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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซบัซอนข้ึน  “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนือ้หาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงายแบบ
เปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

วิกฤตโทรคมนาคม: ที่มา เหตุผล และทางออก * 
 

 

บทนํา 
เมือ่ 20 ปกอน กฎหมายไทยกําหนดใหภาครัฐ (กระทรวงคมนาคม กรมไปรษณยีโทรเลข 
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และการสือ่สารแหงประเทศไทย) เทานัน้ที่สามารถ
ประกอบกจิการโทรคมนาคมได ตอมาเมื่อรัฐตองขยายโครงสรางพ้ืนฐานดานโทรคมนาคม
ใหทันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงแกปญหาการขาดเงินทุนในการดําเนินการโดย
ใหภาคเอกชนเขามีสวนรวมลงทนุในลักษณะสราง-โอน-ดําเนนิการ (Built-Transfer-Operate: 
BTO) ผานการทาํสัญญารวมการงาน แตแนวทางการทําสัญญารวมการงานฉบับตางๆ 
มีความแตกตางกัน ซึ่งสะทอนใหเห็นลักษณะการบริหารงานเชิงพาณิชยทีแ่ตกตางกัน
ของหนวยงานภาครัฐผูทําสัญญา ทําใหขาดเอกภาพในการกํากับดูแลและเกิดความ
เหล่ือมลํ้าของสัญญาตางๆ  

ตอมารัฐไดจัดต้ังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ข้ึนมาเปน
องคกรกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อใหมีการแยกอํานาจหนาที่ดาน
นโยบาย ดานการกํากับดูแล และดานการใหบริการออกจากกันตามหลักธรรมาภิบาล 
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันกิจการโทรคมนาคมไทยกําลังเผชิญกับวิกฤตจากปญหาที่
สะสมมาเปนเวลานาน นับต้ังแตปญหาความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการระหวาง
ประชาชนในเมืองใหญกับประชาชนในพ้ืนที่หางไกลที่โครงขายโทรศัพทพ้ืนฐานยังไม

                                                        
*  สรุปจากเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “วิกฤตโทรคมนาคม: ที่มา เหตุผล และทางออก” 
ของ ดร. สุเมธ วงศพานิชเลิศ นักวิชาการอิสระ อดีตผูอํานวยการวิจัยดานโทรคมนาคม ฝาย
วิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ ดร. ณรงค ปอมหลักทอง ผูเชี่ยวชาญอาวุโส 
ฝายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

การสัมมนานี้จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เม่ือวันที่ 8 กมุภาพันธ 
2550   เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองรัชดา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปารค กรุงเทพฯ  

ทายรายงานนี้นําเสนอความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนาดวย 
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ครอบคลุมถึง ปญหาความไมเสมอภาคระหวางผูประกอบการ ปญหาการไมสามารถนํา
คลื่นความถี่มาจัดสรรใหมเพ่ือใชทรัพยากรสื่อสารของชาติใหเกิดประโยชนกับสาธารณะ
มากที่สุด ตลอดจนขอพิพาทระหวางหนวยงานรัฐและผูรวมการงาน (ผูรับสัมปทาน) 
หรือระหวางผูรับสัมปทานดวยกันเอง  

บทความนี้มีวัตถุประสงคสามประการ คือ 1) เพ่ือบรรเทาและแกไขปญหาเชิง
โครงสรางของตลาดโทรคมนาคม 2) เพ่ือกระตุนใหเกิดการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือการเขาถึงสารสนเทศอยางทั่วถึงและเทาเทียม  และ 3) เพ่ือทําใหเกิดการใช
ทรัพยากรของชาติและการแขงขันในการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมใน
ราคาที่เหมาะสมกับตนทุนโดยยึดหลักประโยชนสาธารณะเปนที่ต้ัง โดยจะมุงนําเสนอ
ปญหา ที่มา และทางออกของวิกฤตโทรคมนาคมซึ่งแยกเปนหกประเด็นหลัก ไดแก 

1.  ภาษีสรรพสามิตโทรคมนาคม  
2.  การประกาศระเบยีบกฎเกณฑการใชและการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม  
3.  ความเหลื่อมลํ้าของสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที:่ Access Charge (AC) และคลื่น

ความถี่วิทย ุ
4.  ความเหลื่อมลํ้าในสัญญารวมการงานโทรศัพทประจําที่และโครงสรางราคาที่

บิดเบือน  
5.  ความขาดแคลนและการขาดบริการที่ทั่วถึงของโทรศัพทประจําที่  
6.  การขาดเอกภาพในอํานาจหนาที่การกํากับดูแล การกําหนดนโยบาย และ

การใหบริการ 
ทั้งนี้ การนําเสนอสาระสําคัญตางๆ จะยึดหลักการและสมมติฐานสําคัญสอง

ประการเปนพ้ืนฐาน คือ  
1.  ผลประโยชนของชาติ จะหมายถงึผลประโยชนสาธารณะกอนอืน่ใด การใช

ทรัพยากรใดๆ ของชาติควรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม ดังมาตรา 40 
ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่บัญญัติไววา “คลื่นความถี่ที่ใชใน
การสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสารของ
ชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ… การดําเนินการตามวรรคสอง ตองคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น… รวมทั้งการแขงขันโดยเสรอียาง
เปนธรรม” 

2.  สัญญารวมการงาน (สัมปทาน) ที่มีอยูจะยังมีผลตอไปโดยไมมีการแปร 
(ยกเลิก) สัญญา  จนกระทั่งสิ้นสุดอายุสัญญา (ยกเวนเพียงการแกเง่ือนไขสัญญาบาง
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ประการ) ทั้งนี้ผูเปนเจาของโครงขายเดิมทั้งหมด (ไมนับกรณีการลงทุนใหมตามใบอนญุาต
ที่ กทช. ออกใหใหม) จะมเีพียงสองรายเทานัน้ คือ บมจ. ทีโอที (TOT) และ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม (CAT) โดยเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมใบอนญุาต คาธรรมเนียมบรกิาร
ทั่วถึง (USO) คาธรรมเนยีมเลขหมาย และคาธรรมเนยีมคลื่นความถี่ทั้งหมดของตนและ
คูสัญญารวมการงาน ขณะที่คูสัญญามีสิทธิแตผูเดียวในการหาผลประโยชนจากโครงขาย
ที่ตนไดสรางและโอนให TOT หรือ CAT มาแบงกับ TOT หรือ CAT จนสิ้นสุดอายุสัญญา 

1.  ภาษีสรรพสามิตโทรคมนาคม 

ความเปนมา 

คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลกอนไดมีมติเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546 ใหออก 
พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2546 ให
เก็บภาษีสรรพสามิตโทรคมนาคมในอัตราไมเกินรอยละ 50 โดยอางเหตุผลเรื่องการหา
รายไดใหแกรัฐ การลดการบริโภคสิ่งที่ไมมีความจําเปนตอการครองชีพหรือมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ซึ่งในเวลาตอมากระทรวงการคลังไดกําหนดอัตราภาษีเปนรอยละ 2 จาก
รายรับโทรศัพทประจําที่ และรอยละ 10 จากรายรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ตอมาคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดําเนินการเพื่อใหมีการหักคาภาษีสรรพสามิตออกจากสวนแบงรายไดที่คูสัญญาตอง
นําสงใหการสื่อสารแหงประเทศไทยหรือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และในวันที่ 
11 กุมภาพันธ 2546 คณะรัฐมนตรีไดมีมติให True TT&T AIS DTAC และ Truemove 
สามารถนําภาษีสรรพสามิตไปหักออกจากสวนแบงรายไดที่ตองจายแกรัฐตามสัญญา
รวมการงาน  

