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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้ วยสองส่วน อันได้ แก่ ส่วนแรกเป็ นกลไกทางกฎหมายในการจัดสรรคลื่น
ความถี่วิทยุ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งระดับนโยบายแผนบริหารความถี่ ตารางกาหนดความถี่แห่ งชาติและหลักเกณฑ์ในการ
อนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่วิทยุเ เพื่อให้ การจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุเป็ นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และส่วนที่
สองเป็ นกลไกทางกฎหมายในการกากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม เพื่อให้ มีการแข่งขันเสรี
และเป็ นธรรม สอดคล้ องกับรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดย ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการจัดสรร
คลื่นความถี่วิทยุและกากับกิจการตามพันธกรณีแห่ง GATs, ITU และประเทศสหรัฐอเมริกานับจากอดีตจวบจนถึง ค.ศ. 1996
ผลการศึกษาสรุปได้ ว่า กลไกทางกฎหมายที่สาคัญในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุในระดับนโยบาย
แผนแม่บทบริหารความถี่ ตารางกาหนดความถี่แห่ งชาติและกฎเกณฑ์ว่าด้ วยการใช้ คลื่นความถี่วิทยุระดับ “แบ่งสรร”
(Assignment) รวมถึงการกากับกิจการให้ เกิดการแข่งขันเสรีและเป็ นธรรม ซึ่ง กสทช. องค์กรกากับของรัฐที่เป็ นอิสระ
(Independent Regulatory Agency: IRA) ได้ ดาเนินการสอดคล้ องและครอบคลุมตามมาตรฐานระหว่างประเทศ WTO
และ ITU
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกรณีประเทศสหรัฐอเมริกา จะพบข้ อดีท่คี วรนามาสู่การปรับปรุงกลไกทางกฎหมาย
ในการจั ด สรรคลื่ น ความถี่วิท ยุ ในประเทศไทย คือ การแยกบทบาท “นโยบายและแผนบริ ห ารความถี่แ ห่ งชาติใน
ระดั บ ชาติ ” ออกจาก กสทช. โดยให้ อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากับ ของหน่ ว ยงานรั ฐ ดั ง เช่ น NTIA และอยู่ ใ นรู ป แบบของ
คณะกรรมการที่มตี วั แทนจากภาครัฐทั้งหลาย เพื่อจัดทายุทธศาสตร์ระดับชาติรองรับการความต้ องการใช้ ทรัพยากรคลื่น
ความถี่ของทุกหน่ วยงานในประเทศ ตลอดจนรองรับเทคโนโลยีหลอมรวมสื่อโดยแผนบริหารความถี่ดังกล่ าว จะเป็ น
แนวทางให้ กสทช.ทาหน้ าที่กากับกิจการเชิงพาณิชย์ ซึ่งต้ องอาศัยผู้ท่เี กี่ยวข้ องในกระบวนการตัดสินใจหลายฝ่ ายผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในลักษณะเชิงสหวิทยาการ ด้ านเศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และนิตศิ าสตร์
เพื่อกากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมให้ เกิดการแข่งขันโดยเสรีและเป็ นธรรมดัง เช่น FCC ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ควรดาเนินควบคู่ไปกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
คาสาคัญ: กฎหมายโทรคมนาคม, การจัดสรรคลื่นความถี่วิ ทยุ , องค์กรกากับกิจการโทรคมนาคม, การแข่ งขัน ,
รัฐธรรมนูญ

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
Faculty of Law, Naresuan University, A.Muang, Pitsanulok, 65000
*Corresponding author. E-mail: jintanapo@nu.ac.th

827

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

Abstract
This research is divided into two parts. The first part is the legal mechanisms on radio frequency
allocation for public interest, especially the policy level, radio management plan, the national table of frequency
allocation and regulation concerning the frequency usage. The second part is the legal mechanisms on regulating on
broadcasting and telecommunication services for free and fair competition. Therefore, legal mechanisms by NBCT
are relied on the Constitution of Kingdom of Thailand B.E.2550. This research is mainly based on document
research by comparing the GATs and ITU guidelines and studying case studies in the United State of America on
radio frequency and regulating the services from the past until 1996. The essential legal mechanisms on radio
frequency allocation, in particular policy level, radio management plan, national table of frequency allocation, and
regulation on frequency use in “assignment level” including legal mechanisms on regulating for free and fair
competition by NBCT are complied with the international basis of WTO and ITU.
By comparing with the regulations of the United State of America, there is a great advantage found that
can help improving legal mechanism in Thailand. That is the separation of national policy and radio management
plan in the national level from “NBCT”. The national policy and radio management plan should regulated by the
national authority (e.g. NTIA) and managed by representatives of all state agencies for national strategic plan to
support among state agency necessities and to comply with the convergence technology age. The NBCT shall
regulate definite commercial services by interdisciplinary experts including economics, political and administrative
sciences, engineering and law for regulating on broadcasting and television services on free and fair competition,
such as FCC. The Coordination among national regulatory authorities shall be applied for public interest.
