
ไขขอสงสัยปญหากฎหมาย

เกี่ยวกับกิจการดาวเทียมสื่อสาร 

4. การที่ดาวเทียมไทยอยูในอวกาศจึงทําใหกฎหมายไทยใชบังคับ
ไมได 
 มีความเขาใจวาเมื่อดาวเทียมไทยถูกสงไปอยูในอวกาศ
แลว จะทําใหกฎหมายไทยใชบังคับไมไดเพราะเปนพื้นที่นอกอํานาจ
อธิปไตยของไทย 

 เ มื่อพิจารณากฎหมายระหวางประเทศแลว พบวา 
ประเทศที่ไดจดทะเบียนดาวเทียมนั้นไวยังคงมีเขตอํานาจเหนือ
ดาวเทียมที่ถูกสงขึ้นไปในอวกาศ (สนธิสัญญาอวกาศ ค.ศ. 1967  
ขอ 8) 
 ในกฎหมายระหวางประเทศ คําวา “เขตอํานาจ” จะ
หมายถึงอํานาจรัฐทั้งสามประการ คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจ
บริหาร และอํานาจตุลาการ อันหมายความวาประเทศไทยยอมมี
อํานาจในการออกกฎหมาย บังคับใชกฎหมาย และตัดสินคดีความ  
ที่เกี่ยวกับดาวเทียมของไทยที่อยูในอวกาศ (สวนปญหาวาจะบังคับ
กันอยางไรนั้น เปนปญหาทางปฏิบัติ ไมใชปญหาขอกฎหมาย) 
 ถึงแมวาดาวเทียมจะมิไดอยูในอาณาเขตของประเทศไทย
ก็ตาม แตแนวความคิดเรื่องเขตอํานาจรัฐ (state jurisdiction) นั้น  
รัฐมีอํานาจทั้งตามหลักดินแดน หลักบุคคล และหลักเสมือนบุคคล 
(เชน เรือ อากาศยาน และดาวเทียม) ดวยเหตุนี้ แมวาดาวเทียมไทย
จะอยูนอกอาณาเขตประเทศไทย หรืออยูนอกอํานาจอธิปไตยของ
ดินแดนไทย แตดาวเทียมนั้นก็อยูภายใตเขตอํานาจของประเทศไทย 
ไมวาจะในดานนิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ 

 ดังนั้น กฎหมายไทยจึงสามารถใชบังคับแกดาวเทียมไทย 

ที่อยูในอวกาศไดตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ 

 

 สรุป 

 กฎหมายระหวางประเทศใหการยอมรับสิทธิในคลื่น
ความถี่ดาวเทียมสื่อสารเปนหลัก สวนตําแหนงวงโคจรเปนเพียง
เงื่อนไขประกอบการใชคลื่นความถี่เทานั้น เมื่อรัฐไดรับสิทธิในคลื่น
ความถี่ดาวเทียมสื่อสารมาแลว จะนํามาใหเอกชนรายใดใช รัฐยอมมี
อํานาจและหนาที่ตามกฎหมายระหวางประเทศที่จะตองทําการ
อนุญาตและกํากับดูแลอยางตอเนื่อง หาใชเปนการใชอํานาจอธิปไตย
ไปยึดครองอวกาศแตอยางใด  

   

จัดทําโดย      
ฝายพัฒนากฎหมาย 

ขาวสารพัฒนากฎหมาย ลําดับที่  96  
 

 สิทธิในคลื่นความถี่ดาวเทียมสื่อสารนั้นมีกรอบระยะเวลาใน
การใชสิทธิ หากรัฐไมใชคลื่นความถี่นั้นภายในกําหนดเวลา รัฐก็จะเสีย
สิทธินั้นไป กฎหมายระหวางประเทศจึงไดกําหนดเกณฑในการพิจารณา
ใชสิทธิไว โดยมองวาดาวเทียมเปนตัวใชคลื่นความถี่ หากไดมีการสง
ดาวเทียมที่มีความสามารถในการรับสงคลื่นความถี่ขึ้นไปยังตําแหนงวง
โคจรที่แจงไวแลวคงรักษาตําแหนงอยู ได เปนระยะเวลา 90 วัน
ตอเนื่องกัน แมจะยังไมมีการรับสงสัญญาณคลื่นความถี่เลยก็ตาม  
ก็ถือวามีการใชสิทธิในคลื่นความถี่นั้นเกิดขึ้นแลว 

อนึ่ง การที่ดาวเทียมไทยขึ้นไปอยูในอวกาศนั้น หาไดทําให
ประเทศไทยตองสูญเสียเขตอํานาจในการบังคับใชกฎหมายไม  
ทั้งนี้ กฎหมายระหวางประเทศไดยอมรับเขตอํานาจของประเทศไทยใน
ฐานะรัฐที่จดทะเบียนดาวเทียมนั้นไววายังคงมีเขตอํานาจอยูตอไปแม
ดาวเทียมจะอยูในอวกาศก็ตาม ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีเขตอํานาจทั้ง
ในทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เหนือดาวเทียมที่ประเทศไทยได
จดทะเบียนไว  

