เมื่อไทยสูเวทีโลก โทรคมนาคมไทยตองปรับตัวอยางไร
1.0 บทนํา
ในชวงหนึ่งถึงสองปที่ผานมา แวดวงโทรคมนาคมไทยไดใหความสนใจเปนอยางมากกับเรื่องการเปดเสรีทางการคา โดยเฉพาะ
เรื่องการทําขอตกลงการคาเสรี หรือที่คนทั่วไปจะรูจักกันวา เอฟทีเอ (FTA) ซึ่งอันที่จริง FTA นั้นเปนเพียงหนึ่งในหลายๆ ความ
พยายามที่จะทําใหเกิดการคาเสรี โดยนอกจาก FTA แลว ยังมีความตกลงอื่นๆอีก เชน ขอตกลง GATS ที่ไทยไดใหไวกับองคการ
การคาโลกหรือ WTO (World Trade Organization) หรือวาจะเปนขอตกลงในกลุม อาเซียน (ASEAN) เปนตน
สาเหตุที่เรื่องการเปดเสรีทางการคาไดรับความสนใจเปนอยางมากก็เพราะเปนชวงประจวบเหมาะกับการเปดเสรีในประเทศไทยที่
เพิ่งจะเริ่มไดไมนาน ผูใหบริการทั้งรายเกาและรายใหมกําลังอยูระหวางการปรับตัวเขาสูสภาวะการแขงขันภายใตกฏระเบียบตางๆ
ของ กทช. ซึ่งก็ยงั ติดปญหาในหลายๆเรื่อง เชน ความเทาเทียมกันในการแขงขันระหวาง ผูประกอบการที่เปนรัฐวิสาหกิจ ผูรับ
สัมปทานหรือรวมการงาน และผูร ับอนุญาตจาก กทช. ดังนั้นหากผลของ FTA หรือขอตกลงใด ทําใหผูใหบริการโทรคมนาคมจาก
ตางประเทศสามารถเขามาใหบริการในประเทศไทยไดโดยเสรี ก็จะเพิ่มปญหาในการแขงขันและการกํากับดูแลผูใ หบริการ
โทรคมนาคมและจะทําใหสภาพการแขงขันวุนวายมากขึ้น
อยางไรก็ตามเรื่องการเปดเสรีทางการคานี้เห็นจะเปนเรื่องที่เลี่ยงไมไดดังนั้นเราจึงจะตองเตรียมการเพื่อใหผูใหบริการไทยมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะแขงขันกับผูใหบริการจากตางประเทศได และเพื่อใหไทยไดประโยชนสูงสุดจากการทําขอตกลงการคาเสรีกับ
ตางประเทศ ซึ่งการเตรียมความพรอมนี้จําเปนจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาค ฝาย ทั้งรัฐและเอกชนจึงสามารถประสบ
ผลสําเร็จได
2.0 การเปดเสรีทางการคาและที่มาของ FTA
ขอผูกพันที่เกี่ยวกับการเปดเสรีทางการคาที่มีผลกระทบกับประเทศไทยนั้น นับยอนไปไดถึงการเขารวมกับ GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade) ของไทย ซึ่งเดิมขอตกลง GATT เปนขอตกลงที่เนนการเปดเสรีการคาสินคา (Trade in
Goods) ระหวางประเทศสมาชิกจนกระทั่งถึงการประชุมในรอบอุรุกวัย (ดูตารางที่ 1 เกี่ยวกับการประชุมรอบตางๆของ GATT) ที่
ขอบเขตของการประชุมถูกขยายออกไปจนครอบคลุมสินคาและบริการเกือบทุกประเภท และจากประชุม GATT ในรอบอุรุกวัย
ประเทศสมาชิกไดมีมติใหจัดตั้งหนวยงานที่ดูแลเรื่องการคาระหวางประเทศอยางเปนทางการขึ้นมา WTO จึงถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่
1 มกราคม 2538
พรอมกับการจัดตั้ง WTO ในจากประชุมรอบอุรุกวัย ขอตกลงการคาตางๆที่สมาชิก GATT ไดทําไว ก็ถกู เปลีย่ นสถานะมาเปน
ขอตกลงที่อยูภายใต WTO โดยแยกขอตกลงออกเปน 3 ฉบับ ฉบับแรกยังคงชื่อ GATT ไวและกําหนดขอบเขตไวที่เปนขอตกลง
เกี่ยวกับการคาสินคา (Trade in Goods) ฉบับที่สองเรียกวา GATS (General Agreement on Trade in Services) เปนขอตกลง
เกี่ยวกับการคาบริการในทุกดาน (รวมทั้งบริการโทรคมนาคมดวย) และฉบับทีส่ ามเรียกวา TRIPS (Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights) เปนขอตกลงวาดวยเรื่องทรัพยสินทางปญญาโดยเฉพาะ

