หมวด 9
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
มาตรา 63 รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่
สื่ อ ตั ว นํ าและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จํ าเปนตอ
การสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุ
โทรคมนาคม และการสือ่ สารในรูปอืน่ เพื่อใช
ประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน
มาตรา 64 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุน
ใหมกี ารผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือ
ทางวิชาการ สือ่ สิง่ พิมพอน่ื วัสดุอปุ กรณ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนา
ขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมเี งินสนับสนุน
การผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผผู ลิต และ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทัง้ นี้ โดยเปด
ใหมกี ารแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
มาตรา 65 ใหมกี ารพัฒนาบุคลากรทัง้ ดาน
ผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพือ่ ให
มีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต
รวมทัง้ การใชเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
มาตรา 66 ผูเ รียนมีสทิ ธิไดรบั การพัฒนา
ขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
ในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะ
เพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ
แสวงหาความรูด ว ยตนเองไดอยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ

มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมกี ารวิจยั
และพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา รวมทัง้ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพื่ อ ให เ กิ ด การใช ที่ คุ  ม ค า และเหมาะสมกั บ
กระบวนการเรียนรูข องคนไทย
มาตรา 68 ใหมกี ารระดมทุน เพื่อจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงิน
อุดหนุนของรัฐ คาสัมปทาน และผลกําไร
ที่ ไ ด จ ากการดํ าเนิ น กิจ การดานสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรประชาชน รวมทัง้ ใหมกี ารลดอัตราคา
บริ ก ารเป น พิ เ ศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาว
เพือ่ การพัฒนาคนและสังคม
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารจัดสรรเงินกองทุน
เพื่อการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา ใหเปนไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ํ
มาตรา 69 รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลาง
ทําหนาทีพ่ จิ ารณาเสนอนโยบาย แผน สงเสริม
และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช
รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

พระราชบัญญัตติการศึกษาแหงชาติ พ,ศ, ….
กรกฎาคม 2542

! มาตรา ๔๐ คลืน่ ความถีท่ ใ่ี ชในการ
สงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
วิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากรสือ่ สาร
ของชาติ เพือ่ ประโยชนสาธารณะ
ใหมอี งคกรของรัฐทีเ่ ปนอิสระ ทําหนาที่
จัดสรรคลืน่ ความถีต่ ามวรรคหนึง่ และกํากับ
ดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม
ทัง้ นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึง
ถึ ง ประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับ
ชาติ และระดับทองถิน่ ทัง้ ในดานการศึกษา
วัฒนธรรม ความมัน่ คงของรัฐ และ
ประโยชนสาธารณะอืน่ รวมทัง้ การแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม"

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
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การบรรยายพิเศษ เรือ่ ง การจัดสรรคลืน่ ความถีเ่ พือ่ การศึกษาและวัฒนธรรม
ใน ราง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ….
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

ทานผูม เี กียรติทเี่ คารพทุกทาน ผมขอขอบคุณทีท่ า นทัง้ หลายไดสละเวลามารวมประชุมรับฟง
ความคิดเห็นในวันนี้ ซึง่ เปนหัวขอเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญยิง่ ตอการศึกษาและวัฒนธรรม ผมขอเรียน
เบือ้ งตนวา งานทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิรปู ระบบการศึกษา เปนงานทีเ่ ราจะทําใหสงั คมมีความเขมแข็ง
มากยิ่งขึ้น เปนงานที่จะตองรวมทํากันหลายฝาย เปนงานทีค่ รอบคลุมเนือ้ หาสาระและกิจกรรม
ตาง ๆ กวางขวางกวาในอดีตมากมาย
ในวันที่เราชวยกันจัดทํ าหรือระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทํ ารางพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร ะหวางการพิจารณาของวุฒสิ ภาโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญนัน้ จะเห็นไดวา
เราไดพยายามแกไขปญหาของระบบการศึกษา โดยมองปญหาการศึกษาใหกวางออกไปจากเดิม
หลักสําคัญทีย่ ดึ อยูเ สมอ คือ “การศึกษา” ไมใชเรื่องของกระทรวงหนึ่งกระทรวงใด ไมใชเรื่องของคน
กลุมหนึ่งกลุมใด หรือวงการหนึง่ วงการใด ดังนัน้ แนวทางที่จะทําใหการศึกษาสามารถตอบสนอง
ความตองการของสังคมไดอยางแทจริง ก็คอื การทีเ่ ราจะตองใชทรัพยากรทีม่ อี ยูท ง้ั หมด
ไมวา จะเปนบุคคลหรือทรัพยากรอืน่ ใหเขามามีสว นรวมในเรือ่ งของการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แนวทางทีว่ า นัน้ ก็ครอบคลุมไปถึงเรือ่ งของการใชทรัพยากรทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาใน ราง พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ จึงไดมีการรางหมวดหนึ่งเปนการเฉพาะ ทีเ่ กีย่ วของ
กับเรือ่ งนี้
เพราะตระหนักดีวา การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจากนี้ไป เปนกระบวนการ
ซึ่งจะตองมีการเรียนรูตลอดชีวิต หมายถึง กระบวนการซึ่งออกไปจากการศึกษาในระบบ
และเปนกระบวนการซึ่งตองกระจายเขาไปเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคนทุกคน
ไมวา จะอยูท ไ่ี หนในประเทศ ดังนัน้ เมื่อเปนเชนนี้ จึงไดมีการใหความสําคัญเปนการเฉพาะ
กับการที่จะใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มีการพัฒนารวดเร็วที่สุด
สาขาหนึง่ ในปจจุบนั และแนวโนมทีเ่ ห็นในอนาคต การนําสิ่งนี้เขามานั้น ก็เพือ่ ทําใหเราสามารถที่
จะปรับตัวไดตลอดเวลาใหเขากับความเปลีย่ นแปลงตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลก ซึ่งบังเอิญเปนเรื่องที่มา
สอดคลองกับปญหาทีเ่ กิดขึน้ อยูแ ลวในแวดวงของสือ่ สารมวลชน และกิจการโทรคมนาคม
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วันนีท้ เี่ รามาประชุมเพือ่ ระดมความคิด ก็เพือ่ ทีจ่ ะนําไปสูก ารปรับปรุงกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง
ซึง่ จะตองออกตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 ผมอยากจะใชเวลาในเบือ้ งตนนี้ ชีใ้ หเห็นทีม่ าทีไ่ ปของ
