
TV

แพลตฟอรม์โทรทศัน์ออนไลน์

บทที่ 4



Analog Digital

(แอนะลอ็ก)                   (ดิจทิลั)

Platform Platform
เดิม online

จุดเปลีย่นคร ัง้ส ำคญั



ทีวีดิจิทลัหรือโทรทศัน์ระบบดิจิทลั (Digital television)

เป็นระบบกำรสง่ผ่ำนสญัญำณ ภำพวิดีโอและเสยีง  

ซึ่งแต่เดิมระบบกำรรบัสญัญำณโทรทศัน์ในบำ้นเรำใชเ้ป็นระบบแอนะลอ็ก  

แต่ระบบดิจทิลัมีจุดเด่นกว่ำระบบแอนะล็อกทัง้ในดำ้นควำมคมชดัของภำพและเสยีง

และกำรสง่ขอ้มูลแบบดิจทิลัสำมำรถสง่ขอ้มูลไดม้ำกกว่ำแบบเดิม (Multicasting) 

หลำยประเทศไดพ้ฒันำระบบกำรรบัส่งสญัญำณดิจิทลัไปอีกระดบัหน่ึง 

เช่น โทรทศัน์จอกวำ้ง (Wide Screen) โทรทศัน์ควำมคมชดัสูง (HDTV) ในขณะที่

ระบบอะนำลอ็กไม่สำมำรถพฒันำประสทิธิภำพได้



จุดดอ้ยของระบบกำรสง่สญัญำณแบบเดิม (แอนะลอ็ก)

1. หำกอยู่ใกลอ้ปุกรณ์ไฟฟ้ำหรือแม่เหลก็ อำจสง่ผลใหภ้ำพไม่คมชดั  

2. หำกมีสญัญำณอืน่ที่สง่มำจำกสถำนีวิทยุหรอืโทรทศัน์มำรบกวนจะ

ท ำใหก้ำรรบัสญัญำณไม่คมชดั 

3. หำกโทรทศัน์ที่รบัสญัญำณอยู่ในพื้นที่ที่มีสิง่ปลูกสรำ้งอย่ำงตกึหรอื

ภเูขำบงักำรรบัสญัญำณโทรทศัน์ท ำใหใ้หเ้ครื่องรบัไม่สำมำรถรบั

สญัญำณไดด้ี 

4. แบบแอนะลอ็กไม่สำมำรถบีบอดัสญัญำณไดท้ ำใหต้อ้งใชค้วำมถี่

มำกในกำรสง่ท ำใหม้ีสถำนีนอ้ย 

5. กำรสง่สญัญำณอืน่ ๆ ไปร่วมกบัสญัญำณแบบแอนะลอ็กท ำไดโ้ดย

ยำก เพรำะจะมีผลต่อกำรรบกวนคลื่นสญัญำณ 

6.  ช่องสญัญำณนอ้ย ไม่เพยีงพอต่อกำรใชง้ำนที่มีกำรเตบิโตข้ึนเรื่อย ๆ



จุดเด่นของระบบกำรสง่สญัญำณแบบใหม่ (ดิจทิลั)

1. ระบบดิจิทัลมีระบบการบีบอัดสัญญาณ (Digital Compression) ท าให้สามารถส่ง
รายการต่อช่องได้มากขึ้น จากเดิม 1 ช่องส่งได้ 1 รายการแต่ระบบดิจิทัล 1 ช่อง 
จะสามารถส่งได้ถึง 4-6 รายการ ทางภาคพื้นดิน และ 8-10 รายการทางดาวเทียม 

2. สามารถให้บริการเสริมอื่น ๆ ได้ (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต) 
3. สามารถรับชมขณะอยู่ในพาหนะเคลื่อนที่ได้ เช่น รับชมโทรทัศน์บนรถยนต์ได้ 
4. สามารถให้บริการฟรี (Free to Air) หรือบริการเก็บค่าสมาชิกได้ 
5. เนื่องจากเครื่องส่ง 1 เครื่อง สามารถส่งได้หลายรายการ ท าให้ค่าใช้จ่ายต่อรายการ

ลดลง (จากเดิม 1 ช่องส่งได้ 1 รายการ) 



6. ระบบดิจทิลั สำมำรถพฒันำใหมี้ประสทิธิภำพเพิ่มข้ึนไดเ้พื่อรองรบัเทคโนโลยีในกำรสง่และ

รบัโทรทศัน์ในอนำคตได ้เช่น โทรทศัน์จอกวำ้ง (Wide Screen) โทรทศัน์ควำมคมชดัสูง (HDTV) 

ในขณะที่ระบบแอนะลอ็กไม่สำมำรถพฒันำประสทิธิภำพได ้

7. เน่ืองจำกระบบดิจทิลันั้น เครื่องสง่ใชก้ ำลงัออกอำกำศลดลงท ำใหป้ระหยดัพลงังำน 

8. ขอ้ที่ส ำคญัที่สดุกค็อื คณุภำพในกำรรบัชมดีข้ึน ไม่มีเงำ กำรรบกวนนอ้ย เพรำะถำ้จะรบัไดช้ดั ก ็

