
NBTC
 “ละครไทย” 

ตอบโจทย์เรตต้�งโทรทัศน์์ด้ิจ้ทัล

	 คอนเทนต์์ท่�ถ่่ายทอดผ่่านโทรทัศน์สะท้อนให้้เห็้นถึ่งสภาพสังคม	 วััฒนธรรม	 การเมือง	 การปกครอง	 และ 
ควัามเป็นอย่่ของผ้่่คนในแต์่ละยุคสมัย	 รายการทางโทรทัศน์ของไทยเองก็ได้พัฒนาและก้าวัไปต์ามทิศทางของ 
การเปล่�ยนแปลงในแต์่ละช่่วังเวัลา	 ซึึ่�งนับจากยุคแอนะล็อกจนถ่ึงดิจิทัล	 เทคโนโลย่ได้ก้าวัเข้ามาม่บทบาทมากขึ�น 
ในการพัฒนาช่่องทางการรับช่มเนื�อห้ารายการ	จนทำาให้้ผ้่่ช่มสามารถ่รับช่มคอนเทนต์์ได้ในห้ลากห้ลายช่่องทาง

	 ไม่ว่ัาจะรับช่มคอนเทนต์์ผ่่านทางช่่องทางใดก็ต์าม	 ร่ปแบบคอนเทนต์์ท่�นำาเสนอแล้วัเข้าถึ่งจิต์ใจ	 อารมณ์์	 
และสามารถ่สื�อสารกับผ้่่ช่มได้มากท่�สุดต์ลอดมา	คือ	“กลุ่มคอนเทนต์์ประเภทละคร	ซิึ่ต์คอม	ห้รือซ่ึ่ร่ส์”

	 เนื�องจากในปัจจุบันท่�ผ้่่ช่มม่ทางเลือกการรับช่มคอนเทนต์์ท่�ห้ลากห้ลาย	 ได้ส่งผ่ลให้้สถ่านการณ์์การแข่งขัน 
ในการผ่ลิต์คอนเทนต์์กลุ่มละครของไทยรุนแรงมากขึ�น	เนื�องจากผ้่่ประกอบการไม่เพ่ยงแต่์จะต้์องแข่งขันกันเองภายใน
ประเทศเท่านั�น	แต่์ยงัต้์องแข่งขันกับคอนเทนต์์จากต่์างประเทศท่�ห้ลั�งไห้ลเข้ามาเป็นทางเลือกมากมาย	ซึึ่�งม่ผ้่่ช่มจำานวัน
ไม่น้อยท่�หั้นไปรับช่มคอนเทนต์์ต่์างประเทศมากขึ�น	โดยคอนเทนต์์เห้ล่าน่�ส่วันให้ญ่่ม่ค่าใช้่จ่ายในการรับช่ม	

	 ในวังการโทรทัศน์ดิจิทัลของไทย	 	 ห้ลายช่่องโทรทัศน์ดิจิทัลได้ลงทุนจ่ายค่าลิขสิทธิ�คอนเทนต์์ต่์างประเทศ 
ท่�ได้รับควัามนิยมส่งในต์่างประเทศ	 เพื�อนำามาออกอากาศในผ่ังรายการ	 แต่์ก็พบว่ัาควัามนิยมของรายการเห้ล่าน่� 
ไม่ส่งนักในกลุ่มผ้่่ช่มโทรทัศน์ดิจิทัล	 ซึึ่�งปัจจัยห้ลักม่สาเห้ตุ์จากการท่�กลุ่มผ้่่ช่มเป้าห้มายส่วันให้ญ่่เคยรับช่มคอนเทนต์์
เห้ล่าน่�แล้วัจากช่่องทางออนไลน	์ทั�งการรับช่มสดพร้อมกับการออกอากาศจากประเทศต์น้ทาง	ห้รือในร่ปแบบรายการ
ร่รัน	รวัมถึ่งการรับช่มต์ามควัามต้์องการ	(On	Demand)