มาตรา 40 และความเกีย่ วของกับปญหาของการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วาเกีย่ วพันกัน
อยางไร เพือ่ ทีจ่ ะใหความคิดบางประการ กอนทีท่ า นทัง้ หลายจะไดรบั ฟงความคิดเห็นจากผูท รงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญในสาขานี้ แลวก็ระดมความคิดเห็นเพิม่ เติม
ปญหาทีน่ ามาสู
ํ
ก ารรางมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญนั้น ความจริงมาจาก 2 ดาน ดานหลัก
จริง ๆ แลวเปนเรือ่ งปญหาของสิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวของกับสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะอยางยิง่
ความตืน่ ตัวหลังเหตุการณพฤษภาคม 2535 ทีใ่ นขณะนัน้ มีการใชสอื่ ของรัฐไปในลักษณะทีบ่ ดิ เบือน
ขอเท็จจริง ทําใหประชาชนไมไดรบั รูข า วสารทีถ่ กู ตองตามความเปนจริง หลังจากนัน้ เปนตนมา ผูที่
เกีย่ วของโดยเฉพาะอยางยิง่ นักวิชาการทีเ่ กีย่ วของกับการสือ่ สารมวลชนนัน้ ไดเคลือ่ นไหวมาโดยตลอด
และเห็นวาถึงเวลาแลวทีก่ ารใชสอ่ื ของรัฐ โดยเฉพาะการใชสอ่ื อิเล็กทรอนิกส จะตองมีการจัดระบบ
กันเสียใหม เพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุดแกสงั คม โดยเฉพาะอยางยิง่ เพือ่ เปนหลักประกันในเรือ่ งของ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการที่จะไดรับรูขาวสารตาง ๆ อยางเทีย่ งตรง เมือ่ มีการจุดประกาย
ความคิดในเรือ่ งเหลานีข้ น้ึ มา ก็มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพิ่มเติม ภายหลังการตรวจสอบวา ปญหาของ
สือ่ สารมวลชนปจจุบนั ไมใชเฉพาะเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ แตเปนเรือ่ งของคุณภาพดวย คือการใช
สื่อสารมวลชน โดยเฉพาะอยางยิง่ สือ่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนในปจจุบนั นัน้ ยังเปนไปใน
ลักษณะเพือ่ ตอบสนองเปาหมายทางการเมืองกับเปาหมายในทางธุรกิจ หรือเปาหมายในเชิงพาณิชย
เปนหลัก ซึ่งหมายถึงวาแทนที่เราจะใชทรัพยากรที่มีคาตรงนี้ เพือ่ ประโยชนของสังคมในดานตาง ๆ
กลับกลายเปนวาทรัพยากรเหลานีถ้ กู ใชไปเพือ่ แสวงหากําไรสําหรับกลุม บุคคล สําหรับหนวยงาน
และถูกใชไปในลักษณะเพือ่ ประโยชนทางดานการเมือง จึงมีการรณรงคอยางตอเนือ่ ง และมีความ
พยายามทีจ่ ะแกไขปญหาใหเกิดความสมดุลมากยิง่ ขึน้
เริม่ ตนจากการมีสถานีวทิ ยุโทรทัศนทแ่ี ตกตางไปจากเดิม คือ สถานี ITV ในปจจุบนั
ทีม่ กี ารนําเสนอรูปแบบของการบริหาร และการเปนเจาของทีแ่ ตกตางไปจากสถานีวทิ ยุโทรทัศน
กอนหนานี้ แตกเ็ ปนลักษณะของการดําเนินการที่พยายามแกไขปญหาเพียงบางจุด หรือเขามา
อุดชองวางบางจุดเทานัน้ ก็ไมไดราบรื่นเสมอไป ทีส่ ดุ ก็มกี ารผลักดันในการ “ราง” รัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบนั โดยเฉพาะอยางยิง่ ในหมวดสิทธิเสรีภาพทีเ่ กีย่ วของกับการรับรูข า วสาร กําหนดเปน
หลักการวา คลื่นความถี่ ตองถือวาเปนทรัพยากรที่ใชเพื่อประโยชนของชาติ ของสาธารณะ
ไมใชทรัพยากรที่เปนของกลุมหนึ่งกลุมใด ตรงนี้จึงเปนที่มาที่นํามาสูห ลักการสําคัญของขอความ
ในวรรคสอง และวรรคสาม ของมาตรา 40 ในรัฐธรรมนูญ
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ถานําวรรคสาม ซึง่ เปนวรรคทายมากอน ก็คอื วาการจะใชคลืน่ ความถีท่ ง้ั หลายนัน้ ขอใหใชไป
เพือ่ ประโยชนสงู สุดของประเทศชาติ และของทองถิ่น โดยเฉพาะเพือ่ มาตอบสนอง เรือ่ งของการ
ศึกษา วัฒนธรรม ความมัน่ คง ประโยชนสาธารณะ และถาจะมีการนําไปใชในลักษณะของธุรกิจ
