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จัดโดย: ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีส่ ถาพรวงศา ร่วมกับ มูลนิธเิ พื่อผูบ้ ริโภค (มพบ.)
โครงการติดตามนโยบายสือ่ และโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
และสมาคมสหพันธ์องค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
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๑. ช่ วงการกล่าวเปิ ด โดย นายประวิ ทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ฯ
ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
กสทช. มีหน้าทีก่ ากับดูแลเรือ่ งการสือ่ สาร อันเป็ นพื้นทีของทุ
่
กคน อีกทัง้ อุตสาหกรรมในกากับดูแล
ของ กสทช. ก็มขี นาดใหญ่และมีผลกระทบกับทุกผูค้ น การเปิ ดให้ทุกฝ่ ายได้มสี ่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นจึงเป็ นเรือ่ งสาคัญ การทีบรรยากาศการรั
่
บสมัคร กสทช. เป็ นไปอย่างคึกคักเป็ นเรือ่ งน่ ายินดี และรูส้ กึ
เป็ น เกียรติท ผี ่ ู้สมัค รหลายท่านเข้าร่ ว มเวทีใ นวัน นี้ เนื อ่ งจากจะได้ น าสารทีไ่ ด้ ร ับ ในวัน นี้ ไ ปใช้ใ นการ
ดาเนินการได้หากได้รบั การคัดเลือกเป็น กสทช. นอกจากนัน้ หวังว่า สารในวันนี้จะไปถึงคณะกรรมการสรร
หาด้วย เพือ่ เลือกคนทีม่ คี วามเหมาะสม ไม่ ใช่การเลือกโดยดูแค่เพียงประวัตเิ ท่านัน้ ในวันนี้จงึ จะพยายาม
บอกถึงคุณลักษณะและคุณสมบัตขิ อง กสทช. รวมทัง้ การกากับดูแลกิจการสาธารณะว่าจะต้องทาโดยการ
ร่วมคิดร่วมขับเคลือ่ น จึงต้องพิจารณาว่า ปั ญหาของอุตสาหกรรมการสือ่ สารในประเทศไทยคืออะไร ควรจะ
ขับเคลือ่ นไปทิศทางใด ในวันนี้จงึ เป็ นเวทีทดีี ่ ในการนาเสนอ และขอให้ทกุ ท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวันนี้ไ ด้ม ี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อไป
๒. ช่วงการเสวนาโดยวิ ทยากร ดาเนินรายการโดยนางสาวกรรณิ การ์ กิ จติ เวชกุล
๒.๑ นายสุภาพ คลี่ขจาย

นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจติ อล (ประเทศไทย)

คุณ สมบัตสิ าคัญของ กสทช. คือ ๑) จะต้องเป็ นผูท้ มี ่ คี วามคิดเป็ นอิสระ และมีความสามารถในการ
ป้ องกันหรือปกป้ องการแทรกแซงได้ดว้ ย เนือ่ งจาก กสทช. ในยุคจากนี้ไปจะมีความเป็ นอิสระน้ อยลงอยูเ่ อง
ดังนัน้ ในฐานะองค์กรทีก่ ากับดูแลแลสือ่ จึงต้องมีความคิดอิสระ และมีความสามารถทีจะต้
่ านทานแรงยัวยวน
่
ต่างๆ ตลอดจนอานาจแทรกแซงทัง้ หลาย โดยทีความคิ
่
ดเป็ นอิสระนัน้ ต้องเป็ นคุณสมบัตเิ ชิงประจักษ์ยงิ ่ กว่า
กสทช. ชุดปั จจุบนั ๒) ต้องเป็นผูท้ เข้
ี ่ าใจการเปลีย่ นแปลงของโลกและเทคโนโลยีซงึ ่ กาลังส่งผลทาลายวงการ
สือสารมวลชนในขณะนี
่
้ โดยมีความสามารถทีจ่ ะกากับดูแลให้สอื ่ ก้าวผ่านสถานการณ์วกิ ฤตดังกล่าวไปได้

๒