	 ถึ่งแม้ว่ัาคอนเทนต์์ต่์างประเทศในโทรทัศน์ดิจิทัลจะสามารถ่สร้างแรงบันดาลใจและควัามแปลกให้ม่ให้้กับผ้่่ช่ม	
จนได้รับควัามนิยมและสามารถ่สร้างกระแสให้้เป็นท่�พ่ดถึ่งได้	 แต่์อย่างไรก็ด่	 เมื�อพิจารณ์าข้อม่ลเรต์ติ์�งทางโทรทัศน์
ดิจิทัลแล้วัพบว่ัา	คอนเทนต์์ท่�ยังครองใจผ้่่ช่มไทยได้มากท่�สุด	ยังคงเป็นละครไทยอย่่นั�นเอง



NBTC

สุุสุานคนเป็็น

นางชฎา

นาคี

นายฮ้้อยทมิฬิ

บุุพเพสัุนนิวาสุ

ผู้้้บุ่าวอินดีี้� ยาหยอิีนเตอร์์

ร์อ้ยป่็า

ทางเสืุอผู่้าน

12.547

11.286

10.902

8.015

13.384

8.538

8.061 

5.651

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

ปี็ ชอ่ง ร์ายการ์   เร์ตติ�งเฉลีี่�ย

	 จากข้อม่ลเรต์ติ์�งข้างต้์นพบว่ัา	“ละคร”	เป็นรายการท่�ได้รับควัามนิยมส่งสุดในทุกๆ	ปีของยุคโทรทัศน์ดิจิทัล 
แม้ว่ัาในช่่วังปี	 2559	 ต่์อเนื�องไปยังปี	 2560	 ม่รายการวัาไรต่์�เกมโช่ว์ัอย่างรายการ	 “ห้น้ากากนักร้อง	 The	Mask	
Singer	 ซ่ึ่ซัึ่น	 1”1	 ออกอากาศทางช่่องเวิัร์คพอยท์ท่ว่ั	 ท่�สร้างประวััติ์ศาสต์ร์เป็นรายการวัาไรต่์�เกมโช่ว์ัท่�ได้รับ 
ควัามนยิมส่งสุดในยคุโทรทศัน์ดิจิทัล	แต่์ก็ยงัไม่สามารถ่ทำาเรต์ติ์�งต์ลอดทั�งซ่ึ่ซัึ่นได้ส่งกวัา่ละครไทยอยา่งเรื�อง	“นาค่”	 
ท่�ออกอากาศในปี	2559	และ	“นายฮ้้อยทมิฬ”	ท่�ออกอากาศในปี	2560	ได้

	 เมื�อวังการโทรทัศน์ดิจิทัลม่แห้ล่งรายได้ห้ลักจากการโฆษณ์า	 และเมื�อพิจารณ์าข้อม่ลม่ลค่าโฆษณ์าในสื�อ
ของประเทศไทย	จากการเก็บข้อม่ลของบริษัท	 เอจ่บ่	 น่ลเส็น	 ม่เด่ย	 ร่เสิร์ช่	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	พบว่ัา	 โฆษณ์า 
ในช่่องทางสื�อโทรทัศน์ดิจิทัลยังคงม่ม่ลค่าส่งสุดเมื�อเปร่ยบเท่ยบกับทุกสื�อ	 อ่กทั�งเมื�อเรต์ติ์�งรายการเป็นตั์วัการันต่์ 
ยอดผ้่่ช่ม	รายการประเภทละคร	ซึึ่�งเป็นรายการท่�เป็นท่�คุ้นเคยกับรสนิยมผ้่่ช่มไทย	และสามารถ่ทำาเรต์ติ์�งได้ส่งอย่าง 
ต่์อเนื�อง	จึงกลายเปน็อ่กห้นึ�งทางเลอืกของบรรดาช่่องโทรทศัน์ดิจิทัลในการจดัเนื�อห้าละครลงในผ่งัรายการ	นอกจากน่� 
เนื�อห้ารายการประเภทละครท่�แต่์ละช่่องผ่ลิต์	 ยังสามารถ่ขายลิขสิทธิ�เนื�อห้าเพื�อไปออกอากาศในต์่างประเทศ 
ผ่่านช่่องทางสต์ร่มมิ�ง	ห้รือช่่องทางอื�นๆ	ซึึ่�งเป็นอ่กห้นึ�งแห้ล่งรายได้ให้ม่	ทั�งยังสามารถ่นำามาออกอากาศซึ่ำ�า	ห้รือร่รัน	 
ได้ต์ลอด	ซึึ่�งเป็นการต์อบโจทย์เรื�องการลดต้์นทุนการผ่ลิต์ได้	โดยไม่ม่ข้อจำากัดเห้มือนการซืึ่�อลิขสิทธิ�ภาพยนต์ร์และ
ซ่ึ่ร่ส์ต่์างประเทศ	ท่�จำากัดจำานวันครั�งการออกอากาศต่์อการทำาสัญ่ญ่าซืึ่�อขายลิขสิทธิ�แต่์ละครั�ง	

