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“อนาคตการสื่อสารไทย โฉมหนาใหม กสทช. ในรางรัฐธรรมนูญ”
วันศุกรที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
หองประชุมชั้น ๒ สํานักงาน กสทช. (ซอยสายลม)
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กลาวตอนรับและเปดการสัมมนา
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค : กสทช. ดานการคุมครองผูบริโภคและสงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน
กิจการกระจายเสียง
ประเด็นการประชุมในวันนี้ สืบเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยรอบใหม ที่จะเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญที่ปรับเปลี่ยนโครงสรางตางๆ มากมาย และเปนไปไดวา รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะทําใหหนาที่ของ กสทช.
เปลี่ยนแปลงไปไมมากก็นอย มีประเด็นคําถามที่นาสนใจ 2 – 3 ประเด็น คือ อํานาจและแนวทางการจัดสรรคลื่น
ความถี่ในอนาคตจะเปนอยางไร สิทธิในวงโคจรดาวเทียมหมายถึงอะไร และการทํางานของ กสทช . ชุดหนาจะเปน
อยางไร
นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา : กสทช. ดานการคุมครองผูบริโภคและสงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน
กิจการโทรคมนาคม
วันนี้เปนเรื่องการสื่อสารและรัฐธรรมนูญ ซึ่งทั้ง ๒ สิ่ง เปนสิ่งที่ขาดไมได ถาเราตองการวางอนาคตประเทศ
ไทย ไมไดทําเพื่อแกปญหาปจจุบันและอดีต จึงจําเปนตองพูดคุยกันถึงรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเปนกระดุมเม็ด
แรก ที่ตองติดใหถูกตองกอน จึงจะติดกระดุมเม็ดอื่นๆ ใหถูกตองตอไป ได อยางไรก็ตาม ในการบวนการนี้ ตองการ
การมีสวนรวม และตองการการตัดสินใจจากทุกฝายรวมกัน เพื่อใหเกิดการรับฟงอยางรอบดาน
นําเสนอสาระและกระบวนการในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ : ประเด็นการคุมครองสิทธิผูบริโภคดานกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
โดย ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ : คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ(กรธ.)
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนปรากฏอยูในรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ หมวด ๓, ๔, ๕, และ ๖ และวิธีการ
เขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แตกตางจากการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานมา กลาวคือ จะเขียนเฉพาะหลักการสําคัญ สิ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยใหไปเขียนกําหนดไวในกฎหมายลูก เพราะ
ไมรูวา ๑๐-๒๐ ปขางหนา โลกจ ะ
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร? ก็ใหรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งปรับแกไปตามสถานการณ
การยกรางรัฐธรรมนูญ มีโจทยที่กําหนดไวแลว คือ การเขียนรัฐธรรมนูญใหประเทศไทยสามารถพัฒนาได
อยางยั่งยืน ยกตัวอยาง การรางในหมวดของสิทธิเสรีภาพ วิธีการรางแตกตางจากที่ผานมา คือ รัฐธรรมนูญ ๔๐
และ ๕๐ กําหนดเปนสิทธิตางๆ เอาไว แตในความเปนจริง ประชาชนก็ตองไปเรียกรองใหมีสิทธิ์อันนั้น จึงมีการ
กําหนดใหมกันเลยวา ใหรัฐเปนผูทําใหเลย เชน ใหรัฐจัดใหมีขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยอุปมากับ ของเดิมที่มี
การกําหนดวาประชาชนทุกคนสามารถขอผาหมได คนไหน? ขอ ก็ไดผาหม คนไหน? ไมขอ ก็ไมไดผาหม หรือขอแลว
ไมรูเมื่อไร? จะได ก็กําหนดไวเลยวา ตอไปนี้ ใหรัฐแจกผาหมใหกับประชาชนทุกคน นี่คือหลักคิดตอนรางแรก
หลังรางแรกออกมา ก็มีการรับฟงความคิดเห็น ซึ่ง กรธ. ถูกกําหนดไววาตองมีการกําหนดกฎเกณฑในการ
รับฟงความคิดเห็น ก็มีการสรุปกันวากฎเกณฑที่ดีที่สุดคือ การไมมีกฎเกณฑ ใคร? อยากจะสงมาในชองทางไหนก็
ได อยากรับฟงความคิดเห็นที่สงมาทุกอัน อันที่จริงกอนรางแรกเสร็จ ก็มีการรับฟงความคิดเห็นอยูเปนระยะๆ
อนุกรรมการที่ทําหนาที่รับฟงความคิดเห็นไดออกเดินทางไปตามจังหวัดตางๆ แทบทุกสัปดาห

2

พอรางแรกเสร็จ กรธ . ก็ออกไปรับฟ งความคิดเห็นในตางจังหวัด (เชน เชียงใหม ขอนแกน สุราษฎรธานี
อุดรธานี) โดยทํางานรวมกับสถาบันพระปกเกลา ซึ่ง กรธ. ไดสรุปผลการรับฟงวา ประชาชนที่มารวมเวที ไมคอย
ไวใจรัฐ ดังนั้น สิ่งที่ระบุใหรัฐทํา ประชาชนไมแนใจวารัฐจะทําให ถารัฐไมทําจะเกิดอะไร? ขึ้น กรธ. ก็เลยมาเติมใน
หมวดสิทธิเสรีภาพใหคูขนานไป โดยพิจารณาเปนรายมาตรา ซึ่งมีการรวบรวมประเด็นในแตละมาตราวามีใคร ?
เสนออะไร? มาบาง และมีการปรับแกทุกมาตรา เชน มาตรา ๒๕ แตเดิม กรธ. เขียนวา “สิทธิและเสรีภาพของปวง
ชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว การใดที่ไมไดหาม.. บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพ
ที่จะทําการนั้นไดและไดรับการคุมครอง” มาตรานี้ หวังจะใหเปนมาตราหลักในแงที่วาอะไรที่ไมเขียน ก็ใหไดรับการ
คุมครองดวย โดยเขียนกํากับวา การใชสิทธิและเสรีภาพนั้นตองไมกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดี และไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น นี่คือความเดิม แต ตอนนี้ไดเติมลงไป วา “บุคคลที่
ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เพื่อใชสิทธิตางๆ
หรือยกเปนขอตอสูในคดีในศาลได” เพื่อเปนการใหหลักประกันแกประชาชน
กลาวโดยรวม ความตั้งใจของ กรธ. คือ การเห็นสิทธิและเสรีภาพไดรับการคุมครองใหถวนทั่วมากที่สุด
แตไมสามารถเขียนรายละเอียดไดทั้งหมด ถาประชาชนเห็นวาถูกละเมิดหรืออะไรที่รัฐไมทํา ก็สามารถฟองรองได
นอกจากนี้ กรธ. จะปรับแกถอยคํารายมาตราตามที่มีคนทวงติงมา และตองดูโยงกันทั้ง ๔ หมวด
สวนเรื่องของ กสทช . ก็มีการปรับแกตามความเห็นของ ครม . และสํานักงาน กสทช . มีการปรับแก
(มาตรา ๕๖) วา “รัฐตองรักษาไวซึ่งคลื่นความถี่ สิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียมอันเปนสมบั ติของชาติเพื่อใชให
เกิดประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน ...” และใหดูบทเฉพาะกาลประกอบดวย คือ ถาประชามติผาน ก็ตองมี
การแกไข พ.ร.บ.กสทช. ใหสอดรับกับมาตรา ๕๖
หลักการในการเขียนรัฐธรรมนูญอันหนึ่ง คือ อะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ก็ใหรัฐบาลขณะนั้นๆ
แกไข โดยจะเขียนระบุไวในรัฐธรรมนูญวา “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัต”ิ
ในมาตรา ๔๖/๒ ระบุวาสิทธิและเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือใหเปนไป
ตามวิธีการและหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติ แมยังไมมีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใชบังคับ บุคคลหรือชุมชนย
อม
สามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพนั้นไดตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ขอแนะนําที่ใหกําหนดระยะเวลาในการออก
กฎหมายลูกนั้น มีกฎหมายหลายฉบับที่ กรธ. ไมไดเขียนกํากับไวอยางชัดเจน (แตกฎหมายหลักๆ นั้นมีการระบุเวลา
ไว เชน กฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลัง) เพราะกลัววาถา บังคับใหทําตามกําหนดเวลา จะทําใหการบัญญัติไม
ครอบคลุม/ไมสมบูรณ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. กสทช. ถาดูมาตรา ๒๖๒ จะเห็นวากฎหมายที่ไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ก็ใหไปปรับให
เปนไปตามรัฐธรรมนูญ คือ ตองปรับใหเปนไปตามาตรา ๕๒ และตอนที่รางมาตรา ๕๖/๓ ระบุวารัฐตองจัดใหมี
องคกรที่มีความเปนอิสระ ไมไดเขียนวา “องคกรอิสระ” เพราะวาองคกรอิสระตั้งใจใหมีความหมายเหมือนในหมวด
ที่วาดวยองคกรอิสระ องคกรอื่นที่ไมไดอยูในหมวดนี้ ก็ไมใชองคกรอิสระ เชน องคกรอัยการก็ไมไดอยูในหมวด
องคกรอิสระ
การเขียนวา รัฐตองจัดใหมีองคกรที่มีความเปนอิสระ เพื่อรับผิดชอบและกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับคลื่น
ความถี่ใหเปนไปตามวรรคสอง ที่ระบุวา ในการนี้ องคกรดังกลาว ตองปองกันมิใหมีการแสวงหาประโยชนจาก
ผูบริโภคโดยไมเปนธรรม ปองกันคลื่นไมใหรบกวนกัน ซึ่งตอนที่เขียนมาตรานี้ ก็หยิบเอาประเด็นที่ตองจัดการมาเติม
เอาไว ตอนที่รับฟงความคิดเห็น ไมมีการแสดงความคิดเห็นในวรรคสาม แตจะมีมากในวรรคแรก กรธ . พยายาม
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เขียนใหครอบคลุม และถาทําตามก็จะเปนประโยชนตอประชาชน/ผูบริโภค นี้คือความตั้งใจ และมักจะพูดกันเสมอ
วาพยายามแปลความตั้งใจ ใหเปนตัวหนัง สือที่ดีที่สุดเทาที่เราทําไดในเวลาจํากัด (ใครสงความคิดเห็นมาหลังวันที่
๑๕ กรธ. ก็นําไปปรับแกดวย จะปรับแกไปเรื่อยๆ จนหมดเวลา)
ความตั้งใจของ กรธ. ไมไดแตกตางจากความตั้งใจของคนที่รางรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ แตวิธีเขียน
ไมเหมือนกัน เราถูกเรียกรองใหเขียนตามวิธีการที่เคยเห็น เรามองวาทําไม ? ไมใชสักแตวาเขียนแลวทําอะไรกับมัน
ไมได เราเปลี่ยนจากการเขียนวาใหเปนสิทธิไปเปนการเขียนใหเปนหนาที่ของรัฐ เราอยากเห็นวิธีการที่มันกินไดจริงๆ
ไมใชการรูสึกภูมิใจวาไดเขียนแลวแตไมมีอะไรเกิดขึ้น เราจึงเขียน ใหเปนหนาที่ของรัฐ ถาไมเขียนเปนหนาที่ หลาย
เรื่องที่หนวยงานของรัฐอาจจะอยากทํา ถาไมเขียนไวเปนหนาที่ ถาขืนไปทํา ก็แปลวาใชเงินผิดประเภท เพราะคุณไม
มีหนาที่ที่จะตองทํา ถาบอกวาคุณมีหนาที่ที่ตองใหขาวสารขอมูล คุณก็จะสบายใจและสามารถตั้งงบทํางานไ ด ซึ่ง
กรธ. ไมไดตั้งใจลิดรอนสิทธิใดๆ เลย และก็มีการเปลี่ยนใหมโดยการเติมถอยคํา เราดูทีละมาตรา ปรับแกทีละมาตรา
ตามความเห็นที่เราไดรับฟงมา แตความเห็นก็มีหลากหลาย เรื่องเดียวกันมีหลายความเห็น เราก็ตองตัดสินใจวาจะ
เอาอยางไรดี กรธ.มีความตั้งใจที่จะคุมครองสิทธิและเสรีภาพใหมากที่สุดเทาที่จะมากได การมองวามีการลิดรอนสิทธิ์
เปนการมองแบบที่เคยมอง ถามองอีกแบบ ก็จะมองวาเราทําอยางที่คุณตั้งใจ เพียงแตเราเขียนคนละอยาง การ
กําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐ ถารัฐไมทํา ประชาชนก็สามารถฟองได หรือเปนเหตุใหรัฐบาลนั้นๆ ตองพนหนาที่ไป
สวนประเด็น “องคกรที่มีความเปนอิสระ” เราอยากให กสทช . มีความเปนอิสระ ถาเห็นวาที่เขียนไว ไม
สามารถทําใหองคกรนี้ ทํางานไดอยางอิสระ ก็ขอใหเขียนสงมาและแนะนําอยางเปนลายลักษณอักษร แลว กรธ . จะ
เอาไปพิจารณา ความตั้งใจของ กรธ. คือ อยากใหองคกรนี้ มีความเปนอิสระในการทําหนาที่ ไมถูกครอบงําโดย
ใครก็ตาม สวนเรื่องคลื่นความถี่และสิทธิในวงโคจร ยังมีการปรับคําอยูวาจะใชคําไหน เปนสมบัติของชาติ หรือสมบัติ
สาธารณะ ซึ่ง กรธ . ก็อยากใชคําของตัวเอง ซึ่งมีความหมายที่ไมตางกัน แตก็ตองตกลงกันวามั นมีความหมาย
อยางไร? ขอบเขตแคไหน?