หรือเชิงพาณิชย ก็ตอ งเปนการใชในลักษณะทีม่ กี ารแขงขันทีเ่ สรีอยางเปนธรรม ขอความนีค้ อื เนือ้ หา
สาระและหลักใหญในวรรคทีส่ าม
จากนั้นก็มีความพยายามที่จะวางกลไก หรือหลักประกันบางอยางวา ทําอยางไรจึงจะ
บรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคอนั นี้ กลไกที่วา คือตองมีการกําหนดวาผูท จ่ี ะมาจัดสรรคลืน่ ความถี่
ตรงนี้ จะตองเปนองคกรของรัฐทีเ่ ปนอิสระ พูดงาย ๆ ก็คอื วา ไมใชจากรัฐบาลมาเลือกมาจัด
แตตอ งเปนองคกรของรัฐทีเ่ ปนอิสระ และมาจัดตามวัตถุประสงคทก่ี าหนดไว
ํ
ในวรรคสาม อันนีก้ ค็ อื
ทีม่ าเบือ้ งตนของมาตรา 40 ซึ่งจะเห็นไดทันทีวา ตรงนี้ก็สอดคลองกับความคิดของเราในเรื่อง
ของการปฏิรูปการศึกษาอยูแลว วา "การศึกษา" ซึง่ ในทีน่ ห้ี มายถึง "การเรียนรูตลอดชีวิต"
เปนการศึกษาที่ประสมประสานระหวางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย การใช เครือ่ งมือ กลไก ทรัพยากรเหลานี้ ก็ตองมุงตอบสนองตรงนี้ใหไดมาก
ทีส่ ดุ และใหใชไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ กับมาตรา 40 และทีเ่ กิดขึน้ กับกฎหมายทีจ่ ะออกตามมาตรา 40 ก็คอื มี
ความซับซอนเพิม่ เติมเขามา เพราะเมือ่ มีแนวคิด และผลักดันใหมกี ารรางมาตรา 40 ตามแนวทางนี้
เกิดเปนปญหาขึน้ ในวงการโทรคมนาคม นัน่ ก็คอื คลืน่ ความถีท่ เ่ี ปนทรัพยากรทีเ่ ราพูดถึงนี้ ไมใช
สําหรับนําไปใชเฉพาะเพียงแควิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน เทานัน้ แตสามารถนําไปใชใน
กิจการวิทยุโทรคมนาคมอืน่ ๆ ดวย และเชนเดียวกัน ในอดีตการจัดสรรคลืน่ ความถีท่ น่ี ําไปใช
ในกิจการโทรคมนาคมก็มปี ญ
 หาทีเ่ ราทราบกันดี และมีเสียงวิพากษวิจารณกันวามีลักษณะของ
การผูกขาด หรือมีความไมโปรงใส ดังนัน้ กอนทีจ่ ะมาเปนมาตรา 40 ปญหาดังกลาวก็ถกู นํามารวม
อยูใ นมาตรา 40 ดวย นัน่ ก็คอื คลืน่ ความถีท่ พ่ี ดู ถึงนัน้ ไมไดเขียนเฉพาะคลืน่ ความถีข่ องวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน แตครอบคลุมถึงวิทยุโทรคมนาคมดวย ปญหาทีต่ ามมาก็คอื ในขณะที่
คลืน่ ความถีห่ รือทรัพยากรทีว่ า สามารถใชสําหรับกิจการใดกิจการหนึง่ หรือวาสามารถใชในกิจการ
ทีร่ ว มกันได และในขณะนีม้ แี นวโนมอีกเหมือนกันวาเทคโนโลยีในกิจการทัง้ สองดานจะมาบรรจบ
กันมากยิง่ ขึน้ แตปญ
 หาของแตละกิจการ แตละวงการก็มีลักษณะเฉพาะ ฉะนัน้ ก็เปนเรือ่ งทีน่ า
เสียดาย ทีต่ อ งเรียนตรง ๆ วาในการพิจารณากฎหมายทีจ่ ะออกมารองรับมาตรา 40 จึงใชเวลา
ไปกับการถกเถียง ทําความเขาใจ ทีห่ ลายทานคงจะไดรบั ทราบจากขาวสาร วา "องคกรอิสระของ
รัฐ" ทีว่ า นัน้ จะตองมีกอ่ี งคกร
เนือ่ งจากวาทางฝายวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ก็กงั วลวาถาเอาเรือ่ งนีไ้ ปรวมกับเรือ่ ง
ของวิทยุโทรคมนาคมแลว เปาหมายทีเ่ ราไดพดู กันมาตลอดเกีย่ วกับการใชคลืน่ ความถีส่ าหรั
ํ บกิจการ
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เหลานี้ และการสื่อสารมวลชน อาจจะไมไดรบั การตอบสนองไดดเี ทาทีค่ วร ขณะเดียวกันก็มที ง้ั ฝาย
เทคนิค และฝายนักวิชาการทีม่ คี วามชํานาญเรือ่ งของคลืน่ ความถี่ ยืนยันวาสองเรือ่ งนีค้ งแยกออก
จากกันยาก เพราะการใชทรัพยากรที่วานั้น ก็มีลักษณะของการใชรวมกัน และจะตองมีการดูแล
จัดใหเปนเอกภาพ คืออยาใหมกี ารขัดแยง หรือพูดงาย ๆ ก็คอื การรบกวนซึง่ กันและกันในการใช
คลืน่ ความถี่ ผมเรียนวา ในฐานะที่เปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายฉบับนี้คนหนึ่งนั้น
