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เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลทีวีเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งแรกในประเทศไทย  การ
คาดการณ์ถึงความสําเร็จและผลกระทบต่อประเทศและธุรกิจโทรทัศน์ จึงต้องใช้การศึกษาตัวอย่างการเปล่ียน
ผ่านที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศมาช่วยในการวิเคราะห์ด้วย ทั้งนี้ SCBEIC ขอหยิบยก “ฝร่ังเศส” ขึ้นมาเป็น
กรณีศึกษา เนื่องจากได้เร่ิมต้นกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปตั้งแต่ปี 2005 จนแล้วเสร็จในปี 2011 ทําให้มองเห็น
ผลกระทบในระยะยาว  และที่สําคัญ ฝร่ังเศสเป็นประเทศหนึ่งที่มีจุดตั้งต้นของธุรกิจโทรทัศน์ในช่วงก่อนการ
เปลี่ยนผ่านที่คล้ายคลึงกับไทย  ดังนั้น ความสําเร็จในการเปลี่ยนผ่านของฝร่ังเศส ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ ตลอดจนทิศทางของเงินโฆษณาภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะช่วยเป็นแนวทาง
ในการประเมินความสําเร็จและผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านในไทยได้ชัดเจนข้ึน  
 

ก่อนการเปล่ียนผ่านสู่ดิจิตอลทีวีนั้น ธุรกิจโทรทัศน์ฝร่ังเศสมีโครงสร้างใกล้เคียงกับไทยในปัจจุบัน นั่นคือ
ประชากรส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์ระบบอนาล็อกภาคพื้นดิน ส่วนการเข้าถึงของทีวีทางเลือกอยู่ในระดับปาน
กลาง จึงดูเหมือนการเปลี่ยนผ่านอาจต้องใช้เวลา    ประเทศฝร่ังเศสนอกจากจะมีจํานวนประชากรและขนาดพื้นท่ีท่ี
ใกลเคียงกับไทยแลว พบวายังพ่ึงพาระบบโทรทัศนอนาล็อกภาคพ้ืนดินเปนหลักในชวงกอนการเปล่ียนผานสูระบบดิจิตอล  โดยทีวี
ทางเลือก ไดแก เคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม มีการเขาถึงครัวเรือนรวมกันประมาณ 40% ในป 2004 หรือระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศในยุโรปในชวงนั้น  คลายคลึงกับไทยท่ีปจจุบันครัวเรือนสวนใหญรับชมชองรายการฟรีทีวีระบบอนาล็อก  
ในขณะท่ีการเขาถึงของทีวีทางเลือกอยูท่ีระดับประมาณ 50-60%  ซึ่งจัดอยูในระดับปานกลางในกลุมประเทศเอเชียดวยกัน   ดวย
ลักษณะโครงสรางธุรกิจโทรทัศนเชนนี้  เบ้ืองตนจึงอาจมองวาตองใชเวลาในการปฏิรูปโครงสรางนานพอสมควรเนื่องจากมีจํานวน
ครัวเรือนท่ีตองปรับเปล่ียนสูระบบดิจิตอลคอนขางมาก และทีวีทางเลือกก็เปนคูแขงท่ีคอนขางสําคัญในเวลาเดียวกัน   
 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดของ regulator ฝร่ังเศสและไทยมีความคล้ายกันในแง่ของการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรายใหม่