World Trade Organization หรือที่เรียกกันวา WTO นั้น เปนองคกรที่ตั้งขึ้นตามมติของประเทศสมาชิก GATT ในการประชุม
รอบอุรุกวัย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 มีหนาที่ ดูแลขอตกลงของ WTO ทั้งหมด เปนเวทีการเจรจาคา จัดการขอ
พิพาททางการคา ติดตามนโยบายการคาของประเทศตางๆ ใหความชวยเหลือทางเทคนิคและการอบรมแกประเทศกําลัง
พัฒนา และทํางานรวมกับองคการระหวางประเทศอื่นๆ
ประเทศไทยเปนสมาชิกของ WTO ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2538
Year Place/name

Subjects covered

1947 Geneva

Tariffs

23

1949 Annecy

Tariffs

13

1951 Torquay

Tariffs

38

1956 Geneva

Tariffs

26

1960-1961 Geneva
Tariffs
Dillon Round

26

1964-1967 Geneva
Kennedy
Round

62

Tariffs and anti-dumping
measures

Countries

1973-1979 Geneva
Tariffs, non-tariff measures,
Tokyo Round “framework”
agreements

102

1986-1994 Geneva
Uruguay
Round

123

Tariffs, non-tariff measures, rules,
services, intellectual property,
dispute settlement, textiles,
agriculture, creation of WTO, etc

ตารางที่ 1 การประชุมรอบตางๆของ GATT (ที่มา: WTO)

รูปที่ 1 แสดงโครงสรางของขอตกลง WTO (ที่มา: WTO)

ในขอตกลง GATS ไดแบงรูปแบบของบริการออกเปน 4 รูปแบบตามวิธีการใหบริการ ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งแตละประเทศ
สามารถให commitment ในแตละรูปแบบบริการตางกันออกไปได เชน ในบริการกลุม Voice Telephone Service ไทยไดรับที่จะ
เปดใหตางชาติเขามาใหบริการในไทยไดตั้งแตป 2549 โดยมีสัดสวนการถือหุนตามที่กฎหมายกําหนด (mode 3) แตยังไมเปดให
คนตางชาติ (บุคคลธรรมดา) เขามาทํางานไดโดยเสรี (mode 4)
คําศัพท WTO/FTA นารู
MFN (Most Favored Nation)
เปนหลักการหนึ่งที่ WTO นํามาใช MFN หมายถึงการปฏิบัติตอคูคาทุกรายอยางเทาเทียมกันโดยไมแบงแยก เชนภายใต
GATS ถาประเทศหนึ่งจะอนุญาตใหมีการแขงขันจากตางประเทศในภาคบริการหนึ่งๆ ก็จะตองเปดโอกาสนี้ใหกบั ประเทศ
สมาชิกของ WTO ทุกประเทศ ไมสามารถใหสิทธิพิเศษกับประเทศใดประเทศหนึ่งได ถาแลวก็จะตองใหทุกประเทศสมาชิก
อยางเทากัน
National Treatment หรือการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
หมายถึงการใหสิทธิ หนาทีก่ ับคนตางชาติเสมือนหนึ่งคนในชาติตัวเอง เชน ใหธนาคารตางชาติเขามาทําธุรกิจในประเทศได
เหมือนกับธนาคารไทยทุกประการ โดยไมมีขอจํากัดอื่นๆ
ตารางที่ 2 รูปแบบการคาบริการแบงตามวิธีการใหบริการของ GATS (4 modes of supply)
Mode

Presence of supplier within
the territory of the Member

Form of delivery

Examples

Mode 1: Cross border
supply

NO

From abroad into the territory of the member

Telecommunications,
online distance learning

Mode 2: Consumption
abroad

NO

Delivery outside the territory of the member

Movement of consumer or
property abroad (e.g. tourism, ship repair)

Mode 3: Commercial presence

YES

Through local establishment of legal entities

Corporations, joint ventures, representative offices, etc.

