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“คลื่นความถี่” (frequency) นับว่าเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะที่มี 
ความสำคญั ซึง่ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ ไดบ้ญัญตัหิลกัการ 
เกี่ยวกับเรื่องคลื่นความถี่ไว้ โดยกำหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรร 
คลื่นความถี่ รวมทั้งกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม ทัง้นี ้เพือ่เปน็หลกัประกนัใหก้บัสาธารณะวา่การจดัสรรคลืน่ความถีจ่ะไดม้กีารดำเนนิการ 
โดยองค์กรที่มีความเป็นอิสระ มีความเป็นกลาง และมีความสามารถในการทำหน้าที่ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังได้วางกรอบในการดำเนินการขององค์กรดังกล่าวว่าจะต้อง 
คำนงึถงึประโยชนส์งูสดุของประชาชนทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ ทัง้ในดา้นการศกึษา วฒันธรรม 
ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัด 
ให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะด้วย

ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรที่ทำหน้าที่จัดสรร 
คลืน่ความถีต่ามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๐ วรรคสอง 
กล่าวคือ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวยังไม่สามารถบังเกิดผล 
ตามเจตนารมณไ์ดเ้ทา่ทีค่วร โดยเฉพาะการเกดิปญัหาขอ้ตดิขดัในการดำเนนิการในหลายประการดว้ยกนั  
เช่น การไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) 
ขึ้นได้ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวขาดความครบถ้วนและสมบูรณ์ นอกจากนี้ การกำกับดูแล 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในบางเรื่อง 
ยังไม่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะในกรณีการที่
บริการโทรคมนาคมและบริการวิทยุโทรทัศน์ได้หลอมรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว (Convergence) 
จนส่งผลต่อการกำกับดูแล เป็นต้น 
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ด้วยเหตุดังกล่าว เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงได้มีการตราและประกาศ 
ใช้บังคับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น โดยมีหลักการและเนื้อหาสาระที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ ที่ได้กำหนดให้มีองค์กรที่ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แต่เพียงองค์กรเดียวเท่านั้น คือ 
“คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ 
กสทช.” เพือ่ใหก้ารกำกบัดแูลกจิการดงักลา่ว มมีาตรฐานเดยีวกนัและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ 
มีความสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีคณะกรรมการ 
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามากำกับดูแลการประกอบการโดยตรง อันจะทำให้การ 
ปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรที่ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามที่ได้กำหนดขึ้น มีประสิทธิภาพและทำให้ 
บทบัญญัติของกฎหมายเกิดผลบังคับได้จริงในทางปฏิบัติ

อยา่งไรกต็าม โดยทีก่ฎหมายฉบบัดงักลา่วนีม้คีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัสรรคลืน่ความถี ่
อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติที่มีความสำคัญยิ่ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ 
และความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายให้กับประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสรับทราบ  
โดยเฉพาะหลักการที่มีความแตกต่างไปจากกฎหมายเดิม ประกอบกับปัจจุบันอาจยังมีประเด็น 
ข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการสรรหากรรมการ กสทช. ตามกฎหมายฉบับใหม่ว่าจะ 
มีความโปร่งใสและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง รวมทั้งในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
ไมก่อ่ใหเ้กดิปญัหาและอปุสรรคตอ่การสรรหาดงัเชน่ในอดตีทีผ่า่นมาหรอืไม ่เพยีงใด แนวทางในการจดัทำ 
แผนแมบ่ทเพือ่บรหิารคลืน่ความถีข่องคณะกรรมการ กสทช. ใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมปีระสทิธผิล 
และสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังมีการแข่งขันกัน 
โดยเสรีและอย่างเป็นธรรมนั้น จะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร และคณะกรรมการ กสทช. จะมี 
แนวทางหรือมาตรการในการกำกับการประกอบกิจการอย่างไรเพ่ือป้องกันมิให้มีการควบรวมการครองสิทธิ 
ข้ามสื่อ หรือการครอบงำระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเป็นการ 
ขดัขวางเสรภีาพในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารหรอืปดิกัน้การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีห่ลากหลายของประชาชน  
ตลอดจนประเด็นข้อสงสัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ของคณะกรรมการ กสทช.

กองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงได้ดำเนินการสัมภาษณ์และรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ  
ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ในประเด็นเรื่อง “กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่  
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ” จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ 
ทีเ่กีย่วขอ้งประกอบดว้ย ดร. สมเกยีรต ิตัง้กจิวานชิย ์รองประธานสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย  
(TDRI) พันเอก นที  ศุกลรัตน์ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ รองศาสตราจารย์  
ดร. ยบุล  เบญ็จรงคก์จิ คณบดคีณะนเิทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ทัง้นี ้เพือ่ใหท้ราบถงึสภาพ 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดสรรคลื่นความถี่ในอดีตที่ผ่านมา สาระสำคัญของพระราชบัญญัติองค์กร 
จดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทัง้กระบวนการและขัน้ตอนในการสรรหากรรมการ กสทช. และแนวทางในการจดัทำ 
แผนแม่บทเพื่อบริหารคลื่นความถี่ของคณะกรรมการ กสทช. ว่าจะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตาม 
เจตนารมณ์ของกฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้หรือไม่ เพียงใด
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จุลนิติ : การจัดสรรคล่ืนความถ่ีในการส่งวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อันเป็นทรัพยากรสื่อสาร 
ของประเทศไทยในอดตีกอ่นการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัอิงคก์ร 
จดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีแนวทาง 
อย่างไร รวมทั้งสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ 

พันเอก นทีฯ : หากจะกล่าวถึงแนวทางในการจัดสรร 
คลื่นความถี่ในประเทศไทยนั้นมีจุดเริ่มต้นเกิดจากแนวคิดพื้นฐาน 
ทีว่า่คลืน่ความถีเ่ปน็ทรพัยากรสือ่สารของรฐั เพือ่ประโยชนข์องรฐั 
โดยใหห้นว่ยงานของรฐัเปน็ผูค้รอบครองและใชป้ระโยชนแ์ตเ่พยีง
ผูเ้ดยีว ซึง่การจดัสรรคลืน่ความถีใ่นประเทศไทยมพีฒันาการมาตาม
ลำดับ กล่าวคือ ในช่วงเวลาก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีแต่เพียงหน่วยงาน 
ของรฐัเทา่นัน้ทีเ่ปน็ผูใ้หบ้รกิารกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์
และกิจการโทรคมนาคม ต่อมาในช่วงเวลาก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๐  
รฐัไมม่งีบประมาณเพยีงพอในการลงทนุดา้นกจิการวทิยกุระจายเสยีง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รัฐจึงเปลี่ยนรูปแบบในการ 
จัดสรรคล่ืนความถ่ีโดยการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามาเป็นผู้ลงทุน 
ในกิจการดังกล่าวในรูปแบบของสัญญาสัมปทาน ด้วยการจ่าย 
ค่าสัมปทานให้กับหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ครอบครองคลื่นความถี่  
ภาคเอกชนต้องจ่ายค่าสัมปทานจำนวนมากเพื่อให้ได้สิทธิ์ผูกขาด 
ในการใช้คลื่นความถี่ เพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พันเอก นที  ศุกลรัตน์ ๑  

 ๑สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก (Ph.D) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร โทรคมนาคม University of South Florida  
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.  

เมื่อวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีการปฏิรูปแนวทางในการจัดสรรคลื่นความถี่  
โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาตรา ๔๐ โดยได้บัญญัติหลักการที่สำคัญ คือ ให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญในการจัดสรรคลื่นความถี่ของ 
ประเทศไทย โดยรัฐเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ให้บริการโดยตรงมาเป็นผู้จัดสรร 
คลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกจิการโทรคมนาคม และสง่เสรมิการแขง่ขนัโดยเสรอียา่งเปน็ธรรม ซึง่รฐัยงัคง 
มรีายไดจ้ากการอนญุาตใหภ้าคเอกชนใชค้ลืน่ความถี ่“โดยเปลีย่นรปูแบบจากสญัญา 
สัมปทานเป็นระบบการออกใบอนุญาต”

เน่ืองจากแนวโน้มในการจัดสรรคล่ืนความถ่ีของโลกในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ 
กำหนดว่า กจิการโทรคมนาคม กจิการวทิยกุระจายเสยีงและกจิการวทิยโุทรทศัน ์ถอืเปน็ 
สาธารณปูโภคทีส่ำคญัเพราะเปน็สิง่ทีจ่ำเปน็ตอ่การดำรงชวีติประจำวนั ซึง่ทกุประเทศ 
ท่ัวโลกมีความพยายามในการเข้าสู่กระบวนการท่ีทำให้คล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรส่ือสาร 
สาธารณะเพือ่ใหท้กุคนไดใ้ชป้ระโยชนร์ว่มกนัใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัแนวทางของธนาคารโลกทีป่ระกาศวา่การลงทนุในสาธารณปูโภคทีด่ตีามมาตรฐาน
สากล รฐัควรลงทนุประมาณ ๗ – ๙ เปอรเ์ซน็ต ์ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) จึงจะทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี มีบริการที่ดี  
ซึ่งกิจการด้านโทรคมนาคมเป็นกิจการที่ภาคเอกชนให้ความสนใจและเข้ามาร่วม 
ลงทุนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนสมัยใหม่ เช่น การบริการอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูง (Broadband) หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สามหรือ ๓ จี เป็นต้น

แนวทางสำคญัทีธ่นาคารโลกใหค้ำแนะนำ คอื เมือ่ภาคเอกชนเปน็ผูล้งทนุแลว้ 
ภาครัฐควรดำเนินการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในกิจการโทรคมนาคมให้เกิด 
การแขง่ขนัโดยเสรอียา่งเปน็ธรรม แลว้นำงบประมาณทีร่ฐัจะตอ้งนำไปลงทนุในกจิการ 
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ด้านโทรคมนาคมไปลงทุนในสาธารณูปโภคด้านอื่น ๆ แทน เพื่อเป็นการประหยัด 
งบประมาณของรัฐ โดยแนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทยในยุคของการ 
ปฏิรูปสื่อตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๐  
และพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ คือ พระราชบัญญัติ 
องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ถ้าจะเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าในเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่นั้น รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้กำหนด 
หลักการในการจัดสรรคลื่นความถี่ไว้เหมือนกับหลักการจัดสรรคลื่นความถี่ตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แต่มีข้อแตกต่างอันเป็น 
สาระสำคัญ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนด 
ใหม้อีงคก์รของรฐัทีเ่ปน็อสิระองคก์รหนึง่ทำหนา้ทีจ่ดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการ 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม สำหรับ 
ในสว่นของกระบวนการและแนวคดิในการจดัสรรคลืน่ความถีน่ัน้ ยงัคงเหมอืนเดมิ 
คอื กำหนดใหค้ลืน่ความถีท่ีใ่ชใ้นการสง่วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และโทรคมนาคม 
เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ และกำหนดให้องค์กรของรัฐ 
ท่ีเป็นอิสระทำหน้าท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ท้ังน้ี ก็เพ่ือให้การจัดสรรคล่ืนความถ่ีเป็นไปโดยอิสระ 
และป้องกันมิให้มีการแทรกแซงจากภาคการเมืองและภาคธุรกิจ โดยการเปล่ียนแปลง 
บทบาทของรัฐจากการเป็นผู้ประกอบกิจการมาเป็นผู้กำกับดูแลและกำหนดกติกา 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการลงทุนในกิจการโทรคมนาคม กิจการ 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และทำให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

ดังน้ัน ในนานาอารยะประเทศจึงมีความพยายามในการแปรรูปหน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
ใหเ้ปน็ผูป้ระกอบกจิการในรปูของบรษิทัเอกชนเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการเขา้แขง่ขนั 
ในการประกอบกิจการดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การกำกับดูแลและกติกา 
เดียวกันกับผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยหน่วยงานของรัฐที่แปรรูปซึ่งเป็นเจ้าของ 
โครงข่ายในการประกอบกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์รายเดิม 
จะต้องอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถร่วมใช้โครงข่ายดังกล่าวได้ 