แสดงบทบาทในเชิงการดูแลมากกว่าการกากับ ๓) กสทช. ต้องมีความเข้าใจและมีทศั นะทีไ่ ม่เป็ นเชิงลบต่อ
วงการสือ่ สารมวลชน ไม่ควรคิดเพียงว่า ผูป้ ระกอบการเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตัว และไม่ควรเห็นว่า คนใน
วงการโทรศัพท์เคลือ่ นทีห่ รือทีวดี จิ ติ อลจะเอื้อผลประโยชน์ กบั พวกพ้องเท่านัน้ แต่ควรดูแลประคับประคอง
เพือ่ ให้อุตสาหกรรมทีวดี จิ ติ อลสามารถฝ่ าวิกฤตไปได้ เพราะขณะนี้ทงั ้ ทีวดี จิ ติ อลและดาวเทียมกาลังอยู่ใน
สภาวะล่มสลาย กสทช. จึงต้องเข้าใจความเปลีย่ นแปลงของโลก หาก กสทช. ทีไ่ ด้มาเป็ นบุคคลทีมี่ ทศั นคติ
เป็ นลบต่อวงการสือเป็
่ นทีประจั
่ กษ์ จะยิง่ ทาให้สถานการณ์ของอุตสาหกรรมสือย
่ า่ แย่หนักขึน้
สรุป เราต้องการคนทีม่ อี สิ ระทางความคิดเป็ นทีประจั
่ กษ์ ต้านทานต่อการแทรกแซงได้ และเป็ นคน
ทีเ่ ข้าใจความเปลีย่ นแปลงของโลกและเทคโนโลยี ทีก่ าลังทาลายวงการวิทยุโทรทัศน์ แ ละวงการสือ่ อยู่ใน
ขณะนี้ และไม่ควรเป็นคนทีมี่ ทศั นคติเชิงลบต่อวงการสือเป็
่ นทีประจั
่ กษ์ อนึง่ คณะกรรมการสรรหา และสนช.
ควรเข้าใจเช่นกันว่า ช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อของเทคโนโลยีและความอยู่รอดของโทรทัศน์ดจิ ติ อล ๒๐ กว่าช่อง
การคัดเลือก กสทช. จึงมีความสาคัญมาก ซึง่ คณะกรรมการสรรหาจะสรรหาเหลือ ๑๔ คน ให้ สนช. เลือก
เหลือ ๗ คน หน้าทีของท่
่ านมีระยะสัน้ แต่สง่ ผลกระทบระยะยาวต่ออุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์อย่างมาก
๒.๒ นายประดิ ษฐ์ เรืองดิ ษฐ์ อดีตกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสือ่ มวลชน
สถานะของ กสทช. ในปั จจุบนั เปลีย่ นแปลงไปจาก กสทช. ยุคแรก นัน่ คือมีความเป็ นอิสระลดลง ซึง่
เป็ นเรือ่ งเชิงโครงสร้างกฎหมาย เนื อ่ งจากมีการดึงอานาจและทรัพ ยากรไปไว้ทคี ่ ณะกรรมการดิจ ิตลั เพือ่
เศรษฐกิจ และสังคมแห่ง ชาติ สถานะดัง กล่ าวให้เกิด สภาวะท้าทายมากมายรออยู่ รวมทัง้ ปั ญ หากิจ การ
โทรทัศน์ทกี ่ าลังล่มสลาย และความเปลีย่ นแปลงของยุคเศรษฐกิจดิจติ อล ทัง้ นี้ เป็ นทีน่่ าจับตาว่า กสทช. ทีได้
่
จะเป็ นคนทีมี่ ความคิดเห็นสอดคล้อง/ไม่โต้แย้งกับคณะกรรมการดิจติ อลแหงชาติ หรือควรเป็ นคนทีเ่ ห็นถึง
ประโยชน์และเห็นความสาคัญของการเข้าถึงทรัพยากรคลืน่ ความถีแ่ ละพร้อมทีจะให้
่ ความเห็นและโต้แย้งกับ
คณะกรรมการดิจติ อลแห่งชาติ
เนื อ่ งจากในขณะนี้เราอยู่ใ นบรรยากาศของให้ความสาคัญ กับ ความมัน่ คงและการปกป้ องระบบ
สารสนเทศเป็ นหลัก ทาให้เกิดการละเมิด สิทธิของประชาชนและการควบคุมความคิดของประชาชน ทัง้ นี้
กสทช. ควรเป็นคนทีคิ่ ดถึงการจัดการกับภาวะหลอมรวมของเทคโนโลยี การจัดสรรคลืน่ ความถี ่ สถานการณ์
เรือ่ งข้อมูลส่วนบุคคล เรือ่ งเศรษฐกิจดิจติ อล ความเป็ นธรรมในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น และควรทีจะ
่