ชดัเลย แต่ถำ้อยู่ในที่รบัไม่ชดักจ็ะรบัไม่ได ้

จุดเด่นของระบบกำรสง่สญัญำณแบบใหม่ (ต่อ)





ภมิูทศันส์ือ่เปลี่ยน

ประชำกร ท ัง้ในเมืองและต่ำงจงัหวดั

เพยีงรอ้ยละ 30-40 ชมรำยกำรโทรทศัน์ทวีผ่ีำนจอ TV 

สว่นที่เหลอืดูยอ้นหลงัผ่ำนแพลตฟอรม์ต่ำง ๆ 

แพลตฟอรม์กำรรบัชมทวีขีองคนไทย   

❑ ทวีแีอนะลอ็ก รบัชมผ่ำนเสำรบัสญัญำณกำ้งปลำ 

❑ ทวีดีิจทิลั ผ่ำนจำนรบัสญัญำณดำวเทยีม

❑ ทวีดีิจทิลั ผ่ำนสำยเคเบลิ โครงข่ำยอนิเทอรเ์น็ต

Free TV และ Pay TV



แต่ก่อน เรำเขำ้ถงึควำมบนัเทงิ ข่ำวสำรต่ำงๆ 

ไดแ้ค่ไม่กี่ช่องทำง ถำ้อยำกดูละคร ดูข่ำว ก็อำศยัทวีรีบั

สญัญำณผ่ำนคลื่นควำมถี่ ดำวเทยีม หรอื เคเบลิ

ซึ่งตวัผูส้ง่สญัญำณ หรอื ‘ช่อง’ จะมตีน้ทนุที่

สูงมำกในกำรเช่ำอปุกรณ์สง่สญัญำณ หรอื ซ้ือสมัปทำน 

ท ำใหค้อนเทนทต์่ำงๆ ที่เรำเสพกนั มำจำกช่องทำงไม่กี่

ช่องทำง



ผลวจิยั พบว่ำ  แมผู้ช้มไทยจะมีอตัรำกำรดู

ทวีจีำกจอทวีลีดลง แต่ควำมจรงิ คอืผูช้มยงัคงดูฟรทีวีี

เพยีงเปลีย่นแฟลตฟอรม์กำรรบัชมเท่ำนั้น เปลีย่นเป็น

แพลตฟอรม์ที่ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องแต่ละเพศวยั 

ทัง้กำรดูจำกจอพซีี สมำรท์โฟน แทบเลต็

กลุม่ที่เตบิโตสูง คอื กำรดูทวี ีหรอื ละคร 

ยอ้นหลงัผ่ำน YouTube ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่ำ คอนเทนท ์

คอืสิง่ที่ผูช้มเลอืก แตกต่ำงกนัที่แพลตฟอรม์กำรรบัชม

เท่ำนั้น



Over-the-top TV

OTT TV เป็นช่องทำงกำรรบัชมคอนเทนตท์ี่
ผูช้มเลอืกใชง้ำน เน่ืองจำกสำมำรถรบัชมคอนเทนต์

ในเวลำใดและจำกที่ใดกไ็ดต้ำมตอ้งกำรเพยีงผ่ำน

อปุกรณ์ที่สำมำรถเช่ือมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ต



กำรใหบ้รกิำรคอนเทนทโ์ดยผูใ้หบ้รกิำรไม่ไดเ้ป็นเจำ้ของโครงข่ำยเอง  แปล

งำ่ยๆ กห็มำยถงึ แพลตฟอรม์ทวีอีอนไลน์ 

ซึ่งมีท ัง้ผูใ้หบ้รกิำรทวีเีจำ้เกำ่อย่ำง Workpoint

ผูป้ระกอบกำรโทรคมนำคมที่ลงมำท ำเอง เช่น AIS play TrueID

จนถงึแพลตฟอรม์เกบ็เงนิค่ำบรกิำร อย่ำง Netflix  WeTV Viu

ตวัอย่ำงแพลตฟอรม์ เช่น iFlix Netflix  Amazon Prime Line TV WeTV Viu

iQIYI HBO GO

OTT TV หรอื Over-the-top TV หมำยถงึ 



รูปแบบกำรใหบ้รกิำรของ OTT TV มี 4 ประเภท 

1. Subscription Video on Demand (SVOD) เป็นรูปแบบการหารายได้จากการ
เก็บค่าบอกรับสมาชิก โดยผู้ใช้สามารถรับชมคอนเทนต์รายการที่ใด เวลาใดก็ได้ตาม
ต้องการ

2. Subscription Linear (SLIN) เป็นรูปแบบการหารายได้จากการให้บริการรับชม
คอนเทนต์ออนไลน์ แบบมีผังรายการ โดยผู้ใช้จะรับชม คอนเทนต์ได้แบบสด ๆ ตาม
เวลาที่ออกอากาศตามผังรายการที่ก าหนด



