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หัวข้ อ : แห่ สมัคร 7 กสทช.ชุดใหม่ เก้ าอีแ้ ห่ งความอู้ฟู่และเผือกร้ อน
เปิ ดฉากแล้ วสาหรับกระบวนการสรรหา “กสทช.” คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติชดุ ใหม่ ทดแทนชุดปั จจุบนั ที่หมดวาระไปตังแต่
้ 6 ต.ค. 2560 โดย 8 ม.ค.ที่ผา่ นมา
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา กสทช. ได้ เปิ ดให้ ผ้ สู นใจยื่นใบ
สมัครได้ จนถึง 14 ม.ค. 2561
เป็ นการสรรหายกชุดทังหมด
้
7 คน ในความเชี่ยวชาญ 7 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านกิจการกระจายเสียง ด้ านกิจการ
โทรทัศน์ ด้ านกิจการโทรคมนาคม วิศวกรรม กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และด้ านการคุ้มครองผู้บริโภคหรื อ
ส่งเสริมสิทธิเสรี ภาพ ซึง่ ผู้สนใจจะยื่นใบสมัครเข้ าคัดเลือกได้ เพียงด้ านเดียว สาหรับขันตอนหลั
้
งจากปิ ดรับ
สมัครจะใช้ เวลาอีกราว 3-4 เดือนในกระบวนการสรรหา
อดีตข้ าราชการ-ทหารแห่สมัคร
สาหรับ 5 วันแรกคึกคักสุด มีผ้ เู ข้ าสมัคร 42 คน โดยกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้ านกฎหมาย มีผ้ ยู ื่นใบสมัครมาก
ที่สดุ บรรดาทหาร-ตารวจ ตบเท้ ากันยื่นใบสมัครพรึ่บพรั่บ อาทิ พล.อ.อ.เอกรัฐ ษรานุรักษ์ อดีตเจ้ ากรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ พล.อ.ศักดา แสงสนิท ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการ
กองทัพไทย พล.ต.วิเศษศักดิ์ สุนทรเกศ ผอ.ฝ่ ายนโยบายและแผน ททบ.5 พล.ต.ท.อานวย นิ่มมะโน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (ด้ านกระบวนการยุตธิ รรม) รวมถึงผู้มีชื่อเสียงในแวดวงราชการและธุรกิจ อาทิ
นายอารี พงศ์ ภู่ชอุม่ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน
นายสุระ เกนทะนะศิล รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ อสมท. นายกิตติศกั ดิ์ ศรี ประเสริ ฐ อดีตกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม นายประพันธ์ คูณมี นายพิเชียร อานาจวรประเสริฐ นายสงัด ปั ถวี รอง
เลขาธิการ สตง. นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย รองหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายธุรกิจ บมจ.บางกอกโพสต์
แม้ แต่รองเลขาธิการ กสทช. อย่าง พล.ต.อ.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ และนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร ขณะที่ฝั่ง
ผู้บริโภค มีนายวุฒิพร เดี่ยวพานิช นายกสมาคมสิทธิผ้ บู ริโภค รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศริ ิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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บทบาทหน้ าที่ของ “กสทช.” คืออะไร ทาไมถึงมีคนต้ องการเข้ ามานัง่ ตาแหน่งนี ้ คงหนีไม่พ้นการได้ เป็ นผู้กากับ
ดูแลอุตสาหกรรมระดับหลายแสนล้ านของประเทศ ทังเมื
้ ่อย้ อนการทางาน 6 ปี ของบอร์ ดชุดปั จจุบนั ผลงาน
เด่นคือการเปิ ดประมูลคลื่น 3G และ 4G ทังย่
้ าน 2100 MHz ย่าน 900 MHz และย่าน 1800 MHz รวมเป็ นเงิน
ทังหมด
้
274,355 ล้ านบาทนี่ยงั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มอีก 19,204 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ยังการประมูลช่องทีวีดจิ ิทลั อีก 50,862 ล้ านบาท แต่ยงั ต้ องลุ้นกันว่าผู้ประกอบการจะจ่ายเงินเข้ ารัฐ
