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เป็นตวัเงนิได้ เมื่อมองจากภายนอกประเทศเขา้มาในประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดประเทศ
เพื่อรบัการพฒันา การเปิดประเทศนอกจากจะส่งออกและน าสนิคา้เขา้มาขายในประเทศแลว้ ยงัเปิดรบั
ศาสนา สงัคม และวฒันธรรมอื่นเขา้มาอกีดว้ย การรบัเขา้มาโดยไม่มกีารกลัน่กรองท าให้อตัลกัษณ์ของ
ความเป็นไทยทีด่งีามในปจัจุบนันัน้เสื่อมถอยสูญหายไปอย่างรวดเรว็ และยิง่ไปกว่านัน้ การที่ประเทศ
ไทยต้องเข้าไปรวมกลุ่มกับประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทุกฝ่ายย่อมสมควรต้องตระหนัก
ยิง่ขึน้ไปอกีว่า สถานการณ์ต่อจากนี้จะยิง่เร่งเรา้ให้ความเป็นไทยสูญเสยีมากยิ่งขึน้โดยเฉพาะสถาบนั
ศาสนาที่ประชาชนนับวันแต่จะเข้าถึงค าสอนที่ถูกต้องและแท้จริงได้น้อยลงไปทุกที และในที่สุด
ประชาชนจ านวนหนึ่งจะไม่นับถอืพุทธศาสนาหรอืไม่มศีาสนาและบางส่วนอาจหนัไปนับถอืลทัธแิหวก
แนวต่างๆ มากขึน้เรือ่ยๆ ซึง่เป็นปญัหาวกิฤตทีป่ระเทศอื่นประสบพบเหน็กนัอยูเ่นืองๆ ส่วนสภาพสงัคม
และวฒันธรรมจะถูกกลนืไปกับต่างชาติมากขึ้น ถ้าสื่อธรรมะเข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวาง ก็จะ
บรรเทาปญัหาต่างๆ ขา้งต้นทีจ่ะเกดิขึน้ไดใ้นระดบัหน่ึง กสทช. จงึควรทบทวนหลกัการในการลดก าลงั
ส่งของสถานีทีท่ าประโยชน์เพื่อสงัคม เช่นสถานีวทิยุเสยีงธรรมเพื่อประชาชนใหม่ เพื่อใชท้รพัยากรคลื่น
ความถี่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดกบัประเทศชาตแิละประชาชน แต่หาก กสทช. ยงัดงึดนัจะด าเนินการลด
ก าลงัส่งตามแนวคดิของตวัโดยไม่ใส่ใจต่อเสยีงคดัคา้นอย่างจรงิจงัอนับรสิุทธิข์องประชาชนจ านวนมาก
ในวนันี้ ก็เท่ากบัว่า กสทช. เป็นตวัการส าคญัที่เอาเงนิภาษีประชาชนเข้ามาบ่อนท าลายศาสนาและ
ศลิปวฒันธรรมอนัดขีองชาตใิห้ต้องพงัพนิาศบรรลยัไปด้วยน ้ามอืของ กสทช. เสยีเอง นักวชิาการผู้มี
ชื่อเสยีงในแวดวงวชิาการดา้นศาสนากล่าวถงึความผดิพลาดใหญ่หลวงของ กสทช. ทีไ่มเ่หน็ความส าคญั
ในสิง่อนัเป็นสาระส าคญัของมนุษยด์ว้ยการยกถ้อยค ามาเปรยีบเปรยถงึเหตุการณ์ในครัง้นี้ว่า “เรื่องกนิ 
นอน ขบัถ่าย สบืพนัธุ ์มนุษยม์รีว่มกบัสตัว ์มธีรรมะเท่านัน้ทีแ่ยกมนุษยอ์อกจากสตัว์”  