สำหรับแนวความคิดที่กำหนดให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง 
วทิยโุทรทศัน ์และโทรคมนาคมเปน็ทรพัยากรสือ่สารของชาตเิพือ่ประโยชนส์าธารณะ 
ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และพระราชบญัญตัอิงคก์ร 
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีเจตนารมณ์ที่จะให้ประชาชนทุกคนสามารถ
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“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ได้อย่างแท้จริง หากประชาชนสามารถเข้าถึง 
ระบบโทรคมนาคมไดโ้ดยงา่ย กส็ามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็ การซือ้ขายสนิคา้และบรกิาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยง่าย ส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) ลดการละเมิดลิขสิทธิ์ การพัฒนาสาธารณูปโภคด้านกิจการ 
โทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ สามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึนได้ 
โดยใช้เวลาประมาณ ๕ – ๑๐ ปี ซึ่งแตกต่างจากการพัฒนากิจการไฟฟ้า ประปา  
เพราะสาธารณูปโภคดังกล่าวต้องใช้เวลามากกว่า ๓๐ – ๔๐ ปี ถึงจะเห็นถึง 
ความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน

จุลนิติ : พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ 
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
ไดม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขหลกัการหรอืสาระสำคญัทีม่คีวามแตกตา่งกบัพระราชบญัญตั ิ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ในประเด็นใดบ้าง และในทัศนะของท่านมีความคิดเห็น 
อย่างไร 

พันเอก นทีฯ : สำหรับประเด็นนี้ต้องกล่าวถึงปัญหาของพระราชบัญญัติ 
องคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบักจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ก่อน ในภาพรวมของพระราชบัญญัติฉบับนี้ผมเห็นว่า 
มีเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ปัญหาที่สำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ  
ไม่สามารถสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสช.) 
ได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทำให้มีปัญหาในกิจการวิทยุกระจายเสียงและ 
วทิยโุทรทศัน ์เพราะเกดิภาวะสญุญากาศขาดองคก์รกำกบัดแูลทำใหเ้กดิวทิยชุมุชนขึน้ 
ประมาณ ๖,๐๐๐ – ๗,๐๐๐ สถานี หรือโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมประมาณ ๑๐๐ ช่อง  
มเีคเบลิทวีทีอ้งถิน่จำนวน ๕๐๐ - ๖๐๐ โครงขา่ยทีย่งัไมไ่ดร้บัใบอนญุาตใหด้ำเนนิการ 
ได้ตามกฎหมาย ถึงแม้ว่าในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะกำหนดว่าในระหว่างที่ยังไม่มี 
คณะกรรมการ กสช. ใหค้ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กทช.) ปฏบิตัหินา้ที่ 
คณะกรรมการ กสช. โดยคณะกรรมการ กทช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง 
ชุมชน โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และเคเบิลทีวีที่ไม่มีใบอนุญาต โดยการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการชั่วคราว ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ในการจัดสรรคลื่นความถี่ตามรัฐธรรมนูญได้ 
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เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ  
ไดบ้ญัญตัหิลกัการจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง  
วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมไว้ในมาตรา ๔๗ โดยกำหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็น 
อสิระเพยีงองคก์รเดยีวทำหนา้ทีจ่ดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบกจิการวทิยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทำให้พระราชบัญญัติองค์กร 
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งบัญญัติให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ๒ องค์กรมีเนื้อหา 
ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

ดงันัน้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการใหมต่ามรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั ประกอบ 
กบัเพือ่แกไ้ขปญัหาและอปุสรรคตา่ง ๆ  ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตีทีผ่า่นมาจงึมกีารปรบัปรงุ 
กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยการยกเลิกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ (พระราชบัญญัติ กสทช.) ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการปรับปรุง 
แก้ไขหลักการที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการสรรหา 
กรรมการ กสทช. หากผูไ้ดร้บัความเสยีหายจากกระบวนการสรรหากรรมการ กสทช. 
ยื่นฟ้องคดีต่อศาล ไม่ให้ถือว่าการฟ้องคดีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องระงับหรือชะลอ 
การดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เว้นแต่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง 
เป็นอย่างอื่น ตลอดจนการกำหนดกรอบระยะเวลาในการสรรหากรรมการ กสทช. 
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้กรรมการ กสทช. โดยเร็ว

ข้อแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การกำกับดูแลการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม โดยพระราชบัญญัติ กสทช. 
กำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย ๒ ชุด คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ เรียกโดยย่อว่า “กสท.” มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการ 
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะกรรมการกิจการ 
โทรคมนาคม เรียกโดยย่อว่า “กทค.” มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบ

การแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการสรรหากรรมการ กสทช. หากผู้ได้รับความเสียหาย 
จากกระบวนการสรรหากรรมการ กสทช. ยื่นฟ้องคดีต่อศาล ไม่ให้ถือว่าการฟ้องคดี 
ดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องระงับหรือชะลอการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เว้นแต่ศาล
จะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น
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“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”

กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ซึ่งการมีกรรมการย่อย ๒ ชุด จะทำให้ 
การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เป็นไปโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

จลุนติ ิ: ตามทีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กทช.) พยายาม 
จัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz 
(คลืน่ ๓ จ)ี แตถ่กูบรษิทั กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) ยืน่ฟอ้งคดตีอ่ศาลปกครอง 
และศาลปกครองมีคำสั่งให้ทุเลาการดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวไว้ 
เป็นการชั่วคราว คำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองทำให้ประชาชนเสียโอกาส 
ในการใช้คลื่น ๓ จี หรือไม่ 

พันเอก นทีฯ : กรณีดังกล่าวเกิดจากปัญหาของการตีความกฎหมาย 
ทีแ่ตกตา่งกนั ทัง้นี ้เปน็ผลสบืเนือ่งมาจากการทีไ่มส่ามารถสรรหากรรมการ กสช. ได ้ทำให ้
ไมส่ามารถตัง้คณะกรรมการรว่มเพือ่ดำเนนิการกำหนดนโยบายและจดัทำแผนแมบ่ท 
การบริหารคลื่นความถี่ จัดทำตารางคลื่นความถี่ และกำหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ 
ที่ใช้ในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการวิทยุโทรคมนาคม  
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

คำถาม คือ เมื่อไม่มีกรรมการ กสช. แล้วกรรมการ กทช. ไม่ต้องทำงานเลย 
ใช่หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ใช่ โดยกรรมการ กทช. ก็ต้องทำงานในส่วนที่ตัวเองสามารถ 
ทำงานได้ และทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ทำหนังสือหารือ 
ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ข้อสรุปว่า ถ้าไม่มีตารางคลื่นความถี่แห่งชาติ ให้ใช้ 
ตารางคลื่นความถี่แห่งชาติของกรมไปรษณีย์โทรเลขเดิมไปพลางก่อน ดังนั้น กทช.  
จงึเหน็วา่การจดัสรรคลืน่ความถีเ่พือ่การประกอบกจิการโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นระบบ ๓ จ ี 
มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถจะรอได้ว่าเมื่อไหร่จะมีกรรมการ กสช. หรือว่า 
พระราชบัญญัติ กสทช. จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อใด 

นอกจากนี้ ในส่วนของประเทศไทยมีความจำเป็นในการเริ่มต้นการจัดสรร 
คลืน่ความถี ่ ในระบบ ๓ จ ีโดยเริม่ตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๕๑ มกีารจดัทำแผนแมบ่ททีก่ำหนดวา่ 
ต้องออกใบอนุญาต ๓ จี และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการอนุญาตแผนคลื่นความถี่ต่าง ๆ  
ออกมา สุดท้ายก็มีความพยายามที่จะออกใบอนุญาต ๓ จี แต่มีการตีความตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ว่าการไม่มีกรรมการ กสช. 
และไม่มีตารางคลื่นความถี่ คณะกรรมการ กทช. ก็ไม่สามารถออกใบอนุญาต 
คลื่นความถี่ใหม่ได้ แต่เรามองว่าคลื่นความถี่ ๓ จี ไม่ใช่คลื่นความถี่ใหม่ แต่เป็น 
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คล่ืนความถ่ีท่ีมีอยู่เดิม โดยคล่ืนความถ่ี ๓ จี น้ัน มีจำนวน ๔ ช่วงความถ่ี (Block)
โดยได้อนุญาตให้แก่บริษัท ทศท คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑ ช่วงความถ่ี 
(Block) ซ่ึงทางบริษัทฯ ได้นำคล่ืนความถ่ีท่ีได้รับการจัดสรรไปประกอบกิจการ ๓ จีแล้ว  
ส่วนที่เหลืออีก ๓ ช่วงความถี่ (Block) ก็ควรจะอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการ 
รายอืน่ ๆ  ตอ่ไป เพือ่ใหม้กีารใชง้านคลืน่ความถีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่คลืน่ความถีน่ี้
ถอืเปน็คลืน่ความถีเ่ดมิ อกีทัง้คลืน่ความถี ่๒.๑ GHz กไ็มม่ทีีไ่หนในโลกใชใ้นการประกอบ 
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์แตใ่ชส้ำหรบั ๓ จ ีและกจิการโทรคมนาคมทัง้สิน้ 
กทช. เห็นว่าการใช้ตารางคลื่นความถี่เดิมตั้งแต่เป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขทดแทน 
การใชต้ารางคลืน่ความถีแ่หง่ชาตฉิบบัใหม ่ซึง่ยงัไมส่ามารถดำเนนิการไดอ้นัเนือ่งมาจาก 
การทีไ่มม่ ีกสช. จงึเปน็ไปเพือ่รกัษาประโยชนส์าธารณะ ประการทีส่อง คลืน่ ๒.๑ GHz 

ไมใ่ชค่ลืน่ความถีใ่หม ่ประการทีส่าม คอื เราไดจ้ดัสรรคลืน่ความถีน่ีใ้หก้บัผูป้ระกอบการ 
ภาครฐั คอื บมจ.ทโีอทไีปแลว้ ดงันัน้ จงึควรจดัสรรคลืน่ความถีท่ีเ่หลอือยูใ่หก้บัภาคเอกชน 
เพื่อให้บริการ ๓ จี ทั้งนี้ เพื่อให้สมดังเจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและ 
พระราชบัญญัติ กสทช. ซึ่งบัญญัติว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงต้องใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือประโยชน์ท่ีแท้จริง 
สำหรับประชาชน คือ ต้องมีการให้บริการท่ีหลากหลาย มีคุณภาพท่ีดี มีค่าบริการท่ีเหมาะสม 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันตามกลไกตลาด 

จุลนิติ : แนวทางในการดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ของนานาอารยะ 
ประเทศนั้นทางปฏิบัติมีหลักการเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย  

พันเอก นที : ปัจจุบันแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ของนานาประเทศนั้น  
มีรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยแต่ละประเทศต่างมุ่งที่จะเปิดเสรีกิจการ 
โทรคมนาคม โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและรัฐเป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งแนวทางดังกล่าว 
มีความแตกต่างจากแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ในอดีต ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ 
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“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”

สญัญาสมัปทานทีม่เีงือ่นไขมากมาย ทำใหม้เีฉพาะผูป้ระกอบกจิการรายใหญเ่ทา่นัน้ที ่
สามารถประกอบกจิการโทรคมนาคมได ้ซึง่ทำใหเ้กดิการผกูขาดและไมม่กีารแขง่ขนัทีม่ี
ประสทิธผิล ดงันัน้ นานาประเทศจงึจำเปน็ตอ้งเปดิเสรกีจิการโทรคมนาคม และปฏริปู 
รูปแบบการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม 
เกิดการแข่งขันตามกลไกตลาด โดยรัฐได้กำหนดแนวทางในการลดอุปสรรคในการ 
เข้าสู่ตลาดหรือการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการรายย่อย เพื่อให้เกิด 
ผู้ประกอบกิจการรายย่อยในตลาดกิจการโทรคมนาคมมากขึ้นและเพื่อป้องกันไม่ให้ 
ผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ผูกขาดเอาเปรียบผู้ประกอบกิจการรายย่อยและผู้บริโภค 
ซึ่งแนวทางดังกล่าวถือเป็นเป้าหมายขององค์กรกำกับดูแลที่ดีที่ใช้ในทางปฏิบัติของ 
หลาย ๆ ประเทศ  