สวนเรื่องเดินไปทวงสิทธิ์ไดหรือไม เราตั้งใจวาใหไปฟองได ถาฟองแลว ก็อาจจะเปนเหตุใหรัฐบาลพนจาก
ตําแหนงไปเลย สวนบรรยากาศการปรับแก ก็วากันไปตามมาตรา อยางเชน บางมาตราในหมวดทั่วไป ก็มีคนทักวา
ทําไมไมมีคําวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย แตเนื้อหาสาระก็เปนเรื่องที่ตรงกัน เมื่อมีคนทักทวง ก็เลยแกในมาตรา ๔ โดย
ใหเติมคําวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับการคุมครอง”
การแกไขรายมาตรา มีคณะรวบรวมความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆ วาในแตละมาตรามี
ความคิดเห็น
อะไรบาง กรธ. ก็นําทุกความคิดเห็นมารวมกันพิจารณา อะไรที่ปรับได ก็ปรับไปตามความคิดเห็น บางเรื่องไมปรับ
หลักการสําคัญ แตลดความเครงครัดลง ยกตัวอยางเชน มีการทักทวงกันวาการแกไขรัฐธรรมนูญนั้นทํายาก หลักที่
วางไวคือ ถาพรรคการเมืองทั้งหลายเห็นพองตองกัน ก็แกไดไมยาก เราไมอยากเห็นการแกรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน
ของพรรคที่มีเสียงขางมากเทานั้น แตที่เราเขียนไว คนก็ทักวายาก เราก็ปรับใหงายขึ้น แตยังคงหลักเดิม
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การเสวนาสาธารณะ หัวขอ “อนาคตการสื่อสารไทย โฉมหนาใหม กสทช. ในรางรัฐธรรมนูญ”
: ประเด็นการจัดสรรทรัพยากรเรื่องคลื่นความถี่ โฉมหนา กสทช. การปฏิรูปสื่อและสิทธิวงโคจร และการคุมครอง
ผูบริโภคและสงเสริมสิทธิเสรีภาพ
นายคํานูณ สิทธิสมาน : สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
เรื่องนี้ไมใชเรื่องของการใชคํา แตเปนเรื่องของเจตนารมณใหญ ที่ กสทช .จะไมเปนองคกรของรัฐที่เปน
อิสระอีกตอไป เมื่อเห็นรางแรก (แตเดิมเรื่องสิทธิในคลื่นความถี่มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐) มันถูก
หยิบยกออกจากหมวดสิทธิฯ ตอนแรกไปอยูในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา ๗๗ ซึ่งมีการระบุวาประชาชนไปใช
สิทธิฟองรองไมได และตอนแรกใชคําวาคลื่นความถี่เปนทรัพยากรของรัฐ ก็มีการทักทวง และ กรธ . ก็ยายมาอยูใน
หมวดหนาที่ของรัฐ มาตรา ๕๖ และใชคําวาเปนทรัพยากรของชาติ แตมาในรางสุดทาย ก็แปลกใจวา ทําไม
กลายเปนสมบัติของชาติ ซึ่งไดรับการชี้แจงอยางไมเปนทางการจาก กรธ . วาคลื่นความถี่ไมใชทรัพยากรเหมืองแร
หรือปาไม เพราะมันไมไดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แตเห็นตางจาก กรธ. คือมองวาคลื่นความถี่มีอยูแลว เพียงแตวาเรา
จะใชมันอยางไร การมองวาเปนเรื่องที่มนุษยสรางขึ้น ประเด็นนี้ทางเทคนิคก็ใหไปเถียงกันตอไป
จากรางแรกถึงรางสุดทายที่จะไมเปลี่ยนแปลงเลยก็คือขอความที่ระบุวา องคกรของรัฐที่เปนอิสระ ใหแก
เปน องคกรที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ ความจริงก็คือไมเปนองคกรที่มีความเปนอิสระในทางนโยบาย
เรื่องนี้ไมมีทางที่จะแกคืนใหเหมือนรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ เพราะวามันตรงกับทิศทางการปฏิรูปใหญของ
ประเทศในยุคนี้ เปนทิศทางของ รัฐบาลที่กําเนิดมาตั้งแตมี สปช . อยางเปนทางการ และรางกฎหมายก็ปรากฏมา
ตั้งแตป ๒๕๕๘
ตอนนี้ บานเมืองกําลังเปลี่ยนแปลง กําลังเปลี่ยนผานครั้งสําคัญครั้งหนึ่ง อยากจะเรียกวา “การปฏิรูป
ดิจิตอล” และ กสทช. ก็จะตองถูกปฏิรูปดวย การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในประเทศไทย สืบเนื่องมาจากเหตุการณ
พฤษภา ๒๕๓๕ ตอนนั้น มีความเชื่อกันวาความรุนแรงที่เสียชีวิตเลือดเนื้อ เหตุผลหนึ่งก็คือ สื่อวิทยุและโทรทัศน
ไมไดใหขอมูลขาวสารการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้น เปนเหตุใหพี่นองประชาชนตองออกมาดูเอง หลังเหตุการณ มี
การเคลื่อนไหวครั้งใหญใหมีการปฏิรูปความเปนเจาของคลื่นความถี่ในการสงวิทยุ
/โทรทัศน จากของรัฐมาสู
สาธารณะหรือประชาชน มีการตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ขึ้นมา ในป ๒๕๓๘ เรามีไอทีวี มีสโลแกนวาทีวีเสรี ซึ่งก็
พัฒนามาเปนไทยพีบีเอสในปจจุบัน
๒๕๔๐ มีการรางรัฐธรรมนูญที่เปนกําเนิดของมาตรา ๔๐ ที่ระบุวาคลื่นความถี่เปนทรัพยากรของชาติเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ และใหมีองคกรที่ทําหนาที่จัดสรรและกํากับเปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระ จากนั้นก็ตองใชเวลา
อีก ๓ ป ถึงจะมี พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ๒๕๔๓ แยกเปน ๒ องคกร คือ กสช . กับ กทช. แตการเลือก
กสช. ไมประสบผลสําเร็จ ในที่สุดมีการออกรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ ยังคงหลักการเดิมตามมาตรา ๔๐ของ
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ แตรวมองคกรกํากับใหเปนองคกรเดียว (แตถึงเปนองคกรเดียว ก็แยกเปนสององคก รยอย) ป
๒๕๕๓ มี พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหมเกิดขึ้นมา รวมระยะเวลาถึง 18 ป ถึงจะมี พ.ร.บ. ฉบับนี้ และ
ใชเวลา ๒๔ ป ถึงจะมีคณะกรรมการ กสทช. ชุดแรกตามกฎหมายใหม และเหลือวาระอีกปเศษๆ และคงจะเปนชุด
สุดทายตามกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งจะตองมีการแกไขแบบพลิกโฉมไป
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สรุปวาเรากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ เปนการปฏิรูปใหญ เปน ๑ ใน ๒ หรือ ๓ การปฏิรูปใหญที่คน
อาจจะพูดถึงไมมากนักเทารัฐธรรมนูญ มันคือ การปฏิรูปดิจิทัล
นิยามของดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคืออะไร กฎหมายแมบทของเรื่องนี้ คือ ราง พ.ร.บ.การพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีนิยามเอาไวดังนี้ “ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดตอสื่อสาร การผลิต การ
อุปโภคบริโภค การใชสอย การจําหนายจายแจก การพานิชยอิเล็กทรอนิกส การทําธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส
การคมนาคมขนสง การโลจิสติกส การศึกษา การเกษตรกรรม การอุ ตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการ
ลงทุน การภาษีอากร การบริหารจัดการขอมูลและเนื้อหา หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นใด หรือการ
ใดๆ ที่กระบวนการหรือการดําเนินงานทางดิจิตอล หรือ อิเล็กทรอนิกส ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทร คมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม และการบริการคลื่นความถี่ โดย
อาศัยโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการหลอมรวม หรือ
เทคโนโลยีอื่นใดในทํานองคลายกัน”
ตื่นมาแตเชาจนเขานอน มีกิจกรรมของทานอะไรบางที่ไมเขากับนิยามนี้บาง เราจะพบวามีนอยมาก กิจการ
ของ กสทช. เรื่องคลื่นความถี่ เรื่องวิทยุโทรทัศน อยูภายใตกรอบดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม การปฏิรูปใหญ ไมใช
มองที่รัฐธรรมนูญอยางเดียว (มีเพียงมาตราเดียว คือ มาตรา ๕๖) ตองมองที่ราง พ.ร.บ.พวง ๘ ฉบับ (เดิมมี ๑๐
ฉบับ ) ฉบับที่สําคั ญคือ ราง พ.ร.บ.ดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมเอาทั้ง คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกองทุนดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อยูในรางกฎหมายฉบับนี้
บุคคลสําคัญคือ อ.มีชัย เปนประธานกรรมการในการรางรัฐธรรมนูญ และชุดกฎหมายพวง ๘ ฉบับ มาจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๑ ที่ อ.มีชัยเปนประธาน ทานมีความเขาใจเทคโนโลยีคอนขางสูงเมื่อเทียบกับคนวัย
เดียวกัน เปนหลักสําคัญในการรางกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหลายฉบับ มันเปนการเปลี่ยนแปลง
หลักการสําคัญในมาตรา ๕๖ ซึ่งไมเคยเปลี่ยนเลยตั้งแตรางแรกมาจนถึงปจจุบัน คือ “รัฐตองจัดใหมีองคกรที่มีความ
เปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่” (วรรคสาม) ดูผิวเผินก็ฟงดูดี แตเปนการแกไขหลักการสําคัญครั้งใหญมาก จากมาตรา
๔๐ (รัฐธรรมนูญ ๔๐) และมาตรา ๔๗ (รัฐธรรมนูญ ๕๐)ที่เขียนวา“รัฐตองจัดใหมีองคกรของรัฐที่มีอิสระ” หมายถึง
อิสระทุกอยาง พอ เปนองคกรที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ ก็แปลวาเรื่องอื่นไมเปนอิสระ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนโยบาย แปลวา กสทช. ก็จะไมเปนอิสระในการกําหนดนโยบายอีกตอไป มันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางมหาศาล เพราะวาจาก เดิม กสทช. มีหนาที่ทําแผนแมบท ๓-๔ แผน (แผนแมบทกิจการกระจายเสียง แผน
แมบทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ แผนหมายเลขโทรคมนาคม ) ตอไป กสทช . ไมอิสระแลว การทําแผน
ใดๆ ตองสอดคลองกับแผนและนโยบายแหงชาติวาดวยการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนและนโยบายแหงชาติวาดวยกา รพัฒนาดิจิ ทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาจากการจัดทําโดย
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามราง พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
คณะกรรมการฯ มาจากภาคราชการสวนหนึ่ง นายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีในสวนที่เกี่ยวของเปนกรรมการ
และมีตัวแทนจากภาคเอกชน (คือภาคธุรกิจเอกชน ) เขามา ๕-๘ คน คือเปนเรื่องของรัฐราชการบวกกับภาคธุรกิจ
เอกชนหรือภาคเอกชน ในรางกฎหมายฉบับนี้ ระบุวาผูชี้ขาดวาแผนและการดําเนินงานของ กสทช . สอดคลอง
กับแผนระดับชาติหรือไม คือ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นอกจากนั้น ยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งเปน กฎหมายสําคัญ คือ ราง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่
ฯ ฉบับใหม ซึ่งผานกฤษฎีกาแลว ผาน ครม. แลว และ สภาการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) ก็เอามาผานอีกที
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หนึ่ง ก็คงจะเปลี่ยนแปลงยาก หลักการก็คือวา มีการเปลี่ยนแปลงที่มาของกรรมการ กสทช. หลายประการดวยกันที่
จะทําให กสทช . ไมเปนอิสระอีกตอไป ประการสําคัญที่สุดก็คือวา ใหสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทําหนาที่เปนหนวยธุรการในการสรรหากรรมการ กสทช . ไมใชสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาอีกตอไป นอกจากนั้น กรรมการ กสทช. จาก ๑๑ คน ลดลงเหลือ ๗ คน ทําใหความหลากหลายลดนอยลง
ไปนิดหนึ่ง และตัดที่มาของกรรมการที่เลือกกันเองขึ้นมาชุดหนึ่งและใหรัฐสภาเลือก ไมตองเลือกกันเองแลว สวนการ
สรรหา จากเดิมที่คณะกรรมการสรรหาตามกฎหมายฉบับปจจุบันใชอยูมี ๑๕ คน มีความหลากหลายตามสมควร ไม
ตองใชแลว ก็ไปใชประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ตามรูปแบบของการสรรหาองคกรอิสระโดยทั่วไป เขา
