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ความเป็นมาของการจัดเสวนา 

 

โดยที่กิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยก าลังจะเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาต
โดยผลของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสาร
ถือเป็นกิจการโทรคมนาคมประเภทหนึ่ง ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้องค์กรก ากับกิจการตามที่กฎหมายจัดตั้ง
ขึ้นใหม่ คือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.)  

 

เพ่ือให้การก ากับกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย กสทช. ได้
ด าเนินการยกร่างประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และเงื่อนไขการประกอบกิจก าร
โทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสารขึ้นซึ่งจะมีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม การก าหนด
หลักเกณฑ์หรือกรอบในการก ากับกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสาร รวมตลอดถึงบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ควรต้องมีความถูกต้องชัดเจน ครอบคลุมสาระส าคัญของการประกอบกิจการดังกล่าวและกิจการที่
เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การก ากับกิจการของ กสทช. ในขณะที่กิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสาร
ถือเป็นเรื่องใหม่ในระบบกฎหมายไทย เป็นกิจการที่มีรายละเอียดเชิงเทคนิคที่สลับซับซ้อนเกี่ยวพันกับ
ประเด็นทางกฎหมายหลายประการ ทั้งกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้นว่า สิทธิ
ในการจองและใช้วงโคจรในนามของประเทศ สิทธิในการประกอบกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสาร 
(Space Station) สิทธิในการประกอบกิจการภาคพ้ืนดิน (Earth Station) สิทธิในการใช้คลื่นความถี่
เพ่ือให้บริการดาวเทียมสื่อสาร สิทธิในการให้บริการดาวเทียมสื่อสารต่างประเทศในอาณาเขตของ
ประเทศไทย (Landing right) ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการด าเนิน
กิจการเหล่านี้ ซึ่งส่งผลให้เกิดประเด็นปัญหาทางกฎหมายหลายประการ เช่นว่า กิจการให้บริการ
ดาวเทียมสื่อสารเป็นกิจการที่ใช้คลื่นความถ่ีหรือไม่ ดาวเทียมสื่อสารอยู่ภายในเขตอ านาจอธิปไตย สิทธิ
อธิปไตยหรือเขตอ านาจแห่งรัฐไทยหรือไม่ การอนุญาตให้ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารและกิจการที่
เกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องจัดสรรโดยการเปิดประมูลตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2553 หรือไม่ และผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับดาวเทียมสื่อสารประเภทใดบ้างจะต้องเข้าประมูลคลื่น
ความถี่ เป็นต้น  

กิ จ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ด า ว เ ที ย ม สื่ อ ส า ร 
ถื อ เ ป็ น กิ จ ก า ร
โทรคมนาคมประเภท
ห นึ่ ง  ซึ่ ง จ ะ ต้ อ ง อ ยู่
ภายใต้องค์กรก ากับ
กิจการตามที่กฎหมาย
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใ ห ม่  คื อ
คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
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นอกจากประเด็นปัญหาภายใต้การก ากับกิจการของ กสทช.เองโดยตรงแล้ว ยังปรากฏว่าดาวเทียม
สื่อสารอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐหน่วยอ่ืนอีกด้วย ได้แก่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่การก ากับ
กิจการของ กสทช. และของหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืน เป็นต้นว่า อ านาจในการอนุมัติหรือเห็นชอบให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเสนอเอกสารค าขอ (filing) ก าหนดต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมสื่อสารต่อองค์การ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เป็นของหน่วยงานใด กสทช. อาจได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่เจรจาหรือท าความตกลงกับรัฐบาลต่างประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ ในนามรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักไทย ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ กิจการโทรคมนาคม หรือการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียมสื่อสาร ได้หรือไม่ 

 

ด้วยเหตุนี้ โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ร่วมกับส านักงาน กสทช. (ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา) จึงได้จัด
ให้มีการเสวนาเฉพาะประเด็นเรื่อง “ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับกิจการให้บริการ
ดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย” เพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบกิจการดาวเทียมและ
บริการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือกรอบในการก ากับดูแลการประกอบ
กิจการดาวเทียมและกิจการที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การก าหนดนโยบายและการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค
และประเทศชาติต่อไป   
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รายนามวิทยากรและรปูแบบการเสวนา 
 

การเสวนาอาศัยข้อมูลหลัก 2 ด้านประกอบกัน คือ 1) ข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับการท างานของ
ดาวเทียมสื่อสาร และ 2) ข้อมูลประเด็นกฎหมายทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยมีวิทยากรน า
ประเด็นให้แก่ที่ประชุม 3 คน ดังนี้ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร 
รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

 อาจารย์ประเสริฐ ป้อมป้องศึก  
อาจารย์พิเศษวิชากฎหมายอวกาศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ทั้งนี้ โดยมี 

 นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. เป็นผู้กล่าวเปิดการเสวนา และ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา หัวหน้าโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท าหน้าที่ด าเนินการเสวนา แสดงความเห็น
ในฐานะวิทยากร และสรุปสาระส าคัญของการเสวนา 

 

ในเบื้องต้นใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีส าหรับให้วิทยากรน าเสนอประเด็น
และเนื้อหาท่านละประมาณ 20-30 นาที จากนั้นขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการยกร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และเงื่อนไขการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสารฯ นักกฎหมายระหว่างประเทศ นักวิชาการด้าน
กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จะได้น าเสนอประเด็น หรือโต้แย้ง หรือเพ่ิมเติมเนื้อหาของ
วิทยากร หลังจากนั้น วิทยากรแต่ละท่านจะได้เพ่ิมเติมข้อมูลและตอบค าถามผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อจากนั้น
จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้ซักถามโดยอิสระ   
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ค าถามเกี่ยวกับขอ้มูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับการท างาน 
ของดาวเทียมสื่อสาร 

ประเด็นค าถาม 1. : การให้บริการของดาวเทียมสื่อสารใช้คลื่นความถี่หรือไม่ หากใช้
คลื่น ใช้คลื่นความถี่ชนิดใดบ้าง 
 

สรุปความเห็นของวิทยากร (รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร) : ดาวเทียมสื่อสาร (Communication Satellite) 
คือ สถานีวิทยุคมนาคมที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรในอวกาศ เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมครอบคลุม
บริเวณพ้ืนที่ให้บริการบนพ้ืนผิวโลก (Footprint) วงโคจรที่ใช้ในดาวเทียมสื่อสาร คือ วงโคจรเส้นศูนย์
สูตร (Equatorial Orbit) เป็นวงโคจรที่เคลื่อนที่ในแนวเส้นศูนย์สูตรโลก ดาวเทียมที่อยู่ในระนาบนี้ 
การเคลื่อนที่บรรจบ 1 รอบจะเท่ากับเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบเช่นกัน เพราะฉะนั้นต าแหน่ง
ของดาวเทียมก็จะแน่นอนตายตัว (เรียกดาวเทียมค้างฟ้า) และมี footprint คือพ้ืนที่ให้บริการบนพ้ืน
โลกที่แน่นอน ต าแหน่งดาวเทียมสื่อสารปัจจุบันที่เราพูดถึงในวันนี้คือดาวเทียมที่เคลื่อนที่ในแนวเส้น
ศูนย์สูตรนี้ ซึ่งใช้ประโยชน์ในเรื่องการสื่อสารทั้งด้านกิจการโทรทัศน์ดาวเทียมและกิจการโทรคมนาคม 

 

หลักการท างานคือ ดาวเทียมจะรับสัญญาณจากบนพ้ืนโลกซีกหนึ่งแล้วส่งสัญญาณไปยังซีกโลกอีกซีก
หนึ่ง หรือท าหน้าที่กระจายสัญญาณไปยังลูกค้าในวงกว้าง ซึ่งการกระจายออกไปนั้นต้องมีสถานี
ภาคพ้ืนดินท าหน้าที่รับสัญญาณ ถ้าสถานีภาคพ้ืนดินเป็นลักษณะลูกค้าท่ีดูโทรทัศน์ เราก็มีจานตามบ้าน
ไว้รับสัญญาณ ก็เป็นการให้บริการประเภทหนึ่ง แต่ถ้าเป็นการบริการสื่อสารข้อมูล ผู้ให้บริการก็จะต้อง
ไปตั้งเครือข่ายสถานีภาคพ้ืนดินที่เป็นโครงข่ายสื่อสารของตัวเอง แล้วจึงจะกระจายไปยังผู้ใช้ ซึ่งอาจจะ
ผ่านระบบสายหรือระบบไร้สาย (wireless) ก็ได้ ดังนั้น จะเห็นว่าสัญญาณดาวเทียมที่ใช้ติดต่อกับพ้ืน
โลกเป็นการติดต่อแบบไร้สาย ในขณะที่เมื่อมาถึงพ้ืนโลก มีทั้งที่การติดต่อท้ังแบบไร้สายและแบบมีสาย 

 

การที่ดาวเทียมสื่อสารจะติดต่อกับสถานีที่ภาคพ้ืนดินได้ โดยปกติก็จะติดต่อผ่านสัญญาณไมโครเวฟ 
สัญญาณที่ยิงจากพ้ืนดินขึ้นไปดาวเทียมจะเรียกว่า uplink โดย uplink มักมีความถี่สูงกว่าสัญญาณที่
ดาวเทียมยิงกลับมายังพ้ืนโลก หรือที่ เรียกว่า downlink โดยย่านความถี่ที่ ใช้กับ uplink และ 
downlink ก็มีอยู่หลากหลาย เช่น ย่านความถี่  C-band, T-band, KU-band โดย uplink และ 
downlink ต้องใช้ย่านความถ่ีเดียวกัน แต่ทั้งนี้ เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถผสมสัญญาณท า hybrid ได้ 
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คือ สามารถเลือกใช้ความถี่คนละย่านได้ uplink กับ downlink จึงอาจใช้ย่านความถ่ีคนละย่านกัน ท า
ให้ในอนาคตการเลือกใช้ความถี่ก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 

 

ความถี่ที่ใช้กับดาวเทียมสื่อสารจะมี 2 ประเภท คือ ความถี่ที่ส่งไปจากภาคพ้ืนดินเพ่ือควบคุมให้
ดาวเทียมรักษาวงโคจรให้สม่ าเสมอ เรียกว่า “ความถี่ควบคุมดาวเทียม” และอีกประเภทหนึ่งคือ 
“ความถี่ท่ีใช้ประกอบกิจการสื่อสาร” เช่น ใช้ในกิจการแพร่ภาพและเสียง (broadcast) หรือใช้เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ถ้าใช้ในกิจการแพร่ภาพและเสียง (broadcast) จะอยู่ภายใต้อ านาจก ากับกิจการของ
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ (กสท.) และหากใช้เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตสื่อสาร จะอยู่ภายใต้อ านาจการก ากับกิจการของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) 
ดาวเทียมสื่อสารจึงใช้คลื่นความถี่ให้บริการทั้งสองกิจการ นอกจากนี้ การให้บริการยังมีทั้งแบบประจ า
ที่และแบบไม่ประจ าที่ โดยแบบประจ าที่คือการสื่อสารภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนการสื่อสาร
แบบไม่ประจ าที่ เช่น การสื่อสารส่วนบุคคล การสื่อสารทางทะเลที่ใช้ติดต่อระหว่างเรือ หรือสื่อสารทาง
อากาศระหว่างเครื่องบิน หรือการใช้ช่องสัญญาณที่มีพ้ืนที่ไม่แน่นอน เป็นต้น 

 

ดังนั้น โดยสรุปการให้บริการของดาวเทียมสื่อสารต้องใช้คลื่นความถี่เสมอทั้งในการควบคุมดาวเทียม
เพ่ือรักษาวงโคจร และในการประกอบกิจการสื่อสาร ในกรณีหลังนี้มีการใช้คลื่นความถี่ทั้งเพ่ือการ
สื่อสารแพร่ภาพและเสียง (broadcast) และในกิจการโทรคมนาคม ย่านความถี่ที่ใช้มีทั้ง C-band, T-
band, KU-band, KA band ในการให้บริการดาวเทียมสื่อสาร อาจมีการใช้คลื่นความถี่ชนิดใดชนิด
หนึ่งหรือผสมผสานหลายชนิดได้ 

 

ประเด็นค าถาม 2. : ในทางเทคนิค ความสัมพันธ์ของดาวเทียมสื่อสาร คลื่นความถี่ และ
ต าแหน่งวงโคจรดาวเทียม สัมพันธ์กันหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
   

สรุปความเห็นของวิทยากร (อาจารย์ประเสริฐ ป้อมป้องศึก และ รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร) : เห็นว่า
หน่วยราชการและหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทยมักจะพูดประหนึ่งว่า สิทธิในต าแหน่งวงโคจร
ดาวเทียมสามารถแยกต่างหากจากสิทธิในเรื่องคลื่นความถ่ีที่ใช้กับดาวเทียม แต่เมื่อพิจารณาตัวบทของ 
ITU Radio Regulations แล้ว จะพบแต่เรื่อง frequency assignment เป็นหลักทั้งสิ้น ไม่ใช่เรื่อง
ต าแหน่งวงโคจรโดยตรง เพียงแต่เป็นคลื่นความถี่ท่ีให้ใช้กับดาวเทียม ณ ต าแหน่งวงโคจรหนึ่งๆ ดังนั้น 
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ในทางเทคนิค ดาวเทียมสื่อสาร คลื่นความถี่ และต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมในอวกาศจึงสัมพันธ์กัน
อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ และต้องมีการก ากับดูแลไปด้วยกันทั้งคู่ หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
สามอย่างนี้ ดาวเทียมก็ไม่อาจท างานให้เกิดประโยชน์แก่กิจการโทรคมนาคมและการแพร่ภาพและ
เสียง (broadcast) ได้ 
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ค าถามเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกบั 
การก ากบักิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสาร 

ประเด็นค าถาม 1. : ดาวเทียมสื่อสาร คลื่นความถี่ และต าแหน่งวงโคจรดาวเทียม สาม
สิ่งนี้อะไรเป็นสิทธิหลัก-สิทธิรอง และเพราะเหตุใด ITU RADIO REGULATIONS จึงให้
ความส าคัญและน้ าหนักกับคลื่นความถี่มากกว่าต าแหน่งวงโคจรดาวเทียม ดังจะเห็นว่า 
ITU RADIO REGULATIONS เรียกว่า frequency assignments และ frequency register 
แต่ไม่เรียกว่าการมอบหมายต าแหน่งวงโคจรและการบันทึกต าแหน่งวงโคจรดาวเทียม 
 

สรุปความเห็นของวิทยากร (อาจารย์ประเสริฐ ป้อมป้องศึก และ รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร) : 
ทั้งสองเห็นว่าในสายตาของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU ให้ความส าคัญกับคลื่น
ความถี่ที่ใช้กับดาวเทียมมากกว่าต าแหน่งวงโคจรดาวเทียม ด้วยเหตุว่าในเบื้องต้น ITU มีหน้าที่ในการ
สร้างกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศด้านการสื่อสารผ่านคลื่นความถี่ก่อน ต่อมาจึงขยายเขตอ านาจของตนให้
ครอบคลุมถึงการใช้ต าแหน่งวงโคจรค้างฟ้าส าหรับการสื่อสารผ่านดาวเทียมด้วย โดยถือเป็นอ านาจโดย
ปริยาย (doctrine of implied powers)  ทั้งนี้ ITU ได้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ. 
2516 (ค.ศ. 1973) ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงคลื่นความถี่ก่อนแล้วจึงตามด้วยวงโคจรค้างฟ้า และที่ส าคัญยิ่ง 
วัตถุแห่งสิทธิที่ ITU ให้การรับรองอย่างชัดเจน คือ “การอนุญาตคลื่นความถี่” ส าหรับดาวเทียมใน
ต าแหน่งวงโคจรนั้นๆ สิทธิในต าแหน่งวงโคจรจึงเป็นเพียงสิทธิต่อเนื่องหรือเป็นเพียงเงื่อนไขของสิทธิใน
คลื่นความถี่1 

                                           

 

 
1 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก, “วงโคจรค้างฟ้า : ข้อพิจารณาทางกฎหมาย”, เอกสารประกอบการเสวนา
เฉพาะประเด็น เรื่อง “ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสาร
ของประเทศไทย”, จัดโดย โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
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อย่างไรก็ตาม การพิจารณามอบหมายคลื่นความถี่ของ ITU ให้แก่ประเทศสมาชิกใด จะกระท าควบคู่
กับต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมที่ใช้คลื่นความถี่นั้นร่วมด้วยเสมอ ดังปรากฏในธรรมนูญของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU Constitution) และกฎข้อบังคับวิทยุ (ITU Radio Regulations) 
ข้อ 0.3 (Preamble) ที่ก าหนดว่า 

 "ในการใช้คลื่นความถี่ส าหรับบริการวิทยุ ประเทศสมาชิกจักต้องระลึกว่าคลื่นความถี่วิทยุและ
วงโคจรอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวงโคจรของดาวเทียมค้างฟ้า เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
และ (โดยเหตุนั้น) จักต้องใช้อย่างสมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพและประหยัด สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของข้อบัญญัติทั้งปวงว่าด้วยคลื่นความถี่วิทยุ เพ่ือที่ประเทศสมาชิกหรือกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหลาย
อาจเข้าถึงวงโคจรและคลื่นความถี่เหล่านั้นอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงความจ าเป็นอันยิ่งยวดของ
ประเทศก าลังพัฒนาและสภาวการณ์เชิงภูมิศาสตร์ของประเทศนั้น ๆ"  (In using frequency bands 
for radio services, Member States shall bear in mind that radio frequencies and any 
associated orbits, including the geostationary satellite orbit, are limited natural resources 
and that they must be used rationally, efficiently and economically, in conformity with 
the provisions of the Radio Regulations, so that countries or groups of countries may 
have equitable access to those orbits and frequencies, taking into account the special 
needs of the developing countries and the geographical situation of particular 
countries.)2 

                                           

 

 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา), วันพฤหัสบดีที่ 6 
มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้อง 201 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า 25. 

2 อ้างใน จันทจิรา เอ่ียมมยุรา, “ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและก ากับดูแลกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารของไทย”, เผยแพร่ครั้งแรกในเว็บไซต์ blognone ใน http://www.blognone.com/ 
node/40270 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2556 และเป็นเอกสารประกอบการเสวนาเฉพาะประเด็น เรื่อง 
“ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย”,  
จัดโดย โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

http://www.blognone.com/%20node/40270%20วันที่%2023%20มกราคม%20พ.ศ.2556
http://www.blognone.com/%20node/40270%20วันที่%2023%20มกราคม%20พ.ศ.2556
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นอกจากนี้ หัวข้อ 1.3 ว่าต าแหน่งวงโคจรค้างฟ้ากับคลื่นความถี่ส าหรับดาวเทียมค้างฟ้าเป็นสิ่งคู่กัน
เสมอในการสื่อสารผ่านดาวเทียม เพราะ “วงโคจรค้างฟ้าจะกลายเป็นทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์ได้ ก็
เฉพาะเมื่อมีช่องวิทยุเชื่อมต่อดาวเทียมในการรับส่งสัญญาณกับสถานีภาคพ้ืนโลก ดั งนั้น ต าแหน่งวง
โคจรค้างฟ้ากับคลื่นความถี่จึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ... และต้องได้รับการพิจารณาอย่างเท่า
เทียมกัน (equally) และในเวลาเดียวกัน (simultaneously) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการมีมาตรการทาง
เทคนิคและการก ากับดูแลบริการสื่อสารผ่านดาวเทียมทั้งหมด”3 จึงนิยมเรียกว่า “ทรัพยากรคลื่น
ความถี่/วงโคจร” (spectrum/orbit resource) ควบคู่กัน 

 

ประเด็นค าถาม 2. : สิทธิในคลื่นความถี่และต าแหน่งวงโคจรดาวเทียม เป็นกรรมสิทธิ์
ของประเทศ หรือเป็นเขตพื้นที่ที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจแห่งรัฐ
หรือไม่ อย่างไร 
 

สรุปความเห็นของวิทยากร (อาจารย์ประเสริฐ ป้อมป้องศึก) : เห็นว่ากฎหมายระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะในส่วนของ ITU ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ มิได้รับรองความมีอยู่ของสิทธิในต าแหน่งวง
โคจรค้างฟ้าไว้โดยตรง แต่จะรับรองสิทธิในคลื่นความถี่ที่ใช้กับดาวเทียมในต าแหน่งวงโคจรนั้นๆ เมื่อ
กล่าวถึงสิทธิในต าแหน่งวงโคจรค้างฟ้าจึงย่อมหมายถึงสิทธิที่พ่วงอยู่กับสิทธิในคลื่นความถี่ซึ่งเป็นสิทธิ
ประธาน การด าเนินกระบวนการให้ได้มาซึ่งสิทธิในคลื่นความถี่ส าหรับดาวเทียมค้างฟ้า จึงย่อม
ครอบคลุมสิทธิในต าแหน่งวงโคจรค้างฟ้าไปด้วยในตัว การที่ ITU เข้ามาดูแลต าแหน่งวงโคจรดาวเทียม 
ก็เพ่ือมิให้มีการใช้คลื่นความถี่รบกวนซึ่งกันและกัน 

 

                                           

 

 
(ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา) , วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้อง 
201 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

3 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก, “วงโคจรค้างฟ้า : ข้อพิจารณาทางกฎหมาย”, อ้างแล้ว, หน้าเดียวกัน. 



