ันต้น

	 ก�รค่นใบอนุญ�ติฯ	 ข่องผูู้้ปีระกอบกิจก�รโทรทัศน์ดิ้จิทัลข้่�งต้ิน	 สำะท้อนถึี่งสำภ�วก�รณ์ 

อยู่รอด้ในติล�ด้	 ซึึ่�งก�รแข่่งขั่นที�รุนแรงภ�ยห่ลังก�รเปีลี�ยนผู่้�นไปีสู่ำโทรทัศน์ดิ้จิทัล	 สำภ�พื่เศรษฐกิจ 

ที�เริ�มชะลอตัิว	 รวมทั�งพื่ฤติิกรรมก�รรับชมเน่�อห่�ร�ยก�รข่องปีระช�ชนที�เปีลี�ยนแปีลงไปีรับชมผู่้�น

แพื่ลติฟอร์มออนไลน์	 ล้วนเป็ีนปัีจจัยสำำ�คัญที�ทำ�ให้่อุติสำ�ห่กรรมโทรทัศน์ดิ้จิทัลต้ิองเผู้ชิญกับคว�ม

ท้�ท�ย	

	 เพ่ื่�อให้่เข้่�ใจแนวโน้มข่องก�รปีระกอบก�รธุุรกิจโทรทัศน์ดิ้จิทัล	 ที�จะเป็ีนปีระโยชน์ต่ิอก�ร

กำ�ห่นด้นโยบ�ยในอน�คติและเปี็นปีระโยชน์โด้ยติรงแก่ภ�คธุุรกิจ	 สำำ�นักง�น	 กสำทช.	 โด้ยสำำ�นัก

นโยบ�ยและวิช�ก�รกระจ�ยเสีำยงและโทรทัศน์	 จึงได้้วิเคร�ะห์่และเปีรียบเทียบผู้ลิติภ�พื่1	 ข่อง 

ผูู้้ปีระกอบก�รช่องโทรทัศน์ในระบบดิ้จิทัลในช่วง	2561-	2564	โด้ยได้้วิเคร�ะห์่ข้่อมูลร�ยได้้2	และต้ินทุน3  

ข่องผูู้้ปีระกอบก�ร	 เพ่ื่�อปีระเมินสำภ�วะก�รแข่่งขั่นข่องช่องโทรทัศน์ดิ้จิทัล	 ซึึ่�งพื่บว่�	 คว�มสำ�ม�รถี่ 

ในก�รทำ�ร�ยได้้ให้่ม�กกว่�ต้ินทุนเป็ีนปัีจจัยสำำ�คัญที�จะทำ�ให้่ธุุรกิจโทรทัศน์ในระบบดิ้จิทัลอยู่รอด้	

	 ทั�งนี�	 จ�กก�รวิเคร�ะห่์พื่บว่�	 ช่องโทรทัศน์ดิ้จิทัลปีระเภทธุุรกิจ	 มีทั�งช่องที�มีศักยภ�พื่ 

ในก�รแข่่งขั่น	และช่องที�มีคว�มท้�ท�ยสูำงในก�รปีระกอบกิจก�ร	โด้ยมีร�ยละเอียด้ดั้งนี�



	 ห่ม�ยถึี่ง	 ช่องที�มีร�ยได้้จ�กก�รให้่บริก�รเกินกว่�ต้ินทุนในก�รให้่บริก�ร	 ถ่ี่อได้้ว่�เป็ีนช่อง 

ที�มีศักยภ�พื่ในก�รแข่่งขั่นในอุติสำ�ห่กรรม	โด้ยพื่บว่�	

ช่�องท่�ม่ค�าผ่ลิต้ภาพเกิิน์ 11
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กราฟสัดสวนรายไดตอตนทุนของชองท่ีมีผลิตภาพเกิน 1 
(ป 2561-2564)

workpoint

สัดสวน
รายได : ตนทุน 
(1:1)

ท่ี่�มา: ข้้อมูลรายได้้และต้้นทุี่นจากระบบการนำาส่่งเงินรายปีีเข้้ากองทุี่นวิิจัยและพััฒนาฯ และ DBD DataWarehouse+



	 จะเห็่นได้้ว่�	ข้่อมูลในช่วงสีำ�ปีีที�ผู่้�นม�พื่บว่�	ช่องที�มีค่�ผู้ลิติภ�พื่เกิน	1	มีสัำด้ส่ำวนร�ยได้้จ�กก�ร