Keywords: Telecommunication Law, Radio Frequency Allocation, Independent Regulatory Authorty, Competition,
Constitution
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บทนา
ภายใต้ พันธกรณีระหว่ างประเทศที่ประเทศไทยได้ เข้ าผูกพั น อันได้ แก่ ข้ อตกลงว่ าด้ วยการค้ าเสรีบริการ
(General Agreement on Trade in Services: GATs) ธรรมนูญและอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่ างประเทศ (Constitution and Convention of International Telecommunication Union) ประเทศไทยต้ องเร่ งอนุ
วัติการกฎหมายภายในให้ สอดคล้ องกับพันธกรณีดังกล่าวนี้ ด้ วยการออกกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิม
ดังปรากฎในรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ที่ กาหนดให้ “การแบ่ง
สรรคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ ” (Assignment) ต้ อ งสอดคล้ อ งกับ ตารางการจั ด สรรคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ (Table of Frequency
Allocation) ที่จัดทาขึ้นโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) โดย
การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุต้องดาเนินการ บนหลักการพื้นฐานว่า “การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุอนั เป็ นทรัพยากรสื่อสาร
ของชาติ (National Interest) เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)” แต่ด้วยสภาพทางเทคโนโลยีของการนาคลื่น
ความถี่วิทยุมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และคุณสมบัติของการเป็ นทรัพยากรที่ไร้ พรมแดน ดังนั้น การออกกฎเกณฑ์ท่เี อื้อต่อ
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ (Optimum Use) โดยค านึ ง ถึ ง “การเข้ า ถึ ง อย่ า งเป็ นธรรม”
(Equitable Access) และรูปแบบของการแบ่งสรรคลื่นความถี่วิทยุผ่านการออกใบอนุญาตหลายรูปแบบด้ วยกัน รวมถึง
กระบวนการถอนคืนคลื่นความถี่วิทยุท่จี ัดสรรโดยไม่มปี ระสิทธิภาพ การเปลี่ยนมือใบอนุญาตใช้ คลื่นความถี่อย่างโปร่งใส
จึงมีความจาเป็ นและต้ องนามาปรับใช้ ภายใต้ ข้อจากัดของระยะเปลี่ยนผ่านที่มีท้งั ผู้ประกอบการเอกชนรายใหม่ ที่ได้ รับ
ใบอนุ ญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และผู้ประกอบการเอกชนรายเดิมตาม
สัญญาสัมปทานที่ยังคงได้ รับการคุ้มครองตามบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนู ญฯ ซึ่งสภาพตลาดกิจการโทรคมนาคมมี
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ลั ก ษณะแข่ ง ขันที่ไม่ ส มบู ร ณ์ เพราะผู้ ประกอบการรายเดิม อยู่ ในฐานะที่มีค วามได้ เ ปรี ย บตามสัญญา เพื่ อการสร้ าง
กลยุทธ์การแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม หรือจากัด หรือกีดกันคู่แข่ง ด้ วยเหตุน้ ี กฎเกณฑ์ในการแข่งขันในตลาดเพื่อคุ้มครอง
การแข่งขันให้ เกิดความเป็ นธรรมและเสรีจึงมีความจาเป็ นเช่นกัน
กลไกทางกฎหมายในการจัดสรรคลื่นความถี่และการกากับกิจการควรประกอบด้ วยอะไร และหน่วยงานกากับ
ของรัฐ (National Regulatory Authority: NRA) ที่มหี น้ าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการ ควรสร้ างกลไกทาง
กฎหมายในเชิงประสานการทางาน หรือแยกอิสระจากกันกับหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยการ
แข่ งขันทางการค้ าพ.ศ. 2542 โดยศึกษาพัฒนาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้ อเสนอแนะแนวทางการจัดสรรคลื่น
ความถี่วิทยุ ITU และแนวทางกากับของ WTO เพื่อเสนอแนะกลไกทางกฎหมายที่จาเป็ นและเหมาะสมกับประเทศไทย
1. วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1.1 ศึ ก ษากลไกทางกฎหมายที่จาเป็ นในการจัด สรรคลื่น ความถี่และก ากับ กิจการวิท ยุ ก ระจายเสียง
กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
1.2 ศึกษากลไกทางกฎหมายที่จาเป็ นในการจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการ
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐอเมริกา และตามกฎหมายระหว่ างประเทศ อาทิเช่ น ITU และ
WTO เป็ นต้ น
1.3 เสนอแนะกลไกทางกฎหมายที่ ค วรมี เ พิ่ ม เติ ม เช่ น การตรากฎหมายในระดั บ “อนุ บั ญ ญั ติ ”
หรือเสนอแนะปรับปรุงนโยบายในกิจการโทรคมนาคม เป็ นต้ น
2. สมมติฐานการวิจยั
กลไกทางกฎหมายของรัฐที่จาเป็ นในการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์และโทรคมนาคม และบทบาทขององค์กรกากับของรัฐต้ องดาเนินในการจัดสรรและกากับกิจการที่คานึงถึงปั จจัย
ทางเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ และการบริหารจัดการ เพื่อออกกฎหมายระดับ “อนุบัญญัติ” ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการจัดสรรคลื่นความถี่ซ่งึ เป็ นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะและแข่งขันเสรี เป็ นธรรม

ผลการศึกษา
การจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุเป็ น “อานาจอธิปไตย” (Sovereignty) ตามกฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศ แต่ด้วยสภาพธรรมชาติ “การไร้ พรมแดน” (Non-Boundary) และป้ องกันปัญหาการรบกวนกันอย่างรุนแรงจาก