	 ทั�งน่�	 ในช่่วังสถ่านการณ์์การระบาดของไวัรัสโคโรนา	 ห้รือ	 โควิัด-19	 ท่�ม่ผ่ลกระทบต่์อการผ่ลิต์ละคร
และรายการต่์างๆ	 ยิ�งทำาให้้เห็้นได้ช่ัดเจนมากยิ�งขึ�นถึ่งควัามสำาคัญ่ของการร่รันคอนเทนต์์ละคร	 โดยจะเห็้นได้วั่า 
ช่่องโทรทัศน์ดิจิทัลท่�ม่การผ่ลิต์ละครเก็บไว้ัในคลังเป็นจำานวันมาก	 จะม่ควัามได้เปร่ยบมากกวั่า	 เนื�องจาก 
ม่ทางเลือกในการห้ยิบละครยอดนิยมท่�เคยออกอากาศไปแล้วัมาจัดเร่ยงลงผั่งรายการ	ซึึ่�งเป็นทั�งการลดต้์นทุนการผ่ลิต์	 
สร้างเรต์ติ์�ง	และสร้างรายได้ให้้กับช่่องได้ด้วัยในเวัลาเด่ยวักัน

1	ออกอากาศตั์�งแต่์	6	ตุ์ลาคม	2559	-	30	ม่นาคม	2560	และม่เรต์ติ์�งเฉล่�ยทั�งซ่ึ่ซัึ่นส่งถึ่ง	7.135

ร์ายการ์ที�ออกอากาศทางชอ่งโทร์ทัศน์ดิี้จิิทัลี่ ที�มิเีร์ตติ�งเฉลีี่�ยสุ้งสุุดี้ในชว่ง ปี็ 2557 -2564

ท่ี่�มา: AGB Nielsen Media Research 
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อันดัี้บุ ชอ่ง ร์ายการ์    เร์ตติ�ง

ทางเสืุอผู่้าน

วงเวียนหวัใจิ

ธิดิี้าวานร์

ค่้แค้น แสุนร์กั

เผู้าขน

ป่็� นไพร์

แมิเ่บุี�ย

กำานันหญิิง

ดี้งพญิาเยน็

สุ้ตร์ร์กัแซ่บุ่อีหลีี่

สุะใภ้้เจ้ิาสัุว

หลี่งกลิี่�นจัินทน์

คทาสิุงห์

นางฟ้า้อสุ้ร์

แมิค่ร์วัคนใหมิ่

ทะเลี่ลี่วง

ร์รี์นั-ขา้มิากับุพร์ะ

ร์หสัุร์ษิยา

ล่ี่า ท้า ชน

ผู้้ใ้หญ่ิสัุนต์ กำานันศร์ี

20 อันดัี้บุ ลี่ะคร์ที�มิเีร์ตติ�งเฉลีี่�ยสุ้งสุุดี้ป็ร์ะจิำาปี็ 2564

ท่ี่�มา: AGB Nielsen Media Research 
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1.590

