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โครงการตดิตามนโยบายสือ่และโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) สมาคมนักขา่ววทิยแุละโทรทศัน์ไทย  

และสมาคมสหพนัธอ์งคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภค 
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๑. ช่วงการกล่าวเปิด โดย นายประวิทย ์ล่ีสถาพรวงศา กรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ฯ 
ดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคและสง่เสรมิสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน  

กสทช. มหีน้าทีก่ ากบัดูแลเรือ่งการสือ่สาร อนัเป็นพื้นทีข่องทกุคน อกีทัง้อุตสาหกรรมในก ากบัดูแล
ของ กสทช. ก็มขีนาดใหญ่และมีผลกระทบกบัทุกผูค้น การเปิดให้ทุกฝ่ายได้มสี่วนร่วมในการแสดงความ
คดิเหน็จงึเป็นเรือ่งส าคญั การทีบ่รรยากาศการรบัสมคัร กสทช. เป็นไปอยา่งคกึคกัเป็นเรือ่งน่ายนิด ีและรูส้กึ
เป็นเกียรติทีผู่ ้สมัครหลายท่านเข้าร่วมเวทีในวนันี้  เนือ่งจากจะได้น าสารทีไ่ด้รับในวนันี้ ไปใช้ในการ
ด าเนินการไดห้ากได้รบัการคดัเลอืกเป็น กสทช. นอกจากนัน้ หวงัวา่สารในวนันี้จะไปถงึคณะกรรมการสรร
หาด้วย เพือ่เลอืกคนทีม่คีวามเหมาะสม ไม่ใช่การเลอืกโดยดูแค่เพยีงประวตัเิทา่นัน้  ในวนันี้จงึจะพยายาม
บอกถงึคุณลกัษณะและคุณสมบตัขิอง กสทช. รวมทัง้การก ากบัดูแลกจิการสาธารณะว่าจะต้องท าโดยการ
ร่วมคดิร่วมขบัเคลือ่น จงึตอ้งพจิารณาว่า ปัญหาของอุตสาหกรรมการสือ่สารในประเทศไทยคอือะไร ควรจะ
ขบัเคลือ่นไปทศิทางใด ในวนันี้จงึเป็นเวททีีด่ใีนการน าเสนอ และขอใหท้กุทา่นทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวนันี้ได้มี
สว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็ต่อไป 

๒. ช่วงการเสวนาโดยวิทยากร ด าเนินรายการโดยนางสาวกรรณิการ ์กิจติเวชกลุ 

 ๒.๑ นายสภุาพ คล่ีขจาย นายกสมาคมโทรทศัน์ระบบดจิติอล (ประเทศไทย)   

คุณสมบตัสิ าคญัของ กสทช. คอื ๑) จะต้องเป็นผูท้ ีม่คีวามคดิเป็นอสิระ และมคีวามสามารถในการ
ป้องกนัหรอืปกป้องการแทรกแซงได้ดว้ย เนือ่งจาก กสทช. ในยุคจากนี้ไปจะมคีวามเป็นอสิระน้อยลงอยูเ่อง 
ดงันัน้ในฐานะองคก์รทีก่ ากบัดูแลแลสือ่ จงึตอ้งมคีวามคดิอสิระ และมคีวามสามารถทีจ่ะตา้นทานแรงยัว่ยวน
ต่างๆ ตลอดจนอ านาจแทรกแซงทัง้หลาย โดยทีค่วามคดิเป็นอสิระนัน้ตอ้งเป็นคุณสมบตัเิชงิประจกัษ์ยิง่กว่า 
กสทช. ชุดปัจจุบนั ๒) ต้องเป็นผูท้ ีเ่ขา้ใจการเปลีย่นแปลงของโลกและเทคโนโลยซีึง่ก าลงัสง่ผลท าลายวงการ
สือ่สารมวลชนในขณะนี้  โดยมคีวามสามารถทีจ่ะก ากบัดูแลใหส้ือ่ก้าวผ่านสถานการณ์วกิฤตดงักล่าวไปได ้
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แสดงบทบาทในเชงิการดูแลมากกวา่การก ากบั ๓) กสทช. ตอ้งมคีวามเขา้ใจและมทีศันะทีไ่ม่เป็นเชงิลบต่อ
วงการสือ่สารมวลชน ไม่ควรคดิเพยีงว่า ผูป้ระกอบการเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตวั  และไม่ควรเหน็ว่า คนใน
วงการโทรศพัทเ์คลือ่นทีห่รอืทวีดีจิติอลจะเอื้อผลประโยชน์กบัพวกพอ้งเท่านัน้ แต่ควรดูแลประคบัประคอง
เพือ่ใหอุ้ตสาหกรรมทวีดีจิติอลสามารถฝ่าวกิฤตไปได้  เพราะขณะนี้ทัง้ทวีดีจิติอลและดาวเทยีมก าลงัอยู่ใน
สภาวะล่มสลาย  กสทช. จงึตอ้งเขา้ใจความเปลีย่นแปลงของโลก หาก กสทช. ทีไ่ดม้าเป็นบุคคลทีม่ทีศันคติ
เป็นลบต่อวงการสือ่เป็นทีป่ระจกัษ์ จะยิง่ท าใหส้ถานการณ์ของอุตสาหกรรมสือ่ย า่แยห่นักขึน้ 