เข้าร่วมลงทุนในช่องดิจิตอล แต่ก็มีมาตรการปกป้องผู้ประกอบการเดิมไปพร้อมๆ กัน ซ่ึงจุดน้ีน่าจะช่วยร่น
ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านได้  การมีชองรายการใหมท่ีนําเสนอเนื้อหาท่ีแตกตางจากทีวีระบบอื่นยอมสรางจูงใจใหผูบริโภคเปล่ียนผานสู
ระบบดิจิตอลมากขึ้น ซึ่งท้ังฝรั่งเศสและไทยไดมีการกําหนดเพดานจํานวนชองรายการที่ผูประกอบการสามารถยื่นขอใบอนุญาตไดเพ่ือ
สงเสริมใหมีผูเลนรายใหม  โดยในครั้งแรกท่ีฝรั่งเศสออกใบอนุญาตทั้งหมด 28 ชองรายการพบวา มากกวาครึ่งเปนชองใหมท่ีบริหาร
โดยผูประกอบการใหมซึ่งมาจากธุรกิจส่ิงพิมพ วิทยุ ดาวเทียม และธุรกิจเพลง  อยางไรก็ตาม ชองรายการเดิมจะตองมีพ้ืนท่ีบนระบบ
ดิจิตอลดวยเพราะมีอิทธิพลตอผูชมสูง และเปนตัวชวยสําคัญในการเรงการเปล่ียนผาน ซึ่งในประเด็นนี้  ท้ังฝรั่งเศสและไทยไดใชกฎ 
“simulcast” ใหผูประกอบการเดิมสามารถนําผังรายการในการออกอากาศระบบอนาล็อกมาใชในชองดิจิตอลไดเลย นอกจากนั้น  
ฝรั่งเศสยังจัดสรรชองรายการใหผูเลนเดิมพัฒนาเพ่ิมไดอีกรายละ 1 ชอง โดยมีความเชื่อวาชองรายการใหมของผูเลนเดิมนาจะไดรับ
ความเชื่อมั่นจากผูชมในเชิงคุณภาพมากกวาชองรายการของผูเลนรายใหมในชวงแรก ท้ังหมดก็เพ่ือเรงการเปล่ียนผานสูระบบดิจิตอล
ใหเร็วท่ีสุด   
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นอกจากนี้ พบว่าต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี ก่อนที่ช่องรายการใหม่ของฝร่ังเศสจะเร่ิมเห็นเม็ดเงินโฆษณา
อย่างมีนัยสําคัญ แต่อัตราการเติบโตอยู่ในระดับสูง และแย่งชิงส่วนแบ่งค่าโฆษณาจากช่องรายการเดิมมากข้ึน
เร่ือยๆ ปริมาณการลงทุนดานโฆษณาผานชองรายการใหมในระบบดิจิตอลของฝรั่งเศสยังถือวาคอนขางต่ําในชวงป 2005-2007 
เฉล่ียประมาณ 10-20 ลานยูโรตอชองตอป โดยเม็ดเงินยังกระจุกตัวอยูในชองรายการอนาล็อกเดิมท่ีออกอากาศบนระบบดิจิตอลดวย 
อยูท่ีเฉล่ีย 900-1,000 ลานยูโรตอชองตอปในชวงเดียวกัน  ดังนั้น ผูประกอบการรายใหมตองสามารถรองรับผลขาดทุนในชวง 3-5 ป
แรกท่ีรายไดโฆษณายังไมสูงนัก อยางไรก็ตาม พบวาอัตราการเติบโตของเม็ดเงินโฆษณาในชองรายการใหมอยูในระดับเฉล่ียสูงถึง 
60% ตอป ในชวงป 2005-2011 อันเนื่องมาจากความนิยมในชองรายการใหมท่ีสูงขึ้นรวม 4 เทา จากสัดสวนผูชมเฉล่ียประมาณ 6% 
ใน 3 ปแรก มาเปน 23% ใน 3 ปถัดมา  และปจจุบันสามารถแยงชิงสวนแบงคาโฆษณาจากชองรายการอนาล็อกเดิมไดมากขึ้นเปนรวม 
30% ของเม็ดเงินโฆษณาทั้งหมดแลว 