ด ว ย เ ห ตุ ผ ล เ ห ล า นี้  ผู เ ขี ย น จึ ง มี ค ว า ม ส ง สั ย ว า  
ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ ประกอบกับกฎหมายไทยในปจจุบัน 
การปลอยใหมีการสงดาวเทียมขึ้นไปบนอวกาศ โดยไมตองทําการ
ประมูลคลื่นความถี่ดาวเทียมนั้น ถูกตองแลวหรือไม คงตองรอทานผูที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญทั้งทางดานกฎหมาย และดานกิจการสื่อสารผาน
ดาวเทียม มาชวยไขขอสงสัย 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ชั้น 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(บางลําพู) 
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  เมื่อไมนานมานี้ไดอานขาวในหนังสือพิมพหลายๆ ฉบับ 

ที่เสนอขาวเกี่ยวกับการตีความกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
สื่อสารผานดาวเทียมในทํานองวาการสงดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศ 

เพื่อประกอบกิจการสื่อสารนั้น ตองใชเฉพาะใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ซึงออกใหโดย กสทช. เทานั้น โดยไมตองมีการประมูล 

คลื่นความถี่ตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 แตอยางใด โดยใหเหตุผลหลายประการ 
ซึ่งผู เขียนในฐานะที่เคยเรียนวิชากฎหมายอวกาศมาบาง อานแลว 

มีความรูสึกแปลกๆ จึงไดไปเปดตัวบทกฎหมายระหวางประเทศดู  
และเห็นวา การตีความดังกลาวอาจมีความคลาดเคลื่อนจากหลักกฎหมาย
ระหวางประเทศในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. สิทธิในตําแหนงวงโคจรดาวเทียมเปนคนละเรื่องกับสิทธิในคลื่น
ความถี่ดาวเทียม 

 มีความเขาใจวา กฎหมายระหวางประเทศกําหนดสิทธิ
เกี่ยวกับตําแหนงวงโคจรดาวเทียมสื่อสารไวโดยเฉพาะ สวนสิทธิในคลื่น
ความถี่สําหรับดาวเทียมสื่อสารนั้นก็กําหนดแยกไวอีกสวนหนึ่งตางหากดัง
ปรากฏเปนขาวเรื่องการรักษาสิทธิในตําแหนงวงโคจรหรือการจะสูญเสีย
สิทธิในตําแหนงวงโคจร เปนตน 

 เมื่อพิจารณาขอกฎหมายของสหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ หรือ International Telecommunication Union (ITU) แลว 
จะพบวา ITU ใหการยอมรับแตสิทธิในคลื่นความถี่สําหรับดาวเทียม
สื่อสารเปนหลัก (ขอบังคับวิทยุ ITU ขอ 8) ไมมีขอบังคับสวนใดกําหนดให
สิทธิในตําแหนงวงโคจรไวอยางชัดเจนเลย ตําแหนงวงโคจรเปนเพียง
เงื่อนไขการใชสิทธิในคลื่นความถี่ เนื่องจากการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
นั้นโดยปกติก็จะตองมีเงื่อนไขวาคลื่นความถี่นั้นจะนําไปใชกับอุปกรณ
แบบใด อุปกรณนั้นตั้งอยูตําแหนงใด ทั้งนี้ก็เพื่อกํากับดูแลมิใหมีการใช
คลื่นความถี่อันเปนการรบกวนกัน 

 

ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวา กฎหมายระหวางประเทศนาจะใหการ
รับรองสิทธิในคลื่นความถี่ดาวเทียมสื่อสารแตประการเดียว สวนเรื่อง
ตําแหนงวงโคจรดาวเทียมสื่อสารนั้นเปนแตเพียงเงื่อนไขของสิทธิในคลื่น
ความถี่ดังกลาว การที่กลาวถึงการรักษาตําแหนงวงโคจรนั้น หากกลาวให
ถูกตองตามกฎหมายก็ตองเปนการรักษาสิทธิในคลื่นความถี่ดาวเทียม 

 

2. รัฐไมมีอํานาจทําการอนุญาตคลื่นความถี่ดาวเทียมสื่อสาร 

 มีความเขาใจกันวาคลื่นความถี่ดาวเทียมสื่อสารนั้นเปนทรัพยากร
รวมกันของทุกประเทศ การไดคลื่นความถี่นี้มาตองผานกระบวนการเจรจา
ภายใตกรอบกฎหมายของ ITU ดังนั้นรัฐจึงไมมีอํานาจใดๆ ในการอนุญาต
คลื่นความถี่สําหรับดาวเทียมสื่อสารของตน การจะใชคลื่นความถี่ใดใหปลอย
ไปตามขั้นตอนของ ITU                          

 อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณากฎเกณฑของ ITU แลว กลับระบุวา 
การอนุญาตคลื่นความถี่ดาวเทียมสื่อสารทําโดยรัฐ การอนุญาตของรัฐนั้น
หากไดรับการบันทึกสิทธิไวในทะเบียนคลื่นความถี่ของ ITU แลวก็จะไดรับ
ความคุมครองมิใหถูกรบกวนสิทธิจากประเทศอื่น (ขอบังคับวิทยุ ITU ขอ 8) 
ดังนั้น ITU จึงเปนเพียงผูบันทึกการอนุญาตคลื่นความถี่ของรัฐเทานั้น   
 สวนที่เขาใจไปวาการอนุญาตคลื่นความถี่จะเปนการใชอํานาจ
อธิปไตยไปยึดครองอวกาศอันเปนทรัพยากรรวมกันของทุกประเทศนั้น 
ประเด็นนี้ก็เปนที่ยุตินานมาแลววาการใชคลื่นความถี่และตําแหนงวงโคจรที่
เกี่ยวของนั้นมิใชการยึดครองอวกาศ เปนแตเพียงการใชอวกาศในรูปแบบ
หนึ่งเทานั้น ซึ่งรัฐมีเสรีภาพที่จะทําไดตามหลักกฎหมายอวกาศ (สนธิสัญญา
อวกาศ ค.ศ. 1967 ขอ 1 วรรคสอง) อีกทั้งหลักกฎหมายอวกาศยังกําหนดวา
ในกรณีที่มีกิจกรรมอวกาศโดยเอกชน รัฐมีหนาที่ตองทําการอนุญาตกิจกรรม
อวกาศนั้น (อนุสัญญาอวกาศ ค.ศ. 1967 ขอ 6 การใชคลื่นความถี่ดาวเทียม
สื่อสารตองถือเปนกิจกรรมอวกาศอยางหนึ่ง ดังนั้น หากเอกชนจะเขามาเปน

ผูดําเนินกิจกรรม รัฐจะตองทําการอนุญาตพรอมทั้งกํากับดูแลใหดําเนิน
กิจกรรมอยูภายใตกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวของดวย  

 กลาวโดยยอ ตามกฎหมายระหวางประเทศ รัฐมีอํานาจและ
หนาที่ในการอนุญาตการใชคลื่นความถี่ดาวเทียมสื่อสาร และตองกํากับดูแล
อยางตอเนื่อง ในกรณีที่เอกชนเปนผูดําเนินกิจกรรมดังกลาว 

 

3. ดาวเทียมเปนเหมือนกระจกสะทอนคลื่นความถี่ จึงไมไดใชคลื่น
ความถี่ 

มีความเขาใจวาดาวเทียมไมไดเปนสิ่งที่ใชคลื่นความถี่ โดยเปน
เพียงสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) เปรียบเสมือนเปนกระจกสะทอน
คลื่นความถี่ที่ถูกสงมาจากสถานีภาคพื้น 

เมื่อพิจารณากฎเกณฑของ ITU แลว พบวา ITU จะถือวาคลื่น
ความถี่ดาวเทียมสื่อสารไดมีการใชงานแลว เมื่อปรากฏวา ดาวเทียมซึ่งมี
ความสามารถในการรับสงคลื่นความถี่ไดถูกสงไปคงอยูในตําแหนงวงโคจรที่
แจงไวเปนเวลาตอเนื่องกัน 90 วัน (ขอบังคับวิทยุ ITU ขอ 11.44 B) 
หลักเกณฑในขอนี้มีนัยสําคัญกับการรักษาสิทธิในคลื่นความถี่ดาวเทียมของ
รัฐ หากรัฐไมใชสิทธิภายในระยะเวลาที่กําหนด รัฐอาจเสียสิทธิดังกลาวไป 
(สิทธิในคลื่นความถี่ที่เสียไปจะรวมถึงการเสียตําแหนงวงโคจรที่แจงไวดวย) 
ITU จึงจําเปนตองกําหนดเกณฑในการชี้วาการใชสิทธิในคลื่นความถี่
ดาวเทียมเริ่มตนขึ้น ณ เวลาใด หลักเกณฑดังกลาวแสดงใหเห็นอยางชัดเจน
วาดาวเทียมสื่อสารเปนสิ่งที่ใชสิทธิในคลื่นความถี่ แมวาจะยังไมมีการรับสง
คลื่นความถี่ก็ตาม หากดาวเทียมนั้นไดถูกสงไปประจําตําแหนงที่แจงไวและ
ดํารงอยู ได เปนระยะเวลา 90 วันก็ ถือวามีการใชคลื่นความถี่แลว   
 นอกจากนี้การที่คุณสมบัติของดาวเทียมตามที่ ITU กําหนดใน
หลักเกณฑขอนี้ยังแสดงใหเห็นวาดาวเทียมตองมีคุณสมบัติในการสงและรับ
คลื่นความถี่ ซึ่งการสงและรับคลื่นความถี่นี้ก็คือการใชคลื่นความถี่นั่นเอง
 ดังนั้น จึงนาจะสรุปไดจากมุมมองของกฎหมายระหวางประเทศ
วา ดาวเทียมสื่อสารเปนสิ่งที่ใชคลื่นความถี่ 

 

 

 

ไขขอสงสัยปญหากฎหมายเกี่ยวกับ 

กิจการดาวเทียมสื่อสาร 


