
เหตผุลความจาํเป็นของสถานีวิทยใุนเครือข่ายมลูนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ 

ในการใช้คล่ืนความถ่ี ในกาํลงัส่ง และเสาอากาศ   

สาํหรบัผูป้ระกอบการวิทยกุระจายเสียงภาคประชาชนระดบัชาติ     
 

๑. สถานีวทิยใุนเครอืขา่ยมลูนิธเิสยีงธรรมเพือ่ประชาชนฯ เป็นสถานีวทิยทุีไ่ดก้่อตัง้มานาน 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ หรอืก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยประชาชนผูม้คีวามเลื่อมใสศรทัธาในพระ

กรรมฐานสายหลวงปูม่ ัน่ ภรูทิตัโต หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ “ชมุชนผูมี้ความสนใจร่วมกนัในธรรมะคาํ

สอนของพระกรรมฐานสายหลวงปู่ ม ัน่ ภริูทตัโต” ไดอ้าศยับทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 

๒๕๔๐ และพ.ร.บ.องคก์รจดัสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. ๒๕๔๓ เริม่ตัง้สถานีวทิยเุสยีงธรรมฯ และนํามา

ถวายองคห์ลวงตามหาบวั ญาณสมัปนัโน เพือ่ใหเ้ป็นสมบตัขิองสงฆ ์ โดยประชาชนในแต่ละสถานี

จะเป็นผูด้าํเนินการ รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยภายในสถานีเอง ทัง้น้ีไดม้กีารรายงานและประสานงานให้

หน่วยงานทางราชการทราบมาโดยตลอด ทัง้โดยลายลกัษณ์อกัษรและโดยทางวาจา                

  แมก้ฎหมายรฐัธรรมนูญและกฎหมายประกอบจะมกีารปรบัปรุงเป็นรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

และ เป็นพ.ร.บ.องคก์รจดัสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมถงึมกีารออกกฎหมายเพิม่ คอื พ.ร.บ.

ประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่บทบญัญตัขิองกฎหมายทัง้หมด 

ยงัคงสง่เสรมิใหภ้าคประชาชนมสีว่นในการใชค้ลื่นความถีเ่พือ่ประโยชน์สาธารณะ โดยไมแ่สวงหา

กําไรในทางธุรกจิ กฎหมายถงึกบับญัญตัใิหภ้าคประชาชนไดใ้ชค้ลื่นความถีว่ทิยกุระจายเสยีง

สาํหรบัวทิยใุนประเภทบรกิารชุมชนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๒๐ ของพืน้ทีก่ารกระจายเสยีง  และให้

ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจาก กสทช. ทัง้น้ีกฎหมายไดบ้ญัญตัใิหก้สทช.สง่เสรมิชุมชนทีม่คีวามพรอ้ม

จดัตัง้สถานีวทิยอุกีดว้ย    ไมม่บีทบญัญตัใิดในกฎหมายทีจ่ะใหจ้าํกดักําลงัสง่ หรอื พืน้ทีก่าร

ออกอากาศของสถานีวทิยภุาคประชาชน ทีไ่มไ่ดส้รา้งปญัหาใด ๆ ต่อสงัคม             

  ๒. สถานีวทิยเุสยีงธรรมฯ ไดจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๓     ซึง่เป็นวนัที ่กสทช.