Mode 4: Presence of natural person

YES

Through physical presence Consultants, doctors, lawof service supplier (as
yers, etc.
natural person)

แมการเริ่มตนของ WTO มีแนวโนมวาจะไปไดดี แตในที่สุดก็เกิดปญหาขึ้น หลังจากที่ประเทศสมาชิกพบวา การบรรลุขอตกลง
รวมกันแบบหลายฝาย (พหุภาคี) เปนเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นไดจากการเลื่อนประชุมรอบโดฮา (Doha Round) ออกไปอยาง
ไมมีกําหนด ดวยเหตุนี้ หลายๆประเทศจึงเห็นวาการทําขอตกลงการคาเสรี (FTA – Free Trade Agreement) แบบสองฝายหรือ
ภายในกลุมยอยจะเปนทางออกที่ดีกวา และสามารถทําไดเร็วกวาการเจรจาในกรอบของ WTO มาก
3.0 การเปดเสรีการคา สิ่งที่วิศวกรไทยตองรับมือ
หากมองกันอยางสุดขั้ว เมื่อเกิดขอตกลงการคาเสรี เงินทุน การลงทุน สินคา บริการตางๆ จะเดินทางขามพรมแดนไดอยางไมมี
เงื่อนไขใดๆ หรือถาจะมี ก็เพียงเล็กนอยเทานั้น นอกจากนี้ยังจะเกิดการยายแรงงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการคาและการลงทุนขาม
ประเทศมากขึ้น เรื่องนี้จะเปนภัยหรือโอกาสก็ขึ้นอยูกับวาเราพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง จนสามารถจะควาโอกาสไวไดหรือไม
3.1 ผลกระทบภาพรวมในดานการลงทุน การเงิน
ในดานการเงินการลงทุนนั้น แนนอนวา การลงทุนจะมุงไปสูที่ๆเอื้อตอการผลิต หรือการใหบริการ ถาใน sector ใด ที่ผูลงทุนเห็นวา
ประเทศไทยเหมาะสมกับการลงทุน ผลที่ตามมาก็คือ จะมีการลงทุนมากขึ้น จางงานมากขึ้น และเมื่อรวมกับตลาดตางประเทศที่
เปดกวางมากขึ้น การสงออกก็จะมากขึ้น ขายสินคาไดมากขึ้น ในทางตรงกันขามถา sector ใดผูลงทุนเห็นวาทีอ่ ื่นเหมาะสมกวา
เอื้อตอการผลิตมากกวา การลงทุนก็จะยายไปสูท ี่นั้น สงผลใหการจางงานลดลง สินคาจากที่อื่นนําเขามาแขงกับสินคาไทย เปน
วงจรสงผลเสียตอผูผลิตสินคาไทยอยางตอเนื่อง
โดยภาพรวมแลวผลกระทบที่เกิดจากการเปดเสรีการคาสามารถนํามาแสดงใหเห็นไดงายขึ้นโดยอาศัย Five Forces Model ของ
Michael E. Porter ที่อธิบายสภาพการแขงขันดวย ปจจัยทั้ง 5 ดานดังแสดงในรูป

Supplier Power

Barriers to
Entry

Rivalry

Threat of
Substitutes

Buyer Power

รูปที่ 2 Five Forces Model, Michael E. Porter
ซึ่งการเปดเสรีการคานั้นจะกระทบตอปจจัยตางๆ ดังนี้ (แตละ sector ของสินคาหรือบริการจะมีรายละเอียดปลีกยอยที่ตางกัน
ออกไป แตในที่นี้จะขอกลาวถึงผลกระทบที่เหมือนกันของทุก sector เทานั้น)
1. ทําให barriers to entry อันเนื่องมาจากกฎหมายตางๆ ลดลงหรือหายไป ซึ่งสิ่งนี้เปนจุดประสงคของ FTA อยูแลว
2. ทําให buyer power มากขึ้น เนื่องจากผูซื้อสามารถ sourcing ผลิตภัณฑหรือบริการไดจากหลายแหลง ทั้งในและนอก
ประเทศ การจัดซื้อจัดจางของรัฐก็จะไดรับผลกระทบดวย เพราะจะบังคับ local sourcing ไมได เวนแตสินคาหรือบริการ