สรปุ เราตอ้งการคนทีม่อีสิระทางความคดิเป็นทีป่ระจกัษ์ ต้านทานต่อการแทรกแซงได ้และเป็นคน
ทีเ่ขา้ใจความเปลีย่นแปลงของโลกและเทคโนโลย ีทีก่ าลงัท าลายวงการวทิยุโทรทศัน์และวงการสือ่อยู่ใน
ขณะนี้ และไม่ควรเป็นคนทีม่ทีศันคตเิชงิลบต่อวงการสือ่เป็นทีป่ระจกัษ์ อนึง่ คณะกรรมการสรรหา และสนช. 
ควรเขา้ใจเช่นกนัวา่ ช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อของเทคโนโลยแีละความอยู่รอดของโทรทศัน์ดจิติอล ๒๐ กวา่ช่อง 
การคดัเลอืก กสทช. จงึมคีวามส าคญัมาก ซึง่คณะกรรมการสรรหาจะสรรหาเหลอื ๑๔ คน ให ้สนช. เลอืก
เหลอื ๗ คน หน้าทีข่องทา่นมรีะยะสัน้ แต่สง่ผลกระทบระยะยาวต่ออุตสาหกรรมวทิยโุทรทศัน์อยา่งมาก 

 ๒.๒ นายประดิษฐ ์เรืองดิษฐ ์อดตีกรรมการปฏริูปประเทศดา้นสือ่มวลชน 

สถานะของ กสทช. ในปัจจุบนัเปลีย่นแปลงไปจาก กสทช. ยคุแรก นัน่คอืมคีวามเป็นอสิระลดลง ซึง่
เป็นเรือ่งเชงิโครงสร้างกฎหมาย เนือ่งจากมกีารดงึอ านาจและทรพัยากรไปไวท้ีค่ณะกรรมการดจิิตลัเพือ่
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ สถานะดังกล่าวให้เกิดสภาวะท้าทายมากมายรออยู่ รวมทัง้ปัญหากิจการ
โทรทศัน์ทีก่ าลงัล่มสลาย และความเปลีย่นแปลงของยุคเศรษฐกจิดจิติอล ทัง้นี้ เป็นทีน่่าจบัตาวา่ กสทช. ทีไ่ด้
จะเป็นคนทีม่คีวามคดิเหน็สอดคล้อง/ไม่โตแ้ยง้กบัคณะกรรมการดจิติอลแหงชาต ิ หรอืควรเป็นคนทีเ่หน็ถงึ
ประโยชน์และเหน็ความส าคญัของการเขา้ถงึทรพัยากรคลืน่ความถีแ่ละพรอ้มทีจ่ะใหค้วามเหน็และโตแ้ยง้กบั
คณะกรรมการดจิติอลแหง่ชาต ิ

เนือ่งจากในขณะนี้เราอยู่ในบรรยากาศของให้ความส าคัญกับความมัน่คงและการปกป้องระบบ
สารสนเทศเป็นหลัก ท าใหเ้กดิการละเมดิสทิธขิองประชาชนและการควบคุมความคิดของประชาชน  ทัง้นี้ 
กสทช. ควรเป็นคนทีค่ดิถงึการจดัการกบัภาวะหลอมรวมของเทคโนโลย ีการจดัสรรคลืน่ความถี ่สถานการณ์
เรือ่งขอ้มูลสว่นบุคคล เรือ่งเศรษฐกจิดจิติอล  ความเป็นธรรมในการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้  และควรทีจ่ะ
ท าหน้าทีใ่นการปกป้องเสรภีาพ มคีวามกล้าหาญเชงิจรยิธรรมในการปกป้อง เพือ่ไม่ใหเ้กดิการใชอ้ านาจใน
การปิดสือ่  

