
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่กบัการปฏรูิปประเทศกบัการปฏรูิปส่ือ 
โดย ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ 
(จากเวทีสัมมนาวชิาการเสวนา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่กบัการปฏิรูปประเทศคร้ังท่ี 2 เร่ือง 
“พลเมืองกบัการปฏิรูป” เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 ณ ปฏิรูป  โรงแรมเซ็นทราศนูยร์าชการฯ ถ.
แจง้วฒันะ) 
 
หลกัส าคญัของการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีส าคญัคือประชาชนจ าเป็นตอ้งมีสิทธิในการ
แสดงออก (Right to Expression) ซ่ึงประกอบดว้ยสิทธิท่ีจะรู้ (Right to Know) สิทธิท่ีจะพดู 
(Right to Speak) และสิทธิท่ีจะพิมพโ์ฆษณา (Right to Print) หากประชาชนขาดการสิทธิ
ดงักล่าวแลว้ กไ็ม่สามารถรับรู้ถึงการด าเนินงานของรัฐ หรือองคก์รต่างๆในสังคม อาจน ามาซ่ึง
สาเหตุใหเ้กิดการคอร์รัปชัน่หรือปัญหาต่างๆและอาจท าใหรั้ฐบาลลม้เหลวและเกิดวกิฤติกบั
ประเทศชาติได ้
 
ส่ือมวลชนเป็นองคก์รท่ีจะท าหนา้ท่ีน าเสนอข่าวสารใหแ้ก่ประชาชนไดรั้บทราบ การท าหนา้ท่ี
ของส่ือมวลชนเพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรง ดงันั้น 
ส่ือมวลชนยอ่มจะตอ้งมีสิทธิและเสรีภาพในการแสวงหาข่าวสารและรายงานข่าวสารให้
ประชาชนรับรู้เพื่อประโยชนส์าธารณะ  (Public Interest)หากส่ือมวลชนไม่มีเสรีภาพกไ็ม่อาจ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสารสู่ความรับรู้ของประชาชนได ้ และประชาชนกย็อ่มไม่สามารถท่ีเขา้มามี
ส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัต่างๆได ้
 
ผมตอ้งการย  ้าวา่เสรีภาพนั้น มีความส าคญัมากกบัประชาชนทุกคนและส่ือมวลชน ดงันั้นอยา่
ร าคาญกแ็ลว้กนั เวลาพวกผมพดูถึงเสรีภาพของส่ือมวลชน จะต าหนิ วา่กล่าว ด่าส่ืออยา่สาดเสีย
เทเสียหรือดว้ยภาษาท่ีรุนแรงอะไรกต็าม คนวงการส่ือกรั็บฟัง และมุ่งมัน่ท่ีจะร่วมกนัปฏิรูปส่ือ
เพื่อประโยชนก์ารรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนและรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์สาธารณะแต่ถึง
ขนาดเรียกร้องใหปิ้ดกั้นเสรีภาพหรือสร้างเง่ือนไขจ ากดัสิทธ์ิ เสรีภาพมากเกินไป กรั็บไม่ได้
เช่นกนั 
 
 



2.เป้าหมายการปฏิรูปส่ือของอดีต คณะกรรมธิการปฏิรูปส่ือ 
 
เป้าหมายการปฏิรูปดา้นส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อประโยชนใ์นการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารและการเรียนรู้ของประชาชน มีมาตรฐาน มีคุณภาพสูงสุด และเป็นท่ีเช่ือถือทั้งใน
ระดบัประเทศและนานาชาติ  
 
นอกจากเพื่อการรับรู้ขอ้ข่าวสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นรอบดา้นและมีความหลากหลาย เราตอ้งการ
ยกระดบัการท างานของส่ือมวลชนเป็นใหแ้หล่งเรียนท่ีรู้ท่ีสร้างสรรค ์ท าหนา้ท่ีใหก้ารศึกษา ให้
การเรียนรู้ เป็นโรงเรียนของสังคม มีส่วนร่วมในการสร้างพลเมืองท่ีมีคุณภาพ เป็นการปฏิรูป
เพื่อสร้างส่ือท่ีสร้างสรรคส์ังคม  
 
การเดินทางไปสู่เป้าหมายดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตย้ทุธศาสตร์ 3 ยทุธศาสตร์ คือ เสรีภาพกบัความ
รับผดิชอบ 2.ยทุธศาสตร์ดา้นการป้องกนัแทรกแซงจากเจา้ของทั้งท่ีเป็นของรัฐและทุน เพื่อให้
ส่ือมีความเป็นอิสระ 
 