หากกล่าวถงึนโยบายเรื่องการปฏริปูสื่อซึง่เป็นเจตจ านงแทจ้รงิของประชาชนและรฐัธรรมนูญที ่
กสทช. จกัต้องรกัษาปฏิญญาอย่างเคร่งครดัต่อประชาชนและปฏิบตัิตามปฏิญญาสากลต่อสายตา
ชาวโลกและรีบเร่งด าเนินการให้บรรลุเป็นผลส าเร็จโดยเร็ว การณ์กลับตรงกันข้าม กสทช . กลับ
กลายเป็นองค์กรอสิระทีจ่งใจกระท าการฝ่าฝืนและขดัแยง้อย่างรุนแรงต่อเจตนารมณ์เดมิของมหาชนที่
ต้องการเร่งให้เกดิปฏริูปสื่อเพื่อให้สื่อปราศจากการครอบง าจากอ านาจรฐัอ านาจทุนและการครอบง า
ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเอง ทัง้จะต้องเร่งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามาด าเนินการด้าน
สื่อสารมวลชนสาธารณะมากขึน้อกีดว้ย แต่รา่งประกาศฉบบัดงักล่าวและแนวคดิต่างๆ ทีไ่ดแ้สดงออกมา
อยา่งต่อเนื่องหลายวาระกลบัปรากฏชดัเจนว่าเป็นการด าเนินการทีส่วนทางอย่างสิน้เชงิ แมใ้นกฎหมาย
พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๙ ได้บญัญัติให้ กสทช. ต้องจดัให้ภาค
ประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกจิในการประกอบ
กิจการบรกิารชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของคลื่นความถี่ในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบ
กจิการซึง่ควรเป็นล าดบัแรกของการด าเนินการกก็ลบัไม่ไดใ้หค้วามส าคญัเสยีเลย และโดยที ่ “ชุมชน” ก็
มคีวามหมายแบบกว้างไม่จ ากดัด้วยพื้นที่ท าให้มาตรฐานทางเทคนิคต้องมกี าลงัส่งสูงเสาอากาศสูง
สอดคลอ้งกบันิยามทีม่ลูนิธเิสยีงธรรมฯ เสนอค านิยามนี้ไวใ้หช้ดัเจนในกฎหมาย กสทช. กจ็งใจไม่ปฏบิตัิ
ตามกฎหมายดงักล่าว ในขณะทีป่ล่อยใหค้ลื่นหลกัใชก้ าลงัส่งทีเ่กนิมาตรฐานเทคนิคและมเีสาอากาศทีสู่ง
เกนิก าหนดเนื่องจากตัง้อยู่บนตกึสูงในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัต่างๆ กก็ าหนดกฎเกณฑแ์บบเลอืก



ปฏบิตัแิละจงใจละเว้นปฏบิตัหิน้าที่ทัง้ที่รูอ้ยู่ว่าคลื่นหลกัใดบ้างที่กระจายเสยีงผดิกฎหมาย นอกจากนี้ 
กสทช. เหมอืนมองขา้มหรอืจงใจไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๘๒ และ ๘๓ ทีไ่ม่ก ากบัดูแลคลื่นหลกัให้ปฏบิตัิ
ตามพระราชบญัญตันิี้ ตามกฎหมายอื่น และตามหลกัเกณฑท์ี ่กสทช. ก าหนด จนกว่าจะถงึก าหนดต้อง
คนืคลื่น นัน่หมายถงึกฎหมายใหอ้ านาจ กสทช. ทีจ่ะวางหลกัเกณฑแ์ก่คลื่นหลกัอย่างเสมอภาค มใิช่จง
ใจให้เกดิการเหลื่อมล ้า และต้องเปิดเผยขอ้มูลและผลตรวจสอบคลื่นหลกัที่ให้อนุญาต สมัปทาน หรอื
สญัญา แก่สาธารณชนใหร้บัทราบดว้ย มใิช่จงใจปิดกัน้ขอ้มูล และใบอนุญาตจะใหแ้ก่คลื่นหลกัไม่ไดห้าก
ยงัไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๘๒ เป็นต้น การกระท าที่จงใจขา้มขัน้ตอนที่จะเป็นคุณแก่ภาคประชาชนเป็น
โทษแก่คลื่นหลกั หรอืจงใจให้ความส าคญัในสิง่ไม่ส าคญัแต่เนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์กลบัจงใจ
มองขา้ม หรอืการก าหนดหลกัเกณฑแ์บบไม่เสมอภาคทัง้ทีข่ดัต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายเหล่านี้ ท าให้
เหน็ความผดิปกตจินได้บทสรุปถงึที่ใม่สอดคล้องกบัรฐัธรรมนูญว่า กสทช. มทิ าหน้าที่ของตนเพื่อการ
จดัสรรคลื่นและก ากบักจิการแต่กลบักลายเป็นผูค้รอบง าการประกอบกจิการเสยีเองและยงัเอื้อประโยชน์
ให้ผู้ประกอบการรายเก่าผูกขาดคลื่นพรอ้มกบัปิดกัน้รายใหม่ จนจะเป็นอนัตรายอย่างยิง่ต่อสทิธแิละ
เสรภีาพในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารและการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีห่ลากหลายของประชาชนทัง้ชาต ิ 