ขณะนีพ้ ยายามทุกวิถที างใหมขี อ ยุตโิ ดยเร็ว เพราะจริง ๆ แลว ผมอยากจะเรียนวา ปญหาดังกลาว
ไมควรทีจ่ ะหยิบยกเปนปญหา เพราะจะทําใหการพิจารณากฎหมายนัน้ มีความยืดเยือ้
จริง ๆ แลว สิง่ ทีผ่ มคิดวาจะเปนหลักนําไปสูข อ ยุตทิ เ่ี ปนประโยชนไดกค็ อื การยอมรับวา
สุดทายองคกรทีจ่ ะมาดูแล จัดสรร ในความหมายที่แคบ หมายความวา เมื่อกําหนด
ไปแลววาคลื่นความถี่นํามาใชเพื่อกิจการใด จัดสรรสําหรับใคร เพื่ออะไรนั้น สําหรับสอง
กิจการนั้น คงจะตองแยกออกจากกัน แตจะตองถือหลักของรัฐธรรมนูญวาตองเปนองคกรของ
รัฐทีเ่ ปนอิสระ คําวา “อิสระ” ในทีน่ ก่ี ค็ งจะตองเนน 2 สวน
สวนทีห่ นึง่ คือ เปนอิสระจากการเมือง ไมถูกแทรกแซง ชี้นาํ ในการจัดสรรสิ่งเหลานี้
แตตอ งปฏิบตั ภิ ายใตนโยบายทีก่ าหนดไว
ํ
ในรัฐธรรมนูญ วาการจัดสรรนัน้ ตองคํานึงถึงอะไร
สวนทีส่ อง คือ เปนอิสระในประเด็นผลประโยชน ไมมผี ลประโยชนขดั กันระหวาง
บุคคลทีจ่ ะตองมาทําหนาทีน่ ใี้ นฐานะทีต่ อ งปกปองประโยชนสว นรวม กับการมีผลประโยชนสว นบุคคล
ทีข่ ดั แยงกัน พูดงาย ๆ คือ คณะกรรมการตองเปนคนที่ไมมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับการทํา
ธุรกิจหรือกิจการนั้น ๆ
อยางไรก็ตาม เพือ่ ใหเกิดการรอบคอบ ถามีกรรมการหรือองคกรลักษณะนีส้ าหรั
ํ บสือ่ สาร
มวลชนดานหนึง่ และโทรคมนาคมดานหนึง่ ก็จะตองมีอกี องคกรหนึง่ ซึง่ จะตองเปนผูด แู ลทาง
เทคนิควา คลืน่ ความถีท่ จ่ี ะนํามาใชกบั โทรคมนาคมและสือ่ สารมวลชนนัน้ ทําอยางไรไมใหเกิด
ปญหาการรบกวน การซําซ
้ อน หรือความขัดแยงกัน ซึ่งจัดตั้งในลักษณะที่มีการประชุมรวมกัน
ของ 2 องคกรนี้ จะเปนกรรมการรวมหรือเปนองคกรตางหากนัน้ ผมคิดวาคงไมใชเรือ่ งใหญ แต
ขอใหเปนไปตามหลักของรัฐธรรมนูญวามีความเปนอิสระ ซึง่ ถามีการตกลงกันตรงนี้ได ผมคิดวาจะ
ทําใหการพิจารณากฎหมายตามมาตรา 40 นัน้ ดําเนินตอไปได และจะไดมาพิจารณากันตอไปวา
ทําอยางไร การใชทรัพยากรและคลืน่ ความถีต่ รงนีเ้ พือ่ ประโยชนในดานการศึกษา และวัฒนธรรม
รวมทัง้ เรือ่ งความมัน่ คง และเรือ่ งอืน่ ๆ ในรัฐธรรมนูญนั้น จะตองไดรบั การตอบสนอง ซึ่งตรงนี้
ผมคิดวาอยากจะไดความคิดเห็นของทานทัง้ หลายทีไ่ ดเขามารวมประชุมในวันนี้ ผมไมอยากจะให
วันนีท้ ง้ั วันมาพูดกันวาจะเอา 1 หรือ 2 หรือ 3 องคกร เปนไปไดกไ็ มอยากใหตอ งพูดถึงเรือ่ งนี้
โดยถือวาใหมอี งคกรทีเ่ ปนอิสระเกิดขึน้ ตามมาตรา 40 จะเปนกีอ่ งคกรก็แลวแต แตมาพูดกันดีกวา
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วาจะทําอยางไรใหองคกรนี้สามารถจัดสรรคลื่นความถี่เพือ่ การศึกษา และวัฒนธรรมตาม
เปาหมายทีเ่ ราไดกาหนดมาร
ํ
วมกันในการผลักดัน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ ถาไปถึงจุด
นั้นแลว ผมคิดวาตรงนีจ้ ะเปนประโยชนอยางแทจริง ผมมีขอ คิดเห็นหรือขอสังเกตเบือ้ งตนทีอ่ ยาก
จะเรียนทานทัง้ หลายเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ประการแรก คือวา สาระเกีย่ วกับการจัดสรร คงจะกําหนดใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ทั้งหมด
คงไมได เพราะหลักที่สาคั
ํ ญคือ คนทีจ่ ะมากําหนดสาระ หรือกําหนดแผนในเรือ่ งนีอ้ ยางแทจริง
จะตองเปนองคกรอิสระทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายนี้ แตถา เราบอกวา ทุกอยางจะบรรจุลงในกฎหมาย
ฉบับนี้ ก็จะกลายเปนวาคนทีม่ ากําหนด คือ "สภา" เพราะสภาเปนคนเขียนกฎหมายฉบับนี้
เพราะฉะนั้นหลักที่สาคั
ํ ญ คือ ผมคิดวากําหนดเปนแนวทางกวาง ๆ ได แตคงจะลงไปใน