บางประเภทที่ไดตกลงไวเปนการเฉพาะเทานั้น เชน บริการสาธารณูปโภค การวางผังเมืองเปนตน (Chapter 13 Government Procurement, Singapore-US FTA)
3. Supplier Power เปนสิ่งอยูตรงกันขามกับ buyer power เมื่อ buyer power มีมากขึ้น supplier power ก็ไมสามารถ
ถวงดุลไวได
4. ปจจัยดาน Threat of Substitutes อาจจะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจาก FTA ที่จะทําใหแรงผลักดันดานนี้เปลี่ยนแปลง
แตการเพิ่มของจํานวนผูเลนในตลาดนับเปนตัวกระตุนการสราง innovation อยางดี ซึ่งจะทําใหเกิดสินคา หรือบริการ
ทดแทนใหมๆ มากขึ้น
5. Rivalry หรือการแขงขันภายในตลาดนั้น จะมากขึ้นจากจํานวนผูผลิต หรือผูใหบริการที่มากขึ้น
ผลกระทบตอการแขงขันในตลาดนั้น แนนอนวาจะตองกระทบไปถึงทุกคนที่เกีย่ วของ ไมวาจะอยูในบทบาทใด ผูผลิต ผูขาย ผูซอื้
ผูบริโภค หรือแมกระทั่งภาครัฐ
3.2 ผลกระทบตอแรงงาน และผูประกอบวิชาชีพ
เมื่อเกิดการลงทุนขามประเทศ ที่ตองตามมาคือการยายคน ไมวาจะเพื่อดูแลเงินทุน บริหารการลงทุน หรือจะเปน professional
services เชน บริการที่ปรึกษาเปนตน ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งของการเจรจา FTA ดังในขอตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย
ก็ไดกลาวถึงเรื่องนี้ไวใน Chapter 8 Trade in Services Chapter 9 Investment และ Chapter 10 Movement of Natural Persons กลาวโดยสรุปคือจะตองอํานวยความสะดวกแกบุคคลในการเดินทางเขา-ออกประเทศกรณีมีจุดประสงคในการทําการคา
ตามสมควร
อีกตัวอยางหนึ่ง ขอตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐกับสิงคโปรจะมีเรื่องการสรางมาตรฐานการใหบริการวิชาชีพดวย เพื่อตองการให
บุคลากรในวิชาชีพตางๆ ของทั้งสองประเทศมีคุณสมบัติทัดเทียมกัน ในการนี้ทั้งสองฝายตกลงทีจ่ ะสรางมาตรฐานและเกณฑ
พิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบประกาศอื่น ที่ยอมรับกันไดทั้งสองฝาย โดยอิงจาก ความรู ประสบการณ การ
พัฒนาความรูความสามารถ ความรูเกี่ยวกับทองถิ่น (กฎหมาย ขอบังคับ ภาษา ภูมิศาสตร) การคุมครองผูบริโภค (เชน อาจใหมี
การประกันเพื่อคุมครองลูกคา ขอบังคับบังคับความรับผิดชอบของผูใหบริการ) เปนตน
Singapore US FTA – Chapter 8 Annex 8C Professional Services
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL STANDARDS
1. The Parties shall encourage the relevant bodies in their respective territories to develop
mutually acceptable standards and criteria for licensing and certification of professional
service providers and to provide recommendations on mutual recognition to the Joint
Committee

นอกจากนี้ในขอตกลง (สหรัฐ-สิงคโปร) ยังขอใหแตละฝายกําหนดวิธีการออกใบอนุญาตชั่วคราวใหกับผูใหบริการวิชาชีพของอีก
ฝายดวย
ประเด็นนี้จะนับวาเปนผลดีกไ็ ดคือ วิศวกรไทยสามารถไปใหบริการในประเทศอื่นไดสะดวกมากขึ้น ใบอนุญาตของสภาวิศวกรจะ
เปนที่ยอมรับกันมากยิ่งขึ้น (สภาวิศวกรคงตองรับภาระหนักในเรื่องนี้ในการเจรจา หารือกับหนวยงานควบคุมการอนุญาตวิศวกร
ในตางประเทศ) ในทางกลับกัน ก็หมายถึงวิศวกรตางประเทศก็สามารถเขามาทํางานในไทยไดมากขึ้น