ตอมาในวันที่ 23 มกราคม 2550 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายใตรัฐบาลปจจุบันไดเสนอและไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีมีมติใหยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ  2546   และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
28 มกราคม 2546 ดังกลาว  และใหปรับลดอัตราภาษีเปนรอยละ 0 เพ่ือมิใหกระทบตอ
ผูบริโภค  
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หลักการและเหตุผล 

1.  การเก็บภาษีสรรพสามิตโทรคมนาคมไมชอบในหลักการ เนื่องจากบริการ
โทรคมนาคมไมใชสิ่งไมจําเปนตอการครองชีพดังเชนสุราหรือธุรกจิอาบอบนวด แตเปน
สิ่งที่ขาดไมไดในการยังชีพในยุคสังคมสารสนเทศ และโทรคมนาคมยังเปนสิ่งที่ไมมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังเชนยานยนตหรือน้ํามนัเชื้อเพลิง แตกลับชวยลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมจากการเดินทางสัญจร จึงสมควรอยางยิ่งที่จะสนับสนนุใหมีการใชบริการ
โทรคมนาคมอยางแพรหลายเพ่ือลดการเดินทางและตนทุนสืบเนือ่งจากการเดินทาง อกี
ทั้งรัฐกย็ังสามารถออกมาตรการ เครื่องมือ และวิธีการอื่นๆ ในการเก็บภาษีเขาคลงัให
เพียงพอได ในโลกนี้มีเพียงประเทศไทยทีเ่ก็บภาษีสรรพสามิตหรือภาษีบาป (sin tax) 
จากการใชบริการโทรคมนาคม 

2.  การยกเลิกภาษีสรรพสามิตยังจะชวยฟนฟูบรรยากาศการลงทุนและชวยให
การใหบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึงบรรลุเปาหมายมากขึ้น การเก็บภาษีสรรพสามิต
แมในอัตราที่ลดลงก็มิไดขจัดภาพลักษณของประเทศที่ไมสนับสนุนกิจการนี้ จึงไมจูงใจ
ใหเกิดการลงทุนสรางโครงขายและใหบริการเทาที่ควร โดยเฉพาะเมื่อคํานึงถึงความ
กังวลของตางชาติเนื่องจากการแกไขพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
พ.ศ. 2542 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแลว 

3.  รัฐสามารถดําเนินมาตรการรักษาผลประโยชนจากสัญญารวมการงานตางๆ 
ภายหลังการกระจายหุนของ TOT และ CAT ไดหลายวิธี เชน ในฐานะที่กระทรวงการคลัง
เปนผูถือหุนทั้งหมด (100%) ก็สามารถมีมติในที่ประชุมคณะกรรมการ TOT และ CAT 
ให TOT และ CAT จัดสงสวนแบงรายไดจํานวนหนึ่ง (เชน 40%) ที่เกิดจากสัญญารวม
การงานเขาคลังตลอดอายุของแตละสัญญา หรือสามารถดําเนินการจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้ง
แลวออกกฎหมายกําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐสงมอบรายไดจากสัมปทานใหบริษัท
โฮลดิ้ง (ซึ่งจะเปนการรักษาผลประโยชนจากการใชทรัพยากรของชาติที่ใหสัมปทาน
ทั้งหมด) หรืออาจเพียงดําเนินการจัดต้ังบริษัทลูกของ TOT และ CAT ข้ึนเปนหนวย
ใหบริการเพื่อจัดหารายไดโดยกระจายหุนบริษัทลูกในตลาดหลักทรัพย และใหบริษัทแม 
(ซึ่งมีกระทรวงการคลังถือหุนทั้งหมด) ยังคงเปนผูรับสวนแบงรายไดตามสัญญาเชนเดิม 
รายไดทั้งปวงจากสัมปทานก็จะยังตกเปนของรัฐ ทั้งนี้การดําเนินการตามที่กลาวมาเปน
เรื่องภายในหนวยงานภาครัฐซึ่งไมมีผลกระทบตอคูสัญญารวมการงานแตอยางใด จงึไม
จําเปนตองมีการแกไขสัญญา ทั้งนี้ไมวารัฐจะดําเนินการอยางใด TOT และ CAT ก็ยัง
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สมควรจะไดรับสวนแบงรายไดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดตอไปจนสิ้นสุดสัญญาเพ่ือชดเชย
การเสียผลประโยชนนานัปการที่ TOT และ CAT ไดมอบใหแกคูสัญญาภาคเอกชน 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1.  ผูเขียนเห็นดวยกับนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน เนื่องจากมาตรการของรัฐบาล
กอนเอื้อประโยชนผูรวมการงานเอกชนเดิมซึ่งทําใหมีอํานาจเหนือตลาดในระยะยาว 
เปนการบั่นทอนขีดความสามารถในการแขงขันของ TOT และ CAT ในอนาคต  ทั้งยัง 
กีดกันผูประกอบการรายใหมซึ่งเสียเปรียบกลุมทุนเดิมอยางมากอยูแลวใหเสียเปรียบ
ยิ่งข้ึนอีก โอกาสที่ผูประกอบการรายใหมจะเขาสูตลาดและอยูรอดไดจึงมีนอยลง  

2.  อยางไรก็ดี รัฐควรดําเนินการแกไขปญหานี้อยางถาวรดวยการยกเลิก 
พระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2546 
เพ่ือใหบริการโทรคมนาคมเปนกิจการที่ไมเสียภาษีสรรพสามิตเชนเดิม เนื่องจากเหตุผล
สามประการที่บัญญัติไวในพระราชกําหนดไมชอบดวยเหตุผล 

2.  การประกาศระเบียบกฎเกณฑการใชและการเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม  

การดําเนินการทางใดทางหนึ่งในเรื่องนี้จําเปนตองรอจนกวาจะไดขอยุติจาก
การตัดสินของศาลปกครองและการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นที่
เกี่ยวของ เชน สัญญารวมการงานบางสัญญาถือวาผิดพระราชบัญญัติรวมการงานระหวาง
รัฐกับเอกชน พ.ศ. 2535 หรือไม และหากผิดจริงจะมีการดําเนินการตอไปอยางไร กทช. 
ดําเนินการเกินขอบเขตอํานาจตามประกาศวาดวยการใชและเชื่อมตอโครงขายในขอ 126 
หรือไม ทั้งหมดลวนมีความเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น  

