
7

128 สุขภาพคนไทย 2556

บทบาท กสทช. 
กับอนาคตกิจการวิทยุ
โทรทัศน์และโทรคมนาคมไทย

เมื่อคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ กสทช. จึงมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการ
ก�าหนดนโยบายและก�ากับทิศทางของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคมในสังคมไทย ที่จะ
ผูกพันชีวิตประจ�าวันของคนไทยกว่า 65 ล้านคน ในช่วงสองปีที่ผ่านมา กสทช. กลายเป็น
ข่าวด้วยประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทัง้เรื่องดีแทคสัญญาณล่ม กรณีรายการไทยแลนด ์

ก็อตทาเลนท์ สัมปทานดาวเทียม วิทยุชุมชน การถ่ายทอดฟุตบอลยูโรหรือกรณีจอด�า  
การประมูล 3G การเซ็นเซอร์ตัวเองของละครเหนือเมฆ รวมทัง้เร่ืองภายในองค์กร เช่น 
การขึ้นเงินเดือน กสทช. เหล่านี้ล้วนเป็นกระจกสะท้อนสังคมไทยในโลกยุคดิจิตอลได้ดียิ่ง

กว่าจะคลอดกรรมการ กสทช.

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. 

เป็นองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระ จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 25531 ซึ่งตราขึ้นตามมาตรา 47 ของ

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีบัญญตัใิห้ท�ำหน้ำท่ีจัดสรรคลืน่ควำมถ่ีท่ีใช้ในกำรส่งวทิยุกระจำย

เสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนำคม ซ่ึงเป็นทรัพยำกรสื่อสำรของชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน  

มีส�านักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานธุรการ และระหว่างยังไม่ได้แต่งตั้ง กสทช. (20 ธันวาคม 2553 - 6 ตุลาคม 

2554) ก�ำหนดให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ กสทช.  

ไปก่อน 
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หลังจากกระบวนการสรรหาและคัดเลือกท่ีกิน

เวลาข้ามปีเสร็จสิ้นลง วุฒิสภาก็ได้ลงคะแนนเลือก

กรรมการ กสทช. 11 คน จากผู้ได้รบัการเสนอชือ่ท้ังหมด 

44 คน (จากการสรรหา 22 คน และคัดเลือกมาจาก

บุคคลและองค์กรต่างๆ อีก 22 คน) ได้แก่ พล.อ.อ.ธเรศ 

ปุณศรี เป็นประธานกรรมการ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ และ 

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เป็นรองประธานกรรมการ 

โดยมี พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ สุทธิพล ทวีชัยการ 

พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ธวัชชัย 

จิตรภาษ์นันท์ สภิุญญา กลางณรงค์ ประวทิย์ ลีส่ถาพรวงศา 

และ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร เป็นกรรมการ แต่งตั้งเมื่อ

วันท่ี 7 ตุลาคม 25542 ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์

หลายประเด็น เช่น กรรมการกว่าครึ่งเป็นเครือข่ายคน 

ในกองทัพ ซึ่งมีคลื่นความถี่อยู่ในมือจ�านวนมาก แม้แต่

สุภิญญา กลางณรงค์ จากภาคประชาสังคมด้านสื่อเอง

ก็ถูกตั้งค�าถามถึงความเหมาะสมในการเป็นกรรมการ  

ทั้งที่เป็นผู้ร่าง พ.ร.บ. กสทช. มากับมือ3

มหากาพย์ 3G

3G คือเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคท่ี 3 (Third 

Generation) ที่จะท�าให้การรับส่งข้อมูลแบบไร้สายเป็น

ไปได้เร็วขึ้น ด้วยช่องสัญญาณความถี่และความจุในการ 

รับส่งข้อมูลท่ีมากกว่า ท�าให้ประสิทธิภาพในการรับส่ง

ข้อมลู บรกิารระบบเสยีงดขีึน้ สามารถใช้บรกิารมลัติมเีดยี

ได้เต็มท่ีและสมบูรณ์แบบขึน้ การมาถึงของ 3G จะช่วย

ท�าให้อัตราการเข้าถึงบรอดแบนด์ของคนไทยเพ่ิมขึน้ด้วย 

ความพยายามก้าวไปสู่ยุค 3G ของไทยน้ัน มี

มาหลายปีก่อนหน้า ตั้งแต่ปี 2551 กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีหารือร่วมกับคณะ

กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และผู้ให้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท้ังหมด เพ่ือพัฒนาคลื่น 

ความถ่ีจาก 2G เป็นระบบ 3G ด้วยเทคโนโลยี HSDPA 

(High - Speed Data Packet Access) ภายใต้สัญญา

สมัปทานเดมิ4 แต่ด้วยข้อจ�ากัดด้านคล่ืนความถ่ีและอุปกรณ์

ท่ีใช้ รวมท้ังความเห็นท่ีไม่ลงรอยกันระหว่างหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องสัญญาสัมปทาน ท�าให้ภาคแรกของ

มหากาพย์ 3G หยุดอยู่เพียงแค่นั้น 

ภาคสองเริม่ต้นขึน้ในปีต่อมาเมือ่ กทช. พยายาม

เปิดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz เพ่ือให้บริการ 

3G เป็นการประมลูแบบซือ้ขาด 15 ปี ต่างจากสมัปทาน

เดิม ท่ีผู้ให้บริการต้องจ่ายค่าใช้สัมปทานร้อยละ 20 - 30 

ให้กับเจ้าของคลื่นความถี่ แต่มีการร้องเรียนและเลื่อน

การประมูลออกไป ปีถัดมา กทช. ชุดใหม่มีมติให้ออก

ใบอนุญาตย่านความถี่ 2100 MHz บนเทคโนโลยี 3.9G  

หรือเทคโนโลย ีHSPA+ ทีส่ามารถรบัสง่ข้อมลูเรว็กวา่ถงึ 

20 เท่า เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากเดิมท่ีจะให้ใบอนุญาต 

4 ใบ (2x10 MHz 3 ใบ และ 2x15 MHz 1 ใบ) เป็น

ให้ใบอนุญาต 2x15 MHz 3 ใบเท่ากัน เพื่อลดความได้

เปรยีบเสยีเปรยีบในการให้บรกิาร5 ภาคสองของมหากาพย์ 

3G จบลงตรงที่ กสท. โทรคมนาคมและทีโอทีต่างฟ้อง

ร้องต่อศาลปกครอง และศาลปกครองสูงสุดพิพากษา 

ให้ระงับการประมูล

ภาคต่อมาของการประมูล 3G ไทยเกิดขึ้น 

อีกครั้งในยุคท่ีมี กสทช. แล้ว ท่ามกลางเสียงวิจารณ์

จากหลายฝ่ายในสองประเด็นส�าคัญ นั่นคือ 

(1) การลดปริมาณคลื่นสูงสุดท่ีโอเปอเรเตอร์

แต่ละรายจะสามารถประมูลได้ให้เหลือไม่เกิน 15 MHz 

จากคลื่นท้ังหมด 45 MHz โดยแบ่งออกเป็น 9 ชิ้น  

(หรอื 9 สลอ็ต) ชิน้ละ 5 MHz สมเกยีรต ิตัง้กจิวาณชิย์ 

จากทีดอีาร์ไอเห็นว่า “การประมลูท่ีจะมขีึน้ก็จะกลายเป็น

เรื่องตลกระดับชาติทันที เพราะไม่มีประโยชน์ท่ีจะแบ่ง

คลื่นออกเป็นชิ้น ชิ้นละ 5 MHz เนื่องจากไม่ว่าจะแบ่ง

หรอืไม่อย่างไร ก็จะท�าให้โอเปอเรเตอร์แต่ละรายได้คลืน่ 

เท่ากันคือ รายละ 15 MHz อยู่ดี ที่ส�าคัญ จะเกิดการ

ฮ้ัวกันในการประมลูค่อนข้างแน่นอน เพราะราคาประมลู

จะใกล้เคียงกับราคาตั้งต้น...เหลือเพียงเรื่องเดียวเท่าน้ัน

ท่ีอาจท�าให้มีการแข่งขันกันได้บ้างก็คือ ย่านความถ่ีท่ี 

โอเปอเรเตอร์แต่ละรายได้รับแตกต่างกัน แต่ก็ส�าคัญ 

น้อยกว่าปริมาณคลื่นความถี่มาก”6
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(2) การก�าหนดราคาประมูลต้ังต้นก�าหนดไว้ท่ี