การใช้ ทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุ กระทบต่อการสื่อสารในบริการกิจการวิทยุคมนาคม หรือระหว่างบริการกิจการ หรือ
บริการกิจการในแต่ละประเทศ ดังนั้น การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุจึงต้ องผ่านกระบวนการตัดสินใจที่ค่อนข้ างสลับซับซ้ อน
มีผ้ ูท่เี กี่ยวข้ องในกระบวนการตัดสินใจหลายฝ่ าย และต้ องใช้ ลักษณะเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ดังนั้น นโยบาย
และกฎ ระเบียบของรัฐ แผนแม่บทบริหารความถี่ ตารางกาหนดความถี่แห่ งชาติตลอดจนกฎเกณฑ์ว่าการใช้ คลื่นความถี่
วิทยุและกากับกิจการเป็ นกลไกที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
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3. ขอบเขตการวิจยั
ศึกษาเปรียบเทียบประเทศสหรัฐอเมริกา และพันธกรณีตาม ITU และ WTO
4. วิธีดาเนินการวิจยั
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็ นวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา รวบรวม และ วิเคราะห์ข้อมูล
ในรูปแบบเอกสารทั้งแนวคิด ทฤษฎี ตัวบทกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องและงานวิจัยเอกสาร ในประเด็นด้ าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ องในการจั ด สรรคลื่ นความถี่ วิ ท ยุ และการก ากั บ กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
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1. นโยบายและแผนการจัดสรร ตารางการจัดสรรและกฎเกณฑ์ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรคลืน่ ความถี่
1.1 นโยบายและแผนการจัดสรร
จากการศึกษาด้ านนโยบายการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ของประเทศสหรัฐอเมริกาบัญญัตไิ ว้ ใน
ระดั บ “รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า” ที่รั บ รองและคุ้ ม ครองสิท ธิข องประชาชนแห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า ในสิท ธิใ น
การสื่อสารในหลักการและบัญญัตเิ พิ่มเติมถึงสิทธิในการสื่อสารในระดับ “รัฐบัญญัติ” ทั้งในแง่ของกลไกทางกฎหมายใน
การจัดสรรและองค์กรที่ทาหน้ าที่กากับควบคุมดูแลนับตั้งแต่ พ.ศ. 2477 และมุ่งเน้ นให้ เสรีภาพแก่เอกชนดาเนินกิจการ
ให้ บริการโทรเลขและโทรศัพท์ โดยเฉพาะการปรับปรุงครั้งสาคัญ พ.ศ. 2539 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการปฎิรูปใน
ประเทศไทย และจัดเป็ นต้ นแบบ “คณะกรรมการร่วม” อันประกอบด้ วย
1. คณะกรรมการกิจการสื่อสารแห่ งรัฐบาลกลาง (Federal Communication Commission: FCC)
เป็ นองค์ ก รระดั บ รั ฐ บาลกลางที่ เ ป็ นองค์ ก รอิ ส ระ (Independent Regulatory Agency: IRA) มี ก รรมการเพี ย ง
5 คนที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการกากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และออกกฎเกณฑ์
ในการใช้ คลื่ นความถี่ วิ ท ยุ เ พื่ อกิ จ การต่ า งๆ ให้ สอดคล้ องกั บ แผนบริ ห ารความถี่ ที่ NTIA ก าหนด FCC
มีอ านาจหน้ า ที่ก ว้ า งขวางสลั บ ซั บ ซ้ อ นต้ อ งมีค วามเชี่ ย วชาญทางด้ า นเทคโนโลยี ก ารสื่อ สารที่มีค วามยื ด หยุ่ น และที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ทักษะประสบการณ์ของกรรมการใน FCC จึงต้ องพิจารณาคัดเลือกจากหลากหลายกลุ่ม
ทั้ ง ทางด้ า นเทคนิ ค อาทิ เ ช่ น วิ ศ วกร หรื อ นั ก เศรษฐศาสตร์ จุ ล ภาค หรื อ ผู้ พิ พ ากษาที่ มี ป ระสบการณ์ ตั ด สิน คดี
เชิงนโยบายและด้ านกฎหมาย สื่อลามก หรือหยาบคาบ หรือสื่อลามกอนาจารผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ เป็ นต้ น ทั้งนี้ FCC ไม่
ต้ องอยู่ ภ ายใต้ การควบคุ ม โดยตรงจากอ านาจฝ่ ายบริ ห ารและอ านาจฝ่ ายนิ ติ บั ญ ญั ติ เ หมื อ นเช่ น IRA อื่ น ๆ
แต่การ ควบคุมโดยทางอ้ อมจากอานาจทั้งสามฝ่ ายของรัฐบาลกลางมีหลายวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาจนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ่สี ภาค
องเกรส ในการพิจารณาร่างข้ อบังคับควบคุมทางการเงินและงบประมาณ เพื่อนาไปใช้ ในการบริหารภายในองค์กร เพราะ
ต้ องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในรัฐบัญญัติว่าด้ วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2498 (Administrative
Procedure Act) และถูกควบคุมด้ วยกระบวนการทางศาล หรือโดยกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภา และการควบคุมโดย
ผ่านสานักงบประมาณ (Office of Management and Budget: OMB) ที่เป็ นหน่วยงานที่ข้ นึ ตรงต่อประธานาธิบดีและเป็ น
หน่ วยงาน ที่ต้ังงบประมาณในการทางานให้ FCC หรืออานาจฝ่ ายบริหารที่ประธานาธิบดีท่ใี ห้ คาแนะนาและขอความ
ยินยอมจากวุฒิสภาในการแต่งตั้งและเลือกกรรมการ 1 คนจากกรรมการทั้งห้ าคนขึ้ นทาหน้ าที่ เป็ น “ประธาน FCC”
