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สรุปรายงานการประชุม  
คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 / 2554 

วันอังคารท่ี 24 พฤษภาคม เวลา 10.00 – 12.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ถ.สามเสน 

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

เวลา 10.20 น. น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดการ
ประชุม และ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 4 / 2554 เมื่อ    
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตามวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม   
1.น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข               ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ 
2.นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ คนที ่1    
3 นายเจษฏา อนุจารี                              รองประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ  คนท่ี 2  
4.นายประณต วิเลปสุวรรณ                     เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าวฯ 
5.นายสมชาย หอมลออ   กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ 
6.นายวันชัย บุญประชา   กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ              
7.นายวัฒนา เงินกลม                              กรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ 
8.นายปฏิวัติ วสิกชาติ   กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ 
รายชื่อกรรมการลาประชุม 
1.นายชัยนันต์ สันติวาสะ                         เหรัญญิก สภาวิชาชีพข่าวฯ ติดภารกิจ 
2.นายส าราญ ฉัตรโท    กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ         ติดภารกิจ    
3.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                    กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ     ติดภารกิจ    
4.ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์                  กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ  ติดภารกิจ 
5.ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม   กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ ติดภารกิจ     
6.นายชุมชัย แก้วแดง     กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ ติดภารกิจ 
7.นายประทีป คงสิบ   กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ      ติดภารกิจ 
8.นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ  กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ       ติดภารกิจ 
9. นายปราชญ์ ไชยค า                            กรรมการ สภาวิชาชีพข่าวฯ    ติดภารกิจ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1.น.ส.นิรมล ประสารสุข              ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าววิทยุฯ 
2.น.ส.เสาวลักษณ์ เกตุแก้ว          ผู้จัดการส านักงาน สมาคมนักข่าววิทยุฯ 
3.น.ส.ศันสนีย์ ชัยประเสริฐ          เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมนักข่าววิทยฯุ 
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วาระที่ 1  เรื่องเพื่อทราบ 
1.1  ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม (กสทช) ส านักเลขาธิการวุฒิสภา 

1.1.1 นายสมยศ เลี้ยงบ ารุง ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็น กสทช. ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ
สรรหา กสทช. (น. 1 ) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

1.2 น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข ในฐานะประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้เข้าร่วมประชุม 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ส านัก
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พ.ค.54  เรื่อง 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการน าตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไปน าชี้ที่เกิด
เหตุประกอบค ารับสารภาพและการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในฐานะพยานผู้ทรงคุณวุฒิ (น.2-3) 

สรุปประเด็นท่ีส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต้องการหารือ คือ 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการท าแผนประกอบค ารับสารภาพ และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
กรณีจับตัว ผู้ต้องหาในคดีอาญาได้ 
2. ผลกระทบต่อผู้ต้องหาที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อในมิติสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม 
3. ความเห็นและแนวทางการแก้ไข หรือวิธีการด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนแทน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
1.3 ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง เชิญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์เข้าร่วมประชุม เรื่อง การประสาน

ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สู่ความเป็นธรรมและเสมอภาค 25-
26 พ.ค. 2554 โรงแรมริชมอนด์ (น.4-6) 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ คณุสวุรรณา สมบัติรักษาสุข ไปร่วมประชุม 

 

1.4 มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์ (มสส) ขอเชิญสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อหา
แนวทางการปกป้องเด็กและเยาวชนจากสถานการณ์การเสียงโชคผ่านข้อความสั้น(SMS) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 
พ.ค. 2554 เลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Meeting 3-4 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์(น.7-8) 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ คณุสวุรรณา สมบัติรักษาสุข ไปร่วมประชุม 
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1.5  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย /สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย/สถาบันอิศรา/
สสส. จัดเวทีสัมมนาสื่อมวลชน พรรคการเมือง ตอบโจทย์สื่อ ปฏิรูปประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 24 
พ.ค. 2554 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก(น.9) 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้ คณุสวุรรณา สมบัติรักษาสุข ไปร่วมประชุม 

 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 / 2554 (น. 10-14)  

มติที่ประชุม รับรองและรับทราบ 

 

