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บทคัดยอ 

 
 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปญหาระบบการสรรหาคณะกรรมการ  
“กสช”  ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  2543 ที่มีคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  เปนผูมีอํานาจหนาที่ในการ
สรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  เปนเหตุใหเกิดขอพิพาทขึ้นสูศาลปกครองและศาลปกครองสูงสุด
ไดพิพากษาเพิกถอนมติเสนอรายชื่อบุคคลที่ผานการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ตาม 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  4/2546  และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  271/2549  ดังนั้นเพื่อให
การสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใสวิทยานิพนธนี้ทําการศึกษา
เปรียบเทียบการสรรหาขององคกรจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใน
ตางประเทศไดแก  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศอังกฤษ  ประเทศออสเตรเลีย  ประเทศฝรั่งเศส  และ
การสรรหาคณะกรรมการในองคกรตามรัฐธรรมนูญอ่ืน  เพื่อที่จะนํามาปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ
ดังกลาว 
  ผลจากการศึกษาพบวา  ปญหาระบบการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ที่มีคณะกรรมการ 
สรรหา  “กสช”  เปนผูดําเนินการสรรหาโดยกําหนดขั้นตอนตามพระราชบัญญัติดังกลาวขางตน  
เกิดปญหาในเรื่องของความไมชัดเจนของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2543 ที่เกี่ยวกับการ 
สรรหาคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  สงผลใหตองมีการตีความตัวบทกฎหมายในการสรรหา
คณะกรรมการ  “กสช”  ปญหาความไมเปนกลางของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  และการไมยึด
หลักการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of Interest)  ตามมาตรา 16  แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  และปญหากระบวนการสรรหา  “กสช”  ของคณะกรรมการ 
สรรหา  “กสช”  ไมมีคุณภาพเทาที่ควรเปนเหตุใหกรรมการสรรหา  “กสช”  ใชดุลยพินิจของตนสงผลให
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กระบวนการสรรหา  “กสช”  ไมมีมาตรฐาน  เปนเหตุใหเกิดการแทรกแซงจากการที่คณะกรรมการ
บางทานตกลงคัดเลือกกรรมการไว หรือทําการบลอกโหวดได     
 วิทยานิพนธฉบับนี้จึงเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2543  อาทิ
เชน  การแกไขเพิ่มเติมหลักความขัดกันระหวางผลประโยชนของกรรมการสรรหา  “กสช”  กับ
บุคคลผูเขารับการสรรหากรรมการ  “กสช”  ไวในขั้นตอนการสรรหา  “กสช”  เพื่อเปนมาตรการ
ปองกันกลุมบุคคลที่มีผลประโยชนทับซอนทางธุรกิจเขามาเปนกรรมการสรรหา  “กสช”  โดย
กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เขาเปนกรรมการสรรหา  “กสช”  จะตองดํารงตําแหนงในขณะเปน
กรรมการสรรหา  “กสช”  ไดไมเกินหนึ่งตําแหนง  เพื่อเปนมาตรการในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของกรรมการสรรหาที่จะเขาเปนคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  และทําการตัดสิทธิบุคคลที่มี
ผลประโยชนทับซอนระหวางกรรมการสรรหา  “กสช”  กับผูเขารับการคัดเลือก  โดยใหหนวย
ธุรการในการสรรหา  (ณ.  ที่นี้คือ  สํานักนายกรัฐมนตรี)  เปนผูมีอํานาจในการตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องตน,  การแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับระเบียบของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ที่กําหนด
ขั้นตอนในการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  2543 
เพื่อใหระเบียบดังกลาวมีสถานะกลายเปนกฎที่มีผลกระทบตอบุคคลภายนอกผูเขารับการสรรหาทุก
คน  และเมื่อมีขอโตแยงในการออกระเบียบวาชอบหรือไมใหบุคคลภายนอกผูเขารับการสรรหามี
สิทธิเสนอขอโตแยงใหองคกรภายนอกอันไดแก  ศาลปกครองทําการตรวจสอบกลั่นกรองการออก
ระเบียบวาชอบดวยกฎหมายหรือไม  ถือไดวาเปนการกลั่นกรองขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา  
“กสช”  และเพื่อความโปรงใสในการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  อีกทั้งบุคคลผูเขารับการสรร
หาทุกคนมีสวนรวมในการตรวจสอบขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ในการวาง
ระเบียบการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  รวมทั้งทําการแกไขเพิ่มเติมขั้นตอนและวิธีการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”   ในเรื่องของการกําหนดการพนวาระการดํารงตําแหนงของ
คณะกรรมการสรรหา   “กสช”  และระยะเวลาในการสรรหาคณะกรรมการ   “กสช”  ตาม
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2543 ขึ้น  เพื่อเปนการพัฒนาระบบกระบวนการสรรหา  “กสช”  และใน
เร่ืองของการกําหนดองคคณะในระหวางการลงมติคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อตอวุฒิสภาให
ครบองคคณะ เพื่อไมใหกรรมการสรรหา  “กสช”  ใชดุลยพินิจกําหนดองคคณะไดเอง  เพราะ
คะแนนเสียงของคณะกรรมการสรรหาเพียงแค  1  คนเปนคะแนนสวนสําคัญในการลงมติสรรหา
คณะกรรมการ  “กสช”   
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ABSTRACT 

 
 The study of this thesis has relied heavily on the problems of NBC selection 
procedure under Organizations for Wave Frequencies Allocation and Supervision of Radio 
Broadcasting Business, Television Broadcasting Business and Telecommunications Business Act. B.E.2543. 
Regarding to this act, the selection committee for NBC members has legally been authorized to 
recruit the NBC members. However, during the selection procedure, a dispute has inevitably been 
occurred and brought to the Administrative court and the Supreme administrative court. Both 
courts have finally revoked the NBC selection procedure as shown in the Administrative court 
verdict No.4/2546 and the Supreme administrative court verdict No.271/2549 respectively. As a 
result of that, to make the NBC selection procedure more transparent and effective, the thesis 
compares the selection procedure with foreign wave frequencies allocation selection of radio and 
television broadcasting organizations, for instance, the United states, the United Kingdom, Australia, 
France and other selection committees under other constitutions which can be used to amend and 
improve the prescribed Act. 
 The study consequently finds that the selection procedure problems of the NBC selection 
committee under the above Act were caused by the ambiguous of the Act B.E.2543 on the selection 
procedure which later all need to be clearly interpreted on the impartial problem and conflict of interest 
as shown in Section 16 under Administration procedure Act B.E.2539. Furthermore, the unqualified 
selection procedure of NBC members is also a trouble. This allows the NBC selection committee can 
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use their individual deliberation which makes the procedure less norm and ineffective which 
subsequently lead to the interference from other committees and vote can be locked. 
 This thesis suggests that the revision and amendment of wave frequencies allocation… 
Act B.E. 2543 are inevitably needed to be done such as in the conflict of interest correction between 
the selection committee and the NBC candidates to avoid overlaid benefits in business. Qualifications 
of NBC selection committee also play a crucial role so that the committee must not handle more than 1 
position. Having done that, it allows a check and balance system and increases the efficiency of the 
selection procedure. The evaluation and rejection process between those candidates and the selectors 
are controlled by neutral organization such as by the Prime minister office who is an authorized 
auditor within primary qualification evaluations. What mentioned above can be determined by virtue 
of the provisions of law under wave frequencies allocation… Act B.E. 2543 which became to be 
enforced to all candidates. If there is any argument against the selection procedure, candidates will 
have a right to bring their case to external organizations such as the administration court to classify the 
rules and regulations, the transparency of the NBC selection committee with assignation or 
amendment of those procedures and selection methodology about vacated from position and also the 
term period in the NBC selection committee under wave frequencies allocation… Act B.E. 2543.To 
be able to develop the procedure, NBC selection committee may pass on the resolution of selected 
member persons with completed nomination to the Senate to prevent the individual committee to 
considerably dictate the NBC selection committee as one vote of the committee is significant and 
important for the NBC selection.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี  ทั้งนี้ดวยความเมตตาและความกรุณาของทาน
อาจารย  ดร.พีรพันธุ  พาลุสุข  ไดใหความอนุเคราะหเปนอาจารยที่ปรึกษา และคอยใหความ
ชวยเหลือเปนอยางดียิ่ง  ซ่ึงทานไดใหคําแนะนํา  คําปรึกษา  และขอคิดเห็นตางๆ  อันเปนประโยชน
ตอการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 นอกจากนี้ขาพเจาผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทาน ศาสตราจารย  ดร.ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล  
ที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคา  มาเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  และใหความรูและ
คําแนะนํา  ตรวจทานและแกไขขอบกพรองของในขั้นตอนการทําวิทยานิพนธจนทําใหวิทยานิพนธ
ฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น และขาพเจาขอกราบขอบพระคุณทาน รองศาสตราจารย  ดร.วีระ 
โลจายะ ที่ใหความกรุณารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ  และใหความรู  คําแนะนํา  ตลอดจน
วิพากษวิจารณ  เพื่อใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบรูณยิ่งขึ้น และขอกราบขอบพระคุณ 
ทานรองศาสตราจารย  ดร.วิษณุ  วรัญู ที่ใหความกรุณา และสละเวลาอันมีคารับเปนกรรมการ 
สอบวิทยานิพนธ 
 ผูเขียนของกราบขอบพระคุณนายณฐกรณ  เอกพงษพันธุ  บิดา  และขอบพระคุณ 
นางรัตนาภรณ  เอกพงษพันธุ  มารดาของผูเขียนที่อบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาซึ่งเปนที่เคารพรัก  
เทิดทูนอยางสูงสุดของผูเขียน  และยังเปนกําลังสําคัญที่ทําใหการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตของ
ผูเขียนสําเร็จลุลวงในที่สุด  และขอกราบขอบพระคุณ ครู อาจารย ทุกทานที่ไดประสิทธิประสาท
วิชาความรูใหแกผูเขียน และสุดทายนี้ผูเขียนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยและบุคลากรทุก
ทานโดยเฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร  ที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือผูเขียนในการจัดทําวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ 
 หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีความบกพรองแตประการใดขาพเจาผูเขียนขอนอมรับไว 
แตเพียงผูเดียว  แตหากวิทยานิพนธฉบับนี้กอใหเกิดประโยชนผูเขียนขอยกประโยชนทั้งหลาย 
มอบแดผูมีพระคุณทั้งหลายขางตน 
                                               
 
 วรวรรธน  เอกพงษพนัธุ 
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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
    เนื่องจากการสื่อสารในรูปคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนในประเทศ
ไทยมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2447 โดยเริ่มจากกิจการวิทยุโทรเลข และพัฒนา 
มาเปนวิทยุกระจายเสียง ในป พ.ศ. 2470 โดยในระยะเริ่มแรกมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการ 
ศึกษา  เพื่อการคาขายและการบันเทิงแกพอคาประชาชน  แตหลังจากที่ไดมีการเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองจากเดิม ในระบอบสมบูรบูรณาสิทธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขในป พ.ศ.  2475  กิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน  ไดถูกใช
เพื่อความมั่นคงทางการเมือง  และผูกขาดโดยรัฐในการใหสัมปทานแกนักธุรกิจที่แสวงหารายได
จากกิจการคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  ซ่ึงไมไดทําเพื่อประโยชนของประชาชน
ในทางสาธารณะอยางแทจริงประกอบกับมีการผูขาดการประกอบกิจการคลื่นความถี่วิทยุ  
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของรัฐ  หนวยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ  และตอมาภายหลังการ
ปฏิวัติรัฐประหาร โดย  “รสช”  และไดมีการจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  
จึงไดมีแนวคิดในการปฏิรูปองคกรกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนใหเปนองคกร
ของรัฐที่เปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระ มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนมีสิทธิเทาเทียมกับภาครัฐ
ในการใชประโยชนจากคลื่นความถี่อันเปนสมบัติสาธารณแทนการผูกขาดโดยรัฐโดยนําหลักการ
จัดตั้งองคกรของรัฐที่เปนอิสระ (Independent Regulatory Agency)  มาจัดการดําเนินกิจการคลื่น
ความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน โดยตราพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ และ
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงตอไปใน
วิทยานิพนธนี้จะเรียกยอวา “พระราชบัญญัติองคการจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543” ที่ใหอํานาจ
การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใหแกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแหงชาติ  หรือที่เรียกวา “กสช” ขึ้น เพื่อทําหนาที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่มีความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยใีน
ปจจุบันมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับการดําเนินงานทางดานคลื่นความถี่มีการใช
เทคโนโลยีที่มีราคาสูงและมีความสลับซับซอน มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงและมีผูที่จะเขาครอบครอง
เปนจํานวนมาก แตทรัพยากรคลื่นความถี่นั้นมีจํานวนจํากัด และการบริหารงานกิจการวิทยุ 
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กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนหนวยงานของรัฐนั้นมีขีดความสามารถจํากัดทั้งในดานบุคลากร  
และในดานขั้นตอนของการบริหารที่เปนระบบการบริหารรูปแบบการแบบบังคับบัญชาตามลําดับ
ช้ัน  (Hierachal Control)  ซ่ึงไมสามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพสังคม
และเศรษฐกิจ  รวมทั้งในเรื่องของการใหสัมปทานเปนรูปแบบสัมปทานในระบบอุปถัมภ หรือ
ระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ ในกิจการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนก็จะสงผล
กระทบตอภาคประชาชน  ที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการความเห็นและทัศนคติของประชาชน  
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน  (Freedom of  Expression)                      
  เพื่อใหการกํากับดูแลและการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
และเพื่อประโยชนของประชาชน  การบริหางานขององคกรดังกลาวตองอยูบนหลักความเปนกลาง  
โดยเคารพความคิดเห็นของประชาชนสวนรวม ซ่ึงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  
พ.ศ. 2543  ไดวางหลักการและอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการ “กสช” ซ่ึงเปนคณะบุคคลผูบริหาร
องคกรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามมาตรา 23 ไวดังนี้   
            1. การกําหนดนโยบายและจัดทําแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
และแผนความถี่วิทยุใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  แผนแมบทการบริหารคลื่น
ความถี่และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ 
        2.  การกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน 
             3.  พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคล่ืนความถี่เพื่อกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน 
               4. พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
                5. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต  เงื่อนไข หรือคาธรรมเนียมการ
อนุญาตตาม  ขอ 3 และขอ 4  รวมทั้งการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน   
          6.  ติดตามตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน 
            7.  กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคของอุปกรณที่ใชในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
    8. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเชื่อมตอโครงขายในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
      9.  กําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน  รวมทั้งอัตราการเชื่อมตอโครงขายในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนใหเปนธรรมตอผูใชบริการและผูใหบริการโดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ 
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           10. กํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อใหผูใชบริการ
ไดรับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑการรับคํารองเรียนและ
พิจารณาคํารองเรียนของผูใชบริการที่รวดเร็วถูกตองและเปนธรรม  เปนตน 
 ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงานใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา 23 ของพระราช 
บัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 จึงตองทําการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” โดย
คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  เพี่อดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543  เขาเปนคณะกรรมการ “กสช” โดยการ
คัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  นั้นจะตองทําการสรรหาโดยยึดหลักเกณฑตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวขางตนแลว ยังตองยึดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรที่เขามาบริหาร
องคกรของรัฐที่เปนอิสระดวย โดยการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” แบงออกเปนสอง
สวน  ไดแก   
           สวนแรกเปนการสรรหาคณะกรรมการสรรหา “กสช” โดยสํานักปลัดนายกรัฐมนตรี  
หรือสํานักงาน  “กสช”  ซ่ึงเปนหนวยงานธุรการในการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา “กสช” ที่
จะตองทําการสรรหาบุคคลที่เปนผูแทนที่มาจากการแตงตั้งและเปนผูแทนที่มาจากการคัดเลือกตาม
มาตรา  9  แหงพระราชบัญญัติดังกลาวขางตน 
               สวนที่สองเปนการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สรรหา  “กสช”  ที่จะตองดําเนินการสรรหาภายใตมาตรา 7  และมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักการขางตนแลว  ยังจะตองยึดหลักการการสรรหาใหเปนไปตามหลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกบั
การสรรหา  ไดแก   
          1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  ที่ไดนําหลักทฤษฎีการ
ขัดกันแหงผลประโยชนที่แทรกอยูในพระราชบัญญัติดังกลาวมาเปนแนวทางในการสรรหา
คณะกรรมการ  “กสช” 
        2. ระบบการคัดเลือกบุคคลที่เขาดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ   
 3.  การนําหลักธรรมรัฐาภิบาลที่เปนแนวทางในการบริหารราชการที่ดีมาใชในการ 
สรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  เปนตน  เพื่อใหการสรรหาคณะกรรมการ “กสช”  มีความบริสุทธิ์
และโปรง  และไดบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญหลากหลาย  เขามาเปนคณะกรรมการ “กสช” 
ทําหนาที่บริหารองคกรของรัฐที่เปนอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แตการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ที่ไดจัดตั้งขึ้นในป  พ.ศ. 2543  (คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  
ชุดแรก)  มีเหตุการณที่นํามาซึ่งขอพิพาทในการดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ  “กสช” 
อันนําไปสูการฟองรองตอศาลปกครองสูงสุด  ตอมาภายหลังศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเพิกถอน
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มติการคัดเลือก “กสช” โดยศาลปกครองไดวินิจฉัยวาคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  เปนเจาหนาที่
รัฐที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง  จําตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 หากเปนกรณีที่กฎหมายเฉพาะ (พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543)  
ไมไดกําหนดขั้นตอน  หรือมาตรฐานขั้นต่ําที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติไวซ่ึงในเรื่องนี้พระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  ไมไดบัญญัติเร่ืองของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ที่มี
สวนไดเสียทางธุรกิจอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลางไว   ทําใหมี เหตุ 
อันจําเปนตองนําหลักเกณฑในเรื่องของคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา 16 มาใชบังคับเพื่อควบคุมการมีสวนไดเสีย
ในการคัดเลือกคณะ กรรมการ  “กสช”  กอใหเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครอง
และเจาหนาที่ของรัฐมีสวนไดเสียอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง และขัดตอ
จริยธรรมตามหลักทฤษฎีการขัดกันแหงผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสาธารณะสงผลใหมี
กระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่  อ.
4/2546  โดยศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่  อ.4/2546 ไดวินิจฉัยวาการลงมติของ
คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ไมชอบ  เพราะการลงมติคัดเลือก  “กสช”  ครั้งที่  7/2544  เมื่อวันที่  
24  พฤษภาคม 2544 ที่ไดกําหนดหลักเกณฑใหกรรมการสรรหาแตละคนลงคะแนนเลือกผูสมัคร
พรอมกัน  14  คนในคราวเดียวกันนั้น ไมไดดําเนินการตามรูปแบบขั้นตอน  หรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญในการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครอง  ดังนั้นศาลปกครองกลางจึงมีคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งทางปกครองที่คณะกรรมการสรรหา  “กสช” ไดเสนอชื่อบุคคลผูผานการขั้นเลือกที่มีสิทธิ
ไดรับการเสนอชื่อใหวุฒิสภาลงมติเห็นชอบตอไปซึ่งคณะกรรมการสรรหา “กสช” ไมไดปฏิบัติ
ตามมาตรา 161 ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในกรณีที่มี
คณะกรรมการที่พิจารณาทางปกครองมีสภาพรายแรง  กลาวคือ มีผลประโยชนทางธุรกิจที่มีสภาพ
รายแรง2อันทําใหการลงมติคัดเลือกคณะกรรมการ  “กสช”  ไมเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธี 
ปฏิบัติราชการราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  เปนเหตุใหถูกเพิกถอนมติดังกลาวได โดยผูที่มี
ผลประโยชนทับซอนทางธุรกิจที่มีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการปฏิบัติราชการไมเปนกลาง
ดังตอไปนี้  

                                                 
1  มาตรา 16 ของพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 บัญญัติวา ในกรณีมีเหตุอื่น

ใดนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 13 เกี่ยวกับเจาหนาที่หรือกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพ
รายแรง  อันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง  เจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทาง
ปกครองในเรื่องนั้นไมได   

2  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.4/2546 
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                 1) ระหวางพลโทสุนทร (กรรมการสรรหา “กสช”) มีสวนไดเสียกับ พลเอกธงชัย  
เกื้อสกุล  และนางสุพัตรา  สุภาพ (บุคคลผูเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ “กสช”)  
                2) ระหวางนายฉัตรชัย  เทียมทอง (กรรมการสรรหา “กสช”)  มีสวนไดเสียกับ 
นายอรุณงามดี และนายอุดม จะโนภาษ (บุคคลผูเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ “กสช”) ซ่ึงใน 
2  กรณีขางตนเปนเหตุทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง  และไดมีการคัดคานการสรรหา
จากบุคคลภายนอกแลว  ก็ไมไดปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา 16 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่ไดวางหลักไววา เมื่อการคัดคานการสรรหาจากบุคคล 
ภายนอกใหคณะกรรมการนั้นหยุดการพิจารณาและแจงใหผูที่มีอํานาจบังคับบัญชาเหนือตน 
หรือประธานกรรมการ  คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ทราบเปนเหตุใหศาลปกครองสูงสุดไดมี
คําสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่เปนการออกมติคัดเลือกคณะกรรมการ  “กสช”  โดยมิชอบเพียง
เทานี้  แตในการนี้ศาลปกครองสูงสุดไมไดมีคําส่ังคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  พนสภาพการเปน
คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ทําใหคณะกรรมการชุดดังกลาวดําเนินการสรรหา  “กสช”  ตอไป  
และภายหลังที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  เปนเหตุ
ใหกรรมการสรรหา  “กสช”  บางคนลาออกจากการเปนกรรมการสรรหา  “กสช”  เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบจํานวน  11  คนทําใหเหลือกรรมการในคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  จํานวน 6  คน 
จากเดิม 17  คน  ซ่ึงกรรมการสรรหา  “กสช”  1 ใน  6  คนนั้น  เปนประธานคณะกรรมการสรรหา  
“กสช”  โดยหนวยงานธุรการในขณะนั้นไดทําการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ชุดใหม
ขึ้น  อันเปนที่มาของปญหาการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ในป พ.ศ.  2547  ดังตอไปนี้ 
                         1. การดําเนินการของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ที่กําหนดระเบียบการ
คัดเลือกคณะกรรมการ  “กสช”  ชุดนี้พยายามที่จะเลี่ยงการที่จะถูกฟองตอศาลปกครองสูงสุดใน
เรื่องเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่เขารับการสรรหาครั้งแรกจึงไมเปดรับสมัครใหม  โดยกําหนด
เงื่อนไขการรับสมัครขึ้นใหมใหรับเฉพาะผูสมัครชุดเดิมที่สมัครเมื่อ  4  ปกอนเทานั้น  ทําใหมีผูที่
เขารับสมัครมีเพียง  37  คนจากจํานวน  103  คนในสวน  66  คนที่ไมไดเขารับการสรรหาเพราะได
ถึงแกกรรม ขาดคุณสมบัติเร่ืองอายุเกิน 70  ป  หรือเปล่ียนใจไมเขารับการคัดเลือก และใชมติใน
การออกเสียงคัดเลือกจากกรรมการสรรหา  “กสช”  สามในสี่เหลือเพียงกึ่งหนึ่ง  ซ่ึงเปนการใชเสียง
ในการคัดเลือกที่คอนขางต่ํา  
                        2. ปญหาที่เกิดจากคุณสมบัติของประธานกรรมการสรรหา  “กสช”  กลาวคือ  
การที่ประธานคณะกรรมการสรรหา   “กสช”  (นายสมพร  เทพสิทธา)  พนจากการเปนรอง
ประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภแลว  แตกับมีการกลาวอาง
วานายสมพรฯ  เปนผูแทนสภายุวพุทธิกสมาคมแหงชาติ  ทั้งที่สภายุวพุทธิกสมาคมแหงชาติก็ไดสง
บุคคลอื่นเขารับการคัดเลือก  ซ่ึงบุคคลที่จะถูกถูกเสนอชื่อจากสมาคมตางๆ ไดเพียงสมาคมละ 
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1 คนเทานั้น  ทําใหนายสมพรฯ  ไมมีคุณสมบัติที่จะเปนคณะกรรมการสรรหา เปนเหตุใหเกิด 
ขอพิพาทขึ้นอันนําไปสูการฟองรองตอศาลปกครองกลาง โดยนายประมุท สูตบุตร ยื่นฟองตอศาล
ปกครองวันที่ 23  พฤศจิกายน  2548  ระหวางนายประมุท  สูตะบุตร (ผูฟองคดี) กับสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ 1  และคณะกรรมการสรรหา “กสช”  ที่ 2 (ผูถูกฟองคดี) ในคดีหมายเลขแดง
ที่ 1570/2548 ศาลปกครองกลางไดวินิจฉัยวา  ในประเด็นของนายสมพรฯ วาการที่นายสมพรฯ  
พนจากการเปนรองประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภแลว  กลับ
มีการกลาวอางวานายสมพรฯ  เปนผูแทนสภายุวพุทธิกสมาคมแหงชาติ  ทั้งที่สภายุวพุทธิกสมาคม
แหงชาติก็ไดสงบุคคลอื่นเขารับการคัดเลือก  ดังนั้นองคประกอบของคณะกรรมการสรรหา “กสช”  
ตามประกาศของสํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  คณะกรรมการสรรหากิจการการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแหงชาติ  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2547 และวันที่ 6  สิงหาคม  2547  จึงไมชอบ
ดวยกฎหมาย  เพราะขาดคุณสมบัติของนายสมพรฯ  เกิดขึ้นและดํารงอยูกอนที่จะมีการพิจารณา
ทางปกครองในการคัดเลือกกรรมการ “กสช”   
                       3. ปญหาของกรรมการสรรหา  “กสช”  ในกรณีของพลเอกสุนทร โสภณศิริ ที่
เปนบุคคลที่ไมสามารถแสดงความเปนกลางในการคัดเลือกได  เพราะมีผลประโยชนทับซอนอยาง
รายแรงสงผลใหการคัดเลือกไมเปนกลางกับผูเขาสมัคร คือพลเอกธงชัย  เกื้อสกุล และนางสุพัตรา  
สุภาพ  เปนตน 
                          ผลจากสภาพปญหาที่ไดกลาวมาขางตนเปนเหตุใหศาลปกครองสูงสุดมีคํา
พิพากษายืนตามศาลปกครองกลางและไดเพิกถอนมติในการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  
“กสช”  คร้ังใหมนี้ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ อ.271/2549 เปนตน  
ซ่ึงคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีที่  อ.4/2546  และในคดีที่  อ.271/2549  ไดวินิจฉัยปญหา
การสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  เปนการดําเนินการสรรหาคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา  
“กสช”  นั้นเห็นไดวาบุคคลที่ดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ไดถูกกําหนด
คุณสมบัติการดํารงตําแหนงเปนกรรมการสรรหา  “กสช”  ไวในตามมาตรา  9  แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดคล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. 2543 นั้นจะตองเปนผูแทนตามมาตรา 9  ที่ผานการพิจารณาและไดรับ
การเสนอจากสมาคมหรือองคกรดังกลาว  อันเปนหลักเกณฑในการสงผูแทนเขาเปนคณะกรรมการ
สรรหา “กสช”  กอใหเกิดปญหาที่กระทบคุณสมบัติการเปนคณะกรรมการสรรหา “กสช” ของนาย
สมพรฯ ที่พนสภาพการดํารงตําแหนงเปนรองประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  แตยังมีคุณสมบัติเปนผูแทนองคกรอื่นที่มีวัตถุประสงคในการดําเนินการ
เหมือนกับสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย  หรือหลังจากเขาเปนกรรมการสรรหา “กสช” 
แลว  ก็พนสภาพการเปนผูแทนองคกรที่ไดเสนอชื่อแตเขาเปนกรรมการสรรหาโดยตําแหนงตาม
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 เลยซ่ึงปญหาดังกลาวพระราชบัญญัติองคกร
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จัดสรรคลื่นความถี่ฯ  ไมไดบัญญัติเรื่องการเขาดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ
กรรมการสรรหา  “กสช”  ไว  เพียงแตไดกําหนดการเขาคัดเลือกเปนกรรมการสรรหา  “กสช”  วา
จะตองมาจากผูแทนสมาคมหรือองคกรของรัฐที่กําหนดไวในมาตรา  9  ไดแก  ผูแทนสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการผูแทนกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  และผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  เปนผูแทนที่เขามาโดย
ตําแหนง  หรือผูแทนคณาจารยประจําซึ่งสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร วารสารศาสตร หรือ
ส่ือสารมวลชนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่เปนนิติบุคคล  หรือ
ผูแทนสมาคมวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่เปนนิติบุคคลถือวาเปนผูแทน
ที่มาจากการคัดเลือกกันระหวางองคกรนั้นๆ  เปนตน  ดังนั้นการที่ศาลปกครองกลางพิพากษาวา
การขาดคุณสมบัติของนายสมพร เทพสิทธา  ที่ดํารงตําแหนงเปนรองประธานสภาสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภแลว  ไมมีคุณสมบัติเปนกรรมการสรรหา  “กสช”  นั้นชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม  จึงเปนที่มาของสภาพปญหาในเรื่องของการสิ้นสุดคุณสมบัติของกรรมการ
สรรหา  “กสช”  ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543 ประกอบกับการมี
ผลประโยชนทับซอนทางธุรกิจทับซอนอยางรายแรงระหวางคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  กับ
บุคคลที่เขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ  “กสช”  ทําใหเกิดปญหาความไมเหมาะสม  ความไมเปน
กลาง  และขาดความนาเชื่อถือ  อันไมสามารถที่จะทํากระบวนกระบวนพิจารณาทางปกครองที่จะ
ลงมติเสนอชื่อตอวุฒิสภาได   
                         สวนการที่คณะกรรมการสรรหา “กสช” ไมปฏิบัติตามมาตรา 73 แหงพระราช 
บัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543 ในระเบียบเรื่องของคุณสมบัติของบุคคลที่จะ 
เขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ  “กสช”  ใหเปนไปตามมาตรา  7  แตไมไดกระทําตามที่มาตรา  7  
ไดแก  ไมเปดการรับคัดเลือกผูสมัครใหมนั้น  เปนเรื่องของดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา  
“กสช”  ที่จะกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ  “กสช”  จะขัดกับมาตรา 7  
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543  ที่กําหนดใหคณะกรรมการสรรหา  
“กสช”  จะตองกําหนดระเบียบคัดเลือกใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติในมาตรา 7 และใหเปนไปตาม
เจตนารมณของมาตรา  40  แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  ที่ตองมีองคกร 
ของรัฐที่เปนอิสระอยูภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี  จากปญหาดังกลาวขางตนสงผลให

                                                 
3 มาตรา  7  กรรมการตองเปนผูที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรูความ

เขาใจและมีความเชี่ยวชาญ  หรือมีประสบการณในกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ  
การศึกษา  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  ความมั่นคง  กฎหมายมหาชน  หรือกิจการทองถิ่นอันจะเปนประโยชนตอ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
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ในปจจุบันยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการ  “กสช”  ขึ้นมาทําหนาที่ดูแลการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  “กสช”  ที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายตางๆ  ตามมาตรา  23  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  ซ่ึงในปจจุบันการดําเนินกิจการที่เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  
“กสช”  ไดใหสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  โดยเรียกยอวา  
“สํานักงาน กสช”  ที่อยูในกํากับดูแลของประธานกรรมการกิจการของสํานักงาน  “กสช”  ซ่ึงก็คือ  
ประธานของคณะกรรมการ  “กสช”ในการรับผิดชอบงานธุรการของ  “กสช”  รับคาธรรมเนียม
ตางๆ  ตามที่  คณะกรรมการ  “กสช”  กําหนดเปนตน  การที่ขาดคณะกรรมการ  “กสช”  จึงมี
ผลกระทบตอการดําเนินการในปจจุบันของสํานักงาน “กสช”  อันเปนหนวยงานที่ตองรับนโยบาย
ของคณะกรรมการ  “กสช”               
                              ผลจากการศึกษาปญหาการคัดเลือกคณะกรรมการ “กสช”  ของคณะกรรมการ
สรรหา  “กสช”  ในกรณีดังกลาวขางตนมีสภาพปญหาที่ควรหาแนวทางในการกําหนดคุณสมบัติ
ในการเขาเปนคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ในเรื่องของผลประโยชนทับซอนทางธุรกิจ,   
คุณสมบัติในเรื่องของผูเขารับการคัดเลือก  และการพนสภาพสภาพจากการเปนคณะกรรมการ 
สรรหา  “กสช”  ที่เปนปญหาจากความไมชัดเจนของโครงสรางการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  
ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  ที่สงผลกระทบตอการสรรหา “กสช”  
ของคณะกรรมการสรรหา“กสช” เพื่อใหไดมาซึ่งการสรรหาคณะกรรมการ   “กสช”  และ
คณะกรรมการ “กสช”  เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลองคกรดานกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศนตามเจตนารมณของการปฏิรูปส่ือ  และเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการไดมาซึ่ง
องคกรของรัฐที่เปนอิสระในการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เปนทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนเปน
เจาของรวมกัน 
   
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทาง   ความเปนมา   ความหมายขององคกรของรัฐที่ เปนอิสระ 
(Independent Regulatory Agency)  เพื่อทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
ในประเทศไทยตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  และพ.ศ.  2550                      
 1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการสรรหาคณะกรรมการ  ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการ โทรคมนาคม  พ.ศ. 2543   
    1.2.3 เพื่อศึกษาและคนหาแนวทางในการแกไขปรับปรุงวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการ  “กสช” 
ใหมีความโปรงใสเปนกลางและยุติธรรม   ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญที่ไดกําหนดสถานะใหเปน
องคกรของรัฐที่เปนอิสระ 
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 1.2.4 เพื่อศึกษาขอพิพาทตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ อ. 4/2546  
และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่อ.  271/2549 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
                 เนื่องจากการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  มีขอบกพรองในการกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่เขารับการสรรหา, ความ
เปนกลางของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ที่ดําเนินการสรรหา  รวมทั้งความบกพรองในตัว
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ทําใหเกิดการตีความตัวบทบัญญัติดังกลาว
แลว  การสรรหาจึงไมเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  และพระราชบัญญัติดังกลาวขางตน  
ดังนั้นควรที่จะมีการศึกษาและปรับปรุงโครงสรางที่เกี่ยวการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  เพื่อให
การสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  เปนไปอยางโปรงใส  บริสุทธิ์และยุติธรรมใหไดบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถวนและบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายอันจะเปนประโยชนตอกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน  เพื่อเขามาบริหารงานองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน  
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
                การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาปญหาการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ที่มาดําเนินการ
บริหารงานองคกรของรัฐที่เปนอิสระ  โดยมีอํานาจทําหนาที่ควบคุมและกํากับดูแลใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งองคกรที่ควบคุมดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหง
ประเทศไทย  ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  ที่เกิดจากแนวคิดในการ
ปฏิรูปส่ือ  ประกอบกับในปจจุบันยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการ  “กสช”  เพราะเกิดปญหาในการ
สรรหาคณะกรรมการ“กสช”  ขึ้น  ดังนั้นวิทยานิพนธฉบับนี้จึงไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา
ดังตอไปนี้ 
 1.4.1 ที่มาขององคกรของรัฐที่เปนอิสระที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เปน
ทรัพยากรของชาติ  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  และ  2550   
 1.4.2 สภาพปญหาของการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่  อ.4/2546  และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.271/2549  ตามหลักเกณฑและทฤษฎี
กฎหมายมหาชน 
 1.4.3 การไดมา  และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการสรรหา “กสช” รวมทั้งคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการสรรหา “กสช”  ที่ตองปฏิบัติตามขอบเขตของอํานาจหนาที่ในการสรรหา
คณะกรรมการ  “กสช”  ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543 
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 1.4.4 การไดมาซึ่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนคณะกรรมการ  “กสช”  ตามพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543   
       
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
               วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาขอมูลโดยวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  
กลาวคือเปนการใชวิธีศึกษาโดยการคนควาและวิเคราะหขอมูลจากหนังสือบทความ  และเอกสาร
ตางๆ  เพื่อนํามาวิเคราะหการออกมติในการคัดเลือกกรรมการ  “กสช”  การกําหนดคุณสมบัติของ
บุคคลผูเขารับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  และการกําหนดคุณสมบัติของบุคค 
ผูเขารับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการ  “กสช”  ซ่ึงเปนองคกรหนึ่งที่ถูกกําหนดสถานะใหเปน
องคกรของรัฐที่เปนอิสระตามรัฐธรรมนูญการคนหาเอกสารในการศึกษา อันไดแก รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540, พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง  พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, พระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. 2543, คําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีที่ อ.4/2546, คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดในคดี
ที่ อ.271/2549 และการกํากับดูแลกิจการกระจายวิทยุกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศนทั้งในและตาง 
ประเทศ รวมทั้งรวมรวมขอมูลจากเว็บไซต (Website) ตางๆ ทางอินเตอรเน็ต (Internet)  ทั้งที่เปน
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  เปนตน 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงวิวัฒนาการขององคกรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน
ทั้งในประเทศ  และในตางประเทศ 
 1.6.2 ทําใหทราบถึงอํานาจหนาที่ในการออกระเบียบการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา  
“กสช”  และคณะกรรมการ  “กสช”   
 1.6.3 ทําใหทราบถึงกระบวนการพิจารณาทางปกครองของการสรรหาคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ  ในการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา  “กสช” 
 1.6.4 ทําใหทราบถึงขอกฎหมายในการทําคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.4/2546,คํา
พิพากษาศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขแดงที่  1570/2548  และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ในคดีหมายเลขแดงที่  อ.271/2549 
 1.6.5 เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาในการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  และ
คณะกรรมการ  “กสช”  ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.  2543   
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บทที่  2 

แนวความคดิ  ความเปนมาขององคกรกํากับกจิการวิทยุกระจายเสียง 
และกจิการวิทยุโทรทัศน ในตางประเทศ 

 
         เนื่องจากการใชค ล่ืนความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม  มีวิวัฒนาการมาตั้งแตศตวรรษที่ 18 ที่ไดนําเอาลวดทองแดงในสายไฟเปนพาหะ 
นําไฟฟา  เพื่อทําการรับสงโทรเลข  โดยการเคาะเปนรหัสมอรส (Morse code)  อันเปนความคิด
ริเ ร่ิมของการสื่อสารที่ใชค ล่ืนแม เหล็กไฟฟาของมนุษยชาติ   และไดทําการพัฒนาคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่มีอยูในอากาศ  ซ่ึงเปนสิ่งที่มองไมเห็น  แตจะแผพลังงานออกมาในลักษณะ
เดียวกับคลื่นแสง เรียกวา Electromagneticenergy มาใชในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน  
แตคุณสมบัติของคลื่นความถี่มีลักษณะเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีอยูตามธรรมชาติ และมีอยู 
อยางจํากัด  หากไมมีการกํากับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่อยางดี  ทําใหเกิดการรบกวนการ 
ใชคล่ืนความถี่ระหวางประเทศ  และภายในประเทศได  จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดตั้งองคกร
กํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง1  วิทยุโทรทัศน2 ในชวงตนศตวรรษที่ 19 ไดจัดตั้งสหภาพ 
โทรเลขระหวางประเทศ  (International  Telegraph Union)  เพื่อควบคุมการใชคล่ืนความถี่ระหวาง
ประเทศไมใหรบกวนกัน โดยการสงคลื่นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนประกอบดวย 
          1. สัญญาณภาพ (Video signal)  คือสัญญาณที่หลอดภาพจับภาพในกลองโทรทัศนได
เปล่ียนพลังงานเปนพลังงานไฟฟา การสงภาพวิทยุโทรทัศนนั้น ใชวิธีการสงดวยกลองโทรทัศน 
ที่ปรับโฟกัสของเลนสกลองใหชัดที่ตัวคนวัตถุหรือฉากที่ตองการถาย ซ่ึงเรียกวา Object ซ่ึงทํา
หนาที่แทนฟลม หลอดรับภาพนี้จะถายทอดภาพปรากฏอยูขางหนาหลอดออกมาเปนเสนวาดภาพ 
(Scan) ดวยจุดสวางเล็กๆ อยางรวดเร็วมาก ซ่ึงทําใหเรามองเห็นภาพตอเนื่องกันไมขาดตอน 
 

                                                 
1  วิทยุกระจายเสียง  ในศัพทานุกรมสื่อสารมวลชน  หมายความวา  การใชคลื่นแมเหล็กไฟฟา  (Electro- 

magnetic  wave)  หรือคลื่นวิทยุเพื่อสงกระจายออกอากาศหรือเพื่อรับสัญญาณไฟฟา  โดยไมตองใชสายตอเช่ือม
ระหวางกัน 

2  วิทยุโทรทัศน ในศัพทานุกรมสื่อสารมวลชน หมายความวา การสงและรับภาพและเสียง โดยเครื่องสง
และเครื่องรับอิเล็คทรอนิกส   ออกอากาศดวยกระแสคลื่นวิทยุกระแสคลื่นวิทยุที่ใชพลังไฟฟาเปนคลื่นแมแหล็ก
ไฟฟาจากเครื่องสงไปยังเครื่องรับที่อยูหางไกล  นิยมเรียกยอวา  “ทีวี” 
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          2. สัญญาณเสียง (Audio Signal)  คือสัญญาณที่สงมาจากไมโครโฟนจะถูกเปลี่ยนให
เปนสัญญาณไฟฟาที่มีความถี่เสียงแลวนําไปผสมกับคลื่นพาหของเสียงสงออกอากาศไปใหผูชม
ทางบานไดฟง สัญญาณภาพเสียงไมสามารถเดินทางไปไดไกลๆตองใชคล่ืนวิทยุเปนพาหะ 
      3. คล่ืนวิทยุ (Radio Wave)  เปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟาชนิดหนึ่งสามารถกระจายไปใน
อากาศได คล่ืนวิทยุมีช่ือเรียกวา คล่ืนพาห จะสงสัญญาณภาพจะมีวงจรผลิตความถี่คล่ืนพาหของ
ภาพใหตรงกับที่ไดรับอนุญาตมา และมีวงจรผสมสัญญาณภาพกับคลื่นพาหแลวสงไปออกอากาศ                          
และไดมีการพัฒนาตอไปจนกระทั้งในป ค.ศ.  1945  นักวิทยาศตรอังกฤษไดเสนอความคิดที่จะใช
ดาวเทียมเพื่อการกระจายเสียงขึ้น  และเปนผลสําเร็จในปค.ศ. 1962  โดยองคกรนาซา (NASA - 
National Aeronautics and Space Administration)  นําดาวเทียมเทลสตาร  ซ่ึงเปนดาวเทียมดวงแรก
ที่ใชเพื่อกิจการกระจายเสียงเปนผลสําเร็จ โดยแบงประเภทดาวเทียมเพื่อการกระจายเสียงเปน 
3  ประเภท  คือ  ดาวเทียมที่ใชงานในระดับโลก  (Global satellite)  ดาวเทียมที่ใชงานในระดับ
ภูมิภาค  (Regional satellite)  และดาวเทียมเพื่อกิจการสื่อสารภายในประเทศ  (Domestic satellite) 
 ในชวงป ค.ศ. 1980 ไดมีการพัฒนาคิดคนระบบเคเบิลทีวีและนํามาใชในกิจการ
วิทยุกระจายเสียงที่เรียกวา วิทยุตามสายหรือวิทยุเคเบิล (Wired Radio)  และในกิจการวิทยุโทรทัศน
ที่เรียกวา โทรทัศนผานสาย  หรือเคเบิลทีวี ที่ชวยแกปญหาการรับคลื่นสัญญาณไมไดในพื้นที่บอด
สัญญาณและในป ค.ศ. 1990 ไดเกิดการปฏิวัติการกระจายเสียงครั้งใหญ เรียกวา “การปฏิวัติดิจิทัล”  
(Digital revolution) โดยการนําส่ือหลักๆ 3  ส่ือรวมกันทางเทคโนโลยีคือ โทรทัศน (Television)  
โทรศัพท (Telephone) และคอมพิวเตอร (Computer) เขาดวยกันเปนการรวมกันทางเทคโนโลยี  
(Convergence) โดยนําไปประยุกคกับเทคโนโลยีการสื่อสารผานดาวเทียมสายใยแกว (fiber optic)  
และส่ืออินเทอรเน็ต  (Internet)3  อันเปนที่มาของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมในปจจุบัน  ซ่ึงการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในอดีต 
จนถึงปจจุบันนั้น  รัฐแตละรัฐมีหนาที่จะตองจัดสรรคลื่นความถี่  เพื่อทําบริการสาธารณะดังกลาว 
ภายใตรัฐธรรมนูญวาดวยสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ที่กําหนดใหรัฐและฝายปกครอง
ของแตละประเทศจะตองดําเนินการจัดการการใชคล่ืนวิทยุในดานการสื่อสารสาธารณะ (public 
correspondence)  อันเปนการบริการสาธารณะอยางหนึ่ง  ตามหลักเกณฑพื้นฐานของกฎหมาย
บริการสาธารณะ  (l’ Ecole de Bordeause)  ประกอบเหตุผลในการควบคุมดวยกฎหมายอยางนอย  
4  ประการ4  คือ 
 

                                                 
3  วิภา  อุตมฉันท.  (2546).  โลกของการกระจายเสียงจากจุดเร่ิมตนสูยุคโลกาภิวัตน.  หนา  45 
4  แหลงเดิม.  หนา  111-112. 
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          1. เพราะสัญญาณวิทยุรบกวนกันได (interference) ดังนั้นรัฐมีความจําเปนเขาไป
ควบคุมทางดานเทคนิค โดยรัฐจะออกกฎหมายกําหนดหลักเกณฑตางๆ ในการจัดสรรคลื่นความถี่
วิทยุใหแกผูประกอบการ  และออกกฎระเบียบอีกจํานวนหนึ่งมาควบคุมการติดตั้งเครื่องสงเพื่อ
ปองกันไมใหคล่ืนของแตละสถานีรบกวนกัน 
 2. เพราะคลื่นวิทยุขาดแคลน  (spectrum scarcity)  สาเหตุมาจากคลื่นวิทยุมีนอยแตผูที่
ตองการใชคล่ืนมาก  ประกอบกับสถานีที่มีคล่ืนอยูกอนตองการครอบครองคลื่นสําหรับออกอากาศ
ตลอดวัน  ทําใหผูประกอบการรายใหมไมมีสิทธิเขาครอบครองใชคล่ืนวิทยุได 
                3. เพราะคลื่นวิทยุเปนทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  (natural resource) เชนเดียวกับ
ทรัพยากรอื่นๆ  เชน  ปาไม  สัตวปา  และแรธาตุ  ดังนั้นรัฐจึงมีหนาที่ตองปกปองไมใหทรัพยากร
ไปใชในทางไมชอบ   
 4. เพราะการใชคล่ืนความถี่เพื่อการสื่อสารของผูมีอํานาจ  มีผลกระทบตอผูรับการ
ส่ือสารในดานขาวสาร  เพราะผูที่ไดรับขาวสารจากการสื่อสารอาจถูกครอบงําในดานความรูสึกนึก
คิดของผูรับขาวสารในสังคม  จากขาวสารที่แพรมาจากผูมีอํานาจที่ใชคล่ืนความถี่ในการสื่อสารได   
        ดังนั้นรัฐจึงมีหนาที่จัดการบริการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแกประชาชน โดยรัฐเปนผูจัดบริการสาธารณะโดยตรง หรือมอบอํานาจ  
(habilitation) ในการจัดทําบริการสาธารณะอันเปนอํานาจที่มีลักษณะผูกขาดของรัฐหรือฝาย
ปกครองไปยังภาคเอกชน  ภาคเอกชนจึงสามารถจัดทําบริการสาธารณะได (gestion deleguee des 
services publies) โดยเอกชนเปนผูรับสัมปทานที่มีการทําสัญญาสัมปทาน อันเปนที่มาของ 
แนวคิด  และลักษณะของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ และการใชคล่ืนความถี่วิทยุ  
กระจายเสียงและแพรภาพ (Broadcasting-Satellite) และกิจการโทรคมนาคมโดยรัฐมีจําเปนที่
จะตองมีการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุที่เรียกวา “การแบงสรร” (Assignment) ระหวางรัฐในระดับ 
ประเทศ  เพื่อใหการใชทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุเปนไปอยางสมเหตุผล  ประหยัด  เปนธรรมและมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อปองกันการรบกวนอยางรุนแรงระหวางสถานีวิทยุของแตละประเทศ5  ตามหลัก
กฎหมายของสหภาพโทรคมนาคมซึ่งเปนหลักสากล  อีกทั้งจะตองทําการจัดสรรคลื่นความถี่
ภายในประเทศ  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน  โดยรัฐแตละรัฐไดจัดตั้งองคกรกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
มีหนาที่ในการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  
 
 

                                                 
5  จินตนา  ผลผดุง.  (2540).  การจัดการคลื่นความถี่วิทยุตามกฎหมายระหวางประเทศ.  หนา  111. 
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2.1 องคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนสากล  และในตางประเทศ 
 เนื่องจากการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน  เปน
แนวคิดที่มีพื้นฐานมาจากสังคมประชาธิปไตยที่เนนความเปน “สังคมนิยม” โดยใหรัฐเขามา
จัดระบบบริการสาธารณูปโภคตางๆ ไมวาจะเปนการประปา ไฟฟา การคมนาคม ฯลฯ  ตลอดจน
ระบบทรัพยากรการสื่อสารนั้นประชาคมมีความเห็นพองตองกันวารัฐจะใหบริการอยางเปนธรรม
แกประชาชนทุกฐานะทุกกลุมอยางเทาเทียมกันในราคาที่เหมาะสม  รัฐมีความชอบธรรมในการ
ดําเนินการแบบผูกขาดในกิจการสาธารณูปโภคตางๆ  ซ่ึงรวมไปถึงกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนหรือแมแตกิจการโทรคมนาคม6  มีวัตถุประสงค  เพื่อสงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ในฐานะพลเมืองในแตละสังคมตามระบอบการปกครองของแตละรัฐเปนหลักซ่ึงแนวทางใน 
การจัดระบบนั้น (Public service system) รัฐเปนผูรับผิดชอบในการใหขาวสารขอมูลและรักษา
วัฒนธรรมแหงชาติและเปนผูจัดระเบียบในดานที่มาของรายได  การจัดสรรคลื่นและคุณภาพของ
ส่ิงที่นําเสนอตอสาธารณชนจากการใชคล่ืนความถี่  แตระบบนี้เปนระบบที่ผูกขาดโดยหนวยงาน
ของรัฐหรือเปนการผูกขาดแบบสัมปทานอภิสิทธิ์และมีเอกชนเปนผูรับสัมปทานทั้งผูผลิตรายการ
และผูควบคุมดูแลไปพรอมกัน7  สากลและในประเทศตางๆ ขึ้น โดยองคกรกํากับดูแลกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนมีลักษณะดังตอไปนี้    

 2.1.1 องคกรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงวิทยุ และโทรทัศนระหวางประเทศ  (International 
Telecommunication Union  (ITU)) 
                 องคกรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงวิทยุ และโทรทัศนระหวางประเทศ  (International 
Telecommunication Union  (ITU))  เปนองคกรระหวางประเทศที่ทําหนาที่วางกฎระเบียบทาง
เทคนิค  และกํากับดูแลการสื่อสารโทรคมนาคมระหวางประเทศ  จัดตั้งขึ้นในปค.ศ. 1865 ภายใตช่ือ  
“สหภาพโทรเลขระหวางประเทศ”  และในปค.ศ.  1947  ไดเปล่ียนชื่อเปน  “สหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ”  และไดรวมเขาไปเปนหนวยงานหนึ่งขององคกรสหประชาชาติ (UN) ปจจุบัน
สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงเจนีวา  ประเทศสวิตเซอรแลนดทําหนาที่ดูแลการใชคล่ืนวิทยุเพื่อการ
ส่ือสารทุกชนิด  (ยกเวน  การสื่อสารทางการทหาร)  ไมวาจะเปนคลื่นวิทยุกระจายเสียง คล่ืนวิทยุ
โทรทัศน รวมทั้งคลื่นโทรคมนาคม  เพื่อใหการสื่อสารระหวางประเทศเปนเอกภาพ และกําหนดให
คล่ืนความถี่เปนทรัพยากรธรรมชาติ (natural resource) รวมทั้งกําหนดและใหนิยามศัพทเทคนิค 
ตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางประเทศ  และทําหนาที่กํากับดูแลการใชคล่ืนวิทยุไมให