ทาหน้าทีในการปกป้
่
องเสรีภาพ มีความกล้าหาญเชิงจริยธรรมในการปกป้ อง เพือ่ ไม่ให้เกิดการใช้อานาจใน
การปิดสือ่
สรุป เห็นว่าประเทศไทยมีคนทีม่ คี วามรู้ความสามารถ หากกระบวนการสรรหามีความโปร่งใส โดย
ไม่ใช้ความคิดยุคไทยนิยมหรือความมันคงนิ
่
ยม ควรได้ กสทช. ทีมี่ ประสบการณ์เชิงประจักษ์ หากได้คนทีไม่
่
มีคุณภาพก็ตอ้ งมีการต่อต้านแน่นอน
๒.๓ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธเิ พื่อผูบ้ ริโภค
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สิง่ ทีน่ ่ ายิน ดีค ือ ด้านการคุ้ม ครองผูบ้ ริโภค/การส่งเสริม สิทธิแ ละเสรีภาพของประชาชนมีผู้สมัค ร
จานวนมากถึง ๑๘ คน แต่ทน่ี ่ าเสียดายคือ กสทช. ด้านนี้จะมีเพียงคนเดียวเท่านัน้
เมือ่ มองสถานการณ์ปัจจุบนั ในมุมทีเกี
่ ย่ วข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคจะพบว่า ปั ญหาเรือ่ งร้องเรียน
ของ กสทช. ยังไม่มกี ารยกระดับรายการแก้ไขปั ญหารายกรณี ไปสูก่ ารคุ้มครองผูบ้ ริโภคเป็ นการทัวไป
่ และ
ขาดการบังคับใช้กฎหมาย ทาให้ต้องแก้ไขปั ญ หาเป็ นรายกรณีในลักษณะซ้ าซาก เช่น ปั ญหาบริการเสริม
SMS รบกวนและกินเงิน , ปั ญ หาการคงสิทธิเลขหมายหรือย้ายค่ายไม่ ได้ เป็ น ต้น ในแง่ของการประกอบ
กิจการ ทางด้านกิจการโทรคมนาคมก็ยงั มีการแข่งขันน้อย ผูบ้ ริโภคมีทางเลือกน้อย
ดังนัน้ สิง่ ทีค่ าดหวังคือ คาดหวังให้มกี ารเปลีย่ นแปลง มีการคุ้มครองผูบ้ ริโภคทีตรงไปตรงมา
่
มีการ
จัดการเรือ่ งร้องเรียนให้ได้ภายใน ๓๐ วัน หรือปั ญหาเรือ่ งการตัง้ สถานีวทิ ยุคมนาคม ก็ควรทีจะมี
่ การจัดการ
ในด้านความร่วมมือเพือ่ ให้มคี วามตรงไปตรงมา นอกจากนัน้ คาดหมายให้การใช้งบประมาณของ กสทช.
จะต้องมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปิ ดกว้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของภายนอกทัง้ ในแง่การ
ตรวจสอบและการสร้างความเท่าทันให้กบั ประชาชน ทีส่ าคัฐคือควรมีการยกระดับการคุ้มครองผูบ้ ริโภค มี
ข้อมูลให้ประชาชนเท่าทัน มีการมีสว่ นร่วม มีกระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียนของ กสทช. ทีดี่ พอ รวมทัง้ มีการ
สร้างความเป็ นธรรมให้ก ับผูป้ ระกอบการ และทาให้เกิดผูป้ ระกอบการทีม่ คี ุณ ภาพ ให้ความสาคัญกับสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน
ในการสรรหาและเลือกสรร กสทช. ควรมีร ะบบทีก่ ากับ และสนั บ สนุ นบุ ค คลทีม่ ีคุ ณ ภาพ มีค วาม
เชีย่ วชาญ และให้ความสาคัญกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้วย ไม่ใช่บุคคลทีม่ ปี ระวัตลิ ะเมิดสิทธิ ของประชาชน
และการคัดเลือก กสทช. ต้องคานึงถึงการสร้างองค์ประกอบทีม่ คี วามเป็ นเอกภาพในการทางาน ในจานวน
กสทช. ๗ คน ซึง่ มีเพียงคนเดียวทีเ่ ป็ นด้านการคุ้มครองผูบ้ ริโภคและส่งเสริมเสรีภาพ หากยังคิดอย่างแยก