รวมถึงอานาจตุลาการที่ประธานาธิบดีสามารถร้ องขอให้ ศาลระดับรัฐบาลกลาง (Federal Court) ในการตรวจสอบว่ า
ข้ อบังคับที่ออกโดย FCC ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญฯ หรือรัฐบัญญัตวิ ่าด้ วยการสื่อสารหรือไม่
2. ส านั ก บริ ห ารข้ อ มู ล ข่ า วสารและโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (National Telecommunication and
Information Administration: NTIA) ซึ่งเป็ นองค์กรด้ านบริหารความถี่ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นหน่วยงานของรัฐ
(NRA) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและแผนการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุในระดับชาติ
ในระดับ “แบ่งสรร” ให้ หน่วยงานของรัฐบาลกลางทั้งหลาย อาทิเช่น การป้ องกันประเทศ การบังคับใช้ กฎหมาย ความ
มั่นคงของรัฐ การคมนาคมและการขนส่ง และการใช้ เพื่อกิจการด้ านภาวะฉุกเฉิน เป็ นต้ น
หากพิจารณารูปแบบองค์กรกากับในประเทศสหรัฐอเมริกา “คณะกรรมการร่วม” มีการ ดาเนินงาน
ภายใต้ MOU ปี พ.ศ. 2546 เห็น พ้ อ งกันที่ต้ อ งสร้ า งกระบวนการในด้ านการประสานงานด้ านความถี่ (Frequency
Coordination) รวมทั้ง การวางแผนเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ด้านความถี่ (Spectrum Planning Provisions) ตามรัฐบัญญัตวิ ่า
ด้ วยการสื่อสาร พ.ศ. 2477 กาหนดให้ มอี งค์กรร่วมที่เรียกว่า “คณะกรรมการให้ คาปรึกษากิจการวิทยุระหว่างหน่วยงาน”
(Interdepartment Radio Advisory Committee: IRAC) ในการบริหารคลื่นความถี่ โดยประธานของคณะกรรมการ IRAC
มาจาก NTIA และกรรมการประกอบด้ วยตัวแทนจากองค์กรรัฐบาลกลาง 20 องค์กร (Federal Agencies) ผู้แทนจาก
กระทรวงต่างๆ อาทิเช่ น กระทรวงเกษตร กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม
สานักบริหารอวกาศ และการบินแห่ งชาติ ฯลฯ ทั้งนี้ทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ใช้ คลื่นความถี่วิทยุถือ
เป็ นสมาชิกของ IRAC โดยนิตินัย นอกจากนั้นคณะกรรมการ IRAC จะมีส่วนหนึ่งของสมาชิกที่ไม่ได้ มาจากหน่วยงาน

กระทรวงของรัฐบาล แต่อาจได้ รับการแต่งตั้งให้ เป็ นสมาชิกในคณะอนุ กรรมการและคณะทางานเฉพาะกิจ (Ad Hoc
Group) โดยผ่านความเห็นชอบของกระทรวงต่างๆ ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าคณะอนุกรรมการและคณะทางานเฉพาะกิจ ทุกชุดที่
แต่งตั้งขึ้น ต้ องมีการประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ต่อปี งบประมาณ และประธานของแต่ละชุดต้ องรายงานต่อ IRAC ถึง
ผลการประชุมของแต่ละชุดภายในเดือนแรกของแต่ ละปี งบประมาณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีท่ีกากับสานักบริหารจัดการคลื่น
ความถี่วิทยุ ต้ องพิจารณาผลงานที่ปรากฎในรายงานตามคาแนะนาของ IRAC ที่ คานึงถึงสภาพของธรรมชาติผลงานของ
คณะอนุ กรรมการ และคณะทางานเฉพาะกิจแต่ ละชุดประกอบ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งพิ จารณาตัดสินใจกรณีผลงานของ
คณะอนุกรรมการ และคณะทางานเฉพาะกิจที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดข้ างต้ น อนึ่ง การกากับกิจการฯ NTIA ต้ องขอ
คาแนะนาจาก FCC ในการพิจารณาจัดแบ่งคลื่นความถี่วทิ ยุท่จี าเป็ นต่อการใช้ งานของกระทรวงความมั่นคงเป็ นลาดับแรก
ประเทศไทยเริ่มมีการกาหนดนโยบายการจัดสรรคลื่น กาหนดรูปแบบและรับรองสถานะของ องค์กร
อิสระ IRA ไว้ ในระดับ “รัฐธรรมนูญ” ในปี พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ยังคงยืนยัน
หลักการเดิมเช่นกัน มีความแตกต่างกันเพียงสองประเด็น นั่นคือ 1) การลดรูปจากสององค์กรเป็ นองค์กรหนึ่งเดียว คือ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กิ จ ก า ร ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์ แ ล ะ กิ จ ก า ร โ ท ร ค ม น า ค ม แ ห่ ง ช า ติ ห รื อ ที่
เรียกโดยย่อว่า “กสทช.” โดยมีสานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “สานักงาน กสทช.”
เป็ น “นิตบิ ุคคล” และเป็ นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็ นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ
ไม่ เ ป็ นรัฐ วิสาหกิจ ตามกฎหมายว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อกฎหมายอื่น และอยู่ ภ ายใต้ การกากับของประธาน
กรรมการ โดยให้ อานาจแก่ “กสทช.” ทาหน้ าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ระดับแบ่งสรรทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อการใช้ สาหรับ
กิจการพาณิชย์ (Commercial Use) และสาหรับกิจการของรัฐ (State Use) และ 2) การปรับอานาจในกาหนด “นโยบาย”
จากเดิมของ IRA ให้ เป็ นอานาจของ “ฝ่ ายบริหาร” โดย กสทช. ต้ องจัดทาแผนให้ สอดคล้ องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด และมีหน้ าที่ในการจัดทาแผนแม่ บท การบริหารคลื่นความถี่ เพื่ อกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ท่ี
กาหนดให้ ใช้ ในกิจการต่างๆ รายละเอียดเกี่ยวกับตารางกาหนดความถี่แห่งชาติให้ สอดคล้ องกับ ITU และแนวทางในการ