สรปุ เหน็วา่ประเทศไทยมคีนทีม่คีวามรู้ความสามารถ หากกระบวนการสรรหามคีวามโปร่งใส โดย
ไม่ใชค้วามคดิยุคไทยนิยมหรอืความมัน่คงนิยม ควรได ้กสทช. ทีม่ปีระสบการณ์เชงิประจกัษ์ หากไดค้นทีไ่ม่
มคีุณภาพกต็อ้งมกีารต่อตา้นแน่นอน  

๒.๓ นางสาวสารี อ๋องสมหวงั เลขาธกิารมูลนิธเิพื่อผูบ้รโิภค  
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สิง่ทีน่่ายนิดคีือ ด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภค/การส่งเสรมิสทิธแิละเสรีภาพของประชาชนมีผู้สมัคร
จ านวนมากถงึ ๑๘ คน แต่ทีน่่าเสยีดายคอื กสทช. ดา้นนี้จะมเีพยีงคนเดยีวเทา่นัน้ 

เมือ่มองสถานการณ์ปัจจุบนัในมุมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคจะพบว่า ปัญหาเรือ่งรอ้งเรยีน
ของ กสทช. ยงัไม่มกีารยกระดบัรายการแกไ้ขปัญหารายกรณี ไปสูก่ารคุ้มครองผูบ้รโิภคเป็นการทัว่ไป และ
ขาดการบงัคบัใช้กฎหมาย ท าใหต้้องแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีในลกัษณะซ ้าซาก เช่น ปัญหาบรกิารเสรมิ 
SMS รบกวนและกินเงนิ, ปัญหาการคงสทิธเิลขหมายหรือยา้ยค่ายไม่ได้ เป็นต้น ในแง่ของการประกอบ
กจิการ ทางดา้นกจิการโทรคมนาคมกย็งัมกีารแขง่ขนัน้อย ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกน้อย 

ดงันัน้สิง่ทีค่าดหวงัคอื คาดหวงัใหม้กีารเปลีย่นแปลง มกีารคุ้มครองผูบ้รโิภคทีต่รงไปตรงมา มกีาร
จดัการเรือ่งรอ้งเรยีนใหไ้ดภ้ายใน ๓๐ วนั หรอืปัญหาเรือ่งการตัง้สถานีวทิยุคมนาคม กค็วรทีจ่ะมกีารจดัการ
ในด้านความร่วมมอืเพือ่ใหม้คีวามตรงไปตรงมา นอกจากนัน้ คาดหมายใหก้ารใช้งบประมาณของ กสทช. 
จะต้องมคีวามโปร่งใสและมปีระสทิธภิาพมากขึ้น  เปิดกวา้งใหเ้กดิการมสี่วนร่วมของภายนอกทัง้ในแง่การ
ตรวจสอบและการสรา้งความเท่าทนัใหก้บัประชาชน ทีส่ าคฐัคอืควรมกีารยกระดบัการคุ้มครองผูบ้รโิภค มี
ขอ้มูลใหป้ระชาชนเท่าทนั มกีารมสีว่นร่วม มกีระบวนการรบัเรือ่งร้องเรยีนของ กสทช. ทีด่พีอ รวมทัง้มกีาร
สร้างความเป็นธรรมใหก้ับผูป้ระกอบการ และท าใหเ้กดิผูป้ระกอบการทีม่คีุณภาพ  ใหค้วามส าคญักบัสทิธิ
เสรภีาพของประชาชน 

ในการสรรหาและเลอืกสรร กสทช. ควรมรีะบบทีก่ ากบัและสนับสนุนบุคคลทีม่ ีคุณภาพ มีความ
เชีย่วชาญ และใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคด้วย ไม่ใช่บุคคลทีม่ปีระวตัลิะเมดิสทิธิของประชาชน 
และการคดัเลอืก กสทช. ต้องค านึงถงึการสร้างองคป์ระกอบทีม่คีวามเป็นเอกภาพในการท างาน ในจ านวน 
กสทช. ๗ คน ซึง่มเีพยีงคนเดยีวทีเ่ป็นด้านการคุ้มครองผูบ้รโิภคและส่งเสรมิเสรภีาพ หากยงัคดิอย่างแยก
สว่นจะท าใหป้ระเดน็นี้ ถูกทิง้ใหเ้ป็นภาระของ กสทช. คนนัน้คนเดียว และกลายเป็นเสยีงขา้งน้อย ทัง้ทีค่วาม
จรงิแล้ว ยุคนี้ควรถอืวา่การคุม้ครองผูบ้รโิภคและการส่งเสรมิการแข่งขนัเป็นภารกจิของ กสทช. ทกุคน ทัง้ 
กสทช. ด้านกฎหมาย โทรคมนาคม ฯลฯ กสทช. ทุกคนมุ่งท างานด้วยความมเีอกภาพ มวีสิยัทศัน์ เท่าทนั
ปัญหา และสรา้งความเปลีย่นแปลงส าคญัทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในอนาคต 