หน้า | 13   
    

ITU ได้ก าหนดขั้นตอนในการได้มาซึ่งสิทธิในคลื่นความถี่ดาวเทียมและต าแหน่งวงโคจรค้างฟ้า โดยมี
ขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ (1) การเผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้า (Advance Publication) (2) การ
ประสานงาน (Coordination) (3) การแจ้งจดทะเบียน (Notification) และ (4) การจดทะเบียน 
(Registration) ในทางปฏิบัติ หลายประเทศมักจะอนุญาตให้เอกชนไปด าเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิใน
คลื่นความถี่และต าแหน่งวงโคจร โดยเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองและรับความเสี่ยงที่อาจจะ
ไม่ได้สิทธิดังกล่าวตามที่ต้องการ การด าเนินการดังกล่าว เอกชนย่อมต้องได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
ในนามของรัฐไทย โดยรัฐจะท าหน้าที่ตรวจสอบสถานะของผู้ประกอบการ (due diligence) ที่ยื่นขอ
สิทธิดังกล่าวต่อ ITU ก่อน 

 

เมื่อเอกชนปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและสามารถไปด าเนินการเจรจาตกลงต าแหน่งวงโคจรกับ
ประเทศอ่ืนที่มีต าแหน่งวงโคจรใกล้เคียงกันในนามของประเทศได้เรียบร้อย ITU จะจดบันทึกการ
อนุญาตคลื่นความถ่ีของประเทศที่ด าเนินการตามข้ันตอนครบถ้วนแล้วไว้ใน “ทะเบียนหลักคลื่นความถี่
ระหว่างประเทศ” (Master International Frequency Register หรอืเรียกโดยย่อว่า “ทะเบียนหลัก” 
(Master Register)) ผลในทางกฎหมาย คือ กฎหมายระหว่างประเทศจะเริ่มต้นให้การยอมรับ “สิทธิ
และหน้าที่ระหว่างประเทศ” ส าหรับการที่ประเทศนั้นได้ท าการอนุญาตคลื่นความถ่ีแก่ดาวเทียมของตน 
(ข้อบังคับวิทยุของ ITU ข้อ 8.1) การบันทึกในทะเบียนหลักดังกล่าวก่อให้เกิดสิทธิที่เรียกว่า “สิทธิใน
การยอมรับนับถือระหว่างประเทศ” (right to international recognition) ซึ่งหมายถึงว่าประเทศ
อ่ืนๆ จะต้องหลีกเลี่ยงการอนุญาตคลื่นความถี่อันเป็นการรบกวนสิทธิของประเทศที่ท าการบันทึกใน
ทะเบียนหลักไว้ก่อนแล้ว (ข้อบังคับวิทยุของ ITU ข้อ 8.3) “สิทธิในการยอมรับนับถือระหว่างประเทศ” 
ส าหรับการอนุญาตคลื่นความถี่แก่ดาวเทียมในต าแหน่งวงโคจรค้างฟ้าหนึ่งๆ นั้น เป็นเพียงสิทธิในการ
ใช้ประโยชน์ห้วงอวกาศ รัฐผู้มีสิทธิดังกล่าวมิได้มีกรรมสิทธิ์ในต าแหน่งวงโคจรแต่อย่างใด ทั้งนี้เป็นไป
ตามหลักกฎหมายอวกาศที่ห้ามการยึดครองอวกาศ (non-appropriation) 

 

จากหลักการดังกล่าว แสดงว่าสิทธิในคลื่นความถี่และต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมที่ประเทศไทยหรือ
ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ได้รับการจดบันทึกการอนุญาตคลื่นความถี่ในทะเบียนหลักของ ITU ไม่ใช่
กรรมสิทธิ์ของประเทศ และต าแหน่งวงโคจรในห้วงอวกาศก็ไม่ได้เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยเหมือนกับเขตพ้ืนที่บางประเภทอย่างเช่นเขตไหล่ทวีปหรือเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ หรือมีเขต
อ านาจแห่งรัฐเหนือเขตพ้ืนที่ดังกล่าว แต่เป็นสิทธิในการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่บนต าแหน่งวง
โคจรดาวเทียมที่ก าหนด ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิหวงกันและได้รับการยอมรับนับถือจากรัฐต่างประเทศ
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อ่ืนๆ ใน พ.ศ. 2557 ประเทศไทยยังคงมีสิทธิในคลื่นความถ่ีส าหรับดาวเทียมในต าแหน่งวงโคจรค้างฟ้า 
6 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งที่ 50.5, 78.5, 119.5, 120, 126 และ 142 องศาตะวันออก 

 

มีข้อสังเกตว่า ตามความเห็นของวิทยากร (ประเสริฐ ป้อมป้องศึก) หากมีกรณีที่ประเทศไทยตกลงท า
หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงต าแหน่งวงโคจรค้างฟ้า จะไม่ใช่กรณีการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือ
เขตพ้ืนที่ที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือเขตอ านาจแห่งรัฐตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

ประเด็นค าถาม 3. : เมื่อสิทธิในคลื่นความถี่และต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมของไทย เป็น
เพียง “สิทธิในการยอมรับนับถือระหว่างประเทศ” หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่
และการก ากับการใช้คลื่นความถี่ส าหรับดาวเทียมบนต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมดังกล่าว
ควรมีสาระส าคัญที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่และการก ากับการใช้
คลื่นความถี่ที่อยู่ภายในดินแดนอาณาเขตของประเทศไทยหรือไม่ เพียงใด 
 

สรุปความเห็นของวิทยากร (อาจารย์ประเสริฐ ป้อมป้องศึก) : เห็นว่าบทบัญญัติของ ITU Radio 
Regulations กล่าวถึงคลื่นความถี่อย่างน้อยใน 2 ประเภท คือ 

 (1) คลื่นความถี่ภายใต้สิทธิอธิปไตย (sovereign right) ของรัฐ ซึ่งระบุอยู่ในอารัมภบทของ
ธรรมนูญของ ITU ซึ่งเป็นกรณีท่ีรัฐจัดสรรและก ากับดูแลคลื่นความถี่ภายในอาณาเขตของตน 
 (2) คลื่นความถี่ที่มิได้อยู่ภายในดินแดนอาณาเขตของรัฐ แต่รัฐมีสิทธิใช้ประโยชน์หรือมีสิทธิที่
เรียกว่าสิทธิได้รับการยอมรับนับถือ ( right to international recognition) ซึ่งก็คือ คลื่นความถี่
ส าหรับดาวเทียมบนต าแหน่งวงโคจรค้างฟ้านั้นเอง 

 

ในส่วนของประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 47 วรรคแรกและวรรค
สอง บัญญัติว่า “คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็น
ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ” 

 ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถ่ีตามวรรคหนึ่ง และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”   
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มาตรา 47 ได้กล่าวถึงคลื่นความถี่ไว้ จึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่าคลื่นความถ่ีตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา
ดังกล่าวมีความหมายครอบคลุมทั้งคลื่นประเภท (1) และประเภท (2) ข้างต้นหรือไม่ เห็นว่ากฎหมาย
ไทยควรมีความหมายที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้วย เมื่อกฎหมายระหว่างประเทศให้
อ านาจแก่ประเทศไทยในการก ากับดูแลคลื่นความถี่ทั้งสองประเภท ดังนั้น รัฐธรรมนูญที่กล่าวถึงคลื่น
ความถี่ไว้โดยมิได้ก าหนดความหมายเฉพาะก็ควรตีความให้สอดคล้องกับกฎหมายของ ITU ที่ให้สิทธิ
หรืออ านาจแก่ประเทศไทยในการก ากับดูแลคลื่นความถี่ทั้งสองประเภทข้างต้น การตีความรัฐธรรมนูญ
จ ากัดอ านาจประเทศไทยทั้งๆ ที่กฎหมายระหว่างประเทศให้สิทธิแก่ประเทศไทยไว้แล้วน่าจะต้องมี
บทบัญญัติระบุไว้อย่างชัดเจน 

 

ส าหรับประเด็นค าถามว่า หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่และการก ากับการใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
ดาวเทียมบนต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมในอวกาศดังกล่าวควรมีสาระส าคัญที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์
การจัดสรรคลื่นความถี่และการก ากับการใช้คลื่นความถี่ที่อยู่ภายในดินแดนอาณาเขตของประเทศไทย
หรือไม่นั้น อ.ประเสริฐ ป้อมป้องศึก และ ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า  
ปัจจุบันหลักเกณฑ์การจัดสรรและก ากับกิจการคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมมีบัญญัติอยู่ใน
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  เช่นการจัดสรรคลื่นให้ด าเนินโดยวิธีการประมูลตาม
มาตรา 45  แต่ค าว่า “คลื่นความถี่” ตามมาตรา 45 ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ อาจมี
ความหมายแตกต่างจากรัฐธรรมนูญก็ได้ คือไม่จ าเป็นต้องครอบคลุมถึงคลื่นความถี่ทั้งประเภทที่ (1) 
และประเภทที่ (2) ถ้ามาตรา 45 มีความมุ่งหมายที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฯ อย่างชัดเจน แต่หากไม่ได้
ระบุบทบัญญัติใดไว้เฉพาะ โดยหลักการแล้วก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะแบ่งแยกให้คลื่นความถ่ีประเภทหนึ่งอยู่
ภายใต้บังคับมาตรา 45 และคลื่นความถี่อีกประเภทหนึ่งไม่อยู่ภายใต้มาตราดังกล่าว 

 

อย่างไรก็ตาม ผศ.ดร.จันทจิรา เอ่ียมมยุรา มีความเห็นแตกต่างในประเด็นนี้ว่า เนื่องจากคลื่นความถ่ีใน
ประเภทที่ (1) กับประเภทที่ (2) มีสาระส าคัญที่แตกต่างกันประการหนึ่งคือ คลื่นความถี่ประเภทที่ (1) 
อยู่ภายใต้สิทธิอธิปไตย (sovereign right) ของรัฐไทยโดยสมบูรณ์ ดังนั้น จึงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย
ไทยเพียงระบบเดียว (รัฐธรรมนูญ, พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นฯ, แนวปฏิบัติของกระทรวง ICT) ในขณะ
ที่คลื่นความถี่ประเภทที่ (2) คือคลื่นความถี่ที่ใช้กับดาวเทียมบนต าแหน่งวงโคจรค้างฟ้านั้น มิได้อยู่
ภายในดินแดนอาณาเขตของรัฐไทยเพียงอย่างเดียว แต่มีส่วนที่เชื่อมต่อกับคลื่นความถี่ที่อยู่ในดินแดน
อวกาศซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศด้วย โดยเหตุนี้ การได้รับจัดสรรคลื่นและสิทธิการ
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ใช้ประโยชน์หรือสิทธิได้รับการยอมรับนับถือส าหรับการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และต าแหน่งวงโคจร
ดาวเทียมโดยรัฐไทยจึงเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎ ITU หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ และกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายอวกาศ เป็นต้น ในขณะที่คลื่นความถี่ส่ วนที่อยู่
ภายในประเทศอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายภายใน ดังนั้น ในทางทฤษฎี คลื่นความถี่ที่ใช้บนต าแหน่งวง
โคจรดาวเทียมค้างฟ้าที่ไทยได้รับอนุมัติมาจึงอาจอยู่ภายใต้บังคับระบบกฎหมาย 2 ระบบ คือ ระบบ
กฎหมายภายในและระบบกฎหมายระหว่างประเทศ 

 

จากการพิจารณาเชิงทฤษฎีดังกล่าว จึงอาจมีความเป็นไปได้ว่าบทบัญญัติบางส่วนบางประการเกี่ยวกับ
การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ของกฎหมาย กสทช.ปัจจุบันจะไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
ระหว่างประเทศหรือกฎของ ITU โดยเหตุนี้  จึงมีผู้ เสนอว่าประเทศไทยสมควรพิจารณาจัดท า
พระราชบัญญัติว่าด้วยดาวเทียมสื่อสารและการด าเนินกิจกรรมในอวกาศที่เหมาะสมขึ้น ซึ่งกฎหมาย
ใหม่อาจวางหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถ่ีส าหรับดาวเทียมบนต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมที่แตกต่าง
จากหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่ที่อยู่ภายในดินแดนอาณาเขตของประเทศไทยก็ได้ เช่น ไม่
จ าเป็นต้องจัดสรรโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่เพียงวิธีการเดียว รวมถึงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเปิดเสรี
กิจการดาวเทียมสื่อสารของต่างชาติในประเทศไทย ในระหว่างนี้องค์กรผู้มีหน้าที่ก ากับกิจการดาวเทียม
สื่อสารของไทยต้องพิจารณาว่ามีข้อเท็จจริง เกิดขึ้นดังที่กล่าวมาหรือไม่ และพยายามปฏิบัติตาม
กฎหมายภายในเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับกฎของ ITU หรือพันธกรณีระหว่างประเทศไปพลางก่อน และสมควร
พิจารณาตรากฎหมายใหม่หรือปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพ่ือความชัดเจนถูกต้องในเรื่องนี้โดยเร็ว
ต่อไป 

 

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดจ าเป็นต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่าง “คลื่นความถี่” ที่สามารถ
จัดสรรโดยวิธีการประมูลตามมาตรา 45 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ออกจาก “คลื่นความถี่ที่
ประเทศไทยอาจได้รับในอนาคต” ออกจากกัน อ.ประเสริฐ ป้อมป้องศึก และ ผศ.ดร.จันทจิรา เอ่ียม
มยุรา เห็นว่าคลื่นความถี่ที่ใช้กับดาวเทียมในต าแหน่งวงโคจรที่ กสทช.น าไปออกใบอนุญาตโดยการ
ประมูลนั้น ต้องเป็นคลื่นความถี่ที่ประเทศไทยมีอยู่ ณ เวลาที่เปิดประมูล ซึ่งได้แก่สิทธิในคลื่นความถี่
ส าหรับดาวเทียมในต าแหน่งวงโคจรค้างฟ้า 6 ต าแหน่งที่ประเทศไทยมีอยู่ปัจจุบัน คือ ต าแหน่งที่ 50.5, 
78.5, 119.5, 120, 126 และ 142 องศาตะวันออก ส าหรับคลื่นความถี่ส าหรับดาวเทียมต าแหน่งอ่ืนๆ 
ที่ยังไม่แน่นอนชัดเจนว่าจะมีขึ้นหรือไม่ เพราะยังไม่แน่ชัดว่าประเทศไทยจะไปเจรจาประสานคลื่น
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ความถี่และต าแหน่งวงโคจรตามกฎของ ITU ส าเร็จหรือไม่ ไม่อาจน ามาประมูลได้โดยสภาพ เพราะวัตถุ
แห่งการประมูลคือคลื่นความถี่ที่ใช้กับดาวเทียมในต าแหน่งวงโคจรยังไม่เกิดมีข้ึน  

 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากแนวทางปฏิบัติของกระทรวง ICT ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
ประสานงานจองสิทธิการใช้คลื่นความถี่กับต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมกับองค์กร ITU ทีผ่่านมากระทรวง 
ICT มักด าเนินวิธีอนุญาตให้เอกชนไปด าเนินการแสวงหาสิทธิในคลื่นความถี่และต าแหน่งวงโคจรที่
เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของ ITU กรณีจึงมีลักษณะเป็นการอนุญาตหรือมอบหมายให้ผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมไปด าเนินการในนามของรัฐเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิในคลื่นความถ่ีและต าแหน่งวงโคจรที่
ต้องการ เมื่อรัฐได้สิทธินั้นมาแล้ว ผู้ประกอบการดังกล่าวก็สมควรเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในสิทธิดังกล่าว
ต่อไปได้ จึงไม่สมควรเปิดประมูลให้ผู้อ่ืนเข้ามาแย่งสิทธิดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากอ้างว่าจะเปิดประมูล
ก าหนดตัวผู้ประกอบการที่จะไปแสวงหาสิทธิ ในคลื่นความถี่ส าหรับดาวเทียมค้างฟ้า การประมูล
ดังกล่าวก็ไม่ใช่การประมูลคลื่นความถี่ตามมาตรา 45 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เพราะไม่มี
คลื่นความถี่ให้ประมูล แต่เป็นการประมูลเพื่อก าหนดตัวผู้ด าเนินการแสวงหาสิทธิในคลื่นความถี่เท่านั้น 

 

ในกรณีเช่นนี้ องค์กรผู้มีหน้าที่ก ากับกิจการดาวเทียมมีอ านาจวางหลักเกณฑ์สรรหาผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะได้รับใบอนุญาตและได้รับมอบอ านาจจากรัฐให้ด าเนินการยื่นเอกสารจองสิทธิการใช้งาน
ต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมกับ ITU ที่แตกต่างไปจากวิธีการประมูลตามมาตรา 45 ได้ ซึ่งคาดหมายว่า 
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสาร 
ฉบับที่ก าลังพิจารณาอยู่นี้ จะได้ท าหน้าที่วางหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้ด้วย 

ประเด็นค าถาม 4. : ระบบกฎหมายไทยปัจจุบัน องค์กรของรัฐองค์กรใดมีอ านาจหน้าที่
จัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้กับดาวเทียมสื่อสาร จัดสรรต าแหน่งวงโคจรดาวเทียม และก ากับ
กิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการผ่านดาวเทียมสื่อสาร และกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายฉบับใด 
 

การตอบค าถามข้อนี้ จ าเป็นต้องพิจารณาถึงลักษณะอันแบ่งแยกไม่ได้ของคลื่นความถ่ีที่ใช้กับดาวเทียม
สื่อสารกับต าแหน่งวงโคจรค้างฟ้าดังที่กล่าวมาแล้ว ในกรณีที่รัฐธรรมนูญฯ กฎหมายของ กสทช.และ
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ของกระทรวง ICT มิได้ถูกบัญญัติโดยค านึงถึงลักษณะอันส าคัญนี้ ผู้เกี่ยวข้องคือ กสทช. รัฐบาลและ
กระทรวง ICT ก็จะต้องใช้และตีความบทบัญญัติต่างๆ โดยสอดคล้องกับลักษณะส าคัญดังกล่าว  

 

ประเด็นเกี่ยวกับองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้กับดาวเทียมสื่อสารและก ากับ
กิจการดาวเทียมสื่อสารนั้น มีบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 47 วรรคสอง ว่าให้เป็นของ “องค์กร
ของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่ง” ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ต่อมารัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 จัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ขึ้น มีฐานะเป็นองค์กรอิสระทางปกครอง จึงสรุปได้ว่ามาตรา 47 
ของรัฐธรรมนูญฯ และพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นเพ่ือรองรับมาตราดังกล่าวของรัฐธรรมนูญฯ มีเจตจ านง
มอบอ านาจหน้าที่ ให้  กสทช. ท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย 

 

การที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ กสทช. เป็นผู้มีหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ทุก
ประเภทโดยมิได้กล่าวถึงการจัดสรรต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมไว้ด้วย จึงต้องใช้และตีความกฎหมายบน
พ้ืนฐานของลักษณะอันแบ่งแยกไม่ได้ของสิ่งทั้งสอง กล่าวคือว่า กสทช. เป็นองค์กรของรัฐที่มีอ านาจ
หน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้กับดาวเทียมสื่อสาร และโดยเหตุนั้น กสทช.จึงมีอ านาจหน้าที่โดย
ปริยายในการจัดสรรต าแหน่งวงโคจรที่เป็นที่ตั้งของดาวเทียมสื่อสารดวงนั้นซึ่งประเทศไทยได้รับ
สิทธิมาแล้ว ตลอดจนมีอ านาจหน้าที่ก ากับกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการผ่านดาวเทียมสื่อสาร
ด้วย4 การตีความให้องค์กรหนึ่งท าหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ
ผ่านดาวเทียมสื่อสาร และให้อีกองค์กรหนึ่ง (เช่นกระทรวง ICT) ท าหน้าที่จัดสรรต าแหน่งวงโคจร
ดาวเทียม จะท าให้ระบบการก ากับกิจการโทรคมนาคมของไทยไม่เป็นเอกภาพ เกิดความขัดแย้งของ
การใช้อ านาจระหว่างองค์กร และอาจเกิดผลที่ไม่พึงปรารถนาได้ 

                                           

 

 
4 ประเสริฐ ป้อมป้องศึก, “วงโคจรค้างฟ้า : ข้อพิจารณาทางกฎหมาย”, อ้างแล้ว, หน้า ๒๖. 
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โดยเหตุผลที่กล่าวมา ส่งผลให้การจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้กับดาวเทียมสื่อสารและก ากับกิจการ
โทรคมนาคมที่ให้บริการผ่านดาวเทียมสื่อสาร ตกอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 
2553 เช่นกัน และโดยเหตุนี้จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ พ.ศ. 25565 และไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.24986 เช่นกัน 

                                           

 

 
5 จันทจิรา เอ่ียมมยุรา เห็นว่า เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งหมายให้มีฐานะเป็น “กฎหมายกลาง” ใน
การสรรหาเอกชนผู้ร่วมลงทุนท ากิจการงานของรัฐและก ากับดูแลการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ดังนั้น ในกรณีที่กิจการของรัฐในเรื่องใดยังไม่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไว้อย่างครบถ้วน ก็ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายกลางฉบับ
นี้ แต่ในกรณีของการจัดสรรคลื่นความถี่และการก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนแล้ว จึงต้อง
ตีความว่าไม่ประสงค์ให้น าพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้มาใช้บังคับด้วย  

 ดู มาตรา ๗ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ ที่บัญญัติว่า 
“พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เว้นแต่การให้สัมปทานตาม
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมและการให้ประทานบัตรตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 

 ในกรณีที่กิจการของรัฐในเรื่องใดมีกฎหมายก าหนดกระบวนการพิจารณาการให้เอกชนร่วม
ลงทุนและการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินโครงการไว้อย่างเพียงพอแล้ว จะตราพระราช
กฤษฎีกาเพ่ือยกเว้นไม่ให้น าพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐใน
เรื่องนั้นก็ได้” 

6 ผศ. ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง กล่าวในการเสวนาฯ ว่า “ (...) ตามความเห็นผม พระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคมฯไม่ควรน ากลับมาแล้ว (...) ซึ่งตามการแปลความของผม พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
ต้องถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่แรก มาตรา 27 พระราชบัญญัติ กสทช. ได้ให้อ านาจ กสทช.ในการจัดท า
แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ ตารางคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมี
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อย่างไรก็ตาม โดยเหตุที่ตามข้อก าหนดของ ITU ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาและ
ด ารงรักษาไว้ซึ่งสิทธิในคลื่นความถี่ที่ใช้กับดาวเทียมและวงโคจรดาวเทียมต้องเป็นรัฐ และสิทธิที่
ประเทศไทยได้รับมาตามกฎหมายระหว่างประเทศถือเป็นทรัพย์สินของรัฐอย่างหนึ่ง ดังนั้น หากรัฐบาล
ต้องการให้มีการใช้ประโยชน์ต าแหน่งวงโคจรต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งเพ่ือกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ก็ต้องโอนสิทธิในคลื่นความถี่ท่ีใช้กับดาวเทียมและวงโคจรดาวเทียม
ชุดนั้นให้แก่ กสทช. เพ่ือน าไปจัดสรรเพ่ือการดังกล่าว โดยให้ กสทช. มีหน้าที่จัดสรรสิทธิในต าแหน่งวง
โคจรค้างฟ้าพร้อมกับสิทธิในคลื่นความถี่ส าหรับต าแหน่งดังกล่าวเป็นชุดคราวเดียวกันไป  

 

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27  มอบอ านาจให้ กสทช. มีอ านาจหน้าที่
ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ข้อมูลและ
ร่วมด าเนินการในการเจรจาหรือท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ กิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม หรือกิจการอ่ืนที่เก่ียวข้อง ดังนั้น เพ่ือความเป็นเอกภาพและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาและบริหารจัดการคลื่นความถี่ที่ใช้กับดาวเทียมและ
ต าแหน่งวงโคจรดาวเทียมของประเทศไทยในอนาคต กสทช.อาจร้องขอให้รัฐบาลไทยมอบอ านาจให้ 

                                           

 

 
ประสิทธิภาพและไม่รบกวนกันและกัน รวมทั้ง มีอ านาจหน้าที่ในการประสานงานการบริหารคลื่น
ความถ่ีทั้งในประเทศและระหว่างประเทศด้วย ซึ่งเรื่องของการประสานงานคลื่นความถ่ีไม่ได้ปรากฏใน
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม สรุปคือ การที่พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ ฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาในครั้งนี้มี
ความส าคัญ เพราะเนื้อหามันมีความซ้อนทับกับอ านาจหน้าที่ของ กสทช. อยู่ ซึ่งไม่มีเนื้อหาของ
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ ตอนไหนที่เล็ดลอดอ านาจของ  กสทช. ไปได้ คือ ไม่ว่าจะแปลความ
อย่างไร พระราชบัญญัติ กสทช.ก็มีค าว่า “แม่เหล็กไฟฟ้า” อยู่ และถ้าพิจารณาตัวบทมาตราอ่ืนด้วย ก็
ปรากฏว่ามันล็อคไว้หมด มันเป็นไปไม่ได้เลยที่พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ จะกลับมามีชี วิตอีก (...) 
ดังนั้น ในวันนี้จึงไม่มีพ้ืนที่ที่จะให้พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ ยืนได้อย่างสง่างามอีกต่อไป” 
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กสทช.ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานในกิจการทั้งปวงกับ ITU ในฐานะ National Administration 
ร่วมกับกระทรวง ICT ก็ย่อมกระท าได้7 

 

อย่างไรก็ดี เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของ กสทช. ในเรื่องนี้  จะขอน าความเห็นของศาสตราจารย์
เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ ที่ได้แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรที่รับผิดชอบไว้อย่างน่าสนใจ โดยเห็นว่าทั้ง
ฝ่ายบริหารและ กสทช. ต่างก็มีอ านาจหน้าที่ของตน ซึ่งย่อมต้องมีการท างานร่วมกัน โดยให้น้ าหนักที่ 
กสทช. เป็นหลัก ตามตารางต่อไปนี้8 

 

ภารกิจด้านกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียม องค์กรที่รับผิดชอบ 

1. ต าแหน่งวงโคจรดาวเทียม 

1.1 การจองต าแหน่ง 

1.2 การเป็นเจ้าของต าแหน่ง 

1.3 การอนุญาตและการยกเลิกให้ใช้
ต าแหน่ง 

 

 

คณะรัฐมนตรี และ กสทช. 

