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เครือข่ายผูฟั้งและผูช้มสถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมฯ มีทั้ งผูฟั้งและผูช้มจาก
สถานีวิทยุในเครือข่ายและโทรทศัน์ภายใตก้ารประกอบการของมูลนิธิเสียงธรรมในพระ
อุปถมัภส์มเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี และผูฟั้งและผูช้มจาก
สถานีในเครือข่ายรายการท่ีร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงในการขอรับสัญญาณจากมูลนิธิเสียง
ธรรม รวมทั้งผูฟั้งและผูช้มธรรมะจากส่ือใด ๆ 

ดงันั้น เพื่อใหมี้ผูแ้ทนของผูฟั้งและผูช้มทั้งจากพื้นท่ีและจากกลุ่มเฉพาะ จะไดร่้วมกนั
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของสถานี และด ารงรักษาไวซ่ึ้งสถานี
วิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน ซ่ึงพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบวั 
ญาณสัมปันโน) ไดเ้มตตารับเป็นองคป์ระธาน และสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์ อคัรราชกมุารีไดท้รงรับไวใ้นพระอุปถมัภ ์อีกทั้งสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูฟั้งและผูช้มอยา่งแทจ้ริงและยัง่ยนืตลอดไป รวมทั้งไดส้อดส่องดูแลและป้องกนัการครอบง า
สถานีจากกลุ่มการเมือง กลุ่มทุน และกลุ่มอ านาจอ่ืน ตลอดจนไดถ้กัทอประสิทธิภาพของลูก
ข่ายทุกสถานี และเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงระหว่างผูฟั้งและผูช้มกบัสถานีลูกข่ายและ



๒ 

 

สถานีแม่ข่าย เพื่อให้เกิดพลงัแห่งคุณธรรมจริยธรรมระหว่างผูป้ระกอบกิจการกบัผูฟั้งและ
ผูช้ม 

คณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมฯ เห็นควรให้ประชาชนผูฟั้งและผูช้มทัว่ไป ตวัแทน
กลุ่มเฉพาะ ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิในดา้นต่างๆ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเครือข่าย
ผูฟั้งและผูช้มสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรมฯ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดงักล่าว จึงมีมติ
ให้ก่อตั้ง “เครือข่ายผูฟั้ง” ข้ึนเม่ือวนัท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงผูแ้ทนสถานีในเครือข่ายทุก
แห่ง และผูฟั้งทัว่ประเทศไดม้าประชุมพร้อมกนัเม่ือวนัท่ี ๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓ ท่ีศาลาวดัป่า
บา้นตาด จงัหวดัอุดรธานี ไดร่้วมพิจารณา ให้ความเห็นชอบและลงมติจดัตั้ง “เครือข่ายผูฟั้ง
สถานีวทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน” โดยมี “ระเบียบเครือข่ายผูฟั้งสถานีวทิยเุสียงธรรมว่าดว้ย
หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการของเครือข่ายผูฟั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน พ.ศ. 
๒๕๕๓ ไว ้ต่อมาเม่ือวนัท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ท่ีประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุงระเบียบ
ดงักล่าวโดยเพิ่มเติมผูช้มโทรทศันด์ว้ย ดงัน้ี 

ข้อ ๑.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “เครือข่ายผูฟั้งและผูช้มสถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรม
เพื่อประชาชน ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการของเครือข่ายผูฟั้งและผูช้มสถานีวิทยุ
และโทรทศันเ์สียงธรรมเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒.  ในระเบียบน้ี 

“สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกเครือข่ายผูฟั้งและผูช้มสถานีวิทยแุละโทรทศัน์เสียงธรรม
เพื่อประชาชน โดยไม่จ ากดัพื้นท่ีและวธีิการรับฟังและรับชม 

“เครือข่ายผูฟั้งและผูช้ม” หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นสมาชิก และ กลุ่ม
บุคคลผูท้รงคุณวฒิุ 

“สภาผูฟั้งและผูช้ม” หมายถึง เวทีรวมตวัของสมาชิกทั้งประเภทพื้นท่ีและประเภท
กลุ่มเฉพาะหรือประเดน็ รวมทั้งผูท้รงคุณวฒิุ 

“ผูท้รงคุณวุฒิ” หมายถึง ผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชนต่์อเครือข่ายผูฟั้งและผูช้ม ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากมูลนิธิ 

“สถานีวทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชน” หมายถึง สถานีวิทยเุสียงธรรมเพื่อประชาชนท่ี
อยูใ่นพื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 



๓ 

 

