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       ท ำท่ี      วดัป่ำบำ้นตำด อ.เมืองอุดรธำนี จ.อุดรธำนี            
       วนัท่ี ๓๐  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 โดยหนงัสือฉบบัน้ี อำตมภำพ พระบุญมี ธมัมรโต จ ำพรรษำ ณ  วดัป่ำศรัทธำถวำย (วดัถ ้ำเต่ำ ) ตั้งอยูห่มู่
ท่ี ๕  ต.หนองออ้  อ.หนองววัซอ จ.อุดรธำนี ในฐำนะประธำนสภำผูฟั้ง ของเครือข่ำยผูฟั้งสถำนีวทิยเุสียงธรรม
เพื่อประชำชนฯ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนผูฟั้งทุกจงัหวดัในประเทศไทย และตวัแทนจำก ๑๘ กลุ่มท่ีมีควำม
หลำกหลำยไดแ้ก่ (๑) กลุ่มบรรพชิต  (๒) กลุ่มเด็กและเยำวชน (๓) กลุ่มผูสู้งอำย ุ (๔) กลุ่มสตรี (๕) กลุ่มผูพ้ิกำร 
(๖) กลุ่มชำติพนัธ์ุ    (๗) กลุ่มแรงงำนในระบบ   (๘) กลุ่มธุรกิจและผูป้ระกอบกำร (๙) กลุ่มขำ้รำชกำร (๑๐) กลุ่ม
สุขภำพ (๑๑) กลุ่มแรงงำนในระบบ (๑๒) กลุ่มช่ำงฝีมือ (๑๓) กลุ่มศิลปิน (๑๔) กลุ่มเกษตรกร (๑๕) กลุ่มนกั
กำรศึกษำ (๑๖) กลุ่มนิสิตนกัศึกษำ (๑๗) กลุ่มวชิำชีพ (๑๘) อ่ืนๆ  (ตำมเอกสำรแนบ ๑) และยงัมีตวัแทนของผูฟั้ง
วทิยกุระจำยเสียงจำกทุกจงัหวดั รวมมีสมำชิกซ่ึงเป็นตวัแทนของผูฟั้งมำกถึง ๒,๐๑๔ คน ไดร่้วมกนัดูแลใหมู้ลนิธิ
เสียงธรรมเพื่อประชำชนฯ ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนท่ีไดถ้วำยสถำนีวทิยแุด่องคห์ลวง
ตำมหำบวั ญำณสัมปันโน และปกป้องรักษำเครือข่ำยสถำนีวทิยเุสียงธรรมฯ ทัว่ประเทศ ไม่ใหอ้  ำนำจรัฐ หรือ 
อ ำนำจทุนเชำ้มำกลัน่แกลง้โดยไม่เป็นธรรม  มิใหถู้กแทรกแซงดว้ยอ ำนำจอ่ืนใด  จนถูกละเมิดสิทธิกระทบ
ประโยชน์ของผูฟั้งทั้งทำงโลกทำงธรรม  เพื่อใหผู้ฟั้งสำมำรถรับฟังสำรประโยชน์ต่อชีวิตไดต้ำมปกติ 
 