คืนคลื่นความถี่ เพื่อนาไปจัดสรรใหม่ท้งั นี้การจัดทาแผนแม่บทฯ ต้ องคานึงถึงการใช้ งานด้ านความมั่นคงตามความจาเป็ น
จะเห็น ได้ ว่ากสทช. มีบ ทบาทหน้ า ที่จั ด สรรและก ากับ กิจ การฯ ทั้ง ที่ใ ช้ ใ นเชิ งพาณิช ย์ และที่มิใช่
เชิงพาณิชย์ จึงแตกต่างจาก FCC ในประเทศสหรัฐฯ ที่เน้ นบทบาทกากับเฉพาะเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็ นบทบาทสาคัญของ IRA
คื อ ต้ องรู้ เท่ า ทั น ตลาดการแข่ ง ขั น กิ จ การ และความต้ องการของผู้ ใช้ เพื่ อออกกฎเกณฑ์ ท่ี ยื ด หยุ่ น และ
การออกใบอนุญาตให้ ใช้ ท่ที นั ต่อพลวัตรทางเทคโนโลยี และความต้ องการของผู้ใช้ ตามกลไกตลาดเสรีและเป็ นธรรม
1.2 ตารางการจัดสรรคลื่น
“ITU” เป็ นองค์การระหว่ างประเทศมีฐานะเป็ นทบวงชานัญพิเศษ เป็ นองค์การหลักที่มีบทบาท
สาคัญต่อการสร้ างระบอบกฎเกณฑ์แห่ งกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้ กรรมสารหลักสองฉบับ อันได้ แก่ ธรรมนูญและ
อนุ สัญ ญาว่ า ด้ ว ยสหภาพโทรคมนาคมระหว่ างประเทศ รวมทั้ง ข้ อบัง คับวิ ทยุ ระหว่ างประเทศ (International Radio
Regulation: IRR) ที่เป็ นเอกสารแนบท้ ายกรรมสารหลักและมีสภาพบังคับรัฐสมาชิก ด้ วยลักษณะเฉพาะของทรัพยากร
คลื่นความถี่วิทยุท่ไี ร้ พรมแดน จึงไม่สามารถกาหนดเขตแดนแน่นอนได้ หลักแบ่งปั นทรัพยากรสากล (Shares Universal
Resource) ซึ่งมิได้ ต้งั อยู่บนพื้นฐานเขตแดน หรือดินแดนของรัฐใดรัฐหนึ่งจึงถูกนามาปรับใช้ กบั กฎหมายระหว่างประเทศ
เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ วิ ท ยุ แ ล ะ ไ ด้ ย อ ม รั บ สิ ท ธิ อ ธิ ป ไ ต ย ข อ ง รั ฐ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม ก า กั บ แ ล ะ
การจัดการโทรคมนาคม โดยเฉพาะการแบ่งสรร หรือการใช้ คลื่นความถี่วิทยุใดๆ ดังปรากฎในข้ อบังคับวิทยุระหว่ าง
ประเทศ พ.ศ. 2537 ข้ อความเบื้องต้ นและการให้ คานิยามคาว่า “assignment” มาตรา 1 ที่ยอมรับสิทธิอธิปไตยของรัฐ
ในการกาหนด และใช้ ทรัพยากรของตนภายใต้ เงื่อนไขระหว่างประเทศบางประการ
ตารางดังกล่าวนี้ถูกปรับปรุง หรือขยายเพิ่มเติม ด้ วยการประชุมระดับโลกว่ าด้ วยวิทยุคมนาคม (WRC)
จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ (Allocation) ซึ่งหมายถึง กระบวนการแบ่งแถบคลื่นความถี่วิทยุท้งั หมด ระหว่าง 9 K Hz - 400
G Hz เพื่ อกาหนดย่ านความถี่วิทยุ สาหรับกิจการวิทยุคมนาคมต่ างๆ (Radiocommunication Services) ใช้ งานภายใต้
เงื่ อนไขที่ ก าหนด ซึ่ ง เกิ ด จากข้ อตกลงและรั บ รองโดย WRC แต่ ล ะครั้ ง โดยแต่ ล ะย่ า นความถี่ วิ ท ยุ ท่ี ไ ด้ รั บ
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การจัดสรรต้ องมีการจัดช่ องความถี่วิทยุ หรือย่ านความถี่วิทยุ ย่อยลงที่เรียกว่ ากระบวนการจัดแบ่ งคลื่นความถี่วิ ท ยุ
(Allotment) ซึ่งเกิดจากข้ อตกลง และรับรองโดยการประชุมระดับภูมภิ าคว่าด้ วยวิทยุคมนาคมระหว่างประเทศ (Regional
Radio Conference: RRC) และสอดคล้ องกับที่รับรองโดย WRC
ดังนั้น เวทีดงั กล่าวข้ างต้ นนี้จัดเป็ นเวทีประชุมที่สาคัญ สาหรับรัฐสมาชิกทั้งหลายในการเจรจา ขอรับ
การจั ด สรรคลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ เพื่ อบริ ก ารกิ จ การวิ ท ยุ ค มนาคมใหม่ ท่ี เ กิ ด ขึ้ นในแต่ ล ะยุ ค สมั ย รวมถึ ง การตั้ ง
ข้ อ สงวนเพื่ อ รั ก ษา หรื อ ปกป้ องผลประโยชน์ ข องแต่ ล ะรั ฐ สมาชิ ก ในการประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง มี ก ารประชุ ม ทุ กๆ
3 - 5 ปี และทุกครั้งที่มีการประชุมอาจมีการเพิ่มเติมบางประการเพื่อให้ สอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
โดยจัดทาเป็ นเชิงอรรถ (Footnote) ซึ่งมีท้งั เชิงอรรถทั่วไป และเชิงอรรถของแต่ละประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ได้ และแก้ ไข
ไว้ ในตารางจัดสรรคลื่นความถี่ ตามมาตรา 5 แห่ ง IRR จึงปรากฎการจัดทาเชิงอรรถนับแต่ปี พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2543,
พ.ศ. 2546, พ.ศ. 2550 จน ถึงปี พ.ศ. 2555 กสทช. ประกาศบังคับใช้ ตารางกาหนดความถี่ของประเทศไทยในปี พ.ศ.
2558 ซึ่งจัดทาขึ้นตามแนวทางในการจัดทาตารางกาหนดคลื่นความถี่ของ ITU (Phanomchaichayawat, n.d., pp.163 - 165)
1.3 กฎเกณฑ์ว่าด้ วยการใช้ ทรัพยากรคลื่นความถี่
กฎหมายจัดตั้งฉบับ พ.ศ. 2553 กาหนดให้ อานาจกึ่งนิตบิ ญ
ั ญัตใิ ห้ แก่ กสทช. ในการออก กฎเกณฑ์
ใช้ คลื่นความถี่ บนหลักการพื้นฐานของการแบ่งปั นทรัพยากรสากล (Spectrum Sharing) อาทิ เช่ น การใช้ คลื่นความถี่
ร่วม (Frequency Sharing) หรือการใช้ คลื่นความถี่ซา้ (Frequency Reuse) เป็ นต้ น เพื่อให้ การใช้ คลื่นความถี่วิทยุเป็ นไป
อย่ างมีประสิทธิภาพ และปราศจากการรบกวนกันอย่ างรุนแรง ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละ
ประเภท ตลอดจนกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้ องกับกระบวนการออกใบอนุญาต