  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
  การสื่อสาร (ICT) และ กสทช. 

                                           

 

 
7 นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ ผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะอนุกรรมการยกร่างประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต 
และเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสาร พ.ศ. .... ได้แสดงความเห็นที่
สนับสนุนแนวทางดังกล่าวในการเสวนาครั้งนี้ 

8 เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, “การสื่อสารผ่านดาวเทียมของไทย”, เอกสารประกอบการบรรยายวิชา
กฎหมายอากาศและอวกาศ (LA662), นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๙ ตุลาคม 
๒๕๕๕. 
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2. ดาวเทยีมไทย 

2.1 การอนุญาต ให้ มี ด า ว เที ย ม ไทย
เพ่ิมเติม 

2.2 การอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติมา
แข่งขันกับดาวเทียมไทย 

2.3 การก ากับดูแลดาวเทียมไทยคม 

 

กสทช. และคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
ICT 

กสทช. และคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
ICT 

กระทรวง ICT และ กสทช. 

3. คลื่นความถี ่

3.1 การจัดสรรคลื่นความถ่ี 

3.2 การประสานงานความถี่วิทยุกับรัฐอื่น 

1) ระดับปฏิบัติการ 

2) ระดับหน่วยงานบริหาร 

3) ระดับรัฐบาล 

 

กสทช. 

 

บมจ. ไทยคม 

กระทรวง ICT + กสทช. 

คณะรัฐมนตรี 

 

ประเด็นค าถาม 5. : ในการให้บริการดาวเทียมสื่อสารในกิจการโทรคมนาคม ใครควรมี
หน้าที่ประมูลคลื่นความถี่ตามมาตรา 45 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ระหว่างผู้
ให้บริการดาวเทียมสื่อสาร (Space Station) กับผู้ให้บริการที่สถานีภาคพื้นดิน (Earth 
Station) 
 

ในประเด็นนี้ วิทยากร (อ.ประเสริฐ ป้อมป้องศึก) มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
(นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ)  โดยประเสริฐ ป้อมป้องศึก เห็นว่าการจะพิจารณาว่าใครเป็นผู้ใช้คลื่น
ความถี่นั้น อาจพิจารณาจากอ านาจบริหารจัดการก็ได้ ผู้ใช้คลื่นความถี่ก็คือผู้ที่มีอ านาจบริหารจัดการ
ดาวเทียมสื่อสารนั่นเอง ซึ่งก็คือผู้เดียวกันกับผู้ที่ออกแบบระบบและให้บริการดาวเทียมสื่อสาร โดยเป็น
ผู้ก าหนดว่าจะใช้เทคนิคแบบใด ใช้คลื่นความถี่ใด จะรบกวนกับดาวเทียมดวงอ่ืนหรือไม่ ซึ่งก็ต้องเป็นผู้
ที่ใช้คลื่นความถี่ ในขณะที่ผู้ ให้บริการสถานีภาคพ้ืนดิน (Earth Station) ไม่ใช่ผู้ออกแบบระบบ
ดาวเทียม ไม่ได้ก าหนดคลื่นความถี่ หรือท าหน้าที่ประสานคลื่นความถี่ เป็นเพียงผู้ใช้คลื่นความถี่ใน
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ล าดับรองลงมาเท่านั้น คือ รัฐต้องมอบสิทธิในการใช้คลื่นความถ่ีให้กับผู้ให้บริการดาวเทียมเสียก่อน ถัด
จากนั้น ผู้ให้บริการดาวเทียมจึงให้บริการแก่สถานีภาคพ้ืนดิน (Earth Station) ซึ่งเป็นเพียงผู้ใช้คลื่น
ความถี่ภายใต้ร่มของผู้ให้บริการดาวเทียมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากรัฐมาแล้ว  

 

ดังนั้น ผู้ต้องขออนุญาตใช้คลื่นความถี่โดยการประมูลตามมาตรา 45 แห่ง พระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ จึงเป็นผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสาร มิใช่สถานีที่ภาคพ้ืนดินซึ่งใช้คลื่นความถ่ีภายใต้
สิทธิอ านาจของผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสาร 

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ  ได้ให้ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมในประเด็นนี้ว่า การ
ออกแบบวิธีการประมูลกรณีนี้ต้องค านึงถึงเงื่อนไขสภาพข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรมดาวเทียมสื่อสาร 
ว่าการประมูลจะต้องไม่ท าให้ต้นทุนของผู้ประกอบกิจการดาวเทียมสัญชาติไทยสูงกว่าของผู้ให้บริการ
ต่างชาติ ซึ่งจะเป็นการสร้างภาระให้ผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันกับต่างชาติได้ยาก ดังนั้น การ
ออกแบบการประมูลต้องไม่ให้เป็นการท าลายธุรกิจดาวเทียมไทย และส่งเสริมให้แข่งขันได้ในตลาด
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ควรต้องพิจารณาถึงนโยบายเปิดเสรีตลาดกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสาร
หรือนโยบายเปิดน่านฟ้าเสรี ลดการผูกขาดการให้บริการโดยผู้ให้บริการเพียงรายเดียว เปิดให้มีการ
แข่งขันในตลาดภายในโดยผู้เล่นรายใหม่ๆ ซึ่งอาจเป็นคนไทยหรือต่างชาติ เพ่ือท าให้ค่าบริการถูกลง 
และเป็นผลดีกับผู้บริโภค 

 

ประเด็นค าถาม 6. : ใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสาร ควรออกเป็น
รายฉบับต่อดาวเทียมหนึ่งดวง-หนึ่งต าแหน่ง หรือควรออกรวมฉบับเดียว หากเป็นผู้
ประกอบกิจการรายเดียวกัน และใบอนุญาตฯ ควรมีอายุเท่าใด 
 

การตอบค าถามข้อนี้ อาจพิจารณาจากตัวอย่างแนวทางของประเทศแคนาดาได้ กฎหมายของประเทศ
แคนาดาก าหนดให้ต าแหน่งวงโคจรดาวเทียม 1 แห่งต่อใบอนุญาต 1 ใบ แต่ทั้งนี้ ใบอนุญาต 1 ใบนั้น
อาจครอบคลุมการใช้คลื่นความถี่หลายชนิดได้ 
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ส าหรับประเด็นอายุของใบอนุญาต กฎหมายของแคนาดามีรายละเอียดที่น่าสนใจ คือ ในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการ รัฐจะก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดท าแผนปฏิบัติการและ
ระยะเวลาปฏิบัติตามแผนในแต่ละข้ันตอนแนบมาด้วย และรัฐจะควบคุมให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผนนั้นโดยผ่านใบอนุญาต ผู้ประกอบการจะต้องรายงานหรือส่งมอบเอกสารใดให้แก่รัฐ
เพ่ือให้เห็นความคืบหน้าในการด าเนินการของผู้ประกอบการ เช่น สัญญาก่อสร้างดาวเทียม สัญญา 
launching หนังสือรับรองว่าได้ส่งดาวเทียมเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี หากผู้ประกอบการไม่
สามารถท าได้ ก็อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันมิให้สิทธิของรัฐในการใช้คลื่นความถี่ และ
ต าแหน่งวงโคจรนั้นต้องสูญเสียไป อายุของใบอนุญาตตามกฎหมายแคนาดาจึงก าหนดไว้ 20 ปี โดย
แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 5 ปี ส าหรับการท าตามแผนงาน และอีก 15 ปีส าหรับการให้บริการจริง 
เนื่องจากดาวเทียมสื่อสารส่วนใหญ่จะมีอายุใช้งาน 15 ปี  

 

นอกจากนี้ ร่างประกาศ กสทช. ฉบับนี้ควรจะได้พิจารณาเพ่ิมเติมข้อก าหนดส าหรับผู้ประกอบกิจการ
ดาวเทียมว่า ผู้ประกอบการมีหน้าที่ก าจัดซากดาวเทียมที่หมดอายุ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่อง
อ่ืนๆ ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีกับองค์การระหว่างประเทศในกิจการด้านนี้เช่นกัน 

 

---------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 

เอกสารเรียบเรียงจากการบันทึกเสียงการเสวนาฯ 
 

 
ก าหนดการเสวนาเฉพาะประเด็น เรื่อง 

“ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย” 
จัดโดย 

โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ร่วมกับ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ประวิทย์ ล่ีสถาพรวงศา) 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2557  เวลา 13.00 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุม 201 (ชั้น 2) คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

------------------------------------------------- 
 

013.0 -13.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร หน้าห้อง 201 (ชั้น 2) คณะนิติศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
 
13.30-13.45 น. กล่าวเปิดการเสวนาและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเสวนา เรื่อง 

“ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับกิจการให้บริการ
ดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย” โดย นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพร
วงศา (กรรมการ กสทช.) 

 
.13 45-15.00 น. อภิปรายน าประเด็น โดยวิทยากร 

o ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทจริา เอ่ียมมยุรา  
หัวหน้าโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย
มหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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o รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร  
รองอธิการบดี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

o ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย 

o อาจารย์ประเสริฐ ป้อมป้องศึก 
อาจารย์พิเศษวิชากฎหมายอวกาศ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

15.00-16.00   ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น 
 
16.00-17.00 น. ผู้เข้าร่วมการเสวนาแสดงความคิดเห็น ถามและตอบร่วมกันโดย

 วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ และสรุปประเด็น 
---------------------------------------- 
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กล่าวเปิดการเสวนา โดย นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ด้านกิจการ
โทรคมนาคม :  ส าหรับการเสวนาในวันนี้ แม้จะเน้นการถกประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในเรื่อง
ดาวเทียมสื่อสาร แต่ข้อกฎหมายเหล่านี้ก็สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยวัตถุประสงค์ของ
การเสวนาในวันนี้คือการเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ร่วมกัน 
ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจการดาวเทียมสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่เป็นกิจการผูกขาดโดยรัฐมาสู่การเปิด
เสรีมากขึ้น ซึ่งทั้งนักวิชาการ นักธุรกิจ นักกฎหมายและประชาชน ต้องมาพิจารณาว่าผู้เล่นแต่ละฝ่าย
ในกิจการนี้เป็นใครบ้างและมีอ านาจหน้าที่อย่างไร ร่วมทั้งต้องพิจารณากรอบการก ากับดูแลกิจการ
ดาวเทียมร่วมกัน โดยต้องไม่ลืมว่าการประกอบกิจการดาวเทียมเป็นกิจการที่ไม่สามารถที่จะด าเนินการ
ได้เสรีเต็มที่โดยสภาพ เราไม่สามารถส่งดาวเทียมได้โดยไม่จ ากัดและไม่ใช่นึกว่าจะส่งดาวเทียมเมื่อใดก็
จะส่งได้ทันที เช่นเดียวกับกรณีทีวีดิจิตอลที่เราต้องมีการประมูล ซึ่งในการประมูลทีวีดิจิตอลเราก็มี
เงื่อนไขว่าผู้ชนะการประมูลจะต้องแพร่ภาพผ่านดาวเทียมได้ เราก็พบว่าดาวเทียมในเมืองไทยนี้ 
transponder เต็มหมดแล้ว ถ้าจะรองรับได้ต้องยิงดาวเทียมดวงใหม่ แต่การยิงดวงใหม่ต้องท าการ
ประสานวงโคจรความถี่กับประเทศอ่ืน และยังต้องสั่งสร้างดาวเทียมหนึ่งซึ่งต้องใช้เวลาช่วงหนึ่ง สร้าง
เสร็จไมได้หมายความว่าก าหนดว่าจะยิงได้ทันที ต้องจองเวลาในการยิง ซึ่งอาจจะต้องรอเป็นเวลา 2-3 
ปี ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยยิงได้เอง สถานีที่ยิงได้มีอยู่จ ากัด ดังนั้นในเรื่องพวกนี้ เป็นเรื่องที่ต้อง
คุยกันโดยเร็ว เพราะกว่าจะเสร็จแล้วออกดอกออกผลก็ต้องใช้เวลาหลายปี  

ผู้เล่นในการประมูลกิจการดาวเทียมนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ภาคพ้ืนดินกับภาคอวกาศ ซึ่งเรา
ต้องพิจารณาว่าฝ่ายใดเป็น “ผู้ใช้คลื่นความถี่” ที่แท้จริง ซึ่งจะท าให้ผู้นั้นมีหน้าที่ประมูลคลื่นความถี่ 
ทั้งนี้ มูลค่าทางเศรษฐกิจของการประมูลก็มีความแตกต่างกันระหว่างวงโคจรที่รัฐได้มาแล้วและวงโคจร
ที่รัฐก าลังอยู่ระหว่างการยื่นขอ ซึ่งในทางปฏิบัติของประเทศต่างๆ ก็ไม่ค่อยมีประเทศที่ประมูลกัน ไม่ว่า
จะเป็นการประมูลของภาคพ้ืนดินหรือการประมูล Filing นอกจากนี้ และส าหรับท่านที่อยากแสดง
ความเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการอนุญาต และเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ผ่านดาวเทียมสื่อสาร (ร่างประกาศฯ ของ กสทช.) ก็สามารถท าได้ วันนี้เราก็เชิญอนุกรรมการฯ มาใน
วันนี้ด้วยก็จะได้ชี้แจงกัน โดยการพูดคุยในวันนี้ เราก็ไม่ได้น ากรอบทางกฎหมายเรื่องอ านาจหน้าที่
กสทช.มาครอบ แต่จะพิจารณาในเชิงเศรษฐกิจด้วย ใช้กรอบด้านอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้ง เพ่ือให้ธุรกิจ
สามารถเดินหน้าต่อไป โดยเมื่อได้ข้อเสนอแนะก็จะส่งต่อไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป เรื่องนี้ควรคุยกัน
ให้ชัดเจน เพราะหากปล่อยให้คลุมเครือต่อไปจะเป็นอันตรายต่อภาคอุตสาหกรรมมาก เราต้องแล้ว
หาทางร่วมกันว่าจะท าอย่างไร การประชุมวันนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างปัญหาแต่จัดขึ้นเพ่ือที่จะมองปัญหา 
ระบุปัญหาและหาทางออกร่วมกัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิของเราในวันนี้ก็มีทั้งจากภาคกฎหมาย และทาง
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เทคนิคซึ่งอาจจะเห็นมุมมองปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะได้หาแนวทางแก้ปัญหา
ร่วมกัน 

 

ผู้ด าเนินรายการ : ในการเสวนาวันนี้ เราจะอาศัยข้อมูลหลัก 2 ชุด คือ 1) ข้อมูลด้าน
เทคนิคเกี่ยวกับการท างานของดาวเทียมสื่อสาร 2) ข้อมูลด้านประเด็นกฎหมาย โดยวิทยากรในวันนี้ 
ได้แก่ 

 ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

 อาจารย์ประเสริฐ ป้อมป้องศึก อาจารย์พิเศษวิชากฎหมายอวกาศ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทจริา เอ่ียมมยุรา (ผู้ด าเนินรายการ) หัวหน้าโครงการประกาศนีย
บัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

รูปแบบของการเสวนา ในวันนี้ จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่ วโมงสามสิบนาที
ส าหรับให้วิทยากรน าเสนอประเด็นและเนื้อหาท่านละประมาณ 20-30 นาที จากนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิจะได้
น าเสนอประเด็น หรือโต้แย้ง เพ่ิมเติมเนื้อหาของวิทยากร หลังจากนั้น วิทยากรแต่ละท่านจะได้เพ่ิมเติม
ข้อมูลและตอบค าถามผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อจากนั้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถาม   

ผู้ด าเนินรายการ : เมื่อกล่าวถึงการท างานของดาวเทียมสื่อสารก็จะมีประเด็นถกเถียงกัน
ว่าดาวเทียมท างานอย่างไร ใช้คลื่นหรือไม่ใช้คลื่น และหากใช้คลื่นเป็นการใช้คลื่นแบบไหน คลื่นความถี่
ที่ใช้กับดาวเทียม จะมีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ คือ ดาวเทียมสื่อสาร วงโคจร และคลื่นความถี่
ที่ใช้ องค์ประกอบทั้งสามนี้ท างานอย่างไร มีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไร มีองค์ประกอบใดเป็น
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบรอง หรือมีความส าคัญเท่าเทียมกันทั้งหมด ซึ่งล าดับความส าคัญ
ของสามองค์ประกอบนี้จะน าไปสู่การพิจารณาในเชิงกฎหมายว่ าเวลาเราอนุมัติหรือพิจารณา ITU 
อนุมัติและพิจารณาคลื่นหรือวงโคจรกันแน่ เราจึงเริ่มการพิจารณาจากข้อมูลในเชิงเทคนิคด้านการ
ท างานของดาวเทียม ดังต่อไปนี้ 

1.  การท างานของดาวเทียมสื่อสารและวงโคจรดาวเทียม 
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ดร.อธิคม ฤกษบุตร :   ขออธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท างานของดาวเทียม
สื่อสารโดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ นิยามของดาวเทียม และการท างานของดาวเทียม   

ในส่วนนิยามของดาวเทียมสื่อสารก็ปรากฏในร่างประกาศของกสทช. ซึ่งเป็นนิยามที่
ค่อนข้างจะชัดเจน โดยระบุว่า “ดาวเทียมสื่อสาร (Communication Satellite) หมายความว่า สถานี
วิทยุคมนาคมที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรในอวกาศ เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมครอบคลุมบริเวณ
พ้ืนที่การให้บริการบนพื้นผิวโลก (Footprint) ทั้งนี้ ให้รวมถึง ดาวเทียมส าหรับบริการประจ าที่ (Fixed 
Satellite Service) และ/หรือ ดาวเทียมส าหรับบริการไม่ประจ าที่ (Data Communication and 
Internet)” แต่เมื่อพูดถึงดาวเทียม จริงๆแล้วมีหลายประเภทไม่เฉพาะดาวเทียมสื่อสาร โดย
องค์ประกอบหลักของการด าเนินกิจการดาวเทียม จะมีดังต่อไปนี้  

1) ดาวเทียม    

ในส่วนของตัวดาวเทียมเอง มีองค์ประกอบหลายส่วน ส่วนที่ใช้ในการสื่อสารนี้เป็นเพียง
องค์ประกอบเล็กๆส่วนหนึ่ง แต่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจได้มหาศาล ดาวเทียมมีระบบของตัวเอง 
โดยระบบหลัก ได้แก่ ระบบในการควบคุมต าแหน่ง ระบบขับเคลื่อน ระบบสื่อสารกับภาคพ้ืนดิน ระบบ
จ่ายไฟหรือระบบไฟฟ้าก าลังซึ่งดาวเทียมส่วนใหญ่ใช้ระบบแผงโซลาเซลล์เพ่ือรับพลังงานแสงอาทิตย์
และจ่ายไฟให้กับตัวดาวเทียม และระบบในการสื่อสาร ดาวเทียมส่วนใหญ่มีอายุในการใช้งานมากหรือ
น้อยต่างกัน โดยมีทั้งดาวเทียมที่ใช้งานได้ไม่ถึง 10 ปี ที่ใช้งานได้ 10-15 ปี หรือสูงสุดประมาณไม่เกิน 
15 ปี อายุของดาวเทียมข้ึนอยู่กับปัจจัยหลัก คือ แผงโซลาเซลล์ ถ้าแผงตัวนี้เสื่อม ก็จะไม่มีก าลังจ่ายไฟ
ให้ และก็ไม่สามารถท่ีจะชาร์ตแบตเตอรีในดาวเทียมได้ไปจากท่ีอ่ืนได้ ท าให้ดาวเทียมไม่สามารถท างาน
ต่อไปได ้

2) การขนส่งดาวเทียมสู่วงโคจร    

โดยทั่วไปการขนส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรจะด าเนินการโดยใช้เทคโนโลยีจรวด ซึ่งเมื่อยิง
จรวดขึ้นไปถึงความสูงที่ต้องการ จรวดก็จะมีกลไกในการดีดดาวเทียมออกจากจรวด ซึ่งในการดีดก็จะมี
ความเร็วที่เกิดจากการค านวณให้ดาวเทียมพุ่งออกไป และเนื่องจากในอวกาศไม่มีอากาศ เพราะฉะนั้น
แรงเสียดทานก็ไม่มี เมื่อยิงออกไป ดาวเทียมก็จะสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเดียวกับที่ดีดตัวได้ โดย
เราก็จะมีระบบควบคุมจากภาคพ้ืนดิน เพ่ือดูว่าเมื่อดาวเทียมถูกดีดไปแล้วจะให้ไปอยู่ในต าแหน่งที่
ต้องการได้อย่างไร ก็ต้องมีการส่งสัญญาณควบคุมไปที่ดาวเทียม เพ่ือปรับให้ระบบขับเคลื่อนน า
ดาวเทียมไปอยู่ในต าแหน่งที่ต้องการ หลังจากนั้น ดาวเทียมก็จะเคลื่อนที่ตามความเร็วที่ก าหนด  
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หากถามว่าท าไมดาวเทียมจึงสามารถเคลื่อนที่รอบโลกได้โดยไม่ตกลงมาตามแรงโน้มถ่วง
ของโลก หลักการง่ายๆ ก็คือ ตามปกติ โลกของเรามีแรงโน้มถ่วงที่จะดึงวัตถุมายังโลก ในขณะที่ เมื่อ
ดาวเทียมเคลื่อนรอบโลกในแนวโค้งด้วยความเร็ว มันจะเกิดแรงที่ดึงออกไปจากจุดศูนย์กลาง เหมือนที่
เวลาเราขับรถบนถนนแล้วเลี้ยวโค้ง เราก็ต้องชะลอรถ มิฉะนั้น รถของเราก็จะแหกโค้งไป การเคลื่อนที่
ในแนวโค้งของดาวเทียมมันก็ท าให้มีแรงที่ดึงดาวเทียมออกจากโลก แต่หากแรงที่ดึงดาวเทียมออกจาก
โลกมีความสมดุลกับแรงโน้มถ่วงของโลก ดาวเทียมก็จะคงระยะห่างจากผิวโลกอยู่ตลอดเวลา ดาวเทียม
ก็จะสามารถเคลื่อนที่รอบโลกได้ นี่คือกลไกในการส่งดาวเทียมด้วยจรวดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม 
เทคโนโลยีปัจจุบัน เราสามารถส่งดาวเทียมโดยยิงจากเครื่องบินได้แล้ว หรือสามารถส่งดาวเทียมหลาย 
ๆ ดวงพร้อมกันด้วยจรวดเยงล าเดียว ท าให้ค่าใช้จ่ายในการส่งดาวเทียมถูกลง  

3) วงโคจรดาวเทียม   

วงโคจรของดาวเทียมสามารถแบ่งได้เป็น 3 วงโคจรหลัก โดยแต่ละวงโคจรมีระยะห่างจาก
ผิวโลกที่แตกต่างกัน แต่ในรูปนี้ (วิทยากรแสดงรูปภาพประกอบ) จะเห็นว่ามี 4 วงโคจร คือ  

 วงโคจรต่ า Low Earth Orbit (LEO)  

มีระยะห่างจากผิวโลกไม่มาก คือห่างจากผิวโลกต่ ากว่า 1,000 กิโลเมตร ตัวอย่างเช่น 
ดาวเทียมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเคยยิงขึ้นไปในระยะประมาณ 700 กิโลเมตร จากผิวโลก 
โดยลักษณะของดาวเทียมวงโคจรต่ านี้จะใช้ประโยชน์ในเรื่องภาพถ่ายดาวเทียม Remote Sensing 
การส ารวจทรัพยากร เรื่องอุตุนิยมวิทยา วงโคจรนี้ ดาวเทียมหนึ่งดวงจะใช้เวลาเคลื่อนที่รอบโลก 1 
รอบ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษๆ ดังนั้น ใน 1 วัน ก็จะสามารถเคลื่อนที่รอบโลกได้หลายรอบ จะ
เคลื่อนที่ตลอดเวลาไม่อยู่กับที่  