                                                 
6  W. Melody.  (1990).  Communication Policy in the Global Information Economy:Whither the 

Public Interest.  P.  30. 
7  อุบลรัตน  ศิริยุวศักดิ์  และคนอื่นๆ.  (2539).  บทบาทของรัฐในทางดานสื่อสารมวลชน.  หนา  3-4.  
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เกิดการรบกวนกัน และทั้งยังกําหนดสัญญาณเรียกขาน (Call  sign) ใหกับสถานีกระจายเสียงของ
แตละประเทศ  และยังใหความชวยเหลือทางดานการสื่อสารโทรคมนาคมแกประเทศกําลัง 
พัฒนาดวย 
 2.1.2 องคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
                    เนื่องจากกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศนในประเทศสหรัฐอเมริกา  มี
วิวัฒนาการมาจากกิจการโทรเลขซึ่งในระยะแรกใชรหัสมอรส (Morse Code) เปนการติดตอส่ือสาร 
ไรสาย  (Wireless)  ถือเปนระบบสื่อสารไรสายครั้งแรก และใชติดตอส่ือสารขามทวีปแอ็ดแลนดติก  
(Atlantic)  และจากประเทศอังกฤษขามไปประเทศสหรัฐอเมริกาจนไดพัฒนาเปนกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในปค.ศ.  1899โดยมาโคนี่ (Marconi) ไดทําการกระจายเสียงโดยใชเสาวิทยุ 3  ตน  
อันเปนที่มาของกิจการวิทยุกระจายเสียงสมัครเลนในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงกอนสงครามโลก
คร้ังที่ 1 ในปค.ศ.  1906 – 1917การสื่อสารวิทยุกระจายเสียงสมัครเลนมีการเติบโตอยางรวดเร็ว8  
และไดพัฒนาสูการกิจการวิทยุกระจายเสียงเต็มรูปแบบในปค.ศ. 1920  สวนกฎหมายที่ใช
ควบคุมดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา  คือ  Radio Act 1927  และกฎหมาย
ที่ใชควบคุมดูแลกิจการวิทยุโทรทัศนไดแก Communication Act 1934 สวนการกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนั้น  มีการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศนในประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นทําหนาที่การกํากับดูแลคล่ืนความถี่ที่ใชสําหรับ 
การดําเนินการของรัฐบาลกลาง (Federal government) และที่ไมใชรัฐบาลกลาง (Non-Federal 
government)โดยมีองคกรที่เรียกวา National Telecommunications and Information Administration 
(NTIA)  ทําหนาที่กํากับดูแลการใชคล่ืนความถี่ของหนวยงานของรัฐบาลกลาง National Telecom- 
munications and Information Administration (NTIA) จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย U.S.C.A Title 47 
section 902 (a) (1) (2) เปนหนวยงานภายในกระทรวงพาณิชย  (Department of Commerce)  เปนผู
จัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อใชในกิจการตางๆ (National Table of Frequency Allocations) ผาน National 
Telecommunications and Information Administration (NTIA)  และมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
พาณิชยเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  ซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดยประธานาธิบดีโดยคําแนะนําและยินยอม
ของวุฒิสภา  NTIA  มีหนาที่ทํานโยบายในเรื่องการจัดสรรความถี่และการใชความถี่โดยสถานีวิทยุ
ที่ไดดําเนินการโดย  The United States  โดยดําเนินกิจการในรูปแบบขององคกรของรัฐที่เปนอิสระ   
(Independent Regulatory Agency) และไดจัดตั้ง  Federal Communications Commission (FCC) ขึ้น  
เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการใชคล่ืนความถี่ของหนวยงานของเอกชน รวมทั้งหนวยงานของรัฐบาล

                                                 
8  Michele Hilimes.  (2007).  Only Connect : A Cultural History of Broadcasting in the United States.  
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มลรัฐและทองถ่ิน  (state and local governments) โดย Federal Communications Commission 
(FCC)  มีรูปแบบขององคกรและลักษณะการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
              1. Federal Communications Commission (FCC)ไดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย U.S.C.A 
Title 47 section 1519 มีอํานาจหนาที่รักษาการตาม The Communication Act  1934 โดยรัฐสภาของ
สหรัฐอเมริกาเปนผูผานและแกไขกฎหมาย  สวนประธานธิบดีเปนผูลงนามรับรอง และศาลเปนผู
ตีความใหเปนไปตาม The Communication Act 1934  และ The Communication Act 1934  ยังเปน
กฎหมายที่กําหนดใหมีองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการทางดาน
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และการโทรคมนาคมรวมไปถึงกํากับดูแลและวางระเบียบกิจการ
ดังกลาว ใหมีสถานะเปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระ เรียกวา Independent Regulatory Agencies  
เพราะการบริหารงานรัฐสมัยใหมตองมีการบริหารใหทันกับสภาพสังคมในปจจุบัน และโครงสราง
ของฝายปกครองใชอํานาจบังคับบัญชาตามลําดับชั้น (Hierarchisation des competences et des 
controles)  ซึ่งเปนโครงสรางที่เต็มไปดวยขั้นตอน  ทําใหเกิดความลาชาในการบริหารงานซึ่งการ
จัดสรรคลื่นความถี่ตองการความคลองตัวในการบริหารที่ปราศจากการแทรงแซงจากการเมือง 
จึงนําแนวความคิดในเรื่องขององคกรของรัฐที่ เปนอิสระมาปรับใชเพื่อสรางกลไกทางการ 
บริหารใหมีประสิทธิภาพ ในรูปที่เปนองคกรของรัฐที่มีลักษณะพิเศษสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
โดยอิสระปลอดพนจากการแทรกแซงจากองคกรของรัฐอ่ืนหรือจากสถาบันการเมือง ซ่ึงเมื่อนํา 
มาปรับใชกับองคกรกํากับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน จึงมีหนาที่วางกฎระเบียบ 
เปนผูใชกฎระเบียบ และเปนผูพิจารณาตัดสินขอพิพาทเกี่ยวกับการสื่อสารภายใตองคกร 
เดียว โดยคณะบุคคลขององคกรดังกลาวตองไดรับการคัดเลือกเขามาทําหนาที่โดยคํานึงถึง 
ดุลยภาพแหงผลประโยชนของกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของหรือแนวความคิดตางๆ ที่หลากหลาย ในดาน
ของการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมนั้น 
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการสื่อสารแหงชาติ (Federal Communications 
Commission (FCC))  เปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระมีภาระหนาที่ในการสงเสริมการแขงขันใน
ตลาดธุรกิจการสื่อสารและปกปองสาธารณประโยชน FCC อยูในความดูแลรับผิดชอบของ 
สภาคองเกรส (Congress)  โดย  FCC  มีหนาที่พัฒนาและเสริมสรางนโยบายเกี่ยวกับการสื่อสาร
ระหวางรัฐ (Interstate)  และการสื่อสารระหวางประเทศ  (International) ทางวิทยุ  (Radio)โทรทัศน  
(Television)  สาย (Wire) ดาวเทียม (Satillite)  และสายเคเบิล  (Cable) 

                                                 
9  นุชนาถ  เกษมพิบูลยไชย.  (2543).  หลักเกณฑในทางกฎหมายสําหรับการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศนในประเทศไทย.  หนา  50. 
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 2. การดําเนินกิจการของ FCC (Federal Communications Commission)  มีลักษณะการ
ดําเนินกิจการโดยคณะกรรมาธิการฯ (Commissioners)  จํานวน 5 คน  ซ่ึงแตงตั้งโดยประธานาธิบดี
สหรัฐ (The President of the United States) และไดรับการรับรองโดยวุฒิสภา (The Senate) ซ่ึง
คณะกรรมาธิการฯ  มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงคราวละ 5  ป  ซ่ึงประธานาธิบดีจะเลือกจาก
คณะกรรมาธิการฯ 1 คน เพื่อแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมาธิการ (Chairperson) และกรรมาธิการฯ 
เพียง  3  คนเทานั้น  และสามารถที่จะเปนสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกันได แตคณะกรรมาธิการฯ 
จะตองไมมีผลประโยชนขัดกันในตําแหนงหนาที่ โดยคณะกรรมมาธิการฯ มีใชอํานาจตามกฎหมาย
ได 410 รูปแบบ  คือ   
  2.1 ออกใบอนุญาตและตออายุใบอนุญาต (Licinsing)  คณะกรรมาธิการ (FCC) มี
อํานาจในการกําหนดระยะเวลาในการใหอนุญาตในคลื่นวิทยุกระจายเสียง มีระยะเวลา 7  ป  
ระยะเวลาในการใหอนุญาตในคลื่นวิทยุโทรทัศน  มีระยะเวลา  5  ป 
                       2.2 รางกฎระเบียบ  (Rules and Regulations) คณะกรรมาธิการ (FCC)  มีอํานาจราง
กฎระเบียบใหเปนไปตาม  Communication Act  1934  ที่มีความจําเปนตอการดําเนินงานในการ
บริหารการกระจายเสียง  เพื่อประโยชนสาธารณะ อีกทั้งการใหขอมูลอยางถูกตองรอบดานแก
ประชาชน  และไดประกาศหลักเกณฑที่วาดวย  “ความยุติธรรม”  และ “การใหโอกาสที่เทาเทียม
กัน” 
                  2.3 การกําหนดนโยบาย (Policy statement)  คณะกรรมาธิการ (FCC)  มีหนาที่คิด
วางแนวทางและกําหนดนโยบายสําคัญ  ที่เกี่ยวกับการกระจายเสียง ซ่ึงจําเปนและเปนประโยชน 
ตอผูรับสาร  ตอสังคมและตอประเทศชาติ  เชน  นโยบายที่เรียกวา  “Family Viewing Policy”  ที่ให
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรายการที่เหมาะสม  ในการออกอากาศในเวลาที่เหมาะสม  เพื่อให
สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถรับชมพรอมกันได  เปนตน 
                     2.4 การไกลเกลี่ยขอพิพาท (Negotiation)  คณะกรรมาธิการ (FCC)  มีหนาที่เปนคน
กลางในการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางสถานีกับสถานี  ระหวางผูชมกับสถานี ระหวางสถานี
แมขายกับสถานีลูกขาย  เปนตน และหากผูบริโภคส่ือมีปฏิกริยาตอรายการของสถานีใดสถานีหนึ่ง  
และไมสามารถเจรจากับผูประกอบการสถานีใหยอมรับฟง  ผูบริโภค (ผูชมรายการ) มีสิทธิ
รองเรียนไปที่คณะกรรมาธิการ (FCC)  ขอใหคณะกรรมาธิการ (FCC) ลงมาแกไขปญหาดังกลาวได 
                   คณะกรรมาธิการ  (FCC)  มีหนาที่ดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนมี
อํานาจหนาที่ดังนี้  
                              (1) จัดประเภทสถานีวิทยุกระจายเสียง                

                                                 
10  วิภา  อุตมฉันท.  (2546).  เลมเดิม.  หนา  126-128   
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                               (2) กําหนดลักษณะของการบริการตามประเภทของสถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่ง
ไดรับอนุญาต 
                           (3) จัดสรรคลื่นความถี่ใหแกสถานีวิทยุกระจายเสียงแตละประเภท 
                              (4) ศึกษาวิธีการใหมในการใชประโยชนจากวิทยุโดยการทดสอบเพื่อกระตุน
ใหใชประโยชนคล่ืนวิทยุเพื่อประโยชนตอสาธารณะ 
                             (5) คณะกรรมธิการฯ  มีอํานาจที่กําหนดพื้นที่ (Zone)  หรือสงวนพื้นที่ไวเพื่อ
สถานีวทิยุใดๆ ตามที่เห็นวาเหมาะสม 
   (6) กําหนดคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานในกิจการวิทยุโทรทัศน  และจัดประเภท
ของใบอนุญาตและออกใบอนุญาตใหแกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
                            (7)  คณะกรรมาธิการฯ  มีอํานาจในการพักใชใบอนุญาตของบุคคลใด  หาก
ปรากฎวา บุคคลนั้นไดละเมิด  กอใหเกิดความเสียหาย  ใหความชวยเหลือ  หรือยุยงใหเกิดการ
ละเมิดกฎหมาย ,  จงใจกอใหเกิดความเสียหายหรือทําใหอุปกรณวิทยุที่ติดตั้งไดรับความเสียหาย  
และแพรหรือสงสัญญาณดวยการใชถอยคําที่ไมสุภาพ  ลามก  อนาจาร เปนตน 
                            (8) จงใจที่จะขัดขวางหรือรบกวนการติดตอส่ือสารทางวิทยุของบุคคลอื่น 
                           (9) ไดรับหรือชวยใหไดรับใบอนุญาตโดยใชวิธีการหลอกลวง  (Fraudulent 
means) 
                         (10) คณะกรรมธิการฯ  มีอํานาจในการตรวจตราการติดตั้งอุปกรณวิทยุตามที่
ไดรับอนุญาต 
                          (11) กําหนดกฎและระเบียบเพื่อจํากัดหรือวางเงื่อนไขในการใชวิทยุ ซ่ึงไมขัด
ตอกฎหมายหรือพันธะสัญญาระหวางประเทศ  รวมทั้งใหเปนไปตามหลักสากลที่กําหนดโดย
องคกรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงวิทยุ และโทรทัศนระหวางประเทศ  (ITU  International 
Telecommunication Union)  ฯลฯ                            

 2.1.3 องคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนของประเทศฝรั่งเศส    
                    กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศฝรั่งเศสเริ่มขึ้นในปค.ศ. 189711  กอนที่จะมีการจัดตั้ง  
BBC  ของประเทศอังกฤษในระยะแรกเริ่มไดทําการกระจายเสียงจากเสา 3 ระดับซึ่งทําการสงใน
หองกระจายเสียงวิทยุ  (The TourEiffel) และไดทําการขยายสถานีในปค.ศ. 1921 อีกทั้งยังทําการ
กระจายเสียงไปถึงประเทศอังกฤษกอนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และในป ค.ศ.1940 เมื่อ 
 

                                                 
11 Geoff Hare.  Radio Broadcasting in france.  สืบคนเมื่อวันที่  22  มิถุนายน พ.ศ.  2551,  จาก  

http://www.ncl.ac.uk/sml/NMRG/radio_on_web/radio.htm 
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สงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมันไดเขาครอบครองดินแดงฝรั่งเศสทําใหกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
ประเทศฝรั่งเศส  ไมสามารถที่จะทําการกระจายเสียงได และภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ส้ินสุด
ลง  ไดทําขอตกลงเกี่ยวกับการใชคล่ืนความถี่วิทยุกระจายเสียง  โดยรัฐบาลฝรั่งเศสไดดําเนินกิจการ
กระจายเสียงเพื่อสาธารณะ โดยบริหารงานแบบองคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่ควบคุมดูแล
กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฉบับลงวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 
1989 แตเดิมคณะกรรมการชุดนี้มีช่ือเรียกวา Commission Nationale de la Communication et des 
Libertes ไดรับการจัดตั้งมาตั้งแตปค.ศ.1986  มีอํานาจหนาที่ดูแลควบคุมกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนใหเปนไปเพื่อประโยชนของสาธารณะและเพื่อสิทธิเสรีภาพ  และประเทศฝรั่งเศส
เร่ิมใหเอกชนเขามาดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเมื่อค.ศ. 1982 โดยการพิจารณา
อนุญาตของหนวยงานของรัฐและอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกิจการวิทยุ–โทรทัศน  
(Conseil superieur de l’Audiovisuel) โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงของฝรั่งเศสที่ดําเนินงานโดย
เอกชน  ไดแก  สถานี RTL, Europe 1, Radio Monte Carlo เปนตน  สวนสถานีโทรทัศนที่เปนของ
หนวยงานสาธารณะที่ไดรับการอุดหนุนเงินทุนจากรัฐบาลและบางสวนมาจากการโฆษณา ไดแก  
France 2, France 3, The Franco-German Channel Arte  และ La Cinquicme และยังมีสถานีที่
ออกอากาศทางระบบเคเบิลและดาวเทียมที่เปนของเอกชนและของรัฐในฝรั่งเศสและเปนของ
ตางชาติอีกดวย12  ในสวนของวิทยุกระจายเสียงของฝรั่งเศสมีสถานีวิทยุกระจายเสียงสาธารณะ 53  
สถานีนั้น แตภายหลังไดมีการปฏิรูประบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในปค.ศ. 1986  
ประเทศฝรั่งเศสไดนําแนวคิดการจัดองคกรของรัฐที่เปนอิสระของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มี
ลักษณะพิเศษแตกตางจากหนวยงานภายในของฝายบริหารหรือฝายปกครองทั่วๆ ไป มาเปน
แนวทางในการวางรูปแบบองคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนโดยองคกร
นี้ถูกกําหนดใหเปนอิสระ (Autonome) ปลอดพนจากการแทรกแซงจากหนวยงานที่สังกัดที่มี 
อํานาจสั่งการที่ใชอํานาจบังคับบัญชาตามลําดับชั้นโดยไมขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมาย 
สูงสุด โดยตุลาการรัฐธรรมนูญไดตีความอยางกวางในกรณีขององคกรของรัฐที่เปนอิสระ โดย 
การดําเนินในรูปขององคกรของรัฐที่เปนอิสระ (Les Autorites Administratives Independentes) ทํา
หนาที่จัดสรรกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม (Le conseil Superieur 
de l’Audiovisuel)  ตามกฎหมายฉบับลงวันที่  17 มกราคม  ค.ศ. 1989  มีลักษณะเปนคณะกรรมการ
ที่หนาที่ควบคุมดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  เพื่อดูแลเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น และวางกฎระเบียบแกกิจการสื่อสารมวลชนวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนมีลักษณะดังนี้  
กลาวคือ 
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           ในดานการจัดสรรกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใหมีคณะกรรมการ 
กิจการวิทยุ–โทรทัศน (Conseil superieur de l’Audiovisuel) บริหารองคกรกํากับกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฉบับลงวันที่  17 มกราคม  ค.ศ. 1989  แตเดิมคณะกรรมการชุดนี้ใชช่ือเรียกวา  
Commission Nationale de la Communication et des Libertes หรือ CNCL ไดรับการจัดตั้งมาตัง้แตป  
ค.ศ.1986 ขึ้นมาแทน The Haute Authorite  มีอํานาจหนาที่กวางขวางทั้งในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  ในสวนของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนนั้น  
CNCL  มีอํานาจในการออกใบอนุญาตแกสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนทั้งหมดพรอม
ทั้งกํากับดูแล  แตการดําเนินกิจการของ CNCL ไดรับการวิพากษวิจารณเกี่ยวกับความไมโปรงใส  
และไมยุติธรรมในการออกใบอนุญาต เปนเหตุให CNCL ถูกยุบและไดมีการจัดตั้งสภาสูงสุดแหง
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนขึ้น ไดแก Conscil superieur de l’ audiovisual หรือ CSA  
ขึ้นแทนและดําเนินงานจนถึงปจจุบัน 
        Conscil superieur de l’ audiovisual หรือ CSA  มีฐานะเปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระ  
แตมีลักษณะเปนองคกรทางการเมืองเพราะสมาชิกของ CSA จํานวน 9 คน มาจากการคัดเลือกของ  
3  กลุม  ไดแก 
             กลุมที่  1  จํานวน  3  คนมาจากการคัดเลือกของประธานธิบดี  
                   กลุมที่  2  จํานวน  3  คนมาจากการคัดเลือกของประธานสภาผูแทนราษฎร 
               กลุมที่  3  จํานวน  3  คนมาจากการคัดเลือกของประธานวุฒิสภา 
             การคัดเลือกและการดํารงตําแหนงของ  Conscil superieur de l’ audiovisual หรือ CSA  
มีลักษณะคลายการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส  กลาวคือ  มีระยะเวลาใน
การดํารงตําแหนง  6  ปสามารถดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  และหามดํารงตําแหนงอื่นที่ขัดกับ
การปฏิบัติหนาที่ทั้งตําแหนงทางการเมืองและทางธุรกิจ  CSA  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้13 
 1. แตงตั้งผูบริหารสถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุภาครัฐและคณะกรรมการบริหาร 
                   2. ออกใบอนุญาตสําหรับประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนโดยใช
วิธีการแขงขันอยางเทาเทียมกัน 
                 3. ออกกฎระเบียบทั้งในทางเทคนิค กําลังสง  และในเรื่องมาตรฐานรายการและ
โฆษณา 
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             4. ใหขอเสนอแนะกับรัฐบาลเวลาที่จะเสนอรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนซ่ึงมีทั้งกรณีที่  CSA  เปนผูริเริ่มเสนอความเห็นดวยตนเอง ซ่ึงในกรณีนี้
กฎหมายบังคับใหขอความเห็นและฝายรัฐบาลตองเปนผูขอความเห็นดวยตนเอง 
                  5. ควบคุมตรวจสอบการออกอากาศรายการ  
                  6. ลงโทษผูประกอบกิจการกรณีที่ละเมิดเงื่อนไขในใบอนุญาต  และทําผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบกิจการ 
                Conscil superieur de l’ audiovisual หรือ CSA อยูในความควบคุมดูแลของนายก 
รัฐมนตรี  โดยนายกรัฐมนตรีมีอํานาจวางกฎระเบียบที่เปนเรื่องทั่วๆ ไปในการดําเนินกิจการ แตใน
สวนการดําเนินการจัดสรรกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนั้น CSA  มีอํานาจในการ 
วางกฎระเบียบของตนเองได  และหากการออกกฎระเบียบเขาลักษณะเปนนิติกรรมทางปกครอง
แลวก็สามารถถูกตรวจสอบจากศาลปกครองได    

 2.1.4 องคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนในประเทศอังกฤษ 
 กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนในประเทศอังกฤษมีวิวัฒนาการมาจากกิจการ
วิทยุโทรเลขที่ใชรหัสมอรส  (Morse code)  และพัฒนามาเปนกิจการวิทยุกระจายเสียง และได 
ทําการกระจายเสียงวิทยุในป ค.ศ.  1899  ซ่ึงกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศอังกฤษเปนระบบ
การบริการเพื่อสาธารณะในระยะเริ่มแรกนั้นใหบริษัทเอกชน 5 บริษัทดําเนินกิจการ และตอมา 
ไดยกเลิกโดยไดจัดตั้งองคกรของรัฐที่เปนอิสระปลอดจากอํานาจการเมืองมีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงใชช่ือวา  British Broadcasting Corporation (BBC) ในการดําเนนิงาน
มีความอิสระทั้งในดานเศรษฐกิจความอิสระทางดานรายการ  และความอิสระทางดานบริหาร  ซ่ึงมี
กฎหมายที่ใหอํานาจ 2 ฉบับ14 ในการบริหารงานอยางเปนอิสระ คือ Wireless Telegraphy Act 1949  
เปนกฎหมายที่ใหอํานาจ  BBC  มีอํานาจในการควบคุมทางเทคนิคตางๆ และอีกฉบับคือ License 
and Agreement  เปนกฎหมายที่กําหนดความสัมพันธของรัฐกับองคกรกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศนของ  British Broadcasting Corporation (BBC) ซ่ึงองคกรกํากับกิจการกระจายเสียง  
และวิทยุโทรทัศนในประเทศอังกฤษ โดยไดรับแนวการจัดตั้ง Independent Regulatory Agency 
ที่เปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระของประเทศสหรัฐอเมริกาไปปรับใชองคกรอิสระที่เรียกกัน 
โดยรวมวา Quasi–government โดยกระทรวงการคาและอุตสาหกรรม (The Department of Trade 
Industy)  เปนผูจัดสรรคลื่นความถี่ผานสวนราชการ  แตถาหากเปนกิจการดานวิทยุกระจายเสียง
องคกรที่มีหนาที่กํากับดูแลไดแก  The Radio Agency หรือ (RA)  แตถาเปนกิจการวิทยุกระจายเสียง   
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และวิทยุโทรทัศนนั้นไดมีการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ขึ้นมาใหมแทน  Royal Charter คือ  องคกรกํากับกิจการกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนในประเทศ
อังกฤษ มี 2 องคกร ไดแก British Broadcasting Company (BBC) และ Independent Broadcasting 
Authority  (IBA)  เปนองคกรเพื่อสาธารณะไมแสวงหากําไร 
 1. British Broadcasting Company (BBC)  มีสถานะเปนองคกรกํากับดูแลที่ไมแสวงหา
ผลกําไร  ซ่ึงควบคุมกิจการกระจายเสียงทั้งในสวนผูประกอบการกระจายเสียงและการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงอีกทั้งยังเปนองคกรกํากับดูแลและเปนบรรษัทกระจายเสียง
แหงอังกฤษ  (British Broadcasting Corporation)  รวมทั้งมีอํานาจในการออกกฎระเบียบมาใชกับ
ผูประกอบการดวย   
                  การบริหารงานของ British Broadcasting Company (BBC) ประกอบดวยคณะ 
กรรมการ 12  คน  มีวาระในการดํารงตําแหนง  5  ป  ซ่ึงรัฐบาลไมสามารถแทรกแซง และถอดถอน
คณะกรรมการระหวางดํารงตําแหนงได และคณะกรรมการดังกลาวมาจากการคัดเลือกโดย
คณะรัฐมนตรีและไดรับการแตงตั้งจากสมเด็จพระราชินีแหงสหราชอาณาจักร คณะกรรมการมี
หนาที่หลักตามกฎบัตร  13  ประการดังนี้15 
                 (1) ใหความเห็นชอบจุดประสงค  รายการและบริการตางๆ ของ BBC  และกํากับ
ดูแล BBC ใหดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ 
                 (2) ตรวจสอบให BBC  ดําเนินการตามหนาที่ในกฎบัตรและสัญญาที่มีอยูกับรัฐบาล 
                     (3)  กําหนดนโยบายการดําเนินงานของ  BBC  ในสหราชอาณาจักรที่สะทอนความ
ตองการและความสนใจของประชาชน 
                    (4)  กํากับดูแลให  BBC  ปรึกษากับหนวยงานกํากับดูแลกิจการวิทยุโทรทัศนใน
ระดับทองถ่ิน  (National Broadcasting Councils in Scotland,  Wales, and North Ireland) 
                     (5) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะคําติชม และขอรองเรียนจาก
ประชาชน   
                     (6)  กํากับดูแลการดําเนินงานของ BBC ในตางประเทศเพื่อสรางหลักประกันวา
บริการเหลานั้นสามารถดําเนินงานไดโดยไมตองอาศัยเงินอุดหนุนจากในประเทศ 
                    (7) สนับสนุน  BBC  ในการกําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อเผยแพรรายการตางๆ  
ในบริการ  World Service 
                       (8) จัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ 
                     (9) แตงตั้งผูอํานวยการและผูบริหารระดับสูงอ่ืนๆ   
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                      (10) กํากับดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศนของ BBC ในตางประเทศใหเปนไปตาม
กฎหมายของประเทศนั้นๆ 
                       (11) สรางหลักประกันวา  BBC ปฏิบัติตามกฎหมายและสัญญาตางๆ โดยเฉพาะใน
เรื่องความเปนกลางขององคกร  มาตรฐานทางจริยธรรมและกฎระเบียบในการกํากับดูแลของ  
Office of Communications  (OFCOM) 
                  (12) กํากับดูแลใหมีการจัดทํารายงานประจําป 
                     (13) กําหนดเงินเดือนและคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง 
          2. Independent Broadcasting Authority (IBA)16 เปนองคกรที่แยกออกมาตางหากจาก
บริษัทเอกชน  ที่ตนดูแลอยู  IBA  ใชอํานาจอยางเต็มที่กับบริษัท  ซ่ึงเปนผูเชาอุปกรณเครื่องสงของ  
IBA และเปนผูที่ IBA พิจารณามอบสัมปทานใหผลิตและออกอากาศรายการในฐานะเปน
ผูประกอบการ ซ่ึง  IBA  มีอํานาจควบคุมผูประกอบการของตนทั้งในเรื่องตารางเวลาออกอากาศ  
การจัดประเภทของรายการใหมีความสมดุล  ความเหมาะสมของเนื้อหารายการ  และมาตรฐาน
ของสปอตโฆษณาที่ออกอากาศ  ยิ่งกวานั้น IBA  ยังมีสิทธิส่ังยกเลิกสัมปทานกับบริษัทเดิมและ
เลือกบริษัทใหมใหเปนผูประกอบการแทน  และบริษัทเอกชนที่ถูกยกเลิกสัมปทานไมมีสิทธิที่จะ
อุทธรณคําตัดสินของ  IBA ได 
      ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุ
โทรทัศน (Broadcasting)  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร (Information Technology)  
และความกาวหนาทางเทคโนโลยีของกิจการโทรคมนาคม (Telecommunication)  ทําใหตองพัฒนา
เทคโนโลยีการหลอมรวมเขาดวยกัน (Convergence) เพื่อใหการประกอบกิจการดังกลาวเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพประเทศอังกฤษ  จึงไดรวมองคกรกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  
และกิจโทรคมนาคมเปนองคกรเดียวภายใตช่ือ The office of Communication (OFCOM)17 และได
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  พ.ศ. 2546 (ป ค.ศ. 2003)    

 2.1.5 องคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนในประเทศออสเตรเลีย 
                    กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนของประเทศออสเตรเลียเปนรูปแบบของกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนระบบผสม (Mixed system)18 โดยกิจการวิทยุกระจายเสียงเร่ิมขึ้น
เมื่อป ค.ศ. 1920 ในเมืองซิดนีย  และไดทําการกระจายเสียงดวยภาคเอกชนเปนสถานวิทยุเพื่อการคา

                                                 
16  วิภา  อุตมฉันท.  (2546).  เลมเดิม.  หนา  130-131 
17  สืบคนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552  จาก http://www.ofcom.org.uk/. 
18  ระบบผสม  (Mixed system)  หมายถึง  “ระบบที่ยอมใหกรรมสิทธิ์สื่อหลายรูปแบบเขาไปแขงขันกัน  

แตใหน้ําหนักและความสําคัญทัดเทียมกันหรือยางนอยก็ไมแตกตางกันมากนัก” 
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แหงแรกในป ค.ศ. 192319  และตอมารัฐบาลไดยกเลิกภายหลังที่ไดดําเนินกิจการ 4 ป และรัฐบาลได
จัดตั้งองคกรทําหนาที่แทน ไดแก Australian Broadcasting Commission (ABC)  ซ่ึงมีลักษณะการ
ดําเนินกิจการคลายกับระบบกระจายเสียงเพื่อสาธารณะของอังกฤษ หรือ BBC และไดทําการจัดตั้ง  
Special Broadcasting Service  (SBS)  ขึ้นเพื่อเปนระบบกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ สวนกิจการวิทยุ
โทรทัศนของประเทศออสเตรเลียเร่ิมออกอากาศในป ค.ศ. 1956 โดยองคกรที่มีอํานาจควบคุม
กิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน ไดแก Australian Broadcasting Commission 
(ABC)  ซ่ึงตอมามีการปฏิรูปสื่อคร้ังใหญและไดจัดตั้งองคกรขึ้นใหมในป ค.ศ.  1972  และในป 
ค.ศ. 1992  ขึ้นมีช่ือเรียกวา Australian Broadcasting Authority (ABA)  มีลักษณะเปนองคกรของรัฐ
ที่เปนอิสระมีอํานาจหนาที่ออกใบอนุญาต  และตออายุใบอนุญาตใหกับบริษัทกระจายเสียงเอกชน
และองคกรกระจายเสียงสาธารณะ20 ซ่ึงองคกรกํากับกิจการกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนใน
ออสเตรเลีย21เปนระบบผสม (Mixed System) กลาวคือ  เปนระบบที่ยอมใหกรรมสิทธิ์ส่ือหลาย
รูปแบบเขาไปแขงขันกัน  แตใหน้ําหนักและความสําคัญทัดเทียมกันหรืออยางนอยไมแตกตางกัน
มากนักเหมือนระบบอื่น  อันไดแก  การใชส่ือเพื่อสาธารณะ  Australian Broadcasting Corporation 
(ABC) และ Special Broadcasting Service (SBS) กับการใชส่ือของเอกชนของพวกอนุรักษนิยม  
LCP 
            องคกรกํากับกิจการกระจายเสียงของออสเตรเลียเร่ิมแรกใชช่ือ Australian Broadcasting 
Control Board  (ABCB)  ตอมาไดมีการปฏิรูปส่ือในป ค.ศ. 1972  และไดจัดตั้งองคกรใหมขึ้นมา 
ใชช่ือใหมวา Australian Broadcasting Tribunal (ABT) และเมื่อมีกระแส deregulation ในยุค
โลกาภิวัฒนในป  ค.ศ. 1992  ไดมีการเปลี่ยนรูปแบบและชื่อใหมเปน Australian Broadcasting 
Authority (ABA) ซ่ึง  ABT/ABA  จัดตั้งขึ้นโดย  Broadcasting Services Act 1992  ดําเนินงานใน
รูปแบบขององคกรอิสระดานการกระจายเสียง  และมีกฎหมาย  Broadcasting and Television Act  
ใหอํานาจหนาที่  ABT/ABAในการออกกฎระเบียบและกํากับดูแลการกระจายเสียงสองรูปแบบ คือ
การกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ  และการกระจายเสียงเพื่อการคา  ซ่ึงมีลักษณะการดําเนินงานคลาย
กับ FCC  ของอเมริกา  แตแตกตางกันตรงที่ ABT/ABA  มีอํานาจมากกวา  FCC ในสวนที่สําคัญคือ  
สามารถควบคุมและเซ็นเซอรรายการที่ไมไดมาตรฐานของผูประกอบการเอกชนได 
 
 
                                                 

19  Barry Mishkind.  (2000).  History Broadcasting in Australian.  สืบคนเมื่อวันที่  30  มิถุนายน พ.ศ.
2551, จาก  http://www.oldradio.com/archives/international/austral.html   

20  วิภา  อุตมฉันท.  (2546).  เลมเดิม.  หนา  132. 
21  แหลงเดิม.  หนา  132. 
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              ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุ
โทรทัศน  (Broadcasting)  ความกาวหนาทางอินเทอรเน็ต  (Internet)  ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
วิทยุคมนาคม (Radio Communications) และความกาวหนาทางกิจการโทรคมนาคม (Telecommu-
nication) ของประเทศออสเตรเลียทําใหเกิดการหลอมรวมทางเทคโนโลยีเขาดวยกัน (Convergence)  
ระหวางองคกรกลาวคือ รวม Australian Broadcasting Authority (ABA) และ Australian Commu-
nications Authority (ACA)  เขาดวยกันเปนองคกรที่ใชช่ือวา The Australian Communications and 
Media Authority (ACMA)  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2548  (ป ค.ศ.  2005)22    
 
 

                                                 
22  Australia’s regulator for broadcasting, the internet, radio communication and telecommunications 

สืบคนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 จาก http://www.acma.gov.au/WEB/HOMEPAGE/PC=HOME 
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บทที่  3 

ความเปนมาและความสําคัญขององคกรกํากบัดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในประเทศไทย 

 
             เนื่องจากคลื่นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยาง
จํากัด  และสัญญาณวิทยุมีคล่ืนความถี่ที่สามารถรบกวนกันได ประกอบกับการใชคล่ืนความถี่
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนยังมีอิทธิพลตอบุคคลที่ไดรับรูขาวสารทางดานสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ  เปนตน  ดังนั้นการใชคล่ืนความถี่ไมวาจะเปนคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ
โทรทัศน รัฐแตละรัฐมีความจําเปนที่จะตองมีการควบคมดูแลการใชคล่ืนวิทยุกระจายเสียง และ
วิทยุโทรทัศนโดยมีหนวยงานของภาครัฐเปนผูใหบริการสาธารณะ เพื่อที่จะกอใหเกิดสิทธิและ
เสรีภาพในการสื่อสารของประชาชนอยางแทจริง  ดังนั้นเปนเรื่องสําคัญที่จะตองจัดตั้งองคกรขึ้นมา
ทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการดังกลาว แตทั้งนี้รูปแบบขององคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแลกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนก็ขึ้นอยูระบอบการปกครองของแตละประเทศที่นํามา
ประยุกตใช  หรือนําแนวคิดที่เปนรูปแบบขององคกรของรัฐที่เปนอิสระ (Independent Regulatory 
Agency) ของประเทศสหรัฐอเมริกามาเปนแมแบบในการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  ดังนั้นเพื่อใหการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนเปนสากล  และใหเปนไปตามองคกรกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงระหวางประเทศ 
ที่ควบคุมดูแลองคกรบริหารกิจการกระจายเสียงในแตละประเทศใหดําเนินกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศนเพื่อใหเกิดความเรียบรอย  และไมใหเกิดความสับสนในการใชคล่ืนความถี่
ระหวางประเทศขึ้น จึงไดมีการจัดตั้งองคกรบริหารการกระจายเสียงระหวางประเทศ  คือสหภาพ
โทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU International Telecommunication Union)  ซ่ึงองคกรกํากับดูแล
กิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนของแตละประเทศมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎที่กําหนดใหใช
คล่ืนความถี่ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ และยังมีหนาที่ออกกฎเพื่อควบคุมดูแล
กิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศนภายในประเทศของตน โดยรัฐมีหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนถือวาเปนบริการสาธารณะอยางหนึ่งที่รัฐมีหนาที่ทําการบริการ 
เพื่อประโยชนสาธารณะ   
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          บริการสาธารณะ1 หมายความวา  กิจกรรมหรือ ภารกิจของรัฐที่เปนฝายปกครองมี
หนาที่จัดทําขึ้นเพื่อสนองความตองการของประชาชนโดยสวนรวม และบริการสาธารณะจะตอง
ประกอบดวยเงื่อนไข  2  ประการ  คือ 
            1. กิจกรรมที่ถือวาเปนบริการสาธารณะจะตองเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับนิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชน  ซ่ึงหมายความถึงการที่นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนเปนผูประกอบกิจกรรมที่เปน
บริการสาธารณะนั้นดวยตนเองอันไดแก  กิจกรรมที่รัฐ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกร
มหาชนหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูดําเนินการ  และยังหมายความรวมถึงกรณีนิติบุคคลในกฎหมาย
มหาชนที่มอบกิจกรรมของตนบางประเภทใหเอกชนเปนผูดําเนินการดวย 
         2. กิจกรรมดังกลาวมาแลวในขอ (1) จะตองเปนกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชนสาธารณะและตอบสนองความตองการของประชาชน   
        ดังนั้นองคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของแตละประเทศ
จะตองทําการจัดสรรคลื่นความถี่ในรูปแบบบริการสาธารณะ ซ่ึงการจัดคลื่นความถี่ขององคกร
กํากับดูแลกิจการดังกลาวมีความเปนมาและสภาพปญหาของกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนไมเหมือนกัน  แตที่สําคัญคือองคกรประเภทนี้มีความสําคัญในการจัดสรรคลื่นความถี่
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนทั้งในประเทศไทย  และในตางประเทศมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 
3.1 ความสําคัญขององคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง  และกิจการวิทยุโทรทัศนในประเทศ
 ไทย 
             เนื่องจากกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนในประเทศไทยมีปจจัยมาจาก
การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมโดยรัฐเปนมีหนาที่วางแนวทางในการกํากับวิทยุกระจายเสียง และ
วิทยุโทรทัศน  และใหสัมปทานแกบริษัทเอกชนที่มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานตามไมขัดตอ
นโยบายของรัฐ  ซ่ึงแมจะมีกฎหมายออกมาเปนพระราชบัญญัติ  หรือไดประกาศเปนระเบียบในแต
ละรัฐบาลก็ตาม  ส่ิงที่ไมแตกตางกันคือ  กิจการคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศนก็ยังขึ้นอยูกับหนวยงาน
ของรัฐ  (กรมประชาสัมพันธ,  กองทัพบก, กรมไปรษณียโทรเลข) และยังอยูในการควบคุมดูแล 
ของรัฐบาลซึ่งลักษณะของกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแบงออกเปน  6  ยุค  ไดแก 
   1. ยุควิทยุโทรเลข  ไดมีการจัดตั้งกิจการวิทยุโทรเลข  เมื่อป พ.ศ. 2447 โดยบริษัทวิทยุ
โทรเลข  “เทเลฟุงเก็น”  ของประเทศเยอรมันไดทําการทดลอง จัดตั้งสถานีวิทยุโทรเลขชั่วคราว 
แตการทดลองไมดีเทาที่ควร  และตอมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
รัชกาลที่  6  พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหกระทรวงทหารเรือจัดตั้งสถานีวิทยุโทรเลขขึ้น  

                                                 
1  นันทวัฒน  บรมานันท.  (2547).  หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ.  หนา 31 – 34. 
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และไดประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยุโทรเลข  พ.ศ.  2457  ซ่ึงเปนกฎหมายเกี่ยวกับกิจการวิทยุ
ส่ือสารฉบับแรก  โดยกรมไปรษณียโทรเลขมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติดังกลาว  อีกทั้ง
กรมไปรษณียโทรเลขยังไดรับโอนกิจการสถานีวิทยุโทรเลข  ซ่ึงถือเปนยุคเริ่มแรกของกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนในประเทศไทย 
             2. ยุคทดลองสงกระจายเสียงและจัดตั้ งสถานีวิทยุ  ไดมีการจัดตั้ งสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงในป พ.ศ. 2470 โดยพลเอกพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาบูรฉัตรไชยากรกรม 
พระกําแพงเพชรอัครโยธินเสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคม ไดทรงจัดตั้งสถานีวิทยุ  
กระจายเสียงทดลองขนาดเล็กขึ้นในวังบานดอกไมเพื่อคนควาสวนพระองคเอง และในป พ.ศ.  
2471 ก็ไดทําการกระจายเสียงอยางจริงจัง  และใชความถี่ 10.169  เมกกะเฮิรต และในป พ.ศ. 2472  
รัฐบาลไดเห็นสมควรสงเสริมใหบริการดานการกระจายเสียงอยางกวางขึ้น เนื่องจากประชาชน 
มีเครื่องรับวิทยุมากขึ้น ประกอบกับไดมีการเปดสถานีวิทยุกระจายเสียงถาวรแหงแรกของประเทศ
ไทย ในวันฉัตรมงคลในพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2473 
ช่ือวา  “สถานีวิทยุกรุงเทพฯที่วังพญาไท”  และยังใชพระราชบัญญัติวิทยุโทรเลข พ.ศ. 2457 ฉบับ
เดิมแตไดแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2473 ที่อนุญาตใหประชาชนมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงได แต
ประชาชนไมมีสิทธิที่จะประกอบกิจวิทยุกระจายเสียงได และสถานีวิทยุกรุงเทพฯไดทําการออก 
อากาศเปนประจําทุกคืนตั้งแตเดือนมกราคมป พ.ศ. 2475 เปนตนมา ซ่ึงยุคทดลองสงกระจายเสียง 
และจัดตั้งสถานีวิทยุมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการศึกษา การคาขาย และการบันเทิงแกพอคา
ประชาชนตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงการใชคล่ืนความถี่วิทยุ
จะตองจําแนกแถบคลื่นความถี่วิทยุตามการใชงานดานการกระจายเสียงตามขอบังคับวิทยุของ
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication – ITU)  ค.ศ. 1947  ที่ได
กําหนดแถบความถี่คล่ืนเอเอ็มสําหรับกระจายเสียงในประเทศไทยไวที่ 535-1,605  กิโลเฮิรตซ 
สงไดประมาณ 105 ชอง/สถานี  และแถบความถี่คล่ืนเอฟเอ็มสําหรับกระจายเสียงในประเทศไทย
ไวที่ 87-108 เมกะเฮิรตซ สงไดประมาณ 100 ชอง/สถานี แสดงใหปรากฏวากิจการวิทยุกระจายเสียง
ไดดําเนินกิจการมากอนกิจการวิทยุโทรทัศนในประเทศไทยที่มีแนวคิดริเร่ิมในป พ.ศ.  24932 
            3. ยุคการปฏิรูปการปกครองในระบอบการปกครองแบบสมบูรณาสิทธิราชยมาเปน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ภายหลังจากการปฏิรูปการปกครองกิจการ
วิทยุกระจายเสียงอยูในความรับผิดชอบของกองชางวิทยุกรมไปรษณียโทรเลข และกองการ
โฆษณาการเพื่อเผยแพรความคิดทางการเมืองของคณะราษฎร โดยนายพลเรือโท  พระยาราชวังสัน  

                                                 
2  อุบลรัตน  ศิริยุวศักดิ์.  (2544).  ระบบวิทยุและโทรทัศนไทยโครงสรางทางเศรษฐกิจการเมืองและ

ผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ.  หนา  86-89. 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูกอตั้งขึ้น มีฐานะเปนกรมอิสระขึ้นตรงตอคณะรัฐมนตรี  
โดยรัฐบาลในสมัยนั้นใชกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อความมั่นคงทางการเมือง และเผยแพร
รัฐธรรมนูญเพื่อความมั่นคงของรัฐบาลเองสาเหตุเนื่องมาจากการที่รัฐบาลตองเผชิญกับการยึด
อํานาจ  และการปราบกบฏกับฝายที่ตอตานระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข   
                   ในสวนของกิจการโทรทัศนไดมีแนวคิดที่จะนําเขามา  โดยพลเอกพระเจาบรมวงศเธอ  
พระองคเจาบูรฉัตรไชยากร  กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน  เสนาบดีกระทรวงพาณิชยและ
คมนาคมไดมีความคิดที่จะริเร่ิมนําวิทยุโทรภาพหรือ Television  เขามาในปพ.ศ. 2475  แตมีการ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบการปกครองแบบสมบูรณาสิทธิราชย  มาเปนระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเสียกอนการนําเขาวิทยุโทรภาพจึงไดเปนอันยกเลิกไป 
             4. ยุควิทยุกับการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลทหาร  เนื่องจากผูนําในขณะนั้น คือ 
จอมพลป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรีในชวงป พ.ศ. 2481-2488 เปนผูที่มีแนวคิด “รัฐ
ประชาชาติ” Nation State) ประกอบกับอํานาจนิยมทหารขึ้นซึ่งรัฐบาลสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม
ไดทําการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสถานีมีการใชกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการโฆษณาทาง
การเมืองสงผลใหมีการดําเนินการเกี่ยวกับโครงสรางของระบบวิทยุ โดยมีวัตถุประสงคสราง
จิตสํานึกดานชาตินิยมขึ้น  เชน การสรางวัฒนธรรมใหมโดยการใชภาษา, การแตงเพลงชาติขึ้นใหม,  
การปรับเปลี่ยนใหการสงและรับวิทยุกระจายเสียงเปดกวางขึ้นกวาเดิม  และเปลี่ยนชื่อสถานีวิทยุ
กรุงเทพฯ  ที่พญาไทใหมเปนสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยในปพ.ศ. 2484  อีกทั้งยังโอน
กองทะเบียนวิทยุและกระจายเสียงจากกรมไปรษณียโทรเลขไปขึ้นกับกรมโฆษณาการ  สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีอันเปนการปรับใหงานวิทยุมาขึ้นกับฝายการเมืองโดยตรง  ซ่ึงในขณะนั้นรัฐบาลไทย
เปนเจาของกรรมสิทธิ์และดําเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียงแตเพียงผูเดียว มีอยู 6 สถานี คือ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยของกรมโฆษณาการ, สถานีวิทยุ กระจายเสียงกรมไปรษณีย  
โทรเลข (1  ป.ณ.), สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการทหารสื่อสาร (1 จ.ส.), สถานีวิทยุกระจายเสียง
กรมรักษาดินแดน  และสถานีวิทยุกระจายเสียงกองสัญญาณทหารเรือของกองทัพเรือ3         
 สวนการใชกิจการวิทยุโทรทัศนในประเทศไทยถือกําเนิดขึ้นหลังจากที่สงครามโลก
คร้ังที่ 2 โดยจอมพลป. พิบูลสงคราม ที่ไดกลับเขามาเปนผูนํารัฐบาลอีกสมัย โดยทานเปน 
ผูริเริ่มกิจการวิทยุโทรทัศนขึ้น ในป พ.ศ. 2493  ที่อธิบดีกรมโฆษณาขณะนั้นไดสงจดหมายเรียนถึง 
จอมพล  ป.  เมื่อวันที่ 29  ตุลาคม พ.ศ. 2493  ซ่ึงเปนการจุดประกายความคิดของทานจอมพลป. ขึ้น   
 
 

                                                 
3  สินิทธ  สิทธิรักษ.  (2543).  กําเนิดโทรทัศนไทย  (พ.ศ.  2493-2500).  หนา 18-19. 
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ตอมาในป พ.ศ. 2495  ไดดําเนินการออกอากาศเปนผลสําเร็จ  และตอมาในปพ.ศ. 2497 ไดมีการ
จัดตั้งบริษัทโทรทัศน  จํากัดขึ้นเปนการกาวสูยุคหูทิพย  ตาทิพยของประชาชนชาวไทย                                            
                   จอมพลป.  พิบูลสงครามซึ่งเปนหัวหนาคณะรัฐบาล ยังไดประกาศใชพระราชบัญญัติ
การโฆษณากระจายเสียง พ.ศ. 2493  เพื่อที่จะยกเลิกการจดทะเบียนเครื่องรับวิทยุ โดยใหประชาชน
เปนเจาของเครื่องรับวิทยุไดโดยไมตองไปขออนุญาต และยังไดประกาศใชพระราชบัญญัติซ่ึง 
เปนรากฐานของการจัดระบบวิทยุกระจายเสียงขึ้นใหมอีก 2 ฉบับ4  ไดแก  พระราชบัญญัติวิทยุ  
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 โดยมี
หนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลตามพระราชบัญญัติทั้งสอง ไดแก กรมประชาสัมพันธ  กรมไปรษณีย 
โทรเลข  กระทรวงกลาโหมและกระทรวงทบวงกรมอื่นใด  และนิติบุคคลที่กําหนดในกฎกระทรวง  
และหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนมี  2  หนวยงาน  คือ   
                   1. กรมไปรษณียโทรเลขมีหนาที่วางหลักเกณฑการจัดสรรคลื่นความถี่ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสหภาพโทรคมนาคมฯ  และความตองการใชคล่ืนความถี่ภายในประเทศ 
            2. กรมประชาสัมพันธมีหนาที่วางหลักเกณฑการจดทะเบียน  และออกใบอนุญาตแก
สถานีวิทยุและโทรทัศน  และควบคุมเนื้อหาการออกอากาศ   
                       พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับขางตนเปนรากฐานของการจัดระบบวิทยุกระจายเสียง  
และวิทยุโทรทัศนของประเทศไทยจนถึงปจจุบัน  ซ่ึงกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใน
ยุควิทยุกับการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลทหารสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามจนถึงรัฐบาลของ 
จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  มีวัตถุประสงคการใชส่ือวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนทําการ
โฆษณาชวนเชื่อทหารดังนี้ 
                       (1) ใชโฆษณาเพื่อดําเนินนโยบายตอตานลัทธิคอมมิวนิสต 
                      (2) ใชโฆษณาแนวคิดรัฐประชาชาติตามแนวคิดชาตินิยมและทหารนิยม 
                       (3) ใชตอบโตการวิพากษวิจารณของหนังสือพิมพที่ทําการวิพากษวิจารณการ
บริหารงานของรัฐบาล                                  
                       (4) ใชเผยแพรผลงานตางๆ  ของรัฐบาลทางรายการขาวประจําวัน,  การแถลงผลงาน
ในวาระพิเศษตางๆ,  การถายทอดรัฐพิธี,  การเสนอรายการละครและการแสดงที่เกี่ยวกับเรื่องความ
รักชาติและระบอบประชาธิปไตย  รวมทั้งใชในการหาเสียงของพรรคฝายรัฐบาลเพียงพรรคเดียว5   
 
 

                                                 
4  แหลงเดิม.  หนา 90-91. 
5  แหลงเดิม.  หนา 155. 
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             5.  ยุควิทยุกับการเรียกรองประชาธิปไตย  ในชวงป พ.ศ. 2516  ที่รัฐบาลของจอมพล
ถนอม กิตติขจร และจอมพลประภาส จารุเสถียร ตองเผชิญตอขบวนการนิสิตนักศึกษาและ
ประชาชนที่เคลื่อนไหวขับไลกลุมผูนําอํานาจนิยมทหาร ถูกกดดันการรับรูขาวสารโดยกรม
ประชาสัมพันธซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐ สาเหตุเนื่องมาจากการบิดเบือนความจริงในการบริหารงาน
ของภาครัฐ  และการปดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน  หลังจากที่ทําการ
ขับไลรัฐบาลทหารเปนผลสําเร็จ  เปนชวงที่ประชาธิปไตยเบงบาน  แตก็ไมไดมีการปฏิรูปสื่อส่ือ
วิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนใหสถานีวิทยุโทรทัศนแยกตัวจากกรมประชาสัมพันธ การที่
รัฐบาลไดกําหนดใหกรมประชาสัมพันธทําหนาที่ควบคุมกิจการคลื่นวิทยุกระจายเสียง ยังเปน
หนวยงานของรัฐและเปนกระบอกเสียงของรัฐตอไป  จนมาถึง พ.ศ. 2517 รัฐบาลพลเรือนของนาย
สัญญา  ธรรมศักดิ์ตองการใหมีการจัดระเบียบวิทยุทหาร  เพื่อลดทอนอิทธิพลทางการเมืองของฝาย
อํานาจนิยมทหารที่ยังหลงเหลืออยู  จึงไดมีการออกระเบียบวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2517  และในป
พ.ศ. 2518 ในสมัยของรัฐบาลของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช ไดมีการประกาศใชระเบียบบริหาร
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2518 ซ่ึงไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน  (กบว.)  ทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนขึ้น มี
ความคลายคลึงกับคณะกรรมการที่ทําหนาที่บริหารองคกรกํากับดูแลคล่ืนความถี่ฯ ในปจจุบันใน
สวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ 
         ตอมาเมื่อวันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2519 ไดเกิดการรัฐประหารโดย พลเรือเอกสงัด ชลออยู  
และไดมีประกาศคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 17  มีใจความสําคัญใหควบคุม
เนื้อหารายการของสื่อโทรทัศนทุกสถานีทั้งของทางราชการและของเอกชนทั่วราชอาณาจักร 
และเมื่อรัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร ไดเขาบริหารราชการไดออกพระราชกฤษฎีกาจัดกิจการ
ส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย  (อ.ส.ม.ท.) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการจัดกิจการสื่อสารมวลชน
ของรัฐใหมีความคลองตัว  มีประสิทธิภาพถูกตองและรวดเร็ว  และเปนที่นาเชื่อถือแกสาธารณชน
โดยจัดรูปองคกรเปน  3  สาขา  ไดแก  กิจการวิทยุโทรทัศน กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการ
สํานักขาวไทย  แตใหคงสถานีโทรทัศนในสวนภูมิภาค และวิทยุกระจายเสียงในเครือสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยทั้งหมดไวที่กรมประชาสัมพันธ6 
 เห็นไดวาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย  (อ.ส.ม.ท.)  
ที่ออกโดยรัฐบาลสมัยนั้น  และการที่รัฐบาลไดกําหนดใหกรมประชาสัมพันธทําหนาที่ควบคุม
กิจการคลื่นวิทยุกระจายเสียงในยุคที่มีการเรียกรองประชาธิไตยโดยนิสิตนักศึกษา และประชาชน  
การกระทําของฝายรัฐบาลที่ตองการควบคุมกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน เพราะ