กฎหมายกาหนดให้ “กสทช.” ใช้ วิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้ แก่ผ้ ูประกอบการแต่ละรายไว้ โ ดย
เฉพาะอย่างยิ่งคลื่นความถี่ท่ใี ช้ ในกิจการโทรคมนาคมใบอนุญาตประเภท ที่ 3 กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
ใบอนุญาตระดับชาติ รวมถึงใบอนุญาตระดับภูมภิ าคและระดับท้ องถิ่นด้ วย เพียงแต่กฎหมายกาหนดให้ อานาจกสทช. ใน
ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ จ า เ ป็ น เ พื่ อ คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น
โดยการกาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมไว้ ในประกาศการประมูลคลื่นความถี่ ซึ่งเป็ นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอุปสงค์ไม่มากนัก เพื่อมิ
ให้ เป็ นภาระของผู้บริโภค และ คุ้มครองสิทธิของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมภิ าคและระดับท้ องถิ่น
ก็ได้ ทั้งนี้ ต้ องแยกกันประมูลในแต่ละระดับ
การใช้ คลื่นความถี่วิทยุท่มี ีความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ ไม่เพียงแต่จะลดความขัดแย้ งของ ผู้ใช้
แต่ยังสร้ างรายได้ ให้ แก่ภาครัฐจากค่า ธรรมเนียม (Fee) ใบอนุญาต (License) ซึ่งถือเป็ นเอกสารรับรองสถานะและสิทธิ
ของผู้ให้ บริการ กฎหมายจัดตั้งฯ ได้ กาหนดประเภทใบอนุญาตของบริการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมไว้ อย่ างชัดเจน และกาหนดวิธีการออกใบอนุ ญาตให้ ใช้ วิธี “การประมูล” (Auction) สาหรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทที่ 3 และใบอนุญาตบริการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทาง
ธุรกิจประเภทระดับชาติ เว้ นแต่ ใบอนุญาตบริการทางธุรกิจประเภทระดับภูมิภาคและท้ องถิ่นที่มีอุปสงค์ไม่มากนักและ
เพื่อมิให้ เป็ นภาระแก่ผ้ ูบริโภค กสทช. มีอานาจประกาศกาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ต้องแยกกันประมูลในแต่ ละ
ระดับ
กฎหมายจัดตั้งฯ กาหนดให้ ใบอนุญาตใช้ คลื่นความถี่เป็ น “สิทธิเฉพาะตัว” ของผู้รับใบอนุญาต จะ
โอนแก่กันมิได้ ผู้รับใบอนุ ญาตต้ องประกอบกิจการด้ วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
ยินยอมให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้มอี านาจประกอบกิจการแทนมิได้ แต่กฎหมายว่าด้ วยการประกอบกิจการกาหนดให้ กรณีท่จี ะมี
การครอบงา หรือถูกครอบงากิจการตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้รับใบอนุญาตต้ องรายงานให้
กสทช. ทราบ (Phanomchaichayawat, n.d., pp.86 - 90)
2. การกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
รั ฐ บัญ ญั ติแ ห่ ง สหรั ฐอเมริ กา มุ่ ง เน้ นให้ ค วามสาคัญกับหลักการเชื่อมต่ อโครงข่ ายควบคู่ กับหลั กการ
ให้ บริการอย่างทั่วถึงและเป็ นสากล จึงมุ่งลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อการให้ บริการกิจการฯ ในระดับท้ องถิ่นที่มผี ้ ปู ระกอบการ

น้ อยรายโดยการออกกฎเกณฑ์บังคับ “ผู้ ป ระกอบการ” ว่ า ต้ องด าเนินการอย่ า งไรบ้ า ง ขณะที่ก ฎหมายไทยมุ่งเน้ น
กาหนดให้ กสทช. เป็ นผู้ออกกฎเกณฑ์ในระดับ “ประกาศ” หลักการเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ประกอบการทุกรายอย่างเท่า
เ ที ย มกั น แล ะ อั ต รา ค่ า ธรร มเ นี ยม ส มเ ห ตุ ส ม ผล ซึ่ ง เ ป็ น ห ลั ก กา ร กว้ า ง ๆ แล ะ ใ ห้ อ า น า จ แก่ กส ทช .
ออก “ประกาศ” กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้ และเชื่อมต่ อโครงข่ ายการให้ บริการกิจการโทรคมนาคมใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เหมื อ นดั ง เช่ น บริ ก ารสาธารณะอื่ น ๆ ที่ มุ่ ง เน้ นการให้ บริ ก ารเป็ นหลั ก มากกว่ า การขาย
หรือจาหน่ ายสินค้ า และรัฐเปิ ดโอกาสให้ เอกชนเข้ ามาดาเนินการ(Operator) และรัฐเป็ นผู้กากับโดยต้ องตกอยู่ภายใต้
หลักกฎหมายว่ าด้ วยการให้ บริการกิจการสาธารณูปโภค (Public Utility Regulations) อันประกอบด้ วย การให้ บริการ
ด้ วยความเสมอภาคและเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฎิบตั หิ ลักการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuty) ผู้ประกอบการ
ไม่สามารถหยุดให้ บริการได้ แม้ จะไม่มกี าไรเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจาก FCC เสียก่อน
ด้ วยเหตุท่บี ริการกิจการโทรคมนาคมมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น ผู้ให้ บริการจะได้ รับสิทธิพิเศษบาง
ประการ เพื่อให้ สามารถดาเนินการให้ บริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สิทธิในการผ่านทาง (Right of Way) สิทธิใน
การเวนคืนที่ดิน และสิทธิในการเข้ าไปในทรัพย์ สินของประชาชนเพื่ อบารุงรั กษา หรือซ่ อมแซมอุป กรณ์ท่ีใช้ ใ นการ
ให้ บริการ เป็ นต้ น และบริการกิจการโทรคมนาคมยังมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการกระจายความเจริญไปสู่ชนบทที่ห่างไกล
นโยบายการให้ บริการสาธารณะที่ท่วั ถึงและเป็ นสากล จึงนามาปรับใช้ ในกฎหมายว่าด้ วยกิจการโทรคมนาคมด้ วย ที่บงั คับ