ในวนัน้ี ปรากฏตามสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ว่า กสทช. จะมกีารประชุมเพื่อพจิารณาในเรื่องนี้เป็น
ครัง้สุดทา้ย มลูนิธเิสยีงธรรมฯ พรอ้มดว้ยประชาชนจ านวนมากซึง่ไดแ้สดงเจตนาคดัคา้นแนวคดิ กสทช. 
จงึพรอ้มใจกนัส่งตวัแทนมายืน่หนงัสอืในวนัน้ี เพื่อขอความอนุเคราะหเ์ป็นครัง้สุดทา้ยจาก กสทช. ขอให้
พจิารณาทบทวนในเรือ่งนี้เสยีใหม ่และขอเสนอแนะหาทางออกรว่มกบั กสทช. ดงัต่อไปนี้ 

ในระหว่างการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง มูลนิธิเสียงธรรมฯ 
เหน็ควรให้ กสทช. ต้องค านึงถึงสารประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบัจากรายการของสถานีเป็นตวัตัง้ 
มิใช่เอามาตรฐานทางเทคนิคเป็นตวัตัง้ โดยก าหนดให้สถานีวิทยุท่ีไม่แสวงหาก าไรทางธุรกิจ
และมีเน้ือหารายการท่ีเป็นประโยชน์สาธารณะ มุ่งพฒันาสงัคมอย่างต่อเน่ืองยาวนาน มีผลงาน
เป็นท่ีประจกัษ์ (ซ่ึงมีจ านวนน้อยมาก สามารถจดัสรรได้ไม่ยาก) ให้สถานีวิทยุท่ีมีคุณสมบติั
ครบถ้วนใช้หลกัเกณฑ์ความจ าเป็นในการถือครองคล่ืนและใช้มาตรฐานเทคนิคเช่นเดียวกบั
คล่ืนหลกัหรือสถานีวิทยุรายเดิม (สถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ เอม็ ท่ีได้รบัอนุญาต ใน
ภาคผนวก จ) เพ่ือหลกัเกณฑใ์นการประกอบการจะได้มีความเสมอภาค มิให้มีลกัษณะเป็นการ
เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าว และ
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์สงูสดุของประชาชนในระดบัชาติและท้องถ่ินไม่ให้ถกูกระทบกระเทือน 

ทัง้นี้ดว้ยเหตุทีว่ทิยุกระจายเสยีงเป็นเครื่องมอืสื่อสารทีส่ าคญัยิง่ในการพฒันาคน โดยเฉพาะมติิ
ทางจติใจ แต่ในปจัจบุนักลบักลายเป็นว่าสถานีวทิยทุัง้รายเดมิ(คลื่นหลกั ๓๑๔ สถานี) และรายใหม่(กว่า 
๗,๐๐๐ สถานี) มุ่งเน้นแต่เพยีงมติทิางวตัถุ ท าให้เกิดความฟุ้งเฟ้อลมืตวั ฟงัแล้วกระตุ้นให้เกิดราคะ
ตณัหา เกดิความโลภ โกรธ หลง ได้ง่ายตลอดเวลาทีเ่ปิดวทิยุรบัฟงั และสถานีวทิยุเหล่าน้ีมรีายได้จาก
การโฆษณามากโดยมอีตัราของรายไดใ้นการโฆษณาทางสถานีวทิยสุงูยิง่ซึง่สามารถพสิูจน์ไดจ้ากตวัเลข
จากการวจิยัหรอืวารสารการสื่อสารและการตลาดทัว่ไปเป้าหมายของการจดัสรรคลื่นความถี่ครัง้น้ีกเ็พื่อ
รายได้ของสถานีวทิยุและผู้เกี่ยวขอ้งที่ได้รบัประโยชน์โดยแท้ โดยอ้างเพื่อประโยชน์ของประชาชนบงั



