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ประชาชนผูฟ้งั ผูบ้รจิาค ผูก่้อตัง้ และผูอ้ านวยการสถานีวทิยเุสยีงธรรมฯ สวนแสง
ธรรม กทม.                                                    ผูฟ้้องคดี 
 

คณะกรรมการกจิการวทิยกุระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ             
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ กบัพวก    ผูถ้กูฟ้องคดี 

ผูฟ้้องคดไีด้รบัทราบค าให้การตามส าเนาค าให้การฉบบัลงวนัที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ และส าเนา
พยานหลกัฐานแลว้ ขอคดัคา้นค าใหก้ารผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองพรอ้มพยานหลกัฐานตามทีจ่ะกล่าวดงัต่อไปน้ี 

 
ข้อ ๑. ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดไีม่ว่าในฐานะ กสทช. ทัง้ ๑๑ คน (รบัต าแหน่งเมื่อวนัที่ ๗ ตุลาคม 

๒๕๕๔) และในฐานะ กสท. ทัง้ ๕ คน (รบัต าแหน่งเมื่อวนัที ่๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔) ไดท้ าค าใหก้ารต่อศาลว่ามี
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบญัญตัิการประกอบ
กจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการจดัสรร อนุญาต และก ากบัดูแลการใชค้ลื่นความถี่เพื่อการประกอบ
กิจการกระจายเสยีง ฯ เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดบัชาติและระดบัท้องถิ่นทัง้ในด้าน
การศกึษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรฐัและประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทัง้การแข่งขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรม 
ตลอดจนมอี านาจหน้าที่ในการอนุญาตและก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ให้เป็นไปตาม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง นัน้ 

ขา้พเจา้เหน็ว่าเป็นค าให้การที่ไม่ตรงความจรงิ ทัง้นี้เนื่องจากภายหลงัรบัต าแหน่งมายาวนาน
กว่า ๑ ปี ๗ เดอืนแลว้ ยงัไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายดงักล่าวแต่อย่างใด ไม่มกีารจดัสรร ไม่
มกีารอนุญาต และไม่มกีารก ากบัดูแลการใชค้ลื่นความถี่ในการประกอบกจิการกระจายเสยีงเพื่อใหป้ระชาชน
ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ไดร้บัประโยชน์สูงสุดแต่อย่างใด เพราะไม่น าเนื้อหาสาระของผูป้ระกอบการ
มาพจิารณาถงึประโยชน์ในด้านการศกึษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรฐั และประโยชน์สาธารณะอื่นๆ เลย 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไมว่่ารายเดมิหรอืรายใหม่รวมแลว้กว่า ๙๐ เปอรเ์ซน็ต์ล้วนเน้นแต่เนื้อหาทางดา้นการ
บนัเทงิเท่านัน้ มน้ีอยรายที่ส่งเสรมิตามที่กฎหมายได้บญัญตัิไว้ นอกจากนี้ กสทช. และ กสท. ยงัไม่จดัให้
ผู้ประกอบการทางธุรกิจไม่ว่ารายเดมิหรอืรายใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการแข่งขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรม  ดงั
ปรากฏให้เห็นสดัส่วนผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นการแสวงหารายได้จากการโฆษณาเป็นรายใหม่จ านวนราว 

 ระหว่ำง 
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๗,๐๐๐ สถานี และรายเดมิกว่า ๓๐๐ สถานี ซึง่หาก กสทช. และ กสท. ปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั
โดยจดัให้มกีารแข่งขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรมด้วยการประมูลก็จะสามารถลดจ านวนผู้ประกอบการลงไปได้
อยา่งมากจนอยูใ่นจ านวนทีเ่หมาะสม การไมจ่ดัสรรและไมก่ ากบัดูแลใหเ้กดิความสมดุลระหว่างผูป้ระกอบการ
แต่ละประเภทจงึเป็นต้นเหตุหลกัทีท่ าใหเ้กดิการรบกวนซึง่กนัและกนั และยงัเป็นต้นเหตุทีผู่ถู้กฟ้องคดมีกัใช้
เป็นขอ้อา้งอยูเ่สมอว่าจะกระทบต่อวทิยกุารบนิซึง่เป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัสาธารณะ 

กล่าวโดยยอ่กค็อื การจงใจฝา่ฝืนบทบญัญตัแิละเจตนารมณ์แห่งกฎหมายดงักล่าว และยงัจงใจละ
เวน้การปฏบิตัหิน้าทีห่รอืจงใจปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไมล่ าดบัความส าคญัก่อนหลงัซึง่เกดิจากเจตนาอนัมชิอบเช่นนี้
เป็นตน้เหตุแห่งการรบกวนคลื่นและความขดัแยง้ทัง้ปวง มใิช่เกดิจากการใชก้ าลงัส่งหรอืเสาอากาศสูงแต่อย่าง
ใดทัง้สิ้น นอกจากนี้การจงใจไม่คัดเลือกคุณสมบัติของผู้ประกอบการว่ารายใดเป็นไปเพื่อส่งเสรมิด้าน
การศกึษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรฐั และประโยชน์สาธารณะอื่น และรายใดไม่เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่ง
รฐัธรรมนูญมาตรา ๔๗ ซึ่งเป็นหลกัการส าคญัสูงสุดของการก่อตัง้องค์กรอสิระขึน้มา และหาก กสทช. และ 
กสท. ไม่ปฏบิตัิหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามหลกัการและเจตนารมณ์ดงักล่าวซึ่งเป็นเจตจ านงสูงสุดของ
กฎหมายสงูสุดของชาตแิลว้ไซร ้กเ็ท่ากบัว่าผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองเป็นต้นเหตุแห่งปญัหาทัง้ระบบจนน าไปสู่การ
คดัคา้นตา้นทานของประชาชน การประชุมสงฆต์ามพระธรรมวนิัยท าสงัฆกรรมคว ่าบาตรของสงฆท์ัว่ประเทศ 
และหากไม่เร่งปฏบิตัหิน้าทีต่ามเจตจ านงแห่งกฎหมายอย่างเคร่งครดัแลว้จะน าไปสู่ความขดัแยง้อย่างรุนแรง
และน าไปสู่กลยีคุไดใ้นทีสุ่ด ผูถู้กฟ้องคดจีะโยนความผดิและโยนเหตุแห่งความผดิไปสู่คณะสงฆแ์ละประชาชน
มไิด้ จะไม่มผีูใ้ดยอมรบัได้โดยเดด็ขาด แต่หากปฏบิตัหิน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยค านึงถงึเนื้อหาสาระการ
ออกอากาศ (Content) เป็นส าคญั และค านึงถงึการแข่งขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรมโดยวธิกีารประมูลเพื่อลด
จ านวนลงในกรณผีูป้ระกอบการทีโ่ฆษณา หากผูถู้กฟ้องคดไีม่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยการไม่น าผูป้ระกอบการทุก
ประเภทมาปะปนกนัแล้วยกเอาเป็นขอ้อ้างว่าเนื่องจากมผีู้ประกอบการทุกประเภทรวมแล้วจ านวนมากกว่า 
๗,๕๐๐ ราย จงึจ าเป็นต้องลดก าลงัส่งและเสาลงทัง้หมด ยกเวน้เฉพาะรายเดมิ ๓๑๔ รายเท่านัน้ทีไ่ดร้บัการ
ยกเวน้ แนวคดิและหลกัการทีข่ดัต่อบทบญัญตัแิละเจตนารมณ์แห่งกฎหมายดงักล่าวจงึเป็นต้นเหตุแห่งปญัหา
ทัง้มวล ท าให้ผู้ประกอบการรายเดมิและใหม่เกิดความเหลื่อมล ้าไม่เสมอภาค ท าให้ผู้ประกอบการบรกิาร
ชุมชนมสีดัส่วนต ่ากว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งขดัต่อกฎหมาย และยงัจงใจฝ่าฝืนไม่จดัให้มกีารแข่งขนัโดยเสรี
อย่างเป็นธรรมเพื่อใหค้ลื่นความถี่ทีม่อียู่อย่างจ ากดัทีสุ่ดในบรรดาคลื่นความถี่ทุกประเภท ไดถู้กเรยีกคนืแลว้
น ามาจดัสรรเพื่อการใช้คลื่นความถี่ที่มปีระสทิธภิาพสูงสุดซึ่งเป็นประสทิธภิาพสูงสุดจรงิตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง เพราะตอ้งใชค้ลื่นความถีท่ีม่อียูจ่ ากดัเพื่อสาระประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแทจ้รงิ และการ
จ ากดัสดัส่วนมใิห้มผีู้ประกอบการธุรกจิมากเกนิไปให้มอีย่างพอเพยีงก็จะท าให้หมดปญัหาการรบกวนคลื่น
ระหว่างกนัได้อย่างเดด็ขาด เรยีกได้ว่า ใช้คลื่นอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ทางด้านปรมิาณและคุณภาพ ดงันัน้ 
การทีผู่ถู้กฟ้องคดซีึง่ไดร้บัโปรดเกลา้ฯ มาแลว้แต่จงใจไมป่ฏบิตัหิน้าทีข่อง กสทช. และ กสท. ตามทีก่ฎหมาย
ไดบ้ญัญตัไิวเ้ช่นน้ีจงึเป็นมหาเหตุแห่งปญัหาทัง้ระบบ มใิช่จากผูฟ้้องคดหีรอืจากผูป้ระกอบการรายหน่ึงรายใด
ตามค าใหก้ารทีก่ล่าวอา้งกบัศาล 
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ข้อ ๒. ผูฟ้้องคดีมีสิทธิฟ้องโดยชอบด้วยกฎหมำย 
ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีท าค าให้การว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้มสีิทธิฟ้องคดีน้ีต่อศาลปกครอง นัน้ 

ขา้พเจา้ขอท าค าคดัค้านในประเดน็ดงักล่าวต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดเีป็นผูม้สีทิธโิดยสมบูรณ์ในการฟ้องคดน้ีีต่อ
ศาลปกครอง โดยในการท าค าคดัค้านตัง้แต่ขอ้ ๑ เป็นต้นไปจนจบครบทัง้ฉบบัมเีหตุผลข้อเท็จจรงิและข้อ
กฎหมายทีส่นับสนุนกนัและกนัอย่างไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งขาดจากกนัได ้เพราะบรรดาขอ้เทจ็จรงิ
และขอ้กฎหมายต่างๆ มคีวามเกี่ยวโยงกนัไปมาอย่างแยกไม่ออก และในการอธบิายในภาพรวมนัน้ ขา้พเจา้
และคณะได้จดัท า “ตารางเปรยีบเทียบสถานภาพทางกฎหมายของผู้ประกอบการกระจายเสียงระหว่าง
ผูป้ระกอบการรายเดมิและรายใหม ่รวมถงึมลูนิธเิสยีงธรรมฯ โดยแบ่งออกตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญและ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง” ตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑   

 ๒.๑ ผู้ ฟ้องคดีเป็นผู้ไ ด้ร ับสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมำยในกำรประกอบกิจกำร
วิทยกุระจำยเสียง 

  ๒.๑.๑ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า แม้จะมีการตราและบังคับใช้รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๐ อนัเป็นเหตุใหม้กีารตราพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่
ฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ มผีลใช้บงัคบัแล้วก็หาได้มผีลเป็นการยกเลิกพระราชบญัญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ หรอืเปลี่ยนแปลงหลกักฎหมายที่ก าหนดให้การประกอบกิจการวทิยุกระจายเสยีง
จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังานผูอ้อกใบอนุญาตแต่อยา่งใด ดงัจะเหน็ไดจ้ากบทเฉพาะกาลก าหนดใหใ้น
วาระเริ่มแรกที่การคัดเลือกและแต่งตัง้ กสช. ยังไม่แล้วเสร็จ ให้นายกรัฐมนตรี ร ัฐมนตรี อธิบดีกรม
ประชาสมัพนัธ ์อธบิดกีรมไปรษณียโ์ทรเลข และเจา้หน้าทีข่องรฐัอื่นใดทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารคลื่นความถี่ การ
จดัสรรคลื่นความถี่ การอนุญาตและการก ากับดูแลหรอืควบคุมการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ตาม
กฎหมายว่าดว้ยวทิยุกระจายเสยีงฯ และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง มอี านาจหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายบญัญตัจินถงึ
วนัที่กฎหมายก าหนด แต่ในระหว่างนัน้จะพจิารณาจดัสรรคลื่นความถี่ออกใบอนุญาตประกอบกจิการ หรอื
อนุญาตใหป้ระกอบกจิการเพิม่เตมิไมไ่ด ้ 

  ผู้ถูกฟ้องคดียังอ้างอีกว่า นอกจากน้ี แม้ภายหลังจะมีการแต่งตัง้ กสช. แล้ว 
พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ยงัไดบ้ญัญตัใิหบ้รรดาอ านาจ
หน้าทีข่องนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีอธบิดกีรมประชาสมัพนัธ ์อธบิดกีรมไปรษณียโ์ทรเลข หรอืเจา้หน้าทีข่อง
รฐัผู้อื่นใดที่เกี่ยวกับการบรหิารคลื่นความถี่ การจดัสรรคลื่นความถี่ การอนุญาตและการก า กับดูแลหรือ
ควบคุมการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงฯ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง เป็นอ านาจหน้าทีข่อง กสช. ดงันัน้ ผูใ้ดทีป่ระสงคจ์ะด าเนินบรกิารส่งวทิยุกระจายเสยีงฯ ภายหลงั
จากทีร่ฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใชบ้งัคบั จะต้องไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนักงานผูอ้อกใบอนุญาตตามมาตรา 
๕ แห่งพระราชบญัญตัวิทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ นัน้ 

  ขา้พเจา้ขอคดัคา้นค าใหก้ารของผูถู้กฟ้องคดใีนประเดน็ดงักล่าวทัง้ในขอ้เทจ็จรงิและ
ขอ้กฎหมาย กล่าวคอื ความจรงิกค็อืไมเ่คยมกีารแต่งตัง้ กสช. เกดิขึน้เพราะกระบวนการสรรหาเป็นโมฆะตาม
เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๒ และโดยทีบ่ทเฉพาะกาลมาตรา ๗๕ ของพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่น



 ๔ 

ความถีฯ่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดงักล่าวบญัญตัใิหด้ าเนินการสรรหาและคดัเลอืก กสช. ต้องแลว้เสรจ็ภายใน ๑๒๐ วนั 
นับแต่วนัที่พระราชบญัญตัิดงักล่าวใช้บงัคบั โดยมกี าหนดวนัในสมยัประชุมของรฐัสภา ทัง้นี้ให้ปลดัส านัก
นายกรฐัมนตรที าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานธุรการในการด าเนินการสรรหาและคดัเลอืก  

  และในเมื่อไม่ม ีกสช. เกดิขึน้จรงิเนื่องจากเป็นโมฆะ นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีอธบิดี
กรมประชาสมัพนัธ ์อธบิดกีรมไปรษณียโ์ทรเลข และเจา้หน้าทีข่องรฐัอื่นใดที่เกี่ยวกบัการบรหิารคลื่นความถี ่
การจดัสรรคลื่นความถี่ การอนุญาตและการก ากบัดูแลหรอืควบคุมการประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ ซึ่งมี
อ านาจหน้าที่ตามบทเฉพาะกาลเพยีงในวาระเริม่แรกทีก่ารคดัเลอืกและแต่งตัง้ กสช. ยงัไม่แล้วเสรจ็เท่านัน้ 
มไิด้มอี านาจต่อเนื่องยาวนานไปเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ให้มขีอบเขตระยะสัน้เพียงในวาระเริม่แรก
เท่านัน้ และในเมือ่กระบวนการสรรหา กสช. กลายเป็นโมฆะ ไมส่ามารถแต่งตัง้ขึน้ไดภ้ายในก าหนด ๑๒๐ วนั 
ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมาย จงึเกดิภาวะสุญญากาศไร ้กสช. ตัง้แต่บดันัน้ยาวนานจนกระทัง่มพีระราชบญัญตัิ
การประกอบกิจการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ มผีลบงัคบัใช้ ก าหนดให้ กทช. เป็นผู้ปฏบิตัหิน้าที่ กสช. 
ชัว่คราวไปพลางก่อน ภาวะสุญญากาศที่ยาวนานเช่นนี้ท าให้ นายกรัฐมนตรี ร ัฐมนตรี อธิบดีกรม
ประชาสมัพนัธ ์อธบิดกีรมไปรษณียโ์ทรเลข และเจา้หน้าทีข่องรฐัอื่นใดฯ ไม่มอี านาจใดๆ ทัง้สิน้ในการเขา้มา
ก าหนดกฎเกณฑ์ หรือกระท าการใดๆ แทนได้เพราะจะเป็นการใช้อ านาจหน้าที่ขดัต่อบทบัญญัติแห่ง
รฐัธรรมนูญในขณะนัน้ซึง่ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่ององคก์รอสิระในฐานะ กสช. เท่านัน้ 

  ดว้ยขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายดงักล่าว ผู้ถูกฟ้องคดจีงึไม่สมควรจะยกเอาประเดน็
ดงักล่าวมาใชเ้ป็นขอ้อ้างเพื่อหวงัเพยีงโจมตผีูฟ้้องคดทีีไ่ดก่้อตัง้สถานีวทิยุกระจายเสยีงในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้
ต้องกลายมาเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายหรอืกลายเป็นผู้กระท าผดิกฎหมายโดยจงใจไม่กล่าวถงึขอ้เทจ็จรงิและขอ้
กฎหมายดงักล่าวทีท่ าใหก้ระบวนการสรรหาตอ้งกลายเป็นโมฆะ และหากจะถอืเอาเหตุการณ์ดงักล่าวใหก้ลาย
มาเป็นความผดิหรอืให้มผีู้รบัผดิให้จงได้ บรรดานายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีอธบิดกีรมประชาสมัพนัธ์ อธบิดี
กรมไปรษณยีโ์ทรเลข และเจา้หน้าทีข่องรฐัอื่นใดฯ กค็วรจะรบีแจง้ความด าเนินคดอีาญามาตรา ๑๕๗ ต่อปลดั
ส านักนายกรฐัมนตรโีทษความผดิฐานละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้กดิความเสยีหายรา้ยแรง
แก่สาธารณะ เพื่อใหเ้กดิความหลาบจ าท าใหผู้ป้ระกอบการทัง้รายเดมิและรายใหม่ ตลอดจนวงราชการต่างๆ 
ทีเ่คยก ากบัดแูลงานดา้นคลื่นความถีม่าแต่เดมิตอ้งเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหายกนัถ้วนหน้า มใิช่มายดัเยยีดให้
เป็นโทษความผดิแก่ผูฟ้้องคดตีามค าใหก้ารต่อศาลของผูถู้กฟ้องคด ีพฤตกิารณ์การกล่าวตู่เพื่อหาแพะรบับาป
ของผูถู้กฟ้องคดเีช่นน้ี จงึเป็นเสมอืนเดก็ทีเ่อาแต่ใจตวัใชอ้ารมณ์เป็นใหญ่กว่าเหตุผล ค ากล่าวอ้างต่อศาลทีไ่ม่
กล่าวความจรงิทัง้หมดและยงัยดัเยยีดความผดิให้ภาคประชาชนซึ่งเป็นคู่กรณีเช่นนี้ เฉพาะอย่างยิง่เป็น
องค์กรของรฐัที่ใช้ภาษีของประชาชนด าเนินงาน ซึ่งดูขดัแยง้กบัคุณสมบตัิ และฐานะของความเป็น กสทช. 
และ กสท. ที่มเีกียรติสูงถึงกับได้รบัการโปรดเกล้าฯ แต่กลบัมพีฤติการณ์ที่ตรงกนัข้ามกบัองค์กรอนัทรง
เกยีรตเิป็นอยา่งยิง่ 

  อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ฟ้องคดีจะทราบดีว่าทัง้นายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี อธิบดีกรม
ประชาสมัพนัธ์ อธบิดกีรมไปรษณียโ์ทรเลข และเจา้หน้าที่ของรฐัอื่นใดฯ เป็นผู้ไม่มอี านาจตามกฎหมายใน
การตดัสนิใจใดๆ เกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวเพราะมใิช่องคก์รอสิระตามบทบญัญตัแิละเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ 



 ๕ 

จงึไม่มสีทิธเิขา้มาแทรกแซงการท างานใดๆ เกี่ยวกบัคลื่นความถี่โดยประการทัง้ปวง แมผู้ฟ้้องคดจีะทราบถงึ
สถานะดงักล่าวเป็นอย่างด ีแต่ผูฟ้้องคดกีย็งัคงให้เกยีรตแิละใหก้ารยอมรบัในฐานะทีเ่ป็นวงราชการท าหน้าที่
ดูแลรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรมอนัดขีองคนในชาตแิละส่วนรวม ซึ่งภายหลงัได้ท าการตรวจสอบ
ชดัเจนแลว้ว่ามคีลื่นความถี่ใดทีย่งัว่างอยู่ และผูฟ้้องคดปีระสงคจ์ะด าเนินการออกอากาศในคลื่นความถี่นัน้ก็
จะท าหนังสอืไปแจง้ความประสงค์ในการออกอากาศอย่างเป็นทางการต่อทัง้นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีอธบิดี
กรมประชาสมัพนัธ ์อธบิดกีรมไปรษณยีโ์ทรเลข หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัอื่นใดฯ ในพืน้ทีต่ ัง้ของสถานีออกอากาศ
แห่งนัน้ๆ โดยถอืเป็นขอ้ปฏบิตัติลอดมา ดงัปรากฏเอกสารทีไ่ดแ้สดงต่อศาลมาแลว้ในส านวนฟ้องครัง้แรก ผู้
ฟ้องคดมีไิด้กระท าการโดยพลการโดยไม่แจง้ขอความอนุเคราะห์จากรฐัแต่อย่างใดทัง้สิ้น แต่ให้เกยีรตแิละ
ยอมรบัอ านาจหน้าที่ในฐานะของความเป็นรฐัทุกประการ ประการส าคญัยิง่กว่านัน้ ผู้ฟ้องคดเีหน็ว่า การใช้
คลื่นความถี่เพื่อการเผยแผ่ธรรมะภาคปฏบิตัยิงัไม่เคยมมีาก่อนในประวตัศิาสตรช์าติไทย ซึ่งหลกัธรรมใน
พระพุทธศาสนาย่อมจะยงัประโยชน์สุขทัง้ทางโลกทางธรรมแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จงึเป็นการเหมาะสมยิง่
ที่ทุกฝ่ายต้องสนับสนุนและถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่จกัต้องช่วยกันส่งเสรมิให้แพร่หลายกว้างขวาง
ออกไปไม่เพยีงคลื่นเสยีงธรรมของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ เท่านัน้ แต่ทุกฝ่ายควรช่วยกนัส่งเสรมิผู้ประกอบการ
คลื่นธรรมะทุกรายที่ไม่เป็นไปเพื่อการโฆษณาทางธุรกิจ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยมีคุณธรรมมี
คุณภาพชวีติและจติใจที่ดขี ึ้น ท่ามกลางกระแสวตัถุนิยม ปญัหาอาชญากรรม และโรคร้ายอนัเกิดจากการ
ประพฤติผิดศีลธรรมซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและมีอัตราความเสื่อมแบบก้าวกระโดด นอกจากนี้ 
พระพุทธศาสนายงัเป็นหน่ึงในสถาบนัหลกัของชาตอิกีดว้ย ผูฟ้้องคดจีงึเชื่อมัน่ว่าทุกฝ่ายทัง้ภาครฐัและเอกชน
จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และตลอดระยะเวลาของการด าเนินการตัง้แต่ขณะนัน้ก็ยงัเป็นการใช้สทิธิ
กระจายเสยีงทีม่ไิดก้ระทบกระเทอืนหรอืก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นเสยีหายต่อสทิธกิารใชค้ลื่นความถี่ของผูอ้ื่น
อกีดว้ย ทัง้น้ีผูฟ้้องคดใีชก้ าลงัส่งและความสูงเสาตามก าลงัของประชาชนโดยจ ากดัมใิหเ้กนิกว่ามาตรฐานทาง
เทคนิคของผู้ประกอบการรายเดมิทีใ่ชอ้ยู่ในเวลานัน้ ซึง่เป็นไปตามหลกัแห่งความเสมอภาคทีร่ฐัธรรมนูญให้
ความคุม้ครอง 

  อกีประการหน่ึง ผูถู้กฟ้องคดคีวรใหก้ารดว้ยขอ้เทจ็จรงิกบัศาลดว้ยว่า สถานการณ์ใน
ขณะนัน้ไม่ม ีกสช. เพราะกระบวนการสรรหาเป็นโมฆะ ไม่สามารถแต่งตัง้ กสช. ไดซ้ึง่ล่วงเลยกว่า ๑๒๐ วนั 
จงึไมเ่ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวย้าวนานหลายปี โดยภาครฐัเองกไ็ม่สามารถด าเนินการใดๆ เพื่อท าใหม้ ี
กสช. ทีถู่กตามกฎหมายได ้และไมส่ามารถเขา้มาก ากบัดูแลไดเ้พราะจะขดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญทีใ่ห้
อ านาจทัง้หมดแก่องค์กรอสิระ ดงันัน้ ภาวะดงักล่าวจงึถือเป็นช่วงสุญญากาศทางกฎหมาย ไม่มผีู้ใดมสีทิธิ ์
อนุญาต และ ไมม่ผีูใ้ดมสีทิธิร์ะงบัอยา่งแทจ้รงิในการประกอบกจิการกระจายเสยีง ทัง้นี้ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบ
กิจการรายเดิมหรอืรายใหม่ก็ตาม ล้วนแล้วแต่ออกอากาศโดยปราศจากผู้มีอ านาจหน้าที่ที่แท้จริงตาม
บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญในขณะนัน้  

  ภาวะสุญญากาศทางกฎหมายหรอืช่องว่างทางกฎหมายดงักล่าวนี้  แมแ้ต่ในบนัทกึ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา เรื่อง การด าเนินการวทิยุชุมชน (เรื่องเสรจ็ที่ ๘๓/๒๕๔๖) หน้า ๓ ยงัระบุ
ถอ้ยค ายอมรบัสภาวะสุญญากาศทางกฎหมายของคณะรฐัมนตรใีนครัง้นัน้ว่า 



 ๖ 

  “๑. คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เหน็สมควรใหม้มีาตรการและ
หลกัเกณฑช์ัว่คราวเพือ่ให้การด าเนินการวทิยุชุมชนสามารถด าเนินการไปได ้เพราะขณะนี้ภาคประชาชนได้
ขอใช้คลืน่ความถี ่และท าการเปิดสถานีวิทยุชุมชนมากขึ้น หากมีการห้ามก็อาจขดัต่อบทบัญญัติของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยได”้ 

  นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ แม้แต่รองนายกรฐัมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม) ซึ่ง
ปฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตร ีกย็งัยอมรบัอย่างเป็นทางการถงึสภาวะดงักล่าว ดงัปรากฏหลกัฐานชดัเจน
ตามเอกสารบนัทกึขอ้ความของส่วนราชการส านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีลงวนัที่ ๑๕ สงิหาคม ๒๕๔๘ 
เรือ่ง แนวทางการแกไ้ขปญัหาวทิยชุุมชน ระบวุ่า  

  “๑.๑ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่วันที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ทีป่ระชุมมี
ความเหน็ว่า กระบวนการสรรหาและคดัเลอืกคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์แห่งชาต ิ
(กสช.) และคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กทช.) จะต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการอกีระยะหนึง่ 
เป็นเหตุให้ การจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละวธิกีารในการก ากบัดูแลการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมต้องหยดุชะงกั ...” 

  “๑.๕ ดงันัน้ในขณะน้ีถอืไดว้่า กรมประชาสมัพนัธจ์งึยงัไม่มกีารพจิารณาใหจ้ดัตัง้วทิยุ
ชุมชนแต่อย่างใด การตัง้สถานีวทิยุกระจายเสยีงดงักล่าวเป็นการด าเนินการโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากกรม
ประชาสมัพนัธ ์ซึง่เป็นผูด้แูลตามพระราชบญัญตัวิทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ แต่เป็นการ
ด าเนินการโดยอาศยัช่องว่างทางกฎหมายในระหว่างทีย่งัไมม่กีารจดัตัง้ กสช....” 

  “๔.๖ สนับสนุนใหม้กีารสมัมนาระดมความคดิเหน็ เพือ่ให้มกีารเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง
ตลอดจนเป็นการเตรยีมความพร้อมให้กบัผู้ประกอบการก่อนม ีกสช. จงึเหน็ควรทีจ่ะสนับสนุนให้มกีารจดั
สมัมนาระดบัประเทศ ๑ ครัง้ และระดบันานาชาติ ๑ ครัง้ เพือ่ระดมความคดิเห็น สรุปบทเรยีน และจดัร่าง
กรอบแนวทางการด าเนินการวทิยุชุมชน รวมทัง้การเตรยีมความพร้อมของภาคประชาชนในการจดัท าร่าง
แผนแม่บทวทิยุชุมชนภาคประชาชน ทัง้นี้การจดัสมัมนาดงักล่าวจะเชญินักวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในและ
ต่างประเทศ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูและสรา้งรปูแบบว่าดว้ยวทิยุชุมชนทีส่อดคลอ้งตามพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรร
คลืน่ความถีแ่ละก ากับกิจการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
มาตรฐานสากล โดยผลการสมัมนาจะจดัส่งให ้ครม. และ กสช. ต่อไป” 

  ด้วยค ากล่าวอย่างเป็นทางการในหนังสือบันทึกข้อความ (ด่วนที่สุด) ของรอง
นายกรฐัมนตรปีฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่๑๖ สงิหาคม ๒๕๔๘ เป็นการแสดงถงึการยอมรบั
ว่า ในระหว่างทีย่งัไม่มกีารจดัตัง้ กสช. ถอืเป็นช่องว่างทางกฎหมายหรอืภาวะสุญญากาศซึ่งไม่มหีน่วยงาน
ใดๆ มอี านาจในการควบคุมและก ากบัดูแลอย่างแท้จรงิ จะน าหน่วยราชการใดๆ ไปเปรยีบเทยีบกบั กสช . 
มไิด้ เพราะ กสช. เป็นองค์กรอสิระตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ หน่วยราชการอื่นๆ จะไม่สามารถกระท า
การแทนไดเ้พราะจะมคีวามผดิทางกฎหมายรา้ยแรงถอืเป็นการใชอ้ านาจเขา้แทรกแซงองคก์รอสิระ  

  ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดจีะยกเอาหลกัการของพระราชบญัญตัวิทิยุกระจายเสยีงและ
วทิยโุทรทศัน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ มาบงัคบัใชว้่า ผูท้ีป่ระสงคจ์ะประกอบกจิการกระจายเสียงฯ จะต้องไดร้บัอนุญาต
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หรอืใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ นัน้ ย่อมเป็นภาวะที่เป็นไปไม่ได้ทัง้ในทางกฎหมายและตาม
ขอ้เทจ็จรงิ ทัง้นี้กเ็นื่องจากภาวะทีไ่ม่ม ีกสช. ซึ่งเป็นองค์กรอสิระทีม่อี านาจอย่างแทจ้รงิตามบทบญัญตัแิห่ง
รฐัธรรมนูญทีจ่ะพจิารณาอนุญาตโดยชอบดว้ยกฎหมายเท่านัน้ และในเมื่อในขณะนัน้ไม่ม ีกสช. กเ็ท่ากบัไม่มี
ผู้มอี านาจที่จะออกใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ผู้ประกอบการรายใดไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการราย
เดมิ (๑๑๔ รายในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และ ๑๗๐ รายในเวลาต่อมาซึง่ยงัไม่ปรากฏหลกัฐานการเกดิขึน้ต่อขา้พเจา้
และต่อศาล รวมเป็น ๓๑๔ ราย) รวมทัง้ผูป้ระกอบการรายใหม่ทีก่่อตัง้ภายหลงัพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ (๑,๙๑๑ รายในปี พ.ศ. ๒๕๔๘) กล่าวไดว้่า หากถอืหลกัการทางกฎหมายอย่าง
เครง่ครดัตามทีผู่ถู้กฟ้องคดอีา้งต่อศาลกต็อ้งบงัคบัใชอ้ยา่งเสมอภาค นัน่คอื ต้องระงบัการออกอากาศทัง้หมด
ไมม่ขีอ้ยกเวน้ทัง้ผูป้ระกอบการรายเดมิและรายใหม ่เนื่องจากไมม่ผีูใ้ดไดร้บัการพจิารณาจาก กสช. เลยแมแ้ต่
รายเดยีว และในเมื่อไม่มผีู้ได้รบัการพจิารณาจาก กสช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญก็เท่ากบั ไม่มี
ผู้ประกอบการรายใดทัง้สิ้นได้รบัอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดอี้างประเด็นดงักล่าวมา
แสดงต่อศาลจงึเป็นประจกัษ์พยานอกีครัง้หนึ่งถงึการจงใจปฏบิตัหิน้าที่โดยมชิอบ เป็นการเลอืกปฏบิตัิให้
ผู้ประกอบการรายเดิมได้ร ับใบอนุญาตจาก กสช . ตัง้แต่นั ้นตามอ าเภอใจทัง้ๆ ที่ไม่มี กสช. จริง ใน
ขณะเดยีวกนัจงใจปิดกัน้ผู้ประกอบการรายใหม่ให้กลายเป็นผู้ไม่ได้รบัใบอนุญาตทัง้ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดกี็มไิด้
เป็น กสช. แต่กลับจงใจกระท าการตีความแทน กสช. ว่ารายใดได้รบัอนุญาตบ้าง และรายใดไม่ได้ร ับ
ใบอนุญาตบ้าง หลกัการและแนวคดิดงักล่าวของผู้ถูกฟ้องคดเีช่นน้ีเองที่มอีคตแิละคอยท าหน้าที่ประหนึ่งผู้
ปกป้องคุ้มครองเฉพาะผู้ประกอบการรายเดิมเท่านัน้ ในขณะเดียวกันคอยเตะถ่วงหน่วงเหน่ียวมิให้
ผูป้ระกอบการรายใหม่ได้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างเสมอภาคบ้าง มใิช่มบี้างเพยีงรายสอง
รายแต่ไม่มีแม้แต่รำยเดียวเช่นน้ี ยิง่เป็นทีป่ระจกัษ์ถงึการฝ่าฝืนบทบญัญตัแิละเจตนารมณ์แห่งรฐัธรรมนูญ
ที่ว่าด้วยความเสมอภาคในทุกระยะของการก้าวเขา้สู่การปฏริูปสื่อ สภาวะที่ขา้พเจา้และผู้ประกอบการราย
ใหมทุ่กรายตอ้งเผชญิกบัความไม่เป็นธรรมดงักล่าว จงึเป็นการตอกย ้าในทุกระยะ ทุกแนวคดิ และทุกมติขิอง
การท างานของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ล้วนแลว้แต่เป็นไปเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการรายเดมิเท่านัน้ และกดขีข่่มเหง
ผูป้ระกอบการรายใหม่ใหเ้ป็นอกีชนชัน้วรรณะหนึ่งทีต่ ่าต้อยประหนึ่งเป็นทาสในเรอืนเบีย้เช่นนี้ ค าใหก้ารต่อ
ศาลเพียงขัน้ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ยนืยนัอย่างหนักแน่นเพียงพอแล้วว่า เหตุไฉนข้าพเจ้าและคณะ พระสงฆ์
ประชาชน ตลอดถงึผูป้ระกอบการรายอื่นๆ จงึจ าเป็นตอ้งขอความคุม้ครองจากศาล เพราะเชื่อว่าศาลเท่านัน้ที่
จะคลีค่ลายความเหลื่อมล ้าจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดน้ีีไดเ้ป็นผลส าเรจ็ 

 
  ๒.๑.๒  ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดอี้างต่อศาลว่า ต่อมาเมื่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ มผีลบงัคบัใช ้ซึง่ก าหนดหลกัการเกี่ยวกบัคลื่นความถี่อย่างเดยีวกนักบัมาตรา 
๔๐ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และต่อมาได้มกีารตราพระราชบญัญตักิารประกอบ
กจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ อนัมหีลกัการส าคญัในการก าหนดให้การประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ 
จะต้องได้รบัใบอนุญาตจาก กสช. และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการอนุญาตและการ
ประกอบกจิการตามกฎหมายดงักล่าว โดยมาตรา ๓ ยงัไดบ้ญัญตัใิหย้กเลกิพระราชบญัญตัวิทิยุกระจายเสยีง
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และวทิยโุทรทศัน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ หากแต่หลกัการทางกฎหมายทีส่ าคญัทีป่รากฏในพระราชบญัญตัทิัง้สองฉบบั 
คอื ผู้ทีป่ระสงค์จะประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ จะต้องได้รบัอนุญาตหรอืใบอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
เท่านัน้ นัน้ 

  ขา้พเจา้ขอชี้แจงต่อศาลว่า ระยะต่อมาเมื่อรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ มผีลบงัคบัใช ้ส่งผลใหห้ลกัการขององคก์รอสิระตอ้งเปลีย่นแปลง ไมส่ามารถแยกออกเป็น 
๒ องคก์รไดด้ัง่เดมิ กล่าวคอื กทช. กเ็ป็นองคก์รอสิระองคก์รหน่ึง และ กสช. กเ็ป็นองคก์รอสิระอกีองคก์รหนึ่ง 
มใิช่องคก์รเดยีวกนั ทัง้นี้เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๐ 
ในขณะทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ กลบับญัญตัใิหม้อีงคก์รอสิระเพยีงหนึ่ง
เดยีว ซึ่งก็คอื ส านักงาน กสทช. ในเวลาต่อมานัน่เอง ซึ่งแม้จะแยกคณะกรรมการออกเป็น ๒ คณะ ได้แก่ 
กทค. และ กสท. ก็ตาม ในทางกฎหมายถือเป็นองค์กรอสิระเดยีวกนั มใิช่องค์กรที่แยกออกจากกนัเหมอืน 
กทช. และ กสช. ตามรฐัธรรมนูญฉบบัก่อน 

  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวประกอบกบัในภาวะทีไ่ม่ม ีกสช. กเ็ท่ากบัไม่มผีูใ้ดจะมอี านาจมา
พจิารณาอนุญาตแก่ผู้ประกอบการไดไ้ม่ว่ารายเดมิหรอืรายใหม่กต็าม จงึไม่มผีูป้ระกอบการรายใดชอบด้วย
กฎหมายแมแ้ต่รายเดยีวในขณะที่ไม่ม ีกสช. และในเมื่อพระราชบญัญตักิารประกอบกิจการกระจายเสยีงฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ กไ็ดย้กเลกิพระราชบญัญตัวิทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ ไปแล้ว
อกีด้วย ซึง่ก็เท่ากบัว่าพระราชบญัญตัดิงักล่าวไม่มผีลบงัคบัใช้อกีต่อไปแล้ว  การที่ผู้ถูกฟ้องคดยีงัยกกล่าว
อ้างประเดน็ดงักล่าวกบัศาลอกีท านองว่า “หลกัการทางกฎหมายที่ส าคญัที่ปรากฏในพระราชบญัญตัทิัง้สอง
ฉบบั” นัน้ จงึไม่ถูกต้อง   และถงึแม้ผูถู้กฟ้องคดปีระสงคจ์ะกล่าวถงึประเดน็ดงักล่าวจรงิๆ กค็วรจะกล่าวถงึ
รอยต่อของกฎหมายทัง้สองฉบบัน้ีมากกว่า เมื่อฉบบัหนึ่งเกดิขึน้กย็งัผลใหอ้กีฉบบัหนึ่งสิน้สุดลง ไม่ควรกล่าว
ในลกัษณะเหมารวมหวงัจะท าใหผู้อ่้านทีไ่มใ่คร่ครวญเกดิความเขา้ใจผดิคดิไปว่ากฎหมายทัง้สองฉบบัยงัมผีล
บงัคบัใชอ้ยูท่ ัง้คู่แบบคู่ขนานกนัไปอยู่ดงัเช่นค าใหก้ารทีไ่ดอ้้างไวต่้อศาล  แมก้ระนัน้ หากผูถู้กฟ้องคดมีคีวาม
ประสงคจ์ะอา้งต่อศาลเกีย่วกบัหลกัการทางกฎหมายของพระราชบญัญตัทิัง้สองฉบบัว่ายงัคงหลกัการเดยีวกนั 
แมพ้ระราชบญัญตัวิทิยกุระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ จะถูกยกเลกิไปแลว้กต็ามว่า ผูท้ีป่ระสงค์
จะประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ ตอ้งไดร้บัอนุญาตหรอืใบอนุญาตโดยชอบดว้ยกฎหมายเท่านัน้ นัน้ ขา้พเจา้
ขอเรยีนชี้แจงต่อศาลในประเด็นดงักล่าวว่า เมื่อพระราชบญัญตัิการประกอบกิจการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. 
๒๕๕๑ มผีลบงัคบัใช ้ซึง่บทเฉพาะกาลมาตรา ๗๘  ไดบ้ญัญตัไิวว้่า ในระหว่างทีก่ารจดัตัง้ กสทช. ตามมาตรา 
๔๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ยงัไม่แลว้เสรจ็ ให ้กทช. ตามพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ปฏิบตัิหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์แห่งชาติตาม
กฎหมายว่าดว้ยองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ (ซึง่ในขณะนัน้คอื กสช.) เป็นการชัว่คราว ซึง่มอี านาจหน้าที่ใน
การด าเนินการเพื่อใหผู้ป้ระกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงชุมชนรบัใบอนุญาตประกอบกจิการบรกิารชุมชนเป็น
การชัว่คราวไปพลางก่อนตามที ่กทช. ปฏบิตัหิน้าที ่กสช. ในขณะนัน้ก าหนด โดยใบอนุญาตประกอบกจิการ
บรกิารชุมชนชัว่คราวมอีายุไม่เกินหนึ่งปี โดยมาตรา ๗๙ บญัญตัิให้ในการปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าว ให้ กทช. 
ปฏบิตัิหน้าที่ กสช. มอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์คณะหนึ่ง มปีลดั



 ๙ 

ส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการ มีเลขาธิการ กทช . เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการชุดดงักล่าวมหีน้าทีใ่นการเสนอความเหน็และปฏบิตักิารอื่นตามที ่กทช. ปฏบิตัหิน้าที ่กสช. 
มอบหมาย 

  ต่อมาเมื่อวนัที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กทช. ปฏบิตัหิน้าที ่กสช. ไดอ้อกประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เรื่ อง หลัก เกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชัว่คราว 
(วทิยุกระจายเสยีงชุมชน) ซึ่งในบทเฉพาะกาลข้อ ๑๘ ก าหนดว่า ผู้ใดด าเนินการในลกัษณะการให้บรกิาร
วทิยุกระจายเสยีงชุมชนอยู่ก่อนวนัที่ประกาศฉบบันี้มผีลใช้บงัคบั โดยเป็นผู้มคีุณสมบตัแิละประสงค์จะเป็น
ผูร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงชุมชนตามประกาศนี้ ให้แจง้ความประสงคต่์อ กทช. ภายใน 
๓๐ วนั นับตัง้แต่วนัที่ประกาศฉบบันี้มผีลใช้บงัคบั นอกจากนี้ ผู้แจง้ความประสงค์ดงักล่าว ต้องยื่นเอกสาร
เพื่อให ้กทช. พจิารณาออกใบอนุญาตภายใน ๓๐๐ วนันบัแต่วนัทีแ่จง้ความประสงค ์โดยในระหว่างระยะเวลา
ที ่กทช. พจิารณาออกใบอนุญาตใหถ้อืว่า ผูย้ ืน่ความประสงคด์งักล่าวไดร้บัสทิธทิดลองออกอากาศในลกัษณะ
ชัว่คราว โดย กทช. อาจก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการด าเนินการอยา่งใดๆ กไ็ด้ 

  ดว้ยประกาศฉบบัน้ี ท าใหผู้ฟ้้องคดซีึง่ใหบ้รกิารวทิยุกระจายเสยีงตามภูมภิาคต่างๆ 
ทัว่ประเทศมายาวนานนับตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา จงึไดด้ าเนินการยื่นเอกสารแจง้ความประสงค์ของ
สถานีในเครอืขา่ยรวม ๑๑๗ แห่ง ในนามพระธรรมวสิุทธมิงคล(หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน) ประธาน
มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ต่อประธาน กทช. ตามหนังสอืวดัป่าบา้นตาด ที ่พเิศษ ๐๔๐/๒๕๕๒ ลงวนัที ่๑๑ สงิหาคม 
๒๕๕๒ ซึง่องคห์ลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน ไดร้ะบุถ้อยค าเป็นเงื่อนไขในหนังสอืดงักล่าวอย่างชดัเจน 
โดยสรปุว่า 

  “แบบแจง้ความประสงค์ กทช.กจส.๐๐๑ (แผ่นเหลอืง) ตามประกาศหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารอนุญาตประกอบกจิการบรกิารชุมชนชัว่คราว (วทิยุกระจายเสยีงชุมชน) นัน้ ไม่ตรงกบัลกัษณะการ
ด าเนินการของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ซึ่งมเีครอืข่ายจ านวน ๑๑๗ สถานี มลูนิธเิสยีงธรรมฯ จงึไม่สามารถลงนาม
ในแบบดงักล่าวได ้แต่เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึเจตนารมณ์ในการทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืตามประกาศดงักล่าว มลูนิธิ
เสยีงธรรมฯ จงึขอแจง้ความประสงคป์ระกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงฯ เพื่อการศาสนาส าหรบัภาคประชาชน
ระดบัชาติ ทัง้นี้ขอให้ กทช. กรุณาพจิารณาด าเนินการเพื่อให้มคีวามเหมาะสมกบัการประกอบกิจการใน
ปจัจบุนัดว้ย หากผลการตดัสนิใจเป็นอยา่งไร กรณุาแจง้มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิง่” 

  ทัง้น้ีในวนัเดยีวกนันัน้ คณะสงฆใ์นนามองค์หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน ซึ่ง
ไดย้ื่นหนังสอืดงักล่าวโดยได้เน้นย ้าถงึเงื่อนไขทีร่ะบุในหนังสอืพรอ้มอธบิายในรายละเอยีดประกอบแผนภาพ
ต่อคณะกรรมการ กทช. หลายท่าน เพื่อต้องการใหทุ้กท่านไดเ้ขา้ใจเงื่อนไขและจุดยนืของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ 
อย่างชดัแจง้ว่า มูลนิธเิสยีงธรรมฯ เป็นผู้ประกอบการภาคประชาชนในระดบัชาต ิซึ่งไม่สามารถลดก าลงัส่ง
และความสูงเสาให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่ ๓.๓.๑, ๓.๓.๒ หรือ ๓.๓.๓ ได้ แต่เป็นไปตาม
มาตรฐานทางเทคนิคที่ ๓.๓.๔ เป็นวทิยุกระจายเสยีงชุมชนที่มลีกัษณะเฉพาะ เนื่องจากเป็นผูป้ระกอบการ
บรกิารชุมชนในระดบัชาตซิึง่ “ชุมชน” เป็นชื่อใบอนุญาตของผูป้ระกอบการภาคประชาชนที่มคีวามหมายอย่าง
กวา้ง ทัง้ในทางกฎหมายและทางวชิาการ ดงัทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ .ศ. 



 ๑๐ 

๒๕๔๓ และพระราชบญัญตักิารประกอบกิจการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ และยงัมบีนัทกึเจตนารมณ์ไว้
อย่างชดัเจนในเอกสารขณะร่างพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ ซึง่ สนช.มณเฑยีร บุญตนั 
เป็นหนึ่งในผู้ผลกัดนัให้ประสบผลส าเรจ็ และม ีดร.สมเกียรติ ตัง้กิจวาณิชย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการร่างพระราชบญัญัติฉบบัดงักล่าวก็ได้อธิบายต่อมูลนิธิเสียงธรรมฯ และได้แถลงอย่างเป็น
ทางการต่อสื่อมวลชนหลายแขนง ยนืยนัถึงเจตนารมณ์ของ “ชุมชน” ว่าที่ไม่ถูกจ ากดัในเชิงพื้นที่ (Area-
based Community) แต่มคีวามหมายรวมถงึชุมชนตามความสนใจ(Community of Interest) หรอืเป็นชุมชน
เชงิประเดน็(Issue-based Community) หรอืเป็นชุมชนทีม่ลีกัษณะเฉพาะนัน่เอง  

  ส าหรบัรายชื่อคณะกรรมการที่มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ไดเ้ขา้พบและสนทนากนัเมื่อวนัที ่
๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๒ ซึง่เป็นวนัเดยีวกนักบัการยื่นหนังสอื ไดแ้ก่ พล.อ.ชูชาต ิพรหมพระสทิธิ ์ กทช.สุชาต ิสุ
ชาตเิวชภมู ิกทช.ดร.ประสทิธิ ์ประพณิมงคลการ กทช.เหรยีญชยั เรยีววไิลสุข กทช. ศ.เศรษฐพร คูศรพีทิกัษ์ 
และยงัมเีจา้หน้าทีส่ านกังานอกี ๒ ท่าน ซึง่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ในวนันัน้และทราบถงึเจตนารมณ์ดงักล่าวเป็น
อย่างดี คือ นางสาวมณีรตัน์ ก าจรกิจการ นายภูษิต มุ่งมานะกิจ ตามที่ปรากฏในเอกสำรแนบท้ำย
หมำยเลข ๓ 

  นอกจากนี้ มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ยงัมหีนงัสอือธบิาย แสดงเหตุผลและรายละเอยีดต่างๆ 
ทัง้ทางวชิาการและทางกฎหมายอีกหลายสบิฉบบัตดิตามไปเพื่อตอกย ้ายนืยนัถงึเจตนารมณ์ว่าเป็น “วทิยุ
ชุมชนที่มลีกัษณะเฉพาะ ตามมาตรฐานทางเทคนิค ๓.๓.๔” ดงัปรากฏหนังสอืหลายฉบบั ตามที่ปรากฏใน
เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๔ ส าหรบัเอกสารทีส่ าคญัไดแ้ก่ หนังสอืด่วนมาก ทีพ่เิศษ ๑๔๐/๒๕๕๒ ลงวนัที ่
๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ เรื่อง เอกสารทางวชิาการสนับสนุนข้อเสนอของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ (ซึ่งส านักงาน
เลขานุการอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงฯ ระบุเลขรบัหมายเลข ๑๐๑๔) นอกจากนี้ยงัมหีนังสือในนาม
กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.... (นางอานิก อมัระนันทน์) 
ถึงประธาน กทช. ลงวนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง มูลนิธเิสียงธรรมในฐานะวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มี
ลกัษณะเฉพาะ เพื่อยนืยนัถึงความพร้อมและความสมบูรณ์ในการประกอบการของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ที่มี
หลกัฐานเอกสารต่างๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และมอีงค์ประกอบครบถ้วนทางกฎหมายในฐานะของความเป็น
ผูป้ระกอบการภาคประชาชนในระดบัชาตอิกีดว้ย 

  ในส่วนของเลขาธกิาร กทช. และอนุกรรมการนัน้ มลูนิธเิสยีงธรรมฯ กม็โีอกาสไดเ้ขา้
พบเพื่อแสดงจดุยนืทีจ่ะไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไข ๓.๓.๑, ๓.๓.๒ และ ๓.๓.๓ อย่างชดัเจน แต่ยนิดจีะปฏบิตัติาม
เงื่อนไข ๓.๓.๔ ด้วยการออกประกาศฉบบัใหม่รองรบั “วทิยุชุมชนเชงิประเดน็" อาท ิเลขาธกิาร กทช. นาย
สุรนนัท ์วงศว์ทิยกุ าจร ปลดัส านกันายกฯ, อยัการณฐัจกัร   ปทัมสงิห ์ณ อยุธยา ดร.พริงรอง รามสูต ดร.รอม 
หริญัพฤกษ์ อัยการกฤษฎา โรจนสุวรรณ ดร.พนา ทองมอีาคม พล.ต.ท.สมเดช ขาวข า  ซึ่งก็ได้รบัการ
สนับสนุนเป็นอย่างดที าให้เกิดการศกึษาวจิยั การจดัให้มกีารรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะจากทุกภาคส่วน 
โดยมีการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินการจนแล้วเสร็จใช้เงินกว่า ๕๐ ล้านบาท อนึ่ง ในการติดต่อ
ประสานงานไดร้บัความช่วยเหลอืจากบุคคลผูเ้หน็คุณค่าของธรรมะว่าเป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ต่อชวีติมนุษยแ์ละ
สงัคมไทยเป็นอยา่งยิง่ แต่บุคคลทีค่วรไดร้บัการกล่าวถงึในทนีี้ไดแ้ก่ กทช.สุชาต ิสุชาตเิวชภูม ิและท่านก าธร 



 ๑๑ 

จนัทรแสง ซึ่งมตี าแหน่งเป็นที่ปรกึษาประธาน กทช. ในครัง้นัน้ และดร.พนา ทองมอีาคม โดยหลกัการและ
เหตุผลที่แสดงในเอกสารจ านวนมากเหล่านี้ พ.อ.ดร.นท ีศุกลรตัน์ ในฐานะอนุกรรมการท่านหนึ่งและเป็น
ประธานวทิยกุระจายเสยีงชุมชนดว้ย กไ็ดแ้สดงการยอมรบัโดยทราบถงึเจตนารมณ์ดงักล่าวเป็นอย่างดแีละไม่
เคยคดัคา้นแต่อยา่งใด 

  การน าเรื่องดงักล่าวมาแสดงต่อศาลก็เพื่อให้เห็นถึงข้อเทจ็จรงิทัง้ทางเอกสารและ
บุคคลที่รบัรูถ้งึเจตนารมณ์ดงักล่าวอย่างไม่อาจปฏเิสธได้ ขา้พเจา้เหน็ว่ามคีวามจ าเป็นต้องอ้างองิถงึบุคคล
ส าคญัต่างๆ ดงัที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ก็เพื่อมใิห้ผู้ถูกฟ้องคดซีึ่งเคยเป็น กทช. และเป็นเจา้หน้าที่ส านักงาน 
กทช. มาก่อนซึง่รบัรูร้บัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวนี้อย่างไม่สามารถปฏเิสธความจรงิดงักล่าวได ้ทัง้นี้
เพื่อใหม้หีลกัฐานเป็นที่ประจกัษ์ต่อศาลว่า การแจง้ความประสงคแ์ละการยื่นเอกสารขอใบอนุญาตของมลูนิธิ
เสยีงธรรมฯ โดยหลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน ในฐานะประธานมลูนิธเิสยีงธรรมฯ นัน้เป็นการแจง้ความ
ประสงคแ์บบมเีงือ่นไขทีค่รบถว้นสมบูรณ์ทัง้พยานเอกสารและพยานบุคคล อกีทัง้ยงัประกอบดว้ยเหตุผลทาง
วชิาการ ทางกฎหมาย และทางเทคนิค ที่ย่อมผูกมดัผูถู้กฟ้องคดวี่ายอมรบัในเงื่อนไขภายใต้การรบัรูร้บัทราบ
เป็นอย่างดีถึงเจตนารมณ์และรายละเอียดของเหตุผลต่างๆ ขององค์หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เอกสารแนบทา้ยค าใหก้ารหมายเลข ๕ ทีผู่ถู้กฟ้องคดไีดน้ ามาอ้างต่อศาลซึง่แสดงถงึการที ่
กทช. ยอมรบัเงื่อนไขต่างๆ ของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ว่าเป็นผู้ประกอบกจิการกระจายเสยีงภาคประชาชนใน
ระดบัชาติที่ไม่ยอมรบัมาตรฐานทางเทคนิคที่จ ากดัพื้นที่กระจายเสยีงไว้เพยีง ๓, ๕ และ ๑๕ กม. เท่านัน้ 
(มาตรฐานเทคนิคที ่๓.๓.๑, ๓.๓.๒ และ ๓.๓.๓ ตามล าดบั) แต่ประสงคจ์ะใชม้าตรฐานเทคนิคที ่๓.๓.๔ เป็น
วทิยุกระจายเสยีงชุมชนที่มลีกัษณะเฉพาะ หรอืวทิยุชุมชนเชงิประเด็น นัน่เอง จงึปรากฏเป็นมติที่ประชุม 
กทช. (ปฏบิตัหิน้าที่แทน กสช.) ครัง้ที่ ๔๓/๒๕๕๒ เมื่อวนัองัคารที่ ๘ ธนัวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งการพจิารณาใช้
เวลายาวนานเกือบ ๔ เดอืน จงึมมีติให้เครอืข่ายวทิยุมูลนิธเิสยีงธรรมฯ เป็นผู้มสีทิธทิดลองออกอากาศใน
ลกัษณะชัว่คราวตามขอ้ ๑๘ วรรคสอง แห่งประกาศ กทช. เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตประกอบกจิการ
บรกิารชุมชนชัว่คราว(วทิยุกระจายเสยีงชุมชน) ตัง้แต่วนัที่ ๑๑ สงิหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ทัง้นี้ส านักงาน 
กทช. ยงัแจ้งหนังสือที่ ทช. ๑๒๐๐.๑/๖๖๓๓ ลงวนัที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ มายงัหลวงตาพระมหาบัว 
ญาณสมัปนัโน ผู้เป็นประธานมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ที่มสีถานีวทิยุในเครอืข่าย ๑๑๗ แห่ง อกีด้วย โดยหนังสอื
ฉบบัน้ียงัอา้งองิถงึหนงัสอืของวดัปา่บา้นตาดและมลูนิธเิสยีงธรรมฯ รวมแลว้ ๓ ฉบบั ไดแ้ก่ 

   ๑) หนังสือวัดป่าบ้านตาด ที่พิเศษ ๐๔๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๕๒ ซึ่งมสีาระส าคญัเป็นการแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการเป็นวิทยุภาคประชาชนระดบัชาติที่มี
เครอืข่าย ๑๑๗ แห่ง แบบมเีงื่อนไขโดยไม่ยอมรบัและไม่กรอกแบบค าขอ (ใบเหลอืง) แต่อย่างใด และไม่
ยอมรบัการจ ากดัพื้นทีก่ระจายเสยีง ๓, ๕ และ ๑๕ กม. ด้วยเหตุผลว่าเป็นผู้ประกอบกจิการกระจายเสยีงใน
ระดับชาติซึ่งสามารถมีพื้นที่กระจายเสียงได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ  มาตรฐานดังกล่าวเป็น
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเดยีวกนักบัผูป้ระกอบกจิการประเภทอื่น มผีูป้ระกอบการรายเดมิ เป็นตน้ 

   ๒) หนังสอืวดัป่าบ้านตาด ที่ พเิศษ ๐๕๔/๒๕๕๒ ลงวนัที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๕๒ มสีาระส าคญัเป็นการขอความอนุเคราะหม์ายงัเลขาธกิาร กทช. (นายสุรนันท ์วงศ์วทิยก าจร) ซึง่เป็น



 ๑๒ 

เลขานุการคณะอนุกรรมการวทิยุกระจายเสยีงฯ และเป็นเลขานุการ กทช. ดว้ย และในขณะนัน้ยงัเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.... อกีดว้ย เป็นหนังสอืที่
ขอให ้กทช. พจิารณาออกประกาศทีร่องรบัความหมายของ “ชุมชน” ทีม่คีวามหมายอย่างกวา้งครอบคลุมตาม
ความสนใจหรอืเชงิประเดน็เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย ทางวชิาการ และทางเทคนิคทีม่ชีื่อ
ตามประกาศ กทช. ว่า “สถานีวทิยุกระจายเสยีงชุมชนทีม่ลีกัษณะเฉพาะ” ซึง่จะเป็นการรองรบัผูป้ระกอบการ
ภาคประชาชนเป็นการทัว่ไปไม่จ ากดัเฉพาะมูลนิธเิสยีงธรรมฯ เท่านัน้ หากมอีงค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์
เป็น “ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” และเป็นไปตามความสนใจร่วมกนัดว้ยแลว้กส็ามารถ
เขา้สู่การประกอบกจิการดงักล่าวนี้ได ้

   ๓) หนงัสอืมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ที ่พเิศษ ๑๔๓/๒๕๕๒ ลงวนัที ่๕ พฤศจกิายน 
๒๕๕๒ มีสาระส าคัญเป็นการยืนยันความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตเป็นประเภท ๓.๓.๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีล ักษณะเฉพาะ ซึ่งสามารถรองรับ
ความหมายของ “ชุมชน” ไว้อย่างกว้างเพื่อการพฒันาโดยส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมกีารรวมตัวกันเป็น
เครอืข่ายระดบัท้องถิ่น ภูมภิาค จนถึงระดบัชาติอีกด้วย และมสีทิธใินการประกอบการกับผู้ประกอบการ
ประเภทอื่นแบบเสมอภาค หนังสอืฉบบันี้ยงัได้แนบหนังสอืของนางอานิก อมัระนันทน์ ในฐานะกรรมาธกิาร
วสิามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ .ศ.... (สื่อมวลชนมกัเรยีกแบบไม่เป็น
ทางการว่า พ.ร.บ.กสทช.) ที่สนับสนุนให้มูลนิธิเสียงธรรมฯ มีสถานะทางกฎหมายที่ถูกต้องเป็น
วทิยุกระจายเสยีงชุมชนที่มลีกัษณะเฉพาะ นอกจากนี้ยงัแนบความเหน็ของสภาทนายความที่พจิารณาถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบบัเทยีบกบัลกัษณะของการประกอบการของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ แล้วเหน็ควรให ้
กทช. สนับสนุนข้อ เสนอของมูลนิธิเสียงธรรมฯ เพื่ อออกประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่รองรับ 
“วทิยกุระจายเสยีงชุมชนเชงิประเดน็” อกีดว้ย 

   กล่าวโดยสรปุ การทีส่ านักงาน กทช. แจง้มต ิกทช.แก่มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ยอมรบัให้
เครอืขา่ยมลูนิธเิสยีงธรรมฯ เป็นผูม้สีทิธทิดลองออกอากาศในลกัษณะชัว่คราว โดยไดอ้้างถงึหนังสอืฉบบัที ่๑) 
๒) และ ๓) ไวอ้ยา่งชดัเจนเช่นน้ี แสดงถงึการรบัรูแ้ละการยอมรบัเงือ่นไขต่างๆ ทีม่ลูนิธเิสยีงธรรมฯ ไดแ้จง้ไว้
ดว้ยความบรสิุทธิใ์จตัง้แต่ตน้โดยใชเ้วลาในการพจิารณายาวนานถงึ ๔ เดอืน และทีส่ าคญัหลกัการเหตุผลและ
สาระส าคญัของมต ิกทช. ดงักล่าวยงัเป็นการยอมรบัในความมจีรงิของ “วทิยุชุมชนเชงิประเดน็” หรอื “วทิยุ
ชุมชนที่มีล ักษณะเฉพาะ” อีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับความหมาย “ชุมชน” ตามกฎหมายทุกฉบับและยัง
สอดคลอ้งกบัหลกัทางวชิาการว่าด้วยเรื่อง “ชุมชน” อกีด้วย ดงัปรากฏรายละเอยีดของมต ิกทช. ครัง้ที ่๔๓/
๒๕๕๒ เมื่อวนัองัคารที่ ๘ ธนัวาคม ๒๕๕๒ ตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๕ ซึง่คดัสาระส าคญัมาแสดง
ดงันี้ 

“...๑. โดยทีเ่ครอืข่ายวทิยุมลูนิธเิสยีงธรรมเพื่อประชาชน (จ านวน ๑๑๗ สถานี) เป็นผูด้ าเนินการใน
ลกัษณะการใหบ้รกิารวทิยกุระจายเสยีงชุมชนอยูก่่อนวนัทีป่ระกาศ กทช. เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาต
ประกอบกิจการบรกิารชุมชนชัว่คราว (วทิยุกระจายเสยีงชุมชน) มผีลใช้บงัคบั (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒) 



 ๑๓ 

ประกอบกบัเมื่อพจิารณาจากเอกสาร และขอ้มูลต่างๆของมูลนิธซิึ่งได้ยื่นมาในวนัที่ ๑๑ สงิหาคม ๒๕๕๒ 
เป็นไปโดยครบถ้วน และอยู่ภายในก าหนดระยะเวลาทีป่ระกาศ กทช.ก าหนดไว้ ตามขอ้ ๑๘ ของประกาศที่
ก าหนดใหแ้จง้ความประสงคต่์อคณะกรรมการภายใน ๓๐ วนั นับตัง้แต่วนัทีป่ระกาศมผีลบงัคบัใช ้ดงันัน้ ถอื
ไดว้่ามลูนิธฯิ ไดแ้สดงเจตนาในการแจง้แสดงความประสงคต์ามบทเฉพาะกาลไวแ้ลว้  เครอืข่ายวทิยุมลูนิธิ
เสยีงธรรมเพื่อประชาชน  จงึเป็นผูม้สีทิธทิดลองออกอากาศในลกัษณะชัว่คราว ตามขอ้ ๑๘ วรรคสองแห่ง
ประกาศ  กทช. เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตประกอบกจิการบรกิารชุมชนชัว่คราว (วทิยุกระจายเสยีง
ชุมชน) ตัง้แต่วนัที ่๑๑ สงิหาคม ๒๕๕๒ เป็นตน้ไป 

 อนึ่ง เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงระยะเวลาเปลีย่นผ่าน ประกอบกบั กทช. ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกใหม่จ านวน ๔ 
คน นัน้ ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญด้านกจิการกระจายเสยีงเป็นอย่างดี ดงันัน้ เพื่อความ
รอบคอบจงึเหน็ควรใหค้ณะอนุกรรมการฯ น าเรื่องนี้เสนอ กทช.ชุดใหม่เพื่อพจิารณายนืยนั (Ratify) อกีครัง้
หนึ่งดว้ย ซึง่อาจมปีระเดน็ความเหน็เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงได้ 

๒.  ส าหรบัการพจิารณาแนวทางการออกใบอนุญาตให้แก่มูลนิธเิสยีงธรรม นัน้  ที่ประชุมเห็นว่า 
เนื่องจากเรื่องศาสนาเป็นเรื่องทีล่ะเอยีดอ่อน และเกี่ยวขอ้งกบัความมัน่คงของประเทศ ดงันัน้ จงึจ าเป็นต้อง
ด าเนินการด้วยความระมดัระวงั และเกิดความรอบคอบมากที่สุด  จงึเห็นควรให้คณะอนุกรรมการฯ รบั
ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะของทีป่ระชุมไปพจิารณาด าเนินการต่อไปตามแนวทาง ดงันี้ 

      ๒.๑ เนื่องจากกจิการวทิยุชุมชน นัน้ โดยเจตนารมยแ์ลว้ ย่อมหมายถงึการสื่อสารเฉพาะกลุ่มคน
แยกตามพืน้ทีห่รอืทีต่ ัง้ของแต่ละชุมชนเป็นส าคญั (Area-based Community) ดงันัน้ กรณีของการก าหนด
นิยาม/ขอบเขตในเชงิประเดน็ (Issue-based Community) จงึจ าเป็นต้องศกึษาวเิคราะหค์วามเป็นไปได้ และ
ความเหมาะสมทางเทคนิคให้ชดัเจนก่อนดว้ยว่าจะสามารถด าเนินการได้หรอืไม่  อย่างไร เพื่อใช้เป็นขอ้มูล
ประกอบการด าเนินการต่อไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

      ๒.๒ ในการจดัประชุมเพื่อระดมความคดิเหน็เกี่ยวกบัการพจิารณาออกหลกัเกณฑส์ าหรบัการ
ประกอบกจิการวทิยุชุมชนทีม่ลีกัษณะเฉพาะดา้นศาสนา นัน้ ใหจ้ดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ในวงกวา้ง โดย
เชญิทุกภาคส่วน/ทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่ม  

       ๒.๓ ใหม้กีารศกึษาวจิยั (Study/Research Paper) รปูแบบ และแนวทางการบรหิารจดัการ และ
การก ากับดูแลวิทยุชุมชนที่เหมาะสมส าหรบัการประกอบกิจการวทิยุชุมชนที่มลีกัษณะเฉพาะด้านในเชิง
ประเดน็ (Issue-based Community) โดยเฉพาะในกรณีเรื่องศาสนาซึ่งมคีวามแตกต่างไปจากกจิการวทิยุ
ชุมชนโดยทัว่ไปให้ชดัเจน รวมถงึการวเิคราะห์ นโยบายภาครฐัเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิความสามคัคขีึน้ระหว่าง
ชุมชน/กลุ่มต่างๆ และขอ้มลูเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการคลื่นความถี่ รวมถงึมาตรฐานทางเทคนิคเกี่ยวกบัวทิยุ
ชุมชน ทัง้นี้ โดยใหส้ านักงาน กทช.รบัไปพจิารณาด าเนินการจดัสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๓ เพื่อรองรบั
อยา่งเพยีงพอ และเป็นไปตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป…” 



 ๑๔ 

ระยะต่อมา ได้ม ีกทช. ได้รบัคดัเลอืกเขา้มาแทนที่จ านวน ๔ ท่าน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้มคีวามรู้ความ
เชีย่วชาญดา้นกจิการวทิยุกระจายเสยีงเป็นอย่างดซีึง่ไดแ้ก่ กทช.ดร.พนา ทองมอีาคม โดยไดร้บัการแต่งตัง้
เป็นประธานกรรมการกลัน่กรองผู้พิจารณาด้านวิทยุกระจายเสียงโดยเฉพาะ ก็ยงัยอมรบัและยนืยนัใน
หลกัการและการด าเนินการดงักล่าวว่า มูลนิธเิสยีงธรรมฯ มอีงค์ประกอบและลกัษณะของความเป็น “วทิยุ
ชุมชนทีม่ลีกัษณะเฉพาะในเชงิประเดน็” จงึมมีตใิหจ้ดัสรรงบประมาณ เพื่อด าเนินการตามมต ิกทช. ชุดก่อน
จนแล้วเสร็จปรากฏผลงานเป็นล าดบัไป เริม่จากการด าเนินการเมื่อวนัที่ ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ โดย
คณะท างานดา้นกจิการกระจายเสยีงวทิยุชุมชน ภายใต้ คณะอนุกรรมการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ 
คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กทช.) ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมกลุ่มย่อย “Focus Group วทิยุชุมชน
เชงิประเดน็” ณ หอประชุมชัน้ ๑ ส านักงานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย กทช.ดร.พนา 
ทองมอีาคม เป็นตวัแทนคณะกรรมการ กทช. เปิดและท าหน้าทีเ่ป็นประธานการประชุมและ ดร.สุรตัน์ เมธกุีล 
ประธานคณะท างานดา้นวทิยชุุมชนเป็นประธานด าเนินการประชุม ส ารบัผูร้่วมประชุมประกอบดว้ยผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีจากทุกภาคส่วน นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนมากจากหลายสาขาทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศ 
ตลอดจนผู้ประกอบกิจการภาคประชาชนในเชิงประเด็นอย่างหลากหลาย อาทิ ประเด็นเด็กและเยาวชน 
ประเดน็พุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่ราชการรบัรอง ประเดน็สิง่แวดลอ้ม ชุมชนประเดน็เศรษฐกจิพอเพยีง 
ชุมชนประเดน็วฒันธรรม ชุมชนประเดน็เอดส์ เป็นต้น มตทิีป่ระชุมไดข้อ้สรุปปรากฏตามเอกสำรแนบท้ำย
หมำยเลข ๖ ซึง่มสีาระส าคญัคดัมาแสดงต่อศาลพอสงัเขปดงันี้ 

“...เมื่อคณะนักวชิาการไดน้ าเสนอถงึความหมายและรปูแบบการจดัการวทิยุชุมชนในสงัคมโลก
ปจัจุบันเสร็จแล้ว ท่านประธานฯ ในที่ประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาจากกลุ่ม
ผูท้รงคุณวุฒจิากสาขาต่าง ๆ กลุ่มนักวชิาการ กลุ่มผูป้ระกอบการกิจการวทิยุชุมชน สมาชกิจากสหพนัธว์ทิยุ
ชุมชนแห่งประเทศไทย สมาชิกจากมูลนิธเิสยีงธรรมเพื่อประชาชน ตลอดจนกรรมการและเจ้าหน้าที่ของ
ส านกังาน กทช. ไดแ้สดงความคดิเหน็อยา่งรอบดา้นโดยประเดน็ของการอภปิรายประกอบไปดว้ย 

๑. ควำมหมำยของวิทยชุุมชน 
 ส าหรบัประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัความหมายของวทิยุชุมชน ภายหลงัจากทีป่ระชุมไดม้กีาร

พจิารณาและอภปิรายกนัอย่างกวา้งขวา้งและรอบดา้นเกี่ยวกบัประเดน็ดงักล่าว ทัง้ในความหมายของวทิยุ
ชุมชนตามทีน่กัวชิาการน าเสนอ และบทบญัญตัต่ิาง ๆ ของกฎหมาย ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้นสมบูรณ์แลว้ 
ทีป่ระชุมมคีวามเหน็เป็นเอกฉนัทว์่าวทิยุชุมชนสามารถแบ่งไดเ้ป็น ๒ ลกัษณะคอื วทิยชุุมชนเชงิพืน้ที ่ และ
วทิยชุุมชนเชงิประเดน็ โดยมหีลกัการพืน้ฐานตรงกนัว่า เป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ปราศจากการ
แทรกแซงจากภาครฐัและธุรกจิ และไมแ่สวงหาก าไรในทางธุรกจิ 

๒. วิทยชุุมชนเชิงประเดน็ในสงัคมไทยปัจจบุนั 
 ส าหรบัประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัวทิยชุุมชนเชงิประเดน็ในสงัคมไทยปจัจุบนั ทีป่ระชุมไดม้กีาร

น าวทิยชุุมชนเพื่อสิง่แวดลอ้ม (ของสถานีวทิยุชุมชนทีต่ าบลบ่อนอก อ าเภอเมอืง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์) เพื่อ
เดก็และคนพกิาร รวมทัง้เพื่อการศาสนา (ของเครอืขา่ยวทิยุมลูนิธเิสยีงธรรมเพื่อประชาชน) เป็นกรณศีกึษา



 ๑๕ 

โดยละเอยีดเพื่อการอภปิราย  ภายหลงัจากทีป่ระชุมไดม้กีารพจิารณาและอภปิรายกนัอย่างกวา้งขวา้งและ
รอบดา้นแลว้ ทีป่ระชุมมคีวามเหน็เป็นเอกฉนัทว์่าในสงัคมไทยปจัจบุนัไดม้วีทิยชุุมชนเชงิประเดน็เกดิขึน้จรงิ 
บางแห่งเป็นสถานีทีม่คีวามสนใจรว่มกนัในพืน้ทีแ่คบ บางแห่งเป็นสถานีทีม่คีวามสนใจรว่มกนัในพืน้ทีก่วา้ง 
และบางแห่งมคีวามสนใจรว่มกนักวา้งขวางกระจายไปหลายพืน้ทีเ่กอืบทัว่ประเทศจงึจดัท ารายการรว่มกนัใน
สถานีแม่ขา่ยและถ่ายทอดสญัญาณไปยงัสถานีลกูข่าย 

๓. วิทยชุุมชนเชิงประเดน็ระบบเครือข่ำยในสงัคมไทยปัจจบุนั 
 ส าหรบัประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัวทิยชุุมชนเชงิประเดน็ระบบเครอืขา่ยในสงัคมไทยปจัจุบนั  ที่

ประชุมไดม้กีารพจิารณาและอภปิรายอยา่งรอบดา้นเกีย่วกบัรปูแบบการด าเนินการทีส่่งเสรมิใหว้ทิยชุุมชนเชงิ
ประเดน็ มคีวามสามารถใหบ้รกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในชุมชนลกัษณะเฉพาะนี้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยทีป่ระชุมมคีวามเหน็เป็นเอกฉนัทว์่ารปูแบบการด าเนินการทีจ่ะส่งเสรมิใหว้ทิยชุุมชนเชงิ
ประเดน็บรรลุผลในการจดัตัง้วทิยชุุมชนประเภทนี้คอื การคดัเลอืกตวัแทนในแต่ละภมูภิาคหรอืทอ้งถิน่เพื่อ
รว่มกนับรหิารจดัการดว้ยระบบเครอืขา่ยทีม่สีถานีวทิยแุมข่า่ยส่งสญัญาณไปยงัสถานีวทิยลุกูข่าย บางแห่ง
อาจใชก้ าลงัส่งสงูเพื่อใหก้ารกระจายเสยีงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามสนใจรว่มกนั 

๔. วิทยชุุมชนเชิงประเดน็ระบบเครือข่ำยและวิทยสุำธำรณะ 
 ส าหรบัประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัวทิยชุุมชนเชงิประเดน็ระบบเครอืขา่ยและวทิยสุาธารณะที่

ประชุมไดม้กีารน าวทิยุชุมชนเพื่อการศาสนาของมลูนิธเิสยีงธรรมเพื่อประชาชน เป็นกรณศีกึษาเพื่อการ
อภปิรายโดยการตัง้ค าถามในการอภปิรายว่า ท ำไมเครือข่ำยวิทยเุสียงธรรมเพ่ือประชำชน (หรือวิทยุ
ชุมชนเชิงประเดน็ระบบเครือข่ำยอ่ืนๆ) ไม่ขอใบอนุญำตเป็นวิทยปุระเภทบริกำรสำธำรณะภำครฐั ที่
ประชุมไดม้กีารพจิารณาถงึคุณลกัษณะของวทิยเุสยีงธรรมเพื่อประชนพบว่า เครอืขา่ยวทิยเุสยีงธรรมเพื่อ
ประชาชนมลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 

๔.๑ สถานีวทิยเุสยีงธรรมเพื่อประชาชน เป็นวทิยขุองชุมชนทีไ่มไ่ดมุ้ง่หวงัผลก าไร แต่มี
จดุประสงคเ์พื่อผลประโยชน์ของสงัคม  

๔.๒ สถานีวทิยเุสยีงธรรมเพื่อประชาชนเป็นสถานีวทิยุชุมชนทีเ่ป็นอสิระ ไมส่งักดั
หน่วยงานของภาครฐัและภาคธุรกจิ 

๔.๓ สถานีวทิยเุสยีงธรรมเพื่อประชาชนเป็นสถานีวทิยุชุมชนทีม่กีารออกแบบทีจ่ะ
ใหบ้รกิารประชาชนในชุมชนทีม่คีวามสนใจรว่มกนั ในการปฏบิตัติามพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้ในสาย
พระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารยม์ัน่ ภูรทิตัโต เพื่อใหก้ารด าเนินชวีติมหีลกัเกณฑม์คีุณภาพชวีติและ
จติใจทีด่งีาม รูว้ธิปีฏบิตัธิรรมให้ถงึทีสุ่ดแห่งทุกข ์และหลุดพน้ไปจากวฏัฏสงสาร  

๔.๔ สถานีวทิยเุสยีงธรรมเพื่อประชาชนเป็นสถานีวทิยุชุมชนทีม่กีารก่อตัง้ขึน้โดย
ประชาชนในชุมชนทีม่คีวามสนใจรว่มกนั รว่มกนับรจิาค และแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มาดแูลรบัผดิชอบโดย
มลูนิธเิสยีงธรรมเพื่อประชาชนมใิช่ผูล้งทุน ส าหรบัผงัรายการวทิยกุเ็กดิจากความตอ้งการของประชาชนในแต่ละ



 ๑๖ 

พืน้ซึง่เป็นสมาชกิในเครอืข่าย แลว้น าเสนอความตอ้งการเหล่านัน้มาทีส่ถานีวทิยแุมข่า่ยเพื่อผลติรายการวทิยุ
ทีต่อบสองความตอ้งการของประชาชนในชุมชนนี้อยา่งแทจ้รงิ ซึง่มลีกัษณะทีต่รงกบัหลกัการ ของชุมชน โดย
ชุมชน เพื่อชุมชน 

ภายหลงัจากทีป่ระชุมไดม้กีารพจิารณาและอภปิรายกนัอยา่งกวา้งขวางและรอบดา้น ถงึลกัษณะ
ของเครอืขา่ยวทิยเุสยีงธรรมเพื่อประชาชนแลว้พบว่า วทิยเุสยีงธรรมเพื่อประชาชนเป็นวทิยุชุมชนโดย
สมบรูณ์ตรงตามนิยามทีน่กัวชิาการใหไ้วด้งัแสดงในขา้งตน้ โดยเครอืขา่ยวทิยเุสยีงธรรมเพื่อประชาชนเป็น
วทิยชุุมชนเชงิประเดน็ระบบเครอืขา่ยที่ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมคีวามประพฤตปิฏบิตัตินในทางทีช่อบธรรม เป็น
คนดขีองสงัคม ท าตนใหเ้ป็นประโยชน์กบัสงัคมส่วนรวม แต่ไมใ่ช่วทิยสุาธารณะภาครฐั เนื่องจากไมไ่ด้
ด าเนินการภายใตส้งักดัของรฐั และเนื้อหารายการเป็นไปในลกัษณะเฉพาะดา้นศาสนาของพระธุดงค
กรรมฐานสายท่านพระอาจารยม์ัน่ ภูรทิตัโต ตามความสนใจรว่มกนัของกลุ่มประชาชนทีก่ระจายตวัอยา่ง
กวา้งขวางในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ มใิช่เน้ือหาพระพุทธศาสนาโดยทัว่ไปทีพุ่ทธศาสนิกชนสมควรตอ้งรบัฟงั 
เช่น ประวตัพิระพุทธเจา้ พระสาวก พระสตูร ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในชาตไิทย เป็นต้น 

๕. ข้อกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรบริกำรชุมชนชัว่ครำว 
(วิทยกุระจำยเสียงชุมชน) 

 ส าหรบัประเดน็ปญัหาเกีย่วกบัขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกใบอนุญาตประกอบกจิการ
บรกิารชุมชนชัว่คราว (วทิยุกระจายเสยีงชุมชน) ไดร้บัการชีแ้จงจากทางกทช.ว่ากฎระเบยีบต่าง ๆ ทีม่อียูใ่น
ขณะน้ีรองรบัเฉพาะการออกใบอนุญาตการประกอบกจิการบรกิารชุมชนเชิงพื้นท่ีเท่านัน้ อาจไม่รองรบัการ
ออกใบอนุญาตประกอบกจิการบรกิารชุมชนเชิงประเดน็ชัว่คราว อย่างไรกต็ามทางกทช.ไดใ้หค้วามเหน็ว่า
การแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืการตรากฎระเบยีบต่าง ๆ เพื่อใหร้องรบัการออกใบอนุญาตประกอบกจิการบรกิาร
ชุมชนเชิงประเดน็ นัน้สามารถท าได้ เนื่องจากทุกท่านยอมรบัว่าวทิยชุุมชนเชงิประเดน็นัน้มอียู่จรงิและเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม 

จากผลสรุปความคดิเหน็ในประเดน็ปญัหาต่าง ๆ ขา้งตน้ ดงันัน้เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหว้ทิยุ
ชุมชนเชงิประเดน็ในสงัคมไทยเกดิขึน้อยา่งเป็นรปูธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และมกีารส่งเสรมิใหม้กีาร
พฒันาการทีด่แีละถูกตอ้ง อกีทัง้เพื่อเป็นการป้องกนัวทิยุภาครฐัและธุรกจิเขา้มาครอบง า และตกัตวง
ผลประโยชน์จากวทิยชุุมชนเชงิประเดน็ ทีป่ระชุมจงึมมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หค้ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม
ด าเนินการต่อไปนี้ 

๑. จดัการประชุมสมัมนาเพื่อระดมความคดิเหน็ในการก าหนดคุณลกัษณะและวางระเบยีบของ
วทิยชุุมชนเชงิประเดน็ 

๒. ใหค้ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมออกประกาศรองรบัการประกอบกจิการบรกิารชุมชน
เชงิประเดน็ชัว่คราว…” 



 ๑๗ 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ กทช. ได้มีมติครัง้ที่ ๓๙/๒๕๕๓ ปรากฏตาม
เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๗ โดยในตอนทา้ยของมตทิีป่ระชุมดงักล่าว กทช.ดร.พนา ทองมอีาคม ยงัตอก
ย า้เพิม่เตมิเป็นพเิศษดว้ยว่า เหน็ควรพจิารณาอยา่งจรงิจงัเกีย่วกบัหลกัเกณฑก์ารอนุญาตวทิยุบรกิารชุมชนที่
ครอบคลุมความหมายในเชงิประเดน็ ขา้พเจา้และคณะไดค้ดัสาระส าคญัของมตทิีป่ระชุมดงักล่าวมาแสดงดงันี้ 

“...เห็นชอบผลการพิจารณา เรื่อง ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการบรกิารชุมชนชัว่คราว 
(วทิยุกระจายเสยีงชุมชน) : สถานีวทิยุมูลนิธเิสยีงธรรมเพื่อประชาชนคลื่นความถี่ ๑๐๓.๒๕ MHz ตาม
ความเหน็กรรมการกลัน่กรอง (กทช.พนาฯ) ซึ่งพจิารณาแล้วเห็นชอบตามความเหน็ของคณะอนุกรรมการ
วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ ดงันี้ 

๑.  เหน็ชอบแนวทางการพจิารณาค าขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงชุมชน
ชัว่คราวของมลูนิธเิสยีงธรรมตามความเหน็ของคณะอนุกรรมการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ โดยใหม้ี
หนังสอืแจง้มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ใหย้ื่นค าขอรบัใบอนุญาตประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงชุมชนใหส้อดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑต์ามประกาศ กทช. ใน ๔ ประเดน็ ไดแ้ก่  

๑) รปูแบบการออกใบอนุญาต 
๒) แหล่งทีม่าของรายการ 
๓) การมสี่วนรว่มของชุมชน และ 
๔) ความหลากหลายของผงัรายการ และรปูแบบเน้ือหารายการ 

๒.  เห็นควรมหีนังสอืหารอืคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเดน็การออกใบอนุญาตส าหรบัวทิยุ
ชุมชนเชงิประเดน็ว่าจะสามารถด าเนินการภายใต ้พ.ร.บ.การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ ไดห้รอืไมด่ว้ยอกีทางหนึ่ง 

๓. มอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ แจง้รายงานผลการด าเนิน
โครงการศกึษาเกี่ยวกบัวทิยุกระจายเสยีงชุมชนเชงิประเดน็ให ้กทช.ทราบ และน าเสนอร่างเอกสารขอบเขต
งานใหท้ี่ประชุม กทช. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อนด าเนินการตามกระบวนการพสัดุ เพื่อจดัจา้งทีป่รกึษา
ด าเนินการต่อไป 

  
ทัง้นี้ กรรมการกลัน่กรอง (กทช.พนาฯ) มคีวามเหน็เพิม่เติมด้วยว่า เหน็ควรให้พจิารณาอย่าง

จรงิจงัในความเป็นไปไดข้องการจดัหาเกณฑก์ารอนุญาตใหม้วีทิยชุุมชนเชงิประเดน็…” 
 
การที ่กทช.ดร.พนา ทองมอีาคม กล่าวเน้นย ้าในทา้ยมตทิีป่ระชุมเช่นนี้ เนื่องจาก กทช.ดร.พนา

ฯ ไดเ้คยกล่าวยอมรบัความจรงิในท่ามกลางทีป่ระชุม “Focus Group วทิยุชุมชนเชงิประเดน็” เมื่อวนัที ่๑๒ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๓ ถึงความบกพร่องของ “ประกาศหลกัเกณฑ์และวธิกีารอนุญาตบรกิารชุมชนชัว่คราว 
(วทิยุกระจายเสยีงชุมชน)” ทีม่สีาระส าคญัยงัไม่สมบูรณ์และไม่ครอบคลุมถงึกรณีชุมชนในเชงิประเดน็หรอืใน
เชงิความสนใจรว่มกนั โดยไดก้ล่าวว่า 



 ๑๘ 

“...ในส่วนประกาศทีผ่่านมาแลว้ อยากเรยีนว่าประกาศทีผ่่านมาแลว้มนัเป็นประกาศชัว่คราว มนั
แกเ้มือ่ไรกไ็ด ้และสิง่ทีเ่ราเขยีนมามนัไม่ไดศ้กัดิส์ทิธิน์ะครบั เรากส็ามารถเขยีนมนัใหม่ได ้จรงิ ๆ อนัเก่าผมก็
ว่ามนัก็ดพีอสมควร แต่ผมไม่ไดค้ดิว่ามนัสมบูรณ์ แลว้อนัเก่าพูดไปจรงิ ๆ แลว้ มองไปทีว่ทิยุชุมชนเชงิพืน้ที่
มาก  

โดยที่ตอนนัน้เราไม่คิดว่าเราจะไปแตะเรื่องวทิยุชุมชนเชงิประเด็น คือไม่ได้คิดว่าจะมคีวาม
ตอ้งการ และไมไ่ดค้ดิว่ามนัเป็นสิง่ทีเ่ราควรจะท าตอนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ลกึ ๆ เบือ้งหลงั ผมเองกก็ลวั ผม
กลวัว่าถ้าเปิดมาแล้วนี่เราไม่สามารถจดัสรรหรอืท าไดห้รอือะไรไดเ้พยีงพอความต้องการเป็นทีพ่อใจได้ ตรง
นัน้มนัอาจจะมปีญัหา  

แต่ถ้าวนันี้มานัง่คุยกนัวนันี้ ผมมคีวามรูส้กึว่ามคีวามหวงั อยากจะขอว่าเสยีสละมาอกี กทช.จะ
จดัให ้มาทีน่ี่ ใชท้ีน่ี่เป็นทีห่ลวง ค่าอาหารกน็ิดเดยีว ซึง่ สิง่ทีไ่ดม้ามคีุณค่ามากกว่าค่าใชจ้่ายทีเ่ราจ่ายไปเยอะ
มากๆทเีดยีว  ตรงนี้ผมกม็คีวามรูส้กึผมตื้นตนัและดใีจ ผมว่าพวกเราก าลงัท าสิง่ด ีๆ อยากจะขอว่ามาอกีนะ
ครบั หากมกีารจดัอะไรอยา่งนี้ ใหม้าอกีนะครบั...” 

กทช.ดร.พนา ทองมอีาคม ยงักล่าวถงึความพเิศษของวทิยุบรกิารชุมชนเชงิประเดน็อกีด้วยว่า
มใิช่เขา้มาท ากนัไดง้า่ยอยา่งทีค่นทัว่ๆ ไปมกัวติกวจิารณ์กนัเพราะหากเป็นวทิยุชุมชนหรอืวทิยุภาคประชาชน
อย่างแทจ้รงิแล้วย่อมไม่สามารถแสวงหาก าไรในทางธุรกจิได้ ผูท้ี่เขา้มาประกอบกจิการจงึต้องเป็นผู้มคีวาม
เสยีสละอย่างมาก และหากท าได้กย็่อมจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ แมก้ระทัง่เดก็และ
ครอบครวั ดงันี้ 

“...ถา้เป็นวทิยชุุมชนทีแ่ทจ้รงิไม่สามารถทีจ่ะแสวงหารายไดม้าแบ่งปนักนั และก าไรกไ็ม่ม ีถ้าง ัน้
ใครจะเขา้มา คนทีจ่ะเขา้มาตอ้งเสยีสละจรงิ ๆ ซึง่ผมว่ามไีม่เยอะ นอกจากมไีม่เยอะแลว้ต้องมศีรทัธาแรงกล้า 
เสยีสละทัง้เวลา ก าลงักาย ก าลงัสมอง ความคดิครบั แลว้ยิง่ถ้าขยายเครอืข่ายใหญ่โตเท่าไร ทุนทรพัยย์ิง่มาก
เท่านัน้ เพราะนัน้ ผมไมค่ดิว่าจะมมีาก แต่ตรงน้ีจะดไีหมครบัถา้ฝากพวกเราไปคดิว่า เราจะประเมนิว่า จรงิ ๆ 
แลว้ ถ้าเราจะเปิดช่องนี้ขึน้มา จะมคีนท าทางดา้นนี้ส ักเท่าไร มกีี่กลุ่ม พอจะไหวไหม พอชัง่ใจ นี่ผมหมายถงึ
พวกเดก็และครอบครวัดว้ยทีส่นใจ เพราะผมกส็นใจดว้ย ครอบครวันี้เป็นเรือ่งส าคญัมากเพราะพืน้ฐานอนาคต
ประเทศชาตกิอ็ยูท่ีเ่ดก็ เพราะฉะนัน้ตรงน้ีถา้เรารว่มกนัคดิ เรามาคุยรว่มกนัอกี ผมว่าเรามทีางออก...” 

 
จากมต ิกทช. ชุดแรกซึ่งปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะ กสช. ที่มมีตใิห้ด าเนินการศกึษาวเิคราะห์ความ

เป็นได้เพื่อพจิารณาหาแนวทางเกี่ยวกบัหลกัเกณฑว์ทิยุบรกิารชุมชนในเชงิประเดน็ก็ได้รบัการยอมรบัและ
ปฏบิตัติามมตดิงักล่าวอยา่งจรงิจงัจาก กทช. ชุดต่อไป โดยล าดบัการด าเนินการจนแลว้เสรจ็ดงันี้ 

๑. วนัที ่๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ ทีป่ระชุม กทช. พจิารณาเหน็ว่าการเขา้ร่วมประชุม AMARC ๑๐ 
the Tenth World Conference of Community Radio Braodcasters (วทิยุชุมชนทัว่โลก) ระหว่างวนัที ่๘-๑๓ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๓ ณ เมอืง  La Plata ประเทศอารเ์จนตนิา ของ ดร.บูชา บูชาธรรม ซึ่งเป็น Resource 
Person จะเป็นประโยชน์ส าหรบัการด าเนินงานของส านักงาน กทช. ตามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย ดงันัน้ ที่
ประชุมจงึมมีตอินุมตัใิห ้ดร.บูชา  บูชาธรรม เขา้ร่วมการประชุมในครัง้นี้เป็นกรณีพเิศษ และใหจ้ดัท ารายงาน



 ๑๙ 

การเขา้รว่มประชุมเสนอให ้กทช. ทราบต่อไปดว้ย ทัง้นี้ ดร.บชูา บชูาธรรม เป็นนักวชิาการทีม่ลูนิธเิสยีงธรรม
ฯ ไดเ้สนอชื่อต่อ กทช. ซึง่ภายหลงัการร่วมประชุมวทิยุชุมชนทัว่โลกดงักล่าวกไ็ดจ้ดัท าขอ้สรุปพรอ้มรปูภาพ
ส่งต่อ กทช. ซึง่มหีลกัการรปูแบบทีย่อมรบัและสนบัสนุนวทิยชุุมชนเชงิประเดน็ว่าอยู่จรงิและเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะตามความตอ้งการของประชาชน  ปรากฏตามเอกสำรท่ีแนบท้ำยหมำยเลข ๘ 

๒. วนัที่ ๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ ได้ขอ้สรุปการจดัประชุม “Focus Group วทิยุชุมชนเชงิ
ประเดน็”   

๓. วนัที ่๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓  
๓.๑ เหน็ชอบผลการพจิารณาเรือ่ง “รา่งเอกสารขอบเขตงานโครงการศกึษาความเป็นไป

ได้ในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงที่มุ่งเน้นในเชงิประเด็น ภายใต้พระราชบญัญตัิการ
ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑” ตามความเหน็กรรมการกลัน่กรอง 
(กทช.พนาฯ) ซึง่พจิารณาแลว้เหน็ชอบร่างเอกสารขอบเขตงานโครงการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงที่มุ่งเน้นในเชงิประเด็น ภายใต้พระราชบญัญตัิการประกอบ
กจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวงเงนิงบประมาณ ๑.๗๕ ล้านบาท และให้
ส านักงาน กทช. ด าเนินการได้ต่อไปตามความเหน็ของคณะอนุกรรมการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุ
โทรทศัน์ 

๓.๒ รบัทราบขอ้สงัเกตของคณะอนุกรรมการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ โดยให้
ด าเนินการขยายขอบเขตการศกึษาใหค้รอบคลุมกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ทุกประเภท
ทีร่ะบุไวใ้น พ.ร.บ.การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ดว้ย 

๔. จัดท ารายงานการศึกษาในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๔ จนแล้วเสร็จ เรื่อง 
“โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงที่มุ่งเน้นในเชงิประเด็นภายใต้
พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑” โดย ส านักงาน กสทช. 
และ คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(พ.ศ. ๒๕๕๔) ความหนาราว ๔๐๐ 
หน้า ปรากฏเป็นบทสรุปผลการศึกษาดังกล่าวโดยดร.ภิฤดี ภวนานันท์ พร้อมด้วยสารบัญรายงานผล
การศกึษาฉบบัเตม็ตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๙เคยจดัท าส าเนาทัง้เล่มต่อศาลแลว้ตัง้แต่ท าค าฟ้อง) 

๕. จดัท ารายการผลการสมัมนาเพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ ๔ ภูมภิาคทัว่ประเทศจนแลว้เสรจ็ เรื่อง 
“อนาคตของวทิยกุระจายเสยีงเชงิประเดน็ในประเทศไทย” โดย ส่วนงานกจิการพเิศษ ส านักงาน กสทช. และ
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยสีงัคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี (มถุินายน 
๒๕๕๔) ปรากฏตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑๐ 

 
การด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จภายหลังวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งมีผลให้ กทช. ชุด

ดงักล่าวที่ม ีดร.พนา ทองมอีาคม เป็นประธานคณะกลัน่กรองด้านกิจการกระจายเสยีง เป็นคณะผู้ปฏบิตัิ
หน้าที่ในฐานะรกัษาการ กสทช. ทัง้นี้เป็นเพราะผลของการบงัคบัใช้ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบญัญตัิ
องคก์รจดัสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. ๒๕๕๓  



 ๒๐ 

อยา่งไรกต็าม แมผ้ลการศกึษาจากทัง้ ๒ มหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อเสยีงดงักล่าวจะด าเนินการจนเสรจ็
สมบรูณ์แลว้กต็าม แต่ขา้พเจา้และประชาชนกลบัเหน็ถงึความผดิปกตเิป็นอย่างยิง่ว่าเพราะเหตุใด กสทช. จงึ
ไม่น าผลการศกึษาดงักล่าวซึ่งสูญเสยีงบประมาณไปจ านวนไม่น้อยออกมาเปิดเผยแก่สาธารณชนเพื่อเป็น
ความรูแ้ละเป็นประโยชน์ในการปฏริปูสื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่างแทจ้รงิ นอกจากนี้การปิดบงัผลการศกึษา
ดงักล่าวยงัผดิกฎหมายอกีดว้ย เพราะขดัแยง้ต่อบทบญัญตัติามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่บญัญตัิว่า “ให้ส านักงาน กสทช. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ 
ก ส ท ช . 
และส านกังาน กสทช. ใหป้ระชาชนทราบทางระบบเครอืข่ายสารสนเทศ หรอืวธิกีารอื่นทีเ่หน็สมควรโดยอย่าง
น้อยตอ้งเปิดเผยขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ (๑), (๒), ... , (๕) ผลการศกึษาวจิยัและผลงานอื่น ๆ ทีว่่าจา้งใหห้น่วยงาน
ภายนอกด าเนินการ, (๖)...” ดงันัน้ การปิดบงัอ าพรางผลการศกึษาวจิยัและผลงานดงักล่าวจงึเป็นสิง่ผดิ
กฎหมายและแสดงถงึความไมโ่ปรง่ใสทีศ่าลจ าเป็นตอ้งน าประเดน็ดงักล่าวมาประกอบการพจิารณาคดดีว้ย 

 
  ด้วยขอ้เทจ็จรงิที่ได้แสดงมาทัง้หมดนี้ต่างเป็นหลกัฐานยนืยนัถงึการปฏบิตัหิน้าที่ที่

ตรงไปตรงมาสอดคล้องกับหลกักฎหมาย หลกัการทางวิชาการ และหลกัการทางเทคนิคอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นการปฏบิตัิหน้าที่ของ กทช. ในฐานะ กสช. สืบเนื่องต่อมาเป็น กทช. ชุดต่อมาในฐานะผู้
รกัษาการ กสทช. ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่รบัรู้
รบัทราบและต่างก็ยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ ของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ว่าเป็นผู้ประกอบการภาคประชาชนใน
ระดบัชาตทิี่มลีกัษณะของความเป็น “ชุมชน” ในความหมายแบบกว้างสอดคล้องกบัความหมาย บทบญัญตัิ
และเจตนารมณ์ของ “ชุมชน” ตามพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเฉพาะ
ในพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ยงับญัญตัคิ านิยาม “ชุมชน” ไว้อย่างชดัเจนเพื่อ
ป้องกนัความขดัแยง้จากการตคีวามหรอืป้องกนัการตคีวามตามอ าเภอใจของผูป้ฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ม่เทีย่งธรรมจะ
ไดไ้มล่ดิรอนสทิธขิองผูป้ระกอบการภาคประชาชนใหเ้กดิความเดอืดรอ้นเสยีหายได้ 

  ขา้พเจา้ขอเรยีนต่อศาลด้วยความประหลาดใจเป็นอย่างยิง่ว่า พ.อ.ดร.นท ีศุกลรตัน์ 
ซึ่งเป็นประธาน กสท. ก็เคยด ารงต าแหน่งเป็นอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงฯ และต่อมาก็เป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการ กทช. ชุดที่สองซึง่เป็นชุดรกัษาการ กสทช. ซึ่งย่อมรบัรูเ้ป็นอย่างดแีละได้ยอมรบัในเงื่อนไข
ต่างๆ ของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ จงึจดัสรรงบประมาณจ านวนมหาศาลใหศ้กึษาวจิยัเพื่อจะไดอ้อกประกาศรองรบั
ความเป็นวิทยุภาคประชาชนให้สมบูรณ์ต่อไป ไม่ปรากฏเป็นลายลกัษณ์อักษรใดๆ เลยว่า  ได้แสดงการ
คดัคา้นไมเ่หน็ดว้ยในมต ิกทช. ทัง้สองครัง้ สิง่ทีน่่าประหลาดใจอกีประการหน่ึงกค็อื เพราะเหตุใดผูถู้กฟ้องคดี
ซึง่ทราบถงึมต ิกทช. เหล่านี้เป็นอย่างดจีงึไม่กล่าวถงึแต่อย่างใดทัง้สิน้ทัง้ๆ ทีเ่ป็นมตทิีอ่อกมาจากส านักงาน
ในอดตีของผูถู้กฟ้องคด ีนอกจากน้ีเจา้หน้าทีข่องส านักงานผูถู้กฟ้องคดทีีไ่ดร้บัมอบอ านาจใหท้ าค าใหก้ารต่อ
ศาลดว้ย เช่น นางสาวมณีรตัน์ ก าธรกจิการ กร็บัรูร้บัทราบและยงัเคยกราบเรยีนอธบิายต่อคณะสงฆเ์มื่อครัง้
ไปยืน่เอกสารขออนุญาตประกอบกจิการบรกิารชุมชนเมือ่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ดว้ยว่ามัน่ใจในขอ้กฎหมายว่า 
“กราบเรยีนพระคุณเจา้ ค าว่าชุมชนในประกาศ กทช. (หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการอนุญาตประกอบกจิการ



 ๒๑ 

บรกิารชุมชนชัว่คราว) รวมถึงชุมชนเชงิประเด็นด้วย” นอกจากนี้นางสาวมณีรตัน์ ก าจรกิจการ ยงัยนืยนั
หลกัการและเหตุผลของค าว่าชุมชนนี้แก่นายดสิทตั โหตระกติ ซึง่เป็นรองเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีาที่
ได้รบัมอบหมายให้มาเป็นหนึ่งในกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ.... อกีด้วยทางโทรศพัท์ ซึ่งในวนันัน้นางสาวมณีรตัน์ เพิง่ลงเครื่องบนิกลบัจากประเทศเกาหลไีด้กล่าว
ยนืยนัถงึความหมายของชุมชนดงักล่าวต่อนายดสิทตัอกีด้วย สาเหตุที่มูลนิธเิสยีงธรรมฯ ทราบเป็นอย่างดี
เนื่องจากไดเ้ขา้พบหารอืในประเดน็ดงักล่าวต่อนายดสิทตั ซึง่ท าใหน้ายดสิทตัยอมรบัในเหตุผลทีส่อดคลอ้งกบั
กฎหมายฉบบัก่อนและสอดคล้องกบัหลกัวชิาการด้านสงัคมวทิยา จงึใหก้ารสนับสนุนเป็นอย่างดใีนการร่าง
พระราชบญัญตัดิงักล่าวจนเป็นผลส าเรจ็มผีลบงัคบัใชใ้นเวลาต่อมา 

  ขา้พเจา้ขอเรยีนต่อศาลว่า เพราะเหตุใดผูถู้กฟ้องคดซีึ่งเป็นต้นเรื่องเป็นผู้บนัทกึมต ิ
กทช. ดงักล่าวจงึมลีกัษณะทีปิ่ดบงัอ าพรางซ่อนเรน้ต่อศาล แทนทีจ่ะน าขอ้เทจ็จรงิเหล่านี้และยิง่กว่านี้ออกมา
รบัรองตามขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู ่เช่น เปิดเผยงบประมาณทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั การท า Focus Group และการรบั
ฟงัความคดิเหน็ ๔ ภาคจากทุกภาคส่วนว่ามรีายละเอยีดการใชจ้่ายในเรื่องนี้อย่างไรบา้ง และในเมื่อใชจ้่ายไป
มากถงึ ๕๐ กว่าลา้นบาทแลว้ (ไดท้ราบขอ้มลูจากผูท้รงคุณวุฒทิีไ่ดร้บัเชญิให้เป็นวทิยากรในการรบัฟงัความ
คิดเห็น “วิทยุชุมชนเชิงประเด็น) และเพราะเหตุใดผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่น าผลการศึกษาดังกล่าวไปออก
หลกัเกณฑบ์งัคบัใช้แก่วทิยุภาคประชาชนในทนัท ีเพราะเหตุใดจงึต้องเก็บเงยีบเป็นความลบัไม่เผยแพร่ไม่
น ามาเปิดเผย โดยเฉพาะถึงกบัข่มขู่คณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ผู้ท าการศึกษาวจิยัอีกด้วยว่า 
ห้ามเผยแพร่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลที่สุดในทางวชิาการสรา้งความฉงนสนเท่ห์แก่คณาจารย์และนักศกึษา
ผูร้ว่มงานวจิยัเป็นอยา่งมากถงึความไม่โปร่งใสผดิปกต ิยงัความเสื่อมศรทัธาเป็นอย่างมากทัง้ๆ ทีเ่ป็นองคก์ร
ของรฐัทีด่นู่าเชื่อถอื  ยิง่กว่านัน้ระหว่างการท างานวจิยั ประธานคณะท างานวทิยุชุมชนท่านหนึ่งยงัเขา้มาข่มขู่
คณาจารยผ์ู้ท างานวจิยัอกีด้วยว่า ห้ามเขยีนเช่นนี้มฉิะนัน้จะไม่ได้รบัเงนิตอบแทนนะ เป็นต้น ขอ้มูลเหล่านี้
ขา้พเจา้มพียานบุคคลทีส่ามารถแสดงรายชื่อไดท้ัง้หมดหากศาลประสงค์ ซึง่ก่อนนี้ขา้พเจา้พยายามอย่างยิง่ที่
จะไมน่ าเรือ่งดงักล่าวมาเรยีนต่อศาลเนื่องจากพยายามสงวนรกัษาบุคคลเหล่านี้ไวม้ใิหต้้องพลอยล าบากใจไป
ด้วย ให้การต่อสู้อนัทรหดที่ยาวนานแสนนานเช่นนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆแ์ละประชาชนผู้รกัษาเทดิทูนใน
ชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์กเ็พยีงพอ แต่เมือ่มาถงึจดุนี้เหน็ประจกัษ์ถงึความอนัธพาลไรคุ้ณธรรมเป็นอย่างยิง่ของทัง้
ผูถู้กฟ้องคดแีละเจา้หน้าทีใ่นส านกังานของผูถู้กฟ้องคดทีีต่่างกป็กปิดไม่ยอมรบัความจรงิทีจ่ะท าใหเ้สยีเปรยีบ
ในรูปคด ีกล่าวได้ว่า เห็นแก่ความแพ้ชนะยิง่กว่าความถูกต้องจงึท างานเอกสารแบบปกปิดอ าพรางเสมอ 
ในขณะที่ฝ่ายพระสงฆแ์ละประชาชน ตลอดคณะท างานท าทุกอย่างแบบตรงไปตรงมาโปร่งใสจรงิใจ เลง็เหน็
ประโยชน์สาธารณะของประชาชนเป็นทีต่ ัง้ การด าเนินการทุกอยา่งตอ้งมหีลกักฎหมาย หลกัวชิาการ และทาง
เทคนิคเขา้รองรบัเสมอ จะไมท่ าสิง่ใดโดยเอาประโยชน์ตนเป็นทีต่ ัง้เลยแมแ้ต่น้อย ทีข่า้พเจา้และคณะเรยีกรอ้ง
สทิธใินการประกอบกจิการก็มใิช่เพื่อตนเอง เพราะมไิด้ประโยชน์ใดๆ จากการโฆษณา ทุกองคท์ุกท่านล้วน
เป็นอาสาสมคัรมจีติอาสา มใีจเสยีสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจและทุนทรพัยจ์ านวนมากเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ
เป็นธรรมทาน มิใช่การโฆษณาหารายได้ทางธุรกิจแต่อย่างใด และพยายามท าทุกสิ่งที่ถูกต้องตลอดมา 
กฎหมายมาตราใดยงัคลุมเครอืกเ็สนอร่างใหเ้กดิความชดัเจนทัง้นี้กเ็พื่อหวงัใหม้กีฎหมายทีด่ทีีถู่กต้องรองรบั



 ๒๒ 

การประกอบการด้านศาสนามใิห้มวัหมองให้คนได้ตฉิินนินทาว่ารา้ยซึ่งการคดิไม่ดต่ีอศาสนาก็เท่ากบักล่าว
รา้ยต่อพระพุทธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ซึง่ไม่เป็นการสมควรอย่างยิง่เลย ดว้ยเหตุนี้ มลูนิธเิสยีงธรรมฯ และ
ประชาชนจงึต่างเสนอกฎหมายต่างๆ ใหเ้กดิความชดัเจนจนเป็นทีย่อมรบัในฝ่ายนิตบิญัญตัซิึง่มใิช่การยอมรบั
เพราะเงนิแต่ฝ่ายนิตบิญัญตัยิอมรบัในหลกัการและเหตุผลที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จรงิ มใิช่
การยอมรบัดงักล่าวจะท าให้มูลนิธิเสียงธรรมฯ เท่านัน้ที่ได้ประโยชน์แต่เป็นประโยชน์เป็นการทัว่ไปแก่
ผูป้ระกอบการภาคประชาชนทีด่มีคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมอยา่งแทจ้รงิกส็ามารถเขา้มาด าเนินการไดด้ว้ย เฉพาะ
อย่างยิง่ผู้พิการที่ควรจะมสีื่อรองรบัความบกพร่องทางร่างกายให้ได้รบัความสะดวกบ้างอย่างน้อยก็จาก
ขอ้เสนอของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ นัน่เอง 