ส่วนจะทาให้ประเด็นนี้ถูกทิง้ ให้เป็นภาระของ กสทช. คนนัน้ คนเดียว และกลายเป็ นเสียงข้างน้อย ทัง้ ทีความ
่
จริงแล้ว ยุคนี้ควรถือว่าการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและการส่งเสริม การแข่งขันเป็ นภารกิจของ กสทช. ทุกคน ทัง้
กสทช. ด้านกฎหมาย โทรคมนาคม ฯลฯ กสทช. ทุกคนมุ่งทางานด้วยความมีเอกภาพ มีวสิ ยั ทัศน์ เท่าทัน
ปั ญหา และสร้างความเปลีย่ นแปลงสาคัญทีจะเป็
่ นประโยชน์ต่อประชาชนในอนาคต
อีกส่วนหนึง่ คือ กสทช. ชุดใหม่ควรเปลีย่ นโครงสร้างของสานักงาน กสทช. ให้รบั ใช้การทางานของ
กสทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง สานักงาน กสทช. ต้องให้ความสาคัญกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การ
แข่งขัน และเสรีภาพในการสือสารเช่
่
นเดียวกัน
สรุป อยากได้ กสทช. ทีท่ าให้เกิดการปฏิรูปในกิจการด้านโทรคมนาคมและกิจการวิทยุและโทรทัศน์
ภายใต้ทศั นคติท ถี ่ ูก ต้องทีเ่ ห็น ว่า ยิง่ การคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคดีข้นึ จะยิง่ ทาให้ธุ ร กิจ ได้ร ับ ความเชือ่ ถือและ
ยกระดับในภาพรวมของสังคม ทัง้ นี้ หวังว่ากรรมการสรรหาจะเลือกคนทีเหมาะสมมาท
่
างาน โดยเห็นว่าการ
ตรวจสอบจากภายนอกเป็นสิง่ สาคัญ

๔

๒.๔ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ผูแ้ ทน NBTC Policy Watch
ขออนุญาตนาเสนอ กสทช. แบบทีเราไม่
่
ต้องการก่อน ซึง่ มี ๔ แบบหลัก คือ แบบทีไ่ ม่มคี วามรู้ ไม่ม ี
ธรรมาธิบาล ไม่ทาหน้าทีตามกฎหมาย
่
และไม่มคี วามกล้าหาญทางจริยธรรม
ในมิติเรือ่ งความรู้ ถ้าสัง เกตจากการทางานของ กสทช. ชุ ด ทีผ่ ่ านมา จะเห็น ได้ ว่า แม้ กสทช.
ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านโทรคมนาคม ด้านวิทยุและโทรทัศน์ ฯลฯ แต่กลับไม่เคย
พบการให้ความเห็นด้วยมุมความรูเ้ ฉพาะด้านนัน้ ๆ ในเรือ่ งหรือเหตุการณ์ทสี ่ าคัญ เช่นราคาการประมูลคลืน่
ฯ กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์ควรต้องมีความเห็น หรือปั ญหากิจการโทรทัศน์ แต่ไม่ม ี กสทช. ทีม่ าจากสาย
โทรทัศน์ออกมาพูดอะไรเลย
ส่วนมิตธิ รรมภิบ าล เห็นได้ชดั จากเรือ่ งการไม่ เปิ ดเผยข้อมู ลข่าวสารอย่างครบถ้วนจริง จัง ภายใน
กรอบระยะเวลาตามทีกฎหมายก
่
าหนด การรับฟั งความคิดเห็นก็ไม่เป็ นการรับฟั งอย่างรอบด้านจริงๆ การ
จัดการเรือ่ งร้องเรียนไม่สามารถดาเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย การใช้งบประมาณขาดประสิทธิภาพ มี
การใช้งบอย่างมากในเรือ่ งการบริจาค การซื้อสือ่ และการเดินทางต่างประเทศ
มิตกิ ารไม่ทาหน้าทีตามกฎหมายก็
่
มหี ลายเรือ่ ง ทัง้ นี้ หน้าทีส่ าคัญของ กสทช. ตามกฎหมายคือ การ
สร้างความแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม การทาให้เครือ่ งมือการสือสารถู
่
กใช้เพือ่ การสร้างประชาธิปไตยและ