หน้า ในขณะที่สถานีวิทยุที่ท าประโยชน์สาธารณะเพื่อสังคม ปราศจากการครอบง าจากรัฐแล ะ
ผลประโยชน์ทางธุรกจิ มุง่เน้นส่งเสรมิยกระดบัทางจติใจของประชาชนทีแ่ทจ้รงิกลบัมจี านวนจ ากดัเพยีง
ไม่กี่รอ้ยสถานีและกลบัถูกจ ากดับทบาทและหน้าที่ด้วยกฎระเบยีบของ กสทช. ทัง้ที่สถานีวทิยุเหล่านี้
ได้รบัการสนับสนุนจากประชาชนผู้รกัชาตศิาสนาพระมหากษตัรยิซ์ึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและ
ยกระดบัคุณภาพประชาชนโดยส่วนรวม 

กสทช.ชุดปจัจุบนั ไม่ไดส้นใจในการก ากบัดูแลคุณภาพของรายการที่ออกอากาศเท่าที่ควร ท า
ใหม้กีารโฆษณาขายของทีม่สีรรพคุณเกนิจรงิ สลบักบัเปิดเพลงทีใ่หแ้ต่ความบนัเทงิแบบไม่มสีาระ บาง
สถานีใช้คลื่นเหมือนของทิ้งขว้างไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ประชาชนเลย ผู้ประกอบการขาดความ
รบัผดิชอบต่อผู้ฟงัและประชาชนโดยส่วนรวม โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน การที ่กสทช.ไม่ใส่ใจ ไม่ให้
ความส าคญัเนื้อหารายการซึง่ควรจะเป็นภาระหน้าทีเ่บือ้งต้นอนัดบัแรกในการบรหิารจดัการ กลบัละเลย
ในการปฏบิตัหิน้าที ่มองคลื่นที่ท าประโยชน์ได้มากกบัคลื่นท าประโยชน์ได้น้อยหรอือาจมโีทษมากกว่า
ประโยชน์โดยให้ความส าคญัเท่ากนัหมด ย่อมเท่ากบัเป็นการปล่อยปญัหาที่มมีาแต่เดมิทีม่กัมโีฆษณา
เกนิจรงิในสถานีวทิยุธุรกจิ เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนซึ่งมอียู่จ านวนมากให้ด ารงอยู่ต่อไป
และแนวโน้มรุนแรงเพิม่ขึน้เรื่อยๆ นอกจากน้ีปญัหาคลื่นเบยีดคลื่นรบกวนยงัตามมาอย่างไม่รูจ้บ และ
นอกจากจะจงใจไมใ่ชอ้ านาจหน้าทีเ่ขา้แก้ไขทีต่้นเหตุเพื่อคุม้ครองสุขภาพกายและจติของประชาชนแลว้ 
ยงักลบัใช้เป็นขอ้กล่าวอ้างที่จะใช้มาตรการ “ดาบเดยีวตดัหมด” คอื ไม่แยกแยะประเภทสถานีวิทยุ
ตามคุณภาพของรายการท่ีออกอากาศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทัง้ในด้าน
การศึกษา วฒันธรรม ความมัน่คงของรฐั ประโยชน์สาธารณะอ่ืน และการแข่งขนัโดยเสรีอย่าง
เป็นธรรมตามท่ีบญัญติัในรฐัธรรมนูญมาตรา ๔๗ วรรคสาม ดว้ยการจะบงัคบัใหส้ถานีวทิยุรายใหม่
ทุกประเภท ไม่ว่าจะมโีฆษณาหาก าไรหรอืไม่กต็าม ไม่ว่าจะมคีุณภาพของรายการเป็นอย่างไร เป็นคุณ
หรอืโทษมากน้อยก็ตาม พยายามผลกัดนักฎหมายบบีบงัคบัใหล้ดก าลงัส่งลงเท่ากนั และลดเสาส่งออก
อากาศลงมาเท่ากนัดว้ย ซึ่งส่งผลเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อสถานีวทิยุทีมุ่่งท าประโยชน์ให้กบัประชาชน
อย่างต่อเนื่องยาวนานโดยตัง้สถานีเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จรงิไม่มผีลประโยชน์ส่วนตวัในทาง
ธุรกจิทัง้เปิดเผยและแอบแฝง ทัง้ทางตรงและทางออ้มแต่อยา่งใดเลย 