ประเดน็น้ีส าคญัมากเพราะเวลาพดูถึงส่ือตอ้งเขา้ใจวา่ส่ือมีองคป์ระกอบ 2 ส่วนคือเป็นองคก์ร
ทางธุรกิจกบัสถาบนัท่ีใหบ้ริการสาธารณะ มีทั้งผูป้ระกอบธุรกิจส่ือกบัผูป้ระกอบวชิาชีพ
ส่ือมวลชน ในปัจจุบนัตอ้งบอกวา่อุตสาหกรรมส่ือและผูป้ระกอบธุรกิจส่ือ ทรงอิทธิพลมาก การ
ใชข้อ้มูลข่าวสารเพื่อก าไรทางธุรกิจกมี็อิทธิพลเหนือเร่ืองอ่ืนใด และส่งผลกระทบต่อพื้นท่ี
สาธารณะในส่ือมวลชน รวมทั้งความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการดว้ย 
 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3.คือมีกลไกก ากบักนัเองดา้นจริยธรรมส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้
ประชาชนรู้เท่าทนัส่ือ 
 
ในยคุหลอมรวมส่ือตอ้งท าเร่ืองเหล่าน้ีไปพร้อมกนั กต็อ้งท าอยา่งต่อเน่ืองเป็นทศวรรษแห่งการ
ปฏิรูปส่ือเพื่อพลิกบทบาทส่ือมวลชนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค ์ ประชาชนกรู้็เท่าทนัส่ือ 
ประสานการส่งเสริมส่ือทางเลือก ส่ือชุมชน ส่ือท่ีใหบ้ริการสาธารณะเพื่อใหป้ระชาชนได้
ประโยชนจ์ากขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลายและมีคุณภาพอยา่งแทจ้ริง 



 
3. ร่างรัฐธรรมนูญกบัการปฏิรูปส่ือ 
อยา่งไรกต็ามจากติดตามศึกษาร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี เปรียบเทียบกบัรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 
ปี 2550  และร่างรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีไม่ผา่นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและร่างรัฐธรรมนูญท่ี
ก าลงัร่างกนัอยู ่ซ่ึงไดรั้บรองเสรีภาพของส่ือมวลชนไวใ้นหลายมาตราท่ีเก่ียวพนักบัการปฏิรูป
ส่ือคือ 
 
1.การรับรองและคุม้ครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน     
 
รัฐธรรมนูญปี 2540 และ ปี 2550 ไดรั้บรองสิทธิและเสรีภาพไม่วา่เป็นสิทธิในการพดู  การ
เขียน  การพิมพ ์ การโฆษณา  หรือการส่ือสารถึงกนัดว้ยวธีิการอ่ืนใดของประชาชนเอาไว ้
ส่ือมวลชนกคื็อประชาชนกย็อ่มไดรั้บความคุม้ครองจากบทบญัญติัดงักล่าวดว้ยเช่นกนั  
 
ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีกรั็บรองหลกัการดงักล่าว แต่ประเดน็ท่ีแตกต่างกนัคือ ขอ้ความตอนทา้ย
ของร่างมาตรา 34 วรรค 1 “..เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดความแตกแยก หรือเกลียดชงัในสังคม” และใน
ร่างล่าสุดท่ีไดเ้ห็นไดแ้กม้าเป็น "เสริมสร้างใหเ้กิดความสามคัคีของคนในชาติ" ซ่ึงเป็นการ
เพิ่มเติมเง่ือนไขในการจ ากดัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นฯ  
 
แต่ล่าสุดกไ็ดรั้บการยนืยนัจากกรรมการยกร่างวา่ไดต้ดัออกอีกเช่นกนั ดงันั้นกต็อ้งรอดูในร่างท่ี
เป็นทางการอีกคร้ัง 
 
อยา่งไรตามร่างมาตรา 34 "การจ ากดัเสรีภาพดงักล่าวจะกระท าไม่ไดเ้วน้แต่โดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ เพื่อคุม้ครองสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนเพื่อป้องกนัสุขภาพ
ประชาชน ท่ีตดัออกไปและแตกต่างจากรัฐธรรมนูญก่อนหนา้น้ีคือ "เพื่อคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพ  เกียรติยศ  ช่ือเสียง  สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยูส่่วนบุคคล,หรือเพื่อป้องกนั
หรือระงบัความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน"ท่ีไม่มีในร่างรัฐธรรมนูญน้ี 
 



หากร่างรัฐธรรมนูญน้ีน าเร่ืองความแตกแยกและเกลียดชงัมาบญัญติัไวใ้นส่วนของการจ ากดั
สิทธิอีก ท่ียงัไม่มีความชดัเจนวา่ "การพดู การแสดงความเห็น การเขียน การพิมพ ์การโฆษณา
ฯลฯ อะไร แค่ไหน ระดบัใดจึงจะไม่สร้างความแตกแยกหรือสร้างความเกลียดชงั" กอ็าจเปิด
ช่องใหมี้การออกกฎหมายควบคุมและจ ากดัสิทธิของบุคคลได ้โดยอาศยัสาเหตุจากความ
แตกแยกและเกลียดชงั   
 