อกีสว่นหนึง่คอื กสทช. ชุดใหม่ควรเปลีย่นโครงสรา้งของส านักงาน กสทช. ใหร้บัใชก้ารท างานของ 
กสทช. ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ หมายถงึ ส านักงาน กสทช. ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค การ
แขง่ขนั และเสรภีาพในการสือ่สารเช่นเดยีวกนั 

สรปุ อยากได ้กสทช. ทีท่ าใหเ้กดิการปฏริูปในกจิการด้านโทรคมนาคมและกจิการวทิยแุละโทรทศัน์ 
ภายใต้ทศันคติทีถู่กต้องทีเ่ห็นว่า ยิง่การคุ้มครองผู้บรโิภคดีขึ้นจะยิง่ท าให้ธุรกิจได้รับความเชือ่ถือและ
ยกระดบัในภาพรวมของสงัคม ทัง้นี้ หวงัวา่กรรมการสรรหาจะเลอืกคนทีเ่หมาะสมมาท างาน โดยเหน็วา่การ
ตรวจสอบจากภายนอกเป็นสิง่ส าคญั   



๔ 

 

๒.๔ วรพจน์  วงศกิ์จรุ่งเรือง ผูแ้ทน NBTC Policy Watch 

ขออนุญาตน าเสนอ กสทช. แบบทีเ่ราไม่ต้องการก่อน ซึง่ม ี๔ แบบหลกั คอื แบบทีไ่ม่มคีวามรู ้ไม่มี
ธรรมาธบิาล ไม่ท าหน้าทีต่ามกฎหมาย และไม่มคีวามกลา้หาญทางจรยิธรรม 

ในมิติเรือ่งความรู้ ถ้าสงัเกตจากการท างานของ กสทช. ชุดทีผ่่านมา จะเห็นได้ว่า แม้  กสทช. 
ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญในดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้นโทรคมนาคม ดา้นวทิยแุละโทรทศัน์ ฯลฯ แต่กลบัไม่เคย
พบการใหค้วามเหน็ดว้ยมุมความรูเ้ฉพาะดา้นนัน้ๆ ในเรือ่งหรอืเหตุการณ์ทีส่ าคญั เช่นราคาการประมูลคลืน่
ฯ กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์ควรต้องมคีวามเหน็ หรอืปัญหากจิการโทรทศัน์ แต่ไม่ม ีกสทช. ทีม่าจากสาย
โทรทศัน์ออกมาพูดอะไรเลย 

ส่วนมิตธิรรมภบิาล เห็นได้ชดัจากเรือ่งการไม่เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอย่างครบถ้วนจรงิจงัภายใน
กรอบระยะเวลาตามทีก่ฎหมายก าหนด การรบัฟังความคดิเหน็กไ็ม่เป็นการรบัฟังอยา่งรอบดา้นจรงิๆ  การ
จดัการเรือ่งรอ้งเรยีนไม่สามารถด าเนินการภายใตก้รอบของกฎหมาย การใชง้บประมาณขาดประสทิธภิาพ มี
การใชง้บอยา่งมากในเรือ่งการบรจิาค การซื้อสือ่ และการเดนิทางต่างประเทศ 