จลุนติิ : พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบ 
กจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบบันี ้ 
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หรือไม่ อย่างไร 

พันเอก นที : ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ 
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นัน้ 
ไดก้ำหนดหลกัการทีส่ำคญัไวอ้ยา่งชดัเจน คอื การใหม้มีาตรการเพือ่ปอ้งกนัการผกูขาด 
หรอืกอ่ใหเ้กดิความไมเ่ปน็ธรรมในการแขง่ขนัในกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์
และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ ทีก่ำหนดใหค้ลืน่ความถีท่ีใ่ชใ้นการ 
ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาต ิ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยองค์กรของรัฐท่ีทำหน้าท่ีในการจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับ 
ดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมมีความผูกพัน 
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ทีจ่ะตอ้งดำเนนิการจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัดแูลกจิการฯ โดยมุง่ใหเ้กดิการแขง่ขนั 
โดยเสรอียา่งเปน็ธรรม บนหลกัพืน้ฐานการใชท้รพัยากรสือ่สารของชาตเิพือ่ประโยชน์ 
สาธารณะ ซึ่งหลักการของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ 
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ดังกล่าวก็จะนำไปสู่การเปิดให้มีการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมที่เสรีอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะนำมาซึ่งการบริการที่ดีและราคา 
ที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงต่อไป  

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านคิดว่าการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ตามพระราชบญัญตัอิงคก์ร 
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ควรมีลักษณะหรือวิธีการอย่างไร จึงจะมี 
ความโปร่งใสและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง รวมทั้งในเรื่องของ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการสรรหาดังเช่น 
ในอดีตที่ผ่านมา 

พนัเอก นท ี: ในทศันะของผมคดิวา่การแทรกแซงการสรรหากรรมการกจิการ 
กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ตามพระราช 
บัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นัน้เปน็ไปไดค้อ่นขา้งยาก เนือ่งจาก
กระบวนการสรรหาแบง่ออกเปน็ ๒ วธิ ีคอื วธิกีารสรรหาปกต ิซึง่ไมม่ชีอ่งทางไหนทีจ่ะ 
แทรกแซงได ้และอกีวธิหีนึง่ คอื วธิกีารคดัเลอืกกนัเอง ซึง่กแ็ทรกแซงคอ่นขา้งยากเชน่กนั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการสรรหามาถึงขั้นพิจารณาเลือกของวุฒิสภา เนื่องด้วย 
สมาชิกวุฒิสภาไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง ดังนั้น ผมคิดว่าการแทรกแซงการสรรหา 
กรรมการ กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ 
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 

นอกจากนี้ ผมคิดว่าในขณะนี้ทุกฝ่ายต่างตระหนักถึงผลเสียอันเกิดจาก 
ความลา่ชา้ของการสรรหากรรมการ กสทช. ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การพฒันาของกจิการ 
วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมของประเทศ ดงันัน้ สิง่ทีด่ทีีส่ดุ 
คอื ทำอยา่งไรเราจงึจะมกีรรมการ กสทช. ดกีวา่ทีจ่ะปลอ่ยใหต้ำแหนง่ดงักลา่ววา่งเวน้ 
มานานร่วม ๑๐ ปี เพื่อพยายามจะสรรหาบคุคลทีม่ีความสมบูรณท์ี่สุด แต่ทว่าในที่สุด
แล้วกลับไม่มีใครที่จะมีความสมบูรณ์ที่สุดที่จะมาเป็นกรรมการ กสทช. ได้ 
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“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านคิดว่าการจัดทำแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี 
ของคณะกรรมการ กสทช. ใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ มปีระสทิธผิลและสอดคลอ้ง 
กับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง 
มีการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมน้ัน ควรมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร 

พนัเอก นท ี: เนือ่งจากประเทศไทยมพีนัธกรณผีกูพนักบัสหภาพโทรคมนาคม 
ระหวา่งประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ดงันัน้ การจดัทำ 
แผนแมบ่ทการบรหิารคลืน่ความถี ่และตารางคลืน่ความถีแ่หง่ชาตจิงึจำเปน็ตอ้งจดัทำ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและกฎระเบียบ ตลอดจนตารางคล่ืนความถ่ีท่ีกำหนดโดย ITU 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ 
กจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กไ็ดก้ำหนด 
แนวทางในการจดัทำ “แผนแมบ่ทการบรหิารคลืน่ความถี”่ และ “ตารางคลืน่ความถี ่
แห่งชาติ” ไว้หลายประการ ท้ังการกำหนดรายละเอียดเก่ียวกับตารางกำหนดคล่ืนความถ่ี 
ทีป่ระเทศไทยสามารถนำไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ซึง่เปน็ภารกจิทีค่ณะกรรมการ กสทช. จะตอ้ง 
รีบดำเนินการเพื่อให้เป็นหลักการในการจัดทำแผนอื่น ๆ ต่อไป การกำหนดแนวทาง 
ในการดำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ระหว่างประเทศ และการกำหนดรายละเอียด 
เกีย่วกบัคลืน่ความถีท่ีก่ำหนดใหใ้ชใ้นกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการ 
โทรคมนาคม ตลอดจนการกำหนดแนวทางในการคนืคลืน่ความถีเ่พือ่นำไปจดัสรรใหม ่ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเพราะผู้ที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่จำนวนมากอาจไม่ให้ 
ความยนิยอมในการคนืคลืน่ความถีโ่ดยงา่ย จงึอาจนำมาซึง่การโตแ้ยง้หรอืการฟอ้งรอ้ง  
ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดแนวทางการคืนคลื่นความถี่ และระยะเวลาในการเจรจา 
ในกรณีที่มีการโต้แย้งไว้โดยชัดเจนและแน่นอน นอกจากนี้การจัดทำแผนแม่บท 
การบริหารคลื่นความถี่จะต้องกำหนดแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดสรร 
คลืน่ความถีเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอีกีดว้ย และในสว่นของ  
“แผนแมบ่ทกจิการโทรคมนาคม” กจ็ะกำหนดแนวทางเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
ในกิจการโทรคมนาคม การกระจายบริการโทรคมนาคมให้ทั่วถึง ตลอดจนกำหนด 
แนวทางการประกอบกิจการที่มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และแนวทาง 
การพฒันาเทคโนโลย ีซึง่ในทีส่ดุแผนแมบ่ทกจิการโทรคมนาคมดงักลา่ว กจ็ะกอ่ใหเ้กดิ 
การกระจายตัวของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย การกำหนดค่าบริการ 
อนิเทอรเ์นต็ทีเ่หมาะสม ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยทีีจ่ะเปน็ประโยชนแ์กผู่บ้รโิภค 
ต่อไป

อย่างไรก็ตามเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการสรรหา 
กรรมการ กสทช. ผมในฐานะกรรมการ กทช. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการ กสทช.  
จึงได้เสนอไปว่าสิ่งที่กรรมการ กทช. ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ 
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ไปตามปกติแล้ว ก็คือต้องเตรียมการจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่  
ตารางกำหนดคลื่นความถี่ และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้กรรมการ 
กสทช. ชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที เนื่องจาก 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนดให้กรรมการ กสทช.  
จะต้องจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี  
ดังน้ัน การจัดทำร่างแผนดังกล่าวจึงเป็นการย่นระยะเวลาการทำงานของกรรมการ กสทช.  
ในอนาคต เมื่อกรรมการ กสทช. เห็นว่าร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ 
ตารางกำหนดคลืน่ความถี ่และแผนแมบ่ทกจิการโทรคมนาคมดงักลา่วมคีวามเหมาะสม 
ก็สามารถนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อจะนำไปสู่การออกใบอนุญาต 
และนำไปสูก่ารเปลีย่นแปลงกจิการโทรคมนาคม กจิการวทิยโุทรทศันแ์ละกจิการวทิยุ
กระจายเสียงได้อย่างราบรื่นต่อไป   

     
จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์  

พันเอก นที : เนื่องจากเทคโนโลยีของกิจการโทรคมนาคมค่อนข้างจะ 
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ทำใหใ้นบางครัง้กฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้ยูอ่าจตามไมท่นั หรอื 
ในกรณีท่ีกฎหมายมีรายละเอียดมากเกินไปก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้ ดังเช่นกรณีของ 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๖ ซึ่งกำหนดให้สิทธิ 
การใชค้ลืน่ความถีเ่ปน็สทิธเิฉพาะตวัไมส่ามารถโอนใหผู้อ้ืน่จดัการแทนได ้ซึง่หลกัการ 
ดังกล่าวเกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการ 
กระจายเสียงของหน่วยงานที่มีคลื่นความถี่จำนวนมาก แต่ไม่ได้นำไปประกอบกิจการ 
แต่ทว่ากลับนำคลื่นความถี่ไปให้บุคคลอื่นเช่า แต่ในส่วนของกิจการโทรคมนาคม 
ซึ่งคลื่นความถี่มีจำนวนจำกัด ทำให้ผู้ประกอบกิจการรายใหญ่มีจำนวนน้อยราย  
ดงันัน้ สิง่ทีต่อ้งทำ คอื ใหใ้บอนญุาตผูป้ระกอบกจิการรายใหญ ่และใหผู้ป้ระกอบกจิการ 
รายใหญ่เป็นคนขายส่งให้แก่ผู้ประกอบกิจการรายย่อย ซึ่งแนวความคิดดังกล่าว 
ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับแนวคิดการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง ดังน้ัน การนำแนวคิดของกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ 
มาใช้กับกิจการโทรคมนาคมจึงต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่า มาตรา ๔๖  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จะทำใหเ้กดิปญัหา 
หรอืไม ่หรอืจะตอ้งมกีารตคีวามวา่ผูท้ีด่ำเนนิธรุกจิในลกัษณะเชา่ใชโ้ครงขา่ยและขายตอ่
บรกิาร หรอื MVNO (Mobile Virtual Network Operator) สามารถดำเนนิการไดห้รอืไม ่ 
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ถ้าสามารถดำเนินการได้ควรอยู่ในระดับใด ซึ่งในอนาคตหากมีการแก้ไขกฎหมาย  
ก็อาจจะต้องนำเรื่องนี้ไปประกอบการพิจารณาด้วย 

ทา้ยสดุนีก้ระผมอยากฝาก เรือ่ง การพฒันาเทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสงัคมไทย เนือ่งจากในปจัจบุนัพบวา่ คนไทยมคีวามตืน่ตวัเรือ่งเทคโนโลยี
สงูมาก เหน็ไดจ้ากสถติจิำนวนคนไทยทีเ่ปน็สมาชกิเวป็ไซต ์facebook ซึง่มจีำนวนถงึ 
๗ ล้านคน สมาชิกเว็ปไซต์ twitter ก็อยู่ในอันดับ ๗ ของทวีปเอเชียและอันดับ ๕ 
ของโลก ประเทศไทยมีคนใช้ mobile internet จำนวนสูงถึง ๑๒ ล้านคน จากรายได้ 
ของการประกอบกิจการโทรคมนาคม มีผู้ใช้บริการ application ที่เป็น non-voice  
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวนมากกว่า ๒๐ เปอร์ เซนต์ของรายได้ทั้ งหมด  
ดงันัน้ การใหบ้รกิาร คา่บรกิาร ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยขีองประเทศไทยจะตอ้ง 
ตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได้ เพื่อพัฒนาให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร  
(information society) คนไทยจะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา จะอ่านหนังสือ 
ที่ไหนก็ได้ ซึ่งผมเชื่อว่าการพัฒนากิจการโทรคมนาคมจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ 
พัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยได้ต่อไป 