หลักการและเหตุผล 

1.  การเชื่อมตอโครงขาย หมายถึงการที่ผูประกอบการสองรายดําเนินการเพื่อให
สมาชิก (คือผูใชหรือลูกคาในโครงขายหนึ่ง) สามารถติดตอสื่อสารกับผูใชทีอ่ยูในอีก
โครงขายหนึ่ง ซึ่งจะทําใหผูใชบริการของทั้งสองโครงขายไดรับประโยชนสูงสุดจาก
ทรัพยากรทีม่ีอยูตามกฎ Metcalfe’s law ที่กลาวไววา “ผลประโยชนที่พึงมีของโครงขาย
จะเพ่ิมข้ึน (โดยประมาณ) ในอัตรายกกําลังสอง (n2) ของจํานวนสมาชิก (n)” หมายถึง 
หากสมาชิกในโครงขายมีจํานวนเพิ่มเปนสองเทา ผลประโยชนที่สมาชิกและเจาของ
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โครงขายจะไดรับจะเพ่ิมข้ึนเปนสี่เทา (เนื่องจากโอกาสที่สมาชิกจะสื่อสารกันไดจะเพ่ิมข้ึน
สี่เทา) เปนตน กฎขอนี้สอดคลองกับหลักการทางเศรษฐศาสตรขนสงที่เรยีกวา “ผลกระทบ
โครงขาย” (network effects) ที่จะทําใหผูใชไดรับประโยชนทั้งในมติิของเวลาและพืน้ที่ 
(time and space utilities) ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานของแนวคิดการลดตนทุนบางดาน
ในโลจิสติกสที่ใชการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

2.  การเชื่อมตอจึงมีความสําคัญยิ่งหากจะใชทรัพยากรดานการสื่อสารที่มีอยูให
เกิดประโยชนสาธารณะมากที่สุด อีกทั้งยังเปนเง่ือนไขที่ขาดไมไดในการเปดตลาด
ใหมีการลงทุนสรางโครงขายใหมซ่ึงจะแขงขันกับรายเดิมใหสามารถอยูรอดได 
โดยทั้งผูใหบริการรายเดิมและรายใหมรวมทั้งผูใชตางไดผลประโยชนเพิ่มขึ้น 
เทียบกับกรณีหากไมมีการเชื่อมตอซึ่งผูประกอบการจะมีรายไดจากการใชโดยลูกคา
ภายในโครงขายของตนเทานั้น 

3.  ตนทุนและภาระการใชและการเช่ือมตอโครงขายซึ่งเปนพ้ืนฐานในการคิดคา
เช่ือมตอระหวางโครงขาย (Interconnection Charge: IC) ตามหลักตนทุนแบงไดเปนสอง
สวน ไดแก 

สวนแรก คือ ตนทุนแรกเริ่ม (start up costs) สําหรับการดัดแปลงหรือจัดหา
อุปกรณ ซอฟทแวร และวงจรเชือ่มตอโครงขาย ซึ่งผูกํากับดูแลในบางประเทศ (เชน
แคนาดา) กําหนดใหรับภาระรวมกันตามสัดสวนเน่ืองจากตางฝายตางไดผลประโยชน
รวมกัน บางประเทศกําหนดใหผูประกอบการรายใหมเปนผูรับผิดชอบสวนนี้ทั้งหมด 
โดยทั่วไปเปนการจายเพียงคราวเดียว ทั้งนี้ข้ึนอยูกบัลักษณะของคาใชจาย 

อีกสวนหนึ่งเปนตนทุนแปรผันที่ข้ึนกับการสื่อสารขามโครงขายตามปริมาณการ
ใช (traffic) ที่เกิดข้ึนจริง โดยฝายใดที่มีการติดตอไปอีกฝายหนึ่งในปริมาณมากกวาการ
ติดตอในทิศทางกลับกัน ฝายนัน้จะจายอีกฝายหนึง่ตามสวนตางของปริมาณการสื่อสาร
โดยคิดเปนอัตราตอนาท ี หรือจํานวนครั้ง หรือจํานวน byte ของขอมูลแลวแตประเภท
บริการ  

4.  กอนการใชระบบ IC ตามประกาศ กทช. การแบงผลประโยชนที่เกิดข้ึนจาก
การใชขามโครงขายในไทยอยูในรูป sender keeps all (SKA) หรือ bill and keep (BAK) 
กลาวคือ ผูใหบริการตนทางเปนผูเรียกเก็บคาใชบริการโดยไมมีการจายเงินใหแกฝาย
ปลายทาง (IC = 0%)  ระบบนี้จะใกลเคียงกับการคิด IC ตามการใชจริงก็ตอเมื่อสอง
โครงขายที่เช่ือมโยงกันมีจํานวนลูกคาใกลเคียงกันภายใตสมมติฐานวาอตัราการใชโดย
เฉล่ียไมตางกัน 
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5.  ขอดีของการคิด IC ตามการใชจริงคือ จะสรางความเปนธรรมแกทุกฝาย 
(รวมทั้งสวนตอผาน หรือ transit)  สวนขอเสยีกค็ือ เปนการเพ่ิมตนทุนการใหบรกิาร
สืบเนื่องจากการวัดปริมาณการใชขามโครงขายซึ่งยอมตกกับผูบริโภคในที่สุด ในกรณี
ของไทยก็มีการวดัปริมาณในทุกสวนการใชงานอยูแลว เนื่องจากขอผูกพันการจายสวน
แบงรายไดตามสญัญารวมการงาน 

6.  แมหลักการคิด IC เพ่ือชดเชยกันระหวางสองฝายที่เช่ือมโยงกันมักจะใชอัตรา
เดียวกัน แตก็มีหลายกรณีที่ผูกํากบัดูแลจะสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการรายใหมสามารถ
เขาลงทุนและอยูรอดแขงขันในตลาดได โดยการเอื้อสิทธิประโยชนใหรายใหมไดรับ IC 
จากรายเกาในอัตราที่สูงกวา 

ความเห็นและขอเสนอแนะ  

1.  การเชื่อมตอโครงขายระหวางแตละโครงขายทีเ่ปนกรรมสิทธิ์ของ TOT (ซึ่ง
รวมถึงบริการโทรศัพทประจําที ่ True และ TT&T และโทรศัพทเคลื่อนที่ AIS) ถอืเปน
โครงขายเดียวกนั จึงควรมีการบริหารจัดการภายในกนัเอง และการเช่ือมตอโครงขาย
ภายใน CAT (ซึ่งรวมถงึบรกิารโทรศัพทเคลือ่นที่ DTAC และ Truemove) ก็ควรดําเนินการ
ในลักษณะเดียวกัน 

2.  การเชื่อมตอโครงขายระหวาง TOT กับ CAT เปนหนาที่ของสองหนวยงานนี้
ที่จะตกลงกัน โดยอาจใชระบบการแบงผลประโยชนที่เกิดจากการใชบริการขามโครงขาย
เปนแบบ SKA ไปกอนอีกระยะหนึ่งจนกวาจะไดขอตกลงที่ชัดเจน (ยกเวนในสวนของ
บริการโทรศัพทระหวางประเทศทีไ่ดตกลงกันไว) 

3.  การเชื่อมตอระหวางโครงขายเดิมของ TOT และ CAT กับโครงขายที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหม ให กทช. พิจารณากําหนด IC ในลักษณะไมเทากัน (asymmetrical) 
แลวแตกรณ ีกลาวคือ ใหรายใหมจายรายเดิมในอตัราที่ตํ่ากวา และรายเดิมจายรายใหม
ในอัตราที่สูงกวาเปนระยะเวลาหนึ่ง เชน สองป กอนจะพิจารณาใหมอีกครั้ง  

