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 ๑จัดโดย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การส่ือสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ในวันอังคารท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔  
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒.
  ๒ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. .... มีผู้เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา รวมทั้งสิ้น ๓ ฉบับ คือ ๑) เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรีชุดที่มีนายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ เป็นนายกรัฐมนตรี ๒) เสนอโดยนายเจริญ จรรย์โกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย 
กับคณะ และ ๓) เสนอโดยนายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์กับคณะ โดยสภาผู้แทนราษฎร 
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับพร้อมกันไปในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓  
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ต่อมาในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ 
(สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา และลงมติในวาระ 
ที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และได้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป 
  ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีและ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) ไว้พิจารณา ต่อมาที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ ๓๐  
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา และลงมติในวาระที่สามให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนี้ไปยังสภาผู้แทนราษฎร
  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ประชุม 
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งวุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติม และได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา  
จึงกำหนดจำนวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และที่ประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุมได้ลงมติตั้งบุคคลเป็นกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา 
 เมื่อคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการร่วมกันฯ ต่อสภาทั้งสองเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๓  
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวตามที่คณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอ และที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่  
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้ลงมติเห็นชอบด้วยตามท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอเช่นเดียวกัน กรณีจึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....  
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย

โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น 

ชำแหละ พ.ร.บ. กสทช. 
เริ่มแรกและเร่งด่วน : สู่แนวทางของแผนแม่บทฯ

 

๑

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ ได้กำหนดให้มี  
“องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม”  และตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๓๐๕  (๑)  
ได้กำหนดให้มีการตรากฎหมายจัดตั้งองค์กรเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวไม่เกิน  ๑๘๐  วันนับแต่วันที่ 
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา  ซึ่งหลังจากที่หลายฝ่ายได้เฝ้ารอมาเป็นระยะเวลากว่า  ๓  ปีนั้น๒ ในที่สุด 
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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก็มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายเมื่อวันที่  
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา๓ ทั้งนี้เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าหากยังเนิ่นช้าออกไปหรือไม่มีการ 
ประกาศใช้บังคับเสียทีแล้ว  “ปัญหาการจัดสรรคลื่นความถี่”  ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ 

ท่ีจำเป็นต่อการบริการโทรคมนาคมไร้สาย บริการแพร่ภาพกระจายเสียง 
การปอ้งกนัประเทศ การรบัมอืกบัภาวะฉกุเฉนิ การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
และการขนสง่ ตลอดจนการวจิยัและพฒันา๔ ซึง่จำเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้ง 
มีการกำกับดูแล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความม่ันคง 
ของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งการแข่งขันอย่างเสรีและ 
เป็นธรรม ก็ยังจะไม่มีการแก้ไขให้คลี่คลายไปในที่สุด ดังนั้น 
เมื่อพระราชบัญญัติ กสทช. ประกาศใช้บังคับแล้วย่อมส่งผลให้มี 
การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)  ขึ้น  

เพื่อเป็นองค์กรในการกำกับดูแลอย่างชัดเจน  ซึ่งหากแล้วเสร็จจะต้องดำเนินการจัดทำแผนแม่บทฯ  
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคลื่นความถี่ต่อไป
  ดงันัน้ เพือ่เปน็การรบัฟงัความคดิเหน็ในประเดน็แนวทางในการจดัทำแผนแมบ่ทการบรหิารคลืน่ 
ความถี่  ข้อเสนอแนะ  ข้อสังเกต  รวมทั้งข้อคิดเห็นอื่นๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนแม่บทฯ  
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การสื่อสารและโทรคมนาคม  วุฒิสภา  จึงได้จัดให้มี 
“โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง ชำแหละ พ.ร.บ. กสทช. เริ่มแรกและเร่งด่วน : 
สู่แนวทางของแผนแม่บทฯ”  ขึ้น  เมื่อวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๔  ทั้งนี้  เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และผู้แทนของสมาคมวิชาชีพ สถาบัน การศึกษา องค์กร 
เอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ รวมทั้งได้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง อันมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

 ๓ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๘ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป) ซึ่งต่อไปนี้ผู้เขียนจะเรียกว่า “พระราชบัญญัติ กสทช.”.
 ๔สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และธราธร รัตนนฤมิตศร อ้างถึงใน กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...., อ.พ. ๖/๒๕๕๓ หน้า ๑๓๔.
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 นายอนันต์ วรธิติพงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ 
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา 
และประธานคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในฐานะ 
ที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายได้กล่าวว่า  จากการประกาศใช้บังคับ 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้นได้ส่งผลสำคัญให้ต้องมีการคัดเลือกและสรรหา 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ โดยภารกิจหลัก 
ของ  กสทช.  ได้แก่  การจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่  ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ 
และแผนเลขหมายโทรคมนาคม รวมทั้งกำหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ ระหว่างคลื่นความถี่ที่ใช้ใน 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนกำหนด 
ลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม๕ ทั้งนี้เพื่อให้ 
ผูใ้ชบ้รกิารไดร้บับรกิารทีม่คีณุภาพ ประสทิธภิาพ รวดเรว็ ถกูตอ้ง และเปน็ธรรม ซึง่พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายเป็นวงกว้าง  และการจัดทำแผนแม่บทฯ  ควรจะเริ่มศึกษาและ 
เตรียมการตั้งแต่ขณะนี้  กอปรกับได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น การจัดสัมมนาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูล  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะที่ได้มาประกอบกับข้อมูล 
ทางวชิาการทีค่ณะกรรมาธกิารไดศ้กึษาเพือ่เสนอเปน็แนวทางในการจดัทำแผนแมบ่ทฯ ตอ่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
ต่อไป  และหากมีปัญหาหรืออุปสรรคซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องแล้ว กรรมาธิการ 
จะได้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป

 ๕พระราชบัญญัติ กสทช. มาตรา ๒๗ (๑) (๒) และ (๓).
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  นายทศพร แยม้วงษ ์ ผูอ้ำนวยการกลุม่งานสรรหาและแตง่ตัง้ 
สำนกักำกบัและตรวจสอบ สำนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ไดใ้หข้อ้มลู 
เกีย่วกบักระบวนการไดม้าซึง่ กสทช. และการดำเนนิการของสำนกังาน 
เลขาธิการวุฒิสภาว่า องค์ประกอบของ กสทช. จำนวน ๑๑ คนนั้น 
มทีีม่า ๒ วธิกีาร คอื โดยวธิกีารคดัเลอืกกนัเอง และโดยวธิกีารสรรหา 
ซึ่งตามกฎหมายนั้นได้กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหน้าที่
เป็นหน่วยธุรการในการดำเนินการดังกล่าว ดังนี้

 ๑. การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง สำนักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา จะทำหน้าที่รับจดทะเบียนสมาคมวิชาชีพ สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่มี
สทิธเิสนอชือ่กรรมการใหแ้ลว้เสรจ็ และประกาศรายชือ่สมาคมวชิาชพี สถาบนัอดุมศกึษา  หรอืองคก์ร 
เอกชนที่ได้รับจดทะเบียนไว้ให้ทราบโดยทั่วกัน และเมื่อมีเหตุต้องมีการเลือกและแต่งตั้งกรรมการ๖  
จะประกาศใหส้มาคม สถาบนั หรอืองคก์รทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนไวแ้ลว้ทีป่ระสงคจ์ะเสนอชือ่ พรอ้มทัง้หนงัสอื 
ยินยอมของบุคคลดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด  เมื่อครบกำหนดแล้วจะดำเนินการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ๗ จากนั้นจะจัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดมาประชุม 
ร่วมกันเพื่อคัดเลือกกันเอง 

 ๒. การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. โดยวิธีการสรรหา สำนักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา  จะประกาศเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามให้ทราบ 
เป็นการทั่วไป๘ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่จะเป็น 
กรรมการให้ได้จำนวน ๒ เท่าของจำนวนกรรมการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)๙ 

 ๖สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย  
๗ วันติดต่อกัน (มาตรา ๑๐).
 ๗ทั้งนี้ หากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อน้อยกว่า ๒ เท่าของจำนวนตามที่ระบุไว้ในแต่ละประเภทตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ 
(๕) ให้เลขาธิการวุฒิสภาขยายระยะเวลาการเสนอชื่อออกไปอีกไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลา (มาตรา ๑๒). 
 ๘ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย ๓๐ วันติดต่อกัน อนึ่ง ผู้มีสิทธิสมัคร 
รับคัดเลือกนั้นจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคม สถาบัน หรือองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ (มาตรา ๑๕).
 ๙พระราชบัญญัติ กสทช. มาตรา ๖ 
      (๑)  ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกิจการกระจายเสียงจำนวน ๑ คน และกิจการ 
โทรทัศน์ จำนวน ๑ คน
      (๒)  ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคมจำนวน ๒ คน
      (๓)  ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ 
ต่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ด้านละ ๒ คน
      (๔)  ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านการส่งเสริมสิทธิและ 
เสรีภาพของประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๑ คน และการกำกับดูแล
กิจการโทรคมนาคมจำนวน ๑ คน
      (๕)  ผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านการศึกษา วัฒนธรรมหรือการพัฒนาสังคม อันเป็น 
ประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จำนวน ๑ คน.
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  เมื่อได้รายชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการจากการคัดเลือกกันเองและจากการสรรหาแล้ว  
เลขาธกิารวฒุสิภาจะนำรายชือ่ดงักลา่วทัง้หมดมารวมเปน็บญัชเีดยีวกนัเพือ่นำเสนอใหว้ฒุสิภาพจิารณา
และมีมติเลือกต่อไป ซึ่งวุฒิสภาต้องมีมติเลือกให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อ
  สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้นั้น 
ขณะนี้ระเบียบต่าง ๆ  อยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา๑๐ ซึ่งได้แก่
  (๑)  ระเบยีบสำนกังานเลขาธกิารวฒุสิภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขึน้ทะเบยีน
สมาคมวชิาชพี สถาบนัอดุมศกึษา หรอืองคก์รเอกชนทีม่สีทิธเิสนอชือ่ผูส้มควรไดร้บัเลอืกเปน็กรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
  (๒)  ระเบยีบสำนกังานเลขาธกิารวฒุสิภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารลงคะแนนคดัเลอืกกนัเอง 
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
  (๓)  ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับ 
เลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยวิธีการ 
สรรหา พ.ศ. ๒๕๕๓
  
 นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
เมือ่พจิารณาถงึทีม่าของ กสทช. โดยเฉพาะอยา่งยิง่โดยวธิกีารคดัเลอืก 
กันเองแล้วเห็นว่าสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ ก็มีส่วน 
เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งในส่วนของการเป็นสมาคมวิชาชีพด้านกิจการ 
โทรคมนาคม ตามมาตรา ๙ (๒) ซึง่มสีทิธขิอขึน้ทะเบยีนตอ่สำนกังาน 
เลขาธิการวุฒิสภาเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ  
โดยกระบวนการได้มาซึ่ง กสทช. นั้นไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใด      
 แต่ประเด็นทีน่่าสนใจคือ เรือ่งการจัดทำแผนแม่บทฯ ซึง่มาตรา ๗๔  
กำหนดให้  “ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  กสทช.  ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา”  การกำหนดดังกล่าวเป็นการกำหนดให้แผนแม่บทต้องผูกพันกับ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาลอันอาจส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ   
ไม่บรรลุผลตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพราะกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการวิทยุโทรทัศน์นั้น มิได้เป็น 
เพียงอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจหรือการเงินที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือกำไร 
แกผู่ล้งทนุหรอืผูใ้หบ้รกิารเทา่นัน้ แตย่งัเปน็เครือ่งมอืทีช่ว่ยพฒันาประเทศไดอ้กีดว้ย เชน่ พฒันาการศกึษา 
แก่เยาวชน  หรือส่งเสริมการลงทุน  เป็นต้น  และแผนแม่บทก็มิใช่แผนประจำปี  แต่เป็นเรื่องของการ 

 ๑๐ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘ ง หน้า ๑ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปแล้ว.
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วางแนวทางในการดำเนินการเป็นระยะเวลา ๕ ปี  ดังนั้น หาก กสทช.  ได้นำนโยบายที่คณะรัฐมนตรี 
ได้แถลงไว้มาเขียนเป็นแผนแม่บทแล้ว แต่ไม่นานกลับต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเสียใหม่เพื่อให้สอดคล้อง 
กบันโยบายของรฐับาลชดุใหม่ ยอ่มเปน็การไมเ่หมาะสม จงึเหน็ควรใหก้ารดำเนนิการตามอำนาจหนา้ที่ 
ของ กสทช. นั้น ควรเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งมีความแน่นอน 
และไม่เปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาลอันจะส่งผลให้แผนปฏิบัติการในระยะยาวสามารถดำเนินการให ้
เป็นจริงได้ต่อไป

   นายวสันต์ ภัยหลีกลี ้ประธานสภาวิชาชีพข่าว วิทยุและ 
โทรทัศน์ไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่า เมื่อมีการประกาศใช้บังคับ 
พระราชบัญญัติ กสทช. แล้วได้ก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการโทรคมนาคม 
โดยรวม เพราะทำให้กรณีปัญหาที่มีอยู่เดิมเกิดความชัดเจนขึ้น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ปญัหาการสรรหาคณะกรรมการรว่มระหวา่ง กทช. 
และ กสช. เพือ่เปน็องคก์รในการทำหนา้ทีจ่ดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบั 
ดูแลกิจการโทรคมนาคมทั้งระบบ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรคลื่น 
ความถี่ได้ ดังนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้แม้จะยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ 
แต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพราะหากไม่มีกฎหมายดังกล่าวแล้ว 
ก็จะทำให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  จะเนิ่นช้าต่อไปอีก

  เมื่อพิจารณากระบวนการคัดเลือกและสรรหากรรมการตามพระราชบัญญัติ กสทช. แล้วจะเห็น 
ไดว้า่มกีารบญัญตัไิวค้อ่นขา้งละเอยีดซึง่งา่ยตอ่การปฏบิตั ิและหากเกดิกรณขีอ้ขดัขอ้งใดๆ ก็มแีนวทาง 
แกไ้ขเพือ่ใหก้ระบวนการตา่ง ๆ  ยงัคงเดนิหนา้ตอ่ไปได ้ดงัจะเหน็ไดจ้ากกรณกีารไดม้าซึง่รายชือ่ผูส้มควร 
ได้รับเลือกเป็น กสทช. โดยวิธีการคัดเลือกกันเอง หากผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจำนวนน้อยกว่า ๒ เท่า 
ของจำนวนตามที่ระบุไว้ในแต่ละประเภท และเลขาธิการวุฒิสภาได้ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อ 
ออกไปแล้วยังมีผู้ได้รับการเสนอชื่อน้อยกว่าที่กำหนดอีก ได้กำหนดให้เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งให้ 
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม และปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร พิจารณาดำเนินการร่วมกันเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการให้ครบในแต่ละ 
ประเภทตามจำนวนที่กำหนด  ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการบัญญัติไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการต่อไปได้โดยไม่สะดุด  และป้องกันปัญหาการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง 
อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการจะดำเนินการไปได้โดยไม่ต้องให้ปลัดสำนัก  
นายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงทั้งสองเข้ามาใช้อำนาจดังกล่าว  
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  ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ “การห้ามโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่” 
เนือ่งจากมาตรา ๔๖ กำหนดวา่ “ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีเ่พือ่กจิการโทรคมนาคมเปน็สทิธเิฉพาะตวั 
ของผูไ้ดร้บัใบอนญุาต จะโอนแกก่นัมไิด้ และผูไ้ดร้บัใบอนญุาตตอ้งประกอบกจิการดว้ยตนเอง จะมอบ
การบรหิารจดัการทัง้หมดหรอืบางสว่นหรอืยนิยอมใหบ้คุคลอืน่เปน็ผูม้อีำนาจประกอบกจิการแทนมไิด”้ 
แตใ่นทางปฏบิตัทิีผ่า่นมานัน้การดำเนนิกจิการของบรษิทั ทโีอที จำกดั (มหาชน) หรอื TOT และบรษิทั 
กสท โทรคมนาคม จำกดั (มหาชน) หรอื CAT ซึง่ไดร้บัการจดัสรรคลืน่ความถีไ่ปแลว้มกีารดำเนนิธรุกจิ 
ในลักษณะเช่าใช้โครงข่ายและขายต่อบริการ  (เอ็มวีเอ็นโอ)  ดังนั้น  จึงเกิดปัญหาว่าการจัดสรรคลื่น 
ความถี่ในช่วงถัดไปของเอกชนให้กับผู้อื่นหรือการร่วมธุรกิจในลักษณะเอ็มวีเอ็นโอซึ่งผู้ที่เข้ามา 
ดำเนินกิจการนั้นมิได้เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตโดยตรงจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ 
  ตอ่ประเดน็ดงักลา่วโดยสว่นตวัมคีวามเหน็วา่ การบญัญตัหิา้มโอนใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีน่ัน้ 
มีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันมิให้มีการนำคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรรไปให้เช่าช่วงหรือนำไปให้บริการต่อ  
แตใ่นปจัจบุนัคลืน่ความถีม่ไิดเ้ปน็ทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจำกดัเหมอืนเชน่ในอดตี และยิง่เปน็ยคุดจิติอล 
แล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ให้มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาอีกด้วย  ดังนั้น  
ในการจดัสรรคลืน่ความถีจ่งึไมค่วรกำหนดวา่ตอ้งเปน็การจดัสรรใหแ้กผู่ป้ระกอบการเพยีงรายเดยีว 
เทา่นัน้ แตค่วรพจิารณาวา่จะจดัสรรอยา่งไรเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ อาท ิแบง่ระดบัผูป้ระกอบการ 
เพือ่พจิารณาใหใ้บอนญุาตทีแ่ตกตา่งกนั เชน่ หากเปน็ผูป้ระกอบการในลกัษณะเปน็ผูใ้หบ้รกิารสง่สญัญาณ 
หรือระดับเครือข่าย  (Network)  ใบอนุญาตที่ได้รับจะแตกต่างจากผู้ประกอบการอีกระดับซึ่งสามารถ 
ให้ผู้อื่นมาใช้บริการได้  เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตาม  ต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยหรือตีความขององค์กรที่มี 
อำนาจต่อไป 
  สำหรับแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทนั้นมีข้อเสนอแนะว่า ในการจัดทำแผนแม่บทไม่ควร 
เริ่มต้นใหม่ทั้งหมด แต่ควรนำร่างแผนแม่บทที่มีอยู่เดิมซึ่ง กทช. ได้ดำเนินการไว้แล้วบางส่วน  
หรอืผลการพจิารณาศกึษาตา่ง  ๆ  ของผูป้ระกอบการ องคก์ร หรอืหนว่ยงานตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งมาตอ่ยอด  
ซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นบ้าง ทั้งนี้ เพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการจัดทำแผน 
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและอาจจะแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
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  นายต่อพงษ์ เสนานนท์ ประธานฝ่ายส่งเสริมการเข้าถึง 
เทคโนโลยีและสื่อสารสาธารณะ สภาคนพิการทุกประเภท 
แหง่ประเทศไทย ไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัทำแผนแมบ่ทวา่  
หากพิจารณากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่  
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ 
โทรคมนาคมแล้ว จะพบว่ามีเป็นจำนวนมาก อาทิ พระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  

และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นต้น ดังนั้น ในการจัดทำแผนแม่บทจึงเห็นสมควร 
ให้มีการพิจารณาศึกษาถึงกฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ได้ความรู้ที่กว้างขวาง 
และครอบคลุมปัญหาในทุก ๆ  ด้าน
  ในการจัดทำแผนแม่บทนั้น มาตรา ๔๙ วรรคสอง กำหนดให้ กสทช. รับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชน  ผู้ประกอบกิจการ  และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาด้วย  
ซึง่การกำหนดใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็นัน้ ในมมุหนึง่หากแผนแมบ่ทมคีวามเกีย่วขอ้งกบัองคก์รตา่ง ๆ   
เปน็จำนวนมาก ยอ่มเปน็การเปดิโอกาสใหท้กุภาคสว่นไดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม แตอ่กีมมุหนึง่นัน้ การบรหิาร 
จัดการเพื่อให้คนเป็นจำนวนมากมาร่วมกันแสดงความคิดเห็น  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิธีการแก้ไข 
ปญัหาหรอืแนวทางในการขจดัขอ้ขดัขอ้งตา่ง ๆ  ดว้ย เพราะเมือ่มผีูม้สีว่นเกีย่วขอ้งซึง่มสีทิธเิทา่เทยีมกนั 
เป็นจำนวนมากมารวมกัน  หากไม่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้วก็อาจเกิด 
ข้อขัดแย้งอันนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลปกครอง  ซึ่งในที่สุดการจัดทำแผนแม่บทอาจต้อง 
หยดุชะงกัหรอืลา่ชา้ออกไป ดงันัน้ กสทช. นอกจากจะตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถในการบรหิาร 
จดัการทรพัยากรหรอืการจดัทำแผนแมบ่ทแลว้ ยงัตอ้งเปน็ผูท้ีม่ศีลิปะในการบรหิารจดัการความขดัแยง้ 
อีกด้วย 
  แต่อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า  การกำหนดให้ “ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กสทช.  
ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา” ตามมาตรา ๗๔ นั้น 
“นโยบายฯ”  ที่กำหนดไว้ดังกล่าวมิได้ระบุอย่างชัดเจนว่าต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลในชุดปัจจุบัน  
ดังนั้น จึงเกิดข้อสงสัยว่าหมายถึงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใดก็ได้ใช่หรือไม่ แต่โดย 
ส่วนตัวมีความเห็นว่าควรมีความยืดหยุ่นซึ่งอาจเป็นนโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาตั้งแต่ 
สมยัรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ กไ็ด ้แตน่โยบายทีแ่ถลงนัน้ตอ้งสอดคลอ้ง 
กับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ตั้งแต่มาตรา ๗๗ ถึงมาตรา ๘๗



สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๔ 87

  รศ.ดร. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์ 
และการสือ่สารมวลชนแหง่ประเทศไทย ไดใ้หข้อ้มลูวา่ เมือ่วนัที ่๑๖ 
ธนัวาคม ๒๕๕๓ ทีผ่า่นมา คณะนเิทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
ได้เสนอผลการวิจัยเรื่อง  “การจัดทำแผนดำเนินการปฏิรูปสื่อ”  
ต่อรัฐบาล  ซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ  
ผู้ผลิตสื่อ  สมาคมวิชาชีพ  และองค์กรเอกชน  รวมทั้งนักวิชาการ 
และผู้บริโภค โดยผลการวิจัยส่วนหนึ่งมีข้อเสนอแนะว่าควรเร่งรัดให้ 
รา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำกบัการประกอบ 
กจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ....   
มผีลใชบ้งัคบัโดยเรว็ ทัง้นีจ้ะไดด้ำเนนิการคดัเลอืกและสรรหา กสทช. 

ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  และคาดหวังว่าจะได้มีการนำเงินจาก  “กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ 
กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม เพือ่ประโยชนส์าธารณะ” ตามพระราชบญัญตัิ 
ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ต่อไป  ดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติ  กสทช.  มีผลใช้ 
บงัคบัแลว้ยอ่มทำใหค้วามคาดหวงัและปญัหาหรอือปุสรรคตา่ง ๆ  ทีผู่ป้ระกอบการและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
ซึ่งเฝ้ารอคอยให้มีการแก้ไขนั้นเกิดความชัดเจนแน่นอนยิ่งขึ้น
  สำหรับเรื่อง  “การกำกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”  ซึ่งถือเป็นประเด็นปัญหา 
ที่สำคัญและได้รับความสนใจจากทุกฝ่าย ตามมาตรา ๔๑ ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “...การอนุญาต 
ใหใ้ชค้ลืน่ความถีเ่พือ่กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศันต์อ้งคำนงึถงึประโยชนส์งูสดุของประชาชน 
ในระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค และระดบัทอ้งถิน่ ในดา้นการศกึษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรฐั และประโยชน ์
สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องดำเนินการในลักษณะที่มีการกระจาย 
การใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ  ให้เหมาะสมแก่การเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ 
เพือ่ประโยชนส์าธารณะ...” โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เรือ่ง “การแขง่ขนัโดยเสรอียา่งเปน็ธรรม” นัน้ หากจะ 
ส่งเสริมให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมได้ต้องหมายถึงการที่ทุก ๆ  ฝ่ายมีความสามารถและ 
ศักยภาพที่จะเข้ามาอยู่หรือมาประกอบกิจการนี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน  แต่กฎหมายได้กำหนดให้การ 
อนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี ่“ใหใ้ชว้ธิคีดัเลอืกโดยวธิกีารประมลู” ซึง่การบญัญตัดิงักลา่วไดส้รา้งขอ้กงัวล 
วา่อาจเกดิความไมเ่ปน็ธรรมขึน้ ทัง้นีเ้พราะหากกำหนดใหผู้ท้ีม่สีทิธดิำเนนิการคอืผูท้ีช่นะการประมลู 
ซึ่งให้ราคาที่สูงที่สุดแล้ว ก็เท่ากับว่าเป็นการกำหนดให้ผู้ที่มีอำนาจเงินมากกว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับ 
อนญุาต ดงันัน้ การทีบ่อกวา่คลืน่ความถีเ่ปน็ของสาธารณะกอ็าจมใิชเ่ปน็ของสาธารณะอยา่งแทจ้รงิ  
ด้วยเหตุนี้  จึงมีแนวความคิดว่าควรมีวิธีการอย่างไร เพื่อให้การประมูลมิได้ยึดถือแต่เฉพาะเรื่องเงิน 
หรือผลประโยชน์เป็นหลักเท่านั้น ส่วนนี้ถือว่ามีความละเอียดอ่อนซึ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงว่า จะบริหาร 
จัดการอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่กำหนดไว้ดังกล่าว
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  ต่อประเด็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทนั้น มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ ๓ ประการคือ

 ๑. เรื่อง การส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์  โดยที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ พ.ศ.  ๒๕๕๑  ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนให้มีองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ   
เพือ่ทำหนา้ทีจ่ดัทำมาตรฐานทางจรยิธรรมและควบคมุการประกอบอาชพีหรอืวชิาชพี และเพือ่เปน็การ 
คุ้มครองการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบ
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ รวมทัง้การคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของผูป้ระกอบอาชพีและ 
วิชาชีพขององค์กร  ได้กำหนดให้มีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย  แต่พระราชบัญญัต ิ กสทช.  
มิได้กล่าวถึงองค์กรที่จะเข้ามาควบคุมหรือกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเห็นควรให้มี
การหยิบยกข้อเสนอแนะในเรื่องนี้มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนด้วย 

 ๒. เรือ่ง การคุม้ครองผูบ้รโิภค โดยทีป่จัจบุนั “เครอืขา่ยสงัคมออนไลน”์ หรอืทีเ่รยีกวา่ “Social 
Network” มคีวามกา้วหนา้ ทนัสมยั และขยายตวัอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะในกลุม่ผูบ้รโิภคทีเ่ปน็เยาวชน  
ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากสื่อดังกล่าวค่อนข้างน้อยหรือรู้ไม่เท่าทัน จนในที่สุด 
อาจตกเปน็เหยือ่ของกลุม่มจิฉาชพีทีอ่าศยัชอ่งทางการสือ่สารดงักลา่วได ้ซึง่เมือ่พจิารณาพระราชบญัญตั ิ
กสทช. แลว้พบวา่ มกีารกลา่วถงึคำวา่ “รูเ้ทา่ทนัสือ่” ไวเ้พยีงประโยคเดยีวเทา่นัน้คอืใน มาตรา ๕๒ (๒)  
จึงเกิดข้อกังวลว่าหากมิได้มีการคำนึงถึงเรื่องดังกล่าวแล้วอาจจะเกิดปัญหาได้ในอนาคต