  แต่เมื่อมพีระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งรองรบัอย่าง
สมบูรณ์ในทางกฎหมายแล้ว และยงัมผีลการศกึษาวจิยัเป็นรูปเล่มขนาดใหญ่ศกึษาวทิยุเชงิประเดน็จากทุก
ภมูภิาคในโลก รวมถงึการรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะจากทุกภาคส่วนทัง้ ๔ ภาคทีเ่ป็นธรรมเพราะเปิดกวา้ง
ให้ทุกคนเข้าถึงและแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่จนได้ข้อสรุปครบถ้วนสมบูรณ์ที่รองรับลักษณะการ
ประกอบการของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ และผูป้ระกอบการภาคประชาชนรายอื่นๆ ทีม่คีุณสมบตัติรง ไม่มโีฆษณา
หาก าไรในทางธุรกจิ มเีนื้อหาสาระความรูใ้นรายการในสดัส่วนทีสู่งตรงตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญมาตรา 
๔๗ ซึ่งแทนที่จะได้รบัการสนับสนุนทนัททีีม่ ีกสทช. การณ์กลบัเป็นตรงกนัขา้มทัง้หมดสิ้น ผู้ฟ้องคดปีฏบิตัิ
หน้าทีใ่นฐานะ กสทช. ประสงคจ์ะปิดบงัอ าพรางสิง่ทีต่นสรา้งมา และหวงัจะเขา้มารือ้ถอนหรอืเหยยีบย ่าสิง่ที่
ตนเองไดใ้ชเ้งนิภาษขีองประชาชนในการศกึษาวจิยัรบัฟงัความคดิเหน็จ านวนมากใหก้ลายเป็นผงธุลไีม่ใหค้่า
ราคาใดๆ ทัง้สิน้แบบไมแ่ยแสและไม่เกรงกลวัต่อบาปกรรม ไม่ย าเกรงต่อบทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดๆ ทัง้สิน้ 
ใชดุ้ลพนิิจของตนเหยยีบย ่าทุกสิง่ไมเ่วน้แมง้านวจิยัทีไ่ม่น ามากล่าวถงึและอ้างองิแต่อย่างใดเลย จงึขอใหศ้าล
โปรดวนิิจฉัยเรื่องเหล่านี้โดยความเป็นธรรมด้วยเพราะประชาชนจะมวีสัดุอุปกรณ์เครื่องไมเ้ครื่องมอืเงนิทุน
อะไรมาเทยีมเท่าองคก์รของผู้ถูกฟ้องคด ีนึกจะเปิดสิง่ใดกป็ระสานขอความร่วมมอืหน่วยงานต่างๆ ได้ทนัท ี
ออกสื่อประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์ตนเองแกข้อ้กล่าวหาไดท้นัท ีท าถูกเป็นผดิและท าผดิเป็นถูกไดง้่ายเพราะมี
เครือ่งมอืรองรบัมากมายกระจายไปทัว่ประเทศ ในขณะทีป่ระชาชนมเีครื่องมอืน้อย มสีื่อน้อย แทบไม่มอีงคก์ร
สื่อต่างๆ รองรบัเลย และยากทีจ่ะท าผดิเป็นถูกหรอืท าถูกเป็นผดิเพราะไม่มสีื่อทีก่วา้งขวางหรอืเงนิทุนในการ
โฆษณาประชาสมัพนัธส์รา้งภาพลกัษณ์เหมอืนที่ กสทช. ม ีจงึเสยีเปรยีบทุกประการ มเีพยีงศาลทีเ่ป็นธรรม
อย่างแทจ้รงิเท่านัน้ทีจ่ะออกค าสัง่เรยีกเอกสารต่างๆ ความปิดบงัซ่อนเรน้ต่างๆ ออกมาแสดงต่อสาธารณชน
อยา่งโปรง่ใส จงึขอใหศ้าลโปรดพจิารณาถงึขอ้เทจ็จรงิเหล่านี้ประกอบดว้ย 

 
  ๒.๑.๓ หลงัจากที่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ ได้มี

ผลบงัคบัใชแ้ลว้ ซึง่ส่งผลใหม้ชี่วงรอยต่อระหว่างการบงัคบัใชก้ฎหมายรฐัธรรมนูญฉบบัดงักล่าวทัง้ก่อนและ
หลงัพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดงันี้ ๑) ช่วงก่อนพระราชบญัญตักิาร
ประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ มผีลบงัคบัใช้  และ ๒) ช่วงหลงัจากพระราชบญัญตักิารประกอบ
กจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ มผีลบงัคบัใช ้  



 ๒๓ 

  ช่วงที่ ๑) นี้มีเพียง กทช. เท่านั ้นที่ปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่มี กสช. ทัง้นี้ เนื่ องจาก
กระบวนการสรรหาเป็นโมฆะ ช่วงนี้จงึเป็นช่วงสุญญากาศทางกฎหมาย ไม่มผีูใ้ดมสีทิธิอ์นุญาต และ ไม่มผีูใ้ด
มสีทิธิร์ะงบัการประกอบกิจการกระจายเสยีง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบกิจการรายเดมิหรอืรายใหม่ก็ตาม แม้
กฎหมายจะบญัญตัิคุ้มครองรายเดมิไว้แต่ก็เป็นการกระจายเสยีงที่ปราศจากการรบัรองหรอืปราศจากการ
อนุญาตจากเจา้พนักงานผู้มอี านาจที่แท้จรงิ ผู้ประกอบการไม่ว่ารายเดมิหรอืรายใหม่จงึออกอากาศโดยไม่มี
ใบอนุญาตดว้ยกนัทัง้สองฝ่าย จงึจ าเป็นต้องออกอากาศโดยอาศยัช่องว่างทางกฎหมายในขณะนัน้เท่านัน้มา
รองรบั แต่ไม่ได้รบัการอนุญาตหรอืการรบัรองที่ถูกต้องอย่างแท้จรงิจาก กสช. ซึง่เป็นผู้อ านาจที่แท้จรงิตาม
บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ สถานะของการประกอบการระหว่างผูป้ระกอบการรายเดมิและรายใหม่ทีไ่ม่ไดร้บั
การอนุญาตจากผู้มอี านาจที่แท้จรงิในขณะนี้จงึไม่แตกต่างกนั ดว้ยเหตุนี้ จงึไม่เคยปรากฏเอกสารหลกัฐาน
ใดๆ จากนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีอธบิดกีรมไปรษณียโ์ทรเลข อธบิดกีรมประชาสมัพนัธ ์หรอืเจา้พนักงานอื่น 
ทีจ่ะกลา้ใชอ้ านาจลงนามอนุญาตแก่ผูป้ระกอบการรายใดใหส้ามารถประกอบกจิการกระจายเสยีงได ้การที่ผู้
ถูกฟ้องคดนี ามตคิณะรฐัมนตรมีาอ้างองิซึ่งมใิช่การอ้างองิจากองค์กรอสิระตามมาตรา ๔๗ แห่งรฐัธรรมนูญ 
นอกจากจะไม่สอดคล้องกบับทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ ยงัแสดงถงึความมอีคตติ้องการจะลดิรอนหรอืท ารา้ย
แต่ผู้ประกอบการรายใหม่ ในขณะเดยีวกนัต้องการจะปกป้องคุ้มครองผู้ประกอบการรายเดมิทุกรูปแบบและ
ทุกมิติ แม้แต่การตีความทางกฎหมายก็ยังเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายเดิมตลอดสายในทุก
กระบวนการทัง้ๆ ทีไ่มม่ ีกสช. รบัรองในการออกอากาศเช่นเดยีวกนั 

  ช่วงที ่๒) หลงัจากพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ มี
ผลบงัคบัใช้ ช่วงนี้บทเฉพาะกาลบญัญตัใิห้ กทช. ปฏบิตัหิน้าที่แทน กสช. เป็นการชัว่คราวระหว่างรอการ
แต่งตัง้ กสทช. ซึง่เท่ากบัม ีกสช. ชัว่คราวมารองรบัการออกอากาศของผูป้ระกอบการทัง้รายเดมิและรายใหม ่
ซึง่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิว่า ผูป้ระกอบการรายเดมิไมย่อมรบั กทช. ชุดนี้จงึไม่สามารถออกประกาศเขา้ก ากบัดูแล
ผูป้ระกอบการรายเดมิได้แมแ้ต่รายเดยีว ไม่มกีารส่งผงัรายการ ไม่มกีารแสดงตนหรอืแจง้รายละเอยีดต่างๆ 
ในการประกอบการแต่อยา่งใด ทีส่ าคญัไมม่กีารตรวจสอบความชอบของใบอนุญาต สญัญา หรอืสมัปทานของ
เอกชนรายใดเลยซึง่เป็นปกตวิสิยัทีย่อ่มสมควรจะสิน้สุดอายบุา้งแลว้ กไ็ม่ปรากฏแมแ้ต่รายเดียวใน ๓๑๔ ราย 
ซึง่เป็นสิง่ผดิปกตอิยา่งยิง่ การออกอากาศใชก้ าลงัส่งและเสาสูงมากน้อยเพยีงไร เป็นไปตามแผนคลื่นความถี่
วทิยรุะบบเอฟเอม็ พ.ศ. ๒๕๒๘ หรอืไม่กไ็ม่สามารถตรวจสอบได ้ซึง่ผูถู้กฟ้องคดน่ีาจะถอืว่า การไม่มาแสดง
ตวัของผูป้ระกอบการรายเดมิในช่วงนี้ (หากศาลไม่เชื่อขอไดโ้ปรดมคี าสัง่เรยีกเอกสารของผูป้ระกอบการราย
เดมิ ๓๑๔ ราย จากแฟ้มขอ้มลูของส านักงานผูถู้กฟ้องคดมีาพจิารณา) แต่ผู้ประกอบการรายเดมิทุกรายทีไ่ม่
มาแสดงตวัต่อ กทช. ซึ่งปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะ กสช. ในทางกฎหมาย กลบัยงัสามารถออกอากาศไดอ้ย่างไม่
สะทกสะท้านปราศจากการควบคุมและก ากบัดูแลโดยหน่วยงานใดๆ เพราะผูป้ระกอบการรายเดมิเหล่านี้ไม่
ยอมรบัและไม่ให้ความร่วมมอืแก่ กทช. ชุดดงักล่าว แมแ้ต่ร่างประกาศ กทช. เกี่ยวกบัการออกหลกัเกณฑ์
ของผู้ประกอบการรายเดมิตามเอกสำรแนบหมำยเลข ๑๑ กป็รากฏว่าเมื่อได้น าออกมารบัฟงัความคดิเหน็
สาธารณะแลว้แต่กลบัไมน่ าเขา้เสนอต่อ กทช. และไมป่รากฏดว้ยว่ามกีารออกประกาศบงัคบัใช้จรงิ ซึง่เท่ากบั
ว่าบรรดาผู้ประกอบการรายเดิมทุกรายออกอากาศโดยพลการ โดยปราศจากการพิจารณาตรวจสอบ 



 ๒๔ 

ปราศจากการอนุญาต และปราศจากการก ากบัดูแลของ กทช. เพราะมไิดม้าแสดงตนและแสดงรายละเอยีด
การใชค้ลื่นแมแ้ต่รายเดยีว แต่กลบัพยายามจะให้การคุม้ครองจากประกาศเป็นกรณีพเิศษมใิหถู้กรบกวนคลื่น 
ซึง่แตกต่างโดยสิน้เชงิกบัผูป้ระกอบการรายใหม่ต่างใหค้วามร่วมมอืเขา้มาแสดงตนต่อ กทช. จ านวนมากกว่า 
๖,๐๐๐ ราย และต่างก็ไดร้บัสทิธทิดลองออกอากาศในลกัษณะชัว่คราวทุกรายไป และในบรรดา ๖,๐๐๐ กว่า
รายน้ี มสีถานีวทิยใุนเครอืข่ายของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ เท่านัน้ทีแ่จง้ความประสงคแ์บบมเีงื่อนไข ไม่กรอกแบบ
ค าขอตามประกาศ กทช. ไม่ยอมรบัมาตรฐานทางเทคนิค ๓, ๕ และ ๑๕ กม. แต่ยอมรบัในมาตรฐานทาง
เทคนิคของประเภท “สถานีวทิยกุระจายเสยีงชุมชนทีม่ลีกัษณะเฉพาะ" ซึง่เปิดกวา้งส าหรบัผูป้ระกอบการภาค
ประชาชนที่มคีวามสนใจร่วมกนัหรอืเป็นชุมชนเชงิประเดน็นัน่เอง กทช. ทัง้ ๒ ชุดซึ่งปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะ 
กสช. และเป็นรกัษาการ กสทช. จงึให้การยอมรบัสนับสนุนออกงบประมาณให้ท าการศึกษาวจิยัท า Focus 
Group "วทิยุชุมชนเชงิประเด็น” และรบัฟงัความคดิเห็นสาธารณะทัง้ ๔ ภาคจากทุกภาคส่วนจนแล้วเสรจ็
สมบรูณ์ เหลอืเพยีงการออกประกาศหลกัเกณฑว์่าดว้ยเรือ่งวทิยชุุมชนเชงิประเดน็ใหเ้ป็นรปูธรรมเท่านัน้ ดว้ย
เหตุนี้ มลูนิธเิสยีงธรรมฯ จงึมสีถานะเป็นผูม้สีทิธทิดลองออกอากาศตามประกาศโดย กทช. ยงัมมีตยิอมรบัใน
เงือ่นไขอกีดว้ย 

  แม้ขอ้เท็จจรงิปรากฏดงัที่แสดงมาน้ี ผู้ถูกฟ้องคดกี็ยงักล่าวตู่ให้ผู้ประกอบการราย
เดมิซึ่งไม่มรีายใดมาแสดงตนและไม่มปีระกาศหลกัเกณฑ์รองรบักลายเป็นผู้ถูกกฎหมายเสมอ ในขณะที่
ผูป้ระกอบการรายใหมโ่ดยเฉพาะมลูนิธเิสยีงธรรมฯ แมจ้ะไดร้บัสทิธทิดลองออกอากาศจาก กทช. และยงัมมีติ
รองรบัความเป็นวทิยชุุมชนเชงิประเดน็ซึง่ไมเ่ขา้เงือ่นไขตามประกาศแบบ ๓, ๕ และ ๑๕ กม.แลว้กต็าม แต่ผู้
ถูกฟ้องคดกีย็งัมคีวามพยายามจะโน้มน้าวใหศ้าลเชื่อและยอมรบัว่า ผูฟ้้องคดกีลายเป็นผูก้ระท าผดิกฎหมาย
อยู่เสมอทัง้ๆ ทีม่ปีระกาศ กทช. รองรบัและยงัมมีต ิกทช. รองรบัให้หาแนวทางออกใบอนุญาตแก่ผู้ฟ้องคดี
อยา่งจรงิอกีดว้ย ขา้พเจา้จงึเหน็ว่า ผูถู้กฟ้องคดขีาดความเป็นธรรมอยา่งยิง่ 

  อนึ่ง หากพจิารณาถงึหลกัการของกฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบบั
เข้ามาประกอบจะพบว่าผู้ประกอบการรายเดมิทัง้หมดกระท าการสวนทางต่อหลกัการและเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ดงัเช่นที่มาของการร่างรฐัธรรมนูญตัง้แต่ปี ๒๕๔๐ ซึง่ปรากฏในเอกสารที่รวบรวมโดย กสทช.ดร.
เศรษฐพงค ์มะลสิุวรรณ ตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑๒ กสทช.เศรษฐพงค ์ยอมรบัว่า รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มสีาเหตุมาจากความผดิพลาดของภาครฐัทีใ่ชอ้ านาจผดิๆ เขา้แทรกแซงสื่อ 
ท าให้สื่อขาดความเป็นอสิระตกอยู่ในอทิธพิลของอ านาจรฐัและอ านาจทุน ทุกภาคส่วนจงึร่วมกนัผลกัดนัให้
เกดิรฐัธรรมนูญมาตรา ๔๐ ขึน้เพื่อมใิหเ้กดิเหตุการณ์พฤษภาทมฬิในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ อกี  

  หากพจิารณาอย่างเทีย่งธรรมจากต้นเหตุทีแ่ทจ้รงิของการปฏริปูสื่อในประเทศไทยก็
เพื่อต้องการให้มสีื่อภาคประชาชนที่ปราศจากอ านาจรฐัและอ านาจทุนเกิดขึ้นในประเทศไทย และตัง้แต่มี
รฐัธรรมนูญในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถงึขณะนี้ผ่านไปแลว้กว่า ๑๖ ปี กย็งัไม่ปรากฏว่ามสีื่อภาคประชาชนทีไ่ดร้บั
การรบัรองสถานะทางกฎหมายจากองคก์รอสิระดา้นสื่อเขา้มาจดัสรรใหแ้มแ้ต่รายเดยีว จงึเสมอืนว่าผูถู้กฟ้อง
คดเีข้ามาเล่นปาหี่เพื่อตบตาประชาชน บดิเบอืนเตะถ่วงเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญที่ต้องการให้เกิดการ
ปฏริปูสื่อใหห้่างไกลยาวนานออกไปตราบเท่าทีจ่ะท าได ้จะพยายามกอบโกยเอาผลประโยชน์จากคลื่นความถี่



 ๒๕ 

ระบบอนาล็อกให้ได้ยาวนานสิ้นสุดสายป่านที่สุดจนกระทัง่ระบบน้ีหมดไปจากประเทศไทยกลายเป็นระบบ
ดิจิตอล เรียกได้ว่า ไม่ยอมให้สื่อภาคประชาชนได้เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเลยจนวาระสุดท้าย จึงเป็นการ
หลอกลวงประชาชนเตะถ่วงสทิธขิองประชาชนไม่ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จรงิ แมผู้้ฟ้องคดจีะพยายามเรยีกร้อง
เพยีงใด มขีอ้กฎหมายรองรบัทุกฉบบัเพยีงใด กจ็ะใชป้ระกาศเป็นเครือ่งมอืเขา้กดีกัน้ใหม้ากเพยีงนัน้  

 
  ๒.๑.๔ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กล่าวต่อศาลถึงล าดบัความเป็นมาของการใช้คลื่น

ความถีใ่นการประกอบกจิการกระจายเสยีงของผูป้ระกอบการรายเดมิทีเ่ป็นส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐั
ทีม่คีวามจ าเป็นในการใชค้ลื่นเพื่อการรกัษาความมัน่คงของรฐั หรอืเพื่อการเผยแพร่ความรู ้ขอ้มูล หรอืการ
กระจายข่าวสารหรอืเหตุภยัพิบตัิไปยงัประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทัว่ไป ทัง้นี้เพื่อเป็นการประกันสิทธิของ
ประชาชนในการเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารที่จ าเป็นหรือเมื่อมเีหตุการณ์พเิศษที่จะต้องตดิต่อสื่อสารกบัประชาชน
ดว้ยวธิกีารทีร่วดเรว็และประหยดั แต่ดว้ยค่าใชจ้่ายในการด าเนินการที่สูงจงึเกดิภาระต้นทุนดา้นงบประมาณ
เป็นอย่างมาก จงึเกิดแนวความคดิในการอนุญาตให้เอกชนเข้าร่วมด าเนินการบรกิารส่งกระจายเสียงใน
รปูแบบของการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญา แทนการที่ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐัจะ
ด าเนินการดว้ยตนเองแต่เพยีงอย่างเดยีว ซึง่ยงัคงอยู่ภายใต้การบงัคบัของกฎหมายว่าดว้ยวทิยุกระจายเสยีง
และวทิยโุทรทศัน์ ต่อมาโดยทีร่ฐัมแีนวคดิในการปฏริปูการสื่อสารใหม้คีวามเป็นเสรปีราศจากการควบคุมและ
ตรวจสอบโดยรฐั เพื่อเป็นการประกนัสทิธขิองประชาชนในการเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารที่จ าเป็นและส าคญัอนัจะ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชวีติประจ าวนั การศกึษาและการพฒันายกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน จงึ
ไดม้กีารก าหนดเป็นหลกัการส าคญัไว้ในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ตามล าดบั อนัเป็นการก าหนดหลกัการส าคญัว่า คลื่นความถี่ดงักล่าวเป็นทรพัยากร
สื่อสารของชาตทิีไ่มม่ผีูห้นึ่งผูใ้ดสามารถกล่าวอา้งความเป็นเจา้ของหรอืถอืสทิธคิรอบครองเพื่อใชป้ระโยชน์ได้
ตามอ าเภอใจ โดยใหม้กีารจดัตัง้องคก์รของรฐัทีม่คีวามเป็นอสิระท าหน้าที่จดัสรร และก ากบัดูแลการใช้คลื่น
ความถี่  ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า โดยที่การอนุญาตให้มีการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตาม
พระราชบญัญตัวิทิยกุระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยส่วนราชการ 
รฐัวสิาหกิจ หรอืหน่วยงานของรฐั หรอืโดยเอกชนผู้ได้รบัการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาโดยชอบด้วย
กฎหมายจากส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐั ล้วนแล้วแต่เป็นสิง่ที่เกดิขึน้และได้ด าเนินการ
โดยชอบดว้ยกฎหมายอยู่ก่อนวนัที่มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ตามล าดบั พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบญัญตัิ
การประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมผีลใชบ้งัคบั หากจะก าหนดใหต้้องยุตกิารด าเนินการและ
ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทนัที ย่อมเป็นเหตุให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อสิทธิโดยชอบด้วย
กฎหมายของผูท้ีไ่ดร้บัการอนุญาตใหด้ าเนินบรกิารส่งวทิยกุระจายเสยีง และจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทีร่บั
ฟงัรายการ อนัเป็นการขดัต่อหลกัการให้บรกิารสาธารณะที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อรกัษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร ผูถู้กฟ้องคดจีงึใหก้ารต่อศาลว่า รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓๕(๒) และมาตรา ๓๐๕(๑) ตามล าดบั จงึไดบ้ญัญตัเิป็นหลกัการเดยีวกนั



 ๒๖ 

โดยการตรากฎหมายด้านวทิยุกระจายเสยีงจะต้องไม่กระทบกระเทอืนถงึสาระส าคญัของการได้รบัอนุญาต 
สมัปทานหรอืสญัญา ซึ่งรวมถึงการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ ค าสัง่ตามกฎหมายด้านวิทยุกระจายเสียง
ดงักล่าวด้วย จงึปรากฏเป็นบทบญัญัติในกฎหมายฉบบัต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๓, ๗๔ และ ๗๕ จากนัน้ผูถู้กฟ้องคดจีงึสรุปว่า ผูท้ีม่สีทิธโิดยชอบดว้ย
กฎหมายในการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงภายใต้บรบิทของรฐัธรรมนูญปจัจุบนัและพระราชบญัญตัิ
องค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จงึได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรฐัซึง่ไดร้บัใบอนุญาตตามพระราชบญัญตัวิทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๔๙๘  
และผูท้ีไ่ดร้บัอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาจากส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัอยู่โดยชอบ
ดว้ยกฎหมายก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบ้งัคบั นัน้ 

  ขา้พเจา้และประชาชนจ านวนมากแมจ้ะเหน็ถงึความจ าเป็นของการกระจายเสยีงของ
ผูป้ระกอบการรายเดมิเหล่านี้เพราะเคยไดร้บัประโยชน์จากขอ้มลูข่าวสาร แต่กม็คีวามเหน็ทีแ่ตกต่างออกไป
จากการตคีวามกฎหมายของผูถู้กฟ้องคดหีลายประการ กล่าวคอื 

  (๑) ถงึแมร้ฐัธรรมนูญทัง้ ๒ ฉบบั จะมบีทเฉพาะกาลใหค้วามคุม้ครองต่อการอนุญาต 
สมัปทาน หรอืสญัญาระหว่างเอกชนกับผู้ประกอบการรายเดมิ แต่การคุ้มครองนี้ก็ต้องเป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมายตลอดสายไม่มชี่องว่างหรอืมสีุญญากาศใดๆ จงึปรากฏบทบญัญตัิตอนหนึ่งตามมาตรา ๓๓๕(๒) 
และมาตรา ๓๐๕(๑) ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ทีว่่า “แต่ทัง้นี้ต้องไม่
กระทบกระเทอืนถงึการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาทีช่อบด้วยกฎหมายทีไ่ดก้ระท าขึ้นก่อนวนัประกาศใช้
รฐัธรรมนูญนี้จนกว่าการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญานัน้จะสิ้นผล” 

  การชอบดว้ยกฎหมายจงึเป็นสาระส าคญัสูงสุดของบทบญัญตัติามมาตรานี้ และย่อม
เป็นปมแห่งปญัหาทีร่า้ยแรงทีไ่มม่ใีครจะยอมรบัถงึความชอบของการอนุญาต สมัปทาน และสญัญาได ้เพราะ
เกดิภาวะสุญญากาศทีข่าดการก ากบัดแูลและตรวจสอบอยา่งน้อย ๒ ช่วงดว้ยกนั กล่าวคอื  

   ก) ในช่วงที่ไม่ม ีกสช. ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๒ ท าให้ไม่ม ีกสช. 
เข้ามาก ากับดูแลและตรวจสอบเพื่อรับรองว่าบรรดาการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่เอกชนและ
ผูป้ระกอบการรายเดมิได้กระท าไว้ชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ หรอืสิ้นอายุไปแล้วหรอืไม่ เพราะโดยปกตอิายุ
ของการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาทางดา้นวทิยกุระจายเสยีงมกัจะเป็นแบบปีต่อปี ไม่ยาวนานเหมอืนดา้น
โทรทศัน์ การเกดิภาวะสุญญากาศท าใหไ้มม่ ีกสช. กเ็ท่ากบัขาดผูพ้จิารณาตรวจสอบในเรื่องดงักล่าว ซึง่ผูถู้ก
ฟ้องคดไีม่สมควรอย่างยิง่ทีจ่ะไปรบัรองสทิธปิระหน่ึงว่าตนเป็น กสช. เพราะแมแ้ต่นายกรฐัมนตรใีนช่วงเวลา
นัน้เป็นผู้รกัษาการตามพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ยงัไม่ลุแก่อ านาจกล้ามา
ตดัสนิหรอืรบัรองว่าบรรดาการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาเหล่านัน้ชอบดว้ยกฎหมายทัง้หมดทัง้สิน้โดยไม่
จ าเป็นต้องตรวจสอบเช่นนี้ย่อมเป็นความไม่โปร่งใส และยงัขดัหลกัการ ขดัต่อสาระส าคญั ขดัต่อเจตนารมณ์ 
ขดัต่อหลกัธรรมาภบิาล และขดัต่อจรยิธรรมของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐั ซึ่งทุกประการที่กล่าวมาล้วน
แลว้แต่เป็นการกระท าทีข่ดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญโดยเฉพาะฉบบัปจัจุบนัอย่างรา้ยแรงในหลายมาตรา 
เพราะรฐัธรรมนูญฉบบัปี ๒๕๕๐ เน้นย ้าความโปร่งใส สามารถตรวจสอบเป็นส าคญักว่ารฐัธรรมนูญฉบบัที่



 ๒๗ 

ผ่านๆ มาทัง้หมด และยงัเน้นย า้ถงึการคุม้ครอง ส่งเสรมิ และการขยายสทิธิเสรภีาพของประชาชนอย่างเตม็ที่
อกีดว้ย 

  ดงันัน้ การทีผู่้ถูกฟ้องคดกีระท าการตดัสนิใจและรบัรองบรรดาใบอนุญาต สมัปทาน 
หรอืสญัญาในช่วงเวลาดงักล่าวทัง้ๆ ทีรู่ว้่าตนมใิช่ กสช. และยงัรูด้ว้ยว่าในช่วงเวลานัน้ๆ ไม่มกีารเขา้ไปก ากบั
ดูแลหรอืการตรวจสอบความชอบของใบอนุญาตแต่อย่างใดทัง้สิ้น การออกอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขหรอื
ขอบเขตหรอืไม่เพยีงใดก็ยงัไปรบัรองใหเ้ช่นนี้ยิง่เป็นพฤตกิารณ์ที่น่าเคลอืบแคลงสงสยัเป็นอย่างยิง่ว่า จะมี
ผลประโยชน์อย่างมหาศาลแอบแฝงหรือไม่จึงได้กระท าตนเป็น กสช . อย่างไม่สมควรเช่นนี้ แม้แต่
นายกรฐัมนตรเีป็นรกัษาการตามพระราชบญัญตัใินครัง้นัน้กย็งัไม่ลุแก่อ านาจและเขา้แทรกแซงอ านาจหน้าที่
ของ กสช. ในเวลานัน้ถงึเพยีงน้ี ทีส่ าคญั การทีผู่ถู้กฟ้องคดยีกกล่าวอ้างบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญขึน้มาเพื่อ
ปกป้องคุม้ครองผูป้ระกอบการรายเดมิและเอกชนได ้กต็้องมคีวามเทีย่งธรรมและยุตธิรรมในฐานะทีเ่ป็นถงึผู้
ก ากบัดูแลและเป็นผู้จดัสรรคลื่นด้วยการหยบิยกเอาบทบญัญตัอิื่นๆ ของรฐัธรรมนูญเขา้มาพจิารณาให้รอบ
ด้านด้วย เช่น บทบญัญตัิเกี่ยวกบัความเสมอภาค บทบญัญตัิเกี่ยวกบัสทิธชิุมชน บทบญัญตัิเกี่ยวกบัการ
คุม้ครองศาสนา บทบญัญตัเิกี่ยวกบัธรรมเนียมการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รง
เป็นประมขุ บทบญัญตัเิกีย่วกบัหลกัธรรมาภบิาลและมาตรฐานทางจรยิธรรม กระทัง่บทบญัญตัเิกี่ยวกบัความ
โปรง่ใสตรวจสอบได ้เป็นตน้ 

  อนึ่ง ความฉงนสนเท่หเ์กี่ยวกบัความทุจรติไม่โปร่งใสในการอนุญาต สมัปทาน หรอื
สญัญา เหล่านี้ แมแ้ต่ ดร.สมเกยีรต ิอ่อนวมิล ซึง่ผ่านประสบการณ์ท างานเกี่ยวกบัสื่อสารมวลชนกบัภาครฐั
อยา่งต่อเนื่องยาวนาน ยงัประกาศกอ้งในรายการ “ตอบโจทย ์ไทยพบีเีอส” ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทย
พบีีเอส เมื่อคืนวนัที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงความทุจรติคดโกงของวงราชการด้านสื่อวิทยุโทรทศัน์  มี
ผลประโยชน์หยบิยืน่ทัง้เหนือโต๊ะและใต้โต๊ะตลอดมา ดงัปรากฏเป็นแผ่นซดีตีามเอกสำรแนบหมำยเลข ๑๓ 
ค ากล่าวเช่นน้ีซึง่ออกมาจากผูม้ปีระสบการณ์โดยตรงยงักล่าวสวนทางหรอืตรงกนัขา้มโดยสิน้เชงิกบัค าใหก้าร
ต่อศาลของผูถู้กฟ้องคดเีช่นน้ี แลว้จะใหข้า้พเจา้ พระสงฆแ์ละประชาชน เชื่อในความชอบหรอืความบรสิุทธิใ์จ
ของผู้ถูกฟ้องคดไีด้อย่างไร โดยเฉพาะในกรณีน้ีผู้ถูกฟ้องคดกี็มใิช่ กสช. อกีด้วย ในเมื่อไม่มกีารตรวจสอบ
ใดๆ เลยยาวนานกว่า ๗ ปีแล้วเหตุไฉนผู้ถูกฟ้องคดจีงึหาญกลา้ไปรบัรองสทิธแิทน กสช. ได้เช่นนี้และเป็น
การรบัรองสทิธทิัง้ ๓๑๔ รายอกีดว้ย และใน ๖ รายยงัเป็นการรบัรองสทิธใินส านักงานของผูถู้กฟ้องคดซีึง่เป็น
ผลประโยชน์ทบัซอ้นทีร่า้ยแรงน่าสมเพชเวทนาอยา่งยิง่ เป็นความทุจรติยิง่กว่านกัศกึษาทีแ่อบน าโพยเขา้หอ้ง
สอบซึ่งเป็นโทษที่ร้ายแรงยิง่ แต่ในกรณีนี้มผีลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งมหาศาล เป็นการทุจริตที่รุนแรงยิง่กว่า
นักศกึษาคนหนึ่งๆ อย่างมากทีผู่้ตรวจสอบ (อาจารยผ์ู้ตรวจขอ้สอบ) กบัผูเ้ขา้รบัการตรวจสอบ (นักศกึษาผู้
เขา้สอบ) ลว้นแต่เป็นผูถู้กฟ้องคดคีนเดยีวกนั ถอืเป็นผลประโยชน์ทบัซอ้นและเป็นการทุจรติการสอบทีรุ่นแรง
ยิง่ และโดยทีก่รณกีารขดักนัทางผลประโยชน์นี้เป็นหลกัการที ่กทช. ในอดตีถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัว่าไม่พงึ
กระท า ดงัจะเห็นได้จากมติ กทช. ครัง้ที่ ๔๓/๒๕๕๒ เมื่อวนัที่ ๘ ธนัวาคม ๒๕๕๒ กรณีสมาคมนักวทิยุ
สมคัรเล่นจงัหวดัสมทุรปราการซึง่ทีป่ระชุมมมีตวิ่า 



 ๒๘ 

“...เมื่อพจิารณาตามขอ้เท็จจรงิที่ได้รบัทราบโดยหากไม่มีข้อเทจ็จรงิอื่นใดนอกเหนือไปกว่านี้ 
สรุปได้ว่า “การกระท าของสมาคมนักวทิยุสมคัรเล่นจงัหวดัสมุทรปราการเช่นนี้ถือเป็นการขดักันทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อย่างชดัแจง้ และไม่พงึกระท า เขา้ข่ายการใหผ้ลประโยชน์ต่างตอบแทน 
การปล่อยใหก้ระท าเช่นนี้  จงึเป็นการสนับสนุนให้เกดิการหาประโยชน์อนัมชิอบจากการจดัอบรม และสอบ
เพื่อรบัประกาศนียบตัรพนักงานวิทยุสมคัรเล่น  ซึ่งขดัต่อเจตนารมณ์ของกิจการวิทยุสมคัรเล่น  ซึ่งมี
จดุมุง่หมายเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม”  

ดงันัน้ หากผูถู้กฟ้องคดซีึง่เป็นถงึผูก้ ากบัดูแลดา้นคลื่นความถี่ทุกประเภทแต่กลบักลายมาเป็นผู้
เขา้ขา่ยการขดัใหผ้ลประโยชน์ต่างตอบแทนเสยีเองซึง่เป็นการขดักนัทางผลประโยชน์อย่างชดัแจง้ยิง่กว่ากรณี
สมาคมวทิยสุมคัรเล่นเสยีอกีเช่นน้ีแลว้กย็อ่มไมม่ผีูใ้ดยอมรบัในการวนิิจฉัยใดๆ ไดอ้กีต่อไป และหากศาลกย็งั
ยอมรบัหรอืใหก้ารรบัรองสทิธโิดยไมเ่คยม ีกสช. ไมเ่คยมกีารตรวจสอบใดๆ มาก่อนเลยแต่ยอมรบัและถอืเป็น
ความชอบดว้ยกฎหมายทีต่่อเน่ืองมาถงึปจัจุบนัได้เช่นนี้กย็่อมจะไม่ไดค้วามลงใจ ไม่ไดร้บัการยอมรบันับถอื 
และจะไม่มพีระสงฆแ์ละประชาชนรายใดถือปฏบิตัิตาม เพราะเป็นการปฏบิตัติามความไม่โปร่งใสที่แม้แ ต่
บทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศก็ยงัไม่รบัรอง แล้วเหตุไฉนพระสงฆ์และ
ประชาชนทีย่ดึถอืพระธรรมวนิยัและถอืธรรมเป็นใหญ่ยิง่กว่ารฐัธรรมนูญจะใหก้ารยอมรบัไดเ้ล่า 

  กล่าวโดยสรุป การรู้กฎหมายเป็นสิง่ที่ด ีแต่การบงัคบัใช้กฎหมายและการตีความ
กฎหมายโดยพจิารณาถงึผลกระทบทีร่อบดา้นต่างหากจงึจะถอืว่าเป็นธรรมแท ้เป็นที่ยกย่องและยอมรบัของ
พระสงฆแ์ละประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบ หากผู้ถูกฟ้องคดปีระสงค์จะใหค้วามคุ้มครองแก่ผูป้ระกอบการราย
เดมิ หากประสงคจ์ะใหค้วามคุม้ครองแก่เอกชนที่ไดร้บัอนุญาต สมัปทาน และสญัญา จากผู้ประกอบการราย
เดมิ หากประสงคจ์ะใหค้วามคุม้ครองแก่ประชาชนผูฟ้งัทีเ่คยรบัฟงัสถานีของผูป้ระกอบการรายเดมิ และหาก
ประสงคจ์ะใหค้วามคุม้ครองตามหลกัการใหบ้รกิารสาธารณะทีจ่ะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรกัษาไวซ้ึง่
ประโยชน์ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิารดว้ยใจจรงิแลว้ ผูถู้กฟ้องคดกีส็มควรอย่างยิง่ทีจ่ะต้องใหค้วามคุม้ครองแก่
ผูป้ระกอบการรายใหม ่และแก่ประชาชนผูฟ้งัทีเ่คยรบัฟงัสถานีของผูป้ระกอบการรายใหม่ดว้ยเพื่อความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรม การเลอืกปกป้องคุม้ครองกลุ่มหน่ึงและจงใจกดขีอ่กีกลุ่มดว้ยการอ้างถงึขอ้กฎหมาย
ต่างๆ ที่เต็มไปด้วยสุญญากาศ ความไม่โปร่งใส ความทุจรติมชิอบ และผลประโยชน์อย่างมหาศาลที่ไม่เขา้
ใครออกใคร ในขณะที่ถาโถมโจมตอีีกกลุ่มหนึ่งซึ่งในกรณีนี้เป็นผู้ประกอบการด้านธรรมะที่ไม่โฆษณาทาง
ธุรกิจ ก่อตัง้ขึ้นมาในคลื่นความถี่ที่ว่างไม่กระทบกระเทอืนใคร เพื่อเผยแผ่ธรรมะและท าประโยชน์แก่ชาต ิ
ศาสน์ กษัตรยิ์ น าเงนิและทองค าเข้าสู่คลงัหลวงเช่นนี้ การกระท าที่โปร่งใสชดัเจนเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะแก่ส่วนรวมเป็นทีป่ระจกัษ์ มสีมเดจ็พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ทรงใหก้ารอุปถมัภเ์ช่นน้ี กลบั
ถูกผูถู้กฟ้องคดถีาโถมโจมตดีว้ยขอ้กฎหมายทีต่นเลอืกเฟ้นมาเล่นงานโดยเฉพาะ เหมอืนเทศน์องคห์ลวงตาม
หาบวัฯ ทีเ่คยกล่าวอยา่งเดด็ขาดเปรยีบการเอาอ านาจมาบงัคบัใชก้ฎหมายเหมอืนมดี ดงันี้ 

“...น่ีเรยีกว่ายืน่ใหใ้นทางทีใ่หเ้ป็นประโยชน์ เหมอืนกบัยื่นมดีใหเ้อาไปฟนัฟกัแฟงแตงโมแจกกนั เป็น
ประโยชน์แก่กนั พูดง่ายๆ นี้มนัคว้าเอามดีอนัน้ีไปฟนัหวัพระหวัเณร กระเทอืนทัว่ประเทศไทยให้จ ายอม
ปฏบิตัติามมนั น่ีคอืฟนัหวัลงไป 



 ๒๙ 

น้ีเป็นยงัไงผดิไหมขอ้บงัคบั ท่านไม่ได้มาบงัคบั มนัเอามาบงัคบัอย่างน้ี เอามาฟนัหวัคนอย่างน้ี กฎ
ขอ้บงัคบัทัง้หลายทีใ่หน้ ามาใช้มนัน ามาใชแ้บบโจร เอากฎขอ้บงัคบัทีเ่ป็นภยัต่อประชาชน ต่อส่วนรวมมาใช ้
เหมอืนว่ามดีเล่มน้ีแทนทีจ่ะไปเป็นประโยชน์จากการฟนัฟกัแฟงแตงโมแจกกนักนิ มนักลบัเอามดีเล่มน้ีไปฟนั
หวัคน น่ีละอ านาจอนัน้ีเป็นอ านาจมดีไปฟนัหวัคน เขา้ใจเหรอ แล้วใครจะยอมรบัได้ น่ีละเรื่องที่มนัเป็นอยู่
เวลานี้มนัหน้าดา้นทีสุ่ด ไมใ่ช่เล่นๆ นะ จะเอาใหไ้ด ้พวกนี้ไมม่เีหตุมผีล...” 

หรอื 
“...กฎหมายบา้นเมอืงศลีธรรม ท่านยืน่ออกมาเช่นมดีเล่มน้ียืน่ออกมาน้ี เอ้า มดีเล่มน้ีจะไปฟนัฟกัแฟง

แตงโมอะไรๆ มาสู่กนักนิกไ็ดน้ะ นี่ท่านสัง่มากลางๆ อยา่งนี้ ใหเ้ป็นประโยชน์แก่ทัว่โลก แต่นี้มนัควา้เอามดีมา
ฟนัหวัคนเขา้ใจไหม น่ีแหละอ านาจป่าเถื่อนมนัเอามาฟนัหวัคน กฎหมายท่านไม่บอกว่าให้ฟนัหวัคน มนัเอา
มาฟนัหวัคน ศาสนาท่านไม่บอกมาบงัคบัว่าอย่าฟนัหวัพระสงฆท์ัง้ประเทศอย่างน้ี น่ีมนัเอามาฟนัเหน็ไหมล่ะ 
ใครผดิใครถูกพจิารณา...” 

กล่าวคอื เลอืกใช้กฎหมายมาเพื่อปกป้องกลุ่มหน่ึงที่มแีต่ความน่าเคลอืบแคลงสงสยั สดัส่วน
รายการส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อธุรกจิการบนัเทงิยิง่กว่าเพื่อสงัคม และทีส่ าคญัยงัเป็นต้นเหตุเป็นตวัการส าคญัที่
ท าให้ต้องท าการปฏริูปสื่อ ในขณะเดยีวกนักลบัเลอืกใช้กฎหมายมาเพื่อเล่นงานอกีกลุ่มหนึ่งไม่เว้นกระทัง่
บรรดาผูป้ระกอบการทีเ่ผยแผ่ธรรมะทีท่ าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแทจ้รงิ หากเลอืกใชก้ฎหมายดว้ยความ
เป็นธรรมและความเสมอภาคซึ่งไดร้บัการรบัรองมากมายจากบทบญัญตัใินกฎหมายฉบบัต่างๆ ปญัหาความ
ขดัแยง้ต่างๆ กจ็บลงไดเ้พราะเป็นทีล่งใจของประชาชน 

   ข) ในช่วงที่ม ีกทช. ปฏบิตัิหน้าที่ กสช. และรกัษาการ กสทช. ระหว่างปี 
๒๕๕๒-๒๕๕๔ ดงัทีไ่ดเ้รยีนต่อศาลมาแลว้ว่า ผูป้ระกอบการรายเดมิไม่ยอมรบัในอ านาจหน้าทีข่อง กทช. แม้
จะปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะ กสช. และรกัษาการ กสทช. จงึไม่ให้ความร่วมมอืถึงกบัไม่สามารถออกประกาศ
หลกัเกณฑ์ใดๆ เพื่อตรวจสอบและก ากบัดูแลได้ แมแ้ต่ผงัรายการก็ไม่ส่งมาให้พจิารณาอกีด้วย จงึถอืเป็น
สุญญากาศอกีช่วงหนึ่งทีผู่ป้ระกอบการรายเดมิไดร้บัอสิระเสรอียา่งไมม่ขีอบเขต  

 
   เกี่ยวกบัก าลงัส่งในการออกอากาศของผู้ประกอบการรายเดมิทัง้ในช่วง ก) 

และ ข) ส่วนใหญ่มกี าลงัส่งที่สูงเกนิกว่าขอบเขตที่ก าหนดไว้ในแผนวทิยุระบบเอฟเอม็ ๒๕๒๘ ซึ่งหากศาล
ต้องการหลกัฐานมใิหเ้ป็นการกล่าวแบบเลื่อนลอย ขา้พเจา้ยนิดจีะน าบุคคลและพระสงฆ์เขา้มาเป็นพยานใน
ศาลว่าไดรู้ไ้ดเ้หน็ดว้ยตาตนเองว่า สถานีนัน้ๆ ใชเ้ครือ่งอะไร มกี าลงัส่งทีอ่อกอากาศในขณะทีเ่หน็นัน้ๆ เท่าใด 
พระสงฆ์และบุคคลเหล่านัน้ท่านยนิดเีสียสละมาเป็นพยานต่อศาลเพราะมโีอกาสได้เข้าดูสถานีของหน่วย
ราชการหลายแห่ง ทัง้สถานีวทิยขุองทหารหรอืต ารวจทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั   หรอืหากศาลประสงค์
จะท าการพสิูจน์ความจรงิเพื่อมใิห้การตดัสนิคดผีดิพลาดกลายเป็นการส่งเสรมิคนท าผดิ ซึ่งขดัต่อบทพุทธ
ภาษิตในพระพุทธศาสนาที่ว่า “ข่มคนที่ควรข่ม ยกคนที่ควรยก” หรือแม้แต่ในพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัที่ทรงให้พระราโชวาทหลายที่หลายสถานในท านองเดียวกัน ทัง้นี้ ในการ



 ๓๐ 

ตรวจสอบการใชค้ลื่นความถีส่ามารถกระท าไดโ้ดยใชเ้ครื่องมอืวดัของผูถู้กฟ้องคดกีจ็ะไดใ้นทนัทวี่าเกนิกว่าที่
ไดจ้ดทะเบยีนไวห้รอืไมอ่ยา่งไร 

  วธิกีารพสิูจน์เพยีงเท่านี้ก็จะรู้ได้ทนัทวี่าผู้ประกอบการรายเดมิส่งกระจายเสยีงเกิน
กว่าทีก่ าหนดไวใ้นแผนวทิยุระบบเอฟเอม็ ๒๕๒๘ หรอืไม่เพยีงใด วธิทีีง่่ายทีสุ่ดไม่ต้องค านวณใหยุ้่งยากและ
เที่ยงตรงที่สุดก็คอืการใช้เครื่องมอืของส านักงานผู้ถูกฟ้องคดไีปตรวจวดั จะทราบผลได้ในทนัท ีหากศาล
ประสงคจ์ะพสิจูน์ถงึการกระจายเสยีงของผูป้ระกอบการรายเดมิว่าชอบดว้ยกฎหมายและเป็นไปตามขอบเขต
ของการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาหรอืไมเ่พยีงใด และผลการตดัสนิจะไม่ท าใหศ้าลตกเป็นเครื่องมอืของผู้
ถูกฟ้องคดเีพราะมคีวามเที่ยงธรรมมากที่สุดก็จะต้องตัง้คณะกรรมการทัง้ ๓ ฝ่าย มผีู้ฟ้องคด ีผู้ถูกฟ้องคด ี
และเจา้หน้าทีศ่าล ออกท าการทดสอบแบบเป็นความลบั ไม่ให้ล่วงรูถ้งึวนัและเวลาในการตรวจสอบ กระท า
เพยีงเท่านี้ก็รู้ได้ในทนัทวี่าการกระจายเสยีงของผู้ประกอบการรายเดิมแต่ละรายๆ อยู่ในขอบเขตหรอืไม ่
อยา่งไร  

   (๒) ตามทีผู่ถู้กฟ้องคดอีา้งต่อศาลว่า หากจะก าหนดใหผู้ป้ระกอบการรายเดมิ จะต้อง
ยตุกิารด าเนินการและปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งโดยทนัท ีซึง่จะกระทบกระเทอืนต่อประชาชนผูฟ้งันัน้ 

  ข้าพเจ้าและประชาชนเห็นด้วยกับแนวคิดที่บังคับใช้กฎหมายแบบอนุโลมกับ
ผูป้ระกอบการรายเดมิซึ่งแมจ้ะไม่เคยได้รบัการตรวจสอบว่าชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่มายาวนานนับ ๑๐ ปี 
จนขาดความน่าเชื่อถอือกีและยงัใชก้ าลงัส่งอย่างอสิระเสรจีนเกนิขอบเขตเดมิทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นแผนฯ ๒๕๒๘ 
ทัง้ ๓๑๔ ราย ซึง่หากผูถู้กฟ้องคดจีะสัง่การใหยุ้ตกิารด าเนินการและบงัคบัใหป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
โดยทันทีก็คงสามารถกระท าได้โดยอ้างเอาบทบญัญัติบางข้อมาใช้บงัคบั แต่กระนัน้ผู้ถูกฟ้องคดีกลบัมี
ความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจ เลอืกที่จะบงัคบัใช้กฎหมายแบบอนุโลมยดืหยุ่นโดยถอืว่าอยู่ในช่วงของการเปลี่ยน
ผ่านที่จกัต้องค านึงถงึผลกระทบต่อประชาชนผู้ฟงัเป็นส าคญัและเป็นกรณีพเิศษ การกระท าใดๆ ที่ค านึงถงึ
ความรูส้กึนึกคดิของประชาชนเป็นที่ตัง้โดยเฉพาะในสิง่ที่ดงีามเป็นไปเพื่อความเจรญิของประชาชนนัน้แมผู้้
ถูกฟ้องคดกีย็งัเหน็ว่าควรไดร้บัการสนบัสนุน ฉนัใด 

  หลกัการและแนวคดิดงักล่าวของผูถู้กฟ้องคดกีส็มควรน ามาปรบัใชก้บัผูป้ระกอบการ
รายใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน อย่างน้อยที่สุดผู้ประกอบการรายใหม่เหล่าน้ีก็ยงัมคีวามบริสุทธิย์อมรบัในข้อ
กฎหมายและเข้าแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการกระจายเสยีงต่อ กทช. ปฏบิตัิหน้าที่ กสช. ในขณะที่
ผู้ประกอบการรายเดิมกลับต่อต้านไม่ยอมรับถึงกับไม่สามารถออกประกาศหลักเกณฑ์มาก ากับดูแล
ผูป้ระกอบการรายเดมิได้ในขณะนัน้ เท่ากบัว่าผู้ประกอบการรายเดมิสามารถออกอากาศกระจายเสยีงแบบ
อสิระปราศจากการควบคุมของรฐัยาวนานนบั ๑๐ ปี ซึง่ผูถู้กฟ้องคดคีวรน าขอ้เทจ็จรงิเหล่าน้ีมาใหก้ารต่อศาล
ด้วยจึงจะถูกต้อง เพราะได้ร ับประโยชน์อย่างต่อเนื่องมายาวนานจนเกินพอดีแล้ว และหากนับตัง้แต่
รฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีผลบังคับใช้ก็ถือว่าล่าช้าจนเสียการแล้วและย่อมไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งต่อ
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะต้องรอคอยและยงัต้องถูกลดิรอนสทิธทิี่กระจายเสยีงมากว่า ๑๐ ปี มปีระชาชน
ตดิตามรบัฟงัมากมายเช่นกนั หากผูถู้กฟ้องคดยีดึถอืหลกัการและแนวคดิที่ไม่ยุตกิารด าเนินการและปฏบิตัิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งโดยทนัท ีเพราะค านึงถงึการกระทบกระเทอืนต่อประชาชนผูฟ้งัเป็นส าคญัฉันใด ก็
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ควรตอ้งใชห้ลกัการแนวคดิมาใชก้บัผูป้ระกอบการรายใหม่ทีเ่ขา้สู่กระบวนการกบั กทช. โดยชอบดว้ยเช่นกนั 
โดยเฉพาะกรณีผู้ฟ้องคดทีี่มมีติ กทช. อย่างน้อย ๒ ชุด หนุนหลงัการประกอบกจิการเพื่อหาแนวทางออก
ใบอนุญาตใหแ้ก่มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ในฐานะของความเป็นผูป้ระกอบการภาคประชาชนระดบัชาต ิทีไ่ดร้บัการ
รบัรองจากพระราชบญัญตัฉิบบัต่างๆ ว่า “ชุมชน” มคีวามหมายอย่างกว้างซึง่มผีลการศกึษาวจิยัและด าเนิน
ตามกระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะเสรจ็สิน้แลว้กย็่อมเป็นการสมควรทีจ่ะต้องพจิารณาอนุญาตแก่
มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ในทนัทมีใิหต้้องรอช้าเขา้ตามกระบวนการทดลองซึง่ไม่เป็นธรรมแก่มูลนิธเิสยีงธรรมฯ ที ่
กทช. ปฏบิตัหิน้าที ่กสช. และ กทช. รกัษาการ กสทช. ไดม้มีตริบัรองไว้กรณีทีแ่ตกต่างไปจากผูป้ระกอบการ
รายใหม่โดยทัว่ไปเฉกเช่นเดยีวกบักรณีผูป้ระกอบการรายเดมิที่มขีอบเขตการประกอบการที่แตกต่างกนัไป
ฉนันัน้ 

  นอกจากผูถู้กฟ้องคดจีกัต้องค านึงถงึสทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมายทีมู่ลนิธเิสยีงธรรมฯ 
ไดร้บัการพจิารณาเป็นกรณีพเิศษในฐานะเป็นผู้ประกอบการภาคประชาชนทีม่ลีกัษณะเฉพาะในเชงิประเดน็
ซึ่งเป็นการพจิารณาเป็นการทัว่ไป ผู้ประกอบการรายใดที่มคีุณสมบตัิสอดคล้องครบถ้วนตามคุณลกัษณะ
ดงักล่าวกเ็ขา้ขา่ยเป็นผูป้ระกอบการภาคประชาชนประเภทนี้ได ้จงึถอืเป็นสทิธโิดยชอบทีไ่ดร้บัการรบัรองเป็น
มต ิกทช. ถงึ ๒ ชุด และเมื่อม ีกสทช. กส็มควรต้องรบัรองสทิธดิงักล่าวสบืต่อจาก กทช. ทัง้ ๒ ชุดก่อนหน้า 
นอกจากนี้ สทิธดิงักล่าวของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ยงัสอดคล้องกบัหลกัการและเจตนารมณ์ของการปฏริูปการ
สื่อสารให้มคีวามเป็นเสรปีราศจากการควบคุมและตรวจสอบของรฐัตามรฐัธรรมนูญทัง้ ๒ ฉบบั มากยิง่กว่า
ผู้ประกอบการรายเดิมด้วยซ ้าไป เป็นการประกอบกิจการด้วยตนเองตามบทบัญญัติในมาตรา ๙ แห่ง
พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ อกีด้วย ซึ่งแตกต่างจากผู้ประกอบการราย
เดมิทีเ่กอืบทัง้หมดมไิดป้ระกอบกิจการด้วยตนเอง และยงัคุณสมบตัอิกีหลายประการทีก่ารประกอบการของ
มูลนิธิเสียงธรรมฯ มีความสอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์แห่งกฎหมายทุกฉบับมากยิ่งกว่าการ
ประกอบการของผูป้ระกอบการรายเดมิ ซึง่สมควรจะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองเฉกเช่นเดยีวกนัเป็นอยา่งยิง่ 

  การที่ผู้ถูกฟ้องคดอีอกประกาศพพิาทด้วยการลดก าลงัส่งและความสูงเสานัน่ก็คอื
การไม่คุ้มครองมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รบัสทิธทิดลองออกอากาศและได้รบัสทิธติามมต ิกทช. ถงึ ๒ 
ชุด ย่อมเป็นเหตุใหเ้กดิการกระทบกระเทอืนต่อสทิธโิดยชอบที ่กทช. ทัง้ ๒ ชุด ไดร้บัรูแ้ละยอมรบัเงื่อนไขที่
มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ได้กล่าวย ้าตัง้แต่ต้นซึ่งนอกจากจะมมีตอินุญาตให้ทดลองออกอากาศอย่างมเีงื่อนไขแล้ว 
ยงัด าเนินการรองรบัการประกอบการมาเกอืบจบสิ้นกระบวนการแล้ว หาก กสทช. ด าเนินการต่อเนื่องจาก 
กทช. ทัง้ ๒ ชุดดว้ยการออกประกาศดงักล่าวหรอืยอมรบัใหม้ลูนิธเิสยีงธรรมฯ เดนิเขา้สู่ประกำศหลกัเกณฑ์
และวิธีกำรอนุญำตกำรให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑๖ กนัยำยน ๒๕๕๕) ได้ก็
จะจบสิ้นกระบวนการ นอกจากน้ี หากผูถู้กฟ้องคดไีม่คุ้มครองมลูนิธเิสยีงธรรมฯ เช่นเดยีวกบัผูป้ระกอบการ
รายเดมิย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนที่รบัฟงัรายการที่ด าเนินการโดยผู้ที่ได้รบัอนุญาตโดยชอบกฎหมาย
อย่างยาวนานจาก กทช .ทัง้  ๒ ชุดให้ต้องขาดไร้ประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการรับฟงัรายการ
วทิยุกระจายเสยีงดงักล่าว เช่น การรบัรูข้้อมูลข่าวสารทางธรรมะภาคปฏบิตัิ การรบัรู้การถ่ายทอดเสยีงใน
กจิกรรมพเิศษเพื่อน าเงนิเขา้สู่คลงัหลวงในวาระ ๑๒ เมษายนของทุกปี หรอืสมเดจ็พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าหญงิ
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จุฬาภรณ์เสด็จมาวดัป่าบ้านตาดเป็นวาระๆ  หรอืแม้แต่การรบัฟงัรายการบนัเทงิธรรมเพื่อปลูกฝงัธรรมะ
ขอ้คดิคตเิตอืนใจไปสู่เดก็และเยาวชนซึง่จะเป็นก าลงัของชาตสิบืไป หรอืเพื่อการพกัผ่อนจากโรครา้ยทีรุ่มเร้า
ทางกายจนตอ้งอาศยัการฟงัธรรมะเป็น “ธรรมโอสถ” บรรเทาอาการเจบ็ปว่ยของโรค หรอืเพื่อความสุนทรขีอง
ผูส้งูวยัทีไ่มส่นใจรายการบนัเทงิต่างๆ จากผูป้ระกอบการอื่นๆ ทีเ่น้นย า้ฟุ้งเฟ้อแต่เรื่องบนัเทงิเรงิรมยท์ัง้หลาย
จนลมืความส าคญัของสถาบนัหลกัของชาตแิละยงัหลงลมืความส าคัญของชวีติทีเ่กดิมาเป็นมนุษยอ์กีดว้ย ซึง่
เน้ือหาสาระเหล่าน้ีไม่สามารถจะหารบัฟงัได้แม้แต่น้อยนิดจากบรรดาผู้ประกอบการรายเดมิที่ผู้ถูกฟ้องคดี
พยายามจะใหก้ารคุม้ครอง ในขณะทีเ่นื้อหาสาระทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชวีติ ต่อสถาบนัหลกัของชาต ิต่อส่วนรวม
เพราะเป็นประโยชน์สาธารณะแท้จรงิที่มไิด้มาจากการโฆษณาหารายได้ และยงัมปีระชาชนทุกหมู่เหล่า
ตดิตามรบัฟงัตลอดมาเช่นน้ีใหต้้องสะดุดยุตลิงย่อมไม่เป็นธรรมอย่างยิง่ ซึง่เป็นการขดัต่อหลกัการใหบ้รกิาร
สาธารณะทีผู่ถู้กฟ้องคดจีะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อรกัษาไวซ้ึง่ประโยชน์ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร  

 
  ๒.๑.๕ เมื่อพจิารณาตามค าให้การของผู้ถูกฟ้องคดซีึ่งท าหน้าที่พทิกัษ์ปกป้องสทิธิ

เสมอืนเป็นผู้ประกอบการรายเดมิเสยีเองไม่พอ ยงัท าหน้าที่ประหนึ่งเป็น กสช. ที่ไม่มตีวัตนในอดตีอกีด้วย 
ดว้ยการรบัรองตลอดเวลาและทุกระยะว่าเป็นผูม้สีทิธโิดยชอบดว้ยกฎหมายทัง้ๆ ทีก่ารตรวจสอบซึง่สทิธแิละ
การพิจารณาถึงการใช้คลื่นว่ามีความจ าเป็นหรือไม่เพียงใดในการถือครอง รวมถึงอายุของใบอนุญาต 
สมัปทาน หรอืสญัญาเหล่านัน้มกีารเปลี่ยนแปลงไปกี่ครัง้กี่หนหรอืไม่เพียงใดในระหว่างที่ไม่ม ีกสช . ซึ่ง
สมควรจะตอ้งมรีายหน่ึงรายใดหมดอายไุปบา้งไม่มากกต็้องมเีพราะธรรมเนียมปฏบิตัขิองกจิการกระจายเสยีง
มกัจะต่ออายุแบบปีต่อปีซึ่งก็ต้องหมดสิ้นไปนานแล้วแต่กลับยงัสามารถด าเนินการได้อย่างเสรไีม่มกีาร
ตรวจสอบใดๆ เช่นน้ีเป็นสิง่ทีส่มควรทีผู่ถู้กฟ้องคดจีะกา้วล่วงมารบัรองประหน่ึงเป็นผูป้ระกอบการรายเดมิเสยี
เอง และโดยเฉพาะส านักงานของผูถู้กฟ้องคดคีรอบครองคลื่นถงึ ๖ คลื่นดว้ยเช่นนี้กย็ ิง่เป็นบุคคลหรอืองคก์ร
ทีไ่รซ้ึง่ความน่าเชื่อถอืใดๆ ไดอ้กีต่อไปเพราะเต็มไปดว้ยผลประโยชน์ทบัซอ้นส่อทุจรติไม่โปร่งใสมากกว่าจะ
มาเป็นผู้ก ากบัดูแล ตคีวาม และวนิิจฉัยขอ้กฎหมาย เพราะคุณสมบตัแิห่งการเป็นผู้ก ากบัดูแลได้กลายเป็น
โมฆะไปแลว้ในสายตาของพระสงฆแ์ละประชาชนผูถ้อืธรรมเป็นใหญ่ยิง่กว่ากฎหมาย เพราะธรรมออกมาจาก
พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ในขณะที่กฎหมายออกมาจากคนมกีเิลสเป็นคนคดิเป็นคนร่าง เป็นคนเขยีน และเป็น
คนตคีวาม ซึง่ลว้นแลว้แต่กระท าไปเพราะอ านาจของกเิลสโลภในลาภ ยศ สรรเสรญิ ซึง่เป็นภยัต่อการเผยแผ่
ธรรมอยา่งยิง่จนถงึกบัตอ้งน าเรือ่งมาฟ้องรอ้งเป็นคดคีวามเช่นกรณีมลูนิธเิสยีงธรรม กรณีสงัฆทานธรรม และ
กรณีของสถานีวทิยุส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พุทธมณฑล) ซึง่เป็นความอปัยศอดสูน่าอบัอายบูรพ
มหากษัตรยิ์ไทยและบรรพบุรุษที่ยอมตายได้เพื่อบูชาธรรมโดยการรกัษาแผ่นดนิไทยให้เป็นที่ประดษิฐาน
พระพุทธศาสนา แต่ในสมยัปจัจบุนักลบัเป็นการฟ้องรอ้งองคก์รของรฐัเพื่อพทิกัษ์รกัษาการเผยแผ่ศาสนธรรม
อยา่งทีไ่มเ่คยปรากฏมาก่อนในประวตัศิาสตรช์าตไิทย  

  การที่ผู้ถูกฟ้องคดอี้างต่อศาลว่า โดยผลของรฐัธรรมนูญทัง้ ๒ ฉบบั ซึ่งบญัญตัิใน
หลกัการใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการด าเนินการสื่อมวลชนสาธารณะนัน้ เป็นเพยีงการก าหนดกรอบให้การ
ตรากฎหมายว่าด้วยการจดัสรรคลื่นความถี่ฯ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ จะต้อง



 ๓๓ 

จดัให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมสี่วนร่วมในการด าเนินกิจการกระจายเสียงฯ ได้ในอัตราที่กฎหมาย
ก าหนดเท่านัน้ หาได้เป็นการรับรองสิทธิให้บุคคลใดๆ รวมถึงผู้ฟ้องคดีที่จะสามารถประกอบกิจการ
วทิยกุระจายเสยีงไดต้ามอ าเภอใจตามทีผู่ฟ้้องคดกีล่าวอา้งแต่อยา่งใด นัน้ 

  ข้าพเจ้าขอคดัค้านในประเด็นดงักล่าวต่อศาลว่า ทัง้พระราชบญัญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มี
บทบญัญตัทิี่ก าหนดอตัราไว้อย่างชดัเจน ทัง้ในแง่ของสดัส่วนการประกอบกจิการภาคประชาชนต้องไม่น้อย
กว่า ๒๐% ซึง่ผูถู้กฟ้องคดกี็พยายามละเลยเตะถ่วงให้ล่าชา้ออกไป หากจะอ้างว่าเป็นการเปลีย่นผ่านเพยีง
ระยะหนึ่งกไ็มค่วรเปลีย่นผ่านดว้ยการลดิรอนและจ ากดัสทิธ ิควรด าเนินการเช่นเดยีวกบั กทช. ทัง้ ๒ ชุดทีไ่ม่
ลดิรอนสทิธแิต่อย่างใด หรอืหากจะกล่าวถงึสทิธใินการประกอบการกม็คีวามชดัเจนในบนัทกึเจตนารมณ์ของ
กฎหมายแล้วว่า ต้องมีความเสมอภาคในการประกอบการระหว่างผู้ประกอบการทุกประเภท ก็ในเมื่อ
กฎหมายบญัญตัิให้ผู้ประกอบการทางธุรกิจสามารถประกอบการได้ทัง้ในระดบัชาต ิภูมภิาค ท้องถิ่น ด้วย
ขอบเขตการให้บรกิารที่ครอบคลุมทุกภูมภิาคของประเทศ กลุ่มจงัหวดั และภายในจงัหวดั ตามล าดบั ซึ่ง
เป็นไปตามบทบญัญตัมิาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ กย็่อมเป็น
ความเสมอภาคทีผู่ป้ระกอบการภาคประชาชนย่อมต้องไดร้บัสทิธเิฉกเช่นเดยีวกนัภายใต้บรบิทแห่ง “ชุมชน” 
ทีไ่ม่ถูกจ ากดัพืน้ทีแ่ละเป็นไปตามความสนใจของประชาชนไม่ว่าอยู่ในภูมภิาคใดๆ ในประเทศซึง่เป็นไปตาม
บทบญัญัติมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดงันัน้ หลกัการและ
บทบญัญตัขิองกฎหมายดงักล่าวจงึมกีรอบทีช่ดัเจนทีบ่งัคบัใหก้ารออกประกาศ มต ิระเบยีบ หรอืกฎใดๆ ของ
ผูถู้กฟ้องคดจีะขดัแยง้ต่อกรอบหรอือตัราทีก่ฎหมายก าหนดไวไ้มไ่ด ้ซึง่ส่งผลใหผู้ถู้กฟ้องคดไีม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าที่ตามอ าเภอใจของตน หากจะใช้ดุลพนิิจในการด าเนินการสิง่ใดต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่
วางกรอบหรอืก าหนดเป็นอตัราไว้ให้ ซึ่งในกรณีน้ี ขา้พเจา้และประชาชนเหน็ได้ชดัเจนว่า ผูถู้กฟ้องคดกีลบั
เป็นผู้กระท าการตามอ าเภอใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการรบัรองสทิธขิองผู้ประกอบการรายเดมิที่ไม่ม ี
กสช. หรอืการลดิรอนสทิธขิองผู้ประกอบการรายใหม่เช่นมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ที่มทีัง้ประกาศ กทช. และมต ิ
กทช. รบัรองภายใต้เงื่อนไขที ่กทช. ทัง้ ๒ ชุดยอมรบัซึง่แตกต่างจากกรณีผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ซึง่เท่ากับ
ได้รบัการรบัรองสิทธจิากผู้มอี านาจในครัง้นัน้ แต่ก าลงัจะถูกลิดรอนสิทธจิากผู้ถูกฟ้องคดีในขณะน้ีอย่าง
รา้ยแรงจนตอ้งหนัเขา้พึง่ศาลในขณะน้ี 

  อกีประการหนึ่ง มูลนิธเิสยีงธรรมฯ ด าเนินการภายใต้หลกัการ “ของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน” การด าเนินการใดๆ เป็นไปตามความต้องการของประชาชนซึ่งได้รบัการ
คุ้มครองทัง้จากรฐัธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบบัไม่ว่าด้านการสื่อสารหรอืไม่ก็ตาม ทัง้นี้เพื่อ
พทิกัษ์ปกป้องซึ่งสทิธเิสรภีาพของประชาชนเป็นกรณีพเิศษกว่าผู้ประกอบการรายเดมิหรอืผู้ประกอบการ
ภาครฐัหรอืภาคธุรกจิ นอกจากนี้หลกัการดงักล่าวยงัได้รบัการสนับสนุนจากทัว่โลกว่าเป็นหลกัการสากลซึ่ง
ประเทศไทยก็เป็นประเทศสมาชกิของ UNESCO ดว้ยก็ยิง่ต้องค านึงเป็นกรณีพเิศษ และหากจะกล่าวยอ้น
อดตีถงึหลกัการและแนวคดิในช่วงแรกๆ ของการมวีทิยุภาคประชาชน กย็งัปรากฏขอ้ความทีใ่หก้ารสนับสนุน
อยา่งเตม็ทีใ่นเอกสารราชการของรฐับาลเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่า 



 ๓๔ 

  “๔.๖ สนับสนุนใหม้กีารสมัมนาระดมความคดิเหน็ เพือ่ให้มกีารเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง
ตลอดจนเป็นการเตรยีมความพร้อมให้กบัผู้ประกอบการก่อนม ีกสช. จงึเหน็ควรทีจ่ะสนับสนุนให้มกีารจดั
สมัมนาระดบัประเทศ ๑ ครัง้ และระดบันานาชาติ ๑ ครัง้ เพือ่ระดมความคดิเห็น สรุปบทเรยีน และจดัร่าง
กรอบแนวทางการด าเนินการวทิยุชุมชน รวมทัง้การเตรยีมความพร้อมของภาคประชาชนในการจดัท าร่าง
แผนแม่บทวทิยุชุมชนภาคประชาชน ทัง้นี้การจดัสมัมนาดงักล่าวจะเชญินักวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในและ
ต่างประเทศ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูและสรา้งรปูแบบว่าดว้ยวทิยุชุมชนทีส่อดคลอ้งตามพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรร
คลืน่ความถีแ่ละก ากับกิจการวทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๓ และ
มาตรฐานสากล โดยผลการสมัมนาจะจดัส่งให ้ครม. และ กสช. ต่อไป” 

  กล่าวโดยสรุปว่า ผู้ถูกฟ้องคดใีนฐานะที่เป็นองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนูญและเป็นผู้
ก ากบัดูแลทีเ่กี่ยวขอ้งกบันานาอารยประเทศสมควรตระหนักถงึหลกัการดงักล่าวยิง่กว่าองค์กรใดในประเทศ
ไทย และสมควรอยา่งยิง่ทีจ่ะต้องต่อสูก้บัผูป้ระกอบการรายเดมิเพื่อคนืพืน้ทีค่ลื่นความถี่ออกสู่ประชาชน และ
คอยปกป้องคุ้มครองผู้ประกอบการภาคประชาชนทุกรายที่ไม่โฆษณาหาก าไรให้ได้รบัสทิธแิละใบอนุญาต
โดยเรว็ที่สุด เรยีกว่า ผู้ถูกฟ้องคดกี าลงัหลงผดิหรอืส าคญัในบทบาทของตน ก าลงักระท าการสวนทางเป็น
อย่างยิง่กบัหลกัการของกฎหมายสูงสุดของประเทศ และก าลงักระท าการสวนทางอย่างที่สุดกบัหลกัการอนั
เป็นสากลทีท่ ัว่โลกยอมรบั ซึง่รายละเอยีดเหล่านี้มทีัง้ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมาย การศกึษาทางวชิาการและทาง
เทคนิคที่ผ่านมาศึกษามาเรียบร้อยแล้วโดย กสทช. ร่วมกับคณาจารย์จากคณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ตามรายงานผลการศกึษาทีไ่ดก้ล่าวต่อศาลมาแลว้ ซึง่หากผูถู้กฟ้อง
คดกีล่าวโดยอ้างองิหลกัฐานทางวชิาการทีเ่ป็นลขิสทิธิข์องตนกจ็ะไม่ถูกต าหนิว่าใชดุ้ลพนิิจตามอ าเภอใจของ
ตนในการปฏบิตัหิน้าที ่แต่ผูถู้กฟ้องคดกีลบัพยายามปกปิดผลงานการศกึษาดงักล่าวไวม้ดิชดิอย่างน่าละอาย
เพราะไม่มกีารกล่าวอ้างต่อศาลเลย ในเรื่อง ๓จ ีกทค.กย็งัอ้างองิผลการศกึษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ในเรื่องทีวีดิจิตอล กสท.ก็ยังอ้างอิงผลการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแม้ในเรื่องอื่นก็
เช่นเดยีวกนั หรอืในองคก์รของรฐัอื่นๆ กจ็ะตอ้งท าการศกึษาวจิยัอย่างรอบคอบและรอบดา้นเพื่อใหเ้กดิความ
โปรง่ใสและชอบธรรมสงูสุด ป้องกนัการใชดุ้ลพนิิจส่วนตวั แต่ในกรณีน้ีกลบัพยายามปิดบงัศาลตลอดมาจนถงึ
วนิาทนีี้ 

  ขา้พเจา้และประชาชนจงึขอความเมตตาต่อศาลพจิารณาถงึหลกัการของกฎหมาย 
ตลอดจนอตัราทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึผลการศกึษาทีค่รอบคลุมภายใต้บทบญัญตัแิห่งกฎหมายอกีดว้ยเป็น
บรรทดัฐาน หากใชก้ารตคีวามของผูถู้กฟ้องคดทีี่ยงัครอบครองคลื่นไวเ้องในฐานะผู้ประกอบการรายเดมิที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัเอกชนด้วยแล้ว ก็เท่ากบัส่งเสรมิความมชิอบแห่งผลประโยชน์ทบัซ้อนให้ฝงัลกึใน
สงัคมไทยสบืไป การกระจายคุณธรรมไปสู่ประชากรในชาตยิอ่มไมม่วีนัเป็นจรงิขึน้มาได ้ประเทศชาตกิจ็ะพาน
พบกบัความทุจรติฉ้อฉลฉ้อราษฎรบ์งัหลวงในวงราชการองคก์รของรฐัต่อไปอกีนานแสนนาน 

 
  ๒.๑.๖ ตามทีผู่ถู้กฟ้องคดไีดอ้้างต่อศาลว่า เมื่อไม่ปรากฏหลกัฐานหรอืเอกสารอื่นใด

ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้ร ับใบอนุญาตในการด าเนินบริการส่งวิทยุกระจายเสียงตาม



 ๓๕ 

พระราชบญัญตัิวทิยุกระจายเสยีงและโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ หรอืได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสยีงตามพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรอืปรากฏหลกัฐานว่าผู้ฟ้องคดี
เป็นผู้ที่รบัการอนุญาต สัมปทาน หรอืสัญญาจากส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรฐัให้
ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงแลว้ ผูฟ้้องคดจีงึไมใ่ช่ผูม้สีทิธใินการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงทีช่อบ
ดว้ยกฎหมายตามทีผู่ฟ้้องคดกีล่าวอา้งต่อศาล นัน้ 

  ขา้พเจา้และประชาชนขอคดัคา้นในประเดน็ดงักล่าวต่อศาลโดยแยกเป็นกรณ ีดงันี้ 
  (๑)  ในเมื่อวทิยุในเครอืข่ายมูลนิธเิสยีงธรรมฯ เริม่ก่อตัง้ขึน้ราวปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ง

ขณะนัน้เป็นภาวะสุญญากาศทางกฎหมายเพราะไมม่ ีกสช. เป็นผลพวงจากกระบวนการสรรหาเป็นโมฆะดงัที่
เรยีนต่อศาลมาแล้ว และในเมื่อไม่ม ีกสช. ซึ่งมอี านาจหน้าที่โดยตรงในฐานะเจ้าพนักงานในการพจิารณา
อนุญาตให้มูลนิธเิสยีงธรรมฯ ด าเนินบรกิารส่งวทิยุกระจายเสยีงตามพระราชบญัญตัวิทิยุกระจายเสยีงและ
โทรทศัน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ แล้ว จะให้มูลนิธเิสยีงธรรมฯ ท าเช่นไรได้เล่า  ซึ่งในสภาวะเดยีวกนั ก็ไม่ปรากฏว่า 
กสช. ไดพ้จิารณาใหใ้บอนุญาตในการด าเนินบรกิารส่งวทิยกุระจายเสยีงตามพระราชบญัญตัวิทิยุกระจายเสยีง
และโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ แก่ผู้ประกอบการรายเดมิรายหนึ่งรายใดอกีด้วยเช่นกนั หรอืหากมกี็ขอให้น ามา
แสดงให้ปรากฏต่อศาลและให้ข้าพเจ้าและสาธารณชนได้เห็นเป็นที่ประจกัษ์ต่อสายตาด้วยจงึจะเป็นธรรม 
สาธารณชนทัง้หลายจะได้ทราบอย่างชดัเจนเสยีทวี่า บรรดาผู้ประกอบการรายเดมิทัง้ ๓๑๔ ราย ต่างได้รบั
ใบอนุญาตในเรือ่งดงักล่าวจาก กสช. จงึสามารถออกอากาศไดด้ว้ยเครื่องส่งยีห่อ้อะไร ราคาเท่าไหร่ ก าลงัส่ง
เท่าใด มเีลขทะเบียนเครื่องอะไร ขณะน าเครื่องเข้าประเทศได้ผ่านกรมศุลกากรหรอืไม่ หรอืหากผลิตใน
ประเทศมาจากบรษิทัใด มใีบอนุญาตให้ผลติได้หรอืไม่ ฯลฯ เป็นต้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดยีกประเดน็น้ีออกมา
อ้างต่อศาลทัง้ๆ ที่ทราบถึงสภาวะแห่งปญัหาและอุปสรรคดงักล่าวเป็นอย่างดีและต่างก็ได้รบัผลกระทบ
ดงักล่าวกนัถว้นหน้าไมว่่าผูป้ระกอบการรายเดมิหรอืรายใหม่เช่นนี้ กน่็าจะท าใหศ้าลทราบชดัเจนว่าผูถู้กฟ้อง
คดมีวีสิยัทศัน์เช่นไร 

  (๒) ผู้ถูกฟ้องคดใีห้การต่อศาลว่า ไม่ปรากฎหลกัฐานหรอืเอกสารอื่นใดที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ร ับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
วทิยกุระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ นัน้ 

  ขา้พเจา้และประชาชนขอคดัค้านในประเดน็ดงักล่าวต่อศาล เนื่องจากการประกอบ
กิจการกระจายเสยีงของมูลนิธเิสียงธรรมฯ เป็นการประกอบการที่มสีถานภาพทางกฎหมายรบัรองอย่าง
ชดัเจนทัง้สทิธใินการออกอากาศและสทิธทิี่ได้รบัการพจิารณาออกใบอนุญาตแก่มูลนิธเิสยีงธรรมฯ ในฐานะ
เป็นวทิยุภาคประชาชนที่มลีกัษณะเฉพาะในเชงิประเดน็โดยมกีารจดัสรรงบประมาณเพื่อจะได้ออกประกาศ
บงัคบัใชต่้อไปราว ๕๐ ลา้นบาท มลี าดบัขัน้ตอนโดยยอ่ดงันี้ 

  เมื่อมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ได้แจง้ความประสงค์ในการประกอบกจิการแบบมเีงื่อนไขว่า
เป็นผู้ประกอบการภาคประชาชนในระดบัชาติต่อประธาน กทช. เมื่อวนัที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ จากนัน้
ส านักงานของผู้ถูกฟ้องคดกี็มหีนังสอืด่วนที่สุด ที่ ทช ๑๒๐๐.๑/๔๔๐๖ ลงวนัที่ ๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๒ เพื่อ
ยนืยนัว่า ส านักงานของผู้ถูกฟ้องคดไีด้รบัเรื่องดงักล่าวไว้พจิารณาเรยีบรอ้ยแล้ว โดยขณะน้ีได้ส่งเรื่องให้



 ๓๖ 

คณะอนุกรรมการวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ตามพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและ
กจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๙ พจิารณาแลว้ หากมผีลความคบืหน้าเป็นประการใดจะแจง้ใหท้ราบ
ในโอกาสต่อไป 

  ระหว่างการรอผลการพิจารณาทัง้จากคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงฯ และ
คณะกรรมการ กทช. ปฏบิตัหิน้าที่ กสช. นัน้ มูลนิธเิสยีงธรรมฯ ก็ได้เขา้ชี้แจงทัง้รายบุคคลและคณะทัง้แก่
คณะอนุกรรมการวทิยุกระจายเสยีงฯ และกรรมการ กทช. เพื่อให้ทราบถงึเหตุผลและความจ าเป็นของการ
ประกอบกจิการ ตลอดจนหลกัฐานทางวชิาการ ทางกฎหมาย และทางเทคนิคทีส่อดคลอ้งยอมรบักบัความเป็น
วทิยุภาคประชาชนที่ต้องมสีิทธทิดัเทยีมกบัผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ ทุกประเภท จนกระทัง่ได้รบัการ
ยอมรบัทัง้ในฝา่ยนิตบิญัญตัหิรอืแมก้ระทัง่คณะกรรมการ กทช.  ดงัปรากฏเป็นมตทิีป่ระชุม กทช. ครัง้ที ่๔๓/
๒๕๕๒ เมื่อวนัที่ ๘ ธนัวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งนอกจากส านักงานของผู้ถูกฟ้องคดจีะยอมรบัในสถานภาพทาง
กฎหมายของสถานีวทิยเุสยีงธรรม ๑๑๗ สถานี ทีด่ าเนินการภายใต้มลูนิธเิสยีงธรรมว่าเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาต
ทดลองออกอากาศในลกัษณะชัว่คราวตามหนังสอืของส านักงานผูถู้กฟ้องคด ีที ่ทช ๑๒๐๐.๑/๖๖๓๓ ลงวนัที ่
๑๘ ธนัวาคม ๒๕๕๒ แล้ว ส านักงานของผู้ถูกฟ้องคดยีงัยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ ที่มูลนิธเิสยีงธรรมฯ ได้มี
หนังสือไปถึงอย่างเป็นทางการหลายฉบับโดยสามารถล าดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต
ประกอบการกจิการวทิยกุระจายเสยีงต่อ กทช. ดงันี้ 
 

วนัที ่ เหตุการณ ์
๔ ส.ค. ๕๒ พระธรรมวิสทุธิมงคลมีหนังสอืถึงนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา เพ่ือขอ

ความอนุเคราะห์สนับสนุนร่างแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบกจิการและกจิการ

โทรทศัน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่...) เน่ืองจากบทบัญญัติดังกล่าวมีเน้ือหาปิดกั้นหรือกดีขวาง

หรือจ ากดัสทิธิไม่ให้ผู้ประกอบกจิการวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทศัน์เพ่ือ

สาธารณประโยชน์ด้านศาสนาในระดับชาติสามารถมีสทิธิประกอบกจิการวิทยุกระจายเสยีงและ

วิทยุโทรทศัน์ได้ 

๒๔ ก.ย. 

๕๒ 

มูลนิธเิสยีงธรรมฯมีหนังสอืที่พิเศษ ๐๕๔/๒๕๕๒ ขอให้กทช.ก าหนดลักษณะทางเทคนิค 

๓.๓.๔ และเข้าช้ีแจงเหตุผลต่อทา่นเลขาธกิารกทช. (นายสรุนันท ์วงศ์วิทยก าจร) 

๙ ต.ค. ๕๒ คณะสงฆ์จากจตุรทศิประชุม ณ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี มีมติเป็นเอกฉันทข์อ

บิณฑบาตต่อคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติให้ก าหนดลักษณะทางเทคนิค ๓.๓.๔ 

เพ่ือให้มีมาตรฐานเทคนิครองรับการด าเนินการของเครือข่ายวิทยุมูลนิธเิสียงธรรมฯ 
๑๖ ต.ค. 

๕๒ 

มูลนิธเิสยีงธรรมฯเข้าช้ีแจงต่อกทช.กรณีเครือข่ายวิทยุมูลนิธเิสยีงธรรมฯไม่เป็น “บริการ
สาธารณะ” 

๑๖ ต.ค. 

๕๒ 

มูลนิธเิสยีงธรรมฯประชุมกบัสภาทนายความเพ่ือหาทางออกกรณีนิยามค าว่า “ชุมชนท้องถิ่น” 

๒๐ ต.ค. มูลนิธเิสยีงธรรมฯร่วมกบัสภาทนายความมีหนังสอืด่วนมาก ที่พิเศษ ๑๓๕/๒๕๕๒ เสนอร่าง



 ๓๗ 

วนัที ่ เหตุการณ ์
๕๒ ประกาศกทช.ในประเดน็การก าหนดลักษณะทางเทคนิค ๓.๓.๔ ต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้

คณะกรรมการม่ันใจว่าการพิจารณาด าเนินการในเร่ืองน้ีอยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ตาม

กฎหมายและเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ 
๓๐ ต.ค. 

๕๒ 
มูลนิธเิสยีงธรรมฯเข้าช้ีแจงในประเดน็การก าหนดลักษณะทางเทคนิค ๓.๓.๔ ต่อทา่นประธาน

กทช. 
๘ ธ.ค. ๕๒ กทช.มีมติให้เครือข่ายวิทยุมูลนิธเิสียงธรรมฯเป็นผู้มีสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะ

ช่ัวคราว 
๘ ธ.ค. ๕๒ กทช.มีมติให้มีการศึกษาวิจัยรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการและการก ากบัดูแลวิทยุ

ชุมชนที่เหมาะสมส าหรับการประกอบกจิการวิยุชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะในเชิงประเดน็ 

โดยเฉพาะในกรณีเร่ืองศาสนา 

๑๘ ธ.ค. 

๕๒ 
กทช.มีหนังสอืถึงมูลนิธเิสยีงธรรมฯ เพ่ือเรียนแจ้งว่าที่ประชุมกทช.มีมติให้เครือข่ายวิทยุมูลนิธิ

เสยีงธรรมฯเป็นผู้มีสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะช่ัวคราว 
๑๑ ม.ค. 

๕๓ 
เครือข่ายวิทยุมูลนิธเิสยีงธรรมฯส่งตัวแทนเข้ายื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตออกอากาศจากกทช. 

๒๙ ม.ค. 

๕๓ 

เครือข่ายวิทยุมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ๑๑๕ แห่งทั่วประเทศ ย่ืนขอรับใบอนุญาตต่อกทช.ให้ท า มี 

ใช้ น าเข้าเคร่ืองวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามบทเฉพาะกาลของกทช. 

๓ ก.พ. ๕๓ มูลนิธเิสยีงธรรมฯย่ืนหนังสือถึงอธบิดีกรมศุลกากร กรณีการด าเนินการเคร่ือง

วิทยุกระจายเสยีงชุมชน 

๑๘ ก.พ. 

๕๓ 

กรมศุลกากรมีหนังสอืตอบกทช.เร่ืองการด าเนินการเคร่ืองวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่ไม่ถูกต้อง 

๒๔ มี.ค. 

๕๓ 

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ความเหน็ชอบกรณีร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่

และก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ..... 

โดยรวมประเดน็ข้อเสนอของมูลนิธเิสียงธรรมฯ คือ  
๑. นิยาม “ชุมชน” หมายถึง ประชาชนที่มีความสนใจในประเดน็เดียวกนัโดยไม่จ ากดั

ขอบเขตพ้ืนที่ 
๒. กสทช.จะต้องจัดสรรคล่ืนความถี่วิทยุกระจายเสียงแก่กจิการวิทยุภาคประชาชนโดยมี

สดัส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ทั้งในระดับชาติ ภมูิภาคและท้องถิ่น 
๓. การได้สทิธิทดลองออกอากาศเป็นการใช้คล่ืนโดยชอบด้วยกฎหมายและจะได้รับ

ใบอนุญาตทนัททีี่ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ 

๒๔ มี.ค. 

๕๓ 

กทช.มีมติเพ่ือให้การพิจารณาตัดสนิใจในเร่ือง การขอความอนุเคราะห์แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ
คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ  โดยเครือข่ายองค์กรวิทยุภาคประชาชนแห่งชาติ 
เป็นไปด้วยความรอบคอบ ดังน้ัน ที่ประชุม กทช. มอบหมายให้ กทช.สธุรรมฯ เป็นผู้พิจารณา



 ๓๘ 

วนัที ่ เหตุการณ ์
กล่ันกรองก่อน น าเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาต่อไป 

๒๑ เม.ย. 

๕๓ 

กทช.มีมติมอบหมายให้ กทช.พนาฯ พิจารณากล่ันกรองเร่ือง ค าช้ีแจงการย่ืนเอกสารรับ
ใบอนุญาตประกอบกจิการวิทยุกระจายเสยีงชุมชนของมูลนิธเิสียงธรรมเพ่ือประชาชน ตาม
แนวทางที่ กทช. มีมติเหน็ชอบการมอบอ านาจให้ กทช. กล่ันกรองเร่ืองแล้วในการประชุม 
กทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ 

๓๐ มิ.ย. 

๕๓ 

กทช.มีมติในการด าเนินคดีกบัสถานีวิทยุชุมชนที่กระท าความผิดตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม 
พ.ศ.๒๔๙๘ ไม่ควรก าหนดให้ด าเนินคดีทางศาลเทา่นั้น แต่ควรให้สทิธแิก่ผู้ต้องหาที่ยอม
สารภาพว่าได้กระท าความผิดจริงสามารถแจ้งความประสงค์ขอระงับคดีโดยการเปรียบเทยีบ

ปรับได้ ซ่ึงเป็นไปตาม มาตรา ๒๑ แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่ให้อ านาจแก่เจ้า
พนักงานผู้ออกใบอนุญาตสามารถด าเนินการเปรียบเทยีบปรับผู้กระท าความผิดตาม พ.ร.บ.
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้ 

๓ ก.ค. ๕๓ กทช.มีมตอินุมัติให้สถานีวิทยุชุมชน Fab Radio อ.เมือง จ.ตรัง คล่ืนความถี่ ๑๐๒.๕๐ 
MHz  สถานีวิทยุชุมชนคนด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย คล่ืนความถี่ ๑๐๔.๕๐ MHz และสถานี

วิทยุชุมชนคนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ คล่ืนความถี่ ๙๙.๒๕ MHz ท าการทดลอง
ออกอากาศเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน เพ่ือตรวจสอบสภาพปัญหาการรบกวน ตามข้อ ๘(๕) ของ
ประกาศ กทช. เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารอนุญาตประกอบกจิการบริการชุมชนช่ัวคราว 
(วิทยุกระจายเสยีงชุมชน) ทั้งน้ี หากไม่ปรากฏผลการรบกวนให้คณะอนุกรรมการฯ เสนอ
ความเหน็ต่อที่ประชุม กทช. เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกจิการบริการชุมชนช่ัวคราว 
(วิทยุกระจายเสยีงชุมชน) ให้แก่สถานีทั้ง ๓ สถานีข้างต้นต่อไป ตามความเหน็ของ
คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ 
 
และกทช.มีมติอนุมัติการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการบริการ

ชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสยีงชุมชน) จ านวน ๒ ราย ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
คล่ืนความพอเพียงชุมชน ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร คล่ืนความถี่ ๙๖.๐๐ MHz 
และสถานีวิทยุกระจาย เสยีงชุมชนคนเขาวงนาคู อ.เขาวง จ.กาฬสนิธุ ์คล่ืนความถี่ ๘๙.๕๐ 
MHz ตามความเหน็ของคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ 

๑๓ ก.ค. 

๕๓ 

กทช.จัดงานรับฟังความคิดเหน็สาธารณะกรณีร่างประกาศคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม

แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑก์ารประกอบกจิการบริการชุมชนช่ังคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) 

ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ เซน็ทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ 

๑๙ ก.ค. 

๕๓ 

มูลนิธเิสยีงธรรมฯเข้าหารือต่อคณะท างานวิทยุชุมชนฯ เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดและติดตามความ

คืบหน้าการท างานของคณะท างานเกี่ยวกบักรณี “วิทยุชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ” 



 ๓๙ 

วนัที ่ เหตุการณ ์
๒๒ ก.ค. 

๕๓ 

มูลนิธเิสยีงธรรมฯได้รับเอกสารสทิธิทดลองออกอากาศ ๑๑๒ สถานี เป็นเวลา ๓๐๐ วัน ตั้งแต่

วันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๓ ถึง ๑๖ มี.ค. ๕๓ 

๑๖ ส.ค. 

๕๓ 

คณะท างานวิทยุชุมชนฯกทช.พิจารณากรณีเครือข่ายวิทยุมูลนิธเิสยีงธรรมฯ 

๒ ก.ย. ๕๓ คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์มีมติให้พิจารณากรณีเครือข่ายวิทยุมูลนิธิ

เสยีงธรรมฯ 

๑๓ ก.ย. 

๕๓ 

กทช.มีหนังสอืถึงประธานเครือข่ายองค์กรวิทยุภาคประชาชนแห่งชาติ โดยเรียนว่าตามมติ

กทช.คร้ังที่ ๒๕/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เหน็ว่ามิอาจแก้ไขประกาศกทช.

เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารอนุญาตประกอบกจิการบริการชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียง

ชุมชน) แต่อย่างไรกด็ี หากผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการบริการชุมชนภายใต้

ประกาศฉบับดังกล่าวต้องการออกอากาศด้วยพ้ืนที่ส่งกระจายเสยีงมากกว่า ๑๕ กโิลเมตร ก็

สามารถย่ืนค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการประเภทสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มี

ลักษณะเฉพาะได้ ซ่ึงทางคณะกรรมการจะได้มีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

ส าหรบัหนังสอืของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ อย่างน้อย ๓ ฉบบั ซึ่งปรากฏในหนังสอืที่ส านักงานของผู้
ถูกฟ้องคดไีดอ้า้งถงึไว ้ไดแ้ก่  

   ๑) หนังสือวดัป่าบ้านตาด ที่ พิเศษ ๐๔๐/๒๕๕๒ ลงวนัที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๕๒ เรือ่ง แจง้ความประสงคป์ระกอบกจิการภาคประชาชนระดบัชาต ิ 

   ๒) หนังสอืวดัป่าบ้านตาด ที่ พเิศษ ๐๕๔/๒๕๕๒ ลงวนัที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๕๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนให้ได้รบัใบอนุญาตชัว่คราวประเภทบรกิารชุมชนระดบัชาต ิโดย
หนังสอืฉบบันี้ยงัได้แนบเอกสารรายละเอยีดต่างๆ อกีหลายเรื่องด้วยกนั อาท ิภาพพระฉายาลกัษณ์สมเดจ็
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารทีรงเปิดผ้าแพรคลุมป้ายสถานีวทิยุเสยีงธรรมฯ 
หนังสือการพิจารณาด้านกฎหมายจากสภาทนายความ และหนังสือวารสารจากกรมประชาสัมพันธ ์
ประจ าเดอืนพฤษภาคม ๒๕๔๗ ซึง่ยนืยนัว่าวทิยุชุมชนมมีาตรฐานเทคนิคกระจายเสยีงไดค้รอบคลุมในระดบั
จงัหวดัได ้

   ๓) หนงัสอืมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ที ่พเิศษ ๑๔๓/๒๕๕๒ ลงวนัที ่๕ พฤศจกิายน 
๒๕๕๒ เรื่อง ยนืยนัความประสงคป์ระกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงชุมชนเพื่อขอรบัใบอนุญาต โดยหนังสอื
ฉบับนี้ยงัได้แนบเอกสารรายละเอียดต่างๆ อีกหลายเรื่อง อาทิ หนังสือนางอานิก อัมระนันทน์ ในนาม
กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.... เพื่อรบัรองว่ามลูนิธเิสยีง
ธรรมฯ มสีถานะเป็นสถานีวทิยุกระจายเสยีงชุมชนที่มลีกัษณะเฉพาะ  หนังสอืสรุปความเหน็คณะกรรมการ
พจิารณากลัน่กรองรา่งกฎหมายแห่งสภาทนายความ ซึง่พจิารณาแลว้เหน็ควรใหอ้อกประกาศหลกัเกณฑว์ทิยุ
ชุมชนทีม่ลีกัษณะเฉพาะในเชงิประเด็น และร่างแบบความประสงคร์บัใบอนุญาตประกอบกจิการบรกิารชุมชน 
(วทิยชุุมชนทีม่ลีกัษณะเฉพาะในเชงิประเดน็) 



 ๔๐ 

  การที่ส านักงานของผู้ถูกฟ้องคดียอมรบัให้มูลนิธิเสียงธรรมฯ มีสถานภาพทาง
กฎหมายใหเ้ป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตทดลองประกอบกจิการชัว่คราวโดยทีใ่นหนงัสอืของผูถู้กฟ้องคดยีงัอ้างองิถงึ
เงือ่นไขของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ เช่นนี้ ประกอบกบัมต ิกทช. ครัง้ที ่๔๓/๒๕๕๒ ลงวนัที ่๘ ธนัวาคม ๒๕๕๒ ก็
มคีวามชดัเจนใหก้ าหนดมาตรการออกใบอนุญาตแก่มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ใหเ้ป็นผูป้ระกอบกจิการภาคประชาชน
ที่มลีกัษณะเฉพาะในเชิงประเด็น ซึ่ง กทช. ชุดต่อมาก็ได้จดัสรรงบประมาณและด าเนินการจนแล้วเสร็จ
สมบรูณ์ เอกสารทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินการระหว่างนี้ปรากฏอยูใ่นเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑๔ 

  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้นทราบโดยย่อ ขา้พเจา้และประชาชนจงึขอเรยีนต่อศาลว่า 
มูลนิธิเสียงธรรมฯ เป็นผู้มสีถานภาพทางกฎหมายที่สมบูรณ์โดยได้รบัอนุญาตจากคณะกรรมการ กทช. 
ปฏบิตัหิน้าที่ กสช. ซึ่งการด าเนินการเป็นไปตามกระบวนการตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๗๘ และ ๗๙ แห่ง
พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกประการ 

  (๓) ผู้ถูกฟ้องคดใีห้การต่อศาลว่า ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ที่ได้รบัการ
อนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาจากส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัให้ประกอบกิจการ
วทิยกุระจายเสยีง นัน้ 

  ข้าพเจ้าและประชาชนยอมรบัความจรงิในประเด็นนี้ต่อศาลว่า มูลนิธิเสยีงธรรมฯ 
มไิดเ้ป็นผูท้ีไ่ดร้บัการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาจากส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัให้
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงจรงิ อย่างไรกต็าม ขา้พเจา้และประชาชนกม็ปีระเดน็คดัคา้นต่อศาลอกีดา้น
หนึ่งเช่นกนัว่า แล้วผู้ประกอบการรายเดมิทัง้ ๓๑๔ ราย มหีลกัฐานที่ผ่านการรบัรองและอนุญาตจาก กสช. 
หรอืไมว่่าเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาจากส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของ
รฐัให้ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง และหากผูถู้กฟ้องคดยีนืยนัว่ามหีลกัฐานที่ผ่านการพจิารณาอนุญาต
และรบัรองจาก กสช. ข้าพเจ้าและประชาชนก็จะขอให้ศาลพจิารณาออกค าสัง่ให้น ามาแสดงอย่างโปร่งใส
ชดัเจนด้วย เพื่อจะได้ทราบถงึรายละเอยีดต่างๆ ของเงื่อนไขว่ามขีอบเขตการอนุญาตมากน้อยเพยีงใด ใช้
ก าลงัส่งได้ไม่เกินเท่าใด มคีวามสูงเสาเท่าใด ตามขอบเขตที่ได้รบัการอนุญาตจาก กสช. แต่ถ้าหากไม่มกี็
เท่ากบัผูป้ระกอบการรายเดมิลว้นแลว้แต่เป็นผูป้ระกอบการทีอ่อกอากาศตามอ าเภอใจโดยปราศจากสทิธโิดย
ชอบตามกฎหมายเพราะไมม่ ีกสช. รบัรอง ซึง่ผูถู้กฟ้องคดพียายามจะใหก้ารช่วยเหลอืตลอดเวลาทัง้ทีท่ราบดี
ว่าไมม่เีอกสารสทิธใิดๆ ทีส่่งต่อมาจาก กสช. นอกจากนี้ยงัไม่เคยแสดงผงัรายการซึง่เป็นสิง่ส าคญัเพราะเป็น
หลกัฐานการออกอากาศว่าการประกอบกจิการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่าง
แท้จรงิโดยมเีนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ตรงตามเงื่อนไขหรอืไม่ เพราะหากเนื้อหารายการไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขของการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญา สทิธทิี่เคยได้รบัก็ย่อมกลายเป็นโมฆะเพราะการผดิสญัญา 
ขา้พเจ้าจงึขอเรยีกรอ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดนี าเอกสารสทิธแิละเงื่อนไขต่างๆ เหล่าน้ีออกมาแสดงต่อศาลและต่อ
สาธารณชน เพราะผูถู้กฟ้องคดใีหก้ารรบัรองตลอดมา หากหลกัฐานและเอกสารสทิธดิงักล่าวไม่มอียู่จรงิกไ็ม่
สมควรจะใหก้ารรบัรองอกีต่อไป ถอืเป็นการใหก้ารทีเ่ลื่อนลอย ปราศจากความน่าเชื่อถอื ทีส่ าคญั ยงัเป็นการ
ใหก้ารเทจ็ต่อศาลซึง่มโีทษความผดิทีร่า้ยแรงอกีดว้ย  

 



 ๔๑ 

 กล่าวโดยสรปุ ดว้ยขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายทีก่ล่าวมาตามล าดบัตัง้แต่ต้น จงึเป็นหลกัฐาน
ยนืยนัถงึสถานภาพทางกฎหมายของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ และผู้ฟ้องคดวี่าเป็นผู้มสีทิธใินการประกอบกจิการ
วทิยกุระจายเสยีงโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 
 ๒.๒ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รบัควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยหรือจะเดือดร้อนหรือเสียหำย

อย่ำงร้ำยแรงจำกกำรใช้บงัคบัประกำศพิพำท 
 ตามทีผู่ถู้กฟ้องคดอีา้งต่อศาลว่า ผูฟ้้องคดไีมไ่ดเ้ป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายจาก

การบงัคบัใช้ประกาศพพิาทในอนัที่จะมสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาล
ปกครองและวธิกีารพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ นัน้ ขา้พเจา้และประชาชนขอคดัคา้นต่อศาลในประเดน็
ดงักล่าว กล่าวคอื 

 ๒.๒.๑ สาระส าคญัของประกาศพพิาท 
 ผูถู้กฟ้องคดพียายามบบีบงัคบัให ้๑) ผูไ้ดร้บัสทิธทิดลองออกอากาศในลกัษณะชัว่คราว หรอื 

๒) ผูร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการบรกิารชุมชนชัว่คราว (วทิยุกระจายเสยีงชุมชน) หรอื ๓) ผู้ที่ยื่นค าขอรบั
ใบอนุญาตตามประกาศ กทช. เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิีการอนุญาตประกอบกิจการบรกิารชุมชนชัว่คราว
(วทิยุกระจายเสยีงชุมชน) ภายในวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เท่านัน้จงึเป็นผูม้สีทิธิต์ามประกาศพพิาท โดยผู้
ถูกฟ้องคดไีม่เปิดช่องทางอื่นรองรบัการประกอบการทัง้ที่มปีระกาศ กสทช. เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิีการ
อนุญาตการใหบ้รกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ กปิ็ดกัน้ทางเดนิไวข้ณะทีม่กีารร่างประกาศซึ่ง
ปรากฏเป็นถอ้ยค าแสดงการปิดกัน้บนัทกึไวใ้นเอกสารบนัทกึการรา่งประกาศฯ ของส านกังานผูถู้กฟ้องคด ี 

 ในเมือ่ไมม่ชี่องทางของประกาศอื่นใหเ้ขา้สู่กระบวนการไดก้เ็ท่ากบับงัคบัใหม้ลูนิธเิสยีงธรรมฯ 
และผู้ฟ้องคดซีึ่งเป็นผู้มสีทิธยิื่นค าขอตามประกาศพพิาทต้องเข้ายื่นแบบค าขอตามประกาศพพิาทแบบมี
เงือ่นไขไมย่อมรบัในลกัษณะทางเทคนิคทีก่ าหนดไวต้ามประกาศพพิาทดงักล่าว ขณะนี้เอกสารหลกัฐานต่างๆ 
ของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ และผูฟ้้องคดไีดร้บัการตรวจสอบจากเจา้หน้าทีข่องส านักงานผูถู้กฟ้องคดเีสรจ็สมบูรณ์
แล้ว แต่ยงัไม่ได้รบัการพจิารณาจากผู้ถูกฟ้องคดใีห้เป็นผู้มสีทิธใินการทดลองประกอบกจิการกระจายเสยีง
บรกิารชุมชน ซึ่งเท่ากบัอยู่ในภาวะที่ได้รบัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายหรอืจะเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายอย่าง
รา้ยแรงจากการบงัคบัใชป้ระกาศพพิาท เพราะภาวะทีป่ราศจากสถานภาพทางกฎหมายรบัรอง แมเ้ป็นเพยีง
ประชาชนคนหนึ่งทีไ่มม่ใีบขบัขีห่รอืไม่มบีตัรประชาชนกย็งัทุกขร์อ้นต้องเขา้แจง้ความเพื่อประกนัสทิธขิองตน
ในการตดิต่อหน้าที่การงานต่างๆ แต่กรณีนี้ เป็นการประกอบกจิการกระจายเสยีงซึง่มกีฎหมายหลายฉบบัที่
เกี่ยวขอ้ง มปีระชาชนรบัฟงัอยู่หลายลา้นคนทัว่ประเทศ และยงัเป็นสถานีที่เกี่ยวขอ้งกบัพระสงฆแ์ละเจา้ฟ้า
มหากษัตรยิ ์หากการกระจายเสยีงยงัอยู่ในภาวะการณ์ที่สุ่มเสี่ยงไม่มหีลกัประกนัอนัเนื่องจากการบงัคบัใช้
ประกาศพพิาทที่ไม่ชอบธรรมไม่เสมอภาคของผู้ถูกฟ้องคดยีงัผลให้เป็นผู้ประกอบการที่ไร้สถานภาพทาง
กฎหมาย  แมเ้พยีงวนัเดยีวก็เป็นความเดอืดรอ้นแล้ว หากนานวนัเขา้ๆ จนกระทัง่บรรดาผูป้ระกอบการราย
อื่นไดส้ถานภาพทางกฎหมายส่วนใหญ่ ประกอบกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจหาเหตุเขา้ตรวจสอบหรอืจบักุมอย่างหนึ่ง
อย่างใด มลูนิธเิสยีงธรรมฯ และผู้ฟ้องคดกีไ็ม่มหีลกัฐานใดๆ ออกแสดงเพื่อเป็นหลกัประกนั จงึเป็นทีส่รุปได้



 ๔๒ 

ว่า สาระส าคญัของประกาศพพิาทเป็นเหตุผลส าคญัท าให้มูลนิธเิสยีงธรรมฯ และผู้ฟ้องคดเีป็นผู้ได้รบัความ
เดอืดรอ้นเสยีหายอยา่งรา้ยแรง 

 ๒.๒.๒ ผูฟ้้องคดเีป็นผูท้ีถู่กบบีคัน้ใหต้กอยูภ่ายใตก้ารบงัคบัของประกาศพพิาท 
 ๑) จากขอ้เทจ็จรงิทีแ่สดงมาตัง้แต่ต้น สรุปเรื่องโดยลอ้ตามส านวนค าใหก้ารของผูถู้กฟ้องคดี

ตามล าดบัซึ่งในหวัขอ้นี้สรุปว่า กทช. ปฏบิตัหิน้าที่ กสช. เป็นผู้มอี านาจหน้าที่ในขณะนัน้ที่จะพจิารณาการ
ประกอบการกระจายเสยีงของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ และผูฟ้้องคด ี

 ๒) มูลนิธิเสียงธรรมฯ และสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ สวนแสงธรรม ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีได้รบั
อนุญาตจาก กทช. ใหเ้ป็นผูม้สีทิธทิดลองออกอากาศ โดยไดร้บัการขยายสทิธใินการออกอากาศทุก ๓๐๐ วนั  

 ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้การขดัต่อข้อเท็จจรงิต่อศาลในประเด็นน้ี กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า 
มลูนิธเิสยีงธรรมฯ และผูฟ้้องคดไีดแ้จง้ต่อส านักงานผูถู้กฟ้องคดเีพื่อขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูผูท้ีม่อี านาจหน้าที่
ในการด าเนินการ ดงัปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยค าใหก้ารของผูถู้กฟ้องคดหีมายเลข ๗ นัน้ 

 ขา้พเจา้ขอชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิต่อศาลว่า เอกสารดงักล่าวเป็นหนงัสอืมลูนิธเิสยีงธรรมฯ เจรญิพร
ถงึประธาน กทช./ ประธานคณะอนุกรรมการวทิยุกระจายเสยีงฯ / ประธานคณะท างานวทิยุชุมชน ที่พเิศษ 
๑๓/๒๕๕๓ ลงวนัที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มสีาระส าคญัเพื่อต้องการให้ส านักงานของผู้ถูกฟ้องคดเีกดิความ
เข้าใจและปฏิบตัิได้ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการส าคญัผิดหรือเข้าใจผิดและจดัส่งเอกสารไปยงัปลายทางด้วย
ความส าคญัผดิ ทัง้นี้เนื่องจากสถานีวทิยเุสยีงธรรมฯ ทุกแห่งก่อนการยืน่เอกสารต่อส านกังานของผูถู้กฟ้องคดี
ลว้นแต่เป็นกรรมสทิธิข์องพระธรรมวสิุทธมิงคล(หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน) ทัง้สิน้ โดยทรพัยส์นิทัง้
ปวงเป็นกรรมสทิธิส์่วนตวัขององค์หลวงตาพระมหาบวัฯ (ภายหลงัมรณภาพแล้วย่อมตกเป็นของสงฆ์โดย
ความรบัผดิชอบของวดัป่าบ้านตาดตามพระราชบญัญตัิคณะสงฆฯ์) ส่วนกรรมสทิธิใ์นการประกอบกจิการ
กระจายเสยีงนัน้ องค์หลวงตาพระมหาบวัฯ ยกให้เป็นกรรมสทิธิข์องมูลนิธเิสยีงธรรมฯ   ซึ่งขณะนัน้มอีงค์
หลวงตาพระมหาบวัฯ เป็นประธาน แต่ต่อมาส านักงานของผู้ถูกฟ้องคดมีหีนังสอืไปถงึเครอืข่ายสถานีวทิยุ
เสยีงธรรมฯ ๑๑๗ แห่งทัว่ประเทศ เลขที ่ทช. ๑๒๐๐.๑/ว๕๑๘๘ ลงวนัที ่๒๒ มถุินายน ๒๕๕๓ โดยในหนังสอื
ฉบบัดงักล่าวได้ระบุชื่อผู้ด าเนินการแต่ละสถานีให้ไปแสดงตนขอรบัการขยายสทิธทิดลองออกอากาศตัง้แต่
วนัที ่๒๕ มถุินายน – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึง่การระบุชื่อตามหนังสอืดงักล่าวเช่นนี้เอง ท าให้มูลนิธเิสยีง
ธรรมฯ และผูฟ้้องคดทีราบในทนัทวี่า ส านักงานของผูถู้กฟ้องคดมีคีวามเขา้ใจผดิคดิว่า ชื่อผูด้ าเนินการแต่ละ
สถานีเสยีงธรรมฯ เหล่านัน้เป็นเจา้ของสทิธใินการประกอบกจิการกระจายเสยีงซึง่เป็นความส าคญัผดิอย่างยิง่
และจะท าใหเ้กดิความเสยีหายในการประกอบการของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ไดใ้นทีสุ่ดหากไม่รบีด าเนินการแก้ไข
ในทนัท ีดงัทีข่า้พเจา้ไดเ้รยีนต่อศาลตัง้แต่เบือ้งตน้รวมถงึในกรณนีี้ว่า สทิธใินการประกอบกจิการกระจายเสยีง
ทัง้ปวงเป็นองค์หลวงตาพระมหาบวัฯ แต่เพยีงผู้เดยีวในฐานะประธานมูลนิธเิสยีงธรรมฯ เป็นกรรมสทิธิท์ี่
เกดิขึน้ก่อนจะม ีกทช. และเกดิขึน้ก่อนจะท าการยื่นเอกสารแจง้ความประสงค์ในการประกอบกจิการด้วยซ ้า
ไป 

 ดงันัน้ เมื่อส านักงานของผู้ถูกฟ้องคดเีกิดความเขา้ใจผดิโดยการระบุชื่อผู้ด าเนินการแต่ละ
สถานีเป็นบุคคลอื่นทีม่ใิช่องคห์ลวงตาพระมหาบวัฯ หรอืมใิช่พระครอูรรถกจินันทคุณ ซึง่เป็นผูร้บัมอบอ านาจ



 ๔๓ 

โดยตรงจากองค์หลวงตาพระมหาบวัฯ ในการยื่นเอกสาร  เมื่อเป็นเช่นน้ี มลูนิธเิสยีงธรรมฯ และผู้ฟ้องคดกี็
จ าเป็นต้องมหีนังสอืดงักล่าวเพื่อขอให้ส านักงานแก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจรงิต่อไป การที่ผูถู้กฟ้องคดี
กล่าวอา้งต่อศาลดว้ยถอ้ยค าเสมอืนหน่ึงว่า มลูนิธเิสยีงธรรมฯ แจง้ขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูผูท้ีม่อี านาจหน้าทีใ่น
การด าเนินการจงึไม่ถูกต้อง และจะเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงหากศาลเข้าใจผิดในประเด็นนี้ ทัง้นี้
เนื่องจากการแก้ไขข้อมูลดงักล่าวมใิช่การเปลี่ยนแปลงผู้มอี านาจ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้รบัมอบอ านาจ
ต่างหาก จากเดมิซึง่มผีูร้บัมอบอ านาจจากองคห์ลวงตาฯ ในการยื่นเอกสารหลายคนดว้ยกนั (นาย ก, นาย ข 
... ) ขอใหส้ านกังานผูถู้กฟ้องคดเีปลีย่นแปลงเป็นมผีูร้บัมอบอ านาจจากองคห์ลวงตาฯ ในการยื่นเอกสารเพยีง
คนเดยีว นัน่คอื พระครอูรรถกจินนัทคุณ เท่านัน้ ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัมใิหผู้ถู้กฟ้องคดเีกดิความเขา้ใจผดิ และแม้
จะเขา้ใจถูกต้องแลว้กย็งัพยายามจะเขา้ใจผดิเช่นนี้อยู่เนืองๆ เหมอืนทีเ่กดิขึน้แล้วในประเดน็ดงักล่าวต่อศาล 
ซึง่หากเป็นเช่นนี้ยอ่มจะท าใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงแก่มลูนิธเิสยีงธรรมฯ เท่ากบัปลน้ทรพัยข์องสงฆ์
เลยทเีดยีว  

 ต่อมา ผูถู้กฟ้องคดอี้างต่อศาลว่า ผูฟ้้องคดซีึง่มชีื่ออยู่ใน “กลุ่มผูก่้อตัง้สถานีวทิยุเสยีงธรรมฯ 
สวนแสงธรรม กรงุเทพมหานคร” เป็นเพยีงบุคคลหนึ่งในกลุ่มคนดงักล่าว และเป็นผูท้ีม่ลูนิธเิสยีงธรรมฯ ผูย้ ื่น
ค าขอรบัใบอนุญาตประสงค์จะแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการสถานี และเจ้าหน้าที่ธุรการของสถานี
ดงักล่าวเท่านัน้ อนัเป็นการด าเนินการตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอ้ ๑๒(๗) ของประกาศ กทช. เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตประกอบกจิการบรกิาร
ชุมชนชัว่คราว (วทิยุกระจายเสยีงชุมชน) และขอ้ ๑๓(๘) ของประกาศพพิาท ดงันัน้ การทีม่ลูนิธเิสยีงธรรมฯ 
แต่งตัง้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อ านวยการสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร อันเป็นการ
ด าเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต์ามทีก่ฎหมายก าหนดเท่านัน้ หาไดเ้ป็นเหตุใหผู้ฟ้้องคดจีะเป็นผูม้ ี
อ านาจในการด าเนินการในนามสถานีวทิยุดงักล่าว หรอืในนามของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ และหากจะปรากฏว่าผู้
ฟ้องคดเีป็นผูไ้ดร้บัมอบอ านาจจากมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ใหด้ าเนินคดน้ีีต่อศาล การฟ้องคดยี่อมทีจ่ะต้องเป็นการ
ฟ้องในนามของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ผูม้อบอ านาจ หาใช่เหน็การฟ้องในนามของผูฟ้้องคดไีม ่ นัน้ 

 ขา้พเจา้ขอคดัค้านในประเดน็ดงักล่าวโดยขออนุญาตทบทวนถงึเอกสารการยื่นฟ้องต่อศาล
ตัง้แต่แรกและการอธบิายต่อศาลในล าดบัต่อมาโดยย่อว่า ผู้ฟ้องรอ้งคดใีช้สทิธแิห่งการด าเนินคดต่ีอศาลใน
ฐานะเป็นทัง้ผู้ได้รบัความเดอืดร้อนเสยีหายจากประกาศพพิาทโดยตรง และในฐานะเป็นตวัแทนประชาชน
จ านวนมากทีต่่างก็ได้รบัความเดอืดรอ้นเสยีหายจากประกาศพพิาท ขา้พเจา้และประชาชนผู้รบัฟงัธรรมจาก
สถานีวทิยเุสยีงธรรมทัว่ประเทศต่างกย็อมรบัและเหน็ตรงกนักบัผูถู้กฟ้องคดวี่า มลูนิธเิสยีงธรรมฯ เป็นผูไ้ดร้บั
ความเดอืดรอ้นเสยีหายจากประกาศพพิาท ทัง้นี้เนื่องจาก มูลนิธเิสยีงธรรมฯ เคยได้รบัสทิธใินการทดลอง
ออกอากาศแบบมเีงือ่นไขจากมต ิกทช. ถงึ ๒ ชุดซึง่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะ กสช. และในฐานะรกัษาการ กสทช. 
โดย กทช. ทัง้ ๒ ชุด และเจา้หน้าทีส่ านกังานของผูถู้กฟ้องคดต่ีางกร็บัรูเ้ป็นอยา่งดวี่าในแต่ละสถานีของมลูนิธิ
เสยีงธรรมฯ ไดแ้จง้ความประสงคใ์นการประกอบกจิการดว้ยเครือ่งส่งก าลงัส่งมากน้อยเพยีงใด และเสาอากาศ
สูงเท่าใด มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ไดเ้ปิดเผยความจรงิดว้ยความบรสิุทธิใ์จ ไม่ปิดบงัอ าพรางและเสนอเงื่อนไขต่อ 
กทช. ทัง้ ๒ ชุดตลอดมาว่าจะกระจายเสยีงดว้ยมาตรฐานดงักล่าวซึ่งไดแ้จง้ไวแ้ลว้ต่อ กทช. แมก้ระนัน้ กทช.