สภำผูฟั้งฯ ไดพ้ิจำรณำเห็นวำ่ สถำนีวทิยใุนเครือข่ำยมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชำชนฯ ไดอ้อกอำกำศ
กระจำยธรรมะปฏิบติั ซ่ึงเป็นพระธรรมเทศนำของพระกรรมฐำนสำยหลวงปู่ มัน่ ภูริทตัโต เช่น หลวงปู่ แหวน 
สุจิณโณ  หลวงปู่ ดูลย ์อตุโล  หลวงปู่ ชอบ  ฐำนสโม  หลวงปู่ หลุย จนัทสำโร  หลวงปู่ ขำว อนำลโย  หลวงปู่ ฝ้ัน 
อำจำโร   พระสุทธิธรรมรังสีคมัภีรเมธำจำรย  ์(ท่ำนพอ่ลี ธมัมธโร)  พระญำณสิทธำจำรย ์(หลวงปู่ สิม  พุทธำจำโร) 
หลวงปู่ ชำ สุภทัโท หลวงปู่ ศรี มหำวโีร หลวงพอ่พุธ ฐำนิโย หลวงปู่ บุดดำ หลวงปู่ สังวำลย ์เขมโก และ พระธรรม
วสุิทธิมงคล (หลวงตำมหำบวั ญำณสัมปันโน) เป็นตน้ ซ่ึงหำฟังจำกสถำนีวทิยทุัว่ไปไดย้ำก และยงัเป็นประโยชน์
สำธำรณะต่อทั้งผูฟั้ง และสังคมโดยส่วนรวม ซ่ึงสำธุชนสำมำรถเห็นเป็นรูปธรรมไดอ้ยำ่งชดัเจน ไม่วำ่จำกกำรน ำ
ทองค ำเขำ้คลงัหลวงมำกถึง ๑๓ ตนั รวมถึงกำรปกปักรักษำคลงัหลวงดว้ยกำรจดัผำ้ป่ำเป็นประเพณีทุกเดือน
เมษำยนของทุกปี และยงัปลูกฝังให้คนไทยมีควำมรัก กตญัญู และเทิดทูนต่อสถำบนัพระมหำกษตัริย ์ปกป้องพระ
รำชอ ำนำจของพระองคใ์นกำรสถำปนำองคส์มเด็จพระสังฆรำช  นอกจำกน้ี ยงัไดช่้วยประชำชนทุกเพศทุกวยัให้
อยูใ่นท ำนองคลองธรรม ลดปัญหำยำเสพติด ลดปัญหำกำรฆ่ำตวัตำย ฯลฯ อนัเป็นกำรช่วยลดภำระในงบประมำณ
รำยจ่ำยของรัฐอีกดว้ย  

 

 อยำ่งไรก็ตำม ประโยชน์สำธำรณะมหำศำลต่อชำวไทยก ำลงัถูกลิดรอนลงไปจำกประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ำรอนุญำตทดลองประกอบกิจกำรวทิยกุระจำยเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงถำ้ กสทช.จะปฏิบติัตำม
กฎหมำยอยำ่งเคร่งครัดโดยแทจ้ริง กสทช.จะตอ้งฟังเสียงประชำชนดว้ยกำรระงบัและทบทวนสำระส ำคญัใน
ประกำศเสียก่อนกำรออกประกำศ แต่ปรำกฏวำ่ เม่ือประชำชนผูฟั้งสถำนีวทิยเุสียงธรรมฯ มำกถึง ๑๕๑,๗๖๗ คน



ไดล้งลำยมือช่ือพร้อมเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน ๑๓ หลกั เพื่อยืน่คดัคำ้นต่อ กสทช.ในเชำ้ของวนัท่ี ๒๒ ส.ค. 
๒๕๕๕ ภำยใน ๓๐ วนัซ่ึงอยูใ่นช่วงรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะ ก่อนกสทช.จะมีมติของท่ีประชุมใหอ้อก 
ประกำศดงักล่ำว แต่ กสทช.ไม่ยอมฟังเสียง ดึงดนัออกประกำศดงักล่ำว ในท่ีสุดแมร้ะยะต่อมำ จะมีควำมพยำยำม
ในกำรเขำ้พบเพื่อเจรจำอีกหลำยคร้ังหลำยหน ทั้งคณะเล็กหรือคณะใหญ่ กสทช.ก็ไม่รับฟัง ยงัคงฝ่ำฝืนมติของ
ประชำชนอยูด่งัเดิม  
 