มาทําหนาที่แทน
นอกจากนั้น ยังเพิ่มคุณสมบัติทั่วไปของบุคคลที่จะมาเปนกรรมการ กสทช. อีก ๕ ประการ จากเดิมกําหนด
ไววามีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวา ๓๕ ปบริบูรณไมเกิน ๗๐ บริบูรณ เพียง ๒ ประการเทานั้น ก็เพิ่มเขา
มา ๔-๕ ประการ คือ เปนคุณสมบัติที่จะแนใจไดวากรรมการ กสทช . ตองมาจากอดีตขาราชการระดับอธิบดีขึ้นไป
ระดับหัวหนาหนวยงานของรัฐขึ้นไป ระดับพลโท พลอากาศโท พลเรือโทขึ้นไป หรือถามาจากภาคเอกชนก็ตองเปนผู
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองกรรมการผูจัดการใหญในบริษัทมหาชนจํากัดที่มีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ลาน
บาท หรือมีประสบการณทํางานดานคุมครองผูบริโภคมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป
จากนั้นก็ยกเลิกการตรวจสอบจากหนวยงานที่ความเปนอิสระ จากเดิม คือ กตป. ไมตองมีแลว ความจริง
มีแลวก็ตรวจสอบไมได ในอนาคต จะเปนการตรวจสอบโดยระบบราชการทั่วไป จากนั้นก็จะ มีการตั้งก องทุนใหม
ขึ้นมา คือ กองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คลื่นความถี่ยังคงเปนสมบัติของชาติ แตองคกรจัดสรรไมมีความเปนอิสระในทางนโยบาย แ ละมีที่มาใน
ลักษณะรัฐราชการบวกภาคเอกชนมากขึ้นในทุกมิติ รวมทั้งการตรวจสอบดวย ตัวเองไมไดตอสูให กสทช . มีอิสระ
เหมือนเดิม เพราะเวลาพูดไปก็ไมคอยมีคนเห็นดวยเพราะวา กสทช. ที่เปนอิสระนั้นมีพฤติกรรมที่สังคมมองวาไมคอย
นารัก สังคมก็มองวาไมเปนอิสระก็ดีแลว แตสิ่งที่โตเถียงก็คือวา ไมสนใจวา กสทช.จะเปนอิสระหรือไม แตสนใจวา
องคกรที่จะมากําหนดชีวิตของเราในอนาคตนั้น ภาคประชาชน โดยเฉพาะคนเล็กคนนอย สามารถจะมีสวนรวม
เขาไปกําหนดแผนและนโยบายระดับชาติไดหรือไม และมีสวนที่จะทวงติงไดมากนอยแคไหน /อยางไร กอน พ.ศ.
๒๕๓๕ รัฐเปนเจาของคลื่นความถี่ทั้งหมด กลุมทุนก็ไดประโยชน พอเปนทรัพยากรของชาติ มีองคกรอิสระขึ้นมา
กลุมทุนก็พยายามเขามามีสวนรวมในทางใดทางหนึ่ง เมื่อเกิดมีการปฏิรูปใหญใน ๑-๒ ปที่ผานมา ก็เปนหวงวาสังคม
จะเสียสมดุลไป
นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข : ประธานศูนยศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน สถาบันอิศรา มูลนิธิเพื่อ
การพัฒนาสื่อมวลชนแหงประเทศไทย
สิ่งที่ กรธ. ควรจะรับฟง คือ อะไรที่เปนขอความอยูเดิมและไมมีปญหาในทางปฏิบัติ (ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐)
ถามีการแกไข/ตัดขอความ ก็ควรจะมีการพูดคุยกันวาการแกไข/ตัดขอความเหลานั้นออกมีเหตุผลอะไร หรือแมแต
การแกไขถอยคําในบางเรื่อง ยกตัวอยาง หมวดสิทธิและเสรีภาพ มีขอความที่หลายคนอานแลวคงตกใจ คือ คําวา
กฎหมายเฉพาะ (ดูตารางเปรียบเทียบขางลาง) กฎหมายเฉพาะแตกตางจากกฎหมายที่ตราขึ้นโดยทั่วไป การลิดรอน
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สิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยใชกฎหมายเฉพาะ เปนการออกกฎหมายมาเพื่อที่จะมีวัตถุประสงคเฉพาะในเรื่อง
นั้นๆ ในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปรับเปลี่ยนถอยคํา ที่เราตองทวงถามวาเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน
หรือไม

เมื่อเปรียบเทียบหมวดสิทธิและเสรีภาพระหวางรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ กับรางของ อ.มีชัยแลว ในสวนตัวหนังสือสีแดง
ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ไมปรากฏในรางของ อ.มีชัย (ดูตารางเปรียบเทียบขางลาง) จึงขอทวงถามสิ่งทีข่ าดหายไป
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ในสวนของคลื่นความถี่ ในรางของ อ.มีชัย มีการแกถอยคํา มีการพูดถึงสิทธิในวงโคจร และความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ของ กสทช. แตมีสิ่งที่ขาดหายไปคือการจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชน
สาธารณะ และการปองกันไมใหมีการควบรวมสื่อที่เปนปญหาอยูในปจจุบัน (ดูตารางขางลาง)
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นอกจากนี้ อํานาจหนาที่อิสระของ กสทช. มีสิ่งที่ไมเคยเห็น และนํามาบัญญัติไวเพิ่มเติมในรางของ อ .มีชัย
และขอความ “ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเจาของหรือถือหุนในกิจการสื่อไมได ” ก็หายไป และจะมีการแก
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ กสทช. ภายใน ๑๘๐ วันตามบทเฉพาะกาล ซึ่งถาแกไมไดภายใน ๑๘๐ วันก็ไมมีใครตองรับ
ผิด (ดูตารางขางลาง)

สังคมไทยเขาใจไหมวาหนวยงานของรัฐประกอบไปดวยอะไรบาง หนวยงานของรัฐประกอบไปดวย
หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และองคกรอิสระ แตองคกรอิสระที่พูดถึงกันนี้เปนองคกรอิสระที่กําหนดไว
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือเปนองคกรอิสระทางการปกครอง ? ไมเคยพบวาเปนองคกรอิสระในการปฏิบัติหนาที่
ตั้งแตเรียนกฎหมายมา มีแตองคกรอิสระทางการปกครอง
กสทช. ไมใชองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แตกตางจาก ปปช. แตกตางจากหลายๆ หนวยงานที่รัฐธรรมนูญ
เขียนไววาดวยองคกรอิสระ องคกร กสทช. เปนองคกรอิสระทางการปกครอง ทําหนา ที่กํากับกิจการทางเศรษฐกิจ
เฉพาะสาขา เรามองเรื่องน้ํามัน พลังงาน หรือตลาดหุนอยางไร องคกร กสทช. ก็เปนเชนเดียวกัน เพียงแตมูลคาจะ
ตางกัน ความเกี่ยวของกับบุคคลจะแตกตางกันเทานั้น
องคกรอิสระที่ทําหนาที่กํากับกิจการทางเศรษฐกิจเฉพาะสาขาแบบนี้มีความจําเปนที่ ตองมีความเปนกลาง
และมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจนั้นๆ ความเปนกลางคือความเปนอิสระจากฝายบริหารและรัฐบาล ไมขึ้นกับ
หนวยราชการตามหลักการรวมศูนยอํานาจ
เมื่อเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนรูปเปน Digital Economy แลว องคกรอิสระจะแตกตางไปจากความคิด
ขางตนหรือไม และการกาวเขาสู Digital Economy ที่เกี่ยวของกับ กสทช. ตองทบทวนใหรอบคอบกอน วันนี้ปญหา
การเปลี่ยนผานใน ๒๐ ปที่ผานมา เรายังเดินไปไมถึงไหนกันเลย เรายังไมไดปฏิรูปองคกร กสทช . อยางแทจริง เรา
กําลังกาวขามและสะสมปญหาเพื่อไปสูโลกใหมหรือเปลา ? สิ่งที่ ตองคํานึงถึงเรื่องนี้ ก็เพราะวาเราตองการองคกร
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รูปแบบใหม (กสทช.) ใชหรือไม? รัฐกําลังทําหนาที่เปนผูกํากับ หรือเปนผูประกอบการ สวนไหนตองแยกออกจากกัน
เราเห็นแลววา TOT และ CAT เปนอยางไรในปจจุบัน
หลักความเปนกลางและปราศจากอคติของเจาหนาที่รัฐในองค กรอิสระที่ทําหนาที่กํากับกิจการทาง
เศรษฐกิจเฉพาะสาขาตรวจสอบไดยาก ทั้งโดยองคกรศาลและสังคม เรากําลังประสบปญหานี้อยูกับองคกรนี้อยูใช
หรือไม องคกรอิสระองคกรนี้ปจจัยภายนอก คือ โลกาภิวัตน ที่มีแนวโนมการยกระดับเศรษฐกิจจากตลาดภายในรัฐ
เปนตลาดรวมซึ่งจําเปนตองสรางความนาเชื่อถือกับตางประเทศ แตจะทําอยางไรใหสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เรื่องคลื่นความถี่นี้มี “ภาวะวิสัย” มีกติกา แขงขัน ควบคุมกํากับ มาตรฐานสินคา-บริการอยางเปนที่นา
ไววางใจของตางประเทศได
ความเปนอิสระไมไดดูที่ชื่อวาปฏิบัติห นาที่อิสระหรือไม แตเราดูสวนประกอบทั้ง ๓ สวน คือโครงสราง
องคกร ตัวผูดํารงตําแหนง และการปฏิบัติหนาที่ ความเปนอิสระของโครงสรางองคกรคือการไมอยูภายใตหนวยงาน
รัฐหนวยใด เราพูดถึงความเปนอิสระที่ไมขึ้นกับหนวยงานของรัฐหนวยใด มีทรัพยากรจําเปนเพียงพอ ในการปฏิบัติ
หนาที่ใหบรรลุเปาหมายใชหรือไม และมีอิสระในงบประมาณและการเงินหรือเปลา ถาไมใช มันก็ไมใชองคกรอิสระ
อีกตอไป
ความเปนอิสระดานผูดํารงตําแหนง ไมวาองคกรอิสระนี้จะมีคนมาดํารงตําแหนงอยางไร แมแตสมาชิก
องคกรอาจไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาล ก็ ไมไดถือวาขัดกับความเปนอิสระ แตเราดูวาผูดํารงตําแหนงองคกรนี้
เชื่อมโยงกับผูแทนประชาชนหรือไม และความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ วันนี้มีการลงมติ มีการตัดสิน มีการ
วินิจฉัยที่ไมอยูภายใตอํานาจบังคับบัญชาหรือไม แลวความเปนอิสระนั้นจะถูกหามไมใหดํา
รงตําแหนงอื่นใน
หนวยงานอื่นหรือไม และการประกอบอาชีพบางอยางภายหลังจากการพนตําแหนงมีหรือไมในกฎหมายใหม
อํานาจหนาที่ของ กสทช. เราจะเห็นวา กสทช. ทําอะไรที่ไมนารักเยอะมาก เปนเพราะเขาใชอํานาจกึ่งตุลา
การ ทําการวินิจฉัยขอพิพาทและขอขัดแยงระหวางคูกรณี เพ ราะฉะนั้นอํานาจกึ่งตุลาการนี้ ทําใหสังคมจับตาดู
กสทช. และกอใหเกิดความไมพอใจในทุกภาคสวนถาอํานาจกึ่งตุลาการนี้เปนไปโดยไมชอบธรรม
ในเรื่องคลื่นความถี่ ใหความสนใจในประเด็น “ผูทรงสิทธิ์ ” ซึ่งในรางของ กรธ . มีการเปลี่ยนหลักการจาก
การมีประชาชนเปน “ผูทรงสิทธิ” เปน “หนาที่ของรัฐ” การนําไปบัญญัติไวในการเปนหนาที่ของรัฐโดยขาดฐานของ
ผูทรงสิทธิ์ ทําใหเกิดปญหาการฟองรอง ใครจะเปนผูเริ่มตนในการไปฟองศาลรัฐธรรมนูญ และศาลจะรับคํารอง
หรือไม ใครจะรับประกันใหประชาชน คําวา “หนาที่รัฐ ” แตกตางอยางไรกับ “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ” เรามี
ประวัติในอดีตที่ผานมา เมื่อรัฐไมทําตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ไมมีใครฟองรัฐไดเลย การเปนกรอบใหรัฐเดิน
แตรัฐจะทําหรือไมทํา ไมมีใครฟองได เพราะฉะนั้นการบัญญัติใหเปนหนาที่ของรัฐกอใหเกิดหนาที่อยางไร
มีการแกไขประเด็นคลื่ นความถี่ จากการเปน “ทรัพยากรของชาติ ” ไปเปน “สมบัติของชาติ ” แลวใน
ปจจุบันนี้ แตแนวคิดที่รัฐเปนเจาของ ผูครอบครอง และใชประโยชนจากคลื่นความถี่ มันไดสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
ตั้งแต ๒๕๔๐ ซึ่งมีการเปลี่ยนระบบสัมปทานไปสูระบบใบอนุญาต และเขียนกฎหมาย กสทช. โดยจัดใหมีโครงสราง
เปนแบบองคกรอิสระที่กํากับเศรษฐกิจรายสาขา แตวันนี้สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปเปนเชนนั้นหรือไม
การตัดขอความ “การแขงขันเสรีและเปนธรรม”ออกไป ตอไปนี้ เมื่อคลื่นความถี่ไมเปนอยางที่เราคิดแลว
เรายังยืนหยัดเรื่องการแขงขันเสรีและเปนธรร มหรือไม สวนเรื่องสิทธิในวงโคจรดาวเทียม โดยตัวของมันเองไมใช
ทรัพยากร ไมใชของประเทศไทย แตเปนการกําหนดขึ้นเปนขอตกลงระหวางประเทศ เราไมสามารถจัดสรรโดดๆ ได
โดยที่ ITU ไมไดมีนโยบายรวมกับรัฐบาล เพราะฉะนั้น ทําไมตองเอามาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เราตองกา รให
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กสทช. กําหนดสิทธิในวงโคจรเพิ่มขึ้นหรือ? จริงๆ แลวเปนนโยบายของรัฐบาล เปนเรื่องนโยบายซึ่งสามารถทําไดอยู
แลว
ถาดูรัฐธรรมนูญอยางเดียว ไมสามารถตีความวาในอนาคต กสทช. หนาตาจะเปนอยางไร เราตองดู พ.ร.บ.