กําหนดให ้ ผูท้ีใ่ชป้ระโยชน์คลื่นความถีอ่ยูก่่อนวนัดงักลา่ว สามารถใชส้ทิธใินฐานะผูป้ระกอบการ

รายเดมิได ้

  ๓. ประชาชนไดใ้ชค้ลื่นความถีว่ทิยอุนัเป็นทรพัยากรสื่อสารของชาตมิาใชใ้หเ้กดิประโยชน์

สงูสุดเพือ่ประโยชน์สาธารณะ โดยเน้ือหาสาระของรายการจากสถานีวทิยเุสยีงธรรมฯ มคีุณูปการ

และเป็นประโยชน์อยา่งมหาศาลต่อชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์ซึง่ขอสรุปเพยีงยอ่ดงัน้ี   

   ๓.๑ เป็นสถานีวทิยทุีค่ํา้จุนชาตไิทย ปลกูผงัใหป้ระชาชนมคีวามรกั ความสามคัค ี

และเสยีสละผลประโยชน์สว่นตนเพือ่ประโยชน์ของชาต ิ รปูธรรมทีเ่หน็ชดัเจนเป็นทีป่ระจกัษแ์ละ

ยอมรบัถงึน้ําใจอนัยิง่ใหญ่ของคนไทยทัง้ชาต ิคอื โครงการชว่ยชาต ิโดย หลวงตามหาบวั ญาณสมั

ปนัโน ทีส่ามารถรวบรวมทองคาํไดม้ากถงึกวา่ ๑๓ ตนั มลูคา่ปจัจุบนัมากกวา่ ๒ หมื่นลา้นบาท 

เพือ่เป็นทุนสาํรองคํ้าชาตไิทยในคลงัหลวง ทาํใหป้ระเทศไทยพน้จากวกิฤตเิศรษฐกจิในชว่งปี พ.ศ. 
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๒๕๔๐ และยงัไดม้ปีระเพณีในการสบืต่อต่อแขนงนําดอลลารเ์ขา้คลงัหลวง เป็นประจาํทุกปี แมอ้งค์

หลวงตาฯ ไดล้ะธาตุขนัธไ์ปแลว้ เป็นการสรา้งจติสาํนึกของชาตไิทยในการเสยีสละเพือ่ชาต ิ รวมถงึ

ทาํใหป้ระชาชนมจีติสาํนึกในการหวงแหนสมบตัขิองชาต ิ รวมถงึสมบตัใินคลงัหลวง เพือ่ใหเ้ป็น

หลกัประกนัคํ้าชาตยิาวนานตลอดไป จนถงึกุลบุตรสุดทา้ยภายหลงั  

นอกจากนัน้ ยงัสง่เสรมิใหป้ระชาชนมจีติใจออ่นโยนเอือ้อาร ี โดยองคห์ลวงตามหาบวัฯ ได้

เป็นตวัอยา่งในการสงเคราะหโ์ลกโดยเฉพาะโรงพยาบาล โรงเรยีน สถานสงเคราะห ์ทัว่ประเทศกวา่ 

๒ รอ้ยแหง่ รวมถงึผูย้ากไร ้ และผูป้ระสบภยัต่าง ๆทาํใหเ้กดิประเพณีการจดัโรงทานในงานต่าง ๆ 

รวมถงึการจดัขา้วสาร อาหารแหง้ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมื่อครัง้มหาอุทกภยัใน

ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔  

นอกจากน้ี ยงัสง่เสรมิใหป้ระชาชนใชช้วีติตามแบบอยา่ง “เศรษฐกจิพอเพยีง” ทาํใหป้ระเทศ

ไทยสามารถเจรญิรุง่เรอืงไปไดด้ว้ยความพอเพยีง สมฐานะของตน  

  ๓.๒ เป็นสถานีวทิยทุีค่ํ้าจุนพระศาสนา โดยเฉพาะการเผยแผธ่รรมะภาคปฏบิตัจิาก

พระอรหนัตใ์นสายหลวงปูม่ ัน่ ภรูทิตัโต  ทัง้หมด ๒๘ รปูทีเ่คยจาํพรรษาในภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 

และเป็นทีเ่คารพเลื่อมใสของชาวพทุธทัง้ประเทศอกีดว้ย ตวัอยา่งทีข่อน้อมนํามาแสดง ไดแ้ก่ หลวง