ทั้งเรื่องการเงิน การลงทุน และการประกอบวิชาชีพ เห็นไดวาการเปดเสรีการคาและ FTA ไดเปดชองทางไวใหแลว เราสามารถใช
โอกาสที่เกิดขึ้นนี้ไดหรือไม ขึ้นอยูกับตัวเราแลว
ในสวนตอไปเราจะมาดูเรื่องผลกระทบตอการใหบริการโทรคมนาคมโดยเฉพาะกัน
4.0 FTA ไทย-สหรัฐ การเปดเสรีโทรคมนาคมระหวางประเทศ
ที่ผานมาไทยไดบรรลุขอตกลง FTA กับประเทศอื่นไปแลวหลายประเทศเชน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และจีน เปนตน แตที่จะตอง
กลาวถึง FTA ไทย-สหรัฐ เพราะวา FTA ไทย-สหรัฐนี้เปน FTA ฉบับแรกที่รวมบริการโทรคมนาคมไวดวย
อันที่จริงเรื่องการเปดเสรีทางการคาระหวางไทยกับสหรัฐนั้น มีมานานแลว โดยมีสนธิสัญญาไมตรีไทย-สหรัฐที่ทําไวเมื่อ พ.ศ.
2509 ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และประธานาธิบดีลินดอน บี จอหนสัน (Lyndon B. Johnson) โดยเปนการเปดเสรี
ในทุกภาคสินคาและบริการ ยกเวนการสื่อสาร (โทรคมนาคม) ขนสง ธนาคาร การหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และการ
ซื้อ—ขายสินคาเกษตรภายในประเทศ
สําหรับภาคบริการโทรคมนาคมแลว จัดเปนภาคบริการที่จะไดรับผลกระทบจาก FTA ไทย-สหรัฐมาก ถึงแมวาขอผูกพันที่ไทยไดให
ไวกับ WTO จะมีเรื่องโทรคมนาคมอยูแลว แตก็เปนเพียงบางบริการ เชน Voice Telephone Service และ Domestic Leased
Line Service ตางกับใน FTA ที่จะครอบคลุมไปทุกบริการโทรคมนาคมโดยไมมียกเวน ดังนั้นในการเจรจาจะตองพิจารณาใน
ประเด็นตางๆ อยางรอบคอบและถีถ่ วน เพราะผลที่ตามาจากการทํา FTA นั้นอาจมีมากถึงกับปรับเปลี่ยนสภาพการแขงขันและ
การใหบริการในประเทศไป อยางที่ออสเตรเลียที่รัฐบาลตองลดสัดสวนการถือหุนใน Telstra ลงก็เปนเพราะ FTA ที่ทํากับสหรัฐมี
บทเกี่ยวกับการถือหุนของภาครัฐโดยจะตองลดสัดสวนการถือหุนของรัฐในรัฐวิสาหกิจที่ใหบริการโทรคมนาคมลงจนเหลือ 0% ใน
ที่สุด ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผูใหบริการ โดยไมมีการแทรกแซงจากรัฐบาล
4.1 ผลกระทบจาก FTA
ดังที่ไดกลาวไปแลววา FTA จะมีผลกระทบอยางมากตอการใหบริการโทรคมนาคมของไทย ในที่นี้ขอกลาวถึงผลกระทบทั้งหมด
โดยแยกเปนสองดานดวยกันคือดานการแขงขันและดานการกํากับดูแล
ดานการแขงขัน เมื่อ FTA มีผลบังคับใช
1. บริษัทขามชาติขนาดใหญจะเขามาแขงขันกับบริษัทไทยไดอยางเสรี
2. เปดเสรีใหทุกบริการเวนแตจะไดระบุไวอยางชัดเจน
3. ไมมี barrier สําหรับผูใหบริการแบบ service based (ไมมีโครงขาย) หากจะเขามาเพื่อใหบริการในประเทศไทย
4. service provider (ทุกบริการที่อยูใน service sector ที่อยูในขอตกลง FTA) ตองสามารถเขาใชโครงขายและบริการของ
ผูใหบริการโทรคมนาคมได เชนนี้จะทําให service provider สามารถใหบริการในไทยไดอยางอิสระ จะมีหรือสํานักงาน
หรือสาขาในไทยหรือไมก็ได

