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ของเครือข่ายผูฟั้งสถานีวิทยเุสียงธรรมเพ่ือประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

เครือข่ายผูฟั้งสถานีวิทยเุสียงธรรมฯ มีทั้งผูฟั้งจากสถานีในเครือข่ายของมูลนิธิเสียง
ธรรมในพระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี และ
ผูฟั้งจากสถานีในเครือข่ายรายการท่ีร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงในการขอรับสัญญาณจาก
มูลนิธิเสียงธรรม รวมทั้งผูฟั้งธรรมะจากส่ือใด ๆ 

ดงันั้น เพื่อให้มีผูแ้ทนของผูฟั้งทั้งจากพื้นท่ีและจากกลุ่มเฉพาะ จะไดร่้วมกนัแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของสถานี และด ารงรักษาไวซ่ึ้งสถานีวิทยุ
เสียงธรรม ซ่ึงพระธรรมวสุิทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบวั ญาณสัมปันโน) ไดเ้มตตารับเป็น
องคป์ระธาน และสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารีไดท้รงรับ
ไวใ้นพระอุปถมัภ์ อีกทั้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูฟั้งอย่างแทจ้ริงและยัง่ยืน
ตลอดไป รวมทั้งไดส้อดส่องดูแลและป้องกนัการครอบง าสถานีจากกลุ่มการเมือง กลุ่มทุน 
และกลุ่มอ านาจอ่ืน ตลอดจนไดถ้กัทอประสิทธิภาพของลูกข่ายทุกสถานี และเกิดการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงระหว่างผูฟั้งกับสถานีลูกข่ายและสถานีแม่ข่าย เพื่อให้เกิดพลังแห่ง
คุณธรรมจริยธรรมของผูป้ระกอบกิจการและผูฟั้ง 

คณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมฯ เห็นควรให้ประชาชนผูฟั้งทัว่ไป ตวัแทนกลุ่ม
เฉพาะ ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเครือข่าย
สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงมีมติให้ก่อตั้ ง “เครือข่าย
ผูฟั้ง” ข้ึนเม่ือวนัท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงผูแ้ทนสถานีในเครือข่ายทุกแห่ง และผูฟั้งทัว่
ประเทศไดม้าประชุมพร้อมกนัเม่ือวนัท่ี ๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓ ท่ีศาลาวดัป่าบา้นตาด จงัหวดั
อุดรธานี ไดร่้วมพิจารณา ให้ความเห็นชอบและลงมติจดัตั้ง “เครือข่ายผูฟั้งสถานีวิทยเุสียง
ธรรมเพื่อประชาชน” โดยมี “ระเบียบเครือข่ายผูฟั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมว่าดว้ยหลกัเกณฑ์



๒ 

 

และวิธีการด าเนินการของเครือข่ายผู ้ฟังสถานีวิทยุเ สียงธรรมเพื่อประชาชน พ.ศ. 
๒๕๕๓ ไวด้งัน้ี 

ข้อ ๑.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบเครือข่ายผูฟั้งสถานีวิทยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการของเครือข่ายผู ้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒.  ในระเบียบน้ี 

“สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกเครือข่ายผูฟั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน โดย
ไม่จ ากดัพื้นท่ีและวธีิการรับฟัง 

“เครือข่ายผูฟั้ง” หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นสมาชิก และ กลุ่มบุคคล
ผูท้รงคุณวฒิุ 

“สภาผูฟั้ง” หมายถึง เวทีรวมตวัของสมาชิกทั้งประเภทพื้นท่ีและประเภทกลุ่ม
เฉพาะหรือประเดน็ รวมทั้งผูท้รงคุณวฒิุ 

“ผูท้รงคุณวุฒิ” หมายถึง ผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชนต่์อเครือข่ายผูฟั้ง ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากมูลนิธิ 

“สถานีวิทย”ุ หมายถึง สถานีวิทยเุสียงธรรมเพื่อประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่
ประเทศ 

“สถานีแม่ข่าย” หมายถึง สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน มีท่ีตั้งอยู่ท่ีวดัป่า
บา้นตาด จ.อุดรธานี ท าหน้าท่ีกระจายเสียงในพื้นท่ีและท าการส่งสัญญาณด้วยระบบ
ดาวเทียมไปยงัสถานีลูกข่าย 