ปูฝ่ ัน้ อาจาโร  หลวงปูข่าว อนาลฺโย  หลวงปูช่อบ ฐานสโม หลวงปูส่มิ พทุธาจาโร  หลวงปูห่ลุย จนฺ

ทสาโร  หลวงปูแ่หวน สุจณิโณ หลวงปูด่ลูย ์ อตุโล หลวงตามหาบวั ญาณสมัปนัโน  หลวงปูช่า 

สุภทัโท  หลวงพอ่พธุ ฐานิโย  หลวงพอ่สงิหท์อง ธมฺมวโร ฯลฯ  ซึง่แตล่ะองคไ์ดร้บัความเคารพ

อยา่งสงู และเป็นตวัอยา่งอนัประเสรฐิของสาธุชนทัง้หลาย ดงัจะเหน็ไดป้ระวตัขิององคท์า่นจากเวบ็

ไซด ์www.dhammathai.org และ www.luangta.com และเวบ็ไซดอ์ื่น ๆ ดว้ย   

สถานีวทิยเุสยีงธรรมฯ ยงัเป็นสถานีวทิยหุลกั ทีป่กปกัรกัษาองคส์มเดจ็พระสงัฆราช ไมใ่หม้ี

การลว่งละเมดิพระอาํนาจของพระองค ์และไมใ่หม้กีารละเมดิพระราชอาํนาจของพระมหากษตัรยิใ์น

การสถาปนาองคส์มเดจ็พระสงัฆราช  ซึง่เป็นพระราชอาํนาจโดยสมบรูณ์ของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั  

นอกจากน้ี องคห์ลวงตามหาบวั ญาณสมัปนัโน ทา่นไดย้งัรบัความเคารพจากชาว

ต่างประเทศเป็นอยา่งมาก สื่อต่างประเทศไดล้งขา่วความเสยีสละขององคห์ลวงตามหาบวัฯ ทาํให้

ประเทศไทยไดม้ชีื่อเสยีงและความยอมรบัในทางสากลมากขึน้ ถงึแมป้ระชาชนและสถาบนั

พระมหากษตัรยิ ์ รวมถงึหน่วยงานราชการบางแหง่จะใหค้วามเคารพต่อองคห์ลวงตามหาบวั แต่

บางหน่วยงานยงัเหน็ธรรมะขององคห์ลวงตามหาบวัฯ มคีา่เทยีบเทา่กบัสถานีวทิยบุนัเทงิทีข่ายยา

เถื่อน ชาวต่างประเทศบางรายถงึกบัปรารภว่า “ทาํไมเมอืงไทยจงึไมย่กยอ่งบุคคลทีท่าํคุณงาม

ความดอีนัเหน็ประจกัษ์อยา่งชดัเจน เชน่ องคห์ลวงตามหาบวัฯ ถา้เป็นในประเทศของเขาจะให้

ความเคารพยกยอ่งยิง่ไปกวา่น้ี”   

http://www.dhammathai.org/
http://www.luangta.com/
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นอกจากน้ี ประชาชนทัง้หลายไดป้ฏบิตัศิาสนธรรม ไดแ้ก่ การทาํวตัรสวดมนตเ์ชา้ เยน็  

ปฏบิตัภิาวนา จากการรบัฟงัวทิยเุสยีงธรรมฯ ทัง้ยงัใชใ้นการแกไ้ขปญัหาในชวีติประจาํวนัเชน่ 

ปญัหาในทีท่าํงาน ปญัหาครอบครวั ปญัหารายไดน้้อย ธรรมะทีอ่อกเผยแพรไ่ดท้าํใหเ้กดิความรกั

ใครค่วามเมตตาต่อกนั ฯลฯ ไดช้ว่ยใหเ้กดิทางออกในชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งอศัจรรย ์  โดยเฉพาะ

ประชาชนผูเ้จบ็ไขไ้ดป้ว่ย คนพกิาร และคนชรา ผูด้อ้ยโอกาสทัง้หลาย ซึง่ตอ้งการกําลงัใจในการ