กสทช. ประกอบดวย (ตอนนี้ผาน สปท. ไปยัง ครม. แลว) ซึ่ง กสทช. จะเปลี่ยนโฉมไปสนับสนุน Digital Economy
นอกจากนี้ การกําหนดให กสทช . เปน องคกรที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่แตกตางจาก อิสระในการ
“จัดสรรคลื่นความถี่และการกํากับดูแลการประกอบกิจการ” รวมถึงการตัดถอยคําที่วา “รวมตลอดทั้งการกําหนด
สัดสวน ขั้นต่ําที่ผูใชประโยชนจากคลื่นความถี่จะตองดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ ” ทําใหเกิดการทําลาย
หลักการเรื่องสิทธิของภาคประชาชนในการเขาใชประโยชนจากคลื่นความถี่ที่จะตองไดรับการจัดสรรในสัดสวนอยาง
นอยรอยละ ๒๐ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นคว ามถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการฯ พ.ศ.๒๕๕๑
การขาดหายไปของบทบัญญัติ “การประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการมาตรการเพื่อปองกันมิให
มีการควบรวม การครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงําระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลเปน
การขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายของประชาชน” ทําให
ประชาชนขาดหลักประกันในการใชเสรีภาพหรือไมและการใชเสรีภาพของประชาชนในดานการสื่อสารนี้อาจถูก
แทรกแซงไดทั้งจากผูใชอํานาจรัฐและทุนไดโดยขาดผูดูแลรับผิดชอบใหเกิดความเปนธรรมอีกตอไป
มาตรา ๔๖/๑ ที่ระบุวา “การใดที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐ ถาการนั้นเปนการทําเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกประชาชนโดยตรง..” ถามวาคลื่นความถี่เปนประโยชนโดยตรงกับประชาชนหรือไม หรือโดยออม ถา
โดยออม มีอํานาจฟองหรือไม
สปท. พูดถึงกฎหมาย ๑๐ ฉบับที่เกี่ยวของกับ Digital Economy ปจจุบันเหลือ ๘ ฉบับ ซึ่ง สปช . ในชุด
กอนไดทําการศึกษาและนําเสนอประเด็นการศึกษาทั้งหมดไวแลว สรุปวาแนวทางและหลักการการสนับสนุนเพื่อ
สงเสริมและพัฒนา Digital Economy นั้นอาจไมสามารถสนับสนุนเพื่อสงเสริมและพัฒนา Digital Economy ของ
ประเทศใหบรรลุตามวัตถุประสงคและหลักการตามที่รัฐบาลไดวางนโยบายไวได และไดสรุปวาราง พ.ร.บ.กสทช. ก็
ไมสนับสนุน Digital Economy ดวย ซึ่งถามีการปรับแกตามที่เคยเสนอไปใหกรรมการกฤษฎีกา ก็ไมตองมาพูดใหฟง
ในวันนี้ และการเสนอกฎหมาย Digital Economy ๘ ฉบับนี้ ภาคประชาชนและภาคสวนอื่นๆ ยังไมไดเขาไปมีสวน
รวมเลย
ภาคประชาชนไดวิพากษวิจารณถึงสถานะอํานาจหนาที่ของ กสทช., กองทุน กทปส . และการกําหนด
มาตรการปกปองขอมูลขาวสารของประชาชน รวมทั้งยังมีขอเสนอแนะตอราง Digital Economy ทั้ง ๘ ฉบับ แต
วันนี้ยังไมเห็นการหยิบยกขอแนะนําเหลานี้ขึ้นมาพิจารณาเลยในคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจนไตรรัตน : กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
มีความเห็นในเบื้องตนกอนวา ที่นักวิชาการและภาคประชาสังคม ได รวมกันกอรางสราง กสทช . ภายใต
อุดมการณการปฏิรูปสื่ อมา ๒ ทศวรรษนั้น ดูทา จะเปนการกระทําที่ “เสียของ” เพราะวาในวันนี้การปฏิรูปสื่อไม
เกิดขึ้นจริง รูปธรรม สําคัญที่นําทรัพยากรคลื่น ความถี่ที่อยูในมือภาครัฐนั้น ถูกนํามา จัดสรรใหภาคธุรกิจและ
ประชาชนไดใชประโยชน ภาคธุรกิจแตเดิมใชคลื่นแบบเปนคูสัญญา แตปจจุบันเปลี่ยนหลักการจากระบบสัมปทาน
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มาเปนระบบใบอนุญาต จากการทํางานของ กสทช. ที่ใชการทํางานในรูปคณะกรรมการ ทําใหเกิดการประมูลคลื่น
โทรทัศน โดยเฉพาะโทรทัศนดิจิตอล ซึ่งไมแนใจวาปฏิรูปหรือเปลา เพราะชองที่มากขึ้น แตเนื้อหาไมวาจะเปนขาว
สาระ หรือบันเทิงนั้น มากขึ้นตามไหม? ดิฉันเห็นดวยกับการประเมินของ กตป. ที่วา การกระจายคลื่นทีวีดจิ ิตอลนั้น
ไมอาจถือวาประสบความสําเร็จมากนัก เพราะไมวาจะเปนการเขาถึงของประชาชน หรือการทําธุรกิจของ
ผูประกอบการ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
อีกประเด็นที่นาสนใจคือ รูปธรรมของการปฏิรูปสื่อที่เกี่ยวของกับการกระจายคลื่น ไปสูภาคธุรกิจและภาค
ประชาชน ในคลื่นวิทยุ ในฐานะที่รับเปนคณะอนุกรรมการ พิจารณาความจําเปนการใชคลื่นความถี่ดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 1 ซึ่งทํางานกันมากวา ๓ ปแลว ลาสุดปรับไปเปนคณะอนุกรรมการสัญญ า
สัมปทานและการพิจารณาความจําเปนในการใชคลื่น ซึ่งมีหนาทีใ่ หดูวาหนวยงานภาครัฐที่ถือครองคลื่นความถี่อยูนั้น
มีความจําเปนใชคลื่นความถี่ตอไปมาก/นอยเพียงใด ทํามา ๓ ปกวา ดิฉันเปนคนเดียวที่อยูตั้งแตตน หลักการทํางาน
ของ กสทช. จะเปลี่ยนอนุฯ ไปเรื่อยๆ เปลี่ยนทีก็ตองทําความเขาใจใหมกันที ตองชื่นชมวา โชคดีที่มีทีมเลขานุการที่
แข็งขัน เมื่อมีประกาศออกมา หนวยงานภาครัฐที่ถือครองอยูตองกรอกแบบฟอรมในเรื่องของการใชคลื่นที่ถือครอง
อยู วาที่ผานมาใชประโยชนอยางไร และจะใชตอไปอยางไร ? ตอนแรก ที่ทําหนาที่ ไม แนใจวา ตกลงขอมูลที่จะ
ตัดสินใจวา ใคร? หนวยงานใด? จะเปนผูถือครองและใชคลื่นตอไป อยางไรนั้น มาจากหนวยงานที่ถื อครองและใช
คลื่นความถี่นั้นเอง เปนคนใหข อมูล ตองแจงวาในประเทศไทยไมมีขอมูลเบื้องตนมากอนเลย งานวิจัย หรือ
วิทยานิพนธก็นอยมาก ในปแร ก ประกาศ ดังกลาวออกมา ปที่ ๒ ดําเนินการเรียกใหหนวยงานภาครัฐกรอก
แบบฟอรม และสํานักงานก็ทําการพิจารณา ซึ่งพิจารณาสถานภาพทางกฎหมาย ซึ่งสวนใหญก็ผาน ความเขมขนอยู
ในปที่ ๓ ตอเขาปที่ ๔ ที่ตองพิจารณาความจําเปนในการใชคลื่น เทาที่มีประสบการณ ตองอธิบายกั บอนุกรรมการฯ
ดวยกันเองเสมอวา อนุกรรมการฯ พิจารณาความจําเปนในการใชคลื่น ไมใชอนุกรรมการฯ พิจารณาใบอนุญาต
ประธานอนุกรรมการฯ มาจากกองทัพ การพิจารณาเอกสารผานหมดแลว เราแยกแยะกลุมเปนกลุมที่มีเอกสา ร
ครบถวน หรือกลุมที่ตองขอเอกสารที่ขาดหายไป จากนั้นก็ตอ งเชิญหนวยงานมาใหขอมูล ก็พบบุคลิกของหนวยงาน
ตรงกับบุคลิกรัฐบาลชุดนี้ บางหนวยงานแจงเจตนาเลยวา จะเอาคืนไดอยางไร ? ที่มีอยูยังไมพอใชเลย สรุปวา
สถานการณใหญของรัฐบาลทหาร กับการรางรัฐธรรมนูญ กําลัง ตอกย้ําซ้ําชัดในประเด็นที่วา คลื่นความถี่เปนของ
รัฐ เปนแหลงผลประโยชน รายได และเปนเครื่องมือแสดงอํานาจ
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ประเด็นสุดทาย สถานการณลาสุดของอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ดําเนินการรวบรวมขอมูลสรุปออกมาแลว ไมวา
จะเปนขอมูลที่หนวยงานใหทางเอกสาร หรือใหเพิ่ม รวมทั้งขอวินิจฉัยของอนุกรรมการฯ ดวย พรอมที่จ ะเผยแพร
ตอสาธารณะทราบ ตามที่กลาวแลววา ทีมเลขานุการทํางานแข็งขันมาก และตามมาตรา ๘๒ พ.ร.บ. องคกรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ทายๆ วรรค ๒ ระบุวา ...พรอมทั้ง เปดเผยขอมูลและผลการตรวจสอบใหสาธารณชน
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ตั ้งขึ ้นตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้ งรายละเอียดการใช้ ประโยชน์คลืน่ ความถี่และเหตุแห่งความ
จําเป็ นในการถือครองคลืน่ ความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
๘ ตุลาคม ๒๕๕๕) https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/560400000005.pdf เพื่อดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามมาตรา ๘๒ พรบ.องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓
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ทราบ ดังนั้น ภาคประชาสังคมและนักวิชาการสามารถดําเนินการทําเอกสารขอใหเปดเผยขอมูลนี้ไดเลย ตัวดิฉันไม
อยากใหการทํางานที่ผานมาเสียของ แมจะยังเรียกคืนไมได แตก็ขอทําหนาที่ใหดีที่สุด
ประเด็น (ราง) รัฐธธรมนูญ และ (ราง) พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม ในสวนที่เกี่ยวของกับ
การจัดสรรคลื่นความถี่ มีสาระสําคัญ การเรียกคืนคลื่นความถีร่ ะบุวา ใหเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไมไดใชประโยชน หรือ
ใชไมคุมคา หรือนํามาใชใหคุมคายิ่งขึ้น ...... โดยเงื่อนไขตองกําหนดการทดแทน ชดใช หรือการจายคาตอบแทน