มติกิารไม่ท าหน้าทีต่ามกฎหมายกม็หีลายเรือ่ง ทัง้นี้ หน้าทีส่ าคญัของ กสทช.  ตามกฎหมายคอื การ
สรา้งความแขง่ขนัอยา่งเสรแีละเป็นธรรม การท าใหเ้ครือ่งมอืการสือ่สารถูกใชเ้พือ่การสรา้งประชาธปิไตยและ
สนับสนุนพหุนิยมในสือ่ รวมถงึการคุ้มครองประชาชน ทัง้ในฐานะทีเ่ป็นผูบ้รโิภคและพลเมอืง  ซึง่ กสทช. ที ่
ผา่นมาไม่ไดท้ าหน้าทีเ่หล่านี้  และทีล่ม้เหลวเลยคอื การไม่ใช้อ านาจในการขอคนืคลืน่ความถีข่องหน่วยงาน
รฐัมาจดัสรรใหม่ใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์ สว่นการประมูลคลืน่ความถีท่ ีเ่กดิขึน้กป็ระสบความลม้เหลว ทัง้ในแง่
ไม่มกีารแขง่ขนัราคาในกรณคีลืน่ยา่น ๒๑๐๐ MHz การไม่จดัประมูลคลืน่ยา่น ๑๘๐๐ MHz ล่วงหน้า อนัท าให้
เกดิปัญหาเรือ่งบรกิารทีต่้องสะดุดและมกีารยดืเวลาใหบ้รกิารในฐานะมาตรการเยยีวยา ด้านการคุ้มครอง
ภาคประชาชนลม้เหลว ไม่สง่เสรมิการก ากบัดูแลกนัเอง และการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนไม่มปีระสทิธภิาพ  

สดุทา้ยคอืมติคิวามกล้าหาญทางจรยิธรรม จะเหน็ไดว้า่มภีารกจิทีค่วรต้องด าเนินการดว้ยความกล้า
หาญซึง่ยงัไม่ส าเร็จหรอืล้มเหลวจ านวนไม่น้อย ทีส่ าคญัได้แก่ การน าคลืน่ความถีใ่นมอืหน่วยงานรฐัออก
จดัสรรใหม่ โดยเฉพาะกรณีของคลืน่วทิยุทีค่วรได้คนืกลบัมาเมือ่ครบระยะเวลา ๕ ปีตามทีก่ าหนดในแผน
แม่บทฯ แต่กลับไม่มีการพูดใดใดเลยเพือ่รฐับาลประกาศใช้ ม. ๔๔ ยดืเวลาออกไป กรณีการร่วมมอืกับ
รฐับาลทหารในการควบคุมไอเอสพ ีเนื้อหาการใช้งานอนิเทอรเ์น็ต กรณีการประสานกบั facebook เพือ่ปิด
กัน้บางราย และการออกมาต าหนิบรษิทัฯ เอกชนทีอ่อกมาเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว ทัง้หมดเป็นกรณทีีจ่ดัวา่น่า
เกลยีด 

ส าหรับทางด้านทีเ่ป็นความคาดหวงัหรอืสิง่ทีอ่ยากเห็น ๑) ภายใต้บรบิทปัจจุบัน คิดว่าต้องการ 
กสทช. ทีม่คีวามรูใ้นลกัษณะหลอมรวม ไม่เฉพาะในเชงิเทคโนโลย ีแต่หมายถงึศาสตร์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่
วา่จะเป็นเศรษฐศาสตร ์การคุม้ครองผูบ้รโิภค คอืควรต้องมกีารความเขา้ใจในมติต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิ



๕ 

 

ในภาพรวม โดยมคีวามเขา้ใจในเรือ่งเสรภีาพพลเมอืงด้วย ทัง้นี้  เมือ่เปรยีบเทยีบในหลายประเทศจะไม่ได้
ก าหนดลกัษณะเฉพาะของ กสทช. ในลกัษณะเฉพาะเจาะจง นัน่หมายความวา่ กสทช. แต่ละคนตอ้งมคีวามรู้
รอบด้านทีเ่หมาะสมกบัภาระหน้าที ่ ๒) สามารถเรยีกคนืคลืน่ความถีม่าจดัสรรใหม่เพือ่ใช้ประโยชน์ไดม้าก
กว่าเดมิ โดยในการเรยีกคนืและจดัสรรคลืน่จะต้องมคีวามกล้าหาญทางจรยิธรรมเมือ่เกดิความขดัแยง้กนั
ระหวา่งอ านาจกบัผลประโยชน์ของประเทศชาต ิ ๓) มธีรรมาภบิาลในกระบวนการท างาน ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง
การเปิดเผยข้อมูล การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบจากการก ากับดูแล หรือ RIA (Regulation 
Impact Assessment) มกีารใช้งานวจิยัในการก าหนดนโยบายและเปิดเผยขอ้มูลต่อผูไ้ด้รบัผลกระทบ หรอื
การรบัฟังความคดิเห็นสาธารณะในเชิงรุก รวมทัง้การมีการจดัการเรือ่งร้องเรียนทีด่ี ๔) ต้องมีการปรับ
โครงสรา้งองคก์ร ใหเ้ป็นองคก์รประสทิธภิาพ 