4.  ให กทช. จัดเก็บขอมูลตนทุนจากผูใหบริการแตละรายเพื่อใชกําหนดนโยบาย
อัตราการเชื่อมตอที่สอดคลองกับตนทุนจริงมากทีสุ่ด 
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3.  ความเหลื่อมล้ําของสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่: Access Charge 
(AC) และคลืน่ความถี่วิทยุ 

ความเปนมา 

1.  DTAC ไดทําสัญญากับ CAT เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533 แตเนื่องจาก 
CAT ไมมีโครงขายโทรศัพทประจําที่ของตนเอง  DTAC (และ Truemove ซึ่งทําขอตกลง
ลักษณะเดยีวกันนี้ในภายหลัง) จึงจําเปนตองทําขอตกลงเชื่อมตอโครงขายกับ TOT เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2537 โดยจายคาเชื่อมตอเลขหมาย (Access Charge: AC) สําหรับ
บริการแบบจายหลังการใช (postpaid) ในอัตรา 200 บาท/เดือน/เลขหมาย  และสําหรับ
แบบจายกอนการใช (prepaid) ในอัตรารอยละ 18 ของรายไดใหกับ TOT และอีกรอยละ 
20-30 ของรายรบัที่เหลือใหแก CAT ตามเงื่อนไขสัญญารวมการงาน  จึงทําให DTAC 
และ Truemove มีตนทุนสวนนี้สูงกวาคูแขงในตลาด คือ AIS (ซึ่งไดทําสัญญารวมการ
งานกับ TOT เมือ่วันที่ 27 มกราคม 2533 กอนหนาสัญญา DTAC) จนทําให DTAC และ 
Truemove มีจุดยนืที่จะไมจาย AC ตามขอตกลง แตจะจายเปน IC หลังการประกาศใช
ระบบ IC ตามระเบียบของ กทช. แทน 

2.  ในทางกลับกัน กรมไปรษณียโทรเลข (ซึ่งเปนผูกํากับดูแลการจัดสรรคลื่น
ความถี่วิทยุในขณะนัน้) ไดจัดสรรคลื่นความถี่ถึง 75 MHz ใหกับ CAT (ซึ่งมอบสทิธกิาร
ใชแก DTAC) และจัดสรรคลื่นความถี่เพียง 17.5 MHz ใหแก TOT (ซึ่งมอบสิทธิการใชแก 
AIS) ทําให DTAC มีความไดเปรยีบ AIS และในเวลาตอมา DTAC ไดโอนสิทธิการใชแก 
WCS และ DPC (ในขณะนั้น) รายละ 12.5 MHz โดยแลกกับผลประโยชนจํานวนหนึ่ง ซึ่ง
มีมูลคานอยกวาภาระ AC ตลอดอายุสัญญาอยูมาก 

หลักการและเหตุผล 

1.  ความไมเทาเทียมทั้งในการจาย AC และการจัดสรรคลื่นความถี่เกินความพอดี
ลวนเกิดจากความบกพรองของหลายหนวยงานของรัฐในอดีตที่ขาดเอกภาพใน
การกํากับดูแล (มีผูกํากับดูแลหลายองคกร ทั้งกรมไปรษณียโทรเลข TOT และ CAT) 
และยังขาดการแยกอํานาจหนาที่ดานนโยบาย ดานกํากับดูแล และดานการใหบริการ
ออกจากกัน 

2.  แมวาขอตกลงการจาย AC จะชอบดวยกฎหมาย แตเปนสิ่งทีไ่มเหมาะสม
และขาดความชอบธรรมในสภาวการณปจจุบัน เนื่องจากคูสัญญาฝาย CAT ตองจาย
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ทั้ง IC และ AC จนมีตนทนุสูงกวาคูแขง คือ คูสัญญาฝาย TOT ประมาณรอยละ 5 ทําให
การแขงขันในตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ขาดความเปนธรรม ไมสอดคลองกับมาตรา 40 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  

3.  สวนแบงรายได AC ที่ TOT ไดรบัจนถึงปจจุบันนบัเปนมูลคาชดเชยที่นาจะ
มากกวาตนทุนในการปรับปรุงชุมสายโทรศัพททั่วประเทศของ TOT พอสมควรแลว 

4.  ในสวนของตนทนุแปรผนัจากการสื่อสารขามโครงขาย TOT (รวมทั้ง True 
และ TT&T) ก็ไดรับผลตอบแทนจากการเชื่อมตอโดยมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการที่ผูใชของ
ตนติดตอไปยังผูใชในโครงขายของ CAT (DTAC และ Truemove) ซึ่ง TOT เปนผูเรยีก
เก็บในจํานวนเต็ม (SKA) อยูแลว 

5.  การเชื่อมตอโครงขายทุกรายเขาดวยกันเปนหลักการพื้นฐานของการใช
ทรัพยากรสื่อสารของชาติใหเกิดประโยชนสาธารณะอยางสูงสุด โดยทุกฝายทั้งผูใหบริการ 
ผูบริโภค และประเทศชาติตางไดรับประโยชนดวยกันทั้งสิ้น ในทางกลับกัน การเกบ็ AC 
ที่เกินความจําเปนกลับจะเปนการบั่นทอนการแขงขันและกระทบตอผูบริโภคโดยตรง
และสังคมโดยออมในระยะยาว การถือครองคลื่นวิทยุที่เกินพอก็ไมกอใหเกิดประโยชน
แกสาธารณะเชนเดียวกัน 

6.  ในมุมมองของ TOT การที่รัฐบาลไดลดภาษีสรรพสามิตเปนรอยละ 0 ทําให
รายไดของ TOT เพ่ิมข้ึนจากการไมตองจายภาษีสรรพสามิตเปนจาํนวนมากกวาปละ
แปดพันลานบาท และสรางรายไดใหมอีกจํานวนหนึ่งจากการคิดปริมาณการสื่อสารตอ
ผานโครงขาย TOT  

7.  ในมุมมองของรัฐ ผลประโยชนทีห่ายไปจากขอตกลงเรื่อง AC สวนหนึ่งก็จะ
ไดกลับคืนมาเปนสวนแบงรายไดที่ DTAC และ Truemove ตองมอบให CAT ในอัตรา
รอยละ 25-30 สวนที่เหลือจึงเปนผลกําไรของ CAT DTAC และ Truemove ซึ่งจะกลับคืน
มาเปนภาษีเงินไดแกรัฐอีกประมาณรอยละ 30  ดังนั้น โดยรวมแลวรฐัจึงมิไดเสีย
ผลประโยชนมากมายในชวงเวลาของสัญญาที่เหลือประมาณ 10 ปอยางที่คาดกัน 