ดาํรงชวีติ ตอ้งพึง่ธรรมะ เพือ่เป็นหลกัใจในการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ในชวีติประจาํวนั ดงันัน้ การขาด

การรบัฟงัจากสถานีวทิยเุสยีงธรรมฯ จะทาํใหป้ระชาชนขาดประโยชน์ และอาจจะทาํใหส้งัคมอยูใ่น

ภาวะเสื่อมทรามลงไปกวา่น้ี หากจาํกดัพืน้ทีก่ารกระจายเสยีงลง  

  ๓.๓ เป็นสถานีวทิยทุีเ่ทดิทนูและปกปกัรกัษาสถาบนัพระมหากษตัรยิอ์ยา่งต่อเน่ือง

และเป็นรปูธรรม  โดยองคห์ลวงตามหาบวัฯ และพระอรยิสงฆท์ัง้หลาย ไดป้ลกูฝงัจติสาํนึกของ

ประชาชนใหม้คีวามรกัเคารพเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ และไดนํ้าในการปกป้องพระราช

อาํนาจของพระองค ์ โดยเฉพาะในการสถาปนาสมเดจ็พระสงัฆราช ซึง่เป็นพระราชอาํนาจโดย

สมบรูณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทัง้น้ี สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์

อคัรราชกุมาร ี ไดท้รงรบัมลูนิธเิสยีงธรรมเพือ่ประชาชนไวใ้นพระอุปถมัภไ์วเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยตัง้แต่ 

พ.ศ. ๒๕๔๘   

  ๔. สถานีวทิยเุสยีงธรรมฯ ไดช้ว่ยเยยีวยาปญัหาทางสงัคมทีท่วคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ เน่ืองจาก

สื่อทีส่ง่เสรมิคุณธรรมความดมีพีืน้ทีน้่อย สว่นใหญ่จะมเีพยีงสื่อบนัเทงิ ตวัอยา่งของปญัหาทาง

สงัคมทีน่่าเป็นหว่ง เชน่ 

กรณีการทําแทง้ ศูนยส์รา้งเสรมิสุขภาพวยัรุ่นของโรงพยาบาลรามาธบิด ีประมาณการเมื่อ

ปลายปี ๒๕๕๓ วา่     ในประเทศไทยมวียัรุ่นทําแทง้ถงึปีละ ๓ แสนคน  หรอืวนัละราว ๑,๐๐๐ คน 

นบัเป็นอตัราการทาํแทง้ในวยัรุน่ทีส่งูทีสุ่ดในโลก  

นอกจากน้ี ปญัหาคอรปัชัน่ในประเทศไทยไดม้กีารขยายตวัอยา่งรุนแรง โดย นางเสาวณีย ์

ไทยรุง่โรจน์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ไดแ้ถลงขา่วเมื่อวนัที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ว่า 

ดชันีสถานการณ์คอรปัชัน่ไทย (Thai Corruption Situation Index : CSI) มแีนวโน้มทีรุ่นแรงมาก 

ความเสยีหายของการทุจรติคอรปัชัน่เมื่อประเมนิจากงบประมาณรายจ่ายภาครฐั ประเภทจดัซื้อจดั

จา้งคา่ครุภณัฑ ์ทีด่นิ และสิง่ปลกูสรา้งของหน่วยงานราชการ และงบลงทุนรฐัวสิาหกจิ มากถงึเกอืบ 

๓ แสนลา้นบาท  

ตวัเลขดงักลา่วขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความจาํเป็นเรง่ดว่นในการสรา้งความสมดุลระหว่าง

มติิทางวตัถุกบัมติิทางจิตใจ โดยต้องเร่งนําธรรมะเขา้สู่จติใจของคนผ่านการสื่อสารทุกประเภท 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่สื่อวทิยกุระจายเสยีงทีเ่ขา้ถงึประชาชนไดอ้ยา่งงา่ยดายและรวดเรว็ 