0.630

1.099

0.591

0.362

0.606

0.597

0.160 

0.185

0.105

0.198

0.072 

5.651

4.906

4.870

1.202

1.291

0.932

0.580

0.386

0.367

0.204

0.117

0.121

ชอ่ง ร์ายการ์ เร์ตติ�งเฉลีี่�ย (ลี่ะคร์)   เร์ตติ�งเฉลีี่�ยของชอ่ง

ทางเสืุอผู่้าน

ดี้งพญิาเยน็

สุะใภ้้เจ้ิาสัุว

ตะวันตกดิี้น

เวร์าอาฆาต

เถิิดี้เทิงมิว่นคักฮั้กหลี่าย

ผีู้กะ

แมิน่าคพร์ะโขนง

ค่้ไฟ้ท์ไฝว้ผีู้

นาบุี ฉันจิะไม่ิร์กัเธิอ 

ธิดิี้าซ่าตาน 

ความิทร์งจิำาใหมิห่วัใจิเดิี้มิ 

	 ข้อม่ลเรต์ติ์�งละครไทยในปี	2564	พบว่ัา	ละครท่�ได้รับควัามนิยมส่งใน	20	อันดับแรก	ม่อย่่แค่	3	ช่่องเท่านั�น 
ได้แก่	 ช่่อง	 7HD	 ช่่อง	 3HD	 และช่่อง	 One	 โดยละครเรื�องท่�ได้รับควัามนิยมส่งสุดอย่่ใน	 2	 ช่่วังเวัลาของเวัลา 
ไพรม์ไทม์	ได้แก่	ช่่วังเวัลา	19.00-20.00	น.	และ	ช่่วังเวัลา	20.00-22.30	น.	โดยม่ละครจากช่่อง	7HD	ถึ่ง	14	เรื�อง 
รวัมถึ่งละครร่รันด้วัย	 ในขณ์ะท่�ละครจากช่่อง	 3HD	 และช่่อง	 One	 ม่จำานวันช่่องละ	 3	 เรื�อง	 และเป็นละคร 
ท่�ออกอากาศในช่่วังเวัลา	19.00-20.00	น.	ทั�งห้มด	แสดงให้้เห็้นว่ัา	สถ่านการณ์์การแข่งขันชิ่งผ้่่ช่มของละคร	1	ทุ่ม	
ซึึ่�งเป็นห้นึ�งช่่วังเวัลาท่�ม่จำานวันผ้่่ช่มส่งนั�น	ไม่ได้ม่ผ้่่นำาท่�ต์ายตั์วั	แต่์ม่เนื�อห้าละครเป็นปัจจัยสำาคัญ่ในการตั์ดสินควัาม
นิยมของผ้่่ช่ม

ร์ายการ์ลี่ะคร์ที�มิเีร์ตติ�งเฉลีี่�ยสุ้งสุุดี้ของชอ่งโทร์ทัศน์ดิี้จิิทัลี่ ปี็ 2564

ท่ี่�มา: AGB Nielsen Media Research 
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3

4

คือ กล่�มช่�องท่�ผล้ตละครเป็็น์คอน์เทน์ต์หลักตั�งแต�เร้�มต้น์ย่คโทรทัศน์์ด้ิจ้ทัล

คือ กล่�มช่�องท่�ใช้่คอน์เทน์ต์ละครเพืื่�อขยายฐาน์ผ้้ช่ม

คือ กล่�มช่�องท่�ผล้ตละคร ซ้ิตคอม และซ่ิร่ส์์ให้ส์อดิคล้องกับกลย่ทธ์์ของช่�อง 

คือ กล่�มช่�องท่�ต�อยอดิละครจากธ่์รก้จอื�น์

	 ในช่่วังปี	2564	ท่�ผ่่านมาพบว่ัา	ช่่องโทรทัศน์ดิจิทัลท่�ผ่ลิต์ละคร	ซิึ่ต์คอม	และซ่ึ่ร่ส์	เพื�อออกอากาศม่จำานวัน
ทั�งสิ�น	12	ช่่อง	ซึึ่�งสามารถ่แบ่งได้เป็นห้ลายกลุ่มได้ดังน่�

	 ในช่่องกลุ่มน่�	 ละครเป็นคอนเทนต์์ท่�ช่่วัยสร้างเรต์ติ์�ง	 โดยเฉพาะในช่่อง	 7HD	 
ช่่อง	3HD	ช่่อง	One	และช่่อง	GMM25	ท่�เนื�อห้าประเภทละครเป็นรายการท่�ม่เรต์ติ์�งส่งสุด 
ของช่่อง	ส่วันช่่อง	8	นั�น	ละครเป็นรายการท่�ม่เรต์ติ์�งส่งรองจากรายการถ่่ายทอดสดมวัยไทย	
ซึึ่�งเป็นคอนเทนต์์ท่�ได้รับควัามนิยมส่งสุดของช่่อง

1

	 เนื�องจากทั�ง	4	ช่่องน่�ม่คอนเทนต์์รายการข่าวัเป็นคอนเทนต์์ห้ลักท่�ได้รับควัามนิยม
ส่งสุดของช่่อง	 คอนเทนต์์ละครจึงทำาห้น้าท่�เป็นคอนเทนต์์ท่�ช่่วัยเสริมสร้างควัามนิยมของ
สถ่าน่ในกลุ่มผ้่่ช่มท่�ห้ลากห้ลายขึ�น	โดยเฉพาะกลุ่มผ้่่ช่มท่�เป็นผ้่่ห้ญิ่ง

	 เพื�อให้้สอดค้องกับควัามเป็นช่่องท่�เน้นควัามเป็นวัาไรต่์�และสนุกสนาน	คอนเทนต์์
ละครและซิึ่ต์คอมของช่่องเวิัร์คพอยท์ท่ว่ั	ส่วันให้ญ่่เป็นแนวัคอมเมด่�	ในขณ์ะท่�ละครของช่่อง
ไทยพ่บ่เอส	เป็นละครท่�เน้นการสร้างสรรค์สาระควัามร้่ผ่่านร่ปแบบละคร	เพื�อให้้สอดคลอ้ง
กับควัามเป็นโทรทัศน์สาธารณ์ะของช่่อง

	 สำาห้รับช่่อง	True4U	นั�น	ละครเป็นห้นึ�งในคอนเทนต์์ต่์อยอดจากธุรกิจคอนเทนต์์
ออนไลน์	ห้รือ	TrueID	โดยช่่องจะนำาละครและซ่ึ่ร่ส์ท่�ออกอากาศในแพลต์ฟอร์มออนไลน์ 
มาออกอากาศซึ่ำ�า	 แต่์อย่างไรก็ด่	 กลยุทธ์การวัางผั่งรายการของช่่องจะเน้นไปท่�เนื�อห้า
ประเภทคอนเทนต์์ภาพยนต์ร์ไทยมากกว่ัาเนื�อห้าในกลุ่มละคร
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เสาร์์-อาทิิตย์์ 

เสาร์์-อาทิิตย์์ 

อาทิิตย์์

เสาร์์

จัันทิร์์-พฤหััสบดีี

ศุุกร์์ 

 เสาร์์ 

อาทิิตย์์ 

เสาร์์ -อาทิิตย์์ 

จัันทิร์์-พฤหััสบดีี

เสาร์์-อาทิิตย์์ 

จัันทิร์์-ศุุกร์์

เสาร์์-อาทิิตย์์

ไทิย์พีบีเอส

เวิิร์์คพอย์ท์ิทีิวีิ

GMM25

ช่่อง 8

9 MCOT HD

7 HD

20.15-21.15 น.