สวนดานการกํากับดูแล FTA จะทําใหกฎหมายและกฎเกณฑการกํากับดูแลของทั้งสองฝายจะเปนไปในแนวทางเดียวกัน คือตาง
ฝายตางปรับกฎหมายและกฎเกณฑการกํากับดูแลใหเปนไปตามที่ตกลงกันไวใน FTA ซึ่งเรื่องนี้เปนเรื่องหนึ่งที่ตองระวัง เพราะ
หลักกฎหมายของแตละประเทศนั้นไมเหมือนกัน อีกทั้งสภาพแวดลอมเดิมของการใหบริการก็แตกตางกัน การจะกําหนดวิธกี าร
กํากับดูแลใหเหมือนกันนั้น โดยที่ไมมีการปรับสภาพการแขงขันและการใหบริการใหใกลเคียงกันกอน ยอมจะนําปญหามาอยาง
แนนอน และคงตองยอมรับวาไทยยังไมมีความพรอมในการรับผลกระทบจากการใช FTA อันเนื่องมาจาก
1. ยังไมมีกฎเกณฑการกํากับดูแลในบางเรื่องอยางครบถวน เชน เรื่องสิทธิแหงทาง และการแขงขัน กทช. เองก็พยายามเรง
ออกกฎเกณฑตางๆ ออกมา แตเรื่องยังไมจบแคการออกกฎเกณฑ ตองดูถึงวาผูใหบริการทุกรายมีความเขาใจและ
สามารถปฏิบัติอยางประสบผล
2. หลายๆ เรื่องที่บังคับอยูใน FTA ยังไมถกู นํามาใชในไทยอยางเต็มที่ เชน interconnection และ resale
3. ผูใหบริการไทยมีทั้ง ผูรับอนุญาตจาก กทช. ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม และผูใหบริการที่เปนผูรวม
การงานกับ ทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม ซึ่งทั้งสองกลุมนี้อยูภายใตกฎ กติกาที่ตางกัน (สิทธิ และหนาที่) ซึ่งก็เปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และประกาศของ กทช. ทําไดลําบาก
4.2 สิ่งที่คาดวาตางชาติจะตองการจากไทย เมื่อใช FTA
คาดวาอยางแรกที่ทางสหรัฐหรือประเทศอื่นที่อยากทํา FTA ในสาขาบริการโทรคมนาคมกับไทยคือ ใหผูใหบริการตางชาติสามารถ
เขามาใหบริการในประเทศไดโดยที่ไมตองสรางโครงขาย โดยจะเชาใชโครงขายจากผูใหบริการในประเทศ และตัวเองก็จะเนนไปที่
การใหบริการ VAS หรือ VPN ซึง่ จะทําใหสามารถเขามาแขงขันใหบริการ กับผูใหบริการที่มีอยูเดิมไดรวดเร็ว
นอกจากนี้จะยังตองการใหผูประกอบการที่ใหบริการดานตางๆ สามารถใชโครงขายโทรคมนาคมของผูใหบริการไทยเพื่อสามารถ
นําบริการของตนเขามาใหบริการกับลูกคาในไทยได โดยมีหรือไมมี presence ในไทย (ถาไมมี presence ในไทยก็จะเขาลักษณะ
cross border supply และ consumption abroad)
4.3 ขอเสนอแนะ
ดานการเจรจา การเปดเสรีโทรคมนาคมตามขอบท FTA นั้นยังเกี่ยวของกับบทอื่นๆของ FTA เชน
• Market Access
• E-commerce
• IPR (Intellectual Property Rights)
• Competition
• Government Procurement
ดังนั้น กทช. และ/หรือ หนวยงานรัฐอื่น ที่ทําหนาที่เจรจาควรเชิญเอกชนผูมีสวนไดเสียเพื่อใหความคิดเห็นในหัวขอดังกลาวดวย
เพื่อชวยกันพิจารณาวา ขอเสนอแตละเรื่องจะกระทบอยางไร แคไหน ใหครบทุกดานทุกประเด็น พยายามไมใหมีเรื่องใดที่ถูก
มองขามไป และขอใหยกเวนการให national treatment แกผูประกอบการตางชาติในกรณีที่ถือหุนในบริษัทที่ใหบริการ
โทรคมนาคมเกินกวากึ่งหนึ่งสําหรับใบอนุญาตประเภทที่สองและสาม จนกวาที่ผูประกอบการไทยจะแข็งแรงพอที่จะแขงขันใน
ตลาดเสรีได