 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
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ทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะภาครัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเผยแผ่ธรรมะของ

พระพทุธเจา้กระจายไปอยา่งกวา้งขวางควบคู่ไปกบัการพฒันาทางดา้นการศกึษา เพื่อใหธ้รรมะได้

ซมึซบัเขา้สู่จติใจของคนไทย ยงัความสงบและผาสุกร่มเยน็ใหก้บัสงัคมไดอ้ย่างแทจ้รงิ มฉิะนัน้จะ

นําความรู้ที่ได้มาใช้ในสิ่งที่ผดิศีลธรรมเป็นภยัอนัตรายต่อชาติในภายหน้า ความสําคญัจําเป็น

ดงักลา่ว โสเครตสี (Socrates) นกัปรชัญาผูย้ ิง่ใหญ่ชาวกรกี ยงัไดใ้หค้ตเิป็นอมตะวาจาดว้ยคํากล่าว

ทีว่า่ "ความรูคู้คุ่ณธรรม" (Knowledge is Virtue)   

๕. สถานีวทิยเุสยีงธรรมฯ ถงึแมจ้ะเป็นการประกอบกจิการระดบัชาต ิ เป็นไปตามความ

ตอ้งการของประชาชนอยา่งกวา้งขวาง แตใ่นทุกสถานีกไ็มไ่ดม้กีําลงัสง่เกนิกวา่ ๕๐๐ วตัต ์และเสา

สงูเกนิกวา่ ๖๐ เมตร เหมอืนกนัไปหมด กลา่วคอื ในแต่ละสถานีมขีนาดกําลงัสง่ และเสาสงู 

ครอบคลุมรศัมกีารออกอากาศมากน้อยแตกต่างกนัออกไป ตามกําลงัของประชาชนในแต่ละพืน้ที ่

ไมม่ใีครมาผกูขาดครอบงาํ อยา่งไรกต็าม เมื่อประชาชนในพืน้ทีน่ัน้ ๆ มกีําลงัและประสบการณ์มาก

ขึน้ กม็แีนวโน้มในการขยายกําลงัสง่ใหก้วา้งขวาง โดยไมเ่บยีดคลื่นอื่นทีม่อียู ่ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์

สาธารณะอยา่งกวา้งขวาง ซึง่เป็นหลกัการทีย่ดึปฏบิตัติัง้แต่เริม่ตัง้สถานีวทิยเุป็นตน้มา และ

เน่ืองจากเป็นการใชเ้ครื่องสง่ทีม่มีาตรฐาน จงึไมพ่บวา่ มกีารสง่คลื่นรบกวนการบนิแต่อยา่งใด  

การเพิม่กําลงัสง่นัน้อาจจะเปรยีบไดก้บักรณีพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้บุรฉตัรไชยากร 

กรมพระกําแพงเพช็รอคัรโยธนิ พระบดิาแหง่กจิการวทิยกุระจายเสยีงไทย เมื่อเริม่ทรงตัง้สถานีวทิยุ 

กท็รงใชเ้ครื่องสง่วทิยดุว้ยกําลงัวตัตน้์อย ๆ ต่อมาเมื่อเวลาผา่นไป กไ็ดใ้ชเ้ครื่องสง่ทีม่ขีนาดกําลงั

สง่ทีส่งูขึน้ เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชน์กวา้งขวางขึน้ไป 

อยา่งไรกต็าม องคห์ลวงตามหาบวัฯ ไดเ้ทศน์ฝากกบัฝา่ยบา้นเมอืงเอาไวว้า่ อยา่มากดีขวาง

ทาํลายวทิยน้ีุ เพราะถา้ธรรมขาดโลกเสยีหายมาก และถา้หากขดัขอ้งดา้นใด ควรปรกึษาหารอืกนั 