8.  รัฐควรตองทวงคืนคลื่นวิทยุสวนเกินแลกกับผลประโยชนที่ CAT และคูสัญญา
ไดรับขางตน ซึ่งจะทําใหทุกฝายมีความเทาเทียมกันทั้งในแงตนทุนและคลื่นวิทยุ และ
ใหรัฐบริหารจัดการคลื่นวิทยุสวนเกินนี้ใหเกิดประโยชนแกสาธารณะ อันจะทําใหทั้งรัฐ
และประชาชนไดประโยชนจากการใชทรัพยากรที่มีจํากัดนี้และเกิดการแขงขันบนพ้ืนฐาน
ที่เทาเทียมกัน  
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ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1.  DTAC Truemove และ TOT ยอมตองปฏิบัติตามภาระผูกพันตามขอตกลง
จนกวาจะสิ้นสุดสญัญา เวนแตในกรณีเห็นชอบรวมกันที่จะแกขอตกลงเปนอยางอืน่ 

2.  ผูเขียนมีความเห็นวารัฐโดยกระทรวงการคลังในฐานะผูถือหุนทั้งหมดของ 
TOT ควรใหมีการปรับลดคาตอบแทนใหเหลือเพียงสวนตนทุนแรกเริ่มเทาที่จะมี
การปรับปรุงอุปกรณในอนาคต โดยมีเง่ือนไขให DTAC คืนสิทธิการใชคล่ืนความถี่
ที่เกินพอจํานวนราว 32.5 MHz (ตามที่ กทช. จะวินิจฉัย) ใหแก กทช. เพื่อนําไปใช
เปนสาธารณประโยชนตอไป 

3.  ขณะเดยีวกัน กทช. ควรจะพจิารณาลดภาระคาธรรมเนียมบรกิารทัว่ถึง 
(เชน ลดเหลือ 2%) เพ่ือชดเชยผลกระทบทางการเงินใหแก TOT ซึ่งในความเปนจริง
แลว ในปจจุบันจะมีเพียง TOT เทานั้นที่รับภาระการใหบริการทั่วถึงในรูปของโทรศัพท
สาธารณะทั่วทุกหมูบาน จึงไมนาจะตองจายคาธรรมเนยีมบริการทั่วถึงในข้ันสูงสดุคือ
รอยละ 4 ตามกฎหมาย 

4.  ความเหลื่อมล้ําในสัญญารวมการงานโทรศัพทประจําที่และ
โครงสรางราคาที่บิดเบือน 

ความเปนมา 

ความไมเทาเทียมในประเด็นนี้แยกไดเปนสองลักษณะ คือ 1) ความเหลื่อมลํ้า
ของสัญญารวมการงานระหวาง TOT กับ True และระหวาง TOT กับ TT&T  และ 2) ความ
เหล่ือมลํ้าของสัญญารวมการงานระหวางโทรศัพทประจําที่และโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งมี
นัยสําคัญอยางสูงตอพัฒนาการของโทรศัพทประจําที่ตลอดเกือบสองทศวรรษที่ผานมา 
กลาวคือ 

1.  True ไดรับสทิธิการลงทุนและใหบริการในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(รวม 2.6 ลานเลขหมาย) ดวยเง่ือนไขการจายสวนแบงรายไดประมาณรอยละ 16 โดย
เหลือสุทธิเพียงรอยละ 4-5 ภายหลังจากหักคาใชจายดานซอมบํารงุรักษาและอื่นๆ ซึ่ง 
True เปนผูรับผิดชอบแทน ในขณะที่ TT&T ไดรับสิทธิลงทุนและใหบริการในพื้นทีอ่ืน่ๆ 
นอกเหนอืจากขางตน (รวม 1.5 ลานเลขหมาย) ดวยเง่ือนไขการจายสวนแบงรายไดสูง
ถึงรอยละ 43 อีกทั้งรายไดตอเลขหมายในตางจังหวัดโดยเฉลี่ยจะตํ่ากวาในนครหลวง 
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2.  สัญญาระหวางโทรศัพทประจําที่และโทรศัพทเคลื่อนที่ มีสาระสําคัญสอง
ประเด็น กลาวคอื 

 -  กรณีโทรศัพทประจําที่ มีเง่ือนไขระบุอัตราคาบริการในสัญญา ไดแก 
ภายในทองถิ่นครัง้ละ 3 บาท ทางไกลภายในประเทศตั้งแตนาทีละ 3 บาทถึง 18 บาท 

 -  กรณโีทรศัพทเคลือ่นที ่ สัญญาไดเปดใหสามารถปรบัเปลีย่นอัตราคาบริการ 
และยังสามารถจดัรายการสงเสริมการขายพิเศษเปนครั้งคราวไดอีกดวย 

ดังนั้น โครงสรางอัตราคาบริการของไทยจึงมีการบิดเบือน (price distortion) 
ต้ังแตตนซึ่งผิดกบัประเทศอืน่ เนื่องจากในชวงแรกเริม่ของบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ใน
โลก อัตราคาบริการมักจะสูงกวาโทรศัพทประจําทีม่าก แตในไทยมอีัตราสูงสุดตอนเปด
บริการในป 2533 อยูที่ 12 บาท/นาที ซึ่งตํ่ากวาอัตราสูงสุดของโทรศัพทประจําที่คือ 18 
บาท/นาที และโดยที่ไมมีขอผูกพันในสัญญา โทรศัพทเคลือ่นทีจ่ึงสามารถปรับลดราคา
ลงมาโดยตลอดตามตนทุนเทคโนโลยีที่ตํ่าลง (Moore’s law) และขนาดของตลาดที่ใหญ
ข้ึน (Metcalfe’s law) สงผลใหโทรศัพทประจําที่ขาดการพัฒนาอยางที่ควรจะเปน ขณะที่
โทรศัพทเคลื่อนที่เติบโตอยางกาวกระโดดจนสามารถทํากําไรอยางมหาศาลมาโดยตลอด 

หลักการและเหตุผล 

1.  เนื่องจากเงื่อนไข AC ระหวาง TOT และ CAT มีความแตกตางกันอยาง
สิ้นเชิง โดยขอตกลงเรื่อง AC ในสวนของคูสัญญาของ CAT มีลักษณะจํายอมเนื่องจาก
การกํากับดูแลโดยหนวยงานภาครัฐที่ขาดเอกภาพจนเกิดความไมเทาเทียมกันข้ึน 
ขณะที่ TT&T เปนผูยื่นขอเสนอผลประโยชนแกรัฐในการประมูลแขงขันกับผูสนใจรายอื่นๆ 
โดยสมัครใจ จึงถือเปนการตัดสินใจของ TT&T ที่ตองรับผิดชอบตอไป 

2.  ขอบเขตพ้ืนที่บริการของ TT&T และ True (ซึ่งตางเปนสวนหนึ่งของโครงขาย 
TOT) ไมไดซอนทับกัน ไมมีการแขงขันในตลาดเดียวกัน จึงไมสามารถอางประเดน็การ
แขงขันที่ไมเปนธรรมดังในกรณีบรกิารโทรศัพทเคลื่อนที่ระหวาง TOT และ CAT  

3.  การปรับอัตราคาโทรศัพททางไกลในประเทศใหเปนอัตราเดียวตอนาที 
ทั่วประเทศมีความสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบันที่ตนทุนไมแปรผันกับระยะทางอยู
แลว โดยหลักการนี้ไดยึดถือและใชจริงในนานาประเทศมาเปนเวลาหลายป ทั้งยังจะ 
ทําใหโทรศัพทประจําที่สามารถแขงขันกับโทรศัพทเคลื่อนที่ไดดีข้ึนอีกดวย 