สนับสนุ นพหุนิยมในสือ่ รวมถึงการคุ้มครองประชาชน ทัง้ ในฐานะทีเ่ ป็ นผูบ้ ริโภคและพลเมือง ซึง่ กสทช. ที ่
ผ่านมาไม่ได้ทาหน้าทีเ่ หล่านี้ และทีล่ ม้ เหลวเลยคือ การไม่ใช้อานาจในการขอคืนคลืน่ ความถีข่ องหน่ วยงาน
รัฐมาจัดสรรใหม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ ส่วนการประมูลคลืน่ ความถีท่ เกิ
ี ่ ดขึน้ ก็ประสบความล้มเหลว ทัง้ ในแง่
ไม่มกี ารแข่งขันราคาในกรณีคลืน่ ย่าน ๒๑๐๐ MHz การไม่จดั ประมูลคลืน่ ย่าน ๑๘๐๐ MHz ล่วงหน้า อันทาให้
เกิดปั ญ หาเรือ่ งบริการทีต่ ้องสะดุดและมีการยืดเวลาให้บริการในฐานะมาตรการเยียวยา ด้านการคุ้มครอง
ภาคประชาชนล้มเหลว ไม่สง่ เสริมการกากับดูแลกันเอง และการจัดการเรือ่ งร้องเรียนไม่มปี ระสิทธิภาพ
สุดท้ายคือมิตคิ วามกล้าหาญทางจริยธรรม จะเห็นได้วา่ มีภารกิจทีค่ วรต้องดาเนินการด้วยความกล้า
หาญซึง่ ยังไม่สาเร็จหรือล้มเหลวจานวนไม่ น้อย ทีส่ าคัญ ได้แก่ การนาคลืน่ ความถีใ่ นมือหน่ วยงานรัฐออก
จัดสรรใหม่ โดยเฉพาะกรณีของคลืน่ วิทยุทคี ่ วรได้คนื กลับมาเมือ่ ครบระยะเวลา ๕ ปี ตามทีก่ าหนดในแผน
แม่ บทฯ แต่ก ลับไม่ม ีการพูด ใดใดเลยเพือ่ รัฐ บาลประกาศใช้ ม. ๔๔ ยืด เวลาออกไป กรณีก ารร่ วมมือกับ
รัฐบาลทหารในการควบคุมไอเอสพี เนื้อหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต กรณีการประสานกับ facebook เพือ่ ปิ ด
กัน้ บางราย และการออกมาตาหนิบริษทั ฯ เอกชนทีอ่ อกมาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ หมดเป็ นกรณีทจัี ่ ดว่าน่ า
เกลียด
สาหรับ ทางด้านทีเ่ ป็ น ความคาดหวัง หรือสิง่ ทีอ่ ยากเห็น ๑) ภายใต้บ ริบ ทปั จจุ บ ัน คิด ว่าต้องการ
กสทช. ทีม่ คี วามรูใ้ นลักษณะหลอมรวม ไม่เฉพาะในเชิงเทคโนโลยี แต่หมายถึงศาสตร์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่
ว่าจะเป็ นเศรษฐศาสตร์ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค คือควรต้องมีการความเข้าใจในมิตติ ่างๆ ทีเกี
่ ย่ วข้องกับภารกิจ
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ในภาพรวม โดยมีความเข้าใจในเรือ่ งเสรีภาพพลเมืองด้วย ทัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบในหลายประเทศจะไม่ได้
กาหนดลักษณะเฉพาะของ กสทช. ในลักษณะเฉพาะเจาะจง นัน่ หมายความว่า กสทช. แต่ละคนต้องมีความรู้
รอบด้านทีเหมาะสมกั
่
บภาระหน้าที ่ ๒) สามารถเรียกคืนคลืน่ ความถีม่ าจัดสรรใหม่เพือ่ ใช้ประโยชน์ได้มาก
กว่าเดิม โดยในการเรียกคืนและจัดสรรคลืน่ จะต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมเมือ่ เกิดความขัดแย้งกัน
ระหว่างอานาจกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ ๓) มีธรรมาภิบาลในกระบวนการทางาน ไม่ว่าจะเป็ นเรือ่ ง
การเปิ ด เผยข้อ มูล การจัด ท ารายงานการประเมิน ผลกระทบจากการก ากับ ดู แ ล หรือ RIA (Regulation