ดงัคาํเทศน์ดงัต่อไปน้ี 

“ธรรมน้ีถา้ขาดจากโลกไปเมือ่ใดโลกน้ีจะทรุดลงๆ จมไดน้ะ ธรรมขาดโลก   อย่างอืน่ขาด

ไม่มีอะไรเสียหาย ถ้าธรรมขาดโลกเสียหายมากทีเดียว ใหพ้ากนัพจิารณา เวลาน้ีกําลงัฟ้ืนฟูกนั 

ตัง้สถานีวทิยทุีน่ัน่ทีนี่ ่ เราพอใจ .... วิทยน้ีุควรจะออกโลกตามเยีย่งอย่างของพระพทุธเจ้าที ่

ประทานไว้แล้วเรือ่ยมา ด้วยความราบรืน่ดีงาม ไม่ควรทีจ่ะมีสิง่ใดเข้ามากีดขวางทาํลาย  

ถา้อนัใดจะไปกระทบกระเทอืนกบัสมบตัขิองชาตดิว้ยกนั ชาติกบัศาสนาอยู่ด้วยกนั เช่นอย่าง

วิทยน้ีุอาจจะไปเกีย่วข้องกบัทางฐานการบงการบินบา้ง ของทางการบา้นเมือง เหล่าน้ีกค็วร

ปรึกษาหารือกนัได้ ไม่ควรทีจ่ะมากีดกนัทาํลายแบบเผด็ๆ ร้อนๆ เฉียบๆ ขาดๆ แบบป่าๆ 

เถือ่นๆ เพราะโลกกบัธรรมอยูด่ว้ยกนั ถา้อะไรมนัขดัขอ้ง ทางบา้นเมอืงขดัขอ้งอยา่งไร กป็รกึษา

กนักบัทางฝา่ยวทิยฝุา่ยธรรม แกไ้ขดดัแปลงเพือ่ความเจรญิชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิข์องเรา    

น้ีเป็นความชอบธรรม วนัน้ีเผดยีงเพยีงเทา่น้ีก่อน”  
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(เทศน์เมื่อวนัที ่๒๗ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๕๔๘                                                 

เรื่อง ธรรมขาดโลกเสยีหายมาก) 

 

ดว้ยเหตุผลความจาํเป็นโดยยอ่ดงักลา่วขา้งตน้ มูลนิธเิสยีงธรรมเพือ่ประชาชนฯ จงึมคีวาม

จาํเป็นในการยนืยนัในการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงภาคประชาชนระดบัชาต ิ  ดงัทีอ่งค์

หลวงตามหาบวั ญาณสมัปนัโน ไดเ้คยมหีนงัสอืแจง้มายงั กทช.ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และกฎหมาย

กไ็ดร้บัรองสถานะอยา่งชดัเจน รวมทัง้เจตนารมณ์แหง่กฎหมายยงัไดบ้นัทกึเอาไวว้า่ วทิยภุาค

ประชาชนมทีัง้ระดบัชาต ิภมูภิาค และทอ้งถิน่   

หากตอ้งลดพืน้ทีก่ระจายเสยีงลง โดยมกีารเลอืกปฏบิตัทิาํใหผู้ป้ระกอบการรายเดมิขยาย

กําลงัสง่มาเบยีดคลื่นของวทิยเุสยีงธรรมฯ จะทาํใหม้ลูนิธเิสยีงธรรมฯไมส่ามารถประกอบกจิการ

วทิยกุระจายเสยีงในระดบัชาตไิด ้สง่ผลใหป้ระเทศชาตแิละประชาชนเสยีประโยชน์ไปอยา่งมหาศาล 

อนัจะขดัต่อบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนูญและกฎหมาย ทีต่อ้งการสง่เสรมิใหม้กีารใชค้ลื่นความถีเ่พือ่

ประโยชน์สงูสุดของประชาชน 

 

------------------------------------------- 

 

 