 ๔๔ 

กม็มีตริบัรองสถานภาพทางกฎหมายให ้และยงัต่ออายุการทดลองออกอากาศให้ทุกระยะอกีด้วย นอกจากนี้
ยงัมมีติให้ศึกษาวิจยัและรบัฟงัความคิดเห็นสาธารณะเพื่อออกประกาศหลกัเกณฑ์รองรบัวิทยุชุมชนเชิง
ประเดน็อกีดว้ยดงัรายละเอยีดต่างๆ ที่ไดก้ล่าวมาแลว้ และดว้ยการกระจายเสยีงทีม่มีาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
นับ ๑๐ ปี ท าให้มปีระชาชนผู้ฟงั ตลอดจนผู้บรจิาคทรพัย์เพื่อสนับสนุนการกระจายเสยีงเพิ่มมากขึ้น ทัง้
รวมตวักนัในแต่ละพืน้ทีก่ระจายเสยีงและก่อเกดิเป็น “สภาผูฟ้งัวทิยุเสยีงธรรมฯ” มตีวัแทนจากทัว่ประเทศใน
ทุกภาคส่วนอกีด้วย แมใ้นคราวที่เครื่องส่งหรอือุปกรณ์ต่างๆ เสยีหายประชาชนเหล่านี้กจ็ะช่วยกนัจดัหามา
ถวายเป็นสมบตัิของสงฆ์ในความรบัผดิชอบของวดัป่าบ้านตาดเข้ามาทดแทนของเดมิที่เสยีไปให้สามารถ
ออกอากาศกระจายเสยีงไดเ้ช่นเดมิ โดยการควบคุมดูแลการออกอากาศในแต่ละสถานีอยู่ในความรบัผดิชอบ
ของผูอ้ านวยการประจ าสถานีทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากมลูนิธเิสยีงธรรมฯ 

ต่อมาเมื่อผู้ถูกฟ้องคดอีอกประกาศพพิาทโดยก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทอืน
อยา่งรา้ยแรงต่อพืน้ทีก่ารรบัฟงัของประชาชนทีเ่คยรบัฟงัไดด้ตีลอดมา และโดยทีป่ระชาชนเหล่าน้ีต่างกเ็ป็นผู้
บรจิาคช่วยเหลอืค่าไฟ ค่าอุปกรณ์ การซ่อมแซม การบ ารุงรกัษา ตลอดจนการจดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เขา้
ทดแทนของเดมิที่ช ารุด ทัง้นี้เพื่อใหก้ารกระจายเสยีงสามารถออกอากาศได้ต่อเนื่องกว้างขวางเช่นเดมิ เมื่อ
เงื่อนไขในประกาศพพิาทส่งผลใหพ้ื้นทีก่ระจายเสยีงเดิมทีม่อียู่อย่างกว้างขวางจกัต้องสูญเสยีไปเป็นจ านวน
มากเช่นน้ี ประชาชนผู้ก่อตัง้มาตัง้แต่เริม่ต้นก็ตาม ประชาชนผู้รบัฟงัก็ตาม ประชาชนผู้บรจิาคช่วยเหลือ
ค่าใชจ้่ายต่างๆ กต็าม นอกจากน้ี ประชาชนผูไ้ม่มโีอกาสไดฟ้งัในพืน้ทีแ่ต่หวงัให้เยาวชนญาตพิีน้่องเพื่อนฝงู
ของตนมโีอกาสได้ยนิได้ฟงัธรรมะเพื่อกล่อมเกลาจติใจและการด าเนินชวีติให้อยู่ในแนวทางของธรรมก็ย่อม
ผดิหวงัเป็นอย่างยิง่ ท าใหเ้ยาวชนญาตพิี่น้องเพื่อนฝงูของตนตลอดจนประชาชนในสงัคมที่มโีอกาสไดร้บัฟงั
ธรรมตอ้งสญูเสยีโอกาสไปอยา่งสิน้เชงิไมส่ามารถเรยีกกลบัคนืมาไดอ้ยา่งงา่ยดาย 

อน่ึง การฟงัธรรมย่อมต่างจากการฟงัเพลงหรอืฟงัเรื่องทางโลกอย่างไม่อาจน ามาเทยีบเคยีงกนั
ได ้เพราะการฟงัธรรมตอ้งฝืนสูก้บัอ านาจฝา่ยต ่าภายในจติใจ แต่หากอดทนฟงัธรรมและพยายามปฏบิตัธิรรม
ไปด้วยแล้ว ผลที่เกิดขึ้นจากการฟงัธรรมและปฏบิตัิธรรมย่อมสูงส่งท าคนดบิๆ ให้กลายมาเป็นทรพัยากร
บุคคลทีส่ าคญัของชาตใินอนาคตไดพ้าชาตใิหเ้จรญิรุ่งเรอืงไดเ้พราะธรรมะท าคนใหเ้ป็นคนด ีในขณะทีก่ารฟงั
เรือ่งทางโลกทัง้หลายหรอืการฟงัเพลงไม่ต้องฝืนสู ้สิง่เหล่าน้ีอยู่ในวฏัวนในขอบข่ายอ านาจของกเิลสฝ่ายต ่าที่
คอยชกัจงูจติใจใหเ้ผลอเพลนิน ามาซึง่ความสญูเสยีมากมายเพราะท าใหเ้กดิความโลภ โกรธ หลง ราคะตณัหา 
ไดง้า่ย หากเพลดิเพลนิกบัเรื่องทางโลกมาจนเกนิไปไม่รูจ้กัประมาณกอ็าจท าใหเ้สยีคนได ้อย่างเช่น เยาวชน
ทีห่ลงใหลดารานักรอ้งนักแสดงจนทิง้การเรยีน ทิง้พ่อทิง้แม่ ทิง้ภาระหน้าทีท่ีส่ าคญัจนอาจเรยีกกลบัคนืไม่ได้
อกีต่อไปซึ่งสิง่เหล่านี้มใีห้เหน็มามากเหลอืคณานับแลว้ ดงันัน้ ประชาชนแมใ้นวนัน้ียงัไม่มโีอกาสรบัฟงัแต่ก็
ไมแ่น่ว่าในวนัหน่ึงจะไดร้บัฟงัและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเป็นคนใหม่ทีล่ะเวน้ความชัว่ และตัง้ใจปฏบิตัเิป็นคน
ดมีศีลีธรรมเป็นก าลงัส าคญัของชาตสิบืไป หรอืจะกล่าวในภาพรวมเลยกไ็ดว้่า เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ต่อสงัคมส่วนรวมนัน่เอง  

ด้วยเหตุน้ีเอง ข้าพเจ้า พระสงฆ์และประชาชนจึงรวมตัวกันโดยได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดี
ด าเนินการฟ้องรอ้งต่อศาลแทนในฐานะของความเป็นผูอ้ านวยสถานีทีต่อ้งรบัผดิชอบในความผดิทางกฎหมาย



 ๔๕ 

ร่วมกบัมลูนิธเิสยีงธรรมฯ และจะต้องรบัผดิชอบต่อประชาชนผูฟ้งัในพืน้ทีเ่พื่อเป็นหลกัประกนัว่าตนพรอ้มจะ
ออกมาต่อสูเ้พื่อใหป้ระชาชนผูฟ้งัในพืน้ทีส่ามารถรบัฟงัการกระจายเสยีงไดอ้ยา่งต่อเน่ืองครอบคลุมพืน้ทีใ่หไ้ด้
ดุจดังเดิม ไม่โอนเอนอ่อนไปตามประกาศพิพาทที่ส ังหารธรรมของพระพุทธเจ้าให้ขาดสะบัน้ ไป โดย
ผูอ้ านวยการสถานีจะตัง้ใจท าหน้าทีเ่พื่อพทิกัษ์ปกป้องพืน้ที่กระจายเสยีงธรรมแบบสุดชวีติ นอกจากน้ีผูฟ้้อง
คดยีงัฟ้องรอ้งในฐานะทีเ่ป็นผูก่้อตัง้และผูบ้รจิาคซึง่มชีื่อปรากฏเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยู่ใน “กลุ่มผูก่้อตัง้สถานี
วทิยุเสยีงธรรมฯ สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร” เพื่อแสดงให้เหน็เป็นที่ประจกัษ์ว่า อุตส่าห์สละแรงกาย
แรงใจและทุนทรพัยเ์พื่อให้สื่อธรรมะกระจายเสยีงไปเขา้ปลุกจติใจประชาชนใหม้ธีรรมเป็นทีพ่ึ่งให้รกัสถาบนั
หลกัของชาต ิเมือ่สญูเสยีทรพัยเ์พื่อหวงัเอาบุญเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานแลว้กลบัถูกปิดกัน้ท าลายเจตนาที่
ตัง้ใจจะเผยแผ่ธรรมใหค้บัแคบตบีตนัลง อุตส่าห์บรจิาคช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายต่างๆ อุตส่าห์ซือ้เครื่องส่งคุณภาพ
ดกี าลงัส่งสงู อุตส่าหส์รา้งเสาสงูเพื่อใหก้ระจายธรรมะไดก้วา้งขวางเป็นรายแรกๆ ของจงัหวดัซึง่มคีลื่นความถี่
ทีว่่างจนสามารถกระจายเสยีงไดก้วา้งขวางเป็นผลส าเรจ็โดยไม่รบกวนคลื่นใดๆ ในจงัหวดั แต่อยู่มาวนัหนึ่ง
กลบัต้องถูกประกาศพพิาทพงัทะลายแรงกายแรงใจแรงทรพัยท์ีส่ละเพื่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมให้
สูญสิ้นไปเพราะความมโีมหะเต็มไปด้วยอวชิชาของผู้ถูกฟ้องคดแีละยงัมผีลเป็นท ารา้ยท าลายเยาวชนและ
ประชาชนที่กว่าจะฟูมฟกับ ารุงจติใจตนเองให้ปลอดจากกเิลสได้มใิช่เรื่องง่ายๆ ต้องฝืนเป็นที่สุด และมาวนั
หน่ึงประกาศพพิาทกเ็ขา้มาท าลายคุณความดทีีส่รา้งสมมาใหพ้นิาศภายในวนัเดยีวทีผู่ถู้กฟ้องคดคีดิจะบงัคบั
ใชแ้บบเขม้งวดเอาจรงิดว้ยมาตรการทีรุ่นแรงซึง่จะต้องเกดิขึน้วนัใดวนัหนึ่งอย่างแน่นอนหากศาลไม่มีเมตตา
คุม้ครอง นอกจากน้ีแล้ว ผู้ฟ้องคดยีงัด าเนินคดต่ีอศาลในฐานะที่เป็นประชาชนผู้ฟงัคนหน่ึงและเป็นตวัแทน
ของประชาชนผู้ฟงัจ านวนมากภายในพื้นที่กระจายเสยีงที่มอียู่เดมิซึ่งเคยได้รบัฟงัท าวตัรสวดมนต์นัง่สมาธิ
ภาวนาไปพรอ้มๆ กบัรายการของทางสถานีแห่งนี้ตลอดมา และจะตอ้งสญูเสยีโอกาสการรบัฟงัและสรา้งบารมี
ในพระศาสนาตอ้งสะดุดยตุลิงอนัมผีลเนื่องจากประกาศพพิาทฉบบัเทวทตันัน่เอง 

อนึ่ง คุณสมบตัิส าคญัประการหนึ่งของผู้ประกอบการภาคประชาชนนัน้ กฎหมายทุกระดบัให้
ความคุ้มครองประชาชนอย่างเต็มที่ตัง้แต่รฐัธรรมนูญลงมา ถึงกบับนัทกึไว้ในหลักการและสาระส าคญัของ
รฐัธรรมนูญฉบบัปจัจบุนัทีค่รอบคลุมในทุกมาตราว่า เป็นไปเพื่อคุม้ครอง ส่งเสรมิ และขยายสทิธเิสรภีาพของ
ประชาชนอย่างเต็มที่ และยงัมเีจตนารมณ์เพื่อลดการผูกขาดอ านาจรฐัอกีดว้ย นอกจากนี้ในบทบญัญตัแิห่ง
พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐(๒) บญัญตัวิ่า ใบอนุญาตประกอบ
กจิการบรกิารชุมชน ได้แก่ ใบอนุญาตส าหรบัการประกอบกจิการที่มวีตัถุประสงค์เช่นเดยีวกบัการประกอบ
กจิการบรกิารสาธารณะ แต่ต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรอืท้องถิน่ทีร่บับรกิาร กล่าวคอื 
ผูถู้กฟ้องคดจีะก าหนดกฎหมายตามอ าเภอใจมไิด ้ตอ้งค านึงถงึประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนทีร่บัฟงั
อยูใ่นพืน้ทีก่ระจายเสยีงแห่งนัน้ๆ และในเมื่อประโยชน์ดงักล่าวไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนหรอื
ถงึขัน้ถูกปิดกัน้การรบัฟงัของประชาชนทีเ่คยมมีาแต่เดมิเช่นในกรณีน้ีจากประกาศพพิาทของผูถู้กฟ้องคดซีึง่
เป็นถงึผูก้ ากบัดูแลและผูจ้ดัสรรคลื่นความถี่ทีป่ฏบิตัหิน้าที่ขดัแยง้ต่อความต้องการของประชาชนผูร้บับรกิาร
เสยีเองเช่นน้ี กฎหมายยอ่มต้องใหค้วามคุม้ครองการรบัฟงัและการเลอืกทีจ่ะรบัฟงัของประชาชนใหม้นี ้าหนัก
หรอืเป็นสาระส าคญัยิง่กว่าอ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบของผู้ถูกฟ้องคดทีี่จะบงัคบัขนืใจประชาชนให้ฟงัหรอืมใิห้



 ๔๖ 

ฟงัสิ่งที่เป็นประโยชน์สาธารณะต่อส่วนรวมในพื้นที่ความรบัผดิชอบของเขาเช่นน้ี กฎหมายก็ยงัให้ความ
คุ้มครองอย่างชดัเจน ดงันัน้ การที่ผู้ฟ้องคดีด าเนินคดีในฐานะของประชาชนตามหลกัการของวิทยุภาค
ประชาชนทีว่่า “ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” จงึเป็นสิง่ทีถู่กต้องเหมาะสมและได้รบัการ
รบัรองจากหลกัการของกฎหมายหลายฉบบัอกีดว้ย 

กล่าวโดยสรุป ผู้ฟ้องคดมีสีทิธฟ้ิองรอ้งต่อศาลแก่ผู้ถูกฟ้องคดอีนัเนื่องจากการได้รบัผลกระทบ
จากประกาศพพิาทใหเ้กดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย โดยการด าเนินคดกีระท าไดโ้ดยชอบในฐานะของความเป็น
ผู้อ านวยการสถานี เป็นประชาชนผู้ก่อตัง้ เป็นประชาชนผู้บรจิาค และหรอืเป็นประชาชนผู้รบัฟงั ซึ่งต่างก็
ได้รบัผลกระทบยงัความเดอืดรอ้นเสยีหายโดยตรงจากประกาศพพิาท ซึ่งหากศาลประสงค์จะให้ประชาชน
ดงักล่าวมอบอ านาจใหผู้ฟ้้องคดเีป็นการเพิม่เตมิขึน้ยิง่กว่าเดมิหรอืประสงคใ์หป้ระชาชนเหล่านี้พากนัไปแสดง
ตนต่อศาลในฐานะพยานผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหาย ขา้พเจา้และคณะกย็นิดใีหค้วามร่วมมอืกบัศาลอย่าง
เตม็ที ่นอกจากน้ี ประชาชนทัง้หลายรวมถงึขา้พเจา้ด าเนินการฟ้องรอ้งคดมีใิช่เพยีงเพื่อสถานีของตนหรอืเพื่อ
มลูนิธเิสยีงธรรมฯ เท่านัน้ แต่กระท าการดว้ยเหน็แก่ประโยชน์สาธารณะทีป่ระชาชนโดยทัว่ไปจะพงึไดร้บัจาก
สื่อธรรมะที่ดทีี่บ าเพญ็ประโยชน์ต่อชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิต์ลอดมาให้มโีอกาสใหป้ระชาชนทัง้ในวนันี้
และในวนัหน้าจะไดม้โีอกาสไดย้นิไดฟ้งัเสยีงอรรถเสยีงธรรมเพื่อประโยชน์สุขในชวีติทัง้ในชาตนิี้และชาตหิน้า
สบืไป 

อนึ่ง รายชื่อประชาชนทัว่ประเทศซึง่รวบรวมเพยีง ๑๐ วนั จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ กว่ารายชื่อ ขณะนี้
ขา้พเจา้และมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ไดม้อบรายชื่อดงักล่าวแก่ศาลปกครองกลางเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ในวาระทีศ่าลมี
ค าสัง่เรยีกคู่คดเีข้าท าการไต่สวน ทัง้น้ีเพื่อแสดงความบรสิุทธิใ์จให้เป็นที่ประจกัษ์ต่อศาลว่า พระสงฆ์และ
ประชาชนเหล่าน้ีซึง่เป็นผูร้บัฟงัและเป็นผูห้วงัให้ประชาชนโดยทัว่ไปได้รบัประโยชน์สาธารณะจากการรบัฟงั
ต่างกไ็ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายโดยตรงจากประกาศพพิาท นอกจากนี้ พยานหลกัฐานอกีประการหนึ่งกค็อื
รายชื่อประชาชนจ านวนกว่า ๔๗,๐๐๐ รายชื่อซึง่ผ่านการตรวจสอบหลกัฐานจากส านักงานวุฒสิภาเรยีบรอ้ย
แลว้ อยูร่ะหว่างการน าเสนอเขา้สู่การพจิารณาของ ปปช. ซึง่ประเดน็หลกัในการถอดถอน กสทช. กค็อืความ
เสยีหายที่เกดิจากประกาศพพิาทเป็นส าคญั เรื่องดงักล่าวจงึเป็นหลกัฐานพยานอกีประเภทหนึ่งที่แสดงถึง
ความเดอืดร้อนเสยีหายโดยตรงเป็นวงกว้างกระทบกระเทอืนต่อประชาชนที่หวงัท านุบ ารุงศาสนาผ่านสื่อ
วทิยกุระจายเสยีง ซึง่หากการทีผู่ถู้กฟ้องคดพีจิารณาแบบคบัแคบแต่เพยีงว่า ความเดอืดรอ้นเสยีหายปรากฏ
แก่มูลนิธเิสยีงธรรมฯ เท่านัน้ มไิด้ปรากฏแก่ประชาชนเหล่านี้ จงึตดัทิ้งประเดน็แห่งการพจิารณาออกไปก็
เท่ากบัก าลงัจะแยกประชาชนออกจากประเทศ แยกประชาชนออกไปจากการมสี่วนร่วมทัง้ในแง่การเมอืงการ
ปกครองของประเทศทัง้ๆ ที่อยู่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข หรอืพยายามที่
จะแยกประชาชนออกไปจากความมสี่วนร่วมในการสื่อสารมวลชนสาธารณะ ซึ่งย่อมขดัแยง้ต่อหลกัการใน
ระบอบประชาธิปไตย และยังขดัแย้งต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคลื่นความถี่ที่ประสงค์ให้
ประชาชนได้มโีอกาสเข้าถงึและมสี่วนร่วมในการสื่อสารมวลชนสาธารณะ แต่ครัน้เมื่อมปีญัหาอนัเกิดจาก
ประกาศพพิาทซึง่ประชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมแลว้กลบัพยายามจะแยกออก การทีผู่้ถูกฟ้องคดเีรยีกรอ้งต่อ
ศาลเพื่อมใิหข้า้พเจา้และประชาชนเป็นผูม้สีทิธใินการด าเนินคดจีงึเท่ากบัสะทอ้นความจรงิถงึหลกัการบรหิาร



 ๔๗ 

จดัการและแนวคดิของผูถู้กฟ้องคดทีีใ่ชอ้ านาจแบบเผดจ็การไม่รบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนอย่างแทจ้รงิ 
และแมป้ระชาชนแสดงความคดิเหน็และเขา้มามสี่วนร่วมแล้วก็พยายามปิดกัน้กนัประชาชนออกไปจากสาร
ระบบ พฤตกิารณ์เช่นน้ีขา้พเจา้และคณะเหน็ว่า ผูถู้กฟ้องคดไีม่น่าจะใชห้ลกัคดิเช่นน้ีในประเทศไทยแต่น่าจะ
ใช้ในประเทศที่เลื่อมใสในระบอบคอมมวินิสต์มากกว่า จงึขอความเมตตาต่อศาลเพื่อโปรดพจิารณาให้ความ
เป็นธรรมดว้ย 

๓) ผูถู้กฟ้องคดอี้างต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดเีป็นเพยีงบุคคลธรรมดา ไม่มสีถานะเป็นนิตบุิคคล และ
ไม่ปรากฏเอกสารหลกัฐานในการจดัตัง้กลุ่มบุคคล ดงันัน้ ผู้ฟ้องคดจีงึไม่มคีุณสมบตัใินการทดลองประกอบ
กจิการกระจายเสยีงตามประกาศพพิาท นัน้ 

ขา้พเจา้และประชาชนขอคดัคา้นในประเดน็ดงักล่าวว่า ผู้ฟ้องคด ีแมจ้ะเป็นเพยีงบุคคลธรรมดา
ไมม่สีถานะเป็นนิตบิุคคลจรงิ แต่กไ็ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายโดยตรงจากประกาศพพิาท เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ผู้ก่อตัง้สถานีวทิยุเสยีงธรรมฯ สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร เป็นผู้อ านวยการสถานี เป็นผู้รบัฟงั เป็นผู้
บรจิาค และยงัฟ้องรอ้งในฐานะตวัแทนของประชาชนผูก่้อตัง้ ผูร้บัฟงั ผูบ้รจิาค และสภาผูฟ้งัวทิยุเสยีงธรรมฯ 
อกีดว้ย ตามขอ้เทจ็จรงิโดยล าพงัของตวัผูฟ้้องคดเีองกล็ว้นแลว้แต่ด ารงสถานะดงักล่าวอย่างสมบูรณ์ เพราะผู้
ฟ้องคดเีองก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตัง้ เป็นหนึ่งในผู้รบัฟงัอยู่เป็นประจ า และเป็นส่วนหนึ่งของผู้บรจิาคช่วยเหลอื
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนจดัซื้อจดัจ้างอุปกรณ์และบุคลากรของสถานีอยู่แล้ว ดงันัน้หากแม้ไม่มผีู้ใดมอบ
อ านาจเพื่อรว่มฟ้องต่อศาล เพื่อประสงคแ์สดงตนว่าเป็นผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหรอืผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหาย
ดว้ยผู้หน่ึงซึ่งเคยร่วมก่อร่างสรา้งสถานีขึน้มา หรอืร่วมบรจิาค หรอืร่วมรบัฟงัก็ตาม ล าพงัตวัผู้ฟ้องคดเีองก็
ด ารงอยู่ในสถานะดงักล่าวอยู่แล้วนอกเหนือจากสถานะของผู้อ านวยการสถานี ดงันัน้ การที่ผู้ร่วมฟ้องคดี
เพิม่เตมิขึน้มาอกีกเ็พยีงเพื่อสนองเจตนาของประชาชนที่เขามคีวามรกัความผูกพนัมสี่วนร่วมในทุกขัน้ตอน
ของการด าเนินการและแทท้ี่จรงิแลว้มจี านวนนับหมื่นนับแสนรายในสถานีแต่ละแห่งๆ ทีป่ระสงค์จะร่วมฟ้อง
ต่อศาลดว้ยโดยหวงัใหศ้าลเหน็ถงึความเดอืดรอ้นเสยีหายทีต่นไดร้บัจากประกาศพพิาททีไ่ม่อาจยอมรบัได ้ 

แมเ้พยีงการแสดงความต้องการของประชาชนซึง่เป็นไปเจตนารมณ์และบทบญัญตัหิลายมาตรา
แห่งพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐(๒), ๑๒ และ ๑๗(๒) กเ็ป็นสิง่
ยนืยนัแลว้อยา่งชดัแจง้ว่า ผูถู้กฟ้องคดจีะกระท าหรอืตดัสนิสิง่ใดตามอ าเภอใจไม่ได ้ต้องฟงัเสยีงประชาชนว่า
มคีวามตอ้งการเช่นไร การทีป่ระชาชนพยายามแสดงเจตนาต่อศาลจงึเป็นการสะทอ้นถงึความละเลยต่อความ
ต้องการของประชาชน นอกจากน้ีผูถู้กฟ้องคดยีงัคดิเลก็คดิน้อยเกี่ยวกบัการมอบอ านาจทัง้ทีก่อ็้างกบัศาลอยู่
ตลอดเวลาว่าบรรดาประชาชนเหล่านัน้เป็นผูไ้มม่สีทิธิม์เีสยีงแมแ้ต่ค าฟ้องต่อศาลกย็งัไมม่ ีในเมื่อไม่มสีทิธิใ์ดๆ 
แต่กลบัเที่ยวจบัผดิน ามาเป็นประเดน็เกี่ยวกบัการมอบอ านาจว่าจะขดัแยง้หรอืไม่อย่างไรกบัค าฟ้อง ทัง้ๆ ที่
เพยีงผู้ฟ้องคดบุีคคลเดยีวกด็ ารงสถานะต่างๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เต็มที่แล้วโดยไม่จ าเป็นต้องได้รบัมอบ
จากผูใ้ดเลยกไ็ด ้ไม่ว่าจะเป็นผู้มอบอ านาจหรอืผูร้บัมอบอ านาจกล็ว้นแลว้แต่มเีจตนาเพื่อฟ้องคดทีัง้สิน้ ผูถู้ก
ฟ้องคดจีงึควรจะค านึงถึงเจตนาเป็นส าคญัและให้การยอมรบัว่าการปฏบิตัิหน้าที่ของตนกระทบกระเทอืน
บุคคลเป็นจ านวนมากถึงกบัต้องพากนัออกมาแสดงเจตนากนัจ านวนมาก พฤติการณ์เหล่านี้จงึสะท้อนถึง
นโยบายและแนวคดิของผู้ถูกฟ้องคดทีี่พยายามปิดกัน้ประชาชนในทุกช่องทาง หากแม้แสดงออกมาบ้างก็



 ๔๘ 

ถอืเอาเป็นเรื่องใหญ่โตต้องยกเหตุผลต่างๆ มาลดทอนเหมอืนประสงคอ์ยากจะดสิเครดติดว้ยการหยบิยกเอา
เหตุผลใดๆ แม้เหตุผลเหล่านัน้จะขดัแย้งกบัสิ่งที่ตนยกมากล่าวอ้างกบัศาลเสียเองก็ท าได้ ส าหรบักรณีนี้ 
ขา้พเจา้และประชาชนถอืเอาเจตนาเป็นใหญ่ เจตนาเป็นส าคญั และผู้ถูกฟ้องคดกี็ต้องเคารพต่อเจตนาของ
บุคคลเหล่านี้ดว้ย การแสดงเจตนาจงึเป็นการแสดงถงึความมสี่วนร่วมของประชาชนจ านวนมากซึง่ต่างไดร้บั
ผลกระทบจากประกาศพพิาทซึง่มใิช่มจี านวนเลก็น้อยเพยีงตวัผูฟ้้องคดเีท่านัน้และไม่ว่าจะมอบอ านาจผ่านผู้
ฟ้องคดโีดยตรงหรอืมอบอ านาจผ่านผู้รบัมอบอ านาจอีกทหีนึ่งก็ตามก็เป็นการแสดงเจตนาอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ดแีล้วและเพยีงพอแล้วว่าความต้องการของประชาชนเป็นหลกัประกันที่ได้รบัความคุ้มครองตาม
กฎหมาย การปิดกัน้และคดิเลก็คดิน้อย การไม่ยอมรบัรูใ้นเจตนาของประชาชนดว้ยการไม่น าเอาขอ้กฎหมาย
ดงักล่าวมาบงัคบัใช้ทัง้ๆ ที่มอียู่อย่างสมบูรณ์แล้วต่างหาก ต่อให้ผู้ถูกฟ้องคดจีะมชี่องทางใช้อ านาจมาก
เพยีงใดและต่อใหป้ระชาชนจะถูกปิดช่องทางแมเ้พยีงการรอ้งทุกขก์แ็ทบมใิหม้จีนคบัแคบตบีตนัเพยีงใดกต็าม 
ผูถู้กฟ้องคดกีไ็ม่อาจฝ่ากระแสความต้องการของพระสงฆแ์ละประชาชนทีท่ าเพื่อชาตจิ านวนมากเช่นน้ีไปได้
อยา่งแน่นอน  

 หากพจิารณาเกี่ยวกบัการด าเนินการของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ นัน้ ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
กระจายเสยีงทัง้หมดทัง้สิ้นเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนที่ยนิดรีบัผดิชอบเพราะหวงัสร้างบุญกุศลจากการ
เผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทาน เป็นทานที่มอีานิสงส์สูงสุดกว่าบรรดาทานทัง้ปวงตามทีพ่ระพุทธเจา้ทรงตรสัไว ้
มลูนิธเิสยีงธรรมฯ มไิดเ้ขา้มาช่วยเหลอืใดๆ ทัง้สิน้ถงึแมจ้ะเป็นเจา้ของสทิธใินการประกอบกจิการกต็าม และ
ถงึแมท้รพัยส์นิเกีย่วกบัเครือ่งส่ง เสา และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ จะเป็นกรรมสทิธิข์องวดัป่าบา้นตาดกต็าม เรยีก
ไดว้่า ประชาชนในพืน้ทีม่ไิด้เป็นเจา้ของสทิธใินทรพัยส์นิและเจา้ของสทิธใินการประกอบการ แต่ประชาชนก็
เป็นเจา้ของสทิธใินการดูแลรกัษาและบรจิาคช่วยเหลอืเป็นค่าไฟ ค่าซ่อมแซมเพื่อใหก้ารกระจายเสยีงด าเนิน
ต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง การฟ้องรอ้งจงึกระท าการในฐานะทีป่ระชาชนเป็นเจา้ของสทิธดิงักล่าวโดยตรงซึง่ก าลงั
ถูกกระทบสทิธจิากประกาศพพิาท ส าหรบัเอกสารแสดงภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนเป็นผู้รบัผดิชอบในสถานี
แห่งนี้นัน้ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยค าใหก้ารของผูถู้กฟ้องคดฉีบบัที ่๘ และ ๙ และไดเ้คยแสดงต่อศาลแลว้
ในเอกสารการยื่นค าขออนุญาตทดลองตามประกาศพพิาท ซึ่งจะต้องแสดงถงึรายรบัรายจ่ายของสถานีที่มา
จากเงนิบรจิาคของประชาชนผูร้บับรกิาร 

นอกจากนี้ การฟ้องรอ้งยงัท าเพื่อธ ารงรกัษาไวซ้ึ่งประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า
เป็นการทัว่ไปและเพื่อรกัษาประโยชน์ของชาตบิ้านเมอืงอีกด้วย ส าหรบัเอกสารหลกัฐานในการจดัตัง้กลุ่ม
บุคคลนัน้ได้เคยใหศ้าลไปแลว้ อน่ึง การที่ผูฟ้้องคดไีม่มคีุณสมบตัใินการทดลองประกอบกจิการตามประกาศ
พพิาทกม็ไิดห้มายความว่าจะไมม่สีทิธใินการฟ้องรอ้งทัง้นี้เป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากประกาศพพิาท 

ดงันัน้ มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ซึง่เป็นผูม้คีุณสมบตัใินการยืน่ค าขอทดลองประกอบกจิการ และเป็นผูม้ ี
สทิธใินการยืน่ค าขอทดลองประกอบกจิการตามทีก่ าหนดในประกาศพพิาท จงึเป็นผูเ้ดอืดรอ้นเสยีหายร่วมกบั
ขา้พเจา้ซึง่เป็นทัง้ผูก่้อตัง้ ผูบ้รจิาค ผูฟ้งั และผูอ้ านวยการสถานี และเป็นตวัแทนประชาชนผู้ก่อตัง้ ผูบ้รจิาค 
และผูฟ้งั ที่ต่างกไ็ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายโดยตรง อนัเนื่องจากถูกบบีบงัคบัใหป้ฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ 
ตามทีก่ าหนดในประกาศพพิาท 



 ๔๙ 

 
๒.๓ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลตำมมำตรำ ๔๒  แห่งพระรำชบญัญัติจดัตัง้ศำล

ปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดว้ยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

บญัญตัวิ่า  
“ผูใ้ดไดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย หรอือาจจะเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งได้

อนัเนื่องจากการกระท าหรอืการงดเว้นการกระท าของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัหรอืมขีอ้
โต้แย้งเกี่ยวกบัสญัญาทางปกครอง หรอืกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการ
แก้ไขหรอืบรรเทาความเดือดร้อนหรอืความเสยีหายหรอืยุติข้อโต้แย้งนัน้ต้องมคี าบงัคบัตามที่ก าหนดใน
มาตรา ๗๒ ผูน้ัน้มสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศาลปกครอง” 

ขา้พเจา้และประชาชนขอคดัค้านในประเดน็ดงักล่าวทีผู่้ถูกฟ้องคดไีด้อ้างต่อศาลโดยสรุปความ
ตาม ๒.๑ และ ๒.๒ ข้างต้น แสดงให้เห็นตามข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมายว่า มูลนิธิเสียงธรรมฯ เป็นผู้มี
คุณสมบตัแิละมสีทิธปิระกอบกิจการวทิยุกระจายเสยีงโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นผู้มสีทิธแิละเป็นผู้ยื่นค า
ขอรบัอนุญาตทดลองประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงตามประกาศพพิาทแบบมเีงื่อนไขในการสงวนสทิธิท์ี่
เคยไดร้บัมาแต่เดมิ โดยผู้ฟ้องคดเีป็นผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายร่วมกนักบัมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ในฐานะที่
เป็นผูอ้ านวยการสถานี และในฐานะทีเ่ป็นทัง้ผูก่้อตัง้ ผูบ้รจิาค และผูฟ้งั และเป็นตวัแทนประชาชนผูก่้อตัง้ ผู้
บรจิาค ผูฟ้งั และสภาผูฟ้งัวทิยเุสยีงธรรม ซึง่มอบอ านาจใหด้ าเนินคดต่ีอผูถู้กฟ้องคดอีนัเน่ืองจากผลกระทบที่
เกดิจากการบบีบงัคบัใหป้ฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีก่ าหนดในประกาศพพิาท นอกจากนี้ผลกระทบดงักล่าวยงั
ส่งผลต่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนทีจ่กัตอ้งสญูเสยีประโยชน์อยา่งมหาศาลไป ดงันัน้ ทัง้ผูฟ้้องคดแีละ
หรอืมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ยอ่มเป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหาย หรอืจะเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายโดยไม่อาจ
หลกีเลีย่งไดจ้ากการออกและการมผีลใชบ้งัคบัประกาศพพิาท ผูฟ้้องคดแีละหรอืมลูนิธเิสยีงธรรมจงึมสีทิธทิีจ่ะ
ฟ้องเป็นคดต่ีอศาลปกครองเพื่อขอให้เพกิถอนประกาศพพิาทตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญตัิ
จดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยสมบรูณ์ 

อนึ่ง ตามทีผู่ถู้กฟ้องคดอีา้งว่า “กลุ่มผูก่้อตัง้สถานีวทิยุเสยีงธรรมฯ สวนแสงธรรม” ไดด้ าเนินการ
ยื่นค าขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการบรกิารชุมชนชัว่คราว (วทิยุกระจายเสยีงชุมชน) ในสถานีวทิยุเสยีง
ธรรมฯ สวนแสงธรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดสทิธซิ ้าซ้อนกับมูลนิธเิสยีงธรรมฯ นัน้ ข้าพเจ้าขอเรยีนต่อศาลตาม
ขอ้เท็จจรงิว่า ปญัหาสทิธซิ ้าซ้อนดงักล่าวเกดิจากความเขา้ใจผดิของเจา้หน้าที่ส านักงานผู้ถูกฟ้องคดผีู้ท า
หน้าที่บนัทกึข้อมูล โดยคิดไปว่ารายชื่อกลุ่มผู้ก่อตัง้สถานีวทิยุแห่งนัน้เป็นเจ้าของสถานี แต่แท้ที่จรงิแล้ว
บุคคล ๕ คนดงักล่าวนี้เป็นเพยีงตวัแทนที่ไดร้บัการคดัเลอืกจากประชาชนจ านวนมากผูร้่วมก่อตัง้สถานีวทิยุ
เสยีงธรรมฯ แห่งนัน้ๆ แลว้น้อมถวายแด่องคห์ลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน เพื่อเป็นสมบตัขิองสงฆแ์ละ
องค์หลวงตาได้ยกสทิธใินการประกอบการให้มูลนิธเิสยีงธรรมฯ ในเวลาต่อมาซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏบิตัขิอง
สถานีทุกแห่งในเครอืข่าย ในเมื่อเจา้หน้าที่บนัทกึขอ้มูลไม่ทราบขอ้มูลรายละเอียดดงักล่าวก็ย่อมเกดิความ
เขา้ใจผดิเป็นธรรมดาและต่อมาเมื่อส านักงานผู้ถูกฟ้องคดไีดน้ าขอ้มูลการไดร้บัสทิธมิาเผยแพร่ประกาศผ่าน



 ๕๐ 

ทาง website ท าให้ขา้พเจา้และคณะท างานได้พบเห็นขอ้ผดิพลาดดงักล่าวซึ่งขณะนัน้สามารถค้นหาได้ทุก
เขตยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานครไม่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งน่าจะเป็นเพราะไฟล์ข้อมูลของส านักงานไม่
สมบูรณ์ มูลนิธเิสยีงธรรมฯ จงึไม่สามารถท าหนังสอืไปแจง้ยกเลกิสถานีที่ซ ้าซ้อนให้ครบถ้วนทัง้หมดได้จงึ
เหลอืเพยีงในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ทีย่งัตกค้างอยู่เพราะไม่สามารถคน้ดูได ้ต่อเมื่อผู้ถูกฟ้องคดยีกเอา
สถานีดงักล่าวมาแจง้ต่อศาล ขา้พเจา้และคณะท างานจงึรบียื่นหนังสอืรอ้งขอใหแ้ก้ไขขอ้มลูใหถู้กต้องในทนัท ี
ดงันัน้ ประเดน็ดงักล่าวนี้จงึไมน่่าจะถูกน ามาอา้งต่อศาลเพยีงเพราะเหตุจากความผดิพลาดของการบนัทกึของ
เจา้หน้าทีส่ านกังานตนเองเท่านัน้ซึง่มไิดเ้กีย่วขอ้งใดๆ กบัประเดน็พพิาทแต่อยา่งใด 

 
๒.๔ ควำมเสียหำยของผู้ฟ้องคดีมิใช่เพียงกำรคำดหมำยเท่ำนัน้ แต่เป็นควำมเดือดร้อน

เสียหำยโดยตรงอนัเน่ืองจำกข้อบงัคบัตำมประกำศพิพำท 
ตามที่ผูถู้กฟ้องคดหียบิยกเอาประเดน็ยอดเงนิบรจิาคมากล่าวอ้างต่อศาลในท านองไม่เขา้ใจถงึ

ผลกระทบดงักล่าวว่าเกีย่วขอ้งประการใดต่อประกาศพพิาท และดว้ยความไม่เขา้ใจดงักล่าวจงึกล่าวหาผูฟ้้อง
คดวี่าเป็นการอา้งอยา่งเลื่อนลอยทีไ่มอ่าจรบัฟงัไดน้ัน้  

ขา้พเจา้ขอคดัคา้นและชีแ้จงในประเดน็ดงักล่าวต่อศาลว่า ประชาชนจ านวนมากต่างพากันก่อตัง้
สถานีวทิยเุสยีงธรรมฯ แห่งนี้ขึน้เพื่อหวงัจะกระจายเสยีงธรรมะไปใหก้วา้งขวางทีสุ่ดตามก าลงัทีจ่ะพอช่วยกนั
แบกรบัไหว จงึสละทรพัย์ร่วมกนัเพื่อซื้อเครื่องส่งและเสา ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ จนส าเร็จสามารถ
กระจายเสยีงออกไปได้กว้างไกลตามก าลงัของตนภายในจงัหวดันั ้น และต่างก็บรจิาคทรพัยช์่วยกนัส าหรบั
ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการด าเนินการ อาท ิค่าไฟ ค่าซ่อมแซม ค่าดแูลรกัษา เป็นต้น ภาระทัง้หลายทัง้ปวงเหล่านี้
ประชาชนต่างกพ็ยายามช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระกนัเองโดยไม่ขอรบกวนทุนทรพัยจ์ากมลูนิธเิสยีงธรรมฯ แต่
ประการใดเลย ดงันัน้ เงนิบริจาคที่ได้มาในแต่ละเดอืนๆ รวบรวมมาเพื่อกระจายเสยีงได้เต็มก าลงัเหมอืนที่
ปฏบิตัมิาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ประชาชนไม่เคยคดิจะประหยดัเงนิบรจิาคลงดว้ยการลดก าลงัส่งแต่อย่างใด 
เพราะตระหนกัและเหน็คุณค่าของธรรมะว่าเป็นสิง่ประเสรฐิสงูสุดทีช่วีติมนุษยส์มควรไดศ้กึษาและปฏิบตัอิย่าง
จรงิจงั จงึต่างพากนัเสยีสละเพื่อใหก้ารกระจายเสยีงเป็นไปอยา่งปกตแิละต่อเนื่องยาวนานใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ
กระท าได้ แต่เมื่อมีประกาศพิพาทเกิดขึ้นย่อมจะส่งผลกระทบต่อการกระจายเสียงอย่างรุนแรงทัง้ๆ ที่
ประชาชนต่างกย็นิดจีะช่วยเหลอืใหก้ารกระจายเสยีงกวา้งขวางดุจดัง่เดมิ ไม่ประสงคจ์ะลดก าลงัส่งแต่อย่างใด
ทัง้สิน้ ประกาศพพิาทจงึกระทบกระเทอืนต่อความตัง้ใจและความเสยีสละของประชาชนเป็นอย่างยิง่ทีอุ่ตส่าห์
รวบรวมเงนิบรจิาคมาไดแ้ต่ละเดอืนๆ หวงัไดร้บัอานิสงสจ์ากการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทาน และยงัหวงัทีจ่ะ
ไดร้บัฟงัอยา่งชดัเจนและต่อเนื่องเพราะผูบ้รจิาคกม็ทีีพ่กัอาศยัอยู่กระจายออกไปมไิดอ้ยู่แออดัใกล้ๆ  โดยรอบ
สถานีเท่านัน้กห็าไม ่กล่าวโดยสรปุกค็อื เรือ่งเงนิบรจิาคมใิช่ประเดน็ทีถู่กกระทบกระเทอืนจากประกาศพพิาท
ยิง่กว่าการกระทบกระเทอืนต่อความตัง้ใจในการบ าเพ็ญทานด้วยการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทาน และยงั
กระทบต่อการรบัฟงัของประชาชนอกีดว้ยดงัทีไ่ดอ้ธบิายมาแลว้ในตอนต้น อย่างไรกต็าม ขออาราธนานิมนต์
ค าเทศนาขององคห์ลวงตาฯ เกี่ยวกบัการพมิพ์หนังสอืเพื่อแจกจ่ายธรรมะเป็นธรรมทานกบัการขายหนังสอื



 ๕๑ 

ธรรมะเพื่อเป็นค าตอบในความสงสยัของผูถู้กฟ้องคดทีีจ่ติใจเหนิห่างจากธรรมจนยากแก่การเขา้ใจในประเดน็
ดงักล่าวนี้ องคห์ลวงตากล่าวย า้เตอืนในหนงัสอืธรรมะทุกเล่มว่า 

“ถ้าท่านผูใ้ดประสงคจ์ะพมิพแ์จกเป็นธรรมทาน ท่านผูน้ัน้กรุณาพมิพไ์ดต้ามประสงคโ์ดยไม่ต้อง
ขออนุญาตจากหลวงตาแต่อย่างใด นอกจากจะพมิพเ์พือ่จ าหน่ายจงึขอสงวนสทิธิ ์  เพราะหลวงตาไม่ต้องการ
อะไรยิง่กว่า “ใจ” ทีเ่ป็นสมบตัลิน้ค่ากว่าสมบตัใิดๆ ในโลก” 

ค ากล่าวย ้าเตือนในหนังสือธรรมะของหลวงตาทุกเล่มที่ไม่เคยอนุญาตให้ซื้อขายเพราะไม่
ต้องการเงนิยิง่กว่าธรรมในใจของประชาชนทัง้หลายจงึน่าจะเป็นค าตอบแก่ผู้ถูกฟ้องคดี และน่าจะเป็น
ค าอธบิายต่อศาลทีด่ทีีสุ่ดว่า เพราะเหตุใดประชาชนทัง้หลายจงึไม่หวงแหนเงนิบรจิาคของตนแต่อย่างใดเลย 
สามารถสละแรงกายแรงใจและทุนทรพัยไ์ดอ้ย่างไม่มคีวามตระหนี่ถี่เหนียว ประชาชนเหล่านี้หวงัสรา้งสมบตัิ
ภายในใจของตน และของเพื่อนรว่มทุกขใ์หไ้ดม้โีอกาสไดเ้หน็ใจตน ไดเ้ขา้ถงึใจตน ซึ่งเป็นสมบตัทิีท่รงคุณค่า
กว่าสิง่ใดๆ ในโลก และเมื่อประกาศพพิาทก าลงัจะส่งผลกระทบกระเทอืนต่อเจตนารมณ์และความปรารถนา
ของประชาชนเช่นนี้แบบสวนทางกนั ไฉนประชาชนจะไม่ต่อต้านอย่างรุนแรงเล่า ทุกความนึกคดิและทุกการ
กระท าของผู้ถูกฟ้องคดมีแีต่เป็นไปเพื่อปกป้องคุ้มครองและอรรถาธบิายอย่างจรงิจงัเพื่อผู้ประกอบการราย
เดมิทีห่าสาระแก่นสารทางดา้นจติใจไม่มแีมแ้ต่รายเดยีวในบรรดา ๓๑๔ คลื่น ในขณะทีค่ลื่นธรรมะดงักล่าวที่
ไม่เคยมมีาก่อนในประวตัศิาสตรช์าตไิทยที่ประชาชนพากนัก่อตัง้ขึน้มาดว้ยความหวงัจะสรา้งบารมสีรา้งคุณ
งามความดทีัง้หลายตามรอยพระบาทแห่งพระพุทธองค์อย่างเต็มก าลงั แต่ก็กลบัถูกประกาศพิพาทแห่ง
เทวทตัออกกฎเกณฑส์วนทางจนกลายเป็นความเดอืดรอ้นกนัทุกหยอ่มหญ้าไม่เวน้แมพ้ระสงฆส์ายหลวงปู่ม ัน่ 
ภูรทิ้ตโต ซึ่งเป็นพระผู้ปฏบิตัิดปีฏบิตัิชอบก็ยงัเป็นทุกขเ์ป็นร้อนต้องประชุมสงฆต์ามพระธรรมวนิัยท าสังฆ
กรรมดว้ยญตัตทิุตยิกรรมวาจาลงนิคหกรรมคว ่าบาตรประธาน กสท. ซึง่เป็นผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ความเดอืดรอ้น
เสยีหายไม่เพยีงแต่ทางราชอาณาจกัรเท่านัน้ยงัลุกลามไปถงึพุทธอาณาจกัรอกีดว้ยเช่นนี้จะไม่ถอืเป็นความ
เดือดร้อนเสียหายโดยตรงในทางคดีจากประกาศพิพาทที่มคีวามชดัเจนมากที่สุดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดียงัไม่
สามารถพจิารณาใหเ้หน็ถงึความเสยีหายทัง้ต่อประโยชน์ตนและต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมได้แล้ว
เช่นน้ีกต็้องขอใหศ้าลเป็นผูต้ดัสนิว่า ฝ่ายผูฟ้้องคดหีรอืฝ่ายผูถู้กฟ้องคดเีป็นผูก้ล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอยกนัแน่ 
จงึขอยกใหเ้ป็นสทิธขิองศาลจะพงึพจิารณา 

อน่ึง ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดอี้างต่อศาลว่า ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้ ค าฟ้องจะต้องมกีารกระท าทัง้หลายทีเ่ป็นเหตุแห่งการ
ฟ้องคด ีพรอ้มทัง้ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ตามสมควรเกี่ยวกบัการกระท าดงักล่าว ซึ่งเมื่อพจิารณาค าฟ้อง
ประกอบกับเอกสารแนบท้ายค าฟ้องโดยละเอียดแล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจรงิใดที่ยนืยนัว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้
ประกอบกจิการกระจายเสยีงทีช่อบดว้ยกฎหมาย และจะตอ้งปฏบิตัติามประกาศพพิาทอย่างไร แลว้ไม่ปรากฏ
ว่าความเสยีหายทีผู่ฟ้้องคดอี้างว่าจะไดร้บัจากการบงัคบัใชป้ระกาศพพิาทมผีลกระทบต่อยอดเงนิบรจิาคเพื่อ
ใชใ้นการด าเนินกจิการของสถานีวทิยกุระจายเสยีงของผูฟ้้องคดอียา่งไร นัน้ 

ขา้พเจา้และประชาชนขอคดัคา้นในประเดน็ดงักล่าวว่าเป็นการกล่าวเทจ็ทัง้นี้โดยไดเ้คยเรยีนต่อ
ศาลแล้วว่า มูลนิธิเสียงธรรมฯ และผู้ฟ้องคดีในนามสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ สวนแสงธรรม ล้วนแล้วแต่มี



 ๕๒ 

สถานภาพทางกฎหมายเป็นผู้ได้รบัสิทธิในการทดลองออกอากาศในลกัษณะชัว่คราวซึ่งสถานะดงักล่าว
เกดิขึน้จากการรบัรองของ กทช. ทัง้ ๒ ชุดทีผ่่านมาซึง่มอี านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาอนุญาตดงักล่าว มลูนิธิ
เสียงธรรมฯ และผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงที่ชอบด้วยกฎหมายดังปรากฏเป็น
เอกสารแนบท้ายฟ้องทีเ่คยส่งใหศ้าลมาแล้ว และการทีมู่ลนิธเิสยีงธรรมฯ และผู้ฟ้องคดไีดร้บัสทิธดิงักล่าวจงึ
เป็นผู้มสีทิธใินการยื่นค าขอตามประกาศพพิาทแบบมเีงื่อนไขที่ระบุไว้ว่าไม่ยอมรบัในขอ้บงัคบัของประกาศ
พพิาทเพราะไม่เป็นธรรมขดัต่อกฎหมายและกระทบกระเทอืนต่อสทิธขิองประชาชนจ านวนมากในการรบัฟงั
ดงัทีไ่ดอ้ธบิายต่อศาลมาโดยล าดบัทัง้ในครัง้น้ีและฉบบัก่อนน้ี ส่วนความเสยีหายทีผู่ถู้กฟ้องคดอี้างต่อศาลว่า
ไม่ปรากฏว่าความเสียหายจากประกาศพิพาทกระทบต่อยอดเงนิบรจิาคในการกระจายเสียงอย่างไรนัน้ 
ขา้พเจา้กไ็ดอ้ธบิายมาพอสงัเขปแลว้ในยอ่หน้าก่อนน้ีแลว้ 

กล่าวโดยสรุป การลดพื้นที่กระจายเสยีงจากเดมิที่เคยมอียู่อย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในการรบัฟงัธรรมะกล่อมเกลาจติใจให้เป็นคนมศีลีธรรม ประชาชนสามารถรบัฟงัได้วงกว้าง และ
การท าหน้าที่เพื่อการเผยแผ่ศาสนาทัง้มูลนิธิเสียงธรรมฯ ในฐานะผู้ประกอบการ ทัง้ผู้ฟ้องคดีในฐานะ
ผู้อ านวยการสถานีและประชาชนผู้ก่อตัง้ ผู้บรจิาค ก็ได้ท าหน้าที่ในเผยแผ่ได้อย่างเต็มที่สมเจตนาที่บรจิาค
ทรพัย์เป็นธรรมทานกว้างไกล ประชาชนผู้รบัฟงัก็ได้รบัประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะพื้นที่กระจายเสียง
กว้างขวาง ต่อมาเมื่อมปีระกาศพพิาทลดิรอนพืน้ที่กระจายเสยีงใหค้บัแคบตบีตนัลงไปอย่างมาก ย่อมส่งผล
กระทบกระเทอืนแก่ทัง้มลูนิธเิสยีงธรรมและผู้ฟ้องคดซีึง่เป็นทัง้ผูก่้อตัง้ ผูบ้รจิาค และผูฟ้งั และเป็นตวัแทนผู้
ไดร้บัมอบอ านาจจากประชาชนผูก่้อตัง้ ผูบ้รจิาค ผูฟ้งั และสภาผู้ฟงัวทิยุเสยีงธรรมฯ อกีด้วย ดงันัน้ ค าฟ้อง
จงึมคีวามชัดเจนประกอบด้วยการกระท าทัง้หลายที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี พร้อมทัง้มขี้อเท็จจรงิหรือ
พฤตกิารณ์ตามสมควรเกี่ยวกบัการกระท าดงักล่าวอนัเกดิจากการออกประกาศพพิาทซึง่ไม่มคีวามชอบธรรม
ในทุกขัน้ตอนของการออกประกาศจนถึงหลกัการและแนวคดิของการออกประกาศก็เป็นไปด้วยการเลอืก
ปฏบิตัไิมเ่สมอภาคดงัทีไ่ดก้ล่าวมาโดยล าดบัตัง้แต่ตน้ของเอกสารค าคดัคา้นฉบบันี้ จงึเป็นเหตุอนัเพยีงพอแก่
การทีผู่ถู้กฟ้องคดจีะสามารถชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิตามค าฟ้องหรอืค าคดัคา้นน้ีไดอ้ย่างครบถ้วนเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยตุธิรรม และประโยชน์ต่อศาลในการพจิารณาคด ีหากผูถู้กฟ้องคดไีม่เขา้ใจ ไม่สามารถชีแ้จงได ้หรอืไม่
สามารถน าเอกสารหลกัฐานของผูป้ระกอบการรายเดมิทีไ่ดร้บัการพจิารณาจาก กสช. ออกมาแสดงไดแ้ต่ผูถู้ก
ฟ้องคดีกลับเป็นผู้รบัรองเสียเองว่าชอบด้วยกฎหมายเช่นน้ี ในขณะที่ส านักงานของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้
พจิารณารบัรองในสถานภาพทางกฎหมายดงัเอกสารทีผู่ถู้กฟ้องคดไีดแ้สดงต่อศาลกลบัพยายามจะบอกศาล
ว่านัน่คือความมชิอบทางกฎหมายเช่นนี้ซึ่งเป็นความชดัเจนอย่างยิง่แล้วถึงการเลือกปฏิบตัิในการออก
ประกาศพพิาท และดว้ยกฎเกณฑต์ามประกาศพพิาทยงัส่งผลกระทบต่อพืน้ทีก่ระจายเสยีงใหค้บัแคบลงอย่าง
รุนแรง ดงันัน้ จากค าคดัค้านที่ไดเ้รยีนต่อศาลมาตัง้แต่ต้นในขอ้ ๑ และขอ้ ๒ สรุปไดว้่า ความเสยีหายของผู้
ฟ้องคดเีป็นความจรงิที่สามารถพสิูจน์และพจิารณาใคร่ครวญหาเหตุผลได้ และด้วยค าฟ้องที่มคีวามชดัเจน
ประกอบดว้ยการกระท าทัง้หลายทีเ่ป็นเหตุแห่งการฟ้องคด ีพรอ้มทัง้มขีอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ตามสมควร
เกี่ยวกบัการกระท าดงักล่าวอนัเกดิจากการออกประกาศพพิาท อนัเป็นเหตุใหเ้หน็เป็นทีป่ระจกัษ์ว่าผูถู้กฟ้อง
คดีกระท าการออกประกาศพิพาทโดยมชิอบและก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกระทบกระเทือนทัง้



 ๕๓ 

ผู้ประกอบการและประชาชนผู้ก่อตัง้ ผู้บรจิาค และผู้รบัฟงั ซึ่งได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งเป็น
คุณสมบตัเิฉพาะของความเป็นผูป้ระกอบการภาคประชาชนที่ให้หลกัประกนัไว้ว่า การออกประกาศหรอืการ
อนุญาตต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร จงึเป็นการชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิทีค่รบถ้วน
สมบูรณ์เพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม และประโยชน์ต่อศาลเพยีงพอต่อการพจิารณาคด ีผูฟ้้องคดซีึ่งเป็น
ทัง้ผูก่้อตัง้ ผูบ้รจิาค ผูฟ้งั และผูอ้ านวยการสถานี และยงัไดร้บัมอบอ านาจจากประชาชนผูก่้อตัง้ ผูบ้รจิาค และ
ผูฟ้งัซึ่งล้วนแล้วแต่ไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายโดยตรงร่วมกบัมลูนิธเิสยีงธรรมฯ อนัเนื่องมาจากขอ้บงัคบั
ตามประกาศพพิาทดงัน้ี จงึเป็นการฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้
ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อนึ่ง ความไม่เขา้ใจของผู้ถูกฟ้องคดใีนประเดน็นี้บ่งบอกถงึความไม่รูซ้ ึ้งถึงความส าคญัจ าเป็น
ของธรรมในพระพุทธศาสนา หากความไม่เขา้ใจดงักล่าวเกดิขึน้กบัเดก็น้อยก็ยงัพอท าเนา แต่หากความไม่
เข้าใจเช่นน้ีเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกฟ้องคดซีึ่งเป็นองค์กรของรฐัที่จดัสรรและก ากบัดูแลด้านคลื่นความถี่โดยเฉพาะ
เช่นนี้นับเป็นภยนัตรายเป็นอย่างยิง่ต่อความมัน่คงของชาติ ยิง่ท าให้ขา้พเจ้าและประชาชนไม่อาจยอมรบั
ความบกพรอ่งในคุณสมบตัแิละในการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดเีป็นอย่างยิง่ เพราะเรื่องการเผยแผ่ธรรมะ
เป็นความส าคญัจ าเป็นมากที่สุดในยุคสมยัที่การติดต่อสื่อสารกระจายไปทัว่ทุกมุมโลกล้วนแล้วแต่ท าลาย
ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมอนัดขีองชาตไิทยใหเ้สื่อมสิน้ไปไดอ้ย่างรวดเรว็ และยงัท าลายพระพุทธศาสนา
ซึง่เป็นรากฐานของความเป็นไทยใหถ้งึความวบิตัลิงได ้ 

ขา้พเจา้และประชาชนต้องขอกราบขอบพระคุณในความเทีย่งธรรมของศาลทีม่ต่ีอประชาชนเป็น
อยา่งยิง่ทีส่่งค าใหก้ารของผูถู้กฟ้องดงักล่าวมาให ้ท าใหรู้ซ้ ึง้ถงึแนวคดิและพฤตกิารณ์ของผูถู้กฟ้องคดวี่าขาด
คุณสมบตัใินการที่จะเขา้มาธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดงีามของชาต ิโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ไม่มนีโยบายใดๆ ทัง้สิ้นเพื่อการพทิกัษ์รกัษาสถาบนัหลกัของชาติให้ด ารงคงอยู่ได้อย่างแน่นหนา
มัน่คง หลกัการและแนวคดิของผูถู้กฟ้องคดเีป็นภยัอนัตรายอย่างใหญ่หลวงต่อชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
เสมอืนว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นโมฆะบุรุษของชาติซึ่งจะยงัความเสื่อมเสียมาสู่ประชาชน จงึเป็นที่ม ัน่ใจได้ว่า
ขา้พเจ้าและประชาชนซึ่งรูซ้ ึ้งถงึแนวคดิของผู้ถูกฟ้องคดอีย่างประจกัษ์แจ้งแล้วต่างรู้สกึสลดหดหู่เสยีใจว่า
เพราะเหตุใดจงึมองการเผยแผ่ศาสนาใหเ้ป็นเรื่องต ่าต้อยไรศ้กัดิถ์งึขนาดน้ี ซึง่แตกต่างอย่างมากกบับูรพมหา
กษตัรยิไ์ทยทีต่่างเทดิทนูยกยอ่งยอมพลชีพีไดเ้พื่อบูชาธรรมในพระพุทธศาสนา ดงันัน้ ขา้พเจา้และประชาชน
ขอปวารณาต่อศาลเช่นเดยีวกบัคณะสงฆท์ี่ประชุม ณ วดัป่าบ้านตาด ว่าขา้พเจา้และประชาชนจะไม่ยอมให้
ประกาศพิพาทบังคับใช้แก่คลื่นพระพุทธศาสนาโดยเด็ดขาดแม้จะตายก็ขอยอมตายได้เพื่อบูชาธรรม 
เช่นเดยีวกบัทีอ่งคห์ลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน ไดแ้สดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าวไวอ้ย่าง
เดด็ขาดว่า 

“...เร่ืองวิทยุน้ีอนัหน่ึงที่จะถูกสกดัลดักัน้แบบต่างๆ แล้วเอาอ านาจป่าเถื่อนมหาภยัเข้ามา
ครอบ เผาชาติไทยของเราน้ีคอืใคร น้ีจะต้องติดตามกนัให้ด ีคนน้ีไม่เหนือเมฆเหนือฟ้าไปไหนละ อยู่เป็น
มนุษยเ์หมอืนกนักบัเรา น ากฎเกณฑอ์ะไรมาใช้ต่อมนุษยท์ี่มศีลีธรรม เป็นมนุษย ์มนาสมบูรณ์แบบด้วยกนั 
เอาวธิกีารใดมาใช้ต่อมนุษย์ประเภทที่มศีีลธรรมดงีามอยู่นี้ การปฏบิตัิตามศลีตามธรรมเป็นความดงีามมา



 ๕๔ 

ดัง้เดมิ อนัน้ีดงีามทีไ่หน เป็นไฟเผาชาต ิเผาศาสนา พระมหากษตัรยิไ์ปในตวัของมนัเสรจ็เลย พากนัจบัตาให้
ดจีดุนี้ นี่ละจดุหนึ่งจดุทีจ่ะท าลายชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิข์องเรา คอืจดุนี้เอง มนัก าลงัเริม่ออกๆ เวลานี้ 

พี่น้องชาวไทยให้มคีวามพรอ้มเพรยีงสามคัคกีนั อย่าหดหวัอยู่ในกระดองนะ หลวงตาบอก
ชดัๆ ดว้ยความเป็นธรรม สอนดว้ยความเป็นธรรม ไม่เอนไม่เอยีง เราสอนอย่างตรงไปตรงมา อนัใดเป็นภยั 
อนัใดเป็นคุณกบ็อก เรือ่งธรรมประกาศสอนโลกมานี้ เป็นคุณมาตัง้แต่พระพุทธเจา้องคไ์หนๆ มาตลอด ไม่เคย
ครเึคยลา้สมยัทีจ่ะถูกขบัไล่ไสส่งไปอยูท่ีต่รอกไหนมุมใดหรอืสว้มถานอนัใดเลย ไม่เคยม ีมแีต่ออกสอนโลกให้
ได้รบัความร่มเยน็เป็นสุขมาตลอดจนกระทัง่บดันี้ แต่ค าสอนหรอืกฎเกณฑป์่าๆ เถื่อนๆ ที่เป็นมหาภยัน้ีมนั
เริม่เกดิขึน้มาแลว้  

ให้จบัตำดูให้ดี ปล่อยมือไม่ได้นะ ตรงน้ีปล่อยไม่ได้เลย เอำคอขำดไปเลยเทียว คอ
ขำดกบักำรบชูำธรรมเป็นอนัเดียวกนัไม่เสียหำย 

หลวงตาไดพู้ดแล้ว คอหลวงตาขาดขาดไปเลย ขาดด้วยความเป็นธรรมหลวงตาไม่เสียดาย 
ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์หลวงตาเทดิทนูมาตัง้แต่ไหนแต่ไร ตัง้แต่รูจ้กัเดยีงสาภาวะ พวกมหาภยัเหล่านี้
เราไมเ่คยเทดิทูน แลว้เมอืงไทยเราเคยเทดิทูนไหมไอ้พวกเปรตพวกผ ีพวกยกัษ์พวกมาร คอยขีร้ดศาสนา ขี้
รดหวัพระพุทธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ขีร้ดคมัภรีใ์บลาน เอาไฟเผาคมัภรีใ์บลาน เอาไฟเผาพระพุทธเจา้ เอา
ไฟเผาหวัใจของชาวพุทธทัว่ประเทศไทยนี้เคยมไีหม เราไมเ่คยเหน็ม ีแลว้มใีครกราบไหม ไมเ่คยม ี 

กราบแต่ พุทฺธ  ธมฺม  สงฺฆ  สรณ  คจฺฉำมิเท่านัน้ เทดิทูนให้ดอีนันี้ จบัไว้ให้ดอีย่าปล่อยมอื 
ปล่อยเป็นฉิบหายทนัท.ี..” 

ขา้พเจา้ พระสงฆ์และประชาชนจงึขอเรยีนขอ้เทจ็จรงิที่ก าลงัถูกกระทบจากประกาศพพิาทเป็น
กรณีศึกษาที่คล้ายคลงึกบัเหตุการณ์ที่เคยขึ้นมาแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จากรองนายกรฐัมนตรนีายวษิณุ 
เครอืงาม ซึง่ในครัง้นัน้บรรดาพระกรรมฐานและประชาชนต่างไม่อาจยอมรบัได้เป็นอนัขาด ชนิดคอขาดขาด
ไปเลย จรงิสมดงัพระธรรมเทศนาทีอ่งคห์ลวงตาไดเ้มตตาพาด าเนินมาแลว้ แมใ้นกรณีประกาศพพิาทกไ็ม่มสีิง่
ใดแตกต่างกนั อยา่งไรกต็าม ขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละประชาชนยงัมโีอกาสขอพึง่อ านาจความเป็นธรรมจากศาล
ซึ่งท าหน้าที่ในนามพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตรยิ์แผ่พระบารมอีันเป็นการระงบัเหตุเพทภยัมใิห้บงั
เกดิขึน้แก่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์อนัมมีหาเหตุหลกัจากพษิภยัของประกาศพพิาทนัน่เอง 

 
ข้อ ๓. กำรฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมำย 
ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กล่าวต่อศาลว่า มูลนิธิเสียงธรรมฯ เป็นผู้ได้ร ับสิทธิในการทดลอง

ออกอากาศ และเป็นผู้ได้รบัสทิธใินการยื่นค าขอทดลองประกอบกจิการตามประกาศพพิาท เป็นเหตุให้การ
ประกอบกจิการของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ จะต้องตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรอืหลกัเกณฑก์ารใช้คลื่นความถี่ตามที่
ก าหนดในภาคผนวก ง. ของประกาศพพิาท ซึง่ผูท้ ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายทีจ่ะมสีทิธใินการฟ้องคดี
นี้ต่อศาลย่อมได้แก่ มลูนิธเิสยีงธรรมฯ มใิช่ผูฟ้้องคด ีซึง่ปรากฏว่า มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ไดย้ื่นฟ้องผูถู้กฟ้องคดี
ทัง้สองต่อศาลปกครองอุดรธานีแลว้ โดยขณะน้ี คดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาล ผูถู้กฟ้องคดอี้างต่อศาล



 ๕๕ 

ว่า กรณีจงึต้องหา้มมใิห้มกีารยื่นฟ้องในเรื่องเดยีวกนัต่อศาลเดยีวกนัหรอืต่อศาลอื่นตามทีก่ าหนดในขอ้ ๓๖
(๑) ของระเบยีบของทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
นัน้ 

ขา้พเจา้และประชาชนขอใหค้ าคดัคา้นต่อศาลในประเดน็นี้ กล่าวคอื ถงึแมม้ลูนิธเิสยีงธรรมฯ จะ
เป็นผูไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายจากประกาศพพิาทและไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองอุดรธานีซึง่ศาลกป็ระทบั
รบัฟ้องคดดีงักล่าวน้ีแลว้กต็าม แต่ความเดอืดรอ้นเสยีหายจากประกาศพพิาทก็มไิดส้่งผลกระทบมาถงึมลูนิธิ
เสยีงธรรมฯ เท่านัน้ ยงักระทบกระเทอืนสรา้งความเดอืดรอ้นเสยีหายไปสู่องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชน
เป็นจ านวนมากไมเ่วน้แมก้ระทัง่พระสงฆ ์รปูแบบและลกัษณะของความเดอืดรอ้นเสยีหายจงึย่อมแตกต่างกนั
ไป ด้วยเหตุนี้จงึมอีงค์กรและประชาชนต่างๆ เข้ามาร้องขอความเป็นจากศาลหลายแห่ง เช่น มูลนิธพิุทธ
อเนกประสงค์มสีถานีวทิยุในเครอืข่ายกว่า ๓๐ แห่ง สถานีวทิยุส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พุทธ
มณฑล) และประชาชนผูก่้อตัง้ ผูบ้รจิาค และผูฟ้้ง รวมถงึผูเ้หน็แก่ประโยชน์สาธารณะ ซึง่ถูกลดิรอนสทิธจิาก
การรบัฟงัอนัเน่ืองจากประกาศพพิาท เป็นต้น ซึง่ความเดอืดรอ้นเสยีหายดงักล่าวไม่อาจน าเขา้มาปะปนเป็น
เรือ่งเดยีวกนัเพราะส่งผลกระทบแตกต่างกนัจ าต้องแยกแยะการพิจารณาออกเป็นคนละส่วนคนละรปูแบบคน
ละลกัษณะและคนละประเดน็ หากจะกล่าวไดว้่าเป็นเรือ่งเดยีวกนัไดจ้รงิกม็เีพยีงประการเดยีว นัน่คอื ประกาศ
พพิาทของผูถู้กฟ้องคดนีัน่เอง 

ในเมื่อประกาศพพิาทสรา้งความเดอืดรอ้นเสยีหายกระจายไปในวงกวา้งกระทบกระเทอืนทัง้ต่อ
ผูป้ระกอบการที่บ าเพญ็ประโยชน์ต่างๆ และยงักระทบกระเทอืนไปถงึพระสงฆแ์ละประชาชนซึ่งเป็นทัง้ผูร้่วม
ก่อตัง้ ผูบ้รจิาคสนับสนุนบ ารุงรกัษาสถานี และเป็นผู้ตดิตามรบัฟงัรายการของทางสถานีแห่งนัน้ๆ ตลอดมา
และจากน้ีไปจะไม่ได้ยนิได้ฟงัอกีต่อไปแล้วเช่นนี้ และโดยที่การก่อตัง้สถานีแต่ละแห่งก็มทีี่มาที่แตกต่างกนั 
การสนบัสนุนสถานีกม็รีปูแบบและลกัษณะแตกต่างกนัไป สทิธใินการประกอบการของผูป้ระกอบการและสทิธิ
ในการรบัฟงัของประชาชนผูฟ้้งกม็คีวามแตกต่างกนัแลว้เช่นน้ี ความเดอืดรอ้นเสยีหายทีม่รีปูแบบและลกัษณะ
ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามเป็นมาของเรื่องที่แตกต่างย่อมไม่การสมควรจะถอืเป็นเรื่องเดยีวกนั หากจะกล่าวสรุป
จรงิๆ ก็อาจกล่าวได้แต่เพียงว่า บรรดาองค์กรต่างๆ พระสงฆ์และประชาชนจ านวนมากต่างก็ได้รบัความ
เดอืดรอ้นเสยีหายอนัเน่ืองมาจากประกาศพพิาทฉบบัเดยีวกนัอยา่งน้ีเท่านัน้จงึจะพอฟงัได ้

ในกรณีน้ี ผู้ฟ้องคดไีด้เรยีนต่อศาลหลายครัง้แล้วว่า ผู้ฟ้องคดมีไิด้ฟ้องคดใีนฐานะของการเป็น
ผูป้ระกอบการซึง่เป็นสทิธขิาดของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ทีจ่ะตอ้งด าเนินคดต่ีอศาลเพื่อขอความเป็นธรรมมใิหต้้อง
ถูกกลัน่แกลง้จากประกาศพพิาท ซึง่เป็นคนละส่วนกนั การฟ้องคดขีองผูฟ้้องคดนีัน้เป็นการขอพึง่อ านาจศาล
เพราะไดร้บัผลกระทบในหลายสถานะ เช่น  

๑) ในฐานะของความเป็นผูอ้ านวยการสถานีซึง่ถูกก าหนดในกฎหมายใหม้คีวามผดิร่วมกบัมลูนิธิ
เสยีงธรรมฯ จงึมคีวามเสีย่งทีจ่ าเป็นตอ้งขอความคุม้ครองจากศาล 

๒) ในฐานะของความเป็นประชาชนผู้ก่อตัง้ซึ่งต้องอุทศิแรงกายแรงใจสละทุนทรพัยจ์ านวนมาก
เพื่อก่อตัง้สถานีวทิยุเสยีงธรรมในคลื่นความถี่ทีย่งัว่างอยู่ ไม่รบกวนคลื่นอื่นใด และไม่รบกวนใคร จนกระทัง่
ก่อตัง้เป็นผลส าเรจ็ จากนัน้จงึน าไปถวายเป็นกรรมสทิธิข์ององคห์ลวงตาพระมหาบวัฯ 



 ๕๖ 

๓) ในฐานะของความเป็นประชาชนผู้บรจิาคเพื่อบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม หรอืเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ใหส้ถานีดงักล่าวกระจายเสยีงต่อไปไดอ้ย่างต่อเนื่องยาวนานและครอบคลุมพืน้ทีก่ระจายเสยีงดุจดัง่เดมิทีไ่ด้
แจง้ไวต่้อส านกังานผูถู้กฟ้องคด ี 

๔) ในฐานะของความเป็นพระสงฆแ์ละประชาชนผูฟ้งั และยงัไดร้บัมอบอ านาจจากประธานสภา
ผู้ฟงัสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ อีกด้วย ตามเอกสำรแนบหมำยเลข ๑๕ นอกจากนี้ กฎหมายยงัให้ความ
คุม้ครองประชาชนผูฟ้้งดว้ยว่า ผูถู้กฟ้องคดตีอ้งค านึงถงึประโยชน์ตามความต้องการของประชาชนผูฟ้งั จงึไม่
สามารถจะคดิแทนประชาชนได ้ซึง่เป็นคุณลกัษณะพเิศษเฉพาะของวทิยุภาคประชาชนเท่านัน้ ผู้ถูกฟ้องคดี
จะน าหลกัเกณฑแ์ละบรรทดัฐานดงักล่าวไปใชก้บัวทิยภุาคธุรกจิไมไ่ดโ้ดยเดด็ขาด เนื่องจากหากเป็นวทิยุภาค
ธุรกิจจะต้องเข้าสู่การแข่งขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรมเท่านัน้ จงึก่อตัง้ขึ้นตามอ าเภอใจหรอืแม้จะเป็นความ
ตอ้งการของประชาชนกไ็มไ่ดเ้พราะกฎหมายไมร่บัรองให ้ตอ้งเขา้สู่ระบบการประมลูเท่านัน้ 

ดว้ยความเดอืดรอ้นเสยีหายทีแ่ตกต่างกนัอยา่งสิน้เชงิระหว่างมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ในฐานะของการ
เป็นผูป้ระกอบการ วดัปา่บา้นตาดในฐานะของความเป็นเจา้ของทรพัยส์นิ และประชาชนผูก่้อตัง้ ผูบ้รจิาค และ
ผูฟ้งั เช่นน้ี  ขา้พเจา้และประชาชนจงึไม่อาจยื่นฟ้องต่อศาลโดยรวมเป็นเรื่องเดยีวกนัได้ จ าเป็นต้องแยกเป็น
คนละส านวนคนละเหตุผลและคนละขอ้กฎหมาย แต่หากศาลจะพจิารณารวมส านวนเขา้ด้วยกนัเพื่อให้เป็น
ความเดอืดรอ้นเสยีหายรว่มกนั ศาลกย็อ่มวนิิจฉัยเรยีกมลูนิธเิสยีงธรรมฯ เขา้มาร่วมฟ้องไดเ้พราะต่างกไ็ดร้บั
ผลกระทบจากประกาศพพิาทฉบบัเดยีวกนั แต่จะถอืเป็นเรื่องเดยีวกนัมไิดด้้วยเหตุผลทีไ่ดก้ล่าวมาแล้ว และ
หากจะคดิว่าบรรดาประชาชนผู้ก่อตัง้ ผู้ร่วมบรจิาค ผู้รบัฟงัทัง้อยู่ในพื้นที่และในระหว่างเดนิทางผ่านพื้นที่
กระจายเสยีงล้วนแลว้แต่ไม่ได้รบัความเดอืดรอ้นเสยีหายโดยตรงทัง้ๆ ทีเ่ป็นผู้สนับสนุนอุปการะทั ้งแรงกาย
แรงใจแรงทรพัยทุ่์มเทปกป้องรกัษาอย่างต่อเน่ืองตลอดมาดว้ยความรกัความศรทัธายิง่กว่าของๆ ตนเสยีอกี
เช่นนี้ มใิช่มูลนิธเิสยีงธรรมฯ เท่านัน้จะถือเป็นเจา้ของสทิธแิต่เพยีงผู้เดยีวได้ตามความรูส้กึของประชาชน 
เพราะบรรดาประชาชนเหล่านัน้เขากร็กักห็วงแหนถอืเป็นสทิธขิองเขาดว้ยเช่นกนัทีจ่ะบรจิาคบ ารุงรกัษาใหอ้ยู่
เป็นการถาวรต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์ในทางธรรมแก่ลูกแก่หลานของเขาจนแมจ้ะเรยีกประชาชนทัง้หลายใน
แต่ละพืน้ทีว่่า ต่างกเ็ป็นเจา้ของทีแ่ทจ้รงิกไ็มน่่าจะผดิไปแต่อยา่งใด แต่แลว้ผูถู้กฟ้องคดกีลบัมองหรอืตดัสนิไป
แบบด่วนเอาแต่ใจตนไปเลยว่าประชาชนเหล่านี้ไม่ใช่ผูเ้ดอืดรอ้นเสยีหายโดยตรง เพราะไม่ใช่ผูม้สีทิธใินการ
ออกอากาศ หากคดิแคบๆ เพยีงเท่านี้ กจ็ะยงัความเสยีใจเป็นอย่างยิง่แก่ประชาชนทีถู่กรวบรดัตดัความดว้ย
การตดัสทิธทิี่เขาจะพงึปฏบิตัต่ิอสถานี ต่อพระพุทธศาสนาของเขา ด้วยดตีลอดมาแต่มาบดันี้กลบัถูกตตีรา
งา่ยๆ งา่เป็นเพยีงผูไ้มม่คี่าไมม่รีาคาไมม่แีมแ้ต่สทิธจิะรอ้งทุกขก์ล่าวโทษ ทัง้ๆ ทีก่ฎบงัคบัของกฎหมายวปิรติ
ฉบบัน้ีส่งผลกระทบต่อเขารนุแรงมาก  

บรรดาพระสงฆ์และประชาชนจงึฝากข้าพเจ้าเรยีนไปถึงศาลว่า เพื่อแสดงให้เป็นที่ประจกัษ์
ปรากฏแก่สายตาต่อศาล มใิห้ศาลต้องล าบากใจในการตดัสนิกรณีนี้เพราะไม่แน่ใจว่าบรรดาพระสงฆ์และ
ประชาชนทีข่า้พเจา้อ้างถงึอยู่นัน้ ต่างก็เป็นผู้เดอืดรอ้นเสยีหายโดยตรงจรงิหรอืไม่จากการบงัคบัใช้ประกาศ
พพิาทเพื่อลดก าลงัส่งและเสาลงนี้ ดงันัน้ บรรดาพระสงฆแ์ละประชาชนเหล่านัน้ท่านจงึสมัครใจและยนิดทีีจ่ะ
ขอโอกาสต่อศาลในการเข้ามาแสดงตนต่อศาลในฐานะพยานเพื่อยนืยนัความจรงิต่อศาลว่า อาตมภาพ



 ๕๗ 

ทัง้หลายและประชาชนทัง้หลายในที่นี้ เป็นผู้ได้รบัความเดือดร้อนเสียหายโดยตรงจากการบงัคบัใช้ตาม
ประกาศพพิาทของผูถู้กฟ้องคดจีรงิอยา่งไม่มทีางหลกีเลีย่งไดเ้ลย หากบรรดาพระสงฆแ์ละประชาชนเหล่านัน้
ท่านยนิดเีขา้แสดงตนตามทีศ่าลต้องการ เพื่อมใิหศ้าลต้องล าบากใจว่า ผูฟ้้องคดแีละมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ต่างก็
หลงตนผดิคดิไปเองว่ามลูนิธเิสยีงธรรมฯ มคีวามส าคญัเป็นทีต่้องการของคนจ านวนมาก แต่ทีแ่ทก้เ็ป็นเพยีง
คนกลุ่มเดยีวเท่านัน้ ซึ่งหากศาลคดิกงัวลใจเช่นนัน้ บรรดาพระสงฆแ์ละประชาชนเหล่านัน้ท่านก็ยนิดจีะเดนิ
ทางเข้ามาแสดงตนต่อศาลในทนัทเีพื่อจะได้ยนืยนัและเป็นสกัขพียานต่อศาลอย่างเต็มที่ว่าตนเดือดร้อน
เสยีหายจรงิ ควรมคิวรอยา่งไรจงึตอ้งขอโอกาสรอฟงัความจากศาลตามแต่จะเหน็สมควรเท่านัน้ 

กรณขีองผูฟ้้องคดดีงักล่าวจงึชอบดว้ยกฎหมาย และไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งหา้มมใิหม้กีารยื่นฟ้องในเรื่อง
เดยีวกนัต่อศาลเดยีวกนัหรอืต่อศาลอื่นตามทีก่ าหนดในขอ้ ๓๖(๑) ของระเบยีบของทีป่ระชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสงูสุด ว่าดว้ยวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ อยา่งทีผู่ถู้กฟ้องคดไีดก้ล่าวอา้งต่อศาล 

 
ข้อ ๔. ประกำศพิพำทเป็นประกำศท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
เมื่อผูฟ้้องคดไีดอ่้านค าใหก้ารต่อศาลของผูถู้กฟ้องคดแีลว้กย็ิง่เหน็ถงึหลกัการและแนวคดิของผู้

ถูกฟ้องคดอีย่างเป็นทางการ ไม่เลื่อนลอยอย่างทีผ่่านๆ มา เพราะเป็นถ้อยค าเป็นทางการทีก่ล่าวต่อศาลไม่
สามารถกล่าวความเทจ็ได้ ค าให้การต่อศาลจงึเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในอนัที่จะใช้อ้างองิเป็นหลกัฐานพยาน
บนัทกึเป็นประวตัศิาสตรข์องชาตเิพื่อให้ลูกหลานไทยทัง้ในวนันี้และในอนาคตกาลขา้งหน้าได้ศกึษาเป็นคติ
เครื่องเตอืนใจถงึความไม่ตรงไปตรงมาในการปฏบิตัหิน้าที่ของผูถู้กฟ้องคดทีีห่าญกลา้กระท าการอนัเป็นการ
สวนทางต่อหลกัการใหญ่และเจตนารมณ์หลกัของกฎหมายสูงสุดของประเทศอันได้แก่รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ทัง้ปี พุทธศกัราช ๒๕๔๐ และยงัได้รบัการตอกย ้าให้หนักแน่นซ ้าอีกในปีพุทธศักราช 
๒๕๕๐ ไปให้ความส าคญัแก่บทเฉพาะกาลยิง่กว่าหลกัการใหญ่อนัเป็นสาระส าคญัของรฐัธรรมนูญ นับเป็น 
องคก์รอสิระชุดแรกทีส่รา้งความเสื่อมเสยีอยา่งยิง่แก่วงการสื่อสารของชาตไิทย 

ดงันัน้ ขา้พเจา้และประชาชนจงึกล้ายนืยนัต่อศาลอย่างหนักแน่นยิง่กว่าส านวนฟ้องครัง้แรกว่า 
ประกาศพพิาทของผูถู้กฟ้องคดมีผีลเป็นการเลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมระหว่างผูป้ระกอบการรายเดมิ ซึง่
สามารถด าเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยปราศจากข้อจ ากัดทางเทคนิคจรงิ ในทางตรงกันข้าม 
ผูป้ระกอบการรายใหม่กลบับงัคบัใหต้้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศพพิาท อนัเป็นเหตุใหถู้ก
ลดิรอนและจ ากดัสทิธใินการส่งวทิยุกระจายเสยีงนัน้จรงิ ขา้พเจา้และประชาชนจงึขอเรยีนยนืยนัต่อศาลอย่าง
แม่นมัน่ว่า ประกาศพพิาทเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายประการ และเป็นการเลอืก
ปฏบิตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรมระหว่างผูป้ระกอบการรายเดมิและผูป้ระกอบการรายใหมจ่รงิ กล่าวคอื 

 
 ๔.๑ ประกำศพิพำทออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 
 ตามทีผู่ถู้กฟ้องคดไีดท้ าค าใหก้ารต่อศาลตามเอกสารหวัขอ้ ๔.๑ หน้า ๑๘-๑๙ นัน้ ค าใหก้าร

ในประเดน็น้ีท าใหข้า้พเจา้และคณะประจกัษ์ถงึความไมธ่รรมของผูถู้กฟ้องคดทีีม่ตี้นเหตุส าคญัมาจากหลกัการ
และแนวคดิที่ขาดความเป็นธรรม ส่งผลท าใหเ้กดิประกาศพิพาททีไ่ม่เป็นธรรม อาจจะเรยีกตามศพัทข์องคน



 ๕๘ 

สมยัปจัจุบนัที่มกัใช้กนัว่า “ทุจรติเชงินโยบาย” ก็ไม่น่าจะผดิไป ความคดิวปิรติในเชงินโยบายน้ีเป็นปจัจยั
ส าคญัท าใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตัจิงึถูกพระสงฆแ์ละประชาชนต่อต้านคดัค้านไม่ยอมรบั และแมจ้ะคดัคา้นหรอื
จะรวบรวมรายชื่อถอดถอน หรอืแม้แต่สงฆ์จะพจิารณาถึงผลกระทบของประกาศที่มผีลให้เกดิการลดิรอน
สมบตัิของสงฆ์ที่เกิดขึ้นหรอืได้ครอบครองสทิธโิดยองค์หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน ไว้ก่อนที่จะม ี
กสทช. และโดยที ่กทช. ทัง้ ๒ ชุดก่อนหน้านี้กย็อมรบัในการครอบครองขององคห์ลวงตาฯ ในนามมลูนิธเิสียง
ธรรมฯ ซึ่งครอบครองโดยใชส้ทิธทิดลองออกอากาศแบบมเีงื่อนไขตามมาตรฐานทางเทคนิค ๓.๓.๔ และมต ิ
กทช. กใ็หก้ารยอมรบัและยงัจดัสรรงบประมาณเพื่อใหอ้อกประกาศหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัวทิยุชุมชนเชงิประเดน็
อกีดว้ย มลูนิธเิสยีงธรรมจงึไดร้บัสทิธใินครอบครองทีไ่ดม้าโดยชอบ 

แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดไีด้เขา้มาปฏบิตัหิน้าที ่ด้วยแนวคดิวปิรติในเชงินโยบายดงักล่าวจงึส่งผลให้
เกดิการพลกิลิน้พลกิส านวนพลกิเงื่อนไขทีย่อมรบัโดยดุษฎทีีม่มีายาวนานของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ เสยีสิน้ และ
จะลม้กระดานเสยีใหม่ดว้ยการออกประกาศพพิาท เพื่อปกป้องคุม้ครองผูป้ระกอบการรายเดมิทีไ่ม่มหีลกัฐาน
เอกสารการไดร้บัอนุญาตจาก กสช. แมแ้ต่ใบเดยีว ใหไ้ดร้บัสทิธคิรอบครองต่อไปแบบไม่แสดงขอบเขตของ
สทิธวิ่ากว้างแคบเพยีงไหน เอารดัเอาเปรยีบมากแค่ไหน แตกต่างไปจากแผนวทิยุระบบเอฟเอ็มของชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๒๘ หรอืไม่เพยีงใด เรยีกไดว้่า ปฏบิตัต่ิอผูป้ระกอบการกลุ่มหนึ่งแบบหละหลวมไม่มหีลกัเกณฑแ์ม้
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ITU ก็ไม่เป็นไรมขีอ้ยกเวน้เสมอ ในขณะที่พยายามจะบงัคบัผูป้ระกอบการอกีกลุ่ม
หนึ่งแบบเขม้งวดกวดขนัโดยเหมารวมเอาผู้ประกอบการบรกิารธุรกิจมาปะปนกบับรกิารชุมชนและบรกิาร
สาธารณะซึง่ไมเ่ป็นธรรมอยา่งยิง่ 

ดงันัน้ ดว้ยหลกัการและแนวคดิทีส่วนทางกบัการปฏริปูสื่อโดยสิน้เชงิเช่นนี้จงึเป็นมหาเหตุแห่ง
ปญัหาทัง้ปวงทีจ่ าเป็นต้องพึง่ศาล ขา้พเจา้มไิดก้ล่าวตู่ผูถู้กฟ้องคดอีย่างปราศจากเหตุผล จงึขอยกตวัอย่าง
การจดัอนัดบัเสรภีาพของสื่อซึ่งแม้จะเปลี่ยนจากยุครฐัผูกขาดสื่อมาเป็นยุคปฏริูปสื่ออย่างสมบูรณ์ภายใต ้
กสทช. ที่มอี านาจอย่างเต็มที่แล้วเข้าสู่ปีที่ ๒ กลบับ่งบอกความจรงิว่าประเทศไทยจดัเป็นประเทศไม่มี
เสรภีาพในสื่อดงันี้ 

“....ผลการจดัล าดบัเสรภีาพของสื่อจากหน่วยงาน Freedom House ปี 2555 พบว่า ประเทศใน
อาเซยีนรวมตมิอร ์เลสเต ้ 

มเีพยีงอนิโดนีเซยีประเทศเดยีวทีถู่กระบุว่า ‘เสร’ี  
ส่วนไทย มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์และตมิอร ์เลสเต ้ม ี‘เสรบีางส่วน’  
ขณะทีบ่รไูน พมา่ ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม ถอืว่า ‘ไมม่เีสรภีาพ’ 
ส่วนการจดัล าดบัเสรภีาพของสื่อโดย Reporters without Borders 2556 จากทัง้ 179 ประเทศ 

อนัดบัสูงสุดคอื ตมิอร ์เลสเต้ ไดอ้นัดบัที ่90 บรไูน 122 พม่า 151 กมัพูชา 143  อนิโดนีเซยี 139 ลาว 168 
มาเลเซยี 145 ฟิลปิปินส ์147 สงิคโปร ์149 ไทย 135 และเวยีดนาม 172...” 