สําหรับผูที่ถูกเรียกคืนความถี่ในแตละกรณีดวย ปรากฎอยูใน (ราง) พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม ที่
อยูในมือของ ครม. แลวตอนนี้ สถานการณการเรียกคืนคลื่นความถี่จึงเหมือนกับ ชาไปก็ไดประโยชน เร็วไปก็ได
ประโยชน, ชาไปก็ไดประโยชนคือ ยังถือครองตอไป และใชประโยชนไปเรื่อยๆ แบบกรณีคลื่น ๑ ปณ. ของสํานักงาน
กสทช. นั้น ใหสํานักกฤษฎีกาตีความ สรุปวาการมีทรัพยากรอยูในมือ ไมมีประโยชน ตองเอาออกมาใช ประโยชนให
มากที่สุด การถือครองคลื่นอยูแลว ไมเอาออกมาหาสตางค ก็ผิดหลักการเงินและงบประมาณ อยางไรก็ตาม ผลที่สุด
แลว เมื่อตองเอาคลื่นกลับมา ก็อาจจะตองใชจายเงินคือใหกับผูถือครองเดิมอีกดวย
ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ : คณบดีคณะการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ขออนุญาตชวนคิดถึงภาพรวมของสังคมไทยในเชิงโครงสราง นับตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนมา ไดเกิด
กระแสความตองการดานสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของภาคประชาชน จนกอใหเกิดเปนขอกําหนดในรัฐธรรมนูญ ป
พ.ศ. ๒๕๔๐อันเปนที่มาของการปฏิรูปสื่อ แบบพลิกฟาคว่ําแผนดิน ทําใหเกิดการเปลี่ยนขั้ว อํานาจ จากเดิม ที่รัฐ
เปนเจาของทรัพยากรคลื่นความถี่ แบบเบ็ดเสร็จ กลายมาเปน “คลื่นความถี่เปนทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน
สาธารณะ” หมายความวา รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของภาคประชาชนในการใชและเปนเจาของคลื่นความถี่ไดเชน
เดียวภาครัฐและภาคเอกชน รัฐธรรมนูญที่วางกรอบใหอํานาจของรัฐลดลง และอํานาจของประชาชนเพิ่มขึ้น เชนนี้
สะทอนใหเห็นวา รัฐไมสามารถตานกระแสประชาธิปไตยของภาคประชาชนได อยางไรก็ตาม ในแนวปฏิ บัติ พบวา
การดําเนินการใหบรรลุเจตนารมณของรัฐธรรมนูญนั้น เต็มไปดวยอุปสรรคและความยากลําบาก เพราะความไมคุน
ชินกับการแบงปนทรัพยากรคลื่นความถี่ สงผลใหมีความพยายามผลักดันไปสูการแกไขรัฐธรรมนูญใหกลับไปรับรอง
สิทธิและอํานาจของรัฐตามเดิม ดังจะเห็นไดจากการแ กไขรัฐธรรมนูญ ปพ .ศ. ๒๕๕๐ มาจนถึง (ราง) รัฐธรรมนูญ
ฉบับ ปจจุบัน ของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แมทุกฝายที่เกี่ยวของจะแสดงความปรารถนาดีและ
เจตนารมณที่ตองการใหประชาชนไดรับสิทธิตางๆที่เปนรูปธรรม แตขอความที่กําหนดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่ไมได
ระบุวาเปนองคกรอิสระ และยังมีการยายจากหมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปสูหมวดหนาที่ของรัฐ ไดสะทอน
ความเชื่อของกรรมการรางรัฐธรรมนูญวารัฐควรมีอํานาจในการดูแลคลื่นความถี่ และรัฐควรเปนผูใชอํานาจนั้นในการ
บริหารจัดการใหประชาชนไดใชคลื่นตามที่รัฐเห็นสมควร ในเชิ งโครงสรางเทากับรัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ใหรัฐ และประชาชนเปนผูรับบริการ ซึ่งเปนความสัมพันธของระบบการสื่อสารแนวดิ่งเหมือนกับที่เคยเปนมา
ในอดีต
ในกระบวนการรางรัฐธรรมนูญและการดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญตั้งแต ป พ .ศ.
๒๕๔๐ เปนตนมา สะทอนใหเห็นถึงการแยงชิงเชิงอํานาจในการจัดสรรคลื่นความถี่ ซึ่งมีแนวโนมวาภาครัฐพยายาม
ดึงอํานาจในการดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่กลับไปเปนของรัฐตามเดิม ตัวอยางที่เห็นชัดเจน คือ มีความพยายาม
จากภาครัฐอยางตอเนื่องในการปรับรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของใหรองรับอํานาจรัฐเพิ่มขึ้น จากการจัดระบบ
14

ระเบียบสังคมใหม ตามรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตร า ๔๐ สงผลใหเกิดองคกรอิสระ ๒ องคกร ที่แบงกัน
รับผิดชอบดานโทรคมนาคม และดานวิทยุโทรทัศน ซึ่งสะทอนวามีการยอมรับความสําคัญของสองดานเทาๆ กัน ทั้ง
ดานเทคโนโลยีและดานเนื้อหา แตความพยายามจะควบรวมอํานาจใหอยูในองคกรอิสระเพียงชุดเดียวเพื่องายตอการ
บริหารจัดการ สงผลใหมีการรางรัฐธรรมนูญอีกครั้งใน ป พ .ศ. ๒๕๕๐ แมขอความใน มาตรา ๔๗ ยังคงขอ ความ
คลายคลึงกับมาตรา ๔๐ เดิม แตมีผลใหตองราง พ.ร.บ.องคกรจัดสรร คลื่นความถี่ ฯใหม ซึ่งแลว เสร็จในป ๒๕๕๓
สงผลใหมีองคกรอิสระ ๑ องคกร โดยแบงกรรมการออกเปน ๒ ชุด คือ ดาน กทค. (กิจการโทรคมนาคม) และ กสท.
(กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน) ทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ใหทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน แมผล
การดําเนินงานของ กสทช. ที่ผานมาดูเหมือนวาอาจทําหนาที่ไม คืบหนา มากนัก และมีทั้งผู พอใจและไมพอใจ ทั้งนี้
ไมอาจสรุปไดวา เปนความบกพรองขององคกร แต ความลาชา นาจะมีเหตุจาก การตอรองอํานาจ เชิงโครงสราง ใน
องคกรระหวางแนวคิดที่เชื่อวารัฐควรเปนเจาของทรัพยากรคลื่นความถี่ และหากตอ งแบงปนก็ควรเปนผูมีอํานาจ
ตัดสินใจ กับแนวคิดที่เชื่อวาประชาชนควรมีสิทธิมีสวนในการใชทรัพยากรคลื่นความถี่ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
การทําหนาที่ของ กสทช . ในภาพรวมแลว ยังคงเห็นความเปนอิสระในการทํางาน ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการสรรหา กสทช. ๑๑ คน จากดานตางๆ ที่เกี่ยวของ ดวยความเขมขนที่จะเฟนหาผูที่
เหมาะสมมาทําหนาที่ดวยความเปนธรรม และเชื่อมั่นวาการสรรหาในครั้งตอๆไป นาจะมีผูแทนภาคประชาชนหรือผู
ที่เขาใจสิทธิภาคประชาชนเขาไปเปนตัวแทนเพิ่มขึ้นดวย
(ราง) รัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ ถอยหลังกลับไปมากกวา ๒๐ ป เพราะการไมกําหนดให กสทช . เปนองคกร
อิสระ เทากับเปนการเดินยอนสูอดีตที่รัฐมีอํานาจในการเปนเจาของและควบคุมทรัพยากรคลื่นความถี่ หมายความวา
กระบวนการทุกขั้นตอนตอจากนี้จะถูกควบคุมโดยรัฐเพราะเปนหนาที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ในท ายที่สุด
กระบวนการสรรหา กสทช. ก็อาจไมมีผูแทนของภาคประชาชนเลย หรือ ภาคประชาชนไมสามารถ มีสวนในการ
สรรหาคนที่เขาใจเรื่องสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของภาคประชาชน ใหเขาไปเปน กสทช . ได แลว ใครจะเปน
ปากเสียงใหกับภาคประชาชนไดอีกตอไป สิ่งที่นาหวงใย คือ เมื่อรัฐใชอํานาจมากขึ้น การโตกลับจะแรงมากขึ้น ตาม
ไปดวย
ถาสังคมไทยจะ เจริญ ทัดเทียมนานาชาติได ไมไดอยูที่จํานวนตึกระฟา ศูนยการคา แหลงทองเที่ยว หรือ
โรงแรมหาดาว แตอยูที่ความเปนอารยะซึ่งสะทอนผานวิธีคิดของคนในประเทศที่เห็นความสําคัญของประชาชน ถา
เราเห็นวาสิทธิการสื่อสารเปนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทรัพยากรการสื่อสารก็ตองจัดสรรไปใหประชาชนดวย
ผลกระทบจาก (ราง) รัฐธรรมนูญฉบับใหม ประเด็นแรก เราจะเห็นองคกร กสทช. กลับไปเปนองคกรของ
รัฐ ในขณะทีป่ จจุบัน กสทช. เปนองคกรอิสระแมจะยังมีวัฒนธรรมองคกรของรัฐแทรกใหเห็นอยูเปนระยะๆ แตคาด
วาในอนาคตองคกรจะคอยๆ ปรับ ตนเองใหดีขึ้น ตามความคาดหวังของสังคมอยาง แนนอน อยางไรก็ตาม ภายใต
(ราง) รัฐธรรมนูญฉบับใหม ทํานายไดเลยวา ในอนาคต กสทช.จะกลับไปเปนองคกรของรัฐ ที่มีวัฒนธรรมแบบเดิม
ดวยวิธีคิดเชิงอํานาจเชนในอดีต ซึ่งประชาชนจะมั่นใจไดอยางไรวา จะไดรับการ จัดสรรทรัพยากร คลื่นความถี่
อยางเปนธรรม สถานการณเชนนี้นับเปนการยอนยุคที่สวนกระแสสังคม อันจะสงผลใหความสัมพันธเชิงอํานาจ
ระหวางรัฐและประชาชนทวีความตึงเครียดมากขึ้น และประเด็นสุดทาย รูปแบบการสื่อสาร ในสังคมจะเปน การ
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สื่อสารแนวดิ่งเชิงอํานาจนิยม (Top-down) มากขึ้น และประชาชนจะทอแทมากขึ้น
ประชาชนที่จะสูเพื่อสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารของภาคประชาชนตอไป

จึง ขอใหกําลังใจ พี่นอง

นายบุญเลิศ คชายุทธเดช : ที่ปรึกษากรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง
เราอยูในชวงเวลาของการปฏิรูปกอนการเลือกตั้ง (ตามระบอบประชาธิปไตย) ซึ่งตองมีการปฏิรูป ๑๑ ดาน
หนึ่งในนั้น คือ การปฏิรูปสื่อสารมวลชน สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ถือกําเนิดขึ้นมา มีผูที่มีประสบการณ
