
 
 

มูลนิธเิสยีงธรรมฯ และประชาชนอย่างน้อยจ านวน 151,767 รายชื่อ (รวบรวมรายชื่อเพยีง ๙ 
วนั และจะรวบรวมรายชื่อคดัค้านอีกต่อไปจนกว่า กสทช. จะยุติการลิดรอน) มมีติตรงกนัว่า เห็นควรให ้
กสทช. ทบทวนมาตรฐานทางเทคนิคของร่างประกาศกสทช. ฉบบัดงักล่าวเสยีใหม่ และเสนอให้ กสทช. 
ก าหนดมาตรฐานเทคนิคของสถานีวทิยกุระจายเสยีงทีม่คีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ ใหส้ามารถใชม้าตรฐานเทคนิคที่
สูงและใช้หลกัเกณฑค์วามจ าเป็นในการถอืครองคลื่นอย่างเสมอภาคและมาตรฐานเดยีวกนักบัใช้บงัคบักบั
สถานีวิทยุกระจายเสยีงในระบบ เอฟ เอ็ม ที่ได้รบัอนุญาต ในภาคผนวก จ (คลื่นหลกั) ของร่างประกาศ
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตทดลองประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง ดงันี้  

๑. สถานีวทิยทุีจ่ะใชห้ลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานเทคนิคเดยีวกบัคลื่นหลกัได ้ต้องมเีนื้อหารายการทีเ่ป็น
ประโยชน์สาธารณะมากกว่า ๙๐% นับตัง้แต่เริม่ประกอบการ อาท ิส่งเสรมิความรู ้การศกึษา 
ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการ
ส่งเสรมิอาชพีอื่น ๆ ส่งเสรมิสุขภาพ อนามยั กฬีา หรอืการส่งเสรมิคุณภาพชวีติของประชาชน 
ส่งเสรมิความมัน่คงของรฐัหรอืความปลอดภยัสาธารณะ ส่งเสรมิขอ้มลูข่าวสารอนัเป็นประโยชน์
สาธารณะแก่คนพกิาร คนด้อยโอกาส หรอืกลุ่มความสนใจที่มกีจิกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
หรอืบรกิารขอ้มลูข่าวสารอนัเป็นประโยชน์สาธารณะอื่น รวมถงึส่งเสรมิความเขา้ใจอนัดรีะหว่าง
รฐับาลกบัประชาชนและรฐัสภากบัประชาชน การเผยแพร่และให้การศกึษาแก่ประชาชนเกี่ยวกบั
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
 ส าหรบัอกี ๑๐% ก าหนดใหเ้ป็นรายการบนัเทงิแต่ตอ้งเป็นสาระประโยชน์ คอื บนัเทงิทีใ่หค้ติ
แงค่ดิทีด่งีามเพื่อการใชช้วีติทีถู่กตอ้งสงัคมเป็นสุข เช่น เป็นบทเพลงส่งเสรมิใหม้คีวามกตญัญูต่อ
บุพการ ีต่อชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์รกัษาสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ ไม่ใช่บนัเทงิทีเ่ป็นโทษหรอืเป็น
เหตุกระตุ้นราคะตัณหา โลภ โกรธ หลง หรือส่งเสรมิให้ยอมรบัสิ่งที่ผิดศีลธรรมจรรยา ผิด
ขนบประเพณวีฒันธรรมอนัดงีามทีส่บืทอดมาอย่างยาวนานในสงัคมไทย เช่น บทเพลงทีย่อมรบั
การผดิลูกผดิเมยี จนเกดิปญัหาการท าแท้งอย่างเกลื่อนกลาดในปจัจุบนั บทเพลงที่ท าให้ขาด
ความเคารพพ่อแม ่ครบูาอาจารย ์ผูม้พีระคุณ เป็นตน้  

๒. สถานีวทิยุทีจ่ะใช้หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานเทคนิคเดยีวกบัคลื่นหลกัได้ ต้องไม่มกีารโฆษณาเพื่อ
แสวงหาก าไรในทางธุรกจิแมว้นิาทเีดยีวตัง้แต่เริม่ประกอบการ  

๓. สถานีวทิยทุีจ่ะใชห้ลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานเทคนิคเดยีวกบัคลื่นหลกัได ้ตอ้งมผีลงานในการ
ประกอบกจิการเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นทีป่ระจกัษ์ต่อสงัคม  

๔. สถานีวทิยุที่จะใช้หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานเทคนิคเดยีวกบัคลื่นหลกัได้ ต้องจดทะเบยีนเป็นนิติ
บุคคล มกีารกระจายเสยีงและการด าเนินงานตามขอ้ ๑-๓ อยา่งต่อเนื่องยาวนานอยา่งน้อย ๕ ปี 