 เพื่อป้องกนัมหำภยั ต่อกำรรับฟังธรรมะภำคปฏิบติัซ่ึงเป็นประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศำสนำของ
ประชำชนท่ีนบัวนัจะหำไดย้ำกยิง่ในสมยัปัจจุบนั  อนัเป็นผลจำกกำรลุแก่อ ำนำจและควำมไม่เคำรพในกฎหมำย
และเจตนำรมณ์ของกฎหมำย ท ำลำยประโยชน์สำธำรณะอนัพึงมีพึงไดข้องประชำชน ดว้ยกำรออกประกำศท่ี
พิพำทดงักล่ำว  ซ่ึงเท่ำกบัใชค้วำมเป็นรัฐใหม้ำเป็นมหำภยัท ำควำมเสียหำยต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย ์   
อยำ่งมิอำจจะเยยีวยำไดเ้สียเอง เพรำะส่ือท่ีตั้งใจจะท ำหนำ้ท่ีเช่นน้ีแทบไม่ปรำกฏแลว้ในยคุปัจจุบนั ส่ือของรัฐ
เกือบทั้งหมดก็ลว้นแต่น ำมำตอบสนองประโยชน์ทำงธุรกิจเฉพำะกลุ่ม ไม่ใช่เพื่อสถำบนัหลกัของชำติอยำ่งแทจ้ริง
และยงับิดเบือนขอ้กฎหมำยเขำ้ปกป้องผลประโยชน์เฉพำะกลุ่มยิง่กวำ่จะใชก้ฎหมำยเพือ่ชำติ เรียกวำ่ท ำลำย
กฎหมำยท่ีศกัด์ิสิทธ์ิใหเ้ป็นกฎท่ีน่ำรังเกียจ ไม่เป็นท่ียอมรับของพระสงฆแ์ละประชำชน หำกใชก้ฎหมำยใน
ลกัษณะน้ีอีกต่อไป กฎหมำยก็จะกลำยเป็นโมฆะในสำยตำของคนดีและจะน ำควำมหำยนะมำสู่ชำติในท่ีสุด ดงันั้น 
อำตมภำพ จึงจ ำตอ้งมอบใหเ้ป็นเร่ืองของผูมี้อ  ำนำจในส่วนอ่ืน ๆ ท่ีจะเขำ้มำใชก้ฎหมำยบำ้นเมืองใหมี้ควำม
ศกัด์ิสิทธ์ิเป็นธรรมอยำ่งแทจ้ริง ช่วยปกป้องประโยชน์สำธำรณะของประชำชนทั้งท่ีเป็นผูฟั้งในปัจจุบนั และ
ประชำชนท่ีจะไดรั้บประโยชน์จำกกำรเป็นผูฟั้งวทิยเุสียงธรรมในอนำคต เพื่อใหเ้ป็นหลกัใจในด ำรงชีพอยำ่งปกติ
สุข และร่วมกนัจรรโลงใหเ้มืองไทยเป็นสังคมท่ีน่ำอยู ่ และมีควำมสุขท่ีแทจ้ริงสืบไป   ใหส้มดงัเจตนำของ
ประชำชนท่ีร่วมกนัถวำยสถำนีวทิยใุหเ้ป็นสมบติัของสงฆ ์ และร่วมกนับริจำคเงินเพื่อดูแลรักษำสถำนีวทิยใุห้
สำมำรถออกอำกำศไดใ้นสภำพสมบูรณ์ดี โดยไม่พึ่งกำรโฆษณำเพื่อหำรำยไดใ้นทำงธุรกิจแต่ประกำรใด 
 

อำตมภำพ ซ่ึงไดรั้บมอบอ ำนำจจำกตวัแทนผูฟั้งทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ และจำกกลุ่มท่ีมีควำมหลำกหลำย
ถึง ๑๘ กลุ่ม จึงเป็นผูไ้ดรั้บควำมเดือดร้อนเสียหำยโดยตรงจำกประกำศของ กสทช.เร่ือง  หลกัเกณฑก์ำรอนุญำต
ทดลองประกอบกิจกำรวทิยกุระจำยเสียง พ.ศ.๒๕๕๕ และจำกกำรด ำเนินงำนของ กสทช. อำตมภำพจึงขอมอบ
อ ำนำจให้ น.ส.จุฑำรส พรประสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นผูรั้บมอบอ ำนำจจำกผูอ้  ำนวยกำรสถำนีวทิยเุสียงธรรมฯ  อยูบ่ำ้นเลขท่ี  
๙/๑๖๔ หมู่ท่ี ๒  หมู่บำ้นลลิลกรีนวลิล ์   ถ.สุขำภิบำล ๕  แขวงออเงิน  เขตสำยไหม   กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐  เป็นผูมี้
อ  ำนำจกระท ำกำรแทนอำตมภำพในกิจกำรดงักล่ำวต่อไปน้ี :-     

 

 ข้อ ๑. ใหมี้อ ำนำจด ำเนินคดี ต่อคณะกรรมกำรกิจกำรวิทยกุระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) และ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์...(กสท.)..เพื่อกำรน้ี
ใหมี้อ ำนำจท่ีจะแจง้ควำมร้องทุกขถ์อนค ำร้องทุกข ์ ยอมควำมตำมกฎหมำย มอบคดีหรือไวค้ดีต่อพนกังำน
สอบสวน น ำพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจเขำ้ท ำกำรจบักุมเพื่อด ำเนินคดีตำมกฎหมำย ตลอดจนติดต่อสอบถำม ให้
ถอ้ยค ำและขอคดัส ำเนำบนัทึกประจ ำวนัต่อพนกังำนสอบสวนผูมี้อ ำนำจด ำเนินคดี ก่อนฟ้องคดีในศำล    