 
… เป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการเดิมต้องมีการปรับตัวเพ่ือรักษาผลกําไร เช่น การสร้างรายได้ที่นอกเหนือจากรายได้
ค่าโฆษณา การลดต้นทุนการผลิตรายการ หรือการควบรวมกิจการกับช่องรายการใหม่ SCBEIC ไดศึกษาถึง
ผลกระทบของการเปล่ียนผานสูดิจิตอลตอบริษัท TF1 Group เจาของชอง TF1 ซึ่งมีสวนแบงตลาดเปนอันดับหนึ่งในฝรั่งเศสกอนการ
เปล่ียนผาน  โดยพบวาอัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating margin) ของบริษัทลดลงตอเนื่องจากรายไดโฆษณาท่ีไมไดเติบโต
ไปตามตนทุนการผลิตรายการเหมือนเชนกอน  โดย Operating margin ของ TF1 ลดลงจาก 14% ในป 2005 มาเปน 4% ในป 2009  
อยางไรก็ตาม อัตรากําไรไดปรับตัวสูงขึ้นในชวงป 2010-2012 มาอยูในระดับ 10%  โดยมีปจจัยบวกท่ีนอกเหนือจากภาพรวมเศรษฐกิจ
ท่ีดีขึ้น นั่นคือ การเพ่ิมแหลงท่ีมาของรายไดใหหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการเนนลงทุนในระบบเพยทีวีแบบบอกรับสมาชิก 
(Subscription TV) มากข้ึน และการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต จนปจจุบันสัดสวนของรายไดท่ีมาจากโฆษณาลดลงจาก 66% ในป 2005 
มาอยูท่ี 54% ในป 2012   นอกจากนี้ บริษัทยังมีการลดตนทุนการผลิตรายการลงไดกวา 250 ลานยูโรตั้งแตป 2007 เปนตนมา ดวย
การวางแผนระยะยาวเพื่อสรางประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการผลิต ทําใหตนทุนการผลิตรายการตอตนทุนรวมท้ังหมด ลดลงจาก 
45% ในป 2005 มาเปน 40% ในป 2012  และอีกชองทางการปรับตัวรับการแขงขันท่ีสูงขึ้นของ TF1 นั่นคือการควบรวมกิจการกับชอง
รายการใหมท่ีชวยเสริมฐานผูชมใหแกองครวมของบริษัท โดยลาสุด TF1 เขาซื้อชอง NT1 ซึ่งเปนชองรายการใหมบนระบบดิจิตอลท่ี
ไดรับความนิยมสูงในกลุมเพศชายวัยรุน ในขณะท่ีชอง TF1 ไดรับความนิยมสูงในกลุมเพศหญิงวัยกลางคน 
 

Implication   
 

 

มีโอกาสท่ีไทยจะสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลได้รวดเร็วเหมือนเช่นฝร่ังเศส 
เพราะมีจุดตั้งต้นและแนวคิดของภาครัฐท่ีคล้ายคลึงกัน  ดังนั้นผูชมโทรทัศนระบบ
ภาคพ้ืนดินจะตองคํานึงถึงกระบวนการหยุดกระจายสัญญาณแบบอนาล็อก (Analog Switch-Off: 

ASO) ดวย ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดเร็วกวาคาด จึงอาจเตรียมพรอมซื้อกลองรับสัญญาณ (set-top box) 

หรือโทรทัศนดิจิตอลไวลวงหนา ซึ่งผูบริโภคควรติดตามการส่ือความของ กสทช. เกี่ยวกับ เกณฑ

มาตรฐานของอุปกรณกลองและโทรทัศนท่ีไดรับการรับรองวาสามารถรับคล่ืนสัญญาณดิจิตอลของ

ประเทศได  

   อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี ก่อนท่ีรายได้โฆษณาในช่องรายการใหม่จะเร่ิมเห็น
ชัดเจนข้ึน แต่โอกาสท่ีเม็ดเงินจะเติบโตรวดเร็วก็มีอยู่สูง ผูประกอบการชองรายการใหม
จึงควรมีสายปานท่ียาวพอในการรองรับผลขาดทุนในชวงประมาณ 3-5 ปแรก เพราะรายไดจะเริ่ม

เห็นชัดเจนและคืนทุนในชวงปท่ี 5-10  ซึ่งในกรณีของไทยนั้น มีตนทุนตั้งตนท่ีสูงกวาฝรั่งเศสอีก

ดวย เนื่องจากตองมีการประมูลชองรายการ  
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   ท้ายท่ีสุด ผู้ประกอบการรายเดิมอาจต้องมีการปรับตัวกับสภาพการแข่งขันแย่ง
ชิงค่าโฆษณาที่รุนแรงข้ึน เมื่อคุณภาพรายการและความนิยมในชองรายการใหมเพ่ิมขึ้น  การ

กระจุกตัวของเม็ดเงินโฆษณาในชองฟรีทีวีเดิมก็จะลดลงเรื่อยๆ  อาจตองมีการปรับคาโฆษณาลงให