ให้ ผ้ ูประกอบการโทรคมนาคมขยายการให้ บริการไปยังชนบทห่ างไกลด้ วย เพื่อต้ องการให้ ประชาชนในชนบทห่ างไกล
ได้ รับบริการที่ทนั สมัยและทั่วถึงเหมือนที่อยู่ในเมืองใหญ่ เพราะหากไม่มีเงื่อนไขเรื่องนี้ไว้ ผู้ประกอบการไม่สนใจขยาย
เครือข่ายไปยังชนบท เนื่องจากไม่ค้ มุ กับต้ นทุนที่ลงไป (Lee and Prime, 2001, pp.315 – 316)
กฎหมายไทยก าหนดบทบ าทส าคั ญ แก่ กสทช. ที่ ต้ องมี ม าตรการให้ มี ก ารกระจายบริ ก าร
ด้ าน โทรคมนาคมให้ ท่วั ถึงและเท่าเทียมกันโดยต้ องจัดทาแผนให้ มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อ
สังคม แผนต้ องกาหนดพื้นที่กลุ่มเป้ าหมาย ระยะเวลาในการดาเนินการ พร้ อมทั้งประมาณค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการ
ดาเนินการ โดยแผนนี้ต้องหารือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้ องโดยตรงให้ สอดคล้ องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลง
ต่อรัฐสภากรรมการ ต้ องออกประกาศกาหนดค่าใช้ จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
เพื่อนาไปใช้ ดาเนินการสนับสนุ นการจัดให้ มีบ ริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่ างทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยคานึงถึง
รายได้ ท่ีผ้ ู ได้ รั บใบอนุ ญ าตได้ รั บ จากการให้ บ ริ การโทรคมนาคมประกอบด้ วย เพื่ อจั ด สรรเข้ ากองทุ นพั ฒนากิจการ
โทรคมนาคม เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะสภาพธรรมชาติ ข องตลาดบริ ก ารกิจ การโทรเลขและโทรศั พ ท์ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกาในระยะแรกนั้น มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติผ่านการรับรองสิทธิบัตรโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกโดย
บริษัท Bell และการขยายกิจการให้ ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นในกิจการบริษัท AT&T ผู้ประกอบการเอกชนจึงผูกขาดใน
ตลาดกิจการโทรเลขและโทรศัพท์โดยธรรมชาติ กอปรกับภายหลังรัฐบาลยังได้ มีการออกกฎหมายยกเว้ นมิให้ กจิ การโทร
เลขและโทรศัพท์ตกอยู่ภายใต้ กฎหมายแข่งขันทางการค้ า จนในที่สดุ รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาได้ ประกาศแนวทางการ
แทรกแซงด้ วยการปรับใช้ กฎหมายป้ องกันการผูกขาด (The Sherman Act) ในกลางทศวรรษที่ 20 คือ การแตกบริษัท
AT&T (American Telephone and Telegraph Company) ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่ ง เป็ นการเลื อกใช้ แ นวทางการควบคุ ม
โครงสร้ าง (Structure Control) เพื่อป้ องกันการกระจุ กตัวในตลาด (Market Concentration) และหวังว่ าจะทาให้ มีการ
แข่ ง ขั น ในตลาดกิจ การโทรคมนาคมมากขึ้ น แนวทางนี้มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ นั บ แต่ ปี พ.ศ. 2527 ในตลาดอุ ต สาหกรรม
โทรคมนาคม และส่งผลกระจายทั่วทั้งตลาดอุตสาหกรรมทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจาก
ศาลมีคาสั่งให้ แตกบริษัท AT&T หน่วยงานกากับ FCC เริ่มมีการออกกฎระเบียบว่าด้ วยระเบียบวิธพี ิจารณาตรวจสอบ
เพื่อให้ หลักประกันและส่งเสริมการแข่ง ขันในตลาดบริการโทรคมนาคมควบคู่ไปกับหลักขนส่งสาธารณะในต้ นปี พ.ศ.
2533 รัฐบาลไทยสนับสนุ นนโยบายการแข่งขันเสรีในบริการกิจการโทรคมนาคม เพื่อรองรับ “ผู้ให้ บริการรายใหม่ ”
(New Entrant) ที่จะเข้ ามาในตลาด และผูกพันผู้ให้ บริการทุกรายต้ องดาเนินบทบาท ภายใต้ กฎกติกาการแข่งขันอย่างเสรี
บนพื้นฐานของหลักการที่รัฐเข้ ามาแทรกแซงในตลาดได้ เมื่อผู้ให้ บริการมีพฤติกรรมบิดเบือนตลาด รวมถึงการบัญญัติ
กฎหมายเพื่อรองรับการโต้ แย้ งสิทธิ หรือการตรวจสอบกรณีมีข้อพิพาทที่กระทบต่ อสภาพการแข่งขันในตลาดบริ การ
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กิจการโทรคมนาคม กสทช. จึงมีบทบาทสาคัญในการ “กากับ” กิจการตามแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยม ส่งเสริมการแข่งขัน
เสรี เป็ นธรรม โดยรั ฐธรรมนู ญฯ พ.ศ. 2550 มุ่ ง เน้ น ย้า ในการป้ องกัน การผู กขาดในกิจ การฯ ด้ ว ยวิ ธีการควบรวม
(Merger) หรือการครองสิทธิข้ามสื่อ (Horizontal Restraint) อันเป็ นพฤติกรรมของผู้มีอานาจเหนือตลาดในรูปแบบทั้ง
แนวนอนและแนวดิ่ง (Vertical Restraint) ประเทศไทยซึ่งพึ่งพาการส่งออกจึงให้ ความสาคัญกับความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ ที่จะต้ องแข่งขันกับกลุ่มทุนผู้ประกอบธุรกิจจากต่างประเทศ ดังนั้น มาตรการ
ต่างๆ ในกฎหมายแข่งขันควรคานึงถึงประโยชน์ท่ธี ุรกิจภายในประเทศจะได้ รับเปิ ดโอกาสให้ ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ น้ัน มี
อานาจเหนือตลาดภายในประเทศได้ เพื่ อให้ สามารถแข่ งขันกับคู่ แข่ งในตลาดโลกได้ เพี ย งแต่ กฎหมายจะควบคุม
พฤติกรรมของผู้มีอานาจเหนือตลาดไม่ให้ ใช้ อานาจที่มีอยู่ในทางที่ผิด (Abuse of Right) หรือก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
การแข่งขันในตลาดและผู้บริโภค จึงจะถือว่ามีการกระทาฝ่ าฝื น กฎหมายการแข่งขันทางการค้ าซึ่งสอดคล้ องกับแนวทาง