๕. สถานีวทิยุทีจ่ะใช้หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานเทคนิคเดยีวกบัคลื่นหลกัได ้สามารถขอรบัใบอนุญาต
ประกอบกจิการเป็นประเภทบรกิารสาธารณะหรอืบรกิารชุมชนกไ็ด ้เนื่องจากมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ประโยชน์สาธารณะเช่นเดยีวกนั และชุมชนตามพ.ร.บ.องคก์รจดัสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กม็คีวามหมายครอบคลุมกลุ่มประชาชนทีม่คีวามสนใจร่วมกนัโดยไม่ถูกจ ากดัพืน้ที่โดยสมบูรณ์
แลว้ อยา่งไรกต็าม ตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ ๑-๔ 

๖. ส าหรบัวทิยทุีป่ระสงคจ์ะขอรบัใบอนุญาตบรกิารธุรกจิซึง่ปจัจุบนัมมีจี านวนมากกว่า ๗,๐๐๐ สถานี 
คดิเป็นสดัส่วนมากกว่า ๙๐% ของผู้ประกอบการทัง้ประเทศ เนื้อหารายการส่วนใหญ่จะเน้น

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒๑ 



 
 

ความบันเทิง ในเบื้องต้น กสทช. จ าเป็นต้องควบคุมจ านวนลงแบบอะลุ้มอล่วยโดยค านึง
ประโยชน์ของประชาชนผู้ฟงัที่ควรจะได้รบัเน้ือหารายการที่มสีาระประโยชน์เป็นเกณฑ ์เช่นว่า
หากสถานีนัน้ด าเนินการอย่างน้อย ๕ ปี โดยรายการมสีาระประโยชน์อย่างต่อเนื่องตัง้แต่เริม่
ประกอบการไม่น้อยกว่า ๖๐% บนัเทิง ๓๐% โฆษณา ๑๐% กสทช.ก็ควรสนับสนุนให้ใช้
หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานเทคนิคทีสู่งเช่นเดยีวกบัคลื่นหลกัได้ แต่หากด าเนินการมาน้อยกว่า ๕ 
ปี หรอืไม่น้อยกว่าแต่มสีาระประโยชน์น้อยกว่า ๖๐% กสทช.ควรส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการ
เหล่านัน้เข้ามาลงทุนร่วมกันในกิจการเดียวกัน โดยหากร่วมกัน ๒ ราย กสทช.จะพิจารณา
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้และได้เวลาโฆษณามากกว่าปกติ และยงัได้รบัมาตรฐานเทคนิคใน
ระดบักลาง และหากร่วมกจิการ ๓ หรอื ๔ หรอื ๕ รายก็ให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมและได้เวลา
โฆษณามากขึ้นตามล าดับ และได้ร ับมาตรฐานเทคนิคที่สูงขึ้นเทียบเท่าคลื่นหลัก การใช้
หลกัเกณฑเ์ช่นนี้ก็เพื่อมใิห้เป็นการท ารา้ยวทิยุธุรกจิที่ก าลงัประกอบการอยู่ให้ต้องล้มหายตาย
จากไป แต่เป็นการกระตุน้ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการค านึงและเพิม่สาระประโยชน์ในแต่ละรายการ
ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตแิละประชาชนมากยิง่ขึน้  
 เหตุผลที่ใช้หลกัเกณฑ์เช่นนี้ก็เพื่อมใิห้วิทยุธุรกิจมสีดัส่วนมากเกินความจ าเป็นจนส่งผล
กระทบอย่างรา้ยแรงต่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในภาพรวมของประเทศ อกีประการหนึ่ง 
กสทช. ต้องปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั นัน่คอื ในทุกๆ พื้นที่ต้องก าหนดสดัส่วนภาค
ประชาชนไมน้่อยกว่า ๒๐% จงึจ าเป็นต้องลดภาคธุรกจิลง และหาก กสทช. ยงัปล่อยปละละเลย
ไม่ควบคุมสดัส่วนผู้ประกอบการให้เหมาะสมและไม่ค านึงถึงเนื้อหารายการเป็นส าคญัอีก ก็
เท่ากับจงใจใช้อ านาจหน้าที่ที่สวนทางเจตนารมณ์แห่งการปฏิรูป และมคีวามพยายามที่จะ
ด าเนินการยอ้นยุคกลบัเขา้สู่ระบบเดมิทีส่ ื่อส่วนใหญ่ถูกครอบง าดว้ยอ านาจรฐัและอ านาจทุน มี
เจตนาทุจรติในหน้าทีก่ารงานทีเ่อือ้ประโยชน์แก่ทุนมากกว่าธรรมและแก่ประชาชน ซึง่ย่อมขดัต่อ
เจตนารมณ์ของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทุกฉบบั 

 
หาก กสทช. ด ารงหลกัเกณฑท์ีเ่หน็แก่ประโยชน์ของประชาชนในการไดบ้รโิภคสื่อทีม่สีาระประโยชน์ 

