ระเบียบเครือข่ ายผู้ฟังสถานีวทิ ยุเสียงธรรมเพือ่ ประชาชน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการ
ของเครื อข่ายผูฟ้ ังสถานีวิทยุเสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๓
--------------------ประกาศไว้ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓
แก้ไขเพิม่ เติมโดย ระเบียบเครื อข่ายผูฟ้ ังสถานีวทิ ยุเสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการ
ของเครื อข่ายผูฟ้ ังสถานีวทิ ยุเสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๕
เครื อข่ายผูฟ้ ั งสถานี วิทยุเสี ยงธรรมฯ มีท้ งั ผูฟ้ ั งจากสถานี ในเครื อข่ายของมูลนิ ธิเสี ยง
ธรรมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และผูฟ้ ั ง
จากสถานี ในเครื อข่ายรายการที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการขอรับสัญญาณจากมูลนิ ธิ
เสี ยงธรรม รวมทั้งผูฟ้ ังธรรมะจากสื่ อใด ๆ
ดังนั้น เพื่อให้มีผูแ้ ทนของผูฟ้ ั งทั้งจากพื้นที่และจากกลุ่มเฉพาะ จะได้ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนิ นงานของสถานี และดารงรักษาไว้ซ่ ึ งสถานีวิทยุ
เสี ยงธรรม ซึ่ งพระธรรมวิสุทธิ มงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน) ได้เมตตารับเป็ น
องค์ประธาน และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ทรงรับไว้
ในพระอุ ป ถัม ภ์ อี ก ทั้ง สามารถตอบสนองความต้อ งการของผูฟ้ ั ง อย่า งแท้จ ริ ง และยัง่ ยืน
ตลอดไป รวมทั้งได้สอดส่ องดูแลและป้ องกันการครอบงาสถานี จากกลุ่มการเมือง กลุ่มทุน
และกลุ่มอานาจอื่น ตลอดจนได้ถกั ทอประสิ ทธิ ภาพของลูกข่ายทุกสถานี และเกิดการมีส่วน
ร่ วมอย่างแท้จริ งระหว่างผูฟ้ ั งกับสถานีลูกข่ายและสถานีแม่ข่าย เพื่อให้เกิดพลังแห่ งคุณธรรม
จริ ยธรรมของผูป้ ระกอบกิจการและผูฟ้ ัง

๒

คณะกรรมการมูลนิธิเสี ยงธรรมฯ เห็นควรให้ประชาชนผูฟ้ ั งทัว่ ไป ตัวแทนกลุ่มเฉพาะ
ตลอดจนผูท้ รงคุ ณวุฒิในด้านต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาเครื อข่ายสถานี วิทยุ
เสี ยงธรรมฯ ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ดงั กล่าว จึงมีมติให้ก่อตั้ง “เครื อข่ายผูฟ้ ั ง” ขึ้นเมื่อวันที่
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่ งผูแ้ ทนสถานี ในเครื อข่ายทุกแห่ ง และผูฟ้ ั งทัว่ ประเทศได้มาประชุ ม
พร้ อมกัน เมื่ อ วัน ที่ ๖ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๓ ที่ ศาลาวัด ป่ าบ้านตาด จังหวัดอุ ดรธานี ได้ร่ ว ม
พิ จ ารณา ให้ ค วามเห็ น ชอบและลงมติ จ ัด ตั้ง “เครื อ ข่ า ยผู ้ฟั ง สถานี วิ ท ยุ เ สี ย งธรรมเพื่ อ
ประชาชน” โดยมี “ระเบียบเครื อข่ายผูฟ้ ั งสถานี วิทยุเสี ยงธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดาเนินการของเครื อข่ายผูฟ้ ังสถานีวทิ ยุเสี ยงธรรมเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๓ ไว้ดงั นี้
ข้ อ ๑. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบเครื อข่ายผูฟ้ ั งสถานี วิทยุเสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการของเครื อข่ายผูฟ้ ั งสถานีวิทยุเสี ยงธรรมเพื่อประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้ อ ๒. ในระเบียบนี้
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกเครื อข่ายผูฟ้ ั งสถานีวิทยุเสี ยงธรรมเพื่อประชาชน โดยไม่
จากัดพื้นที่และวิธีการรับฟัง
“เครื อข่ายผูฟ้ ั ง”
ผูท้ รงคุณวุฒิ