 ๓. เรือ่ง การคุม้ครองสวสัดภิาพของผูป้ระกอบวชิาชพีสือ่ เนือ่งจากทีผ่า่นมาจะเหน็ไดว้า่สือ่ไดร้บั 
การคุม้ครองความปลอดภยัในระดบัสากลมากนอ้ยเพยีงใด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณฉ์กุเฉนิตา่ง ๆ   
ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมักจะไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ  ดังนั้น  หากแผนแม่บทมีการกำหนด 
เรื่องมาตรฐานวิชาชีพสื่อทั้งในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยแล้ว ก็จะช่วยยกระดับความคุ้มครอง 
ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจากข้อมูลรายงานการวิจัยพบว่า  เงินเดือนและ 
ค่าตอบแทนของนักข่าวมีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกาศข่าวที่นั่งอยู่ในห้องส่ง ทั้ง ๆ  ที่ 
นักข่าวต้องเป็นผู้ที่ออกไปหาข่าวและเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น
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 นางจำนรรค์ ศิริตัน นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์  ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการว่า มาตรา ๗ ข.  (๑๒)  
ไดก้ำหนดลกัษณะตอ้งหา้ม “มใิหเ้ปน็หรอืเคยเปน็กรรมการ ผูจ้ดัการ  
ผู้บริหาร ท่ีปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
หรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลา ๑ ปี 
ก่อนได้รับการเสนอช่ือหรือก่อนได้รับการคัดเลือก” การกำหนดดังกล่าว 
ถือเป็นการกีดกันภาคเอกชนท่ีประกอบวิชาชีพส่ือ โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ การกำหนดใหต้อ้งลาออกจากการประกอบวชิาชพีดงักลา่ว 
มาก่อน ๑ ปีจึงจะสามารถลงสมัครคัดเลือกหรือสรรหาเป็นกรรมการได้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใคร 
กล้าลาออกมาเพื่อลงสมัคร  ทั้งนี้เพราะ  หากลาออกมาแล้วมิได้รับคัดเลือกหรือสรรหาเป็นกรรมการ 
ก็ไม่มีความแน่นอนว่าจะได้กลับเข้าไปดำรงตำแหน่งตามเดิมหรือไม่  หรือแม้ว่าจะลาออกมาก็ไม่มีทาง 
ที่จะไม่เข้าลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเพราะกระบวนการในการได้มาซึ่ง  กสทช.  นั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จ 
ภายในไมช่า้นี ้ดงันัน้ การกำหนดหา้มดงักลา่วจงึอาจสง่ผลใหข้าดบคุลากรจากภาคเอกชนหรอืภาควชิาชพี 
ซึง่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการประกอบวชิาชพีสือ่เปน็อยา่งดเีขา้มาเปน็สว่นหนึง่ในการทำหนา้ทีเ่ปน็  
กสทช. ได้นั่นเอง

  นายเกษม อนิทรแ์กว้  นายกสมาคมเคเบลิทวีแีหง่ประเทศไทย  
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทว่า  
ในการจัดทำแผนแม่บทควรคำนึงถึงเรื่อง  “การผูกขาดสิทธิการ 
ถ่ายทอดสด”  ด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การถ่ายทอดสดการแข่งขัน 
ฟุตบอลหรือกีฬาต่าง ๆ  ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบ 
การรายย่อยเข้ามามีสิทธิดังกล่าว แต่กลับผูกขาดสิทธินั้นรวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันซึ่งสามารถนำไปขายต่อ 
ในรูปแบบที่หลากหลายให้แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย  
ซึง่หากยงัคงมกีารผกูขาดเชน่นีแ้ลว้ ยอ่มทำใหโ้ครงสรา้งทางเศรษฐกจิ 

ผิดเพี้ยน  และในที่สุดผู้บริโภคจะต้องเสียประโยชน์ ดังนั้น ในแผนแม่บทจึงควรนำปัญหาดังกล่าว 
ไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
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  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กทช. 
ปฏบิตัหินา้ทีเ่ลขาธกิาร กสทช. ไดใ้หข้อ้มลูวา่ เมือ่สำนกังานฯ ไดร้บั 
การประสานจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าจะมีการประกาศ  
ใช้บังคับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในวนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ จงึไดม้กีารประชมุ 
เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
และรองรับหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
โดยจากการพิจารณาศึกษาพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการ 
ดำเนินการในประการดังต่อไปนี้

 ประการที่ ๑ การจัดทำแผนแม่บท
  มาตรา ๘๕ กำหนดว่า “...ให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ตามมาตรา ๔๘ 
ภายในระยะเวลา ๑ ปนีบัแตเ่มือ่มกีารแตง่ตัง้ กสทช. แลว้...” ดงันัน้ การจดัทำแผนแมบ่ทจงึถอืเปน็เรือ่ง 
เรง่ดว่นทีท่างสำนกังาน กสทช. จะตอ้งดำเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด แตอ่ยา่งไรกต็าม 
ที่ผ่านมาได้มีการเตรียมการในเรื่องดังกล่าวมาพอสมควร  และดำเนินการจัดทำร่างแผนแม่บทไว้เป็น 
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ หาก กสทช. ชดุใหมเ่หน็ดว้ยหรอืมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิเลก็นอ้ยกจ็ะแลว้เสรจ็กอ่นกำหนด 
ระยะเวลาและสามารถประกาศใช้ได้ทันที