                                                 
6  แหลงเดิม.  หนา 171. 
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ตองการควบคุมความผันผวนทางการเมืองและสังคมโดยไมตองการใหมีการใชส่ือในรูปแบบ
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน แตตองการใหส่ือที่อยูภายใตการควบคุมทําหนาที่เปนเครื่องมอื
เพื่อสรางความชอบธรรมทางการเมืองใหกับผูนําของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย  โดยเล็งเห็นวากิจการ
คล่ืนวิทยุกระจายเสียงมีอิทธิพลตอประชาชนในสังคมเปนอยางมาก รัฐจึงทําการควบคุมใหอยู
ภายใตระบบบริหารราชการ   
             6. ยุคการปรับตัวทางการเมือง  การขยายตัวทางธุรกิจ  ประกอบกับการเรียกรอง
เสรีภาพเพื่อปฏิรูปการสื่อสารของประชาชน  ยุคนี้ในชวงปพ.ศ. 2526-2534  เปนชวงที่มีการ
ขยายตัวทางธุรกิจโฆษณาในกิจการวิทยุกระจายเสียง  อันเปนสาเหตุใหเกิดสัมปทานในระบบนิยม
อุปถัมภผานสถานีของสวนราชการตางๆ  ที่ใหบริการคลื่นวิทยุกระจายเสียง  ซ่ึงเปนสถานีของกรม
ประชาสัมพันธ,  กระทรวงกลาโหม,  องคกรส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) โดยมีการ
ขยายตัวของสถานีที่ใหบริการคลื่นความถี่เอฟเอ็มในป พ.ศ. 2528  เพิ่มขึ้น 200  สถานีสาเหตุเพราะ  
มีการขยายตัวตามกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยมที่ตองการแสวงหารายไดจากการโฆษณา โดย
สวนราชการที่เปนเจาของคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงเรียกคาสัมปทานและคาเชาเวลาสูงขึ้น 
ประกอบกับการใหระยะเวลาที่ไดรับสัมปทานสั้นลง  เพราะเอื้อประโยชนใหแกนักธุรกิจที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลที่มีอํานาจตัดสินใจในหนวยราชการที่เปนเจาของคลื่นความถี่  และ
นักธุรกิจที่ใหผลประโยชนสูงสุดในการประมูลในลักษณะของสัญญาสัมปทาน7   
                  และตอมาในชวงป พ.ศ. 2535-2540 มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยเกิดการ
รัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ  (รสช.)  ซ่ึงรัฐธรรมนูญที่รางขึ้นใหมบัญญัติ
ใหเสนอชื่อผูที่ไมไดรับการเลือกตั้งมาเปนนายกรัฐมนตรีได อันมีลักษณะเปนการสืบทอดอํานาจ
ของตนเองเปนสาเหตุทําใหมีการนองเลือดประชาชนสูญหายและลมตายเปนจํานวนมาก หลังจาก
เหตุการณดังกลาวไดยุติลงก็ไดมีรัฐบาลชวงคราวคือ รัฐบาลนายอานันท  ปนยารชุนไดจัดตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสื่อมวลชน8ดังนี้   
 1. การประกาศระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2535 และใหมี
คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ  “กกช”  ขึ้นไดออกระเบียบวาดวย 
 

                                                 
7  สัญญาสัมปทาน  ตามความหมายของ  ศาสตราจารย  ดร.ประยูร  กาญจนดุล  ไดมีกลาวถึงสัญญาสัปทานไดวา  

“สัญญาสัมปทานเปนสัญญาที่ฝายปกครองมอบหมายใหเอกชนมีสิทธิจัดทําบริการสาธารณะอยางหนึ่งอยางใดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดดวยทุนและความเสี่ยงภัยของตนเองโดยฝายปกครองไมไดจายเงินคาจางใหแกผูรับสัมปทาน  แตให
ผลประโยชนแกผูรับสัมปทานเปนการตอบแทนดวยการใหสิทธิที่จะเรียกเก็บคาบริการหรือคาตอบแทนจากประชาชนผูใช
ประโยชนในกิจการนั้น”   

8  สินิทธ  สิทธิรักษ.  เลมเดิม.  หนา 118-121. 
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วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  พ.ศ. 2535 ซ่ึงใหอํานาจคณะกรรมการ  “กกช”  เสนอนโยบาย
ส่ือสารมวลชนที่เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนตอคณะรัฐมนตรี  ประกอบกับการให
สัมปทานสถานีโทรทัศนในระบบ  ยูเอ็ชเอฟ  (UHF) ภายใตสัมปทานของสํานักปลัดนายกรัฐมนตรี 
       2. จัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนระยะยาว  เพื่อที่จะสรางหลักการและนโยบายที่
ประกัน  “สิทธิเสรีภาพแหงขาวสาร”  และจัดตั้งคณะกรรมการสื่อสารมวลชนแหงชาติ  อันไดแก  
คณะกรรมการ  “กทช”   
              3. จัดตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหนวยงานสื่อของรัฐ  เพื่อศึกษาและเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางแผนงาน  และองคกรส่ือของรัฐ  เพื่อที่จะขยายกรรมสิทธิ์ในคลื่น
ความถี่ไปเปนของภาคประชาชน   
   การดําเนินงานของคณะกรรมการไมไดดําเนินงานไปตามขอเสนอขางตนที่ไดใหไว
และยังเปนการดําเนินงานภายใตการควบคุมของภาครัฐ  ซ่ึงเปนปญหาผูกขาดความเปนเจาของสื่อ
โดยรัฐ9  (State Ownership)  สงผลใหเกิดการรวมศูนยในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และ
วิทยุโทรทัศนในรูปแบบรวมอํานาจ  (Centralization) โดยการที่รัฐไมกระจายสื่อกระจายเสียงและ
ส่ือโทรทัศนไปยังทุกภาคสวนของรัฐเทาที่ควร  และการที่รัฐควบคุมเนื้อหารายการและโฆษณาของ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน 
   ทําใหนักวิชาการ  นักวิชาชีพส่ือสารมวลชนและองคกรพัฒนาเอกชน ไดเรียกรองให 
มีการปลดปลอยส่ือวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนใหเปนอิสระจากการครอบงําของรัฐ 
อันเปนที่มาการปฏิรูปส่ือที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 39  มาตรา 40  และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงนําบทบัญญัติตามมาตรา 3510 ของรัฐธรรมนูญแหงราช  
อาณาจักรไทย  พ.ศ. 2492 เปนตนแบบที่มีใจความโดยรวมวา บุคคลยอมมีเสรีภาในการแสดงความ

                                                 
9   กนกอร  ฉวาง.  (2550).  ปญหาการกํากับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนในประเทศไทย.  หนา 31-32. 
10  มาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2492  บัญญัติวา   “บุคคลยอมมีเสรีภาพ

บริบูรณในการพูด การเขียน การพิมพและการโฆษณา 
 การจํากัดเสรีภาพเชนวานี้  จะกระทําไดก็แตโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองเสรีภาพ

ของบุคคลอื่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะคับขัน หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
หรือเพื่อปองกันความเสื่อมทรามทางจิตใจของยุวชน 

 การปดโรงพิมพหรือหามทําการพิมพเพื่อบั่นรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระทํามิได 
 การใหเสนอเรื่องหรือขอความในหนังสือพิมพไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนโฆษณาจะกระทํามิได  เวน

แตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะการรบ  หรือสงคราม  หรือในเวลาที่มีประกาศใชกฎอัยการศึก  
แตทั้งนี้จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ซึ่งไดตราขึ้นตามความในวรรคสอง 

 การใหเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นอุดหนุนหนังสือพิมพ  รัฐจะกระทํามิได”         
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คิดเห็นในการสื่อสาร และบุคคลที่เปนพนักงานหรือลูกจางของกิจการหนังสือพิมพ กิจการ
วิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศนยอมมีสิทธิและเสรีภาพในการนําเสนอขาวสาร  
ประกอบกับใหมีองคกรของรัฐที่ เปนอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  เพื่อประโยชนสาธารณะที่ประชาชนเปนเจาของรวมกัน 
 เพื่อใหการดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนเปนไปตามมาตรา 39  
มาตรา 40  มาตรา 41 และมาตรา 335 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 ทําให
บัญญัติกฎหมายที่ใหอํานาจหนาที่แกองคกรกํากับดูแลดังกลาว ไดแก พระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543 กําหนดใหมีคณะ 
กรรมการคณะหนึ่งทําหนาที่บริหารงานองคกรกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนขึ้น
เพื่อกําหนดใหมีการจัดตั้งองคกรกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนและอํานาจหนาที่
โดยทั่วไปของคณะกรรมการ  “กสช”  แตพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 
ไมไดบัญญัติถึงการกําหนดกฎเกณฑในการวางระเบียบ (Regulate) ของกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศนแตอยางใดไม  และในปจจุบันยังไมไดมีการจัดตั้งคณะ กรรมการ  “กสช”  ที่เปน
คณะกรรมการในการกํากับองคกรดานกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนขึ้นเนื่องจากมี
ปญหาในการสรรหาคณะกรรมการดังกลาว  สาเหตุเนื่องจากมีการฟองรองคดีสูศาลปกครอง  
เนื่องจากมีการสรรหาที่มิชอบขึ้นในขั้นตอนของการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  
ประกอบกับปญหาการตีความการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คล่ืนความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  มีปจจัยมาจากการเมือง เศรษฐกิจ  และสังคมซึ่งรัฐเปนผูผูกขาดในกิจการ
ส่ือสารทางดานวิทยุกระจายเสียง   และวิทยุโทรทัศนในรูปแบบของการใหสัมปทานแก
บริษัทเอกชนที่มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ  แมจะมีกฎหมายออกมาเปน
พระราชบัญญัติ  หรือไดประกาศเปนระเบียบในแตละรัฐบาลก็ตาม ส่ิงที่ไมแตกตางกันคือ กิจการ
คล่ืนความถี่วิทยุโทรทัศนก็ยังขึ้นอยูกับหนวยงานของรัฐ (กรมประชาสัมพันธ, กองทัพ บก,  
กรมไปรษณียโทรเลข  เปนตน)  และยังอยูในการควบคุมดูแลของรัฐบาล  เพราะรัฐผูผูกขาดความ
เปนเจาของสื่อโดยรัฐ (State Ownership) ทําใหสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารทางดานวิทยุ 
กระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนไมเปนสื่อของประชาชนอยางแทจริง  ดังนั้นองคกรที่มีความสําคัญ
ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน จึงประสบปญหามาจากกฎหมาย 
ที่ควบคุมการประกอบกิจการ  ที่สงผลกระทบตอโครงสรางขององคกรกํากับดูแลวิทยุกระจายเสียง  
และกิจการวิทยุโทรทัศนในประเทศไทย  เพราะฉะนั้นจึงควรทราบที่มาของการจัดสรรคลื่นความถี่
วิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนในประเทศไทยดังตอไปนี้ 
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3.2  สภาพปญหาของกิจการวิทยุกระจายเสียง  และกิจการวิทยุโทรทัศนในประเทศไทย  
   เนื่องจากกิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนในประเทศไทยมีรูปแบบในการ
บริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนที่รัฐเปนผูผูกขาดความเปนเจาของสื่อโดย 
รัฐ (State Ownership)โดยรัฐเปนผูกําหนดนโยบาย และควบคุมกํากับการใชคล่ืนความถี่วิทยุ  
กระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน  เพราะรัฐแตละรัฐมีหนาที่ดําเนินการจัดการการใชคล่ืนวิทยุ 
เพื่อการสื่อสารสาธารณะ (public correspondence) อันเปนการบริการสาธารณะอยางหนึ่ง ตาม
หลักเกณฑพื้นฐานของกฎหมายบริการสาธารณะ (l’ Ecole de Bordeause) ในการจัดสรรคลื่น
ความถี่ที่เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา เพราะมีความเชื่อวาคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่เปนทรัพยากร ธรรมชาติ
มีจํากัด  เชน  สัญญาณวิทยุรบกวนกันได (interference), คล่ืนวิทยุขาดแคลน (spectrum scarcity) 
เปนตน ดังนั้นรัฐจึงมีความชอบธรรมในการเขาควบคุมการใชประโยชนจากคลื่นความถี่วิทยุ 
กระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนดังกลาว และอีกบทบาทหนึ่งของรัฐเปนผูดําเนินการจัดสรรคลื่น
ความถี่สูสาธารณะจึงนําแนวคิดที่ทําใหรัฐนําทฤษฎีอํานาจนิยมมาใชในการจัดสรรคลื่นความถี่
แทนที่จะนําแนวคิดตามทฤษฎีเสรีนิยมมาใชซ่ึงรัฐบาลในสมัยจอมพลป. พิบูลสงครามเปนผูริเริ่ม 
นําแนวคิดตามทฤษฎีอํานาจนิยมมาใชในการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เปนจุดเริ่มตนของสภาพปญหา
ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนในประเทศไทย จากการออกกฎหมาย 
2  ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.  2498 และพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498  ซ่ึงถือเปนกฎหมายฉบับแรกๆ ที่ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งเจา
พนักงานและออกกฎระเบียบ เพื่อวางระเบียบการบริหารกิจการกระจายเสียงใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวทั้งสอง รวมทั้งออกระเบียบการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนโดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ซ่ึงกฎหมายดังกลาว
สงผลกระทบตอการควบคุมกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนในปจจุบัน และยังกอใหเกิด
ปญหาของกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนภายใตระบบอุปถัมภ  ทําใหนักวิชาการมี
ความพยายามในการปฏิรูปองคกรกํากับดูแลกิจการดังกลาวมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 3.2.1 กฎหมายที่สงผลตอการควบคุมกิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนในประเทศ
ไทย       
    การรับรองสิทธิในการเปนเจาของคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนให
เปนของหนวยงานของรัฐเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม  ซ่ึงตองการใหรัฐเปน 
ผูผูกขาดความเปนเจาของสื่อ (State Ownership) และเปนผูทรงสิทธิเพียงผูเดียวในการประกอบ 
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กิจการจัดสรรคล่ืนความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  รัฐบาลในสมัยนั้นไดตรากฎหมายที่
สงผลกระทบตอการควบคุมกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนในประเทศไทย ไดแก  
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  พ.ศ. 2498  และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  
พ.ศ. 2498  มีลักษณะดังนี้ 
 1. พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  พ.ศ. 2498  มาตรา 5 ไดวางหลัก
ไววา  “หามมิใหผูใดดําเนินบริการสงวิทยุกระจายเสียง  หรือบริการสงวิทยุโทรทัศน เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต” โดยยกเวนใหหนวยงานของรัฐ11 ไดแก กรม
ประชาสัมพันธ,  กรมไปรษณียโทรเลข, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,  กรมตํารวจ, สํานักพระราชวัง, บริษัทไทยโทรทัศน จํากัด และ 
นิติบุคคลที่กําหนดในกฎกระทรวง12ไมตองอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติฉบับนี้  ทําใหหนวยงาน
ของรัฐและนิติบุคคลที่กําหนดไวในกฎกระทรวงดังกลาว  เปนหนวยงานกลุมเดียวที่ไดรับการ
รับรองฐานะการใชคล่ืนความถี่ในการสื่อสารทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ตาม
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน  พ.ศ.  2498  เพียงฝายเดียว โดยภาคเอกชน
และประชาชนไมมีสวนรวมในการใชคล่ืนความถี่  เพราะพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน  พ.ศ.  2498  ไมไดใหสิทธิแกภาคประชาชนไว  อีกทั้งพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียง  
และวิทยุโทรทัศน  พ.ศ.  2498  ยังไดออกระเบียบในการดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุ
โทรทัศนซ่ึงเปนกฎหมายที่เปนการผูกขาดความเปนเจาของสื่อโดยรัฐ  (State Ownership)  ไดแก 
                1) ระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงของสวนราชการ พ.ศ. 2511 ประกาศใชใน
รัฐบาลสมัยจอมพลถนอม  กิตติขจร ไดออกระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงของสวนราชการ 
พ.ศ. 2511 โดยมีสาระสําคัญใหสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานียุติการโฆษณาหารายได ยกเวน
สถานีวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ไทยโทรทัศน จํากัด แตในขณะเดียวกันไมมีระเบียบควบคุมการ
โฆษณาทางโทรทัศนเพื่อควบคุบการโฆษณาของบริษัท  ไทยโทรทัศน จํากัด ซ่ึงถือวาเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยรัฐบาลสมัยนั้น 
 
 

                                                 
11  สินิทธ  สิทธิรักษ.  เลมเดิม.  หนา  212   
12  กฎกระทรวงฉบับที่ 13  (พ.ศ.  2536)  ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน พ.ศ.  2498 ไดกําหนดหนวยงานของรัฐที่ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนเพิ่มเติมอีก  
5  หนวยงาน  ไดแก  กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร กรมตํารวจ สํานักพระราชวัง  
และบริษัท ไทยโทรทัศน จํากัด  และกฎกระทรวงฉบับดังกลาว ยังเพิ่มเติมในสวนของมหาวิทยาลัยอีก 2  
มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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              2) ระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2517  ประกาศใชในรัฐบาลนายสัญญา  
ธรรมศักดิ์  ไดวางแนวทางการปรับปรุงสื่อของรัฐในดานการจัดระเบียบดานเทคนิค  ดานเนื้อหา
รายการ  และการโฆษณา  เพื่อลดทอนอิทธิพลทางการเมืองของฝายอํานาจนิยมทหารที่ยังคง
เหลืออยู  เพื่อควบคุมการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนแหงใหม  อีกทั้งยังวาง
ระเบียบเกี่ยวกับการโฆษณาและบริการธุรกิจเปนสําคัญ 
  3) ระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2518  ประกาศใชในสมัย
รัฐบาลหมอมหลวงคึกฤทธิ์  ปราโมช  ไดยกเลิกระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียง  พ.ศ. 2517 และ
ประกาศใชระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2518  แทนมีสาระสําคัญเพื่อ
ควบคุมการจัดระเบียบวิทยุทหารใหเขมงวดขึ้นในดานตางๆ เชน ในดานเทคนิค ดานรายการ และ
ดานการโฆษณา  และเพื่อตองการใหเกิดความเหมาะสมในการดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน “กบว” จํานวน 
17 คนขึ้น  ประกอบดวยผูแทนจากฝายมั่นคงจํานวน 7  คน (กรมตํารวจ  กรมประมวลขาวกลางสภา
ความมั่นคง  เสนาธิการทหารกองทัพบกหรืออากาศ) กรมไปรษณียโทรเลขจํานวน 2  คน กรม
ประชาสัมพันธจํานวน  2 คน  สํานักนายกรัฐมนตรีจํานวน 2 คน  และกระทรวงศึกษาธิการจํานวน 
1 คน  กระทรวงตางประเทศจํานวน 1 คน  คณะกรรมการกฤษฎีกาจํานว 1 คนโดยมีนายกรัฐมนตรี  
หรือผูที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ  ทําหนาที่ควบคุมกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน “กบว”  มี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
     (1) กําหนดเงื่อนไขและวิธีการในการจัดตั้งหรือยายสถานี 
                            (2)  พิจารณาและอนุญาตใหจัดตั้งหรือยายสถานี 
                (3)  กําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการโฆษณาและบริการธุรกิจ 
                    (4)  กําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการดานรายการ 
                     (5)  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับลักษณะพึงประสงคทางเทคนิค 
           (6)  กําหนดเงื่อนไข  ขอบังคับ  หรือระเบียบเกี่ยวกับกิจการที่ตองปฏิบัติตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้ 
         (7)  กําหนดเวลาใหสถานีทําการถายทอดหรือออกอากาศรายการที่กําหนด 
              (8)  ใหคําแนะนํา ควบคุม  ดูแล  และตรวจสอบความเรียบรอยเพื่อใหสถานี
ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2518 
                ซ่ึงอํานาจหนาที่นอกเหนือของ “กบว” ขางตนแลว “กบว” ยังมีหนาที่ตรวจ
พิจารณาควบคุมเนื้อหาของรายการอยางเขมงวด (Censor), ควบคุมเวลาในการโฆษณาทางสื่อ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  และยังใชมาตรการลงโทษผูฝาฝนระเบียบโดยการตักเตือนระงับ
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รายการ เพิกถอนใบอนุญาต หรือปดสถานีซ่ึงเปนสถานีที่มีลักษณะฝกใฝ หรือมีการกระทําทาง
การเมือง 
            นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  
“กบว”  ที่จัดตั้งขึ้นโดยกองทัพ  และ“กบว”  ของกระทรวงกลาโหม  ที่ดูแลเรื่องการดําเนินการของ
สถานีวิทยุ  และโทรทัศนในดานเนื้อหาและรายการของกองทัพโดยตรง 
                       4) คําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 15  และฉบับที่ 17  ประกาศคําสั่ง
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินเมื่อวันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2519 โดยพลเรือเอกสงัด  ชลออยู ซ่ึงมี
รัฐบาลของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินซึ่งมีนายธานินทร กรัยวิเชียร เปนนายกรัฐมนตรี ได
ออกประกาศคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 15  และฉบับที่ 17 เพื่อควบคุมการเสนอ
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน โดยบังคับใหทุกสถานีไมวาจะเปนสถานีวิทยุ  
กระจายเสียง  หรือวิทยุโทรทัศนถายทอดขาวจากสถานีวิทยุแหงประเทศไทยวันละ 4  คร้ัง รวม 
2  ช่ัวโมง 20 นาทีและออกอากาศทุกวัน รวมทั้งถายทอดรายการ “เพื่อแผนดินไทย” ที่ผลิตโดย 
ศูนยสารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด ระหวางเวลา 18.00-18.30 น. ซ่ึงการออกอากาศมี
วัตถุประสงคสําคัญคือ  เพื่อใชปฏิบัติการทางจิตวิทยาตอตานภัยคอมมิวนิสต 
           5) ระเบียบวาดวยวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2535  ประกาศใชในสมัย
รัฐบาลอานันท  ปณยารชุน โดยยกเลิกระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.  
2518  และระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2531 (ฉบับที่ 2-3) และระเบียบ
วาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 4) และระเบียบวาดวยวิทยุ  
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 5) เปนเหตุใหคณะกรรมการบริหารวิทยุ  
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  “กบว”  ซ่ึงจัดตั้งขึ้นโดยระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน  พ.ศ.  2518  ถูกยกเลิกไปดวย  ซ่ึงระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.
2535  ที่ไดประกาศใชไปนั้น  มีความแตกตางไปจากระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุ
โทรทัศน  พ.ศ. 2518  ตรงที่มีจัดตั้งคณะกรรมการ  “กกช”  และขยายอํานาจของ  “กกช”  ที่เสนอ
นโยบายการสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกิจการวิทยุและโทรทัศนตอคณะรัฐมนตรี และเสนอแนะ 
การจัดสรรคลื่นวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนที่ไดรับอนุญาตใหเปนไปตามนโยบายการ
ส่ือสารมวลชน   
                   ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมในการดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน  
จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ “กกช” (National 
Broadcasting Commission (NBC))13 จํานวน 17 คน มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่

                                                 
13  ระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  พ.ศ.  2535  ขอ 6. 
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นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธานกรรมกรรมการ  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิแบงเปน 
3  กลุม  ประกอบดวย   
               กลุมท่ี 1  ผูแทนสวนราชการจํานวน  7 คน  ไดแก  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ
ผูแทน  ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผูแทน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผูแทน  ปลัด
ทบวงมหาวิทยาลั ยห รือผู แทน  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือ ผู แทน  อธิบดี
กรมไปรษณียโทรเลขหรือผูแทน อธิบดีกรมการปกครองหรือผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติหรือผูแทน                                                
   กลุมท่ี 2 ผูทรงคุณวุฒิดานนิเทศศาสตร และวารสารศาสตรส่ือสารมวลชนจํานวน 
3  คน  ไดแก  ผูดํารงตําแหนงคณบดี  หรือเทียบเทาของคณะวิชานิเทศศาสตร วารสารศาสตร
ส่ือสารมวลชน  หรือการประชาสัมพันธในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
                      กลุมท่ี 3  ผูแทนองคการเอกชนเพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน  จํานวน  5  คน  
แบงเปนผูแทนดานการพัฒนาจํานวน  3  คน ผูแทนดานสตรีและเด็กจํานวน 1 คน และผูแทนดาน
การคุมครองผูบริโภคจํานวน  1  คน 
                            โดยใหอธิบดีกรมประชาสัมพันธเปนกรรมการและเลขานุการ  และผูแทนกรม
ประชาสัมพันธเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ14  โดยที่คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ  “กกช” (National Broadcasting Commission  (NBC))  มีวัตถุประสงค
ใหบริการสงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใหเปนไปตามเจตนารมณของการผลิตส่ือเพื่อการ
บริการสาธารณะ  และเปนประโยชนตอสาธารณะชนอยางแทจริง ใหเปนไปตามระเบียบวาดวย
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  พ.ศ.  2535 โดยคณะกรรมการ  “กกช”  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
    (1) เสนอนโยบายการสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ตอคณะรัฐมนตรี 
   (2)  กําหนดเงื่อนไขและวิธีการในการจัดตั้งหรือยายสถานี 
                 (3)  พิจารณาและอนุญาตใหจัดตั้งหรือยายสถานี 
                 (4) กําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลการดําเนินการดานรายการ   การ
ดําเนินการโฆษณาและบริการธุรกิจของสถานี   
                   (5) เสนอแนะการจัดสรรคลื่นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่ไดรับอนญุาต
ใหเปนไปตามนโยบายการสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  เปนตน  แต

                                                 
14  กรมประชาสัมพันธ.  (2539).  กฎหมาย ระเบียบ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน.  หนา 34-35. 
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ในทางปฏิบัติที่ผานมาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  “กกช”15  ทํางานเนนหนักไปในดานการ
กํากับและเซ็นเซอรเนื้อหารายการการสอบมาตรฐานภาษาไทย  และการเฝาฟงรายการวิทยุและ
โทรทัศน โดยลักษณะของการทํางานไมอยูในฐานะที่จะกํากับกิจการและออกใบอนุญาต
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนไดอยางเปนจริง  สาเหตุเพราะกรรมสิทธิ์ของคลื่นความถี่
วิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนไมไดอยูในความครอบครองของคณะกรรมการ  “กกช”  แต
กรรมสิทธิ์คล่ืนความถี่ดังกลาวอยูภายใตความครอบครองของหนวยงานของรัฐ  และหนวยงานของ
รัฐดังกลาวเปนผูใหสัมปทาน  หรือเปนผูทําสัญญากับภาคเอกชนเสียเองจึงเปนผูควบคุมโดยสัญญา
สัมปทานที่หนวยงานของรัฐนั้นๆ  เปนผูกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการตั้งแตแรกเริ่ม 
   การบริหารงานของคณะกรรมการ “กกช”  นั้นมีกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ หรือ กองงาน “กกช”  สังกัดกรมประชาสัมพันธ จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
แหงชาติ “กกช” ซ่ึงแตงตั้งตามระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2535 
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธาน อธิบดีกรมประชาสัมพันธเปน
กรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ กองงาน “กกช” ยังมีภารกิจในการเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาระบบการดําเนินงานและดําเนินรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
รวมทั้ง กํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิทยุ 
กระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน และปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ  “กกช”  และกองงาน  “กกช”  มีอํานาจ
หนาที่เปนสํานักงานกลางเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ปฏิบัติงานดานการออกใบอนุญาตดําเนิน
บริการสงวิทยุโทรทัศน และเคเบิลทีวี และกิจการคา ซอม ทํา นําเขาเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน รวมทั้ง อํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14  (พ.ศ. 2537)  ซ่ึงออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2530  ประกอบ 
ดวยการกํากับดูแลดานเนื้อหาและสาระของรายการที่ออกอากาศผานทางสื่อวิทยุ กระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และเคเบิลทีวี โดยใชระบบการติดตามสอดสอง (Monitor) และประสานความรวมมือ
สรางความเขาใจกับสถานีฯ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และสวนภูมิภาคดวย และยังทําหนาที่ในการจัด
ทดสอบเพื่อออกใบรับรองผูประกาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน อยางตอเนื่อง 
รวมท้ัง ออกใบอนุญาตเปนผูจัดรายการของสถานีฯ ดวย นอกจากนี้ ยังไดรวมกับหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําโครงการสอบผูประกาศภาษาไทยสัญจร เพื่อใหผูประกาศ ผูอานขาว และ 

                                                 
15  อุบลรัตน  ศิริยุวศักดิ์ ก.  (2545).  สื่อมวลชนในยุคปฏิรูป.  หนา  78. 
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ผูดําเนินรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในสวนภูมิภาคไดรับความสะดวก
มากขึ้น  เปนตน 
                        สรุปไดวาพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 เปน
กฎหมายที่กําหนดสิทธิความเปนเจาของคลื่นวิทยุและโทรทัศนของรัฐ โดยหนวยงานราชการ 
ที่ครอบครองสิทธิในการใชคล่ืนความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  ไดแก  กรม
ประชาสัมพันธ, กรมไปรษณียฯ,  กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร, กรมตํารวจ, สํานักพระราชวัง,  บริษัท  ไทยโทรทัศน จํากัด, มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  กระทรวงการตางประเทศ  ที่มีสิทธิดําเนินกิจการสงคล่ืน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนไดเทานั้น 
           2. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ไดถูกตราขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม
เปนนายกรัฐมนตรี  โดยมีวัตถุประสงคใหกรมไปรษณียในสมัยนั้นเปนหนวยงานของรัฐที่ควบคุม
จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุส่ือสาร โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสาร16 รักษาการและปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 โดยรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอํานาจดังตอไปนี้17 
                      1) วางระเบียบการขอและการออกใบอนุญาต 
                   2)  กําหนดวิธีการเพิกถอน  และพักใชใบอนุญาต 
                     3)  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมตางๆ  ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ. 2498   
                  4) กําหนดคุณลักษณะของเครื่องวิทยุคมนคม  และคุณวุฒิสําหรับพนักงานวิทยุ
คมนาคม 
                   5)  กําหนดกิจการอื่นๆ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ. 2498 
   ในดานการบริหารงานคลื่นความถี่วิทยุส่ือสารไดมอบหมายใหกองบริหารความถี่  
(กบถ.)  ดําเนินการจัดสรรดูแลการใชคล่ืนวิทยุส่ือสารใหถูกตองตามหลักวิชาการ  และตาม
ขอบังคับของสหภาพโทรคมนาคมสากล  (International Telecommunication Union (ITU))  ซ่ึงการ
อนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ของกอบบริหารความถี่  (กบถ.)  นั้นมีหนวยงานที่ตองขออนุญาต  แบง
ออกเปน 

                                                 
16 พระราชกฤษีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม  พ.ศ. 2545  มาตรา  97  บัญญัติวา “ในพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม  พ.ศ. 2498  ใหแกไขคําวา  “รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม”  เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร”    

17  อุบลรัตน  ศิริยุวศักดิ์ ก  เลมเดิม.  หนา  24-25. 
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                          (1) หนวยงานที่ประกอบกิจการวิทยุคมนาคมที่จะตองขออนุญาตไดแก  
หนวยงานเอกชนที่ประกอบกิจการทํา,  มีไวใชเครื่องวิทยุคมนาคม,  ทําการคาเครื่องวิทยุคมนาคม  
หรือการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  เปนตน   
                          (2) หนวยงานที่ไดรับการยกเวนตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498  
ไดแก กระทรวง ทบวง กรม หรือนิติบุคคลที่กําหนดในกฎกระทรวง เปนตน และพระราชบัญญัติ
ดังกลาวยังมอบหมายใหกรมประชาสัมพันธควบคุมเครื่องรับวิทยุและโทรทัศนและดําเนินการสง
วิทยุและโทรทัศน  ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความมุงหมายที่จะแยกหนวยงานที่ควบคุมดาน
วิชาการของเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียง  ออกจากหนวยงานที่ควบคุมการนําวิทยุกระจายเสียงไป
ใชในดานการสงและรับ  จึงเปนการแยกหนวยงานดานเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องคลื่นวิทยุและการ
จัดสรรคลื่นวิทยุออกจากงานดานสารสนเทศและสื่อสารมวลชน  กองชาง  กรมไปรษณยโทรเลขจึง
คอยๆ  ถูกลดบทบาทลงไป 
                    สรุปไดวาพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 เปนกฎหมายที่กําหนดใหกอง
บริหารความถี่  (กบถ.)  กรมไปรษณียโทรเลขมีอํานาจหนาที่เปนผูควบคุมจัดสรรและดูแลการใช
คล่ืนวิทยุส่ือสารเทานั้น18 
                             นอกจากพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับขางตนที่เปนรากฐานของการจัดระบบ
วิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนในลักษณะที่รัฐเปนผูผูกขาดกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนในประเทศไทยแลว  ยังมีกฎหมายและคําสั่งที่รัฐออกมาควบคุมหรือลิดรอนสิทธิ และ
เสรีภาพของกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ในชวงพ.ศ. 2498-2540  ประมาณ 5 ฉบับ  
ไดแก   
                      ฉบับท่ี 1 ระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงของสวนราชการ พ.ศ. 2511 มีสาระ 
สําคัญคือ  ควบคุมการดําเนินงานของวิทยุทหารดานเทคนิคและเนื้อหา  ปราบปรามสถานีวิทยุเถ่ือน  
โดยกําหนดใหโฆษณาได  9  นาทีตอ  1  ช่ัวโมง 
                      ฉบับท่ี 2 ระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2518  สาระ 
สําคัญคือ  การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน (กบว.) ใหมีหนาที่
ควบคุมและจัดระเบียบวิทยุทหาร  กําหนดบทลงโทษผูฝาฝนระเบียบหามสถานีฝกใฝ  หรือกระทํา
การเปนฝายหนึ่งฝายใดในทางการเมือง 
                      ฉบับท่ี 3  คําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน  ฉบับที่15  และคําสั่งคณะปฏิรูป
การปกครองแผนดิน  ฉบับที่17 สาระสําคัญคือ  การควบคุมการเสนอขาวสารทางวิทยุและโทรทัศน
ภายหลังคณะปฏิรูปการปกครองแผนดินยึดอํานาจในวันที่ 6  ตุลาคม 2519  กําหนดใหเสนอขาว

                                                 
18  แหลงเดิม  หนา 333. 
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ภาคถายทอดวันละ 4  ภาคทางวิทยุ  และหามสงเสริมใหนิยมลัทธิคมอมัวนิสตทั้งทางตรงและ
ทางออม  โดยคํ าสั่ งคณะปฏิ รูปการปกครองแผนดิน  ฉบับที่15 ควบคุมการดํ า เนินงาน
วิทยุกระจายเสียง  สวนคําส่ังคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน  ฉบับที่17  ควบคุมการดําเนินงาน
วิทยุโทรทัศนซ่ึงคําส่ังทั้งสองหามเสนอรายการขาว  ความรู  บันเทิง  และการโฆษณา 
                     ฉบับท่ี 4 ระเบียบวาดวยการนําขาวหรือบทความออกอากาศทางวิทยุและ
โทรทัศน พ.ศ. 2520  สาระสําคัญคือ  ควบคุมเนื้อหาของรายการขาวชาวบานที่นําขอมูลมาจาก
หนังสือพิมพ หามเสนอขาวที่ไมระบุแหลงที่มา หรือการวิพากษวิจารณบุคคล  สถาบันหรือ
หนวยงานราชการ  
                          ฉบับท่ี 5 ระเบียบวาดวยการทดสอบผูประกาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง  และ
วิทยุโทรทัศน  พ.ศ.  2522  สาระสําคัญคือ  ใหสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยออกอากาศ
นโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคและผูสมัครรับเลือกตั้งหมุนเวียนกันไป โดยไมเสียคาใชจาย
ทั้งนี้ระเบียบฯ  ปพ.ศ. 2512  ไมอนุญาตใหพรรคการเมืองหาเสียงทางวิทยุและโทรทัศนได                                       
                         สรุปไดวาพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ 2498  และ
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498  เปนกฎหมายที่ใหอํานาจรัฐผูกขาดการเปนเจาของคลื่น
ความถี่และควบคุมการดําเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ใหอยูภายใตการกํากับดูแลโดยภาครัฐ  ทําให
สงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาของประชาชน 

 3.2.2 การใหสัมปทานในกิจการวิทยุกระจายเสียง  และกิจการวิทยุโทรทัศนในประเทศไทย 
        การใหสัมปทานกิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนในประเทศไทยนั้น ไดเร่ิมมี
แนวคิดที่จะยกเลิกนโยบายทุนนิยมโดยรัฐในสมัยรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ที่ตองการ 
ใหผูนําทางทหารเขามาประยุกตกับกิจกรรมภาคเอกชนที่เปนที่มาของระบบอํานาจนิยมอุปถัมภ  
(ระบบอุปถัมภ)  เพื่อใหความคุมครองแกภาคเอกชนและเปนรูปแบบที่เปนมาของการใหสัมปทาน
ของรัฐโดยลักษณะทั่วไปของการใหสัมปทานทั้งในอดีตจนถึงปจจุบันสามารถแบงแยกไดเปน 
2  รูปแบบ  ไดแก 
     1. การใหสัมปทานกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศนในประเทศไทย
ภายใตระบบอุปถัมภ19  สาเหตุเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจที่ตองการใหภาคเอกชนและกลุมนายทหาร
ช้ันผูใหญรวมมือกันและแบงปนผลประโยชนระหวางกัน  ดังนั้นกลุมผูนําทางทหารจึงเขามามี
บทบาทในธุรกิจเอกชนที่อาศัยวัฒนธรรมการอุปถัมภ  (patron – client relationship)  เปนระบบที่มี 
 

                                                 
19 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ.  (2548).  กฎหมายมหาชน  เลม๒  การแบงแยกกฎหมายมหาชน – เอกชนและ

พัฒนาการกฎหมายหมาชนในประเทศไทย.  หนา  187 
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ลักษณะที่ขาราชการที่มีอํานาจเปน  “เจาคนนายคน”  ซ่ึงอุปถัมภค้ําชูปกปอง  และปกครองผูอยูใต
อุปถัมภ และผูอยูใตอุปถัมภ็ตอง “เคารพเชื่อฟง”  และตอบแทนผูให  หรือท่ีเรียกอีกอยางวา “ระบบ
อภิสิทธิ์” (Privileged Concession) เปนการเปดทุน หรือธุรกิจเอกชนเขามาลงทุนเพื่อแสวงหา
ประโยชนจากคลื่นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนมีวิธีการดําเนินการ  4  รูปแบบใหญๆ20  คือ 
                      1.1 การขายเวลาโฆษณา  หมายถึงโฆษณาระหวางรายการและโฆษณาในรายการ  
ซ่ึงมีอัตราคาโฆษณาแตกตางกัน  สถานีแตละแหงขายเวลาโฆษณาไดอยางไมจํากัด (Unlimited)   
            1.2 การใหเชาชวงเวลา  หมายถึงการใหบริษัทเอกชนหรือผูผลิตอิสระมากกวาหนึ่ง
ราย  เชาเวลาเพื่อผลิตรายการเปนรายเดือน อาจมีชวงเวลาตั้งแต 30 – 60 นาที ถึง  3-6 ช่ัวโมงตอวัน  
หรือตอสัปดาห  โดยมีการทําสัญญาระยะสั้นบริษัทเอกชนรายใหญบางรายสามารถเชาชวงเวลาจาก
หลายสถานีแลวนําไปขายตอแกผูผลิตอิสระ 
                     1.3 การใหเชาเหมาทั้งคลื่น  หมายถึง การใหบริษัทเอกชนรายเดียวทําสัญญาเชาเหมา
เวลาของทั้งสถานีมีระยะสัญญา  5–10  ป บริษัทตองจายคาตอบแทนในลักษณะเหมาจายจํานวน
หนึ่งอาจจะเปนจํานวนเงินตั้งแต  500,000 – 2,000,000  ลานบาท  และจายคาตอบแทนรายเดือนอีก
จํานวนหนึ่งแกสถานีทุกๆ เดือนระหวาง  100,000 – 300,000 บาท   
                    1.4  การใหเอกชนลงทุนสรางสถานี  หมายถึง  การใหบริษัทเอกชนลงทุนกอสราง
อาคารสถานีและจัดหาอุปกรณเครื่องสงและหองสง และจายคาตอบแทนเหมาจายจํานวนหนึ่ง  
รวมทั้งจายคาตอบแทนรายเดือนแกสถานีทุกเดือนหรือเปนรายป  ในกรณีสถานีวิทยุการทําสัญญา
กับเอกชนโดยทั่วไปมีระยะสัญญา 10 ป  เมื่อส้ินสุดสัญญาบริษัทเอกชนคูสัญญาจึงจะสงมอบอาคาร
สถานีและเครื่องสงแกสวนราชการที่เปนเจาของคลื่น ซ่ึงเปนการใหสัมปทานในลักษณะ BOT หรือ  
build-operate-transfer  
                ดังนั้นการใหสัมปทานกิจการวิทยุกระจายเสียง  และกิจการวิทยุโทรทัศนในประเทศ
ไทยภายใตระบบอุปถัมภจึงมีผูใหการอุปถัมภเขาไปดํารงตําแหนงในสายงานการบริหารของผูไดรับ
สัมปทาน โดยผูใหสัมปทานไดรับคาตอบแทน  เชน  เงินเดือน, เงินประจําตําแหนง เปนตน ซ่ึงการ
ใหสัมปทานกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศนในประเทศไทยภายใตระบบอุปถัมภ
ยังเปนที่มาของการใหสัมปทานกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศนในประเทศไทย
แบบระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ที่เปนรูปแบบการใหสัมปทานในลักษณะยื่นซองประมูลเร่ิมขึ้นในชวงป
พ.ศ. 2530 สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุนหะวัณ 
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                2. การใหสัมปทานกิจการวิทยุกระจายเสียง  และกิจการวิทยุโทรทัศนในประเทศไทย
แบบแขงขัน เริ่มขึ้นในชวงรัฐบาลนายอนันต  ปญยารชุน  ที่มีการเรียกรองใหเปดโทรทัศนเสรีขึ้น  
ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 จึงไดมีการใหสัมปทานในระบบแขงขัน
อยางแทจริง โดยทําการประมูลการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนระบบยูเอ็ชเอฟภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักปลัดนายกรัฐมนตรีและเปดใหมีการประมูลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 และได
กําหนดเงื่อนไขสัญญาการประมูลไว  5  ขอ21  ไดแก   
  1)  แนวทางในการถือหุน  เพื่อไมใหเอกชนรายหนึ่งรายใดผูกขาด ไดระบุใหมีผูถือ
หุนเปนนิติบุคคลไมต่ํากวา  10  บริษัท  แตละบริษัทตองถือหุนไมเกิน 10% ของทุนจดทะเบียนซึ่ง
ชําระแลวและมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกไมต่ํากวา  250  ลานบาท 
   2) กําหนดรูปแบบรายการใหแตกตางจากสถานีโทรทัศนเดิมที่มีอยูแลวโดย ให
เสนอรายการขาวสารคดี  และสาระประโยชนไมต่ํากวา 70%  ของเวลาออกอากาศและเวลา 19.00 – 
21.30  น.  สวนรายการอีก  30%  เปนรายการบันเทิงและรายการอื่นๆ 
                     3) ผลตอบแทนที่ใหแกรัฐแบงออกเปน 3 สวน  ก. เงินขั้นต่ําที่ตองจาย ข. เงิน 
สวนแบงของรายได  และ ค. ผลตอบแทนอื่นๆ  เชน  เงินทุนการศึกษา  เปนตน 
                 4) ระยะเวลาสัมปทาน  30  ป  จะตองเร่ิมแพรภาพไดภายใน 5  ปนับแตวันที่มีคําสั่ง
อนุมัติ 
                 5) เทคนิคการสงสัญญาณตองใชมาตรฐานG/PAL ในยานความถี่  510–790
เมกะเฮิรตซ  และตองใชหมายเลขชองความถี่ระหวางชอง 26 – 60 ในเครื่องรับโทรทัศนและใช
กําลังต่ําสุดไมนอยกวา  150  กิโลวัตต  และสูงสุดไมเกิน 1,000  กิโลวัตตอันเปนลักษณะของยาน
ความถี่สูงยิ่ง (Ultra High Frequency – UHF) รวมทั้งจะตองกอตั้งสถานีเครือขายใน 36 จังหวัด
ตามที่กําหนด  ทั้งนี้ตองมีแผนการดําเนินงานสงสัญญาณโทรทัศนใหครอบคลุมประชากรทั่ว
ประเทศไมนอยกวา  95%  ภายในระยะเวลา  7  ป   
        ผูชนะการประมูลสัมปทานในระบบแขงขันอยางแทจริงภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักนายกรัฐมนตรีคือ  กลุมสยามที่วีแอนดคอมมูนิเคชั่น  และไดตั้งชื่อสถานีโทรทัศน ไอทีวี  
(ITV – Independent Television) หรือ บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) กําหนดอายุสัญญา 30 ปนับแต
วันที่ 3 กรกฎาคม  2538  แตตอมาภายหลังที่บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการสถานีวิทยุ
โทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟนั้น  ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานไดเปนเหตุใหศาลปกครอง
เพิกถอนสัญญาเปนเหตุใหบริษัท  ไอทีวี  จํากัด  (มหาชน)  ถูกยุบไปแลวตามคําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อ.424/2549  เมื่อวันที่  13  ธันวาคม พ.ศ.  2549 
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               ดังนั้นการใหสัมปทานกิจการวิทยุกระจายเสียง  และกิจการวิทยุโทรทัศนในประเทศ
ไทยแบบแขงขันจึงมีลักษณะที่ผูไดรับสัมปทานจะตองจายคาตอบแทนแกรัฐตามสัญญาสัมปทาน
และปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาอยางเครงครัด   

 3.2.3 ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพดานสื่อสารมวลชนของประชาชน 
                       เนื่องจากกฎหมายที่ตราขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม  เปนกฎหมายที่ภาครัฐ
และกลุมนิยมทหารไดตราขึ้นมีวัตถุประสงคใหรัฐ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูผูกขาด
คล่ืนความถี่  เพื่อใชประโยชนในทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยตรากฎหมายทั้งสองฉบับ ไดแก  
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  พ.ศ. 2498  และพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  
พ.ศ. 2498 ที่ใหกรรมสิทธิ์ในคลื่นความถี่แกหนวยงานของรัฐดังกลาว  และยังเปนเหตุใหหนวยงาน
ของรัฐมีสิทธิที่จะใหสัมปทานแกภาคเอกชนภายใตรูปแบบระบบอํานาจนิยมอุปถัมภทางการเมือง
และเศรษฐกิจ  ที่รัฐถือวาตนเปนผูกขาดทั้งดานการเมืองและเศรษฐกิจที่ตนมีสิทธิที่จะใชคล่ืน
ความถี่แสวงหาอํานาจทั้งสองไดโดยชอบธรรม  ซ่ึงหากนํารัฐธรรมนูญฉบับตางๆ  มาเปรียบเทียบ
แลวจะพบผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากกฎหมายทั้งสองฉบับที่ใหอํานาจรัฐ  
หรือหนวยงานของรัฐ  กลาวคือ 
            1. การผูกขาดความเปนเจาของสื่อโดยรัฐในทางการเมือง  และเศรษฐกิจโดยรัฐสามารถ
ที่จะควบคุมเนื้อหาของรายการ  เพื่อไมใหเสนอขาวที่เกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐกิจ  เชน  การให
สัมปทานกับผูรับที่มีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการที่ไมยุงเกี่ยวทางการเมือง  เปนตน   
            2. การขาดความหลากหลายในรูปแบบและเนื้อหารายการชวงไพรมไทม  สาเหตุมาจาก
ความตองการโฆษณาสินคาของผูประกอบการที่มาเชาชวงเวลาของสถานีที่ไดรับสัมปทานทําการ
โฆษณาสินคาแทนที่จะมีรายการที่มีสาระประโยชนในการนําเสนอในชวงไพรมไทม  (ชวงเวลาที่
ผูชมมีเวลาดูมากที่สุด  เชน  เวลา  18.00น.)   
                  3. ทําใหกลุมผูรับที่ไมอยูในกลุมเปาหมายไมไดรับรูขาวสารทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน  โดยเทียบเคียงจากกลุมผูบริโภคสื่อ  เชน  การที่ผูรับขาวสารที่เปนเยาวชนความจะได
รับรูความรูทางดานการศึกษาแตกลับบริโภคสื่อที่เปนการโฆษณาสินคามากกวาที่ควร  เปนตน 
                4. การไมมีองคกรวิชาชีพในการตอสูเพื่อสิทธิเสรีภาพและควบคุมจรรยาบรรณของนัก
วิทยุและโทรทัศน  เนื่องจากการบริหารงานในชวงระยะเริ่มแรกนักวิชาชีพวิทยุและโทรทัศนเปน
ขาราชการในสังกัดของหนวยราชการทําใหมีอํานาจในการควบคุมเนื้อหาภายใตกรอบนโยบายของ
หนวยงานภาครัฐ  มากกวาที่จะเปนนักวิชาชีพส่ืออยางแทจริง 
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3.3 โครงสรางองคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนของประเทศไทยใน
 ปจจุบัน 
                    เนื่องจากจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 โดยสภารางรัฐธรรมนูญ
ในขณะนั้นไดมีการนําแนวคิดที่จะทําการปฏิรูปสื่อโดยมีวัตถุประสงคใหบุคคลมีสิทธิเสรีภาพ 
ในการแสดงความคิดเห็น  การพูด  การเขียน และการรับรูขาวสารซึ่งถูกปดกั้นโดยภาครัฐ 
หนวยงานของรัฐ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจจํานวน 20 หนวยงานที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์คล่ืนความถี่วิทยุ  
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เปนเหตุใหประชาชนถูกริดรอนสิทธิและเสรีภาพในดาน
ส่ือสารมวลชน  และการที่ไมมีประชาชนเขาไปมีสวนรวมการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ทําใหเกิดการริดรอนและครอบงําสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนัน้ภายหลงั
เหตุการณพฤษภาทมิฬไดมีการจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2540  ซ่ึงถือเปนรัฐธรรมนูญที่ใหสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารของภาคประชาชนมาก และ
ไดนําแนวคิดในการปฏิรูปสื่อที่ใหภาคประชาชนเปนเจาของคลื่นความถี่อันเปนทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน โดยตองการนําคล่ืนความถี่ที่ เปนกรรมสิทธ์ิของ
หนวยงานของรัฐมาอยูในความครอบครองของภาคประชาชนตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 จึงไดกําหนดใหมีองคกรของรัฐที่เปนองคกรอิสระทําการจัดสรร
คล่ืนความถี่ และเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญจึงไดมีการตรากฎหมายขึ้นมา
เพื่อใหอํานาจหนาที่แกองคกรดังกลาว  ไดแก   

 3.3.1 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ  “กสช” ตาม
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.  
2543  ซ่ึงนําหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ในมาตรา 3922, มาตรา   
 
 
 

                                                 
22 มาตรา 39  บัญญติัวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ  การ

โฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น   
 วรรคสอง  การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพเกียรติยศ  ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว หรือ 
ความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกัน
หรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน”  เปนตน 
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4023 ที่นําแนวคิดในการปฏิรูปส่ือมาเปนแนวทางในจัดทําพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น 
ความถี่ฯ  พ.ศ.  2543 โดยรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540  ไดกําหนดใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทํา
หนาที่จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน และมอบหมายใหคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ “กสช”  มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543  ดังตอไปนี้  
           (1) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและ
แผนความถี่วิทยุใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและแผนแมบทการบริหารคล่ืนความถี่
และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ 
 (2) กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
               (3) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคล่ืนความถี่เพื่อกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน 
 (4) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน                                                             
            (5) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือคาธรรมเนียมการ
อนุญาตตาม (3) และ (4) รวมทั้งการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
   (6)  ติดตามตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน 
              (7)  กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคของอุปกรณที่ใชในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
 (8)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเชื่อมตอโครงขายในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
 
 
 

                                                 
23 มาตรา 40 บัญญัติวา“คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและวิทยุโทรคมนาคม 

เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 
 วรรคสอง  ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับดูแล

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 วรรคสาม  การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและ

ระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม” 
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                 (9)  กําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและอัตราคาบริการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน รวมทั้งอัตราการเชื่อมตอโครงขายในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนใหเปนธรรมตอผูใชบริการและผูใหบริการโดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ  
       (10) กํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเพื่อใหผูใชบริการ
ไดรับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑการรับคํารองเรียนและ
พิจารณาคํารองเรียนของผูใชบริการที่รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม 
               (11)  กําหนดมาตรการเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยคํานึงถึงเกียรติยศ 
ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคล ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
                 (12) กําหนดมาตรการเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพและสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติหนาที่โดยชอบของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
                    (13)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการคุมครองและการกําหนดสิทธิในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
                   (14) สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
อยางตอเนื่อง 
                  (15)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกร การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
การเงินและทรัพยสิน และการดําเนินงานอื่นของสํานักงาน กสช.  
 (16)  อนุมัติงบประมาณรายจายของสํานักงาน กสช. รวมทั้งเงินที่จะจัดสรรเขากองทุน
ตามมาตรา 27   
             (17) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ กสช. เสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทน 
ราษฎร และวุฒิสภา อยางนอยปละหนึ่งครั้งและใหเผยแพรตอสาธารณชนดวย   
               (18)  เสนอความเห็นหรือใหคําแนะนําตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ รวมทั้งการใหมีกฎหมายหรือแกไขปรับปรุง
หรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวของกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
                 (19)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นซ่ึงกําหนด 
ใหเปนอํานาจหนาที่ของ กสช.   
 เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ให “กสช” มีอํานาจออกระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนด24  แตในสวนของการดําเนินการจัดทําแผนแมบทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและแผนความถี่วิทยุ  กฎหมายกําหนดใหรับฟงความคิดเห็นของ