Impact Assessment) มีการใช้งานวิจยั ในการกาหนดนโยบายและเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ หรือ
การรับ ฟั งความคิด เห็น สาธารณะในเชิงรุ ก รวมทัง้ การมีก ารจัด การเรือ่ งร้องเรียนทีด่ ี ๔) ต้องมีการปรับ
โครงสร้างองค์กร ให้เป็นองค์กรประสิทธิภาพ
สาหรับเรือ่ งสาคัญที ่ กสทช. ควรมีการดาเนินการได้แก่ ๑) การเรียกคืนคลืน่ ความถีแ่ ละจัดประมูล
คลืน่ ความถีท่ กี ่ าลังจะหมดสัมปทานเป็ นการล่ วงหน้ า ๒) เรือ่ ง Analog TV Switch-off ๓) เร่งจัดสรรคลืน่
ความถีร่ ้อยละ ๒๐ ให้ป ระชน ๔) ออกกฎเกณฑ์ก ารควบคุ ม สือ่ ทีช่ ัด เจน ไม่ ใ ช่ อ้างแต่ ม. ๓๗ ทีม่ ีค วาม
คลุมเครือไปตลอด ๕) เรือ่ งการกากับดูแลตนเอง (Self-Regulation) และการกากับดูแลร่วม (Co-Regulation)
เพือ่ ลดการแทรกแซงโดยรัฐ ๖) เรือ่ งทีวชี ุมชน ๗) USO ทีม่ เี ป้ าหมายลด digital divide ได้จริง โดยมีการแบ่ง
บทบาทชัดเจนระหว่าง กสทช. กับกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ และสัง คม ๘) การรัก ษาข้อมูลความเป็ น
ส่วนตัว
และในแง่ของกระบวนการสรรหา กสทช. อยากเห็นกระบวนการคัดเลือกทีม่ คี วามโปร่งใส่และเปิดให้
สาธารณะสามารถติด ตามและตรวจสอบกระบวนการพิจ ารณาคัด เลือกได้ด้วย ทัง้ นี้ ค วรให้ม ีก ารแสดง
วิส ัยทัศ น์ ก ับ ประชาชน โดยมีก ารเสนอประเด็น ทีส่ าคัญ เช่ น การคืน คลืน่ การจัด สรรคลืน่ ความถี ่ การ
ยกระดับธรรมาธิบาล ฯลฯ
๒.๕ ประวิ ทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ฯ ด้านการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในเรือ่ งการสรรหา กสทช. มีความ
เห็นว่า คณะกรรมการสรรหาควรต้องฉลาดกว่าผูส้ มัคร มี
มุมมองในเชิงภาพรวมและเชิงนโยบายมากกว่าผูท้ ถูี ่ กเลือก
สาหรับคุณสมบัตขิ อง กสทช. นัน้ เห็นว่า ในเชิงภาพรวม กสทช. ควรมีความหลากหลาย และในการ
ปฏิบ ัติหน้ าทีไ่ ม่จ าเป็ น ต้องมีค วามเป็ น เอกภาพ (unity) แต่ ต้องมีค วามสอดประสาน (complementary) มี
ความรู้ในลัก ษณะสหสาขา (multidisciplinary) พร้อมรับ ฟั งและพร้อมเรียนรู้หรือศึก ษาหาความรู้ ติด ตาม
ความเปลีย่ นแปลงและวิทยาการใหม่ๆ และเน้ นการมีสว่ นร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หลาย โดยสร้างการมีส่วน
ร่วมเพือ่ ให้ทนั กับความเปลีย่ นแปลงและความหลากหลายของเทคโนโลยีทเกิ
ี ่ ดขึน้ ซึง่ ความเปลีย่ นแปลงของ
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เทคโนโลยีทาให้อานาจของ กสทช. ไม่สามารถขยายไปควบคุ มได้ทงั ้ หมด และข้อมูลข่าวสารเคลือ่ นย้าย
แบบไร้พรมแดน อีกทัง้ การกากับดูแลของ กสทช. เกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ และทาให้เกิดผลกระทบทัง้ กับ
บุคคล สังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมือง ดังนัน้ กสทช. ต้องมีการประสานงานกับหน่ วยงานภาครัฐ ภาคอุตสา
