
เทคโนโลยแีละ 
โฉมหน�าใหม�ของตลาดสือ่ 

สมเกยีรต ิตั้งกจิวานชิย� และอสิร�กลุ อณุหเกต ุ

สถาบันวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร�ไอ) 



ขอขอบคณุ 

ที่สนบัสนนุการศกึษาวจิยั 

เทคโนโลยีและโฉมหน�าใหม�ของตลาดส่ือ 



2 เทคโนโลยีขับเคล่ือนส่ือวิทยุ-โทรทัศน� 

1. โครงข�ายการสื่อสารความเร็วสูง 

 อินเทอร�เน็ตบรอดแบนด� สามารถใช�ในการเผยแพร�
รายการวิทยุและโทรทัศน�ได�   

 

2. เทคโนโลยีวิทยุ-โทรทัศน�ดิจิทัล 

 ความจุของช�องสัญญาณมากขึ้น ทําให�มีบรกิารมากขึ้น 
คุณภาพดีขึ้น และครอบคลุมพ้ืนทีม่ากขึ้น 



แนวโน�ม วิทยุ-โทรทัศน�ในอนาคต (1) 



แนวโน�ม วิทยุ-โทรทัศน�ในอนาคต (2) 

 วิทยุ-โทรทัศน� เปลี่ยนจาก 
linear สู� non-linear 
broadcasting 

• Anywhere 

• Anytime 

• Interaction 

 เกิด Hybrid 
Broadcast-Broadband TV 
(HBB TV) 



แนวโน�ม วิทยุ-โทรทัศน�ในอนาคต (3) 

 TV ภาคพื้นดินเปลี่ยนผ�านไปสู�ระบบดิจิทัลเสร็จส้ินภายใน
ทศวรรษนี้ 

 การเปลี่ยนผ�านของส่ือวิทยุจากแอนะล็อกไปเป�นดิจิทัลยังไม�
น�าจะเกิดข้ึน 

 บรอดแบนด�เคลื่อนที่ + ประจําที่ ทําให�เกิดรายการ
วิทยุ-โทรทัศน�และมัลติมีเดียผ�านอินเทอร�เน็ตในวงกว�าง 



แนวโน�ม วิทยุ-โทรทัศน�ในอนาคต (4) 

 อินเทอร�เน็ตความเร็วสูง  

• แข�งขันกับวิทยุ-โทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน เคเบิ้ล และดาวเทียม 

• หนุนเสริมให�เกิดบริการวิทยุและโทรทศัน�แบบขยาย (enhanced 
broadcasting) 

 โทรทัศน�แบบโต�ตอบ (interactive TV) จะเกิดข้ึนโดย HBB 

 โครงข�ายบรอดแบนด�จะยังไม�แทนที่โครงข�ายวิทยุ-โทรทัศน�ใน
การเผยแพร�รายการแบบเชิงเส�น สู�วงกว�างในอนาคตอันใกล� 
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ท่ีมา: กสทช. และ AIS 

 จํานวนผู�ใช� smart device เพิ่มข้ึนอย�างรวดเร็ว  
โดยมีจํานวนมากกว�า 30 ล�านคนในป� 2557 และ
จะเพิ่มข้ึนอย�างมากในอีก 5 ป�ข�างหน�า  
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 ความแพร�หลายของ smart device 



โครงสร�างตลาดส่ือวิทยุ (1) 

88 

60 

49 

116 

กรมประชาสัมพันธ� อสมท 

กองทัพบก หน�วยงานอ่ืนๆ 
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กองทัพบก กรมประชาสัมพันธ� หน�วยงานอ่ืนๆ 

 จํานวนผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�และถอืครองคลืน่ความถี่ (สถานี) 

ระบบ AM ระบบ FM 



โครงสร�างตลาดส่ือวิทยุ (2) 

 ประมาณ ¾ ของสถานวีทิยทุีอ่อกอากาศในระบบ FM ในพื้นทีก่รงุเทพมหานครมผีู�ดาํเนินงาน
เป�นบรษิทัเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัทมีวทิยมุากกว�า 1 สถานี ดําเนนิงานรวมกัน 14 สถานี หรือประมาณ 1/3 ของของสถานี
วิทยุ FM ในกรงุเทพมหานครทัง้หมด 

35% 

40% 

25% 

บริษัทเอกชนท่ีดําเนินงานมากกว�า 1 สถานี บริษัทเอกชนท่ีดําเนินงานสถานีเดียว ผู�ได�รับอนุญาตดําเนินงานเอง 

• iRadio 
• Nation 
• AtimeMedia (Grammy) 
• RS 
• Nation 



โครงสร�างตลาดส่ือโทรทัศน� 



Rating โทรทัศน� (1)  

 ช�อง 7 และช�อง 3 ยังคงได�รับความนิยมมากกว�าช�องอืน่ๆ  แม�ความ
นิยมจะลดลงเลก็น�อย นับจากการเริ่มออกอากาศทีวีดิจิทลั 

 

ท่ีมา: AGB Nielsen 

rating 



Rating โทรทัศน� (2) 

 ช�อง 5 ช�อง 9 และ Thai PBS ได�รับความนิยมลดลงมาก 

 ช�องใหม�ๆ ค�อยๆ ได�รับความนิยมเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ Workpoint 