15

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๔

จลุนติ ิ: การจดัสรรคลืน่ความถีใ่นการสง่วทิยกุระจายเสยีง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อันเป็นทรัพยากรสื่อสาร 
ของประเทศไทยในอดีตก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มีแนวทางอย่างไร รวมทั้งมีสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการ 
ดำเนินการอย่างไร

รศ.ดร. ยุบลฯ : ในประเด็นเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ 
กำหนดให้เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้น  
ได้มีการบัญญัติ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ เปน็ฉบบัแรก โดยกำหนดไวใ้น 
มาตรา ๔๐ ว่า “คล่ืนความถ่ีท่ีใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์ 
สาธารณะ โดยให้มีองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระทำหน้าท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ี  
และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” อันเป็นที่มา 
ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระเข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแล 
การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากที่สุด  
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็น ๒ คณะ คือ คณะกรรมการ 

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และนายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ดร. ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ ๑  

 ๑ อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, M.A. (Communication) Michigan State 
University, Ph.D. (Mass Communication) Ohio Stage University U.S.A. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย. 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ 
ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กสช.” และ  
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กทช.” ทำหน้าที่ร่วมกัน 
ในการจดัสรรคลืน่ความถี ่โดยกรรมการทัง้ ๒ คณะนีไ้ดร้บัการสรรหาโดยคณะกรรมการ 
สรรหาให้ดำรงตำแหน่งเป็น กสช. และ กทช. แต่เนื่องจากว่าในการสรรหา กสช.  
ในขณะน้ันไม่สามารถท่ีจะกระทำได้เพราะมีการร้องเรียนว่ามติของคณะกรรมการสรรหา  
กสช. ที่คัดเลือกบุคคลเป็นผู้สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็น กสช. ต่อวุฒิสภา 
ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะกรรมการสรรหาบางคนมีส่วนได้เสียกับผู้สมัครเข้ารับ 
การคัดเลือก๒ จึงไม่มีคณะกรรมการ กสช. ที่จะทำหน้าที่ร่วมกับ คณะกรรมการ กทช. 
ในการดำเนินการบริหารการจัดสรรคลื่นความถี่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ 

ต่อมาเมื่อสถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยีได้มีความเปลี่ยนแปลงไป 
จงึทำใหม้เีสยีงวพิากษว์จิารณก์นัวา่คณะกรรมการทัง้ ๒ คณะนี ้ไมค่วรทีจ่ะแยกกนั 
อกีตอ่ไปแลว้ ควรรวมเปน็กรรมการคณะเดยีวกนัเพือ่ความสะดวกในการปฏบิตังิาน  
ซึ่งเดิมคิดว่า กสช. จะกำกับดูแลแต่เฉพาะเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ แต่ปัจจุบัน 
คลื่นความถี่ที่จะจัดสรรนั้นกลับกลายเป็นว่ามีบางส่วนที่มีพื้นฐานอยู่ในกิจการ 
โทรคมนาคมด้วย

ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์และวิทยุ ซึ่งเดิมเป็นเรื่องของการจัดสรรคลื่นความถี่ 
ที่แยกการบริหารจัดการออกจากอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นกิจการ 
โทรคมนาคม แต่ปัจจุบันท้ังโทรทัศน์และวิทยุได้เข้ามาอยู่ในอินเตอร์เน็ตแล้ว และย่ิงไปกว่าน้ัน  
ไมว่า่จะเปน็โทรทศัน ์วทิย ุหรอืแมแ้ตอ่นิเตอรเ์นต็กไ็ดเ้ขา้มาอยูใ่นโทรศพัทม์อืถอืเพยีง 
เครื่องเดียวเท่านั้น ดังนั้น กิจการทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นคลื่นความถี่ แต่จริงๆ แล้ว 
มันได้เข้ามาอยู่ในกิจการโทรคมนาคมด้วย ด้วยเหตุนี้ การจัดสรรคลื่นความถี่จึงอาจ 
ทับซ้อนกับกิจการโทรคมนาคมได้ ถ้าวิทยุหรือโทรทัศน์ได้เข้าไปอยู่ในอินเตอร์เน็ต 

 ๒ โปรดดู คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔/๒๕๔๖ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖.
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หรอืโทรศพัทม์อืถอื ซึง่กลายเปน็ปญัหาวา่อำนาจหนา้ทีข่องกรรมการ กสช. จะทบัซอ้น 
กับอำนาจหน้าที่ของกรรมการ กทช. นั่นเอง

เพราะฉะนั้น เมื่อมีปัญหาความทับซ้อนกันอยู่จึงทำให้หลายฝ่ายนั้นมองว่า 
กรรมการทั้ง ๒ ชุดนี้ จริง ๆ แล้วควรจะรวมเป็นชุดเดียวกัน จึงได้มีการพิจารณา 
เกี่ยวกับองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเสียใหม่ จึงเป็นที่มาของ 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบบันีข้ึน้ ซึง่กฎหมาย 
ฉบบันีไ้ดม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุในเรือ่งของคณะกรรมการ โดยกำหนดใหม้คีณะกรรมการ 
เพียงชุดเดียวคือ “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กสทช.” ทำหน้าท่ีในการจัดสรรคล่ืนความถ่ี

ส่วนสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานนั้น เมื่อพิจารณาจากตัวบท 
กฎหมายแลว้กพ็บวา่มรีายละเอยีดทีช่ดัเจนเพยีงพอ แตป่ญัหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้คอื  
เรื่อง “กระบวนการสรรหากรรมการ” ซึ่งเดิมไม่สามารถสรรหา กสช. ได้ เนื่องจากมี
การกำหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะของกรรมการไวส้งูจนเกนิไป และเมือ่สรรหาไดแ้ลว้
กก็ลบัมเีรือ่งรอ้งเรยีนวา่กระบวนการสรรหานัน้ไมช่อบดว้ยกฎหมายเพราะผดิระเบยีบ 
ผดิขัน้ตอน และผูส้รรหารวมทัง้ผูไ้ดร้บัการสรรหาตา่งมสีว่นไดส้ว่นเสยีในการสรรหานัน้  
ในที่สุดต้องให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัย แต่เมื่อมีการฟ้องร้องขึ้นมาก็ต้องหยุดกระบวนการ 
ทุกอย่างไว้ก่อนเพื่อให้ศาลตีความหรือวินิจฉัยถึงจะดำเนินการต่อไปได้ สิ่งเหล่านี้ 
จงึถือเป็นปัญหาทางเทคนิค มิใช่ปัญหาทางเทคโนโลยี ดังน้ัน จึงได้มีการกำหนดกระบวนการ 
เสียใหม่โดยมิให้มีการหยุดดำเนินการใดๆ ในระหว่างนี้ เพราะจะกระทบกระเทือน
ต่อการประกอบกิจการ และจะทำให้เสียเวลา รวมทั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาจะได้รับ 
ความเสียหายด้วย ตลอดจนแก้ไขปัญหาการตีความที่ไม่ตรงกัน เหมือนดังเช่นอดีต 
ที่ผ่านมา

จุลนิติ : พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มี 
การปรับปรุงแก้ไขหลักการหรือสาระสำคัญที่มีความแตกต่างกับพระราชบัญญัต ิ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ในประเด็นใดบ้าง และในทัศนะของท่าน 
มีความคิดเห็นอย่างไร 

รศ.ดร. ยุบลฯ : เมื่อพิจารณาถึงสาระสำคัญที่มีความแตกต่างซึ่งเป็น 
ประเด็นหลักที่ได้มีการแก้ไข กล่าวคือ เรื่อง “องค์ประกอบของกรรมการ” โดย 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
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วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดก้ำหนดใหม้คีณะกรรมการจำนวน 
๒ ชุด ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ที่เป็นประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มี 
ความทนัสมยัและมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ซึง่กฎหมายฉบบัเดมิไมส่ามารถ 
ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เมื่อกฎหมายตามไม่ทันเทคโนโลยีเมื่อไหร่ 
ปัญหาทางด้านกฎหมายก็จะซับซ้อนขึ้น เช่น ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยหรือแก้ปัญหา 
ได้ทันท่วงที ซึ่งปัจจุบันในบ้านเราเรื่องการออกกฎหมายกับแก้ปัญหายังเป็นอะไรที ่
ไม่สอดรับกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นเช่นนี้มาโดยตลอด กล่าวคือ เมื่อเกิดปัญหา  
ขึ้นมาก่อนแล้วจึงค่อยมาร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขซึ่งไม่ทันต่อสถานการณ์ เพราะกว่าที่ 
รา่งกฎหมายนัน้จะผา่นการพจิารณาของรฐัสภาและประกาศใชบ้งัคบั ปญัหากเ็ปลีย่น 
ไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง 
อยา่งรวดเรว็และตลอดเวลา เชน่ คอมพวิเตอรแ์ละโทรศพัทม์อืถอืซึง่เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่ 
แต่ละรุ่นที่ออกมานั้นใช้งานได้ไม่นานเดี๋ยวก็ตกรุ่นและต้องเปลี่ยนรุ่นใหม่ที่ทันสมัย 
และมศีกัยภาพมากขึน้หรอืใชง้านไดด้กีวา่เดมิ ดงันัน้ ถา้มกีารใชบ้งัคบักฎหมายฉบบัเดมิ 
ท่ีมีการแยกองค์กรในการจัดสรรคล่ืนความถ่ี โดยมีกรรมการแบ่งออกเป็น ๒ ชุดดังกล่าวแล้ว  
กรณีหากเกิดปัญหาขึ้นจะต้องมาตีความกฎหมายกันว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของ 
กรรมการชุดไหน

ตัวอย่างเช่น การกระจายเสียงและแพร่ภาพผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งมิได้เป็น 
คลื่นในอากาศแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนเช่นในอดีต แต่มีการใช้คลื่นความถี่ที่อยู่บน 
พืน้ฐานของโทรคมนาคม เชน่ ในขณะนีม้สีถานโีทรทศันจ์ำนวนมาก เชน่ สถาน ีPeople 
Channel ได้มีการแพร่ภาพผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งผู้ชมต้องดูผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 
เท่านั้น ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีทั้งส่วนที่เป็นคลื่นความถี่และส่วนที่เป็น 
โทรคมนาคม ดังนั้น หากจะขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ก็ย่อมเกิดปัญหาการตีความขึ้น
ว่าคณะกรรมการชุดใดที่มีอำนาจในการกำกับดูแล ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสถานีจะต้องมา 
ขอใบอนุญาต

ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ 
กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ กับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการ 

ขอบเขตของพระราชบญัญตันิีค้รอบคลมุถงึการบรกิารโทรศพัทพ์ืน้ฐานและโทรศพัท ์
ทางไกล รายการของเคเบิลทีวีและรายการถ่ายทอดออกอากาศ โดยในกฎหมายดังกล่าว 
ได้กำหนดให้มีองค์กรร่วมในการบริหารคลื่นความถี่ โดยที่ Federal Communications 
Commission (FCC) รับผิดชอบการใช้งานด้านความถี่ของผู้ใช้งานที่ไม่ใช่หน่วยงานของ
รัฐบาลกลาง (Non-federal users)
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วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่เห็นได้ 
อย่างชัดเจนซ่ึงมีการปรับปรุงแก้ไขก็คือ เร่ือง “องค์กรในการจัดสรรคล่ืนความถ่ี” น่ันเอง 

จุลนิติ : แนวทางในการดำเนินการจัดสรรคล่ืนความถ่ีของนานาอารยประเทศน้ัน 
ทางปฏิบัติมีหลักการเป็นอย่างไรเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทย และพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับนี้มีความเหมาะสมและ 
มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่