หมายถึ ง บุคคลหรื อกลุ่ มบุ คคลที่เป็ นสมาชิ ก และ กลุ่มบุคคล

“สภาผูฟ้ ั ง” หมายถึง เวทีรวมตัวของสมาชิกทั้งประเภทพื้นที่และประเภทกลุ่มเฉพาะ
หรื อประเด็น รวมทั้งผูท้ รงคุณวุฒิ
“ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ” หมายถึง ผูม้ ี ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ หรื อมี ประสบการณ์ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อเครื อข่ายผูฟ้ ัง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิ
“สถานี วิทยุ” หมายถึง สถานี วิทยุเสี ยงธรรมเพื่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทัว่
ประเทศ
“สถานีแม่ข่าย” หมายถึง สถานีวทิ ยุเสี ยงธรรมเพื่อประชาชน มีที่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ ๓๐๙/
๑ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ทาหน้าที่กระจายเสี ยงในพื้นที่และทาการ
ส่ งสัญญาณด้วยระบบดาวเทียมไปยังสถานีลูกข่าย

๓

“สถานี ลูกข่าย” หมายถึง สถานี วิทยุเสี ยงธรรมเพื่อประชาชนที่ทวนสัญญาณจาก
สถานีแม่ข่ายเพื่อการกระจายเสี ยงในพื้นที่
“มูลนิธิเสี ยงธรรม” หมายถึง มูลนิธิเสี ยงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุป ถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทาหน้าที่ในการบริ หารจัดการสถานี
วิทยุเสี ยงธรรมเพื่อประชาชนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
“ชุ มชน” หมายถึ ง ประชาชนผูอ้ ยู่อาศัยในพื้นที่เดี ยวกัน (ชุ มชนเชิ งพื้นที่) หรื อ
ประชาชนผูม้ ีความสนใจร่ วมกัน (ชุ มชนเชิ งประเด็น) โดยไม่จากัดว่าจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ใด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีกิจกรรมที่มีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน หรื อ มีความสนใจร่ วมกัน
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ในที่น้ ี คือชุ มชนกรรมฐาน ซึ่ งเป็ นชุ มชนของผูท้ ี่มีความสนใจฟั งธรรมะ
ปฏิบตั ิและต้องการส่ งเสริ มการกระจายเสี ยงธรรมะตามแนวทางของครู บาอาจารย์สายหลวงปู่
มัน่ ภูริทตั ตเถระ
“การประชุม” หมายถึง การมารวมกันของสมาชิกเครื อข่ายผูฟ้ ั งสถานีวิทยุเสี ยงธรรม
หรื อตัวแทน หรื อการร่ วมกันแสดงความเห็นโดยผ่านทางสื่ ออินเตอร์เน็ต หรื อการสื่ อสารวิธี
อื่น ๆ เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้ อ ๓. สมาชิ ก คื อ ผู ้ฟั ง สถานี วิ ท ยุ ที่ ส มัค รเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรถึ ง มู ล นิ ธิ เ สี ย ง
ธรรม หรื อ แสดงเจตนาผ่านทางสถานีวิทยุ หรื อ ผ่านทางเว็บไซต์ siangdham.com หรื อ
การแสดงเจตนาด้วยวิธีอื่น
สมาชิกแสดงเจตนาสมัครได้ท้ งั ประเภทพื้นที่และประเภทประเด็นต่าง ๆ ได้ตามความ
ประสงค์
ข้ อ ๔. ผูท้ รงคุ ณวุฒิของเครื อข่ายผูฟ้ ั งคือผูไ้ ด้รับเชิ ญจากมูลนิ ธิเสี ยงธรรม โดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิเสี ยงธรรม โดยมีวาระครั้งละ ๓ ปี
ข้ อ ๕. เครื อข่ายผูฟ้ ังมีสภาผูฟ้ ังประกอบด้วย
๑. ผูแ้ ทนสมาชิกประเภทพื้นที่จงั หวัดละ ๒ คน
๒. ผูแ้ ทนสมาชิกประเภทกลุ่มเฉพาะหรื อประเด็นกลุ่มละ ๒ คน ได้แก่
(๑) กลุ่มบรรพชิต
(๒) กลุ่มเด็กและเยาวชน
(๓) กลุ่มผูส
้ ู งอายุ

๔
(๔) กลุ่มสตรี
(๕) กลุ่มผูพ
้ ิการ
(๖) กลุ่มชาติพน
ั ธุ์และชนกลุ่มน้อย
(๗) กลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ
(๘) กลุ่มธุ รกิจและผูป
้ ระกอบการ
(๙) กลุ่มข้าราชการ
(๑๐) กลุ่มสุ ขภาพ
(๑๑) กลุ่มลูกจ้าง
(๑๒) กลุ่มช่างฝี มือ
(๑๓) กลุ่มศิลปิ น
(๑๔) กลุ่มเกษตรกร
(๑๕) กลุ่มนักการศึกษา
(๑๖) กลุ่มนิสิตนักศึกษา
(๑๗) กลุ่มวิชาชีพ
(๑๘) อื่นๆ