ทัดเทียมกับชองรายการใหม และควรเริ่มมองหารายไดอ่ืนเขามาทดแทน เชน การขายคอนเทนต

เพ่ือเปนรายการรีรันในชองรายการอื่น หรือขายลิขสิทธิ์รายการใหโทรทัศนในประเทศเพ่ือนบาน 

รวมถึงการลดตนทุนการผลิตรายการดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร และอุปกรณถายทํา 

เปนตน  นอกจากนี้การควบรวมกิจการก็อาจเปนแนวทางหนึ่งในการขยายฐานลูกคาในภาวะท่ีการ

แขงขันสูงมากขึ้นเชนนี ้

 
รูปท่ี 1: ฝรั่งเศสใชเวลาในการเปล่ียนผานสูระบบดิจิตอลเปนเวลา 6 ป โดยถือวาใชเวลานอยกวาหลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะ 
อังกฤษ สเปน และอิตาลี 
 
พัฒนาการของการเปล่ียนผานจากระบบอนาล็อกสูระบบดิจิตอลของโทรทัศนภาคพื้นดินของฝร่ังเศส
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หมายเหตุ: ขอมูลการใชงานระบบอนาล็อกภาคพื้นดินมีตั้งแตป 2007 เปนตนมา 
ท่ีมา: การวิเคราะหโดย SCBEIC จากขอมูลของ Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) และ Screendigest 
 
รูปท่ี 2: เม็ดเงินโฆษณาท่ีลงทุนในชองรายการใหมในระบบดิจิตอลเริ่มมีสูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญภายหลังปท่ี 2-3 ของการเปล่ียน
ผาน ในขณะที่การลงทุนโฆษณาในชองรายการเดิมยังมอียูสูง 
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*    หมายถึงชองรายการในเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และชองรายการภาคพื้นดินระบบดิจิตอลท่ีเปนเพยทีวี  
**   หมายถึงชองรายการฟรีทีวีภาคพื้นดินระบบดิจิตอลท่ีเคยเปนชองรายการในระบบอนาล็อกมากอน 
***  หมายถึงชองรายการฟรีทีวีภาคพื้นดินระบบดิจิตอลท่ีไมเคยเปนชองรายการในระบบอนาล็อกมากอน 
ท่ีมา: การวิเคราะหโดย SCBEIC จากขอมูลของ Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 



This information enclosed herewith is intended for discussion purposes only.  Although the information provided herein is believed to be reliable, SCB 
makes no representation as to the accuracy or completeness of such information or otherwise provided by SCB.  Prior to acting on any information 
contained herein or proceeding with a transaction which may arise as a result of this material, the recipients must determine the risks and merits, 
including legal, tax, and accounting characterizations and consequences, without reliance on SCB. SCB does not provide tax, legal or accounting 
advice and do not warrant the advice provided by others.  

รูปท่ี 3: ชองรายการเดิมในฝรั่งเศสตองเผชิญแรงกดดันดานรายไดโฆษณาจากจํานวนคูแขงท่ีมากขึ้น ซึง่สะทอนใหเห็นไดจาก
สัดสวนการรับชมในชองรายการเดิมท่ีลดลงอยางตอเนื่อง 
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*   หมายถึงชองรายการฟรีทีวีภาคพื้นดินระบบดิจิตอลท่ีเคยเปนชองรายการในระบบอนาล็อกมากอน 
**  หมายถึงชองรายการฟรีทีวีภาคพื้นดินระบบดิจิตอลท่ีไมเคยเปนชองรายการในระบบอนาล็อกมากอน 
ท่ีมา: การวิเคราะหโดย SCBEIC จากขอมูลของ Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 
 
รูปท่ี 4: โดยภาพรวมแลว ชองรายการใหมบนระบบดิจิตอลยังมีผลประกอบการติดลบในชวง 5-6 ปแรก 
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 ท่ีมา: การวิเคราะหโดย SCBEIC จากขอมูลของ Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 
 

โดย : ทับขวัญ หอมจําปา (tubkwan.homchampa@scb.co.th)  
        SCBEIC | Economic Intelligence Center 