 “สถานีแม่ข่าย” หมายถึง สถานีวิทยุและโทรทศัน์เสียงธรรมเพื่อประชาชน มีท่ีตั้ง
อยูเ่ลขท่ี ๓๐๙/๑ หมู่ท่ี ๑ ต.บา้นตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ท าหนา้ท่ีกระจายเสียงใน
พื้นท่ีและท าการส่งสัญญาณดว้ยระบบดาวเทียมไปยงัสถานีลูกข่าย ส่วนภาคโทรทศัน์ท าการ
ส่งสัญญาณภาพและเสียงดว้ยระบบดาวเทียมไปทุกภูมิภาคของประเทศและประเทศเพื่อน
บา้น 

 “สถานีลูกข่าย” หมายถึง สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่ีทวนสัญญาณจาก
สถานีแม่ข่ายเพื่อการกระจายเสียงในพื้นท่ี 

 “มูลนิธิเสียงธรรม” หมายถึง มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถมัภส์มเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี ท าหนา้ท่ีในการบริหารจดัการสถานี
วทิยเุสียงธรรมเพื่อประชาชนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

“ชุมชน” หมายถึง ประชาชนผูอ้ยู่อาศยัในพื้นท่ีเดียวกนั (ชุมชนเชิงพื้นท่ี) หรือ
ประชาชนผูมี้ความสนใจร่วมกนั (ชุมชนเชิงประเด็น) โดยไม่จ ากดัว่าจะอาศยัอยู่ในพื้นท่ีใด 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคร่์วมกนั หรือ มีความสนใจร่วมกนั
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ในท่ีน้ีคือชุมชนกรรมฐาน ซ่ึงเป็นชุมชนของผูท่ี้มีความสนใจฟังธรรมะ
ปฏิบติัและตอ้งการส่งเสริมการกระจายเสียงธรรมะตามแนวทางของครูบาอาจารยส์ายหลวงปู่
มัน่ ภูริทตัตเถระ 

“การประชุม” หมายถึง การมารวมกนัของสมาชิกเครือข่ายผูฟั้งและผูช้มสถานีวิทยุ
และโทรทัศน์เสียงธรรมหรือตัวแทน หรือการร่วมกันแสดงความเห็นโดยผ่านทางส่ือ
อินเตอร์เน็ต หรือการส่ือสารวธีิอ่ืน ๆ เพื่อประโยชนอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ข้อ ๓.  สมาชิกคือผูฟั้งและผูช้มสถานีวิทยุและโทรทศัน์ท่ีสมคัรเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ถึ ง มู ล นิ ธิ เ สี ย ง ธ ร รม  ห รื อ  แ ส ด ง เ จ ตน า ผ่ า น ท า ง สถ า นี วิ ท ยุ  ห รื อ  ผ่ า น ท า ง
เวบ็ไซต ์siangdham.com หรือการแสดงเจตนาดว้ยวธีิอ่ืน 

สมาชิกแสดงเจตนาสมคัรไดท้ั้งประเภทพื้นท่ีและประเภทประเด็นต่าง ๆ ไดต้ามความ
ประสงค ์

ข้อ ๔. ผูท้รงคุณวุฒิของเครือข่ายผูฟั้งและผูช้มคือผูไ้ดรั้บเชิญจากมูลนิธิเสียงธรรม 
โดยการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรม โดยมีวาระคร้ังละ ๓ ปี 

ข้อ ๕. เครือข่ายผูฟั้งและผูช้มมีสภาผูฟั้งและผูช้มประกอบดว้ย 
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๑.      ผูแ้ทนสมาชิกประเภทพื้นท่ีจงัหวดัละ ๒ คน 

๒.     ผูแ้ทนสมาชิกประเภทกลุ่มเฉพาะหรือประเดน็กลุ่มละ ๒ คน ไดแ้ก่ 

(๑) กลุ่มบรรพชิต 

(๒) กลุ่มเดก็และเยาวชน 

(๓) กลุ่มผูสู้งอาย ุ

(๔) กลุ่มสตรี 

(๕) กลุ่มผูพ้ิการ 

(๖) กลุ่มชาติพนัธุ์และชนกลุ่มนอ้ย 

(๗) กลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ 

(๘) กลุ่มธุรกิจและผูป้ระกอบการ 

(๙) กลุ่มขา้ราชการ 

(๑๐) กลุ่มสุขภาพ 

(๑๑) กลุ่มลูกจา้ง 

(๑๒) กลุ่มช่างฝีมือ 

(๑๓) กลุ่มศิลปิน 

(๑๔) กลุ่มเกษตรกร 

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

(๑๘) อ่ืนๆ 

๓.     ผูท้รงคุณวฒิุ 

สมาชิกเป็นองคป์ระกอบของสภาผูฟั้งและผูช้มโดยวธีิการสมคัรของขอ้ ๕.๑ และ 
๕.๒ และหากผูส้มคัรแต่ละกลุ่มมีจ านวนเกินกวา่ท่ีก าหนดไว ้ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลาก 

