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รายงานการประชุม  
คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 6 / 2554 

วันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 – 12.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ถ.สามเสน 

 
 เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ท า

หน้าที่ประธานและเปิดประชุม โดยมีรายชื่อคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมและลาประชุมดังนี้  

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  
1.น.ส.สุวรรณา สมบัติรักษาสุข  ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  
2.นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  รองประธานคนที่ 1 
3.นายเจษฎา อนุจารี   รองประธานคนที่ 2 
4.นายประณต วิเลปสุวรรณ  เลขาธิการ    
5.นายส าราญ ฉัตรโท    กรรมการ 
6.นายปฏิวัติ วสิกชาติ   กรรมการ 
7.นายวัฒนา เงินกลม   กรรมการ 
8.นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ  กรรมการ 
9.นายประทีป คงสิบ   กรรมการ 
10.ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์  กรรมการ 
รายชื่อกรรมการลาประชุม 
1.นายวันชัย บุญประชา   กรรมการ  ติดภารกิจ 
2.นายชัยนันต์ สันติวาสะ                         เหรัญญิก ติดภารกิจ 
3.คุณสมชาย หอมลออ   กรรมการ  ติดภารกิจ    
4. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                 กรรมการ ติดภารกิจ 
5.ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม   กรรมการ ติดภารกิจ     
6.นายชุมชัย แก้วแดง     กรรมการ ติดภารกิจ 
7.นายปราชญ์ ไชยค า                            กรรมการ 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 เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 ประธานสภาวิชาชีพข่าวฯ และ  

คณะอนุกรรมการว่าด้วยจริยธรรมและรับเรื่องร้องเรียน  
  นายเจษฎา อนุจารี   ประธาน 
  นายปฏิวัติ วสิกชาติ   เลขานุการ    
  นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  อนุกรรมการ  
  นายประทีป คงสิบ   อนุกรรมการ  
  นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  อนุกรรมการ 
  นายส าราญ ฉัตรโท   อนกุรรมการ  (ลาประชุม ติดภารกิจ) 
 ได้ร่วมกันหารือกรณี น.ส.อมรรัตน์ เข็มขาว ผู้สื่อข่าวพิเศษ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 และ 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประจ าจังหวัดนราธิวาส ได้เรียกร้องให้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ตรวจสอบ 
กรณีรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 น าเสนอภาพข่าวเรื่อง ด.ช.ฮาริส ดาแมลี อายุ 
11 เดือน ซึ่งพิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 น้ัน เป็นภาพข่าวที่มีส่วนคล้ายคลึงกับภาพข่าวซึ่ง 
 คุณอมรรัตน์ เข็มขาว เป็นผู้เดินทางไปบันทึกภาพถ่ายท าคนเดียว (น.1-8) 
มติที่ประชุม   รับทราบและน าไปพิจารณาตอ่ไปวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา  4.2 
 

1.2 เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา มีหนังสือเชิญ คุณสุวรรณา สมบัติรักษาสุข 
ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการฯ ชุด
ดังกล่าว เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น กรณีการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช. ในประเด็นกระบวนการสรรหากรรมการ 
กสทช. และมติของคณะกรรมการสรรหา กสทช. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (น.9) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

1.3 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง เชิญประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ไปให้
ถ้อยค า ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น. กรณี ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง ได้รับการร้องคัดค้านว่าสื่อมวลชนได้จัดรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย(สทท.) มีเนื้อหาสาระลักษณะเป็นการใส่ร้ายหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนน
นิยมของผู้สมัครพรรคการเมืองใด (น.10) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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1.4 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.ค. 54 เวลาประมาณ 12.00 น. ประธาน และ รองประธานคนที่ 1 สภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ร่วมประชุมหารือกับ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ เลขาธิการสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติกรณีข่าวสื่อมวลชนรับสินบนพรรคการเมือง ผลสรุปจากการประชุมร่วม 
4 องค์กรสื่อวิชาชีพ คือ ออกข่าวเพื่อการเผยแพร่  "สภาวิชาชีพสื่อพร้อมสอบอีเมล์
นักการเมืองให้สินบนนักข่าว" (น. 11 ) 

มติที่ประชุม   รับทราบและน าไปพิจารณาตอ่ไปวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา  4.1 
 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 / 2554 (น. 12-14 ) 

 มติที่ประชุม   รับรองและรับทราบ 

 

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

  4.1 กรณี Email นักการเมืองให้สินบนนักข่าว (น.17- 22 ) 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ มีมติให้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ
พิเศษ เพ่ือสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว รายชื่อคณะอนุกรรมการพิเศษ  ดังนี้ 

1.  นายเจษฏา  อนุจาร ี   เป็นประธานคณะอนุกรรมการ 
2.  นายสมชาย  หอมลออ 
3.  นพ.ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา 
4.  นางสาวสุวรรณา  สมบัติรักษาสุข 
5.  นายก่อเขต  จันทเลิศลักษณ์ 