 วงโคจรระดับกลาง Medium Earth Orbit (MEO) 

อยู่ระยะห่างจากผิวโลกประมาณ 1,000 – 10,000 กิโลเมตร วงโคจรนี้เป็นวงโคจรที่ใช้
ส าหรับระบบ GPS ระบบน าทาง หรือระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม เพราะระบบพวกนี้จะต้องมี
ดาวเทียมอยู่ในเครือข่ายหลายดวงท างานร่วมกัน เพราะดาวเทียม 1 ดวง สามารถเคลื่อนที่รอบโลกได้
ใช้หลายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ท าให้ในคือ 1 วันสามารถเคลื่อนที่ได้หลายรอบ และครอบคลุมพ้ืนที่หลาย
แห่ง  

 วงโคจรค้างฟ้า Geostationarysynchonus Earth Orbit (GEO)  
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เป็นวงโคจรที่เราจะให้ความสนใจกันในวันนี้ เป็นวงโคจรที่ภาษาไทยเรียกว่า วงโคจรค้างฟ้า 
ซึ่งหมายความว่า ระยะเวลาที่ดาวเทียมในวงโคจรนี้เคลื่อนที่รอบโลกจะเท่ากับความเ ร็วของโลก
หมุนรอบตัวเอง คือ โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 1 วัน เพราะฉะนั้น เมื่อดาวเทียมเคลื่อนที่เท่ากับเวลา
ที่โลกหมุนรอบตัวเองเราก็จะเห็นดาวเทียมอยู่ในจุดเดิมบนท้องฟ้าตลอดเวลา ไม่หายไปไหน มันจะค้าง
อยู่บนท้องฟ้า ดาวเทียมนี้จะมีประโยชน์มาก เพราะต าแหน่งของดาวเทียมมันเสมือนอยู่คงที่ ในการ
แพร่สัญญาณจึงมีพ้ืนที่ที่ก าหนดแน่นอน ดาวเทียมสื่อสารก็จะเหมาะกับวงโคจรนี้ 

 วงโคจรแบบวงรี Highly Elliptical (HEO) เป็นวงโคจรที่ไม่ค่อยได้ใช้กันมากนัก  ยกเว้น
วัตถุประสงค์ในการถ่ายภาพ เช่น ดาวเทียมจารกรรม 

สิ่งต่อมาที่ควรรู้เกี่ยวกับวงโคจรดาวเทียม คือ ระนาบของวงโคจร ซึ่งสามารถจ าแนกเป็น 3 
ระนาบ 

o แนว Polar    

คือ แนวที่ดาวเทียมเคลื่อนที่ผ่านจากแนวขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้ เมื่อโลกเคลื่อนที่รอบตัว
เองอยู่ตลอดเวลา ถ้าดาวเทียมเคลื่อนที่ในแนว Polar จะท าให้ดาวเทียมครอบคลุมพ้ืนที่ที่จะติดต่อกับ
โลกได้ ทั้งโลก หมายความว่า ในเวลาที่ดาวเทียมเคลื่อนที่ไปยังฟ้าตรงจุดไหน จะมองเห็นพื้นที่เหนือผิว
โลกเป็นส่วนๆไป ข้อดีของแนว Polar นี้ คือ ความครอบคลุมพื้นที่ท้ังโลก 

o แนว Inclined  

ดาวเทียมที่เคลื่อนที่ในแนวเอียงจะมีพ้ืนที่ที่ดาวเทียมติดต่อกับโลกได้แคบกว่าแนว Polar 
ยิ่งเอียงมาก ก็ยิ่งครอบคลุมพ้ืนที่ของโลกแคบลง แต่พ้ืนที่ที่แคบลงนั้นก็อาจจะเพียงพอแล้ว แนววง
โคจรนี้มักใช้กับดาวเทียมที่วงโคจร MEO และ LEO จะไม่เหมาะกับดาวเทียมสื่อสาร  

o แนว Equatorial   

เป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นศูนย์สูตร  ดาวเทียมท่ีอยู่ในระนาบนี้มักอยู่ในระดับบวงโคจรบบ 
GEO การเคลื่อนที่ 1 รอบจะเท่ากับเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบเช่นกัน เพราะฉะนั้นต าแหน่งของ
ดาวเทียมก็จะแน่นอน มี footprint ที่แน่นอน ต าแหน่งดาวเทียมปัจจุบันที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือ
ดาวเทียมท่ีเคลื่อนที่ในแนวเส้นศูนย์สูตรนี้ ซึ่งใช้ประโยชน์ในเรื่องดาวเทียมสื่อสาร 
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ปัจจุบันดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกมีจ านวนมากมาย แต่ละองศาก็มีดาวเทียมอยู่จ านวน
มาก หากท าภาพดาวเทียมที่โคจรอยู่ทั้งสามระนาบรวมกัน มันก็อาจจะบังโลกได้มิดหมด ดังนั้น เมื่อพูด
ถึงวงโคจรมันมีหลายชนิด แต่วงโคจรที่ใช้ในดาวเทียมสื่อสาร คือ วงโคจรเส้นศูนย์สูตร  

ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารดาวเทียม  สามารถจ าแนกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ  

o เสียง  เช่น   วิทยุ  broadcast  

o ภาพ  เช่น  การให้บริการ remote sensing ดาวเทียมสอดแนม ภาพถ่ายดาวเทียม 
การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 

o Data คือ การสื่อสารข้อมูลแบบดิจิตอล การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

ในอดีต ดาวเทียมสื่อสารจะใช้เพ่ือการส่งเสียงและภาพเป็นหลัก เราเรียกว่าโดยดาวเทียม
จะท าหน้าที่ broadcast ท าหน้าที่กระจายสัญญาณ ตลาดส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับชมทีวีและวิทยุ แต่เมื่อ
เทคโนโลยีเจริญขี้นมีการพัฒนาการระบบสื่อสารข้อมูลดิจิตอล ท าให้ดาวเทียมสามารถท าธุรกิจการต่อ
สัญญาณในลักษณะของอินเตอร์เน็ตได้ด้วย ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอิทธิพลและท าก าไรมหาศาล เพราะตลาด
ข้อมูลอินเตอร์เน็ตท าให้ดาวเทียมพัฒนาธุรกิจได้หลากหลาย ดาวเทียมแบบหลังนี้ เราจะเรียกเป็น
ดาวเทียมแบบ broadband โดยดาวเทียมของไทยที่ท าหน้าที่ broadcast เช่น ดาวเทียมไทยคม 1 2 
และ 3 และดาวเทียมที่สื่อสารข้อมูลดิจิตอลหรือ broadband เช่น ดาวเทียม IP Star  

การให้บริการดาวเทียมที่กล่าวไปข้างต้น ก็ท าให้เกิดธุรกิจมากมาย โดยดาวเทียมเหล่านี้อยู่
ในวงโคจร GEO ซึ่งมีความสูงประมาณ 36,000 กิโลเมตรเหนือผิวโลก และครอบคลุมพ้ืนที่แน่นอนบน
พ้ืนโลก หลักการการท างาน คือ ดาวเทียมจะรับสัญญาณจากบนพ้ืนโลกซีกหนึ่งแล้วส่งสัญญาณไปยัง
ซีกโลกอีกซีกหนึ่ง หรือท าหน้าที่กระจายสัญญาณไปยังลูกค้าในวงกว้าง ซึ่งการกระจายออกไปต้องมี
สถานีภาคพ้ืนดินท าหน้าที่รับสัญญาณ ถ้าสถานีภาคพ้ืนดินนั้นเป็นลักษณะลูกค้าที่ดูโทรทัศน์ เราก็มี
จานตามบ้านไว้รับสัญญาณ ก็เป็นการให้บริการประเภทหนึ่ง แต่ถ้าเป็นการบริการสื่อสารข้อมูล ผู้
ให้บริการก็อาจจะต้องไปตั้งเครือข่ายสถานีภาคพ้ืนดินที่เป็นโครงข่ายสื่อสารของตัวเอง แล้วจึงจะ
กระจายไปยังผู้ใช้อาจจะผ่านระบบสายหรือระบบ wireless ดังนั้น จะเห็นว่าในสัญญาณดาวเทียมที่ใช้
ติดต่อกับพ้ืนโลกเป็นการติดต่อแบบไร้สาย ในขณะที่ เมื่อมาถึงพ้ืนโลกมันมีรูปแบบของการติดต่อทั้ง
แบบไร้สายและมีสาย  
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4) ระบบและโครงข่ายสื่อสาร 

ส าหรับโครงข่ายดาวเทียมสื่อสาร การที่ดาวเทียมสื่อสารจะติดต่อกับสถานีภาคพ้ืนดินได้ 
โดยปกติก็จะติดต่อผ่านสัญญาณไมโครเวฟ สัญญาณที่ยิงจากพ้ืนดินขึ้นไปดาวเทียมจะเรียกว่า uplink 
โดยสัญญาณ uplink มักมีค่าความถี่สูงกว่าสัญญาณที่ดาวเทียมยิงกลับมายังพ้ืนโลก หรือที่เรียกว่า 
downlink โดยย่านความถี่ที่ใช้กับ uplink และ downlink ก็มีอยู่หลากหลาย เช่น ย่านความถี่ C-
band KT-band KU-band Ka-band โดยสัญญาณ uplink และ downlink ต้องมักใช้ย่านความถี่
เดียวกันแต่คนละค่าความถี่ แต่ทั้งนี้ เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถท า hybrid คือ สามารถเลือกใช้ความถี่
คนละย่านได้ uplink กับ downlink จึงอาจใช้ย่านความถี่คนละย่านกัน ท าให้ในอนาคตการเลือกใช้
ความถี่ก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เวลาเราพูดถึงความถี่ดาวเทียม ความถี่ที่ส าคัญคือความถี่ที่พา
ข้อมูลไปและส่งให้ปลายทาง ลักษณะของความถี่นี้ที่ใช้งานจะมีช่วงกว้าง ที่เรียกว่า “bandwidth” ที่
ใช้บรรจุข้อมูลในการให้บริการ โดยพ้ืนที่ที่ใช้บรรจุข้อมูลส่วนใหญ่ ความกว้างจะประมาณหลายร้อยเม
กะเฮิร์ตจนถึงห้าร้อยเมกะเฮิร์ต ในจ านวนนี้จะแบ่งเป็นความถี่กลุ่มย่อย โดยกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มใช้ใน
การส่งสัญญาณดาวเทียมแต่ละช่อง เราเรียกว่า ช่องสัญญาณดาวเทียม หรือ transponder  ซึ่งแต่ละ 
transponder ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการจะเลือกใช้ส่งข้อมูลแบบไหน ความถี่ที่ใช้กับดาวเทียมจึงมี 2 
ประเภท คือ ความถี่ที่ส่งไปจากภาคพ้ืนดินเพ่ือให้ดาวเทียมรักษาวงโคจร ซึ่งเรียกว่า “ความถี่ควบคุม
ดาวเทียม” และ “ความถี่ที่ใช้ประกอบกิจการ” เช่น ใช้ broadcast หรือใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ใน
ส่วนของการให้บริการก็มีทั้งแบบประจ าที่และแบบไม่ประจ าที่ โดยแบบประจ าที่คือ การสื่อสาร
ภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนการสื่อสารแบบไม่ประจ าที่ เช่น การสื่อสารส่วนบุคคล การ
สื่อสารทางทะเล ใช้ติดต่อระหว่างเรือ หรือสื่อสารทางอากาศระหว่างเครื่องบิน หรือการใช้ช่องสัญญาณ
ที่มีพ้ืนที่ไม่แน่นอน 

5) การประยุกต์ใช้งานและการบริการ    

ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าดาวเทียมมีทั้งแบบที่ใช้ในการ broadcast และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
สื่อสาร ประเด็นของการ broadcast นี้จะไปอิงกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ ในส่วนของ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่น ซึ่งความหมายของการ “ไม่ใช้คลื่น” ในที่นี้เป็นค าย่อของ “การไม่ใช้คลื่นที่ต้องขอ
อนุญาต” ต้องให้ชัดเจน ส่วนความหมายของการ “ใช้คลื่น” หมายถึง “การใช้คลื่นความถี่ที่ต้องขอ
อนุญาต” ในปัจจุบันดาวเทียมอาจมีความถี่ท้ังสองอันประเภทมาใช้งานรวมกัน และอีกประเด็นหนึ่ง ที่
ได้แจ้งไว้ว่าวงโคจรดาวเทียมมีหลายประเภท ดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรต่ า ต้นทุนในการส่งถูก ประมาณ
ร้อยล้านบาทก็สามารถส่งได้ ในขณะที่ดาวเทียมสื่อสารต้นทุนอยู่ที่หลายพันล้านจนถึงหมื่นล้าน ดังนั้น 
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ในอนาคตก็อาจมีเศรษฐีที่อยากส่งดาวเทียมข้ึนไปในอวกาศได้ จึงอยากฝากผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
ประเด็นกฎหมายในเรื่องนี้เผื่อไว้ด้วย 

ศ.ดร.จตุนต์ ถิระวัฒน์ : จากท่ีอาจารย์อธิคมบอกว่ามันมีคลื่นความถ่ีหลายประเภท ขอ
อนุญาตให้อาจารย์อธิบายรายละเอียดว่าแต่ละคลื่นความถี่มีความแตกต่างกันอย่างไร 

ดร.อธิคม ฤกษบุตร : ความถ่ีที่ต่ า เช่น คลื่นวิทยุ AM จะเดินทางได้ไกลกว่าความถ่ี FM 
ที่มีค่าความถี่สูงกว่า ในกรณีของดาวเทียมก็เช่นกัน ถ้าเลือกใช้ความถี่ย่าน C-band เป็นความถี่ที่ก็
สามารถเดินทางได้เป็นระยะทางที่ไกลและมี เนื่องจากมี footprint ที่กว้าง จึงกระจายครอบคลุมพ้ืนที่
ได้มาก แต่ขณะเดียวกันความถี่ต่ านี้จะมี power น้อยตกในพ้ืนที่น้อย ท าให้ต้องใช้จานดาวเทียมที่มี
ขนาดใหญ่ แต่ถ้าเลือกใช้ความถี่ย่าน Ka-band ซึ่งมีค่าความถี่สูงกว่า อาจมี footprint ที่แคบลง แต่ 
power ที่ตกลงบนพ้ืนที่เดียวกันจะมีค่ามากกว่า ท าให้จานรับสัญญาณดาวเทียมมีขนาดเล็กลง หรืออีก
นัยหนึ่งในขณะที่ความถี่ท่ีสูงจะมี power สูงกว่า focus ได้ดีกว่า แต่เดินทางได้ในระยะทางท่ีไม่ไกล ซึ่ง
การเลือกใช้คลื่นความถี่ก็จะเลือกจากวัตถุประสงค์ของการใช้  

2.  ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นความถี่กับต าแหน่งวงโคจรดาวเทียม 

ผู้ด าเนินรายการ : ท าไม ITU จึงให้ความส าคัญไปที่ตัวคลื่น ทั้งที่เวลาที่เราจะใช้ประโยชน์
จากดาวเทียมสื่อสารมันต้องมี 3 องค์ประกอบ แต่ ITU กล่าวถึงแต่เฉพาะเรื่องคลื่น การ assign คลื่น
และการใช้คลื่น 

ดร.อธิคม ฤกษบุตร : การจะยิงดาวเทียมขึ้นไปจะต้องมีการจองวงโคจรก่อน ปัจจุบัน 
ส าหรับประเทศไทย กระทรวง ICT เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการจอง โดยการจองจะต้องจองไปที่ 
ITU ซึ่งเป็นองค์กรหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลการใช้คลื่นความถี่
ไม่ให้รบกวนกัน ซึ่งวิธีการ คือ การยิงดาวเทียมขึ้นไปจะต้องให้แน่ใจว่าดาวเทียมที่ยิงอยู่คนละแนวกับ
ดาวเทียมที่มีอยู่แล้ว แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันก็ท าให้ดาวเทียมสามารถอยู่แนวเดียวกันได้ หากอยู่ใน
แนวเดียวกันหรือใช้งานความถี่ใกล่กับดาวเทียมข้างเคียง ITU ก็จะบอกว่า หากจะใช้ความถี่นี้ คุณ
จะต้องไปเจรจาตกลงกันก่อนว่าจะหลบ หลีก ออย่างไร ใครหลบให้ใคร ใครปรับใช้ความถ่ีใด ต้องมีการ
ปรับ slot ของ transponder หรือไม่ เมื่อตกลงกันเรียบร้อยจึงไปแจ้ง ITU ตามความเข้าใจของผม ผม
เข้าใจว่า ITU ไม่ได้ให้ความส าคัญกับวงโคจรเท่าใดนัก สิ่งที่ ITU ให้ความส าคัญคือความถี่ ดังนั้น 
ความถี่ที่ได้มารัฐจึงต้องไปลงทะเบียน ที่เรียกว่า Registration เมื่อลงทะเบียนเสร็จ เขาก็จะเก็บไว้ใน
แฟ้มว่ามีการ assign ความถี่ให้ใครแล้ว ดังนั้น การ register นี้ เปรียบเสมือนเป็นฐานข้อมูลของ ITU 
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เพ่ือบอกให้ทราบว่ารัฐใดมาขอใช้สิทธินี้ก่อน รัฐที่มาภายหลังที่จะมาใช้ความถ่ีที่อาจรบกวนกันได้ก็ต้อง
ไปเจรจากันก่อน ตกลงกันได้เรียบร้อยจึงมาแจ้ง ITU ดังนั้น สิ่งที่ ITU ให้ความส าคัญคือ การท าให้
ความถ่ีไม่รบกวนกัน เพราะเวลาดาวเทียมอยู่นอกโลก ต าแหน่งของวงโคจรมีความสัมพันธ์ต่อการท าให้
เกิดการรบกวนกัน จึงเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาที่ ITU ต้องเข้ามาดูแล  

ผู้ด าเนินรายการ :  ความถี่กับต าแหน่งวงโคจรต้องไปด้วยกันหรือไม่ 

ดร.อธิคม ฤกษบุตร : ไม่จ าเป็น เนื่องจากคลื่นความถี่เราสามารถเลือกใช้คลื่นความถี่
อะไรก็ได้ สมมุติว่า เราจะยิงดาวเทียมขึ้นไป เราทราบว่ามีดาวเทียมที่อยู่ในแนวที่เราจะยิงอยู่แล้ว แต่
ดาวเทียมดวงนั้นใช้คลื่นความถ่ีคนละคลื่นกับดาวเทียมของเรา เราก็สามารถจะยิงแนวเดียวกับเขาได้ ก็
ไปด าเนินการ filing และยื่นเป็นความถี่ใหม่ มันก็ไม่ได้รบกวนเขา 

ผศ. ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง: ขออาจารย์อธิบายเพ่ิมเติมเรื่องการรบกวนกันของ
คลื่นความถี่ของดาวเทียม  

ดร.อธิคม ฤกษบุตร : ถ้าจ ารูปภาพที่มีดาวเทียมเยอะๆที่แสดงให้ดูตอนแรก โดยปกติ 
ความถี่เป็นทรัพยากรที่มีจ ากัด เพราะฉะนั้น ย่านความถ่ีดาวเทียมที่ใช้งานได้ก็จะมีจ ากัด เช่น C-band 
KU-band เพราะฉะนั้น เมื่อยิงดาวเทียมขึ้นไปอยู่ในต าแหน่งที่ “ใกล้กัน” คือ อาจจะอยู่ในองศา
ใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในองศาเดียวกันแต่ระดับความสูงต่างกัน และความถี่ที่ใช้เป็นความถี่เดียวกันหรือ
ใกล้กัน ก็จะเกิดการกวนกัน เหมือนตอนที่เราฟังวิทยุแล้วมีคลื่นแทรกเข้ามารบกวน เราก็จะไม่สามารถ
รับขัอมูลได้ การรบกวนของสัญญาณนี้ท าให้การสื่อสารข้อมูลจากต้นทางไปปลายทางท าให้สูญเสีย
ความเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน สัญญาณจะผิดเพ้ียนบิดเบือนไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบสื่อสารโทรคมนาคมไม่พึง
ประสงค์  

ผู้ด าเนินรายการ:  คลื่นความถี่ที่ใช้กับดาวเทียมสื่อสาร ถ้าต้องพิจารณาประกอบกับ
ต าแหน่งวงโคจรที่ประเทศไทยได้รับมา การท างานร่วมกันอย่างนี้ ก็เท่ากับประเทศไทยมีคลื่นความถี่ที่
น ามาใช้กับกิจการโทรคมนาคม 2 ลักษณะโดยพิจารณาจากที่มา คือ  

1) คลื่นความถ่ีที่มีที่มาจากต่างประเทศ จะมีความเกี่ยวพันกับกฎหมายต่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นคลื่นความถ่ีที่ใช้กับดาวเทียมที่มีที่มาจากนอกประเทศและใช้ประโยชน์
อยู่ภายในประเทศ  



หน้า | 36   
    

2) คลื่นความถี่ที่ใช้กันอยู่ภายในประเทศ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเลย  

เมื่อมองจากความสัมพันธ์ด้านระบอบกฎหมาย ความเชื่อมโยงที่มีที่มาจากภายนอก
ประเทศ คลื่นสองชนิดนี้อาจจะเป็นคลื่นชนิดเดียวกันในทางเทคนิค แต่ในทางกฎหมายมันมีที่มาต่างกัน 
มีสาระส าคัญที่ต่างกัน ในส่วนของข้อกฎหมายจึงมีประเด็นค าถาม ดังต่อไปนี้ 

ค าถามที่ 1 : คลื่นความถี่ที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งสองนี้ การจัดสรรและการก ากับการใช้
คลื่นความถี่ทั้งสองประเภทควรจะแตกต่างกันหรือไม่  

ค าถามที่ 2 : หากการจัดสรร การก ากับการใช้คลื่นความถี่ทั้งสองควรแตกต่างกัน คลื่น
ความถี่ที่มีที่มาจากนอกประเทศ ควรมีวิธีการจัดสรรและการก ากับการใช้ที่ต้องพิจารณาเงื่อนไขในทาง
ระหว่างประเทศประกอบด้วยหรือไม่ 

ค าถามที่ 3 : คลื่นความถ่ีซึ่งมีที่มาจากต่างประเทศควรอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับใด 
ระหว่างองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งเป็นอ านาจของกสทช. หรืออยู่ในอ านาจของกระทรวง ICT ที่ต้องมี
การพิจารณากฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐและกฎหมายวิทยุคมนาคม  

ค าถามที่ 4 : องค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล และจัดสรรคลื่นความถี่ที่มาที่มาจากนอก
ประเทศคือองค์กรใด เป็นกสทช. กระทรวง ICT หรือคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ  