                                                 
24  มาตรา 23  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543. 
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ประชาชน  ผูประกอบกิจการ  และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการพิจารณา
จัดทําแผนดวย  และเพื่อใหสามารถดําเนินกิจการใหเปนไปตามแผนแมบทดังกลาว  คณะกรรมการ  
“กสช”  จึงจําเปนตองมีอํานาจในการกําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน  การอนุญาตและกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข  กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึง
ประสงคทางดานเทคนิค  หลักเกณฑในการเชื่อมโครงขายการประกอบกิจการ ฯลฯ อีกทั้งการ
อนุญาตใหใชคล่ืนความถี่เพื่อกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนโดยคณะกรรมการ “กสช”  
กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการ  “กสช”  คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนทั้งในระดับชาติ  
ระดับทองถ่ินไมวาจะเปนประโยชนในดานการศึกษา วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐและประโยชน
สาธารณะอื่นๆ รวมทั้งการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม25   
                  คณะกรรมการ  “กสช”  มีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละหกป  และเมื่อครบกําหนด
สามป ให กสช. ออกจากตําแหนงจํานวนสามคนโดยวิธีจับสลาก และใหถือวาการออกจากตําแหนง 
โดยการจับสลากดังกลาวเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตในปจจุบันคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ “กสช”  ยังไมไดถูกจัดตั้งขึ้นใหเปนไปตามพระราช 
บัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2543  สาเหตุเพราะมีปญหาจากการสรรหาของคณะ 
กรรมการสรรหา  ทําใหศาลปกครองเพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่มีสิทธิไดรับการเสนอรายชื่อตอวุฒิสภาครั้งแรกในคดีหมายเลขแดงที่  อ.4/2546  และ
คร้ังที่สองในคดีหมายเลขแดงที่  อ.271/2549 เพราะฉนั้นจึงยังไมไดมีการกําหนดพันธกิจขององคกร
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนไว   
         ดังนั้นการกําหนดพันธกิจขององคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศนจึงตองนําพันธกิจและแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมของคณะกรรมการ “กทช”  มา
เปรียบเทียบกับแผนแมบทกิจการวิทุยกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน แนวทางในการปฏิรูป
ส่ือมวลชน และนํามาตรา 23  ที่ใหอํานาจคณะกรรมการ “กสช”  ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คล่ืนความถี่ฯ  พ.ศ.  2543   
 พันธกิจของคณะกรรมการ  “กทช” 26  คือการวางรากฐานการแขงขันเสรี  และเปนธรรม
ในการบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมอยางคุมคา ทั้งจัดบริการโทรคมนาคมพื้นฐานในพื้นที่ชนบท
หางไกล  การคุมครองผูบริโภค  การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา  การสงเสริมกิจการโทรคมนาคม

                                                 
25  วนิดา  แสงสารพันธ.  (2548).  หลักกฎหมายสื่อสารมวลชน.  หนา 99  . 
26  วารสารกทช.  (2551).  เจาะลึกแผนแมบทโทรคมนาคมฉบับ  2.  หนา 6. 
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เฉพาะกิจที่ไมแสวงหากําไร และการขยายเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ โดยตองบริหาร 
งานไปในทิศทางเดียวกับกฎหมาย  และแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม 
           เมื่อนําพันธกิจของคณะกรรมการ “กทช” มาเปรียบเทียบกับแนวทางการดําเนินการของ
คณะกรรมการ  “กสช”  แลวพันธกิจของคณะกรรมการ “กสช”  ที่จะตองดําเนินตามนโยบายและ
จัดทําแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและแผนความถี่วิทยุ จึงทราบพันธกิจของ
คณะกรรมการ “กสช”  และพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 และรัฐธรรมนูญ
ดังนี้  
          1. เมื่อองคกรกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนมีพื้นฐานที่ตองการ
ปฏิรูปส่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ดังนั้นคณะกรรมการ “กสช”  จะตองมีพันธกิจในการ
ดําเนินการจัดสรรคลื่นวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนกันใหมทั้งหมดใหเปนไปตามแผน
แมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ  เพื่อทําการพิจารณาอนุญาต กํากับดูแล  
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุญาต  ติดตามการตรวจสอบ  กําหนดมาตรฐานทางเทคนิค  การ
เชื่อมโยงเครือขาย  กําหนดมาตรฐานคุมครองเสรีภาพประชาชน  คุมครองเสรีภาพและสงเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  การวิจัย  และการพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน27 
     2. คณะกรรมการ “กสช” มีพันธกิจในการทั้งจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง  และ
วิทยุโทรทัศนใหเปนธรรมตอผูใชบริการและผูใหบริการโดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปน
สําคัญ โดยตองบริหารงานไปในทิศทางเดียวกับกฎหมายที่ใหอํานาจไว  ซ่ึงเปนพันธกิจขององคกร
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  
พ.ศ. 2543 และจัดสรรคลื่นความถี่ที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อประโยชนสาธารณะที่ประชาชน
เปนเจาของรวมกันตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติไว  จึงเปนพันธกิจขององคกร
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน                                                                 

 3.3.2 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ   “กสช” ตาม  
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  พ.ศ.  2551   
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551ได
ประกาศใชเมื่อวันที่ 4  มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียง และ
วิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498  และไดใหอํานาจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน
แหงชาติ  “กสช”  มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ไว  
กลาวคือ 

                                                 
27  แหลงเดิม.  หนา 30. 
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         1. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศนแหงชาติ  “กสช”  มีอํานาจ
ประกาศกําหนดใหกิจการในลักษณะกิจการใดเปนการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  พ.ศ.  2551 
 2. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศนแหงชาติ  “กสช”  มีอํานาจ
ประกาศกําหนดคาธรรมเนียมการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  และออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  และแบงประเภทของกิจการกระจาย
เสียง  หรือกิจการโทรทัศนที่ใชหรือไมใชคล่ืนความถี่ 
 แตในการบังคับใชพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  
พ.ศ.  2551 มีสวนที่ไมสมบูรณอยูบางตามความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาสายสื่อสารมวลชน 
กลาวคือ  สัมปทานในกลุมผูประกอบการวิทยุโทรทัศนเดิม ซ่ึงบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย   พ.ศ. 2550  ไดระบุความคุมครองไว  
           ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้ จึงไมสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัมปทานเดิมที่ไดใหไวแลว 
แตมีเปาหมายคือ ดําเนินการสําหรับกลุมที่จะเกิดขึ้นใหม เปดโอกาสใหภาคประชาชนผูประกอบ 
การรายเล็ก  หรือรายยอยไดเขาถึงและใชคล่ืนความถี่ไดกวางขวางมากขึ้นโดยมีสาระสําคัญคือ  การ
แบงประเภทกิจการเปน กิจการวิทยุโทรทัศนที่ใชคล่ืนความถี่ และไมใชคล่ืนความถี่  ซ่ึงในกลุมใช
คล่ืนความถี่ ไดแยกประเภท ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ  บริการชุมชนและ  และ
บริการธุรกิจ และยังแยกยอยขนาดธุรกิจใหมีความหลากหลาย ทั้งระดับชาติ ภูมิภาคและจังหวัด 
ดังนั้นคลื่นความถี่ที่ใชอยูในปจจุบันอยูในความครอบครองของหนวยงานรัฐ กองทัพ รัฐวิสาหกิจ
และราชการ ก็สามารถดึงคลื่นความถี่ที่เกินจําเปนกลับคืนมาจัดสรรใหมไดทันที28 

 3.3.3 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ “กสช” รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดประกาศใชเมื่อวันที่  24  สิงหาคม พ.ศ. 2550  ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับ  
พ.ศ. 2550  ไดมีการบัญญัติ  หมวด  3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ในสวนที่เกี่ยวกับเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล  และสื่อมวลชนขึ้นใหม  ที่ไดบัญญัติในเรื่องของคลื่นความถี่ที่ 
 

                                                 
28  สัมมนาเรื่อง “อนาคตวิทยุโทรทัศนไทย หลังกฎหมายใหมใชบังคับ”  สืบคนเมื่อวันที่  22  ตุลาคม  

2551, จาก  http://www.presscouncil.or.th/th2/content/view/178/1  
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ใชในการสงคลื่นวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคมไวในมาตรา 4729 อันเปนที่มา
สภาพปญหาและความจําเปนที่ตองมีการแกไขกฎหมายจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง และ
วิทยุโทรทัศน  ทําใหคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  สารสนเทศ และการสื่อสาร 
สภานิติบัญญัติแหงชาติมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  “กสทช” โดยการยุบรวม  “กสช”  และ “กทช”  เขาดวยกันตามมาตรา  
47  ที่ไดบัญญัติใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ซ่ึงแตกตาง
กับมาตรา 40  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  ที่ไมไดกําหนดใหองคกรของรัฐ
ที่ เปนอิสระท่ีมีหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ฯ  เปนองคกรของรัฐที่ เปนอิสระองคกรหนึ่งตาม
รัฐธรรมนูญดังกลาว 
           สภาพปญหาและความจําเปนที่คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  
สารสนเทศ  และการสื่อสารสภานิติบัญญัติแหงชาติไดเสนอใหมีการแกไข พระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการการโทรคมนาคม  
พ.ศ. 2543 ใหเปนสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีผลการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธิการมีสภาพปญหาและความจําเปนดังนี้30               
        1. ปญหาเกี่ยวกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหบริการโทรคมนาคมและบริการ
วิทยุโทรทัศนหลอมรวมเขาดวยกัน (Convergence) แลวแตกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันยังคง
แบงแยกองคกรกํากับดูแล 

                                                 
29  มาตรา 47  คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และโทรคมนาคม  เปน

ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 
  วรรคสอง  ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง  

และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม  ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

  วรรคสาม  การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ
และระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชนสาธารณะอื่น และการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม  รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 

  วรรคทาย การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการควบรวม  
การครองสิทธิขามสื่อ  หรือการครอบงํา  ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเปนการ
ขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายของประชาชน 

30  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  สารสนเทศ  และการสื่อสารสภานิติบัญญัติแหงชาติ.  
(2550).  รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการแกไขกฎหมายโทรคมนาคมและการสื่อสาร.  หนา  2 
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          2. การที่ยังไมมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ  “กสช”  
จึงไมสามารถใหใบอนุญาตบริการโทรคมนาคมที่ใชคล่ืนความถี่  ซ่ึงทําใหผูประกอบการในธุรกิจ
โทรคมนาคมหลายราย  และผูใหบริการวิทยุโทรทัศนรายใหมไมสามารถเขาสูตลาดได 
              3.  การขาดองคกรดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ทําใหเกิดปญหาการ
บังคับใชพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ในหมวด 1 ตั้งแตมาตรา 6  ถึง
มาตรา 45 เปนตน ซ่ึงจากสภาพปญหาและความจําเปนที่คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสารสภานิติบัญญัติแหงชาติได เสนอใหมีการแกไข  
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนและ
กิจการการโทรคมนาคม  พ.ศ.  2543  นั้น  มีแนวคิดของนักวิชาการที่เห็นดวยและไมเห็นดวยใน
การยุบรวมคณะกรรมการ  “กสช”  และ  “กทช”  ดังตอไปนี้ 
                 1) ฝายนักวิชาการที่เห็นดวยกับการยุบรวม  “กสช”  และ  “กทช”  เขาดวยกันตาม
มาตรา  47  ไดแก  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี สารสนเทศ  และการสื่อสาร  สภา
นิติบัญญัติแหงชาติที่ไดพิจารณาขอคิดเห็นตางๆ  อยางรอบคอบแลวมีมติใหรวมคณะกรรมการ  
“กสช”  และ  “กทช”  และวางหลักการดําเนินการ31  เชน  ในสวนองคคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง  กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  “กสทช”  อาจประกอบดวยกรรมการ 
9  คน  ไดแก 
   -  ผูเชี่ยวชาญกิจการวิทยุและโทรทัศน  2  คน  (ซ่ึงในอนาคตอาจกําหนดใหเปนผู 
เชี่ยวชาญดานเนื้อหา) 
                       - ผูเชี่ยวชาญกิจการโทรคมนาคม 2 คน  (ซ่ึงในอนาคตอาจกําหนดใหเปนผู 
เชี่ยวชาญดานโครงขาย) 
                          - กรรมการอื่นที่ เหลืออีก  5 คน  คัด เลือกจากผู เชี่ ยวชาญด านกฎหมาย
เศรษฐศาสตร  บัญชีและการเงิน  การคุมครองผูบริโภค  การศึกษา  กิจการทองถ่ิน  วัฒนธรรมและ
ความมั่นคง 
                    โดยคณะกรรมการชุดดังกลาวมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 5 ป และใหมี
การเหล่ือมวาระกันของกรรมการเชนเดียวกับพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.  
2543 เปนตน 
 
 

                                                 
31  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  สารสนเทศ  และการสื่อสารสภานิติบัญญัติแหงชาติ.  

(2550).  เลมเดิม.  หนา 1-5. 
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                        2) ฝายนักวิชาการและภาคประชาชนที่ไมเห็นดวยกับการยุบรวมองคกรทั้งสองได
เขาชื่อรวม 21 องคกรไดแก  สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (สสมท.), 
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มธ., คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะการ
ส่ือสารมวลชน มช., คณะนิเทศศาสตร ม.รังสิต, ภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มรภ.
สวนสุนันทา,  เครือขายปฏิรูปสื่อภาคประชาชน, สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย, สมาพันธ
สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน, สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย, สมาคม 
ผูประกอบวิชาชีพวิทยุทองถ่ินไทย,  คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.),  
สหพันธองคกรผูบริโภค (สอบ.) มูลนิธิเพื่อผูบริโภค (มพบ.),  มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.),  
เครือขายส่ือภาคประชาชนภาคเหนือ, เครือขายวิทยุชุมชนชาวลานนา, เครือขายวิทยุชุมชน
ภาคเหนือ 17 จังหวัด, สมาพันธวิทยุชุมชนภาคตะวันออก, สมาพันธวิทยุชุมชนคนอีสาน, เครือขาย
ส่ือภาคประชาชนภาคอีสานเขาชื่อไมเห็นดวยกับการยุบรวม  “กสช” และ “กทช” เขาดวยกันตาม
มาตรา 47 ไดทําหนังสือคัดคานการกําหนดใหมีเพียงองคกรเดียวเพื่อกํากับดูแลการจัดสรรคลื่น
ความถี่วิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคม   
             เพราะเห็นวากิจการดังกลาวมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันมาก ทั้งวัตถุประสงค
และความเชี่ยวชาญจึงไมสามารถนํามารวมกันได  โดยเฉพาะอยางยิ่งการกํากับดูแลกิจการวิทยและ
โทรทัศน  เนื่องจากการดําเนินกิจการทางดานเนื้อหา, มิติตอสังคมและวัฒนธรรม และยังไมเชื่อมั่น
วาจะปองกันการผูกขาดอํานาจได  รวมทั้งยังขาดการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจากภาค
สวนตางๆ ของสังคมอยางกวางขวางเพียงพอวาควรมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระเพียงองคกรเดียว
หรือหลายองคกรขึ้นมาทําหนาที่จัดสรรและกํากับดูแลคล่ืนความถี่ดังกลาว ขณะเดียวกัน ยังไมมี
งานวิจัยอยางเปนระบบยืนยันวา การบัญญัติใหมีองคกรเดียวจะเปนผลดีตอการปฏิรูปส่ือ 
โดยภาพรวมอยางแทจริง เนื่องจากกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เปนกิจการที่มีลักษณะเฉพาะที่ตองการการกํากับดูแลที่แตกตางกัน ดังนั้นการ
กําหนดใหองคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมมีเพียงองคกรเดียว จึงอาจ
ไมสอดคลองกับการปฏิบัติ และยังทําใหขาดการคานอํานาจในการกํากับดูแลกิจการทั้งสอง32 
   สภาพปญหาที่กลาวมาขางตน  ประกอบกับในปจจุบันยังไมมีการแกไข
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2543 ทําใหในปจจุบันยังไมมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ “กสทช” ที่ทํา
หนาที่ดําเนินการบริหารองคกรกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแต

                                                 
32  องคกรสื่อยื่นแกรัฐธรรมนูญคานรวม  “กสช-กทช”  สื่บคนเมื่อวันที่  21  ตุลาคม 51,  จาก  

http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ID=8434&Key=HilightNews 
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ภายใตมาตรา 47  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  แสดงใหเห็นวาจะตองมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ “กสทช”  
ที่ดําเนินการบริหารงานองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  เพียงองคกรเดียวตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550   
 
  DPU



 
บทที่  4 

ความพยายามแกปญหาการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง และกจิการ 
วิทยุโทรทัศนในประเทศไทย 

 
         การดําเนินงานในดานกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในประเทศไทยใช
ระบบผูกขาดสื่อและการใชส่ือของมวลชน (State Ownership) ทําใหเกิดการริดรอนสิทธิและ
เสรีภาพในการนําเสนอขาวสารโดยรัฐและหนวยงานของรัฐ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจจํานวน 20 
หนวยงานเปนเจาของกรรมสิทธิ์คล่ืนความถี่วิทยุกระจายเสียง  และกิจการวิทยุโทรทัศน1  ไดแก 
         1. สถานีคล่ืนความถี่วิทยุกระจายเสียงจํานวนมากกวา 400 สถานีทั่วประเทศมี 
5 หนวยงานใหญไดแก  กรมประชาสัมพันธ,  อ.ส.ม.ท,  กองทัพบก, กองทัพอากาศ และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติเปนตน ขณะที่สถานีวิทยุทั่วประเทศมี 523  สถานี ซ่ึงกลุมสถานีวิทยุกระจายเสียง
แบงตามเจาของสถานีที่เปนหนวยงานของรัฐตามตารางดังนี้2 
 

หนวยงานของรัฐท่ีเปนเจาของคลื่นความถี่วทิยุกระจายเสียง จํานวน รอยละ 
กระทรวงกลาโหม  (บก.สูงสุด  กองทัพบก  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ) 
สํานักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ 
องคกรสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย  (บมจ. อสมท.) 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
รัฐสภา 
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาฯ 
กรมไปรษณียโทรเลข 
หนวยงานอื่นๆ ในภาครัฐ 

201 
147 
62 
44 
16 
12 
12 
30 

38.35 
28.05 
11.83 
8.40 
3.05 
2.30 
2.30 
5.72 

 

 

                                                 
1 สุรัตน  เมธีกุล.  (2545).  การปฏิรูปสื่อในยุคสังคมไรพรมแดน : วิเคราะหสถานการณ  แนวโนมและ

ผลกระทบที่มีตอการปฏิรูปวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนของประเทศไทย.  หนา  9. 
2  วีระ ประทีปชัยกูร.  สถานภาพความเปนเจาของสื่อ.  สื่บคนเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  2551,  

http://www.presscouncil.or.th/th2/images/stories/book/0202.pdf?PHPSESSID=5532ae71d8548070d60cd32235
54b53d 
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                   2. สถานีคล่ืนความถี่วิทยุโทรทัศน 5 สถานีคือ ชอง  3,  5,  7,  9  และ11 รวมทั้งอีก 
9  สถานีในตางจังหวัดเปนของสวนราชการ 3 หนวยงาน ไดแก  กรมประชาสัมพันธ, อ.ส.ม.ท และ 
กองทัพบก  ซ่ึงกลุมสถานีวิทยุโทรทัศนแบงตามเจาของสถานีที่เปนหนวยงานของรัฐตามตารางดังนี้ 
 

      หนวยงานของรัฐที่เปนเจาของคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน จํานวน รอยละ 
สํานักปลัดนายกรัฐมนตรี 
องคกรส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย  (รวมสัมปทานเคเบิ้ลทีวี) 
กระทรวงกลาโหม  (กองทัพบก) 
กรมประชาสัมพันธ 

1 
5 
2 
9 

5.88 
29.42 
11.76 
52.94 

 
    ดังนั้นเห็นไดวาการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนในประเทศ
ไทย  รัฐเปนผูผูกขาดโดยใชกฎหมายที่เปนเครื่องมือในการผูกขาดในกิจการดังกลาว ทําใหการ
จัดสรรคลื่นความถี่ถูกครอบงําโดยรัฐทั้งในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมซึ่งเปนปญหา
ของระบบสื่อวิทยุและโทรทัศน  เชน  ลักษณะการผูกขาดในการเปนเจาของและการใชส่ือของรัฐ,  
การขาดเสรีภาพในการนําเสนอขาวสาร,  การขาดความหลากหลายในรูปแบบทางวัฒนธรรม, การ
ขาดการประเมินคุณภาพของเนื้อหา  และประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผูรับ ปญหาการมีสวนรวม
ของกลุมผูรับ (audience) และประชาสังคม (civil society) ในการกําหนดนโยบายดานสื่อ และการ
กําหนดรูปแบบและเนื้อหาสาระตางๆ  กลาวโดยสรุปคือ  การขาดความเปนประชาธิปไตยในระบบ
วิทยุและโทรทัศนในประเทศไทย3 โดยที่ภาคประชาชนไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในกิจการ
ดังกลาวได  ซ่ึงเปนปญหาที่กระทบตอสิทธิในดานการสื่อสารของภาคประชาชนที่มาจากการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  และกิจการวิทยุโทรทัศนในประเทศไทย เปนเหตุใหตองมีการ
ปฏิรูปการกระจายเสียงขึ้นในกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน กลาวคือ ตองการ
ปรับปรุงแกไขปญหาของระบบการกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน และเคเบิ้ลทีวีทั้งระบบ เพื่อให
กิจการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศนสามารถทําหนาที่และสรางความรับผิดชอบตอประชาชนและ
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง4  ซ่ึงมีขอเสนอเปนที่มาของแนวคิดในการปฏิรูปสื่อ
ดังตอไปนี้ 
 
 

                                                 
3  อุบลรัตน  ศิริยุวศักดิ์. ข (2544).  หนา 23. 
4  สุรัตน  เมธีกุล.  (2545).  เลมเดิม.  หนา 16. 
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4.1 ขอเสนอเกี่ยวกับระบบวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนในประเทศไทย   
             เนื่องจากการภาคประชาชนถูกปดกั้นสิทธิและเสรีภาพในดานสื่อสารมวลชนมาเปน
เวลานานจากระบบการเมืองการปกครองที่เปนผูนําทางทหารไดออกกฎหมายขึ้นมาควบคุมการ
ดําเนินการจัดสรรคลื่นความถี่  และการใหสัมปทานในระบบอํานาจอุปถัมภ  และระบบทุนนิยม
อภิสิทธิ์  ทําใหเกิดการครอบงําทางดานสิทธิและเสรีภาพในดานสื่อสาร ภายหลังเหตุการณพฤษภา
ทมิฬจึงไดมีความตองการของนักวิชาการหลายฝาย,  องคกรเอกชน และคณะกรรมการหลายฝายที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อวางแผนการปฏิรูปกิจการคลื่นความถี่และระบบวิทยุและโทรทัศนในประเทศไทย5 โดย
มีขอเสนอในการปฏิรูปกิจการคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนดังตอไปนี้ 

             1. ขอเสนอของนักวิชาการในการปฏิรูประบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  มี
ขอเสนอในการปฏิรูป  4  ขอ  ไดแก 
                   1) การควบคุม (Control) ส่ือวิทยุและโทรทัศนจะดําเนินโดยเจาของ (Ownership)  
ซ่ึงจะตองประกอบดวย 
                         (ก) หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงจะแบงเปนสองกลุมใหญๆ  คือ 
                               (1) กรมประชาสัมพันธ  มีหนาที่รับผิดชอบเครือขายวิทยุและโทรทัศน
แหงชาติ  (ควรนําโทรทัศนชอง 11 มาเปนสถานีหลักในเครือขายโทรทัศนแหงชาติ) เพราะมีสถานี
วิทยุและโทรทัศนอยูแลวทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด สําหรับวิทยุและโทรทัศนภายใตการควบคุม
ของกรมประชาสัมพันธ  ควรมุงกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะ (Public Service Broadcasting) 
                               (2)  หนวยราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ จะรับผิดชอบเพื่อดําเนินการวิทยุ
และโทรทัศนตามภารกิจและเปาหมายขององคกร  แตทั้งนี้จะตองสอดคลองกับเจตนารมณแหง
รัฐธรรมนูญที่มุงหมายใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนทั้งระดับชาติและระดับทองถ่ินทั้งใน
ดานการศึกษา  วัฒนธรรม  ความมั่นคงและประโยชนสาธารณะ 
                         (ข) สถาบันหรือองคกรดานสาธาณประโยชนนั้น  ควรเปดโอกาสใหภาค
ประชาชนคือ  สถาบันหรือองคกรดานสาธารณประโยชนที่ไมหวังผลกําไรและไมใชหนวยงาน
ราชการ เขามาดําเนินการสถานีวิทยุหรือโทรทัศนในเปาหมายเพื่อสาธารณะประโยชนที่ไมเกี่ยวของ
กับการเมือง 
                         (ค) ภาคเอกชนที่ได รับสัมปทานคลื่นวิทยุและโทรทัศนจากรัฐจะเขามา
ดําเนินการในรูปของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนเพื่อการคา (Commercial Station) หรือสถานวีทิยุ
และสถานีโทรทัศนเพื่อกิจการทางธุรกิจ 

                                                 
5  แหลงเดิม.  หนา 23-26. 
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                     2) รายไดของสถานี  (Finance) ที่มาของรายไดของสถานีวิทยุและโทรทัศนจะมาจาก
แหลงตางๆ  ดังนี้   
                         (ก) รายไดของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในการครอบครองของ
กรมประชาสัมพันธมีที่มาจากภาษีในรูปของงบประมาณที่รัฐจัดสรรใหประจําป  และจากกองทุน
สนับสนุนขององคกรอิสระจัดสรรคลื่นโดยไมใหมีการโฆษณาสินคาในเชิงพาณิชย 
                         (ข) สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในการครอบครองของหนวยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ  จะเปนสถานีเพื่อขาวสารและสารคดีไมต่ํากวา 70 เปอรเซนตของเวลา
ออกอากาศทั้งหมด  ดังนั้นรายไดของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในกลุมนี้อาจจะ
กําหนดเปน  2  เงื่อนไขคือ 
                                (1) ถา เปนสถานีที่ ไมมีการโฆษณาสินคา  เชน  สถานี เพื่อการศึกษา  
วัฒนธรรม  การเมือง  ความมั่นคง  ประโยชนสาธารณะเปนตน  ใหไดรับงบประมาณจากรัฐและ
กองทุนจากองคกรอิสระดานวิทยุและโทรทัศนที่จะจัดสรรใหเชนเดียวกับเงื่อนไขขอ  2.  ก. 
                                (2) ถาเปนสถานีที่มีการโฆษณาสินคา  จะตั้งเกณฑไมใหโฆษณามากนัก
เหมือนสถานีวิทยุและโทรทัศนเพื่อการคา  โดยรายไดของสถานีมาจากสองทางคือ   
                                       -  รายไดซ่ึงรัฐจัดสรรงบประมาณใหบางสวน 
                                       -  รายไดที่มาจากการโฆษณาเพื่อการพาณิชย 
                         (ค) สถานีวิทยุในการครอบครองของภาคประชาชน  คือสถาบันหรือองคกรดาน
สาธารณประโยชนเปนสถานีที่ไมมีการโฆษณาสินคา งบประมาณ  หรือรายไดที่จะนํามาดําเนินการ
ของสถานีจะมาจากหลายทางคือ  จากแหลงความชวยเหลือตางๆ และจากการบริจาค แมแตจาก
กองทุนขององคกรอิสระจัดสรรคลื่น  โดยไมใหมีโฆษณาสินคา 
                         (ง) สถานีวิทยุและโทรทัศนของเอกชนที่ไดรับสัมปทานคลื่นความถี่จะเปนการ
ดําเนินการในรูปสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการพาณิชยนั้น  ที่มาของรายไดจะ
ไดมาจากการโฆษณาสินคาเพื่อการพาณิชย 
                   3) นโยบายสถานีดานรายการ  (Programming Policy)  จะประกอบดวย 
                         (ก) การกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะ (Public Service Broadcasting) แนวคิด
นี้ยึดหลักเกณฑสําคัญโดยใหความสําคัญในหัวขอตอไปนี้ 
                                (1) ความกวางขวางในเชิงภูมิศาสตร  ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเขาถึง
และไดรับส่ือในสิ่งเดียวกัน 
                                (2)  โดยคํานึงถึงความสนใจและรสนิยมของคนกลุมตางๆ  ในสังคม 
                                (3)  โดยคํานึงถึงชนกลุมนอย 
                                (4)  โดยคํานึงถึงเอกลักษณของชาติและชุมชน 
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                                (5)  ปลอดภัยจากพันธะและผลประโยชนของกลุมใดๆ 
                                (6)  สนับสนุนใหผูใชส่ือมีบทบาทรวมดวย 
                                (7)  การแขงขันในดานคุณภาพของรายการมากกวาดานปริมาณ 
                                (8)  สนับสนุนในความอิสระและเสรีภาพของผูจัดทํารายการ ซ่ึงหัวขอ 
(1)– (8)  นี้จะตองเปนการผสมผสานความตองการในเชิงบริการสาธารณะโดยการใชคล่ืนความถี่
วิทยุและโทรทัศนเปนหลักการดําเนินการใหกับสังคมและประเทศชาติ เชน การกวดขันสื่อภาค 
เอกชนใหปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อสาธารณะ,  การประกันใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมโดยให
ผูประกอบการกระจายเสียงทุกรายเขาถึงผูชมไดอยางเปนธรรม,  การใหการประกันแกพลเมืองของ
รัฐทุกคนมีสิทธิรับการบริการสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนอยางทั่วถึง  และการออก
กฎหมายเพื่อปองกันการครอบงําทางการเมืองและเศรษฐกิจ6  เปนตน 
                         (ข) สถานีวิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษาอาจมีลักษณะการดําเนินการในรูปแบบ
หนึ่งใดดังตอไปนี้ 
                                (1) การศึกษาแบบเปนทางการ  (Formal Education) ซ่ึงเปนการชวยการเรียน
การสอนในโรงเรียนโดยตรง  เชน  การจัดในรูปโครงการวิทยุหรือโทรทัศนของโรงเรียน เปนตน 
                                (2) การศึกษานอกระบบ (Nonformal Education)  เปนการจัดในรูปโครงการ
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาที่มุงสนับสนุนกลุมเปาหมายที่ไมมีโอกาสเรียนใน
โรงเรียนหรือสถานศึกษาระดับสูงใหสามารถเรียนรูและนําความรูไปสอบเทียบ หรือสอบเพื่อปรับ
วุฒิการศึกษาของตนเองได 
                                (3) การศึกษาแบบไมเปนทางการ (Informal Education) เพื่อชวยในการ 
ศึกษาและเรียนรูของประชาชนทุกกลุมในสังคม 
                         (ค) สถานีเพื่อสงเสริมวัฒนธรรม  เนื่องจากปจจุบันปญหาดานวัฒนธรรมของ
ชาติปนปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ  และสาเหตุที่สําคัญมากอยางหนึ่งก็คือ  อิทธิพลที่มี
ตอวัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นจากสื่อมวลชนในประเทศและสื่อมวลชนขามชาติในยุคสังคมไรพรมแดน  
ดังนั้นการมีนโยบายจัดตั้งสถานีที่เนนวัฒนธรรมจึงเปนการปกปองวัฒนธรรมขามชาติ  และเปน
สวนสําคัญในการดํารงไวซ่ึงเอกลักษณของชาติและวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
                         (ง)  สถานีวิทยุเพื่อการเมืองและประชาธิปไตย  เนื่องจากปญหาทางการเมืองและ
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมืองนั้น  เปนปญหาพื้นฐานที่สําคัญสําหรับสังคมไทยที่
นาจะสนับสนุนใหมีสถานีวิทยุและโทรทัศนเพื่อการเมืองและประชาธิปไตย 

                                                 
6  วิภา อุตมฉันท.  (2544).  ปฏิรูปสื่อเพื่อสังคม : หลักคิดและบทเรียนจากนานาประเทศ.  หนา 302-315. 
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                         (จ)  สถานีวิทยุและโทรทัศนเพื่อการคา  คือสถานีวิทยุและโทรทัศนที่เราเห็น
ดําเนินการสวนใหญอยูในขณะนี้คือการเสนอขาวสาร  ความรูและบันเทิงคอนขางมากมีการโฆษณา
สินคาเปนรายไดหลักซึ่งเอกชนจะเปนเจาของและดําเนินการสถานีประเภทนี้ 
                   4) โครงสรางองคกรอิสระจัดสรรคลื่นและการบริหาร (Organizational Structure)  
จะประกอบดวย 
                         (ก) องคกรอิสระจัดสรรคลื่นและการบริหารควรเปนองคกรระดับชาติที่มีอํานาจ
จัดสรรคลื่นวิทยุและโทรทัศนโดยมีกฎหมายใหอํานาจในการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกลาว 
                         (ข) องคกรบริหารวิทยุและโทรทัศนระดับทองถ่ินมีหนาที่รับผิดชอบทั้งนโยบาย
และการบริหารในระดับทองถ่ิน  ซ่ึงองคกรอิสระระดับชาติขางตนเปนผูวางกฎระเบียบใหกับ
องคกรบริหารวิทยุและโทรทัศนระดับทองถ่ินปฏิบัติตาม                   

             2. ขอเสนอของคณะอนุกรรมการจัดทําแผนระยะยาว  คณะกรรมการปรับปรุงสื่อของ
รัฐในการปฏิรูประบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  มีขอเสนอในการปฏิรูป  2  ขอ  คือ 
                      1) ใหมีหลักการและนโยบายที่เนนการสงเสริมสิทธิในการรับรู  และการแสดงความ
คิดเห็นของพลเมือง  การสงเสริม  “เสรีภาพแหงขาวสาร”  และสงเสริมสื่อมวลชนในรูปแบบเสรี
ประชาธิปไตย  ใหประชาชนทุกกลุมทั้งที่เปนภาครัฐ  ธุรกิจเอกชนและประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการเปนเจาของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนได และใหมีการแสดงออกถึงความหลากหลายของ
วัฒนธรรมอยางเทาเทียมกัน  อีกทั้งใหมีการกระจายอํานาจสื่อไปยังภูมิภาคและทองถ่ินตางๆ 
                      2) ใหจัดตั้งคณะกรรมการสื่อสารมวลชนแหงชาติ  เพื่อกําหนดและประสาน
นโยบายระดับชาติ  กํากับดูแลสื่อมวลชนของรัฐและเอกชน  สงเสริมและพัฒนาสื่อมวลชน 

             3. ขอเสนอที่จัดทําขึ้นโดยภาคประชาชน 3 องคกร ไดแก มูลนิธิเอเชีย มูลนิธิสื่อสราง 
สรรค และสถาบันนโยบายศึกษา มีขอเสนอในการปฏิรูป 3 ขอ  คือ 
                   1) ใหมีการยกรางพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนฉบับ 
พ.ศ.  2536 ขึ้นใชแทนพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2498 เพื่อยกเลิกการรับรองสิทธิของสวนราชการ 11  
หนวยงานในการดําเนินกิจการวิทยุและโทรทัศนและใหรางพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน ฉบับพ.ศ.  2536  รับรองสิทธิของสวนราชการ ธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ใน
การดําเนินกิจการวิทยุและโทรทัศน  (บนหลัการที่วาทรัพยากรคลื่นวิทยุและโทรทัศนเปนทรัพยากร
สาธารณะซึ่งรัฐพึ่งจัดสรรใหปจเจกบุคคล  นิติบุคคล  ชุมชน  องคกรชุมชน  และองคกรประชาชน
ใหมีสิทธิที่นําไปใชโดยเทาเทียมกัน) 
                   2) ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการวิทยุและโทรทัศนขึ้นคณะหนึ่ง  เพื่อทําหนาที่
พิจารณาใหใบอนุญาตแกผูประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน  ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
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ของผูไดรับใบอนุญาต รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากฝายตางๆ  เพื่อใหประกอบในการพิจารณาตอ
อายุใบอนุญาต 
                   3) ใหแบงระยะเวลาการปฏิรูปออกเปน  2  ระยะโดยกําหนดไวในบทเฉพาะกาลของ
รางพระราชบัญญัติวิทยุและโทรทัศน  ฉบับพ.ศ.  2536  ดังนี้  
                         (ก) สําหรับสถานีวิทยุและโทรทัศนที่มีอยูเดิมใหปรับมาสูระบบใหม  ภายหลังที่
ครบกําหนดเวลาสัมปทานที่ใหแกเอกชน   
                         (ข) ใหสถานีวิทยุและโทรทัศนที่เกิดขึ้นใหมเขาสูระบบใหมตามพระราชบัญญัติ
วิทยุและโทรทัศน  ฉบับ พ.ศ. 2536   

             4. ขอเสนอของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย  (คพป.) มีขอเสนอในการปฏิรูป 3  
ขอ คือ 
                   1) ใหมีการบัญญัติหลักการเรื่องเสรีภาพตลอดจนการจํากัดเสรีภาพไวเพื่อใหมีผล
บังคับใชโดยตรงและผูกพันองคกรนิติบัญญัติ  องคกรบริหาร  และองคกรตุลาการ ตลอดจนองคกร
อ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 
                   2) ใหเพิ่มเติมหลักการที่เกี่ยวกับสิทธิใหมๆ  บางประการใหประชาชนมีสิทธิ และรัฐ
จะตองดําเนินการใหประชาชนมีสิทธิเชนวานั้น เชน สิทธิที่จะรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ  
สิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากร  สิทธิในการดําเนินการตามประเพณีและวัฒนธรรมสิทธิที่
จะรับทราบเหตุผลในการทํานิติกรรมทางปกครอง  รวมทั้งในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนรับรอง
ความเสมอภาคของสิทธิสตรีและใหความสําคัญกับการปกปองคุมครองสิทธิเด็ก 
                   3) ใหเพิ่มเติมสิทธิของชุมชนในการดําเนินการจัดการทรัพยากร  ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน  สิทธิของชุมชนที่วานี้เปนลักษณะพิเศษของสังคม
ตะวันออก  จะตางจากสิทธิเสรีภาพอ่ืนๆ  ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวที่เปนสิทธิเสรีภาพของปจเจกชน  
สิทธิชุมชนนี้จะชวยแกปญหาความขัดแยงในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติของสังคมได  ทั้งยังเปนการ
กระจายอํานาจใหชุมชน  ซ่ึงหมายถึงพลเมืองทุกคนในชุมชนนั้นมีสิทธิตัดสินใจเรื่องสําคัญดวย
ตนเองไดไมตองผานระบบ  “ผูแทน”  หรือ  “องคกรปกครองทองถ่ิน”7                 
                       สรุปวาขอเสนอแนะทั้ง 4  ขอของทั้งนักวิชาการและคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ
ปฏิรูปสื่อมีแนวคิดที่สอดคลองกันที่ตองการใหคล่ืนความถ่ีเปนทรัพยากรสาธารณะที่เปนของ
ประชาชน  และการจัดสรรคลื่นตองใหสิทธิและเสรีภาพแกภาคประชาชนและภาคธุรกิจและภาครัฐ
มีสิทธิใชอยางเสมอภาคกัน 
    

                                                 
7 อุบลรัตน  ศิริยุวศักดิ์ ข  เลมเดิม.  หนา 358 – 360.  
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4.2  แนวคิดท่ีจะนําเอารูปแบบขององคกรของรัฐท่ีเปนอิสระมาเปนองคกรกํากับดูแลกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในประเทศไทย   

             การที่จะนํารูปแบบขององคกรที่ไดรับการออกแบบโครงสรางใหเปนองคกรอิสระที่
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อสาธารณะจะตองเปนองคกรที่สามารถรับ 
การตรวจสอบโดยตรง  หรือเพื่อรับผิดชอบโดยรายงานการปฏิบัติงานตรงตอผูแทนทางการเมือง
ของประชาชนนั้น  ควรเปนองคกรที่มีความพยายามที่จะใหบริการเขาถึงพลเมืองทุกคน ยินดีปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบวาดวยเนื้อหารายการที่มุงเนนคุณภาพ และสนองตอบความตองการของผูรับสาร
หลากหลายกลุม  โดยถือวาสิ่งเหลานี้เปนพันธกิจทางสังคมในฐานะที่เปนองคกรของสาธาณะซึ่ง
ประชาชนเปนเจาของและใหการสนับสนุนทางการเงินทําใหองคกรสาธารณะมีรายไดประจํา 
ของตนเอง  และมีความเปนอิสระจากสื่อกระจายเสียงเพื่อการคาแลว8 เพราะฉะนั้นในการจัดตั้ง 
องคกรที่กํากับดูแลคล่ืนความถี่ควรที่จะนํารูปแบบขององคกรของรัฐที่เปนอิสระ (Independent 
Regulatory Agency)  ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งรูปแบบขององคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกร
แหงแรกที่มีการจัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา คือ  Interstate Commerce Commission หรือเรียกยอๆ 
วา  I.C.C.  ซ่ึงองคกรนี้ไดรับการจัดตั้งขึ้นในป  ค.ศ. 1889 โดยมีสังกัดขึ้นอยูกับกระทรวงมหาดไทย  
(Department of Interior)  มีอํานาจดูแล  ควบคุม  และวางระเบียบการประกอบธุรกิจการคาระหวาง
นักธุรกิจตางมลรัฐกัน  ลักษณะพิเศษขององคกรนี้คือความเปนเอกเทศหรืออัตตาณัติที่ไมตองฟง
คําส่ังจากหนวยราชการที่สังกัด  ลักษณะการใชอํานาจของ I.C.C  ไดรับมอบหมายอํานาจในการ
ปฏิบัติภารกิจ  โดยใชอํานาจนิติบัญญัติ ในสวนเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบ อํานาจบริหารในสวนที่
เกี่ยวกับการสงมอบเอกสาร  อํานาจสอบสวนขอเท็จจริง   และอํานาจตุลาการในสวนที่เกี่ยวกับการ
ฟองรองดําเนินคดีทางศาลแทนผูเสียหาย เปนตน ซ่ึงองคกรของรัฐที่เปนอิสระ (Independent 
Regulatory Agency) ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากองคกรของรัฐอื่นๆ  
กลาวคือ 
             1.  การกอตั้งองคกรของรัฐที่เปนอิสระจะถูกจัดตั้งโดยกฎหมายเปนการเฉพาะ และ
สภาคองเกรส จะกําหนดอํานาจหนาที่ไดอยางชัดเจน 
             2. การแตงตั้งหรือคัดเลือกคณะบุคคลขององคกรของรัฐที่เปนอิสระนี้ มักจะคํานึงถึง
ดุลยภาพแหงผลประโยชนของกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของหรือแนวความคิดตางๆ ที่หลากหลาย ดังนั้น 
จึงตองจัดสรรตําแหนงใหมีกลุมผลประโยชน (Interest groups) ทุกกลุมที่เกี่ยวของไดเขามาเปน
กรรมการหรือหากจะมีการแตงตั้งนักการเมื่องเขามาเปนกรรมการ ก็จะตองตั้งจากทุกๆ พรรค
การเมืองหรืออยางนอยจากพรรครีพับลิกันและเดโมแครต  

                                                 
8  วิภา  อุตมฉันท.  (2544).  เลมเดิม.  หนา 241. 
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             3.  ผูที่เปนประธานของ Independent Regulatory Agencies จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภา กอนแลวประธานาธิบดีเปนผูลงนามแตงตั้ง 
             4.  การกําหนดวาระในการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการองคกรของรัฐที่ เปน 
อิสระนั้น จะถูกกําหนดเปนวาระเดียว และตราบใดที่ยังไมครบวาระการดํารงตําแหนงจะไมมีการ 
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงขององคกรนั้นๆ เวนแตจะมีเหตุตามที่กฎหมายระบุไวชัดเจน เชน  
บกพรองไรประสิทธิภาพ ประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
เปนตน  
                     สําหรับการปฏิบัติหนาที่ของ Independent Regulatory Agencies จะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวใน Administrative Procedure Act 1946  ดวย และอาจถูกควบคุมดวย
กระบวนการทางศาล (Controle juridictionnel) หรือโดยกรรมาธิการวิสามัญของสภา Congress แต
การควบคุมการทํางานของ Independent  Regulatory Agencies ที่มีประสิทธิภาพที่สุดเห็นจะไดแก
การควบคุมผานสํานักงบประมาณ  อันเปนหนวยงานที่ขึ้นตรงตอประธานาธิบดีและเปนหนวยงาน
ที่ตั้งงบประมาณในการทํางานใหแกองคกรเหลานี้9  ในเรื่องของการสถาปนาองคกรของรัฐที่เปน
อิสระจะสถาปนาโดยสภาคองเกรส  ดังนั้นเมื่อประเทศไทยนํารูปแบบองคกรของรัฐที่เปนอิสระใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามาเปนแนวทางในการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนในประเทศไทยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้   
                     1) การจัดตั้งองคกรของรัฐที่เปนอิสระ  มีหลักเกณฑในการจัดตั้งหนวยงานดังกลาว
จะตองใชอํานาจรัฐ  ซ่ึงเปนอํานาจนิติบัญญัติสถาปนาองคกรของรัฐที่เปนอิสระขึ้น เนื่องจากองคกร
ของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่ดูแล  ควบคุม และวางกฎระเบียบใหแกกิจกรรมทั้งที่ดําเนินการใน
หนวยงานของรัฐและเอกชน    
                2) องคประกอบขององคกรของรัฐที่เปนอิสระ  มีลักษณะดังนี้ 
                          (2.1) เปนองคกรประเภทมีผูใชอํานาจคนเดียว (Autorite unique) หรือเปนองคกร
ประเภทองคคณะ (Autorite collegiale)  องคกรของรัฐที่เปนอิสระประเภทที่มีผูใชอํานาจคนเดียว
นั้น  มีองคกรประเภทนี้นอยมาก  อันเนื่องมาจากสวนมากแลวปญหาหรือกิจกรรมที่ใหองคกรของ
รัฐที่เปนอิสระดูแลควบคุมมักเปนปญหาซับซอนที่จําเปนตองมีคณะบุคคลที่ประกอบดวยบุคคล
หลายๆ  คนมาชวยกันพิจารณา  แตก็ไมควรที่จะตัดความเปนไปไดของการสถาปนาองคกรประเภท
มีผูใชอํานาจคนเดียวนี้ไปเสีย  เพราะในการดูแลกิจกรรมบางประเภทสาระสําคัญของการปฏิบัติ
หนาที่คือ  การรักษาความลับ   

                                                 
9  วิษณุ  วรัญู.  (2538).  รายงานการวิจัยเร่ืององคกรของรัฐที่เปนอิสระ (Independent Administative  

Body).  หนา 19-20. 
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   องคกรประเภทองคคณะมีขอดีตรงที่ประกอบดวยบุคคลหลายคนจึงมีความ
หลากหลายในความคิดเห็นในการมองสภาพปญหา  ยิ่งถาผูที่เปนสมาชิกขององคกรมีที่มาจากกลุม
ผลประโยชนตางๆ  ที่สะทอนความคิดเห็นของหลายคน กลุมการทํางานขององคกรนั้นก็จะยิ่งมี
ประสิทธิภาพ  เพราะมีการนําเอาความคิดเห็นที่หลากหลายมาพิจารณา  ซ่ึงการจัดตั้งองคกรที่
ประกอบดวยบุคคลหลายคนไมควรที่จะมีจํานวนสมาชิกมากจนกลายเปนองคกรประเภทสภาที่
กอใหเกิดปญหาในเรื่องของความคิดเห็นที่อาจนํามาสูปญหาในการบริหารงาน  หรือนอยเกินไปจน
ไมครอบคลุมกลุมผลประโยชนตางๆ ที่เกี่ยวของ  องคกรของรัฐที่เปนอิสระสวนใหญจะเปนองคกร
ที่ใชรูปแบบที่เปนองคกรประเภทองคคณะ   
                          (2.2) คุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนองคคณะขององคกรของรัฐ 
ที่เปนอิสระ  ควรคัดเลือกบุคคลผูทรงคุณวุฒิ และในการคัดเลือกจะตองกําหนดคุณสมบัติใหเปน
กลาง  ไมกําหนดคุณสมบัติที่กวางไป  เพราะจะทําใหเกิดการมอบดุลยพินิจใหกับผูมีอํานาจแตงตั้ง
จนอาจไมไดบุคคลที่เหมาะสม  เพื่อที่จะมาดํารงตําแหนงได  และไมกําหนดคุณสมบัติไวละเอียด
เกินไปก็ไมอาจหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถวนมาดํารงตําแหนงได 
                          (2.3) วิธีการแตงตั้งบุคคล  เพื่อเขามาดํารงตําแหนงในองคกรขึ้นอยูกับองคกร
ของรัฐที่เปนอิสระนั้น  มีความนาเชื่อถือในการบริหารงาน ในกรณีที่เปนองคกรที่มีความนาเชื่อถือ
มาก  อาจจําเปนตองมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง หรือบางกรณีก็ใหนายกรัฐมนตรี
แตงตั้งโดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากรัฐสภา หรือในบางกรณีอาจแตงตั้งโดยมีขั้นตอนแคผาน
การพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีกอน  และหากไมตองการเหตุผลเปนพิเศษก็อาจใหรัฐมนตรีเปน 
ผูแตงตั้งได 
                    3) หลักประกันความเปนอิสระใหแกองคกรของรัฐที่เปนอิสระมีลักษณะดังนี้ 
                         (3.1) หามโยกยายถอดถอนผูดํารงตําแหนงตลอดวาระของการดํารงตําแหนง  
โดยควรจะกําหนดวาระในการดํารงตําแหนงไวยาวพอสมควร มิฉะนั้นผูดํารงตําแหนงจะไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่  แตส่ิงสําคัญคือ  ตลอดระยะเวลาของการดํารงตําแหนงนั้นจะ
ถอดถอน หรือโยกยายผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไมได เวนแตเปนกรณีที่ผูดํารงตําแหนง
ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในหนาที่อยางรายแรง   
                   (3.2) การกําหนดใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว  ทั้งนี้  เพื่อปองกันมิใหผู
ดํารงตําแหนงทําหนาที่คํานึงถึงวาตนเองจะไดรับการแตงตั้งกลับเขามาหรือไม  อันทําใหไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดโดยเที่ยงตรง 
                         (3.3) การกําหนดการขัดกันแหงผลประโยชนในตําแหนงหนาที่กับผลประโยชน
สวนตัวตามหลักการขัดกันแหงผลประโยชน  (Conflict Interest)   
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                         (3.4) การกําหนดใหผูดํารงตําแหนงในองคกรของรัฐที่เปนอิสระ มีสถานะเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา จะทําใหสมาชิกขององคกรไดรับการคุมครองตามประมวล
กฎหมายอาญาเปนกรณีพิเศษกวาบุคคลธรรมดา  เพราะกฎหมายอาญากําหนดโทษหนักในบางฐาน
ความผิด  หากเปนการกระทําความผิดตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ในทางกลับกัน  
หากสมาชิกขององคกรในฐานะเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ไปกระทําความผิดบางฐาน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งมีบทกําหนดโทษหนักเอาผิดกับผูกระทําที่เปนเจาพนักงาน  
ทําใหในการปฏิบัติหนาที่เจาพนักงานในองคกรดังกลาว  ก็จะมีความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่
มากขึ้น 
                         (3.5) มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตามสมควร ทั้งนี้เพื่อมิใหองคกรของ
รัฐที่เปนอิสระนี้ตองตกอยูภายใตการบีบคั้นในแงของบุคลากรและในแงของงบประมาณ  ดังนั้น
องคกรของรัฐที่เปนอิสระแมวาจะยังสังกัดอยูในฝายบริหาร  แตก็ควรมีบุคลากรฝายธุรการเปนของ
ตนเอง  มีหลักเกณฑในการคัดเลือกการเลื่อนขั้นเล่ือนตําแหนงเปนของตนเองที่ไมตองขึ้นอยูกับ
หลักเกณฑทั่วไปของขาราชการฝายอื่นๆ  สวนทางดานงบประมาณนั้น  ในบางองคกรอาจมีรายได
เปนของตนเอง  เพื่อจะไดสามารถจัดสรรใชจายเงินไดเอง ไมตองรอขออนุมัติจากสํานักงบประมาณ
ของรัฐกอน 
                     4) อํานาจขององคกรของรัฐที่เปนอิสระ  ไดแก 
                          (4.1) อํานาจสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง รวมทั้งอํานาจในการเรียกเอกสาร หรือ
ขอมูลตางๆ  จากทั้งหนวยงานของรัฐ  หรือเอกชนที่เกี่ยวของ โดยไมคํานึงวาเอกสาร หรือขอมูลนั้น
จะเปนความลับหรือไม  ในขณะเดียวกันก็อาจมีการกําหนดใหผูที่ถูกเรียกมามีหนาที่ตองใหขอมูล
หรือตอบคําถามที่องคกรตองการทราบดวย 
                          (4.2)  อํานาจในการใหความเห็น  ซ่ึงในบางกรณีอาจบังคับใหหนวยงานรัฐบาง
หนวยงานตองขอความเห็นจากองคกรกอนเสมอ 
                          (4.3) อํานาจใหคําเสนอแนะ  เปนการใหคําแนะนําในแนวทางการปฏิบัติงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของวาควรดําเนินการอยางไร 
                          (4.4)  อํานาจในการวางระเบียบ  ขอกําหนดตางๆ 
                          (4.5) อํานาจในการตัดสินใจในกรณีเฉพาะเรื่องเฉพาะราย 
                          (4.6)  อํานาจในการดําเนินคดีทางศาล 
                          (4.7)  อํานาจในการลงโทษ 
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      ดังนั้นเมื่อนํารูปแบบขององคกรของรัฐที่เปนอิสระมาเปรียบเทียบกับองคกรของรัฐแลว  
มีความแตกตางกันดังตอไปนี้10  
   1. หากพิจารณาในแงสาระแหงอํานาจหนาที่ (Objet)  เปนองคกรทําหนาที่ดูแล 
(surveiller) ควบคุม (controller) วางกฎระเบียบ (regulation) ในการดําเนินการแกกิจกรรมบาง
ประเภทในรัฐทั้งที่เปนกิจกรรมที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการแกกิจกรรมบางประเภทในรัฐทั้ง
ที่เปนกิจกรรมที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการและที่เปนกิจกรรมที่เอกชนเปนผูดําเนินการ รวม
ตลอดถึงการคุมครองสิทธิเสรีภาพของราษฎร 
                    2. หากพิจารณาในแงลักษณะในทางกฎหมาย (nature juridique) ขององคกรเปนองคกร
ที่เปนหนวยงานของรัฐที่เปนอิสระ (organisme public independent) แตไมมีสถานะเปนองคกร 
ตุลาการ (organe juridictionnel)  และความที่ยังคงเปนหนวยงานของรัฐอยูนี้จึงทําใหองคกรประเภท
นี้ไมมีความจําเปนตองมีสภาพเปนนิติบุคคล 
    3. หากพิจารณาในแงของสถานะขององคกร  ตัวสมาชิกที่ประกอบเปนองคกรเหลานี้ 
มีความเปนอิสระ (Independent) ปลอดพนจากการแทรกแซงหรือการบังคับบัญชาจากหนวยงานอื่น  
มีอัตตาณัติ (Autonomie) ในการดําเนินการองคกรดวยตนเอง 
 4. หากพิจารณาในแงของการควบคุมองคกร โดยที่องคกรเหลานี้ไมมีลักษณะเปน
องคกรตุลาการ  คําวินิจฉัยส่ังการขององคกรของรัฐที่เปนอิสระจึงยังคงเปนนิติกรรมทางปกครอง 
(Acte administratif) อยูดังนั้นองคกรเหลานี้จึงยังอยูในขายที่จะถูกตรวจสอบโดยองคกรตุลาการอื่น
ได  (Controle juridicitionnel)  การควบคุมตรวจสอบองคกรของรัฐที่เปนอิสระนี้จะใชศาลยุติธรรม
หรือศาลปกครอง  ก็ขึ้นอยูกับระบบศาลและลักษณะการใชอํานาจขององคกรของรัฐที่เปนอิสระ 
     5. หากพิจารณาในแงของการกําหนดอํานาจขององคกร  อาจกําหนดอํานาจขององคกร
ของรัฐที่เปนอิสระไดหลากหลายแตกตางกันขึ้นอยูกับกิจกรรมที่องคกรอิสระเหลานี้จะเขาไปดูแล  
ดังนั้นการที่จะมีอํานาจในการวินิจฉัยส่ังการ (pouvoir de decision)  ดวยหรือไมจึงไมใชสาระสําคัญ  
ซ่ึงองคกรของรัฐที่เปนอิสระจะถูกจัดตั้งโดยรัฐ  ที่ใชอํานาจนิติบัญญัติของรัฐสภาจัดตั้ง หรืออํานาจ
บริหารของรัฐบาลจัดตั้งมีลักษณะเปน  “องคกรของรัฐที่เปนอิสระ”  ทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมขึ้น 
 