4.  สิ่งที่รัฐโดยเฉพาะ กทช. ตองคํานึงเปนพิเศษก็คือ ในขณะที่ IC ระหวาง
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยกันเองและระหวางบริการโทรศัพทเคลื่อนที่กับประจําที่ 
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(หรือประจําที่กับเคลื่อนที่) จะคิดในอัตราตอนาที แต IC ระหวางบริการโทรศัพทประจํา
ที่ดวยกันเองภายในทองถิ่นเดียวกันยังควรคิดในอัตราตอครั้งใหสอดคลองกับ
คาบริการที่เรียกเก็บจากผูบริโภคในปจจุบัน 

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1.  รัฐไมมีเหตุผลที่จะแกไขเง่ือนไขสวนแบงรายไดของสัญญา TT&T จงึสมควร
ใหคงไวจนสิน้สุดอายุสัญญา 

2.  รัฐควรกํากบัให TOT เจรจากบั True และ TT&T อยางเปดเผยเพ่ือปรบัเปลีย่น
อัตราคาโทรศัพทเสียใหมโดยไมมกีารชดเชยใหแกกันและกนัทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ สมควรใหมีบรกิารทองถิ่นคิดเปนอัตราตอครั้งเชนเดิม (โดยอาจปรับ
ข้ึนหรือลดจาก 3 บาท/ครั้งก็ได) ขณะเดยีวกัน ควรใหบรกิารทางไกลในประเทศคิด
เปนนาทีในอัตราเดียวทั่วประเทศ (เชน ในอัตรา 3 บาท/นาท)ี เพ่ือใหสามารถแขงขัน
กับโทรศัพทเคลือ่นทีไ่ด ซึ่งจะเปนประโยชนตอคูสัญญาเองและตอผูบริโภคในระยะยาว 

5.  ความขาดแคลนและการขาดบริการที่ทั่วถงึของโทรศัพท
ประจําที ่

ความเปนมา 

จากขอมูลของ TOT ณ สิ้นป 2548 มีผูใชโทรศัพทประจําที่ทั่วประเทศประมาณ 
6.6 ลานเลขหมาย คิดเปนอัตราความหนาแนน 10.7 ตอประชากร 100 คน ซึ่งยัง
หางไกลจากระดับเฉลี่ยในบรรดาประเทศพัฒนาแลวที่มีบริการทั่วถึงในอัตรา 40 ข้ึนไป
ตอประชากร 100 คน 

หากพิจารณาโดยละเอียดยิ่งข้ึนก็จะเห็นความเหลื่อมลํ้าระหวางประชาชนใน
นครหลวงและในภูมิภาค โดยมีความหนาแนนตางกันมากที่ 40.5 และ 6.0 ตอประชากร 
100 คนตามลําดับ  นอกจากนี้ ผูใชบริการในภูมิภาคยังอาศัยอยูตามหัวเมืองเทานั้น 
โครงขายบริการโทรศัพทประจําที่ยังไมครอบคลุมตําบลและหมูบานหางไกลความเจริญ
เกือบครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันพ้ืนที่ภายในขายสายที่ใหบริการ
ตามภูมิภาคทั่วประเทศก็ยังไมสามารถรองรับความตองการใชบริการไดอยางเพียงพอ 
ตามขอมูลของ TOT ในป 2546 มีผูยื่นขอบริการที่รอการติดต้ังบริการ (waiting list) อยู
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ถึง 557,000 เลขหมาย (ยังไมรวมปริมาณความตองการของผูที่อาศัยในพื้นที่นอกขาย
สายอีกจํานวนไมนอย) 

ดวยขอจํากัดและความเสียเปรียบตอบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ดังที่กลาวมาแลว
หลายประเด็น ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ณ สิ้นป 2549 จึงมีจํานวนทั้งสิ้นราว 39 
ลานเลขหมาย หรือคิดเปนความหนาแนนประมาณ 60 ตอประชากร 100 คน โดยมี
จํานวนเพ่ิมข้ึนจากป 2548 ถึงแปดลานเลขหมาย  ทําใหผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มี
ปริมาณสูงกวาโทรศัพทประจําที่หกเทาตัว 

หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันหลายคนมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนวา การลงทุนสรางโครงขาย
โทรคมนาคมพื้นฐานไมมคีวามจําเปนอีกตอไป เนื่องจากมีโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศอยูแลว หากจะลงทุนดานโทรศัพทประจําที่ก็นับเปนการซ้ําซอน
โดยเปลาประโยชน 

แมวาในปจจุบันการพัฒนาโทรศัพทประจําที่ในบรรดาประเทศพัฒนาแลวจะ
สําคัญนอยลงดวยมีบริการทั่วถึงมาแลวหลายสิบป (ความหนาแนนอยูในระดับเกิน 40 
ตอ 100 คน) กลาวคือ ผูบริโภคในทุกที่ของประเทศเหลานี้สามารถขอติดต้ังโทรศัพท
ประจําที่ไดทันทีที่ตองการ แตสําหรับประเทศไทยแลว ความหนาแนนโดยเฉลี่ยอยูที่
ระดับ 10.7 ตอประชากร 100 คน (ป 2548) อีกทั้งผูอาศัยในพ้ืนที่หางไกลเกือบครึ่งหนึ่ง
ของประเทศยังไมสามารถขอบริการไดหากตองการ 

ประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งมีบริการทั่วถึงจึงไมจําเปนตองขยายโครงขายอีกตอไป 
แตก็ยังจําเปนตองลงทุนพัฒนาขายสายและอุปกรณอยางตอเนื่องเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของโครงขายเพ่ือใหบริการมีคุณภาพยิ่งข้ึนและตนทุนและคาบริการตํ่าลง 
อีกทั้งเพ่ือใหบริการใหมๆ ที่ทันสมัยและใหบริการที่จะนําสังคมกาวไปสูสังคมสารสนเทศ
อยางเต็มที่ ซึ่งโทรศัพทเคลื่อนที่โดยลําพังยังมีขอจํากัดทางเทคโนโลยีทําใหไมสามารถ
ตอบสนองไดทั้งหมด  

ความสําคัญและความจําเปนในการขยายบริการโทรศัพทประจําที่จึงปรากฏให
เห็นอยางชัดเจนในกลุมประเทศกําลังพัฒนา เชน จีน และอินเดีย ซึ่งมีอัตราการเพ่ิม
ความหนาแนนของบริการโทรศัพทประจําที่ในระดับเฉลี่ยตอปรอยละ 26 และรอยละ 
15.1 ตามลําดับในระหวางป 2538 ถึงป 2546 ในขณะที่ไทยมีอัตราการเพ่ิมอยูในระดับ
รอยละ 7 ตอปเทานั้นในชวงเวลาเดียวกัน 
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ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1.  ให TOT และผูรวมการงานรวมกันแกไขสัญญาเพื่อปรับอัตราคาบริการ
โทรศัพททางไกลในประเทศใหสอดคลองกับโทรศัพทเคลื่อนที่โดยคิดเปนอัตราเดียว 
ทั่วประเทศ 