 “สถานีลูกข่าย” หมายถึง สถานีวิทยเุสียงธรรมเพื่อประชาชนท่ีทวนสัญญาณจาก
สถานีแม่ข่ายเพื่อการกระจายเสียงในพื้นท่ี 

 “มูลนิธิเสียงธรรม” หมายถึง มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถมัภส์มเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี ท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการสถานี
วทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์



๓ 

 

“ชุมชน” หมายถึง ประชาชนผูอ้ยู่อาศยัในพื้นท่ีเดียวกนั (ชุมชนเชิงพื้นท่ี) หรือ
ประชาชนผูมี้ความสนใจร่วมกนั (ชุมชนเชิงประเด็น) โดยไม่จ ากดัว่าจะอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีใด 
ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ มีกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงค์ร่วมกัน หรือ มีความสนใจ
ร่วมกนัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ในท่ีน้ีคือชุมชนกรรมฐาน ซ่ึงเป็นชุมชนของผูท่ี้มีความสนใจฟัง
ธรรมะปฏิบติัและตอ้งการส่งเสริมการกระจายเสียงธรรมะตามแนวทางของครูบาอาจารย์
สายหลวงปู่มัน่ ภูริทตัตเถระ 

“การประชุม” หมายถึง การมารวมกนัของสมาชิกเครือข่ายผูฟั้งสถานีวิทยุเสียง
ธรรมหรือตวัแทน หรือการร่วมกนัแสดงความเห็นโดยผ่านทางส่ืออินเตอร์เน็ต หรือการ
ส่ือสารวธีิอ่ืน ๆ เพื่อประโยชนอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ข้อ ๓.  สมาชิกคือผู ้ฟังสถานีวิทยุท่ีสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรถึงมูลนิธิเสียง
ธรรม หรือ แสดงเจตนาผ่านทางสถานีวิทยุ หรือ ผ่านทางเวบ็ไซต์ siangdham.com 

หรือการแสดงเจตนาดว้ยวธีิอ่ืน 

สมาชิกแสดงเจตนาสมคัรไดท้ั้งประเภทพื้นท่ีและประเภทประเด็นต่าง ๆ ไดต้าม
ความประสงค ์

ข้อ ๔. ผูท้รงคุณวุฒิของเครือข่ายผูฟั้งคือผูไ้ดรั้บเชิญจากมูลนิธิเสียงธรรม โดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรม โดยมีวาระคร้ังละ ๓ ปี 

ข้อ ๕. เครือข่ายผูฟั้งมีสภาผูฟั้งประกอบดว้ย 

๑.      ผูแ้ทนสมาชิกประเภทพื้นท่ีจงัหวดัละ ๒ คน 

๒.     ผูแ้ทนสมาชิกประเภทกลุ่มเฉพาะหรือประเดน็กลุ่มละ ๒ คน ไดแ้ก่ 

(๑) กลุ่มบรรพชิต 

(๒) กลุ่มเดก็และเยาวชน 

(๓) กลุ่มผูสู้งอาย ุ

(๔) กลุ่มสตรี 

(๕) กลุ่มผูพ้ิการ 

(๖) กลุ่มชาติพนัธุ์และชนกลุ่มนอ้ย 

(๗) กลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ 



๔ 

 

(๘) กลุ่มธุรกิจและผูป้ระกอบการ 

(๙) กลุ่มขา้ราชการ 

(๑๐) กลุ่มสุขภาพ 

(๑๑) กลุ่มลูกจา้ง 

(๑๒) กลุ่มช่างฝีมือ 

(๑๓) กลุ่มศิลปิน 

(๑๔) กลุ่มเกษตรกร 

(๑๕) กลุ่มนกัการศึกษา 
(๑๖) กลุ่มนิสิตนกัศึกษา 
(๑๗) กลุ่มวชิาชีพ 

(๑๘) อ่ืนๆ 

๓.     ผูท้รงคุณวฒิุ 

สมาชิกเป็นองคป์ระกอบของสภาผูฟั้งโดยวธีิการสมคัรของขอ้ ๕.๑ และ ๕.๒ และ
หากผูส้มคัรแต่ละกลุ่มมีจ านวนเกินกวา่ท่ีก าหนดไว ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