ดงันัน้ เพื่อใหก้ารใชค้ลื่นวทิยุกระจายเสยีงเกดิความสมดุลระหว่างมติทิางวตัถุกบัจติใจของคน
ในชาตสิอดคล้องกบัการขบัเคลื่อนแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนทัง้ในระดบัชาตแิละทอ้งถิน่อย่างแทจ้รงิและทัว่ถงึสอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย เพราะค านึงถงึคุณภาพของสื่อยิง่กว่าการยกเอาขอ้อ้างทางเทคนิคทีเ่ป็นการแก้ปญัหาไม่ตรงจุดมา
ใชเ้ป็นขอ้จ ากดัสาระประโยชน์ทีป่ระชาชนจะพงึได ้อกีทัง้เป็นการส่งเสรมิใหม้ผีูป้ระกอบการทีป่ราศจาก
การครอบง าจากอ านาจรฐัและธุรกจิให้ไดใ้ช้ประโยชน์ด้านสื่อสารมวลชนสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของ
การปฏริปูสื่ออยา่งแทจ้รงิ  

มลูนิธเิสยีงธรรมฯ และประชาชนอย่างน้อยจ านวน 151,767 รายชื่อ (รวบรวมรายชื่อเพยีง 
๙ วนั และจะรวบรวมรายชื่อคดัคา้นอกีต่อไปจนกว่า กสทช. จะยุตกิารลดิรอน) มมีตติรงกนัว่า เหน็ควร
ให้ กสทช. ทบทวนมาตรฐานทางเทคนิคของร่างประกาศกสทช. ฉบบัดงักล่าวเสยีใหม่ และเสนอให ้



กสทช. ก าหนดมาตรฐานเทคนิคของสถานีวทิยุกระจายเสียงที่มคีุณสมบตัิดงัต่อไปนี้ ให้สามารถใช้
มาตรฐานเทคนิคที่สูงและใช้หลกัเกณฑค์วามจ าเป็นในการถือครองคลื่นอย่างเสมอภาคและมาตรฐาน
เดยีวกนักบัใชบ้งัคบักบัสถานีวทิยกุระจายเสยีงในระบบ เอฟ เอม็ ทีไ่ดร้บัอนุญาต ในภาคผนวก จ (คลื่น
หลกั) ของรา่งประกาศหลกัเกณฑก์ารอนุญาตทดลองประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง ดงันี้  

๑. สถานีวทิยทุีจ่ะใชห้ลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานเทคนิคเดยีวกบัคลื่นหลกัได ้ตอ้งมเีนื้อหารายการที่
เป็นประโยชน์สาธารณะมากกว่า ๙๐% นับตัง้แต่เริม่ประกอบการ อาท ิส่งเสรมิความรู ้
การศกึษา ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม การเกษตร 
และการส่งเสรมิอาชพีอื่น ๆ ส่งเสรมิสุขภาพ อนามยั กฬีา หรอืการส่งเสรมิคุณภาพชวีติของ
ประชาชน ส่งเสรมิความมัน่คงของรฐัหรอืความปลอดภยัสาธารณะ  ส่งเสรมิขอ้มูลข่าวสาร
อนัเป็นประโยชน์สาธารณะแก่คนพกิาร คนดอ้ยโอกาส หรอืกลุ่มความสนใจที่มกีจิกรรมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ หรอืบรกิารขอ้มลูขา่วสารอนัเป็นประโยชน์สาธารณะอื่น รวมถงึส่งเสรมิ
ความเขา้ใจอนัดรีะหว่างรฐับาลกบัประชาชนและรฐัสภากบัประชาชน การเผยแพร่และให้
การศกึษาแก่ประชาชนเกี่ยวกบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมขุ 
 ส าหรบัอกี ๑๐% ก าหนดใหเ้ป็นรายการบนัเทงิแต่ต้องเป็นสาระประโยชน์ คอื บนัเทงิที่
ให้คติแง่คิดที่ดีงามเพื่อการใช้ชวีิตที่ถูกต้องสงัคมเป็นสุข เช่น เป็นบทเพลงส่งเสรมิให้มี
ความกตญัญูต่อบุพการ ีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ รกัษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ไม่ใช่
บนัเทงิทีเ่ป็นโทษหรอืเป็นเหตุกระตุน้ราคะตณัหา โลภ โกรธ หลง หรอืส่งเสรมิใหย้อมรบัสิง่
ที่ผิดศีลธรรมจรรยา ผิดขนบประเพณีวฒันธรรมอันดีงามที่สืบทอดมาอย่างยาวนานใน
สงัคมไทย เช่น บทเพลงที่ยอมรบัการผดิลูกผดิเมยี จนเกดิปญัหาการท าแท้งอย่างเกลื่อน
กลาดในปจัจบุนั บทเพลงทีท่ าใหข้าดความเคารพพ่อแม ่ครบูาอาจารย ์ผูม้พีระคุณ เป็นตน้  