11.00-12.00 น.

15.45-16.30 น.

22.30-23.30 น.

20.30-21.30 น.

20.30-21.30 น.

20.30-21.45 น.

20.30-21.30 น.

21.30-22.40 น.

19.00-20.00 น.

20.30-21.30 น. 

10.30-11.00 น. 

18.45-19.45 น.

20.30-22.30 น.

08.00-09.00 น.

ควิามรั์กควิามทิร์งจัำา 

หักฉากครั์บจัาร์ย์์

โร์งงานบร์ร์จุัรั์ก

นิ�งเฮีีย์ก็หัาว่ิาซ่ื่�อ

สงคร์ามดีอกไม้

นางฟ้้าคาบาเร์ต์

ใคร์ค่ออองซื่องเต

หััวิใจัรั์ก สี�ดีวิงดีาวิ

พินัย์กร์ร์มกามเทิพ

รั์กนี�เจ้ัานาย์จัอง

กร์ะส่อลำำาซิื่�ง

บ่วิงใบบุญ 

ฟิ้ตเนส สะเด็ีดีย์าดี

พยั์คฆ์์ยี์�เก

เขย์บ้านไร่์ สะใภ้้ไฮีโซื่

เจ้ัาสาวิจัำาเลำย์

เสาร์์ 5

เจ้ัาหัญิงพิกุลำทิอง

 ช่�อง วััน์ออกอากาศ เวัลาออกอากาศ  ชื่�อละคร

ขอ้ม้ิลี่ผัู้งร์ายการ์ (เดืี้อนเมิษายน 2565) 
ของชอ่งโทร์ทัศน์ดิี้จิิทัลี่ที�ผู้ลิี่ตคอนเทนต์ลี่ะคร์ใหมิล่ี่งผัู้งร์ายการ์

	 โดยภาพรวัม	พบว่ัา	คอนเทนต์์กลุ่มละครเป็นคอนเทนต์์ท่�ช่่วัยสร้างฐานควัามนิยมให้้แก่ช่่องในกลุ่มเห้ล่าน่� 
ได้อย่างชั่ดเจน	 เห็้นได้จากเรต์ติ์�งเฉล่�ยทั�งเรื�องของคอนเทนต์์ละครท่�ได้เรต์ติ์�งส่งสุดของช่่องส่วันให้ญ่่นั�นม่เรต์ติ์�ง 
ส่งกว่ัาเรต์ติ์�งเฉล่�ยของช่่องทั�งปี	 ยกเว้ันช่่อง	 PPTV	 ซึึ่�งเป็นสาเห้ตุ์สำาคัญ่ท่�ทำาให้้ในเวัลาต่์อมา	 ช่่อง	 PPTV	 เลิกผ่ลิต์
ละคร	และหั้นไปมุ่งพัฒนาคอนเทนต์์รายการข่าวัและรายการก่ฬาแทน	

	 เมื�อพิจารณ์าการจัดละครลงผั่งรายการพบว่ัา	 จากข้อม่ลผั่งรายการเดือนเมษายน	 2565	 ม่ช่่องโทรทัศน์
ดิจิทัลจำานวัน	 11	 ช่่อง	 ท่�ม่การผ่ลิต์ละคร	 ซิึ่ต์คอม	 ห้รือซ่ึ่ร่ส์ให้ม่ลงผั่งรายการ	 ส่วันให้ญ่่จัดคอนเทนต์์เห้ล่าน่� 
ไว้ัออกอากาศในช่่วังเวัลาไพรม์ไทม์	ยกเว้ันวัันเสาร์	-	อาทิต์ย์	ท่�บางช่่องเลือกจัดซิึ่ต์คอม	และมินิซ่ึ่ร่ส์	ลงผั่งรายการ
ในภาคกลางวััน	 เช่่น	 กรณ่์ของช่่องเวิัร์คพอยท์ท่ว่ั	 ห้รือช่่อง	 7HD	 ท่�ม่ละครพื�นบ้านเป็นคอนเทนต์์ยอดนิยมของ 
เช้่าวัันเสาร์	-อาทิต์ย์มาอย่างต่์อเนื�องและยาวันานตั์�งแต่์ยุคโทรทัศน์แอนะล็อกจนถึ่งปัจจุบัน	
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มักกะลีำทีิ�รั์ก

