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รัฐธรรมนูญฉบับมีชัย: การครอบงํากิจการสื่อโดยรัฐ?



รัฐธรรมนูญฉบับมีชัย
มาตรา 56 รัฐตองรักษาไวซึ่งคลื่นความถ่ีและสิทธิในการเขาใชวงโคจรของดาวเทียมอันเปน

สมบัติของชาติ เพือใชใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน

การจัดใหมีการใชประโยชนจากคล่ืนความถี่หรือสิทธิในวงโคจรตามวรรคหน่ึง ไมวาจะใช

เพ่ือสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม หรือเพ่ือประโยชนอื่นใด ตองเปนไปเพ่ือ

ประโยขนสูงสุดของประชาชน ความม่ันคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะ รวมตลอดท้ังการให

ประชาชนมีสวนไดใชประโยชนดวย ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

รัฐตองจัดใหมีองคกรท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อรับผิดชอบและกํากับ

การดําเนินการเกี่ยวกับคล่ืนความถี่ใหเปนไปตามวรรคสอง ในการน้ี องคกรดังกลาวตองจัดใหมี

มาตรการปองกันมิใหมีการแสวงหาประโยชนจากผูบริโภคโดยไมเปนธรรมหรือสรางภาระแก

ผูบริโภคเกินความจําเปน ปองกันมิใหคล่ืนความถี่รบกวนกัน รวมตลอดท้ังปองกันการกระทําท่ีมีผล

เปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูหรือปดกั้นการรับรูขอมูลขาวสารท่ีถูกตองตามความเปนจริง

ของประชาชนชน และปองกันมิใหบุคคลใดใชประโยชนจากคล่ืนความถี่โดยไมคํานึงถึงสิทธิของ

ประชาชนท่ัวไป รวมตลอดท้ังการกําหนดสัดสวนขั้นต่ําท่ีผูใชประโยชนจากคลื่นความถ่ีจะตอง

ดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ



รัฐธรรมนูญ ป 2550
มาตรา 47 คล่ืนความถี่ท่ีใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม เปน

ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ

ใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ีตามวรรค

หน่ึง และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  

ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ

และระดับทองถิ่น ท้ังในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐ ประโยชนสาธารณะอื่น 

และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมท้ังตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการ

ดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ

การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพ่ือปองกันมิใหมีการ

ควบรวม การครองสิทธิขามส่ือ หรือการครอบงํา ระหวางส่ือมวลชนดวยกันเอง หรือโดยบุคคล

อื่นใด ซ่ึงจะมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูล

ขาวสารท่ีหลากหลายของประชาชน



รัฐธรรมนูญ 50 >> “มีชัย”
• สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย >> หนาท่ีของรัฐ

• “ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ” >> “สมบัติของชาต”ิ 

(ทรัพยากรของรัฐ >> ทรัพยากรของชาต)ิ

• “ใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระองคกรหน่ึงทําหนาท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ี ...และกํากับ

การประกอบกิจการฯ” >> “ใหมีองคกรท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือ

รับผิดชอบและกํากับการดําเนินการเก่ียวกับคลื่นความถ่ี”

• “ตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสือ่มวลชนสาธารณะ” >> 

“การใหประชาชนมีสวนไดใชประโยชนดวย”

• รัฐตองรักษาไวซึ่ง “สิทธิในการเขาใชวงโคจรของดาวเทียมอันเปนสมบัติของชาต”ิ 

• เพ่ิมเติม “กําหนดสัดสวนข้ันต่ําท่ีผูใชประโยชนจากคลืน่ความถ่ีจะตองดําเนินการ

เพ่ือประโยชนสาธารณะ”

• ตัด “การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม”



ราง พรบ. กสทช. : การครอบงํากิจการสื่อโดยรัฐ?



คุณสมบัติและการคัดเลือก กสทช. 

• รางมาตรา 4 แกไขคุณสมบัติของผูท่ีจะไดรบัการสรรหาและแตงตั้งเปน กสทช. ใน 2 

ประเด็นหลัก คือ 1) มีการปรับอายุของผูสมัครจากไมต่าํกวา 35 ป แตไมเกิน 70 ป 

เปนไมต่ํากวา 45 ป แตไมเกิน 65 ป และ 2) กําหนดประสบการณของผูท่ีจะเขารบั

การสรรหาวา

– จะตองเคยเปนขาราชการพลเรือน พนักงานในหนวยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ที่ดํารง

ตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนาสวนราชการต้ังแตระดับกรมขึ้นไป หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐ

ที่เปนนิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจ 

– หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไปหรือเปนหรือเคยเปน

นายทหารหรือนายตํารวจที่มียศตั้งแตพลโท พลอากาศโท พลเรือโท หรือพลตํารวจโทขึ้น

ไป 

– หรือเปนหรือเคยเปนผูบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในตําแหนงไมตํ่ากวารองกรรมการ

ผูจัดการใหญในบริษัทมหาชนจํากัดที่มีทุนจดทะเบียนไมนอยกวาหนึ่งพันลานบาท 

– หรือมีประสบการณทํางานดานการคุมครองผูบริโภคมาแลวไมนอยกวาสิบป



จํานวน คุณสมบัติ และการคัดเลือก กสทช. 