๒. สถานีวทิยุทีจ่ะใชห้ลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานเทคนิคเดยีวกบัคลื่นหลกัได ้ต้องไม่มกีารโฆษณา
เพื่อแสวงหาก าไรในทางธุรกจิแมว้นิาทเีดยีวตัง้แต่เริม่ประกอบการ  

๓. สถานีวทิยทุีจ่ะใชห้ลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานเทคนิคเดยีวกบัคลื่นหลกัได ้ตอ้งมผีลงานในการ
ประกอบกจิการเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นทีป่ระจกัษ์ต่อสงัคม  

๔. สถานีวทิยุทีจ่ะใชห้ลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานเทคนิคเดยีวกบัคลื่นหลกัได ้ต้องจดทะเบยีนเป็น
นิตบิุคคล มกีารกระจายเสยีงและการด าเนินงานตามขอ้ ๑-๓ อย่างต่อเนื่องยาวนานอย่าง
น้อย ๕ ปี 

๕.  สถานีวิทยุที่จะใช้หลักเกณฑ์และมาตรฐานเทคนิคเดียวกับคลื่นหลักได้ สามารถขอรบั
ใบอนุญาตประกอบกจิการเป็นประเภทบรกิารสาธารณะหรอืบรกิารชุมชนกไ็ด้ เนื่องจากมี
วตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์สาธารณะเช่นเดยีวกนั และชุมชนตามพ.ร.บ.องคก์รจดัสรรคลื่น
ความถีฯ่ พ.ศ. ๒๕๕๓ กม็คีวามหมายครอบคลุมกลุ่มประชาชนทีม่คีวามสนใจร่วมกนัโดยไม่
ถูกจ ากดัพืน้ทีโ่ดยสมบรูณ์แลว้ อยา่งไรกต็าม ตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ ๑-๔ 

๖. ส าหรบัวทิยุที่ประสงค์จะขอรบัใบอนุญาตบรกิารธุรกจิซึง่ปจัจุบนัมมีจี านวนมากกว่า ๗,๐๐๐ 
สถานี คดิเป็นสดัส่วนมากกว่า ๙๐% ของผูป้ระกอบการทัง้ประเทศ เนื้อหารายการส่วนใหญ่
จะเน้นความบนัเทงิ ในเบื้องต้น กสทช. จ าเป็นต้องควบคุมจ านวนลงแบบอะลุ้มอล่วยโดย