ชิน้ละ 4,500 ล้านบาทน้ัน ต�า่เกินไป ต�า่กว่าราคาท่ี กสทช.  

ว่าจ้างให้คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาว่ามูลค่าของ

คลื่นอยู่ท่ีประมาณ 6,440 ล้านบาท และย่ิงต�่ามากขึ้น

เมือ่ค�านวณประโยชน์ท่ีโอเปอเรเตอร์ได้รบัจากการไม่ต้อง

จ่ายค่าสัมปทานให้รัฐ ซึ่งมีมูลค่าถึง 4.8 หมื่นล้านบาท

ในปี 25547 

แต่เท่ียวน้ี เสียงวิจารณ์และการย่ืนฟ้องต่อศาล

ปกครองถึง 6 คด ีไม่เกิดผลอันใด การประมูลคลืน่ความถ่ี 

เพ่ือให้บรกิาร 3G จึงเกดิขึน้และจบลงด้วยการเคาะราคา

เพ่ิมขึ้นเพียง 3 ใบ โดยบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส  

เน็ทเวอร์ค (บรษิทัลกูของเอไอเอส) แบ่งเป็น 4,950 ล้าน

บาท 2 ใบ และ 4,725 ล้านบาท 1 ใบ รวมมูลค่า 

14,625 ล้านบาท อีก 6 ใบนั้น เรียล ฟิวเจอร์ (บริษัท

ลูกของทรู) และดีแทคเนทเวอร์ค (บริษัทลูกของดีแทค) 

เสนอราคาตามท่ีต้ังต้นไว้คือ ใบละ 4,500 ล้านบาท  

รายละ 3 ใบเท่ากัน รวม 13,500 ล้านบาท มูลค่ารวม

ของการประมูลเท่ากับ 41,625 ล้านบาท สูงจากราคา

ตั้งต้นเพียงร้อยละ 2.78 เท่านั้น8

แม้การประมูล 3G ของไทยจะยืดยาวเป็น 

มหากาพย์ และยังคงวุน่วายดเุดอืดต่อเน่ืองหลงัการประมลู

วันที่ 16 ตุลาคม 2555 ทั้งข้อเสนอให้มีการประมูลใหม่ 

การส่งเรื่องให้ ปปช.ตรวจสอบ ไปจนถึงเสียงข้างน้อย 

ใน กสทช. ท่ีขอให้ทบทวนการประมูล ฯลฯ9 แต่วันน้ี 

สังคมไทยก็มีความหวังเรืองรองขึ้นแล้วว่าจะได้ใช้

เทคโนโลยี 3G จริงๆ ในอีกไม่นานนัก 

บอลยูโร ปรากฏการณ์จอด�า และเสือกระดาษ

กลายเป็นปัญหาใหญ่ เมื่อแฟนบอลชาวไทยท่ี 

ดฟูรทีีวช่ีอง 3 5 9 ผ่านทรวูชิัน่ส์ ในช่วงเวลาการแข่งขนั

ฟุตบอลยูโร 2012 กลบัปรากฏ “จอด�า” ขึน้ ท้ังท่ีฟรทีีวี

ควรเป็นช่องท่ีไม่ว่าใครกเ็ข้าถงึได้ เป็นค�าถามถงึ “กระบ่ี” 