ให้่บริก�รเพิื่�มขึ่�น	โด้ยบ�งชอ่งร�ยก�รมรี�ยได้้อ่�นๆ	ที�นอกเห่น่อร�ยได้้จ�กก�รให่บ้ริก�รติ�มใบอนญุ�ติฯ 

เพิื่�มขึ่�น	เช่น	ช่อง	7HD	และกลุ่มช่อง	3	มีร�ยได้้จ�กก�รโฆษณ�และบริก�รออนไลน์	ร�ยได้้ค่�บริก�ร

เทคนิคและบริก�รอ่�นดิ้จิทัล	 รวมถี่ึงร�ยได้้จ�กก�รให่้เช่�และบริก�รอ่�นๆ	 ส่ำวนช่องเวิร์คพื่อยท์	 ทีวี	 

มีร�ยได้้จ�กก�รรับจ้�งจัด้ง�น	และช่อง	One	มีร�ยได้้จ�กค่�ลิข่สิำทธิุ�	 เป็ีนต้ิน	ทั�งนี�	 ในส่ำวนข่องต้ินทุน	

พื่บว่�	เก่อบทุกช่องมีต้ินทุนในก�รบริก�รลด้ลง	รวมถึี่งต้ินทุนค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห่�รที�ลด้ลงด้้วย

	 ช่องที�มีค่�ผู้ลิติภ�พื่เกินห่นึ�ง	ส่ำวนให่ญ่จะมีจุด้เด่้น	ค่อ	ละครไทย	(ช่อง	7HD	กลุ่มช่อง	3	ช่อง	8	 

และ	ช่อง	One)	ซีึ่รีส์ำต่ิ�งปีระเทศ	(ช่องโมโน	29	และช่อง	8)	ว�ไรตีิ�	เกมโชว์	(ช่องเวิร์คพื่อยท์	ทีวี)	นอกจ�กนั�น	 

ตัิ�งแต่ิปีี	 2563	 เป็ีนต้ินม�	 จำ�นวนช่องที�นำ�เสำนอร�ยก�รข่่�วที�มีผู้ลิติภ�พื่เกิน	 1	 เริ�มมีแนวโน้มเพิื่�มขึ่�น	 

ซึึ่�งได้้แก่ช่อง	 Amarin	 TV	 HD	 ช่องไทยรัฐ	 ทีวี	 และช่อง	 TNN	 ซึึ่�งช่องที�เน้นนำ�เสำนอข่่�วสำ�รเห่ล่�นี� 

มีร�ยก�รเล่�ข่่�วที�มีผูู้้ติิด้ติ�มจำ�นวนม�ก	เช่น	ร�ยก�รไทยรัฐนิวส์ำโชว์	และร�ยก�รทุบโต๊ิะข่่�ว	เป็ีนต้ิน

					 																			มีเพีื่ยงช่อง	7HD	กลุ่มช่อง	3	ช่องโมโน	29	ช่องเวิร์คพื่อยท์	ทีวี	ช่อง	8	ช่อง	One	และ 

ช่อง	Amarin	 TV	HD	 ที�มีค่�ผู้ลิติภ�พื่เกิน	 1	ห่ร่อมีร�ยได้้จ�กก�รให้่บริก�รพื่อที�จะครอบคลุมต้ินทุน 

ในก�รให่้บริก�ร	 ส่ำวนช่องสำปีริงนิวส์ำนั�นพื่บว่�	 ถึี่งแม้จะมีค่�ผู้ลิติภ�พื่เกิน	 1	 แต่ิก็มีเรติติิ�งและร�ยได้้ 

อยู่ในอันดั้บที�ติำ��ม�ก	ซึึ่�งช่องสำปีริงนิวส์ำได้้ค่นใบอนุญ�ติในปีี	2562	

ใน์ปี 2561

ใน์ปี 2562

ใน์ปี 2563 และปี 2564  

	 	 	ช่องโทรทัศน์ดิ้จิทัลที�มีผู้ลิติภ�พื่เกิน	1	ยังคงเป็ีนกลุ่มช่องเดิ้มเก่อบทุกช่อง	ซึึ่�งได้้แก่	 

ช่อง	7HD	กลุ่มช่อง	3	ช่องเวิร์คพื่อยท์	ทีวี	ช่อง	8	ช่อง	One	และช่อง	Amarin	TV	HD	อย�่งไรก็ดี้	ช่องโมโน	29	 