วาระที่ 3  รายงานสถานะทางการเงิน ของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (น. 15-16) 
          มติที่ประชุม รับรองและรับทราบ 
 
วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 น าเสนอแผนงานและเป้าหมาย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  จากการระดมความ
คิดเห็นและข้อเสนอจากประธานและคณะท างานอนุกรรมการทุกชุด 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 4 
พ.ค. 54 และ คร้ังท่ี 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค. 54   (น.17-29)  

 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วยกับแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1) การจัดท าพิมพ์ธรรมนูญ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ รวมทั้งพันธกรณีระหว่างประเทศ เป็นรูปเล่ม  
    2) โครงการเยี่ยมเยือน องค์กรสมาชิก และพูดคุยแลกเปลี่ยนจริยธรรมต่างๆ ในการน าเสนอข่าว  
    3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับองค์กรสมาชิกทั้งหมด ในด้านจริยธรรมและการน าเสนอข่าว  
     4) จัดท าวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรอง ในการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  
    5) โครงการ Ethic Training เพื่อสร้างความรับรู้และตระหนักในจริยธรรมของการปฏิบัติหน้าที่ 

สื  ่อมวลชนโดยเฉพาะการน าเสนอข่าว  
6) วิธีการสร้างการรับรู้ถึงสถานะและบทบาทของสภาวิชาชีพข่าวฯ โดยจัดท า Jingle ให้กับสถานี

วิทยุข่าว ส่วนรายการข าวโทรทัศน์่จะเป็นการขึ้นเครดิตใน End Title (รูปแบบและข้อความจะสรุป
กันอีกครั้ง)  
 7) สร้างค่านิยมให้องค์กรสื่อต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

 

 
4.2 โครงการจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 2554 สภาวิชาชีพขา่ววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
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โดย นายประณต วิเลปสุวรรณ เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เสนอโครงการ
จัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 2554 ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค์ในการจัดท า เพื่อเป็นช่องทางหารายได้ส าหรับงบประมาณปี 2554 ซึ่งขณะนี้สภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยยังไม่มีแผนงานในการจัดหารายได้เพื่อมาด าเนินกิจกรรมของสภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อย่างชัดเจน  

2. เนื้อหาภายในเล่มของหนังสือรายงานประจ าปี : ทางฝ่ายเลขานุการฯ จะขอความคิดเห็น 
ค าแนะน า ประเด็นด้านเนื้อหา และรูปแบบ กับฝ่ายวิชาการ (ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์) เบื้องต้น 
เลขาธิการฯ เสนอแนวคิดเรื่อง จริยธรรมการน าเสนอข่าว/ภาพ สตริและเด็ก ผนวกเข้ากับเรื่อง Social 

media ในสื่อทีวีวิทยุโทรทัศน์ ส่วนเนื้อหาอ่ืนๆ ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการฯ ทุกท่าน  

3.ค่าใช้จ่าย และ การหาสปอนเซอร์ เลขาธิการฯ จะรับผิดชอบไปหาให้ทั้งหมดครับ และมีความ
ยินดีถ้าคณะกรรมการท่านอ่ืนๆ จะกรุณาช่วยหาด้วย  

4. ส าหรับขนาดและโครงสร้างของหนังสือและค่าใช้จ่ายต่างๆ  มีดังนี้  
 

โครงสร้างหนังสือรายงานประจ าปี ปีที่ 2 
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ก.ย. - ต.ค.2554 

ชื่อหนังสือ      รายงานประจ าปี สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 2554 
Theme and  Concept    

“จริยธรรมการน าเสนอภาพข่าวเด็กและสตรี ในสื่อทีวีวิทยุโทรทัศน์ 
 และจริยธรรม Social Media  

เนื้อหา 
บทน า            สารจากประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย      

------------------------------------------------------------------ 
บทท่ี 1 Head Line:     ข่าวเด็กและสตรีเหย่ือความบกพร่องในจริยธรรมสื่อใช่หรือไม่? 