ในมือ กสทช. ว่าจะมีพลังมากแค่ไหน

บรษิทัจีเอ็มเอ็มแกรมมี ่ผู้ได้ลขิสทิธ์ิการถ่ายทอด

ฟุตบอลยูโร 2012 ได้ตกลงให้ลิขสิทธิ์กับช่อง 3, 5, 9, 

และผู้ประกอบการเคเบิลทีวี DTV แบ่งก�าไรโฆษณากัน 

คนละครึ่ง และแกรมม่ีก็ขายกล่องจีเอ็มเอ็มแซทไปด้วย 

โดยตัดสัญญาณแพร่ภาพท่ีไปยังกล่องทีวีดาวเทียมของ

ทรูวิชั่นส์ ท�าให้ผู้ท่ีรับชมช่องฟรีทีวีผ่านทรู ไม่สามารถ

รบัชมบอลยูโรได้ ธนา เธียรอัจฉรยิะ ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร จีเอ็มเอ็มแซท จ�ากัด ให้เหตุผลว่า สหพันธ ์

ฟุตบอลแห่งยุโรป (ยูฟ่า) เจ้าของลิขสิทธ์ิ มีกฎกติกา

เข้มงวดให้ผู้รับสิทธิเผยแพร่ในแต่ละประเทศควบคุม

สัญญาณการออกอากาศครอบคลุมเฉพาะพ้ืนท่ีประเทศ 

ตวัเองเท่าน้ัน กล่องดาวเทียมท่ีไม่มรีะบบควบคมุสญัญาณ

จึงไม่สามารถดูได้ ผู้ชมท่ัวไปจึงสามารถรับชมฟุตบอล

ยูโรได้จากเสาอากาศก้างปลา10

เหตุพิพาทจึงเข้ามาสู่ กสทช. ในฐานะองค์กร

ก�ากับดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์ โดยทรูวิชั่นส์เห็นว่า

ไม่เป็นธรรมกับลูกค้าทรู 2 ล้านราย และผู้ใช้เครื่อง 

รับสัญญาณดาวเทียมอ่ืนกว่า 10 ล้านครัวเรือน ท่ีต้อง

ซือ้กล่องรบัสญัญาณใหม่เพ่ือรบัชมฟุตบอลยูโรท่ีถ่ายทอด

ผ่านฟรีทีวี11 กสทช. จึงแย้งว่าหากทรูไม่สามารถแพร่

ภาพรายการทีวใีนระบบปกตติามท่ีโฆษณาไว้กบัประชาชน  

จะเข้าข่ายความผิดและได้รบัโทษปรบัวนัละ 20,000 บาท 
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ขณะท่ีแกรมมีไ่ด้ท�าหนังสอืสอบถามไปทางยูฟ่าและได้รบั 

ค�าตอบว่า แม้จะมฟีรทีีวอียู่บนแพลตฟอร์มของทรวูชิัน่ส์  

แต่เน่ืองจากเป็นระบบเพย์ทีวีจึงไม่สามารถถ่ายทอดสด 

ต่อได้12 แฟนบอลจ�านวนหน่ึงจึงต้องดูฟุตบอลยูโรจาก

เสาอากาศก้างปลา

สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ อ้างถึง

ความเห็นผู้เชีย่วชาญด้านลขิสทิธ์ิว่า ปกตแิล้วสญัญาของ

ยูฟ่าและฟีฟ่าจะให้สิทธิท้ังหมดในการเผยแพร่ไม่ว่าผ่าน 

ระบบฟรทีีวหีรอืเคเบิล การเผยแพร่สญัญาณต้องเป็นแบบ

ปล่อยสญัญาณ pass through ไม่แก้ไขดดัแปลงรายการ 

ไม่ใช่เรื่องอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิช่วง (sublicense) แต่