รายละเอียด และไปผูกมัดองคกรทีเ่ ปนอิสระนัน้ ไมสมควร และจะทําใหขาดความยืดหยุน เมือ่
สถานการณเปลีย่ นแปลงไป เพราะวาถาไปกําหนดไวในกฎหมายแลว จะเปลีย่ นแปลงอะไรก็ตอ ง
เขาไปแกในกฎหมายอีก ซึง่ ทานก็ทราบอยูแ ลววา เปนเรือ่ งทีต่ อ งใชเวลา และเปนเรือ่ งทีย่ าก
ลําบาก ทีน้ี หลักประกันอะไรที่เราจะสามารถบรรจุลงไปในกฎหมายได ผมคิดวาสวนหนึง่ คงจะ
เปนเรือ่ งของการใหความชัดเจนวา คําวา “การศึกษา” และ คําวา “วัฒนธรรม” ที่เปนเปาหมาย
ที่จะใหการจัดสรรคลื่นความถี่มาตอบสนองนั้นหมายความวาอยางไร และอยากใหคดิ วา
ถายึดหลักทีไ่ ดกําหนดไวใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ ก็คอื พยายามจะตีความ "การศึกษา" และ
"วัฒนธรรม" ในลักษณะทีก่ วางจะเปนประโยชน เพราะฉะนัน้ เวลาพูดถึงการศึกษา และพูดถึง
วัฒนธรรม คงไมไดมาคิดถึงแตเพียงวาการศึกษา หมายถึงวาจะสอนหนังสือผานสื่อสารมวลชน
หรือวัฒนธรรมก็คดิ ถึงการอนุรกั ษวฒ
ั นธรรม แตอยากจะใหคดิ วา วันนี้และวันขางหนาสังคมของ
เราตองเรียนรูอ ะไร เพือ่ ทีจ่ ะไดเตรียมความพรอมทีจ่ ะใหประเทศมีความกาวหนาตอไปได
ทานจะเห็นวา ในโลกปจจุบนั คนของเรามีเรือ่ งทีต่ อ งเรียนรูอ กี มาก เปนกระแสของโลกซึง่
หลีกเลีย่ งไดยาก เรือ่ งความเปนประชาธิปไตย เรือ่ งสิทธิมนุษยชน เรือ่ งการมีสว นรวมของประชาชน
เรือ่ งการรณรงคเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ เหลานีต้ า งหากทีจ่ ะตองชวยกัน
ใหเกิดการปลูกฝงใหคนของเรา ถือเปนสวนหนึง่ ของวัฒนธรรม และถือวาเปนสวนสําคัญของ
กระบวนการเรียนรูแ ละการศึกษา ซึ่งถาเราทําอยางนีแ้ ละดําเนินไปในแนวทางอยางนี้ ผมคิดวาจะ
ทําใหเกิดความชัดเจน ไมใชเกิดความรูส กึ วาการจัดสรรคลืน่ ความถี่ คือการบอกวาเอาคลืน่ ความถี่
วิทยุกระจายเสียง เอาคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุโทรทัศนไป แลวใหเพือ่ การศึกษานอกโรงเรียน ก็จบกันแลว
ตองไมคดิ ในลักษณะนี้ เพราะจะไปจัดสรรกันเหมือนเดิม เพือ่ ประโยชนในเรือ่ งของธุรกิจ ความ
บันเทิงหรืออะไรก็แลวแต นัน่ เปนสิง่ ทีผ่ มอยากจะใหเกิดความชัดเจน
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ประการทีส่ อง ถาจะใหเปนไปในแนวทางนี้ องคประกอบของคณะกรรมการหรือองคกร
ทีเ่ ปนอิสระ เราตองยืนยันวาคงจะตองมีผเู ชีย่ วชาญซึง่ เกีย่ วของกับทางดานการศึกษาและวัฒนธรรม
เขามามีสว นรวม
ประการที่สาม เปนหลักทีส่ ําคัญอีกประการหนึง่ ของการปฏิรปู การศึกษา คือ เรือ่ งการ
กระจายอํานาจ การเสริมความเขมแข็งของชุมชน ของทองถิน่ เปนเรือ่ งสําคัญ และคลืน่ ความถีน่ ้ี
เปนทรัพยากรที่สามารถนํ ามาใชเพื่อตอบสนองเปาหมายการเสริมความเขมแข็งไดเปนอยางดี
เพราะฉะนัน้ การจัดสรรทีเ่ ปนหลักสําคัญทีจ่ ะตองพยายามผลักดัน ก็คอื การจัดสรรทีต่ องคํานึงตาม
รัฐธรรมนูญที่เนนทั้งประโยชนของประเทศ และประโยชนของทองถิน่ ตองไมใหองคกรอิสระ
มุง ดูแตเฉพาะเรือ่ งในระดับชาติ แตตอ งสรางแผน กติกาการจัดสรรเพื่ออํานวยใหแตละ
ทองถิน่ มีคลืน่ ความถีท่ น่ี าไปใช
ํ
เพือ่ ประโยชนตรงนัน้ ได ทานนึกภาพออกหรือไม กรณีของ
วิทยุโทรทัศน เราจะนึกถึงแตเครือขายระดับชาติ ไมคอยพูดกันวาทองถิ่นจะสามารถพัฒนา หรือ
มีกจิ การวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศนทต่ี อบสนองตอทองถิน่ ไดในรูปแบบใด และอยางไร
จึงจะเกิดประสิทธิภาพ
ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เมือ่ วานนีไ้ ดรบั ฟง
เรือ่ งทางเทคนิคทีช่ ดั ลงไปวา วิทยุกระจายเสียงภาค F.M ในปจจุบนั จากคลืน่ ความถี่ 87.5