ค านึงประโยชน์ของประชาชนผู้ฟงัที่ควรจะได้รบัเน้ือหารายการที่มสีาระประโยชน์เป็น
เกณฑ ์เช่นว่าหากสถานีนัน้ด าเนินการอย่างน้อย ๕ ปี โดยรายการมสีาระประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่องตัง้แต่เริม่ประกอบการไม่น้อยกว่า ๖๐% บนัเทงิ ๓๐% โฆษณา ๑๐% กสทช.กค็วร
สนับสนุนให้ใช้หลักเกณฑ์และมาตรฐานเทคนิคที่สูงเช่นเดียวกับคลื่นหลกัได้ แต่หาก
ด าเนินการมาน้อยกว่า ๕ ปี หรอืไม่น้อยกว่าแต่มสีาระประโยชน์น้อยกว่า ๖๐% กสทช.ควร
ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการเหล่านัน้เขา้มาลงทุนร่วมกนัในกจิการเดยีวกนั โดยหากร่วมกนั ๒ 
ราย กสทช.จะพจิารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมใหแ้ละไดเ้วลาโฆษณามากกว่าปกต ิและยงั
ได้รบัมาตรฐานเทคนิคในระดับกลาง และหากร่วมกิจการ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕ รายก็ให้
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมและไดเ้วลาโฆษณามากขึน้ตามล าดบั และไดร้บัมาตรฐานเทคนิคที่
สงูขึน้เทยีบเท่าคลื่นหลกั การใชห้ลกัเกณฑเ์ช่นนี้กเ็พื่อมใิหเ้ป็นการท ารา้ยวทิยุธุรกจิทีก่ าลงั
ประกอบการอยูใ่หต้อ้งลม้หายตายจากไป แต่เป็นการกระตุ้นส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการค านึง
และเพิม่สาระประโยชน์ในแต่ละรายการที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตแิละประชาชนมาก
ยิง่ขึน้  
 เหตุผลทีใ่ชห้ลกัเกณฑเ์ช่นน้ีกเ็พื่อมใิหว้ทิยุธุรกจิมสีดัส่วนมากเกนิความจ าเป็นจนส่งผล
กระทบอย่างรา้ยแรงต่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในภาพรวมของประเทศ อกีประการ
หนึ่ง กสทช. ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั นัน่คือ ในทุกๆ พื้นที่ต้องก าหนด
สดัส่วนภาคประชาชนไม่น้อยกว่า ๒๐% จงึจ าเป็นต้องลดภาคธุรกจิลง และหาก กสทช. ยงั
ปล่อยปละละเลยไมค่วบคุมสดัส่วนผูป้ระกอบการใหเ้หมาะสมและไม่ค านึงถงึเนื้อหารายการ
เป็นส าคญัอีก ก็เท่ากับจงใจใช้อ านาจหน้าที่ที่สวนทางเจตนารมณ์แห่งการปฏริูป และมี
ความพยายามที่จะด าเนินการย้อนยุคกลบัเข้าสู่ระบบเดมิที่สื่อส่วนใหญ่ถูกครอบง าด้วย
อ านาจรฐัและอ านาจทุน มเีจตนาทุจรติในหน้าทีก่ารงานทีเ่อื้อประโยชน์แก่ทุนมากกว่าธรรม
และแก่ประชาชน ซึง่ยอ่มขดัต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทุกฉบบั 

 
หาก กสทช. ด ารงหลักเกณฑ์ที่เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนในการได้บริโภคสื่อที่มี