ข้อ ๖.  คณะกรรมการมูลนิธิตอ้งเขา้ประชุมในการประชุมทุกคร้ังของสภาผูฟั้งและ
ผูช้ม การประชุมสภาผูฟั้งและผูช้มคร้ังแรกจะมีข้ึนในวนัเสาร์ท่ี ๖ กุมภาพนัธ์ พุทธศกัราช 
๒๕๕๓ ส่วนการประชุมสภาผูฟั้งและผูช้มคร้ังต่อๆ ไป ให้ประธานสภาผูฟั้งและผูช้มเป็นผู ้
ก  าหนดการประชุม และแจ้งให้คณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการอ านวยการ
วิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และโทรคมนาคมเสียงธรรมเขา้ประชุมสภาผูฟั้งและผูช้ม 
และมีสิทธิเชิญผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมสภาผูฟั้งและผูช้ม 
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ในการประชุมสภาผูฟั้งและผูช้ม ใหสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นขององคป์ระกอบ
ของสภาผูฟั้งและผูช้มตามขอ้ ๕ เท่านั้น 

ข้อ ๗. สภาผูฟั้งและผูช้มหรือคณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้งและผูช้มอาจเสนอใหมี้การ
รับฟังมติผูฟั้งและผูช้มในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยใหส้มาชิกออกเสียงลงคะแนนผา่นการส่ือสาร
วธีิหน่ึงวธีิใด เช่น จดหมาย อีเมล ์เวบ็ไซต ์ฯลฯ 

ข้อ ๘.  สภาผูฟั้งและผูช้มมีการประชุมปีละอยา่งนอ้ย ๑ คร้ัง องคป์ระชุมของสมาชิก
ในสภาผูฟั้งและผูช้มมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๗๕ คน 

ข้อ ๙. ในการประชุมสภาผูฟั้งและผูช้มคร้ังแรก ให้มีการเลือกตั้งประธานสภาผูฟั้ง
และผูช้ม โดยให้ประธานสภาผูฟั้งและผูช้มมีวาระคร้ังละ ๒ ปี และในการประชุมสภาผูฟั้ง
และผู ้ชมคร้ังแรก ให้ด าเนินการประชุมเพื่อแต่งตั้ งคณะกรรมการเครือข่ายผู ้ฟังและ
ผูช้ม คณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้งและผูช้มประกอบดว้ยประธาน ๑ คน รองประธาน ๑ คน 
เลขานุการ ๑ คน นายทะเบียน ๑ คน และกรรมการ ๓ คน 

ผูมี้สิทธิไดรั้บการเลือกตั้งตามวรรคหน่ึงในกรณีท่ีต าแหน่งว่างลง จะเป็นกรรมการ
มูลนิธิหรือกรรมการอ านวยการวทิยกุระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และโทรคมนาคมเสียงธรรม
เพื่อประชาชนกไ็ดแ้ต่ตอ้งไม่เกินกวา่ ๑ คน  

ข้อ ๑๐.  กรรมการในคณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้งและผูช้มมาจากการสมคัร การสรร
หา และการเลือกตั้งในท่ีประชุมสภาผูฟั้งและผูช้ม โดยมีวาระการเป็นกรรมการคร้ังละ ๒ ปี 

ข้อ ๑๑.  ให้คณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้งและผูช้มชุดแรกจัดให้มีศูนยอ์าสาสมัคร
ประสานงานสภาผูฟั้งและผูช้ม เพื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ siangdham.com เป็น
อาสาสมคัรจากสมาชิกท่ีเป็นผูมี้ความสนใจ มีเวลา และมีจิตอาสา ท าหน้าท่ีรวบรวมความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูฟั้งและผูช้มในพื้นท่ี หรือในกลุ่มเฉพาะของตนเอง น าเสนอต่อ
เครือข่ายผูฟั้งและผูช้มและมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน รวมทั้งบทบาทอ่ืนๆ ท่ีสภาผูฟั้ง
และผูช้มหรือคณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้งและผูช้มมอบหมาย 

ส าหรับโครงสร้างและการบริหาร  ตลอดจนวิ ธีด า เ นินงานศูนย์อาสาสมัคร
ประสานงานสภาผูฟั้งและผูช้ม ให้รับฟังความคิดเห็นจากการประชุมร่วมกนัของอาสาสมคัร
หรือประชุมผา่นเคร่ืองมือส่ือสาร จนไดมี้ระเบียบวา่ดว้ยการน้ีของมูลนิธิ 



๖ 

 