รศ.ดร. ยุบลฯ : แนวทางในการกำกับดูแลในกรณีของต่างประเทศนั้น  
ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการตราพระราชบัญญัติโทรคมนาคม ปี ๑๙๙๖ 
(Telecommunication Act of 1996) โดยขอบเขตของพระราชบัญญัตินี้ 
ครอบคลุมถึงการบริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์ทางไกล รายการของเคเบิลทีวี 
และรายการถ่ายทอดออกอากาศ โดยในกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้มีองค์กรร่วม 
ในการบริหารคลื่นความถี่ โดยที่ Federal Communications Commission (FCC)  
รับผิดชอบการใช้งานด้านความถี่ของผู้ใช้งานที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลกลาง  
(Non-federal users) เช่น การกระจายเสียง การพาณิชย์ ความปลอดภัยสาธารณะ 
และผู้ใช้งานภาครัฐตามรัฐต่าง ๆ  ในระดับภูมิภาค (State and local government users) 
สว่น National Telecommunications and Information Administration  (NTIA)  
รับผิดชอบการใช้งานด้านความถ่ีของผู้ใช้งานในส่วนรัฐบาลกลาง (Federal users) โดยท่ี 
ท้ัง FCC และ NTIA จะต้องประสานงานในด้านนโยบายความถ่ีด้วย โดยประธานาธิบดี 
ของสหรัฐอเมริกามีอำนาจในการกำกับดูแล NTIA ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ 
ส่วนวุฒิสภา (Congress) มีอำนาจกำกับดูแล FCC และยังมีการตั้งคณะกรรมการ 
ทีป่รกึษารว่มวทิย ุ(Interdepartmental Radio Advisory Committee) ซึง่ประธาน 
ของคณะกรรมการฯ มาจาก NTIA ประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรรัฐบาลกลาง 
(Federal agencies) จำนวน ๒๐ องค์กร 

ในขณะที่ประเทศสหราชอาณาจักรมีการตราพระราชบัญญัติโทรคมนาคม 
ปี ๒๐๐๓ (The communication Act 2003) โดยกำหนดบทบาทความสัมพันธ์ของ 
สื่อประเภทต่าง ๆ และกำหนดให้ Off ice of Communications หรือ Ofcom เป็น 
หน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและสื่อ  
ในสหราชอาณาจกัรซึง่มอีำนาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย (The communications Act 2003) 
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม ไม่ว่าจะเป็น 
การกำกับดูแลกิจการในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ 
ในการอนญุาต การใหส้ทิธกิารประกอบกจิการ การออกนโยบาย กฎ ตลอดจนระเบยีบ 
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เพ่ือการบริหารจัดการและควบคุมอุตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคมของสหราชอาณาจักร  
ทั้งนี้ ยังมีบทบาทในด้านการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม  
โดยปกป้องสิทธิของผู้บริโภคในทุก ๆ ด้าน  Ofcom ยังมีหน้าที่ที่จะต้องตอบคำถาม 
จากวฒุสิภาในประเดน็ทีต่อ้งการทราบอกีดว้ย แตอ่ยา่งไรกต็าม การปฏบิตัหินา้ทีข่อง 
Ofcom เปน็อสิระ นอกจากนี ้Ofcom ยงัดแูลรบัผดิชอบในสว่นของการบรหิารจดัการ 
คล่ืนความถ่ีและการออกใบอนุญาตในการใช้แถบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic 
spectrum) ในสหราชอาณาจักรอีกด้วย รวมไปถึงการอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการโทรทัศน์ 
และวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โครงข่ายสื่อสารส่วนตัว (Private 
communications networks) และกจิการอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชแ้ถบคลืน่แมเ่หลก็ 
ไฟฟ้า (Electromagnetic spectrum)  

สำหรบัประเดน็ทีว่า่กฎหมาย กสทช. ฉบบันีม้คีวามสอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญู
หรอืไมน่ัน้ ถา้จะพจิารณาแลว้ รฐัธรรมนญูไดบ้ญัญตัหิลกัการไวก้วา้ง ๆ  วา่คลืน่ความถี ่
เปน็ทรพัยากรสือ่สารของชาตเิพือ่ประโยชนส์าธารณะ หมายความวา่ ทกุคนเปน็เจา้ของ 
ร่วมกันมิใช่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว แต่ว่าองค์กรที่จะทำหน้าที่ 
ในการจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกจิการโทรคมนาคม เปรยีบเสมอืนกบัผูไ้ดร้บัมอบอำนาจ 

จากสาธารณะให้ทำหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ เรียกได้ว่าเป็นองค์กรสาธารณะ  
ซ่ึงถ้าถามว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในภาพรวมก็คงจะตอบว่าเป็น 
แต่อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยบางอย่างซึ่งบางท่านอาจจะตีความว่ายังมีประเด็น 
อนัเกีย่วกบัวธิกีารและขัน้ตอนตา่ง ๆ  ไมเ่ปดิกวา้งเพยีงพอ เชน่ ประเดน็เรือ่งการประมลู 
คลืน่ความถี ่หรอืประเดน็เรือ่งคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ เปน็ตน้ ซึง่เปน็รายละเอยีด 
ทีส่กดักัน้ไมใ่หเ้กดิความยตุธิรรมในการสรรหาบคุคลเขา้มาทำงาน หรอืในการพจิารณา 
ใหใ้บอนญุาตประกอบการ โดยทัว่ไปอาจมองวา่การประมลูนัน้ถอืเปน็เรือ่งปกตธิรรมดา 
ในแวดวงธรุกจิทีเ่ทา่เทยีมกนัอยูแ่ลว้ ดงันัน้ การกำหนดใหก้ารอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี่ 
โดยวิธีการประมูลก็เหมาะสมดีแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวก็ได้สร้าง 
ความยากลำบากให้แก่บุคคลบางกลุ่มที่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาประกอบกิจการ 
ในลักษณะนี้

การแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการสรรหากรรมการ กสทช. หากผู้ได้รับความเสียหาย 
จากกระบวนการสรรหากรรมการ กสทช. ยื่นฟ้องคดีต่อศาล ไม่ให้ถือว่าการฟ้องคดี 
ดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องระงับหรือชะลอการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เว้นแต่ 
ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น
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ตวัอยา่งเชน่ กรณขีองสือ่หรอืวทิยชุมุชนทัง้หลายซึง่เปน็กลุม่บคุคลทีม่เีงนิทนุ
น้อย หากจะเข้ามาทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลก็ต้องดำเนินการได้เฉพาะแต่ในกลุ่มชุมชน
นั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีรายได้จากการสนับสนุนของ
สปอนเซอร์จึงเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าในการเข้ามาประมูลแข่งขัน ดังนั้น จึงควรพิจารณา 
ให้ความสำคัญกับสื่อวิทยุชุมชนเหล่านี้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือนอกเหนือจากการ 
ให้มาแข่งขันโดยการประมูลเท่านั้น เพื่อให้การจัดสรรคลื่นความถี่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา 
การได้เปรียบเสียเปรียบมากจนเกินไป โดยเฉพาะคนที่มีเงินมาประมูลแต่ไม่ได้มี 
ความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงาน ซึ่งจะต่างกับบางคนที่ไม่มีหรือมีเงินน้อยซึ่งจะเป็น 
ผู้เสียเปรียบเพราะไม่สามารถเข้ามาประมูลได้แม้จะมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ข้อมูล 
ขา่วสารเพือ่ประโยชนข์องชมุชนกต็าม แตถ่า้มองในแงท่ีว่า่ประโยชนข์องขอ้มลูขา่วสาร 
นัน้ตกกบัสาธารณะหรอืไม ่ตรงนีถ้า้เอาจำนวนเงนิเปน็ตวัตัง้ในการประมลูอาจจะไมไ่ด ้ 
แต่ถ้าถามว่าผิดไหมสำหรับกฎหมายฉบับนี้ก็คงตอบว่าไม่ผิด เพราะไม่ได้กำหนดว่า 
ต้องดำเนินการด้วยเงิน เพียงแต่ต้องประมูลเท่านั้น 

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านคิดว่าการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ควรมีลักษณะหรือวิธีการอย่างไร จึงจะมี 
ความโปร่งใสและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง รวมท้ังในเร่ืองของผลประโยชน์ 
ทับซ้อน และไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการสรรหาดังเช่นในอดีตท่ีผ่านมา

รศ.ดร. ยบุลฯ : กระบวนการไดม้าซึง่ กสทช. นัน้ไดก้ำหนดทีม่าไว ้๒ วธิกีาร คอื  
โดยวธิกีารคดัเลอืกกนัเอง และโดยวธิกีารสรรหา ซึง่ตามมาตรา ๑๔ ของพระราชบญัญตัิ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จะเห็นได้ว่าการได้มาซึ่งรายชื่อ 
ผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. โดยวิธีการสรรหานั้น กฎหมายได้กำหนดให้มี 
“คณะกรรมการสรรหากรรมการ” คณะหนึง่มจีำนวน ๑๕ คน ทำหนา้ทีค่ดัเลอืกผูส้มควร 
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“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”

ได้รับเลือกเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,  
ประธานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 
ปลัดกระทรวงกลาโหม, ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร,  
ผู้อำนวยการศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต,ิ นายกสภาวศิวกร,  
ประธานสภาคนพกิารทกุประเภทแหง่ประเทศไทย, นายกสมาคมวชิาการนเิทศศาสตร์ 
และการส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย, นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง 
และวทิยโุทรทศัน,์ ประธานคณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาเอกชน, ประธาน 
กรรมการสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย, ประธานสภาวชิาชพีขา่ววทิยแุละ
โทรทศันไ์ทย, ประธานสหพนัธว์ทิยชุมุชนแหง่ชาต ิและประธานสหพนัธอ์งคก์รผูบ้รโิภค 
ตนเองในฐานะที่เป็นนายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน 
แห่งประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในคณะกรรมการสรรหาด้วย ท้ัง ๆ  ท่ีวัตถุประสงค์ในการก่อต้ัง 
สมาคมนั้นมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการทำงานทางวิชาการของอาจารย์ทั้งหลายที่สอน 
ดา้นนเิทศศาสตรใ์นสถาบนัตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศเทา่นัน้ แตก่ไ็ดร้บัเลอืกใหเ้ปน็องคก์รตาม 
มาตราน้ีด้วย ซ่ึงเพียงพอท่ีจะช้ีให้เห็นได้ว่าผู้ท่ีทำหน้าท่ีคัดเลือกกรรมการน้ันจะประกอบ 
ไปด้วยผู้แทนจากองค์กรและสมาคมท่ีมีความรู้ความสามารถซ่ึงครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน 

แต่ถ้าถามว่ากระบวนการต่าง ๆ ที่กำหนดดังกล่าวจะทำให้ได้คนที่ดีที่สุด 
เขา้มาเปน็ กสทช. หรอืไมน่ัน้ มคีวามเหน็วา่ การกำหนดลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการ 
ว่า “ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น 
หรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจ 
ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลา ๑ ปี 
ก่อนได้รับการเสนอช่ือหรือก่อนได้รับการคัดเลือก” การกำหนดในลักษณะดังกล่าว 
ถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การคัดเลือกและสรรหากรรมการอาจได้บุคคลที่ 
ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพสื่ออย่างแท้จริง  
หรือเป็นบุคคลท่ีไม่ได้คลุกคลีอยู่กับปัญหาหรือไม่ได้อยู่ในแวดวงธุรกิจส่ือมาเป็นเวลานาน 
ให้มาเป็น กสทช.  เนื่องจากในทางปฏิบัติคงไม่มีใครลาออกจากงานประจำเพื่อมารอ 
สมคัรเปน็ กสทช. อยา่งแนน่อน เพราะในระหวา่งนีห้ากไมไ่ดท้ำงานยอ่มไมไ่ดร้บัเงนิเดอืน 
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ทำใหข้าดรายไดซ้ึง่โดยทัว่ไปยอ่มเดอืดรอ้น ดงันัน้ จงึควรแกไ้ขเสยีใหมโ่ดยควรกำหนดว่า  
หากได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเป็นกรรมการแล้ว จึงดำเนินการลาออกจากตำแหน่งต่าง ๆ   
ที่ดำรงตำแหน่งอยู่น่าจะเหมาะสมกว่าที่เป็นลักษณะต้องห้ามดังกล่าว