หากมีการตดัออกไปจริงกเ็ป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมดีแลว้ 
 
 
2. การรับรองคล่ืนความถ่ี วทิย ุโทรทศัน ์โทรคมนาคมเป็นทรัพยก์รส่ือสารของ
ชาติ                               
รัฐธรรมนูญฉบบัปี 2540 และปี 2550  ไดก้  าหนดใหค้ล่ืนความถ่ี ท่ีใชใ้นการส่งวทิยกุระจายเสียง 
วทิยโุทรทศัน ์และวทิยโุทรคมนาคมเป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์
สาธารณะ  รวมทั้งก าหนดใหมี้องคก์รของรัฐท่ีเป็นอิสระท าหนา้ท่ีในการจดัสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากบัดูแลการประกอบกิจการเหล่าน้ี  
 
เพราะเห็นวา่คล่ืนความถ่ีวทิย ุโทรทศัน ์และโทรคมนาคม เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีส่ือมวลชนใช้
ในการน าเสนอข่าวสารสู่ประชาชนรัฐธรรมนูญ จึงใหก้ารรับรองและคุม้ครองความถ่ีเหล่าน้ีให้
เป็นของประชาชน  
 
ทั้งน้ีในอดีตนั้นมีความเช่ือวา่สิทธิเสรีภาพในการใชส่ื้อวทิยแุละโทรทศันแ์ละโทรคมนาคมนั้น
รัฐเป็นเจา้ของและอยูใ่นความครอบครองของรัฐ แต่ในความเป็นจริงแลว้หน่วยงานของรัฐท่ี
เป็นเจา้ของคล่ืนความถ่ีวิทย ุโทรทศันแ์ละโทรคมนาคมไม่ไดด้ าเนินกิจการเองแต่ใหเ้อกชนเขา้
ประมูลเช่าด าเนินการต่อ ไม่ไดเ้ป็นประโยชนใ์นการใหก้ารบริการขอ้มูลข่าวสารต่อประชาชน
เท่าท่ีควร  
 
แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี เขียนไวใ้นมาตรา 56 วรรคแรก ยา้ยจากหมวดสิทธิมาไวใ้นหนา้ท่ีของ
รัฐซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงหลกัการท่ีส าคญัมาก 



 
"รัฐตอ้งรักษาไวซ่ึ้งคล่ืนความถ่ีและสิทธิใชว้งโคจรดาวเทียมอนัเป็นทรัพยากรของชาติ(ล่าสุดแก้
เป็นอนัเป็นสมบติัของชาติ)ใหเ้ป็นประโยชนข์องประเทศชาติและประชาชน" 
 
การจดัใหมี้การใชป้ระโยชนจ์ากคล่ืนความถ่ีหรือตามวรรคหน่ึง ไม่วา่จะใชเ้พื่อส่ง
วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน ์และโทรคมนาคม หรือเพื่อประโยชนอ่ื์นใด ตอ้งเป็นไปเพื่อ
ประโยชนสู์งสุดของประชาชน ความมัน่คงของรัฐ และประโยชนส์าธารณะ รวมตลอดทั้งการ
ใหป้ระชาชนมีส่วนไดใ้ชป้ระโยชนด์ว้ยตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 
 รัฐตอ้งจดัใหมี้องคก์รท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อรับผดิชอบและก ากบัการ
ด าเนินการเก่ียวกบัคล่ืนความถ่ีใหเ้ป็นไปตามวรรคสอง ในการน้ี องคก์รดงักล่าวตอ้งจดัใหมี้
มาตรการป้องกนัมิใหมี้การแสวงหาประโยชนจ์ากผูบ้ริโภคโดยไม่เป็นธรรม หรือสร้างภาระแก่
ผูบ้ริโภคเกินความจ าเป็น ป้องกนัมิใหค้ล่ืนความถ่ีรบกวนกนั รวมตลอดทั้งป้องกนัการกระท าท่ี
มีผลเป็นการขดัขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารท่ีถูกตอบตามความเป็นจริง
ของประชาชน และป้องกนัมิใหบุ้คคล หรือกลุ่มบุคคลใดใชป้ระโยชนจ์ากคล่ืนความถ่ี โดยไม่
ค านึงถึงสิทธิของประชาชนจากคล่ืนความถ่ีรวมทั้งก าหนดสัดส่วนขั้นของผูใ้ชป้ระโยชนจ์าก
คล่ืนถ่ีจะตอ้งด าเนินการเพื่อประโยชนส์าธารณะ ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั" 
 
เปรียบเทียบกบัรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2550 ท่ีอยูใ่นหมวดสิทธิมาตรา 47  
"คล่ืนความถ่ีในกิจการการกระจายเสียง กิจการวิทยโุทรทศัน ์กิจการวิทยคุมนาคม และกิจการ
โทรคมนาคม เป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชนส์าธารณะ 
 
ประเดน็แตกต่างในเร่ืองคล่ืนความถ่ีของร่างรัฐธรรมนูญน้ีกบัรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 
 
1.ระบุ "ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของรัฐรักษาไว"้ และล่าสุดกย็งัอยูใ่นหมวดหนา้ท่ีของรัฐ จากเดิมคล่ืน
ความถ่ีในการกระจายเสียง กิจการวิทยโุทรทศัน ์กิจการวทิยคุมนาคม และกิจการโทรคมนาคม 
เป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชนส์าธารณะ" ท่ีอยูใ่นหมวดสิทธิเสรีภาพ 
 



2.ปรับลดอ านาจขององคก์รของรัฐท่ีเป็นอิสระจากเดิม "มีหนา้ท่ีในการจดัสรรและก ากบัการ
ประกอบกิจการ" เป็น "การปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อรับผดิชอบและก ากบัการด าเนินกิจการเก่ียวกบัคล่ืน
ความถ่ี" 
อาจตั้งค  าถามไดว้า่"การปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อความรับผิดชอบ"รวมความถึงการจดัสรรคล่ืนความถ่ี
ดว้ยหรือไม่  
 
3.ก าหนด"รัฐตอ้งจดัใหมี้องคก์รท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี "จากเดิม"ใหมี้องคก์ร
ของรัฐท่ีเป็นองคก์รอิสระ " ซ่ึงอาจกระทบต่อองคก์รและความเป็นอิสระ กสทช.ได ้
 
4.เก่ียวกบัสิทธิประชาชน จากเดิม"ตอ้งจดัใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ส่ือมวลชนสาธารณะ"มาตรา 47 วรรค 3 รัฐธรรมนูญ 2550 มาเป็น"เป็นการใหป้ระชาชนไดใ้ช้
ประโยชนด์ว้ย ตามกฎหมายบญัญติั ซ่ึงมีน ้าหนกัท่ีแตกต่างกนัเยอะ 
 
และเม่ือเปรียบเทียบกบัร่างรัฐธรรมนูญท่ีไม่ผา่น สปช. 
มาตรา 50วรรค 3ตอนทา้ย 
 
"รวมทั้งตอ้งจดัใหภ้าคประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ินสามารถเขา้ถึงและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการส่ือมวลชนสาธารณะ ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั" 
 
ค าวา่สามารถเขา้ถึงและมีส่วนร่วมในการด าเนินการส่ือมวลชนสาธารณะ"เขา้ถึงคล่ืนความถ่ีเพื่อ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารและมีส่วนร่วมคือเป็นเจา้ของคล่ืนไดด้ว้ย แต่พอมาใชค้  าวา่ "ประชาชนมีส่วน
ไดใ้ชป้ระโยชนด์ว้ย " มีความหมายท่ีครอบคลุมถึงประชาชนหรือชุมชนมีสิทธิเป็นเจา้ของคล่ืน
หรือไม่ จะเป็นการตดัสิทธิประชาชน ชุมชนทอ้งท่ีจะเป็นเจา้ของคล่ืนความถ่ีหรือไม่ 
 
5.เง่ือนไขในการจดัสรรคล่ืนความถ่ี 
 
ร่างมาตรา 56 ในวรรค3  



"รัฐตอ้งจดัใหมี้องคก์รท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อรับผดิชอบและก ากบัการ
ด าเนินการเก่ียวกบัคล่ืนความถ่ีใหเ้ป็นไปตามวรรคสอง มีเง่ือนไขต่างๆ 
 
-ตอ้งจดัใหมี้มาตรการป้องกนัมิใหมี้การแสวงหาประโยชนจ์ากผูบ้ริโภคโดยไม่เป็นธรรม หรือ
สร้างภาระแก่ผูบ้ริโภคเกินความจ าเป็น  
 
-ป้องกนัมิใหค้ล่ืนความถ่ีรบกวนกนั  
 
-รวมตลอดทั้งป้องกนัการกระท าท่ีมีผลเป็นการขดัขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้
ข่าวสารท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงของประชาชน  
 
-ป้องกนัมิใหบุ้คคล หรือกลุ่มบุคคลใดใชป้ระโยชนจ์ากคล่ืนความถ่ี โดยไม่ค านึงถึงสิทธิของ
ประชาชนจากคล่ืนความถ่ี 
 