อีกตัวอย่างหนึ่งมาจากค าพูดของนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ เสียเอง ทัง้ๆ ที่เป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการ กสทช. และ กสท. กย็งัใหท้ศันะทีส่อดคลอ้งกนัถงึแนวคดิ นโยบาย และการบงัคบัใชท้ีเ่ป็นไป
เพื่อการผูกขาดอ านาจรฐัไวก้บัสื่อซึ่งย่อมน าไปสู่ภาวะ “ไม่มเีสรภีาพดา้นสื่อ” โดยนางสาวสุภญิญา ก็เพิง่ได้



 ๕๙ 

กล่าวความหมายเดยีวกนันี้ในเวทีอภิปรายสาธารณะ ปญัหาการคอรปัชนั หวัข้อ “การคอรปัชนัอ านาจ :
รากเหง้าปญัหาการเมอืงและการรฐัประหาร” จดัโดย คณะกรรมการญาติวรีชนพฤษภา ๓๕ เมื่อวนัที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรตันโกสนิทร ์กรุงเทพฯ ว่า มกีารปิดกัน้เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็สูง
มาก จนเสรภีาพในประเทศไทยถูกจดัอยู่ในกลุ่มไม่เสร ีโดย Freedom house และถูกจบัตามองด้านสทิธิ
พลเมอืง “ขณะนี้ก็ถือได้ว่าได้ชื่อว่า ค่อนข้างที่จะใช้อ านาจในการปิดกัน้ สิทธิเสรภีาพในการแสดงความ
คิดเห็นค่อนข้างสูงอยู่มากทีเดียว จาก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหน ๆ ที่จดัล าดับมา อย่างล่าสุดองค์กร
ต่างประเทศที่ชื่อ Freedom house กจ็ดั rate ให้ประเทศไทยระดบัเสรภีาพในภาพรวม อยู่ในภาวะไม่มี
เสรภีาพ คอื not free และเสรภีาพอนิเตอรเ์น็ต กอ็ยูใ่นภาวะไม่มเีสรภีาพ และอยู่ในประเทศทีต่้องถูกจบัตาว่า 
มปีญัหาเรื่องสทิธเิสรภีาพและสทิธขิองพลเมอืงสูง นอกจากนี้ นางสาวสุภญิญา ยงัให้สมัภาษณ์สื่อมวลชน
แขนงต่างๆ ถงึความผดิปกตขิอง กสทช. ซึง่ตนมกัเหน็คา้นและเป็นเสยีงขา้งน้อยเสมอๆ จนถงึกบัต้องตัง้ถาม
ยอ้นกลบัไปสู่ กสทช. ซึง่เป็นองคก์รของตนว่า กสทช.ต้องตอบค าถามประชาชนทัง้ในวนันี้และวนัขา้งหน้าให้
ไดว้่า บดันี้เวลาไดล้่วงเลยมากว่า ๒๑ ปีแลว้ (นับตัง้แต่เหตุการณ์พฤษภาทมฬิ ๒๕๓๕) กสทช. กย็งัจะยอ้น
ยุคกลับไปสู่ยุคพฤษภาทมิฬอีกด้วยการยอมให้รฐัเป็นครอบครองสื่อช่องต่างๆ อยู่อีกหรอื  ปรากฏ
เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑๖    

ดว้ยค ากล่าวในลกัษณะน้ีของคนภายในองคก์รเช่นนางสาวสุภญิญาทีก่ล่าวย ้าในความไม่ชอบมา
พากลดงักล่าวในหลายทีห่ลายวาระซึง่สอดคลอ้งเป็นอยา่งยิง่กบัค าฟ้องและค าคดัคา้นทีข่า้พเจา้พยายามเรยีน
ต่อศาล ค ากล่าวที่เกิดขึ้นจากความจรงิและความรู้สกึของคนภายในองค์กรเองจงึน่าจะเป็นสิง่ที่ศาลน ามา
วนิิจฉัยด้วยว่า สาระส าคญัของประกาศพพิาทขาดความเป็นธรรมเหมอืนที่นางสาวสุภญิญากล่าวถงึองค์กร
ของตนทีม่แีนวคดิแบบสวนทางเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญจรงิหรอืไม่ หากเป็นจรงิกย็่อมไม่เป็นทีป่ระหลาด
ใจว่า เพราะเหตุใดจงึมปีระกาศพพิาทออกมาก่อนเวลาอนัควร และท าไมประกาศพพิาทต้องเถรตรงเลอืก
พทิกัษ์เฉพาะผูป้ระกอบรายเดมิเท่านัน้แมไ้ม่มหีลกัฐานจาก กสช. ยนืยนั และประกาศพพิาทยงักล้าลดิรอน
สถานีทีบ่ าเพญ็ประโยชน์มานานมผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์หลายแห่งได้แบบไม่มคีวามยดืหยุ่นใดๆ ทัง้สิน้ โดย
พยายามเหมารวมเอาวิทยุภาคธุรกิจซึ่งมีจ านวนมากกว่า ๖,๐๐๐ สถานี เข้ามาปลอมปนกับวิทยุภาค
ประชาชนซึง่มไีมถ่งึ ๔๐๐ สถานีเท่านัน้ ทัง้ทีม่หีลกัเกณฑท์างกฎหมายแตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ ท าไมประกาศ
พพิาทจงึไม่น าเรื่องเหล่านี้เขา้มาพจิารณาด้วย ท าไมประกาศพพิาทจงึจงใจละเว้นการพจิารณาด้านเนื้อหา
รายการว่ามสีดัส่วนที่มสีาระประโยชน์มากน้อยเพยีงใด ฯลฯ กล่าวโดยสรุป ประกาศพพิาทเป็นแหล่งรวม
ความวปิรติไมเ่ป็นธรรมเพราะมสีาเหตุมาจากนโยบายเชงิวปิรตินัน่เอง  

อน่ึง ขา้พเจา้ได้อ่านค าให้การต่อศาลของผูถู้กฟ้องคดแีล้วในหวัขอ้ ๔.๑ จงึขอแสดงค าคดัค้าน
และขอ้ค าถามเพิม่เตมิเพื่อขอไดร้บัการพจิารณาฝากไวต่้อศาล ดงันี้ 

๔.๑.๑  มาตรา ๒๗ (๓) (๔) และ (๖) แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบั
การประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่มเีจตนารมณ์ทีจ่ะใหท้ าการ “ทดลองประกอบกจิการ” 
แต่มเีจตนารมณ์ให้การด าเนินการเขา้สู่กระบวนการอนุญาตอย่างแท้จรงิ หลกัฐานเรื่องดงักล่าวตรวจสอบได้
จากค าบนัทกึเจตนารมณ์พระราชบญัญตัดิงักล่าวของส านักงานรฐัสภาซึง่ไม่พบว่าประสงคใ์หผู้้ประกอบการ



 ๖๐ 

ไม่ว่ารายเดมิหรอืรายใหม่ท าการทดลองประกอบกจิการแต่อย่างใดทัง้สิ้น  การที่ผู้ถูกฟ้องคดอีอกประกาศ
พพิาทจงึขดัต่อบทบญัญตัแิห่งกฎหมายน้ี 

๔.๑.๒ เพราะเหตุใดจงึปฏบิตัหิน้าทีไ่ดล้่าชา้จนเกนิเหตุทัง้ๆ ทีท่ราบดวี่ากระแสทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิ
การปฏริูปสื่อตามรฐัธรรมนูญมมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่สะดุดไปก็เพราะกระบวนการสรรหา กสช. ที่
เป็นโมฆะท าใหล้่วงเลยเสยีเวลาไปยาวนาน และบดันี้เมื่อม ีกสทช. ตวัจรงิทีม่อี านาจโดยสมบูรณ์แทนทีจ่ะท า
หน้าที่ตามเจตนารมณ์นี้โดยเรว็ที่สุดทดแทนสิง่ที่เสยีเวลาไป กลบัใช้อ านาจหน้าที่โดยมชิอบเพื่อเตะถ่วงให้
ล่าช้าเสียเวลาออกไปอีกแทบไม่มกี าหนดกฎเกณฑ์ และจนบดันี้ยงัไม่ยอมท า “แผนความถี่วิทยุเพื่อการ
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง” ซึ่งเป็นสิง่ส าคญัจ าเป็นสูงสุดที่ไม่ต้องมารอคลื่นความถี่ใดๆ ไม่ว่าจะเป็น
ผูป้ระกอบการรายเดมิหรอืรายใหม่กต็าม ต้องพจิารณาคลื่นความถี่เสมอืนว่าขณะนี้ไม่มเีลยแมแ้ต่คลื่นเดยีว
เพื่อใหม้ชี่องทางก้าวเดนิได ้จากนัน้จะไดจ้ดัระเบยีบทัง้รายเดมิและรายใหม่แบบเสมอภาคเขา้สู่แผนความถี่
ดงักล่าว โดยแทนทีผู่ถู้กฟ้องคดจีะเร่งกระบวนการท าแผนโดยด่วนทีสุ่ด กลบัใชเ้ป็นขอ้อ้างต่อศาลอกีดว้ยว่า 
เนื่องจากอยู่ในระหว่างขัน้ตอนที่จะต้องด าเนินการตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการส ารวจและตรวจสอบความจ าเป็นในการใช้งานคลื่นความถี่ของผู้ประกอบการ
รายเดมิ อนัเป็นเหตุใหย้งัไมอ่าจก าหนดแผนความถีว่ทิยดุงักล่าวและพจิารณาอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีไ่ด ้

ค าให้การต่อศาลดงักล่าวของผู้ถูกฟ้องคดจีงึดูไม่มเีหตุผลเพยีงพอ ฟงัไม่ขึ้นและไม่เป็นธรรม
อย่างยิ่ง เพราะเท่ากับว่าผู้ประกอบการรายเดิมจะได้ใช้คลื่นความถี่ไปอีกนานแสนนานจนหมดสิ้นอายุ
ใบอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญา ที่ไม่มคีวามน่าเชื่อถือว่าจะชอบด้วยกฎหมายเพราะผู้ตรวจสอบกบัผู้ถูก
ตรวจสอบเป็นบุคคลคนเดยีวกนัซึง่ไม่เป็นทีไ่วว้างใจของพระสงฆแ์ละประชาชนถงึกบัท าสงัฆกรรมคว ่าบาตร
และด าเนินการถอดถอนตามแต่กรณี อีกทัง้หลกัการและแนวคิดของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวท าให้ต้องรอ
ผูป้ระกอบการรายเดมิทุกรายจนกระทัง่รายสุดท้ายเพยีงรายเดยีวทีห่มดอายุแลว้จงึจะเริม่จดัท าแผนความถี่
วทิยฯุ ดงักล่าวได ้ซึง่เท่ากบัว่ามลูนิธเิสยีงธรรมฯ และผูป้ระกอบการรายใหม่ทุกรายจะต้องถูกบงัคบัใหป้ฏบิตัิ
ตามเงือ่นไขทีไ่มเ่ป็นธรรมหรอือยู่สถานะเป็นผูท้ดลองยาวนานไปจนกว่าผูป้ระกอบการรายเดมิรายสุดทา้ยจะ
สิน้อายซุึง่อาจยาวนานนับสบิๆ ปีกเ็ป็นได ้หลกัการและแนวคดิดงักล่าวอนัส่งผลใหแ้สดงรปูธรรมออกมาเป็น
ประกาศพพิาทจงึไม่เป็นธรรมอย่างยิง่ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระสงฆ์และประชาชนย่อมไม่อาจยอมรบัหลกัการ
แนวคดิและประกาศพพิาทซึง่มทีีม่าจากความวปิรติเชงินโยบายเช่นนี้ได ้ 

๔.๑.๓ ในการส ารวจและตรวจสอบความจ าเป็นในการใช้งานคลื่นความถี่ตามมาตรา ๘๒ แห่ง
พระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ นัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องด าเนินการตรวจสอบ
ความชอบดว้ยกฎหมายของการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาในแต่ละผูป้ระกอบการรายเดมิแต่ละรายๆ และ
จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูและผลการตรวจสอบใหส้าธารณชนไดท้ราบอกีดว้ย ซึง่เท่ากบัว่าผูถู้กฟ้องคดจีะต้องออก
ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอกีฉบบัหนึ่งส าหรบัการตรวจสอบดงักล่าว แต่ในค าใหก้ารต่อศาลทุกหน้ากลบั
ไม่กล่าวถงึขัน้ตอนดงักล่าวแมแ้ต่น้อยทัง้ๆ ทีก่็รูด้วี่าเรื่องนี้มคีวามส าคญัมากทีสุ่ดเพราะเป็นการแสดงความ
สุจรติและโปรง่ใสในการใชง้านและยงัจะเป็นเหตุใหเ้รยีกคลื่นความถี่ทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมายกลบัคนืไดอ้กีดว้ย 
การไม่กล่าวถงึขัน้ตอนดงักล่าวแมแ้ต่น้อยจงึดูเป็นการจงใจปกปิดขอ้เทจ็จรงิในส่วนนี้ต่อศาล ซึง่ขา้พเจา้และ



 ๖๑ 

ประชาชนขอเรยีกรอ้งต่อศาลโปรดมคี าสัง่ให้เปิดเผยกระบวนการท างานในส่วนนี้ และก าหนดระยะเวลาให้
ชดัเจนว่าจะแลว้เสรจ็ภายในก าหนดเวลาเมื่อใด การจดัท าแผนความถี่วทิยุฯ จะต้องรอผูป้ระกอบการรายเดมิ
ทุกรายใหห้มดอายกุารอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาใช่หรอืไม่จงึจะเริม่ต้นท าได ้ทัง้น้ีเน่ืองจากหากผูถู้กฟ้อง
คดไีม่กล่าวต่อศาลใหช้ดัเจนตัง้แต่บดันี้ใหเ้ป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ซึง่เป็นตวัแทนพระสงฆแ์ละประชาชนจะไม่มี
ทางรบัรู้กระบวนการท างานได้เลยและมกัจะท าให้เกิดความเอารดัเอาเปรยีบสรา้งความเหลื่อมล ้าระหว่าง
ผูป้ระกอบการสองกลุ่มดงัทีก่ล่าวนี้เสมอๆ จงึขอพึง่อ านาจศาลคน้หาความจรงิดง้กล่าวดว้ย 

๔.๑.๔ มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ บญัญตัวิ่า ผู้
ไดร้บัจดัสรรคลื่นความถีห่รอืใชค้ลื่นความถี่เพื่อการประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ ทีช่อบดว้ยกฎหมาย อยู่ใน
วนัที่พระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบัและได้ปฏบิตัติามมาตรา ๘๒ แล้ว ให้ถือว่าได้รบัอนุญาตจาก กสทช. ตาม
พระราชบญัญตันิี้ และให้ กสทช. ก ากบัดูแลให้ผู้ได้รบัจดัสรรคลื่นความถี่หรอืใช้คลื่นความถี่นัน้ปฏบิตัติาม
พระราชบญัญตันิี้ กฎหมายอื่น และตามหลกัเกณฑท์ี ่กสทช. ก าหนด ทัง้นี้ จนกว่าจะถงึก าหนดทีต่้องคนืคลื่น
ความถีต่ามวรรคสาม นัน้ 

ขา้พเจา้และคณะเหน็ว่า หากการด าเนินการตามมาตรา ๘๒ ของพระราชบญัญตัดิงักล่าวเป็นไป
จนแลว้เสรจ็ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูและผลการตรวจสอบใหส้าธารณชนไดท้ราบทัง้หมดแลว้กจ็ะเขา้สู่การด าเนินการ
ตามมาตรา ๘๓ ซึง่จะถอืว่าผูป้ระกอบการรายเดมิรายนัน้ๆ เป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตจาก กสทช. โดยทนัท ีทัง้ๆ ที่
ยงัไม่มกีารจดัท าแผนความถี่วทิยุฯ แต่อย่างใดทัง้สิน้ หากเป็นเช่นนี้กเ็ท่ากบัว่าประกาศพพิาทเป็นอุบายเล่ห์
เหลี่ยมให้กดขี่ผู้ประกอบการรายใหม่ให้ได้รบัสถานะที่ต ่าต้อยเป็นเพยีงผู้ทดลองเท่านัน้แมจ้ะมคีวามพรอ้ม 
ความช านาญ หรอืท าเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแทจ้รงิกต็าม กจ็ะยงัต ่าต้อยอยู่เท่านัน้ โดยขอ้อ้างทีใ่ชก้บั
ศาลว่าจะต้องรอแผนความถี่วทิยุฯ อีกต่อไปซึ่งเท่ากบัใช้แผนความถี่วทิยุฯ เป็นโล่ไว้ก าบงัไม่ให้ได้รบัการ
อนุญาตจาก กสทช. ตามพระราชบญัญตัดิงักล่าวได้เลย ในขณะที่ผู้ประกอบการรายเดมิจะทยอยเขา้เป็นผู้
ได้รบัอนุญาตอย่างรวดเรว็ชัว่พรบิตา และถงึแม้จะช่วยทัง้ผลกัและดนัให้ผู้ประกอบการรายเดมิเป็นผู้ได้รบั
อนุญาตครบทัง้ ๓๑๔ รายสมใจแลว้กต็าม ผูถู้กฟ้องคดกีจ็ะยงัไมจ่ดัท าแผนความถี่วทิยุฯ อกี ยงัจะอ้างต่อศาล
อกีต่อไปว่า ยงัท าไม่ได้เพราะยงัจะต้องรอผู้ประกอบการรายเดมิให้จบครบทุกรายเสยีก่อน ซึ่งแมจ้ะเหลอื
เพยีงรายเดยีวเป็นรายสุดท้ายก็ตาม ก็จะต้องรอรายสุดท้ายดงักล่าวนี้ให้จงได้ ต้องให้รายสุดท้ายนี้หมดสิ้น
อายุการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาเสยีก่อน เมื่อหมดครบทุกรายแล้วจรงิๆ จงึจะเริม่เขา้สู่การจดัท าแผน
ความถี่วทิยุฯ ได้ซึง่อาจแกลง้ท าใหล้่าชา้ใชเ้วลาท าแผนความถี่วทิยุฯ อกี ๒๐ ปี กเ็ป็นไดโ้ดยยกขอ้อ้างอย่าง
นัน้อยา่งนี้เตะถ่วงหน่วงเหนี่ยวไวใ้หน้านทีสุ่ดเท่าทีอ่ านาจทีม่อียูจ่ะเหนี่ยวรัง้ไวไ้ด้ 

ความไม่เป็นธรรมและความไม่โปร่งใสเช่นนี้จงึไม่อาจท าให้ข้าพเจ้า พระสงฆ์ และประชาชน
ยอมรบัไดเ้ลย เพราะเท่ากบัว่าเปิดทางใหก้ลุ่มหนึ่งเขา้ได ้อกีกลุ่มหนึ่งปิดกัน้ไวแ้บบไม่มกี าหนดเวลาทีช่ดัเจน
และยงัถูกลดสถานภาพอกีดว้ย 

๔.๔.๕ หากพจิารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วนโดยธรรมแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดตี้องจดัท า
แผนความถี่วทิยุฯ ในทนัท ีเพราะขณะนี้คลื่นความถี่มอียู่อย่างจ ากดัสวนทางกบัผู้ใช้คลื่นความถี่ที่มอียู่เป็น
จ านวนมาก หากการจดัท าแผนความถี่วทิยุฯ ส าเรจ็ได้โดยเรว็ก็จะได้ความชดัเจนว่า ผู้ประกอบการแต่ละ



 ๖๒ 

ประเภทตอ้งมสีดัส่วนเท่าใด เช่น ผูป้ระกอบการภาคประชาชนมสีดัส่วน ๓๐ % ภาครฐั ๓๐ % ภาคธุรกจิ ๔๐ 
% เป็นตน้ ซึง่การพจิารณาใบอนุญาตกจ็ะแยกพจิารณาตามแต่ละประเภทซึง่ใชห้ลกัเกณฑแ์ตกต่างกนั ไม่ถูก
น ามาปนเปคลุกเคลา้กนัอย่างทีผู่ถู้กฟ้องคดพียายามจะสรา้งความสบัสนแก่ศาลและแก่สงัคมใหค้ลอ้ยตามว่า 
เมื่อมจี านวนผูป้ระกอบการทัง้สิ้นมากถงึ ๖,๕๐๐ สถานี กจ็ าเป็นต้องลดก าลงัส่งและเสา การกล่าวเช่นนี้เป็น
การกล่าวแบบใชเ้ล่หเ์พทุบายไมซ่ื่อสตัยไ์มม่คีวามสุจรติ  

ทีถู่กต้องจะต้องแยกพูดเป็นประเภทๆ ไปว่า ผู้ประสงคเ์ป็นผูป้ระกอบการภาคประชาชนมกีี่ราย 
ภาครฐักี่ราย ภาคธุรกจิกี่ราย ซึง่ปรากฏเป็นหลกัฐานความจรงิจากค ากล่าวของ กสทช. เองว่า ส่วนใหญ่กว่า 
๖,๐๐๐ สถานีเป็นภาคธุรกจิ เมื่อเป็นเช่นนัน้กเ็ท่ากบัว่าผูป้ระกอบการภาคประชาชนไม่ไดไ้ปแย่งพืน้ทีก่บัใคร
เพราะมพีืน้ทีท่างกฎหมายรบัประกนัไวใ้หแ้ลว้ซึง่ย่อมสามารถใชก้ าลงัส่งไดต้ามก าลงัของตนดว้ยมาตรฐานที่
เสมอภาคกบัผูป้ระกอบการรายเดมิจงึจะถูกต้อง และหากเหน็ว่าผูป้ระกอบการภาคธุรกจิมมีากจนเกนิไปสวน
ทางกบัคลื่นความถี่ที่มอียู่อย่างจ ากดัและจะเป็นเหตุใหเ้กดิความไม่มปีระสทิธภิาพในการใชค้ลื่น ซึ่งหากเป็น
เช่นน้ีก็เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่จะต้องจ ากดัหรอืควบคุมทัง้จ านวนคลื่นและก าลงัส่งของผู้ประกอบการ
ประเภทนัน้ๆ มใิช่น าเอาทุกประเภทมาเหมารวมกนัเช่นนี้ซึง่เป็นการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบอกีแบบหนึ่งดว้ย 
และหากด าเนินการเช่นว่านี้ ทัง้ผู้ประกอบการรายใหม่และรายเดมิย่อมสามารถเดินเข้าสู่ใบอนุญาตตาม
พระราชบญัญตัดิงักล่าวได้อย่างเสมอภาค มใิช่การหาอุบายลดิรอนสถานภาพด้วยการออกประกาศพพิาท
อยา่งทีเ่ป็นอยู่ขณะนี้ และขา้พเจา้มัน่ใจว่า พระสงฆแ์ละประชาชนกจ็ะใหก้ารยอมรบัและจะอยู่เคยีงขา้งความ
ถูกตอ้งและเป็นธรรมทีส่ามารถยงัความเสมอภาคมาสู่ผูป้ระกอบการทัง้รายเดมิและรายใหมไ่ดแ้ทจ้รงิ 

๔.๔.๖ ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับต่อศาลว่า ขณะน้ีเป็นเพียงการก าหนดมาตรการชัว่คราวซึ่ง
ด าเนินการเฉพาะในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเท่านัน้ กล่าวคอื เป็นการเปลี่ยนผ่านของผูป้ระกอบการรายเดมิ
ในการเขา้สู่การไดร้บัใบอนุญาตฉบบัจรงิ และเป็นการเปลีย่นผ่านของผูป้ระกอบการรายใหม่ในการเขา้สู่การ
ได้รบัใบอนุญาตฉบบัจรงิ สิง่ทีแ่ตกต่างกนัก็คอืหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาของรายเดมิจะเป็นไปตามมาตรา 
๘๒ และ ๘๓ แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว ในขณะทีร่ายใหมแ่ทนทีจ่ะเป็นไปตามมาตรา ๒๗ (๔) และ (๖) ซึง่
เป็นการพจิารณาอนุญาตและก ากบัดูแลการใชค้ลื่นหรอืเป็นการพจิารณาอนุญาตและก ากบัดูแลการประกอบ
กจิการฯ ซึง่เป็นบทบญัญตัทิีแ่สดงถงึความก้าวหน้าหรอืไดร้บัสถานภาพที่สูงขึน้ กลบัถูกดงึกลบัถอยหลงัให้
กลายเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการอีกคล้ายในสถานภาพที่ผ่านมา ต่างกันแต่เพียงถูกลิดรอนสิทธิลงไป
โดยเฉพาะในกรณีของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ซึง่ กทช. ทัง้ ๒ ชุดยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวแก่มลูนิธเิสยีงธรรมฯ 
ซึง่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน และจะไดอ้อกประกาศหลกัเกณฑส์ าหรบัวทิยุภาคประชาชนในเชงิประเดน็
ต่อไปโดยได้จดัสรรงบประมาณและด าเนินการจนแล้วเสรจ็ และจากนี้ก็จะเป็นการร่างหลกัเกณฑ์ให้ได้รบั
ใบอนุญาตฉบบัจรงิทีเ่สมอภาคกบัผูป้ระกอบการรายเดมิทีผ่่านเขา้สู่มาตรา ๘๓ ต่อไป ขา้พเจา้และประชาชน
จงึเหน็ว่า ในเมือ่ผูถู้กฟ้องคดกีย็อมรบัว่าอยูใ่นช่วงของการเปลีย่นผ่านกส็มควรจะเคารพสทิธทิีม่มีาแต่เดมิของ
มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ที่ กทช. ทัง้ ๒ ชุดและส านักงานของผู้ถูกฟ้องคดขีองตนได้พจิารณาอนุญาตและยอมรบั
เงือ่นไขดงักล่าวไวแ้ลว้  



 ๖๓ 

ในเมื่อกฎหมายทุกฉบบัยงัเคารพและยอมรบัในเงื่อนไขทีผู่้ประกอบการรายเดมิได้กระท าไวก้บั
เอกชน ไมไ่ปลดิรอนสทิธนิัน้ฉนัใด ผูถู้กฟ้องคดกีส็มควรอยา่งยิง่ทีจ่กัตอ้งเคารพและยอมรบัในเงื่อนไขทีม่ลูนิธิ
เสยีงธรรมฯ ได้รบัการพจิารณาแล้วว่าแม้ก าหนดเงื่อนไขไว้เช่นนัน้ก็ยงัได้รบัการพจิารณาว่ามสีทิธิ ในการ
ทดลองออกอากาศ โดยระหว่างนี้จะหามาตรการรองรบัการออกใบอนุญาตฉบบัจรงิแก่มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ใน
ฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบการบรกิารชุมชนในเชงิประเดน็ ซึง่ผูป้ระกอบการรายอื่นทีเ่ขา้ข่ายตามประกาศดงักล่าว
กส็ามารถเขา้สู่กระบวนการดงักล่าวไดม้ใิช่ผกูขาดไวก้บัมลูนิธเิสยีงธรรมฯ เท่านัน้  

กล่าวโดยสรปุ การด าเนินการในช่วงของการเปลีย่นผ่านไมค่วรบงัคบัใชป้ระกาศพพิาททีเ่ป็นการ
ลดิรอนสทิธทิีผู่ป้ระกอบการเดมิเคยไดร้บัหรอืสทิธทิีป่ระชาชนผูฟ้งัเดมิเคยไดร้บั ผูถู้กฟ้องคดเีคารพสทิธขิอง
ผู้ประกอบการรายเดมิฉันใด ก็ควรเคารพสทิธขิองผู้ประกอบการรายใหม่ด้วยฉันนัน้ และรบีเร่งจดัท าแผน
ความถี่วทิยุฯ ให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ แยกแยะพจิารณาแต่ละประเภทของการประกอบกจิการมใิห้น ามาปะปน
หรอืคลุกเคลา้กนัเพื่อใชเ้ป็นขอ้อ้าง เพยีงเท่าน้ีปญัหาต่างๆ กทุ็เลาเบาบางลงไดอ้ย่างรวดเรว็ จงึเรยีนต่อศาล
เพื่อโปรดพจิารณาดว้ย 

๔.๔.๗ ในการรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะของร่างประกาศพพิาทนัน้ ประชาชนทีม่สี่วนไดส้่วน
เสยีมากกว่า ๙๐% ต่างไม่ยอมรบัร่างประกาศพพิาทซึ่งมสีาระส าคญัเป็นการลดิรอนและจ ากดัสทิธกิ าลงัส่ง
และเสา ท าใหก้ารรบัฟงัความคดิเหน็ของผูถู้กฟ้องคดใีนวนันัน้ขาดความชอบธรรม  

จากนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดกีป็รบัก าลงัส่งและเสาเพิม่ขึน้ โดยการจดัตัง้กลุ่มสนับสนุนใหก้ าลงัส่ง ๕๐๐ 
วตัต์ และเสา ๖๐ เมตร ซึ่งตวัแทนกลุ่มดงักล่าวก็ปลอมปนเข้ามาหาพระผู้ใหญ่บางรูปแล้วแอบอ้างเอาชื่อ
มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ไปใชใ้นการเรยีกรอ้งในครัง้นี้ดว้ยทัง้ๆ ทีท่ราบดวี่าไมใ่ช่ความประสงคข์ององคห์ลวงตาและ
มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ก็ยงักระท ามุสาวาทกล่าวเทจ็ต่อสงัคม จนกระทัง่มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ต้องออกแถลงการณ์
ชี้แจงความจรงิดงักล่าวว่า ค าพูดที่ออกจากกลุ่มดงักล่าวผ่านไปถงึพ.อ.นท ีศุกลรตัน์ และกระจายไปตาม
สื่อมวลชนในขณะนัน้เป็นความเทจ็ 

ในช่วงเวลาเดยีวกนั พระสงฆแ์ละประชาชนได้ประชุมกนัเนื่องวนัคลา้ยวนัเกดิขององคห์ลวงตา 
๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕ จงึไดม้มีตใิหร้วบรวมรายชื่อประชาชนทีไ่มย่อมรบัในประกาศพพิาทซึง่แมจ้ะปรบัแก้เป็น 
๕๐๐ วตัต์ เสา ๖๐ เมตรกต็าม ทัง้นี้เป็นการลดิรอนสทิธอิย่างรุนแรงทีเ่คยไดร้บัจาก กทช. ทัง้ ๒ ชุด ตัง้แต่
องค์หลวงตายงัด ารงธาตุขนัธ์อยู่ ประชาชนในทุกภูมภิาคจงึคดัค้านประกาศพพิาทอย่างจรงิจงัดงัปรากฏว่า
เพยีง ๑๐ วนั เท่านัน้ รวบรวมรายชื่อไดม้ากถงึ ๑๕๑,๗๖๗ รายชื่อ และพรอ้มใจกนัไปยื่นต่อผูถู้กฟ้องคด ีเมื่อ
วนัที ่๒๒ สงิหาคม ๒๕๕๕ ณ ส านกังาน กสทช. กทม. เพื่อแสดงเจตนาใหป้รากฏต่อสงัคมผ่านสื่อมวลชนทุก
แขนง และต้องการปรากฏต่อเจา้หน้าที ่กสทช. ทุกคน ทีด่จีะไดท้ราบถงึเจตนาอนับรสิุทธิข์องประชาชนทีไ่ม่
ยอมรบัประกาศพพิาทอย่างแท้จรงิ ซึง่ก าหนดเวลาดงักล่าวยงัอยู่ในขอบเขตระยะเวลาที่ผูถู้กฟ้องคดจีะต้อง
รบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะ และในขณะนัน้กไ็มป่รากฏว่ามกีลุ่มประชาชนกลุ่มใดจะไดร้วบรวมรายชื่อเพื่อมา
สนบัสนุนประกาศพพิาทฉบบัน้ีแต่อยา่งใดไม่ 

ดงันัน้ พระสงฆแ์ละประชาชนจงึจบัตาดูว่า ผู้ถูกฟ้องคดจีะเคารพในมตขิองมหาประชาชนที่มา
จากทัว่ทุกภูมภิาคหรอืไม่ หรอืยงัจะฝ่าฝืนความต้องการของประชาชนทัง้ทีก่ฎหมายระบุไวช้ดัเจนว่าต้องรบั



 ๖๔ 

ฟงัความคดิเหน็สาธารณะ ซึ่งหากประชาชนจ านวนมากขนาดน้ีไม่ยอมรบั และพยายามแสดงเจตนาคดัคา้น
หลายครัง้หลายหนภายในก าหนดเวลาดงักล่าวทีอ่ยู่ในช่วงเวลารบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะอยู่นัน้แลว้ยงัฝ่า
ฝืนมตขิองประชาชนด้วยการออกประกาศเช่นนี้ ดงัปรากฏเอกสารการรบัหนังสอืของผู้ถูกฟ้องคดแีนบท้ำย
หมำยเลข ๑๗ (ขณะนี้รายชื่อทัง้หมดอยู่ทีศ่าลปกครองกลาง) ประชาชนกจ็ะด าเนินการในขัน้ต่อไปดว้ยการ
รวบรวมรายชื่อถอดถอน เพราะเหน็ว่ารา่งประกาศพพิาทดงักล่าวเป็นโมฆะแลว้ 

ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ฝ่าฝืนมติประชาชนด้วยการดื้อรัน้ออกประกาศพิพาทดังกล่าวเป็น
ผลส าเรจ็เมื่อวนัที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๕ นับจากวนันี้ ประชาชนจงึเริม่เข้าชื่อกนัเพื่อด าเนินการถอดถอน 
กสทช. ทัง้คณะอย่างจรงิจงั จนสามารถรวบรวมรายชื่อได้มากกว่า ๕๐,๐๐๐ รายชื่อ และได้ยื่นต่อประธาน
วุฒสิภาเมื่อวนัที ่๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึง่ใชเ้วลารวบรวมเพยีง ๑ เดอืนเท่านัน้ และบดันี้รายชื่อดงักล่าวไดร้บั
การตรวจสอบจากส านกังานวุฒสิภาแลว้ว่าผ่านจ านวน ๔๗,๐๐๐ กว่าคน ขณะน้ีอยูใ่นกระบวนการของ ปปช.  

ขา้พเจา้จงึขอเรยีนต่อศาลว่า จะเหน็ไดว้่ากระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะของประกาศ
พพิาทฉบบัเป็นโมฆะ เพราะไมไ่ดร้บัการยอมรบัจากประชาชน หากผูถู้กฟ้องคดยีงัฝ่าฝืนความรูส้กึนึกคดิของ
ประชาชนดว้ยการด าเนินการใหถ้ล าลกึลงไปเรื่อยๆ จะยากแก่การเยยีวยาแก้ไขและย่อมจะเป็นอนัตรายต่อ
ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน เพราะประชาชนท าเพื่อรกัษาคลื่นพระศาสนา ในขณะทีป่ระกาศพพิาทไม่
ทราบว่าท าเพื่อใครและแมจ้ะถูกคดัค้านถงึขนาดนี้แล้วก็ยงัจะดือ้ร ัน้ไปเพื่ออะไร หากเป็นรฐับาลซึ่งมอี านาจ
หน้าที่กว้างขวางกย็งัเคารพในเสยีงของประชาชนมาทุกยุคสมยัตัง้แต่อดตีเป็นต้นมาก็ยงัไม่เคยลุแก่อ านาจ
เช่นนี้ ยงัเคารพในสทิธเิสรภีาพของประชาชนในการใช้สื่อมาได้ด้วยดตีลอดมา และประชาชนก็ไม่มปีญัหา
ระหว่างกนั ครัน้เมื่อมามปีระกาศพพิาทเพื่อเขา้มาแก้ปญัหา กลบัส่งผลกระทบลกึเขา้ไปอย่างมากจนถงึกบั
กระทบกระเทอืนพระพุทธศาสนาซึง่เป็นรากฐานทีส่ าคญัของชาตทิีต่อ้งตระหนักและพงึระวงัเป็นอย่างยิง่ หาก
ยอมรบัและถอยกลบัออกไปคดิหาแนวทางใหม่ที่เป็นไปเพื่อการประสานหาจุดลงตวัซึ่งกนัและกนัในทุกฝ่าย
อยา่งเสมอภาคกย็อ่มจะมทีางออกได ้และเป็นทีย่อมรบัของพระสงฆแ์ละประชาชนยงัความสงบร่มเยน็กลบัคนื
สู่บา้นเมอืงโดยเรว็ต่อไป จงึขอความเมตตาต่อศาลพจิารณาตามหลกัฐานพยานทีไ่ดก้ล่าวอ้างมาทัง้หมดดว้ย
ว่า ประกาศพพิาทฉบบันี้เป็นโมฆะเพราะไม่ปฏบิตัิตามความคดิเหน็ของประชาชนซึ่งเป็นการแสดงความ
คดิเหน็ภายในก าหนดเวลารบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะ 

๔.๔.๘ ข้าพเจ้าและคณะขออนุญาตต่อศาลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่า บรรดา
ผูป้ระกอบการรายใหมจ่ านวนมากต่างกไ็ม่ยอมรบัเงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดไวใ้นร่างประกาศพพิาท ทีร่วมกลุ่ม
กนัและประกาศตัวไม่ยอมรบัร่างประกาศพพิาทอย่างชดัแจ้ง  โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “เครอืข่ายสถานีวิทยุเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ” เนื่องจากลกัษณะการด าเนินการเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อประเทศชาติและ
สงัคมเป็นส าคญั ประกอบดว้ยกลุ่มสถานีวทิยตุ่างๆ ดงันี้ 

๑. พระปลดับุญรว่ม  ปญุญมโน ในนามสถานีวทิยพุระพุทธศาสนาแห่งชาต ิเฉลมิพระ
เกยีรต ิ(เครอืขา่ยวทิยพุระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ๑๖๐ สถาน)ี                           

๒. พระครูอรรถกิจนันทคุณ    ในนามมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระ อุปถัมภ์ ฯ 
(เครอืขา่ยวทิยเุสยีงธรรม ๑๒๑ สถาน)ี 



 ๖๕ 

๓. พระมหา ดร.ไพศาล   อาจาโร   ในนามคณะท างานและเลขานุการการจดัตัง้สถานีวทิยุ
พระพุทธศาสนาแห่งชาต ิในก ากบัของมหาเถรสมาคม (๓๑๓ สถาน)ี 

๔. พระสอน  อธปิญัโญ  ในนามมลูนิธ ิสล.พ.  สงักดัส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
๕. พระจริศกัดิ ์ฐติสโีล ในนามสถานีวทิยใุตร้่มโพธญิาน  วดัทรงเมตตาวนาราม ชลบุร ี 
๖. พระมหาบุญลอ้ม   วทิยุพระพุทธศาสนาแห่งชาตพิุทธมณฑล  วดัชนะสงคราม คณะ ๘  
๗.  นายสมพงษ์  ทบัทมิด ีในนามมลูนิธ ิMiracle of Life  (สถานีวทิยุMiracle of Lifeใน

ทลูกระหมอ่มฯ เครอืขา่ยวทิยศุกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ๑๘ สถานีทัว่ประเทศ) 
๘. พระครสูมหุส์ุชนิ ปรปิณุโณ ในนามสถานีวทิยเุสยีงธรรมฯ วดัธรรมสถติ ระยอง                                
๙. พระสุรนิทร ์ สลีธโร ในนามมลูนิธพิุทธอเนกประสงค ์(เครอืขา่ยวทิยสุงัฆทาน ๒๘ สถาน)ี                             
๑๐. นายวุฒสิาร พนาร ี  ในนามอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ   สมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนา 

และวฒันธรรมไทย 
๑๑.  นายณฐัพฒัน์ พนัธจ์นัทร ์   ในนามสถานวีทิยพุระพุทธศาสนา วดันาคปรก     
๑๒. นายนพดล  มากทอง ในนามมลูนิธสิภาเตอืนภยัพบิตัแิห่งชาต ิ(เครอืขา่ยวทิยุสภาเตอืนภยั

พบิตัแิห่งชาต ิ๑๑๘ สถานี) 
๑๓. นายณฐัวุฒ ิวชัรพนัธุ ์  บรรณาธกิารนิตยสารธรรมน าโลก            
๑๔. อาจารยเ์ลื่อน ประถมพงษ์ ในนามประธานชมรมชาวพุทธ 
“เครอืข่ายสถานีวิทยุเพื่อประโยชน์สาธารณะ” กลุ่มดงักล่าวได้ร่วมประชุมกันเมื่อวนัที่ ๒๘ 

สงิหาคม ๒๕๕๕ มมีติเป็นเอกฉันท์ขอให้ กสทช. ถอนร่างประกาศพพิาทออกจากกระบวนการ โดยได้ส่ง
ตวัแทนกลุ่มเขา้ยื่นหนังสอื ณ ส านักงาน กสทช. ไดเ้ลขรบัหนังสอื ปบ. ๘๖๑๙ ลงวนัที ่๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๕ 
ตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑๘ และหากรวมประชาชนผูร้บัฟงัรายการของทางสถานีต่างๆ เหล่าน้ีซึ่ง
ลว้นแล้วแต่ไม่ยอมรบัประกาศพพิาทฉบบัดงักล่าวทัง้สิน้เพยีงแต่มไิด้ส่งรายชื่อกลบัมาที่สถานีนัน้ๆ เหมอืน
มูลนิธเิสยีงธรรมฯ และถงึแมบ้รรดาผู้ประกอบการและประชาชนผู้ฟงัจ านวนมากจะไม่ยอมรบัร่างประกาศ
พพิาทดงักล่าวและพยายามสะท้อนให้ผู้ถูกฟ้องคดไีด้รบัรูเ้พื่อจะได้น ากลบัไปทบทวนใหม่ก็ยงัไม่สามารถ
คดัคา้นตา้นทานความดือ้ร ัน้ข ัน้รนุแรงชนิดไมฟ่งัใครของผูถู้กฟ้องคดไีด ้จนทีสุ่ดกอ็อกประกาศพพิาทบงัคบัใช้
ในเวลาต่อมา  

โดยทีม่าตรา ๒๘ แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ บญัญตัวิ่า “ให ้
กสทช. จดัให้มกีารรบัฟงัความคิดเห็นของผู้มสี่วนได้เสียและประชาชนทัว่ไปเพื่อน าความคิดเห็นที่ได้มา
ประกอบการพิจารณาก่อนออกระเบยีบ ประกาศ หรอืค าสัง่ เกี่ยวกับการก ากับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสียงฯ ที่มีผลใช้บังคับเป็นการทัว่ไปและเกี่ยวข้องกับการแข่งขนัในการประกอบกิจการหรือมี
ผลกระทบต่อประชาชนอยา่งมนียัส าคญั โดยตอ้งใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความเป็นมา เหตุผล ความจ าเป็น และสรุป
สาระส าคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะรบัฟงัความคิดเห็น ตลอดจนประเด็นที่ต้องการรบัฟงัความคิดเห็น ทัง้น้ี 
ระยะเวลาในการรบัฟงัความคดิเหน็ต้องไม่น้อยกว่าสามสบิวนั เวน้แต่ในกรณีมเีหตุฉุกเฉินหรอืมคีวามจ าเป็น
เรง่ด่วน กสทช. อาจก าหนดระยะเวลาในการรบัฟงัความคดิเหน็ใหน้้อยกว่าระยะเวลาทีก่ าหนดได ้



 ๖๖ 

วรรคสองบัญญัติว่า ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าบันทึกสรุปผลการรับฟงัความคิดเห็นที่
ประกอบด้วยความคดิเหน็ที่ไดร้บัมตหิรอืผลการพจิารณาของ กสทช. ที่มต่ีอความคดิเหน็ดงักล่าว พรอ้มทัง้
เหตุผลและแนวทางในการด าเนินการต่อไป และเผยแพร่บนัทกึดงักล่าวในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของ
ส านกังาน กสทช. นัน้ 

ขา้พเจา้และประชาชน ตลอดถงึเครอืข่ายสถานีวทิยุทัง้หลายซึง่ต่างกไ็ดท้ าหน้าทีโ่ดยสมบูรณ์ใน
การแสดงความคดิเหน็เพื่อสะทอ้นกลบัไปสู่ผู้ถูกฟ้องคดถีงึการไม่ยอมรบัและขอให้ถอนร่างประกาศออกไป
จากการพจิารณาโดยทนัที และถงึแม้การไม่ยอมรบัประกาศพพิาทดงักล่าวของประชาชนจ านวนมากจะไม่
สามารถต้านทานไหว ผู้ถูกฟ้องคดยีงัคงดื้อรัน้ฝ่าฝืนประชามตดิ้วยการออกประกาศพพิาทบงัคบัใช้จนเป็น
ผลส าเรจ็ อย่างไรกต็าม ความส าเรจ็ดงักล่าวกก็ลายเป็นโมฆะเสยีและไม่มผีลผูกพนัใดๆ กบัผู้ประกอบการ
และประชาชนผูฟ้งัอกีต่อไป เพราะเป็นการกระท าทีข่ดัต่อบทบญัญตัขิองกฎหมายมาตราดงักล่าว หากการรบั
ฟงัความคดิเหน็เป็นเพยีงเวทสี าหรบัการแสดงออกแลว้ไม่ปฏบิตัติาม ถ้าเช่นนัน้กค็งมใิช่เจตนารมณ์ทีแ่ทจ้รงิ
ของการจดัการรบัฟงัและก็ไม่มคีวามจ าเป็นใดๆ ที่กฎหมายจะต้องบญัญตัิเอาไว้อีกต่อไปเพราะจดัไปก็ไม่
สนใจฟงัและจะคดัค้านมากเพยีงใดก็ไม่สนใจฟงั แต่ในที่น้ีไม่เป็นเช่นนัน้ เจตนารมณ์ของกฎหมายดงักล่าว
บงัคบัให ้กสทช. ตอ้งยอมรบัและปฏบิตัติามความคดิเหน็ของประชาชนอย่างแทจ้รงิ จะท าอะไรตามอ าเภอใจ
ไม่ได้และหากไม่สนใจฟงัและไม่ปฏิบตัิตามมติของประชาชนเช่นว่าน้ีซึ่งการแสดงความคิดเห็นยงัอยู่ใน
ระยะเวลาในการรบัฟงัตามกรอบของกฎหมายดงักล่าวแต่ผูถู้กฟ้องคดกีย็งัดือ้ร ัน้ดนัทุรงั  

ขา้พเจา้และคณะจงึขอกล่าวโดยสรปุไดว้่า กระบวนการออกประกาศพพิาทไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
อนัเนื่องจากการไม่รบัฟงัและฝ่าฝืนประชามตขิองประชาชนจ านวนมากส่งผลให้กระบวนการออกประกาศ
พพิาทกลายเป็นโมฆะ และดว้ยขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายดงักล่าวตามทีข่า้พเจา้ไดเ้รยีนมาแลว้ตัง้แต่ต้นนี้ 
จงึขอเรยีนยนืยนัอกีครัง้ว่า ประกาศพพิาทเป็นประกาศทีเ่ป็นโมฆะไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

 ๔.๒ ท่ีมำและเหตผุลในกำรก ำหนดเง่ือนไขในกำรใช้งำนคล่ืนควำมถี่ตำมภำคผนวก ง 
ของประกำศพิพำท 

 ๔.๒.๑ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดียอมรบัว่ารฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มี
รากฐานแนวคดิมุ่งเน้นการปฏริูปสื่อสารมวลชนให้มคีวามเป็นอสิระ ปราศจากการแทรกแซงของรฐัเพื่อเป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มคีวามหลากหลายของประชาชน หากแต่การด าเนินการเช่นว่านัน้
จะต้องเป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิและโดยทีก่ระบวนการสรรหาและคดัเลอืก กสช. เป็นโมฆะไม่แลว้เสรจ็
ตามก าหนดภายใน ๑๒๐ วนันับแต่วนัที่พระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้บงัคบั 
โดยก าหนดวนัดงักล่าวหมายถงึวนัในสมยัประชุมของรฐัสภา ส่งผลให้ไม่ม ีกสช. เกดิขึน้ได้ตามบทบญัญตัิ
และเจตนารมณ์แห่งรฐัธรรมนูญที่มรีากฐานแนวคดิมุ่งเน้นการปฏริูปดงักล่าว จงึเป็นปญัหาในทางกฎหมาย
เกิดภาวะสุญญากาศทางกฎหมาย แม้นายกรัฐมนตรี ร ัฐมนตรี อธิบดีกรมปร ะชาสัมพันธ์ อธิบดี
กรมไปรษณยีโ์ทรเลข หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัอื่นใดทีเ่กี่ยวกบัคลื่นความถี่ กไ็ม่มสีทิธเิขา้แทรกแซงการใดๆ ทุก
กรณไีมว่่าการบรหิารคลื่นความถี่ การจดัสรรคลื่นความถี่ การอนุญาตและการก ากบัดูแลหรอืการควบคุมการ



 ๖๗ 

ประกอบกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ฯ ไม่ว่าตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุกระจายเสยีงและวทิยุ
โทรทศัน์ กฎหมายว่าด้วยวทิยุคมนาคม หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก็ตาม และไม่ว่าการประกอบกิจการ
กระจายเสียงฯ ของส่วนราชการและนิติบุคคลอื่นใดที่ได้รบัยกเว้นไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วย
วทิยกุระจายเสยีงฯ รวมทัง้ผูท้ีไ่ดร้บัการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาจากส่วนราชการหรอืนิตบิุคคลดงักล่าว
กต็าม เนื่องจากเจตนารมณ์แห่งรฐัธรรมนูญในขณะนัน้และบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่น
ความถี่ฯ บงัคบัให้อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ กสช. เท่านัน้ และในเมื่อกระบวนการสรรหากลายเป็นโมฆะ
จนผ่านพน้ล่วงเลยกว่าก าหนดเวลาทีบ่ญัญตัไิวใ้นบทเฉพาะกาลมาตรา ๗๕ ของพระราชบญัญตัดิงักล่าว จงึ
ไม่ม ีกสช. เกิดขึ้นได้จรงิตลอดระยะเวลายาวนานนับ ๘ ปี จงึม ีกทช. เกิดขึ้นปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะ กสช. 
ดงันัน้ ผูถู้กฟ้องคดจีงึไม่สามารถรบัรองการประกอบกจิการกระจายเสยีงของบรรดาผูป้ระกอบการรายเดมิได้
เพราะขณะนัน้ไม่ม ีกสช. ที่จะมารบัรองและอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายเดมิเหล่านัน้กระจายเสยีงได้เฉก
เช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายใหม่ การกระจายเสียงในขณะนั ้น ไม่ว่าผู้ประกอบการรายเดิมหรือ
ผูป้ระกอบการรายใหม่จงึจดัตัง้สถานีวทิยุกระจายเสยีงและใชง้านคลื่นความถี่เพื่อการด าเนินกจิการกระจาย
เสยีงไดโ้ดยอาศยับทบญัญตัแิละเจตนารมณ์แห่งรฐัธรรมนูญทีใ่หก้ารคุม้ครองไว้ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการรายเดมิ
และรายใหม่จงึเป็นการด าเนินการที่มกีฎหมายรองรบัมใิช่การด าเนินการตามอ าเภอใจอย่างที่ผู้ถูกฟ้องคดี
กล่าวหา นอกจากนี้บทบญัญตัแิห่งกฎหมายในระดบัรองลงไปยงัผูกพนัการด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกบัการใช้
งานคลื่นความถีไ่วก้บัอ านาจหน้าทีข่อง กสช. เท่านัน้ ซึง่หากเป็นบุคคลอื่นเขา้มากระท าหน้าทีใ่นขณะนัน้ทีไ่ม่
ม ีกสช. ก็ย่อมขดัแย้งกบับทบญัญัติและเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญที่ให้อ านาจไว้กบัองค์กรอิสระเท่านัน้ 
หน่วยราชการอื่นใดหาได้มอี านาจหน้าที่ตามรฐัธรรมนูญไม่ หากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดร้ายแรงโทษฐาน
แทรกแซงองคก์รอสิระอกีดว้ย  

  ๔.๒.๒ ผู้ถูกฟ้องคดียอมรบัต่อศาลว่า มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ บญัญัติให้การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงฯ จะต้องค านึงถึงสดัส่วนที่
เหมาะสมระหว่างผูป้ระกอบภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยจะต้องจดัใหภ้าคประชาชนไดใ้ชค้ลื่น
ความถี่ฯ ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกจิ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๒๐ 
หากแต่โดยทีภ่ายหลงั ไม่ได้มกีารแต่งตัง้ กสช. เพื่อท าหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัดิงักล่าว ส่งผลใหส้ทิธขิอง
ภาคประชาชนทีจ่ะได้ใช้งานคลื่นความถี่เพื่อการด าเนินกจิการกระจายเสยีงฯ ยงัไม่เกดิขึน้จรงิในทางปฏบิตั ิ
นัน้ 

ขา้พเจา้และประชาชนขอเรยีนต่อศาลว่า ในเมื่อผู้ถูกฟ้องคดยีอมรบัแล้วว่า ในเมื่อไม่มกีารแต่ง 
กสช. เกดิขึน้เพื่อท าหน้าที่ตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว กย็่อมส่งผลต่อบรรดาสทิธทิัง้ปวงของผูป้ระกอบการ
รายเดมิ ตลอดจนบรรดาการอนุญาต สมัปทาน และสญัญาทัง้ปวงระหว่างผู้ประกอบการรายเดมิกบัเอกชน
เฉกเช่นเดยีวกนั ซึ่งท าให้สทิธขิองผู้ประกอบการรายเดมิที่เคยมีสทิธไิด้ใช้งานคลื่นความถี่เพื่อการด าเนิน
กจิการกระจายเสยีงฯ ทีแ่มม้อียูเ่ดมิกย็อ่มไมเ่กดิขึน้จรงิในทางปฏบิตัดิว้ยเช่นกนั 

๔.๒.๓ ตามทีผู่ถู้กฟ้องคดอีา้งต่อศาลว่า คณะรฐัมนตรมีมีตใินการประชุมเมื่อวนัที ่๒๔ มถุินายน 
๒๕๔๖ และเมื่อวนัที่ ๑๖ สงิหาคม ๒๕๔๘ เหน็ชอบต่อมาตรการและหลกัเกณฑช์ัว่คราวในการลงทะเบยีน



 ๖๘ 

ของประชาชนเพื่อการจดัตัง้จุดปฏบิตักิารเรยีนรู้วทิยุชุมชน ภายใต้หรอืในนามกรมประชาสมัพนัธ์ ซึ่งเป็น
หน่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีต่ามกฎหมายในการส่งวทิยุกระจายเสยีง และไดม้กีารก าหนดเงื่อนไขทางเทคนิค
ในการส่งวทิยุกระจายเสยีง การจดัรายการและเนื้อหาการออกอากาศรายการต่างๆ โดยหลกัเกณฑด์งักล่าว
ใหม้ผีลจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้ กสช. แลว้เสรจ็ นัน้ 

ขา้พเจา้และประชาชนขอคดัคา้นในประเดน็ดงักล่าวและขอเรยีนต่อศาลว่า มตคิณะรฐัมนตร ีหรอื 
กรมประชาสมัพนัธ์ ไม่มอี านาจใดๆ ในการก าหนดกฎเกณฑเ์กี่ยวกบักิจการวทิยุกระจายเสยีงดงัที่ได้กล่าว
มาแล้วตอนต้น เพราะอ านาจหน้าที่เหล่านี้เป็นของ กสช. เท่านัน้เพราะบทบญัญัติและเจตนารมณ์แห่ง
รฐัธรรมนูญในขณะนัน้บงัคบัไวว้่าตอ้งเป็นองคก์รอสิระเพื่อด ารงไวซ้ึง่หลกัการของการปฏริปูสื่อใหม้คีวามเป็น
อสิระ ปราศจากการแทรกแซงของรฐัอันเป็นรากฐานที่เป็นสาระส าคญัของรฐัธรรมนูญ ดงันัน้ คณะรฐัมนตรี
และกรมประชาสมัพนัธจ์งึไมม่อี านาจหน้าทีใ่ดๆ ในการก าหนดเงือ่นไขต่างๆ และไม่มอี านาจในการก ากบัดูแล
ผูป้ระกอบการรายใดๆ ไมว่่าจะเป็นรายเดมิหรอืรายใหมก่ต็าม  

อยา่งไรกด็ ีการกระจายเสยีงของเครอืขา่ยสถานีวทิยเุสยีงธรรมฯ ในขณะนัน้กใ็หเ้กยีรตแิก่หน่วย
ราชการต่างๆ โดยมหีนังสอืแจ้งความประสงค์ในการประกอบกจิการต่อนายกรฐัมนตร ีกรมประชาสมัพนัธ ์
กรมไปรษณียโ์ทรเลข และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งตลอดมา ดงัเอกสารประกอบแนบค าฟ้องทีเ่คยส่งให้
ศาลแล้ว ทัง้นี้ ก่อนการกระจายเสียงในทุกพื้นที่จะต้องท าการส ารวจพื้นที่เป็นบริเวณกว้างไกลโดยรอบ 
จนกระทัง่เป็นทีแ่น่ใจแลว้ว่าคลื่นความถีน่ัน้ๆ เป็นคลื่นความถีท่ีย่งัว่างอยู่ จากนัน้จะท าการจดัตัง้สถานีใหแ้ลว้
เสรจ็ต่อไป จงึไมเ่คยปรากฏว่าการจดัตัง้สถานีแต่ละแห่งไดไ้ปรบกวนคลื่นความถี่ใด ท าใหม้ปีระชาชนผูร้บัฟงั
เพิม่มากขึน้จนมธีรรมะจากทางสถานีเป็นทีพ่ึง่จนถงึทุกวนัน้ี 

๔.๒.๔ ตามทีผู่้ถูกฟ้องอ้างต่อศาลว่า การกระจายเสยีงของผูป้ระกอบการไม่ว่ารายเดมิหรอืราย
ใหมต่่างกม็สี่วนทีท่ าใหเ้กดิผลกระทบต่อการใชง้านคลื่นความถีใ่นกจิการวทิยกุารบนิซึง่ผูถู้กฟ้องคดตีัง้แต่เป็น 
ส านกังาน กทช. และต่อมาเป็นส านกังาน กสทช. ต่างกไ็ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนจากสถานีวทิยุกระจายเสยีงชุมชน
มาอยา่งต่อเนื่อง นัน้  

ขา้พเจา้ขอยอมรบัความจรงิเพยีงส่วนน้อยเท่านัน้ แต่ส่วนใหญ่ขอคัดคา้น ทัง้นี้ขา้พเจา้ไดเ้คยท า
ค าใหก้ารต่อศาลปกครองกลางในประเดน็ดงักล่าวโดยละเอยีดมาแลว้ซึง่มเีอกสารและซดีปีระกอบค าใหก้ารอกี
ด้วย ปรากฏตามเอกสำรและซีดีแนบท้ำยหมำยเลข ๑๙ จึงขอสรุปว่า มูลนิธิเสียงธรรมฯ ได้เข้า
ประสานงานกับกิจการวิทยุการบินตลอดมาซึ่งไม่เคยปรากฏว่าเครือข่ายมูลนิธิเสียงธรรมฯ แห่งใดจะ
ก่อให้เกิดการรบกวน อาจจะมเีพียงครัง้สองครัง้เท่านัน้ที่เกิดจากความเสื่อมของอุปกรณ์เครื่องส่งและก็
สามารถแกไ้ขไดใ้นทนัทซีึง่กไ็มก่่อใหเ้กดิการรบกวนอกีต่อไป  

มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ไดร้บัการอบรมความรูพ้รอ้มมภีาพชุดวดิโีอและเอกสารประกอบความรูอ้ย่าง
ดยีิง่จากกิจการวทิยุการบินทัง้ที่ส านักงานใหญ่กรุง เทพมหานคร และที่จงัหวดัอุดรธานี ได้อธบิายในทาง
เทคนิคตรงกนัว่า ปญัหาการรบกวนคลื่นของสถานีวทิยตุ่างๆ นัน้ไม่ไดเ้กดิจากก าลงัส่งหรอืเสาอากาศทีสู่งแต่
อย่างใดไม่ แต่เกิดจากคุณภาพของเครื่องส่งและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการเชื่อมต่อ สายดิน ที่ไม่ได้



 ๖๙ 

มาตรฐานทัง้สิน้ ปญัหาเหล่านี้จะหมดไปไดใ้นทนัทีอุ่ปกรณ์ต่างๆ มคีุณภาพและได้มาตรฐาน การเชื่อมต่อก็
ถูกตอ้งตามหลกัวชิา หากท าไดเ้ช่นน้ีปญัหาเหล่าน้ีกห็มดไปได ้

ขา้พเจา้ขอเรยีนความจรงิต่อศาลดว้ยว่า ปญัหาทีแ่ทจ้รงิทีเ่กดิขึน้ท าใหเ้กดิการรบกวนกค็อื ผูถู้ก
ฟ้องคดมีนีโยบายปิดกัน้ความรูท้างเทคนิคแก่ประชาชน จนประชาชนมกัถูกช่างทีเ่หน็แก่ความโลภหลอกลวง
ต้มตุ๋น เสยีเงนิไปมากแต่กไ็รคุ้ณภาพ การเชื่อมต่อกไ็ม่ไดม้าตรฐานเช่นน้ีจงึเป็นปญัหาซ ้าซากทีไ่ม่เคยไดร้บั
การแนะน าแกไ้ขใดๆ จากผูถู้กฟ้องคดเีลยจนกระทัง่บดัน้ี  ในทางตรงกนัขา้ม ปญัหาการรบกวนคลื่นหมดสิน้
ไปหลายแห่งไดเ้กดิจากความเสยีสละของกจิการวทิยกุารบนิทีอุ่ตส่าหย์อมสิน้งบประมาณเป็นจ านวนมากทัง้ๆ 
ทีไ่มใ่ช่อ านาจหน้าทีใ่ดของกจิการดงักล่าวแต่อย่างใดเลย แต่เพราะมนี ้าใจสงสารเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัทีม่กัถูก
ช่างในทอ้งถิน่หลอกลวงตม้ตุ๋นอยูบ่่อยๆ จงึยอมออกสุ่มตวัอย่างไปตรวจสอบ แนะน า และช่วยแก้ปญัหาสถานี
วทิยุต่างๆ หลายต่อหลายแห่งจนกระทัง่ปญัหาการรบกวนทีเ่คยมมีาเพราะความไม่รูก้็หมดสิน้ไป กลายเป็น
ไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ๆ จากน ้าใจของช่างเทคนิคประจ ากจิการวทิยุการบนิ ซึ่งหากผูถู้กฟ้องคดี
ลดทฏิฐมิานะ ลดการเลอืกปฏิบตัิด้วยการให้ช่างเทคนิคประจ าส านักงานเขตในแต่ละพื้นที่ออกแนะน าให้
ความรูด้้วยความจรงิใจ เพยีง ๓ เดอืนเท่านัน้ ปญัหาการรบกวนคลื่นวทิยุการบนิต่างๆ ที่มกัใช้เป็นขอ้อ้าง
เพื่อถาโถมโจมตกี็จะหมดสิ้นไปอย่างรวดเรว็ เพราะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุอนัเกดิจากนโยบายวปิรติของผู้ถู ก
ฟ้องคดนีัน่เอง 

อนึ่ง ขณะนี้ศาลปกครองกลางไดม้หีมายแจง้ค าสัง่ศาลตามคดหีมายเลขด าที่ ๓๑๖๐/๒๕๕๕ ลง
วนัที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มาถงึขา้พเจา้ในฐานะผูร้บัมอบอ านาจจากผูฟ้้องคดกีรณีสถานีวทิยุเสยีงธรรมฯ 
สวนแสงธรรม กรงุเทพมหานคร โดยศาลปกครองกลางไดพ้จิารณาค าใหก้ารของผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองแลว้เหน็
ว่าข้อเท็จจริงยงัไม่เพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษาคดีดงักล่าวได้ และคดีนี้ก็มปีระเด็นที่จะต้องวินิจฉัย
เช่นเดยีวกบัคดหีมายเลขด าที ่๓๑๓๘/๒๕๕๕  และหรอื ๑๓๓๘/๒๕๕๕ ซึง่ศาลไดต้ัง้พยานผูเ้ชีย่วชาญในคดี
ดงักล่าว ไดแ้ก่ 

๑. ภ า ค วิ ช า ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ก า ร บิ น แ ล ะ อ ว ก า ศ  คณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

๒. บรษิทั วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ ากดั 
๓. กรมประชาสมัพนัธ ์
๔. บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
๕. กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
เพื่อใหพ้ยานผูเ้ชีย่วชาญเสนอความเหน็ต่อศาลเกีย่วกบัประเดน็แห่งคด ีดงันี้ 
๑. การที่ประกาศพพิาทก าหนดลกัษณะทางเทคนิคให้ก าลงัส่งของเครื่องส่งวทิยุกระจายเสยีง

ของการอนุญาตทดลองประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงซึ่งรวมถึงวทิยุชุมชนต่างๆ จะต้องไม่เกนิ ๕๐๐ 
วตัต์ และมรีศัมกีารกระจายเสยีงไม่เกนิ ๒๐ กโิลเมตร นัน้ ในฐานะพยานผูเ้ชีย่วชาญท่านมคีวามเหน็ว่าจะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อการจดัสรรคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวทิยุกระจายเสียงและก ากับการประกอบกิจการ



 ๗๐ 

วทิยุกระจายเสยีงหรอืไม่ อย่างไร ผลเสยีที่เกดิขึน้กบัวทิยุชุมชนที่ต้องลดก าลงัส่งลงดงักล่าวจะมวีธิแีก้ไข
หรอืไมท่ีจ่ะไมก่ระทบถงึประโยชน์สาธารณะ  

๒. ประกาศดงักล่าวจะช่วยใหก้ารใชง้านคลื่นความถี่ในกจิการวทิยุการบนิ เช่นการตดิต่อสื่อสาร
ระหว่างหอบงัคบัการบนิกบันักบนิในขณะท าการบนิ การน าร่องลงจอดอตัโนมตัขิองอากาศยาน หรอืการ
ตดิต่อสื่อสารประการอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการบนิ มปีระสทิธภิาพดขีึน้กว่าปจัจุบนัหรอืไม่ อย่างไร และคลื่น
ความถี่ของประกอบการรายอื่นจะมผีลเป็นการรบกวนการใชง้านคลื่นความถี่ในกจิการวทิยุการบนิดงักล่าว
ด้วยหรอืไม่ อย่างไร และการไม่ห้ามผู้ประกอบการรายอื่นจะยงัท าให้เกิดปญัหาเรื่องการใช้คลื่นความถี่
ส าหรบักจิการกระจายเสยีงรบกวนการใชง้านคลื่นความถีใ่นกจิการวทิยกุารบนิ หรอืไม ่อย่างไร 

ดังนัน้ จึงให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมของศาลด้วยการตัง้พยาน
ผูเ้ชีย่วชาญใหค้ดหีมายเลขด าที ่๑๓๓๘/๒๕๕๕ และหากพยานผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้วามเหน็ต่อศาลแลว้ ศาล
จะไดน้ าความเหน็ของพยานผูเ้ชีย่วชาญจากคดดีงักล่าวมาประกอบการพจิารณาพพิากษาคดนีี้ต่อไป นัน้ 

ขา้พเจา้ พระสงฆ ์และประชาชนที่ทราบถงึการพจิารณาคน้หาความจรงิของศาลปกครองกลาง
เช่นน้ีต่างกร็ูส้กึยนิดเีป็นอยา่งยิง่ทีไ่ดร้บัความกรณุาและความจรงิใจจากศาลเหมอืนว่ายงัพอมผีูห้ลกัผูใ้หญ่ที่
เป็นที่พึง่ที่ยนือยู่เคยีงขา้งความเป็นธรรมและจะมาสบืสวนหาความจรงิเพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มลูต่างๆ อย่างรอบ
ด้านมหีลกัฐานพยานเป็นที่ประจกัษ์อันจะท าให้การพิจารณาอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องเป็นธรรมและ
ปราศจากอคตทิัง้ปวงได ้

เมื่อได้พจิารณาถึงกรอบการท างานที่ศาลก าหนดขึน้นัน้เป็นแบบกว้างครอบคลุมทุกประเดน็ดี
แล้ว อย่างไรก็ตามเพื่อให้พยานผู้เชี่ยวชาญมคีวามชัดเจนยิง่ขึ้นในการศึกษาตามกรอบที่ศาลก าหนด
ดงักล่าว ขา้พเจา้ขอเสนอประเดน็เพิม่เตมิเป็นขอ้ปลกีย่อยทีจ่ าเป็นต่อการพจิารณาคดขีองศาลเป็นอย่างยิง่
เป็นขอ้ๆ เพื่อขอเสนอต่อศาล มฉิะนัน้การตดัสนิคดคีวามยอ่มไมไ่ดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้งเพยีงพอและอาจถูกน า
ค าตดัสนิของศาลทีไ่มร่อบคอบเพยีงพอมาใชเ้ป็นเครือ่งมอืใหเ้กดิความเสยีหายต่อศาลซึง่เป็นฝ่ายตุลาการที่
ท าหน้าที่แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัให้ต้องมวัหมองไปได้ ข้าพเจ้าจงึจ าเป็นต้องเสนอประเด็น
ปลกียอ่ยภายใตก้รอบเดมิของศาลเพิม่เตมิดงันี้ 

๑. ตามทีศ่าลไดก้ าหนดกรอบการวนิิจฉยัใหพ้ยานผูเ้ชีย่วชาญศกึษาหาขอ้เทจ็จรงิใหเ้พยีงพอนัน้ 
การที่ศาลก าหนดให้ศกึษาเฉพาะ “วทิยุชุมชน” ซึง่ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัดิ้าน
วทิยุกระจายเสยีงทุกฉบบั ล้วนหมายถงึสถานีวทิยุที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและไม่
แสวงหาก าไรในทางธุรกจิทัง้สิน้ ซึง่ยอ่มมไิดห้มายรวมถงึสถานีวทิยุภาคธุรกจิในเชงิพาณิชย์
และสถานีวทิยุภาครฐัแต่อย่างใด อนัจะส่งผลใหข้อ้เทจ็จรงิทีไ่ดร้บัจากการศกึษาไม่เพยีงพอ
แก่การวนิิจฉัยที่เป็นธรรมได้ หากจะให้ได้รบัขอ้เทจ็จรงิที่พอเพยีงภายใต้การทดลองตาม
หลกัวทิยาศาสตร์เพื่อให้ข้อมูลทางเทคนิคที่เป็นธรรมอย่างแท้จรงิ พยานผู้เชี่ยวชาญต้อง
ศกึษาพจิารณาเปรยีบเทยีบการใชง้านคลื่นความถีข่องผูป้ระกอบการวทิยุกระจายเสยีงระบบ
เอฟเอ็มทุกรายโดยไม่จ ากดัว่าเป็น “วทิยุชุมชน” เท่านัน้ จงึจะสามารถได้รบัข้อเท็จจรงิที่



 ๗๑ 

เพยีงพอจากการศกึษาเพื่อพจิารณาถงึผลกระทบต่อกจิการวทิยุการบนิจากการใช้งานคลื่น
ความถีใ่นระบบเอฟเอม็ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  

๒. หากผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทุกรายที่ก าลังใช้งานคลื่นความถี่
วิทยุกระจายเสียงอยู่ ในขณะนี้  ใช้ลักษณะทางเทคนิคให้ก าลังส่ งของเครื่ อ งส่ ง
วทิยกุระจายเสยีงไมเ่กนิ ๕๐๐ วตัต ์และมรีศัมกีารกระจายเสยีงไม่เกนิ ๒๐ กม. นัน้ ในฐานะ
พยานผู้เชีย่วชาญท่านมคีวามเหน็ว่าจะก่อให้เกดิผลดต่ีอการจดัสรรคลื่นความถี่ทีใ่ช้ในการ
ส่งวทิยุกระจายเสยีงและการก ากบัการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสยีงหรอืไม่ อย่างไร 
ผลเสียที่เกิดขึ้นกับวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มทุกรายที่ก าลังใ ช้งานคลื่นความถี่
วทิยกุระจายเสยีงอยูใ่นขณะน้ีทีต่อ้งลดก าลงัส่งลงดงักล่าวจะมวีธิแีก้ไขหรอืไม่ทีจ่ะไม่กระทบ
ถงึประโยชน์สาธารณะ 

๓. การที่ผูป้ระกอบการวทิยุกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ทุกรายปฏบิตัติามมาตรฐานทางเทคนิค
ดงักล่าวจะช่วยใหก้ารใชง้านคลื่นความถีใ่นกจิการวทิยกุารบนิ เช่น การตดิต่อสื่อสารระหว่าง
หอบงัคบัการบนิกบันกับนิในขณะท าการบนิ การน ารอ่งลงจอดอตัโนมตัขิองอากาศยาน หรอื
การติดต่อสื่อสารประการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบิน มีประสิทธิดีขึ้นกว่าปจัจุบันหรือไม ่
อยา่งไร และหากมคีลื่นความถี่ของผูป้ระกอบการบางรายทีใ่ชก้ าลงัส่งและมรีศัมกีารกระจาย
เสยีงเกนิกว่ามาตรฐานทางเทคนิคดงักล่าวจะมผีลเป็นการรบกวนการใช้งานคลื่นความถี่ใน
กจิการวทิยุการบนิดงักล่าวด้วยหรอืไม่ อย่างไร และการไม่หา้มผูป้ระกอบการรายดงักล่าว
จะยงัท าให้เกดิปญัหาเรื่องการใช้คลื่นความถี่ส าหรบักจิการกระจายเสยีงรบกวนการใช้งาน
คลื่นความถี่ในกจิการวทิยุการบนิ หรอืไม่ อย่างไร และจ านวนผูป้ระกอบการรายดงักล่าวมี
ความสมัพนัธก์บัอตัราการเกดิขึน้ของปญัหาการรบกวนการใชง้านคลื่นความถี่ในกจิการวทิยุ
การบนิ หรอืไม ่อยา่งไร 

 
โดยทีศ่าลปกครองกลางซึง่ไดใ้หค้วามกรุณาและไดใ้หโ้อกาสขา้พเจา้และประชาชนในการเขา้ถงึ

ความรูค้วามจรงิด้วยการออกค าสัง่ให้มกีารศกึษาทดลองจากพยานผู้เชี่ยวชาญเช่นนี้แล้ว หากจะเพิม่เตมิ
ประเดน็ปลกีย่อยดงักล่าวซึง่อยู่ภายใต้กรอบการท างานเดมิทุกประการนัน้ ขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละประชาชน
มัน่ใจว่า ขอ้เทจ็จรงิที่ได้รบัจากผลการศึกษาเช่นนี้จะเป็นที่ยอมรบันับถอืเป็นอย่างยิง่และเพยีงพอแก่การ
วนิิจฉยัใหเ้กดิความเป็นธรรมขึน้ในสงัคมไทยของเราอยา่งแทจ้รงิ 

พระสงฆแ์ละประชาชนไดร้อ้งขอใหข้า้พเจา้น้อมน าพระธรรมเทศนาขององคห์ลวงตาพระมหาบวั 
ญาณสมัปนัโน เมือ่วนัที ่๒๔ สงิหาคม ๒๕๔๘ ซึง่เป็นเรื่องทีส่อดคลอ้งกบักรณีดงักล่าวเป็นอย่างยิง่ เพื่อน า
เรยีนต่อศาลประกอบการพจิารณาใคร่ครวญและท าหน้าทีด่ว้ยความสบายใจ รอบคอบ และไม่ผดิพลาด จะ
ไดต้ดัสนิคดต่ีอกรณดีงักล่าวดว้ยความระมดัระวงัอยา่งสงูสุด ดงันี้ 

“...ผูก้ ำกบักำรต ำรวจ (อ่ำนถวำยหลวงตำ)   จากหนังสอืพมิพ ์พมิพไ์ทยคอลมัน์วจิารณธรรม 
ประจ าวนัพุธ หวัขอ้เรือ่งว่าเสยีงธรรมใหแ้ต่ความชุ่มเยน็ ... 



 ๗๒ 

ช่วงเวลาแห่งการอบรมสัง่สอนศลีธรรมแก่ประชาชนกว่า 50 ปี นับว่ามากทีสุ่ดและนานทีสุ่ดซึง่
ยากนกัทีจ่ะมพีระคุณเจา้ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบรปูใดจะสามารถปฏบิตัไิดเ้สมอเหมอืนกบัองคห์ลวงตาและเมื่อ
มาถงึยคุแห่งความเจรญิดา้นเทคโนโลยกีารสื่อสารเสยีงเทศน์เสยีงธรรมของหลวงตากแ็พร่กระจายออกทาง
สถานีวทิยชุุมชนครอบคลุมไปเกอืบทุกหลงัคาเรอืนทัว่ประเทศ 

เสยีงธรรมสดๆ ทีห่ลวงตาท่านเทศน์ทุกๆ เชา้โดยไมม่วีนัหยดุนอกจากจะเผยแพร่ออกทางสถานี
วทิย ุ“เสยีงธรรมเพื่อประชาชน” แลว้ยงัแพรข่ยายออกทางอนิเตอรเ์น็ตใหผู้ค้นทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ทัว่โลกไดส้ดบัรบัฟงัธรรมกนัอยา่งทัว่ถงึ 

ดงันัน้จงึไม่แปลกใจเลยว่าท าไมลูกศษิยส์ายธรรมของหลวงตาจงึมทีัง้ชาวอนิโดนีเซยี มาเลเซยี 
สงิคโ์ปร ์ลาวและประเทศอื่นๆ อกีหลายประเทศทัว่โลก 

หลวงตาท่านเทศน์สอนโดยธรรมอย่างตรงไปตรงมาสอนให้รูจ้กัการฝึกฝนปฏบิตัิตนด้วยการ
เจรญิสมาธภิาวนาเมื่อผู้ได้ฟงัธรรมมคีวามเคารพเลื่อมใสในองค์หลวงตาแล้ว ทุกคนก็จะหมัน่รกัษาศลีไม่
กลา้กระท าบาป ไมก่ลา้ทีจ่ะเบยีดเบยีนขม่เหงรงัแกผูอ้ื่นยงัส่งผลใหผู้ท้ีอ่ยูใ่นสงัคมเดยีวกบัลูกศษิยข์องหลวง
ตาประสบแต่ความร่มเยน็เป็นสุขและไม่เพยีงแค่นัน้แม้แต่ผู้ที่ไม่เคยสดบัรบัฟงัธรรมของหลวงตาเลยอีก
จ านวนหลายลา้นคนกย็งัพลอยไดร้บัอานิสงสจ์ากคณะศษิยข์องหลวงตาไปดว้ยอยา่งถว้นหน้า 

เน่ืองจากคณะศษิยผ์ูไ้ดฟ้งัธรรมของหลวงตามกัจะขอถวายปจัจยับูชาธรรมกนัทุกวนั ในบางราย
จะถวายเป็นหมื่นเป็นแสนบาทปจัจยับูชาธรรมเหล่าน้ีหลวงตาท่านจะน าไปช่วยจดัซื้อเครื่องมอืแพทย์
เครื่องมอืตรวจตา เครื่องมอืผ่าตดั เครื่องเอกซเรย ์รถพยาบาล เตยีงคนไขแ้ละสรา้งตกึสรา้งอาคารให้แก่
โรงพยาบาลต่างๆ ถ้าจะนับทัง้หมดแลว้กไ็ม่น้อยกว่า 200 แห่งทัว่ประเทศนี้คอือานิสงสท์ี่ประชาชนคนไทย
ไดร้บัจากการแสดงธรรมของหลวงตา 

มใีครบา้งทีไ่มต่อ้งเขา้โรงพยาบาล ?? 
แต่ก็เป็นที่น่าเสยีใจยิง่ที่คนในฟากรฐับาลบางคนกลบัมองเหน็การแสดงธรรมของหลวงตาเป็น

พษิเป็นภยัต่อสงัคมมองว่าการถ่ายทอดเสยีงธรรมออกทางสถานีวทิยุชุมชนเป็นการรบกวนคลื่นวทิยุการบนิ
กวนคลื่นสถานีหลกั รบกวนทวีถีงึกบัท าหนังสอืราชการข่มขู่หลวงตาหลายครัง้ว่าจะต้องจดัการอย่างเฉียบ
ขาด 

เพื่อใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจในการใชค้วามถีค่ลื่นวทิย ุ“พล.อ.อ.วีรวธุ ลวะเปำรยะ” อดีตนักบินรบแห่ง
กองทพัอำกำศไทย ท่ำนได้ให้ข้อมูลแก่ “ณ. หนูแก้ว” ว่าคลื่นวทิยุที่นักบนิเขาใช้ตดิต่อกบัภาคพืน้ดนิ
หรอืท่าอากาศยานต่างๆ จะอยู่ในคลื่นความถี่ระหว่าง 118.1 ถงึ 120.0 เมกะเฮริตซข์ึน้ไปส่วนคลื่นความถี่
ของสถานีวทิยุชุมชนจะอยู่ในช่วงความถี่ระหว่าง 78.5 – 108.0 เมกะเฮริตซ ์ซึง่เรยีกว่าเป็นคลื่นความถี่ต ่า
ทัง้สองคลื่นน้ีจะไมส่ามารถส่งคลื่นรบกวนกนัไดเ้ลยจะเกดิสญัญาณคลื่นสัน่บา้งกใ็นขณะทีเ่ครื่องบนิก าลงัจะ
ขึน้ลงแต่กไ็มถ่งึกบัจะเกดิอนัตรายอะไร เพราะถงึอยา่งไร“สหพนัธก์ารบนิสากล” หรอื ICAO.หรอื FAA. จะมี
เจา้หน้าทีต่รวจสอบความปลอดภยัทุกสนามบนิทัว่โลกอยูแ่ลว้ 

สถานีวทิยุชุมชนบางสถานีส่งคลื่นก าลงัแรงขนาด 5 – 10 กโิลวตัต์ แต่สถานีวทิยุของรฐับาลกม็ี
หลายสถานีทีม่กี าลงัส่งแรงถงึ 20 – 30 กโิลวตัตม์ากกว่าวทิยชุุมชนหลายเท่าตวั 
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แลว้ไอ้คลื่นวทิยุทีว่่ารบกวนวทิยุการบนินัน้มนัเป็นคลื่นก าลงัส่งของรฐับาลเองหรอืเป็นคลื่นของ
วทิยชุุมชน ?? 

                                                  (ณ. หนูแกว้) 
 
หลวงตำตอบ     ที่เขาออกหนังสอืพมิพ์นี้ก็เป็นธรรม ที่ออกมาเป็นแง่เป็นทางต่างๆส่วนมาก

จติใจของคนที่เห็นว่าที่ใดเป็นภยัอย่างนี้นะผิดถูกชัว่ดกี็จะเหมาพวกนัน้เป็นภยัๆ เลยก็มเีช่นอย่างที่ว่า
เกี่ยวกบัรฐับาลห้ามวทิยุว่าไปรบกวนวทิยุการบนิมนัก็ไม่เป็นความจรงิอย่างเดยีวพวกทีค่อยส่งเสรมิให้ทัง้
ทางชาตทิางศาสนาแตกแยกกนันี้ม ีเป็นความผดิส าหรบัพวกนี้แหย่เขา้ไปๆ เวลาสบืสาวเขา้ไปจรงิๆ ทาง
รฐับาลไมรู่เ้ร ือ่งนัน้มนีะเพราะเราพูดอะไรเราพูดดว้ยความเป็นธรรมจรงิๆ ไม่ใช่พูดว่าพวกนัน้เป็นภยัพวกนี้
เป็นคุณ เราไม่ได้เอาอย่างนัน้นะ ใครผดิใครถูกว่าไปตามหลกัเกณฑ์อย่างที่กล่าวมาเกี่ยวกบัเรื่องวทิยุนี้ 
สอบเขา้ไปหาทางรฐับาลไมม่กีม็มีนัเสกสรรป ัน้ขึน้มาใหค้นแตกแยกกนักม็ ี

เพราะฉะนัน้เราจงึยงัไม่ต าหนิทเีดยีวว่าจะผดิไปตามค าออกมาทีเ่ขาโฆษณาเหมอืนว่าโจมตกีนั
เป็นอย่างนัน้ละ เพราะเราฟงัเป็นธรรมจรงิๆ เราไม่ได้มเีอนมเีอียงอะไรทัง้นัน้น่ีเป็นความผดิพลาดของ
ประชาชนผู้ใดก็ตามที่ไม่หวงัดต่ีอชาติ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์มนัไปยุแหย่ให้แตกจากกนัก็ม ีโดยอาศยั
เหตุการณ์เลก็น้อยเท่านัน้ มนัไปท าใหแ้ตกกม็เีราจงึไม่ควรจะเชื่อเสยีทเีดยีว ให้พจิารณาเหตุผลต้นปลายให้
ดทีุกอย่างๆส าหรบัหลวงตานี้เรยีกว่าเต็มหวัใจนี้เป็นธรรมอยู่แล้ว ไม่มอีะไรกบัใครเลยถงึจะว่าขนาดไหน
หนกัเบามากน้อย กม็แีต่ชะแต่ลา้งทัง้นัน้ไมม่ที าลายกรณุาทราบเอาไว้ 

เรื่องธรรมนี้เรายอมรบัว่ากระจายออกไปมากเวลานี้กระจายออกไปเยอะจนกระทัง่เมืองนอกก็ม ี
กเ็สยีงธรรมแหละออกไป ธรรมออกที่ไหนชุ่มเยน็ๆ เพราะฉะนัน้ธรรมจงึควรไดร้บัการบ ารุง ทางศาสนาก็
บ ารงุขึน้ไป ทางชาตกิบ็ ารงุนี่ถูกตอ้งดงีาม อยา่ท าลาย ศาสนาท าลายตวัเองกม็ ีชาตทิ าลายกม็ ีมนัสองอย่าง
การท าลายนี้ถอืว่าเป็นขา้ศกึ ผู้ท าลายศาสนาอยู่ในวงศาสนานั ้นก็คอืเทวทตัในวงศาสนาทางโลกก็ตามถ้า
ใครไปท าลายศาสนาแลว้ เรยีกว่าผูน้ัน้เป็นผูท้ าลาย 

แล้วก็ย่นเข้ามาหาตัวของเราทัง้หลายที่นัง่ฟงัเทศน์อยู่เวลาน้ีมนัท าลายศาสนาหรอืส่งเสริม
ศาสนาก็ไม่รู้ แล้วศาสนาอยู่กบัใครมนัก็ไม่รู้อกีนะศาสนาก็อยู่กบัทุกคนๆ ความคดิการพูดการกระท าทุก
อยา่งถา้เป็นความผดิจากหลกัธรรมของพระพุทธเจา้ เรยีกว่าท าลายศาสนาผูใ้ดท าผูน้ัน้เป็นผูท้ าลายคดิไม่ดี
อยู่ภายในใจกเ็ป็นการท าลายศาสนาคอืตวัเองอยู่ในใจพูดออกมากเ็ป็นการท าลายศาสนาด้วยวาจา กระท า
ลงไปก็เป็นการท าลายศาสนาด้วยการกระท ามนัออกจากบุคคลๆ แต่ละคนๆ พวกเรานี้ท าลายศาสนาหรอื
ส่งเสรมิศาสนากด็เูอาอกีทนีะว่ากวา้งๆ ว่าท าลายศาสนาหรอืส่งเสรมิศาสนาตัง้แต่ภายนอกอย่างเดยีวใหม้า
ดตูวัของบุคคลแต่ละคนๆ เรานี้แหละรวมแลว้เป็นศาสนา รวมแลว้เป็นโลกใหดู้  
ผูบ้งัคบักำรกองบิน ๒๓ เรือ่งความถีว่ทิยคุรบัผมควบคุมก ากบัดูแลอยู่ครบั ไม่มปีญัหาใดๆ ทัง้สิน้ครบัเป็น
พวกไมห่วงัดต่ีอประเทศชาตทิีท่่านไดเ้ทศน์ใหญ้าตโิยมฟงัเป็นพวกทีส่รา้งความแตกแยกขึน้มาครบั  
หลวงตำ  พวกเรำเป็นพวกท่ีรักษำชำติศำสนำพระมหำกษัตริย์ และบ ำรุงชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย ์อะไรมนัขดัข้องปรึกษำหำรือกนัได้ว่าอย่างนัน้เถอะเรา ขดัขอ้งตรงไหนก็มาบอกกนั
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ปรกึษาหารอืกนัได้ เพื่ออุ้มชูชาตศิาสนา พระมหากษตัรยิข์องเราเท่านัน้เอง พอใจๆ มนัมอียู่เรื่อยเดีย๋วเอา
นัน้มาอ้างเอานี้มาอ้าง แหม เราสลดสงัเวชนะ คอืเราสอนโลกนี้เอาธรรมพระพุทธเจา้ทีร่ ือ้ขนสตัวโ์ลกใหพ้้น
จากทุกขเ์ป็นจ านวนมากมายขนาดไหนมาสอนโลกท าไมเขา้มาปจัจุบนัน้ี เฉพาะอย่างยิง่ในเมอืงไทยของเรา
ซึง่เป็นเมอืงพุทธแลว้ท าไมจงึกลายมาเป็นขา้ศกึต่อศาสนาแล้วศำสนำเลยจะกลำยเป็นผู้ต้องหำเข้ำไปน้ี
เรำกไ็ม่เคยได้ยิน พึ่งมาได้ยนินี่สลดสงัเวชนะเรา มนัหนามากอยู่นะกเิลส มนัจะไม่ยอมเลยของดมีนัจะ
ยนิดตีัง้แต่สิง่ทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด ท าลายกนัตลอด เออ เอาละพอใจๆ นะ 

วิทยุเรำน้ีก ็โอ้โห ครอบไปเยอะนะ วิทยุต่ำงๆ กว้ำงขวำงมำกนะ เป็นประโยชน์แก่คน
ทัง้ประเทศเวลาน้ีวทิยน้ีุออกกระจายอยา่งรวดเรว็ทเีดยีว ธรรมะน่ีนะ ออกๆแลว้ฟงัว่าอุปสรรคกอ็ย่างน้ี มนั
ขดัตรงนัน้มนัขวางตรงน้ี เรากค็อยฟงัไปๆเพราะธรรมน้ีเป็นกลางๆ คอยฟงัผดิถูกชัว่ด ีไม่ไดว้่าพวกนัน้พวก
น้ี ธรรมตอ้งฟงักลางๆ ไมม่อีะไรขดัขอ้งนะทางวทิยุ(ไมม่คีรบั) เออ เอาละพอใจ...” 

จำกพระธรรมเทศนำขององค์หลวงตำฯ ข้ำงต้นประกอบกบัค ำกล่ำวอย่ำงเข้มแข็ง
เดด็ขำดตรงไปตรงมำของ พล.อ.อ.วีรวุธ ลวะเปำรยะ” อดีตนักบินรบแห่งกองทพัอำกำศไทยที่มี
ความเคารพเทิดทูนต่อสถาบนัหลกัของชาติอย่างแท้จรงิและผ่านประสบการณ์การบนิมาอย่างโชกโชน
สอดคล้องกบัความส าคญัจ าเป็นต่อการด ารงอยู่ซึ่งอธปิไตยของชาตทิี่ทุกฝ่ายต้องถือเป็นความปลอดภยั
สาธารณะอันสูงสุดยิ่งกว่าเพียงคลื่นการรบกวนการบินที่สามารถแก้ไขได้ตามที่อดีตนักบินรบแห่ง
กองทพัอากาศไทยได้กล่าวไว้ ข้าพเจ้า พระสงฆ์และประชาชนจงึจะได้พิสูจน์ถึงค าตัดสนิของศาลว่าจะ
สามารถคุ้มครองอธิปไตยของชาติและคุ้มครองระบบการบินซึ่งเป็นความปลอดภยัสาธารณะที่มรีะดับ
ความส าคญัจ าเป็นที่เหลื่อมล ้าต ่าสูงแตกต่างกันให้แก่ชาตบิา้นเมอืงและแก่ประชาชนไดด้ว้ยผลการวนิิจฉัย
ของศาลออกมาใหเ้ป็นทีพ่ึง่ของพระสงฆแ์ละประชาชนอยา่งแทจ้รงิไดอ้ยา่งไร 

 
๔.๒.๕ ผู้ถูกฟ้องคดอี้างต่อศาลว่า ภายหลงัพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ ซึ่งก าหนดให้ กทช. มีหน้าที่ออกใบอนุญาตให้กับการประกอบกิจการ
วทิยกุระจายเสยีงชุมชน จงึไดก้ าหนดมาตรการเพื่อรองรบัการเปลีย่นผ่านและเป็นการแก้ไขสภาวะดงักล่าวที่
จดัตัง้ขึน้โดยไมช่อบดว้ยกฎหมายกว่า ๖,๖๐๐ สถานีทัว่ประเทศ นัน้ 

ขา้พเจ้าขอคดัค้านในประเดน็ดงักล่าวว่า ความเป็นมาของสถานีวทิยุกระจายเสยีงของบรรดา
ผู้ประกอบการรายเดิมจ านวนมากที่ก่อตัง้ขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลายแห่งเกิดขึ้นเพื่อการปฏิวัติ
รฐัประหารก็มไีม่น้อย จากนัน้ผู้มอี านาจจงึร่างกฎหมายขึน้มารองรบัการเกดิขึน้ในภายหลงั จงึกลายมาเป็น
ผูป้ระกอบการทีม่สีถานภาพทางกฎหมายทีท่ดัเทยีม มหิน าซ ้าผู้ประกอบการรายเดมิจ านวนมากยงัไดร้บัสทิธิ
ในการประกอบการทีส่งูกว่าผูก่้อตัง้มาก่อนกม็ไีม่น้อยเช่นกนั หากศาลไดร้บัขอ้มลูความเป็นมาในรายละเอยีด
ของผู้ประกอบการรายเดมิแต่ละรายๆ เพื่อจะได้มขีอ้มูลประกอบการพจิารณาที่ครบถ้วนสมบูรณ์จะช่วยให้
การพเิคราะห์คดคีวามมคีวามเทีย่งธรรมยิง่ขึน้ มฉิะนัน้ การกล่าวย ้าของผูถู้กฟ้องคดบ่ีอยครัง้ประหน่ึงมลูนิธิ
เสยีงธรรมฯ ที่ก่อตัง้ขึ้นมาเพื่อเผยแผ่คุณงามความดที าคนให้เป็นมนุษย์ที่ดกีลบักลายจะเป็นผู้กระท าผิด
กฎหมายทีเ่ลวรา้ยยิง่กว่าผูป้ระกอบการรายเดมิทีห่ลายแห่งไดก่้อตัง้ขึน้มาเพื่อหวงัยดึอ านาจเตม็ไปดว้ยความ



 ๗๕ 

โลภโกรธหลงท าลายชาตแิละท าลายประชาธปิไตยของชาตกิลบัไดร้บัการยกย่องป้องกนัแบบสุดชวีติจากผูถู้ก
ฟ้องคดีจนบางครัง้ข้าพเจ้าและคณะที่อ่านค าให้การของผู้ถูกฟ้องคดีเกิดหลงลืมไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็น
ทนายความทีไ่ดร้บัการว่าจา้งจากผู้ประกอบการรายเดมิหรอืไม่อย่างไรแน่จงึได้ท าหน้าทีเ่ป็นทนายความแก้
ต่างแทนผู้ประกอบการรายเดมิอย่างไรซ้ึ่งจรรยาบรรณในหน้าที่การงานขนาดนี้ หากทีม่าของการก่อตัง้ของ
ผูป้ระกอบการรายเดมิทัง้หมดเกดิขึน้มาโดยชอบด้วยกฎหมายก็น่าจะยกประเดน็นี้ขึน้มาถาโถมโจมตใีห้พงั
พนิาศและจบัผู้ประกอบการทุกรายเขา้คุกตะรางให้หมดสิ้นไม่เว้นแม้พระสงฆอ์งคเจ้าเลยก็คงจะท าให้ผู้ถูก
ฟ้องคดพีอใจอย่างที่สุด แต่หากที่มาของผู้ประกอบการรายเดมิก็มปีระวตัคิวามเป็นมาที่เลวรา้ยยิง่กว่าก็ยงั
ไดร้บัการยอมรบัทีด่ใีนสงัคมเป็นผูท้ าคุณประโยชน์ต่อชาตอิยา่งอเนกอนนัตก์ค็วรจะไดร้บัการส่งเสรมิ  

ขา้พเจา้จงึเหน็ว่าผู้ถูกฟ้องคดมีไิด้ท าหน้าที่ในการส่งเสรมิการประกอบการทีด่แีต่อย่างใด มแีต่
การเตะถ่วงหน่วงเหนี่ยวผู้ประกอบการที่ดทีี่สร้างคุณประโยชน์ต่อชาติให้หมดก าลงัใจและถอยหลงัลงเหว 
ความล่าช้าทัง้หลายที่ไม่ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดีขึ้นมาก็เนื่ องมาจากเหตุผลประการเดียวก็คือการรอ
ผูป้ระกอบการรายเดมิใหเ้ปลีย่นผ่านใหส้ าเรจ็เท่านัน้ มไิดม้เีหตุผลอื่นใดเลยหลกัฐานเป็นไปตามค าใหก้ารทีไ่ด้
อ้างต่อศาลมาหลายจุด เรยีกได้ว่าผูป้ระกอบการรายใหม่ทุกรายแมจ้ะดเีพยีงใดกต็ามกต็้องเลวรา้ยกว่า เลก็
กว่า และต้องช้ากว่าผู้ประกอบการรายเดิม ท าให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีตัง้ใจจะผลักดัน
ผู้ประกอบการรายเดิมทุกรายให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ปรารถนาให้ได้ทัง้หมดเสียก่อน จงึค่อยจะหนัมา
ส่งเสรมิผู้ประกอบการรายใหม่ และระหว่างนี้ จะต้องบงัคบัให้รายใหม่เป็นผูเ้ลก็กว่า ช้ากว่า หรืออาจต้องรอ
อย่างไม่มกี าหนดเลยกไ็ด ้เพราะการออกประกาศเป็นไปตามอ าเภอใจตลอดมา แมก้ฎหมายจะเขยีนไวด้้วย
ความมุ่งหมายแบบนี้แต่กจ็งใจออกประกาศด้วยความหมายอกีแบบหนึ่ง เป็นเช่นนี้ตลอดมา จงึเรยีนต่อศาล
ดว้ยความสตัยจ์รงิเพื่อโปรดพจิารณา   

๔.๒.๖ ดงัทีเ่คยเรยีนต่อศาลมาแลว้ว่า ในบรรดาผูป้ระกอบการรายใหม่ ๖,๖๐๐ ราย ทีไ่ดร้บัสทิธิ
ทดลองออกอากาศและได้รบัการขยายระยะเวลาในการทดลองออกอากาศโดยต่อเนื่องจนถึงเมื่อวนัที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๕๖ นัน้ มมีูลนิธิเสยีงธรรมฯ เท่านัน้ที่เป็นผู้ได้รบัสทิธทิดลองออกอากาศแบบมเีงื่อนไขเป็น
ผู้ประกอบการภาคประชาชนในระดบัชาตดิ้วยมาตรฐานเทคนิค ๓.๓.๔ ตามประกาศ กทช. ในขณะนัน้ ซึ่ง
การระบุเงื่อนไขดงักล่าวก็ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้วจาก กทช. ถึง ๒ ชุด ให้เป็นผู้มสีิทธทิดลอง
ออกอากาศและยงัมคี าสัง่ให้คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงฯ ด าเนินการศึกษาวิจยัและรบัฟงัความ
คดิเหน็สาธารณะเพื่อก าหนดมาตรการรองรบัการออกใบอนุญาตแก่มูลนิธเิสยีงธรรมในฐานะที่เป็นวทิยุภาค
ประชาชนในเชงิประเดน็ โดยจดัสรรงบประมาณราว ๕๐ ล้านบาท การด าเนินการแล้วเสรจ็เป็นรายงานผล
การศึกษาชื่อ “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงที่มุ่งเน้นในเชิง
ประเดน็ภายใต้พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑” จดัท าโดย 
ส านกังาน กสทช.และคณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(พ.ศ. ๒๕๕๔) ความ
หนากว่า ๔๐๐ หน้า เป็นการศึกษาที่ครบถ้วนสมบูรณ์มกีรณีศึกษาตวัอย่างสถานีวทิยุกระจายเสยีงหลาย
ประเทศจากทุกทวปีในโลก อาท ิยุโรป โอเชยีเนีย แอฟรกิา อเมรกิา เอเชยี นอกจากนี้ส านักงาน กสทช. ยงั
จดัให้มกีารรบัฟงัความคดิเห็นสาธารณะ ๔ ภาคจากทุกภาคส่วน ในหวัข้อ “วทิยุชุมชนเชงิประเด็น” โดย 



 ๗๖ 

ส านักงาน กสทช. และ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีและยงัจดัให้มกีารประชุมโฟกัสกรุ๊ปเพื่อก าหนด
หลกัเกณฑข์องวทิยุชุมชนเชงิประเดน็ โดยม ีกทช. รกัษาการ กสทช. ดร.พนา ทองมอีาคม ซึ่งท าหน้าที่ใน
ฐานะ กทช. ทีเ่ป็นประธานดา้นวทิยุกระจายเสยีง จนไดข้อ้สรุปใหม้กีารร่างประกาศหลกัเกณฑว์ทิยุชุมชนเชงิ
ประเดน็อกีดว้ย 

จะเหน็ได้ว่า การพจิารณาด าเนินการกรณีมลูนิธเิสยีงธรรมฯ มคีวามแตกต่างจากผูป้ระกอบการ
รายใหม่อื่นอย่างสิ้นเชงิ ซึ่งเรื่องเหล่าน้ีผูถู้กฟ้องคดซีึ่งเป็นผูอ้อกมต ิผูจ้ดัสรรงบประมาณ และด าเนินการให้
จนแล้วเสรจ็สมบูรณ์ด้วยตนเองเช่นนี้กลบัไม่กล่าวไว้ในค าให้การต่อศาลแต่อย่างใด จงึเป็นค าให้การที่ไม่
สุจรติเพราะมลีกัษณะปิดบงัความจรงิอนัเป็นสาระส าคญัต่อศาล ซึ่งหากมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ไม่รอบคอบเก็บ
ขอ้มูล ขอ้เทจ็จรงิ เอกสารทางวชิาการเหล่าน้ีไว้ เพราะรูซ้ึ้งถงึความไม่สุจรติใจของผู้ถูกฟ้องคดทีีก่ระท าต่อ
มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ตลอดมาจนในที่สุดต้องฝืนใจเขา้ต่อสูใ้นศาลซึ่งแทจ้รงิจากใจแล้วไม่ประสงค์จะด าเนินคดี
ใดๆ เลย แต่เพราะผูถู้กฟ้องคดคีอยกลัน่แกลง้ ปิดบงัสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ และคอยโจมตใีนสิง่ทีไ่ม่มเีหตุผลอนั
ควรอยูเ่นืองๆ  จนถงึขัน้ลุกล ้าสทิธทิีเ่คยมเีคยไดต้ัง้แต่องคห์ลวงตามหาบวัฯ ยงัทรงธาตุทรงขนัธอ์ยู่ ใหสู้ญสิน้
ไป ในเรื่องดงักล่าวตามความรูส้กึของศษิยานุศษิยท์ัว่ประเทศขององค์หลวงตาฯ และของพระกรรมฐานสาย
หลวงปู่ม ัน่ ภูรทิตัโต ต่างก็เหน็ตรงกนัว่า ขณะน้ีผู้ถูกฟ้องคดกี าลงัเขา้มากระท าย ่าย ี “รอยมอืรอยเทา้” และ 
“รอยธรรม” ขององคห์ลวงตา ศษิยานุศษิยท์ัว่ประเทศต่างเคารพบูชาและถอืเอาสถานีในความรบัผดิชอบของ
มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ทัง้หมดน้ีเป็น “มรดกธรรม” ขององคห์ลวงตาทีจ่ะไมย่อมใหผู้ใ้ดบงัอาจเขา้มาเหยยีบย ่าหรอื
ลุกล ้าแต่อยา่งใดทัง้สิน้ เป็นสิง่ทีม่มีาตัง้แต่องคห์ลวงตายงัมชีวีติอยู่ และเมื่อท่านเขา้สู่พระนิพพานไปแลว้ กม็ี
เพยีง “มรดกธรรม” ดงักล่าวนี้เท่านัน้ทีจ่ะเป็นเสมอืนองคแ์ทนของท่านในการเทศนาสัง่สอนศษิยานุศษิยแ์ละ
ประชาชนคนไทยใหม้ธีรรมภายในใจ ใหร้กัชาต ิศาสน์ กษตัรยิย์ ิง่กว่าชวีติของตน ยิง่กว่านัน้พระธรรมเทศนา
ของท่านที่ได้แสดงไว้อย่างละเอยีดในเรื่องเกี่ยวกบัการลดก าลงัส่งลดเสาที่มตีัง้แต่เมื่อครัง้รฐับาลในปี พ.ศ. 
๒๕๔๘ กย็งักกึกอ้งอยูใ่นใจปวงศษิยเ์สมอๆ ว่า 

“...เวลานี้ศาสนาก าลงัจะเป็นบ๋อยของพวกนี้ พวกแผ่พงัพาน งเูห่า งจูงอาง งสูามเหลีย่มนี้ละ 
ทีม่นัท าลายศาสนาอยู่เวลานี้ ไม่เหน็มแีง่ไหนที่จะมาส่งเสรมิศาสนาให้พออนุโมทนาบา้ง เท่าที่เ ราฟงัมาโดย
ล าดบันี้ มแีต่วธินีัน้วธินีี้ เป็นวธิที าลายก่อกวนยุแหย่ท่านัน้ท่านี้ เพื่อจะเหยยีบย ่าท าลายศาสนาใหจ้มลงจาก
เมอืงไทยของเราน้ีเท่านัน้ว่าง ัน้เลย ฟงัมานานนะฟงัเป็นอรรถเป็นธรรม ค าพูดของเราน้ีออกมาจากธรรม เรา
พดูเป็นธรรมลว้นๆ เราไม่ไดพู้ดเอยีงหน้าเอยีงหลงั ผดิบอกว่าผดิ ถูกบอกว่าถูก คอขาดขาดไปเลย เราไม่ได้
เสยีดายคอยิง่กว่าความสตัยค์วามจรงิทีม่ต่ีออรรถต่อธรรมของเรา เราปฏบิตัอิย่างนี้มากแ็บบเดยีวกนันี้แหละ 
เราปฏบิตัต่ิอเราทีไ่ดธ้รรมมาสอนโลก เรากไ็ดม้าดว้ยวธิกีารอยา่งนี้ 

เดด็ขาด เรือ่งกบัความชัว่นี้ถงึคราวเดด็ขาดกข็าด ถงึคราวจะเป็นกเ็ป็น ถงึคราวจะตายกต็าย
ไปเลย เราไม่ได้เสยีดายชวีติยิง่กว่าเสยีดายธรรม ที่เรามุ่งมัน่อย่างเต็มหวัใจแล้ว ปฏบิตัิมาก็ได้ผลมาเป็น
ล าดบัดงัเล่าใหพ้ีน้่องทัง้หลายฟงั จนกระทัง่ถงึไดผ้ลเป็นทีพ่อใจหายสงสยั ธรรมทีอ่ยู่ในหวัใจน้ีครอบโลกธาตุ
หมดแลว้ ใครจะมายแุหยก่่อกวนแบบไหนส าหรบัธรรมประเภทนัน้ไม่มอีะไรละ ส าคญัทีเ่ป็นห่วงบรรดาพีน้่อง
ลกูหลานทีก่ าลงัไขว่ควา้หาความสตัยค์วามจรงิ จะไดแ้ต่ความเหลวแหลกแหวกแนว เอาฟืนเอาไฟมาเผาตนนี้
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ละ ทีไ่ด้รบัการยุแหย่ก่อกวนเขา้มาทุกวนัๆ เป็นยาพษิแทบทัง้นัน้เลย ไม่ค่อยมคีุณอะไรที่จะส่งเสรมิศาสนา
และประชาชนผูป้ฏบิตัดิ ีใหม้แีก่ใจปฏบิตัดิต่ีอไปบา้ง อยา่งนี้ไมค่่อยเหน็มนีะ… 

เวลานี้ก าลงั ศาสนาก าลงัเป็นผูต้้องหา ถูกรบกวน ถูกขู่บงัคบัทุกแบบทุกฉบบั เอามาตรานัน้
มาตรานี้มาบบีบงัคบัอยา่งเฉียบขาดเดด็ขาด 

เอ้าเดด็มา กบัหลวงตาบวัให้เดด็มาเลย เราพูดจรงิๆ อย่างนี้ละ คอขาดเราก็ไม่ถอย ถ้าผดิ
จากธรรมพระพุทธเจา้ เราเอาคอเรานี้ทลูถวายพระพุทธเจา้ทุกๆ พระองคม์าเรยีบรอ้ยแลว้ สมบูรณ์แบบเตม็ที่
ตัง้แต่ปี ๒๔๙๓ เรยีกว่าถวายคอทัง้หมดนี้แด่พระพุทธเจา้แล้ว แต่เราไม่เคยคดิจะถวายกบัพวกเปรตพวกผี
พวกสกปรกโสมมทีถู่กต าหนิจากพระพุทธเจา้ทัง้หลายอยูเ่วลานี้ เราไมช่มเชย มแีต่ต าหนิไปเรื่อย คอขาดกย็งั
จะต าหนิไปเรือ่ย ถา้พอจะพูดไดน้ะ ถ้าควรชมเชยแลว้ชมเชย ควรต าหนิต าหนิ จนคอขาด ใหเ้ป็นอย่างอื่นไป
ไมไ่ด ้ไมง่ ัน้ไมเ่รยีกว่าธรรม เป็นทีไ่วว้างใจของโลกไม่ได ้ผดิบอกว่าผดิ ถูกต้องบอกว่าถูกไปโดยล าดบั จะให้
ประจบประแจงอย่างนัน้ประจบประแจงอย่างนี้ ไม่เป็นธรรม อนันัน้เป็นโลก เลยีแขง้เลยีขาเหมอืนหมา ใช้
ไมไ่ดอ้ยา่งนัน้…” 

ค าเทศนาสัง่สอนไว้เช่นนี้จงึเป็นข้อผูกพนัทางใจที่ศิษย์ทุกคนสามารถพลีชีพได้เพื่อปกป้อง 
“มรดกธรรม” ชิ้นนี้มใิห้ใครบงัอาจเขา้มารุกล ้าก ้าเกนิโดยเดด็ขาดไม่เวน้แมผู้้ถูกฟ้องคดกี็ตาม ขา้พเจา้จงึขอ
เรยีนต่อศาลดว้ยความสตัยจ์รงิเพราะ “มรดกธรรม” เหล่านี้เป็นสทิธทิีม่มีาแต่เดมิก่อนการก่อตัง้ กสทช. เสยี
ดว้ยซ ้าไป ยิง่กว่านัน้ “มรดกธรรม” เหล่านี้ยงัเป็นไปเพื่อการรกัษาสถาบนัหลกัของชาตทิี่ทุกภาคส่วนควรจะ
เขา้มาปกป้องช่วยกนัเสยีด้วยซ ้าไป มใิช่ปล่อยให้ผูถู้กฟ้องคดทีีก่ าลงัหลงระเรงิกบัอ านาจว่าสูงลน้ฟ้ายิง่กว่า
ผูใ้ด แมแ้ต่การเผยแผ่ธรรมทีบ่รูพมหากษตัรยิไ์ทยทุกพระองคเ์คารพบชูาเหนือเศยีรเกลา้ยงัอยู่ใต้ฝ่าเทา้ของผู้
ถูกฟ้องคดทีี่ก าลงัล าพองในอ านาจว่าจะท าอะไรก็ได้เพราะเป็นผู้มอี านาจ หากคดิเช่นน้ีโดยไม่ฟงัเสยีงของ
พระสงฆแ์ละประชาชน ไม่ฟงัแมแ้ต่เสยีงขององค์หลวงตาผู้ที่คุณูปการต่อชาตชินิดที่หาผู้ใดในแผ่นดนิน้ีมา
เทยีบเคยีงกแ็ทบจะหาไมไ่ดเ้ลยเช่นนี้ และในเมือ่ขา้พเจา้ พระสงฆ ์และประชาชนไม่มทีีพ่ ึง่อื่นใดนอกจากศาล
สถิตย์ยุติธรรมเท่านัน้ที่จะใช้อ านาจที่กระท าการแทนพระมหากษัตรยิ์ซึ่งจกัต้องคิดและกระท าการแบบ
พระมหากษตัรยิจ์งึจะเขา้มาปราบปรามความหลงในอ านาจเช่นน้ีใหก้ าราบไปได ้

กล่าวโดยสรุป มูลนิธเิสียงธรรมฯ เป็นผู้ได้รบัสทิธกิารทดลองออกอากาศแบบมเีงื่อนไข และ
ได้รบัการพจิารณาเพื่อการออกประกาศหลกัเกณฑว์ทิยุชุมชนเชงิประเดน็ซึง่ผ่านการด าเนินการจนเสรจ็สิ้น
ทุกกระบวนการแล้ว ต่อไปจะต้องออกประกาศรองรบัการด าเนินการไดแ้ลว้ ฉะนัน้ สทิธหิรอืขอบเขตในการ
ประกอบการของมูลนิธจิงึแตกต่างจากผู้ประกอบการรายใหม่โดยทัว่ไปซึ่งไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขใดๆ ในการ
พจิารณาออกอากาศ 

 
 ๔.๒.๗ ตามทีผู่ถู้กฟ้องคดอีา้งต่อศาลตอนหน่ึงของค าใหก้ารว่า การออกประกาศพพิาทเป็นการ

ใหผู้ไ้ดร้บัสทิธทิดลองประกอบกจิการไดป้ฏบิตัอินัเป็นการเตรยีมความพรอ้มในภาคปฏบิตัจิรงิก่อนทีจ่ะมกีาร
เขา้สู่กระบวนการก ากบัดแูลโดยการออกใบอนุญาตตามกฎหมายต่อไป นัน้ 
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ขา้พเจา้และประชาชนต่างเหน็ตรงกนัว่า ขอ้อ้างดงักล่าวไม่มเีหตุผล เพราะสถานะของการเป็นผู้
มสีทิธทิดลองอากาศอย่างทีเ่ป็นอยู่ก็เป็นการเตรยีมความพรอ้มอยู่แล้ว ประกาศพพิาทไม่ใช่การเตรยีมความ
พรอ้มแต่เป็นการลดิรอนสทิธต่ิางหาก สิง่ทีม่คีวามจ าเป็นในประกาศพพิาทมเีพยีงกรณีเดยีวนัน่คอืการแยก
ประเภทการประกอบกจิการเป็น ๓ ประเภท ไดแ้ก่ บรกิารสาธารณะ บรกิารชุมชน และบรกิารธุรกจิ เท่านัน้ที่
ถือเป็นความจ าเป็น แต่สิ่งที่ไม่มีความจ าเป็นและท าให้สถานะของการด าเนินการย ่ าแย่ลงส าหรับ
ผูป้ระกอบการทีม่ขีนาดใหญ่กค็อืเงือ่นไขของประกาศพพิาททีท่ าใหเ้กดิการลดิรอนสทิธทิีเ่คยมแีต่เดมิ แต่หาก
เป็นสถานีวทิยุที่มขีนาดเลก็กว่าเงื่อนไขตามประกาศพพิาทก็จะท าให้สทิธเิหล่านัน้ขยบัขยายขึ้นในทนัทซีึ่ง
กลายเป็นการมพีื้นที่กระจายเสยีงทางอากาศหรอืโฉนดทางอากาศกว้างขวางเกนิความจ าเป็นจนกลายเป็น
ปญัหาใหม่ที่ท าให้เกดิพื้นที่ทบัซ้อนทางอากาศซึ่งแต่เดมิพออยู่กนัได้ไม่เบยีดเสยีด แต่ทนัททีี่ออกประกาศ
พพิาทต่างก็ท าให้ผูป้ระกอบการที่มขีนาดเลก็เลยถอืเอาพืน้ที่ทางอากาศที่ได้มาใหม่ซึ่งแต่เดมิไม่ได้ทบัซ้อน
กนัเพราะต่างก็เลก็ด้วยกนั ต่อเมื่อมปีระกาศพพิาทเกดิขึ้นก็เลยทบัซ้อนกนัทัว่ทุกหวัระแหง ทัง้นี้เนื่องจาก
สถานีวิทยุ ๖,๖๐๐ แห่ง ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ด้วยเหตุนี้  ผลของการออกประกาศพิพาทจงึสร้างความ
กระทบกระเทอืนต่อผูป้ระกอบการทัง้ขนาดเลก็ขนาดใหญ่ เกดิปญัหาใหมท่ีย่ากแก่การแกไ้ขมากยิง่ขึน้ไปอกี  

หากยงัคงสทิธกิารประกอบไวเ้ท่าเดมิเช่นที่เคยได้รบัในการทดลองออกอากาศแต่ออกประกาศ
เพื่อแยกประเภทและก าหนดคุณสมบตัใิหเ้หมาะสมแก่การประกอบการประเภทนัน้ๆ และส่งเสรมิใหเ้ครื่องส่ง
ได้เขา้สู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพโดยยงัคงก าลงัส่งไว้เท่าที่เคยแจง้ความประสงคไ์ว้ หากเนื้อหาสาระ
ของประกาศพพิาทมเีพยีงเท่านี้กจ็ะสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ประชาชน ปญัหาต่างๆ กจ็ะหมดสิน้ไปไดอ้ย่าง
น่าพอใจในระดบัหนึ่งทเีดยีว 

ขา้พเจา้ขอเสนอต่อศาลว่า ผูป้ระกอบการรายใหม่ ๖,๖๐๐ ราย จะพอใจสูงสุดหากส่งเสรมิใหเ้ขา้
สู่กระบวนการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บรกิารกระจายเสียงหรอื
โทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบบัวนัที ่๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทัง้นี้เนื่องจากประกาศดงักล่าวกก็ าหนดใหผู้้ยื่นค าขอ
แยกประเภทการประกอบกจิการเช่นเดยีวกนั จงึเป็นทางออกทีด่ทีี่ผูป้ระกอบการทุกรายไม่ว่ารายเดมิหรอืราย
ใหมจ่ะพงึพอใจกบัประกาศฉบบั ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นอยา่งมากเพราะเป็นทางออกทีเ่หมาะสม 

๔.๒.๘ ผู้ถูกฟ้องคดีให้ค าให้การต่อศาลเป็นการยอมรับความจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเมิด
ขอ้ก าหนดตามประกาศพพิาทเสยีเอง ซึง่แทจ้รงิแลว้มผีูจ้ะไดร้ ับสทิธทิดลองประกอบกจิการฯ จ านวน ๖,๖๐๐ 
สถานี แต่ต่อมากลบัละเมดิขอ้ก าหนดดงักล่าวโดยรบัเพิม่เตมิผูย้ ืน่ค าขอรบัใบอนุญาตอกีจ านวนหนึ่งซึง่แทจ้รงิ
แลว้ไม่มสีทิธติามขอ้ก าหนดในประกาศพพิาทแต่อย่างใด แต่แลว้ผูถู้กฟ้องคดกีก็ลบัละเมดิเสยีเองจนในทีสุ่ด 
มผีูป้ระกอบการขณะน้ีประมาณ ๗,๐๐๐ รายทัว่ประเทศ ซึง่เท่ากบัเป็นการยอมรบัว่าผูถู้กฟ้องคดแีละประกาศ
พพิาทไมไ่ดช้่วยใหม้กีารควบคุมปรมิาณการใชง้านคลื่นความถีด่งักล่าวจรงิ ตามทีไ่ดก้ล่าวอา้งไวก้บัศาล 

๔.๒.๙ ตามทีผู่ถู้กฟ้องคดอี้างต่อศาลว่า การก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการใชค้ลื่นความถี่
ใหเ้หมาะสม และมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายในการใหม้จี านวนผูท้ีม่คีวามสนใจทีจ่ะทดลองประกอบกจิการ
ได้ด าเนินการทดลองประกอบกิจการวทิยุกระจายเสยีงได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนการใชค้ลื่นความถีอ่ยา่งรนุแรงจนเป็นเหตุใหก้ารใชค้ลื่นความถีอ่ยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่จะต้องมกีาร
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จ ากดัขอบเขตพื้นที่การให้บรกิารของสถานีวทิยุแต่ละแห่งให้มขีอบเขตพื้นที่ในการออกอากาศที่เหมาะสม 
โดยต้องมกีารควบคุมก าลงัเครื่องส่งและความสูงของสายอากาศ ด้วยการคดิค านวณหาค่าเฉลีย่ที่เหมาะสม
เป็น ๕๐๐ วตัต ์เสาสงู ๖๐ เมตร รศัม ี๒๐ กม. นัน้ 

ขา้พเจา้ขอคดัคา้นนโยบายดงักล่าว เนื่องจากนโยบายดงักล่าวนี้เองไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่เป็น
ธรรม และเป็นต้นเหตุแห่งปญัหาทัง้ปวง ซึง่ไดเ้คยอธบิายต่อศาลมาโดยตลอด แต่จะขอกล่าวโดยสรุปเพื่อให้
เหน็ประเดน็ปญัหาดงักล่าวไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ คอื 