ข้อ ๖.  คณะกรรมการมูลนิธิตอ้งเขา้ประชุมในการประชุมทุกคร้ังของสภาผูฟั้ง การ
ประชุมสภาผูฟั้งคร้ังแรกจะมีข้ึนในวนัเสาร์ท่ี ๖ กุมภาพนัธ์ พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ส่วนการ
ประชุมสภาผูฟั้งคร้ังต่อๆ ไป ให้ประธานสภาผูฟั้งเป็นผูก้  าหนดการประชุม และแจง้ให้
คณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการอ านวยการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และ
โทรคมนาคมเสียงธรรมเขา้ประชุมสภาผูฟั้ง และมีสิทธิเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมสภา
ผูฟั้ง 

ในการประชุมสภาผูฟั้ง ให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นขององคป์ระกอบของสภา
ผูฟั้งตามขอ้ ๕ เท่านั้น 

ข้อ ๗. สภาผูฟั้งหรือคณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้งอาจเสนอใหมี้การรับฟังมติผูฟั้งใน
เร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยให้สมาชิกออกเสียงลงคะแนนผ่านการส่ือสารวิธีหน่ึงวิธีใด เช่น 
จดหมาย อีเมล ์เวบ็ไซต ์ฯลฯ 

ข้อ ๘.  สภาผูฟั้งมีการประชุมปีละอย่างนอ้ย ๑ คร้ัง องคป์ระชุมของสมาชิกในสภา
ผูฟั้งมีจ  านวนไม่นอ้ยกวา่ ๗๕ คน 



๕ 

 

ข้อ ๙. ในการประชุมสภาผูฟั้งคร้ังแรก ให้มีการเลือกตั้งประธานสภาผูฟั้ง โดยให้
ประธานสภาผูฟั้งมีวาระคร้ังละ ๒ ปี และในการประชุมสภาผูฟั้งคร้ังแรก ให้ด าเนินการ
ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้ง คณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้งประกอบดว้ย
ประธาน ๑ คน รองประธาน ๑ คน เลขานุการ ๑ คน นายทะเบียน ๑ คน และกรรมการ ๓ 
คน 

ผูมี้สิทธิได้รับการเลือกตั้ งตามวรรคหน่ึง ต้องไม่เป็นคณะกรรมการมูลนิธิและ
คณะกรรมการอ านวยการวทิยกุระจายเสียงกิจการโทรทศันแ์ละโทรคมนาคมเสียงธรรม 

ข้อ ๑๐.  กรรมการในคณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้งมาจากการสมคัร การสรรหา และ
การเลือกตั้งในท่ีประชุมสภาผูฟั้ง โดยมีวาระการเป็นกรรมการคร้ังละ ๒ ปี 

ข้อ ๑๑.  ใหค้ณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้งชุดแรกจดัใหมี้ศูนยอ์าสาสมคัรประสานงาน
สภาผูฟั้ง เพื่อลงทะเบียนผ่านเวบ็ไซต ์siangdham.com เป็นอาสาสมคัรจากสมาชิกท่ี
เป็นผูมี้ความสนใจ มีเวลา และมีจิตอาสา ท าหนา้ท่ีรวบรวมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ของผูช้มและผูฟั้งในพื้นท่ี หรือในกลุ่มเฉพาะของตนเอง น าเสนอต่อเครือข่ายผูฟั้งและ
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน รวมทั้งบทบาทอ่ืนๆ ท่ีสภาผูฟั้งหรือคณะกรรมการเครือข่าย
ผูฟั้งมอบหมาย 

ส าหรับโครงสร้างและการบริหาร  ตลอดจนวิธีด า เนินงานศูนย์อาสาสมัคร
ประสานงานสภาผูฟั้ง ให้รับฟังความคิดเห็นจากการประชุมร่วมกนัของอาสาสมคัรหรือ
ประชุมผ่านเคร่ืองมือส่ือสาร จนได้มีระเบียบว่าดว้ยการน้ีของมูลนิธิภายในระยะเวลา ๖ 
เดือนนบัจากวนัประชุมสภาผูฟั้งคร้ังแรก 

   

ประกาศ ณ วนัท่ี ๖ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

     

 

 (พระอาจารยบุ์ญมี  ธมัมรโต) 

ประธานสภาผูฟั้ง 

 