จนถึง 108.5 ทุก ๆ 5 เมกะเฮิรตซ ขณะนี้มีสถานีในกรุงเทพฯ เบียดกันจนเพิ่มไมไดแลว และ
ตรงนีเ้ ปนปญหาในเรือ่ งของคุณภาพ ความชัดเจนในเรือ่ งการฟง เพราะอยูใ กลกนั เหลือเกิน และ
มีปญ
 หาวา คุณภาพรายการของ 40 สถานีนเ้ี ปนอยางไร แลวสิง่ หนึง่ ซึง่ หลายทานอาจจะไมทราบ
วาพอทําอยางนีแ้ ลว จะทําใหจงั หวัดใกลเคียงไมสามารถตัง้ สถานีได ถาจะตั้งไดก็จะตองไปลด
จํานวนสถานีในกรุงเทพฯ หรือลดกําลังสง และสิ่งเหลานี้คือประเด็นที่ถูกมองขามไป เพราะฉะนั้น
ในเรือ่ งของการกระจายอํานาจ ในเรื่องของการที่จะใหทองถิ่นแตละพื้นที่ สามารถมีทรัพยากรใช
เพือ่ ประโยชนของตนเอง ก็จะมีความสําคัญ คือ เราจะมีแผนแมบทในภาพรวม รวมทั้งจะตองมี
แผนบางอยางเพือ่ ทีจ่ ะแกไขปญหานีไ้ ด
ประการทีส่ ่ี จะตองมีการประเมิน แมวา ผมไดกลาวไปกอนหนานีว้ า เราจะใชคําวา "การ
ศึกษา" และ "วัฒนธรรม" ในความหมายทีก่ วาง เพราะความจําเปนเฉพาะทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษา
ทัง้ ในระบบและนอกระบบทีจ่ ะตองใชสอ่ื สารตรงนี้ ความจําเปนมีมากนอยเพียงไร ตัวอยางหนึง่ ซึง่
ผมหยิบยกเสมอในเรือ่ งนีท้ ผ่ี า นมา ทีเ่ กีย่ วกับปญหาในอดีตก็คอื การศึกษาทางไกล ซึ่งสมัย
กอนนัน้ เราใชสถานีวทิ ยุโทรทัศน ชอง 11 เปนหลักในการเผยแพร แตวา ไมมกี ารวางแผนหรือวา
จะเปนดวยเหตุผลอะไรก็ตาม ทานก็คงจะทราบวาในทีส่ ดุ วิวฒ
ั นาการของมันก็กลายเปนวา มีโครงการ
ทีเ่ ราตองไปอาศัยดาวเทียมมาใชเพือ่ การนีแ้ ทน และดวยเหตุผลทีว่ า สถานีวทิ ยุโทรทัศน ชอง 11
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ไมสามารถที่จะดําเนินการใหมคี วามแนนอนไดสาหรั
ํ บหนวยงานทางการศึกษา ซึ่งไมใชความผิด
ของเขา และในทีส่ ดุ หนวยงานทางการศึกษาก็ตอ งถอยออกมาจากชอง 11 ไปพึง่ พิงเทคโนโลยี
ดาวเทียม แตผลอยางหนึง่ ซึง่ เปนเรือ่ งแปลกคือวา ความพรอมของคนทีร่ บั ชมรายการเหลานี้
ถาเทียบระหวางชอง 11 กับทีต่ อ งดูผา นดาวเทียมแลวความชัดเจนตางกัน แตวา ความจริงโทรทัศน
ในบานของคนสวนใหญสามารถรับชอง 11 ไดอยูแ ลว กลายเปนวาตอไปนีร้ ายการเหลานีเ้ ขาก็
ไมมโี อกาสไดดู เพราะตองไปพึง่ เทคโนโลยีในเรือ่ งดาวเทียม ซึ่งก็มีปญหาทั้งในเรื่องคาใชจาย และ
ในเรือ่ งเทคนิคอยางนี้ เปนตน
ดังนัน้ จึงตองมาตัง้ หลักตรงนีว้ า ความจําเปนทีจ่ ะตองใชสอ่ื เหลานีส้ ําหรับการศึกษา
ทางไกลนั้นเปนอยางไร แผนการรับเปนอยางไร ตองคิดตัง้ แตตอนนี้ เพือ่ ใหการทําแผนการจัดสรรนี้
มีความเปนไปได และสามารถตอบสนองไดอยางครบถวน สมบูรณ และถาเปนไปได ก็ควรจะให
สิง่ ทีก่ าหนดเอาไว
ํ
ใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติซึ่งพูดถึงกลไกอยางนี้เอาไวแลว เขามา
เชื่อมโยงกับองคกรอิสระตรงนี้ใหเกิดความสอดคลองตองกันในการดําเนินการ
ประการสุดทาย ทีอ่ ยากจะฝากไวเปนขอคิด คือวาเมือ่ เราไดมกี ารจัดสรรสําหรับความ
จําเปนเฉพาะเกีย่ วกับการจัดการศึกษาในระบบก็ดี หรือการศึกษาทางไกล หรือการศึกษานอก
ระบบ ก็ดแี ลว ตอง อยาไปคิดวา นัน่ คือสิง่ ทีไ่ ดตอบสนองรัฐธรรมนูญ หรือเปาหมายของเราแลว
แตขอใหยอ นกลับไปถึงขอคิดทีผ่ มกลาวมาแลว ในเรือ่ งของคํานิยาม "การศึกษา" และ "วัฒนธรรม"
ทีเ่ ราตองพยายามนิยามใหกวาง และขอคิดประการสุดทายคืออยากจะฝากไววา อยาคิดเพียงวา
พอเรามีความคิด เปาหมายเกีย่ วกับการศึกษา วัฒนธรรม แลวนี้ สิ่งที่เราจะไปเรียกรองก็คือ เพียง
เรียกรองวามีการจัดสรรคลืน่ ความถี่ หรือสถานีเปนการเฉพาะเพือ่ อยางนัน้ อยางนี้