(๑) ภายหลงัรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ มผีลบงัคบัใช้ พระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ๒๕๕๓ ตามล าดบั และพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่างกม็บีทบญัญตัแิละเจตนารมณ์ทีช่ดัเจนว่า ให ้กสช. และหรอื กทช. ปฏบิตัหิน้าที ่กสช. และ
หรอื กทช. รกัษาการ กสทช. และหรอื กสทช. ตามล าดบั ต้องจดัสดัส่วนที่เหมาะสมระหว่างผู้ประกอบการ
ภาครฐั ภาคเอกชน(หรอืธุรกจิ) และภาคประชาชน โดยประกนัภาคประชาชนไว้ตลอดมาว่า ให้มสีดัส่วนไม่
น้อยกว่า ๒๐ %  

ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดบีงัคบัใช้ประกาศพพิาทภายใต้นโยบายดงักล่าว จงึเป็นที่ประจกัษ์ถึง
การจงใจบงัคบัใชป้ระกาศทีข่ดัต่อบทบญัญตัแิละเจตนารมณ์ของกฎหมายทุกฉบบั เพราะเป็นการน ามาคละ
เคลา้ปะปนกนัใหยุ้่งเหยงิวุ่นวายยิง่ขึน้ ซึง่มใิช่การบรหิารจดัการแต่อย่างใดทัง้สิน้ หากจะเรยีกว่ามกัง่ายกไ็ม่
ผดิไป แต่ในเมื่อประชาชนจ านวนมากต่างได้ทกัท้วงและคดัค้านนโยบายดงักล่าวมาโดยตลอดจงึมใิช่เพยีง
ความมกัง่ายเท่านัน้ แต่ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีจงใจใช้อ านาจหน้าที่ที่ขดัแย้งอย่างรุนแรงต่อ
บทบญัญตัแิละเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างไม่สะทกสะทา้น จงึกลายเป็นเหตุแห่งปญัหาทัง้ปวงตดิตามมา
ไมรู่จ้บ 

ดงัทีเ่คยเรยีนต่อศาลหลายครัง้ว่า นโยบายทีถู่กต้องและไม่ขดัต่อกฎหมายนัน้ ต้องแยกประเภท
การประกอบกจิการเสยีก่อนเพื่อพจิารณาว่าประเภทใดมจี านวนผู้ประกอบการมากเพยีงใดเพื่อจะได้เหน็ถงึ
สดัส่วนในภาพรวมทัง้หมด และแทท้ีจ่รงิแลว้ กทช. ทัง้ ๒ ชุดทีผ่่านมากม็ขีอ้มลูทีม่ากแลว้จนสามารถแยกแยะ
ได้ในทนัทวี่า มผีู้ประกอบที่ต้องการท าธุรกจิกี่ราย ไม่ท าธุรกจิกี่ราย การด าเนินการเพยีงเท่านี้ก็มองเหน็ได้
แล้วว่า สัดส่วนประเภทใดมากกว่ากัน ซึ่งข้าพเจ้ามบีนัทึกค าพูดของทัง้ กทช . ปฏิบัติหน้าที่ กสช. และ
เจา้หน้าทีส่ านกังาน กทช. ในขณะนัน้ว่า จ านวนผูป้ระกอบการธุรกจิมมีากกว่า ๖,๐๐๐ ราย อกีราว ๔๐๐ ราย
ไมท่ าธุรกจิ 

ฉะนัน้ การออกประกาศในขัน้ตอนนี้ เมื่อ กสทช . เกิดขึ้นแล้วจึงต้องพิจารณาถึงสัดส่วน
ผู้ประกอบการเป็นงานที่ส าคญัที่สุด ซึ่งจะต้องแยกผู้ประกอบการที่ไม่ท าธุรกจิออกจากผู้ประกอบการที่ท า
ธุรกจิในทนัท ีจากนัน้จะต้องแยกผู้ประกอบการบรกิารชุมชน(ภาคประชาชน)ออกจากผู้ประกอบการบรกิาร
สาธารณะ(ภาครฐั) โดยจะตอ้งปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัดว้ยการกนัพืน้ทีใ่หผู้ป้ระกอบการภาคประชาชนมสีดัส่วน
ไมน้่อยกว่า ๒๐ % ซึง่ตามขอ้เทจ็จรงิขณะนี้มสีดัส่วนภาคประชาชนเพยีง ๕.๗ % เท่านัน้ จงึยงัมพีืน้ทีว่่างอกี
อย่างน้อย ๑๔.๓ % ซึ่งจะเหน็ได้ชดัเจนว่า ผู้ประกอบการประเภทนี้ไม่มคีวามจ าเป็นใดๆ ที่ต้องถูกจ ากดั
ขอบเขตพืน้ทีก่ระจายเสยีงดว้ยการลดก าลงัส่งเครื่องส่งและลดความสูงเสา เพราะมใิช่ต้นเหตุแห่งปญัหาการ



 ๘๐ 

รบกวนทีม่กีฎหมายทุกฉบบัคุม้ครองใหห้ลกัประกนัไวซ้ึง่เท่ากบัมศีักดิห์รอืสถานภาพทางกฎหมายไม่น้อยไป
กว่าผู้ประกอบการรายเดมิ ที่ส าคญั ผู้ประกอบการประเภทนี้สอดคล้องกบับทบญัญตัิและเจตนารมณ์ของ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการปฏริูปสื่ออย่างแทจ้รงิ เพราะมใิช่มาจากอ านาจรฐัหรอือ านาจทุน แต่มาจากประโยชน์
ตามความต้องการของประชาชนอย่างแทจ้รงิ จึงมหีลกัประกนัทางกฎหมายที่เหนือยิง่กว่าผูป้ระกอบการทุก
ประเภทไมเ่วน้ผูป้ระกอบการรายเดมิกต็าม 

ฉะนัน้ การก าหนดนโยบายดงักล่าวส่งผลใหบ้งัคบัใชป้ระกาศพพิาทท่ามกลางกระแสคดัคา้นและ
ถอดถอนของประชาชน ท่ามกลางการไม่ยอมรบัจากสงฆ์ในสงัฆมณฑล ซึ่งท าให้กระบวนการรบัฟงัความ
คดิเห็นกลายเป็นโมฆะยงัไม่แล้ว การบงัคบัใช้ประกาศพพิาทดงักล่าวยงัมเีนื้อหาที่ขดัแยง้หรอืสวนทางต่อ
บทบญัญตัแิละเจตนารมณ์ของกฎหมายทุกฉบบั ยงัขดัต่อหลกัการส าคญัอนัสูงสุดทีบ่งัคบัใหผู้ถู้กฟ้องคดตี้อง
เขา้มาเพื่อท าหน้าทีใ่นการปฏริปูสื่อเท่านัน้ซึง่อยู่เหนือครอบแนวคิดและนโยบายของผู้ถูกฟ้องคดไีว้ ซึ่งเป็น
การป้องกนัมใิห้ผู้ถูกฟ้องคดกี าหนดนโยบายตามอ าเภอใจอย่างปราศจากเหตุผลและผดิกฎหมายอย่างที่
ปรากฏในประกาศพพิาทขณะนี้และยงัจะลุกลามบานปลายตามมาอกีไม่รู้จบ ประกาศพพิาทที่ผดิกฎหมาย
ดงักล่าวจงึเป็นมหาเหตุแห่งปญัหาทัง้ปวง 

(๒) นอกจากนโยบายมัว่สุมคลื่นของผู้ถูกฟ้องคดีจะขดัต่อกฎหมายแล้ว ยงัขดัแย้งต่อหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงซึ่งเป็นบทบญัญตัิตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ .ศ. ๒๕๕๐ อีกด้วย 
กล่าวคอื มาตรา ๗๘ (๑) ซึง่บญัญตัวิ่า รฐัต้องด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิให้
เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมัน่คงของประเทศอย่างยัง่ยืน โดยต้องส่งเสริมการ
ด าเนินการตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงและค านึงถงึผลประโยชน์ของประเทศชาตใินภาพรวมเป็นส าคญั 
และมาตรา ๘๔ รฐัตอ้งส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารด าเนินการตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

และโดยที่คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะที่มีอยู่อย่างจ ากัด
โดยเฉพาะดา้นวทิยุกระจายเสยีงระบบเอฟเอม็ การใชค้ลื่นความถี่จงึต้องค านึงถงึประโยชน์สาธารณะเป็นสิง่
ส าคญัจ าเป็นทีสุ่ดและต้องโดยเร่งด่วน ในขณะทีบ่ทบญัญตัติามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบญัญตัิการประกอบ
กจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการบรกิารชุมชนต้องมสีดัส่วนรายการทีเ่ป็นข่าวสาร
หรอืสาระประโยชน์ต่อประชาชนไมน้่อยกว่า ๗๐ % ในขณะทีผู่ป้ระกอบการบรกิารธุรกจิต้องมสีดัส่วนรายการ
ทีเ่ป็นข่าวสารหรอืสาระประโยชน์ต่อสาธารณะเพยีงไม่น้อยกว่า ๒๕ % เท่านัน้ และในเมื่อผู้ประกอบการ
บรกิารธุรกจิมจี านวนมากกว่า ๖,๐๐๐ สถานี ในขณะทีผู่ป้ระกอบการบรกิารชุมชนมเีพยีง ๔๐๐ สถานี ดงันัน้ 
การถูกบงัคบัใหป้ฏบิตัติามแนวนโยบายมัว่สุมคลื่นตามประกาศพพิาทดงักล่าวจงึเป็นหลกัฐานในเชงิประจกัษ์
ใหเ้หน็ชดัเจนว่า ผูถู้กฟ้องคดใีชอ้ านาจหน้าทีข่ดัต่อหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและขดัต่อมาตรา ๔๗ แห่ง
รฐัธรรมนูญ เพราะเป็นการใชค้ลื่นความถีอ่ยา่งฟุ่มเฟือยไมม่คีุณภาพ สดัส่วนรายการส่วนใหญ่เน้นไปเพื่อการ
บนัเทงิ ไมใ่ช่ขา่วสารและสาระประโยชน์ตามทีก่ฎหมายบงัคบัไว ้ทัง้ๆ ทีท่ราบดวี่าคลื่นความถี่มีอยู่จ ากดัอย่าง
ยิง่ แทนที่ผูถู้กฟ้องคดจีะจ ากดัวทิยุธุรกจิที่มมีากกว่า ๖,๐๐๐ สถานี ให้มจี านวนลดลงเพื่อคุ้มครองใหก้ารใช้
คลื่นความถีใ่หม้คีุณภาพและประสทิธภิาพสงูสุดโดยมหีลกัประกนัใหป้ระชาชนตามกฎหมายว่าเนื้อหารายการ
โดยถวัเฉลีย่ในภาพรวมแลว้จะมขี่าวสารและสาระประโยชน์มากที่สุด และแทนทีผู่้ถูกฟ้องคดจีะส่งเสรมิวทิยุ



 ๘๑ 

บรกิารสาธารณะและบรกิารชุมชนซึง่มหีลกัประกนัจากกฎหมายว่าจะต้องมขี่าวสารและสาระประโยชน์ไม่น้อย
กว่า ๗๐ % การใช้คลื่นความถี่ที่มอียู่อย่างจ ากดัก็จะถูกจดัสรรหรอืใช้ไปเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
ประชาชนอย่างแท้จรงิสมเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญและเป็นไปอย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพจรงิตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ด้วยเหตุนี้ ขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละประชาชนจงึไม่อาจยอมรบัแนวนโยบายมัว่
สุมคลื่นตามประกาศพพิาทฉบบัน้ีได ้

(๓) การลดการรบกวนคลื่นความถี่ซึ่งกนัและกนัอย่างรุนแรงโดยการลดก าลงัส่งและเสาสูงตาม
ประกาศพพิาทซึ่งมผีลบงัคบัใช้เฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ๗,๐๐๐ รายเท่านัน้ ในขณะที่ยงัเปิดโอกาสให้
ผูป้ระกอบการรายเดมิ ๓๑๔ รายสามารถออกอากาศไดต้ามปกตซิึง่จนบดัน้ีผูถู้กฟ้องคดยีงัไม่ออกหลกัเกณฑ์
ใดๆ เพื่อเป็นการบงัคบัใหผู้ป้ระกอบการรายเดมิแต่ละรายๆ ปฏบิตัติามแผนวทิยุระบบเอฟเอม็ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
แต่อยา่งใดทัง้สิน้ จงึเท่ากบัปล่อยเสรใีหผู้ป้ระกอบการรายเดมิใชก้ าลงัส่งและเสาสูงไดอ้ย่างไม่มขีดีจ ากดั และ
โดยทีเ่นื้อหาในแผนวทิยุระบบเอฟเอม็ พ.ศ. ๒๕๒๘ เองซึง่แมใ้นขณะนัน้มผีูป้ระกอบการรายเดมิเพยีง ๑๑๔ 
ราย กย็งัระบุในแผนวทิยุฉบบัดงักล่าวแลว้ว่า ผูป้ระกอบการรายเดมิหลายแห่งใชก้ าลงัส่งสูงกว่าค่าก าลงัส่งที่
เคยแจง้จดทะเบยีนต่อกรมไปรษณียโ์ทรเลขอย่างมาก ซึง่จะมผีลใหส้ถานีวทิยุโดยรอบเหล่านัน้รบกวนซึง่กนั
และกัน นอกจากนี้ เนื้อหาในแผนจงึระบุด้วยว่า ควรหามาตรการให้ผู้ประกอบการเหล่ านัน้ลดก าลังส่ง
เครือ่งส่งออกอากาศลงเหลอืไมเ่กนิ ๕ กโิลวตัต ์(หรอืไมเ่กนิ ๒๐ กโิลวตัต ์ในแต่ละแนวโพลาไรเซชัน่) ซึง่เป็น
การเพยีงพอส าหรบัการส่งกระจายเสยีงในระบบเอฟเอม็และจะเป็นการปลอดภยัต่อการรบกวนซึง่กนัและกนั
อกีดว้ย 

จะเห็นได้ว่า แม้ขณะนัน้มีสถานีเพียง ๑๑๔ รายก็ยงัเกิดปญัหาการรบกวนระหว่างกันอัน
เน่ืองจากการทีผู่ป้ระกอบการรายเดมิฝ่าฝืนกฎหมาย และมาถงึบดัน้ีผู้ประกอบการรายเดมิกเ็พิม่จ านวนมาก
ถงึ ๓๑๔ รายโดยยงัไม่มปีระกาศบงัคบัใช้ฉบบัใดๆ ออกมาก ากบัดูแลและไม่มปีระกาศหลกัเกณฑค์วบคุม
ก าลงัส่งและเสาให้สาธารณชนได้รบัรูอ้ย่างเป็นทางการว่า รายใดได้มากเท่าใดได้น้อยเท่าใด เพราะเหตุใด
เช่นน้ี โดยผู้ถูกฟ้องคดยีงัอ้างต่อศาลอีกด้วยว่า ขัน้ตอนในขณะน้ีเป็นเพยีงการแจ้งรายละเอียดและความ
จ าเป็นในการถอืครองคลื่นเท่านัน้ซึง่ใชเ้วลามากถงึ ๓ ปี หากเป็นเช่นน้ีกเ็ท่ากบัผูถู้กฟ้องคดกี าลงัใชป้ระกาศ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเดมิใช้ก าลงัส่งและเสาได้อย่างไร้ขดีจ ากดั เพราะไม่มปีระกาศฉบบัใด
ก าหนดไว ้จงึเป็นการเลอืกปฏบิตัทิีไ่มช่อบกฎหมายและไมช่อบธรรมอยา่งยิง่ 

ดงันัน้ขอ้อา้งต่อศาลทีผู่ถู้กฟ้องคดกีล่าวว่า การลดก าลงัส่งและเสาของผูป้ระกอบการรายใหม่ลง 
โดยยงัไม่มกีารออกประกาศบงัคบัใชเ้พื่อวางมาตรการควบคุมผูป้ระกอบการรายเดมิใหใ้ชก้ าลงัส่งและเสาใน
อตัราของกฎหมายให้เป็นที่ประจกัษ์แก่สาธารณชนเช่นน้ี ก็เท่ากบัว่า ขอ้กล่าวอ้างต่อศาลของผู้ถูกฟ้องคดี
ลว้นแลว้แต่เป็นเทจ็ ไมบ่รรลุผลทีจ่ะท าใหป้ราศจากการรบกวนซึง่กนัและกนัไดจ้รงิ ค าใหก้ารต่อศาลดงักล่าว
จงึเป็นเพยีงโกหกค าโตทางเทคนิคของผูถู้กฟ้องคดต่ีอศาลใหค้ลอ้ยตามเท่านัน้ 

อนึ่ง ขา้พเจา้และคณะเคยให้การต่อศาลปกครองกลางมาแล้วโดยยกแผนภาพการรบกวนของ
คลื่นรายเดมิทีใ่ชก้ าลงัส่งสูงเกนิกว่าแผนวทิยุฯ พ.ศ. ๒๕๒๘ และจงึไดจ้ดัส่งแผนภาพและซดีดีงักล่าวต่อศาล 
ปรากฏตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข  ๑๙ ทัง้นี้เพื่อใชแ้ผนวทิยุฯ พ.ศ. ๒๕๒๘ และใช้แผนภาพดงักล่าว



 ๘๒ 

เป็นหลกัฐานเอกสารส าหรบัอธบิายการรบกวนที่มสีาเหตุมาจากคลื่นรายเดมิที่ใช้ก าลงัส่งสูงโดยปราศจาก
มาตรการใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดีในการก ากับดูแลและปล่อยปละละเลยให้ปญัหารบกวนดงักล่าวต่อเน่ือง
ยาวนานมาโดยตลอดถงึแมใ้นขณะนัน้จะยงัไมเ่คยมคีลื่นรายใหม่อยู่ในพืน้ทีเ่ลยกต็าม อย่างไรกต็าม หากศาล
ประสงคจ์ะขอหลกัฐานเพิม่เตมิใหช้ดัเจนเป็นรายคลื่นกส็ามารถกระท าไดใ้นทนัทโีดยมคี าสัง่ใหผู้ถู้กฟ้องคดใีช้
เครือ่งตรวจออกส ารวจในพืน้ทีท่ีเ่ป็นเป้าประสงคก์จ็ะทราบถงึความผดิของผูป้ระกอบการรายเดมิไดใ้นทนัท ี 

๔.๒.๑๐ ผูถู้กฟ้องคดอี้างต่อศาลว่า หากจะมกีารเพิม่มาตรฐานทางเทคนิคในการใชค้ลื่นความถี่
ใหสู้งกว่าทีก่ าหนดตามประกาศพพิาท เช่น เท่ากบัผู้ประกอบการรายเดมิ ย่อมจะส่งใหเ้กดิประเดน็ที่จะต้อง
พจิารณาว่า จะก าหนดให้เทยีบเท่ากบัผูป้ระกอบการรายเดมิรายใด เนื่องจากแต่ละรายมเีงื่อนไขทีไ่ม่เท่ากนั 
เช่น กองทพัเรอื มเีงือ่นไขในเขตกรงุเทพฯ ที ่๕,๐๐๐ วตัต ์ในขณะที ่อสมท. มเีงือ่นไขที ่๑๐,๐๐๐ วตัต์ (น่าจะ
ทัว่ประเทศเพราะผูถู้กฟ้องคดไีมร่ะบุไวเ้หมอืนกรณกีองทพัเรอื) นัน้ 

ขา้พเจา้และประชาชนขอเรยีนต่อศาลว่า ค าใหก้ารดงักล่าวท าใหเ้หน็ชดัเจนยิง่ขึน้ว่าผูถู้กฟ้องคดี
แกล้งท าเป็นไม่เขา้ใจในความหมายที่ขา้พเจา้และประชาชนไดพ้ยายามสื่อสารออกไปถงึความเสมอภาค ซึ่ง
กรณดีงักล่าว กใ็นเมือ่ผูป้ระกอบการรายเดมิทุกรายต่างกใ็ชก้ าลงัส่งทีต่นเคยไดร้บัตามขอบเขตเงื่อนไขทีม่มีา
แต่เดิมเป็นหลักเกณฑ์ แล้วเหตุใดจงึไม่ใช้หลักเกณฑ์ดงักล่าวกับผู้ประกอบการรายใหม่ด้วยเพื่อให้ได้
มาตรฐานเดยีวกนั กล่าวคอื ทัง้ๆ ทีท่ราบดวี่าผูป้ระกอบการรายใหม่มมีากถงึ ๗,๐๐๐ แลว้ จงึไม่มเีหตุผลและ
ความจ าเป็นใดๆ เลยทีต่้องก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคตามประกาศพพิาทเพื่อเพิม่ก าลงัสูงและเสาใหสู้งขึน้
จากเดมิทีเ่คยไดร้บั ผูแ้จง้ความประสงคไ์วก้บั กทช. ทัง้ ๒ ชุดเท่าใดกต็้องไดร้บัเท่าทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ต่เดมิเท่านัน้ 
ปญัหาต่างๆ กจ็ะพอเป็นพอไปซึง่บงัคบัใชเ้ป็นการชัว่คราวในช่วงเวลาแห่งการเปลีย่นผ่านเท่านัน้และทีส่ าคญั 
หลกัเกณฑด์งักล่าวเป็นหลกัเกณฑอ์นัเดยีวกนักบัผูป้ระกอบการรายเดมิอกีดว้ย  

การเพิม่ก าลงัส่งและเสาสูงตามประกาศพพิาทแก่สถานีขนาดเล็กที่อย่างไรก็ไม่สามารถแบก
ภาระค่าใช้จ่ายได้ไหวจรงิ จงึเป็นเสมอืนการหลอกตาสงัคม แต่ในทางกฎหมายกลบัมผีลผูกพนั จรงิ การ
กระท าเช่นน้ีกลบัยิง่เป็นการพอกพนูปญัหาใหห้นักหน่วงรุนแรงยิง่ขึน้ไปอกีเพราะท าใหส้ถานีขนาดเลก็ทีม่อียู่
เป็นจ านวนมากไดโ้ฉนดทางอากาศเพิม่ขึน้โดยปรยิาย จงึมพีืน้ทีเ่อกสารสทิธิท์ีท่บัซอ้นกนัเตม็ไปหมด หากไม่
ก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคในช่วงเวลานี้แต่ใชม้าตรฐานทางเทคนิคทีเ่คยไดร้บัทีม่มีาแต่เดมิเป็นหลกัเกณฑ์
ก็จะไม่มผีู้ใดมาหยบิยกเอาเป็นประเดน็โต้แยง้ได้เพราะมหีลกัฐานเป็นที่ประจกัษ์แล้วว่า ตลอดระยะเวลาที่
ผูป้ระกอบการรายใหม ่๖,๖๐๐ สถานี ทีต่่างกไ็ดร้บัสทิธทิดลองออกอากาศต่างกพ็ออยู่พอทนกนัไป มไิดม้กีาร
ฟ้องรอ้งเป็นคดคีวามในศาลปกครองใดๆ  ไม่มกีารยื่นถอดถอน และไม่มกีารท าสงัฆกรรมคว ่าบาตรในสงัฆ
มณฑลอกีด้วย นัน่เป็นเครื่องชี้ชดัว่า การก ากบัดูแลภายใต้การปฏบิตัหิน้าที่ของ กทช. ในฐานะ กสช. และ 
กทช. ในฐานะรกัษาการ กสทช. ใหค้วามเป็นธรรมพอประมาณ ต่างฝ่ายต่างอยู่กนัไดไ้ม่มขีอ้พพิาทเกดิขึน้ใน
ราชอาณาจกัรเหมอืนกบัทนัททีีป่ระกาศพพิาทฉบบัน้ีเกดิขึน้ 

ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดที าค าให้การต่อศาลว่า ผูฟ้้องคดปีระสงค์จะใหม้กีารเพิม่มาตรฐานทาง
เทคนิคในการใชค้ลื่นความถีใ่หสู้งกว่าทีก่ าหนดในประกาศพพิาทจงึไม่เป็นความจรงิ สิง่ที่ยนืยนัต่อศาลตลอด
มากค็อืความเสมอภาคในทุกมติแิละในทุกรปูแบบ กล่าวคอื หากผูป้ระกอบการรายใดมคีวามพรอ้มต้องการจะ



 ๘๓ 

ขยายเพิม่ขึ้นกว่าที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้ก็จะต้องได้รบัการพจิารณาเป็นรายๆ ไป ไม่ใช่ก าหนดเหมอืน
เงินเดือนค่าแรงขัน้ต ่ าให้เทียบเท่ากันหมดทัง้ๆ ที่คุณสมบัติของคนไม่เท่ากัน  ความต้องการคนใน
ตลาดแรงงานไม่เท่ากนั ความพรอ้มของคนไม่เท่ากนั ฯลฯ ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นพืน้ฐานง่ายๆ ทีผู่ถู้กฟ้องคดตี้อง
เข้าใจเป็นอย่างด ีเพยีงแต่เสแสรง้จะใช้อ านาจบบีบงัคบัให้เป็นไปตามแนวคดิและนโยบายมัว่สุมคลื่นตาม
ประกาศพพิาทอยู่แบบหวัชนฝาจงึใชม้าตรการก าหนดมาตรฐานเทคนิคแบบค่าแรงขัน้ต ่า แมเ้พยีงบุคคลกย็งั
ใชม้าตรฐานเช่นนี้เป็นบรรทดัฐานไมไ่ดแ้ลว้ กรณนีี้เป็นเรือ่งของคลื่นความถีท่ีม่อียู่อย่างจ ากดัอย่างยิง่และยงัมี
ผลกระทบต่อความเสื่อมหรอืความเจรญิของประชาชนที่จะได้เสพสื่อที่มีคุณหรือมโีทษอีกเช่นนี้ การใช้
มาตรฐานเทคนิคแบบค่าแรงขัน้ต ่าจงึเป็นนโยบายและการปฏบิตัหิน้าที่ทีบ่่งชีช้ดัว่ามคีวามผดิพลาดและเป็น
ภยัอย่างรุนแรง แมเ้รื่องส่วนบุคคลก็ยงัไม่มใีครยอมรบัไดก้บัการก าหนดค่าแรงเงนิเดอืนแก่คนทีจ่บปรญิญา
เอกเกียรตินิยมอันดับหนึ่งผ่านประสบการณ์มามากกับคนที่เพิ่งจบเพียงขัน้พื้นฐานเท่านัน้ ที่ส าคญั แม้
ผูป้ระกอบการรายเดมิกย็งัไมไ่ดใ้ชม้าตรฐานเทคนิคแบบค่าแรงขัน้ต ่าดงักล่าวอกีดว้ยแลว้ตามทีไ่ดอ้้างต่อศาล 
กย็ิง่แสดงถงึความไรส้าระของประกาศพพิาทเป็นอยา่งยิง่ 

๔.๒.๑๑ ตามทีผู่ถู้กฟ้องคดที าค าใหก้ารต่อศาลว่า หากต้องลดจ านวนสถานีวทิยุกระจายเสยีงที่
จะไดร้บัการทดลองประกอบกจิการลง เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิการรบกวนการใชค้ลื่นความถี่ระหว่างกนั ซึง่จะมี
ประเดน็ที่จะต้องพจิารณาว่าจะต้องด าเนินการตดัสทิธผิู้ที่ควรจะต้องได้รบัสทิธใินการทดลองรายใด และผล
การด าเนินการเช่นว่านัน้จะส่งผลกระทบต่อผูท้ีจ่ะต้องถูกตัดสทิธไิม่ใหท้ดลองประกอบกจิการฯ ตามประกาศ
พพิาท และก่อใหเ้กดิประเดน็พพิาทในระยะยาวไดต่้อไป นัน้ 

ขา้พเจา้และประชาชนเหน็คดัคา้นเป็นอยา่งยิง่ในประเดน็นี้ เนื่องจากผูป้ระกอบการทุกรายตลอด
ถงึประชาชนทัว่ประเทศต่างต้องยอมรบัในหลกัการของประโยชน์สาธารณะทีไ่ม่แสวงหาก าไรในทางธุรกจิอยู่
เป็นพื้นฐานแล้วว่าสมควรต้องได้รบัการพิจารณาก่อน มิฉะนัน้ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งออกกฎหมายในนาม
ประชาชนทัง้ประเทศจะไม่บญัญตัไิว้เช่นนัน้ หนึ่ง ส่วนในการประกอบการภาคธุรกจิกเ็ช่นกนั ทัง้รฐัธรรมนูญ
และกฎหมายทีผ่่านการตราจากฝ่ายนิตบิญัญตัต่ิางก็บญัญตัใิห้ต้องมกีารแข่งขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรมด้วย
วธิกีารประมลูตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉกเช่นเดยีวกบั
การประมลูทวีดีจิติอล ๓ จ ีทีต่้องเขา้มาในสนามการแข่งขนั มใิช่เขา้มาในระบบด้วยการท าตามอ าเภอใจ ซึ่ง
หลกัการและเจตนารมณ์ดงักล่าวผ่านความเหน็ชอบจากฝ่ายนิตบิญัญตัแิลว้และยงัเป็นเจตจ านงล่าสุดอกีดว้ย 
ดงันัน้ ค าให้การของผู้ถูกฟ้องคดจีงึไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการขดัต่อหลกัการและเจตนารมณ์ของ
กฎหมายในทุกระดบั แมห้ากไม่เอาขอ้กฎหมายมาพจิารณา ก็ต้องน าหลกัธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชน
มาใช้ ทัง้นี้เพราะผู้ประกอบการธุรกิจแสวงหาประโยชน์เข้าตนเองเป็นส าคญัมสีารประโยชน์เพยีง ๒๕ % 
เท่านัน้ ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับผู้ประกอบการบรกิารชุมชนซึ่งต้องไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจโดย
เดด็ขาด นอกจากนี้เนื้อหารายการยงัตอ้งเป็นสารประโยชน์ไมน้่อยกว่า ๗๕ % อกีดว้ย  

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีหยบิยกเอาประเด็นพิพาทมาเป็นข้ออ้างบงัหน้าต่อศาลเช่นน้ี จงึแสดงถึง
ภยาคติคอืความเกรงกลวัภยัในการปฏบิตัิหน้าที่ทัง้ที่ทราบดวี่าเป็นหลกัการและบทบญัญตัิตามกฎหมาย 
ความมอีคติทัง้ ๔ จงึไม่มนี ้าหนักเพยีงพอและไม่อาจน ามาใช้เป็นข้ออ้างในการออกประกาศพพิาทที่ล้วน



 ๘๔ 

แล้วแต่ขดัต่อบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทัง้สิ้นนี้ย่อมมไิด้ อนึ่ง ขา้พเจา้และคณะขอตัง้ขอ้สงัเกตต่อศาลว่า ใน
กรณีดงักล่าวผู้ถูกฟ้องคดกีลบัมคีวามเกรงกลวัขอ้พพิาทอย่างมาก ในขณะที่อกีกรณีหน่ึงซึ่งมพีระสงฆแ์ละ
ประชาชนจ านวนมากซึ่งถือเป็นตวัแทนของประชาชนทัง้ประเทศได้เพราะใช้สทิธใินการถอดถอดเกนิกว่า
อตัราพืน้ฐานทีก่ าหนดไว ้กล่าวคอื กฎหมายบญัญตัไิวใ้หม้รีายชื่อถอดถอนไดอ้ย่างน้อย ๒๐,๐๐๐ รายชื่อ แต่
ประชาชนต่างพากนัมาลงรายชื่อมากกว่า ๕๐,๐๐๐ รายชื่อ และได้รบัการตรวจสอบแล้วว่าผ่านมมีากกว่า 
๔๗,๐๐๐ รายชื่อ การลงประชามติของประชาชนเช่นนี้ย่อมถอืเป็นอนัเพยีงพอและเหมาะสมในการสะทอ้นถงึ
การไม่ยอมรบัประกาศพพิาทของประชาชนทัง้ประเทศ ยิง่กว่านัน้พระสงฆ์ผู้ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบยงัท าสงัฆ
กรรมคว ่าบาตร และยงัมคีลื่นธรรมะและคลื่นประโยชน์สาธารณะอกีหลายรอ้ยคลื่นทีแ่สดงเจตนาไม่ยอมรบั ส่ง
เป็นหนงัสอืฉบบัต่างๆ ดงัทีเ่คยเรยีนต่อศาลมาแลว้ จงึเป็นทีน่่าสงัเกตว่า เพราะเหตุใดในกรณีดงักล่าวนี้ผูถู้ก
ฟ้องคดกีลบัไม่เหน็ว่าเป็นประเดน็พพิาท ทัง้ทีก่ าลงัเกดิขึน้อยู่ในปจัจุบนัและจะเกดิรุนแรงยิง่ขึน้ไปอกีหากผู้
ถูกฟ้องคดยีงัฝา่ฝืนกฎหมาย ดือ้ดา้นต่อธรรมในพระพุทธศาสนาจากพระผูป้ฏบิตัปิฏบิตัชิอบ ซึง่หากผูถู้กฟ้อง
คดมีคีวามระมดัระวงัรอบคอบต่อประเดน็พพิาทจรงิกต็้องยุต ิถอน หรอืยกเลกิประกาศพพิาทดงักล่าวออกไป
โดยเรว็ ปญัหาขอ้พพิาทต่างๆ ก็จะยุตลิงโดยทนัท ีจงึขอเรยีนต่อศาลเพื่อเป็นขอ้สงัเกตถงึความไม่จรงิใจไม่
บรสิุทธิข์องผูถู้กฟ้องคดทีี่มกัมคี าให้การทีย่ดึถอืเป็นสาระแก่นสารใดๆ แทบมไิด้เพราะมคีวามขดัแยง้ตนเอง
อยูต่ลอดเวลา 

๔.๒.๑๒ ผูถู้กฟ้องคดอี้างต่อศาลว่า การก าหนดมาตรฐานเทคนิคทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละประเภท
ของการประกอบกจิการ เช่น บรกิารชุมชนหรอืบรกิารสาธารณะ กบัมาตรฐานทางเทคนิคของประเภทบรกิาร
ธุรกจิ จะด าเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพกต่็อเมือ่ไดม้กีารก าหนด “แผนความถีฯ่” เพื่อแยกการใชค้ลื่นแต่ละ
ประเภทเรยีบรอ้ยแลว้ โดยในแต่ละประเภทบรกิารกจ็ะสามารถออกอากาศวทิยุกระจายเสยีงไดต้ามมาตรฐาน
ทางเทคนิคไวเ้ป็นการเฉพาะในแต่ละประเภท หากแต่โดยทีใ่นปจัจุบนั การด าเนินการตรวจสอบความจ าเป็น
ในการใช้งานคลื่นความถี่ของผู้ประกอบการรายเดมิ ๓๑๔ ราย ยงัไม่แล้วเสรจ็ จงึไม่อาจพจิารณาก าหนด
ความจ าเป็นและระยะเวลาในการส่งคนืคลื่นความถี่ของผูป้ระกอบการรายเดมิแต่ละรายได ้อนัเป็นเหตุใหย้งั
ไมอ่าจก าหนด “แผนความถีฯ่” โดยการพจิารณาแบ่งแยกคลื่นในแต่ละประเภทบรกิารได ้โดยหากจะแบ่งแยก
ในขณะนี้ จะส่งผลให้เกดิสภาวะของสถานีที่ใช้คลื่นความถี่ไม่ตรงกบัแผนความถี่ที่ก าหนด ส่งผลให้เกดิข้อ
พพิาทระหว่างผู้ประกอบกจิการในการด าเนินการเพื่อเปลีย่นแปลงคลื่นทีใ่ช้ให้สอดคลอ้งกบั “แผนความถี่ฯ” 
ได ้นัน้ 

ขา้พเจา้ขอคดัคา้นในประเดน็ดงักล่าวเป็นส่วนใหญ่และยอมรบัเป็นส่วนน้อยต่อศาล กล่าวคอื 
 (๑) ผู้ถูกฟ้องคดยีอมรบัโดยดุษณีว่า การแยกแต่ละประเภทของการประกอบกิจการ เช่น 

บรกิารชุมชนหรอืบรกิารสาธารณะ กบัมาตรฐานทางเทคนิคของประเภทบรกิารธุรกจิ เป็นสิง่ทีส่ามารถท าได้
จรงิและจะมปีระสทิธภิาพมากดว้ย แต่จะต้องใชร้ะยะเวลายาวนานเสยีจนไม่กล้าจะก าหนดเวลาใหแ้น่ชดัต่อ
ศาลไดเ้พราะตอ้งรออยา่งน้อย ๓ ขัน้ตอนทีเ่ปิดเผยได ้คอื ต้องรอด าเนินการตรวจสอบความจ าเป็นในการถอื
ครองคลื่นใหแ้ล้วเสรจ็เสยีก่อน หนึ่ง ต้องรอด าเนินการตรวจสอบความชอบของการอนุญาต สมัปทาน หรอื



 ๘๕ 

สญัญา และรอการเปิดเผยขอ้มูลและผลการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบให้แลว้เสรจ็เสยีก่อนอกีดว้ย หนึ่ง 
นอกจากนี้ ยงัจะตอ้งรอด าเนินการก าหนด “แผนความถีฯ่” ใหแ้ลว้เสรจ็เสยีก่อนอกีดว้ย หนึ่ง 

 การรอคอยแบบถูกเตะถ่วงให้ล่าช้าในทุกขัน้ตอนอย่างไม่มหีลกัประกนัแมใ้นชัน้ศาลขณะนี้ 
ซึง่เป็นความถนดัของส านกังานผูถู้กฟ้องคดตีลอดมาเช่นน้ี ขา้พเจา้ในนามประชาชนจงึไม่อาจยอมรบัไดอ้ย่าง
เดด็ขาดที่จะต้องรอคอยดว้ยการถูกลดิรอนสทิธทิี่เคยได้รบัจากมต ิกทช. ถงึ ๒ ชุดในอดตีซึง่ไม่ได้รบัความ
เดอืดรอ้นเสยีหายใดๆ จากมต ิกทช. ดงักล่าวแต่อย่างใด หากเมื่อผูถู้กฟ้องคดเีขา้มาด ารงต าแหน่งกลบัจะตัง้
กฎเกณฑห์รอืนโยบายขึน้มาใหม่อนัเป็นการลดิรอนสทิธใินการออกอากาศอย่างรุนแรงและจะยาวนานอย่าง
ไมส่ามารถก าหนดเวลาต่อศาลอกีดว้ย หรอืหากแมไ้มย่าวนานเพยีง ๑-๒ ปีเท่านัน้กส็มควรจะรอคอยกนัได ้ผู้
ถูกฟ้องคดกีย็ิง่ไมม่เีหตุผลและไมส่มควรจะเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืหลกัเกณฑซ์ึง่ท าใหข้อ้พพิาทกลบัรุนแรง
ยิง่ขึน้ เพราะอกี ๑-๒ ปีเท่านัน้กจ็ะมกีารก าหนด “แผนความถีฯ่” แลว้ 

 ขอ้คดัคา้นอกีประการหนึ่งของขา้พเจา้ต่อศาล กค็อื หากมกีารแยกประเภทของการประกอบ
กิจการแล้ว มาตรฐานทางเทคนิคของแต่ละประเภทนัน้ๆ ต้องเสมอภาคกนัซึ่งเป็นไปตามบทบญัญัติและ
เจตนารมณ์ของกฎหมายอนัมาจากขอ้เสนอของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ และขอ้เสนอจากทุกภาคส่วนไม่ว่าโดยภาค
ประชาชน นกัวชิาการ หรอืองคก์รต่างๆ ทีส่นบัสนุนการด าเนินการดา้นสื่อทีป่ราศจากการครอบง าของรฐัและ
ทุน ซึ่งฝ่ายนิติบญัญัติก็สนับสนุนในข้อเสนอดงักล่าวกลายเป็นกฎหมายบงัคบัใช้ปรากฏอยู่ในค าบนัทึก
เจตนารมณ์การร่างพระราชบญัญตัฯิ อย่างชดัเจน ดงันัน้ การกล่าวในท านองว่าจะแยกมาตรฐานทางเทคนิค
ให้มคีวามเหลื่อมล ้าและแตกต่างกนัทัง้ๆ ที่ได้จดัท า “แผนความถี่ฯ” แล้วเช่นนี้จงึเป็นการหมกเมด็ต่อศาล
ตัง้แต่วนัน้ีเพื่อหวงัผลจะท าผดิกฎหมายไดอ้ยา่งสบายๆ ในวนัหน้าโดยอาศยัค าใหก้ารต่อศาลดงักล่าวมาแอบ
อ้างตบตาสาธารณชน ขา้พเจา้ในนามประชาชนและทุกภาคส่วนจงึขอคดัค้านอย่างเตม็ก าลงัตัง้แต่วนันี้เป็น
ต้นไป และขอเรยีนต่อศาลด้วยความบรสิุทธิใ์จตัง้แต่วนัน้ีเช่นกนัว่า “แผนความถี่ฯ” จะต้องเป็นไปด้วยความ
เสมอภาคและยตุธิรรมระหว่างผูป้ระกอบการแต่ละประเภท ซึง่หากไม่เป็นเช่นนัน้ขา้พเจา้กจ็ะอาศยัค าคดัคา้น
ต่อศาลในวนันี้ขึน้เป็นพยานต่อศาลในวนัหน้าด้วย ทัง้นี้เพื่อปิดกัน้พฤตกิารณ์ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่มอีกุศลจติ
วปิรติในนโยบายและการปฏบิตัหิน้าทีต่ลอดมา 

 (๒) ค าใหก้ารต่อศาลของผู้ถูกฟ้องคดใีนประเดน็ต่างๆ โดยเฉพาะประเดน็นี้ลว้นแลว้แต่เป็น
การยอมรบัอย่างจรงิจงัว่า ปญัหาทัง้หมดรวมลงหรอืมสีาเหตุหลกัมาจาก “ผูป้ระกอบการรายเดมิ” ทัง้สิน้ อนั
ส่งผลใหต้นต้องบดิเบีย้วด ารงความเทีย่งธรรมไม่ได ้แมแ้ต่ “แผนความถี่ฯ” กไ็ม่สามารถก าหนดได ้ทุกสิง่ทุก
อย่างต้องรอและต้องขึน้กบั “ผูป้ระกอบการรายเดมิ” เท่านัน้ ค าอ้างต่อศาลในประเดน็เหล่านี้จงึเป็นการตอก
ย ้าอกีครัง้หนึ่งว่า ผูถู้กฟ้องคดยีอมรบัอย่างเตม็ทีว่่า “ผูป้ระกอบการรายเดมิ” คอืตวัถ่วงของสงัคมไทย คอืตวั
ปญัหาของการปฏริปูสื่อไทย ทีจ่นถงึทุกวนัน้ีแมจ้ะแกไ้ขรฐัธรรมนูญมาแลว้ถงึ ๒ ครัง้ “ผูป้ระกอบการรายเดมิ” 
กย็งัเป็นตวัปญัหาทีห่นกัหนาสาหสัยิง่กว่าปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนการแกไ้ขรฐัธรรมนูญเสยีดว้ยซ ้าไป 

 ในเมื่อผู้ถูกฟ้องคดยีอมรบัต่อศาลถึงต้นเหตุแห่งปญัหาที่มาจาก “ผู้ประกอบการรายเดมิ” 
เช่นน้ีหลายต่อหลายครัง้ย ้าไปย ้ามา ขา้พเจา้และประชาชนจงึขอเสนอใหใ้ชบ้ทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญว่าดว้ย
ความเสมอภาคตามมาตรา ๓๐ เป็นทางออกซึง่บญัญตัไิวว้่า  



 ๘๖ 

 “บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทยีมกนั  
 ชายและหญงิมสีทิธเิท่าเทยีมกนั  
 การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิน่ก าเนิด เชือ้

ชาต ิภาษา เพศ อายุ ความพกิาร สภาพทางกายหรอืสุขภาพ  ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืงอนัไมข่ดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ จะกระท ามไิด ้

 มาตรการที่รฐัก าหนดขึน้เพื่อขจดัอุปสรรคหรอืส่งเสรมิให้บุคคลสามารถใชส้ทิธแิละเสรภีาพ
ไดเ้ช่นเดยีวกบับุคคลอื่น ยอ่มไมถ่อืเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมตามวรรคสาม” 

 บทบัญญัติในมาตรานี้ครอบคลุมไว้หมดแล้วซึ่งความเสมอภาคไม่ว่าบุคคลนัน้จะเป็น
ผูป้ระกอบการรายเดมิหรอืรายใหมก่ต็าม ต่างต้องไดห้ลกัประกนัตามบทบญัญตัดิงักล่าว คอืต้องเสมอกนัและ
ต้องได้รบัความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทยีมกนั ผู้ถูกฟ้องคดจีะน านโยบายมัว่สุมคลื่นที่มเีน้ือหาที่วปิรติ
ตามประกาศพพิาทมาบงัคบัใชจ้นเป็นเหตุขดัแยง้ต่อบทบญัญตัดิงักล่าวไมไ่ดโ้ดยเดด็ขาด อย่างน้อยต้องเสมอ
กนั มหิน าซ ้า หากมขีอ้จ ากดัในทางเทคนิคว่าต้องไม่เกดิการรบกวนคลื่นซึ่งกนัและกนัเพื่อให้สอดคล้องกบั
มาตรฐาน ITU จรงิ กต็้องบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเสมอภาคใหผู้ป้ระกอบการไม่ว่ารายเดมิหรอืรายใหม่อยู่ใน
มาตรฐาน ITU ไปพรอ้มๆ กนัและอย่างเท่าเทยีมกนัจงึจะชอบดว้ยธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย ฉะนัน้การทีผู่้
ถูกฟ้องคดีออกประกาศพิพาทหวังผลให้ผู้ประกอบการรายใหม่อยู่ภายใต้มาตรฐาน ITU ในขณะที่
ผูป้ระกอบการรายเดมิไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้มาตรฐาน ITU เช่นนี้ ประกาศพพิาททีส่่งผลวปิรติเช่นนี้จงึเป็น
ประกาศพพิาททีเ่ป็นโมฆะมโีทษความผดิถงึ ๕ กระทง ไดแ้ก่  

 ๑) โทษทีผ่ดิต่อธรรมเพราะไรซ้ึง่ความยตุธิรรม  
 ๒) โทษทีผ่ดิต่อมาตรฐาน ITU ซึง่เป็นขอ้กฎขอ้บงัคบัสากลระหว่างประเทศ ท าความอบัอาย

ต่อนานาอารยประเทศ  
 ๓) โทษทีผ่ดิต่อเจตนารมณ์แห่งการปฏริูปสื่อที่ล่วงเลยมากว่า ๒๐ ปีและยงัจงใจท าใหล้่าช้า

ออกไปอกีอยา่งไมม่คีวามชดัเจน  
 ๔) โทษที่ผดิต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญว่าด้วยความเสมอภาค เป็นกฎหมายสูงสุดของ

ประเทศทีต่อ้งยอมรบั  
 ๕) โทษทีผ่ดิต่อประชามตแิละมตสิงฆใ์นสงัฆมณฑล 
 ที่กล่าวเช่นน้ีเน่ืองจาก หากผู้ถูกฟ้องคดซีึ่งมกัอ้างมาตรฐาน ITU มาเป็นเหตุลดิรอนสทิธิ

ผูป้ระกอบการรายใหม่อยู่เสมอๆ ซึ่งหากประสงค์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ITU จรงิ มลูนิธเิสยีงธรรมฯ และ
ประชาชนต่างพอใจและยนิดีปฏิบตัิตามโดยเคร่งครดัแต่เงื่อนไขอยู่ว่าผู้ประกอบการทุกประเภทไม่เว้น
ผูป้ระกอบการรายเดมิกต็อ้งปฏบิตัติามมาตรฐาน ITU อย่างเสมอภาค ซึง่การจะท าใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
ITU มากทีสุ่ดไดน้ัน้ ผูถู้กฟ้องคดตี้องบงัคบัใช้มาตรฐานเทคนิคแก่ผู้ประกอบการไม่ว่ารายเดมิหรอืรายใหม่
แบบเท่าเทียมกันหรือกล่าวง่ายๆ ก็คือ ต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งหากน ามาตรฐานทางเทคนิคที่
ก าหนดใหเ้ครื่องส่งไม่เกนิ ๕๐๐ วตัต์ เสาสูงไม่เกนิ ๖๐ เมตร พืน้ทีก่ระจายเสยีงไม่เกนิ ๒๐ กม. มาบงัคบัใช้
อยา่งเสมอภาคกบัผูป้ระกอบรายเดมิดว้ยเช่นนี้ ขา้พเจา้เชื่อว่ามลูนิธเิสยีงธรรมฯ และประชาชนกค็งยอมรบัได้



 ๘๗ 

เพราะมคีวามเสมอภาค ทุกคนจะไดร้บัประโยชน์จากการรบัฟงัเพราะการรบกวนจะเหอืดหายไปไดด้ใีนระดบั
หนึ่งทเีดยีว ทีส่ าคญัสอดคล้องกบัมาตรฐาน ITU มากขึน้ แต่ในเมื่อประกาศพพิาทกลบัมผีลเลอืกปฏบิตัใิช้
บงัคบัเฉพาะรายใหม่เท่านัน้ โดยยงัยกเวน้รายเดมิ ๓๑๔ ไวใ้หฝ้่าฝืน ITU ได ้คอืปล่อยให้ใชก้ าลงัส่งสูงเป็น 
๑๐,๐๐๐ วตัตก่์อใหเ้กดิการรบกวนคลื่นขา้งเคยีงทีใ่ชก้ าลงัส่งเพยีง ๕๐๐ วตัต์ไดเ้ช่นนี้กเ็ท่ากบัก าลงัปล่อยให้
ผูป้ระกอบการรายเดมิฝ่าฝืน ITU ไดเ้พยีงฝ่ายเดยีว ซึง่หากเป็นมาตรฐานเทคนิคทีว่ปิรติเช่นน้ี ขา้พเจา้กเ็ชื่อ
อกีว่าไมม่ผีูใ้ดยอมรบันบัถอืปฏบิตัติามไดเ้พราะเป็นมาตรฐาน ITU ของผูถู้กฟ้องคดทีีจ่อมปลอม  

 หากแม้ผู้ถูกฟ้องคดียงัพยายามจะหยบิยกเอาบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๓๐๕ (๑) แห่ง
รฐัธรรมนูญมาเป็นข้อกล่าวอ้างว่าจ าเป็นต้องปฏบิตัิตามบทบญัญตัิดงักล่าว ซึ่งผลของการปฏิบตัิตามบท
เฉพาะกาลมาตราดงักล่าวทีคุ่ม้ครองสทิธเิฉพาะผูป้ระกอบการรายเดมิย่อมจะส่งผลกระทบเป็นการฝ่าฝืน ITU 
เพราะในทางเทคนิคสามารถพิสูจน์ได้ทัง้ในทางการค านวณและโดยเครื่องวัดตรวจสอบซึ่งจะฟ้องต่อ
สาธารณชนในทนัทวี่า ผู้ประกอบการรายเดมิซึ่งใช้ก าลงัส่งสูงนับ ๑๐,๐๐๐ วตัต์ ก าลงัก่อให้เกดิการรบกวน
คลื่นขา้งเคยีงอยา่งรนุแรงทีใ่ชก้ าลงัส่งเพยีง ๕๐๐ วตัต ์และผลแห่งการรบกวนระหว่างกันและกนัเช่นนี้คอืการ
ฝ่าฝืน ITU นัน่เอง ฉะนัน้ จงึมเีพยีงมาตรการเดยีวเท่านัน้ในทางเทคนิคก็คอืการลดก าลงัส่งและเสาให้ได้
มาตรฐานที่เท่าเทยีมกนั และส าหรบัมาตรการทางกฎหมายที่จะท าให้เกดิความเท่าเทยีมกนัไม่เหลื่อมล ้ากนั
อยา่งทีบ่ทเฉพาะกาลตามรฐัธรรมนูญเขยีนไวน้ัน้กไ็มพ่น้บทบญัญตัหิลกัของรฐัธรรมนูญซึง่มศีกัดิส์ูงกว่ามพีลงั
อ านาจเป็นทีย่อมรบัจากประชาชนมากกว่า นัน่กค็อื มาตรา ๓๐ แห่งรฐัธรรมนูญว่าดว้ยความเสมอภาคนัน่เอง 

 โดยทีว่รรคสุดทา้ยตามมาตรา ๓๐ บญัญตัวิ่า “มาตรการทีร่ฐัก าหนดขึน้เพื่อขจดัอุปสรรคหรอื
ส่งเสรมิใหบุ้คคลสามารถใชส้ทิธแิละเสรภีาพไดเ้ช่นเดยีวกบับุคคลอื่น ย่อมไม่ถอืเป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่
เป็นธรรมตามวรรคสาม” ดงันัน้ ผู้ถูกฟ้องคดจีงึต้องปฏบิตัติามบทบญัญตัดิงักล่าวอย่างเคร่งครดัดว้ย ซึง่จะ
ส่งผลดไีปหลายประการท าให้การปฏบิตัิตามมาตรฐาน ITU ของผู้ประกอบการระบบเอฟเอ็มทัง้ระบบใน
ประเทศไทยก็จะสอดคล้องความจรงิมากที่สุด ไม่บดิเบี้ยวหลอกสายตาผู้รู้จรงิทางเทคนิคหากปฏบิตัิตาม
ประกาศพพิาท และยงัหลุดพน้จากโทษความผดิรา้ยแรงทางกฎหมายและทางสงัคมถงึ ๕ กระทงอกีดว้ย จงึ
ขอพึ่งอ านาจศาลโปรดพจิารณาถึงความเป็นมาของรฐัธรรมนูญ หลกัการ เหตุผล เจตนารมณ์ และเนื้อหา
สาระของรฐัธรรมนูญมาประกอบด้วย ซึ่งย่อมต้องมนี ้าหนักเหนือกว่าหากเมื่อเทียบกบัความเป็นมาของ
ประกาศพพิาท  หลกัการ เหตุผล เนื้อหาสาระ และเจตนารมณ์ของประกาศพพิาท ซึง่มคีวามขดัแยง้กนัอย่าง
รนุแรง 

๔.๒.๑๓ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดอี้างต่อศาลว่า การด าเนินการเกี่ยวกบัผู้ประกอบการรายเดมิตาม
กระบวนการมาตรา ๘๒ และ ๘๓ แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ยงัไม่แล้ว
เสรจ็ อนัเป็นเหตุใหย้งัไมอ่าจก าหนด “แผนความถีฯ่” โดยมกีารพจิารณาแบ่งแยกคลื่นความถี่ในแต่ละประเภท
ของการประกอบกจิการได ้โดยหากจะมกีารแบ่งแยกในขณะนี้ จะส่งผลใหเ้กดิสภาวะของสถานีวทิยุทีใ่ชค้ลื่น
ความถีไ่มต่รงกบั “แผนความถีฯ่” ทีก่ าหนด ส่งผลใหเ้กดิขอ้พพิาทระหว่างผูป้ระกอบกจิการในการด าเนินการ
เพื่อเปลีย่นแปลงคลื่นความถีท่ีใ่ชใ้หส้อดคลอ้งกบั “แผนความถีฯ่” ได ้นัน้ 



 ๘๘ 

ขา้พเจา้และประชาชนเหน็ว่า ค าให้การดงักล่าวเป็นความคดิปรุงแต่งฟุ้งซ่านร าคาญใจจนเกิน
เลยขอบเขตทีจ่ะท าไดจ้รงิและท าไดท้นัทใีนปจัจบุนั เป็นการสรา้งภาพใหด้นู่ากลวัและเป็นความยากล าบากยิง่
ซึง่จะหลอกล่อใหเ้ชื่อถอืไดเ้ฉพาะในผูไ้มรู่จ้รงิทางเทคนิคเท่านัน้ (เช่นเดยีวกบักรณกีารรบกวนกจิการวทิยุการ
บนิที่หลอกล่อคนจ านวนมากเสมอๆ และตลอดมาแต่ไม่สามารถพูดหลอกล่อช่างเทคนิคที่รู้จรงิและพูดแต่
ความสตัยจ์รงิใหเ้ชื่อถอืได ้ค าใหก้ารของผูถู้กฟ้องคดจีงึแตกต่างอยา่งสิน้เชงิจากค าพูดทีอ่อกจากปากของช่าง
เทคนิคผู้ช านาญและมปีระสบการณ์ในการสุ่มตวัอย่างตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชนซึ่งเป็นช่างเทคนิคจาก
กจิการวทิยุการบนิ ได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรูก้บัทมีเทคนิคของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ โดยมีภาพและ
กรณศีกึษาประกอบถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ)  

ค าว่า “แยกประเภท” การประกอบกิจการกระจายเสยีงนัน้ ขา้พเจา้และคณะหมายถงึการแยก
ประเภทออกมาเพื่อน ามาพจิารณาเป็นส่วนๆ ไม่ปะปนกนั เพื่อให้สอดคล้องกบับทบญัญตัิของกฎหมายที่
บงัคบัใหผู้ถู้กฟ้องคดจีะตอ้งจดัสดัส่วนทีเ่หมาะสมระหว่างผูป้ระกอบการ และโดยทีก่ฎหมายใหห้ลกัประกนัไว้
แลว้ว่า “ประเภทบรกิารชุมชน” ต้องมสีดัส่วนไม่น้อยกว่า ๒๐ % เท่ากบัว่ากฎหมายบงัคบัใหใ้นหน้าปดัของ
เครื่องรบัวทิยุเครื่องหนึ่งๆ ซึง่มชี่องความถี่ทัง้หมด ๘๐ ช่อง (ตัง้แต่ ๘๗.๕ – ๑๐๘ MHz เวน้ระยะทุก ๐.๒๕ 
MHz) จะต้องเป็นโควต้าของ “ประเภทบรกิารชุมชน” อย่างน้อย ๑๖ ช่อง ในทุกๆ พื้นที่ของการอนุญาต
ประกอบกิจการ ซึ่งการ “แยกประเภท” ที่ข้าพเจ้าและคณะฟ้องต่อศาลนัน้ ไม่เคยหมายความถึงขนาดว่า
จะตอ้งแยกประเภทออกจากกนัเป็นกลุ่มๆ ตามทีผู่ถู้กฟ้องคดคีดิฟุ้งซ่านถงึเพยีงนัน้ซึง่ย่อมเป็นไปไม่ไดเ้ลยใน
ขณะนี้ กล่าวใหล้ะเอยีดกค็อื ขา้พเจา้และคณะไม่ไดใ้หแ้ยกบรกิารสาธารณะเป็น ๘๘.๐ – ๙๒ MHz ไม่ไดใ้ห้
แยกบรกิารชุมชนเป็น ๙๒.๕ – ๙๗.๐ MHz และไม่ไดใ้ห้แยกบรกิารธุรกจิเป็น ๙๗.๕ – ๑๐๘.๐ MHz ตาม
ความฟุ้งซ่านอย่างไรเ้ขตแดนของผูถู้กฟ้องคดทีีอ่้างต่อศาลเน่ืองจากไม่มทีางเป็นไปไดโ้ดยเดด็ขาดในเวลาน้ี 
และกฎหมายกไ็ม่ไดเ้ถรตรงเช่นน้ีดว้ย เพราะกฎหมายร่างขึน้จากผูเ้กี่ยวขอ้งหลายฝ่ายทีรู่จ้รงิดา้นเทคนิคจงึ
ไมม่ทีางบญัญตัสิิง่ใดทีเ่ป็นการมดัตวัและยงัเป็นไปไมไ่ดอ้กีดว้ย 

 ค าฟ้องของขา้พเจา้และคณะต่อศาลตัง้แต่ตน้นัน้ ไดแ้สดงใหเ้หน็ชดัเจนแลว้ว่า ผูถู้กฟ้องคดตี้อง
จดัสดัส่วนของการประกอบการเป็นงานอนัดบัหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏในประกาศพพิาทแต่อย่างใด และการจดั
สดัส่วนโดยการ “แยกประเภท” นัน้ ขา้พเจา้กไ็ม่เคยบอกว่าใหจ้ดัเป็นกลุ่มๆ เช่นทีผู่ถู้กฟ้องคดใีหก้ารต่อศาล
เพราะเป็นไปไม่ไดเ้ลย โดยเฉพาะในทางเทคนิคเป็นเรื่องยุ่งยากอย่างยิง่ สถานีแทบทุกแห่งหรอืทุกแห่งต้อง
เปลีย่นเบยท์ัง้หมดหรอืต้องซือ้เบยใ์หม่หมด ความคดิฟุ้งซ่านดงักล่าวของผูถู้กฟ้องคดจีงึเป็นเล่หเ์พทุบายเส
แสรง้ไมเ่ขา้ใจในค าฟ้องทีต่รงไปตรงมาไมม่นียัะของความคดโกงแอบแฝง 

เหตุผลหลกัที่จ าเป็นต้องจดัสัดส่วนก็เพราะมีผู้ประกอบการภาคธุรกิจมากเกินความจ าเป็น 
ปราศจากเหตุผลและยงัไมส่อดคลอ้งต่อหลกัการและเจตนารมณ์หลกัของการปฏริปูสื่ออกีดว้ย งานหลักของผู้
ถูกฟ้องคดีจงึต้องคุ้มครองผู้ประกอบการภาคประชาชนให้ได้พื้นที่ ๒๐ % ในทนัที หากมขี้อสงสยัว่า
จ าเป็นต้องหาพื้นทีใ่หม่หรอืหาคลื่นความถี่ใหม่หรอืไม่ ขา้พเจา้ตอบค าถามในทนัทวี่า ไม่มคีวามจ าเป็นเลย 
ทัง้น้ีกเ็พราะปจัจบุนักม็แีละใชค้ลื่นความถีอ่ยูแ่ลว้ซึง่ก าลงัออกอากาศอยูข่ณะนี้ การจดัใหล้งในพืน้ทีเ่ดมิทีม่อียู่
จงึเป็นการเพยีงพอ ส่วนผูป้ระกอบการทางธุรกจิมมีากจนเกนิไปกต็อ้งเตรยีมเขา้สู่กระบวนการแข่งขนัโดยเสรี
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อยา่งเป็นธรรมดว้ยวธิกีารประมลู ซึง่กต็อ้งด าเนินการในทนัทมีเีป้าหมายเพื่อตอ้งการลดจ านวนลงใหม้สีดัส่วน
เหมาะสมตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย จะปล่อยให้มากถงึ ๖,๕๐๐ กว่าสถานีไม่ได้ หากจะอ้างว่าเป็นเพยีง
ขัน้ทดลองเท่านัน้ยงัไมส่ามารถประมลูได ้ขา้พเจา้กข็อยอ้นถามว่า แลว้ออกประกาศพพิาทให ้“ทดลอง” ท าไม
เล่า ผดิตัง้แต่ประกาศพพิาทแลว้ และแมเ้ป็นการทดลองกต็ามกต็้องเขา้สู่การประมูลเพราะกฎหมายบงัคบัให้
บรรดาผูป้ระกอบการทีท่ าธุรกจิต้องเขา้มาโดยการประมูลแลว้ท าไมไม่ปฏบิตัติามกฎหมายโดยเคร่งครดัดว้ย
เล่า ถ้าเป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดอียากให้เป็นไปก็จะอ้างแต่กฎหมายมาบงัหน้า แต่เป็นกฎหมายที่ตนอยากให้
เป็น มใิช่กฎหมายทีก่ฎหมายบงัคบัใหเ้ป็น ขา้พเจา้และคณะจงึมัน่ใจว่าผูถู้กฟ้องคดปีฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ 

“การแยกประเภท” ในความหมายของขา้พเจา้จงึเป็นเพยีงการปฏบิตัต่ิอผูป้ระกอบการประเภท
นัน้ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเภทในทนัทตีัง้แต่เริม่มปีระกาศฉบบัแรก และในเมื่อการบงัคบัใช้
ประกาศพพิาทเป็นฉบบัแรกไม่มกีารแยกประเภทให้เป็นไปตามสดัส่วนที่กฎหมายก าหนดเช่นนี้และยงัไม่มี
การพจิารณาเนื้อหารายการในแต่ละประเภทตามกรอบ ๗๐ % และ ๒๕ % อกีด้วยเช่นนี้จงึเป็นประกาศ
พพิาททีร่งัมแีต่จะสรา้งปญัหาใหม่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แต่หากมปีระกาศฉบบัแรกที่เป็นธรรมย่อมจะลดจ านวน
ผู้ประกอบการธุรกิจให้อยู่ในสดัส่วนที่เหมาะสมตรงตามกฎหมาย การรบกวนระหว่างคลื่นความถี่ซึ่งเป็น
ปญัหาในทางเทคนิคกจ็ะจางหายไปไดโ้ดยปรยิาย กล่าวโดยสรุป ขอใหผู้ถู้กฟ้องคดปีฏบิตัติรงไปตรงมาตาม
กฎหมายอย่าเอาความเหน็ส่วนตวัมาเป็นใหญ่กว่ากฎหมาย ขา้พเจา้และคณะเหน็ว่ากฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งทุก
ฉบบันัน้ค่อนขา้งดมีคีวามเป็นธรรมและมเีหตุผล หากปฏบิตัติามกฎหมายจะเป็นการแก้ทีต่้นเหตุ ในเมื่อแก้ที่
ต้นเหตุแล้ว ปญัหาต่างๆ ทีเ่ป็นปญัหาทีอ่ยู่ปลายเหตุจะค่อยทุเลาลง อย่าเอาปญัหาทีป่ลายเหตุมาเป็นตวัตัง้ 
แก้เท่าใดๆ กไ็ม่สามารถแก้ได้ดไีม่ดพีาใหพ้งัพนิาศทัง้ระบบ เปรยีบเหมอืนหลงัคาบ้านแตกรา้วฝนรัว่ลงมาๆ 
ยิง่นานวนัก็ยิง่ร ัว่มากขึน้ๆ ข้าวของภายในบ้านเริม่ช ารุดเสยีหายชื้นแฉะ สุขภาพคนในบ้านก็เริม่เจบ็ไขไ้ด้
ป่วยปอดบวม และไม่ว่าจะไปหาหมอ หาตู้เกบ็ของอย่างไรกห็นีไม่พน้ความเปียกชื้น แก้ปญัหาเท่าไหร่ก็แก้
ไม่ไดแ้ละไม่รูจ้บ นานเท่าใดปญัหาก็ยิง่พอกพูนหนักหนาสาหสัยิง่ขึน้ ขา้วของในบ้านผุพองบวมเสยีหายไป
หมดสิน้จนไมอ่าจแกไ้ดอ้กีต่อไป หากหนัมาเริม่ต้นแก้ทีห่ลงัคาบา้นทีแ่ตกรา้ว แมห้ลงัคาจะกวา้งใหญ่เพยีงใด
แต่เมื่อแก้ปญัหาได้ตรงจุดแก้ที่ต้นเหตุแล้ว ในที่สุดฝนก็ไม่ร ัว่ไหลเขา้มาในบ้านอกีต่อไป ขา้วของเครื่องใช้
ต่างๆ กไ็มเ่สยีหาย สุขภาพคนในบา้นกด็ขีึน้ และในเมื่อประกาศพพิาทมเีน้ือหาทีไ่ม่ใช่การแก้ปญัหาทีต่รงจุด 
แต่กลบัเป็นการซ ้าเตมิปญัหาให้เรือ้รงัยิง่ขึน้ไปเรื่อยๆ เช่นน้ี ขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละประชาชนทีเ่ขา้ใจปญัหา
อย่างแท้จรงิย่อมไม่อาจยอมรบัประกาศพพิาทที่ซ ้าเตมิปญัหาฉบบัน้ีได้ จงึขอให้ศาลมคี าสัง่ยกเลกิประกาศ
พพิาทดงักล่าวให้สิ้นไปแล้วออกประกาศฉบบัใหม่ที่เป็นธรรม แก้ปญัหาต่างๆ ด้วยความอลุ้มอล่วยอย่างที ่
กทช. ทัง้ ๒ ชุดปฏบิตัหิน้าทีม่าดว้ยด ีไม่ค่อยมขีอ้พพิาทใดๆ เกดิขึน้ การปฏบิตัหิน้าที่ เป็นไปดว้ยความเหน็
อกเหน็ใจไม่ลดิรอนและไม่บงัคบัข่มขู่ หากประกาศฉบบัใหม่ส่งเสรมิผูป้ระกอบการธุรกจิให้รวมคลื่นดว้ยการ
รว่มทุนซึง่กนัและกนัภายใตก้ารสนบัสนุนของ กสทช. ขา้พเจา้เชื่อว่า ผูป้ระกอบการธุรกจิย่อมใหค้วามร่วมมอื
ต่างกจ็ะรวมคลื่นเป็นอนัเดยีวแลว้ช่วยกนับรหิารจดัการใหม้ผีงัรายการที่ดตีลอดทัง้ ๒๔ ชม. และยงัมโีอกาส
ไดใ้ชม้าตรฐานเทคนิคที่ทดัเทยีมกบัผูป้ระกอบการรายเดมิด้วยแลว้เช่นนี้ ท าไมผูป้ระกอบการธุรกจิจะไม่จบั
มอืกัน แต่ในเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ส่งเสรมิให้เกิดการรวมคลื่น (ซึ่งจะท าให้มกีารคืนคลื่นที่เคยถือครองไว้
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กลบัคนื) ไฉนผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่จะกล้าเสี่ยงเล่า จงึขอพึ่งอ านาจศาลให้ตกัเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ปฏบิตัติามกฎหมายและแกป้ญัหาใหต้รงจดุดว้ย 

ขอย้อนกลบัไปในประเด็นต้นเรื่อง ในเมื่อการ “แยกประเภท” ของข้าพเจ้ามไิด้มหีมายความ
เช่นเดยีวกบัที่ผู้ถูกฟ้องคดอี้างต่อศาล ดงันัน้ ผลที่เกิดจากการแบ่งแยกคลื่นความถี่เพื่อใช้ในการประกอบ
กจิการแต่ละประเภทในขณะนี้ จงึไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อ “แผนความถี่ฯ” ที่จะถูกก าหนดขึน้ในอนาคต และ
หากผูถู้กฟ้องคดยีนืยนัทีจ่ะไม ่“แยกประเภท” ตามสดัส่วนทีก่ฎหมายก าหนดเพื่อใหม้ผีลบงัคบัใชเ้ป็นประกาศ
ฉบับแรก แต่ยงัพยายามจะบังคับใช้ให้ปฏิบัติตามประกาศพิพาทที่ผิดกฎหมายให้จงได้เช่นนี้  ข้าพเจ้า 
พระสงฆแ์ละประชาชนก็ย่อมไม่อาจยอมรบัทัง้ประกาศพพิาทและไม่อาจยอมรบัทัง้ตวับุคคลผู้ฉกฉวยโอกาส
เขา้มาปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่ง กสทช. ทีต่่างกจ็งใจใชอ้ านาจหน้าทีจ่ากต าแหน่งดังกล่าวเขา้มากระท าในสิง่ที่
ผดิตวับทกฎหมายอยู่ตลอดเวลาไม่มลีะเว้นแมแ้ต่ค าให้การต่อศาลก็ยงักล้าก้าวล่วงขา้มเกนิในขอ้กฎหมาย
ส าคญัๆ เหมอืนไม่เคยตราไว้เลย อย่างน้อยน่าจะมคีวามยบัยัง้ชัง่ใจหรอืมคีวามรู้สกึในใจบ้างว่าตนก าลงั
กระท าผดิกฎหมาย 

๔.๒.๑๔ ตามทีผู่ถู้กฟ้องคดใีหก้ารต่อศาลว่า หากในกรณีทีจ่ะมกีารก าหนดมาตรฐานทีแ่ตกต่าง
กนัตามประเภทของการประกอบกจิการโดยทีย่งัไม่มกีารจดัท า “แผนความถี่ฯ” ส าหรบัแต่ละประเภทแลว้นัน้ 
จะส่งผลใหเ้กดิการรบกวนการใชค้ลื่นความถี่อย่างรุนแรงระหว่างสถานีวทิยุทีใ่ชก้ าลงัส่งทีม่ากกว่าสถานีวทิยุ
อกีแห่งหนึ่งซึง่มขีอ้ก าหนดการส่งทีน้่อยกว่า หากแต่อยู่ใกลเ้คยีงกนั เช่น สถานี ก คลื่น ๑๐๒ MHz สามารถ
ส่งได ้๕,๐๐๐ วตัต ์ในขณะทีส่ถานี ข คลื่น ๑๐๒.๒๕ ถูกจ ากดัการส่งที ่๕๐๐ วตัต์ จะส่งผลใหก้ารออกอากาศ
รายการของสถานี ข ถูกกลบด้วยก าลงัส่งของสถานี ก เป็นเหตุให้ผู้ร ับฟงัรายการไม่สามารถรบัฟงัรายการ
จากสถานี ข ได ้นัน้ 

ขา้พเจา้และคณะขอชีแ้จงต่อศาลโดยแยกประเดน็จากค าใหก้ารนี้ กล่าวคอื  
ก) ประเดน็ทีค่ดัคา้น 
 การที่ผู้ถูกฟ้องคดพียายามโยงเอา “แผนความถี่ฯ” มาผูกไว้กบั “การแยกประเภท” นัน้เป็น

อุบายที่ท าให้ดูเหมอืนว่าไม่สามารถจะ “แยกประเภท” ได้ถ้าไม่ท า “แผนความถี่ฯ” เสยีก่อน ซึง่ไม่เป็นความ
จรงิดงัทีเ่คยไดเ้รยีนต่อศาลมาแลว้  

 การทีผู่ถู้กฟ้องคดมีคีวามคดิจะจดัท า “แผนความถีฯ่” โดยก าหนดใหม้มีาตรฐานทีแ่ตกต่างกนั
ตามแต่ละประเภทของการประกอบกจิการนัน้ ถอืเป็นความผดิทางกฎหมาย เพราะเป็นหนึ่งในขอ้เรยีกรอ้ง
ของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ต่อฝ่ายนิตบิญัญตัซิึ่งไดร้บัเสยีงสนับสนุนให้การประกอบการบรกิารชุมชนต้องได้รบั
สทิธทิดัเทยีมกบัผูป้ระกอบภาครฐัและธุรกจิ จนกลายมาเป็นกฎหมายว่าดว้ยองคก์รจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ อนึ่ง มาตรฐานทางเทคนิคเป็นเครื่องชี้ว ัดถึงขอบเขตการให้บริการว่ามีมากน้อยเพียงใด หาก
ผูป้ระกอบการประเภทใดที่ถูกก าหนดใหม้มีาตรฐานที่ต ่ากย็่อมมพีื้นที่กระจายเสยีงทีต่ ่า หากถูกก าหนดให้มี
มาตรฐานที่สูงกย็่อมมพีื้นที่กระจายเสยีงทีสู่งไปไดก้วา้งขวางกว่า ซึ่งหากผูถู้กฟ้องคดจีดัท า “แผนความถี่ฯ” 
ดว้ยนโยบายทีแ่ตกต่างกย็อ่มจะเป็นการสรา้งความเหลื่อมล ้าไม่เสมอภาคระหว่างผูป้ระกอบการ จงึขดัแยง้ต่อ
ทัง้บทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญและต่อกฎหมายซึง่ขา้พเจา้และประชาชนไมอ่าจยอมรบัได้ 
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ข) ประเดน็ทีช่ื่นชม 
 ขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละประชาชนขอแสดงความชื่นชมผูถู้กฟ้องคดดีว้ยความจรงิใจทีค่ าใหก้าร

ต่อศาลซื่อตรงต่อความจรงิ กล่าวคอื ผูถู้กฟ้องคดยีอมรบัความจรงิต่อศาลซึง่เป็นความจรงิทางเทคนิคว่า หาก
สถานใีดทีใ่ชค้ลื่นความถี่ใกลเ้คยีงกนัโดยมมีาตรฐานทางเทคนิคทีแ่ตกต่างกนั จะส่งผลใหเ้กดิการรบกวนการ
ใชค้ลื่นความถีอ่ยา่งรนุแรงระหว่างสถานีวทิยทุีใ่ชก้ าลงัส่งทีม่ากกว่าสถานีวทิยุอกีแห่งหนึ่งซึง่มขีอ้ก าหนดการ
ส่งที่น้อยกว่า เช่น สถานี ก คลื่น ๑๐๒ MHz สามารถส่งได ้๕,๐๐๐ วตัต์ ในขณะทีส่ถานี ข คลื่น ๑๐๒.๒๕ 
MHz ถูกจ ากดัการส่งที ่๕๐๐ วตัต์ จะส่งผลใหก้ารออกอากาศรายการของสถานี ข ถูกกลบด้วยก าลงัส่งของ
สถานี ก เป็นเหตุใหผู้ร้บัฟงัรายการไมส่ามารถรบัฟงัรายการจากสถานี ข ได ้ 

 หากน าเหตุผลทางเทคนิคอนัเดยีวกนันี้มาใชเ้ป็นเครื่องพสิูจน์ความไม่เป็นธรรมของประกาศ
พพิาท กจ็ะพบความจรงิเช่นเดยีวกนัว่า มาตรฐานทางเทคนิคตามประกาศพพิาทที่บงัคบัให้ “ผูป้ระกอบการ
รายใหม่” ต้องลดก าลงัส่งเหลอืเพยีง ๕๐๐ วตัต์ ในขณะทีผู่ถู้กฟ้องคดกีลบัไม่มมีาตรการใดๆ เพื่อก ากบัดูแล 
“ผูป้ระกอบการรายเดมิ” ซึง่เกอืบทัง้หมดใชก้ าลงัส่งสูงกว่า ๑๐,๐๐๐ วตัต์ ความเหลื่อมล ้าเช่นนี้ส่งผลให้เกดิ
การรบกวนอย่างรุนแรงโดย “ผู้ประกอบการรายเดมิ” ซึ่งใช้ก าลงัส่งสูงกว่า “ผู้ประกอบการรายใหม่” ที่อยู่
ใกลเ้คยีงกนัซึ่งถูกบงัคบัการส่งให้ต ่าเพยีง ๕๐๐ วตัต์ ท าให้การออกอากาศรายการของ “ผู้ประกอบการราย
ใหม”่ ยอ่มจะถูกกลบดว้ยก าลงัส่งของ “ผูป้ระกอบการรายเดมิ” ท าใหผู้ฟ้งัไม่สามารถรบัฟงัรายการจากสถานี
ของ “ผูป้ระกอบการรายใหม”่ ได ้  

 นอกจากนี้ ขา้พเจา้และคณะยงัเคยท าการทดสอบความจรงิทีไ่ดผ้ลลพัธต์รงกนัดว้ยว่า เมื่อใช้
เครื่องตรวจสอบคลื่น Spectrum ระหว่างสถานีวทิยุเสยีงธรรมฯ กรุงเทพฯ ๑๐๓.๒๕ MHz ที่ใช้ก าลงัส่ง 
๑๐,๐๐๐ วตัต์ เทยีบกบัผูป้ระกอบการรายเดมิ ๑๐๓.๐ MHz ไม่ทราบก าลงัส่งแน่นอนแต่สูงมาก ปรากฏผล
ออกมาเป็นภาพในจอแสดงความสูงของคลื่นวทิยุเสยีงธรรมฯ มรีะยะต ่ากว่ามากและคลื่นวทิยุเสยีงธรรมฯ 
ไดร้บัการรบกวนอย่างรุนแรงจากคลื่น ๑๐๓.๐ ของผูป้ระกอบการรายเดมิ ผลการรบัฟงัจงึแทบไม่ไดย้นิเสยีง
ภายในกรงุเทพฯ ทัง้นี้มสีาเหตุเนื่องมาจากการรบกวนของผูป้ระกอบการรายเดมิทีใ่ชค้ลื่นความถี่ใกลเ้คยีงกนั
ซึง่ใชก้ าลงัส่งทีส่งูกว่ามาก  

 ขา้พเจา้และประชาชนจงึขอคดัคา้นอยา่งเตม็ทีโ่ดยขอสรปุต่อศาลสัน้ๆ ว่า ในเมื่อผูถู้กฟ้องคดี
กท็ราบถงึปญัหาการรบกวนคลื่นจากกรณีดงักล่าวเป็นอย่างดแีล้วเพราะเหตุใดจงึยนืกรานที่จะออกประกาศ
พิพาทให้จงได้ เป็นความจงใจของผู้ถูกฟ้องคดีใช่หรือไม่ ที่จะบังคบัใช้ประกาศพิพาทเพื่อหวังท าลาย
ผูป้ระกอบการรายใหมใ่หเ้ดอืดรอ้นเสยีหายทัง้สถานะในทางกฎหมายและในทางเทคนิค 

 ในทางกลบักนั ในเมือ่ผูถู้กฟ้องคดเีลง็เหน็ความเสยีหายอย่างชดัเจน หากการใชก้ าลงัส่งของ
คลื่นใกลเ้คยีงกนัมคีวามเหลื่อมล ้าไม่เสมอภาคกนั ย่อมจะก่อใหฝ้่ายก าลงัสูงรบกวนฝ่ายก าลงัต ่าอย่างรุนแรง
เช่นน้ีแลว้ เหตุใดจงึไม่ออกประกาศบงัคบัใหผู้ป้ระกอบการทุกรายไม่ว่ารายใหม่หรอืรายเดมิมกี าลงัส่งทีเ่สมอ
ภาคกนัอยา่งแทจ้รงิตัง้แต่บดันี้เลยเล่า? และหากผูถู้กฟ้องคดบีงัคบัใชป้ระกาศฉบบัแรกใหเ้สมอภาคกนัจรงิๆ 
ปญัหาทีฝ่า่ยสงูบดบีฝ้า่ยต ่ากจ็ะไมเ่กดิขึน้อกีต่อไป ปญัหารา้ยๆ ทีผู่ถู้กฟ้องคดมีกัอ้างต่อศาลในประเดน็ต่างๆ 
กจ็ะจบสิน้ไปเช่นกนั ดงันัน้ ประกาศพพิาททีผู่ถู้กฟ้องคดไีดก้ าหนดขึน้ โดยทีรู่ถ้งึผลกระทบว่าจะเกดิปญัหาที่
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รุนแรงเช่นใด จงึเป็นสกัขพียานอกีขอ้หน่ึงทีพ่สิูจน์ได้ดว้ยค าใหก้ารของผูถู้กฟ้องคดเีองว่า ผู้ถูกฟ้องคดอีอก
ประกาศพพิาทขึ้นมาเพื่อหวงัผลให้ “ผู้ประกอบการรายเดมิ” บดบี้ “ผู้ประกอบการรายใหม่” ในทางเทคนิค
อยา่งถูกกฎหมาย ขา้พเจา้พระสงฆแ์ละประชาชนไตร่ตรองดีแลว้ต่างกเ็หน็ว่า ผูถู้กฟ้องคดใีจรา้ยมพีฤตกิรรม
ทีโ่หดเหีย้มอ ามหติทีสุ่ด 

๔.๒.๑๕ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดอี้างต่อศาลว่า หากไม่มกีารก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการใช้
งานคลื่นความถี่เลยนั ้น จะยิ่งส่งผลให้เกิดการใช้งานคลื่นความถี่อย่างไม่มีประสิทธิภาพ เนื่ องจาก
ผู้ประกอบการแต่ละรายจะพยายามออกอากาศด้วยก าลงัส่งที่สูงมากที่สุดเท่าที่จะด าเนินการได้ เพื่อให้
รายการทีอ่อกอากาศมคีุณภาพการรบัฟงัทีด่ทีีสุ่ด สามารถเขา้ถงึประชาชนไดม้ากทีสุ่ด ซึง่หากผูป้ระกอบการ
รายใดไม่สามารถด าเนินการเพิม่ก าลงัส่งเพื่อใหก้ารออกอากาศรายการของตนมคีุณภาพในการรบัฟงัทีด่พีอ
นัน้ อาจเป็นเหตุใหต้้องเลกิกจิการได ้ส่งผลใหใ้นทา้ยทีสุ่ดแลว้ การด าเนินการกจิการสถานีวทิยุจะถูกผูกขาด
โดยผู้ที่มศีกัยภาพทางการเงนิสูง หรอืสามารถที่จะส่งด้วยก าลงัสูงสุด ปราศจากการแข่งขนัที่เป็นธรรมและ
ประชาชนขาดโอกาสที่จะรบัรู้ข่าวสารที่หลากหลาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญและ
กฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งได ้นัน้ 

ข้าพเจ้าและคณะเห็นว่าประเด็นดงักล่าวมสี่วนถูกต้องอย่างยิง่ แต่ข้าพเจ้าและคณะกลบัเห็น
ตรงกนัขา้มในฝ่ายเหตุ กล่าวคอื “ประกาศพพิาท” ของผูถู้กฟ้องคดเีสยีเองนัน่แหละเป็นฝ่ายมหาเหตุทีก่่อให้
บงัเกดิผลกระทบทีรุ่นแรงเช่นนัน้ “ประกาศพพิาท” บงัคบัควบคุมเฉพาะผูป้ระกอบการรายใหม่ใหล้ดก าลงัส่ง 
แต่กลบัปกป้องผูป้ระกอบการรายเดมิมใิหผู้ใ้ดมารบกวนทัง้ๆ ทีป่ระกาศพพิาทไม่มกีารเปิดเผยการใชก้ าลงัส่ง
ให้เป็นที่ประจกัษ์แก่สาธารณชนแต่อย่างใดทัง้สิ้น ความวปิรติของประกาศพพิาทเปรยีบเสมอืนการแสดง
โฉนดที่ดนิที่ชดัเจนแต่คบัแคบเพยีง ๕๐ ตารางเมตรแก่ครวัเรอืนใหม่ ในขณะที่ครวัเรอืนเก่ากลบัไม่ยอม
ก าหนดแปลงทีด่นิในโฉนดจงึไมม่ใีครล่วงรูถ้งึขอบเขตของบา้นได้เลยว่ากวา้งแคบเพยีงใดโดยเจา้หน้าทีร่ฐัยงั
ไปเทีย่วปกัป้ายในสถานทีต่่างๆ เพื่อปกป้องคุม้ครองครวัเรอืนเดมิดว้ยว่า “เขตครวัเรอืนเดมิ หา้มบุกรุก” การ
กระท าเช่นนี้ของเจา้หน้าที่รฐัย่อมไม่เป็นธรรมและสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างยิง่แก่ครวัเรอืนใหม่ที่กลายเป็นผู้บุกรุก
ที่ดนิอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มคีวามชดัเจนในที่ดนิข้างเคยีงที่ล้วนแล้วแต่เป็นที่ดนิของครวัเรอืนเดมิทัง้สิ้น 
ประกาศพิพาทก็เปรยีบได้กับการกระท าที่แฝงด้วยพฤติการณ์ทุจรติของเจ้าหน้าที่รฐัดงักล่าว จงึไม่อาจ
ยอมรบัได ้

ประการส าคัญ ผลของประกาศพิพาทที่ไม่มีหลักเกณฑ์ก าหนดซึ่ง เท่ากับยินยอมให้
ผูป้ระกอบการกลุ่มเดมิใช้ก าลงัส่งสูงได้โดยเสร ีแต่กลบับงัคบัให้ผู้ประกอบการกลุ่มใหม่จ ากดัพื้นทีล่ง ให้คบั
แคบเช่นน้ี ย่อมส่งผลกระทบรุนแรงเช่นเดยีวกบัเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดหียบิยกขึ้นอ้างต่อศาลในประเด็นน้ี 
กล่าวคอื หากไมม่กีารก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการใชง้านคลื่นความถี่แก่ “ผูป้ระกอบการรายเดมิ” ตาม
ประกาศพิพาทเลยนั ้น จะยิ่งส่งผลให้เกิดการใช้งานคลื่นความถี่อ ย่างไม่มีประสิทธิภาพ เนื่ องจาก 
“ผูป้ระกอบการรายเดมิ” แต่ละรายๆ จะพยายามออกอากาศด้วยก าลงัส่งทีสู่งมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะด าเนินการได ้
ซึง่ความจรงิกก็ระท าเช่นน้ีอยูแ่ลว้ในขณะน้ี (ซึง่พสิจูน์มาแลว้ดว้ยวธิกีารตรวจวดัและหรอืวธิคี านวณก าลงัส่งที่
ใชอ้ยู่) ทัง้นี้เพื่อให้รายการทีอ่อกอากาศของตนมคีุณภาพการรบัฟงัทีด่ทีีสุ่ด สามารถเขา้ถงึประชาชนไดม้าก
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ทีสุ่ด ซึ่งหาก “ผู้ประกอบการรายใหม่” ถูกบงัคบัด้วยประกาศพพิาทแลว้ สทิธทิี่เคยใช้ออกอากาศมาแลว้แต่
เดมิตัง้แต่ม ีกทช. ๒ ชุดซึง่กย็งัมอีตัราทีต่ ่ากว่า “ผูป้ระกอบการรายเดมิ” อย่างมากไม่อาจน ามาเทยีบกนัแลว้ 
หากยงัต้องถูกบงัคบัให้ลดก าลงัส่งลงไปอีกตามประกาศพิพาทก็ย่อมส่งผลกระทบอย่างแน่นอนว่า การ
ออกอากาศรายการของตนจะไรคุ้ณภาพในการรบัฟงัอกีต่อไป และอาจเป็นเหตุให้ “บรรดาผูป้ระกอบกจิการ
รายใหม่” ต้องเลกิกิจการได้ ส่งผลให้ในท้ายที่สุดแล้ว การด าเนินการกิจการสถานีวทิยุจะถูกผูกขาดโดย 
“บรรดาผู้ประกอบการรายเดิม” ซึ่งเป็นผู้ที่มศีักยภาพทางการเงนิสูง และสามารถที่จะส่งด้วยก าลงัสูงสุด
ตามใจตนอย่างไม่มีการควบคุมจากผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ผลของประกาศพิพาทจึงน าไปสู่สภาวะที่
ปราศจากการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรมและประชาชนขาดโอกาสที่จะรบัรูข้่าวสารทีห่ลากหลาย ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญและกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งได ้

ดงันัน้ การอ้างต่อศาลของผู้ถูกฟ้องคดทีีว่่า หากไม่ก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคไว้เลยจะส่งผล
กระทบรา้ยแรงถงึกบัน าไปสู่สภาวะที่สื่อถูกผูกขาดไม่สอดคลอ้งกับเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญและกฎหมาย
อื่นนัน้ยอ่มไมม่ทีางเกดิขึน้ไดเ้ลย เพราะผูท้ีก่ าลงัผกูขาดสื่ออยูใ่นขณะน้ีกค็อื “ผูป้ระกอบการรายเดมิ” ซึง่ก าลงั
ไดร้บัการผกูขาดอยา่งถูกกฎหมายจากประกาศพพิาทตอกย า้การผกูขาดใหจ้มลกึรนุแรงยิง่ขึน้ไปอกี ผลบงัคบั
ใช้ของประกาศพพิาทจึงเป็นอนัตรายอย่างยิง่ซึ่งนอกจากจะน าไปสู่สภาวะผูกขาดสื่อเป็นการถาวรแล้วยงั
เท่ากบับบีบงัคบัทางอ้อมให้บรรดาผู้ประกอบการรายใหม่ต้องทยอยเลกิกจิการไปในที่สุดด้วยหลกัการและ
เหตุผลอนัเดยีวกนักบัทีผู่ถู้กฟ้องคดใีหก้ารต่อศาล และในเมือ่การใชค้ลื่นอยูใ่นสภาวะทีป่ราศจากการแข่งขนัที่
เป็นธรรมท าใหป้ระชาชนขาดโอกาสทีจ่ะรบัรูข้่าวสารทีห่ลากหลายทีม่มีาโดยตลอดก่อนการเกดิขึน้ของ กทช. 
๒ ชุดเสยีอกีเช่นน้ี จงึเป็นหลกัฐานพยานทีป่ระจกัษ์ชดัเจนยิง่อกีกรณหีนึ่งว่า ประกาศพพิาทคอืต้นเหตุทีส่่งผล
กระทบตามมาร้ายแรงซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วย
หลกัการและเหตุผลทีเ่ป็นความจรงิตามทีผู่ถู้กฟ้องคดใีหก้ารต่อศาล 

กล่าวโดยสรปุจากค าใหก้ารในประเดน็น้ีไดว้่า ในเมือ่ผูถู้กฟ้องคดยีงัไม่สามารถก าหนดกฎเกณฑ์
บงัคบัใหผู้้ประกอบการรายเดมิใช้ก าลงัส่งในขอบเขตทีช่ดัเจนไดก้็ย่อมไม่สมควรจะไปก าหนดกฎเกณฑ์ดว้ย
การเลือกปฏิบัติบังคับเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ให้ลดก าลังตามประกาศพิพาท ซึ่งเท่ากับเป็นการ
สนับสนุนให้ “ผู้ประกอบการรายเดมิ” ซึ่งผูกขาดมาแต่เดมิจนถงึขณะนี้สามารถกระท าการ “ผูกขาดได้แบบ
ถาวร” นับเป็นอนัตรายร้ายแรงเป็นอย่างยิง่ซึ่งไม่อาจเทยีบได้กบัปญัหาการรบกวนคลื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดมีกั
น ามาอ้างต่อศาลเสมอๆ ดงันัน้ ประกาศพพิาทซึง่มสีาระส าคญัจากการบงัคบัใช้เป็นการยอมรบัสนับสนุนให้
เกดิการ “ผูกขาดแบบถาวร” เช่นนี้จงึเป็นประกาศที่ขดัแยง้และสวนทางต่อเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญและ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ อยา่งสิน้เชงิ ซึง่จะส่งผลรา้ยเป็นอนัตรายยิง่กว่าดงัที่เคยปรากฏเหตุการณ์พฤษภา
ทมฬิมาแลว้ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่มผีลพวงมาจาก “การผูกขาดสื่อไวก้บัอ านาจรฐัและทุน” ดงันัน้ ขา้พเจา้ 
ประชาชนและนกัวชิาการผูส้นบัสนุนการปฏริปูสื่อจงึไมอ่าจยอมรบัการบงัคบัใชข้องประกาศพพิาทซึง่จะส่งผล
เป็นการยอ้นกลบัไปสู่ยคุก่อนการปฏริปูสื่อใน “ภาวะแห่งการผกูขาดสื่อไวก้บัอ านาจรฐัและทุน” ซึง่ย่อมไม่อาจ
มผีูใ้ดยอมรบัสภาวะทีไ่มเ่ป็นธรรมดงักล่าวไดอ้กีต่อไปแลว้  



 ๙๔ 

๔.๒.๑๖ หากถามว่าในเมื่อประชาชนไม่ยอมรบัภาวะแห่งการผูกขาดสื่อไวก้บัผูป้ระกอบการราย
เดิมตามข้อ ๔.๒.๑๕ แล้วจะก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคเช่นไร ข้าพเจ้าและคณะขอตอบว่า ให้ก าหนด
มาตรฐานทางเทคนิคไวเ้ท่าทีแ่จง้ความประสงคแ์ละทีไ่ดย้ื่นค าขอประกอบกจิการไวก้บั กทช. ในอดตี ซึง่เป็น
หลกัเกณฑเ์ดยีวกนักบัผู้ประกอบการรายเดมิที่เคยได้แจง้ไวก้บัผู้มอี านาจในอดีตนัน่เอง สทิธทิีเ่คยแจง้ไว้นี้
เป็นสถานภาพทางกฎหมายทีผู่้มอี านาจเดมิรบัรูร้บัทราบเพยีงแต่ยงัไม่มรีายใดได้รบัใบอนุญาตจาก กสทช. 
ซึง่เป็นผูม้อี านาจชุดใหม่อยา่งแทจ้รงิ ส าหรบัในส่วนของการแยกประเภทประกอบกจิการนัน้กเ็ป็นสิง่ทีด่ทีีต่้อง
กระท าอยูแ่ลว้จงึไมม่ขีอ้คดัคา้นใดๆ ในส่วนน้ี 

ส าหรบัในทางปฏบิตัทิีใ่ชก้ าลงัส่งออกอากาศจรงิกค็วรด าเนินการตามแนวทางเดยีวกบั กทช. ทัง้ 
๒ ชุดที่ผ่านซึ่งใช้หลกัความอลุ้มอล่วยไม่บบีบงัคบัแบบขาดสตหิลงอ านาจ  ทัง้นี้กเ็พราะในช่วงนี้เป็นเพยีง
ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านในระยะสัน้เท่านัน้ ในเมื่ออดทนกนัมาได้ยาวนานกว่า ๑๐ ปีโดยไม่มคีวาม
กระทบกระทัง่ระหองระแหงต่อกันตลอดมา หากจะรออีกเพียง ๑-๒ ปี เท่านัน้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรีบ
ด าเนินการเปลี่ยนผ่านให้ผู้ประกอบการรายเดมิกลบัมาสู่ระบบเดยีวกนัให้จงได้เช่นน้ี ทุกฝ่ายก็ย่อมรอได ้
โดยเฉพาะผลของการรอซึ่งผู้ถูกฟ้องคดไีด้ให้ความสตัยค์วามจรงิต่อศาลในค าให้การเสมอๆ ว่าจะน าเขา้สู่
ระบบและหลกัเกณฑอ์นัเดยีวกนัอย่างเสมอภาคไม่ว่าผูป้ระกอบการรายเดมิและรายใหม่กต็ามเช่นนี้ จงึเป็นที่
สบายใจ ไมว่่าใครกย็อ่มตอ้งรอต่อไปได ้ขอ้พพิาทต่างๆ ทีก่ าลงัเกดิขึน้ในสงัคมขณะน้ีกค็งจะยตุลิง 

๔.๒.๑๗ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดอี้างต่อศาลว่า ไม่สามารถก าหนดช่องความถี่เป็น .๑ ได้เพราะจะ
กระทบต่อการใชง้านของผูป้ระกอบการรายเดมิซึง่เคยไดร้บัการจดัสรรคลื่นความถี่ในช่องความถี่ .๐ .๒๕ .๕ 
หรือ .๗๕ จากกรมไปรษณีย์โทรเลขไปแล้ว และยงัได้รบัความคุ้มครองตามมาตรา ๔๑ วรรค ๘ แห่ง
พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยผูถู้กฟ้องคดยีงัอา้งต่อศาลอกีดว้ยว่า หลกัการใน
การจดัสรรคลื่นความถีจ่ะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดการใชง้านคลื่นความถี่ของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ รวมถงึมาตรฐานทางเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญตัวิทิยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ (มาตรฐาน ITU) นัน้ 

ขา้พเจา้และคณะขอเรยีนต่อศาลว่า ประเดน็ดงักล่าวเป็นการกล่าวเทจ็ต่อศาลซึง่ขา้พเจา้เคยได้
เรยีนต่อศาลมาก่อนน้ีแลว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึง่มผีูป้ระกอบการรายเดมิทีป่รากฏในแผนวทิยุระบบเอฟเอม็ 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ขณะนัน้เพยีง ๑๔๔ รายเท่านัน้ ยงัฝ่าฝืนขอ้บงัคบัตามแผนวทิยุดงักล่าวท าใหเ้กดิการรบกวน
การใชค้ลื่นความถี่ระหว่างกนัและกนัแลว้ซึง่ย่อมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ITU และย่อมขดัแยง้ต่อมาตรา ๑๑ 
แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตามที่ได้อ้างถึงต่อศาล หากแต่ในสมยัปจัจุบันที่มี
ผูป้ระกอบการรายเดมิเพิม่ขึน้เป็น ๓๑๔ ราย และยงัมผีู้ประกอบการรายใหม่อกีราว ๗,๐๐๐ ราย ย่อมท าให้
เกดิการรบกวนระหว่างกนัหนกัยิง่ขึน้อยา่งไม่มทีางเลีย่งไปไดซ้ึง่ไม่ใช่วสิยัของผูรู้จ้รงิทางเทคนิคทีจ่ะกล่าวหา
และมุง่ใส่รา้ยป้ายสใีหโ้ทษความผดิดงักล่าวตกแก่ “ผูป้ระกอบการรายใหม่” เท่านัน้ ทัง้ๆ ทีก่ารไม่ปฏบิตัติาม
มาตรา ITU ตามกฎหมายดงักล่าวเกดิขึน้ร่วมกนัทัง้ระบบไม่ว่า “รายเดมิ” หรอื “รายใหม่” การหาเรื่องหาราว
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิทางเทคนิคจงึเป็นการใชอ้ านาจรฐัทีม่ชิอบอย่างยิง่และประชาชนกม็กัต้องเป็นฝ่ายผดิเสมอ
ทัง้ที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นความจรงิ ขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละประชาชนจงึไม่อาจยอมรบัในประเดน็ได้อย่าง



 ๙๕ 

เดด็ขาด เพราะขดัต่อธรรมคอืความจรงิ ในเมื่อขดัต่อธรรมคอืความจรงิแลว้ กฎหมายนัน้ๆ ก็ย่อมเป็นโมฆะ
เพราะกฎหมายทีเ่ป็นนิตริฐันิตธิรรมจะขดัแยง้ต่อความจรงิมไิด้ 

ปญัหาการฝ่าฝืนมาตรฐาน ITU และพระราชบญัญตัดิงักล่าวจงึยอ้นกลบัมาสู่ต้นเหตุหรอืตวัการ
ส าคญัอกีเช่นเคยว่าเป็นเพราะ “ผูป้ระกอบการรายเดมิ” เท่านัน้เป็นมหาเหตุ กล่าวคอื ในทางปฏบิตัจิรงิย่อม
เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีผู่ป้ระกอบการรายใหมท่ัง้ ๗,๐๐๐ จะเกดิขึน้ไดไ้มว่่าในทางกฎหมายหรอืในทางเทคนิค ทัง้นี้
เนื่องจากเพยีงการใช้งานคลื่นความถี่ของผู้ประกอบการรายเดมิ ๑๔๔ ราย ก็ยงัรบกวนในระหว่างกนัมาก
พอแลว้ เมือ่เพิม่ผูป้ระกอบการรายเดมิเป็น ๓๑๔ ราย กต็อ้งยิง่เพิม่การรบกวนระหว่างกนัและกนัรุนแรงยิง่ขึน้ 
จนกระทัง่ ไม่มพีืน้ทีว่่างทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน ITU เกดิขึน้จรงิไดเ้ลยแมแ้ต่พืน้ทีเ่ดยีว การทีผู่ถู้กฟ้องคดยีก
ประเดน็ดงักล่าวโดยมขีอ้ยกเวน้เสมอมาว่า อยา่งไรกไ็มม่วีนัแตะตอ้ง “ผูป้ระกอบการรายเดมิ” เช่นนี้โดยเลอืก
ปฏบิตัทิีจ่ะท ารา้ย “ผูป้ระกอบการรายใหม่” ใหเ้คร่งครดัต่อมาตรฐาน ITU เท่านัน้ นัน้ จดัว่าเป็นจนิตนาการ
ความเพอ้ฝนัทีช่ ัว่รา้ยทีสุ่ดในทางเทคนิคเท่านัน้เพราะไมอ่ยูบ่นพืน้ฐานความจรงิทีเ่ป็นไปไดเ้ลย    

ดงันัน้ บทสรปุจงึยอ้นกลบัมาหาตวั “ผูถู้กฟ้องคด”ี และ “ผูป้ระกอบการรายเดมิ” ในขณะนี้ว่า ใน
เมือ่มหาเหตุทัง้หลายทัง้ปวงลว้นพวัพนัดิน้ไมห่ลุดเกดิจาก “ผูป้ระกอบการรายเดมิ” ทีผู่กขาดคลื่นมายาวนาน
กว่าตัง้แต่เริม่มคีลื่นวทิยใุนประเทศไทยเช่นน้ี และยงัดือ้ร ัน้ต่อยอดอาศยัภาวะสุญญากาศทางกฎหมายซ ้าแลว้
ซ ้าเล่าจนฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญผ่านมาถงึ ๒ ฉบบั ยาวนานถงึ ๒๑ ปีแล้วตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นต้นมา จนบัดนี้ยงัไม่เพียงพอ ยงัไม่รู้จกัค าว่าเสียสละบ้างเชียวหรือ ยงัจะอาศัยบทเฉพาะกาลตาม
รฐัธรรมนูญทีส่่งผลใหฝ้า่ฝืนมาตรฐาน ITU มาเป็นโล่หบ์งัหน้าใหอ้บัอายขายขีห้น้าชาวโลกและชาวไทยไม่เวน้
แมแ้ต่พระสงฆอ์งคเจา้ทีท่่านรูเ้ท่าทนัอุบายของกเิลสที่กลนืกนิคลื่นความถี่ของชาตอินัแสนเอรด็อร่อยอยู่นี้ ยงั
ผูกขาดความเอรด็อร่อยไม่เพยีงพอและยงัจะดนัทุรงัผูกขาดอย่างไม่เหน็แก่ชาตศิาสนาพระมหากษัตรยิ์อีก
ต่อไปหรอื?? 