อย่างใด ปัญหาเกดิจากการนิยาม “ฟรทีีว”ี ท่ีแตกต่างกนั  

ช่อง 3, 5, 9 มองว่าตัวเองมีหน้าที่ตามสัญญาสัมปทาน

เท่าน้ันคอื ออกอากาศภาคพ้ืนดนิ ไม่รบัผิดชอบการทวน 

สัญญาณของทีวีดาวเทียมท่ีเอาฟรีทีวีไปออก ขณะท่ี 

คนท่ัวไปมองว่าฟรีทีวีคือบริการสาธารณะ ทุกคนต้อง 

เข้าถึงได้เท่าเทียมกันไม่ว่าจะดูผ่านเครื่องมืออะไร13 

กรณียูโรจอด�าจึงเป็นอีกหน่ึงด่านท่ีผู้บริโภคสื่อ 

ผิดหวงักบับทบาทของ กสทช. และน่ังจ้องจอด�าจนหมด

ฤดูกาลแข่งขัน กสทช. ไม่สามารถท�าให้ทรูวิชั่นส์ออก

อากาศช่องทีวหีลักดงักล่าวได้โดยไม่ละเมดิลขิสทิธ์ิ ท้ังน้ี 

เพราะยังไม่มีกฎเหล็กสากลของโทรทัศน์ น่ันคือ “กฎ

ของช่องรายการท่ีต้องมี” ท่ีบังคับใช้กับผู้ประกอบการ 

โทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวีหรือเพย์ทีวี ว่าต้องให้

ประชาชนรบัชมรายการท่ีแพร่ภาพผ่านสถานโีทรทัศน์ฟรี

ทีวไีด้ทุกรายการ ไม่ว่าจะผ่านกล่องรบัสญัญาณระบบใด

ก็ตำม14 นอกจากนี้ กสทช. ยังขาดเครื่องมือและกลไก

ท่ีมีประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์ 

และไม่เท่าทันข้อตกลงทางธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรง

วิทยุชุมชน

วทิยุกระจายเสยีงเป็นสือ่ท่ีกลบัมาได้รบัความสนใจ

จากประชาชนอีกครั้งในช่วงระหว่างความขัดแย้งทาง 

การเมืองในสังคมไทย และ กสทช. ก็ถูกคาดหวังให ้

เข้ามาจัดระเบียบวิทยุขนาดเล็กกว่า 7,000 สถานี  

ท้ังวิทยุชุมชน วิทยุธุรกิจขนาดเล็ก วิทยุการเมือง วิทยุ

ศาสนา วิทยุของท้องถิ่น ฯลฯ

กทช. ได้ประกาศหลกัเกณฑ์และวธีิการอนุญาต

การประกอบกจิการบรกิารชมุชนชัว่คราว (วทิยุกระจายเสยีง

ชมุชน) เพ่ือให้ผู้ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงชมุชน 

รบัใบอนุญาตเป็นการชัว่คราว ในระหว่างท่ียังจัดตัง้องค์กร

ท่ีท�าหน้าท่ีจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 

โทรคมนาคมไม่แล้วเสร็จ กทช. ขยายเวลาการทดลอง

ออกอากาศไปแล้ว 2 ครั้ง เม่ือ 21 พฤษภาคม 2553 

และ 17 มีนาคม 2554 โดยสิ้นสุดการคุ้มครองการ 

ทดลองออกอากาศในลกัษณะชัว่คราวในวนัท่ี 10 มกราคม 

2555 ต่อมาเมือ่ 29 พฤศจิกายน 2554 กสทช. ก็ขยาย

เวลาให้ผู้แจ้งความประสงค์จะประกอบกิจการกระจาย

เสยีงและได้รบัสทิธิทดลองออกอากาศในลกัษณะชัว่คราว 

6,601 สถานีเพิ่มไปอีก 300 วัน15