 
 4.2 กรณี คุณอมรรัตน์ เข็มขาว ผู้สื่อข่าวพิเศษ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ประจ าจังหวัดนราธิวาส ได้เรียกร้องให้ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ตรวจสอบ กรณีรายการเรื่องเล่าเช้านี้ 
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 น าเสนอภาพข่าวเรื่อง ด.ช.ฮาริส ดาแมลี อายุ 11 เดือน ซึ่งพิการ เมื่อวัน
จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554 ว่าภาพข่าวดังกล่าวมีส่วนคล้ายคลึงกับภาพข่าวซึ่งคุณอมรรัตน์ เข็มขาว เป็นผู้
เดินทางไปบันทึกภาพถ่ายท าคนเดียว 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าวฯ มีมติให้รับกรณีนี้ขึ้นมา
พิจารณา และมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือสอบข้อเท็จจริงเร่ืองนี้ 
จ านวน ........คน ดังนี้ 

1.  นายเจษฏา  อนุจารี   เป็นประธานคณะอนุกรรมการ 
2.  นายสมชาย  หอมลออ 
3.  ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ 
4.  นายวิวัฒน์ จันทสุวรรณโณ 
5.  นายประทีป คงสิบ 
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุกรรมการคือ ผู้เข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการ

เฉพาะกิจ จะต้องไม่มีสว่นได้เสียในกรณีดังกล่าว 
 
 4.3 โครงการฝึกอบรม   แนวทางปฏิบัติการรายงานข่าววิทยุและโทรทัศน์อย่างไรให้ถูก
จริยธรรม   

คุณประณต วิเลปสุวรรณ เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีความคิดเห็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ วิทยากร และสถานที่ฝึกอบรม ว่า 
“เดิมโครงการน้ี เลขาธิการได้รับมอบหมายให้จัดหาเงินสนับสนุนจ านวน 300,000 บาท เบื้องต้นสภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จะจัดอบรมนอกสถานที่ ต่างจังหวัด เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน  วิทยากร  

เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าวฯ ได้เสนอแนวคิดโครงการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติการายงานข่าววิทยุ
และโทรทัศน์อย่างไรให้ถูกจริยธรรม เพิ่มเติมดังนี้ 

1. สนับสนุนให้มีการอบรมแบบนี้ แต่ไม่เห็นด้วยท่ีจะให้จัดแบบ 2 วัน ที่ต้องค้างคืน เพราะเชื่อว่า 
กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมจะไม่ตอบรับแนวการอบรมแบบนี้ กล่าวคือ นักข่าวพอรู้ว่าต้องค้างมักจะไม่
มา  โดยอ้างเหตุผลต่างๆ  นา จึงขอสนับสนุนให้จัดแบบ 1 วัน 

2. ประเมินแล้วว่า จะหาเงินสนับสนุนส าหรับโครงการนี้ได้แค่ 100,000 บาท เนื่องจากหลาย
หน่วยงานที่ขอสปอนเซอร์ ต่างบอกตรงกันว่า เขาจะให้เงินสภาวิชาชีพข่าวฯได้แค่ ปีละครั้งส าหรับกิจกรรม
ใหญ่หรือกิจกรรมประจ าปีเช่น งานสัมมนาหรือหนังสือรายงานประจ าปี ดังนั้นกิจกรรมนี้สปอนเซอร์ไม่มีงบ
สนับสนุน 

3. คุยกับ บริษัท ซีพี ออลล์ เจ้าของเซเว่น ตกลงจะขอใช้บริการสถานที่ของ กรณีเลือกที่จะจัดอบรม
แบบ 1 วัน สถานที่คือ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรณีที่จะใช้บริการ 1 วันเช้าถึงค่ า 
ทางบริษัท ซีพี ออลล์ จะให้บริการฟรีทั้งหมด  ***( 2 วันแล้วต้องนอนค้างเขาไม่สะดวก) 

4.หากยังคงยืนยันที่อยากจะจัดต่างจังหวัดแบบค้างคืน คงต้องวางแผนการจัดการเรื่องงบประมาณ 
เพราะตอนนี้มีมีผู้สนับสนุนแค่ 100,000 บาทเท่านั้น 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมแนวทาง
ปฏิบัติการรายงานข่าววิทยุและโทรทัศน์อย่างไรให้ถูกจริยธรรม จ านวน 1 วัน สถานที่
ฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ วันเวลาในการจัดงานประมาณ
เดือน สิงหาคม 2554 
  

วาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)  
  (ไม่มี) 
 
  ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ปิดประชุมในเวลาประมาณ 12.00 น.  

 
 

          
     

นิรมล ประสารสุข                    (นายประณต วิเลปสุวรรณ)                            
บันทึกการประชุม                      ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
5  กรกฎาคม  2554                                                                       
 
 