ซ่ื่านเสน่หัา

ปมเสน่หัา

คุณหัมีปาฏิิหัาริ์ย์์

หัน่าฮ่ีาน เดีอะ ซีื่รี์ส์

เจัน Y The Series

ผมกับผีในห้ัอง

แอบหัลำงรั์ก

แคทิเร์ดิีโอ ซีื่ซัื่น 2

ทิาย์าทิพันธ์ุุ์ข้าวิเหันีย์วิ

พิษรั์กร์อย์อดีีต

เวิลำากามเทิพ

คลัำบฟ้ร์าย์เดีย์์ เดีอะ ซีื่รี์ส์

ซิื่ตคอม เป็นต่อ 2022

รั์กได้ีไหัม นาย์ไม่ยิ์�ม

ซิื่ตคอม สุภ้าพบุรุ์ษสุดีซื่อย์

 คินน์ พอร์์ช่ เดีอะซีื่รี์ส์

ซิื่ตคอม ฮีาไม่จัำากัดีทัิ�วิไทิย์

ซิื่ตคอม รั์กเดีีย์วิ

ผมปวิดีกาย์ นาย์ปวิดีใจั

เปิ�ดีสะก๊าดีบ้านทุ่ิง

ป่ากามเทิพ

จัังหัวิะหััวิใจันาย์สะอาดี

ขุมทิรั์พย์์ลำำาโขง

ทิร์าย์ย้์อมสี

3HD

 One

ไทิย์รั์ฐทีิวีิ

Amarin TV HD

PPTV

JKN 18

จัันทิร์์-ศุุกร์์

จัันทิร์์-อังคาร์-

พุธุ์-ศุุกร์์ 

เสาร์์

จัันทิร์์-ศุุกร์์

จัันทิร์์-พฤหััสบดีี

ศุุกร์์ 

เสาร์์

อาทิิตย์์ 

เสาร์์-อาทิิตย์์

เสาร์์-อาทิิตย์์

พุธุ์-พฤหััสบดีี

จัันทิร์์

เสาร์์-อาทิิตย์์

19.00-20.00 น.

20.30-22.30 น.

22.30-24.00 น.

22.25- 23.55 น.

19.00-20.00 น.

20.30-22.30 น.

21.15-22.30 น.

22.30-23.30 น.

23.30- 00.30 น.

19.00-20.00 น.

23.10- 00.10 น.

10.00-11.00 น.

22.15-23.15 น.

23.15-00.15 น.

21.30-22.30 น.

21.30-22.30 น.

21.30-22.45 น.

 10.12-11.10 น.

11.42-12.40 น. 

แลำะ 12.50-13.48 น.

ท่ี่�มา: https://dtvguide.nbtc.go.th/tvguide/

 ช่�อง วััน์ออกอากาศ เวัลาออกอากาศ  ชื่�อละคร
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	 เป็นท่�น่าสนใจว่ัา	 ช่่อง	 JKN	 18	 ท่�ม่ซ่ึ่ร่ส์อินเด่ย	 เป็นคอนเทนต์์ยอดนิยมของช่่อง	 เริ�มนำาคอนเทนต์์ละคร 

มาลงผั่งรายการเช่่นกัน	แต่์เป็นละครท่�เคยออกอากาศมาแล้วัท่�ช่่อง	8	และนำามาออกอากาศซึ่ำ�าอ่กครั�งในช่่อง	JKN18	

ทั�งน่�ช่่อง	 8	 และช่่อง	 JKN	 18	 เป็นพันธมิต์รทางธุรกิจร่วัมกัน	 โดยท่�ช่่อง	 8	 ซืึ่�อลิขสิทธิ�ซ่ึ่ร่ส์อินเด่ยจากกลุ่มบริษัท 