หาก “ผูถู้กฟ้องคด”ี เคารพต่อกฎขอ้บงัคบัตามมาตรฐานสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศซึง่
ย่อมมีน ้ าหนักยิ่งกว่าบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนูญอย่างแท้จ ริงแล้วไซร้ ย่อมกล้าหาญที่จะบังคับให ้
“ผูป้ระกอบการรายเดมิ” ยอมลดความเพลนิกบัความเอรด็อรอ่ยใหล้งมาเสมอภาคกบั "ผูป้ระกอบการรายใหม่” 
อย่างจรงิจงั และแยกสดัส่วนผู้ประกอบการให้เหมาะสม มใิช่ปล่อยให้ผู้ประกอบการธุรกจิมมีากกว่า ๙๐ % 
อย่างที่ไม่มปีระเทศใดในโลกเขาท ากนั ปญัหาและขอ้อ้างต่างๆ ต่อศาลอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการและความ
เพอ้ฝนัของผูถู้กฟ้องคดกีจ็ะถูกน้อมน าใหเ้ขา้สู่สภาพความจรงิยิง่ขึน้เรื่อยๆ กล่าวโดยสรุปในประเดน็น้ีกค็อืว่า 
ประกาศพพิาทเป็นประกาศทีใ่ชบ้งัคบับนความเพอ้ฝนั ต้องการพทิกัษ์ปกป้องผูป้ระกอบการรายเดมิใหฝ้่าฝืน
มาตรฐาน ITU ไดอ้ย่างเสร ีใชก้ าลงัส่งสูงเพยีงไรกไ็ดเ้พราะไม่มปีระกาศ กสทช. ฉบบัใดบงัคบัไว ้ซึง่เท่ากบั
ใชป้ระกาศพพิาทเพื่อท าลายกระบวนการปฏริปูสื่ออยา่งถาวรนัน่เอง   

๔.๒.๑๘ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดอี้างต่อศาลว่า ได้มกีารศึกษาค้นคว้าตัวอย่างของประเทศต่างๆ 
เกีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาของศาล
โดยยกกรณศีกึษาจากประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นระบบ FM ก าลงัต ่าม ี๒ ประเภท ไดแ้ก่ LP-100 ก าลงัส่งไม่
เกนิ ๑๐๐ วตัต ์และ LP-10 ก าลงัส่งไมเ่กนิ ๑๐ วตัต์ เท่านัน้ จากประเทศแคนาดา เป็นระบบ FM ก าลงัส่งอกี



 ๙๖ 

เช่นกนั ไม่เกนิ ๕๐ วตัต์ และไม่เกนิ ๑๐ วตัต์ และจากประเทศนิวซแีลนด ์ย่านความถี่หนึ่งใชไ้ม่เกนิ ๑ วตัต ์
และอกียา่นความถีห่นึ่งไมเ่กนิ ๕๐๐ มลิลวิตัต ์นัน้ 

ขา้พเจา้และคณะขอคดัคา้นประเดน็ค าใหก้ารดงักล่าวว่าเป็นอคตทิีน่ักวชิาการไม่พงึกระท าเช่นนี้ 
มาตรฐานทางจรยิธรรมของการศกึษาวจิยัของนักวชิาการจะต้องหยบิยกกรณีศกึษาขึน้มาโดยปราศจากอคต ิ
และจะต้องศกึษาในภาพรวมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตดัสนิใจที่เป็นธรรม มองเหน็อย่างรอบคอบและรอบ
ด้านมากที่สุด ซึ่งในกรณีน้ี ผู้ถูกฟ้องคดกีลบัจงใจหยบิยกเอาเฉพาะกรณีศึกษาที่เข้ากบัตนหรอืสนับสนุน
แนวคดิของตนแต่เพยีงถ่ายเดยีวโดยไม่ยอมพูดถงึกรณีอื่นๆ ใหศ้าลไดพ้จิารณาดว้ยเช่นนี้ ขา้พเจา้และคณะ
ถอืว่าเป็นคนขีโ้กงในทางวชิาการซึง่บ่งบอกไดช้ดัเจนว่าแมข้อ้มลูทางวชิาการทีต่้องเทีย่งธรรมทีสุ่ดเพื่อใชเ้ป็น
บรรทดัฐานในการตดัสนิใจยงัจงใจคดโกงได้ขนาดนี้ แล้วไฉนในการออกประกาศจะไม่เป็นไปด้วยความคด
โกงดว้ยเล่า และทีส่ าคญั เพราะเหตุใดส านักงาน กสทช. ซึ่งได้จดัท าผลการศกึษาวจิยัตามมต ิกทช. ทัง้ ๒ 
ชุด ร่วมกบัคณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จนแล้วเสรจ็ มกีารศกึษาเรื่อง
เหล่านี้จากประเทศต่างๆ ครบทัง้ ๕ ทวปี มกีรณีศึกษาหลากหลายมากมายที่คดัเลอืกมาโดยวิธกีารวจิยั
ในทางวชิาการที่ได้มาตรฐานปราศจากอคต ิและเพราะเหตุใดจงึไม่น าผลการศกึษาตามเอกสารดงักล่าวซึ่ง
เป็นลขิสทิธิข์องส านักงานผู้ถูกฟ้องคดเีผยแผ่ต่อสาธารณชนและเพราะเหตุใดจงึจงใจปกปิดผลการศึกษา
ดงักล่าวต่อศาล ทัง้ๆ ทีม่กีรณีศกึษามากมายกว่าที่ผูถู้กฟ้องคดจีงใจหยบิยกมาอ้างต่อศาลเฉพาะกรณีทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อตนโดยไม่ได้มมีาตรฐานทางจรยิธรรมในเชงิวชิาการแมแ้ต่น้อยซึ่งย่อมถอืเป็นความผดิรา้ยแรง
เพราะ กสทช. เป็นองคก์รของรฐัจะกระท าการสุ่มสีสุ่่มหา้โดยไมอ่า้งองิผลการศกึษาอยา่งเป็นทางการย่อมมไิด ้
การจงใจคดัเลอืกเฉพาะประเทศทีต่นพอใจ และจงใจคดัเลอืกประเภทวทิยุก าลงัส่งต ่าทีต่นพอใจ จงึเป็นความ
ไม่เป็นธรรมที่ท าให้ขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละประชาชนจ านวนมากยิง่เพิม่พูนตอกย ้าความไม่ไว้วางใจให้หนัก
ยิง่ขึน้ไปอกี 

ขา้พเจา้และคณะจงึขอยกกรณศีกึษาทีแ่ตกต่างไปจากผูถู้กฟ้องคดจีากประเทศสหรฐัอเมรกิาบา้ง 
ซึ่งกรณีศึกษาที่ยกมาปรากฏอยู่ในรายงานผลการศึกษา “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการอนุญาต
ประกอบกจิการกระจายเสยีงที่มุ่งเน้นในเชงิประเดน็ภายใต้พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีง
และกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑” โดยส านักงาน กสทช. และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(พ.ศ. ๒๕๕๔) ซึ่ง
ขา้พเจา้ไดท้ าส าเนาทัง้ฉบบัโดยไดจ้ดัส่งเป็นเอกสารแนบค าฟ้องต่อศาลแลว้ตัง้แต่ต้น จงึจะขอคดัย่อมาเพยีง
บางส่วนดงันี้ 

รายงานผลการศกึษาฯ หน้า ๑๔๐-๑๔๑  
“ทวปีอเมรกิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา มสีถานีวทิยกุระจายเสยีง FM แบ่งเป็น ๓ ประเภท คอื  
๑) สถานีวทิยุกระจายเสยีง FM เชงิพาณิชย ์... ก าหนดล าดบัชัน้ของสถานีตามก าลงัส่งเป็น A, 

B1, B, C3, C2, C1, C0, C โดยก าลงัส่ง ERP ของสถานีล าดบัชัน้ A มคี่าต ่าสุดอยู่ในช่วง 0.1 - 6 กโิลวตัต ์
ก าลงัส่งเพิม่ขึน้ตามล าดบัชัน้สถานีจนถงึ 100 กโิลวตัตส์ าหรบัสถานีล าดบัชัน้ C  

๒) สถานีวทิยุกระจายเสยีง FM เพื่อการศกึษาและไม่ใช่เชงิพาณิชย ์(NCE) ใชค้วามถี่ในย่านที่
ถูกกนัไวใ้หโ้ดยเฉพาะ หรอืในย่านความถี่เดยีวกบัประเภท ๑) ซึง่เป็นเชงิพาณิชยก์ไ็ด ้สถานีทีม่กี าลงัส่งเกนิ 



 ๙๗ 

๑๐ วตัต์ จะได้รบัการจดัสรรคลื่นในย่านเดยีวกบัประเภท ๑) และถูกจดัล าดบัชัน้โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัสถานี 
FM เชงิพาณชิย ์

๓) สถานีวทิยกุระจายเสยีง FM ก าลงัส่งต ่า (LPFM) มสีองล าดบัชัน้ไดแ้ก่ LP-10 กบั LP-100” 
ส าหรบัรายงานผลการศกึษาฯ หน้า ๑๑๒ - ๑๑๓ ซึง่แสดงถงึก าลงัส่งของเครื่องส่งและมาตรฐาน

ทางเทคนิคของประเทศสหราชอาณาจกัร ในทวปียโุรป คดัโดยยอ่มาดงันี้  
“ก าลงัส่งของเครือ่งส่งมตีัง้แต่  
๑) น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 250mW จนถงึก าลงัส่งมากกว่าหรอืเท่ากบั 1kW โดยก าหนดให้อยู่

ในช่วงความถีต่ ัง้แต่ 100 kHz ขึน้ไป 
๒) น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 250mW จนถงึก าลงัส่งมากกว่าหรอืเท่ากบั 7.9kW โดยก าหนดใหอ้ยู่ใน

แถบความถี ่118 – 137 MHz  
๓) น้อยกว่า -6bBW หรอื 250mW  จนถงึก าลงัส่งมากกว่าหรอืเท่ากบั 48dBW โดยก าหนดให้

อยูใ่นแถบความถี ่108 – 118 MHz” 
ส าหรับรายงานผลการศึกษาฯ หน้า ๑๒๐ ซึ่งกล่าวถึงมาตรฐานทางเทคนิคของประเทศ

ออสเตรเลยี คดัโดยยอ่มาดงันี้  
“ก ำลงัส่ง ERP ของประเทศออสเตรเลยี  
  ไมม่กีารก าหนดค่าสงูสุดส าหรบั ERP ทัง้นี้ค่าทีเ่หมาะสมขึน้อยู่กบัขนาดของพืน้ทีร่บั
บรกิาร ความสูงของเสาส่ง และค่าความแรงสญัญาณส่งที่จ าเป็นส าหรบัการให้บรกิารเพื่อให้
สามารถรบัสญัญาณได้ดใีนบรเิวณพื้นที่รบับรกิาร อย่างไรก็ตามความแรงสญัญาณจะถูกจ ากดั
ด้วยการรบกวนต่อบรกิารอื่น หากสถานีส่งเดยีวไม่สามารถส่งสญัญาณให้ครอบคลุมพื้นที่รบั
บรกิารไดก้จ็ าเป็นจะตอ้งใชห้ลายสถานีส่ง” 
 
จากกรณตีวัอยา่งทีข่า้พเจา้ยกมาเพยีงประเทศใดประเทศหนึ่งจาก ๓ ทวปี กพ็อจะสรุปไดช้ดัเจน

แล้วว่า กรณีศกึษาดงักล่าวครอบคลุมประเภทของระบบ FM มากกว่ากรณีศกึษาทีผู่้ถูกฟ้องคดอี้างต่อศาล 
โดยเฉพาะในประเทศสหรฐัอเมรกิาทีผู่ถู้กฟ้องคดเีจาะจงคดัเลอืกน ามาแสดงต่อศาลเพยีงประเภทที ่๓ โดยไม่
ยอมกล่าวถงึประเภทที่ ๑ และ ๒ แต่อย่างใดเลย ทัง้นี้เนื่องจากผูถู้กฟ้องคดกีลวัว่าศาลจะรูข้อ้มูลความจรงิ
เกี่ยวกบัก าลงัส่งในสถานีวทิยุที่ไม่เป็นไปเพื่อแสวงหาก าไรในทางธุรกจิก็สามารถใช้ก าลงัสูงได้ทดัเทยีมกบั
ประเภทธุรกิจซึ่งเป็นความยุติธรรมและความเสมอภาคที่เกิดขึ้นประเทศสหรฐัอเมรกิา จงึสามารถใช้คลื่น
ความถีใ่นยา่นเดยีวกนัไดไ้มว่่าในเชงิพาณชิยห์รอืไมก่ต็าม  

ความไม่โปร่งใสแม้ในข้อมูลเชิงวิชาการของผู้ถูกฟ้องคดีดงักล่าว จงึเป็นบทพิสูจน์ที่เห็นได้
ชดัเจนอกีเรื่องหนึ่งว่า การกลา้เลอืกปฏบิตัทิีจ่ะหยบิยกเอาเฉพาะขอ้มลูทางวชิาการทีต่นไดป้ระโยชน์เท่านัน้
เพื่อมาแสดงต่อศาล โดยจงใจจะปิดบงัศาลในอกีขอ้มูลหนึ่งที่ตนเสยีประโยชน์โดยไม่มขีอ้ยกเวน้หรอืย าเกรง
ต่อศาลเลยเช่นนี้ บ่งบอกถงึความมอีคตอิย่างทีสุ่ดน าไปสู่การใช้ดุลพนิิจโดยมชิอบในการออกประกาศพพิาท 
ซึง่พฤตกิารณ์ดงักล่าวที่เหน็ถงึความไม่โปร่งใสในทุกขัน้ตอนตลอดมาเช่นนี้เอง ย่อมท าให้ขา้พเจา้ พระสงฆ ์



 ๙๘ 

ประชาชน และนักวชิาการที่ต่างใหก้ารนับถอืและยอมรบัในจรยิธรรมทางการศกึษาวจิยัว่าเป็นสิง่ส าคญัอย่าง
ยิง่ จงึไม่อาจยอมรบัพฤตกิารณ์เช่นนี้และไม่อาจยอมรบัประกาศพพิาทซึง่ออกมาจากความไรจ้รยิธรรมของผู้
ถูกฟ้องคดไีดเ้ลย 

๔.๒.๑๙ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดกีล่าวต่อศาลอกีด้วยว่า ในการทดลองประกอบกจิการตามประกาศ
พพิาท อาจมสีถานีวทิยุบางแห่งที่มวีตัถุประสงค์ในการด าเนินการที่แตกต่างจากสถานีวทิยุแห่งอื่นๆ หรอืมี
เหตุผลและความจ าเป็นอื่นใด เช่น ขอ้จ ากดัทางสภาพภูมศิาสตร ์หรอืเป็นบรเิวณประชาชนอยู่อย่างกระจาย
ตวั เป็นต้น เป็นเหตุให้เงื่อนไขตามประกาศพพิาทไม่มคีวามเหมาะสมหรอืไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถงึหรอืเพยีงพอ ซึง่ผูข้อทดลองฯ อาจยื่นขอ้เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๒ เพื่อ
ขอให้ด าเนินการตามข้อ ๘ วรรคท้ายของประกาศพพิาท เพื่อพจิารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ในการทดลอง
ประกอบกจิการในกรณีเช่นว่านัน้ได ้ซึง่หากผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ พจิารณาแลว้ เหน็สมควรใหม้กีารเปลีย่นแปลง
หลกัเกณฑ์วิธกีารขอทดลองประกอบกิจการฯ บางประเภทเพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลหรอืประโยชน์
สาธารณะอื่นใด ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ อาจเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขอรบัใบอนุญาตโดยจะประกาศให้
ทราบเป็นการล่วงหน้ากไ็ด ้นัน้ 

ขา้พเจา้และผูป้ระกอบการรายใหม่กลุ่มต่างๆ หลายรอ้ยสถานี ตลอดถงึพระสงฆแ์ละประชาชน
ขอชีแ้จงต่อศาลในประเดน็ดงักล่าวว่า ผูถู้กฟ้องคดไีม่ไดก้ล่าวต่อศาลดว้ยความสตัยจ์รงิและไม่ไดค้ดิจะน าไป
ปฏบิตัิเช่นนัน้จรงิๆ ตามที่กล่าวอ้าง การด าเนินการตามข้อ ๘ วรรคท้ายของประกาศพพิาทนัน้เป็นเพยีง
บทบญัญตัทิี่สวยหรูดูดหีลอกตาคนไทยและยงัหลอกลวงได้แมก้ระทัง่ศาลในขณะนี้ เหตุที่ขา้พเจา้และคณะ
จ าเป็นต้องกล่าวรุนแรงถงึเพยีงนี้ก็เนื่องจาก “มาตรการขอ้ ๘ วรรคทา้ย” เป็นขอ้เสนอเฉพาะตนทัง้ทางวาจา
และมหีนังสอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ตัง้แต่แรกขณะเมื่อประกาศพพิาทยงัเป็นเพยีงร่าง
ประกาศเท่านัน้ นอกจากนี้ ขอ้เสนอดงักล่าวยงัเป็นขอ้เสนอซึง่ท าเป็นหนังสอืร่วมกนัระหว่างมลูนิธเิสยีงธรรม
ฯ กับบรรดาเครือข่ายผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆ จ านวนมากที่ประชุม ณ หอประชุมส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาต ิพุทธมณฑล จากนัน้ได้ส่งตวัแทนน าหนังสอืมตดิงักล่าวไปยื่นอย่างเป็นทางการต่อ
ประธาน กสทช. อกีดว้ย (ปรากฏตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑๘)  

แม้จะปฏเิสธเสยีงแขง็ถึงเพยีงนัน้ตลอดมา แต่มูลนิธเิสยีงธรรมฯ ก็ยงัไม่ลดละความพยายาม
เพราะไมป่ระสงคจ์ะใหม้คีวามขดัแยง้ใดๆ หากไมจ่ าเป็นจรงิๆ จงึตดิต่อประสานขอเขา้หารอือกีครัง้ซึง่เป็นครัง้
ส าคญัที่สุด เพราะเป็นการตดัสนิใจครัง้สุดทา้ยก่อนที่มลูนิธเิสยีงธรรมฯ และประชาชนผู้ฟงัจะด าเนินการเขา้
ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในเขตต่างๆ โดย มูลนิธเิสยีงธรรมฯ ก็ยงัอุตส่าห์ส่งพระเถระชัน้ผู้ใหญ่ ๒ ท่าน กบั
คณะท างาน เป็นตวัแทนเขา้พบกบัคณะกรรมการ กสท. ทัง้ ๕ ท่าน ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ เมื่อวนัที่ ๒ 
ธนัวาคม ๒๕๕๕ ซึง่การหารอืในประเดน็นี้ถอืเป็นการหารอืเป็นครัง้สุดทา้ยเพื่อให้เป็นทีแ่น่ใจไดว้่าผูถู้กฟ้อง
คดทีี ่๒ มคีวามจรงิใจใน “มาตรการขอ้ ๘ วรรคทา้ย” หรอืไมเ่พยีงใด และโดยทีพ่ระเถระชัน้ผูใ้หญ่ทีเ่ขา้พบกบั
ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ในวนัดงักล่าว มคีุณธรรมเป็นที่เชื่อถือได้และยงัคุ้นเคยกบั พ.อ.นท ีศุกลรตัน์ เป็นการ
ส่วนตวัอกีด้วย จงึเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถูกฟ้องคดจีะหลอกลวงท่าน ส าหรบัการหารอืในวนัดงักล่าวพระเถระชัน้
ผูใ้หญ่ทัง้ ๒ ท่านพรอ้มคณะ แมจ้ะพยายามขอรอ้งใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่๒ พจิารณาถงึการบ าเพญ็ประโยชน์ใหญ่



 ๙๙ 

หลวงซึ่งสามารถใช ้“มาตรการขอ้ ๘ วรรคทา้ย” กบัเครอืข่ายวทิยุมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ไดอ้ยู่นานหลายชัว่โมง
ตัง้แต่เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. โดยประมาณ จนกระทัง่กรรมการ กสท.ทัง้ ๔ ท่านไดต้กลงกนัว่า “เรื่องนี้ต้อง
แล้วแต่ พ.อ.นท ีศุกลรตัน์ จะตดัสนิใจว่าใหห้รอืไม่ให้” ซึ่งแมทุ้กคนจะยกภาระตดัสนิใจดงักล่าวให้เป็นสทิธิ
ของ พ.อ.นท ีศุกลรตัน์ ในฐานะประธาน กสท.แลว้กต็าม แต่ถงึกระนัน้ แมพ้ระเถระผูใ้หญ่จะพยายามเพยีงใด
แต่พ.อ.นท ีศุกลรตัน์ กย็งัยนืกรานปฏเิสธขอ้เสนอดงักล่าวอย่างโหดรา้ยไม่ค านึงถงึประโยชน์สาธารณะจรงิ
ตามทีก่ าหนดไวอ้ยา่งสวยหรเูพื่อหลอกตาชาวโลกตามประกาศพพิาททีบ่งัคบัใชแ้ลว้ราว ๒ เดอืนกว่า จงึเป็น
เหตุใหพ้ระเถระทุกรปูยอมจ านนต่อความแขง็กระดา้งภายในใจของผูถู้กฟ้องคดแีละความโหดรา้ยใจด าทีม่ต่ีอ
พระสงฆแ์ละประชาชนที่ตดิตามรบัฟงัรายการธรรมะจากทางสถานีต่างๆ ทัว่ประเทศมายาวนานนับ ๑๐ ปี 
จากนี้จะต้องสูญสิ้นพื้นที่กระจายเสยีงไปกว่า ๙๐ % โดยรวม จงึไม่สามารถทดัทานคณะศษิยานุศษิยแ์ละ
ประชาชนทัว่ไปทีร่กัความเป็นธรรมได ้มลูนิธเิสยีงธรรมฯ จงึไดม้อบอ านาจใหท้นายความด าเนินคดต่ีอศาลใน
ทีสุ่ดเมือ่วนัที ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๕๕ ดว้ยความจ าเป็นทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งเป็นอยา่งอื่นได้ 

อนึ่ง ในการหารอืครัง้สุดทา้ยนัน้ ตวัแทนมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ไดม้โีอกาสพบคณะกรรมการ กสท. 
ครบทัง้ ๕ ท่าน ซึง่ประกอบดว้ย พ.อ.นท,ี พลโทพรีพงษ์, พ.ต.อ.ทวศีกัดิ,์ นางสาวสุภญิญา, ดร.ธวชัชยั และ
ยงัมเีจ้าหน้าที่ส านักงานผู้ถูกฟ้องคดคีือนางสาวมณีรตัน์ อีกด้วย ซึ่งทุกท่านในที่นี้ล้วนมชีื่อปรากฏอยู่ใน
ค าใหก้ารต่อศาลในทีน่ี้ทัง้สิน้ 

นอกจากนี้ กรณผีูป้ระกอบการเพื่อประโยชน์สาธารณะในกลุ่มอื่นๆ ทีเ่ผยแพร่เนื้อหารายการทีม่ ี
ความส าคญัต่อสถาบนัหลกัของชาตอิย่างยิง่ ไดแ้ก่ กลุ่มสถานีวทิยุเพื่อพระพุทธศาสนาภายใต้การก ากบัดูแล
ของมหาเถรสมาคมซึ่งมเีครอืข่ายราว ๔๐๐ สถานีจากทัว่ประเทศ ซึ่งก็น่าจะได้รบัความคุ้มครองตาม 
“มาตรการข้อ ๘ วรรคท้าย” นี้ด้วยเช่นกัน กลุ่มสถานีเพื่อพระพุทธศาสนาภายใต้ก ากบัดูแลของ มส. ได้
รวมตวักนัโดยเชญิผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ มาแถลงถงึแนวนโยบายและวธิปีฏบิตัติามประกาศพพิาทต่อเครอืข่าย
วทิยุกลุ่มนี้ เมื่อวนัที่ ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๕ ณ วดัสระเกศฯ กทม. ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๒ ได้ส่งพลโทพรีพงษ์ 
มานะกจิ และนิตกิรประจ าส านกังานผูถู้กฟ้องคดมีาเป็นตวัแทนในงานดงักล่าว สรปุไดว้่า  

“... พืน้ทีท่ีท่ าได ้ตอ้งเป็นพืน้ทีพ่เิศษ(อยา่งสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้) อาจจะนะครบั นี่ยงัไม่ได้
ปรกึษากบักรรมการ ๕ ท่าน คอืดแูนวโน้มแลว้มนัมคี าตอบไดใ้นทางความปลอดภยั มนัอธบิายได ้มนักพ็อจะ
ไปท าเกณฑ์ใหม่ได้ แต่ในพื้นที่ในจงัหวดัที่เหลอืนี่ ถ้าจะยากครบัที่จะอนุมตัิให้ใครหรอืแม้พระสงฆอ์งคเจ้า 
เพราะถา้ใหก้บั มส. นี่ เดีย๋วมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ท่านจะมานิมนต์จบัสายสญิจน์ตามไปดว้ยจะยุ่ง จะเตม็ไปหมด 
พอพระไดปุ้๊บ มูลนิธอิื่นๆ บอก ผมสาธารณประโยชน์เหมอืนกนัรองจากพระ เวลาผมท างาน ผมต้องนิมนต์
พระไปเทศน์อยูเ่สมอ.. เพราะฉะนัน้พระคุณเจา้ไดข้ยาย ผมกค็วรจะไดด้ว้ย สาธุ กส็าธุกนัทัง้ประเทศ กเ็สรจ็ซิ
ครบั กค็งยาก ... 

ค าว่า “กรณพีเิศษ” คงไมม่นีะครบั เพราะว่าตอ้งใชก้ฎหมายเสมอกนั ... 
(กรณีมูลนิธเิสยีงธรรมฯ) ถ้าท่านอยากจะส่งยาวเท่าคลื่นหลกั ก็ต้องรอเป็นประเภทคลื่นหลกั

มากกว่า ปญัหามนัอยู่ตรงช่วงรอมากกว่า (ช่วงเปลีย่นผ่าน) ... อยากออกใหก้วา้งกว่านี้กต็้องทีเ่ป็นประเภท
สาธารณะ แลว้กร็อใหค้ลื่นหลกัเขาคนืภายใน ๕ ปี แต่ถ้าโชคดเีขาคนืมาก่อน เวลาพจิารณาให ้อาจพจิารณา



 ๑๐๐ 

แลว้จะถงึเรว็กว่า ... กฎหมายคุม้ครองเคา้(คลื่นหลกั) ๕ ปี คอื ผมตอ้งรอ วนันี้รอแลว้ ๑ ปี ผมคดิจะสะสางให้
พวกท่านพรุ่งนี้เลยก็ได้ แต่เอาคลื่นมาให้ท่านไม่ได้ ต้องรอ ๔ ปี เพราะข้อกฎหมายเขาคุ้มครองเอาไว้ ถ้า
อยากจะว่า อย่าว่าผม ต้องไปว่าคนเขยีนกฎหมาย ... ผมอยากให้ท่านพรุ่งนี้เลยนะ แต่ผมท าไม่ได้ เพราะ
กฎหมายเขาใหร้อ ๔ ปี ท่านรอไดไ้หมละครบั... ” 

จะเหน็ไดว้่า ค ากล่าวของตวัแทนผู้ถูกฟ้องคดทีีไ่ด้กล่าวกบัพระสงฆจ์ านวนมากที่รวมตวักนัใน
นามเครอืข่ายสถานีเพื่อพระพุทธศาสนาภายใต้การก ากบัดูแลของ มส. ซึ่งตวัแทนผู้ถูกฟ้องคดกีล่าวยนืยนั
อยา่งชดัเจนว่าจะไมใ่ชพ้จิารณาใช ้“มาตรการขอ้ ๘ วรรคทา้ย” กบัเครอืข่ายวทิยุของ มส. และของมลูนิธเิสยีง
ธรรมฯ โดยเด็ดขาด หากจะใช้ก็จะใช้ในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้เท่านัน้ซึ่งก็ยงัไม่รบัรองเพราะยงั
ไมใ่ช่มตขิองผูถู้กฟ้องคด ี

อนึ่ง แนวคดิดงักล่าวของพลตรพีรีพงษ์ ที่ได้กล่าวต่อสงฆ์นับเป็นอนัตรายต่อความมัน่คงของ
ชาตอิย่างยิง่และไม่เป็นการสมควรเลยที่บุคคลในระดบันายพลจะกล่าวเช่นนี้ การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา
ผ่านสื่อกระจายเสยีงย่อมมผีลโดยตรงที่จะช่วยป้องกนับรรเทาให้สงัคมมคีวามสงบสุขมศีีลมธีรรมเพราะมี
ความละอายและเกรงกลวัต่อบาปตามค าสอนในพระพุทธศาสนา หากเผยแพร่ไปกว้างขวางเพยีงใดปญัหา
เช่นพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ย่อมไม่อาจเกดิขึน้ได้เพราะทุกคนต่างก็มคีวามเกรงกลวัต่อบาปต่อค า
สอนของพระศาสดาในศาสนาของตน ปญัหาที่ยงัไม่เกิดก็ไม่มวีนัจะเกดิขึ้น ส่วนปญัหาที่เกิดขึน้แล้วก็ย่อม
บรรเทาเบาบางลงไป การกล่าวของตวัแทนผู้ถูกฟ้องคดเีช่นน้ีเสมอืนหน่ึงว่า ต้องรอให้เจา้หน้าที่ของรฐัเช่น 
กสทช. หรอืทหาร หรอืต ารวจ ถูกลอบวางระเบดิฆ่าตายในพืน้ทีก่ระจายเสยีงของสถานีต่างๆ ตัง้อยู่เสยีก่อน
จงึจะถูกยกระดบัว่าสามารถใช ้“มาตรการขอ้ ๘ วรรคทา้ย” ได ้หากยงัไม่มเีจา้หน้าที ่กสทช. หรอืทหาร หรอื
ต ารวจคนใดถูกลอบวางระเบดิฆ่าตาย ผูถู้กฟ้องคดกีย็่อมไม่มทีางพจิารณาออกมาตรการดงักล่าวให ้ขา้พเจา้ 
พระสงฆ์และประชาชนต่างก็เห็นว่าเป็นค าพูดที่ออกมาจากความคดิที่หลวมและเปราะบางอย่างมาก หลกั
ความคิดเช่นนี้ไม่สมควรเกิดขึ้นในประเทศไทย หากเกิดขึ้นในประเทศเยอรมนัที่เคยมปีระวตัิท าลายล้าง
เผ่าพันธุ์อย่างโหดเหี้ยมอ ามหิตก็ย่อมไม่มผีู้ใดกังขา แต่ในที่นี้คือเมอืงไทยที่ทุกคนผูกพันรกัศรทัธาต่อ
พระพุทธศาสนาและหวงัใช้หลกัธรรมยงัศลีธรรมความไม่เบยีดเบยีนให้เกิดขึ้นในสงัคมในพื้นที่ของตน ซึ่ง
แทนทีผู่ถู้กฟ้องคดจีะน าพาและคุม้ครองตามมาตรการดงักล่าว กลบัใชห้ลกัการต้องฆ่าฟนักนัก่อนขา้จงึจะให ้
ด้วยความวปิรติผดิพลาดในทุกองค์ประกอบของความคดิของผู้ถูกฟ้องคดหีลายประการ ขา้พเจา้ พระสงฆ ์
และประชาชนจงึจ าเป็นตอ้งน าขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวประกอบการพจิารณาต่อศาลก่อนทีเ่รื่องเลก็ๆ ตามประกาศ
พพิาทที่พอจะเยยีวยาได้จะกลายเป็นเรื่องการพพิาทที่ใหญ่โตและลุกลามบานปลายจนไม่อาจแก้ไขได้อีก
ต่อไป ซึง่อ านาจของศาลน่าจะพจิารณาตดัไฟเสยีแต่ตน้ลมไดอ้นัเป็นการระงบัเหตุรา้ยใหส้ิน้สุดยตุลิงดว้ยด ี

ด้วยเหตุเหล่านี้ที่ได้กล่าวต่อศาลมาทัง้หมดทัง้สิ้นแต่พอสังเขปในประเด็นดงักล่าว การที่ผู้ถูก
ฟ้องคดไีด้ยกเอา “มาตรการข้อ ๘ วรรคท้าย” ขึ้นมาอ้างต่อศาล ประหนึ่งว่าประกาศพิพาทมเีหตุมผีล มี
มาตรการเยียวยาที่เหมาะสมและค านึงถึงประโยชน์สาธารณะของชาติเป็นส าคัญ ให้ความพิเศษแก่
พระพุทธศาสนาซึง่เป็นรากฐานของชาตเิป็นอยา่งด ีหรอืใหก้ารพจิารณายกเวน้เนื้อหารายการทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อสงัคมอื่นๆ เป็นอยา่งด ีมใิช่ประกาศพพิาททีไ่มส่ามารถยดืหยุ่นไดเ้พื่อคุม้ครองสาระประโยชน์ทีส่ถานีนัน้ๆ 



 ๑๐๑ 

ไดก้ระจายเสยีงไปสู่ประชาชนตลอดมา ซึง่ปรากฏชดัแจง้ทัง้แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการดงัทีไ่ด้
ยกมาแสดงต่อศาลแลว้นัน้ ขา้พเจา้และคณะ บรรดาผูป้ระกอบการทัง้หลาย ตลอดถงึพระสงฆแ์ละประชาชน 
ทีรู่เ้หน็ถงึพฤตกิารณ์และความไม่จรงิใจดงักล่าวของผูถู้กฟ้องคดไีดต้อกย ้าซ ้าแลว้ซ ้าเล่าเช่นนี้ตลอดมาจนไม่
อาจจะเชื่อถือได้เลยว่า หากยอมรบัตามประกาศพิพาทโดยดุษณีไม่มีข้อโต้แย้งแล้วผู้ ถูกฟ้องคดีจะน า 
“มาตรการข้อ ๘ วรรคท้าย” มาบงัคบัใช้อย่างจรงิจงัเพื่อคุ้มครองบรรดาผู้ประกอบการที่ท าเพื่อประโยชน์
สาธารณะโดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกจิอย่างแท้จรงิด้วยมาตรฐานที่เสมอภาคทดัเทยีมกบัผู้ประกอบการ
รายเดมิเช่นนี้ จงึไม่มสีิง่ใดเป็นเครื่องยนืยนัความจรงิดงักล่าวได ้ในทางตรงกนัขา้ม ผูถู้กฟ้องคดตีอกย ้าในที่
ต่างๆ และในโอกาสต่างๆ ตลอดเวลาว่าจะบงัคบัใชป้ระกาศพพิาทฉบบันี้แบบเฉียบขาดไม่มกีารอลุม้อล่วยอกี
ต่อไป โดยจะบงัคบัใช้มาตรการต่างๆ จาก “เบาไปหาหนัก” นัน่คือ จะด าเนินการขัน้เด็ดขาดจนถึงกับ
ด าเนินคดีให้เป็นผู้มีความผิดร้ายแรงทางอาญา มีโทษทัง้จ าทัง้ปรบัโดยไม่น าเอาเนื้อหารายการที่เป็น
ประโยชน์ตามความตอ้งการของประชาชนหรอืการบ าเพญ็สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องของผูป้ระกอบการ
รายดงักล่าวน ามาประกอบการพจิารณาแต่อย่างใดทัง้สิน้ดงักรณีตวัอย่างทีเ่กดิขึน้แลว้กบัหลวงพ่อสนอง กต
ปุญโญ เจ้าอาวาสวดัสงัฆทาน จงัหวดันนทบุร ีซึ่งเป็นผู้ประกอบการเครอืข่ายสถานีวิทยุสงัฆทาน เป็น
พระสงฆผ์ูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบท าคุณประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดมาชัว่ชวีติ กลบัถูกส านักงานของผูถู้กฟ้อง
คดเีขา้แจง้ความจบักุมจนถงึกบัมหีมายสัง่จากศาลตตีราหาเรื่องราวใส่ท่านใหต้้องมมีลทนิกลายเป็นผูต้้องหา
คดอีาญาด้วยโทษความผดิทีร่า้ยแรงปรากฏตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๒๐ ในเมื่อพระสงฆผ์ูป้ฏบิตัดิี
ปฏบิตัชิอบเช่นกรณขีองหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ มไิดเ้กดิขึน้โดยง่ายในบา้นในเมอืง พระสงฆส์่วนใหญ่ท่าน
กด็อียูต่ามปกต ิแต่ไมโ่ดดเด่นเป็นกรณพีเิศษอยา่งหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ซึง่สมควรเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะไดร้บั
การพจิารณาตาม “มาตรการข้อ ๘ วรรคท้าย” แต่ก็หาเป็นเช่นนัน้ไม่กลบัถูกด าเนินคดกีลายเป็นผู้ต้องหา
อยา่งรา้ยแรงนบัเป็นการกระท าทีไ่มค่ านึงถงึความละเอยีดอ่อนทางพระพุทธศาสนาซึง่เป็นรากฐานส าคญัของ
ชาติที่แมแ้ต่พระมหากษตัรยิ์ก็ยงัทรงให้ความเคารพบูชาต่อเนื่องตลอดมาทุกพระองค์ทัง้โดยอธัยาศยัส่วน
พระองคแ์ละโดยบทบญัญตัแิห่งกฎหมายตามรฐัธรรมนูญอกีดว้ย 

พฤตกิารณ์ทัง้หมดทัง้สิน้ที่ขา้พเจา้และคณะได้พยายามยกมาแสดงต่อศาลเป็นล าดบัมานี้ เป็นเหตุผล
ส าคญัทีท่ าใหเ้กดิความไม่ไวใ้จ ไม่เชื่อใจ ว่าผูถู้กฟ้องคดจีะมคีวามจรงิใจที่จะใช้ “มาตรการขอ้ ๘ วรรคทา้ย” 
แก่มูลนิธเิสยีงธรรมฯ  แก่สงัฆทานธรรม แก่ มส. หรอืแก่เครอืข่ายวทิยุเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นๆ อย่าง
แท้จรงิได้ ค าให้การที่อ้างขึ้นในศาลจงึน่าจะเป็นค าให้การที่ท าให้ดูดมีเีหตุผลเอาไว้โชว์ต่อศาลหรอืสงัคม
เท่านัน้แต่หาไดอ้อกมาจากความจรงิใจไม่ ซึง่พฤตกิารณ์ต้มตุ๋นหลอกลวงเช่นนี้ องคห์ลวงตามหาบวัฯ เคยใช้
ค าเรยีกพฤตกิารณ์เดยีวกนันี้กบัผู้มอี านาจของรฐัที่คอยหาเล่ห์เหลีย่มต่างๆ เพื่อเขา้มาฉกฉวยเกบ็เกี่ยวเอา
เอาผลประโยชน์ของชาตไิปเป็นของตนหรอืของกลุ่มตนเสมอๆ นี้ว่า “พวกลิน้หวาน” ดงันี้ 

“...พวกนี้ลิ้นหวานมาก พดูปากหวานทุกอย่าง ออกมารอ้ยเล่หร์อ้ยเหลีย่ม มแีต่วธิกีนิวธิกีลนืทัง้นัน้ มนั
ออกมาทุกแงทุ่กมมุมแีต่วธิกีนิวธิกีลนืเตม็อยูใ่นปากของมนั โกยออกมาจากพุงมแีต่พุงกนิพุงกลนืพุงโกงพุงรดี
พุงไถบา้นเมอืงใหฉ้ิบหายไปอยา่งนัน้ ใหค้ดิกนัใหด้ ีมนัอดพดูไมไ่ด ้เพราะธรรมเป็นธรรมสอนโลก ต้องสอนไป



 ๑๐๒ 

อย่างนี้ แง่ไหนเป็นทีไ่ม่แน่ใจของธรรม ธรรมก็บอกไม่แน่ใจ ถ้าทางไหนทีต่ายใจไดก้ต็ายใจ  ก็บอกว่าตายใจ 
ถูกบอกว่าถูก ผดิบอกว่าผดิ จงึเรยีกว่าธรรม... 

พากนัคดินะ นี้เราพูดโดยธรรม เราไม่ได้เขา้ขา้งไหนออกขา้งไหน ตรงไหนล่อแหลมกบ็อกว่าล่อแหลม 
ตรงไหนจะเป็นอนัตรายกบ็อกว่าจะเป็นอนัตราย เวลานี้มนัเป็นอย่างนัน้ นีเ่ราวติกมากจงึไดเ้ตอืนออกมา วติก
มาเป็นล าดบัล าดา จบัไดเ้ป็นระยะ ๆ ทีส่ านวนลิ้นหวาน ๆ ออกมา ออกมาใหป้ระชาชนเซ่อ ๆ ซ่า ๆ  นี้ตายใจ
กบัลิ้นของมนั ทนีี้ผูจ้บัจบัอยูน่ี ่ดอูยูน่ี ่จะว่าไง...” 

 ๔.๓ ประกำศพิพำทขดัแย้งกบัมำตรำ ๗ มำตรำ ๓๐ มำตรำ ๓๗ มำตรำ ๔๕ มำตรำ 
๖๖ มำตรำ ๖๘ มำตรำ ๗๙ หรือมำตรำ ๘๐ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 
๒๕๕๐ 

 ๔.๓.๑ ตามทีผู่ถู้กฟ้องคดอีา้งต่อศาลว่า ในกรณีของการใชง้านคลื่นความถี่วทิยุกระจายเสยีง
นัน้ รฐัธรรมนูญมาตรา ๔๗ มนีัยส าคญัที่เป็นการรบัรองว่า คลื่นความถี่วทิยุกระจายเสียงเป็นทรพัยากร
สื่อสารของชาตทิีไ่ม่อาจมผีู้ใดกล่าวอ้างความเป็นเจา้ของหรอืถอืครองเพื่อการใชต้ามอ าเภอใจ ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์ใดก็ตาม โดยก าหนดให้ม ีกสทช. เป็นองค์กรอสิระท าหน้าที่ในการจดัสรรคลื่นความถี่ดงักล่าว
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดตามเจตนารมณ์ทีก่ าหนด ดงันัน้ แมผู้ฟ้้องคดจีะเหน็ว่าใชค้ลื่นความถี่เพื่อประโยชน์
ในทางพระพุทธศาสนา หากแต่การใช้คลื่นความถี่เพื่อการส่งวทิยุกระจายเสยีงของผู้ฟ้องคดยี่อมที่จะต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หาอาจด าเนินการไดต้ามอ าเภอใจแต่อยา่งใดไม ่นัน้ 

 ขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละประชาชนขอคดัค้านในประเดน็ดงักล่าวอย่างที่สุดแบบไม่มวีนัยอมรบั
ได้โดยเด็ดขาด ทัง้นี้ เนื่องจากการก่อตัง้สถานีวิทยุเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมูลนิธิเ สียงธรรมใน
เครอืข่ายทัว่ประเทศทุกแห่งลว้นเกดิขึน้ตามความต้องการของพระสงฆแ์ละประชาชนทีม่คีวามสนใจซึง่อาศยั
อยู่ในพื้นที่กระจายเสยีงของสถานีแห่งนัน้ๆ จงึไม่ใช่การด าเนินการที่เกดิขึน้ตามอ าเภอใจของคนหนึ่งคนใด
อย่างที่ผู้ถูกฟ้องคดกีล่าวหาไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นทัง้ผู้ก่อตัง้ ผู้บรจิาค และผู้
บ ารุงรกัษาซ่อมแซม โดยมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ไม่ได้ให้เงนิสนับสนุนไปยงัสถานีในเครอืข่ายเหล่านัน้ซึง่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนผูบ้รจิาคในแต่ละแห่งทีไ่ดป้วารณาไวก้บัองคห์ลวงตามหาบวั ญาณสมัปนัโน ว่า 
ประชาชนทัง้หลายตัง้ใจถวายใหเ้ป็นสมบตัขิองสงฆ ์แต่ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการดูแลรกัษาสถานีจะขอรบัภาระ
ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวดว้ยความยนิด ีไมย่อมใหอ้งคห์ลวงตาและมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ตอ้งมาเป็นภาระในเรื่องเหล่านี้
ดว้ยโดยเดด็ขาด ปรากฏตามเอกสารถวายสถานีทีแ่นบพรอ้มค าฟ้องโดยไดส้่งใหศ้าลพจิารณาแลว้ 

 ดงันัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดกีล่าวหาผูฟ้้องคดต่ีอศาลว่า ถอืครองคลื่นเพื่อการใช้ตามอ าเภอใจ
หรอืเข้ามาด าเนินการตามอ าเภอใจนัน้จงึเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนผดิไปจากข้อเท็จจรงิ ยิง่กว่านัน้ 
ประชาชน ๕๐,๐๐๐ กว่ารายชื่อที่ร่วมเขา้ชื่อถอดถอน กสทช. เพราะเหตุแห่งประกาศพพิาททีล่่วงล ้าเขา้มา
กระทบต่อการถอืครองคลื่นเพื่อเผยแผ่ธรรมะและเพื่อประโยชน์สาธารณะ รายชื่อของประชาชนจ านวนมาก 
ผนวกกบัพระสงฆจ์ านวนกว่า ๒,๐๐๐ รปู ซึง่เป็นตวัแทนของพระกรรมฐานจ านวนนับหมื่นรปูจากทุกสารทศิ
ต่างกม็มีตเิป็นเอกฉนัทใ์หล้งนิคหกรรมคว ่าบาตรประธานผูถู้กฟ้องคด ีกย็่อมเป็นหลกัฐานพยานยนืยนัถงึการ
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ถอืครองคลื่นที่ไดร้บัเสยีงสนับสนุนจากพระสงฆแ์ละประชาชนจ านวนมาก จงึมใิช่เป็นการกระท าโดยพลการ
หรอืถอืครองตามอ าเภอใจของคนหน่ึงคนใดไม ่แต่ในทางกลบักนั การปฏบิตัหิน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดต่ีางหากที่
เข้ามาปฏบิตัิหน้าที่โดยส าคญัผดิคดิว่าตนจะใช้อ านาจใดๆ ได้ตามอ าเภอใจ แม้พระสงฆ์และประชาชนจะ
แสดงประชามตคิดัคา้นเพยีงใดกย็งัดื้อร ัน้ดงึดนัฝ่าฝืนประชามตแิละมตสิงฆต์ามอ าเภอใจของตนตลอดมา แม้
ที่สุดออกประกาศพพิาทได้มผีลบงัคบัใช้แล้วก็ตามก็กลายเป็นประกาศพพิาทตามอ าเภอใจของตนที่ไม่ มี
พระสงฆแ์ละประชาชนยอมรบั  

  หาก กสทช. ปฏบิตัิหน้าที่โดยยดึถือบทบญัญตัิแห่งกฎหมายเป็นส าคญั ยดึถือประโยชน์
สงูสุดตามความตอ้งการของประชาชนเป็นส าคญักจ็ะต้องออกประกาศทีม่หีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดเพื่อ
รองรบับทบญัญตัขิองกฎหมายทีม่ศีกัดิส์งูกว่า และเพื่อรองรบัประโยชน์ตามความต้องการของประชาชนอย่าง
แทจ้รงิ มใิช่เพื่อรองรบัประโยชน์ตามอ าเภอใจของ กสทช. แต่อยา่งใดไม่ ซึง่นอกจากจะขดัต่อเจตนารมณ์และ
บทบญัญตัแิห่งกฎหมายหลายฉบบัแลว้ ยงัขดัแยง้ต่อหลกัวชิาการแขนงต่างๆ ขดัแยง้ต่อผลการศกึษาที่ตน
เป็นผูจ้ดัสรรงบประมาณเสยีเอง ขดัแยง้ต่อผลการรบัฟงัความคดิเหน็ทีต่นเป็นผูจ้ดัสรรงบประมาณผลาญเงนิ
ไปหลายสบิลา้นบาท ขดัแยง้ต่อขอ้บงัคบั ITU ขดัแยง้ต่อเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญทีไ่ม่ใหม้กีารผูกขาดการ
ใช้คลื่น ฯลฯ ประการส าคญัที่สุดที่ไม่อาจให้อภยัได้เลยก็คอื ผู้ถูกฟ้องคดใีช้อ านาจบาทหลวงออกประกาศ
พพิาทที่มสีาระส าคญัขดัแย้งต่อบทบญัญตัิตามมาตรา ๗๙  แห่งรฐัธรรมนูญซึ่งบญัญตัิว่า รฐัต้องให้ความ
อุปถมัภ์และคุ้มครองในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและ
ศาสนาอื่น และมาตรา ๗ ทีว่่า ในเมื่อไม่มบีทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญนี้บงัคบัแก่กรณีใด ใหว้นิิจฉัยกรณีนัน้ไป
ตามประเพณกีารปกครองในระบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

 กล่าวคอื บทบญัญตัดิงักล่าวโดยเฉพาะมาตรา ๗ มนีัยยะทีล่ะเอยีดเป็นอย่างยิง่ ประเทศไทย
มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานทีผ่กูพนัลกึซึง้อยูก่บัสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ทุกสิง่ทุกอย่างในผนืแผ่นดนิไทยแห่ง
นี้ล้วนแล้วแต่เป็นของพระองค์ทัง้สิ้นจงึเรยีกประเทศไทยว่า ราชอาณาจกัร ฉะนัน้การพจิารณาตดัสนิใจใน
เรื่องหน่ึงเรื่องใดกต็ามไม่ว่าในฐานะที่ใชอ้ านาจของพระองค์ผ่านฝ่ายบรหิาร ฝ่ายนิตบิญัญตั ิฝ่ายตุลาการ ก็
ต้องคิดแบบที่พระมหากษัตรยิ์คิด ตดัสินใจแบบที่พระองค์ตดัสินใจ และปฏบิตัิหน้าที่แบบที่พระองค์ทรง
กระท า และโดยเฉพาะอย่างยิง่ บูรพมหากษตัรยิไ์ทยทุกพระองค์ทรงคดิและทรงปฏบิตัต่ิอพระพุทธศาสนา
แบบยิง่ยวดทุกพระองคเ์ฉกเช่นเดยีวกนั ไม่มพีระองค์ใดทีจ่ะย่อหย่อนมองขา้มในเรื่องนี้โดยเดด็ขาด หลาย
พระองค์ทรงกอบกู้ชาติคืนมาได้ก็เพื่อถวายแผ่นดินผืนนี้ขอสละชีวิตเข้าต่อสู้ด้วยเลือดเนื้อนองแผ่นดิน 
ทัง้หมดทัง้สิน้กเ็พื่อพระพุทธศาสนาซึง่พระองคถ์อืว่าส าคญัจ าเป็นยิง่กว่าพระองคด์ว้ยซ ้าไป 

 ฉะนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดจีกัต้องปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะที่พระองค์ไว้วางใจโปรดเกล้าฯ ให้กระท า
หน้าที่แทนซึ่งต้องคดิและต้องท าเหมอืนพระองค์ ไม่สามารถคดิและไม่สามารถท าตามอ าเภอใจของตนที่
เปรยีบเสมอืน “ไก่ไดพ้ลอย” ได ้ผูถู้กฟ้องคดตี้องคดิและปฏบิตัต่ิอพระพุทธศาสนาแบบทีบู่รพกษตัรยิท์รงคดิ
และทรงปฏบิตัิมาอย่างต่อเนื่องทุกพระองค์ ทรงยอมตายได้เพื่อบูชาให้พระพุทธศาสนาอนัทรงค่านี้ได้อยู่
ประดษิฐานในแผ่นดนิของพระองคต่์อไป มใิช่ทรงยอมใหพ้ระพุทธศาสนาต ่าต้อยน้อยหน้าลงไปเทยีบเท่ากบั
สถานบนัเทงิร้องร าท าเพลงสนุกสนานไปวนัๆ เช่นน้ี พระองค์ไม่ทรงเช่นนัน้เหมอืนที่ผู้ถูกฟ้องคดคีดิตาม
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อ าเภอใจตนโดยเด็ดขาด ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดคีิดและจะฝ่าฝืนพระสงฆ์และประชาชนด้วยการบงัคบัใจให้
ลดิรอนพืน้ทีก่ระจายเสยีงธรรมะให้คบัแคบตบีตนัลงซึง่เป็นความคดิและการกระท าทีต่รงกนัขา้มอย่างสิน้เชงิ
กบับูรพกษตัรยิไ์ทยทีม่แีต่ต้องการให้พระพุทธศาสนาเบกิกวา้งกระจายไปทัว่ทุกหวัระแหงนิคมคาม ในเมื่อผู้
ถูกฟ้องคดจีะฝ่าฝืนมตสิงฆแ์ละมตขิองประชาชนใหจ้งได ้พระสงฆแ์ละประชาชนซึง่กไ็ดป้ระกาศแลว้ในคราว
ประชุมท าสงัฆกรรมคว ่าบาตร ณ วดัป่าบ้านตาด จงัหวดัอุดรธานี พระสงฆทุ์กรปูจะยอมมอบกายถวายชวีติ
ยอมตายไดเ้พื่อรกัษาใหเ้ครอืข่ายวทิยุเสยีงธรรมฯ ได้กระจายเสยีงไปกวา้งไกลเช่นทีเ่คยปฏบิตัมิาตัง้แต่เมื่อ
องคห์ลวงตาฯ ยงัมชีวีติอยู่ จะไม่ยอมใหม้รดกธรรมทางพระพุทธศาสนาขององค์หลวงตา ของสงฆ ์และของ
ประชาชนต้องสูญสิน้ไปโดยเดด็ขาด จะปฏบิตัติามราชประเพณีตามรอยบูรพกษตัรยิไ์ทยทุกพระองค์ทีม่พีระ
ปณิธานแน่วแน่สอดคล้องตรงกันว่า ผนืแผ่นดินแห่งนี้มไีว้เพื่อประดิษฐานบวรพระพุทธศาสนา หากผู้ใด
บงัอาจมาเหยยีบย ่าท าลายพระพุทธศาสนาใหม้วัหมอง พระสงฆแ์ละประชาชนจะขอยอมตายแทนเพื่อปกป้อง
พระพุทธศาสนาใหเ้ป็นไปตามพระราชปณธิานของพระองคอ์ยา่งแทจ้รงิ 

เพื่อให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพระราชปณิธานของบูรพมหากษัตริย์ไทยที่สืบทอดพระราช
เจตนารมณ์ต่อเนื่องกนัยาวนบัรอ้ยนบัพนัปี ขา้พเจา้และคณะจงึขอน้อมมาแสดงต่อศาลพอสงัเขปดงันี้ 

หลกัฐำนทำงประวติัศำสตรแ์สดงถึงควำมเคำรพนับถือในพระพทุธศำสนำ 
สมยัพ่อขนุรำมค ำแหง 

"คนไทยในสมยัสุโขทยันี้ มกัทาน มกัทรงศลี มกัโอยทาน พ่อขนุรามค าแหง เจา้เมอืงสุโขทยันี้ทัง้ชาว
แมช่าวเจา้ ท่วยป ัว่ท่วยนาง ลกูเจา้ลกูขนุ ทัง้สิน้ทัง้หลาย ทัง้ผูช้ายผูห้ญงิ ฝงูท่วยมศีรทัธาในพระพุทธศาสนา 
ทรงศลีเมือ่พรรษาทุกคน..." (กรมศลิปากร, ศลิาจารกึสุโขทยั หลกัที่ 1) 

สมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช 

"ในราชวงศ์ของเรากไ็ดน้ับถอืพระพุทธศาสนามาชา้นานแล้ว จะใหเ้ราเปลีย่นศาสนาอย่างนี้เป็นการ
ยากอยู"่ (ประชุมพงศาวดาร) 

พระบรมสตัยำธิษฐำนของสมเดจ็พระนเรศวรมหำรำช 
 "พระบาทสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้า จงึตรสัประกาศแก่เทพยดาทัง้ปวง ให้บงัเกิดในประยูรมหา

เศวตฉตัร จะใหบ้ ารงุพระบวรพุทธศาสนา ไฉนจงึมชิ่วยใหส้ว่างแลเหน็ขา้ศกึเล่า พอตกพระโอษฐล์ง พระพาย
กพ็ดัควนัอนัเป็นหมอกมดืนัน้สว่างไป ทอดพระเนตรเหน็ขา้งเศวตฉัตร 16 ขา้ง มขีา้งดัง้ขา้งกนัยนือยู่เป็นอนั
มาก..." (พระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา เล่ม 1 ฉบบัพระจกัรพรรดพิงษ์ (จาด)) 

น ้ำพระทยัสมเดจ็พระเจ้ำตำกสินมหำรำช  
                     “อนัตวัพ่อชื่อว่าพระยาตาก            ทนทุกขย์ากกูช้าตพิระศาสนา  
                ถวายแผ่นดนิใหเ้ป็นพุทธบชูา              แด่พระศาสดาสมณะพระพุทธโคดม  
                     ใหย้นืยงคงถว้นหา้พนัปี                สมณะพราหมณ์ชปีฏบิตัใิหพ้อสม  
                เจรญิสมถะวปิสัสนาพ่อชื่นชม              ถวายบงัคมรอยบาทพระศาสดา  
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                      คดิถงึพ่อพ่ออยูคู่่กบัเจา้                ชาตขิองเราคงอยูคู่่พระศาสนา  
                พระศาสนาอยูย่งคู่องคก์ษตัรา              พระศาสดาฝากไวใ้หคู้่กนั”  
   

พระรำชปณิธำน  
พระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำจฬุำโลกมหำรำช  

                       “ตัง้ใจจะอุปถมัภก                         ยอยกพระพุทธศาสนา  
                  ป้องกนัขอบพระขณัฑสมีา                    รกัษาประชาชนและมนตร”ี  

   
พระรำชด ำรสั  

สมเดจ็พระปิยมหำรำช ร.ศ.๑๑๒  
            “ขา้พเจา้อาจจะปฏญิาณใจไดว้่า ถา้ขา้พเจา้ยงัมชีวีติอยูต่ราบใดแลว้ คงจะคดิทะนุบ ารุงพระ

ศาสนาใหไ้พโรจน์รุง่เรอืงเจรญิขึน้และอุดหนุนพระสงฆท์ัง้ปวง ใหไ้ดด้ ารงอยู่ในความสุขเกษมนิราศไภย 
จะได้อยู่ประพฤตพิรตพรหมจรรยต์ามธรรมวนิัยของพระสมัมาสมัพุทธเจา้ให้เป็นที่เลื่อมใสสกัการบูชา
ของมหาชนสบืไป และทัง้จะไดช้่วยท านุบ ารงุพระพุทธศาสนาใหถ้าวรจริฐติกิาล..  

            พระพุทธศาสนาในสยามประเทศกจ็ะมคีวามไพบูลยม์ไิดเ้สื่อมถอย เป็นเหตุชกัน าให้อเนก
ชนนิกรเลื่อมใสละบาปบ าเพญ็บุญอนัเป็นเหตุใหเ้กดิบรมสุขตลอดอนาคตกาล” 

 
 กล่าวโดยสรุป ขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละประชาชนจ านวนมากมใีจเป็นหนึ่งเดยีวกนั ทีจ่ะใชส้ทิธิ

และถือครองสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อ น ามาใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จงึมใิช่การกล่าวอ้างความเป็นเจา้ของ มใิช่การถอืครองการใชต้ามอ าเภอใจ และกม็ใิช่การ
ด าเนินการตามอ าเภอใจแต่อย่างใดไม่  กใ็นเมื่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญก็ยงัใหก้ารคุ้มครองบรรดาทุกสิง่
ทุกอย่างที่มไิด้บญัญตัิไว้ในรฐัธรรมนูญ แต่ให้ยดึถือธรรมเนียมการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมุขเป็นส าคญั และโดยที่ผนืแผ่นดนิแห่งนี้เป็นของบูรพมหากษตัรยิท์ี่ทรงอุทศิชวีติ
เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายปกป้องรกัษามา แมค้ลื่นความถี่ที่อยู่ในอากาศเหนือผนืแผ่นดนิแห่งน้ีก็เป็นของพระองค ์
พระราชอ านาจไม่ว่าจะใช้ผ่านทางฝ่ายบรหิาร ฝ่ายนิติบญัญัติ หรอืฝ่ายตุลาการเป็นพระราชอ านาจของ
พระองคท์ัง้สิน้ แมผู้ถู้กฟ้องคดกีไ็ดร้บัการโปรดเกลา้ฯ ใหม้าด ารงต าแหน่งนี้ไดก้ม็าในนามของพระองค ์ดงันัน้ 
การวางนโยบาย ออกหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ตลอดจนการออกประกาศ มต ิระเบยีบ กฎ หรอืดุลพนิิจใจการ
ตดัสนิใจใดๆ หรอืแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ต้องเป็นไปตามพระราชปณิธาน พระราชด ารสั พระบรม
ราโชวาทต่างๆ ที่พระองค์ทรงวางแนวทางไว้เท่านัน้ จะใช้อ านาจหน้าที่ตามอ าเภอใจของตนไม่ได้โดย
เดด็ขาด แมจ้ะอา้งเอามาตรา ๔๗ แห่งรฐัธรรมนูญมาแอบอา้งในการใชอ้ านาจนัน้ๆ กไ็ม่อาจจะขดัแยง้กบัพระ
ราชอ านาจของบูรพมหากษตัรยิ์ไทยที่ใหญ่ยิง่กว่านัน้ได้ อ านาจตามมาตรา ๔๗ ที่ผู้ถูกฟ้องคดไีด้รบัมาจงึ
เปรยีบประดุจเพยีงอึง่อ่างเท่านัน้มอิาจไปเปรยีบเทยีบกบัโคทีท่รงอ านาจและทรงคุณความดอีย่างแทจ้รงิได ้ผู้
ถูกฟ้องคดจีะล าพองตนว่ามอี านาจหน้าทีจ่ะคดิอ่าน จะท าการ จะตดัสนิใจใดๆ กไ็ด ้ทุกคนในผนืแผ่นดนิน้ีไม่



 ๑๐๖ 

ว่าพระสงฆแ์ละประชาชนกต็อ้งฟงัขา้แต่เพยีงผูเ้ดยีวเช่นน้ีไม่ได ้หากคดิและท าหรอืแมแ้ต่การกลา้ยกเอาเรื่อง
เหล่าน้ีมาเป็นค าใหก้ารต่อศาลไดก้เ็ท่ากบัเป็นสะทอ้นถงึความจรงิว่า บดัน้ีผูถู้กฟ้องคดสี าคญัผดิคดิว่าตนเป็น 
“ววั” ทีม่อี านาจยิง่ใหญ่อยูใ่นมอื จะบบีบงัคบัใครใหป้ฏบิตัติามอย่างไรกไ็ด้ฉันใด แต่แทท้ีจ่รงิสิง่ซึง่เป็นเสมอืน
กระจกเงาทีป่รากฏออกมาเป็นถอ้ยค าทีก่ าลงัใหก้ารต่อศาลอยู่เวลานี้นัน้ไดส้ะทอ้นภาพความจรงิออกมาอย่าง
ชดัเจนแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเพียง “อึ่งอ่าง” ที่ก าลงัหลงพองตนคิดจะมาเทียบเทียมกับ “ววั” ฉันนัน้ 
ขา้พเจ้า พระสงฆ์และประชาชนได้พจิารณาในประเดน็นี้อย่างชดัเจนแล้วว่ า จะไม่ยอมปฏบิตัิตามประกาศ
พพิาทของผูถู้กฟ้องคดโีดยเดด็ขาดเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาใหป้ระดษิฐานบนคลื่นความถี่ซึง่เป็นพระราช
ทรพัย์ของพระองค์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิใดๆ จะมาจดัสรรหรือก ากับดูแลอันเป็นการเหยียบย ่าคลื่น
พระพุทธศาสนาใหด้อ้ยค่าลงซึ่งเป็นการตดัสนิใจตามอ าเภอใจของตนทัง้สิน้ และหากยงัฝ่าฝืนถอืเอาว่าคลื่น
ดงักล่าวอยู่ในอ านาจของตนแต่เพยีงผูเ้ดยีวเท่านัน้จะท าอะไรกไ็ด้ นัน้  ขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละประชาชนจะไม่
ยอมรบัโดยถอืว่า ผูถู้กฟ้องคดกี าลงักระท าการเป็นมหาโจรปลน้เอาพระราชอ านาจในคลื่นความถี่ของพระองค์
มาโดยพลการและยงัขดัแยง้ต่อพระราชปณิธานของพระองค์อกีด้วย จงึขออนุญาตต่อศาลเพื่อสะท้อนความ
จรงิอย่างตรงไปตรงมาซึง่ไดผ้่านการพจิารณาไตร่ตรองเป็นอย่างดแีล้วว่า การถอืครองคลื่นที่ยงัว่างอยู่ไม่มี
ผูใ้ดใชส้อยโดยน ามาด าเนินการเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นน้ีมคีวามสอดคลอ้งและเป็นไป
ตามพระราชปณิธานของบูรพมหากษตัรยิ์อย่างแท้จรงิก็ย่อมได้รบัการคุ้มครองเป็นกรณีพเิศษตามหลกัการ 
เจตนารมณ์ และบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

๔.๓.๒ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดยีอมรบัความจรงิต่อศาลว่า ประกาศพพิาทมผีลเป็นการลดิรอนซึ่ง
เสรภีาพของบุคคลในการแสดงความคดิเห็น การพูด การโฆษณา และ การสื่อความหมายโดยวธิอีื่นอย่าง
แทจ้รงิ ซึง่ขดัแยง้ต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญตามมาตรา ๔๕ โดยอ้างต่อศาลว่า เป็นการจ ากดัเสรภีาพโดย
อาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายเพื่อก ากบัดูแลการประกอบกิจการกระจายเสยีงให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ มคีุณภาพ และมคีวามเป็นธรรมต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย นัน้ 

ขา้พเจา้ขอคดัค้านในประเดน็ดงักล่าว ทัง้นี้เนื่องจากประกาศพพิาทมไิด้เป็นไปตามบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมายและมไิด้เป็นการก ากบัดูแลให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีุณภาพ และมคีวามเป็นธรรมต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจรงิดงัที่ได้กล่าวอ้างต่อศาล ซึ่งปรากฏหลกัฐานอย่างชดัเจนจากเอกสารของส านักงาน
รฐัสภาเกี่ยวกบั “บนัทกึเจตนารมณ์ของร่างพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ....” ซึง่ไม่ปรากฏ
ว่ามกีารหารอืและสรุปความเห็นแมแ้ต่ครัง้เดยีวว่า ให้ กสทช. ออกประกาศที่มหีลกัการเหตุผลและเนื้อหา
สาระตามทีไ่ดป้รากฏในประกาศพพิาท เจตนารมณ์ของกฎหมายดงักล่าวมแีต่เร่งให ้กสทช. ออกหลกัเกณฑ์
ใหว้ทิยภุาคประชาชนไดใ้ชค้ลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า ๒๐ % และใหว้ทิยุภาคธุรกจิไดเ้ขา้สู่การประมลูเพื่อจ ากดั
จ านวนให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ขณะเดียวกันก็ให้คุ้มครองผู้ประกอบการรายเดิมทัง้นี้ต้องไม่ขดัต่อ
หลกัการส าคญัว่าด้วยความเสมอภาค ต้องให้การอุปถมัภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาตามปณิธานบูรพมหา
กษตัรยิท์ีม่ธีรรมเนียมการปกครองที่กลมเกลยีวผูกพนัแน่นแฟ้นกบัพระพุทธศาสนา ต้องรบัรองเสรภีาพของ
บุคคลในการแสดงความคดิเหน็ ต้องคุม้ครองและใหเ้สรภีาพแก่บุคคลในการปฏบิตัติามค าสอนของศาสนาไม่
เว้นแมค้ าสอนที่ถ่ายทอดไปทางคลื่นความถี่ ซึ่งขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละประชาชนได้พจิารณาถงึเนื้อหาสาระ



 ๑๐๗ 

ของประกาศพพิาทมาโดยตลอดว่า ไม่เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายดงักล่าวขา้งต้นในทุกกรณี ดงันัน้ 
ค าใหก้ารทีไ่ดอ้า้งต่อศาลว่าผูถู้กฟ้องคดจี ากดัเสรภีาพโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายจงึไม่เป็น
ความจรงิ และไมอ่าจยอมรบัได ้

อน่ึง หากผูถู้กฟ้องคดมีสีทิธลิดิรอนซึง่เสรภีาพดงักล่าวได ้โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่ง
กฎหมายเพื่อก ากบัดแูลการประกอบกจิการกระจายเสยีงไดจ้รงิตามทีไ่ดอ้า้งกบัศาลแลว้ เหตุใดจงึไม่ใชอ้ านาจ
ที่มอียู่ในการลิดรอนซึ่งเสรภีาพของผู้ประกอบการรายเดิมโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย
มาตรา ๓๐ ว่าดว้ยความเสมอภาคเล่า? และเหตุใดจงึจงใจเลอืกใชอ้ านาจตามบทบญัญตัทิี่ตนต้องการดว้ย
การออกประกาศพพิาทซึง่ส่งผลเป็นการเลอืกปฏบิตัทิ าใหเ้กดิการลดิรอนซึง่เสรภีาพเฉพาะผูป้ระกอบการราย
ใหมแ่ต่เพยีงกลุ่มเดยีวเท่านัน้ โดยไม่ยอมใชอ้ านาจตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญมาตรา ๓๐ มาบงัคบัใชใ้ห้
เกดิการลดิรอนซึ่งเสรภีาพแก่ผู้ประกอบการรายเดมิด้วยเช่นน้ี ก็ยิง่เป็นการฟ้องกลบัถงึความมอีคตไิม่อาจ
ปฏเิสธไดเ้ลยว่า ผูถู้กฟ้องคดมีพีฤตกิารณ์ทีเ่ลอืกปฏบิตัอิย่างรา้ยแรงไม่ยกเวน้แมแ้ต่การเลอืกบทบญัญตัขิอง
กฎหมายเพื่อจะมาบงัคบัใช้ก็ยงัจะเลอืกปฏบิตัอิีกด้วย หรอือีกนัยหน่ึง ผู้ถูกฟ้องคดยีอมรบัว่าตนมอี านาจ
อยา่งเตม็ทีใ่นการทีจ่ะลดิรอนซึง่เสรภีาพของบุคคลไดจ้รงิ แต่แมอ้ านาจจะมากถงึเพยีงนัน้ ตนกย็งัยนืยนัที่จะ
ใชอ้ านาจนัน้ๆ แบบเลอืกปฏบิตัใินการลดิรอนอกีเช่นเคย อ านาจของผูถู้กฟ้องคดจีงึมไีวเ้พยีงเพื่อ “การเลอืก
ปฏบิตั”ิ เท่านัน้  

๔.๓.๓ ตามทีผู่ถู้กฟ้องคดอี้างต่อศาลว่าตนมไิดจ้ ากดัหรอืตดัสทิธขิองชุมชนในการอนุรกัษ์ หรอื
ฟ้ืนฟูจารตีประเพณี ภูมปิญัญาท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรมอนัดขีองท้องถิ่นและของชาติและมสี่วนร่วมในการ
จดัการ การบ ารุงรกัษา และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม รวมทัง้ความหลากหลาย
ทางชวีภาพอย่างสมดุลและยัง่ยนื แต่การใช้สทิธชิุมชนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ก าหนดใน
ประกาศพพิาท นัน้ 

ข้าพเจ้าไม่ยอมรบัในประเด็นนี้  ทัง้นี้ เพราะประกาศพิพาทมไิด้เนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับ
บทบญัญัติตามมาตราดงักล่าว เพราะสิทธิที่ควรมคีวรได้ของชุมชนอย่างเต็มที่เพื่อใช้สอยในกิจการเพื่อ
ประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นการส่วนรวมอย่างแท้จริงกลบัถูกประกาศพพิาทใชห้ลกัเกณฑแ์บบถวัเฉลีย่เพยีง
เพื่อการท าธุรกิจซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นส าคญั มเีนื้อหาสาระเพื่อสงัคมน้อยมากเพยีง ๒๕ % 
เท่านัน้ ส่วนใหญ่จงึเป็นไปเพื่อการบนัเทงิซึ่งมอียู่ดาษดื่นแล้วในคลื่นความถี่ต่างๆ ในหน้าปทัม์วทิยุ การ
ด าเนินการตามประกาศพพิาทจงึมผีลกระทบเป็นการสกดักัน้การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูจารตีประเพณี ภูมปิญัญาทัง้
ถิ่น ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติให้ถูกจ ากัดลงอย่างไม่สมควร เพียงเพื่อมา
สนองตอบธุรกจิการบนัเทงิต่างๆ ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัแนวทางดงักล่าว นอกจากนี้ยงัเป็นประกาศพิพาททีส่่งผล
ใหเ้กดิการใชส้อยคลื่นความถี่ซึง่เป็นทรพัยากรธรรมชาตขิองชาตอิย่างไรป้ระสทิธภิาพเพราะมไิดใ้ชเ้พื่อชาต ิ
แต่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ หากนบัจ านวนผูป้ระกอบการทีเ่น้นการบนัเทงิ
ทางธุรกจิพบว่ามมีากกว่า ๖,๕๐๐ ราย ซึ่งหากนับรวมกบัคลื่นรายเดมิอกี ๓๐๐ กว่ารายแล้ว ก็ล้วนแล้วแต่
สนองต่อความต้องการของอ านาจทุนมากกว่า ๙๕ % ที่จะสนองต่อความต้องการของชุมชนที่ได้รบัการ
คุม้ครองสทิธเิพื่อประโยชน์สาธารณะต่อส่วนรวม หากปล่อยใหท้รพัยากรของชาตถิูกใชส้อยไปอย่างฟุ่มเฟือย



 ๑๐๘ 

หาคุณค่ามไิดใ้นลกัษณะเช่นนี้ไปอกียาวนานเท่าใด กเ็ท่ากบัก าลงัใชส้ื่อเพื่อบ่อนท าลายทรพัยากรบุคคลของ
ชาตใิหพ้งัพนิาศเรือ่ยไปซึง่ยอ่มแตกต่างจากเจตนารมณ์และบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญว่าดว้ยสทิธชิุมชนตาม
มาตราดงักล่าวทีส่นบัสนุนใหใ้ชส้ื่อเพื่อพฒันาชุมชนอย่างแทจ้รงิทัง้ชุมชนในระดบัทอ้งถิน่และในระดบัชาตซิึง่
ควรจะไดร้บัการส่งเสรมิอย่างเตม็ทีจ่ากประกาศพพิาทฉบบันี้ กลบัถูกลดิรอนสทิธแิละความส าคญัลงใหเ้สมอ
กบัสื่อที่ไม่มสีาระแก่นสารใดๆ ที่ไม่เพยีงเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเท่านัน้ยงัแฝงไว้ด้วยโทษประเภทต่างๆ 
น าพาเยาวชนของชาตใิหม้แีต่ความฟุ้งเฟ้อเห่อเหมิลมืเน้ือลมืตวัลมืศลิปวฒันธรรมของชาตเิสยีสิน้ วกิฤตของ
ความฟุ้งเฟ้อดงักล่าวก็ได้ปรากฏผลให้เหน็เป็นที่ประจกัษ์แล้วในคราวเกิดวกิฤตทางเศรษฐกิจของชาติจน
ประชาชนในภาพรวมของประเทศตอ้งตดิหนี้ตดิสนิพะรงุพะรงัเพราะมคีวามโลภไม่มเีมอืงพอ ทุกภาคส่วนต่าง
ตกอยูใ่นภาวะแห่งการกูห้นี้ยมืสนิซึง่กนัและกนั สิง่ก่อสรา้งทีล่งทุนไวก้ไ็ปไมร่อด ฯลฯ เหตุทีเ่ป็นเช่นนี้กเ็พราะ
ความลมืเนื้อลมืตวัใช้สอยจนเกิดขอบเขตที่ตนจะรบัไว้ กล่าวง่ายๆ ตามหลกัธรรมก็คอืไม่สามารถหกัห้าม
กเิลสความอยากภายในใจได้จงึไปกู้หนี้ยมืสนิมาเพื่อซื้อของตามที่ตนต้องการและในที่สุ ดก็ไม่สามารถหา
รายไดม้าชดเชยหน้ีสนิไดจ้งึเกดิภาวะวกิฤตเศรษฐกจิกนัทัว่หน้า ฉะนัน้ การทีผู่้ถูกฟ้องคดกีล่าวพร ่าเพอ้แต่
เพียงต้องปฏิบตัิตามกฎหมายที่ตนก าหนดไว้เท่านัน้โดยไม่พิจารณาถึงประโยชน์หรอืโทษที่เกิดจากการ
จดัสรรคลื่นความถีท่ีไ่มม่ปีระสทิธภิาพและไม่มคีุณภาพเช่นนี้ อาจท าใหภ้าวะวกิฤตเศรษฐกจิหรอืภาวะวกิฤต
วฒันธรรมหรอืภาวะวกิฤตศาสนาหรอืแมแ้ต่ภาวะวกิฤตสถาบนักษตัรยิ ์กล่าวคอื ประชาชนเสื่อมทรามทาง
วฒันธรรม เสื่อมทรามทางศลีธรรมจรรยา หรอืแมก้ระทัง่เสื่อมทรามคดิต่อต้านสถาบนั เป็นต้น ซึง่หากความ
เสื่อมทรามทางสงัคมไดลุ้กลามบานปลายจนไม่อาจแก้ไขไดเ้พราะไม่สรา้งวคัซนีป้องกนัทางสื่อตัง้แต่บดัน้ีใน
ที่สุดก็ย่อมต้องถงึภาวะที่เลวรา้ยที่สุดเช่นนี้ได้ ดงันัน้ เพื่อมใิห้เกิดภาวะดงักล่าวซึ่งมสีาเหตุส าคญัมาจาก
ประกาศพพิาททีไ่ม่รองรบัสื่อชุมชนทีด่ ีขา้พเจา้และประชาชนตลอดถงึชุมชนพืน้ทีแ่ละชุมชนในเชงิประเดน็ที่
กระจายอยูใ่นทีต่่างๆ แต่มคีวามสนใจรว่มกนัในพระพุทธศาสนาจงึกไ็ม่อาจยอมรบัเงื่อนไขและขอ้ก าหนดตาม
ประกาศพพิาทดงักล่าวได ้ 

๔.๓.๔ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดอี้างต่อศาลว่า การออกประกาศพพิาทไม่ขดัหรอืแยง้กบัมาตรา ๘๐ 
ของรฐัธรรมนูญซึ่งก าหนดให้รฐัต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย สงัคม การสาธารณสุข การศึกษาและ
วฒันธรรม ตามทีก่ าหนดใน (๑) ถงึ (๖) โดยขอ้ ๑๓ (๕) ตามประกาศพพิาทไดก้ าหนดใหผ้งัรายการมสีดัส่วน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ได้แก่ รายการข่าวสาร ส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธปิไตย 
การศกึษา จรยิธรรม ศลิปะ วฒันธรรม พฒันาเศรษฐกจิ สงัคม คุณภาพชวีติ และสิง่แวดล้อม ตามสดัส่วนที่
ก าหนดส าหรบัการทดลองประกอบกจิการในแต่ละประเภท นัน้ 

ขา้พเจา้และประชาชนขอคดัคา้นในประเดน็ดงักล่าวทัง้นี้เพราะประกาศพพิาทไม่มกีารจดัสดัส่วน
ใหเ้หมาะสมในผูป้ระกอบการแต่ละประเภท ส่งผลใหเ้กดิผูป้ระกอบการภาคธุรกจิมากกว่า ๙๐ % ซึง่กฎหมาย
บญัญตัใิหภ้าคธุรกจิมเีนื้อหารายการทีเ่ป็นประโยชน์สาธารณะเพยีงไม่น้อยกว่า ๒๕ % เท่านัน้ นอกจากเป็น
เรื่องการบนัเทงิซึ่งมอียู่ดาษดื่นมากเกินความจ าเป็นอนัเป็นการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยไม่มี
คุณภาพและไม่มีประสิทธิภาพ และในเมื่อประกาศพิพาทส่งผลให้ผู้ประกอบการที่บ าเพ็ญประโยชน์มี
สาระประโยชน์ในสดัส่วนทีม่ากกว่า ๗๐ % บางรายมเีกอืบเตม็ ๑๐๐ % มมีลูนิธเิสยีงธรรมฯ เป็นต้น ซึง่แทนที่



 ๑๐๙ 

จะใหก้ารคุม้ครองใหผู้ป้ระกอบการประเภทดงักล่าวทีม่สีดัส่วนอยู่เพยีงน้อยนิดใหท้ าการเผยแผ่กระจายเสยีง
เป็นประโยชน์อยา่งต่อเนื่องต่อไปไดต้ามก าลงัส่งทีม่อียูเ่ดมิ แต่ประกาศพพิาทกลบัน าพืน้ทีก่ระจายเสยีงทีม่อียู่
เดมิไปถวัเฉลี่ยกบับรรดาผูป้ระกอบการภาคธุรกจิทัง้หลายจนกระทัง่พืน้ทีก่ระจายเสยีงสูญสิ้นไปกว่า ๙๐ % 
ดงันัน้ ผลของประกาศพิพาทในภาพรวมจงึขดัแย้งต่อบทบัญญัติดังกล่าวอย่างร้ายแรงจนข้าพเจ้าและ
ประชาชนไม่อาจยอมรบัในประกาศพพิาทที่ขดัแย้งต่อเจตนารมณ์และบทบญัญตัิของกฎหมายหลายฉบบั
เช่นน้ีต่อไปได้ จงึเรยีกรอ้งขอพึ่งอ านาจต่อศาลให้ผู้ถูกฟ้องคดกีลบัประพฤตตินด้วยการออกประกาศใหม่ที่
เป็นไปตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายต่างๆ อนัจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมต่อประชาชนทัง้ใน
ระดบัชาตแิละระดบัภูมภิาคทางด้านการศึกษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรฐั และประโยชน์สาธารณะอื่น
อยา่งแทจ้รงิ ไมน่ าคลื่นความถีซ่ึง่เป็นทรพัยากรของชาตไิปอลีุ่ยฉุยแฉกผ่านการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูถู้กฟ้องคดี
ได้อกีต่อไป จงึขอให้ศาลพจิารณาถงึขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายอย่างรอบคอบรอบด้านและเป็นธรรมอย่าง
แทจ้รงิดว้ย 

ดว้ยเหตุนี้ ขา้พเจา้และประชาชนจงึขอเรยีนยนืยนัต่อศาลว่า ประกาศพพิาทขดัแยง้อย่างรุนแรง
ต่อเจตนารมณ์และต่อบทบญัญตัติามมาตรา ๗ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ 
มาตรา ๗๙ หรอืมาตรา ๘๐ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

 
 ๔.๔ ประกำศพิพำทมีผลเป็นกำรเลือกปฏิบติัอย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ด้วย

สำเหตุหลำยประกำร และสำเหตุหน่ึงมำจำกผู้ประกอบกำรรำยเดิมไม่ได้รบัใบอนุญำตโดยชอบจำก 
กสช. และหรือ กทช. 

 ประเด็นการเลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมนัน้ ข้าพเจ้าและคณะได้อธิบายต่อศาลมาโดย
ละเอยีดตัง้แต่ขอ้ ๑ – ๔ และขอ้ ๔.๑ - ๔.๓ ตามล าดบัจนไดข้อ้สรุปทีช่ดัเจนแลว้ว่า ประกาศพพิาทมผีลเป็น
การเลอืกปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรมต่อผูฟ้้องคดเีป็นอย่างยิง่ เพราะขา้พเจา้และประชาชนถอืหลกัการใหญ่ทีสุ่ดซึง่
เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรฐัธรรมนูญที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปเป็นส าคญัยิง่กว่ากรณีอื่นๆ จึงถือว่า
เจตนารมณ์และบทบญัญตัขิองกฎหมายใหค้วามส าคญัสูงสุดเกี่ยวกบัการใชค้ลื่นความถี่ทีม่อียู่อย่างจ ากดัต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะสงูสุดแก่ประชาชนทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่เท่านัน้ บทบญัญตัดิงักล่าว
ยงัระบุไว้อกีด้วยว่าประโยชน์สูงสุดดงักล่าวต้องมสีาระประโยชน์ทางด้านการศกึษา วฒันธรรม ความมัน่คง
ของรฐั และประโยชน์สาธารณะอื่น ขา้พเจา้และประชาชนจงึมัน่ใจว่า เจตนารมณ์และบทบญัญตัติามมาตรา 
๔๗ นี้จงึต้องค านึงถึงสดัส่วนที่เป็นสารประโยชน์มาก่อนสิ่งใดทัง้สิ้น ฉะนัน้ ในเมื่อประกาศพิพาทมไิด้ใช้
สดัส่วนที่เป็นประโยชน์ดงักล่าวมาเป็นส าคญั แต่ใช้มาตรฐานทางเทคนิคจนมผีลกระทบเป็นการลดิรอน
ประโยชน์ดงักล่าวเช่นนี้ จงึเป็นประกาศพพิาทที่ขดัแยง้ต่อบทบญัญตัดิงักล่าว นอกจากนี้ในเมื่อคลื่นความถี่
เป็นทรพัยากรของชาตทิี่มอียู่อย่างจ ากดัจงึยิง่ต้องสงวนรกัษาไว้ส าหรบัในภาพรวมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
เป็นส่วนใหญ่ แต่ผลของประกาศพพิาทกลบักลายเป็นใชค้ลื่นความถีใ่นภาพรวมเพื่อความบนัเทงิส่วนใหญ่ ซึง่
เท่ากับน าเอาทรพัยากรของชาติมาใช้อย่างอีลุ่ยฉุยแฉกนอกจากจะขดัแย้งตามมาตราดงักล่าวแล้วยงัไม่
เป็นไปตามบทบญัญตัทิีบ่งัคบัใหร้ฐัต้องด าเนินการตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอกีดว้ย ประการส าคญั 



 ๑๑๐ 

มาตรา ๓๐ ยงับญัญตัใิหบุ้คคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทยีมกนัอกี
ดว้ย ซึง่เมือ่ผูถู้กฟ้องคดอีา้งว่าถูกบงัคบัตามกฎหมายฉบบัต่างๆ ใหคุ้ม้ครองผูป้ระกอบการรายเดมิแลว้กต็้อง
ปฏบิตับิทบญัญตัติามมาตรา ๓๐ นี้ด้วยการต้องคุ้มครองผู้ประกอบการรายเดมิอย่างเสมอภาคด้วยเพราะ
บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย ไมว่่าจะเป็นผูป้ระกอบการรายเดมิหรอืรายใหมก่ย็อ่มเสมอกนัในทางกฎหมาย
ด้วยเช่นกนั ในเมื่อผู้ถูกฟ้องคดอี้างว่าตนต้องปฏบิตัิตามกฎหมายโดยเคร่งครดัแล้วไฉนจงึไม่ปฏบิตัิตาม
มาตรา ๓๐ โดยเคร่งครดัด้วยเล่า และหากจะอ้างว่ามผีู้ใช้คลื่นความถี่จ านวนมากซึ่งหากใช้ก าลงัส่งสูงได้
เช่นเดยีวกับผู้ประกอบการรายเดิมย่อมจะก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงระหว่างกนั ปญัหาดงักล่าวก็
สามารถแกไ้ขไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามวรรคทา้ยของมาตรา ๓๐ ซึง่บญัญตัไิวว้่า มาตรการทีร่ฐัก าหนดขึน้เพื่อ
ขจดัอุปสรรคหรอืส่งเสรมิให้บุคคลสามารถใช้สทิธแิละเสรภีาพได้เช่นเดยีวกบับุคคลอื่น ย่อมไม่ถอืเป็นการ
เลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม ในเมื่อบญัญัติตามวรรคท้ายสามารถแก้ไขปญัหาการรบกวนคลื่นที่รุนแรง
ระหว่างกนัและกนัได้ซึ่งจะส่งผลดอีย่างยิง่ในภาพรวมส่งผลให้การรบัฟงัในภาพรวมของทุกสถานีไม่ว่าราย
เดมิหรอืรายใหมต่่างมปีระสทิธภิาพดว้ยกนัทุกรายไป และยงัสอดคลอ้งใกลเ้คยีงกบัมาตรฐาน ITU ยิง่กว่าการ
บงัคบัใชแ้บบเลอืกปฏบิตัติามประกาศพพิาทอกีดว้ย แลว้เพราะเหตุใดผูถู้กฟ้องคดจีงึไม่เลอืกใชม้าตรการตาม
วรรคท้ายในมาตรานี้ซึ่งจะท าให้เกดิความเสมอภาคอย่างแท้จรงิ เพื่อให้เหน็ภาพชดัเจนว่าหากท าเช่นนี้ทุก
ฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกนั ขา้พเจา้และคณะจงึขอหยบิยกเอาตวัอย่างที่พ.อ.นท ีศุกลรตัน์ เคยกล่าวไว้กบั
คณะของขา้พเจา้ในคราวหนึ่งว่า 

ในห้องประชุมที่มคีนอยู่เป็นจ านวนมาก หากแต่ละคนๆ ไม่ตะโกนขึน้มาหรอืไม่ใช้ไมโครโฟน 
ต่างคนต่างพดูในระดบัเสยีงทีไ่ดย้นิไดฟ้งัเฉพาะคู่สนทนาของตนหรอืในกลุ่มของตนดว้ยระดบัเสยีงทีพ่อด ีทุก
คนทุกกลุ่มก็สามารถสื่อสารกนัไดอ้ย่างสบาย แต่หากมคีนหนึ่งคนใดใชไ้มโครโฟนเสยีงดงัขึน้มา วงสนทนา
กลุ่มต่างๆ ภายในห้องกจ็ าเป็นต้องส่งเสยีงใหด้งัยิง่ขึน้ๆ ไปอกีมฉิะนัน้จะไม่สามารถไดย้นิเสยีงในวงสนทนา
ของตนได้ และถ้าหากต่างคนต่างใช้ไมโครโฟนตะโกนพูดขึ้นพร้อมๆ กนั วงสนทนากลุ่มต่างๆ ก็ยิง่ต้อง
ตะโกนขึน้เท่านัน้ จงึไมเ่ป็นประโยชน์อนัใดเลยทีจ่ะตอ้งมาตะโกนแยง่กนัสนทนา ฉะนัน้ ทางทีด่ทีีสุ่ดกค็อื ต่าง
ฝา่ยต่างลดระดบัเสยีงสนทนาลงใหเ้สมอๆ กนั ทุกฝา่ยกจ็ะไดป้ระโยชน์รว่มกนัอยา่งแทจ้รงิ 

ตัวอย่างดังกล่าวที่ยกมานี้ เป็นความจริงที่ควรได้รบัการส่งเสริมให้เกิดขึ้นจริง ในวงการสื่อ
วทิยกุระจายเสยีง แต่ผูถู้กฟ้องคดแีทนทีจ่ะออกประกาศตามทีต่นบรรยายไวอ้ยา่งดถีูกตอ้งตามความจรงิ กลบั
ท าตรงกนัขา้มดว้ยการออกประกาศพพิาททีบ่งัคบัใหเ้ฉพาะผูป้ระกอบการรายใหมเ่ท่านัน้ทีต่้องลดการส่งเสยีง
ลงให้เงยีบๆ ไว้ ในขณะที่จงใจปล่อยให้ผู้ประกอบการรายเดมิสามารถส่งเสยีงโดยใช้ไมโครโฟนตะโกนได้
อยา่งเตม็ทีท่ ัง้ๆ ทีก่อ็ยูใ่นหอ้งประชุมอนัเดยีวกนัน้ี  

ดงันัน้ด้วยเงื่อนไขตามประกาศพพิาททีส่่งผลดงักล่าวจงึเป็นการเลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม
อย่างยิง่ นอกจากนี้ ผลกระทบดงักล่าวยงัเป็นการหกัล้างค าให้การของผูถู้กฟ้องคดต่ีอศาลอย่างสิ้นเชงิด้วย 
กล่าวคอื ทีไ่ดอ้้างต่อศาลว่าผลของประกาศพพิาทนี้จะช่วยใหก้ารกระจายเสยีงเพื่อประโยชน์สาธารณะทีเ่กดิ
จากคลื่นความถีข่อง “ผู้ประกอบกำรรำยใหม่” อื่นๆ เช่น เพื่อการตดิต่อสื่อสารระหว่างรฐักบัประชาชน การ
ถ่ายทอดเสยีงจากรฐัสภา การส่งเสรมิเนื้อหารายการจากสถาบนัการศกึษา การเผยแผ่หลกัธรรมค าสัง่สอน
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ของศาสนาต่างๆ หรอืมวีตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์สาธารณะอื่นๆ การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ของประชาชน
หรอืแลกเปลี่ยนเหตุการณ์ เช่น ด้านจราจร รวมถงึการสรา้งความบนัเทงิหรอืความสุนทรขีองประชาชนนัน้ 
ย่อมจะต้องถูกกระทบอย่างรุนแรงจากการใช้ก าลงัส่งสูงของ “ผู้ประกอบการรายเดมิ” ที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะแต่เป็นไปเพื่อการบนัเทงิทางธุรกิจเท่านัน้ จงึสรุปได้ว่า ประกาศพพิาทย่อมก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ทุกรายโดยเฉพาะรายที่มวีตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ
เช่นเดยีวกบัมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ต้องสูญเสยีพืน้ทีก่ระจายเสยีงไปจ านวนมากเพราะประกาศพพิาทที่มผีลเป็น
การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีและต่อผู้ประกอบการรายใหม่ทุกรายโดยเฉพาะรายที่มี
วตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์สาธารณะเช่นเดยีวกบัมลูนิธเิสยีงธรรมฯ  

อนึ่ง ข้าพเจ้า พระสงฆแ์ละประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์ต่อศาลมาโดยตลอดว่า ขอ้เรยีกรอ้ง
ทัง้หลายทัง้ปวงนัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดต่อประชาชนอยา่งแทจ้รงิ ฉะนัน้ การเรยีกรอ้งจงึมใิช่เป็นไปเพื่อ
มลูนิธเิสยีงธรรมฯ เท่านัน้ แต่ฟ้องต่อศาลเพื่อพทิกัษ์ปกป้องบรรดาผูป้ระกอบการทุกรายไม่ว่าจะเป็นรายเดมิ
หรอืรายใหม่ทีม่สีดัส่วนในการท าเพื่อประโยชน์สาธารณะทุกดา้นสูงกว่า ๗๐ % โดยไม่แสวงหาก าไรในทาง
ธุรกจิต้องได้รบัความคุ้มครองทุกรายไป แต่หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางธุรกจิที่มสีดัส่วนในด้านบนัเทงิ
เป็นส่วนใหญ่แลว้ ขา้พเจา้และประชาชนก็ไม่อาจเรยีกรอ้งให้ได้ ดงัปรากฏตามสาระส าคญัในหนังสอืมูลนิธิ
เสยีงธรรมฯ ซึง่ไดย้ืน่ต่อประธาน กสทช. ในนามประชาชนจ านวน ๑๕๑,๗๖๗ รายชื่อ เมื่อวนัที ่๒๒ สงิหาคม 
๒๕๕๕ ตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๒๑ และปรากฏเป็นมตทิีป่ระชุมเครอืข่ายวทิยุเพื่อพระพุทธศาสนา
และเพื่อประโยชน์สาธารณะ ณ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ซึง่เอกสาร
ทัง้ ๒ ฉบบัที่ต่างก็ได้ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีสามารถใช้เป็นหลกัฐานพยานยนืยนัถึงการเรยีกร้องที่บรสิุทธิใ์จ 
จรงิใจ ของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ที่มไิด้เรยีกรอ้งเพื่อตน แต่เป็นการเสยีสละยอมทุกข์ยากล าบากออกหน้าเพื่อ
ต่อสูเ้รยีกรอ้งใหผู้ป้ระกอบการทุกรายไมว่่ารายเดมิหรอืรายใหมท่ีบ่ าเพญ็ประโยชน์โดยไม่แสวงหาก าไรในทาง
ธุรกจิไดร้บัความเป็นธรรมอย่างน้อยเท่าเทยีม ยิง่กว่านัน้กไ็ดร้บัการส่งเสรมิสนับสนุนใหด้ยีิง่กว่าผูป้ระกอบที่
เน้นในเชงิธุรกจิเพราะไดร้บัการพสิจูน์ในเบือ้งตน้แลว้ว่า ไมท่ าเพื่อตน 

การทีผู่ถู้กฟ้องคดอีา้งต่อศาลประหน่ึงว่ามลูนิธเิสยีงธรรมฯ เรยีกรอ้งเป็นกรณีเฉพาะตนจงึไม่เป็น
ความจรงิ อยา่งไรกต็าม สทิธทิีม่ลูนิธเิสยีงธรรมฯ ไดร้บัการพจิารณายอมรบัในเงื่อนไขจาก กทช. ทัง้ ๒ ชุดที่
ผ่านมาในอดตีตลอดจนการจดัสรรงบประมาณเพื่อพจิารณาออกหลกัเกณฑ์วทิยุชุมชนเชงิประเด็นนัน้ก็มี
สาเหตุส าคญัมาจากมลูนิธเิสยีงธรรมฯ เพื่อหาแนวทางออกใบอนุญาตทีเ่หมาะสมแก่มูลนิธเิสยีงธรรมฯ เป็น
เบื้องต้น ซึ่งหากผู้ประกอบการรายใดที่มคีุณสมบตัิและคุณลกัษณะตรงตามหลกัเกณฑด์งักล่าวที่ผ่านการ
ศึกษาวิจยัและผ่านการรบัฟงัความคดิเห็นสาธารณะมาแล้วก็ย่อมมสีิทธไิด้รบัใบอนุญาตด้วยหลกัเกณฑ์
เดียวกัน ข้อเรยีกร้องของมูลนิธิเสยีงธรรมฯ จงึเป็นประโยชน์มใิช่เพยีงเฉพาะแก่กรณีมูลนิธเิสียงธรรมฯ 
เท่านัน้ ยงัเป็นประโยชน์กระจายออกไปสู่ผูป้ระกอบรายอื่นๆ อกีมากมายไม่ว่าปจัจุบนัหรอือนาคตย่อมไดร้บั
ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงจากหลกัเกณฑด์งักล่าว ค ากล่าวใส่รา้ยป้ายสมีลูนิธเิสยีงธรรมฯ ของผูถู้กฟ้องคดทีี่
ไดอ้า้งต่อศาลในประเดน็ดงักล่าวจงึเป็นค ากล่าวทีเ่ป็นเทจ็ทัง้สิน้ 
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อน่ึง ผูถู้กฟ้องคดจีะตอ้งรูจ้กัแยกแยะล าดบัความส าคญัจ าเป็นในเน้ือหาสาระทีเ่ป็นประโยชน์และ
มคีวามหลากหลาย เช่นเดยีวกบัอาหารต้องรูจ้กัคดัเลอืกสิง่ที่เป็นประโยชน์อุดมไปดว้ยโภชนาการ หรอืสิง่ใด
เป็นความจ าเป็นต่อชวีติเช่นปจัจยัสีแ่ละสิง่ใดเป็นปจัจยัรองลงไป หรอืสิง่ใดมคีวามส าคญัอย่างยิง่ยวดต่อความ
เป็นอยู่และความมัน่คงของชาติ เช่น ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพยายามจะลด
ความส าคญัของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ทีบ่ าเพญ็ประโยชน์ดา้นศาสนาใหม้คีุณค่าสาระเสมอเรื่องทางโลกเช่นความ
บนัเทงิหรอืความสุนทรนีัน้เป็นสิง่ทีต่อกย ้าถงึความคดิและนโยบายของผูถู้กฟ้องคดอีกีครัง้หน่ึงว่าวุฒภิาวะสู้
เดก็ประถมมไิด้ การกล่าวเช่นนี้มไิด้กล่าวด้วยการประชดประชนัแต่กล่าวตามหลกัความจรงิของการกอบกู้
ชาตแิละการสรา้งชาตทิี่มปีระวตัศิาสตรค์วามเป็นมาในอดตี เช่น สมยักรุงศรอียุธยาตอนปลายบรรดาขุนนาง
ทัง้หลายต่างเพลดิเพลนิกบัสิง่บนัเทงิเรงิรมยท์ัง้หลายจงึลมืความรบัผดิชอบทัง้ปวงต่อความมัน่คงของชาต ิแม้
พระยาตากจะยงิปืนใหญ่กบ่็นว่าร าคาญใจ ความไม่สาระของบรรดาขุนนางในยุคนัน้ถงึกบัพาใหช้าตปิ่นป้ีถงึ
ขัน้หายนะสิ้นชาติ หากมไิด้พระเจ้าตากสนิเข้ามากอบกู้ชาติศาสนาป่านน้ีคลื่นความถี่ทัง้ปวงย่อมตกเป็น
สมบตัขิองต่างชาติอาจอยู่ในครอบครองของประเทศองักฤษก็เป็นได้ในขณะน้ี ฉะนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดมีี
แนวคดิและนโยบายทีบ่งัคบัใชไ้ปแลว้เป็นประกาศพพิาทและไดช้ีแ้จงแถลงแนวคดิต่างๆ ต่อศาลซึง่ถอืว่าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอย่างเป็นทางการแล้วแต่มแีนวคดิที่ตื้นเขนิเพยีงเท่านี้ แนวคดิดงักล่าวจงึเป็นภยัต่อความ
มัน่คงของชาติเป็นอย่างยิง่ที่ท าให้ขา้พเจ้า พระสงฆ์และประชาชนยิง่ต้องตระหนักถึงมหาภยัดงักล่าวมาก
ยิง่ขึ้นเพราะต่างก็ไม่มผีู้ใดจะคาดคดิมาก่อนเลยว่า ผู้ถูกฟ้องคดจีะมหีลกัคดิเพียงเท่าน้ีซึ่งนับว่าเป็นสิง่ที่
ละอายเป็นอยา่งยิง่  

แนวคิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ล้วนแล้วแต่เป็นมหาภัยต่อชาติอย่างร้ายแรงเช่นนี้ท าให้ข้าพเจ้า 
พระสงฆแ์ละประชาชนจ าเป็นตอ้งน้อมน าเอาพระธรรมเทศนาขององคห์ลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน มา
แสดงโดยย่อต่อศาลอกีครัง้หนึ่งเพื่อแสดงถงึเหตุผลความจ าเป็นที่องค์หลวงตาและประชาชนผูเ้ทดิทูนธรรม
ทัง้หลายไม่อาจยอมรบักฎเกณฑก์ารลดก าลงัส่งและความสูงเสากรณีที่เป็นวทิยุคลื่นธรรมะไดอ้ย่างเดด็ขาด 
ดงันี้  

“...วทิยเุวลาน้ีทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่โลกมากมาย เสยีงธรรมไมค่่อยไดย้นิไดฟ้งักนั ในโลกน้ีมแีต่เสยีง
กเิลสท่วมทน้ สามโลกธาตุมเีสยีงกเิลสดงัลัน่ไปหมด เสยีงธรรมไมค่่อยม ี นี่กพ็ึง่เริม่เสยีงธรรมออกประกาศ
ทางวทิย ุ กถ็ูกกลัน่แกลง้กดีกนัต่างๆ อา้งมาตรานัน้มาตรานี้มาบบีบงัคบัเสยีงธรรมไมใ่หอ้อก ดงัทีท่่าน
ทัง้หลายทราบแลว้ ฟงัเอาซ ิ เราน้ีสลดสงัเวชมากนะ เพราะเสยีงธรรมไมค่่อยมทีีจ่ะใหเ้ป็นประโยชน์แก่โลก 
เสยีงกเิลสตณัหา เสยีงฟืนเสยีงไฟมนัทัว่โลก ไมบ่อกว่าพวกน้ีฟุ้งเฟ้อ พวกน้ีเป็นอนัตรายต่อโลก ไมป่ระกาศ
ออกมา ในกฎหมายขอ้ใดมาตราใดกไ็มเ่คยแสดงออกมา 

แต่เรือ่งอรรถเรือ่งธรรมทีแ่สดงออกมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกอยา่งมหาศาลนี้ มมีาตรานัน้มาตรานี้
ออกมา ความสงูความต ่าวทิยอุยา่งนัน้อยา่งนี้มบีงัคบัมาๆ นี้มาจากไหน ถา้ไมม่าจากสตัวน์รกจะมาจากไหน 
ขอใหพ้ดูเตม็ปากเถอะ ถา้สตัวส์วรรคส์ตัวน์ิพพานจะไม่พดูอยา่งนี้ มแีต่อนุโมทนาสาธุการ ถ้าสตัวน์รกแลว้กดี
กนัทุกแบบทุกฉบบั ทีจ่ะเป็นอรรถเป็นธรรมเพื่อหวัใจโลกไดร้บัความสงบรม่เยน็น้ีตอ้งกดีตอ้งกนั ดว้ย
มาตรฐานของเปรตของผ ีเอา้ ฟงัใหช้ดั เราพดูใหเ้ตม็ยนั 
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ตดิคุกเราจะไปตดิเอง จะไปเทศน์อยูใ่นคุก เราอาจหาญชาญชยัเหนือโลกธาตุแลว้ คุกมนัอยูใ่น
โลกธาตุ เราจงึไมเ่คยหวัน่ เอาไปตดิคุก รา่งกายเป็นสมมตุ ิ เอา้ ตดิคุกไป หวัใจเราเป็นวมิตุตไิมต่ดิ เราจะไป
เทศน์อยูใ่นเรอืนจ า เพราะจติเราไมไ่ดต้ดิคุกตดิตะรางนี่ ตดิแต่รา่งกาย ทนีี้เราจะเอาธรรมทีไ่มอ่ยูใ่นเรอืนจ า
เทศน์ใหพ้วกเรอืนจ าฟงั เขา้ใจ เป็นอยา่งนัน้นะเวลาน้ีอุปสรรค เกดิขึน้ทุกแงทุ่กมุม มตีัง้แต่เรือ่งเสีย้นเรือ่ง
หนามทีจ่ะท าชาตไิทยของเราใหล้่มจมฉิบหายเท่านัน้ ธรรมฟ้ืนฟูขึน้ไมไ่ด ้ กดีกนัทุกแบบทุกฉบบั เราทุเรศ
เหลอืเกนิ...” 

 
 ๔.๕  ประกำศพิพำท ส่งผลกระทบต่อสิท ธิ ในกำรทดลองประกอบกิจกำร

วิทยกุระจำยเสียงของผูท้ดลองประกอบกิจกำรวิทยกุระจำยเสียงและของผูย่ื้นทดลองประกอบกิจกำร
วิทยกุระจำยเสียงแบบมีเง่ือนไข 

 ๔.๕.๑ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างต่อศาลว่า ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ซึ่งมิใช่ผู้ที่ได้รบัการ
อนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่โดยชอบดว้ยกฎหมายมาก่อนซึง่แตกต่างกบัผูป้ระกอบการรายเดมินัน้ ลว้นแลว้แต่
ได้รบัประโยชน์จากการก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคจากประกาศพพิาททัง้สิ้น โดยไดร้บัมาตรฐานเทคนิคที่
สูงขึน้จากเดมิเมื่อครัง้เป็น กทช. ที่ก าหนดก าลงัส่งไม่เกนิ ๒๐๐ วตัต์ รศัมพีื้นที่กระจายเสยีงม ี๔ ประเภท 
ได้แก่ ไม่เกนิ ๓, ๕, ๑๕ กม. และไม่ระบุรศัมกีระจายเสยีงไว้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคประเภท 
๓.๓.๑ วทิยชุุมชนเขตเมอืง  ๓.๓.๒ วทิยชุุมชนเขตชุมชนขนาดใหญ่ และ ๓.๓.๓ วทิยุชุมชนเขตปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ และ ๓.๓.๔ วทิยุชุมชนที่มลีกัษณะเฉพาะ ตามล าดบั โดยที่ก่อนหน้านัน้เมื่อครัง้มมีตคิณะรฐัมนตร ี
๑๖ สงิหาคม ๒๕๔๘ ทีก่ าหนดก าลงัส่งไม่เกนิ ๓๐ วตัต์ รศัมพีืน้ทีก่ระจายเสยีงไม่เกนิ ๑๕ กม.(๓๐-๓๐-๑๕) 
ดงันัน้ เมื่อประกาศพพิาทมไิด้ก าหนดให้ลดก าลงัส่ง ความสูงสายอากาศ และรศัมพีื้นที่กระจายเสยีงแก่ราย
หน่ึงรายใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้ก าหนดมาตรการเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่
ประชาชนและผูท้ดลองตามประกาศพพิาทแต่อยา่งใด นัน้ 

 ขา้พเจา้และคณะขอคดัค้านค าอ้างต่อศาลดงักล่าวเนื่องจาก มตคิณะรฐัมนตร ี๑๖ สงิหาคม 
๒๕๔๘ ไมม่อี านาจหน้าทีใ่ดๆ จะมาก าหนดกฎเกณฑม์าตรฐานเทคนิคแก่ผูป้ระกอบการวทิยุกระจายเสยีงไม่
ว่ารายเดมิหรอืรายใหม่ ซึง่แมน้ายวษิณุ เครอืข่าย รองนายกรฐัมนตรปีฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตรจีะท า
หนงัสอืบนัทกึขอ้ความด่วนทีสุ่ด ในนามส่วนราชการส านกังานเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีลงวนัที ่๑๘ สงิหาคม 
๒๕๔๘ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปญัหาวทิยุชุมชน โดยอ้างว่า ปจัจุบนัมจี านวนผูย้ ื่นขอด าเนินการวทิยุชุมชน
ตามโครงการ ๑,๙๑๑ ราย ดงันัน้ในขณะนี้ถอืได้ว่า กรมประชาสมัพนัธ์จงึยงัไม่มกีารพจิารณาให้จดัตัง้วทิยุ
ชุมชนแต่อย่างใด การตัง้สถานีวทิยุกระจายเสยีงดงักล่าวเป็นการด าเนินการโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากกรม
ประชาสมัพนัธ ์ซึง่เป็นผูดู้แลตามพระราชบญัญตัวิทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๔๙๘ (ความจรงิ
เป็นอ านาจหน้าที่ของ กสช. ตามเจตนารมณ์และบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ มใิช่ของกรมประชาสมัพนัธ์แต่
อย่างใดไม่) อย่างไรก็ตามแมน้ายวษิณุ เครอืข่าย รองนายกรฐัมนตรปีฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตร ีจะ
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กล่าวอ้างเช่นนัน้ก็ตาม แต่ก็ยงัยอมรบัความจรงิตามอ านาจหน้าที่ที่แทจ้รงิ โดยระบุขอ้ความต่อจากนัน้ตาม
เอกสารฉบบัดงักล่าวว่า เป็นการด าเนินการโดยอาศยัช่องว่างทางกฎหมายในระหว่างทีย่งัไมม่กีารจดัตัง้ กสช. 

  นอกจากนี้  เอกสารฉบบัเดียวกันข้อ ๔.๖ หน้า ๖ ยงัสนับสนุนให้จดัท าสมัมนาระดมความ
คดิเห็นทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติอย่างละ ๑ ครัง้ เพื่อให้ได้ข้อมูลแลรูปแบบส าหรบัก าหนด
หลกัเกณฑว์ทิยุภาคประชาชนตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ .ศ. ๒๕๔๓ 
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึง่ผลการสมัมนาดงักล่าวจะจดัส่งให ้ครม. และ กสช. ต่อไป  

 การก าหนดมาตรฐานเทคนิค (๓๐-๓๐-๑๕) ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดอี้างถงึนอกจากจะไม่ได้ถูก
ก าหนดขึน้จาก กสช. ซึง่เป็นผูอ้ านาจหน้าทีท่ีแ่ทจ้รงิตามเจตนารมณ์และบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญแลว้ ยงัไม่
ผ่านการศกึษาวจิยัและสมัมนาระดมความคดิเหน็จากทุกภาคส่วนอกีดว้ย ซึง่นายวษิณุ เครอืงาม กย็งัยอมรบั
ความจรงิดงักล่าวน้ีจงึปรากฏข้อความไว้อย่างชดัเจนตามเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดกี็ได้ใช้อ้างต่อศาล ดงันัน้ 
ข้าพเจ้าและประชาชนทัว่ประเทศจงึไม่อาจยอมรบัเงื่อนไขตามมติคณะรฐัมนตรดีงักล่าวได้เพราะไม่มผีล
บงัคบัใชห้รอืผกูพนัใดๆ ทัง้สิน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดยีกมตดิงักล่าวมาอา้งต่อศาลจงึแสดงถงึการเลื่อนลอยอ้างองิ
ข้อมูลจากผู้ไม่มอี านาจหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญที่เน้นย ้าตลอดเวลาว่าต้องเป็นองค์กรอิสระ
ปราศจากการครอบง าจากอ านาจรฐัและอ านาจทุน และในเมื่อกรมประชาสมัพนัธอ์ยู่ภายใต้การบงัคบับญัชา
จากอ านาจรฐัในฝ่ายบรหิารโดยตรงเช่นน้ีจงึขดัแยง้ต่อหลกัการและเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญอย่างรุนแรง 
อย่างไรก็ตาม แนวทางตามข้อ ๔.๖ หน้า ๖ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องที่แสดงถึงความจรงิใจของ
นายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตรใีนขณะนัน้ที่ได้พยายามหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามเจตนารมณ์
และบทบญัญตัิแห่งรฐัธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าว ซึ่งการด าเนินการตามแนวทางดงักล่าวที่
ถูกต้องเหมาะสมอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ทีพ่อกระท าได้เพื่อใหไ้ด้หลกัเกณฑเ์สนอต่อ กสช. ในการพจิารณา
เหน็ชอบต่อไปเช่นน้ีแทนทีผู่ถู้กฟ้องคดจีะน าประเดน็ความจรงิดงักล่าวมาอ้างต่อศาล ทัง้ๆ ทีป่ระเดน็ดงักล่าว
นี้มคีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อการก าหนดหลกัเกณฑว์ทิยภุาคประชาชนทีส่มควรจะเกดิขึน้ตัง้แต่ครัง้นัน้แลว้ และ
หากการสมัมนาระดมความคดิเหน็ดงักล่าวไดข้อ้สรุปทีเ่ป็นไปตามรฐัธรรมนูญและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งไดจ้รงิ
ตามที่นายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ควรใหด้ าเนินการดงักล่าว ขา้พเจา้และประชาชนมัน่ใจได้ว่า
ทนัทวี่าวทิยุภาคประชาชนจงึเกดิขึน้โดยมสีถานภาพทางกฎหมายที่สมบูรณ์ทดัเทยีมกบัผู้ประกอบการราย
เดมิไดใ้นทนัททีีม่ ีกสช. 