หรรม ภาคสังคมต่างๆ พร้อมยอมรับคาแนะนามาคิดพิจารณา แต่หากการกากับดูแลอยู่ในจุดทีต่ ้องเลือก
ระหว่างผลประโยชน์สงั คม หรือการเมือง หรืออืน่ ๆ กสทช. ก็ตอ้ งมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเป็ น
เหตุเป็ นผล และมีความเป็นมืออาชีพ รับฟั งการทักท้วงต่างๆ
ทีส่ าคัญ อีก ส่วนหนึง่ คือ กสทช. ต้องมีทกั ษะเชิง บริหาร อัน ประกอบด้วยวิสยั ทัศ น์ การวางแผน
(ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธ)ี และประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลได้ นอกจากนัน้ น่ าพิจารณาว่า อาจจาเป็ นต้องมี
ประเมินทัง้ ความสามารถในการบริหารและประเมินสมรรถภาพทางจิตของผูจ้ ะเป็ น กสทช. ด้วย เพราะหาก
เก่งและมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน แต่ไม่สามารถทางานร่วมกับผูอ้ นื ่ ได้กไ็ ม่มปี ระโยชน์
ถึงทีสุ่ ดแล้ว ไม่วา่ ในความเป็นจริงจะได้ กสทช. แบบไหน ก็เห็นควรต้องมีการสร้างกลไกตรวจสอบ
จากภายนอก ทัง้ นี้การแก้ไขกฎหมายล่าสุดไม่เอื้อให้กลไกการตรวจสอบเดิมทาประโยชน์ในเรือ่ งนี้ได้ จึงเห็น
ควรต้องมีระบบติดตามตรวจสอบการทางานของ กสทช. ทัง้ นี้ มีความเห็นว่า ความโปร่งใสจะเกิดขึ้นได้จาก
การสือสาร
่
การให้ขอ้ มูล จึงควรมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และมีมาตรการทัง้ การทักท้วง การต่อต้านคัดค้าน และการชืน่ ชม เพือ่ ให้เกิดกาลังใจในการทางานในแนวทางทีถู่ กต้องต่อไปด้วย
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๓. ช่วงถาม-ตอบและแสดงความคิ ดเห็น โดยวิทยากรและผูเ้ ข้าร่วมเวที
สรุปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
๑. เห็น ว่า ผูส้ มัครเข้ารับ เลือกเป็ น กสทช. จานวนมากเป็ นอดีตราชการ จึงมีค วามหลากหลายไม่
มาก และในแง่เพศสภาพถือว่ามีผู้สมัครเพศหญิงน้ อยมาก ทัง้ นี้ เสนอให้มกี ารจัด การแสดงวิสยั ทัศน์ ของ
ผูส้ มัครคัด เลือกเป็ น กสทช. ต่อสาธารณะ เพื่อให้ทราบว่า ผูส้ มัครมีค วามเข้าใจภาระหน้ าทีแ่ ละวิสยั ทัศ น์
อย่างไร และคณะกรรมการสรรหาควรสร้างกระบวนการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมเพื่อป้ องกันตัวเองด้วย โดย
ควรให้มกี ระบวนการแสดงวิสยั ทัศน์ ๒ รอบ เพื่อให้เกิดการมีสว่ นร่วมและมีความโปร่งใส
๒. กสทช. ชุดต่อไปมีงานทีท่ า้ ทายรออยูม่ ากมายหลายเรื่อง ทีส่ าคัญคือการแก้ไขปั ญหาทีวดี จิ ติ อล
การจัดสรรคลื่นความถี่ การเรียกคืนคลื่นความถี่ เป็ นต้น โดยเฉพาะการประมูลคลื่นความถีย่ า่ น ๑๘๐๐ MHz
ทีก่ าลังจะสิน้ สุดสัญญาสัมปทาน จึงต้องการให้มกี ารสรรหา กสทช. โดยเร็ว เพื่อทันดาเนินการประมูลคลื่น
ความถี่ ทัง้ นี้ กสทช. ต้องเป็ นคนทีเ่ ข้าใจในกิจการทีด่ ูแล เพราะจะเป็ นคนกลัดกระดุมเม็ดแรกของเทคโนโลยี
ภาคต่อไป หาก กสทช. ไม่เข้าใจอีก ๖ ปี ขา้ งหน้าจะเกิดปั ญหาอย่างแน่ นอน