3. Digital Rental เป็นรูปแบบการหารายได้จากการให้บริการคอนเทนต์แบบครั้งเดียวจบ 
โดยผู้ใช้จะจ่ายค่าบริการเป็นรายครั้งเมื่อรับชมคอนเทนต์
4. Election Sell Through (EST) เป็นรูปแบบการหารายได้จากค่าบริการดาวน์โหลด 
เนื้อหา โดยผู้ใช้จะจ่ายค่าบริการ 1 ครั้งต่อการดาวน์โหลด 1 เนื้อหา ซึ่งคอนเทนต์ดังกล่าว
จะสามารถเก็บไว้รับชมกี่ครั้งก็ได้ ในเวลาใดก็ได้ตามต้องการ

รูปแบบกำรใหบ้รกิำรของ OTT TV มี 4 ประเภท

(ต่อ)



ในปี 2563 ประเทศไทยมีจ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำร OTT TV ในรูปแบบ SVOD คดิเป็นเกอืบ 

8 เท่ำ ของจ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรในรูปแบบ SLIN 

ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ว่ำ ผูใ้ชบ้รกิำร OTT TV ในประเทศไทย ใหค้วำมส ำคญักบักำร

รบัชมแบบตำมควำมตอ้งกำร (on-demand service) ซึ่งมีควำมยืดหยุ่นในกำรรบัชมมำกกว่ำ

กำรรบัชมแบบสด



ดงันั้น ในอตุสำหกรรมทีวีดิจทิลั กำรเร่งสรำ้ง

ทมีงำน และสรำ้งแพลตฟอรม์รบัชมรำยกำรยอ้นหลงัใหไ้ด ้

ดีที่สดุ คอื โอกำสอยู่รอด                        

Content หรอื เน้ือหำ จงึยงัเป็นจุดส ำคญัในกำร

ดึงดูดผูบ้รโิภคและเอเจนซี  เพรำะถำ้ผูผ้ลติลงทนุสรำ้ง

แพลตฟอรม์ออนไลน์เอง แต่ไม่มีคนดูธุรกจิกเ็ดินต่อไป

ไม่ได ้

ดงันั้นกำรท ำเน้ือหำออกมำใหต้รงกลุม่เป้ำหมำย

ทัง้เฉพำะกลุม่ และวงกวำ้ง จะช่วยใหช่้องที่ยงัไม่มีผูช้มมำก

นกั สำมำรถมีพื้นที่ และข้ึนค่ำโฆษณำ 15% เหมอืนที่ช่อง

ใหญ่ ๆ ท ำกนั



คนท ำทวีดีิจทิลัตอ้งรู ้ค ำตอบสดุทำ้ยถำ้อยำก Go Online 

คอื ตอ้งมีแพลตฟอรม์เป็นของตวัเอง

ปัจจุบันผู้เล่นในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล ได้น า
รายการของตนเองข้ึนไปเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์ทั้ง 
YouTube, Facebook รวมถึง Line TV เพื่อเพิ่มโอกาส
การรับชมจากผู้บรโิภคมากขึ้น โดยเนื้อหารายการก็มีทั้ง
แบบเทปรายการย้อนหลัง และเป็นรายการที่ถ่ายทอดสด
แบบออกคู่ขนานกับช่องรายการปกติ 

หลายราย เลือกใช้วิธีสร้างแพลตฟอร์มการรับชม
ออนไลน์ขึ้นมาเป็นของตนเอง เช่น Bugaboo.tv ของช่อง 7  



ช่วยใหม้ีรำยไดจ้ำกกำรขำยโฆษณำไดอ้ย่ำงเตม็เม็ด เตม็หน่วย เพรำะไม่ตอ้งถูก

แพลตฟอรม์ฝำกวดิีโออืน่ ๆ หกัค่ำใชบ้รกิำร และสำมำรถควบคมุรูปแบบในกำรข้ึนโฆษณำของ

แบรนดต์่ำง ๆ ไดด้ว้ย

ไม่ตอ้งกลวัว่ำท ำแพลตฟอรม์ออนไลน์เองแลว้เอเยนซี่จะไม่สนใจ ถำ้มีผูบ้รโิภคเขำ้ไป

รบัชม พรอ้มกบัมีระบบวดัผลกำรรบัชมที่ชดัเจน อย่ำงไรเอเยนซี่กเ็ขำ้ไปซื้อพื้นที่โฆษณำใหก้บั

แบรนดต่์ำง ๆ อยู่ดี แต่ถำ้ทำงช่องอยำกขำยโฆษณำไดม้ีประสทิธภิำพยิ่งข้ึน กำรขำยแบบ

แพค็เกจ หรอืผูกระหว่ำงช่องทวีดีิจทิลั กบัช่องทำงออนไลน์เขำ้ดว้ยกนั จะช่วยสรำ้งมูลค่ำ

ช่องทำงออนไลน์ใหม้ำกข้ึนดว้ย





บทสรุป โลกเปลี่ยน เรำตอ้งปรบั

ควำมสะดวก

ควำมหลำกหลำยของเน้ือหำ 

เลอืกชมไดท้กุเวลำ 

ทกุสถำนที่ 

บ่อยคร ัง้เท่ำที่ตอ้งกำร

ดำวน์โหลดมำเกบ็ไวไ้ด ้  