 ต่อมาภายหลงัรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่และพระราชบญัญตัิการประกอบกิจการกระจายเสยีงฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มผีลใชบ้งัคบั ส่งผลให ้กทช. มอี านาจในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน กสช. ได ้ซึง่เมื่อมลูนิธเิสยีงธรรม
ฯ แจง้ความประสงค์ในการประกอบกจิการกระจายเสยีงและไดเ้รยีกรอ้งให้ กทช. ออกหลกัเกณฑว์ทิยุภาค
ประชาชนให้ครอบคลุมความหมายของชุมชนในเชงิประเดน็ด้วย ท าให้ กทช. ปฏบิตัหิน้าที่ กสช. ยอมรบั
เงื่อนไขของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ที่แจ้งขอประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงชุมชนตามมาตรฐานทางเทคนิค
ประเภท ๓.๓.๔ วทิยุชุมชนที่มลีกัษณะเฉพาะ ซึ่ง กทช. ก็ได้มมีติ กทช. ครัง้ที่ ๔๓/๒๕๕๒ เมื่อวนัที่ ๘ 
ธนัวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เหน็ชอบใหใ้บอนุญาตทดลองออกอากาศในลกัษณะชัว่คราวแก่มลูนิธเิสยีง
ธรรมฯ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชดัเจน โดยในมติดังกล่าวยงัก าหนดให้พิจารณาแนวทางการออก
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ใบอนุญาตให้แก่มูลนิธเิสยีงธรรมฯ โดยด าเนินการ ๓ ประการ คอื ๑) ศกึษาวเิคราะห์ความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมทางเทคนิคแก่วทิยุชุมชนในเชงิประเดน็ (Issue-based Community) ๒) ระดมความคดิเหน็
การออกหลกัเกณฑส์ าหรบัวทิยุชุมชนทีม่ลีกัษณะเฉพาะดา้นศาสนา โดยจดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ในวง
กวา้งจากทุกภาคส่วนทุกกกลุ่มทีเ่กี่ยวขอ้ง ๓) ใหม้กีารศกึษาวจิยัรปูแบบ และแนวทางการบรหิารจดัการและ
การก ากับดูแลวิทยุชุมชนที่เหมาะสมส าหรบัการประกอบกิจการวทิยุชุมชนที่มลีกัษณะเฉพาะด้านในเชิง
ประเดน็ (Issue-based Community) โดยเฉพาะกรณีเรื่องศาสนาซึง่มคีวามแตกต่างไปจากกจิการวทิยุชุมชน
โดยทัว่ไปใหช้ดัเจน ทัง้นี้โดยใหส้ านกังาน กทช. ด าเนินการจดัสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๓ อยา่งเพยีงพอ 

 ต่อมาต าแหน่ง กทช. มกีารปรบัเปลีย่นโดยมกีารคดัเลอืกเขา้มาใหมท่ าให ้กทช.ดร.พนา ทอง
มอีาคม ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นกจิการวทิยุกระจายเสยีงไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นประธานเพื่อพจิารณาดา้นกิจการ
วทิยุกระจายเสยีงโดยเฉพาะ และเมื่อพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มผีลใชบ้งัคบั 
ส่งผลให้ กทช. ท าหน้าทีร่กัษาการ กสทช. ซึง่กไ็ดด้ าเนินการสบืต่อจากมต ิกทช. ปฏบิตัหิน้าที่ กสช. อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้งบประมาณกว่า ๕๐ ล้านบาทจนแล้วเสรจ็ทัง้ ๓ ประการ คอื ๑) ได้ขอ้สรุปหลกัเกณฑ์วทิยุ
ชุมชนเชงิประเดน็จากการจดัประชุม Focus Group เมื่อวนัที ่๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ โดย กทช.ดร.พนา 
ทองมอีาคม เป็นประธานปฏบิตัหิน้าที่ในนามคณะกรรมการ กทช. ๒) ได้ขอ้สรุปผลการรบัฟงัความคดิเหน็
สาธารณะ ๔ ภาค จากทุกภาคส่วนตัง้แต่เดอืนเมษายน – มถุินายน ๒๕๕๔ จดัท าโดยส านักงาน กสทช.
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี๓) ได้ผลการศกึษา “โครงการศกึษาความเป็นไปได้ในการอนุญาต
ประกอบกจิการกระจายเสยีงที่มุ่งเน้นในเชงิประเดน็ภายใต้พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑” โดย ส านักงาน กสทช. และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 ขา้พเจา้และประชาชนขอเรยีนต่อศาลว่า การด าเนินการตามมต ิกทช. ทัง้ ๒ ชุดจนแลว้เสรจ็
ดงักล่าวเป็นการด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบัมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่๑๖ สงิหาคม ๒๕๔๘ ขอ้ ๔.๖ ซึง่อาจจะ
เรยีกไดว้่าเป็นเรือ่งเดยีวกนัทีต่อ้งการใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์นัเดยีวกนัซึง่ขณะน้ีไดแ้ลว้เสรจ็ลงแลว้ นอกจากนี้
ในการประชุม AMARC ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกนัของบรรดาวทิยุชุมชนจากประเทศสมาชกิทัว่โลก มูลนิธิ
เสยีงธรรมฯ กไ็ดเ้สนอ ดร.บูชา บูชาธรรม ซึง่เป็นนักวชิาการทีม่คีวามรูแ้ละผ่านประสบการณ์ดา้นการสื่อสาร
จากสถานีวทิยุโทรทศัน์ NHK ทีม่ชีื่อเสยีง ใหเ้ป็นตวัแทนสถานีวทิยุชุมชนในประเทศไทยเพื่อเขา้ร่วมประชุม 
AMARC ดงักล่าวซึง่ในปีนัน้ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมทีป่ระเทศอารเ์จนตน่ิา และ กทช. กม็มีตคิร ัง้ท่ี ๓๕/๒๕๕๓ 
วนัพธุท่ี  ๓  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๓ เหน็ชอบให ้ดร.บูชา บูชาธรรม เขา้ร่วมประชุมไดต้ามขอ้เสนอของมลูนิธิ
เสยีงธรรมฯ โดยทีป่ระชุมพจิารณาเหน็ว่าการเขา้ร่วมประชุม AMARC ๑๐ the Tenth World Conference of 
Community Radio Broadcasters ระหว่างวนัที ่๘-๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ ณ เมอืง  La Plata ประเทศ
อารเ์จนตนิา ของ ดร.บูชา บูชาธรรม ซึง่เป็น Resource Person จะเป็นประโยชน์ส าหรบัการด าเนินงานของ
ส านักงาน กทช. ตามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยก าหนดให ้ดร.บูชา จดัท ารายงานผลการประชุมเสนอต่อ 
กทช. เพื่อพจิารณาด้วย และผลการประชุมดงักล่าวก็ได้ยอมรบัและสนับสนุนให้มวีทิยุชุมชนเชงิประเดน็ใน
ประเทศไทยอกีดว้ย ปรากฏตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๘ 
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 ดงันัน้ ผูถู้กฟ้องคดปีฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะ กสทช. ซึง่ตอ้งสบืสานแนวทางตามมตคิณะรฐัมนตรี
เมื่อวนัที่ ๑๖ สงิหาคม ๒๕๔๘ ขอ้ ๔.๖ และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามมต ิกทช. ครัง้ที่ ๔๓/๒๕๕๒ 
เมื่อวนัที่ ๘ ธนัวาคม ๒๕๕๒ ที่ยอมรบัเงื่อนไขของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ตามมาตรฐานเทคนิค ๓.๓.๔ วทิยุ
ชุมชนที่มลีกัษณะเฉพาะซึ่งมไิด้ก าหนดก าลงัส่ง ความสูงเสา และรศัมกีระจายเสยีงไว้ แต่เป็นไปตามผล
การศกึษาและผลการรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะทีไ่ดข้อ้สรปุมาแลว้ ๓ ประการตามทีไ่ดเ้รยีนต่อศาลขา้งตน้  

 ในเมื่อมูลนิธิเสียงธรรมฯ และผู้ประกอบการภาคประชาชนประเภทวิทยุชุมชนที่มี
ลกัษณะเฉพาะในเชงิประเดน็ซึง่ไดร้บัความคุ้มครองตามประกาศ กทช. เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาต
ประกอบกจิการบรกิารชุมชนชัว่คราว(วทิยุกระจายเสยีงชุมชน) ตามมาตรฐานเทคนิคขอ้ ๓.๓.๔ และตามมต ิ
กทช. ครัง้ที่ ๔๓/๒๕๕๒ เมื่อวนัที่ ๘ ธนัวาคม ๒๕๕๒ เช่นนี้จนสามารถออกอากาศด้วยมาตรฐานเทคนิค
ตามทีไ่ดย้ื่นแจง้ค าขอรบัใบอนุญาตต่อ กทช. และส านักงานของผูถู้กฟ้องคดอีย่างต่อเน่ืองและเปิดเผยตลอด
มา ไม่เคยมสีิง่ใดปิดบงัอ าพรางซ่อนเรน้แต่อย่างใดทัง้สิน้เช่นน้ีแลว้ เหตุใดผูถู้กฟ้องคดจีงึอ้างสิง่ทีข่ดัแยง้ต่อ
ความจรงิต่อศาลดว้ยเล่าท านองว่ามลูนิธเิสยีงธรรมฯ อยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ๓.๓.๑, ๓.๓.๒ และ ๓.๓.๓ ซึง่ไม่เป็น
เช่นนัน้เลย การจงใจปิดบงัศาลไม่ใหรู้ว้่ายงัมเีงื่อนไขขอ้ ๓.๓.๔ เช่นนี้ถอืเป็นความผดิปกตทิีไ่ม่สุจรติและไม่
ชอบดว้ยกฎหมายใช่หรอืไม่ และเพราะเหตุใดผูถู้กฟ้องคดจีงึมนีัยยะทีต่้องการจะลม้ผลการศกึษาและผลการ
ด าเนินการที่แล้วเสรจ็ทัง้ ๓ ประการแล้วใหพ้งัทลายกลายเป็นของสูญเปล่าซึ่งสิ้นเงนิงบประมาณแผ่นดนิไป
กว่า ๕๐ ล้านบาท และพ.อ.นที ศุกลรตัน์ ก็ร่วมรบัรู้และร่วมเห็นชอบด้วยตัง้แต่ด ารงต าแหน่งประธาน
คณะท างานวทิยุชุมชน อนุกรรมการวทิยุกระจายเสยีง กรรมการ กทช. ชุดที ่๒ มาโดยตลอด ครัน้ต่อมาเมื่อ
มาด ารงต าแหน่งกรรมการ กสทช. นอกจากจะไมส่านต่อแนวทางดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิ
องค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มูลนิธเิสยีงธรรมฯ ก็ได้เสนอต่อฝ่ายนิติบญัญตัิจนได้รบัความ
เหน็ชอบแลว้ ยงัไม่กล่าวขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวต่อศาลอกีด้วยเช่นนี้ ย่อมบทเป็นพสิูจน์ถงึความน่าเชื่อถอืของผู้
ถูกฟ้องคดวี่ายงัมอียูห่รอืไม ่

 ดงันัน้ จงึกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดแีละมูลนิธเิสยีงธรรมฯ รวมถงึบรรดาผู้ประกอบการ
ภาคประชาชนในเชงิประเดน็หรอืในเชงิความสนใจร่วมกนัตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดถึงพระสงฆ์และประชาชนผู้ก่อตัง้ ผู้บรจิาค และผู้ฟงั ล้วนแล้วแต่ได้รบั
ผลกระทบกระเทอืนและถูกลดิรอนสทิธอิยา่งรุนแรงอนัเน่ืองจากเงือ่นไขทีก่ าหนดในประกาศพพิาททัง้สิน้ และ
ในเมือ่ประกาศพพิาทเป็นเหตุใหเ้กดิการกระทบกระเทอืนเป็นวงกวา้งมใิช่เพยีงรายหนึ่งรายใดเท่านัน้ แต่เป็น
การสรา้งเงือ่นไขทีไ่มเ่ป็นธรรมต่อการประกอบกจิการวทิยุภาคประชาชนทัง้ในปจัจุบนัและย่อมจะมกีารเขา้มา
ในระบบอีกจ านวนมากในอนาคต อีกทัง้ยงักระทบกระเทอืนต่อพระสงฆ์และประชาชนผู้ฟงัที่ตดิตามรบัฟงั
อย่างต่อเน่ืองยาวนานในปจัจุบนัและย่อมจะมผีู้สนใจเข้ามารบัฟงัสิ่งที่ดีงามต่อชีวติอีกจ านวนไม่น้อยใน
อนาคต และโดยที่สทิธกิารประกอบการที่บรรดาวทิยุภาคประชาชนได้รบัความคุ้มครองตามประกาศ กทช. 
ขอ้ ๓.๓.๔ และตามมต ิกทช. ดงักล่าว ย่อมไม่เกี่ยวกบักบัสทิธใินการประกอบการของบรรดาวทิยุภาคธุรกจิ
แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเหมารวมเอาวิทยุภาคธุรกิจที่ไม่มกีฎหมายฉบบัใดคุ้มครองโดยเอาเข้ามา
คลุกเคลา้ปะปนมัว่สุมเพื่อใหด้เูป็นวทิยปุระเภทเดยีวกนักบัวทิยุภาคประชาชน จงึเป็นวธิทีีเ่ลวรา้ยไรคุ้ณธรรม
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และขดัต่อบทบญัญตัแิห่งกฎหมายอกีดว้ย และในเมื่อผูถู้กฟ้องคดกีท็ราบในเรื่องเหล่าน้ีรวมถงึผลกระทบอนั
เป็นการลดิรอนต่างๆ เป็นอย่างด ีแต่กลบัไม่ยอมก าหนดมาตรการเยยีวยาแก้ไขความเดอืดรอ้นเสยีหายทีจ่ะ
เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ทดลองตามประกาศพิพาทแต่อย่างใดไม่ ซึ่งหากมคีวามจรงิใจในการก าหนด 
“มาตรการข้อ ๘ วรรคท้าย” ตัง้แต่แรกที่มูลนิธิเสียงธรรมฯ ได้พยายามขอร้องตลอดมาหลายวาระเพื่อ
เปลีย่นแปลงหลกัเกณฑว์ธิกีารประกอบกจิการบางประเภทเพื่อประโยชน์สาธารณะสบืต่อจากมต ิกทช. ทัง้ ๒ 
ชุด ซึ่งเป็นตามแนวทางที่ไดด้ าเนินมาอย่างต่อเน่ืองมหีลกัเกณฑแ์ละหากผู้ถูกฟ้องคดไีม่ดือ้ร ัน้ตามขอ้เสนอ
ดงักล่าว  ข้าพเจ้า พระสงฆ์และประชาชนก็ย่อมไม่มคีวามจ าเป็นใดๆ ที่จกัต้องคดัค้านต้านทานประกาศ
พพิาทของผู้ถูกฟ้องคดอีกีต่อไป ความจ าเป็นน้ีกเ็พื่อพทิกัษ์ปกป้องซึ่งสทิธอินัพงึมพีงึไดข้องตน ของบรรดา
ผู้ประกอบการ และของประชาชนโดยรวม ให้ยงัด ารงอยู่ดุจดงัเดมิเป็นประโยชน์สูงสุขทัง้ทางโลกและทาง
ธรรมแก่ประชาชนในทุกหมูเ่หล่าสบืไป จงึขอเรยีนต่อศาลเพื่อโปรดพจิารณาดว้ย  

 ๔.๕.๒ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างต่อศาลว่า โดยที่สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ สวนแสงธรรม 
กรุงเทพมหานครนัน้ จะต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขตามมาตรฐานทางเทคนิคขอ้ ๓.๓.๓ มกี าลงัส่งไม่เกนิ ๒๐๐ 
วตัต์ พื้นที่รศัมกีระจายเสยีงไม่เกนิ ๑๕ กม. และยงัอ้างอกีว่า ผู้ฟ้องคดปีระสงคจ์ะให้สถานีวทิยุเสยีงธรรมฯ 
สวนแสงธรรมดงักล่าวใช้ก าลงัส่งสูงถงึ ๑๐,๐๐๐ วตัต์ หรอืมากกว่านัน้ และมรีศัมกีระจายเสยีงมากกว่า  ๑๕  
กม. นัน้       เป็นการด าเนินการทีผ่ดิจากเงื่อนไขขอ้ ๓.๓.๓ ดงักล่าว   ซึง่อยู่นอกเหนือขอบเขตแห่งสทิธทิีผู่้
ทดลองออกอากาศไดร้บัโดยชอบดว้ยกฎหมายมาแต่ต้น     จงึไม่สามารถน าเหตุดงักล่าวมาใชเ้พื่อโต้แยง้ว่า
ประกาศพพิาทไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมผีลเป็นการลดขอบเขตพืน้ที่การออกอากาศของสถานีวทิยุฯ 
ดงักล่าวทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายได ้นัน้ 

 ขา้พเจา้และประชาชนขอคดัคา้นในประเดน็ดงักล่าวต่อศาลซึง่เป็นประเดน็เดยีวกนักบัล าดบั
ความเป็นมาต่างๆ ทีไ่ดเ้รยีนขอ้เทจ็จรงิพรอ้มเอกสารหลกัฐานทัง้หมดต่อศาลไปแลว้ จงึขอสรุปในกรณีสถานี
วิทยุเสียงธรรมฯ สวนแสงธรรม อีกครัง้โดยย่อว่า สถานีเสียงธรรมฯ สวนแสงธรรมนี้ได้รบัสิทธิทดลอง
ออกอากาศไปพร้อมๆ กับเครอืข่ายวิทยุเสยีงธรรมของมูลนิธิเสียงธรรมฯ ทัว่ประเทศให้เป็นผู้ได้รบัสทิธิ
ทดลองออกอากาศตามมาตรฐานทางเทคนิค ๓.๓.๔ มใิช่ ๓.๓.๓ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดอี้างถึง ซึ่งมาตรฐาน
เทคนิคนี้ กทช. มมีตใิห้ด าเนินการ ๓ ประการจนแล้วเสรจ็สมบูรณ์ จากนี้เป็นขัน้ตอนของการออกประกาศ
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตประกอบกจิการบรกิารชุมชนที่ครอบคลุมความหมายในเชงิประเดน็หรอืในเชงิความ
สนใจซึง่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์และบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึง่ฝา่ยนิตบิญัญตัเิหน็ชอบเป็นเอกฉนัทต์ามขอ้เสนอของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ กรณวีทิยภุาคประชาชน 

 ดงันัน้ ขณะนี้จงึเป็นเพยีงช่วงเปลี่ยนผ่านระยะสัน้ที่บรรดาผู้ประกอบการภาคประชาชนทุก
รายไมว่่าในปจัจบุนัหรอือนาคตทีจ่ะเขา้สู่ระบบ และไมว่่าจะเป็นมลูนิธเิสยีงธรรมฯ สถานีเสยีงธรรมฯ สวนแสง
ธรรม หรอืสถานีวทิยุภาคประชาชนอื่นใดที่มคีุณสมบตัสิอดคล้องกบัหลกัเกณฑด์งักล่าวที่มพีระราชบญัญตัิ
ดงักล่าวรองรบัไวแ้ลว้ตามขอ้เสนอทีม่ตี้นเหตุมาจากมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ฉะนัน้ ขอ้เสนอของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ 
จงึมใิช่การท าเพื่อตน แต่เป็นการท าเพื่อสถานีวทิยุภาคประชาชนเป็นการทัว่ไปที่เข้าเงื่อนไขหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวทีผ่่านการศกึษาวจิยัและการรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะจบสิน้ทุกกระบวนการแลว้  



 ๑๑๘ 

 การด าเนินการต่อจากน้ีแทนทีผู่้ถูกฟ้องคดจีะเร่งด าเนินการออกประกาศดงักล่าวโดยเรว็ซึ่ง
ย่อมเป็นไปในกรอบของแผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงอกีด้วยทีร่ะบุใหอ้อกประกาศภายใน ๓ ปี บดันี้ผ่าน
มาแลว้ยา่งเขา้ปีที ่๒ แลว้ ขา้พเจา้และประชาชนกย็งัไม่เหน็ว่าผูถู้กฟ้องคดจีะยกอ้างเอาผลการด าเนินการทัง้ 
๓ ประการดงักล่าวมาออกประกาศโดยไม่มคีวามจ าเป็นใดๆ ที่จะต้องบงัคบัให้บรรดาผู้ประกอบการภาค
ประชาชนกลุ่มนี้ต้องเขา้สู่ข ัน้ตอนของประกาศพพิาทซึง่นอกจากจะจงใจลดิรอนสทิธอิย่างชดัแจง้แลว้ยงัเป็น
อุบายใหเ้กดิความล่าชา้เสยีเวลาออกไปอกีซึง่ผูถู้กฟ้องคดมีกัหน่วงเหน่ียวดว้ยวธิกีารเพิม่ขัน้ตอนเช่นนี้ตลอด
มาจนมอิาจจะทนไดอ้กีต่อไป  

 ดงันัน้ ขา้พเจา้ ผูถู้กฟ้องคด ีสถานีวทิยุเสยีงธรรมฯ สวนแสงธรรม มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ตลอด
ถงึบรรดาผูป้ระกอบการวทิยุภาคประชาชนทีม่ลีกัษณะเฉพาะในเชงิประเดน็ทุกรายจงึมไิดด้ าเนินการทีผ่ดิไป
จากเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตัง้แต่ กทช. ทัง้ ๒ ชุดตามทีผู่้ถูกฟ้องคดพียายามยดัเยยีดขอ้หาให้แต่อย่างใด และ
การด าเนินการดังกล่าวก็มิได้อยู่นอกเหนือขอบเขตแห่งสิทธิที่ผู้ทดลองออกอากาศได้รบัโดยชอบด้วย
กฎหมายมาแต่ต้นอีกด้วย ขา้พเจ้าในนามผู้ฟ้องคด ีมูลนิธเิสยีงธรรมฯ และบรรดาผู้ประกอบการวทิยุภาค
ประชาชนทุกรายจงึมสีทิธโิต้แยง้ว่าประกาศพพิาทของผู้ถูกฟ้องคดไีม่ชอบด้วยกฎหมายเน่ืองจากมผีลเป็น
การลดิรอนขอบเขตพืน้ทีก่ารออกอากาศทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมายได้ 

 
 ๔.๖ ผู้ถกูฟ้องคดีละเลยในกำรก ำกบัดูแลกำรใช้คล่ืนควำมถ่ีของผู้ประกอบกิจกำร

วิทยุกระจำยเสียงท่ีได้ประกอบกิจกำรอยู่โดยชอบด้วยกฎหมำยก่อนวันท่ีพระรำชบญัญัติกำร
ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บงัคบั 

 ๔.๖.๑ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดอี้างต่อศาลว่า ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดไีด้มกีารอธบิายหรอืแสดงให้
เหน็ในรายละเอยีดของขอ้เทจ็จรงิว่าผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สองละเลยการก ากบัดูแลการใชง้านคลื่นความถี่อย่างไร 
หรอืผูป้ระกอบการรายเดมิรายใดมไิดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขในการไดร้บัอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ และไม่ปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขอย่างใด โดยค าฟ้องเป็นเพยีงการกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย ปราศจากเอกสาร หรอืหลกัฐานที่
ยนืยนัขอ้กล่าวอ้างของผูฟ้้องคด ีเป็นเหตุใหผู้ถู้กฟ้องคดไีม่อาจเขา้ใจในค าฟ้องและไม่อาจสามารถชีแ้จงหรอื
แสดงพยานหลกัฐานเพื่อโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาดงักล่าวไดอ้ยา่งละเอยีด ครบถว้น นัน้ 

 ข้าพเจ้า พระสงฆ์และประชาชนที่พร้อมเป็นพยานเพื่อชี้แจงความจรงิต่อศาล ขอคดัค้าน
ประเดน็ดงักล่าวอยา่งเตม็ที ่ทัง้นี้เนื่องจาก  

 ๑) ผูถู้กฟ้องคดสีามารถใชเ้ครื่องมอื Spectrum หรอืเครื่องมอือื่นๆ ทีม่คีุณภาพตรวจเชค็การ
ใชก้ าลงัส่งของผูป้ระกอบการรายเดมิซึง่จะรูใ้นทนัทวี่า ใชก้ าลงัส่งเกนิกว่าขอบเขตทีก่ าหนดไวต้ามแผนวทิยุ
ระบบเอฟเอม็ พ.ศ. ๒๕๒๘ อย่างรุนแรง ไม่จ าเป็นต้องท าทไีม่รบัรูค้วามจรงิดงักล่าวทัง้ๆ ทีต่นมเีครื่องตรวจ
ซึ่งสามารถวดัคลื่นได้ภายใน ๑ นาทเีท่านัน้ ซึ่งหากผู้ประกอบการรายเดมิรายนัน้ใช้ก าลงัส่งที่สูงเกินกว่า
ขอบเขตที่ก าหนดไว้ในแผนวิทยุฯ พ.ศ. ๒๕๒๘ เช่นนี้ ก็จะต้องมคี าถามต่อไปอีกว่า เครื่องส่งที่ไม่อยู่ใน
ขอบเขตของสทิธเิครือ่งนี้มใีบอนุญาตจากส านักงานของผูถู้กฟ้องคดหีรอืไม่ และสามารถน าเขา้มาในประเทศ



 ๑๑๙ 

ผ่านกรมศุลกากรไดอ้ย่างไรในเมื่อเครื่องส่งดงักล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคทีก่ าหนดไวต้ามแผน
วทิยฯุ พ.ศ. ๒๕๒๘  

 นอกจากนี้ แผนวทิยุฯ พ.ศ. ๒๕๒๘ ยงัก าหนดความสูงเสาไวเ้พยีง ๑๐๐ เมตร เท่านัน้ และ
เพราะเหตุใดบรรดาสถานีวิทยุของผู้ประกอบการรายเดิมจึงได้ร ับสิทธิให้สูงเกิน ๑๐๐ เมตร ได้ เช่น 
ผูป้ระกอบการรายเดมิทีต่ ัง้เสาอยู่บนตกึใบหยกซึง่สูงกว่า ๓๐๐ เมตร, ผูป้ระกอบการรายเดมิทีใ่ชเ้สาอากาศ
ของ อสมท. ทีห่นองแขมซึง่สูงกว่า ๒๐๐ เมตร โดยในการด าเนินการออกใบอนุญาตใหต้ัง้เสาไดสู้งเหนือกว่า
ระดบัพื้นดนิถึงเพียงนี้โดยมชิอบได้นัน้ หน่วยงานใดเป็นผู้อนุญาตและหน่วยงานใดเป็นผู้มคีวามผดิตาม
กฎหมายอนัเน่ืองจากการฝ่าฝืนแผนวทิยุฯ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได ้นอกจากนี้เสาอากาศของสถานีวทิยุในเครอืข่าย
กรมประชาสมัพนัธห์ลายแห่งกใ็ชค้วามสูงเสาถงึ ๑๕๐ เมตร ซึง่ไดร้บัการอนุญาตจากหน่วยงานใด และไม่ว่า
จะได้รบัอนุญาตจากหน่วยงานใดก็ตามย่อมไม่สามารถมสีทิธเิกนิกว่าแผนวทิยุฯ พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดเ้พราะต้อง
ค านึงถงึกฎขอ้บงัคบัของ ITU เป็นส าคญัอกีดว้ย  

 ขา้พเจ้าและคณะขอเรยีนต่อศาลว่าที่กล่าวมาทัง้หมดนี้เป็นความจริงที่ข้าพเจา้จ าเป็นต้อง
ขอใหศ้าลมคี าสัง่ให้ผูถู้กฟ้องคดแีสดงหลกัฐานความจรงิดงักล่าวออกมาใหป้รากฏต่อสาธารณชน เพราะเสา
ดงักล่าวปรากฏเห็นได้อย่างแจ้งชดัจงึเป็นหลกัฐานพยานที่สามารถรู้เห็นกันได้ทัว่บ้านทัว่เมอืง แต่กลบั
ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดซีึ่งเป็นถึงผู้ก ากบัดูแลผู้ประกอบการรายเดมิกลบัท าทไีม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบแต่เพยีงผู้
เดยีวอนัเป็นความไมโ่ปรง่ใสเป็นอยา่งยิง่ หากขอ้มลูดงักล่าวมอียูแ่ลว้ในส านักงานของผูถู้กฟ้องคดแีลว้เหตุใด
จงึตอ้งปกปิดแมก้ระทัง่กบัศาลกย็งัปกปิดไมเ่ปิดเผย แต่หากไม่เคยมขีอ้มลูรายละเอยีดเหล่านี้มาก่อนเลยกย็ิง่
เป็นความไม่โปร่งใสยิง่ขึ้นไปอีก เพราะผู้ถูกฟ้องคดอี้างต่อศาลตลอดมาทุกระยะของส านวนค าให้การว่า 
ผูป้ระกอบการรายเดมิทุกรายไดร้บัอนุญาตมาแลว้แต่เหตุใดกลบัไม่มขีอ้มลูความจรงิเหล่านี้มายนืยนัว่าไดร้บั
ใบอนุญาตจรงิตัง้แต่วนันัน้ถงึวนันัน้ มรีายละเอยีดของการใช้และประเภทยีห่อ้ รุ่น ของเครื่องส่ง ตลอดถงึเสา
อากาศไปตดิตัง้บนอาคารสูงนัน้วนัที่เท่าใด ใครอนุญาต มเีอกสารพรอ้มลายเซน็ลงนามเป็นทอดต่อเนื่องกนั
ไปตัง้แต่ กสช. และ กทช.ปฏบิตัหิน้าที ่กสช. และ กทช.ปฏบิตัหิน้าที ่กสทช. จนกระทัง่มาถงึ กสทช. รุ่นผูถู้ก
ฟ้องคดี มีเอกสารใบอนุญาตรบัช่วงมาแสดงได้เป็นล าดับสมกับที่ได้กล่าวอ้างต่อศาลจริงหรือไม่ หรือ
กลายเป็นว่าเอกสารดงักล่าวไม่มจีรงิกลายเป็นผูอ้ยู่ภาวะสุญญากาศยาวนานยิง่กว่าผู้ประกอบการรายใหม่ที่
แมเ้พิง่เขา้มาใหมแ่ต่กลบัมสีถานภาพทีเ่หนือกว่าดว้ยความพรอ้มและสมบรูณ์ของเอกสารหลกัฐาน เป็นตน้ 

 ค าถามเหล่านี้ไม่ควรที่จะท าให้ขา้พเจา้ต้องน ามาถามแต่เป็นอ านาจหน้าทีโ่ดยตรงของผู้ถูก
ฟ้องคดตีอ้งน ามาแสดงตัง้แต่ต้นโดยไม่ต้องถาม หากไม่มตีัง้แต่ต้นกแ็สดงว่าผูป้ระกอบการรายเดมิทุกรายไม่
มเีอกสารสทิธใิดๆ ทัง้สิน้อยู่อย่างเลื่อนลอยไรข้อบเขต ใชแ้ต่อ านาจของทุนในการด าเนินการฝ่าฝืนกฎกตกิา
ต่างๆ ไดอ้ยา่งสบายภายใตก้ารหนุนหลงัของส านกังานผูถู้กฟ้องคดตีลอดมาเช่นน้ี ขา้พเจา้และประชาชนย่อม
ไมอ่าจยอมรบัไดอ้ยา่งแน่นอน 

 ๒) มพีระสงฆแ์ละประชาชนหลายท่านไดม้โีอกาสเขา้ไปดเูครือ่งส่งและการใชเ้ครื่องส่งทีก่ าลงั
ออกอากาศ ๑๐,๐๐๐ วตัต ์ทัง้สถานีวทิยใุนเขตกรงุเทพมหานครและในต่างจงัหวดัหลายแห่ง ท่านเหล่านี้ยนิดี
จะเขา้มาใหก้ารต่อศาลดว้ยตนเองว่า สถานีวทิยุของกองทพัและสถานีวทิยุของส านักงานต ารวจแห่งชาตริาย



 ๑๒๐ 

ใดบา้งทีใ่ชก้ าลงัส่งเกนิกว่าทีจ่ดทะเบยีนไวต้ามแผนวทิยุฯ พ.ศ. ๒๕๒๘ บา้ง พระสงฆเ์หล่านี้ท่านมศีลีมธีรรม
ไม่โกหกหลอกลวงอย่างแน่นอน ท่านจะได้เขา้ไปชี้แจงต่อศาลด้วยตนเอง ซึ่งในที่นี้ก็ได้แจ้งต่อศาลแล้วว่า 
เป็นสถานีวทิยุของกองทพัทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัซึง่ได้จดทะเบยีนไว้เพยีง ๑ กโิลวตัต์ เท่านัน้ 
แต่กลบัใชก้ าลงัส่งจรงิทีเ่หน็ดว้ยตาของท่านมากถงึ ๑๐ กโิลวตัต ์ส่วนสถานีวทิยขุองส านกังานต ารวจแห่งชาติ
กเ็ช่นเดยีวกนัจดทะเบยีนไวต้ามแผนวทิยุฯ พ.ศ. ๒๕๒๘ เพยีง ๑ กโิลวตัต์ แต่กลบัใชก้ าลงัส่งจรงิทีเ่หน็ดว้ย
ตาของท่านมากถงึ ๑๐ กโิลวตัต ์เช่นกนั และออกอากาศเช่นน้ีต่อเน่ืองมายาวนาน โดยทีผู่ถู้กฟ้องคดซีึง่เป็นผู้
ก ากบัดูแลท าไมจงึเฉยเมยต่อพฤตกิารณ์ดงักล่าวนี้ และหากมคีวามจรงิใจในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ลว้เพราะเหตุ
ใดจงึต้องรอให้คนไปรอ้งเรยีนต่อส านักงานฯ ด้วยเพื่อจะไดด้ าเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เทจ็จรงิเพื่อ
น าเสนอต่อผูถู้กฟ้องคดต่ีอไปตามทีอ่า้งไวต่้อศาล  

 ขา้พเจา้ขอเรยีนต่อศาลอกีด้วยว่า แมแ้ต่วธิกีารในการไปรอ้งเรยีนก็ยงัเป็นการเลอืกปฏบิตั ิ
เพราะกรณขีองสถานีวทิยเุสยีงธรรมฯ อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ นัน้ เหตุใดเจา้หน้าทีส่ านักงานเขตจงึ
เขา้รอ้งเรยีนต่อส านักงานฯ ด้วยตนเองได้ ในขณะที่หากเป็นผู้ประกอบการรายเดมิกลับต้องรอใหบุ้คคลอื่น
เขา้รอ้งเรยีน พฤตกิารณ์ดงักล่าวจงึฟ้องถงึการกระท าทีเ่ป็นการสมรูร้ว่มคดิกนัทัง้ระบบระหว่างส านักงานผูถู้ก
ฟ้องคดกีับผู้ประกอบการรายเดิมที่ไม่เคยมกีารเข้าร้องเรยีนจากเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตแต่อย่างใดทัง้ๆ 
พระสงฆเ์หล่านัน้ท่านเหน็กบัตาตวัเองว่าใชก้ าลงัส่งเกนิที่ได้จดทะเบยีนไว ้การปฏบิตัหิน้าที่ที่เป็นการเลอืก
ปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมในทุกขัน้ทุกตอนทุกมติทิุกรปูแบบทุกวธิกีารเช่นนัน้ ยิง่ท าให้ขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละ
ประชาชนรู้สกึสงัเวชใจเป็นอย่างยิง่ และมแีต่ศาลเท่านัน้ที่จะท าความยุติธรรมให้ปรากฏแก่สงัคมไทยได ้
มฉิะนัน้ก็ไม่มหีนทางอื่นใดอกีแล้ว สงัคมไทยก็จะเป็นสงัคมแห่งความเหลวแหลกฟอนเฟะเน่าเหมน็ในทุก
ระบบ และในที่สุดย่อมเกิด “กลียุค” เพราะเหตุที่ปิดกัน้การด าเนินการของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ และบรรดา
ผูป้ระกอบการภาคประชาชนดา้นศาสนาตามค าท านายของนายทหารระดบัพลเอกผู้ซึง่ผ่านประสบการณ์มา
มากด้านความมัน่คงของประเทศ เคยด ารงต าแหน่งส าคญัในคณะรฐับาลและเป็นผู้ผลกัดนัคนส าคญัที่ท าให้
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ไดเ้กดิขึน้และมผีลบงัคบัใชใ้นสงัคมไทยไดอ้ยา่งสงา่งาม 

 ๓) หากส านักงานผู้ถูกฟ้องคดีไม่ ให้ความร่วมมือกับศาลในการตรวจวัดเพื่ อหา
พยานหลกัฐานไมใ่หก้ล่าวเลื่อนลอยกส็ามารถท าไดใ้นทนัท ีแต่ขา้พเจา้และประชาชนเชื่อตลอดมาว่าไม่มทีาง
ที่ผู้ถูกฟ้องคดจีะด าเนินการเช่นน้ีเพราะปกป้องคุ้มครองกนัตลอดมาแม้จะกระท าผดิใช้ก าลงัส่งเกนิที่ได้จด
ทะเบยีนหรอืตัง้เสาสงูเกนิกว่าระดบัพืน้ดนิกว่า ๑๐๐ เมตร มพีืน้ทีอ่อกอากาศไดไ้ม่มกีารจ ากดัเช่นน้ีผูถู้กฟ้อง
คดกี็ยงัจะท าเป็นไม่รูไ้ม่เหน็ตามพฤติการณ์ที่ไม่โปร่งใสผดิกฎหมายอกีเช่นเคยเหมอืนที่ปฏบิตัิมาหลายปี 
ดงันัน้ ข้าพเจ้าและช่างเทคนิคผู้ผ่านประสบการณ์ท างานด้านวิทยุกระจายเสียงมาตลอดชีวิตราชการจงึ
ท าการศกึษาทดลองเชงิวชิาการ โดยใชเ้ครื่องตรวจวดัค่า Field Strength และน าค่าดงักล่าวมาค านวณทาง
คณติศาสตรต์ามมาตรฐาน ITU กส็ามารถทราบถงึก าลงัใชท้ีใ่ชอ้ยู่ในขณะนี้ได ้ซึง่ผลการตรวจวดัและค านวณ
ไดข้อ้สรปุทีป่รากฏเป็นหลกัฐานชดัเจนว่า มผีูป้ระกอบการรายเดมิอย่างน้อยหนึ่งรายซึง่ใชก้ าลงัส่งสูงเกนิกว่า
ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวโ้ดยใชก้ าลงัส่งเกนิกว่า ๙,๕๐๐ วตัต ์(เป็นค่ามาตรฐานทีใ่ชใ้นการส่งกระจายเสยีงของสถานี



 ๑๒๑ 

วิทยุเสียงธรรมฯ สวนแสงธรรม) และมผีู้ประกอบการรายเดิมจ านวน ๒ รายที่ใช้ก าลงัส่งสูงผิดปกติอัน
เนื่องจากค่าทีไ่ดจ้ากการวดัสูงเกนิกว่าค่าที่ควรเป็นซึ่งไดจ้ากการค านวณ พรอ้มนี้ไดแ้นบเอกสาร “โครงการ
ศกึษาวเิคราะหแ์ละการเปรยีบเทยีบความแรงของสญัญาณวทิยุในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างวทิยุรายเดมิ
กบัสถานีวทิยุเสยีงธรรมฯ สวนแสงธรรม” ซึ่งมกีารค านวณอย่างละเอยีดตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 
๒๒ 

ผลการศึกษาตามโครงการดงักล่าวท าให้เห็นชดัเจนว่า ค่าความเข้มสญัญาณที่ว ัดได้ = 56 
dBuV/m. ซึง่ตามสตูรค านวณทางทฤษฎแีลว้ ระยะห่างที ่14.15 กโิลเมตร จะต้องใชเ้ครื่องส่ง ~ 400 วตัต์ ซึง่
ขอ้เทจ็จรงิสถานีวทิยุเสยีงธรรมฯสวนแสงธรรม ใช้ก าลงัส่งถงึ 9,500 วตัต์ แต่หากค านวณทางทฤษฎโีดย
อา้งองิจากก าลงัส่ง 9,500 วตัต ์จะไดค้วามเขม้สญัญาณ = 69 dBuV/m. ซึง่แตกต่างจากขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดค้วาม
เขม้สญัญาณ = 56 dBuV/m. มคี่าแตกต่างกนัถงึ 13 dBuV/m.  

เมือ่เปรยีบเทยีบผลทีไ่ด ้ระหว่าง ภาคปฏบิตัจิรงิ กบั การค านวณทางทฤษฎ ีแลว้ ในกรณีนี้ สรุป
ไดว้่ามขีอ้แตกต่างอยา่งมนียัส าคญั กล่าวคอื ก าลงัส่งทีใ่หค้วามเขม้สญัญาณจาก สถานีวทิยุเสยีงธรรมฯ สวน
แสงธรรม ถงึ สนามหลวง ทางทฤษฏไีด ้= 400 วตัต์ แต่ในขณะทีท่างปฏบิตัจิรงิ ต้องใชก้ าลงัส่งถงึ 9,500 
วตัต์ มคี่าความแตกต่างกนัถึง 23.75 เท่า ส่วนความแตกต่างระหว่างความเขม้สญัญาณในภาคทฤษฎ ีกบั
ภาคปฏบิตั ิทีแ่ตกต่างกนัถงึ 13 dBuV/m. ยอ่มส่งผลแตกต่างอยา่งสิน้เชงิต่อการรบัฟงั 

สรุปได้ว่า การออกประกาศพพิาทโดยใช้ภาคทฤษฏมีาเป็นหลกัในการพจิารณาเพื่อก าหนด
กรอบการปฏบิตัจิรงิใหก้บัสถานีวทิยุของผู้ประกอบการรายใหม่ ไม่สามารถสมัฤทธิผ์ลตามประกาศพพิาทได ้
การค านวณทางทฤษฎจีงึไมส่ามารถน ามาใชป้ฏบิตัจิรงิได ้

การออกประกาศพพิาทโดยขาดการพจิารณาถึงสภาพเงื่อนไขที่แท้จรงิ  จงึส่งผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการรายใหมเ่ป็นอยา่งยิง่ซึง่ส่วนใหญ่ย่อมหวงัผลในการกระจายเสยีงในเมอืงทีม่ผีูฟ้งัหนาแน่น แต่มี
สภาพแวดล้อมที่มสีิง่กีดขวางจากอาคารต่าง ๆ ย่อมส่งผลกระทบให้พื้นที่การออกอากาศไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานทางเทคนิคที ่กสทช.ก าหนด ส่งผลใหผู้ฟ้งัไม่สามารถรบัฟงัในขอบเขตพืน้ทีต่ามประกาศพพิาทได ้
ดงัขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฏแลว้จากการศกึษาทดลองตามโครงการดงักล่าว 

 ๔) มีเอกสารแสดงข้อมูลรายละเอียดปรากฏในเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ ส านัก
นายกรฐัมนตร ีเกีย่วกบัรายชื่อ ทีอ่ยู ่คลื่นความถีแ่ละก าลงัส่ง ตลอดถงึวนัเดอืนปีทีเ่ริม่กระจายเสยีงของสถานี
วทิยรุะบบเอฟเอม็และเอเอม็ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๒๓ ซึง่เป็นเอกสารที่
ขา้พเจา้และคณะเพิง่ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ดงักล่าวเมื่อวนัที ่๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จงึเป็นขอ้มลูของทาง
ราชการซึง่ใช้เป็นหลกัฐานเพื่อยนืยนัต่อศาลได้อย่างเป็นทางการว่า มสีถานีวทิยุของผู้ประกอบการรายเดมิ
จ านวน ๒๐ สถานี จากทัง้หมด ๔๐ สถานี ล้วนแล้วแต่จงใจฝ่าฝืนกฎหมายด้วยการใช้ก าลงัส่งที่เกินกว่า
ขอบเขตทีต่นไดจ้ดทะเบยีนไวต้ามแผนความถีว่ทิยรุะบบเอฟเอม็ พ.ศ. ๒๕๒๘ ทีผู่ถู้กฟ้องคดไีดน้ าขอ้ก าหนด
ตามแผนฯ ดงักล่าวมาอา้งต่อศาลในค าใหก้าร และหากไดท้ าผดิกฎหมายอย่างโจ่งแจง้ถงึเพยีงนี้แลว้โดยผูถู้ก
ฟ้องคดยีงัไม่ปรากฏว่าไดเ้คยตกัเตอืนแต่อย่างใดไม่ว่าโดยวาจาหรอืโดยหนังสอื ยิง่กว่านัน้ยงัไม่เคยปรากฏ
ทางสื่อมวลชนเช่นเดยีวกบัที่มกัได้กระท าต่อผู้ประกอบการรายใหม่เสมอๆ เช่นนี้ด้วยแล้ว ก็เท่ากบัว่าผู้ถูก



 ๑๒๒ 

ฟ้องคดจีงใจปฏบิตัหิน้าที่โดยมชิอบและเป็นการเลอืกปฏบิตัอิย่างชดัแจง้ การทีผู่้ถูกฟ้องคดไีด้ท าค าให้การ
ยนืยนัต่อศาลอย่างหนักแน่นตลอดมาว่าผู้ประกอบการรายเดมิเหล่านัน้ล้วนเป็นผู้ที่ใช้คลื่นความถี่โดยชอบ
ด้วยกฎหมายซ ้าแล้วซ ้าเล่าจงึเท่ากบัเป็นการกล่าวค าเทจ็ต่อศาลอย่างไม่สะทกสะท้านย าเกรง ทัง้ๆ ที่กไ็ด้
กล่าวปฏญิาณตนต่อหน้าศาลมาแล้วว่าจะไม่โกหกจะกล่าวแต่ความจรงิเท่านัน้ การกลา้ท าค าให้การอนัเป็น
เทจ็ต่อศาลแบบไม่หวัน่เกรงเช่นนี้โดยไม่รูส้กึถงึความผดิของตนแม้แต่น้อย ย่อมไม่อาจเป็นที่ไว้วางใจของ
ขา้พเจา้และประชาชนได้อกีต่อไป ซึ่งขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละประชาชนคงไม่มหีนทางอื่นใด นอกเสยีจากต้อง
ขอพึง่อ านาจของศาลเท่านัน้ทีจ่ะพจิารณาด าเนินการอยา่งเฉียบขาด เพื่อทรงไวซ้ึง่ความยุตธิรรมและท าความ
เป็นธรรมและความเสมอภาคใหบ้งัเกดิขึน้ในวงการสื่อไทยดว้ย อย่าใหเ้กดิปรากฏการณ์แห่งการเลอืกปฏบิตัิ
โดยมชิอบเช่นน้ีอกีต่อไปเลย    

 
๔.๖.๒ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดยีอมรบัความจรงิต่อศาลว่า การก าหนดรายชื่อและรายละเอยีดของ

คลื่นความถีท่ีไ่ดร้บัการอนุญาตใหใ้ชต้ามภาคผนวก ฉ. ของประกาศพพิาทเป็นไปเพื่อการใหข้อ้มลูแก่ผูข้อรบั
สทิธิในการทดลองฯ ตามประกาศพิพาทเท่านัน้ หาได้เป็นการรบัรองสิทธิในการใช้คลื่นความถี่เพื่อการ
ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงตามความในมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่อยา่งใด นัน้ 

ขา้พเจา้และประชาชนขอขอบคุณผูถู้กฟ้องคดทีีย่อมรบัความจรงิต่อศาลในประเดน็ดงักล่าว ซึง่มี
ประเดน็ทีต่อ้งพจิารณาเพิม่เตมิดงันี้ 

๑) ผู้ถูกฟ้องคดยีนืยนัต่อศาลในกรณีน้ีว่าภาคผนวก ฉ มใิช่การรบัรองสทิธแิต่เป็นเพยีงการให้
ขอ้มลูซึง่เท่ากบัเป็นการยอมรบัอยา่งเป็นทางการเป็นครัง้แรกว่า ผูป้ระกอบการรายเดมิยงัมไิดเ้ป็นผูไ้ดร้บัการ
อนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใดทัง้สิ้นแม้จนขณะนี้  จึงอยู่ในสถานะที่ไม่มีความชัดเจนยิ่งกว่า
ผู้ประกอบการรายใหม่กว่า ๖,๐๐๐ ราย ที่ผ่านการรบัรองจาก กทช. ทัง้ ๒ ชุดในฐานะ กทช. ปฏบิตัหิน้าที ่
กสช. และในฐานะ กทช. รกัษาการ กสทช. ตามล าดบั และขณะนี้ผูป้ระกอบการรายใหม่กว่า ๖,๐๐๐ ราย ยงั
ผ่านการรบัรองและยงัไดร้บัการขยายสทิธทิดลองออกอากาศโดย กสทช. และ กสท. ซึง่เป็นผูถู้กฟ้องคดทีี ่๑ 
และ ๒ อกีด้วย มผีลตัง้แต่วนัที่ ๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ อกีด้วย และยงัมกีารขยาย
สทิธทิดลองออกอากาศอกีเป็นครัง้ที่ ๒ มผีลตัง้แต่วนัที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ – ๑๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๖ อกี
ดว้ย ซึ่งแตกต่างจากกรณีผู้ประกอบการรายเดมิที่ไม่มเีอกสารสทิธหิรอืได้รบัการอนุญาตใหอ้อกอากาศใดๆ 
จากผูม้อี านาจอย่างแทจ้รงิตัง้แต่ครัง้ กสช. หรอื กทช.ปฏบิตัหิน้าที่ กสช. หรอื กทช.รกัษาการ กสทช. หรอื
แม้กระทัง่ กสทช. ชุดปจัจุบนัก็ไม่มหีลกัฐานพยานทางเอกสารใดๆ ที่จะสามารถแสดงต่อสาธารณชนหรอื
แมก้ระทัง่แมแ้ต่หลกัฐานพยานทางเอกสารใดๆ ของผูป้ระกอบการรายเดมิทุกรายประกอบค าใหก้ารต่อศาล
ได้จรงิแมใ้นขณะนี้ มเีพยีงค ากล่าวอ้างต่อศาลแบบเลื่อนลอยยกเอาแต่ข้อกฎหมายออกบงัหน้า แต่กลบัไม่
สามารถน าเอกสารหรอืหลกัฐานใดๆ จะมายืนยนัข้อกล่าวอ้างของตนต่อศาลและต่อข้าพเจ้าได้เลย ซึ่ง
พฤตกิารณ์เช่นนี้ยอ่มไมช่อบธรรมและไมช่อบดว้ยกฎหมายโดยแท ้



 ๑๒๓ 

 ๒) ในเมื่อรายชื่อตามภาคผนวก ฉ. เป็นเพยีงการให้ขอ้มูลแก่ผู้ทดลองตามประกาศพพิาท
เท่านัน้มใิช่เป็นการรบัรองสทิธใินการใชค้ลื่นความถี่ตามมาตรา ๘๓ จงึเป็นการไม่สมควรอย่างยิง่ทีผู่ถู้กฟ้อง
คดจีะใช้ค าว่า “ที่ได้รบัอนุญาต” ในประกาศพพิาทฉบบันี้ ซึ่งปรากฏถ้อยค าดงักล่าวจ านวนมาก อย่างน้อย 
ตัง้แต่หน้า ๑ – ๙ ตามภาคผนวก ฉ. รวมถงึในหน้า ๓ ขอ้ ๔ เงื่อนไขในการใชค้ลื่นความถี่ ตามภาคผนวก ง. 
อกีดว้ย  แต่อย่างไรก็ตาม ในเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียอมรบัข้อเท็จจรงิดงักล่าวว่าไม่ได้มคีวามหมายเช่นนัน้จรงิ 
ขา้พเจ้าและประชาชนก็มไิด้ตดิใจในถ้อยค าที่ใช้ผดิไปในครัง้น้ี แต่ทัง้น้ีผู้ถูกฟ้องคดตี้องไม่กระท าความผดิ
เช่นเดยีวกนันี้ให้เกดิซ ้าๆ ขึน้อกีเพราะเป็นเรื่องทีร่า้ยแรงอนักระทบต่อสทิธ ิขอบเขตของสทิธแิละสถานภาพ
ทางกฎหมายแก่คู่กรณี แก่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในทุกภาคส่วน จงึไม่สมควรใหเ้กดิขึน้อกี
ต่อไป ขา้พเจา้เรยีนต่อศาลในทีน่ี้เพื่อบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐานพยานแห่งการรบัทราบในเรือ่งนี้ 

 
 ๔.๖.๓ ตามทีผู่ถู้กฟ้องคดกีล่าวต่อศาลว่า ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตหรอืผูไ้ดร้บัสทิธใินการประกอบ

กจิการอยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตักิารประกอบกิจการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชบ้งัคบัซึง่หมายความถงึผู้
ไดร้บัการอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่เพื่อการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงจากกรมไปรษณียโ์ทรเลข โดยมี
รายละเอยีดปรากฏตามเอกสาร “แผนความถี่วทิยุกระจายเสยีงระบบเอฟ เอ็ม ของประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง
ใหม ่พ.ศ. ๒๕๒๘) นัน้ 

 ขา้พเจา้มขีอ้คดัคา้นและขอ้พงึสงัเกตต่อศาลดงันี้ 
 ๑) ผู้ได้รบัอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากกรมไปรษณีย์โทรเลขตาม “แผนความถี่ฯ พ.ศ. 

๒๕๒๘” ดงักล่าวนัน้ เหตุใดจงึปรากฏรายชื่อเพยีง ๑๔๔ รายเท่านัน้ ในขณะทีร่ายชื่อสถานีวทิยุกระจายเสยีง
ตามภาคผนวก ฉ ของประกาศพพิาทกลบัมมีากถงึ ๓๑๔ ราย ซึง่เท่ากบัว่ามเีพิม่ขึน้มาจากเดมิมากถงึ ๑๗๐ 
ราย แต่กลบัไมป่รากฏหลกัฐานรายชื่อใดๆ ทัง้สิน้และยงัไม่ปรากฏขอบเขตของการไดร้บัมาตรฐานเทคนิคอกี
ดว้ยซึง่เป็นการแสดงถงึความเลื่อนลอย ไม่โปร่งใส หรอืปิดบงัอ าพรางซ ้ารา้ยหนักขึน้ยิง่กว่าเดมิอกี และหาก
ไมม่รีายชื่อปรากฏในเอกสารหรอืหลกัฐานของทางราชการทีม่ายนืยนัต่อศาลหรอืต่อขา้พเจา้ในฐานะผูฟ้้องคดี
ได้ ขา้พเจา้และประชาชนซึ่งเชื่อว่าแมแ้ต่ศาลกต็ามย่อมไม่อาจเชื่อถอืในรายชื่อ ๑๗๐ รายเหล่านี้ว่ามตีวัตน
อยู่จรงิในทางกฎหมายกลายเป็นสถานภาพที่สุ่มเสี่ยงว่าการประกอบกิจการกระจายเสยีงของ ๑๗๐ สถานี
ดงักล่าวจะกลายเป็นโมฆะในที่สุดซึง่จะต้องคนืคลื่นแก่ กสทช. ในทนัท ีแต่หากมสีถานภาพทางกฎหมายอยู่
จรงิตามทีผู่้ถูกฟ้องคดไีด้อ้างต่อศาล กต็้องน ามาแสดงให้เหน็เป็นที่ประจกัษ์เพื่อจะได้ทราบถงึขอบเขตของ
การประกอบกจิการใหเ้กดิความชดัเจนไม่กล่าวอ้างแบบเลื่อนลอยอกีต่อไป ดงันัน้ ในส่วนของผูป้ระกอบการ
รายเดมิ ๑๗๐ ราย ทีไ่ม่ปรากฏรายชื่อตามแผนความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๒๘ ดงักล่าวนัน้ ขา้พเจา้และประชาชนจงึ
ยงัไมอ่าจยอมรบัไดแ้ละถอืว่าไมม่ตีวัตนอยูจ่รงิในทางกฎหมายในขณะน้ี 

 ๒) ขอ้ความทีป่รากฏตาม “แผนความถี่วทิยุกระจายเสยีงระบบเอฟ เอม็ ของประเทศ (ฉบบั
ปรบัปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๘)” ภาคผนวกที ่๒ หน้า ๑๕-๑๖ เป็นรายละเอยีดของสถานีวทิยุกระจายเสยีงระบบ 
เอฟ.เอ็ม. เฉพาะในกรุงเทพมหานครในปจัจุบนัจ านวนทัง้สิ้น ๓๙ ราย โดยในจ านวนดงักล่าวได้ใช้ก าลงัส่ง
เครื่องส่งที่ใช้จรงิเกนิกว่าขอบเขตของตนที่ได้จดทะเบยีนไว้มจี านวนมากถึง ๑๙ ราย ย่อมมคีวามผดิทาง



 ๑๒๔ 

กฎหมายและหากผู้มอี านาจหน้าในการก ากบัดูแลไม่กระท าการใดๆ ย่อมมคีวามผดิฐานละเว้นการปฏบิตัิ
หน้าทีโ่ดยมชิอบทัง้ๆ ทีรู่เ้หน็ขอ้เทจ็จรงิตามเอกสารดงักล่าวเป็นอยา่งดถีงึกบัน ามากล่าวอ้างต่อศาลได้ ดงันัน้ 
ขา้พเจา้และประชาชนจงึขอสอบถามต่อผูถู้กฟ้องคดผี่านการพจิารณาของศาลดว้ยว่า ส านักงานผูถู้กฟ้องคดี
ซึ่งรบัผดิชอบในการก ากับดูแลกิจการกระจายเสยีงมาตัง้แต่เมื่อครัง้เป็น กทช. ต่อเนื่องมาจนกระทัง่เป็น 
กสทช. ในขณะนี้นัน้ ได้มีหนังสือตักเตือนไปยังผู้ประกอบการรายเดิมทัง้ ๑๙ รายเหล่านี้กี่ครัง้ และ
ผูป้ระกอบการรายเดมิไดใ้ห้ความร่วมมอืหรอืไม่อย่างไร เจา้หน้าที่ของส านักเขตเคยแจง้ความด าเนินคดต่ีอ
ผูป้ระกอบการรายเดมิทัง้ ๑๙ รายทนัทโีดยไม่มหีนังสอืตกัเตอืนมาก่อนด้วยหลกัปฏบิตัอินัเดยีวกบัที่ไดแ้จง้
ความด าเนินคดีต่อหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ หรอืไม่ เพราะเหตุใดจงึใช้มาตรฐานในการตรวจสอบและ
ด าเนินคดทีีเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัิ เพราะเหตุใดผูป้ระกอบการรายเดมิทัง้ ๑๙ นี้จงึมเีครื่องส่งทีใ่ชก้ าลงัส่งสูงได้
ทัง้ๆ ที่เครื่องส่งต้องได้รบัการตรวจสอบมาตรฐานก่อนแล้วว่าตรงตามประเภท รุ่น ยีห่้อ ที่ได้ขออนุญาตไว ้
นัน่ย่อมแสดงว่าเครื่องส่งดงักล่าวมกีารลกัลอบหนีภาษีและไม่ผ่านการพจิารณาจากผู้มอี านาจหน้าที่ในการ
ออกใบอนุญาตใช่หรอืไม่ หากผ่านการตรวจสอบจรงิเพราะเหตุใดสเปคของเครื่องจงึผดิแผกไปจากที่จด
ทะเบยีนไว้ได้มากขนาดนัน้ เช่น จากเดมิที่จดทะเบยีนเพยีง ๑ กโิลวตัต์ แต่ใช้จรงิมากถงึ ๑๐ กโิลวตัต์ ซึ่ง
ตามข้อเท็จจรงิขนาดของเครื่องย่อมแตกต่างกนัอย่างมากไม่สามารถจะน ามาเปรยีบเทยีบกนัได้และย่อม
เป็นไปไมไ่ดท้ีเ่ครือ่ง ๑๐ กโิลวตัต์นี้จะไดร้บัใบอนุญาตแทน ๑ กโิลวตัต์ไดเ้พราะราคามคีวามแตกต่างกนัมาก
และที่ส าคญัไม่สามารถซื้อเครื่องที่เกินกว่าที่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวทิยุกระจายเสียงฯ พ.ศ. 
๒๔๙๘ และวทิยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้อกีด้วย สิง่เหล่านี้และยงัมหีลายขอ้ที่ไม่อาจกล่าวถงึความทุจรติ
ประพฤตมิชิอบเหล่านี้ใหห้มดสิน้ได้ จงึขอสรุปในชัน้นี้ต่อศาลเป็นเบือ้งต้นก่อนจะได้รบัเอกสารและหลกัฐาน
ต่างๆ จากผู้ถูกฟ้องคดเีพื่อมาใช้ประกอบการพจิารณาในล าดบัต่อไปว่า ข้าพเจ้าและประชาชนจงึไม่อาจ
ยอมรบัทัง้พฤตกิารณ์ของผูถู้กฟ้องคดทีีม่พีฤตกิารณ์ไมสุ่จรติประพฤตมิชิอบและไม่อาจยอมรบัประกาศพพิาท
ทีร่องรบัความทุจรติและประพฤตมิชิอบเหล่านี้ไดโ้ดยเดด็ขาด  

 ๔.๖.๔ ตามทีผู่ถู้กฟ้องคดไีดอ้้างต่อศาลว่า ภาคผนวก ฉ ตามประกาศพพิาทมไีวเ้พื่ออ านวย
ความสะดวกและเพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลให้ผู้ขอทดลองออกอากาศ หรอืยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
วทิยกุระจายเสยีง ซึง่จะมกีารใชง้านคลื่นความถี่ฯ ในช่วงเดยีวกนักบัผูป้ระกอบการรายเดมิ ไดท้ราบว่า คลื่น
ความถี่ใดที่ได้รบัการอนุญาตให้ใช้ในการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงไวแ้ลว้ และผูใ้ดเป็นผูท้ี่ได้รบัการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว เพื่อที่ผู้ขอทดลองออกอากาศหรือผู้ขอทดลองประกอบกิจการ
วทิยุกระจายเสยีงจะได้ทราบรายละเอียดของคลื่นความถี่และผู้ที่ได้รบัการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้ว 
เพื่อที่จะได้ระมดัระวงัในการออกอากาศสถานีวทิยุมใิห้เกดิการรบกวนคลื่นความถี่ที่ได้รบัการอนุญาตให้ใช้
แลว้ดงักล่าว นัน้ 

 ขา้พเจา้และประชาชนไมย่อมรบัขอ้อา้งในประเดน็น้ีต่อศาลดว้ยเหตุผลต่อไปนี้ 
 ๑) ผู้ถูกฟ้องคดเีคยยนืยนัต่อศาลในตอนต้นของค าให้การว่าผู้ประกอบการรายเดมิแต่ละ

รายๆ ใชม้าตรฐานเทคนิคแตกต่างกนั ซึง่ในเมื่อไม่มหีลกัฐานใดๆ ยนืยนัว่ามาตรฐานดงักล่าวแตกต่างกนัใน
รายละเอยีดอย่างไรบา้งเพื่อจะได้น ามาค านวณตามมาตรฐาน ITU หาพื้นทีก่ระจายเสยีงของผู้ประกอบการ



 ๑๒๕ 

รายนัน้ๆ จงึย่อมไม่มทีางล่วงรูไ้ด ้การประกาศแต่เพยีงรายชื่อตามผนวก ฉ โดยปิดบงัมาตรฐานเทคนิคมใิห้
ผูป้ระกอบการและสาธารณชนไดร้บัรูถ้งึขอบเขตของพืน้ที่กระจายหรอืมใิหร้บัรูถ้งึร ัว้บา้น แต่กลบับงัคบัมใิห้
รบกวนคลื่นหรอืมใิห้ข้ามรัว้บ้านเช่นนี้เป็นพฤติการณ์ที่เลื่อนลอยไม่สามารถเชื่อถือและปฏิบตัิตามได้จรงิ 
ขา้พเจา้และประชาชนจงึไมอ่าจยอมรบัได ้

 ๒) ความเลื่อนลอยและปราศจากเหตุผลทัง้ในทางเทคนิคและในทางกฎหมายตามขอ้ ๑) ซึ่ง
ไม่สามารถยดึถอืและปฏบิตัติามได้จรงิเช่นนี้ จงึเป็นสิง่ที่อธบิายถงึความซุกซ่อนอ าพรางไม่กลา้แสดงความ
จริงทัง้ต่อศาลและต่อสาธารณชนว่ารายชื่อที่ปรากฏตามผนวก จ ในประกาศพิพาทนัน้เป็นไปโดยมี
วตัถุประสงค์แท้จรงิหวงัจะลกัไก่เอาผู้ประกอบการรายเดมิทัง้ ๓๑๔ ราย ให้เป็นผู้ได้รบัการอนุญาตภายใต้
อ านาจหน้าที่ของตนแบบไม่มผีู้ใดรูท้นั และหวงัจะเตะถ่วงหน่วงเหนี่ยวการด าเนินการตามมาตรา ๘๒ และ 
๘๓ แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เกดิความล่าชา้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้
เช่นเดียวกบัแผนแม่บทที่ก าหนดให้ล่าช้าไม่เหมาะสมยิง่ เพื่อถ่วงเวลามใิห้ต้องเข้าสู่กระบวนการคนืคลื่น
โดยเรว็นัน่เองทัง้ๆ ที่ล่วงเลยมายาวนาถงึ ๒๑ ปีแล้ว ครัน้พอจะม ีกสทช. เกดิขึน้ก็ก าหนดเวลาแบบเลอืก
ปฏบิตัแิละเหน็แก่ตวัโอบอุ้มแต่ผูป้ระกอบการรายเดมิเท่านัน้ไม่สนใจสงัคมส่วนรวม จงึเป็นทีป่ระจกัษ์ชดัเจน
ถงึเจตนารมณ์แห่งการผูกขาดสื่อภายใต้การสนับสนุนของผูถู้กฟ้องคด ีซึง่เป็นหลกัการทีต่รงกนัขา้มสวนทาง
กบัเจตนารมณ์แห่งการปฏริูปสื่อภายใต้อ านาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดอีย่างสิ้นเชงิ นับเป็นเรื่องที่น่าสมเพช
เวทนาในความหวงแหนผลประโยชน์ของตนจนหมิน่เหม่ต่อการเหยยีบย ่าสื่อเพื่อศาสนาจนแทบจะมยิอมให้
เกดิขึน้ไดอ้ยา่งเสมอภาคในสงัคมไทย ขา้พเจา้และประชาชนจงึต้องขอพึง่อ านาจของศาลเท่านัน้เพื่อพจิารณา
ในประเดน็เหล่านี้โดยละเอยีดอยา่งเป็นธรรม 

 ๓) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างต่อศาลโดยใช้ถ้อยค าเสมือนหน่ึงเป็นการยอมรับแล้วว่า
ผูป้ระกอบการรายเดมิทัง้ ๓๑๔ ราย ล้วนแต่เป็นคลื่นความถี่ที่ได้รบัการอนุญาตใหใ้ช้ในการประกอบกจิการ
วทิยุกระจายเสยีงไว้แล้วหรอืเป็นผู้ที่ไดร้บัการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้วนัน้ ย่อมเป็นการใช้ถ้อยค าที่ไม่
ถูกต้องชอบธรรมแต่อย่างใด ถึงแม้ผู้ถูกฟ้องคดจีะมไิด้รบัรองสทิธใินการใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบ
กจิการตามความในมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ กต็าม แต่ก็ต้อง
ไม่ยอมรบัว่าเป็นคลื่นความถี่ทีไ่ดร้บัอนุญาตให้ใชใ้นการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงและต้องไม่ยอมรบั
อกีดว้ยว่าเป็นผูไ้ด้รบัอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่แลว้ ทัง้นี้เพราะยงัไม่ไดด้ าเนินการตรวจสอบใดๆ ทัง้สิน้และ
ก่อนหน้านี้เมือ่ครัง้เป็น กสช. หรอื กทช. ทัง้ ๒ ชุด กไ็ม่เคยปรากฏว่าไดร้บัใบอนุญาตดงักล่าวแต่อย่างใด ทัง้
ไมเ่คยปรากฏต่อสาธารณชนพอทีข่า้พเจา้จะไดน้ ามาตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิ หรอืแมก้ระทัง่ต่อศาลในเวลานี้ที่
ได้ยอมรบัไปล่วงหน้าโดยปราศจากเอกสารหลกัฐานใดๆ มายนืยนัพอที่จะท าให้ข้าพเจ้าและศาลยอมรบั
ถอ้ยค าดงักล่าวว่าเป็นความจรงิ จงึเป็นเพยีงค าอา้งทีเ่ลื่อนลอยเชื่อถอืมไิด ้ดงันัน้ ขา้พเจา้และประชาชนจงึไม่
อาจยอมรบัใหผู้ป้ระกอบการรายเดมิทัง้ ๓๑๔ เป็นคลื่นความถี่ทีไ่ดร้บัการอนุญาตใหใ้ชใ้นการประกอบกจิการ
วทิยกุระจายเสยีง และไมอ่าจยอมรบัใหเ้ป็นผูท้ีไ่ดร้บัการอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ตามทีก่ล่าวอา้งมา 

 ๔.๖.๕ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างต่อศาลว่า ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการด าเนินการตรวจสอบ
ความชอบดว้ยกฎหมายในการไดร้บัการจดัสรรและอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่และความจ าเป็นในการถอืครอง



 ๑๒๖ 

คลื่นความถี่ รวมถึงการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญา พร้อม
จะต้องเปิดเผยข้อมูลและผลการตรวจสอบดงักล่าวให้สาธารณชนทราบ ทัง้นี้เป็นไปตามมาตรา ๘๒ แห่ง
พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่จะต้องด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓ ปี นับแต่
วนัที่แผนแม่บทมผีลใช้บงัคบั หรอืภายในวนัที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดจีงึถอืเป็นขอ้อ้างต่อศาลว่า 
การที่ยงัไม่ได้เปิดเผยขอ้มูลและผลการตรวจสอบดงักล่าวจงึหาได้เป็นการปกปิดขอ้เทจ็จรงิตามที่ผู้ฟ้องคดี
กล่าวอา้งแต่อยา่งใด นัน้ 

 ข้าพเจ้าและประชาชนเห็นว่าข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวยิง่ตอกย ้าถึงความพิรุธไม่
โปรง่ใสใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ยิง่ขึน้กว่าเดมิ ดงันี้ 

๑) การที่ขา้พเจา้และคณะรอ้งต่อศาลถงึการจงใจปกปิดขอ้เทจ็จรงิและรายละเอยีดอนั
เนื่องกบัการใชค้ลื่นความถี่ของผูป้ระกอบการรายเดมิ ๓๑๔ รายนัน้ มไิดม้คีวามหมายตามทีผู่ถู้กฟ้องคดอี้าง
ต่อศาลในประเดน็ดงักล่าวเท่านัน้ แต่ยงัหมายรวมถงึรายละเอยีดของการใชค้ลื่นความถี่ทีผ่่านมาเป็นล าดบัซึง่
ต้องมคีวามสืบเนื่องติดต่อกนัมาตัง้แต่ก่อนและหลงัการบงัคบัใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ พระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ .ศ. ๒๕๕๑ ตามล าดับ จนเข้าสู่
พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามทีผู่ถู้กฟ้องคดอีา้งต่อศาลในขณะน้ี 

ดงันัน้ ผูถู้กฟ้องคดยี่อมต้องมขีอ้มลูรายละเอยีดและขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวต่อเน่ืองมาเป็นล าดบั
อย่างถูกต้องจงึจะถือว่ามสีทิธิตามพระราชบญัญัติแต่ละฉบบัอย่างแท้จรงิ ซึ่งหากไม่น าข้อมูลข้อเท็จจรงิ
ดังกล่าวมาแสดงเพื่อเป็นการยืนยนัต่อศาลและต่อข้าพเจ้า  โดยเฉพาะต่อสาธารณชนตามที่ตนให้การ
รบัประกันหรือรบัรองสิทธิแ์ก่บรรดาผู้ประกอบการรายเดิมอย่างหนักแน่นตลอดมาเช่นน้ี ข้าพเจ้าและ
ประชาชนย่อมต้องถอืว่าผู้ถูกฟ้องคดลีะเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมชิอบ จงใจปกปิดขอ้มูลอย่างไม่สุจรติ จงึ
ยอ่มมสีทิธิอ์ยา่งเตม็ทีท่ีจ่ะไมย่อมรบัในสทิธิข์องผูป้ระกอบการรายเดมิว่ามอียู่จรงิ ไม่มแีมแ้ต่เอกสารสทิธิใ์ดๆ 
จากผู้มอี านาจหน้าทีต่ามกฎหมายในแต่ละฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใช้เป็นการต่อเนื่องตลอดมา การที่ผูถู้กฟ้องคดี
กล่าวย ้าเสมอว่าผู้ประกอบการรายเดมิเป็นผู้มสีทิธติามกฎหมายจงึเป็นเท็จ แต่หากไม่เป็นเท็จก็ย่อมต้อง
สามารถน ามายนืยนัต่อศาลไดใ้นทนัทพีรอ้มกบัค าใหก้ารต่อศาลเมื่อวนัที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ โดยจะไม่อ้าง
ต่อศาลแบบเลื่อนลอยเช่นนี้ ดงันัน้ ค าคัดค้านต่อศาลของข้าพเจ้าในครัง้นี้ยิง่ตอกย ้าถึงความจงใจปกปิด
ขอ้เทจ็จรงิและรายละเอยีดอนัเกีย่วเนื่องกบัการใชค้ลื่นความถี่ของผูป้ระกอบการรายเดมิอย่างแทจ้รงิอย่างไม่
สามารถจะแกต้วัได ้

๒) ข้าพเจ้าและประชาชนจักขออธิบายเหตุผลโดยสรุปเพิ่มเติมจากข้อ ๑) ไว้
ประกอบการพจิารณาของศาล กล่าวคอื มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบญัญตัิองคก์รจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๔๓ บญัญตัวิ่า ใหส้่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานของรฐัหรอืบุคคลใดทีไ่ดร้บัจดัสรรคลื่นความถี่หรอื
ใช้คลื่นความถี่อยู่ในวนัที่พระราชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั มหีน้าที่แจง้รายละเอยีดคลื่นความถี่ที่ได้รบัจดัสรรและ
รายละเอยีดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่นัน้ตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาที ่กสช. กทช. หรอืคณะกรรมการ
ร่วม แลว้แต่กรณี ก าหนด และใหก้รมประชาสมัพนัธ ์กรมไปรษณียโ์ทรเลข และหน่วยงานของรฐัแห่งอื่นที่มี



 ๑๒๗ 

หน้าที่ในการจดัสรรคลื่นความถี่ การอนุญาตและการก ากบัดูแล หรอืการควบคุมการประกอบกจิการ จดัส่ง
ขอ้มลูเกี่ยวกบัคลื่นความถี่และการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงฯ ให้แก่ กสช. กทช. หรอืคณะกรรมการ
ร่วม แล้วแต่กรณี ตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาที ่กสช. กทช. หรอืคณะกรรมการร่วม แล้วแต่กรณี ก าหนด 
ดงันัน้ ผู้ถูกฟ้องคดยี่อมต้องมขี้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการได้รบัจดัสรรและการใช้ประโยชน์
ความถีข่องผูป้ระกอบการรายเดมิทัง้หมดตามบทบญัญตัดิงักล่าว ซึง่ท าใหผู้ถู้กฟ้องคดกีลา้รบัรองสทิธใินการ
ใชค้ลื่นความถีแ่ก่ผูป้ระกอบการรายเดมิตามพระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าวต่อศาลและต่อขา้พเจา้ แต่เพราะเหตุ
ใดจงึไมน่ าพยานเอกสารดงักล่าวออกมายนืยนัต่อศาล ต่อขา้พเจา้ และต่อสาธารณชนเล่า ถ้ามใิช่เพราะจงใจ
ปกปิดโดยไมสุ่จรติ 

นอกจากนี้ มาตรา ๗๔ แห่งพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
บญัญตัวิ่า ให้ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอื่นของรฐั ที่ประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ อยู่ในวนัที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ประกอบกจิการนัน้ไดต่้อไปจนถงึวนัที่ก าหนดในแผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงฯ 
ใช้บงัคบัโดยหากส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัประสงค์จะประกอบกจิการต่อไปได้ให้
จดัท าแผนประกอบกจิการกระจายเสียงฯ เพื่อขอรบัใบอนุญาตจากคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการให้แก่ส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐันัน้โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นของการประกอบกจิการและการใชค้ลื่นความถี่ ดงันัน้ ผูถู้กฟ้องคดกีย็่อมต้องมหีลกัฐานเอกสารแสดง
ใบอนุญาตของผูป้ระกอบการรายเดมิทุกรายพรอ้มดว้ยแผนประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ ของแต่ละรายโดย
ต้องมหีลกัฐานแสดงเหตุผลความจ าเป็นจากผู้มอี านาจหน้าที่ในขณะนัน้ของผู้ประกอบการรายเดมิในแต่ละ
รายๆ อกีด้วย ซึ่งย่อมท าให้ผู้ถูกฟ้องคดกีล้ารบัรองสทิธใินการใช้คลื่นความถี่แก่ผู้ประกอบการรายเดมิตาม
พระราชบญัญัติฉบบัดงักล่าวต่อศาลและต่อข้าพเจ้า แต่แล้วเพราะเหตุใดจงึไม่น าพยานเอกสารดงักล่าว
ออกมายนืยนัต่อศาล ต่อขา้พเจา้ และต่อสาธารณชนในขณะน้ีดว้ยเล่า ถา้มใิช่เพราะจงใจปกปิดโดยไมสุ่จรติ 

นอกจากนี้ ในแผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ฉบบัที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) ก าหนดให้ตวัชี้วดั (๑) มฐีานขอ้มูลการใช้ประโยชน์ของคลื่นความถี่และความจ าเป็นในการใช้คลื่น
ความถี่ของส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรฐั หรอืบุคคลใดที่ได้รบัจดัสรรคลื่นความถี่ที่ใช้ใน
ปจัจบุนัภายใน ๑ ปี ดงันัน้ บดันี้เวลาไดผ้่านไปกว่า ๑ ปีแลว้ เพราะเหตุใดจงึไม่น าขอ้มลูการใชป้ระโยชน์และ
ความจ าเป็นในการใช้คลื่นของผู้ประกอบการรายเดิมดังกล่าวออกมายืนยนัต่อศาล ต่อข้าพเจ้า และต่อ
สาธารณชนในขณะน้ี ทัง้ๆ ทีอ่า้งองิในค าใหก้ารทุกฉบบัและทุกศาลตลอดมา ซึง่ท าใหค้ าใหก้ารเหล่านัน้ของผู้
ถูกฟ้องคดเีชื่อถอืไม่ได้และโดยเฉพาะแม้แต่ศาลและต่อข้าพเจ้าผู้ฟ้องคดดี้วยแล้ว ยิง่ไม่มผีลใดๆ ในทาง
กฎหมายส่งผลให้ค าให้การทัง้หลายทัง้ปวงของผู้ถูกฟ้องคดกีลายเป็นโมฆะ หาราคามไิด้ ซึ่งท าให้บรรดาผู้
ประกอบรายใหมทุ่กรายหรอืแมแ้ต่ผูไ้ดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูท้ดลองตามประกาศพพิาทไม่จ าเป็นต้องปฏบิตัติาม
เงื่อนไขของประกาศพพิาททุกกรณีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูป้ระกอบการรายเดมิอกีดว้ย แต่หากยนืยนัว่ามจีรงิ ผูถู้ก
ฟ้องคดกีต็อ้งน าขอ้มลูและรายละเอยีดทัง้หมดในทุกล าดบัทีผ่่านมาอยา่งต่อเน่ืองซึง่เป็นไปตามบทบญัญตัขิอง
กฎหมายแต่ละฉบบัออกมายนืยนัแก่ศาลและคู่กรณี ตลอดถงึสาธารณชนอย่างโปร่งใส มฉิะนัน้ ผูถู้กฟ้องคดี



 ๑๒๘ 

จะตอ้งมโีทษความผดิรา้ยแรงอยา่งน้อย ๒ สถาน คอื จงใจปกปิดขอ้เทจ็จรงิและรายละเอยีดโดยทุจรติ หรอืไม่
ก ็กล่าวความอนัเป็นเทจ็ต่อศาล 

อนึ่ง มาตรา ๗๕ แห่งพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ บญัญตัิ
ว่า “ผู้ใดได้รบัอนุญาต สมัปทานหรอืสญัญา จากส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั เพื่อ
ประกอบกิจการกระจายเสยีงฯ อยู่ในวนัที่พระราชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั ให้ผู้นัน้มสีทิธปิระกอบกิจการกระจาย
เสยีงฯ ตามที่ได้รบัอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญานัน้ต่อไปจนกว่าการอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญานัน้จะ
สิ้นสุด ทัง้นี้ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แก่ผู้ได้รบัอนุญาต
สมัปทานหรอืสญัญา จากส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอื่นของรฐัตามลกัษณะประเภทและขอบเขต
ของการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาโดยใบอนุญาตประกอบกจิการดงักล่าวใหม้อีายุ
ตามระยะเวลาทีเ่หลอือยูน่ัน้ นัน้ ขา้พเจา้และประชาชนขอเรยีนต่อศาลว่า ขา้พเจา้ยงัไม่อาจยอมรบัว่าบรรดาผู้
ไดร้บัอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาทุกรายจะไดร้บัใบอนุญาตตามนัน้จรงิไดเ้พราะไม่ปรากฏหลกัฐานใดๆ ทีผู่้
ถูกฟ้องคดนี ามายนืยนัต่อศาลว่ามหีลกัฐานแสดงถงึการไดร้บัการพจิารณาและอนุญาตจาก กทช. ไม่ว่าปฏบิตัิ
หน้าทีแ่ทน กสช. หรอื รกัษาการ กสทช. กต็ามกย็งัปรากฏแมจ้นกระทัง่บดันี้ การถอืเอาว่าได้รบัใบอนุญาต
โดยอตัโนมตัโิดยไม่มหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาใดๆ ออกมารองรบัและไม่มหีลกัฐานแสดงการไดร้บัใบอนุญาต
จาก กทช.ทัง้สองชุดในอดตีมาก่อนแล้วถือเอาว่าได้รบัใบอนุญาตโดยอตัโนมตัใินบดันี้เลยนัน้ ข้าพเจ้าและ
ประชาชนถอืว่าไมช่อบธรรมและไมช่อบดว้ยกฎหมาย จงึไมอ่าจยอมรบัได ้ 

ส าหรบัมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีแ่ม้
จะบญัญตัมิใิห้น าบทบญัญตัใินหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๖ และหมวด ๗ เว้นแต่บางมาตรา มาบงัคบัใช้แก่
กรมประชาสมัพนัธก์ต็ามและแมจ้ะบญัญตัใิหด้ าเนินกจิการกระจายเสยีงฯ ต่อไปไดต้ามขอบเขตการใหบ้รกิาร
ที่มอียู่เดิม ทัง้นี้ จนกว่าจะมแีผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ นัน้ก็ตาม ขอบเขตการ
ใหบ้รกิารทีม่อียู่เดมิกต็้องเป็นไปตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวต้ามแผนวทิยุระบบเอฟเอม็ พ.ศ. ๒๕๒๘ ทีผู่ถู้กฟ้อง
คดไีด้น ามาอ้างต่อศาลเท่านัน้ ไม่มสีทิธใิช้ก าลงัส่งเกนิกว่าที่เคยได้จดทะเบยีนไว้ อย่างไรก็ตาม ในเมื่อไม่
ปรากฏว่ากรมประชาสมัพนัธ์ได้เคยจดัส่งขอ้มูลเกี่ยวกบัคลื่นความถี่และการประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ 
ใหแ้ก่ กสช. จรงิ หรอืไม่ปรากฏว่ามกีารก าหนดหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาที ่กสช. ไดก้ าหนดอยู่จรงิ กย็่อมไม่
อาจน ามากล่าวอ้างต่อศาลได้ว่ากรมประชาสมัพนัธ์เป็นผู้ที่มขีอบเขตของการบรกิารอยู่จรงิก่อนบทบญัญตัิ
แห่งมาตรา ๗๓ พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะมผีลบงัคบัใช ้จงึเป็นเหตุ
ให้ข้าพเจ้าและประชาชนย่อมไม่อาจยอมรบัได้เลยว่า กรมประชาสมัพนัธ์มขีอบเขตการให้บรกิารอยู่จรงิ 
เพราะกลายเป็นโมฆะตามความเป็นโมฆะของ กสช. ไปนานแลว้   

๔.๖.๖ ผูถู้กฟ้องคดยีกอา้งต่อศาลแต่เพยีง “แผนวทิยรุะบบเอฟเอม็ พ.ศ. ๒๕๒๘” เท่านัน้ ซึง่
ตามแผนปรากฏผู้ประกอบการรายเดมิเพยีง ๑๔๔ ราย หายไปจากสารระบบจ านวนมากถงึ ๑๗๐ ราย แต่
ทัง้หมดจ านวน ๓๑๔ รายกลบัมรีายชื่อปรากฏครัง้แรกอยูใ่นประกาศ กทช. และครัง้ต่อมากป็รากฏในประกาศ
พพิาท ทัง้ๆ ทีไ่มเ่คยปรากฏหลกัฐานเอกสารเพื่อยนืยนัสถานภาพทางกฎหมายแมแ้ต่รายเดยีวว่าไดผ้่านการ
พจิารณาถึงความจ าเป็นโดยผู้มอี านาจหน้าที่ในขณะนัน้เป็นล าดบัมาแต่อย่างใดไม่ กลบัรวบรดัผ่านข้าม



 ๑๒๙ 

ขัน้ตอนโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายซึง่แมแ้ต่กระบวนการสรรหา กสช. ยงัเป็นโมฆะได ้แลว้เหตุใดกระบวนการ
ดงักล่าวจะไมเ่ป็นโมฆะได ้เพราะไม่เคยปรากฏว่ามกีระบวนการดงักล่าวแต่อย่างใดทัง้สิน้ หากมแีต่แผนวทิยุ
ระบบเอฟเอม็ พ.ศ. ๒๕๒๘ เท่านัน้ จากนัน้กไ็ม่ปรากฏเอกสารหลกัฐานใดๆ ในระหว่างนัน้เลย แต่ส านักงาน
ผูถู้กฟ้องคดกีลบัขา้มขัน้ตอนทีเ่ป็นโมฆะแลว้ดว้ยการน าผูป้ระกอบการรายเดมิทีเ่ป็นโมฆะดงักล่าวมาประกาศ
รายชื่อในประกาศทัง้ ๒ ฉบบัดว้ยถ้อยค าว่า “ทีไ่ดร้บัอนุญาต” กเ็ท่ากบัผดิกฎหมายหรอืไม่มผีลทางกฎหมาย
แต่อยา่งใด 

 ๔.๖.๗ ตามทีผู่้ถูกฟ้องคดยีนืยนัตามค าใหก้ารต่อศาลหน้า ๔๔ และ ๔๕ ว่า ผูถู้กฟ้องคดทีัง้
สองไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า เพื่ออ านวยความสะดวกและเพื่อเป็นการแจง้ขอ้มลูใหผู้ข้อทดลองออกอากาศหรอื
ยื่นค าขอทดลองประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีง ซึ่งจะมกีารใชง้านคลื่นความถี่เพื่อการทดลองออกอากาศ
หรอืทดลองประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงในช่วงเดยีวกนักบัผูป้ระกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงทีไ่ดร้บัการ
อนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีไ่วแ้ลว้ไดท้ราบว่า คลื่นความถี่ทีใ่ชใ้นการส่งวทิยุกระจายเสยีงคลื่นความถี่ใดทีไ่ดร้บั
การอนุญาตใหใ้ชใ้นการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงไวแ้ล้ว และผู้ใดเป็นผู้ทีไ่ดร้บัการอนุญาตใหใ้ชค้ลื่น
ความถี่ดงักล่าว เพื่อที่ผู้ขอทดลองออกอากาศหรอืผู้ขอทดลองประกอบกจิการวิทยุกระจายเสยีงจะได้ทราบ
รายละเอยีดของคลื่นความถีแ่ละผูท้ีไ่ดร้บัการอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีท่ีไ่ดม้กีารอนุญาตใหใ้ชแ้ลว้ เพื่อทีจ่ะได้
ระมดัระวงัในการออกอากาศสถานีวทิยุกระจายเสยีงมใิหเ้กดิการรบกวนคลื่นความถี่ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชแ้ลว้
ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้  การก าหนดรายชื่อและรายละเอียดของคลื่นความถี่ที่ได้รบัการอนุญาตให้ใช้ตาม
ภาคผนวก ฉ. ของประกาศพพิาท จงึเป็นไปเพื่อการให้ขอ้มูลแก่ผู้ขอรบัสทิธใินการทดลองประกอบกจิการ
วทิยุกระจายเสยีงตามประกาศพพิาทเท่านัน้ หาไดเ้ป็นการรบัรองสทิธใินการใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามความในมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบญัญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามทีผู่ฟ้้องคดเีขา้ใจแต่อยา่งใด นัน้ 
  ขา้พเจา้ขอคดัคา้นในประเดน็ดงักล่าวและขอแสดงความคดิเหน็ต่อศาลอยา่งจรงิจงัในประเดน็
ว่า ประกาศพพิาทเป็นโมฆะไปแลว้เพราะนอกจากจะเป็นการใหข้อ้มลูแก่สาธารณชนอย่างเป็นทางการและยงั
มผีลใช้บงัคบัตามประกาศพพิาทอีกด้วยว่า คลื่นความถี่ ๙๘.๕, ๑๐๖.๕ กทม. ๘๙.๐ ภูเก็ต ๙๐.๐ ล าปาง 
๙๙.๐ อุดรธานี และ ๑๐๒.๐ อุบลราชธานี เป็นคลื่นความถี่ทีใ่ชใ้นการส่งวทิยุกระจายเสยีงทีไ่ดร้บัการอนุญาต
ให้ใช้ในการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงไว้แลว้ โดย ส านักงาน กสทช. เป็นผู้ที่ไดร้บัการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ดงักล่าวจรงิ แมใ้นขณะนี้ก็ยงัคงถอืครองและมกีารออกอากาศอยู่จรงิอย่างต่อเนื่องยาวนานมา
ตัง้แต่ส านกังาน กสทช. ไดร้บัโอนมาจากกรมไปรษณยีโ์ทรเลขและ กทช. ตามล าดบั แมเ้มื่อ กสทช. ไดเ้ขา้มา
ด ารงต าแหน่งก็หาได้ใช้อ านาจหน้าที่ของตนเพื่อยุติการครอบครองและใช้คลื่นความถี่ในฐานะส านักงาน 
กสทช. ไม่ และแมมู้ลนิธเิสยีงธรรมฯ มหีนังสอืไปเมื่อวนัที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ และแมจ้ะได้รบัค าตอบจาก
ส านักงานผูถู้กฟ้องคดกีฟ็งัไม่ขึน้ในขอ้กฎหมายเพราะท าให้ขดักบัหลกัการใหญ่ขององค์กรอสิระที่ท าหน้าที่
จดัสรรและก ากบัดแูลคลื่นซึง่ไมม่สีทิธิถ์อืครองคลื่นใดคลื่นหน่ึงไดโ้ดยเดด็ขาด ปรากฏตามเอกสำรแนบท้ำย
หมำยเลข ๒๔  และในเมือ่ผูถู้กฟ้องคดแีละส านกังานผูถู้กฟ้องคดกีเ็พกิเฉยต่อหนงัสอืคดัคา้นดว้ยค าตอบทีไ่ร้
มาตรฐานทางจรยิธรรมและหลักธรรมาภบิาลอย่างรา้ยแรง ฝ่าฝืนบทบญัญตัแิละเจตนารมณ์แห่งรฐัธรรมนูญ 



 ๑๓๐ 

ดว้ยการยงัคงออกอากาศรายการเพลงคลาสสคิในกรงุเทพมหานคร และยงัออกรายการเพลงบนัเทงิในจงัหวดั
อุดรธานี ภายใต้การถอืครองและการประกาศชื่อสถานีของส านักงาน กสทช. อยู่โดยตลอด ซึ่งขา้พเจา้และ
ประชาชนไมอ่าจยอมรบัพฤตกิารณ์ทีส่วนทางต่อหลกัการและเจตนารมณ์แห่งรฐัธรรมนูญได ้จงึพจิารณาแยก
ไดเ้ป็น ๒ กรณ ี

๑) กรณี อ ายุ ข อ งก า รอ นุญาต  สัมปทาน  ห รือ สัญญา  ร ะหว่ า ง เ อ กชนกับ

กรมไปรษณีย์โทรเลขหรอืส านักงาน กสทช. หมดอายุแล้ว กรณีเช่นนี้ต้องคนืคลื่นและยุติการออกอากาศ

ในทันทีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ให้มีการโอนย้ายสิทธิในการถือครองคลื่นและในการประกอบกิจการ

วทิยกุระจายเสยีงจากกรมไปรษณียโ์ทรเลขไปเป็นของส านักงาน กสทช. มฉิะนัน้จะส่งผลใหก้ารปฏบิตัหิน้าที่

ของ กสทช. ทัง้ ๑๑ คนเป็นโมฆะ ดงันัน้ ส านักงาน กสทช. จงึไม่มสีทิธคิรอบครองอกีต่อไป และในเมื่อไม่มี

สทิธคิรอบครองก็ย่อมไม่มสีทิธใินการกระจายเสยีง ทัง้นี้เนื่องจากส านักงาน กสทช. เป็นองค์กรอิสระที่ท า

หน้าที่ในการจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัดูแลกจิการวทิยุกระจายเสยีงฯ หากถอืครองและได้รบัสทิธใินการ

ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงแมเ้พยีงวนัเดยีวกย็่อมเท่ากบัขดัแยง้ต่อหลกัการและเจตนารมณ์ตามมาตรา 

๔๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๐ ในทนัท ีส านักงาน กสทช. จงึไม่มสีทิธโิดยประการทัง้

ปวงในการถอืครองและประกอบกจิการ มฉิะนัน้นอกจากจะขดัแยง้บทบญัญตัติามมาตราดงักล่าวแลว้ ยงัต่อ

ผิดมาตรฐานทางจริยธรรม และเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างน่ารังเกียจที่สุด เฉพาะอย่างยิ่ง

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๐ ถอืความไมโ่ปรง่ใสดงักล่าวเป็นสาระส าคญัอย่างยิง่ทีไ่ม่สมควรจะ

กระท าการอนัน่าละอายเช่นนี้ไดเ้ลย จงึขอให้ศาลโปรดพจิารณาในประเดน็นี้อย่างจรงิจงัดว้ย มฉิะนัน้องคก์ร

ของรัฐ ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด จะถือเอาการด าเนินการเช่นนี้ เป็นบรรทัดฐานซึ่งจะเป็นอันตราย

กระทบกระเทอืนจนไมอ่าจประมาณการได ้ 

๒) กรณี อ ายุ ข อ งก า รอ นุญาต  สัมปทาน  ห รือ สัญญา  ร ะหว่ า ง เ อ กชนกับ

กรมไปรษณียโ์ทรเลขหรอืส านักงาน กสทช. ยงัไม่สิน้อายุ แมใ้นกรณีเช่นนี้ ส านักงาน กสทช. กต็้องคนืคลื่น

และยุตกิารออกอากาศในทนัททีี่กฎหมายมผีลบงัคบัใช้ให้มกีารโอนยา้ยสทิธใินการถอืครองคลื่นและในการ

ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงจากกรมไปรษณียโ์ทรเลขไปเป็นของส านักงาน กสทช. มฉิะนัน้จะส่งผลให้

การปฏบิตัหิน้าทีข่อง กสทช. ทัง้ ๑๑ คนเป็นโมฆะ ส านกังาน กสทช. จงึไม่มสีทิธคิรอบครองอกีต่อไป และใน

เมือ่ไมม่สีทิธคิรอบครองกย็อ่มไมม่สีทิธใินการกระจายเสยีงในฐานะของส านกังาน กสทช. อกีต่อไป  

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการตรวจสอบความชอบของการอนุญาต สมัปทานหรอืสญัญานัน้ 

ส านักงาน กสทช. อาจคุม้ครองใหเ้อกชนดงักล่าวสามารถออกอากาศต่อไปได้ในสถานภาพทางกฎหมายอื่น

ใดทีม่ใิช่ภายใต้การครอบครองของส านักงาน กสทช. จนกว่าจะสิน้อายุ ทัง้นี้เนื่องจากส านักงาน กสทช. เป็น

องคก์รอสิระที่ท าหน้าที่ในการจดัสรรคลื่นความถี่และก ากบัดูแลกจิการวทิยุกระจายเสยีงฯ หากถอืครองและ



 ๑๓๑ 

ได้รบัสิทธิในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีงแม้เพียงวนัเดียวก็ย่อมเท่ากบัขดัแย้งต่อหลกัการและ

เจตนารมณ์ตามมาตรา ๔๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๐ ในทนัท ีส านักงาน กสทช. จงึไม่

มสีทิธโิดยประการทัง้ปวงในการถอืครองและประกอบกจิการ มฉิะนัน้นอกจากจะขดัแยง้บทบญัญตัติามมาตรา

ดงักล่าวแลว้ ยงัต่อผดิมาตรฐานทางจรยิธรรม และเขา้ขา่ยมผีลประโยชน์ทบัซอ้นอย่างน่ารงัเกยีจทีสุ่ด เฉพาะ

อย่างยิง่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๐ ถอืความไม่โปร่งใสดงักล่าวเป็นสาระส าคญัอย่างยิง่ทีไ่ม่

สมควรจะกระท าการอันน่าละอายเช่นนี้ได้เลย จงึขอให้ศาลโปรดพิจารณาในประเด็นนี้อย่างจรงิจงัด้ว ย 

มฉิะนัน้องค์กรของรฐั ภาคเอกชนหรอืบุคคลอื่นใด จะถอืเอาการด าเนินการเช่นนี้เป็นบรรทดัฐานซึ่งจะเป็น

อนัตรายกระทบกระเทอืนจนไมอ่าจประมาณการได ้

กล่าวโดยสรุป ขา้พเจ้าไม่อาจยอมรบัประกาศพพิาทที่แมเ้ป็นเพยีงการให้ข้อมูล แต่ก็เป็น

ขอ้มลูแสดงถงึคลื่นความถี่ทัง้ ๖ คลื่นดงักล่าวในปจัจุบนัทีย่งัคงไดร้บัการอนุญาตใหใ้ชใ้นการประกอบกจิการ

วทิยกุระจายเสยีง ซึง่ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนตามภาคผนวก ฉ. ของประกาศว่า ส านักงาน กสทช. เป็นผูไ้ดร้บั

การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดงักล่าวจรงิ พฤตกิารณ์เช่นน้ีซึ่งมปีระชาชนได้พยายามทกัท้วงแล้วยงัฝ่าฝืน

ดว้ยเจตนาแรงกลา้ซึง่ส่งผลใหเ้ป็นการท าลายหลกัการส าคญัในฐานะองคก์รอสิระทีบ่ญัญตัขิึน้มาเพื่อเขา้มาท า

หน้าทีใ่หเ้กดิการปฏริปูสื่ออย่างสิน้เชงิ แมต้นกย็งัถอืครองในฐานะของรฐัและจะไปบงัคบัใหส้่วนราชการอื่นๆ 

คนืไดอ้ยา่งไร จงึเป็นการท าลายเจตนารมณ์การปฏริปูสื่ออย่างเลวรา้ยทีสุ่ด ซึง่หากศาลยงัเมนิเฉยต่อประเดน็

ดงักล่าวซึง่ขา้พเจา้และประชาชนไมอ่าจยอมรบัในประเดน็ดงักล่าวนี้ไดจ้รงิๆ เพราะปราศจากความชอบธรรม

โดยประการทัง้ปวง จงึอาจจ าเป็นต้องตดัสนิใจรอ้งต่อศาลอื่นทีม่อี านาจหน้าที่โดยตรงในการวนิิจฉัยประเดน็

ดงักล่าวโดยเรว็ที่สุด ทัง้นี้เพื่อรกัษาหลกัการส าคญัขององคก์รอสิระทีเ่ขา้มาท าหน้าทีใ่นการปฏริปูใหโ้ปร่งใส

เชื่อถอืและเป็นทีพ่ึง่ของประชาชนได ้จงึจ าเป็นต้องขอพึง่อ านาจของศาลวนิิจฉัยใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องผูถู้ก

ฟ้องคดใีนฐานะ กสทช. เป็นโมฆะในทนัท ี

๔.๖.๘ ความผดิปรกติไม่โปร่งใสของ กทช. ปฏบิตัิหน้าที่รกัษาการ กสทช. ซึ่งม ีพ.อ.นท ี

ศุกลรตัน์ ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วยอกีประการหนึ่งทีข่า้พเจา้และประชาชนย่อมไม่อาจยอมรบัไดเ้ลยเพราะรู้

เป็นอย่างดยีิง่กว่าบุคคลใดว่าผูป้ระกอบการรายเดมิทุกรายในขณะนี้ต่างก็ไม่ไดร้บัใบอนุญาตใดๆ ทัง้สิน้จาก 

กทช. ในขณะนัน้ทัง้ๆ ทีพ่ระราชบญัญตัติามบทเฉพาะกาลก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนแต่กฝ็่าฝืนไม่ยอมรบัอ านาจ 

กทช. ทีส่ าคญัไม่ปฏบิตัติามกฎหมายตัง้แต่สมยั กสช. ถงึ ๗ ปี ต่อเนื่องมาจนม ีกทช. แลว้กย็งัไม่ยอมเขา้สู่

ระบบ ปรากฏความจรงิดงักล่าวโดยการพิจารณาจาก “ร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการแก่ผู้ได้รบัอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ และ

หน่วยงานอื่นของรฐั ตามพ.ร.บ.การประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑” ซึง่ กทช. 



 ๑๓๒ 

ได้จดัใหม้กีารรบัฟงัความเหน็สาธารณะตัง้แต่วนัที่ ๑๗ กนัยายน ๒๕๕๓ ที่พ.อ.นทฯี กเ็ป็นกรรมการ กทช. 

คนหนึ่งในขณะนัน้ ซึง่เมือ่พจิารณาอยา่งละเอยีด จะพบว่ามพีริธุหลายประการดงันี้ 

๑. ก าหนดเวลาที่เนิ่นช้าผดิปรกติ กล่าวคอื กว่าจะจดัให้มกีารรบัฟงัความเหน็สาธารณะของร่าง
ประกาศฉบบัดงักล่าวทัง้ๆ ที่ได้เริม่กระบวนการร่างเอาไว้นานแล้วตัง้แต่ต้นปี ๒๕๕๒ สงัเกตได้จากท้าย
ประกาศลงเอาไวว้่า 

“ประกาศ ณ วนัที ่   เมษายน ๒๕๕๒ 
พลเอก ชชูาต ิพรหมพระสทิธิ ์
ประธานกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต”ิ 

ความผดิปรกตดิงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า ร่างประกาศฉบบันี้ได้ถูกดองเอาไว้ขา้มปีเป็นเวลานานอย่าง
น้อย ๑ ปี ๗ เดอืน จงึไดม้กีารน ามาปดัฝุ่นเพื่อท าทวี่ามกีารรบัฟงัความเหน็สาธารณะและในที่สุดกม็ไิด้มผีล
บงัคบัใชใ้ดๆ ซึง่ท าใหผู้ป้ระกอบการรายเดมิทุกรายต่างกม็อีสิระเสรอีย่างเตม็ทีท่ีอ่อกอากาศไดอ้ย่างไม่มกีาร
บงัคบัใช้กฎหมายใดๆ แล้วในวนัหน้าจะมผีู้เขา้มาปูพรมทางเดนิไว้ให้โดยอตัโนมตัไิม่ต้องเสยีแรงเสยีก าลงั
เหมอืนคนอื่น ซึ่งก็ปรากฏในเวลาน้ีตามทุกถ้อยค าให้การของศาลของผู้ถูกฟ้องคดแีล้วว่า กสทช. ก็คอืคนปู
พรหมใหเ้ดนินัน่เอง 

 ๒. ผูป้ระกอบการรายเดมิฝา่ฝืนกฎหมายกลายเป็นโมฆะเพราะไม่ไดร้บัอนุญาตจาก กทช. ความพริุธ
ในข้อนี้หากไม่มผีู้ใดจบัได้หรอืรูไ้ม่ทนั ประโยชน์ทัง้หลายย่อมตกเป็นของผู้ประกอบการรายเดมิแต่เพยีงผู้
เดยีว ทีก่ล่าวเช่นนี้เนื่องจากบทบญัญตัแิห่งกฎหมายบงัคบัไวช้ดัเจนว่า บรรดาผูป้ระกอบการรายเดมิทุกราย
จะต้องผ่านการพจิารณาอนุญาตจาก กทช. เสยีก่อนจงึจะมสีทิธใินการประกอบการ หากไม่มกีระบวนการ
ดงักล่าวก็ย่อมเท่ากบัสทิธใินการประกอบการที่มมีาแต่เดมิกลายเป็นโมฆะหมดสิ้น ซึ่งปรากฏความจรงิใน
ขณะนัน้จนกระทัง่บดัน้ีว่าไม่เคยมกีารด าเนินการตามกระบวนการดงักล่าวแต่อย่างใด ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้อง
คดอี้างต่อศาลว่าผู้ประกอบการรายเดมิต่างได้รบัความคุ้มครองและเป็นผู้ใช้คลื่นที่ชอบด้วยกฎหมายจงึการ
เป็นค าให้การที่เท็จอย่างสิ้นเชงิ ส าหรบัในกรณีนี้ จะเห็นได้จากเนื้อหาของร่างประกาศฉบบันี้ ทัง้ๆ ที่ระบุ
เอาไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ว่า 

“ โดยทีพ่ระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ก าหนดให้
ผู้รบัอนุญาต สมัปทานหรอืสญัญาได้รบัใบอนุญาต จงึเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิีการออก
ใบอนุญาตประกอบกจิการแก่ผูร้บัอนุญาต สมัปทานหรอืสญัญา จากส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงาน
อื่นของรฐั....” 

หลกัการ เจตนารมณ์และเงื่อนไขตามร่างประกาศดงักล่าวจงึเป็นเครื่องยนืยนัต่อศาลจนผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่อาจปฏเิสธได้เลยว่า บทบญัญตัิของกฎหมายบงัคบัให้ผู้ประกอบการรายเดมิทุกรายแม้จะได้รบัอนุญาต 
สมัปทานหรอืสญัญา จากส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอื่นของรฐั มาแลว้กต็าม แต่กต็้องไดร้บัการ



 ๑๓๓ 

ตรวจสอบจาก กทช. เสยีก่อนว่าใบอนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาเหล่านัน้ชอบดว้ยกฎหมายจรงิหรอืไม่หรอื
เป็นเอกสารเทจ็ปลอมแปลงขึน้มาซึ่งปรากฏคดคีวามในศาลหลายคดแีล้วที่ทางราชการทหารปลอมแปลง
เอกสารอนัเป็นเทจ็เพื่อช่วยใหเ้อกชนทีต่นมผีลประโยชน์รว่มกนัโดยมชิอบชนะการประมลูทัง้ๆ ไม่เคยเขา้ร่วม
ประมูลจรงิ ปรากฏตามเอกสำรแนบหมำยเลข ๒๕ ดงันัน้ การไม่มกีารตรวจสอบแต่อย่างใดเลยแล้วมา
รบัรองกันเองเช่นนี้ย่อมขดัต่อหลกัการและเจตนารมณ์แห่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างรุนแรงเพราะ
รฐัธรรมนูญไมย่อมรบัความไม่โปร่งใสในทุกกรณี เน้นหลกัมาตรฐานทางจรยิธรรมและหลกัธรรมาภบิาลอย่าง
เตม็ที ่กทช. ในขณะนัน้จงึไม่มสีทิธิม์ารบัรองว่าถูกต้องโดยไม่ผ่านการตรวจสอบมาก่อน และเมื่อเป็น กสทช. 
ดว้ยแล้วในขณะน้ีก็ยิง่ไม่มสีทิธิร์บัรองหนักกว่านัน้เขา้ไปอกีเพราะกลายเป็นโมฆะไปเสยีแลว้ อ านาจหน้าที่
ของ กสทช. ย่อมไม่มสีทิธิแ์มเ้พยีงเลก็น้อยทีจ่ะมาฟอกความเป็นโมฆะใหก้ลบัคนืมาได ้ยิง่กว่านัน้ความเป็น
โมฆะของผู้ประกอบการรายเดมิเกดิมาก่อนแล้วตัง้แต่เป็น กสช. ความเป็นโมฆะจงึได้รบัการตอกย ้าอย่าง
ต่อเนื่องถงึ ๓ วาระ ไดแ้ก่ วาระทีเ่ป็น กสช. หนึ่ง วาระทีเ่ป็น กทช. ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน กสช. หนึ่ง และวาระที่
เป็น กทช. รกัษาการ กสทช. อกีหนึ่ง การไมม่หีลกัฐานการตรวจสอบ ไมม่หีลกัฐานการอนุญาตของผูม้อี านาจ
หน้าที่ที่เป็นองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนูญจนกลายเป็นโมฆะซ ้าซ้อนไปถึง ๓ วาระเช่นนี้จงึไม่สามารถจะมา
ซกัฟอกให้กลายเป็นผู้บรสิุทธิข์ ึน้มาได้ด้วยอ านาจหน้าทีเ่พยีง กสทช. เท่านัน้ และหากฝ่าฝืนไปด าเนินการ
รบัรองให ้ขา้พเจา้และประชาชนย่อมไม่ยอมรบัและจะใชส้ทิธิใ์นการด าเนินคดอีย่างเตม็ที่ต่อศาลยุตธิรรมทุก
แห่งเพื่อด าเนินการขัน้เดด็ขาดโทษฐานปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยทุจรติ 

ดงันัน้ ผลต่อเนื่องอันเกิดจากการไม่ออกประกาศบงัคบัใช้ร่างประกาศดงักล่าวย่อมส่งผลกระทบ
รา้ยแรงท าให้ผู้ประกอบการรายเดมิทุกรายต่างก็ไม่ได้รบัใบอนุญาตจาก กทช. ยิง่กว่านัน้ยงัเป็นมคีวามผดิ
ฐานขดัแยง้ต่อบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัปิระกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ อกีดว้ย พฤตกิารณ์
ดงักล่าวเป็นการตอกย ้าอีกกรณีหนึ่งว่า ผู้ประกอบการรายเดมิที่ด าเนินงานอยู่ในปจัจุบนั มสีถานภาพทาง
กฎหมายที่ด้อยกว่าผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะอย่างน้อยที่สุดบรรดาผู้ประกอบการรายใหม่ก็ได้ผ่านการ
ได้รบัอนุญาตทดลองออกอากาศจาก กทช. และ กสทช. ในขณะนี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแตกต่างกับ
ผูป้ระกอบการรายเดมิที่กลายเป็นโมฆะและจนกระทัง่บดันี้นอกจากจะไม่เคยได้รบัอนุญาตใด ๆ จาก กทช. 
และ กสทช. แลว้ ยงัไม่มสีทิธิจ์ะไดร้บัใบอนุญาตโดยชอบจาก กสทช. โดยอาศยัสทิธทิี่เคยชอบมาก่อนไดอ้กี
ดว้ย เพราะกลายเป็นบุคคลโมฆะไปเสยีแลว้ 

๓. สาเหตุทีร่่างประกาศฉบบันี้ หายไป แทง้ไปอย่างไรร้่องรอย จนไม่ปรากฏแมแ้ต่รายงานแสดงผล
การรบัฟงัความเห็น หรอืแม้แต่น าผลของการรบัฟงัความเห็นเข้าที่ประชุม กทช. เพื่อพจิารณาด าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งนับเป็นสิง่ผดิปรกตติอกย ้าความไม่โปร่งใสอกีขัน้ตอนหนึ่ง ท าใหข้า้พเจา้และประชาชน
ต่างก็เชื่อว่า การรบัฟงัความเห็นนัน้ น่าจะเกิดจากข้อ ๕ วรรคท้ายที่ก าหนดไว้ว่า “การต่ออายุอนุญาต 
สมัปทานหรอืสญัญาหลงัจากพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
มผีลบงัคบัใช้ไม่ก่อให้เกิดสทิธิในการขอรบัใบอนุญาตตามประกาศนี้  เว้นแต่เป็นการต่ออายุการอนุญาต 



 ๑๓๔ 

สมัปทาน หรอืสญัญาตามมตคิณะรฐัมนตรหีรอืมกีฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ แ ต่อายุใบอนุญาตทีจ่ะออก
ใหไ้มเ่กนิครัง้ละหนึง่ปี”  

ทีก่ล่าวเช่นนี้เนื่องจากไดป้รากฏขอ้เทจ็จรงิว่า แมภ้ายหลงัจากทีพ่ระราชบญัญตักิารประกอบกจิการ
กระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ มผีลบงัคบัใชแ้ลว้กต็าม แต่ผูป้ระกอบการรายเดมิกย็งัฝ่าฝืนกฎหมายดว้ยการได้
ต่ออายอุนุญาต สมัปทานหรอืสญัญาไปอกีเรื่อยๆ โดย กสทช. จงใจละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่ท าใหไ้ม่สามารถ
ขอคืนคลื่นความถี่เพื่อน าจดัสรรใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายได ้
บรรดาผู้ประกอบการรายเดมิทีจ่งใจฝ่าฝืนกฎหมายแบบอุกอาจเช่นน้ีจงึไม่สามารถยอมรบักฎเกณฑด์งักล่าว
ไดด้ว้ยเกรงจะกระทบกระเทอืนต่อความโลภอย่างไม่รูจ้กัพอจนส่งผลกระทบไม่เพยีงต่อผูป้ระกอบการภาครฐั
และภาคประชาชนที่ดเีท่านัน้ ยงับ่อนท าลายไปถงึพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธสมควรจะได้รบัโอกาสที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นน้ีบา้งกก็ลบัตอ้งมาถูกเหยยีบลงไปเพราะประกาศพพิาท 

๔. การจดัรบัฟงัความเหน็สาธารณะของรา่งประกาศฉบบันี้คอื เมือ่วนัที ่๑๗ กนัยายน ๒๕๕๓ ซึง่เป็น
ช่วงทีศ่าสตราจารยด์ร.ประสทิธิ ์ประพณิมงคลการ เป็นประธาน กทช.  ปฏบิตัหิน้าที ่กสช. และ พ.อ.นท ีศุกล
รตัน์ กเ็ป็นกรรมการ กทช. ดว้ย ดงันัน้ พ.อ.นท ีศุกลรตัน์ ซึง่เป็นหนึ่งในผูถู้กฟ้องคดตีลอดจนเจา้หน้าทีผู่ถู้ก
ฟ้องคดีย่อมไม่อาจอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องดังกล่าวได้อีกต่อไป และหากไปใช้อ านาจหน้าที่หรือหาก
เจ้าหน้าที่ส านักงานผู้ถูกฟ้องคดปีฏบิตัิหน้าที่ในการตรวจสอบและรบัรองสทิธิโ์ดยแอบอ้างเอาสถานะของ
ผูป้ระกอบการรายเดมิมาใชท้ัง้ๆ ทีเ่ป็นโมฆะไม่สามารถด ารงสถานะของผู้ประกอบการรายเดมิทีไ่ด้รบัความ
คุม้ครองอกีต่อไปแลว้เช่นน้ี ซึง่หากฝ่าฝืนไปรบัรองแมเ้พยีงรายหน่ึงรายใดเขา้กย็่อมเท่ากบัเป็นโทษความผดิ
ในการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยทุจรติแบบเสรจ็สมบรูณ์ 

กล่าวโดยสรุปกค็อื กระบวนการออกประกาศทีป่ราศจากการบงัคบัใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่
เกิดขึ้นในยุคที่ พ.อ.นทีเป็นกรรมการ กทช. ซึ่งได้จดัให้มกีารรบัฟงัความเห็นครบถ้วนแล้วแต่เมื่อได้ฟงั
ความเหน็แลว้กลบัจงใจปิดบงัซ่อนเรน้ผลสรุปการรบัฟงัความเหน็ไม่ใหป้รากฏแก่สาธารณชน นอกจากนัน้ยงั
ถูกชกัออกโดยทุจรติจนไม่ปรากฏว่าส านักงานเลขาธกิารผู้ถูกฟ้องคดีได้น าร่างประกาศและผลการรบัฟงั
ดงักล่าวเสนอเข้าในวาระประชุม กทช. ใดๆ อีกด้วย ประหนึ่งเป็นการปกปิดและอ าพรางคดีฆาตกรรมที่
โหดเหี้ยมให้เหอืดหายเลอืนลางไปเพื่อมใิห้ใครรูม้ใิห้ใครเหน็มใิห้ใครจบัผดิหรอืรูเ้ท่าทนัตนได้ แต่อย่างไรก็
ตาม กรรมหนักย่อมมอิาจอ าพรางไดอ้กีต่อไป บรรดาพระสงฆแ์ละประชาชนต่างกร็ูก้เ็หน็พฤตกิารณ์ดงักล่าว
แล้วและจะขยายพฤติการณ์อันเลวร้ายเช่นนี้ให้ขยายวงกว้างออกไปถึงความทุจรติฉ้อฉลที่เกิดขึ้นในวง
ราชการทีไ่ม่เพยีงเป็นความผดิเฉพาะตนเท่านัน้ยงัรุกล ้ามาถงึสถาบนัหลกัของชาตอิย่างไม่มวีนัจะยอมรบักนั
ไดอ้กีต่อไป เรยีกไดว้่า คนท าชัว่กลบัคุม้ครอง คนท าดกีลบัเหยยีบย ่า ซึง่เป็นการปฏบิตัหิน้าทีท่ีส่วนทางพระ
พุทธพจน์และตรงขา้มกบัพระราชด ารสัพระเจา้อยู่หวัอย่างสิน้เชงิ ผลของการปกปิดอ าพรางคดดีงักล่าวจงึท า
ใหไ้มม่กีารออกประกาศหรอืใชบ้งัคบัประกาศทีไ่ดผ้่านการรบัฟงัความเหน็ใดๆ อกีต่อไป 

๕. ในขณะที่ภาคประชาชนจ านวนมากเรอืนแสนเรอืนล้านต่างแสดงเจตนาคดัคา้นประกาศพพิาทว่า
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างเตม็ทีจ่รงิจงั แต่ผูถู้กฟ้องคดทีัง้ กสทช.  โดยเฉพาะ กสท. ที ่พ.อ.