-ก าหนดสัดส่วนขั้นต ่าของผูใ้ชป้ระโยชนจ์ากคล่ืนถ่ีจะตอ้งด าเนินการเพื่อประโยชน์
สาธารณะ  ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั  
 
ซ่ึงทุกเง่ือนไขในมาตราน้ีตอ้งการค าอธิบายทั้งหมดวา่คืออะไร มีเจตนารมณ์ อยา่งไรเช่น 
 
"รวมตลอดทั้งป้องกนัการกระท าท่ีมีผลเป็นการขดัขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้
ข่าวสารท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงของประชาชน” 
 
ค าวา่ “ท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงของประชาชน "คืออะไร ใครเป็นคนก าหนด หากไม่มีความ
ชดัเจนกจ็ะกระทบกบัการท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชนได ้เพราะในความจริงหน่ึงมีขอ้เทจ็จริง 
ขอ้มูลหลายชุด ส่ิงท่ีตอ้งท าคือตอ้งใหส่ื้อตอ้งเขา้ถึงขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงไดง่้าย 
 
6. ประเดน็ท่ีถูกตดัออกไป 
 



"การแข่งขนัท่ีเสรี อยา่งเป็นธรรม" ท่ีอยูใ่นรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 เพื่อวางหลกักนัเร่ือง
การแข่งขนัท่ีเสรี อยา่งเป็นธรรมเพื่อป้องกนั การจดัสรรคล่ืนท่ีเป็นการผกูขาดหรือสัมปทานใน
รูปแบบเดิม ๆ 
 
อีกประเดน็คือ "รวมทั้งมาตรการการป้องกนัการควบรวมกิจการหรือการเป็นเจา้หลายกิจการใน
ลกัษณะท่ีอาจมีผลเป็นการครอบง าหรือผกูขาด การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารหรือความคิดเห็นต่อ
สังคม หรือมีผลเป็นการขดัขวางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร หรือปิดกั้นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ี
หลากหลายของประชาชน " กถู็กตดัออกไป ไม่เขียนระบุไว ้
 
เง่ือนไขท่ีระบุวา่ 
"รวมตลอดทั้งป้องกนัการกระท าท่ีมีผลเป็นการขดัขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้
ข่าวสาร"หมายถึงการควบรวมกิจการหรือซ้ือกิจการส่ือหรือเป็นเจา้หลายกิจการ หรือไม่เพราะ
ถา้ไม่มีมาตรการป้องกนัไวก้อ็าจท าใหเ้กิดการผกูขาดกิจการส่ือเกิดข้ึนได ้
 
มาตราน้ีส าคญัมากกบัการปฏิรูปส่ือในส่วนท่ีเก่ียวคล่ืนความถ่ีวทิย ุโทรทศัน ์โทรคมนาคม หาก
ขาดความชดัเจน จะท าใหค้ล่ืนความถ่ีเหล่าน้ี อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐหรืออยูใ่นมือ
หน่วยงานของรัฐและไม่คืนคล่ืนเพื่อน ามาจดัสรรอยา่งเป็นธรรม 
 
ดงันั้น คล่ืนความถ่ีท่ีใชใ้นการส่งวทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน ์และวทิยโุทรคมนาคมเป็น
ทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชนส์าธารณะ ควรเป็นสิทธิของประชาชนไม่กลบัไปอยูใ่น
หนา้ท่ีของรัฐ และใหมี้องคก์รของรัฐท่ีเป็นอิสระท าหนา้ท่ีจดัสรรและก ากบัดูแลการประกอบ
กิจการคล่ืนความถ่ี...  
 
ทั้งน้ี เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ จะยงัมีองคก์รของรัฐท่ีมีความเป็นอิสระ ปราศจากการครอบง าของ
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายธุรกิจ เพื่อใหก้ารใชป้ระโยชน์จากคล่ืนความถ่ีต่างๆดประโยชนสู์งสุดแก่
ประชาชนและประโยชนส์าธารณะ 
 
3. การรับรองและคุม้ครองเสรีภาพของผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือมวลชน                   



 
เป็นก าหนดหลกัการท่ีเป็นหลกัประกนั เสรีภาพในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารและการแสดง
ความคิดเห็นของส่ือมวลชนไม่วา่จะเป็นส่ือหนงัสือพิมพ ์ ส่ือวทิย ุ ส่ือโทรทศัน ์ หรือส่ืออ่ืน
ใด  ไม่วา่ผูป้ระกอบวชิาชีพส่ือสารมวลชนนั้นจะเป็นพนกังานของรัฐ  ลูกจา้งของหน่วย
ราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หรือพนกังานและลูกจา้งในบริษทัเอกชนกต็ามไดใ้ชเ้สรีภาพคุม้ครอง
ส่ือมวลชนใหมี้อิสระและพน้จากการควบคุมของรัฐ หรือบุคคลท่ีท่ีมีอิทธิพลกลุ่มต่าง ๆ  ได้
อยา่งเตม็ท่ีภายใตก้ฎหมายท่ีก าหนดและไม่ขดัต่อจริยธรรมการประกอบวชิาชีพ  
 
ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีกรั็บรองในหลกัการน้ีร่างมาตรา 35 ดงัต่อไปน้ี 
3.1 ร่างมาตรา 35 วรรค1 "บุคคลซ่ึงประกอบอาชีพส่ือมวลชนยอ่มมีเสรีภาพในการเสนอ
ข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวชิาชีพ”  
 
โดยใชค้  าวา่วชิาชีพแทนค าวา่อาชีพ เพราะวชิาชีพส่ือมวลชนบ่งช้ีความเป็นส่ือท่ีตอ้งมีองค์
ความรู้ หลกัการ  และอุดมการณ์เป็นองคป์ระกอบในการประกอบวชิาชีพส่ือมวลชน 
 
3.ความเป็นเจา้ของส่ือ 
ในร่างมาตรา 35 วรรค 4 ระบุ"เจา้ของกิจการหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนอ่ืนตอ้งเป็นบุคคล
สัญชาติไทย" 
 
ความเป็นเจา้ของส่ือนั้นส าคญัมาก หากเราคิดปฏิรูปส่ือ โดยไม่คิดถึงผูป้ระกอบกิจการธุรกิจส่ือ
หรือเจา้ของส่ือ การปฏิรูปส่ือเพื่อใหมี้ความรับผดิชอบต่อประโยชนส์าธารณะและสังคม คง
เกิดข้ึนล าบากเช่นกนั  
ท่ีส าคญัหากไม่มีมาตรการป้องกนัการควบรวมกิจการหรือส่ือขายกิจการส่ือเอาไว ้โดยการ
ปล่อยกลุ่มทุนท่ีมีความแขง็แรง มีทุนเยอะ การควบรวบ ซ้ือขายกนัไดง่้ายกจ็ะมีการครอบง าส่ือท่ี
มีผลต่อสิทธิการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนได ้
 
ดงันั้น ควรน ามาตรา 48วรรค5 ของร่างรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีไม่ผา่นสภาปฏิรูปแห่งชาติมาแทน
ขอ้ความในมาตรา35 วรรค 4 ท่ี 



"เจา้ของกิจการส่ือมวลชนตอ้งเป็นบุคคลสัญญาติไทยและบุคคลไม่อาจเป็นเจา้ของกิจการ
ส่ือมวลชน หรือผูถื้อหุน้ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม หลายกิจการ ในลกัษณะท่ีอาจมีผลเป็น
การครอบง าหรือผกูขาดการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารหรือความคิดเห็นต่อสังคมหรือมีผลเป็นการ
ขดัขวางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลายของประชาชน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั"  
 
ทั้งน้ีเพื่อป้องการการครอบง าและผกูขาดกิจการหลายกิจการท่ีจะมีผลในการครอบง าหรือ
ผกูขาดการเสนอข่าวสารท่ีอาจกระทบต่อสิทธิการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนได ้
 
3.3 ส่ือของรัฐ 
 
และในวรรคทา้ยของมาตรา ๓๕ วรรค6 
 
"  เจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีส่ือมวลชนยอ่มมีเสรีภาพตามวรรคหน่ึง แต่ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละภารกิจของหน่วยงานท่ีตนสังกดัอยู"่ 
 
เร่ืองเจา้หนา้ท่ีของรัฐตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งวตัถุประสงคอ์งคก์ร ควรตดัออกเพราะการ
เขียนไวเ้ช่นน้ี ยิง่เปิดโอกาสใหผู้มี้อ  านาจหรือผูมี้อิทธิพลทั้งหลายใชอ้  านาจแทรกแซงส่ือของรัฐ
ไดง่้าย 
 
คุณบุญเลิศ คชายทุธเดช ใหค้วามเห็นไวว้า่ 
 
ขอ้ความท่ีใส่เขา้มาใหม่น้ี  เท่ากบัเปล่ียนหลกัการท่ีรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 เคยบญัญติัไว ้
ใหพ้นกังานหรือลูกจา้งทั้งส่ือฯเอกชนและขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิากิจในกิจการส่ือประเภทวทิยแุละโทรทศันใ์หมี้เสรีภาพ
เช่นเดียวกนั โดยจะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อจริยธรรมแห่งวชิาชีพ     
 
การเปล่ียนมาเป็น เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีท าส่ือของรัฐฯจะไม่มีเสรีภาพและความอิสระในการเสนอ
ข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพราะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อภารกิจของหน่วยงาน