   ----------------------------------------------------- 
บทท่ี 2 Head line เมื่อสังคมถามหา จริยธรรมจาก Social Media  

-------------------------------------------------------------------- 
บทท่ี 3 Head line:     บทบาทหน้าที่และพันธกิจสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

Contents:  1.รายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พร้อมรูปถ่าย 
2.ภารกจิบทบาทหน้าที่ของสภาวิชาชีพข่าวฯ กับการยกระดับจริยธรรมสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทย  

----------------------------------------------------------------------------------  
บทท่ี 4 Head line:       กฎระเบียบข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าวฯ 
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Contents:       1.ธรรมนูญสภาวิชาชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
            2.ประกาศข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  

---------------------------------------------------------------------------------  
บทท่ี 5 Head line: คณะกรรมการ กสทช. กับการปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศน์  

  1.ความเป็นมาของ พรบ. กสทช. 
  2.หัวใจส าคัญของกฎหมาย โดย ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ 
  3.บทบาทของคณะกรรมการ กสทช. 

..................................................................................... 
บทท่ี 6 Head line: ภาพข่าวกิจกรรมของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

1.ประมวลข่าวและภาพข่าวต่างๆ  เกี่ยวกับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
----------------------------------------------------- 

ราคางานพิมพ์หนังสือ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย   
  

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ขนาดรูปเล่ม  A 4 
 เนื้อใน   144 หน้า (พิมพ์ 1 สี 140 หน้า, 4 สี 4 หน้า)  

กระดาษปอนด์ 80 แกรม 
ปก   4 หน้า (พิมพ์ 4 สี เคลือบ PVC ด้าน)  

กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม  
 การท าเล่ม  ไสกาว 
 จ านวนพิมพ์  1,000 เล่ม ราคาเล่มละ 76.00 บาท 
    1,500 เล่ม ราคาเล่มละ 58.80 บาท 
    2,000 เล่ม ราคาเล่มละ 51.00 บาท 
    3,000 เล่ม ราคาเล่มละ 43.00 บาท 
* ถ้าจ านวนหน้าสี และ หน้าขาวด าเพิ่มขึ้น ราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นไปด้วย 
 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วยกับแนวความคิด ภายใต้แนวคิด จริยธรรมการน าเสนอข่าว
เด็กและสตรีในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ***ซึ่งในรายละเอียด contents คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขา จะปรึกษา
กับคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการต่อไป 
 

วาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)  
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 5.1 สืบเนื่องจากการเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านกฏหมาย
และการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และเพื่อให้เป็นการร่วมเวทีแห่งการเรียนรู้และ
หาทางออกร่วมกันระหว่างสื่อมวลชน นักสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ นักกฎหมาย และ องค์กรวิชาชีพด้านสื่อ คือ 
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ที่ประชุมได้เสนอให้มีการจัดเวทีสัมมนา เรื่อง "รายงานข่าวอย่างไรไม่ให้
ตกเป็นจ าเลย" ข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554 เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ อาคารสมาคมนักข่าวฯ 
ถนนสามเสน  
  วิทยากรคือ  

1.คุณเจษฏา อนุจารี ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมและรับเรื่องร้องเรียน สภาวิชาชีพข่าวฯ 
2.คุณสมชาย หอมลออ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อ  

         3.คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ รองประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  
        4.ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านกฏหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  
          ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
        5.ตัวแทนจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ***(จะมีหรือไม่?)  
  ประเด็นการพูดคุยในเวทีนี้คือ  
              1.เหตุผลและความจ าเป็นในการท าแผนประกอบการค ารับสารภาพ และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณี  

    จับตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา  
              2.ผลกระทบต่อผู้ต้องหาที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อในมิติสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม  
              3.ความเห็นและแนวทางการแก้ไขหรือวิธีการด าเนินการด้วยวิธีอ่ืนแทนการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน  
              4.ความรับผิดชอบในจริยธรรมการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชน  
  ผู้เข้าร่วมเวทีคือ  
             บรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าว ผู้สื่อข่าว หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอข่าว  
มติที่ประชุม เห็นด้วยกับการจัดเวที รายงานข่าวอย่างไรไม่ตกเป็นจ าเลย 
 

ประธานปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

          
     

นิรมล ประสารสุข                    (นายประณต วิเลปสุวรรณ)                            
บันทึกการประชุม                      ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
24 พฤษภาคม 2554                                                                       
 

 