ความรู ความเชี่ยวชาญทางดานสื่อสารมวลชนถูกคัดเลือกเขาไป และทํางานในนามของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการ
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสาระสนเทศ การศึกษาวิเคราะหหาแนวทางการปฏิรูปที่ผานมา ไดขอสรุปของ
กรรมาธิการ และ สปช. ที่ไปเกี่ยวโยงกับทางคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญที่มีอาจารย บวรศักดิ์ เปนประธาน
โดยมีคุณคํานูญเปนโฆษกกรรมาธิการยกราง เคาออกแบบให สปช. ปฏิรูปดานตางๆ กับการรางกฎหมายใหเกี่ยวพัน
กัน สาระสําคัญของ (ราง) รัฐธรรมนูญที่ถูกคว่ําไปนั้น สวนที่เกี่ยวของกับสื่อสารมวลชนอยูในระดับนาพอใจ
บทบัญญัติเรื่องเสรีภาพสื่อ การกํากับดูแลสื่อ หรือเรื่องจัดสรรคลื่นความถี่ ไมเปนขอกังวลใหไมไววางใจ หลักใหญ
เรื่องความเปนอิสระขององคกรอิสระยังคงอยูครบ ที่สําคัญ การปฏิรูปสื่อมวลชน มาตรา ๔๙ (ราง) รัฐธรรมนูญฉบับ
อาจารยบวรศักดิ์ ระบุวา ใหมีกฎหมายองคกรวิชาชีพสื่อสารมวลชน ซึ่งประกอบดวยบุคคลในวิชาชีพสื่อมวลชนและ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งผูแทนองคกรภาคประชาสังคมและผูบริโภค เพื่อ ปกปองเสรีภาพและ
ความเปนอิสระของสื่อมวลชนตามมาตรา ๔๘ สงเสริมจริยธรรมและมาตรฐานแหงวิชาชีพ พิจารณาคํารองขอความ
เปนธรรมของผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการใชเสรีภาพตามมาตรา ๔๘ และคุมครอ งสวัสดิภาพของบุคคลตามวรรค
หนึ่ง และวรรคสอง สาระสําคัญก็คือ ตองมีการตรากฎหมายออกมา ซึ่งสอดรับกับคณะกรรมการปฏิรูปสื่อของสภา
ปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) นั่นคือแกนและหัวใจของการปฏิรูปสื่อ ที่มีมิติของการสรางหลักประกันในเรื่องของเสรีภาพ
เรื่องของความรับผิดชอบ ที่สื่ อมวลชนตองมีอยูภายใตกฎหมาย ภายใตรัฐธรรมนูญ ภายใตจริยธรรม เพื่อมุง
ประโยชนของสังคมเปนหลักตองมีตรงนี้ ความเปนอิสระของสื่อตองไมถูกแทรกแซงจากรัฐ จากทุน และการสราง
กลไกการกํากับดูแลการประกอบกิจการของสื่อ เปนตน ทั้งหมดนี้เปนมิติตางๆ ที่คณะกรรมการสรุปไว และไดจัดทํา
เปน (ราง) พ.ร.บ. องคกรวิชาชีพสื่อออกมา มีตัวรางในแตละมาตราเพื่อตอบโจทยการปฏิรูปสื่อ เรายอมรับวา สิบปที่
ผานมามีความรุนแรงในสังคมที่เกิดขึ้นนั้น สื่อมีสวนเกี่ยวของที่เขาไปซ้ําเติมใหวิกฤตการณ รุนแรงขึ้น ทําใหบทบาท
สื่อตกต่ํา ไมมีมาตรฐานจริยธรรม จึงจําเปนตองปฏิรูปครั้งใหญ
(ราง) รัฐธรรมนูญฉบับทานมีชัย ผมมีความเห็นเปนการสวนตัววา ผม ไมไววางใจ ในการเขามาเขียน (ราง)
รัฐธรรมนูญเพื่อใหเห็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่ตองผานกระบวนการออกเสียงประชามติ ในรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราวที่ใชบังคับในขณะนี้ มีการตราไวอยางชัดเจนเมื่อครั้งแกไข ระบุวา ในระหวางการจัดทําใหคณะกรรมการราง
รัฐธรรมนูญ ไดจัดรับฟงความคิดเห็นจาก คณะรักษาความสงบแหงชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแหงชาติ สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และประชาชน ทั้งนี้โดยประกาศหลักเก
ณฑ วิธีการ และภายในกําหนดเวลาที่
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญกําหนด อาจารยศุภชัยชี้แจงวา รับฟงจนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม และจะยังคงรับฟงตอ
ดวย ผมอยากถามวา หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด มีหลักเกณฑในการรับฟงอยางไร ? มีวิธีการ
อยางไร? เรื่องที่เกี่ยวของกับเสรีภาพสื่อและคลื่นความถี่นี้ คณะกรรมการมีความตั้งใจที่แตกตางไปจากเดิม และยัง
ไมไดรับฟงจากองคกรที่เกี่ยวของใหเขาใจ จนวันนี้เองก็ยังไมมีการนําเสนอการแกไขใดๆ ใหเห็นวาในแตละมาตรา
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แกไขกันไปอยางไร ตองไปรอลุนกันเองในวันที่ ๒๙ มีนาคม ซึ่งก็แ กไขอะไรไมไดแลว ทําใหผมไมไววางใจ วา
ขอเสนอแนะที่ภาคสวนตางๆ และประชาชนเสนอเขาไปจะไดรับการแกไขในหลักการ
ประเด็นตอไป ขอพูดถึงองคกรของรัฐที่เปนอิสระ ตอไปจะเปนองคกรที่รัฐจัดตั้งขึ้นใหปฏิบัติหนาที่ ในบท
เฉพาะกาลระบุวา ให กสทช . ทําหนาที่อย างเดิมไปกอน เมื่อรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใชก็จะเปลี่ยนแปลงไป แต
ในขณะที่นโยบายภาครัฐ ของรัฐบาลนี้ กําลังจะเปลี่ยนโฉมในเรื่องของ “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ” นโยบายนี้
เปนกระแสที่ถาโถมเขามาแรงมาก
อนาคตการสื่อสารไทย โฉมหนาใหม กสทช. ในรางรัฐธรรมนูญ เรามาทําความเขาใจกัน และเมื่อ วันที่ ๒๙
มีนาคมมาถึง ก็จะเห็นวารัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับเรื่องการสื่อสารมวลชน เรื่องของคลื่นความถี่ ถึงตอนนั้น ทาทีของ
ผูที่ใหความสนใจตอเรื่องนี้จะเปนอยางไร? มีทางเลือกอยู ๒ ทาง คือการรับรางรัฐธรรมนูญ หรือไมรับ ถามารับ เรา
มีขอเสนออยางไร? ตองใหชัดเจนดวย กสทช. ถูกออกแบบ ตามมาตรา ๔๐ แหงรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ และมาตรา
๔๗ แหงรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ให ทําหนาที่ จัดสรรคลื่นและกํากับการประกอบกิจการ โดยการกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการ ก็ตองกํากับดานเนื้อหาและอื่นๆ เปนงานหนัก เกิดวิสั ยที่จะดูแลสื่อที่เกิดขึ้นมาในยุคเทคโนโลยี
กาวหนา ดังนั้น จําเปน ตองสรางกลไกมากํากับ มีหลักประกันเรื่องเสรีภาพ ความเปนอิสระ และมีมาตรฐาน
จริยธรรม โดยมีกฎหมายออกมารองรับการมีอยูขององคกรวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งขณะนี้ ยังถกเถียงกันอยูในกลุมนัก
วิชาชีพเองอยูแลว วาจะทําตามที่มีอยูเดิม ตาม กสทช. หรือตามที่จะจัดทําให ซึ่งเปนเรื่องยาก และตองดําเนินการ
ตอไป
นายวรพจน วงศรุงเรืองกิจ : คณะทํางานติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม
เมื่อไดรับโจทยจากผูจัดงาน ก็พิจารณา (ราง) รัฐธรรมนูญฉบับทานมีชัย วามีผลตอการครอบงํากิจการสื่อ
โดยรัฐ หรือไม? และเมื่อจะดูรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับ กสทช. ก็ตอง พิจารณา (ราง) พ.ร.บ. กสทช. ฉบับใหมดวย
วา มีเจตนารมณที่สะทอนและสงผานไป (ราง) พ.ร.บ. กสทช. หรือเปลา จึงจะพิจารณา(ราง) พ.ร.บ. กสทช. ใน ๔
สวนหลักที่จะกลาวถึงตอไป
พิจารณา (ราง) รัฐธรรมนูญฉบับทานมีชัย เมื่อพิจารณาความแตกตางระหวาง มาตรา ๕๖ แหง (ราง)
รัฐธรรมนูญฉบับทานมีชัย และมาตรา ๔๗ แหงรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ พบความตางกันดังนี้
๑. ยายหมวดที่วาดวยองคกรอิสระที่ทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ จาก หมวดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ไป
เปน หมวดหนาที่ของรัฐ
๒. ปรับเปลี่ยนคําไปเลย หรือปรับเปลี่ยนบางสวน ไดแก
- จาก “ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ” ไปเปน “สมบัติของชาติ” หมายความวา เปลี่ยน
คลื่นความถี่ที่เปนทรัพยากรของรัฐ ไปเปนทรัพยากรของชาติ
- จาก “ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่ง ทําหนาที่ จัดสรรคลื่นความถี่..และกํากับการประกอบกิจการ
ฯ” เปน “ใหมีองคกรที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อรับผิดชอบและกํากับการดําเนินการ เกี่ยวกับคลื่น
ความถี่” จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่ขององคกรนี้
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- จาก “ตองจัด ใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ ” เปน “การใหประชาชนได
ใชประโยชนดวย” ซึ่งไมแนใจวา ถารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผาน จะมีการปรับเปลี่ยนถอยคําใน (ราง) พ.ร.บ. กสทช. ดวย
หรือไม? ที่วา ใหภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่ไมนอยกวารอยละ ๒๐ หรือไม
- รัฐตองรักษาไวซึ่ง “สิทธิการเขาใชวงโคจรของดาวเทียมอันเปนสมบัติของชาติ ” ซึ่งถาไปดูใน (ราง) พ.ร.บ.