แต่เม่ือ กสท. ประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 มี

ผลบังคบัใช้ต้ังแต่ 20 กนัยายน 2555 ก็เกิดเสยีงวพิากษ์

วิจารณ์จากคนหลายกลุ่ม

เสียงคัดค้านแรกดังขึ้นจากสถานีวิทยุเสียงธรรม 

ท่ีด�าเนินงานโดยศิษย์ของหลวงตามหาบัว พระรัฐวีร์  

ฐติวโีร หรอืพระอาจารย์กอไผ่ ระบุว่า การออกประกาศ

ดงักล่าวบังคบัให้ผู้ประกอบการวทิยุรายใหม่ต้องลดก�าลงั

ส่งเหลอื 500 วตัต์ ลดความสงูเสาเหลอื 60 เมตร และ

ลดรัศมีกระจายเสียงเหลือ 20 กม. ท�าให้ประชาชนท่ี 

รบัฟังรายการธรรมะจากสถานีวทิยุเสยีงธรรม 126 สถานี

ท่ัวประเทศได้รับความเดือดร้อน แม้พระสายวัดป่าและ

ฆราวาสกว่า 1 แสนราย เคยลงชื่อขอให้แก้ไขประกาศ

ก็ไม่เป็นผล และยังมีการแจ้งความจับสถานีวิทยุเสียง

ธรรมท่ี อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พระสายวัดป่าจ�านวน 

2,200 รปู จึงร่วมกันท�าสงัฆกรรมลงนิคหกรรมคว�า่บาตร 

กสทช.16 

นอกจากน้ี ยังมกีารร้องเรยีนต่อคณะกรรมาธิการ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

สภาผู้แทนราษฎรว่า กสทช. ลดิรอนสทิธิเสรภีาพในการ

ประกอบกจิการวทิยุชมุชน ไม่ชดัเจนในการท�าประชาพิจารณ์ 

ท้ังในเรือ่งความสงูของเสากระจายเสยีง ก�าลงัของเครือ่ง
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ส่งกระจายเสียง และการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ออกอากาศซ�า้ซ้อน วทิยุชมุชนหลายแห่งท่ีอยู่ในระหว่าง 

ทดลองออกอากาศจึงถูกเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจับกุมเน่ืองจาก

ไม่มใีบอนุญาตออกอากาศ หรอืใช้ใบอนุญาตออกอากาศ

ผิดประเภท17

กลุ่มผู้ประกอบการวิทยุชุมชนยังได้ย่ืนฟ้องต่อ

ศาลปกครอง ว่าการท่ี กสทช. ออกประกาศก�าหนด 

ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว 

ก่อน 24 กรกฎาคม 2552 เท่าน้ัน ท่ีมีสิทธิย่ืนค�าร้อง

ขอทดลองประกอบกิจการ ผู้ท่ีไม่เข้าเกณฑ์จึงได้รับ 

ความเสียหาย จึงต้องการให้ กสทช. เปิดลงทะเบียน

ใหม่ให้กบัผู้ท่ีไม่ได้รบัสทิธทิดลองออกอากาศ ขอให้ระงบั

การจับกุมหรือการด�าเนินคดี และยกเลิกกระบวนการ 

ที่เกี่ยวข้องที่มีขั้นตอนยุ่งยากเป็นภาระเกินสมควร18

ล่าสดุ กสทช. ได้ขยายระยะเวลาย่ืนขอใบอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงถึง 18 กุมภาพันธ์  