ดานการกํากับดูแล
กทช. ตองรับรองสิทธิใหผูประกอบการโทรคมนาคมทุกราย ซึ่งรวมทั้งผูรับอนุญาต สัมปทาน และสัญญาของไทย เพื่อใหพรอมที่จะ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของ กทช. และขอบทไดโดยชัดเจน และไมเสียเปรียบตอผูป ระกอบการสหรัฐ
ใน FTA ยังไดกําหนดกรอบของการกํากับดูแลไวแทบทุกดาน ไมวาจะเปน
• Competitive safeguard
• หนาที่ของ major supplier
• Unbundling of network elements
• VAS
• การเชื่อมตอโครงขาย/สิทธิแหงทาง
กทช. ควรจะตองกําหนดระเบียบกฎเกณฑเรื่องเหลานี้ใหชัดเจน พรอมกับชวยใหผูใหบริการไทยใหสามารถแขงขันกับผูใหบริการ
ตางชาติได
อีกประเด็นหนึ่งคือ ขอกําหนดรวมถึงนิยามตางๆใน FTA สวนใหญก็เปนไปตามที่บัญญัติไวในกฎหมายของสหรัฐ ในเรื่องนี้ทาง
กทช. เองก็ควรทีจ่ ะกําหนดนิยามตางๆ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย เชน major supplier หากใชนิยามตามของสหรัฐ คิด
วาจะเปนการจํากัดความสามารถในการแขงขันของผูใหบริการไทย ตัวเลือกที่เหมาะสมกวานาจะเปนวิธีการ SMP ตามรูปแบบ
ของ EU ซึ่งจะตัดสินจากปจจัยตางๆ หลายปจจัยแทนที่จะดูเพียง การครอบครอง essential facility เพียงอยางเดียว
ขอเสนอแนะตอผูใหบริการไทย
ผูใหบริการไทยทุกรายตองรวมมือแกไขปญหาระหวางกันที่มีอยู ตองยอมรับวาสภาพที่ตางกันของผูรับอนุญาตจาก กทช. และผู
รวมการงานนั้น เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑตางๆของ กทช. เปนไปอยางยากลําบาก และเปนเรื่องเรงดวนที่
ตองแก
ผูใหบริการแตละรายเองก็ตองเรงปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่ตอไปนี้การแขงขันจะไมใชการแขงกับผูใหบริการในประเทศ
เทานั้น แตจะมีผูใหบริการหนาใหมจากตางประเทศเขามาแขงขันดวย ทางหนึ่งที่ทําไดคือ นําเสนอบริการรูปแบบใหมๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา เนนบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูง แทนที่จะใหแตบริการโครงขายเพียงอยางเดียว และพัฒนา
ปรับปรุงการทํางาน ใหมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น
5.0 บทสรุป
การเปดเสรีการคาไดกอผลกระทบในวงกวาง ทัง้ ในดานการการเงิน การลงทุน การผลิต การใหบริการตางๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการ
ของผูประกอบวิชาชีพ เชน แพทย ทนายความ วิศวกร ดวย สิ่งทีก่ ารเปดเสรีการคามอบใหนั้นคือชองทางที่สามารถเปลีย่ นมาเปน
โอกาสได แตถาหากเรายังไมพรอมที่จะควาโอกาสนี้มา ก็เปนไปไดที่โอกาสนี้จะกลายเปนภัยยอนมาหาตัวเราเอง
สวนเรื่องการเปดเสรีโทรคมนาคมใหตางชาติผานทาง FTA หรือขอตกลงทางการคาอื่นๆ นั้น คงหลีกเลีย่ งไมได สิ่งที่เราทําไดคือ
จะตองเตรียมพรอมเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แตอยางแรกคือจะตองเสริมสรางความเขมแข็งของผูใหบริการไทย

เสียกอนที่จะปลอยใหตางชาติเขามาแขงขันไดโดยเสรี ยังมีปญหาที่กําลังรอรับการแกไขทั้งโดย กทช. เอง ผูใ หบริการ และ
หนวยงานรัฐอื่น ถึงเวลาแลวที่จะตองรวมมือกันเพื่อใหประเทศไดรับผลประโยชนสูงสุดจากการทํา FTA และการเปดเสรีการคา
Resources:
1.
2.
3.
4.

องคการการคาโลก (World Trade Organization) http://www.wto.org
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ http://www.dtn.go.th http://www.thaifta.com
Thailand-US Business Council http://www.tusbc.org
Free Trade Agreement ระหวาง US กับประเทศตางๆ – Office of the United States Trade Representative
http://www.ustr.gov
5. Porter E., Michael, “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors”
6. Thailand-Australia Free Trade Agreement – Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government
http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/aust-thai/
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