 
 
 

                                                 
10  วิษณุ วรัญู.  (2538).  เลมเดิม.  หนา 36-37. 
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4.3  การนํารูปแบบของกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรของรัฐตามรัฐธรรมนญูมาเปน
แนวทางในการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในประเทศไทย 

             เนื่องจากการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญในประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหมีการจัดตั้งองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อทําหนาที่ควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  ซ่ึงในกระบวนการ 
สรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเปนองคกรอิสระที่มีความคลายคลึง 
ในรูปแบบการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรของรัฐที่เปนอิสระ ดังนั้นควรนําการสรรหาผูดํารง
ตําแหนงตามรัฐธรรมนูญมาพิจารณาเปรียบเทียบในเรื่องของรูปแบบในการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถวน เพื่อทําการสรรหาคณะกรรมการบริหารงานองคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  และโทรคมนาคมเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  ดังตอไปนี้ 

 4.3.1 รูปแบบการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
                       การสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มี
ลักษณะการสรรหาที่แตกตางกันขึ้นอยูกับองคกรที่ทําการสรรหาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนั้ๆ เพราะฉนั้นการสรรหาผูดํารงตําแหนงในรัฐธรรมนูญ    
ไดแก คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, คณะกรรมการการเลือกตั้ง, คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เปนตน การสรรหาผูดํารง
ตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญดังกลาวขางตนมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับรูปแบบขององคกร  
ทําใหขั้นตอนกระบวนการสรรหาไมเหมือนกัน โดยมีรูปแบบการสรรหาที่เปนหลักอยู 2 ขั้นตอน  
คือ 
  4.3.1.1 ขั้นตอนกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลในองคกรตามรัฐธรรมนูญเพื่อ
จัดทําบัญชีรายชื่อเสนอตอวุฒิสภา 
                         ขั้นตอนกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อเสนอตอ
วุฒิสภานั้น  มีกระบวนการสรรหาในองคกรตามรัฐธรรมนูญอยู  2  ลักษณะดังนี้ 
                         1) การสรรหาโดยองคกรผูสรรหาหลายองคกรนั้น  มีลักษณะการสรรหาที่ 
ผูสรรหาในหลายองคกรมีหนาที่ทําการคัดเลือกคณะกรรมการที่บริหารงานองคกรที่กําหนดไว 
ในรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติใหองคกรที่จะตอง
ดําเนินการสรรหาหลายองคกร ไดแก คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีลักษณะการสรรหาดังตอไปนี้ 
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                                   (1.1) การสรรหาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยผูพิพากษาใน
ศาลฎีกา, ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด, ผูทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร และผูทรงคุณวุฒิทางรัฐศาสตร
ทําใหการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีกระบวนการคัดเลือกระหวาง  2  องคกร  คือ   
                                    (ก) การสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาและ
ที่ประชุมใหญศาลปกครอง  ซ่ึงการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาจะ
ใชระเบียบศาลฎีกาวาดวยการเลือกผูพิพากษาศาลฎีกาไปดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
สวนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ประชุมใหญศาลปกครองจะใชวิธีลงคะแนนลับ  
เพราะไมไดมีการกําหนดระเบียบเหมือนศาลฎีกา 
                               (ข) การสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการสรรหา 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ใหเปนไปตามมาตรา 25711 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  
2540 ซ่ึงการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีทั้งผูแทนโดยตําแหนงและ
ผูแทนโดยการคัดเลือก โดยคณะกรรมการสรรหาจะกําหนดหลักเกณฑพื้นฐานในการคัดเลือก 
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกเปน 2 ขั้นตอน12  คือ 
       1. ขั้นตอนการคัดเลือกและสรรหาบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอตอประธานวุฒิสภา มีกระบวนการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ  กลาวคือ  คณะกรรมการสรรหาตองสรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิใน
สาขานิติศาสตร จํานวน 10  คน และบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิในสาขารัฐศาสตรจํานวน 6 คน เสนอ
ตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอไปพรอมกับความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น ภายใน 30  
วัน นับแตวันที่มีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว มติในการเสนอชื่อ
ดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา  3 ใน 4  ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู   
                                         2. ขั้นตอนการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและถวายคํา 
แนะนําใหมีพระบรมราชโองการแตงตั้งคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กลาวคือ เมื่อผานการคัดเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 16  คนของคณะกรรมการสรรหาแลว และประธานวุฒิสภาไดรับรายชื่อ
ดังกลาวใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใน 
บัญชี  ซ่ึงการเลือกดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ใหหาคนแรกในบัญชีรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร  และสามคนแรกในบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตรซ่ึงไดรับ

                                                 
11  มาตรา 257 อนุ 1 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติวา “องคประกอบของคณะกรรมการ

สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน 13 คน ดังนี้ 
12  ฐิติพร  ศรีมังคละ.  เลมเดิม.  หนา 68. 
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คะแนนสูงสุด  และมีคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา เปนผู
ไดรับเลือกเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แตถาจํานวนผูไดรับเลือกดังกลาวไมครบ 5 คน หรือ 3 คน  
แลวแตกรณีใหนํารายชื่อผูไมไดรับเลือกในคราวแรกในบัญชีนั้นมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียง
ลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งตอเนื่องกันไป และในกรณีนี้ใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเรียงลงไป
ตามลําดับจนครบจํานวนเปนผูไดรับเลือกใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  แตถามีผูไดรับคะแนน
เทากันในลําดับใด อันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินกวา 5 คน หรือ 3 คน แลวแตกรณีใหประธาน
วุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก13 
                       (1.2) การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งมีกระบวนการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้ง แยกเปน 2 แนวทางเพื่อจัดทําบัญชีรายช่ือเสนอตอวุฒิสภา  
กลาวคือ 
                                  (ก) แนวทางที่หนึ่งคือ  การสรรหาโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา โดยที่ 
ประชุมใหญศาลฎีกาจะเปนองคกรพิจารณาสรรหาผูสมควรเปนไดวางหลักเกณฑการสรรหาใน
สวนที่ประชุมใหญศาลฎีกาไว  โดยมีการกําหนดขั้นตอนการสรรหากรรมการการเลือกตั้งไวใน
ระเบียบวาดวยการสรรหาผูสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2540  ซ่ึงคลายกับระเบียบศาล
ฎีกาวาดวยการเลือกผูพิพากษาศาลฎีกาไปดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   
       (ข) แนวทางที่สองคือ  การสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งจํานวน10  คน  
โดยคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา 138  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได
วางหลักเกณฑใหคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรา 137 ของรัฐธรรมนูญดังกลาวขางตน               
                                                   ซ่ึงการเสนอชื่อบุคคลที่ผานคุณสมบัติของที่ประชุมใหญศาลฎีกา  
และคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งสูขั้นตอนการคัดเลือกรายชื่อของวุฒิสภาทั้ง
สองแนวทางนั้น  จะมีความแตกตางในเรื่องการใชดุลยพินิจของวุฒิสภาในการคัดเลือกมากกวาการ
คัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เพราะการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวุฒิสภาไมมีอํานาจใช
ดุลยพินิจไมเห็นชอบบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลย  ดังนั้นการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหาหลายองคกร  มีรูปแบบเปนการคัดเลือกบุคคลในองคกรตางๆ ตาม
รัฐธรรมนูญกําหนดและใหองคกรที่มีความสัมพันธใกลชิดมีการกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนประกอบกับมีความเชี่ยวชาญ  เพื่อดํารงเปนคณะกรรมการบริหารงานในองคกรนั้นๆ   

                                                 
13  สามารถ รัตนประทีปพร  และคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกลา.  (2547).  ระบบการสรรหาขององคกร 

อิสระตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ.  หนา 17. 
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                                  2)  การสรรหาโดยองคกรผูสรรหาเพียงองคกรเดียวนั้น  มีลักษณะการสรรหา
ที่ผูสรรหาเพียงองคกรเดียวตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  บัญญัติใหองคกรที่
จะตองดําเนินการสรรหาเพียงองคกรเดียว ไดแก  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  มีลักษณะการสรรหาดังตอไปนี้ 
      (2.1) การสรรหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มี
ลักษณะเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงทําหนาที่ตรวจสอบการทุจริตในทุกระดับทั้งในภาค
ราชการ  และภาคการเมือง โดยที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  ได
กําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจํานวน 9  คน ประกอบดวย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกแปดคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
ตามคําแนะนําของวุฒิสภา โดยในการคัดเลือกสรรหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาตินั้น พระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนองคกรสรรหาจํานวน 15 คน มีอํานาจหนาที่ในการ
คัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติครบถวน โดยคณะกรรมการสรรหาจะทําการสรรหาเปนจํานวน 2 เทา
ของจํานวนคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต  และเสนอชื่อตอประธานวุฒิสภาและ
ใหที่ประชุมวุฒิสภาเปนผูใหความเห็นชอบ  เพื่อใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการปองกันและปรามปรามการทุจริตแหงชาติ 
     (2.2) การสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีลักษณะเปนองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่เกี่ยวกับการใชจายเงินและการบัญชีของ
หนวยงานของรัฐ โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ. 
2542  ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจํานวน 10  คน ประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกเกาคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตาม
คําแนะนําของวุฒิสภา โดยในการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจะมีคณะกรรมการสรร
หาเหมือนการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรของรัฐธรรมนูญอื่นๆ และมีอํานาจนาที่ในการ
คัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจ 
เงินแผนดิน พ.ศ. 2542 โดยคณะกรรมการสรรหาจะทําการสรรหาเปนจํานวน 2 เทาของจํานวนและ
เสนอชื่อตอประธานวุฒิสภาและใหที่ประชุมวุฒิสภาเปนผูใหความเห็นชอบ เพื่อใหพระมหากษตัริย
ทรงลงพระปรมาภิไธยแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มี
เหตุใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนง 
 
 
 

DPU



 73 

                 4.3.1.2 ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและใหความเห็นชอบแกบุคคลในองคกรตาม
รัฐธรรมนูญท่ีเสนอชื่อโดยวุฒิสภา   
                        ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและใหความเห็นชอบแกบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ
โดยวุฒิสภา เพื่อทูลเกลาฯใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาธิไธยโปรดเกลาฯแตงตั้ง ซ่ึงในการ
พิจารณาของวุฒิสภาจะมีการจัดตั้งคณะบุคคลหนึ่ง คือ  คณะกรรมาธิการเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ
ประวัติผูไดรับการเสนอชื่อและจัดทํารายงานประกอบพิจารณาของวุฒิสภา โดยข้ันตอนการสรรหา
ของวุฒิสภาแยกไดเปน 2  ขั้นตอนดังนี้ 
                             1.  ขั้นตอนการตรวจสอบประวัติบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมธิการ
ซ่ึงคณะกรรมาธิการมีอํานาจหนาที่ 2 ประการ คือ ตรวจสอบประวัติและความประพฤติ และ
รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปนแกการตรวจสอบ 
                 2. ขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภาแบงแยกไดเปน 2  ขั้นตอน คือ วุฒิสภาเปน 
ผูพิจารณาเลือก หรือวุฒิสภาเปนผูใหความเห็นชอบ 

 4.3.2 รูปแบบการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในประเทศไทย 
                 การสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในประเทศไทย 
ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันมีความแตกตางกัน สาเหตุมาจากองคประกอบหลายอยาง เชน การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หรือแนวคิดในการปฏิรูปสื่อ รวมทั้งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  เปนตน โดยองคกรที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศนในประเทศไทยในแตละสมัยมีการคัดเลือกที่แตกตางกันดังตอไปนี้   
                    4.3.2.1  การสรรหาคณะกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในประเทศไทยกอน
แนวคิดในการปฏิรูปสื่อ   
                         เนื่องจากองคกรที่ทําหนาที่ควบคุมกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนใน
ประเทศไทยกอนที่จะมีแนวคิดในการปฏิรูปสื่อนั้น รัฐธรรมนูญที่ใชบังคับกอนรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บางฉบับ  เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ที่ได
รับรองสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา  มีเสรีภาพในรางกาย ทรัพยสิน การพูด การสมาคม  
และมีหนาที่ตอกฎหมาย  หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 ที่ใหสิทธิในการชมุนมุ
สาธารณะ  สิทธิในการติดตอส่ือสาร, สิทธิในการไดรับรูขาวสารที่ไมถูกปดกันทางการเมืองก็ตาม  
แตก็ไมไดบัญญัติไวดังเชน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่วางหลักวาจะตองมี
องคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม  ดังนั้นกอนที่จะมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (กอน 
ที่จะทําการปฏิรูปสื่อ) มีองคกรที่กํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ไดแก 

DPU



 74 

กองบริหารคลื่นความถี่  (กบถ.) ที่เปนหนวยงานของกรมไปรษณียไทยถือเปนหนวยงานของรัฐ  
และบุคลากรที่บริหารกองบริหารคล่ืนความถี่ก็เปนขาราชการมาจากการแตงตั้งของรัฐบาลหรือ
คณะปฏิวัติแลวแตในขณะนั้นฝายใดจะเปนรัฏฐาธิปตยและทําหนาที่ดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง  
และวิทยุโทรทัศนอยูในขณะนั้น 
                    4.3.2.2  การสรรหาคณะกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในประเทศไทย 
ภาย หลังแนวคิดในการปฏิรูปสื่อ 
                                  เนื่องจากแนวคิดของการปฏิรูปสื่อ เพื่อใหการใชคล่ืนความถี่ที่เปนทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ประชาชนที่ใชสาธารณะประโยชนรวมกันนั้น กอใหเกิดองคกรที่ทําหนาที่ควบคุม
กิจการวิทยุกระจายเสยีง  วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมขึ้นในประเทศไทย และภายหลังที่มี
แนวคิดในการปฏิรูปสื่อนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติไวในมาตรา  
40 ใหมีองคกรของรัฐที่เปนองคกรอิสระทําหนาที่กํากับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน กอใหเกิดกฎหมายที่มีเจตนารมณในการกํากับดูแลกิจการดังกลาวขึ้น คือ พระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2543 ไดกําหนดขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมไว  โดยกําหนดใหคณะกรรมการสรรหา  
“กสช”  และวุฒิสภามีอํานาจสรรหาตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543  
เปนองคกรที่มีการสรรหาโดยองคกรผูสรรหาหลายองคกรตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติ
ดังกลาวซ่ึงมีลักษณะการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ที่แยกขาดจากกันดังตอไปนี้ 
                            1. การสรรหาคณะกรรมการ “กสช” ของคณะกรรมการสรรหา “กสช” ตาม
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543  มีลักษณะดังนี้  
                                        1) คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ตองเปนผูแทนขององคกรตางๆ มีทั้ง
ผูแทนโดยตําแหนงและผูแทนที่ตองทําการคัดเลือกจากการเสนอขององคกรตางๆ มีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
                                              (1) ผูแทนโดยตําแหนง ไดแก ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดลอมและผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
                                              (2)  ผูแทนที่ตองทําการคัดเลือกจากการเสนอขององคกรตางๆ ไดแก 
ผูแทนคณาจารยประจําซึ่งสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร วารสารศาสตร หรือส่ือสารมวลชนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่เปนนิติบุคคล และมีการสอนระดับ
ปริญญาในสาขาวิชาดังกลาว,  ผูแทนสมาคมวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่
เปนนิติบุคคล, ผูแทนองคกรเอกชนที่เปนนิติบุคคล ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค
ทางดานสื่อสารมวลชน  หรือใชส่ือสารมวลชน เพื่อประโยชนสาธารณ และไมแสวงหากําไรในทาง
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ธุรกิจโดยผูแทนจากองคกรตางๆ เหลานี้จะถูกคัดเลือกองคกรละ 4  คนเขาเปนคณะกรรมการ 
สรรหา  “กสช”                                        
                                        2)  คณะกรรมการสรรหา “กสช” ตองคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบ 
ถวน เชน มีสัญชาติไทยโดยการเกิด, มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ, ไมเคยเปนกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ 
เปนตน จํานวน 14  คน เพื่อเสนอชื่อตอประธานวุฒิสภา โดยคณะกรรมการสรรหา “กสช” มีอํานาจ
ที่กําหนดขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูมีความรู หรือมีความ
เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณประกอบกับเปนผูที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการ
เปนผูมีความรูความเขาใจและมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรศัพท  เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความมั่นคง กฎหมาย
มหาชน หรือกิจการทองถ่ิน อันจะเปนประโยชนตอกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   
    2. การสรรหาคณะกรรมการ “กสช” ของวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติองคกร 
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  มีลักษณะดังนี้ 
                                เมื่อประธานวุฒิสภาได รับรายชื่อจากคณะกรรมการสรรหา  “กสช”   
ตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับซึ่งในการนี้ใหบุคคลซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ แตถาไมมี 
ผูไดรับเลือก หรือมีผูไดรับเลือกไมครบจํานวนกรรมการที่จะไดรับแตงตั้ง ใหนํารายช่ือของบุคคลที่
ไดรับการเสนอชื่อที่เหลืออยูทั้งหมดมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่ง
ตอเนื่องกันไป และในกรณีนี้ใหผูไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา เปนผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการ ถามีผูไดรับคะแนนเทากัน
ในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินจํานวนกรรมการที่จะไดรับแตงตั้ง ใหประธานวุฒิสภา
จับสลากวาผู ใดเปนผูไดรับเลือก 
                                       โดยสรุปการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” ตามพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2543 มีลักษณะเปนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวเขามาบริหารงานองคกรของรัฐที่เปนอิสระแตอยูในความควบคุมของ
คณะรัฐมนตรีมีลักษณะแตกตางกับองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ดําเนินงานโดยอิสระไมอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐใด ในสวนของการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” เปน
การสรรหาแบบองคกรเดียวคลายการสรรหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน แตบุคคลที่เขาเปนคณะกรรมการสรรหา “กสช”  นั้น  
จะเปนผูแทนที่ไดรับการเสนอจากองคกรที่กําหนดไวในมาตรา 9 ดังกลาวโดยผูแทนที่เขารับหนาที่ 
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กรรมการสรรหา  “กสช”  มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 10 ระหวางคณะกรรมการสรรหา “กสช” กับ
วุฒิสภาที่มีหนาที่คัดเลือกบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อจากขั้นตอนของการสรรหาของคณะกรรมการ
สรรหา  “กสช”  เพื่อทูลเกลาฯ  ใหพระมหากษัตริยลงพระปรมาภิไธยแตงตั้งเปนคณะกรรมการ  
“กสช” 
                                        ในปจจุบันนับแตไดมีการประกาศและบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ขึ้น บทบัญญัติในมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญดังกลาวไดมีการแกไข
บทบัญญัติในมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  ซ่ึงมีความแตกตางใน
เร่ืองขององคกรของรัฐที่เปนอิสระที่กํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม  คือ  การกําหนดใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่กํากับดูแล 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม อันสงผลใหเกิดแนวคิดที่มีการรวม
คณะกรรมการ  “กสช”  และคณะกรรมการ  “กทช”  เปนองคกรเดียวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การสรรหาคณะกรรมการที่ทําหนาที่ชุดใหมเปนคณะกรรมการ  “กสทช”  ที่ลดจํานวนลงจาก
คณะกรรมการชุดเดิมที่ทําหนาที่กํากับดูแลในสวนของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
ที่แยกขาดจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงมีคณะกรรมการชุดละ 7  คน โดยหากมีปญหา
หรือขอหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธระหวางกิจการทั้งสองก็จะตั้งเปนคณะกรรมธิการ
รวมตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 เดิม ซ่ึงการสรรหาคณะกรรมการ  
“กสทช”  ชุดใหมนี้จะตองมีการแกไขพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543  ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นําแตประกาศใชสงผล 
ทําใหปจจุบันยังไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนของการสรรหาคณะกรรมการ  “กสทช” ที่เปน
คณะกรรมการที่กํากับดูแลกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 

 4.3.3 การสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนญในประเทศไทย เปรียบเทียบการ
สรรหาผูดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการ  “กสช” 
              เมื่อนําหลักเกณฑการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนญในประเทศไทย
มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับการสรรหาผูดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศนในประเทศไทยแลว ปรากฏวามีรูปแบบการสรรหาที่คลายคลึงและแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับรูปแบบขององคกรที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติที่ใหอํานาจในการ 
สรรหาคณะกรรมการที่ทําหนาที่ดูแลองคกรนั้นๆ ซ่ึงการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาแบง
ออกเปน 2 รูปแบบ  คือ  คณะกรรมการสรรหาแบบหลายองคกร และคณะกรรมการสรรหาแบบ
องคกรเดียว  มีลักษณะดังตอไปนี้ 
 

DPU



 77 

                    1. การสรรหารูปแบบคณะกรรมการสรรหาแบบหลายองคกร มีลักษณะของการสรรหา
ที่ใหอํานาจองคกรในการสรรหาวางระเบียบภายในและทําการลงคะแนนลับ ทําใหองคกรอื่นๆ 
ไมสามารถที่จะตรวจสอบการวางกฎระเบียบการสรรหา  หรือทําการรองเรียนการลงมติของ
คณะกรรมการสรรหาไดเลย  เชน การสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เปนตน ทําใหการสรรหาโดย
คณะกรรมการสรรหาแบบองคกรเดียวมีความแตกตางกับคณะกรรมการสรรหาแบบองคกรเดียว 
ที่ถูกตรวจสอบจากองคกรอื่นๆ  หากไมไดปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของใหเพิกถอนมติ
ในการสรรหาได   
                    2. การสรรหาแบบองคกรสรรหาหลายองคกรมีความคลายคลึงกันกับการสรรหา 
แบบองคกรเดียว  กลาวคือ จะตองเสนอชื่อตอประธานวุฒิสภา และวุฒิสภาใหพิจารณาลงมติ 
เพื่อรับรองรายชื่อ หรือทําการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และความสามารถครบถวนขึ้นถวาย 
แกพระมหากษัตริยเพื่อทรงลงพระปรามาภิไธย  อันเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในการ
โปรดเกลาฯ  ใหดํารงตําแหนงในองคกรนั้นๆ 
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บทที่  5 

การสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน 
ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 

 
 เนื่องจากการปฏิรูปสื่อมวลชนทั้งในดานสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ประกอบกับการใชคล่ืนความถี่เปนทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนและใชเพื่อสาธารณะ
ประโยชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่กําหนดใหมีองคกร 
ที่ควบคุมดูแลกิจการดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และองคกรที่ควบคุมดูแลกิจการดาน
โทรคมนาคมขึ้น และเพื่อใหการดําเนินงานเปนรูปธรรมจึงไดตราพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใหอํานาจคณะกรรมการในการบริหารงานกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมขึ้น แตการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาบริหาร 
งานองคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนมีปญหาในการสรรหาบุคคลทั้งบุคคล 
ที่เปนคณะกรรมการสรรหา “กสช” และบุคคลที่เขารับการสรรหาสาเหตุมาจากความชัดเจนของ
พระราชบัญญัติบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ดังนั้นควรนําปญหาการสรรหา
คณะกรรมการ “กสช” ในขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา “กสช” ที่ไดใชอํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543  ทําการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” มา
วิเคราะหเพื่อศึกษาขั้นตอนการดําเนินการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา “กสช”  ดังตอไปนี้ 
 
5.1 โครงสรางการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  

พ.ศ. 2543 
         เนื่องจากพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ไดวางหลักเกณฑใน
การการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนขึ้นใหม โดยใหมีองคกรของรัฐที่เปน
อิสระทําหนาที่กํากับดูแลและควบคุมการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  
และทําการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการขึ้น  เรียกวา  คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและ
กิจการโทรทัศนแหงชาติ  หรือ  “กสช”  มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการจัดสรรคลื่นวิทยุกระจายเสียง  
และวิทยุโทรทัศนใหมทั้งหมด  เพื่อใหเปนไปตามแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แหงชาติ  โดยคณะกรรมการ  “กสช” มีอํานาจหนาที่พิจารณาอนุญาต  กํากับดูแล  กําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการอนุญาต  ติดตามการตรวจสอบ กําหนดมาตรฐานทางเทคนิค การเชื่อมโยงเครือขาย  
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กําหนดมาตรฐานคุมครองเสรีภาพประชาชน  คุมครองเสรีภาพ และสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ  การวิจัย  และการพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ซ่ึงการไดมาซึ่ง
คณะกรรมการ  “กสช” โดยจะตองมีทําการสรรหาใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  ดังตอไปนี้ 

 5.1.1 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” ตามมาตรา 9 แหงพระราช 
บัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543 
                    เนื่องจากการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ  พ.ศ. 2543 มีลักษณะการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” ในรูปแบบคณะกรรมการ
สรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาจะตองไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการสรรหา
โดยตองเปนผูแทนองคกรตามมาตรา  9  อนุ 1 ถึง 4  จํานวน 17  คน ไดแก 
                    1. ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี  ผูแทนกระทรวงกลาโหม  ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ  
ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
                    2. ผูแทนคณาจารยประจําซ่ึงสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร วารสารศาสตรหรือ
ส่ือสารมวลชนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่เปนนิติบุคคลและมี
การสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาดังกลาว  สถาบันละหนึ่งคน  คัดเลือกันเองใหเหลือส่ีคน 
             3. ผูแทนสมาคมวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่เปนนิติบุคคล
สมาคมละหนึ่งคน  คัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน 
               4. ผูแทนองคกรเอกชนที่เปนนิติบุคคล  ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค
ทางดานสื่อสารมวลชน  หรือใชส่ือสารมวลชนเพื่อประโยชนสาธารณะ  และไมแสวงหากําไรในทาง
ธุรกิจ  องคกรละหนึ่งคน  คัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน                          
 5.1.1.1 การเขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสรรหา  “กสช”   
   การเขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสรรหา “กสช”  มี 2 รูปแบบ กลาวคือ   
                             1) กรรมการสรรหาโดยตําแหนง  ไดแก  ผูแทนตามมาตรา 9 อนุ (1) เชน ผูแทน
สํานักนายกรัฐมนตรี,  ผูแทนกระทรวงกลาโหม, ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ, ผูแทนกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาตซ่ึิงเปนขาราชการ
ประจําในแตละสังกัดที่กลาวมาขางตน 
   2) กรรมการสรรหาที่มาจากการคัดเลือก ไดแก ผูแทนตามมาตรา  9  อนุ (2) – (4)  
เชน ผูแทนองคกรเอกชนที่เปนนิติบุคคล ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคทางดาน
ส่ือสารมวลชน,  ผูแทนสมาคมวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่เปนนิติบุคคล  
และผูแทนคณาจารยประจําซึ่งสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร วารสารศาสตรหรือส่ือสารมวลชนใน
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สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนซึ่งอาจเปนขาราชการประจําหรือเปน
บุคคลขององคกรเอกชนก็ไดแตจะตองทําการคัดเลือกระหวางองคกรนั้น เพื่อเขามาเปนกรรมการ
สรรหา  “กสช” 
            5.1.1.2 การพนจากตําแหนงคณะกรรมการสรรหา  “กสช”   
                        การพนสภาพคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร 
คล่ืนความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ไมไดบัญญัติหลักเกณฑในการพนจากตําแหนงคณะกรรมการสรรหา 
“กสช”  ไวทําใหตองสงเรื่องไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตีความวาคณะกรรมการสรรหา 
“กสช”มีวาระในการดํารงตําแหนง หรือพนสภาพการเปนคณะกรรมการสรรหา “กสช”  เมื่อไรนั้น  
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นตามที่ปรากฏในบันทึกของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไววามาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 มีเจตนารมณ
ใหคณะกรรมการสรรหา “กสช” หมดวาระการดํารงตําแหนงเมื่อส้ินสุดภารกิจดังนั้นคณะกรรมการ
สรรหา  “กสช”  ชุดเดิมซ่ึงยังมิไดปฏิบัติหนาที่จนสิ้นสุดภารกิจ จึงยังคงอยูในฐานะผูดํารงตําแหนง
และมีหนาที่ตองดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในมาตรา 10 อีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงจะเห็นไดวาคณะ 
กรรมการกฤษฎีกาถือเอา “วาระการดํารงตําแหนง” ของกรรมการสรรหา “กสช” เปนหลักเกณฑ
สําคัญสําหรับการดํารงตําแหนงและพนสภาพเมื่อไดปฏิบัติภาระกิจในการสรรหาคณะกรรมการ  
“กสช”  เปนผลสําเร็จ            

 5.1.2 กระบวนการสรรหาคณะกรรมการ “กสช”  ในชั้นคณะกรรมการสรรหา “กสช” ตาม
มาตรา 10 ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543 
           การดําเนินกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” เปนการสรรหาที่ใชรูปแบบ
องคกรสรรหาหลายองคกรทําการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 7 ของพระราช 
บัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  กลาวคือ   
              5.1.2.1 กระบวนการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ในชั้นคณะกรรมการสรรหา “กสช”  
                      กระบวนการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” ในชั้นคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  
มีอํานาจหนาที่ในการสรรหาตามตามมาตรา  10  อนุ 174 กลาวคือ ขั้นตอนในการดําเนินการสรรหา
                                                 

74  มาตรา 10 อนุ 1 ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 บัญญัติวา “ใหคณะ 
กรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูมีความรู หรือมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณตาม มาตรา 7 รวมทั้ง
มี คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม มาตรา 8 เปนจํานวนสองเทาของจํานวนกรรมการที่จะไดรับแตงตั้ง
เสนอตอประธานวุฒิสภาพรอมทั้งรายละเอียดของบุคคลดังกลาว ซึ่งจะตอง ระบุใหชัดเจน หรือมีหลักฐานแสดง
ใหเห็นวาเปนบุคคลที่มีความเหมาะสมในดานใดดานหนึ่งตาม มาตรา 7 และความยินยอมเปนหนังสือของผูไดรับ
การเสนอชื่อนั้น” 
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ของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  มีอํานาจกําหนดวิธีการสรรหา  ไดแก  การกําหนดหลักเกณฑการเขาสู
กระบวนการสรรหา  (การสมัครดวยตนเอง),  การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร,  การใช
วิธีการคัดเลือกผูสมควรไดรับการเสนอชื่อตอวุฒิสภา ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา “กสช” ไดแบง
ขั้นตอนการสรรหาออกเปน 4  ขั้นตอน  คือ 
                          ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการสรรหา “กสช”  ไดการรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีความรู
และมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการในกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ  
การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ ความมั่นคง กฎหมายมหาชน หรือกิจการสวนทองถ่ิน  
อันจะเปนประโยชนตอกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543 
                       ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ทําการกลั่นกรองผูสมัคร 5 ประการ  
ไดแก  ดานความรู,  ความสามารถ,  ผลงาน,  วิสัยทัศน  และคุณธรรม  จริยธรรม  ความซื่อสัตยสุจริต  
ทั้งนี้ใหคํานึงถึงประเด็นในดานความมั่นคงแหงชาติ  การละเมิดลิดรอนสิทธิในการสื่อสารและการ
ใชส่ือสาธารณะของประเทศ  และการเปนผูมีสวนไดเสียตอกระบวนการจัดสรรหรือดําเนินกิจการ
กระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน  โดยตั้งคณะอนุกรรมการทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองผูสมัคร
จากกรรมการสรรหา  “กสช”  จํานวน  8  คนเปนผูใหคะแนนตามลักษณะ  5  ประการขางตน  
                              การดําเนินการของอนุกรรมการ  ไดสรางหลักเกณฑการประเมิน เชน ในดาน
ความรูใหประเมินวามีหรือไมมีความรู, ทางดานผลงานกําหนดให 50  คะแนน,  ดานความสามารถ
กําหนดให  30  คะแนน,  ดานวิสัยทัศนกําหนดให  20  คะแนน  เปนตน  และคณะอนุกรรมการ
สรุปผลการตรวจนับคะแนน  โดยผูไดรับการคัดเลือกและใหเขารับการสัมภาษณ จะตองไดคะแนน
เกินรอยละ 60 ของการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”       
   ขั้นตอนที่ 3  การสัมภาษณของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  นั้นจะทําการ
สัมภาษณผูสมัครที่ผานเกณฑการกลั่นกรองมาวาผูเขารับการสัมภาษณเปนผูมีความรูและมีความ
เช่ียวชาญหรือมีประสบการณในดานหนึ่งดานใดตามาตรา 7  และใหแสดงวิสัยเกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่จะตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชน  
หรือใหกําหนดนโยบายเกี่ยวกับแผนแมบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนโดยการใหคะแนน
ของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ซ่ึงกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลจํานวน  28  คนเขาไปทํา
การคัดเลือกรายชื่อเพื่อเสนอตอวุฒิสภาในขั้นตอนตอไป 
                          ขั้นตอนที่  4  คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  จะทําการเสนอรายชื่อตอประธาน
วุฒิสภา  ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  จะพิจารณาจากคุณสมบัติตามประสบการณ  หรือความ
เชี่ยวชาญที่ไดระบุไวในใบสมัครและการสัมภาษณของคณะอนุกรรมการโดยกําหนดหลักเกณฑ
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การคัดเลือกผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อจํานวน  14  คน  จากการลงคะแนนของคณะกรรมการสรร
หาทั้ง  17  คน  ซ่ึงกรรมการจะทําการลงคะแนนลับ   
               5.1.2.2 วิธีการตรวจสอบการสรรหาคณะกรรมการ “กสช”  ในชั้นคณะกรรมการสรรหา  
“กสช”                                                
   วิธีการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของกระบวนการสรรหาในชั้นของ
คณะกรรมการสรรหา  “กสช” นั้น โดยคณะกรรมการสรรหา “กสช” มีอํานาจตามมาตรา 10 อนุ 1   
ในอันที่จะออกระเบียบในการคัดเลือกคณะกรรมการ “กสช” ได ดังนั้นการตรวจสอบความชอบ
ดวยกฎหมายของกระบวนการสรรหาในขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา “กสช” สามารถ
พิจารณาวาระเบียบของคณะกรรมการสรรหา “กสช”  แยกออกเปน 2 สวนไดแก 
   1. ระเบียบของคณะกรรมการสรรหา “กสช” ตามมาตรา 10 ของพระราช 
บัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ไดกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญตามที่ไดกําหนดไวมาตรา 7 นั้น แสดงใหเห็นวาเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ที่ตองดําเนินการสรรหาบุคคลใหเปนไปตามหนาที่ตามพระราช 
บัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543 ในการสรรหาบุคคลผูมีความเหมาะสมที่ไดรับการ
เสนอชื่อตอวุฒิสภา  ซ่ึงในกรณีนี้จะตองพิจารณาถึงระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการสรรหา “กสช”  
วามีลักษณะหรือสถานะอยางไร  เพื่อนําไปสูการพิจารณาตรวจสอบระเบียบของคณะกรรมการ 
สรรหา  “กสช” ดังกลาว ซ่ึงลําดับแรกจะตองพิจารณาถึงความหมายและลักษณะของระเบียบภายใน
และกฎกอน  กลาวคือ 
     (1) ระเบียบภายใน หมายถึง ส่ิงที่ผูมีอํานาจในองคกรไดออกใชภายใน
องคกรที่ตนมีอํานาจบังคับบัญชาเพื่อเปนการกําหนดหลักการจัดระเบียบและการดําเนินงานภายใน
โดยทั่วไปขององคกรนั้นๆ โดยระเบียบภายในนี้จะไมมีผลบังคับเปนการทั่วไปในลักษณะที่เปน
คําส่ัง  หรือขอแนะนําหรือแนวทางการปฏิบัติงานดานตางๆ  ตลอดจนเปนขอแนะนําในการใชดุลย
พินิจตางๆ  ทั้งนี้  เพื่อใหดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค  ซ่ึงระเบียบภายในนี้มีลักษณะเปน
อํานาจที่อิสระ  กลาวคือ  ไมจําตองอาศัยอํานาจในการออกระเบียบภายในจากกฎหมายแมบทซึ่งถือ
เปนการกระทําทางปกครอง  เชน  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.  2535         
     (2) กฎ  กฎเปนนิติกรรมทางปกครองที่มีลักษณะเปนการวางหลักเกณฑ   
หรือเปนกฎที่มีผลบังคับเปนการทั่วไปไมได เจาะจงตัวบุคคลที่ได รับผลกระทบ  และตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 5 ไดใหคํานิยามของคําวา “กฎ”  
หมายถึง พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ ขอบังคับ  
หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป  โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด หรือบุคคลใด
เปนการเฉพาะ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
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                                          ประการแรก  กฎถือเปนกฎหมายลําดับรองที่จะตองออกโดยองคกรฝาย
ปกครองผูมีหนาที่ทางปกครอง  กรณีที่ออกโดยองคกรอื่นซึ่งมีหนาที่ในทางอื่นอยาง  เชนทางนิติ
บัญญัติ  หรือทางตุลาการไมถือวาเปนกฎ  และในการออกกฎนี้องคกรฝายปกครองจะตองออกโดย
อาศัยการมอบอํานาจจากพระราชบัญญัติ  หรือพระราชกําหนดฉบับใดฉบับหนึ่ง  แสดงใหเปนวา
กฎ  หรือกฎหมายลําดับรองจะตองมีแหลงที่มาจากกฎหมายลายลักษณะอักษรเทานั้นจะมแีหลงทีม่า
จากจารีตประเพณี  หรือหลักกฎหมายทั่วไปไมได 
                                          ประการที่สอง  กฎจะตองกอใหเกิดผลในทางกฎหมาย  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผลทางกฎหมายอันไดเกิดขึ้นจากตัวกฎนั่นเอง ทั้งนี้ไมวาจะเปนการกอสิทธิหรือหนาที่ของ
บุคคลในลักษณะที่ไมเฉพาะเจาะจง 
                              ประการที่สาม กฎจะตองเกิดจากการกระทําที่มีเจตนาขององคกรฝาย
ปกครอง  ดังนั้นการกระทําขององคกรที่ขาดเจตนาจึงไมอาจเปนกฎได 
                                          ประการที่ส่ี  กฎจะตองมีผลบังคับเปนการทั่วไปในลักษณะเปนการกระทํา
กระทําตอบุคคลภายนอกองคกรฝายปกครอง75 
                                โดยสรุปเมื่อพิจารณาถึงการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการวาง
ระเบียบภายในและการออกกฎในขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  แสดงใหเห็นวาการ
วางระเบียบภายในเปนเรื ่องภายในขององคกรฝายปกครอง  ถือเปนเครื่องมือหรือมาตรการ
ภายในของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  แตขั้นตอนในการคัดเลือก  หรือการสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหา“กสช”  ตองอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  
พ.ศ. 2543 ในการกําหนดระเบียบในการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา “กสช” ที่มีผลใชบังคับ
กับผูสมัครทุกรายจึงมีลักษณะเปนการกระทําทางปกครองของคณะกรรมการสรรหา “กสช” ตางกับ
ระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ  ซ่ึงถือวาระเบียบนั้นมีลักษณะเปนกฎที่จะมีผล
บังคับแกบุคคลภายนอกเปนการทั่วไป  เพราะการออกกฎจะตองอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
หรือกฎหมายที่มีคาบังคับเสมอพระราชบัญญัติที่ไดบัญญัติใหออกเปนระเบียบโดยตรง  
                                          หากพิจารณาระเบียบที่ออกโดยสํานักปลัดนายกรัฐมนตรี และคณะ 
กรรมการสรรหา  “กสช”  ที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการรับสมัครบุคคลที่
มีความรูความสามารถตามมาตรา 10  อนุ (1)  เพื่อใหไดรับการเสนอชื่อสูวุฒิสภาในชั้นการสรรหา  
เปรียบเทียบกับระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติแลว จะเห็นไดวาระเบียบที่ออก
โดยคณะกรรมการสรรหาถือเปนการกระทําทางปกครองที่เปนการกําหนดระเบียบภายในการ 
ขั้นเลือกบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่ระเบียบกําหนด  ดังนั้นระเบียบภายในที่ออกโดยคณะ 

                                                 
75  ฐิติพร  ศรีมังคละ.  เลมเดิม.  หนา  98-99. 
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กรรมการสรรหา  “กสช”  จึงไมมีลักษณะเปนกฎ กลาวคือ ระเบียบดังกลาวจะมีลักษณะเปนกฎ 
ก็ตอเมื่อเปนระเบียบที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโดยตรงที่ไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติเลย  เชน  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ.  2542  
มาตรา  30  วรรคหนึ่ง76ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  และวรรคสาม77

ที่กําหนดใหเปนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินออกระเบียบ  ซ่ึงระเบียบดังกลาวมีลักษณะเปนการ
กําหนดกฎเกณฑที่มีผลบังคับตอบุคคลภายนอกเปนการทั่วไปโดยไมมุงหมายใหบังคับแกกรณีใด
หรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ  ผลกระทบไปยังบุคคลภายนอกเปนการทั่วไปคลายลักษณะกฎ  แต
ระเบียบภายในดังกลาวมีลักษณะเปนระเบียบภายในของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ที่ใช
กําหนดขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  เพียงเทานั้น  โดยพิจารณาจากอํานาจในการ
ออกระเบียบที่คณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการออกระเบียบขึ้นมา  เพื่อเปนการกําหนดหลักการ
การดําเนินการคัดเลือกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 10 อนุ (1) ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คล่ืนความถี่ฯ  พ.ศ.  2543   
                                   แตมาตรา 10 อนุ (1)  นั้นไมไดกําหนดขั้นตอนไวโดยชัดแจงเพียงแตมอบ
อํานาจใหคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  มีอํานาจวางระเบียบภายใน เพื่อกําหนดขั้นตอนการ
คัดเลือกที่คณะกรรมการสรรหา  “กสช” ที่กําหนดไว 4 ขั้นตอน แมพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คล่ืนความถี่ฯ  พ.ศ. 2543 จะใหอํานาจในการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช” ไว แตการออกระเบียบ
ภายในของคณะกรรมการสรรหา “กสช” ก็ไมเหมือนกับการออกระเบียบที่บัญญัติไวในพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542  ที่มีลักษณะลักษณะเปน  
“กฎ” เปนตน ดังนั้นระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการสรรหา “กสช”  และสํานักปลัดนายกรัฐมนตรี
จึงเปนระเบียบภายใน  เมื่อมีผลกระทบตอบุคคลภายนอกจึงเปนการกระทําทางปกครอง ในการ
ออกระเบียบภายในดังกลาว  ศาลปกครองจึงเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณาไดหากมีผูเสียหายยื่นฟอง
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  2542  
   2. มติของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  เมื่อคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ได
คัดเลือกบุคคลครบถวนตามระเบียบที่กําหนดไวเปนขั้นตอนแลว การลงมตินี้เปนขั้นตอนสําคัญ
ของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ซ่ึงมติของคณะกรรมการสามารถแยกออกเปน  2  สวนคือ 

                                                 
76  มาตรา 30  ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.  2542  วรรค

หนึ่งบัญญัติวา “ใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนาที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรา 28 และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 29 เพื่อเสนอตอประธานวุฒิสภา 

77  มาตรา 30 วรรคสามบัญญัติวา หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด”   
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                          (1) มติเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในมาตรา 7 และ
มาตรา  8  ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 เชน กรรมการตองเปนผูที่มี
ผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรูความเขาใจและมีความเชี่ยวชาญหรือ 
มีประสบการณในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรศัพท เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความมั่นคง กฎหมายมหาชน หรือกิจการทองถ่ิน  เปนตน 
                                  (2) มติอ่ืนของคณะกรรมการสรรหา “กสช” ไดแก มติอ่ืนของคณะกรรมการ
สรรหา  “กสช”  นอกจากมติเสนอชื่อตอประธานวุฒิสภา เชน การลงมติใหบุคคลที่เขารับการ
คัดเลือกวาขาดคุณสมบัติตามมาตรา 7  และมาตรา  8  เปนตน 
                         โดยสรุปไดวาปญหาการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของกระบวนการ
สรรหา  “กสช”  ที่คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ไดกําหนดระเบียบขั้นตอนในการคัดเลือก และ
คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ไดลงมติเสนอชื่อบุคคลตอประธานวุฒิสภาตามมาตรา 10 อนุ 1  
แลว  ถือเปนคําสั่งทางปกครองที่มีผลเปนการกอสิทธิ หรือกระทบตอสิทธิของบุคคลที่เขารับการ
คัดเลือกเปนกรรมการ  “กสช”  และถาหากเกิดขอพิพาทขึ้นในขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา  
“กสช”  ไมวาจะเปนการออกระเบียบที่ไมชอบ หรือการลงมติไมชอบตามพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 องคกรที่มีสิทธิตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายในการออก
ระเบียบภายในที่กําหนดขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ไดแก  ศาลปกครอง 

 5.1.3 กระบวนการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ในชั้นวุฒิสภาตามมาตรา 10  แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ   พ.ศ.  2543  
   เนื่องจากการคณะกรรมการ  “กสช”  ตามมาตรา 10  อนุ 2  แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  พ.ศ.  2543 ไดกําหนดใหวุฒิสภามีหนาที่คัดเลือกคณะกรรมการ  “กสช”  ตามที่
คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ไดเสนอรายชื่อตอประธานวุฒิสภาซึ่งการดําเนินการสรรหา  “กสช”  
มีขั้นตอนในการสรรหา  “กสช”  และมีขั้นตอนในการตรวจสอบมติของวุฒิสภาดังตอไปนี้ 
       5.1.3.1 วุฒิสภามีอํานาจหนาท่ีในการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช  ดังตอไปนี้ 
   การสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  นั้น  วุฒิสภามีอํานาจหนาที่ในการลงมติเลือก
ผูไดรับการเสนอชื่อจํานวน 28  คนที่คณะกรรมการสรรหาไดเสนอมาสูประธานวุฒิสภา เพื่อมีมติ
เลือกบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อในบัญชีซ่ึงการเลือกดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ โดย
บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ
วุฒิสภาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ  “กสช”  แตในกรณีที่ไมมีผูไดรับเลือกหรือมีผูไดรับเลือก 
ไมครบจํานวนกรรมการที่จะไดรับแตงตั้ง ใหนํารายชื่อของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อที่เหลืออยู
ทั้งหมดมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งตอเนื่องกันไป  และในกรณีนี้ให
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ผูไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
เปนผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการ  ถามีผูไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับ
เลือกเกินจํานวนกรรมการที่จะไดรับแตงตั้งใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 
 5.1.3.2 วิธีการตรวจสอบการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ในชั้นวฒุิสภา  
                          วิธีการตรวจสอบการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ในชั้นวุฒิสภา เนื่องจากการ
ใชอํานาจนิติบัญญัติของวุฒิสภาจะมีอํานาจตรากฎเกณฑกฎระเบียบที่เปนกฎหมายแลว ยังมีอีก
หนาที่หนึ่งคือ  อํานาจในการแตงตั้งบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงในองคกรของรัฐที่เปนสวนหนึ่งของ
การใชอํานาจนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และเปนอํานาจที่พระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543 ใหอํานาจไวในมาตรา 10 อนุ 2  ซ่ึงเปนหลักการถวงดุลอํานาจ
ของฝายนิติบัญญัติในการคัดเลือกตรวจสอบบุคคลที่เขามาดํารงตําแหนงในองคกรรัฐที่เปนอิสระ
ซ่ึงเปนการกลั่นกรองบุคคลอีกชั้นหนึ่ง  ดังนั้นการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการลงมติ
ของวุฒิสภาในการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  จึงควรทราบที่มาของมติของวุฒิสภามี  2  มติคือ 
                             1. มติในการแตงตั้งบุคคล  กลาวคือ  เพื่อเปนการตรวจสอบการใชอํานาจของ
คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ที่ไดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน ดังนั้นวุฒิสภามีอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ในการลงมติรับรองบุคคลตามจํานวน 
ที่กําหนดไวใหครบถวนได 
                           2. มติอ่ืนของวุฒิสภา  กลาวคือ  วุฒิสภามีอํานาจลงมติอ่ืนที่เกี่ยวกับการสรรหา
“กสช”  ได  เชน  การที่วุฒิสภาไมรับการเสนอชื่อของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  เปนตน 
                 เพราะฉะนั้นในการพิจารณามติของวุฒิสภาขางตนจะตองแยกพิจารณามติของ
วุฒิสภาออกเปน 2  กรณี 
    ก. ดุลยพินิจในการแตงตั้งบุคคลของวุฒิสภา  คือ  การใชดุลยพินิจในการที่จะ
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนอํานาจเด็ดขาดของวุฒิสภาที่จะเลือกบุคคลใดก็ไดที่ตนเห็นวาเหมาะสม  
เพราะฉนั้นองคกรของรัฐตามรัฐธรรมนูญอื่นๆ  ไมวาจะเปนองคกรตุลาการ  องคกรฝายบริหารไม
สามารถกาวลวงเขาไปพิจารณาตรวจสอบดุลยพินิจของวุฒิสภาได 
                        ข. วิธีการหรือเนื้อหาสาระของมติแตงตั้งบุคคลของวุฒิสภา  คือ  กระบวนการ 
ขั้นตอนหรือวิธีการ  หรือเนื้อหาสาระของการลงมติแตงตั้งของวุฒิสภา ซ่ึงองคกรอ่ืนสามารถที่จะ 
เขาไปตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายไดมี  2  วิธีไดแก 
      (1) กรณีความไมชอบดวยกฎหมายของมติแตงตั้งเกิดขึ้น เพราะไมได
ดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอน  หรือวิธีการที่กฎหมายที่บัญญัติในเรื่องนั้นๆ ซ่ึงถากระบวนการ
ดําเนินการดังกลาวสงผลกระทบตอสาระสําคัญของมติแตงตั้งของวุฒิสภา ในกรณีนี้ตองพิจารณาวา
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องคกรใดมีอํานาจในการตรวจสอบและองคกรดังกลาวที่ทําการตรวจสอบมีสิทธิที่จะเพิกถอนนิติ
กรรมมหาชนที่เปนมติในชั้นของวุฒิสภาที่ลงมติแตงตั้งได 
                                (2) กรณีเกิดความไมชอบดวยกฎหมายที่กระทบตอเงื่อนไขความสมบูรณ
ของมติแตงตั้งของวุฒิสภาโดยตรง  อันเปนการกระทบตอสาระของนิติกรรมมหาชน หรือคําสั่ง
มหาชนที่จะตองเพิกถอนนิติกรรมนั้น  ตองเปนการที่วุฒิสภาถูกปกปดขอมูล หรือขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ  หรือทําใหเกิดความสําคัญผิดในการใชดุลยพินิจของวุฒิสภาแลว วุฒิสภามีสิทธิโดย
ชอบที่จะเพิกถอนมติแตงตั้งดังกลาวไดเอง   
                             โดยสรุปหากเปนกระบวนการดําเนินการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  
“กสช”  ที่เปนการดําเนินการสรรหาโดยไมชอบ  และประธานวุฒิสภาไดรับมติเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถวนในชั้นของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  แลว  หากเปนการดําเนินการขัดตอ
กฎหมายกอนยื่นมติเสนอชื่อใหประธานวุฒิสภาองคกรที่มีหนาที่ตรวจสอบไดแก  ศาลปกครอง  
เพราะเปนการกระทําทางปกครองของหนวยงานทางปกครอง  แตหากเปนกรณีเกิดความไมชอบดวย
กฎหมายที่กระทบตอเงื่อนไขความสมบูรณของมติแตงตั้งของวุฒิสภาโดยตรงที่เปนการกระทบ
ตอสาระของนิติกรรมมหาชนที่ออกเปนมติของวุฒิสภา  อันเกิดจากขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่
ทําใหเกิดความสําคัญผิดในการใชดุลยพินิจของวุฒิสภาแลว  จึงเปนหนาที่ของวุฒิสภาที่จะตองทํา
การเพิกถอนมติดังกลาวที่องคกรไดลงมติไปเสมือนไมมีการออกมติดังกลาวเลย                                                          
 
5.2  ขอพิพาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” ตามพระราชบัญญัติองคกร

จัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543    
                   เนื่องจากพระราชบัญญัตองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543  ที่ไดประกาศใชเมื่อ
วันที่ 8  สิงหาคม พ.ศ. 2543 เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อกํากับดูแล และจัดสรรคลื่นความถี่
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมตามเจตนารมณในมาตรา 40 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่กําหนดใหเปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระ ถือวา 
เปนหนวยงานปกครองภายใตพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 โดยมี
คณะกรรมการ 2 ชุด  ชุดหนึ่งทําหนาที่บริหารองคกรดานกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  
เรียกวา  “คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ” หรือ “กสช” และอีก 
ชุดหนึ่งทําหนาที่บริหารงานองคกรดานกิจการโทรคมนาคม เรียกวา “คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ” หรือ “กทช”  ดังนั้นเพื่อใหการบริหารคล่ืนความถ่ีมีประสิทธิภาพและเปน 
ไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 จึงตองทําการ
คัดเลือกคณะกรรมการ “กสช” ขึ้น เพื่อดูแลการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน  แตในขั้นตอนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา “กสช” ที่ดําเนินการรวมกับสํานัก
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ปลัดนายกรัฐมนตรีมีปญหาในการสรรหาซึ่งเปนที่มาใหเกิดขอพิพาทขึ้น  เปนเหตุใหมีการฟองรอง
คดีขึ้นสูศาลปกครองในป พ.ศ.  2543  นายพิทยา  วองกุล  เปนโจทก ฟองคดีคณะกรรมการสรรหา  
“กสช”  (ผูถูกฟองคดีที่ 1)  และสํานักปลัดนายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ 2) ในคดีหมายหมายเลข
แดงที่ อ.4/2546 โดยศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังเพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหา “กสช” เมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2544  ที่ไดเสนอชื่อบุคคลผูมีคุณสมบัติสูขั้นตอนการลงมติเห็นชอบจากวุฒิสภา  
ผลของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทําใหการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา “กสช” เปนอัน 
ยุติลง และตองทําการสรรหา  “กสช” ใหม  และในกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ “กสช”  ของ
คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  และสํานักปลัดนายกรัฐมนตรีครั้งใหมนี้  เกิดปญหาในขั้นตอนการสรรหา
คณะกรรมการ  “กสช”  เปนเหตุใหมีผูเสียหายจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  มาสูฟอง
คดีสูศาลปกครองกลางระหวาง  นายประมุท สูตะบุตร (ผูฟองคดี)  กับสํานักปลัดนายกรัฐมนตรี 
(ผูถูกฟองคดีที่  1)  และคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  (ผูถูกฟองคดีที่ 2) โดยศาลปกครองชั้นตน  
(ศาลปกครองกลาง)  มีคําพิพากษาเพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหา “กสช” คร้ังใหมนี้ แตใน
คําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ในคดีหมายเลขแดงที่ 1578/2548 ไดเกิดปญหา
สืบเนื่องมาจากการที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาเพิกถอนมติคร้ังที่  7   เร่ืองคณะกรรมการ 
สรรหา “กสช” เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2544  สาเหตุเพราะกรรมการสรรหา “กสช” บางคนมี
ผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียกับผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกเปนคดีหมายเลขแดงที่  อ.4/2546  ตอมา
ภายหลังจากมีคําพิพากษาเพิกถอนมติไดมีกรรมการสรรหา “กสช”  ไดลาออกจํานวน 6 คนจาก
จํานวน 17  คน ทําใหสํานักปลัดนายกรัฐมนตรีที่ทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการในการคัดเลือกกรรมการ
สรรหา “กสช”  ตองทําการคัดเลือกกรรมการสรรหา “กสช” ชุดใหมแทนที่คณะกรรมการสรรหา “กสช”  
ชุดเดิมที่วางลงจึงเกิดขอพิพาทในเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของ
รัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย  โดยตุลาการศาลปกครองชั้นตนเสียงขางมากไดพิพากษาเพิก
ถอนมติของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  แตมีความเห็นแยงของตุลาการศาลปกครองเสียงขาง
นอยไมเห็นดวยกับการขาดคุณสมบัติของบุคคลที่เขารับการสรรหา  และบุคคลที่เปนกรรมการสรร
หา  “กสช”  เปนเหตุใหมีการอุทธรณคดีสูศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่  อ.271/2549  
และศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเพิกถอนยืนตามศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) ใน
เรื่องที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายในการคัดเลือกคณะกรรมการ “กสช”  
แตคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมีสวนที่แตกตางกับคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครอง
กลาง)  ในบางประเด็น 
                 ดังนั้นการวิ เคราะหคําพิพากษาคดีที่กลาวมาขางตนที่ได เสนอขอเท็จจริงและ 
ขอกฎหมายไดนําหลักกฎหมายในพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 และหลัก
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของประกอบกับการนําหลักทฤษฎีวาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสวน
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ตนกับผลประโยชนสาธารณะ  (Conflict of  Interest)  มาประกอบในการพิจารณาของศาลปกครองมี
ประเด็นที่มีขอพิพาทดังตอไปนี้ 

 5.2.1 ขอพิพาทตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีท่ี  อ.4/2546 
 ขอพิพาทตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดมีประเด็นที่ศาลปกครองไดทําการวินิจฉัย
ไว และมีความเห็นของนักวิชาการใหความเห็นกับคําพิพาษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.4/2546  ดังตอไปนี้ 
                    5.2.1.1 ประเด็นขอพิพาทตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยในคดี ท่ี 
อ.4/2546  มีประเด็นดังตอไปนี้ 
   ประเด็นที่  1  คดีนี้อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม      
               ศาลปกครองมีคําวินิจฉัยวาผูถูกฟองคดีที่ 1  เปนคณะกรรมการซึ่งมีกฎหมายให
อํานาจในการออกคําส่ังที่มีผลกระทบตอบุคคล  จึงถือเปนเจาหนาที่ของรัฐ  ตามบทนิยามในมาตรา 3  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  เพราะมาตรา 9 และ
มาตรา  10  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  ไดกําหนดกระบวนการหรือ
วิธีการแตงตั้งกรรมการ  “กสช”  ไว  เปน  2  ขั้นตอน  คือ 
                    1) การคัดเลือกโดยกระบวนการสรรหานั้น  พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  กําหนดใหคณะกรรมการสรรหามีจํานวน 17  คน ทําหนาที่พิจารณาคัดเลือกบุคคล
จํานวน 14  คน จะตองเปนผูมีความรูความเขาใจและมีความเชี่ยวชาญ  หรือมีประสบการณอันจะเปน
ประโยชนตอกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน   และตองเสนอรายชื่อตอวุฒิสภา 
                      2) การเลือกโดยใหวุฒิสภาพิจารณาเลือกบุคคลทั้งหมด 7  คน จากบัญชีรายชื่อ 14  
คนที่คณะกรรมการสรรหาไดคัดเลือกไว  ซ่ึงวุฒิสภาอาจมีมติเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อไมครบ 
7  คน หรืออาจไมเลือกบุคคลใดตามบัญชีรายช่ือดังกลาวเลยก็ได  ซ่ึงใน  2  กรณีหลังนี้คณะกรรมการ
สรรหาตองไปดําเนินการคัดเลือกใหมแลวเสนอใหวุฒิสภาพิจารณาเลือกอีกครั้งหนึ่ง 
               ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาจึงสามารถแยกออกจาก
กระบวนการเลือกโดยวุฒิสภาได และมติของคณะกรรมการสรรหา และมติของวุฒิสภายอมมี
ผลกระทบตอบุคคลแยกจากกัน เนื่องจากมติของคณะกรรมการสรรหาที่คัดเลือกบุคคล 14  คน เพื่อ
เสนอวุฒิสภาพิจารณานั้น ยอมเปนการใชอํานาจตามกฎหมายและมีผลใหบุคคล 14 คนนั้นมีโอกาส
ที่จะไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ “กสช” จากวุฒิสภาได และขณะเดียวกันยอมมีผลใหผูสมัครที่
เหลือที่คณะกรรมการสรรหามิไดคัดเลือกไมมีโอกาสไดรับการพิจารณาจากวุฒิสภา ทําใหมติ
ดังกลาวขางตนเปน  “คําสั่งทางปกครอง”  ตามมาตรา 5  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539   
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                   สวนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงเปนผูถูกฟองคดีที่ 2 เปนสวน
ราชการมีฐานะเปนกรม  สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรง 
ตอนายกรัฐมนตรี  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2535 ผูถูกฟองคดีดที่ 2 จึงเปนหนวยงานทาง
ปกครอง 
                      ประเด็นที่  2  การฟองคดีนี้เปนไปตามเงื่อนไขในการฟองคดีหรือไม   
                          ศาลปกครองวินิจฉัยแลวเห็นวา  เมื่อขอเท็จจริงปรากฎวา มีผูสมัครเขารับการ
คัดเลือกในกระบวนการคัดเลือกของผูถูกฟองคดีที่ 1 ทั้งสิ้น 103  คน ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดพิจารณามี
มติคัดเลือกในรอบสุดทายเหลือ 14  คน ผูฟองคดีเปนผูสมัครเขารับการคัดเลือกแตไมไดรับคัดเลือก  
มติของผูถูกฟองคดีที่ 1  ที่คัดเลือกบุคคลจํานวน 14  คนและเสนอเปนรายชื่อตอวุฒิสภาเพื่อ
พิจารณาเลือกเปนกรรมการ “กสช”  โดยมิไดคัดเลือกผูฟองคดีเปน 1 ใน 14  คนนี้ยอมมีผลกระทบ
ตอผูฟองคดี  ผูฟองคดีจึงเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการดําเนินการคัดเลือกของผูถูก
ฟองคดีที่ 1 และมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตามนัยมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.  2542  และไมปรากฎวาคําฟองนี้มีขอบกพรอง
ในเงื่อนไขการฟองคดีปกครองประการอื่น  คําฟองนี้จึงเปนคําฟองที่ศาลรับไวพิจารณาพิพากษาได   
                    ประเด็นที่  3  มติของผูถูกฟองคดีที่ 1 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2544  ที่คัดเลือกผู 
สมัคร  14  คน  เปนบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ  “กสช”  ตอวุฒิสภานั้นชอบดวย
กฎหมายหรือไม  มีประเด็นยอยที่ตองวินิจฉัยไปตามลําดับรวม  3  ประเด็นดังตอไปนี้ 
                  1) รายช่ือบุคคล 14  คนที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดคัดเลือกไวแลวและจะเสนอตอ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาเลือกและแตงตั้งเปนกรรมการ  “กสช”  นั้น ฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา 7 แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  หรือไม   
             ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวาตามบทบัญญัติดังกลาวบุคคลที่จะเปน
กรรมการ  “กสช”  จะตองเปนผูที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญ  หรือมีประสบการณในกิจการอยางใด
อยางหนึ่งตามที่กําหนดไวในมาตรา 7 เทานั้น  การที่คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  (ผูถูกฟองคดีที่ 1)  
กลาวอางวา  ผูที่ผานการคัดเลือกจะมีความรู  ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณไมครบทุกดาน
ตามที่กําหนดไวในมาตรา  7  ก็ไมเปนการขัดตอบทบัญญัติมาตราดังกลาวแตประการใด จึงเปน 
ขอกลาวอางที่รับฟงได  
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                     2) รายช่ือบุคคล  14  คน  ที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดคัดเลือกไวนี้  มีหลายคนที่มีเหตุ
นาเชื่อวาผลประโยชนสวนตนอาจจะขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการ  “กสช”  
หากไดรับคัดเลือกจากวุฒิสภา  จะทําใหการคัดเลือกนี้ไมชอบดวยกฎหมายหรือไม   
                      ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวาจริงอยูที่กฎหมายบัญญัติเปนหลัก
ทั่วไปวากรรมการสรรหา  “กสช”  จะตองไมมีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนสวนตนขัดแยงกับ
การปฏิบัติหนาที่  แมวาผูสมัครหลายคนในจํานวน 14  คนที่ไดรับคัดเลือกจากผูถูกฟองคดีที่ 1 จะมี 
เหตุนาเชื่อวา  ผลประโยชนสวนตนอาจจะขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการ “กสช”  
ก็ไมทําใหการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา “กสช”  (ผูถูกฟองคดีที่ 1) ไมชอบดวยกฎหมาย  
ขออางของนายพิทยา วองกุล  (ผูฟองคดี)  กรณีนี้จึงไมสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย  เพราะ
มาตรา 11 วรรคหนึ่ง  (3)  และ (4) แตอยางไรก็ตามมาตรา  11 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ ฯ พ.ศ.  2543  บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ “กสช” นั้น หากมีคุณสมบัติ
ตองหามตามมาตรา  11  วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) หรือ  (4)  กอนไดรับการแตงตั้ง  หลังจากไดรับเลือกจาก
วุฒิสภาแลว  บุคคลนั้นจะตองลาออกจากการเปนบุคคลตาม  (1) (2) หรือ (3) หรือแสดงหลักฐานใหเปน
ที่เชื่อถือไดวาตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม  (4)  ของมาตรา  11 วรรคหนึ่ง  ซ่ึงจะตองกระทาํ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือก  ดังนั้นรายชื่อบุคคล 14  คนนี้ หากจะมีรายหนึ่งรายใดมี
คุณสมบัติตองหามตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3)  หรือ (4)  ก็อาจจะขอลาออกจากตําแหนง 
หรือแสดงหลักฐานไดวาตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 
                           3) มติของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  (ผูถูกฟองคดีที่ 1) ที่ไดพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการ  “กสช”  จํานวน 14  คน  เพื่อเสนอตอวุฒิสภา
พิจารณาเลือกเปนกรรมการ  “กสช”  เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม 2544  ซ่ึงกระทําไปโดยที่มีเหตุวา  
กรรมการสรรหา  “กสช”  บางคนมีผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียกับผูสมัครที่ไดรับคัดเลือกนั้น เปน
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม   
                         ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา มติของผูถูกฟองคดีที่ 1 ที่คัดเลือก
บุคคลจํานวน 14  คน  เปนบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการ “กสช”  เพื่อเสนอ
ตอวุฒิสภานี้  เปนคําส่ังทางปกครองที่มีผลเปนการกระทบตอสถานภาพของสิทธิของบุคคลทั้งผูที่
ไดรับการคัดเลือกและผูที่ไมไดรับการคัดเลือก  การพิจารณาเพื่อมีมติคัดเลือกดังกลาวจึงเปนการ
พิจารณาทางปกครอง  ซ่ึงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในเรื่องความเปนกลางหรือความเปนผูไมมี
สวนไดเสียของผูมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองเพื่อออกคําส่ังทางปกครอง   
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                           เนื่องจากพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ไมไดกําหนด
หลักเกณฑในเรื่องความเปนกลางหรือความเปนผูไมมีสวนไดเสียของกรรมการสรรหากรรมการ 
“กสช”  ไวเปนการเฉพาะจึงตองนํามาตรา  13  ถึงมาตรา  18 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง  พ.ศ.  2539  มาใชบังคับกับกรรมการสรรหาหลายคนซึ่งมีเหตุที่ทําใหการพิจารณาไม
เปนกลาง  รวมทั้งหลักเรื่องการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมไวใน
หมวด  9 มาตรา 100 ถึงมาตรา  103  ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  และไดวินิจฉัยวาในกรรมการสรรหา  2  คน  คือ   
     (1) พลโทสุนทร  โสภณศิริ  มีตําแหนงเปนผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบกและเปนกรรมการบริษัท ททบ. 5  เรดิโอ  จํากัดโดยพลโทสุนทร  โสภณศิริ มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับผูสมัคร  2  คนคือ  พลเอกธงชัย  เกื้อสกุล มีตําแหนงเปนประธานที่ปรึกษาผูอํานวยการ
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก  และ รศ.สุพัตรา  สุภาพ  ซ่ึงมีตําแหนงเปนกรรมการบริษัท ททบ. 5  
เรดิโอ  จํากัด   
                                   (2) นายฉัตรชัย  เทียมทอง  มีตําแหนงเปนผูอํานวยการฝายการเงินของบริษัท  
บีอีซีเวิลด  จํากัด  (มหาชน)  โดยบริษัทดังกลาวดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน  โดยนายฉัตรชัย  
เทียมทอง  มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูสมัคร 3 คนคือ นายอุดม จะโนภาษเปนกรรมการบริหาร  
เปนผูชวยกรรมการผูจัดการของบริษัท  บางกอกเอ็นเตอรเมนต  จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทในเครือขาย
ของบริษัท  บีอีซีเวิลด  จํากัด  (มหาชน)  นายอรุณ  งามดี  เปนกรรมการบริษัท  บีอีซีเวิลด  จํากัด  
(มหาชน)  และดร.สรจักร  เกษมสุวรรณ 
    เมื่อบุคคลทั้งสองพลโทสุนทร โสภณศิริ  และนายฉัตรชัย  เทียมทอง  มีสภาพ
รายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครเปนกรรมการ  “กสช”  ไมเปนกลางแลว  
คณะกรรมการสรรหา  จึงตองนํามาตรา  15  และมาตรา  16  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง  พ.ศ.  2539   เมื่อคณะกรรมการสรรหาไมไดปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
ศาลปกครองมีสิทธิที่จะพิพากษาเพิกถอนมติดังกลาวได  ดังนั้น  ศาลปกครองชั้นตนอาศัยเหตุที่ได
วินิจฉัยมาดังกลาวขางตน  จึงมีคําพิพากษาและมีคําบังคับดังตอไปนี้ 
                             ขอ 1. ใหเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ 1 เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม 2544 ที่
คัดเลือกผูสมัคร  14  คนที่เปนบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการ  “กสช” 
                                ขอ2.  ยกฟองผูถูกฟองคดีที่  2  เนื่องจากขอเท็จจริงในสํานวนไมปรากฏวา 
ผูถูกฟองคดีที่  2  ไดกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายแตอยางใด 
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                                   ขอ 3.  ใหคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขช่ัวคราว  
เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2544  มีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะพนระยะเวลาอุทธรณในกรณีที่ไมมีการ
อุทธรณ  หรือจนกวาศาลมีคําสั่งถึงที่สุดไมรับอุทธรณ  หากศาลมีคําสั่งรับอุทธรณใหคําสั่งดังกลาว
มีผลใชบังคับตอไปจนกวาศาลปกครองสูงสุดจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น 
      5.2.1.2 ความเห็นของศาสตราจารย ดร.อมร จันทรสมบูรณในคําวินิจฉัยของศาล
ปกครองกลางในคดีหมายเลขแดงที่  อ.4/254678  มีดังตอไปนี้ 
                          ความเห็นของทานศาสตราจารย  ดร.อมร  จันทรสมบูรณ  ที่ไดวิเคราะหใน
ประเด็นแหงคดีในคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดที่  อ.4/2546  รวมทั้งคดีนี้ยังมีขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับ 
หลักความเปนกลางตามมาตรา 16  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
ซ่ึงศ.ดร.อมรฯ  ไดวิเคราะหไว  2  ประเด็น  ไดแก 
                            1. วิเคราะหขอเท็จจริงเพิ่มเติมในคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดที่  อ.4/2546  
กลาวคือ  เนื่องจากในคําวินิจฉัยของศาลปกครองกลางมีขอเท็จจริงปรากฏวา กรรมการสรรหา 
“กสช” 2 คน (นายอํานวย อินทุภูมิ และนายสมพร เทพสิทธา) ในฐานะผูแทนสมาคมวิชาชีพตาม
มาตรา 9  อนุ 4ไดมีความสัมพันธกับผูสมัครบางคน (คือ นายวรเดช อมรวรพิพัฒน และ ดร.โสภา 
ชปลมันน ตามลําดับ) เนื่องจากผูสมัครดังกลาวไดเปนผูเสนอชื่อกรรมการสรรหา “กสช” 2 คน 
ดงักลาว เขาคัดเลือกเปนกรรมการสรรหา “กสช” ในขั้นตอนของการคัดเลือกกรรมการสรรหา และ
ในที่สุดก็ปรากฏดวยวาผูสมัครทั้ง 2 คน (นายวรเดชฯ และดร.โสภาฯ) ไดอยูในรายชื่อ 14 คน
สุดทายที่คณะกรรมการสรรหา “กสช” จะนําเสนอตอวุฒิสภาดวย 
                            ในประเด็นนี้ ศาลปกครองกลางไดยกขึ้นวินิจฉัยวา แมผูฟองคดีจะอางวา ผูสมัคร 
2 คน (นายวรเดชฯ และดร.โสภาฯ) ดังกลาวที่ไดรับการคัดเลือก มีผลประโยชนเกี่ยวของกับ
คณะกรรมการสรรหา “กสช” 2 คน เพราะเปนผูเสนอชื่อ แตศาลปกครองกลางเห็นวา  “เพียงเทานี้
ยังมิอาจถือไดวาเปนเหตุซ่ึงมีสภาพรายแรงตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง” ทั้งนี้ โดยตุลาการศาลปกครองมิไดอธิบายไววาการที่ศาลปกครองมีความเห็นเชนนั้นดวย
เหตุผลอยางใด                  
                          ขอเท็จจริงนี้ ศาลปกครองสูงสุดมิไดยกขึ้นวินิจฉัยซ่ึงศ.ดร.อมรฯ  เห็นวา ศาล
ปกครองสูงสุดนาจะยกขึ้นวินิจฉัยไวดวย (แมผูฟองคดีจะมิไดยกประเด็นนี้ขึ้นในคําใหการที่แก
อุทธรณของผูฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดก็ตาม) เพราะถาศาลปกครองสูงสุดยกขึ้นวินิจฉัยแลว 

                                                 
78  ปญหาเรื่องการเลือก "กรรมการสรรหา กสช." ภายหลังที่มีคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

เพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  โดย ศาสตราจารย ดร. อมร จันทรสมบูรณ  สืบคนเมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม  2551  จาก http://www.pub-law.net/article/ac221146b.html 
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ก็จะไดเปนบรรทัดฐานในการตีความมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ใหครบถวนตามขอเท็จจริงที่ปรากฏอยูในคดีนี้  ซ่ึงในประเด็นนี้  ศ.อมร  จันทรสมบูรณเห็นวา การ
มีโอกาสที่ทําใหเกิดการใชสิทธิตางตอบแทนซึ่งกันและกัน ระหวางการใชสิทธิของบุคคลที่มีสิทธิ
เสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งใหไดรับเลือกเปนกรรมการสรรหา “กสช” กับการใชสิทธิของบุคคลที่
ไดรับเลือกเปนกรรมการสรรหา “กสช” แลว  เพื่อเลือกผูสมัคร (ซ่ึงเปนผูที่เสนอชื่อใหตนเองเขา
เปนกรรมการสรรหา “กสช”  เขาไปเปนกรรมการ “กสช” ยอมถือไดวามีผลประโยชนเกี่ยวของซึ่ง
กันและกันอยางแนนอน ประเด็นปญหามีอยูเพียงวา ความเกี่ยวของนี้จะมีสภาพรายแรง ตามนัยของ
มาตรา 16 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ พ.ศ.  2539  หรือไม 
                     ในประเด็นนี้  ศ.อมรฯ  เห็นวามี สภาพรายแรงจะตองพิจารณาจากขอเท็จจริงวา 
คะแนนเสียงจํานวนหนึ่งเสียงนี้ จะมีน้ําหนักมากนอยหรือกอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง
ผูสมัครไดเพียงใด โดยเมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริง ในกรณีนี้ จะเห็นไดวาจํานวนคะแนนเสียงของ
กรรมการสรรหา  “กสช”  มีทั้งหมดเพียง 14 คน ดังนั้น จํานวนหนึ่งเสียงในการคัดเลือกผูสมัคร
นาจะถือวา  มีสภาพรายแรงตามมาตรา 16 ได  และเมื่อตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงก็ปรากฏ
วา จํานวนคะแนนเสียงในการคัดเลือกรายชื่อผูสมัครจํานวน 14 คนสุดทายมีความใกลเคียงกันมาก 
กลาวคือ คะแนนของบุคคลที่ไดรับเลือกเกือบทั้งหมด จะมีความแตกตางกันเพียง 1 คะแนนเทานั้น 
และในการลงมติเลือกครั้งแรก ก็เลือกผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพียง 13 รายเทานั้น (ขาดจํานวนอยู 1 
คน) และกวาจะไดรายสุดทาย (นายอุดม จะโนภาษ) ก็ตองลงคะแนนถึง 3 คร้ัง 
                            ดังนั้น จะไดเห็นไดวาคะแนนเสียงจํานวนหนึ่งคะแนนในการคัดเลือกผูสมัคร
กรณีนี้มีน้ําหนักพอที่จะถือไดวาอยูในสภาพรายแรงตามนัยของมาตรา 16 ไดเพราะอาจกอใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบในระหวางผูสมัครดวยกันไดมาก และดวยเหตุนี้   
                       ศ.อมรฯ เห็นวา กรรมการสรรหา  “กสช” ผูที่เกี่ยวของ (นายอํานวย อินทุภูมิ และ
นายสมพร เทพสิทธา)  ก็จะตองแจงตอที่ประชุมใหทราบตามนัยของมาตรา 16 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อันเปนไปตามหลักความโปรงใส (transparency) 
ในการปฏิบัติราชการ  
                          2. วิเคราะหเปรียบเทียบการตีความมาตรา 10 แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  กับความเห็นแยงของศาสตราจารย อมร  
จันทรสมบูรณ    
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                              เนื่องจากพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543  ไมไดบัญญัติ
การพนสภาพของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ไว  ทําใหเกิดการตีความหมายและใหความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ซ่ึงไดใหความเห็นตามที่ปรากฏในบันทึกของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ไววามาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ มี
เจตนารมณใหคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  หมดวาระการดํารงตําแหนงเมื่อส้ินสุดภารกิจ ดังนั้น 
คณะกรรมการสรรหา “กสช” ชุดเดิมซ่ึงยังมิไดปฏิบัติหนาที่จนสิ้นสุดภารกิจ จึงยังคงอยูในฐานะ 
ผูดํารงตําแหนงและมีหนาที่ตองดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในมาตรา 10 อีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงจะ
เห็นไดวา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดถือเอาวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสรร
หา “กสช” เปนหลักสําคัญในการวินิจฉัยเร่ืองนี้  
                     ในเรื่องนี้ศ.อมรฯ  มีความเห็นวา ในการตีความกฎหมายองคกรตีความกฎหมาย
จะตองแยกประเด็นใหชัดเจน โดยประเด็นที่จะตองพิจารณาในที่นี้ ก็คือ มาตรา 10  มีเจตนารมณจะ
ใหคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  (และกรรมการสรรหา “กสช”) ที่มิไดปฏิบัติหนาที่ตามหลักความ
เปนกลางตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จะยังคงปฏิบัติหนาที่
อยูตอไปหรือไม  
                              ทั้งนี้เพราะวาปญหาเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงตามวาระ (ไมวากฎหมายจะ
กําหนดวาระการดํารงตําแหนงไวโดยชัดแจงหรือไมก็ตาม) ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ
พิเศษ) ยกขึ้นพิจารณากับปญหาเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหา “กสช” 
(เจาหนาที่ของรัฐ)  ที่จะตองปฏิบัติตามหลักธรรมรัฐาภิบาล (Good governance) ที่เปนที่มาของการ
ปฏิรูประบบการบริหารราชการประกอบดวยหลัก  5  ประการ79  ไดแก 
                        1. หลักความชอบธรรม  (legitimacy)  ที่เปนที่มาของหลักธรรมรัฐาธิบาล เปน
หลักการปกครองบริหาร,  การเสนอนโยบาย,  การใชทรัพยากรที่มีความชอบธรรมโดยตองสอดคลอง
กับกฎระเบียบและกฎหมาย ผูซ่ึงทําการดังกลาวตองมีอํานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายอื่น ขณะเดียวกันนอกจากจะถูกตองตามกฎหมายแลวจะตองมีเหตุมีผลอันเปนที่ยอมรับกับ
ประชาชนอีกดวย นโยบายบางอยางอาจจะถูกตองตามกฎหมาย แตอาจจะขาดความชอบธรรม 
                          2. หลักการมีสวนรวม (participation) ที่เปนที่มาของหลักธรรมรัฐาธิบาล เปน
หลักการการปกครองบริหารที่คํานึงถึงหลักธรรมรัฐาภิบาลจะตองเปดโอกาสใหประชาชน 
ผูเสียภาษี หรือผูที่ถูกกระทบโดยตรงจากนโยบาย มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อการตัดสินใจ 
เชน จะตองใหประชาชนทราบขอมูลอยางถวนถ่ีถึงขอดีขอเสียของนโยบายที่จะนําไปปฏิบัติ และ

                                                 
79  หลักธรรมาภิบาล  โดย ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ราชบัณฑิต  สืบคนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 จาก   

http://www.bbznet.com/scripts2/view.php?user=ppbbz&board=11&id=94&c=1&order=numtopic 
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จะตองใหประชาชนทําประชาพิจารณหรือแมแตการลงประชามติกอนที่จะตัดสินดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาว ซ่ึงในที่นี้หากนํามาใชกับการสรรหา  “กสช”  แลวจะตองใหผูเขารับการสรรหามีสวนรวม
ในการสรรหา  ซ่ึงนอกจากจะเปนการปฏิบัติตามสิทธิเสรีภาพภายใตระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยแลว ยังเปนการสรางความยอมรับและความชอบธรรมในกรณีที่เสียงสวนใหญเห็น
ดวยกับนโยบายดังกลาวอยางบริสุทธ์ิใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีการลงประชามติที่ดําเนินไปอยาง
บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม การมีสวนรวมในการตัดสินนโยบายจึงเปนการสรางความชอบธรรมหรือ
การมีคุณลักษณะในขอ 1 ของหลักธรรมรัฐาภิบาล  

                            3. ความโปรงใส (transparency)  ที่เปนที่มาของหลักธรรมรัฐาธิบาลนั้น  ตองไม
มีการอางถึงความลับของทางราชการที่รัฐมิอาจจะเปดเผยไดบอยนัก ยกเวนเรื่องที่เกี่ยวกับความ
มั่นคง ขอมูลและเหตุผลของนโยบายตางๆ ตองเปดเผยใหประชาชนทราบโดยละเอียด การใชจาย
งบประมาณตองมีการชี้แจงไดอยางสมเหตุสมผล โครงการใหญๆ ที่มีการประมูลตองกระทําอยาง
เปดเผยตอสาธารณชน มีการประกาศใหผูมีสิทธิทราบลวงหนา การเปดซองประมูลก็ดี การตรวจ
งานที่เสร็จเปนชวงๆ ก็ดี การรับงานเมื่องานเสร็จสมบูรณก็ดี ทั้งหลายทั้งปวงดังกลาวจะตองเปนที่
เปดเผยตอสาธารณชน ตรวจสอบและตอบขอสงสัยไดอยางกระจาง ไมมีการอางวาเปนความลับที่มิ
อาจจะเปดเผยได  
                         4. หลักความรับผิดชอบ (accountability) ที่เปนที่มาของหลักธรรมรัฐาธิบาลนั้น  
ตองสามารถจะชี้แจงกับประชาชนไดถึงส่ิงที่เกิดขึ้นในลักษณะของการแจกแจงบัญชีเปนเรือ่งๆ เชน 
ถามีการสัญญาในระหวางการรณรงคหาเสียงวาจะทําโครงการอะไรบาง ก็เสมือนหนึ่งการบอก
บัญชีเร่ืองที่จะเสนอใหกับประชาชน งบประมาณแผนดินที่ใชก็ตองสามารถชี้แจงไดอยางกระจาง
ถึงคาใชจายที่สมเหตุสมผล กลาวอีกนัยหนึ่ง นี่คือหลักธรรมรัฐาภิบาลที่ผูใชอํานาจหรือขาราชการ
แผนดินในกระทรวง ทบวง กรม หรือระดับทองถ่ิน ตองรับผิดชอบตอประชาชน อธิบายความได
โดยละเอียด ถึงสิ่งที่ตองกระทํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับขอสัญญาตางๆ หรือในการใช
งบประมาณ  
                            5. หลักประสิทธิภาพประสิทธิผล (efficiency and effectiveness) ที่เปนที่มาของ
หลักธรรมรัฐาธิบาลนั้น  การดําเนิน  หรือการกระทําใดๆ ของรัฐตองเกิดผลที่มีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานนั้นๆ  ไมวาจะเปนการทําโครงการใหสําเร็จดวยการใชงบประมาณ เวลา และทรัพยากร 
ทั้งในรูปของเงินตรา วัสดุ และทรัพยากรมนุษยใหนอยที่สุด แตใหไดผลออกมาดีที่สุด เปนตน ซ่ึง
การนําหลักธรรมรัฐาภิบาล  มาใชจะตองคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพตามที่ได
กลาวมาเบื้องตน รวมทั้งการนําไปปฏิบัติยอมขึ้นอยูกับวัฒนธรรมการเมืองของผูใชอํานาจ ถา
วัฒนธรรมของผูใชอํานาจการปกครองบริหารไมคํานึงถึงความชอบธรรม มุงเนนแตการหา
ผลประโยชน ทําใหขาดความโปรงใส ละเลยตอสัญญาที่ใหกับประชาชน มีแนวโนมที่จะเสนอ
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โครงการใหญๆ เพื่อผลประโยชนที่ซอนเรนทั้งๆ ที่ไมสอดคลองกับความจําเปน ก็ยอมไมสามารถ
จะปกครองบริหารประเทศตามหลักธรรมรัฐาภิบาลได ความชอบธรรมก็ดี ความโปรงใสก็ดี ความ
รับผิดชอบก็ดี การฟงเสียงของประชาชนก็ดี การคํานึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลก็ดี นอกจากจะ
ขึ้นอยูกับรัฐธรรมนูญที่เปนกฎหมายสูงสุดแลว   ยังตองประกอบดวยวัฒนธรรมทางการเมือง 
จริยธรรมของผูปกครองบริหาร อุดมการณของผูใชอํานาจรัฐดวย  จึงเปนการนําหลักธรรมาภิบาล
ไปใชอยางเกิดประโยชนสูงสุด 
                      ดังนั้นเมื่อกฎหมายกําหนด เปนประเด็น 2 ประเด็นที่แตกตางกันและเปนคน
ละเรื่อง   กลาวคือ  มิใชวาถากฎหมายบัญญัติกําหนดวาระการดํารงตําแหนงไวแลว ยอมหมายความ
วา กฎหมายมีเจตนารมณใหคณะกรรมการสรรหา  “กสช” และกรรมการสรรหา  “กสช”  
(เจาหนาที่ของรัฐ) ที่กระทําการฝาฝนหลักความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดไวยังคงปฏิบัติหนาที่อยูตอไปได  หรือถาหากองคกรตีความกฎหมายจะตีความวา  เมื่อ
กฎหมายกําหนดวาระการดํารงตําแหนงไวแลวยอม  หมายความวา ในระหวางวาระการดํารงตําแหนง
นั้น เจาหนาที่ของรัฐยังสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปไดแมวาจะกระทําการฝาฝนหลักความเปนกลาง 
ฯลฯ   
                        องคกรตีความกฎหมายก็คงตองอธิบายในทางตรรก (logic) ใหไดวา ความ
จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ตอไปของเจาหนาที่ดังกลาวใหส้ินสุดภารกิจ มีความสําคัญมากกวาการ
ปฏิบัติหนาที่โดยตองยึดหลักความเปนกลางตามที่กฎหมายบัญญัติไวอยางไร เพราะมิฉะนั้นแลว ก็
จะกลายเปนวา การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตามเจตนารมณของมาตรา  10  
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.  2543  วาดวยการอยูในวาระการดํารงตําแหนง
จนภารกิจส้ินสุด  ยอมเปนการลบลางเจตนารมณของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ซ่ึงเปนกฎหมายสําคัญในการวางหลักธรรมรัฐาภิบาล  (good governance)  สําหรับการบริหาร
บริการสาธารณะ (public service)  ซ่ึงทั้งนี้ยอมรวมไปถึงการทําใหเจตนารมณของการจัดตั้งศาล
ปกครองเพื่อใหตรวจสอบและวินิจฉัยขอเท็จจริงในคดีประเภทนี้ตองเสียไปดวย  เห็นไดวาการ
ตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จะเกิดผลเปนรูปธรรมตามขอเท็จจริงในทางปฏิบัติ 
ดังตอไปนี้                
                               (1) พิจารณาในดานระบบความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของรัฐ ประการแรก 
(ความรับผิดชอบรายบุคคลของกรรมการสรรหา “กสช”)  ผลก็คือ กรรมการสรรหา “กสช” 2 คน 
(พลโทสุนทร โสภณศิริ และนายฉัตรชัย เทียมทอง ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางได
ตรวจสอบและวินิจฉัยแลววา บุคคลทั้งสองมีสวนไดเสียทางธุรกิจและกระทําหนาที่ขัดตอหลัก
ความเปนกลาง  หรือหลักการขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ  (Conflict 
of Interest) ที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 กําหนดยังคงจ ะปฏิบัติ
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หนาที่ตอไป (เพราะมิไดลาออกและขอปฏิบัติหนาที่อยูตอไป) และจะใชสิทธิเลือกผูสมัครเพื่อเสนอ
รายช่ือบุคคลที่จะเปน “กสช” ตอวุฒิสภาตอไป                    
                  (2) พิจารณาในดานความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการสรรหา 
“กสช” ในฐานะคณะกรรมการ  กลาวคือ  มีปญหาที่ตองพิจารณาตอไปวา  กรรมการสรรหา  
“กสช” ที่อยูในคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ที่ไมปฏิบัติตามหลักความเปนกลางที่กฎหมายกําหนด 
จะมีความรับผิดชอบรวมกันหรือไมเพียงใด  
                               ในประเด็นนี้ ศ.อมรฯ  มีความเห็นวา กรรมการสรรหา “กสช” ทั้งคณะโดยเฉพาะ
อยางยิ่งประธานกรรมการของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  จะตองรับผิดชอบรวมกันในการไมปฏิบัติ
ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 (ทั้งนี้ เวนแตกรรมการ 
สรรหา “กสช” นั้นจะไดใชสิทธิทักทวงไวในขณะประชุมหรือเปนกรรมการสรรหา “กสช” ที่มิไดเขา
รวมประชุมโดยมีเหตุอันสมควร) ซ่ึงในกรณีนี้ ขอเท็จจริงปรากฏในคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
วาคณะกรรมการสรรหา “กสช” ไมดําเนินอยางใดในการประชุมเมื่อไดรับทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ไมปฏิบัติตามกฎหมายของกรรมการสรรหา “กสช” สองคนจากหนังสือเปดผนึกขององคกรรวม
ภาคเอกชนแลว ฯลฯ 
      เห็นไดวาพฤติกรรมของคณะกรรมการสรรหา  “กสช” จึงมีความแตกตางเมื่อ
นํามาเปรียบเทียงกับพฤติกรรมของคณะกรรมการสรรหา  “กทช”  เพราะในกรณีของคณะกรรมการ
สรรหา  “กทช” นั้น กรรมการสรรหา  “กทช”  ทุกคนไดลาออกจากตําแหนงทั้งหมดเมื่อมีคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.14/2545 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 ใหเพิกถอนมติของคณะกรรมการ
สรรหา “กทช”  ซ่ึงทําใหรัฐบาลสามารถดําเนินกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ “กทช” ไดใหม
ทั้งชุด โดยไมมีปญหาขอกฎหมาย 