 ประการที่ ๒ การประมูลคลื่นความถี่
  ส่วนที่ ๔ การกำกับกิจการโทรคมนาคม มาตรา ๔๕ บัญญัติว่า “ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่ 
เพือ่กจิการโทรคมนาคมตอ้งไดร้บัใบอนญุาตตามพระราชบญัญตันิี ้ซึง่ตอ้งดำเนนิการโดยวธิกีารประมลู 
คลื่นความถี่...”  ที่ผ่านมาจะพบว่าการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมนั้นเกิดปัญหาในทาง 
ปฏิบัติเรื่อยมา  ซึ่งปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเชื่อมโยงคลื่นความถี่ในแต่ละจุด  โดยเกิด 
ขอ้สงสยัวา่ ผูท้ีไ่ดร้บัใบอนญุาตซึง่มกีารดำเนนิกจิการไปแลว้ หากตอ้งการจะเชือ่มโยงคลืน่ความถีไ่ปยงั 
จุดอื่น ๆ  เช่น จากจุด A ไปยังจุด B และจุด B ไปยังจุด C จำเป็นต้องมีการประมูลในทุกครั้งหรือไม่  
ซึ่งในทางปฏิบัติไม่สามารถที่จะกำหนดให้มีการประมูลทุกครั้งได้
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 ประการที่ ๓ การห้ามโอนใบอนุญาต
  มาตรา ๔๖ กำหนดว่า “ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีเ่พือ่กจิการโทรคมนาคมเปน็สทิธเิฉพาะตวัของ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะโอนแก่กันมิได้ และผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการด้วยตนเองจะมอบการ 
บริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทนมิได้”  
การหา้มโอนใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีด่งักลา่ว เกดิขอ้สงสยัวา่ ใบอนญุาตทีไ่ดอ้อกใหไ้ปแลว้กอ่นวนัที ่
พระราชบญัญตัฉิบบันีจ้ะประกาศใชบ้งัคบันัน้ยงัคงใชไ้ดต้อ่ไปหรอืไม่ ซึง่ยงัไมม่คีวามชดัเจนเพยีงพอ 
ที่จะตอบข้อสงสัยนี้แก่ผู้ประกอบการได้ว่าใบอนุญาตที่ได้รับไปแล้วแม้จะมีการไปดำเนินธุรกิจร่วมกับ
เอกชนอื่น ๆ  ก็ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้  ดังนั้น  จึงเห็นควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตีความหรืออธิบาย 
ให้ชัดเจนด้วย

 ประการที่ ๔ หน้าที่ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
  มาตรา ๘๒ วรรคสอง กำหนดวา่ “...ใหส้ว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ และหนว่ยงานของรฐั แจง้รายละเอยีด 
เกี่ยวกับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา รวมถึงอายุสัญญาและค่าสัมปทานหรือค่าตอบแทนต่าง ๆ   
ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น ต่อ กสทช. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสทช. กำหนด 
และให้ กสทช. ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น พร้อมทั้ง 
เปิดเผยข้อมูลและผลการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบ”  การกำหนดให้  กสทช.  ต้องมีหน้าที่ในการ 
ตรวจสอบความชอบหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมายของการอนญุาต สมัปทาน หรอืสญัญาดงักลา่วนัน้ถอืเปน็ 
ภาระใหญ่ เพราะยังไม่ทราบชัดเจนว่าการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาท่ีมีอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติ 
นีใ้ชบ้งัคบัหรอืทีผ่า่นมานัน้ถอืวา่ชอบดว้ยกฎหมายแลว้หรอืไม ่ซึง่บทบญัญตัใินมาตรานีจ้ะตอ้งมกีาร 
ปรึกษาหารือเพื่อสร้างความชัดเจนต่อไป

 ประการที่ ๕ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
  ตามมาตรา  ๔๕  กำหนดให้  “กสทช. มีอำนาจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ 
กิจการเป็นรายปีในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย”  ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติ 
ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว กสทช. จะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราที่กำหนดใหม่นี้ 
ทันทีหรือไม่  หรือให้เรียกเก็บในอัตราเดิมคือร้อยละ ๒.๕ ไปก่อน ทั้งนี้เพราะยังไม่มีการประมูล 
คลื่นความถี่ จึงต้องเรียกเก็บในอัตราเดิมจนกว่าจะได้มีการให้ใบอนุญาตแก่ผู้ที่ชนะการประมูล 
จึงจะเรียกเก็บในอัตราใหม่ได ้ ประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้จำเป็นต้องกำหนดแนวทางในการดำเนินการ 
อย่างชัดเจนเสียก่อนด้วย

 ประการที่ ๖ บทกำหนดโทษ
  มาตรา ๗๙ บัญญัติว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่ กสทช. หรือผู้ซึ่งใช้อำนาจ กสทช. ที่รู้หรือได้รับแจ้ง 
จากบุคคลใดว่ามีการใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หากมิได้ 
ดำเนินการบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และการกระทำหรืองดเว้นการกระทำนั้นไม่เป็น 
ความผิดตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา... ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับ 
ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”  บทกำหนดโทษดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
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ของพนกังานเจา้หนา้ทีเ่ปน็อยา่งยิง่ เนือ่งจากเปน็การกำหนดวา่เพยีงแค ่“รู”้ กม็คีวามผดิแลว้ ซึง่แคไ่หน 
เพียงใดถึงจะถือว่า “รู้” ซึ่งต้องรับผิดนั้นยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ  อีกทั้งความผิดตามมาตรา 
๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญานั้นต้องเป็นกรณีที่ได้กระทำโดย “เจตนา” เท่านั้น แต่มาตรา ๗๙ นี้
เทา่กบัวา่แมจ้ะเจตนาหรอืไมก่ต็าม พนกังานเจา้หนา้ทีก่ต็อ้งรบัผดินัน่เอง ดงันัน้บทกำหนดโทษดงักลา่ว 
จึงไม่เหมาะสม

