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สรุปรายงานการประชุม สมัยที่ 1 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ครั้งที่ 10 / 2554 
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 – 12.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ถ.สามเสน 
------------------------------------------------------------------- 

วาระที่ 1  เร่ืองเพื่อทราบ 
1.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดี ผู้สมัคร กสทช. ฟ้องคณะกรรมการสรรหา กสทช.  

- ส านักเลขาธิการวุฒิสภาฯ  (น.1-น.4) 
มติที่ประชุมรับทราบ 

- กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เชิญประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ ไปให้ปากค าเป็นครั้งที่ 2 ในวัน
จันทร์ที ่19 ธ.ค. 2554 แต่เนื่องจาก ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ ติดภารกิจส าคัญที่นัดหมายไว้
ล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้ว จึงได้ส่งจดหมายลงวันที่ 15 ธ.ค. 2554 เพื่อขอเลื่อนการไปให้ถ้อยค า
ออกไปก่อน  (น.5) 

มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 ประธาน และ รองประธาน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เข้าร่วมใน 
คณะท างานศึกษาแนวทางการปฏิรูปสภาวิชาชีพ (ค.ป.ช.) จากเวที ระดมสมอง มองทิศทาง
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนเมื่อวันพุธที่ 12 ต.ค. 54 เวลา 09.30 – 12.00 น. ภายใต้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน สถาบันอิศรา ซึ่งจะมีการนัดประชุมครั้งที่ 1 
ในวนัที่ 26 ม.ค. 2555 (น.6) 

มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3 สภาวิชาชีพข่าวฯ สมทบทุนโครงการช่วยเหลือผู้สื่อข่าวประสบภัยน้ าท่วม  
จ านวนเงิน 50,000 บาท  

มติที่ประชุมรับทราบ 
 

1.4 รายงานสรุปการเงินเพื่อปิดโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณค่าคนข่าว 
ซึ่งจัดไป เมื่อ 16-17 ก.ย. 54 (น.7) 

มติที่ประชุมรับทราบ   
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วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 1 คร้ังที่ 9 / 2554 (น.8-น.9) 

มติที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 3  รายงานสถานะทางการเงิน ของสภาวิชาชีพขา่ววิทยุและโทรทัศน์ไทย (น.10-น.12) 
มติที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 4 เร่ืองสืบเน่ือง 
  4.1 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณอีีเมลสินบนสื่อ 
มติที่ประชุมรับทราบ คณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ได้ด าเนินการสรุปผลการสืบสวน
ข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว และน าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา คณะกรรมการมี
ความเห็นว่าควรมีการแก้ไขข้อความ และส านวนการใช้ภาษาในบางวรรคตอน เพื่อความ
เหมาะสม คณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจะน าไปปรับปรุงข้อความตามที่คณะกรรมการ
สภาวิชาชีพฯ เสนอให้มีการปรับปรุง และจะขอมติโดยการส่งจดหมายเวียนอีกครั้ง  
   

4.2 รายงานความคืบหน้า กรณี คุณอมรรัตน์ เข็มขาว ผู้สื่อข่าวพิเศษ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 และ 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประจ าจังหวัดนราธิวาส ได้เรียกร้องให้ สถานีโทรทัศน์ไทย ทีวีสีช่อง 3 ตรวจสอบ กรณี
รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 น าเสนอภาพข่าวเรื่อง ด.ช.ฮาริส ดาแมลี อายุ 11 เดือน ซึ่ง
พิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 ว่าภาพข่าวดังกล่าวมีส่วนคล้ายคลึงกับภาพข่าวซึ่งคุณอมรรัตน์ เข็มขาว เป็น
ผู้เดินทางไปบันทึกภาพถ่ายท าคนเดียว  

มติที่ประชุมรับทราบ และประธานอนุกรรมการสอบสวนพิเศษ เตรียมนัดประชุม 

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องดังกลา่วต่อไป 

 

วาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

  5.1 ขอเลือ่นการจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี สภาวิชาชีพขา่วฯ ไปเป็น แล้ว
เสร็จใน เดือน เม.ย. 2555 เนื่องจากปัญหาอทุกภัยและขาดผู้สนับสนุนในการจัดท าหนังสือ 

มติที่ประชุมรับทราบ และเห็นด้วยให้มีการเลื่อนจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี   

 

วาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ  
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 6.1 เร่ืองเพื่อพิจารณา โครงการจัดเวทีสัมมนา ทีวีพันช่อง ตลาด จริยธรรมและการ  

   ก ากับดูแล  

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจ
วาณิชย์ น าโครงการสัมมนา ทีวีดาวเทียมพันช่อง: ตลาดจริยธรรมและการก ากับดูแล   

ประเด็นในการสัมมนา คือ  

– ผลการศึกษาของ มีเดีย มอนิเตอร์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา 

ใน 3 หัวข้อคือ 1.ไสยศาสตร์และโหรศาสตร์  

2. เนื้อหาทางเพศ  

3. ยา อาหารเสริมและเครื่องส าอาง 

ผู้ร่วมเวทีอภิปราย อาทิ 

มุมมองจากผู้เกี่ยวข้อง 

- นักวิชาการด้านสื่อมวลชน 

- ตัวแทนผู้หญิง-ผู้บริโภค 

- ตัวแทนสื่อมวลชน 

- ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจทีวี เคเบิล ดาวเทียม ที่เกี่ยวกับประเด็นการพูดคุย 

มุมมองจากผู้ก ากับดูแล 

- ตัวแทนจาก กสทช. 

- ตัวแทนจาก ผู้บังคับใช้ ก.ม. 

- ตัวแทนจาก องค์กรสภาวิชาชีพสื่อฯ ด้านจริยธรรมสื่อ 

- ตัวแทนจาก อ.ย. 

- ตัวแทน จาก สคบ. 

- อื่นๆ อาทิ นากยสมาคมโหราศาสตร์ 

 



 

 

4 4 
 

 

 

ก าหนดการจัดงานในวันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ ์2555 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 16.30 น. 

 

มติที่ประชุมรับทราบ เห็นด้วยให้ด าเนินการตามนี้ 

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

 
 
(นางสาวนิรมล ประสารสุข)        (นางสาวเนื้อแพร พงษ์สุวรรณ)   
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการส านักเลขาธิการฯ               เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม            ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

 
 

(นายประณต วิเลปสุวรรณ) 
เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย                                                                                     

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 