 5.2.2 ขอพิพาทตามคําพิพากษาศาลปกครองสงูสดุในคดีท่ี  อ.271/2549 
       คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ไดทําการสรรหาครั้งใหมขึ้น  และไดประกาศรายชื่อ
บุคคลที่ผานการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2547  อัน
เปนที่มาของขอพิพาทตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.271/2549  โดยผูเสียหายในคดีคือ  นาย
ประมุท  สูติบุตร  ไดทําการฟองคดีตอศาลปกครองกลางในคดีที่  1578/2548  ซ่ึงเปนเหตุที่มาแหง
การอุทธรณของผูเสียหายและผูถูกฟองคดีทั้งสอง  (สํานักปลัดนายกรัฐมนตรี ผูถูกฟองคดีที่ 1 และ
คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ผูถูกฟองคดีที่  2) โดยศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดได 
มีคําวินิจฉัยที่เหมือนและแตกตางกันดังตอไปนี้ 
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            5.2.2.1 ประเด็นขอพิพาทตามคําพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีท่ี  1578/2548  มี
ประเด็นขอพิพาทดังตอไปนี้ 
                            ประเด็นขอพิพาทตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองกลางที่ไดวินิจฉัยคดีระหวาง 
นายประมุท สูตะบุตร (ผูฟองคดี)  กับสํานักปลัดนายกรัฐมนตรี  (ผูถูกฟองคดีที่ 1)  และคณะกรรมการ
สรรหา  “กสช”  (ผูถูกฟองคดีที่ 2) อันเปนเหตุใหมีการอุทธรณคดีขึ้นสูศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงคดีนี้มี
ประเด็นที่จะตองวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
                      ประเด็นที่  1  ศาลปกครองกลางมีอํานาจรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณาหรือไม  แยก
เปนประเด็นยอย  2  ขอดังนี้ 
                       ขอ 1.  ในกรณีคําฟองของนายประมุท  สูตะบุตร ไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง
กลาง  และศาลปกครองกลางมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีหรือไม  มีคําวินิจฉัยดังนี้ 
                          (1) สํานักปลัดนายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ 1) และคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  
(ผูถูกฟองคดีที่  2) เปนหนวยงานของรัฐ  และเจาหนาที่ของรัฐหรือไม 
                 ในสวนของสํานักปลัดนายกรัฐมนตรี  เปนสวนราชการสังกัดสํานักนายก 
รัฐมนตรี ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงเปน
หนวยงานทางปกครอง  ซ่ึงถือวาเปนหนวยงานของรัฐ และในสวนของคณะกรรมการสรรหา  
“กสช”  เปนคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น 
ความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  จึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ     
                             (2)  ศาลปกครองกลางมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือไม  ศาลปกครองกลางได
วินิจฉัยวา  กรณีนี้เนื่องจากการคัดเลือกเปนหนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้งสอง ในการคัดเลือกบุคคลที่
สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนคณะกรรมการ “กสช”  ดังนั้นขอพิพาทตาง ๆ ในกระบวนการในทาง
กฎหมาย  ประกาศและคําสั่งที่เกี่ยวของกับการคัดเลือกดังกลาวจึงเปนคําสั่งของหนวยงานทางปกครอง
และเจาหนาที่ของรัฐ  ขอพิพาทในคดีนี้จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  
ตามมาตรา  9 วรรคหนึ่ง  (1)  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ.  2542  และเมื่อคดีนี้ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา 11  
คดีนี้จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนตามมาตรา 10 และผูฟองคดีมี
ภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมูลคดีเกิดในกรุงเทพมหานคร คดีนี้จึงมีเขตอํานาจศาลอยู
ในศาลปกครองกลางซึ่งเปนศาลชั้นตนในคดีนี้จึงมีอํานาจที่รับไวในกระบวนพิจารณาได 
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                     ขอ 2. ในกรณีคําใหการตอสูคดีของผูถูกฟองคดีทั้งสอง  ศาลปกครองไดมีคํา
วินิจฉัยดังนี้ 
                            ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดใหการในเรื่องของประกาศของผูถูกฟองคดีที่ 1 (สํานัก
ปลัดนายกรัฐมนตรี) ลงวันที่ 9  กรกฎาคม 2547 และวันที่ 6 สิงหาคม 2547 เปนเพียงประกาศรายชือ่
ของผูถูกฟองคดีที่  2  (คณะกรรมการสรรหา  “กสช”)  ตามทางปฏิบัติราชการ มิใชประกาศแตงตั้ง
ผูถูกฟองคดีที่  2  แตอยางใด  และการที่ผูฟองคดีไดของใหศาลเพิกถอนผูถูกฟองคดีที่ 2 ซ่ึงเปน
หนวยงานทางปกครองนั้น  ศาลปกครองกลางมีคําวินิจฉัยดังนี้  
                  ในสวนของคําใหการของผูถูกฟองคดีที่ 2  เร่ืองประกาศของผูถูกฟองคดีที่ 1  
(สํานักปลัดนายกรัฐมนตรี)  ลงวันที่ 9  กรกฎาคม 2547 และวันที่ 6 สิงหาคม 2547 แมประกาศ
ดังกลาวจะไมใชประกาศแตงตั้งผูถูกฟองคดีที่ 2  (คณะกรรมการสรรหา  “กสช”) ซ่ึงไมมีผลตอ
สถานภาพของผูถูกฟองคดีที่ 2 โดยตรง  แตก็มีลักษณะเปนประกาศรับรองผลการคัดเลือกกรรมการ
สรรหา  “กสช”  ซ่ึงหากขออางของผูฟองคดีเปนความจริงก็จะทําใหสถานะและอํานาจหนาที่ของ 
ผูถูกฟองคดีที่ 2  ตามรายชื่อที่ปรากฏในประกาศดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีมี
อํานาจฟองขอใหศาลเพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับดังกลาวได  
                ในสวนของผูถูกฟองคดีที่  2 (คณะกรรมการสรรหา  “กสช”)  นั้น  ศาลปกครองกลาง
วินิจฉัยวา  ผูถูกฟองคดีที่  2  ไมใชหนวยงานทางปกครองแตอยางใด  มีผลใหคําขอของผูฟองคดีไมเปน
การยกเลิกหนวยงานทางปกครอง  ทําใหผูฟองคดีมีอํานาจฟองขอใหศาลปกครองได  
                      ประเด็นที่ 2  ประกาศของผูถูกฟองคดีที่ 1  เรื่อง  คณะกรรมการสรรหากรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2547  และวันที่  6  สิงหาคม  
2547  ชอบดวยกฎหมายหรือไม  และองคประกอบของผูถูกฟองคดีที่  2  ตามประกาศดังกลาวชอบดวย
กฎหมายหรือไม  ในประเด็นนี้  ผูฟองไดหยิบยกขออางขอเถียงขึ้นโตแยงหลายประการ  แยกเปน
ขอยอย  4  ขอดังนี้ 
                 ขอ 1.  ผูฟองคดีอางวา  พระราชกฤษฎีกาที่ใหแกไขบทบัญญัติ ในสวนของการโอน
บรรดากิจการ  อํานาจหนาที่  ของสํานักปลัดนายกรัฐมนตรีใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่โดยให
เปนไปตามที่กําหนดตามพระราชบัญญัติปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545 โดยที่พระราช
กฤษฎีกาที่แกไขบทบัญญัติทั้งสองฉบับที่ออกโดยพระราชบัญญัติที่เปนกฎหมายแมบทดังกลาวขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  นั้น  ศาลปกครองกลางไดมีคําวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
   ศาลปกครองมีความเห็นวาพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ชอบดวยกฎหมาย และพระราชบัญญัติที่ผูฟองคดีอางก็ไมใช
บทบัญญัติที่ใชบังคับแกคดีโดยตรงที่จะตองสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย  จึงเปนหนาที่
ของศาลปกครองที่มีหนาที่ในการวินิจฉัยในสวนของคําฟองของผูฟองคดีที่ได 
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            การที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไดใหโอนอํานาจ
หนาที่ของสํานักปลัดนายกรัฐมนตรีนั้น  สํานักปลัดนายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่1) ที่ไดจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงฯ พ.ศ.  2534 ซ่ึงถูกยกเลิกตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวงฯ  พ.ศ. 2545  แตมาตรา  5  และมาตรา 59  แหงพระราชบัญญัติดังกลาวยังคงมี
อํานาจหนาที่และการจัดระเบียบราชการอยูเชนเดิม  โดยโอนสํานักปลัดนายกรัฐมนตรีไปเปนสวน
ราชการในสังกัดของสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนั้นสํานักปลัดนายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ 1) จึงมี
อํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 และไมไดถูกยุบไป
แตอยางใด 
                ขอ 2.  ผูฟองคดีอางวา  สํานักปลัดนายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ 1) ไมมีอํานาจ
ในการแตงตั้งและคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  (ผูถูกฟองคดีที่ 2)  และเมื่อกรรมการ 
สรรหา  “กสช”  บางคนลาออกก็ไมมีอํานาจสรรหากรรมการสรรหา “กสช” เพิ่มเติมจากจํานวนที่
ขาดไป  เพราะสํานักปลัดนายกรัฐมนตรี  (ผูถูกฟองคดีที่ 1) เปนเพียงหนวยงานธุรการในการ
ดําเนินการสรรหาและคัดเลือก  “กสช”  เทานั้น    
       ในประเด็นนี้ศาลปกครองกลางไดมีคําวินิจฉัยวา เนื่องจากยังไมมีการจัดตั้ง
สํานักงาน  “กสช”  เพราะฉนั้นในวาระเริ่มแรกการสรรหาคณะกรรมการ “กสช”  สํานักปลัด
นายกรัฐมนตรี  จะตองทําหนาที่เปนหนวยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 
“กสช”  เชนเดียวกับหนาที่ของสํานักงาน  “กสช”   ตามมาตรา  75  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543  และเมื่อมีกรรมการสรรหา  “กสช” บางคนลาออก 
ก็ดําเนินการใหมีกรรมการสรรหา “กสช”  แทนจนครบจํานวน  เปนเพียงการดําเนินการดานธุรการ
เทานั้นไมไดเปนการคัดเลือกหรือแตงตั้งกรรมการสรรหา “กสช”  แตอยางใดตามที่ผูฟองคดีกลาว
อางขอกลาวอางของผูฟองคดีจึงไมตรงแกกรณีและไมอาจรับฟงได 
                     ขอ 3.  ผูฟองคดีอางวาองคประกอบของคณะกรรมการสรรหา “กสช”  ไมเปนไป
ตามมาตรา  9 วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ในสวนนี้มีปญหา
ในเรื่องของคุณสมบัติผูแทนองคกรตางๆ 3 องคกร  ซ่ึงศาลปกครองกลางไดมีคําวินิจฉัยดังตอไปนี้                                   
                           (1) คุณสมบัติของผู แทนกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ไดมีหนังสือลงวันที่ 23 กุมภาพันธ  2547 แตงตั้งนางสาวจีระภา 
จิตรแสวงเปนที่ปรึกษาดานการสื่อสารเปนผูแทนกระทรวงดังกลาวนั้น แทนที่จะเปนผูแทน
กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเปนกรรมการสรรหา “กสช”  ที่เปนปญหาใน
เร่ืองของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545  กับมาตรา 126  แหงพระราช
กฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวนั้น  ศาลปกครองไดวินิจฉัยวา   
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    การที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงฯ  พ.ศ. 2545  และหมายเหตุทาย
พระราชบัญญัติตองการใหมีการปรับปรุงระบบราชการทั้งระบบ  โดยปรับอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการขึ้นใหม  และการปรับปรุงการบริหารงาน  โดยการจัดสวนราชการที่ปฏิบัติงานใหสัมพันธ
กันรวมไวเปนกลุมงานเดียวกัน  และมาตรา  24  ก็ไดมีการจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกิจการโทรคมนาคมขึ้น  ประกอบกับมาตรา 47  และมาตรา 49  ก็ใหอํานาจคณะกรรมการตาม
กฎหมายใด  แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหสอดคลองกับการโอน
อํานาจหนาที่และเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว  ใหกระทําไดโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา  
และใหถือวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของดวย  
ซ่ึงศาลปกครองกลางเห็นวา  ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยอมจะอยูใน
ฐานะที่ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับงานตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบขององคกรตามพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  ไดดีกวาผูแทนจากกระทรวงอื่นๆ  และเปนการที่ฝาย
บริหารไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่
ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงฯ พ.ศ. 2545  โดยในมาตรา 126  
แหงพระราชกฤษฎีกาที่ไดบัญญัติแกไข  คําวา  ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอมในพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  เปนผูแทนกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงชอบโดยกฎหมาย  และพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็ไมขัดกับ
พระราชบัญญัติแตอยางใด 
    (2) คุณสมบัติของผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่ไดคัดเลือกขึ้นมาใหม  เปนการคัดเลือก
ตามมาตรา  9  วรรคหนึ่ง  (2)  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  แลว  เพราะ
เปนการคัดเลือกกันเองของผูแทนคณาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษาที่กฎหมายกําหนดคุณสมบัติ 
ไวเปนการเฉพาะ ไมใชกรณีตามมาตรา 77  วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ.  2539 ที่บัญญัติใหผูมีอํานาจแตงแตงผูอ่ืนเปนกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอน
วาระตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง  ดังนั้นกรรมการสรรหา “กสช”  ที่เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช  มหาวิทยาลัยรังสิต  และมหาวิทยาลัยบูรพาที่มาจากการคัดเลือกกันเองของ
คณาจารยประจําจึงมีสถานะเปนกรรมการสรรหา “กสช”  โดยชอบดวยกฎหมายแลว  
                   (3) คุณสมบัติของผูแทนสมาคมวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนที่เปนนิติบุคคล  ที่จะตองเปนถูกกํากับดูแลและควบคุมตรวจสอบจาก  “กสช”  แตมาเปน
ผูทําหนาที่กรรมการสรรหา  “กสช”  เสียเอง  เปนคุณสมบัติที่ไมเหมาะสมตามที่ผูฟองคดีกลาวอางนั้น   
                                  ศาลปกครองกลางไดวินิจฉัยวา เจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา 40  และ
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543  ที่มีวัตถุประสงคตองการองคกรของรัฐที่
เปนอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
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โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม  เพื่อใหเปนประโยชนสูงสุดของประชาชนทางดานคลื่นความถี่  
รวมทั้งการแขงขันกันโดยเสรีอยางเปนธรรมนั้นจําเปนที่จะตองมีผูประกอบวิชาชีพดานกิจการ
กระจายเสียง  และกิจการโทรทัศนเขามาเปนคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  จึงเปนการเขามารวม
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนเพื่อแตงตั้งเปน  คณะกรรมการ  “กสช”  ซ่ึงผูแทนสมาคมวิชาชีพดังกลาวไมมี
อํานาจเด็ดขาดในการเลือก  คณะกรรมการ  “กสช”  แตตองพิจารณาคัดเลือกรวมกับผูแทนองคกรอืน่ 
ๆ อีก  3  องคกร  และสงรายชื่อผูไดรับการเสนอจํานวน  14  คน  (2 เทา)  ของจํานวนกรรมการ “กสช”  
ใหวุฒิสภามีมติเลือกอีกครั้งหนึ่ง  จึงไมใชเหตุตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับความชอบดวยกฎหมาย
ของกระบวนการสรรหา  “กสช”  แตอยางใด 
                                 ขอ 4.  การที่ผูฟองคดีอางวา เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาในคดีที่ 
อ.4/2546 สงผลใหกรรมการสรรหา “กสช” จํานวน 6  คน ลาออกทําใหมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
สรรหา  “กสช”  จากจํานวน 17  คน เหลือจํานวน  11  คนนั้น  ทําใหมีปญหาในเรื่องความนาเชื่อถือ
ทางดาน  “ที่มาและคุณสมบัติ”  และ  “ดานความนาเชื่อถือ”  ของกรรมการสรรหาบางคน และมีผล
ทําใหสถานภาพของกรรมการสรรหา  “กสช”  ส้ินสุดลงตามหลักกฎหมายทั่วไป รวมทั้งผูถูกฟอง 
คดีที่ 2 นั้นทําหนาที่เฉพาะกิจ  จึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะตองมีการจัดตั้งกรรมการสรรหา “กสช” 
ชุดใหม  ซ่ึงศาลปกครองกลางไดมีคําวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
                     (1) ในดานของคุณสมบัติของกรรมการสรรหา  “กสช”  ที่ขาดคุณสมบัติ
และความนาเชื่อถือ  ไดแก 
                                   (1.1) ในกรณีของพลเอกสุนทร โสภณศิริ ที่ผูฟองคดีอางวาเปนผูแทน
สมาคมวิชาชีพเปนนิติบุคคล ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) นั้น พลเอกสุนทร โสภณศิริ ไดเกษียณอายุ
ราชการแลว  ยังคงมีคุณสมบัติเปนกรรมการสรรหา “กสช”  อยูอีกหรือไม  ในกรณีนี้ศาลปกครอง
กลางไดวินิจฉัยวา  ในการคัดเลือกคราวที่แลวที่ศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาเพิกถอนมติตาม 
คําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่  4/2546  นั้น  พลเอกสุนทรฯ  มีฐานะเปนผูแทนสวนราชการ และมี
ปญหาเรื่องของคุณสมบัติในสวนที่มีผลประโยชนทับซอนทางธุรกิจอยางรายแรงจนทําใหไมสามารถ
เปนคณะกรรมการสรรหา “กสช”  ได  เพราะไมไดปฏิบัติตามมาตรา 16  แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  แตในการคัดเลือกครั้งนี้  พลเอกสุนทร ฯ ไดรับการคดัเลอืกให
เปนผูแทนสมาคมวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่เปนนิติบุคคล  ทําใหพลเอก
สุนทร ฯ เปนผูแทนของสมาคมวิชาชีพดานกิจการกระจายเสียง ฯ  พ.ศ. 2543  แมขณะทีพ่ลเอกสนุทรฯ  
ไดรับการประกาศรายชื่อเปนกรรมการสรรหา “กสช” จะเกษียณอายุราชการแลวก็ตาม 
                           (1.2) ในกรณีของนายสมพร  เทพสิทธา  ที่ผูฟองคดีอางวา  ที่เปนผูแทน
องคกรเอกชน  ตามมาตรา 9  วรรคหนึ่ง (4)  กรณีของนายสมพร  เทพสิทธา  ไดพนจากตําแหนงรอง
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ประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  แตในขณะเดียวกันนายสมพร  
เทพสิทธา  ก็ดํารงตําแหนงเปนนายกสมาคมสงเสริมเอกลักษณของชาติ และประธานสภายุวพุทธิ
สมาคมแหงชาตินั้น  และศาลปกครองกลางไดนําหนังสือหารือของคณะกรรมการสรรหา “กสช”  
ดวนที่สุดที่  นร 0102/5784  ลงวันที่ 14 มีนาคม  2546  หารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่กรรมการสรรหา  “กสช”  ในสวนของผูแทนองคกรเอกชนจาํนวน 3  คน ลาออก  (ยกเวนนาย
สมพรฯ)  จึงตองดําเนินการคัดเลือกรรมการสรรหา “กสช”  แทนที่ในลักษณะใด และกรณีนาย 
สมพร เทพสิทธา  ไดพนจากตําแหนงรองประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระ
บรม ราชูปถัมภ  จะทําใหพนสภาพการเปนกรรมการสรรหา “กสช”  หรือไม  มาประกอบการ
พิจารณาซึ่งศาลปกครองกลางไดวินิจฉัยวา การที่ผูแทนองคกรเอกชนที่ เปนนิติบุคคลซึ่งมี
วัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคทางดานสื่อสารมวลชน  หรือใชส่ือสารมวลชนเพื่อประโยชน
สาธารณะและไมแสวงหากําไรทางธุรกิจไดลาออกจํานวน  3  คน  เมื่อรวมกับกรณีที่นายสมพรฯ พน
จากตําแหนงรองประธานสภาสังคมสงเคราะหดังกลาวขางตน อันเปนสาเหตุใหพนจากการเปน
กรรมการสรรหา  “กสช”  นั้น  ทําใหคณะกรรมการสรรหา “กสช” ไมมีผูแทนจากองคกรเอกชนตาม
มาตรา  9  วรรคหนึ่ง  (4)  เหลืออยูแตอยางใด  ยอมทําใหคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  (ผูถูกฟองคดีที่  
2) ไมครบองคประกอบการเปนคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ตามกฎหมายที่จะทําการพิจารณาทาง
ปกครองไดจึงควรตองใหผูแทนองคกรเอกชนทําการคัดเลือกใหมกันเองเพื่อใหเหลือ  4  คน  ดังนั้นการ
ที่ผูแทนองคกรเอกชนไดประชุมกันและมีมติคัดเลือกกรรมการสรรหา “กสช” ใหม จํานวน 3 คน  
ยกเวนนายสมพรฯ  จึงเปนการไมถูกตองตามมาตรา  9  วรรคหนึ่งอนุ 4  แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ ฯ  พ.ศ.  2543   
                        (2) การขาดคุณสมบัติของกรรมการสรรหา  “กสช”  ทําใหองคประกอบของ 
ผูถูกฟองคดีที่ 2  (คณะกรรมการสรรหา “กสช”)  ที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดประกาศเรื่อง คณะกรรมการ
สรรหา  “กสช”  เมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม 2547  และวันที่ 6  สิงหาคม 2547  นั้นชอบดวยกฎหมาย
หรือไม ซ่ึงศาลปกครองกลางไดมีคําวินิจฉัยวา การขาดองคประกอบในเรื่องคุณสมบัติของ
คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  นั้น  ทําใหประกาศของผูถูกฟองคดีที่  1  ไมชอบดวยกฎหมาย 
                          ประเด็นที่ 3  มติและประกาศของผูถูกฟองคดีที่ 2 ลงวันที่ 28  มกราคม 2548 ที่
คัดเลือกผูสมัครจํานวน  14  คน  เปนบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปน “กสช” เปนคําสั่งที่
ชอบดวยกฎหมายหรือไม เปนขอกลาวอางของนายประมุท สูตะบุตร (ผูฟองคดี) ที่ไดนํามาจาก
กระบวนการคัดเลือกที่มิชอบ  5  ประการ  ดังนี้ 
                          ขอ 1.  คณะกรรมการสรรหา “กสช”  ไมดําเนินการสรรหา  “กสช” ตอเนื่องจากที่
ดําเนินการไวเดิม  กอนที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาเพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหา 
“กสช”  โดยนําผูสมัครที่ผานการคัดเลือกจํานวน  28  คน  มาพิจารณาตอไปและคัดเลือกใหเหลือ  
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14  คน  แตไดเร่ิมกระบวนการสรรหาใหมจากผูสมัครเดิมทั้งหมดจํานวน  103  คน  อันไมเปนการ
ปฏิบัติตามผลแหงคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนั้น  
                            ศาลปกครองมีคําวินิจฉัยในประเด็นนี้วา  ซ่ึงขอเท็จจริงในคดีนี้  กรรมการสรรหา 
“กสช”  คือ  พลเอกสุนทร  โสภณศิริ  และนายฉัตรชัย  เทียมทอง  กรรมการสรรหา “กสช” กับผูเขา
รับการคัดเลือกเปนกรรมการ  “กสช”  มีคุณสมบัติในเรื่องมีสวนไดเสียรวมกันโดยตรงทางธุรกิจ
อันมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง  ไมไดหยุดการพิจารณา
คัดเลือกตั้งแตการคัดเลือกในขั้นตอนแรกตามมาตรา 13  และมาตรา 16  แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539  นั้นสงผลใหเกิดความไมชอบกับกระบวนการสรรหาตั้งแต
เร่ิมขั้นตอนแรกและมีผลกระทบตอผูสมัครทุกคน คือผูสมัครเดิมจํานวน 103 คน การที่
คณะกรรมการสรรหา “กสช”  เร่ิมกระบวนการสรรหาใหม  จากผูสมัครเดิมจํานวน 103 คน ไมเปน
การละเมิดสิทธิของผูฟองคดี                      
                          ขอ 2.  คณะกรรมการสรรหา “กสช”  ไดกําหนดหลักเกณฑขึ้นมาใหมตามประกาศ  
เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแหงชาติลงวันที่ 13  กันยายน 2547  เพื่อนํามาใชในการพจิารณาคดัเลอืกกรรมการ  
“กสช” โดยไมสุจริต  ไมชอบธรรม และไมยึดหลักเกณฑเดิมตามประกาศของคณะกรรมการสรรหา  
“กสช”  ลงวันที่  16  ตุลาคม  2543  เพราะไดกําหนดหลักเกณฑใหใชวิธีลงคะแนนลับตามมาตรา 10  
วรรคหนึ่งอนุ 2  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  ซ่ึงเปนอํานาจหนาที่ของ
วุฒิสภาโดยไมปฏิบัติตามตามมาตรา 7 และมาตรา 10  วรรคหนึ่งอนุ 1  แหงพระราชบัญญัติดังกลาวที่
กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกในรอบ 21 คนและ 14  คน โดยนําผูที่ไมผานเกณฑรอบแรกมา
ลงคะแนนลับซ้ําหลายรอบนั้น 
                          ศาลปกครองมีคําวินิจฉัยในประเด็นนี้วา กฎหมายไดใหอํานาจแกคณะกรรมการ
สรรหา “กสช”  ในการคัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปน “กสช” โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด  โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไมได
กําหนดวิธีการคัดเลือกไวแตอยางใด  ซ่ึงหากคณะกรรมการสรรหา “กสช”  มีอํานาจในการพิจารณา
คัดเลือกโดยชอบดวยกฎหมายก็ยอมมีอํานาจใชดุลพินิจกําหนดหลักเกณฑวิธีการคัดเลือกที่ไมขัด
ตอกฎหมายเปนธรรมและไมขัดตอความสงเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  โดยยกเลิก
การใชหลักเกณฑเดิมไดหากไมเปนการเอื้อประโยชนแกผูสมัครรายใดรายหนึ่ง  
                    สวนประกาศของคณะกรรมการสรรหา “กสช” ลงวันที่ 16  ตุลาคม 2543 ก็เปน
ประกาศ  เร่ืองรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอรายชื่อเปนกรรมการ “กสช” ไมใชประกาศ
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กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปน  “กสช”  แตอยางใด  
เปนการที่ผูฟองคดีกลาวอางไมตรงแกกรณีถือเปนการกลาวอางตามเนื้อหาเทานั้น 
                       ในสวนที่เปนหลักเกณฑวิธีการคัดเลือกผูสมัครโดยตรวจสอบคุณสมบัติ  และ
การลงคะแนนลับของคณะกรรมการสรรหา “กสช” โดยที่ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะตองไดรับ
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการสรรหา “กสช” ทั้งคณะ และหากไดจํานวนไม
ครบตามที่ตองการ  ใหนํารายชื่อผูไดรับคะแนนเสียงไมถึงสองในสามมาลงคะแนนในรอบถัดไป
จนกวาจะไดจํานวนตามที่ตองการนั้น ไมปรากฏวาหลักเกณฑดังกลาวทําใหผูสมัครรายหนึ่งรายใด
ไดเปรียบหรือเสียเปรียบผูสมัครรายอ่ืนที่จะทําใหเกิดความไมเปนธรรมแตอยางใด  อีกทั้งไมมี
กฎหมายบัญญัติใหพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีการลงคะแนนโดยเปดเผย  การกําหนดหลักเกณฑโดย
ใหลงคะแนนลับจึงไมขัดตอกฎหมายและไมไดเอื้อประโยชนแกผูสมัครรายหนึ่งรายใด 
                          ดังนั้นหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา “กสช”  จึงไมขัด
ตอกฎหมาย 
                          ขอ 3.  การที่พลเอกสุนทร  โสภณศิริ  ซ่ึงเปนหนึ่งในกรรมการสรรหา  “กสช”  มีสวน
ไดเสียเพราะมีความสัมพันธกับรองศาสตราจารยสุพัตรา  สุภาพ  และพลเอกธงชัย  เกื้อสกุล  รวมทั้งนาย
สมมาตร  สถิตยเสถียร  และรองศาสตราจารยอรุณีประภา  หอมเศรษฐี  ซ่ึงเปนกรรมการสรรหา  
“กสช”  มีความสัมพันธกับนายชั้น  พูลสมบัตินั้น 
                      ศาลปกครองไดมีคําวินิจฉัยในกระบวนการสรรหา  “กสช”  ดังตอไปนี้ 
                      (1) ในกรณีของพลเอกสุนทร  โสภณศิริ  ที่เคยมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการ
พิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง  เพราะมีความสัมพันธกับรองศาสตราจารยสุพัตรา  สุภาพ  และ
พลเอกธงชัย  เกื้อสกุล  ทําใหศาลปกครองสูงสุดไดเพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ตาม
คดีหมายเลขแดงที่  4/2546  ไปแลวนั้น  
   แมพลเอกสุนทร ฯ จะเกษียณอายุราชการไปแลวก็ตาม  ก็ไมมีอํานาจพิจารณา
ผูสมัครทั้งสองรายได  เพราะการพิจารณาทําคําสั่งทางปกครองในการคัดเลือกกรรมการ  “กสช”  นี้
ตอเนื่องจากขั้นตอนการคัดเลือกเดิมที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาวาไมชอบดวยกฎหมาย  
เนื่องจากเจาหนาที่มีความสัมพันธซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปน
กลาง  ไมมีความยุติธรรมและความโปรงใส  ไมวาระยะเวลาการเกษียณราชการของพลเอกสุนทรฯ 
จะมีระยะเวลาหางจากพนหนาที่ของผูเขารับการคัดเลือกทั้งสองก็ตาม  แตความสัมพันธทางธุรกิจ
อันมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลางระหวางพลเอกสุนทรฯ  กับ
รองศาสตราจารยสุพัตราฯ และพลเอกธงชัยฯ ยังมีอยู  รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก โดย
การลงคะแนนของพลเอกสุนทรฯ ตามประกาศของคณะกรรมการสรรหา “กสช”  ลงวันที่ 13  
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กันยายน  2547  ไดกําหนดใหการคัดเลือกนั้น  กระทบตอผูสมัครทุกคนในทุกขั้นตอน ดังนั้นมติ
ของคณะกรรมการสรรหา “กสช”  จึงไมชอบดวยกฎหมาย 
                              (2)  ในกรณีของรองศาสตราจารยอรุณีประภา หอมเศรษฐี และนายสมมาตร  
สถิตยเสถียร  ที่มีสวนไดเสียในทางธุรกิจกับนายชั้น พูลสมบัติ  (ผูสมัครที่ไดรับการเสนอชื่อเปน
กรรมการ  “กสช” ในจํานวน  14  คน)   ซ่ึงรองศาสตราจารยอรุณีประภาฯ  และนายสมมาตรฯ เปน
กรรมการบริษัท  เค.ซี.เอส (ประเทศไทย)  จํากัด  สวนนายชั้น ฯ เปนผูถือหุนจํานวน  10,000  หุน  
จากจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท  10,000,000  หุน และการที่บริษัทมีฐานะเปนนิติบุคคลการ
ดําเนินการบริหารงาน  ระหวางกรรมการบริษัทกแยกตางหากจากผูถือหุนตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย    โดยท่ีผูถือหุนเพียงแตนําเงินเขามารวมลงทุนกับบริษัทโดยไมมีอํานาจในการ
บริหารงานของบริษัท  ผูถือหุนและกรรมการบริษัทจึงมีอํานาจหนาที่แตกตางกัน  ประกอบกับ
จํานวนหุนของนายชั้นฯ  มีไมมากพอที่จะครอบงําการบริหารจัดการบริษัทฯ  ได  จึงไมอาจถือไดวา
กรรมการสรรหา “กสช”  ทั้งสองคนมีสวนไดเสียในทางธุรกิจกับนายชั้น 
                    (3) ในสวนประวัติสวนตัวของนายชั้นฯ เร่ืองการที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้น  เปนเรื่องดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของผูสมัคร  ซ่ึงเปนหนาที่ของวุฒิสภาที่จะตองพิจารณาตอไปไมอยูในอํานาจหนาที่ทีศ่าล
จะวินิจฉัยในประเด็นดังกลาว 
   ขอ  4.  การที่คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ไมไดพิจารณาความเชี่ยวชาญของผูสมัคร
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 7  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  โดยพิจารณาจาก
ใบสมัครและเอกสารกับใหแสดงวิสัยทัศนและตอบคําถามแลวลงคะแนนโดยไมมีการอภิปรายถึง
ความรู  ความเชี่ยวชาญและประสบการณของผูสมัครและไมจัดแบงประเภทความเชี่ยวชาญของ
ผูสมัคร  โดยที่ผูสมัครบางคน  ไดแก  รองศาสตราจารยพนา  ทองมีอาคม  และนายวินิจ  สุรพงษชัย  
ไมไดระบุความเชี่ยวชาญและใหความยินยอมเปนหนังสือ  แตคณะกรรมการสรรหาไดระบุวา
ผูสมัครผูนั้นมีความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ  ทําใหผูไดรับการเสนอรายชื่อหลายคนถูกระบุวามี
ความเชี่ยวชาญที่ไมสอดคลองกับความรู  ความเชี่ยวชาญของตนนั้น 
                              ศาลปกครองไดมีคําวินิจฉัยในกระบวนการคัดเลือกในประเด็นนี้เปน  2  ประเด็น  
กลาวคือ 
                         (1)  ประเด็นของรองศาสตาจารย  พนา  ทองมีอาคม ไดสําเร็จการศึกษาในดาน
นิเทศศาสตร  สาขาวิชาส่ือสารมวลชน โฆษณา  และนิเทศศาสตรสหสาขา และมีประวัติการ 
ทํางานในตําแหนงรองศาสตราจารย ที่คณะนิเทศศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  แตไมปรากฏวา
รองศาสตราจารย  พนาฯ สําเร็จการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณในดานการศึกษา  
(ความรูเกี่ยวกับการจัดการหรือการบริหารการศึกษา)  ทําใหเห็นไดวารองศาสตราจารย  พนา ทองมี
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อาคม ไมไดมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  หรือมีประสบการณในดานการศึกษาอันจะเปนประโยชนตอ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแตอยางใด 
                                (2)  ประเด็นของนายวินิจ  สุรพงษชัย  ไดสําเร็จการศึกษาในดานการออกแบบ
อุตสาหกรรม  และเคยทํางานในบริษัทหลายแหง  และเปนเจาของกิจการ แตนายวินิจฯ ไมไดระบุ
ความรู  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณของตนลงในสมัครแตอยางใด แตคณะกรรมการสรรหา 
“กสช”  ไดระบุความรูความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณของนายวินิจฯ วาดานเศรษฐกิจ ซ่ึงศาล
พิเคราะหแลวเห็นวา นายวินิจฯ  ไมไดมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณในดานเศรษฐกจิ
อันจะเปนประโยชนตอกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแตอยางใด 
                เพราะฉนั้นการที่คณะกรรมการสรรหา “กสช”  ระบุวาผูเขารับการคัดเลือกทั้งสอง  
มีความรู  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ  โดยบุคคลดังกลาวไมไดมีความรู ความเชี่ยวชาญจริง ใน
ดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  ความมั่นคงฯ  ตามที่มาตรา 7  แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543  กําหนดไวจึงเปนการคัดเลือกที่ไมถูกตองตามกฎหมาย  
สรุปประเด็นขางตนที่ศาลปกครองชั้นตน  (ศาลปกครองกลาง)  มีคําวินิจฉัยมีความแตกตางกับศาล
ปกครองสูงสุดพิพากษาบางประเด็น 
               5.2.2.2 ขอพิพาทตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีท่ี อ.271/2549  มีประเด็นขอ
พิพาทที่แตกตางกับคําพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีท่ี  1578/2548  ดังตอไปนี้ 
                         เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหา  
“กสช” ที่ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเขารับการคัดเลือกจากวุฒิสภาฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม  
2547  และฉบับลงวันที่  6  สิงหาคม  2547 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา “กสช” ไมสามารถที่จะ
ลงมติไดสาเหตุมาจากการที่คณะกรรมการสรรหา “กสช” ไมครบองคคณะตามมาตรา 9 ของ
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่  พ.ศ. 2543 และการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติไมตรง
ตามที่กําหนดไวมาตรา  7 ในกรณีของ ดร. พนา ทองมีอาคม  เปนเหตุแหงการเพิกถอนดังกลาวตาม
คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีที่อ. 271/2549  ซ่ึงขอพิพาทตามคําวินิจฉัยของศาลปกครอง
สูงสุดในคดีที่  อ.271/2549  มีประเด็นที่ศาลปกครองสูงมีความแตกตางที่ไมเห็นฟองดวยกับคํา
พิพากษาศาลปกครองกลางในคดีที่  1578/2549  กลาวคือ ประเด็นของพลเอกสุนทร โสภณศิริ ที่เคย
มีเหตุซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง เพราะมีความสัมพันธ
กับรองศาสตราจารยสุพัตรา  สุภาพ  และพลเอกธงชัย  เกื้อสกุลนั้น ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัย
แลวมีความเห็นวา  การที่จะพิจารณาวาเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาทางปกครองมีเหตุซ่ึงมีสภาพ
รายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลางตามบทบัญญัตแหงมาตรา 16 ของ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ตองเปนขอเท็จจรงิที่มีอยูในขณะทําคําสั่ง
ทางปกครอง  หากพนจากการที่มีเหตุสภาพรายแรงอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง
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ซ่ึงมีระยะเวลาหางจากที่ลงมติรับรองนานพอสมควรจึงเปนเหตุใหเหตุสภาพรายแรงอาจทําใหการ
พิจารณาทางปกครองไมเปนกลางหมดสิ้นไป   

 5.2.3 วิเคราะหหลักกฎหมายที่นํามาวินิจฉัยในคดีหมายเลขแดงที่  อ.4/2546  และ  อ.1578/2549   
                   เนื่องจากคดีที่ศาลปกครองสูงสุดในคดีที่ อ.4/2546  และคดีที่ อ.271/2549  ทั้งสองคดี 
มีความเกี่ยวพันกันกับการสรรหากรรมการ  “กสช”  ซ่ึงเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา  
“กสช”  ที่เปนปญหาเนื่องจากการพิจารณาทางปกครองของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ในการ
สรรหาเปนเหตุใหศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนมติการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา “กสช”  ใน
การลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตอวุฒิสภา
นั้นสวนหนึ่งที่เปนปญหามาจากการคัดเลือกบุคคลที่เปนผูแทนองคกรตามมาตรา 9 ของ
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543 ดวย  ดังนั้นควรที่จะนําหลักการดําเนินการ
สรรหาของคณะกรรมการมาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 5.2.3.1 วิเคราะหคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี  อ.4/2546 เปรียบเทียบหลักการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ตามกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ   
                            เนื่องจากคดีตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.4/2546  นั้น  ศาลปกครอง
กลางและศาลปกครองสูงสุดไดนําหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติตางๆ  มาใชในการวินิจฉัยคดีนี้
ตั้งแตคําวินิจฉัยของศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขแดงที่ 425/2544  และคดีที่คณะกรรมการ
สรรหา  “กสช”  ไดยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ 4/2546  นั้น  มีหลัก
กฎหมายที่นํามาวินิจฉัยตางกันขึ้นอยูกับพระราชบัญญัติที่นํามาปรับใชแกคดี   ดังนั้นในการ
วิเคราะหคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  อ.4/2546  จึงตองนําหลักกฎหมายที่เกี่ยวของมาวิเคราะห
ดังตอไปนี้ 
                           1) ประเด็นการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คล่ืนความถี่ฯ พ.ศ.  2543 
                                การที่จะพิจารณาวาคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  มีคุณสมบัติครบถวน
หรือไมนั้น  เพื่อคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  จะดําเนินการตามหนาที่คัดเลือกบุคคลเขามาดํารง
ตําแหนงเปนคณะกรรมการ “กสช” นั้น  ตองพิจารณาจากพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น 
ความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  อันเปนกฎหมายที่ใหอํานาจคณะกรรมการสรรหา “กสช” โดยมีหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 
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                                 (1) คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  เปนเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2540  หรือไม   
                             คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  จะตองไดรับการเสนอชื่อจากองคกรที่
กําหนดไว  มาตรา  9  ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  จํานวน 17  คน 
ซ่ึงบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูแทนขององคกรตามมาตรา  9  เปน  “เจาหนาที่ของรัฐ”  ที่ถูกจัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ  พ.ศ.  2543  ที่มีอํานาจทําการพิจารณาทาง
ปกครองในอันที่จะทําการคัดเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการ  “กสช”  ตามมาตรา  10  ได   
                           (2) บุคคลเขาเปนคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  มีคุณสมบัติครบถวนหรือไม   
                                    บุคคลที่จะเขาเปนคณะกรรมการสรรหา “กสช” นั้น คณะกรรมการ 
สรรหา  “กสช”  จะตองไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนจากองคกร  หรือหนวยงานที่กําหนดไว  เพราะ
ฉนั้นการที่บุคคลใดก็ตามที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนจากองคกรที่กําหนดไวในมาตรา 9  แลว  ถือ
วามีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการสรรหา  “กสช”  โดยชอบตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คล่ืนความถี่ฯ  พ.ศ.  2543 
                                (3) คุณสมบัติของบุคคลที่เขาคัดเลือกเปนกรรมการ  “กสช”  ตองมีคุณสมบัติ
อยางไร 
     คุณสมบัติของบุคคลที่เขารับการคัดเลือกนั้นตองเปนผูที่มีผลงานหรือเคย
ปฏิบัติงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรูความเขาใจและมีความ เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ
ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรศัพท  เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ ความมั่นคง กฎหมายมหาชน หรือกิจการทองถ่ิน อันจะเปนประโยชนตอกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนตามมาตรา  7  และมาตรา  8  ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถีฯ่  
พ.ศ.  2543  ซ่ึงเมื่อผานเกณฑการคัดเลือกในขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  และไดผาน
ความเห็นชอบของวุฒิสภาแลว  นายกรัฐมนตรีจะนําความถึงกราบบังคมทูล  เพื่อทรงพระกรุณา 
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โปรดเกลาแตงตั้งเปนกรรมการ  “กสช”  โดยกรรมการจะตองไมเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา  
1180  ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ 
    (4)  การใชอํานาจดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ในการคัดเลือก
บุคคลเขาเปนกรรมการ  “กสช”  เพื่อใหวุฒิสภาลงความเห็นชอบ  มีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
                                         คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  เปนเจาหนาที่ของรัฐฝายปกครองที่ถูกจัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  ที่ฝายนิติบัญญัติไดใหอํานาจไวแก
คณะกรรมการการสรรหา  “กสช”  ในการคัดเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการ  “กสช”  ถือวาคณะกรรมการ
สรรหา  “กสช”  เปนเจาหนาที่ของรัฐ  อันมีอํานาจสิทธิที่จะใชดุลยพินิจของฝายปกครอง81  ไดเพราะ
มาตรา  10  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  ไดวางหลักเกณฑการคัดเลือก
ใชถอยคําวา  “ใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก”  บุคคลเขาเปนกรรมการ  “กสช”  ซ่ึงดุลยพินิจ
ทางปกครองเปนเรื่องลดหยอนหลักการวาดวยการกระทําของฝายปกครองจะตองผูกมัดกับกฎหมาย  
(eine erhebliche Abschwachung des Legalitatsprinzips)82  

                                                 
80  มาตรา  11  ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 วางหลักไววา  “กรรมการตอง 
   (1)  ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
  (2)  ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือของราชการสวนทองถิ่น  

หรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือนวยงานของรัฐ 
  (3)  ไมดํารงตําแหนงใด  หรือเปนหุนสวนในหางหุนสวน  บริษัท  หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจหรือ

ดําเนินกาารในดานสื่อสารมวลชนหรือโทรคมนาคม 
  (4)  ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนขัดแยงไมวา

โดยตรงหรือโดยออมกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการ   
   เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  นายกรัฐมนตรีจะนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อ

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงต้ังไดตอเมื่อผูนั้นไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือแสดง
หลักฐานใหเปนที่เช่ือถือไดวาตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (4)  แลวซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับเลือก  แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนดให
ถือวาผูนั้นไมเคยไดรับเลือกใหเปนกรรมการ  และใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการใหมแทน”  

81  ดุลยพินิจของฝายปกครอง  ตามความหมายของอาจารย  มานิตย  จุมปา  หมายถึง “การที่ฝายปกครอง
มีความสามารถที่จะตัดสินใจออกคําสั่งทางปกครองอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาคําสั่งทางปกครองหลายๆ คําสั่งที่
กฎหมายบัญญัติเปดทางใหออกได  เพื่อดําเนินการใหบรรลุเจตนารมณ  หรือความมุงหมายของกฎหมาย” 

82  หัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล.  (2537).  การควบคุมการใชดุลยพินิจทางปกครองในประเทศออสเตรีย.   
หนา 128-129. 
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                                         เพราะฉะนั้นในการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  สามารถใชดุลย
พินิจในการคัดเลือกภายใตเงื่อนไขแหงการใชอํานาจ (Tatbestand) และผลในทางกฎหมาย  
(Rechtsfolge)83 ที่พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  ไดบัญญัตไว  กลาวคือ 
                                      (1) การใชอํานาจดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ที่เปน
เงื่อนไขของการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543  มีเงื่อนไขดังนี้ 
                                            เงื่อนไขของคณะกรรมการสรรหา “กสช” นั้น จะตองดําเนินการ
คัดเลือกและการเลือกกรรมการตามมาตรา 10 (1) โดยใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือก
บุคคลผูมีความรู  หรือมีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณตามาตรา 7  และมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา  8   
                                    (2) การใชอํานาจดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา “กสช” ที่เปนผล
ทางกฎหมายของการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  มีเงื่อนไขดังนี้ 
                                             ผลทางกฎหมายของการใชอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  
นั้น  คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  จะตองคัดเลือกใหไดบุคคลตามมาตรา  7  และมาตรา  8   
                            2) ประเด็นการสรรหาคณะกรรมการ “กสช”  ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
                                 เนื่องจากคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  มีหลักเกณฑครบถวนที่จะทําการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” ไดโดยถือวา
คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
ตามกฎหมาย  และคณะกรรมการสรรหา “กสช”  เปนเจาหนาที่84 ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คล่ืนความถี่ฯ  พ.ศ. 2543   แตการที่พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ไมได
กําหนดหลักเกณฑในเรื่องความเปนกลางหรือความเปนผูมีสวนไดเสียที่มีผลประโยชนสวนตน
ขัดแยงกับผลประโยชนสาธารณะของกรรมการสรรหากรรม “กสช” ไวเปนการเฉพาะจึงตองนํา
มาตรา 13 ถึงมาตรา  18 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาใชบังคับ
โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

                                                 
83  กมลชัย  รัตนสกาววงศ.  (2548).  กฎหมายปกครอง.  หนา 49. 
84  “เจาหนาที่” ตามคํานิยามของมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายความ

วา บุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคล   ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนิน 
การอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมายไมวาจะเปนการจัดต้ังขึ้นในระบบราชการ  รั ฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ  
หรือไมก็ตาม 
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                                   (1) เนื่องจากคณะกรรมการสรรหา “กสช” เปน “เจาหนาที่” ตามพระราช 
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 โดยเจาหนาที่ในความหมายของพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539  แบงแยกได  3  ประเภท  คือ   
                                      (1.1) “เจาหนาที่”  ที่เปนบุคคลคนเดียว คือ ผูดํารงตําแหนงตางๆ เชน  
ผูวาราชการจังหวัด  นายกเทศมนตรี  นายกรัฐมนตรี  เปนตน 
                                         (1.2) “เจาหนาที่”  ที่เปนคณะบุคคลไดแก  คณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน  คณะกรรมการอาหารและยา  สภาเทศบาล  สภาจังหวัด  เปนตน 
                                         (1.3) “เจาหนาที่”  ที่เปนนิติบุคคลซึ่งจะตองใชสิทธิหรือหนาที่โดยผาน
ทางบุคคลธรรมดา  ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลคนเดียว หรือคณะบุคคลก็ได บุคคลที่ใชสิทธิและปฏิบัติ
หนาที่แทนนิติบุคคลนั้นเรียกวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งอาจจะเปนบุคคลคนเดียว  เชน ผูอํานวยการ หรือ
เปนคณะบุคคล  เชน  คณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจ  เปนตน85   

    ดังนั้นถือวาคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  เปนเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจใช
ดุลยพินิจทางปกครองที่มีสิทธิทําการคัดเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการ  “กสช”  และออกคําสั่ง 
ทางปกครองและอยูภายใตพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 ทําให
คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  เปนเจาหนาที่ตามของรัฐที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  มีอํานาจในการคัดเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการ  “กสช”  และมี
อํานาจออกคําสั่ งทางปกครองที่จะเสนอชื่อใหแกวุฒิสภาคัดเลือกและลงความเห็นชอบ  
เพราะฉะนั้นการใดที่คณะกรรมการสรรหา “กสช” ไดกระทําลงไป โดยปราศจากอํานาจตาม 
พระราช บัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  อันเปนกฎหมายเฉพาะที่ใหอํานาจไวแลว  
และมีเกณฑประกันต่ํากวามาตรา  3  แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   
ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายทั่วไป  ทําใหตองนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองดังกลาวมา
ใชบังคับในกรณีการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” ที่คณะกรรมการสรรหา “กสช” ตองปฏิบัติตามที่
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543  แตพระราชบัญญัติดังกลาวไมไดบัญญัติ
เร่ืองของคุณสมบัติของผูเขาเปนกรรมการสรรหา  “กสช”  และผูเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ  
“กสช”  ทําใหเกิดปญหาเรื่องของการมีสวนไดเสียอันจะถือไดวาผลประโยชนทางธุรกิจอันรายแรง
ที่เปนคุณสมบัติเฉพาะตัวของเจาหนาที่  และผูเขารับการคัดเลือก  ซ่ึงระหวางกรรมการสรรหา  
“กสช”  กับบุคคลที่เขารับการคัดเลือกที่มีผลประโยชนทางธุรกิจทับซอนที่จะทําใหการพิจารณา

                                                 
85  ชาญชัย  แสวงศักดิ์.  (2549).  คําอธิบายกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.  หนา 50. 
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ทางปกครองไมเปนกลางตามมาตรา  1686  ที่ไดนําหลักเรื่องการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวมไวในหมวด  9  มาตรา 100 ถึงมาตรา  103  ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตอันเปนกรณีอ่ืนที่กําหนดไว  และตองนํามาตรา 13 ถึงมาตรา  
18 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539    มาใชบังคับเปนการอนุโลม   
                                เพราะไมเขาขอยกเวนการการใชบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539  ตามมาตรา 4  ไดแก  การดําเนินงานของรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี, องคกรที่ใช
อํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ, งานทางดานนโยบายของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี, การ
พิจารณาวินิจฉัยรองทุกข, การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายตางประเทศ, ราชการทหาร, กระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญา  หรือองคกรทางศาสนา  เปนตน87 
                          3) ประเด็นการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.  2542   
                                   การที่จะพิจารณาวาขอพิพาทที่เกิดขึ้นในการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” 
เปนคดีปกครองหรือไม  ตองพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา  
27688 ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามที่กําหนดไวใน
มาตรา  9 วรรคแรก  และตองตองพิจารณาประกอบกับคําขอบังคับที่กําหนดไวในมาตรา 72 ดวย89 
โดยคดีที่จะเขาเงื่อนไขอยูในเขตอํานาจศาลปกครองมีหลักเกณฑที่ใชพิจารณา 2 หลักเกณฑดังนี้   

                                                 
86  มาตรา16 วรรคแรก บัญญัติวา ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา13 เกี่ยวกับเจาหนาที่

หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพรายแรง   อันอาจทําใหการพิจารณาทาง
ปกครองไมเปนกลาง เจาหนาที่หรือกรรมการผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไมได 

87  ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต.  (2540).  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.  หนา 170–174. 
88 มาตรา 276  วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 บัญญัติวา ศาล

ปกครอง มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่น  หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือ
ระหวางหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูใน
บังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลดวยกัน  ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทํา  หรือการละเวนการ
กระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นตอง
ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทําหรือละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

89  มานิตย  จุมปา.  (2549).  คําอธิบายกฎหมายปกครองวาดวยการกระทําทางปกครองและการควบคุม 
การกระทําทางปกครอง  เลม  3.  หนา 168. 
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                               หลักเกณฑแรก  หลักเกณฑในทางรูปแบบหรือเกณฑในเรื่ององคกร ตอง
พิจารณาจากรัฐธรรมนูญที่เปนกฎหมายสูงสุดที่ใหอํานาจศาลปกครองไวใน มาตรา 276  และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  ที่ไดกําหนดเกณฑ 
ในทางองคกรไว 3 กรณี โดยพิจารณาจาก “หนวยงานทางปกครอง”  “เจาหนาที่ของรัฐ”  และ
“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” ซ่ึงเกณฑในเรื่องความสัมพันธเปนเพียงหลักเกณฑที่สะทอนใน
เร่ืองเชิง  “องคกร”  เทานั้น  ซ่ึงยังมิได  หมายความวา  ถึงแมจะเปนองคกรที่อยูในบังคับบัญชาหรือ
กํากับดูแลของรัฐบาลแลวกระทําการอันใดอันหนึ่งขององคกรดังกลาวจะอยูในเขตอํานาจศาล
ปกครองหรือไม  ยังตองพิจารณาจากการกระทําขององคกรนั้นเปนเกณฑดวย  ดังนั้นจึงมิได
หมายความวา  เมื่อเปนองคกรที่อยูในบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของรัฐบาลแลว กระทําการอันใด
อันหนึ่งแลวจะอยูภายใตศาลปกครองเสมอไป 
                              หลักเกณฑที่สอง  หลักเกณฑในทางเนื้อหาหรือเกณฑในเรื่องการกระทํา  
นอกเหนือจากจะเขาเกณฑ  “องคกร”  แลว ยังจะตองพิจารณาเกณฑในเรื่อง “การกระทํา”  
ประกอบดวย  ซ่ึงจะตองพิจารณาตามมาตรา 9  รรคแรก  และมาตรา 72  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครอง ฯ พ.ศ.  2542  กลาวคือ 
                                 (1) เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําฝายเดียวของหนวยงานทางปกครอง90

หรือเจาหนาที่ของรัฐ91ไมชอบดวยกฎหมาย  ไมวาจะเปนการออกกฎ  คําสั่งหรือการกระทําอื่นใด  
โดยไมปราศจากอํานาจ  หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่  หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไม
ถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือ
โดยไมสุจริต  หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม  หรือมีลักษณะเปนการสราง
ขั้นตอนโดยไมจําเปน  หรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร  หรือเปนการใชดุลยพินิจ
โดยมิชอบ  (มาตรา  9  วรรคแรกอนุ 1) 

                                                 
90  "หนวยงานทางปกครอง" หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและมี

ฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐและใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทาง
ปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง 

91  "เจาหนาที่ของรัฐ" หมายความวา   
  (1) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครอง 
  (2) คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายใหอํานาจในการออกกฎ 

คําสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล และ 
  (3) บุคคลที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐตาม (1) หรือ  

(2) 
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                                     (2) เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  
(มาตรา  9 วรรคหนึ่งอนุ  2)  ซ่ึงคดีพิพาทประเภทนี้ เมื่อมีการฟองคดีแลว ศาลปกครองมีอํานาจ 
ส่ังใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติตามหนาที่ภายในเวลาที่
กําหนด  (มาตรา  72  อนุ2) 
                                   (3) เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิด หรือความรับผิดอยางอื่นของ
หนวยงานทางปกครอง  หรือเจาหนาที่ของรัฐ  ซ่ึงคดีพิพาทประเภทนี้ เปนการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน  ซ่ึงมีขอพิจารณาที่สําคัญ คือ จะฟองคดีละเมิดที่กระทําโดยเจาหนาที่ที่ศาลใด เพราะ
กฎหมายกําหนดใหฟองไวแตกตางกัน  ระหวางฟองศาลปกครองกับฟองศาลยุติธรรม92  (มาตรา 9  
วรรคแรกอนุ 3)   
                                 (4)  เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  กลาวคือ เปนคดีที่คูสัญญา
อยางนองฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมี
ลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน  (มาตรา  9  วรรคแรกอนุ 4)   
                                  (5)  เปนคดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครอง  หรือเจาหนาที่ของ
รัฐฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับใหบุคคลใหกระทําการ  หรือละเวนกระทําการ   (มาตรา  9  วรรคแรก
อนุ 5)   
                                (6) เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาล
ปกครอง  (มาตรรา  9  วรรคแรกอนุ 6)  
                         ดังนั้นการวิเคราะหประเด็นตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.4/2546 ใน 
ขอ 1–3  ที่เจาหนาที่ของรัฐที่จัดตั้งขึ้นในรูปของคณะกรรมการที่ไดใชดุลยพินิจทางปกครองทําการ
สรรหาและลงมติคัดเลือกบุคคลที่เขาทําการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ถือวาเปนการพิจารณา
ทางปกครองที่มีหนาที่ทําการคัดเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการ “กสช”  ซ่ึงถือเปนขั้นตอนหนึ่งในการ
ออกคําสั่งที่มีผลกระทบตอสิทธิของบุคคลที่เขารับการคัดเลือกทั้งหมดถือเปนขั้นตอนในการออก
คําสั่งทางปกครอง  และเมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นในขั้นตอนของการคัดเลือก เชน คุณสมบัติของ
คณะกรรมการที่มีผลประโยชนทับซอนทางธุรกิจ หรือการที่คณะกรรมการไมปฏิบัติตามขั้นตอน
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามมาตรา  16 เปนตน และเปนเหตุใหเกิด 
ขอพิพาทขึ้นในเขตอํานาจศาลปกครอง  ศาลปกครองจึงมีอํานาจที่จะพิจารณาคดี และมีคําสั่งเพิก
ถอนมติการคัดเลือกกรรมการสรรหาได   

                                                 
92  มานิตย  จุมปา.  เลมเดิม.  หนา 186. 
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                                  ปญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการใชดุลยพินิจทางปกครองของคณะกรรมการสรรหา  
“กสช”  ที่ไมไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 ทําใหเกิด
ปญหาในเรื่องคุณสมบัติอันเกี่ยวกับผลประโยชนทางธุรกิจ ระหวางคณะกรรมการสรรหา “กสช”  
กับบุคคลผูที่ผานการคัดเลือก  และมีสิทธิที่จะไดรับการเสนอชื่อตอวุฒิสภา เพราะพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  กําหนดใหคณะกรรมการมีหนาที่ในการคัดเลือกเพียงเทาที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทานั้น แตไมไดกําหนดขั้นตอนในการคัดเลือกไวเปนเรื่องที่
คณะกรรมการสรรหาฯ  มีสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการออกกฎเกณฑการคัดเลือกบุคคลเขาเปน
กรรมการ  “กสช”  อันเปนที่มาของการเพิกถอนมติการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา “กสช”  
โดยศาลปกครองถือเปนขอบกพรองของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ที่
ตองทําการแกไขในเรื่องกฎระเบียบในการคัดเลือกที่ตองการบุคคลที่เปนผูเชี่ยวชาญและเปนบุคคล
ที่ไมมีผลประโยชนเกี่ยวพันกันระหวางคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  กับบุคคลผูเขารับการสรรหา
ใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ  “กสช” โดยขั้นตอนที่โปรงใสปราศจากระบบอุปถัมภ และเปนไปตาม
หลักทฤษฎีการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of Interest)     
            5.2.3.2  วิเคราะหคําพิพากษาศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดท่ี  อ.271/2549  เปรียบเทียบ
หลักการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ตามกฎหมายอื่นๆ  ท่ีเก่ียวของ   
                         เนื่องจากศาลปกครองไดมีคําสั่งเพิกถอนประกาศของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี   เร่ืองคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ  
ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2547  และวันที่  6  สิงหาคม  2547  และมติการคัดเลือกบุคคลที่ไดรับการเสนอ
ช่ือตอวุฒิสภาของคณะกรรมการสรรหา “กสช”  ลงวันที่ 28 มกราคม 2548 ที่ไดคัดเลือกผูสมัคร
จํานวน 14 คน เปนบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการ “กสช” โดยถือเสมือนวาผู
ไดรับการคัดเลือกทั้ง 14  คน ไมเคยไดรับการคัดเลือกและเสนอตอวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกเปน
กรรมการ  “กสช”  ใน 3  ประเด็น  ไดแก 
                            1. ประเด็นเรื่องขององคประกอบของคณะกรรมการสรรหา  “กสช” ในกรณีนาย
สมพร  เทพสิทธา  ที่ขาดคุณสมบัติการเปนผูแทนสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ สงผล
กระทบตอคุณสมบัติการเปนกรรมการสรรหา  “กสช”   
    ในประเด็นนี้มีความเห็นแยงของตุลาการศาลปกครองเสียงขางนอยทํา
ความเห็นแยงไวในคําพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขแดงที่ 1578/2548  ที่มีคําพิพากษา
เพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  และตอมาตุลาการศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา
เพิกถอนยืนตามศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขแดงที่  อ.271/2549  เปนเหตุใหตองวิเคราะห
ประเด็นนี้แยกตางหากจากคําพิพากษาศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด  ดยนําความเห็น
แยงมาพิจารณากอนดังนี้ 
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     เนื่องจากนายสมพร  เทพสิทธา  พนจากการเปนผูแทนสภาสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภแลว  จึงไมใชผูแทนองคกรเอกชนที่เปนนิติบุคคล  ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่งอนุ  4  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 จึงตองเขา 
รับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการสรรหา “กสช”  ใหมจํานวน  4  คน  แบงออกเปน 2  ประเด็น  คือ 
                               (1.1) การพนสภาพจากการเปนผูแทนสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย
ของนายสมพร  เทพสิทธา  มีผลกระทบตอคุณสมบัติการเปนกรรมการสรรหา  “กสช”  หรือไม 
                                         เนื่องจากนายสมพร  เทพสิทธา ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูแทนองคกร
เอกชนที่เปนนิติบุคคลจากการสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ ตั้งแตการคัดเลือกเมื่อป  
2543 และในขณะนั้น ไดดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการสรรหา “กสช”  ทําใหคุณสมบัติ
การเปนผูแทนสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ  ส้ินสุดลง  เพราะไดรับการคัดเลือกในนาม
ของผูแทนองคกรเอกชนตามมาตรา  9 วรรคหนึ่ง (4) ถือไดวานายสมพร เทพสิทธา เปนผูแทนของ
องคกรเอกชน  ดังนั้นการพนสภาพจากการเปนผูแทนสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ 
ไมสงผลกระทบตอคุณสมบัติการเปนกรรมการสรรหา  “กสช”  
                                 (1.2) ในขณะดําเนินการคัดเลือกกรรมการ “กสช” นายสมพร เทพสิทธา มี
คุณสมบัติเปนผูแทนของสภายุวพุทธิกสมาคมซึ่งถือไดวาเปนคณะกรรมการสรรหา “กสช”อยู
หรือไม  มีหลักดังตอไปนี้   
    การที่จะพิจารณาวาในขณะดําเนินการคัดเลือกกรรมการ “กสช” นายสมพร  
เทพสิทธา  มีคุณสมบัติเปนผูแทนของสภายุวพุทธิกสมาคม  พิจารณาจากใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนสมาคมซึ่งนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ระบุวานายสมพร เทพสิทธา เปนประธาน
กรรมการของสภายุวพธิกสมาคมแหงชาติประจําป พ.ศ. 2542  ถึง พ.ศ. 2544  ซ่ึงยังไมไดมีการจด
ทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลงกรรรมการ ดังนั้นนายสมพร  เทพสิทธา จึงยังเปนประธานกรรมการที่
ตองปฏิบัติหนาที่ตอไปตามมาตรา 85 วรรคสาม  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันจะถือ
ไดวา นายสมพร  เทพสิทธา  มีคุณสมบัติเปนกรรมการของสภายุวพุธิกสมาคม 
                                ซ่ึงประเด็นนี้ประกาศของสํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรีไดระบุไวชัดแจงวา  
นายสมพร  เทพสิทธา  เปนผูแทนองคกรเอกชนตามมาตรา  9 วรรคหนึ่ง (4)  ที่มาจากสภายุวพุทธิก
สมาคมแหงชาตินั้น  เปนเรื่องที่สรางความสับสน  เพราะทําใหเขาใจวามาจาก 2 องคกร แตแทจรงิแลว
นายสมพร  เทพสิทธา  ดํารงตําแหนงเปนผูแทนองคกรเอกชนตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) ที่ไดรับ
การเสนอชื่อจากสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย  ฯ  อยูกอนแลว   
                             ในประเด็นนี้ การที่จะพิจารณาวานายสมพร เทพสิทธา  พนจากการเปน
คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  นั้นตองพิจารณาจากวัตถุประสงคในการเขารับตําแหนงเปนคณะกรรมการ
สรรหา  “กสช”  เพราะพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543  มีวัตถุประสงคใหกรรมการ
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ที่ไดรับการคัดเลือกเขามานั้น  มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการ  
“กสช”  ซ่ึงกรรมการสรรหา  “กสช”  เขามาดํารงตําแหนงโดยการคัดเลือกครบตามจํานวน 17  คน
แลว  ถือวามีลักษณะเปนคณะกรรมการตามที่กฎหมายไดกําหนดไว  เพื่อทําการคัดเลือกกรรมการ  
“กสช”  อันเปนหนาที่ของกรรมการชุดนี้  ประกอบกับหลักการดําเนินงานของคณะกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งแลว  สามารถใชอํานาจตามกฎหมายได   
                                สวนสภาพการพนจากตําแหนงกรรมการสรรหา  “กสช”  จะพนเมื่อไดทําการ
คัดเลือกกรรมการ “กสช” เสร็จสิ้น ซ่ึงเปนไปตามวาระที่กฎหมายกําหนด93 กลาวคือ ไดมีการ
คัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ  “กสช”  ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น 
ความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  เพราะฉนั้นคุณสมบัติการเปนประธานคณะกรรมการสรรหา “กสช”  ของ 
นายสมพร  เทพสิทธา ยังไมส้ินสุดลง และมีอํานาจที่จะทําการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาเปน
คณะกรรมการ  “กสช”  ได  ประกอบกับความเห็นแยงเสียงขางนอยของ นายประวิตร บุญเทียม  
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองเจาของสํานวน  ที่เห็นวานายสมพร เทพสิทธา ยังไมขาดคุณสมบตัิ
ของการเปนผูแทนองคกรเอกชน  เพราะเมื่อไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนจากองคกรเอกชนแลว ก็ถือ
เปนผูแทนตามมาตรา  9 วรรคหนึ่ง (4) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวขางตน แมตอมาภายหลัง
คณะกรรมการสรรหานั้นตองพนจากตําแหนงเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามหรือ
ไดรับการแตงตั้งโดยไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม  การดําเนินการของคณะกรรมการดังกลาวก็มีผล
สมบูรณ94 
   2. ประเด็นเกี่ยวกับมติและประกาศของคณะกรรมการสรรหา “กสช” ลงวันที่  
28  มกราคม  2548  ที่คัดเลือกผูสมัครจํานวน 14  คน  เปนบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อ
เปนกรรมการ  “กสช”  เปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย  กลาวคือ 
                                 (1) กรณีศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาวา พลเอกสุนทร โสภณศิริ มีเหตุซ่ึง
มีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลางเกี่ยวกับผูสมัคร 2 ราย คือ พลเอก
ธงชัย  เกื้อสกุล  และรองศาสตราจารยสุพัตรา  สุภาพ  มีหลักเกณฑในการวิเคราะหดังนี้   
                                การที่จะพิจารณาวา พลเอกสุนทร โสภณศิริ  มีเหตุซ่ึงมีสภาพรายแรง 
อันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลางตองพิจารณาจากหลักการขัดกันระหวาง
ผลประโยชน  (Confict of Interest)  ซ่ึงลักษณะของผลประโยชนตามหลักเกณฑนี้ มีรูปแบบการให
ผลประโยชน  แบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก 
                                                 

93  สิริพันธ  พลรบ.  (2532).  คณะกรรมการในทางปกครองตามพระราชบัญญัติในประเทศไทย.  
หนา  76. 