 สรุป จากการเข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า แม้ที่ผ่านมา 
จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ หรือ  
กทช. ชดุปจัจบุนัทีแ่ตกตา่งกนัออกไป โดยมทีัง้ฝา่ยทีเ่หน็วา่ กทช. ไมม่อีำนาจเพราะสถานภาพไดส้ิน้สดุ 
ลงแล้วนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้ถูกยกเลิก และรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระเพียงองค์กรเดียว
ที่ทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น ดังนั้น เมื่อยังมิได้มีการจัดตั้ง 
องคก์รดงักลา่วขึน้ กทช. จงึมสีถานะเปน็เพยีงองคก์รเฉพาะกจิทีป่ฏบิตัหินา้ทีห่รอืรกัษาการตามพนัธกจิ 
เดมิเทา่นัน้ สว่นฝา่ยทีเ่หน็วา่ กทช. ยงัมสีถานภาพและมอีำนาจหนา้ทีอ่ยูต่อ่ไป ทัง้นีเ้พราะมบีทเฉพาะกาล 
ซึ่งเป็นการบัญญัติรับรองเพื่อให้การดำเนินการของรัฐหรือองค์กรที่เคยมีกฎหมายรองรับ สามารถ 
ดำเนนิการตอ่เนือ่งตอ่ไปไดโ้ดยไมห่ยดุชะงกั จนกวา่กลไกของกฎหมายทีก่ำหนดขึน้ใหมห่รอืใชบ้งัคบันัน้ 
มคีวามพรอ้มหรอืความสามารถดำเนนิการได ้และเมือ่ไมม่กีฎหมายฉบบัใดบญัญตัยิกเลกิกฎหมายเดมิ 
ซึง่ใหอ้ำนาจแก ่กทช. แลว้ กต็อ้งถอืวา่ กทช. ยงัคงเปน็องคก์รทีม่อีำนาจหนา้ทีใ่นการจดัสรรคลืน่ความถี ่
ตามกฎหมายเดิมต่อไป๑๑ แต่ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่เป็นที่สงสัยแก่สังคมอีกต่อไป  
ก็โดยเหตุที่เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ 
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว ย่อมสร้าง 
ความชดัเจนใหเ้กดิขึน้วา่ องคก์รทีม่อีำนาจหนา้ทีใ่นการกำกบัดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคม 
ทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรคลื่นความถี่ของชาตินั้นคือเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรใด
  แต่อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายจะมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปแล้ว แต่การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ  
ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อาทิ การคัดเลือกและสรรหากรรมการ หรือการจัดทำแผนแม่บทการบริหาร 
คลืน่ความถีน่ัน้นบัเปน็เพยีงจดุเริม่ตน้เทา่นัน้ จงึอาจจะมปีญัหาและอปุสรรคอยูบ่า้งซึง่ทกุภาคสว่นจำเปน็ 
ต้องช่วยกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นด้วยกับความคิดเห็นของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เข้าร่วมการสัมมนาส่วนใหญ่ว่า แม้พระราชบัญญัติฉบับนี้จะยังไม่สมบูรณ์พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์  
แต่ต้องถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะหากไม่มีกฎหมายดังกล่าวแล้วก็จะทำให้การพัฒนาประเทศ 
ในด้านเทคโนโลยีจะเนิ่นช้าต่อไปอีก

 ๑๑โปรดดู เพลินตา ตันรังสรรค์, การจัดคลื่นความถี่สำหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (IMT หรือ 3G and  
Beyond ; วารสารจุลนิติ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓, หน้า ๕๙-๗๑.
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สำหรับเรื่อง “คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ” ผู้เขียนขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า 
ไมค่วรกำหนด “หา้มเปน็หรอืเคยเปน็ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษา พนกังาน ผูถ้อืหุน้ หรอืหุน้สว่นในบรษิทั 
หรือห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลา ๑ ปีก่อนได้รับการเสนอชื่อหรือก่อนได้รับการคัดเลือก” ทั้งนี ้ 
เนื่องจากการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการเกี่ยวกับระยะเวลาก่อนดำรงตำแหน่งนั้น จะเป็น
การปิดกั้นโอกาสของผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงในการประกอบธุรกิจในแวดวง 
ทางด้านนี้ อันย่อมส่งผลให้ผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการอาจขาดซึ่งความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ทันสมัยและ
ทันกับเหตุการณ์ได้ ซึ่งความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมการเป็นเพียงส่วนหนึ่งในคณะกรรมการคงไม่สามารถเป็นผู้นำ 
เสียงข้างมากหรือควบคุมการบริหารได้ทั้งหมด และการกำหนดให้บุคคลต้องออกจากการประกอบ 
วชิาชพีไปในระยะเวลาหนึง่นัน้จะสง่ผลใหต้อ้งขาดบคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถในชว่งระยะเวลานัน้ 
ไปด้วย ตลอดจนการเข้าสู่ตำแหน่งของกรรมการ กสทช. ก็มีกระบวนการที่ละเอียดอ่อนและต้องผ่าน 
การพิจารณาลงมติคัดเลือกโดยวุฒิสภา  ซึ่งถือว่าเป็นการกลั่นกรองบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีก 
ขั้นตอนหนึ่งด้วย. 
  