กสทช. จะเห็นเปาหมายชัดเจน การจะบอกวาหนาที่นี้ จะกลายเปนของกระทรวงไอซีที ไมใชของ กสทช . ซึ่งกอน
หนานี้ ก็มีการถกเถียงกันอยูแลววา อํานาจหนาที่นี้ควรเปนของ กสทช. หรือไม
๓. เพิ่มเติม “กําหนดสัดสวนขั้นต่ําที่ผูใชประโยชนจากคลื่นความถี่จะตองดําเนินการ เพื่อ ประโยชนสาธารณะ ”
เวลาพูดถึง เพื่อประโยชนสาธารณะ ใน (ราง) พ.ร.บ.กสทช. เพิ่มเติมคําวากิจการสาธารณะ ซึ่ง ใน พ.ร.บ.การ
ประกอบกิจการฯ พ.ศ.๒๕๕๑ จะพูดถึงการอนุญาตประกอบกิจการออกเปน ๓ ประเภท คือประเภทบริการ
ชุมชน ประเภทบริการธุรกิจ และประเภทบริการสาธารณะ ซึ่งกิจการประเภทบริการสาธารณะสวนมากผูขอรับ
ใบอนุญาตประเภทบริการสาธารณะ มักเปนหนวยงานราชการ
๔. ตัด “การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม” ออกไปเลย
จะเห็นวาโดยรวมแลว ๑.เปนการเพิ่มบทบาทของรัฐ ในการจัดสรรคลื่นความถี่ และลดบทบาทของ กสทช. ลง
และ ๒. เนนบทบาทหนาที่ของรัฐ ในการประกอบกิจการ “เพื่อประโยชนสาธารณะ” โดยลดกลไกตลาดในการ
แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
พิจารณา (ราง) พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ ฉบับใหม
๑. คุณสมบัติและการคัดเลือก กสทช. ตาม (ราง) องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม
รางมาตรา ๔ แกไขคุณสมบัติของผูที่จะไดรับการสรรหาและแตงตั้งเปน กสทช. ใน ๒ ประเด็นหลัก คือ
๑) มีการปรับอายุของผูสมัคร จากไมต่ํากวา ๓๕ ป แตไมเกิน ๗๐ ป เปนไมต่ํากวา ๔๕ ป แตไมเกิน ๖๕ ป และ
๒) กําหนดประสบการณของผูที่จะเขารับการสรรหา วา
– จะตองเคยเปนขาราชการพลเรือน พนักงานในหนวยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ที่ดํารงตําแหนงไมต่ํา
กวาหัวหนาสวนราชการตั้งแตระดับกรมขึ้นไป หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ
– หรือดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป หรือเปนหรือ เคยเปนนายทหารหรือ
นายตํารวจที่มียศตั้งแตพลโท พลอากาศโท พลเรือโท หรือพลตํารวจโทขึ้นไป
– หรือเปน หรือเคยเปนผูบ ริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในตําแหนงไมต่ํากวารองกรรมการผูจัดการใหญใน
บริษัทมหาชน จํากัด ที่มีทุนจดทะเบียนไมนอ ยกวาหนึ่งพันลานบาท
– หรือมีประสบการณทํางานดานการคุมครองผูบ ริโภคมาแลวไมนอยกวาสิบป
เมื่อเปรียบเทียบกับ พ.ร.บ.กสทช.ฉบับเกา มีขอสังเกตวา การกําหนดคุณสมบัติขั้นต่ําของผูสมัครในลักษณะ
นี้ เอื้อใหเจาหนาที่รัฐเขามาเปน กสทช. มากกวาเดิมหรือไม การกําหนดแบบนี้ ทําใหผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารมวลชน
เขามาเปนผูสมัครไดยากมาก ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ ไมไดชี้วัดความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญในการกํากับดูแล ดาน
สื่อสารมวลชนแตอยางใด สิ่งเหลานี้ สะทอนชัดเจนวามีเศรษฐศาสตรก ารเมืองเขามาเกี่ยวของวา ใคร ? ราง ใคร ?
บัญญัติ และใคร? มีอํานาจ
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๑.

คณะกรรมการสรรหา กสทช.
รางมาตรา ๖ ปรับเปลี่ยนจํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาเปน ๗ คน ประกอบดวย ๑)
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๒) ประธานศาลฎีกา ๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด ๔) ประธาน คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ๕) ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ๖) ประธานผูต รวจการแผนดินและพิทักษ
สิทธิมนุษยชน และ ๗) ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

เมื่อเปรียบเทียบกับองคประกอบคณะกรรมการสรรหาตาม พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
สะทอนใหเห็นวา ผูเขามาเปนคณะกรรมการสรรหา ไมเกี่ยวของ ไมสะทอนความเชี่ยวชาญวาจะสรรหาได
นอกจากนี้ บทบาทที่สรรหา อาจจะเปนบทบาทซ้ํา ซอนที่จะตรวจสอบในอนาคต ได อีกประเด็นหนึ่ง คือการ
ปรับเปลี่ยนห น วยธุรการในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป
นสํานักงาน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะทําใหเกิดมีผลประโยชนทับซอนตั้งแตตนได
๒. การปรับเปลี่ยนอํานาจ กสทช. ตามคณะกรรมการดิจิทัลฯ
รางมาตรา ๑๓ กําหนดใหแผนแมบทการบริห ารคลื่นความถี่ ตารางกําหนดคลื่นความถี่แห งชาติ แผนแม บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แผนแม บทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ และแผนเลขหมาย
โทรคมนาคม ตองสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การดําเนินการเปนไปตามอํานาจหนาที่ของ กสทช. ที่ผานมา ก็ตองเปนไปตามนโยบายของรัฐอยูแลว แต
เมื่อกระทรงดิจิตอลจะวางนโยบาย ก็ตองเปนไปตามนโย บายของรัฐดวยเชนกัน จึงเห็นว าไมควรเปนการทํางาน
ซ้ําซอน ๒ หนวยงานของรัฐ ที่กลัวก็คือ ไมอยากใหองคกรภาครัฐเขามาแทรกแซงมากเกินไป แน นอนวารัฐเปนผู
กําหนดนโยบาย การทํางาน ในตางประเทศ ภาครัฐ (โดยกระทรวงที่รับผิดชอบ ) เปนผูกําหนด statement of
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expectation ในเชิงนโยบาย ในขณะที่หนวยงานรับผิดชอบโดยตรง กรณีนี้ หมายถึง กสทช . เปนผูกําหนด
Statement of achievement เพื่อแบงแยกบาบาทหนาที่ (รวมถึงความรับผิดชอบ) และคานอํานาจ (ตรวจสอบ )
กันอยางชัดเจน ไมใหทําซ้ําซอนกัน
นอกจากนี้ รางมาตรา ๑๙ ที่ระบุวา ใหอํานาจกับคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ
สามารถวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาวาการดําเนินการของ กสทช. สอดคล องกับนโยบายและแผนระดั บชาติ
วาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือไม หมายความวาสุดทาย ผูวินิจฉัยชี้ขาดคือ คณะกรรมการ
ดิจิทัล จะเห็นวา การใหองคกรของรัฐเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดองคกรกํากับดูแล มันทําลายหลักการอิสระในการดําเนิน
นโยบาย และเปดโอกาสใหการเมืองเขาแทรกแซงองคกร อิสระมากเกินไป ในกรณีที่อาจมีความขัดแยงกัน ให
หนวยงานที่มีความเปนกลางกวา เชนคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานอัยการสูงสุด เปนผูชี้ขาด
ทั้งมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๙ สะทอนใหเห็นถึงเจตนารมณ วา ใหอํานาจรัฐเขา แทรกแซงองคกร ที่จัดสรร
คลื่น และกํากับดูแลดานการสื่อสารอยางชัดเจน
๓. อํานาจการบริหารและจัดสรรคลื่นความถี่
รางมาตรา ๑๖ กําหนดให กสทช. สามารถเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม ได ใชประโยชน หรือใช ประโยชน ไม
คุมคา หรือนํามาใชประโยชนใหคุมค ายิ่งขึ้นตามที่กําหนดไว ในแผน ซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๗ (๑) โดยที่ กสทช.
ตองกําหนดวิธีการทดแทน ชดใช หรือการจายค าตอบแทนสําหรับผู ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในแต ละกรณีด วย
รวมถึงร างมาตรา ๓๑ ได แกไขวัตถุประสงค ของกองทุนใหสนับสนุนการชดเชยให กับผู ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
ดวย
มีขอสังเกตวา กฎหมายไมไดกําหนดกรณีที่ตองชดเชยวาเปนกรณีใดบาง เชน นาจะเปนเฉพาะกรณีที่เรียก
คือคลื่นความถี่แลว เกิดผลเสียหาย จึงจะชดใชหรือไม เพราะถาไมกําหนดก็จะมีขอกังวลวา หนวยงานรัฐที่ถือครอง
คลื่นความถี่อยู และตอง คืนคลื่นความถี่ ตามกฎหมาย ในขณะนี้ จะรอถวงเวลาไปเรื่อยๆ เพื่อใหไดรับการชด เชย
หรือไม
สวน รางมาตรา ๑๗ กําหนดเพิ่มเติมว า กสทช. มีอํานาจในการประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่น
ความถี่ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ "ยกเวน" ที่เกี่ยวกับกิจการดาวเทียมเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับนโยบายและ
การเจรจาเพื่อให มีดาวเทียมหรือให ไดมาซึ่งวงโคจรของดาว เทียม ที่เป นอํานาจหน าที่ของส วนราชการตาม
กฎหมาย
ประเด็นนี้ ชัดเจนใน (ราง) รัฐธรรมนูญเลย เขาใจวามีประเทศเดียวในโลกที่ใสประเด็นสิทธิวงโคจรไวใน
รัฐธรรมนูญ และเราจะเปนประเทศที่สอง ในความเปนจริงมีการถกเถียงวา ใครจะเปนผูมี หนาที่ ระหวาง กสทช.
หรือกระทรวง ICT ปจจุบันรัฐบาลใหเปนหนาที่ของกระทรวง ICT ทั้งๆ ที่นาจะเปนของ กสทช. เพราะเวลาพูดถึงวง
โคจรดาวเทียมนั้น ไมสามารถพูดแยกออกจากคลื่นความถี่ได จึงควรเปนหนาที่ของ กสทช . ถาเราใหกระทรวง ICT
ทํา กระทรวงก็จะสัมปทานใหมีเจาเดียวประกอบการ กิจการดานดาวเ ทียมเชนในขณะนี้ แตถาเราตองการใหการ
แขงขันเกิดขึ้น ก็ตองใหเปนอํานาจหนาที่ของ กสทช. เปนตน
รางมาตรา ๒๔ เพิ่มเติมเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
วา ตองดําเนินการในลักษณะที่ มีการกระจายใช ประโยชน โดยทั่วถึง ในกิจการต างๆ "โดยเฉพาะด านการบริการ
สาธารณะแกประชาชน"
นี่คือสิ่งที่เรากลัว เวลา พูดถึง กิจการสาธารณะ ปจจุบันภาพปรากฏ คือ หนวยงานที่ประกอบกิจการ
สาธารณะอยูนั้น เปนหนวยงานของรัฐ ซึ่งถากําหนดกฎหมายไวแบบนี้ ก็จะเห็นหนวยงานรัฐเดินขบวนกันเขามาขอ
ใบอนุญาต โดยใชเงินภาษีของเราเอง
รางมาตรา ๒๕ แกไขเพิ่มเติมวา ในกรณีที่เปนการประกอบกิจการทางธุรกิจตามที่กําหนดไวในกฎหมายว า
ดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน การคัดเลือกให ทําโดยวิธีการประมูล เทานั้น "แต
20

หลักเกณฑ และเงื่อนไขการประมูลต องคํานึงถึ งประโยชน สาธารณะและประโยชน ที่ผูบริโภคจะได รับ โดยจะ
คํานึงถึงจํานวนเงินที่เสนอใหแตเพียงอยางเดียวมิได"
สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา (ราง) รัฐธรรมนูญตัดหลักการสงเสริมการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
ออกไป ใน (ราง) พ.ร.บ. กสทช.นี้ ทําลายหลักการประมูล ความโปรงใส และสงเสริมการแขงขันโดยเสรีอยางเปน