สุดทาย สิ่งหนึ่งที่เราลืมไมไดคือ สิ่งเหลานี้จะไปถึงประชาชนมากนอยเพียงใด เราคง
ไมไดเปนคนเลือก ประชาชน ผูบ ริโภค ทีฟ
่ ง วิทยุ ทีด่ โู ทรทัศน เขาเปนคนเลือก เพราะเขา
เปนคนเลือก วาเขาจะดูชองไหน เขาจะฟงคลื่นไหน แมเรามีความรูส กึ วา บางครัง้ กลไกตลาดหรือ
กลไกธุรกิจ ไมคอ ยคํานึงถึงสิ่งเหลานี้ แตผมคิดวา เราจะเดินไปในแนวทางที่ผิด ถาเราไปพยายาม
ที่จะปฏิเสธกลไกตลาดหรือธุรกิจ และพยายามแยกสิ่งเหลานี้ออกมา หรือไปคิดงาย ๆ วา ก็แบง
สัดสวนกันไป ธุรกิจเอาไปเทานีส้ ถานี เทานีช้ อ ง สวนเรือ่ งทีเ่ ราคิดวาเปนประโยชนสาหรั
ํ บสังคม
ก็มอี กี เทานีส้ ถานี เทานีช้ อ ง พอถึงเวลาจริง ๆ มันจะแขงกันไมได จะเหมือนกับทีเ่ ราพยายาม
จะไปสรางสถานี หรือไปจัดสรรคลืน่ สําหรับสิ่งเหลานี้ ทีเ่ ราพยายามจะบอกประชาชนวานัน่ เปน
สิ่งที่ดีสาหรั
ํ บเขา แลวเราจะพบความจริงวา “เขาไมดู เขาไมฟง” เหมือนประเทศเผด็จการ จะเปน
สังคมนิยมหรือขวาจัดก็ตาม ทีพ่ ยายามจะยัดเยียดเนือ้ หาสาระ ถึงจุดหนึ่งประชาชนก็ปฏิเสธ
เพราะบังคับใหเขาดูหรือใหฟงไมได สิง่ ทีเ่ รานาคิดมากกวา คือ ทําอยางไรใหการดําเนินกิจการ
เหลานี้ ซึ่งก็เปนธุรกิจหนึ่ง จะเปนการดําเนินไปในลักษณะที่จะเอื้ออํานวยใหสง่ิ เหลานี้
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เขาไปมีสวนรวมหรือแฝงเขาไปอยู และทําใหประชาชนนัน้ อยากจะรู อยากจะดู อยาก
จะฟง จะสรางแรงจูงใจอยางไร จะกําหนดเปนเงื่อนไขอยางไร ผสมผสานกัน ใหคนทีท่ าํ
ธุรกิจดานนี้ ไดมสี ว นรวมในการพัฒนาเรือ่ งการศึกษา และเรือ่ งของวัฒนธรรม อันนัน้ คือ
โจทยที่ผมคิดวายากที่สุด แตถา เรามีคําตอบเรือ่ งนี้ ผมคิดวาจะทําใหการดําเนินการเรือ่ งนี้
มีประสิทธิภาพสูงสุด
และทั้งหมดนี้ ผมเชือ่ วาจะมีความคิดทีห่ ลากหลาย และอาจจะแตกตาง ซึ่งผมหวังวา
การประชุมรับฟงความคิดเห็นในวันนี้ คงจะไดทั้งขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและบุคคลในวงการ และ
ความคิดเห็นตาง ๆ จากทานทัง้ หลายทีส่ ละเวลามาในวันนีอ้ ยางเต็มที่ การทํางานในเรื่องนี้ ความ
จริงตองถือวาเพิ่งเริ่มตน เรามีเพียงกรอบกวาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแมบททางการศึกษา
แตวา รายละเอียดตาง ๆ ที่จะนําไปสูเ ปาหมายทีก่ ําหนดไวนน้ั เปนเรือ่ งทีต่ อ งทํางานกันอยางหนัก
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายฉบับนี้ คือ กฎหมายเกีย่ วกับองคกรจัดสรรคลืน่ ความถี่ฯ
นัน้ ก็มีโครงการที่จะรับฟงความคิดเห็นและประชาพิจารณ เพื่อจะไดความคิดเห็นที่หลากหลาย
อยางแทจริง เพือ่ ใหการทํางานของคณะกรรมการฯ ชุดนีม้ คี วามสมบูรณมากยิง่ ขึน้ และที่สาคั
ํ ญ
ก็คอื วา แมกฎหมายฉบับนีท้ ําเสร็จแลว ก็ยงั มีงานอีกมากทีท่ ง้ั องคกรอิสระทีจ่ ะจัดตัง้ และพวกเรา
ทุกคนทีอ่ ยูใ นวงการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และในวงการสื่อสารมวลชน จะตองรวมกันคิด
และรวมกันทําอีกมาก ผมตองขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ที่ไดมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
ในวันนี้ และขอบคุณทุกทานทีไ่ ดสละเวลามารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น ผมขอเปดการประชุม
และขอใหการประชุมในวันนี้ บรรลุวตั ถุประสงคและความตัง้ ใจของพวกเราทุกคน ในการทีจ่ ะนํา
ทรัพยากรทีม่ คี า ยิง่ ของสาธารณะมาใชเพือ่ การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมตอไป ขอขอบคุณครับ
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