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายก ากับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่ท่ีได้มาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ การไม่มีกฎหมายนี้ท าให้ผู้ก ากับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่นี้มีปัญหาหรือไม่ ถ้ามี
ปัญหา ควรจะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างไร นอกจากนี้ คลื่นความถี่ที่ประเทศไทยได้มาจากนอกประเทศ
ยังสามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ประเทศไทยได้ต าแหน่งวงโคจรมาแล้ว ซึ่งอาจจะเข้าการ
ประมูลตามมาตรา 45 ได้ และอีกกลุ่มหนึ่ง คือเป็นคลื่นความถี่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ ตอนนี้
ประเทศไทยยังไม่มีสิทธิ แต่มีนโยบายว่าจะมีดาวเทียมสื่อสาร และมอบหมายให้หน่วยงานไป filing 
เพ่ือให้สิทธิตรงนั้นมา การจัดสรร ก ากับกิจการในตัวสิทธิที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ควรมีกฎหมายหรือ
ระบบการจัดสรรที่แตกต่างไปจากสิทธิที่เราได้มาอยู่แล้วหรือไม่ นอกจากนั้น ยังมีประเด็นแวดล้อมที่
อาจพิจารณาไปพร้อมกับสิทธิที่มีที่มาจากนอกประเทศนี้ได้ คือ ถ้าหาก ประเทศไทยจะเปิดเสรีกิจการ
ดาวเทียมต่างชาติ Earth Station ควรจะมีการออกใบอนุญาตหรือควรต้องมีการประมูล และในอีก
ประเด็นหนึ่ง คือ กรณีฉุกเฉินที่ต้องมีการด าเนินการเพ่ือรักษาสิทธิในต าแหน่งวงโคจร และต้องให้
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เอกชนรายใดรายหนึ่งยิงดาวเทียมขึ้นไปเพ่ือรักษาสิทธิไว้ แต่เราไม่มีเวลาที่จะด าเนินกระบวนการ
ประมูล กรณีนี้ควรท าอย่างไร ใบอนุญาตควรออกเป็นรายฉบับต่อดาวเทียมหนึ่งต าแหน่งหรือควร
ออกเป็นฉบับเดียวต่อหนึ่งผู้ประกอบการ เป็นประเด็นที่จะให้นักกฎหมายและผู้ฟังในวันนี้  

ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และต าแหน่งวงโคจร 

อาจารย์ประเสริฐ ป้อมป้องศึก :  ก่อนอื่นต้องอธิบายในเรื่องคลื่นความถี่และต าแหน่ง
วงโคจร เนื่องจากเอกสารราชการของหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทยจะพูดประหนึ่งว่ามันมีเรื่องสิทธิ
ในต าแหน่งวงโคจรแยกต่างหากจากสิทธิในเรื่องคลื่นความถี่ที่ใช้กับดาวเทียม แต่เมื่อพิจารณาตัวบท
ของ ITU Radio Regulation แล้ว จะพบว่าระบุแต่เรื่องคลื่นความถี่ เรื่อง frequency assignment 
เป็นหลักทั้งนั้น ไม่ใช่เรื่องต าแหน่งวงโคจร เพียงแต่เป็นคลื่นความถี่ที่ให้ใช้กับดาวเทีรยม ณ ต าแหน่ง
หนึ่ง ดังนั้น ในเรื่องคลื่นความถ่ีกับต าแหน่งวงโคจรมันไปด้วยกันแยกจากกันไม่ได้ ต้องมีการก ากับดูแล
พร้อมกันคู่กัน แต่ทั้งนี้ ITU ให้น้ าหนักกับเรื่องคลื่นความถี่มากกว่าต าแหน่งวงโคจร โดยสาเหตุที่ ITU 
ให้น้ าหนักกับคลื่นความถี่มากกว่าต าแหน่งวงโคจรเป็นเพราะเนื่องจากตั้งแต่แรกเริ่ม ITU มีอ านาจใน
เรื่องคลื่นความถี่เท่านั้น ในอดีตไม่มีเรื่องดาวเทียม ต่อมาเมื่อมีเทคโนโลยีดาวเทียมนี้เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่ง
เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ในเบื้องต้น ก็มีการถกเถียงกันว่า ITU มีอ านาจหรือไม่ โดยได้ข้อแต่สรุปคือ เมื่อ ITU 
มีอ านาจหน้าที่ก็รับผิดชอบในคลื่นความถี่ ก็ต้องรับผิดชอบด้วยว่าคลื่นความถี่นั้นที่ใช้กับอุปกรณ์ใด ณ 
สถานที่ใด ดาวเทียม ซึ่งเรื่องคลื่นความถี่นี้มันจึง imply อยู่ในตัวแล้วว่ามัน ITU มีอ านาจหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลเรื่องคลื่นความถี่ที่ใช้กับอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์ในที่นี้คือดาวเทียมที่อยู่นอกโลกนั่นเอง เหตุดังนี้
เพราะฉะนั้น สิ่งที่ ITU มีอ านาจก็คือเรื่องคลื่นความถ่ี ตัวบทบัญญัติต่างๆ ของ ITU จึงกล่าวถึงแต่ตั้งอยู่
บนเรื่อง frequency assignment ส าหรับดาวเทียมท้ังสิ้น โดยตลอด 

อย่างไรก็ตาม ในเรื่อง frequency assignment นี้ ไม่ได้หมายความว่า ITU เป็นผู้มอบสิทธิ 
ITU ไม่ได้เป็นผู้ assign frequency รัฐต่างหากที่เป็นผู้ assign โดยสังเกตได้จากข้อ 8.1 ของ ITU 
Radio Regulations ที่กล่าวถึง “การอนุญาตคลื่นความถ่ีของรัฐนั้นเองหรือของรัฐอ่ืน” โดยการที่รัฐมา
แจ้งได้บันทึกการอนุญาตของตนต่อ ITU ก็เพ่ือรับรองสิทธิว่ารัฐได้ assign ไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระหว่างประเทศแล้ว ซึ่งการบันทึกดังกล่าวจะก่อให้เกิดสิทธิแก่รัฐในการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวโดย
ปราศจากการรบกวนจากรัฐอ่ืนและรัฐสามารถใช้สิทธินั้นได้โดยไม่ถูกรบกวนจากประเทศอ่ืน สิทธิที่รัฐ
ได้รับมานี้จะเรียกว่า “right to international recognition” สิทธินี้เป็นสิทธิในการใช้คลื่นความถี่
ดาวเทียมโดยปราศจากการรบกวน สิทธิการใช้ก็ไม่ใช่การที่รัฐจะไปมีกรรมสิทธิในพ้ืนที่อวกาศแต่อย่าง
ใด และก็ไม่ใช่การที่ รัฐกล่าวอ้างอธิปไตยในห้วงอากาศด้วย ค าว่า “ right to international 
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recognition” เป็นถ้อยค าที่หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่จะคิดว่ารัฐจะได้กรรมสิทธิหรืออธิปไตยในห้วง
อวกาศ 

ตัวบทของ ITU ที่ชี้ให้เห็นอ านาจหน้าที่ของ ITU ในเรื่องคลื่นความถ่ีดาวเทียม เช่น ข้อ 8 9 
และ 11 โดยข้อ 8 ระบุเรื่องการได้มาซึ่ง frequency assignment ของรัฐที่ได้รับการบันทึกอยู่ใน 
Master Register ในข้อ  8.1 บอกว่ ารั ฐจะมีสิทธิ และหน้าที่ เ กิ ดขึ้ นมื่ อมีการบันทึกลงไปใน 
International Frequency Master แล้ ว  ในข้ อ  8.3 ได้ เ รี ย กสิ ทธิ ข อง รั ฐ นี้ ว่ า  International 
Recognition   ซึ่งมีนัยยะทางกฎหมายที่ว่ากฎหมายหลีกเลี่ยงที่จะใช้ค า เช่น สิทธิครอบครอง เพราะ
มันติดขัดกับกฎหมายฉบับอื่นอยู่ คือกฎหมายระบุห้ามการยึดครองอวกาศ เขาจึงเลี่ยงมาใช้ค าว่า Right 
to International Recognition แทน  

ส่วนข้อ 9 นั้น แม้จะ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบดาวเทียมก็ตาม 
แต่ก็อยู่ในกรอบของกระบวนการท าให้ได้มาซึ่ง frequency assignment กล่าวอีกนัยหนึ่งก็เป็นเพียง
การแจ้งรายละเอียดทั่วไปทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่นั้นเองประสานงานคลื่นความถี่และ
การแจ้งข้อมูลเผยเผยแพร่ใน International Frequency Information Circular   

ส่วนข้อ 11 นั้นยิ่งชัดเจน เราจะเห็นว่าเพราะประเทศไทยชอบพูดว่าต าแหน่งวงโคจรของ
ประเทศไทยจะเสียไปถ้าไม่ได้ใช้งาน แต่สิ่งที่กฎหมายเขียนไม่ได้บอกว่าต าแหน่งวงโคจรจะเสียไป แต่
ระบุว่า frequency assignment ที่ไมไ่ด้ brought into use รัฐจะเสียสิทธิหรือจะถูก cancel  

ข้อ 11.44 B ก็พูดชัดว่าในประเด็นการเริ่มใช้สิทธิ กฎหมายจะถือว่าเมื่อไรจะมีการใช้
ต าแหน่งวงโคจร คือ สิทธิของประเทศหนึ่งจะเริ่มใช้เมื่อใด ซึ่งข้อนี้ก็ระบุว่ามันจะโดยจะถือว่า 
frequency assignment จะถือว่าเริ่มน ามาใช้ หรือ brought into use เมื่อมีการส่งดาวเทียมขึ้นไป
และติดรักษาต าแหน่งนั้นได้อยู่ตลอด ต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วัน ข้อบังคับ ITU มิได้บอกว่าเป็นการใช้
ต าแหน่งวงโคจร แต่บอกว่าเป็นเท่านี้ก็ถือว่ามีการใช้ frequency assignment แล้ว ซึ่งประเด็นนี้ก็จะ
มาโยงกับมาตรา 45 ของ พ.ร.บ. องค์กรฯ ที่จะกล่าวต่อไปได้  

ข้อ 11.44 พูดเรื่องกรณีดาวเทียมหมดอายุและจะมีดาวเทียมดวงใหม่มาแทนที่ กฎหมายก็
ระบุว่าถ้าไม่ส่งมาในเวลาที่ก าหนดสิทธิของรัฐก็จะเสียไป แต่สิทธิที่เสียไปไม่ใช่สิทธิในต าแหน่งวงโคจร
แต่เป็น frequency assignment อีกเช่นกัน 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสิ่งที่กฎหมายระบุถึงไม่ใช่สิทธิในต าแหน่งวงโคจร เพราะกฎหมายพูดแต่
เรื่อง frequency assignment ตลอด ก็ต้องกลับไปย้อนถามกันว่า การที่เรากลัวว่ากสทช.ไม่มีอ านาจ
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ในเรื่องต าแหน่งวงโคจร จนต้องไประบุไว้ในประกาศฯ ที่จริงแล้วกฎกฎหมายระหว่างประเทศมารองรับ
อ านาจของ กสทช. ด้วยซ้ า โดยกฎหมายยืนยันว่าเป็นเรื่องคลื่นความถี่ ส่วนต าแหน่งวงโคจรนั้นเป็น
เพียงเงื่อนไขในการก ากับดูแลคลื่นความถี่เท่านั้น คือเมื่ออนุญาตเรื่องให้ใช้คลื่นความถี่ก็ต้องบอกว่าให้
ต้องใช้กับอุปกรณ์แบบไหน และอุปกรณ์ตั้งอยู่ ณ ที่แห่งใดพร้อมกันด้วย 

ดาวเทียมกับการใช้คลื่นความถี่  

อาจารย์ประเสริฐ ป้อมป้องศึก :  เนื่องจากมีข้อโต้แย้งว่า ดาวเทียมไม่ได้ใช้คลื่นความถ่ี จึง
ขอยก ข้อart. 11.44 B มาให้ พิจารณากัน ซึ่ งระบุว่ า  “A frequency assignment to a space 
station in the geostationary-satellite orbit shall be considered as having been brought 
into use when a space station in the geostationary-satellite orbit with the capability of 
transmitting or receiving that frequency assignment… has been deployed and 
maintained at the notified orbital position for a continuous period of ninety days…” .” 
กฎหมายมองระบุว่า frequency assignment มีการใช้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อมีการส่งดาวเทียมขึ้นไปและ
ดาวเทียมติดอยู่ในต าแหน่งนั้นต่อเนื่องกัน หมายความแม้เป็นระยะเวลาเพียง 90 วันก็นับว่ามีการใช้
คลื่นความถี่แล้วโดยยังไม่จ าเป็นต้องมีการส่งหรือรับขึ้นเกิดขึ้นแต่อย่างใด มีข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง
คืนดาวเทียมที่ส่งขึ้นไปนั้นต้องมีความสามารถที่จะรับหรือส่งคลื่นความถี่ได้ ซึ่งก็หมายความว่าตัว
ดาวเทียมเองมีความสามารถท่ีจะใช้คลื่นความถี่ได้โดยตัวของมันเอง  

นอกจากนี้ การจะพิจารณาว่า เพราะมันมี capacity ที่จะใช้ได้ และในส่วนข้อโต้แย้งที่ว่า 
ใครเป็นผู้ใช้คลื่นความถ่ีนั้น ก็ต้องอาจพิจารณาจากอ านาจบริหารจัดการก็ได้ซึ่งพบว่า ผู้ใช้คลื่นความถ่ีก็
คือผู้ที่มีอ านาจบริหารจัดการดาวเทียมนั่นเอง ซึ่งก็ผู้เดียวกับผู้ที่ออกแบบระบบดาวเทียม โดยรู้ว่าจะใช้
เทคนิคแบบใด ใช้คลื่นความถี่ใด จะรบกวนกับดาวเทียมดวงอ่ืนหรือไม่ ซึ่งก็ต้องเป็นผู้ที่ไปช่วยในการ
ประสานงานคลื่นความถี่นั่นแหละ เพราะหากเขาไม่ต้องการใช้คลื่นความถี่แล้ว เขาจะเข้าไป
ประสานงานคลื่นความถี่ท าไม ในขณะที่ผู้ให้บริการ Earth Station ไม่ใช่ผู้ออกแบบระบบ ไม่ได้ก าหนด
คลื่นความถี่ หรือท าหน้าที่ประสานคลื่นความถ่ี เป็นเพียงผู้ใช้คลื่นความถี่ในล าดับรองลงมาเท่านั้น คือ 
รัฐต้องมอบอ านาจสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ให้กับตัวผู้ให้บริการดาวเทียมเสียก่อน ถัดจากนั้น ตัวผู้
ให้บริการระบบดาวเทียมจึงเอามาให้บริการ Earth Station ซึ่งเป็นเพียงผู้ใช้คลื่นความถี่ถัดจากผู้ได้รับ
คลื่นความถี่จากรัฐมาแล้ว    

คุณนิมิตร์ เทียนอุดม :  ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคและเป็นอนุกรรมการฯ ผมก็คิดว่าประเด็น
ว่าในอนุกรรมการฯ ก็มีการถกถียงเช่นกันว่าดาวเทียมสื่อสารมีการใช้คลื่นความถี่หรือไม่ แรกๆในการ
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ตั้งอนุกรรมการฯก็มีการเถียงแต่เรื่องนี้อยู่เกือบปี โดยเสียงแตกออกเป็นสองฝ่าย เสียงส่วนใหญ่ก็บอก
ว่าไม่มีการใช้คลื่น แต่เสียงส่วนน้อยก็ระบุว่ามันมีการใช้คลื่นจึงจ าเป็นต้องมีการประมูลบนหลักการที่ว่า
ต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันและให้เกิดผู้ประกอบกิจการดาวเทียมรายใหม่ ในประเทศไทย ผมก็เป็น
เสียงส่วนน้อยและเป็นคนที่ยืนยันมาตลอดว่ามีการใช้คลื่นความถี่จึงต้องมีการประมูล  ตอนแรกผมก็ดี
ใจที่ท่านประธานบอกว่าจะส่งให้กฤษฎีกาตีความหรือให้นักกฎหมายตีความว่ามันมีการใช้คลื่นหรือไม่
ใช้คลื่น เพ่ือให้เรื่องจบ อนุกรรมการฯจะได้เดินหน้าต่อได้ แต่ในที่สุดแล้ว ท่านประธานก็ใช้สิทธิเสียง
ข้างมาก บอกว่าไม่ต้องตีความว่ามีการใช้หรือไม่ใช้ เพราะในอนุกรรมการฯก็มีนักกฎหมายอยู่แล้ว ผมก็
มีความพยายามหาข้อมูลมายืนยันว่ามันมีการใช้คลื่นหรือไม่ใช้คลื่น แล้วก็บอกว่าประเทศไทยเรามี
อ านาจอธิปไตยที่จะไปก ากับดูแลดาวเทียมนั้นบนวงโคจร ตอนนี้ประเด็นเราต้องไม่ควรไขว้เขว เรายัง
ไม่ได้เถียงกันว่าอ านาจในการขอ filing นี้ จะดึงจากกระทรวง ICT มาให้กสทช. เรายังไม่ได้เถียงใน
ประเด็นนี้ ประเด็นนี้วางไว้ก่อน รอให้มันเข้าที่เข้าทาง ให้เราเห็นตรงกันแล้วว่ามันมีการใช้คลื่นความถี่
และควรเปิดให้มีการแข่งขันเสรีจึงค่อยมาพูดกัน เพ่ือให้ผู้บริโภคมีทางเลือก ค่าเช่าดาวเทียมเราอาจจะ
ถูกลงกว่านี้ ผู้ประกอบการดาวเทียมเราอาจจะมีมากกว่านี้ และผู้บริโภคก็มีสิทธิเลือกว่าจะใช้ดาวเทียม
ดวงไหนที่ราคาถูก คุณภาพดี มีจริยธรรมในการส่ง content ลงมา แต่ตอนนี้เราไม่มีทางเลือก เพราะ
กติกามันไปเอ้ือกันอยู่อย่างนั้น แล้วเวลาถกเถียงกันในวงมันก็คลุมเครือกันตลอด เพราะวิธีการตีความ
มันไม่เคลียร์ มันเป็นบรรยากาศที่มีมาอยู่ตลอดสองปี ประเด็นส าคัญก็คือว่าในเชิงข้อเท็จจริง ในมุมมอง
ทางกฎหมายมันมองต่างกัน มีการตีความต่างกัน จึงต้องมีคนกลางเข้ามาตัดสิน 

คุณธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ  : ในการท างานของระบบราชการ เวลามีค าสั่งตั้งขึ้นมาก็ต้องให้
จบ เมื่อตั้งผมเป็นประธานอนุกรรมการฯ เวลาเกิดประเด็นที่เถียงกันไม่จบสิ้น ก็ต้องส่งประเด็นไปให้
กทค. ซึ่งในกทค.ก็อาจจะเถียงกันอีกในกทค.แล้วตัดสินใจส่งให้คนนอกตัดสิน เขาก็จะแจ้งกลับมาที่ผม
ว่าเรื่องนี้ให้ไปถากฤษฎีกาหรือเรื่องนี้ให้ไปถามที่ปรึกษากฎหมาย นี้คือระเบียบ ตอนนี้ ผมยังไม่สิ้นสุด
การท างาน ถ้าสิ้นสุดการท างานแล้วก็จะส่งไปให้คนนอกตามที่กทค.แจ้งมา แต่ตอนนี้ยังไม่มีค าสั่งมา 
อนุฯก็ต้องรอ เรื่องนี้ถือว่าเป็นมารยาท การที่จะให้หน่วยงานข้างนอกมารับรู้เรื่องหน่วยงานข้างในยัง
ไม่ได้  เวลาท างานตรงนั้น ผมก็พูดว่าผมยอมท างานช้า ท างานไม่ได้เรื่อง แต่ผมไม่อยากจะไปปปช. ตาม
มาตรา 157 เหมือนที่ข้าราชการทุกคนก็กลัวกัน ตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดา เราก็ต้องด าเนินการไปตาม
กระบวนการดังนั้น ในเรื่องการประมูลในเรื่องดาวเทียม ตามความเห็นของผมคือ ส่วนข้างล่าง คือ 
Earth Station ที่อยู่ในอ านาจอธิปไตยต่างหากเป็นส่วนที่ต้องประมูล แต่ส่วนข้างบนมันได้มาจากการ
ประสานงาน มันเกิดจากการพูดคุยกัน ไม่ควรต้องประมูล ระบบนานาชาติเขาก็ท ากันอย่างนี้ ในการ
ด าเนินงานเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีกระทรวง ทบวง กรมเข้ามาเก่ียวข้องเยอะ  



หน้า | 41   
    

หน่วยงานของประเทศไทยที่มีอ านาจหน้าที่ในจัดสรรและก ากับดูแลคลื่นความถี่
ดาวเทียม 

ผศ. ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง : สิ่งส าคัญที่ท าให้เราต้องก ากับกิจการดาวเทียม คือ 
ดาวเทียมมีการใช้คลื่นความถ่ี และมีการใช้คลื่นความถี่ท่ีรบกวนกัน ส่วนความถี่นี้เป็นความถี่ท่ีใครควร
ก ากับ เพ่ือตอบค าถามเรื่องการก ากับกิจการดาวเทียม ว่าปัจจุบันใครเป็นผู้ก ากับและอยู่ภายใต้
กฎหมายฉบับใด อยากให้พิจารณาตารางจัดสรรคลื่นความถ่ี (allocation chart) นี้ ซึ่งเป็นตารางสากล
ใช้กันทั่วโลก (วิทยากรแสดงตารางประกอบ) ประเทศไทยก็มีตารางนี้มาตั้งแต่สมัยกรมไปรษณีย์โทรเลข
และปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ ผมได้วงกลม spot ที่มีการใช้งานดาวเทียมไว้ซึ่งก็กระจายทั่วตาราง เริ่มตั้งแต่
ความถี่สามกิโลเฮิร์ตจนถึงสามร้อยกิกะเฮิร์ต ถามว่า กสทช.มีอ านาจในการก ากับดูแลคลื่นความถี่ตาม
ตารางนี้ใช่หรือไม่ ซึ่งค าตอบของผมคือ “ใช่” เป็นอ านาจตามมาตรา 27 แต่ในทางปฏิบัติ กสทช.ไม่ได้
ท าหน้าที่ allocation คลื่นความถี่ ซึ่งมันมีตารางสากลอยู่แล้ว กสทช.รับผิดขอบท าหน้าที่หลักในส่วน
ของการ assignment คลื่นความถี่  

โดยทั่วไปใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมแบ่งเป็น 2 แบบหลัก คือ ใบอนุญาตในส่วน
ของ space station และ earth station สิ่งเป็นสิ่งที่ท ากันทั่วโลกเป็นสากล ส าหรับส่วนการออก
ใบอนุญาตให้ Space Station กระบวนการแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การขออนุญาตกับหน่วยงานภายในประเทศ 

ผู้ขออนุญาตจะต้องส่งเอกสารในเรื่องรูปแบบ รวมทั้งข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง การเงิน และ
ข้อมูลการท าธุรกิจ มาที่หน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งส าหรับประเทศไทย คือ กสทช. ในทางปฏิบัติก็จะมี
การท า public notice คือ ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปเป็นเวลา 30 วัน ว่าจะมีผู้ใด comment 
หรือขออนุญาตแบบเดียวกันหรือไม่เพ่ือหน่วยงานจะพิจารณาพร้อมกันในรอบเดียว ในแง่นี้ กฎหมาย
ไม่ได้จ ากัดว่าจะมีดาวเทียมได้กี่ดวง ใครอยากจะขอก็ขอได้ ซึ่งก็เป็นแนวทางปฏิบัติกันทั่วไป 

2. การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกอบกิจการ  

เมื่อพ้นก าหนด 30 วันแล้ว ก็จะมีเข้าสู่ขั้นตอนการก าหนดหลักเกณฑ์กติกาและวิธีการ
ส าหรับการประกอบกิจการดาวเทียมที่ขออนุญาตซึ่งออกเป็นการทั่วไป โดยไม่เฉพาะเจาะจงส าหรับ
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หลักเกณฑ์ที่มักจะก าหนด เช่น เมื่อจะยิงดาวเทียมขึ้นไป ดาวเทียม
จะต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้ เป็นต้น 
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3. การด าเนินการเก่ียวกับการขออนุญาต 