ตวัเองตามร่างรัฐธรรมนูญก าหนดไว ้
 
การเปล่ียนหลกัการ ดงักล่าว ก าลงัท าใหส่ื้อฯของรัฐถอยหลงักลบัไปเหมือนในอดีตเม่ือ ๓๐ กวา่
ปีก่อนท่ีส่ือฯรัฐถูกต าหนิและวพิากษว์จิารณ์จากประชาชนวา่เช่ือถือไม่ได ้ไม่มีความเป็นกลาง 
เป็นเพียงกระบอกเสียงของรัฐบาลเพื่อใชใ้นการโฆษณาชวนเช่ือได"้ 
 
ดงันั้นควรตดัมาตรา 35 วรรคสุดทา้ยของรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีออกไปและใชข้อ้ความเช่นเดียวกบั
มาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญปี 2550 
 
"พนกังานหรือลูกจา้งของเอกชนท่ีประกอบกิจการหนงัสือพิมพ ์วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน ์
หรือส่ือมวลชนอ่ืน ยอ่มมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใตข้อ้จ  ากดัตามท่ี
กฎหมายก าหนด โดยไม่ตกอยูภ่ายใตอ้าณติัของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ 
หรือเจา้ของกิจการนั้น แต่ตอ้งไม่ขดัต่อจริยธรรมแห่งการประกอบวชิาชีพ .... 
 
ขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกิจในกิจการ
วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน ์หรือส่ือมวลชนอ่ืน ยอ่มมีเสรีภาพเช่นเดียวกบัพนกังานหรือ
ลูกจา้งของเอกชนตามวรรคหน่ึง" 
 
ทั้งน้ีเพื่อใหส่ื้อมวลชนของรัฐมีความเป็นอิสระ ไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิของผูมี้อ  านาจหรือผูมี้อิทธิพล
ต่างๆๆ 
 
3.4 เงินอุดหนุนส่ือจากรัฐ 
เพื่อป้องกนัไม่ใหรั้ฐหน่วยงานรัฐใชเ้งินซ้ือส่ือ 
 
"การใหเ้งินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่ออุดหนุนกิจการหนงัสือพิมพ ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนของเอกชน รัฐ
จะกระท ามิได"้ 
 
หน่วยงานของรัฐท่ีใชจ่้ายเงิน หรือทรัพยสิ์นใหส่ื้อมวลชน ไม่วา่เพื่อประโยชนห์รือในการ



โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ หรือเพื่อการอ่ืนใดในท านองเดียวกนั ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินทราบตามระยะเวลาท่ีก าหนด และใหป้ระกาศใหป้ระชาชน
ทราบดว้ย  (วรรคหา้) 
 
การเขียนบงัคบัไวเ้ช่นน้ีกน่็าจะเป็นส่ิงท่ีดี  เพราะจากรายงานวจิยัของทีดีอาร์ไอกพ็บวา่ท่ีผา่นมา
หน่วยงานต่างๆของรัฐมีการใชง้บประมาณท่ีตามเกบ็ขอ้มูลได ้ปีประมาณ 8,000 ลา้นบาท ไม่
รวมถึงการจดัอีเวน้ต่างๆอีกประมาณ 10,000 ลา้นบาทใชเ้พื่อการประชาสัมพนัธ์ ช่ือเสียง
ภาพลกัษณ์ รัฐมนตรี ปลดักระทรวง อธิบดี และยงัเป็นช่องทางก่อใหเ้กิดการทุจริตกนัจ านวน
มาก 
 
การเขียนใหเ้ปิดเผยการใชเ้งินซ้ือส่ือนั้นดีแต่อาจมีค าถามไดว้า่ ท าไมจึงบงัคบัใหห้น่วยงานรัฐ
ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดดว้ยการแจง้ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินแลว้ประกาศให้
ประชาชนทราบเฉพาะงบฯท่ีเอาไปใช่เพื่อโฆษณา ประชาสัมพนัธ์กบัส่ือฯ
เท่านั้น                           
 
การใชง้บฯของหน่วยงานรัฐไปในกิจการอ่ืน กน่็าจะกระท าแบบเดียวกนัดว้ย เช่น การจดัซ้ือจดั
จา้งของหน่วยงานรัฐท่ีกระท ากบับริษทัเอกชนทั้งของไทยและต่าง ประเทศโครงการใหญ่ วงเงิน
จ านวนมหาศาลซ่ึงใชเ้งินจากภาษีของประชาชนเช่นกนั กต็อ้งเปิดเผยรายละเอียดให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินทราบและประกาศใหป้ระชาชนทราบ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็น
วา่    รัฐธรรมนูญฉบบัมีอคติต่อผูป้ระกอบธุรกิจส่ือ 
 