มีต้ินทุนก�รให้่บริก�ร	 และค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห่�รสูำงกว่�ร�ยได้้จ�กก�รบริก�ร	 ทำ�ให้่มีค่�ผู้ลิติภ�พื่ 

ไม่ถึี่ง	1	ตัิ�งแต่ิปีี	2562	เป็ีนต้ินม�

	 	 	 	 ช่องที�มีค่�ผู้ลติิภ�พื่เกนิ	1	มีเพิื่�มขึ่�นเป็ีน	8	ช่อง	ปีระกอบด้้วย	ช่อง	7HD 

กลุ่มช่อง	3	ช่องเวิร์คพื่อยท์	ทีวี	ช่อง	8	ช่อง	One	ช่อง	Amarin	TV	HD	ช่องไทยรัฐ	ทีวี	และช่อง	TNN	 

โด้ยช่องที�ค่�ผู้ลิติภ�พื่เกนิ	1	เพิื่�มขึ่�นม�	ค่อ	ช่องไทยรัฐ	ทีวี	และชอ่ง	TNN	กล่�วค่อ	ช่องไทยรัฐทีวีมีร�ยได้้ 

จ�กก�รให่้บริก�รสำูงขึ่�น	 และมีต้ินทุนก�รบริก�รที�ลด้ลง	 สำ่วนช่อง	 TNN	 ถี่ึงแม้ว่�ต้ินทุนในสำ่วนข่อง 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห่�รจะเพิื่�มขึ่�น	แต่ิมีร�ยได้้จ�กค่�สำนับสำนุนร�ยก�รโทรทัศน์ที�เพิื่�มขึ่�นและสูำงกว่�ต้ินทุน

ก�รให้่บริก�รและค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห่�ร	



2 ช่�องท่�ม่ค�าผ่ลิต้ภาพต้ำ�ากิว�า 1 

	 ห่ม�ยถี่ึง	 ช่องที�มีร�ยได้้จ�กก�รให้่บริก�รติำ��กว่�ต้ินทุนในก�รให้่บริก�ร	 ถ่ี่อได้้ว่�เป็ีนช่องที� 

เผู้ชิญกับคว�มท้�ท�ยในก�รปีระกอบกิจก�รในอุติสำ�ห่กรรม	โด้ยพื่บว่�	ช่องส่ำวนให่ญ่มีแนวโน้มร�ยได้้ 

ที�ไม่เพิื่�มม�กขึ่�น	โด้ยเฉพื่�ะร�ยได้้จ�กก�รให้่บริก�รและร�ยได้้จ�กก�รโฆษณ�ปีระช�สัำมพัื่นธ์ุ	อย�่งไรก็ดี้ 

พื่บว่�	ต้ินทุนค่�ใช้จ่�ยในด้้�นก�รด้ำ�เนินง�นและก�รบริห่�ร	รวมทั�งต้ินทุนในก�รให้่บริก�รเพิื่�มขึ่�น	ซึึ่�งใน

ช่วงปีี	2561	–	2564	มีช่องร�ยก�รที�มีผู้ลิติภ�พื่ติำ��กว่�	1	ปีระม�ณ	10	ช่องร�ยก�ร	โด้ยในจำ�นวนนี�

ได้้ยุติิก�รออกอ�ก�ศแล้วถึี่ง	4	ช่องร�ยก�ร	ได้้แก่	ช่อง	Spring26	ช่อง	Bright	TV	ช่อง	Voice	TV	และ

ช่อง	Spring	News	
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กราฟสัดสวนรายไดตอตนทุนของชองท่ีมีผลิตภาพต่ํากวา 1 
(ป 2561-2564)

สัดสวน
รายได : ตนทุน 
(1:1)

ท่ี่�มา: ข้้อมูลรายได้้และต้้นทุี่นจากระบบการนำาส่่งเงินรายปีีเข้้ากองทุี่นวิิจัยและพััฒนาฯ และ DBD DataWarehouse+



ภาคผ่น์วกิ 1

	 ทั�งนี�	 ช่องร�ยก�รทั�ง	 4	 ช่องร�ยก�รที�ยุติิก�รออกอ�ก�ศ	 และช่องที�มีค่�ผู้ลิติภ�พื่ติำ��กว่�	 1	 

เช่น	ช่อง	9	MCOT	HD	ช่อง	New	18	ช่อง	Nation	TV	ล้วนเป็ีนช่องในห่มวด้ห่มู่ชอ่งข่่�วสำ�รและสำ�ระและ