โดยปกติ หน่วยงานภายในประเทศก็จะก าหนดตารางให้ใบอนุญาตไว้ที่ 6 ปี ให้สอดคล้อง
กับการที่ต้องประสานงานกับ ITU คือ หกปีนี้เริ่มตั้งแต่การขอใบอนุญาต ประสานงานความถี่ ไปจนถึง
การได้ได้ข้อตกลงความถี่มาแล้ว และกลับมาได้รับใบอนุญาตในประเทศ เมื่อเราขอใบอนุญาต space 
station มันจึงไม่ใช่เอกชนที่จะได้ต าแหน่งวงโคจร แต่รวมไปถึงว่า เราจะเป็นการใช้สิทธิในฐานะ
ประเทศไทยด้วย คือ สิทธิในดาวเทียมเป็นสิทธิที่ไม่ใช่ของเอกชนแต่เป็นสิทธิของรัฐ ซึ่งรัฐเป็นสมาชิก
ของ ITU และหากรัฐมีข้อจ ากัดไม่สามารถให้ใบอนุญาตเพียงพอกับผู้ขอทุกรายได้ได้ความถี่มาส าหรับ
ดาวเทียมแค่ดวงเดียว แต่มีเอกชนต้องการใช้รายหลาย ก็อาจจะต้องมีการเลือกว่าใครจะได้ไป รับ
ใบอนุญาต ซึ่งตรงนี้เองที่สามารถมีกระบวนการคัดเลือกด้วยวิธีการประมูลบ แต่ในทุกประเทศก็
พยายามหลีกเลี่ยงวิธีการประมูล เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตอบโจทย์มีประสิทธิภาพหรือเป็นประโยชน์
แท้จริง เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนว่ารัฐจะได้สามารถตกลงคลื่นความถี่นี้มาได้หรือไม่ ซึ่งถ้ามันมี
กรณีความถี่ไม่พอจริงๆ ท าให้ต้องมีการคัดเลือกในประเทศไทย  ซึ่งขั้นตอนในการเลือกของประเทศ
ไทยเราส าหรับกิจการโทรคมนาคม คือ การประมูล 

4. การประสานงานความถี่กับดาวเทียมดวงอื่น   

ขั้นตอนนี้จะเป็นการท าค าขอเพ่ือประสานงานความถี่กับดาวเทียมดวงอ่ืน ปกติเอกชนที่ขอ
ใบอนุญาตจะต้องท าเอง อาจจะไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาแล้วไปท าการเจรจากับดาวเทียมสูงสุด ข้างเคียง
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความถี่ในการใช้งาน โดยมีเงื่อนไขคือ หน่วยงานในประเทศต้องก าหนดว่าให้ผู้ขอ
ใบอนุญาตเป็นผู้เตรียมข้อมูลทั้งหมดที่จะใช้ในการประสานความถี่ หน่วยงานของรัฐจะมีเอกสาร
ทางการเพ่ือปะหน้าให้เอกชน เมื่อมีการขอประสานงานความถี่ ITU ก็จะประกาศ ว่ามีคนมาขอใช้
ความถี่ และถ้าประสานงานส าเร็จก็จะมีการประกาศไว้ใน Master Register กรณีนี้ก็จะท าให้เงื่อนไข
ในการขอใบอนุญาตก็จะสมบูรณ์ ก็จะครบเงื่อนไขที่จะได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานภายในประเทศ 
ทั้งหมดนี้เป็นทางปฏิบัติที่ใช้กันทั่วโลก  

เนื่องจากรัฐเป็นภาคีของ ITU มิใช่เอกชน จึงต้องมีรัฐเข้ามาอยู่ตรงกลางในการประสานงาน
กับ ITU นี้เป็นแนวทางกว้างๆ แต่มันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ตามมา 

ส าหรับความเห็นในร่างประกาศฯ กสทช.ฉบับนี้ เนื่องจากร่างประกาศฯ ฉบับนี้ ไม่ได้พูดถึง 
space station อย่างชัดเจน เราก็อาจจะไม่รู้ได้ว่า space station จะมีรายละเอียดอย่างไรแปลว่า
อะไร แต่ถ้าท่านอ่านในข้อ 17 และ 24 ก็จะพอเข้าใจว่าเรื่องของวงโคจรและคลื่นความถี่ให้อยู่ใน
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กระทรวง ICT คือเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่อยู่ในอ านาจของ
กระทรวง ICT โดยมีรัฐมนตรีกระทรวง ICT ท าหน้าที่รักษาการ เมื่อระบุไว้อย่างนี้ก็มีนัยยะทาง
กฎหมายว่า ความถ่ีที่ กสทช.ก ากับดูแลไม่ใช่ความถ่ีทั้งตารางที่แสดงไปในตอนแรก ไม่ใช่ความถ่ีทั้งหมด
ในประเทศไทย แต่มีความถ่ีส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ โดย กสทช.ไม่ได้เข้าไป
ก ากับ ท าให้ความถ่ีถูกแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ กสทช. และส่วนของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
ที่กระทรวง ICT ดูแล และจะท าให้ กสทช.เป็น Host Admin. คือเป็นประเทศที่เป็นภาคี สามารถเข้า
ไปนั่งโต๊ะเจรจาใน ITU ในเรื่องความถี่ แต่เฉพาะเรื่องตามข้อ 24.4 คือการประสานงานความถี่ แต่มิใช่
เรื่องวงโคจรตามข้อ 24.1 และ 24.4 (2) ที่บอกว่ากระทรวง ICT เป็น Host Admin. ของประเทศไทย 
ถ้าตามนัยยะนี้เราก็จะมีผู้แทนของประเทศไทยเข้าไปนั่งใน ITU สองคน แล้วท าหน้าที่ต่างกัน  

ที่จริงๆแล้ว ความถี่และวงโคจรมันไม่ได้แยกจากกัน แต่ร่างประกาศฯ กลับท าให้
พระราชบัญญัติ กสทช. ก ากับดูแลเฉพาะ Space Station แค่บางส่วน ส่งผลท าให้ กสทช. ไม่ได้ดูแล
ความถี่ทั้งหมดภายในประเทศ ประเด็นในเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะมีพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.
2498 เข้ามาเกี่ยวข้อง พอมีการแปลความค าว่า “วิทยุคมนาคม” ให้พิเศษออกไป ไม่รวมอยู่ความหมาย
ของ “โทรคมนาคม” ตามพระราชบัญญัติ กสทช. มาตรา 4 เมื่อเราแปลค าว่าวิทยุคมนาคมแยกออก
จากโทรคมนาคมก็ส่งผลท าให้พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรฯ ปี 2543 กลับฟ้ืนคืนชีพขึ้นมา แท้จริงแล้ว วิทยุคมนาคมมันเป็นส่วนหนึ่งใน
โทรคมนาคม แม้พระราชบัญญัติ กสทช.จะระบุว่า “กิจการวิทยุคมนาคม หมายความว่า กิจการซึ่งเป็น
การรับและส่งเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งสามารถท าให้
เข้าใจความหมายได้โดยระบบคลื่นความถี่เพ่ือความมุ่งหมายทางโทรคมนาคมในกิจการใดกิจการหนึ่ง
โดยเฉพาะหรือเป็นการเฉพาะกิจที่มิใช่เป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” และระบุว่า “กิจการโทรคมนาคม หมายความว่า 
กิจการซึ่งให้บริการส่ง การแพร่ หรือการรับเครื่องหมายสัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส 
หรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่งสามารถเข้าใจความหมายได้โดยระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบ
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอ่ืน ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน และรวมถึงกิจการซึ่ง
ให้บริการดาวเทียมสื่อสาร หรือกิจการอ่ืนที่ กสทช.ก าหนดให้เป็นกิจการโทรคมนาคม แต่รวมกิจการที่
เป็นกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการวิทยุคมนาคม” ความหมายมันซ้อนทับกันอยู่ 
เพราะแม่เหล็กไฟฟ้านี้ก็คือวิทยุคมนาคม แต่ในส่วนความหมายของกิจการวิทยุคมนาคมกลับบอกว่า
ไม่ใช่โทรคมนาคม ถ้าเรายึดตาม wording ของวิทยุคมนาคมเป็นหลักเราก็ต้องน าพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคมฯ กลับมาใช้เพ่ือให้มีพ้ืนที่ก ากับดูแล แต่แท้จริงแล้วตามความหมายของกิจการโทรคมนาคม
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ตามพระราชบัญญัติ กสทช กสทช. ก็มีการกล่าวถึงระบบแม่เหล็ก ไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนของวิทยุคมนาคม
อยู่แล้ว  

ตามความเห็นผมพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ ไม่ควรน ากลับมาแล้ว นอกจากนี้ เพราะ
ถ้ายังอ้างพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ อยู่อย่างนี้ เราก็ไม่ต้องพูดเรื่องคลื่นความถ่ี เพราะ regulation 
พูดเรื่องคลื่นความถี่ ครั้งนี้มิใช่ครั้งแรกที่เราพยายามน าพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมกลับฟ้ืนคืนชีพ
ขึ้นมา ทั้งๆ ที่มันควรจะตายไปแล้วเพ่ือเราจะได้คุยเรื่องคลื่นความถี่ภายใต้ระบบพระราชบัญญัติ 
กสทช. ต่อไป ตัวอย่างก่อนหน้านี้ เช่น การกลับฟื้นคืนชีพของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ มาตรา 6 
7 และ 8 สามารถไปก าหนดการน าเข้า-ออก ของเครื่องวิทยุคมนาคมได้  

ซึ่งตามการแปลความของผม พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมต้องถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่แรก 
มาตรา 27 พระราชบัญญัติ กสทช. ได้ให้อ านาจ กสทช.ในการจัดท าแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ 
ตารางคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคม ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่รบกวนกันและ
กัน รวมทั้ง มีอ านาจหน้าที่ในการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศด้วย ซึ่งเรื่องของการประสานงานคลื่นความถ่ีไม่ได้ปรากฏในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม สรุป
คือ การที่พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ ฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาในครั้งนี้มีความส าคัญ เพราะเนื้อหามันมี
ความซ้อนทับกับอ านาจหน้าที่ของ กสทช.อยู่ ซึ่งไม่มีเนื้อหาของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ ตอน
ไหนที่เล็ดลอดอ านาจของ กสทช.ไปได้ คือ ไม่ว่าจะแปลความอย่างไร พระราชบัญญัติ กสทช. ก็มีค าว่า 
“แม่เหล็กไฟฟ้า” อยู่ และถ้าพิจารณาตัวบทมาตราอ่ืนด้วย ก็ปรากฏว่ามันล็อคไว้หมด มันแทบจะ
เป็นไปไม่ได้เลยที่พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ จะกลับมามีชีวิตอีก  แต่หากจะหาเหตุผลว่าท าไม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ ยังมีชีวิตอยู่ ก็พบว่ามีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ เมื่อปี 
2545 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่พระราชบัญญัติ กสทช. มีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวที่อาจอ้างได้
ว่าพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ ยังบังคับใช้อยู่ ปัจจุบัน กสทช. ก็ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคมฯออกประกาศหลายฉบับตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติ กสทช.ด้วย ไม่เพียงเฉพาะ
สองฉบับท่ีเราพูดถึง แต่ยังมีหลายฉบับที่ส าคัญ โดยเฉพาะฉบับที่เกี่ยวกับมาตรฐานวิทยุคมนาคม ถ้าเรา
บอกว่าพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมใช้บังคับ ผู้มีอ านาจรักษาการคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT 
การที่ กสทช.ไปอ้างพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม เพ่ือออกกฎเกณฑ์มาตรฐานการใช้วิทยุคมนาคมก็จะ
ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ในวันนี้จึงไม่มีพ้ืนที่ที่จะให้พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ ยืนได้อย่างสง่างามอีกต่อไป   

คุณธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ  : หลักเกณฑ์ของผมก็เสร็จแล้วประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ พร้อมที่
จะน าไปท าประชาพิจารณาแล้ว ในกสทช ปี 2553 ก็ระบุอ านาจของกสทช.ไว้ในมาตรา 27 ถ้ากสทช.



หน้า | 45   
    

ท าเกินอ านาจก็อาจถูกร้องเรียนไปยังปปช.ได้ ในเรื่องดาวเทียม เท่าที่ทราบไม่มีประเทศไหนให้
สัมปทาน ตามมาตรา 45 ของกฎหมายไทยก็ก าหนดไว้ว่าคลื่นความถี่ต้องมีการประมูล ท่านจะเอาสิ่ง
อ่ืนที่มิใช่คลื่นความถี่มาประมูลมิได้ ในเรื่องที่ว่าเราจะน าสิทธิน ามาประมูลได้หรือไม่ก็ต้องมาพิจารณา
กันอีกที เมื่อพูดถึงดาวเทียมก็ต้องพูดถึงบทบาทของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนว่าใครท าหน้าที่อะไร ในอดีต 
กสทช.เคยมีการขอเป็น Administrator of Thailand มาแล้ว และมีการน าเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีก็ตอบมาแล้วว่าจะไม่อนุมัติให้กสทช.เป็นหน่วยด าเนินการใน ITU ซึ่ง Administration มี
ความส าคัญตรงที่จะเป็นผู้เจรจาโดยตรงกับ ITU ในขณะเดียวกันตาม กสทช มาตรา 27 (22) ก าหนด
ว่ากสทช.มีอ านาจหน้าที่ในการให้ข้อมูลและร่วมด าเนินการเจรจาหรือท าความตกลงกับรัฐบาล
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  อีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้ยังไมได้พูดถึง คือเรื่อง satellite 
networking filing สมมุติว่าผมเป็น satellite operator ผมอยากจะมีดาวเทียมขึ้นไป ผมมี capacity 
ครบทุกอย่าง ผมเป็นบริษัทคนไทยผมต้องมาขออนุญาตจากกสทช. เมื่อได้ใบอนุญาตมาผมก็ต้องไปที่
กระทรวง ICT เพ่ือจะกรอกแบบฟอร์มค ารองไปที่กระทรวง ICT เพ่ือให้กระทรวง ICT ช่วยยื่นไปที่ ITU 
ที่เจนีวา ซึ่ง เป็นขั้น Advanced Publication of Information เมื่อ ITU รับค าร้องมา ซึ่งในค าร้องก็
ระบุแล้วว่าผมจะใช้คลื่นความถี่ใด ดาวเทียมของผมจะไปตั้งอยู่ส่วนไหน ผมก็ต้องระบุไปให้กระทรวง 
ICT ส่งไปยัง ITU เอกชนไม่มีสิทธิยื่นต่อ ITU โดยตรง เพราะเอกชนไม่ใช่ Administration ของประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นต าแหน่งที่กสทช.เคยเป็นในสมัยกรมไปรษณีย์โทรเลข  และอยากจะเป็นอีกจึงส่งเรื่องให้
ครม.พิจารณา แต่ครม.ก็ตอบมาว่าไม่ได้  เมื่อ ITU ได้รับค าร้องมาแล้วท าการเวียนไปยังประเทศสมาชิก
ต่างๆ ถ้าไม่มีประเทศใดคัดค้าน โต้แย้ง ก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือการประสานคลื่นความถี่ (ขั้น 
Coordination) ซึ่งตอนนี้ กสทช.จะเข้ามามีบทบาทในการประสานคลื่นความถี่ตาม มาตรา 27 (22) 
กสทช.  เมื่อขั้น C เสร็จจึงจะไปถึงขั้น Notification คือ การประกาศโดยทั่วไป หลังจากนั้น จึงเข้าไปสู่
ขั้นสุดท้ายคือ Regulation ซึ่งจะระบุหมดว่าใช้คลื่นอะไร วงโคจรไหน 

การประมูลคลื่นความถี่ดาวเทียมสื่อสารตามกฎหมายไทย  

อาจารย์ประเสริฐ ป้อมป้องศึก :  ตัวบทบัญญัติของ ITU Radio Regulations เมื่อพูดจะ
กล่าวถึงคลื่นความถี่ อย่างน้อยเขาพูดใน 2 ส่วน คือ  

1) คลื่นความถี่ภายใต้ที่อยู่ ในสิทธิอธิปไตย (sovereign right) ของรัฐ ซึ่งระบุอยู่ ใน
อารัมภบทของธรรมนูญของ ITU ซึ่งเป็นกรณีที่รัฐก ากับดูแลคลื่นความถี่ภายในอาณาเขตของตนก็บอก
ว่ารัฐมีอ านาจก ากับดูแลคลื่นความถี่ท่ีอยู่ในประเทศของตัวเอง  
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2) คลื่นความถี่ที่รัฐมีสิทธิใช้ หรือมีสิทธิที่เรียกว่า right to international recognition 
ได้รับการยอมรับนับถือในทางระหว่างประเทศ ซึ่งก็คือ คลื่นความถี่ส าหรับดาวเทียมนั้นเอง 

ซึ่งเมื่อพิจารณากฎหมายไทยพบว่ามีการกล่าวถึงคลื่นความถี่ไว้ในกฎหมายในส่วนของไทย 
รัฐธรรมนูญ มาตรา 47 ได้กล่าวถึงคลื่นความถี่ไว้ ซึ่งก็มีประเด็นว่าคลื่นความถี่ตามรัฐธรรมนูญไทยควร
มีความหมายแค่ไหน หลายท่านก็แสดงความเห็นว่ามันน่าจะหมายถึงคลื่นที่อยู่ในดินแดนของไทย
เท่านั้น ถ้าคลื่นที่อยู่นอกประเทศไทย รัฐธรรมนูญไทยไม่มีอ านาจ ซึ่งตามความเห็นของผม ผมว่าไม่
น่าจะถูกต้อง เพราะเมื่อเราอ่านกฎหมาย เราก็ควรมองในมุมของกฎหมายไทยก็ควรมีความหมาย
สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศประกอบด้วย กฎหมายระหว่างประเทศให้อ านาจประเทศไทย
ในการก ากับดูแลคลื่นความถี่ท้ังสองแบบ ดังนั้น การตีความรัฐธรรมนูญกล่าวถึงคลื่นความถ่ีไว้ โดยมิได้
ก าหนดความหมายเฉพาะไว้ ก็ควรตีความให้สอดรับกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ให้สิทธิหรืออ านาจ
แก่รัฐประเทศไทยในการก ากับดูแลคลื่นความถี่ทั้งสองแบบข้างต้น การตีความกฎหมายจ ากัดอ านาจ
ประเทศไทยทั้งๆ ที่กฎหมายระหว่างประเทศให้สิทธิแก่ประเทศไทยไว้แล้วน่าจะต้องมีบทบัญญัติระบุไว้
อย่างชัดเจน 

ส าหรับค าว่าคลื่นความถี่ควรอยู่ภายใต้ ตามมาตรา 45 องค์กรฯ อาจตีความต่างจาก
รัฐธรรมนูญก็ได้ ถ้ามีความมุ่งประสงค์แตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่หากไม่ได้ระบุอะไรไว้เฉพาะ โดย
หลักการแล้วก็ ไม่มีเหตุผลอะไรที่ควรแบ่งแยกให้คลื่นความถี่หนึ่งอยู่ภายใต้มาตรา 45 และอีกคลื่น
ความถี่หนึ่งไม่อยู่ภายใต้มาตราดังกล่าว  

เมื่อพิจารณาตัวร่างประกาศฯ ในส่วนนิยามระบุว่า “ผู้ให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม
สื่อสาร (Satellite Service Operator) หมายความว่า ผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสารที่มีโครงข่ายสื่อสาร
ผ่านดาวเทียมเป็นของตนเองเพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมสื่อสาร โดยใช้คลื่นความถี่
วิทยุตามหลักเกณฑ์ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ” อ่านแล้วเหมือนกับต้องการหมายความ
ว่า คลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์ของ ITU มันจะไม่เข้ามาตรา 45  

ดังที่กล่าวไปแล้วว่าข้อ 8 ของ ITU Radio Regulations ได้ให้สิทธิแก่รัฐในการอนุญาตคลื่น
ความถี่ดาวเทียม โดยจะยอมรับสิทธิดังกล่าวเมื่อได้มีการบันทึกไว้ในทะเบียนคลื่นความถี่ของ ITU 
บทบัญญัตินี้ค่อนข้างชัดเจนว่า รัฐเป็นผู้อนุญาตคลื่นความถี่ โดย ITU เพียงแต่รับรองสิทธิให้ โดยเป็น
หน้าที่ของประเทศสมาชิกที่จะไม่กระท าการรบกวนการอนุญาตคลื่นความถ่ีของรัฐอื่นที่ได้รับการบันทึก
กับ ITU ไว้แล้ว 
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ประกาศไปอ้างอิงว่าเป็นคลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์ของ ITU แต่ปรากฏว่าหลักเกณฑ์ของ 
ITU โยนกลับมาว่าเป็นการอนุญาตคลื่นความถี่ของไทย แล้วประเทศไทยจะอนุญาตคลื่นความถี่ตาม
มาตราอะไร ถ้าไม่ใช่มาตรา 45 

จริงๆแล้วผมเห็นว่า คลื่นความถี่นี้ก็ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ของมาตรา 45 ด้วย ผมจึงไม่เห็น
เหตุผลว่าท าไมร่างประกาศฯจึงควรระบุให้การใช้คลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์ของ ITU ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของมาตรา 45 เพราะคลื่นนี้ แท้จริงแล้วมิใช่คลื่นที่ ITU ให้ ITU เพียงแต่ท าการรับรองว่ารัฐได้ 
assign ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น ความเห็นของผมในส่วนนี้จึงอาจเห็นต่างจากผู้ร่าง
ประกาศฯนี้ ผมอ่านกฎหมายแล้วเข้าใจแบบนี้  

ถ้าเรามองว่าดาวเทียมใช้คลื่นความถี่แล้ว ตามมาตรา 45 แล้ว เราจะปฏิบัติตามอย่างไร 
เพราะมันมีเนื่องจากมีคลื่นความถี่สองแบบ กรณี แบบกรณีแรกหนึ่ง คือ รัฐท าการบันทึกสิทธิกับ ITU 
แล้ว ซึ่งหมายความว่ารัฐได้รับการรับรองสิทธิในคลื่นความถี่แล้วนี้ ในแง่ที่ ITU รับรองแล้ว เราเป็นมี
คลื่นความถี่ที่อยู่ในมือของประเทศไทยแล้ว กรณีเช่นนี้ไม่น่าจะมีปัญหาในการเราจึงสามารถน าคลื่น
ความถีท่ี่ประเทศไทยมีสิทธิอยู่แล้วนี้ออกให้ประมูลได้  

แต่มันก็มีคลื่นความถ่ีอีกแบบหนึ่งที่รัฐยังไม่ได้มา แต่เราไปขอคลื่นความถ่ีไว้ หรือก าลังจะไป
ขอตามขั้นตอนของ ITU ถามว่าในคลื่นความถี่ที่ประเทศไทยยังไม่ได้มา เราจะน าสิ่งใดมาประมูล นี้ก็
เป็นค าถามในเชิงกฎหมาย ของที่ยังไม่มี เราจะน ามาประมูลได้หรือไม่ แต่ของนี้คาดว่าจะได้มาให้
อนาคต ต้องผ่านกระบวนการเจรจาต่อรองกันเพื่อให้ได้มา  

ในมาตรา 45 นี้จ าเป็นหรือไม่ไหม ที่ต้องประมูลคลื่นความถี่ที่เป็น acquired right ของ
ประเทศไทย หรือเป็นสิทธิคลื่นความถี่ที่คาดว่าจะได้มาในอนาคตก็ได้ ตรงนี้ เป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกัน
ว่าจะสามารถประมูลกันได้หรือไม่  

ซึ่งผมก็เคยคุยถกเถียงกับท่าน อ.ปิยะบุตร ในประเด็นนี้ ท่านก็เห็นว่าประมูลได้ คือ ประมูล
สิทธิที่คาดว่าจะได้มาในอนาคต โดยเพียงแต่ประมูลโดยยังไม่ให้เรียกเก็บเงินค่าประมูลได้ก็ต่อเมื่อ
ประเทศไทยได้รับสิทธิในคลื่นความถี่นั้นมาแล้วเมื่อได้รับการบันทึกสิทธิไว้กับ ITU แล้ว 