ส าหรบัเรือ่งส าคญัที ่กสทช. ควรมกีารด าเนินการได้แก่ ๑) การเรยีกคนืคลืน่ความถีแ่ละจดัประมูล
คลืน่ความถีท่ ีก่ าลงัจะหมดสัมปทานเป็นการล่วงหน้า ๒) เรือ่ง Analog TV Switch-off ๓) เร่งจัดสรรคลืน่
ความถีร่้อยละ ๒๐ ให้ประชน ๔) ออกกฎเกณฑ์การควบคุมสือ่ทีช่ ัดเจน ไม่ใช่อ้างแต่ ม. ๓๗ ทีม่ ีความ
คลุมเครอืไปตลอด ๕) เรือ่งการก ากบัดูแลตนเอง (Self-Regulation) และการก ากบัดูแลร่วม (Co-Regulation) 
เพือ่ลดการแทรกแซงโดยรฐั ๖) เรือ่งทวีชีุมชน ๗) USO ทีม่เีป้าหมายลด digital divide ไดจ้รงิ โดยมกีารแบ่ง
บทบาทชัดเจนระหว่าง กสทช. กับกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ๘) การรกัษาขอ้มูลความเป็น
สว่นตวั 

และในแง่ของกระบวนการสรรหา กสทช. อยากเหน็กระบวนการคดัเลอืกทีม่คีวามโปร่งใสแ่ละเปิดให้
สาธารณะสามารถติดตามและตรวจสอบกระบวนการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย ทัง้นี้ควรให้มีการแสดง
วสิัยทศัน์กับประชาชน โดยมีการเสนอประเด็นทีส่ าคัญ เช่น การคืนคลืน่ การจัดสรรคลืน่ความถี ่การ
ยกระดบัธรรมาธบิาล ฯลฯ 

 

๒.๕ ประวิทย ์ล่ีสถาพรวงศา กรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ฯ ด้านการคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคและสง่เสรมิสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 

ในเรือ่งการสรรหา กสทช. มคีวาม เหน็วา่ คณะกรรมการสรรหาควรตอ้งฉลาดกว่าผูส้มคัร มี
มุมมองในเชงิภาพรวมและเชงินโยบายมากกวา่ผูท้ ีถู่กเลอืก  

ส าหรบัคุณสมบตัขิอง กสทช. นัน้ เหน็วา่ ในเชงิภาพรวม กสทช. ควรมคีวามหลากหลาย และในการ
ปฏิบัติหน้าทีไ่ม่จ าเป็นต้องมีความเป็นเอกภาพ (unity) แต่ต้องมีความสอดประสาน (complementary) มี
ความรู้ในลกัษณะสหสาขา (multidisciplinary) พร้อมรบัฟังและพร้อมเรยีนรู้หรอืศกึษาหาความรู้  ตดิตาม
ความเปลีย่นแปลงและวทิยาการใหม่ๆ และเน้นการมสีว่นร่วมของผูเ้กีย่วขอ้งทัง้หลาย โดยสรา้งการมสี่วน
ร่วมเพือ่ใหท้นักบัความเปลีย่นแปลงและความหลากหลายของเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ ซึง่ความเปลีย่นแปลงของ



๖ 

 

เทคโนโลยที าให้อ านาจของ กสทช. ไม่สามารถขยายไปควบคุมได้ทัง้หมด และข้อมูลข่าวสารเคลือ่นย้าย
แบบไร้พรมแดน อกีทัง้การก ากบัดูแลของ กสทช. เกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์และท าใหเ้กดิผลกระทบทัง้กบั
บุคคล สงัคม ระบบเศรษฐกจิ การเมอืง ดงันัน้ กสทช. ตอ้งมกีารประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคอุตสา
หรรม ภาคสงัคมต่างๆ พร้อมยอมรบัค าแนะน ามาคดิพจิารณา แต่หากการก ากบัดูแลอยู่ในจุดทีต่้องเลอืก
ระหว่างผลประโยชน์สงัคม หรอืการเมอืง หรอือืน่ๆ กสทช. กต็อ้งมคีวามกล้าหาญทางจรยิธรรม มคีวามเป็น
เหตุเป็นผล และมคีวามเป็นมอือาชพี รบัฟังการทกัทว้งต่างๆ 