๓. ผูท้ รงคุณวุฒิ
สมาชิกเป็ นองค์ประกอบของสภาผูฟ้ ังโดยวิธีการสมัครของข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ และ
หากผูส้ มัครแต่ละกลุ่มมีจานวนเกินกว่าที่กาหนดไว้ ให้ใช้วธิ ีจบั ฉลาก
ข้ อ ๖. คณะกรรมการมูลนิธิตอ้ งเข้าประชุมในการประชุมทุกครั้งของสภาผูฟ้ ัง การ
ประชุมสภาผูฟ้ ังครั้งแรกจะมีข้ ึนในวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ส่ วนการ
ประชุมสภาผูฟ้ ังครั้งต่อๆ ไป ให้ประธานสภาผูฟ้ ังเป็ นผูก้ าหนดการประชุม และแจ้งให้
คณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการอานวยการวิทยุกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์และ
โทรคมนาคมเสี ยงธรรมเข้าประชุมสภาผูฟ้ ัง และมีสิทธิเชิญผูเ้ กี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมสภาผูฟ้ ัง
ในการประชุมสภาผูฟ้ ัง
ผูฟ้ ังตามข้อ ๕ เท่านั้น

ให้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นขององค์ประกอบของสภา

ข้ อ ๗. สภาผูฟ้ ังหรื อคณะกรรมการเครื อข่ายผูฟ้ ังอาจเสนอให้มีการรับฟังมติผฟู ้ ังใน
เรื่ องหนึ่งเรื่ องใดโดยให้สมาชิกออกเสี ยงลงคะแนนผ่านการสื่ อสารวิธีหนึ่งวิธีใด
เช่น
จดหมาย อีเมล์ เว็บไซต์ ฯลฯ

๕

ข้ อ ๘. สภาผูฟ้ ังมีการประชุมปี ละอย่างน้อย ๑ ครั้ง องค์ประชุมของสมาชิกในสภา
ผูฟ้ ังมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า ๗๕ คน
ข้ อ ๙. ในการประชุ มสภาผูฟ้ ั งครั้ งแรก ให้มีการเลือกตั้งประธานสภาผูฟ้ ั ง โดยให้
ประธานสภาผูฟ้ ั ง มี วาระครั้ งละ ๒ ปี และในการประชุ ม สภาผูฟ้ ั ง ครั้ งแรก ให้ดาเนิ นการ
ประชุ มเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเครื อข่ายผูฟ้ ั ง คณะกรรมการเครื อข่ายผูฟ้ ั งประกอบด้วย
ประธาน ๑ คน รองประธาน ๑ คน เลขานุการ ๑ คน นายทะเบียน ๑ คน และกรรมการ ๓ คน
ผูม้ ีสิทธิ ได้รับการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ งในกรณี ที่ตาแหน่ งว่างลง จะเป็ นกรรมการ
มูลนิธิหรื อกรรมการอานวยการวิทยุกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเสี ยงธรรม
เพื่อประชาชนก็ได้แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า ๑ คน
ข้ อ ๑๐. กรรมการในคณะกรรมการเครื อข่ายผูฟ้ ังมาจากการสมัคร การสรรหา และ
การเลือกตั้งในที่ประชุมสภาผูฟ้ ัง โดยมีวาระการเป็ นกรรมการครั้งละ ๒ ปี
ข้ อ ๑๑. ให้คณะกรรมการเครื อข่ายผูฟ้ ั งชุ ดแรกจัดให้มีศูนย์อาสาสมัครประสานงาน
สภาผูฟ้ ัง เพื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ siangdham.com เป็ นอาสาสมัครจากสมาชิกที่เป็ น
ผูม้ ีความสนใจ มีเวลา และมีจิตอาสา ทาหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผูช้ มและผูฟ้ ังในพื้นที่ หรื อในกลุ่มเฉพาะของตนเอง นาเสนอต่อเครื อข่ายผูฟ้ ั งและมูลนิธิเสี ยง
ธรรมเพื่ อ ประชาชน รวมทั้ง บทบาทอื่ น ๆ ที่ ส ภาผู ้ฟั ง หรื อ คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยผูฟ้ ั ง
มอบหมาย
ส าหรั บ โครงสร้ า งและการบริ หาร ตลอดจนวิ ธี ด าเนิ น งานศู น ย์อ าสาสมั ค ร
ประสานงานสภาผูฟ้ ั ง ให้รับฟั งความคิ ดเห็ นจากการประชุ มร่ วมกันของอาสาสมัครหรื อ
ประชุมผ่านเครื่ องมือสื่ อสาร จนได้มีระเบียบว่าด้วยการนี้ของมูลนิธิ
ในระหว่างที่ยงั ไม่มีระเบียบดังกล่ าว ให้ประธานสภาผูฟ้ ั ง คณะกรรมการเครื อข่าย
ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่หมดวาระลงได้รับการต่ออายุวาระต่อไปอีก โดยเจ้าอาวาสวัดป่ าบ้านตาดใน
ฐานะผูด้ ูแลรักษามรดกขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน เป็ นผูม้ ีอานาจลงนาม
แต่งตั้งประธานสภาผูฟ้ ั งเฉพาะกรณี ที่มีอายุพรรษาสู งกว่าเท่านั้น หากประธานสภาผูฟ้ ั งมีอายุ
พรรษาสู งกว่าให้เจ้าอาวาสวัดป่ าบ้านตาดเสนอรายชื่อต่อพระมหาเถระที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
พิ จ ารณาลงนามแต่ ง ตั้ง ต่ อ ไป และให้ ป ระธานสภาผู ้ฟั ง เป็ นผู ้มี อ านาจลงนามแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการเครื อข่ายและผูท้ รงคุณวุฒิ ส่ วนอานาจหน้าที่ในฐานะผูแ้ ทนประชาชนผูร้ ับฟั ง