หรือควรมีมาตรการอ่ืนในการป้องกนัเร่ืองน้ี    เพื่อหา้มไม่ใหห้น่วยงานของรัฐ หรือผูมี้อ  านาจ
ใชเ้งินงบประมาณแผน่ดินไปเพื่อประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ส่วนตวัแทนท่ีจะเป็นการใหข้อ้มูล
ข่าวสารกบัประชาชน                                
 
4. การรับรองและคุม้ครองเสรีภาพในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารหรือข่าวสารสาธารณะ 
 
เสรีภาพในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและส่ือมวลชนท่ี



จ าเป็นท่ีตอ้งมีการรับรองและคุม้ครองโดยเฉพาะขอ้มูลข่าวสารท่ีอยูใ่นความครอบครองของรัฐ 
หากส่ือมวลชนไม่สารมารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารกย็อ่มไม่สามารถน าขอ้มูลข่าวสารนั้นไปสู่การ
รับรู้ของประชาชนกจ็ะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการรับรู้ของประชาชนไปพร้อมๆกนั การเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารจึงเป็นสิทธิ เสรีภาพท่ีส าคญัของประชาชนและส่ือมวลชน 
 
แต่เม่ือพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีไดน้ าเร่ืองขอ้มูลข่าวสารบญัญติัไวใ้นมาตรา 55 ในหมวด
หนา้ท่ีของรัฐ 
"รัฐตอ้งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการ ท่ีมิใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐหรือ
ความลบัทางราชการและตอ้งจดัใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวไดส้ะดวก ทั้งน้ีตามกฎหมาย
บญัญติั" 
 
เม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรา 56  ของรัฐธรรมนูญ 2550 
 
"บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลหรือ
ข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัของประชาชนหรือส่วนไดเ้สียอนัพึง
ไดรั้บความคุม้ครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั" 
 
ดงันั้น ควรเขียนการรับรองและคุม้ครองเสรีภาพในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารหรือข่าวสาร
สาธารณะและมีหลกัประกนัทางกฎหมายไวเ้ช่นเดียวกบัรัฐธรรมนูญ 2550 
 
5. รับรองการส่ือสารของบุคคล.         
 
เสรีภาพในการส่ือสารของบุคคลตามร่างมาตรา 36 "บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการติดต่อส่ือสารถึง
กนัไม่วา่ในทางใดๆ 
 
การตรวจ การกกั หรือการเปิดเผยส่ิงส่ือสารถึงกนั รวมทั้งการกระท าดว้ยประการใดๆเพื่อให้
ล่วงรู้หรือไดม้าถึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสารถึงกนัจะกระท ามิไดเ้วน้แต่เวน้แต่มีค  าสั่งหรือหมายของ



ศาลหรือมีเหตุอยา่งอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั " 
 
ความแตกต่างอยูท่ี่วรรค2 ของมาตราน้ี คือแค่มี"ค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยา่งอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั"กส็ารมารถ "การตรวจ การกกั หรือการเปิดเผยส่ิงส่ือสารถึงกนั รวมทั้ง
การกระท าดว้ยประการใดๆเพื่อใหล่้วงรู้หรือไดม้าถึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสารถึงกนัได ้
เป็นการเปิดกวา้งใหรั้ฐเขา้ถึงการติดต่อส่ือสารของบุคคลไดง่้าย 
 
ซ่ึงแตกต่างกบัรัฐธรรมนูญปี 2550 รัฐจะท าการตรวจ การกกั หรือการเปิดเผยส่ิงส่ือสารถึงกนั 
รวมทั้งการกระท าดว้ยประการใดๆเพื่อใหล่้วงรู้หรือไดม้าถึงขอ้มูลท่ีบุคคลส่ือสารถึงกนันั้นจะ
ท าได ้กโ็ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมัน่คงของรัฐ หรือ
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี ของประชาชนเท่านั้น ซ่ึงเป็นการก าหนด
เง่ือนไขไวอ้ยา่งจ ากดัท่ีจะใหรั้ฐใชอ้  านาจในการเขา้ไปล่วงการส่ือสารติดต่อส่วนบุคคลซ่ึงเป็น
สิทธ์ิขั้นพื้นฐานส าคญัของสังคมประชาธิปไตย 
 
ทั้งหมดของร่างรัฐธรรมนูญเก่ียวการปฏิรูปส่ือ จะท าใหก้ารปฏิรูปส่ือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ก็
ตอ้งตืดคามกนัต่อไป ซ่ึงน่าเป็นห่วงคือเร่ืองคล่ืนความถ่ี เช่ือวา่กระทบกบัการปฏิรูปส่ือวทิย ุ
โทรทศันแ์ละโทรคมนาคม และกระทบสิทธิประชาชนอยา่งแน่นอน 
 