• รางมาตรา 6 ปรับเปลี่ยนจํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการสรร

หาเปน 7 คน ประกอบดวย 1) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 2) ประธานศาล

ฎีกา 3) ประธานศาลปกครองสูงสุด 4) ประธานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 5) ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

6) ประธานผูตรวจการแผนดินและพิทักษสิทธิมนุษยชน และ 7) ผูวาการ

ธนาคารแหงประเทศไทย รวมถึงปรับเปลี่ยนหนวยธุรการในการ

ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปน

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม



พ.ร.บ. กสทช. ฉบับป 2553 ราง พ.ร.บ. กสทช. ฉบับแกไข

• ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

• ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

• ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

• ปลัดกระทรวงกลาโหม 

• ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ 

• นายกสภาวิศวกร 

• ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหงประเทศไทย 

• นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตรและการสื่อสารมวลชนแหง

ประเทศไทย 

• นายกสมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน 

• ประธานคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน 

• ประธานกรรมการสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• ประธานสภาวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนไทย 

• ประธานสหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ 

• ประธานสหพันธองคกรผูบริโภค 

• ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

• ประธานศาลฎีกา 

• ประธานศาลปกครองสูงสุด 

• ประธานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ 

• ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

• ประธานผูตรวจการแผนดินและพิทักษสิทธมินุษยชน

• ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 



การปรับเปลี่ยนอํานาจ กสทช. ตามคณะกรรมการดิจิทัลฯ

• รางมาตรา 13 กําหนดใหแผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี ตาราง

กําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม แผนความถ่ีวิทยุและแผนเลข

หมายโทรคมนาคม ตองสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 



การปรับเปลี่ยนอํานาจ กสทช. ตามคณะกรรมการดิจิทัลฯ

• รางมาตรา 19 ใหอํานาจกับคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาตสิามารถวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีมีปญหาวาการดําเนินการของ 

กสทช. สอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือไม แมในการวินิจฉัยชี้ขาดจะมีการตั้ง

คณะกรรมการจากท้ังคณะกรรมการดิจิทัล กสทช. และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ทวาคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการดิจิทัลฯ จะถือเปนท่ี

สิ้นสุด 



อํานาจการบริหารและจัดสรรคลื่นความถี่

• รางมาตรา 16 กําหนดให กสทช. สามารถเรียกคืนคลื่นความถ่ีที่ไมไดใช

ประโยชนหรือใชประโยชนไมคุมคาหรือนํามาใชประโยชนใหคุมคายิ่งข้ึนตามที่

กําหนดไวในแผนซึ่งจัดทําข้ึนตามมาตรา 27 (1) โดยที่ กสทช. ตองกําหนด

วิธีการทดแทน ชดใช หรือการจายคาตอบแทนสําหรับผูที่ถูกเรียกคืนคลื่น

ความถี่ในแตละกรณีดวย รวมถึงรางมาตรา 31 ไดแกไขวัตถุประสงคของ

กองทุนใหสนับสนุนการชดเชยใหกับผูถูกเรียกคืนคลื่นความถี่

• รางมาตรา 17 กําหนดเพิ่มเติมวา กสทช. มีอํานาจในการประสานงานเก่ียวกับ

การบริหารคลื่นความถ่ีทั้งในประเทศและระหวางประเทศ "ยกเวน" ที่เกี่ยวกับ

กิจการดาวเทียมเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับนโยบายและการเจรจาเพ่ือใหมี

ดาวเทียมหรือใหไดมาซึ่งวงโคจรของดาวเทียม ที่เปนอํานาจหนาที่ของสวน

ราชการตามกฎหมาย 



อํานาจการบริหารและจัดสรรคลื่นความถี่

• รางมาตรา 24 เพ่ิมเติมเงื่อนไขการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนวาตองดําเนินการในลักษณะท่ีมีการ

กระจายใชประโยชนโดยท่ัวถึงในกิจการตางๆ "โดยเฉพาะดานการบริการ

สาธารณะแกประชาชน" 

• รางมาตรา 25 แกไขเพ่ิมเติมวา ในกรณีท่ีเปนการประกอบกิจการทาง

ธุรกิจตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการประกอบ กิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน การคัดเลือกใหทําโดยวิธีการประมูลเทานั้น "แต

หลักเกณฑและเง่ือนไขการประมูลตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะและ

ประโยชนท่ีผูบริโภคจะไดรับ โดยจะคํานึงถึงจํานวนเงินท่ีเสนอใหแต

เพียงอยางเดียวมิได"



อํานาจการบริหารและจัดสรรคลื่นความถี่

• รางมาตรา 15 ใหอํานาจ กสทช. กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการใชคลื่น

ความถ่ีรวมกัน เพ่ือเพ่ิมการใชประโยชนสูงสุดจากคลื่นความถ่ี โดย กสทช. 