ได้ ครบหรื อไม่ รวมถึงการประมูล ”เบอร์ สวย” 4 ครัง้ ได้ เงินเข้ าคลังอีก 253.65 ล้ านบาท เท่ากับ กสทช.ชุด
ปั จจุบนั ทารายได้ เข้ าคลังแล้ วเฉียด 3 แสนล้ านบาท
ขณะที่ “รายได้ ” ที่เข้ าสานักงาน กสทช.เอง ซึง่ มาจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและอื่น ๆ เมื่อปี 2558 อยูท่ ี่
11,470 ล้ านบาท ปี 2559 อยูท่ ี่ 11,592 ล้ านบาท ซึง่ มีกระบวนการจัดทางบประมาณรายปี เองโดยอิสระ ไม่
ต้ องให้ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติไฟเขียวเพียงส่งให้ คณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึง่ มี
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน เพื่อพิจารณาให้ ความเห็น
ทังยั
้ งมีเงินจาก “กทปส.” หรื อกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึง่ ผู้รับใบอนุญาตต้ องส่งเงินสมทบเข้ ากองทุนตามสัดส่วนรายได้ ณ สิ ้น
ปี 2560 มียอดคงเหลือราว 38,000 ล้ านบาท
งานสาคัญของบอร์ ดชุดใหม่ เลขาธิการ กสทช. “ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ” ย ้าตังแต่
้ ปลายปี ที่แล้ วคือ การจัดประมูล
คลื่นความถี่ภายใต้ สมั ปทาน “ดีแทค” ที่จะสิ ้นสุดในเดือน ก.ย. 2561 ซึง่ บอร์ ดชุดปั จจุบนั ได้ เปิ ดประชาพิจารณ์
ร่างหลักเกณฑ์การประมูลไปแล้ วครัง้ หนึง่ และมีเสียงท้ วงติงจากฝั่ ง “ดีแทค” รวมถึง “NERA” บริษัทที่ปรึกษา
ระดับโลกระบุวา่ เงื่อนไขที่กาหนดทาให้ เกิดความเสี่ยงในการประมูลสูงมาก ทังในแง่
้
จานวนผู้เข้ าประมูลและ
เม็ดเงินในการลงทุน
ส่วนคลื่นอื่น ๆ ที่จะนาออกมาประมูลได้ ในเร็ว ๆ นี ้ คือคลื่น 2600 MHz ในมือ บมจ.อสมท “ฐากร” ระบุวา่ คง
ต้ องใช้ เวลาเพราะต้ องเจรจาการเยียวยาเรี ยกคืนคลื่นความถี่ รวมถึงย่านคลื่น 700 MHz ที่ต้องเปลี่ยนมาใช้ ใน
กิจการโทรคมนาคมตามที่ ITU หลังสัมปทานทีวีแอนะล็อกสิ ้นสุดปี 2563
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ด้ าน “พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร” ประธาน กสทช. กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ความท้ าทายของบอร์ ดชุดใหม่
อยูท่ ี่สะสางปั ญหา อย่างการพยุงช่องทีวีดจิ ิทลั การกากับดูแลสื่อใหม่อย่างการบรอดแคสต์ผา่ นอินเทอร์ เน็ต
(OTT) การเรี ยกคืนคลื่นความถี่ อย่างคลื่น 50-54 MHz ที่ ITU กาหนดให้ เป็ นคลื่นวิทยุสมัครเล่นของทัว่ โลก ใน
ไทยผู้ถือครองเดิมคือเหล่าทัพ ซึง่ ทหารทัว่ โลกย้ ายไปใช้ คลื่น S Band ความถี่ด้านความมัน่ คงแล้ ว หากไทยจะ
ทาต้ องมีการอุดหนุนงบประมาณให้ กองทัพเปลี่ยนอุปกรณ์ ซึง่ ต้ องใช้ เงินจานวนมาก แต่ก็จะทาให้ ระบบการ
สื่อสารของกองทัพเข้ าสูร่ ะบบสากล ก็เป็ นอีกวาระที่ กสทช.ชุดใหม่ รัฐบาล และกองทัพจะต้ องคิดเรื่ องนี ้
“ข้ อดีคือ กสทช.ชุดใหม่ไม่ต้องมาเริ่มต้ น จัดการประมูลคลื่นต่าง ๆ ช่องทีวีดจิ ิทลั พวกนี ้ทาไปหมดแล้ ว เหลือแค่
วิทยุชมุ ชน วิทยุดจิ ิทลั ซึง่ เป็ นเรื่ องใหญ่วา่ จะไปอย่างไรต่อ แล้ วถ้ ากาหนดแนวทางไม่ดี จะเป็ นระเบิดลูกใหญ่ที่
รออยู่ แต่ก็มีบทเรี ยนจากทีวีดจิ ิทลั ให้ ภาคเอกชนได้ เห็นแล้ วว่าต้ องประเมินตลาดให้ ดี ซึง่ งานบอร์ ดใหม่มีแต่
เรื่ องร้ อน แต่ก็เป็ นความท้ าทาย”
อ้ างอิง : https://www.prachachat.net/ict/news-100937