ช่องที�เน้นร�ยก�รข่่�วเป็ีนห่ลัก	โด้ยช่องร�ยก�รเห่ล่�นี�เป็ีนช่องร�ยก�รข่่�วแต่ิไม่ได้้รับคว�มนิยมเท่�กับ

ช่องที�มีร�ยก�รเสำวน�ข่่�ว	เช่น	ช่องไทยรัฐ	ทีวีและช่อง	Amarin	TV	HD	ซึึ่�งมีพิื่ธีุกรข่่�วและผูู้ป้ีระก�ศข่่�ว 

ที�มีผูู้้ติิด้ติ�มจำ�นวนม�กจนสำ�ม�รถี่สำร้�งคว�มนิยมในร�ยก�รได้้	

	 ส่ำวนช่อง	 New	 18	 ที�ก่อนห่น้�นี�เน้นร�ยก�รข่่�วเช่นกัน	 แต่ิก็มีก�รเปีลี�ยนแปีลงกลยุทธ์ุ 

ก�รนำ�เสำนอเน่�อห่�ข่องช่องไปีอย่�งสิำ�นเชิงห่ลังจ�กเปีลี�ยนเปี็นช่อง	 JKN	 18	 โด้ยเปีลี�ยนไปีเน้น 

ก�รออกอ�ก�ศซีึ่รีส์ำติ่�งปีระเทศแทน	 อย่�งไรก็ด้ี	 ผู้ลิติภ�พื่ข่องช่องภ�ยห่ลังก�รเปีลี�ยนแปีลงก็ยัง 

ไม่สำ�ม�รถี่ถึี่งจุด้คุ้มทุนได้้	 ส่ำวนช่องร�ยก�รอ่�นๆ	ที�มีผู้ลิติภ�พื่ติำ��กว่�	1	ได้้แก่	 ช่อง	PPTV	ที�มุ่งเน้นก�ร

ถ่ี่�ยทอด้สำด้ร�ยก�รกีฬ�	 ช่อง	GMM25	 ที�เน้นร�ยก�รละคร	และช่อง	TRUE4U	 ที�เน้นก�รออกอ�ก�ศ 

ซีึ่รีส์ำและภ�พื่ยนติร์เป็ีนห่ลัก

	 ก�รแข่่งขั่นในติล�ด้กิจก�รโทรทัศน์นั�น	 อ�จจะมีทั�งผูู้้ปีระกอบก�รบ�งร�ยที�สำ�ม�รถี่ปีรับตัิว 

อยู่รอด้ได้้	 และอ�จมีบ�งร�ยที�อ�จจะพื่บข้่อจำ�กัด้ในก�รแข่่งขั่น	 ซึึ่�งข้่อมูลร�ยได้้ข่องผูู้้ปีระกอบก�ร 

บ�งร�ยที�มีร�ยได้้จ�กบริก�รออนไลน์และบริก�รด้ิจิทัลอ่�นๆ	 เพิื่�มขึ่�น	 สำะท้อนถึี่งก�รปีรับตัิวข่อง 

ผูู้้ปีระกอบก�รในสำภ�วะที�มีคว�มท้�ท�ยท�งเทคโนโลยี	 ทั�งนี�	 บทบ�ทข่อง	 กสำทช.	 ในฐ�นะห่น่วยง�น 

ก�รกำ�กับดู้แล	 อ�จไม่ใช่แต่ิเพีื่ยงก�รสำนับสำนุนท�งก�รเงินเพ่ื่�อช่วยให้่ผูู้้ปีระกอบก�รทุกร�ยอยู่รอด้	 

แต่ิสิำ�งที�	 กสำทช.	 พื่ย�ย�มสำนับสำนุนและและช่วยเห่ล่อผูู้้ปีระกอบก�รโทรทัศน์ค่อ	 ก�รพื่ัฒน�ศักยภ�พื่ 

ข่องผูู้้ปีระกอบก�รในรูปีแบบต่ิ�งๆ	ซึึ่�งรวมไปีถึี่งคว�มพื่ย�ย�มเสำนอแนวท�งในก�รแก้ปัีญห่�เชิงโครงสำร้�ง

ที�เอ่�อให้่ผูู้้ปีระกอบก�รปีรับตัิวได้้ดี้ม�กขึ่�น	 เช่น	 ก�รปีรับแก้ไข่กฎห่ม�ยให่้สำอด้คล้องกับสำภ�วก�รณ ์

ที�เปีลี�ยนแปีลงไปี