2556 เน่ืองจากผู้ประกอบการวิทยุอีกกว่า 2,000 ราย 

ยังไม่เข้ามาย่ืนขอ และหากผู้ประกอบกิจการวทิยุไม่เข้ามา

ย่ืนขอทดลองประกอบกิจการ แล้วพบว่ากระท�าความผิด

ก็จะปิดสถานีทันที19 ขณะเดียวกัน กสทช. ได้มอบ 

ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

หรือวิทยุชุมชนรอบแรก 515 สถานี แบ่งเป็นประเภท

บริการธุรกิจ 404 สถานี บริการสาธารณะ 67 สถานี 

และบรกิารชมุชน 44 สถานี ก�าหนดระยะเวลาใบอนุญาต 

1 ปี ต่อมาออกเพ่ิมเติมอีก 143 สถานี แบ่งออกเป็น

ประเภทบริการธุรกิจ 93 สถานี บริการสาธารณะ 30 

สถานี และบริการชุมชน 20 สถาน2ี0

แต่ผลงานของ กสทช. ครั้งน้ีก็มีเสียงวิจารณ์

ต่อว่าเป็นเพียงการโชว์ผลงาน การให้สถานีวิทยุแต่ละ

แห่งเลือกขึ้นทะเบียนให้เหมาะกับประเภทของตัวเอง 

เป็นบรกิารธุรกจิ บรกิารสาธารณะ และบรกิารชมุชนน้ัน  

ยังมปัีญหาการเลีย่งค่าธรรมเนียมและไม่มกีารตรวจสอบจรงิ

กับพ้ืนท่ี นอกจากน้ีแล้ว กสทช. ควรจะมบีทบาทในการ 

ส่งเสรมิสนับสนุนสือ่ชมุชน แทนการไล่ปิดวทิยุชมุชนเม่ือ

พบกระท�าที่เข้าข่ายเป็นความผิดแบบที่ผ่านมา21

ภาระอันใหญ่หลวงของ กสทช. ท่ีสังคมไทย 
(ไม่) สมหวัง

เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการหลากหลาย

สาขาในเวทีเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “1 ปี กสทช. กับ 

ความสมหวงัหรอืไม่สมหวงัของสงัคมไทย”22 เป็นกระจก

บานใหญ่ท่ีสะท้อนความคาดหวงัท่ีสงัคมไทยมต่ีอ กสทช. 

ในรอบปีท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างด ีมท้ัีงความเห็นต่อบทบาท 

กสทช. ท่ีเกิดจากการท�างานว่ายังไม่ท�าให้เกิดความ 

น่าเชื่อถือไว้วางใจ เพราะไม่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าท่ี

หรือการมองเห็นปัญหา ส่งผลสู่รูปธรรมการปฏิบัติท่ี 

กลายเป็นข้อคลางแคลงใจของประชาชน จนท�าให้ กสทช. 

กลายเป็นเพียงเสือกระดาษตัวใหญ่เท่านั้น

หากมองย้อนไป การเกิดขึ้นของ กสทช. ถือ

เป็นความส�าเรจ็ในการต่อสูเ้พ่ือสทิธิเสรภีาพประการหน่ึง 

ท่ีเปลีย่นอ�านาจการสือ่สารจากท่ีเคยผูกขาดกบัอ�านาจรฐั

และทุน มาเป็นเรือ่งอ�านาจของสาธารณะและทุน วธีิคดิ

ส�าคญัของ กสทช. จึงควรอิงอยู่กับการก�ากบัดแูลให้เกดิ

ช่องทางที่ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย 

มีสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและเข้าถึงการสื่อสารโดย 

ทั่วถึงกัน ดังที่ จีรนุช เปรมชัยพร ผู้อ�านวยการเว็บไซต์

ประชาไทระบุว่า “คนก�ำกับดูแลสื่อท่ีส�ำคัญท่ีสุดคือ 

ประชำชน สิ่งที่ กสทช. ควรท�ำคือกำรส่งเสริมและเปิด

ช่องทำงให้ประชำชนท่ีลกุขึน้มำต่อต้ำนคดัค้ำนเปล่งเสยีง 

เมื่อเกิดกำรน�ำเสนอข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง โดยอยู่ในสังคม 

ที่เชื่อว่ำประชำชนฉลำด และจะฉลำดขึ้นได”้23

ภำรกิจข้ำงหน้ำของ กสทช. จึงยังเป็นหนทำง

พิสจูน์กรรมกำรท้ัง 11 คน ท้ังเรือ่งสบืเน่ืองจำกกำรประมลู 

3G กำรเรยีกคนืคลืน่ กำรเปลีย่นผ่ำนทีวรีะบบอะนำลอ็ก

สู่ดิจิตอล กำรก�ำกับดูแลเน้ือหำสื่อ ท้ังในกิจกำรวิทยุ

กระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนำคม ว่ำไม่ใช่ 

เสือกระดำษ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ใช่เสือตัวใหญ่ที่มี

อ�ำนำจเหนือประชำชนด้วยเช่นกัน
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