ท่ีมา: AGB Nielsen 

rating 



โครงสร�างตลาดหนังสือพิมพ� 

48% 

24% 

12% 

10% 

5% 

ไทยรัฐ เดลินิวส� 

ข�าวสด มติชน 

2.4 

1.2 

0.6 
0.5 

0.25 

0.65 

0.3 

1 

0.4 

0.11 

ไทยรัฐ เดลินิวส� ข�าวสด มติชน คมชัดลึก 

ยอดจําหน�าย (ล�านเล�ม) ยอดเข�าชมเว็บไซต� (ล�าน UIP) 

ส�วนแบ�งตลาด นสพ. รายวันภาษาไทย จํานวนผู�เข�าชมเว็บไซต� 

ท่ีมา: ประมาณการจากรายงาน 56-1 ของมติชน และ truehits.net 



งบโฆษณา (1) 

 ทีวี – งบโฆษณาทวีแีอนะลอ็ก เคเบลิ/ดาวเทียม ค�อยๆ ลดลง  แต�ทวีดีจิทิลัเพิม่ขึน้มาก 

 

 วิทยุและสิง่พิมพ� – งบโฆษณาสือ่วทิยไุม�เปลีย่นแปลงมากนัก  ขณะทีส่ือ่สิง่พิมพ�ลดลง
เล็กน�อย 
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หน�วย: ล�านบาท หมายเหตุ: ม.ค. – ก.ค. ท่ีมา: AGB Nielsen 



งบโฆษณา (2) 

 งบโฆษณาทางสื่อดิจิทลัเพ่ิมขึ้นอย�างก�าวกระโดด   

 

ท่ีมา: DAAT 
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+33% หน�วย: ล�านบาท 
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ความสามารถในการทํากําไรของส่ือ (1) 

 ผู�ประกอบธุรกิจสื่อจํานวนไม�น�อยขาดทุน โดยเฉพาะสือ่สิ่งพิมพ� (กลุ�ม
สีเขียว)  

 ผู�ประกอบกิจการโทรทศัน�รายเดิม (กลุ�มสีฟ�า) ยังคงทํากําไรได�ดี 

ท่ีมา: คํานวณจากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และ Business Online 

กําไรสุทธิ (ล�านบาท) – ป� 2557 
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ความสามารถในการทํากําไรของส่ือ (2) 

 ผู�ประกอบกิจการโทรทศัน�เดิมยังมี EBITDA ต�อรายได�รวม สูงกว�า
กลุ�มผู�ผลิตรายการ และผู�ผลิตสื่อสิ่งพิมพ� 

ท่ีมา: คํานวณจากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และ Business Online 

EBITDA/Rev. (%) 



 EBITDA ต�อรายได�รวมลดต่ําลงเกือบทัง้หมด ในช�วง 3 ป�ที่ผ�านมา 
โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ� 

ความสามารถในการทํากําไรของส่ือ (3) 

ท่ีมา: คํานวณจากตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และ Business Online 
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BEC ช�อง 7 MCOT GRAMMY RS MONO WORK ไทยรัฐ เดลินิวส� MATI NMG AMARIN POST SMM SPORT

การเปล่ียนแปลง EBITDA/Rev. (%) 



ความสามารถในการทํากําไรของส่ือ (3) 

ท่ีมา: คํานวณจาก Business Online 

 Grammy และ RS ทํากาํไร
สูงขึน้  แต�บรษิทัลกูทีเ่ข�าสู�
ตลาดทวีดีจิทิลั ยังขาดทนุ 

-277.94 

-143.90 
-98.42 

-427.47 

-243.86 

-97.08 

GMM One GMM
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RS TV

หน�วย: ล�านบาท 

ขาดทุนสุทธิ EBITDA



แนวโน�มของตลาดสื่อ 

 การนิยาม “ตลาดสือ่” เป�นไปได�ยากขึน้ 
• การหลอมรวมสือ่ทาํให�สามารถเข�าถงึสือ่ได�จากหลากหลายช�องทาง 

• การวัดความนิยม (rating) ด�วยวิธีเดิมอาจไม�สะท�อนความนิยมที่
แท�จรงิของผู�บรโิภค 

 barriers to entry ลดลง 
• มีการเกิดขึ้นของสือ่ใหม�จาํนวนมาก เช�น หนังสอืพมิพ�ออนไลน�  ช�อง

รายการต�างๆ ทาง YouTube 

 แนวโน�มที่เกดิขึน้ทัง่โลกคอื M&A แต�ในไทยยงัเหน็ไม�ชัดนกั แม�ว�า
ผู�ประกอบการรายใหญ�จะขยายการผลิตไปสู�สือ่อืน่ๆ มากขึน้ 



แนวโน�มของตลาดส่ือ 

 การผกูขาดของสถานโีทรทศัน�รายเดมิค�อยๆ ลดลง 

• ผู�ผลติ content มชี�องทางมากขึน้  แต�สถานยีงันยิมนาํเข�า 
content จากต�างประเทศมากกว�า 

 มีการแข�งขนัข�าม platform โดยการเข�าสู�ตลาดสือ่ของผู�
ประกอบกจิการโทรคมนาคม เช�น เอไอเอสไลฟ�ทวี ี เอไอ
เอสมูฟวีส่โตร�  หรอื เอชทวี ีเอชมวิสคิ และเอชเรดโิอ ของทร ู



นัยต�อการกํากับดูแลวิทยุ-โทรทัศน�ในอนาคต 

 นิยาม “กิจการกระจายเสียง” และ “กิจการโทรทัศน�” 

 การกํากับดูแล entry และ exit  

 ข�อกําหนดเร่ืองการควบรวมกิจการ และการถือครองข�ามส่ือ 

 ข�อกําหนดเร่ือง domestic content 

 การกํากับดูแลเนื้อหา โดย convergent co-regulation   
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