๖

เพื่อพิจารณาลงนามแต่งตั้งกรรมการสถานี ในแต่ละแห่ งหรื อให้พน้ ตาแหน่ งนั้น ให้เป็ นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการบริ หารสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

(พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต)
ประธานสภาผูฟ้ ัง
หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบฉบับนี้ คือ โดยที่ กสทช.ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ภาคประชาชน และยังมีแนวคิดที่จะย้อนยุคกลับไปใช้ความหมาย
ของคาว่า “ชุมชน” เฉพาะในเชิ งพื้นที่เท่านั้นโดยจงใจละเว้นการพิจารณาในเชิงความสนใจร่ วมกัน ซึ่ งเป็ น
การผิดต่อเจตนารมณ์และบทบัญญัติของรั ฐธรรมนู ญและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ความพยายามที่จะใช้
แนวคิดทางวิชาการดังกล่าวที่ลา้ สมัยยิ่งกว่ายุคสงครามโลกครั้ งที่ ๒ ย่อมไม่สอดคล้องกับวิวฒั นาการทาง
สังคมและเทคโนโลยีการสื่ อสารของประเทศและของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายและรวดเร็ ว
ยิง่ ขึ้นเป็ นเท่าทวีคูณ แนวคิดที่สวนทางแบบสิ้ นเชิงดังกล่าว อธิ บายเหตุผลได้ประการเดียวว่า กสทช.ต้องการ
ลิ ด รอนสิ ท ธิ ของภาคประชาชนแม้จ ะทราบดี ว่ า เป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะด้ว ยความรั ก และความ
เสี ยสละอย่างเต็มที่โดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ในทางธุรกิจเข้ามาแทรกแซงเลยก็ตาม แม้การประกอบการจะมี
คุณสมบัติและองค์ประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของความเป็ นภาคประชาชนเพียงใด กสทช. ก็ยงั คงปฏิเสธไม่
ยอมรั บ ดังนั้น เครื อข่ายผูฟ้ ั งสถานี วิทยุเสี ยงธรรมฯ ซึ่ งได้ประชุ มพร้ อมกันที่วดั ป่ าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๑๒
สิ งหาคม ๒๕๕๔ จึ งมีมติให้ ชะลอการพิจารณาออกระเบียบโครงสร้างการบริ หาร ตลอดจนวิธีดาเนิ นงาน
ศูนย์อาสาสมัครประสานงานสภาผูฟ้ ังไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับความเป็ นธรรมจาก กสทช. โดยในระหว่างนี้ ให้
ประธานสภาผูฟ้ ั ง และคณะกรรมการเครื อข่ายผูฟ้ ั ง รวมถึง ผูท้ รงคุณวุฒิตามรายชื่ อข้างท้ายนี้ ได้รับการต่อ
อายุวาระการดารงตาแหน่ งต่ อไปอี ก และมี มติ เปิ ดโอกาสให้ กรรมการมูลนิ ธิ หรื อกรรมการอานวยการ
วิทยุกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเสี ยงธรรมเพื่อประชาชนสามารถเข้ามาดารงตาแหน่ งเป็ น
คณะกรรมการเครื อข่ายผูฟ้ ั งได้ไม่ เกิ น ๑ คน ทั้งนี้ เพื่อจะได้รับรู ้ ถึงปั ญหาและความต้องการของชุ มชนที่
บริ การได้โดยตรง ด้วยเหตุผลหลายประการเช่ นนี้ จึงจาเป็ นต้องประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ ข้ ึนให้มีผลตั้งแต่
วันที่ ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๕๔ เป็ นต้นไป