 ทีส่ าคัญอีกส่วนหนึง่คือ กสทช. ต้องมีทกัษะเชงิบริหาร อนัประกอบด้วยวสิยัทศัน์ การวางแผน 
(ยทุธศาสตร/์ยทุธวธิ)ี และประเมนิประสทิธภิาพ/ประสทิธผิลได ้นอกจากนัน้ น่าพจิารณาวา่ อาจจ าเป็นตอ้งมี
ประเมนิทัง้ความสามารถในการบรหิารและประเมนิสมรรถภาพทางจติของผูจ้ะเป็น กสทช. ดว้ย เพราะหาก
เก่งและมคีุณสมบตัคิรบถว้น แต่ไม่สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ืน่ไดก้ไ็ม่มปีระโยชน์      

ถงึทีส่ดุแลว้ ไม่วา่ในความเป็นจรงิจะได ้กสทช. แบบไหน กเ็หน็ควรต้องมกีารสรา้งกลไกตรวจสอบ
จากภายนอก ทัง้นี้การแกไ้ขกฎหมายล่าสดุไม่เอื้อใหก้ลไกการตรวจสอบเดมิท าประโยชน์ในเรือ่งนี้ได ้จงึเหน็
ควรตอ้งมรีะบบตดิตามตรวจสอบการท างานของ กสทช. ทัง้นี้ มคีวามเหน็ว่า ความโปร่งใสจะเกดิขึ้นได้จาก
การสือ่สาร การใหข้อ้มูล จงึควรมกีารเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ และมมีาตรการทัง้การทกัทว้ง การต่อตา้น-
คดัคา้น และการชืน่ชม เพือ่ใหเ้กดิก าลงัใจในการท างานในแนวทางทีถู่กตอ้งต่อไปดว้ย 
  



๗ 

 

๓. ช่วงถาม-ตอบและแสดงความคิดเหน็ โดยวทิยากรและผูเ้ขา้ร่วมเวท ี

 สรุปประเดน็ส าคญัไดด้งันี้ 

๑. เหน็ว่า ผูส้มคัรเขา้รบัเลอืกเป็น กสทช. จ านวนมากเป็นอดตีราชการ จงึมคีวามหลากหลายไม่
มาก และในแง่เพศสภาพถอืว่ามผีู้สมคัรเพศหญงิน้อยมาก ทัง้นี้ เสนอใหม้กีารจดัการแสดงวิสยัทศัน์ของ
ผูส้มคัรคดัเลอืกเป็น กสทช. ต่อสาธารณะ เพื่อใหท้ราบว่า ผูส้มคัรมคีวามเขา้ใจภาระหน้าทีแ่ละวสิยัทศัน์
อยา่งไร และคณะกรรมการสรรหาควรสรา้งกระบวนการใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมเพื่อป้องกนัตวัเองดว้ย โดย
ควรใหม้กีระบวนการแสดงวสิยัทศัน์ ๒ รอบ เพื่อใหเ้กดิการมสีว่นร่วมและมคีวามโปร่งใส 

๒. กสทช. ชุดต่อไปมงีานทีท่า้ทายรออยูม่ากมายหลายเรื่อง ทีส่ าคญัคอืการแก้ไขปัญหาทวีดีจิติอล 
การจดัสรรคลื่นความถี ่การเรยีกคนืคลื่นความถี ่เป็นตน้ โดยเฉพาะการประมูลคลื่นความถีย่า่น ๑๘๐๐ MHz 
ทีก่ าลงัจะสิน้สุดสญัญาสมัปทาน จงึต้องการใหม้กีารสรรหา กสทช. โดยเร็ว เพื่อทนัด าเนินการประมูลคลื่น
ความถี ่ทัง้นี้ กสทช. ตอ้งเป็นคนทีเ่ขา้ใจในกจิการทีดู่แล เพราะจะเป็นคนกลดักระดุมเมด็แรกของเทคโนโลยี
ภาคต่อไป หาก กสทช. ไม่เขา้ใจอกี ๖ ปีขา้งหน้าจะเกดิปัญหาอยา่งแน่นอน  