เพื่อใหป้ระชาชนในชาตเิกดิการพฒันาเป็นทรพัยากรบุคคลที่เป็นก าลงัของชาตไิด้อย่างยัง่ยนื ย่อมสามารถ
ด าเนินการไดต้ามขอ้ ๑-๕ ซึง่เป็นหลกัเกณฑท์ี่เป็นธรรม มคีวามเสมอภาค ไม่เลอืกปฏบิตั ิแต่หาก กสทช. 
ยงัเมนิเฉยต่อข้อเสนอขา้งต้นอกีโดยไม่สนใจต่อเสยีงคดัค้านของประชาชนผู้รกัชาตศิาสน์กษตัรยิ์รกัความ
เป็นธรรมจ านวนเรอืนหมื่นเรอืนแสนและจะเป็นล้านในที่สุดแล้ว ย่อมเท่ากับว่า กสทช . ชุดปจัจุบนัน้ี มี
ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ อย่างร้ายแรงต่อประเทศชาติและส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของ
สถาบนัหลกัของประเทศ ท่านผูเ้ป็นผูใ้หญ่ในแวดวงความมัน่คงของชาตซิึง่ผ่านประสบการณ์บรหิารบา้นเมอืง
ถงึกบักล่าวถงึความรุนแรงของการกระท าของ กสทช. ในครัง้นี้ว่า จะเป็นเหตุใหเ้กดิกลยีุคในชาตไิทยได้ใน
ทีสุ่ดหากไมย่ตุแิละรบีทบทวนแนวคดิใหม ่ความมอีคตเิหล่านี้ท าใหเ้กดิความเหน็แก่ตวั เหน็แก่พวกพอ้ง เอื้อ
และฉ้อฉลเอาทรพัยากรสื่อสารซึ่งเป็นสมบตัิของชาตเิพื่อประโยชน์สาธารณะไปสนองแก่พวกพ้องของตวั
รนุแรงจนถงึขัน้สามารถออกกฎเกณฑท์ีก่ระทบกระเทอืนอย่างหนักจนกลายเป็นหน่วยงานทีม่กีฎเกณฑท์ีไ่ม่
เป็นธรรม ส่งผลเป็นการบ่อนท าลายสื่อของประชาชนทีด่ทีีม่ผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์เสยีเอง  



 
 

การที ่กสทช. ดือ้ร ัน้ต่อกระแสคดัคา้นของประชาชนโดยบงัคบัใชป้ระกาศฉบบัดงักล่าว ย่อมเป็นการ
กระท าผดิเพี้ยนไปจากหน้าที่ที่ประชาชนโดยส่วนรวมมอบหมายให ้แต่เป็นการท าลายเจตนารมณ์ที่แท้จรงิ
ของการปฏริปูสื่อทีผ่่านมาเกอืบ ๒๐ ปีใหพ้งัพนิาศสูญสิน้ไป และแสดงถงึความจงใจเขา้ปกป้องคลื่นของรฐัที่
ผกูขาดเป็นการถาวรอยูก่บัอ านาจรฐัและกลุ่มทุนผูกขาดทีม่อียู่จ านวนน้อยนิดแต่มอี านาจครอบง าการจดัสรร
คลื่นความถีใ่หเ้ป็นอภสิทิธิช์นทีอ่ยูเ่หนือกว่าประชาชนส่วนใหญ่ดว้ยการปล่อยใหใ้ชม้าตรฐานเทคนิคทีม่กี าลงั
ส่งและเสาทีส่งูกว่าท าใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าแบบจงใจเลอืกปฏบิตั ิซึง่นอกจากจะหา้มมใิหค้ลื่นใดมกี าลงัส่งสูง
เทยีบเท่าได้แล้วยงัห้ามมใิห้คลื่นใดมารบกวนคลื่นผูกขาดเหล่านี้โดยเดด็ขาดอกีด้วยถงึแมว้่าคลื่นนัน้ๆ จะ
กระจายเสยีงที่เป็นประโยชน์สาธารณะเพื่อพทิกัษ์ปกป้องสถาบนัหลกัของชาตเิป็นที่ประจกัษ์แล้วก็ตามท ี
หาก กสทช. ด ารงตนเช่นว่านี้ก็เท่ากบัว่า กสทช. ชุดนี้กระท าการบดิผนัเอาทรพัยากรคลื่นความถี่ที่เป็น
สมบตัขิองชาตไิปตอบสนองเฉพาะคลื่นหลกั ๓๑๔ สถานี ที่ได้ครอบครองผลประโยชน์มหาศาลทางธุรกิจ
เฉพาะกลุ่มมายาวนานจนเกนิสมควรแล้ว แต่กลบัไม่ปรากฏผลงานเป็นที่ประจกัษ์ในการรกัษาความมัน่คง
ของชาตแิละท าเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาตแิละประชาชนอย่างจรงิจงัใหคุ้ม้กบัผลประโยชน์ทีต่นไดร้บัอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาทบทวนและปรบัปรุงแก้ไข (ร่าง)ประกาศกสทช.ฉบบัดงักล่าวด้วย จกั
อนุโมทนาขอบคุณยิง่ 
 
 

        ขอเจรญิพรมาพรอ้มหนงัสอืนี้ 
 

พระครอูรรถกจินนัทคุณ 
 

กรรมการมลูนิธเิสยีงธรรมเพื่อประชาชน 
ท าการแทนประธานมลูนิธเิสยีงธรรมเพื่อประชาชน 

 