คาตัดสินขององค์กรบังคับใช้ กฎหมาย และศาลยุติธรรมของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณี
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีลักษณะพื้นฐานของระบบและโครงสร้ างเศรษฐกิจขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจมีความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดโลกอยู่แล้ ว การจะปล่อยให้ กลุ่มทุนธุรกิจใดมีขนาดใหญ่เกินไปอานาจของกลุ่มทุนนั้น อาจมีผลคุกคามต่อ
เสถียรภาพของรัฐ จึงต้ องมีมาตรการควบคุมไม่ให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนั้นมีอานาจเหนือตลาดได้ ซึ่งต่างจากกรณีประเทศไทย
(Tanitkul, pp.18 - 19)
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สรุปผลการศึกษา
หากพิจารณาเปรียบเทียบกับระยะเวลาสิบกว่ าปี ที่ผ่านมา จัดว่ ามีพัฒนาการในด้ านกฎระเบียบครอบคลุม
หลายประเด็นที่สาคัญ ไม่ ว่าจะเป็ นหลักการเชื่อมต่ อโครงข่ าย หลักการให้ บริ การทั่วถึง และเป็ นสากลและการออก
ใบอนุญาต รวมถึงการจัดทาตารางกาหนดความถี่แห่งชาติท่สี อดรับกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ ITU และ GATs ซึ่งไม่
เคยปรากฎมาก่ อ นในอดี ต แต่ ห ากพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนา ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรพิจารณาแยกบทบาทหน้ าที่ในการใช้ ทรัพยากรคลื่นความถี่เพื่อกิจการของรัฐออกจาก กสทช. เพื่อให้
องค์กรอิสระได้ ทางานเชิงพาณิชย์ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ท่ีต้องการองค์กรรูปแบบพิ เศษที่มีความ
คล่องตัวและลดความกังวลใจจากหน่วยงานด้ านความปลอดภัยและมั่นคงของรัฐที่ ควรแยกส่วนการพิจารณาและหวงกัน
ไว้ เพื่อความจาเป็ นหรือเร่งด่วนในภาวะการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีกรอบแนวความคิดในการจัดสรรและใช้ เทคโนโลยีแตกต่างจาก
เอกชนในเชิงพาณิชย์ เพื่อคุ้มครองการแข่งขันที่เข้ มแข็งขึ้น
2. ผู้แทนรัฐไทยควรเตรียมความพร้ อมในการประชุม WRC และ RRC ซึ่งเป็ นเวทีระหว่ างประเทศเจรจา
ด้ า นโทรคมนาคมระหว่ า งกลุ่ ม รั ฐ พั ฒ นาแล้ ว และรั ฐ ก าลั ง พั ฒ นา เพื่ อ ให้ ได้ ผ ลสรุ ป ที่ส มประโยชน์ ข องแต่ ล ะฝ่ าย
และแสดงให้ เห็ น ถึ ง แนวโน้ มพั ฒ นาการทางเทคโนโลยี โ ทรคมนาคมและสารสนเทศของกลุ่ ม รั ฐ พั ฒ นาแล้ ว
ซึ่งเปรียบเสมือน “ผู้นา” ที่มีอิทธิพลในการชี้นาทิศทางของหลักเกณฑ์และกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้ วยการจัดสรร
คลื่นความถี่วิทยุ
3. การกาหนดนโยบายและแผนระดับชาติ ควรอยู่ ภ ายใต้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ระดับกระทรวง และมีองค์
ประกอบของกรรมการตามแนวทางของ IRAC โดยเฉพาะกิจการด้ านความมั่นคงและความปลอดภัย และการใช้ เพื่อ
กิจการของรัฐ อันประกอบด้ วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐพิจารณาความจาเป็ นของการใช้ ทรั พยากรคลื่นความถี่
วิ ท ยุ เ พื่ อกิ จ การของรั ฐ ในการด าเนิ น กิ จ กรรมของหน่ ว ยงานนั้ น ๆ ดั ง เช่ น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง กรณี
เช่นว่านี้จะไม่มปี ัญหาของช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านของรูปแบบองค์กร หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่หมดวาระลง
4. ควรกาหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ด้วยวิธกี ารอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิธกี ารประมูล ซึ่งอาจเลือกใช้ วิธกี าร คัดเลือก
เปรียบเทียบ หรือวิธกี ารจับฉลาก หรือวิธกี ารใครมาก่อนได้ ก่อน เพื่อการประกอบกิจการโทรคมนาคมใบอนุญาตประเภท
ที่ 1 และประเภทที่ 2 และประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใบอนุญาตบริการสาธารณะและบริการชุมชน
เพราะหากพิ จ ารณาตามกฎหมายจั ด ตั้ง องค์ ก รอิส ระฉบั บ เดิม ไม่ ป รากฎการก าหนดวิ ธีก ารจั ด สรรคลื่ น ความถี่ ใ ห้

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

“ผู้ประกอบการ” แต่ละรายบังคับไว้ เพียงแต่กาหนดให้ เป็ นอานาจของคณะกรรมการในการออกกฎระเบียบกฎเกณฑ์การ
ใช้ โดยแยกตามประเภทกิจการ และไม่บงั คับว่าต้ องใช้ วิธกี ารประมูลในกฎหมายระดับ “พระราชบัญญัต”ิ
5. ภาครัฐควรมุ่งเน้ นนโยบายและกฎหมาย ที่เน้ นควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบการที่มอี านาจเหนือ ตลาด
เพราะการรวมธุ ร กิ จ นั้ น มี ป ระโยชน์ ใ นทางเศรษฐกิ จ เว้ นแต่ ก รณี ท่ี ก ารรวมธุ ร กิ จ อั น ก่ อ ให้ เกิ ด การผู ก ขาด
หรืออาจสร้ างความไม่เป็ นธรรมในการแข่งขัน และมีการประกาศไว้ โดยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ าแล้ วเท่านั้นที่
จ าเป็ นต้ องขออนุ ญ าต เพื่ อลดขั้นตอนยุ่ งยากในการขออนุ ญ าตจากระบบราชการ ซึ่ ง อาจเป็ นที่ม าของการแสวงหา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ
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