 ข้อ ๒. ฟ้องคดีในเร่ืองขอ้หำฐำนควำมผดิกบับุคคลหรือนิติบุคคลดงักล่ำวในขอ้ ๑. ต่อศำลทัว่
รำชอำณำจกัร นบัแต่เร่ิมตน้ฟ้องคดีไปจนคดีถึงท่ีสุด รวมทั้งกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำคดีในศำลไปทำง
จ ำหน่ำยสิทธิของขำ้พเจำ้ เช่น กำรยอมรับตำมท่ีคู่ควำมอีกฝ่ำยหน่ึงเรียกร้อง กำรถอนฟ้อง กำรประนีประนอมยอม
ควำม กำรสละสิทธิหรือใชสิ้ทธิในกำรอุทธรณ์หรือฎีกำ หรือในกำรขอใหพ้ิจำรณำคดีใหม่ 

 

ข้อ ๓. ใหมี้อ ำนำจแต่งตั้งทนำยควำมคนเดียวหรือหลำยคน เพื่อวำ่ต่ำงแกต่้ำงในคดี และใหท้นำยควำมมี
อ ำนำจตำมขอ้ ๒. ขำ้งตน้ดว้ย  

 

ข้อ ๔. มีอ ำนำจแต่งตั้งตวัแทนช่วง เพื่อมอบหมำยใหก้ระท ำกิจกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือหลำยอยำ่ง 
ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ ๑. ถึงขอ้ ๓. ท่ีกล่ำวมำ 
  

 อน่ึง อำตมภำพเป็นพระภิกษุสงฆเ์คำรพบูชำหลกัธรรมวนิยัเหนือส่ิงอ่ืนใด ประสงคใ์ห้ประชำชนมีธรรม
ของพระพุทธเจำ้เป็นท่ีพึ่งของชีวติ โดยมีสถำนีวทิยเุป็นเคร่ืองมือส่ือสำรกระจำยเสียงธรรมะเขำ้สู่จิตใจใหต่้อเน่ือง 
แต่เม่ือมีส่ิงท่ีกระทบกระเทือนต่อชำติ ต่อพระพุทธศำสนำ ท่ีอำตมภำพเทิดทูนยิง่เช่นน้ี    จึงมีควำมจ ำเป็นตอ้ง
นอ้มน ำพระธรรมวินยัมำปฏิบติัเพื่อกำรรักษำส่ิงท่ีดีงำมเช่นน้ีใหด้ ำรงอยำ่งมัน่คงต่อไปตรำบนำนเท่ำนำน ดว้ยกำร
ขอควำมอำรักขำ คุม้ครอง ป้องกนั จำกผูมี้อ  ำนำจทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองน้ีไดโ้ปรดพิจำรณำให้เกิดกำรปฏิบติั
อนัชอบธรรม เพื่อผดุงควำมยติุธรรมใหแ้ก่ ชำติ พระพุทธศำสนำ พระมหำกษตัริย ์ และประชำชนผูฟั้ง  อนัเป็น
กำรรักษำสถำบนัหลกัของชำติใหด้ ำรงคงอยูต่รำบนำนเท่ำนำน 
  

 กิจกำรใดท่ี น.ส.จุฑำรส พรประสิทธ์ิ ซ่ึงไดส้นองงำนในฐำนะผูรั้บมอบอ ำนำจ ไดก้ระท ำไปตำมหนงัสือ
มอบอ ำนำจฉบบัน้ีแลว้ อำตมภำพขอรับผิดชอบ โดยถือเสมือนวำ่อำตมภำพเป็นผูก้ระท ำดว้ยตนเองทั้งส้ิน เพื่อ
เป็นหลกัฐำน อำตมภำพจึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน   
 

ลงช่ือ........................................................................ผูม้อบอ ำนำจ 
             (  พระบุญมี ธมัมรโต   )  

ลงช่ือ........................................................................ผูรั้บมอบอ ำนำจ 
            (  น.ส.จุฑำรส  พรประสิทธ์ิ   ) 
    ลงช่ือ........................................................................พยำน  

                       (   นำงพิกุลแกว้  คมสัน  )   
      ลงช่ือ........................................................................พยำน  

            (         นำงนวลนิตย ์ สุรเชำวต์ระกลู )  