๓. กสทช. ควรต้องมีทกั ษะในการทางานให้สาเร็จโดยชังน
่ ้ า หนักระหว่างประโยชน์ของสาธารณะกับ
ผูป้ ระกอบการ ต้องมีความเข้าใจพลวัตของโลก ให้ความสาคัญกับกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นต้องสร้าง
หลัก ประกันว่าคลื่น ความถี่มเี พียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน ต้องสร้างสมดุล กับ ทุกภาคส่วนเพื่อน า
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการประสานงานกับหน่ วยงานอื่น ๆ และสนับ สนุ นการเปิ ดเวทีรบั ฟั ง
ความเห็นและให้มกี ารร่วมมือกับหลายภาคส่วน เพื่อให้ประโยชน์เกิดกับผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ส่งเสริมสิทธิความ
เป็ นพลเมือง ซึ่งสังคมกาลังก้าวไปสู่สงั คมผูส้ ูงอายุมากขึน้ ในขณะทีเ่ ด็กและเยาวชนเป็ นผูใ้ ช้บริการมือถือ
มากทีส่ ดุ กลุ่มหนึ่ง กสทช. จะต้องหาแนวทางในการคุ้มครองดูแลด้วย โดยมีการประสานกับกรรมการของ
ชาติดา้ นอื่นๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา
๔. กสทช. ต้องทาให้มกี ารจัดสรรคลื่นวิทยุทช่ี ดั เจน โดยมีการแบ่งปั นให้โอกาสกับสังคมทัง้ เมืองและ
ชนบทอย่างเท่าเทียมกัน ภาคของชุมชนต้องการใช้คลื่นความถีเ่ พื่อประโยชน์ต่อบ้านเกิดของตัวเอง
๕. กสทช. ชุดใหม่ตอ้ งยกระดับการจัดการเรื่องร้องเรียนโทรคมนาคม จากรายกรณีเป็ นการคุม้ ครอง
ประชาชนในภาพรวมให้ได้ สร้างการทางานเชิงรุก และถือคติวา่ ยิง่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคดีขน้ึ ธุรกิจยิง่ ได้รบั
ความเชื่อถือ และเป็ นการยกระดับสังคมโดยรวม
๖. กสทช. ควรมีภาพลักษณ์ทเ่ี ป็ นมิตรมากกว่าการกากับควบคุม โดยบทบาทของ กสทช. ต้องฟั ง
ทุกภาคส่วนว่า การกากับดูแลต้องอยูใ่ นระดับใดถึงจะเหมาะสม
๗. กสทช. จะต้องปรับโครงสร้างของสานักงาน กสทช. ทีไ่ ม่เอื้ออานวยในการแก้ไขปั ญหา จาก ๕๐
กว่าสานักควรเหลือเฉพาะส่วนทีส่ าคัญในการดาเนินงาน และต้องปฏิบตั งิ านอย่างบูรณาการ มีการเชื่อมต่อ

๘

ข้อมูลกัน มีความยืดหยุน่ คล่องตัว และมีความเป็ นอาชีพในการทางาน ทัง้ นี้ สานักงาน กสทช. ก็มลี กั ษณะ
อันพึงประสงค์เช่น เดียวกับ กสทช. นัน่ คือต้องทางานด้วยความรู้แ ละมีค วามกล้าหาญทางจริยธรรมด้วย
เช่นกัน
๘. คาดหวังว่า กสทช. ที่ไ ด้ม าจะดีพ อ และเป็ น กสทช. ที่ทางานได้ด ี เนื่ องจากภาคประชาชน
เหนื่อยทีจ่ ะต้องตรวจสอบ แต่ถงึ อย่างไรก็จะยังคงติดตามและตรวจสอบต่อไปอย่างแน่ นอน โดยเห็นว่าการ
ติดตามตรวจสอบ กสทช. เป็ นเรื่องสาคัญทีท่ กุ ส่วนทา เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปด้วยกัน
๙. ฝากถึงกรรมการสรรหาและ สนช. ว่า ขณะนี้นับเป็ นช่วงแห่งการเปลีย่ นผ่านสาคัญของวงการสื่อ
และ กสทช. มีความสาคัญต่อการกาหนดทิศทางเดินในเรื่องนี้มาก ดังนัน้ ขออย่าได้ทง้ิ มรดกบาปไว้ให้แก่
วงการ