ธรรม ทั้งนี้ กสทช. มีอํานาจกําหนดใหผูประกอบการธุรกิจที่ประมูลคลื่นความถี่ สามารถทําหนาที่เพื่อประโยชน
สาธารณะอยูแลว เชน การกําหนดใหมีรายการเด็ก และเยาวชน ในชวงเวลาเย็น เปนตน ดังนั้น ถาตองการใหเกิด
ประโยชนสาธารณะในดานอื่นๆ ก็ใหเพิ่มเปนเงื่อนไขในการประมูลใบอนุญาตไดเชนเดียวกัน
รางมาตรา ๑๕ ให อํานาจ กสทช. กําหนดหลักเกณฑ เกี่ยวกับการใช คลื่นความถี่ร วมกัน เพื่อเพิ่มการใช
ประโยชน สูงสุดจากคลื่นความถี่ โดย กสทช . อาจอนุญาตให บุคคลอื่นร วมใช ประโยชน ในคลื่น ความถี่ตามที่ ได
อนุญาตไปกอนแลวได แตหลักเกณฑดังกลาวตองไมกอใหเกิดการรบกวนกันของผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่นั้น
รางมาตรา ๒๙ การอนุญาตให ใช คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมต องทําโดยวิธีประมูลเท านั้น เว นแต
กรณีที่คลื่นความถี่มีไมจํากัด หรือ กรณีที่ผู ขอรับอนุญาตอาจใช คลื่นความถี่เดียวกันกับผู รับใบอนุญาตรายอื่นได
กสทช. จะใชวิธีการคัดเลือกโดยวิธีอื่นก็ได
การใชคลื่นความถี่เดียวกันอาจเกิดขึ้นไดในอนาคตที่เทคโนโลยีล้ําหนาขึ้นไปกวานี้ แตกังวลวา การ
ให
ใบอนุญาตก็จําเปนตองใชวิธีการประมูลนี้ การใหใบอนุญาตโดยใชวิธีการอื่น (ตามดุลยพินิจ?) ไมนาจะเปนผลดี
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นกองทุนดิจิทัลอีกเล็กนอย ขอสรุปวา ตอไปจะ ตองสงเขากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการบัญญัติใหนําเงิ นจัดสรร
เข ากองทุนพัฒนาดิจิทัลถือว า เป นการนําเงินที่เก็บจากกิจการหนึ่งไปให อีกกิจการหนึ่ง และเป นการจัดสรร
งบประมาณให กองทุนฯ ลวงหน า ทั้งที่ยังไม มีภารกิจ นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม เปน
หนวยงานของรัฐ ควรใชวิธีการตามระเบียบราชการ ไมจําเปนตองนําเงินจากสวนอื่นมาใชประโยชน
(ราง) รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไมไดออกมาเฉย หรือไมใชการแกไขภาษา (อยางที่อาจารยศุภชัยนําเสนอ) เทานั้น
เพราะเมื่อพิจารณา (ราง) รัฐธรรมนูญฉบับใหม กับ (ราง) พ.ร.บ.กสทช.ที่ออกมากอนหนานี้ จะเห็นความพยายามที่
จะดึงอํานาจในการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการใชคลื่นความถี่นี้ กลับไปไวที่หนวยงานรัฐ และพยายามตีความ
วา ประโยคเหลานั้น ตองทําโดยหนวยงานรัฐเทานั้น โดยลดบทบาท ของกลไกตลาดและการแขงขันที่เสรีอยางเปน
ธรรม
นางสาวสารี อองสมหวัง : เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อผูบริโภค
นําเสนอ ๒ ประเด็นหลักๆ คือ ๑) แสดงความคิดเห็นตอ (ราง) รัฐธรรมนูญ และ กสทช. และ ๒) กลไก
คุมครองผูบริโภคในรัฐธรรมนูญ (องคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค) ประเด็นแรก (ราง) รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มี
ปญหาตั้งแตเรื่องโครงสรางของรัฐธรรมนูญ ๑) สิทธิเสรีภาพ ถูกดึงไปเปน หนาที่ของรัฐ และ ๒) สิทธิของ
ประชาชนที่กาวหนาขึ้นแลว แตเนื้อหารัฐธรรมนูญไมสอดคลองเลย
กสทช. เปนหนวยงานแรก ๆ ที่ถูกตรวจสอบ และจับจองวาจะยุบหายไปหรือไม พบวา การทํา หนาที่เพื่อ
ประโยชนสาธารณะกลับถูก ตรวจสอบนอยลง ยกตัวอยางเชน การคิดค าโทรเปนวินาที เสาโทรคมนาคม ไมเปน
อันตรายตอสุขภาพ เปนตน อยางไรก็ตาม ยังคงเห็นความเขมแข็งของ กสทช. เสียงขางนอยในกรณีการโฆษณาที่เอา
เปรียบผูบริโภค ที่เรงทํางานกับผูประกอบการ และใหผูประกอบการทํางานกับผูบริโภคมากขึ้น ในประเด็นการ
ตรวจสอบโฆษณาที่ผิดกฎหมาย เปนความกาวหนาที่ดี และทําใหโฆษณาที่ผิดกฎหมายถูกจัดการมากขึ้น
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(ราง) รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไมไดพิจารณาการเปนอยูของ กสทช . ในปจจุบันเลย ในฐานะผูบริโภค ขอ
สนับสนุน กสทช . เปนองคกรอิสระ มีคณะกรรมการ กสทช . ที่โปรงใส ประชาชนตรวจสอบได ประเด็นกลไก
คุมครองผูบริโภคในรัฐธรรมนูญ องคก รอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค ที่จะเกิดขึ้นภายใต (ราง) พ.ร.บ. องคกร
อิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค ซึ่งภาคประชาชน โดยเฉพาะเครือขายผูบริโภคทั่วประเทศผลักดันมากวา ๑๙ ป ผาน
การเปนรัฐบาลของ ๒ พรรคการเมืองใหญสลับกัน ยุบ สภาไปมา และผานการรัฐประหาร ๒ ครั้ง มีขอถกเถียง
มากมายทุกครั้งที่เสนอ ประเด็น พ.ร.บ. ของเราดูเล็ก ถานําไปเทียบกับเรื่องการใชอํานาจตามมาตรา ๔๔ ที่ไมตอง
ทํา EIA ที่เปดเศรษฐกิจพิเศษ ที่ไมตองวางผังเมือง ฯลฯ ในขณะนี้

พ.ร.บ. นี้ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๗ แหงรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ที่ใหสิทธิประชาชนสรางกลไกคุมครอง
ผูบริโภค มีการถกเถียงวา ตองเปนองคกรใหมแยกตางหาก เพราะจะเปนอิสระไดอยางไร ถาจะตองอยูภายใต
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ) สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ เปนหนวยงานรัฐ ในรัฐธรรมนูญ ป
๒๕๕๐ มาตรา ๖๑ มีความชัดเจนเกี่ยวกับองคกรนี้มากขึ้น โดยใหคํานิยามวาคุมครองอะไรบาง ใหสิทธิผูบริโภควา
ตองไดรับรูขอมูลที่เปนความจริง กําหนดใหเปนองคกรที่อิสระ จากหนวยงานรัฐ ใหอํานาจหนาที่เพิ่ม โดยให
สนับสนุนหนวย งานรัฐ หนวยงานรัฐมีหนาที่ ๑. อํานวยความสะดวกใหเอกชน และ ๒. กํากับดูแลเอกชนใหทํา
หนาที่คุมครองดูแลประชาชน ดังนั้น องคกรใหมนี้ ก็จะทําหนาที่ชวยหนวยงานรัฐในแงของการบังคับใชกฎหมาย
ตรวจสอบเอกชนไมใหเอาเปรียบผูบริโภค เปนตน
สําหรับ (ราง) รัฐธรรมนูญฉบับอาจารยบวรศักดิ์ มาตรา ๖๐ แมจะไมบอกคุณสมบัติองคกรชัดๆ แตแถมให
อํานาจหนาที่วา สามารถฟองคดีเพื่อประโยชนสาธารณะดวย ที่มาของการเพิ่มอํานาจหนาที่ในสวนนี้ เปนเพราะ
ขณะทํา (ราง) พ.ร.บ.องคกรผูบริโภคนั้น ระบุถึงหนาที่การสงฟอง ฯลฯ ดวย ซึ่งถูกตีความวา เขียนกฎหมายเกินกวา
รัฐธรรมนูญกําหนดไว ดังนั้น เมื่อรางรัฐธรรมนูญใหมจึงเพิ่มเติมอํานาจหนาที่นี้ไวเลย วาองคกรนี้ ควรทําหนาที่ฟอง
คดีเพื่อประโยชนสาธารณะได
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ที่สําคัญที่สุดคือ มาตรา ๕๗ (ราง) รัฐธรรมนูญฉบับทานมีชัย ระบุวา รัฐตองจัดใหมีมาตรการหรื อกลไกใน
การคุมครองสิทธิผูบริโภค และสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริโภครวมกลุมกันเพื่อปกปองสิทธิของตน สงผลให สนช.
ไมสามารถขยับ พ.ร.บ. องคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคได เพราะ สนช . รอวา รัฐธรรมนูญจะกําหนดวา
อยางไร? ประเด็นการคุมครองผูบริโภค ถูกลดทอนความสําคัญลงไป ยังโชคดีอยูบาง ที่เมื่อเสนอแกไขแลวไดรับ
การบรรจุไวใน (ราง) แกไขรัฐธรรมนูญฉบับทานมีชัย มาตรา ๔๕/๑ ใหสิทธิผูบริโภคในการรวมตัวกันตั้งองคกรของ
ผูบริโภคเพื่อพิทักษสิทธิผูบริโภค ใหเปนองคกรอิสระ ซึ่งตีความไดวา ใหผูบริโภคไปรว มตัวกันกอน คอยมาแจงตั้ง
องคกร ผิดเพี้ยนไปจากเจตนารมณเดิมโดยสิ้นเชิง

ทําไม? ตองมีองคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภค เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานดานธุรกิจ ที่มีหนวยงาน
ดูแลผูประกอบการในทุกระดับ ทั้งระดับชาติ และระดับจัง หวัด เพื่อตอรองผลประโยชนกับรัฐใหกับภาคเอกชน
ในขณะที่ หนวยงานเพื่อดูและผูบริโภคมีเพียงระดับจังหวัด กระจายอยูอยางไมคอยเขมแข็งนัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคกรตัวแทนที่จะทําหนาที่ตอรองเพื่อรักษาผลประโยชนใหผูบริโภคนั้น ยังไมมี
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มีคําถามวา องคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคนี้ จะทําหนาที่ซ้ําซอนกับองคกรที่มีอยูแลวหรือไม จะไม
ซ้ําซอนเลย องคกรนี้ ทําหนาที่เปน “ตัวแทนผูบริโภค ” ไมไดไปชี้วาใครเอาเปรียบผูบริโภค ไมมีหนาที่สั่งปรับใคร
แตมีหนาที่ชี้ใหองคกรที่ทําหนาที่คุมครองผูบริโภคเหลานั้น ตองทําอยางไร เพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดจริงๆ สิ่งสําคัญ
ในกฎหมายฉบับนี้ก็คือ การทําใหเกิดองคกรที่ผูบริโภคลุกขึ้นปกปองสิทธิของตัวเอง เพราะไมมีใครคุมครองผู บริโภค
ไดดีเทากับผูบริโภคเอง องคกรนี้ จะสนับสนุนใหเกิดกลุมผูบริโภคระดับจังหวัดที่เขมแข็ง มีขอมูล มีความรู สามารถ
ตอรองเพื่อปกปองสิทธิของตัวเองได
สรุปและกลาวปดการสัมมนา : นางสาวสุภิญญา กลางณรงค กสทช.
บอรด กสทช. ยังไมเคยมีทาทีตอ (ราง) รัฐธรรมนูญชุดนี้มากอน ยินดีที่จะนําขอเสนอในวันนี้ สรุปเสนอตอ
บอรดใหญ เสนอตอ กรธ. ตอไป สวน กสทช. ที่ยังอยูอีกประมาณ ๑๗-๑๘ เดือนนี้ คงอาจจะทําไมครบทุกภารกิจ
แตยังตองมีภารกิจที่ตองทําตอไป ไมวาจะเปน การเกิดทีวีดิจิตอลสาธารณะและ ชุมชน แผนแมบทเขียนเอาไวแลว
การ สนับสนุนวิทยุชุมชน การทวงคืนคลื่นความถี่วิทยุกระ จายเสียง ที่ยังไมเกิดขึ้นในวิทยุ แตเกิดแลวในฝง
โทรคมนาคม คือคลื่น ๑๘๐๐MHz และ ๙๐๐MHz ใบอนุญาตระยะยาวของวิทยุรายใหม- เคเบิลทีวี- ทีวีดาวเทียม
เพื่อความมั่ นคงในการประกอบกิจการ รวมทั้ง ใบอนุญาต ๑๕ ปของทีวีดิจิตอล ที่ตองลงรายละเอียดการ
ประกอบการตอไป รวมไป ถึง การคุมครองผูบริโภคสื่อ จริงๆ ทําหลักเกณฑไปคอนขางครบแลว ยัง ขาดเรื่องการ
โฆษณาแฝงและโฆษณาสําหรับเด็ก ที่ตองเคี่ยวกับผูประกอบการตอไป
กลาวขอบคุณและปดการสัมมนา : นายประวิทย ลี่สถาพรวงศา กสทช.
ในบรรยากาศที่สําคัญในการกําหนดอนาคตของประเทศ ไมวาจะเปนก ารรางรัฐธรรมนูญ และการราง
กฎหมายที่เกี่ยวของ ผูมีอํานาจตองใจกวาง เพื่อใหประเทศไปขางหนาได ไมใชเพื่อประโยชนกลุมใด หรือโทษกลุมใด
วันนี้ คงไดประโยชนกันถวนหนา ขอขอบคุณจริงๆ ตอ กรธ. ที่สงผูแทนมารวมการสัมมนา แม วาขอมูลและคําตอบ
อาจจะไมถูกใ จในเหตุผลก็ตาม แตการ รับ ฟงกันใหรู และเขาใจ นับเปนจุดเริ่มตนที่ดี ขอขอบคุณ ทานวิทยากร
ผูเขารวมทุกทาน และขออนุญาตปดประชุม
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