 ๓. กสทช. ควรตอ้งมทีกัษะในการท างานใหส้ าเรจ็โดยชัง่น ้าหนักระหวา่งประโยชน์ของสาธารณะกบั
ผูป้ระกอบการ ต้องมคีวามเขา้ใจพลวตัของโลก ใหค้วามส าคญักบักระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ต้องสรา้ง
หลกัประกันว่าคลื่นความถี่มเีพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน ต้องสร้างสมดุลกบัทุกภาคส่วนเพื่อน า
เทคโนโลยมีาใช้ให้เกดิประโยชน์  มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และสนับสนุนการเปิดเวทรีบัฟัง
ความเหน็และใหม้กีารร่วมมอืกบัหลายภาคสว่น เพื่อใหป้ระโยชน์เกดิกบัผูบ้รโิภค รวมทัง้สง่เสรมิสทิธคิวาม
เป็นพลเมอืง ซึ่งสงัคมก าลงัก้าวไปสู่สงัคมผูสู้งอายุมากขึน้ ในขณะทีเ่ด็กและเยาวชนเป็นผูใ้ช้บรกิารมอืถอื
มากทีส่ดุกลุ่มหนึ่ง กสทช. จะตอ้งหาแนวทางในการคุ้มครองดูแลดว้ย โดยมกีารประสานกบักรรมการของ
ชาตดิา้นอื่นๆ เพื่อใหเ้กดิการแกไ้ขปัญหา 

๔. กสทช. ตอ้งท าใหม้กีารจดัสรรคลื่นวทิยทุีช่ดัเจน โดยมกีารแบ่งปันใหโ้อกาสกบัสงัคมทัง้เมอืงและ
ชนบทอยา่งเทา่เทยีมกนั ภาคของชุมชนตอ้งการใชค้ลื่นความถีเ่พื่อประโยชน์ต่อบา้นเกดิของตวัเอง 

๕. กสทช. ชุดใหม่ตอ้งยกระดบัการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนโทรคมนาคม จากรายกรณเีป็นการคุม้ครอง
ประชาชนในภาพรวมใหไ้ด ้สรา้งการท างานเชงิรุก และถอืคตวิา่ ยิง่การคุม้ครองผูบ้รโิภคดขีึน้ ธุรกจิยิง่ไดร้บั
ความเชื่อถอื และเป็นการยกระดบัสงัคมโดยรวม 

๖. กสทช. ควรมภีาพลกัษณ์ทีเ่ป็นมติรมากกว่าการก ากบัควบคุม  โดยบทบาทของ กสทช. ต้องฟัง
ทกุภาคสว่นวา่ การก ากบัดูแลตอ้งอยูใ่นระดบัใดถงึจะเหมาะสม 

๗. กสทช. จะต้องปรบัโครงสรา้งของส านักงาน กสทช. ทีไ่ม่เอื้ออ านวยในการแกไ้ขปัญหา จาก ๕๐ 
กวา่ส านักควรเหลอืเฉพาะส่วนทีส่ าคญัในการด าเนินงาน และต้องปฏบิตังิานอย่างบูรณาการ มกีารเชื่อมต่อ



๘ 

 

ขอ้มูลกนั มคีวามยดืหยุน่ คล่องตวั และมคีวามเป็นอาชพีในการท างาน  ทัง้นี้ ส านักงาน กสทช. กม็ลีกัษณะ
อนัพึงประสงค์เช่นเดียวกบั กสทช. นัน่คือต้องท างานด้วยความรู้และมคีวามกล้าหาญทางจรยิธรรมด้วย
เช่นกนั           

๘. คาดหวงัว่า กสทช. ที่ได้มาจะดีพอ และเป็น กสทช. ที่ท างานได้ดี เนื่องจากภาคประชาชน
เหนื่อยทีจ่ะตอ้งตรวจสอบ แต่ถงึอย่างไรกจ็ะยงัคงตดิตามและตรวจสอบต่อไปอย่างแน่นอน โดยเหน็วา่การ
ตดิตามตรวจสอบ กสทช. เป็นเรื่องส าคญัทีท่กุสว่นท า เพื่อใหส้ามารถขบัเคลื่อนไปดว้ยกนั 

๙. ฝากถงึกรรมการสรรหาและ สนช. วา่ ขณะนี้นับเป็นช่วงแหง่การเปลีย่นผา่นส าคญัของวงการสื่อ 
และ กสทช. มคีวามส าคัญต่อการก าหนดทศิทางเดนิในเรื่องนี้มาก ดงันัน้ ขออย่าไดท้ิง้มรดกบาปไวใ้หแ้ก่
วงการ 