สาระประโยชน์ เพื่อใหป้ระชาชนในชาตเิกดิการพฒันาเป็นทรพัยากรบุคคลทีเ่ป็นก าลงัของชาตไิดอ้ย่าง
ยัง่ยนื ย่อมสามารถด าเนินการไดต้ามขอ้ ๑-๕ ซึง่เป็นหลกัเกณฑท์ีเ่ป็นธรรม มคีวามเสมอภาค ไม่เลอืก
ปฏบิตั ิแต่หาก กสทช. ยงัเมนิเฉยต่อขอ้เสนอขา้งต้นอกีโดยไม่สนใจต่อเสยีงคดัคา้นของประชาชนผูร้กั
ชาตศิาสน์กษตัรยิร์กัความเป็นธรรมจ านวนเรอืนหมื่นเรอืนแสนและจะเป็นลา้นในทีสุ่ดแลว้ ย่อมเท่ากบั
ว่า กสทช. ชุดปจัจุบนัน้ี มฉีันทาคต ิโทสาคต ิโมหาคต ิภยาคต ิอย่างรา้ยแรงต่อประเทศชาตแิละส่งผล
กระทบต่อความมัน่คงของสถาบนัหลกัของประเทศ ท่านผู้เป็นผู้ใหญ่ในแวดวงความมัน่คงของชาตซิึ่ง
ผ่านประสบการณ์บรหิารบา้นเมอืงถงึกบักล่าวถงึความรุนแรงของการกระท าของ กสทช. ในครัง้นี้ว่า จะ
เป็นเหตุใหเ้กดิกลยีุคในชาตไิทยได้ในทีสุ่ดหากไม่ยุตแิละรบีทบทวนแนวคดิใหม่ ความมอีคตเิหล่านี้ท า
ให้เกดิความเหน็แก่ตวั เหน็แก่พวกพอ้ง เอื้อและฉ้อฉลเอาทรพัยากรสื่อสารซึง่เป็นสมบตัขิองชาตเิพื่อ
ประโยชน์สาธารณะไปสนองแก่พวกพ้องของตัวรุนแรงจนถึงขัน้สามารถออกกฎเกณฑ์ที่
กระทบกระเทอืนอยา่งหนกัจนกลายเป็นหน่วยงานทีม่กีฎเกณฑท์ีไ่มเ่ป็นธรรม ส่งผลเป็นการบ่อนท าลาย
สื่อของประชาชนทีด่ทีีม่ผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์เสยีเอง  



การที ่กสทช. ดือ้ร ัน้ต่อกระแสคดัคา้นของประชาชนโดยบงัคบัใชป้ระกาศฉบบัดงักล่าว ย่อมเป็น
การกระท าผดิเพีย้นไปจากหน้าทีท่ีป่ระชาชนโดยส่วนรวมมอบหมายให ้แต่เป็นการท าลายเจตนารมณ์ที่
แทจ้รงิของการปฏริปูสื่อทีผ่่านมาเกอืบ ๒๐ ปีใหพ้งัพนิาศสูญสิน้ไป และแสดงถงึความจงใจเขา้ปกป้อง
คลื่นของรฐัทีผู่กขาดเป็นการถาวรอยู่กบัอ านาจรฐัและกลุ่มทุนผูกขาดที่มอียู่จ านวนน้อยนิดแต่มอี านาจ
ครอบง าการจดัสรรคลื่นความถี่ใหเ้ป็นอภสิทิธิช์นทีอ่ยู่เหนือกว่าประชาชนส่วนใหญ่ดว้ยการปล่อยใหใ้ช้
มาตรฐานเทคนิคทีม่กี าลงัส่งและเสาทีส่งูกว่าท าใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าแบบจงใจเลอืกปฏบิตั ิซึง่นอกจาก
จะห้ามมใิห้คลื่นใดมกี าลงัส่งสูงเทยีบเท่าได้แล้วยงัห้ามมใิห้คลื่นใดมารบกวนคลื่นผูกขาดเหล่านี้โดย
เดด็ขาดอกีดว้ยถงึแมว้่าคลื่นนัน้ๆ จะกระจายเสยีงที่เป็นประโยชน์สาธารณะเพื่อพทิกัษ์ปกป้องสถาบนั
หลกัของชาตเิป็นทีป่ระจกัษ์แลว้กต็ามท ีหาก กสทช. ด ารงตนเช่นว่านี้กเ็ท่ากบัว่า กสทช. ชุดนี้กระท า
การบดิผนัเอาทรพัยากรคลื่นความถีท่ีเ่ป็นสมบตัขิองชาตไิปตอบสนองเฉพาะคลื่นหลกั ๓๑๔ สถานี ทีไ่ด้
ครอบครองผลประโยชน์มหาศาลทางธุรกิจเฉพาะกลุ่มมายาวนานจนเกินสมควรแล้ว แต่กลับไม่
ปรากฏผลงานเป็นที่ประจกัษ์ในการรกัษาความมัน่คงของชาตแิละท าเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาตแิละ
ประชาชนอยา่งจรงิจงัใหคุ้ม้กบัผลประโยชน์ทีต่นไดร้บัอยา่งต่อเนื่องยาวนาน 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาทบทวนและปรบัปรุงแก้ไข (ร่าง)ประกาศกสทช.ฉบบัดงักล่าวดว้ย 
จกัอนุโมทนาขอบคุณยิง่ 
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