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านคิดว่าการจัดทำแผนแม่บทเพ่ือบริหารคล่ืนความถ่ี 
ของคณะกรรมการ กสทช. ใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมปีระสทิธผิลและสอดคลอ้ง 
กบัความเจรญิกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ รวมทัง้มกีาร
แข่งขันกันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมนั้น ควรมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร

รศ.ดร. ยุบลฯ : พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ 
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า “ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ภายใน  
๑ ปีนับแต่เมื่อมีการแต่งตั้ง กสทช. แล้ว” ดังนั้น การจัดทำแผนแม่บทจึงถือเป็น 
ภารกจิหลกัทีส่ำคญัของ กสทช. ทีต่อ้งดำเนนิการโดยเรง่ดว่น เพราะแผนแมบ่ทถอืเปน็ 
Guideline หรือแนวทางในการบริหารคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล  
และสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ัง 
มีการแข่งขันกันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมด้วย โดยแนวทางในการจดัทำแผนแมบ่ทนัน้ 
กฎหมายไดบ้ญัญตัไิวใ้นหมวด ๓ ตัง้แตม่าตรา ๔๘ ถงึมาตรา ๕๑ ซึง่เปน็การบญัญตัไิว ้
อยา่งกวา้ง ๆ  เทา่นัน้ ดงันัน้ กสทช. จงึตอ้งมหีนา้ทีใ่นการดำเนนิการกำหนดรายละเอยีด 
ต่าง ๆ ในการบริหารคลื่นความถี่หรือกำกับดูแลลงในแผนแม่บทต่อไป 

ในขณะน้ี กทช. ชุดปัจจุบันซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็น กสทช. ตามบทเฉพาะกาล 
ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนแม่บทไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
แตอ่ยา่งไรกต็าม เพือ่ใหก้ารจดัทำแผนแมบ่ทมปีระสทิธภิาพ มปีระสทิธผิล และสอดคล้อง 
กับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังมีการ 
แข่งขันกันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมดังกล่าว กสทช. จึงควรมีการรับฟังความคิดเห็น 
จากประชาชน ผูป้ระกอบกจิการ และหนว่ยงานตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยเพือ่เปน็ขอ้มลู 
ประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา 
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา 
ได้จัดให้มี “โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง ชำแหละ พ.ร.บ. กสทช.  
เริม่แรกและเรง่ดว่น : สูแ่นวทางของแผนแมบ่ทฯ” ขึน้ เพือ่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง นกัวชิาการ 
และผูแ้ทนขององคก์รตา่ง ๆ  มารว่มอภปิรายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั ซึง่ขอ้มลู 
ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต ตลอดจนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี ้
ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะได้นำมาพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการจัดทำ
แผนแม่บทต่อไป



24 จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๔

“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”

ตวัอยา่งเชน่ “การประมลูคลืน่ความถี”่ กฎหมายไดก้ำหนดใหก้ารอนญุาตให้
ใช้คลื่นความถี่ “ให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูล” ซึ่งการบัญญัติดังกล่าวได้สร้าง 
ข้อกังวลแก่ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเป็นอย่างยิ่งว่า 
จะไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรม ทัง้นีเ้พราะผูป้ระกอบการรายยอ่ยไมม่กีำลงัเงนิทนุเพยีงพอ 
ทีจ่ะเขา้สูร้าคาเพือ่แขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายใหญท่ีม่ทีนุสงูกวา่ได ้ดงันัน้ เพือ่เปน็การ 
สง่เสรมิใหเ้กดิการแขง่ขนัโดยเสรอียา่งเปน็ธรรมขึน้ จงึควรกำหนดใหม้หีลกัเกณฑห์รอื
วิธีการอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ใบอนุญาตด้วย เพื่อป้องกันมิให้การประมูล 
เป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือเป็นการยึดถือแต่เฉพาะเรื่องเงินเป็นหลักเท่านั้น

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)

รศ.ดร. ยุบลฯ : กฎหมายทุกฉบับที่มีผลใช้บังคับนั้น ไม่มีกฎหมายฉบับใด 
ทีม่คีวามสมบรูณแ์บบมาตัง้แตต่น้ แมแ้ตส่ิง่ตา่ง ๆ  ทีเ่ราคดิวา่มนัสวยงามสมบรูณแ์บบ 
แล้วก็ตาม หากพิจารณาเข้าจริง ๆ  ก็จะพบว่ามีข้อพกพร่องอยู่เสมอ ดังน้ัน พระราชบัญญัติ 
กสทช. ฉบับนี้แม้จะมีข้อเสียหรือจุดบกพร่องอยู่บ้าง แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว 
ถือว่ามีผลดี และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านการจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งเป็น 
ทรัพยากรสื่อสารของชาติและมิได้ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายซึ่งก็ต้องถือว่า 
กฎหมายฉบับนี้มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของกฎหมายฉบับนี้แล้วมีความเห็นว่า 
มีความเหมาะสมดีแล้ว จึงไม่ควรนำข้อเสียซ่ึงเป็นเพียงข้อบกพร่องเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ  
ถ้าหากจะมีมาเป็นประเด็นปัญหาเพื่อหยุดดำเนินการใด ๆ โดยไม่พัฒนาต่อไป ทั้งนี้  
เพราะทกุ ๆ  สิง่ ทกุ ๆ  อยา่งยอ่มตอ้งมจีดุเริม่ตน้และมจีดุทีต่อ้งพฒันาปรบัปรงุแกไ้ขตอ่ไป  
ซึ่งกฎหมายแม้จะมีผลใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม แต่เมื่อกฎหมายนั้น 
มคีวามลา้สมยัหรอืไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสมอกีตอ่ไปแลว้ กย็อ่มสามารถ 
เสนอเพื่อให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นได้ ดังนั้น  
หากเราพบเหน็ปญัหากค็วรชว่ยกนัคดิหาแนวทางเพือ่ดำเนนิการแกไ้ขใหม้คีวามถกูตอ้ง 
และเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป. 
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จลุนติ ิ: การจดัสรรคลืน่ความถีใ่นการสง่วทิยกุระจายเสยีง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อันเป็นทรัพยากรสื่อสาร 
ของประเทศไทยในอดตีกอ่นการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัอิงคก์ร 
จดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีแนวทาง 
อย่างไร รวมทั้งสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการ

ดร.สมเกยีรตฯิ : ในอดตีกอ่นมกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตั ิ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นัน้  
การจดัสรรคลืน่ความถีซ่ึง่เปน็ทรพัยากรสือ่สารของรฐัแบง่ออกไดเ้ปน็  
๒ ระยะ ดังนี้

ระยะแรก เปน็พฒันาการทีเ่กดิขึน้ในชว่งระยะเวลากอ่นการ 
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
ทีก่ารจดัการคลืน่ความถีเ่ปน็ของรฐั รฐัผกูขาดการจดัสรรคลืน่ความถี ่
ใชเ้องทัง้หมด โดยมกีรมไปรษณยีโทรเลขเปน็ผูด้แูล ไมม่กีารแบง่แยก 
อำนาจการกำกับดูแลและอำนาจในการให้บริการออกจากกัน ต่อมา
เมื่อภาคประชาชนเริ่มมีบทบาทและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การใช้อำนาจรัฐจึงเกิดการเรียกร้อง โดยมีความต้องการที่จะรับรู้ 
ข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้นประกอบกับความเจริญทางด้านเทคโนโลย ี

รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์์๑  

๑สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญามหาบัณฑิต (M.Eng) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Department of Computer Science, 
Tokyo Institute of Technology, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (D.Eng) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก Department of Computer 
Science, Tokyo Institute of Technology.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ 
ณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
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และด้านโทรคมนาคมมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น  
โดยการจดัสรรคลืน่ความถีย่งัคงเปน็ของรฐัแตม่กีารเปดิโอกาสใหผู้ป้ระกอบการทีเ่ปน็ 
เอกชนได้เข้าทำสัญญาขอใช้คล่ืนความถ่ีได้ในรูปแบบท่ีผู้ประกอบการเอกชนต้อง 
รับผิดชอบเป็นผู้ลงทุนในโครงข่ายและการบริหารจัดการท้ังหมดตามข้อตกลงแห่งสัญญา  
แต่การเข้าทำสัญญาเพื่อใช้คลื่นความถี่นั้นยังมีปัญหาอันเกี่ยวกับการดำเนินการที่มี 
ความโปร่งใสหรือไม่ ยกตัวอย่างกรณีคุณแสงชัย  สุนทรวัฒน์ ซ่ึงเป็นคนตรงไปตรงมา ต้องการ 
บริหารจัดการผลประโยชน์ให้เข้าสู่หน่วยงานภาครัฐให้มากที่สุด แต่ก็ต้องมาเสียชีวิต 
เพราะความขดัแยง้กนัในเรือ่งผลประโยชน ์เปน็ตน้ สิง่เหลา่นีอ้าจจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ 
ความไม่โปร่งใสของระบบจึงทำให้สันนิษฐานได้ว่าเมื่อมีการแข่งขันกันย่อมต้องมีเรื่อง 
ของการวิ่งเต้นและผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่งผลเสียไม่เฉพาะในเรื่องของการ 
แข่งขันกันในวงการเก่ียวกับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีแต่ยังส่งผลกระทบไปถึงการเมืองด้วย  
ทั้งนี้ เมื่อเอกชนบางรายที่ต้องการได้คลื่นความถี่มามาก ๆ ก็อาจมีการหยอดน้ำมัน 
ที่ใดที่หนึ่งทางการเมือง ดังนั้นการเมืองจึงมีแต่ผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ทำให้ผลประโยชน์ของประชาชนไม่อาจเกิดขึ้นได้ 

ระยะที่สอง เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับ ได้กำหนดหลักการ 
ที่สำคัญ คือ กำหนดให้การประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นกิจการที่เปิดเสรีให้กับ 
เอกชนทีป่ระสงคจ์ะประกอบกจิการ โดยกำหนดใหม้อีงคก์รของรฐัทีเ่ปน็อสิระทำหนา้ที ่
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งระบบ ส่งผลให้ 
กิจการโทรคมนาคมที่เคยถูกผูกขาดโดยมีกรมไปรษณียโทรเลขเป็นผู้กำกับดูแล 
ตอ้งโอนภารกจิดา้นการจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละการกำกบัดแูลมาใหก้บัคณะกรรมการ 
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กทช.) ทัง้หมด แตเ่นือ่งจากพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรร 
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คล่ืนความถ่ีและกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๓๒ กำหนดให้กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.)  
และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เป็นคณะกรรมการร่วม ทำหน้าที่ 
บรหิารคลืน่ความถีใ่หส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู รวมถงึกำหนดการจดัสรร 
คลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
และกจิการวทิยโุทรคมนาคม กลบัปรากฏวา่ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปทีีผ่า่นมา กระบวนการ 
สรรหา กสช. ยงัไมเ่รยีบรอ้ย กสช. ชดุแรกจงึยงัไมส่ามารถจดัตัง้ขึน้ได ้ในระยะทีส่องนี ้
จึงเป็นระยะเวลาที่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ได้เช่นเดียวกัน  

จุลนิติ : พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มี 
การปรับปรุงแก้ไขหลักการหรือสาระสำคัญที่มีความแตกต่างกับพระราชบัญญัต ิ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ในประเด็นใดบ้าง และในทัศนะของท่านมีความคิดเห็น 
อย่างไร