อาจอนุญาตใหบุคคลอ่ืนรวมใชประโยชนในคลื่นความถ่ีตามท่ีไดอนุญาตไป

กอนแลวได แตหลักเกณฑดังกลาวตองไมกอใหเกิดการรบกวนกันของผู

ไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีนั้น

• รางมาตรา 29 การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีในกิจการโทรคมนาคมตอง

ทําโดยวิธีประมูลเทานั้น เวนแตกรณีท่ีคลื่นความถ่ีมีไมจํากัด หรือกรณีท่ีผู

ขอรับอนุญาตอาจใชคลื่นความถี่เดียวกันกับผูรับใบอนุญาตรายอ่ืนได 

กสทช. จะใชวิธีการคัดเลือกโดยวิธีอ่ืนก็ได



กองทุนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

• รางมาตรา 28 และ 29 แกไขเพ่ิมเติมใหเงินท่ีไดจากการประมูลคลื่น

ความถ่ีท้ังในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคม ตองสงเขากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แลวเหลือ

เทาใดคอยนําสงเปนรายไดแผนดิน ยกเวนกรณีเงินท่ีไดจากการประมูล

คลื่นความถ่ีท่ีเวนคืนมาซึ่งตองสงเขากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน

สาธารณะ (กทปส.) เพราะเงินดังกลาวจะตองนําไปจายเปนคาชดเชย

สําหรับการเวนคืน



กองทุนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

• รางมาตรา 39 แกไขเพ่ิมเติมใหมีการหักรายไดของสํานักงาน กสทช. เขา

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรอยละ 25 ของรายได

สํานักงาน กสทช. 

• รางมาตรา 30 กําหนดให กสทช. สามารถมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนของ

รัฐดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือ

สังคมแทนได 



ขอสรุป

• คณะกรรมการสรรหา กสทช. ไมไดสะทอนวามีความรูความเชี่ยวชาญและมี

ตัวแทนจากองคกรตรวจสอบ

• กําหนดคุณสมบัติของ กสทช. ที่ไมสะทอนถึงความรูความเชี่ยวชาญ เชน เคย

เปนนายทหารหรือนายตํารวจ ฯลฯ 

• ไมมีกําหนดตัวแทนแตละดานชัดเจน และปลอยใหคณะกรรมการสรรหาใชดุลย

พินิจ

• กําหนดใหปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปนหนวยธุรการ ซงมีผลประโยชนขัดแยงกับ 

กสทช. 



ขอสรุป

• การแกไขราง พรบ. กสทช. ซ้ําซอนและไมมีความจําเปน เพราะ พรบ. 

กสทช. ป 2553 ระบุไวอยูแลวาให กสทช. ดําเนินการใหสอดคลองกับ

นโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา 

• การใหอํานาจคณะกรรมการดิจิทัลฯ ชี้ขาดกรณีดําเนินการตางจาก

แผนพัฒนาดิจิทัลฯ เปนการทําลายหลักความเปนอิสระขององคกรกํากับ

ดูแล (ซึ่งแมตองดําเนินตามนโยบาย แตมีอิสระในการเลือกใชเครื่องมือ

และวิธีการในการบรรลุเปาหมายนั้น)

• การบัญญัติใหนําเงินจัดสรรเขากองทุนพัฒนาดิจิทัลถือวา

– เปนการนําเงินท่ีเก็บจากกิจการหน่ึงไปใหอีกกิจการหน่ึง

– เปนการจัดสรรงบประมาณใหกองทุนฯ ลวงหนา ท้ังท่ียังไมมีภารกิจ 



ขอสรุป
• ทําลายแกนสําคัญของการประมูล นั่นคือ ความโปรงใสและการปลอยใหกลไก

ราคาเปนตัวจัดสรรทรัพยากรใหผูที่เชื่อวานาจะใชคลืน่ไดมีประสทิธิภาพสูงสดุ 

>> สงผลตอหลักการแขงขันเสรีเปนธรรมได

• นําเงินสาธารณะไปชดเชยใหกับหนวยงานรัฐโดยไมจาํเปน ควรระบุใหชัดวาทํา

ไดในกรณีไหนบาง เชน ไมใชคลื่นที่ตองคืนกลับมาจัดสรรใหมตามกฎหมายอยู

แลว

• การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีรวมกันตองเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

ไมใชปลอยให กสทช. ใชดุลยพินิจเอง เชน หากใหรัฐวิสาหกิจบางแหงใชคลื่น

ความถ่ีรวมโดยไมตองประมูล ฯลฯ 

• การใหความสําคัญกับ “กิจการบริการสาธารณะ” อาจเปดใหภาครัฐเขามาใช

ประโยชนจากทรัพยากรสาธารณะไดโดยไมมีเปาหมายทีช่ัดเจน


