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วาระการประชุม สมัยที่ 1 

คณะกรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ครั้งที่ 2/2555 
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 – 12.30 น. 

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

วาระที่ 1  เรื่องเพื่อทราบ 
1.1 สรุปผลการร่วมประชุมคณะท างานศึกษาแนวทางการปฏิรูปสภาวิชาชีพ (ค.ป.ช.) เมื่อวันที่ 26 

มกราคม 2555 เรื่องแนวคิดการก ากับดูแลร่วมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ วิทยุ 
และโทรทัศน์ (น าเสนอรายละเอียดในที่ประชุม) 

1.2 โครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี สฤษด์ิวงษ์ จัด “เวท ี
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นพนัน 4 เรื่อง ได้แก่ การทายผลการแข่งขันฟุตบอล การเสี่ยงโชคด้วยการส่ง
ข้อความสั้น (SMS) การพนันออนไลน์ และการจ าหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ (หวยออนไลน์) ซึ่ง
วิเคราะห์จากข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น. เห็นว่าสภา
วิชาชีพฯเป็นองค์กรที่มีความส าคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวไปสู่สังคมได้ จึงขอเชิญ สภา
วิชาชีพฯ เป็นองค์กรร่วมจัดงานดังกล่าว ตามเอกสารโครงการที่แนบ (เอกสาร ) 
 1.3 ประธานสภาวิชาชีพฯและรองประธานสภาวิชาชีพฯคนที่ 1 เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการ
จัดท าคู่มือจริยธรรมการายงานข่าวกีฬาเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ซึ่งการยก
ร่างดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมมีการพูดถึงการชักชวนให้สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทยพิจารณาน าข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมนี้มาพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
ไทยต่อไป 
 
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2555 (เอกสาร  ) 

ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพฯได้ร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 น้ัน 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

วาระที่ 3  รายงานสถานะทางการเงิน ของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (เอกสาร ) 
สรุปรายรับ มกราคม 2553 – มกราคม 2555 เป็นเงินจ านวน 1,708,065.99 บาท 

  สรุปรายจ่าย มกราคม 2553 – มกราคม 2555 เป็นเงินจ านวน 1,537,609.70 บาท 
  สรุปรายรับเหนือกว่ารายจ่าย ณ เดือน มกราคม 2555 เป็นเงิน 170,456.29 บาท 
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วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง 
4.1 รายงานความคืบหน้า กรณี คุณอมรรัตน์ เข็มขาว ผู้สื่อข่าวพิเศษ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 และ 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประจ าจังหวัดนราธิวาส  

คณะอนุกรรมการแจ้งว่าคณะอนุกรรมการได้ก าหนดวันนัดสอบข้อเท็จจริงนัดแรกวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 
หากมีความคืบหน้าประการใด จะเรียนให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

 

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 รายงานความคืบหน้าโครงการจัดเวทีสัมมนา ทีวีดาวเทียมพันช่อง : ตลาด จริยธรรมและ
การก ากับดูแล (เอกสาร ) 

 ความคืบหน้าในการจัดงาน คุณประณต เลขาธิการ รายงานเพื่อทราบว่า  
1.เป้าหมายในการหารายได้น่าจะบรรลุไประดับหนึ่งคือ ต้นทุนการจัดงานน่าจะอยู่ที่ 150,000 

บาท (รวมค่าโรงแรม/อาหาร/วิทยากร/Organizer และงานเอกสาร ประชาสัมพันธ์ ที่จะต้องท า) ขณะที่ม ี
ประมาณการรายรับ 350,000 บาท รายรับเหนือกว่ารายจ่าย 200,000 บาท นอกเหนือจากนี้คงจะต้อง 
ติดตามผู้สนับสนุนเพิ่มเติม ได้แก่ ได้เงินมาเพิ่มอีกคือ AIS และ กสทช.  
  2.เป้าหมายในด้าน content จากการตอบรับของผู้ร่วมการอภิปรายในวงสัมมนา ยังไม่บรรลุเป้าทั้ง 
100 % แม้ว่าจุดเด่นแรก คือ การปาฐกถาของดร.นที ในภาคเช้าซึ่งอยู่ระหว่างการตอบรับ ส่วนจุดเด่นที่สอง
คือ การเปิดผลวิจัย/ศึกษา content ไสยศาสตร์/เพศ/ความงามในทีวีดาวเทียม โดยอ.เอ้ือจิตต์ที่ตอบรับ
มาแล้ว แต่วงเสวนาในภาคบ่ายยังมีวิทยากรน้อยไป 
  3.คุณประณตจึงเสนอแนวทางใหม่ คือ ในภาคบ่าย"ปรับ"ให้เหลือวงเสวนาเพียง 1 โดยยุบรวมจาก
สองเหลือหนึ่ง , เป็นหวัข้อ "กลไกการก ากับเนื้อหา สินค้า ที่ล่อแหลมไร้การควบคุมในทีวีดาวเทียมและ
เคเบิลทีวี" ข้อดีคือ ภาคบ่ายเป็นวงเดียวพูดคุยแลกเปลี่ยนให้จบใน 1-2 ชม.แล้วปิดงานเลยไม่ยืดเย้ือ ถ้า
ปรับเหลือ 1 วง รายชื่อที่ confirm เพียงพอแล้ว คือ  คุณจิรชัย สคบ,คุณศรีนวล อย.,ดร.สุนทรี จุฬา,คุณวิชิต 
เคเบ้ิล, กสทช.สุภิญญา ,คุณอดิศักด์ิ ที่ปรึกษา สมาคมทีวีดาวเทียม, คุณค าผกา  
 ร่างก าหนดที่ปรับใหม่ปรากฏตามเอกสารแนบ  
 5.2  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภค แทน นายแพทย์ ประวิทย์ 
ลี่สถาพรวงศ์ษา ที่ขอลาออก 
 สืบเนื่องจากต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภคว่างลงมานาน จึงเห็นควร
เสนอให้มีการแต่งต้ังกรรมการท่านใหม่เพื่อทดแทนที่ลาออกไป 
 



 

 

3 3 
 

 
 
วาระที่ 6  เรื่องเพื่อหารือ  

 6.1 คุณปฏิวัติ วสิกชาติ เสนอขอหารือ การแยกสภาวิชาชีพออกเป็น สภาวิชาชีพข่าว
วิทยุกระจายเสียง และ สภาวิชาชีพข่าวโทรทัศน์ (รายละเอียดน าเสนอในที่ประชุม) 

 6.2 การเตรียมการเพื่อการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพ สมัยที่ 2  

 สืบเนื่องจากวาระของคณะกรรมการชุดนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 จึงเห็นควรหารือ
วิธีการจัดการเลือกต้ังเพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญฯต่อไป 

 

 

 

 

             (นิรมล ประสารสุข)     (นายประณต วิเลปสุวรรณ) 

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการส านักเลขาธิการ         เลขาธิการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

          ผู้บันทึกรายงานการประชุม     รับรองรายงานการประชุม  

 