ดร.สมเกียรติฯ : พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ 
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
ไดม้กีารปรบัปรงุหลกัการเกีย่วกบัการจดัสรรคลืน่ความถีไ่วห้ลายประการ อาท ิในสว่น 
ของการกำกบักจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์กฎหมายไดก้ำหนดไวช้ดัเจนวา่
การขอใชค้ลืน่ความถีเ่พือ่นำไปใชใ้นกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศันน์ัน้ ตอ้งยืน่ 
คำขออนุญาตและได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ได้กำหนดให้กรณีที่เป็น 
การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นการ 
ประกอบกิจการทางธุรกิจ ให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ท้ังในระดับชาติ 

๒พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๓  

“มาตรา ๖๒ ให้กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เป็นคณะกรรมการร่วม ทำหน้าที่บริหารคลื่นความถี่

ให้คณะกรรมการร่วมประชุมกันเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
ให้เลขาธิการ กทช. เป็นเลขานุการคณะกรรมการร่วม

มาตรา ๖๓ ให้คณะกรรมการร่วมมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบายและจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
(๒) จัดทำตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ
(๓) กำหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 

วิทยุโทรคมนาคม
     ฯลฯ                                 ฯลฯ”
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ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยให้แยกกันประมูลในแต่ละระดับ๓ เช่นเดียวกับ 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมจะต้องได้รับใบอนุญาต 
โดยดำเนินการด้วยวิธีการประมูลคลื่นความถี่๔ ตัวอย่างการใช้คลื่นความถี่ในลักษณะ 
ที่เป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น กรณีเครือข่ายวิทยุชุมชนของหลวงตามหาบัว 
ที่ลูกศิษย์ของท่านได้จัดทำขึ้นแต่ก็ เป็นเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ ไม่ใช่ เครือข่าย 
ทั่วประเทศ หรือกรณีคลื่นวิทยุโทรทัศน์ของรัฐสภาก็เป็นลักษณะการใช้คลื่นเพื่อ 
ให้บริการสาธารณะ สามารถขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ได้โดยไม่ต้องใช้วิธีการประมูล  
แตก่รณกีารขอใชค้ลืน่ความถีใ่นเชงิพาณชิย ์เชน่ เครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอื หรอืสถานวีทิย ุ
ทีเ่ปดิเพลงโดยมกีารหารายได ้เชน่นีถ้อืเปน็การประกอบกจิการทางธรุกจิเพือ่แสวงหา 
กำไร จึงต้องทำในลักษณะของการประมูลตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

จุลนิติ : แนวทางในการดำเนินการจัดสรรคล่ืนความถ่ีของนานาอารยประเทศน้ัน  
ทางปฏิบัติมีหลักการเป็นอย่างไร เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทย และพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับนี้ มีความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่

ดร.สมเกียรติฯ : ในเรื่องแนวทางการดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ในทาง 
ปฏบิตันิัน้ สว่นใหญใ่นหลายประเทศหากเปน็การนำคลืน่ความถีไ่ปใชใ้นเชงิพาณชิยแ์ลว้ 
มักจะใช้แนวทางการประมูลแข่งขันกัน ซึ่งมีการลองผิดลองถูกกันมาโดยตลอด 
ตวัอยา่งเชน่ เดมิในประเทศสหรฐัอเมรกิาเมือ่ผูใ้ดตอ้งการใชค้ลืน่ความถีก่ม็าขออนญุาต 
โดยที่ใครมาก่อนก็จะได้สิทธิใช้คลื่นความถี่ก่อน ทำให้เกิดปัญหาคลื่นความถี่มี 
ไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่วนผู้ที่ได้สิทธิใช้คลื่นความถี่บางครั้งกลับนำสิทธินั้น 

๓พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๔๑ วรรคแรก วรรคสอง และวรรคหก บัญญัติว่า

“ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
การยื่นคำขออนุญาต และการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกำหนด เว้นแต่การ 

ประกอบกิจการทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่กำหนดในวรรคหก 
ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการทาง 

ธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูล
คลื่นความถี่ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยให้แยกกันประมูลในแต่ละระดับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระยะเวลาและเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศกำหนด” 

๔พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๔๕ วรรคแรก บัญญัติว่า

“ผูใ้ดประสงคจ์ะใชค้ลืน่ความถีเ่พือ่กจิการโทรคมนาคมตอ้งไดร้บัใบอนญุาตตามพระราชบญัญตันิี ้ซึง่ตอ้งดำเนนิการโดยวธิกีาร
ประมลูคลืน่ความถี ่ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระยะเวลาและเงือ่นไขที ่กสทช. ประกาศกำหนด โดยใหน้ำความในมาตรา ๔๑ วรรคสี ่
และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับโดยอนุโลม และเงินที่ได้จากการประมูลเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วให้ส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน”
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ไปขายต่อ จึงมีการเปลี่ยนวิธีการเป็นการจัดสรรคลื่นความถี่โดยวิธีการออกสลาก  
ใครจับสลากได้ก็จะเป็นผู้ได้ใช้คลื่นความถี่ ก็เกิดปัญหาเหมือนเดิมคือผู้ที่ได้สิทธิใช้ 
คลืน่ความถีไ่มไ่ดเ้อาคลืน่ความถีไ่ปใชป้ระโยชนแ์ตก่ลบันำไปขายตอ่เอากำไรกนั ในทีส่ดุ 
จึงได้มีการพัฒนามาสู่ระบบการประมูลอย่างเช่นในปัจจุบัน ขณะเดียวกันในบางประเทศ 
ใช้วิธีการที่เรียกว่าประกวดนางงาม คือการให้ผู้ต้องการใช้คลื่นความถี่ทำข้อเสนอ 
ด้านเทคนิคว่าจะนำคลื่นความถี่ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใด และข้อเสนอด้านการ 
ให้บริการว่าจะเป็นการให้บริการในรูปแบบใด เช่น ถ้าเป็นรายการวิทยุก็ให้บรรยาย 
ว่ามีรูปแบบรายการอย่างไร มีจำนวนโฆษณาเท่าใด มีผังรายการการออกอากาศ 
เป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งหากข้อเสนอของใครดีกว่าก็จะเป็นผู้ได้สิทธิใช้คลื่นความถี่นั้น  
ซึง่วธิกีารนีค้งไมเ่หมาะสมกบัประเทศไทย ทา้ยทีส่ดุวธิกีารทีน่านาอารยประเทศนยิมใช้ 
ในการจัดสรรคลื่นความถี่ก็คือวิธีการประมูล เพราะการประมูลมีความโปร่งใสและ 
ตัดสินง่าย หากใครเสนอประมูลสูงกว่าก็จะชนะการประมูลและได้คลื่นความถี่ไป

ส่วนเร่ืองความเหมาะสมและความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น เห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกันดี แต่มีข้อสังเกตว่า 
ทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการพัฒนาให้เท่าทันกับการ 
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยีและด้านการตลาด 

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านคิดว่าการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามพระราชบัญญัต ิ
องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ควรมีลักษณะหรือวิธีการอย่างไร จึงจะ 
มีความโปร่งใสและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง รวมทั้งในเรื่องของ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการสรรหาดังเช่น 
ในอดีตที่ผ่านมา

 ดร.สมเกียรติฯ : กระบวนการได้มาซ่ึง กสทช. จำนวน ๑๑ คนน้ัน มีองค์กรต่าง ๆ 
หลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ สมาคมวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรเอกชน 
ท่ีดำเนินการโดยมิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ซ่ึงได้ข้ึนทะเบียนไว้ 
ต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการสรรหา วุฒิสภา 
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

 สำหรับวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. นั้น มีที่มาจาก 
๒ วิธีการ   
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“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”

  วิธีการแรก คือ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
โดยวิธีการให้สมาคม สถาบัน และองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้คัดเลือกกันเอง ซึ่งวิธีนี้ 
อาจกอ่ใหเ้กดิปญัหาในเรือ่งของความไมโ่ปรง่ใสได ้กลา่วคอื อาจมกีารกระทำทีเ่ขา้ขา่ย 
ลกัษณะของการบลอ็กโหวต ดงันัน้ การทีจ่ะพจิารณาวา่สมาคม สถาบนั หรอืองคก์รใด 
มคีณุสมบตัคิรบถว้นตามกฎหมายหรอืไม ่สำนกังานเลขาธกิารวฒุสิภาจะตอ้งพจิารณา 
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง โดยต้องพิจารณาว่าสมาคมหรือองค์กรนั้น 
มีประวัติการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งต้องมีการ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ดังนั้นจึงต้องพิจารณาจาก 
ผลงานไม่ใช่พิจารณาเพียงเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลเท่าน้ัน การบังคับใช้ 
กฎหมายจึงจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  วิธีการที่สอง คือ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
โดยวิธีการสรรหา โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการสรรหา 
กรรมการคณะหนึง่มจีำนวน ๑๕ คน ทำหนา้ทีค่ดัเลอืกผูส้มควรไดร้บัเลอืกเปน็กรรมการ๕  
จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา 
โดยระบุชื่อองค์กรไว้อย่างชัดเจนซึ่งการบัญญัติกฎหมายในลักษณะเช่นนี้มีไม่มากนัก  
จึงอาจกล่าวได้ว่ารัฐต้องการผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ และมีความคาดหวังว่า 
คณะกรรมการสรรหาชดุนีจ้ะใชด้ลุพนิจิไปในทางทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สาธารณะมากทีส่ดุ 
ในการคดัเลอืกผูส้มควรไดร้บัเลอืกเปน็กรรมการ โดยปราศจากการเลน่พรรคเลน่พวก 
กลุม่อทิธพิลธรุกจิและการลอ็บบี ้อนัจะทำใหไ้ดม้าซึง่ กสทช. ทีม่อีสิระเขา้มาทำหน้าท่ี 
สำคัญในการจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประกอบกับพระราชบัญญัติฉบับนี้มี 
กระบวนการที่ให้ความคุ้มครองการดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไว้ 
พอสมควร กลา่วคอื เมือ่สำนกังานเลขาธกิารวฒุสิภาไดร้บัจดทะเบยีนสมาคม สถาบนั 
หรือองค์กรใด การวินิจฉัยของศาลในภายหลังว่าการจดทะเบียนนั้นเป็นการไม่ชอบ
ไม่ให้มีผลกระทบต่อการที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการไปแล้วก่อนวัน

วิธีการแรก คือ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการโดยวิธีการ 
ให้สมาคม สถาบัน และองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้คัดเลือกกันเอง ซึ่งวิธีนี้อาจก่อให้เกิดปัญหา
ในเรื่องของความไม่โปร่งใสได้

๕โปรดดู พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๑๔
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ที่ศาลมีคำวินิจฉัย๖ นอกจากนี้ยังบัญญัติให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการคัดเลือก 
อาจย่ืนคำฟ้องต่อศาลปกครองได้ แต่ไม่เป็นเหตุให้ต้องระงับหรือชะลอการดำเนินการใด ๆ   
ที่ได้ดำเนินไปแล้ว เว้นแต่ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น๗  
แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายชัดเจนว่าต้องการให้กระบวนการได้มาซึ่ง 
รายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

จุลนิติ : ในทัศนะของท่านคิดว่าการจัดทำแผนแม่บทเพ่ือบริหารคล่ืนความถ่ี 
ของคณะกรรมการ กสทช. ใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมปีระสทิธผิลและสอดคลอ้ง 
กบัความเจรญิกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ รวมทัง้มกีาร
แข่งขันกันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมนั้น ควรมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร

 ดร.สมเกยีรตฯิ : อำนาจหนา้ทีข่อง กสทช. ในการจดัทำแผนแมบ่ทการบรหิาร 
คล่ืนความถ่ีตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓๘ นั้น  
มีความสำคัญมาก เพราะการจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ดังกล่าว 
เป็นการดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีความสำคัญ 
จำนวนหลายหน่วยงาน นอกจากน้ียังเก่ียวข้องกับผู้ประกอบการภาคเอกชน และเก่ียวข้อง 

 วิธีการที่สอง คือ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
โดยวิธีการสรรหา โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการสรรหา 
กรรมการคณะหนึ่งมีจำนวน ๑๕ คน ทำหน้าที่คัดเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

๖พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๙ วรรคสี่ และวรรคห้า

“เมือ่สำนกังานเลขาธกิารวฒุสิภาไดร้บัจดทะเบยีนสมาคม สถาบนั หรอืองคก์รใดตามวรรคหนึง่แลว้ใหเ้ปน็อนัใชไ้ด ้การวนิจิฉยั 
ของศาลในภายหลังว่าการจดทะเบียนนั้นเป็นการไม่ชอบไม่ให้มีผลกระทบต่อการที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดำเนินการไปแล้ว 
ก่อนวันที่ศาลมีคำวินิจฉัย

สมาคม สถาบนั หรอืองคก์รใดทีถ่กูปฏเิสธการขอขึน้ทะเบยีนตามวรรคหนึง่ ใหม้สีทิธฟิอ้งคดตีอ่ศาลปกครองได ้แตก่ารฟอ้งคด ี
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ต้องระงับหรือชะลอการดำเนินการเสนอชื่อหรือการคัดเลือกตามพระราชบัญญัตินี้”

๗พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๑๕ วรรคหก

“ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากการคัดเลือก อาจย่ืนคำฟ้องต่อศาลปกครองได้ แต่ไม่เป็นเหตุให้ต้องระงับหรือชะลอการดำเนินการใด ๆ   
ที่ได้ดำเนินไปแล้ว เว้นแต่ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น...”