 ๑๓๕ 

นทเีป็นประธานนัน้ กลบักล้าท้าทายและฝ่าฝืนความต้องการของประชาชนจ านวนมากด้วยการเร่งรดัการ
บงัคบัใชป้ระกาศพพิาท มหิน าซ ้ายงัหาอุบายตอกย ้าประกาศพพิาทหวงัใหจ้มลกึดว้ยการออกร่างประกาศอกี
ฉบบัหนึ่งเรื่อง “หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลการทดลองประกอบกิจการวทิยุกระจายเสยีง” ที่ประสงค์เป็นแส
ตมพร์บัรองประกาศพพิาททีอ่ื้อฉาวนัน้ใหฟ้ื้นคนืชพีมพีลงัยิง่กว่าเดมิอกีดว้ย พฤตกิารณ์ทีร่บัฟงัความคดิเหน็
แลว้เงยีบเหมอืนไม่รูผ้ลแบบผดิปกต ิหน่ึง กบัอกีพฤตกิารณ์ทีฝ่่าฝืนดือ้ร ัน้ต่อความคดิเหน็ของประชาชนดว้ย
การเร่งออกประกาศให้จงได้แบบผดิปกตอิกีเช่นเดยีวกนั หนึ่ง พฤตกิารณ์ทีม่องดูเผนิๆ เหมอืนตรงขา้มกนั
อย่างสิ้นเชงิแต่หากพนิิจพจิารณาใหถ่้องแท้รอบคอบที่สุดจะพบความจรงิที่จกัต้องน ามาแสดงต่อศาลในที่นี้
และในประเดน็นี้ใหจ้งได้ก็คอืว่า ทัง้สองพฤตกิารณ์เป็นพฤตกิารณ์เดยีวกนัที่มวีตัถุประสงค์อย่างแรงกล้าใน
การปล่อยให้ผู้ประกอบการรายเดมิได้รบัความอสิระเสรใีนการประกอบการให้มากที่สุดไม่มแีมแ้ต่การส่งผงั
รายการ ไม่มกีารส่งงบการเงนิ ไม่มกีารส่งรายชื่อคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่แต่ละแผนก ไม่มแีมแ้ต่แจ้ง
ก าลงัส่งและสภาพเครื่องตลอดมาตรฐานเทคนิคต่างๆ ไม่มแีม้แต่สถานที่ในการออกอากาศหรอืการผลิต
รายการ ไมม่แีมแ้ต่การวเิคราะหส์ดัส่วนสาระประโยชน์ ไมม่แีมแ้ต่การสุ่มตรวจจบั ฯลฯ แต่กลบัถูกตคีวามทาง
กฎหมายตลอดเวลาแมไ้มม่เีอกสารหลกัฐานจากผูม้อี านาจพจิารณาเป็นล าดบัและต่อเนื่อง ไม่มแีมส้กัน้อยนิด 
ในขณะที่ผูป้ระกอบการรายใหม่เช่นมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ได้ด าเนินการต่างๆ อย่างเคร่งครดัตรงไปตรงมาและ
จรงิจงัเสมอมา กลบัถูกตคีวามว่าผดิกฎหมายเสมอๆ และถงึขัน้แจง้ความเขา้ตรวจจบั และแมจ้ะแสดงพยาน
บุคคลทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัร่างประกาศพพิาทสกัเพยีงใดก็จะอ้างเสมอว่าตนถูกและผ่านขัน้ตอนรบัฟงัมาแล้วเร่ง
ออกประกาศในทนัท ีและแมจ้ะมพีระสงฆแ์ละผูป้ระกอบกอบเพื่อประโยชน์ทัง้หลายรวมตวักนัคา้นประกาศก็
ยงับอกว่าถูกอีก กล่าวง่ายๆ ก็คอืว่า ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีพอใจก็คอืใช่ ถ้าไม่พอใจก็คอืไม่ใช่ ผลการรบัฟงัจงึ
ออกมาเช่น ๒ กรณีที่ฝ่ายหน่ึงไม่ใช่ไปแบบเงยีบเชยีบแม้ไม่มรีายชื่อผู้คดัค้านร่างประกาศปรากฏออกมา
แมแ้ต่รายเดยีวกเ็กบ็เงยีบเขา้ลิน้ชกัได ้แต่อกีฝ่ายหน่ึงทีป่ระชาชนจ านวนมากคดัคา้นกพ็อใจจะฝ่าฝืนออกให้
จงได้ ดงันี้ ข้าพเจ้า พระสงฆ์ และประชาชนจงึสามารถสรุปพฤติการณ์ที่แตกต่างกนัแต่เป็นพฤติการณ์ที่
เหมอืนกันอย่างที่สุดว่า สิง่ใดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเดมิผู้ถูกฟ้องคดีจะยอมนอนราบทนัที
เพื่อใหเ้หยยีบย ่าฉันใด แต่หากใดสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการรายใหม่ผูถู้กฟ้องคดจีะใชอ้ านาจบงัคบั
ในทนัทใีหน้อนราบเพื่อใหต้นเหยยีบฉันนัน้ จงึอาจท าใหข้า้พเจา้ พระสงฆ ์และประชาชนยอมรบัถงึการเลอืก
ปฏบิตัดิงักล่าวไดอ้กีต่อไป  

 อนึ่ง ข้าพเจ้าและประชาชนขอตัง้ข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อศาลด้วยค าถามว่า เพราะเหตุใด
ผู้ประกอบการรายเดิมจึงสามารถออกอากาศอยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่มีความผิดใดๆ ทัง้สิ้นทัง้ๆ ที่ไม่มี
หลกัเกณฑใ์ดๆ รองรบั ไม่มกีารตรวจสอบความชอบในการประกอบการซึ่งมวีนัหมดอายุได้ ไม่มกีารออก
ใบอนุญาตใดๆ จากผู้มอี านาจทัง้ๆ ที่ก็มผีู้มอี านาจตามกฎหมายบทเฉพาะกาลอยู่ การออกอากาศโดย
ปราศจากประกาศ กทช. ใดๆ รองรบัจนตลอดวาระของการด ารงต าแหน่งของ กทช. อย่างยาวนานเช่นนี้เป็น
ความผดิของใคร มบีทลงโทษเช่นใด เครื่องส่งทีเ่สยีไปต้องซื้อใหม่ได้ขออนุญาตหรอืไม่ ใชห้ลกัเกณฑใ์ดใน
เมือ่ไมม่ปีระกาศฉบบัใด ฯลฯ จงึขออ านาจของศาลโปรดซกัถามประเดน็ต่างๆ เหล่านี้พรอ้มขอหลกัฐานพยาน
ประกอบโดยละเอยีดด้วยมาตรฐานเช่นเดยีวกบัที่ปฏบิตัต่ิอขา้พเจา้ ผูถู้กฟ้องคด ีและมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ซึ่ง



 ๑๓๖ 

เป็นเพยีงพระสงฆแ์ละประชาชนทีไ่ม่อาจน าความรูว้ชิาบุคคลากรตลอดเครื่องมอืต่างๆ ราคาสูงมาแข่งขนักบั
ผูถู้กฟ้องคดไีด ้เรยีกได้ว่า หากเป็นมวยกค็อืมวยวดัขึน้ชกกบัมวยแชมป์เป้ียนโลกทีม่สีนามฝึกทีแ่ตกต่างกนั
โดยสิ้นเชงิ ซึ่งหากศาลไม่อ านวยช่วยเหลอืให้ได้ขอ้มูลความจรงิเหล่านี้พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่ละเอยีดให้
เป็นที่ประจกัษ์ การย่อมไม่มขีอ้มลูเพยีงพอส าหรบัการพจิารณาคดใีหเ้กดิความเป็นธรรมขึน้ไดอ้ย่างแน่นอน 
เพราะฝา่ยหน่ึงหยบิยกแสดงหลกัฐานทีม่อียูโ่ดยละเอยีดเพื่อพสิจูน์ว่าตนชอบดว้ยกฎหมายเป็นขัน้เป็นตอนไป 
ส่วนอกีฝ่ายท าค าใหก้ารต่อศาลแบบเลื่อนลอยไรห้ลกัฐานความจรงิใดๆ มายนืยนั มเีพยีงค าพูดซ ้าๆ ซาก ๆ 
เพื่อยนืยนัให้กลุ่มผู้ประกอบการรายเดมิที่ตนหลงรกัจนหมดทัง้กายและใจว่า ชอบด้วยกฎหมายแล้วๆ ๆ 
เท่านัน้ 

 ๔.๗ ประกำศพิพำทเป็นกำรสร้ำงขัน้ตอนโดยไม่จ ำเป็น หรือสร้ำงภำระให้เกิดกบั
ประชำชนเกินสมควร 

 ๔.๗.๑ ตามที่ผูถู้กฟ้องคดอี้างต่อศาลในประเดน็ดงักล่าวส่วนใหญ่เน้นไปทางภาระงานด้าน
เอกสารซึง่กเ็ป็นความจรงิ โดยขา้พเจา้ คณะท างานประกอบดว้ยพระสงฆแ์ละประชาชนผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทาง
โดยตรงและโดยออ้มจ านวนมากตอ้งไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายและล าบากยุ่งยากเป็นอนัมาก เพราะมแีบบ
ค าขอที่ไรส้าระต่างๆ ออกมามากมายตัง้แต่ส านักงานผูถู้กฟ้องคดเีริม่ท าหน้าทีด่งักล่าวและเริม่เกี่ยวขอ้งกบั
สถานีวทิยุต่างๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งท าให้ต้องยื่นแบบค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานซ ้าๆ กนัเป็นอนัมาก 
อาท ิ 

แบบค าขอแจง้ความประสงคฯ์  
แบบค าขออนุญาตประกอบกจิการบรกิารชุมชนชัว่คราว(เก็บขอ้มูลซ ้าเดมิอกี แต่ก็มสี่วนที่

เพิม่เติมใหม่อีกมาก ซึ่งต่อส านักงานผู้ถูกฟ้องคดกีลบัส่งเอกสารตวัจรงิกลบัมาในช่วงเวลาเดยีวกบัที่ภาค
กลางก าลงัเกดิมหาอุทกภยัท าใหเ้อกสารสญูหายไปจ านวนมากกว่า ๕๐ สถานี ทัง้ๆ ทีส่ามารถโทรศพัทใ์หม้า
รบัเองได้และคณะท างานฯ กเ็ดนิทางเพื่อตดิต่องานถงึส านักงานผูถู้กฟ้องคดอียู่ทุกระยะอยู่แลว้ ขอ้มลูแต่ละ
สถานีตามแบบมคีวามหนาเกอืบรอ้ยหน้า)  

แบบค าขอขยายสทิธทิดลองออกอากาศ(โดยเฉพาะในครัง้แรกซึง่เกบ็ขอมลูซ ้าเดมิอกี ทัง้ๆ ที่
เคยใหไ้ปแลว้กใ็ชไ้มไ่ด ้ตอ้งเริม่หาใหม)่  

แบบค าขอตามประกาศพพิาท (เกบ็ขอ้มลูซ ้าเดมิอกีและ ๙๕ % เป็นขอ้มลูทีอ่ยู่เดมิทัง้สิน้ ที่
เพิ่มเติมใหม่เป็นเพียงการเลือกประเภทเท่านัน้ ซึ่งอาจมหีลกัฐานประกอบบ้างมไิด้หนักหนาเกินไป แต่
เสยีเวลาเสยีก าลงัทุกฝ่ายที่เกี่ยวตรงขอ้มูลเดมิๆ ที่ขอซ ้าขอซากตลอดมาทัง้ ๔ แบบ ซึ่งมูลนิธเิสยีงธรรมฯ 
จ าเป็นต้องเกี่ยวขอ้งกบัคนจ านวนมากหลายพนัคนในเรื่องเดมิๆ จนทุกคนด่า กสทช. ว่าเป็นบ้าไปแล้วหรอื
อย่างไร ขา้พเจา้จ าเป็นต้องเรยีนต่อศาลตามขอ้เทจ็จรงิ ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชงิกบักรณีผู้ประกอบการราย
เดมิทีไ่ม่เคยแจง้รายละเอยีด ไม่เคยแจง้ผงัรายการ ไม่เคยระบุเจา้หน้าทีส่ถานี ผูอ้ านวยการสถานีว่าเป็นผูใ้ด
บา้ง ไมเ่คยผ่านกระบวนการพจิารณาใดๆ ...ฯลฯ )  



 ๑๓๗ 

อนึ่ง ขอเรยีนต่อศาลตามขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิเพื่อประกอบการพจิารณาของศาลด้วยว่า การ
ด าเนินการของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ มาจากน ้าใจและความเสยีสละของทุกคนที่เกี่ยวขอ้งไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์
หรอืประชาชน ทุกท่านทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ทางตรงและทางอ้อมท างานดว้ยจติอาสาโดยไม่ขอรบัผลตอบแทนใดๆ 
ทัง้สิน้ ทุกท่านเสยีสละก าลงักายก าลงัใจก าลงัทรพัย ์เสยีสละเวลาส่วนตนทีต่่างกม็ภีาระหน้าทีก่ารงานประจ า
หรอืมภีาระในครอบครวัอยู่เดมิแลว้ ยงัแบ่งเวลาเขา้มาช่วยเหลอืมลูนิธเิสยีงธรรมฯ เป็นโอกาสๆ เป็นคราวๆ 
ไป สภาพดงักล่าวจงึแตกต่างจากผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ ที่เป็นองคก์รของรฐัใช้เงนิภาษีของประชาชน
เป็นเงนิเดอืนตอบแทนและเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยตรงในงานของตน  

กล่าวได้ว่า การท างานเอกสารเกิดจากการปลกีเวลาส่วนตนไปด าเนินการให้ มใิช่มหีน้าที่
หลกั ฉะนัน้การท างานแบบ One-Stop-Service จงึมคีวามส าคญัต่อผูป้ระกอบการภาคประชาชนทีไ่ม่แสวงหา
ก าไรทางธุรกจิเป็นอย่างยิง่ เพราะด าเนินการด้วยเงนิบรจิาคและแรงศรทัธาด้วยจติอาสาเสยีสละ จงึขอพึ่ง
อ านาจศาลอบรมสัง่สอนผู้ถูกฟ้องคดใีห้มจีติส านึกตอบแทนพระคุณบุคคลที่เสยีสละตัง้ใจท าประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวมบ้าง อย่าปฏบิตัิต่อประชาชนเหมอืนหมูเหมอืนหมา แต่กลบัปฏบิตัิต่อองค์กรของรฐัและทุนธุรกิจ
เหมอืนเลียแข้งเลียขาอีกต่อไปเลย หากกลับคืนจติส านึกดังกล่าวได้ หนทางสู่ความเจรญิของชาติและ
ประชาชนจกับงัเกิดขึ้นได้ทนัที มใิช่เพราะอะไร เพราะผู้ปฏิบตัิหน้าที่แทนประชาชนโดยองค์กรของรฐัมี
คุณธรรมนัน่เอง และในเมื่อคุณธรรมยงัขาดแคลนแมก้ระทัง่ผู้ถูกฟ้องคดซีึง่เป็นองค์กรของรฐัเองเช่นน้ี ก็ยิง่
ตอ้งอาศยัอ านาจศาลช่วยสนับสนุนส่งเสรมิการเผยแผ่คุณธรรมดว้ยสื่อวทิยุพระพุทธศาสนาช่วยกระตุ้นเตอืน
จติใจให้คลายจากอาสวะกิเลสทัง้หลายลงไปบ้าง ทัง้นี้มใิช่เพื่อผู้ถูกฟ้องคดเีอง แต่เพื่อประชาชนและเพื่อ
ประโยชน์สงูสุดของประชาชนตามเจตจ านงแห่งรฐัธรรมนูญนัน่เอง 

๔.๗.๒ สิ่งที่มคีวามส าคญัยิง่กว่า “งานเอกสาร” ที่เป็นภาระหนักโขอยู่มากแล้วส าหรบัผู้
เสยีสละหน้าที่การงานและเวลาของตนและของครอบครวัเพื่อมาด าเนินงานดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป็น “ธรรมทาน” แต่ก็เป็นภาระเฉพาะกลุ่มผู้มจีติอาสาทัง้หลายแม้จะมากเพยีงใดก็ยงัไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศชาตแิละต่อประชาชนผูฟ้งัแต่อยา่งใด  

ยงัมงีานอกีด้านหน่ึงซึ่งเป็นงานภายใต้อ านาจหน้าที่โดยตรงของผูถู้กฟ้องคดใีนอนัทีจ่กัต้อง
ท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคโ์ดยเรว็ทีสุ่ดยิง่กว่างานใดๆ ในขณะนี้ กค็อื งานปฏริปูสื่อ ทัง้นี้เนื่องจากเป็น “ภารกจิ
หลกั” ของผู้ถูกฟ้องคดตีามเจตจ านงแห่งรฐัธรรมนูญที่ล่วงเลยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์มากถึง ๒๑ ปี 
นับตัง้แต่ประชาชนจ านวนมากต่างได้แสดงประชามติผลกัดนัอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิด กสทช. เข้ามากระท า 
“ภารกจิหลกั” ดงักล่าวใหลุ้ล่วงส าเรจ็ผลโดยเรว็ใหจ้งได ้ในเมื่อ กสช. เป็นโมฆะกระทบต่อ “ภารกจิหลกั” ให้
ล่าช้าเสียเวลาไป และในเมื่อมี กทช. ก็ไม่สามารถกระท า “ภารกิจหลัก” นี้ได้อย่างเต็มที่แต่ก็อุตส่าห์
ด าเนินการศกึษาวจิยัและรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะจากทุกภาคส่วนจนส าเรจ็ครบถ้วนกระบวนความเหลอื
เพยีงการออกประกาศหลกัเกณฑเ์ท่านัน้ซึง่แผนแม่บทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ ฉบบัที ่๑ ได้
ก าหนดไว้แล้วในตวัชี้วดั (๙) ว่า ต้องมหีลกัเกณฑก์ารใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ และการส่งเสรมิการใช้คลื่น
ความถีใ่นกจิการบรกิารชุมชนดา้นกจิการกระจายเสยีงในสดัส่วนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๒๐ ในแต่ละพืน้ทีข่องการ
อนุญาตประกอบกจิการภายใน ๒ ปี (วทิยภุาคประชาชน) และบดันี้แผนแมบ่ทฯ กย็า่งเขา้ปีที ่๒  แลว้ สมควร



 ๑๓๘ 

ต้องมหีลกัเกณฑ์ของการบรกิารชุมชนบงัคบัใช้ภายในเรว็วนันี้ซึ่งขณะนี้ ก็มผีลการศึกษาและผลการรบัฟงั
ความคดิเหน็รองรบัไวส้ าหรบัการร่างหลกัเกณฑแ์ลว้ ไม่สมควรต้องรรีออกีต่อไป และเมื่อบงัคบัใชภ้ายในปีนี้ 
มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ผูฟ้้องคด ีและบรรดาผูป้ระกอบการบรกิารชุมชนทัง้ในเชงิพืน้ทีแ่ละในเชงิประเดน็ซึง่ถูกจดั
ใหเ้ป็นประเภทบรกิารชุมชนก็ไม่มคีวามจ าเป็นใดๆ ทีจ่ะต้องใชเ้งื่อนไขและขอ้ก าหนดตามประกาศพพิาทแต่
อยา่งใด 

 ข้าพเจ้าขอเรยีนต่อศาลตัง้แต่วนันี้ว่า ผู้ประกอบการบรกิารชุมชนหรอืผู้ประกอบการภาค
ประชาชนทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการบรกิารชุมชนโดยมสีทิธใินการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงที่
ทดัเทียมกับผู้ประกอบการรายเดมิหรอืรายใหม่ที่เป็นภาครฐัหรอืองค์กรของรฐั และมสีิทธทิี่ทดัเทียมกับ
ผู้ประกอบการรายเดมิหรอืรายใหม่ที่เป็นภาคธุรกิจหรอืเอกชนที่รบัได้อนุญาต สมัปทาน หรอืสญัญาให้ท า
ธุรกิจจากองค์กรของรฐั เท่านัน้ จึงจะถือว่า “ภารกิจหลกั” ของ กสทช. ว่าด้วยการปฏิรูปสื่อบรรลุตาม
เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญทัง้ ๒ ฉบบั และบรรลุตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ต่างได้แสดงประชามตไิว้
ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นตน้มา  

ในเมื่อขณะน้ีผู้ถูกฟ้องคดพียายามจะบงัคบัขนืใจมูลนิธิเสยีงธรรมฯ ผู้ฟ้องคด ีและบรรดา
ผู้ประกอบการบรกิารชุมชนทัง้หลายให้เข้าเงื่อนไขตามประกาศพพิาทในทนัท ีทัง้ๆ ที่ได้ทราบดอียู่แล้วว่า 
ประกาศหลกัเกณฑว์ทิยุภาคประชาชนจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในปีนี้และจะต้องไดร้บัสทิธใินการประกอบกจิการ
ที่ทดัเทยีมกบัภาครฐัซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเดมิและภาคธุรกิจซึ่งได้รบัสทิธจิากผู้ประกอบการรายเดิม
ภายในปีนี้เช่นเดียวกัน แล้วเหตุใดจงึต้องออกประกาศพิพาทซึ่งมผีลเป็นการกักกันไว้ให้จ าต้องยอมรบั
สถานภาพ “ผูท้ดลอง” โดยถูกลดิรอนพืน้ทีก่ระจายเสยีงมใิหท้ดัเทยีมกบัผูป้ระกอบการรายเดมิ และจากนัน้อกี
เพยีง ๑ ปี ก็จะบงัคบัใช้ประกาศหลกัเกณฑว์ทิยุภาคประชาชนให้รบัสทิธทิี่ทดัเทยีมอย่างเสมอภาคอยู่แล้ว
เช่นนี้ จงึเป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการจงใจสรา้งขัน้ตอนโดยไม่จ าเป็นและเป็นการภาระให้เกดิกบัประชาชน
จนเกนิสมควร ยิง่กว่านัน้ ผลการศกึษาและผลการรบัฟงัความคดิเหน็กม็พีรอ้มอยู่แลว้ในขณะน้ีแลว้เป็นเพราะ
เหตุใดจงึยงัไมเ่ริม่ด าเนินการร่างประกาศหลกัเกณฑว์ทิยุภาคประชาชนในทนัทีเพื่อใหท้นัตามแผนแม่บท ซึง่
จนบดันี้กย็งัไม่ปรากฏว่าเริม่ด าเนินการดงักล่าวแต่อย่างใดมฉิะนัน้จะต้องน ามายนืยนัต่อศาลในทนัทเีพื่อให้
มลูนิธเิสยีงธรรมฯ และบรรดาผูป้ระกอบกจิการภาคประชาชนทัง้หลายจะได้เดนิเขา้สู่หลกัเกณฑด์งักล่าว ไม่
ต้องถูกน าไปมัว่สุมคลุกเคลา้ปะปนกบัผูป้ระกอบการภาคธุรกจิทีม่บีทบญัญตัแิห่งกฎหมายที่แตกต่างกนัและ
ยงัมใิช่ตน้เหตุแห่งการปฏริปูสื่อตามเจตจ านงแห่งรฐัธรรมนูญอกีดว้ย เป็นเพยีงผลพลอยไดท้ีไ่ดป้ระโยชน์จาก
รฐัธรรมนูญเท่านัน้  

กล่าวโดยสรุป ขณะนี้เวลาผ่านไปย่างเข้าปีที่ ๒ ซึ่งจะต้องบงัคบัใช้หลกัเกณฑ์วิทยุภาค
ประชาชนภายในปีน้ีแลว้ เหตุใดจงึยงัไม่น าผลการศกึษาและผลการรบัฟงัซึง่จดัท าโดยมต ิกทช. ทัง้ ๒ ชุดมา
รองรบัการด าเนินการก าหนดหลกัเกณฑว์ทิยุภาคประชาชนดงักล่าว แต่กลบัมุ่งเน้นความส าคญัไปทีป่ระกาศ
พิพาททัง้ๆ ที่ไม่เคยปรากฏสถานะ “ผู้ทดลองประกอบกิจการ” ใดๆ ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้าน
วทิยกุระจายเสยีงแมแ้ต่ฉบบัเดยีว ดงันัน้ การทีผู่ถู้กฟ้องคดสีรา้งเงือ่นไขทีไ่ม่จ าเป็นเพราะไม่มบีทบญัญตัใิดๆ 
บงัคบัไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดจีงใจละเว้นผลการศึกษาและผลการรบัฟงัของ กทช.ทัง้ ๒ ชุด จงใจคลุกเคล้า



 ๑๓๙ 

ผูป้ระกอบการภาคประชาชนไปมัว่สุมกบัภาคธุรกจิทัง้ๆ ทีก่ฎหมายกนัพืน้ทีไ่วใ้ห ้การทีเ่วลาล่วงเลยไปกว่า ๑ 
ปียงัไมป่รากฏค าอา้งต่อศาลว่าไดเ้ขา้สู่กระบวนการรา่งหลกัเกณฑภ์าคประชาชนแลว้ การคุม้ครองการใชค้ลื่น
และการรบัรองสทิธแิก่ผูป้ระกอบการรายเดมิแบบไม่ปรากฏขอบเขตและเงื่อนไขและไม่ปรากฏหลกัฐานใดๆ 
ยนืยนัการได้รบัสิทธิมาก่อน การยดัเยียดโทษความผิดทางอาญาแก่ผู้ประกอบการรายใหม่โดยไม่เคย
ตรวจสอบการใชก้ าลงัส่งทีเ่กนิเลยจากทีเ่คยจดทะเบยีนไว ้การถอืครองคลื่น ๖ คลื่นในนามส านักงานของผูถู้ก
ฟ้องคดทีัง้ทีผู่ถู้กฟ้องคดเีป็นผูจ้ดัสรรและผูก้ ากบัดแูลเสยีเอง และ....ฯลฯ 

พฤติการณ์ทัง้หลายทัง้ปวงที่ไม่เป็นธรรมเช่นนี้ล้วนส่งผลกระทบกระเทอืนเกี่ยวโยงกนัไป
หมดทัง้ระบบเหมอืนใยแมงมุม การกล่าวประเดน็หนึ่งโดยไม่ผูกโยงพจิารณาใหท้ัว่ถงึรอบด้านในทุกมติยิ่อม
ได้ผลสรุปที่บดิเบี้ยวไม่เป็นธรรมและไม่เป็นที่ยอมรบั ฉะนัน้ พฤตกิารณ์ของผู้ถูกฟ้องคดทีี่เลอืกปฏบิตัดิ้วย
การออกประกาศพพิาทอนัส่งผลให้เกิดความวปิรติเอนเอียงขึ้นในระบบกระทบกระเทอืนไปถึง “วทิยุภาค
ประชาชน” ทัง้ๆ ทีเ่ป็น “ภารกจิหลกั” ทีแ่ทจ้รงิของผูถู้กฟ้องคดทีีจ่กัต้องท าใหบ้งัเกดิขึน้ในสงัคมโดยเรว็ทีสุ่ด 
แต่ตราบใดทีผู่ถู้กฟ้องคดยีงักลา้ฝา่ฝืนต่อ “ภารกจิหลกั” ดว้ยการปิดกัน้ “วทิยุภาคประชาชน” ไม่ใหไ้ดร้บัสทิธิ
ทีท่ดัเทยีมกบัผูป้ระกอบการรายเดมิอยูเ่สมอๆ ตราบนัน้ผูถู้กฟ้องคดกีย็่อมจกัต้องเสาะหาเล่หเ์หลีย่มตลอดถงึ
อุบายวธิต่ีางๆ เพื่อเตะถ่วงหน่วงเหนี่ยวใหล้่าชา้เสียเวลายดืยาวออกไปอกีเท่าทีจ่ะพงึกระท าไดโ้ดยพยายาม
ปิดบงัมใิห้สงัคมส่วนรวมได้รู้เท่าทนัถึงความวิปรติดงักล่าว และด้วยร้อยเล่ห์พนัเหลี่ยมของผู้ถูกฟ้องคดี
ดงักล่าวเช่นนี้เอง ขา้พเจา้ พระสงฆ ์และประชาชนซึง่เป็นผู้ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากพฤตกิารณ์ดงักล่าว 
จงึกลา้ยนืยนัต่อศาลโดยมพียานแวดลอ้มทีช่ดัเจนทัง้ทางเอกสารหรอืบุคคล สรุปไดช้ดัเจนว่า ประกาศพพิาท
ของผูถู้กฟ้องคดไีม่มคีวามจ าเป็นและไม่ไดแ้ก้ปญัหาใดๆตามทีอ่้างต่อศาล นอกเสยีจากเป็นเสมอืนลูกระเบดิ
ทีส่่งผลกระทบกระเทอืนไปทัง้ระบบเป็นการผูกเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมทัง้หลายให้กระจดักระจายผูกพนัไปทัว่
ทุกมติ ิทัง้นี้เพื่อหวงัผลให ้“วทิยภุาคประชาชน” ซึง่เป็น “ภารกจิหลกั” เกดิขึน้ไม่ไดจ้รงิในสงัคมไทย หรอืหาก
มีก็ต้องถูกกดขี่ข่มเหงไว้ด้วยประกาศพิพาทเพื่อมิให้ได้ร ับ สถานภาพทางกฎหมายที่เสมอภาคกับ
ผู้ประกอบการรายเดมิได้แมว้่าจะเป็น “ภารกจิหลกั” ก็ตาม ด้วยเหตุน้ีเอง ผู้ถูกฟ้องคดจีงึต้องหาอุบายเล่ห์
เหลีย่มดว้ยการสรา้งขัน้ตอนโดยไม่จ าเป็นและด้วยการสรา้งภาระใหเ้กดิกบัประชาชนเกนิสมควร จงึปรากฏ
เป็นเงือ่นไขทีไ่มเ่ป็นธรรมทัง้หลายก าหนดอยูใ่นประกาศพพิาทนัน่เอง 
  ๔.๗.๓ ขา้พเจา้และประชาชนขอเรยีนความจรงิต่อศาลเกี่ยวกบัปญัหาและภาระภายหลงัการ
บงัคบัใช้ของประกาศพพิาทเพิม่เตมิอกีว่า หากมผีู้สอบถามขึน้มาว่า หากประกาศพพิาทไม่ดจีรงิและเพราะ
เหตุใดจงึมผีูม้ายืน่ค าขอตามประกาศพพิาทดว้ยเล่า ขา้พเจา้และประชาชนขอเรยีนต่อศาลตามขอ้เทจ็จรงิทีไ่ด้
ยนิไดฟ้งัจากบรรดาผู้ประกอบการรายใหม่ทัง้หลายทีจ่ ายอมเขา้ยื่นแบบค าขอตามประกาศพพิาท ส่วนใหญ่
ตอบว่าเพราะมคีวามกงัวลว่าผู้ถูกฟ้องคดจีะใช้อ านาจบาทหลวงบบีบงัคบั หรอืด าเนินคด ีหรอืสัง่ปิด หรอื
จบักุม หรอืกลัน่แกล้งให้มคีวามผดิทางกฎหมายทางอาญาซึ่งเป็นโทษที่รา้ยแรง ซึ่งหากเป็นผู้ประกอบการ
ภาคธุรกจิดว้ยแลว้ยิง่ไมก่ลา้เผชญิหน้ากบัผูถู้กฟ้องคดเีลยแมจ้ะไมย่อมรบัเงื่อนไขประกาศพพิาทฉบบันี้กต็าม  
ความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิของผูป้ระกอบการและประชาชนเหล่านี้ต่างพูดเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า กสทช. ใชอ้ านาจป่าๆ 
เถื่อนๆ และกม็ผีูป้ระกอบการหลายรายทีไ่ดย้ื่นค าขอทดลองประกอบกจิการจนขณะนี้เป็นผู้ได้รบัใบอนุญาต
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ทดลองจากผูถู้กฟ้องคดแีลว้ และต่อมากไ็ดซ้ือ้เครือ่งส่งวทิยกุระจายเสยีงเพื่อใหไ้ดเ้กณฑท์ีจ่ะไดร้บัใบอนุญาต
แลว้โดยตอ้งยอมจ่ายเงนิกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพยีงเพื่อจะไดใ้ชเ้ครื่องส่งทีไ่ดใ้บอนุญาตเครื่องนี้ตัง้ไวป้ระดบั
โดยการเสยีบหลอกๆ เสมอืนว่าก าลงัออกอากาศ แต่ในความจรงิยงัคงใชเ้ครื่องส่งเดมิทีม่กี าลงัส่งสูงมากกว่า
เพื่อใช้ในการออกอากาศจรงิ ซึ่งเท่ากบัเป็นการยอมเสยีเงนิไปนับแสนบาทเพยีงเพื่อหวงัให้ประกาศพพิาท
ฉบบัน้ีใหผ้่านๆ ไปก่อนโดยจะไมย่อมปฏบิตัติามเงือ่นไขดงักล่าว ซ ้ารา้ยกว่านัน้ผูถู้กฟ้องคดลีะทิง้มตเิดมิของ
ตนโดยปล่อยให้ผูป้ระกอบการทีเ่พิง่เกดิขึน้เดีย๋วนี้อกีนับรอ้ยรายซึง่ไม่เขา้ตามเกณฑท์ีจ่ะมสีทิธิในการยื่นค า
ขอตามประกาศพพิาทได ้แต่บดันี้กลบัเพกิถอนกฎเกณฑด์งักล่าวยอมให ้“ผูป้ระกอบการเพิง่เกดิ” เหล่านี้ผ่าน
กระบวนการไปไดซ้ึง่กฎเกณฑเ์ช่นน้ีกลบัสวนทางโดยสิน้เชงิกบัหลกัการและเจตนารมณ์แห่งประกาศพพิาทที่
ตนเคยคุยโวโอ้อวดตามสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ตลอดมา จนเป็นเหตุให้ถงึขณะนี้มสีถานีวทิยุเกดิขึน้เพิม่ขึน้
มากกว่าเดมิอกีจ านวนมากกระทัง่นางสาวมณรีตัน์ ก าจรกจิการ ยงัไดก้ล่าวในท านองไม่เหน็ดว้ยกบักฎเกณฑ์
ใหม่ที่ออกมาจากผู้ถูกฟ้องคดต่ีอที่ประชุมรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะ ณ ศูนยป์ระชุมวายุภกัษ์ ชัน้ ๕ ศูนย์
ราชการแจง้วฒันะ กรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดว้ยเนื้อหาโดยสรปุว่า สถานีวทิยุเกดิใหม่ ผุดขึน้
เป็นดอกเหด็  กสทช. ไมส่ามารถควบคุมได ้
  หากจะถามถงึกรณีสถานีวทิยุซึง่เดมิจดทะเบยีนเป็นสถานีเลก็ๆ เพยีง ๑๐๐ วตัต์ มใิช่เพราะ
ตอ้งการเลก็ แต่เพราะมกี าลงัรบัภาระค่าใชจ้่ายได้เพยีงเท่านัน้ ซึง่เมื่อประกาศพพิาทบงัคบัใชก้ย็่อมส่งผลเขา้
มาทางจติใจแต่ผูกพนัจรงิตามกฎหมายกลายเป็นปญัหาใหม่ที่ยุ่งเหยงิในวงการ เพราะท าให้วทิยุขนาดเล็ก
ดงักล่าวเกดิความรูส้กึใหม่ว่าตนได้รบัสทิธิก์ระจายเสยีงทีก่วา้งขวางมากขึน้กว่าเดมิ ทัง้ๆ ที่เครื่องส่งก็ยงัใช้
ก าลงัส่งเท่าเดมิ แต่สทิธทิี่ตนไดร้บัตามประกาศพพิาทกลบัใหญ่ขึน้จรงิ จงึเป็นปญัหาใหม่ที่เกดิจากประกาศ
พพิาทโดยเฉพาะที่มผีลกระทบไปเป็นวงกว้างทัง้นี้เพราะสถานีวทิยุในประเทศไทยส่วนใหญ่มขีนาดเลก็ และ
ในเมือ่ต่างกไ็ดร้บัการขยายสทิธจิากเดมิเป็น ๕๐๐ วตัต ์ซึง่มพีืน้ทีก่ระจายเสยีงที่กวา้งขวางมากขึน้ไปกว่าเดมิ
มาก แมย้งัไมจ่รงิในทางปฏบิตั ิแต่เป็นจรงิขึน้แลว้ในทางกฎหมายทีผู่ถู้กฟ้องคดอี้างต่อศาลตลอดเวลาว่าต่าง
กไ็ดร้บัสทิธทิีเ่พิม่มากขึน้เช่นนี้ ย่อมส่งผลใหบ้รรดาวทิยุขนาดเลก็ซึง่มจี านวนมากเหล่านัน้  เกดิพืน้ทีท่บัซอ้น
กนัและกนัจ านวนมากอนัเป็นผลจากการขยายสทิธิต์ามประกาศพพิาท และย่อมจะเป็นเหตุให้เกดิขอ้พพิาท
ระหว่างกนัไดโ้ดยงา่ยในอนาคตขา้งหน้า ประกาศพพิาทจงึสรา้งปญัหาใหเ้กดิขึน้ไดไ้มเ่วน้แต่วทิยขุนาดเลก็ 
   ๔.๗.๔ ดงัที่ได้เรยีนต่อศาลตามข้อ ๔.๗.๓ ถึงข้อเท็จจรงิภายหลงัการบงัคบัใช้ประกาศ
พพิาทกรณีทีผู่้ประกอบการรายใหม่ทีไ่ด้ยื่นค าขอทดลองและไดร้บัการพจิารณาอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดแีล้ว
นัน้  โดยเฉพาะกลุ่มวทิยุเพื่อพระพุทธศาสนาภายใต้การก ากบัดูแลของมหาเถรสมาคมจ านวนราว ๔๐๐ 
สถานีนัน้  ข้าพเจ้า พระสงฆ์และคณะท างานได้รบัค ายนืยนัจากจากคณะบุคคลซึ่งเห็นความส าคญัของ
พระพุทธศาสนาต่อประชาชน จงึมนี ้าใจและเสยีสละอุตส่าหเ์ดนิทางไกลมาถงึวดัป่าบา้นตาด จงัหวดัอุดรธานี 
ช่วงต้นเดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ภายหลงัจากได้ประสานกบัวดัสงัฆทานมาแล้ว หวงัจะช่วยประสานงานให้
มลูนิธเิสยีงธรรมฯ เขา้ร่วมกลุ่มวทิยุเพื่อพระพุทธศาสนาภายใต้ก ากบัดูแลของมหาเถรสมาคมดว้ยซึ่งมูลนิธิ
เสยีงธรรมฯ กไ็ดอ้นุโมทนาขอบคุณในน ้าใจของคณะบุคคลดงักล่าวเป็นอย่างยิง่ และไดต้อบไปดว้ยว่า มลูนิธิ
เสียงธรรมฯ ได้ส่งพระครูอรรถกิจนันทคุณและคณะเป็นตัวแทนเข้ายื่นหนังสอืด้วยตนเองมานานแล้วต่อ
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ประธานคณะท างานการจดัตัง้สถานีวทิยุพระพุทธศาสนาแห่งชาตใินก ากบัของมหาเถรสมาคมเพื่อแจง้ความ
ประสงคข์อเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้โครงการอนัเป็นประโยชน์เพื่อสาธารณะต่อชาตแิละประชาชนโดย
ไม่มกีารแสวงหาก าไรในทางธุรกจิร่วมกบัท่านตัง้แต่วนัที่ ๒๕ กนัยายน ๒๕๕๕ ดงัปรากฏรายละเอยีดตาม
เอกสำรแนบหมำยเลข ๒๖ นอกจากนี้ กรรมการมูลนิธเิสยีงธรรมฯ เสยีงส่วนมากกเ็ป็นฝ่ายบรรพชติเป็น
พระภกิษุที่เคารพนับถอืและอยู่ภายใต้สงักดัของมหาเถรสมาคมอยู่แล้วมไิด้คดิห่างไกลหรอืเป็นอื่น ยิง่มหา
เถรสมาคมท่านเหน็คุณค่าของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อต่างๆ ด้วยแลว้ยิง่น่าอนุโมทนาในการบุญ
กุศลอนัยิง่ใหญ่ของท่าน อย่างไรกต็าม การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่า สื่อสิง่พมิพ ์สื่ออนิเทอเน็ต สื่อ
โทรทศัน์ดาวเทยีม สื่อซดี ีหรอืแมแ้ต่สื่อทางไปรษณียก์็ตาม เรากท็ าอยู่โดยตลอดซึง่ก็ไม่จ าเป็นต้องเขา้ร่วม
กลุ่มกบัคณะสงฆ์ใดๆ ขอให้ผู้ที่น าธรรมะออกเผยแผ่นัน้เป็นพระสุปฏปินัโนปฏบิตัิดปีฏบิตัิชอบโดยแท้ไม่
ผดิเพีย้นไมใ่หพ้ระธรรมวนิยัใหว้บิตัหิรอืมวัหมองกพ็อแลว้ซึง่มลูนิธเิสยีงธรรมฯ กเ็ผยแผ่เช่นนี้อยู่แลว้และพระ
ทุกรปูในสายหลวงปู่ม ัน่ ภูรทิตัโต ก็เคารพและสงักดัมหาเถรสมาคมทุกรูปมหีลกัฐานเป็นหนังสอืสุทธกินัทุก
รปู นอกจากนี้ มูลนิธเิสยีงธรรมฯ ยงัฝากคณะบุคคลดงักล่าว ขอฝากถวายก าลงัใจไปถงึท่านด้วยขอใหท้่าน
รกัษาสถานีวทิยเุพื่อพระพุทธศาสนาไวอ้ยา่งมัน่คงเพราะเป็นสิง่ส าคญัจ าเป็นทีสุ่ดทัง้ต่อประชาชนและต่อชาติ
บ้านเมอืง ธรรมะช่วยท าให้คนเป็นคนด ีทัง้มูลนิธเิสยีงธรรมฯ และมหาเถรสมาคมจะเป็นหนึ่งเดยีวกนัและ
ช่วยกนัเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขจรขจายไม่เพยีงในประเทศไทยเท่านัน้ยงัจะกระจายไปประเทศต่างๆ ทัว่
โลกอกีดว้ย 
  อนึ่ง สิง่ทีข่า้พเจา้และคณะยงัมไิดบ้อกเหตุผลแก่คณะบุคคลดงักล่าว แต่ขอเรยีนชีแ้จงต่อศาล
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพจิารณาเกี่ยวกบัหลกัการของวทิยุภาคประชาชนที่ปราศจากการครอบง าของ
ภาครฐัและภาคธุรกจิ กล่าวคอื เน้ือหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น ปญัหายาเสพตดิ โรคเอดส ์คา้มนุษย ์
หรอืแมก้ระทัง่บทเพลง หากสื่อถูกครอบง าโดยภาครฐัหรอืทุนธุรกจิ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอาจถูกจ ากดั
หรอืลดิรอนหรอืไม่เป็นจรงิเลยก็ได้ ทัง้นี้เพราะภาครฐัย่อมเกรงจะกระทบกระเทอืนต่อภาพลกัษณ์ของตนยิง่
กว่าการน าปญัหามาเผยแพร่ใหป้ระชาชนได้รบัรูแ้ละระมดัระวงั หรอืหากเป็นภาคธุรกจิกจ็ะเน้นการโฆษณา
สนิค้าของตนเป็นหลกัไม่ประกาศหรอืใหข้อ้มลูข่าวสารทีต่นเหน็ว่าจะกระทบต่อการขายสนิคา้ของตน ดงันัน้ 
สื่อภาคประชาชนจงึเป็นสิง่ส าคญัทีช่่วยทดแทนขอ้มลูข่าวสารทีป่ระชาชนอยากรูอ้ยากทราบแต่ถูกปิดกัน้ใหม้ี
โอกาสไดร้บัรูค้วามจรงิจากสื่อทีต่นรว่มกนัประกอบการ และดว้ยเหตุผลดงักล่าวนี้เอง ตลอดถงึลกัษณะความ
เป็นมาของเครอืข่ายวิทยุมูลนิธิเสียงธรรมฯ มคีวามสอดคล้องกับหลกัการของวิทยุภาคประชาชนอย่าง
ครบถว้นสมบรูณ์ ประชาชนประสงคจ์ะไดย้นิไดฟ้งัธรรมะของพระป่าโดยเฉพาะ เพราะพระป่าเป็นพระปฏบิตัิ
ดปีฏบิตัชิอบและตรงตามแนวทางทีพ่ระพุทธเจา้ทรงบญัญตัไิวทุ้กประการ ยดึถอืพระธรรมวนิัยเป็นส าคญัไม่
หมุนตามกระแสโลก แต่เป็นหลกัเป็นที่พึ่งแก่โลกให้โลกได้ยดึถอืและปฏบิตัติามจะได้มทีี่พึ่งที่ถูกต้องต่อไป 
พระสงฆ์และประชาชนผู้ฟงัรายการของมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ประสงค์ตรงกนัว่าอยากฟงัธรรมะภาคปฏบิตัิที่
ออกมาจากพระผู้ปฏิบตัิที่ผ่านสมรภูมริบกับกิเลสมาแล้วจนสามารถน าเอาประสบการณ์ปญัหาอุปสรรค
เหล่านัน้มาแสดงต่อศษิยใ์ห้ก้าวเดนิและหลบหลกีได้ จงึชวนให้สนใจและน่าตดิตามมากกว่าธรรมะที่ออกมา
จากการจดจ าในต าราซึ่งแม้จะถูกต้องแต่ก็ไม่ถึงจติถึงใจผู้ใฝ่ภาวนา ดงันัน้ พระสงฆแ์ละประชาชนท่านจงึ
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รวมตวักนัก่อตัง้สถานีวทิยขุึน้ตรงตามหลกัการ “ของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน” โดยปรยิาย จงึ
มไิดก้ระท าในรปูแบบของวดั หรอืของภาครฐัแต่อยา่งใดทัง้สิน้ และไมม่กีารโฆษณาสนิคา้แสวงหาก าไรในทาง
ธุรกจิอกีด้วย ซึ่งหากเขา้ไปอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของมหาเถรสมาคมในการประกอบกจิการกระจายเสยีง
แบบสมบูรณ์ รูปแบบผงัรายการก็จะถูกก าหนดให้อยู่ในกรอบหรอืในเงื่อนไขซึ่งอาจไม่ตรงกบัความต้องการ
ของพระสงฆแ์ละประชาชนที่ต้องการเขา้สู่ธรรมะภาคปฏบิตัอิย่างแท้จรงิได ้นอกจากนี้ ธรรมะขององคห์ลวง
ตาโดยเฉพาะเกีย่วกบัการรกัษาชาตแิละสมบตัขิองชาตเิช่นคลงัหลวง กอ็าจมเีนื้อหาทีต่รงไปตรงมาจนกระทัง่
ท าใหค้ณะสงฆผ์ูก้ ากบัดแูลกงัวลหรอืล าบากใจแมจ้ะเป็นค าทีก่ล่าวออกมาจากความจรงิกต็าม ประการส าคญั 
หลกัการของวทิยภุาคประชาชนจะมโีครงสรา้งจากล่างขึน้บน ซึง่แตกต่างจากวทิยุภาครัฐ(บรกิารสาธารณะ)ที่
มโีครงสร้างจากบนลงล่าง และหากมูลนิธิเสียงธรรมฯ เข้าอยู่ในการก ากับดูแลของมหาเถรสมาคม การ
ด าเนินการต่างๆ จะเป็นแบบบนลงล่างในทน้ท ีแต่หากด าเนินการเช่นที่ปฏบิตัมิา ๑๐ ปีก็จะเป็นแบบล่างขึน้
บนซึง่ตรงตามวตัถุประสงคท์ีก่่อตัง้มา ทัง้นี้เนื่องจากประชาชนเหล่านัน้ทีร่บัฟงัอยู่ต่างเป็นผูบ้รจิาคผูส้นับสนุน
สถานีดว้ยตนเองโดยมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ไม่ไดร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ของสถานีเหล่านัน้เลย การก่อตัง้ การ
ด ารงอยู่ และความเป็นไปจงึขึ้นอยู่กบัความรบัผดิชอบและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ แมแ้ต่
มลูนิธเิสยีงธรรมฯ กไ็มก่า้วก่ายในเรือ่งดงักล่าว อยา่งไรกต็าม พระสงฆส์ายวดัป่าและพระสงฆช่์วยด าเนินการ
ในมลูนิธเิสยีงธรรมฯ กล็ว้นแลว้แต่เป็นพระภกิษุภายใต้การก ากบัดูแลของมหาเถรสมาคมโดยตรงอยู่แลว้และ
มคีวามเคารพนับถอืพระในฝ่ายปกครองตามสายการปกครองเสมอมา มกีารประสานตดิต่อซึง่กนัและกนัอยู่
เป็นนิตย ์เรยีกไดว้่ามคีวามเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในสงัฆมณฑลถอืพระธรรมวนิัยเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ด และโดย
ทีก่ารเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวทิยกุม็ไิดแ้ตกต่างอนัใดกบัสื่อโทรทศัน์ดาวเทยีมหรอืสื่อทางอนิเตอรเ์น็ตทีก่ระจาย
ไปกวา้งไกลทัว่โลกซึง่กไ็มม่คีวามจ าเป็นตอ้งเขา้ไปร่วมอยู่ในก ากบัดูแลของมหาเถรสมาคมแต่อย่างใด อกีทัง้
ภาระหน้าทีโ่ดยทัว่ไปของมหาเถรสมาคมเกีย่วกบัพระพุทธศาสนากน่็าจะหนกัพออยู่แลว้และส่วนใหญ่ท่านกม็ี
อายุพรรษาที่อาวุโสมากแล้วด้วย หากเขา้ไปกนัทัง้หมดทัง้สิ้นก็รงัแต่จะสรา้งภาระหน้าที่การงานแก่ท่านให้
หนักซ ้าเติมเข้าไปอีก ดงันัน้ มูลนิธิเสียงธรรมฯ ซึ่งได้ใคร่ครวญอย่างรอบคอบดีแล้วจงึเห็นพ้องต้องกัน
สอดคล้องตามแนวทางที่องคห์ลวงตาฯ พาด าเนินมาดแีลว้ประกอบการเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญตัดิา้น
คลื่นความถี่กร็องรบัชุมชนไวค้รอบคลุมอยู่แลว้จงึเหมาะสมแก่การเป็น “วทิยุภาคประชาชน” โดยสมบูรณ์ จงึ
เรยีนขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวต่อศาลเพื่อโปรดพจิารณา 
  อนึ่ง มูลนิธเิสยีงธรรมฯ ยงัมคีวามห่วงใยอยู่บา้งว่าสถานีวทิยุภายใต้การก ากบัดูแลของมหา
เถรสมาคมจะยอมรบัและปฏิบตัิตามเงื่อนไขตามประกาศพพิาทดงักล่าว ซึ่งคณะบุคคลชุดนี้ซึ่งได้ติดต่อ
ประสานงานกบัพระสงฆท์ีอ่ยูใ่นกลุ่มสถานีวทิยดุงักล่าวอยา่งใกลช้ดิซึง่ต่างกใ็หค้ ารบัรองยนืยนัอย่างหนักแน่น
ว่าแมจ้ะยื่นค าขอตามประกาศพพิาท แต่กไ็ม่ยอมรบัและไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขของประกาศพพิาทโดยเฉพาะ
การลดก าลงัส่งและเสาโดยเดด็ขาด เพราะพระพุทธศาสนาเป็นสิง่ส าคญัยิง่ กว่าจะตัง้ขึน้มาได้แต่ละสถานีก็
เป็นของยากยิง่และต่างกล็ว้นมาจากเงนิบรจิาคและศรทัธาของประชาชนอย่างแทจ้รงิจงึไม่อาจอนุโลมไปตาม
เงื่อนไขดงักล่าวได้ จงึเป็นที่อนุโมทนาด้วยกนัทัง้สองฝ่าย ในส่วนของเครอืข่ายวทิยุวดัสงัฆทานนัน้แมจ้ะมี
หนังสอืขอเขา้ร่วมอยู่ในการก ากบัของมหาเถรสมาคมเมื่อวนัที ่๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ แล้วกต็าม ปรากฏตาม
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เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๒๗ แต่กไ็ดร้บัค ายนืยนัอย่างเขม้แขง็จากบรรดาศษิยานุศษิยห์ลวงปู่สงัวาลย ์
เขมโก และหลวงพ่อสนอง กตปญุโญ ทีอุ่ตส่าหร์ว่มกนัก่อตัง้เครอืขา่ยสถานีทัง้ ๓๔ สถานีทัว่ประเทศจนส าเรจ็
ต่างก็มเีจตนาตรงกนัที่จะรกัษามรดกของหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ด้วยการไม่ยอมรบัและไม่ปฏบิตัิตาม
เงื่อนไขในประกาศพพิาทแต่อย่างใดทัง้สิ้น จะยนืหยดัต่อสู้ร่วมกบักลุ่มสถานีวทิยุเพื่อพระพุทธศาสนาอื่นๆ 
อย่างเต็มที่ทัง้นี้มใิช่เพื่อตนเองเท่านัน้ แต่เพื่อพระพุทธศาสนาโดยรวมของชาติและประชาชนให้มทีี่พึ่งที่
ถูกตอ้งต่อไป 
  ขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละคณะท างานเรยีนต่อศาลในประเดน็ดงักล่าวเพื่อยนืยนัอย่างแขง็ขนัว่า 
เงือ่นไขตามประกาศพพิาทไมม่ผีลบงัคบัหรอืผลผกูพนัใดๆ ทีจ่ะเขา้มาลดิรอนสทิธใินการประกอบการหรอืเขา้
มาลดิรอนสทิธใินการรบัฟงัธรรมของประชาชนได้โดยเดด็ขาด ประกาศพพิาทถอืเป็นโมฆะไม่มผีลใดๆ ทัง้
ในทางกฎหมาย ไม่เป็นที่ยอมรบัและไม่มผีลใดๆ ในสายตาของชาวพุทธผู้ใฝ่ในธรรมอย่างแท้จรงิ ทัง้นี้ไม่
จ าเป็นต้องกล่าวถึงผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ  ข้าพเจ้าขอเรียนต่อศาล เพื่อประกอบการพิจารณาถึง
ขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวดว้ยความสตัยจ์รงิ 
  ๔.๗.๕ ขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละประชาชนขอชื่นชม กทช. ปฏบิตัหิน้าที ่กสช. ในช่วงปี ๒๕๕๒ 
ที่ค านึงถึงความส าคญัจ าเป็นของพระพุทธศาสนาและของสถาบนัหลกัของชาติดงัปรากฏหลกัฐานถึงการ
ด าเนินการหรอืแมแ้ต่การท ากจิกรรมที่รอบคอบหลายกรณี เช่น มต ิกทช. ในครัง้นัน้กรณีมูลนิธเิสยีงธรรมฯ 
เพื่อพจิารณาแนวทางการออกใบอนุญาตใหแ้ก่มลูนิธเิสยีงธรรม ขณะนัน้ โดยมตทิีป่ระชุมต่างยอมรบัว่า “เรื่อง
ศาสนาเป็นเรือ่งทีล่ะเอยีดอ่อน และเกี่ยวขอ้งกบัความมัน่คงของประเทศ ดงันัน้ จงึจ าเป็นต้องด าเนินการดว้ย
ความระมดัระวงั และเกดิความรอบคอบมากทีสุ่ด” ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชงิกบักรณีของ กสทช. ในปจัจุบนัที่
การตดัสนิใจในเรื่องเกี่ยวกบัพระพุทธศาสนาเป็นไปด้วยความผลผีลามเผลอไผลล่วงล ้าก ้าเกนิตลอดเวลาจน
กลายเป็นขอ้พพิาทลุกลามบานปลายระหว่างองค์กรของรฐักบัสงัฆมณฑลซึ่งไม่เป็นการสมควรเลย กสทช. 
ชุดปจัจุบนัเกรงใจอ านาจทางการเมอืงและเกรงใจทุนธุรกิจอย่างเห็นได้ชดั ดงัตัวอย่างที่เคยให้สมัภาษณ์
สื่อมวลชนว่า “เรือ่งการเมอืงเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน ต้องระมดัระวงั มฉิะนัน้จะมมีวลชนยกขบวนออกมา” ทัง้ๆ 
ที่เรื่องการเมอืงเป็นเรื่องของอ านาจและผลประโยชน์ทัง้หลายทัง้ปวงเป็นเรื่องของกิเลสที่หยาบโลนซึ่ง
แตกต่างจากพระพุทธศาสนาแบบสุดขอบจกัรวาลเพราะเป็นไปเพื่อสวรรค์พรหมโลกนิพพาน หรอืหาก
พจิารณาอกีกรณหีนึ่ง กสทช. มเีจตนาใหว้ทิยุทางธุรกจิซึง่มมีากกว่า ๖,๕๐๐ สถานี เขา้มาล่วงล ้าแย่งชงิพืน้ที่
ของวทิยุบรกิารชุมชนและวทิยุบรกิารสาธารณะซึ่งมเีพยีง ๕๐๐ กว่าสถานีเท่านัน้ เพื่อจะได้ใชเ้ป็นขอ้อ้างใน
การถวัเฉลี่ยก าลงัส่งใหเ้ลก็ลง การเหน็แก่อ านาจรฐัและอ านาจทุนเป็นเรื่องส าคญัยิง่กว่าพระพุทธศาสนาซึ่ง
เป็นสถาบนัหลกัของชาตดิว้ยการบงัคบัใชป้ระกาศพพิาทลดิรอนวทิยุเพื่อพระพุทธศาสนาเช่นนี้จงึสะทอ้นถงึ
ความอ่อนแอมภียาคตจินกระทัง่แนวคดิและนโยบายของตนกลบักลายเป็นภยัต่อสถาบนัหลกัของชาตเิสยีเอง  
  นอกจากนี้ หากพจิารณาถงึกจิกรรมของ กทช. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กย็งัสะท้อนถงึแนวคดิที่
ตระหนักถงึคุณค่าของสถาบนัหลกัของชาตผิ่านหนังสอืทีเ่ก่าคร ่าครึซึง่มน่ิาจะไปเสาะแสวงหามาได ้กล่าวคอื 
กทช. ได้จดัพมิพ์หนังสอื “พระเจ้าอยู่หวัแห่งประเทศไทย ทรงครองราชย์ครบหมื่นวนั” ของมหามกุฏราช
วทิยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ เมื่อครัง้จดัพมิพเ์ฉลมิพระเกยีรตใินมหามงคลสมยัเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 



 ๑๔๔ 

๕๐ เมื่อวนัที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๒๐ โดย กทช. น ามาจดัพมิพอ์อกเผยแพร่ใหม่เป็นมหามงคลสมยัทีเ่จา้พระคุณ
สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก เจรญิพระชนมายุครบ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา 
ในวนัที ่๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ นี้ โดยจดัพมิพเ์ป็นภาษาไทย ภาษาองักฤษ และยงัไดแ้ปลเป็นภาษาฝรัง่เศสพมิพ์
ผนวกเพิม่ไปดว้ยจ านวนมากถงึ ๓๐,๐๐๐ เล่ม มเีนื้อหาทีน่่าสนใจอยา่งมากตัง้แต่หน้าแรกดงันี้ 
  “...เป็นที่กล่าวกนัว่า นอกเหนือไปจากความจ าเป็นในด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภยั และ
ความมัน่คงแห่งชาตแิล้ว อิสรภาพและการรวมกนัอยู่เป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัของประเทศไทยมหีลกัประกนั
ด้วยปจัจยัสามประการอนัก่อให้เกดิสามคัคเีอกภีาพ คอืจติใจที่รกัอสิรเสรขีองคนไทย พระพุทธศาสนาและ
พระมหากษตัรยิ ์อนัทีจ่รงิปจัจยัทัง้สามน้ีมอียู่คู่ไทยตัง้แต่แรกเริม่ทีไ่ทยรวมกนัอยู่เป็นประเทศ โดยมสีุโขไทย
เป็นราชธานีมานานกว่าเจด็ศตวรรษ และปจัจยัทัง้สามน้ีไดด้ ารงคงอยู่เป็นประเทศทีม่อีสิรภาพและรวมกนัอยู่
เป็นอันหนึ่งอนัเดียวกันตัง้แต่แรกเริม่ประวตัิศาสตร์อันยาวนานมาจนถึงปจัจุบนัในขณะที่ประเทศรอบๆ 
ทัง้หลายในตะวนัออกเฉียงใตข้องทวปีเอเชยีตอ้งถูกแบ่งแยกหรอืตกเป็นเหยือ่ของประเทศจกัรวรรดนิิยม ดว้ย
เหตุผลขอ้น้ีจงึไม่มคีนไทยคนใดจะปฏเิสธได ้ที่ว่าสถาบนัที่ศกัดิส์ทิธิแ์ละแตกต่างกว่าอื่นใดทัง้สามสถาบนันี้
ด ารงและรุง่เรอืงอยูต่ราบใด ชาตไิทยกจ็ะด ารงรุง่เรอืงอยูต่ราบนัน้ ถา้ปราศจากสถาบนัใดสถาบนัหนึ่งดงักล่าว
จะไมม่ผีูพ้ยากรณ์ไดว้่าประเทศไทยจะเป็นอยา่งไร...” 
  จากความคดิ นโยบาย น าไปสู่การปฏบิตัขิอง กทช. ในครัง้นัน้จะเหน็ไดว้่า ความคดิและการ
กระท าตรงกนัเป็นไปเพื่อการพทิกัษ์ปกป้องสถาบนัหลกัของชาตอิย่างแทจ้รงิจงึมคีวามรอบคอบระมดัระวงัสูง
ยิง่และยงัเป็นก าลงัช่วยเผยแพร่หนังสอืที่คร ่าครลึ้าสมยัแต่ทรงคุณค่ายิง่ให้กลบัมาเจดิจา้ขจรขจายอีกครัง้
กระจายไปทัว่โลกถึง ๓ ภาษา แสดงถึงความภาคภูมใิจในเอกลกัษณ์ของความเป็นไทยจาก กทช. อย่าง
แท้จรงิ ในขณะที่เมื่อ กสทช. ชุดปจัจุบนัเขา้มาด ารงต าแหน่งเกอืบครบ ๑ ปีเต็ม ภายหลงัการออกประกาศ
พิพาทบังคับใช้ก็เริ่มลุแก่อ านาจโดยเอาวนัที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นครบรอบวนัประสูติของสมเด็จ
พระสงัฆราชเป็นวนัออกปฏบิตักิารเขา้ตรวจจบัอย่างหยาบคายที่สถานีวทิยุเสยีงธรรมเพื่อประชาชนในพระ
อุปถมัภส์มเดจ็พระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์ฯ อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ ใชพ้ฤตกิารณ์แบบตรวจคน้
พ่อค้ายาบ้าฉะนัน้ทัง้ที่ทราบดวี่าสถานีดงักล่าวเป็นไปเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและผู้ดูแลรกัษาก็เป็น
นายแพทยว์ยัอาวุโส มสีถานภาพทางสงัคมระดบัสูงได้รบัเกยีรตใิห้เป็นถงึผู้พพิากษาสมทบซึ่งควรจะได้รบั
การปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัคุณงามความดทีางสงัคมทีส่ ัง่สมมาตลอดชวีติ ประการส าคญักว่านัน้ สถานีดงักล่าว
เป็นสถานีเพื่อพระพุทธศาสนาทีเ่ป็นหน่ึงในสถาบนัหลกัของชาตซิึง่ไดร้บัพระกรุณาธคิุณจากทูลกระหม่อมฟ้า
หญิงทรงเป็นประธานเปิดสถานีด้วยพระองค์และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิเสียงธรรมฯ อีกด้วย การ
ด าเนินการใดๆ จงึตอ้งไตรต่รองใหร้อบคอบระมดัระวงัอย่างทีสุ่ด ไม่สมควรทีจ่ะใหเ้กดิเหตุการณ์ในลกัษณะนี้
ไดโ้ดยเดด็ขาด แมแ้ต่การออกปฏบิตักิารยงัเลอืกเอาวนัประวตัสิมเดจ็พระสงัฆราชอกีดว้ย ส าหรบัรายละเอยีด
ของเอกสารในหวัขอ้นี้ปรากฏตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๒๘ 
  ขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละประชาชนต่างกเ็หน็ความจรงิดงักล่าวซึง่แสดงถงึแนวคดิ นโยบาย และ
การกระท าของ กสทช. ชุดนี้กบั กทช. ในอดีตว่า มคีวามแตกต่างระหว่างกันอย่างสิ้นเชงิเหมอืนนรกกับ
สวรรค์ฉันใดฉันนัน้ จงึไม่อาจยอมรบัการกระท าของ กสทช. ชุดปจัจุบนัได้อกีต่อไป แมจ้ะสรา้งภาพลกัษณ์
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ตนเองดว้ยการเป็นผูส้นบัสนุนงานวสิาขบชูา ณ ทอ้งสนามหลวง กเ็ป็นเพยีงฉากหนึ่งของกจิกรรมทีใ่ชบ้งัหน้า
เพื่อหลอกตาคนเท่านัน้หาไดอ้อกจากใจจรงิไม ่หากเป็นการกระท าทีเ่ป็นของจรงิต้องสอดคลอ้งสมัพนัธก์นัไป
ทัง้ระบบเช่นที ่กทช. ในอดตีไดป้ฏบิตัมิาแลว้อยา่งงดงาม 
  ๔.๗.๖ ขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละประชาชนขอเรยีนความจรงิต่อศาลเพื่อประการพจิารณาซึง่เป็น
เรื่องที่ส าคญัอกีประการหนึ่ง กล่าวคอื ประกาศพพิาทไม่เพยีงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์
สาธารณะด้านศาสนาซึ่งไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจเท่านัน้ ยงัสร้างความกงัวลให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ทัง้
ภาครฐัและเอกชนเป็นวงกวา้งอยา่งไมเ่คยปรากฏมาก่อนในวงการสื่อของประเทศไทย มลูนิธเิสยีงธรรมฯ และ
คณะสงฆท์ุกกลุ่มทีใ่ชส้ื่อวทิยกุระจายเสยีงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างกถ็ูกรบัเชญิจากคณะกรรมาธกิาร
ด้านศาสนาฯ แห่งสภาผู้แทนราษฎรที่ทุกท่านต่างก็ความกังวลและห่วงใยพระพุทธศาสนาอย่างมาก 
บรรยากาศที่ประชุมต่างไม่ยอมรบัหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศพิพาทที่ไม่น าเนื้อหาสาระที่เป็น
ประโยชน์เป็นตวัตัง้หรอืเป็นส าคญัซึง่เป็นผลดต่ีอชาตแิละส่วนรว่มเป็นอยา่งยิง่และยงัสอดคลอ้งกบับทบญัญตัิ
แห่งกฎหมายหลายฉบบัไม่เพยีงกฎหมายด้านสื่อเท่านัน้ ประกาศพพิาทกลบัใหค้วามส าคญัด้านเทคนิคโดย
เอาภาคธุรกจิมาปะปน มากนิพืน้ท ีหรอืมาแย่งโควตาผูป้ระกอบการประเภทอื่นๆ ไม่ว่าบรกิารสาธารณะหรอื
บรกิารชุมชนกต็ามซึง่ไมเ่ป็นธรรมอยา่งยิง่ แมภ้าคธุรกจิจะมปีระโยชน์สาธารณะอยู่บา้งกเ็พยีงเล็กน้อยไม่มาก
ไปกว่า ๒๕ % ของสดัส่วนรายการซึง่กฎหมายคุม้ครองไวเ้พยีงเท่านัน้จงึเป็นการไม่สมควรอย่างยิง่ทีป่ระกาศ
พพิาทจะน าไปคลุกเคล้าปะปนกนั นอกจากนี้ มลูนิธเิสยีงธรรมฯ และผู้ประกอบการดา้นพระพุทธศาสนายงั
ไดร้บัเชญิเขา้ร่วมประชุมกบัสภาองคก์รพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิณ อาคารสภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยที่ประชุมต่างก็ตระหนักถึงภยัอนัตรายที่มอียู่แล้วเป็นทุนเดมิในสงัคมไทยสมยัปจัจุบนั แทนที่จะ
ได้รบัการส่งเสรมิจากภาครฐัอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกจิการด้านสื่อ กลบักลายเป็นออกประกาศพพิาทที่มผีล
ในทางตรงกนัขา้มอยา่งสิน้เชงิ ยงัความสลดหดหู่สมเพชเวทนาต่อแนวคดิของ กสทช. ชุดปจัจุบนัเป็นอย่างยิง่ 
โดยได้ให้ก าลังใจต่อบรรดาผู้ประกอบการด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งต่อสู้ต่อไปเพื่อความมัน่คงใน
พระพุทธศาสนาของชาตไิทยเรา ส าหรบัองค์กรชาวพุทธอื่นๆ ก็ยงัมอีกี เช่น ยุวพุทธกิสมาคมแห่งประเทศ
ไทย ชมรมพุทธฯ ตามมหาวทิยาลยัและองคก์รต่างๆ มลูนิธต่ิางๆ ทีส่่งเสรมิดา้นคุณธรรมฯ เป็นตน้  
  ต่อมาสภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิดจ้ดัใหม้กีารประชุมครัง้ที ่๒๓/๒๕๕๕ เมื่อ
วนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๕ เพื่อพจิารณาถงึผลกระทบของประกาศพพิาท กสทช. ต่อการด าเนินงานดา้นการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ซึ่งได้ข้อสรุปเป็น “ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรกึษา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ” ถึงนายกรฐัมนตร ีปรากฏตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๒๙ จากสภาที่
ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตกิไ็ดจ้ดัมกีารประชุมทีใ่หญ่จากทุกภาคส่วนครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ เพื่อพจิารณา
ถงึผลกระทบของประกาศพพิาทต่อศาสนาโดยเฉพาะซึง่เชญิผูท้ีส่่วนเกีย่วขอ้งทุกภาคส่วนรวมทัง้ กสทช. เพื่อ
ร่วมแสดงความคดิเหน็เพื่อให้ได้ขอ้สรุปเป็นรายการการประชุมการรบัความเหน็และขอ้เสนอแนะของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “แนวทางบรรเทาแก้ไขผลกระทบของค าสัง่ กสทช. ต่อการ
ด าเนินงานดา้นวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์ทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ทีท่างราชการรบัรอง” 



 ๑๔๖ 

เมือ่วนัที ่๗ มนีาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอ้งประชุมกรมการศาสนา ชัน้ ๑๕ กระทรวงวฒันธรรม ดงั
ปรากฏตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๓๐ โดยทีป่ระชุมไดส้รปุผลดงันี้ 
  “ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาความเหน็และขอ้เสนอแนะของสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิฯ จากหน่วยงาน
ต่างๆ (ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงวฒันธรรม ปลดักระทรวงคมนาคม ปลดักระทรวงศกึษาธิการ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาต ิอธบิดกีรมประชาสมัพนัธ ์กสทช. ประธานสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ผูบ้ญัชาการส านักงานต ารวจแห่งชาต ิอธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ผูป้ระกอบการสื่อแต่ละศาสนา 
ไดแ้ก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอสิลาม ศาสนาครสิต์ ศาสนาครสิต์ ศาสนาซกิข)์ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมแลว้ มมีตใิห้
รบัขอ้ความเหน็และขอ้เสนอแนะฯ ในภาพรวมทัง้ ๕ ขอ้ ตามทีไ่ดอ้ภปิรายแลว้เป็นล าดบัดงันี้ 
  ขอ้ที่ ๑ ที่ประชุมเหน็สอดคล้องตามขอ้เสนอของสภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
และ กสทช. รบัว่าจะปฏบิตัติามนโยบายคณะรฐัมนตรทีีแ่ถลงไวต่้อรฐัสภา พรอ้มทัง้จะด าเนินการประสานงาน
กบัรฐับาลและรฐัสภาตามทีร่ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งบญัญตัไิว้ 
  ข้อที่ ๒ ที่ประชุมได้ร ับทราบว่า กสทช. ได้ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องแล้ว และ กสทช. ได้แจ้งว่าได้ให้ความส าคัญแก่กลุ่มทางศาสนา ซึ่งในมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบญัญตักิารประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บญัญตัจิดักลุ่มศาสนาอยู่ในประเภทการ
ประกอบกจิการบรกิารสาธารณะ แต่เน่ืองจากขณะน้ีมกีารเปลีย่นผ่านเกดิปญัหาวทิยุชุมชนเกดิขึน้เป็นจ านวน
มาก จงึไดม้กีารด าเนินการจดัระเบยีบโดยออกประกาศพพิาท ส่วนการจะใหอ้อกประกาศแยกเป็นกลุ่มเฉพาะ
ทางศาสนาไม่สามารถท าได้ในทนัท ีเพราะต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมาย แต่สามารถที่จะชะลอหรอื
บรรเทาการบงัคบัใชป้ระกาศดงักล่าวได ้
  ขอ้ที่ ๓ ที่ประชุมเหน็สอดคล้องตามขอ้เสนอของสภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
และเหน็ว่า กสทช. ควรพจิารณาทางปกครองไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่
เกิดขึ้นแก่สถานีวิทยุชุมชนซึ่งได้รบัจากการพิจารณาทางปกครองใดๆ ของ กสทช . เป็นการชัว่คราว 
โดยเฉพาะกลุ่มวดั ศาสนสถาน สมาคม มลูนิธ ิและหน่วยงานต่างๆ ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการเผยแพร่ศาสนา
อยา่งแทจ้รงิโดยไมม่โีฆษณาแอบแฝง 
  ขอ้ที่ ๔ ที่ประชุมเหน็สอดคล้องตามขอ้เสนอของสภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
และยนืยนัทีจ่ะใหม้กีารจดัสรรวทิยโุทรทศัน์ดจิติอลช่องเฉพาะทางศาสนาอยา่งน้อย ๑ ช่อง 
  ขอ้ที ่๕ ทีป่ระชุมเหน็สอดคลอ้งตามขอ้เสนอของสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตใิน
ประเด็นเสนอให้มกีารด าเนินการปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาตเิพื่อพฒันากฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งใหม้คีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์
ในปจัจบุนั 
   

ขา้พเจา้เรยีนขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวต่อศาลเพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึพษิภยัของประกาศพพิาททีส่่งผล
กระทบรุนแรงต่อผูป้ระกอบการทีม่ไิดแ้สวงหาก าไรในทางธุรกจิที่ไดเ้ผยแพร่เนื้อหารายการดา้นศาสนาทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดมาท าให้ประชาชนในชาตซิึง่ประกอบด้วยศาสนิกชนในแต่



 ๑๔๗ 

ละศาสนาต่างมทีี่พึ่งที่ถูกต้องดงีามยงัความผาสุกร่มเยน็ต่อชาตบิ้านเมอืงในที่สุด แทนที่ กสทช. จะให้การ
คุ้มครองเป็นกรณีพิเศษอย่างน้อยควรเท่ากับผู้ประกอบการรายเดิมที่เลือกจะคุ้มครองโดยไม่มเีอกสาร
หลกัฐานใดๆ จาก กสช. หรอื กทช. ยิง่กว่านัน้ควรส่งเสรมิและสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อศาสนิกชนที่อยู่ใน
ประเทศไทยจะพอมทีีพ่ึง่ทางใจบา้ง หากไม่มกีารคุม้ครองผูป้ระกอบการรายเดมิแต่อย่างใดเลยกอ็กีเรื่องหนึ่ง 
พฤติการณ์ที่มองสื่อศาสนาด้อยค่ากว่าสื่อผูกขาดจงึส่งผลกระทบต่อจติใจของศาสนิกชนเป็นวงกว้าง  การ
บงัคบัใช้กฎหมายของ กสทช. แบบไม่ใช้หลกัธรรมน าหน้า ไม่ใชพ้ระราชปณิธานและพระบรมราโชบายของ
บูรพมหากษตัรยิไ์ทยน าหน้า จงึเท่ากบัเป็นพฤตกิารณ์ทีก่ าลงับ่อนท าลายสถานบนัหลกัของชาตเิสยีเอง และ
ยงัจะท าลายคุณค่าของ “กฎหมาย” ทีส่งูส่งในสายตาของพระสงฆแ์ละประชาชนใหก้ลายเป็นเพยีง “กฎหม..ย” 
เท่านัน้ซึง่เป็นจรงิตามค าทีอ่งคห์ลวงตาแสดงธรรมไวด้งันี้   (ขา้พเจา้และคณะตอ้งขออภยัต่อศาลทีจ่ าเป็นต้อง
กล่าวเพราะเป็นธรรมส าคญัที่ท่านเน้นย ้าอย่างหนักเป็นกรณีพเิศษและเป็นความรูส้กึที่แท้จรงิของศิษยานุ
ศษิยต่์อพฤตกิารณ์การบงัคบัใชก้ฎหมายของรฐัทีไ่ม่เป็นธรรมเช่นกรณี กสทช. นี้ทีข่า้พเจา้และคณะไม่อยาก
ใหเ้กดิขึน้หรอืมอีกีต่อไปในสงัคมไทย)  

“…ตัง้กฎเกณฑอ์ะไรไมพ่น้ทีจ่ะมาเขา้ตวัๆ ตัง้กฎอนัใดขึน้มากเ็พื่อตวัเองเป็นอนัดบัหนึ่ง แลว้
กระจายออกไปสู่ภายนอกเหมอืนว่าเป็นอรรถเป็นธรรม ความจรงิความลีล้บัมนัอยู่กบัตวัครองกฎหมำยกฎ
หมอยนัน่ละไว ้โลกมนัจงึสกปรก ปลิน้ปลอ้นหลอกลวงไมม่ใีครเกนินักกฎหมำยนะ ลิน้น้ีรอ้ยสนัพนัคมคอืนัก
กฎหมำย แลว้มนักลายไปเป็นนักกฎหมอย กฎหมดั กฎหมำ กฎข่ีบงัคบัไปหมดเวลานี้ จะเอาความรูด้งีาม
มาปกครองตนเองและบา้นเมอืงไมค่่อยเหน็ม ีมนัมแีต่เอามาอวดเฉยๆ…” 

ถ้อยค าดงักล่าวเป็นธรรมที่องค์หลวงตามหาบวั ญาณสมัปนัโน เลอืกใช้มาเพื่อปราบการ
บงัคบัใชก้ฎหมายทีไ่ร ้“ธรรม” แก่ผู้มอี านาจในบา้นเมอืงโดยเฉพาะ องคห์ลวงตาท่านเรยีกธรรมประเภทนี้ว่า
ระเบดินิวเคลยีรน์ิวตรอนเพราะเป็นเทศนาธรรมแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่ค าหวานเพยีงเพื่อประจบประแจงโลก 
แต่เป็นความจรงิเพื่อตกัเตือนโลกเหมอืนขวานทีใ่ชถ้ากไม ้ตรงไหนทีค่ดงอมากกต็้องถากแรงๆ ฉันใด การที ่
กสทช. เลอืกเอากฎหมายมาบงัคบัใชจ้นกระทบกระเทอืนต่อศาสนาแมส้งฆจ์ะท าสงัฆกรรมคว ่าบาตรตามพระ
ธรรมวนิยัแลว้กย็งัดือ้ดา้นไมย่อมรบัจะบงัคบัใหป้ฏบิตัติามประกาศพพิาทใหจ้งไดห้ากฝ่าฝืนจะมบีทลงโทษทัง้
ทางปกครองและทางอาญาไม่เวน้แมพ้ระสงฆอ์งคเจา้ ในเมื่อกฎหมายประเภทนี้ฝืนธรรมทา้ทายธรรมเฉพาะ
อยา่งยิง่ต่อองคห์ลวงตาทีไ่ดก้ล่าวย า้ในเรือ่งดงักล่าวไวอ้ย่างละเอยีดลออมาตัง้แต่ปี ๒๕๔๘ แลว้ เวลาผ่านไป
เพยีง ๘ ปี ยงัน ากฎหมายประเภทดงักล่าวกลบัมาลดิรอนและเล่นงานศาสนาอีก ความรูส้กึของพระสงฆแ์ละ
ประชาชนที่เคยมอง “กฎหมาย” ว่าเป็นสิ่งมคี่ามคีวามจ าเป็นและเป็นไปเพื่อการผดุงยุติธรรมก็เริม่แปร
เปลี่ยนไปและในทีสุ่ดจะกลายเป็น “กฎหม..ย” จรงิอย่างทีอ่งคห์ลวงตาไดเ้ทศน์ไวใ้นทีสุ่ด เพราะเป็นกฎแห่ง
ความสกปรกทีสุ่ดทีไ่มม่ใีครยอมรบัได ้

อนึ่ง ข้าพเจ้าขอเรยีนต่อศาลถึงบทบญัญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกบั กสทช. กับรฐับาลและ
รฐัสภา กล่าวคอื ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ บญัญตัวิ่า ใน
การด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่กสทช. ต้องด าเนินการให้สอดคลอ้งกบันโยบายที่คณะรฐัมนตรแีถลงไวต่้อ
รฐัสภา 



 ๑๔๘ 

ดงันัน้ กสทช. จะออกประกาศพพิาทตามอ าเภอใจไม่ได ้กล่าวคอื จะคดิ จะท า จะปฏบิตัต่ิอ
ศาสนาเฉกเช่นเดียวกับภาคธุรกิจหรอืเอกชนโดยทัว่ไปตามที่ได้อ้างต่อศาลในค าให้การย่อมมไิด้และไม่
สมควรยิง่ กสทช. ต้องปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลในเรื่องดงักล่าวด้วย ซึ่งค าแถลงนโยบาย
ของคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัพระพุทธศาสนานัน้ นายกรฐัมนตรไีดแ้ถลงต่อรฐัสภาเมื่อวนัองัคารที ่๒๓ สงิหาคม 
๒๕๕๔ ดงันี้ 

“ขอ้ ๔.๔ นโยบายศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม 
ข้อ ๔.๔.๑ เร่งด าเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มบีทบาทในการร่วมเทิดทูน

สถาบนัหลกั ชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์และรว่มสรา้งประเทศไทยใหเ้ป็นประเทศทีอ่ยูส่บาย... 
ขอ้ ๔.๔.๒ อุปถมัภ์ คุ้มครอง และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ส่งเสรมิการ

ปรบัปรุงองค์กรและกลไกทีร่บัผดิชอบด้านศาสนาเพื่อใหก้ารบรกิารจดัการ ส่งเสรมิท านุบ ารุงศาสนามคีวาม
เป็นเอกภาพและประสทิธภิาพ รวมทัง้ส่งเสรมิความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุก
ศาสนาเพื่อน าหลกัธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสรมิศลีธรรม คุณธรรม จรยิธรรม และสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนใชห้ลกัธรรมในการด ารงชวีติมากขึน้” 

ด้วยเหตุนี้ หากประกาศพพิาทสอดคล้องต่อนโยบายของรฐับาลดงักล่าวจรงิ พระสงฆ์และ
กลุ่มวทิยเุพื่อพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาอื่นกค็งไมม่คีวามจ าเป็นใดๆ ตอ้งมารอ้งต่อศาล การทีป่ระชุมสงฆล์ง
นิคหกรรมคว ่าบาตร การที่ประชาชนพากนัลงชื่อคดัค้านและถอดถอนส่วนใหญ่ก็มาจากประชาชนผู้มใีจ
เทดิทูนสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์แทบทัง้นัน้ และเมื่อไดพ้เิคราะหจ์ากค าให้การของผูถู้กฟ้องคดี
ต่อศาลถึงหลักการ แนวคิด และเงื่อนไขตามประกาศพิพาทที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะบังคับใช้แก่
ผู้ประกอบการด้านศาสนาที่ไม่มีการคุ้มครองใดๆ ทัง้สิ้นตามที่ได้เรียนข้อเท็จจริงต่อศาลมาเป็นล าดับ 
ค าให้การดงักล่าวจงึเป็นพยานเอกสารที่ยนืยนัถึงการละเมดิหรอืฝ่าฝืนบทบญัญัติตามมาตรา ๗๔ อย่าง
รุนแรง เพราะให้คุณค่าราคาด้านศาสนาเลวรา้ยกว่าผู้ประกอบการรายเดมิที่ปราศจากหลกัฐานการอนุญาต
จาก กสช. และ กทช. เสยีดว้ยซ ้าไปเช่นนี้ ขา้พเจา้ตลอดถงึพระสงฆแ์ละประชาชนจงึไม่อาจยอมรบัประกาศ
พพิาทนี้ไดเ้ลยแมจ้ะบงัคบัใชไ้ปแลว้กเ็ป็นเพยีงบงัคบัใชส้ิง่สกปรกทีสุ่ดในสายตาของธรรมเท่านัน้ 

๔.๗.๗ ขา้พเจา้ขอเรยีนขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมายเพิม่เตมิต่อศาลซึง่เป็นขอ้กฎหมายทีไ่ดม้ี
การหยบิยกขึน้ในทีป่ระชุมสภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตริ่วมกบัภาคส่วนต่างๆ กล่าวคอื มาตรา 
๗๐ ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบ้ญัญตัวิ่า บุคคลมหีน้าที่พทิกัษ์รกัษาไวซ้ึง่ชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ และโดยที่มูลนิธเิสยีงธรรมฯ ได้ใช้สื่อเพื่อท าหน้าที่เช่นนี้อย่างต่อเนื่องตลอดมา
ท่ามกลางกระแสความเสื่อมถอยของสงัคมไทยต่อสถาบนัหลกัของชาตใินทุกดา้น ซึง่ กสทช. กเ็ป็นบุคคลหนึ่ง
ตามกฎหมายทีต่้องท าหน้าทีด่งักล่าวอย่างเคร่งครดั และโดยที ่กสทช. ก็ไม่สามารถถอืครองคลื่นความถี่ใน
ฐานะผู้ประกอบการกจิการใดๆ ได้โดยเดด็ขาดเพราะเป็นองคก์รอสิระที่ท าหน้าทีจ่ดัสรรและก ากบัดูแล การ
จดัสรรคลื่นเพื่อตนหรอืการก ากบัดแูลตนยอ่มเป็นพฤตกิารณ์ทีทุ่จรติมผีลประโยชน์ทบัซอ้นอย่างรา้ยแรงหนัก
ยิง่กว่าเจา้หน้าที่ของรฐัทีแ่มม้ผีลประโยชน์ทบัซอ้นทางอ้อมกย็งัมโีทษความผดิทางอาญาต้องถูกขบัออกจาก
ราชการในที่สุด แต่กรณีนี้  กสทช. ถือครองคลื่นโดยตรงไม่มีอ้อมค้อม ปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจกัษ์แก่



 ๑๔๙ 

สาธารณชนว่าส านักงาน กสทช. เป็นผู้ได้รบัอนุญาตตามประกาศพพิาทเช่นนี้ย่อมเป็นความผดิที่ต้องถูก
ด าเนินคดแีละตอ้งออกจากราชการไดใ้นทีสุ่ด  

ในเมือ่ กสทช. ไม่มสีทิธิค์รอบครองสื่อ กย็่อมปฏบิตัติามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายตามมาตรา
ดงักล่าวด้วยการสนับสนุนบรรดาผู้ประกอบการที่มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อพิทกัษ์รกัษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตรยิ์ ให้ได้รบัความคุ้มครองเป็นกรณีพเิศษยิง่กว่าผู้ประกอบการรายเดมิจงึจะถูกต้อง แต่เมื่อ
พจิารณาจากค าใหก้ารต่อศาลอยา่งถีถ่ว้นแลว้ กลบัพบว่าผูถู้กฟ้องคดใีหค้่าผูป้ระกอบการทีป่ฏบิตัติามมาตรา 
๗๐ แบบทัว่ไป ซึ่งหากบทบัญญัติแห่งรฐัธรรมนูญถือการพิทักษ์ร ักษาสถาบันหลักของชาติเป็นสิ่งที่มี
ความส าคญัเป็นการทัว่ไปกไ็มจ่ าเป็นตอ้งบญัญตัมิาตราดงักล่าวไว ้จงึเป็นเครื่องพสิูจน์ไดช้ดัเจนว่า ผูถู้กฟ้อง
คดไีม่ไดใ้ชข้อบเขตตามอ านาจหน้าทีท่ีต่นมอียู่เพื่อท าหน้าที่พทิักษ์รกัษาไวซ้ึง่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
แต่อย่างใด เป็นเพยีงประกาศพพิาทที่เหน็บุคคลทีใ่ชส้ื่อเพื่อพทิกัษ์รกัษาชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์มคี่า
ราคาเสมอบุคคลทีใ่ชส้ื่อเพื่อบทเพลงลูกทุ่งลูกกรุงทีท่ าลายวฒันธรรมอนัดขีองชาต ิจงึบงัคบัใหผู้ป้ระกอบการ
ทัง้ ๒ ประเภทนี้ใชห้ลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีท่ าใหเ้กดิการลดิรอนเฉกเช่นเดยีวกนั ไม่มขีอ้ยกเวน้ใดๆ แก่การ
พทิกัษ์รกัษาสถาบนัหลกัของชาตแิมแ้ต่น้อย ตัง้แต่เริม่ต้นก่อนออกประกาศ ระหว่าง ท่ามกลาง จนกระทัง่ถงึ
ขณะนี้ ที่ส าคญัแม้แต่ค าให้การที่อ้างต่อศาลก็ยงัตีความข้อกฎหมายต่างๆ เพื่ อเหยยีบย ่าผู้ประกอบการ
ประเภทนี้ทัง้สิน้ ไมม่ถีอ้ยค าใดๆ ในค าใหก้ารทีแ่สดงถงึการตระหนักถงึหน้าทีส่ าคญัดงักล่าวในฐานะผูจ้ดัสรร
และก ากบัดูแลคลื่นที่ควรจะสนับสนุนผู้ประกอบการทุกรายที่ใช้คลื่นเพื่อท าหน้าที่เช่นนี้ยิง่มสีดัส่วนรายการ
มากเพยีงใดกต็อ้งใหคุ้ณค่าใหน้ ้าหนกัมากขึน้เพยีงนัน้จงึไดช้ื่อว่าปฏบิตัติามมาตราดงักล่าวอยา่งเครง่ครดั 

ดงันัน้ ขา้พเจา้ พระสงฆแ์ละประชาชนทีใ่ชส้ื่อวทิยกุระจายเสยีงผ่านเครอืข่ายวทิยุมลูนิธเิสยีง
ธรรมฯ เพื่อท าหน้าทีพ่ทิกัษ์รกัษาไวซ้ึง่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์อย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดมามผีลงาน
เป็นที่ประจกัษ์ต่อสงัคมทัง้ ๓ ด้าน มากยิง่กว่าสื่อใดๆ ในขณะนี้ไม่ว่าจะพจิารณาจากสดัส่วนรายการก็ตาม
หรอืไม่ว่าจะพจิารณาจากทรพัยส์นิเงนิทองที่น าเขา้สู่คลงัหลวง ฯลฯ ผลงานเหล่านี้กย็่อมเป็นการสมควรที่ผู้
ถูกฟ้องคดีจะต้องด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดให้เกิดความเหมาะสมที่สุดโดยเร็วมใิช่การดื้อรัน้จนต้อง
เสยีเวลามาเป็นคู่กรณใีนการพพิาทและยงัต้องท าใหศ้าลเสยีเวลาโดยไม่จ าเป็นแทนทีจ่ะพจิารณาคดอีื่นๆ ทีม่ ี
ความส าคญัจ าเป็นต่อส่วนรวมใหลุ้ล่วงไปน่าจะดกีว่า 

นอกจากนี้ ยงัเป็นที่น่าสงัเกตว่า ในขณะที่ กสทช.ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ของตนให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อใหเ้กดิการปฏริปูสื่อ ดว้ยการจดัสรรคลื่นความถี่ใหเ้ป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยเรว็ แต่ 
กสทช.ยงักลบัพยายามใช้เล่ห์เพทุบายต่าง ๆ เพื่อให้การเผยแพร่ธรรมะของพระกรรมฐานมอุีปสรรคขวาก
หนาม ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจนคอื เมือ่วนัที ่๑๕ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๖ ในขณะทีค่ณะท างานของมลูนิธเิสยีง
ธรรมฯ ก าลงัท าการรบัรองความถูกต้องของเอกสารจ านวนมากที่ ส านักงาน กสทช .เพื่อประกอบการขอ
ใบอนุญาตประเภทบรกิารชุมชนอยู่นัน้ ปรากฏว่า กสทช.กลบัใช้ปฏบิตักิาร “ตทีา้ยครวั” ส่งตวัแทนเขา้พบ
พระผูใ้หญ่ซึง่เป็นประธานและกรรมการมลูนิธเิสยีงธรรมฯ โดย กสทช.ไดส้รา้งสถานการณ์ทีท่ าใหพ้ระผูใ้หญ่
เกิดความอึดอดัใจ จ าต้องลงนามในหนังสอืที่คนของ กสทช. น ามาให้ โดยไม่มโีอกาสได้ปรกึษาหารอืกบั
กรรมการท่านอื่นของมลูนิธเิสยีงธรรมฯ แต่อยา่งใด หลงัจากหน้ามา้ของ กสทช.ไดก้ลบัไปแลว้ ประธานมลูนิธิ



 ๑๕๐ 

เสยีงธรรมฯ จงึไดห้ารอืกบักรรมการท่านอื่น และไดใ้หพ้ระอุปฏัฐากโทรฯ ไปแจง้แก่ตวัแทนของ กสทช.ผูน้ัน้
ว่า หนังสอืทีเ่ซน็ไปนัน้เป็นโมฆะ ใหร้ะงบัไป มใิหน้ าไปส่งที ่กสทช.  นอกจากนี้ยงัไดท้ าหนังสอืแจง้ส าทบัไป
อกี แต่ปรากฏว่า กสทช.พยายามจะอา้งหนงัสอืฉบบันัน้อยู่ตลอดเวลาทัง้ๆ ทีเ่อกสารหลกัฐานไม่ครบและไม่มี
หนังสอืมอบอ านาจใดๆ ทัง้สิน้ แต่ กสทช. กลบัพยายามจะอ้างถงึและให้น ้าหนักกบัหนังสอืฉบบัดงักล่าวอยู่
เสมอ ซึง่หากมลูนิธเิสยีงธรรมฯ แก้ปญัหาดงักล่าวไม่ทนัท่วงทหีรอืไม่รอบคอบเพยีงพอ พฤตกิารณ์ “ตที้าย
ครวั” เช่นน้ีจะส่งผลกระทบกระเทอืนอย่างรุนแรงเป็นการท าลายเจตนารมณ์เดมิขององคห์ลวงตาพระมหาบวั 
ญาณสมัปนัโน ให้สูญสิ้นไปในทนัท ีและมผีลให้การขอใบอนุญาตประเภทบรกิารชุมชนและการยื่นฟ้องศาล
ของวทิยุเสยีงธรรมจะต้องกลายเป็นโมฆะ เพราะหลกัการและเจตนารมณ์ทัง้หลายทีไ่ดย้ื่นต่อศาลแปรเปลีย่น
ไปโดยสิน้เชงิ ขา้พเจา้และคณะจ าเป็นต้องเรยีนขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวต่อศาลเพื่อใหเ้หน็ถงึปญัหาอุปสรรคและ
ความไม่สุจรติของผู้ถูกฟ้องคดทีี่ต้องประสบพบเหน็ตลอดมา รายละเอยีดปรากฏตามเอกสำรแนบท้ำย
หมำยเลข ๓๑  
 
 ข้อ ๕. ประเดน็ปัญหำเพ่ือขอกำรวินิจฉัยจำกศำล 

โดยที่บทเฉพาะกาลตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
บญัญตัไิวว้่า “เมือ่มกีารแต่งตัง้ กสทช. แลว้ ใหส้่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หน่วยงานของรฐัหรอืบุคคลใดทีไ่ดร้บั
จดัสรรคลื่นความถี่หรอืใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกจิการกระจายเสยีงฯ อยู่ในวนัที่พระราชบญัญตันิี้ ใช้
บงัคบั มหีน้าทีแ่จง้รายละเอยีดการใชป้ระโยชน์คลื่นความถี่ รวมทัง้เหตุแห่งความจ าเป็นในการถอืครองคลื่น
ความถีต่่อ กสทช. ตามหลกัเกณฑ ์และระยะเวลาที ่กสทช. ก าหนด”  

และ มาตรา ๘๓ บญัญตัิว่า “ผู้ได้รบัจดัสรรคลื่นความถี่หรอืใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกจิการ
กระจายเสยีงฯ ทีช่อบดว้ยกฎหมาย อยู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบัและได้ปฏบิตัติามมาตรา ๘๒ แล้ว 
ให้ถือว่าได้รบัอนุญาตจาก กสทช. ตามพระราชบญัญตัินี้ และให้ กสทช. ก ากบัดูแลให้ผู้ได้รบัจดัสรรคลื่น
ความถีห่รอืใชค้ลื่นความถีน่ัน้ปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ กฎหมายอื่นและตามหลกัเกณฑท์ี ่กสทช. ก าหนด 
ทัง้นี้ จนกว่าจะถงึก าหนดทีต่อ้งคนืคลื่นความถีต่ามวรรคสาม” นัน้ 

กใ็นเมื่อมูลนิธเิสยีงธรรมฯ และบรรดาผู้ได้รบัอนุญาตทดลองออกอากาศในลกัษณะชัว่คราวทุกราย
ลว้นแลว้แต่เป็นผูไ้ดร้บัการอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายจากผู้มอี านาจหน้าที่ในขณะเมื่อเป็น กทช. ปฏบิตัิ
หน้าที่ กสช. และ กทช. รกัษาการ กสทช. อย่างต่อเนื่องตลอดมาและยงัมผีลอยู่ในวนัที่พระราชบญัญตันิี้ใช้
บงัคบั  

ดงันัน้ มลูนิธเิสยีงธรรมฯ และบรรดาผู้ไดร้บัอนุญาตทดลองออกอากาศในลกัษณะชัว่คราวทุกรายจงึ
ตอ้งมสีทิธโิดยสมบรูณ์ในการแจง้รายละเอยีดการใชป้ระโยชน์คลื่นความถี่ รวมทัง้เหตุแห่งความจ าเป็นในการ
ถอืครองคลื่นความถี่ต่อ กสทช. ตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาที่ กสทช. ก าหนดดว้ยใช่หรอืไม่?  แต่เพราะ
เหตุใด กสทช. จงึปิดกัน้มลูนิธเิสยีงธรรมฯ และปิดกัน้บรรดาผูไ้ดร้บัอนุญาตทดลองออกอากาศฯ มยิอมใหเ้ขา้
สู่กระบวนการดงักล่าวนี้ทัง้ๆ ทีก่ฎหมายย่อมบงัคบัเป็นการทัว่ไป? พฤตกิารณ์ของ กสทช. เช่นนี้เป็นการจง
ใจเลอืกปฏบิตัแิก่ผูป้ระกอบการรายเดมิใช่หรอืไม ่ทัง้ๆ ทีไ่มเ่คยปรากฏเอกสารหลกัฐานใดๆ มายนืยนัต่อศาล 



 ๑๕๑ 

ต่อข้าพเจ้า และต่อสาธารณชนในการอนุญาตจาก กสช., กทช. ปฏบิตัิหน้าที่ กสช. และ กทช.รกัษาการ 
กสทช.? ศาลยอมรบัว่าผูป้ระกอบการรายเดมิมสีถานภาพโดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่? อยา่งไร 

อนึ่ง กรณีมลูนิธเิสยีงธรรมฯ และขา้พเจา้ได้ด าเนินการแจง้รายละเอยีดการใชป้ระโยชน์คลื่นความถี ่
รวมทัง้เหตุแห่งความจ าเป็นในการถอืครองคลื่นความถีต่่อ กสทช. เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ตัง้แต่วนัที ่๑๘ ตุลาคม 
๒๕๕๕ ซึง่มใิช่การแจง้รายละเอยีดตามประกาศพพิาทแต่อยา่งใด หากแต่เป็นแจง้รายละเอยีดตามมาตรา ๒๗
(๔) ในฐานะเป็นผู้ใช้คลื่นความถี่โดยชอบอยู่ในขณะนัน้ซึ่งสอดคล้องกบัการด าเนินการตามบทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๒ และ ๘๓ และเนื่องจากเจา้หน้าที่ส านักงานผู้ถูกฟ้องคดไีด้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตใช้คลื่นความถี่แล้วเสรจ็สมบูรณ์แล้วปรากฏ เอกสำรแนบท้ำย
หมำยเลข ๓๒ และยงัไดม้หีนงัสอืแจง้ความจ าเป็นในการถอืครองคลื่นต่อ กสทช. เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้อกีดว้ย
ปรากฏตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๓๒ 

ดงันัน้เมื่อมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ไดด้ าเนินการแจง้รายละเอยีดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และเหตุแห่ง
ความจ าเป็นในการถอืครองคลื่นความถี่ต่อ กสทช. แลว้เสรจ็สมบูรณ์แลว้ตามหลกัฐานดงักล่าว โดยเป็นผูใ้ช้
คลื่นความถีเ่พื่อการประกอบกจิการกระจายเสยีงทีช่อบดว้ยกฎหมายอยู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัเมื่อ
วนัที่ ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ครบถ้วนสมบูรณ์แลว้เช่นกนั จงึเป็นพยานหลกัฐานยนืยนัต่อศาลไดอ้ย่างชดัเจน
ว่า มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ไดด้ าเนินการตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๒ และ ๘๓ ครบถ้วนทุกประการแลว้ จงึถอืว่า
เป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตจาก กสทช. ตามพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. ๒๕๕๓ เรยีบรอ้ยแลว้  

การออกประกาศพพิาทจงึเป็นการปฏบิตัหิน้าทีท่ีข่ดัแยง้ต่อบทบญัญตัแิห่งมาตรา ๒๗(๔), ๘๒ และ 
๘๓ หากจะมปีระโยชน์อยู่บา้งกอ็าจช่วยรองรบัสถานภาพทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ทีเ่พิง่มาใน
ระบบภายหลงัพระราชบญัญตัฉิบบัดงักล่าว หรอืหากเขา้มาในระบบแลว้เช่น ผูป้ระกอบการรายเดมิแต่กลบัไม่
ปรากฏหลกัฐานเอกสารใดๆ ยนืยนัไดว้่าชอบดว้ยกฎหมายจรงิ กส็มควรน าหลกัเกณฑเ์งื่อนไขตามประกาศ
พพิาทบงัคบัใชไ้ด ้แต่ยอ่มไมม่ผีลบงัคบัใชใ้ดๆ แก่ผูใ้ชค้ลื่นความถีโ่ดยชอบดว้ยกฎหมายเช่นมลูนิธเิสยีงธรรม
ฯ ได้ไม่ ขา้พเจา้และประชาชนจงึขอความเมตตาจากศาลพจิารณาให้เกดิความเที่ยงธรรมและใหเ้กดิความ
ชดัเจนต่อสาธารณชนในประเดน็ดงักล่าวดว้ย 

  
กล่าวโดยสรุปในภาพรวมจะเหน็ได้ว่า ประกาศพพิาทฉบบัน้ีนอกจากจะไม่ไดแ้ก้ปญัหาใดๆ ให้ดขีึน้

ในระบบแล้ว กลบัยงัเป็นการตอกย ้าซ ้าเตมิปญัหาต่างๆ ซึ่งมอียู่เดมิให้เลวร้ายหนักยิง่ขึ้น และยงัพอกพูน
ปญัหาใหม่ให้เกดิขึน้อย่างไม่คาดฝนัและไม่มปีระมาณ ประกาศพพิาทของผู้ถูกฟ้องคดจีงึเป็นประกาศที่ไม่
ชอบดว้ยกฎหมายตัง้แต่เริม่ต้น ท่ามกลาง แมจ้นถงึทีส่ ิน้สุดแห่งกระบวนการซึง่กย็งัไม่แลว้ ยงัจะลุกลามบาน
ปลายต่อไปอกีจนถงึอนาคตขา้งหน้าอกีดว้ย ซึง่นอกจากจะไม่ไดแ้ก้ปญัหาการบกวนคลื่นใดๆ ไดต้ามทีคุ่ยโว
โออ้วดไว ้ยงักลายเป็นการหมกัหมมและเพิม่พษิแห่งปญัหาใหเ้ลวรา้ยรุนแรงยิง่ขึน้ ประการส าคญั ยงัเป็นการ
กระท าอนัสวนทางอย่างสิ้นเชงิต่อ “ภารกิจหลกั” ที่ประชาชนทุกภาคส่วนได้พยายามเรยีกร้องและรอคอย
อย่างยาวนานด้วยความอดทนมาจนเกนิควรแล้ว ทัง้นี้ก็เพื่อต้องการให้ “วทิยุภาคประชาชน” ได้บงัเกดิขึ้น
อยา่งเสมอภาคในสงัคมไทยโดยเรว็ทีสุ่ด ดงันัน้ ขา้พเจา้ ผูฟ้้องคด ีมลูนิธเิสยีงธรรมฯ พระสงฆแ์ละประชาชน



 ๑๕๒ 

ผูไ้ดร้บัประโยชน์สงูสุดต่อชวีติจากสื่อธรรมะ ตลอดถงึบรรดาผูป้ระกอบการภาคประชาชน หรอืแมก้ระทัง่ภาค
ธุรกจิ ต่างกไ็มอ่าจยอมรบัและปฏบิตัติามประกาศพพิาทได ้ 
 ดว้ยเหตุผล ขอ้เทจ็จรงิ และขอ้กฎหมาย ตามที่ขา้พเจา้ผูฟ้้องคดแีละประชาชนไดเ้รยีนชีแ้จงต่อศาล
มาแล้วขา้งต้นนี้ ขอศาลได้โปรดพจิารณาเพื่อให้เกดิมาตรการหนึ่งมาตรการใดให้ความคุ้มครอง “วทิยุภาค
ประชาชน” ให้ได้รบัสถานภาพทางกฎหมายอย่างเสมอภาคกบัผู้ประกอบการรายเดมิโดยเรว็ และเพกิถอน
ประกาศพพิาทดว้ย 
 

ควรมคิวรแลว้แต่จะโปรด 
 