2.  กทช. ควรสนับสนุนใหผูสนใจมาลงทุนสรางโครงขายโทรศัพทพ้ืนฐานโดยเร็ว 
โดยมีเปาหมายสองประการ คอื 

•  ใหครอบคลมุพ้ืนที่นอกขายสายทัว่ประเทศ 
•  ใหมีผูประกอบการใหมรายที่สองเกิดข้ึนภายในพื้นที่ขายสายเดิม เนื่องจาก

ปจจุบัน True และ TT&T ถือเปนเพียงผูรวมการงานของ TOT จึงขาดการ
แขงขันอยางแทจริง  

ทั้งนี้ อาจมีมาตรการสรางแรงจูงใจเปนรายกรณี โดย ก) ลดหรือยกเวน
คาธรรมเนียมตางๆ และ ข) ใหเงินทุนอุดหนุนการสรางโครงขายในพ้ืนที่หางไกลและ
การใหบริการเพือ่ชดเชยตนทุนทีสู่ง ในขณะทีร่ายไดตอคูสายอยูในระดับตํ่าเมื่อเทียบ
กับพ้ืนที่ในหัวเมอืง 

3.  สนับสนุนให True สรางโครงขายและใหบริการในภูมิภาค และให TT&T 
สรางโครงขายและใหบรกิารในเขตนครหลวง โดยตองเปนพ้ืนที่นอกขายสายเดิม
ของตนเองทีใ่หบริการในปจจุบัน เพ่ือปองกันการถายโอนผูใชบริการเดิมสูโครงขายที่
สรางข้ึนใหมซึ่งจะกระทบตอสัญญารวมการงาน 

6.  การขาดเอกภาพในอํานาจหนาที่การกํากับดูแล การกําหนด
นโยบาย และการใหบริการ 

หลักการและเหตุผล 

1.  กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนไดรวมตัว
เขาดวยกัน (convergence) ดวยเทคโนโลยีในปจจุบันจนยากที่จะแยกออกจากกัน การ
แยกผูกํากับดูแลเปนองคกรอิสระถึงสองหนวยงาน คือ กทช. และคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) จึงสรางปญหาการขาดเอกภาพใน
การปฏิบัติงาน 

2.  สาเหตุสําคัญประการหนึ่งของปญหาตางๆ อยูที่การบริหารจัดการในภาพรวม
ที่ขาดเอกภาพเนื่องจากการทับซอนของอํานาจหนาที่ขององคกรภาครัฐ แมในปจจุบัน
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สาเหตุนี้ไดคลี่คลายลงอยางมากจากการจัดต้ัง กทช. ข้ึนมากํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 
แตประเด็นเรื่องบทบาทและหนาที่ในการกําหนดนโยบายดานการสื่อสารโทรคมนาคม
ในระดับชาติก็ยังขาดความชัดเจน  

ความเห็นและขอเสนอแนะ 

1.  ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ควรบัญญัติใหมีองคกรอิสระทีก่ํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนองคกรเดียวกัน คือ 
คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมแหงชาติ  

2.  ควรกําหนดใหแยกผูมีบทบาทหนาที่ในการกําหนดนโยบายระดับชาติดาน
การสื่อสารโทรคมนาคมออกจากผูกํากับดูแลและผูใหบริการอยางชัดเจน โดยควรให
คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมแหงชาติที่จะผลักดันใหเกิดข้ึนใหมเปนผูรับ
นโยบายระดับชาติไปกํากับดูแลและบริหารใหเกิดผลตามนโยบาย 

ความคิดเห็นของผูเขารวมการสัมมนา 

รายชือ่ผูแสดงความคิดเห็น 

1. คุณดิเรก เจรญิผล 2. คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข 
3. คุณอนนัต วรธิติพงศ 4. คุณชัยเชวง กฤตยาคม 
5. คุณศรญิญา ไชยประเสรฐิ 6. คุณนฤพนธ รัตนสมาหาร 
7. ดร. สุพจน เธียรวุฒ ิ 8. คุณวิเชียร เมฆตระการ 
9. คุณธนา เธยีรอัจฉริยะ 

ประมวลสรุปความคิดเห็น 

1.  งานวิจัยเชิงนโยบายดานโทรคมนาคม 

หลายความคิดเห็นสนับสนุนใหสถาบันฯ ทําการศึกษาวิจัยในลักษณะนี้อยาง
ตอเนื่อง และเสนอใหประเมนิผลกระทบของนโยบายตางๆ ตลอดจนคํานวณผลกระทบ
เหลานี้ใหเห็นเปนตัวเลขอยางชัดเจนดวย 
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2. การปรับโครงสรางอัตราคาบริการโทรศัพทประจําที่ (rate rebalancing) 

มีผูต้ังขอสังเกตวา แนวคิดการจะแกเง่ือนไขสัญญาโทรศัพทประจําที่โดยให
ปรับเพ่ิมคาบริการโทรศัพททองถิ่นในพ้ืนที่เดียวกัน และปรับลดคาบริการโทรศัพท
ทางไกลในประเทศใหสอดคลองกับตนทุนของแตละบริการในปจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม เนื่องจากการปรับเพ่ิมคาบริการโทรศัพททองถิ่นอาจกลับยิ่งสงผลใหโทรศัพท
ประจําที่ไมสามารถแขงขันกับโทรศัพทเคลื่อนที่มากขึ้น 

ผูนําเสนอบทความ (ดร. สุเมธ วงศพานิชเลิศ) ใหความเห็นวา บริการโทรศัพท
ประจําที่ยังมีจุดแข็งเหนือกวาโทรศัพทเคลื่อนที่หลายประการ เชน ดานคุณภาพบริการ 
ขีดความสามารถ (capacity) ในการรับสงขอมูลดวยความเร็วที่สูงกวา และมีความ
นาเชื่อถือ (reliability) มากกวา นอกจากนี้คาบริการโทรศัพทภายในทองถ่ินยังคิดเปน
อัตราตอครั้ง หากแมปรับเพ่ิมจาก เชน 3 บาท เปน 4 บาท หรือ 5 บาทตอครั้ง ก็ยังมีราคา
โดยเฉลี่ยตํ่ากวาการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่งคิดคาบริการตามเวลาใชงานเปนนาที แต
จุดออนของบริการโทรศัพทประจําที่คือไมมีความสะดวกในการใช และคาใชบริการ
ทางไกลสูงเกินตนทุนมาก ทั้งยังแพงกวาโทรศัพทเคลื่อนที่อยูหลายเทาตัว การปรับเพ่ิม
คาบริการโทรศัพททองถ่ินในพ้ืนที่เดียวกันและปรับลดคาบริการโทรศัพททางไกล 
ในประเทศจะลดจุดออนขณะที่ยังรักษาจุดแข็งไวได  จึงนาจะชวยกระตุนใหมีการใช
โทรศัพทประจําที่มากข้ึน ทั้งยังสอดคลองกับทิศทางของตลาดเสรีที่คาบริการจะอิงกับ
ตนทุนจริงมากขึ้น 

3. IC 

มีผูเห็นวาในปจจบัุนสมควรจะใช IC เนื่องจากเปนแนวทางสากลของตลาด
โทรคมนาคมที่เปดใหผูประกอบการหลายรายแขงขันกันอยางเสร ี