แต่ถ้าบอกว่ามาตรา 45 ไม่ใช้กับกรณีที่ยังไม่ได้คลื่นความถ่ีมา โดยสามารถอนุญาตไปได้เลย
แล้วให้เอกชนไปด าเนินการท าให้ได้มาซึ่งคลื่นความถี่ ก็จะเกิดค าถามขึ้นมาอีกว่า ณ เวลาที่ได้มีการ
บันทึกสิทธิในคลื่นความถี่ตามข้อ 8 ของ ITU ซึ่งเป็นเวลาที่ถือว่าประเทศไทยได้รับคลื่นความถี่
ดาวเทียมมา ประเทศไทยต้องน าคลื่นความถี่ดาวเทียมที่ได้รับมานี้มาประมูลหรือไม่ เพราะมันเป็นคลื่น
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ความถี่ที่ประเทศไทยมีสิทธิใช้ การอนุญาตให้เอกชนรายหนึ่งไปก่อน แต่ตอนหลังได้คลื่นความถี่มาจะ
ประมูลให้เอกชนรายนั้นเสียสิทธิได้หรือไม่อย่างไร ด้วยปัญหาลักษณะนี้ จึงท าให้มองได้ว่าการยอมให้มี
การการประมูลคลื่นความถี่ท่ีคาดว่าจะได้มานั้นน่าจะสมเหตุสมผลกว่า เพราะจะเกิดความม่ันคงทางนิติ
สัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 

แต่เมื่อไปด าเนินการมาจนได้คลื่น มีการบันทึกสิทธิใน Master Register แล้ว ก็เท่ากับได้
คลื่นมาแล้วก็ค่อยจ่ายเงินเพราะตอนนั้นจะเกิดหนี้แล้ว ซึ่งเห็นว่าเป็นความคิดที่ใช้ได้ หรือจะบอกว่า
มาตรา 45 ระบุให้ประมูลสิทธิ แต่ในขณะนั้นมันยังไม่มีสิทธิจึงไม่สามารถประมูลได้ก็จะตัดเรื่องนี้
ออกไป  

อย่างไรก็ดี แต่ถ้าในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการประมูลคลื่นความถี่ดาวเทียมแล้ว สมควร
ด าเนินการอย่างไร เนื่องจากผู้ให้บริการดาวเทียมนั้นล้วนแต่เป็นต่างชาติทั้งสิ้น ซึ่งก็มักจะได้สิทธิมาโดย
ไม่ต้องเสียค่าประมูล ผู้ประกอบการดาวเทียมของไทยต้องไปแข่งขันกับสภาพตลาดแบบนี้ การประมูล
อาจท าให้เอกชนไทยเสียเปรียบด้านต้นทุนในการแข่งขันกับดาวเทียมต่างชาต ดังนั้น หากเป็นไปได้ต้อง
ออกแบบการประมูลให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันของเอกชนไทยด้วย โดยต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประมูลให้ชัดเจน และต้องออกแบบให้การประมูลมีค่าประมูลที่ต่ าที่สุด
เท่าท่ีจะท าได้ 

ของ satellite operator มันมีความเหมาะสมไหม เพราะเมื่อมองในเชิงเศรษฐกิจแล้ว การ
ประมูลจะท าให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบผู้ประกอบการประเทศอ่ืน เพราะประเทศอ่ืนเขาไม่
ประมูลกัน ก็ต้องมาพิจารณาวัตถุประสงค์ของเราให้ดี ว่าเราอยากเห็นอะไร ต้องการช่วยสร้างภาระ
หรือส่งเสริมผู้ประกอบการไทย แต่ในตอนนี้ ที่กฎหมายบัญญัติไว้แบบนี้ เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
แต่เราก็สามารถออกแบบการประมูลให้มันถูกที่สุด   

คุณธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ  : ผมขอเรียนว่าวงโคจรหรือคลื่นความถี่ไม่ใช่สิ่งที่มานั่งแจกกัน 
แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการเจรจาประสานงานกันระหว่างประเทศ คลื่นความถี่ตรงนี้มันจึงอยู่ใน ITU พอ
มาตรา 45 กสทช.ระบุให้ให้ประมูล ก็จะประมูลหมดทุกอย่าง มาตรา 45 ไม่ได้ระบุรายละเอียด และใน
ส่วนของค าจ ากัดความใน มาตรา 4 ก็ไม่ได้ระบุว่าการประมูลหมายถึงอะไร เวลาอ่านรัฐธรรมนูญเขาก็
บอกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แม่เป็นไทย นี้ก็ต้องเป็นของไทย จะไปก้าวก่ายของโลกได้
อย่างไร ในเชิงปฏิบัติก็ต้องมาดูว่าบทบาทของไทยคืออะไร ในแง่ของกฎหมายว่ากสทช.มีสิทธิที่จะยื่น 
filing ได้หรือไม่ และใครเป็นผู้มีหน้าที่ในการประสานงานกับต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ต้องมาพิจารณาที่
ตัวบทกฎหมาย แล้วถามว่าการประมูลนี้ จะประมูลอะไรนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณากัน เวลาเราคุย
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กัน ทุกอย่างมันต้องอยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นราชการ ซึ่งตอนนี้มีคณะกรรมการบริหารนโยบาย
อวกาศแห่งชาติ ตามระเบียบส านักนายกปี 2552 เป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบายอวกาศ
ของประเทศ มันมีกฎหมาย นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรีชัดเจนว่าใครมีหน้าที่ท าอะไรบ้างในเรื่อง
ดาวเทียม ซึ่งเรื่องดาวเทียมนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันให้ชัดเจน ถ้ากฎหมายไม่ชัดก็ต้องให้กฤษฎีกาตีความ 
ร่างประกาศฯ ที่จัดท าขึ้นมานี้ไม่ต้องการให้มีการผูกขาดในกิจการดาวเทียม ต้องการให้มีผู้ประกอบการ
รายใหม่เกิดขึ้น มันมีกฎหมายกติกาอยู่แล้วว่าต้องด าเนินการตามขั้นตอนอย่างไร ผมเห็นด้วย และใน
ส่วน open sky ผมก็เห็นด้วย แต่มันเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบาย
อวกาศแห่งชาติ  

คุณสารี อ่อนสมหวัง : ขอฟันธงว่ากิจการดาวเทียมเป็นกิจการที่ใช้คลื่น แต่ก็สนับสนุนการ
ออกแบบการประมูลที่ไม่เน้นเรื่องรายได้ แต่เน้นให้เกิดการแข่งขัน โดยประมูลข้างบน (ดาวเทียม) 
ประเด็นต่อมาคือ ถ้าเราดูประวัติศาสตร์ดาวเทียมจะเห็นว่าดาวเทียมอยู่ในระบบสัมปทาน ซึ่งนั้นก็ต้อง
บอกว่าดาวเทียมเป็นเรื่องของรัฐ ตั้งแต่กระทรวงคมนาคมมาจนถึงกระทรวง ICT ถ้าเรามองเรื่องรายได้
ของรัฐที่เกิดขึ้นในอดีต เปรียบเทียบกับปัจจุบันที่เราใช้การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ รายได้ที่เข้า
รัฐน้ าหนักมันเป็นอย่างไร วิธีไหนได้รายได้มากกว่ากัน ก็คิดถึงประเด็นนี้ ถ้ าเกิดรายได้ของรัฐน้อยลง
กว่ารายได้ในช่วงสัมปทาน ยิ่งต้องมีกลไกก ากับดูแล เช่น การออกประกาศราคาสูงสุดที่จะประมูลได้ 
เพราะในเมื่อไม่มีคนแข่งขันเลยก็ต้องมีกติกาอย่างอ่ืนที่เข้ามาก ากับดูแล  

ผศ. ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง : ในเรื่องของการประมูล ผมคิดว่าทุกคนต่างก็ไม่เห็นด้วย
ว่าการประมูลดาวเทียมมันมีความเหมาะสม แต่ปัญหาอยู่ที่มาตรา 45 ก าหนดให้ต้องมีการประมูล มัน
เป็นเงื่อนไขตามกฎหมาย ผมเห็นว่า ประเด็นส าคัญอยู่ที่เรากลัวการประมูล จริงๆ แล้วเราไม่ต้องกลัว
การประมูลเลย เราเคยผ่านการประมูลที่จ านวนคลื่นเท่ากับจ านวนผู้เข้าประมูลมาแล้ว มันอยู่ที่เราจะ
ออกแบบการประมูลอย่างไรให้ตอบโจทก์ ในเรื่องพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ มันจะไม่เป็นปัญหา
เลย หาก กสทช กสทช. .กับกระทรวง ICT เขาคุยกันรู้เรื่อง แต่ปัญหาตอนนี้ของเราคือ เรากลัวการ
ประมูล เพราะถ้าคลื่นมันอยู่ในอ านาจกสทช กสทช. .มันก็ต้องมีการประมูล ตอนนี้เราก็เลยเอาความถี่
ไปไว้ในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมเพ่ือจะไม่ต้องประมูล อีกประเด็นหนึ่ง คือ มีการพูดว่าความถี่
ดาวเทียมนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศ มันเป็นความถ่ีที่ได้มาจากการเจรจา ITU มีการนิยามการจัดการขึ้นคลื่น
ความถี่แยกเป็น 3 ค า การ allocation หลักๆคือตารางความถี่นี้เอง ประการต่อมา คือ allotment 
เป็นการเอามาแบ่งว่าแต่ละคนได้ bandwidth ซึ่งรวมถึงการเจรจาตกลงกันแบ่งความถี่ด้วย ที่จริง 
ความถี่ที่ต้องมีการเจรจากับประเทศอ่ืนนี้ไม่ได้จ ากัดเฉพาะความถี่ดาวเทียมเท่านั้น เรื่องความถี่มือถือ
เราก็ต้องเจรจากับประเทศเพ่ือนบ้านที่บริเวณชายแดนเช่นกัน ไม่ได้เจรจาให้ได้มาซึ่งความถี่แต่เจรจา
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ตกลงว่าจะใช้คลื่นความถี่อย่างไร นี้เป็นความหมายของ allotment  คือต้องตกลงกันว่าจะใช้คลื่น
อย่างไรไม่ให้รบกวนกัน ความหมายต่อมา คือ การ assignment คือการอนุญาตระบุเลยว่าใครได้ไปใช้ 
เพราะฉะนั้นการเจรจากับ ITU ซึ่งเป็นการcoordinate กับผู้ประกอบการทั้งหลาย มันไม่ได้ท าให้ได้มา
ซึ่งสิทธิ เพราะสิทธิมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว เพียงแต่การเจรจาจะท าให้ทราบว่าจะใช้สิทธินั้นอย่างไร เรื่อง
การเปิดเสรีมันมีนัยยะตามกฎหมายไทย คือ มันเปิดเสรีตั้งแต่พระราชบัญญัติกสทช กสทช. . 2543 เรา
ตั้งพระราชบัญญัตินี้มาเพ่ือเปิดเสรี โดยพระราชบัญญัติระบุว่าให้มีระบบบอนญาตและให้กสทช กสทช. 
.พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้อนุญาต ถ้าเราพูดถึงว่าอ านาจนี้เป็นของกระทรวง ICT มัน
เลี่ยงไม่ได้ที่จะกลับไปที่พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯ ซึ่งผมไม่เห็นด้วย เพราะระบบอนุญาตใน
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมฯมันเป็นการให้สัมปทานอีกระบบหนึ่ง ซึ่งมันจะไม่เป็นการเปิดเสรีทั้งใน
เชิงรูปแบบและเนื้อหา 

คุณธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ : ในร่างประกาศฯมาตรา 27 ที่อาจารย์กล่าวถึง ในเรื่องดาวเทียม
มันมีคลื่นความถี่สองประเภทคือ คลื่น uplink-downlink และคลื่นที่ใช้ควบคุมดาวเทียม ซึ่งคลื่นที่ใช้
ควบคุมดาวเทียมนี้เป็นส่วนกสทช.ระบุไว้ตั้งแต่ในร่างเดิมแล้วว่ามันไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์แต่คุณต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายให้กสทช. เรื่องประมูลหรือไม่ประมูลนี้คุยกันอย่างไรก็ไม่จบ แต่ละคนต่างก็มองต่างกัน เป็นไป
ได้หรือไม่ว่าในอนาคตจะโยงองค์กรว่าด้วยดาวเทียมเป็นองค์กรเดียว และบัญญัติเป็นดาวเทียมสื่อสาร
ขึ้นมา ในตอนนี้กระทรวง ICT ก็ต้องมานั่งคุยกับกสทช. ซึ่งกระทรวง ICT เป็น Administrator ที่ติดต่อ
กับ ITU ที่ผ่านมาท า MOU กันก็ยังไม่ได้เซ็น มันก็ต้องท าให้ชัดเจนว่าสิ่งไหนจะต้องประมูลสิ่งไหนไม่
ต้องประมูล สิ่งไหนไม่ต้องประมูล ผมยังยืนยันว่าข้างล่างเป็นส่วนที่ต้องประมูลส่วนข้างบนไม่ต้อง
ประมูล เพราะความถี่ข้างบนนั้นได้มาจากการประสานงานตามกฎหมายระหว่างประเทศ มันไม่ใช้ของ
เราเราจะประมูลได้อย่างไร ท่านคิดอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ในทางปฏิบัติท่านท าไปอาจจะโดนฟ้อง ค า
พิพากษาศาลปกครองกลางก็มีอยู่แล้ว เราจะต้องเอากระทรวง ICT มาจับเข่าคุยกันให้ได้ 

อ.ประเสริฐ ป้อมป้องศึก: ความเห็นของท่านธานีรัตน์กับของผมก็เกือบจะเป็นความเห็น
เดียวกัน ยกเว้นเรื่องการประมูลข้างบนข้างล่างนี้ผมเห็นไม่ตรงกับท่าน และผมเห็นว่าจริงๆแล้วควรให้
กฤษฎีกาตีความตั้งแต่แรก เพ่ือให้ร่างประกาศมันออกมาตามแนวคิดอันนั้น ไม่ใช่มาถามเอาตอนปลาย
เหมือนที่ท าอยู่ตอนนี้ซึ่งถ้ามีปัญหาก็จะท าให้กฎหมายล้มทั้งฉบับซึ่งเป็นเรื่องที่ท าให้เสียเวลามาก  

ส่วนประเด็นกระทรวง ICT ผมก็เห็นด้วยว่าต้องมีการมาคุยกัน แต่จริงๆแล้วผมไม่รู้ว่า
กระทรวง ICT เขามีความเห็นอย่างไร แต่พูดกันแล้วอาจมีความคลาดเคลื่อนก็คือว่า มีการแบ่งเรื่องวง
โคจรและเรื่องคลื่นความถี่ออกจากกัน โดยบอกว่าถ้าเป็นเรื่องต าแหน่งให้อยู่กับกระทรวง ICT แต่ถ้า
เป็นเรื่องคลื่นก็อยู่กับกสทช. แต่ส าหรับผม การพูดแบบนี้ไม่ถูกต้อง เพราะว่าผมมองว่ากระทรวง ICT 
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ท าภารกิจในด้าน International Affairs ในนามของรัฐในเรื่องนี้ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต าแหน่งวง
โคจรหรือคลื่นความถี่ถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวง ICT ต้องเป็นคน
ท า อันนี้จะแน่นอนชัดเจน แต่ไม่ใช่แบ่งว่ามันเป็นเรื่องของวงโคจรกับคลื่นความถี่ซึ่งไม่ถูกต้อง  

ส่วนเมื่อได้สิทธิมาแล้ว สิทธินี้จะเอามาให้เอกชนในประเทศใช้ ตอนนี้มันเป็นส่วนของ 
กสทช. ไม่ใช่กระทรวง ICT เพราะมันเป็นเรื่องการน าสิทธิที่ได้มามาใช้ แม้จะมีการบอกว่า มันเป็นสิทธิ
ที่ได้มาจากการประสานงาน มันก็อาจจะถูกว่ามันมาจากการประสานงาน แต่ในเชิงกฎหมายมันระบุว่า
เป็นสิทธิที่ประเทศไทยได้รับมา มันก็จะคล้ายกับการตีความของกฤษฎีกาในเรื่องของสิทธิการบิน คือ 
เราไม่มีสิทธิบินไปอเมริกา อเมริกาก็ไม่มีสิทธิบินมาบ้านเรา ก็ต้องมีการเจรจากัน อาจจะเจรจาสอง
ประเทศ หรือเจรจาพร้อมกันเป็นกลุ่มประเทศก็ได้ ประเทศไทยก็จะได้สิทธิในการบินมา เป็นการบิน
นอกราชอาณาจักร กฤษฎีกาบอกว่าสิทธิที่ได้มาตามกฎหมายระหว่างประเทศถือเป็นทรัพย์สินอย่าง
หนึ่ง เมื่อรัฐได้มา กฤษฎีกาก็บอกว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐ เมื่อมองด้วยแนวคิดนี้ ก็เห็นว่าคลื่นความถี่ที่
ได้มาจากการเจรจาตามกฎหมายระหว่างประเทศ ก็เป็นทรัพย์สินของรัฐ โดยรัฐในที่นี้ คนดูแลก็คือ
กระทรวง ICT ซึ่งผมก็มองว่าเมื่อมันอยู่ในมือของกระทรวง ICT โดยหลักการเอาสิทธินี้มาให้เอกชน มัน
จะต้องมีการมอบลงมา เช่น รัฐมีอยู่หกสิทธิ อาจจะมอบมาให้ กสทช. จัดการแค่สี่สิทธิก็ได้ โดย กสทช. 
เป็นผู้จัดการเรื่องการอนุญาต่อไปเมื่อผมมองอย่างนี้ ผมจึงเห็นว่าการมีกระทรวง ICT หรือไม่ ไม่ใช่
ปัญหา ถ้าเราแบ่งภารกิจให้ชัดเจน กระทรวง ICT ก็ท างานในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไป  

ในเรื่องกฎหมายใหม่ ผมก็เห็นกับด้วยกับท่านว่ามันควรมีกฎหมายใหม่ แต่ตอนนี้เราก าลัง
คุยปัญหาตามกฎหมายที่มันมีอยู่ในปัจจุบัน ในส่วนกฎหมายใหม่ก็อาจจะต้องจัดอีกเวทีว่ากฎหมายที่
ควรจะเป็นในอนาคตควรมีหน้าตาอย่างไร  

ผมไม่เห็นด้วยกับการก าหนดวิธีอนุญาตโดยวิธีการประมูลเพียงวิธีการเดียว ถ้าเราเอาการ
ประมูลออกจากมาตรา 45 ผมถามว่ามันจะใช้มาตราไหนอนุญาต หลักการมันก็ควรอยู่ที่มาตรา 45 แต่
พอเจอค าว่า ประมูล เข้าไปเราก็เลยพยายามออกจากมาตรานี้ ผมว่าเราควรใช้กฎหมายตามระบบของ
มัน ถ้าเกิดปลายทางมันหลีกไม่ได้ ก็ต้องประมูลไป นี้ก็เป็นจุดยืนของผม แต่สิ่งที่ท าได้คือออกแบบการ
ประมูลไม่ให้ท าลายธุรกิจดาวเทียมท าได้แค่ไหนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง แต่เราจะต้องตั้ง objective 
วัตถุประสงค์ของการประมูลจัดการให้ชัดเจน ต้องมีการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ก็ต้องท าให้มันชัดเจน ว่าการประมูลจะท าให้ต้นทุนของผู้ประกอบกิจการดาวเทียม
ไทยสูงกว่าของต่างชาติเป็นการสร้างภาระให้ผู้ประกอบการไทย เราต้องระบุวัตถุประสงค์ของเราให้
ชัดเจนว่าเราต้องการอะไร ไม่ว่าจะมีการประมูลหรือไม่เราก็ต้องชัดเจน อาจจะใช้ค่าสัมปทานมาเป็น 
benchmark จุดตั้งต้นในการพิจารณาในฐานะเป็นจ านวนเงินสูงสุดส าหรับการประมูล เพราะค่า
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ประมูลไม่ควรแพงกว่าค่าสัมปทาน ในทางตรงกันข้ามและควรจะถูกกว่าเยอะๆ ด้วย ก็เป็นเกณฑ์
อันหนึ่งที่อาจน ามาใช้ได้ 

ตัวอย่างกฎหมายกิจการดาวเทียมของประเทศแคนาดา 

อาจารย์ประเสริฐ ป้อมป้องศึก :  ในเรื่องกฎหมายดาวเทียมนี้ มีตัวอย่างกฎหมายของ
ประเทศแคนาดาที่อาจารย์อีกท่านหนึ่งฝากเอกสารมาให้ผม ซึ่งเมื่ออ่านแล้วก็พบว่ามีข้อสังเกตส าคัญ 
คือ กฎหมายแคนาดาระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการ “permit the use of radio spectrum” ก็น่าจะ
ชัดเจนว่าอย่างน้อยก็มีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐสามารถอนุญาตให้ใ ช้คลื่นความถี่
ดาวเทียมได้  

และกฎหมายแคนาดาของเขาก าหนดว่าให้มีค าขอ 1 ต าแหน่งวงโคจร 1 แห่ง ต่อ 1 
ใบอนุญาต 1 ใบ แต่ทั้งนี้ในหนึ่งใบอนุญาต 1 ใบนั้นอาจมีคลื่นความถี่หลายแบบ คลื่นได้ 

กฎหมายแคนาดายอมให้ขออนุญาตได้อย่างไม่จ ากัดจ านวน เพียงแต่ในการขออนุญาตคราว
หนึ่งๆ จะขอได้ไม่เกิน 2 ต าแหน่งวงโคจรไม่ได้จ ากัดว่าเอกชนจะยื่นขอกี่ต าแหน่ง หลักการคือขอได้ไม่
จ ากัดจ านวน เพียงแต่ระบุระยะเวลาว่าในการพิจารณาแต่ละครั้ง ผู้ประกอบการรายหนึ่งจะยื่นขอได้ไม่
เกิน 2 ต าแหน่ง คือ ดังนั้นจ านวนการขออนุญาตจะถูกจ ากัดโดยระยะเวลาการอนุญาตในทางปฏิบัติ 
เช่น ถ้าช่วงระยะเวลาการพิจารณานานถึงของเขาก าหนดไว้ที่ 6 เดือน ปีหนึ่งก็จะขอได้ไม่เกิน 4 ค าขอ
โดยสภาพดังนั้นในช่วง 6 เดือนนี้ เอกชนจะยื่นได้ไม่เกิน 2 ค าขอ แล้วเมื่อขอแล้ว  

กรณีที่รัฐยอมอนุญาตให้แล้ว เอกชนจะไม่มีรับใบอนุญาตก็ได้ โดยรัฐก็จะเอาไปให้เอกชน
รายอื่นต่อไป  