๘พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ วรรคแรก (๑) บัญญัติว่า

“ให้ กสทช. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ 

โทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ และแผนเลขหมายโทรคมนาคม”
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“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”

กับภาคประชาชนด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ดังกล่าว 
จงึตอ้งเปดิกวา้งและรบัฟงัความเหน็ของภาคสว่นตา่ง ๆ  ใหม้าก๙ โดยการรบัฟงัความเหน็ 
ตอ้งเปน็ไปอยา่งมมีาตรฐาน คำวา่ “มมีาตรฐาน” ในทีน่ีไ้มใ่ชเ่พยีงแตจ่ดัใหม้กีารรบัฟงั 
ความคิดเห็นของประชาชนพอเป็นพิธีเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น  
โดยไมน่ำความคดิเหน็ของประชาชน หรอืผูป้ระกอบกจิการทีใ่ชป้ระโยชนค์ลืน่ความถี ่ 
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา กรณีเช่นนี ้
การจัดทำแผนแม่บทเพื่อบริหารคลื่นความถี่จะไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับ 
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และไม่มีความเป็นธรรม ซึ่งหากมีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใสแล้ว จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสาธารณะอย่างมาก

นอกจากนี้การจัดทำแผนแม่บทเพื่อบริหารคลื่นความถี่ของ กสทช. ยังต้อง 
สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาด้วย๑๐ ซึ่งนโยบายของ 
คณะรฐัมนตรใีนทีน่ี ้หมายถงึ นโยบายทีค่ณะรฐัมนตรแีถลงไวต้อ่รฐัสภา ไมใ่ชน่โยบาย 
ของรฐัมนตร ีและไมใ่ชน่โยบายรายวนั โดยสภาพแลว้นโยบายทีค่ณะรฐัมนตรแีตล่ะคณะ 
ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาจะมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก ยกเว้นบางประเด็น 
ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เช่น ต้องการให้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกตำบลทุกหมู่บ้าน 
รัฐบาลจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน การจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่จึงต้อง 
คำนึงถึงประเด็นเหล่านี้ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างหน้าที่การกำหนดนโยบาย 

๙พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๘ วรรคท้าย (๑) บัญญัติว่า

“ในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ให้ กสทช. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ประกอบกิจการที่ใช้ประโยชน์ 
คลื่นความถี่ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และการจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ให้คำนึงถึงการใช้งานด้านความมั่นคงของรัฐตาม 
ความจำเป็น”

๑๐พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๔ บัญญัติว่า

“ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กสทช. ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา”

การรบัฟงัความเหน็ตอ้งเปน็ไปอยา่งมมีาตรฐาน คำวา่ “มมีาตรฐาน” ในทีน่ีไ้มใ่ชเ่พยีงแต่ 
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพอเป็นพิธีเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 
เท่าน้ัน โดยไม่นำความคิดเห็นของประชาชน หรือผู้ประกอบกิจการท่ีใช้ประโยชน์คล่ืนความถ่ี  
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
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ของรัฐบาลกับรัฐสภา หน้าที่ในการดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมใน 
ภาคปฏบิตัขิอง กสทช. และการประกอบธรุกจิใหบ้รกิารของภาคเอกชนกบัรฐัวสิาหกจิ  
เป็นการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนซึ่งจะแตกต่างจากพระราชบัญญัติองค์กร 
จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ทีก่ำหนดใหค้ณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการ 
โทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 
มอีำนาจหนา้ทีใ่นการกำหนดนโยบาย จดัทำแผนแมบ่ท และกำกบัดแูลประกอบกจิการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการ  
เนื่องจากฝ่ายบริหารจะไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)

 ดร.สมเกียรติฯ : เดิมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น  
ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของสำนักงาน  
กสช. , เลขาธิการ กสช. , สำนักงาน กทช. , และเลขาธิการ กทช.๑๑ โดยไม่ได้บัญญัติ 
ให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของ กสช. และ กทช. เอาไว้ กสช. 
และ กทช. จงึหลดุพน้จากหลกัความรบัผดิชอบ เพราะกฎหมายบญัญตัไิวเ้พยีงใหจ้ดัทำ 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาภายใน ๓ เดือน 

๑๑พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗๐ วรรคแรก บัญญัติว่า 

“เพือ่ประโยชนใ์นการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการดำเนนิการและการบรหิารงานของสำนกังาน กสช. และเลขาธกิาร 
กสช. หรือสำนักงาน กทช. และเลขาธิการ กทช. แล้วแต่กรณี ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน 
กสช. หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. แล้วแต่กรณี ประกอบด้วยประธานกรรมการและ
กรรมการอื่นจำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมิใช่กรรมการ เลขาธิการ กสช. เลขาธิการ 
กทช. พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน กสช. หรือพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน กทช. แล้วแต่กรณี รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่ กสช. หรือ กทช. แล้วแต่กรณี กำหนด”

หน้าท่ีในการดำเนินการจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมในภาคปฏบิตัขิอง กสทช. และการประกอบธรุกจิใหบ้รกิาร 
ของภาคเอกชนกับรัฐวิสาหกิจ เป็นการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน
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“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”

นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อเสนอต่อ 
รัฐสภาในอดีตที่ผ่านมานั้นไม่ได้ระบุรายละเอียดมากนัก เช่น ระบุว่าสำนักงาน กทช.  
ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจากผูบ้รโิภคจำนวนกีเ่รือ่งตอ่ป ีดำเนนิการแกไ้ขไปแลว้จำนวนกีเ่รือ่ง  
ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวนกี่เรื่อง โดยไม่ได้ระบุว่าแต่ละเรื่องนั้นมีเนื้อหาอย่างไร  
มีวิธีดำเนินการแก้ไขอย่างไร และไม่ได้พิจารณาว่าผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
เอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ การจัดทำรายงานเช่นน้ีรัฐสภาย่อมไม่สามารถดำเนินการอะไร 
ต่อไปได้  ดงันัน้ พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบกจิการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงได้บัญญัติ 
ไว้อย่างชัดเจนว่าการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. ต้องแสดง 
รายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดเก่ียวกับการบริหารคล่ืนความถ่ี  
การจดัสรรคลืน่ความถี ่การประกอบกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการ 
โทรคมนาคม และแผนการดำเนนิงานในระยะตอ่ไปเสนอตอ่คณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา 
ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ และรายงาน
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

(๑) ผลงานของ กสทช. ในปีท่ีล่วงมาแล้วเม่ือเปรียบเทียบกับแผนงาน 
หรือโครงการท่ีกำหนดไว้

 (๒) แผนงาน โครงการ และแผนงบประมาณสำหรับปีถัดไป
 (๓) งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานการตรวจสอบภายใน
 (๔) ปญัหาและอปุสรรคในการประกอบกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์

และกิจการโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อประชาชน
 (๕) คุณภาพและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ 

ต่อประชาชน
 (๖) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนของผู้บริโภค
 (๗) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุน
 (๘) รายงานเกี่ยวกับสภาพการแข่งขันของตลาดในการประกอบกิจการ 

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมประเภทตา่ง ๆ  รวมทัง้ขอ้สงัเกต 
เกี่ยวกับการกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มี 
ผลกระทบกับประโยชน์ของรัฐและประชาชน

มีอีกกลไกหนึ่งในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและ 
การบริหารงานของ กสทช. คือ การประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงาน 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
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 และมีอีกกลไกหนึ่งในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ 
และการบรหิารงานของ กสทช. คอื การประเมนิผลการดำเนนิการและการบรหิารงาน 
โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน ซึง่พระราชบญัญตันิีบ้ญัญตั ิ
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๔ คน ซึ่งวุฒิสภา 
ไดพ้จิารณาคดัเลอืก มอีำนาจหนา้ทีต่ดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดำเนนิการ 
และการบรหิารงานของ กสทช. คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์ 
(กสท.) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ 
กสทช. แลว้แจง้ผลให ้กสทช. ทราบภายใน ๙๐ วนันบัแตว่นัสิน้ปบีญัช ีและนำรายงาน 
ดงักลา่วเสนอตอ่รฐัสภาพรอ้มรายงานผลการปฏบิตังิานประจำปขีอง กสทช. พรอ้มทัง้ 
เปดิเผยรายงานดงักลา่วตอ่ประชาชน๑๒ ซึง่การประเมนิโดยคณะกรรมการตดิตามและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยบุคลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ  
พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงถือได้ว่าเป็นพระราชบัญญัติที่มีหลักการดี อย่างไรก็ตาม  
การพจิารณาคดัเลอืกคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของวฒุสิภา  
ก็จะต้องมีความโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ด้วย

สดุทา้ยนอกจากกลไกในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดำเนนิการ 
และการบริหารงานของ กสทช. ดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว วุฒิสภาอาจมีมติให้กรรมการ 
กสทช. ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง

๑๒พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๒ วรรคแรก บัญญัติว่า

“ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอำนาจหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ 
และการบริหารงานของ กสทช. กสท. กทค. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล้วแจ้งผลให้ กสทช. ทราบภายในเก้าสิบวัน 
นบัแตว่นัสิน้ปบีญัช ีและให ้กสทช. นำรายงานดงักลา่วเสนอตอ่รฐัสภาพรอ้มรายงานผลการปฏบิตังิานประจำปขีอง กสทช. ตามมาตรา ๗๖ 
และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร”
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“กฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่
กับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ”

พ้นจากตำแหน่งได้๑๓ และในกรณีที่ปรากฏว่า กสทช. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ วุฒิสภาอาจมีมติให้ กสทช. ทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง 
ไดเ้ชน่กนั๑๔ หมายความวา่ หากการปฏบิตัหินา้ทีข่อง กสทช. ไมเ่ปน็ไปตามเจตนารมณ์ 
ของกฎหมายแล้วก็ย่อมมีบทลงโทษ กสทช. เช่นเดียวกัน 

๑๓พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๑ วรรคแรก บัญญัติว่า

“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิ 
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุที่กรรมการนั้นมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
อย่างร้ายแรงหรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง”

๑๔พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๒ วรรคแรก บัญญัติว่า

“เมื่อปรากฏว่า กสทช. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิร้องขอต่อ 
ประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ กสทช. พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ”