4. การแกเง่ือนไข AC และการคนืคลื่นความถี่สวนเกนิใหรัฐ 

มีหลากหลายความคิดเห็นทั้งฝายสนับสนุนและคัดคาน ฝายสนับสนุนรายหนึ่ง
ใหเหตุผลวา ทําใหเกิดการแขงขันในบริการโทรศัพทเคลื่อนทีอ่ยางเทาเทยีมและเปน
ธรรมเพ่ือผลประโยชนของผูบริโภค เนื่องจากผูประกอบการรายเลก็จะขาดทุนหากตอง
แบกรับภาระทั้ง AC และ IC สวนอีกรายหนึ่งเห็นวา หากจะมีการดําเนินการอยางเปน
รูปธรรม รัฐควรจะปรับสวนแบงรายไดของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทุกรายให 
เทาเทยีมกันดวย 
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ฝายคัดคานใหเหตุผลวา รัฐ (TOT) จะเสียผลประโยชน กลาวคือ TOT ควรไดรับ
การชดเชยการลงทุนโครงขายเพ่ือรองรับปริมาณการใชโดยเฉพาะสวนตอผาน ซึ่งทีผ่านมา
มีปริมาณมากแต TOT ไมไดรับผลประโยชนใดๆ เลย 

ผูนําเสนอบทความอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมจากทีเ่สนอไปในบทความวา หากใน
ตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่มเีพียง DTAC และ Truemove การคิด AC อยางใดและเทาใด (แม
จะไมถูกตองนักในปจจุบัน) ยอมไมเปนปญหา แตในเมื่อยังมี AIS เปนคูแขงรายใหญที่
ไมตองจาย AC ยอมเปนการเลือกปฏิบัติ ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในการ
แขงขันซึ่งผูบริโภคจะเสียผลประโยชนในที่สุด 

เมื่อใดที่มีการใชระบบ IC TOT ยอมจะไดรับการชดเชยอยางเต็มทีจ่ากการตอ
ผานสัญญาณ (ซึ่งจะเปนรายไดใหมของ TOT) และในอนาคตหากยิ่งมีผูตอผานมากเทาใด 
การลงทุนโครงขายของ TOT ยอมสรางกําไรใหกับ TOT มากเทานั้น 

ผูนําเสนอบทความยังเห็นดวยกับขอเสนอที่วา หากมีการแกไขสัญญาในประเด็น
ขางตนแลว ตองปรับเพ่ิมสวนแบงรายไดของ DTAC และ Truemove เฉพาะในสวนบริการ
แบบจายหลังการใชใหเทากับที่ AIS จายให TOT ไปพรอมกันดวย 

5.  AC ที่จายให TOT นําไปหักจากสวนแบงรายไดที่ DTAC และ Truemove ตองจาย 
CAT ตามสัญญา 

ผูไมเห็นดวยกับประเด็นการยกเลกิ AC มีความเห็นเพ่ิมเติมวา สามารถหัก AC 
จากสวนแบงรายไดที่ตองจัดสงใหรัฐไดอยูแลว (โดยนัยกค็ือ ผูเสยี AC ไมมีภาระเพิ่ม 
จึงไมเกิดความไดเปรียบเสยีเปรยีบกัน) 

ผูนําเสนอบทความจึงไดสอบถามและไดรับการยืนยนัจากผูเกีย่วของโดยตรงวา 
ตามเงื่อนไขขอตกลง “เรื่องการเชือ่มโยงโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที”่ ระหวาง TOT และ 
CAT เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2537 นั้น CAT และคูสญัญาภาคเอกชนตกลงจายคา
เช่ือมตอเลขหมาย หรือ AC ใหแก TOT ตามหลักเกณฑการคิด AC ซึ่งแบงไดเปนสอง
สวนคือ 

1) ตามเลขหมายที่มีผูเชา อัตราเลขหมายละ 200 บาท/เดือน (หรือ 18% สําหรับ
บริการแบบจายกอนการใช) โดยสามารถนําสวนนี้หักออกจากรายไดกอนที่จะคํานวณ
สวนแบงรายไดทีต่องจาย CAT ตอไป 

2) ครึ่งหนึ่งของสวนแบงรายไดที ่ CAT ไดรับตามสัญญา ทั้งนี้ยกเวนสวนแบง
รายไดจากการใชบริการภายในโครงขายของ CAT 
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สวนที่สองนีจ้ึงเปนสวนที่คิดจากการเรียกขามไปยังโครงขาย TOT หรือสวนที่
เปนคาเชือ่มตอโครงขายอยางแทจริง ขณะที่สวนแรกมีลักษณะเปนคาธรรมเนยีมการ
ครอบครองเลขหมายโทรศัพท (numbering fee) ที่ TOT ในขณะนั้น (กอนมี กทช.) เปนผู
มีอํานาจกํากับดูแล แตปจจุบันเปนอํานาจของ กทช. ซึ่งเปนองคกรที่ทําหนาที่จดัสรร
ทรัพยากรดานโทรคมนาคมของประเทศรวมถึงเลขหมายโทรศัพท ผูไดรับการจดัสรร
ตองจายคาธรรมเนียมเลขหมายในอัตรา 12 บาท/เลขหมาย/ปใหแก กทช.  ดังนั้น
ขอเท็จจริงขางตนยอมเพ่ิมน้ําหนักใหขอสรุปที่วา ในสภาวะปจจุบันเหตุผลและความ
จําเปนในการคิด AC นาจะหมดไป 

6. การขาดแคลนบริการที่ทั่วถึงของโทรศัพทประจําที ่

มีผูแสดงความคิดเห็นใหรฐัตระหนกัถึงวิกฤตและเขาชวยดําเนนิการใหภาคชนบท
สามารถเขาถึงบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานอยางจริงจัง โดย กทช. ควรกระตุนและ
สนับสนุนใหเกิดการลงทุนทั้งจากผูประกอบการรายเกาและรายใหม กํากับดูแลให
คาบริการสอดคลองกับตนทุน การใหบริการที่มีคุณภาพ และไมใหมีการเอารัดเอาเปรียบ
ผูบริโภค 

7. การรวมองคกรกํากับดูแลดานสื่อสารโทรคมนาคม 

มีผูสนับสนุนใหรวม กทช. และ กสช. ใหเปนองคกรอิสระกํากับดูแลภาคการ
สื่อสารทั้งหมดเพียงองคกรเดียวเพ่ือใหสามารถบังคับใชกฎหมายดานการสื่อสารได
ครบถวนชัดเจน และสามารถกาวทันเทคโนโลยีใหมๆ  ทั้งการใชคลื่นวิทยุและโทรทัศน
และทรัพยากรสื่อสารอื่นๆ ของชาติเพ่ือนํามาจัดสรรใหใชรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขณะเดยีวกัน ควรมีการแยกอํานาจหนาที่ใหชัดเจนโดยใหองคกรอิสระทีจ่ะ
ผลักดันใหเกิดข้ึนใหมนีม้ีหนาที่เพียงการกํากับดูแล และใหฝายบริหารมีหนาที่กาํหนด
นโยบายดานการสื่อสารระดับชาตดัิงเชนในนานาประเทศ   
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