นอกจากนี้ กฎหมายแคนาดายังยอมให้เอกชนด าเนินการรัฐยื่น filing ต่อ ITU ได้ก่อนที่จะ
ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดยอาจมองว่าเป็นการช่วยให้รัฐได้สิทธิมากขึ้นเร็วขึ้น แต่การด าเนิน 
filing นั้นเอกชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและไม่ใช้ข้อบ่งชี้ใดๆ ว่ารัฐจะอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต่อไปให้
เอกชนก่อนที่จะได้รับอนุญาตประกอบการจากรัฐด้วย ซึ่งตรงนี้อาจจะกลับกับแนวคิดของประเทศไทย 
ที่กสทช.จ าเป็นต้องอนุญาตก่อนที่จะยื่นต่อ ITU แต่กฎหมายแคนาดาบอกว่าไม่จ าเป็น ซึ่งถามว่าจะเกิด
ปัญหาไหมหาก filing มาแล้ว แต่เอกชนกลับไม่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐ กฎหมายก าหนดว่ารัฐก็สามารถ
น า filing นี้ไปให้เอกชนอ่ืนใช้ได้  แต่ทั้งนี้ การพิจารณาใบอนุญาตของเขาก็คงไม่ได้ให้ดุลยพินิจกับ
เจ้าหน้าที่รัฐมากนัก คือ หากผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะได้รับอนุญาตไป ก็จะไม่เกิดปัญหา
ในเรื่องการใช้ดุลยพินิจกลั่นแกล้งเอกชน กฎหมายแคนาดายังระบุไว้ในการออกใบอนุญาตว่า เอกชนมี
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หน้าที่ท าตามกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆด้วย ซึ่งเรื่องนี้ ก็ควรเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประเทศไทยเราควร
ระบุไว้ในการให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการด้วย นอกจากนี้ กฎหมายแคนาดายังมีความน่าสนใจ คือ 
ในการให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการนั้น รัฐไม่ได้ให้ไปเฉยๆ แต่ก าหนด milestones ไว้ ว่าในแต่ละ
ขั้นตอน ผู้ประกอบการจะต้องรายงานหรือส่งมอบเอกสารใดให้แก่รัฐเพ่ือให้เห็นความคืบหน้าในการ
ด าเนินการของผู้ประกอบการบ้าง เช่น สัญญาก่อสร้างดาวเทียม สัญญา launching หนังสือรับรองว่า
ได้ส่งดาวเทียมเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี หากไม่สามารถท าได้เอกชนก็อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้สิทธิของรัฐในการใช้คลื่นความถ่ีนั้นสูญเสียไป  

และในเรื่องอายุของใบอนุญาต กฎหมายแคนาดาก าหนดไว้ 20 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 
ช่วงเวลา คือ 5 ปี ส าหรับการท าตามแผน และอีก 15 ปี ส าหรับการ operation ก็มีข้อดีที่เราอาจ
น ามาปรับกฎหมายของเราได้  

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องการแก้ปัญหาซากดาวเทียมหมดอายุให้ท าตามแนวปฏิบัติของ
สหประชาชาติ ซึ่งเรื่องนี้ทราบมาว่าดาวเทียมของไทยปฏิบัติตามได้ดีอยู่แล้ว จึงน่าจะพิจารณาก าหนด
ไว้ในร่างประกาศฯ เช่นกัน 

ประเด็นสุดท้ายที่อาจต้องมีเป็นมาตรฐานของกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขใบอนุญาต คือ ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้เนื่องจากสนธิสัญญาอวกาศ
ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ท าให้เอกชนที่ด าเนินกิจกรรมอวกาศต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วย 
ซึ่งการจะบังคับเรื่องนี้ก็อาจก าหนดไว้ในร่างประกาศฯ หรือใบอนุญาตก็ได้ 

ศ.ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) : ผมคงไม่ลงเรื่องกฎหมายหรือเทคนิคมาก 
เนื่องจากไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้ ในวันนี้บางเรื่องก็ท าให้เข้าใจมากข้ึนและบางเรื่องก็ท าให้เข้าใจน้อยลง 
ในฐานะเป็นนักสื่อสารมวลชน ผมก็มีประเด็นที่สงสัยหลายข้อด้วยกัน ผมเข้าใจว่ากฎหมายต่างๆที่
บัญญัติออกมาก็เพ่ือให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ เราเคยมานั่งดูกันก่อนไหมก่อนที่จะเขียน
กฎหมาย ว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้น วันนี้ผมเอาประวัติเรื่องดาวเทียมมา ตั้งแต่แรกเริ่มของกิจการ
ดาวเทียมในประเทศไทย เราก็มีบริษัทชินคอร์ปที่บอกว่าควรจะจัดสรรดาวเทียมให้เพียงพอ ก็มีเรื่อง
โวยวายและมีปัญหาจนเราต้องไปเช่าดาวเทียมของที่อ่ืนมา แต่ตกลงทุกวันนี้ก็ยังคงมีชินคอร์ปอยู่เจ้า
เดียว ทีผ่านมาเกิดอะไรบ้าง จากที่ท่านอาจารย์ประเสริฐและอาจารย์ปิยะบุตรอธิบายมาก็ท าให้เข้าใจ
มากขึ้นว่าเหตุผลคืออะไร แต่เมื่ออ่านกฎหมายแล้วก็เกิดความสงสัยอีก การใช้คลื่นความถี่ไม่ใช่คลื่น
ความถี่นี้หมายความว่าอะไร ตกลงเราจะท าอะไรกัน ผมไม่ใช่นักกฎหมายและไม่ใช่นักเทคนิค แต่ผมก็
อยากรู้ว่าพวกเราต้องท าอย่างไรจึงจะไม่ให้กิจการดาวเทียมเกิดการผูกขาด จะมีกฎหมายอะไรออกมา
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อีกหรือไม่ ว่าห้ามไปเช่าจากต่างประเทศ แม้การเช่าจากต่างประเทศอาจจะถูกกว่า ตรงนี้เราจะท างาน
เผื่อใคร เผื่อประชาชนหรือท าเผื่อใครคนใดคนหนึ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก 

ในเรื่อง วิทยุคมนาคมฯ ที่อาจารย์ปิยะบุตรพูดถึง ก็ยังคงถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือให้เสื้อ
แดงจับเสื้อเหลือง เสื้อเหลืองจับเสื้อแดงกันอยู่ในปัจจุบัน จับแล้วบอกไม่มีใบอนุญาต ก็ถูกปรับกันไป
ประมาณหมื่นกว่าบาท กฎหมายตอนนี้ก าลังรับใช้ใครบางคนหรือเปล่า แล้วที่เราพูดในวันนี้ งงยิ่งกว่า
งง การจัดสรรคลื่นความถี่นี้คืออะไรกันแน่ ส่วนเรื่องการประมูล ก็ต้องคิดว่า ปกติเขาประมูลในสิ่งทีมี
จ ากัดใช่หรือไม่ ตอนนี้เราก าลังเลยเถิดไปประมูลสิ่งที่มันไม่จ ากัดกันแล้วซึ่งสิ่งที่ไม่จ ากัดนี้ จริงๆไม่ควร
ต้องมีการประมูลแต่ควรออกใบอนุญาตมิใช่หรือ สรุปแล้วประเทศไทยมีเสรีภาพในการสื่อสารหรือไม่ 
ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมอยากทราบ ก็อยากมีฟังท่านผู้มีความรู้ทางเทคนิคและเชิงกฎหมายตอบ
ค าถาม  

คุณสารี อ่อนสมหวัง : ส าหรับในวันนี้ ก็มีประมาณ 3-4 ประเด็นที่วันนี้ก็ต้องขอบคุณ
วิทยากรที่ท าให้มีความชัดเจนมากขึ้น วันนี้ก็ได้ค าตอบพอสมควร ประเด็นแรก มองไปที่หน้าที่ของก
สทช.ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งคือการท าให้เกิดการแข่งขันในเรื่องที่ดาวเทียม กสทช.ควรท าให้มี
การแข่งขันมากข้ึน ในเรื่องดาวเทียมและการสื่อสารนี้ การที่มีผู้ประกอบการเพียงเจ้าเดียวท าให้เราถูก
จ ากัดในการใช้บริการผู้ให้บริการก็ก าหนดได้ว่าจะออกอากาศอย่างไร คิดราคาเท่าไร ในแง่การใช้
บริการเรื่องนี้ก็มีความไม่เป็นธรรม ดังนั้น ในเรื่องของการก ากับดูแลต้องเข้มข้นมากกว่าสภาพการ
แข่งขันบนพ้ืนดิน แต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้มันตรงกันข้าม ก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของดาวเทียม
ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มากกว่าประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่น ประเด็นความมั่นคง การที่
พวกเราจะมีดาวเทียมเป็นของตัวเอง แต่ประชาชนอย่างเราก็ท าไม่ได้ เพราะเราไม่มีเงิน การยิง
ดาวเทียมมันแพงมากอย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปในตอนแรก สภาพการแข่งขันที่มันไม่มีมันส่งผลต่อสิทธิ
เสรีภาพ ส่งผลต่อการสูญเสียของผู้บริโภคอย่างมากไม่ใช่เฉพาะประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ยังมีประเด็น
ร้ายแรงอ่ืนๆ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจนท าให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและปฏิบัติตามจนเสียชีวิต 
เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่น้อย ก็ต้องขอความกรุณาจากกสทช.เข้ามาก ากับดูแลเรื่องนี้และจากไทยคมด้วย 
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการโฆษณาโดยไม่ขออนุญาตหรือโฆษณาเกินจริง อย.และกสทช.ก็พยายาม
ท าให้เกิดการ shortcut เรื่องการก ากับดูแล อย่างไรก็ต้องขอให้เข้ามาดูแลในเรื่องที่ผู้ประกอบการไม่
ท าตามกฎหมายนี้ด้วย เราต้องการการก ากับดูแลที่เข้มข้นท่ามกลางกิจการที่ผูกขาดนี้ ไม่ใช่ไปจัดการ
เข้มข้นในส่วนของ Earth Station ที่มันมีการแข่งขันที่สูงอยู่แล้ว ก็อยากให้ช่วยดูแลผู้บริโภคตรงจุดนี้
ด้วย 
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ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์:  ผมเข้าฟังสัมมนาเรื่องกสทช.บ่อยมาก ก็พูดเรื่องกสทช.สั่งอยู่
ตลอด ผมดีใจมากที่วันนี้ผมได้ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์ ผมเห็นด้วยที่อ.ประเสริฐพูดเรื่องนี้ ผมต่อสู้เรื่อง
วิทยุชุมชนมาก่อน ซึ่งกฎหมายของกสทช.ก็ก าหนดอย่างไร้เหตุผลมาก ถ้าถามเรื่องความเป็นธรรม 
กสทช.ต้องไปแก้ไขตัวเองก่อน ก่อนที่จะแก้ไขคนอ่ืน เรื่องดาวเทียมตอนนี้ต้นทุนสูงมาก การแข่งขันก็ไม่
มี ดังที่ท่านวิทยากรได้แจ้งไป ถ้าทางมหาวิทยาลัยจะปรานีขอช่วยมาดูเรื่องวิทยุชุมชนให้ด้วย วัน
นี้กสทช.ใช้ช่องทางมากมายในการจ ากัดและก าจัดวิทยุ แล้วกฎหมายที่ออกมาก็ไม่ต่างกัน ก็ท าร้ายเรา
มาก เช่น เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมที่สูง ค่าตรวจสอบบัญชี กระบวนการการตรวจสอบเครื่องส่ง ความ
เหลื่อมล้ าระหว่างคลื่นคนรวยและคลื่นคนจน วันนี้ผมอยากให้ท่านเอาเรื่องวิทยุชุมชนเข้ามาคุยบ้างแล้ว
ท่านจะได้รู้ข้อมูลว่าวันนี้พวกเราโดนรังแกอะไรบ้าง สิ่งที่ทุกท่านพูดมาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ก็
ฝากวิทยุชุมชนไว้ให้ธรรมศาสตร์ด้วย  

คุณรุจิรัตน์ (อาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายธุรกิจที่ม.อัสสัมชัญ):  ผมขอชื่นชมกับมุมมอง
จากการแสดงความเห็นของอาจารย์หลายท่าน ผมขอแสดงความคิดเห็น โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือเรื่อง
การให้ใบอนุญาตและผลกระทบต่อประชาชน ผมขอพูดเรื่องผลกระทบต่อประชาชน โดยขอชื่มชมคุณ
สารี อ่อนสมหวัง ที่พูดเรื่องนี้ ผมอยากเสนอออีกนิดนึงว่าในเรื่องเกี่ยวกับดาวเทียม จริงๆแล้วอายุการ
ใช้งานมันไม่ค่อยนาน มันมีข้อสังเกตที่ว่าตอนนี้โทรทัศน์ที่ใช้กันอยู่หลายประเภท ถ้าต้องเปลี่ยนระบบ
เป็นดาวเทียมดวงอ่ืน ผมอยากให้ท่านที่ก ากับดูแลค านึงถึงผู้บริโภคด้วย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิค
ดาวเทียมใหม่ ค่าใช้จ่ายก็เพ่ิมขึ้นเป็นการผลักภาระให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค ผู้ให้บริการต้อง
ค านึงถึงตรงจุดนี้ด้วย และในเรื่องการให้ออกใบอนุญาตของกสทช. ผมเห็นว่ายังมีความลักหลั่นในเรื่อง
ความเห็นอยู่ เท่าที่ติดตามข่าวก็พบว่ากสทช.ก็ยังเสนอว่าจะมีการแก้ไขกฎหมาย จะร่างกฎหมาย
ดาวเทียม วันนี้ก็ฟังอยู่ว่าจะมีวิทยากรท่านไหนพูดถึงประเด็นนี้ ผมก็เข้าใจว่ามันจะเป็นการขจัด
ข้อขัดข้องหมองใจในการตีความ ที่ท่านอาจารย์พูดว่าวิทยุคมนาคมฯกลับฟ้ืนคืนชีพแสดงว่าของเก่ามัน
กลับมาใช้ ท าไมเราไม่มีกฎหมายใหม่ที่ออกมาใช้เลย ตอนนี้เป็นประกาศออกมา ทุกท่านก็พยายามท า
ตามกฎหมายเพราะเกรงว่าจะถูกด าเนินการ อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยว่า ท าไมเราไม่พูดเรื่องการแก้ไข ใน
ประเด็นเรื่องการประมูลตามมาตรา 45 องค์กรฯ ก าหนดเอาไว้ว่าในการจัดสรรคลื่นต้องใช้วิธีการ
ประมูล ผมเข้าใจว่ามันเป็นเจตนาที่ดีของผู้ร่าง ว่าอาจจะต้องการป้องกันปัญหาเรื่องการจ่ายเงินใต้โต๊ะ 
แต่จริงๆแล้วถามว่าเขาใช้วิธีการประมูลในทุกประเทศหรือเปล่า ก็อยากจะให้ตัวอย่างในข้อเท็จจริง 
เช่น เรื่องการประมูล 3G ในประเทศอังกฤษ ก็มีการประมูล และจ่ายเงินค่าประมูลกันเยอะมาก จนท า
ให้ผู้ประกอบการรายย่อยหลายรายเสียจนกับค่าประมูลไปมาก จนไม่มีเงินมา rollout network จน
สุดท้ายอยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวจนต้องเลิกกิจการหรือถูกบริษัทใหญ่ควบกิจการ และการ rollout 
network มันก็ช้ามาก ในกรณีที่ใกล้เคียงกันเปรียบเทียบกับของประเทศญี่ปุ่น 3G ไม่มีการประมูล ก็ใช้
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วิธีแบบ beauty contest คือ มาถึงก็มาพิจารณากันเลยว่าแต่ละรายมีคุณสมบัติ ข้อเสนออย่างไร เมื่อ
เห็นว่าผู้ประกอบการรายใดมีความเหมาะสมมากกว่าก็ได้ไป โดยเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อย ซึ่งท าให้ใน
เวลาหกเดือนสามารถขยายเครือข่ายไปได้ทั่ว ประชาชนก็ได้ใช้ในราคาถูก แต่ผมก็ไม่ได้จะบอกว่าวิธี
ไหนดีกว่ากัน เพียงแต่ให้ข้อมูลเท่านั้น เรื่องประมูลหรือไม่ประมูลก็อยู่ที่กฎหมาย ถ้าท่านจะยึดติดกับ
ตัวกฎหมายอยู่อย่างนี้ กลัวว่าถ้าไม่ท าจะมีความผิด แต่ผมก็ขอเสนออีกนิดนะครับว่าในเรื่องของ
เทคโนโลยีพวกนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ เราก็เรียนรู้กันไปแก้ไขปัญหากันไป เหมือนกับในเรื่อง 
prepaid ของกสทช.ซึ่งก็ยังบังคับใช้ไม่ได้ ก็ต้องลองผิดลองถูกกันไป  

คุณทัศสุเมธ (นักจัดรายการวิทยุชุมชน) : อยากให้วิทยากรทุกท่านที่เข้าร่วมเสวนาในวันนี้
เข้ามามีส่วนร่วมแบบบูรณาการให้กับวิทยุชุมชนในส่วนของกสทช.ด้วย 

คุณสืบศักดิ์  (นักวิจัย) : เรามีความเห็นร่วมกัน คือ เราอยากให้มีดาวเทียมสื่อสารที่แข่งขัน
ได้ ที่ให้บริการได้และเพียงต่อการใช้งาน แต่ผมก็มีประเด็นที่สงสัยและเป็นห่วงอยู่ ประเด็นแรกคือเรื่อง
ของการประมูลจะประมูลที่ไหนข้างบนข้างล่าง ผมมีความเห็นต่างในกับอ.ปิยะบุตรในบางส่วน ซึ่งผม
อาจจะเข้าใจผิด ประเด็นข้อกฎหมายในกสทช. และวิทยุคมนาคม ที่อาจารย์ปิยะบุตรพยายามเสนอว่า
อ านาจในการจัดการความถี่นั้นอยู่ที่วิทยุคมนาคมฯ และอยู่ที่รมต.กระทรวง ICT แต่จริงๆแล้วกสทช.มี
การถ่ายโอนอ านาจมาจากรมต.กระทรวง ICT กลับมาที่กสทช.แล้ว แม้ผมจะเห็นด้วยว่าการ allocate 
หรือการก ากับดูแล หรือการอนุญาตกิจการดาวเทียมมันเป็นเรื่องของประเทศ มันควรอยู่ที่กระทรวง 
ICT เพราะเป็นเรื่อง national security และกระทรวง ICT ก็เป็นสมาชิกอยู่ใน ITU ดังนั้น เวลาไป
ประชุมอะไรอันนี้ก็ถูกต้อง ถ้ากสทช.จะตามไปด้วยก็เป็นอีกประเด็นในเรื่องของความถี่ซึ่งก็ควรท างาน
ร่วมกัน อันนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ แต่เรื่องการบังคับใช้วิทยุคมนาคมฯ ที่อาจารย์บอกว่าวิทยุ
คมนาคมฯ มันยังไม่ตายมันฟ้ืนคืนชีพ ดังนั้น ในเรื่องของดาวเทียมก็ต้องกลับไปที่กระทรวง  ICT อันนี้ 
ผมเห็นต่าง ผมเห็นว่าวิทยุคมนาคมฯ มันไม่ได้ตายแบบสิ้นซาก แล้วมันก็ไม่ได้ยังอยู่แบบเต็มพลัง แต่ว่า
เนื่องจากในปัจจุบันมันยังไม่มีอ่ืนที่เข้ามาบังคับเรื่องวิทยุคมนาคมฯ ได้อย่างครบถ้วนในทุกด้าน ทุก
กิจการที่เกี่ยวกับวิทยุคมนาคม มันจึงยังมีผลใช้บังคับอยู่ในบางมาตรา แต่ไม่อยากให้หยิบวิทยุคมนาคม
ฯ กลับมาใช้บังคับทั้งหมด ในส่วนเรื่องการใช้คลื่นหรือไม่และจะประมูลหรือไม่ประมูล กิจการดาวเทียม
ในต่างประเทศมันอาจไม่มีประเทศไหนที่ประมูลเป็นดวงๆไป ประเด็นต่อมาว่าใครจะมาถือสิทธิใน ITU 
ผมยืนยันว่าดาวเทียมเป็น national security อยู่ที่กระทรวง ICT ถูกต้องแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
จะให้ ICT และกสทช.ทะเลาะกัน สองส่วนงานต้องประสานงานกัน  เราต้องมองในภาพรวม ดูว่า
กฎหมายให้อ านาจเรื่องอะไรและไม่ให้อ านาจในเรื่องอะไร ในเรื่องของวงโคจรก็ชัดเจนว่าอย่างไรก็อยู่ที่
กระทรวง ICT ในส่วนที่บอกว่าต้องมีการประมูลเพราะดาวเทียมต้องใช้คลื่น อันนี้เถียงกันไม่จบแน่นอน
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เพราะดาวเทียมหนึ่งดวงมันมีหลายความถี่แต่ละความถี่ยังสามารถแบ่งใช้ได้อีก ดังนั้น ถ้าประมูลมัน
ต้องเยอะมาก และมันไม่สามารถเทียบออกมาเป็นมูลค่าได้ มันก็จะยุ่งยากมาก ในเรื่องของงร่าง
ประกาศฯ ผมมองว่าตัวร่างก าหนดผู้ที่ต้องขออนุญาตมีอยู่สองพวกคือ พวกที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
และพวกที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ในเรื่องของ TV ดาวเทียม จริงๆเรามีทางเลือกในการใช้
ดาวเทียมหลายดวง ไม่ใช่เฉพาะแค่ไทยคม แต่สิ่งที่ท าให้เราอึดอัด คือ ระบบสัมปทาน มันบังคับว่า
จะต้องใช้ดาวเทียมท่ีได้รับสัมปทานเท่านั้น  

คุณนิวัต (ผู้ทรงคุณวุฒิ) : ก็มีเรื่องเพ่ิมเติม ขอส าหรับใบอนุญาตที่ออกให้ผู้ประกอบการไป
แล้ว ก็มีการขอยิงดาวเทียมเพ่ิมในวงโคจรที่มีอยู่ เพ่ือจะใช้ได้มากขึ้น โดยยังเป็นผู้ประกอบการเจ้าเดิม
อยู่ ในเรื่องนี้กสทช. ก็ต้องคิดว่ามันจะท าให้เกิดการผูกขาดเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ก็เป็นสิ่ งที่มีความส าคัญ ท า
อย่างไรจึงจะท าให้เกิดการแข่งขันกัน 

ผศ. ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง : ผมขอโทษด้วยที่ท าให้เกิดการเข้าใจผิด สิ่งที่ผมพยายาม
จะสื่อคือ วิทยุคมนาคมฯ มันตายไปแล้ว มันถูกทดแทนด้วยกสทช. ประเด็นที่วิทยุคมนาคมฯมันจะฟ้ืน
คืนชีพขึ้นมา ผมขออนุญาตพาท่านกลับไปดูที่ร่างประกาศฯ ในส่วนนิยามความหมายของการควบคุม
ดาวเทียมสื่อสาร มีการอ้างวิทยุคมนาคมฯ แต่ถ้าท่านดูในส่วนอารัมภบทของประกาศ ในส่วน
อารัมภบทมันไม่มีการอ้างวิทยุคมนาคมฯ ไม่ได้อาศัยอ านาจจากวิทยุคมนาคมฯเพ่ือออกประกาศฉบับนี้
แต่ในส่วนเนื้อหากลับมีการพูดถึงก็เป็นข้อสังเกตประการแรก ถ้าเทียบกับประกาศเรื่องมาตรฐาน
อุปกรณ์วิทยุคมนาคมหรือประกาศฉบับอ่ืนที่ออกโดยกสทช.จะมีการอ้างวิทยุคมนาคมฯตั้งแต่ในส่วน
อารัมภบท และข้อส าคัญคือ มาตรา 27 ของร่างประกาศฯ ก็เป็นอีกข้อที่ท าให้ผู้อ่านเห็นความขัดแย้ง
กันของเนื้อหา ในข้อ 27 บอกว่าผู้รับใบอนุญาตแบบที่ 3 จะต้องด าเนินการตามวิทยุคมนาคมฯ คือ
ทั้งหมดนี้พูดถึง space station แต่ไม่ได้พูดตรงๆ จึงท าให้เกิดความสับสนว่าถ้าเรายังคุยกันอยู่ว่า
กระทรวง ICT หรือกสทช.จะมีอ านาจ ถ้าวิทยุคมนาคมฯมันยังมีชีวิตอยู่จริงมันก็ไม่ต้องมามีเนื้อหาใน
ส่วนนี้เลยด้วยซ้ า ก็ให้กระทรวง ICT ดูแลไปเลย ในความเห็นผมวิทยุคมนาคมฯมันตายไปแล้ว แต่มัน
กลับถูกอ้างข้ึนมาตลอดเวลา 

 

……………………………………………………………………. 
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รายนามวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ 
    

  (ตามแนบ) 
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เอกสารประกอบการเสวนา  
 

  (แยกแฟ้มต่างหาก) 
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