94  ฐิติพร  ศรีมังคละ.  (2549).  การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของกระบวนการสรรหาผูดํารง
ตําแหนง ในองคกรตามรัฐธรรมนูญ.  หนา 14.   
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     - การใชอิทธิพลสวนตัว (The use of influence) เชน การใชอํานาจจาก
การเปนกรรมการสรรหา  “กสช”  หาประโยชนจากบุคคลผูเขารับการคัดเลือก 
                                       - การใชขอมูลลับ (The use of confidential information) เชน การให
ขอมูลอันเปนประโยชนในการคัดเลือก 
                                     - การหามทํางานในลักษณะที่ใหผลประโยชนขัดตอการทํางานของ
คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  หรือการไดมาซึ่งสินบทของกรรมการสรรหา  “กสช”   
                                         ทําใหไดผลประโยชน 2 ลักษณะ กลาวคือ ผลประโยชนทางการเงิน หรือ
ผลประโยชนในการใชสิทธิประโยชนในดานตางๆ เชน  การไดมาซึ่งการไดรับสัมปทาน หรือ 
การไดประโยชนจากการสัญญา95 เปนตน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การนําหลักการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนมาบังคับใชไดนั้น จะตองเปนผลประโยชนที่เกิดขณะดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 
สรรหา  “กสช”  ที่ไดออกคําสั่งทางปกครองที่ไดทําการคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  
“กสช” 
                                 แตเมื่อพลเอกสุนทร โสภณศิริ ไดพนจากคุณสมบัติการเปนกรรมการ 
ผูถือหุนของบริษัท  ททบ. 5  เรดิโอ  จํากัด  (มหาชน) และบริษัท  อาร  ที  เอ  เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  
(มหาชน)  ตั้งแตวันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ.  2543  ถึงวันที่ 12  พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  และกรรมการ
บริษัท  ททบ.  5  มาเก็ตติ้ง  จํากัด  ตั้งแตวันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ.  2543  ถึงวันที่ 12  พฤศจิกายน 2545  
กับการเปนผูถือหุนของบริษัทจนถึงเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2545  แลว จึงไมอาจนําความสัมพันธทาง
ธุรกิจที่มีอยูกอนเปนเหตุที่มีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลางมา
พิจารณาได  และจะนํามาตรา  13  (4), (5)  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.  
2543  ที่บัญญัติในเรื่องของเจาหนาที่  ที่จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได เพราะพลเอกสุนทร  
โสภณศิริ ไมไดมีความสัมพันธในฐานะ  ผูแทนโดยชอบธรรม  ผูพิทักษ ตัวแทนของคูกรณี เจาหนี้  
ลูกหนี้  หรือนายจางของคูกรณี  ซ่ึงมีความสัมพันธรายแรงยิ่งกวาการพนสภาพการเปนกรรมการ  
หรือผูถือหุน  อันมีความสัมพันธนอยกวาได 
                                   ดังนั้นในการวิเคราะหปญหาการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  
“กสช”  ตามคําพิพากษาศาลปกครองทั้งสองคดี  คือ  คําพิพากษาศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดใน
คดีหมายเลขแดงที่  อ.4/2546  และคําพิพากษาศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ 
อ.271/2549  ควรที่จะหลักทฤษฎีวาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน

                                                 
95  คริษฐา  ดาราศร.  (2550).  การบังคับใชประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาในรัฐธรรมนูญฉบับ

ใหมศึกษาเฉพาะกรณีการขัดกันระหวาผลประโยชน.  (Conflict of Interest).  สืบคนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550  
จาก  http://www.pub-law.net/    
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สาธารณะ (Conflict of Interest) ที่นํามาตีความในคําพิพากษา ประกอบกับโครงสรางของพระราช 
บัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สรรหา  “กสช”  มาวิเคราะหเพื่อหาขอบกพรองอันจะนํามาปรับปรุงแกไขขั้นตอนในการคัดเลือก
บุคคลเขาเปนคณะกรรมการ “กสช”  เพื่อใหการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาเปนไปอยางยุติธรรม 
และไดบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเขาดํารงตําแหนงในองคกรกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุ
โทรทัศนที่เปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
และตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 มีหลักเกณฑที่จะนําทฤษฎีวาดวย
การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสาธารณะ (Conflict of  Interest) 
 
5.3  การนําทฤษฎีการขัดกันแหงผลประโยชนมาปรับใชกับการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”   
                การนําทฤษฎีวาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสาธารณะ  
(Conflict of  Interest)  และหลักธรรมาภิบาลมาเปนแนวทางในการสรรหารคณะกรรมการ “กสช”  
จึงควรทราบที่มาของแนวคิดและความเปนมาของหลักทฤษฎีการขัดกันระหวางผลประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชนสาธารณะ  และหลักธรรมาภิบาลมาเปนแนวทางการสรรหาคณะกรรมการ  
“กสช”  นั้นมีแนวคิดและที่มาดังตอไปนี้ 

 5.3.1 หลักทฤษฎีวาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสาธารณะ  
(Conflict of  Interest)   
    ทฤษฎีวาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสาธารณะ  
(Conflict of  Interest)  เปนแนวคิดที่พัฒนามาจากแนวคิดจริยธรรมทางการเมือง96 ของนักปราชญ
คนสําคัญเชน เพลโต (Plato, 427-347 B.C.), คานท (Immanuel Kant, 1724-1804) และแม็ก เว็บเบอร  
(Max Weber) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรรหาบุคคลที่เขามาเปนผูบริหารงานบานเมืองที่จะมี
จริยธรรมอันจะกอใหเกิดการบริหารประเทศใหโปรงใส  และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม  
ประกอบกับแนวคิดที่สําคัญ  2  แนวคิด  อันเปนที่มาของทฤษฎีวาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตัวกับผลประโยชนสาธารณะของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ   
 

                                                 
96  จริยธรรมทางการเมือง  (Political  Ethics)  หมายถึง   หลักการบริหารงานในการปกครองบานเมือง

ดวยความชอบธรรมอยูในขอบเขตของกฎหมายที่เปนธรรม  ยึดหลักเหตุผล  ความยุติธรรม และความมีศีลธรรม 
ทั้งคํานึงถึงสิทธิและความตองการของประชาชน มีกติกาและสถาบันสําหรับควบคุมใหเปนไปดวยความถูกตอง
ชอบธรรม  
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                5.3.1.1 แนวคิดอันเปนท่ีมาของทฤษฎีวาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสาธารณะมีท่ีมาดังตอไปนี้ 
                           1. แนวคิดรากฐานของรัฐสมัยใหมที่ตองการแยกคนซึ่งเปนผูปกครองออกจาก
รัฐที่เปนสถาบัน  ในอดีตผูปกครอง  หรือผูนําทางการเมือง 
    แนวคิดรากฐานของรัฐสมัยใหมที่ตองการแยกคนซึ่งเปนผูปกครองออกจาก
รัฐที่เปนสถาบัน ในอดีตผูปกครอง หรือผูนําทางการเมืองเปนแนวคิดที่รัฐมีอํานาจก็ตอเมื่อ  
ผูปกครองนั้นเปนบุคคลที่มีลักษณะ หรือคุณสมบัติพิเศษเหนือบุคคลอื่นในสังคม ซ่ึงคุณสมบัติ 
เชนวานี้  อาจเปนความสามารถในการทําสงคราม  หรือเปนบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ หรือฐานะ
ทางสังคมสูงกวาบุคคลธรรมดา  อํานาจนี้เปนอํานาจที่เด็ดขาดที่ผูปกครองจะใชอํานาจอยางไรก็ได
ตามแตใจของผูปกครองโดยไมไดมีการแยกอํานาจระหวางรัฐกับตัวผูปกครอง ทําใหเกิดการใช
อํานาจตามอําเภอใจของผูปกครองจนทําใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนในรัฐที่ผูปกครองไมได
คํานึงถึงประโยชนของประชาชน  ซ่ึงลักษณะของการใชอํานาจแบบเดิมเปนมีลักษณะเฉพาะคือ  
เมื่อไรที่ผูปกครองที่ใชอํานาจเสียชีวิตลง  อํานาจนั้นก็สูญส้ินลงเชนเดียวกัน  กอใหเกิดชองวางของ
อํานาจ  อันเปนที่มาของการชวงชิงอํานาจสงผลใหเกิดภาวะขาดความตอเนื่องของการใชอํานาจ
ดังกลาว   
    ทําใหนักปรัชญาเมธีคิดคนแนวคิดหรือทฤษฎีเพื่อแกไขปญหาความขัดแยง  
และความวุนวายของการใชอํานาจดังกลาว  ซ่ึงแนวคิดของนักปรัชญาเมธีที่มีช่ือเสียงในฐานะที่เปน
ผูริเร่ิมความหมายที่เปนรากฐานของรัฐในปจจุบันคือ นิโคลาส  แมคีอาเวลลี  (Nicolas Machiavelli  
ค.ศ.1469-1527)97  ไดเสนอแนวคิดวา  รัฐจําเปนจะตองมีเจาชายที่มีความสามารถ  ซ่ึงมีลักษณะเปน
ทั้งผูนําทางการเมืองและสถาบันของรัฐ  และจะตองเปนบุคคลที่แสวงหาสมบัติและกลาเก็บภาษี  
ทําใหคนเกรงแตไมเกลียด รักษาวาจาสัตย  แตใหรักษาอํานาจมากกวาคําพูด  ส่ิงเหลานี้ก็เพื่อเหตุผล
ของรัฐ  แนวคิดนี้ไดวางรากฐานของการแยกตัวบุคคลของเจาชายซึ่งเปนเรื่องสวนตัวออกจากรัฐที่
เปนสถาบันที่เจาชายตองรับผิดชอบอยางเห็นไดชัดเจน   
                      อิทธิพลของแนวคิดของไดกลายเปนแนวความคิดสําคัญของกฎหมายมหาชน  
ในเรื่องของ  “การจัดสถาบันอํานาจของรัฐใหแยกออกจากตัวคน” อันเปนลักษณะของผูปกครอง 
รัฐที่มีสองสถานะ  คือ       
 
 

                                                 
97 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ.  (2537).  กฎหมายมหาชน  วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมาย

มหาชนยุคตางๆ.  หนา 22. 
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    1) ผูปกครองรัฐในสถานะแรก  ผูปกครองรัฐจะตองรับผิดชอบในฐานะ
สวนตัวในการกระทําที่ไดทําไป ทําใหการกระทํานั้นไมผูกพันรัฐ และการกระทํานั้นยอม
เหมือนกับบุคคลธรรมดาสามัญทั่วไปกระทําการ   
                                 2) ผูปกครองรัฐในสถานะที่สอง  หากผูปกครองรัฐไดกระทําไปในตําแหนง
หนาที่ของผูปกครองของรัฐ  หรือในฐานะเจาพนักงานของรัฐ  การกระทําดังกลาวยอมผูกพันรัฐ  
และผูปกครองของรัฐหรือเจาพนักงานของรัฐยอมมีภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติแทนรัฐ และใชอํานาจ
รัฐเหนือบุคคลธรรมดาทั่วไปได  
    5.3.1.2 แนวคิดเรื่องบทบาทและหนาที่แหงความเชื่อถือและไววางใจของบุคคลผูดํารง
ตําแหนงสาธารณะ มีท่ีมาดังตอไปนี้ 
                           แนวคิดเรื่องบทบาทและหนาที่แหงความเชื่อถือและไววางใจของบุคคลผูดํารง
ตําแหนงสาธารณะ เปนแนวคิดที่มาจากสัญญาประชาคม98 ของจอหน ล็อค (John Locke  ค.ศ.1632-
1704)  นักปรัชญาเมธีชาวอังกฤษ โดย จอหน ล็อค เห็นวา มนุษยและสังคมแยกจากกันไมได  
เพราะสังคมประกอบขึ้นจากมนุษย  สังคมจึงมีวัตถุประสงคสุดทายคือ  ความผาสุกและความสงบ
สุขของมนุษยซ่ึงเปนสมาชิกของสังคม  การที่มนุษยมาอยูรวมกันก็เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ส่ิงของที่ตนเองตองการไดมากขึ้น  และเมื่อสภาพธรรมชาติพัฒนามาจนถึงระยะเวลาหนึ่งก็เกิด
ความไมเทาเทียมกัน  การรังแก  การเอารัดเอาเปรียบกัน  ทําใหเกิดความไมสงบ  เกิดความไมมั่นคง  
ไมมีใครคุมครองทรัพยสินใหตน  ดังนั้นมนุษยจึงตกลงที่จะเขามารวมกันเปนสังคม  ณ  จุดนี้เอง  
มนุษยจึงมีเจตนาที่จะเขารวมสังคมและเจตนาที่ตรงกันของมนุษยทุกคนที่ตองการหลีกเล่ียงความ
ไมมั่นคงปลอดภัยนี้เอง  เมื่อมีการละเมิดสิทธิและโอนสิทธิในการบังคับนี้ใหสังคมแตผูเดียว จึง
สรุปไดวาสัญญาประชาคมคือ  การสัญญาที่เกิดขึ้นจากการตกลงกันของมนุษย  เพื่อตองการใหเกิด
ความคุมครองทรัพยสิน  และความผาสุขของมนุษย  แตไมไดหมายความวามนุษยไมไดสละ
เสรีภาพทั้งหมดใหสังคม  คงใหเฉพาะเสรีภาพบางสวน  เพื่อความผาสุขรวมกันโดยมอบอํานาจให
รัฐของแตละรัฐซ่ึงเปนผูปกครองทําการปกครองผูอยูภายใตการปกครอง แตก็ไมไดหมายความวา
รัฐจะมีอํานาจสูงสุดที่จะดําเนินการอยางไรก็ได  อํานาจนั้นเปนของผูถูกปกครองที่อาจเพิกถอน
อํานาจคืนจากรัฐ 
                          ดังนั้นการใชอํานาจหนาที่ของผูปกครองของรัฐ  จึงควรที่จะใชอํานาจหนาที่ให
เปนไปตามบทบาทของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ  ที่มีความสัมพันธกับมาตรฐานของจริยธรรมใน

                                                 
98  บวรศักดิ์  อุวรรณโณ.  (2537). เลมเดิม.  หนา  46-47. 
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สวนที่เปนการกระทําที่ไดรับมอบหมายจากรัฐ และไดกระทําไปเพื่อประโยชนสาธารณะ โดย
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงสาธารณะสามารถแบงแยกออกเปน  2  ลักษณะดังนี้99  คือ 
                              1. จริยธรรมสวนบุคคล  หมายถึง  จริยธรรมที่อยูในปจเจกบุคคลแตละคน  อัน
เปนความประพฤติของบุคคลแตละคนซึ่งเกิดจากระดับของศลธรรมภายในจิตใจของบุคคลแตละ
คน  ที่บุคคลแตละคนเรียกรองใหเกิดขึ้นในสังคม 
                              2. จริยธรรมสาธารณะ  หมายถึง  จริยธรรมที่เกิดขึ้นโดยประชาคม อันไดแก 
ขอเรียกรองของสถาบัน หรือองคกรที่กําหนดมาตรฐานความสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคลเปน 
ผูกําหนดขึ้น โดยกําหนดความประพฤติของบุคคลที่มีสวนสัมพันธตอบทบาทของสถาบันหรือ
องคกรที่บุคคลเหลานั้นสังกัดอยู  ซ่ึงประเมินไดจากการปฏิบัติตามความจําเปนเทาที่จะกอใหเกิด
ผลดีหรือส่ิงดีๆ  ใหแกสถาบันหรือองคกรที่บุคคลนั้นๆ สังกัดอยู 
   ซ่ึงจากแนวคิดทั้ งสองอันเปนที่มาของทฤษฎีวาดวยการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสาธารณะ  สรุปไดวาหากผูดํารงตําแหนงสาธารณะไดกระทํา
ในขณะที่ดํารงตําแหนงสาธารณะแลว  การกระทํานั้นถือวาเปนการกระทําในตําแหนงหนาที่ และ
การกระทําในตําแหนงหนาที่นั้นกระทําไปโดยขัดแยงกับผลประโยชนสาธารณะแลว  ถือเปนการ
กระทําโดยมิชอบ  การกระทําดังกลาวอาจถูกยกเลิกหรือเพิกถอนได  และผูดํารงตําแหนงสาธารณะ
ที่ไดกระทําแทนรัฐนั้น  อาจมีความผิดทางวินัย  หรือมีความผิดทางอาญาก็ได 
                          ดังนั้นหากมีการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสาธารณะ
เกิดขึ้น  ควรที่จะมีมาตรการปองกัน  โดยมีการควบคุมการขัดกันแหงผลประโยชนสาธารณะ100  
ของผูดํารงตําแหนงสาธารณะดังนี้ 
                              1. การควบคุมเจตนารมณของผูดํารงตําแหนงสาธารณะเพื่อลดทอนอิทธิพลอัน 
ไมถูกตองนั้น  สาเหตุมาจากการที่ผูดํารงตําแหนงสาธารณะใชอํานาจกระทําแทนรัฐ  ในการปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงราชการ  จะตองมีการตัดสินใจตางๆ  ในการดําเนินการ  ดังนั้นเพื่อเปนการปองกัน
การใชอํานาจในทางมิชอบ  จึงตองมีการควบคุมเจตนารมณของผูดํารงตําแหนงสาธารณะตอง
ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ  โดยไมใชตําแหนงหนาที่การงาน
ที่ไดรับมาจากประชาชนในการแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง หรือพวกพองวงศาคณาญาติ  

                                                 
99  วุฒิพงษ  พาณิชยสวย.  (2542).  การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับการดํารงตําแหนง

สาธารณะ.  หนา 12-14. 
100  คริษฐา  ดาราศร.  (2548).  ปญหาการบังคับใชประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา  ตามรัฐ 

ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 ศึกษาเฉพาะกรณีการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน 
กับผลประโยชนสาธารณะ.  หนา 19. 
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ประกอบกับการควบคุมเจตนารมณเพื่อเปนมาตรการคุมครองผลประโยชนของรัฐอันเปนการ 
รักษาความมั่นคงของรัฐ  หรือเศรษฐกิจและขจัดความไมเปนธรรมในสังคม   
                         2. การควบคุมการขัดกันแหงผลประโยชนโดยใชมาตรการในการปองกันการ
ทุจริต  (Prevention of Corruption)  เปนการใชมาตรการปองกันการทุจริต  เพื่อควบคุมไมใหเกิด
การขัดกันแหงผลประโยชนสาธารณะกับผลประโยชนสวนตน  เพราะการขัดกันแหงผลประโยชน
ประเภทนี้จัดเปนการทุจริต (Corruption)  ที่อยูในกลุมทุจริตสีเทา (gray area of corruption) ที่เปน
การเอื้อประโยชนใหกับเครือญาติพี่นอง  หรือพวกพองที่เปนการทุจริตที่ละเมิดทางจริยธรรม หรือ
ละเมิดทางกฎหมายโดยตรง  ซ่ึงการทุจริตประเภทนี้เปนการยากที่จะนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษได  
เพราะทํากันเปนเครือขายจึงมีความจําเปนที่จะนํามาตรการการปองกันการทุจริตมาบัญญัติไวใน
กฎหมาย  เพื่อเปนการปองกันในขณะดํารงตําแหนง 
                       3. การควบคุมการขัดกันแหงผลประโยชนมีความสัมพันธใกลชิดโดยนํา
หลักการไมมีสวนไดเสียมาใชเพื่อเปนแนวทางในการควบคุมการขัดกันแหงผลประโยชน โดย
หลักการไมมีสวนไดเสีย  (impartiality) หรือการไมมีอคติ  (rule against bias)  เปนสวนหนึ่งของหลัก
ความยุติธรรมทางธรรมชาติ  (natural justice)  และเปนที่มาของหลักการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสาธารณะ  ซ่ึงวางหลักไววา  ผูดํารงตําแหนงสาธารณะที่ทําการพิจารณาใน
ตําแหนงหนาที่ที่มีผลในการบริหาร หรือการปกครอง จะตองคํานึงถึงความสําคัญของการเปน
ตัวแทนของสถาบันที่จะตองดําเนินการตางๆ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคสูงสุดของรัฐ และเพื่อเปน
หลักประกันความเชื่อถือและไววางใจแกสาธารณะชนในการบริหารราชการแผนดินนั้น โดย
จะตองไมทําการพิจารณาเรื่องใดๆ  ที่ตนมีผลประโยชนสวนตัวที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องในการบริหาร
ราชการแผนดิน   
                     ซ่ึงหลักการควบคุมการขัดกันแหงผลประโยชนขางตน นํามาเปนแนวทางในการ
ออกกฎหมายในประเทศไทย  และใชบังคับกับบุคคลในขณะที่ดํารงตําแหนงสาธารณะ มิให
บริหารงานโดยการออกคําสั่ง  หรือกฎในทางปกครองไปในทางที่บุคคลเหลานั้นมีผลประโยชน
ขัดกัน  และหากไดบริหารงานโดยออกคําสั่ง  หรือกฎในทางปกครองไปในทางที่มีผลประโยชน
ขัดกันกับผลประโยชนสาธารณะแลว  ทําใหคําสั่ง  หรือกฎดังกลาว  อาจถูกยกเลิกหรือเพิกถอน 
โดยกระบวนการทางยุติธรรม  หรือกระบวนการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539  ที่นําหลักทฤษฎีวาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสาธารณะ  (Conflict of  Interest)  ไดถูกนํามาวินิจฉัยในคดีหมายเลขแดงที่ อ.4/2546   
และในคดีหมายเลขแดงที่  อ.271/2549  มีผลทําใหศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนมติของคณะ 
กรรมการสรรหา  “กสช”  นั้น  เปนไปตามทฤษฎีวาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสาธารณะ  (Conflict of  Interest)   
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               5.3.1.3 วิเคราะหการนําหลักการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สาธารณะ  (Conflict of  Interest) ท่ีนํามาใชกับการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ไดดังตอไปนี้ 
                       1. หลักการพิจารณาวาบุคคลใดมีผลประโยชนขัดแยงระหวางผลประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชนสาธารณะในการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  นั้นไดนําหลักเกณฑในกฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 มาตรา  3 และมาตรา  16  ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  2542  ที่ศาลปกครองนํามาวินิจฉัยกับ
การออกมติของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ซ่ึงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.  
2543  นั้นไมไดบัญญัติเร่ืองคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองไวเปนการเฉพาะ แตนํา
หลักการพิจารณาการขัดกันแหงผลประโยชนมีความสัมพันธใกลชิดโดยนําหลักการไมมีสวนได
เสียมาใชเพื่อเปนแนวทางในการควบคุมการขัดกันแหงผลประโยชน โดยหลักการไมมีสวนไดเสีย  
(impartiality)  หรือการไมมีอคติ  (rule against bias) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  และความขัดแยงระหวางคูกรณี ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหลักความยุติธรรมทาง
ธรรมชาติ  (natural justice) และจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงสาธารณะตามทฤษฎีวาดวยการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสาธารณะ  (Conflict of  Interest)   
                           2. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีขอยกเวนหลักทฤษฎีวาดวยการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสาธารณะ (Conflict of Interest) ในกรณีบุคคล
ที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการสรรหา “กสช”  กับบุคคลที่เขารับการคัดเลือกซึ่งมีผลประโยชน
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนขัดกับผลประโยชนสาธารณะ โดยกรรมการสรรหา 
ที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองมีสิทธิที่จะเขาพิจารณาคัดเลือกในขณะที่ตนดํารงตําแหนงเปน 
เจาพนักงานได  แมจะมีหนังสือคัดคานจากองคกรที่ไมเห็นดวยกับวิธีการดําเนินการสรรหาของ
คณะกรรมการที่ยื่นใหคณะกรรมการพิจารณาทางปกครอง  (คณะกรรมการสรรหา  “กสช”)  ที่ออก
ตามกฎกระทรวงวากรรมการสรรหาผูนั้นมีผลประโยชนทับซอนทางธุรกิจอยางรายแรง  กลาวคือ   
                               2.1 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาทางปกครองที่ทําการพิจารณาได  แมจะ
มีหนังสือคัดคานวาผูดํารงตําแหนงกรรมการพิจารณากับบุคคลที่เขารับการคัดเลือกมีผลประโยชน
ทับซอนทางธุรกิจอยางรายแรงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
จะตองไมใชเจาหนาที่ตามมาตรา  13 เชน  เปนคูกรณีเอง,  เปนคูหมั่นหรือคูสมรสของคูกรณี, เปน
ญาติของคูกรณี  คือ  เปนบุพการี  หรือผูสืบสันดาน  เปนตน   
                          2.2 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาทางปกครองที่ทําการพิจารณาได แมจะ
มีหนังสือคัดคานวาผูดํารงตําแหนงกรรมการพิจารณากับบุคคลที่เขารับการคัดเลือกมีผลประโยชน
ทับซอนทางธุรกิจอยางรายแรงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  ตอง
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เปนกรณีตามมาตรา  16  ที่มีเหตุอ่ืนที่บัญญัติไวนอกเหนือมาตรา 13  ประกอบกับมีการดําเนินการตาม
มาตรา 13 วรรคสองทั้ง  3  อนุ กลาวคือ ในกรณีที่ตองแจงใหผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปหรอืประธาน
คณะกรรมการไดมีคําสั่ง  หรือมติใหกรรมการผูนั้นมีอํานาจพิจารณาทางปกครองได 
 
5.4 วิเคราะหการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตามพระราชบัญญัติ

องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543 
    เนื่องจากโครงการสรรหาคณะกรรมการ “กสช”  ที่ใหอํานาจคณะกรรมการสรรหา 
“กสช” ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  เปนเหตุกอใหเกิดปญหาใน 
การสรรหาคณะกรรมการชุดดังกลาว  และสงผลใหมีบุคคลที่ไดเสียหายจากการสรรหากรรมการ  
“กสช” ไดฟองรองคดีตอศาลปกครอง  เพราะไมไดรับความเปนธรรมในขั้นตอนของคณะกรรมการ
สรรหา  “กสช”  ทําใหระยะเวลาที่ใชดําเนินการสรรหาเปนที่ลาชา  อันกอใหเกิดความเสียหายใน
จัดตั้งคณะกรรมการที่ทําหนาที่การกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดทําแผนแมบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนขึ้น ซ่ึงปญหาดังกลาวมา 
จากขอบกพรองของโครงสรางการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช” และการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการสรรหา “กสช” เปนที่มาใหเกิดปญหาในการดําเนินการสรรหา “กสช” ที่สําคัญ
ดังตอไปนี้ 

 5.4.1 ปญหาความไมชัดเจนของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  
พ.ศ.  2543  ท่ีเก่ียวกับการสรรหาคณะกรรมการสรรหา  “กสช”   
       ความไมชัดเจนของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.  
2543  ที่เกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  และคณะกรรมการ “กสช” สงผลใหตอง
มีการตีความตัวบท ไดแก 
          1. การที่พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543 ไมไดบัญญัติเรื่องการ
พนจากคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ไวทําใหเกิดการตีความคุณสมบัติของคณะกรรมการ
สรรหา  “กสช”  วาสิ้นสุดลงเมื่อใด  ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยของตุลาการศาลปกครองสูงสุดไดตีความเหตุแหง
การสิ้นสุดคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ที่เปนผูแทนองคกรตามมาตรา  9  ในกรณีนี้ 
แมวาเมื่อคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ซ่ึงเปนผูแทนกลุมองคกรเอกชนจะหมดภาระหนาที่  และไมมี 
นิติสัมพันธกับผูแทนองคกรเอกชนที่คัดเลือกตนเองเปนกรรมการสรรหา  “กสช”  ตอไปอีกก็ตาม  แตใน
เบื้องตนผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการสรรหา  “กสช”  จะตองมีคุณสมบัติเปนผูแทนองคกรเอกชนที่สง
ตนเองเขาสมัคร  หากองคกรยกเลิกหรือยุติความเปนผูแทนของบุคคลที่สงไปคัดเลือก  ความเปนผูแทน
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ของบุคคลดังกลาวยอมสิ้นสุดลงไปดวย101  ซ่ึงทําใหเกิดความลาชาในการสรรหาคณะกรรมการ  
“กสช”  และทําใหการสรรหาสะดุดหยุดลง  เพราะจะตองยอนกลับไปทําการคัดเลือกกรรมการ 
สรรหา  “กสช”  ในตําแหนงที่วางลงไมเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คล่ืนความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  ในเรื่องการวางแผนแมบทการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ตองการมีองคกรเขา
มาจัดสรรคลื่นความถี่โดยเร็ว  เพื่อใหทันตอสภาพเศรษฐกิจ  และสังคมโลก  
                   2. การกําหนดคุณสมบัติบุคคลที่เขาเปนกรรมการ  “กสช”  ตามมาตรา 7   แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  ซ่ึงเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ในการพิจารณา
สรรหาคัดเลือกบุคคลผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรศัพท  เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ  การศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความมั่นคง กฎหมาย
มหาชน หรือกิจการทองถ่ิน อันจะเปนประโยชนตอกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  ซึ่งวาง
หลักเกณฑไวกวางเกินไปโดยไมไดระบุคํานิยามไวเปนปญหาใหมีการตีความคุณสมบัติ  เชน  
คุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญในดานการศึกษาในกรณีของ ดร.พนา  ทองมีอาคม ที่ระบุความความ
เชี่ยวชาญวาเปนผูมีความเชี่ยวชาญทางดานการศึกษา  แตศาลปกครองกลางเพิกถอนมติดังกลาว  
เพราะประเด็นความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองเปนผูเชี ่ยวชาญทางดาน
การศึกษาโดยตรง กลาวคือ จะตองจบทางบริหารการศึกษาเทานั้น ซึ่งเปนปญหาจากกาตีความ
แคบเกินไปหรือไม 
       แตเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเจตนารมณของกรรมการที่เขามาบริหารงานในองคกรของ
รัฐที่เปนอิสระที่ตองการความเชี่ยวชาญของบุคคลที่หลากหลาย  และกรณีตามมาตรา 9 วรรคแรก
อนุ  2  ที่วางหลักเกณฑไววา  “ผูแทนคณาจารยประจําซึ่งสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร วารสาร
ศาสตร หรือส่ือสารมวลชนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่เปนนิติ
บุคคล และมีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาดังกลาว สถาบันละหนึ่งคน คัดเลือกกันเอง ให
เหลือส่ีคน”  เปนกรรมการสรรหา  “กสช”  เปรียบเทียบกับมาตรา  9  วรรคสองที่ไดวางหลักไววา  
“กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ”  แสดงใหเห็นไดหรือไมวานายพนา 
ทองมีอาคม เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญตามเจตนารมณของมาตรา  9  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คล่ืนความถี่ฯ  พ.ศ.  2543   
 
 
 
 

                                                 
101  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดหมายเลขแดงที่  อ.271/2549  หนา 52. 
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 5.4.2 ปญหาความไมเปนกลางของคณะกรรมการสรรหา  “กสช” 
                    การที่คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนกลางซึ่งเปน
ที่มาของสภาพการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  มีสาเหตุดังตอไปนี้ 
                 1. วิธีการคัดเลือกบุคคลที่เขามาเปนคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  นั้น  เปดโอกาสให
ผูที่เขาทําการสรรหากรรมการ  “กสช”  มีสิทธิในการเสนอชื่อการสรรหาคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  
กลาวคือ   
              1.1 ในกรณีที่กรรมการสรรหา “กสช” 2 คน ไดแก  นายอํานวย อินทุภูมิ และนาย 
สมพร เทพสิทธาในฐานะผูแทนองคกรเอกชนที่เปนนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคในการคุมครอง
ผูบริโภคทางดานสื่อสารมวลชนนั้นมีความสัมพันธกับผูสมัครบางคนคือ นายวรเดช อมรวรพิพัฒน 
และ ดร.โสภา ชปลมันน  เนื่องจากผูสมัครดังกลาวไดเปนผูเสนอชื่อกรรมการสรรหา “กสช” 2  คน 
ดังกลาว เขาคัดเลือกเปนกรรมการสรรหา “กสช” ในขั้นตอนของการคัดเลือกกรรมการสรรหา และ
ในที่สุดก็ปรากฏดวยวาผูสมัครทั้ง 2 คน (นายวรเดชฯ และดร.โสภาฯ) ไดอยูในรายชื่อ 14 คน
สุดทายที่คณะกรรมการสรรหา “กสช” จะนําเสนอตอวุฒิสภาดวย  ซ่ึงเปนที่มาของการใชสิทธิตาง
ตอบแทนซึ่งกันและกัน ระหวางการใชสิทธิของบุคคลที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งให
ไดรับเลือกเปนกรรมการสรรหา “กสช” กับการใชสิทธิของบุคคลที่ไดรับเลือกเปนกรรมการสรรหา 
“กสช” แลวเพื่อเลือกผูสมัคร                  
                     1.2 ในกรณีการสรรหาคณะกรรมการสรรหาที่เปนผูแทนของสมาคมผูประกอบการ
วิทยุโทรทัศนอันเปนสาเหตุที่เปนที่มาของการตกลงกันไวกอนโดยมีผลประโยชนทับซอนทาง
ธุรกิจ  กลาวคือ  ในกรณีของพลเอกสุนทร  โสภณศิริ  ที่เปนผูแทนของสมาคมผูประกอบการวิทยุ
โทรทัศนเปนกรรมการสรรหา  “กสช”  โดยตําแหนงการคัดเลือกนั้น  เปนเหตุใหศาลปกครองเพิก
ถอนมติของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีที่ อ.4/2546  
โดยถือวาพลเอกสุนทร  โสภณศิริ  ซ่ึงในขณะนั้นดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการสถานีวิทยุ
โทรทัศนกองทัพบก  และเปนกรรมการบริษัท  ททบ. 5  เรดิโอ จํากัด ถือวามีผลประโยชนทับซอน
ระหวางบุคคลที่เขาทําการสรรหาคือ พลเอกธงชัย  เกื้อสกุล มีตําแหนงเปนประธานที่ปรึกษา
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก  และ  รศ.สุพัตรา  สุภาพ  ซ่ึงมีตําแหนงเปนกรรมการ
บริษัท  ททบ. 5 เรดิโอ จํากัด  และตอมาเมื่อไดทําการสรรหาครั้งใหมในปพ.ศ. 2547  พลเอกสุนทร  
โสภณศิริ  แมไดพนสภาพการเปนผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก และเปนกรรมการ
บริษัท  ททบ.  5 เรดิโอ  จํากัด  สาเหตุเพราะเกษียณอายุราชการไปแลว แตไดกลับเขามาทําการ 
สรรหากรรมการ  “กสช”  อีกครั้ง  แมศาลปกครองสูงสุดจะไดวินิจฉัยตามคําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่  271/2549 วาการเกษียณอายุราชการเปนเหตุใหผลประโยชนทับซอนรายแรงระหวางผูเขา
รับการสรรหากรรมการ “กสช” ส้ินสุดไปดวยก็ตาม รวมทั้งตามหลักทฤษฎีความขัดกันแหง
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ผลประโยชนระหวางผูดํารงตําแหนงสาธารณะก็ตองพิจารณาเรื่องของผลประโยชนทับซอน
ในขณะดํารงตําแหนงก็ส้ินสุดตามทฤษฎีดังกลาวดวย แตก็มีขาดความเปนกลางที่คณะกรรมการ
สรรหาตองมีตามหลักความโปรงใสที่เปนหลักการที่ศาลปกครองไดนํามาเปนพื้นฐานการบริหาร
ราชการที่ดี  ทําใหเกิดปญหาการตกลงกัน  (Lobby) ระหวางผูเขารับการสรรหาและผูทําการสรรหา
ได   
              2. การไมยึดหลักการขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of Interest) ตามมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539  กลาวคือ  เนื่องจากพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2539 ไมไดบัญญัติหลักการขัดกันแหงผลประโยชนไวในขั้นตอนของ 
การสรรหา  “กสช”  ทําใหเกิดปญหาการมีผลประโยชนทับซอนระหวางผูทําการสรรหาและผูเขา
รับการสรรหาเปนกรรมการ  “กสช”  กลาวคือ  ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา “กสช” ไดรับ
จดหมายเปดผนึกของกลุมองคกรภาคประชาชน ที่ขอใหทบทวนกระบวนการสรรหาวาไมได
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539  ที่จะตองปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 7  ในกรณีที่มีหนังสือคัดคานถึงกรรมการสรรหา  “กสช”  ตามมาตรา  16  ที่
กรรมการสรรหา “กสช” ที่มีอํานาจในการดําเนินการสรรหามีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการสรร
หาไมเปนกลางแลว ตองปฏิบัติตามมาตรา  15  คือ ตองแจงประธานในที่ประชุมและเรียกกรรมการ
เพื่อพิจารณาเหตุคัดคาน หรือใหกรรมการที่ถูกแจงเหตุคัดคานออกจากที่ประชุม  เพราะไมสามารถ
ที่จะทําการสรรหาได แตคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ไดรับทราบขอเท็จจริงวามีกรรมการสรรหา
บางคน ไดแก พลเอกสุนทร โสภณศิริ  มีผลประโยชนทับซอนระหวางบุคคลที่เขาทําการสรรหาคือ 
พลเอกธงชัยเกื้อสกุล  และรศ.สุพัตรา สุภาพ แลวแตคณะกรรมการสรรหา “กสช” ไมไดพิจารณา
ปญหาดังกลาวตามหนังสือคัดคาน  (จดหมายเปดผนึก)  ดังนั้นจึงเห็นไดวาคณะกรรมการสรรหา 
“กสช”  มีความไมเปนกลางในการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช” 

    5.4.3 ปญหากระบวนการสรรหา  “กสช”  ของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ไมมีคุณภาพเทาท่ีควร 
        หากกระบวนการสรรหา  “กสช”  ของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  มีคุณภาพใน 
ทุกขั้นตอนแลว  ผลลัพธที่ไดจะไดคณะกรรมการ  “กสช”  ที่มีคุณภาพและไมเกิดขอพิพาทขึ้นใน
การสรรหา  หรือหากเกิดขอพิพาทขึ้นก็สามารถที่จะชี้แจงไดชัดเจนในขั้นตอนของคณะกรรมการ
สรรหา  “กสช”  หรือข้ันตอนการตรวจสอบในชั้นศาล  จากการวิเคราะหกระบวนการสรรหาของ
คณะกรรมการ  “กสช"พบสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสรรหา  “กสช”  กลาวคือ  การ
กําหนดกฎเกณฑในการลงมติของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ชุดแรกและไดประกาศรายชื่อ
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตอวุฒิสภาเมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2544  ตามรายงานการประชุมครั้งที่  
7/2544  โดยกรรมการสรรหาบางทานไมไดเขารวมลงมติไดแก นายอนันต ปญยารชุน หรือบางทาน
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ไมไดเขารวมลงมติเปนเหตุใหมีกรรมการสรรหา “กสช”  ที่เขาลงมติเพียง 14 คนเทากับ 14  คะแนน 
ซ่ึงการลงคะแนนนั้นกรรมการสรรหา  “กสช”  แตละทานมีสิทธิลงคะแนนทานละ 1 คะแนนตอ
บุคคลที่เขารับการคัดเลือกทั้ง 28 คน  ซ่ึงเห็นไดวาจํานวนเสียงของกรรมการสรรหา  “กสช” 
1 คะแนนนั้น มีน้ําหนักมากและกอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขารับการสรรหา 
และมติในที่ประชุมก็กําหนดใหบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองไดรับคะแนน 9  คะแนนขึ้นไป
เปนเหตุใหมีการลงมติถึง 3 ครั้ง  ถึงจะไดผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อตอวุฒิสภา ดังนั้นกระบวนการ 
สรรหา “กสช”  ของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  
พ.ศ.  2543 ไมไดบังคับใหกรรมการสรรหา “กสช” เขารวมประชุมพรอมกันทั้ง 17 คน เพื่อลงมติ
เปนเหตุใหกรรมการสรรหา “กสช” ใชดุลยพินิจของตนสงผลใหกระบวนการสรรหา “กสช” ไมมี
มาตรฐาน เปนเหตุใหเกิดการแทรกแซงจากการที่คณะกรรมการบางทานตกลงคัดเลือกกรรมการไว 
หรือทําการบลอกโหวดได     
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บทที่  6 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 เมื่อนําการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช” ตามโครงสรางของพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  มาเปรียบเทียบกับการสรรหาคณะกรรมการกํากับดูแลองคกร
กํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนในตางประเทศ ไมวาจะเปน FCC (Federal 
Communications Commission) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  หรือ CSA (Conscil superieur de l’ 
audiovisual) ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งในการจัดตั้งคณะกรรมการที่ทําหนาที่กํากับดูแลกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนนั้นมีความแตกตางกับการจัดตั้งคณะกรรมการ  “กสช”  ตรงที่
คณะกรรมการชุดดังกลาวจะมาจากการจัดตั้งโดยผูแทนขององคกรภาครัฐโดยตรง ไดแก  
ประธานาธิบดี  สภาผูแทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา  เปนตน  แตการสรรหาคณะกรรมการกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศนของประเทศไทย หรือ “กสช”  เปนการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการสรรหา “กสช” ตามพระราชบัญญัติที่ใหอํานาจไวโดยตรงที่ตองการความหลากหลาย
ทางวิชาชีพ  อันเนื่องมาจากความตองการปฏิรูปส่ือของภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แตการดําเนินการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา “กสช”  ตามพระราช 
บัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543 นั้นมีสภาพปญหาในการดําเนินงานที่สําคัญที่สงผล
ใหมีผูเสียหายจากการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  เปนเหตุใหเกิดการฟองคดีสู
ศาลปกครองสูงสุดในคดีที่  อ.4/2546  และ อ.271/2549  และศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษา
เพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”   
 
6.1 บทสรุป 
 สภาพปญหาในการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ที่เปนเหตุใหศาลปกครองพิพากษา 
เพิกถอนมติการเสนอรายชื่อตอวุฒิสภามีสภาพปญหามาจากความบกพรองในตัวบทเกี่ยวกับการ 
สรรหา  “กสช”  ตามพระราชบัญญัติดังกลาว  และการใชดุลยพินิจในกระบวนการสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหา “กสช” ซ่ึงกอใหเกิดปญหาในการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” แบงออก 
เปน 2 ประเด็นใหญ  ไดแก 
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    1. ขอบกพรองตามตัวบทของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  ทํา
ใหเกิดการตีความโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะพิเศษ)  และคณะตุลาการศาลปกครอง  ไดแก                
                        1.1 การไมไดกําหนดการพนสภาพของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ซ่ึงกอใหเกิด
ปญหาการตีความไมเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหมีคณะกรรมการที่เขามา
เพื่อบริหารงานองคกรกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่เปนองคกรของรัฐที่เปน
อิสระ 
                    1.2 การกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ  “กสช”  ไม
ชัดเจนซึ่งเปนปญหาที่มาของการคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญหลากหลายตามมาตรา 7  
ของพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  เพื่อเขามาบริหารองคกรของรัฐที่เปน
อิสระ 
           2. ขอบกพรองในกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ไดแก 
                    2.1 ความไม เปนกลางของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ซ่ึงกอให เกิดปญหาใน
กระบวนการวิธีการคัดเลือกกรรมการสรรหาที่มีการตกลงกันไวกอน  (Lobby) 
               2.2 การไมยึดหลักความขัดกันแหงผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงเปนกรรมการสรร
หา  “กสช”  ซ่ึงเปนที่มาของปญหาในเรื่องความโปรงใสในการสรรหา  “กสช”  ตามหลักการธรรมรัฐาภิ
บาลอันเปนหลักการบริหารราชการที่ดี  เพื่อที่จะปฏิรูปกระบวนการบริหารราชการใหมีมาตรฐาน  และมี
ความบริสุทธิ์  ยุติธรรม 
                  2.3 กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ไมมีมาตรฐาน ซ่ึงเปน
ที่มาของปญหาการสรรหาในเรื่องผลลัพธที่ไดจากการลงมติของคณะกรรมการสรรหา “กสช”  
กลาวคือ  การใชดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ในการนัดวันประชุมเพื่อลงคะแนน  
ซ่ึงถือเปนมติรับรองการเสนอชื่อบุคคลตอวุฒิสภา  ซ่ึงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  
พ.ศ.  2543  ไมไดกําหนดขั้นตอนการลงมติในเรื่องสัดสวนขององคคณะที่เขาประชุมไวในขณะทํา
การใหคะแนนคัดเลือกบุคคลที่ผานการคัดเลือกรอบสุดทายการสรรหาของกรรมการการสรรหาใน
กลุมตางๆ  ไมสมดุลกันทําใหเกิดการลงคะแนนที่ไมเปนธรรม  เปนตน  อันเปนที่มาของปญหาใน
เร่ืองความไมชัดเจนในชี้แจงการดําเนินกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”   
               
6.2 ขอเสนอแนะ 
   เพื่อใหการสรรหาคณะกรรมการ “กสช”   ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น 
ความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  เปนไปอยางโปรงใสและไดบุคคลเขามาบริหารงานองคกรของรัฐที่เปนอิสระ
ที่มีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานองคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวขางตน  และเพื่อใหการสรรหาเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
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ราชอาณาจักรไทยทั้งฉบับ  พ.ศ.  2540  และ พ.ศ.  2550  ที่มีวัตถุประสงคที่เปนองคกรของรัฐที่เปน
อิสระในการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เปนทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันโดย
ปราศจากการครอบงําของรัฐอยางแทจริงแลว กระบวนการสรรหาบุคคลเขาเปนคณะกรรมการ  
“กสช”  ควรนําหลักเกณฑในการการสรรหาบุคคลที่ เขาดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญอื่นๆ หรือระบบการสรรหาที่ไดมาตรฐานมาเปนแนวทางเพื่อใหการสรรหามี
ประสิทธิภาพ  และเปนมาตรฐานเดียวกัน จึงควรกําหนดอํานาจหนาที่ละจํานวนองคคณะของ
คณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543 เสียใหม
ไมวาในเรื่องคุณสมบัติของบุคคล  วิธีการแตงตั้ง  และวาระในการดํารงตําแหนงใหการสรรหา
คณะกรรมการ  “กสช”  รวมถึงขอบกพรองของโครงสรางการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  เพื่อ 
ใหมีมาตรฐานเดียวกันกับองคกรอิสระอ่ืนๆ  ที่ปราศจากการแทรกแซงในการสรรหาจากกลุม
ผลประโยชนในแวดวงกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่จะตองคํานึงถึงเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ  และกฎหมายที่ใหอํานาจในการบริหารงานองคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน  โดยทําการแกไขพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  ในสวนที่
เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  เพื่อใหระบบการสรรหา  “กสช”  
ใหมีประสิทธิภาพไมใหมีการขัดแยงกันระหวางผลประโยชนระหวางผูเขารับการสรรหา  “กสช”  กับ
กรรมการสรรหา  “กสช”  และเพื่อเปนรูปแบบในการบริหารราชการที่ดีตามหลักธรรมารัฐาภิบาล  รวมทั้ง
พัฒนาระบบการสรรหากรรมการสรรหา  “กสช”  ใหไดบุคคลที่มีความเปนกลางเปนกรรมการสรรหา  
“กสช”  ดังตอไปนี้ 
           1. การแกไขเพิ่มเติมหลักความขัดกันระหวางผลประโยชนของกรรมการสรรหา 
“กสช” กับบุคคลผู เขารับการสรรหากรรมการ  “กสช”  ไวในขั้นตอนการสรรหา  “กสช”  ตาม
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543 เพื่อเปนมาตรการปองกันกลุมบุคคล 
ที่มีผลประโยชนทับซอนทางธุรกิจเขามาเปนกรรมการสรรหา  “กสช” โดยการเสนอรายชื่อของ 
บุคคลที่เขารับการสรรหาเปนกรรมการ “กสช” ดังเชน ในกรณีของผูแทนผูแทนของสมาคม
ผูประกอบการวิทยุโทรทัศน  คือพลเอกสุนทร  โสภณศิริ  ที่ดํารงตําแหนงหลายตําแหนงในขณะ 
ที่เขาเปนกรรมการสรรหา  “กสช”  หรือในกรณีของนายสมพร  เทพสิทธาที่เปนผูแทนขององคกร
เอกชนที่เปนนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคทางดานสื่อสารมวลชนนั้นมี
ความสัมพันธกับผูสมัครบางคนคือ นายวรเดช อมรวรพิพัฒน และ ดร .โสภา ชปลมันน เนื่องจาก
ผูสมัครดังกลาวไดเปนผูเสนอชื่อกรรมการสรรหา “กสช”  2 คน ดังกลาว เขาเปนผูสรรหากรรมการ
สรรหา “กสช” จึงเปนที่มาในเรื่องผลประโยชนทับซอน  ซ่ึงแตกตางกับกรณีของผูแทนที่มาจาก
หนวยงานของรัฐ  หรือผูแทนคณาจารยประจําซึ่งสอนวิชานิเทศศาสตร  วารสารศาสตร  หรือ
ส่ือสาร มวลชนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน  เพราะผูแทนจากองคกรทั้งสองดํารง
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ตําแหนงประจําเพียงตําแหนงเดียวและไมมีผลประโยชนเกี่ยวของกับกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือ
กิจการวิทยุโทรทัศน   
   ดังนั้นจึงควรแกไขตัวบทเพิ่มเติมในเรื่องคุณสมบัติของบุคคลที่เขาเปนกรรมการ 
สรรหา  “กสช”  จะตองดํารงตําแหนงในขณะเปนกรรมการสรรหา  “กสช”  ไดไมเกินหนึ่งตําแหนง
ซ่ึงคลายกับผูแทนในองคกรตามมาตรา 9  อนุ 1  และอนุ 2  เพื่อเปนมาตรการในการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการสรรหาที่จะเขาเปนคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  และทําการตัดสิทธิ
บุคคลที่มีผลประโยชนทับซอนระหวางกรรมการสรรหา “กสช” กับผูเขารับการคัดเลือก โดยให
หนวยธุรการในการสรรหา  (ณ.  ที่นี้คือ สํานักนายกรัฐมนตรี) เปนผูมีอํานาจในการตรวจสอบ
คุณสมบัติขางตน                                    
   2. การแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับระเบียบของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ที่
กําหนดขั้นตอนในการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  เพราะที่ผานมาการออกระเบียบการสรรหา
คณะกรรมการ  “กสช”  โดยคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  นั้น  เปนระเบียบภายในโดยการใชดุลย
พินิจของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  กําหนดขั้นตอนการสรรหาไว  ทําใหองคกรภายนอก  
ไดแก  องคกรศาลไมสามารถทําการตรวจสอบไดเลย  ดังนั้นในการออกระเบียบที่สามารถทําการ
ตรวจสอบจากองคกรภายนอกไดควรที่จะทําใหการออกระเบียบดังกลาวโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543  โดยระเบียบดังกลาวจะมีสถานะกลายเปน
กฎที่มีผลกระทบตอบุคคลภายนอกผูเขารับการสรรหาทุกคน  และเมื่อมีขอโตแยงในการออก
ระเบียบวาชอบหรือไมใหบุคคลภายนอกผูเขารับการสรรหามีสิทธิเสนอขอโตแยงใหองคกร
ภายนอกอันไดแก  ศาลปกครองทําการตรวจสอบกลั่นกรองการออกระเบียบวาชอบดวยกฎหมาย
หรือไม  ถือไดวาเปนการกลั่นกรองขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  และเพื่อความ
โปรงใสในการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  อีกทั้งบุคคลผูเขารับการสรรหาทุกคนมีสวนรวมใน
การตรวจสอบขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา  “กสช” ในการวางระเบียบการสรรหาคณะ 
กรรมการ  “กสช”   
  3. การแกไขเพิ่มเติมขั้นตอนและวิธีการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา “กสช”  
ดังตอไปนี้ 
               3.1 การกําหนดการพนวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  และ
ระยะเวลาในการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  
2543  ขึ้น  เพื่อเปนการพัฒนาระบบกระบวนการสรรหา  “กสช”  ในเรื่องการดํารงตําแหนงคณะกรรมการ
สรรหา  “กสช”  และระยะเวลาของการดําเนินการสรรหา  “กสช”  เชน 
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   - ในกรณีการพนวาระในการดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา  “กสช”  ของผูแทนของ
องคกรตามที่ระบุไวในมาตรา  9  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ.  2543   ทําใหเกิด
การขาดองคคณะของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ในการคัดเลือกคณะกรรมการ  “กสช”  ซ่ึเร่ือง
คุณสมบัติของผูแทนองคกรดังกลาวเปนส่ิงสําคัญตอการทําการพิจารณาสรรหากรรมการ  “กสช”  หากมี
การยกเลิก  หรือยุติความเปนผูแทนขององคกรแลวจะทําใหองคคณะในการสรรหาไมครบและจะทําการ
สรรหากรรมการ  “กสช”  ไมได   
                                ดังนั้นเพื่อเปนการวางหลักเกณฑในการกําหนดการพนคุณสมบัติของคณะกรรมการ
สรรหา  “กสช”  และเปนการแกไขปญหาในการคัดเลือกกรรมการสรรหา  “กสช”  ใหม  เพื่อปองกันความ
ลาชา  และการสะดุดหยุดลงในขั้นตอนของการสรรหา  “กสช”  ควรที่จะแกไขเพิ่มเติมใหกรรมการสรร
หาผูที่พนคุณสมบัติของการเปนผูแทนองคกรตามมาตรา  9  สามารถดํารงตําแหนงไดไมเกิน  15  วัน  นับ
แตการพนวาระในการดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา  “กสช”  และเพื่อทําการคัดเลือกกรรมการสรรหา  
“กสช”  ที่วางลงใหหนวยงานธุรการทําการคัดเลือกผูแทนองคกรที่พนคุณสมบัติทําการคัดเลือกกรรมการ
สรรหา  “กสช”  ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา  15  วันนับแตไดมีการพนสภาพของกรรมการสรรหา  
“กสช”  เพื่อที่หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการสรรหา  “กสช”  แทนตําแหนงที่วางลงจะไดทําการ
สรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  อยางตอเนื่อง 
                               -  ในกรณี เ ร่ืองระยะ เวลาที่ทํ าการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช” นั้น  
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 ไมไดบัญญัติระยะเวลาในการทําการ 
สรรหา “กสช”  ไว  เปนเหตุใหการสรรหามีความลาชา  ดังนั้นควรที่จะกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด เชน 
ดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 90-120  นับแตที่มีคณะกรรมการสรรหา “กสช”  
และใหขยายเวลาการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” ไดไมเกิน 2  ครั้งโดยขยายเวลาไดไมเกิน 180 
วัน เปนตน และหากดําเนินการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  ไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนดใหมีการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา “กสช”  ใหม  เพื่อทําการสรรหาคณะกรรมการ  
“กสช”  ซ่ึงถือวาเหตุบกพรองในการสรรหาคณะกรรมการ  “กสช”  เกิดจากขั้นตอนในการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ชุดดังกลาว 
  3.2 การกําหนดองคคณะในระหวางการลงมติคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อ 
ตอวุฒิสภา  กลาวคือ  ในกรณีจะตองมีการลงมติคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อตอวุฒิสภานั้น 
องคประชุมของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  ไมครบถวนไวจึงอันเปนเปนปญหาทําใหการ 
สรรหาของคณะกรรมการสรรหา  “กสช”  เพราะฉนั้นจึงควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543 ในสวนที่เกี่ยวของกับองคคณะในระหวางลงมติเพื่อทําการ
คัดเลือกบุคคล  เพื่อไมใหกรรมการสรรหา “กสช” ใชดุลยพินิจกําหนดองคคณะไดเอง อันเปน
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สาเหตุมาจากกคะแนนของกรรมการสรรหา  “กสช”  แตละทานมีแค 1 เสียงตอบุคคลที่เขารับการ
คัดเลือก  1  คน  ทําใหการขาดกรรมการสรรหาเพียงแค  1 คนจึงเปนคะแนนสวนสําคัญ เชน 
การกําหนดองคคณะที่เขาทําการสรรหาคณะกรรมการ “กสช” จะตองครบองคประชุมตามที่
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  พ.ศ. 2543  กําหนดใหมีจํานวน  17  คนขึ้น  เปนตน  DPU
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