ผ้่่ถื่อหุ้้นให้ญ่่ของช่่อง	JKN18	ไปออกอากาศ

	 นอกจากน่�ยังเริ�มเห็้นควัามเปล่�ยนแปลงเชิ่งกลยุทธ์ของช่่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่่องอื�นๆ	เช่่น	บริษัท	โมโน	เน็กซ์ึ่	

ซึึ่�งเป็นผ้่่ถื่อหุ้้นให้ญ่่ของช่่อง	Mono	29	ซึึ่�งได้ประกาศกลยุทธ์ให้ม่ของช่่องในปี	2565	ว่ัาจะหั้นมาเน้นการผ่ลิต์ละคร	

และคอนเทนต์์ในประเทศมากขึ�น	เพื�อทดแทนการซืึ่�อลิขสิทธิ�คอนเทนต์์ต่์างประเทศ	ต์ามแผ่นการลดต้์นทุนของบริษัท

ให้้สอดคล้องกับสถ่านการณ์์ท่�เปล่�ยนแปลงไป	 ซึึ่�งคอนเทนต์์ท่�ผ่ลิต์เองน่�	 จะนำามาออกอากาศทั�งในช่่อง	Mono	 29	 

และบริการคอนเทนต์์ในช่่องทางออนไลน์ของกลุ่มบริษัทต่์อไป

	 แม้้ว่่าการผลิิตลิะครไทย	 มี้ต้นทุนสููง	 รว่ม้ถึึงต้องมี้บทลิะครแลิะนักแสูดงที�ดึงดูดผู้ชม้ได้	 แต่อย่างไรก็ดี 

ในปััจจุบัน	บรรดานักแสูดงช่�อดังจำานว่นม้ากไม่้ต่อสัูญญาผูกมั้ดกับช่องใดช่องหนึ�ง	 เป็ันนักแสูดงอิสูระ	พร้อม้ๆ 

กับการเกิดขึึ้�นขึ้องนักแสูดงหน้าใหม่้อย่างต่อเน่�อง	 ทำาให้แต่ลิะช่องสูาม้ารถึเล่ิอกสูรรนักแสูดงให้เหม้าะสูม้กับ

เน่�อหาลิะครที�ต้องการผลิิตได้ม้ากขึึ้�น	นอกจากนี�	บทลิะครเองก็มี้การพัฒนาให้ทันสูมั้ยสูอดคล้ิองกับสูถึานการณ์์

ในสัูงคม้	เริ�ม้มี้การสูร้างพล็ิอตลิะครที�เจาะกลุ่ิม้เป้ัาหม้ายแต่ลิะกลุ่ิม้โดยตรง	เช่น	กรณี์ซีีรีส์ูว่าย	ที�เป็ันผลิม้าจาก

การเปิัดกว้่างทางสัูงคม้	ที�ให้การยอม้รับแลิะการปัฏิิบัติกับบุคคลิอ่�นโดยไม่้จำากัดเพศม้ากขึึ้�น	

	 ทั�งหม้ดนี�ช่ว่ยเปัดิทางใหช่้องโทรทศัน์ดิจิทัลิสูาม้ารถึพฒันาการผลิิตลิะคร	ซีติคอม้	หร่อซีีรีส์ู	แลิะสูาม้ารถึ 

เพิ�ม้ช่องทางสูร้างรายได้จากการขึ้ายลิิขึ้สิูทธิิ์�ในช่องทางออนไลิน์	 แอปัพลิิเคชันทั�งในแลิะต่างปัระเทศ	 

อีกทั�งยังสูร้างช่�อเสีูยงในการผลัิกดันซีอฟต์	พาว่เว่อร์	(Soft	Power)	ขึ้องไทยในตลิาดต่างปัระเทศได้ด้ว่ยเช่นกัน	