  ในระหว่างท่ียงัไม่มีระเบียบดังกล่าว ให้ประธานสภาผูฟั้งและผูช้ม คณะกรรมการ
เครือข่าย ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีหมดวาระลงไดรั้บการต่ออายวุาระต่อไปอีก โดยเจา้อาวาสวดัป่าบา้น
ตาดในฐานะผูดู้แลรักษามรดกขององคห์ลวงตาพระมหาบวั ญาณสัมปันโน เป็นผูมี้อ  านาจลง
นามแต่งตั้ งประธานสภาผู ้ฟังและผู ้ชมเฉพาะกรณีท่ีมีอายุพรรษาสูงกว่าเท่านั้ น หาก
ประธานสภาผูฟั้งและผูช้มมีอายพุรรษาสูงกวา่ใหเ้จา้อาวาสวดัป่าบา้นตาดเสนอรายช่ือต่อพระ
มหาเถระท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมพิจารณาลงนามแต่งตั้งต่อไป  และให้ประธานสภาผูฟั้งและ
ผูช้มเป็นผูมี้อ  านาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายและผูท้รงคุณวุฒิ ส่วนอ านาจหนา้ท่ี
ในฐานะผูแ้ทนประชาชนผูรั้บฟังเพื่อพิจารณาลงนามแต่งตั้งกรรมการสถานีในแต่ละแห่งหรือ
ใหพ้น้ต าแหน่งนั้น ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการบริหารสถานีวทิยแุละโทรทศัน ์

  

ประกาศ ณ วนัท่ี ๖ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

     

 

 (พระอาจารยบุ์ญมี  ธมัมรโต) 

ประธานสภาผูฟั้งและผูช้ม 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบฉบบัน้ี คือ โดยท่ี กสทช.ยงัไม่มีความชดัเจนเก่ียวกบัการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ภาคประชาชน และยงัมีแนวคิดท่ีจะยอ้นยุคกลบัไปใชค้วามหมาย
ของค าว่า “ชุมชน” เฉพาะในเชิงพื้นท่ีเท่านั้นโดยจงใจละเวน้การพิจารณาในเชิงความสนใจร่วมกนั ซ่ึงเป็น
การผิดต่อเจตนารมณ์และบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง ความพยายามท่ีจะใช้
แนวคิดทางวิชาการดงักล่าวท่ีลา้สมยัยิ่งกว่ายุคสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ย่อมไม่สอดคลอ้งกบัวิวฒันาการทาง
สังคมและเทคโนโลยีการส่ือสารของประเทศและของโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากมายและรวดเร็ว
ยิง่ข้ึนเป็นเท่าทวีคูณ แนวคิดท่ีสวนทางแบบส้ินเชิงดงักล่าว อธิบายเหตุผลไดป้ระการเดียวว่า กสทช.ตอ้งการ
ลิดรอนสิทธิของภาคประชาชนแม้จะทราบดีว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะด้วยความรักและความ
เสียสละอยา่งเตม็ท่ีโดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ในทางธุรกิจเขา้มาแทรกแซงเลยกต็าม แมก้ารประกอบการจะมี
คุณสมบติัและองคป์ระกอบท่ีครบถว้นสมบูรณ์ของความเป็นภาคประชาชนเพียงใด กสทช. ก็ยงัคงปฏิเสธไม่
ยอมรับ ดงันั้น  เครือข่ายผูฟั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ซ่ึงไดป้ระชุมพร้อมกนัท่ีวดัป่าบา้นตาด เม่ือวนัท่ี ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงมีมติให้ ชะลอการพิจารณาออกระเบียบโครงสร้างการบริหาร ตลอดจนวิธีด าเนินงาน
ศูนยอ์าสาสมคัรประสานงานสภาผูฟั้งไวก่้อนจนกว่าจะไดรั้บความเป็นธรรมจาก กสทช. โดยในระหว่างน้ีให้

 



๗ 

 

ประธานสภาผูฟั้ง และคณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้ง รวมถึง ผูท้รงคุณวุฒิตามรายช่ือขา้งทา้ยน้ี ไดรั้บการต่อ
อายุวาระการด ารงต าแหน่งต่อไปอีก และมีมติเปิดโอกาสให้กรรมการมูลนิธิหรือกรรมการอ านวยการ
วิทยกุระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และโทรคมนาคมเสียงธรรมเพื่อประชาชนสามารถเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็น
คณะกรรมการเครือข่ายผูฟั้งได้ไม่เกิน ๑ คน ทั้ งน้ีเพื่อจะได้รับรู้ถึงปัญหาและความตอ้งการของชุมชนท่ี
บริการไดโ้ดยตรง ดว้ยเหตุผลหลายประการเช่นน้ีจึงจ าเป็นตอ้งประกาศใชร้ะเบียบฉบบัน้ีข้ึนให้มีผลตั้งแต่
วนัท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป ต่อมาเม่ือวนัท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงมีมติให้ปรับปรุงระเบียบ
ฉบบัน้ีให้ครอบคลุมทั้งผูฟั้งสถานีวิทยุและผูช้มโทรทศัน์ท่ีด าเนินการโดยมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ 
จึงประกาศใชร้ะเบียบฉบบัน้ีข้ึนใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี ๑๗ กนัยายน ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป 

  


